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Abstract
The concept of contextualism associated with the current architectural trends and

it gained a positive value in the presentations and practices of post-modern stage as an
tool for establishing a kind of mutual dialogue between architecture and the existing
setting in town as a reaction towards modernism problems related with the loss of
communication feature amongst architectural products. The research discusses the
importance of this concept to explore the research problem represented by unclarity of
particularity of practicing contextualism in university buildings. University buildings,
are characterized by the variation of design practices in their different time periods,
leading to dis-communication in the expressive languages. So, the research problem was
crystallized and its method and objective were identified represented by the
construction of a theoretical framework that includes three main items; namely,
intellectual attitude of the designer towards the existing settings, the nature of the
contextual dialogue references and the mechanisms accomplishing the contextual
dialogue. Then Mosul university campus was chosen as a field. The theoretical
framework was applied on selected architectural projects for both categories; academic
and practitioner architects in order to compare the contextual practice for those
categories. The results showed that the two categories are variant concerning the
derivation of context as a dialogue between the different architectural products in the
university campus according to the their intellectual backgrounds.
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المقدمة-1
حيث اكتسبت ظاهرة التواصل الحضاري أهمية بالغة احتل مفهوم السياق محور اهتمام الطروحات الناقدة في حقبة الستينات ،

تلك الفترة ، نظرا لوثاقة صلتها بجوانب عدت من العوامل المؤثرة جوهريا في حياة الفرد وانتمائه الى مجتمعه والمكان الذي في 
يحويه، بهدف تجسير الفجوة التي خلفتها ممارسات الحداثة التي استهدفت عزل العمارة عن بيئتها الحضرية التي تمثل المدينة 

روز الحرم الجامعي كإشكالية تعكس عصرنا بشكل فريد ولكونه يمثل أكثر أشكال مؤسساتنا ونظرا لب. كنتاج حضاري جمعي
فهو المحتوى الحسي ألكثر النشاطات تعقيدا وقربا لإلنسان بنفس الوقت ومن منطلق دوره الرائد واحتوائه على ريادة ورفعة ،

-P.xi ,1983,Ar[كثير من العناصر واألنظمة التي نحتاجها لتصميم بيئة حضرية كاملة  Rifai[ فقد برزت أهمية ممارسة ،
فالحرم الجامعي الذي يتجسد فيه هذا المستوى المهم من الفعاليات لحري بان . السياقية في المباني الجامعية ذات البناء التراكمي 

لحضرية على تحقيق التواصل يصار الى دراسته وتحليله والتأكد من مقدرة بيئته المعمارية على حمل هوية ما ،وقدرة مكوناته ا
.من خالل إقامة نوع من الحوار المتبادل فيما بينها إلعطاء انطباع سياقي معين 

أهمية الموضوع - 2

ان الحرم الجامعي الذي يعتبر من أهم المؤسسات التعليمية التي تعكس طبيعة تشكيلها الحضري والمعماري النمط الثقافي 
جدير بان يأخذ االهتمام الالزم من حيث تشكيل بيئته المعمارية في سبيل موائمة هذه البيئة مع الرسالة لهو والحضاري للمجتمع ،

] .P.5،1995الخرشة ، [ الثقافية والحضارية التي يضطلع بحملها 
دف الوصول وقد لوحظ من الدراسات المعمارية المتخصصة تركيزها على أهمية تحقيق التواصل في بيئة الحرم الجامعي به

الى بيئة قادرة على حمل الرسالة الثقافية التي وجب ان تحملها كشاهد على ريادتها وتجذرها في التاريخ ، فعلى سبيل المثال اعتبر 
الخرشة ان الحرم الجامعي من أكثر المؤسسات جدارة بحمل صفة اإلنسانية مجسدة في بيئته الحسية ومن أكثرها قدرة على حمل 

فية عبر تلك البيئة من جيل الى جيل، فيشكل بذلك حلقة الوصل المرسخة لمفهوم الحضارة العربية، ويعكس إضافة الرسالة الثقا
]. P.5,7، 1995الخرشة، [ لذلك فهم المجتمع لنفسه على انه المزيج المشتبك من تاريخه وحياته الحديثة 

يان ـأساسشعور بوحدة وتماسك التصميم اللذان يعدان عامالن ومن جانب اخر فقد جاء في دراسة علوان ما يشير الى أهمية ال
يمية ألبنية الجامعات ـطية والتصمـيراعى تحقيقهما في المراحل المتتالية في العملية التخطي

بان التوسع والتغيير يشكالن سمة دائمية للتخطيط الجامعي وليس طورا عابرا مما يتطلب وأكدت] . P.25، 1988علوان ، [ 
كبرى التحديات للمصمم هي كيفية الوصول الى تماسك وترابط إحدىة كبيرة من المرونة وعدم التحديد ، حيث تصبح درج

] .P.12، 1988علوان ،[منطقي وحس بالهوية في التصميم ككل وفي جميع مراحل تطوره 
مارسة التصميمية في اعتماد المبادئ يبرز من كل ما تقدم أهمية تحديد خطوط عامة واطر رئيسية يمكن ان تستند لها الم

.السياقية في التصاميم الخاصة بأبنية الجامعات

مشاكل الواقع المعماري/ خصوصية ممارسة السياقية في المباني الجامعية : المشكلة الخاصة- 3

اتسمت المعرفة النظرية المطروحة في األدبيات والدراسات المعمارية بالعديد من الحاالت اإلشكالية المرتبطة بخصوصية 
ممارسة السياقية في األبنية الجامعية، تعلقت إحداها بعدم وضوح هذه الممارسة بحد ذاتها، بهدف التوصل الى تشخيص السبل 

للحرم الجامعي وبيئة بارزة جديدة بالذكرى، وذلك لغرض توظيفها واستثمارها في الممارسات الكفيلة إلرساء شخصية متميزة
.التصميمية مستقبال

ومن تفحص واقع المعرفة المطروحة ودراستها تبين وجود حاالت من التناقض في محتوى االدبيات حول صيغ التعامل مع 
، ان تحقيق الهوية والشخصية المتميزة Mildredيل المثال أكدت طروحات فعلى سب. السياق المكاني في الحرم الجامعية

، Mildred[للجامعة تكمن في إيجاد نمط تخطيطي مميز يتحقق فيه تجانس التصميم والترابط البصري والحس بالمقياس االنساني 
1972 ،P.167 . [ اما دراسةUniversity of Youkمعة يتطلب من المعماري فتشير الى ان خلق شخصية متميزة للجا
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، الذي يمكن تحقيقه عن طريق دراسة (beauty)والجمال (order)المحاولة في إعطاء هذا المكان ذلك النوع من التنظيم 
بان الترابط والتماسك Merril&Owingsفي حين أكد ]. York ،1972 ،P.14[ أشكال األبنية والعالقات بينها 

تم تحقيقه بواسطة سلسلة من الواجهات المتناغمة والشبكة اإلنشائية الشاملة هو الذي حكم تصميم ابنية التصميمي المتميز الذي
ولعل هذا التناقض يدعم وجود ] . P.25،1988علوان ،[ المعهد التكنولوجي في جنوب شرق والية ماساتشوسيت االمريكية 

الواجهات ،ث تبنيها لفكرة النمط ، األشكال والعالقات بين االبنية جدل حول صيغ ممارسة السياقية في المباني الجامعية من حي
ومن ناحية اخرى فقد برز تشويش . المتناغمة والشبكة اإلنشائية في سبيل إضفاء الشعور بوحدة وتماسك التصميم ،هذا من ناحية 

ما وفق جوانب معينة وغير مشتركة، فعلى وتخبط في محتوى األدبيات فيما يتعلق بوصف اآلليات المعتمدة لتحقيق السياقية لنتاج
سبيل المثال أشار الخرشة في صدد الحديث عن المقترح التطويري للجامعة االردنية ، بانه تم تصميم متتابعة شاملة من ممرات 

1995خرشة، ال[ السابلة والمسقفات والساحات الرابطة بين المباني في سبيل توحيد واستمرارية اللغة الحضرية للحرم الجامعي 

،P.78 . [ وهنا الحديث على المستوى الحضري، في حين يشير في صدد الحديث عن نفس الجامعة بضرورة السيطرة على
طبيعة التصور الذهني المرتبطة بفلسفة التصميم المعمارية الخاصة بالمباني المقترحة الجديدة، وذلك للتأكيد على التجانس الذي 

وهنا الحديث على المستوى ] .P.79، 1995الخرشة ،[ الجامعي المختلفة لتبدو كوحدة متكاملة يجب ان تمتلكه مباني الحرم 
.المعماري

وعلى هذا األساس يمكن استنتاج وجود حالة من الجدل مع وجود تناقض في محتوى األدبيات والدراسات المعمارية فيما 
اما على صعيد الواقع . باني الجامعية، هذا على صعيد الطروحات النظريةيتعلق بالصيغة التي تتم بها ممارسة السياقية في الم

المعماري، فاذا ما تم إسقاط هذه اإلشكالية على مستوى البيئة المعمارية في حرم جامعة الموصل باعتباره المثال المناسب لدراسة 
لما ورد في وقائع ندوة التصميم األساس لموقع تجربة الحرم الجامعي ذو النمو التدريجي المتراكب مع مرور الزمن يتبين وفقا

ان كثير من مفردات تلك البيئة غير واضحة المرجعية فضال عن وجود ضعف وارباك في لغتها التعبيرية ، فلو ،جامعة الموصل
الحضري جمعت كلها او بعضها لنتجت بيئة معمارية غير واضحة الهوية ، غير منسجمة مع بعضها وغير مندمجة في امتدادها 

] .P.6،2008ندوة التصميم االساس لموقع جامعة الموصل، العمري، [وغير موحدة في تنسيق مبانيها وفضاءاتها 
يبرز من كل ما تقدم ان الحاالت اإلشكالية التي اتسمت بها المعرفة السابقة قد أفرزت اهتماما خاصا بطرح التساؤل التالي الى 
أي مدى يمكن للبيئة المعمارية المتغيرة والمتجددة في الحرم الجامعي ان تتحاور فيما بينها بالشكل الذي يؤهلها الن تحمل هوية ما 

.ر عنها في بيئتها المعمارية وما هي صيغ  الحوار السياقي ما بين البيئة القائمة واألنماط الشكلية الجديدة، وبالتالي تعب

واقع المعرفة النظرية ومشكلة البحث- 4
استخالص التعريف العام للسياقية واهم الجوانب المرتبطة به 4-1

. طرحت االدبیات اللغویة والمعماریة وصفا لمفھوم ا
 "ActionModeWeaving Together

The Fabric فھي عملیة خلق التشكیل للنص االدبي المترابط، " "
]  ."Oxford Dic ،

1962 ،p.253. [
ومن التعریفات ا.ضمن نص معین 

" مثال اوضح Bognarللمصمم ، 
من ینةوخلق التكامل بین العمارة والمدالجانب المستھدف في التصمیم الجل ایصال مختلف الرسائل الى المجتمع من جانب 

 ] ."Bognar ،1985 ،p.149 . [
Contextualism" . المصمم 

Townالفكریة التطبیقیة بمن
Scape ]  "

ووفي ذلك اشارة الى ارتباط السیاقیة بالمواقف الفك] .p.12،1997البلوري، 
.جھة اخرى
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ان السياقية كستراتيجية تصميمية "كما اورد الزيدي تعريفا للمفهوم تضمن وصفا له وفقا للمرجعيات المعتمدة ،اشار فيه الى 
تستهدف توليد السياق كعالقة بين المفردات المقتبسة من خزين الذاكرة الموروث وبين المكونات الماثلة بشكل فعلي في موقع 

وفي هذه المالحظات اشارة واضحة الى امتالك السياق حدودا متباينة داخل موقع النتاج .]p.55، 1999الزيدي، " [ معين
بكونه مجموعة من العالقات القائمة بين عناصر متغايرة ضمن موقع معين ، يتمثل ضمن مستوى " كما عرف السياق. وخارجه 

] . p.54، 1999الزيدي، [ القات بين معانيها وضمن مستوى ذهني ليعبر عن عشكلي ليعبر عن عالقات بين مالمح االجزاء ،
.وتتضمن تلك المالحظات اشارة الى امتالك السياق ابعادا مادية وفكرية

يتضح من كل ما تقدم بان السياقية تبرز كستراتيجية تصميمية مقصودة لدى المصمم تقوم على اساس اشتقاق السياق كحوار بين 
ى مرجعيات منتخبة يتم حبكها وفق اليات معينة، بهدف الوصول الى منظومة حضرية كلية النتاج ومحيطه الحضري، باالعتماد عل
.تحمل هوية ذات انطباع سياقي موحد

الدراسات السابقة4-2
بعد ان تم تحديد المشكلة الخاصة بالبحث وإبراز ذلك في ضوء مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الواقع المعماري، ركز 

على إجراء دراسة نقدية لواقع المعرفة النظرية المتخصصة بمفهوم السياقية في عدد من االدبيات والدراسات المعمارية البحث 
:والتي شملت 

دراسات عالمية عامة- أ 
1 - 2 - Tugnutt& Robertson ،"Making Town scape, Acontextual approach toدراسة4

building in an urban setting"،London،1987

وهي دراسة للمشهد الحضري من منظور حضري سياقي ، اذ يهدف المؤلفان الى توضيح التوجه السياقي 
Contextual approach عند تصميم بناية جديدة في بيئة حضرية قائمة ، وذلك بتزويد خلفية فلسفية ودليل عملي يتوجه نحو

ما يسمى بتقليد المبنى الحي  تأسيسالتقليد أكثر من الحداثة ويهتم بفهم وتطبيق دروس الماضي في التحديات المعاصرة إلعادة 
Living building Tradition]P.7. [

يتبنى فيه Keeping in keepingتوجه حفاظي : لمؤلفان توجهين للتعامل مع السياق الحضري القائم ويطرح ا
ويصفه بانه معركة بين Juxtapositionواإلقحام ] . P.101[المصمم الخصائص الطرازية الموجودة اكثر مما يغير فيها 

الطرز المعمارية وخليط متناقض من االجزاء، ويدل على تجاهل المصمم للسياق معتمدا الجدلية التي تعتبر العمارة الناتجة هي 
-P.108[عمارة عصرنا وزماننا  109.[

انب المرتبطة بمفهوم السياقية اال يتضح مما تقدم تميز الدراسة بكونها ذات طابع شمولي وناقشت مجموعة كبيرة من الجو
انها قامت باختبار وتقييم فكرتها الخاصة على نماذج معمارية في أنسجة حضرية داخل مراكز المدن وبشكل مقارنة خصائص 

.كما ان الوصف المقارن المتبع كان مقتصرا على متغيرات محدودة ومغفال لمعظم الجوانب األخرى.شكلية بصرية 

Bouleve ، "On Context "،1987سة درا4-2-2

بين النتاجات المتغايرة في المدينة كاحدى المفاهيم التي احتلت مكانة واسعة في Dialogueتطرح الدراسة فكرة الحوار 
موضحة بروز السياق من خالل تجاور نتاجات عديدة Semioticالنظريات المعاصرة وبشكل خاص في حقل علم الداللة 

] .p.15[ بنى موضعية متغايرة فيما بينها لتشكيل ذلك السياق كبنية شاملة لتلك النـصوصبوصفها
التغاير الوظيفي  الناشئ عن اختالف : وتحدد الدراسة على هذا الصعيد نوعين من التغايرات التي ينبغي انشاء الحوار فيما بينها 

] . p.14[الى اطار مفاهيمي مشترك في عملية صياغة الحوار بينهاطبيعة االنماط الوظيفية في المدينة، من خالل االستناد 
الزمني ،الناشئ من طبيعة االختالف الثقافي الواضح في االبنية المتباعدة زمانيا وذلك باالستناد الى ادراك –والتغاير الثقافي 

] .p.14[تلقائي للنتاجات المتراكمة عبر الزمن من ثقافات مختلفة 
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م تركيز الدراسة على طرح مفهوم السياق بوصفه بنية وصل بين االجزاء المختلفة كاحدى الحلول لظاهرة يتضح مما تقد
اال ان طرحها للمفهوم اتسم بعدم الشمولية اذ كان مقتصرا على ،العشوائية في نسيج المدينة المعاصرة في مرحلة ما بعد الحداثة 

اطراف الحوار مثال دون الولوج في االليات التفصيلية المعتمدة لتحقيق جوانب معينة دون االخرى، حيث ركزت الدراسة على
.هذا الحوار

جامعة ،" العمارة السياقية ، ادخال مكونات حضرية جديدة في سياق نسيج تقليدي" دراسة البلوري ، 4-2-3
1997بغداد ، 

ة الجديدة التي ترفع من قيمة النسيج الحضري وألي مدينة من تناقش الباحثة في دراستها مشكلة انشاء المكونات الحضري
]. P.ك[خالل التوصل الى ستراتيجية موضوعية شاملة تعامل المدينة على انها كل ال يتجزأ لغرض اإلحياء والتأهيل والتطوير

منظور عالقة المبنى الوطيدة مع وذلك باالعتماد على التوجهات والمفاهيم السياقية التي تدعو الى االهتمام بالبيئة الحضرية من
كما أشارت الى ان البانوراما الحضرية والمتكونة من تتالي أبنية متساوقة مشكلة سلسلة درامية تتألف فيما ]. .pي[محيطه البيئي 

المحدث مع بينها، ال يعني قصورها في احتواء الجديد معطية له إمكانية إحداث فعل إبداع مميز التكوين ، فمن السهولة ارتباط
].P.76[الموروث بعالقات وقوى شكلية بصرية ضمنية وبينية تحافظ على الثوابت وتتحرك ضمنها المتغيرات وبكل المستويات 

هنا نالحظ ان اهتمام الباحثة كان منصبا نحو مشكلة العالقة بين الجزء والكل وضمن النسيج الحضري التقليدي ايضا، فلم 
توجهات السياقية فيما يتعلق باألبنية الجامعية مثال ، هذا فضال عن تناولها الموضوع من وجهة نظر محدودة ، تركز على طرح ال

حيث أكدت على عالقة المبنى بمحيطه من خالل العالقات الشكلية البصرية الضمنية والبينية ، في حين لم تركز على الجوانب 
لدراسة لم توفر أسلوبا يمكن االعتماد عليه لوصف خصوصية ممارسة السياقية في ولهذا فان هذه ا. المتعلقة باألفكار والمعاني

.المباني الجامعية
دراسات محلية متخصصة -ب
، مشروع األسس التخطيطية والتصميمية لألبنية الجامعية والتجربة العراقية" دراسة علوان 2-4–4

1988،جامعة بغداد ، " جامعةبغداد 

تناولت الدراسة في فحواها مناقشة المفاهيم المعمارية الحديثة للجامعات على الصعيد العالمي والعربي والفلسفات 
التصميمية والمبادئ األساسية التي استند عليها في تخطيط وتصميم هذه الجامعات واألفكار المستحدثة ضمن هذا المجال مع 

ة خاصة، وقد تطرقت الدراسة لبعض من جوانب السياقية من خالل مناقشتها تخطيط البيئة التركيز على تجربة جامعة بغداد بصور
حيث أشارت الى ان اعتبارات الوصول الى بيئة معمارية مميزة يتم عن طريق عكس الشخصية التراثية ،المعمارية لجامعة بغداد

نمط تخطيطي مميز، استغالل المعطيات البيئية وخلق في تصاميم المشروع عن طريق استخدام عناصر العمارة المحلية ، إتباع
كما تطرقت الدراسة الى مناقشة المخطط التوسيعي الجديد للجامعة والمفاهيم ] . P.50-53، 1988علوان ، [بيئة خارجية مميزة 

معماري متجانس مع التخطيطية الرئيسية له، وأوضحت بان استحداث أبنية جديدة داخل الشارع الحلقي يتطلب خلق وتكوين شكل 
[ األبنية الموجودة والحفاظ على اإلطار التصميمي العام من ناحية النظام اإلنشائي والمواد المستعملة واألسلوب المعماري المتبع 

السياق بمحاورة وفي المالحظات أعاله إشارات ضمنية لبعض من جوانب ممارسة السياقية تتعلق ] .P.75، 1988علوان ،
.عن اإلشارات لبعض من المرجعيات المعتمدة لتحقيق الحوار السياقي كالمرجعيات الشكلية والتحليليةالمحلي فضال 

يتضح مما تقدم ان مشكلة الدراسة تكمن في عمومية الطرح للجوانب الخاصة بالموضوع من جهة ،حيث انها لم تعزل 
ها مقياسا شامال، وتركيزها على جوانب معينة تتعلق بالمستوى تلك الجوانب وتبرزها بشكل مفردات واضحة بما يمكن من صياغت

.المادي فقط من جهة اخرى
يستنتج من جميع ما ورد آنفا ، ان األدبيات المعمارية التي تناولت في محتواها موضوع البحث الحالي ، اتسمت العامة 

بنية الجامعية ، حيث ان اهتمامها كان منصبا على االنسجة فيها بعدم التطرق الى طرح التوجهات السياقية فيما يتعلق باأل
الحضرية داخل مراكز المدن ، في حين اتسمت المحلية منها بعدم بلورتها مفردات واضحة ألسباب قد تتعلق بطبيعتها الضمنية 

جوانب الموضوع من ناحية وعمومية طروحاتها من ناحية أخرى ، مما يشكل نقص معرفي ضمن النظرية المعمارية في احد 
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وتحدد هدفه متمثال ،األساسية والذي يمثل بدوره مشكلة البحث متمثلة بعدم وضوح صيغ ممارسة السياقية في المباني الجامعية
بتسليط الضوء على المفردات التي تحدد جوانب ممارسة السياقية في المباني الجامعية أوال ، ومن ثم استثماره في الكشف عن 

هات فئات المعماريين  المطروحة في هذا المجال ، لغرض استكشاف خصوصية تطبيق هذا المفهوم محليا في حرم التباين في توج
. جامعة الموصل ثانيا

اإلطار النظري لمفهوم السياقية في المباني الجامعية -5
الجامعية، اذ تمحورت بشكل عام حول يركز هذا المحور على طرح المفردات االساسية المرتبطة بمفهوم السياقية في المباني 

المراحل التصميمية ، اختصت المفردة االولى منها بمرحلة التفكير المعتمد من تسلسلثالث مفردات رئيسية ، تم تسلسلها حسب
حيث قبل المصمم في بلورة االفكار التصميمية الخاصة بانشاء المكونات الحضرية الجديدة ضمن نسيج الحرم الجامعي القائم من

تحديد طبيعة التعامل مع النتاجات المعمارية الماثلة بشكل فعلي في الحرم الجامعي من جهة ، وماهية التوجهات المطروحة في 
اما المفردة الثانية فقد اختصت بكيفية قراءة المصمم لموجودات . التحاور مع موجودات البيئة الحضرية القائمة من جهة اخرى

لغرض تحديد المرجعيات المعتمدة كونها داخل الحرم الجامعي او خارجه وتأشير خصائصها كونها فكرية البيئة الحضرية القائمة 
في حين اختصت المفردة الثالثة . او مادية ، كمرحلة ثانية يتم استثمارها في عملية خلق الحوار السياقي بين النتاج ومحيطه 

بين هذه المرجعيات من حيث مستوى تحقيقه والبنية المعتمدة فيه كمرحلة بتوضيح اآلليات المعتمدة في اشتقاق الحوار كسياق ربط
وسيتم طرح مفردات االطار النظري وجوانبها التفصيلية في .ثالثة يعتمدها المصمم لخلق التكامل بين النتاج وبيئته الحضرية

: الفقرات التالية 
ائمةقالموجودات الالموقف الفكري للمصمم إزاء : المفردة األولى 5-1

وتمثل وجهات النظر المتبناة من قبل المصممين ازاء التعامل مع موجودات البيئة الحضرية القائمة عند تصميم المكونات 
الحضرية الجديدة ، وبدورها فقد ارتبطت بمفردتين ثانويتين وهما طبيعة تعامل المصمم مع الوجود القائم في الحرم الجامعي

].1- 5[جدول ) . داخل الحرم الجامعي وخارجه(توجهات المصمم في التحاور مع الموجودات القائمة وطبيعة تحديدا
طبيعة تعامل المصمم مع الوجود القائم في الحرم الجامعي 1-1- 5

كاني المباشر للنتاجباعتباره السياق المويتمثل بتحديد الموقف الفكري للمصمم ازاء التعامل مع موجودات الحرم الجامعي تحديدا 
.تراوحت قيمه ما بين موقف يتحاور مع تلك الموجودات وموقف يتجاهلهاقدو،الجديد

هي احدى المفاهيم بين النتاجات المتغايرة في المدينة ،Dialogueان فكرة الحوار Bouleveشار وبهذا الصدد ا
التي احتلت مكانة واسعة في النظريات المعاصرة وأوضح ان المظهر الرئيسي لصيغ هذا الحوار هي التواصل بين النتاجات 

موجها انتقاده في هذا الجانب للعمارة المونولوجية في ]. Bouleve ،1987،P.15[ المعاصرة والبنى الموضوعية القائمة 
].Bouleve ،1987،P. 15. [بدرجة عالية من العزلة واالنطوائية مشيرا اليها كنتاج خارج السياقالحركة الحديثة التسامها

خير مثال على التوجه األول، حيث نظر المصمم Yaleفي جامعة Morse & Stilesلكليتي Saarinenويعد تصميم 
ألبراج ومبنية من الحجر غير المنتظم وحوائط الخرسانة للبيئة التاريخية التي كان يريد البناء فيها ، فركب أشكاال مشابهة ل
في ]. Turner ،1982 ،P.298[ القوطية الطراز Yaleالمنظمة حول ممرات ضيقة وذلك القتناص بعض المناظر لجامعة 

اكد على ان حين يمثل حرم األكاديمية الجوية األمريكية المكونة من مخطط شطرنجي واشكال موزعة عليه ، التوجه الثاني الذي 
االنسجام ليس شرطا رئيسيا في الحرم الجامعي ، وان الجامعة تتشكل من مجموعة من البنايات المزروعة في حقل مفتوح 

مع موجودات الحرم الجامعي من قبل التوجه الحوارموقف يوفي هذه المالحظات اشارة الى تبن. ]p.50، 1995الخرشة، [
.االول وعدم تبنيه من قبل التوجه الثاني
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طبيعة توجهات المصمم في التحاور مع الموجودات القائمة 2- 5-1
المنتخبة وفقا لطبيعة التعامل مع الموجودات القائمةتركز هذه المفردة الثانوية على طرح التوجهات المعتمدة من قبل المصممين 

سواءا كانت داخل الحرم الجامعي او خارجه، اذ تتراوح تلك التوجهات ما بين توجه تقليدي يعتمد التماثل التام  مع تلك للتحاور،
.الموجودات وتوجه معاصر يعتمد التناقض التام معها وتوجه توفيقي فيما بينهما

ة المحافظة على األصل والتأكيد على صيغة وشخصية تعود الى حقبة يعتمد التوجه التقليدي على التكرار المتماثل تماما بغي
زمانية ماضية، ويقوم هذا التوجه على النسخ الدقيق للموتيفات الشكلية القائمة من خالل التطابق الصارم والربط التصميمي ضمن 

ة الحوار ضمن المستويات وفي هذه المالحظات تتم االشارة الى استمراري]. Headman ،1984،P.13[ جميع المستويات
الى ان هذا التوجه غالبا ما يعد غير مرغوب به حيث ان اغلب Tugnuttويشير . المختلفة مع ثبات البنية الشكلية بشكل عام 

ويكون من الصعب التمييز بينها وبين األصل الذي داقية واالصالةـاالعتراضات على هذا التوجه ناتجة عن فقدانها للمص
استنسخت عنه بعد فترة زمنية معينة 

 ]Tugnutt،1987،P.87 .[ لكن هذا التوجه قد يكسب اهميته في حاالت محدودة خصوصا عند استحداث أبنية ضمن سياق
اكبر عندها يكون النسخ توجه له مليء بالصراعات والتناقضات الشكلية بحيث يسبب ادخال أي عنصر جديد ارباك وتشويش

وقد ينطبق ذلك مع سياق حرم جامعة الموصل المليء بالصراعات .اهميته في المحافظة على الشخصية الشكلية للمكان
.والتناقضات الشكلية 

تراوح قيمه ما بين توجه اما التوجه التوفيقي فانه يقوم على أساس التوفيق ما بين األجزاء وغالبا ما يسمى بالمواقف االنتقائية وت
يعتمد التوجه المحافظ على االحتفاظ  باهم الجوانب في موجودات السياق ومن ثم اعادة تكييف بعض محافظ وتوجه تجديدي ،

Unificationعناصرها للحصول على كل منسجم ومتجانس ، ويتم تطبيق هذا التوجه من خالل المعالجات المعمارية الموحدة 

elements توى الشكلي العام او ضمن التفاصيل ـتوفر ترابطات بصرية ضمن الكل الجمعي ، قد تكون ضمن المسبحيث
].Tugnutt،1987،P.151[ ة ـالمعماري

انه ضمن الهوية الموحدة ، يجب التاكيد على الشخصية المستقلة لكل جزء ضمن التكوين الكلي، وذلك Tugnuttويوضح 
وفي هذه المالحظات تتم االشارة الى وجود حوار ]. Tugnutt،1987،P.152[ بينهما  بالحفاظ على بعض االنفصال البصري

وينطبق هذا على المقترح التطويري لجامعة .ضمن احد المستويات مع تغير الحوار ضمن باقي المستويات مع ثبات البنية الشكلية
متجانسل الشارع الحلقي يتطلب تكوين شكل معماريحيث أشارت علوان الى ان استحداث ابنية جديدة داخ]. 1-5[الشكل ،بغداد 

[ مع األبنية الموجودة والحفاظ على اإلطار التصميمي العام من ناحية النظام اإلنشائي والمواد المستعملة واألسلوب المعماري 
].P.75، 1988علوان ،

وجود حالة التناقض ضمن مستوى معين من اما التوجه التجديدي فيعتمد على استخدام التناقض المنسجم الذي يتحقق عند 
المستويات على ان تحقق حالة االنسجام في المستويات االخرى ،حيث يمكن تحقيق التناقض بعدة طرق كما يمكن ان يحقق بعدة 

مكن الخ ، ويمكن الوصول الى كل واحدة منها الى اقصى الحدود او ي...درجات من الشدة في اللون والتركيب واألسلوب والنمط 
والتناقض يحقق حالة االنسجام ايضا من ]. Headman ،1984 ،P.26[ان تدمج معا بطرق متوازنة تحقق نوعا من االنسجام 

خالل احترام المصممين لمقياس االبنية والموقع الحضري وارتفاعات االبنية وحدودها العامة وذلك لتحقيق نوع من التكامل 
وفي هذه المالحظات اشارة الى تحول في البنية الشكلية من خالل استخدام ]. Papageorgiou،1971،P.128[المنسجم 

وفي حالة الحرم الجامعي يمكن تطبيق هذا التوجه لغرض .التناقض ، لكن مع وجود استمرارية للحوار ضمن المستويات االخرى
الى ان التناقض مهم Headmanاذ اشار .تمييز االبنية ذات الوظائف المختلفة ، تمييز النطاق االجتماعي عن االكاديمي مثال

].Headman،1984 ،P.23[ وجوهري لخلق بيئة حضرية حيوية ومثيرة لالهتمام 
ايجابية داخل اما التوجه المعاصر فانه يقوم على اساس ان الوجود المسبق ال قيمة له في ذاته على الرغم من وجود اشارات

،Tugnutt[باعتباره نموذجا للعصر كله ج المعاصرهذا الوجـود ويدعو الى تبني النموذ
1987 ،P.108 .[ ويشترك هذا التوجه مع التوجه التقليدي في الهروب من الحاضر، لكن احدهما باتجاه الماضي واالخـر

صري كما يتميز هذا التوجه بخلق تـجاورات تهكمية بين ما هو قائم والمـحدث بهدف خلق تكوين شكلي ب. باتجاه المعاصرة



Al-Rafidain Engineering Vol.19 No.2 April 2011

124

كمـا يهدف الى تمـايز الجزء على حساب الكل وتكريـس ]. .Tugnutt،1987 ،P10[الحضريةمؤثر بهيمنته ضمـن الدراما 
في البنية الشكلية  من خـالل استخـدام وهنا تتم االشارة الى وجـود تـحول]. P.85،1997البلوري،[ تفرده وريادة مصمميه 

. الحوار ضمن المستويات المختلفة كنتيجة الستخدام التناقض التامعدم استمرارية التناقض مع 

الموجودات القائمةالموقف الفكري للمصمم إزاء / المفردة األولى] 5-1[جدول 
القيم الممكنةالمتغيرات الثانويةالمفردة االولى

الموقف الفكري 
للمصمم ازاء 

الموجودات القائمة

طبيعة تعامل المصمم 
القائم في مع الوجود 

الحرم الجامعي

حوار

انقطاع الحوار

طبيعة توجهات 
المصمم في التحاور 
مع الموجودات 

داخل الحرم (القائمة 
)الجامعي وخارجه

توجه تقليدي
استمرارية الحوار ضمن المستويات المختلفة مع 

ثبات في البنية الشكلية

توجه توفيقي

توجه 
محافظ

مستوى واحد استمرارية الحوار ضمن 
وتغير في باقي المستويات مع ثبات في 

البنية الشكلية
توجه 

تجديدي
استمرارية الحوار ضمن المستويات 

الشكلية البنيةالمختلفة مع تحول في 

مستويات المختلفة عدم استمرارية الحوار ضمن التوجه معاصر
ة الشكليةمع تحول في البني

2 - مرجعيات الحوار السياقي طبيعة: المفردة الثانية5

وتمثل مجموعة السياقات والمرجعيات التي يوظفها المصمم ويلجأ اليها لغرض انشاء الحوار بين النتاج المعماري والبيئة القائمة 
].2-5[جدول . والتي بدورها ارتبطت بمفردتين ثانويتين وهما حدود الحوار وانواع الحوار

1 - 2 - حدود الحوار5
فيما يتعلق بحدود الحوار فقد ابرزت الدراسات المعمارية تنوعا في الطبيعة المرجعية المعتمدة كحدود للحوار ، 
شملت كل من محاورة السياق الحضري للحرم الجامعي ، محاورة السياق الحضري خارج الحرم الجامعي ، محاورة سياقات 

.اخرى
وتمثل جامعتا اكسفورد وكامبردج خير مثال على الحوار من خالل محاورة السياق الحضري للحرم ذاته ، حيث 
بقيتا محتفظتين ببيئة العصور الوسطى بشكل متجانس ومتواصل على الرغم من حجم التطويرات التي لحقت بهما ، وذلك من 

الفناءات واألروقة الخاصة بالكليات ، مما أدى الى خلق أماكن ذات خالل اعتماد النظام السابق والمكون من تكرار مجموعة من 
-Ar[هوية  Rifai،1983 ،P.47. [

تتمثل بكل من النطاق االكاديمي ، النطاق االجتماعي Zonesونظرا الحتواء الحرم الجامعي على عدة انطقة 
[ ، ودراسة ] P.27، 1988علوان ،[ خدمي كما ورد في دراسة والترفيهي ، النطاق السكني ، النطاق الرياضي ، النطاق ال

ومن منطلق احتواء الحرم الجامعي ذات البناء التراكمي على مباني مختلفة االنتماءات الزمنية ] .P.27، 2000شاهين وبشير، 
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ن حوار بين نتاجات ضمن تبعا لنموها على مراحل زمنية مختلفة ، لذلك فالحوار داخل الحرم الجامعي قد تمحورت قيمه ما بي
.نفس النطاق الوظيفي او خارجه وحوار بين نتاجات ضمن نفس الفترة الزمنية او خارجها

طبيعة مرجعيات الحوار السياقي/ المفردة الثانية] 2- 5[جدول 
المفردة 

القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةالثانیة

قي
سیا

 ال
ار

حو
 ال

ت
عیا

رج
ة م

بیع
ط

ار
حو

 ال
ود

حد

السیاق الحضري محاورة 
للحرم الجامعي

سیاق 
وظیفي

ضمن نفس النطاق الوظیفي
خارج النطاق الوظیفي

سیاق 
زماني 

متشابھ زمانیا
متغایر زمانیا

محاورة السیاق الحضري 
خارج الحرم الجامعي

)داخل المدینة(السیاق الحضري المحلي 
)خارج المدینة(السیاق الحضري العام 

محاورة سیاقات أخرى
أنظمة وقوانین علمیة وأدبیة

تقنیات مستعارة من حقول معرفیة مختلفة 
مواقف خاصة بالمصمم او بالجھة المستفیدة

ار
حو

 ال
اع

نو
ا

حوار  فكري 
)ال زماني (

مرجعیات 
عامة

ثوابت تاریخیة ،مرجعیات ثقافیة او دینیة ، مبادئ 
معرفیة ،أخرىعلمیة او فلسفیة او 

مرجعیات 
خاصة

تخص نمطا معینا
تخص سیاقا او نسیجا معینا

حوار مادي
)زماني(

مرجعیات 
شكلیة 

العناصر الشكلیة للواجھات والمساقط ، المقیاس 
واألبعاد، المواد وتقنیة البناء، اللون والملمس

مرجعیات 
تحلیلیة

مبادئ تنظیمیة 
وتكوینیة

اإلیقاع ،التناسب، منظومة 
االتجاھیة والمحوریة،نسق تنظیم 

األجزاء

مبادئ فراغیة

التنظیم الفراغي على مستوى 
مبنى معین او نطاق معین

التنظیم الفراغي على مستوى 
العالقة بین المباني او االنطقة

مبادئ اجتماعیة

خلق أجواء اجتماعیة أكثر تفاعال 
واتصاال

او ) االحتواء(التوجھ نحو الداخل
)االنفتاح(التوجھ نحو الخارج

فصل الذكور عن اإلناث
تشجیع نطاق حر وواسع من 
العالقات بین الطلبة واألساتذة

مبادئ بیئیة

االنسجام مع طوبغرافیة الموقع

االفنیة ،كاسرات : معطیات مناخیة
الھواء، الشمس، األروقة ، مالقف 

.أماكن مضللة

مبادئ إنشائیة
مبادئ التنمیط على مستوى الھیكل 

اإلنشائي او البناء
المرونة وعدم التحدید

مبادئ وظیفیة

الفصل بین الفعالیات التعلیمیة 
واإلداریة

الفصل بین الفعالیات الصاخبة 
والھادئة

معاییر وظیفیة
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ان السياق كحوار بين األجزاء المختلفة في المدينة يتجلى ضمن نوعين من التغايرات Bouleveوفي هذا الصدد أكد 
، فهنالك حوار بين نتاجات متغايرة وظيفيا ناشئ عن طبيعة االختالفات الوظيفية في المدينة ، وهنالك حوار بين نتاجات متباينة 

ند الى إدراك تلقائي لتراكمات الحضارات السابقة في المدينة ألجل االرتباط بجوهر ذلك الوجود االنتماءات الزمنية يست
]Bouleve ،1987 ،P.14. [

اما فيما يتعلق بمحاورة السياق الحضري خارج الحرم الجامعي فقد تراوحت قيمه ما بين محاورة السياق الحضري 
في هذا الصدد ان بنية النتاج التي تبرز Bouleveحيث أوضح ). خارج المدينة(لحضري العام والسياق ا) داخل المدينة(المحلي 

مكتفي بذاته يمكن ان تندرج ضمن المقياس الحضري كجزء من كل اعظم عن طريق " كل" على المقياس المعماري بوصفه 
] .Bouleve ،1987 ،P.14[اكتشاف صيغة معينة من الحوار بين المقياسين 

وفيما يتعلق بمحاورة السياق الحضري المحلي فقد أشارت علوان الى أهمية تأثر المباني الجامعية المعاصرة بالطابع 
علوان ، [ المحلي وذلك لغرض اغناء الشخصية المعمارية للمدينة من جهة واإلحساس بالتواصل الحضاري من جهة أخرى 

1988 ،P.24 . [ خير مثال على هذا التوجه حيث امتلكت حوارا محليا يعكس تخطيط األحياء القديمة وتعد الجامعة المستنصرية
فضال عن كونها قد امتلكت حوارا عاما . ]2-5الشكل ] .  [P.240، 1988المال حويش،[ في بغداد وسـتائر بيوتها القديمة 
.ى محاورة السياق الحضري العام وفي هذا إشارة ال] . P.84،1990الراوي ، [ يعكس صورة أبنية بابل التاريخية 

وقد تتوسع حدود الحوار لتشمل سياقات اخرى قد ترتبط بانظمة وقوانين علمية وادبية او تقنيات مستعارة من حقول 
الى ان منابع القدرة Gelerenterوفي هذا الصدد فقد اشار . معرفية اخرى او قد ترتبط بذاتية المصمم او بالجهة المستفيدة 

، Gelerenter[الفكرية هنا تصدر كاشعاعات من داخل العقل الذي يتمتع بدوره بدرجة عالية من التفرد في اطالق االحكام
1995،p.30. [ كما اشارت البلوري الى انها تعد اسلوب العديد من المعماريين لالشارة الى انفسهم ضمن المجموع ،متجاهلين

].  p.31،1997البلوري،[ة النتاج المعمـاري ضمن بنية السياق الحضريبذلك مشكلة نسقي

2 - 2 - انواع الحوار 5
وتتمثل بتحديد نوع  المرجعيات المعتمدة كمصدر للحوار، اذ تنوعت حسبما وردت في الدراسات السابقة ما بين 
حوار فكري  يتسم بكونه ال زماني، يتمثل باستحضار المفاهيم واالفكار من خالل التداعيات غير المباشرة الكامنة خلف األشياء 

ية ، وحوار مادي يتسم بكونه زماني يتمثل بالتعامل مع المتغيرات الزمانية المؤقتة المتجسدة في والتعامل مع الثوابت الالزمان
.الجوانب المادية والشكلية للوجود القائم ومن خالل التداعيات المباشرة

الى ان التصاميم التقليدية قد امتلكت خاصية ال زمانية ، Alexanderوفيما يتعلق بالحوار الالزماني ، فقد اشار 
حيث تكيفت لغة التصميم مع المتطلبات الخاصة واتبعت مبادئ الزمانية ، وأشار إلى ان لغة التصميم هذه تعطي االمكانية لخلق 

شاف المبادئ الالزمانية الكامنة فقد دعا الى اكتGuadetاما ] .Gelernter،1995،P.274[تنويع ال نهائي من األبنية الجديدة 
] .Gelernter،1995،P.226[في األسبقيات التاريخية والتي تساعد في توليد أشكال جديدة   

الالزمانية هذه ما بين مرجعيات عامة قائمة على مبادئ دينية ،ثقافية ، تاريخية، الفكريةوقد تنوعت المرجعيات
ان " وبهذا الصدد فقد أشار الخرشة . ن مرجعيات خاصة تخص نمطا معينا ، نسيجا او سياقا معينا علمية، او فلسفية ، وما بي

فجامعة للبيئة الحسية للحرم الجامعي القدرة على إسقاط مفاهيم معنوية بحيث تمثل جملة حضرية واحدة تقرأ على مستوى الموقع ،
، في حبن تمتلك ]3-5الشكل [بالغربة يعكس فكرة قصورا صحراويةالعلوم والتكنولوجيا مثال امتلكت حوارا ذا طابع يتسم 

، والحرم األمريكي في بدايته امتلك ]4- 5الشكل [الجامعة األردنية حوارا إنسانيا مرتبطا بالطبيعة يعكس فكرة غابة ومتنزها 
بالرياض اما جامعة االمير سلطان.] P.221، 1995الخرشة، [ حوارا يعكس فكرة االنطالق والحرية والتحفز للتقدم والنجاح 

وقد يمتلك الحرم ] .5-5الشكل [،] P.86، 2004ابا الخليل ، [ رفة ضان المعـحوارا علميا يعكس فكرة احتامتلكتفقد 
المكرمةوابرز مثال على ذلك جامعة ام القرى في مكةاو مدينة تقليديةالجامعي حوارا يعكس صورة قرية او قلعة

حيث امتلكت صورة مدينة تقليدية بأزقتها وساحاتها ومركزيتها والجامعة المستنصرية في بغداد،،]P.9-11، 1983إبراهيم ،[ 
وفي هذه ]. 2- 5الشكل [،]P.84، 1990راوي، ال[ ليها ببرج الساعة الكونكريتي المجسدة عموديا بمنارة الجامع التي دلل ع
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فكرة الغابة ، االنطالق واالنفتاح ، (العامة الفكريةمن المرجعيات كل المالحظات إشارة واضحة الى توظيف المصمم ل
.في صيغ الحوار) نمط القصور ، نمط المدينة التقليدية(الخاصة الفكريةوالمرجعيات ) االحتضان

فيزياوي شكلي اما فيما يتعلق بالحوار الزماني فهو يتعامل مع الجانب المادي للوجود القائم وما يتجسد في وجود 
.وتتنوع مرجعياته ما بين مرجعيات شكلية ايقونية ومرجعيات تحليلية،ينتمي الى عالم زماني زائل يمتاز بالتغيير

وفيما يتعلق بالمرجعيات الشكلية ، فانها تعتمد الحوار مع التركيب الصوري للوجود المسبق من خالل النظر اليه 
يمه ما بين العناصر الشكلية للواجهات والمساقط ، المقياس واألبعاد ، المواد وتقنية البناء ، اللون كمفردات وعناصر وتتراوح ق

وفي هذا الصدد اشار الخرشة الى ان تكرار الوحدة األساسية المتمثلة بالمباني المختلفة الوظائف في جامعة العلوم . والملمس
فهي .... نية وكافة تفاصيلها الشكلية األخرى تعطي الحيز شخصيته وهويته والتكنولوجيا ، بارتفاعها وألوانها وصورتها الذه
هنا إشارة واضحة الى توظيف ]. 3- 5الشكل [، ] P.144، 1995الخرشة، [ تعطي جمال تصميمية حضرية ذات ارتباط قوي 

.العناصر الشكلية في صيغ الحوار
فهي تعتمد أسلوب مراجعة القواعد السابقة بهدف الوصول الى صيغ للحوار اما فيما يتعلق بالمرجعيات التحليلية ،

معينة تساعد في إظهار قوة وإمكانيات الوجود المسبق بجوانبه المتعددة ،فهي تنظر اليه ال كمفردات وعناصر بل تنظر اليه 
ية تحكم واجهات المباني ونسب فتحاتها وهذه المبادئ تتراوح ما بين كونها مجرد مبادئ تنظيمية وتكوين. Principlesكمبادئ 

.وكتلها الى كونها مبادئ فراغية ، اجتماعية، بيئية، إنشائية او وظيفية
وفي هذا . تتمثل المبادئ التنظيمية والتكوينية بكل من منظومات االيقاع ، التناسب ، االتجاهية، نسق تنظيم االجزاء

وب عوني في معالجة واجهات مباني الجامعة المستنصرية بالنظر اليها ككل وليس واجهات يتميز اسل" الصدد اشار السلطاني 
لمباني منفردة ، فتظهر الوحدة في المعالجة لجميع األبنية وبأسلوب تشكيل واحد فاألشكال المستخدمة تعطي إحساسا بوجود 

لمعمار عن استثمار خاصية الظل والضوء في عمل كما كشف ا... منظومات تناسبية وقواعد التكرار والتناغم على الواجهات 
وفي هذه ].  6-5الشكل [،] P.31-36، 1989السلطاني،" [ تنويعات تكوينية تتسم صياغتها بقوة التأثير ووحدة التعبير

.المالحظات اشارة واضحة الى توظيف منظومة التناسب ، التكرار ، الظل والضوء في صيغ الحوار
فرع القصيم ، اذ اتبع المصمم في –اد المبادئ الفراغية فتظهر بوضوح في تصميم جامعة الملك سعود اما اعتم

تصميمه للحرم الجامعي مبدأ يعتمد على اساس ان مكونات الحرم الجامعي تشكل سلسلة من المباني والفراغات التي صممت 
لى كامل الموقع للحرم الجامعي ، مما جعل المكان يمتلك لغرض انساني ثقافي معين ، ومن هنا وظف المصمم منظومة مكررة ع

والممرات المسقوفة المحيطة ) الفراغ الخارجي(حوارا فيما بين المباني خاصا به ، مكونة من ثالث عناصر رئيسية وهي الواحة 
-P.62،1996ابا الخليل، [ بها واألفنية المربعة المفتوحة الى السماء  65.[

الحاالت قد تلعب المبادئ االجتماعية دورها ايضا في ارساء الشخصية المتميزة للحرم الجامعي ، فمثال وفي بعض
]. 7-5الشكل [المفاهيم االجتماعية السائدة في السعودية اشترطت الفصل بين الطلبة الذكور واإلناث في جامعة الملك عبد العزيز ،

في حين ] .P.24، 1988علوان ،[ نفس المبدأ في التنظيم االجتماعي المتكامل فكانت النتيجة خلق مدينتين جامعيتين تعكسان 
مبدأ التواصل االجتماعي من خالل التوجيه للداخل وذلك للحصول على الهدوء الذي تتطلبه الحياة األردنية تعتمد فكرة الجامعة

].P.66،1995الخرشة ،[ ن جهة أخرى االجتماعية من جهة والرغبة في الحصول على درجة من االنغالق والخصوصية م
علوان الى ان المعطيات البيئية تشكل احد السبل الرئيسية في إضفاء روح تاما فيما يتعلق بالمبادئ البيئية فقد أشار

والتصميمية المكان للموقع الجامعي حيث ان مبدأ التخطيط المنسجم مع طوبغرافية الموقع أصبح أساسا في العملية التخطيطية 
حيث ساعدت يبدو ذلك واضحا في جامعة سطيف في الجزائر وجامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة ،للجامعات الحديثة ،

كما ان ]. P.25-26، 1988علوان، [الطوبغرافية الطبيعية للموقع في اعطاء شعور بالشخصية المتميزة والوحدة للجامعة  
لوسطية في مباني جامعة بغداد لمعالجة التحرك الهوائي ، فضال عن استخدام كاسرات الشمس على استخدام سلسلة من الفناءات ا

-P.55، 1988علوان، [جميع واجهات المباني أعطى شعورا بالوحدة في المباني ككل  ] البادكير[ اما استخدام أبراج الهواء ]. 56
وهنا إشارة واضحة الى . حدة مع حس بالحوار الحضاري وأبراج اإلضاءة ، هي التي أعطت جامعة قطر صورة بنائية مو

.الحوار الجمعي للمبانيخلق فياستثمار المعطيات المناخية 
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وقد تلعب االنظمة االنشائية او الوظيفية دورها ايضا في إضفاء روح المكان وتوليد الحوار السياقي في الموقع 
ما بعد الحداثة، حيث اعتمدوا البراغماتية في استلهام األنظمة اإلنشائية الهيكلية ييالجامعي يظهر ذلك جليا في ممارسة معمار

Broadbent[وتطويرها لتواكب المجاورات من االبنية التقليدية عبرالفكر السياقي مجاراة لالهتمام بعمارة الشارع

،1990،P.60. [جنوب شرق والية ماساتشوسيت األمريكية ومن األمثلة التي جسدت هذا الجانب هو المعهد التكنولوجي في
حيث ان جميع أبنية المعهد تتبع نمطا معماريا واحدا قويا ومميزا يحكم تصميم الحرم الجامعي بأكمله من خالل استخدام سلسلة من 

]. P.25،1986علوان ، [الواجهات المتناغمة وشبكة إنشائية شاملة 
همية ان يتم التعبير عن نمط االستخدامات الوظيفية لمباني المشهد الحضري بوضوح اما البلوري فقد أشارت الى أ

ويبرز اهمية اقامة هذا النوع من ] . P.77، 1997البلوري،[ايجابي بغض النظر عن مستويات المعالجة التشكيلية والتصميمية 
وظيفية فيها لى معالم الجامعة وفهم تداخل االنماط الالحوار في الحرم الجامعي كونه يساعد الطلبة والزوار على التعرف بسهولة ع

.وتحديد مواضعهم منها

)5-5(الشكل 
جامعة االمیر سلطان بالریاض

)3-5(الشكل 
جامعة العلوم والتكنولوجیا

) 4-5(الشكل 
مخطط الجامعة االردنیة

)1-5(الشكل 
المقترح التطويري لجامعة 

بغداد
)2-5(الشكل 

المخطط األساسي للجامعة 
المستنصرية

)5-5(الشكل 
جامعة االمیر سلطان بالریاض
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3 - آليات تحقيق الحوار السياقي/ المفردة الثالثة 5
وتتمثل باآلليات المعتمدة من قبل المصمم في خلق السياق كحوار بين النتاجات المتغايرة بهدف حبك أجزاء نسيج معين 

وفقا لما ورد في الدراسات المعمارية السابقة شملت كل من مستوى تحقيق الحوار، بنية تينثانويبمفردتينوبدورها فقد ارتبطت
.] 5-3[جدول.الحوار

آلیات تحقیق الحوار السیاقي/ المفردة الثالثة ] 3- 5[جدول 
المفردة 

الثالثة
المتغیرات 

القیم الممكنةالثانویة

قي
سیا

 ال
وار

لح
ق ا

حقی
ت ت

لیا
ا

وار
لح

ق ا
حقی

ى ت
تو

مستوى مس
تخطیطي

فكرة التخطیط العامة 
للحرم الجامعي

الموقع الموقع
عالقة الموقع باالتجاھیة

الفكرة التنظیمیة 
والشكل 
الحضري

حركة السابلة والمركبات
(Zoning)التقسیم المناطقي 

)نظام التخصص، نظام وظیفي(التجمیع 

نمط تخطیط المباني
رسمي وھندسي الوحدة االساسیة، متنوع شكل المباني
نظام تجمیع 

عضوي، متعدد المراكزالمباني

عناصر الفضاءات 
الخارجیة

عناصر ذات 
.المسقفات ، ساحات رابطةسمات ثابتة

عناصر ذات 
) (سمات شبھ ثابتة

والنباتات

مستوى 
معماري

األفقیة والعمودیة ،المداخل وعالقتھا بالحركةمفردات المخططات
مفردات الواجھات

البصریة ، التقسیمات العمودیة، خط السماء

بنیة الحوار
بنیة الحوار االحادي

االجزاء باالجزاء
بنیة الحوار المركب

فیما بینھا

)7-5(الشكل 
)ام القرى (جامعة المللك عبد العزيزمخطط  )6-5(الشكل 

واجهات مباني الجامعة المستنصرية
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1 - 3 - مستوى تحقيق الحوار5
المصمم لغرض تحقيق الحوار وقد اختلفت مستويات الحوار في ضوء وصف الدراسات السابقة لها ويتمثل بالوسط الذي يوظفه 

لتشمل مستويين اساسيين، يتم تحقيق الحوار على المستوى التخطيطي للحرم الجامعي في االول في حين تتم هذه العملية ضمن 
.المستوى المعماري في الثاني

لسابقة تركيزها على حاالت تحقيق الحوار السياقي كعملية ربط للنتاجات ضمن المستوى وقد لوحظ في الدراسات ا
حيث يتبع ] .7-5الشكل [التخطيطي العام للحرم الجامعي ، ويبرز في هذا الصدد مخطط جامعة ام القرى في مدينة مكة المكرمة 

حيث تعتمد النظرية التخطيطية ،نمط واضح وموحدتخطيط الجامعة خصائص تخطيط المدينة االسالمية وذلك لكي يكون للمباني
[ للحرم على ايجاد عصب رئيسي مخصص لحركة المشاة ،تفتح عليه عدد من االفنية التي تمثل مجموعات او بيئات خاصة 

.وهنا اشارة الى تحقيق الحوار على مستوى الفكرة التنظيمية للحرم الجامعي]. P.9-11،1983ابراهيم،
لخرشة بان الجملة الحضرية التي يمثلها الشكل الكلي للجامعة االردنية تكتسب اندماجها وتجانسها وترابطها من كما اشار ا

، وعلى العكس فقد اكتسبت جامعة العلوم والتكنولوجيا تجانسها من ترابط كتلها البنائية بشكل )االشجار(سيطرة الكتلة النباتية فيها 
وفي هذه المالحظات اشارة ضمنية الى توظيف ]. 3-5الشكل [،]P.167، 1995الخرشة، )[ اتكرار الوحدة االساسية فيه(واضح 

في تحقيق الحوار، وفيما ) نمط تخطيط المباني(او الكتل البنائية ) عناصر الفضاءات الخارجية ذات السمات شبه الثابتة(األشجار 
لتكوين العام للجامعة المستنصرية يتبع مخطط غير متماثل ،حويش بان ايتعلق بعناصر الفضاءات الخارجية فقد ذكر ايضا المال

ولجوئه الى فصل هذه المكونات تبعا لوظيفتها ومن ثم ربطها بواسطة خطوط حركة واضحة وبسيطة تضيف الى التكوين تناسقا 
المالحظات إشارة وفي هذه ].  2-5الشكل[،]P.241-247، 1988المال حويش،[ واضحا مما يعمق الشعور بانسجامه واتساقه 

.الى توظيف عناصر الفضاء الخارجي ذات السمات الثابتة في تحقيق الحوار
فعلى . اما على المستوى المعماري فقد يستثمر المصمم مفردات المخططات او الواجهات لغرض تحقيق الحوار السياقي 

بين األجزاء التي تتم ضمن ند الى العالقات القائمةان اكتشاف قاعدة التواصل في المدينة تستRossiمستوى المخطط فقد اوضح
الى ان تكرار المسقط االفقي Ar-Rifaiوعلى هذا الصعيد اوضح ]. Broadbent ،1990 ،P.168[ مستوى المخطط 

,p. 47, 1983[ للفضاءات المفتوحة في كل من جامعتي اكسفورد وكامبردج يعد العنصر الذي ادى الى خلق أماكن ذات هوية 

Ar-Rifai.  [
اما على صعيد توليد الحوار السياقي ضمن مستوى المشهد الحضري فقد أشارت البلوري الى ان التراصف بواجهات المباني 
والمتأتي من تسلسلها في تعاقبات بصرية تتالف في انسجام اذا مادرست العالقات البصرية المحسوسة والمترابطة مع التشكيالت 

البلوري ، [ معمارية مع ارتفاعات المبنى والنسب المتحركة داخل الواجهات ضمن توليفة بصرية صريحة البصرية للتكوينات ال
1997 ،p.79. [لوجي في جنوب شرق والية ماساتشوسيت االمريكية حيث وومن االمثلة التي جسدت هذا الجانب هو المعهد التكن

[ هي التي اعطت المكان الترابط والتماسك التصميمي المطلوب أشارت علوان الى ان استخدام سلسلة من الواجهات المتناغمة
.وهنا إشارة الى تحقق الحوار على مستوى الواجهة.]p.25، 1988،علوان

2 - 3 - بنية الحوار5
تركز هذه المفردة الثانوية على طرح البنية المعتمدة في تحقيق الحوار وفقا لطبيعة العالقة او اآلصرة بين األجزاء بهدف خلق 
رؤية حضرية متكاملة تتكون من أبنية متساوقة تتحاور فيما بينها ،وقد تبلورت المعرفة في هذا المجال الى نوعين أساسيين من 

.ار المركب وبنية الحوار األحاديالحوار وهما بنية الحو
كونه يحوي الخصائص االساسية  التي يتم استثمارها ] الوجود القائم[ تعتمد بنية الحوار االحادي على مبدأ التاكيد على االصل 

ماج تلك االجزاء في توليد االجزاء االخرى مؤكدا بهذا على مبدأ العالقة بين االجزاء، في حين تعتمد بنية الحوار المركب على اند
. والتداخل بينها لخلق كل جديد
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،ان الجزء قد ال يعني شيئا بحد ذاته اال انه يعني الكثير ضمن آصرته باالجزاء لخلق الكل ، فهو قد Langوبهذا الصدد اشار 
اليمتلك طاقة جمالية كامنة فيه، مثل النغمة المنفردة او الخط المنفرد وعلى العكس قد يتضمن الجزء قيم جمالية تتغير بتساوقها 

وفي هذه ] . P.73، 1997البلوري، [ ائية كل بقيم جمالية ذات مغزى شمولي بقيم جمالية لجزء آخر ولتشكل في المحصلة النه
كما طرح . المالحظات اشارة الى كل من بنية الحوار المركب في الحالة االولى وبنية الحوار االحادي في الحالة الثانية

Alexanderجزاء فيها لخلق الكل ، اما الثاني فانه ة تتوحد وتندمج االـنموذجين لنمو المدينة، وصف االول بأنه عملية تراكمي
& Jencks) [ والتي هي اشبه بعملية تطور الجنين المعتمد على النظام الوراثي(يصفه بانه عملية انتشار 

Kroff،1997،P.82 .[ وهنا تتم االشارة ايضا الى كل من بنية الحوار المركب في الحالة االولى ، حيث تفتقر االجزاء فيها الى
كتمال ، وبنية الحوار االحادي في الحالة الثانية، الذي يعتمد على القيمة التعبيرية لالصل كمولد للصفات الوراثية والتاكيد صفة اال

ويعد الحوار بين  قوس المدخل وقبة المسجد  في جامعة بغداد  خير مثال على الحوار . عليه من خالل عالقة االجزاء باالجزاء
مدخل والذي يرمز الى العقل المفتوح حوارا سياقيا جديدا من خالل ربطه بصريا مع قبة المسجد المركب ، حيث يكتسب قوس ال

.للحصول على سياق جمعي جديد يؤكد على ارتباط العقل بالروح
التطبيق -6
األساسيةاختيار ميدان التطبيق وتحديد مستلزماته 6-1

انتقل البحث الى المرحلة الثانیة لحل المشكلة البحثیة والمتمثلة بالتطبیق اذ تم اعتماد منھجیة تقوم على انجاز دراسة 
حیث ادى غیاب التصمیم االساس لحرم جامعة الموصل ، وتوالي . عملیة تتضمن اختیار حرم جامعة الموصل میدانا لھا 

المنظومة الحضریة للجامعة ، استجابة للمتطلبات االكادیمیة واالجتماعیة التجارب التخطیطیة والتصمیمیة على بنیة
المتطورة نحو النمو التدریجي العشوائي بمرور الزمن، مما ادى الى خلق بیئة معماریة غیر واضحة الھویة ، غیر مندمجة 

لموقع جامعة األساسصمیم غیر حاملة النطباع سیاقي موحد ، كما ورد في وقائع ندوة التوفي امتدادھا الحضري ، 
ممارسة السیاقیة من خالل مناقشتھا تقییم المعاییر الالموصل ، والتي تطرقت ولو بصورة ضمنیة لبعض الجوانب المتعلقة ب

، وتقییم الشخصیة البصریة ] p.5,6، 2008العمري،[ الجمالیة والتعبیریة للمشھد الحضري الخاص بالحرم الجامعي 
، مشیرة الى ظاھرة اختالف التوجھات التصمیمیة المطروحة في ھذا ] P.8، 2008لجمیل ،ا[لحرم جامعة الموصل 

، فقد ركز البحث على اجراء التصامیم الخاصة بأبنیة الجامعات ممارسة السیاقیة في الومن ھنا ونظرا الھمیة . المجال
وھي كل من فئة المعماریین االكادیمیین وفئة دراسة مقارنة بین فئات المعماریین المعتمدة تصامیمھم داخل الحرم الجامعي 

.المعماریین الممارسین ، لغرض استكشاف خصوصیة ممارسة السیاقیة لكل منھما
ولتحقیق ھذا الھدف فقد تم انتخاب مفردات االطار النظري الثالثة بمتغیراتھا التفصیلیة موضوعا للتطبیق ، وطرحت 

صیاغة فرضیة اساسیة واحدة ارتبطت بالمفردات الثالثة قید التطبیق وكما التصورات االفتراضیة ازاءھا ، حیث تمت
: یلي

تتباین فئات المعماریین فیما بینھما من حیث الموقف الفكري للمصمم ازاء الموجودات القائمة ، كما تتباین من حیث 
وفي درجة التركیز رة في الحرم الجامعي،اریة المتغایتوظیف مرجعیات الحوار السیاقي والیات تحقیقھ بین النتاجات المعم

.على كل منھم 
اما قیاس المتغیرات فان نوع القیاس المطروح ھو قیاس نوعي یعرف اھم القیم الممكنة للمتغیرات ، ولجمیع متغیرات 

مقابالت شخصیة وفیما یتعلق بجمع المعلومات فقد تم اعتماد مبدأ االستبیان االستكشافي من خالل اجراء . االطار النظري
:اما المشاریع المنتخبة لكال الفئتین فھي . مع المصممین انفسھم، بغیة التوصل الى التوجھات المطروحة في ھذا الجانب

] A[فئة المعماریین االكادیمیین ویرمز لھا بالرمز      * 

]1-6[، شكل ] A1[مبنى رئاسة جامعة الموصل                     -1
]2-6[، شكل ] A2[یة الصیدلة                           مبنى كل-2
]3-6[، شكل ] A3[مبنى كلیة طب االسنان                       -3
]4ٍ-6[، شكل ] A4[مبنى مكتبة اشور بانیبال                      -4

] B[الممارسین ویرمز لھا بالرمز   فئة المعماریین* 
]5-6[، شكل ] B1[مبنى كلیة علوم القرآن                          -1
]6-6[، شكل ] B2[مبنى كلیة اإلحصاء                         -2
]7-6[، شكل ] B3[مبنى كلیة الطب الثانیة                            -3
]8-6[، شكل ] B4[مبنى المتحف                                   -4
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وقد تم اختيار هذه المشاريع استنادا الى تميزها وكونها من المشاريع التي أنشئت حديثا او الزالت قيد االنشاء فضال عن تنوع 
.والخدمي واالجتماعيانتماءاتها الوظيفية الى انطقة مختلفة كالنطاق األكاديمي 

وصف المشاريع قيد التطبيق6-2
وهنا البد من . توضح هذه الفقرة عرضا للمشاريع الخاصة بكال الفئتين ، والتي تم اختيارها كعينات لتطبيق االطار النظري

.صفية حول هذه المشاريعاالشارة بان الوصف المقدم للمشاريع يمثل بدرجة رئيسية ما طرحه المصممون انفسهم من مالحظات و
بفئة المعماريين االكاديميين المشاريع الخاصة

مبنى رئاسة جامعة الموصل 6-2-1
تبلورت الفكرة التصميمية لمبنى رئاسة جامعة الموصل استجابة لمجموعة من المعطيات واالعتبارات الموقعية والرمزية 
والوظيفية وصوال الى نتاج يعكس البنية التنظيمية للمؤسسة التي يؤويها ويتكامل مع سياقه المكاني المباشر وينتمي الى سياقه 

خالل تصور كتلة معمارية ترمز الى تجسيد العقل المتنامي المفتوح الذي يستشرف افاق المستقبل ، وقد تم ذلك من .المكاني العام 
، ذو فجوة ) لتجسيد فكرة التنامي(متعدد الطوابق متناظر المحاور يتنامى نحو االعلى ) تجسيدا للعقل( تم تشكيلها على هيئة مكعب 

، تم تشكيلها وفقا لصور تستحضر صور العمارة )النفتاح نحو المستقبللتجسيد فكرة ا(فضائية منفتحة باتجاه نقطة التالشي
الموصلية، مع توقيع النافورة الرئيسية في هذا الفضاء الثارة تجارب حسية، حيث تم تشكيلها على هيئة خارطة العراق ، لتجسيد 

.مفهوم الخير المتدفق على العراق
تقع في مكان عريق تاريخيا ، ومن هنا جاءت فكرة تشكيل مبنى الرئاسة كما اوضح المصمم بان جامعة الموصل ورئاستها

كتاج عمود ذو مقرنصات من العمارة العباسية والموصلية ، تجسيدا لفكرة الراس والرئاسة من جهة، ولالحتفاء والتذكير 
بدافع التكامل واالنسجام مع سياقها اما تشكيلها بهيئة مكعب مفتوح فقد كان. بمرجعيات هامة من تاريخ هذا المكان من جهة اخرى

ابنية (المكاني المباشر من خالل مالحظة ان جناحي المكعب يبدوان مشتقين من االبنية المستطيلة المتوازية الموجودة في الموقع 
).كلية االداب سابقا

مخطط جامعة الموصل 
المباني قيد الدراسة لفئة المعماريين االكاديميين    

المباني قيد الدراسة لفئة المعماريين الممارسين    
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. نظيمية بالرأسية واالفقية في ان واحد اما وظيفيا فقد اشار المصمم بان البناية مخصصة اليواء مؤسسة ادارية تتسم بنيتها الت
فرئيس الجامعة ومساعديه يرتبطون بعالقات افقية مع وحدات كاالعالم مثال ، وبعالقات عمودية مع وحدات مثل الشؤون الهنسية 

ة لخصائص بناءا على ذلك فان فكرة المكعب المفتوح متعدد الطوابق تبدو مالئم. ايضاوالطالبية وغيرها ، وبعالقات حيادية
لفعاليات الشؤون الهندسية والطالبية ) ثالثة طوابق(البنية التنظيمية لرئاسة الجامعة ، من خالل تخصيص جناحي المكعب المفتوح 
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مبنى كلية الصيدلة 2-2–6
تتبلور الفكرة االساسية للمشروع من خالل تصور مكان معماري تم تشكيله باستحضار مرجعيات هامة تهدف الى عكس 

.الخصوصية المحلية وبما يتماشى مع سياق الحرم الجامعي 
تجسيد بعض خصائص التصميم الحضري للعمارة التقليدية المحلية ، متاثرا لىعالمعماريحرصولتحقيق هذا الهدف فقد 

معتمدا القراءة الكتلوية للمبنى اكثر من القراءة المستوية من خالل استخدام مبدا التفريغ لمواقع ،بطبيعة االختصاص الخاص به 
هات فقد صممت الفتحات واالروقة بطريقة مستوحاة من اما على صعيد المعالجات المعمارية للواج. الفناءات من الكتلة البنائية 

العمارة الموصلية وباسلوب حديث مع محاولة التقاط بعضا من عناصر الواجهات لمبنى كلية الطب البيطري المجاور مكانيا 
.للمبنى 

دها من خالل خلق فناءات كما طرح المعماري فكرة االحتواء ،أي احتواء الطالب ضمن المفاهيم العلمية للكلية محاوال تجسي
.مكشوفة مختلفة الهندسية تحتوي الطالب وتهدف الى خلق اجواء اجتماعية اكثر تفاعال واتصاال

ان هدف التصميم هو فصل قاعات المحاضرات النظرية عن قاعات المحاضرات ،اما حول الجانب الوظيفي فيتحدث المصمم
العملية ، وذلك استجابة لطبيعة ونوع الدراسة التي تتطلبها تلك الكلية ، مع وضع غرف التدريسيين بجناح معزول عن حركة 

م توقيعها بشكل مطل على الفناء الوسطي اما عن المكتبة والكافتيريا فقد ت. الطالب وبالقرب من المختبرت العملية بنفس الوقت
الذي يعتبر قلب المشروع ، في حين تم توقيع العمادة فوق المدخل الرئيسي للمبنى مستوحيا بهذا شكل القناطر الموصلية، مع 

.محاولة اضفاء معالم الصرحية عليها لتمييزها عن بقية الفعاليات

مبنى كلیة الصیدلة] 2- 6[الشكل 

مخطط الطابق االرضي الطابق االولمخطط 

الواجھة الجانبیة

الواجھة االمامیة
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مبنى كلية طب االسنان 2-3–6
يعكس المشروع في االساس كما يشير المصمم الى فكرة التساوق مع موجودات الحرم الجامعي ، وبما ينسجم مع الطابع 

.المحلي، وذلك تماشيا مع توجهات الجهة المستفيدة التي اكدت على ضرورة خلق حس مميز بالهوية
عمارية ذات واجهات تتعاطف مع مبنى كلية الصيدلة المقابل له وقد تم التعبير عن هذه الفكرة من خالل امتالك المبنى كينونة م

وذات مخطط عكس فيه المصمم مبنى كلية طب االسنان القديم الواقع خلفه من خالل تكرار مسقطه االفقي، كما تبنى بعض ،
الشكلي للمخطط االفقي للمبنى من خالل التقاط النمطاالقتباسات من مبنى كلية الطب البيطري المجاور مكانيا للمبنى في الموقع ،

كما اشار المصمم الى ارتباط .، الذي يمتاز بتكونه من جزئين مستطيلين تفصلهما منظومة الدرج، وبعضا من عناصر واجهاته 
متمثلة باستخدام القوس الموصلي مبنى كلية طب االسنان بالطابع المحلي من خالل استخدام اشارات مرتبطة بالبيئة المحلية ،

.محدب في معالجة الفتحات والمرمر الموصلي في اكساء الواجهاتال
اما وظيفيا فقد عمد المصمم على توقيع الجزء االداري وغرف التدريسيين في الجهة اليمنى من المخطط وقاعات الدراسة 

ما حرصا على مراعاة النظرية والعملية في الجهة اليسرى منه فيما يخص الطابق االرضي، مع تخصيص منظومة درج لكل منه
فقد تم االولاما الطابق .فضاءات االدارية والفضاءات التعليمية على المستويين االفقي والعمودي المعايير الفصل الوظيفي بين 

.تخصيصه بالكامل لقاعات الدراسة العملية مع وضع غرف التدريسيين بالقرب منها لوجود عالقة قوية بينهما

مبنى كلیة طب االسنان] 3- 6[الشكل 
منظور یوضح المدخل

واجھة جانبیة واجھة امامیة

منظور یوضح الواجھة الجانبیة

مخطط الطابق االولمخطط الطابق االرضي
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مبنى مكتبة اشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية 2-4–6
يمثل المشروع انعكاسا لالمتداد الحضاري لبالد وادي الرافدين في الفن المعماري، وحلقة وصل بين الماضي والحاضر 

.والمستقبل، مستلهما بهذا بعض الشواهد من العمارة اآلشورية واإلسالمية والحديثة لتترك بصمتها في الهيكل العام للمبنى
بتجزئة المشروع الى ثالثة مباني رئيسية تضم كل من مبنى المكتبة  ومبنى المؤتمرات تتمثل الفكرة التصميمية للمشروع 

وذلك للتعبير عن فكرة الكتابة المسمارية التي تتصف بكونها كتابة مقطعية صوتية من ومبنى المعهد العالي للدراسات المسمارية ،
وذلك من خالل ،من جهة اخرى) ضي والحاضر والمستقبلالما(جهة ، وللتعبير عن فكرة االنتقال بين الحضارات عبر الزمن

.اعطاء كل مبنى طابع خاص يتسم باستلهامه لمجموعة االسقاطات التي تعكسها تلك الحضارات
وقد تم ذلك من خالل تشكيل مبنى المكتبة وفقا لصور تستحضر العناصر المعمارية للعمارة االشورية حيث اتخذت شكل 

في حين امتلك . جنح ، فضال عن استخدام كل من االبراج االشورية ، الشرفات المسننة ، المرتقيات والمصاطبتجريدي للثور الم
مبنى المؤتمرات تعبيرا يعكس صور العمارة االسالمية من خالل استحضار عناصرها المتمثلة باالفنية واالحتواءات ،االقواس 

اما ) . ن والقلم وما يسطرون(، الظهار المضامين الداللية لآلية الكريمة باللغة العربية) ن(واالروقة التي اتخذت شكل حرف 
مبنى المعهد العالي للدراسات المسمارية فقد تم تشكيله وفقا لصور تستحضر عناصر العمارة الحديثة المتمثلة باستخدام مساحات 

.في معالجة بعض فتحات الشبابيك مع االحتفاظ باستخدام الحروف المسمارية كموتيفات تزينية،واسعة من الزجاج

مبنى مكتبة آشور بانیبال] 4- 6[الشكل 

مخطط الطابق االرضي  للمكتبة

الواجھة االمامیة  للمكتبة

الواجھة الجانبیة

مبنى المعھد العالي للدراسات المسماریةمبنى المؤتمرات
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B–المشاريع الخاصة بفئة المعماريين الممارسين
مبنى كلية علوم القران 2-5–6

ان االستجابة لمجموعة من االعتبارات الموقعية والرمزية والوظيفية كانت الدافع االساسي وراء تشكيل مبنى كلية علوم القران 
.، ويتناغم مع سياقه المكاني المباشر من ناحية اخرىاحيةبهدف تحقيق نتاج يرمز الى وظيفته االعتبارية والمادية من ن،

دفعت تلك االفكار باتجاه تصور كتلة معمارية تمتلك حوارا يعكس صور مبنى كلية التربية القائم في الموقع والمجاور للمبنى 
ين الماضي والحاضر الموروث كما طرح المصمم  فكرة االندماج ما ب. بنفس الوقت من حيث استثمار نفس المعالجات الشكلية 

والحادث ، والتي شكلت الفكرة الرئيسية في تصميم واجهات المبنى ، تم تجسيدها من خالل اعتماد فكرة تقشير الواجهات ليظهر 
.تستحضر بعضا من العناصر المعمارية للعمارة الموصليةابهذا حوارا اخر يعكس صور

معايير الفصل الوظيفي بين الفضاءات االدارية وغرف التدريسيين والفضاءات اما وظيفيا فقد حرص المصمم على مراعاة
العمودي واالفقي، وذلك من خالل احتواء المخطط االفقي للمبنى على ثالثة اجزاء رئيسية ، يينالخاصة بالطلبة على المستو

ا والمكتبة وبقية الخدمات الساندة الى اليمين  الجزء االداري الى اليسار، وجزء قاعات الدراسة النظرية في الوسط ، والكافيتري
.وبارتفاع ثالثة طوابق لكل منها 

مبنى كلیة علوم القران] 5- 6[الشكل 

مبنى كلية االحصاء 2-6–6

تعكس فكرة المشروع في االساس كما یشیر المصمم شكل المخططات البیانیة المشتقة من وظیفة المبنى ، والتي تم 
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الواجهة االمامية للمبنى
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ينسجم المبنى في االساس مع طروحات الحداثة من حيث التركيز على الوظيفة وجعلها االساس في خلق الشكل ، دون التركيز 
.على محاورة موجودات الحرم الجامعي ذاته 

وقد اعتمد المصمم في نهجه هذا على استحضار بعض العناصر الشكلية لالشارة ولو بصورة ضمنية الى وظيفة المبنى، 
كاستخدام السيراميك االحمر بشكل اشرطة تؤطر بعض اجزاء الواجهات للداللة على لون الدم ، واستخدام الهيكل الحديدي فوق 

فضال عن االمساك باساس النمط الشكلي المستخدم في معالجة واجهات االبنية . لالنسانمنطقة المدخل للداللة على الهيكل العظمي
.التعليمية وهو مبدا التكرار

اما فيما يخص الجانب الوظيفي فقد اشار المصمم ان هدف التصميم هو عزل الفضاءات التعليمية عن الفضاءات الخاصة 
لك على المستوى االفقي من خالل تقسيم المخطط الى جزأين جزء امامي خاص حيث تم تحقيق ذ. برؤساء االقسام والتدريسيين

.بالفعاليات االدارية وجزء خلفي خاص بالفعاليات التعليمية يتم تكرارهما وعلى مستوى اربعة طوابق

مبنى المتحف 6-2-8
اج ـالى تجسيد فكرة االندمة ترمزـر عن مرجعيات هامـيستمد المشروع فكرته التصميمية من خالل التعبي

وذلك من خالل . بهدف اظهار خصوصية المكان والزمان الذي صمم فيه المبنىمابين الماضي والحاضر ، الموروث والحديث ،
استلهام بعض االقتباسات من الحضارة اآلشورية وبعض المالمح المرتبطة بعمارة شارع الجامعة المواجه لمبنى المتحف ، دون 

.لى التقاط مرجعيات من موجودات الحرم الجامعي ذاتهالتركيز ع
والظهار خصوصية المكان عمد المصمم على تشكيل الواجهة األمامية للمبنى من خالل استيحاء شكل األجنحة اآلشورية 

بموتيفات تزينية وتجريدها ، كونها تعد من المعالم البارزة في الحضارة اآلشورية ، فضال عن اكساء الواجهات الخارجية للمبنى
.مستوحاة من مفردات تلك الحضارة كزهرة البابونج وشكل الريش

ولغرض اكمال تشكيل الواجهة األمامية للمبنى ولتحقيق فكرة االندماج ما بين الماضي والحاضر واظهار خصوصية الزمان 
المواجه للمبنى متمثلة بكل الجامعةة شارعالذي تم فيه المشروع فقد عمد المصمم على استيحاء بعض المالمح المرتبطة بعمار

.من المساحات الزجاجية الواسعة ، الهياكل الحديدية ، واأللوان الصاخبة
ويتحدث المصمم عن مشروعه هذا مبينا ان المهم في هذا المشروع كان تصميم مبنى يحوي على السمات الموروثة في المنطقة 

.يثة  لتحقيق مشروع يعكس عمارة عصرنا من جهة اخرىفضال عن تأثره باألنماط الحدمن جهة ،

مبنى المتحف] 8-6[ الشكل 

مخطط الطابق األرضي

الواجهة األمامية
مقطع طولي

مخطط الطابق االول مخطط الطابق األرضي
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المنتخبةتطبيق االطار النظري وقياس المتغيرات في المشاريع المعمارية 6-3
تتضمن هذه الفقرة توضيح عملية تطبيق االطار النظري وقياس المتغيرات في النتاجات المعمارية المنتخبة، ولكل من فئة 

] 6-2[اما الجداول ] .3-6[، وفئة المعماريين الممارسين وكما في الجدول ] 1-6[المعماريين االكاديميين وكما مبين في الجدول 
المالحظات الوصفية لكل من فئة المعماريين األكاديميين والممارسين على التوالي كما تم الحصول عليها من فتوضح ] 6-4[و 

.المذكورة انفا ] 6-3[و ] 6-1[المصممين أنفسهم ازاء كل قيمة قيد التطبيق وحسب الرموز الواردة في الجداول 

1[جدول  - )الباحث/ المصدر(ريين األكاديميين استمارة قياس المتغيرات لنتاجات فئة المعما] 6
ت

القیم الممكنةالمتغیرات الثانویةالمفردات الرئیسیة
الرموز الخاصة بقیم المشاریع األربعة قید 

فئة المعماریین األكادیمیین/ التطبیق
مبنى 
الرئاسة

كلیة 
الصیدلة

كلیة طب 
األسنان

مكتبة 
أشور

1
الموقف الفكري 
للمصمم ازاء 

الموجودات القائمة

طبیعة تعامل المصمم 
مع الوجود القائم في 

الحرم الجامعي

A11A21A31حوار

A4انقطاع الحوار 1

مع الموجودات القائمة
)

)وخارجھ

توجھ تقلیدي

توجھ 
توفیقي

A1توجھ محافظ 2A2 2A3 2A4 2

A1توجھ تجدیدي 2A2 2A4 2

توجھ معاصر

2
طبیعة

مرجعیات الحوار 
السیاقي

ار
حو

 ال
ود

حد

محاورة السیاق 
الحضري للحرم 

الجامعي

سیاق 
وظیفي

A2ضمن نفس النطاق الوظیفي 3A3 3

A1خارج النطاق الوظیفي 3

سیاق 
زماني

A2متشابھ زمانیا 3A3 3

A1متغایر زمانیا 3

محاورة السیاق 
الحضري خارج 
الحرم الجامعي

A1محاورة السیاق الحضري المحلي  4A2 4A3 4A4 1

A1محاورة السیاق الحضري العام 4

A1 7

محاورة  سیاقات 
أخرى

أنظمة وقوانین علمیة وأدبیة

A4تقنیات مستعارة من حقول معرفیة مختلفة 3

مواقف خاصة بالمصمم او بالجھة 
المستفیدة

A2 4A3 1

ار
حو

 ال
اع

نو
أ

حوار فكري
)ال زماني(

A1مرجعیات عامة 5

A1 7

A4 4

A1مرجعیات خاصة 6A2 5A4 5

حوار مادي
)زماني(

A1مرجعیات شكلیة 7A2 6A3 3

A3 4

A4 6

مرجعیات 
تحلیلیة

A1مبادئ تنظیمیة وتكوینیة 7A2 7A3 5A4 7

مبادئ فراغیة
A2مبادئ اجتماعیة 8

A1مبادئ بیئیة 8A2 9A4 8

مبادئ إنشائیة
A1مبادئ وظیفیة 9A2 10A3 6

3
آلیات 

تحقیق الحوار 
السیاقي

تو
مس

ق 
حقی

ى ت ار
حو

ال

مستوى 
تخطیطي

فكرة التخطیط العامة للحرم الجامعي
نمط تخطیط المباني

A1عناصر الفضاءات الخارجیة 10

مستوى 
معماري

A1مفردات المخططات 3A2 11A3 7A4 7

A1مفردات الواجھات 7A2 6A3 3

A3 4

A4 6

بنیة الحوار
A1بنیة الحوار االحادي 11A2 12A3 8A4 9

A1بنیة الحوار المركب 12A2 13A4 10
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2[جدول  - ]الباحثٍ/ المصدر[ استمارة قياس المتغيرات لنتاجات فئة المعماريين األكاديميين ] 6
تسلسل
]6-1[المالحظات الوصفیة المقدمة من قبل المعماري المصمم وحسب الرموز الواردة في جدولالرموز

A1الموصلجامعةمبنى رئاسة
A11

لمبنى ل یصمم ا
.جھة اخرىالسیاق المكاني العام من 

A1 2
.بشكل تاج لعمود

A1 3
مخطط 

).أبنیة كلیة اآلداب سابقا(األبنیة المستطیلة المتوازیة المجاورة الموجودة في موقع الحرم الجامعي 

A1 4

تم تشكیل المبنى استحضارا واحتفاءا بمرجعیات 

.والمحلي مع العالمي

.مقرنصات من العمارة العباسیة والموصلیة احتفاءا وتذكیرا بحضارة كان العراق سیاقھا المكاني المباشر 

A1 5
. من

) () تجسیدا للعقل(البنایة الرئیسیة على ھیئة مكعب
).تاح نحو المستقبللتجسید فكرة االنف(نقطة التالشي 

A1 فكرةا6 ) (ل
.للمبنى

A1 7

ا
. وایقاعاتھا وتكرارھا 

.مفھوم الخیر المتدفق على العراق
A1 .دفعت معاییر شكل الموقع ومساحتھ المحددة باتجاه تصور كتلة معماریة متعددة الطوابق متناظرة المحاور8

A1 .للفعالیات غیر المرتبطة برئیس الجامعة مباشرة9
A1 .المجاور للمبنى بعناصر ماخوذة من المخطط االفقي لھاLand scapeاحتفاءا وتذكیرا بالكتل المستطیلة ، فقد تم تشكیل الـ10

A1 11
، اكد

.الذي یحوي الخصائص االساسیة التي تم اعتمادھا في تشكیل المبنى 

A1 .ھدف الحصول على سیاق جمعي جدیدتو،واألطراف12
A2مبنى كلیة الصیدلة

A2 .الجامعي 1

A2 2
لعمارة  ناصر ا م ع المصم توحى  اس

متجسدا في مبنى العمادة فوق المدخل من جھة أخرى
.الجمود وحالة من حاالت التعبیر عن العجز

A2 .عناصر الواجھات لمبنى كلیة الطب البیطري المجاور مكانیا للمبنىحاول المصمم التقاط بعضا من 3

A2 .الفناءات من الكتلة البنائیةبعض خصائص التصمیم الحضري للعمارة التقلیدیة المحلیة معتمدا مبدأ التفریع لمواقع 4

A2 5

 ،
خلقاالحتواء ضمن المختبرات العملیة من خالل

.ق فناء أكثر سعة واقل انتظامخالل خل

A2 .، واألقواس القطاعیة في تزیین الواجھاتالحركة والقنطرة في المدخل6

A2 .للعناصر، وھو احد األسالیب الممیزة في عمارة األبنیة المحلیة العامة7
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A2 .ان تجمیع فعالیات المشروع حول فناء وسطي مكشوف ، یھدف الى خلق اجواء اجتماعیة اكثر تفاعال واتصاال8

A2 9
استخدام 

.المناخ المشترك بین المحیط الخارجي والداخلي

A2 .التدریسیین عن حركة الطالب من خالل فصل االدرج الخاصة بكل واحد منھم 10
A2 .اتخذ مخطط الفناء الداخلي ومخطط القاعات المدرجة المطلة علیھ شكل القوس الموصلي المحدب ایضا11

A2 .المصمم مرجعیاتھ 12

A2 13
،ان تجمیع فعالیات المشروع حول فناء وسطي مكشوف

.جدیدسیاق جمعىوالحصول على ،االجتماعیة
A3مبنى كلیة طب األسنان

A3 1
كان لتوجیھات الجھة 

.الى سیاقھ المكاني المباشر ویتناغم مع سیاقھ المحلي

A3 .، وتكییفھا للحصول على كل منسجم ومتجانسالتكوین الشكلي العام ومستوى معالجة الواجھات2

A3 .كلیة الطب البیطري الواقع ضمن نفس النطاقجھة أخرى فضال عن التقاط بعضا من عناصر الواجھات لمبنى 3

A3 .، وبشكل متساوق مع مبنى كلیة الصیدلة المقابل للمبنىالموصلي في معالجة الواجھات4

A3 5
،

.المخطط فقد تم اعتماد النمط الشكلي للمخطط االفقي لمبنى كلیة الطب البیطري
A3 .والفضاءات التعلیمیة حرص المصمم على مراعاة معاییر الفصل الوظیفي ما بین الفضاءات االداریة 6

A3 .كلیة الطب البیطري المجاور مكانیا في الموقع 7

A3 8
،

.االساسیة التي تم اعتمادھا في تشكیل المبنى 
A4مبنى مكتبة أشور بانیبال ومعھد الدراسات المسماریة

A4 الشواھد 1
.المباشر للمبنى

A4 2

للمفردات المحلیة ،الصیاغةاعتمد المصمم في توجھھ على اعادة
،

.لشرفات المسننة المستخدمة في تزیین األقواس االسالمیة أصبحت نحت بالفضاء بدال من نحت بالحجراو

A4 3
واق شكل حرف لكونھا تمثل األحرف األولى التي استخدمھا اإلنسان ،استخدمت العالمات المسماریة لتزیین الواجھات  لر ا ذ شكل  تخ ا كما 

). ن والقلم وما یسطرون(باللغة العربیة للتعبیر عن المضامین الداللیة لالیة الكریمة ) ن(

A4 4

لى ثالث ، ومن ھنا )مستقبلالماضي والحاضر وال(یجسد المشروع فكرة االنتقال بالحضارات عبر الزمن  مشروع ا ال
. كما ان تجزئة المشروع الى ثالث مباني رئیسیة یعكس فكرة الكتابة المسماریة التي تتصف بكونھا كتابة مقطعیة صوتیةأجزاء رئیسیة ،

) .ن والقلم وما یسطرون(حاول المعمار التعبیر عن المضامین الداللیة لآلیة الكریمة

A4 5
،اسیة للمشروع ھي التعبیر عن الحضاراتان الفكرة األس

.مبنى المؤتمرات تعبیرا یعكس صور العمارة اإلسالمیة ، اما مبنى المعھد العالي للدراسات المسماریة فقد عكس مالمح العمارة الحدیثة

A4 6

شكل تجریدي للثور المجنح الذي یمثل أھم معلم من معالم العمارة اآلشوریةیتخذ مبنى المكتبة 
اما مبنى المؤتمرات فقد تم . خالل استخدام العناصر المعماریة الممیزة لھا والمتمثلة باألبراج ، الشرفات المسننة ، المرتقیات  والمصاطب

تشكیلھ وفقا لصور تست

.تحات الشبابیك اوكعناصر تزینیةباستخدام الحروف المسماریة في معالجة بعض ف

A4 7

Positive
Negative، في ،القصور اآلشوریة فقد تم اعتماد مبدأ المحوریة وتجسیده باتجاه قاعة المحاضرات والندواتمخططاما منتارة اخرى

.حین تم استیحاء مبدأ االحتواءات واألفنیة من العمارة اإلسالمیة
A4 8

حرم الجامعيكان لمبدأ االنسجام مع حدود الموقع األثر في توجیھ معھد الدراسات المسماریة نحو احد األطراف وباتجاه ال

A4 .كونھا تحوي الخصائص االساسیة 9

A4 .، وذلك بھدف الحصول على حوار جمعي جدید فیعكس فكرة االنتقال بالحضارات عبر الزمن10
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3[جدول  - )الباحث/ المصدر(استمارة قياس المتغيرات لنتاجات فئة المعماريين الممارسين] 6

الممكنةالقیمالمتغیرات الثانویةالمفردات الرئیسیةت
الرموز الخاصة بقیم المشاریع األربعة قید 

فئة المعماریین الممارسین/ التطبیق
كلیة علوم 

القران
كلیة 

اإلحصاء
كلیة 

الطب الثانیة
مبنى 
المتحف

1
الموقف الفكري 
للمصمم ازاء 

القائمةموجودات ال

طبیعة تعامل المصمم 
مع الوجود القائم في 

الحرم الجامعي

B1حوار 1

B2انقطاع الحوار 1B3 1B4 1

طبیعة توجھات المصمم 
في التحاور مع 
الموجودات القائمة

داخل الحرم الجامعي (
)وخارجھ

توجھ تقلیدي

توجھ 
توفیقي

B1توجھ محافظ 2B2 2B3 2B4 2

B1توجھ تجدیدي 2

توجھ معاصر

2
طبیعة 

الحوار مرجعیات
السیاقي

ار
حو

 ال
ود

حد

محاورة السیاق 
الحضري للحرم 

الجامعي

سیاق 
وظیفي

B1ضمن نفس النطاق الوظیفي 3

خارج النطاق الوظیفي

سیاق 
زماني

متشابھ زمانیا
B1متغایر زمانیا 3

محاورة السیاق 
الحضري خارج 
الحرم الجامعي

B1محاورة السیاق الحضري المحلي  7B4 3

B1محاورةالسیاق الحضري العام 8B2 3

محاورة سیاقات 
أخرى

أنظمة وقوانین علمیة وأدبیة
تقنیات مستعارة من حقول معرفیة

مختلفة
B2 1B3 3

مواقف خاصة بالمصمم او بالجھة 
المستفیدة

ار
حو

 ال
اع

نو
ا

حوار فكري
)الزماني(

B1مرجعیات عامة 4

مرجعیات خاصة

حوار مادي
)زماني(

B1مرجعیات شكلیة 5

B1 7

B2 3B3 3B4 4

مرجعیات 
تحلیلیة

B1مبادئ تنظیمیة وتكوینیة 6B3 4

مبادئ فراغیة
مبادئ اجتماعیة

B1مبادئ بیئیة 9

مبادئ إنشائیة
B1مبادئ وظیفیة 10B2 4B3 5

3
آلیات 

تحقیق الحوار 
السیاقي

تو
مس

ق 
حقی

ى ت ار
حو

ال

مستوى تخطیطي
فكرة التخطیط العامة للحرم الجامعي

نمط تخطیط المباني
عناصر الفضاءات الخارجیة

مستوى
معماري

مفردات المخططات
B1مفردات الواجھات 5

B1 7

B2 3B3 3B4 4

B111B2بنیة الحوار االحاديبنیة الحوار 5B3 6B4 5

بنیة الحوار المركب
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4[جدول  - ]الباحث/ المصدر[استمارة قياس المتغيرات لنتاجات فئة المعماريين الممارسين ] 6
تسلسل 
]3-6[المالحظات الوصفیة المقدمة من قبل المعماري المصمم وحسب الرموز الواردة في جدولالرموز

B1مبنى كلیة علوم القرآن
B1 .المباشر داخل الحرم الجامعي صمم المبنى لیشكل انعكاسا وامتدادا لسیاقھ المكاني 1

B1 . صیغة المغاالة في االسلوب متجسدا في تقشیر الواجھات من جھھ اخرىو،من جھة بعیدة قدر االمكان عن االستنساخ2
B1 .تمثلت الفكرة التصمیمیة باعتماد مبنى كلیة التربیة بوصفھ مرجعا اساسیا قائما في الموقع ومجاورا للمبنى بنفس الوقت 3

B1 .خالل اعتماد فكرة تقشیر الواجھاتالتعبیر عن تلك المحاولة من 4

B1 .والفتحات ، ومواد البناء5

B1 6
مراعاة استخدام نفس أسلوب التكوین المعماري لمبنى كلیة التربیة المعتمد على

.والفتحات

B1 7
) فكرة االندماج(لغرض تجسید المعنى المراد ایصالھ 

.المحلیة الموصلیة من ناحیة العناصر المعماریة والفرش الموصلي

B1 8
،

.یستوحي شكل األقواس المستخدمة في أواوین البیوت التقلیدیة مع استخدام الزخارف النباتیة
B1 .تم احترام شكل الموقع واالنسجام معھ ومع حدود مبنى كلیة التربیة القائم في الموقع9

B1 .حرص المصمم على مراعاة معاییر الفصل الوظیفي بین فضاءات التدریسیین وفضاءات الطلبة10

B1 .األساسیة التي تم اعتمادھا في تشكیل المبنى11
B2 كلیة اإلحصاءمبنى

B2 1
، ومحاولة 

.تجسیدھا على مستوى التكوین العام للمبنى، دون التركیز على العالقة مع السیاق المكاني المباشر

B2 2
تكییفھااعادة ، محاوالمحافظ، حیث یجري التحاور معھا باسلوب العباسیةاستوحى المصمم بعض العناصر من العمارة 

.  وعلى مستوى التفاصیل المعماریة الخاصة بمعالجة الواجھاتللحصول على كل منسجم ومتجانس ، 

B2 3
ة ـتم االحتفاء والتذكیر بعمارة كان العراق سیاقھا المكاني المباشر وذلك من خالل استیحاء شكل القوس العباسي ومحاول

.تجسیده على مستوى معالجة الفتحات في الواجھات 

B2 4
الوظیفي بین حرص المصمم على مراعاة المبادئ الوظیفیة المعمول بھا في االبنیة التعلیمیة من حیث معاییر الفصل 

.الفضاءات االداریة والتعلیمیة على المستوى االفقي وعالقة المداخل بالحركة العمودیة واالفقیة 
B2 .بوصفھا االصل الذي استمد منھ المصمم مرجعیاتھ ، استثمار عناصر العمارة العباسیة في العراقالتاكید علىتم5
B3مبنى كلیة الطب الثانیة

B3 1
یتجسد في 

.المكاني المباشر الذي وجد فیھ
B32الواجھات.
B3 3

تم
.تؤطر بعض اجزاء الواجھات للداللة على لون الدم ، واستخدام الھیكل الحدیدي للداللة على الھیكل العظمي لالنسان

B3 .الفتحات في الواجھات والمتبع في االبنیة التعلیمیةاعتماد مبادئ التكرار على مستوى معالجة 4

B3 .حرص المصمم على تحقیق المعاییر الوظیفیة من ناحیة عزل الفعالیات االداریة عن التعلیمیة على المستوى االفقي5

B3 .مفرداتھتم التاكید على الوظیفة بوصفھا االصل الذي استمد منھ المصمم 6

B4مبنى المتحف
B4 الحضارة االشوریة  وعمارة الشارع المواجھ للمبنى  دون التركیز على التقاط مرجعیات من موجدات الحرم الجامعي ذاتھ 1
B4 .باسلوب محافظ ، محاوال إعادة تكییفھا للحصول على كل منسجم ومتجانس 2

B4 ومفردات عمارة الشارع المواجھ لمبنى المتحف3
.لشارع الجامعة

B4 4.

.الواجھة االمامیة للمتحف
B4 5

اصرحرص المصمم على التحاور مع  ،عن
.یة موكدا بذلك علیھا كونھا تحوي الخصائص االساس
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النتائج واالستنتاجات 
1 - مناقشة النتائج الخاصة بمفردات اإلطار النظري7

القائمةموجوداتالالنتائج الخاصة بمفردة الموقف الفكري للمصمم ازاء 1-1–7
طبيعة تعامل المصمم مع الوجود القائم في الحرم الجامعي -أ

مع وجود ميل ،االكاديميين بشكل واضح على الحوار مع الوجود القائم في الحرم الجامعياظهرت النتائج تركيز فئة المعماريين 
عن الحوار بشكل واضحفئة المعماريين الممارسينابتعادالنتائج كشفتفي حين .نحو عدم محاورة ذلك الوجود جداقليل

.الحوار مع تلك الموجوداتنحو اعتماد جدا، مع وجود ميل قليلالمباشر مع موجودات الحرم الجامعي

طبيعة توجهات المصمم في التحاور مع الموجودات القائمة -ب
أظهرت نتائج التطبيق تماثل الفئتين من حيث تركيزهما على التوجه التوفيقي بشكل واضح في التحاورمع  الموجودات القائمة، مع 

، في حين ركزت ميين بشكل واضح على اعتماد كل من التوجه المحافظ والتجديديتباينهما من حيث تركيز فئة المعماريين األكادي
.نحو اعتماد التوجه التجديدى جدا، مع وجود ميل قليلفئة المعماريين الممارسين على التوجه المحافظ بشكل أساسي

الخاصة بمفردة طبيعة مرجعيات الحوار السياقيالنتائج7-1-2
الحوارحدود -أ

أوضحت النتائج تعامل المعماريين األكاديميين بوضوح مع السياق الحضري للحرم الجامعي مع التركيز الى حد ما على 
في حين كشفت النتائج عدم تركيز المعماريين ،الحوار مع سياقات ضمن نفس النطاق الوظيفي وعلى سياقات متشابهة زمانيا

.ق الحضري للحرم الجامعيالممارسين على محاورة السيا
كما كشفت النتائج تشابه الفئتين من حيث محاورتهما للسياق الحضري خارج الحرم الجامعي مع ظهور اختالف فيما 

حيث تبين تركيز المعماريين األكاديميين بشكل واضح على التحاور مع السياق الحضري المحلي ،بينهما من حيث درجة التركيز
وتركيز المعماريين الممارسين الى حد ما على ، ضرى العامنحو محاورة السياق الحجدامع وجود ميل قليل،)ينةداخل المد(

.التحاور مع كل من السياق الحضري داخل المدينة وخارجها
كما أوضحت النتائج تشابه الفئتين فيما يتعلق بمحاورة سياقات اخرى مع تباينهما من حيث درجة التركيز على احدى 

المواقف الخاصة بهم او بالجهة المستفيدة، مع وجود بالقيم دون االخرى ، اذ ركز المعماريون االكاديميون الى حد ما على التاثر 
المستعارة من حقول معرفية مختلفة ، في حين ركزت فئة المعماريين الممارسين الى حد ما نحو محاورة التقنياتجداقليل ميل

.على التحاور مع تلك التقنيات

انواع الحوار- ب
اوضحت نتائج التطبيق تباين الفئتين من حيث نوع الحوار المعتمد في نتاجاتهما، حيث تبين تركيز فئة المعماريين 

المرتبط بالمفاهيم واالفكار ومن خالل مرجعياته الخاصة ) الالزماني( بشكل واضح على اعتماد صيغ الحوارالفكرياالكاديميين 
.في حين لم تركز فئة المعماريين الممارسين على هذا النوع من صيغ الحوار في نتاجاتها،والعامة

في نتاجاتهما، مع وجود اختالف فيما ) الزماني (كما كشفت النتائج تشابه الفئتين من حيث توظيفهما لصيغ الحوارالمادي 
اذ تبين تركيز فئة المعماريين االكاديميين بشكل واضح على كل من . بينهما من حيث درجة التركيز على احدى القيم دون االخرى

نحو اعتماد المبادئ جداميل قليلمع وجود ،و الوظيفية مبادئ التنظيمية والتكوينية والمبادئ البيئية المرجعيات الشكلية وال
، والى حد ما على المرجعيات الشكلية والمبادئ الوظيفية بشكل واضح في حين ركزت فئة المعماريين الممارسين .االجتماعية

.المبادئ البيئيةنحو اعتمادجداد ميل قليلمع وجو،المبادئ التنظيمية والتكوينيةعلى اعتماد 
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النتائج الخاصة بمفردة آليات تحقيق الحوار السياقي7-1-3
ى تحقيق الحوارمستو-أ 

للمستوى المعماري كوسط أساسي تجري ضمنه عملية الحوار، مع ظهور اأظهرت النتائج تشابه الفئتين من حيث اعتمادهم
اختالف فيما بينهما من ناحية تركيز فئة المعماريين األكاديميين بشكل واضح على استثمار كل من مفردات المخططات والواجهات 

ظهرت النتائج تطرق فئة المعماريين كما أ.في حين ركزت الفئة الثانية على مفردات الواجهات بشكل أساسي لتحقيق الحوار ،
.األكاديميين الستخدام المستوى التخطيطي في تحقيق الحوار

بنية الحوار- ب
اذ أتضح تركيز فئة المعماريين األكاديميين بشكل . كشفت نتائج التطبيق اختالف الفئتين حيث اعتمادهما لبنية الحوار

، في حين كشفت النتائج لجوء المعماريين رالحوار األحادي والمركب كآلية رئيسية لتحقيق الحواواضح على استخدام كل من بنية 
.الممارسين الى استخدام بنية الحوار األحادي بشكل واضح دون االخر

االستنتاجات النهائية - 8
الموصل في حين ابتعد المعماريون الممارسون ركز المعماريون االكاديميون على التحاور مع الوجود القائم في حرم جامعة -

وقد يرجع ذلك الى اتساع الرؤية التصميمية لدى الفئة األولى وتنامي الحس لديهم بضرورة خلق . عن التحاور مع ذلك الوجود 
.حالة من التواصل في البيئة الحضرية وتجسيد الصورة الحضارية للمكان كتجربة مباشرة

مع بروز اختالف فيما بينهما من حيث اعتماد اعتمادهما التوجه التوفيقي في محاورة الموجودات القائمةتماثل الفئتين من حيث -
ن التوجه المحافظ بشكل ين الممارسين كل من التوجه المحافظ والتوجه التجديدي مقابل اعتماد المعماريين األكاديمييالمعماري
والتأكيد على هوية النتاج الجديد السياقالى الموازنة بين مراعاة مرجعيات وقد يرجع ذلك الى مواقفهم الفكرية الداعية.أساسي

التوجه التجديدي فضال عن المحافظ فقد يرجع الى رغبة المصممين في إيجاد أفكار جديدة على ن ين األكاديمييالمعماريتركيزاما .
القات الغامضة مما يفتح المجال أمام التاويالت تهدف الى جعل النتاج متنوع في شفراته وممتدا من الوضوح التام الى الع

. والتداعيات لعدد اكبر من المتلقين
ذات السياق الوظيفي او داخل الحرم الجامعيلم يركز المعماريون االكاديميون بشكل واضح على التحاور مع المباني القائمة-

الكيانات المتجاورة مكانيا للمبنى الجديد بغض النظر عن سياقاتها والذي قد يرجع الى تبني تلك الفئة التحاور مع. الزماني المتشابه
.الوظيفية او الزمانية، وذلك لعدم وجود تنطيق وظيفي واضح للفعاليات داخل حرم جامعة الموصل

،االخرىكمرجع رئيسي العمال المعماريين األكاديميين بالمقارنة مع السياقات ) داخل المدينة(برز السياق الحضري المحلي -
وقد يرجع ذلك . في حين ركز المعماريون الممارسون الى حد ما على محاورة كل من السياق الحضري داخل المدينة وخارجها 

وغياب التجانس البصري ،ناحيةالى افتقار الحرم الجامعي بصورته الحالية للهوية الحضارية والثقافية التي وجب ان يحملها من 
.ا وقد يرجع ايضا الى وعي المصممين بضرورة تفعيل واستثمار السياق المحلي في نتاجاتهم فيه من ناحية اخرى ، كم

والذي قد يرجع . او بالجهة المستفيدة) بالمصمم( المواقف الخاصة بهم بعلى التأثرركز المعماريون االكاديميون الى حد ما -
حين ركز المعماريون الممارسون الى حد ما على محاورة تقنيات ، فيالى امتالك تلك الفئة تخصصات دقيقة في مجال العمارة

.، وقد يشكل ذلك استجابة لطبيعة النمط الوظيفي للمباني ذاتهامستعارة من حقول معرفية مختلفة
عامة بمرجعياته ال)الالزماني(حاور المعماريون االكاديميون السياق الحضري بعدة مستويات حيث اعتمدوا الحوار  الفكري-

بمرجعياته الشكلية )الزماني(والخاصة محققين بهذا االستمرارية الفكرية التي تصنع تداعيات خارج الزمن، والحوار المادي
في حين اقتصر المعماريون الممارسون على . والتحليلية لتحقيق التواصل المادي الذي يعزز الفهم لدى عدد واسع من المتلقين

نتاجاتهم معتمدين المرجعيات الشكلية والمبادئ الوظيفية بشكل أساسي محققين بهذا التواصل توظيف صيغ الحوار المادي في
ويمكن تفسير هذا التباين كانعكاس الختالف الخلفيات الفكرية . المادي الذي يميل باتجاه التعامل مع كل ما هو محسوس وحقيقي

االكاديميين تدفعهم باتجاه تطبيق النظريات الحديثة التي تعتبر ان للفئتين، حيث ان اتساع القاعدة النظرية لدى فئة المعماريين
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اما تبني المعماريين الممارسين . التنوع والشمولية يفسح المجال لدالالت ومضامين عديدة تغني صيغ الحوار في البيئة الحضرية
فية بشكل أساسي قد يشكل استجابة لطبيعة استثمار صيغ الحوار المادي من خالل خلق السياقات الشكلية واعتماد المبادئ الوظي

النمط الوظيفي للمباني التعليمية ذاتها، او يمكن القول انهم ذوي نظرة واقعية عملية بحكم الممارسة تحكمها االراء السلطوية في 
. العمل في كثير من االحيان

ن ياختالف بين الفئتين من حيث تركيز المعماريبرز المستوى المعماري وسطا أساسيا يتم من خالله تحقيق الحوار مع ظهور -
ن على مفردات الواجهات بشكل أساسي في ين الممارسين على كل من مفردات المخططات والواجهات وتركيز المعماريياألكاديمي

من خالل التأكيد وقد يعود ذلك الى اتساع قاعدة الرؤية التصميمية لدى الفئة األولى، حيث تدعو الى تحقيق الحوار. تحقيق الحوار
، فضال عن التجربة المرئية المباشرة المستندة الى تحقيق على الخبرة الذهنية للمتلقين في إيجاد ترابطات على مستوى المخطط

.الحوار على مستوى الواجهات باعتبارها الوسيلة األكثر وضوحا في المباني والتي اعتمدها توجه المعماريين الممارسين
اريون األكاديميون على اعتماد عدة بنى لتحقيق الحوار في البيئة الحضرية شملت كل من بنية الحوار األحادي ركز المعم-

وقد يرجع ذلك . والمركب في حين اقتصر المعماريون الممارسون على اعتماد بنية الحوار األحادي كآلية رئيسية لتحقيق الحوار 
ودراستهم النظرية على أفكارهمفرصة جيدة امام المعماريين األكاديميين للتعبير عن الى ان تصميم مباني الحرم الجامعي قد يمثل 

ارض الواقع من خالل أغناء التحاور بين النتاجات في البيئة الحضرية باستثمار التجربة المدركة باألحاسيس المباشرة والمعتمدة 
بالعقل والتفكير العميق والمعتمدة على التعامل مع الصور الذهنية والتجربة المدركة على إقامة حوار مباشر مع الكيانات القائمة ،

. كحوار بين النتاجات في البيئة الحضرية
االستنتاج العام 

تمكن البحث من الكشف عن محدودية أوجه التماثل بين كل من فئة المعماريين األكاديميين وفئة المعماريين الممارسين 
اذ أتضح تركيز معظم ممارسات المعماريين األكاديميين على .تؤشر خصوصية تلك االفئات مقارنة بجوانب االختالف التي

وباعتماد في نتاجاتهموعلى عكس المحتوى والهوية الحضارية للبيئة المحلية،التحاور مع الوجود القائم في حرم جامعة الموصل
من خالل استحضار القيم والمفاهيم الفكرية الالزمانية، فضال عن استحضار القيم والخواص المادية وذلكعدة توجهات للحوار

الزمانية، ساعدهم في ذلك توظيف آليات عديدة اعتمدت كال من الممارسات الذهنية والتجربة المرئية الملموسة لتحقيق الحوار في 
تجارب المعماريين الممارسين عن الحوار مع موجودات الحرم الجامعي مقابل جنوح معظم . البيئة المعمارية للحرم الجامعي

معتمدين ومن خالل توجهات محدودة للحوار،مندفعين باتجاه عكس المحتوى والهوية الحضارية لسياقات أخرى محلية او عامة
التجربة المرئية المباشرة تعتمدمعينةفي الخواص الشكلية تحديدا وبتوظيف آليات متجسدةالزمانية الالماديةاستحضار القيم

.لتحقيق الحوار في البيئة المعمارية للحرم الجامعي

التوصيات الخاصة بحرم جامعة الموصل -10
عدم وجود مخطط اساسي متكامل ذو برزت الحالة العشوائية في موجودات السياق القائم في حرم جامعة الموصل نتيجة

ولذلك فقد ادت  التجارب التخطيطية .التنفيذ ، تحكمه توصيفات مشتركة ذات انطباع سياقي موحد مرحلية واضحة في 
والتصميمية المتوالية على حرم جامعة الموصل إضافة الى جنوحها عنها أحيانا اخرى الى تحويل حرم الجامعة الى مجموعات 

مي، مما ادى الى خلق بيئة حضرية مفككة داخل الحرم ة من األبنية المربوطة مع بعضها عشوائيا بدون اساس تصميقمتفر
:الجامعي لذلك يوصي البحث األخذ بنظر االعتبار النقاط التالية

ضرورة وضع رؤية تصميمية شمولية لحرم جامعة الموصل بما يحقق االستجابة لتطور الفعاليات األكاديمية واالجتماعية - 
التعامل الوحيدة الجانب وذات القرارات التصميمية الصادرة من جهات محددة، حيث تعد المعقدة والمتداخلة، والتخلي عن صيغ 

المخططات ذات القرار الواحد في الزمن الواحد المستجيبة لالحتياجات الطارئة غير قادرة على تلبية متطلبات المجتمع الجامعي 
.المتغير والمتجدد 

من متغيرات واستثماره في تحديد خطوط عامة واطر رئيسية يمكن ان يستند لها يوصي البحث اعتماد ما قدمه االطار النظري -
المخطط والمصمم المعماري في تصميم االبنية المستحدثة داخل الحرم الجامعي، من خالل تطوير فلسفة تصميمية تعتمد الحوار 
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حرم الجامعي محبوكة ومتوازنة يتحاور فيها الجديد السياقي ما بين الموجود والحادث او المحدث والمقبل بغية ايجاد بيئة متميزة لل
.مع المجاور والكل بايجابية درامية 

ان احد أهم أسباب غياب السياق في حرم جامعة الموصل هو عدم اعتماد عناصر حضرية موحدة ذات جذور ثقافية -
تي يعود قسم منها الى فترات ستينية وأخرى سبعينية واضحة، مما ادى الى انقطاع الحوار ما بين األبنية المحدثة ومجاوراتها ال

ولذلك يوصي البحث بضرورة تحديد تلك العناصر من قبل لجنة معمارية . عالوة على الموجودات التابعة للفترات الحالية
والمستويات المادية متخصصة وباالستعانة بالمنظومات التحليلية المقترحة في البحث والمعتمدة على المستويات الفكرية الالزمانية 

.الزمانية في تحليل موجودات السياق
ان تشكل حرم جامعة الموصل من مجموعة مختلفة الطرز وااليدولوجيات من الوحدات البنائية نتيجة النمو التدريجي مع - 

ك يوصي البحث بالتوجه مرور الزمن دون اعتماد لغة بصرية توحدها ادى الى خلق حالة من العشوائية في موجودات السياق، لذل
نحو جميع المراحل التطورية التي مر بها الحرم والتركيز على ما يمثل األكثر قيمة ضمن األوجه المختلفة التي مر بها الحرم 

اما على صعيد األبنية . الجامعي بغية تحليلها واكتشاف مكامن اإلبداع فيها من ثم استثمارها في الممارسات التصميمية الالحقة
عنصر موحد لها قد يكون اللون او احتوائها ضمن عنصر اكبر او ربطها بشبكة سابلة موحدة او نفذة حاليا فيقترح البحث تنفيذالم

.عناصر ربط بنائية
لغرض تصميم أبنية جامعية متميزة تعبر عن رؤية حضارية ما وتبرز معالم االنتماء الى مدينة اصيلة ، يوصي البحث - 

باستلهام مجموعة االسقاطات التي تفرضها او تجذرها البيئة المحلية واعتمادها منطلقا تجاه صياغة الموقف التطبيقي من متغيرات 
.ة جامعية متكاملة المرجعية الحضريةاإلطار النظري بغية إخراج بيئ
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