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The Influence of Beliefs on Iraqi Architecture  

Continuity & discontinuity with belief architecture 

) 

 المستخلص: 
بين عمارة الماضي والحاضر وعالقتها بالمستقبل، التوجه  يتطلب البحث في مدى التواصل أو االنقطاع 

لمعرفة مرجعياتها، المرتبطة في تناول البحث معتقدات وصفت بأنها قيم حضارية وتاريخية وثوابت تعطي 
للعمارة هويتها المحلية. إن االهتمام بدور المعتقدات، مفهوما وأبعادا وأنواعا وتأثيرها على الفرد والمجتمع ومن 

ا تأثيرها على العمارة تظهر في كيفية أنشاء عمارة ترتبط بالموروث التاريخي وتعبر عنها باستخدام ضمنه
يهدف البحث إلى دراسة واستقراء دور المعتقد في النتاج المعماري العراقي خالل فترة  تكنلوجيا العصر. 

ال إلى بيان الفجوة المعرفية تطرق البحث إلى الدراسات المعمارية وغير المعمارية وصو ، لذا (1960-2003)
 التي تمثلت بعدم وضوح دور المعتقد في النتاج المعماري في فترات مختلفة من تاريخ العمارة العراقية. وعلى

غياب التصور الكافي عن أثر المعتقد على نتاجات العمارة العراقية المشكلة البحثية "  ضوء ذلك تحددت
اختالف المعتقد في النتاج على مستوى ". حيث ان أثر والحاضر  ودورها في تحقيق التواصل بين الماضي

الشكل الخارجي للمبنى من خالل تقسيم أثر المعتقد إلى ثالثة مواقف )تعددية المعتقدات، انعدام المعتقدات، 
ظهور معتقدات جديدة(، اذ اختلف كل موقف في أسلوب تعامله مع المعتقد وبحسب الفترة الزمنية، مع اعتماد 

اذج صممت ضمن أحد تلك المواقف أو عاصرت موقفين معا، لبيان أثر اختالف المعتقدات فيها، لينتهي نم
 البحث إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات الخاصة بتحقيق هدف البحث. 
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ABSTRACT 

Continue or discontinue scope between the previous & the current architecture and 

their relation to the future requires orientation to know their references related to 

many beliefs considering it Cultural & historical values give to architecture local 

identity. It also defines the degree of relationship between the human, society and its 

connection to the place. The beliefs are appeared by creating architecture link to 

cultural heritage and it is expressed by using the technology of the era. This research 

introduced many architectural studies to determine the research problem, which was 

"Lack of knowledge about the belief effect on architecture production in 

deferent periods, and its role to inquiry continuity & discontinuity between the 

past and present". The study goals are to clarify the impact of belief on the Iraqi 

architectural production at different periods, extending from the emergence of Iraqi 

architecture to the present, and to affect the differing belief at formulation structure 

on the level of the exterior of the building: By dividing the effect of belief into four 

positions. "The prevalence of religious beliefs – Multiple beliefs – Lack of beliefs – 

emergence new beliefs". Each position differed in its treatment according to the time 

limit with adopting models designed in one of position or with two together to 

indicate the impact of different belief in them. This research reached many 

conclusions and recommendations for achieving the research objective.   
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.والمتلقي  

mailto:riyam.rajab@ubasrah.edu.iq


 

  43  
 

 المقدمة  

تختلف العمارة باختالف الفترات الزمنية التي تشيد وتصمم بها، إذ يؤثر على هذا االختالف مجموعة من العوامل المتنوعة منها 

لى دراسة أثر المعتقد السائد على مجتمع أثيرات ركز البحث عالسياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها، ولبيان أهمية هذه الت

معين الذي يعد مزيجا من التفاعل بين العوامل االجتماعية والدينية والبيئة والقيم والثقافة. وتنفصل العمارة اليوم عن المعتقدات 

اره من المفاهيم التي تعطي تواصل وارتباط مع والقيم وتنظر إلى الحاجة والوظيفة البحتة وتقليد االخر. يدخل مفهوم المعتقد باعتب

 تاريخنا، والذي بدونه تعتبر عمارتنا فارغة غير ذات معنى، فاقدة للهوية المحلية.  

 المعرفي للبحث اإلطار -1

 يتناول اإلطار المعرفي مفهوم التواصل واالنقطاع والمعتقد كاالتي:

صالً( الشيء بالشيء، أي جمعه، كما تدل على حالة من المواظبة  أصلها من )يصل، وصل، و (: continuityمفهوم التواصل ) -

. يعني سلسلة مستمرة غير منقطعة كما تدل على حالة من االستمرارية واالمتداد في المستقبل، وهو ،انقطاعوالمداومة بدون 

(Abdul Razzaq,2003,P.50) 

تمرارية وفصل ما كان متصال مع بعضه البعض )معجم تعني عدم التواصل، وعدم االس: Discontinuity)مفهوم االنقطاع ) -

 Abdul)لسان العرب(. كما تعني التوقف في التاريخ والبدء من جديد بإضافة عناصر جديدة تختلف جذريا عن سابقتها 

Razzaq,2003,P.70)  ،أو هو من يعطي االنقطاع حالة من االنفصال التي تؤشر إلى االغتراب، وعزلة االنسان عن ذاته . 

درجة من درجات التواصل، وعندما يعني التواصل التناغم مع متطلبات ان االنقطاع  معهم.وبالتالي عن قيم المجتمع وتواصله 

العصر وذا عالقة مع المرجع التاريخي مضافا اليها عامل القدرة والتطلع للمستقبل، يعني االنقطاع خرق لألنظمة المعرفية 

 (Al-Yousif,2018ماضي أو الحاضر وانعدام الحوار المتبادل مع السابق )والمعلوماتية السائدة سواء في ال

ومن ذلك، يمكن التوصل إلى أن التواصل هو االستمرار والتناغم واالمتداد عبر مراحل مختلفة من التاريخ، أي اإلبقاء على 

ربطه بأصوله فيتحول من متواصل إلى حالة الديمومة. أما االنقطاع فهو درجة من التواصل بعد أن يفقد الشي الجذور التي ت

 منقطع ومغترب عما حوله. 

يشير المفهوم االصطالحي للمعتقد إلى ما عقد عليه قلب االنسان وضميره، كما يأتي بمعنى االرتباط بين شيئين، مفهوم المعتقد:  -

لواقع أو غير مطابقة. يقوم المعتقد على فهو اعتناق فكرة معينه، أي التصديق بها، بشكل جازم أو غير جازم، سواء كانت مطابقة ل

مجموعة من االعتبارات االجتماعية، عقلية أو وجدانية، ينتقل االعتقاد بدرجات متفاوتة أعلى درجة وهي األكثر رسوخا تسمى 

هو القيم (. فالمعتقد Abdel Rahman,2012,P.20-22اليقين وأقلها التسليم أي االستسالم لفكر أنسان معين لمجرد الوثوق به )

التي يحملها الفرد تجاه األشياء والمعاني وأوجه أخرى من االنشطة، تعمل على التحكم برغباته واتجاهاته وتوجيهه نحوها، تحدد 

سلوكه المقبول والمرفوض، الصواب والخطأ، تمتاز بالثبات النسبي، كما يمثل أول شكل من أشكال فهو التعابير الجمعية المخرجة 

أي أسلوب أو فلسفة في  المعتقد فلسفيا،في حين ينظر إلى (. Nidal Fakhri,2009ل العاطفي إلى التأمل الذهني. )من حيز االنفعا

الحياة تبنى على لون خاص من االعتقاد، النظر، التقييم للوجود، وعلى لون معين للتفسير والتحليل الذي يخضع لنوع محدد من 

تنعكس تلك الرؤية في جميع تفاصيل الحياة والسلوك والتي بدورها تعطي صفة ونية. طرائق التفكير، يطلق عليه اسم الرؤية الك

 (Muthari,1993P.9التمايز بين الشعوب من خالل تكوين المعتقد المناسب لها )

دد من ذلك يعرف المعتقد بـ )مجموعة أفكار يؤمن بها الفرد والمجتمع، مجموعة تعابير جمعية، معاقدة داخل االنسان، قيم تح

 سلوك االنسان، االرتباط، االعتناق، الحكم، التسليم ألمر معين، وحالة يقينية(.

 تأثير المعتقد على االنسان والمجتمع -2

تبدأ العالقة بين االنسان والمعتقد من لحظة انطالق تفكير االنسان، إذ تنشأ لديه جملة أفكار أثر ظرف معين أو نتيجة لتأثيرات 

والمجتمع والبيئة، تنتقل تلك األفكار بسلم درجات المعتقد من الشك وصوال إلى الحقيقة المطلقة اليقينية، يبدأ التربية والتعليم والدين 

بالدفاع عنها، مأثرا بتلك المعتقدات على المجتمع لحين ان تصبح ذات قبول جمعي، قد تمتاز معتقدات مجتمع معين باالنفتاح 

ويحد من تعامالته، وقد أعطى اإلسالم لإلنسان حرية االعتقاد ونهى عن االكراه كما أشار والمرونة وعدم التقيد، وقد يقيد المجتمع 

ينِ هللا بكتابه العزيز: ﴿  اها ِفي الد ِ  (.256﴾)البقرة: الا إِْكرا

إن المعتقدات بتفاعلها مع االقتصاد والثقافة والسياسة تمثل الروح الخاصة بكل عصر وحضارة، باعتبار الحضارة الوحدة  

لبيولوجية التي تكون متعرضة للنمو والتطور ثم االنحالل لتحل معه حضارة أخرى، اذ تدخل المعتقدات المشتركة كإحدى النظم ا

التكاملية التعبيرية التي تكون غير متجانسة بطبيعتها مع النظم السياسية واالقتصادية ونظم القربة لتشكل االحتياجات الجمعية 

تلف عددها من مجتمع إلى أخر اعتمادا على درجة تطور تلك المجتمعات، والتي تهدف في المحافظة الخاصة بكل مجتمع والتي يخ

ً اجتماعياً خاصا بكل منها، ويكون ما يدعم تواصل المعتقدات عبر  على المجتمع من التغير والحفاظ على توازنها محققة نسقا

 :(M. Rosenthal&Yudin,1985,P.298) يما يأت   المجتمع
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قات االجتماعية، التي تقوم بين الناس من خالل نشاطهم العملي، الروحي المشترك، قد تكون تلك العالقات مادية، العال -

 ، اقتصادية والتي تعتبر االساس في وجود وتطور المجتمع االنساني 1أيديولوجية

هذا المستوى يأتي من خالل عقول وان  مجتمع،الثقافة الفكرية، هي من تتحكم بمستوى االنفتاح االجتماعي والثقافي ألي  -

 درست الثقافات اإلنسانية بعنايه واستطاعت ان تنتج فكرا انسانيا جديدا تنشره في مفاصل المجتمع.

وبذلك ارتبط التعريف االجرائي للمعتقد بمجموعة متغيرات تحصل في المجتمع نتيجة لحاجة معينه، أو وضع معين يفرض عليه، 

الوقت ثوابت تدخل ضمن التراث وتعمل كخلفية ثقافية للمجتمع، تحافظ على توازنه من خالل منحة  تصبح تلك المتغيرات بمرور

 هوية محلية موحده.

 أنواع المعتقدات كفعل انساني 2-1

ال ينظر البحث إلى المعتقدات على انها الدين فقط بل توصل إلى أن هناك ثالثة أنواع من المعتقدات التي يمتلكها كل مجتمع ويتأثر 

 ها، يمكن تصنيفها الى: ب

، تعتبر األكثر تأثيرا على وجدان االنسان وتفكيره، تنطلق تلك المعتقدات من: فكرة التعبد التي تعد غريزة فطر المعتقدات الدينية

الثقافة التي عليها اإلنسان منذ النشأة األولى، إذ تبقى الديانات مع بقاء اإلنسانية وتتطور متى ما تطورت وستتجاوب دائماً مع درجة 

 (.Nidal Fakhri,2009يبلغها المجتمع )

: ترتبط بالوعي االجتماعي وعالقته بما حوله، تتولد من مجموعة تصادمات وتوترات نتجت من المعتقدات المجتمعية الشعبية

فراد ضمن عالقاتهم اصطدام االنسان باألشياء والذوات والكائنات حوله. فالمعتقد الشـعبي ظاهرة اجتماعية تنتج من تفاعل األ

االجتماعية، تصوراتهم حول الحياة والوجود، قوى الطبيعة المخيفة، المسيطرة أو المتحكمة في تسيير الحياة الكونيـة ألسباب عديدة  

في أهمها: التراكم االجتماعي للعادات والتقاليد واألفكار، فيصبح المعتقد قوة أمرة وقاهرة، فهو اآلمر في حالة اإليجاب، وقاهر 

 (.Nidal Fakhri,2009السلب. )

يمثل هذا النوع بكونه التصورات األساسية التي يحتاج لها المجتمع لبناء ثقافة خاصة به، ترتبط باإلنسان والعالم  المعتقدات الثقافية:

والشعائر ومعرفة كيفية والسلوك كما تدخل في تكيفه وتوافقه مع بيئته. باعتبار الثقافة هي اداة لصنع المعتقدات، الرموز، الطقوس 

 (Jeffrey,2009)استعمالها في التعامل مع مشاكل االنسان اليومية 

وبالتالي يمكن التوصل بأن المعتقدات الدينية هي الدائرة األكبر التي تتحرك ضمنها األنواع األخرى من المعتقدات، فالدينية تمثل 

تقدات المجتمعية الشعبية فتنتج من تأثير الفرد على المجتمع وبالعكس أما العقيدة الثابتة غير قابلة للتغيير مع الوقت، أما المع

 الثقافية فهي تمثل انعكاس صورة المجتمع للعالم.

 الدراسات السابقة التي تناولت المعتقد والعمارة كفعل انساني 2-1

العمارة بالمجتمع، ومنها ركز على  طرح مفهوم المعتقد في العمارة بتوجهات مختلفة، منها ما ركز على دور المعتقدات في عالقة

 عالقته بالمعنى والصورة المنتجة للشكل. حما طرتأثيره بالشكل المعماري وتحقيق الهوية المحلية، ومنها 

إلى دور المعتقدات من خالل تسليط الضوء على المجتمع المحلي والعمارة، وكيف أثرت المعتقدات بوجود إذ أشار العزاوي 

والقيم في صياغة العمارة بشكل يعبر عن تاريخ وحاضر المجتمع، فهي رموز تدعم بشكل مستمر عن طريق  العادات والتقاليد

الطقوس، كما أن العالقة الجدلية بين المعتقدات الدينية وجوانب التكنلوجيا ووسائل اإلنتاج تعتبر من األسباب الحضارية التي تؤثر 

 . (Al-Azzawi, 2010,P.200على العالقات والسلوكيات وحياة أفرادها )

أن المعتقدات تدخل في بناء الهوية المعمارية. كما أن االشكال المعمارية متى ما عبرت عن المعتقدات إلى العالف  في حين أشار

الدينية واألعراف والتقاليد كانت ذات مخزون ثقافي وفكري معبر عن ذلك المجتمع، تنتقل تلك االشكال من مرحلة اإلحساس 

إلى مرحلة اإلحساس الجماعي حتى تكون جزء من الذاكرة الجمعية المحلية، وبالتالي تعكس تلك العناصر المعمارية نمط الفردي 

 (. Al-Alafi,2014حياة الشعب والمتمثل بالمعتقدات واألعراف والتقاليد )

وكينونة، فالمعنى يمثل الحقيقة من خالل اإلشارة الى ان العمارة تتكون من معنى  ( في كتابه المعتقدBontaيطرح بونتا )

الحضارية التي تشمل جميع المعتقدات غير العملية التي ال يخلو مجتمع منها، أما الكينونة تتمثل بكونها الحقيقة الفيزيائية التي تضم 

منها األفكار حول  جميع األبنية مضاف لها االنسان المستخدم لها، وبهذا يبني الناس أفكارهم وتصوراتهم غير العلمية عن العمارة

الحقائق الفيزيائية مثال الطروحات عن أدائية المبنى وكفاءته أو وضع افتراضات حول مضمونها الرمزي، فعدم امتالك العمارة 

 .(Bonta,1979المعتقدات واألفكار والمشاعر يجعلها خارج نطاق حضارة المجتمع )

العمارة إلى دور المعتقد الديني وعالقتها بالعمارة  تشُكل في االسالمية العقيدة أما المعموري فقد أشار في دراسة حول دور نظم

اإلسالمية بأيجاد ترابط بينها من خالل اعتماد منهج تحليلي تركيبي معتمدا على دور العقيدة كنظام، باعتبار ان العمارة اإلسالمية 

ال العمل المعماري وفقا للعقيدة يقوم على اعتماد عدة التي ال تبنى على معتقد ديني ال تعتبر عمارة إسالمية، وإن مراحل انتق

منطلقات منهجية عقلية منها الشريعة واألعراف واألخالق والعلوم لغرض أنشاء نموذج خاص بالعمارة اإلسالمية، وإن العمل 

 
ً  باعتباره محايد كمفهوم االجتماع علم قاموس يعّرفه األيديولوجيا مفهوم 1  خالل من معقدة اجتماعية ظواهر تفسيرإلى  يسعى والمفاهيم المعتقدات من نسقا

 https://omedpress.wordpress.com المصدر: والجماعات لألفراد واالجتماعية السياسية االختيارات ويبسط يوجه منطق
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تي تقوم على أن يؤدي المنتج المعتمد على العقيدة ينتقل بمراحل تبدأ من الشك إلى اليقين إلى مرحلة اإلقرار ثم مرحلة االنتاج ال

 ((AL-MAAMORY,2014الغرض المطلوب منه وفقا لوظيفته األخالقية 

يتضح مما تقدم بان المعتقد هو البعد المعنوي الذي تنطلق منه العمارة، فهو يعطي األشكال المعمارية الهوية الخاصة به وبالتالي 

المعتقد من خالل: عالقة العمارة بالمجتمع وتواصل النتاج عبر تمنحها االستمرارية عبر الزمن، طرحت الدراسات مفهوم 

التاريخ؛ ودوره في تشكيل هوية محلية؛ ودوره كمعنى ينعكس بحقيقة النتاج الفيزيائية؛ ودور المعتقد الديني في أثبات سمة 

حوالت العمارة العراقية عبر العمارة اإلسالمية. ورغم ذلك تتضح الحاجة إلى اعطاء وصف أكثر وضوحا حول إثر المعتقد في ت

التاريخ، وبذلك تتحدد المشكلة البحثية: عن أثر المعتقد على نتاجات العمارة العراقية ودورها في تحقيق التواصل واالنقطاع بين 

 الماضي والحاضر

ت معينه محاوله على النتاج المعماري العراقي ضمن فترا وأثرهيهدف البحث الى دراسة واستقراء دور المعتقد هدف البحث: 

 للوصول الى قراءة لدور المعتقد في عمارة المستقبل.

 يتركز منهج البحث بالمراحل اآلتية:  هيكل البحث:

بناء أطار نظري حول مفهوم المعتقد، خصائصه، أبعاده، مستويات، أثره على النتاج المعماري بشكل عام من جانب، وأثره  -

 خر. على نتاجات العمارة العراقية من جانب أ

 تحديد أسلوب القياس وطريقة تحليل البيانات. تحليل النتائج وطرح االستنتاجات والتوصيات.  -

 اإلطــــــــــــــــار النظـــــــــري للبحث -3

بدراسة مفهوم  األولالمعتقدات بجوانب مختلفة يحاول البحث التركيز عليها وذلك بطرحها بمحورين أساسيين: يختص  ترتبط

ببحث أثر المعتقد على النتاج المعماري بشكل عام واُثره على نتاجات الثاني وياته وأبعاده في العمارة، بينما أختص المعتقد ومست

 العمارة العراقية بفترات زمنية مختلفة بشكل خاص.

أشكالها المعمارية، أن العمارة التي تبنت المعتقدات كمنطلق إلظهار المحور األول، مستويات المعتقدات وأبعاده في العمارة:  3-1

أنشاء ب يتحقق ذلك .بل تنظر إلى ماضيها وتاريخها محققه بذلك االستمرارية والتواصل معه ،ال تقتصر على الجانب الوظيفي البحت

ن، رموز تعبر عن الهوية الخاصة بالمجتمع تعد عمارة المعتقد، الضمانة الوحيدة لبقاء واستمرارية الحياة بهوية العمارة، فجانب الدي

)ابعاد المعتقد، مستويات المعتقد(  يتناول هذا المحور جانبين هما (.(Al-Asadi,2014العقيدة بالنسبة للهوية بمثابة الروح للجسد 

 وفيما يلي توضيح لكال منها:

ئة والوسط عرف البحث عمارة المعتقد من خالل مجموعة أبعاد تمثلت باآلتي )الحاجة االجتماعية، البيأبعاد المعتقدات:  1.1.4

  ، فكر المصمم والمتلقي(، فيما يلي توضيح لتلك االبعاد:االجتماعي، فكر وثقافة المجتمع

أن العمارة وجدت وماتزال تعكس استجابة مادية لمتطلبات إنسانية أفرزتها مراحل التطور البشري،   الحاجة االجتماعية: ▪

ءمتها لخصائص وأفعال اإلنسان الفطرية والمكتسبة وأن إحدى جوانب النظرة الموضوعية للعمارة تكمن في مدى موا

يمثل الحاوي الفضاءات المعمارية أو الحضرية فيما يمثل المحتوى  والمحتوى،ويقف في مقدمتها العالقة بين قياس الحاوي 

 (. 1989talib-Al,االنسان بأبعاده الفيزيائية واحاسيسه االنسانية )

تماء العمارة للبيئة المعاش فيها، يتم عبر قراءات مكثفة ومتعددة لصميم القيم وسائل انأن  :البيئة، الوسط االجتماعي ▪

والتكوينات في العمارة الماضية ومبادئها التي قد تالئم بعد أن يتم تأويلها وتفسيرها كال العصرين الزمان الراهن وآفاقه  

صية االنسان من خالل احترام المقياس التوازن، فالعمارة اإلسالمية  اكدت على حفظ خصوالمستقبل من خالل تحقيق 

االنساني والمجتمع باحترام االخر والتبادل مع االخرين وتحقيق مستوى من المشاعر النفسية المهمة كاألمان والخصوصية  

 ((Al-Asadi,2014البيئة( -المجتمع-لتعزيز التفاعل االنساني ولتحقيق العالقات الثالث مع )هللا

يجسد المعتقد ثقافة المجتمعات، فالعقيدة لوحة نظام ثقافي خاص يرتبط بقيم ألهيه، لكها المجتمع: الفكر والثقافة التي يمت ▪

تّكون الثقافة في أعلى حدودها مجموعة رموز مقدسة مجتمعة معا في كل تراتبي، إذ تتعزز العقيدة من خالل اشكال رمزية  

فرض سلطته على مجموعة معقدة من الرموز  وترتيبات االجتماعية، اذ يظهر جوهر الفعل العقائدي من خالل

(Shabandar,2006 ،)Scheme (2) 

 

 

 

 

الفكر بطبيعته قابل للتغيير والتجديد، ولكنه ان يصل إلى مرحلة الثبات حتى يتحول إلى وقائع ثابته  فكر المصمم والمتلقي: ▪

بمفهوم المقدس، فآلية   )الجادرجي (ما أشار له  وهذا يتقارب مع أو معتقدات يؤمن بها ويتقبلها الفكر الجمعي كعقيدة ثابته،

Scheme 2: illustrates the relationship between community culture, beliefs and symbols, source: the 

researchers 
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-ALابتكار شكل الُمصنّع الذي يجسد كيان المقدس يتجسد في ثالث مراحل فكرية متداخلة تمثل اداة لتجسيد الكيان المقدس 

MAAMORY, 2008, p65-66) : وهذه المراحل هي ) 

ي، وفكر المصمم لتلك الرؤية نيابة عن المجموعة فتبتكر هذه : ماهية الكيان المقدس وترتبط بالفكر الجمعمرحلة تبلور الرؤية -

 الموهبة المتفردة صورة جسدية للُمصنّع بتفاعل جدلي مع الفكر الجمعي الذي يؤلف المرجعية المشتركة.

قدم هذا  : وتبدأ عند نقل صورة شكلية تجسيد المقدس إلى هذه المرحلة، عند تلقي الفرد المؤدي هذه الصورة، فيمرحلة التصنيع -

 المؤدي ويفاعل المادة الخام، محوال تلك الصورة الخيالية إلى معالم مادية وفي واقعية العالم الدنيوي.

تتحقق بالعالقة بين المصمم والمتلقي، والمعالم المادية التي يحملها الُمصنّع كأداة اطفاء الحاجة. وهنا يتحقق  :مرحلة التلقي -

 Scheme (3) (.Al-Jadraji, 2000ه وموقعه في هوية الفرد المتلقي )تفاعل بين مفهوم كيان المقدس وقوا

أي أن بناء عمارة المعتقد تنطلق من فكر المصمم القائم على معتقد معين لبناء صورة شكلية تتفاعل مع الفكر الجمعي محققة 

رة(، بعدها مرحلة التلقي المتمثلة معتقدات ثابته )كيان مقدس(، تبدأ بعدها كيفية ترجمة تلك الصورة إلى منتج مادي )العما

 بالتفاعل بين ذلك المقدس ودوره في هوية الفرد المتلقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرف العمارة بكونها تجسيد مادي للمعتقدات الدينية التي تالزم الشعور اإلنساني. هناك  مستويات المعتقد في العمارة: 2.1.3

 (:  (Awied,2005بموجبها النتاج المادي يمكن توضيح ذلك باآلتيمستويات ينتقل بها المعتقد للعمارة، يتحدد 

مستوى العمليات الفكرية المتمثل بالمعتقد اإلنساني، وينشأ من العمليات لدى اإلنسان طرق خاصة في إدراك ما  المستوى الفكري:

يه، والثاني تكوين الفكر يتمثل بالبعد يحيط به، يقوم هذا المستوى على بعدين: بعد معرفي: يتمثل بمجموعة المعارف األولية لد

 العقائدي الذي يتوصل له مما يحيط به من عادات وتقاليد وثقافة مجتمعة المحيط به.

موضوعي وذاتي: مستوى أنتاج العمارة باعتبارها انعكاس للمتطلبات العقائدية ضمن بعدين أساسيين،  المستوى المادي:

في تركيب العمارة وهذا يعتمد على طبيعة تركيب عقل اإلنسان. وذاتي مرتبط موضوعي يتمثل باستيعاب أي متغير يدخل 

 .)4. الشكل )باإلحساس الشخصي لدى الفرد الذي يدرك ما يحيط به وطريقته في التعبير عن ذلك اإلحساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثاني: تأثير المعتقد على النتاج المعماري 3-2

ولى ترتبط بتأثير المعتقد على خصائص النتاج المعماري بشكل عام، وأخرى ترتبط بتأثير المعتقد يتناول هذا المحور نقطتين، اال

 على نتاجات العمارة العراقية.

: يدخل دور المعتقد في أشكال النتاج المعماري بجوانب مختلفة، بعضها يرتبط بـ : تأثير المعتقد على خصائص النتاج المعماري

  كإطار اجتماعي، التفرد، شرعية االشكال عبر الزمن، وفيما يلي توضيح لكل نقطة:المعاني الضمنية، دورها 

أن معاني األشياء ال تكمن فيها وانما تملك معنى بسبب وظيفتها االجتماعية الناتجة من  المعتقد والمعاني الضمنية لألشكال: ▪

ون مفهومة من قبل االفراد وهذا ما يجعل االشكال  معرفتنا فيها، فاألشكال المعمارية تدعم تلك المعاني الكامنة والتي تك

Figure (4): shows the levels of beliefs on both sides (source. the researchers) 
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 تغيير االبعاد بتغير الزمن
 

 

Scheme (3): illustrates the dimensions reached in defining the architecture of the beliefs, source: the research  
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تدخل ضمن عالم األشياء واالشكال المعروفة، فاألشكال المرتبطة بالمعتقدات والعادات والتقاليد تصبح قادرة لالستمرار  

 (.Al-Naeem,2001,P.109,115عبر الزمن أما التي ترتبط بالتصورات الفردية تكون متعرضة لالنحالل عبر الزمن )

تظهر دور المعتقدات من خالل عالقة العمارة مع فكر االنسان الباحث عن معتقدة إلشباع حاجات  المعتقد كإطار اجتماعي: ▪

. يتطلب تميز (El-Eqapy,2009,p59)االنسان العقائدية والفكرية من خالل دور المنشأ المعماري ضمن أطار اجتماعي 

اره تعمل على إدارة ذلك التطور اإلنساني بجميع مستوياته، ومنها العمارة قوانين وأد معتقدات المجتمع المواكبة التطور

 Figure 5 ،(Kamouna,2007لغرض تحقيق بيئة مريحة متوافقة مع تطلعات االنسان المستقبلية ورغباته ومعتقداته )

 

 

 

 

 

 

 

 

ينسجم مع روح العصر؛ فيحقق نتاج ل: األو: خالل توجهينيحقق المعتقد التفرد من  المعتقد والتفرد باألشكال المعمارية: ▪

-ALمنسجم مع روح العصر وذلك بتبني القيم المرتبطة بالجانب التكنلوجي الذي يتميز به كل عصر 

MAAMORY,2008,p105) .):يمتاز النتاج بكونه غير منقطع عن الماضي، تاريخ، تراث، المعتقدات، ال  الثاني

عتماد مفاهيم ترتبط بالجوهر ال بالمظهر، كمجموعة من االفكار والقواعد الثابتة يقصد بذلك النسخ والتقليد حرفيا، وانما ا

 (  Bostani, 1996,P.26غير قابلة للتغير رغم تنوع واختالف النتاج )

أن معاني األشياء ال تكمن فيها وانما تملك معنى بسبب وظيفتها االجتماعية الناتجة  المعتقد والمعاني الضمنية لألشكال: ▪

رفتنا فيها، فاألشكال المرتبطة بالمعتقدات والعادات والتقاليد تصبح قادرة لالستمرار عبر الزمن أما التي ترتبط من مع

 (Al-Naeem,2001,P.109-115) بالتصورات الفردية تكون متعرضة لالنحالل عبر الزمن.

يد ومنح الشرعية لألشكال  العقيدة هي من تعطي توضيح وترسيخ وتحد المعتقد يعطي شرعية لألشكال عبر الزمن: ▪

 Abuوالرموز بعد أن تحصل على الترسيخ بذاكرة الجماعة عبر الزمن، فتظهر مالمح للهوية الثقافية على أساس ذلك )

Ubaid,2006,P.129)،  :باعتباره  المكان:بما يحمله من قيم إنسانية وروحية  - اإلنسانفالعمارة تقوم على ثالثة أبعاد

أما البعد الرابع  السماوي.يشمل البعد الوجودي، البعد اإللهي الكوني  الزمان:يتعامل معه اإلنسان،  المسرح الطبيعي الذي

 Abuوالذي يختلف وفقا شروط االنسان وكيفية تعامله مع االبعاد الثالثة على مر الزمان ) فهو الزمني

Ubaid,2006,P.130 .)Figure (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جات العمارة العراقيةالمعتقد على نتا تأثير  3-3

ان موقف العمارة من المعتقد صنف إلى ثالثة مواقف، وكان األساس فيها المنتج وهي )موقف تعامل مع المعتقد الديني فقط، موقف 

تعامل مع المعتقد من خالل التراث بما يعبر عن روح العصر وهذا ما تمثل بالعمارة العراقية خالل فترة معينه، موقف تعامل مع 

نقطاع عن المعتقدات وتغريب العمارة المحلية، أما عمارة المستقبل فهي أيجاد معتقدات جديده(، وسيوضح البحث تلك المواقف اال

 باآلتي: Figure (7,8)ضمن فترات غير متسلسلة توضح تلك المواقف من تاريخ العمارة العراقية، 

 

 حالة االمتداد الطبيعي للعمارة )كوسط للحياة(

 تضييق منطقة التوازي 
واشباع حاجات االنسان 

 المنشأمن خالل 
 المعماري  

فطرةاالنسان الباحث عن المعتقد بحكم ال حالة االمتداد الطبيعي لفكر  

     

 (source:El-Eqapy.) Figure 5 illustrates the parallel between the states of architecture and 

belief 

Figure (6): shows the relationship of belief with the human and related aspects. (Source Researchers) 
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( ، اعتمدت العمارة على النظر إلى التاريخ باعتباره 1980-1960)اقية في فترة من تاريخ العمارة العر الموقف الثاني: ▪

-Al)األداة التي يمكن من خاللها تحقيق الهوية المحلية بمفهوم التراث، الذي يمثل االبعاد العقائدية والروحية للعمارة 

Rawi,1990,P.79 .) :ديمة لغرض ربط فكر المتلقي  ق اعتماد معالجات شكليةأهم ما امتازت به العمارة في هذه الفترة

استخدام المعتقدات ضمن أطار يقوم على إضفاء التعددية بالتاريخ بطريقة متجدده، اعتماد فكرة االنفتاح نحو الداخل. 

وهذا نتج من ، اعتماد الوحدات القياسية المتكررة، اعتماد اساليب التجريد والتركيز على ديمومة وديناميكية األشياء، الفكرية

أذ أشار مدفعي بأن الكون في حركة دائمة، تنتج تلك الحركة مستجدات، وبهذا فهو ال ينظر إلى   دهم أتجاه الكون،اعتقا

الكون على انه اشارات الماضي او ظالل وزخارف جامدة تقتبس حسب الرغبة، بل يعتبرها األساس في كيفية معالجة حجم 

 (Al-Rawi,1990,P.40نشائية. )الفضاءات والظروف المناخية وهذا يشمل األساليب اإل

، فهي عمارة مغربة الن ما تم بناءه 2003بعد الحرب العراقية وحتى يتمثل هذا الموقف في العمارة العراقية  الموقف الثالث: ▪

وتغيب في ضوء التغيرات التي خضع لها المجتمع، أذ أخد المجتمع تقاليد الغير وطبقها بعيدا  معتقدات وقيم بدأت تنحلمن 

امتلكت العمارة . (Shabandar,2006تراثنا وحضارتنا وهويتنا بحيث اصبحت عمارة ال تملك اي انتمائية لمعتقداتنا)عن 

ال  االتكال على أفكار وفلسفات غربيةصفات غربية ال يكمن في أسلوب اإلنتاج او في طرق التنفيذ واختيار المواد، بل 

حرية  في العمارة. كما ارتبط تطبيق فاقدة لما يميزها عن محيطها الثقافي العمارةتتماشى مع األعراف، إذ جعل االتباع من 

 التصميمية والمفردات للعناصر االنتقائية خاصه، بناء ومواد والعناصر التصميمية المباني، الرموز ألبعاد االختيار

 (.(Al-Yousif,2008 واألساليب الطرز في وليس المعمارية

على مستوى أعادة بناء المباني الحالية  ( وما بعدها،2003-2017وقف بعمارة العراق من )يتمثل هذا الم الموقف الرابع: ▪

بمجموعة اعتبارات رمزية تمثلت في مدى إمكانية المصمم في بقاء أثر الحرب أو الهدم اعتقادا بأن تلك االثار تعطي تاريخا 

اية الجديدة، وأصبحت فكرة كيفية إعادة االعمار بعد للعراق وتبقى جزأ من الذكرة الجمعية معززه بقيم ترمز للهدم والبد

والجدران الكونكريتية،  ظهر الفضاء المحصنالدمار جزء يطرح على مستوى التصميم باعتباره مؤشرا لرؤى مستقبلية، إذ 

واعتماد  تجاهل كال من االشكال والمواد المحلية(. كما Ashour,2016,P.93 او انعدامها ) تقليل الفتحات في الواجهات

 (Ashour,2016 أشكال ومواد مستوردة، اعتماد التكنلوجيا العالمية واهملت كل ما هو محلي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (7): shows the positions adopted by the research during the period (1960-present), Source: researchers 

 عمارة العراق
الزماني )التعبير عن روح العصر 

 والمكاني(، المحلية المتطورة.  
 عمارة اليوم )عمارة مغتربة(

 انعدام المعتقدات 

الخضوع واالستسالم  -
لألخر، دون النظر الى  

المحلي التراث   
 
 
  

 قراءة لعمارة المستقبل

 ظهور معتقدات جديدة
عمارة الحروب المتوالية على  -

 العراق

 

  عمارة المعتقد

 تعددية المعتقدات
ثقافة االخر و النظر الى التراث المحلي -

)عالقة منسجمة  وأخذها بنظر االعتبار
 بين النظرتين(

 
 

 

 المكان البعد الكوني
 المكان

 تغير المكان عبر الزمن
 تأثيرات روح العصر في تباين الحاجة للعمارة

1الموقف   

Figure (8): Levels of variance of belief with the change of place over time. (res.: the researcher) 

 النتاج المعماري  النتاج المعماري  النتاج المعماري 

 تحوالت

1الموقف  1الموقف    
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 الدراســـــــــة العملية  -4

نتاج العمارة العراقية،  يتم في هذه الفقرة تناول المفردتين المرتبطة بالقياس وهما: مفردة أبعاد المعتقدات، مفردة موقف المعتقد من

 .  ثم تحديد أسلوب القياس وطريقة القياس والعينة المنتخبة لغرض التطبيق.2(1الجدول رقم )
 

Table 1: Theoretical framework vocabulary. Source: Researchers 

  المفردات الثانوية المفردات الرئيسية

 

 

أبعاد 

 المعتقدات

 

المعرفة )ثقافة 

 المجتمع(

 A11 A1 طبيق ثقافة المجتمع المحليت

 A12 النظر إلى ثقافة المجتمع المحلي وثقافة االخر

 A13 تطبيق ثقافة المجتمع االخر بشكل كامل

الحاجة )نفعية، 

 جمالية، رمزية

 A21 A2 النظر إلى حاجة الفرد والمجتمع

 A22 تطبيق عمارة لجوانب استثمارية فقط

 A23 ر إلنتاج أشكال جديدة جعل العمارة مصد

 A31 A3 االعتماد على المواد المحلية التي تعطي خصوصية المجتمع المحلي البيئة

 A32 االبتعاد عن المواد محليه واستحداث مواد جديدة مستوردة

اثر الجوانب 

االقتصادية 

 والسياسية

 A41 A4 االختالفات السياسية

 A42 سيادة فكر العولمة

 A43 زمة الحروب أ

فكر المصمم 

 وقراءة المتلقي

 A51 A5 اخذ التراث والتاريخ كنقطة انطالق لفكر المصمم

 A52 اعتماد المصمم على التراث وربطه مع الحاضر

 A53 اقتصار فكر المصمم على أحداث الحاضر 

 A54 غياب فكر المصمم واقتصار التصميم على جوانب استثمارية فقط

 

 

دور 

المعتقد في 

العمارة 

 العراقية

 

تعددية 

 المعتقدات

 B11 B1 الجدران الطابوقية الخارجية أشكال تراثية

 B12 اعتماد فكرة االنفتاح نحو الداخل

 B13 اعتماد معالجات شكلية بأسلوب متجدد

 B14 الشناشيل استخدام الوحدات القياسية المتكررة

 المقرنصات 

وح العصر ر

 )التكنلوجيا(

 B31 B2 الشكل الخارجي

 B32 مواد االنشاء والبناء المستوردة

االنقطاع عن 

 المعتقدات

الوظيفة 

 والتكنلوجيا

  B31 استحداث اشكال جديدة

B3 التكنلوجيا والتقنيات الحديثة B32 

  معتقدات جديدة

 رموز الحرب

  B41 انعدام الفتحات الخارجية

B4 استخدام الجدار المحصن B42 

 B43 أضافة عناصر ترمز لألحداث الحاضر

 

تم االعتماد على مقياس وصفي تحليلي من خالل التأشير المباشر على المفردات المتحققة وغير المتحققة  أسلوب القياس: 4-1

 معتمده بذلك على مجموعة من األبنية المتواجدة في واقع الحال. 

يكون المعيار باعتماد عينات موجودة حاليا، ولكن: تمتلك أرث حضاري، عينات تواجدت في فترات  معايير اختيار العينات: 4-2

مختلفة من التاريخ العراقي والتزال باقية لحد االن، عينات خضعت للتعديالت واضافات بفترات وفقا للمواقف التي حددها  

 ها باعتماد توجهات المعمارين، خصص البحث العينات من مدينة البصرة. البحث بهدف الحفاظ على وضيفتها أو تغير

اعتمدت الدراسة على ثالثة نماذج في واقع العمارة العراقية البصرية )محافظة البصرة( الثمانينات والسبعينات  عينة القياس: 4-3

(، )البنك المركزي فرع البصرة،  1988(، )مصرف الرافدين،1981ومتواجدة لحد االن في البصرة تمثلت بـ)فندق شيراتون، 

1975.) 

اعتمد تصميم الفندق على تغليف واجهاته المطلة على شط العرب بنماذج خشبية جديدة عوضا عن   :)1981) 3أوال: فندق شيراتون

الداخل   في  الشناشيل الخشبية الشرقية القديمة كتقليد للشكل القديم باستعمال صفوف من المسطحات الخشبية والزخارف الشبكية

 
 معرفة المطروحة  تم عرض متغيرات اإلطار النظري على مجموعة من األساتذة وكانت النتيجة التقارب في ال 2
. نشأ على ضفاف شط العرب في كورنيش  1981)المصمم المعماري: غسان السعد( سنة TAC-The Architects Collaborativeمكتب هشام منير مع  صمم من قبل 3

يب لبناء فندق شيراتون البصرة  وبيت السيد حامد النق هدم مسكن عبد المحسن الشعبي التي كانت شركة نفط البصرة تتخذها نادي لموظفي النفطالبصرة 

(Samarrai,2010,P.126 
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Figure (10): shows the external form of the Central Bank of Iraq, Basra branch, Source: 

https://cbi.iq/news/view/499 

وتم من خاللها استبدال ماده  يتكون الفندق من خمسة طوابق يفتح على فناء وسطي. اذ اجريت علية عمليات تعمير حديثة والخارج،

 Figure 8، (Samarrai,2010,P.126الخشب في الواجهات بماده الزجاج والكوبند في التغليف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ببروز اجزاء من الجدران واستخدام التفاصيل الدقيقة من اقواس واجزاء تفصيلية  : تميز)1988)4ثانيا: بناية مصرف الرافدين

اخرى هي محاكاة بصورة واضحه لخصائص البنائية للمباني القديمة في المنطقة.  كما ان هذه الفتحات تمتاز بصغر حجمها لغرض 

الحظ استخدام المصمم الفناء الداخلي في التصميم  مقاومة الظروف المناخية التي تمتاز بها مدينة البصرة ذات المناخ المتطرف

الذي يعد الصفة المميزة لعمارة تلك المنطقة والذي يعد الصفة المميزة للبناء على مستوى المخطط، وكذلك استخدم مبدا المبنى 

 Figure (9) (Markarian,2012,p12)،المتصل في تصميم المبنى وهو من الخصائص التي تتميز بها المباني القديمة في المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

يمتاز البنك بتصميم يعكس الوظيفة فهو يمتاز بتغطية الفتحات ليبدو على هيئة بناء قوي  :5ثالثا: البنك المركزي فرع البصرة

ما  ومحصن، أكسبه االتجاهية المطلوبة لكسر االمتداد االفقي عبر شكل يوحي بالصرامة واستخدام، الخطوط المستقيمة الراسية. ك

 Figure (10)، (Markarian,2012,p12إن الشكل ينتمي إلى تيار الحداثة التي برزت مع ظهور وراد العمارة في العراق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرع السيف البصرة القديمة صمم من قبل المعماري محمد مكية 1988: يقع  المبنى في منطقة البصرة القديمة )السيف(، ذات  طابع  معماري مميز )البيوت القديمة ذات  4

 البنائي،  والطراز للموقع كمحاكاة الشناشيل لون من القريبة  االلوان  ذات الشرفات استخدام خالل من التصميم من النوع بهذا المصمم تأثر ويالحظ( بالشناشيل المزينه  الواجهات

بالخرسانة البنائية المادة استبدال تم اذا  
  بداية في تميزها يمكن التي المهمة  المباني من ويعد مميز   موقع يمتلك بذلك فهو البصرة، مدينة في الكورنيش شارع على المبنى يقع أنشأ في مكان قصر عبد هللا المبارك 5

 (Markarian,2012,p12)السبعينات  في بني مظلوم،  علي مدحت  العراقي المعماري  قبل من المبنى  صمم الكورنيش، شارع

Figure 8: Shows the facades of the Sheraton building. Source: http://www.basrainternationalhotel.com 

Figure (9): illustrates the facades and the scheme of the building of the Rafidain Bank.  

Source: http://rasheedbank.gov.iq/en/ 
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يتم تفسر النتائج على ثالثة محاور: المحور األول: نتائج ابعاد المعتقد وعالقته بالعينات المنتخبة، المحور النتـــــــــائج:  -5

من المعتقد وكيف إثر على كل عينته، المحور الثالث: تأثير المتغيرات على النتاج المعماري بصورة شاملة الثاني: الموقف 

 (3، ))2وفقا للجدول رقم )
Table 2: shows the results reached, Source: Researchers 

ابعاد  

 المعتقد

 

 

 العينات

 ابعاد المعتقد

A1 A2 A3 A4 A5 

 فكر المصمم وقراءة المتلقي الجوانب االقتصادية والسياسية البيئة تالحاجا ثقافة المجتمع

A11 A12 A23 A21 A22 A2

3 

A31 A32 A41 A42 A43 A5

1 

A5

2 

A5

3 

A54 

                (1العينه )

                (2العينة )

                (3العينه )

 55.5% 77.7% 50% 33.33% 41.6% 

 

Table (3) shows the role of belief in architecture,source: the researchers 

 

 

 

أن النتائج التي تم التوصل لها حول ابعاد األول:  المحور 5-1

 إذ حققتا تواصل عالي مع معتقدات المجتمع المحلي، ويمكن توضيح ذلك بالنقاط التالية: (A، Bبت في كال العينتين )المعتقد تقار

ثقافة المجتمع المحلي من خالل العناصر المتكررة )الشناشيل( باعتبارها تراث محلي  (B( والعينة )Aحققت كال من العينة ) -

 لم ترتبط بثقافة المجتمع المحلي. (Cيرتبط بثقافة المجتمع. بينما العينة )

  حاجة نفعية وجمالية، اذ تعكس الواجهات للعينات الثالثة امتداد والتواصل مع التراث. حققت العينات الثالثة -

( اعتمدت ألون  Bعلى المواد المحلية التي أتصف بها تراث البصرة وهي مادة الخشب، بينما العينة ) (Aاعتمدت العينة ) -

   يل( لغرض تحقيق التواصل الخشب )الشناش

دور      

 المعتقد

 

 

 

 

 العينات

 دور المعتقد في العمارة العراقية  

 معتقدات جديدة االنقطاع عن المعتقدات تعدديه المعتقدات

B1 B2 B3 B4 

 رموز الحرب الوظيفة والتكنلوجيا التكنلوجيا وروح العصر االشكال لتراثية

B11 B12 B13 B14 B22 B23 B31 B32 B41 B42 B43 

            (1العينة )

            (2العينة )

            (3العينة )

 66.6% 25% 22.22% 

Figure (10): shows the ratio of the role of belief on the 

output (multiple, disconnected, new), Source: The 

researchers 

Figure (9) shows the percentage of the effects of belief 
on the architectural output, Source: the researchers 
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( إلى أضافات منها إضافة الجدار  Cولكن خضعت العينة ) لم يترك أثار سلبية ملموسة على العينات. إثر الحروب على العينتين -

 المحصن لإلحاطة بالمبنى ككل.

ة التراثية المحيطة بالمبنى على نمط األبني( Bلم يهمل المصمم في انتاج األفكار أسلوب محاكاة واقع مدينة البصرة، فالعينة ) -

 ( التي اعتمدت على نمط عمارة الحداثة. Cوهذا يزيد من نسبة التواصل مع المعتقدات. على عكس العينة )

أن دور المعتقد يرتبط بالموقف الذي يحقق تواصل مع المعتقدات ليس الدينية فقط وأنما المعتقدات المجتمعية  محور ثاني: 5-2

 ويمكن توضيح ذلك بالنقاط التالية:   المدينة، اقع المحلية التي تحاكي و

التواصل مع المعتقدات من خالل فكرة التوجه نحو الداخل وذلك بأنشاء الفضاءات الداخلية وتقليل  (A( ،)Bحققت العينتين ) -

 (.Cالفتحات الخارجية، بينما ينعدم الفناء الوسطي في العينة )

ية المتكررة )الشناشيل( في الواجهات المعتمدة كرموز تراثية في تغليف المبنى من اعتمدت كال العينتين على الوحدات القياس -

عناصر عمودية  0( استخدمت الوحدات المتكررة ولكن ال تمد بصلة لتراث مدينة البصرة Cالخارج والداخل. بينما العينة )

 رأسية(

تحققت بإضافة مواد في الواجهات معتمده في تواصل مع الماضي باعتماد عناصر تراثية أما الحاضر ف (Aحققت العينة ) -

( اللتان لم تخضعا  B( ،)Cالحاضر منها مادة الزجاج لغرض تحقيق تفاعل مع الواجهة النهرية، على عكس كال من العينتين )

   إلى أي أضافات جديدة.

الداخلية، وهذا لم يتوفر في  ( إلى الكثير من اإلضافات على مستوى التقنيات الحديثة في تصميم الفضاءات Aخضعت العينة ) -

 (.B( ،)Cالعينتين )

أثر المتغيرات على النتاج بشكل عام، من خالل قراءة النتائج )األرقام( بشكل شمولي يظهر بأن الحاجات المحور الثالث:  5-3

ا الجوانب االقتصادية الرمزية والجمالية أكثر االبعاد تأثيرا على المعتقد وبالتالي ينعكس على النتاج بدرجات متفاوتة، بينم

والسياسية المتمثلة بالحروب والنزاعات اقل تأثيرا وبينهما ثقافة المجتمع ودور البيئة في توفيرها للمواد المحلية في فترة وجود 

د أو المبنى، وأخيرا دور فكر المصمم وقراءة المتلقي. وان النتاج يخضع الى تعددية المعتقدات بشكل أكبر من االنقطاع عن المعتق

 استحداث معتقدات جديده.

 

 توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات منها:االستنتــــــــاجات:  -6

أن مفهوم التواصل هو مدى االستمرارية والحوارية عبر الزمن، فهو يعبر عن الماضي من جهة ويرتبط بالحاضر من جهة  6-1

   صل إلى أخر درجاته وهو االنقطاع.أخرى، وكل ما قلت تلك االستمرارية يقّل التواصل إلى أن ي

تعد المعتقدات، متغيرات يتوصل اليها المجتمع بحكم حاجة معينه تتحول بمرور الوقت إلى ثوابت تحكم فكر المجتمع وقد تكون  -

 تلك المعتقدات إيجابية او سلبية توجه المجتمع باتجاه غير صحيح.

عبر الزمن، بعد أن تترسخ بالذاكرة الجمعية تتحول تلك االشكال إلى  تعتبر المعتقدات المقوم األساسي الستمرار االشكال  -

 أشكال ثابتة تمتلك هوية وقابلة لالستمرار عبر الزمن بما ينسجم وروح العصر.

يتكامل المعتقد ويعرف من خالل مجموعة من االبعاد التي ترسم اإلطار العام له، تتمثل: بالحاجة االجتماعية والمكان والوسط  -

اعي والمعرفة بما يحمله االنسان من تفكير أو بما يبذله عقله لغرض أنتاج أفكارا جديدة؛ وكذلك الجوانب االقتصادية  االجتم

والسياسية التي تعتبر من المؤثرات المتحكمة في مدى إمكانية الحفاظ أو التخلي عن معتقدات مجتمع أو التمسك بها؛ ثم البعد 

 فكر المنتج للعمارة بتفاعلها مع الفكر الجمعي.الرابع فهو دور المصمم باعتباره ال

تعطي المعتقدات القدسية لألشكال من خالل جعلها رموزا ثابتة تعرف هوية مجتمع معين، وهذا يجعل تلك الرموز قابلة   -

 للتحول عبر الزمن بما يحفظ هويته كرمز ثابت قابل للتأقلم مع توجهات المجتمع الحالي.

باعتماد العناصر القياسية المكررة كرموز ) 1980-1960ره في العمارة العراقية المحلية خالل فتره )تحقق دور المعتقد وأث 6-2

 تحمل تراث المجتمع، اذ تمتلك تلك الرموز الديمومة واالستمرارية عبر الزمن مما يجعلها تحقق خاصية التواصل. 

التي تم اعتمادها في العمارة التراثية المحلية كحاجة نفعية  يعد التوجه نحو الداخل وتقليل الفتحات من الخارج، من الخصائص 7-3

 ومعالجة دخلت ضمن التراث كخاصية تمتلكها العمارة لعراقية المحلية.

التأكيد على استمرارية الحوار مع الماضي من خالل المعتقد، مما ينتج عمارة تحمل في طياتها عن هوية المجتمع وتعبر عن  6-3

 تكنلوجيا الحاضر. 

 توصيات وافاق البحثال -7

يوصى البحث بالتخلي عن أفكار قطع العمارة من جذورها والبدء إلنتاج عمارة جديدة ال تنتمي إلى بيئتها، وفي نفس الوقت ال  7-1

يدعو إلى اهمال الحاضر وما توصل له العالم من تكنلوجيا وتطورات والنظر إلى القديم فقط، بل يدعو بالعودة إلى خصائص  

ي التي تعبر عن هويته في كونها تاريخه وأصالته والتي بمجموعها الثوابت توصل لها عبر تاريخه الطويل، المجتمع المحل

 وأعاده صياغتها وفقا لتكنلوجيا العصر.  
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أمكانية اعاده تطبيق البحث على عينات محلية قديمة، وعينات تم أنشاءها حديثا وفقا لكل موقف محدد من قبل الدراسة، وقد   7-2

العينات ذات وظائف متشابهة لدراسة تواصلها أو انقطاعها مع المعتقدات المحلية، وما هي أهم الخصائص التي  تكون تلك 

 ظهرت على تلك العينات من ناحية الواجهات والرموز المعمارية التراثية والرموز المستحدثة.
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