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Abstract

The research deals with architectural history as one of the basic
subjects in architectural teaching and learning, exploring both its’ goals
and tools. Its’ goals concentrated directly on developing mental skills of
students, and indirectly on either the concept of historical continuity or
the concept of historical development. Its’ tools can be defined by the
procedures of knowledge communication which includes both procedures



of teaching and studying history, and the scientific content to be
communicated to students.
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المقدمة- ١

یتناول البحث دراسة أھداف وأسالیب تداول المعرفة التاریخیة في التعلیم المعماري نظرا 
إذ توظّف المعرفة التاریخیة في خدمة التصمیم المعماري بدءا من ألھمیتھا في الوقت الحاضر،

مرحلة الدراسة وامتدادا إلى مرحلة الممارسة، حیث تكتسي المعرفة التاریخیة حلّة نظریة تتحول 
. فیھا التصورات التاریخیة إلى أصول ومبادئ تُبنى علیھا فرضیات ونظریات التصمیم المعماري

یر مناھج تدریس مادة تاریخ العمارة في أقسام الھندسة المعماریة في لذا یسعى البحث إلى تطو
الجامعات العراقیة من خالل مقارنة واقع الحال مع الخبرات التعلیمیة العالمیة الستكشاف 

.خصوصیة ھذا الواقع من جھة وإمكانیات تطویره من جھة أخرى 

دمة في تدریس مادة تاریخ إذ یركز البحث على تحدید األھداف وتعریف الوسائل المستخ
التي تناولت الطروحات العمارة معتمدا الطروحات التي تناولت تدریس مادة التاریخ بشكل عام و

.تدریس تاریخ العمارة بشكل خاص

أھداف تدریس مادة تاریخ العمارة- ٢

.بشكل خاصالعمارة 

أھداف تدریس مادة التاریخ بشكل عام-١.٢
أشارت دراسة الدكتور عبد الحمید السید إلى أن تحدید الھدف یعدّ من مبادئ التدریس الجید 
لمادة التاریخ، معتبرا أن التدریسي مسؤول عن تحدید وتفسیر األھداف وإیضاح السبل المؤدیة 

ین المجتمع الذي یحدد األھداف ویضع لھا المناھج، والطلبة الذین إلى بلوغھا باعتباره الواسطة ب
معتبرا أن التدریس الجید للتاریخ یعنى . تحدد لھم ومن أجلھم ھذه األھداف وتوضع ھذه المناھج

أساسا بتوجیھ الطلبة إلى الربط بین األحداث وإدراك العالقات بینھا والخروج من ذلك بتعمیمات 
. قف الجدیدة وتفسیرھا ، وتزید قدرتھم على رؤیة اتجاه التطور في المستقبلتعینھم على فھم الموا

2006/9/3قبل في 2005/12/5أستلم في 

2007/1/21قبل في 2006/6/12أستلم في 



فالحاضر یضم بین جنباتھ الماضي والمستقبل، والتاریخ بتفسیره للماضي والحاضر یساعد الطلبة 
)٣٠،٣٧،٣٨،ص١٩٧٣السید ،. ( على التفكیر في عالم الغد والتنبؤ باتجاھات المستقبل

أن تدریس التاریخ وسیلة من وسائل تثقیف العقل، موضحة أن وتشیر دراسة الریان إلى
التاریخ یكشف عن عدد كبیر من المجتمعات المتباینة فیھیؤنا لفھم وقبول أعراف مختلفة، ویجعلنا 
نتبین أن المجتمعات قد تحولت مرارا فیعودنا على تنوع األشكال االجتماعیة ویشفینا من خوف 

جعلنا نفھم عملیة التحوالت اإلنسانیة بواسطة تغییر العادات التحوالت، فتجربة التطورات ت
وتجدد األجیال، مؤكدة على قیمة التاریخ التربویة في مساعدتھ على حل المشكالت الحاضرة 
بوصفھ مستودع الخبرات والتجارب السابقة ، معتبرة أن دراستھ توقفنا على أصول المشكالت 

)٥٥،٥٦، ص١٩٨٦ریان،. ( وقدرتنا على مواجھتھاالتي نواجھھا مما یزید من فھمنا لھا 

: وتشیر دراسة اللقائي إلى أن أھداف تدریس التاریخ تستند إلى محورین رئیسیین ھما 
" لماذا"فالعلمیة تمثل تركیز التدریسي في تعلیمھ للتاریخ على البحث في . العلمیة والوظیفیة

ة قدرة الطالب على مھارات التفكیر العلمي لتنمی" ماذا"أكثر من تركیزه على البحث في " كیف"و
وما ینطوي علیھ من مرور في مراحل وخطوات التفكیر مثل جمع الحقائق والنقد والمقارنة 
والمقابلة واالستنتاج ووزن قیم األدلة والتعلیل والخروج بالتعمیمات وإصدار األحكام، فدراسة 

أما . الطالب عن مجریات األمور من حولھالتاریخ لھا دورھا في تكوین النظرة الموضوعیة لدى 
الوظیفیة فھي تمثل االھتمام بمشكالت الحاضر كمحور رئیسي لدراسة الظواھر واألحداث 
والتیارات التي وقعت في الماضي والغرض من ذلك السیر في دراسة التاریخ من المعلوم إلى 

س المجھول ومن البسیط إلى المركب ومن القریب إلى البعید بحیث ال تنقطع الصلة بین ما یُدرّ
والخبرات الحقیقیة التي تشملھا الحیاة الحاضرة بوصفھا اإلطار الذي تتحدد فیھ قواعد االنطالق 
إلى المستقبل، فدراسة التاریخ وتدریسھ ینبغي أن تستھدف تكوین اتجاھات وتعمیمات تساعد في 

لحاضر وتلمّس مالمح المستقبل، توسیع دائرة خبرات الطلبة وإلقاء المزید من األضواء على ا
كما أن دراسة التاریخ لھا دورھا في تنمیة فكرة التغیّر لدى المتعلم ومساعدتھ على أن یكون قادرا 

).٦٢،٦٣، ص١٩٧٩اللقائي،( على المشاركة فیھ بل وإحداثھ

ویر 

.الحاضرة من جھة أخرى

أھداف تدریس مادة تاریخ العمارة بشكل خاص-٢.٢

.العمارة ضمن كل جانب

)Attoe &



Moore،فدراسة التا)١، ص١٩٨٠ ،

ا تكشف بواسطتھا الحضارات عن مھاراتھا وأسالیبھا في الحضاري ، فاألبنیة العظیمة تعدّ رموز
)Bannister،٢، ص١٩٨٠ .(

)Snyder &
Catanese،وأن الھدف األقصى للتاریخ المعماري الذي ال یختلف عن أھداف )  ٣٨، ص١٩٧٩

). ٦، ص١٩٨٠،Betts(یواجھونھا
)Treib،٣١، ص١٩٨٠(

دف لعدد كبیر من فصول الطلبة في دراسة تاریخ العمارة الحافز لتوسیع أبجدیتھم الشكلیة وھو الھ
)٩، ص١٩٨٠،Tzonis(دراسة تاریخ العمارة حول العالم 

)Hubbard،٩٧،٩٨، ص١٩٩٦(
)Anderson،٢، ص١٩٨٠(

یة توضیحات بحجم كامل لتأثیرات الفضاء والكتلة، لسیكولوجیة التخطیط، ولكفاءة الحلول اإلنشائ

).٢، ص١٩٨٠،Bannister(الورقة واإلنجاز النھائي 
أما األھداف غیر المباشرة المتمثلة بادراك كل من مفھوم االستمراریة التاریخیة من جھة ومفاھیم 

التطور والتحول والتغییر من 
Normative

View التي ترى التاریخ المعماري على أنھ مخزن للقیم الدائمة التي تنتقل عبر الزمن على شكل
Relative Viewأساطیر وحقائق ثابتة مؤكدة عل

). ١٢٣،ص٢٠٠١(مؤكدة على مفاھیم التطور والتحول والتغییر 
بشكل خاص على مفھوم االستمراریة ال

). ١٢٣،ص٢٠٠١(

-Moholy(تقیید الماضي إلى المستقبل، المزیج الذي تكون فیھ 
Nagy،٢، ص١٩٨٠ .(

العصور، فالتصورات حول الطوبغرافیة، المناخ، التقالی

Morrisوتشیر دراسة ). ٢، ص١٩٨٠،Arnaud(مما في الجوھر
أصول التدریس لفصلھا الدراسي التعریفي في التاریخ المعماري ی



).٢، ص١٩٨٠،Morris(المتزامنة للحاجات الحاضرة 
وتناولت ا

)٤٣، ص١٩٧٩،Snyder & Catanese(دة االبتكارات الجدی

)٤، ص١٩٨٠،Betts(األفضل للبناء
).٤، ص١٩٨٠،Nesbitt(لمودیل العضوي للنمو والتغییر تطورھم التاریخي على أساس ا

) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(جامعة الموصل للعام الدراسي 

ماده تحلیل األمثلة التاریخیة وفقا للنظریات التصمیمیة ویؤكد المنھاج على إعت. في المرحلة الثالثة
 .

.للطالبإضافة إلى تدریب الذاكرة الصوریة

. التصمیمیة

واستكشاف المستقبل، أو المرتبطة بالتوجھ الفكري الثوري الھادف إلى الوصول إلى الفھم 
.والحاسم لمعنى التطور الحضاري

الوسائل المستخدمة في تدریس مادة تاریخ العمارة-٣
تناولت األدبیات ھذه الوسائل مؤكدة أن مناھج التاریخ لیست مجرد محتوى نعلمھ للطلبة، 

تدریس

 )
).٢٣،٨٧، ص١٩٧٩اللقائي،

.التواصل المعرفي، بینما یتعلق الثاني بتعریف المحتوى العلمي المراد إیصالھ إلى الطلبة

آلیات التواصل المعرفي-١.٣
 :

المناھج الممكن اعتمادھا في إیصال المعلومات إلى الطلبة من جھة، وآلیات دراسة التاریخ متمثلة 
.بتعریف المناھج الممكن اعتمادھا في قراءة مادة التاریخ من جھة أخرى



"     المناھج المعتمدة في إیصال المعلومات إلى الطلبة " آلیات تدریس التاریخ-١.٣.١.٣

.التعلیم

دور كل من التدریسي والطالب في العملیة التعلیمیة: أوال 

التدریسي والطالب، حیث یترا

.التعلیمیة أو مشرفا علیھ

ون 

١٤٣،١٤٤، ص١٩٧٣( عملیة التعلّم إلى عملیة حفظ واستظھار لفظي في أغلب األحیان 
Treibوتشیر دراسة ). 

رة  Slidesالشرائح المصوّ

، ١٩٨٠،Treib(المحاضرة فا
Bettsوتؤكد دراسة ). ٣٠ص

. جیھ األسئلة والبحث عن إجابات لھاتعلیمھم كیفیة تو
 .

)Betts،٦، ص١٩٨٠.(
أ

) الثیمات(

)١٧٠-١٦٧
(،)Lyndon٢٦، ص.(

المعلومات وفقا الستعداده وقدرا

. الدراسة وتقدیم المساعدة لمن یطلبھا وتقویم عمل كل طالب



رسوم أو عمل ملخص، وقد یتض

واحد أو مشكلة واحدة وبیان ما بینھما من اتفاق أو تعارض، وقد یكون التعیین عاما لجمیع الطلبة 
. طلبةأو خاصا بطالب أو مجموعة من ال

. نشاطاتھا استجابة إلى الفروق الفردیة بین قدرات ومھارات ومیول الطلبة
) (إشراك الطلبة في اختیار الواجبات 

).١٦٤-١٥٩، ص١٩٧٣لسید،ا(والدراسة واضعا خطط السیر في دراستھا 

. في سلسلة الدراسات والخبرات التعلیمیة الالزمة لتنفیذ المشاریع
في دراستھم للتاریخ، أي التي تدخل مادة التاریخ في تنفی

. . . . واألشكال وجمع الصور والقیام برحالت 

 .
في توجیھ نشاط الطلبة واإلشراف علیھ حتى ال ینحرف عن أھدافھ ا

. حل المشكالت والصعوبات التي تواجھھم في إتمام المشروع
ف على األخطاء التي حدثت في تنفیذه لتالفیھا في المشاریع  والحكم علیھا في ضوء أھدافھ والتعرّ

. القادمة

).١٧٠-١٦٧، ص١٩٧٣السید،(والمعلومات كأجزاء في مواد منفصلة وإنما كبنى مترابطة 

مثال تشیر إلى استخدام طریقة التدریس الشفوي وطریقة المشروعات ضمن Morrisفطروحات 

 .

. فیھا لزاما على الطلبة االھتمام بتحلیل مادة المحاضرة وف

).٢٨، ص١٩٨٠،Morris(موضع الدراسة معتمدا على التحلیل السابق 
Treibوتشیر طروحات 

المعلو
. الدینیة والفلسفیة والنواحي السیاسیة

المحا



اسة _ حول ماذا تشبھ الواجھ در ل _ بعد ا

ة استقرائیا  ).٣١،٣٠، ص١٩٨٠،Treib(تصمم الحلول فیھا لمشاكل تصمیمیة مقدرّ
ویتم اعتماد طریقة المحاضرة غالبا في تدریس

ساعة ٢(
) أسبوعیا

.فاعلیة

بینما یكون دوره مساعدا یتراو

 .
تاریخ العمارة ضمن أقسام الھندسة المعما

)٤
.إلعطاء ھذه المادة دورا أكبر ضمن منھاج التعلیم المعماري) ساعات أسبوعیا

أسلوب تنظیم المادة العلمیة: ثانیا
 .

البعض، وینظم محتوى كل درس م

.ویتم اعتماد ھذا األسلوب غالبا في طریقة المحاضرة وطریقة التدریس الشفوي. مادة التاریخ
أما تنظیم المعلومات كوحدات تعلیمیة 

التي تدخل فیھا في صورة م

. طریقتي التعیینات والمشروعات
وبیان أھمیة دراستھا وال

 .
بتحدید أھداف الوحدة وتحلیلھا إلى

الالزمة لدراستھا، ویجب أن تكون الوحدة محدودة في اتساعھا لیتمكن الطلبة من اإللمام بأطرافھا 
ثمّ یمض. في فترة زمنیة معقولة



 .

).١٨٥-١٠٨،١٧٩، ص١٩٧٣السید،(ترتبت على دراستھا 
إن استخدام طریقة الوحدات في تنظیم المنھج الدراسي یجعل التعلّم وظیفیا، فالمعلومات التاریخیة 

.المعاني والقیم األشمل
Hubbardوتشیر الطروحات إلى اعتماد الوحدات التعلیمیة في 

Chareton
اضر  لح قت ا لو لي ل فع مج  ا اEcole). ٢٢، ص١٩٨٠،Hubbard(برن

)Carlhian،٢٥، ص١٩٨٠ .(Morrisتماد إلى اع

).٢٨، ص١٩٨٠،Morris(یمثل التطویر للمثال العام للنمط موضع الدراسة 
ویعتمد منھاج 

إذ أن . ١٥المفردات أساسا لتنظیمھ موزعة على ثالثین أسبوعا، بواقع 

.فة النظریة في قضایا عملیةالتي توظف المعر

والوحدات التعلیمیة من جھة أخرى، مع التأكید على أھمیة إعتماد الوحدات التعلیمیة المستمدة من 
.تحلیل األمثلة التاریخیة وتوظیفھا في مشاریع عملیة

العوامل المحددة لنقطة البدء في العملیة التعلیمیة: ثالثا

إذ یمكن انتقاء محتوى من. ھذا االختیار

) (
.أخذ ھذه الجوانب جمیعاأو على أساس متزن متوازن ی



من المواد یؤدي إلى تفكك معلومات الطالب وتناثرھا وعدم تكاملھا ویجعلھا غیر وظیفیة، ویؤدي 
في األصل وسیلة تصبح ھدفا بالتالي إلى الخلط بین األھداف والوسائل، فالمادة الدراسیة التي ھي 

وتشیر الطروحات إلى اعتماد النماذج التاریخیة ). ٩٦-٩٣، ص١٩٧٣السید،(وغایة في حد ذاتھا 
Hubbardللعمارة كنقطة بدء، فدراسة 

)Hubbard،١٩٨٠ ،
بدورھا األنماط التاریخیة للعمارة كنقطة Morris، وتعتمد )١١، ص١٩٨٠،Greese) (٢٢ص

).٢٧، ص١٩٨٠،Morris(بدء في تدریسھا 
وفلسفتھ اختالفا كبیرا عن منھج المادة، فھو یعدّ وبالنسبة إلى منھج النشاط فانھ یختلف في تنظیمھ 

وتوجیھ االھتمام إلى الخبرات المباشرة مما یعدّ ثورة مزایاه تنوع خبرات الطلبة وأوجھ نشاطاتھم

یقومون بھ، ووضع خطة العمل وت
). ١٠١-٩٦، ص١٩٧٣(

Vickery
عن الجمالیة المعماریة، فا

)Vickery،١٩، ص١٩٨٠.(

دال  
في أھمیتھ، فھي مصدر الخبرات التي یكتسبھا الطالب، وبالتالي فان أي خبرة تالیة ال بدّ أن تستند 

الحاجات المشكالت والموضوعات ذات القیمة والمغزى االجتماعي حاضرا فأساس اختیارھا ھو

٨٣،٨٤، ص١٩٧٩اللقائي،( مواجھة مشاكل مجتمعھم الحاضرة والمستقبلیة والمساھمة في حلھا
ذ Ecole). ١٠٤-١٠١، ص١٩٧٣) (

Carlhianیشیر 

)Carlhian،٢٥،ص١٩٨٠(Vickery
).١٩،ص١٩٨٠،Vickery(دیدة نملك إرثا حضاریا غنیا وقضایا ومشاكل ج

.واإلقلیمي

) (

. جانب منسقا فیما بینھا

التاریخي المعماري من جھة والتب



التركیز على تدریس التاریخ المعماري اآلشوري في جامعة الموصل مثال بشكل خاص ، بخالف 
.  جامعة بغداد التي یتم التركیز فیھا على التاریخ المعماري البابلي والسومري مثال

زهنوع التكامل المعرفي المطلوب إنجا: رابعا
تناولت الطروحات ھذا الجانب، آخذة باالعتبار أھمیة تنظیم محتوى مادة التاریخ بصورة 

.وصوال إلى التكامل األفقي

م الطالب تقدما مضطردا مستفیدا من دراساتھ السابقة فیھا . تؤدي إلى تقدّ

.حقائق وتفسیرات أخرى للمواضیع السابق دراستھا
أما التنظیم وفق التكامل األفقي فیؤكد على العالقات والروابط بین ما یدرسھ الطلبة في مادة تاریخ 

ا

نفصلة ). ٩٩، ص١٩٧٣(م

م التاریخ بوصفھ حقیقة معزولة . التاریخ، إذ یقدّ
كفعالیة حقیقیة واقعیة مثل فعالیة تحلیل العالقات الوظیفیة، فالطالب یجب أن یملك صورة التاریخ 

).٢٢، ص١٩٨٠،Hubbard(التصمیم 
Maryland

diagrams

 .
) .Maryland

،٢٠٠٦ (
Carlhain

سابیع داعیة إلى تحلیل العناصر التي یجب أن یبرع فیھا الطالب قبل السماح بمباشرة العمل لستة أ
)Carlhain،٢٥،ص١٩٨٠ .(

Morrisطروحات

AllsoppThe Study of Architectural   Historyمعتمدة على نموذج المؤرخ 
)Morris،٢٧، ص١٩٨٠ .(Betts



إلى إضافة التصمیم البیئي إلى سلسلة Treibوتشیر دراسة ). ٦،ص١٩٨٠،Betts(والحضارات
UCفصول التاریخ المعماري في منھاج كلیة  Berkeley إذ یمثل فصال في التعریف الفضائي ،

).٣٠،ص١٩٨٠،Treib(على أساس التسلسل الزمني التاریخي بشكل أساسي 

 :
وال) السومریة والبابلیة واآلشوریة(العراقیة القدیمة 

اإلغریقیة والعمارة الھلنسیة في العراق فالعمارة الفرثیة ثم عمارة بالد فارس في المرحلة الثانیة، 

االعتبار عدا بعض االھتمام من التدریسي في أن یستفید الطلبة من معلومات األمثلة التاریخیة في 
.مادة التصمیم المعماري

رة للمراحل الدراسیة المختلفة من جھة وبین مادة تاریخ العمارة وبقیة المواد الدراسیة ضمن العما

 ،

.التاریخیة في العملیة التصمیمیة وضمن الحدود الممكنة

أساسا للتكامل العمودي متجاھال التكرار 

ألكثر من مادة دراسیة كمادة التحلیل المع

.البناء المعرفي لمادة التصمیم المعماري

مصادر المعلومات المعتمدة في العملیة التعلیمیة: خامسا

.والمخططات واألشكال
Lyndon

)Lyndon،بینما تشیر دراسة ). ٢٦،ص١٩٨٠Treib



)Treib،اسة ). ٣٠،ص١٩٨٠ در تؤكد  Attoe&Mooreو
حیث 

)Attoe&Moore،٣١،ص١٩٨٠ .(Greese
Slidesالزیارة المیدانیة إلى األبنیة التاریخیة واستخدام الشرائح المصورة 

Watts). ١١،ص١٩٨٠،Greese(الحسي
في محاضرات تاریخ العمارة، معتبرة أن صعوبة Slidesالتقلیدیة في عرض الشرائح المصورة 

مجموعة الصور المعروضة 

 :
حقبة إلى أخرى، واالستمرار

 .
objectعلى المبنى بوصفھ جسما 

محدد مع عال قت  في و حدثا 

بتاریخ العمارة، ومع التحلی
).٢٩،ص١٩٨٠،Watts(إدراك التحول من صورة إلى أخرى 

). ٩٦،ص٢٠٠١عكاش،(

.وعرض الصور والمخططات لألمثلة موضع الدراسة

إلى المحاضرة، وم

.ومشاھدة األفالم

"   المناھج المعتمدة في استقراء مادة التاریخ" آلیات دراسة التاریخ-٢.١.٣

. ومناھج التحلیل المقارن ومناھج التحلیل التفسیري

. ومناھجھا العلمیة
المصادر والوثائق التاریخیة، وكیفیة

Watkin). ٩٠،ص٢٠٠١عكاش،(

تكون بالنسبة لآلخرین شرحا لتاریخ اإلنشاء أ

).viii، ص١٩٨٠،Watkin(المثالیة الطرزیة 



)Snyder & Catanese،٤٠، ص١٩٧٩ .(

)Morris،٢٨، ص١٩٨٠ .(
بودماغ وحمزة ھذا الم

historiographieالسرد البیاني التسلسلي 
).١٣٦،ص٢٠٠١بودماغ وحمزة،(النقدي إذ یقتصر المؤرخ على وصف النصب المعماریة 

NewtonFletcher

)Newton،٤٧،٤٨،ص١٩٩١ .(Morris إلى

)Morris،١٩٨٠ ،
).٢٧ص

–
)Groat & Wang،١٣٦، ص٢٠٠٢ .(

.في تبنیھا إما لمناھج فلسفیة عامة أو منھج فكري خاص بالتاریخي
وتت

cause &
effect

). ٨٧،ص١٩٧٩اللقائي،(التطور ومبیّنا كیف حدث ولماذا حدث 
Viollet le Duc وChoisey

Gideon). ١٤٣، ص٢٠٠٢،Groat&Wang(ح

)Tzonis،٧، ص١٩٨٠.(
النفاذ 

)Colquhoun،٨٧، ص١٩٩٦ .(
Groat &Wang

Heigelالفیلسوف
الطاق

)Groat&Wang،وقد تبنّى). ١٣٦، ص٢٠٠٢Wolfflinوجھة نظر الفیلسوفKant معتبرا
أن كل طراز یعبّر عن المزاج ا

ّى .  وتبن
Pevsner

).٨،ص١٩٨٠،Tzonis(فالمخطط الدائري للكنیسة یمثل رمزا لروح اإلنسانیة 



بأربع توجھات عقلیة Broadband et alناشئة عن التوجھات المتأصلة ضمن العقل، إذ یستشھد
:للمبنى ھي

)Groat&Wang،١٤٧،ص٢٠٠٢ .(Hubbard

ممكن التحرك كتقنیة تٌستخدم في العمل التصمیمي، حیث یبدأ الطلبة بمھمة نقل وإیصال األفكار ال
). ٢٢،ص١٩٨٠،Hubbard(الدفاع عنھا في الیوم الحاضر 

یة 
).٩١،ص٢٠٠١عكاش،(واالختالف في النتاجات المعماریة 

اري كذلك/ . الحض
فھوفھم الواقع یتكون من إعراب المواضیع المعالجة التي ت إذ تتسم مابعد البنیویة بتعزیز فكرة . عرّ

)Groat &
Wang،١٤٧،ص٢٠٠٢.(

وقد یتبنى التاریخي منھجا فلسفیا خاصا بھ معتمدا 
Fletcher

تشاھد بوصفھا أنواعا، والمظاھر المحلیة بوصفھا أص

).٤٩،ص١٩٩١،Newton(العمارة 

لمبنى( لكل ) ا وا
).السیاق(

المقارن و
فكریة عامة تتبنى منھجا فلسفیا محددا وتفسر على ضوئھ تاریخ العمارة وبین اعتماد منھج فكري 

.خاص بالتاریخي

تعریف المحتوى العلمي المراد إیصالھ إلى الطلبة–٢.٣

.لمادة تاریخ العمارة وحول انتمائھا المكاني والزماني
بالنسبة إلى تعریف طبیعة المحتوى العلمي لمادة تاریخ العمارة، نجد أن الطروحات تناولت 

یتمحور الثاني حول جانبین یتمحور األول حول الخصائص الفكریة المولدة للنتاج المعماري بینما
 .



)Colquhoun،٩٠،ص١٩٩٦(

)Snyder&Catanese،١٩٧٩ ،
كما تشیر الطروحات إلى أن التدریس المؤثر لتاریخ العمارة یجمع كال األسلوبین للتعبیر ).٤٠ص

)Schneider،٣٩،ص١٩٨٠ .(

)Speck،٢١،ص١٩٨٠(

،أو )٢٠٠،ص١٩٩٦،Nesbitt(األشكال 
)Treib،٣٠،ص١٩٨٠(

).٢٦،ص١٩٨٠،Lyndon(األبنیة الحقیقیة موضع االختبار

ال

. وتداخلھا مع المتطلبات الوظیفیة والحلول اإلنشائیة والمعالجات البیئیة

م تنوع محتوى  یتضح مما تقدّ
. الخ. . 

.جوانب مادیة أخرى
وتترا

)Lyndon،٢٦،ص١٩٨٠ .(

)Morris،كما یتنوع محتوى مادة التار). ٢٧،ص١٩٨٠

)Morris،٢٧،ص١٩٨٠ .(

).٢٠،ص١٩٨٠،Speck(وصوال إلى العصور الوسطى فعصر النھضة . . . فالرومانیة 



) (
. في المرحلة الثالثة) القارة األوربیة(السیاقات العالمیة  

.أو مفتوحة

المحلي واإلقلیمي ضمن منھاج المرحلة الثانیة حیث یكون الطالب المكاني للمحتوى على االنتماء 

و. عن واقع الطالب

.والتحول

.ریخ العمارة والوسائل المستخدمة في تحقیقھاتدریس مادة تا

االستنتاجات-٤

:التدریس الفاعل لمادة تاریخ العمارة وكما یلي 

 لمي لع ا

 .

حضا ل ا
.النقدي والحاسم لمعنى التطور الحضاري

:تاریخ العمارة وآلیات دراستھ، وكما یلي 


لمشروعات ا . و



. الممكن توظیفھا عملیا

للسنوات الدراسیة السابقة والالحقة بحیث

.الخ... المراجع والزیارات الموقعیة 


كالمنھج الوصفي ومنھج التحلیل المقارن ومنھج التحلیل التفسیري المعتمد للفلسفة البنیویة في 
.اتحلیل العناصر وعالقاتھا ودالالتھ



أما 

.التفاعل معھا إلستثمارھا تصمیمیا

التوصیات-٥
یوصي البحث بضرورة اعتماد مبدأ االستمراریة التاری

.للوصول إلى السبل الكفیلة بالحفاظ على ارثنا الحضاري


.الخ. . . التي تساھم في تطویر مالكات تفكیره العلمیة كالنقد والتحلیل والتفسیرالمشاریع


.شاریع مشتركة فیما بینھاالداخلیة من خالل اعتماد م


.والحضاري

المصادر
١.""

١٩٧٣.
٢. .""

١٩٧٩.
٣."-

، ٢٦٣"الخلیجیة المعاصرة
.٢٠٠١بیروت،

، ""بودماغ وحمزة، سعاد ساسي و زغالش، .٤
.٢٠٠١، بیروت،٢٦٣مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 

ان، "مدخل لدراسة التاریخ"ریان، رجائي، .٥ .١٩٨٦، دار ابن رشد، عمّ



عربي، ""عكاش، سامر، .٦ ل بل ا لمستق ا ، مجلة 
.٢٠٠١، بیروت،٢٦٣مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 
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