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متباينة  مواقف  منها  الباحثون  وقف  التي  اإلشكالية  اخلالفية  املواضيع  من  الرتاث  يعترب  البحث.  ملخص 
النقاد بني مؤيد ومدافع،  انقسم  العمراين. وبينام  النظرية يف املجال  النقدية  الدراسات  عكست اإلشكالية يف 
ونقد  دراسة  انعكست  فقد  الفريقني؛  طروحات  بني  متوازنًا  موقفًا  يقف  ثالث  وفريق  متشكك،  ومعارض 
تبني الرتاث يف التعليم املعامري خصوصًا ويف التطبيق العميل عمومًا، عىل حالة غري مسبوقة يف ساحة العامرة 
العربية املعارصة، شاَبا مساجالت وجدل يف اخلطاب والفكر املعامري العريب معًا. ونظرًا للمنعطفات التي 
مرت با العامرة العربية املعارصة منذ فرتة الثامنينيات، ودورها الذي تفرتضه هذه الورقة يف صوغ معامل احلقبة 
الالحقة يف العامرة، وحتديدًا العامرة األردنية وهي جمال هذه الدراسة، وبروز بعض رواد العامرة العربية الذين 
أّثروا ليس فقط يف التطبيق العميل عىل ساحة العمران، وإنام يف تشكيل حركة فكرية انطلقت من معاهد العلم 
واجلامعات لعالقتهم آنئذ بالتدريس؛ فإن هذه الورقة هتتم بتتبع أوجه من هذه التأثريات املتبادلة. وهلذا اهلدف 
تفرتض هذه الورقة وجود عالقة تبادلية بني التطبيق العميل والفكر األكاديمي فيام خيص تبني الرتاث العمراين 
وظهور ذلك بوصفه نمطًا أكاديميًا مقابل األطروحات واألنامط األخرى التي تنتمي للعامرة العاملية. ولذلك 
تطبيقات  تأثري  أكاديميًا وضمن  بوصفه طرحًا  الرتاث  يتبنى  الذي  النمط  بتتبع هذا  الورقة حتديدًا  هتتم هذه 
الغرض  وهلذا  الثالثة.  األلفية  بعد  ما  وحتى  الثامنينيات  من  انطالقًا   - األردن  يف  املحلية  العامرة  رواد  بعض 
تتمثل يف  الثامنينيات يف اجلامعة األردنية واألخرى  لفرتة  تنتمي إحدامها  الورقة حالتني دراسيتني  تستعرض 
بعض مناهج تدريس الرتاث يف مراسم التصميم املعامري يف اجلامعة األمريكية بامدبا، وضمن جتربة مؤلفي 
هذه الورقة. وتعتمد الورقة يف اجلزء األول من الورقة منهج الطرح التوثيقي اعتامدًا عىل املصادر األدبية املتوفرة 
يف عرض الواقع العمراين منذ الثامنينيات، بينام تعتمد جتربة أكاديمية ضمن حمددات وأطر الربنامج األكاديمي 
خربة  وضمن  حتليلية  نقدية  قراءة  حماولة  بذلك  وهي  الدراسيتني.  احلالتني  يف  املعامري  التصميم  تدريس  يف 
أكاديمية واعتامدًا عىل حاالت دراسية كدراسة اختبارية أو )Pilot Study(، وبحيث قد ال تشري، بالرضورة، 

إىل أبعد من حمتواها الظريف املكاين والزمني، وهي أبرز حمددات هذه الدراسة.

الكلامت املفتاحية: الفكر العمراين، العامرة األردنية، الرتاث والتعليم املعامري. 
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1. املقدمة

ــراءة  ــة ق ــعى ملحاول ــة تس ــة النقدي ــذه الورق ه
ودوره  األردن  يف  املحــيل  املعــامري  الفكــر  وتتبــع 
توظيــف  حماولــة  وضمــن  اإلقليميــة،  وعالقتــه 
ــم املهمــة  ــر الفكــر يف مراحــل التعلي الــرتاث يف تطوي
ــة  يف األردن. وتبحــث يف اجلهــود والوســائل التعليمي
ــة يف  ــة املختلف ــاريع التصميمي ــت يف املش ــي وظف الت
ــة  ــامري يف اجلامع ــم املع ــم التصمي ــاقات ومراس مس
األردنيــة واجلامعــة األمريكيــة بامدبــا حتديــدًا. وتنطلــق 
هــذه الورقــة يف فروضهــا النظريــة وحمتواهــا الفكــري 
ــامري األردين  ــع املع ــراءة الواق ــع وق ــة لتتب ــن حماول م
ــة  ــادر الثانوي ــىل املص ــامدًا ع ــة اعت ــة نقدي ــراءة حتليلي ق
املتوفــرة وخــربة كاتبــي هــذه الورقــة األكاديميــة 

ــود.  ــة عق ــارب ثالث ــداد يق ــىل امت ــة ع والعملي

واعتــامدًا عــىل اخلــربة األكاديميــة، تبحــث 
ــية  ــاالت الدراس ــة يف احل ــات املتبع ــة يف املنهجي الورق
يف توظيــف الــرتاث يف فــرتة مهمــة مــن تطــور الفكــر 
ــرتة  ــك الف ــت تل ــث اجتاح ــامري األردين، وحي املع
أفــكار ومســاجالت الــرتاث واحلداثــة، وبــرزت عــىل 
ــن  ــه م ــودة ل ــرتاث والع ــف ال ــألة توظي ــطح مس الس
ــكيل  ــور التش ــع تط ــق لواق ــل وأعم ــم أفض ــل فه أج
ــًا.  ــرًا وتطبيق ــًا فك ــامن خصوص ــة ع ــراين ملدين العم
ــم  ومــن الوســائل واملنهجيــات التــي اتبعــت يف تقدي
ــت  ــيل كان ــع املح ــم الواق ــاًم يف فه ــاًل مه ــرتاث بدي ال
ــت إىل  ــي هدف ــة، والت ــدم للطلب ــي تق ــروض الت الف
ــل  ــة األوىل بالبدائ ــل الدراس ــة يف مراح ــد الطلب تزوي
ــم  ــرتاث يف مقرتحاهت ــي ال ــل تبن ــن أج ــرص م والف
التصميميــة، بشــكل واٍع، ودون اســتثناء احلداثــة، 

ــك،  ــن ذل ــاًل ع ــي. وفض ــوى الرتاث ــى يف املحت وحت
ــص  ــة لتفح ــدرات الطلب ــروض ق ــربت الف ــد اخت فق
ــام  ــني الشــكل والوظيفــة، بين ــة ب العالقــات الرضوري
يف الوقــت ذاتــه يتــم دمــج العالقــات األخــرى مثــل 
ــى  ــة واملعن ــلوب، أو القيم ــريف واألس ــوى الظ املحت
واهلويــة يف الناتــج النهائــي. يف بعــض املشــاريع، 
تعــرض الطــالب لتجربــة كاملــة مــن التقــي، 
ــوا  ــث درس ــة، بحي ــاين الرتاثي ــق املب ــم وتوثي والرس
الفراغيــة  مكوناهتــا  مجيــع  بالتفصيــل  وتعلمــوا 
وعنارصهــا املعامريــة، فضــاًل عــن البحــث يف تاريــخ 
املبنــى مــن أجــل فهــم تطــور بعــض عنارصهــا 
ــرى،  ــاريع أخ ــيل. ويف مش ــوى التفصي ــن املحت ضم
ــج  ــط النات ــًا مــن أجــل رب ــًا حموري كان الشــكل مكون
ــة  ــاين الرمزي ــض املع ــة وبع ــم باهلوي ــي للتصمي النهائ
ضمــن بيئــة مبنيــة حمليــة، متجانســة أو متباينــة، 
وهــو مــا أعطــى الطــالب الفرصــة لالختيــار وتربيــر 
قراراهتــم التصميميــة بطريقة واعية. يف هذه املشــاريع، 
كان مــن املتوقــع أن يفهــم الطــالب، لدرجــة تنافســية 
عاليــة، وأن يبحثــوا يف منهجيــات التصميــم، واألنامط 
ــية،  ــاالت الدراس ــك احل ــن تل ــتقة م ــم املش واملفاهي
ومــن ثــم تطبيقهــا يف تصاميمهــم. وباإلضافــة لذلك، 
فقــد كان مطلوبــًا منهــم أن يظهــروا قــدرًا عاليــًا مــن 
ــق  ــي توف ــرة والت ــم مبتك ــق تصامي ــىل خل ــدرة ع الق
ــيل. ــي املح ــوى الرتاث ــة واملحت ــكل والوظيف ــني الش ب

ــر  ــا ذك ــىل م ــوء ع ــليط الض ــل تس ــن أج وم
أعــاله، تقــرأ هــذه الورقــة ثالثــة مســتويات أساســية: 
العــامرة  يف  للمامرســة  الظــريف  املحتــوى  األول: 
األردنيــة، وقــراءة العــامرة الرتاثيــة يف حمتواهــا الظريف، 
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مــن أجــل فهــم اخللفيــة التــي ينتمــي هلــا املعامريــون 
وطبيعــة املامرســة العمليــة بالنســبة للواقــع األكاديمي 
والتعليــم املعــامري. والثــاين: العمليــة أو اآلليــة التــي 
ــه  ــه وارتباط ــرتاث وأمهيت ــتعامل ال ــة اس ــس طبيع تعك
بالثقافــة واملفاهيــم االجتامعيــة الثقافيــة الســائدة. 
ــث  ــة، حي ــراءة املنهجي ــى بق ــث: يعن ــتوى الثال واملس
ــتخدمة  ــات املس ــان املنهجي ــف وبي ــراءة وتعري ــم ق تت
التعليــم  بالــرتاث مــن خــالل  لزيــادة االرتبــاط 
ــيتني  ــني دراس ــام حالت ــني بوصفه ــامري يف جامعت املع
ــا.  ــة يف مادب ــة األمريكي ــة واجلامع ــة األردني -اجلامع
ــة  ــذه املراجع ــي يف ه ــاق الزمن ــد النط ــم حتدي ــد ت وق
ليكــون منــذ الثامنينيــات نظــرًا ألمهيــة هــذه احلقبــة يف 
تطويــر العديــد مــن الفكــر النظــري املرتبــط، وبســبب 

ــذ. ــة يف األردن منذئ ــامرة الرتاثي ــأن الع ــو ش عل

1.1 املستوى األول الظريف: ظهور العامرة الرتاثية 
بوصفها طرازًا يف األردن

التعليــم  يف  الــرتاث  اســتخدام  تأثــر  لقــد 
املعــامري يف األردن بــني مــد وجــزر عــىل مــدى 
ــدًا يف  ــة ج ــة متواضع ــد بداي ــرية. وبع ــود األخ العق
ــة  ــارعت وبطريق ــد تس ــات، فق ــة الثامنيني ــرتة بداي ف
ملفتــة عمليــة العــودة للــرتاث يف مشــاريع التصميــم 
ــًا  ــني، وتبع ــني بعــض املعامري ــري املعــامري ب ويف التفك
لذلــك بــني أوســاط الطلبــة. ولعــل مــن نافلــة القــول 
ــًا  ــرب العب ــرتاث يعت ــن ال ــبعينيات مل يك ــل الس ــه قب أن
أساســيًا يف الدراســات النظريــة، فضــاًل عــن اعتبــاره 
ــة  ــرز املعامري ــة. فالط ــات التطبيقي ــك يف املامرس كذل
الســائدة آنئــذ كانــت تنتمــي بشــكل أكــرب للتلقيطيــة 

ــرت  ــرز أظه ــذه الط ــني. وه ــراز مع ــن أي ط ــر م أكث
القليــل مــن التعاطــف، إن أظهــرت عــىل اإلطــالق، 
جتــاه الــرتاث املحــيل أو تــراث البيئــة املبنيــة أو الــرتاث 
ــة  ــت منطق ــد اجتاح ــك فق ــن ذل ــدالً م ــًا. وب عموم
الــرشق األوســط ودوهلــا طــرز العــامرة العامليــة 
ــة ومــا تبعهــا مــن  ونظريــات مــا بعــد احلــرب العاملي
 .)Kultermann, 1991( أفــكار معامريــة، بــام فيهــا األردن
ــع  ــة، م ــة املبني ــت البيئ ــد عكس ــار، فق ــذا اإلط وب
ــني يف األردن  ــني املامرس ــن املعامري ــل م ــود القلي وج
ــبعينيات،  ــة الس ــتينيات وبداي ــة الس ــة حقب ــع هناي م
ــامرة  ــريات الع ــريب دون تأث ــري الغ ــذا التأث ــت ه عكس

ــة. ــة أو اإلقليمي املحلي

ظهــور  وبعــد  الثامنينيــات،  فــرتة  وخــالل 
حركــة معامريــة مــن قبــل نخبــة مــن املعامريــني 
ــم  ــبعينيات، منه ــف الس ــذ منتص ــدأت من ــرب ب الع
ــد كان  ــا، فق ــدران وغريمه ــم ب ــي وراس ــن فتح حس
ــة  ــم الرتاثي ــاء القي ــة إحي ــدأ عملي ــت أن تب ــن امللف م
ــن  ــارص م ــة إىل عن ــتعامهلا، باإلضاف ــتعادهتا واس واس
ــة مثــل  العــامرة التقليديــة يف املــدن القديمــة والتارخيي
ــة  ــة املتنامي ــة املعامري ــذه احلرك ــرة. ه ــدس والقاه الق
ــًا  ــي يف األردن - خصوص ــام التعليم ــدأت يف النظ ب
يف اجلامعــة األردنيــة - لكوهنــا اجلامعــة الوحيــدة 
ــات ذات  ــدى اجلامع ــًا، وإح ــذاك تقريب يف األردن آن
العــودة  هــذه  آنئــذ.  املنطقــة  يف  املتميــز  التقديــر 
كان  والفهــم  للتعلــم  مرجعــًا  بوصفــه  للــرتاث 
أســهمت  التــي  املقومــات  مــن  العديــد  يميزهــا 
تقديــر  بســبب  أوالً:  شــأهنا:  وإعــالء  لظهورهــا 
العديــد مــن املعامريــني العــرب الــرواد، والذيــن 
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قــادوا هــذا االجتــاه، مــن قبــل املعاهــد الغربيــة مثــل 
ــة مــن جهــة،  هارفــارد ومعهــد ماساشوشــتس للتقني
وبرنامــج اآلغــا خــان للعــامرة اإلســالمية مــن جهــة 
ــي أدى  ــي والتطبيق ــر األكاديم ــذا التقدي ــرى. وه أخ
إىل أن حيتــل الــرتاث والدراســات الرتاثيــة واســتعامل 
ــة مــكان الصــدارة حتــت  ــة املعامري املفــردات التقليدي
ــة  ــامهات الناجح ــت املس ــًا: خدم ــوء. ثاني ــرة الض دائ
والدخــول يف املســابقات املعامريــة املحليــة واإلقليمية، 
العوامــل،  مــن  أخــرى  ملجموعــة  باإلضافــة 
ــة  ــات املعامري ــكار والنظري ــرض لألف ــاالت ع كمج
املســتوحاة مــن الــرتاث، بحيــث أصبحــت حمــط 
ــني  ــالب واألكاديمي ــن الط ــرية م ــة كب ــامم جمموع اهت
يف اجلامعــة األردنيــة، والتــي كانــت اجلامعــة الرئيســة 
يف األردن بقســم العــامرة املتميــز بــا. ثالثــًا: أظهــرت 
برامــج التبــادل األكاديمــي آنــذاك بــني اجلامعــة 
األردنيــة ومؤسســة اآلغــا خــان، والتــي أدت إىل 
تأســيس وحــدة اآلغــا خــان باجلامعــة األردنيــة، 
االهتــامم بالــرتاث والدراســات اإلســالمية، وقــادت 
ــامرة  ــة الع ــل ودراس ــامم بتحلي ــن االهت ــد م إىل املزي
ــرش  ــة ن ــاعدت عملي ــًا: س ــة. رابع ــة واإلقليمي املحلي
ــامرة  ــة الع ــة طلب ــة والعاملي ــزة املحلي ــاريع املتمي املش
واألكاديميــني ملزيــد مــن الدراســة والتمعــن وفحــص 
ــرتاث، وكانــت عامــاًل أساســيًا الســتيعاب ونــرش  ال
ــذي  ــرتاث، وال ــن ال ــتوحى م ــري املس ــر النظ الفك
ــل  ــم وحتلي ــيل لفه ــث التحلي ــرك البح ــة ح بالنتيج
أعمــق للــرتاث. خامســًا: بالرغــم مــن البــطء النســبي 
التــداول  وحمدوديــة  االتصــاالت  تكنولوجيــا  يف 
ــني  ــتثناء جملت ــورات )باس ــدرة املنش ــات ون للمعلوم

ــاه  ــامس جت ــاء(، إال أن احل ــامر والبن ــا مع ــتني مه رئيس
اســتعامل الــرتاث يف الربامــج والدراســات األكاديميــة 
ــة  ــة حلصاف ــح نتيج ــرية ليصب ــة كب ــركًا بدرج كان حم
وُبعــد نظــر بعــض األكاديميــني الذيــن أرشكــوا 
ــتعامل  ــم واس ــعوا لفه ــن س ــني مم ــالب املوهوب الط
الــرتاث بوصفــه طــرازًا يف تصاميمهــم املعامريــة عــىل 

ــة. ــد الدراس مقاع

1.2 املستوى الثاين )العملية واآللية(: البيئة األكاديمية 
املعامرية: الفرص والعقبات:

كان املــزاج العــام خالل فــرتة بدايــة الثامنينيات 
ــل الحتضــان طــرز  ــدًا يمي ــة حتدي ــة األردني يف اجلامع
ــرتاث  ــا ال ــام فيه ــًا، ب ــرًا وتطبيق ــة، فك ــامط معامري وأن
فقــد ســاد  التقليديــة. وبــذا اإلطــار،  والعــامرة 
ــي  ــا كان يعن ــو م ــة. وه ــل للتجريبي ــام يمي ــوم ع مفه
أن الطــالب واألســاتذة عــىل حــد ســواء قــد تقبلــوا 
حقيقــة أن مراســم التصميــم كانــت مرسحــًا الختبــار 
باســتخدام  املرتبطــة  الرتاثيــة  واملفاهيــم  األفــكار 
ــه  ــم دعم ــذا ت ــة. وه ــكار التصميمي ــرتاث يف األف ال
أكثــر مــن خــالل التجــارب العمليــة عــىل أرض 
الواقــع ويف البيئــة املبنيــة مــن خــالل معامريــني جــدد 
ــني  ــر وحتس ــم تطوي ــد ت ــني. وق ــامرة املامرس ورواد الع
ــة  ــن العالق ــا، لك ــم برمته ــربة يف التعلي ــاخ واخل املن
املشــرتكة بــني التعليــم املعــامري والدعــم مــن خــالل 
املامرســة العمليــة وجــدت طريقهــا مــن خــالل العديد 
مــن الوســائل واملنهجيــات، بعضهــا جتســد يف مراســم 
ــات،  ــارضات واملناقش ــدوات، واملح ــم، والن التصمي
ــد  ــامري بع ــم املع ــب التصمي ــل يف مكات ــكل أق وبش
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ــني  ــة ب ــي أن التكاملي ــذا كان يعن ــة. وه ــرج الطلب خت
ــة  ــتمرة املتتابع ــارات املس ــي والزي ــم األكاديم التعلي
مــن قبــل املامرســني املهنيــني املعامريــني كانــت منتظمة 
وتكاملــت بشــكل دقيــق - ربام دقيــق جــدًا. وبكلامت 
ــإن حقيقــة أن املعامريــني املامرســني كانــت  أخــرى، ف
ــة  ــامل الطلب ــم أع ــات وحتكي ــم للمناقش ــم دعوهت تت
كان هلــا مفعــول مضاعــف باالجتاهــني، فمــن ناحيــة 
ــل  ــني اجلي ــًا ب ــة وارتباط ــة لصيق ــي عالق ــت تعن كان
الذيــن ســيصبحون  العــامرة  الشــاب مــن طلبــة 
الحقــًا معامريــني مبتدئــني يف مكاتــب معامريــة كبــرية 
ــة  ــن ناحي ــامن. وم ــة ع ــدًا يف مدين يف األردن - وحتدي
ــني  ــني املامرس ــة للمعامري ــت فرص ــد كان ــرى، فق أخ
ألن يصبحــوا حمارضيــن غــري متفرغــني، أو حتــى 
ــوا  ــان، وأن يرشف ــض األحي ــن يف بع ــن زائري حمارضي
عــىل أعــامل الطلبــة، فضــاًل عــن التأثــري عــىل طريقــة 
تفكريهــم باجتــاه املزيــد مــن االلتصــاق بالــرتاث 
ــي أيضــًا أن شــهرة  ــة. وهــذا كان يعن والعــامرة املحلي
ــامرة  ــوا الع ــوا واحتضن ــن تبن ــني الذي ــعبية املعامري وش
ــاريعهم  ــاد، وأن مش ــت بازدي ــة كان ــة واملحلي التقليدي
كان يتــم دراســتها مــن قبــل الطلبــة بوصفهــا حــاالت 

ــية. دراس

ــة  ــني اهليئ ــة ب ــت العالق ــت كان ــك الوق ويف ذل
التدريســية واألســاتذة واملدرسني يف مراســم التصميم 
ــني،  ــني املامرس ــني املهني ــة؛ واملعامري ــامري باجلامع املع
يؤطرهــا مصالــح مشــرتكة واحــرتام متبــادل. وهــذه 
العالقــة تغــريت بشــكل كبــري ودراماتيكــي بعــد 
عقــد أو اثنــني الحقــًا، حيــث أمكــن تبــني نــوع مــن 
تضــارب املصلحــة لدرجــة أن هــذه العالقــة تأثــرت 

بشــكل ملحــوظ وتبعــًا لذلــك ســادت نظــرة متحيــزة 
ضــد الــرتاث والعــامرة التقليديــة واملحليــة يف األردن 
ــباب،  ــن األس ــد م ــك العدي ــام. وكان لذل ــكل ع بش
التفكيكيــة  مثــل  العامليــة،  الطــرز  انتشــار  أقلهــا 
ــاه  ــام جت ــعور الع ــىل الش ــرت ع ــي أّث ــدًا، والت حتدي
ــة«، حــني  ــه »طــرز تقليدي ــه عــىل أن مــا كان ينظــر إلي
ــة حتــت املراجعــة والنقــد -  أصبحــت العــامرة املحلي

ــدًا. ــاس ج ــد الذع وق ــام نق رب

ــم  ــرون يف التعلي ــيون املؤث ــون األساس 1.2.1 الالعب
املعــامري

ــرضوري  ــّح وال ــن املل ــج، م ــز للنتائ ــل القف قب
أن يتــم إبــراز املنهجيــات والطــرق املســتخدمة يف 
ــة.  ــات األردني ــج يف اجلامع ــامري واملناه ــم املع التعلي
ــني  ــة الالعب ــًا مراجع ــة أيض ــن احلكم ــون م ــد يك وق
وأّثــروا  ســادوا  الذيــن  املســيطرين  األساســيني 
باحلســبان  األخــذ  مــع   - املعامريــة  الســاحة  يف 
ــم.  ــة والتعلي ــني املامرس ــة ب ــة التكاملي ــة العالق حال
ــني  ــني االثن ــدود ب ــد احل ــل وحتدي ــإن الفص ــن ف ولك
كان غامضــًا وصعبــًا يف بعــض األحيــان، حيــث 
ــة وإرشاك  ــب الطلب ــة وتدري ــج املعامري ــت الربام كان
املعامريــني املامرســني يف النــدوات واملناقشــات وحتــى 
املحــارضات قــد جــرت يف تناســق وتســاوق، وكانــت 
تقصــد لتشــجيع مزيــد مــن الطلبــة الحتضــان الرتاث 
ــامري  ــم إرشاك مع ــني يت ــة ح ــم وبخاص يف تصاميمه
ــة. ــاطات األكاديمي ــذه النش ــب يف ه ــهور ومواظ مش

ــة  ــام صدف ــظ أو رب ــة ح ــت رضب ــا كان ولعله
ــة  ــرتة بداي ــة يف ف ــاحة األردني ــهد الس ــة، أن تش حمض
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ــرواد  ــني ال ــن املعامري ــد م ــور العدي ــات ظه الثامنيني
والذيــن مل يؤثــروا يف التعليــم املعــامري فحســب، 
ومميــزة  واضحــة  بصــامت  تركــوا  أيضــًا  لكنهــم 
ــامذج  ــوزًا ون ــوا رم ــث أصبح ــة بحي ــة املبني ــىل البيئ ع
ــة  ــن الطلب ــد م ــل اجلدي ــل اجلي ــن قب ــا م ــدى ب يقت
وعــىل  املســتقبل.  معامريــي  ســيصبحون  الذيــن 
ــة  ــاحة املعامري ــهدت الس ــد ش ــيل، فق ــتوى املح املس
األردنيــة العديــد مــن الالعبــني األساســيني النشــطني 
ــذه  ــة ه ــد كتاب ــوم بع ــدران، )واملرح ــم ب ــل راس مث
ــاروق  ــاد، وف ــالل مح ــان(، وب ــر طوق ــطور جعف الس
ــي  ــامري األرمن ــدان، واملع ــو مح ــرم أب ــور، وأك يغم
ــؤالء  ــكل 1(. وه ــم )الش ــة إىل غريه ــران باإلضاف دي
ــات  ــىل اجلامع ــرتددون ع ــني ي ــًا منتظم ــوا ضيوف كان

ــرج،  ــاريع التخ ــم ملش ــات حتكي ــدوات ومناقش يف ن
ــر  ــاريع تطوي ــني يف مش ــم متنافس ــن كوهن ــاًل ع فض
حــرضي ومعــامري حمليــة وإقليميــة. وعــىل املســتوى 
ــكلت  ــد ش ــات فق ــة الثامنيني ــذ بداي ــي، فمن اإلقليم
املســامهات التــي تقــدم بــا معامريــون أمثــال حســن 
فتحــي مــن مــر، وحممــد مكيــة مــن العــراق، وعــيل 
ــد  ــعودية، وعب ــة الس ــة العربي ــن اململك ــعيبي م الش
ــكا(،  ــا وأمري ــر )بريطاني ــن م ــل م ــد الوكي الواح
ــا  ــم، كله ــم إبراهي ــد احللي ــرًا عب ــس آخ ــريًا ولي وأخ
ــة  ــات دافئ ــرية ملناقش ــة واخلم ــة اخلصب ــكلت الرتب ش
ــي  ــامل »تبن ــول ع ــة لدخ ــل الطلب ــن قب ــاوالت م وحم

ــرتاث«. ال

الشكل رقم )1(.الوسط التارخيي ملدينة عامن، البنك العريب من تصميم املعامري ديران، وهو واحد من أقدم املعامريني يف األردن الذين 
استعملوا احلجر يف تصميامهتم برباعة يف استيحاء من العامرة املحلية التقليدية.
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1.2.2 املحتوى: عرض للطرز وجذور الرتاث

ــه  ــل لتقديم ــا القلي ــة لدهي ــدن األردني ــل امل لع
ــة  ــك باملقارن ــالمية«، وذل ــامرة اإلس ــص »الع ــام خي في
مــع جاراهتــا مــن املــدن العربيــة مثــل القاهــرة 
وبغــداد أو دمشــق والقــدس. وبــدالً مــن ذلــك، 
ــا  ــلط ومادب ــامن والس ــل ع ــة مث ــدن األردني ــإن امل ف
وجــرش والبــرتاء وغريهــا قــد احتــوت خليطــًا 
يف  تتبعهــا  يمكــن  والتــي  أخــرى  جــذور  مــن 
بالنســبة  والتــي  املنطقــة،  يف  األوىل  املســتوطنات 
للحديــدي، قــد شــهدت حضــارات مثــل الكنعانيــني 
 .)Hadidi, 1985: 54( واملريــني القدمــاء والبابليــني
ــن  ــي يمك ــائدة الت ــرز الس ــن الط ــدًا م ــل واح ولع
ــة  ــرتة العثامني ــود للف ــالمية يع ــامرة اإلس ــبتها للع نس

ــام 1916،  ــى الع ــرش وحت ــادس ع ــرن الس ــن الق م
ــاجد  ــامرة املس ــىل ع ــامت ع ــع بص ــت بض ــي ترك والت
يف مدينــة عــامن القديمــة. ويالحــظ احلديــدي أن 
حركــة اجلاليــة الرشكســية الذيــن جلــؤوا إىل األردن يف 
النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــرش قــد تركــت 
ــامري يف األردن  ــهد املع ــىل املش ــية ع ــامت أساس بص
                            .)Hadidi, 1985: 54( مــن حيــث الطــراز وطــرق البنــاء

)الشــكل 2(.

ومقابــل ذلــك، وبعــد حقبــة مــن التحــوالت 
ــد  ــات، فق ــرتة الثامنيني ــد ف ــها بع ــدت نفس ــي جس الت
ــد  ــه بع ــبة لعامرت ــة بالنس ــريات جذري ــرَّ األردن بتغ م
ــراز  ــة و»الط ــة احلديث ــات املعامري ــاح« للنظري »اجتي
العاملــي«، باإلضافــة إىل اطــراد متســارع وانتشــار 

الشكل رقم )2(. الوسط التارخيي ملدينة عامن، منطقة سقف السيل أوىل املناطق التي سكنها الرشكس وحيث توجد بعض اآلثار 
التارخيية واملباين ذات الصبغة املحلية



يارس إبراهيم الرجال؛ وليد أمحد السيد:  تبني الرتاث العمراين يف التعليم املعامري يف اجلامعات األردنية منذ الثامنينيات...126

ــريات  ــذه التغ ــالم. ه ــالل اإلع ــن خ ــات م للمعلوم
يمكــن مالحظتهــا بدرجــة كبــرية يف مدينــة عــامن، بني 
ــط  ــة خلي ــن مالحظ ــث يمك ــرى، حي ــدن أخ ــدة م ع
ــاٍن  ــرية إىل مب ــاكن صغ ــني مس ــرتاوح ب ــاين ت ــن املب م
شــاهقة حتــوي خمتلــف الوظائــف ومشــاريع إســكان 
ضخمــة تظهــر طــرزًا معامريــة خمتلفــة. وتبعــًا لذلــك، 
ــريًا مــن  ــإن جــزءًا كب وحســب رأي بعــض النقــاد، ف
العــامرة التقليديــة قــد فقــدت وال يوجــد تبيــني 
ــخ  ــة التاري ــة املبني ــد البيئ ــة، وال تؤك ــخصية حقيقي ش
 Kultermann, 1991,(    ــع ــل للمجتم ــاري الطوي احلض
Abu Hamdan, 1987(. ولعــل هــذا املحتــوى يمكــن أن 

ــعون  ــذي يس ــني ال ــني املامرس ــل للمعامري ــدم القلي يق
لتوظيــف الــرتاث يف تصميامهتــم املعامريــة، وهــذا 
مــا جعــل التفكــري النظــري صعبــًا بالنســبة للطــالب 
ــك،  ــر ذل ــات. وبتقري ــم باجلامع ــم التصمي يف مراس
فــإن هــذا ال يســتثني بالكامــل وجــود أحيــاء أو 
متجــاورات ســكنية تقليديــة، مثــل احلــي التقليــدي يف 
جبــل عــامن )األشــكال 3( أو جبــل اللويبــدة، والتــي 
ــة  ــات وأمثل ــل مرجعي ــزة متث ــاٍن متمي ــوي عــىل مب حتت
للطلبــة، مشــّكلة بذلــك تربــة خصبــة ومشــهدًا وافــرًا 
لتطبيــق بعــض منهجيــات التعليــم املتبنــاة - كــام 

ــًا.         ــنبني الحق س

ــني  ــض املعامري ــام أن بع ــال، فك ــة ح ــىل أي وع
ــامن أو  ــة ع ــة ملدين ــدود الضيق ــد احل ــا بع ــر مل ــد نظ ق
األردن؛ فــإن اجلغرافيــا الواســعة للوطــن العــريب 
قــد شــّكلت حمفــزًا لألفــكار النظريــة، وحتديــدًا 
ــًا  ــالميًا« غني ــًا »إس ــوي تراث ــي حت ــدن الت ــض امل بع
أو  نابلــس  أو  أو حلــب  بغــداد  أو  القاهــرة  مثــل 

تونــس أو صنعــاء أو فــاس أو مكنــاس وغريهــا. 
ــة  ــة التقليدي ــامرة العربي ــان أن »الع ــظ كلرتم ويالح
كان هلــا أن تكــون يف قلــب التفكــري النظــري لبعــض 
املعامريــني، مثــل بــدران، عــىل الرغم مــن أن دراســاته                                                                                                
ــة«  ــا الغربي ــة يف أملاني ــابقات املعامري ــه يف املس ونجاح
علــاًم  بــدران  كان  وقــد   .)Kultermann, 1991: 13(

ــذي  ــامري األردين وال ــهد املع ــاًم يف املش ــًا مه معامري
ــًا، مــن أجــل  يســتحق الوقــوف عنــده وتفحصــه ملي
ــات  ــامري يف اجلامع ــم املع ــىل التعلي ــريه ع ــان تأث بي

ــة. األردني

1.3 املستوى الثالث )املنهجية(: الرتاث يف التطبيقات 
العمرانية املحلية

1.3.1 حالة املعامريني املحليني والعامرة

إحياء الرتاث املحيل واإلقليميأ. 

يمثــل راســم بــدران حالــة نــادرة للطلبــة مــن 
حيــث التحــول املبــارش مــن الطــراز احلديــث الــذي 
حيتضــن التكنولوجيــا العاليــة، إىل طــراز العــامرة 
الرتاثيــة. ويوضــح بــالل مّحــاد، وهــو أحــد رواد 
ــة  ــامرة الرتاثي ــدران بالع ــة ب ــاألردن، عالق ــامرة ب الع
ودوره النشــط يف رفــد الــرتاث، ويناقــش بــأن بــدران 
ــني يف  ــن املعامري ــد م ــل اجلدي ــل اجلي ــد أفض ــو أح »ه
العــامل العــريب. فقــد حــاول اســتعامل العــامرة الرتاثيــة 
ــوص  ــب بخص ــم اجلوان ــد أه ــام أح ــة، ورب يف املنطق
أعاملــه هــو أنــه أول معــامري خيلــق حالــة مــن النقاش 
واجلــدال ختــص العــامرة، حيــث رمــى النقــاد ضمــن 
فريقــني أحدمهــا مدافــع عنــه واآلخــر ناقــد ألعاملــه« 
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الشكل رقم )3(. بيت املرتىض يف جبل عامن. مترين مسح وتوثيق البيت من قبل طلبة العامرة باجلامعة األمريكية بامدبا. التمرين اشتمل 
عىل عمل كامل للرسوم املعامرية والتفاصيل بعد رسمها من املوقع.
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بدرجــة  كانــت  وهــذه   .)Kultermann, 1991: 13(

ــات،  ــم يف اجلامع ــم التصمي ــة يف مراس ــية احلال أساس
ــم  ــدران يف التصمي ــة ب ــامل ومنهجي ــت أع ــث كان حي
وطريقــة تفكــريه النظريــة ختضــع للفحــص والتحليــل 

ــاتذة. ــة واألس ــل الطلب ــن قب م

وقــد كشــفت أعــامل بــدران عــىل مــدى ثالثــة 
ــواد  ــدة، وم ــرة جدي ــاه نظ ــتمرًا جت ــًا مس ــود بحث عق
ــات  ــواء املتطلب ــري الحت ــار نظ ــكال وإط ــاء، وأش بن
املختلفــة ألصحــاب العمــل عــىل امتــداد العــامل 
ــة  ــة زمني ــه بمراجع ــن تلخيص ــذا يمك ــريب. وه الع
ــن  ــداء م ــالء ابت ــذا بج ــر ه ــي تظه ــلة والت متسلس
ــة  ــكلت بداي ــي ش ــرية والت ــكنية الصغ ــاريع الس املش
ــددة  ــرية متع ــاريع الكب ــى املش ــة، وحت ــه املهني حيات
ــه  ــه ومقدرت ــع يف قدرت ــة تق ــذه األمهي ــف. ه الوظائ
ــز  ــذي يمي ــارم وال ــم ص ــام تصمي ــم بنظ ــىل التحك ع
بــني البنيــة الفراغيــة لنظامــني متباينــني، النظــام 
الغــريب والتقليــدي، بينــام يظهــر نزعتــه جتــاه تعريــف 
ــن  ــتمد م ــي تس ــة الت ــامرة الرتاثي ــدة للع ــم جدي مفاهي
ــة  ــّكل منهجي ــذا ش ــي. وه ــيل واإلقليم ــرتاث املح ال
ــالء يف  ــر بج ــة، تظه ــري منظم ــة تفك ــرة وعملي مبتك
ــري  ــكل كب ــدت بش ــي اعتم ــة الت ــوماته التوضيحي رس
عــىل العــامرة التقليديــة. وهــذا بــدوره شــّكل ســابقة 
ــباب. ــني الش ــض املعامري ــالب وبع ــة للط أنموذجي

نقلــة بــدران مــن العــامرة الغربيــة إىل اســتعامله 
للــرتاث يمكــن تتبعهــا بأربــع مراحــل أساســية 
أهلمــت التعليــم املعــامري يف األردن. األوىل: متتــد 
ــبعينيات  ــة الس ــى بداي ــتينيات حت ــف الس ــن منتص م
ــذي  ــر بالتقــدم التكنولوجــي والصناعــي ال حــني تأث

عكــس مســتوى احلداثــة يف ذلــك الوقــت. هــذا 
ــل  ــرتة مث ــك الف ــالل تل ــه خ ــح يف أعامل ــري واض التأث
ــرشوع  ــام 1968، وم ــتقبل ع ــرسح املس ــرشوع م م
ــة  ــب مدين ــادة تركي ــع إع ــل م ــذي تعام ــرج ال التخ
الكويــت القديمــة، ومســابقة مــرشوع اإلســكان 
منخفــض التكاليــف عــام 1972 والــذي تآلــف مــن 
ــبقة  ــواد مس ــتعامل م ــان باس ــني أمل ــع معامري ــه م خالل
ــبعينيات  ــرتة الس ــالل ف ــة: خ ــة الثاني ــع. املرحل الصن
أعاملــه  كانــت  عــاّمن،  مدينــة  إىل  عودتــه  وبعــد 
وبدرجــة أساســية عبــارة عــن مبــاٍن ســكنية صغــرية. 
ــن  ــًا حيتض ــش، مجالي ــام يناق ــه، ك ــار منهجيت وكان إط
ــرض  ــة دون التع ــواد املحلي ــاخ وامل ــل املن ــل مث عوام
 Abu Hamdan,( الثقافيــة  أو  االجتامعيــة  للعوامــل 
53 :1987(. وخــالل هــذه الفــرتة، عكســت تصميامتــه 

شــغفه باألشــكال، والكتلــة والفــراغ واســتعامل 
العنــارص التقليديــة مثــل الفنــاء. وخــالل هــذه 
ــر مفهــوم  ــه عــىل تطوي ــه قدرت ــة برهنــت أعامل املرحل
ــرة أن  ــدران فك ــش ب ــكنية. ويناق ــامرة الس ــد للع جدي
نظرتــه عّرفــت االجتــاه الــذي انتهجــه يف أعاملــه بعــدم 
اســتقدام أي طــراز أورويب بالرغــم مــن أنــه تعلــم يف 
ــة  ــة فكري ــم كمدرس ــتقدام أي مفاهي ــا، وال اس أوروب
ــه  ــدران أن ــد ب )Abu Hamdan, 1987: 52(. ولكــن، يؤك

ــدأه  ــا ب ــداد مل ــم كامت ــة« التصمي ــع »عملي ــل م تعام
ــن  ــا م ــام فيه ــة ب ــرتام البيئ ــث اح ــن حي ــا م يف أوروب
ــن  ــية، م ــة وسياس ــة واقتصادي ــة ثقافي ــوى اجتامعي ق
ــل  ــامل بتحلي ــري ش ــوار فك ــاس حل ــاد أس ــل إجي أج
خــالل  ومــن  مســبباهتا،  وتشــخيص  املشــكالت 
ــا.  ــة ذاهت ــك البيئ ــن تل ــع م ــول تنب ــن حل ــث ع البح
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ويتابــع بــدران بتوضيــح أن املفــردات الناجتــة ترتجــم 
ــي املظاهــر املتغــرية واســتمرارية  ضمــن الشــكل املبن
ــي  ــج البيئ ــذا املنه ــابق(. وه ــع الس ــة )املرج احلضاري
بالتــوازي مــع املفاهيــم اإلقليميــة، املناقــش واملعــّرف 
مــن قبــل معامريــني رواد آخريــن مثــل حســن فتحــي 
يف مــر، قــد أعلــن عــن فجــر جديــد لتفكــري مبتكــر 
وتصاميــم مبتكــرة يف مراســم التصميــم لطــالب 
العــامرة وأصبــح مكونــات أساســية إلكــامل مــرشوع 
تصميــم ناجــح يلتحــم بالــرتاث والعــامرة املحليــة أو 

ــة. ــامرة املناخي الع

ــدران  ــر ب ــات أظه ــرتة الثامنيني ــالل ف ــًا: خ ثالث
نزعــة للتعامــل مــع املشــاريع احلرضيــة الكبــرية. فقــد 
ــة  ــة والعاملي ــابقات املحلي ــن املس ــد م ــارك يف العدي ش
والتــي أعلــت نجمــه إقليميــًا وعامليــًا. هذه املســابقات 
تشــمل مســابقة آل البيــت، واجلامــع الكبــري يف بغداد، 
وقــر احلكــم يف الريــاض. وهــذه املرحلــة مــن حيــاة 
بــدران العمليــة يمكــن اعتبارهــا نقطــة حتــول والتــي 
ــرتة  ــذه الف ــالل ه ــة. فخ ــه النظري ــت مفاهيم صاغ
ــات  ــع املؤسس ــل م ــة التعام ــدران لفرص ــرض ب تع
شــارك  فقــد  املتحــدة.  الواليــات  يف  األكاديميــة 
النــدوات واملحــارضات واملؤمتــرات. واألهــم  يف 
ــرتاتيجيات  ــز اس ــرتة برتكي ــذه الف ــدران يف ه ــدأ ب ب
تصميمــه نحــو إعــادة تفســري جمموعــة مــن العنــارص 
مــن العــامرة التقليديــة يف أشــكال معــارصة مــن 
خــالل اســتخدام مــواد بنــاء جديــدة، ومــن ثــم إعادة 
 Kultermann, 1991: 14,( ترميزهــا ثــم إعــادة صياغتهــا
 .)Abu Hamdan, 1987, Al-Sayyed, 2001-a, 2001-b

أمهيــة هــذه الفــرتة عــىل التعليــم املعــامري املحــيل قــد 

انعكســت عــىل التصميــم احلــرضي وبعــض املفاهيــم 
املســتحدثة التــي عّرفهــا وتبينهــا بــدران يف مشــاريعه 
ــني  ــني األردني ــض املعامري ــة لبع ــرية - باإلضاف الكب

ــاد. ــالل مّح ــان وب ــر طوق ــل جعف مث

تعــاون  التســعينيات  فــرتة  خــالل  رابعــًا: 
بــدران إقليميــًا مــع معامريــني رواد آخريــن مثــل 
الدكتــور عبــد احلليــم إبراهيــم والدكتــور حممــد 
مكيــة وبعــض املعامريــني العامليــني املشــهورين. وهــذا 
ــرة  ــه املتأخ ــض أعامل ــىل بع ــر ع ــي أّث ــل اجلامع العم
املفاهيــم واألفــكار  وأظهــر نضجــًا وإبداعيــة يف 
النظريــة. وهــذه الفــرتة أظهــرت أيضــًا اســتعامله ملواد 
ــاس  ــر األس ــذا كان حج ــدة. وه ــكال جدي ــاء وأش بن
ــرتاث  ــه لل ــالل تبني ــن خ ــيًا م ــرًا أساس ــون مؤث ليك
إقليميــًا قبــل أن يكــون حمليــًا. ومل يؤثــر ذلــك يف 
التعليــم والطلبــة فحســب ولكنــه كان حمفــزًا أساســيًا 
الســتخدام املفاهيــم الرتاثيــة يف تصاميــم جديــدة 
وأدى إىل صعــود نجــم معامريــني حمليــني عملــوا مــع 

بــدران. )األشــكال 4-أ ب(.

 الرتاث: العنارص املحلية واملجال احلضاري	. 

لقــد أظهــر املدافعــون عــن اســتخدام الــرتاث 
يف التصميــم املعــامري نزعــة نحــو اســتغالل شــذرات 
مــن األفــكار املشــتقة مــن البيئــة املحليــة ضمــن إطــار 
حــرضي أشــمل - كــام دافــع بعــض املعامريــني عــن 
ــض  ــاد يف بع ــذا ق ــم )Badran, 1988: 149(. وه حاالهت
ــاًم  ــة« وحت ــدة »التلقيطي ــوع يف مصي ــان إىل الوق األحي
قــاد الكثرييــن لالعتقــاد بــأن منهجيــة اســتعارة 
ــت دون  ــة ليس ــم احلديث ــة يف التصامي ــارص الرتاثي العن
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ــك يف  ــن الش ــالل م ــى بظ ــد رم ــذا فق ــلبيات. وب س
مراســم التصميــم املعــامري عــىل املــدى الــذي يمكــن 
للطلبــة أن يكونــوا مدركــني حقــًا هلــذه العــودة 
ــرية  ــاه الذخ ــذا االجت ــاد ه ــى نق ــذا أعط ــرتاث. وه لل
ــن  ــم م ــع بعضه ــتباقي من ــح اس ــوم كاس ــة هلج احلي
تبنــي هــذا االجتــاه برمتــه. وبمســتوى أكثــر عمقــًا من 
ــارة  ــًا باحلض ــاره التصاق ــم اعتب ــد ت ــرتاث فق ــي ال تبن
كــام دافــع بعــض املعامريــني ممــن نقــل هــذا التعريــف 

ــهل. ــد الس ــتوى النق ــوق مس ف

ــايف« كان  ــرتاث الثق ــذا »ال ــار ه ــن اختي ولك
متغــريًا مــن مــرشوع آلخــر، وزود املعامريــني بمظلــة 
إقليميــة ودون اإلقليميــة.  قائمــة  فضفاضــة مــن 
وقــد الحــظ بعــض النقــاد أن الرتاثيــني ينزعــون 
ــذا  ــة وأن ه ــة املحلي ــة الرتاثي ــامرة املناخي ــار الع الختي

ــوى  ــددًا بمحت ــدو حم ــايف« يب ــرتاث الثق ــف »لل التعري
تصميــم حمــيل )Khaled, 1989:21(. وقــد لوحــظ أن 
الرتاثيــني أحيانــًا يركــزون عــىل منطقــة جغرافيــة 
معينــة ضمــن حمتــوى عــام مقيــد باحلــدود اجلغرافيــة 
- كــام يالحــظ يف مــرشوع قــر احلكــم حيــث كانــت 
عمليــة التصميــم موجهــة نحــو التعــرف عــىل البيئــة 
ــىل  ــة« ع ــامرة النجدي ــام و«الع ــكل ع ــعودية بش الس
ــض  ــر بع ــد أظه ــوص )Badran, 1987: 75(. وق اخلص
املعامريــني األردنيــني اآلخريــن اهتاممــًا بعــامرة القريــة 
العربيــة، ولكــن بنــوع مــن احلنــني لبعــض الفراغــات 
يف  حــارضًا  كان  وهــذا   .)Mai, 1979( واألشــكال 
املشــاريع النمــوذج املحليــة التــي أثــرت عىل مشــاريع 
الطلبــة وأصبحــت عالمــات مميــزة بوصفهــا حــاالت 
دراســية، مثــل مــرشوع إســكان الربــاط لبــالل مّحــاد 

ــاّمن. ــة ع يف مدين

الشكل رقم )4، أ-	(.عامرة زهران بجبل عامن، تصميم املعامري راسم بدران )معامري املرشوع آنئذ م. وليد أمحد السيد(. تصميم 
يعكس مالمح العامرة املحلية واإلقليمية مع تفسري معارص لألشكال والعنارص املعامرية والفراغية.
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هــذا االرتبــاط بالــرتاث كان يتــم غالبــًا بمعزل 
عــن املامرســات االجتامعيــة الســائدة، تــاركًا التقليــد 
ــه  ــر أن ــع األم ــًا. واق ــس واقعي ــني لي ــرد حن ــه جم برمت
ــذي  ــاد وال ــد النق ــرض لنق ــم التع ــب أن يت ــن الغال م
ــق  ــال يعّل ــبيل املث ــىل س ــة. فع ــًا بأدل ال يكــون مدعوم
كولرتمــان عــىل منهــج بــدران لتصميــم البيــوت، وأن 
بــدران نجــح يف عكــس حيــاة إســالمية يف تصاميمــه. 
يكتــب كلرتمــان: »نحــن نجــد أن منهــج بــدران 
لتصميــم العــامرة الســكنية يف املشــاريع كبــرية احلجــم 
ــر  ــو غويلــة ومــرشوع تطوي مثــل مــرشوع إســكان أب
إســكان امللكــة عليــاء، والتــي توصــف بأهنــا: مفهــوم 
ــع  ــة م ــارصة املتناغم ــكان املع ــامرة اإلس ــد لع جدي
ــع  ــع جمامي ــث تتجم ــم حي ــالمي القدي ــد اإلس التقلي
البيــوت يف وحــدة شــاملة تربــط املبــاين مــع الشــوارع 
ــرشوع  ــذا امل ــة. يف ه ــة واملنغلق ــات املفتوح والفراغ
يعــرب بــدران عــن املتجــاورة الســكنية كنــواة للمدينــة 
 Kultermann,( »تــم تنســيقها بشــكل جديــد ومســتقل
ــام  ــدران الع ــج ب ــان منه ــف كلرتم 14 :1991(. ويص

ــة  ــب: »إن أمهي ــكانية فيكت ــاريع اإلس ــم املش لتصمي
العــامرة ومنهــج بــدران للتصميــم احلــرضي ال يمكــن 
الغلــو بشــأهنا ألهنــا تلمــس جوهــر احليــاة اإلســالمية 
ــح  ــاالة يف التري ــذه املغ ــل ه ــابق(. مث ــع الس )املرج
مــن قبــل النقــاد، يف ذلــك الوقــت، أضفــت رشعيــة 
عــىل هــذا املنهــج برمتــه، بغــض النظــر عــن أصالتهــا 
الكثــري مــن  وألقــت بظــالل مــن اخليــال عــىل 
التصاميــم التــي مل تعكــس أي يشء أكثــر مــن مظهــر 

ــامري. ــن املع ــطحي للتكوي س

1.3.2 املنهــج: اختبــار الــرتاث والعــامرة املناخيــة يف 
األفــكار التصميميــة

أثنــاء عمــل كاتبــي هــذه الســطور يف اجلامعات 
األردنيــة منــذ الثامنينيــات، ويف اجلامعــة األردنيــة 
ــا  ــة يف مادب ــة األمريكي ــعينيات، وباجلامع ــالل التس خ
2013 - 2015، تــم تطبيــق العديــد مــن املنهجيــات 
ــرتاث يف تصاميمهــم.  ــج ال ــىل دم ــة ع ــب الطلب لتدري
ــن  ــورة ع ــم ص ــابقة لرس ــة الس ــت املراجع ــد هدف وق
ــم  ــرتاث يف مراس ــتخدام ال ــة الس ــوى والطريق املحت
التصميــم املعــامري، بينــام يف هــذا القســم األخــري مــن 
الورقــة ســنبني عــىل هــذا اإلطــار املنهجــي املســتخدم 
لدعــم اســتخدام الدراســات التقليديــة، واملنــاخ 
ــذه  ــالب. وه ــم الط ــة يف تصامي ــات الرتاثي والدراس
يمكــن مراجعتهــا وتبويبهــا ضمــن هــذه املعايــري 

ــة: اخلمس

1- دراسات ما قبل التصميم

مــن أجــل تعريــف منهجــي للتصميــم البيئــي 
ــن  ــة م ــبة للطلب ــة املناس ــداد األرضي ــي وإلع واملناخ
ــات  ــة ومنهجي ــم معين ــم مفاهي ــتيعاب وفه ــل اس أج
حــول كيفيــة فصــل مكونــات عمليــة التصميــم التــي 
ــرية؛  ــة واملتغ ــل الثابت ــن العوام ــة م ــن جمموع تتضم
ــن  ــة لتمري ــض الطلب ــوري تعري ــن املح ــه كان م فإن
ــارص  ــل وعن ــة عوام ــم جمموع ــم فه ــه يمكنه بموجب
ــىل  ــا ع ــن تعريفه ــذه يمك ــية. وه ــري حس ــية وغ حس
أهنــا »دراســات مــا قبــل التصميــم«، والتــي تشــمل: 
ــات  ــث يف املكون ــامت للبح ــة تعلي ــاء الطلب أوالً: إعط
املــرشوع ومــا حولــه، والتــي  لتصميــم  احلســية 
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يســتتبعها الدراســات البيئيــة وإدراك مفاهيــم الطــراز 
االجتامعــي  املحتــوى  ضمــن  واهلويــة  والشــكل 
ــق  ــف طــراز يتناس ــاد لتعري ــاري. وهــذا ق واحلض
ويعلمهــم  التصميميــة  املشــكلة  مــع  يتغايــر  أو 
ــة.  ــم التصميمي ــن قراراهت ــاح ع ــاع بنج ــة الدف كيفي
ــة  ــجيعهم ملراجع ــم تش ــد ت ــر، فق ــتوى آخ ــىل مس وع
املســتوى  عــىل  املحيطــة،  املبنيــة  البيئــة  وحتليــل 
احلــي الصــوري وبشــكل عميــق، مــن خــالل 
ــر  ــدوي احل ــم الي ــة بالرس ــارات الفردي ــر امله تطوي
والتعــرف إىل مالمــح العــامرة املحليــة واإلقليميــة 
ــم  ــذا كان يت ــًا. وه ــيًا وثقافي ــرشوع حس ــة للم املحيط
ــراء  ــًا إلج ــاًل ومتطلب ــًا منفص ــه مترين ــًا بوصف أحيان
مســح ميــداين ألنــامط املبــاين املحليــة والتقليديــة 
واملناخيــة )مثــل مبــاٍن ومتجــاورات ســكنية يف مادبــا 
ــة  ــة وتوثيقي ــة بري ــكال 5 أ- ب( أو كدراس )األش
ملــرشوع تارخيــي يف مدينــة عــامن كمــرشوع بيــت 

مرتــى )األشــكال 6 أ - د( والســلط أو األحيــاء 
ــن  ــزء م ــان كج ــامن(، ويف أحي ــة ع ــة يف مدين القديم
مرحلــة تطويــر الفكــرة التصميميــة للمــرشوع حيــث 
يتــم رســم حــاالت دراســية ملشــاريع مماثلــة ملعامريــني 
حمليــني واختبارهــا عــىل أكمــل وجــه. وهنــاك العديــد 
ــل  ــة يف األردن مث ــدن التقليدي ــن امل ــة م ــن األمثل م
ــا يف  ــا والســلط وغريمهــا، وكمثــال مبنــى الرساي مادب

ــكل 7( ــا. )الش ــة مادب ــي ملدين ــط التارخي الوس

2- التصميم بوصفه عملية وليس ناجتًا

املمكــن  مــن  كان  املعيــار،  هــذا  وضمــن 
للعديــد مــن الطــالب إدراك قيمــة اســتعامل املفــردات 
واملفاهيــم الرتاثيــة عــىل مســتوى اجتامعــي وثقــايف يف 
ــم  ــم أدائه ــالب وتقيي ــار الط ــم اختب ــم. وت تصاميمه
ــب يف  ــس الواج ــم وعك ــىل فه ــم ع ــبة لقدراهت بالنس
أفكارهــم التصميميــة، وفهــم املتغــريات والعالقــات 

الشكل رقم )5، أ-	(.بيوت تقليدية يف مادبا طلب من التالميذ يف اجلامعة األمريكية بامدبا دراستها وتوثيقها.
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الشكل رقم )6 ، أ - د(.مترين بيت مرتىض والذي أعطي لطلبة السنة الثانية بقسم العامرة باجلامعة األمريكية بامدبا 2013 - 2014. 
التمرين اشتمل عىل مسح وتوثيق البيت التقليدي وعمل رسومات معامرية كاملة وتفاصيل عنارصه باإلضافة لتفاصيل حجرية 

خاصة. الرسومات من عمل الطالبني إياد أبو الزلف وخالد الشاميل. )املدرسون: د. يارس الرجال، و د. وليد السيد، ومهندسة آية 
فاخوري(.
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الشكل رقم )7(.مبنى الرسايا بامدبا، جزء من الرتاث املعامري املحيل حمل دراسة طلبة اجلامعة
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وإظهــار  املبــاين،  أنــامط  خمتلــف  يف  الوظيفيــة 
ــة  ــة املحيط ــة املحلي ــع البيئ ــل م ــارات يف التعام امله
ــاين  ــول للمب ــة الوص ــددة: كيفي ــتويات متع ــىل مس ع
ــتخدمني،  ــن املس ــد م ــة للعدي ــل خمتلف ــري مداخ وتوف
وخلــق مناطــق خاصــة وعامــة ومناطــق فصــل 
ــة  ــم فعال ــة واأله ــات حيوي ــق فراغ ــة، وخل مطلوب
ــث  ــن البح ــتويات م ــذه املس ــاين. كل ه ــن املب ضم
قــادت لتكويــن مدخــل عقــالين متسلســل للتصميــم 
ــن  ــزء م ــف ج ــتوى يف تعري ــاهم كل مس ــه يس بموجب
املشــكلة، والــذي يــؤدي حتــاًم بطريقــة مقنعــة للناتــج 
التــي حيقــق الواجــب املطلــوب ومتطلبــات التصميم. 
وقــد كان مــن الغالــب، أنــه عنــد اختيــار موقــع حمــيل 
أن العديــد مــن الطــالب يلجــؤون لتبنــي طــراز 
ــم  ــني يت ــة ح ــة - وبخاص ــة املحلي ــة بالثقاف ــه عالق ل

ــية. ــة دراس ــه حال ــيل بوصف ــامري حم ــار مع اختي

ــكار  ــابقة يف األف ــية الس ــاالت الدراس ــار احل 3- اختي
ــة التصميمي

مــن خــالل تعليــم الطــالب كيفيــة البحــث يف 
ــم  ــم أفكاره ــي تدع ــابقة الت ــية الس ــاالت الدراس احل
التصميميــة وحيــث يمكنهــم تعلــم دروس مــن 
املشــاريع أو املعامريــني، فقــد قــاد هــذا العديــد منهــم 
للبحــث بشــكل لصيــق يف الــرتاث واســتعارة مفاهيــم 
احلــاالت. مســتوى  مــن هــذه  وأفــكار مســتقاة 
التحــري والبحــث اكتســب زمخــًا بعــد عــودة العديــد 
معهــد  مثــل:  العريقــة  اجلامعــات  خرجيــي  مــن 
أو  لــألردن،  أو هارفــارد؛  للتقنيــة  ماساشوســتش 
مــن خــالل برامــج التبــادل مــع اجلامعــات الغربيــة، 

ــذا  ــوا ه ــن أول ــني الذي ــني حملي ــالل معامري ــن خ أو م
ــة  ــامم يف عملي ــن االهت ــري م ــوري الكث ــب املح املرّك
التصميــم ويف الناتــج. وبــذا فقــد تــم تشــجيع 
الطــالب عــىل البحــث عــن حــاالت دراســية مماثلــة 
أو معامريــني نــامذج - ليــس ملجــرد نســخ تصاميمهــم 
ــرًا  ــم. ونظ ــة تفكريه ــم وطريق ــي منهجه ــن لتبن ولك
ــل  ــت مث ــك الوق ــرب يف ذل ــني الع ــاد املعامري الزدي
ــان،  ــا خ ــم اآلغ ــدران ودع ــم ب ــي وراس ــن فتح حس
فقــد أصبــح مــن الشــائع وجــود طــالب يســتعملون 
ــات  ــى التقني ــم وحت ــكار واملفاهي ــن األف ــد م العدي
ــني. ــني الرتاثي ــؤالء املعامري ــل ه ــن قب ــتخدمة م املس

ــيلة  ــا وس ــتنتاج بوصفه ــل واالس ــة التحلي 4- عملي
ــة ــة ثقافي ــكار اجتامعي ــم وأف ــتخالص مفاهي الس

ــم  ــد ت ــق، فق ــدم وعمي ــر متق ــتوى آخ وبمس
الطلــب مــن الطــالب البحــث أبعــد مــن جمــرد 
ملحاولــة  واملشــاريع  للتصاميــم  احلســية  احلــدود 
فهــم  مــن  املســتقاة  واألفــكار  املفاهيــم  عكــس 
عميــق للتصميــم أو املــرشوع أو الواجــب أو العالقــة 
فرصــة  كانــت  وهــذه  والوظيفــة.  الشــكل  بــني 
ــم  ــكار واملفاهي ــرض لألف ــالب للتع ــن الط ــري م للكث
ــاب  ــل كت ــن قب ــا م ــم تقديمه ــي ت ــالت الت واملداخ
ومفكريــن عــن الدراســات الرتاثيــة، أو عــىل مســتوى 
ــك  ــىل ذل ــة ع ــالمية«، وكأمثل ــامرة اإلس ــع »الع أوس
كتابــات أولــغ غرابــار، صالــح اهلذلــول عــن املدينــة 
ــس  ــار، وجيم ــادر أردالن والال بختي ــالمية، ون اإلس
ســتيل وحســن فتحــي ورفعــت جادرجــي، والذيــن 
أصبحــوا مصــادر للتحليــل، وقــاد ذلــك للكثــري 
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مــن النقــاش يف مراســم التصميــم املعــامري أو يف 
املناقشــات والنــدوات. وهــذا حتــاًم قــاد لرفــع شــأن 
ــري  ــًا للتأث ــدرًا صاحل ــا مص ــة بوصفه ــم الرتاثي املفاهي
التصميــم  ملشــاريع  حيويــة  وماهيــة  واالســتلهام 

ــة. النظري

5- دمج اإلطار النظري مع املامرسة العملية

وهــذا املســتوى األخــري، وهــو مهــم وحيــوي، 
ــني  ــب املعامري ــاعدًا لتقري ــاًل مس ــه عام ــدم بوصف خ
املحليــني املشــهورين ملراســم التصميــم املعــامري 
بوصفهــم ضيوفــًا زائريــن، وممتحنــني وأعضــاء جلــان 
حتكيــم. وقــد ضمــن ذلــك أن الطــالب تقابلــوا 
وجهــًا لوجــه مــع معامريــني حمليــني، ويف الكثــري مــن 
ــوا  ــن قبل ــني، والذي ــني إقليمي ــع معامري ــان م األحي
طواعيــة الدعــوات املوجهــة هلــم ليكونــوا جــزءًا 
ــة  ــة الفرص ــة، وإلتاح ــن جه ــم م ــة التقيي ــن عملي م
لفحــص املــدى الــذي كان عليــه الطــالب مــن 
ــة  ــكار النظري ــني األف ــع ب ــة اجلم ــول لكيفي ــم معق فه
ومتطلبــات املشــاريع الالزمــة بوصفهــا مبــاين صاحلــة 
ــة  ــاء اهليئ ــن ألعض ــذا ضم ــة. وه ــتعامل بالنتيج لالس
وقــدرة  نوعيــة  الــزوار  وللمعامريــني  التدريســية 
الطــالب للنظــر أبعــد مــن حمــددات اإلطــار النظــري 
يف مراســم التصميــم املعــامري والســتيعاب العوامــل 
ــم  ــذه املفاهي ــق ه ــم وتطبي ــة التصمي ــة لعملي الفعلي
بنجــاح وبطريقــة مقنعــة. وقــد برهــن ذلــك ليكــون 
ــاريع  ــت مش ــث برهن ــرتاث، حي ــة« ال ــًا »حلصان مترين
معينــة عــىل قدرهتــا عــىل نقــل العــامرة الرتاثيــة أبعــد 

ــيل. ــريء وعم ــد ج ــري إىل ُبع ــال النظ ــن املج م

2. خالصة ونتائج

ــة  ــل بمنهجي ــت بتكام ــتويات عمل ــذه املس ه
ــل  ــد، ب ــاه واح ــًا باجت ــن مطلق ــي مل تك ــة والت دؤوب
كانــت تــدار بوصفهــا عمليــة باجتاهــني، تــم توجيههــا 
ورســم مالحمهــا مــن خــالل االختبــار والتقييــم. وقــد 
ــالب  ــن الط ــد م ــث راح العدي ــًا حي ــج جمزي كان النات
مرموقــني  معامريــني  مــع  التخــرج  بعــد  للعمــل 
ــة مــا بعــد  ــن شــكلوا مرحل داعمــني للــرتاث، والذي
ــة  ــامرة الرتاثي ــني الع ــق ب ــني التوفي ــات، حماول الثامنيني
ــورت  ــك تط ــن ذل ــارصة. وم ــاة املع ــات احلي ومتطلب
ــة فجــر اســتخدام  ــة« معلن ــرتاث واحلداث ــم »ال مفاهي
مكونــات التصميــم بطريقــة ذكيــة باللعــب بالشــكل 
والضــوء، كــام أشــار لوكوربوزييــه يف تعريفــه للعامرة، 
بينــام مل يتــم جتاهــل املحتوى األهــم االجتامعــي الثقايف 

ــة. ــات الرتاثي ــدارة الدراس ــز ص ــل مرك ــذي احت ال

الــرتاث بوصفــه منهجــًا  التعامــل مــع  إن 
وحمتــوى ووســيلة لتطويــره ومحايتــه مــن خــالل 
ــة  ــامري وبخاص ــم املع ــل التعلي ــتخدامه يف مراح اس
منــذ فــرتة الثامنينيــات؛ قــد قــاد لظهــور جمموعــة مــن 
التوجهــات ورمــى بالناقديــن واملتحمســني لــه ضمــن 
خندقــني متضاديــن يف مدينــة عــامن. أمهيــة هــذه 
العمليــة يف اســتقدام الــرتاث أدت وبالــرضورة لتطــور 
ظاهــرة نقديــة ومســاجالت اندجمــت مــع املامرســات 
ــة التــي صبغــت مدينــة عــامن، والتــي تأثــرت  العملي
ــي  ــراين والت ــور العم ــن التط ــة م ــات متالحق بموج
املدينــة  وجــه  وتركــت  كبــريًا  جــدالً  رســمت 
العمــراين متناقضــًا ومرسحــًا للمامرســات العمرانيــة. 
ــادة  ــة ج ــة نقدي ــح دراس ــس ملالم ــة تؤس ــذه الورق ه
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ــور  ــدي للتط ــر النق ــح الفك ــج مالم ــن أن تعال يمك
العمــراين يف مدينــة عــامن. وفــوق ذلــك هــذه الورقــة 
ــة  ــامري يف مدين ــر املع ــور الفك ــع تط ــة لتتب ــي حماول ه
عــامن ضمــن إطــار نقــدي يســعى ملحاولــة فهــم دور 
ــية يف  ــم األساس ــل التعلي ــراين يف مراح ــرتاث العم ال
معاهــد وجامعــات األردن التــي أثــرت يف الفكــر 
فيــه  ختــرج  وقــت  يف  األردين،  املحــيل  العمــراين 
جمموعــة مــن رمــوز الفكــر املعــامري الشــاب الــذي 
يؤثــر حاليــًا، إجيابــًا وســلبًا، يف الواقــع العمــراين 

ــًا.  ــرًا وتطبيق ــيل فك األردين املح

ــرتاث العمــراين يف  ــي ال ــراءة تبن مــن خــالل ق
ــة  ــل مهم ــع مراح ــن تتب ــيتني وضم ــني الدراس احلالت
ــريف أو  ــتوى الظ ــىل املس ــواء ع ــة س ــل تارخيي ومفاص
ــرتاث  ــي ال ــا تبن ــم فيه ــي ت ــات الت ــي أو اآللي املنهج
منــذ  املعــامري  التصميــم  مراســم  يف  العمــراين 
الثامنينيــات، يمكــن اخلــروج بمجموعــة مــن النتائــج 

ــيل: ــام ي ــا في ــابقة نجمله ــة الس ــوء الدراس ــىل ض ع

تبــنيِّ قــراءة املحتــوى الظــريف العمــراين، عــىل . 3
املســتويني الفكــري والتطبيقــي، يف مدينــة عــامن 
ــات، والدة  ــرتة الثامنيني ــة يف ف ــات األردني ويف اجلامع
ــاه  ــي اجت ــن تبن ــاًل ع ــران، فض ــح العم ــرية ملالم عس
معــامري بذاتــه. وهــذا يشــري للمهمــة العســرية التــي 
ــة  ــيس ملدرس ــرتة يف التأس ــك الف ــوز تل ــا رم ــام ب ق
ــن  ــاًل ع ــة فض ــات النظري ــرتاث يف الطروح ــى ال تتبن
ــة - وهــؤالء الرمــوز متــت اإلشــارة إليهــم يف  العملي
ــم  ــرًا لدوره ــة نظ ــذه الدراس ــة يف ه ــرض املراجع مع

ــي. ــوري التارخي املح

إن الغنــى الكبــري لواقــع البيئــة املحليــة يف . 4
العديــد مــن املــدن األردنيــة قــد شــكل مناخــًا أســهم 
ــامري يف  ــم املع ــم التصمي ــرتاث يف مراس ــي ال يف تبن
ــاًل  ــه كان عام ــد ذات ــذا بح ــة، وه ــات األردني اجلامع
مهــاًم وأســهم يف تطويــر املناهــج والوســائل لدراســته 
ــي  ــة الت ــات امليداني ــن الدراس ــد م ــر يف العدي ومتظه
انعكســت عــىل التصاميــم وعــىل آليــات التعامــل معــه 
وشــكل مرجعيــة للمدافعــني عــن العــامرة املحليــة يف 
ــامري  ــاب املع ــاط اخلط ــة ويف أوس ــات األردني اجلامع

ــيل. املح

الثالــث . 5 املســتوى  ضمــن  املنهــج  يشــكل 
يف اختبــار الــرتاث والعــامرة املناخيــة يف العمليــة 
التصميميــة بــام حيويــه مــن مســتويات تشــكل عمليــة 
التصميــم أحــد أبــرز املنهجيــات التــي تبلــورت 
يف تدريــس هــذا النمــط مــن العــامرة يف مراســم 

املعــامري.  التصميــم 

ــر . 6 ــد تأث ــابقة فق ــة الس ــع النقط ــل م وبالتكام
التصميــم  مراســم  يف  وتبنيــه  الــرتاث  تدريــس 
ــي  ــدًا حالت ــة، وحتدي ــات األردني ــامري يف اجلامع املع
ــص  ــام خي ــائد في ــاب الس ــر واخلط ــة، بالفك الدراس
ــًا  ــرتاث قالب ــوغ ال ــي تص ــل الت ــني العوام ــل ب التكام
ــة  ــة والثقافي ــل االجتامعي ــمل العوام ــوى، وتش وحمت
واالقتصاديــة. ولذلــك فقــد تأثــر الفكــر املحــيل تأثــرًا 
مبــارشًا بطروحــات إقليميــة مهمــة جمــاورة جســدهتا 
عــن  فضــاًل  املعــارصة،  العــامرة  يف  رواد  أفــكار 
ــن  ــات حس ــت يف أطروح ــني، متثل ــني املحلي املعامري

ــم. ــم إبراهي ــد احللي ــاًل وعب ــي مث فتح
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ومــن هنــا ال يمكــن الفصــل يف تأثــريات . 7
العــامرة بــني املحليــة واإلقليميــة فصــاًل مبــارشًا. 
ولذلــك يمكــن القــول إن املنهجيــة قــد تكــون حمليــة 
لكــن املحتــوى والظرفيــة قــد تتجــاوز بعدهــا املحــيل 
لتشــمل اإلقليمــي أو العاملــي جتــاوزًا فكريــًا افرتاضيــًا 

ــًا. ال مكاني

الدراســة . 8 وفرضيــات  ملقدمــات  بالنظــر 
ــات  ــرتاث يف اجلامع ــي ال ــىل تبن ــة ع ــج املرتتب والنتائ
ــت  ــد مت ــة ق ــذه الفرضي ــات ه ــإن خمرج ــة، ف األردني
ــد  ــة وبع ــة األردني ــبة للجامع ــا بالنس ــارة إليه اإلش
ختريــج جمموعــات مــن الطلبــة الذيــن انتمــوا بشــكل 
ــذا  ــوز ه ــن رم ــوا م ــي وأصبح ــار الرتاث ــارش للتي مب
ــة،  ــراءة إحصائي ــدم ق ــة ال تق ــذه الدراس ــاه. وه االجت
ألن واقــع العــامرة األردنيــة املحليــة املتأثــر اقتصاديــًا 
قــد ال يســاعد عــىل توفــري مثــل هــذه القــراءة هلجــرة 
ــارج  ــكان أو خ ــار امل ــارج إط ــني خل ــض املعامري بع
اإلقليــم. لكــن حــر بعــض هــؤالء قــد متــت 
ــى  ــي تعن ــة الت ــذه الدراس ــياق ه ــه يف س ــارة إلي اإلش

ــة. ــة، أو علمي ــري إحصائي ــة غ ــراءة حتليلي بق

ــة . 9 ــة حديث ــة اجلامعــة األمريكي بالنظــر ألن جترب
ربــط  فــإن  األردنيــة،  للجامعــة  بالنســبة  نســبيًا 
املقدمــات واملنهجيــات بالنتائــج ليــس ممكنــًا يف هــذه 
الدراســة. لكــن أمهيــة هــذه الدراســة كانــت يف ربــط 
اســتمرارية املنهــج واملحتــوى يف تبنــي الــرتاث يف 
حالتــني دراســيتني متباعدتــني زمنيــًا وكإطــار نظــري 

ــي. ــق والتبن ــاًل للتطبي ــل قاب يظ
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Abstract. This paper highlights efforts, and explores teaching methods, employed in different design proj-
ects in the architectural design studio courses at Jordan University and the American University of Madaba, 
AUM. It aims to read and review architectural pedagogy and methods employed since the 1980s, hence to 
establish a benchmark in the development of architectural thinking and practice within a certain stream that 
adopts and adheres to heritage on the one hand, and to detect the specific architectural arena then and there-
after in Jordan on the other hand. 
The methodology of this paper relies on the professional academic experience of the authors, as they invoke 
case studies they have adopted in teaching at these universities. Students’ assignments aimed to provide 
them with the choice and the opportunity to consciously adopt heritage in their design proposals without rul-
ing out modernity, even within a traditional context. Moreover, the assignments examined students’ abilities 
to explore the vital relations between form and function, while at the same time integrating other relations 
of context/style, value/ meaning and identity in the outcome. In some projects, the students were exposed 
to a full course of investigating, drafting and documenting a traditional building, learning and studying in 
full detail its particular spatial components and architectural features, beside investigating the history of 
the building to understand the evolution of some features within the macro context. While in other projects, 
form was a pivotal component to associate the outcome of design with identity and symbolic values within 
a harmonious or contrasting local built environment, leaving students with the option to choose and justify 
consciously their choice and design decisions. In these projects, the students were expected, at a competitive 
level, to understand and research design methods, styles and concepts derived from case studies, and then 
apply those in their design. In addition, they were required to show a great deal of ability to create innovative 
designs that conciliate between form, function and traditional local context. 
In order to shed light on the above, this paper examines three main levels: the context of Jordanian practice 
and architecture, to understand the extent to which practice and architects have been integrated into the 
academic system and education; the process to reflect on the use and value of heritage and its association 
with culture and prevailing socio-cultural themes and concepts; and finally identifying the methods adopted 
to enhance the adherence to heritage through architectural education in two universities – Jordan University 
and AUM. The time scale for this review was determined due to the significance of this era in developing 
many related conceptual thought and the rise of traditional architecture in Jordan.

Key words: Architectural heritage, heritage in education, Jordanian architecture.


