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ِحيِ  ْْحِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ {

( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِاللَها أَنْهارًا وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ 06شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ )

( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ 06الْبَحْرَيْنِ حاجِزًا أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ )وَجَعَلَ بَيْنَ 

اتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ ( أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُم06السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ )

( أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ 06يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ )

 )}06قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِنيَ ) يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ

 َصَدق اَلْْلَّ الَْعِظْي 

 لمْة النَورَسُ

 اهلل عليه وسلم ى قال سيد اخللق )حممد( صلّ

 دم انقطع عمله إال من ثالث:إذا مات ابن آ

 صدقةٍ جاريةٍ،

 ينتفع به،، أو علمٍ

 يدعو له،،،  صاحلٍ أو ولدٍ

 اهلل عليه وسلم ى صدق رسول اهلل صلّ
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 لـجنـة الـحكـم والمناقـشـة

 (شعبفًل وبئل لً )  عبد الكريم حسن محسن  هتكهررروب  أل هرررلن

 (ت إلهللً  شدلقعلً )  ــــرةــــــــواد النمــــــادر جـــنــ  هشمدتس  هتكهوب

 (إللب للً  شدلقعلً )  ن يـــود المغـــــاد محمـــــنه  هشمدتس  هتكهوب
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 إهـــــداء
 شهداء اإلسالم العظيم إلى

 ن شهيدا  يعـرباأل خمسة و الة و ـمائالو  ينـاأللفى إل 

 م(2134تموز  -ه3411شهداء محرقة غزة الثالثة )رمضان 

 رابــاب شـاري كسـمـندس المعـبيب المهـرفيق الحــالي والـــديق الغــالص ىإل

  2112-3-36الذي فارقني جسدا ولم يفارقني روحا منذ محرقة غزة األولي بتاريخ 

  
                                  


شههددا قطه و وامهتتربت بالتلهديل والةيهادا لههذا اللهدد قهي اللديهد  051الشهداء كنت قد بدأت كتابة هذا اإلهداء بااليام االولي من الحرب وعدد  

يوماو وعجةت عن هذا التلديل واالبتطاء باالعداد قي أيام أخرى بسبب هول التجازب الصههدويدة  50من أيام هذه الحرب الصلبة التي امتترت 

 جع أعالهو والذي يةداد كل لحظة المتتراب تساق  جرحى الحرب شهداء.وما ترتب علّي شخصدا قدها من أذيو وذلك حتى ايتهدت للرقم التف
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 إهـــــداء
 من أسهرت ليلها بالدعاء لي ،،،، أمي ىإل

 من أطال نهاره بالعمل من أجلي ،،،، أبيإلى 

 ،،،، زوجتي قلبيو ُأْسكنت في وجدان  دربيمن يسرت لي  ىإل

 "سليمان"،،،، ابني  حياتيمن أنساني هموم  ىإل

 "عالء الدين"أخي األكبر وصديقي األوفى ،،،،  ىإل

 وأخواتي من أشدد بهم أزري ،،،، إخوتي ىإل

  ،،،، ء الشهداءمروي بعطر ونفح دماالمخضب ال أرضي إلى تراب

 "فلسطين"
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 شكر وتقدير

شل ررب  ألشرروب و هشعرري   هرر   هصرربو  و ه ررعلب  وةررو فرر   ررهم  ةررو  عرركب س  ررنحلدا  ررل   هحشررت و ه
 أل ررنلب  وةررو  همررلتم و هد رريب ههإليررب  فشررل شرر   شررل ه  نشعرريئها وةررت م  وأو ررا ك يررب  هعرركب   شمرر 

  وهزو هرر   ههرر  أ ررلده  وةلرراذ هرر  أ ررو    هعشررل و   هررت لئمشل وبهررلةشل  درر   ي هعزيررز  و ههقررتيب هو هررتم  
 هأل هلن و هشعهم  ألخ  هفلهل:  دهلا  وأو ا إللهة عكبم وهقتيبم 

 لتفضله باإلشراف على هذه الدراسة ،،حفظه هللا ،،،/ عبد الكريم حسن محسن أل هرررلن  هتكهررروب
 ل من:ـــلك ول  ـــوصــــم ري ـــري وتقديـــوشك 
  هت إلهرر  ههتب     هشدلقش ،، نـــادر جـــواد النمــــرة / هتكهوب  هفلهل
  هإللب   ههتب     هشدلقش    نهاد محمود المغن ي/  هتكهوب  هفلهل

 لتفضلهما بتحكيم ومناقشة هذه الدراسة

 بعد مرات عديدة ى خر مرة أُ  وشكرا  وتقديرا  ل تسطره الكلمات لوالدي الحبيب لتفضله علي  
 سليمان عبد هللا مسمح/  أل هلن

 همنم  ألطبوح  وهغول هشل قلم نا ش  شب  ع  دحول  

 الكبير لخالي وصهري الغالي وشكري وتقديري 
 محمد ساير األعرج/  هتكهوب

 شتيب  لم  هكهللذ و ههعهلم  ههقد  بوز ب   ههببل  و ههعهلم  هعله 
 هشل و تذ شدا ش  ش لدت  وت م شعدوم ششيز

 العزيزالكبير ألخي الحبيب وصديقي وشكري وتقديري 
 دمــــد صيـــود وحيـــمحم هشمدتس/ 

 هشعلبكه  إلطو ذ ةنم  هب له  إلطو  بإلطو  شدن  إلهللب شوهو مل حه  ههشلشمل

ــراو م.ياســر عويضــة و  أد رر  أ  أعرركب  ررتلق   هعزيررزي   أقررتم و  هرر  ش ررلدتهمشل  هش ررهشب  هرر    م.أحمــد الف
شرر   هكرل   وينقر   هعرركب و ههقرتيب شو ررو ً كررنه  هرزشه  فرر  ق رم  همدت رر   هشعشلبير و   هشحلهرربي  هعركب هكلفر  
و مرتً  فر   هبدرل     هرنم أ راهللا ت هعرله  أ  ي عهرا شر   هعهرم  هدرلف   فهرل فر  ههشرلم ةرن   هعشرل لةم وكل  ها 
   و ههقتم بإن  ت.

 هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ا  حمدو 
 محمد سليمان عبد هللا مسمحالباحث / 
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 محمد سليمان عبد هللا مسمح التعريف بالباحث: السم/
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  حتى تاريخه(.  2012- للهندسة والديكور، )مصمم ومهندس معماري في مركز أيقونات  

 على الصعيد األكاديمي: -ثانيا  
  ــدس معمــاري ــدبلوم ب مســاعد مهن ــالوريوس ومــدرس مهنــدس لتخصــا ال ــوم الهندســية لتخصــا البك قســم العل

 ( م.2118بخان يونس، ) -الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا–والفنون التطبيقية 
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 .حتى تاريخه( -2112 خان يونس، )
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  قطاع غزة.بمناطق  عدةمن العمارات السكنية والفيالت، في  لعددالتصميم المعماري 
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 ملخا البحث
 

 هنعررب وشعلعررهمم   حلررل هعرركيل هعبررذ  هشلررلم شدررن  هقررتم توب  أ ل ررلل و د ررب  حيولررل طبلعلررل فرر  
شده رر  بررنه   هعتيررت شرر   هدشررلنا  هشعشلبيرر   هعشررلب  و هعشررب      هرر  ههررا يب كررنه  هعبررذ توب  شمشررل فرر  

قتلشل وحتي ل  ف   هعلهم  هشعشلبيو    ةهم حيث  شهعتت  للهللا  هعقوهللا أل أل يه  و هششيز   هه  ب إلذ ف  
نقررو  فرر   هعشررلب     ررهشل   شررل صمررب نهرر   وتش ررا فرر  هكويدررلهمم  هشعشلبيرر  لههعلشررل شرر  ةررن   هعد رربن
 هشرلئ    هش رط إ   ههغله     طبلعر  هن  ف .إلبى أ   شعشلبي  شعلهمو حشب   ف  ق ب  هشهش ه ب ه  و 
لشكر  أ  لراه  ونلههرله    لفقت  هشبد  أةشيها ف  هعكيل  هد يج  هشحرل  نرا  هشعشلبم هكوي   هم  ه  أ ب و 

  لفقت  هعشلب   د ب  شمشل ش   دل ب  ههعكيل و  بت ع.و بدهلئج ش لدن  ههغلل   هشب و   
 ررت  شفررلةلم هدصيبيرر  هررتبس  هعهقرر  شررل برري   هعرركل و ههكرروي    هنلحررث فرر  ةررنم  هتب  رر  هدررلوهللاو 

 هشعشلبم و هبيئ   هشحلطر   وكرنه  طبلعر   هعهقر  و ههرا يب ذ  هصرلةب  ههش رطحلذ  هشلئلر   هر   هعشرلب   
 شر   هصرلةب  هعهقهمرل هشعشلبم  ملهكويد لهشل  هش ل ن ش  ششيز  ف   هعت  شعلهمأش ه  هطبلقل   ش   بت

وشررر   رررم   هبهرررت دمل رررللذ  ن كرررب   شعلررر  ههو  مرررلذ  ه رررلحهل     هررر  وهشيزةرررل نلهقرررتب  هش رررط   هشرررلئ   
  ح م ةنهشنلد   هشحهل  نلهش ط   هشلئ  و   هدنلط شؤعب ذ  ههكوي  و ههعكيل بمل  وكنه  تب    ها ب  

هعرركيه  ت  ههكررويد  و هنعررت  ههو  ررتم كعد ررب أ رريل فرر   ررللذ   هنعرر  ههررا يب فرر  هكرروي   هشدعررا   وشررتى
"هــل هنــاث تــأثير متبــادل شدلقعرً   هشعرركه   هنح لرر  شحررل  هتب  رر  وةر    نقطررلع ذررز   ه ررلحهل هو  مرلذ ه

 بين المسطح المائي والشكل والتكوين المعماري؟ وما طبيعة هذا التأثير؟"
هدهلئج  هشدل ن   ههو وهللا هتب     هشعكه   هنح ل  و وقت  دهمج  هنلحث  هشدمج  هو ف   ههحهيه  

 إلل رر  هقرروم نلهعشررل  هرر  بفررت  هش ررشم  هشعشررلبم نشدم لرر   هشلرر  وشحررتت ذ وهرر  فبهررللذ وشرر   ررم
هو روهللا ههر   هو رلئل  ههر  هشكر   هشعشرلبم شر  ه رشلم دشرلنا ه  قلئش   هر   هتب  ر  و ههحهيرل و هح  

ق شرر   هقرر  وصلفلرر  ون رربي  ههو فرر نعدل ررب هشعشلبيرر    ههكويدررلذشعشلبيرر  ههعررب توب  بئل ررلل فرر  ه ررب   
  هعشلب   هشحهل . بب وه  شقهبح هطبلق  ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  ف    لهش ط   هشلئ ن  هشبد 

 هررر  طبلعررر   هعهقررر  شرررل بررري   ههكويدرررلذ   ههاكيرررت وشررر  أةرررم  هدهرررلئج  ههررر  إله رررذ همرررل  هتب  ررر 
لذ  هشلئلررر  فررر   ههكويدرررلذ  هشعشلبيررر   هش رررطح أ رررب شرررتى و  طرررهع  هررر  هشعشلبيررر  و هبيئررر   هشحلطررر   

وأةرررم شرررل أو رررذ نرررا  هتب  ررر  هررربوب  زيرررلت  تشرررج  هش رررطحلذ  وهعبيرررذ ةرررنم  ههرررا يب ذ   هشه ررق  همرررل 
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Abstract 

Life is affected by a variety of variables, cultural and intellectual 
tendencies that imposed by nature and the spirit of the age. From the very 
old, water played a key role in this effect for its important role in the 
architectural installations. As water produces so many original and 
distinctive architectural models which rooted in the minds of generations 
along time. In the past and modern times in dealing with this component. It 
seems to be clear in the islamic architecture AlHamra palace was a very clear 
exmple. 

Avoiding the nature of the water compact and its impact on the 
configuration of buildings may results in unwanted results. So, the building 
loses its job and importance in the formation of sarrounding area. If this 
happens, architecture will lose a very creative and important components. 

In this study, the researcher wants to explore and illustrates a real 
example of the global building which presents a destnictive imprint in the 
archtectural formation by aqueous field of water. 

The detailed study of this components and its impact on local and 
global architecture aims to develop special hypotheses which supplements 
the architectural desing with a scientific methodology based on study and 
analysis, also to enrich the cognitive domain and access methods, that 
enable the arcitectural of design models  which have a key role in the 
formation of the shape and the space. Also to enrich the architectural 
formation with visual and functional components with that one compitable 
with the relationship of the water field and the building. And to draw a closer 
distance which enable the architecure from achieving his goal.  

This research is important because it enriches the inductive approach to 

study the problem statement to solve and appropriate introduction result 

through the gradient. 
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 تمهيد 1-3
 هدعرررلط شرررل صمرررب شررر  إلرررههللا  وكرررنه    ههرررلبي  ىشرررت   هعشرررلب   هررر قتشهرررا بدصرررب  فلح ررر  هشرررل

 هششيرز  ههر    هعتيرت شر   هدشرلنا  هشعشلبير  لهحر   فر  شطهر   هقرب   هحرلتم و هععربي   هنرلبز  هشعشلبم 
و  هنرلبم  د رب    هش رط   هشرلئ  نلهعشرلب  ببر  فكرب  درل أإلربى أحللدرل وهعرلبض أحلل هحلك  وهو فرق  هه 

شعرلييب  هعشرل  هشعشرلبم  ونهر  شر  دلحلر  هإلهق ها يب ذ ت إلهل  وإللب ل  ف   هشدعا   هشعشلبير  أ ل   
 .  بت    ش   م   ههعكيل و هفب غ

 ى  هرر   هعهقرر   ههنلتهلرر  برري   ررت  شفررلةلم وشررت بس شعشلبيرر  هررب  هقررل   ههررو  شررل  رربق  وتدررللق 
هو مررلذ فرر   نهرر   يه هررو   هرربوب   هههررلت شعمررل ى هررب  ى وأإلررب شرر   هعدل ررب  هطبلعلرر    ههشررلة  أةشلرر 

بذ فررر  أو إلرررب  ررردو ذ  هقرررب   هععررربي  وبرررت للذ  هقرررب   هحرررلتم  هعشرررلب   هعلهشلررر   هشعل رررب  حيرررث صمررر
 هرر    هنررلب أ   هعشررل  هشعشررلبم    هعهررول عشررلب   هو هععرربي  حبكررلذ هررت و ههطبيررق شفررلةلم وهو مررلذ 

ويهش ل نه  فر     هشعشلبم   ههكوي ش   م    هعد ب  هبدلئ  و هبيئ   هشحلط  ناج شل بي   بت وأ  يتش
  ه ررلم بيدشررل يرربى   ب ئررت  هعشررلب   هعهررول  "فب درر  هويررت ب يررذ"  هعررميب  هشعشررلبم  ملأبررت  ههرر    أل شررلهللا
شر    فر  ه بيرت هكروي   هشبدر أك رب هدصبير   هوصلفلر   كرس نهر   هطربح برل يهعرتت  أ رحلبشر    آلإلب

  هعررميب  هشعشررلبم  كشقوهرر   ررلش كآهرر    دل ررب   ههقررل  شرر   هبيئرر   هشحلطرر  ويدررلتم نررل  لكررو   هشبدرر
 .(The house is the machine to live in)  "لازيهوكوببو "

 ةررنم   ه لةررلذ  هشعشلبيرر  و ههررا يب  هشهنررلتهللا بيدمررل هحهيررلهرربوب   ههرر  ت وهرر نم  ههو ررللذةرر 
 هعرركل  لئ   هرر  هش ررط   هشرر أ ررب ررب  ههعرركيل  هطبلعلرر  و هرر  بأ ررمل شوهرروع ةررنم  هتب  رر  )ل دوبرري  

ش شو رررر  شررررؤ ب ذ و و شررررل  ررررلةشذ فرررر  هإلب  ررررا ن رررروبها  شدررررهج هبررررت   هكررررل ف  ( هشعشررررلبم  و ههكرررروي 
 لوها يبةر  هر   هعشرلب  شر  قبرل  هش رط   هشرلئ هحتيت عكل ةنم  هشرؤ ب ذ  هن  فش   ههبوبم   بت  ل   

قهلشلرل وكيذ هعلشل  هشعشلبيي  شعا   نا شدن  ألزهللا لو هقهم   هلا حيرث بكرزذ  قتلشل وحتي ل  شحهلرل و  
 طبلعرر   هعرركل و ههكرروي   هشعشررلبم   هرر   ذ  هشلتلرر  و هشعدولرر   ههرر  هررؤ ب هتب  رر   هرر  ش شو رر   هشررؤ ب 

  وقررت  هفررق   بررت عشدررلن    هعشررلب   هشحهلرر  ررهق  شدمررل هوشررل ةرر   هبو فررت  ههرر    مررن   هش ررط ه  هشه ررق
ههفكب   ألوهللا  هعهشل  و هدقلت و هشفكبو   بب  ههلبي    د لد   ه    هنلب  هطبلع   هب فت  هبئل   و هشهمم

ف  كل  هع وب و حت  ش  ههلف   دل ب وبنه  هكو  شدلن    بت ع     بت    ف  كلف  شدلح   هحلل 
  وةررن  شررل أكتهررا لطمم وفكرربةم  هشعل رربإلل رر  ألعرركلهللا حلررل   هدررلس ودعرر هصرربو   هو    هإلبررب    د ررلدل 

 وهكويدمل.تب     حت  دل ب  ههعكيل  هطبلعل  ) هش ط   هشلئ (  ه   هعشلب  ف  عكهمل 
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 فرضية الدراسة 1-2
 هقوم فكب   هتب     ه  ه نلذ  هفبهل   ههلهل : 

مكانية  ،إبداعية بين المسطحات المائية وتكوينات الشكل المعماري تشكيلية وجود عالقة بصرية و  وا 
 .لتطوير ودمج المسطح المائي في العمارة المحليةالستفادة من هذه العالقات اإلبداعية 

هرررا ب ههررر   هشعرررلبي  بمرررنم  ىلهش رررطحلذ  هشلئلررر   وشرررتنهطبلعررر  شوقررر   هشعرررلبي  ن ذ  هعهقررر   دصرررب  و
 فإ  أعكلهللا ها يب  هش ط   هشلئ  ههم ش  إلههللا   ه لةلذ  ههلهل :  هش طحلذ 

هكويدررلذ شعشلبيرر  ن ذ طبلعرر  بشزيرر   هؤكررت  هرر   ررلطب   هشدعررا   هرر   هي ررلت   ه رلم يمررت  ههرر .1
شحلطمرررل  هن ررربم و ههعررركيه   وهعشرررل  هررر   رررللذ   هرررن كب   ه شعلررر  هألشرررم  ونهررر  هب ررروإلمل 

 و لطبهمل ف  هكويدلهمل  هشعشلبي .
  و ههكوي   هشعشرلبم نكرل شفبت هرا و دل ربم  هش ط   هشلئ  ه لم يمت  هه  هحت ث هو فق بي   .2

 ه  هحقيق حهقر  و رل بري   هلرلنس ن ركودا و هنحرب نحبكهرا شكودرل  وحرت    هشدعا  هعشلحيث ن
 شهب نط .

وةررن   ههدررلفب هشررل أ  لكررو  فرر   شلرر    و ههكرروي   هش ررط  ه ررلم يمررت  ههرر  و رروت هعررلبض برري   .3
شل نا ز   شعيد    و  ههلم()نلههعلبض شفبت ذ  ههكوي  ول ش    .( زئ  ههعلبض نله) فيو ذ  

كرنه  شفربت ذ و   هعكل و ههكوي   هشعشلبم فإدا  بت ش   ههعب   ه   دل ب  اء هذه الدراسةوإلجر 
لشكرر  شرر  إلههمررل  ههعررب   هرر  أةررم  أل ررس  حيرثض  هشعشررلبم   ههكرروي  ههرر  هرربب  برري   دل ررب   هعهقر 
ه رربت نعررض نل هررلف   شرر  طبلعرر   هشوقرر   أو هعلبهررمل وشررتى هو فقمررل هعهقررلذ  ههرر  هقرروم  هيمررل ههرر  

  هحل ذ  هعلهشل  ن ذ   ه لهللا  هشنلعب نلهش ط   هشلئ   و  هدنلط طبلع  ةنم  هعهق  ش  إلههمل.

 الدراسةمية وفكرة أه 1-1

مصـمم أهميـة المسـطح المـائي فـي صـياغة الفكـر لل"لعهشت شهشو   هنحث  ه  فكب  شفلتةرل 
هشحرروب  هررتوب شطهرر   ههررلبي    د ررلد  و هحهررلبم  فرره لغيررب  دررل شدررن "المعمــاري  فــي الشــكل والتكــوين

فر   هش هشعرلذ   هشرل  أةشلر وكنه    كودا كل   هفدل  و هشعشلب ف  آ  و حت هبيلتم نعإلة  هشعشلبم 
قلشررذ  هشررت  و هحهررلب ذ   هشررل وبو رروت   ةررو و رروت ههحلررل   هشررل و هشدررلطق  ه رركدل  بررل و  هنررلب و رروت 

 ى  هشنلعرب  ههشلرلم نرلهعشب   دررب   هعهقر و درت تب  ر    هرلب ذ كرنه  هشرت  و هح فديرذ فقرت    هشرل ون ربب 
فرر   هدررو فيب و هبررب    ونهرر  ه هرر  هعد ررب  هشررلئ  شرر   هدلحلرر   هبيئلرر  و ه شلهلرر  و ههعرركيهل هكبيررب   أةشلرر 
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 هعدل ررب  هشعشلبيرر   هشبهنطرر  نلهشلررلم ن ذ طررلن  إلررلة وششيررز  أ ررنحذ  ذ  ه رردل ل   حيررثو هعرره
وشرررت بس  وأفكرررلبو    هعشرررلب  ن ذ هدررروع وه رررتت    هشهإل رررة  رررهو   هررر شهإل رررة  هلهحصرررا ذيرررب 

 هشرررلئ  نلهعشرررلب  شدرررن   هش رررط ..... هررر ( فقرررت هطررروب   رررهإلت م )بيئلررر    قه رررلتل     هشل لررر    لل رررل   
 حهررر  نلألدرررتهس    رررهشل وهشيرررز  نلهعشرررلب   و هيودرررل    رررب  هفب  دررر  و هنرررلبهيي  شررربوب  نعشرررلب   هبوشرررل 

فرر   و    إلههفررذشحررتت   كررل ح ررب شتب رر  وفكررب شعرري  يدررهج  دررا بدلررل  هررا طنررلئ     هحررله   رربدل 
بوح  هع ررب  ه   نررلهقبب شدررا هشررلئ   هشقلشرر    هش ررط نطبلعرر   ها بةررلفقررت  هفقررذ  هرر   شحررلوب شهعررتت 

  هر  شإلههرذ أو را  هحلرل   هشعل رب  فر   هفر  لهقر  نصههمروشت ب ا  هشإلههفر   ههر  ه نله لةلها  هشهعتت 
 بربزذ هعشرلب    حيرث أ  هم هغفل      بهقرل  نلهعشرلب  و  قه لت و هم    هشلع و ههكدوهو لل و ههقدللذ

 أش  ةل  أم أ له هش ط   هشلئ   د ب  شعشلبيل  أ ن فمل  بب   هش ط   هشلئ  بمل  ف  شوهوع
ه رب   هههكروي   هشرلئ    هش رط شر    ههكروي   هشعشرلبم وةرل لعهبرب هشرلة     د ب  علن  ذيرب شبذونرل نرا

 .ةل لعهبب  هعكس هتم نعض  هشت بس ةو  ه حل  أم  هشعشلبم و بهقل  نا
شكلدلرر  و    هعشررلب    هرر   هشررلئ هش ررط   أ ررب هررن  وشرر  إلررههللا ةررنم  هتب  رر   رربى  هنحررث فرر  شلةلرر    

وةل لعكل   ش   هدفوب شدمل  و ً  أو  ش   هطبلع   هشحلط   ألهف ش   نحيث يإلهق  و ً     بهحويب ةن  
شفموشر    هغيرب  هدعب ذ  هغيب شتبو   أو ف  شو  م  ك يب ش  صلةب هبت  ًل نو قلم شعدول  وشلتل   نه 
   هشعشلبيرر شدعررآذ  هش ررط   هشررلئ  و ه و رروً  ههو يررق بؤلرر  و هررح   رر  شرربتوت  هعهقرر  برري     هشعدرر

لهعشهلر   هه رشلشل  ن   بهقرل فر  ةرنم  هعهقر   وهطرويب  ألشربوكيرذ لشكر  ههشعشرلبم    رهفلت  شر  ةرن  
ي ررررلت أعرررركلهللا وفب ذررررلذ شبت رررر  فرررر   ههكرررروي  وشو كنرررر  هههطرررروب ذ  هشلتلرررر  و هعهشلرررر  و هفدلرررر  و هفكبيرررر    و  

 ألفهرل ههعهقر   هشرب ت هقلشهمرل  دروع ه هشعل ب  ن ذ قلش  أ يه  وش هشب   وةل لشكر  ههشعشرلبم هحتيرت 
 رم شرزا ةرنم  هعهقرلذ   وشر  ى شر   مر  أإلرب  شرلئ و هش رط   ه  هعكل و ههكوي   هشعشلبم ش   م بي  
  فبهللذ. ههه   هحقق وهكويدلذ هشكودلذ ف   شهل  ه شلشل  هبت  ل   دهلا أعكلهللا و 

 ششل  بق لشك  ههإللة أةشل   هنحث ش  إلههللا  هدقلط  ههلهل :
  ه ررلحل  ذ و هشنرلد   هرآ هعتيرت شر   هشدعرر صمرروبو هعهشر   هررنم  رل ت فر     دعرلئ  ههطروب   

  هإلل رر  نلهعرركل و ههكرروي   ألفكررلب هشهحرروظ فرر  ب فرر  و رر   هشلررلم ششررل هبهررب  هلررا  ههطررو و  لبرر
  هشعشلبم و هقها نلهش طحلذ  هشلئل .

  تب  رل   أنحرلثبي   هش رط   هشرلئ  و هعشرلب   رو   فر   فلشل دتب   هتب  لذ  هه   له ذ  هعهق
  شل شدعوب . أوب ق أو
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 لشكر    شهلر و هإلهروة بدهرلئج وشقهبحرلذ   ههحهيهلر   هو رفل شدم لر  له  هإلت م أ رهوب نح ر  ن
  هحقرررق شررر  إلههمرررل  هعشهلررر   هه رررشلشل  قلشررر  شعشلبيررر   ه رررلحهل هطبلقمرررل فررر   هعشرررلب   هشحهلررر  

 هبت  ل .  هعكيهل و 
  و ررتم هقييررت فرر   ررتت شرر   هشقهبحررلذ   هعشررلب     هش ررط   هشررلئ   هرر  رربأل هو يررق  هشرر  وفكرربم

  .و حت ش   هه شلم نا هوبم  هفكب  هشعشلب 
  ن ذ   هعشرررلب   هعلهشلررر   فررر  هشعشرررلبم و ههكررروي  شعرررلييب   برررت ع فررر   هعررركل  ههقرررل   ههرررو   هررر

  هعهق   هشنلعب  نلهش طحلذ  هشلئل .
   هعررركل    رررب  هش رررط   هشرررلئ   هرررأههحقيرررق شررردمج  هشررر  هتب  ررر  هي رررلت بؤلررر  و رررللذ   تيرررت 

و هشعشلبي  و وً  ههر  بؤلر  فدلر    ههعكيهل فكلب ه ش  شل بي   هشفلةلم و أل  و ههكوي   هشعشلبم 
و ههكررروي  فررر   هعشرررلب   هشحهلررر  و ه رررلحهل   لحقرررق   برررت ع فررر   هعررركل  أ ررريه  ههشدرررهج  هشعشرررلبم 

 .  هإلل   نقطلع ذز 
 أهداف الدراسة 1-4

ــالمســطح المــائي  أثــر ىمــد إدراث الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو المبــاني،  تكــوين ىعل
مكان ،المعماري وعالقته بالشكل والتكوين  عملية  فيوذلث كله  ،ات العصر التقنية والتكنولوجيةيوا 

بأســاليب فــي أعمـال معماريــة معاصـرة هـذا المسـطح  والســتفادة مـن مضــمون  ،تصـميمية واحـدة
ومـن خـالل تحقيـق الهـدف  ،هذا المسطح المـائي وقيمة تعبر عن روحوأدوات تشكيلية وتكوينية 

  ي للدراسة تهدف الدراسة لتحقيق األهداف التالية: الرئيس
   تب  ررر  أش هررر  هطبلقلررر  هشنرررل   لهشلررر  هش رررل ن رررش  ششيرررز  فررر  هعررركيل  هو  مررر   هنحبيررر  فررر

  هها ب نلهش ط   هشلئ  ش  إلههمل.و  هدنلط شؤعب ذ وشحتت ذ   بهت دمل
   هشقلشرررر  نررررلهقبب شرررر  ههقررررل   ههررررو   هرررر  أدررررو ع  ههررررا يب ذ  هشهوقرررر  صموبةررررل  هرررر   هشنررررلد 

 . هش طحلذ  هشلئل 
  فلل ون بيلوكلفل   للذهمل فه   هد ن  ههشبدأدو ع ةنم  هها يب ذ نلهحتيت. 
   هشررلئ  فرر   هعشررلب   هشحهلرر  وتشررج  هش ررط ههطررويب  هإلهرروة بدهررلئج وشقهبحررلذ هطبلقلرر   

شكلدرررلذ هو كرررب بوح   هتب  ررر    ألتو ذ و هبو فرررت  هش رررهشت  شررر  نقلهرررب شررر   هبيئررر   هشحهلررر  و  
 .شقهبح ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل ونه  ش  إلههللا    هدصبي 
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 المشكلة البحثية 1-1

  هتب       لن      ه ؤ هللا  هنح    ههله : هحلوهللا

 "المعماري؟ وما طبيعة هذا التأثير؟ المسطح المائي والشكل والتكوين "هل هناث تأثير متبادل بين

هكرروي   هشنررلد  وهعرركيل و  ملهمررل نشررل هحشهررا شرر   دل ررب وشفرربت ذ ه ررلةم فرر  ونهرر  بررإتب   أةشلرر  
هرر  هحقيررق   دهفررلع و ههرر  ههقرر  نصههمررل  هرر   هش ررشم  هررنم ل ررع  ه  هعرركيل  هبيئرر   هعشب دلرر   هشحلطرر 

 . هش  نه  نل هلف  هه   إلهللب أ لهيب   دعل   و هشهع  ف  شنلدلاو هقو  

 شذ ف  هحتيت  هشعكه  كشل يه :لشك  هوهل   أل نلب  هه   لةو 
  و هلرررلنس ب نلهرررا  هنحرررب نحبكهرررا وه رررتتم  بررري  طبلعهررري   غرررب فيهي  شإلههفهررري  شوقررر   ههكررروي و ررروت  

 . كوداو 
  هعركل و ههكروي   هشعشرلبم  وهعركيل  هشرلئ   هر    هش رط قه   هتب  رلذ  ههر  شر  عرادمل تب  ر  أ رب 

  هشنلد   ه لحهل  ف  قطلع ذز .
  فر  بدرل   هو قر   وشل هحشها شر  قرلم  شلهلر  وعكهمل بهكويدلهملهللا  هشنلد  و هو  ملذ أعكل تب    أةشل

  هحهلبم و هبيئ  وف  شحلطمل  هشدصوب.
  هو  مر   ةرنم  هشنرلد  هعركل   حيرث أ  هش طحلذ  هشلئل   ه   هشنرلد   ه رلحهل  أ بأةشل  تب  لذ 

  هنحبي  ههشت   ه لحهل  وه عل شدمل  هش   لهشل .
 هشرلئ   هر  أطبوحرلذ  هعركل و ههكروي    هش رط   ةنم  أل نلب ت ذ  هحل   ههر  تب  ر  أ رب بدل   ه

 ههو وهللا هه   أل هوب  ألش ل هههعلشل ش   هشدعآذ ن ذ  هعهق  نلهش طحلذ  هشلئل .

 منهجية الدراسة 1-6

 هو ررروهللا ههررر   هحهررروهللا و هدهرررلئجو   هو رررف   ههحهيهررر  هتب  ررر   هشعررركه   هنح لررر   درررهمج  هنحرررث  هشررردمج
ههر   هتب  رلذ  هشبدلر   هر  و ههعبيرذ نشفربت ذ  هتب  ر  ش  إلههللا  ههتبا ش   هشرتإلل  هدصربم    هشدل ن 
و ههر  هعركل  ه لدرب  ههطبلقر       هشهحص  و ههحهيل هنعض  هحل ذ و هدشلنا  هشعشلبي   هشدهقرل شدم   

ههبكيز  هر   ه ر  شحرلوب و هو قع   هنم يت م  ألطبوحلذ و ألفكلب  هدصبي  ههنحث  حيث   ههزم نه   
 ة :
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 :هشحررتت ذ  هعرركل و ههكرروي  و ههبكيررز  هرر   دل رربةل و عرركلهللا  هقهمررل تب  رر  دصبيرر   المحــور األول
 .ش   هو    هشحل 

 :هحررل ذ تب  ررل  ن ذ  هقرر  نلهش ررط   هشررلئ  فرر   هدطررلق  هعررلهش   تب  رر  هحهيهلرر  المحــور الثــاني
ذ  هشقلشررر  آهمرررنم  هش رررطحلذ  هشلئلررر   هررر   هشدعررر  رررب  و  رررهإلهة  هعهقررر  و ألو  قهلشررر  و هشحهررر 

 . هشعشلبم عكيهمل ف  هكويدمل وه نقببمل
 هشل      هدلت ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل  هطبلق  هقتلم شقهبح :المحور الثالث

 هم هدلوها ف   هشحوبي   ه لنقي .
 

 حدود الدراسة 1-2

  قرتلشل وحرتي ل  هعشرب  ب  هش ط   هشرلئ   هر  يههن  أ  زشلد  ششهتههش ل حتوت  هتب    بدطلق 
يرررتبس و قررر  ةرررن    ودطرررلق شكرررلد  شرررلتم شررر  إلرررههللا ه رررقلط دهرررلئج  هتب  ررر   هررر  عررركل شقهررربح هطبلقررر 

قهلشلرررل  ونهررر  ههطرررويب هطهعرررلذ  هشعشلبيررر  هه رررهفلت  شدرررا شحهلرررل ه هش رررط   هشرررلئ  و   شرررلب   هو  مررر   و  
( ههدرررلوهللا  هتب  ررر   هشحرررلوب   رررلحل قطرررلع ذرررز  ت  هشكلدلررر  )وهرررش  ةرررنم  هحرررتو   قطرررلع ذرررز ن ه رررلحهل  
  ههلهل :

 . دبن     قطلع ذز 
 ذ  هشعشلبي   هششيز   هشقلش   ه   لحل  هقطلع.آ هشدع 
 . هشقوشلذ  ه غب فل  و هحهلبي  و هشلتل  ف  قطلع ذز  
  ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل شقهبح. 

 

 السابقة موقف البحث من الدراسات 1-8

شفمرروم  هعرركل و ههكرروي   هشعشررلبم  أوهمشررل  أ ل رريي  هنح لرر  همررن   هشوهرروع ن ذ نعررتي    هتب  رر ه  
وةرر   هعهقرر   أ   ه تهلرر   هعررميب  ه شلرر  شررت بس  هعشررلب  فرر   هعررلهمشدلقعرر   نل هررلف  ههرر   و دل رربةشل

 بهنرررلط  هشدعرررا   أةشلررر  ىتوشررر  وشفمررروم  هوصلفلررر  و هعهرررول   و هبيئررر   هشحلطررر   ههكررروي   هشعشرررلبم بررري  
 ههإلهررر   ررر  ةرررن   ههرررب ن  و ههدكرررب هرررا  وهمرررنم  ه تهلررر   هشعشلبيررر   هعرررميب   أو هشعشلبيررر  نلهو ررر   هشحرررل  

  و هشؤهفررلذ  هعهشلرر   هشعهبررب   ههرر    هشررت  هيمررل  هنلحررث فرر  هدررلوهللا ةررن و ألطبوحررلذ  ألنحررلث هعتيررت شرر  
 وشدمل: شوهوع ه
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 هشعرررلب     رررتب  ررر  ت ب يحـــي حمـــودة  ههرررتكهوب المعمـــاري التشـــكيل تب  ررر   )كهرررلب( نعدرررو    .1
  ولعهبرررب شررر   هشب  ررر   هشمشررر   ههررر    رررهق  شدمرررل  هنلحرررث  هعتيرررت شررر   هشفرررلةلم   هإلل ررر  م0891

نلهعرركل و ههكرروي   هشعشررلبم و  ررهطلع شرر  إلررههللا ةررن   هكهررلب  هوهرروا هألطبوحرر  شرر  بو نرر  هدصيبيرر  
 و هح .

 هأل ررهلن  هررتكهوب  المكــان وطبيعــةالقــة بــين شــكل المبنــى جدليــة العتب  رر   )وبقرر   شررل( نعدررو    .2
  أ هلن  هه شلم ودصبيلذ  هعشلب  ف   ه لشع     هشل  نغز   نحث الكريم حسن خليل محسنعبد

 هعكل  هشعشلبم نشحلطرا  هق  ودلقش  هنلحث  تهل    2111 -شدعوب نش ه   ه لشع     هشل 
و هعهقرررلذ  هعلهشلرر  فررر   ررللذ   ههكويدرررلذ   هرربؤى  عأدررو  شرر   دل ررب ن ررربي   ش هعبهررل  هنلحرررث 

هكرررل شتب ررر  و ه رررلم شعشرررلبم  حيرررث إلهرررة  هنلحرررث  هشفرررلةلم ةرررنم  هشعشلبيررر   وشؤكرررت  إل و رررل  
 ألةشل  هي لت  هق  شهزد  شل بي   ههدصيب ذ  هشعشلبي   ه لف  و هبيئ   هطبلعل   هحل .

ية والتصـــميم الـــداخلي وعالقتهـــا بالبيئـــة التكامـــل بـــين العمـــارة العضـــو)ب رررله  تكهررروب م ( نعدرررو    .3
ةررنم  هتب  رر    ررهكشلهللا شهطهنررلذ تب رر     قررتشذعــال علــى هاشــم   ههنلحررث الحضــارية المصــرية 

وقررت هطرربق  هنلحررث فرر  تب  ررها هشفررلةلم  مو2111 هررتكهوب م فرر   همدت رر   هشعشلبيرر  ب لشعرر  حهررو     
و ررربض هش شو ررر  شررر  بو تةرررل شررر  هدصيرررب همم   هعشرررلب   هعهرررول  وأ رررلهيب  ههعررركيل  هشعشرررلبم بمرررل 

 هفه فل  همنم  هشتب    و شل  هنلحرث  هر   هربب   هشنلعرب ههشوهر  شر   هه رشلم  هرت إله  وشر   رم 
 .شقهبح ه شلش  شدطهق ش  ةنم  هشفلةلم هي لت

)دراســة تطبيقيــة لممارســة الســلطة فــي  ىتــرويض الشــكل وســلطة المعنــ)ب رله  تكهرروب م ( نعدررو    .4
ةرنم  هتب  رر    رهكشلهللا شهطهنرلذ تب رر     قرتشذمحمــد علـي علــي مسـعود نعــيم  ههنلحرث  العمـارة(

دلقعرذ  هتب  ر  نعركل وقرت  وم 2115  نله لشعر   ههكدوهو لر  بنغرت ت هتكهوب م ف   همدت    هشعشلبير  
 هعرلطف  و رلهج قهرل   هدفعر  و      هعكل نرلهشعدفه ف   شيق ههغلل  شفلةلم  هعكل زشكلدلل  و هق

 هنلحرث   ف   هعشلب  ش  إلرههللا  ههربولض و ه رهط  فر   هدصبير  و ههطبيرق  وقرت  رع ل و هشعد  هعك
 ها لس قو  ت و هح  هإلهق وفمم  أل شلهللا   بت  ل .  ش  إلههللا ةنم  هشحلوب هه

دراســة حــالت اإلضــافة علــى  ،التشــكيل القــائم والمســتجد بــين التكامــل( نعدررو   شل  ررهيب )ب ررله   .5
ــد المــنعم حامــد القطــان   ههنلحررث المشــروعات القائمــة  هتب  رر    ررهكشلهللا    قررتشذ ةررنماحمــد عب

وقررت هطرربق  هنلحررث  وم 2111   ب لشعرر   ألزةرربفرر   همدت رر   هشعشلبيرر  هشل  ررهيب شهطهنررلذ تب رر   
هشفمرروم  ههعرركيل  هشعشررلبم وأ  ررا و دل رربم وكلفلرر  هتب كررا  و ةررهم  هنلحررث نعرركل كبيررب فرر  تب  ررها 
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 ههو فررق و ههعرررلبض هعدل ررب  هه رررشلم  هش رره ت   هشهرررلف  ههشنررلد   هقتلشررر   بتب  رر  شفررلةلم  هررربب  و 
و  هبب ةرنم  هعهقرلذ ن ذ طرلن  شهراب   فر  بوهقر    درتشلا شر   أل رل هرلب  وبمرن  يهو را هشفمروم 

وبمرررن  يهو رررا هشفرررلةلم  ى  هشتب ررر   هعهرررول  أو  ههفررربت بهعررركيل  تيرررت يبررربز  ررر   أل رررل هرررلب  أإلرررب 
 تي   ن ذ  هطلن   هها يبم. هشت بس  هشعشلبي   هح

قتشذ ةرنم  هتب  ر    رهكشلهللا   Wendy Avery  ههنلحث HARMONY)ب له  شل  هيب( نعدو    .6
وقررت هطرربق  مو0889شهطهنررلذ تب رر   هشل  ررهيب فرر   همدت رر   هشعشلبيرر  نشعمررت فب يدلررل  ههطبلقرر   
شررر  وهررر  شقهررربح  همرررل  هنلحرررث فررر  تب  رررها ألةشلررر  هو فرررق  ههكويدرررلذ  هشعشلبيررر  ههشحرررل   هطبلعررر  

لفلر  شعله ر   درتشل مل شر   هطبلعر   ه شلش  كلشل هشحط  قطلب ذ ت إلل ش لوب   ركدل  إلهولر  وك
 .نشل لحقق  وب  نةدل  شههئش  ش   هعدل ب  هن بي   هشهو  ت  ف   هشحل   هه شلش 

همـا علـى التصـميم المغلـق والتصـميم المفتـوح للمسـقع المعمـاري وأثر تب     )وبق   شل( نعدرو    .7
هأل رهلن    -  ت ب  نله لشعر     رهشل   حلهر  تب  رل  شبدر– البعد الجتماعي في المباني اإلداريـة

  أ رهلن  هه ررشلم ودصبيررلذ  هعشرلب  فرر   ه لشعرر     ررهشل  الكريم حســن خليــل محســنعبــد  هرتكهوب
هلرررر  ودررررلقش  هنلحررررث  ت  155ة -16 هعررررتت  -نغررررز   نحررررث شدعرررروب نش هرررر   ه لشعرررر     ررررهشل 

 هعهق  بي    ةهشلم نلهوصلف   هش بت  ههفب ذلذ   ت بي  و  ه شلهللا بمل  وش   م  دعكلس ةن   ألشرب 
  هنل  ه   هعهقلذ    هشل ل  بي  بو ت ش ل ةنم  هفب ذلذ  هشعشلبي . 

  والحاضــر الماضــي بــين للمبــاني الخارجيــة الواجهــات فــي التشــكيلتب  رر   )وبقرر   شررل( نعدررو    .8
 -ش هرر  إلل رر  نشئولرر  كهلرر   هفدررو   ه شيهرر - فاطمــة الزهــراء حميــد عبــد الحفــي  الروبــيههررتكهوب 

ها ررريل  هقرررلم  هحهرررلبي    ت رررذ ةرررنم  هتب  ررر  ههرررو شرررتبس نكهلررر   هفدرررو   ه شيهررر  ب لشعررر  حهرررو    
 هإلل   به شلم  هو  ملذ  هإللب لر  ههشنرلد  نشرل لره م  ههطهعرلذ   حللئلر  و ههب  لر   هشههئشر  شر  

  هشعشلبي  و هن كب   ه شعل  ههش هشعلذ.  هبيئ 
  المعاصـرة العمـارة فـي والتحـول التحـور بـين والمضـمون  الشــكلنعدرو   تب  ر   )وبقر   شرل(  .1

شرتبس نكهلر   -ش هر  إلل ر  نشئولر  كهلر   هفدرو   ه شيهر - احمـد مصـطفي حسـني هـابيههنلحرث 
فر   هعشرلب  وةرل  قه رب ةرن   و ههحروهللاودلقعرذ ةرنم  هتب  ر   ههحروب  هفدو   ه شيه  ب لشع  حهو    

 ههحررروهللا  هررر   هعررركل  هشعشرررلبم أم  شهرررت هشفرررلةلم  هشهرررشو  شررر   هرررت إلل  وقرررت إله رررذ  هتب  ررر  أ  
 ههحروب فرر   شلرر   هش ررل ذ أشررب ش ررهشب طلهشرل أ   هعشررلب  ش ررهشب   و   هررب  ههغييررب فرر   هحبكررلذ 

 هشو   ه لنقي . هشعشلبي  لحتث ش  إلههللا صموب  ه لم يدلتم بهغييب  هعكل و هش
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 تب     )وبق   شل( نعدو    .01

ORGANIC ARCHITECTURE MEANS FOR SUSTAINABILITY GOALS 
Dr. Reza Mirzaei Assistant Professor, Department of Architecture, Birjand Branch, 

Islamic Azad University Birjand, Iran, 

لم  هعهرول   هشقهن ر  شر   هعدل رب  هطبلعلر  و  هبيئر  وقت بي   هنلحث أةشلر   هقر   هعشرلب  نلهشفرلة
 دررتشل مل  ىنهرر  هي لنررل فرر  بدررل  هدعررل  ذ ن ذ  هقرر  نررلهشو ت  هطبلعلرر  وشررت أ ررب ى هشحلطرر   وشررت

 هش ل ةنم  هه وب ذ.نشفلةلم    هت ش  وهحقيق  هعتيت ش   هشز لل  هه شلشل  
شوقر  بدرل    -شقرلهللا شدعروبان ابـو القاسـم رمضـ    هكلهب  هتكهوبالرمزية والعمارة شقله  نعدو   .11

عكهذ  هبشزير  بكدرل  ويبي   هكلهب ف  ةن   هشقلهللا شفموم  هبشزي  فه فلل و لكوهو لل وةدت لل  حيث 
 أل شرلهللا  هشعل رب    هعتيرت شر     هكلهرب فقرت وأكت  أ ل لل ش  أبكل  هطوب  هفكب و هعشل  هشعشلبم 

 غرربب شأو  هعرربق ش شررل شعشررلبم فرر   هأم شررتهو همل  هبشزيرر   ونررلذ شرر   ه ررمل  ررتم  ههشيررز برري  ه
 أل شرررلهللا  بشزيررر   شهررر  شررر   ههو ررللذ  ههررر  لشكرر    رررهإلت شمل فررر  ه ررب  ه وحررلوهللا  هنلحرررث  هو رروهللا

 ةول  شعشلبي  ششيز .  ه  هاكيت هو  بشزي  ةنم  أل شلهللا هشعشلبي   أشه ف   هبف  ش  ش هوى 
  شمدرتس شعشرلبم  -م.جواد محمد مصـباحي   هكلهرب هندسة الطبيعة في العمارة عدو  نشقله   .12

و لعررربح ةرررن   هشقرررلهللا أةشلررر   هد رررن   هنةبلررر  فررر   هه رررشلم  هإلرررلب   ههو  مرررلذ و ههررر  نلألذهرررب هرررم 
 قهنل رررمل شررر   هعدل رررب  هطبلعلررر   شررر   ههاكيرررت  هررر   ه مرررلذ  هشعشلبيررر  فررر   ههو  رررل شررر   هطبلعررر  

 .   هشعشلبي  هشحلط  نلهشدعا
ــة والطــابع  نعدررو  شقلهرر   .13 ــين الشــكل والمضــمون  المعمــاري الهوي ــري    هكلهررب ب   د. يحــي وزي

 هعهشر  فر   هإل  رلز هرو  هميئر   هعلهشلر  و  بئلس وشتيب ت ب  هف     هش شمدتس شعشلبم و 
شوق  بدل   أبتى  هكلهب إلههللا  هشقلهر  أةشلر  هطرويب  هعهقر   هإلل ر   -  شقلهللا شدعوب هقبآ  و ه د 

نلهعدل رررب  هشعشلبيررر     رررهشل  فلشرررل بيدمرررل نشرررل يو فرررق بوح  هع رررب وهو ملهرررا  شررر   ههاكيرررت  هررر  
 ههشدعررررآذ دطررررهق  هعدل ررررب و ههعرررركلهذ  هشعشلبيرررر  نشررررل يو فررررق   حهلل ررررلذ   د ررررلدل  و هوصلفلرررر  

فرر   هشدطقرر  هحقلقررل هشفمرروم  ههو فررق شرر   هطبلعرر   هإلل رر  نررل بث  هحهررلبم و هشعشررلبم   هشعشلبيرر 
 ههعشلب   هشحهل  و  قهلشل .

و هررنم يهعهرق نشوهرروع  هش رط   هشررلئ    شر   هتب  رر  فمرو عرق ن ذ طررلن  هإل  ر  الثــاني لبعــدا أمـا
بررل و ررتم    رل ةررن   هشوهروعوها يب هرا  هرر   هعركل و ههكرروي  فقرت هبرري  ههنلحرث دررتب   هشب  ر   هإلل رر  نش

فر  أك رب شر   لشعر  شحهلر    و نلهرن ذ بذرم  هنحرث  هر   هعرنك   هعدكبوهلر  طربح هوقوع  ه  ش ل ةن   ه
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قهلشل  ) ه لشع     هشل    - لشعر     ركدتبي  - لشعر   هقرلةب  - لشعر   هد رلح – لشع  بيبزيرذ –و  
 وششل هم  هوقوع  هلا:,,  ه (  لشع   هشه  فل ل,,,, - لشع   هشه   عوت - لشع   ألزةب

  الداخليــة تــأثير العنصــر المــائي فــي تصــميم الفراغــات المعماريــةشل  ررهيب( نعدررو   )ب ررله    .14
ةرنم  هتب  رر    ررهكشلهللا شهطهنررلذ تب رر   هشل  ررهيب    قررتشذمحمــد  ســعيد مصــليحي الســيدههنلحرث 

ههعد رررب  وقرررت هطررربق  هنلحرررث فررر  تب  رررها وم 2119  ب لشعررر   ررري  عرررشسفررر   همدت ررر   هشعشلبيررر  
و رررلكوهو لل  ونهررر  نلههاكيرررت  هررر   ههو رررا  هعهررروم هرررتم  هعلشررر   ل هشرررلئ  وأةشيهرررا حيولرررل وشعشلبيررر

هشرررل هرررم فقرررتم فررر   هشرررت   هحتي ررر   وتب  ررر   حلرررل ً د رررب  هشرررلئ  فررر   شرررلبهمم  هت إلهلررر  ه  رررهإلت م  هع
 هفب ذلذ  هت إلهل   و إلهللبم كاحت  هو رلئل  هعد ب  هشلئ  كات   ه شلشل  وو يه    ذد   دمل ف  

 هملشر   د رلح  ه و درب  هوصلفلر  و هدف رل  هش رهإلتش  ةرنم  هفب ذرلذ   رم   رهعب ض نعرض  هدشرلنا 
  هه    هإلتم فيمل  هعد ب  هشلئ  وب ت هعكلهها و وب  ههفل ل شعا.

 Ray Allen  ههنلحرث  WATER AND ARCHITECTURE)ب رله  شل  رهيب( نعدرو    .15

Cho  قررررتشذ ةررررنم  هتب  رررر    ررررهكشلهللا شهطهنررررلذ تب رررر   هشل  ررررهيب فرررر   همدت رررر   هشعشلبيرررر  نكهلرررر  
وقررت هطرربق  هنلحررث فرر  تب  ررها هعهقرر   هش ررطحلذ  مو2009 هتب  ررلذ  هعهلررل فرر   لشعرر  شيب دررت   

شررر  وهررر  شقهررربح ه رررشلش  كلشرررل هعررركل  هشنرررلد     هشلئلررر  نلهحلرررل   هعشب دلررر  و ههإلطرررل   هحهررربم 
 هشهفبع ش  دمب  هش ل رب  وكلفلر  شعله ر   بهفرلع شد روب  هشلرلم  Cedar River هشقلش   ه  دمب 

  ه دوم ف  ةن   هدمب ش  دلحل  ه شلشل  وهإلطلطل .
 

 مصادر المعلومات 1-2

هعرلهج شوهرو لذ  هدقررت  ههر    و هتب  رلذ و هرتوبيلذ و هشقرل ذ  وهعرشل  هكهرب المصـادر المكتبيـة: - أ

و تهلررر   هعهقررر  بررري   هعررركل و هشهرررشو     هشعشرررلبم و هدصبيرررلذ و هحبكرررلذ و  ه لةرررلذ  هشعشلبيررر 

كرررنه    و هشو هرررل  ن ذ  هعهقررر  نلهتب  ررر  و هش رررط   هشرررلئ  و هعشرررلب   وكرررنه   هوصلفلررر  و هعهرررول 

 هعهق  نلهش ط   هشلئ .  هعب ض  هه لبب  هعلهشل  و هحل ذ  هتب  ل  و هدشلنا  هو قعل  ن ذ  
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شر  إلرههللا  ههو يرق  هر  هش    هشيت د  و هعشل  هو قع   هرنم قرلم نرا  هنلحرث  ون :مصادر شخصية  - ب

 هشإله رري   شرر  ش شو رر هشدلقعرر   نل هررلف    هشحهلرر  و هه ررويب ههشعررلهم  هشعشلبيرر  شوهرر   هتب  رر 

 و هإلبب    هشمهشي  نشوهوع  هتب   .

ب ذ  ه ررررلتب   رررر   هميئررررلذ  هش ررررلتب  هتب  ررررلذ  و ههقررررلبيب و هدعرررروهعررررشل ةررررنم  مصــــادر أخــــرى:  - ذ

 أو  هإلل    كشل هعشل  هشب    و ألنحلث و هتب  لذ  هشو ق   ه  عنك    دهبدذ.  هحكوشل 

 محتويات الدراسة 1-31
 (  هنم يوه  ةلكهل   هنحث1-1يبي   هعكل )ف وهللا تب  ل  كشل   ه  عهشهذ  هتب     ه  

 

 المقدمة

 أثر المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري 
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

الشكل والتكوين 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

سة وتحليل ألثر درا
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

دراسة نقدية ألثر 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
 قطاع غزة

 
 الخالصة

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 

 

 الخامسالفصل 

 

 الخالصة

 الفصل السادس

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
)ساحل قطاع غزة 
 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

  الدبامةيتائج 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 

 : عكل يوه  ةلكهل   هتب   .  هش تب:  هنلحث.1-1عكل
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 على ما يلي: ملتوتش

 مقدمة عامة، )الدراسة، أهدافها وأهميتها، ومنهجيتها(.

هعبض  لعكل  هف ل  ألوهللا  هشتإلل  هدصبم هشفلةلم  هتب     حيث يهطبق  هنلحث الفصل األول:
وش   م لقوم و دل ب وإل لئة كل شدمشل   هشعشلبم ههعهق نلهعكل و ههكوي    هه  هشفلةلم  وشدلقع 

ونعض    ه لةلذ  هفكبي  ف   ههعلشل ش  وحت   هعكل  هشعشلبم  ه  شو ع  ةن   هف ل بإهقل  دصب  
 هشت بس  هشعشلبي   هعميب  ن ذ  هعهق  نش ل ةن   هطبح  ويإلهم ةن   هف ل نشدلقع  شوهوع  تهل  

 .و هشهشو   هعهق  بي   هعكل 

عررر   هشرررتإلل  هفعهررر  هشوهررروع  ألطبوحررر  بتب  رررها  هشو رررع  هطبلعررركل  هف رررل  ه رررلد   :الفصـــل الثـــاني
 هش رررط   هشرررلئ  و هقهرررا نلهعشرررلب   حيرررث لقررروم  هنلحرررث نرررلههعبيذ نلهشرررل  فه رررفلل و هشلرررل ويرررنكب نعرررض 

لههكويدررلذ  هشعشلبيرر  و ههرر  ههو فررق شرر  نشرر   ررم تب  رر  طبلعرر   هعهقررلذ  ههرر  هو ررت   هرربؤى  هإلل رر  نررا 
دل رررب  ههعررركيل  هشرررلئ   هررر   ههكررروي   هشعشرررلبم و   هش رررط تب  ررر  هرررا يب ذ و  طبلعررر   هتب  ررر   هنح لررر 

  ههعلبض.أو  ههو فق  هبشزي  و   هن بم ش  دو ح 

ــث: شهشيررز  شرر   هحررل ذ  هتب  ررل  ن ذ  هطررلن   لهشلرر  ةررهم ةررن   هف ررل بتب  رر  ش شو رر  أ  الفصــل الثال
فررر   هحلهررر   و هعهقررر   هشنلعرررب  نلهش رررط   هشرررلئ   شررر  حيرررث  هبشزيررر  و ه رررلطب  فررر   ههكررروي   هشعشرررلبم 

 هحلهرر   هتب  ررل  وشرر   ررم   شفمرروم  ههو فررق فرر   ههكرروي وعررشهذ  هحلهرر   هتب  ررل   ه لدلرر    هتب  ررل   ألوهرر  
أشل  هحله   هتب  ل   هب نع  فقرت هدلوهرذ  ش   هش ط   هشلئ   ف   ههكوي  نلههعلبض  هه   إله ذ  ه له  
 ههررر   ش ررر  هإلللهحلهررر   هتب  رررل  ةرررنم  هحرررل ذ ن  إلههرررلموهرررم    هشرررلئ  هههكررروي   هشعشرررلبم   هش رررط هإلهرررل 

  ه   هش ط   هشلئ .  ههشبد  ه وب    دعكل ل  ههحتث   

 رلحل  هقطرلع وتب  ر     هر حيث لقوم  هنلحرث بتب  ر  نعرض  هشعرلهم  هشعشلبير   هشقلشر  :الفصل الرابع
 بت دبن     قطلع ذز  ونعرض شهشر   رلحل  هقطرلع وشرل يهعربض ن  ونه   هش ط   هشلئ   هيمل أ ب

ها ش  هةشلهللا ف   هو ق   ش   ههطبق هشدلةج  ههحهيل و هشقلبد   هشهنع  ف  ةن   هف ل وكلفل   للذهمل  
وتب  رر  دشررلنا شرر  ةررنم  هشدعررآذ  هشه ررق  هه ررلحل  هغررزم و  طررهع  هرر  هكويدلهمررل  هشعشلبيرر  وشررتى 

 ئ  ف  ه شلشمل. ها بةل نلهش ط   هشل
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 رلحل ) هشرلئ  فر   هعشرلب   هشحهلر    هش رط  وتشرج آهللذ هطويبويدلقش ةن   هف ل  :الفصل الخامس
شر  حيرث   شكلدلرلذ  هشهروفب  فر  ت إلرل  هقطرلع أو  هششكر  بن رلط  هوبيرتةل  (قطلع ذز  كحله  تب  رل 

ةرم  هدهرلئج  هششكر   ديمرل وهح ريهمل شر  نكرب أ   ها  ش   بت همن   هشقهبح وأةت فا وأنعلت هحقلقرا وهدفيرنم
ه رررشلشلل وحهرررلبيل شررر  إلرررههللا ةرررن   هشقهررربح  و هعشرررل  هررر  هدفيرررن دشرررونا هطبلقررر  هطرررويبم لحقرررق ةرررن  

  هشقهبح هحله  شحهل .

وةرررو  هف رررل  هإلرررلة بوهررر  شهإلرررة ألةرررم  هدهرررلئج و ههو رررللذ  ههررر  إلب رررذ بمرررل  : رررلتس هالفصـــل 
  هتب     وشتى هحقيق  هنحث ألةت فا.

 الدراسةمعوقات  1-33

   ذ شوهوع  هتب     هشحهل   هشحلنلر  ه رلحل قطرلع آ  ههشدعلبدوب ش ه وب  ه عون   هح وهللا  ه
 ذز  ش  ت إلل  هنحب.

 هررر  قطرررلع ذرررز   ههررر   م(2114 ه  هشررروز1435)بشهرررل    ه رررميودل   ه له ررر  ) هشحبقررر (  هحررربب 
رردذ وقررذ ه ررت ت ةررنم  ألطبوحرر   هرر  شعررت ةررنم  هب ررله   حيررث  و هو ل ررهللً   وشررل أ رربذ نررا دف ررلل ع 

 رل    48 هدزوح ش   هش ك  و هها ب نلهق ذ  ه ميود   هشتشب  و  هشب ب  دقطلع  هكمببل  حه  
شعرررب      ررهلن  هرررتكهوب ههو  رررل شررر   ررعون  شهو  رره   وكرررنه   دقطررلع   ه رررل ذ و  دهبدرررذ و 

  .تب   ه

 آلية البحث  1-32

نم  هتب  ررر   حيرررث  هبرررت  نرررلههعب   هررر   هشعررركه  ( آهلررر   هنحرررث  هشهنعررر  إلرررههللا ةررر2-1يوهررر   هعررركل )
 هنح لررر  و رررللذ  فبهرررللذ وأةرررت    هنحرررث  شررر   رررم  هتب  ررر   هدصبيررر  إلرررههللا  هف رررل  ألوهللا و ه رررلد   
و هتب  ررل   ههحهيهلرر  إلررههللا  هف ررل  ه لهررث و هب نرر   و رروً  ههتب  رر   ههطبلقلرر   هإلل رر  نررلهشقهبح  هشحهرر   

 هو للذ  هش هإله   ش  ةنم  ألطبوح .وش   م  للذ  ش شو   ش   هدهلئج و ه
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 آلية البحث

 صيـــاغة أهـــــــداف البحـــــــث

 التعرف على المشكلة البحثية

 صيـــاغة الفرضيــات البحثية

  

 

 النتائج والتوصيات

 الدراسة النظرية

  ألوهللا هف ل 
)المفهوم،  الشكل والتكوين المعماري 

 التجاهات الفكرية ( ،المفردات

 
  هف ل  ه لد 

الفكر  أثره علىالمسطح المائي و 
 المعماري 

 

 الدراسة التحليلية 

 )الحالت الدراسية(  ه لهث   هف ل
سة وتحليل ألثر المسطح المائي درا

 الشكل والتكوين في العمارة على
 

 )الدراسة الميدانية( هف ل  هب ن   
دراسة نقدية ألثر المسطح المائي 
على المباني المقامة على ساحل 

 قطاع غزة
 

 الدراسة التطبيقية

 الخامسالفصل 
 المائي في العمارة المحلية المسطح ودمج آليات تطوير 

 )ساحل قطاع غزة كحالة دراسية(

 . المصدر )الباحث(.توضيح مراحل خطة البحث: 2-1 شكل 
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 الفصل األول )الشكل والتكوين المعماري( 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هشميت 1-1
 شفموم  ههكوي   هشعشلبم  1-2
  هإل لئة  هن بي  هعدل ب  ههكوي   هشعشلبم  1-3
  ههعلشل ش  وحت   هعكل  هشعشلبم     ه لةلذ  هفكبي  ف 1-4
  هإله   1-5

  

 المقدمة

 أثر المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري 
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

الشكل والتكوين 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

دراسة وتحليل ألثر 
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

دراسة نقدية ألثر 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
 قطاع غزة

 
 الخالصة

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 

 

 الخامسالفصل 

 

 الخالصة

 الفصل السادس

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
)ساحل قطاع غزة 
 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

 يتائج الدبامة 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 
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 تمهيد 3-3

ــر  فرر  ههشررلم  هنلحررث و هقررلبئ ب شلرر   أةشلرر  ق رروى  هشفررلةلم  ألوهلرر  فرر   هتب  رر   هدصبيرر  ن ذ تعتب
وشفربت ذ  هعهقرلذ  ههر  هربب   كروي   هشعشرلبم هبرت شر   ههعرب   هر   دل رب  ههف  هتب  ر ةنم  دو ح  

ةن   هف ل بإهقل  دصرب   هر   إلههللا  هنلحث قومل وش   م   دل ب  هعكل وإل لئ ا  ههو و   ملبيد
ونعرض  هشرت بس  هشعشلبير   هعرميب  ن ذ    هشعشرلبم و ههكوي    ه لةلذ  هفكبي  ف   ههعلشل ش   هعكل 

 و هوصلف     هم ةن   هف ل نشدلقع  شوهوع  تهل   هعهق  بي   هعكلإلن  هعهق  نش ل ةن   هطبح  وي  

 مفهوم التكوين المعماري  3-2

 ي تعريف التكوين المعمار   3-2-3

   به شلرر   دل ررب شعشلبيرر  وفقررل    ههكرروي  فرر  فرر   هعشررلب  نادررا هبررت ع  شررل هعرركيه  شهكلشررل"لعررب
فررر  هدل رررب شهو فرررق وهنعرررل ألدشرررلط و هقرررلذ وأ رررلهيب شبهنطررر    هشهطهنرررلذ وصلفلررر  وتو فررر   هعشرررل

 .1"نلهشوق 

   2"ه شلم ألمنلهد ن   و ألبض هدصلم  هكه  علشه  هعكل " ناداولعب  كنه. 

   هشبهنط    دطنل لذ ش  ش شو   و ه شل    هفبت ف  ي يب شعشلبم  هكوي  أم "كنه  نل ولعب  
 ش هشر  حل رلذ ههبلر   إف ونلههله  و همتو  و  دبملب و هإلعوع و هبهل  هبم   ش ل  هدفعل  بوصلفها

 يه ربت وبرتودمل  هوصلفر  ههر   كهشرلهللا فر  ةلشرل  رلشه هش رل و  دطنل رلذ  ألحل رلس ةرنم شر  شرل
 3."نلهش هش   هها لفقت  م وش  ةويها ش   هشعشلب

   شهل  يهم هاتيهمل    طبيق هدصلم ش شو   ش   هعدل ب ت إلل  أل " نادايو ذ كنه   أ ولشك 
وهطهرق   نعهرمل  ههرهحرتت نكلفلر  هو  رت ةرنم  هعدل رب نلهد رن    و أل سحلكم ش   هعهقلذ  هطلب

 ش   ه ه  ش   ههعكلهذ يهعلشلف  حللها  و  د ل   كهش  هعكيل )هكوي (  ه  دهلا ةنم  هعشهل 

                                  
 م.1184ت ب  هشعلب    هقلةب    -"التشكيل المعماري"،)كتاب(لحي  :  حشوت   1
 .م1161 هب ش  ت. بت  هنلق   بب ةلم  ت ب دمه  ش ب)كتاب( "أسس التصميم"،بوببذ :   كوذ  2
 م.1978 هقلةب   و هدعب  ههطنل   دلف  ت ب  الرابع" الجزء العشرين القرن  عمارة"  بفل :  لش   3
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و ه رشلشلذ يهكلشرل أهرؤتم هرا وصلفر  شعيدر   لو دفعلرأهحرلك  ح را ونوقرا  هشرل  شلهلرل ) ههكويدلذ(
 .4"فيمل شفموم   دهفلع ش   ه شلهللا

 أهمية التكوين المعماري  3-2-2

 هميئر   هفبيرت   ههر  يرهم  فمرم كهشر   ههكروي  يبرتأ شر  ش رلهللا  هه رشلم  ولشرتدل ةرن   هش رلهللا نشعرلهم ه "

تب كرراوههحررت ةررنم  هميئرر  نطبلعرر   هش ررلهللا  هشررب ت فمشررا   5" بهكلبةررل هه ررن  كيدودرر  و حررت   فلههكويدررلذ  و  

فرر  وهرر  بأ رر    عرركل شبدرر  نررلب   رر ( 1-1عرركل )ش ررلهللا نهرر  فررل     ألعرركلهللاهإلههررذ و   هعررلبمذ 

تب كررايإلههررذ هكويدررا  حيررث ()   ررطو د  ش ررل ً    فررلههكوي   ه تيررت يإلههررذ فرر   ألفقرر  دررا فرر   هوهرر   و  

  هبئل ل  ف   هه شلم.  ألعكلهللا للذ   ه وب   هنةدل  هتم  هشههق  حه  وهو هعلبمذ 

  
 شكل يوضح مقارنة اإلحساس بالتكوين مع استخدام نفس الشكل. المصدر: )الباحث( 3-3 شكل 

عرررشل  ههعبيفرررلذ ههشدعرررا   هشعشلبيررر   ههررر  يررروت أ رررم وأوبرررنه  فرررل  شفمررروم  ههكررروي   هشعشرررلبم لعهبرررب 

 هشههقرر  شرر  قبررل  هش ررشم و هشتب رر   ىهررت   تب كلرر  هش ررشم هدفيررنةل  فبمررن   هفمررم يررهم  ررللذ   ه رروب  

وشغرز م  شحققرل  شعرل  شر  شحلطرا وطلنعرا     ه شلم  هشبدتب  أةشل  ىوشت   هشعشلبي   هه  يدهش  همل

ذ بئل رلل هعد رربي  شحرروبيي  وةشرل  هكههرر  و هفررب غ  وشررل لحشهرا كررل شدمشررل شر  هعبيفررلذ و دل ررب وشررؤ ب 

 وإل لئة ن بي  هحقق  همت   هشدعوت ش   هعشلب .

                                  
 .م1117ت ب  هعبوق   )كهلب("، في العمارة البداع الفني -ثالثية البداع المعماري "بأفذ   ه  :  4
 بوببذ :  هشب    ه لبق  كوذ  5
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 هش  ت  هكوبدلش ب تم.وي   هإللب   : عكل يوه   هش ق   ألفق  و ههك2-1 عكل 

هكررب ب شدررهصم  أدمررل عررلذ و هش ررهطلهذ  هشهت إلهرر   نشعدرر لصمررب نله رروب   هرر   هلشرري   هش ررق   وةررو ش شو رر  شرر   هشبب
شرررتبوس هش شو ررر  شررر   ألعررركلهللا هدرررهج  لبهرررل هكويدلرررل  و ه ررروب   هررر   هعرررشلهللا هصمرررب  ههكررروي   هإلرررلب   ههشعررربوع كوحرررت  

 .6:  هعو وت   م.ح  ش تب  ه وب و ههعهيق يهل  نكلف   دل ب  هشعبوع.  هول  و حت  هش ل  ه ش   هعلش  و ههف

 الخصائا البصرية لعناصر التكوين المعماري  3-1
تب  نفمررررررم  ه شدعررررررا    يررررررهم  ألم ههكويدررررررلذ و ههعرررررركلهذ  هشعشلبيرررررر   هتب   ه   هعدل ررررررب  و  
  ألةشلر همنم  ههكويدلذ  و هلا فل   ههطبق همنم  هإل لئة  هن بي  نلههوهل  و ههش يل شر    أل ل ل 

 نشكل  إلههللا  هتب     هدصبي .

 
 

 الشكل  3-1-3
ةو ش شوع  هإلو ة  هه  ه عل  هع    ه  شل ةو  هلا  هن هه ش   ه فلذ  هح ل  وهعط  "

شهعررتت   فلهعرركل ةررو  هررنم لطهررق  هرر   أ ررز  كهمررل شعررًل عرركل  هعرر    فررإن  كررل  ةررن   هعرر   شبكنررًل شرر  

                                  
حلهرر  تب  ررل   هوحررت ذ  هزإلبفلرر     رررهشل    -شحشرروت  ل رر  )فه ررف   هو رررطل     ررهشل  و هه بيررت فرر   هعشررلب     رررهشل (  هعررو وت   م.ح رر  6

 م.2111 لشع   هد لح  -)ب له  شل  هيب(  ق م  هعشلب 

 

الخصائا البصرية 
 لعناصر التكوين المعماري 

 الشكل اللّون الملمس الفضاء

 عكل يوه   هإل لئة  هن بي  هعدل ب  ههكوي   هشعشلبم. 3-1  عكل
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ش شروع  أل ررز   و هقهمرل شرر  نعهرمل  هررنعض وبيدمررل شر   هفب ذررلذ  ت إلهمرل أو حوهمررل   ههر  هحررتت كهمررل 
لنعًل ششيرزً  هرنه   هعر   أو  ه  رم و هرنم ةرو شرلت  لشكر  هتب كرا نرلهحو س  أشرل  هعركل ف رف  ه بيتلر  ط

 .7"يتبكمل  هعقل    طبيق  هحو س  وهكدا   ذد  ألحتةشل     آلإلب وةشل لكودل  وحت  شهشل ك 

 8األشكال لتكوين األساسية العناصر 3-1-3-3

و  لكر   ألعركلهللا كرل هكوي  ف  كا لس لهدقط ههكو   ألعكلهللا  همدت ل  ش   ت   دل ب هبتأ ن
شر  بو ت  كهر  بروهللا  هعلهم نكب وقت . هث أو نعتي  ف   هدقط  هحبك   همدت    هشحل   هنلب  ه  نه 

 كرل أ ) ناهشلدلل  فللشليب شتيد  ف  ٩١٩١  لم "سب بيو  و ههب " أ  مل  هه  هعميب   " هنلوةلوس"شتب   
 لحرتث وشدرا إلر  حبكهمرل شر  ولحرتث ههحرب  فلهدقطر  شعري   ه رلم فر   هدقطر  بهحبير  هبرتأ  ألعركلهللا

 وفر   هش رهوى ل رش   نعرتي  هرا عركل  هر  دح رل ف رو   رط  هعشرل  هإلر  هحرب  فرإن   هعكل لسشق
 ةرنم فر  ول رش  أنعرلت  رهث هرا يدرهج  هعركل فر   بهفعرلً  لحرتث فإدرا  هفب غ هه   ه ط  ش   هحبك  حله 
  .(م هح   هحله 

 
 عكل  هعدل ب  أل ل ل  هو ذ  هعكل  هشعشلبم. 4-1  عكل

 ,Chin, Francis D.K Architecture, Form Space & Order, Van Nostrand Reinhold Company هش تب: 

1979 
                                  

 Accessed 14]شبكز  هدوب ههتب  لذ. -)المؤثرات الدينية أو العقائدية على الشكل المعماري( هشو وم  ت.ةعلم  بوت  شقلهللا شدعوب  7
April 2014] 

8 Alexander, Christopher, Notes on the Synthesis of Form, President and Fellows of Harvard College, 1964 
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 9الخواا الهندسية لعناصر الشكل المعماري  1-3-1-2

   هح م( همل ش شو   ش  ى ) هدقط    هإل    هش هو   هعدل ب  هه   بق نكبةل أ  نلهدصب هه و 
ش  قتب   هشعشلبم  ه   ههعكيل و ههكوي   هتب كمل هه  هزيت  دت    لحلئل  هإلو ة و ه شلذ و هشعلد  

 ف   ه توهللا  ههله : ةنم  هإلو ةيهدلوهللا  هنلحث حيث  هششيز  

  هإلو ة  همدت ل  و ه شلذ  هششيز  و هشعلد    لحلئل  هعدل ب  هعكل  هشعشلبم. 0-0  توهللا 
 مثال تطبيقي المعاني اإليحائية السمات المميزة الخواا الهندسية 

 مصدر

 الصورة

النقطة
 

 هدقطررر  ةررر    رررغب عررر   
لشك  هحتيتم فر   هفرب غ  و 
 هعكل  وهصمب ش  هقرلط  

دمللرر  إلر   شبكررز إلطري   
 عكل.

ههشيرررز  هدقطررر  نلهوهررروح 
و ررررموه   هقررررب    ن ررررربب 

 إلل ل   ههبكيز.

هررررروح  نلهوحرررررت  و ههفررررربت 
 و  هشحههللا أحللدل.

 

مكة المكرمة
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الخع
 

: ةرررررررو الخـــــــع المســـــــتقيم
أق رررب نعرررت بررري  دقطهررري   
لشكررررر     لكرررررو   د ررررررب 
هعرركيل فرر  شهرره  شررل   و 
شش ررل هقررلط   ررطحي  فرر  

   م.

ةرررررررررو أك رررررررررب  هإلطررررررررروط 
وهرررروحل وهاكيررررت   و دررررت 
هغييرررب طوهرررا ههاكرررت عرررت  
 هت ه       ه رلم. و   
هحتيررررررررت طوهررررررررا ل ررررررررش  

 بهحتيت  شها بتق .

يرروح  نررلهقو  و  ررهقلش   
 هعصشرررررررر  كررررررررنه   كشررررررررل 
يررررررروح  بأ رررررررلل كرررررررل   و 
أفقلرررررررررل نلهت هررررررررر   هررررررررر  
  هررررز    و هإلرررر   ألفقرررر  
 قررررل شرررر   هإلرررر   هبأ رررر  

   هز دل.
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يهكو  ش   الخع المنكسر:
هررررو ه  ش ررررهقلشلذ شه رررره  
طبفل نطب  فر   ه لةرلذ 
شإلههفررررررر    و يدرررررررتشج فررررررر  
ش ررررررررررهوللذ ههررررررررررلن  هنعررررررررررل 

 أل ز ئا.

أك رررب شعرررق  فررر  قب  هرررا 
هررررلس هطوهررررا  بررررل دصررررب  
ه رررعون  ههنررر   ههغيرررب ذ 
 هشفل ئررر   ه لةرررا  كشرررل 

 عون  قب  ها كهشل هزيت 
ز تذ حرررررت   هزو لرررررل بررررري  

 أ ز    هإل .

 هحررررررررت  فرررررررر   ههعرررررررركيل  
وهبوب    هإلت م نعرض 
 هحهلررررررلذ هكرررررر  ههطررررررذ 
وهمررررتئ هرررررا يبم  يإلههرررررذ 
نلإلهه  زو للم  وهروح  
   هز ول   هقلئش  نله نلذ

R
esidential  building R

agnitzstraße 
f/A

ustria A
rt &

 A
rchitecture

 

                                  
9
 حتوداو يحدى : الترجع السابق. 
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وةرو  ررت   الخـع المنحنــي:
أدررو ع هنعرررل هطبيقررر  ب رررشا:  
إلرر  شدحدرر  نشبكررز و حررت  
إلرر  شدحدررر  نعررت  شب كرررز  
إلررررررررر  شدحدررررررررر  حهزودررررررررر  
ببيشرررررررررر   إلرررررررررر  شدحدرررررررررر  

 .نقو دي  إلل  

أةررررم  ررررشلها  ههيودرررر  شرررر  
   رررررررررررررهشب بي   كرررررررررررررنه  
 هغدررررررر  فررررررر   ههعررررررركيل  
فلهدررلصب هررا هررزت ت  ررب   
قب  هرررررا ههإلررررر   هشدحدررررر  
أك رررررررررررررب شررررررررررررر   هإلررررررررررررر  

  هشدك ب.

نلدحدرررررررل   هإلررررررر  يهغيرررررررب 
 ههررررررررررا يب  هدررررررررررلهج  رررررررررر  
 رررهن   هإلررر   هش ررررهقلم 
أو حرررت  هإلررر   هشدك رررب  
وبرررررررررنه  د رررررررررت  ههيودررررررررر  
و ه ه ررررر  و همرررررتو  فررررر  

  هشدحد . هإل  
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األسطح
 

ويدررررهج  أســــطح مســــتوية:
   هحب  إل  ش هقلم ف  
 هفررب غ شو زيررل هدف ررا و هرر  
ش هقلم  لبذ شفبت  ولشك  
أ  لحررررتت برررر هث دقررررلط  و 
أك رررررررررب  ش رررررررررل ) هش هرررررررررث  

  هشبب    هشعي ..(

 هإلطرررررررررررررررروط  هشكودرررررررررررررررر  
ههشحررررررررل  هحررررررررتت  ررررررررش  
 ه ط   فله ط   هشحتت 
نشببررررررررر  يإلههرررررررررذ  ررررررررر  
 هرررررررت ئبم و هش هرررررررث شررررررر  
دلحلررررر   ههيودررررر  و رررررموه  

تب     هقررررررررررتب   هرررررررررر    
كرررررررررررررررررررنه  ه  كلدرررررررررررررررررررذ 
 ألهررررهع شدحدلرررر  بررررت  
ش  ش هقلش  فل  هيودهمرل 

هإلههرررررذ  ه هرررررزت ت   كرررررن
 رررررش   ه ررررررط  ه  كررررررل  
شقعرررب  ههرررت إلل  و شحرررتنل 
ههإلرررررلبا ششرررررل يزيرررررت شررررر  

 حت   هعكل.

 هشببرر  يرروح  نله رركو   
 هش ررررررررررررررررهطيل يرررررررررررررررروح  
نلهحبكررر  نله رررلم  هشحررروب 
 ألطررروهللا   هش هرررث  هغيرررب 
شه لوم  ألههع يوح  

فررررررررر   ه رررررررررلم  نلهحبكررررررررر 
شح رررررررررررررره   ههررررررررررررررهعي  

   ألكببي .
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ش ل أسطح غير مستوية: 
 ه ررررررررررررررط   هشإلبوطرررررررررررررر   
و ه رررط   هششررروا و ه رررط  

  هكبوم 

هكررو  ةررنم  أل ررط  فرر  
 هغلهرررب ذهفرررل نةدلرررل  و 
و قعلررررررررل ههفررررررررب غ كلهقنررررررررر  
ش ه  ونعهمل   لعط  
هررررا يب  نله نررررلذ كله ررررط  

  هشلئل ش ه.
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األجسام
 

وةررررر   أجســـــام منتظمـــــة:
أ  ررررررررررررررررلم ن ذ  هملكررررررررررررررررل 
 هشهشل ل ف   ههكوي   ش رل 
 هكررررررررررب  و همرررررررررربم  ه ه رررررررررر  

 و هشكعب.... ه 

هكه ب  أل  رلم  رشلهمل 
شرر  عرركل ةيئهمررل. ف ررش  

وفر    ععلع ف   هت ئب  
 هشههعلذ د رتةل ألهرل 
فرررررر   هكررررررب  و  أل  رررررررلم 

  هشدهصش 

هعطرر  هلحررل   هررا  هقرر  
نرررلههكوي   فرررلهكب  هعطررر  
هح ل ررررررررررررررل نلهتحب رررررررررررررر  
) هحبكرررر ( أشررررل  هشكعررررب 
و همبم فلعطلل  هح رلس 

  نله نلذ و ه كو .
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 األجســام الشــبه منتظمــة:
وهعشل  أل  لم  هشدعوبي  
و   ررررررررررطو د  و هشإلرررررررررربوط 

 .. ه 

هصمررررررررررررب فيمررررررررررررل  ررررررررررررش  
   هطله   هه  هه م بمل 
 ألعكلهللا  هش رهول   هعرنا 

 شدهصش .

 هعررررررركل  هشإلبوطررررررر   و 
 هشدعررررروبم و درررررت زيرررررلت  
 بهفل رررررا هعطررررر  هلحرررررل  
 نله شو و هعهو و  بهقل .
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http://www.mimoa.eu/projects/Brazil/Niter%F3i/Niter%F3i%20Contemporary%20Art%20Museum
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=yzumOomCYbOEMM&tbnid=bA7RCjuw3vRZQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fotopedia.com%2Fitems%2Fanboto-x5dkCgTwodk&ei=emK4U87SIsPiywPPkoDAAQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNFi2ihZUSJ31T7HF0qw6s8ym7ApxQ&ust=1404678826788977
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=yzumOomCYbOEMM&tbnid=bA7RCjuw3vRZQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.fotopedia.com%2Fitems%2Fanboto-x5dkCgTwodk&ei=emK4U87SIsPiywPPkoDAAQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNFi2ihZUSJ31T7HF0qw6s8ym7ApxQ&ust=1404678826788977
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iK0X5IQ36i3wUM&tbnid=BKK0qhhwP5SW7M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fen.urbarama.com%2Fproject%2Fnew-area-terminal-madrid-barajas-nat&ei=amO4U9nvA-TNygOfuoJw&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNEvdDaZwzYYjZytFXbvGdRFZ85_iw&ust=1404679402478032
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iK0X5IQ36i3wUM&tbnid=BKK0qhhwP5SW7M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fen.urbarama.com%2Fproject%2Fnew-area-terminal-madrid-barajas-nat&ei=amO4U9nvA-TNygOfuoJw&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNEvdDaZwzYYjZytFXbvGdRFZ85_iw&ust=1404679402478032
https://www.flickr.com/photos/capitolshotsphotography/5965309908/
https://www.flickr.com/photos/capitolshotsphotography/5965309908/
https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oo8Tp-Tauw_v_M&tbnid=wZ_CglRSfc0rgM:&ved=0CAQQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Froryrory%2F8251833265%2F&ei=RGe4U4iuMIPNygOG6YKQAQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNE_GqooZaEGrJR3B7-rdZLhgwKwhA&ust=1404680228031503
https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oo8Tp-Tauw_v_M&tbnid=wZ_CglRSfc0rgM:&ved=0CAQQjB0&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Froryrory%2F8251833265%2F&ei=RGe4U4iuMIPNygOG6YKQAQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNE_GqooZaEGrJR3B7-rdZLhgwKwhA&ust=1404680228031503
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 األجســـام الغيـــر منتظمـــة:
  يإلهرر  هكرروي  وهعرركيل 
ةررنم  أل  ررلم ألم قل ررت . 
فرره هصمررب  ههعبيررب نلهدصررلم 
و ه نررررررلذ  هو  ررررررب هوفبةررررررل 

 نلههكوي   هشعشلبم 

  يإلهرررررررررررررررر  هكرررررررررررررررروي  
وهعررررركيل ةرررررنم  أل  رررررلم 

 قل ت  ألم

هررروح  نلهععرررو ئل  و رررتم 
 هشبكزيرررررررررر  و  ح ررررررررررلس 

 نلههعهذ ) هنلحث(
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 الترجع السابق. بتصرفو التصدب: حتوداو يحدى:

 العضوية والهندسية األشكال 3-1-3-1

  ه رشلذ برنعض وههشيرز  ل ردل هم  هطبلعر  ههروه   ههر   ألعركلهللا ةر : أول: األشكال العضوية
 و رللت  شعمرل  و د ر لشمل بيئهمرل شر   ألعركلهللا وهكيرذ    هحرلت ذيرب   د رللبل   هإلطروط كك رب   هشعهبك 

هكويدلهرا  فر   هشعشرلبم  لقهرنس  ألحلرل  نعرض وفر   ألعكلهللا  هكوي  ف  بئل   كشهحكم   دهفل ل  شبتأ
 و هقو  رت  هقرو دي   ر  هشلشرل يبهعرت ذلهنرل  هرنم  هدحهر   هعركل فيدرهج     د رللبل  هحرب   هطبلعلر   ألعكلهللا

ر هش   وكرا  طبلعلر   هرول  شدحوهر  ككههر   هدمللر  فر   هكههر  فهصمرب   همدت رل   ةرو همرل  هبئل ر  كلعف
 .(5-1 ههعبي  كشل ةو شوه  نلهعكل ) و و شل  هطبلع 

  
  ههكويدلذ  هطبلعل   هغيب شدهصش  و  د للبل .:  وب  هبي  5-1 عكل 

 al-hakawati.net&ar.cyberdodo.com : هش تب

ود ب وشعلت ذ هحكشا ةو عكل   أم عكل يإله  هقلل لذ ةدت ل ثانيا األشكال الهندسية:
هعب   ه   هعهوم  أ   ههبت ئل   هول   ناعكلهللاوش كدا  أتو ها دل     هه   د ل ةدت    وقت ه ا 

  ويوه  هحكشمل هو ن  وقو  ت شحتت    همدت ل   هه  ألعكلهللا  هههعكلهها هشيل  فا نحذ همدت ل  
 .عكلهللا  همدت ل   هشبكن   و ألن لط(  ألعكلهللا  همدت ل   ه6-1 هعكل )
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بديويوب  و ههر  هعهبرب شر   Seagram شلب  
و ههر   "هشرلس فرل  تيربوم" هششيرز    أل شرلهللا أةم

عرررررركه هقهيررررررتلل  هنعررررررا  هك يررررررب شرررررر   أ ررررررنحذ
 رش  نلهعشرلب  ل بونرأو و  أشبيكرل هشعشلبيي  ف  

 .(Less Is More هشل ل  )

  دف رررا شررر  ه رررشلم فدهررروبم  "بوبررربذ فدهررروبم " هشعشرررلبم  هعرررميب بيرررذ و هرررت  
  ونهر  و هكآنر  همدت رل  و هغشروض   ألعركلهللالهح  نا  ههعقيت و ههرت إلل فر  

 .(Less Is Bore) هإللة هشبتئاهاكيت  

  وب هوه  أعكلهللا ةدت ل  ن لط  وأعكلهللا ةدت ل  شبكن .  :6-1 عكل 
 .ةدت    هشنلد  نلهكهل   ه لشعل  ههعهوم و ههكدوهو لل نكلهوبيوس هش تب: ش ش   شحشت )شحلهب ذ دصبيلذ  هعشلب ( هطهب 

 وناللّ   3-1-2
 هر   و  شر  قبرل  هشعشرلبم نو هرا يب ف ريوهو   و رلكوهو   هه ر  ههعلشرل شر   د رب ه  أةشل 

و  فر   ههكويدرلذ  هشعشلبير  يرهشك  شر   ررللذ   هشعشرلبم هطبلعر   إلهلررلب  هه ر فمرم  وشر  إلرههللا   د رل 
 دطنل رلذ  ه إلهرقفر   هعشرلب    ألهرو   هحتيرتفعدرت  و فمشمل ش  قبل  هشههق    هتب كمل هشب ت   ألش ل هفكب  

 ههروهب.....  هر (  ولعهبرب  إلهلرلب  - ه روع - هب حر   هدف رل  -  د ر لم - هفبحر  -شإلههف  ش ل )  هحرز  
 . ةن   هعد ب أةشل   تب   هإللطئ  ف   هه شلم هعذ   ألهو  

   
 The new Seattle Public Library NEW YORK: هدوع   هإلت م  ألهو   ف   هعشلب   ه شلم  7-1  عكل

 10 هش تب:  ."ب م كوهملس"ههشعشلبم 

                                  
10
 .هندمة التبايي بالكلدة الجاملدة للللوم والتكنولوجدا بكالوبيوس مستحو محتد )محاضرات يظريات اللتابا( لطالب 



 

 -25- 

 ون تعريف الل   3-1-2-3

  ههرا يب أو ةرو  هعري   ههر   ألعرلل   ر   هشردعكس  هشهرو    هععلع نادمل و   هه   صلةب   هفيزيلئيو   لعب "
 أم ها هلس وةو هح لس  هشهو    ههو     أو  هشلت     هجلد  و    هعي   عنكل   ه   هف يوهو  

 .11"و ا  هإل وة  ه  شدمل و  د ل   هحل  ههكلئدلذ  هع ب   ه ملز إللبا و وت

  هدررهج  رر     رره لن   هن رربي   ألعرركلهللا ررطوح    ررف  شرر   ه ررفلذ  هشد ررون  ههرر" نادرراولعررب  كررنه  
 هرنم ل رل    ععلعو لعهشت  ه  هبتت  ه طوح  أ  هههو   هشدعكس    هه   هشإلههف ا هشو ل هألطو هللا

  .12"حل    هن ب

 13ون الل   وخصائاطبيعة  3-1-2-2
 و   هث إل لئة بئل ل  يهم هعبيفا وهو لفا ش  إلههملهه  

 

 و . عكل يوه  طبلع  وإلو ة  هه   :8-1  عكل

  HUE األصلية : الصبغة أول

 أ ل رل  أهو    هث  هه دهش يو   هه  هحتت شوقعا ش   هطيذ  هشبئ   هنم و حت  ش  إلو ة  هه  وة  

  أل ل ررل   ألهررو  هشررزا ةررنم  ى أإلررب   ولشكرر   هح رروهللا  هرر   ررنغلذ  ألحشرربو  و ألزبق   أل ررفبوةرر  

 بتب لذ شإلههف .

                                  
 .1118ت ب قلنس  هبدل  ون"، "الظهار المعماري والل   هحب هلد   ببل  و  يدوب   شلعيل: كهلب  11
"  بغداد تشكيل واجهات المجمعات السكنية وأثره في المشهد الحضري لمدينة بت  هب زق  د يل كشلهللا و  نلس   بم فوزم  وبق  نح ل  " 12

 م.2118  5   هعتت 26ش ه   همدت   و ههكدوهو لل   هش هت 
13 Kornerup A.& Wanscher G.H., Methuel Handbook of Color, Eyre Methuel, London0810. 

 الخصائا الرئيسية لل ون 

 HUEالصبغة األصلية  VALU الدرجة CHROMA التشبع
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   Valueونية( الدرجة )القيمة الل  ثانيا: 
  ألبرررررلضهررررو   هو حرررررت شرررر  وةرررر  هعدرررر  هصهيرررررل  ه  

 آإلررررب   هإلررررلهة  وةرررر  نشعدرررر هأل رررروتة ه هإلررررل
و  هبشررلتم  هشهررتبا أ  ألبررلضو  هوهرر  كشلرر   هه رر

 هررررنم   أل رررره و   هه رررر  ههرررر هشهررررل    أل رررروت و 
و  هههررررو  فرررر   هش ررررلح   كررررس  هه رررر ىلحررررتت شررررت
  هشهود .
  CHROMA  ون(التشبع )شدة الل  ثالثا: 

   Saturation أحللدللطهق  ه  ةنم  هإلل ل  
و  ف   هش لح  ولق ت بمل  إلهه  ك لف   هه  
و   ههحذ  نغها  هشهود  وكهشل ز تذ ك لف   هه  

 . أل هل 

 14األلوان والعمارة 1-3-2-3
 أحت ةو و   هه   أ  حيث و لقلً   بهنلطلً   هع وب شب  ه  إلل   و هعشلب   لش  نلهفدو    ألهو    بهنطذ
   ولشك  تب    ةن   هعد رب شر   رت  درو ح  ةر :ه لةها لشك    حيث  هبدل  هشو ت  هشدصوب   ه فلذ
 ن ربم   ه رلهللا  شهلر  فر  كل رهإلت شمل  وهعركيه  فدر  كعد رب  ألهرو   ه رهإلتم حيرث :الفنيـة النواحي

  هعركل إلرههللا شر   هشإلههفر   ههكروي   دل رب ههاكيرت ل رهإلتم كشرلت  و هشعرلة  ههكروي   هشعشرلبم  بري 
 .نلهو  ملذ  ههكوي   دل ب كإبب ز وهكويدا نلهشبد  و  ح لس
 وهرا يب ذ إلرو ة   رهإلت م إلرههللا شر   هشعشلبير   ألذرب ض هإلتشر  و   هه ر هوصيرذ :الوظيفيـة النـواحي
  ك رمل أو  هحرب ب  تب ر   شه رلة فر  و   هه   كل هإلت م  هشبد  إللبا أو ت إلل  و    هشإلههف    ألهو  
 . ه حب ول   هشدلطق ف  كشل

   د رل  إلتشر  نغربض  هشعدولر  نرلهدو ح  أك رب همرهم  هحتي ر   هعشلب  أ نحذ حيث :المعنوية النواحي
 وإل لئ را  هطبلعر  فر  شتهوهرا هرو   وهكرل    رلكوهو لو   هو لف ريو  هرا يب ذ شر  همرل هشرل ونهر 

                                  
 م.2116زةب  " كهل   هتب  لذ  هعهلل   لشع    التكامل المعماري بين القائم والمستجد هقطل    حشت  بت  هشدعم  ب له  شل  هيب " 14

 
 HUEو  هتب لذ أ ل  هه  : ب م بللد  1-1 عكل 

 Valueو  وقلش   هه  
 Chromaو هكبوشل 

 Encyclopedia Britannica ,Inc:  هش تب
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 و   هه   بإله   هدلب وهو    هتم هه  يبشز  ألحشب و   هه   ش هً  فد ت  هلا  ههت ه  ل هإلتم حيث     ي لبل
 . هشل  وهو    ه شل  هو   هه  يبشز فمو  ألزبق 

 النسيج /الملمس  3-1-1
  هشعشلبيرر   هشكودرر  ههشبدرر   أل ررط يؤكررت  هرر  طبلعرر    أهعلشررل  هشعشررلبم شرر   هشهشررس ي ررب 

 هشإلههفرر   ههرر  دب ةررل  حيررث  و ألعرركلهللاوصلفلررل وفدلررل  فررلهشهشس ةررو  هشصمررب  هإلررلب   ه ررطوح  ههكويدررلذ 
 هشعشلبير   وبمرنم  ههك رل  ل رهطل  هكشهر   رللذ    أل رط  ههك رلال هإلتم  هشعشلبم  هعتيرت شر   هشرو ت 

  فر   هدعوشر  و هإلعرود  و ه رهن  و هعرفلفل  وكرنه  ولعرشل نهر    إلرهه   ههكوي  و ههعركيل  هشعشرلبم 
قررلئه "بررتو   "Site Planning"فرر  كهلنررا  "هيرردش "كررلف    وقررت أكررت ةررن   هشفمرروملعررشل  هزإلررلب  و هدقرروش

 هشهشس وهدوع إلو ة  ه ط  هفهقرت  شهلر  هد ريق  هشوقر   د رب  ةلشرل وه رن   قرل هرا يبً  فر   هشعرمت  
أو  هه رلشلم  ههر  هربى  ر  نعرت فرإ   هعدل رب  وفر   هو  مرلذ  هبدوب شلر  ."15وه ن  كعلهم بتو  أهرو  

 هكبيب  كش ك  شدفبت هرش  ش شعرلذ  ركدل  لشكر  أ  هدرهج هرا يب  فر   هشهشرس و ههكروي   هعرلم هه رشلم 
  هشدطق   و  هش لوب   ه كدل .

نررلههشس  أم لشكرر   هعررعوب نررا نررلهعي  وكررنه    شررسه   هعررعوب نلهد رريج لكررو  شبئلررل قررلنه هه   
حيث لعط   هشهشس  هدل م  دطنل رل نلههرادق و هإلفر   و هشهشرس  هإلعر   هرنم ي يرب  دهنرلم   د رل  لعطر  

و ه ررطوح    ه ررطوح  هبب قرر  هعكررس هررو   أك ررب شرر   ه ررطوح  هت كدرر كررنه  فررإ   دطنل ررل نلهررت   و هقررو   
هدلحل   هن بي  فإدا لش ل ودصب  ألةشل   هد يج ش      هإلعد  هشهة أعع  أك ب ش   هشه ل  و  هدل ش 

 و  ف   هعشلب  حيث صمبذ أةشيها نعت هي لت وصموب شو ت بدل   تيت . أةشل  كلهعكل و  هح م و  هه  

  
فرانث لويـد رايـت، ويظهـر فيـه تعـدد لالطائر  أجنحة ىمبن

 .مثال( )الخشب التكسيات التي يستخدمهاو  المالمس
، وفيـه تـرث الخرسـانة "لزهـا حديـد" المركز العلمـي فـي ألمانيـا

 على طبيعتها وتطويعها في تنفيذ ملمس ونقوش مميزة.

                                  
15
تأثير العنصر المائي بمالة ماجستدر " :محمد  سعيد مصليحيوالسيديطال عن ) أمدنو أحتد توقدق : حسابات التناطق التفتوحة الحضرية. 

 م.(2119وجاملة عدن شتسوالداخلية" في تصميم الفراغات المعمارية
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  "هبيهررب  يزدشررل " شبكررز و ك ررب ههفدررو  فرر  كوهوشبرروس

 . هتشج بي   هح ب و هز لا ف   ههك للذ  هإللب ل 
  وقرت هشيرز "هدوبشرل  فو رهب" St Mary Axe 30 شبدر 

 . هدل ش نل هإلت م  هو  ملذ  هز ل ل    ةن   هشبد
 أةشيهمل ف   هه شلم. ى:  بض هنعض دشلنا  ههك للذ  هإللب ل  وشت11-1 عكل 

  هش تب: ش ش   شحشت ) هشب    ه لبق(
 الفضاء  3-1-4

لحهروم ةرن   هعركل بو روت شحرل   ه  هعكل وفمم  ههكوي   هشعشلبم هرا   يرهم  هتب   كهشلهللا  ه 
 ه بو وت  هفهرل  و  لشكر  فمرم  هفهرل   ه   فه لشك  هعبيذ  هعكل و هعلبهلً أ هو فقلً  هشلولعبب  دا 

 هعدل ررب  ههكويدلرر   أةررم    هنررلب  هقرر   هعرركل شرر   هفهررل  شرر  كرربو رروت  هعرركل  وشرر  ةررن   هشدطهررق لش
 ههشدعا .

 و  هغرره    و  هشههررشد  فلررا   و شررل دررب م كه ببرر     طررلبولعررب   هفهررل  نادررا:" كررل  هش ررلح  ت إلررل 
 نانعرررلت هفهرررل  عررركل شبئررر  ذيرررب شهشررروس لعرررت إلل رررل   و  رررف  هههرررو  ""  هرررن  فرررل  16شبئلررر  إللب رررا

 .17"وشقليلس  ولعهشت كهلل  ه  شل لحل  نا ش   دل ب ويهعي  نلهعكل و دل بم

 د ررررملبةل بو  ررررط   دل ررررب  هعرررركل  وهبررررتأ  هفهررررل  ذ نررررلهصموب شرررر  إلررررههللا  حهو ئمررررل أو هحتيررررتةل أو 
 : 18وه دذ  هفهل  ذ   هشلت   ه  شو قعمل

 .وه ل ت  ه  فمشدل ها  هكهه   ههعكيهل   هإللب ل  ههشبد وهحتت  هحل  فضاءات خارجية: 1

                                  
16
 عبد الرازقو يجدل كتال و عباسو مري قوزي: مرجع مابق. 
17
 م.2102التنصوباوجاملة "و  نحو تشكيل معماري مستدام باستخدام الخاليا الكهروضوئية "بمالة ماجستدر  :مروا عاطفو الهادي م. عبد 
18
 الترجع السابق. :مروا عاطفو م. عبد الهادي 
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بهتلرر  إلررل  يررودس لصمررب هحتيررت عرركها  هإلررلب    بررب  شبدرر 

ـــ"شحشرررت :   هفهرررل   هشحرررل .  هش رررتب: ش رررش   بلديـــة  ىمبن
 م.2111نحث ذيب شدعوب  خان يونس دراسة نقدية وتحليلية"

شهحرررذ  و دمرررللم ديويررروب  لصمرررب هحتيرررت عررركها  هإلرررلب   
  بب  هفهل   هشحل .

 . لبق هشب    هشحشت :   هش تب: ش ش  
  هإللب ل .:  بض هشنلد  هوه  شفموم  هفهل  ذ 11-1 عكل 

 يحيع الشكل ذاته بها ببنية معقدة او بسيطة. فضاءات داخلية: 2

  
عررربك   ود ررررو   لصمرررب   حلطرررر     هفرررب غ  هرررت إله  هشبدرررر

 هو هررح  ههفررب غ و هح رروهللا  هرر  فهررل  ذ ت إلهلرر  ششيررز . 
 . لبق هشب    هشحشت :   هش تب: ش ش  

بهتلر  هدرت   لصمرب   حلطر   هو هرح     هفب غ  هرت إله  هشبدر
 ههفب غ و هح وهللا  ه  فهل  ذ ت إلهل  ششيز .

 . لبق هشب    هشحشت :   هش تب: ش ش  
 :  بض هشنلد  هوه  شفموم  هفهل   هت إله  و هشحل .12-1 عكل 

 واقعة بين األشكال ممتزجة ومتداخلة معها. -شبه مفتوحة فضاءات متوسطة: 1

  
هرررت إلل  هفهرررل  ذ ههشعشرررلبم  عفرررب طوقرررل    بهتلررر   شرررل   شبدررر

 هشفهوحرر  شرر   هشغهقرر  فرر   هه ررشلم يإلهررق بيئرر  شحبنرر .  هش ررتب: 
Top Architects Middle East_Jafar Tukan, p285-305 

فهررل  ذ و قعرر  برري     هشعرربض  هرروطد  ههفدررو    شبدر
 أعكلهللا ششهز   وشهت إله  شعل.

 محمد : المرجع السابق. المصدر: مسمح،
 :  بض هشنلد  هوه  شفموم  هفهل  ذ  هعنا شفهوح .13-1 عكل 
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أحللدل  ل عب شعمل هحتيت ةن   هعكل  فهلٍ  شعقتٍ     وقت هعبب  هكهل  هشهدو   ن ذ  ههب كيب  هشعقت 
ن ذ طرلن  شعقرت شر   شعشقر  ذيرب أ   هشعشرلبم لقروم بتب  ر   ش   هفهل  ذ ألم  ألعكلهللا  ه لنق  يهن 
 ."ببدلبت هعوش " شلب  شل هشيزذ نا بن لط  ش ل  هتب كمل تم   ل  هح وهللا  ه  دهي   شهكلشه  بذم 

  ى ةشررل  هعرركل و هفهررل   لكشهمررل  دل ررب  لدولرر  أإلررب ه   هعد رربي   أل ل رريي  فرر   ههكرروي   هشعشررلبم 
و  فلهقلش   ههوئل  شرل ةر  ه  كدهي ر   دعكرلس  هكههر   هر   هفهرل  بو روت ش رتب هروئ  وكرنه   هه ر

 هنم ةرو  رف  ه رط   هعركل كشرل  هشهشرس  و  هد ريج  أشرل  هإلر  فمرو  هعد رب  هشهو  رت فر  كرل شكرل  
 .ي   هعدل ب ولعطيمل  هشهشس ولف ل بي   ألهو  ولحتت  ألعكلهللا وكههمل وفهل  همل ويبب  ب

 في التعامل مع وحدة الشكل المعماري المعمارية التجاهات الفكرية  3-4
 هعبيذ  هعشلب   3-4-3

 ررلحب  ه ه لرر   "فهرربوفلس" مررت هقررت  بفررذ  هعشررلب  نرراك ب شرر  أ ررهوب وأك ررب شرر   ررلغ  شدررن 
 "عريبي  عريبز ت"طربح هعبيفرلذ  هشعشلبير      ذيب أ   هنلحث  شت ههر ه شلهللا(- هشهلد - هعميب  ) هشدفع 

 هر   رت  إل رلئة كرل شدمرل يإلرتم شتب ر    عرهشلهللاف  كهلبمل "شنرلتئ فر   هفر  و هعشرلب " هشرل فيمرل شر  
 :19و ة  نعيدمل

 " هعشلب  هكوي  وصلف  Function Composition  يؤتم أذب هل هد لدل  وشهطهنلذ حللهلا بو لئل
 ." هش هش  وزشلدا شكلدل  وشلتل  وبهب ن  و يق نحلل 

 "  همل ش هوللذ وحل لذ  هش هش آفدل  علإل   هعكس ش  إلههللا شدع أت   هعشلب". 

 "هعشلب  ة  نه   هف   هنم يهإلن ش   هشلت  بكيز   وش   هفعل و هإلللهللا و يه  هإلدهلا ". 

إلبذ  هعشلب  ز    حيثى ولهح  ف   ههعبيفلذ  ه لنق   ههبكيز  ه   هوصلفل  هلب  و هف  و  بت ع هلب  أإلب 
ن ذ طرلن  و   شرب شدن بت للذ  هقب   هععبي  نلةهشلشلذ هدصيبير  ن ذ طرلن  هدرلفبم و ف  وقهدل  هحلهب 

فلشررل برري   هقررلئشي   هيمررل و هشدعررغهي  بمررل  وقررت صمرربذ  هعتيررت شرر   هدصبيررلذ و أل ررس  ى أإلررب  شررب هررو فق  
شدمررل  ه رروب   ه رردل ل  و  ررهإلت م  وأ ررلهيب  هه ررشلم وأدررو ع  هشنررلد  فرر  ةررنم  هفهررب   هشمشرر  هعررت  أ ررنلب

  و  ز هذ  هعشرلب  حهر  و هحبوب  هعلهشل  و  دفهلح   قه لتم... ه   هإلب لد   هش هح  و هشو ت  ه تيت 
                                  

19
 م .0895" كتابو الداب اللربدةو مبادئ في الفن والعمارةشدرزادو شدرين أحسان: " 



 

 -31- 

  هؤكرت  رتم دهروب ةرن  نا لهيب و لحلذ  تيت وهفدودمل ةنم  ههحص  هبفت  هشهعوقي  و هشهعطعي  همل
 ت ع. هبئب  هعنب ش   هقتب   ه   ههطوب و  ب

هإل ررلة ش هررت ذ وأنحررلث   ههرر  هشعشلبيرر  و هحبكررلذ  ههدصيبيررا تب  رر  ةررنم  هشررت بس وهحهررلا
دلحلرر    ه لةررلذ   شنلعررب  ن رروب همررهم فقرر  نطرربح ةررنم  هشفررلةلم وشدلقعررهمل  فهررن   ه ررا  هنلحررث  ى كبررب 

ونهرر   ههرر  همررم ةررنم  هتب  رر  وةرر  ) أل ررهوب  هرروصلف ( و) أل ررهوب  هعهرروم(  و  هفكبيرر  ن ذ  هعهقرر  
ه تهل   هعهق  شل بي   هعركل  ى نغبض فمم ةلني   أل هوبي  و هشقلبد  بيدمشل  وةن   ل ل بدل شب  أإلب 

  هع وب. ىو هوصلف   هه  أبقذ  هشعشلبيي   ه  شت

 )اآللي( األسلوب الوظيفي  3-4-2

 تعريف الوظيفية 3-4-2-3

  أل ل رر  هو  ررب  مررلأد هوصلفلرر  نشعدلةررل  هو  رر  ةرر  "وقررت  بفمررل  هررتكهوب  بفررل   ررلش  نررل  
هنعل  لاه شل   ألعكلهللا هه  ه د  ش    همل  و   لكو  همل ش   هشملمهؤتم   أ  ةو  هش دو   هألعلل 
  وهكدمرل هرم تهيل  و ببةرل   هه و  هوصلئذ  وةن   هشفموم لكلت يبتو كلهبتيم     هحهلا   ألذب ضهمنم 

  و رررل  20"فررر   هع رررب  هحرررتيث ه و  لرررل  ههنل رررله رررن  دصبيررر  فررر   هعشرررلب   و هرررتبس  و هدرررلقش وههنررر  
هعبررب  رر  دف ررمل وةرر   هحلررل  و هرربوح و    هوصررلئذ  أ " قررو  هبيررت  أدمررلههوصلفلرر   هرر    رريهفل هعبيررذ 

ةرررر   هشصمررررب  هإلررررلب   ههقرررروى و  حهلل ررررلذ  هت إلهلرررر   و هوصررررلئذ   ألعرررركلهللاو    أعرررركلهملهنحررررث  رررر  
  وةر  فر   هعشرلب  أحرت  هعربوط  هبئل رل   ههر  ي رب 21كل شهب ن  وشهت إلل وششزوا وشدرتشج" و ألعكلهللا

" هفرر   هعهشرر   قلشرر   هشنررلد  نحيررث ههررو فب فيمررل  نادمررلهو فبةررل فرر   هعشررل  هشعشررلبم حيررث هعررب   هعشررلب  
عرربوط   دهفررلع و هشهلدرر  و ه شررلهللا و  قه ررلت  وهفرر  نحل ررلذ  هدررلس  هشلتلرر  و هدف ررل  و هبوحلرر  و هفبتلرر  

 .22ةدل ةو  هوصلفل و ه شل ل " و  دهفلع 

                                  
 م.1166"  ت ب  هشعلب  نش ب  نظرية الوظيفية في العمارة بفل    لش : كهلب " 20
اقتراح اسلوب معيارى للقياس -"العالقة بين الوظيفية والقيم الجماليةأحشت  ششتوح كشلهللا و نكب  ح لم  هتي  شحشت: وبق   هشل   21

 والتوثيق".
، والمفتوح للمسقع المعماري وأثرهما على البعد الجتماعي في المباني الدارية""التصميم المغلق ت.شح     بت  هكبيم ح  : وبق   هشل   22

 .2118  183-155ش ه   ه لشع     هشل    هعتت  ه لتس  عب  ة
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 ظهور الوظيفية  3-4-2-2

بيررذ شهشرر   شررلب  ن ذ شعررل  بو ت  هعشررلب   هشعل ررب  شرر  شطهرر   هقررب   هععرربي   حررلوهو  ه  ه 
  كرل  هرتى ةررؤ    هربو ت   لشرل   هشطهرق نعرتم  رتوى  أل رهوب  ههقهيررتم  هعإل رل  فر  قدل رلهمم  تيرت 

  دعكل ررلشررل حررتث فرر  ههرر   هفهررب  لعهبررب "فرر   هه ررشلم ونهرربوب  هي ررلت  شررلب  شعبررب   رر  بوح  هع ررب. 
ةررن   ههو ررا دررهج  دررا  شررلب    و  هشررل   و هشرر   لعررها  هش هشعررلذ  هغببلرر  و لل رر   أيررتيوهو ههغيررب 

أب ر  حيرث  ن ذ شتهو ذ بشزي  و هذ هتب   شحلوه  هي لت و ف  هشهش   هعشلب   هعلهشلر   هشعل رب 
 . 23"ك يب ش   هش ششي   هشعشلبيي هبدلم  هشهش   هطب ز  هعلهش   هنم ةؤ    هبو ت 

  وقرررت هحوهرررذ  ”International Style“ ررشيذ نرررلهطب ز  هرررتوه  فرر   هعشرررلب ةررنم  ههو مرررلذ 
 هقرر   ىشررت  ههررتو   هدصررب   هنحهرر ش شو رر  شرر   هعدل ررب  ه لفرر   ههرر  هحقررق  هوصلفرر    ههرر هشنررلد  

شنررلد  هفهقررب ههشررتهو ذ مررل دررهج  د و  ههعرركيل  هشعشررلبم نلهبيئرر   هشحلطرر   و  هشرروبوث  ه قررلف  ههبهررت   
 شب  هدلس ش  شحلطمم  هشعشلبم. نأتى ةن   ههو ا هه   بهفلع شعتهللا ه   حيث هبشزي   هشعبب  و هشعبوف 

ذ شحرروب  ةهشررلم  هش ررشم فرر  فلهوصلفرر   هطبلعلرر  و   هنررلب ذ   قه ررلتل  و ههقدلرر  ههشبدرر  عرركه"
أشررل  همولرر   هشعشلبيرر   هشحهلرر  فقررت    هشررتهو ذ  هبشزيرر  هعكررس دفررس   ةهشلشررلذ ذبكررفهررب  بيدشررل ه  ههرر   ه

ك يررب شرر   هشنررلد   ه   وشهمررل هشهطهنررلذ  هحلررل   هحتي رر ئحررلوهللا  هشعشررلبيو   ههد ررل شدمررل نح رر   ررتم شه
 هو قر  هعبيرب  ر  هقرتم هقدر  فر  أ رلهيب  هبدرل  وهب شر   ه كدل  و  ت بي   هه  لشك  شعلةتهمل ة  فر  

 .24"أل لهيب   ت ب   هشعل ب  أك ب ش  كودمل هب ش  هبيئ  شعلعل  ن ذ  ب  وهقلهيت و قلف  شحتت 

 25وجهات النظر المختلفة في الوظيفية  3-4-2-1

ه رشم  ه رشم  هشنرلد  كشرل أ ةرنم  هدصرب   أ رحلب: لطلهرب أول: أن تصمم المباني كما تصمم اآللت
شو روت ه ربب و هر  ونكشلر  شطهونر   عر    ونه  نلهعهم و هشدطق و هتق  و هح لب  ولكو  كرل  آل ذ

 ويؤتم  شه إلل ل نا.

                                  
23
 [Accessed 15 April 2014]و 2102مابس 01" و موقع بناا تابيخ النشر الرمزية والعمارةأبو الطاممو بمضان: مطال منشوب " 
24
 ممو بمضان: الترجع السابق.أبو الطا 
25
 الوحدا الثامنةو جاملة التلك ملود. ،2مقرر نظريات العمارة  عبد الرحدمو يوبي محتد حسن: 



 

 -33- 

ن ربب   شكلدلرلذ  هملئهر  هرف ذ فر  بت لر   هقرب   هععربي  فقرت  ثانيا: تقليد أشكال اآللت في المباني:
  هشعشرلبيو   نعرض   رهإلتمو  حهرب م هه شلر  وأ رنحذ شوهر     شر   هشمدت ري  دتةش همل شعل بوةل 

 قهرنس  فقرت رناكشهملر آهر  عركل  هر  شنلدلرا  عرل شر  وشردمم فر   ههعركيل   هشلكيدرلذ أ رز   نعرض
   ه رغيب   هبهكودلذ و  هش هتيب  و هعنلبل   هنحلبم  كله ههم  هبو إلب ش  شاإلون  دل ب "هوكوببوزيلا" 

 .لهنلب  ن ل ش  وآإلب لهطلئب ن ل ش   ه لدبي  ش  ششهت  أ قذ نو بيذ  شم"ب يذ"  لً أله

 هع رب  هحرتيث  هشكلدلرلذل رهغل  أ ل رهطل   هشعشرلبم  ومنتجاتها في العمـارة: اآللتثالثا: استخدام 
و هشرو ت  وشرل   رب ةرن  كهرا  هر   هعركل  و  دعرل  ههدفيرن  أ رلهيب  يب    شل لعدلا ةرن  شر  هغييرب فر  أو 

 فيمرل  هشعشرلبم   ههعبيرب ولكرو    هحرتيث ههع رب هدهشر  أ  ههعشرلب  لشكر  وبمرن  هشعشرلبم فر   هدمللر   
 .ش طدًعل   حقلقًلل

 والوظيفية هلوكوربوزيي  3-4-2-4

 ررف   أدمررل أكررتشرر   هشدصرربي   ألو ئررل ههوصلفلرر   حيررث  "هوكوببوزيلررا"لعهبررب  هشعشررلبم  هفبد رر   هعررميب 
  "26ههعرلش فلررا آهر ووهر  شبرتأم  هعررميب " هش رك  هدفربت بمرل  هعشرلب   كودمرل    ررهعشلهللا  هشبربشج ههشراوم  

”The house is the machine to live in”   شنرلد   هشهقعرف  و هإللهلر  شر  هأ   "هوكوببوزيلرا"هقرت   هقرت 
طبحمرل أتذ   ههر ةرنم  هفكرب     هزإللب   و  ه ل ت  ه  بدل  شت  أدصرذ وأك رب هعرب قل فر   هش رهقبل

كرل  شعدلرًل نعرا   و هنم   ”Bauhaus style“هه  هطوب شفموشي   تيتي  : أ هوب  هنلوةلوس  ألهشلد 
 و هررنم ”International Style“  هررتوه هطررب ز ودشرر      وأ ررهوب ه و دررب    هشل لرر  هه ررشلم  هشنررلد 

   ت بي  و هدلس ش   هطنق   هعهلل.ش ل بشزً  ههبأ شلهل   فكل  ةو  هدش   ه لئت بي  بدل  أبب ا  هشكلهب 

  

                                  
26
 م.1176  طنع  إلل    ت ب دلف  ههطنل   و هدعب   هقلةب  : نظريات العمارة، مقرر السنة الثالثة بفل    لش  
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تشـــابه العمـــارة الوظيفيـــة فـــي التكـــوين والتشـــكيل المعمـــاري 
واعتباره تبعا لحاجات المشروع، وعدم مقـدرة الشـكل النهـائي 

لــــال ورتابــــة فــــي هــــذه التعبيــــر عــــن وظيفتــــه  ممــــا حقــــق م
كليـــة المعلمـــين، بمنشـــية  ىمبنـــ-اليمـــين التصـــميمات،)على

مدرســة  ىمبنــ لألعلــىمصــر(،)على اليســار -القــاهرة البكــري،
ـــوس(،الب ـــر جرابي ) علـــى اليســـار اوهـــاوس مـــن تصـــميم والت

 ( كوربومن تصميم مصنع كلود دوفال بمدينة لورين  لألسفل
 

 ه وب  ه   هعشلهللا: ش ش   شحشت :  - هش تب:  ه وب   ه   هلشي : زيهو    هح:  شلب   هقب   هععبي 
  هشب    ه لبق.

 . ألقطلب:  ههعلنا بي   هشنلد  ف   هشتب    هوصلفل  بذم  إلهه  14-1  عكل

 27"لوكوربوزييه"مالمح الفكر عند   3-4-2-1

 هفبيغلذ ف   شل نعت وهك   ه دتوق  عكل  ه   هحفلظ ف  وهههإلة تفريغ المبنى الصندوقي:أول: 
  هدقلر   هميئر   همدت رل  ت إلرل نه  وكل   هإللب    هفب غ ش   هت إلهل   هفب ذلذ نلدتشلا ه ش   ه دتوق 

 - هحرتوت  هإللب لر  -ةنم  هشحلفص  ف  ) هفب غ  هشعشلبم  "كوببو" ه دتوق  وقت حتت  شهش  هحتت  هه 
  ه قذ(.- هفهحلذ

 رت  شنرلتئ  رشلةل  هدقرلت نلهشنرلتئ  "كوببرو"وقرت حرتت  ثانيا: مبادئ العمـارة الحديثـة عنـد لوكوربوزييـه:
 هو  ملذ -وة  ) هش ق   هحب هإلش    هه  هم   هشلتةل ش  قبها ف   هعتيت ش   هه شلشلذ  هشعشلبي   

 .حتلق   ه ط (-بف   هشبد   ه  أ شت - هعنلبل   ألفقل   هطويه - هحب 
نلهطبلعر   حيرث    هق   هشبد ف  "ب يذ"    "هوكوببوزيلا" إلههذ  ثالثا: سيطرة المبنى على الطبيعة:

 هش رك   هرنم دبدلرا يبذرب  أ  ه   هطبلع   وقت  بب    نه  نشقوههرا "  كوببو  ه   لطب   هشبد أكت
 ". ع لبو ألدهعا بي   هحعلئش  أ ش   أك بيبى  هبيذ  أ ف  

  مرلذ  هز ل لر  ههدو فرن  هطويهر  و هو  "كوببرو" دت   رهإلت م  رابعا: تقنيات جديدة لمعالجة المناخ الحار:
  رهإلت م كل رب ذ   ههرفله را    هحب بير   هر   هشنرلد   ههرغوطكل  نحل   هعتت ش   ههقدللذ  ههر  هقهرل 

  هعرشس كل رب ذ ه ” :“ةهعركو  بو رل – ةدربم ” نعركل كبيرب  لقروهللا أ شلهرا هعرشس و ههر  طوبةرل فر  
 .“ هز ل ل  هه دلتيق وصلفًلل ه حلًحل بمل قت أ بى  هوكوببوزيلا   هإلتشمل  هه 

                                  
27
 السابق.عبد الرحدمو يوبي محتد حسن: الترجع  
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 كشلت   هش هح   هإلب لد  نل هإلت م " هوكوببوزيلاهشيز" :اإلنشاءخامسا: تقنيات جديدة في طرق ومواد 
" عوهز – دوبببا كبي هلل " لقوهللا  قتشمل  هه  و  دعل  ذ  ههعكلهذ ف  بذنلها هحقق أ  بإشكلدمل بدل 
  ر  هشلًشرل ش هقل وةو -  هعصم هدعل  –   دعل  دصلم دقتم أ  د هطل  دح : ""هوكوببوزيلا"    دقه

 و شرل  هرت إله   ههدصرلم شر  شهعرتت  نش شو رلذ هدرل ل رش   هش رك  هش رق   هوصلفلر    حهلل رلذ
لحروهللا  أ  فر  "هوكوببوزيلرا وةرن  شرل د ر  فلرا" هو  مرلذ"   فر  ههفهحرلذ هإليهمرل  هششكر   هشعله رلذ
 .هعبيبم  دصلم هه  هقدل  و يه  كودا ش  بهحويها   دعل 

  هوصلفل . "هوكوببوزيلا": ش شو   شنلد  هوه  فه ف   هشعشلبم 15-1 عكل 
 شحشت :  هشب    ه لبق.  هش تب: ش ش  

 )الطبيعي( األسلوب العضوي   3-4-1
 ظهور ومفهوم العضوية  3-4-1-3

وقرت كرل  شر  (  1151-1867) "فب د  هويت ب يرذ" هشعشلبم   إلهبع ش طه   هعشلب   هعهول 
 An Organic“ وقرررت هحرررتث  ررر  ةرررنم  هعشرررلب  فررر  كهلنرررا   شدصبيمرررل وشحرررتتم  دل ررربةلكنرررلب 

Architecture”   ةل أدل أكهب هكم شقتشل  هعشلب   هعهول : شعهدل  هعشلب   هعهول  م قلئه: 1131 لم"
أحشرل     كلهفكب   هش لهلر  و ههعرلهلم  ههر  ي رب أ  ههنر  هن  أبتدرل فمرم  هحلرل  ككرل وهإلتشر  شغرزى  هحلرل 

و  أنحررث  رر  عرركل  لشررت شفرربوض  هيدررل شرر  شلهرريدل أو   شحررتت ذ هقهيتلرر  فرر   رربيل  ههقهيررت  أل صررم

  
فررررر  ه رررررشلشا  "اههوكوببوزيلررررر"هحققرررررذ  هشنرررررلتئ  هإلش ررررر  

 هو  مررررلذ - هعررررميب هفررررله  ررررلفوم  وةرررر  ) هش ررررق   هحررررب
-بف   هشبدر   هر  أ شرت - هعنلبل   ألفقل   هطويه - هحب 

حتلق   ه ط (  وكنه  حقق  لطب   هشبد   ه   هطبلعر  
 ش  إلههللا  ههعلبض شل بي   هفله و هطبلع   هشحلط .

كوببرررو ههو مرررلذ  هز ل لررر   عرررغها نرررلههفكيب فررر  ه  هو رررا 
شدمررررررل كل ررررررب ذ و  ررررررت  هقدلررررررلذ هشعله رررررر   هشدررررررلخ  هحررررررلب 

حقررق  شعمررت  هفدررو   هشبئلرر  ه لشعرر  ةلبفررلبت  هعررشس  فرر 
هطولعرا هههقدلرلذ  هحتي ر  فر   يبربز ةن   أل هوب  وكرنه 

  ههعلشل ش  طبق   دعل  و هإلب لد  و هز لا. 
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و فهه ررشيمل أ  وهكدرر  ةدررل أحررتت  هعرركل  رر  طبيررق قررو دي   هحررس  هعررلم  هن ررلط   حلهرربدل أو ش ررهقبهدل
 28"   طبيق طبلع   هإللشلذ  هحس  أل ه  هن  أبتذ

 مبادئ العضوية  3-4-1-2
هطررويب  هعرركل  هشعشررلبم ههشبدرر  وبدلئررا هنعررل ههبيئرر   مشررل لق ررتوقررت كررل   لب ةررنم  هعشررشررلبس ب يررذ 

 :29وة ب يذ شنلتئا  هفه فل  هلكو  ب ئت  ههعشلب   هعهول   وه وقت    هشحلط 
 رفها وطبلعهرا  فر شصمربم  هإلرلب   وهكويدرا  هرت إله   فر  أم أدرا يهفرق   هشبد  ش   هطبلع  و هيمل .1

 .شحتتزشل  شعي  وشكل    ش   هغبض  هنم أدعئ ش  أ ها ف
  هشبود  ف   هه شلم وقلبهل   هشبد  ههشهت ت  هش هقبه  و ههغييب ههوصلف   دت  هبذن . .2
 يهم ه شلم  هشبد  ش   هت إلل هه   هإللبا وهلس نلهعكس. .3
و شرلهللا  هإلعرب   ه  لنا نلهطبلع  و  هإلت شا هشو تةل  ه  طبلعهمل: ف شلهللا  هطوب ف  كودرا طونرلً  .4

هيمل(.ف  كودا إلعنًل   )ش   هطبلع  و  
 .و حت   ع هعكل و هوصلف  هعكيها أبدل  هدل ب   بم وهاكيتم  ه  أ   .5
  ههإلطل  ههش ق   ألفق   هحب) هشفهوح(. .6

  
ق ب  هطويق نله عوتل  دشونا ششيز ههعشلب  

 دتش مل ش   هطبلع .ه  هعهول  و
 vb.qloob.com :ش تب  ه وب  

 هش ررهوحل   ( Santiago Calatrava ررلدهللذو كل هب فررل )   هشعشررلبم  هعررميب أ شررلهللانعررض 
 هطيروب(   هر   هلشري   - كهعلذ   قهنلس شر   هطبلعر  ) هفب عرلذهش   هطبلع    ه   هلشي  

 .2114أكهوبب  81 تت  شحط  قطلب ذ هيو  نفبد ل.  هش تب: ش ه   هبدل   ه عوتم 
 . هعشلب   هعهول  ى:  وب هوه  شفموم   دتشلا و  قهنلس ش   هطبلع  هت 16-1  عكل

 ارتباط العضوية بالطبيعة  3-4-1-1
 و نكرل شرل يدرنض نلهحلرل  فر   لهشدرل   شفموم  هعهروم ت ئشرل نلهطبلعر  و هكلئدرلذ  هحلر  ه بهن  

 أ و هعهرول  ةرو   (17-1شوهر  نلهعركل )كشل ةو  شقهن ل شدمل  دل بم وأعكلها  هه شلشل   هشحل 

                                  
 [Accessed 17 April 2014]  تلل  هحب .ي"  شو و   ولكيب"عمارة عضويةشوهوع نعدو    28
 [Accessed 15 April 2014] ."  شوق  بدل حول جدلية الفلسفة في العمارةإلطلب  شحشوت: شقلهللا شدعوب" 29
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هؤ ب  هيمل  هبلل  و هغزوةل  بل  ه   هعكس ي رب  أ   هكو  شههئشل وشهدلذشل ش   هبيئ  و هطبلع  تو 
 هه لدس ش   دل بةل وهكشل  د  لشمل وهو زدمل. أ 

  
Stuttgart Airport ,Stuttgart, Germany (1997) TWA Terminal, JFK Airport New York (1963) 

  أل شرت  هعشلب   هعهول  و قهنل مل ش   هطبلع  كشل هصمرب 
عرررر ب  ت إلررررل  ررررله  شطررررلب  أذ ررررل و  أفرررربع هرررر  عرررركل 

 .ناهشلدلل ذعهوه لب 

يوح   TWA Terminalشطلب    ههعكيل  هإللب   هعكل شبد
 نعكل  هطلئب  هشقه   وة  فكب   هول  نلشهللز. 

 Ambrose, Serge: (Flying on theالمصدر:يبي   ألعكلهللا  هعهول  وكلفل   قهنل مل ف   هعشلب .: 17-1 عكل 

Edge of Sea, Land and Sky), Master Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State 
University,2005 

برل   ف رو   رلبب   و فهرل  طلبئرل هعهول  ف  ه شلم  هفدل   هت إله   هنم هم لك  "ههشس  كنه  ولشك 
ويمب  ركلدا  هب حر  شر  إلرههللا  هصرههللا  هو بفر  و هدنلهرلذ   ةو شهدفس  هوم ه هقب حوها شب فق  هشبد

 .30"و هشللم  هشهتفق   هه  ههف   ه   هشكل  بوحل و شل ً 

  
 ه حلش  ف  شتيد   هقلةب   ولصمب أةشل  وصلف   هفدل   هت إله   هعهول  ف  ش ق  أفق  و وب  هشدزهللا : 18-1 عكل 

 31 ههو لا و  طههللا  هلا.  هش تب هه وب و ههعهيق

                                  
 [Accessed 14 April 2014]    شوق  بدل .الحداثة""العمارة السالمية سجالت في  ه بوبم  شحشت  بت هفهلح: شقلهللا شدعوب  30
 م.2113"   ه لشع     هشل   إحياء القيم المعمارية التراثية في العمارة المحلية المعاصرةب له  شل  هيب "  م. يتم  شحشوت وحيت 31
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 ههر  هعهبرب قطبر   هشرن ةب  هشعشلبير  و هعهرول  أعرمبةل  هوصلفلر   هدصبيرلذ و  أةرم أ بمن  د ت 
  إلههفلذ وأو ا  هعنا بي  دصبيرلذ أوبونرل وفيمشل ههش ل كل   و هدصبيهي   أل ل يهي  ف   هعشلب  كهمل

 .و ه  قللس أ غب بي  )هوكوببوزيلا( و)فب د  هويت ب يذ(  وأشبيكل

 جدلية العالقة بين الشكل والوظيفة  3-4-4

ةرو فر   هه رشلم ةرل    ألوهر  ألوهول هحتيت  شل بيدمل ف و إلههفذ فلهقت هنليدذ دصبيلذ  هعشلب  
ةل  لكو   ه بق ههعهم  هش بت  ه ل  أم ههفدو  ن ذ  ألحل رلس  هشبةفر   و   لنر    هوصلف   أم هعكل 

نعررركل  هشعقررت ةررن   هشوهررروع  هرر  ةرررن   ه ررؤ هللا  هعرررميب"ةل  هعشررلب   هرررم أم فرر ؟" ه رررهو ب  هوهرروا فررر  
 أ  ه وشر   ررم  هدصبير   هعهررول   وبذرم شررل هرم  رربتم فلشرل  رربق شر  عرربح  هدصبير   هوصلفلرر  ش رهفلض  
 ربيل  هش رلهللا هراه   هعهقرلذ  هوصلفلر  بري    هرا إل لئ را وطنل را  هشإلههفر   فعهر وع شعشرلبم كل شعرب 

  بيدشل هاه   هدو ح   ههعركيهل  و هفدلر   هشنلد    ت بي  هعدل ب ف   هشقتش  ف  شعلبي   هش هعفللذ  و 
 هعشرررلب  كررره  ههطبلقررري  فررر   أ شعرررلبي   هشهرررلحذ  و  هشعرررلبض شررر ه  ذيرررب  فررر   هشقتشررر   درررت ه رررشلم

هبيهعرلبت "نشتبيت  "نلب لز" ه و دب  هعهشل  و هفدل  همل شعل  فوصلف  شطلب  هذفلهللا ا ش  هشعل ب    لشكد
بت عهم هشد  هحقيق  شلهللا ه شلش  شعقوهللا   "بو بز  " و دمللم ديويوب "ف  شهحذ  هكويد  ه "ب يذ" و  

 هفر  و هعهرم ةشرل  أ و حرت  أم  آ عشلب  ف  و هرم فر   ههعهبب  هن هم يدقة  و لقهل ش  قتبها  هوصلفل   
  هشكودل  هصلةب  و حت  ة   هعشلب .

فرر   ه رروب   هفكبيرر   هرر   هشهررلشي   هإلل رر   ق رروى  أةشلرر كهررلب نو  م1166وقررت صمررب فرر   ررلم 
 " ههعقيررررررت و ههدررررررلقض فرررررر   هعشررررررلب "وةررررررو كهررررررلب  "International Style"نعشررررررلب   هطررررررب ز  هررررررتوه  

"”Complexity & Contradiction in Architecture   حيررث "فدهرروبم بوبرربذ "ههشعشررلبم  هعررميب  
 "هوكوبوزيرررا" أفكررلبفرر   ههعلشررل شرر   هعرركل وشدمررل  هبت  لررر  ههقهيتلرر  و هغيررب   ألفكررلبةررل م ةررن   هكهررلب 
 هعررعلب   ههررودلقهررا  "Less more" ررلحب  هعررعلب  هعررميب  "شررلس فررل  تيرربوم" ههكعيبلرر  ودصبيررلذ 

"Less is bore"  وطلهررب وكررنه  ةررل م  هعهررول   دصبيرر  هررتبس فرر   هعشررلب    هشعل ررب   أ ررن  هررنم
نررررلههحه  برررربوح  هع ررررب و   هشررررلت  هرررر   ألعرررركلهللا  همدت ررررل   هشعقررررت  و  ذفررررلهللا  ألعرررركلهللا  هعهررررول  فرررر  

  ههكويدلذ  هشعشلبي .
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 :32فلشل يه  "فدهوبم " أفكلبوههإلة 
 و  د  لم.لفهل ف   هعشلب   ههعقيت و ههدلقض  ه   هن لط   .1
 ش   هعشلب   هدقل   ه لفل . أك بلفهل  هعشلب   هإلهل   هشم د  ش   دل ب شإلههف   .2
 لفهل  هحيول   هشعوع   هغلشه      ههوحت  هو ه   هشبي . .3
 ش  )ةن   و ن  (. أك بلفهل شبتأ )ةن  ش  ن  (  .4

بيدمشل ه ن  ة  يإلههذ    إللب ا فل   هحو ئ   هه  هف ل   ت إلل  هشبد أ  "فدهوبم " أكتكنه  
 أةررم  شبدر ألم هرتب شل  هشعشلبير   هبئل رل   ههرر  هعرغل نرلهللا  هشعشررلبم  وبرنه    هبرب  هو  مررلذ  هإللب لر  

كرررل  هوصرررلئذ   حقرررق ههشبدرررل   أ فررر  فكرررب  هشعشرررلبم قبرررل   ألوهولررر فررر   هه رررشلم  هشعشرررلبم وهمرررل  عررر  
قبل حل شعلكها  هت إلهل  وةو بنه    هشطهون  شدا  فه شلد  ش  هحتيت  هه وب و هعكل  هعلم ف   هبت ل 

وةرررم برررنه  "  "شرررلبيو بوهرررل"و هشعشرررلبم  ه ول ررربم  "هرررولس كرررل "  ألشبيكررر  هشعشرررلبم  أفكرررلبيهو فرررق شررر  
 هه رررشلم  أ وذيررربم شررر   هشعشرررلبيي   هرررنم يررربو   "و ههرررب  ب بيررروس"وفه رررف   أفكرررلبيإلههفرررو  هشلشرررل  ررر  

ه ررشلم  أفهررل وبررنه  لحقررق  هشعشررلبم   بررتأ شرر   ه ررفب هحررل كررل وصررلئذ  هشبدرري أ  هشعشررلبم ي ررب 
نه   أكت   حيث33"لكو  ةدله  أم فكب ش بق     هعكل  هدملئ  أ ( بتو   ألفقل ش   هش لق    هبت )
هل رذ ههعشرلب  تإلرل فر   هطربز  هشعشلبير  فرلهطبز هل رذ  روى بيعر   بب شقوههرا  هعرميب  " "هوكوببوزيا"

 ."34 ه  قنع  هحتى  ه يت ذ

 رر  نعررض شهحصلهررا  هرر   هطنعرر   ه لدلرر  هكهررلب  "فد ررذ  رركه "وقررت  بررب  هشعشررلبم و هدلقررت 
: " دا   لشك  ف ل  هعكل     هشهشو  نام حرلهللا شر  قلئهً  35"هفدهوبم " ههعقيت و ههدلقض ف   هعشلب  

قتلر  ذيرب  درا لشكر  أ  هكرو  ةدرل  هقولشرلذ د   ألحو هللا هن   لشك  ألم شدمشل أ  يهو  ت بتو   آلإلرب
 هدرلصب شر  إلرههللا  ههعرلطذ كشرل لقروهللا   ههربو  رطهمل بدقرل  هشهرشو   لههطبق  هبئل ل   هه  لقوم  هعرك

  هقب   ههل    عب  و ش  إلههللا  ههعب   ه    علب ذ كشل لقوهللا  ههغويو ".شعشلبيو 

                                  
32
و   هم   هطنع    وه    هعب ق     هب ش :  علت  بت  ه  شمتم  وز ب   ه قلف "التعقيد والتناقض في العمارة" فدهوبم  بوببذ: كهلب  

 م.1187
 .1113 شطلن    ةب م  هه لبي    هقلةب   "عمارة القرن العشرين" : كهلب حت.زيهو    ه 33
 ش ش   شحشت :  هشب    ه لبق. 34
 فدهوبم  بوببذ:  هشب    ه لبق. 35
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 وبنه  فل   هدصبيلذ  هشعشلبي   هشهدلقه  هدهح  دحو  هث بؤى وة :

 الوظيفةالرؤية األولي: طغيان الشكل على 

و هنعها  هعتيت ش   هحبكلذ و هشت بس  هشعشلبي  نحيث يدف ل  هعكل     هوصلف   اهأكت  أل هوبوةن  

 برب  هبشزير   هشفبطر   و  ههكويدرلذ ن ذ  ههرا يب ذ  هن ربي   هشبمرب  و ههر   شله هشعشلبي   هشب ت هحقلقمل  

" درا هرلس  " رشيدز"حيرث يربى   ق حله  ش   هعنون     هبيئ   هشحلطر    شهشودا وهإله  هإلبا  هشبد

فقرت نكرب نعرض  هدقرلت  " 36وعكها  ههو  ت  هق  شنلعب  بي  وصلف   هشبد أ نلههبوب  ف  كل  ألحو هللا 

 أ ي رب "بدرل ( قروهمم ه ه  ههفكلر  و حبكر )وةرو شر  شعشرلبم  هعتشلر  قهرب  "يزدشل أبيهب "   شعلبي  

أ  ههحررب   هعشررلب  " و هررنم كلدررذ شنلتئررا هررههإلة فرر  37"هزوبةررل أ قبررل  أيزدشررل   بيهررب هقرربأ  رر  شعررلبي

عشرررلبم ش  وكرررنه  شعرررلبي   ه38" ههعلبهرررلذ  ه لشرررت   ههقهيتلررر  نعيرررتً   ررر   رررهن   هشرررتهو ذ  هطبلعلررر  و

و ههرر    ههفكلرر  و ههبدررل ( حبكرر  شرر و هههررب ن    )وةررو شرر  شعشررلبم  ه ررلم  ههفكلرر "فب درر   يرربم " هعررميب 

 .و وصلفهمل ش  شهشودملوةيئهمل  هإللب ل  ل عب بب  عكهمل 

  
  وفلرا هو را "أيزدشرل هبيهرب "  بكز أبدو  ههه شلم و هفدو  ش

 ههبشزي  و هعنون     هشحل .
Massachusetts Institute of Technology 

هفب د   يربم  وفلرا هبرتو دصبير   ههفكلر  و هههرب ن  و رتم 
 فمم  هشهشو .

 :  وب هعبب    طغلل   هعكل  ه   هوصلف   هشعشلبي  و دف لها  دمل.11-1 عكل 
 . لبق هشب    هشحشت :   هش تب: ش ش  

                                  
 أحشت  ششتوح كشلهللا و نكب  ح لم  هتي  شحشت:  هشب    ه لبق. 36
 ق م  هعشلب    ه لشع     هشل   ذز ."محاضرات نظريات العمارة"،  :ت.شح     بت  هكبيم ح   37
 :  هشب    ه لبقح   ت.شح     بت  هكبيم 38



 

 -41- 

 ؤية الثانية: الشكل يتبع الوظيفةالر 
ت  هلررا و ررهم( ش رر تم فرر  نررلتئ  ألشررب نلهشتيدرر   هشدرروب  هررم     دررتشل  إلرره  ب رروهللا ت ) رره"

لك   هش  ت ف  حقلقها  هشعشلبي   وم فب غ شحرلط نحرو ئ  شر   ههرب   حهر   درا فر   هبت لر  هرم لكر  هرا 
ت  هلررا و ررهم( شرر   هحررب  فرراشب نعشررل صهرر  شرر   ه رر      ررقذ  فعرركل  هش ررهشو  ههرر  ب رروهللا ت ) رره

ششررررل  رررربق شهررررلشيدا  هعتيررررت   ههرررر  ه رررربق  شلرررر   هدصبيررررلذ و هشقررررو ذ    و39" ررررفو  شرررر   أل ررررلطي 
 " قرلئهً هوكوببوزيلرا"  هعرميب  هشعشرلبم  أكرتموةن  شرل  أ لس  هدصبي   هوصلفل .   هشعشلبي  حيث ه ل هه
حيرث  "هرولس  رهلفل "وكنه     "The House is the Machine to Live in 40"  " هبيذ آه  ههعلش فلا"

وبذم قوهللا  رهلفل  همرنم "  وشل هطوب  دمل "41Form Follows Function""أ   هعكل يهن   هوصلف "  قلهللا
(  Kindergarten  وقررت هكهررم فرر  كهررلب ) هشقوهر   هعررميب  ه   دررا هررم لكرر  لعدرر  وصلفرر  شلكلدلكلرر   آلهرر 

 رر  وصررلئذ  هكلئدررلذ  هحلرر  و هدنلهررلذ وبررب  م  هرروبت  وأكررت     هعرركل و هوصلفلرر  شهررت إله  وشهب نطررل  
وشهحت   حه  كل ع   عكه وكل عر   وصلفر   و كرت كرنه     ةرن   هشردمج لحقرق حره شدطقلرل هشلشرل 

   هإلهرررق  هعشرررلب  وهكررر  شدفررربً  هشلشرررل  ولكرررو  دفلرررًل ههعشرررلب   هحلررر   حيرررث     هشدطرررق و هعهرررم   ه رررهطل  
 .42 هعهول   و  دعل  ذ قت هكو   حلح  وهك  هنق   لف  ونلبت  و شلق "

  
لوكوربوزييه، واهتم بالوظيفـة ممـا ، لنسكن الطالب السويسريي
 مبنــى-مــا اغلــب مبانيــه )ســكن مرســيلياأنــتج شــكل صــندوقي ك

 .فيال سافوي( -األمم المتحدة

 Louisالمعامل في مركز ريتشارد الطبي للويس كان  مبنى

kahn، المصــدروتميــز العناصــر الوظيفيــة فــي التصــميم . :

commons.wikimedia.org  
 .السابق: توضيح الطراز الدولي وتعامله مع تبعية الشكل للوظيفة. المصدر: مسمح، محمد: المرجع 21-3 شكل 

                                  
نحررث شدعرروب  دررتو   ههدشلرر   هعشب دلرر  "مالمــح الفكــر التصــميمي للعمــارة التراثيــة" ت.   كلررلب   شحشرروت  بررت  همررلتم و ت.ح رر   درروب  شحشررت:  39
 م.2112هشدلطق  ه حب ول  وشعكهذ  هبدل  فيمل  وز ب    عغلهللا  هعلش  و   كل    هبيلض نل

40
  ه لبق.  هشب   : بفل    لش  

41 Cesar A. Cruz "وبقة بحثدة :    Wright’s Organic Architecture-From ›Form Follows Function‹ to ›Form 

and Function are One” ، المصدر:   www.cloud-cuckoo.net 
 . ه لبق  هشب   : بفل    لش  42
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وةررن   عررل أذهررب  هشنررلد   ههلنعرر  همررنم  هبؤلرر  شهعررلبم  فرر  عرركهمل وهكويدمررل  هشعشررلبم وشهحررت  فرر     
 قررتو  دل رربةل  هن رربي  فرر  أذهررب شدررلطق  هعررلهم  شبهعررت  نقررو   رر   هطررلن   هشحهرر  ههعتيررت شرر   هبهررت    

 هطرربز فرر   ةررنم هوحررتذ)أل ررل نهرر    بررت  هكرربيم شح رر  ةررنم  هشتب رر  نررل ه :    ررهلن  هررتكهوبو ررذ 
 و  هعلشهمررل شرر   هعرركل وأش ررذ  ذهررب  هشنررلد   نررلب   رر  كهررل  ررشل  ش رربت    هتذررتغ شعررل ب  هدررلس

شهفررل هي  شعمررل  و إلهفررذ  هشعررلهم  ه شرر  ش ررهإلتشي  ههشدعررا  وهررلس ه شرر   ررتت  وهحرروهمم ههررأحل ل ررمم  
 .43 هحهلبي   هإلل   نلهععوب  و لت شدطق  آله (

أو   ده رررروب  دررررا شرررر   هششكرررر  ه ررررشلم  هشبدرررر "  : ةررررن   هطرررربح حيررررث قررررلهو   هعتيررررت شرررر   هدقررررلت وأكررررت
 ررررم يررررهم هحررررويب  هه ررررشلم نعررررت نهرررر  هكرررر  ل ررررهوف   ألةررررت    هن رررربي   هل ررررهوف   هشهطهنررررلذ  هعهشلرررر  

 .44"  .و.  شي يز هشعشلبي 

 الثالثة: توافق الشكل مع الوظيفةالرؤية 
 :قرررررلئهنشقوههرررررا  هعرررررميب   ررررر  أةشلررررر  هو فرررررق  هعررررركل شررررر   هوصلفررررر   "ب يرررررذ"فب دررررر  هويرررررت   برررررب

وبرررنه  لكرررو   هشعشرررلبم قرررت   Form & Function are One"45" هعررركل و هوصلفررر  عررر   و حرررت" "
وقررررت   حررررت ةل  هرررر   آلإلرررربأحقررررق  ههو فررررق و ههررررو ز  برررري   هعد رررربي   هبئل رررريي  ههشدعررررا  بررررتو  طغلررررل  

شطهونرررر  حهرررر    برررري   هشهشرررر   هن رررربي  ووصلفرررر   هشبدرررر  رررر  نهرررر  نقوهررررا "أ   ههو فررررق "أبدمررررللم" بررررب 
 هعررررررررلم  هرررررررروصلف     طررررررررلب  ررررررررب أ  هعكررررررررس  ه رررررررروب   هنةدلرررررررر  ههشبدرررررررر   يدإلررررررررتع   د ررررررررل  وأدررررررررا ي

  برررررت ع  ولحقرررررق شررررر   هشحرررررل  و هبيئررررر و شررررر   هوصلفررررر   يهرررررو  مةرررررن  شرررررل ي عرررررل  هعررررركل و   46"و هفب ذررررر 
  هعركل بري   هعهقر  إلرههللا شر   رلكو    هشعشرلبم  هو رط   هفكرب  ر   هنحرث ه "   ههكروي   فر

شررل  شرر  نل د ررل   هح رر    هه ررلق ن ذ  هشلتلرر  و هوصلفرر   ألعرركلهللا برري  كحلهرر  و هشهررشو  
وةرن  يؤكررت أةشلر  هو فررق  هعرركل  .47"ت إلهرر  بهررللحقررق  بوحررلد   شهررت ت شرر   ألعركلهللا مةرن هقتشرا

ههفررررربي  فررررر   هعررررركل شررررر  وصلفررررر   هشبدررررر   ههررررر   قرررررلم و رررررشم شررررر  أ همرررررل  شه رررررلوز  برررررنه   هشعشرررررلبم  
 وصمم من أجلها.وششل  بق هاكيتً  ألةشل  هو فق  هعكل ش  وصلف   هشبد   هه  أقلم  و هوصلف .

                                  
 م.2111:  هقل  شحلهب      هوصلفل  و هطب ز  هتوه   ش لق دصبيلذ  هعشلب   شل  هيب   ه لشع     هشل   ح   ت.شح     بت  هكبيم 43
 م.1118هب ش  شحشت ب   بت  هبحش   هح ي    هدعب  هعهش  و هشطلن    لشع   هشه   عوت  "اسس التصميم في العمارة" شي ز   .و :  44
45
 Cesar A. Cruz  :الترجع السابق. 
46
  هشب    ه لبق. أحشت  ششتوح كشلهللا و نكب  ح لم  هتي  شحشت: 
47
حالة دراسية الوحدات -العمارة االسالميةفلسفة الوسطية االسالمية والتجريد في اللواودهو حسن محتود عدسى: بمالة ماجستدر " 

 م.2118"و جاملة النجاحو قلسطدنو الزخرفية
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لعهبب هحقيق ب يذ هبؤيها  هوصلفل  و ههكويدل   دت ه شلشا هشهحذ  و دمللم ديويروب  ن ذ هو را  هروم نلشهلرلز  شحققرل شقوههرا 

 شحشت : شب    لبق  هش تب: ش ش     وشهو فقل ش  شهطهنلذ  هعكل و هشهشو .The Form & Function is One ه لنق  
 :  وب هشهحذ  و دمللم ديويوب  هوه  هو فق  هعكل ش   هوصلف .21-1 عكل 

و  هرز هللا   ةن   هشوهروعهنه  فل   هشت بس  هشعشلبي    هز هللا حلئب  ف  هقدلع هحت ةل  ألإلبى بإل وة 
التوافـــق هـــو  أم أن، أم أن الشـــكل يغلـــب علـــى الوظيفـــة، )هـــل الشـــكل يتبـــع الوظيفـــة ه تهلررر  قلئشررر  

 (.األمثل األسلوب

 

 

   
ببـاريس مثـال صـارخ علـى تغيـر مفـاهيم العمـارة فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين، حيـث  مركز بومبيـدو الثقـافي

الفــوز فــي مســابقة تصــميم هــذا المركــز )المشــروع علــى اليســار( ومــا يعبــر بــه عــن اآللــة  "روجــرزريتشــارد "اســتطاع 
)مثال المشروع المقدم في نفس المسابقة علـى  ية األخرى والوظيفية، متفوقا على عدد من المشاريع التشكيلية والعضو

 48المصدر للصورة .الوقت حيث يالح  التوجه نحو الحداثة وركل التوجهات العضوية األخرى ذلث اليمين(
 بنلبيس. :  بض ه وب ش لنق  شبكز بوشبيتو  ه قلف 22-1 عكل 

                                  
48
"و مجلة خاصة بتؤية الفنون الشكل والمضمون بين التحور والتحول في العمارة المعاصرةاحتدو هابي حسني مصطفيو بحث منشوب " 

 الجتدلةو جاملة حلوان.
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 خالصة الفصل األول 3-1

 و ههر  هرههإلة فر   هدصبير   هشفلةلم  ألوهل  ف   هتب  ر نعض  إلههللا ةن   هف ل ش اسُتخلا 
 دل ب  هعركل    ههعب   ه   دل ب  ههكوي   هشعشلبم وشفبت ذ  هعهقلذ  هه  هبب  بيدمل و و  هه

 ل ه لةررلذ  هفكبيرر أةشلرر   هدصررب   هإلل رر  ن هرر   ةررن   هف ررل  هنلحررث كررنه  إلررههللا وأكررت  وإل لئ ررا
قر  نش رل ونعرض  هشرت بس  هشعشلبير   هعرميب  ن ذ  هعه  ههعلشل ش  وحت   هعركل  هشعشرلبم وتب  همل ف  
فب درر  "و "اهوكوببوزيلرر"شعب ررًل  هرر   هشفررلةلم  هعهررول  و هوصلفلرر  وبو ت ةررنم  هشررت بس ش ررل   ةررن   هطرربح
ةررنم  أ شؤكررتً    ةررن   هف ررل نشدلقعرر  شوهرروع  تهلرر   هعهقرر  برري   هعرركل و هوصلفرر  إلررهم  و "هويررت ب يررذ

  هو فق  هعركل شر     هوصلف  هعكل يهن  طغلل   هعكل  ه   هوصلف وة  ) بؤى  ت   هه  هعهق  هدق م 
 إللة بمل. ه ملهش   كل شتب   ش  ةنم  هشت بس نشدم   ش  هاكيت  هوصلف (
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 لثانيالفصل ا 2
 (الفكر المعماري وأثره علىلمائي المسطح ا) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هشميت 2-1
  هعد ب  هشلئ  2-2
  هعهقلذ بي  شفبت ذ  ههكوي   هشعشلبم و هبيئ   هشحلط  ) هش ط   هشلئ  دشون ل( 2-3

   ههكوي  ف  هبشزي  
  ههكوي  ف  ههو فق  
  ههكوي  ف  ههعلبض  

  هإله   2-4

 المقدمة

 أثر المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري 
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

والتكوين الشكل 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

حليل ألثر دراسة وت
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

دراسة نقدية ألثر 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
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 الفصل األول
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 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 
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 الفصل السادس

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
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 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

  الدبامةيتائج 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 
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 تمهيد 2-3

بيي  فرر  كلفلرر   ههعلشررل شعمررل شرر   هشعشررل قررذأب   مل  هشهعررتت هعرركلههمررل و هكويدلهب  هبيئرر   هشحلطرر إن 
هعررركلهذ  هبيئررر   فررر  رررت   ونرررلبز أ ل ررر و فرررق همرررل  و شهعرررلبض شعمرررل  و هش رررطحلذ  هشلئلررر   د رررب ش

 هررر  هطعرررلم  تذو شررره    فررره هو رررت شتيدررر   رررلحهل  فررر   هعرررلهم نلههكويدرررلذ  هشعشلبيررر  نلهشرررت   هشحلطررر 
 ؟هرهم  رللذها أ وكيرذ لشكر   ؟ ههرا يبششيز   فشل ةرو ةرن   ها يب ذو  ملهمل  ه لحهل  نكهل بدلئل  ن ذ 

 هقررلذ ن ذ نعررت ه ررشلش  لشكرر   هبدررل    ههكويدررلذ  هشعشلبيرر وةررل  هعهقررلذ شررل برري   هش ررط   هشررلئ  و 
 أك ربكلفلر  بؤلر  ةرن   هعد رب شر  هعبيفرا و ض ف  ةن   هف ل يهم  ههعب   هر   هعد رب  هشرلئ  و ؟ هيمل

هكويدرررلذ  هعهقرررلذ شرررل بررري   ه شدلقعررر   وشررر   رررم  نعررربي هو   هب  لررر هو   تيدلرررشررر  حيرررث  هدصرررب   ه شررر  شكرررو  
 هشعشلبيررر  و هبيئررر   هشحلطررر  وكلفلررر   رررللذهمل  و رررو  هههرررا يب ذ  ههررر  ل ررروذمل  هش رررط   هشرررلئ   هررر  

 ...... ل   بتهذ  هشعشلبي  ش  دو ح  هعكيهل   و دو ح  آ هشدع

 المائي العنصر 2-2

لعهبب  هعد ب  هشلئ   هعد ب  هبئل   ف  هكوي  كل شل ةو ح   حيرث   يو رت أم دروع شر  
 شلرر   ه بررل  فقرر  ةررن   هعد ررب  هرر   هبدلرر   هحيولرر  أةشلرر   و  هقه ررب   هشررل هو  ررتأدررو ع  هحلررل  بررتو  

شقوشرلذ  هحلرل   أةرمشر   هشرل  عهبرب لفر  كيدودهمرل  و  هشرل   دل لذ و  دعل  ذ   ه هغد   ر   ه أدو ع
 هرر  نهر  شر  دعررو   هحهرلب ذ   د رلدل  و زتةلبةررل  فره أتهللا    حهر   آل و هحهرلب ذ شدرن قلرلم  هنعرربي  

حرروهللا شدلنعررا ووتللدررا وش لبيررا وبو فررتم و دررت لب  هك يررب شرر   هحهررلب ذ  هقتلشرر  ألهررل ن رربب دهررونا أو 
و شهرتذ أةشلر     رطو  و  رع  ن ربنا همرلوكلدرذ  منرا قويرذ  هحهرلب ذ و دهعربذ  برب    وةه  ش رلتبم

 هنعرب نلهنحرث  وهرم لكهرذف هقتل ا ف  نعض  هدحل و هرتللدلذ برل وهقرتلم  هقرب بي  و هعطللرل هرا     هشل  هه
 و شكودلهرا  هر   هكو كرب  ألإلربى شعهبربي   هشل   هنحث      ههبل  عو  فق   ه  كوكبمم  هشل     
 .لل هح  و وت تهله  ه   هشل و وت 

"وق رر   هشررل  فرر   ألبض  وتوبم فرر  حلررل   بحشررا ت أةشلرر   هشررل  قررلئه " رريت قطررب"وقررت أكررت 
وهوقذ  هحلرل   هلرا فر  كرل  روبةل وأعركلهمل  كرل ةرن  أشرب   لقبرل  هششلحكر   فهكفر    عرلب  " هدلس  

 " 49ههلا  و ههنكيب نا  ف  شعبض  هت و  هه   نلت   هإللهق  هب زق  هوةلب
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 تعريفه  2-2-3
 :الماء في اللغة

م  هعرر  : طررهم نفهرر  أو نةررب هن  هررم وشررو     ررل  فرر   هشع ررم  هررو يز: شلةررذ  هبئررب شوةررل: صمررب شلؤةررل
و ) هشررل (:  ررلئل  هلررا  شررلت  .إلبفرراز  :م  هحررتيثوشررو    م  هحررق: هن ررا نلهنلطررللكرر   رروةبم شدمشررل  وشررو  

هللا ههر  ح رم شر   ه رلد . وةرو يهبكب ش   هحرلت  هميرتبو ي  و ألك ر ي  بد رن  ح شري  شر   ألو    هحلل 
و هشقطرب و هشرل   هع رب   و هشهر   هشعرتد   وشدرا:  هعرنب  ف  دقلئرا عرفل    هرو  هرا و  طعرم و  ب ئحر 

 .50و هل ب  وشل   هزةب   و هد ن  هه   هشل : شلئ  وشلوم 
و ررل  فرر   ه ررحلح:  هشررل :  هررنم لعرربب و همشررز  فلررا شبتهرر  شرر   همررل  فرر  شوهرر   هررهم وأ ررها: شرروم 

وشوةرررذ   نلههحبيررر . ألدرررا ي شررر   هررر  أشرررو م فررر   هقهررر  وشلرررلم فررر   هك رررب  ش رررل:  شرررل أو أ شرررلهللا و شرررلهللا
 .51 هههبلس :وشدا  ههشولا   هع  : طهيها نفه  أو نةب

 :الصطالحالماء في  
شرر  كررو   هشه هشررل  ةررو نهرر   هشبكررب  هكلشلررلئ   ه ررلئل  هعررفل   

 زيئررلذ  رررغيب   ررت  وكرررل  رررزئ شرر   زيئرررلذ  هشررل  يهكرررو  شررر  
نبه  ةيتبو ي  ونب  أك  ي  و حرت  ولعبرب  ر   رزئ  هشرل  فر  

و هشرل  شبكرب ش رهقب كلشللئلرل ههر  تب ر  و  H2O هعهروم نله رلغ 
هشررررو ت  هطبلعلرررر   هرررر   ررررط   ألبض ه  كبيررررب  و  يهفل ررررل شرررر   

ن وب  نطيئ  وهئيه . وةن  أحت  أل ب ب  هه  هف رب و روت  هشرل  
 .نكشللذ ةلئه   ه   ط   ألبض

ههشررل  ه  أ  فقمررل   ههف رريب و هشررل   هحلررل  أ شعررو   هرر  أ   هشررل :   هقهيتلرر لذهعبيفررشررل  رربق شرر  بذررم و 
 .( شيت  هحلل  و  بمل و بةل و شتهمل)

 المائي في القران الكريمالعنصر   2-2-2
إلهق   د ل   و إلب ها كل شل ف   هو وت  وأدعم  هلا بدعم ك يب    هح    وش   - ز و ل-ه  ت

هه   هدعم دعش   هشل   وألةشل   هشل   فإ    د ل   هلا أ  لحلف   هلاض ألدا   نقل  هإلد ل  و  ههبيئ  
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دشرونا شر  بو نر  ةيتبو يدلر    :1-2عركل

 . بي   زيئلذ  هشل 
 . هش تب: شو و   ولكيبيتلل  هحب 



 

 -48- 

د رو    {هعله  :كهمل بتو   هشل   فلهشل   ب  هحلل  هقوها  شف ر ٍ  أ ف ره  ي ؤن ٍ  ح  ر ن رل  ع  رل  ك  ر    هنش  هند رل شف ع   11﴿{ و   

ررل و قررلهللا ألهررل   ﴾األنبيــاء رر ن ش  ررل  ت  ن ررٍ  شف ه ررق  ك  َّللا   إل   ههعبيررب نل ررهإلت م  هنعهررل    حيررث هررم  ﴾النــور 41﴿{و 
   أل ل رر    ررهشب ب بررل ةررو  ه ررز  فقرر  فمررو   لش ررل  هحلررل  نكلشهمررل نحررب  )شرر ( ههحتيررت توب  هشررل  
 .وقت وبت نكب  هشل  ف   هقبآ   هكبيم ف   ه   و هي  شوهعل   هشكودلذ  هحل  ف  أت    شهمل

فر  دحرو  ره  و عربي  شوهرعل  أ   هشرل  شدرزهللا شر   ه رشل  وأ    هكربيم  آآللذ  هقب  ذقبب وقت 
أدرا: نقرتب  ت وحتم ةو  هنم يدزها وش   فلذ ةن   هشل   هنم يدزها ت شر   ه رشل  هه رهشب نرا  هحلرل 

ش ل  فقت قلهللا هعله : .وطموب وشنلب  و  لا ش ل ف  شف    َّللا    أ دنز هللا   و  ل ل ش ل ٍ  شف ن   ه   ت   بنض   ألن   نفاف  ف ا حن رل ن عن هفم   {ش ون
ي د رزف هللا  وقلهللا هعرله  ألهرل   البقرة﴾ 164﴿ من  و  ه رلنك  ر       رش ل ف  شف رل ً   ه   من  ش  رب ك  وقرلهللا هعرله   األنفـال﴾ 11﴿ {نفراف  هفل ط مف 

َّللا   ألهل   ش ل ف  شف    أ دنز هللا   و  ل ل ش ل ً   ه   رت    ألن بنض   نفاف  ف ا حن رل ن عن هفم  ر    أ دنرز هللا    ه رنفموقرلهللا هعرله    النحـل﴾65﴿ {ش ون  شف
ش ل ف  دنا   ه ك من  ش ل ً   ه   ب  ب   شف دنا   ع  شف ب   و   .النحل﴾ 10﴿ {ع   

وقت  ل     هم ههب ي   هعقيت  ف  دفوس  هشؤشدي   و عل ش   هشل  و يه  هبلل  وحت دلر  ت  
رم  { :هعله   وقت بي  نه  ف  ك يب ش   آلللذ ف  كهلنا  هكبيم  فف  قوها هعله  ب ك  و ن ب  ب ت  ل  هد لس    ن ل ل أ يُّم 

ه ك ررمن ه ه ق ررو    هفك من ه ع  رر  ق رربن ي   شف ه ق ك ررمن و  ه ررنف رر    * ه ررنفم إل  ررش ل  بفد ررل  و أ دررز هللا  شف ررل  ه ك ررم   أل بنض  ففب  عررًل و  ه   ع   ه ررنفم   
قًل ه ك من ف ه   زن ب ا  نفاف شف    ه  ش ب  ذف بف ش ل  ش ل  ف ا إلن ه ش و    ه   ف أ دت  تً  و أ ده من ه عن ه و ن هّلف  ع   البقرة﴾ 22 ﴿.} ه  ن

رل  ه ك رم   ألن بنض     ت دلر  ت هعرله   فر  قوهرا هعرلهكشل وبت أ   هشل  ش   ألته   ه  وح  ع   ه رنفم   
د رل نفراف أ   ب  ن رل  ف ا إلن رش ل  ش  ر    ه   ن ًه و أ درز هللا  شف ل    ه    ه ك من ففيم  ًت  و    ره  ش من و  ً رل شف ر  د ن رلٍذ ع  فلقروهللا  ﴾طـه53 ﴿.}زن

  شلم  ب   بيب  هطببم:"ه  فلشل و فذ ف  ةنم  آللر  شر  قرتب  ببكرم  و صرلم  رهطلدا آللرلذ  لعدر : 
 هت  ذ و هشلذ هتهللا  ه  وحت دل  ببكم  وأ    هها هكم ذيبم".

 هررتي   ود ررب   هشررؤشدي    هشررل  هلكررو   دررت  شرر   درروتم ههررتفلع  رر   -هعررله  - ررإلب ت كررنه 
ت  هش رهشي   و  ةه   هكلفبي   فقت  دطوذ ذزو  بتب  ه  شع ز ذ ههاييت  هش هشي  ود بهمم  فقت أشرت

ي د رزف هللا  { فيمل نشهئك  لقلههو  شعمم  كشل كل   هشطب ش  و لئل ه بيذ  هشؤشدي   ود بهمم  فقلهللا هعله  و 
ش ل  ش ل  هف ل ط مف   م شف    ه   ه لنك  ي   بف رذ  نفراف    من و  ه ر  ق ه رونفك  بف      هفي ربن رلنط ل ف و  رز   هع  من بف ن ي ننةفب    دك  م نفاف و  رت  م  ب ك  {  أل قن

 .﴾األنفال 33 ﴿

 ف   هقب    هكبيم. و صش  إلهقا ووحت دل  إللهقا  آلللذ  هك يب  هنم يؤكت أةشل   هشل  نه  ش وذيب 



 

 -49- 

 المطهرةالعنصر المائي في السنة النبوية   2-2-1
ت  هلا و هم ألشل  ةهشلم نشوهوع  هشل  ف   هحلل    د لدل   فقت     يتدل ب وهللا ت  ه  ةهم

ن كررب  دررا  هعتيررت شرر   ألحلتيررث  ههرر  هؤكررت  هرر  أةشيهررا وهرربوب   هشحلفصرر   هلررا  بررل  ههاكيررت  هرر     
ههشحلفصرر   هلررا   ررب     هنعررب ونررا  هإليررب و ه ررتقلذ ههشحهررل ي  وهرربوب   ررتم  ى هشررل  ةررو  هحلررل  هررت
 .و   هت ش    د لدل شنلتئ نلهحتيث    و  هحت  يي   هشعل بي  ش   هفدل    لنقل 

ت  هلرا   رل -    بت ت ب   شربو بر   هعرلة  قرلهللا: ب روهللا ت وم ف  أ ل  هشل  فقت ب  
: و بعا  هر  كهب ت شقلتيب  هإلهق قبل أ  يإلهق  ه شو ذ و ألبض بإلش ي  أهذ  د  قلهللا : "-و هم
قررلهو : ه  ت كررل   بعررا  -ت  هلررا و ررهم  ررل -أ ررحلب ب رروهللا ت نه   رر  بو م ش ررهم. وكرر " هشررل 

 . ه   هشل  وهم يإلهق عيئل ذيب شل إلهق قبل  هشل 

ووهررر  ب ررروهللا ت  رررل ت  هلرررا و رررهم أةشلررر   هشرررل  فررر  هدنرررلذ  ألبض و رررقلل  هدرررلس شعررربمل 
ت  هلرا     ره -قرلهللا ب روهللا ت   : ع  أب  شو   به  ت  درا قرلهللاب لهها  هعصلش  نلهغيث  هدلف   ف

ه  ش ررل شررل نع درر  ت نررا شرر   همررتى و هعهررم  كش ررل ذيررث أ ررلب أبهررًل  فكلدررذ شدمررل طلئفرر  “  : -و ررهم
أش ركذ  هشرل   فدفر  ت بمرل  هدرلس   بتأ رلطين  قبهذ  هشل   فادبهذ  هكأل و هععب  هك يب  وكل  شدمل 

و  وزب ررو   وأ ررلب شدمررل طلئفرر  أإلرربى  هدشررل ةرر  قلعررل    هش رر  شررل  و  هدبررذ كررأل  فررنه  ق  فعررببو  و رر
فق ا ف  تي  ت ودفعا ت نشل نع د  نا فعهم و هم  وش ل ش  هم يبف  بنه  بأ ًل وهم لقبل ةتى  ش ل ش   

 . أإلب لم ف   ه حلحي ” ت  هنم أب هذ نا

 هشرل   ر   هشحهرل ي  ههلرا  ونهر  ههحفرلظ  هر  أبو حمرم    شد    هعصلم دم     همكنه  و  
:"  ه ر    يدصرب -ت  هلرا و رهم  ل -ن ب  ألهلم ف   آلإلب   هقوهاش    ةه   وهو ت  هشلدعي  نلهع

ت ههريمم يروم  هقللشر   و  يررزكيمم  وهمرم  رن ب أهررلم  ب رل كرل  هررا فهرل شرل  نررلهطبيق  فشدعرا شر   برر  
 .هو يت و هعن ب هش  شد   هشل      هشحهل ي  و ب   ه بيل وهعتيت  هعقون   هيممففلا   ".... ه بيل 

ههرر  هببلررر   هررردفس  هررر   هو رررطل  و   هرررت هللا و رررتم  ب ررروهللا ت  رررل ت  هلرررا و رررهمت رررل كررنه   
أ   -هرر  ت  دمشررلب -   ررب    و عررل  هشررل  و رريه  ههحقيررق نهرر   فقررت بوم  رر   بررت ت برر   شررب 

شل ةن   ه ب  لل  رعت؟  فقرلهللا: وةرل فر   هشرل  " هلا و هم شب ن عت وةو يهوها  فقلهللا:   هدب   ل ت
 .  و   ب   يهحقق نل هعشلهللا  هشل  هغيب فلئت  عب ل "دعم  و    كدذ  ه  دمب  لبهللا: قلش   ب ؟ 
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فررإ     ررهم حررلف   هرر   هرردفس   د ررلدل  شرر   ه و دررب  هشلتلرر  و هشعدولرر   وكررل   هشررل  "ةكررن  
ههحفلظ  هيمل  فدم     هم    شد   هشل      هشحهل ي  ههلا  وعبع قهلهللا شلدع   هشل   شمش  و يه  

 هشدر  ههر    ةره   كشرل أعرلب ههر  أ   هشرل  شر   هو رلئل  هعه لر  هألشرب ض   ىوهغبيشمم  هتلر  هن  أت
س   د رلدل  ونه  ههحفلظ  ه   هدفس ش   ه لدب  هشلتم  وكنه  عبع نعض  آلت ب ههحفلظ  هر   هردف

ش   ه لدب  هشعدوم  ونه  بهببل   هدفس  ه  شكلبم  ألإلهق  كعتم    رب   فر   هشرل   و رتم ههوي را  
و ههررز م آت ب  هعرربب  و  ح ررل  ههرر   هحيررو    وبررنه  برربزذ أةشلرر   هحفررلظ  هرر   هشررل  كو رريه  هحفرر  

 .52" هدفس   هه  هعت ش  أةم شقل ت  هعبيع     هشل 

 في الحياة العنصر المائي  2-2-4
% شرررر  ش ررررلح  71هبرررربز أةشلرررر   هشررررل  فرررر  أدررررا لغطرررر  

حيرررث لعهبرررب  هشرررل   هش رررتب  أل ل ررر  هعرررعوب   د رررل    ألبض 
 هع رررروب  أقررررتمنلهطشاديدرررر  و   ررررهقب ب  هدف رررر   هررررنه  د ررررتم شدررررن 

ل ع  ههنحث    ش لتبم و   هقب ب ب و بم  شؤشه دف ا بهوفيب 
 هشرررررل  شهو  رررررت نله ررررروب  ههلهلررررر : فررررر  حللهرررررا  و   ألةرررررم هعد رررررب 

 هشحلطررررلذ   ألدمررررلب   هنحررررلب   هشلررررلم  ه وفلرررر   شلررررلم  ألشطررررلب  
 ض.شل  ةو ش تب  هحلل   ه   ط   ألب وهنه  فإ   ه   ه هوا

  ألنحررلث  هعهشلرر  أ   هشررلت   هكلشللئلرر   أل ل ررل  هألحلررل  ةرر   زيئررلذشرر  إلررههللا كررنه    ي  ب رره  "
(D.N.A)  فمررنم  هشررلت  هكررو   هرر  عرركل قلهررب شه رربت شه ررهب  و  ه ررهطل  أ  هدشررو وههحررب  بررتو  

 هميررتبو ي   دررت هايدررا  فهبررتأ  هعررفب   هحلرر  نلهحبكرر   كشررل أ   ل هشررل   فررإن  و ررت  هشررل   أ طرر   هشررل  نبهرر
 فرر   هشررل  يهو  ررتف  53"  " هوب  لرر "  هشو رروت  فرر   ههببرر  هشررل  لقرروم بإ ررلت   هفل هلرر  ههرر   هعررفب ذ  ه يدلرر

 % ش    م   د ل .75 شل شقت بم و ةو بنه  ل ن  شكودلً  %11-51 هإلهل   هحل  بد ن  

عربب كروب كبيرب شر   نرا   هحرلت  هللنرلد  أعرلب "هعتيرت شر   ألشرب ض حيرث  هإلتم  هشل  ف   ها  لو 
  هشل  قلتب  ه  همتئ   أل  لب فوبً   دت  ههعبض ه تش   لطفل  أو هغ  شفبط  حيث يؤتم

                                  

 [Accessed 24 April 2014] لة االمالم."و شبكة بمامطاصد الشريلة اإلمالمدة قي الحفاظ على التاء: بحث منشوب "أبو الطامم محتد ود. أبو شامة  52
53
 : الترجع السابق.أبو الطامم محتد ود. أبو شامة  
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 هشررل  شرر   ه  ررم  ششررل يوهررت   ح ررلس ب فررل     مررلت ههرر   ررهب 
 هفرررم. هرررن   لكفررر  عررربب ههرررب ود رررذ شررر   هشرررل  يوشلرررل هوقرررذ ةرررنم 

بهغررررذ دهررررلئج د لحررررا ح ررررب هفررررلت    هحررررلت وقررررت ،  هحهقرررر   هشفبذرررر 
 .54" هع بي  % نلهد ن  هألشب ض  هقتلش  و111

 الفالسفة والشعراء ىالعنصر المائي لد  2-2-1
 هك يررب شرر   هفه ررف  و هعررعب   و ةهشررو  نررا  ى هشعهقررت ذ و ههدصيررب ذ هررت بهررن   هشررل  نلهعتيررت شرر  

" قررلئه "   LAO-TZOفقررت هحررتث  دررا  هفيه ررو   ه رريد  "ا شرر  أةررم شحررتت ذ  هحلررل   دررك يررب  شعهببي
يو رررت عررر   فررر   هعرررلهم فررر  ش رررل دعوشررر  وذرررز ب   هشرررل   و  يو رررت شرررل لهرررلةلا فررر  قتبهرررا  هررر   هدحرررذ 

ةيبوتوذ ش ب نادمل "ةنر   هديرل" شؤكرت  برنه  أةشلر  ةرن   هش رط   هشرلئ   "  وكنه  و ذ55و ههعكيل
شع رررز  "وقرررت و رررذ  هشرررؤب خ  هيودرررلد  " رررهب بو "  هحرررت ئق ناد مرررل   56فررر  هكررروي   هحهرررلب ذ فررر  ش رررب

 شعهبب  هو  ت  هشل  ف   هحت ئق هحقيق هألهف  و هب ح  و ههفكب. 57" هشل 
أشل  هععب    هعبب فقت   هإلتشو  ةن   هعد ب وشعهقلها ك يبً   تً  ف  أععلبةم ود بةم  شؤكتي  

لقررروم  هررر   هوصلفررر    د رررلدل  هن ههرررب كم ةرررنم  هوصلفررر  شررر  إلرررههللا  هشصمرررب  هشوهرررو   ههشرررل  " هررر  أ  
 هشبررتع  وهح ررا  و هطبلعرر  شرر   هعو شررل  ههرر  ه يررب قبيحرر  ،  هحررلح  هش ررهشب  هرر   ههشرربت و ه رروب  و هغهلررل 

 و أدررا هررم ل ررهتع عررلبت  هعررعب نش ررل  هشررل   ه ررلبم  و هعررب   هعررله  "   يرربوم  برر  قهينرر 58" هررا   بررت ع
 هشررل  فرر   هعتيررت شرر  شو هرر   هفإلررب   هحكشرر    هحررز   وقررت نكررب  هعررعب      59" هإلررله  ل   هإلهرربكرر هش

 : هشتح   ههمو و هق ة ش ل

 :ب شدصب فقلقل   هشل  فلقوهللا ذ أشبؤ  هقلس شغلشب ها وهموم نل هحهلو  

  حنلب  هشل  حل   ها حلهللا  شو       شوذ ههيمل نعتشل دلم أةهمل

                                  
 Accessed 24 April] حتوتيو بلخدر : مطال منشوب "محتد صل هللا علده وملم: التاء والحداا" موقع موموعة االعجاز الللتي قي الطرآن والسنة. 54

2014] 
55
 Moore,C: Water and Architecture تأثير العنصر المائي في تصميم بمالة ماجستدر " :محمد  سعيد مصليحيوالسيديطال عن ) 

م.(2119وجاملة عدن شتسوالداخلية" الفراغات المعمارية  
56
 مستحو محتد: محاضرات تابيخ اللتاباو لطالب دبلوم الهندمة التلتابيةو الكلدة الجاملدة للللوم والتكنولوجدا. 
57
 [Accessed 24 April 2014] شوب " الحديطة قي االمالم باحة لللدن وملوي للفكر"و موقع الحواب الدوم.عثتانوعفدف: مطال من 
58
 [Accessed 25 May 2014] د. الالميو كريم حسن: مطال منشوب " التاء قي شلر يازك التالئكة"و موقع جريدا التشرق. 
59
 [Accessed 25 May 2014] ."و موقع ديوان اللرب. الطبدلة قی الشلر الجاهلي و مطال منشوب "زهره  حتدد بضا وإي 

 1--2شكل
ن 
يكو

اء 
الم

21
ن.
سا
اإلن
سم 

 ج
من
 %

 

در:
مص

ال
w

w
w

.g
o

o
g

le
.c

o
m

 
  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1913


 

 -52- 

 :فلا قلئه هفدل  و هوحع   شعلد  وقت  بب شحشوت تبولش   

 و هقهب شم وب كبئب  ذ  فيمل  هشل  فله    ه تى

 قلئه: وةو  هشقلوش  و هدهلهللا ف  ععب  بت  هكبيم  هطنلهللا

  ألشيب    يز هللا 

ف فذ  أع لبم  ل   

  ه  عكل بي ٍ 

 وشل ٍ 

 ودلبن 

.  هلفه  آإلب قفٍب ح ي ن

 قلئه :  وفلا  هق    هععبي   هشقهن   ش   هقبآ   هكبيم كشل ف  ععب دلز   هشهئك 

 لل ةل ب  ..  ه ب   ه شل يل   و  يبهوم 
 ببحش  ش  بب ا  وهدطوم 
 تشو    هشحشوش   هحزيد 

 ا   هغ    هك يب  هشههوم ه   ق   يتفق  هشل   ول  ه ي
 يبط ب  هشل    شل يل   يدلا 

 يتلا 
 فشا 
  بيدان 

 أكهرروببوفلررا  هفرربا شرر   دررت ت و ههل رريب ههبهرروى  حيررث نكرربذ  هعررل ب  دررلز   هشهئكرر  ق رر  شرر  حرربب 
نق ذ  هيموت  هيمم لف رب  فإن نا نعت  ه للم    هيبهوو  دوت  ه لش  هش بم  ى    تم و وت شل  هت

  هشل  هلعببو  شدا نعت  هعطش:
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 أهقو  ناشب ت لل يموتن 
 قدبهً   قيهً  و دعق  لل أإلتوتن 

 !ف  نلط   ألبض  ةدل وههدب س لل شل ن 
 ! ت وً  ه ق   هعطلش   دب س لل شل ن 

 شدلنعًل ذزيبً  ه ب ب
 ناشب بب   هشل ن 

 هيدب ق شد   عنًى و ك ب
  دوت ش ب ف   يدل ن شل بي  إللشلذ 

 ولعبب  ه دوتن 
 ل قيمشو ت  بحلقًل دلنعًل ش  عف   هنلبوت

 هحييمشو قدلبل  هيموتن 
 فيبهوم  ألحلل ن 

 فر  ق ريت ٍ فر   هعتيرت شر   هشو هر   وشدمرل  هعنل ر   هعرميب  هنحهربم  هعرل ب  ف  ععب هشل  وقت نكب 
 هشش هر  فر  شلئمرل  هعرنب  ه ه رلهللا   شحل ر   هطبلعر  فيمرل تشعق  ش هلرلً  شتيد   ههو ذ فيمل إلبو ا 
 وةو ئمل  هدتم قلئه:

ش ع ه    ن ح ذن  ًقلررررررررررررررررررررتف د   أ ن ه               رررررررر   ونض ب  رررررر  ش إلن   هبب ق ذت     هب 

ف ة و ؤ ةل       ى   ضُّ رررذ   لض  ررر هف هن هن لهللا   لؤ ةلرررروش          هد ت    هشن ق   ننب    ه  

وكنه  نكب  هعل ب  ألدته    هعميب  ب  زيتو   هشل  ف   هعتيت ش   هشو ه   هععبي   شها بً  ب شلهللا 
 هعفلفل   هه  هفه     هطبلع   ألدته ل  وشل فيمل ش  ع ب وإلهب  وشل    ل ًه  هشل  شب تفل هشعد

  هت لئس و هفه   هشحلط  نلهعل ب  قلئه:

ح   ع  غه ه ف قتن   فن ب         هشل ف   رررر   ون ف   ه  وول طف      كتن نلب   لبرررر هد م ه   ه 

 هععب    هعبب  و هني  هشيزو  ف   ههعبيب    شل لعهشل ف   ىوذيبةل  هك يب هت  ألبللذكبذ ةنم وقت ن  
 و ت دمم بمنم    هعلب ذ  هعلق .
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 العنصر المائي في العمارة  2-2-6
فم  هعطر  هعركلهذ وهرا يب ذ شعشلبير  وفدلر  " ههعكيهل   هإلهب  و هشل   ه  ش  أةم  هعدل ب 

نم  هعدل رب نعركل  لهل  ش  حيث  ه شلهللا و هحيول  وذيبةشل ش   ألحل لس  هه  ههوهرت  ر    رهإلت م ةر
ه  تشج  هعشلب  ش   هشل  لعطر   هشههقر  أنعرلت  ه عهرا ل رش  ويهشرس   60"وش  شوقعا شهو فق ش   هشبد 

ويررررتب  شعررررلد   تيررررت  ششيررررز   ونشررررل أ   هعشررررلب  شررررو ت وأعرررركلهللا وأفكررررلب فلهشعشررررلبيو  ل ررررهإلتشو   هشررررو ت 
ونلهدصب هشدصوش   هعكل و هشرلت  لشكر  ههشعرلةت  هعرلتم أ  يرتب  وصلفر  "و ألعكلهللا هك  يدقهو  أفكلبةم  

ل  شلت  ش  شرو ت  هبيئر  و هشعشرلبم  رز  شر  ةرنم  هبيئر   و هلرا ش رئوهل  هعركيل ههر   هشرلت   ههعكيل فلهش
  نفكررب وو رر   حيررث أ   هطبيررق هفمررم  هشررل  فرر   هعشررلب  ةررو فمررم  شررلب   هشررل  وشررل ةرر  قو ديدررا  هفيزيلئلرر
بمرررم  ههررر  هحكرررم  رررهوكمل  وكيرررذ يرررؤ ب ةرررن   ه رررلئل ويهرررا ب ناحل رررلس  هنعرررب وكيرررذ أ  بشزيهرررا ههعهرررق 

ككلئدررلذ حلرر  و دررتشل لشررزا  هشعشررلبم  و  هش ررشم  هعد ررب  هشررلئ  ت إلررل هكويدلهررا ي ررت شرر   هإلررو ة 
 .61"و هقلم و  هبشزيلذ و هشعلد   هك يب ششل ي ب أ  ل هو نا  يت  قبل أ  لهشدا ف  ه شلشلها

ت   و  هه رررشلم  بيدشرررل  هشرررل  لش رررل  هشرررل لئ  لكرررو   ههعررركيل  هعرررلم ةرررو  هشبدررر ففررر   ههعررركيل  هشررر
ههلرا شد رق  هشو قر   أعرلبفر  وزإلرلب   وةرن  شرل   ههرلعركهمل ولحوهمرل  أ  هطبلعل   ههر  لشكر  ههش رشم 

"David Coffin قرلئه: "كرل   هشرل  يهعركل كله ه رلهللا فر  يرت  "تم  ل رذ"" ههعد ب  هشرلئ  فر  فرله
   ررر  هدررروع شهدو ررر  شرررل بررري  بعلعرررلذ بأ رررل  وشبوحلررر   وهرررم لعبرررب  هشرررل  فقررر أعررركل  هدحرررلهي  هيبرررت و  

 .62"شهدو   يهم  ههحكم فيمل وكا   هشل  يهكهم  و هلً أ ألعكلها أ ن  هشبئل  وهك    ألعكلهللا
 ةرن   هعد رب وقت  ةهم  هشعشلبيو   هش هشو  نلهعد ب  هشلئ  فر  شنرلديمم وأفديرهمم ش رهإلتشي "

شر  أد ر   هعشرلب ذ  ههر    رهإلتشذ  كلدذ  هعشرلب     رهشل  حيث كعد ب بيئ  وبوح  همنم  هعشلئب 
 هو رروهللا   فرر  شوقرر   هشنررلد  وفرر   ألفدلرر   هت إلهلرر  و هحررت ئق وبهغررذ بمررل ههرر و هشررل  د رربم  هإلهررب  

 هفدلدرر   ههعرركيهل   "أهيررل  ررتدل " فرر  هاش همررل هحتلقرر  "عرروشو "  هعببل رر   و ررفذوقررت " .63"هعرركلهذ ب ئعرر ه
ً   رحبي ً   وي  يرب إلرل  ) :  هعد رب  هشرلئ  قلئهر ً   ألدته ل   )ف  فبد ل( فر   هرنهت  هحرلب   لعهبرب  هشرل  شرلت 

بفلرر  شرر   هشررل  فرر  و حررٍ  أحل ررلس قول رر   وةررو فرر  حررلهللا دتبهررا لكه ررب  شررلً  نررلةبً  وقررتبً   هرر  هتإلررلهللا 
رررعلت      رررهشل   و قعل ررر  وبشزي ررر  فررر  آٍ   فمررر   - هقهررروب و  ذو ئمرررل. و دل رررب  هحرررت ئق  هعببل ررر   ههررر  ه  
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وت بدررل ههرر  أفكررلٍب وهرراش هٍذ حرروهللا دعررو   هحهررلب ذ  كشررل ه ررن   هحتلقرر   لهشررًل ش  ررغ بً  شرر  كررلهشبآ  هعرر
علت   ه  ن   هفبتوس  هنم و تدل نا  هقبآ   .64"( ه  

 العالقات بين مفردات التكوين المعماري والبيئة المحيطة )المسطح المائي نموذجا( 2-1

هعرلنا شر  دلحلر   ) هعشرلب ( فر   هفر   هشبئر ه  أعكلهللا  هعهقلذ  ههب نطل  بي  شفربت ذ  ههكروي  
و هعررعب و ألتب  فهكرررو  هألعرركلهللا ن ذ  هعهقرررلذ    أل ررلس  ألعرركلهللا فررر  نررلق  أدررو ع  هفدرررو  كلهشو ررلق

 يهم هحقيرق ها يب ذ هفمم  هشعشق همنم  ه فعدت هشهعلبم  دفس  هإل لئة و ألةشل  وهدهج ن ذ  هها يب ذ  
 ههرر  هقررربب  هههكررروي  ألوهلرر   إلطررر  هأو أدمررل  فلشررل بيدمرررل وبرري  شحلطمرررل   هعهقرر  بررري   دل ررب  هه رررشلم

 .شعي  أ ب ش  وهم  هعدل ب  دهلا  همي  هنم ش  إلههاو  أل هوب 

 وة :  وهحقيق  هوحت  فلشل بيدمل  هث طبق ه ش   هعدل بوقت ق م  هنلحث ةنم  هعهقلذ ب

 
 : عكل يوه   هعهقلذ بي  شفبت ذ  ههكوي   هشعشلبم. 4-2عكل

 هشعشررلبم فرر    هررم(  فل ررععن ) هش    هشفمرروم  هشبدرر  ً فلهبشزيرر  و هملشدرر  فرر   ههكرروي   هشعشررلبم هاكيررت
هب   ف   قوهللا وو رت    هرزو ب  به ً ةنم  هبشزي  هي عل ش  شنلدلا قف   هه هو وهللا  هه   ألحلل ك يب ش  

  هشحل . هعشب د   ه   شل   دل ب  هعشب   ف   هو   و هشههقي   شحققل ةلشد  

 هو فرق ه فشبرتأ  بيدمشرلإلرهه     عرت  بذرم و حرت  هعشهر  و مرل  دلقض فلعهبرب  و هه و فق هه أشل
 ششلو  دتشلا   و ألهف  و   هقب ب  أل له  شعلد  كتيؤ  حيث  هه شلم ف   هعلطفل   ه و دب ش  يهعلشل

 فإدرا درلقض هه شبرتأ أشرل  هعهرويي   نشرنةب أحللدرلً  شربهن  ي عهرا ل مل فمشا وههقلا شر  قبرل  هعلشر  و
 و ههكدوهو لرل  هعشرلب  فر  هطوب شتى  ه  ةن   هعلشل يهوقذ وهنه   شهوقع  و هغيب  هعشلب   ه تيت  لقتم
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  هش رطهحلذ شر  و ههدرلقض  ههو فرق إ فر هرن  .وهقبرل  هشره  و هش رئوهي  همرنم  هبؤلر  هبدرل ه  هشو روت 
و أ    هشرل    ه رهو : ش رل  هعشرلب   لدرب ههر   هش رل ذ شر   هعتيرت  هر  هطهقمرل لشكر   ههر   هعلشر 
م ةرن شر  أم فر  و ههغييرب  ههكلشرل  ر  ش رهوف  نحرث  شرل لشكددرل أدرا حهر   هطبلعلر    هعو شرل
 . هش ل ذ

 في التكوين الرمزية 2-1-3
   هوصلفلرر   و  ه شلهلرر  أدررو ع  ررهإلت م  هبشزيرر  فرر   هشنررلد  هررلس نغرربض هحقيررق درروع شررل شرر   ه 
 هعرميب   هر  نهر  شبقرت   ألش هر   وشر  ل ةو هحقيق هإلهيت  و هش يت حله   و شدل رن   و عإل ر نقتب شل

ل تف  بفلذ عإلة فق   برل ةرو هإلهيرت وهش يرت نكب ةر هدعلئاهلا شحل نلهمدت  هنم هم لك   هغبض ش  
  هعلهشلر   ةهشررذ توهمررل نررل  ه عهمرل شعبررب   دمررل وبشررز   هشعررلهمكررنه  فرل   هعتيررت شرر   هر  شررب  هع رروب  

فبد رل هعرب  وهشيرز نرا  أ رنحذ هرنم   هعرميب بربا  لفيرل هدعرل همل  هقرت هحقرق ةرن   هحرلهللا فر   و بحل
شعشلبيرر   ههرر  نررلهبشوز  ه    ررهشل ش ررتب فإلررب و  هررز ز هكررل  هفبد رريي   وهقررت زإلرربذ  هعشررلب   وأ ررن 
 أكرررتذ  فعشررلب  قنرر   ه رررإلب  بد رربمل و شلهمررل وبودقمررل  هش ررهشي   شلررر  دو دررل حهررلبيل نررلبز  ه أهررحذ

 و هقهل   هفه طيدل .  ألق   هشههق      هش  ت  ىشفموم  هبشزي  و عهذ ش  دف مل شعبفل شقبو  هت

  
    هاكيت هشفموم  هشدعا   هبشز ف   هعشلب أ هم هششيز و  ه لهللا  هبوح  و هن بم ههشنلد   هشوهح    هبشزي  و ههعكيل هحقيق

 www.google.com: . ش تب  ه وب هشعشلبي شعلد   هبشزي  ف   هشعلهم : 5-2عكل

 تعريف الرمزية  2-1-3-3
هفبير   شلهلرلذ بوحلر    هشهشو  و هعكل ويرب ت شدمرل هبشزي  ة   حتم  هشب م  هه شلشل   هه  هق  بي  

شرر   همدت رر  فرر   تهلرر   هعشررلب   وهقرر   هرر   هدقررلض شرر   أك رربوبررنه  فمرر   دحلررلز ههفرر   ذيررب شبئلرر  
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 رطو  شفمروم  أكرتب   هإللشس قبل  هشرلهت(  ه يد  كودفلعيوس ) لش ف   هق أ د ت حيث "ض  هوصلفل 
 .65"وز ة  شل لحكم  هعلهم وهلس  هكهشلذ و   هقو دي () هعهشلذ و هبش أ   ههشعيب    هبشزي 

فرر   محمـود وحيــد صـيدم  هشمدرتسوفر   هحرتيث  ر   هبشزير  ألهررًل يربت شفمروم  هقرلم  هبشزيرر  كشرل أوبتم 
حالة  "-إحياء القيم المعمارية التراثية في العمارة المحلية المعاصرةتب  ها  )ب له  شل  هيب( نعدرو   

 حيث  ب   هقلم  هبشزي  ف   هعشلب     هشل  نادمل:" مدينة غزة -دراسية
ف   ههعبيب  هن بم  و هه   شهذ  ه  هبت ع هكويدلذ وهعكلهذ     ههب  ل يعشلب ش بوح  ه ه ش  ليعكه

و هفب ذررر   فحبكرررذ أحل رررلس   د رررل  شعبرررب   ررر  صررربو  حلرررل   هع رررب  هرررنم أده مرررل  وعررركهذ بشررروزً  
هبررت ع  هه ررشلم و ههإلطررل  هشنررلد  وشب فررق ق ررب  هحشررب   فرر   فدرربى   بمررل حهرر  يوشدررل ىلحهررنحهررلبي  

دو فيب  هشللم   ذبدلط   وبشزي  تشج  هشنلد  ش   هطبلع  ف  ف  هكوي   هبدل  ش   هش لحلذ  هإلهب   و
كشررل هصمررب قررلم  هبشزيرر  فرر  شعررلد   ههكرروي  و ههعرركيل  ) ههكعيررب   هه بيررت   ررموه    تب    هن رربم(  

  هنلط  هشعله رلذ  هبيئلر  شر  طبلعر   هشوقر   كلألفدلر   هت إلهلر  فر   هشنرلد   ههب  لر وهصمب  هبشزي  ف   ب 
كشعله   بيئل  و  هشل ل   وهه ه   هبشزي  فر  هو ر   هش ر ت هشب كرز  هشرت  و ألحلرل   وبشزير   هشرآن  و 

 .66ف   هوصلف  و ههكوي   هن بم  هعلم ههشت     هشل 

  
هحتى أةرم  ألةرت   شر  هعرييت ةرن   ش  ت  هعي  ز يت  هكبيب:

 ه رررربح  هشعشررررلبم  أ  لصررررل شعهشررررًل هأل لررررلهللا  هقلتشرررر  وبشررررزً  
 شعشلبيًل فبيتً  لفهإلب نا.

بمرو  أل رروت فرر  ق ررب  هحشرب   نغبدلطرر : شررلز هللا حهرر  
 آل  لعهبررب بشررزً  شعشلبيرررًل  بهعرركيها وحت ئقررا  ود رررنا  

 وشعله لها  هبيئل  و ههقدل .
 .:  يتم  شحشوت  هشب    ه لبقو ههعهيق  ههعكلهذ  هبشزي   هششيز  ف   هعشلب     هشل .  هش تب :6-2عكل
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 الرمز المعماري  2-1-3-2

ةدررل   يهعرركل   فعرركل  هشبدرر  ألإلرربى شدحدرر  عررنا شإلههررذ  رر   هفدررو   لاإلررن هبشررز فرر   هعشررلب  
شدفعرر  وح ررب شررؤ ب ذ وصلفلرر  وشلتلرر  و قه ررلتل    ههررحل رر   هح ررب "يرر  فقرر   بررل ح ررب بذنرر   ههعبيب 

 .67"ويتإلل شعمل ف   هها يب  ههب ث    هشل   ههعشلب 

حيرث يؤكرت    ههقييرت فر    رهإلت م  هبشروز و هكهرل  هشعبرب  فر   هعشرلب   رتم ى  هعتيرت شر   هدقرلت يرب  أ ذيب 
ل  هه رشلم فلدرا لهر   درتشل يإلهرلب  هشعشرلبم بشرز  لحرتت هرا عركنقوهرا: " " رهح زيهرو  "نه   هشمدرتس 

ببدررلشج   إلهررلعو هو  مررلذ  ويبررنهللا ذللرر   مررتم   ألفقلرر ش ررنقل  هقيرروت فرر  حبيهررا فرر  هعرركيل  هش ررلق  
و   لقبررل  هحهرروهللا  هو رر   ههدررلز ذ و هههررحللذ هلحقررق عرركل  هبشررز  هررنم    طررلب هشعرربوع ت إلررل ةررن  
 .68" أل ه هقلش   هعشل  هةت ب إلهلبم  وف  ةن  

  
بهعبيررب ذ بشزيرر   ونهرر   هرر  عرركل كهررلب    بيررت   ه شموبيرر  ببش ررلس نلهقررلةب  )ش ررب( هررم ه ررشلم و  مرر   هشبدرر شبدرر 

وصلفرر   ه بيررت  بإ طلئمررل  ألإلنررلب و هشعهوشررلذ نعرركل ت ئررم  و لهحرر    هنررلب  ههعرركيل  هبشررزم  د ررب    شفهرروح شعرريب  ههرر
 ت   هوصلف  ههشدعا .أ ل لل ش   دل ب  هشعبوع بذم شل قت يد م  دا ش  هإلههللا نلهم

 .69م.  ه نهوم يوه  شفموم  هبشزي   ه طحل .  هش تب:   : شبد7-2عكل

به بيرت  ههحقرق ل  و ت دلرا  هبشروزنر"    هبشزي   "ح   فهح " هشعشلبم  يهحتثو ه   هعكس ش  نه  
إلفلر   ههر  و ههعبيرب ذ  هبشزير  و هشعرلد   ه و ألفكلب  ألزهل  هصو ةب و هنحث فلشل وب    هعكل ش   هقو دي  

  ههر هو رت   ) هربوح( ونلههرله    ههر   هدلحل   هبشزي   هه  هصمب فلشل وب    هكل هعروت لحشهمل  هعكل  فإ
شرر  ف  "فدهرروبم بوبرربذ " أشررل  70"دلكلررلشلكل أل ررنحذإلهررذ  هعشررلب  شرر   هدلحلرر   هو ت دلرر   فررإن  هعقيررت   
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 ه  أةشل   هقلم"  هععبل " ف   هعشل  هشعشلبم  فمو يبى أ   هعشل  هشعشلبم ي ب إلههللا كهلنلها  يؤكت 
أ  لكو  نش لن   هبشز ف   هفب غ وهلس ش بت عكل بتو  شعد   كشل ةو  هحلهللا فر  أ شرلهللا  هشعل ربي   

 .71" هني  هعهبب أ شلهمم  ح ب بأم فدهوبم  ش بت هب ش  هببدلشج وصلف  وشهطهنلذ هدعلئل 

تيدلر   ى شعشلبير  هعهبرب بهكويدمرل وهفل ريهمل بشرز  هقرو  أعركلهللا  رهعشلهللا "شعدلةل فر   هعشرلب  ةر  و هبشزي  ن
و رريه  هههإللطررب  هي ررلتم  ههكويدررلذ و ههعرركلهذ ننحيررث ل ررهطل   هشعشررلبم بمرر و عرركهل   و   هشل لرر  

 وأحل ل را   د رل  هشبئل  ف   هعشلب   هه  يإللطب فيمل  هعكل  و طذ   ألعكلهللا ة  و ههعبيب  وهعهبب
  .72"شيهلفيزيق   ً  هبشزي  ف   هعشلب  هحشل نعت أ نعكل صلةبم  و نلطد   كشل 

 
  ههررر "هوكوببوزيلرررا"نلهبشزيررر   حيرررث يه رررا  هش رررشم   ههكررروي   عررركل كدل ررر  دررروهبت م بودعرررلشب نفبد رررل يههررر  بمرررل شعدررر ه 

 ) هد ل  و هإلهة( نطبيق  إلفل .  ةن   هشعد  ههههإلهة  شعيب   "دوح" هه شلم  ه  عكل  ه فيد  وة  هش ل بشز  فيد  
 يوه  شفموم  هبشزي   هعشلق .  هش تب: م.  ه نهوم  كشلهللا شحشوت كشلهللا:  هشب    ه لبق  : شبد8-2عكل

شرر   ه ررعون  نشكررل  ف ررل  هعشررل  هشعشررلبم  رر   ههعررلبيب  هبشزيرر   هشدلطرر  نررا  فلهعشررلب  ةرر  و رريه   ه 
ههحشللر  شر   هعو شرل  هإللب لر  فقر   ى و هشعل ب  فلهش رك    لكرو  ش ربت شراو  هألحل لس ه لهللا ودقل 

دا و ههرر    حهلل ررلذ  هدف ررل  ه ررلك ه ررب  بررل ةررو  شهرر  شعقررت  شرر   ههعبيررب ذ  هبشزيرر   ههرر  ه ررل ت فرر  
 .آإلبف  أم شكل   هي لتةلل عب  هلا 

 هوصلفررر   : )صبيررر  شكهونررر  فررر   هعشرررلب أوهللا د ه ه لررر   هعرررميب  و  رررلحب  فيهبوفيررروس أكرررت وهقرررت
 ةهشرلم و هر  ب رتوى  هنعرت  هبشرزم فر   هعشرل  هشعشرلبم ولشكر  هبري  نهر  شر   ( بو وت هشهلد  و ه شلهللا

حيث لشكر    هنرلب أ  ةدرل   شرلهللا  (Architectural Beauty) إلههللا شدلقع  فكب   ه شلهللا  هشعشلبم 
لحهررروم  هعشررل  هشعشرررلبم  ه يرررت  هررر  أ ررس ه يرررب  هحرررو س  هشنلعرررب  "  هد رررب  و ح رر  و شرررلهللا بشرررزم. 
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  وكررره ةرررنم  هغشررروض و هزإلرررلب   و "  وأإلررربى بشزيررر  كلههرررإللش   هصلةبيررر    هإلرررو ة عل  لقررر هعررركل  
 رل . وةرو شرل لف رب   ه لةرلذ  هشإلههفر  ههعشرلئب هحب  شكلش  ععوبي  شإلههف  ت إلرل دفرس   د  أل س

 .73" هه  صمبذ نعت فيهبوفيوس

 رهإلتم شفربت ذ يرهم    هفكب   هبشزير   حيرث أةشل  ه  ش  و  ب  هشمدتس  هشعشلبم  ههاكيت  ه 
   رهعلب  شر   هشعرلهم  ههلبيإللر    ههرعشرت له د  ش   شها شعرلهم شعشلبير  ششيرز  ن ذ طرلن  بشرزم  برل 

هررم  هن  ررطحل    و   ررهعلب ذ هنقرر  ألشرروبةررنم  أ و هطبلعلرر  هلقرروم وي رربم شقهبحلهررا  هه ررشلشل   ذيررب 
صمرروب   ألحلررل   وقررت هرروح  فرر  ك يررب شرر   هد رر م نلحهب فلرر  فرر   هفب ذررلذ و هشكودررلذ  هوصلفلرر  ههشبدرر
ششرل يؤكرت   و هبيئر   هشحلطر   لب هطبلعر   هشبدر دل ب ذبين  شه ق   ه   هو  ملذ برتو  فمرم و  رهلع

 . هإلد ل هبيئ   هشعلعل     ب  بو وت  عون  ف  فمم شعلد   هبشزي  وكلفل    هغههمل نطبيق  فعله  

 أوبرا سيدني كرمز عالمي بحري  2-1-3-1
نعركهمل  "  ههر   هرت بن ريتد   ألوبرب  برت ب" حت شش  يمهم نلهعشلب   هعلهشل  هم ل رش   ةدله هلس 

و ”Jorn Utzon“ ههشعشرلبم  مله رشلش  هبئل رل   دررتهشهشيرز  هررنم لعرنا أ ررت    هنحرب وةرر   هفكررب   

حيث هم   هإلت م   ناكشهمل بل أل هب هلل قط  لتدينة مددييلدس متدةا بمةا محططا مللتا حضابيا مهتا و
شؤكتي  فيمل  هر   هفإلرب  2111هألهعلب  ألوهشبل  نا هب هلل ف   هعلم  كععلب  ألوبب  هشدصب  هعلم هت ب 

شحققررر   دررروهبت م بنررلبيس كلهتب ئلرر شهرررلةل  هعرررمب  ت ب  ألوبررب  و هزةررو بمرررنم  هشدعررا   هشعشلبيررر   وهعهبررب 
 ل   ألإلبى  هشمش  كشتيد  شهبوب . هشت     هب ه    نقل أةشل  وةلشد  هشتيد   يتد  

 
 وفيمل بشزي  و هح  و لطب  ف   ههكوي . 1175-1157  وب  هوه  أوبب   يتد  ش  أ شلهللا  هشعشلبم  و   وهز  

 www.archpedia.com: ش تب  ه وب  
 :  وب  هوه   هبشزي  ف  هكوي  أوبب   يتد .1-2عكل
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  فرر    قهنررلس و هررتشج شررل برري   ههعرركيل  هعررلم همررن   هشبدرر Jorn Utzon”"وقررت أصمرربذ فكررب  
ن رررذ  هفكرررب   ههعررركيهل  ه  قن أو هبيئرر   هشحلطررر  إلل ررر   هش رررط   هشرررلئ  ه لد رررل كبيرررب  وهو فقرررل ششيرررز   حيرررث 

  هفه ررفل   ألفكررلب هشهت إلهرر  و هشهقلبهرر   شؤكررتً  بررنه  نعررض  هنحررب  أ ررت  هههغطلرر   هقعرربي   هرر  عرركل 
 بزوفرلذ ههشو رلقلنا رهونا  هإلرلة  هرنم كرل  لش رل هحرتى  هشعحيث قلم بهبهيب ةنم  ه تفلذ   ألإلبى 

ههكرروي  شرر   هبيئرر   هشحلطرر  شؤكررت  ةررن   شعبررب   رر  بشزيرر   هررول  شنلعررب  و بهنررلط لبذ(   رر هعررميب )شو 
فر     ره لن  هربوح  هشكرل    " رو   وهرز "حيرث د ر   ه  ه ل   هش رط   هشرلئ     هشبد  بإقلش   ألشب
  شلب   هشكل .  هه حه بل 

  

نلههكويدررررررلذ   هعررررررلم هررررررت ب أوبررررررب   رررررريتد   ههكرررررروي هشيررررررز 
   ههكرروي  هنحبير  فر     قهنرلس شر   أل ررت   هعهرول  و 

ررحيرث  طلنعررل ن ربيل إلل ررل يؤكررت    هز ئررب همرن   هشبدرر    دف ش 
 وةلشدها  ه   هشحل .  بشزي  ةن   هشبد

 www.google.com:  ه وب ش تب
 

 نل قهنلس ش   هطبلع  ف  ه شلم ت ب أوبب   يتد .: عكل يبي   ههكوي  11-2عكل

وقت أ بهذ  هعشلب   هحتي   ف  ه شلم ةنم  ألوبرب  أةشلر   ههرا يب ذ  هبشزير  و هفكبير  فر   رللذ  
 هببيطلدلر  و رحلف  أ رهب هل   قت أصمب    هفهل   هرنم أ بهرا  بيرت   ههرللشزف" هن كب   ه شعل  ههععوب  

قررم و حررت شرر  ن رريتد   أل  ونرر  ب   ألوبررب  % شرر   هقررب   قررت   هبرربو  ت ب71أ  حررو ه   1112فرر   هعررلم 
   شهفوق  بنه   ه   هعتيت ش   هشعلهم  ألإلبى.74"أ ل يب  هعلهم  هحتيث
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 التوافق في التكوين 2-1-2
  ههررشرر   هشفررلةلم  هشمشرر  فرر   هعشررلب   حيررث يدبرربم  هش ررشم  Harmonyلعهبررب شفمرروم  ههو فررق 

 هلرا  أكرتذإلهق بيئ  شهت إله  وشه لد   ش  نعهمل  هنعض شحققرل  هوحرت   هعهرول  ههشدعرا   وةرن  شرل 
 أ نرلس و هفمرم ههبيئر   هشحلطر   ذيرب ه( شر    ق ألوهللا هعشلب   هعهول  )نه  شل هم  ربتم إلرههللا  هف رل 

  للر و كه للر زئ هش رشم  يه را همرل  هشعشرلبم  أ لشكر   وأنعرلتةنم  هبيئ  ها  ت  شعرلييب ش   ههو فق  أدو ع
حيث لق   ههو فق بي   هطبفي   ألق يي  ) هبهلن  و ههدلفب( وقت ي ش  إل رلئة كهيمشرل  وتب ر   قهرب ب 
 هه ررشلم ألحررت  هطرربفي   ألق رريي  هعهشررت  هرر  شررز ا  هش ررشم و هرر   ألفكررلب  هشطهرروب طبحمررل و هرر  

قبوهرر  ن ذ  ررف  هو فقلرر   ذيررب أ  ههرر   هه ررشلم  وذلهنررل شررل هكررو   هه ررلشلم  ه شيهرر   هش وأةشلرر وصلفرر  
 ه ف  هل ذ هز شل ت ئشل ههكوي   ه يرت. ولعروت  ه ربب فر  نهر  ههر  أ  أذهرب  ألعرإللة ةرم شحرلفصو  

 ويب حو   ههو فق  ه   هبهلن  و ه   ههدلفب  هن أ   هبهلن  هه بةم و ههدلفب لكو  قل لل  هيمم. 
 هقر  شنلعرب  نلهش رط   هشرلئ  شوهروع  وقت ح ب  هنلحث ةنم  هشعلييب ف   ت   دل ب همل

 ههو فررق شرر  إلررههللا   دعكررلس   ههو فررق شرر     هه بيررتم   ههو فررق  ههعبيرربم ) ههو فررق وةرر     ألطبوحرر ةررنم 
 ( ههو فق  هوصلف   و    ههو فق ش  إلههللا  هشهشس ههت إلل   ههو فق ش  إلههللا  هه  إلههللا 

 التعبيري  التوافق 2-1-2-3

 ت   دل رب شر   دل رب  هبيئر   هشحلطر   نحيرث  شحلكل  أو د   نشعد  ةدل ههو فق  ههعبيبم 
)عررركه وشهش رررل وهودرررل و فهرررل ً ( كهمرررل  دل رررب شهو فقررر  شررر  ةرررنم  هبيئررر   فلاإلرررن   ل رررن  هكررروي   هشبدررر

 هش شم  هإلطوط و ألعكلهللا  هطبلعل  ف   هشوق  ول وذمل نا هونا  هإللة نحيث هكو  شعلبم  هنعض 
  درررتشلا  ههرررلم بررري  ةرررنم  هعدل رررب و هش رررط   هشرررلئ   ذيرررب أ   هعدل رررب أو  هشفررربت ذ  هنحبيررر   شحققرررل 

 هعتيرررت شررر   هدقرررلت هعهبرررب ةرررن   أل رررهوب هقهرررله هقرررتب ذ   برررت ع  هشعشرررلبم وهغهينرررل ه رررطو   هطبلعررر   هررر  
 هرنم يإلههرذ  شرل حوهرا قرت ل رن  أحللدرل أشرب     ههفكيب  هنعبم حيث أكرت  هشعشرلبم بربوهي  " أ   هشبدر

 بنه   هشفلةلم  هإلل   نلههعلبض ف   ههكوي   هنم  يتبا  حقل ههشدلقع .   شحققل75"شبذونل فلا

                                  
75
 Brolin.Brent.Architrcture in Context.New York. Van Nostrand Reinhold.1980  هقطل    حشت  بت . )دقه    : 

:  هشب    ه لبق( هشدعم  
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  وفلررا يبرتو  قهنررلس  هعتيررت شرر  "زةرل حتيررت" هشعشلبيرر   هعررميب   أ شرلهللا شرر  هيهو دلررل - فيهديروس و دمررللم  شهحررذ شبدر 

و  و هفهررل   وفلررا و هه رر هشهشررس  حهرر شرر   هطبلعرر   بررتأ شرر   هعرركل  هعررلم   ههعرركيهل  و ههكويدلرر  همررن   هشبدرر  هعدل ررب 
  ألبلض وبعلقها و ب ها ودعوشها. هحوذ يبتو   قهنلس ش  

 . هشدطهق ش   هعدل ب  هطبلعل  ههلم  عبيبم  هه ههو فق : عكل يوه  11-2عكل
  www.zaha-hadid.com: ه وب ش تب

 التجريدي التوافق 2-1-2-2
شرر  أو ( كلئدررلذ نحبيرر  و شرر  شكودلهررا )وفرر  ةررن    ه ررلم يهإلررن  هش ررشم شرر  شفرربت ذ  هشوقرر  

و هعكل  ههله  هفدتق  ه شيرب    ةنم  هشفبت ذ( أعكل  ه بيتل  هعبب    كحبك   ألشو اصو ةب فيزيلئل  )
لقل رلذ هكروي  يوهر   هبتب  بيهش   هعرلم ههفدرتق وكيرذ  إلرن  هفدرتق عركل  هشو ر  نلد رللبل   هإلطروط و  

شررر   هبيئررر   هشحلطررر   حيرررث    ه زئررر   ههب نطررر  شعدررر ه  أل رررهوب  ؤكرررت ةرررني  و  هشو ررر  شررر  قشررر  وقرررلع
ش   هبيئ   هشحلط   ش  إلهها  هبب  بي   هشبد شك  هل هطل   هش شم  قهنلس  د ب هعكيه  ن بم ي

 . هوحت  نا شحققل

 www.uae-tourism.info:  ه وب هو فق  هه بيتم ف   هه شلم  هشعشلبم. ش تبعكل يوه   ه :12-2عكل 

 

 

حدههث تلامههل التصههتم مههع التواقههق التجريههدي 

الخطهههوط التجريديهههة للتوجهههة قلخهههذت الشهههكل 

اللههام للتكههوين شههكل التوجههة كتهها يظهههر قههي 

 قندق جتدرا بدتش بدبي. ىمبن
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 التوافق من خالل النعكاس 2-1-2-1

شفمرروم هحقيررق  ههو فررق فرر   ههكرروي  شرر  إلررههللا   دعكررلس لعدرر   هح رروهللا  هرر   رروب  كلشهرر   ه 
أو  درتشلا  هبيئر   هشحلطر  نرلهشبد   هر     هش رط   هعرلكس   هش شش  ش  إلههللا  دعكل مل  هر  اههشدع

م فكررب     ررهإلتحيررث هررم  (13-2)نلهعرركل  Ordrupgaard شهحررذولصمررب نهرر  فرر    تب دررا  هعلك رر  
غلنرر   هشحلطرر   وكررنه  شررل حققررا هو   هشهحررذ برري   هرر   هو  مرر   هز ل لرر  ههحقيررق  ههو فررق شررل  دعكررلس 

  هشبد   هه لبم نشتيد   هإلهيل هاكيتً  هدفس  هشفموم.

 

 

 
ه رررررلبم نشتيدررررر   هإلهيرررررل  فلرررررا  دعكرررررلس هشعرررررلهم  هشتيدررررر   شبدررررر 

وهحقيرررررررق   درررررررتشلا و ههو فرررررررق شعمرررررررل   ههعررررررركيل  هن رررررررل  شررررررر  
  هو  ملذ  هز ل ل   ههإلش  يؤكت ةن   هشفموم.

 www.fb.com/Palestine.Architecture : ه وب ش تب

   شعربض ف  ه رشلم  ههو فق ش   هطبلع  نل دعكلس
 Ordrupgaard   زةل حتيته" نكوبدمل". 

 www.arcspace.com : ه وب  ش تب

 : عكل يوه   ههو فق ش  إلههللا   دعكلس.13-2عكل

 هشلئلر   ه رلكد   هأل  رلمهن  فل    دعكلس  ه   هش ط   هشرلئ  لعهبرب شر   هشهشر   أل ل رل  
ش ل  ألحرو ض و هبرب  و هقدرو ذ  هشلئلر  و هنحيرب ذ وههحقرق كرنه  ةرنم  هإلل رل  فر   هنحرلب  درت  ركو  

حيررث يررهم  نلهعرركل و هشكررل   هشدل رربي  هررم وهررعمل  هن أشو  ررا نحيررث هعطرر  ش ررل  و  ررعل شرر   ههررا يب ذ 
 هشررلئ  نعكررس ةررن   هه ررشلم  هعشررل  هرر   هه ررشلم  هشعشررلبم بهعرركيل لعررلنا  ههد رريذ ولقرروم  هش ررط  

ح ل رل نرلههو فق شرل بري   ههكروي   هشعشرلبم و هبيئر   هشحلطر  و رتم  هقرتب    فيهب ئ ههدلصب هعكله كرلشه و  
ول ررههزم هحقيررق ةررن   ههررا يب  هحفررلظ  هرر   رركو  حبكرر   هش ررط    هرر  هذفررلهللا أةشلرر  ةررن   هش ررط  هتلررا 

حلهر   هش رط   هشرلئ  ففر   نلي    دعكلس ح بويه" هشلئ  و هحت ش   ههكويدلذ  هشو ل   ه   طحا  
حله   ه كو   ههلم لعشل كشبآ  هعكس  وب  شل لحل  بمل ش  أبض ودنلذ وشنلد  وبنه  هكو   ه وب  
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فرر   ه رروبهي   وهكرر   دررتشل يهحررب   ررط   هشلررلم  و   أل ررلشررل لشكرر  ول ررعب هحتيررت  أتق هشدعك رر  
  ألعرررركلهللاش رررربت هعررررلبيب  رررر    ههررررس يهحرررروهللا هرررربب نعرررركل طبلعرررر   و  رررردل   فررررل  شفمرررروم   دعكررررلل  

 . 76"و ألهو  

  
Harpa concert & conference centre- Iceland 

  دعكررررلس  ههررررلم  هرررر   ه ررررط  ش ررررط   هشررررل   ه رررركل  لحقررررق  
  هشلئ   دت  كو  حبكها  و عون  هشييز  أل ل ش   ه وب .

 www.connexion2014.com/venue  :الصور مصدر

Harmony Hall Fukui-Japan 

دو فيب  هشل   ه غبى هعشل  ه  هحبي   هش ط   هشلئ  
 .و   شله ههعكل و هه    عل   دعكلس ه بيت ً هأ هم و 
 www.nikken.co.jp : ه وب ش تب

 : عكل يوه   ههو فق ش  إلههللا   دعكلس  ه   هش ط   هشلئ .14-2عكل

 التوافق من خالل التداخل 2-1-2-4
نلعرب شر   ههكروي   هشرلئ  نعركل ش  هش ط  هشب ت هحقلقا ش  إلههللا  ههت إلل ةو  دتشلا   هشفموم

  ههنلههو ا    هشعشلبم  وبنه  يهم  هح وهللا  ه   هوحت  ف   ههكوي   ولشك   هح وهللا  ه  ةن   هشعد
نعكل  هحقق   د للب و هه لدس ش   هش ط   هشلئ   وه ن  هشكلدل   ههت إلل دل ب شعشلبي   ههلف 
 هو فب  حهب م  هإل لئة  هشلتل  و ههعكيهل  همن   هش ط . هن ش   هش ط   هشلئ   بشنلع

  
 هشرلئ  نطبيقر   ههرت إلل فر    هش رط     رهإلتم  هش رشم  Himeji City Museum of Literature-Japanفر  ه رشلم 

 www.galinsky.com ه وب:  ش تب هشدعا  ودشون ل شحبنل هزو بم.  هه شلم  حقق نه  هو فقل هعدل ب 
  ههو فق ش  إلههللا  ههت إلل ش   هش ط   هشلئ .:15-2عكل

                                  
76
 Smith,W: The Complete Book of Water Gardening. تأثير العنصر بمالة ماجستدر " :محمد  سعيد مصليحيوالسيديطال عن ) 

م.(2119وجاملة عدن شتسوالداخلية" المائي في تصميم الفراغات المعمارية  
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)ش ررل  هبيررذ    ررهش ( حيررث  Closed Planويههرر  ةررن   ههررت إلل فرر   ألبدلرر  ن ذ  هش ررق   هشغهررق 
و كهلرررل  ونهررر  هطبلعررر   هشدطقررر   هعببلررر  شررر   نرررلهللا أهكرررو  شعزوهررر   ررر   هطبلعررر   هإللب لررر   رررز   زئلرررل 

وقرت هغهرب  هعربب  هر  ةرنم  هبيئر   هقل رل  "وةهلب و حلبم قلحه  يهإلههمل أحللدل ش رلحلذ إلهرب    
بي   هبشلهللا  هحلبق  و هشدرلخ  Environmental Controlو ه فذ  شلبهمم نلهههلت  هعهوم و هبيئ  
  وةررن  شرل لشيررز  هعتيررت شر   هشعررلهم    ررهشل  77"   هررت إلل هحرلب فرر   هإلررلبا و هإلهرب  وهإلهإلررل  هشررل  فر

  ت إلررل ههررن ذ  ألفدلرر   هت إلهلرر  حيررث  ةررهم  هشعشررلبيو   هش ررهشو  بإتإلررلهللا وهإلهإلررل  هعدل ررب  هطبلعلرر  
 ذ.ةنم  هشدعآ

  
ق رررب  هعصرررم لقررر  فررر  شبكرررز  هشتيدررر   هقتلشررر   دررروب  

 .تشعق  ألشوم  هش  ت 
 .78ش تب: ت. بت  هبحش    شلب ه

رررر  Joliesوهس  رررروب  شرررر   هش ررررلك   ههلبيإللرررر  فرررر  قبيرررر    
نعرررررشلهللا فه رررررطي   وفيمرررررل هصمرررررب أةشلررررر  هرررررت إلل  هشلرررررلم فررررر  

 : هت إلهلر  ههش رلك   هعببلر . ش رتب  ه روب ه شلم  ألفدلر  
https://www.facebook.com/Palestine.Architecture 

  هش ط   هشلئ  ف   هعشلب     هشل .: عكل يوه  أةشل  هت إلل 16-2عكل

بائههد عتههابا مهها بلههد الحداثههة  "”Philip Johnson " ود ررو   فيهيررب"ولعررت  هشعشررلبم  هعررميب 

“Post Modern”  شررر  ش رررشش  نعرررض  هشعرررلهم  هشعشلبيررر   هعرررميب   ههررر  لصمرررب بمرررل شفمررروم هرررت إلل

و  ذ هشه لد رررل هعد ررب  هشرررلئ  فررر   ههكررروي   هشعشرررلبم  ش رررهغه ةررن   ههرررت إلل فررر  إلهرررق ش شو ررر  شررر  

  هه  هشه   هشعلةت و هز ئب وه ننا نقو  ههه شلم  هشعشلبم. ههعكلهذ  هشلئل   هبديول   هششيز  

                                  
77
 .01بقم -ماميو عرقان : الترجع السابق 
78
 .2119اللربدة "و مجلة دمشق عاصتة الثطاقة العمارة اإلسالمية في دمشقد.عبد الرحتنو عتاب: وبقة بحثدة " 
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شرر  ه رررشلم  Fort Worth Water Gardens“حتلقرر  

 ود رررو  وهقررر  بو لررر  هك رررلس  وفيمرررل هرررت إلل  هشلرررلم نقرررو  فررر  
ه رررشلم  هشرررتب لذ  ررر  طبيرررق  رررقوطمل  هحرررب شإلهقررر  هعررركيل 

 www.redbubble.com :ش تب  ه وب   وه  ون بم ششيز.

" شر  ه رشلم Transco Water Wall هحرلئ   هشرلئ  "
 11غطلرررا كررل تقلقررر  لقررتم  61 ود ررو   د ررذ قطررربم 

  لهو  ش   هشل . أهذ
 blogs.iesabroad.org :ش تب  ه وب  

 عكل يوه   ههت إلل ش   هشل  ف   هه شلشلذ  هغببل   هحتي  . :17-2عكل

 ون التوافق من خالل الل   2-1-2-1

و  شرر   هعدل ررب  أل ل ررل  فرر   ههكرروي   هشعشررلبم  حيررث ل رروغ  هش ررشم شرر  إلههررا لعهبررب  هه رر
 و هو فقررل همررن   هعد ررب  ههكررويد   همررلم شرر   لً شحققررل  دررتشل  شهرر  شرر   ههعررلبيب  هششيررز   ههرر  يبذررب بمررل  

 ف  دفس  ههكوي  و هبيئ   هشحلط  نا. و يهم  ههعب   ه  شعديي  همن   ههو فق وةشل:  ألإلبى  هعدل ب 

   لشك  هعبيذ   د  لم  :ونيالنسجام اللHarmony ههبهيب  ه يت ههعدل رب  هشكودر    رو    نادا 
ود  ل رع  هإلهرق وف   هه بب   هن ربي  فرل    د ر لم  هه ر"و . أكلدذ ف   هشو لق   و  هععب  و  هه  

 . ة :أ ل ل ش  إلههللا دصبيلذ  79"شعمت  شيل وشهز  هقبأم  هعي 

 ويي قي التكويات الطبدلدة.جدول يوضح أيواع االيسجام اللّ  :0-2جدول 

 )النسجام الثنائي( المكملة:  .3
  Twin Colors Harmony(Complementary)   

 .األلوانويتكون من كل لونين متقابلين في دائرة 

 

 عرررركل هوهررررلح 
  هشكشهرررر  هألهررررو  

 :ش تب  ه وب 
www.luminou

s-
landscape.com 

                                  
79
 Hemani,S. & Punekar,R.M., Color Interaction and Color Effects. 
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 انسجام األلوان المتماثلة )الثالثي(: .2
Analogous Colors Harmony (Triadic) 

جنـب فـي  ىإلـالثالثـة المتجـاورة جنبـا  األلـوانوهي مجموعـة 
 ونية.الدائرة الل  

 

 عرررركل هوهررررلح 
  ه ه لررررر    هرررررو هأل

 :ش تب  ه وب 
peppermintcr

eative.com 

 النسجام الرباعي:  .1
Forth Colors Harmony 
متقابلة في الدائرة  ألوان أربعةوهو الحاصل من مجموعة من 

ونيـــة، بحيـــث يتعامـــد محـــور لـــونين متقـــابلين مـــع محـــور الل  
 .اآلخرينونين الل  

 

 عرررركل هوهررررلح 
  هب نعلررررر هألهررررو   

 :ش تب  ه وب 
www.brandig

irlblog.com 

 : سداسيالنسجام ال .4
Six Colors Harmony 

تتقابــل  ألـوانيشـبه النسـجام الربـاعي، لكـن يتـألف مـن سـتة 
ونية، وتشـكل بالنتيجـة شـكال مسدسـا فيما بينها في الدائرة الل  
 يرتكز على محيع الدائرة.

 

 عرررركل هوهررررلح 
  ه ت  ل هألهو   

 :ش تب  ه وب 
nairobitsblog.
blogspot.com 

 النسجام الطبيعي:  .1
Nature Colors Harmony 

كثيـرة عـن مجموعـات لونيـة منسـجمة،  بأمثلةتزودنا الطبيعة 
 Colorتشــــكل مرجعــــا لخلــــق منظومــــات لونيــــة مماثلــــة 

Scheme.  

 عرررركل هوهررررلح 
  هطبلعلرر هألهررو   

 :ش تب  ه وب 
www.naturep
hotographers.

net 
 

 ود  شر   هش رط   هشرلئ  نلههعلشرل شر  يرهم هحقيرق  ههو فرق  هه ر :مـع المسـطح المـائي ونيالل ـ التوافق

 هقل ت   هإلل   نل د  لم  هطبلع   حيرث يرهم إلهرق فهرل  ذ هودلر  شه لد ر  فلشرل بيدمرل  ولهحر  

و  بتب لهررا و هه رر  ألزبق و   ههرر  هحقررق هو فقررل هودلررل شرر   هش ررطحلذ  هشلئلرر  ةرر   هه رر  ألهررو   أك ررب  أ

 .ألإلبى  ودل  كهو  شحليت يدتشج ش   هعدل ب  هه    ألبلض
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Kazakhstan concert hall - Kazakhstan 

هحقلقرررل   ألزبق و  هعلشرررل نقرررو  شررر   هه رررهوفلرررا ه رررا  هش رررشم ه
 ود  شل بي   هش ط   هشلئ  و هكهه   هبدلئل .هههو فق  هه  
 www.edgekz.com : ه وب   ش تب

Masjid Bandaraya - Malaysia 
 هفرررله  ششرررل لحقرررق   ألزبق و  ولصمرررب  ههاكيرررت  هررر   هه ررر

  دتشل ل ههش  ت ش   هش ط   هشلئ .
 www.akmalhussin.com : ه وب   ش تب

 ود  ههشنلد   هشقلش   ه   هش ط   هشلئ .: عكل يوه   ههو فق  هه  18-2عكل

 من خالل الملمس التوافق 2-1-2-6

ه   ههو فررق  هشررب ت هحقلقررا شرر  قبررل  هش ررشم شرر   هبيئرر   هشحلطرر  وإلل رر   هش ررط   هشررلئ  يدقهدررل 
  ألد ر    و ذهرب و هعفلفل  فمم طبلع  ةن   هش ط   فمو يهشيز نلهدعوش  و ههشعل  و دعكلس  ههو   هه

 ه ن  شحقق  هههو فق ش  ةن   هش ط . فإدمل هه  هحل  نلهشنلد   دت هحقلقمل ةنم  هإل لئة 

 مررلذ  هشدعررا  شرر   ألهشوديرروم  وكررنه   هو   مررلذ  هز ل لرر  نررل   هو  أ ررهمل ررهإلهة ششررل نكررب 
بمررررن  هررررت إله شرررر   شكودرررر    و هعررررفلفل و هدعوشرررر   هفلئقرررر  هعطرررر   ههكرررروي   هعررررلم  دطنل ررررل نلههررررادق و هإلفرررر 

  هوحت   هعهول   هكلشه .  شحقق إل لئة  هش ط   هشلئ  وهو فقل شعا 

  
The Sage Gateshead -UK 

شر   وأهرو حشر  ز رلا  أ رهم ههك للذ  هإللب ل   هش رهإلتش  
 .هحقق هو فقل ششيز  ش   هش ط   هشلئ   ألزبق   ألهشوديوم

 www.thenorthernecho.co.uk:ش تب  ه وب  

Hanoi Museum - Vietnam 
 أك رربهعطرر  عررفلفل   مررلذ  هز ل لرر   هششهررت  فرر  شهحررذ ةررلديو   هو 
 .شهئش  هعفلفل   هش رط   هشرلئ   هشطرل  هلرا ةرن   هشهحرذ  ههشبد

 www.archdaily.com : ه وب   ش تب
 إلههللا  هشهشس ش   هش ط   هشلئ .: عكل يوه   ههو فق ش  11-2عكل

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-UjD82WLYmk8WM&tbnid=mEx-szg6AIrfTM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.edgekz.com%2Fcity-steppe-astanas-architectural-wonders%2F&ei=HVLyU7rCM8GSOOK5gYgF&bvm=bv.73231344,d.bGQ&psig=AFQjCNF8JZ1KI4xlYbp1br__ruho4ywwkw&ust=1408475934406950
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 الوظيفي التوافق 2-1-2-2

ةن   ههو فق  ولشك   ههعبيب      هشلئ   هش ط  أل ب هعكل هنعل هبهحتيت  هوصلف   هشطهون  قوم حيث ه
 ه وب  ههلهل :نل
   ههحقيق  نله لم  هنحب  ونه   هشنلد   هشطه   ه   هنحب ل ع   هش شم هه  زيلت  ح م  هفهحلذف

فهببز نعض  هكهل وههب    أإلبى   لهكهلنكشل يهه ب   أكبب قتب ششك  ش    طهه   ه   هنحب
وه  ي (21-2وعكل ) شحقق  وصلفهمل.  صب  هطبلعللههح وهللا  ه  أكبب قتب ششك  ش   هشد

  هشلئ .  هش ط ش    طهه  نله لم هدلذم  هكهل  هوصلف  

  
حيررث يههرر   ههررا يب فرر   هو  مرر   هرر   هل ررلب شرر  زيررلت  ح ررم  هفهحررلذ    هشررلئ   هرر  عرركل  هو  مرر   هش ررط أ ررب 

 نعكس  هو  م   ه   هلشي   هه  هش ل  هعكل  ههقهيتم ههو  ملذ  وببوز نعض  هكهل
  .80: عكل يبي  أةشل  هو فق  هفهحلذ و هكهل ش   هو  م   هنحبي 21-2عكل

   هعلم ههشنلد  لقل  بهفل مل هتبي لل كهشل  قهببذ  هشنلد  ش  علطئ  هنحب فهكو   هشنلد   ههكوي 
علةق  ف  قهب  هشتيد  ولقل  بهفل مل هتبي لل ههحقق هو فقل وصلفلل ش  عكل  هشو    هه  هاإلن ف  

 (.21-2كشل يوه  عكل )  بهفلع و هدك ب  دت  هعلطئ. 

  
هرتبا  بهفرلع  هشنرلد  فلقرل   هلشري يوه   ههو فق فر   بهفل رلذ  هشنرلد  شر  عركل  هشو ر  حيرث هصمرب  ه روب   هر  

 )يوه   ه مم نلأل ه   ه لم  هعلطئ(   بهفلع كهشل  قهببدل ش   هعلطئ
 ن: المرجع السابق.رومحمد، وآخ المصدر: مسمح، البحرية.: شكل يوضح التوافق في الرتفاعات في تكوين الواجهات 23-2شكل

                                  
80
 م.2111غةاو -محتدو وآخرونو بحث تخرج )التجتع الفلسطدني للالم البحاب(و الجاملة اإلمالمدة مستحو 
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   فإ  عكل  هشب   وكل ب ذ  ألشو ا    هعدل ب  هشإلههف  ههشنلد  و هشدعآذ  هنحبي  كلهشب   ف
ةن   هعكل   بت وأ  لحقق  ههو فق ش  طبلع   هشو   هلحقق وصلفها نلهطبيق    هاإلن عكه وصلفللً 

 هشيدل  يهم هحتيتةل بدل   ه   ه لم  ألشو ا و ههللب ذ  هنحبي   بو ن    نل هلف  هه  أ  شكل  هش ه 
 ه لئت  فهاإلن  ه لةل شعلك ل هحبك   ألشو ا  ه لئت . و هعكل  ههله  يوه  كل ب  ألشو ا شقلبد  

 ش  عكل  هشو  .

 

 
  وعركل  هشو ر  ايوه   ههو فق  هروصلف  بري  عركل كل رب  ألشرو 

 .عكل كل ب  ألشو ا ونلأل ه  عكل  هشو    هل لب ه  
 : عكل يوه   ههو فق  هوصلف  بي  هكوي  كل ب  ألشو ا و هشو    هنحبي .22-2عكل

  :  هشب    ه لبق.شحشت  وآإلبو   هش تب: ش ش  

م أ أ  أم "   هشل    هوصلف   هنعت ش  نلههو فق ه   هشلتم  هوصلف  هنعت ههو فق ه يهكلشل و 
  هبم   ش ل  هدفعل  بوصلفها  هشبهنط    دطنل لذ ش  ش شو   و ه شل    هفبت ف  ي يب شعشلبم  هكوي 
  ألحل رلس ةرنم شر  شرل ش هشر  حل رلذ ههبلر   إفر ونلههرله  و همرتو  و  دبمرلب و هإلعروع  هبهرل

 لفقرت  رم وشر  ةويهرا شر   هشعشلب يه بت وبتودمل  هوصلف  هه   كهشلهللا ف  ةلشل  لشه هش ل و  دطنل لذ
 ."81نلهش هش   هها

 خالصة التوافق مع المسطح المائي 2-1-2-8

ه   هإلطرررررروط  هش رررررربت  ههشو رررررر  ةرررررر  إلطرررررروط شدحدلرررررر  ن ذ  ررررررف  حبكلرررررر   د ررررررللبل  هعطرررررر  

لصمررررررررب  هرررررررر  شفرررررررربت ذ  هعرررررررركل  هشعشررررررررلبم وإلطوطررررررررا   رررررررربهررررررررن  فررررررررإ  ةررررررررن   أل  عررررررررعوب  نررررررررل دطهق

نلد رررررررللبل   هإلطررررررروط و  رررررررهعشلهللا إلطررررررروط ن ذ هلقل رررررررلذ شإلههفررررررر  هزيرررررررل  هعرررررررعوب نله ررررررركو  وهعررررررركل 

 هلقل لذ شهقهن .

                                  
81
 Salama, Ashraf: 1998- Human Factors in Environmental Design .The Anglo Egyptian Bookshop. Cairo- 

Egypt. "التصميم المغلق والمفتوح للمسقع المعماري وأثرهما على البعد الجتماعي في وبق   هشل   يطال عن )د.محسنو عبد الكريم حسن: 
(2118  183-155ش ه   ه لشع     هشل    هعتت  ه لتس  عب  ة، المباني الدارية"  
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بررل ه   ههدولرر  فرر    ررهعشلهللا  هإلطرروط   و ههو فررق ةدررل   لعدرر    ررهعشلهللا  هإلطرروط  هشدحدلرر  فقرر 

وةدرل لهحر  أ    رهإلت م  ههدروع    هرنم هإلهقرا  هشو ر   ربيإلهق هتى  هشعلةت هتبا ف    لقرلع لعرلنا  أل

أشرب     ههكروي ف  أعكلهللا  هإلطوط نشفبتم قت   يإلهق  ههو فرق  هشطهروب هرن  فرإ   ههكلشرل بري   دل رب 

ا وتب  رر   ه لةررلذ  هإلطرروط وشررل هش هرر   بررت شدررا

  ةنم   ه لةرلذ  د رب ش رلدت ألدرو ع  هإلطروط

 درررررت تب  ررررر  طبلعررررر   لً  ألشرررررب  هرررررنم لصمرررررب  هلررررر

حيررث ه شرر  فرر  بررت يهمل برري   هإلطرروط    هشو رر 

 هش رررهقلش  نله رررلم أفقررر   رررم هدهقرررل نله رررلم شلئرررل 

 برررررب شدحدررررر   دهقرررررله  هررررروح  نعرررررتم    رررررهقب ب 

هه ل هه   هنبو  ف  قشهمل ههعكل إلطل  شوتلل 

  هقلع.وهعوت شب  أإلبى هه    لش ل  هدملل 

 و  دعكلس. : عكل يبي  هحقيق  ههو فق ف   هإلطوط23-2عكل

كشل أ    هعشلهللا  ألهو   أشب شمم ف   شهل   ههو فق فل هعشلهللا  ههرودي   ألبرلض و ألزبق هعكرس 

و   ألبرلض ألوه  هل ل ههر   هه رو   ألزبق ف   ألتو ب  إلل    دت   هإلت م هتبا  هه     هطبلع   هنحبي 

فرر  أ هررر   هشنرررلد . وقرررت لعشرررت نعرررض  هش رررششي  ههرر   قهنرررلس أعررركل  شررر   هشفررربت ذ  هنحبيررر   هشحلطررر  

بإلطوطمررل و ه لةلهمررل هلطنقمررل  هرر   هشنررلد  هيإلهررق  دطنل ررل نررا   هشنررلد   هقلئشرر  ةرر   ررز  شرر  أ ررز   

و    كلدرذ  ألعركلهللا  هدملئلر  ه رل   ل شنلعب وةن  ةو  ن   أعكلهللا  ههو فق ويتبكا  هعق   هشوق   هشحل 

و  يو رت نرا ه رلب  ههعقروهللا  ههر  ه رع  ههر  ه شلر    شحرتوت ل هقش  ف    برت ع ه  أ  ش رلهللا   بهكرلب فيمر

فلههكلشل فر  ةرنم  هشنرلد  و هر  و  لحهرلا  هدرلصب ه  ههر     هإلطوط و ألعكلهللا ههإلهق  ههو فق و ههكلشل

 ذليها. ههقل  دصب  ن لط  ههو وهللا هه 

 
  ررب  هعررري  ز يررت نل شرررلب ذ  هعببلرر   هشهحرررت   شرر  ه رررشلم 
زةرررل حتيرررت وفلرررا هحقيرررق هيودررر   ههكررروي   هشعشرررلبم و  رررهإلت م 

 هه ررررشلشللذ  ه ررررلبش  نشررررل لهئررررم  هإلطرررروط  هشدحدلرررر  فرررر  
 هش ررط   هشررلئ   وكررنه   ههو فررق نل دعكررلس  هرر   هش ررط  

 matusmajer.deviantart.com :مصدر الصورة وهحويها كشبآ .
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 هشبهتأ ش   ود  ف  ببا  هعبب ههتبا  هه  

 ههو فرررررق  لً حققرررررش ألبرررررلض حهررررر   ألزبق 
 ود . هه  

 www.marshu.com  :الصورة مصدر

 ألعكلهللا  هعهول   هشقهن   ش   هطبلع   هشلئل  هؤكت  هق   هشعبوع نلهغبض 
 له   ألهعلب  هشلئل  نلهنحبي   شبد  ف   ه وب  أ هم  هشقلم ش    ها 

 هحقق  ههو فق  ههعبيبم نعكل و ه .
 www.eng2all.net : ه وب   ش تب

 ودل  و ههعبيبي   دت  هه شلم نلهقبب ش   هش طحلذ  هشلئل .: عكل يبي  هحقيق  ههو فقلذ  هه  24-2عكل

 التكوينالتعارض في   2-1-1

  هش ررشم ؤكررت  حيررث يكررنه  شرر   هشفررلةلم  هشمشرر  فرر   هعشررلب  Contrast ه  شفمرروم  ههعررلبض
و بشزي  شرل شحققل  لطب     ههلم  و  ه زئ  شل بي   هشدعا   هشعشلبي  و هبيئ   هشحلط   ب ههدلف ه  إلهق 

 هررنم يإلههررذ  شررل   بررر "أ   هشبدرر "برربوهي "وقررت  رربق نكررب شررل أكررتم  هشعشررلبم   هررو ئم  هغرربض  هه ررشلش 
 ".82حوها قت ل ن  أحللدل  شبأ شبذونل فلا

و ههنرلي  بري  "  شعدر هاكيرتً  ههل إلهه  أشب طبلع  ف   ألعلل  و ههعلبض  هدلهج شدا لعطيمل ف
فلههنررلي  برري   ألشررو ا  هطويهرر  و هق رريب   ههرر  ه ررتم  ألن    83"ههميئرر   هشعشلبيرر  هتب كررلً لحقررق   ألعرركلهللا

و . و ههعلبض أ لس تيدلشلك  ههو روت لصمرب فر   شلر   أل شرلهللا  هفدلر   ههر  و هه  و هعي  يإلهق  ه وذ 
   رلب  فرل إلهه  ي هرب   ةهشرلم و   لههعلبض شمم كاةشل   هوحت  ف   هه رشلمف هن  هش ل حلل    د ل 

ت و رو هكروي  برتو  أم ه    هههكروي و هقرو   و هحبكر  ولعط   هحيولر   ويبث  هحلل  و هدعلط ف   هه شلم
و روت قرتب شر    إلرهه  فر  أم ه رشلم ف  ل ن  بهينل وينعث  ه   هشهل ن هلل  و بديولل ذ هشهعلبهل

. ولعهشت شقت ب   إلهه   هشطهوب  ه  فكب  هش شم فنعض  دت نعض  هشت بس أشب شحهم وهبوبم 

                                  
82
 Brolin.Brent:  هشب    ه لبق . 

83
 بوبرت: الترجع السابق.مكوتو  
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فررإ   هررن "  هش ررششي  لشيهررو  ههرر   ههعررلبض  ه زئرر   هإلفيررذ وآإلرربو  لحبررنو   ههعررلبض  ههررلم  ه ررلبخ.
و   ررلب   هدررله ي  شرر   ههعررلبض يررزت ت    دررتشل لكررو   ههنررلي  برري   هعدل ررب نشقررلتيب شإلههفرر    ههدررلقض

 .84"وكبيب . ولشك  ف  نعض  ألعكلهللا و ههكويدلذ  ه ش  بي   ههو فق و ههعلبض

  
   ن رردغلفوب  هه شعررلذ  ه رركدل   ألحررتهكرروي  شعشررلبم شهعررلبض 

 .ذ هشهعلبهلوفلا هاكيت  هش شم  ه   شه  شعقت  ش  
 http://fourculturesoneheart.wordpress.com  هش تب:

طبيقر    دعرل  و  عكل يوه   ههعرلبض فر    ه رلم
  بب ز ةلشد   هشبد   ه   هطبلع 

 36حسان: المرجع السابق، رقم إالمصدر: شيرزاد، شيرين 
 : عكل يبي   ههكوي   هشعشلبم  هشعهشت  ه   ههعلبهلذ  ه لبإل .25-2عكل

وقت لحتث  ههدلقض ألهرل فر   هعهقرلذ بري   هشنرلد   هر   هش رهوى  هعشب در  فر   هشعربوع بإلهرق ههرلن  
شو قررذ  ررللب ذ( كشحلوهرر   هغررل   هشهررل  -شنررلد  نو عرركل شعرري   ررم هي ررلت هفبيرر  شررل )  ررلح  إلهررب  

ولصمرب نهر  بوهرروح فر  شتيدر  تبرر  نعرلطئ  ه شيرب  حيررث  هك لفر   هعلهلر  هشده رر  وك رب حرت   هههررلن   
 ه شيب   م  هفل ل  هشلئ  وصمروب فدرتق بربا  هعربب  هر   زيرب   ردل ل  شف روه   ر   شهرت ت  هشنرلد  

نلهك لفرر   هعلهلرر  هدلطحررلذ  ه ررحلب و  ههفبيرر     شلدمررلهفرر  شتيدرر    رربكشررل لصمررب ةررن   أل   هرر   هلررلنس
 كشحلوه   هغل   هشهل  هنم ل لحب  ههإلطل   هعنك   هشهعلشت. " دهب هللا نلب " ألإلهب  هملئل هحتلق  

 التعارض الكلي من خالل التكوين 2-1-1-3

بدررل  نو  ررف  ششيررز   كد ررب  هدعررل  هبذنرر  شرر  قبررل  هش ررشم فرر   ههاكيررتل ررهإلتم ةررن    ه ررلم 
  ألةب شررلذ هدعررل نو طررلن  قرروش  لعطرر   دطنررلع شعرري   ولعررت نهرر  و هررحل  ررت  فرر    شبدررهررنكلبم  و 
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وش   هشعلةت  و هشهحص  هعرت  شنرلد   هش بي   هقتلش  فعكهمل  همبش  يهعلبض ش  بيئهمل  ه حب ول   
 بب  هع وب فل   إلههفمل لعط   دطنل ل  ي لبلل ف  حلهللا كودرا حلهر  إلل ر  و ر   هشحرل   هشو روت  

ل ها يب هررا  هن رربي  و هبوحلرر  كهشررل قررل هفرربتم فرر  و رر  بيئهررا  وهؤكررت  هعتيررت شرر   آل ررلب و هشعررلهم ةررن  وهقرر
    هقلت كشل أ هفدل نلهد ن  هألةب شلذ وكنه  شعبت  هنلد يو   هبوشلد  وش  ت آل   وفلل  ههبك .

ههبيئر   هشحلطر   هشإللهفر   بإدعرل   هشنرلد يهشيرزو    هشعل ربي كنه  فل   هعتيت ش   هشعشرلبيي  

يهكررو  شرر   دل ررب   و لههدوع  هشطهررق لعررب  نرر  ههدرروع فرر   ههكرروي   هشبئرر  شؤكررتي  أ " فرر   هه ررشلم 

هإلهر  ألم شر   ههدغلشرلذ  أل ل رل  ووصلفهمرل عربيم  نلههدررلفب فر   هشو رلق  وشر  عرادمل هاكيرت  هوحررت  

شطهقررر  هههكررروي   هشعشرررلبم شعهقرررتي  نرررل  ةرررن   ههعرررلبض  رررلحقق همرررم  ه رررلطب   ه  85" ررر  طبيرررق  ههنرررلي 

 رلصل   نرل   هشبدر ر  ةرن  قرلئه " "ت دللهللا هين ركليدت"وقت  بب  هشعشلبم إلل همم  ه  بيئها  هشحلط   

شهحررذ  -  وةررن  شررل هشررذ شهحصهررا فرر  ه ررشلشلها ) هشهحررذ  هيمرروتم ببرربهي 86"ت ئشررل شعهدررل  رر  دف ررا

  وكرنه  شرل هشرذ قب  هرا فر   فلكهوبيل وأهببذ هف   هتلكوب بهدت ( ف  عت   ههنلي  حه  ش  أ رل  هشبدر

نعركل ةرن   هشبكرز  رشم  حيث دت ه شلشلا هشبكز  هبوشبيتو بنلبيس  "بيهعلبت بو بز"فكب  هشعشلبم 

 ش   هح   أل بم  هنم أقلم فلا. كلشهً  هنليدلً حت    هشلشل وشهنلي  

و دت  هحتيث     ههعلبض  هكه  ش  إلههللا  ههكوي  ههشدعا   هشقلش   ه   هش ط   هشلئ  فإ  

دكلب ههعلبض يهحقق  دت دف    شل   وب  ههو فق  هه  هم  هحتيث  دمل  لنقل  فه د رت أم  قهنرلس  و  

شرر  أم هبكيررب شرر  هب كيررب  هنحررب  و   هعبيرربم  و ه بيررتم  وكررنه  ل ررعب ببرر  إلطرروط و  ررم  هشبدرر

 هررروصلف  همرررنم   ودلررر  و هد ررري ل   ول رررعب فمرررم  هشعدرررهشرررل   وهإلهفررر  فررر  ةرررن   ههكررروي   هعهقرررلذ  هه   

نطبيق   ه   كنه   كل ةنم  هشحتت ذ  دت ح وهمل هحقق هنليدرل كرلشه شر   هش رط   هشرلئ   هشدعآذ 

 وهدلفب  بي   هشدعا  وةن   هش ط   شحققل ةن   ههكوي   لطب   ه  بيئها  هشحلط .
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 National Assembly Building - Bangladesh 

شهنلي  نعكل كلشل ش   هش ط   أ هم ه شلم  هشبد 
كل  و    هشهشس() ههكوي   همدت     هفهحلذ   هه    هشلئ 

 ةنم  هعدل ب إلهقذ هدلفب  عتيت  ش   هش ط   هشقلم  هلا.
 en.kllproject.lv :ش تب  ه وب  

Stamp house - Australia  
  قهنلس ش  بيئ   هش ط   أدو ع تم و وت أم دوع ش  
و   ) ههكوي   همدت     هفهحلذ   هه   هشلئ  وهنلي   ههكوي  

  هشهشس( حقق  ههعلبض  هكه  ش  إلههللا  ههكوي .
 www.metalocus.es   :ش تب  ه وب  

 ف   ههكوي  ش   هش طحلذ  هشلئل .  هكه  : عكل يوه   ههعلبض26-2عكل

 من خالل التكوين جزئيالتعارض ال 2-1-1-2
دروع شر  أدرو ع   و ةن   أل هوب هقل تب ها  زئلل     ههعلبض  هكهر   حيرث يه را  هش رشم ههر

شر   هش رط   هشرلئ   وةرن  شرل ي بهرا  هشمدت رو   ههعلبض ش    حهفلظ بهو فق  زئ  هههكروي   هشعشرلبم 
 أل شرلهللا  ههر  هحرلوهللا حرل شعركه    دهشرل  ههشكرل  بذرم و روت  ههعرلبض بإلهرق ةرن  ش  إلههللا  شه  شر  

  ههو فق  ه زئ  ف   حت شحتت ذ  ههو فق.

  
The Copenhagen Concert Hall 

أ هم حقق  هش شم هعلبهل ف   ههكوي    ف   هشبد
ش  إلههللا  ههاكيت  ه   هعكل  هشكعب  ذيب  دا 

و   ألزبق  ا  هه  و  نل هإلت شحقق هو فق ف   هه  
 شحققل هعلبهل  زئلل.

 www.panoramio.com :ش تب  ه وب  

The Guggenheim Abu Dhabi  
هعلبهل ف   ههكوي   "فب د   يبم "عميب أ هم حقق  ه  ف   هشبد

شررر  إلرررههللا هعررركلهذ ةدت رررل  ذيرررب شدهصشررر  وذيرررب شقهن ررر  شررر  
  رهإلت م  هش رطحلذ  هز ل لرر   فر  أبرتع  هبيئر   هشلئلر   ذيرب  درا

  هشهو فق  ف  عفلفيهمل ش   هش ط   هشلئ   شحققل هعلبهل  زئلل.
 www.guggenheim.org :ش تب  ه وب  

 ف   ههكوي  ش   هش طحلذ  هشلئل .  زئ  ه : عكل يوه   ههعلبض27-2عكل
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 ون من خالل الل  التعارض  2-1-1-1

 فرلألهو   أعركلً  شهعرتت   ههنرلي  ةرن  يهإلرن بيدمرل  و فلشرل  ألهرو   وهروح عرت  نادرا  ههنرلي  لشك  هعبيذ"
  ألهرو   ههر  نل دهقرلهللا  ههنرلي   رفلذ وههرعذ. بيدمرل فلشرل شهنليدر  ) ألحشرب   أل رفب   ألزبق(  ألوهل 
  شر فب لر  أهرو   ههر  نل دهقرلهللا  ههرعذ ويرزت تأإلهرب(  بدف ر    )ببهقرله    ه لدلر   هتب ر  ش   هفب ل 

 و   هه ر قلشر  هرتبا نح رب  ألهرو   بري   ههنرلي  وةدرل . وةكن   قل ش  نه  هتبا نح ب أو  هتب    ه له  
 .87" هنلبت  و ألهو    هت فئ   ألهو   بي   ههنلي  وأود   هه     عنلع وأ
 هشعررب   و  شرر   هش ررط   هشررلئ يهحقررق  ههعررلبض شرر  إلررههللا  هه ررو 

 هحلب  )وة   ههر  هو رت فر    ألهو  نلههعلشل ش   ش   ألهو    هنلبت 
يه رررا  هش رررشم حيرررث    هدرررلب كرررلألحشب و أل رررفب و هببهقرررله ,,,  هررر (

دلرر  نغرربض دفرر   رره   ههكرروي   هشعشررلبم  رر  و همررنم  ههعلبهررلذ  هه  
هودلل  هعلبهلولهح  أ  أك ب  ألهو    هه  هحقق  هش ط   هشلئ   

و   هه رركررنه  بتب لهررا و   ألحشرربو  شرر   هش ررطحلذ  هشلئلرر  ةرر   هه رر
 .أل وت  هنم لعط   دطنل ل نله كو   

  
Buildings of Porto Marina - Egypt 

 هبوبهوب شلبيل هشيز نلألهو    هه ش   هعشب د  ف  ش ش  
 هحرررلب   ههررر  هؤكرررت  ههعرررلبض فلشرررل بيدمرررل وبررري   هش رررط  

  هشلئ .
 www.hamistravel.com :مصدب الصوبا 

Burg Gudenau Moat Palace - Germany 
نقرو  شر   هش رط   هشرلئ   وقرت  شهدرلفب   أل رفبو  لصمب  هه  

حققذ ةنم  هفكب  شدرن  هع روب  هو رط  كشرل لصمرب نلهقهعر  
 . لحقق  لطب  ةن   هشبد قوللً  لً هعلبه ألهشلدل  أ هم 
 www.pinterest.com :مصدب الصوبا 

 ون مع المسطحات المائية.: شكل يوضح التعارض من خالل الل  22-2شكل
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هش رررلهللا  هحبيررر  بإلهررريج ديويررروب  هش رررششا  و  كرررنه فررر   هه ررر وشررر  أعرررمب  ألش هررر   هعلهشلررر   هررر   ههدرررلقض
"Frederic Bartholdi" ةرو هش رلهللا  فاوهللا شل يهفذ  دهنلم  هقلتم ههر  شتيدر  ديويروب   ر  طبيرق  هنحرب

 ي  ههشتيد .شحهقل دحو  ه شل  هلعكل  هش  نلبز  ف  هكوي   هو  م   هنحب  م هحبي  نعشوإلا و شهت ت

فررررر   ههش رررررلهللا  رررررللت    ه رررررلم  ولصمرررررب
 هبأ ررر   هررر   هعررركل  هعرررلم و ههدرررلقض 
ف   ألهو   بري  هرو   هقل رت   هح بير  
هههش رررررررلهللا ناهو دمرررررررل  هت فئررررررر  و هش رررررررط  
 هشررررررررررلئ  و ررررررررررللت   ألهررررررررررو    هنررررررررررلبت  
) ألزبق( ههإلهررررق فل رررره هودلررررل  شررررل 
برررررررب ز ةلشدررررررر    هررررررر  هفرررررررذ   دهنرررررررلم و  

   هشررررررررررلئ   ههش ررررررررررلهللا  هرررررررررر   هش ررررررررررط
 .و هو  م   هنحبي  ههشتيد 

 و .: هش لهللا  هحبي  بديويوب  و ههعلبض ف    ه لم و هه  31-2عكل

 التعارض من خالل الملمس 2-1-1-4
طبلعرر  ةررن   هش ررط  كشررل هررم   يهحقررق  ههعررلبض شررل برري   هش ررط   هشررلئ  و هشهشررس نررلهب وع ههرر

  هرررن  فرررل   ههك رررللذ  ه لفررر  و هإلعرررد  ( هعرررفلفل   دعكرررلس  ههرررو     ههشعرررل  ررربتم فلشرررل  ررربق ) هدعوشررر   
 . هشلئ  وهقهل  دعكلس شهشحا  هلا ش   هش ط و هح بي  و هت كد  كنه  هحقق هعلبهل 

  
Esplanade Theatres on the Bay Singapore 

هك رررررللذ  ه هش ررررربح أ رررررهم   رررررهإلتم فلرررررا  هش رررررشم   شبدررررر
نعركل   هعشل ككل ب ذ عشس  هصمرب  هشبدر  هه  قعبي  ه

 نلهد ن  هدعوش   هشللم  هشحلط بمل.وذيب شههئم  إلع 
 www.backpackingmalaysia.com :مصدر الصورة 

Matsumoto Castle - Japan 
 هشقلم نلهللنرل    ههك للذ  هح بي  و هإلعبل  نلهق ب أ هم

 هؤكت شبتأ  ههعلبض شل بيدمل وبي   هش ط   هشطل  هلا.

 www.geishablog.com :مصدر الصورة 
 شكل يوضح التعارض من خالل الملمس مع المسطح المائي. :13-2شكل

  

http://www.backpackingmalaysia.com/things-to-do/esplanade-theatres-on-the-bay/singapore
http://www.geishablog.com/2008/05/
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 طح المائيمع المس عارضخالصة الت 2-1-1-1

فههرف   هيمرل  هطبلعر  أ شرل شرل  درتةل شر     هههقر  بري   ألبض و هشرل  هش ل عو طئ  هنحلب حرت  
    همررتأ أبررت ً شهحبكرر  ألشررو ا   شهغيررب   و ررإلوب  لشررت   ررلتش هعرركلهذ وهكويدررلذ شرر  بشررلهللا دل شرر 

و هشرل    هللن ر هق  بري  هه هفل ل هحت هه  هشش ل هعلطئ ه   ضشعكه  شعمتً  شفعشل نلهحبك  و هتيدلشلكل 
نلهشرررلئ    ه رررهب  حيرررث يههقررر   ه  رررم لعرررت شررر  أقررروى شرررؤ ب ذ  ههعرررلبض فررر   دل رررب  هبيئررر   هطبلعلررر 

إلربى فرإ  ةرن   ههعرلبض وشر  دلحلر  أ .نرله   ههنرلي  لً دف رل أ رب ً شكودر   و هشهحب  نله لبذ و ه ل  نلهشبهل
 هشرلئ   فد رت أ   هشو ر  ههكرو  شر   هقشر  و هقرلع   هش رط  هنم ل ع  ههلا  هش شم شو وت ف  طبلعر  

فه شررر  برررنه  برررري  هعلبهررري  ههإلهررررق فررر   هشح رررره  هكرررلشه ووحرررت  هبت  لرررر  دب ةرررل فرررر   ررروب  ألشررررو ا 
 هوه   ه   ه ط  وةو  ش   هشإلههف   كشل أ  أ شلق  هنحب شصهش  وهدعتم   هل   فيمل كهل  نعكس 

 بي  هدلقهي  شهدلفبي .

هعشرررل  هرر  هقولرر  ةررن   هعررعوب نلههعررلبض  بررب إلهرررق هب ههش ررشم يررهبب  صمرربششررل هررم طبحررا  ررلنقل 
و همرت    بز  شهرا ولشيرزم نعركل قروم  ر   هو ر   هشحرل بنري  ه   هعرعوب حرت  ةرن  هكويدلذ وفب ذلذ هزيت

نلهبشزيرر    هوحررت  برري   هشوقرر  و ههكرروي   هشعشررلبم  هي ررلت  هرربئلس شرر   ررع   هش ررشم دحررو  ههعررلبض ةررو
 ههكوي  ف   يهشلة فه  ةلشد   ههكوي   ه   هشوق   هشهحب   هشهنلي   حيث ل ع  هه  فبض   هملشد و 

  ل ررل نان رر   هطرربق ههرر   شررل هبررت    و هرر  شرر  إلررههللا  هههررلتةررن   هشوقرر   هشحررل  ويدررتشج نررا بررل 
 إلههللا  إلهه  ها يب ذ  ههكوي      هشوق   هشحل .نل هلف  هه  ك ب  هبهلن  و هشهل ش  

وهك   هو ق  يرتهل    هشلئ  قت ههع  نل ه لم هه   ههعلبض  هش ط  أ بوقت يبتو ههوةه   ألوه  أ  
 بشزير   ه  أ   ه رلم  هش رشم ههر  ههنرلع ةرن   أل رهوب درل م  ر  بذبهرا فر  هي رلت هكويدرلذ ن ذ  رف 

   هشلئ  نلههنعل .  هش ط  و  لبإل  هملش   ه   هشوق   هشحل 

 : ت  دقلط وة  هشلئ   بب   هش ط و  م ولشك  هحقيق  ههعلبض بي   ههكوي   هشعشلب 

  ح لس نرلهقو  و ه رهن  وهرن    لقل رلذ فر   ههكروي   ش  زيت  هإلت م  هإلطوط  هش هقلش  ي ه  .1
فلرا  لبرذ وشه ررلوم أل   ههغيرب   كشرل لشكر    رهإلت م  هإلطروط  هشدحدلر  و ههر  هش رل  رز   شر  ت ئرب 

 ف    ه لم نعكس  هشدحدللذ  هدله       ه لم حبك   ألشو ا و ههللب ذ  هنحبي .
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  ررهإلت م   ه لةررلذ  هبأ ررل  نشررل هرروح  نررا شرر  هررو ز  و نررلذ يؤكررت شفرربت ذ  ههدررلقض فرر   ههكرروي   .2
هشلئلر  وف  دفس  هوقذ لعشل  ه  إلهق هو ز   لم فر   ههكروي   هكهر  فن ربب  هإلهفلر     و هو  ملذ

  هششهت  لحهلا  ههكوي  هه  شفبت ذ هك ب حت   ألفقل   هشفبط . 
وشعررهقلهمل و ههرر  هؤكررت شفمرروم   دقطررلع فرر   ههكرروي  نعكررس    ررهإلت م  ألعرركلهللا  همدت ررل   هشهررهع  .3

كشل لشك   ههبكيز  ه  هصملب هقدللذ  هبدل   ه   هعركل     هشدعآذ  هقعبي  و هه  هش ل    هشب بي
 ههإلبوا ش  دشطل   ههكويدلذ  هنحبي . 

 ررروب  شمشررر  شررر  أبررربز  دل رررب  ههعرررلبض حيرررث لش رررل   دطنرررلع  ألوهررر  هرررتى كرررنه  و   هه ررر هعررربي .4
فئرر   ألهررو    ه ررلإلن  و هت فررلألهو    هملتئرر  و هنررلبت  فرر   هطبلعرر  يهررزم هشعلبهررهمل   ررهإلت م    هشههقرر 
 عدل ب  ههعلبض ف   ههكوي .ه  ً ز  بب ههعكل ه

 هشرلئ   هشهحرب . هرن    هش رط ه لت   رللذ   دل رب  ههعركيل نحيرث هعطر  هرا يب  أقروى شر  هرا يب  .5
لقل لهمرل  هشهعرد   يإلهرق  دطنل رل Zigzag هإلطروط  هشهعب ر  ) مفإ    رهإلت  ( بهغيب همرل  هشفل را  و  

أ    دهقررلهللا  هشنلذررذ برري    ه لةررلذ   نل هررلف  ههرر   هشررلئ   هش ررط  أ رربشررؤ ب  قررت لطغرر   هرر  
  ه لطب .وشفموم  أ ببها يب همل  هشهفلوه  ف  هعكيل  هو  ملذ يزيت 

  
هوه   ه وب  هشإلههف  ههشنلد    هإلت م  هإلطوط 

  هشهعب   ف  هعكيل  هو  ملذ.
  :مصدر الصورة العليا لليمين 

www.angesalvetti com 
  :مصدر الصورة العليا لليسار 

www.trendhunter.com 
  :مصدر الصورة السفلي لليسار 

www.flickr.com  
 : شكل يبين التكوينات المعمارية بالخطوط المتعرجة.12-2شكل
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أ   ههعررلبض فرر  عرركل  هشبدرر  وهكويدررا  رر   هو رر   هشحررل   بررب زم و هفررذ  ألدصررلب ههلررا قررت لكررو   ذيررب
هعتم هعبيب  هشبد  بهدلقها    بوح  هشكرل   نبيعلً  شعشلبيلً  لش ل فعهً  ى أإلب دل حل أحللدًل و ف  أحلل  

 لشه شمشرل هد لحرا أو علبض هعكل ه قلف   هش هش . هن  فإ   إلهللب شفبت ذ  ه أو أو طبلعها  ههلبيإلل 
 شهلرر  إلهررق  ههعررلبض  شهلرر  شبكنرر  وهحهررلا ههرر   ههكلشررل برري   دل ررب  وشرر   هشمررم   هشررلم نررا   فعررها

  شهدررلفب  ه ا ههعرركيل  هشإلههفرر  حهرر    لفقررت  ههعررلبض قلشهررا ولعرركل دو ررل شرر   ههعرروم  هن رربم نشفبت هرر
 قتبها  ه    بت ع.  نلذهنا ل ع   هش شم دحو  فلههعلبض ش  أ عب   ه لةلذ وأ قتةل و

 خالصة الفصل الثاني 2-4

ف رل  ه رلد  هطربق  هنلحرث هشفمروم  هش رط   هشرلئ  وهعبيفرا  ه شرل هرم طبحرا إلرههللاشخلا ستُ ا
ونكب نعض  هبؤى  هإلل ر  نرا  شر   رم تب  ر  طبلعر   هعهقرلذ  ههر  هو رت فر   ههكويدرلذ  هغولل و هشلل

 هشرررلئ   هررر   ههكررروي    هش رررط لررر  وتب  ررر  هرررا يب ذ  هشعشلبيررر  و ههررر  ههو فرررق شررر  طبلعررر   هتب  ررر   هنح 
فرر   ههكرروي    هبشزيرر  و ههو فررق و ههعررلبضوةرر  و ح   ررت  درر هشعشررلبم و دل ررب  ههعرركيل  هن رربم شرر  

) ههو فرق  ههعبيربم   ههو فرق  هه بيرتم   هشعشلبم  وقت ق م  هنلحث  ههو فق ف   ههكروي  هعرت  أق رلم وةر  
و    ههو فرق شرر  إلررههللا  ههررت إلل   ههو فررق شر  إلررههللا  هه ررإلرههللا فررق شرر   ههو فرق شرر  إلررههللا   دعكرلس   ههو 

  وهرم هق رلم  ههعرلبض فر   ههكروي  هعرت  أق رلم كرنه  وةر  ) ههعرلبض  هكهر   ههو فرق  هروصلف (  هشهشرس 
و    ههعررلبض شرر  شرر  إلررههللا  ههكرروي    ههعررلبض  ه زئرر  شرر  إلررههللا  ههكرروي    ههعررلبض شرر  إلررههللا  هه رر

 .ت  أش ه  ش   ألبدل   هعلهشل   هشه ق  ههش ط   هشلئ  ف  طبح ةنم  هبؤى إلههللا  هشهشس( ش هت  نع
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 تمهيد 1-3

 هعررلهم و أل ررلهيب و هرربؤى  ههرر   هنعوةررل  دررت ه ررشلم  ه ررلبب شعشررلبم  ب    و  طررهع  هرر  قرر هتعتبــر 
شنررلديمم ن ذ  هعهقرر   هشنلعررب  نلهش ررط   هشررلئ  شؤعررب  قولررل  هرر  هحقيررق شفررلةلم  هتب  رر   هدصبيرر   فشرر  

ها بةرررل نرررا وها يبةرررل  هلرررا لشكررر   ى هقرررب     هعلشررر  همرررنم  هشنرررلد  وتب  ررر   هقهمرررل نلهش رررط   هشرررلئ  وشرررت
ةررنم  هشنررلد   كررنه  فررل   ههو ررا هتب  رر  ةررنم  شلرر  ةررن   هش ررط  فرر   ررللذ  فكررب  وهكرروي أة   ررهإلهة

 هشنلد  ن ذ  هعهق   هشنلعرب  نلهش رط   هشرلئ  لعطر   هنلحرث و هرت بس همرن   هف رل هطههر  ن ذ أنعرلت 
 هدصيبي  شهعتت   ألو ا و ههغلذ هطبلع   هعهقلذ  هه  هببطمل بمن   هش ط . زشلدل  وشكلدل  و

هررن  فقررت وقرر    إلهلررلب فرر  ةررن   هف ررل  هرر  ش شو رر  شرر   هشعررلهم  هعلهشلرر  ن ذ  هعهقرر   هشنلعررب  
نله و دب  ههطبلقل   هه  هم هوهلحمل فر   هتب  ر   هدصبير   ه رلنق   و ههر  ههحرتث  ر   هبشزير  و ههو فرق 

   دعكل ل .   هشلئ  هههكوي   هشعشلبم وهحقيق  هش ط هإلهل    ههكوي  نل هلف  هه ف و ههعلبض 

 مصادر المعلومات 1-2

ه   هعتيت ش   هشنلد   هه  هم   هشلتةل ف  شوهوع ةنم  هتب    إلرههللا  هف رل  ه رلد  شر  ةرنم 
 هت ب   ) هشتإلل  هدصربم( وةرن   هف رل  ههحهيهر  ةر  شنرلد  حتي ر  فر   ههدرلوهللا  هنح ر  وكرنه    دعرل  

 هنلحرث و هشمهشري   ى ه رلنق   وشرل ةرو شعرموب هرتونعهمل هم ل بق ها   عرلب  فر   هكهرب أو  هتب  رلذ 
و هشهإل  ي  ش ل )شكهن     كدتبي   ببا  هعبب  أوبب   يتد   فله  هعرههللا,,,,,( هرم   هنرلبم شر  قبرل 
 هنلحرررث شمرررم فررر     رررهت هللا و هشقلبدررر  هكدرررا ذيرررب كرررل  فررر   هح ررروهللا  هررر  دصرررب  شو رررع  و فلررر  همرررن  

 هشنرررلد  ن ذ  هعهقررر  نشوهررروع   إلرررلة فررر   هو ررروهللا ههررر هشوهررروع  هرررن    هشرررت  هنلحرررث  هررر  أ رررهوب 
 هشل ( ههنحث    ةرنم  هشنرلد  نعرت  / ط / هشنلد /شفهلحلا ش ل ) هعشلب   هتب     حيث   هإلتم كهشلذ

هغررلذ حلرر  ش ررل  هعببلرر  و  د هيزيرر  و ألهشلدلرر  و   ررنلدل  و هفبد ررل  و هللنلدلرر   ش ررهإلتشل شحررب   هنحررث 
 (. 1-3 هح وهللا  ه   ههب  م  ه حلح   ونه  كشل ةو شبي  ف   هعكل ) هب ش ( ف  / هعميب ) و ل
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 : عكل يبي   هإلطو   ألوه  ف  آهل   هنحث  هشعهشت  ) هح وهللا  ه   ههب  م  ه حلح (.  هش تب:  هنلحث.1-3عكل

 روب( ههو روهللا / هعرميب ) و رلو دت  هح وهللا  هر  ةرنم  ههرب  م يرهم   رهإلت م شحرب   هنحرث 
(  وشر   رم هحتيرت ةرنم  هشنرلد  و  هنحرث 2-3هش شو    ه وب ن ذ  هعهق  كشل ةرو شوهر  نلهعركل )

  دمل نعكل شف ل أك ب ههح وهللا  ه   هشعهوشلذ و ه وب  هو فل  ههشعبوع.
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 المعتمدة )البحث باللغات الحية بمحرث جوجل صور(. المصدر: الباحث.: شكل يبين الخطوة الثانية في آلية البحث 2-1شكل

وقت هشك   هنلحث ش   هح وهللا  ه   هشعهوشلذ  هو فل  ههشنلد  شحل  هتب     بب  هشو و   
 هحررب   هرر  عررنك    دهبدررذ ولكيبيررتلل  حيررث هررم  هنحررث فرر  ةررنم  هشو ررو    رر   هشعررلهم  هشعشلبيرر  نعررت  

د هيزيرر  و   ررنلدل (  وشرر   ررم  هح رروهللا  هرر   هشعهوشررلذ  هو ررفل  همررنم  هشعررلهم هغررلذ ش ررل ) هعببلرر  و  
تب ا ةنم  هشعهوشلذ به ب  ف  شه  ةن   هنحث.و  شلعمل و تتةل  عب     شعهشًل  و  

 
. (لبب شو و   ولكيبيتل هح وهللا  ه   هو ذ  ههف يه   ف  آهل   هنحث  هشعهشت  )  ه له  عكل يبي   هإلطو  : 1-1شكل

  هش تب:  هنلحث.
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ه   هطبيقررر   هشرررنكوب  أ رررهم فهحرررذ آفرررلق ششيرررز  ههنلحرررث ههطرررهع  هررر   هعتيرررت شررر   هشعرررلبي  

 هعررلهم  شحققررل  هنلحررث ةتفررا فرر   فرر اك ب شرر  شوهرر  نرر هعلهشلرر  ن ذ  هعهقرر  نلهش ررط   هشررلئ   ونهرر  

 ه لدرب  هدصربم  فر هوهل   هعهقرلذ  ف أك ب كم ششك  شدمل  وش هفيت  ش  ةنم  هشعلهم    هو وهللا هه

إلههللا  هف ل  ه لد  وش هغه  ه ز   ألةم ف  تب    وهقيرلم  هقر   هش رط   هشرلئ  شر  إلرههللا  هحرل ذ 

 ةرررن   هف رررل  وبذرررم  آلهلررر   هشهنعررر  فررر  هوزيررر  ةرررنم  هشعرررلهم  هشعشلبيررر  ن ذ  ه ررره   هررر  فررر  هتب  رررل  

فررررب ت شررررل لعررررلتهللا  عرررربي  حلهرررر  كلشهرررر  ههنحررررث و ههقيررررلم  ه  أ   هعتيررررت شرررر   هشنررررلد   شو هررررل   هتب  رررر  و  

ن ربب هعرلبممل شر  بذرم ك رب     رهت  ذ ونهر   ذ  هه  وق   هيمل  هنلحث نقيذ ذيب ش هغه  آو هشدع

 بمل. هق   هش ط   هشلئ   ف و أو   هنلبةل  قل قلش  ف     هت هللا أنعض شل هم طبحا  

 طبيعة الحالت الدراسية 1-1

هررا ب  هعرركل كررل ش شو رر  شدمررل هدررلقش شوهرروع    ررت  ش شو ررلذ  ق ررم  هنلحررث  هحررل ذ  هتب  ررل  ههرر
 :و ههكوي   هشعشلبم نلهش ط   هشلئ  ببؤل  شإلههف   وهههإلة فلشل يه 

حرررل   رررلطب   هشدعررا   هررر   هش ىةررنم  هحلهررر  شررت فررر حيررث درررلقش  هنلحررث  التكـــوين: يفـــأول: الرمزيــة 
  هن بم هشوق  هدعلئمل  وكلفل  ها ب  هن كب   ه شعل  بمل  وةل حقق  هبشزي  هههكوي  نعكل كلشل.

ةرنم  هحلهر    هنرلب ذ  ههو فرق شر   هش رط   هشرلئ   فر حيرث درلقش  هنلحرث  التكـوين: يفـثانيا: التوافـق 
شلبيررر  ح رررب بؤلررر   هدصررربم ههتب  ررر   و ههررر  حققهمرررل  ههكويدرررلذ  هشع ههررر  هشرررذ شدلقعرررهمل فررر   هشرررتإلل 

 ههو فق ش  إلرههللا  - ههو فق ش  إلههللا   دعكلس - ههو فق  هه بيتم -) ههو فق  ههعبيبم  هش شم  وة : 
  ههو فق  هوصلف ( - ههو فق ش  إلههللا  هشهشس -و   ههو فق ش  إلههللا  هه   - ههت إلل

ــاثا ــ عــارض: التلث ةررنم  هحلهرر    هنررلب ذ  ههعررلبض شرر   هش ررط   فرر حيررث دررلقش  هنلحررث  التكــوين: يف
 ههكويدلذ  هشعشلبي   ف لقعهمل ف   هشتإلل  هدصبم ههتب     وشتى هحقق  ههعلبض  هشلئ   هه  هشذ شد

 -شررر  إلرررههللا  ههكررروي    ههعرررلبض  ه زئررر -) ههعرررلبض  هكهررر  شررر  إلرررههللا  ههكررروي شحرررل  هتب  ررر   وةررر : 
 هشس( ههعلبض ش  إلههللا  هش -و   ههعلبض ش  إلههللا  هه  
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ةررنم  هحلهرر  كلفلرر  هإلهررل  فرر حيررث دررلقش  هنلحررث  :المــائي للتكــوين المعمــاري  المســطحتخلــل : رابعــا
 هشلئ  هههكوي   هشعشلبم ف  نعض  هشدعآذ  وشل ةرو   دطنرلع  هرنم حققرا  هش رشم شر  ةرنم   هش ط 

  آلهل  ف   هه شلم.

نم  هحله  بذن   هشعشرلبم هإلهرق ة ف حيث دلقش  هنلحث  النعكاسية:-تحقيق الصورة الكاملة: خامسا
 روب   دعكل رل  كلشهر  ههشدعرا   هرر   رط   هشرل   شحققرل هكويدرل ن رربيل ششيرزً  وكرلشًه بو  رط   هش ررط  

  هشلئ .

 
 : هوزي   هحل ذ  هتب  ل  هألطبوح .  هش تب:  هنلحث 4-3عكل

وةنم  هش شو لذ  ههحهيهل   إلهة  هنلحرث كرل شدمرل ناببعر  حرل ذ تب  رل   لهشلر  ل رهإلهة شدمرل  
  هش ط   هشلئ   ه   ههكويدلذ و ههعكلهذ  هشعشلبي . أ ب

 المنهجية المتبعة )منهج التحليل( 1-4

ط  هرا يب  هش ر ى ةهم  هنلحث إلههللا تب  ها نلههعكيل و ههكوي   هإللب   ههشدعرا  شحرل  هتب  ر  وشرت
هحقيق  ههو فق أو  ههعلبض همنم  هشدعا   وش ينل  ه   ؤ هللا هحقيرق  هبشزير   ىدلقعل شت هشلئ   هيمل  ش

 هبيئررر   هشحلطررر   وقرررت حرررلوهللا  هنلحرررث   بهعرررلت  ررر   فررر شعرررلةت وكرررنه   هررر   هو ه رررلطب  فررر   ههكررروي  
شوهرروع  هتب  رر  )ش ررل  هو ررذ  هكهرر  ههشدعررا   هشررب ت هحهيهمررل(   فرر  هشو هررل   هفب لرر  ذيررب ن ذ  رره  

ونه   بهعلت ةن   هو ذ    شوهوع  هنحث ) ههكوي   هشعشلبم و هق   هش ط   هشلئ  نرا(  و  هشرت 
 هنلحث وهر  أ رشل  ةرنم  هشعرلهم نلههغر    د هيزير  ه رموه   هنحرث و هو روهللا ههيمرل  برب شحرب   هنحرث 

  وب(./ هعميب) و ل
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 ررب  هش ررط   هشررلئ   هرر   هعرركل و ههكرروي  أ هنلحررث وإلررههللا ةررنم  هتب  رر   ههحهيهلرر  هتب  رر    شررت وقررت
 هفهرل (  وةرل حققرذ ةرنم  هحرل ذ  هتب  رل  أم دروع  - هشهشرس -و   هه ر – هشعشلبم ش  إلههللا ) هعكل 

 هعلشررر   ههكررروي   شؤكررت   هنلحرررث  هررر   هبؤلررر   فررر و  هبشزيرر  و ه رررلطب  أو  ههعرررلبض أشرر  أدرررو ع  ههو فرررق 
 شحل  هتب    وكلفل    هدنلط  هها يب ذ  هعلش  ههش ط   هشلئ   هلا.  ههشبد
 

 

 

 
 

 

 هنع  ف  هحهيل  هحل ذ  هتب  ل .:  هشدم ل   هش5-3عكل

نشرل لره م شهطهنرلذ تب  ر   هشعرلهم  شر  قبرل  هنلحرث    رت تم توهللا هحهيهر  هرم ه رشلشا و  م   هإلتهم وقت 
 .(6-3 هشعشلبي  شحل  هتب     ونه  ح ب شل ةو شوه  نلهعكل )

 
 هشت ف   هتب    ش  ه ت ت  هنلحث.:  ه توهللا  ههحهيه   هشع6-3عكل

 الحاالت الدراسية

ون الل   الشكل  الفضاء الملمس 

والتكوين المسطح المائي على الشكل  أثردراسة 
التعارض المعماري من ناحية التوافق او  

  ىالتحليل العام للمبن
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 الحالة الدراسية األولى )الرمزية والسيطرة في التكوين( 1-1

 تمهيد   1-1-3
 رلطب   ىةنم  هحله   ت  شعلهم هقهلشل  و لهشل  ن ذ طرلن  ششيرز  وتبس شرت  دلقش  هنلحث ف

 هبشزيرر   ذققرر هشدعررا   هرر   هشحررل   هن رربم هشوقرر  هدعررلئمل  وكلفلرر  هررا ب  هررن كب   ه شعلرر  بمررل  وةررل ح  
 هحلهر   هتب  رل  أ رهم  وكرنه  همرل  هقر   هو فرقنعكل كلشل؟ وقت وق   إلهللب  هنلحرث  هر   رت  شعرلهم 

مصأأر، متحأأف الفأأن -ندرية)مكتبأأة اإلسأأك :شنلعررب  نلهو  مرر   ه ررلحهل  نلهشررت   ههرر  أقلشررذ بمررل  وةرر 

 (أسبانيا -دار األوبرا في تينيريفه،  البرازيل-متحف الفنون المعاصرة قطر،-اإلسالمي

 

 وصف الحالت الدراسية وعالقة المسطح المائي بها  1-1-2
  نلب  هشمش   إلهللب ةنم  هحل ذ شل يه :و نل هلف  هشل هم نكبم أ هم فإ  ش   أل

شوقعرل ههنلحرث  وهرم هدعرلئمل   هإللب لر  ش  أقبب  هحل ذ  هتب  رل ة  مصر:  -مكتبة اإلسكندرية .3
هحللً  هشكهن     كدتبي   ههلبيإلل   هه  هم هرتشيبةل  رلم  م1111حه   1115ف  إلههللا  هفهب  ش  

 هدبوي لرر   بررب ش ررلنق   لهشلرر  بإعررب    Snøhettaه ررشلشمل بو  ررط  عرربك  هررم حيررث ق.م   48
ه شلم و  دعل  نلهعتيت ش   هتب  لذ  هه  هدلقش طبلع  ه شلشمل وهشيزذ إلههللا فهب   ه هيود كو  

  حيرث هشيرز "ت. رهح زيهرو  "و  "ت. برت  هنرلق  هبرب ةلم"ش  قبرل كنرلب  هشعشرلبيي   هش ربيي  ش رل 
هكويدمل  هعلم نلهبشزي   هعتيت   هه   قهن ذ هعركيهمل شر  قربة  هعرشس  هنرلبز شر  نرلط   ألبض  

للذ   هو  مررر   هنحبيررر  هشتيدررر     ررركدتبي  وفررر   شلررر  ز ئبيمرررل  هررر  ونلههرررله  أ ررربذ ك يرررب  فررر   ررر
  هشحه  و هعلهش   شعيت  هه   ألنةل  بشزي  شكهن     كدتبي   ألوه   هه  أحبقذ قتلشل. ى  هش هو 

  لعهبررب ةررن   هشهحررذ شرر   هشعررلهم  هعلهشلرر   ههرر  هررم هدعررلئمل حررتي ل: قطــر -متحــف الفــن اإلســالمي .2
ح ررل شهحررذ   و 2118وهررم   دهمررل  شدررا  ررلم  2115ذ    ررهش   ررلم بررتأ  هعشررل نررلهشهححيررث 

هل رن  أحرت    هف     هش   هر   هشبهنر   ههل رع  هرش  أبربز   لئرب  هعربق  ألو ر   هشعشلبير 
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"  CNN"وفقرل ههقبيرب أ تهرا   ونهر  أببز  هشرز ب ذ  ههر  ه رهقطب  عرلق  هفر   هشعشرلبم و همدت ر 
شر  إلههرا   قهنرلس نقرو  شر   ههعركلهذ  هششيرز  ههحهرلب    ”I.M.P“  هعرميب  ش رششاوقت أبتع 

   رررهشل   شؤكرررت   هررر  هرررب ن   هعشرررلب     رررهشل  نقرررو  شررر  أفكرررلب   برررت ع  هشعل رررب  شهرررا بً  فررر  
هب كم و ههب كرب  هشو روت فر  شئندر  ش ر ت  حشرت  بر  طوهرو  فر  ش رب  و هحرت ئق له ههعكيل  هعلم ن

يررب  بهو  ررت  هعد رررب  هشررلئ   وكررنه  هكررروي   هفدررلب  هشرربهن  نلههم ررر   هغدررل  نلهعشررلب   ألدته رررل   هغز 
 هو  م   هنحبي  هقطب  و  هبب  هقتلم نلهنحب  حيث شيز ةن   هشبد  هشحهل  ف  قطب و بهنلط أةهمل  

 هعكله ششهت  دحو  هش ط   هشلئ  ن بب هقلشها  ه   زيب  ف  و   ةن   هش ط .

  هشيررز ةررن   هشهحررذ بإقلشهررا  هرر  هنرر   ررإلبي  شبهفعرر  فرر البرازيــل: -متحــف الفنــون المعاصــرة .1
 ششا  هشعشلبم  هعميب     شعطلل هعكله نو نعت فهلئ  ذبيبنلهبب زيل بيو تم  لديبوعو طئ 

أفهم  هإلللهللا  هعهش   إللهقل هح ل ل   م نعكل لعلنا أطنلق  هفهل  ف1116 لم  "أو كلب دلشليب"
   هررنم  ه ررل نررا ن رربيل  رر  طبيررق  هفهحررلذ  هعرربيطل  ششيررز  نلههررت إلل  هقرروم شرر   هش ررط   هشررلئ

وةرن  أ طر   هشههقر   ، ه  شحل   هشهحذ  وكرنه  نرلهششب ذ  هشدحرتب   هحهزودلر   ههر  هو رل ههلرا
شر   ن   لنادرا ةر ش  قبل  هدقلت و هرزو ب ةن   هشهحذ  بل هم و فا هكوي و هز ئب هح ل ل ششيز  نقو  

  هفهل   هإللب  .

 " ردهلل و  كلههب فرل"شر  ه رشلم  هعرميب  ت ب  ألوبب  ف  هيديبيفا  شبد:  أسبانيا -دار أوبرا تينيريفه .4
" ب رزب  هكدرلبم    رنلدل  قرلئه:  لدهل كبوث تم هيديبيفراهي لت شعهم ششيز هشتيد  "   هنم  شت هه

ركل ةرن  2113و  1117   هه شلم   ش يرل هرا فر   هشتيدر "  وقرت  رشم شرل بري   رلش  ه"   فقرت ع 
نطبيقرر  دحهلرر  وكادمررل  ررلغذ شرر   أل ررت   و ألعررب    هنحبيرر   ههرر  و ررتذ فرر  شحلطررا    هشبدرر

 هنحررربم  وأ طررر  طرررلن  ششيرررز نرررلههكوي   هشعشرررلبم  ررر  طبيرررق  أل دحررر   هطرررلئب  وكرررنه    ه رررلهللا 
 هن رررربم  رررر  طبيررررق  هش ررررطحلذ  هز ل لرررر   شعطلررررل ش شو رررر  ششيررررز  شرررر   ألحل ررررلس  هت إلهلرررر  

شرررر  قلئشرررر   أل شررررلهللا  ألك ررررب بشزيرررر  ههمدت رررر    ةررررن   هشبدرررر   هبررررب 2008و فرررر  و هإللب لرررر  هررررزو بم 
 ل. نلدلأف   هشعشلبي  

 تحليل الحالت الدراسية   1-1-1
(  رررريهم طرررربح 4-3   ررررتوهللا 3-3   ررررتوهللا 2-3   ررررتوهللا1-3فرررر  ش شو رررر   ه ررررت وهللا  ههلهلرررر  ) ررررتوهللا 

  ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ : ههحهلهذ  هشعشلبي  ن

http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 الحالة الدراسية األولي التكوين يفالرمزية والسيطرة  المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  Alexandria Library-مكتبة اإلسكندرية  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

التكتبهههة بهههالتكوين  ىتتدهههة الشهههكل اللهههام لتبنههه

االمههطوايي الكامههلو وذلههك اقتبامهها مههن قههر  

الشههتسو وأعطهههي ههههذا الشههكل ثباتههها وبمهههوخا 

الفكهرا الفلسهفدة و ومتا أكهد ههذا الرمهو  ىللتبن

يبههرز مههن  ىبشههروق الشههتس التههي جللههت التبنهه

 باطن األبض وذلك بشكل مائل.

 ّ لل
ا

ن
و

 

ون اللّهأعاله امهتخدم قدهه التصهتم  التكتبة ىمبن

 والترابهههي والصهههخري قهههي محهههد  االمهههطواية

الئم بالنسهبة بشكل خشن وغدر مت ىظهر التبنت  ل

ون األبهد  قهي واللّ  بها. ةطدلنلومة التداه التح

الههذي تههم تصههتدته ككامههرات مههطح االمههطواية 

 شتس للتكتبة.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

اعتبههر التكههوين التلتههابي اللههام لتكتبههة اإلمههكندبية   التواقق التلبدري

تكوينا متدهةا قهي اللديهد مهن اللناصهرو قالشهكل اللهام 

متواقق تجريديا مع التسهطح التهائيو امطوايي ضخم 

ون والتلتههس قدهتهها بههروز واخههتالف قههي محههد  واللّهه

االمههطواية وتواقههق جةئههي قههي أعالهههاو وعلدههه قههان 

التكههوين اللههام للتكتبههة يلتبههر مسههدطرا علههى محدطههه 

ظهاهرا  بطهوا قهي قضهائهو محططها الرمةيهة الشهديدا قههي 

تكوينهههو وعههامال مهتهها قههي صههداغة الههذاكرا الجتلدههة 

 للواجهة البحرية بتدينة اإلمكندبية.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

التكتبة وتبلها للهون تهم امهتخدام  ىقي محد  مبن 

التلتس الحجري الصهابمو وتهم عتهل مجتوعهة 

لهههدا لغههات عالتدههةو أمههها بمههن النطوشههات علدههه 

مطح االمطواية قتتدة بالنلومة بسبب امتخدام 

شهتس  ألواح من الةجاج واأللتويدوم ككامرات

 .قي هذه الواجهة

ء
ضا

لف
ا

 

أعطهههي التشهههكدل االمهههطوايي التنهههتظم خطهههوط 

قضهههاء خهههابجي مسهههتترا وغدهههر منططلهههة قهههي 

محد  الكتلةو ومدطرا هذه الكتلة علهى الفضهاء 

 .اللام للتحد  بها وتفردها بصداغته

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

مصر -مكتبة اإلسكندرية -: الحالة الدراسية األولي1-3جدول   

/ 
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 الحالة الدراسية األولي الرمزية والسيطرة في التكوين المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

    Islamic Museum of Art -متحف الفن اإلسالمي   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

التتحف بتكوين هرمهي  تتدة الشكل اللام لتبنى

تراكبهههيو وذلهههك اقتبامههها مهههن عناصهههر الت ذيهههة 

طهي ههذا الشهكل بتسجد أحتد ابهن طولهونو وأع

و وهههذا الثبههات يههاجم عههن ثباتهها وبمههوخا للتبنههى

الخصههائا الحسههدة الذاتدههة لاشههكال الهرمدههةو 

 مع التلكدد على امتخدام التكلدبات التتراكتة.

 ّ لل
ا

ن
و

 

ون الترابي اللّ أعاله امتخدم قده التصتم  ىالتبن

 األصفر التحتر قي التكهوين عامهةو ىالتتجه إل

ون الرمهههادي الغهههامق قهههي إبهههراز اللطهههود واللّههه

والتشهههكدالت التهتهههةو مثهههل الخطهههوط األقطدهههة 

 األحجهههاب التطتبسهههة مهههنالتوجهههودا بالواجههههة 

 بالتسطح التائي. ىكذلك التطاء التبن والحلبدة

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

لتتحهههف الفهههن التكهههوين التلتهههابي اللهههام  لطهههد حطهههق  التواقق التلبدري

مسدطرا  على التسطح التائي بجتلهة تكوينا  اإلمالمي

ضهخم و هرمي متهراكمو قالشكل اللام من التلابضات

ون التسههههطح التههههائيو واللّهههه طبدلههههة مههههعمتلههههابض 

و وعلده قان عنه كذلكوالتلتس قدهتا بروز واختالف 

 يلتبههر مسههدطرا علههى محدطههه للتتحههفالتكههوين اللههام 

متههداخال ومههرتب  بصههريا  ظههاهرا  بطههوا قههي قضههائهو

وعنصرا مهتا قي صداغة و وقللدا مع التسطح التائي

 الواجهة البحرية لتدينة الدوحة.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

قههههي تكسههههدة الواجهههههات امههههتخدمت األحجههههاب  

التتحهههفو وقهههد تتهههت عتلدهههة  الخابجدهههة لتبنهههى

 ا  وياعتهه ا  صههبح أملسههأملالجههة لسههطحها بحدههث 

بشكل كبدرو مع إبهراز الفروقهات بهدن التهدامدك 

قي البناء األقطي والتشكدل الطومي لللطود محططا 

 .التصتم يوعا من الخشوية التحببة قي الواجهة

ء
ضا

لف
ا

 

مفهههههوم الفضههههاءات شههههبه  ىتحطههههق قههههي التبنهههه

التفتوحةو حدث امهتخدم التصهتم أقندهة مطتبسهة 

ت من اللتابا األيدلسدة بها اللديد من التسطحا

ترابطههها وظدفدههها وملنويههها مهههع  ا  التائدهههةو محططههه

التسهههههطح التهههههائي التحهههههد  إحاطهههههة السهههههواب 

 بالتلصم للتتحف.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

قطر -متحف الفن اإلسالمي -: الحالة الدراسية األولي2-3جدول   

/ 
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 الحالة الدراسية األولي الرمزية والسيطرة في التكوين المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Contemporary Art Museum  -متحف الفنون المعاصرة  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

 ىالمتحأأف أقأأر  مأأا يكأأون  لأأ ىالشأأكل العأأام لمبنأأ

ى عمأأود اسأأطواني، وهأأ ا مخأأروط مقلأأو  مقأأام علأأ

خفة ورشاقة و حساس باالنتشار فأي  أعطي المبنى

المكان، وحقق استمرارية في الدوران حول مركأزه 

مفهأوم الثبأات، مأع تصأميم الممأر الواصأأل  أكأدممأا 

 للمدخل بخطوط منحنية ذات طابع حركي.

 ّ لل
ا

ن
و

 

اللههههون أعههههاله امههههتخدم قدههههه التصههههتم  ىالتبنهههه

األمهههود ون واللّههه قهههي التكهههوين عامهههةواألبهههد  

الفتحهات الشهريطدة التطلهة بشكل متلابض مع 

ون األحتهههر بشهههكل وأدخهههل اللّههه وعلهههى الخلهههدج

 ىصاب  قي التتهر التنحنهي لةيهادا اإلثهابا لهد

 قي الوصول واالكتشاف. والرغبةالةائر 

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

الفنهون التلاصهرا لتتحف التكوين التلتابي اللام  إن  التواقق التلبدري

و قالشههكل ذو مههدطرا واضههحة علههى التسههطح التههائي

مخههروط مطلههوب مطههام علههى عتههود امههطوايي  اللههام 

ون اللّهههأمههها التسهههطح التهههائيو  طبدلهههة مهههعمتلهههابض 

و وعلده قان التكوين تواقق مع طبدلتهفدهتا قوالتلتس 

يلتبر مسدطرا على محدطه ظاهرا  بطوا  للتتحفاللام 

متتلا  للرؤى متها حولههو متهداخال جاذباَ و قي قضائهو

وقللدها مهع التسهطح التهائيو ومحططها  بصريا   ا  ومرتبط

 .بيو دي جايدروشواطئ طابلا متدةا ل

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

بجتدهههع عناصهههرها  ىالواجههههة الخابجدهههة للتبنههه 

تتدةت بهالتلتس النهاعم و حدهث الكتلهة بتجتلهها 

من الخرمهاية التلسهاءو والنواقهذ الشهريطدة مهن 

ههذا الطههابع كهذلكو مسهتغال كههذلك  الزمالةجهاج 

بتسطح مهائي  بإحاطته أبضدة اللتود الومطي

 ياعم يةيد تداخل التنشلا مع محدطها التائي.

ء
ضا

لف
ا

 

التنههتظم خطههوط  ىأعطههي التشههكدل اللههام للتبنهه

قضهههاء خهههابجي مسهههتترا وغدهههر منططلهههة قهههي 

محد  الكتلةو ومدطرا هذه الكتلة علهى الفضهاء 

اللام التحد  بها وتفردهها بصهداغتهو وبروزهها 

 عتا حولها من عناصر بطوا.

  خالل التلتسالتواقق من 

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

البرازيل -متحف الفنون المعاصرة -: الحالة الدراسية األولي3-3جدول   

/ 
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 الحالة الدراسية األولي الرمزية والسيطرة في التكوين المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري  أثر

 

  

  Auditorio De Tenerife- دار األوبرا في  تينيريفه  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

تتدههة الشههكل اللههام لههداب األوبههرا بتكههوين أمدبههي 

مطتههههبس مههههن الحدههههاا البحريههههةو قطغههههي علدههههه 

الطشهرية قهي التشكدالت الصدقدة ومجتوعة من 

ابتباطهها وثدطهها بالحدههاا  التشههكدلو ملطدهها التبنههى

 البحرية والتسطح التائي حاضن هذه الحداا.

 ّ لل
ا

ن
و

 

ون اللّه ماامهتخد داب األوبهرا ىتحطق لتصتم مبن

حدههث أمسههي هههذا  قههي التكههوين عامههةواألبههد  

ون التكون الوحدد لهذه التنشلاو محططا  تواقطها  اللّ 

مههع التسههطح التههائيو ولكسههر جههةء مههن حههدا 

جلل أبضدة التشهروع  ىون عتد التصتم إلاللّ 

 ون البني الغامق لدفصل ما بدن التتواقطدن.باللّ 

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

ذو تواقهههق  ىللتبنهههالتكهههوين التلتهههابي اللهههام يلتبهههر   التواقق التلبدري

تهم  و قالشهكل اللهام واضح مع طبدلهة التسهطح التهائي

و اقتبامههه مههن الطشههريات التوجههودا قههي البد ههة البحريههة

متهها و تواقههق مههع طبدلتهههفدهتهها قون والتلتههس اللّههأمهها 

بههالتكوين التلتههابي عههن طريههق  ا  متدههة ا  أعطههي طابلهه

 بوامهطةاألجنحة الطهائرا وكهذلك االتصهال البصهري 

التسههطحات الةجاجدههةو ملطدهها مجتوعههة متدههةا مههن 

هههو  و قهالتبنىاألحامهدس الداخلدهة والخابجدههة لهةوابه

 يحت أبد  تذكابي يللوه قوس محلق بطوا.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 

 ىمههدطر التكههوين بالخرمههاية علههى تصههتدم مبنهه

داب األوبههراو حدههث الكتلههة بتجتلههها تكويههت مههن 

الخرمهههاية التلسهههاءو متههها أعطهههي يلومهههة قائطهههة 

 قي تكوينه اللام. ىللتبن

ء
ضا

لف
ا

 

التطتههبس مههن التشههكدالت  ىالتشههكدل اللههام للتبنهه

الطشرية خلق تداخال متدةا  مع الفضهاء التحهد  

را هذه الكتلة علهى الفضهاء اللهام بهو حدث مدط

لتحد  بهها وتفردهها بصهداغتهو وبروزهها عتها ا

 حولها من عناصر بطوا.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أسبانيا -دار أوبرا تينيريفه -: الحالة الدراسية األولي4-3جدول   

/ 
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 خالصة الحالة الدراسية األولي )الرمزية والسيطرة في التكوين(   1-1-4
 هحهيل  هحل ذ  هتب  ل  د هإلهة شل يه :ششل  بق طبحا إلههللا 

 ذ أ ررهم  ونهرر  شرر  إلررههللا  هشغررل   فرر  إلهررق آهررم  هعشررل  هرر  ههررإللم  هشقلررلس  هبدررلئ  ههشدعرر
 ( بمت   ههاكيت  ه   هبشزي  ف   ههكوي .هيديبيفا ألعكلهللا  هشهطبف  )ت ب  ألوبب  

 ( هإلهرررق  هبشزيررر  هرررم   هحهرررلب نعرررض  هشعرررلد  و هبشررروز به بيتلررر  صرررلةب  )شكهنررر     ررركدتبي 
 و ه لطب  ف   ههكوي .

  هشكرررر   هش ررررشم شرررر  هحقيررررق  هبشزيرررر  و ه ررررلطب  فرررر   ههكرررروي   هشعشررررلبم شرررر  إلررررههللا  ههكويدررررلذ
  هشهعلبه  ش  طبلع   هش ط   هشلئ  )شهحذ  هف     هش (.

  هشكر   هش رشم شر  هحقيرق  هبشزير  و ه رلطب  فر   ههكروي   هشعشرلبم شر  إلرههللا  ههكويدرلذ  كنه
 ق  ش  طبلع   هش ط   هشلئ  )شهحذ  هفدو   هشعل ب (. هشهو ف

   صمررروب أةشلررر   ههعررركلهذ  هعهرررول  فررر   ههكويدرررلذ  هشقلشررر   هررر   هش رررطحلذ  هشلئلررر   وذرررز ب
  هشهشو  ف  ةنم  ألعكلهللا.

   ههاكيررررت  هرررر   هههررررإللم فرررر   هشقلررررلس  دهررررلا أ شررررلهللا هعررررنا  هد ررررب  ههنكلبيرررر  )شهحررررذ  هفرررر 
    هش (.

   رررهإلت م  هإلب رررلد   هبلهرررل   ههشعررر   ونهررر  كشرررلت  أحلتلررر  فررر  هك رررل   ألعررركلهللا  ههاكيرررت  هررر  
وأ طهررا  ررش  د رربلا )شهحررذ    هدحهلرر  و ههرر  بررتوبةل ز تذ شرر   هقررو   هبشزيرر  و ههعبيبيرر  ههشبدرر

 ت ب  ألوبب (. - هفدو   هشعل ب 

 علذ  هشقلشر   ةهشلم  هش شم بإلهق  ه ل ذ ن بي  شحبن  ههدفس شل بي   هت إلل و هإللبا نلهشد
 - ههررت إلل وشفمرروم  ههو فررق  هرروصلف  )شكهنرر     رركدتبي   قنلهرر   هش ررطحلذ  هشلئلرر   يؤكررت شعدرر

 (شهحذ  هف     هش  -شهحذ  هفدو   هشعل ب 
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 التكوين(التوافق في ) لثانيةالحالة الدراسية ا 1-6

 تمهيد  1-6-3
هررو فق  ششيررز  ونهرر  شرر  دررلقش  هنلحررث فرر  ةررنم  هحلهرر   ررت  شعررلهم هقهلشلرر  و لهشلرر  ن ذ طررلن  

وقررت وقرر   إلهلررلب    هعهررول   و  ههإلفرر  بمررل لإلررههللا   دررتشلا شرر   هبيئرر   هشحلطرر  و ههررت إلل فرر  هكويدلهمرر
 هقرر  شنلعررب  نلهو  مرر   ه ررلحهل  نلهشررت   ون ذ هنلحررث  هرر   ررت  شعررلهم هحقررق  هحلهرر   هتب  ررل  أ ررهم  

 ،الـدنمارث -فيجـلبموجـة السـكني المجمـع  البحـرين،-)مركـز التجـارة العـالمي:  هه  أقلشذ بمل  وة 
 اليابان( -متحف أوساكا البحري  ،سنغافورة -منتجع مارينا باي ساندز

 

 وصف الحالت الدراسية وعالقة المسطح المائي بها  1-6-2
  نلب  هشمش   إلهللب ةنم  هحل ذ شل يه :نل هلف  هشل هم نكبم أ هم فإ  ش   أل 

ش   هشعلهم  هشعشلبي   هشمش   ه تلق  ههبيئ   هشقلشر  فر   هشحرل  البحرين:  -مركز التجارة العالمي .1
(  Atkins هكيدررزقلشررذ به ررشلشا عرربك  ) قرر   هشنلعررب  شرر   هش ررط   هشررلئ    قهلشرر  ون ذ  هعه

 هعرشلهل   لقر  شبكرز  هنحربي   هه رلبم  هعرلهش   هر   هو  مر   هنحبير م  2118و فهه   لم   هعلهشل 
بهو فقرا شر  طبلعر      وقرت هشيرز  هشبدرهشتيد   هشدلش  ف  قهب  ل ش   هشلهللا و أل شلهللا فر   هشدطقر 

يهاهذ شر  بب ر  شكلهرب  هر  ةيئر   حيث  هش ط   هشلئ  و قهنلس هعكيها  هعلم ش  أعب    ه ف 
هيت  هطلق  نلهعلهم هعهق نا هوببيدلذ ههو   كنه  أ ن  أوهللا شبد  طلنقل 51عب  ي  لهم كل شدمشل 

بهقرب م فروز    طبيق  همو   شحققل  هعتيت شر  شفرلةلم    رهت ش   وههحقرق أةشيهرا كرنه  شر  إلرههللا 
" و هرنم لشدحرا ش هرس  هشنرلد  2118شبد  شبهف  فر   هعربق  ألو ر  وعرشلهللا أفبيقلرل هعرلم  أفهل"

   هعلهشلرر   هعلهلرر  و هشدررلطق  هحهرربي   هيؤكررت بررنه  شكلدرر  ةررن   هشبدرر  ولهررعا هررش  قلئشرر   هشنررلد
 . هعميب 
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 هشو   ف  في ل  نرلب   ر  ش شر  شبدر   ركد  : شنلد   الدنمارث-فيجلبموجة السكني المجمع  .2
و  ررررشم ةررررن   هشعرررربوع شرررر  قبررررل   لهررررتدشلب نفي ررررل  شتيدرررر  فرررر  Skyttehusحررررتيث شرررر  إلهرررريج 
و  م 2111م وهرم هدمرل   هشبحهر   ألوهر  شدرا  رلم 2116 رلم  " ب   ةيديد " هشعشلبم  هتدشبك  

 "  أوهررررزو   ررررو " هشعشررررلبم  هررررت دشبك  هش ررررششمل شرررر  ت ب  ألوبررررب  فرررر   رررريتد    هفكررررب  هررررم  قهنررررلس
و  ةررم عرركل  هشو رر  ن ذ حبكرر   ه ررعوت و همبرروط  ههرر     هطبلعلرر   ه بهلرر  حرروهللا في ررلو هشدررلصب 

 هعهررول  فرر   هه ررشلم   أقرربب ههرر   ررل  شدمررل  ههعرركيل و قهررنس شدمررل    ررم  وةررن  شررل  عررل  هشبدرر
 هو فقًل ش   هطبلع   هشقلم بمل و دتشل ًل ش  إل لئة  هش ط   هشلئ . شحققلً 

ــا بــاي ســاندز .3 لعهبررب شده رر  شلبيدررل نررلم  ررلدتز شرر  أكبررب  هشده عررلذ  : ســنغافورة -منتجــع مارين
نراةم  لتودشر 581و هفدلتق  هشقلش  ف   دغلفوب  وعبق أ لل  حيث لقلم  هر  أبض ششيرز  نش رلح  

شهلرلب تو ب أشبيكر    4.7فوب   وكلدرذ هكهفهرا ةر   أل هر  نشرل لعرلتهللا  هو  ملذ  هنحبي  فر   ردغل
 رشم ةرن   وةرنم  هشدعرا   هفدتقلر   ه رللحل   ههبفيملر  هقرتم  هعتيرت شر   هإلرتشلذ  ألذهر  فر   هعرلهم 

حيث  فهره   هر  شربحههي   ألوهر   رلم   م2116 لم  "شوعلا  ه فتم" هشده    هشعشلبم  هعميب 
ل   هه  هكودذ ش   رهث أبرب ا ن ذ دمللر  شه ره  بهعركيل أفقر   هر  عركل م هألبدل   هفدتق2111

تودشررًل   12شهررب ونش ررلح   211(  هرر   بهفررلع Sky Park-يإلررذ  شررهق هكررو  ) رركلم نررلب 
 فههحذ إلههمل نلق   هشب فق وأةشمل شهحذ  هف  و هعهوم نو  ههعكيل  هعهروم  2111و ه لدل   لم 

كرررنه   هرررن  عررركل ةرررن   هشده ررر  أةشلررر  كبررربم فررر  هعررركيل  هو  مررر   هنحبيررر  هشتيدررر   ررردغلفوب  ن ررربب 
 هت إلها شعا.و  هكويدا قهنل ا ش  طبلع   هش ط   هشلئ  وهشيز 

 رشم ةرن   هشهحرذ  هنحربم فر  قهرب شلرلم إلهريج  و رلكل بهكروي  اليابـان:  -متحف أوساكا البحـري  .4
 رلم  "بروهللا أدرتبو"لكلت أ  يدتشج ش   هش ط   هشلئ  ويهإلفر  فلرا  حيرث  رشم شر  قبرل  هشعشرلبم 

   هشرررل قهرررب  فررر   هشهحرررذ يوهررر  ا نرررم  وهرررم هدفيرررن  قهرررب ح  هش رررشم 2111م و فهررره   رررلم 1118
شغشروب لشرب  دفرق هو روهللا ههيمرل  ر  طبيرق  هإلهريج  ويرهم  هطفرو فر  كبولر  قنر  فا ن   نرلب   ر 

م  شحققرل  درتشل ًل كرلشه نلهش رط   هشرلئ   هشقرلم 15أ فل  هإلهيج نش لف  هنعت     هللن   نشقرت ب 
 ف  و طا.

 تحليل الحالت الدراسية   1-6-1
( 9-3   رررتوهللا 8-3   رررتوهللا 7-3    رررتوهللا6-3   رررتوهللا5-3فررر  ش شو ررر   ه رررت وهللا  ههلهلررر  ) رررتوهللا 

  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :
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 ثانيةالحالة الدراسية ال في التكوين التوافق المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Bahrain Worlds Trading Center -مركز التجارة العالمي بالبحرين  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

يتكهههون الشهههكل اللهههام للتركهههة مهههن مخهههروطدن 

متتههاثلدنو مشههابهدن ألشههرعة السههفن ويطههع قدتهها 

بدنهتههها مجتوعهههة مهههن التوببدنهههات علهههى ثهههال  

قهههوائم أقطدهههةو ههههذا الشهههكل التطتهههبس مهههن البد هههة 

ايهههدماجا  مهههع الطبدلهههة  ىالبحريهههة أعطهههي التبنههه

 وإحساما بالحركة وااليطالق.

 ّ لل
ا

ن
و

 

األبد  و ون اللّ  ماامتخد تحطق لتصتم التركة

محططهها  تواقطهها  مههع  قههي التكههوين عامههةواألزبق 

التسههطح التههائيو وجههاعال التشههروع ذو عالقههة 

 مباشرا وتواقطدة مع البد ة التحدطة.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

مركة التجهابا اللهالتي  بنىالتكوين التلتابي اللام لت  التواقق التلبدري

بالبحرين قده تواقق ملحوظ بدن عناصر التكوين ذاتهه 

قالشكل اقتبس مهن  وكذلك البد ة التحدطة بالتشروعو 

ون والتلتههههس حططهههها تواقطهههها الطبدلههههة البحريههههةو واللّهههه

و ملحوظا للفكرا التصتدتدة التطتبسة من البد دة التائدة

لتحهد  أما الفضاء اللام للتركة قحطهق مهدطرا علهى ا

اللام للتدينةو وبذلك أصبح التشروع عالمة ملتابيهة 

متدههةا لكههل الواجهههة البحريههة لتدينههة التنامههة ومتلكههة 

 البحرين.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 

تتدههةت الواجهههات التلتابيههة بالنلومههة الفائطههة 

و محططهههة تواقطههها مهههع طبدلهههة التسهههطح التهههائي

قههي تشههكدل  ومحططههة الفكههرا التلبدريههة التطلوبههة

األشرعةو حدث مهاعدت يلومهة الواجههات قهي 

 مرعة وبساطة حركة الرياح حولها.

ء
ضا

لف
ا

 

مركهههة التجهههابا اللهههالتي علهههى  مهههدطر  مبنهههى

الفضههاء التحههد  بههه محططهها مفهههوم الفضههاء شههبه 

مفتوحو حدث ترابطت عناصره بلضها البل  

بطواو محططا ايتشابا  قي التكان وتلثدرا  ملحوظها 

 علده.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

مركز التجارة العالمي بالبحرين -ثانية: الحالة الدراسية ال5-3جدول   
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 ثانيةالحالة الدراسية ال في التكوين التوافق المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 - The Wave Vejleمجمع الموجة السكني بفيجل   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

الشكل اللام لهذا التجتع السكني قده امتترابية 

قي حركة الصلود والهبوطو بتشهكدل منشهوبي 

 ىمطتهههبس مهههن شهههكل التوجهههةو وههههذا مههها أعطههه

و حدث تواقطا واضحا مع الطبدلة التائدةالتجتع 

الطههاع  الحركههة التسههتترا مههن الطتههة للطههاع ومههن

 للطتة.

 ّ لل
ا

ن
و

 

األلههوان التسههتخدمة بههههذا التجتههع ذات عالقهههة 

ون مباشرا بالتسطح التهائيو حدهث امهتخدام اللّه

التشههابهة  ىاألبههد  قههي الطشههرا الللويههة للتبنهه

ون األزبق الفهههاتح قهههي لحركهههة التوجهههةو واللّههه

الواجهات األمامدهة التواجههة للتسهطح التهائيو 

 لتسطح التائي.محططا تواقطا باديا للتشروع مع ا

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تتدههة مشههروع التجتههع السههكني بفدجههل بايههدماج متدههة   التواقق التلبدري

ئي التطهام علدههو حدهث الشهكل مع طبدلة التسهطح التها

ون األبهد  التطتبس من الطبدلة التائدةو واللّ  التوجى

طهههق  واألزبق التشهههابه للتهههاء أكهههد ههههذا التواقهههقو وح 

التواقههق الههوظدفي مههن خههالل الواجهههات التطلههة علههى 

لإلطالالت التتدةاو  هالبحر والفريدات التتتدا باتجاه

وهذا ما جلل التكوين التلتهابي متواقطها بشهكل كامهل 

مهههع طبدلهههة التسهههطح التهههائيو ومسهههدطرا بطهههوا علهههى 

 دينة قدجل بالديتابك.الواجهة البحرية لت

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

تتدههةت الواجهههات التلتابيههة بالنلومههة الفائطههة  

محططة تواقطا مع طبدلة التسطح التائي ومحططة 

قهههههي تشهههههكدل التطلوبهههههة الفكهههههرا التجريديهههههة 

أعلههى التجتهههع يصههبح التوجههاتو بحدههث يكهههاد 

علدهههه مثهههل التوجهههات  للتهههةلجالسهههكني مالئتههها 

 .البحرية

ء
ضا

لف
ا

 

التتثههل لحركههة خهه  السههتاء الصههاعد والهههاب  

قضهائه مهدطرا  ىالتوجة بالتجتع السكني أعط

ملحوظههة علههى محدطههه التههائي والجبلههيو وقدههه 

تحطق الفضاء الشبه مفتوح من خالل التساحات 

التفرغههة بهههذا التجتههع التتوالدههة بههدن التبههاييو 

 محططا قضاءا ال يتكرب قي مثل هذه التشابيع.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

الدنمارك - فيجلب موجة السكنيالمجمع  -الثانية: الحالة الدراسية 6-3جدول   
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 ثانيةالحالة الدراسية ال في التكوين التوافق المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Marina Bay Sands (Boat Hotel)  -مارينا باي ساندز )فندق القار (  منتجع  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

الشكل اللام للتشروع مكون من ثال  أبندة مهن 

التتهههوازي التسهههتطدالت الرأمهههدة ذات تشهههكدل 

األمههفل للخههابج حتههى األعلههى  مطلههرو يتدههل مههن

وقده تواقق مهع شهكل التوجهة التتحركهةو أعلهى 

ههههذه األبندهههة يظههههر اقتبهههاس جلهههي مهههن البد هههة 

 الطابب. بهد ةالبحرية بتشكدل حديطة السطح 

 ّ لل
ا

ن
و

 

ون األزبق التنتشهر ون الظهاهر بطهوا ههو اللّهاللّ 

علههى التسههطحات الةجاجدههة لكامههل الواجهههاتو 

بهههد  قهههي الحهههواف ون األمههع عهههدم إغفهههال اللّههه

الجايبدة لهذه الكتلو وهذا حطق ايهدماجا وتواقطها 

مههههع الطبدلههههة التائدههههة والبحريههههة قههههي محههههد  

 التصتدم.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

التكهوين التلتهابي اللهام لههذا الفنهدق حطهق تواقطها  مههع   التواقق التلبدري

التهههائيو حدهههث حطهههق تطلهههر شهههكل طبدلهههة التسهههطح 

التتهههوازي التسهههتطدالت تشهههابها مهههع شهههكل التوجهههة 

التتحركةـ وحطق الهرب  الكامهل شهكل الطهابب لحديطهة 

ون مههع السهطحو وقههد تتدهة كههذلك بتواقهق التلتههس واللّه

التسطح التهائي وتحطدهق ايهدماجا  بههوأما الفضهاء قفدهه 

لللدههانو هههذا كلههه خلههق تكوينهها ملتابيهها  ا  ظههاهر ا  تتدههة

متدةا ومتواقطا مع الواجهة البحرية لتدينهة مهنغاقوبا 

 ومحططا صوبا ذهندة ملتصطة بلطول زوابها.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

بجتدهههع عناصهههرها  ىالواجههههة الخابجدهههة للتبنههه 

تتدةت بالتلتس الناعمو حدث الواجهة األمامدهة 

بتجتلههها مههن الةجههاج األملههسو أمهها الوجهههات 

الخلفدة قفتحاتها ذات التوزيع الشهبكي قطهد قللهت 

يلومههههة هههههذه الواجهههههة بههههالرغم مههههن امههههتخدام 

 الخرماية البدضاء واألبضدة الةجاجدة.

ء
ضا

لف
ا

 

تههداخال قويهها مههع  ىأعطههي التشههكدل اللههام للتبنهه

الفضههاء التحههد  بههه قهههو أقههرب للفضههاء شههبه 

التفتههوحو وللههب خهه  السههتاء التصهها  بتشههكدل 

الطابب يهاية بصهرية تؤكهد مهدطرا ههذه الكتلهة 

علههههى الفضههههاء اللههههام التحههههد  بههههها وتفردههههها 

 بصداغتهو وبروزها عتا حولها من عناصر.

  تلتسالتواقق من خالل ال

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

سنغافورة -فندق القار  -منتجع مارينا باي ساندز -الثانية: الحالة الدراسية 7-3جدول   
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 الثانيةالحالة الدراسية  في التكوين التوافق المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Marina Bay Sands ( Art Science  Museum))متحف الفن والعلوم( مارينا باي ساندز  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

تتدههة الشههكل اللههام لتتحههف الفههن والللههوم بشههكل 

عضوي مطتبس من شكل باحة الدهد التنبسهطةو 

وان كان اقرب للتشهكدالت الترجايدهة قهي يظهر 

متواقطا مع اللناصر الطبدلدة ومرتبطا  الباحثو 

ابتباطا وثدطا بالحداا البحريهة والتسهطح التهائي 

 حاضن هذه الحداا.

 ّ لل
ا

ن
و

 

 واألبههد  قههي الواجهههات عامههةون اللّهه ماامههتخد

ون األبد  التكهون السهائد لههذه بحدث صاب اللّ 

التنشلاو محططا  تواقطا  مهع التسهطح التهائيو وتهم 

لفتحهههات الةجاجدهههة ون األزبق قهههي ادمهههج اللّههه

محططا تواقطا أيضا مع التسطح التائي وايهدماجا  

 مع التكوين الخلفي لباقي التنتجع.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تواقق متدهةا  مهع  ىحطق التكوين التلتابي اللام للتبن  التواقق التلبدري

طبدلة التسطح التائيو قالشهكل اللهام عضهوي اقهرب 

ون والتلتهههس قفدهتههها للتشهههكدالت الترجايدهههةو أمههها اللّههه

تواقههق مههع طبدلههة التسههطحات التائدههةو كههذلك حطههق 

التواقق الوظدفي عن طريق تجتدع التداه األمطاب قي 

مسههدطرا يلتبههر الومهه  التتحههف وامههتخدمها الحطههاو و

ههو  ىواجهة البحرية للتنتجهعو قهالتبنعلى الفضاء وال

 تشههكدل عضههوي تههذكابي  متدههة يشههبه الدههد الترحبههة 

 )او التشكدالت الترجايدة( التحبب للةواب.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

امهتخدام الخرمهاية التلسههاء قهي االتجهاه السههفلي  

يلومتههو  قيالتطابل للتسطح التائي حطق تواقطا 

وكذلك التكسدات الجايبدة التسهتخدم بهها شهرائح 

 بتجتلهههاالتدتههايدوم حططههت هههذا التواقههقو الكتلههة 

تكويت من الخرماية و التدتايدوم األملسدنو متا 

 قي تكوينه اللام. ىأعطي يلومة قائطة للتبن

ء
ضا

لف
ا

 

التطتههبس مههن التشههكدالت  ىالشههكل اللههام للتبنهه

اللضوية خلق تداخال متدةا  مع الفضهاءو حدهث 

مهدطرا هههذه الكتلهة علههى الفضهاء اللههام التحههد  

بها وتفردها بصداغتهو وبرزت عتا حولهها مهن 

عناصهههر بطهههواو متجهههاوزا بطهههوا التشهههكدل اللهههام 

 لفندق الطابب التوجود بخلفدة الفضاء.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

سنغافورة -متحف الفن و العلوم -منتجع مارينا باي ساندز -لثانية: الحالة الدراسية ا8-3جدول   
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 الثانيةالحالة الدراسية  في التكوين التوافق المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  Osaka Maritime Museum-متحف أوساكا البحري  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

الشكل اللام لتتحف اوماكا البحري قدهه تحطدهق 

امهتترابية وال يهائدهة قهي الحركهةو كتها حركهة 

 ىأمههواج البحههر الغدههر منتهدههةو وهههذا مهها أعطهه

التتحهههف تواقطههها واضهههحا مهههع الطبدلهههة التائدهههة 

لبد تهو حدث الحركهة التسهتترا مهن الطتهة للطهاع 

 ومن الطاع للطتةو وايدماجا حطدطا مع التحد .

 ّ لل
ا

ن
و

 

األلههههوان بهههههذا التتحههههف ذات عالقههههة مباشههههرا 

ون األزبق بالتسطح التائيو حدث امهتخدام اللّه

قي محد  الطبة الللويهة للتتحهفو محططها تهداخال 

تخفدهها قويهها للغايههة مههع التسههطح التههائيو وهههذا  و

 حطق تواقطا باديا للتشروع مع التسطح التائي.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

حقأأق التكأأأوين المعمأأاري العأأأام للمتحأأف توافقأأأا وتأأأداخال   التواقق التلبدري

 المأأوجي حيأأث الشأأكلمميأأزام مأأع طبيعأأة المسأأطح المأأائي، 

ون والملمأأس ففيهمأأا تخفيأأا مأأع صأأعودا وهبوطأأا، أمأأا اللّأأ

طبيعأأأأة المسأأأأطحات المائيأأأأة، وتميأأأأز المتحأأأأف بأأأأالتوافق 

الأأوفيفي مأأع البحأأر حيأأث ينسأأا  الأأزوار خأأالل نفأأق يمأأر 

هأأ ا مأأا جعأأل التكأأوين المعمأأاري متوافقأأا ، والمأأاءأسأأفل 

بشأأكل كامأأل مأأع طبيعأأة المسأأطح المأأائي، ومسأأيطرا بقأأوة 

 لخليج أوساكا. ة البحريةعلى الواجه

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 

مهها ال يهايههة  ىالواجهههة التلتابيههة التسههتترا إلهه

تتدةت بنلومة قائطة وايسداب ال محدودو محططة 

تواقطا مع طبدلة التسطح التائيو وهذا تبدن من 

 التنفهههذاخهههالل امهههتخدام الواجههههات الةجاجدهههة 

 بلملوب الطباب الجوديسدة.

ء
ضا

لف
ا

 

لحركههة خهه  السههتاء الصههاعد والهههاب  التتاثههل 

قضائه تداخال واضهحا  ىالتوجة بالتتحف أعط

مههههع التسههههطح التههههائيو وقدههههه تحطدههههق ايههههدماج 

وامهههتترابية لههههذا التسهههطحو حدهههث يبهههدأ خههه  

الستاء مع التسطح التائي ويللو التتحف ومهن 

  .ويتالشى قي هذا التسطح ىثم يهب  مرا أخر

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

اليابان-متحف أوساكا البحري -لثانية: الحالة الدراسية ا9-3جدول   

/ 
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 الدراسية الثانية )التوافق في التكوين( خالصة الحالة  1-6-4
  هحل ذ  هتب  ل  د هإلهة شل يه :ششل  بق طبحا إلههللا هحهيل 

 ذ أ ررهم  ونهرر  شرر  إلررههللا  هشغررل   فرر  إلهررق آهررم  هعشررل  هرر  ههررإللم  هشقلررلس  هبدررلئ  ههشدعرر
( بمررت  -  شهحررذ  هفرر  و هعهررومفدررتق  هقررلبب -شده رر  شلبيدررل نررلم  ررلدتز  ألعرركلهللا  هشهطبفرر  )

  ههاكيت  ه   هبشزي  ف   ههكوي .

   هررم   هحهررلب نعررض  هشعررلد  و هبشرروز بهعبيبيرر  صررلةب  )شهحررذ  هفرر  و هعهرروم  ش شرر   هشو رر
  ه كد  نفي ل  شبكز  هه لب   هعلهش  نلهنحبي ( هإلهق  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي .

   هد ررلح فرر     رره لن  هرربوح وطقررس  هشكررل  بررل حهرر   شررلب   هشكررل   وةررن  شررل هبرري  شرر  دلحلرر 
هررول   هشقهن رر  شرر  طبلعرر   هش ررطحلذ  هشلئلرر   وكررنه    ررهإلت م  هشررو ت   ررهإلت م  ألعرركلهللا  هع

 هشهو فقررر  شررر  ةرررنم  هطبلعررر   شحققرررل هو فقرررل فررر  أةرررم  دل رررب  ههكررروي   هشعشرررلبم)ش ش   هشو ررر  
  ه كد  نفي ل  شبكز  هه لب   هعلهش  نلهنحبي (.

 ئلررر   وذرررز ب  صمررروب أةشلررر   ههعررركلهذ  هعهرررول  فررر   ههكويدرررلذ  هشقلشررر   هررر   هش رررطحلذ  هشل
 هشهشو  ف  ةنم  ألعكلهللا  وصموب   قهنل لذ  هششيرز  شر   هطبلعر   هشحلطر  )ش شر   هشو ر  

  ه كد  نفي ل  شبكز  هه لب   هعلهش  نلهنحبي (. 

   ههاكيرررت  هررر   هههرررإللم فررر   هشقلرررلس  دهرررلا أ شرررلهللا هعرررنا  هد رررب  ههنكلبيررر  )ش شررر   هشو ررر 
  ه كد  نفي ل(.

   مررلذ  هإللب لرر  لحقررق   ه ررلهللا  هن رربم برري   هررت إلل و هإلررلبا وهو فقررل هحقيررق  هعررفلفل  فرر   هو
 وصلفلل ش  طبلع   هش ط   هشلئ  )شهحذ أو لكل  هنحبم(.

  ونهررر  نل رررهإلت م   حققرررذ  هشنرررلد   ههو فرررق نل رررهإلت م  هعدل رررب  ههعبيبيررر  شررر   هطبلعررر   هنحبيررر
 هعكلههمل.ود بمل  و هحويب  ل ألعكلهللا و هعدل ب  هشعشلبي  نعت هغييب شقليل م

  حقرررق  ههعررركيل  هعهررروم هشيرررزً  نلههدرررلصب و ههبكيرررب  هرررنم يدنررر  شررر  ذرررز ب   هشهرررشو  هألعررركلهللا
  هشقلم.   هحيول  و هشز و   بي   هعدل ب  هطبلعل  ف   هشوق  و هشبد
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 التكوين(التعارض في ) لثالثةالحالة الدراسية ا 1-2

 تمهيد   1-2-3
 لهشلر  لغهررب  هيمرل طرلن   ههعرلبض  هعررتيت درلقش  هنلحرث فر  ةرنم  هحلهرر   رت  شعرلهم شعشلبير  

شرر   هش ررطحلذ  هشلئلرر  و هبيئرر   هشقلشرر   هيمررل  ونهرر  شرر  إلررههللا  هعدل ررب  ههكويدلرر   ههرر   دفرربتذ بمررل  
شحت   هاكيتً  ن بيل هعدل بةل  وطلذل  نقو   هر  شحلطمرل  وقرت وقر   إلهلرلب  هنلحرث  هر   رت  شعرلهم 

 هقرر  شنلعررب  نلهو  مرر   ه ررلحهل  نلهشررت   ههرر  أقلشررذ بمررل  و  هحقررق  هحلهرر   هتب  ررل  أ ررهم  وكررنه  همررل
ــرادار األ )  : هش ررطحلذ  هشلئلرر   ههرر  أقلشررذ  ببةررل  وةرر  ــرويج، متحــف جوجنهــايم -فــي أســلو وب الن

 بريطانيا( -أمريكا، مكتبة )بحيرة( ماء كندا -الفنون )البيضة( بنيويورث اسبانيا، مسرح -بلباو

 

 وعالقة المسطح المائي بهاوصف الحالت الدراسية    1-2-2
 و نل هلف  هشل هم نكبم أ هم فإ  ش   أل نلب  هشمش   إلهللب ةنم  هحل ذ:

 قلف  يهم بدلئا ف    ألوبب  ف  أو هو نادمل  كبب شبد  دفذ ت ب النرويج : -دار األوبرا في أسلو .1
 لطررربح ه رررشلشم وهررم هدررربويجهحكوشرر    ناةشلرر  عرررتيت  ذ  و هلرررا فقررت هشيرررز  ررلم 711 هدرربويج شدرررن 

 هدبوي لرر  )ههرر   ههرر   Snøhettaعرربك   لفررلزذ بمرر  حيررث م1111 ررلم   لهشلرر  شعشلبيرر هش ررلنق  
م  وهشيرررز 2118م و فههحرررذ  ررلم 2113  ررلم هدعررلئملهررم  هبررت  فررر     ررششذ شكهنرر     ررركدتبي (

  رررط  وهررم   ررهإلت مبإلطوطررا  هش ررهقلش  وكهههرررا  ههررإلش  وزو لررلم  هحرررلت      ههعرركيل  هعررلم ههشبدررر
 ررعوت و همبرروط  ه نله ررلم ههشعررل  كبيررب   ررلح  هإلهررق ررط   ألبض  حهرر  هعررتيت  شيرروهللا  ه نو هشبدرر  

فررر   ذهبمرررل  هغطلررر  و  مررر   هشبدررر  كرررنه  هرررمأو رررهو   فررر  شحرررل   هبدوب شلررر    رررهشهلع نلهشدرررلصب و 
 هش رهإلتش  و هشرو ت  هشه رل     لطله   وحققذ ةنم  هزو لل  هحلت  كب ب  هبإللم  هو   ألبلض نله ب ديذ
  هشيز  هشبد ةن  وقت  نحيث  لبذ ه هإلتم كشهشلب هزهج هبيله   ههزهج  ه   ههوح ى شزي  أإلب 

وأشو  ا ف  عركل   هنحببهحقيق هت إلل ش   هش ط   هشلئ  نعهن  نحبي  شدتش   نعكل شنلعب ش  
 يإلهب  ألهنلب.
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ع   تً    بهت   شر    رم هشيز شهحذ  و دمللم بهنلو نعمب  و   :أسبانيا -متحف جوجنهايم بلباو .2
حهر  هكويدرا  هغبيرب وأفكرلبم  هش رهحت   فر  نهر   هوقرذ   "فب در   يربم "ش ششا  هشعشلبم  هعميب 

فر    رهفهل    عرب   در   رنلدلل أهرش  كدروز  2117 رد    إلهيرب م و1117 فهه  هه شمروب  رلم 
ذ فلا أك ب ش  ه ع  آ   عإلة  ف    هقهلم  هنل   هو قع  ف  بهنلوف  شتيد   لق   هشهحذ  و 

  وقرت هرم هه   لحل  هشحل   ألطه  ةل  بب   هشلب "دبفيو  "دمب  ه  هفل   هه  بد  بمل   نلدللأ
  هشدعراشر  ن هرا  و شحلطرا   هرب ن  فر   دل رب  هشبدرههدعل م نطبيق  هفكلكل   بدلئلر   أ رهوبمل  ه

 فلا  وةن  شل حقق هشيز  ف  بيئها وهدلقهًل ف  شحلطا.

 ةرو شكرل  أت    هفدرو  فر  أهنرلد ةن   هش بح  هعميب  :أمريكا -)البيضة( بنيويورث الفنون  مسرح .3
  وقرت  رشم  هشبدر  شر  هم ه شيها ب) هبله ( هعكها  هغبيرب حيرث لعرنا  هبلهر   ديويوب  نشتيد 
 شررر  شعررربوع  شنرررليب  رررهيذ نرررهز  بئل ررر  ك رررز  "Harrison & Abramovitz"عررربك   قبرررل
"”Empire State Plaza  ولقر  فر   هربك   هعرشله  1178و 1166بري   رلش   أدعاها شرل  هه  

وهشيررز هكويدرا نلههعرركلهذ  هدحهلرر   هغيررب هقهيتلر  وإلبو ررا  رر   هشرراهو  و ررتم   نهز  هرر هعربق  شرر  
قررت أ ررن  بشررز  و  هشكلدلرر  ببرر   هقرر  بيدررا وبرري  شحلطررا شرر  ش ررطحلذ شلئلرر  وهكويدررلذ شعشلبيرر  

  هشبكزم. اغيب  لتم وشوقع ها يوب  كلبيهلهللا ن بب عكهديو شقلطع  ه

ــدا .4 ــرة( مــاء كن ــة )بحي ــا:  -مكتب شعهررم شعشررلبم عررميب وشمررم شطررل  هرر  )نحيررب ( شررل  كدررت  بريطاني
“Canada Water”  ررشم ةررنم  هشكهنرر   ههرر   هنحيررب   هعننرر   هشهفب رر  شرر  دمررب  ههررللشز بهدررت  و  

  وقت  ششذ  هببودزم   ألهشوديومنعب ئ    كعكل ةبم شقهوب شغط ”Piers Gough“  هشعشلبم 
بمررن   هعررركل هزيرررلت   هش ررلح   ههرررلق  ههغللررر   هشإل  رر  همرررل  هررر   ررلحل  هنحيرررب  و ههقرررتم نطبيقررر  
كلبوهلرر  دحررو  هش ررط   هشررلئ   و  ررهإلتم فيمررل  هش ررشم  هإلطرروط  هحررلت  و ألهررو    هشعهشرر   هغلشقرر  

ب فر   هرتوب  ألبهر  ) هببودزي ( ف  هكويدمرل  هعرلم  أشرل  هفهحرلذ فقرت  رلذمل  هش رشم نعركل  قرو 
هه رر  فرر   ألتو ب  هعهولرر  ههحقررق هطههرر  هقل ررلذ  هشطلهعرر   هرر   هش ررط   هشررلئ   وةررن  كهررا  عررل 

 .”Canada Water“ هشكهن   د بً  هكويدلل شمشل ف  شحل  نحيب  

 تحليل الحالت الدراسية   1-2-1
 يهم طبح  (13-3 توهللا   12 -3   توهللا 11-3   توهللا 10-3ف  ش شو    ه ت وهللا  ههلهل  ) توهللا

  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :
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 الثالثةالحالة الدراسية  في التكوين التعارض المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  Oslo Opera House - أسلوفي وبرا األدار   

 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

بخطوطههه التسههتطدتة  ىاللههام للتبنهه الشههكلتتدههة 

مستخدما الكتل  وكتلته الضختة وزواياه الحاداو

التتراكبة والتنحدبا بطوا قي التصتدمو متا زاد 

علههى التسههطح التههائي  ىقههي قههوا بمههو  التبنهه

محططهها شههكال متلابضهها ملههه ومسههدطرا  علدهههو 

 للةواب. ىملطدا إحساما  بطوا شكل هذا التبن

 ّ لل
ا

ن
و

 

 واألبههد  قههي الواجهههات عامههةون اللّهه ماامههتخد

السهائد لههذه ون األبد  التكهون بحدث صاب اللّ 

التنشلاو محططا  تواقطا  مهع التسهطح التهائيو وتهم 

ون األزبق قههي الواجهههة الةجاجدههة امههتخدام اللّهه

الرئدسدة محططا تواقطا أيضا مع التسهطح التهائي 

 و ايدماجا  مع طبدلته.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

داب األوبرا بلوملو حطق تلابضا قي عالقتهه مشروع   التواقق التلبدري

مع التسطح التائي وذلك بغم حهدو  بله  التواقهق 

ون والتلتهههسو وذلهههك لتشهههكدله اللهههام الصهههلب قهههي اللّههه

الجاف الغدهر متحهركو والهذي ال يهالءم طبدلهة الحدهاا 

تواقطهها وظدفدهها مههن خههالل  ىالبحريههةو وقههد حطههق التبنهه

ع التسههطح مه هتداخلهالواجههات التطلهة علهى البحههر و 

وأمواجهه قهي  البحهرالتائي بلتبهة بحريهة مندمجهة مهع 

و محططا بمةية وهدتنة قي محدطه شكل يخلب األلباب

 ومللتا مهتا قي الواجهة البحرية لتدينة أوملو.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

دههة واجهههة األوبههرا قههي اغلبههها بالجرايدههت تههم تك 

و حدث الكتلة األبد  والرخام الكرابا اإليطالي

 بتجتلهههها كسهههدت بههههذه اللناصهههرو متههها أعطهههي

قهههي تكوينهههه اللهههامو مهههع  ىيلومهههة قائطهههة للتبنههه

امتخدام مسهطحات زجاجدهة ت كتهل ههذه الرؤيهة 

 مع التسطح التائي. ىوتةيد قي تواقق التبن

ء
ضا

لف
ا

 

علهى الفضهاء التحهد  بههو وذلههك  مهدطر التبنهى

بتتدة خ  الستاء صلودا وهبوطاو وهذا مها تهم 

لخلهههق مهههاحة كبدهههرا للتشهههاا باتجهههاه  امهههتخدامه

نههههههاظر الصههههههلود والهبههههههوط واالمههههههتتتاع بالت

و ملطدهها التكههوين البنوبامدههة قههي محههد  أومههلو

 تتدةا قي محدطه البصري.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

النرويج -دار األوبرا في أسلو -ثالثة: الحالة الدراسية ال11-3جدول   

/ 
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 الثالثةالحالة الدراسية  في التكوين التعارض المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Guggenheim Museum Bilbao -متحف جوجنهايم بلباو   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

مدبمهة  ىينتتي شكل متحف جوجنهايم بلباو إله

و حدث يظهر به اللشوائدة تراب الال التفكدكدة و

قي التشكدل والتداخل قي اللناصرو متا ي صلب 

ببطه باألشكال الهندمدة التلتادا وهذا ما حطهق 

 تباينا مع التسطح التائي التطروء أمامه. 

 ّ ال
ن
و
ل

 

ون ون السهههائد قهههي التتحهههف أعهههاله ههههو اللّهههاللّههه

الفضههي التتدههة لشههرائح التدتههايدوم التسههتخدمة  

وههههذه الشهههرائح اقهههرب قهههي تكسهههدة التتحهههفو 

للترايا قي طبدلتهاو متا يلطي واجهة التتحهف 

ايلكاما لالوان التكوية للتسهطح التهائي محططها 

 تواقطا مله وتخفدا قده.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تفكدكدة متحف جوجنهايم بلباو حسب التدبمة ال أيشئ  التواقق التلبدري

تراب  قي عناصر الأملوبها الحدث حطق بنائدةو اللاو 

ههذا قلهل قدتههة مهع ذاتههه او محدطهه التطهام قدهههو  التبنهى

الههرب  بههدن التنشههلا ومحدطههها التةامهها بتضههتون هههذه 

التدبمهههههةو وبغهههههم تواجهههههد عهههههدد مهههههن التواقطهههههات 

ونو التلتس( إال أن التالحه  )االيلكاسو التداخلو اللّ 

بشهدا تنهاقره مهع عناصهر  والناظر لهذا التكوين يجهةم

التحد و محططا التلابض مع التسطح التائيو وهدتنة 

 ومسطحه التائي. يرقدون ومدطرا على طول يهر 

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

بلبهههاو  الواجههههة الخابجدهههة لتتحهههف جوجنههههايم 

تتدةت بالتلتس الناعمو حدث الواجهة األمامدهة 

بتجتلها من بقائق التدتهايدوم التلسهاءو وههذا مها 

حطههق التواقههق مهها بههدن ملتههس التتحههف النههاعم 

 والتسطح التائي التحاذي له.

ء
ضا

لف
ا

 

علههى قضههائه الخههابجي التحههد   ىمههدطر التبنهه

بهههو وذلههك بسههبب تشههكدله الغريههب والشههاذ عههن 

وبامههتا لخهه  مههتاء عشههوائي طبدلههة التحههد و 

وغدههههر متجههههايس مههههع األقكههههاب التطلدديههههة قههههي 

التصهههتدمو ملطدههها التكهههوين تتدهههةا قهههي محدطهههه 

 البصري.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أسبانيا -متحف جوجنهايم بلباو -الثالثة: الحالة الدراسية 11-3جدول   

  

/ 
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 The Egg  Albany New Yourk  -مسرح الفنون )البيضة(  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

مسرح الفنون )البدضهة( اقتهبس امهته مهن  ىمبن

جةء مهن  عن شكله التشابه للبدضةو قهو عبابا

مههن أعلههى محتولههة علههى عتههود  كههرا مشههطوقة

ضخمو هذا الشكل يبتلد بشكل كبدر عهن طبدلهة 

التسطح التائي التطام بالطرب منهاو ويبدو شهاذا 

 جدا عن محدطه اللترايي.

 ّ ال
ن
و
ل

 

البني التحتهر قهي  ىون اللام للتنشلا اقرب إلاللّ 

 ىو وهههذا عائههد إلههىبلهه  األجههةاء مههن التبنهه

وائب بههاو خشوية الكتلة والتصاق األتربة والشه

بههدون  ىوهههذا مهها أكههد علدههه الطههائتدن علههى التبنهه

تغددههرو وحطههق التسههرح بهههذا تلابضهها مهها بههدن 

 ون والتسطح التائي الطريب منه.اللّ 

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

النحتدههة الغدهههر  هتشههكدالتو اتههههتكوينمسههرح البدضههة ب  التواقق التلبدري

حطق تلابضا ظاهرا تطلددية و وخروجه عن التللوف 

مع محدطههو وتلكهد ههذا التلهابض مهع خهالل التلتهس 

عههدم ون البنههي التحتههر كههذلكو وهههذا أكههد الخشههن واللّهه

وبهدن محدطهه مهن  عالقهة بهدن التسهرح وجهود إمكايدة

و وخلفدات طبدلدة مسطحات مائدة وتكوينات ملتابية

بمههةا لتطاطلههة يدويههوبك مسههرح البدضههة وقههد أصههبح 

 كابدتههال بسههبب شههكله الغدههر عههادي وموقلههه التركههةي

 قي هذه التطاطلة.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 بههدون أي قتحههات ةامتههدت الواجهههة الخرامههايد 

على طول محد  الكرا التشطوقةو وامهتخدمت 

قههي تكسههدتها الخرمههاية الخشههنة ذات النتوئههات 

البههابزاو وبههذلك يوجههد تلههابض مهها بههدن ملتههس 

الخشههن والتسههطح التههائي األملههس قههي  ىالتبنهه

 محدطه.

ء
ضا

لف
ا

 

التشهههههكدل اللهههههام للتسهههههرح التنهههههتظم  ىأعطههههه

علهي خطهوط قضهاء خهابجي أوالتشطوف مهن 

مسهههتترا وغدهههر منططلهههة قهههي محهههد  الكتلهههةو 

ومدطرا هذه الكتلة على الفضهاء اللهام التحهد  

بههها وتفردههها بصههداغتهو وبروزههها عتهها حولههها 

 من عناصر بطوا.

  خالل التلتسالتواقق من 

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أمريكا -مسرح الفنون )البيضة( بنيويورك -الثالثة: الحالة الدراسية 12-3جدول   

/ 
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   Canada Water  Library -مكتبة ) بحيرة ( ماء كندا 

 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

التكتبههة هههو هههرم مطلههوب  ىاللههام لتبنههالشههكل 

باتجهههاه البحدهههراو وههههذا مههها حطهههق امتهههدادا يحهههو 

التسطح التائي و اقترابا منهو هذا الشهكل جلهل 

وقي بله  يطهاط  والتكتبة اقرب للحركة والنتو

الرصههد تكههون قههي هههذه الةوايهها اقههرب لاليهدههاب 

 بسبب التدول الحادا للخابج.

 ّ لل
ا

ن
و

 

 األلتويدهههومبشههرائح  اللههام للتكتبهههة تههلثرون اللّهه

ون البرويهةي الهداكن علهى قسهاد اللّه وةالبرويةي

ون طهههول الواجههههات ومهههدطر علدههههاو ههههذا اللّههه

الداكن الصهامت الجهاف يبتلهد بشهكل كبدهر عهن 

التواقق مع التسطحات التائدة بهل يخلهق تنهاقرا  

 كبدرا  جدا  عنها.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

مكتبههة بحدههرا كنههدا بتشههكدلها الهرمههي التطلههوب حططههت   التواقق التلبدري

وقد صتتت بهذا الشكل تلابضا ظاهرا مع محدطهاو 

لةيههادا التسههاحة الضههدطة للغايههة التخصصههة لههها علههى 

ماحل البحدرا والتطهدم بطريطهة كابولدهة يحهو التسهطح 

أما الفتحات قطد صاغها التصتم بشكل ثطهوب  والتائي

قي الهدوب األبضهي تتسهع قهي األدواب الللويهة لتحطهق 

محططهة  إطاللة لطاعات التطاللة على التسهطح التهائي

 للبحدرابمةا هذه التكتبة  توقد أصبح وتواقطا وظدفدا

 .التركةي االغدر عادي وموقله ابسبب شكله

  التواقق التجريدي

  االيلكاسالتواقق من خالل 

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 ىملتهههس الواجههههة الخابجدهههة للتكتبهههة التغطههه 

جلل التلتس ياعتها و أملسها  األلتويدومبشرائح 

بشهههكل كبدهههرو وزادت ههههذه النلومهههة بامهههتخدام 

و ىالفتحات الةجاجدة الظاهرا قهي واجههة التبنه

وهذا ما حطق تواقطها جةئدها مهع مسهطح البحدهرا 

 التطابب لها.

ء
ضا

لف
ا

 

التكتبههة التنههتظم والتتدههة  ىاللههام لتبنههالتشههكدل 

بالخطوط الحادا التهي امهتخدمها التصهتم خلهق 

وغدر منططع قي محد   ا  مستتر ا  خابجد ا  قضاء

الكتلةو وهذا أكد على مهدطرا ههذه التكتبهة عتها 

حولههها وصههداغة قضههائها بشههكل يحطههق صههوبا 

 ذات طابع متدة على طول ماحل البحدرا.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

بريطانيا -مكتبة ) بحيرة ( ماء كندا -الثالثة: الحالة الدراسية 13-3جدول   

/ 
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 الدراسية الثالثة )التعارض في التكوين(خالصة الحالة   1-2-4
 ششل  بق طبحا إلههللا هحهيل  هحل ذ  هتب  ل  د هإلهة شل يه :

  ذ أ ررهم  ونهرر  شرر  إلررههللا  هشغررل   فرر  إلهررق آ هرر  ههررإللم  هشقلررلس  هبدررلئ  ههشدعررهررم  هعشررل
 ( بمت   ههاكيت  ه   هبشزي  ف   ههكوي .- هبله - ألعكلهللا  هشهطبف  )ش بح  هفدو  

  هشكرررر   هش ررررشم شرررر  هحقيررررق  هبشزيرررر  و ه ررررلطب  فرررر   ههكرررروي   هشعشررررلبم شرررر  إلررررههللا  ههكويدررررلذ
  شكهنر  نحيرب  كدرت   ت ب أوبرب  - هبلهر -ش ربح  هفدرو   هشهعلبه  ش  طبلع   هش رط   هشرلئ  )

 أو هو  شهحذ  و دمللم بهنلو(.

  ههاكيررت  هرر   هههررإللم فرر   هشقلررلس  دهررلا أ شررلهللا هعررنا  هد ررب  ههنكلبيرر  )شهحررذ  و دمررللم 
 (.- هبله -بهنلو  ش بح  هفدو  

   و هش ط   هشرلئ  عد ب أ ل   ف  هحقيق  ههعلبض شل بي   هشدعا  ك  هإلت م  هشهشس  هإلع
 (.- هبله - هدل م  ألشهس )ش بح  هفدو  

   هشك   هش شم ش  هحقيرق  ههعرلبض فر   ههكروي   هشعشرلبم شر  إلرههللا  ههعلبهرلذ  هصرلةب  فر
 (.- هبله - دل ب  ههكوي  ش  طبلع   هش ط   هشلئ  )شكهن  نحيب  كدت   ش بح  هفدو  

   ألعكلهللا  هعلن  و هشبهعت     طبلع   هش طحلذ هنلع  هشفلةلم  هغيب هقهيتل   هشهعهق  نل هإلت م 
ود رربمل  و هحررويب هعرركلههمل لحقررق هعلبهررل  ل هشلئلرر  و هعدل ررب  هشعشلبيرر  نعررت هغييررب شقليل ررم

 صلةب  ش  شحلطمل  هشدعا   هلا )شهحذ  و دمللم بهنلو(.

 ههاكيررررت  هرررر  أ   هه بيررررت  هشهكهررررذ يدررررلقض  هعشررررلب   ههقهيتلرررر   هعهررررول  ولحقررررق هعلبهررررل فرررر   
 (.- هبله - ههكوي )ش بح  هفدو  

   فرر   هح رروهللا  ل ررل ت  هشبمشرر  هههعبيررب  رر  فكررب  هش ررشم  هشهطررب و   ررهإلت م  ألعرركلهللا  هدحهلرر
  شكهنر  نحيرب  كدرت   ت ب أوبرب  - هبلهر - ه   ت  هاولهذ شر  إلرههللا  هشههقر . )ش ربح  هفدرو  

 أو هو  شهحذ  و دمللم بهنلو(.
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 (المعماري  للتكوينالمائي  مسطحالتخلل ) الرابعةالحالة الدراسية  1-8

 تمهيد  1-8-3

  هش ررط دررلقش  هنلحررث فرر  ةررنم  هحلهرر   ررت  شعررلهم شعشلبيرر   لهشلرر  وهلبيإللرر  هررم إلههمررل تشررج 
 هشررلئ  نقررو  فرر   هه ررشلم  نحيررث ل ررن  شرر   ه ررعون  نشكررل  هتب   ةولرر  وقررو  ةررنم  هه ررشلشلذ تو  

 هشلئ  همل  وقت وق   إلهللب  هنلحرث  هر   رت    هش ط  هششيز   هه  أهلفمل   ههكويدل هتب     هلفلذ 
شعلهم هحقق  هحله   هتب  ل  أ هم  وكنه  همل  هق  شنلعب  نلهو  مر   ه رلحهل  نلهشرت   ههر  أقلشرذ بمرل 

 -بـاركواألنـدلس، مكتبـة فيرجيليـو  -)قصـر الحمـراء:  و  هش طحلذ  هشلئل   هه  أقلشذ  ببةل  وةر 
 الهند( -ا، معبد اللوتسأمريك -كولومبيا، فيال الشالل

 

 وصف الحالت الدراسية وعالقة المسطح المائي بها    1-8-2

  نلب  هشمش   إلهللب ةنم  هحل ذ شل يه :و نل هلف  هشل هم نكبم أ هم فإ  ش   أل

ـــدلس:  -قصـــر الحمـــراء بغرناطـــة .1  هشعهرررم    رررهش   هعرررميب  هشقرررلم فررر  شتيدررر  ذبدلطررر   ةرررواألن
 هش رهشي   ذبدلطر ةو ق ب أ بم وح    دهم  بدلؤم ف    رب بدر   ألحشرب حكرلم  نلألدتهس  و
م   رررشم  هررر  يرررت 1412-1232 /ه817-621 رررلم   هشوحرررتي نعرررت  رررقوط توهررر   فررر   ألدرررتهس

شر  أةرم  هشعرلهم  ش شو   شر   هشبرت ي   هعصشرل  شر   هشمدت ري   هش رهشي  فر  نهر   هوقرذ  لعهبرب
هعررروت بت لررر  هعرررييت ق رررب   كيهررروشهب  دررروب شتبيرررت 431ولقررر   هررر  نعرررت  حلهلرررل  ه رررللحل  نا رررنلدلل

نعرض أ ز ئرا  بيدشرل هعروت هحشب   هه   هقب   ه لن   هم بم   هشو فق ههقب   ه لهث  عب  هشلهتم  
 رشلذ  هعشرلب   هق رب نهشيرز    حيرثهه   هقب   ه لش   هم بم  هشو فق ههقب   هب ن   عب  هشرلهتم

لر   هبقلقر  فر  هدصلشرلذ ةدت رل    هإلت م  هعدل رب  هزإلبف أق لشا حيث هم   هشل   هو هح  ف  
كزإلررلب   ه رر لت  وكهلنرر   آللررلذ  هقبآدلرر  و ألت لرر   بررل حهرر  نعررض  هشررت ئ  و ألو ررل  شرر  دصررم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
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  هحررل  بمررل زإلررلب  شرر   ه ررة  هشهررو   هررنم لك ررو  ه ررتب    ونهطررلذ " برر  زشررب "ش ررل  هعررعب   
  يهشيرررز ق رررب  ه رررتب    هقلعرررلد   هشهرررو  ن ذ  هدقررروش  همدت رررل   ههررر  هغطررر   أل رررز    ه رررفه  شررر 
 شرل  هنم هو ت نرا درلفوب     هحشب   نعت   دل ب وفب ذلذ شعشلبي  ذيب هقهيتل  ش ل )فدل   أل وت(

و هه  هم لعب  هه   آل  كيذ هو ل  ه  حوهمل  هشبشبم  هش هتيب   دل  عب أ تً  ش   هبإللم  
 شر   رل لذ  ههيرل و هدمرلب  رل  نحيرث فر  كرل  شر  إلههمرل هعبب هه   إلهب ع طبيق  هوزي   هشلرلم 

حري  حرلوهللا نعرض ذلشهرل صل  ه ب  وقت  يهم قن   هشللم نقو  شه لول  ش  فم كل  ن  لحل  بمل
 ر   هعشرل   هدرلفوب هن هوقفرذ   ههعب   ه  أ هوب هوزي   هشللم و يبةل ف  ةن   هدصرلم  هشمدت ي  

 .وفق دصلشمل " ههكدوهو  "  هعبب   هقتلم

ــاركو .2 ــو ب ــا: -مكتبــة فيرجيلي هررش    هكوهوشبلرر  بوذوهررلشكهنرر  ششيررز  أقلشررذ فرر   هعل ررش   كولومبي
م حيرث  رشيذ 2111إلط   ههإلطل   هعلش  هشإلط   ه لشو  بوهلفلب نلب    فههحرذ  هشكهنر   رلم 

  و رررششذ شررر  قبرررل  هشعشرررلبم "فلبذرررلس نرررلبكو فيب يهيرررو"  هشمدرررتس  هررربئلس  ه رررلبق  هررر  عرررب 
التتلثر باللتابا الكولومبدة التحلدة التهي مهن  "Rogelio Salmona"  " هشود  بو يهيو هعميب "

ك يررب   "بو يهيررو"وكررنه  هررا ب   هإلب ررلد   هطرروب  ألحشررب و   ههو رر  فرر    ررهإلت م اأبههرز خصائصههه
 نلهعشلب     هشل  ف   ألدتهس وق ب  هحشب    ه  و ا  هإل وة ش رهإلتشل نعركل و  ر   هشلرلم

  ةن  كها  دطبق  ه  ه شلم شكهنر   هش لن  هبب  و و  ش  إلههللا  هقدو ذ ل ه لهللابئل   ن كعد ب
 هشررلئ  بمررل   هش ررط فيب يهيررو نررلبكو  ههرر   دررتش ذ شرر   هطبلعرر  نل ررهإلت م  هطرروب  ألحشررب  وحقررق 
 ت     هشق م هه  أةشل  ق وى ف   هه شلم  شحلطًل نلهكهه   هبئل ل  ههشكهن  وشهو  تً  ت إلل  هشبد

 ههر  هو رل هشإلههرذ  هإللب لر   هت إلهلر  و  و ه رههم  هإلفلفر   رتت شر   هششرب ذ  أفدل   نل هرلف  ههر
  هشهب نطرر   ههرر  هعهررو  هشررتب لذ شرر  ششهعرر   وهرر  ههقررتلم إلررلبا  وهشهررت كررنه  هه هش ررل ذ نلهشكهنرر 

 بوذوهرلدوب شلر  ب ئعر  هشتيدر  ل هشكهن  هإلهق فب   هزو بةل ههه وهللا و هش ريب و  طرهع  هر  و  مر  ن
  شحققرررل بمرررن   ههرررت إلل عرررعوبً  ب قلرررل نل درررتشلا شررر   هعدل رررب  و ه نرررلهللا و هطبلعررر   هشحلطررر  نرررلهشبد

  هطبلعل .

 و فله  هشللم  ه لقط   ش  أةم شعلهم  هعشلب  فر   هقرب   هععربي  : أمريكا -فيال الشالل ببنسلفانيا .3
وهرررت إله ششيرررزً  شررر   م  شحققرررل  درررتشل ل1136 رررلم  "فب دررر  هويرررت ب يرررذ" رررششمل  هشعشرررلبم  هعرررميب 

لشب ش  أ فهمل   و   ذلن  ك لف  هطبلع   هه  أقلشذ بمل  حيث أقلشمل  ه  كهه  ح بي  هإلش  



 

 -113- 

عههللا ش   هشل   ه لق   ل ًه  هشل   د بً  أ ل رلًل نلهه رشلم  ونهر  شر  إلرههللا  ه روذ  هشحبرب 
و ةرم شرل  ل وإلرلبا  هفرله  هشلئ  ش  ت إلر  هش ط  نله لم ه بيل   هشل   و  طهه   هن بي   هب ئع 

رر أل هبهكودررلذ  لشيررز  هفررله كررنه  و    ههرر  هشهررت فرر   رربأ    ينرر  حهرر  ههكررلت ه ررن  فرر   همررو   لن إل 
 دل رب بأ رل  هرإلش  شر   هح رب   ههكوي   هشعشرلبم  هب ئر  شر  إلطروط أفقلر   بيهر  دل شر  شر 

ويرتشج  شرلهللا  هعشررلب      هشو روت فر  ن ذ  هشوقرر   ةرن  كهرا إلهررق  روً  عرل بيل لحرل  نلهشكررل  هإلعر
 فلا ش   شلهللا  هطبلع .

همررنم  ولعهبررب  هشعبررت  ألمشعبررت و درر  أقررلم ههعنررلت  فرر   هتللدرر   هبملئلرر   ةرروالهنــد:  -معبــد اللــوتس .4
 Fariborz" "فررلبيبوبز  ررمنل"   هشعبررت شرر  ه ررشلم  هشعشررلبم   يب درر  فرر   درروب آ ررلل  هتللدرر 

Sahba"  قبيررر  بمرررلبوب م  أقرررلم فرر 1186م حهرر  1181م وهرررم بدلئررا شرررل برري   رررلش  1176 ررلم 
Bahapur  ن ربب ه رشلشا  هوطدلر  تهمر  نلهمدرت  و رش  نشعبرت  ههروهس  إقهلم  هعل ش ب  هشو وت

نطبيق  ششيز  ش   هقعبيلذ  هشدحدل   ه  عكل  هبههذ  ه  عكل زةب   ههوهس  حيث أقلم  هشعبت 
نلهبإللم  ألبلض  أشل  هش ط   هشلئ  فقت صمب نقو  ف   هه شلم شحلطرل نلهكههر   هبئل رل   و هشك ل 

و ررت  هشررل  فرر  ه ررع  أحررو ض شهت إلهرر  نقررو  شرر   ههكرروي   كررنه   ههشعبررت و  ههرر  هكررلت هطفررو أ ررهم
ونغرض  هدصرب   هن بم ههكهه   هبئل رل  وشهدلذشر  شعرا فر  هحقيرق فهرل  ششيرز ههرزو ب و هشمهشري  

ح ررل  هرر   ررت   عرركل زةررب   ههرروهس   هرر بهعرركيها  هررنم  عبررت فررل   هشبدررلن   هررتيد  ههش هطرر رر  
 . و ئز ةدت ل  وطدلل وتوهلل

 تحليل الحالت الدراسية   1-8-1

(  ريهم طربح 17-3   رتوهللا 16-3   رتوهللا 15-3   توهللا14-3ف  ش شو    ه ت وهللا  ههلهل  ) توهللا 
  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :
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 الرابعةالحالة الدراسية  المائي للتكوين المعماري المسطحتخلل  المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Alhambra in Granada -األندلس -الحمراء بغرناطةقصر   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

خهههل األقندهههة التهههائي بكثهههرا دا التسهههطحتواجهههد 

و أي أن أحههههواض الومههههطدة ألجههههةاء التبنههههى

التهههائي تهههلثرت بتحدطهههها قهههي بمهههم  التسهههطح

حواقههها بخطههوط مسههتطدتة وزوايهها حههاداو حدههث 

غلهههههههب علهههههههى ههههههههذه األشهههههههكال التربلهههههههات 

 والتستطدالت.

 ّ ال
ن
و
ل

 

األلهوان التوجههودا قهي بنههاء ههذا الطصههر تههلثرت 

كثدهههرا  بهههللوان التهههواد التسهههتخدمةو قاألحجهههاب 

والبنههاء بههالطوب جللههت األلههوان داكنههة واقههرب 

قههي عههدا أمههاكنو هههذا مهها األصههفر التحتههر  ىإلهه

خلههق تلابضهها مهها بدنههها وبههدن طبدلههة التسههطح 

 التائي التوجود بكثرا قي داخل أقندة الطصر.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تميز قصر الحمراء بغناه بالعناصأر المائيأة حيأث تواجأدت   التواقق التلبدري

بقأأوة فأأي اغلأأء أجأأزاء المكأأان، ممأأا سأأاعد علأأى صأأياغة 

الفراغات بصريا من خالل االنعكاسأات المحببأة والممأرات 

المائيأأأة المتداخلأأأة، و روحيأأأا مأأأع األصأأأوات واألحاسأأأيس 

الناتجأأة منأأه، وبيةيأأا بالعمأأل علأأى  تبأأاة أفكأأار مميأأزة فأأي 

مثأأل جأأات الحأأرارة باسأأتخدام الميأأاه، بأأل هندسأأيا تقليأأل در

اثنأا عشأر بهأا )فناء األسأود( الأ ي توجأد بأه نأافورة ميأاه 

أسدام مأن الرخأام، بحيأث يأتم قأ ا الميأاه مأن فأم كأل سأبع 

، وهأ ا يحيط بها فأي كأل سأاعة مأن سأاعات الليأل والنهأار

 المائي. المسطححقق تميزا هندسيا وروحيا في استخدام 

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

التلتهس الظههاهر علههى اغلهب أيحههاء الطصههر هههو  

التلتهههس الخشهههن بسهههبب امهههتخدام الطهههوب قهههي 

و  سالبنههههاءو هههههذا خلههههق تلابضهههها بههههدن التلتهههه

التسطحات التائدةو غدر أن شدا هذا التلهابض 

كسهههرت بامهههتخدام بلههه  اللتبهههات واألعتهههدا 

 الرخامدة التلساء كلناصر أمامدة قي التكوين.

ء
ضا

لف
ا

 

أغلأأء فضأأاءات قصأأر الحمأأراء هأأي فضأأاءات شأأبه 

مفتوحأأأأأة، حيأأأأأث انتشأأأأأرت األفنيأأأأأة العربيأأأأأة ذات 

المائيأأة فأأي جميأأع أجأأزاء القصأأر، أمأأا  المسأأطحات

النظرة العامة للقصر من الخارج ففي هأ ه الصأورة 

يتشأأأكل الفضأأأاء بقأأأوة مأأأن صأأأياغة الخأأأط األفقأأأي 

الطويل والكتل الضخمة للقصر على التلأة المرتفعأة 

 عليها، مما يخلق تميز بصري عما حوله.المقام 

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

األندلس -قصر الحمراء بغرناطة -الرابعة: الحالة الدراسية 14-3جدول   

/ 
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      Virgilio Barco Library  -مكتبة فيرجيليو باركو  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

تميأأأأزت المكتبأأأأة بغأأأأزارة اسأأأأتخدام األشأأأأكال فأأأأي 

التكأأأوين المعمأأأاري، غيأأأر أن الشأأأكل السأأأائد هأأأو 

اسأأتمرارية  ىنصأأف االسأأطوانة الضأأخم الأأ ي يعطأأ

لواجهأأأة المكتبأأأة الرئيسأأأية المحاطأأأة ببركأأأة مائيأأأة 

، مأأأع بضأأأخامة المنشأأأأة اإلحسأأأاس مأأأن قأأأوة تزيأأأد

اسأأأأتخدام عأأأأدد مأأأأن المثلثأأأأات والمسأأأأننات أعلأأأأى 

 . ىالمبن

 ّ ال
ن
و
ل

 

األلوان التوجهودا قهي بنهاء ههذه التكتبهة تهلثرت 

كثدهههرا  بهههللوان التهههواد التسهههتخدمةو قاألحجهههاب 

جللت ألوان الواجههات األحتر  والبناء بالطوب

داكنههة محتههراو هههذا مهها خلههق تلابضهها مهها بدنههها 

وبدن طبدلة التسطح التهائي قهي محهد  التكتبهة 

 وقي داخلها.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

اإلمههالمدة قههي تههلثر التصههتدم اللههام للتكتبههة باللتههابا   التواقق التلبدري

مسهههتخدما  بشهههكل خهها واأليههدلس وقصهههر الحتههراء 

 وقهههي التكهههوين بئدسهههي كلنصهههر بشهههكل وامهههع التدهههاه

قتخللهههت التدهههاه التكتبهههة وأحاطهههت بهههها بشهههكل بائهههعو 

وتتدههة أعلههى التكتبههة كههذلك بتتههرات باتجههاه التحههد  

مطههال علههى هههذا التههائي لخلههق منههاطق مشههي وترقدههه 

هذا كله ايطبق على تصتدم مكتبة قدرجدلدهو  والتسطح

 والتي ايدمجت مهع الطبدلهة بامهتخدام الطهوب األحتهر

 . التائي بها أهتدة قصوى قي التصتدم التسطحوحطق 

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالل اللّ خالتواقق من 

س
لم
لم
ا

 

 

التلتهس الظهاهر علهى اغلهب أيحهاء التكتبهة هههو 

التلتس الخشن بسبب امهتخدام الطهوب األحتهر 

و  سقههي البنههاءو هههذا خلههق تلابضهها بههدن التلتهه

التسهههههههطحات التائدهههههههة التحدطهههههههة بالتكتبهههههههة 

 واقندتها. والتوجودا داخل أبوقتها

ء
ضا

لف
ا

 

قضههاءات التكتبههة هههي علههى األغلههب قضههاءات 

شهههبه مفتوحهههةو والنظهههرا اللامهههة للتكتبهههة مهههن 

الفضههاء بطههوا مههن صههداغة  قدههها الخههابج يتشههكل

التتداخلهة الخ  األقطي الطويل والكتل الضختة 

 .اعتا حوله ا  بصري ا  و متا يخلق تتدةقدتا بدنها

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

  كولومبيا -مكتبة فيرجيليو باركو -الرابعة: الحالة الدراسية 15-3جدول 

/ 
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 Villa    Falling Water–فيال الشالل 
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

يههههات امههههتخدم التصههههتم تههههداخالت بههههدن متواز

اهههم مهها التسههتطدالت األقطدههة والرأمههدةو حدههث 

يتدههة الفههدال البلكويههات األخههاذا التههي تتتههد قههي 

تسههبح قههي الهههواءو و  جههرأا عجدبههة حتههى لتكههاد

خطههوط بائههع مههن مكويههة مههن تكههوين ملتههابي 

 أقطدة وبأمدة يادبا الشبه والتتاثل.

 ّ لل
ا

ن
و

 

األلوان الظاهرا قي الفهدال تهلثرت كثدهرا  بهللوان 

جللههت  التههواد التسههتخدمةو قاألحجههاب الخشههنة

ألهههوان اللناصهههر الرأمهههدة داكنهههة محتهههراو أمههها 

سهبب االصهفراب ب ىاللناصهر األقطدهة قهلقرب إله

اللدامة التوجودا على الخرمهايةو ههذا مها خلهق 

 تلابضا ما بدنها وبدن طبدلة التسطح التائي .

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

ايههدماجا وتهههداخال التكههوين اللههام لفههدال الشههالل حطههق   التواقق التلبدري

مسهتغال اللناصهر متدةا  مع الطبدلة التي أقدتهت بههاو 

 والطبدلدههة قههي التحههد  لصههداغة التكههوين التلتههابي

التائي بها بل متدت  التسطحوتتدةت بطوا قي تداخل 

الهذي دتر من أمفلها شالل مهن التهاء السهاق  ق بامتهو

صهههوت يصههو  صهههوبا وجدايدههة محببهههة مههن خهههالل 

اإلطاللهههة البصهههرية الرائلهههة كهههذلك جريهههان التهههاءو و

جلل وخابج الفدالو هذا كله لللنصر التائي من داخل 

  الفدال مللتا عالتدا يخلب اللب ويدعو للتلمل.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 تتدههههةت الفههههدال بتلههههابض ذاتههههي قههههي ملتسههههها  

تسهههتوية ياعتهههة اللريضهههة القطدهههة األ قاللناصهههر

ضههختة مههن الرأمههدة اللناصههر ال وملسههاءو أمهها

قخشههههنة  الحجههههر التوجههههود قههههي ذات التوقههههع

 سوبابزاو هذا خلهق تلابضها جةئدها بهدن التلته

 والتسطحات التائدة التابا من أمفلها.

ء
ضا

لف
ا

 

قهههدال الشهههالل تحططهههت قدهههها تهههداخال للفضهههاءات 

الداخلدهههة والخابجدهههةو بهههل تكهههاد تكهههون الكتلهههة 

الرئدسههدة داخههل قضههاء أعههم وأشههتل هههو قضههاء 

الغابههةو هههذه النظههرا حططههت تتدههةا مبهههرا لكههل 

زواب هذه الفهدالو وتهداخال للفضهاءات لهم يسهبق 

 اللتابا.لها مثدل قي 

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أمريكا -فيال الشالل ببنسلفانيا -الرابعة: الحالة الدراسية 16-3جدول   

/ 
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 الرابعةالحالة الدراسية  المائي للتكوين المعماري المسطحتخلل  المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  Lotus Temple-معبد اللوتس  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

اللهام لتلبهد اللهوتس باالقتبهاس مهن تتدة الشهكل 

الطبدلههةو حدههث الشههكل اللضههوي التطتههبس مههن 

شكل زهرا اللهوتس الشههدراو محططها تواقطها مهع 

 اللناصر الطبدلدة ومرتبطا  ابتباطا وثدطا بها.

 ّ ال
ن
و
ل

 

 واألبههد  قههي الكتلههة الرئدسههدةون اللّهه ماامههتخد

ون األبد  التكهون السهائد لههذه بحدث صاب اللّ 

حططههها  تواقطههها  مهههع التسهههطح التهههائيو التنشهههلاو م

وبروزا قويا عن التحد  األخضر للتلبد جللهه 

 عالمة متدةا عتا يحد  به.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

التطتههبس مههن   طههق التكههوين التلتههابي اللههام للتبنههىح  التواقق التلبدري

ون زهرا اللوتس تواقق مع اللناصر اللضويةو أما اللّ 

والتلتس قفدهتا تواقق مع طبدلة التسطحات التائدهةو 

وقد تحطق التداخل مع التسطح التائي بطواو قطهد ظههر 

التي تكاد محدطا بالكتلة الرئدسدة للتلبد وقي التصتدم 

حدههث وجههد التههاء قههي تسههلة أحههواض  وتطفههو أعههاله

ة الرئدسههههدة ة مههههع التكههههوين البصههههري للكتلههههمتداخلهههه

ههو تشهكدل عضهوي تهذكابي   ومتناغتة ملهو قهالتبنى

 بامتداز يصو  ذاكرا جتلدة محببة للةواب.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

امتخدام التصتم  الطشريات التنحندة على شكل  

والتكسهههاا بالرخهههام األبهههد  األملهههس  والبهههتالت

والتحطههق تواقطهها مههع  والتطابههل للتسههطح التههائي

مههن الخرمههاية  يلومتهههو الكتلههة بتجتلههها تكويههت

والرخههام األملسههدنو متهها أعطههي يلومههة قائطههة 

 قي تكوينه اللام. ىللتبن

ء
ضا

لف
ا

 

التطتههبس مههن التشههكدالت  ىالشههكل اللههام للتبنهه

اللضوية خلق تداخال متدةا  مع الفضهاءو حدهث 

مهدطرا هههذه الكتلهة علههى الفضهاء اللههام التحههد  

بها وتفردها بصداغتهو وبرزت عتا حولهها مهن 

 بطوا. عناصر بصرية

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

الهند -معبد اللوتس -الرابعة: الحالة الدراسية 17-3جدول   

/ 
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 المائي للتكوين المعماري( المسطحخالصة الحالة الدراسية الرابعة )تخلل   1-8-4
 هحهيل  هحل ذ  هتب  ل  د هإلهة شل يه :ششل  بق طبحا إلههللا 

 ههرإللم  هشقلرلس  هشك   هش شم ش  هحقيق  هبشزير  و ه رلطب  فر   ههكروي   هشعشرلبم شر  إلرههللا
 شكهن  فيب يهيو نلبكو  شعبت  ههوهس(.)ذ أ هم  هبدلئ  ههشدعآ

  ذررلذ و ألفدلرر  فرر   هعشررلب  لحقررق  رروب  شحبنرر  ههفررب غ وب حرر    ب  هشررلئ  ت إلررل  هف  هش ررط و رروت
 شكهن  فيب يهيو نلبكو  شعبت  ههوهس(.  )ق ب  هحشب    فله  هعههللادف ل  وشهع  ن بي  

   هحقررق  هد ررلح فرر     رره لن  هرربوح وطقررس  هشكررل  بررل حهرر   شررلب   هشكررل   وةررن  شررل هبرري  شرر
طبلعرر   وكررنه    ررهإلت م  هشررو ت  هشهو فقرر  شرر  ه دلحلرر    ررهإلت م  ألعرركلهللا  هعهررول   هشقهن رر  شرر  

 )ق ب  هحشب    فله  هعههللا(.ةنم  هطبلع  

  هشررلئ  هههكرروي   هشعشررلبم  ونهرر    هش ررط  هقررتب   هرر    بررت ع  همدت رر  و هعهرروم  دررت هإلهررل 
بإلهررررق ش ررررلب ذ وش ررررلبم ههشلررررلم إلررررههللا  ألفدلرررر   و  هعدل ررررب  ههعرررركيهل  ت إلررررل ةررررنم  هشدعررررآذ 

 هحشب    فله  هعههللا  شكهن  فيب يهيو نلبكو  شعبت  ههوهس(. هشعشلبي  )ق ب  

  بإهنررررلع  هشفررررلةلم  ههقهيتلرررر   هشهعهقرررر  نل ررررهإلت م  ألعرررركلهللا و هعدل ررررب  هشدعررررآذ  هشررررنكوب  هشيررررزذ
 ود بمل  و هحويب هعكلههمل )ق ب  هحشب    شكهن  فيب يهيو(. ل هشعشلبي  نعت هغييب شقليل م

 هللا  ههعركيل  هعهروم  هشهشيرز نلههدرلصب و ههبكيرب  هرنم يدنر  إلهق شعرلهم شعشلبير  ششيرز  شر  إلره
  شرر  ذررز ب   هشهررشو  هألعرركلهللا  هحيولرر  و هشز و رر  برري   هعدل ررب  هطبلعلرر  فرر   هشوقرر  و هشبدرر

  هشقلم ) شعبت  ههوهس  فله  هعههللا(.

 (  شعبت  ههوهس ههاكيت  ه   هههإللم ف   هشقللس  دهلا أ شلهللا هعنا  هد ب  ههنكلبي.) 

 ت م  هشهشس  هإلع   د ب أ ل   ف  هحقيق  ههعلبض شرل بري   هشدعرا  و هش رط   هشرلئ    هإل
 (. ق ب  هحشب    شكهن  فيب يهيو هدل م  ألشهس )
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 ( النعكاسية-تحقيق الصورة الكاملة ) الخامسةالحالة الدراسية  1-2

 تمهيد  1-2-3
 بمرل  هش رط   هشرلئ دلقش  هنلحث ف  ةنم  هحله   ت  شعلهم شعشلبي   لهشلر    رهإلتم  هش رشم 

 شررل هعرركلهذ شعشلبيرر  هبررتو   كشرربآ  هعشررل  هرر  هكشررلهللا  ه رروب  شرر  إلههمررل  حيررث  شررت  هش ررشم ههرر
شق وش  هد في  شه لويي  أحتةشل حقلق  و آلإلب  نلب      وب  شعكو    ه   هش ط   هشلئ   وقت 

ل  هقرر  شنلعررب  نلهو  مرر  وقرر   إلهلررلب  هنلحررث  هرر   ررت  شعررلهم هحقررق  هحلهرر   هتب  ررل  أ ررهم  وكررنه  همرر
)مدينــة فالنســيا  : ه ررلحهل  نلهشررت   ههرر  أقلشررذ بمررل  و  هش ررطحلذ  هشلئلرر   ههرر  أقلشررذ  ببةررل  وةرر 

اســـكتلندا، المركـــز الـــوطني للفنـــون  -أســـبانيا، قاعـــة كاليـــد للعـــروض بجالســـكو -للعلـــوم والفنـــون 
 (برازيلال -برازيليابالمتحف القومي للجمهورية الصين،  -المسرحية ببكين

 

 وصف الحالت الدراسية وعالقة المسطح المائي بها   1-2-2

 و نل هلف  هشل هم نكبم أ هم فإ  ش   أل نلب  هشمش   إلهللب ةنم  هحل ذ:

شتيد  شعشلبي  كلشه  هإلهة ب هث ش رل ذ ةر   هفر   أسبانيا:  -مدينة فالنسيا للفنون والعلوم  .1
)ش رشم ت ب  " ردهلل و  كلههب فرل" هعهرم و هطبلعر  هرم ه رشلشمل شر  قبرل  هشعشرلبم    رنلد   هعرميب و 

 351 هحلهر   هتب  رل   ألوهر (  هر   هششرب  هقرتلم هدمرب هوبيرل وهغطر  ش رلح   -هيديبيفرا  ألوبب  ف 
 قهن ررررمل   تودررررم  ههكررررو  ةررررنم  هشتيدرررر  شرررر  إلش رررر  ةللكررررل شإلههفرررر  ن ذ هعرررركلهذ  هررررول  نررررلبز 

لهقررًل هعرركلًه ششيررزً  شرر  إلررههللا  ألهررو    هزبقررل   " رردهلل و " شرر   هبيئرر   هنحبيرر  و هعدل ررب  هطبلعلرر  إل 
و هش ررطحلذ  هشلئلرر  و   ررشدذ  ألبررلض  وقررت و ررذ  رردهلل و  ةررن   هه ررشلم قررلئًه )نشررل أ  شوقرر  

هبئل ر   هشعبوع نلهقبب ش   هنحب وشتيد  فلهد لل  لف   رت  قرببذ أ    عرل  هشلرلم ةر   هعد رب  
م 1116ههشعرربوع ككررل نل ررهإلت شا كشرربآ  هررإلش  ههعشررلب (  بررتأذ  أل شررلهللا فرر  ةررن   هش شرر   ررلم 
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م  و  هشبذ  أل شلهللا نا حه   فههلح آإلب شنلدلا وة  ت ب  ألوبرب  1118و فههحذ أوهللا شنلدلا  لم 
 (Hemispheric - م  يهكررو  ةررن   هشعرربوع شرر   ررت  ةللكررل وةرر  )ةلشل ررفيبي2115فرر   ررلم 

وةررو  (Umbracle -ب   رر  قنرر   ررشلول  شغطررل  نعرركل عرربدق  هعررنا  ه فرر   ) وشببكررل نررل وةرر 
 نلب     ش لح  طوهل  شفهوح  نلبهفلع توبي  يو ت نلهتوب  ألبه  شوقذ  للب ذ و هتوب  ألوهللا 

 Principe Felipe Science Museum) -ششع  بي   ألع لب  )شهحذ  ألشيب فيهيرب ههعهروم
هرررروم هفررررل ه  و ررررشم  هرررر  عرررركل ةلكررررل  صشرررر  هحرررروذ نحرررربم و هشهحررررذ  نررررلب   رررر  شهحررررذ  

و شم ههكو   The Palau de les Arts Reina Sofia) - شهق )ق ب  هشهك   وفلل ههفدو  
ت ب أوبررب  وشبكررز  قررلف  بئل رر  فرر  فلهد ررلل وةرررو بدررل  هررإلم نو أعرركلهللا فبيررت  وششيررز  لعررلنا فررر  

( Oceanographic park -أوقللدوذب فلر )ههش شم دف ا   ت ب  ألوبب  ف   هيديبيفا  شبدهعكيها 

 هطهق ولعهبب و حت ش  أكبب أحو ض  ه ش  فر    نلب     حوض  ش   شهق شفهوح ف   همو  
 أوبونل.

 هبئل رل  ب ه ركو  ذقل   كهيرت ةر  شكرل  ههحهفرل  :اسكتلندا -قاعة كاليد للعروض بجالسكو .2
قبينرررًل شررر   هشعررربض    ررركههدتم وشبكرررز  هشرررؤهشب ذ   نل ررركههدت   أقلشرررذ  هررر  هرررفل  دمرررب كهيرررت

م  أ بيرذ 1117م و فههحرذ  رلم 1115 رلم  "دوبشرل  فو رهب" ششذ ش  قبل  هشعشرلبم  هعرميب 
وبري  ت ب  ألوبرب  ن ريتد   هرنم أكرت  هش رششو  نرا   ههعرلنا    هعتيت ش   هشقلبدرلذ بري  ةرن   هشبدر

 ر  شر  ههرلن   ه ره  شهعرلنك  شر  قعرب  ه رف  وفر     هفكب  شقهنهمشل هم لك  ف   هح نل   بل يدب
ف   روغ  هو  مر   هدمبير  هشتيدر   ى حقق أةشل  كبب   نه  هعلب  ههب ث بدل   ه ف  ف  كهيت   هشبد

شر     ه كو  هحتي   حيث أ ن  ألقود  شعشلبي  ششيز  همرل وشعطلرل  روب   دعكل رل  ب ئعر  ههشبدر
ش ررل هدعررل   هعتيررت شرر   هشعررلبي   هششيررز   ألإلرربى  ش ررط  دمررب كهيررت  د ررلح ةررنم  هقل رر  عرر   فرر 

 ."Scottish Hydro Arena" شعبوع

ــين .1 ــون المســرحية ببك ــوطني للفن ــز ال نكرري  ويه رر   فرر  ت ب  ألوبررب   هبئل رر  ةررو: الصــين -المرك
عإلة ف   هث قل لذ كببم  و ةو  نلب     قن  بلهلول  هإلش  ش   هز لا  5452هحو ه  

شر  قبرل  هرم ه رشلم ةرن   هشبكرز نحيب    طدل ل  هكلت  هقن  أ  هطفرو  هيمرل  و ههيهلديوم هحل  بمل
 هحلهر   هتب  رل   ه لدلر (  -)ش شم شهحرذ أو رلكل  هنحربم  " دتبو بوهللا" هفبد     هشمدتس  هشعشلبم 

ش   هعبق    ه لم ف  م212نقللس  قن    هم2117 فهه   لم و  م2111ف   لم   هبدل  بتأ حيث
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  ه لدررب  هعررشله  مررو فرر ف  هشررتإلل  هبئل رر   أشررل و ه درروب  ه ررلم  هعررشلهللا فرر م 144و ههرر   هغرربب
فكررب   هعررلنا هنحيررب   ه رردل ل  ) هحررذ لشررب دفررق شرر  إلررههللا نعررت  هشرربوب هشبدرر ه ل ررل  هررزو بحيررث 

 نلهعلشلر و ذ هن   )هطفو  ه   هشل  بله  يبتو وكادا شهحذ أو لكل  هنحبم(  ولقلهللا أ   هشبكز
وعركه بلهرلولل     شعطلل ةن   ه ط   وب   دعكل ل  كلشه  ههشبد(قطب  شل   هعشهق  أو نلهبله 

 كلشًه  حيث  شم هلكو  شعهشًل ششيزً  لشك   ههعب   هلا  ه   هفوب.

ةررو  ه ررز   ألةررم نررلهش ش   ه قررلف  هه شموبيرر  : البرازيــل -برازيليــابالمتحــف القــومي للجمهوريــة  .4
)ش رررشم شهحرررذ  هفدرررو   "أو ررركلب دلشرررلب"ه رررشلم  هعرررميب   هبب زيهلررر  بب زيهلرررل شررر    هشقرررلم نلهعل رررش

 "ببيهزكررب"(  حيررث حررلز دلشررلب  دررت ه ررشلم ةررن   هش شرر   ررلئز   هحلهرر   هتب  ررل   ألوهرر  - هشعل ررب 
 ههل ر  و هه رعي   حهفرل ً  وهقرتيب   "دلشرلب"م ف  دفس يوم شرلهت 2116 هعميب    فهه   هشعبوع  لم 

   هشعربوع  ه رز   ألةرم فر  شعربوع  هش شر   ه قرلف  "دلشرلب" هبربم ها ش  قبل  هحكوشر   هبب زيهلر   و  
تودرم  و نرا  14.5شهربً  نش رلح   28و بهفلع ةنم  هقن  شهبً   11لقلبب قطبةل  كبيب  قن   نلب    

عررررإلة   781فهررررل  ذ ت إلهلرررر  شه رررره  وش ررررهشب  ههعرررربوض  هفدلرررر   هشؤقهرررر   وقل ررررلذ هه رررر  هللا 
ةرر  ش رلح  شفهوحر  نلهكلشررل ه عرل  هز ئررب ش رهشه  نررلههكوي   هش رلح   ألشلشلر   هإلل رر  نلهشعربوع 

 هشعشرررلبم  هإلرررلة نرررلهشهحذ  كرررنه  هشرررذ ههرررلف  ببكررر  شرررل  أشلشلررر  حققرررذ بد رررلح شبمرررب هكشهررر  
  ه   ط   هشل   هنم  شل كشبآ  ههكهه   هشقلش   هلا.   ه وب    دعكل ل  ههشبد

 تحليل الحالت الدراسية     1-2-1
  21-3   رررتوهللا 21-3   ررتوهللا 11-3   رررتوهللا18-3) ررتوهللا  فرر  ش شو ررر   ه ررت وهللا  ههلهلررر 

 (  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :22-3 توهللا 
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 الخامسةالحالة الدراسية  االنعكاسية-تحقيق الصورة الكاملة المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  

 Valencia City Of Art And Science-لعلوم والفنون ل فالنسيا مدينة
 -(Principe Felipe Science Museum) )متحف األمير فيليء للعلوم(

 الدراسات التطبيقية العملية التحليلية الدراسات الوصفية

كل
ش
ال

 

الشههكل اللههام لتتحههف األمدههر قدلدههب للللههوم هههو 

عضههوي مطتههبس مههن الهدكههل اللظتههي للحههوتو 

ههههذا مههها جلهههل الكتلهههة الرئدسهههدة للتتحهههف تلهههج 

باللناصر والتشكدالت اللضهوية الغدهر تطلدديهةو 

محططهها تواقطهها مههع اللناصههر الطبدلدههة ومرتبطهها  

 وثدطا بالحداا البحرية والتسطح التائي.ابتباطا 

 ّ ال
ن
و
ل

 

قهههي األبهههد  ون اللّههه ماامهههتخد تحطهههق للتتحهههف

ون التكههون حدههث صهاب هههذا اللّه التكهوين عامهةو

مع التسطح  دسي لهذه التنشلاو محططا  تواقطا  الرئ

التائي وايدماجا بهو خاصة أن التسهطح التهائي 

الصههههناعي موجههههود داخههههل حههههوض صههههناعي 

 األبد . ونأبضدته من اللّ 

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

متدهةا  مهع  اتواقطه ىحطق التكوين التلتابي اللام للتبن  التواقق التلبدري

طبدلة التسطح التائيو قالشهكل اللهام عضهوي اقهرب 

ون والتلتس قفدهتها تواقهق و أما اللّ البحريةللتشكدالت 

 كههذلك حطههق مههدطرامههع طبدلههة التسههطحات التائدههةو 

علههى مدينههة قالنسههدا للللههوم والتحههد  بههه علهى الفضههاء 

التصتم من التسطح التائي قي  حدث امتفاد ووالفنون

هههو تشههكدل  ىقههالتبن تحطدههق صههوبا ايلكامههدة كاملههةو

)الهدكل اللظتي للحوت عضوي تذكابي  متدة يشبه 

 لةواب.الغدر ملروف او الغدر تطلددي لالبحري( 

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 ىمههدطر التكههوين بالخرمههاية علههى تصههتدم مبنهه 

التتحهههفو حدهههث الكتلهههة بتجتلهههها تكويهههت مهههن 

يلومهة  ىالخرماية البدضاء التلسهاءو متها أعطه

قههي تكوينههه اللههام. وهههذا مهها حطههق  ىقائطههة للتبنهه

التواقق ما بدن ملتس التتحف الناعم والتسهطح 

 التائي التحاذي له.

ء
ضا

لف
ا

 

علههى قضههائه الخههابجي التحههد   ىمههدطر التبنهه

بهههو وذلههك بسههبب تشههكدله الغريههب والشههاذ عههن 

لخه  مهتاء عشهوائي  بامهتا   طبدلهة التحهد و و

وغدههههر متجههههايس مههههع األقكههههاب التطلدديههههة قههههي 

التصهههتدمو ملطدههها التكهههوين تتدهههةا قهههي محدطهههه 

 البصري.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أسبانيا -مدينة العلوم والفنون بفالنسيا -الخامسة: الحالة الدراسية 18-3جدول   
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  Valencia City Of Art And Science-لعلوم والفنون ل فالنسيا مدينة
 (Hemispheric) - ( ك)هيميسفيري

 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

عضوي الشكل اللام لهدتدسفدريك يلتبر تشكدل 

قبهههة  قدههههامطتهههبس مهههن شهههكل اللهههدن البشهههريةو 

مهههتاوية مغطهههاا بشهههكل شهههريطة تشهههبه الجفهههنو 

محططههة تواقطهها مههع اللناصههر الطبدلدههة ومحططههة 

كاملهههة مهههع التسهههطح التهههائي  صهههوبا ايلكامهههدة

 التحاذي لها.

 ّ لل
ا

ن
و

 

 واألبهد  علهى تكهوين ههذه التنشهلاون اللّ ى طغ

بحدث صاب التكون السائد لهاو وذلك بامهتخدام 

الةجهاج واأللتويدهوم والخرمههاية البدضهاء للطبههة 

 الستاويةو محططا  تواقطا  مع التسطح التائي.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

ع ملتابي بكل ملنهى الكلتهةو التكوين النهائي هو إبدا  التواقق التلبدري

شههكل السههطف الخرمهههايي التائههل يشههبه الجفهههن حدههث 

والطبة الستاوية تتثل الحدقةو الجةء األمامي والخلفي 

مههن هههذا الجفههن يههتم قتحههه وإغالقههه كليههه عههدن حطدطههة 

تطفههو علههى التههاءو والشههكل اللههام كليههها  قتظهههر الطبههة 

 كليه عهدن حطدطهة بسهبب الصهوبا االيلكامهدةو ههذا مها

أعطههي التكههوين اللههام ل هدتدسههفدريك تتدههةا  ملحوظهها  

عتهها حولههها مههن عناصههر ويططههة مهتههة للوصههول بههل 

 وكتلة يحتدة يستتتع الةائر بالطواف حولها.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

امهههتخدام الخرمهههاية التلسهههاء والةجهههاج حطهههق  

تواقطههها مهههع يلومهههة التسهههطح التهههائيو غدهههر أن 

امههتخدام قضههبان األلتويدههوم قههي تشههكدل الجفههن 

 بتجتلههاقلل يوعها مها مهن ههذه النلومهةو الكتلهة 

تكويههت مههن الخرمههاية والةجههاج واأللتويدههومو 

 قي تكوينه اللام. ىيلومة قائطة للتبن ىمتا أعط

ء
ضا

لف
ا

 

خأأأط السأأأماء العلأأأوي لشأأأرنقة هيميسأأأفيريك فيهأأأا 

اسأأتمرارية وتصأأأاعد وهبأأأوط كمأأا الموجأأأة محققأأأا 

سأأأأيطرة علأأأأى الفضأأأأاء الخأأأأارجي، و تعمأأأأل هأأأأ ه 

الشأأأرنقة كأأأ لك كفضأأأاء محأأأيط بالقبأأأة السأأأماوية 

يكأأأأون الفضأأأأاء المتأأأأاخم للقبأأأأة  حيأأأأثالداخليأأأأة، 

السأأأماوية فضأأأاءم شأأأبه مفتأأأوح او يتحأأأول لفضأأأاء 

 داخلي مغلق حسء وضع السقف.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

أسبانيا -مدينة العلوم والفنون بفالنسيا -الخامسة: الحالة الدراسية 19-3جدول   
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 Clyde Auditorium  -قاعة كاليد للعروض   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

الشكل اللهام قدهه تحطهق صهلود وهبهوط وتهدبج 

 قههي الحركههةو حدههث الشههكل عبههابا عههن تكههوين

راكبهههةو مههن  قشهههر السههفن البحريههة التت مطتههبس

الطاعهههة تواقطههها واضهههحا مهههع  وههههذا مههها أعطهههى

الطبدلههههة التائدهههههة التحدطههههةو حدهههههث الحركهههههة 

 التستترا من الطتة للطاع ومن الطاع للطتة.

 ّ لل
ا

ن
و

 

األلههوان بالطاعههة ذات عالقههة مباشههرا بالتسههطح 

التهههائيو حدهههث تظههههر قهههي اإلضهههاءا النهابيهههة 

السههاطلة اقههرب للههون األبههد و ويخههف ظهههوب 

إلمكايدهة  ون األبد  حتى التساءو باإلضهاقةاللّ 

صههبا الواجهههات الخابجدههة بتجتوعههة ضههوئدة 

 قريبة من التسطح التائي محططا تواقطا لويدا.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

حطهههق التكهههوين التلتهههابي اللهههام لطاعهههة كاليهههد تواقطههها   التواقق التلبدري

حدهههث وتههداخال متدههةا  مههع طبدلهههة التسههطح التههائيو 

ون والتلتهس اللّه أمهاصلودا وهبوطاو  الشكل التوجي

قههي ى حطههق أهتدههة كبههرى قفدهتهها تواقههق ملهههو التبنهه

صو  الواجهة النهرية لتدينة جالمهكو الحديثهة حدهث 

أصههبح أيطويههة ملتابيههة متدههةا لههها وملطدهها صههوبا 

ههذا مها مع مسطح يهر كاليهد و ىايلكامدة بائلة للتبن

متواقطههها بشهههكل كامهههل مهههع جلهههل التكهههوين التلتهههابي 

 .طبدلة التسطح التائي

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 

الواجهههههة التلتابيههههة تتدههههةت بنلومههههة قائطههههة 

وايسههداب ال محههدودو محططههة تواقطهها مههع طبدلههة 

التسطح التائيو وهذا تبهدن مهن خهالل امهتخدام 

 أعالها.  لتشكدل الواجهات األملس  التدتايدوم

ء
ضا

لف
ا

 

خهه  السههتاء الصههاعد والهههاب  التتاثههل لحركههة 

التوجة بالطاعة أعطي قضهائه مهدطرا واضهحة 

علههى التحههد  والواجهههة البحريههة لنهههر كاليههدو  

حدث يبدأ خ  الستاء مع التسطح التائي ويللو 

  التسطح التائي. ىإل ىومن ثم يهب  مرا أخر

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

و، اسكتلنداكقاعة كاليد للعروض بجالس -الخامسة: الحالة الدراسية 21-3جدول   
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 The National Centre for the Performing Arts -المسرحية المركز الوطني للفنون   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

التركهة ههو عبهابا عهن قبهة  ىالشكل اللهام لتبنه

ايدوم  األملسهدنو ههذا أعطهي من الةجاج و التدته

خفههة ويلومههة قائطههة وايتشههاب بالتكههانو  التبنههى

وكههذلك امههتترابية قههي الههدوبان حههول مركههةه 

 متا يلطي مفهوم الثبات والرمو  والسدطرا.

 ّ ال
ن
و
ل

 

األلوان بهالتركة ذات عالقهة مباشهرا بالتسهطح 

التههههائيو متههههلثرا برقههههائق التدتههههايدوم الفضههههدة 

التسههههتخدمة قههههي تغطدههههة التركههههةو باإلضههههاقة 

ت الخابجدههة بتجتوعههة إلمكايدههة صههبا الواجههها

ضوئدة قريبة من التسطح التهائي محططها تواقطها 

 لويدا.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

التكوين المعماري بمجمله للمركأز حقأق توافقأا مميأزا مأع   التواقق التلبدري

المسأأأطح المأأأائي المحأأأيط بأأأه  حاطأأأة السأأأوار بالمعصأأأم، 

وجأأود االنعكأأاس علأأى المسأأطح المأأائي تتحأأول  فالقبأأة مأأع

ون شأكل بيضأاوي كامأل مميأز، أمأا اللّأ ىبالنسبة للنافر  ل

والملمأأأس ففيهمأأأا توافأأأق مأأأع طبيعتأأأه، وكأأأ لك متأأأداخال 

حيث ينسا  الزوار خأالل نفأق مع المسطح المائي وفيفيا 

وعليأه فأان التكأوين العأام  بالقبأة، الماء المحيطيمر أسفل 

يطرا علأأأى محيطأأأه فأأأاهرام بقأأأوة فأأأي يعتبأأأر مسأأأ للمركأأأز

م للرؤى مما حوله، متأداخال ومرتبطأ م فضائه، جاذباَ وممتعا  ا

 و منعكسا بصريا وفعليا مع المسطح المائي.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

 

الواجهههههة التلتابيههههة تتدههههةت بنلومههههة قائطههههة 

وايسههداب ال محههدودو محططههة تواقطهها مههع طبدلههة 

التسطح التائيو وهذا تبهدن مهن خهالل امهتخدام 

الواجههههات التكويهههة مهههن الةجهههاج و التدتهههايدوم  

 األملسدن

ء
ضا

لف
ا

 

خهه  السههتاء الصههاعد والهههاب  التتاثههل لحركههة 

التوجة بالتركة أعطي قضائه مدطرا واضحة 

على التحد  التطام بههو  حدهث يحطهق تواقطها مهع 

طبدلههههة التسههههطح التههههائيو مههههع تحطدههههق قكههههرا 

الفضههههاءات شههههبه التفتوحههههة عبههههر الواجهههههات 

 الةجاجدة ذات الشفاقدة اللالدةو 

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

الصين -المركز الوطني للفنون المسرحية ببكين -الخامسة: الحالة الدراسية 21-3جدول   
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   National Museum of the Republic -المتحف القومي للجمهورية   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

التتحهف ههو عبهابا عهن قبهة  ىالشكل اللام لتبن

 ثطههههال   ىخرمههههايدة ملسههههاءو هههههذا أعطههههي التبنهههه

بالتكهانو وكهذلك امهتترابية  ا  ومدطرا وايتشهاب

قههي الههدوبان حههول مركههةه متهها يلطههي مفهههوم 

الثبههاتو مههع تصههتدم بلهه  التتههرات الواصههلة 

 للتدخل بخطوط منحندة مللطة قي الهواء.

 ّ لل
ا

ن
و

 

 ماامههتخدتحطههق بههالتتحف الطههومي للجتهوبيههة 

حدهث أمسهي  قهي التكهوين عامهةواألبد  ون اللّ 

التنشهلاو محططها  ون التكهون الوحدهد لههذه هذا اللّه

مع التسطح التهائيو وايهدماجا مهع خلفدهة  تواقطا  

السهههتاء والغدهههوم التهههي تشهههابه التسهههطح التهههائي 

 ون األزبق واألبد .باللّ 

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

للتتحهف الطهومي للجتهوبيهة التكوين التلتهابي اللهام   التواقق التلبدري

تواقطهههها متدههههةا مههههع التسههههطح التههههائيو قالطبههههة  حطههههق

مع وجود االيلكهاس علهى التسهطح التهائي  ةالخرمايد

و شكل بدضاوي كامل متدة ىتتحول بالنسبة للناظر إل

ة التسهطح تواقهق مهع طبدلهفدهتها قون والتلتس اللّ أما 

يلتبهههر  للتتحهههفو وعلدهههه قهههان التكهههوين اللهههام التهههائي

جاذبهاَ  قضهائهومسدطرا على محدطه ظهاهرا  بطهوا قهي 

ومتتلا  للرؤى متا حولهو متداخال ومرتب  و منلكسها 

 بصريا وقللدا مع التسطح التائي.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

بجتدهههع عناصهههرها  ىالواجههههة الخابجدهههة للتبنههه 

تتدةت بهالتلتس النهاعم و حدهث الكتلهة بتجتلهها 

من الخرماية التلساءو مع عدم وجود قتحات او 

ثطوب تطلل من يلومهة ههذه التنشهلاو وههذا حطهق 

تواقطههها مهههع طبدلهههة التسهههطح التهههائي التتتدهههة 

 بالنلومة الفائطة.

ء
ضا

لف
ا

 

التنههتظم خطههوط  ىأعطههي التشههكدل اللههام للتبنهه

ترا صلودا وهبوطاو وغدر قضاء خابجي مست

منططلههة قههي محههد  الكتلههةو حطههق مههدطرا هههذه 

الكتلة علهى الفضهاء اللهام التحهد  بهها وتفردهها 

بصههداغتهو وبروزههها عتهها حولههها مههن عناصههر 

 بطوا.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

البرازيل -للجمهورية ببرازيلياالمتحف القومي  -الخامسة: الحالة الدراسية 22-3جدول   

/ 
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 (النعكاسية-تحقيق الصورة الكاملةخالصة الحالة الدراسية الخامسة )   1-2-4

 د هإلهة شل يه :ششل  بق طبحا إلههللا هحهيل  هحل ذ  هتب  ل  

 ههرإللم  هشقلرلس  هشك   هش شم ش  هحقيق  هبشزير  و ه رلطب  فر   ههكروي   هشعشرلبم شر  إلرههللا
 هشبكررز  هرروطد  ههفدررو   هش رربحل   قل رر     هشهحررذ  هقرروش  هه شموبيرر )أ ررهم  ههشدعررآذهبدررلئ   

 (.شتيد  فلهد لل ههعهوم و هفدو  كهيت ههعبوض  

  هشرررررلئ   هشو ررررروت نلهشنرررررلد  أ رررررهم  ررررروب   دعكل رررررل  شحبنررررر  وشكشهررررر  هههكررررروي    هش رررررط حقرررررق 
 هشهحذ  هقوش  ) هشعشلبم  نحيث   لشك     هغدل   دا ف   للذ   ه وب   هكلشه  ههشدعا  

 (.شتيد  فلهد لل ههعهوم و هفدو   هشبكز  هوطد  ههفدو   هش بحل       هه شموبي 

  هشلئ   ه دل    هشهل  ههشدعرآذ أ رهم هعرب توب  شو زيرل ههعد رب  هشرلئ   هطبلعر    هش ط 
 هشبكرز  هروطد  ههفدرو   هش ربحل      هشهحرذ  هقروش  هه شموبير )ف   هشدعآذ  هعلهشل   ألإلربى 
 (.شتيد  فلهد لل ههعهوم و هفدو  

 هكلشهرر  هههكرروي   هقررتب   هرر    بررت ع  همدت رر  و هعهرروم ونهرر   دررت هحقيررق  ه رروب    دعكل ررل   
     هشهحرذ  هقروش  هه شموبير شتيدر  فلهد رلل ههعهروم و هفدرو  )  هشرلئ   هش ط  هشعشلبم بو  ط  

 (.قل   كهيت ههعبوض  هشبكز  هوطد  ههفدو   هش بحل  

   هررنم   ههعرركيل  هعهرروم  هشهشيررز شرر  إلررههللا  ن ذ طبلعرر  إلهقرر  وشهغيررب إلهررق شعررلهم شعشلبيرر 
 هش ررررطحلذ  هشلئلرررر  و هعدل ررررب هألعرررركلهللا  هحيولرررر  و هشز و رررر  برررري  يدنرررر  شرررر  ذررررز ب   هشهررررشو  

 (." ةلشل فيبي" و"شهحذ  ألشيب فيهيب ههعهوم"شتيد  فلهد لل ههعهوم و هفدو  ) هشدعك    هيمل 

   شتيدر  فلهد رلل ههعهروم ) ههاكيت  ه   هههإللم ف   هشقللس  دهلا أ شرلهللا هعرنا  هد رب  ههنكلبير
 (." ةلشل فيبي" و"ههعهوم شهحذ  ألشيب فيهيب" و هفدو  

   دعكل را  ف " لحقق  روب  كلشهر  وشفموشر  همرن   ههكروي   درت د     هشلت  ههكويدلذ  هشعشلبي  " هش
"   هشهحرررررذ  هقررررروش    هررررر   هش رررررطحلذ  هشلئلررررر  )شتيدررررر  فلهد رررررلل ههعهررررروم و هفدرررررو  "ةلشل رررررفيبي

 هه شموبي    هشبكز  هوطد  ههفدو   هش بحل (.
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 خالصة الفصل الثالث  1-31

 هقررب    و  طررهع  هرر   هه ررلبب  هشعشلبيرر   طبحررا إلررههللا  هف ررل  ه لهررث أةشلرر ششررل هررم خلا اســتُ 
 هعلهشلررررر  ن ذ  أل رررررلهيب و  هررررربؤى  هشإلههفررررر  فررررر   ههعلشرررررل شررررر   ههكويدرررررلذ  هشعشلبيررررر  و هقلهمرررررل شررررر  

إللب ررا    هش رطحلذ  هشلئلرر  طبلعلر  كلدررذ  و  ردل ل    ررلحهل   و دمبير   ت إلررل  ههكروي   هشعشررلبم أم 
ونه  ههحقيق شفلةلم  هتب     هدصبي   فش   هقب     هعلش  همنم  هشنلد  وتب     هقهمل نلهش ط   هشلئ  

ها بةررل نررا وها يبةررل  هلررا لشكرر    ررهإلهة أةشلرر  ةررن   هش ررط  فرر   ررللذ  فكررب  وهعرركل ةررنم  ىوشررت
قرر   هشنلعررب  نلهش ررط   هشررلئ   هشنررلد   كررنه  فررل   ههو ررا هتب  رر  ةررنم  هشنررلد   ه ررلحهل  وههرر  ن ذ  هعه

 هنلحرررث و هرررت بس همرررن   هف رررل هطههررر  ن ذ أنعرررلت زشلدلررر  و شكلدلررر  و هدصيبيررر  شهعرررتت   ألو رررا   أ طررر
 و ههغلذ هطبلع   هعهقلذ  هه  هببطمل بمن   هش ط .

وق    إلهللب ف  ةن   هف ل  ه  ش شو   ش   ه و درب  ههطبلقلر   ههر  هرم هوهرلحمل فر   ونلههله 
ش شو رر  شهشيررز  شرر   هحررل ذ ونهرر  شرر  إلررههللا     هدصبيرر   ههرر   بهررذ إلررههللا  هف ررل  ه ررلد   هتب  رر

 هتب  رررل  ن ذ  هطرررلن  و هعهقررر   هشنلعرررب  نلهش رررط   هشرررلئ   شررر  حيرررث  هبشزيررر  و ه رررلطب  فررر   ههكررروي  
فرق فر   هحلهر   هتب  رل   ه لدلر  شفمروم  ههو  و عرهشهذ  هحلهر   هتب  رل   ألوهر    هه  دوقعرذ فر  هشعشلبم 

شر   هش رط   هشررلئ    فر   ههكروي  ههعرلبضه  هحلهر   هتب  ررل   ه له ر هطربق  هنلحرث فر   ههكروي  وشر   رم 
وهرم إلرهم ةرنم  هحرل ذ   هشرلئ  هههكروي   هشعشرلبم   هش رط هإلهرل أشل  هحله   هتب  رل   هب نعر  فقرت هدلوهرذ 

  ه   هش ط   هشلئ . ههشبد   ه وب    دعكل ل   هإللش    هه  ههحتث   لهحله   هتب  ل  ن
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 الرابعالفصل  4
المباني المقامأة علأى سأاحل دراسة نقدية ألثر المسطح المائي على )

 (قطاة غزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هشميت 4-1
  ههعبيذ نلهحت  هشكلد  ههتب    4-2
  هشدم ل   هشهنع  ف  تب    أ ب  هش ط   هشلئ   ه   هشنلد  ف  قطلع ذز  4-3
 دشلنا ش   هشنلد   هشقلش   ه   لحل قطلع ذز  4-4
  هب ن إله    هف ل  4-5

 
 

 

 المقدمة

 أثر المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري 
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

الشكل والتكوين 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

وتحليل ألثر دراسة 
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

دراسة نقدية ألثر 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
 قطاع غزة

 
 الخالصة

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 

 

 الخامسالفصل 

 

 الخالصة

 السادسالفصل 

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
)ساحل قطاع غزة 
 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

 يتائج الدبامة 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 
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 تمهيد 4-3

شررر    هدصررربم   هعرررقههررر   هبدرررل   هررر  شرررل هرررم   هعب هرررا فررر    هب نررر  فررر   هف رررل يهو رررا  هنلحرررث
   هتب      ههر  عرشهذ أ رس و دل رب  ههكروي   هشعشرلبم و هعهقر   هشو روت  فلشرل بيدمرل  نل هرلف  ههر

شر   رم  هبرتأ  هر   هشدعرآذ  هشعشلبير   هشه رق  ههش رطحلذ  هشلئلر      هو قعر  ذ ههرا يب  هعبيذ أعركلهللا
 هتب  ررل   هرر   هعتيررت شرر   هحررل ذ   ههحهيهلرر  إلررههللا  هف ررل  ه لهررث ونهرر  نررلههعب نلهعشهلرر   ههطبلقلرر  

   شهل  و قعل  شحهلر   حيرث   ةن  كها ةت  ههدهقلهللا هه  هب شهشل   هشبهنط  نلهش طحلذ  هشلئل  هعل
 هشقلشرر   هرر   ررلحل  نعررض  هشنررلد   هشمشرر دقتلرر  أل ررب  هش ررط   هشررلئ   هرر   هنلحررث بتب  رر   ررلقوم 

  ونهر  نلهبرت  بهعبيررذ قطرلع ذرز  و  ربت دبرن   دررا  و ربض نعرض شهشر   رلحل  هقطررلع  قطرلع ذرز 
وشل يهعربض هرا شر  هةشرلهللا فر   هو قر   شر   ههطربق هشدرلةج  ههحهيرل و هشقلبدر   هشهنعر  فر  ةرن   هف رل 
وكلفل   للذهمل  وتب    دشلنا ش  ةنم  هشدعآذ  هشه ق  هه لحل  هغزم و  طرهع  هر  هكويدلهمرل 

 .....ها بةل نلهش ط   هشلئ  ف  ه شلشمل. ىشلبي  وشت هشع

 التعريف بالحد المكاني للدراسة )قطاع غزة( 4-2

 88وقطاع غزة فلسطيننبذة تاريخية عن  4-2-3

 شوقعمررررل ههرررر  لعرررروت ةررررن و   هغررررز    هشحههرررري  شرررر   ررررتت   ه رررردي  آ    بررررب فه ررررطي   هرررر  شررررب
   هقتلشر   هحهرلب ذ شر  هك يب  بوب ودقط   وأفبيقلل آ لل قلبه  بي  و ل حهق  كودمل     هب هي  

  ر  ههتفلع  ألشلش   هإل   ه    هنلب أدمل كبيب   و  كبي  ه هب هي ل  شكلد  وق ش ه ةن  شدحمل حيث
 هشعصرم هه رب ع و لح  شيت دلً   عهمل ششل   هإلل ب   هش بي     ههتفلع  هشهقتم و هشوق  عشلً    هعلم
  هحررربب وهغللرر   ه ررردي  هشئررلذ فه رررطي   هع شلدلرر    شبب طوبيررر  حكشررذ  فو هحرررتيث  هقررتلم  هعرررلهم قرروى 

 هنم هرآشب و رهم فه رطي  هه رمليد   رلم   هببيطلد  هدهت به ههإله  فه طي  نعتةل    ألوه  هعلهشل 
 هرنم هرم  م1967  رلمحهر   م1948  رلم شدرن ههحكم  هش بم  ذز  وقطل مل وش   م هنعذ  م1948
 كلدذ هحذ هت ب   هششهك   ألبتدل   هملعشل ف هغببل    ههف   أشل  ه ميود   هعتو قبل ش  فلا  حههها

  هوطدلرر   ه ررهط  قررتوم ونعررتم شرر  قبررل  ه ررمليد   1967ههرر  أ  هررم  حهههمررل شرر  شتيدرر   هقررتس  ررلم 

                                  
88-
و شهركة -دبامة تابيخدهة متسلسهلة منهذ بهدء التهابيخ وحتهى أحهدا  السهاعة بالصهوب -السويدانو طابق: موموعة "قلسطدن التابيخ التصوب" 

 م.2004االبداع الفكريو الكويتو 
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شر  قطرلع ذرز    أل رز   نعرض  هر   ه رلطب  ههيمرل  دهقهرذ أو رهو لر  هفلق نعرتم 1994  لم  هفه طيدل 
 فر   ه لدرب  ألحرلتم   د رحلب نعرت نلهكلشرل قطلع ذرز      ه   ه مليد  هم حه  ل و ههف   هغبب

  هحلهلر  ش رلحها وهقرتب هفه رطي   هغببر   ه دروب   هطرب   درت ذرز  قطرلع لقر   و م2005  لم  يذ
 .شبب  شهب كيهو 365 نحو ه 

 قطاع غزةبالتعريف  4-2-2

هق  أب ه  قطلع ذز   دوب ذربب هقهرلم  ه رمل  ه رلحه   هفه رطيد   هششهرت شر  بأس  هدرلقوب  "
ولعرغل  هقطرلع شر  ةرنم  كرم 228عشلً  هه   هحتوت  هش بي   هفه طيدل   دونًل نش لف  هقرتب نحرو ه  

 ر  عربي  بربم هريق  هر  عرلطئ  هنحرب  هشهو ر  طوهرا    وةو  نرلب 89"%17.5 هش لف  شل د بها 
كرم فر   هشدرلطق  ه دوبلر   وش رلحها هبهر   12كم ف   هشدرلطق  هعرشلهل  حهر   6كم و بها ش   45
% فقررر  1.35وهعررركل ةرررنم  هش رررلح   2كرررم 365

شرررررر  ش ررررررلح  أبض فه ررررررطي   ههلبيإللرررررر   لحررررررت 
 هقطلع ش   هعبق و هعشلهللا  ألب ه   هفه رطيدل  

وشررر   ه دررروب  شموبيررر  م  1148 هشحههررر   رررلم 
أشل ش   هغبب فلطرل شنلعرب   هر  ش ب  هعببل  

 هنحررب  ألبررلض  هشهو رر   كررنه  فررل  قطررلع ذررز  
لهشقلبدررر  شررر  ك لفررر  نشررر  أك رررب  هشدرررلطق نلهعرررلهم 

حيث يبه  هعت ت  كلدا حو ه  "ش لحها  ههلق   
  90"م2113شهيررو  د ررش  فرر  دمللرر   ررلم  1.85

 فررر  عررإلة 4,5هقررتب نحرررو ه    ررركلدل  نك لفرر و 
  قه رررررلتل  صررررربو  لعرررررلش  ذهررررربمم فررررر   هرررررتودم

                                  
89
امات الللدا "و و بريامج الدباستنزاا مصادر المياه الجوفية في قطاة غزةالحالقوأكرم حسن أحتد: بمالة دكتوباا غدر منشوبا " 

 .2112التشترك لجاملتي عدن شتس قي الطاهرا واألقصى قي غةاو الطاهرا 
90
 "و اذاعة الرأي الحكومدة.برنامج اوراق رسميةحتاداو عاهد )وكدل مساعد وزابا الداخلدة الفلسطدندة(: لطاء اذاعي " 

 
  هش تب: ولكيبيتلل  هحب   هعتيل  هنلحث

 موقع قطاع غزة بالنسبة لفلسطين التاريخية.: 3-4ل شك
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  ه رردو ذ فرر  إلل رر   91"م2114% فرر   ررلم 81أك ررب شرر   ههرر   هنطلهرر  د ررن  ه ررل" حيررث   ررعن 
 فر  ذرز   هر   هحربب لإلبةرآ كرل  و هرنم   هقطرلع  هر   هشهكبب و هعتو    هإللدق  هح لب نعت  ألإليب 
 م.2114 لم  هشوز

 المقومات الجغرافية لقطاع غزة 4-2-1
حوهمل لعهبب نه عر   هعلشرل  هبئل ر   هرنم  رل ت  هر   حهفرلظ ةرنم  ه   هشوق   ه غب ف  هغز  وشل

كدعررل   هرر   هطبيررق  ه ررحب وم  هو  ررل   هشدطقرر  ناةشيهمررل  بررب  هع رروب  فمرر  هقرر  فرر   درروب أبض
بي  ش ب و ألبض  هإل ن  ف   هعشلهللا  وهق  كنه   ه  طبيق آإلب ش هقلم لشهرت  هر  طروهللا  ه رلحل 
 هفه طيد  و  ًه بي  ش ب وفيدلقل    م ش  فبع آإلرب شه رل نرا فر   هعرشلهللا شؤتلرًل ههر  تشعرق ونرهت 

 شلبي   هدمبي .

 المناخ 4-2-1-3
 هشهو    و    كرل  يهرا ب نلهشدرلخ عرنا  ه رحب وم  ه رلئت  يتإلل قطلع ذز  هش  شدلخ  هنحب

فرر  عرررشلهللا عرررنا  زيرررب   رريدل   ويهشيرررز ن رررف   لشررر  نل هرررت هللا شدلإلررا هن يبهررر   هشعرررتهللا  ه ررردوم هتب ررر  
شهررم. أشررل كشلرر   ألشطررلب فمرر   111تب رر  شئولرر   أشررل كشلرر   ألشطررلب فل ررل شعررتهمل ههرر   21 هحررب ب  

عررشلهل  وهقررل كهشررل ههرر  أإلرربى فمرر  أك ررب فرر   هشدررلطق  ه شهنبننرر  شرر   ررد  ههرر  أإلرربى  وشرر  شدطقرر 
ويهعربض  هقطرلع ههبيرلح  هعرشلهل   هغببلر   هت ئشر   ههر  ه ربب  رقوط  ألشطرلب وههبيرلح   ه مدل  دونرل 

  هعشلهل   هعبقل   هه  ك يب  شل هحشل  ههللب ذ  همو ئل   هنلتب  عهل   و هشو لذ  هحلب   لفل.

 مظاهر السطح 4-2-1-2

  ه ط  ف  قطلع ذز  ف :ههش ل شصلةب 

ولعهبب  ه ز   ه دوب  ش   لحل فه طي  ودملل   و حل نهت : ساحل البحر األبيض المتوسعأول: 
كرم  وةرو  رلحل شردإلفض  45طوها ش   لقلبب هعلم  ويدهم   دت هل بف   ه   هحتوت ش  ش ب  

% شر   هش رلح  21.5بد رن   2كرم 74وهبه  ه شله  ش لح   هعبي   ه رلحه  حرو ه  "ن وب   لش  
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% شرر  3.6كيهررو شهررب شببرر  بد ررن   2.7 هكهلرر  هشحلفصررلذ ذررز   كشررل هبهرر  ش ررلح   هبشررلهللا  هعررلطئل  
 .92"ش لح   هعبي   ه لحه 

هب وح  رشلكها بري  نهرع  أشهرلب حهر  هويهاهذ ش  ذطل  ش   هبشلهللا ثانيا: شريع الرمال الساحلية: 
لحل  هقطرلع  هر  عركل  ه رهي  بئل ريهي  نه   عب ذ شر   ألشهرلب وأك رب  وهصمرب  هر   شهرت ت  ر

 5ل ش  شهب  هف ل بيدمل ششب ذ ه ليبةل هدإلفض  دم 51-41 ش   ههههللا  هبشهل  شهو    بهفل مل
 3بري   شرل و طلًل وهعغل  هش هدقعلذ قلعرل  نعهرمل. ويهرب وح  ربض  هعربي   هبشهر  شهب  21حه  
فرر  شدطقرر  تيررب  هرربه   أشررل  هشدطقرر  وهعهبررب  هشدطقرر    هرريق فرر  و رر   هقطررلع كيهرروشهب ذ  7حهرر  

 .   بض فهكو  ف   هعشلهللا و دوب ذبب إلل  يودس وبف 

ةررنم  هررهههللا  نررلب   رر  ك نررل  بشهلرر   ررلحهل  قتلشرر  ": تــالل الكركــار )حافــات الحجــر الرملــي(ثالثــا: 
وهصمرب ةررنم  ههكويدررلذ  هرر    هعبهرذ ههه ررهب نفعررل  ههحرلم حبينررلذ  هبشررل نشرلت   هكهررس  ههحشرر .

 .93"أعبط  شهو زي  هز   إل   ه لحل ش   هح ب  هبشه  هشهت ف  حلفلذ عكل 

  2كررم 3.311ةررو شرر  أكبررب أوتلرر  فه ررطي  شرر  حيررث ش ررلح  حوهررا  هنلهغرر  ":  وادي غــزةرابعــا: 
ويبه   شهت ت  هقطلع  هطوه  ههو تم ش  شدلنعا ف   نلهللا  هإلهيل وحهر  ش رنا  هر   هنحرب  هشهو ر  

% 8.2كرم  أم حررو ه   8.8  فر  حرري  يبهر  طوهررا فر  قطرلع ذررز  كيهروشهب ذ 117فر  ذرز  حررو ه  
أشرررل  شهررب  271حهرر  و  31شرر  طوهررا    شررله . ويهرررب وح  رربض قررلع  هرررو تم فرر  قطررلع ذررز  بررري  

 .94"% ش  ه شله  ش لح  حوها1.87أم حو ه   2كم 2.14ش لح  حوها ف   هقطلع فهبه  

 واقع البيئة الساحلية في قطاع غزة 4-2-4

همتيرت ذ كبيرب  وحقلقر   فلهش رلح    هنحبير ذرز  وكرنه   هبيئر   قطرلع فر   ه رلحهل   هبيئر  هو  را
  نل هرلف  ههر  د رش    شرلد  شئر   هرذو  هقطرلع ذرز  و ههر  هحهروم  هر  شرل يزيرت  ر  شهيرو    ه رغيب 

 ررربي  قهشرررل لشل هرررا شكرررل  شرررل  فهرررًه  ررر  شحتوتلررر   ألبض وحلهررر   هعرررزهللا  هطبلعررر   شعرررتهللا دشرررو  ررركلد 
 ه تلر     ربب  هعتيرت شر   هشعرلكل كهرا ةرن  ب  هشدطق  هدصم   ت ب   هشهطوب و فهقل هشفبوه  )) هفيزيلئ 
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93
 .0891التوموعة الفلسطدندةو "هد ة التوموعة الفلسطدندة" التجلد الثاييو الطبلة األولىو دمشق  
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 :الترجع السابق.حتد الحالق أكرم حسن أ 
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ني   هقطرررل ي  لةررر وهرررتةوب  هش رررلتب  هطبلعلررر  فررر  شهعهقررر  بههررروث  ه رررلحل وشلرررلم  هنحررربأببزةرررل ههررر   ه"
قه رلت و ه للح  و ه  نه  هرا ب    وههلؤهللا أ ت ت  أل شل  و ألحلل   هنحبي  و دح لب قطل لذ  ه يت

ونعركل شنلعرب نلهشعرلكل  هدله ر   ر  ةرن   هدعرلط وشرل   هوطد  و شهت حه   هقطلع  هشدزه  هن ها ب  هنلً 
 .95" شهت ههلا ش   هههوث

فررلهدقة  هعررتيت فرر   هشررو بت   قه ررلتل  هقطررلع ذررز  بذررم وقو ررا  هرر   ررلحل  هنحررب  ألبررلض 
 هشهو رر  كررل  شرر  أحررت أ ررنلنا  هبئل ررل   ررتم    ررهغههللا  ألش ررل ههشررو بت و  ه رربو ذ  ه ررلحهل  و هنحبيرر   

حرهههللا  ه رميود   هش ربم و قللشرا بوهر   هعقنرلذ و حيرث لعروت  ه ربب  هربئلس فر  نهر  ههر  و روت   
ففررر  حررري     هعب قيرررل أشرررلم  ههو ررر   هنحررربم 

لبهللتةرررررل فررررر   هش رررررلح   هش رررررشوح ن"كلدررررذ 
م طررررروً   شررررر  كررررر 181 هنحرررررب ه رررررل ههررررر  

 عررررلطئ نحررررب ذرررررز  ههرررر  عررررلطئ  هببتويرررررل
نهر  فر   دونل نلهقبب ش  شتيدر   هعربيش و 

(  هم هحتيرت ش رلح  1187-1167 هعلم )
 كم و دإلفهذ شب  أإلبى  82 تيت  و ة  

كرررررم  35نعرررررت  هفلقلررررر  أو رررررهو هه رررررل ههررررر  
 . 96"فق  *شله 12عشق ون

 

 

 المعوقات التي تواجه البيئة الساحلية في قطاع غزة 4-2-1

طررلع ذررز  شعررلكل  هبيئرر   ه ررلحهل  و  ههرر  هعيررق  شهلرر  شرر   هشعوقررلذ  ههرر  هو  ررا  هنررلح ي  نق

 هي لز  هشعلكل  هبئل ل   هه  هو  ا  ه لحل  ه   هدحو  ههله :لشك   ههطويب و 
                                  

95
 2/00/2111البد ة والتنتدة و ملحق لصحدفة األيام الصادبا قي بام هللا بتابيخ  

*
 كدلومترو ويلتبر التدل هو الطداس التلتتد قي التساقات البحرية. 0.1الواحد مدل يساوي  
96
 م.2115الطدسو  -إعداد ملهد االبحا  التطبدطدة" و حصار وخنق بحري رغم االتفاقيات والقانون الدوليتطرير منشوب بلنوان "  

 

خريطة توضح العمق البحري المسموح به لألراضي : 2-4شكل

 .الفلسطينية و الناتج عن اتفاقية أوسلو

 http://www.poica.org/details.php?Article=550التصدب: 
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نقللرررل  هشدعرررآذ و هشنرررلد   هشمتشررر   رررب    وةرررن  لصمرررب شررر  هههررروث  هعرررتيت هعرررلطئ  هنحرررب وشللةرررا  أول :
 هحبوب  هشهعلقن   ه   هقطلع  وكنه  ش نلذ  هش لبم و هشإلهفلذ  هشدزهل   هه  يرهم ه ربيفمل شنلعرب  

شلرلم  ه رب   ه رح   ههر  ه رب فر     ودهي ر  هرنه  فرإ 3-4فر   هعركل ل لصمرب ف  شلرلم  هنحرب كشر
  فرلهبو ئ   ههر  هدنعرث شر  ش رلتب  هر   ه رلحلةنم  هشدلطق هؤ ب نعكل كبيب  ه   هوهر   ه رح  

  ( شهررب ت إلررل شإلررلم  هعررلطئ أو ههرر  ت إلررل أحلررل   هشتيدرر  و 151-111 هههرروث ه ررل ههرر  حررو ه  )
 . ه لحلهدح ب فق   ه  شدطق  

  
 ش نلذ  هش لبم  ه  علطئ قطلع ذز .:  وب هوه  3-4عكل

 وآإلبو    هشب    ه لبق.شحشت  ش ش   هش تب:  

ــا : ههقررل   هدفللررلذ  ه ررهن  و شإلهفررلذ  هبدررل   هرر   هعررو طئ يزيررت شرر   هشعررلكل  ه ررحل  ولقهررل شرر   ثاني
ههبيئر   لً   حيث ه بب هتةوب  شهحوصل ههشدرلصب  هطبلعلر  وههو ر ه لحهل ههشدطق  هشكلدل   ههدشل  و ههطويب 

 و وهللا هه   هعلطئ  و ألعكلهللا  ههلهل  هوه  أ ب ههقل   هشإلهفلذ  ه   هعو طئ.هه و   لق ً 

  
 هعوم  هعلطئ.:  وب هوه  نقللل  هبدل  و  هه  هعهبب عكه ش  أعكلهللا  هشإلهفلذ  ه هن   هه  4-4عكل

  هشب    ه لبق.  وآإلبو  شحشت   ش ش   هش تب: 
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تو  و رروت أم    شهعررتت   هطو بررق  هرر  طرروهللا  ه ررلحل له ررًل: هقلشرر   هعتيررت شرر   هشعررلبي   ه رركدل   ه تيررت

فررر  نعرررض  شهدل رررق   هنرررلب ذ ه رررشلشل  ههشوقررر  و شهطهنلهررراض  شهرررذ  هررر  إلهرررق و  مررر  نحبيررر  ذيرررب 

 (5-1)   وةررن  شرل لصمررب فر   هعرركلأشرلك   ههبفلرا هشب فرق  هعلشرر  و  لح  هشدرلطق ههرلف  ههرر  هقهرلة ش رر

  ههله :

  
  وب هوه  أ ب  هشنلد   هقلئش   ه  هعولا  هو  م   هن بي  هقطلع ذز  ش  دلحل   ه لحل.: 5-4عكل

  هشب    ه لبق.  وآإلبو  شحشت   ش ش   هش تب: 

نعشهلرلذ  أك رب ششرل  ربق: شدلطق  هك نل   هبشهل   هشفهوح   ه   لحل شتيد  ذرز  أ رنحذ شمرتت  رابعا  

كشدررلطق زب  لرر   ششررل أتى ههرر   هقهررل   هرر   هههررلبيس  هطبلعلرر   لهم هدررزح  هش ررهشب  ههبشررلهللا و  ررهغه

 هه لحل  ألشب  هنم يؤ ب  ه  ش هقبل هدشل   هشدطق   ه لحهل  قهيه   هش لح .

ب  هش لتب  هشلهل   هكلفل  أتى هه   إلهللب حهوهللا شؤقه  هزيت شر   ههرتةوب  هشو روت ههرلف  : ذللخامسا

كشل أ  و وت أ شلهللا   هه  إلهق شعلكل  تيت   ش ل  هإلطو ذ  ألوهل   دعل   هشيدل   هنحبم ف   هقطلع

 هرر    هشيدررل  فرر  وهررعمل  هحررله  تو  هكشلهمررل وشهلنعرر  أ شررلهللا  ه ررللد   هإلل رر  بمررل أ ررب نعرركل كبيررب

شدطق  شإللم  هعلطئ نقطلع ذز  حيث هعشل  شهل   هدحب  ه   هقهل   ه   هشهش   هطبلعل  هه لحل 

   حبك   ههللب ذ  هشلئل   هه  هعشل  ه  حشل  هبشلهللا ش  شكل   يدهجوهآكها ف  شدطق   هشإللم  ونه  

هررر   رررلد  كشرررل يو ههرر  أإلرررب   فهحرررتث  شهلررر   هدحررب فررر   هشكرررل   ألوهللا و شهلررر   ههب ررريب فرر   هشكرررل   ه

  ههله : (6-4ل ) هعك
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 عكل يوه   شهل   هدحب  هنحبم ف  شدطق   هشيدل  و لحل  هقطلع. :6-4عكل

 وآإلبو    هشب    ه لبق.شحشت   ش ش   هش تب: 

 ساحل قطاع غزةالمباني في  ىالمسطح المائي عل أثرالمنهجية المتبعة في دراسة  4-1

 هشرلئ  شحرل  هتب  ر  شر  إلرههللا شدم ري  شإلههفري    لهش رط  ههعلشل ش   هشنلد  ن ذ  هعهقر  ن يهم 
 ألةررت    هإلل رر  نشوهرروع  ههحهيررل  وةررو   و هو رروهللا ههرر  هنح لرر لعشررل كررل شدمشررل  هرر  ه ررب    ألفكررلب 

  هشلئ  ف   هشنلد   ه لحهل  نقطلع ذز   وة  كشل يه :  هش ط هتب   أةشل    هغههللا 

 ارنةمنهج المق 4-1-3
ونه  ش  إلرههللا شقلبدر   هعدل رب  ههكويدلر  ههشعربوع  هشحهر  شوهروع  هتب  ر  شر   هحرل ذ  هتب  رل  

 هنةدلررر   هإلشررس  ه رررلنق  و ههررر  نكررربذ إلرررههللا  هف رررل  ه لهرررث  وةرررن  لشكررر   هنلحرررث شررر  هقبيرررب  ه ررروب  
لشررر  ةرررنم شحرررل  هتب  ررر  همرررنم  هشعرررلهم نعررركل و هررر   وكرررن   ه نرررلذ هو فرررق شهطهنرررلذ وشعرررلييب هق ههشبدررر 

م  هشنرلد   ه رلحهل  فر  ن هشنلد   هشحهلر  شر  ذيبةرل  هعلهشلر   شر   هشقلبدر  ههشعرلييب  هشهنعر  فر  هقلشر  ةر
  هعلهشل .  هحل ذ  هتب  ل  ل بي شو  ملشل بيدفل بب نكب د ن  هحقيق  ههعلنا قطلع ذز  

   هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي . –ش  ت  هإللهتم نله وت دل  
  ههو فق ف   ههكوي . –نغز  آب  شيتفدتق  
   ههعلبض ف   ههكوي . –فدتق  هشهحذ نغز  
  هشلئ  هههكوي   هشعشلبم.  هش ط هإلهل  –شده    هدوب نشحبب  ديه لبيم  

-لحقرررررق  هحلهررررر   هتب  رررررل   هإللش ررررر  )هحقيرررررق  ه ررررروب   هكلشهررررر   وهرررررم يهح رررررل  هنلحرررررث  هررررر  شبدررررر
قوشرررلذ  هشهلحررر  ههعشرررلب   هعلهشلررر   دعرررل  ش رررل ةرررنم   دعكل رررل (  ششرررل يؤكرررت  رررتم هررروفب   شكلدلرررلذ و هش
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 هشعررلبي  نلهقطررلع  ن رربب شدرر  هتإلررلهللا  هشررو ت  هحتي رر  و هشهقتشرر   ررب    هح ررلب  هشفرربوض  هرر  قطررلع 
 . هش ل ةنم  هشعلبي   ههشويل  ههإلم  ههزمذز   وكنه   عون  هوفيب 

 منهج التحليل 4-1-2
  هتب      ب  هش ط   هشلئ   هر   هعركل و ههكروي   شت  هنلحث وإلههللا ةنم  هتب     ههحهيهل   هشحهل

 هفهرل (  وةرل حققرذ ةرنم  هحرل ذ  هتب  رل  أم دروع  - هشهشرس -و   هه ر – هشعشلبم ش  إلههللا ) هعكل 

 هشررلئ    هش ررط هإلهررل   نل هررلف  ههرر شرر  أدررو ع  ههو فررق  و  ههعررلبض  و  هبشزيرر  و ه ررلطب  فرر   ههكرروي 

شحررل  هتب  رر  وكلفلرر    ررهدنلط  ههررا يب ذ   هنلحررث  هرر   هبؤلرر   هعلشرر  ههشبدرر  هههكرروي   هشعشررلبم  شؤكررت 

  هعلش  ههش ط   هشلئ   هلا.

 هررر   رررتوهللا هرررم (  هشرررنكوب  نلهف رررل  ه لهرررث  وكرررنه  4-3ةرررن   هشررردمج فررر  فقرررب  )وقرررت   هشرررت  هنلحرررث 

 .هلحقق شهطهنلذ هحهيل  هشعلهم  هشعشلبي  شحل  هتب    (6-3نعكل )   هإلت شا  لنقل

 نماذج من المباني المقامة على ساحل قطاع غزة 4-4

 تمهيد 4-4-3
  هشت  هنلحث ف  ةنم  ه زئل   ه   هقللم نلهزيرلب ذ  هشيت دلر  ههشو قر  و هشدعرآذ شحرل  هتب  ر   وةرن  

ر    هنلحرث شر  شل هم يهوفب إلههللا  هحرل ذ  هتب  رل   ههر  دوقعرذ إلرههللا  هف رل  ه رلد  و ه لهرث  ةرن  شك 

 هعشهل   ههحهيهل  و ههت إلل بمل  شعهشت   ه   هكلشيب   هعإل ل   ههقلط نعض  ه وب   دتشلا أك ب ف  

 رروب  شر  ههررلف  و ررذ / هنحرث  بررب  و رل  بررب ى همرنم  هشعررلهم  وكرنه   هح رروهللا  هر   رروب أإلرب 

 لطب   هشدعا   ه   هشحل   تىإللة نكل حله  تب  ل  ششل هشك   هنلحث ش   شعا شيت دلل  وتبس ش

 نل هررلف دعررلئمل  وكلفلرر  هررا ب  هررن كب   ه شعلرر  بمررل  وةررل حقررق  هبشزيرر  نعرركل كلشررل؟  هن رربم هشوقرر  ه

 هشذ شدلقعهمل إلههللا  هف ل  ه لهث ونه  ح ب  هشدم ل   هشهنع .تب    نعض  هشو هل   هه  ه

                                  

 مدتطرق الباحث خالل الفصل الخامس لوضع مطترح يحطق هذه الحالة ألحد التساجد الشهدرا قي قطاع غةا )مسجد الطبة(. 
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 )يحقق الرمزية والسيطرة في التكوين( السودانية -يمسجد الخالد 4-4-2
 الحالة الدراسية وصف 4-4-2-3

لعهبب ش ر ت  هإللهرتم شر   هشعرلهم  هشعشلبير   هعرميب  فر  شتيدر  ذرز   ويهشهر  بمرنم  هعرمب  هعشلبهرا  هششيرز  و 
شوقرر  هدعررلئا  هغبيررب  حيررث هررم بدلئررا فرر   ه مرر   هغببلرر  هعررلبع  هبعرريت نعرركل شقلبررل شنلعررب  ههش ررط   هشررلئ   

  وشعشلبيررر  ز تذ شررر  بودرررق ةرررن  ششرررل هطهرررب  رررت  شعله رررلذ هدعرررلئل  عرررب  أشهرررلبوأ هررر   رررب  شلئرررل نلبهفرررلع 
 هش  ت  وز تذ ش  عت  هت إلها ش   هش ط   هشلئ   وهشيرزم كعد رب ن ربم فر  شحلطرا  هقبيرب و هنعيرت  حيرث 

  هقطلع. ى أ ن  شز بً  شعشلبيل شمشل ههشهإل  ي  و هغيب شهإل  ي   ه  ش هو 
 تحقيق منهج المقارنة للحالة الدراسية 4-4-2-2

شعررلهم  ههر  نكرربذ نلهحلهرر   هتب  رل   ألوهرر  ) هبشزيرر  و ه ررلطب   شرل  هنلحررث  هرر   ربض ش شو رر  شرر   ه
( شقلبدر  نلهحلهرر   هتب  ررل   هشحهلر  )ش رر ت  هإللهرتم(  ونهرر  ههطرهع  هرر  أو ررا 1-4فر   ههكرروي ( فر   ررتوهللا )

د رلح فر   إلهلرلب ةرنم  هحلهر  و   رقلطمل  هر  أحرت هرا يب ذ  ه ى هعنا بي   هحل ذ  هعلهشل  و هحله   هشحهلر   وشرت
  هش ط   هشلئ  نلهد ن  ههعكل و ههكوي   هشعشلبم  هه  دوقعذ إلههللا  هف ل  ه لد  و هف ل  ه لهث.

:  توهللا شقلبد  بي   هحله   هشحهل  و هحل ذ  هعلهشل 1-4  توهللا  
 المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر نماذج للمباني المقامة في قطاة غزة )مسجد الخالدي(

ة 
ال
ح
ال

ي
ول
أل
 ا
ية

حل
لم
ا

 

 

 الحاالت العالمية

 
 مكتبة اإلسكندرية

   
 متحف الفن اإلسالمي دار األوبرا في  تينيريفه متحف الفنون المعاصرة

 نسبة تحقيق التشابه التعليق والمقارنة

يظهههر قههي جههدول التطابيههات أعههاله تحطههق تشههابه واضههح بههدن الحالههة التحلدههة )مسههجد 

والحههاالت الدبامههدة اللالتدههةو وهههذا مهها أكههد مفهههوم الرمةيههة والسههدطرا قههي الخالههدي( 

 التكوين التي التتسها الباحث قي هذه الحالة.

  كبدرا

  متومطة

  صغدرا

 تحقيق منهج التحليل للحالة الدراسية 4-4-2-1
 (  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :2-4ف   ه توهللا  ههله  ) توهللا 
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 الحالة الدراسية األولي نماذج من المباني المقامة على ساحل قطاة غزة المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

  Al-Khaldi Mosque-مسجد الخالدي  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

 ظهرتتدة الشكل اللام للتسجد بتكوين تراكبيو 

بطوا قي تشكدل الت ذية وأحجام الطباب التحدطهة 

ى هههذا الشههكل بالطبههة الرئدسههدة الكبههرىو وأعطهه

و وهههذا الثبههات يههاجم عههن ثباتهها وبمههوخا للتبنههى

 الحسدة الذاتدة لاشكال الهرمدة.الخصائا 

 ّ لل
ا

ن
و

 

األبهد  ون اللّه ماامهتخد تحطق لتصهتم التسهجد

ون األزبق مهع امهتخدام اللّه قي التكهوين عامهةو

وايدماجا  واضحا  و لتغطدة الطبابو محططا  تواقطا  

 .ىمع التسطح التائي التالصق للتبن

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

ذو تلابض جةئي مع  ىالتكوين التلتابي اللام للتبن  التواقق التلبدري

طبدلههة التسههطح التههائيو قالشههكل اللههام تتدههة بالثبههات 

والسههكون والسههدطرا متلابضهها مههع التسههطح التههائيو 

كههذلك ون والتلتهس قفدهتهها تواقههق مهع طبدلتهههو أمها اللّهه

 ا  امتهدادالتسهطح التهائي و معبطوا  ا  متدة تداخال    حطق

مجتوعة متدةا مهن  مؤكدا  الجرف التطام علدهو ياحدة 

األحامههدس الداخلدههة والخابجدههة لههةوابهو وعلدههه قههان 

التكوين اللام يلتبر مسدطرا على محدطه ظاهرا  بطهوا 

 قي قضائهو محططا الرمةية الشديدا قي تكوينه.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

تتدههههة التكههههوين الخههههابجي للتسههههجد بامههههتخدام  

الحجههههر األملههههس )الحجههههر الطدمههههي( لتكسههههدة 

الواجهات الخابجدة واألبضهداتو حدهث الكتلهة 

يلومههة قائطههة  ىبتجتلههها كسههدت بهههو متهها أعطهه

 للتسجد قي تكوينه اللام.

ء
ضا

لف
ا

 

المميأأزة مأأن مأأ ذن  هبعناصأأر ىللمبنأأالتشأأكيل العأأام 

م مهمأأأأأا لوقبأأأأأا   لواجهأأأأأة حقأأأأأق عنصأأأأأرام بصأأأأأريا

السأأأاحلية، حيأأأث االمتأأأداد الرأسأأأي للمأأأ ذن حقأأأق 

 تعارضا مع الخط األفقي المستمر للواجهأة البحريأة

ه ا المسجد علأى الفضأاء سيطرة  ك لكالمحيط به، 

عمأأا  بصأأياغته، وبأأروز وتفأأرده لمحأأيط بأأهالعأأام ا

 حوله من عناصر بقوة.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

مسجد الخالدي -األولي المحلية: الحالة 2- 4جدول  

/ 
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 )يحقق التوافق في التكوين( بغزة ميدآركفندق  4-4-1
 وصف الحالة الدراسية 4-4-1-3
 شرر   هفدررلتق  هعررميب  فرر  قطررلع ذررز   هشيررز لعهبرربحيررث  د رروم  إلش ررشرر  تب رر   ه فدررتق ةررو شيررتآلبك فدررتق 
ن ذ عررمب   لهشلرر    ه رره  فدرلتق وةرو يهنرر   بإل ررلئة ب قلر  ن ذ طررلن   ررلهش  فر   شلبهررا وه ررشلشا   هفدرتق
 هفدررتق  ررلم  بررتأ هدعررل  ةررن قررت   و شدطقرر   هشعررهل عررشلهللا ذرربب شتيدرر  ذررز ن نحررب ه هعررلطئ شه ررقل  هفدررتق لقرر 

ذبفر  وإلش   و عربي     هفدتق شلئهي لهم  أشبيك شهيو  تو ب  45   ه  ش لح   عبي  تودشل بهكهف 2111
 وشطل م. ش نًحل كبيًب  وشقلة   نل هلف  هههه هشل لذ قل    حهفل ذ كببى و ذ قل لذ كنه    و فدتقل 

 تحقيق منهج المقارنة للحالة الدراسية 4-4-1-2
 شل  هنلحث  ه   بض ش شو   ش   هشعلهم  هه  نكبذ نلهحله   هتب  ل   ه لدل  ) ههو فرق فر   ههكروي ( 

(  ونهررر  ههطرررهع  هررر  أو رررا  هعرررنا بررري  شيرررتآبك( شقلبدررر  نلهحلهررر   هتب  رررل   هشحهلررر  )فدرررتق 3-4فررر   رررتوهللا )
  و   ررقلطمل  هرر  أحررت هررا يب ذ د ررلح  هنلحررث فرر   إلهلررلب ةررنم  هحلهرر ى هحررل ذ  هعلهشلرر  و هحلهرر   هشحهلرر   وشررت

  هش ط   هشلئ  نلهد ن  ههعكل و ههكوي   هشعشلبم  هه  دوقعذ إلههللا  هف ل  ه لد  و هف ل  ه لهث.
:  توهللا شقلبد  بي   هحله   هشحهل  و هحل ذ  هعلهشل 3-4  توهللا  

 المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر (ميدآركنماذج للمباني المقامة في قطاة غزة )

ية
ان
لث
 ا
ية

حل
لم
 ا
لة
حا

ال
 

 

 الحاالت العالمية

 
 مركز التجارة العالمي بالبحرين

   
 مجمع الموجة السكني نتجع مارينا باي ساندزم أوساكا البحريمتحف 

 نسبة تحقيق التشابه التعليق والمقارنة

آبك يظهر قي جهدول التطابيهات أعهاله تحطهق تشهابه بسهد  بهدن الحالهة التحلدهة )قنهدق 

( والحههاالت الدبامههدة اللالتدههةو وهههذا مههن ياحدههة التشههكدل التطتههبس مههن التوجههةو مدههد

 والتواقق الوظدفي للفتحات باتجاه البحر.

  كبدرا

  متومطة

  صغدرا

 تحقيق منهج التحليل للحالة الدراسية 4-4-1-1
 (  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :4-4 ه توهللا  ههله  ) توهللا ف  
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 الثانيةالحالة الدراسية  المقامة على ساحل قطاة غزة نماذج من المباني المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 ArcMied Hotel-  ميدآرك فندق   
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

الشههكل اللههام لهههذا الفنههدق قدههه امههتترابية قههي 

حركهههة الصهههلود والهبهههوطو بتشهههكدل منشهههوبي 

الفندق  ىوهذا ما أعطمطتبس من شكل التوجةو 

مع الطبدلة التائدة و حدث لبد ته  تواقطا واضحا 

الحركههة التسههتترا مههن الطتههة للطههاع ومههن الطههاع 

 للطتة.

 ّ ال
ن
و
ل

 

األلههوان التسههتخدمة بالفنههدق حططههت تواقطهها مههع 

ون طبدلههة التسههطح التههائيو حدههث امههتخدام اللّهه

فنههدق واجهههات للالاألبههد  قههي عناصههر تشههكدل 

األزبق الفههاتح قههي الفتحههات  ونوخدماتهههو واللّهه

التوجودا قي الواجهات األمامدهةو محططها تواقطها 

 باديا للتشروع مع التسطح التائي.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تتدة مشروع الفندق بايدماج متدة مع طبدلة التسطح   التواقق التلبدري

وكهذلك شكل الالتائي التطام بجوابهو حدث التواقق قي 

التصهههاعد والهبهههوط التطتهههبس مهههن الطبدلهههة التائدهههةو 

ون األبهههد  واألزبق التشهههابه للتهههاء أكهههد ههههذا واللّههه

طق التواقق الوظدفي من خالل الواجههات  التواققو وح 

دات التتتهدا باتجاهههو وههذا التطلة على البحر والفريه

مهها جلههل التكههوين التلتههابي متواقطهها بشههكل كامههل مههع 

طبدلة التسطح التائيو وعنصهرا بصهريا بئدسهدا قهي 

 الواجهة الساحلدة لتدينة غةا.

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

تتدههةت الواجهههات التلتابيههة بالنلومههة الفائطههة  

وذلهك  ومحططة تواقطا مع طبدلة التسهطح التهائي

المههتخدام الحجههر الطدمههي األملههس قههي تكسههدة 

الواجهههات باإلضههاقة لةيههادا يسههبة التسههطحات 

حطهق الفكهرا مها ههذا والةجاجدة قهي الوجههاتو 

 التجريدية التطلوبة قي تشكدل التوجات.

ء
ضا

لف
ا

 

خهه  السههتاء الصههاعد والهههاب  التتثههل لحركههة 

قضهائه  ىالتوجة بالكتلهة الرئدسهدة للفنهدق أعطه

مههههدطرا ملحوظههههة علههههى محدطههههه السههههاحليو  

امتخدمها التصتم خلطت قضاء  ىوالخطوط الت

خابجي مستتر وغدر منططع قي محد  الكتلهةو 

 متا جللها عنصرا  بئدسدا قي تشكدل التحد .

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ ىهل حقق المبن  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

آرك ميدفندق  -الثانية: الحالة الدراسية 4- 4جدول  

/ 
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 في التكوين( التعارض)يحقق  بغزة المتحففندق  4-4-4
 وصف الحالة الدراسية 4-4-4-3

ش شو ر  شر   قرلم ب شر  وحفر  شدن هطهق فكبها ش  قبل أحت  همو    هرنم هبت  للً  فدتق  هشهحذ ل  ه شلم 
وكرنه  فر  فكرب  ه رشلشا  ههر    هشرتذ  وبذب ف   بهرمل ههش هشر    ه  شت ب  عبي   لشلً   هشقهدللذ  هدلتب 

  ههر  ن ربي  ههكويدرلذ وكرنه   ه  وهحتم  هح لب  هشفربوض  هر   هقطرلع ه لت    هإلت م  هشو ت و هإللشلذ  ه 
هشبكررز   هفدررتق   هيهحرروهللابمررت  هبررب ز  شررق ةررنم  هحهررلب  شعل ررب   هبرربوح  و ه قررلف   رر   هشرروبوث  ههب  رر  هعبررب

 م.2111-م2007لحهه  دعلطًل  قلفلًل و  هشل لًل وهبفيملًل  وهيهم هبعلحا ه لئز   ألذل إلل  هتوب  

 تحقيق منهج المقارنة للحالة الدراسية 4-4-4-2
 شرررل  هنلحرررث  هررر   ررربض ش شو ررر  شررر   هشعرررلهم  ههررر  نكررربذ نلهحلهررر   هتب  رررل   ه له ررر  ) ههعرررلبض فررر  

نلهحلهر   هتب  رل   هشحهلر  )فدرتق  هشهحرذ(  ونهر  ههطرهع  هر  أو را  هعرنا ( شقلبد  5-4 ههكوي ( ف   توهللا )
د لح  هنلحرث فر   إلهلرلب ةرنم  هحلهر  و   رقلطمل  هر  أحرت هرا يب ذ  ىبي   هحل ذ  هعلهشل  و هحله   هشحهل   وشت

  هش ط   هشلئ  نلهد ن  ههعكل و ههكوي   هشعشلبم  هه  دوقعذ إلههللا  هف ل  ه لد  و هف ل  ه لهث.
:  توهللا شقلبد  بي   هحله   هشحهل  و هحل ذ  هعلهشل 5-4  توهللا  

 المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر نماذج للمباني المقامة في قطاة غزة )فندق المتحف(

ثة
ال
لث
 ا
ية

حل
لم
 ا
لة
حا

ال
 

 

 الحاالت العالمية

 
 دار األوبرا في أسلوا

   
 جوجنهايم بلباومتحف  مسرح الفنون )البيضة( مكتبة )بحيرة( ماء كندا

 نسبة تحقيق التشابه التعليق والمقارنة

التطابيههات أعههاله تحطههق تشههابه واضههح بههدن الحالههة التحلدههة )قنههدق يظهههر قههي جههدول 

التتحف( والحاالت الدبامدة اللالتدةو وهذا ما أكد مفههوم التلهابض قهي التكهوين التهي 

 التتسها الباحث قي هذه الحالة.

  كبدرا

  متومطة

  صغدرا

 تحقيق منهج التحليل للحالة الدراسية 4-4-4-1
  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :( 6-4ف   ه توهللا  ههله  ) توهللا 
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 الثالثةالحالة الدراسية  نماذج من المباني المقامة على ساحل قطاة غزة المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Al-Mothaf Hotel -فندق المتحف  
 الدراسات التطبيقية العملية الدراسات الوصفية التحليلية

كل
ش
ال

 

بخطوطههه التسههتطدتة  ىاللههام للتبنهه الشههكلتتدههة 

مسهههتخدما  والطائتهههةوكتلتهههه الضهههختة وزوايهههاه 

الكتلة التستطدلة بطوا قي التصتدمو متا زاد قهي 

و محططهههها شههههكال ىقههههوا بمههههو  وثبههههات التبنهههه

متلابضا مع التسهطح التهائي ومسهدطرا  علدههو 

 .بالطوا والضخامةلطدا إحساما  و م

 ّ لل
ا

ن
و

 

 وبالتكسههدة الخابجدههة اللههام للفنههدق تههلثرون اللّهه

الهههداكن علهههى طهههول الواجههههات قسهههاد األصهههفر 

ون الهههداكن الصهههامت علدههههاو ههههذا اللّهههومهههدطر 

الجهههاف يبتلهههد بشهههكل كبدهههر عهههن التواقهههق مهههع 

التسطحات التائدهة بهل يخلهق تنهاقرا  كبدهرا  جهدا  

 عنها.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

 الصابمة والصهلبة هتشكدالتو اتهتكوينقندق التتحف ب  التواقق التلبدري

ون وطريطهههة مههن ياحدهههة اللّههه عهههن التهههللوفخروجههه و

حطهههق تلابضههها ظهههاهرا مهههع طبدلهههة  تشهههكدل قتحاتهههه

التسطح التائي التطام علدهو وتلكهد ههذا التلهابض مهع 

ون األصهفر الهداكن كهذلكو خالل التلتس الخشهن واللّه

وبههذلك تلكههد التلههابض الكلههي للتكههوين التلتههابي بههدن 

وبهههدن محدطهههه مهههن مسهههطحات مائدهههة  قنهههدق التتحهههف

 وخلفدات طبدلدة. ينات ملتابيةوتكو

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

صهههلب وثابهههت متهههلثرا  بشهههكل امتهههدت الواجههههة 

بشههكلها ويههوع تكسههدتهاو حدههث امههتخدمت قههي 

تكسههههدتها الطصههههابا االيطالدههههة ذات النتههههوءات 

البابزا والتلتس الخشنو وبذلك يوجد تلهابض 

الخشهن والتسهطح التهائي  ىما بهدن ملتهس التبنه

 األملس قي محدطه.

ء
ضا

لف
ا

 

التنتظم والتتدة بالخطوط  التشكدل اللام للتبنى

الرأمدة واألقطدة التهي امهتخدمها التصهتم خلهق 

ههدبك  قضههاء خههابجي مسههتتر وغدههر منططههع وم 

ببساطةو وهذا أكد على مدطرا الفنهدق علهى مها 

حوله وصداغة قضائه بشكل يحطق صوبا ذات 

 طابع متدة على طول الساحل قطاع غةا.

  التواقق من خالل التلتس

  الوظدفيالتواقق 

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

فندق المتحف -الثالثة: الحالة الدراسية 6- 4جدول  

/ 



 

 -145- 

 (المائي للتكوين المعماري المسطحتخلل )يحقق  منتجع النور 4-4-1
 وصف الحالة الدراسية 4-4-1-3

شحربب  ده رلبيم  أب هر  هر   أقرلم  حيرث قطرلع ذرز لعهبب شده    هدوب شر   كبرب  هشدرلطق  ههبفيملر  فر  
نعرري     هنرلب  رموه   هو رروهل  ههشده ر  شر  عررشلهللا و دروب  هقطرلع  ولهررم  آإلرن ً كشهردفس شمرم و رر  ههقطرلع  

 هعررلب هبفيملرر    وش شرر شه ررب كررب  قرتم  كرنه   و ألطفررلهللا هشده ر  ش ررلحلذ إلهررب   شفهوحر  وش ررلن  ههنررلهغي  
هشوقرر  بررتشج  هش ررطحلذ  هشلئلرر  نقررو  فرر   دل ررب   وقررت  ةررهم ش ررشم  إلل رر  عررلهيملذو و ررت   ه ررلذ  لئهلرر  

Landscape  ههشده  . وشحبن   هش  ششيز مل  هقطلعض ششل  عه أةلهم لعهتم  نا هوب  ونه 

 تحقيق منهج المقارنة للحالة الدراسية 4-4-1-2
 هشرلئ  هههكروي    هش رط  بض  هنلحث ش شو   ش   هشعلهم  هه  نكبذ نلهحلهر   هتب  رل   هب نعر  )هإلهرل 

( شقلبد  نلهحله   هتب  ل   هشحهلر  )شده ر   هدروب(  ونهر  ههطرهع  هر  أو را  هعرنا 7-4 هشعشلبم( ف   توهللا )
د لح  هنلحرث فر   إلهلرلب ةرنم  هحلهر  و   رقلطمل  هر  أحرت هرا يب ذ  ىبي   هحل ذ  هعلهشل  و هحله   هشحهل   وشت
 عشلبم  هه  دوقعذ إلههللا  هف ل  ه لد  و هف ل  ه لهث. هش ط   هشلئ  نلهد ن  ههعكل و ههكوي   هش

:  توهللا شقلبد  بي   هحله   هشحهل  و هحل ذ  هعلهشل 7-4هللا  تو   
 المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر نماذج للمباني المقامة في قطاة غزة )منتجع النور(

عة
اب
لر
 ا
ية

حل
لم
 ا
لة
حا

ال
 

 

 الحاالت العالمية

 
 قصر الحمراء

   
 مكتبة فيرجيليو باركو فيال الشالل معبد اللوتس

 نسبة تحقيق التشابه التعليق والمقارنة

يظهههر قههي جههدول التطابيههات أعههاله تحطههق تشههابه جةئههي بههدن الحالههة التحلدههة )منتجههـع 

التائي للتكوين  التسطحمفهوم تخلل  أوجدالنوب( والحاالت الدبامدة اللالتدةو وهذا ما 

 التلتابي التي التتسها الباحث قي هذه الحالة.

  كبدرا

  متومطة

  صغدرا

 تحقيق منهج التحليل للحالة الدراسية 4-4-1-1
 (  يهم طبح  ههحهلهذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق  نلهش ط   هشلئ :8-4ف   ه توهللا  ههله  ) توهللا 
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 الرابعةالحالة الدراسية  نماذج من المباني المقامة على ساحل قطاة غزة المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر

 

  

 Al-Nour Resort-منتجع النور  
 الدراسات التطبيقية العملية التحليلية الدراسات الوصفية

كل
ش
ال

 

التههائي بكثههرا داخههل التسههاحات  التسههطحظهههر 

التفتوحة للتشروعو حدث تتدةت أحواض ههذه 

التسطحات التائدة بلشكال أمدبدة غدر منتظتهةو 

مهههاعدت علهههى تهههداخل ههههذه التسهههطحات مهههع 

 الطبدلة التحدطة بها بطوا وإبداع.

 ّ لل
ا

ن
و

 

تههلثرت كثدههرا  بههللوان التههواد األلههوان الظههاهرا 

التستخدمةو قاألحجاب الصخرية جللت األلوان 

ون الحجهههري قهههي عهههدا اللّههه ىداكنهههة واقهههرب إلههه

أمهههاكنو أمههها األلهههوان التسهههتخدمة قهههي أبضهههدة 

األحههواض وحواقههها قكايههت زبقههاء قريبههة جههدا 

 من طبدلة التسطحات التائدة.

 للتكوين التحليل العام طبيعة العالقة بالمسطح المائي

ق
اف
تو

ال
 

تتدهههة منتجهههع النهههوب بغنهههاه باللناصهههر التائدهههة حدهههث   التواقق التلبدري

تواجههدت بطههوا قههي اغلههب أجههةاء التكههانو متهها مههاعد 

على صداغة الفراغات بصريا من خالل االيلكامهات 

التحببة والتترات التائدة التتداخلة والجسوب الللويهة 

واألحامهدس الناتجهة التتدةاو وبوحدها مهع األصهوات 

و وبد دههها باللتهههل علهههى تطلدهههل دبجهههات الحهههرابا اعنهههه

ايدماجا وتداخال حطق  ه ا ،المائيةالمسطحات  بامتخدام

و مسههتغال اللناصههر متدههةا  مههع الطبدلههة التههي أقههدم بههها

 .الطبدلدة قي التحد  لصداغة التكوين التلتابي

  التواقق التجريدي

  التواقق من خالل االيلكاس

  التواقق من خالل التداخل

  ونالتواقق من خالل اللّ 

س
لم
لم
ا

 

التلتس الظاهر على اغلب مواقع التشروع هو  

لخشهههههن بسهههههبب امهههههتخدام الحجهههههر التلتهههههس ا

و  سبهدن التلتهمها هذا خلق تلابضها  الصخري

التسطحات التائدةو غدر أن شدا هذا التلهابض 

كسههرت بامههتخدام  الههبالط الفسدفسههائي األملههس 

 قي أبضدة األحواض وحواقها.

ء
ضا

لف
ا

 

تتدةت قضاءات منتجع النهوب باالمتهداد األقطهي 

مع وجهود  واالحتواء الداخلي للناصر التكوينو

بل  الفضاءات الشبه مفتوحة أمفل الجسهوبو 

ة للتنتجع من الخابج قفهي ههذه أما النظرا اللام

الصوبا يتشكل الفضاء بطوا من صهداغة الخه  

 األقطي الطويل وعناصر التشجدر الترتفلة.

  التواقق من خالل التلتس

  التواقق الوظدفي

ض
ار
تع
ال

 

  التلابض الكلي من خالل التكوين

  التلابض الجةئي من خالل التكوين

 رمزية وهيمنة في محيطه؟ هل حقق المبنى  ونالتلابض من خالل اللّ 

  ال  يلم  التلابض من خالل التلتس

منتجع النور -الرابعة: الحالة الدراسية 8- 4جدول  

/ 
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 نتائج التحليل للحالت المحلية 4-4-6
  و   رهدنلط يزإلب قطلع ذز  نلهعتيت ش   هشعلهم  هشعشلبير   هششيرز   ن ذ  هقلبهلر  ههتب  ر  و ههحهيرل

  هعهش .

  هشعشلبيرررر   هشحهلرررر  نلهقطررررلع شرررر   أل شررررلهللا  هعلهشلرررر  فرررر   هعتيررررت شرررر   هشحررررتت ذ هعررررلنا  أل شررررلهللا 
  هن بي  و ههعكيهل  بذم هعذ   شكلدللذ  هشحهل  و هح لب  هإللدق.

  هعشرررل  هررر    ن ذ  هقررر  شنلعرررب  نلهش رررطحلذ  هشلئلررر   صمررروب هكويدرررلذ شعشلبيررر  شحهلررر  ششيرررز
 هإللب يي . للذ   هن كب   ه شعل  هه كل   هشحهيي  و هزو ب  

 هشرلئ   ونهر  بذرم  رتم و روت ش شو ر  شر   لهش رط  ةهشلم  هش ششي   هشحهيي  بإ ب    هعشرلب  ن 
  هشحتت ذ  هو هح  هش ل ةن   هعشل.

   هشلئ .  هش ط  هقتب   ه    بت ع  همدت   و هعهوم ف   هعشلب   هشحهل  بو  ط   ههعلشل ش  

 شررر  قبرررل  هرررزو ب نرررلههكوي   هشعشرررلبم  هشلئلررر  تشرررج  هش رررطحلذ ن ررربب    ح رررلس نلألهفررر  و ههشيرررز
 و هشبهلتي  ههشعلهم  هشحهل  شوه   ههحهيل.  

 خالصة الفصل الرابع 4-1

 ( ذز  قطلع ) ههتب     هشكلد   هحتششل هم طبحا إلههللا  هف ل  هب ن   ههعب   ه  خلا ستُ ا

  هبيئرر  و قرر   ذررز  هقطررلع  ه غب فلرر   هشقوشررلذ  فه ررطي  وقطررلع ذررز   رر  هلبيإللرر  دبررن حيررث هررم  رربت )

(  وشر   رم هطربق  هنلحرث ذرز  قطرلع فر   ه لحهل   هبيئ  هو  ا  هه   هشعوقلذ  ذز  قطلع ف   ه لحهل 

ههشدم لرر   هشهنعرر  فرر   ههحهيررل  ههرر  قررلم  هرر  أ ل ررمل بهحهيررل  هحررل ذ  هتب  ررل   هشحهلرر  وةرر  شدم لرر  

دشرلنا شر   هشدعرآذ  هشعشلبير   هشه رق   ههحهيل  و إلههم  هنلحث ةن   هف ل بتب  ر  شدم ل   هشقلبد  و 

  ها بةررررل نلهش رررط   هشررررلئ  فرررر  ه ررررشلشمل ىهه رررلحل  هغررررزم و  طررررهع  هرررر  هكويدلهمرررل  هشعشلبيرررر  وشررررت

 .   هشحهل  هشعشلبي لذش هإله ل أةم  هها يب ذ  هدله       هق   هش ط   هشلئ  نلههكويد
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 الخامسالفصل  1
المأأائي فأأي العمأأارة المحليأأة )سأأاحل ودمأأج المسأأطح آليأأات تطأأوير 

 قطاة غزة كحالة دراسية( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هشميت 5-1
 هشكلدللذ قطل لذ  هبدل   هشحهل  5-2
 .شقهبح ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل  5-3
  هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل  )ش  ت  هقن (  هش ط  وتشج دشونا هطبلق  ههطويب 5-4
  هإللشسإله    هف ل  5-5

 المقدمة

على الشكل والتكوين المعماري  أثر المسطح المائي  
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

الشكل والتكوين 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

ر دراسة وتحليل ألث
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

ألثر دراسة نقدية 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
 قطاع غزة
 

 
 الخالصة

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 

 

 الخامسالفصل 

 

 الخالصة

 الفصل السادس

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
)ساحل قطاع غزة 
 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

 يتائج الدبامة 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 
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 تمهيد 1-3

ه رل تم  ربي   هدشرو  ةرن   هدشرو   ه  هطوب  هعشرلب  و هبدلرل  فر  قطرلع ذرز  يه را دحرو شدحدر
  ونه   ه   هبذم ش  و قه لتللً  و  هشل للً  نو أةشل  ق وى هههبل  حل لذ  هقلطدي  نلهقطلع ف يوهو للً 

عررت  وطررا   هح ررلب  هررنم يإلدررق  هقطررلع شدررن  ررت   رردو ذ وكررنه   هحرربوب  هشههلهلرر   هلررا  وششررل  رربق 
عبي   لحه  هيق  ذهب شنلدلا  هشمش  وشعلبيعا  بتم إلههللا  هف ل  هب ن  فل  قطلع ذز   نلب     

 هب ئررت  هه ررا دحررو   ه ررلهللا نلهش ررط   هشررلئ  و ررلحل  هنحررب  ةررن  كهررا أكررت أةشلرر  وهرر  شقهرربح  شهرر  
شر   - رلحل قطرلع ذرز  كحلهر  تب  رل  - هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل   هش ط  وتشج آهللذ هطويبيدلقش 

أو  هششكرر  بن ررلط  هوبيررتةل هررا  شرر  طرربح  دل ررب ةررن  حيررث   شكلدلررلذ  هشهرروفب  فرر  ت إلررل  هقطررلع 
 هشقهبح وأةت فا وأنعلت هحقلقا وكلفل  هدفينم  وش   م نكب أةم  هدهلئج  هششك   ديمل وهح يهمل ه شلشلل 

 هرر   حررت  هشعررلبي   هررتشج وهطررويب  هش ررط   هشررلئ  وحهررلبيل همررن   هشقهرربح  نل هررلف  ههطبيررق  شهرر 
 ف  قطلع ذز ....  هقلئش 

 97ةالبناء المحلي اتات قطاعيكانإم 1-2

يهشهررر  قطرررلع  هبدرررل  "و هح رررلب   ق هررر   هررربذم شررر  كرررل  ه رررعونلذ  ه لل رررل  و  قه رررلتل  و هههررريي
شكلدلرلذ  لهلر    رو    أو شر   مر   شر   مر   هإلبرب ذ و هقرتب ذ  هنعربي و  دعل  ف  قطلع ذرز  نقرتب  و  

وشو كنرر  كررل شررل ةررو   هإللشررلذ و هشررو ت  ه تيررت علشررل شرر    ررهإلت م  أل ررلهيب  هشهطرروب  فرر    دعررل   و هه
ويب   نه  ههر  هرب كم  هإلبرب ذ  ض تيت ف   هعلهم  ونه  نلهقللس و هشقلبد  ش   هشحل    قهلش  هفه طي 

و شق  هشوبوث  هحهلبم  هشعشرلبم  هرنم ههشهر  مل قطلع  هبدل   بب  دو ذ طويه   هطويه   هه   كه ب
 هنعبي   و   ش   هشمدت ي  و هشعشلبيي  أو  هفديي  و هعشله   هشلةب     كشل ههشيز  هإلبب ذ98"نا فه طي 

بهدوع إلببهمل كو   هعتيت شدمم  شل ف  توهللا ش لوب  و كه ب إلبب ذ كبيب  و دفهلح  ه  أ لهيب  تيت   
كشل هشيرز  هعتيرت شر   هشعشرلبيي  نل دفهرلح  هر   ه لةرلذ شعشلبير   لهشلر  شعل رب  وهرا بةم بمرل  ونهر  

هقهلئمم فهب   هتب    ف   هتوهللا  هغببل   و  لعهبب نه   هبلًل نلهشطهق هن لشكر     رهفلت  شر  ةرنم لعوت 
  هه بب  وهقديدمل ف  شل يدل ب  هو ق   هشحه .
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 الخبرات واإلمكانات البشرية المحلية 1-2-3

ههشيرز يهوفب ف  قطلع ذز  هشكلدلذ وإلبب ذ نعبي  شهئش  نلهد ن  هح م قطلع  هبدرل  و  دعرل   برل 
ةنم  هإلبب ذ نادمل ز ئت     حل   ةن   هقطلع ششل أ مم ف  ة ب  ةنم  هإلبب ذ شؤقهًل ههعشل ف  نعض 
 هتوهللا  هغدلر  و ههر  هعرمت دمهر   شب دلر  ش رل توهللا  هإلهريج  هعببر   ولشكر   هقروهللا نرا   هإلبرب ذ  هنعربي  

هح  و هح ررب و  دعررل  و هرر  بأ ررمل  هشمدت رري  شرر  كلفرر   ههإل  ررلذ وفديرر    دعررل  نلهإلب ررلد   هش رر
لشكررر  أ   هشمدت ررر   هرررتلكوب و هفديررري   هشمرررب و ههعرررطينلذ نشإلههرررذ  هطررربق و أل رررلهيب ههرررلف   شعرررتد  ه

هدمض نقطلع  هبدل   هشحه  ن وب  كبيب  وإلل   هن  شل هرم وهر  شعرلييب وشحرتت ذ وهعربيعلذ  وبفر  
هو  ررل هبفرر  هبدررل   و  ررهشب بي   هكفررل   ةررنم  هإلبررب ذ نل ررهشب ب ههو كررب أإلررب شررل هو ررهذ هررا هكدوهو لررل  

 وهوهل  أةشل  ش لةش  ةنم  هإلبب ذ ف   شهل   هبدل   هحهلبم  هشعل ب. تب    هو   و هشعلبك 

 التقنيات وأساليب البناء 1-2-2
 رربذ  هعررلت  أ  ههنرر  هقدلررلذ   دعررل  طبلعرر   ههعلشررل شرر   هشررو ت و هإللشررلذ  هش ررهوبت   فكررل شررلت  أو 

و آل ذ  هإلل رر  هههعلشررل شعمررل فرر  أ دررل   شهلرر   ههعررييت و ههعررطيب  وةررن  إللشرر  يررهم   ررهيب ت  هشعررت ذ 
هش   ه للق  هطبلع  هعشهل   ههطروب وش رليب  بوح  هع رب  حيرث يرهم  ههرتبب  هر  أم هقدلرلذ  تيرت  

ًل شررل هررهم نشنررلتب ذ هررتإلل ه رروق  هعشررل  و  لعررهبط نررا  هكررو   شهلرر   ههررتبيب  شهلرر  شدم لرر  فمرر  ذلهنرر
 هيهم   هلعلب  ههقدللذ و أل لهيب  ه تيت  ف   هبدل  ن ب   و موه . فبتل  و فول 

 المواد والخامات المتوفرة 1-2-1

هعهبب  هشو ت  هإللم ش  دقلط  ههعذ  هكبيب  ف  قطلع  هبدل   هشحه  ن بب قه   هشرو بت  هطبلعلر  فر  
و هح رررلب قطرررلع ذرررز   و رررعون   ههو  رررل شررر  نرررلق   ألب هررر   هفه رررطيدل  ن ررربب  لل رررلذ   حرررهههللا 
وحهرر  ههرر     هشفرربوض  هرر  ذررز  وقطل مررل هررن  يررهم   ررهيب ت أذهررب شررو ت  هبدررل  وشررو ت  هإلررلم شرر   هإلررلبا

 ه ردل لذ  هقهيهرر  هرنعض  هشررو ت  هت إلهر  فرر   شهلر   هبدررل  و  دعرل  ةرر   ردل لذ هحويهلرر  هعهشرت  هرر  
 ههعرطيب وةدت ر   هررتلكوب   رهيب ت  هشرو ت  هإلرلم شر   هإلررلبا  و هر   هربذم شر  نهر  لعهبررب قطرلع  هبدرل  و 

و أل لث شدفهح   ه  كل شل ةو  تيت وهاه  ةنم  هشو كن  كدهي   طبلعل    هيب ت  هشو ت و هإللشرلذ شر  
و  (3-1) هإللبا هعتم هشكلدل     هشلت  ه   هشو ت و هإللشلذ  هشحهل   هغيب شهروفب   وههإلرة  ه رت وهللا 

  هبدل  و ههعطيب ف  ذز  وقطل مل.  أةم  هشو ت و هإللشلذ  هش هإلتش  هش  قطلع (5-2)
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 أةم  هشو ت و هإللشلذ  هش هإلتش  ف  قطلع  هبدل  و ههعطيب ف  ذز  وقطل مل.:  1-5 جدول
 صور توضيحية التعليق اسم مادة البناء

اإلســــــــمنت بأنواعــــــــه، 
ومكونات الخرسانة مـن 
ركــــــام نــــــاعم وخشــــــن 

 )حصمة ورمل(.

هعهبررب شررلت     ررشدذ شررلت  أ ل ررل  فرر  
أ شلهللا  هبدل  ف  شتيد  ذز  وشرت  وقربى 
 هقطررلع  و هغلهبلرر   ه ررلحق  شرر   هشنررلد  
ةرررر  شنررررلد  إلب ررررلدل   وةرررر  شررررلت  يررررهم 
  ررررررررهيب تةل شرررررررر   هإلررررررررلبا ةرررررررر  وشررررررررلت  
 هح ش   أشرل  هبشرل فمرو شهروفب شحهلرل  
ويرررتإلل    رررشدذ فررر  أ شرررلهللا  ههعرررطيب 

ش ررررل ق ررررلب   هرررت إله  و هإلررررلب   ألهررررًل 
   هشبشبيد  و  هق لب    لطلهلً .

 

مــــادة الحديــــد المبــــروم 
المســــــــــــــتخدم فــــــــــــــي 
الخرســــــانة المســــــلحة، 
ــــــــة  والجســــــــور المعدني
والمواســـير المســـتخدمة 
فــي المنشــلت المعدنيــة 

 والجملونات.

 هحتيررررررت  د رررررررب أ ل رررررر  فررررررر   شهلررررررر  
  دعرررل   وةرررو ش رررهوبت شررر   هإلرررلبا  و 

فررررر   عرررررلع شرررررؤإلبً    رررررهإلت م  هكشبوزيرررررذ
هك ررررررررلا  هو  مررررررررلذ  هإللب لرررررررر  و هفررررررررب غ 
 هت إله   ههعط  طلن   هدعوش   هشعتدلر  

 ناهو   شهدو  .

 
الطوب المفرغ، والحجر 
القدســـــــــــي بأنواعـــــــــــه 

، توحجـــــــارة الســـــــيليكا
 والطوب الحراري.

 هطرررررررروب    ررررررررشده   هشفرررررررربغ  هعد ررررررررب 
 هبئل ررررر   هشعررررركل ههفب ذرررررلذ  هت إلهلررررر   

كشرررررل ووحرررررت   هبدرررررل   أل ل رررررل  ههشبدررررر   
ه ررررررررهإلتم  هح ررررررررلب   ه ررررررررإلبي  هك ررررررررو  
 هو  مررررلذ  وكعد ررررب ن رررربم هعررررركيه  

 لحش   هو  م  ش   و شل  هزش .
 

الـــــــــــبالط اإلســـــــــــمنتي 
ــــــــ ، وكســــــــر ثوالموزايي

ــــــــــــو  الرخــــــــــــام والبرلت
والسـيراميث  نوالبورسال 
 بأنواعه.

ـــــــي تكســـــــيه األرضـــــــيات  يســـــــتخدم ف
والحــوائع، وهــي مــن المــواد التــي تــؤثر 

والنوعية في  ون المستخدممن حيث الل  
 تحديد طابع، وأجواء الفراغ الداخلي.

 
  هش تب:  يتم  شحشوت:  هشب    ه لبق.
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 .أةم  هشو ت و هإللشلذ  هش هإلتش  ف  قطلع  هبدل  و ههعطيب ف  ذز  وقطل مل : 5-2 جدول
 صور توضيحية التعليق اسم مادة البناء

الرخــــــــــام والجرانيـــــــــــت 
 والجرانيت الضوئي.

 
 

و ه ب ديررررذ شرررر  شررررو ت  ههعررررطيب  هبإلررررلم 
 هشمشرررررررررر  هدعوشهمررررررررررل  و شررررررررررلهللا أهو دمررررررررررل 
وهفل ررررررريهمل  ههعررررررركيهل   و هعهبرررررررب شررررررر  
 هعدل ررب  هشمشرر  فرر   هه ررشلم  هررت إله  
ههفب ذرررررلذ هن ههررررريذ  د رررررب  هفإللشررررر  

  ت إلل  هفب غ  هت إله .
الـــــــــدهانات بأنواعهـــــــــا 
وألوانهــــــــا المختلفــــــــة، 

 وأساليب تنفيذها.

نادو  ررررا وأهو دررررا ههرررروفب إللشررررلذ  هررررتةل  
 هشإلههف  و هشو ت  هشكشه  همل أ دل   شهل  
 ههدفيررررن  وه ررررهإلتم هقدلرررر   هحل رررروب فرررر  
إلهرر  وشررزا  ألهررو    و هررتةلدلذ  د ررب 

 أ ل   ف  أ شلهللا  هه شلم  هت إله .

 
األخشـــــــاب بأنواعهـــــــا، 
وطــــــــــــرق تشــــــــــــكيلها 

 ووظيفتها.

 ألإلعررررررلب شمشرررررر  فرررررر    دعررررررل   فمرررررر  
  ه رررررررررهإلتم  دعرررررررررل   هعرررررررررت ذ  هإلعررررررررربل

ههإلب ررلد   وأل شرررلهللا  ههعررطيب و ألبرررو ب 
و شرررررل  هزإلرررررلب   وةررررر  شرررررلت   شلهلررررر  
 ررتلق  هإلد رررل   وهبرربز أةشيهمرررل كرررنه  

 ف   دل    أل لث.
 

الجــبس ومكمالتــه مــن 
قوالـــــــــــــــب معدنيـــــــــــــــة 
وبالســــــتيكية، والمــــــواد 

 الداخلة في تشكيله.

الجــبس مــادة تشــطيب مهمــة جــدا  لمــا 
مـــــن عمـــــل تكوينـــــات بصـــــرية  تتيحــــه

جماليـــــة وخفيفـــــة وســـــريعة اإلنجـــــاز، 
تســتخدم فــي أعمــال التصــميم الــداخلي 
ــــــازل والمحــــــالت  ــــــي المن ــــــديكور ف وال

 التجارية والصالت والمطاعم.
 

  هش تب:  يتم  شحشوت:  هشب    ه لبق.

و هإللشررلذ  هشكشهر  هعشهلرر  وههروفب ههرلف  هشررل هرم نكرربم فر   ه ررتوهي   ه رلنقي  ش شو رر  كبيرب  شرر   هشرو ت 
هت إلهر  فر   ردل    أل رلث  هبدل  و ههعطيب و دل    أل لث ش ل  هطنقلذ  هعلزه   و ألقشعر   هشإلههفر   

وشكودرررلذ  أل شرررلهللا  ه رررحل  و هكمببلئلررر  وإلل ررر  أ شرررلهللا   هرررل    وك يرررب شررر   و ه رررهلئب و هف لف رررل 
 يب.    هلفلذ و هشو ت ههشعله لذ  هإلل   نا شلهللا  هبدل  و ههعط
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 تقنيات التصميم البيئي المستدام 1-2-4

ز هرذ هقدلررلذ  هه ررشلم و  دعررل   هبيئرر   هش ررهت م و هشرروفب ههطلقرر  و  ررهإلت م أدصشرر   هطلقرر   هبتيهرر     
يررهم هررت وهمل فرر   ألبوقرر   ألكلتلشلرر  و ألنحررلث  هعهشلرر  ت إلررل شؤ  ررلذ  ههعهررلم  هعررله   هشحهلرر   وبرربذم 

وةرو شر  ه رت ت وز ب  - تهيل هبعلتم هه شلم  هشنرلد   هشروفب  ههطلقر هطوب ةنم  هعشهل   هنح ل  و   ت ب 
قلشر  شعشلبير  وصلفلر  أ ل رل  فر   هعهبربو ههر    هم يهم هطبيق ةنم  هشفلةلم - هحكم  هشحه   هفه طيدل 

ن رروب  و هررح  و هرر  دطررلق شهحرروظ  ولعكررس نهرر  ف ررو  كبيررب  شررل برري  قطررلع  هنحررث   هحتي رر  هعشررلب  
م هرش  أدعرط    وهقدللذ   دعل   هبيئ   هش هت م و هو ق   هعشه   هحقلق  هشل يهم هدفين هعهش  ف   هعشلب 

 قطلع  هبدل   هشحه .

 المائي في العمارة المحلية المسطح ودمج لتطويرمقترح  1-1
   هعدل ب  ههعكيهل  فر   هعشرلب  هعهشت  هتب     هحلهل   ههاكيت  ه  أةشل   هش طحلذ  هشلئل  ف  ه ب 

 هششيرز   هشرلئ   هش رط شعل ب   شحهل  أم هقهلشل   إلل   أم  لش ض ةن  كها ل رهو ب   ةهشرلم بمرن   ه
  ف   ههعكلهذ و ههكويدلذ  هبديول  ههعشلب   هفه طيدل  كلشهً   و هشبهنط  نله لحل  ه  و ا  هإل روة

هب قر  و هشقوشرلذ  ه غب فلر  وكنه  هدشل   هبيئ   هعشب دلر   ه رلحهل   هغدلر  نرلهشوبوث  ههب  ر  و هحهرلبم  
و هطبلع   هششيز   ش هدتً  ف  نه   ه  تشج  هش ط   هشلئ  نقو  ف   هعشهل   هه شلشل   نه  كهرا بذرم 

 ه رميود  طرو هللا  أل رو م شل هعبض ها  هقطلع و ز هللا ش   شهللذ  ههتشيب و ههإلبيب ش  قبرل   حرهههللا 
 فه طيدل .و هنم هبهب  هلا هب    شهحوظ ههعشلب   ه  هشلهل 

 أهداف المقترح 1-1-3
تشرررج   يهحقرررق ةرررن   هشقهررربح فررر  هقرررب ب  ألةرررت    ههلهلررر   و ههررر  لطشررر  شررر  إلههمرررل  هنلحرررث ههررر

 هشررلئ  شرر   هبيئرر   هعشب دلرر   هشحلطرر  نررا  ونهرر  ههبهقررل  نلهشعررلهم  هشعشلبيرر   هشحهلرر    هش ررط هررا يب ذ 
 ههو وهللا بمل ههه لةلذ  هعلهشل . وة  كلههله :

 عكلهذ  ه شلهل  و  بت  ل  ههعشلب  ف  قطلع ذز .  بهقل  نلهه .1
 تشج  هعشلب   هشحهل  نلأل لهيب  هعلهشل  ف   ههعلشل ش   هش طحلذ  هشلئل . .2
 هعزيز فبة  ههدشل   هعشب دل  و   لت  هطويب  هبيئ   ه لحهل  ههعشلب   هشحهل . .3
 قطلع ذز . ههطوب ف   أل لهيب   دعلئل   هإلل   بإدعل   هشنلد   ه   لحل  .4
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   شهت ت دحو  هنحب ف   ههعكلهذ  هه شلشل   هشهب تف  ش  طبلع   هش طحلذ  هشلئل . .5
  هنرلب  هشقهرربح شبهكررز أ ل ر  هشزيررت شرر   هنحررث و ههطرويب فرر   ررللذ   هعهقر  شررل برري   هعشررلب   .6

 و هش طحلذ  هشلئل   ونه  ش  إلههللا  هشدمج  ألكلتلش  و هشدمج  ههطبلق .  هشحهل  

 مقترحال محاور 1-1-2
بدل ً   ه  شعطللذ  هتب  ر  و ههعبيرذ نلهشفرلةلم  هدصبير  ههتب  ر   وشرل هرم   هعب هرا فر   هعرق 
 هو ررف   ههحهيهرر  ههشعررلهم  هشعشلبيرر   هعلهشلرر   وشررل هررم  بهررا شرر  هعبيررذ نلهحررت  هشكررلد  )قطررلع ذررز ( 

  ل ررهإلهة  هنلحررث  ذ تب  ررلنررا كحررل  ن ذ  هعهقرر  نلهش ررط   هشررلئ  ههتب  رر   و ةررم  هشعررلهم  هشعشلبيرر 
 هق   هش رط   هشرلئ  شر   هشعرلهم  هشعشلبير   هشحهلر   وهروفيب  هقر  شنلعرب  شرل  شقهبح هطبلق  ههطويب

وتشرج  هش رط  طبلعل  كلدذ أم  دل ل   بمت  هطويب  بيدمل وشل بي   هش طحلذ  هشلئل  ف  شحلطمل
ههقطلع   هر  أ  يههرش   هشقهربح إلش ر  ههح ي   هطلن   هشعشلبم  ه لحه   هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل  

 شمش  ف  هطويب  هعشلب   هشحهل .و لةش     ش   بؤل  شحلوب لشك  ش  إلههمل  للذ 
 وهحققذ ةنم  هشحلوب ف   ت  دقلط  ة  شل يه :   

 شحوب  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي   هشعشلبم. .1

 شحوب  ههو فق ف   ههكوي   هشعشلبم. .2

 شعشلبم.شحوب  ههعلبض ف   ههكوي   ه .3

  هشلئ  هههكوي   هشعشلبم.  هش ط شحوب هإلهل  .4

 شحوب  ه وب    دعكل ل  ) ه وب   هكلشه ( هههكوي   هشعشلبم. .5

 محور الرمزية والسيطرة في التكوين المعماري  1-1-2-3

 رررهإلتم يرررهم     حيرررثههشدعرررا   هشعشلبيررر   هررر  أةشلررر   هفكرررب   هبشزيررر ه  شررر  و  رررب  هش رررشم  ههاكيرررت 
لهش ررطحلذ نش ررلطب شربهن   شعشلبير  ششيررز  ن ذ طرلن  بشرزم  ألقودرر شر   شهرا  ه عررل هعركيهل  شفربت ذ
 ررلطب  ةررنم  هشدعررا   هرر   هشحررل   هن رربم هشوقرر  هدعررلئمل   ىوكررنه  لقرروم  هش ررشم بتب  رر  شررت   هشلئلرر 

أ  ةرنم  ألشروب و   رهعلب ذ هنقر   رطحل  هن  هرم هد ر م  ب ينرت    وكلفل  ح وهللا ها ب ههرن كب   ه شعلر  بمرل
 ش  ش طحلذ نحبي  و دل ب شلئل . ش  شحل   هشبد فل  نلحهب 
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 ا   هشعشلبي   هشقلش   ه   ه لحلوهك  لحقق  هش شم  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي   هشعشلبم ههشدع
 نشب  ل     هنلب ذ  ههلهل : يهحقق فإ  نه أو  هشه ق  ههش طحلذ  هشلئل ض 

 ههكرروي  شرر  إلررههللا  هعرركل  هشدررهصم  هشكهشررل و هشقرربو  ههحقررق  هبشزيرر  و ه ررلطب  فرر   أول: الشــكل:
وب رروإلا فرر  شحلطررا  شرر  هشكلدلرر     ررهعلد    بن ررلط  و ررموه   ونهرر  ل ررل ت  هرر   نررلذ  هشبدرر

نلألعكلهللا  هشهطبف   ههإلش  ن ذ  ههعبيب ذ  هفه فل   ونهر  شر   هبيئر   هشحلطر   هشدصروب  أو  هبيئر  
  هشحلط   هششوة  و هشإلفل .

و  نل رهإلت م  ألهرو   ن ذ  هطرلن  ههحقق  هبشزي  و ه رلطب  فر   ههكروي  شر  إلرههللا  هه ر ن:وثانيا: الل  
وهصمربم ب ره  هرلم هاكيرت   ههر  هشيرز  ههكروي  نقرو   شرل حوهرا هشهعلبض  ه لبخ ههطبلعر   هشلئلر   و 

ل  ونه  كشلت  أحلتل  ف  هك ر  هإلت م  هإلب لد   هبلهل   ههشع و نلههاكيت  ه   أ هههلت    هشعد
  ألعكلهللا  هدحهل  و هه  بتوبةل هزيت ش   هقو   هبشزي  و ههعبيبي  هههكوي .

ههحقق  هبشزير  و ه رلطب  فر   ههكروي  شر  إلرههللا  هشهشرس نل رهإلت م  ههك رللذ ن ذ  ثالثا: الملمس:
 ه  طبلع   هش ط   هشرلئ  نو  هك  يهغهب  ههشبد لً قول  ً ها يب    هشهشس  هإلع   ه لبم  هنم لعط

 هفلئق   أو شر  إلرههللا  ههك رللذ  هدل شر   هشهشرس  ههر  هحقرق  درتشل ل شر  طبلعر   هش رط   هدعوش  
  هشلئ ض ويدهج  دمل هت إله ف   ههكوي   هشعشلبم ش  شحلطا ش   دل ب  هبيئ   هشحلط .

 ههعركيل  هشدرهصم ههحقق  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي  ش  إلههللا  هفهرل  نل رهإلت م  : الفضاء:رابعا
ششرل   لب   ش رهشب وذيرب شدقطر  فر  شحلطمرلإلطروط فهرل  إلرحيث ل وغ ةن   ههعركيل ههكهه   ن
هشحل  بمل وهفبتةل ن للذها  ش  هشكلدل  إلهق هرت إله   لطب  ةنم  هكهه   ه   هفهل   هعلم يؤكت 

 .ششيزً  ش   هفهل   هشحل  بهحقيق فهل  ذ عنا شفهوح  هؤكت ةن   هشفموم

 المعماري محور التوافق في التكوين  1-1-2-2

فرر  ةررن   هشحرروب يؤكررت  هش ررشم  هرر  إلهررق طررلن  هررو فق  ششيررز ههشدعررا   هشعشلبيرر  شرر  بيئهمررل  هشلئلرر  
    ررهعلب  شرر  نقررو   رر  طبيررق مررل هشحلطرر   ونهرر  شرر  إلررههللا   دررتشلا شرر   هبيئرر   هنحبيرر  و ههررت إلل في

و هه ررشلشل  هههكرروي  ل  لقهنررلس  هعتيررت شرر   هعدل ررب  ههعرركيهن ونهرر    ههإلفرر  بمررل وأ هعهررول   لهكويدلهمرر
 و هفهل .و    بتأ ش   هعكل  هعلم حه   هشهشس و هه   هنحبي  ش   هطبلع   هشقهبح



 

 -156- 

 للذ   ههو فق ف   ههكوي   هشعشلبم ههشدعا   هشعشلبير   هشقلشر   ويد    هش شم ف  نه     طبيق
 نلب ذ  ههلهل :نل  ه يهحقق  ه   ه لحل  أو  هشه ق  ههش طحلذ  هشلئل  ش  بيئها  هشحلط ض

  شرر   هبيئرر   هنحبيرر   و ههرر  هللا  هشقهن ررلعررك أل شرر  إلررههللايهحقررق  ههو فررق فرر   ههكرروي   أول: الشــكل:
 هنحبيررر   هشحلطررر  وهو فقرررل شهحوصرررل شعمرررل  وكرررنه    رررهعلب ذ   درررتشل ًل شررر   هطبلعررر  عطررر   هشبدررر ه

شقهررنس شر  عرركل  هشو ر   حيررث  لبهعركي  رهشب بي  فرر  حبكر   ه ررعوت و همبروط ههعركلهذ ن ذ   
 ش   هقش  ههقلع وش   هقلع ههقش  شحققل د لحل ف     ه لن  هبوح وطقس  هشكل .  هحبك   هش هشب 

 ألهرو   ن ذ  هقرر  شنلعررب  نلهش ررط   هشررلئ   يهحقررق  ههو فرق فرر   ههكرروي  نل ررهإلت م  ون:ثانيــا: الل ــ
هت إله وهإلفلل قولل و  ةن   هه    شحققل شعشلبي  ههكويدلذ  هف   وهتب لها و   ألزبق   هإلت م  هه   ش ل

و   ألبررلض كهررو  شحليررت كررنه  يهحقررق  ههو فررق شرر  إلررههللا   ررهإلت م  هه رر ههغللرر  شرر   هش ررط   هشررلئ  
 ودل   ألإلبى. يدتشج ش   هعدل ب  هه  

يهحقرررق  ههو فرررق شررر  إلرررههللا  هشهشرررس نرررلهه و  هههكويدرررلذ ن ذ  هو  مرررلذ  هز ل لررر   ثالثـــا: الملمـــس:
  حيررث أو  ههيهررلديوم أو أم شررلت  حتي رر  هعررلنا ةررنم  هشررو ت هو  مررلذ  هشدعررا  شرر   ألهشوديرروموكررنه   

و هدعوشرر  و هعررفلفل   شكودرر  بمررن  هررت إله شرر   هعطرر   ههكرروي   هعررلم  دطنل ررل نلههررادق و هإلفرر   هفلئقرر 
 إل لئة  هش ط   هشلئ  وهو فقل شعا.

إلررر   ه رررشل   ه رررل ت و همرررلن  يهحقرررق  ههو فرررق شررر  إلرررههللا  هفهرررل  نلههاكيرررت  هررر   : الفضـــاء:رابعـــا
 وكررنه  هش ررط   هشررلئ    طبلعرر  هررت إله و هررحل شرر   هفهررل عطرر  و هررنم ل هششل ررل هحبكرر   هشو رر  

 نل هرلف    هشلئ  اشحلط ش  لشهحوص هو فقلهفهل  وشلدحًل ه ش  طبلعها و  هشب بي ً  لً هحقيق  دتشل 
هللا  هفهل  ذ  هعنا شفهوح  ف  هاكيت  هعهقلذ  هن ربي  شرل بري   ههكروي   هشعشرلبم شكلدل    هغه 

 وشحلطا  هشلئ .

 محور التعارض في التكوين المعماري  1-1-2-1

 هر    هش رشم ؤكت   حيث ييعشلب ش ه للذ   ههكويدلذ ش   هشفلةلم  هشمش  ف   ه  شفموم  ههعلبض

ولشكرر  هاكيررت ةررن   ههعررلبض  ههررلم  و  ه زئرر  شررل برري   هشدعررا   هشعشلبيرر  و هبيئرر   هشحلطرر    بإلهررق  ههدررلف

نلهح وهللا  ه   دل ب هكويدل  ذيب شهو ئش  شر  طبلعر   هش رط   هشرلئ   شر  حيرث  ه ركو  و ه نرلذ  
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ب   ه رررهن  و هإلطررروط  هش رررهقلش    ألهرررو    هحرررلب  و  هفهرررل  ذ  هغيرررب شقررربو    ةرررن  لعهبرررب ه رررب   ههعشرررل

  هشحهل  وهاكيت  ه  أةشل  إلهق أفكلب ش لطب   ه   هو  م   ه لحهل .

ل  أو و هك  لحقق  هش شم  ههعرلبض فر   ههكروي   هشعشرلبم ههشدعرا   هشعشلبير   هشقلشر   هر   ه رلح

 نشب  ل     هنلب ذ  ههلهل : يهحققض فإ  نه   هشه ق  ههش طحلذ  هشلئل 

ههعركل  هشعشرلبم يهحقق  ههعلبض ف   ههكوي  نعتم و وت أم دوع ش  أدو ع   قهنلس  أول: الشكل:

ببرر  إلطرروط  ررعون  وكررنه    و ه بيررتمأفرره د ررت أم  قهنررلس هعبيرربم   هشررلئ  هش ررط  شرر  بيئرر  

 .ش  أم هبكيب ش  هب كيب  هنحب  و  هشل   و  م  هشبد

و  نلههعلشل ش   ألهو    هحلب   حيث يه را يهحقق  ههعلبض ف   ههكوي  ش  إلههللا  هه   ون:ثانيا: الل  

لهش رط   هشرلئ   ولهحر  م نودلر  نغربض دفر   ره   ههكروي   هشعشرلب  هش شم همنم  ههعلبهرلذ  هه  

و   ألحشرررب بتب لهرررا أ  أك رررب  ألهرررو    ههررر  هحقرررق هعلبهرررل هودلرررل شررر   هش رررطحلذ  هشلئلررر  ةررر   هه ررر

بهعرت ه   ه رلشه   هت كدر  ألهرو   مةرن  هوحعر و  و   أل روت  هرنم لعطر   دطنل رل نله ركو  وكنه   هه ر

 إلهق هدلفبً  كبيبً   تً   دمل. ههو فق ش   هش طحلذ  هشلئل  بل هنعكل كبيب    

يهحقق  ههعلبض ف   ههكوي   هشعشلبم ش   هش ط   هشلئ  ش  إلههللا  هشهشس  هن   ثالثا: الملمس:

 هح بيررر  و هت كدررر  هحقرررق هعلبهرررل شررر   هش رررط   هشرررلئ   وهقهرررل    هإلعرررد   فرررل   ههك رررللذ  ه لفررر 

  هإلت م  هشهشس  هإلع   د ب أ ل   فر  هحقيرق  ههعرلبض شرل  دعكلس شهشحا  هلاض حيث أ  

 .و هش ط   هشلئ   هدل م  ألشهس هشعشلبي  بي   هشدعا  

  ذهللا  هفهرل يهحقق  ههعرلبض فر   ههكروي   هشعشرلبم شر   هش رط   هشرلئ  شر  إلره : الفضاء:رابعا

 هشهت إلهر  و هغيررب شقرربو   ن رموه   حيررث   ررهإلت م  هإلطروط  هععررو ئل  فرر  ب رم إلرر   ه ررشل   كررنه  

  شررر  ك رررب حرررت   ه ررروب   هششهرررت  نعررركل أفقررر     ه رررلم دحرررو   شهرررت ت  هبأ ررر  هههكررروي   ششرررل لشك فررر

حرت   ألفقلر   ه نمةر هقهرل شر  بأ رل  لحهلا  ههكروي  ههر  شفربت ذ أفقلل فن بب  هإلهفل   هشلئل   هششهت 

  هشفبط .
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 المائي في التكوين المعماري  المسطحمحور تخلل  1-1-2-4

ههكويدررلذ  هشعشلبيرر  شرر   هشحررتت ذ  هشمشرر  فرر  ههررفل  ه هشررلئ    هش ررط هعهبررب  شهلرر  تشررج وهإلهررل 
ههرلف   دل رب   نلههو را ههر  بودق وطلن  ششيز ههشعلهم  هشعشلبي    ولشك   هح وهللا  ه  ةرن   هشعدر

شرر   بهشكلدلرر   ههررت إلل نعرركل شنلعرر وهحررتثشعشلبيرر  هحقررق   د ررللب و هه ررلدس شرر   هش ررط   هشررلئ   
 هش ط   هشرلئ  هن  هرو فب  حهرب م  هإل رلئة  هشلتلر  و ههعركيهل  همرن   هش رط   حيرث يرهم   رهغههللا ةرن  

و ههعرركلهذ  هشلئلرر   هبديولرر   هششيررز   ههرر  هشهرر   هشعررلةت  ذ ههررت إلل فرر  إلهررق ش شو رر  شرر   هشه لد ررل
  هش ررط ههعشررلب   هشحهلرر  وهاكيررت  هرر  أةشلرر   و هز ئرب وه ننررا نقررو  ههه ررشلم  هشعشررلبم  وةررن  لعهبررب ه ررب  ً 

  هشلئ  ف   للذهمل.

 ويهحقق نه  نشب  ل     هنلب ذ  ههلهل :

 هشدعررا   ونهرر  ههحقيررق  عرركلهو فقرر  شرر  ي ررب أ  هكررو  ش ررلب ذ وش ررطحلذ  هشررل  ش أول: الشــكل:

 كبب قتب ش  شفموم  ههت إلل  فلهشدعآذ ن ذ  هإلطوط  هش هقلش  يهنعمل ش لب ذ وش طحلذ شلئل  
 كنه  بدفس  ه وب . هحقق و  هشدحدل أن ذ إلطوط ش هقلش   و هشهعب   

 فق  شر   هش رطحلذ  ألهرو    ههر  هؤكرت شفمروم  ههرت إلل ةر   ألهرو   ن ذ  هطرلن   ههرو  ون:ثانيا: الل  

  فعدررت حررتوث  ههو فررق شررل برري  ش ررل ش شو رر   ألهررو    هنررلبت  و هه ررو   ألبررلض كهررو  شحليررت  هشلئلرر 
 و  ل مل  للذهمل وفمشمل.ش لب ذ( ف   هه   - هكهه   هبدلئل  و دل ب  ههت إلل  هشلئل  )أحو ض

  ةر   ههر  ه رروغ بذنر   هش رشم فر   ههعلشرل شر   دل رب  حهرو    هش رط   هشرلئ ثالثـا: الملمـس:

 دررل مٍ ن رربيلٍ  ةررلتٍئ و  هعهقرر   هإلل رر  نطبلعرر   هشهشررس  فررل  كررل   همررت  ةررو  عررل  هشررل  يد ررلب 
نعركل شهشروا ةتفرا هحتت أ هوب  بيرل   هشرل   أ ههغلل   أشل  لً فشهشس  د ب   حهو   لكو  أشه 
 نلبز .فلكو  شهشس  د ب   حهو   إلعدًل ونو دهو  ذ هحقيق  دنعلث  وذ إلبيب  هشل ض 

 نل ررهإلت ميررزت ت شفمرروم  ههررت إلل شررل برري   هش ررطحلذ  هشلئلرر  و ههكويدررلذ  هشعشلبيرر   : الفضــاء:رابعــا

 هفهررل  عطرر  وةررن  ل بيدمشررل   هشهب نطرر   هعهقررلذ  هن رربي    ونهرر  ههاكيررت هفهررل  ذ  هعررنا شفهوحرر 
 طبلع   ههت إلل نلهش ط   هشلئ . ه وغ ى أةشل  كبب   هعنا شفهوح
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 النعكاسية-الصورة الكاملةمحور تحقيق  1-1-2-1

ل هشرلت  ههكويدرلذ ه  بذن   هشعشلبم بإلهق  وب   دعكل ل  كلشه  ههشدعا   ه   رط   هشرل   هكرو  ن
دعكل را  هر   هش رطحلذ   روب  كلشهر  وشفموشر  همرن   ههكروي   درت  ههحقق ض حيثف "د    هشعشلبي  " هش  

شر  إلههرا    ههكويدلر   هكلشهر  هكشرلهللا  ه روب نل هإلت م  هش رط   هشرلئ  كشربآ  هعشرل  هر   ونه    هشلئل 
شعشلبي  هبتو شق وش  هد في  شه لويي  أحتةشل حقلق  و آلإلب  نرلب   ر   روب   هكويدلذوبنه  هدهج 

 شعكو    ه   هش ط   هشلئ 
 ويهحقق نه  نشب  ل     هنلب ذ  ههلهل :

 هكلشهر    هدملئلر  يهعرب  هعركل  هشعشرلبم توب  شمشرل فر  فمرم ه روب  هش رشم هه روب   أول: الشكل:
ررل هشررلت  ههكويدررلذ  هشعشلبيرر  " هش  ن فلقرروم و  هعرركل أكاد ررل   هكررب ذ و ألعرركلهللا  هبلهررلول    ف "د  

 رروب  كلشهرر  وشفموشرر  همررن   ههكرروي   دررت  ههحقررق هكشهرر ض حيررث  ونحل رر  ههرر شدقو ررلً  هررنم لعهبررب 
 . ه   هش طحلذ  هشلئل دعكل ا  

 ه رررروب   هكلشهرررر  ههشدعررررا   هشعشلبيرررر  بو  ررررط   هش ررررط   هشررررلئ  نحل رررر  ه  هصمررررلب  ون:ثانيــــا: الل ــــ
و   ألزبقض ونهررر  حهررر    ه رررن   هحلهررر   قررربب هههرررت إلل هش شو ررر  هودلررر  هبهعرررت  ررر  تب رررلذ  هه ررر

   ررره  ووهررروحل و   ألبرررلض هعطرررو ههإلفررر   فرررلألهو    هشهنليدررر  شررر  طبلعررر   هش رررط   هشرررلئ  و هه ررر
 شب ت  هش شم ش  ةنم  هحله .بنه  حقق يههشفموم   دعكلس و 

ه  شهشس  دل ب   حهو   ههش رطحلذ  هشلئلر  نو  هقر  شنلعرب  نطبلعر   ه روب   ثالثا: الملمس:
  أشررل  ههكويدررلذ  دعكررلس هشدعك رر  و وتهمررل  في ررب أ  لكررو  شهش ررمل دل شررل ودقلررل ههحقيررق أفهررل 

 هدررل مض هررزت ت ةررنم  ه رروب   فكهشررل  قهببررذ شرر  طبلعرر  شهشررس  هش ررطحلذ  هشلئلرر  ههشدعررا  هشعشلبيرر  
أو  ههيهررررلديوم أو أم شررررلت    ألهشوديرررومو ألهه و  هههكويدررررلذ ن ذ  هو  مرررلذ  هز ل لرررر  ونهرررر  نررر دقرررل ً 

و هدعوشررر     حيرررث هعطررر   ههكررروي   هعرررلم  دطنل رررل نلههرررادق و هإلفررر   هفلئقررر حتي ررر  هعرررلنا ةرررنم  هشرررو ت
 وه ل ت  ه   دعكل ا ن وب  ششيز . و هعفلفل 

 و  إللب لررر ه ةلإلطررروط فهرررل    فررر  هشدهصشررر هههكويدرررلذ  هشعشلبيررر  ههعررركيل  هعرررلم  : الفضـــاء:رابعـــا
 اعرركلهللا  هكررب ذ و ألعرركلهللا  هبلهررلول ك غيررب شدقطعرر  فرر  شحررل   هكههرر  هو  ش ررهشب   ررعوت  وةبوطررل ه
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قرررق  رررلطب  ةرررنم  هكههررر   هررر  حههه ررروغ  ررروب   دعكل رررل  كلشهررر  شقررربو   وشفموشررر  نعررركل  ررربي   و 
  شل حوهمل ش   دل ب. وهببز نقو ن للذها  وههفبت هفهل   هعلم  هشحل  بمل 

 المائي في العمارة المحلية )مسجد القبة( المسطح ودمج نموذج تطبيقي لتطوير 1-4

هلررر  ح رررب  هدقرررلط  ه رررلنق   هشرررلئ  فررر   هعشرررلب   هشح وتشرررج  هش رررط هطرررويب هه  هطبيرررق شقهررربح 
قبيرب ةرنم دفن ش  إلههرا ةرنم  هشفرلةلم  ل رل ت  هشهإل  ري  و هعلشر   هر  هونا  شه  ه  دش نحل   هه 

وي عهمررل  ه رر  شبدرر  ون ذ قلبهلرر  أ هرر  هههدفيررن  وبدررل    هرر   ررعون  هح ررل   هرربؤى  ههدصيبيرر   ه لفرر 
  هتب  ر   دعكل رل ( إلرههللا -لحقق  هحلهر   هتب  رل   هإللش ر  )هحقيرق  ه روب   هكلشهر    هنلحث  ه  شبد
 هشررلئ  بدشررونا شعشررلبم   هش ررط  هعشررل  هرر  هطررويب وتشررج     فقررت  ه ررا  هنلحررث ههرر ههحهيهلرر   هشحهلرر 

ث شرر  شحهر  قرلئم لحقررق ةرنم  هحلهرر   نحيرث يهشيررز ةرن   هدشررونا نعرت  إل ررلئة هكويدلر    ررهقلةل  هنلحر
وفيب دشرونا   شر  هرول شك فر  هشحروب  هإلرلشس -شقهبح ههطويب وتشج  هش ط   هشلئ  فر   هعشرلب   هشحهلر  

 لحلك   هعشلب   هعلهشل  ف  هطولعمل  هش ط   هشلئ  و  هغههمل ها أفهل   هغههللا. شحه 

 التعريف بالنموذج ) مسجد القبة( 1-4-3

 النموذج التطبيقيسبب اختيار  1-4-3-3
فرر  قطررلع ذررز    حيررث  بهررن   هحتي رر    دعررل  ش رر ت  هقنرر  شرر   هعهشررلذ  هششيررز   شبدرر  لعهبررب

 وب  هحت و هرح  كودرا  هبدرل   كنه    تنلهشعهم    هش   هعميب )قن   ه إلب (  و و ت دلل وهعكيهلل 
 هحرررذ   حرررهههللا  ه رررميود   هش ررربمكلدرررذ  إلرررل  يرررودس شدطقررر  شو  ررر ن ألوهللا  هرررنم لقرررلم  هررر  أب ض 

 ههش ط قلبهل   لهل  هتشج  ألفكلب  ههطويبي   كنه  ههوفب نلهش  ت  أو  هه ب  بمل  هبدل   هيمل ولشد 
رش   هشلئ   حيث يهشيرز  هش ر ت بإل رلئة هكويدلر  " ض ه رل ت  هر  هكروي  شقهربح )هحقيرق  ه روب  ف "د  

   دعكل ل ( بن لط   وبتو  أل  هكلهيذ ههلفل  شبهفع .- هكلشه 

 النموذج التطبيقيوصف  1-4-3-2
  لقرر   هش رر ت ذرربب شتيدرر  إلررل  يررودس فرر  شدطقرر   هشو  رر   ه ررلحهل   نررلهقبب شرر   ررت  طرربق

 بئل ل  شمش .
  ش  علطئ  هنحب  ه   هطبيرق  ه رلحه   هو  رل بري  شرتيده  إلرل  يرودس وبفر قبيب  هش  ت  

 بت إلها. عها شح  أدصلب  هشلب  و هزو ب  هني  لقتشو  هبؤيها و ه ه   ةن 
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 شوق  ش  ت  هقن  قبيب ش   هنحب  و لشع   ألق  .

 Google Earth :التصدب
  هق   هش  ت نلهعو بع  هشحلط .

 www.google.com:التصدب
 :  وب هوه  شوق  ش  ت  هقن  و هقها نلهعو بع  هشحلط .1-5عكل

 أ ل ررر  شررر   شرررلب  قنررر  نعررركل   شقهن ررر  ش ررر ت  هررر  عررركل قنررر   شهقررر  فلبذررر  شررر   أل شرررت  ه
و  بررت    فرر  لعهبررب  ألوهللا شرر  دو ررا شرر  حيررث  هعرركل  همدت رر  و   شتيدرر   هقررتس ه ررإلب  فرر  

 .فه طي 

  
 www.google.com:  ههكوي   هعلم ههش  ت شقهنس ش   شلب  قن   ه إلب .  هش تب: 2-5عكل

   رررذ وقطرررب  شهرررب   ررره   عررربشهرررب  شببعرررل ونلبهفرررلع  إلش رررشلئ  و عررربو  ش رررلح   هش ررر ت هبهررر 
  هإلتم ف  ه شلشمل  هإلب لد   هش هح  ن ش  نعكل ت ئبم  و شهب  بتو  أ شت  ت إلهل   و عبي 

 .ويه   هدحو أهذ ش ل   عب   دهلشهب ذ حه  إلش   و عبو   دهلشهب
 ههش  ت نعض  هشعله لذ هشد   تى  ه وذ  هنم يدهج ن بب  هش رلح   هفلبذر   هكبيرب  يو ت  

 ل. ه وهل  و ههقهيل ش  أ بة هشو لذ  هك بل   ل تذ  ه    ن هعكلهذنل هإلت م  ونه 

  
 :  وب بدوب شل  ههش  ت ش   هت إلل.  هش تب:  هنلحث.3-5عكل
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 التطبيق العملي 1-4-2
 هش ر ت وهحويهرا هكههر   ه لر   ألنعرلت  رمه   هفمرم   إلههللا ةنم  هشبحه   رلقوم  هنلحرث نعشهلر  دشن ر 

هلف  ش ط  شلئ  ف  شحل   هش  ت نحيث يهحقق  هغربض شر   هتب  ر     حيث يهم  هعشل  ه  تشج و  
  وشر  AutoCAD 2Dونه  ش  إلههللا  هبت  بب م  هشإلططلذ  دلئل   ألنعلت بو  ط   هببدلشج  هعميب 

  ش     رهعلد  ببرب شج شهقتشر  فر   شهلر  AutoCAD 3Dببدلشج  م هحويهمل هكهه   ه ل   ألنعلت  بب 
   ههح وهللا  ه   هدهي    هدملئل   هشب و .V-rayوشقنس  Sketch Up( ش ل Render هه ييب )

 المرحلة األولي باستخدام برنامج األوتوكاد ) نمذجة الحالة الدراسية( 1-4-2-3
 هت   ش   هشعهوشلذ  هشنكوب  هم  هعشل  ه  ب م ش ق   هش  ت نل هإلت م ببدلشج  ألوهوكلت    

 ف  و ذ  هحله   وكنه  ش  إلههللا  هبف   هه ويبم  هنم قلم نا  هنلحث.

  
 ههلف  ش ط  شلئ  ل ل ت  ه  هحقيق  ه وب   هكلشه .  هبت  بب م قن  ش ق   هش  ت كإلطو  أوه .

 المصدر: الباحث. في معالجة النموذج. : صور تبين آلية استخدام األوتوكاد4-1شكل

 ش  شلذ  ه ل   ألنعلت  شطلنق  ههحله   هتب  رل   ولصمرب بمرل   هحويل  هش لق   ألفقل  أ هم هه
  هش ط   هشلئ   هشحل .

 
 المصدر: الباحث. مجسم ثالثي األبعاد، مع إضافة مسطح مائي في محيطه. ى: صورة توضح تحويل النموذج إل1-1شكل
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 ) تكسية النموذج(  Sketch Upالمرحلة الثانية باستخدام  1-4-2-2
  نل رهإلت م برب شج  هكشبيروهب  هشهقتشر  ش رلSketch Up    و عرل يرهم ههرلف   هشرو ت    هرل  ذ

 هرر   ههكرروي   هعررلم  هشررب ت  ض ونهرر  ههح رروهللا هش ررط   هشررلئ   هشحررل  شحققررل هإلل ررل    دعكررلس
 .هحقلقا ف   هتب   

  
  هش تب:  هنلحث. ف  شعله    هدشونا. Sketch Up:  وب هبي  آهل    هإلت م 6-5عكل

 ) تصيير النموذج(  Sketch Up (v-ray)المرحلة الثالثة باستخدام  1-4-2-1
 شقررنس  هللا  نل ررهإلت م(v-ray)  هحل رروبل   يررهم  عررل دشررونا  هش رر ت أقرربب   هشهقررتم فرر   هدشن رر 

  وةرررن  لعطررر   هدهي ررر   هشب رررو   هإلل ررر  (Render)تب ررر   هو قعلررر  فررر   شهلررر   هه رررييب  هههررر  
  هشلئ  نلههكوي   هشعشلبم.  هش ط نلهش  ت نعت  شهل  تشج 

 
  هش تب:  هنلحث. ف   هح وهللا  ه   وب  قبب ههو قعل . v-rayشقنس  إلللب ذ وب هبي  : 7-5عكل

 المائي في العمارة المحلية المسطح ودمج نتائج المقترح التطبيقي لتطوير 1-4-1
هشيزذ  هدهلئج  هدملئل  ههشقهبح  ههطبلق  نلهح وهللا  ه   ههكوي   هشعشلبم  هشب ت هحقلقا  ونه  

ررذ  و هررنم أدررهج هكويدررل شعشلبيررل ششيررز ً بو  ررط  ههررلف   هش ررط   هشررلئ  ههعرركل  هشعشررلبم    بررذ   هش د  ن

شكلدل  ههلف     هشلئ  ههشعلهم  هشحهل  ف   هقطلع.  هش ط د ل   و  
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 المحوسبة النتائج التصويرية لعملية النمذجة 1-4-1-3

 هدهلئج  هإلل   نعشهل   هدشن ر   هشحو رن  هكرو  شإلب لهمرل  هر  عركل ش شو ر  شر   ه روب  حيرث 
 ههيهل     رهإلت م   هرل   و نا  هش  ت ف   ت  حل ذ  شدمل  هشدلصيب  هدملبي   شت  هنلحث هتب    دشو 

  ي   هطلئب(.- ههقطلذ  هشدصوبي  نعت   بهفل لذ ) ي   هدشه  أإلن  ههيهل  ناك ب ش  أ هوب  وكنه 

 
 )هقط  شدصوبي   شلشل ( هدشونا  هشقهبح 

 
 )هقط  شدصوبي   لدبل ( هدشونا  هشقهبح 

  هش تب:  هنلحث. :  وب هوه   هدهلئج  هه ويبي  هعشهل   هدشن    هشحو ن .8-5عكل
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 تحقيق منهج المقارنة لنتائج دمج المسطح المائي بالنموذج المقترح 1-4-1-2
 شرررل  هنلحرررث  هررر   ررربض ش شو ررر  شررر   هشعرررلهم  ههررر  نكررربذ نلهحلهررر   هتب  رررل   هإللش ررر  )هحقيرررق 

 هشرلئ    هش رط  وهطرويب ( شقلبد  نلهدشونا  هشقهبح هتشج3-5  دعكل ل ( ف   توهللا )- هكلشه  ه وب  
 و هدشونا  هشحه نلهعشلب   هشحهل  )ش  ت  هقن (  ونه  ههطهع  ه  أو ا  هعنا بي   هحل ذ  هعلهشل  

قلط أحرت هرا يب ذ د لح  هنلحث ف  تشج  هش ط   هشلئ  نلهعشلب   هشحهلر  وقتبهرا فر  ه ر ى هشقهبح  وشت
 هش ط   هشلئ  وإل لئ ا  هر   هعركل و ههكروي   هشعشرلبم  وةرل هعرلبمذ دهرلئج  هدشرونا  هشقهربح شر  

 إل لئة  هعشلب   هعلهشل .
:  توهللا شقلبد  بي   هحله   هشحهل  و هحل ذ  هعلهشل 3-5 توهللا  

 المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري أثر المائي بالعمارة المحلية )مسجد القبة( المسطحالنموذج المقترح لدمج 
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 الحاالت العالمية

 
 هيميسفيريك

   
 قاعة كاليد للعروض المركز الوطني للفنون المسرحية المتحف القومي للجمهورية

 نسبة تحقيق التشابه التعليق والمقارنة

 النتههوذج التطتههرح )مسههجد الطبههة(بههدن  ظههاهرقههي جههدول التطابيههات أعههاله تحطههق تشههابه 

و وهذا من خالل تحطق الصوبا الكاملهة للتكهوين التلتهابي والحاالت الدبامدة اللالتدة

 المائي بالتكوين المعماري المحلي. المسطحمما أكد نجاعة دمج بوامطة التسطح التائيو 

  كبدرا

  متومطة

  صغدرا

 النتائج الوصفية للمقترح التطبيقي 1-4-1-1
  هشقهبح د هإلهة شل يه : هدشونا ششل  بق طبحا إلههللا 

   نهررر  نل رررهإلت م  هش رررطحلذ  هشلئلررر  هنعرررل ههشقهررربح   و   بهقرررل  بمرررل  هشحهلررر ه رررب    هعشرررلب  هشكلدلررر
  ههطويبم.

   ررف " لحقررق  رروب  كلشهرر  وشفموشرر  همررن  ههكرروي   دررت  دعكل ررا   هشررلت  ههكويدررلذ  هشعشلبيرر  " هش د  
  ه   هش طحلذ  هشلئل .
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   هشيررررررزذ نلهدعوشرررررر  ن رررررربب   ررررررهإلت م  هإلب ررررررلد   هشه ررررررل  ههدشررررررونا  هشقهرررررربح  هو  مرررررر   هشعشلبيرررررر
 و هش طحلذ  هز ل ل   شحقق  هو فقل ش  طبلع   هش ط   هشلئ . 

   إلررر   ه رررشل   ه رررل ت و همرررلن   هششل رررل هحبكررر   هشو ررر  نرررلهدشونا  هشقهررربح أ طررر  فهرررلئا  رررلطب
حيررث يبررتأ إلرر   ه ررشل  شرر    مرر   ه ررلحهل  هشتيدرر  إلررل  يررودس   هرر   هشحررل  و هو  وهشيررز  و هررحل

  هش ط   هشلئ .  هه ى وش   م يمن  شب  أإلب  هه  أ ه   هقن  هش ط   هشلئ  ولعهو 
 ه  شحلطا صلةبً  نقرو  فر  فهرلئا   لننرل  وششهعرًل  ا  هشقهبح لعهبب ش لطب ً  ههكوي   هعلم ههدشون 

 وشدعك ل ن بيل وفعهلل ش   هش ط   هشلئ . لً ههبؤى ششل حوها  شهت إله وشبهنط
 قل و لطب   ن  إلب لدل  هإلش   ةن  أ ط   هشبد  هعكل  هعلم ههدشونا  هشقهبح ةو  نلب     ق 

 بي  ف   هتوب   حوهللا شبكزم ششل لعط  شفموم  ه نلذ.وكنه    هشب  و دهعلب نلهشكل 
   حقق  هدشونا  هشقهبح  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي   هشعشلبم ش  إلههللا ههإللم  هشقلرلس  هبدرلئ

 ههعدل ب  ههكويدل .
  هشررررلئ   هشو رررروت نررررلهدشونا  هشقهرررربح  رررروب   دعكل ررررل  شحبنرررر  وشكشهرررر  هههكرررروي    هش ررررط حقررررق 

   هغدل   دا ف   للذ   ه وب   هكبول   هكلشه  ههشدعا . هشعشلبم  نحيث   لشك   
  ل  نلهش  ت هحلطر   ه رو ب حف  هشلئ   ه دل    هشهل  ف  شحل   هدشونا  هشقهبح و هش    هش ط

  هشلئ   هطبلع  ف   هشدعآذ  هعلهشل   ألإلبى. ههش ط  شو زيلً  نلهشع مض هعب توب ً 
   قهبح بو  ط    هإلت م  هبب شج  هشحو ن   هشهقتش .هشههدشونا  هحققذ هشكلدل   هتب     هش نق 
 خالصة الفصل الخامس 1-1

و رروت ش شو رر  شرر    شكلدلررلذ  ههو  ررهل    هإلررلشس هاكررت ششررل هررم طبحررا إلررههللا  هف ررلخلا ســتُ ا
شر   ربض شإله رب هرنعض ةرنم  هشقوشرلذ  وكرنه  وهر  شقهربح هطبلقر    هعشرلب   هشحهلر  ق   ههطوب وب  

 دل رب  شر   ربض ت  شحرلوب   عهشل  ه أ  هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل   هش ط  وتشج هللذ هطويبآل
 ةرررن   هشقهررربح وأةت فرررا وأنعرررلت هحقلقرررا وكلفلررر  هدفيرررنم  ونهررر  بهدفيرررن دشرررونا هطبلقررر  )ش ررر ت  هقنررر ( هرررتشج

وشرر   ررم نكررب أةررم  نكررب إلطررو ذ هدفيررن ةررن   هشقهرربح  هشررلئ  فرر   هعشررلب   هشحهلرر   شرر    هش ررط  وهطررويب
 وتشرج  هش رط  وهح يهمل ه شلشل وحهلبيل همن   هشقهربح  وآلهلرلذ هطرويب   هإله مل هدهلئج  هششك  

  هشلئ  ف   هعشلب   هشحهل .



 

 -167- 

 السادس ) النتائج والتوصيات (الفصل  6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هشميت 6-1
  هدهلئج 6-2
  ههو للذ 6-3
 ش ل ذ  هنحث  هش هقبهل  6-4
  هإللهش  6-5

 

 
 

  

 المقدمة

 أثر المسطح المائي على الشكل والتكوين المعماري 
ساحل قطاع غزة" -"حالة دراسية  

الشكل والتكوين 
المعماري)المفهوم، 

 ،المفردات
 التجاهات الفكرية( 

 

المسطح المائي و 
الفكر  أثره على

 المعماري 

 

سة وتحليل ألثر درا
المسطح المائي 

الشكل  ىعل
والتكوين في 

 العمارة

 

دراسة نقدية ألثر 
المسطح المائي 
على المباني 

المقامة على ساحل 
 قطاع غزة
 

 
 الخالصة

 الفصل األول

 

 الفصل الثاني

 

 الفصل الثالث

 

 الرابعالفصل 

 

 الخامسالفصل 

 

 الخالصة

 الفصل السادس

 الخالصة الخالصة

ودمج  ليات تطويرآ
المائي في  المسطح

 العمارة المحلية
)ساحل قطاع غزة 
 كحالة دراسية(

 
 الخالصة

 يتائج الدبامة 
 التوصدات 

 مجاالت البحث التستطبلدة 
 الخاتتة 
 قائتة التراجع والتصادب 



 

 -168- 

 تمهيد 6-3

إلرههللا  هف روهللا  هإلش ر   ه رلنق  هتب  ر   ههكويدرلذ  هشعشلبير  و هش رطحلذ   نعت  ه وهر   هشو رع
وببطمل نلهش ط   هشلئ  وتب     هشلئل   و  طهع  ه  كلفل   للذ   ههكويدلذ  هشعشلبي  و هه شلشل  

  و  طرهع  هر   هشفرلةلم  هقلئشر  شرل بري   هش رطحلذ  ههكويدرلذ وها بةرل نرا ههر  أ ب ةن   هش رط   هر 
 وشر   رم رت  حرل ذ  لهشلر  وشحهلر  هؤكرت ةرنم  هشفرلةلم     و  طهع  هر   و ههكويدلذ  هشعشلبي  هشلئل

 هشررلئ  فرر   هعشررلب   هشحهلرر   و هعشررل  هرر  تشررج  وتشررج  هش ررط  إلررلة بهطررويب هطبلقرر  ررللذ  شقهرربح 
ئج  هتب  ر   هنح لر  هعرت  دهرل إله رذ حيرث   هش ط   هشلئ  بدشرونا شحهر  يؤكرت ةرنم  ههطهعرلذ و هربؤى 

 وهو للذ  يهم هتب  مل ف  ةن   هف ل....

 النتائج 6-2

 نتائج تتعلق بالسؤال البحثي 6-2-3

 نح ذ  هتب    ف     لن      ه ؤ هللا  هنح    ههله 

 ""هل هناث تأثير متبادل بين المسطح المائي والشكل والتكوين المعماري؟ وما طبيعة هذا التأثير؟

و ههكروي   هشعشرلبم  وتب  ر  طبلعر    هعركلنلههعب   هر   دل رب  هشذ    لن     ه لؤهللا  هنحث
 هعهقلذ  هشو وت  بي  ةنم  ههكويدلذ  هشعشلبي  و هبيئ   هشحلط   وةن  شرل هرم   هعب هرا إلرههللا  هف رل 

نعكل شو   فقت صمبذ  هلًل إلههللا  هف رل  ه رلد     هإلل   نلهش ط   هشلئ   ألوهللا   شل تب     هعهق 
 هشدعررآذ  هشقلشرر   هرر   ه ررلحل  و  هشه ررق  ههش ررطحلذ  شررل برري  هعهقررلذ  هشب رروت    هررنم برري   دررو ع

ــا بــين  ررت  شحررلوب   شرر  شرر   هش ررط   هشررلئ   هشلئلرر  ــة م ــي بوجــود عالق ــة الســؤال البحث ــدا اجاب مؤك
 رت  درو ح   شر  طبلعر  ةرنم  هعهقرلذ نل رهعب ضونهر    المسطح المـائي والشـكل والتكـوين المعمـاري 

و ههو فق و ههعلبض ف   ههكوي   هشعشلبم  وقت ق م  هنلحث  ههو فق ف   ههكوي  هعت  أق لم وة   هبشزي  
وةرر  ) ههو فررق  ههعبيرربم   ههو فررق  هه بيررتم   ههو فررق شرر  إلررههللا   دعكررلس   ههو فررق شرر  إلررههللا  ههررت إلل  

لبض ف   ههكوي  و    ههو فق ش  إلههللا  هشهشس   ههو فق  هوصلف (  وهم هق لم  ههع ههو فق ش  إلههللا  هه  
هعررت  أق رررلم كرررنه  وةرر  ) ههعرررلبض  هكهررر  شررر  إلررههللا  ههكررروي    ههعرررلبض  ه زئرر  شررر  إلرررههللا  ههكررروي   
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  هعلهشلرر   هشدعررآذو    ههعررلبض شرر  إلررههللا  هشهشررس( ش ررهت  نعررت  أش هرر  شرر   ههعررلبض شرر  إلررههللا  هه رر
 ةنم  هبؤى.وهاكيت  هشه ق  ههش ط   هشلئ  ف  طبح  و هشحهل 

 رضية البحثنتائج تتعلق بف 6-2-2
 قلشذ فكب   هتب     ه  ه نلذ  هفبهل   ههلهل :

مكانية  ،وجود عالقة بصرية وتشكيلية إبداعية بين المسطحات المائية وتكوينات الشكل المعماري " وا 
 "لتطوير ودمج المسطح المائي في العمارة المحليةالستفادة من هذه العالقات اإلبداعية 

 هوهرروا نل طررلب  هدصرربم  وشرر   ررم شدلقعرر   ه ررؤ هللا  هنح رر   و هعشررل  هرر    ررهدهج  هنلحررث شرر  إلررههللا    
 شدم لرررلً  هحهيرررل  رررتت شررر   هشعرررلهم  هشعشلبيررر   هعلهشلررر  ن ذ  هعهقررر   هشنلعرررب  نلهش رررطحلذ  هشلئلررر  ه نلهرررلً 

 هتب  رر  وهررعذ  وبررنه   وشقبوهرر  ههفبهررل   هنح لرر   نحيررث  ررل  ةررن     نررلذ كدهي رر  شدطقلرر  وصررلةب ً 
 هشرررلئ  نلهعشرررلب   هشحهلررر    نرررلب   ررر  هو رررللذ هإلرررتم ذللرررلذ وأةرررت     هش رررط ويب وتشرررج شقهبحرررل ههطررر
شكلدلر  هطبيرق ههر   هشقهبحرلذ  بدرلً   هر    شكلدلرلذ  هشهروفب  فر   فيمرل  هنحث  درلقش  هنلحرث و قعلر  و  

عشرلب   هشرلئ  نلهوهطرويب  هش رط   هرتشج  )ش ر ت  هقنر (  هعشلب   هشحهلر   شر     رهعلد  بدشرونا هطبلق 
  شحققرًل  هفبهرل   هنح لر   هشرلئ  نلهعشرلب   هشحهلر   هش رط  ههطرويبم برتشج  هشحهل  شبهكز   ه   هشقهبح 

وجود عالقة بصرية وتشـكيلية إبداعيـة بـين المسـطحات المائيـة وتكوينـات الشـكل نعكل كلشل وةر  )
مكانية الستفادة من هذه العالقات اإلبداعية ،المعماري  مسـطح المـائي فـي العمـارة لتطوير ودمـج ال وا 
 .(المحلية

 النتائج العامة 6-2-1
  هفهل (. - هشهشس -و   هه   - ههعبيذ نلهإل لئة  هن بي  هههكويدلذ  هشعشلبي  ) هعكل .1

ةدل   هعتيت ش   هعو شل و هشحتت ذ  هه  هؤ ب  ه   هعكل و ههكوي   هشعشلبم  لعهبب ش  أببزةل  .2
  هدملئ   هشب ت هحقلقا.  هه شلمطبلع  

 هشعشررلبم  ونهرر  شرر  و ههكرروي  شدلقعرر  ش شو رر  شرر    ه لةررلذ  هفكبيرر  فرر   ههعلشررل شرر   هعرركل  .3
وبو ت ةررررررنم  هشررررررت بس ش ررررررل   إلررررررههللا   طررررررهع  هرررررر   هشتب رررررر   هوصلفلرررررر  و هشتب رررررر   هعهررررررول 

 هإلل رر  نفمررم أ ررهوب هدعررل   هشنررلد    وةررن  شررل قرربب  ه رروب  "فب درر  هويررت ب يررذ"و "اهوكوببوزيلرر"
  هشحل . و هقهمل نلهو  
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تب     تهل   هعهق  بي   هعكل و هوصلف   ش   ههاكيت نا  ةنم  هعهق  هدق م هه   رت  بؤى وةر   .4
  هو فرررق  هعررركل شررر   هوصلفررر ( وهش ررر  كرررل  هعررركل يهنررر   هوصلفررر   طغلرررل   هعررركل  هررر   هوصلفررر )

لشرر  شتب رر  شرر   هشررت بس و هشدررلةج  هشعشلبيرر  نشرردمج إلررلة بمررل  شرر   ههاكيررت نررا  هعشررلم قل ررت   
 ح ب شل هم طبحا.   ونه و حت  يدلف   ه و ب

 نتائج تتعلق بطبيعة العالقة ما بين المسطح المائي والتكوينات المعمارية 6-2-4

 ههاكيت  ه  أةشل   هعد رب  هشرلئ  فر   هحلرل   حيرث نكرب  هشرل  فر   هقرب    هكربيم و ه رد   هدبولر   .1
لغفررل  دررا  هشعشررلبيي  شدررن  ألزهللا فرر    هشطمررب   وهغدرر  نررا  هعررعب   ونكرربم  هد ررلب و هفه ررف   وهررم

  للذ   هعشلب  و هبدلل .

 أ ررب هعهقرر  شررل برري   ههكويدررلذ  هشعشلبيرر  و هبيئرر   هشحلطرر   و  طررهع  هرر   طبلعرر   ههعررب   هرر  .2
 هبشزيرر  و هملشدرر  فرر   ههكرروي    ش ررل  ههكويدررلذ  هشعشلبيرر   هشه ررق  همررل  هرر  هش ررطحلذ  هشلئلرر  

 هو روهللا   (  فل رع   هشعشرلبم فر  ك يرب شر   ألحلرل  ههرمن ه رعن ) هش   هشبدر شفمروم  ه  ً هاكيرت  هشعشلبم 
ه  هب ر  فر   قروهللا وو رت    هرزو ب و هشههقري   شحققرل ةلشدر  بن ةنم  هبشزي  هي عل ش  شنلدلا قف   هه

  ه   شل   دل ب  هعشب   ف   هو    هشحل .

إلهرق بيئر  شهت إلهر  وشه لد ر    شفموم  ههو فق ف   هعشرلب   حيرث يدبربم  هش رشم ههر ههعب   ه   .3
وقرررت   شرررل أكرررتذ  هلرررا  هعشرررلب   هعهرررول كشررر  نعهرررمل  هرررنعض شحققرررل  هوحرررت   هعهرررول  ههشدعرررا   

همررل  هقرر  شنلعررب  نلهش ررط   هشررلئ  شوهرروع   ههرر  هشعررلييب  ههرر   هنحررث ةررن  صمرربذ  هلررل إلررههللا
هللا   دعكرلس   ههو فرق ) ههو فق  ههعبيبم   ههو فق  هه بيتم   ههو فق شر  إلرهوة  ةنم  ألطبوح   

  ههو فق  هوصلف ( و    ههو فق ش  إلههللا  هشهشس  ههت إلل   ههو فق ش  إلههللا  هه  إلههللا ش  

 ب هر  إلهرق  ههدرلف  هش رشم هم  ههاكيرت شر  قبرلفر   هعشرلب   حيرث ير  ههعب   ه  شفموم  ههعلبض .4
و بشزيررر  شرررل هرررو ئم أ ههرررلم  و  ه زئررر  شرررل بررري   هشدعرررا   هشعشلبيررر  و هبيئررر   هشحلطررر   شحققرررل  رررلطب  

)  ههعرلبض   ربض  رت  أعركلهللا هههعرلبض ش رل  هغبض  هه شلش   وةن  شل هم هاكيتم شر  إلرههللا
و    هكهررر  شررر  إلرررههللا  ههكررروي    ههعرررلبض  ه زئررر  شررر  إلرررههللا  ههكررروي    ههعرررلبض شررر  إلرررههللا  هه ررر

  ههعلبض ش  إلههللا  هشهشس(
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 نتائج تتعلق بتحليل الحالت الدراسية العالمية 6-2-1

 هقررب    و  طررهع  هرر  ه ررلبب شعشررلبم  هعررلهم و أل ررلهيب و هرربؤى  ههرر   هنعوةررل  دررت ا   ههاكيررت نرر .1
ه ررشلم شنررلديمم ن ذ  هعهقرر   هشنلعررب  نلهش ررط   هشررلئ  لعهبررب شؤعررب  قولررل  هرر  هحقيررق شفررلةلم 

ها بةرل  ى هتب     هدصبي   فش   هقب     هعلش  همنم  هشنلد  وتب  ر   هقهمرل نلهش رط   هشرلئ  وشرت
     هإلهة أةشل  ةن   هش ط  ف   للذ   هفكب  هشعشلبم.نا لشك

ش شو   ششيز  ش   هشعلبي  ن ذ  هعهقر   هشنلعرب  نلهش رطحلذ  هشلئلر   ششرل يؤكرت أةشلر   بض  .2
  هعشلب   هعلهشل   و ةهشلم  هش ششي  و هشعشلبيي  نلههت إلل  ههكويد  فلا.  وغةن   هعد ب ف  

 ( هبشزير  و ه رلطب  فر   ههكرروي وقعرذ نلهحلهرر   هتب  رل   ألوهر  )د   هشعرلهم  هشعشلبير   هعلهشلر   ههر   .3
 أكتذ  ه  ش شو   ش   هدهلئج  وة :

  ذ شحرل  هتب  ر   ونهر  شر  إلرههللا  هشغرل   فر   هر  ههرإللم  هشقلرلس  هبدرلئ  ههشدعرآهرم  هعشرل
 إلهق  ألعكلهللا  هشهطبف  بمت   ههاكيت  ه   هبشزي  ف   ههكوي .

   و هبشوز به بيتل  صلةب  هإلهق  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي .هم   هحهلب نعض  هشعلد 
   هررم هحقيررق  هبشزيرر  و ه ررلطب  فرر   ههكرروي   هشعشررلبم شرر  إلررههللا  ههكويدررلذ  هشهعلبهرر  و كررنه

  ههكويدلذ  هشهو فق  ش  طبلع   هش ط   هشلئ .
 ز ب  صمررروب أةشلررر   ههعررركلهذ  هعهرررول  فررر   ههكويدرررلذ  هشقلشررر   هررر   هش رررطحلذ  هشلئلررر   وذررر

  هشهشو  ف  ةنم  ألعكلهللا.
 . صموب أةشل   ههاكيت  ه   هههإللم ف   هشقللس  دهلا أ شلهللا هعنا  هد ب  ههنكلبي 
   صموب أةشل   ههاكيرت  هر    رهإلت م  هإلب رلد   هبلهرل   ههشعر   ونهر  كشرلت  أحلتلر  فر  هك رل

 وأ طها  ش  د بلا.  د ألعكلهللا  هدحهل  و هه  بتوبةل ز تذ ش   هقو   هبشزي  و ههعبيبي  ههشب
 ذ فس شررل بررري   هررت إلل و هإلررلبا نلهشدعرررآ ةهشررلم  هش ررششي  بإلهرررق  ه ررل ذ ن رربي  شحبنررر  ههررد

  ههت إلل وشفموم  ههو فق  هوصلف . نله   هش طحلذ  هشلئل   يؤكت شعد  هشقلش  ق

أكرتذ  هر   ( ههو فرق فر   ههكروي نلهحله   هتب  ل   ه لدل  ) وقعذد   هشعلهم  هشعشلبي   هعلهشل   هه   .4
 ش شو   ش   هدهلئج  وة :
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 ذ بمرنم  هحلهر   ونهر  شر  إلرههللا  هشغرل   فر  إلهرق آ ههاكيت  ه  ههإللم  هشقللس  هبدلئ  ههشدع
  هبشزي  ف   ههكوي . هحقيق ألعكلهللا  هشهطبف  بمت  

   هإلت م  ألعكلهللا  هعهول   هشقهن   ش  طبلع   هش طحلذ  هشلئل   يؤكت  هد لح ف     ه لن  
 .وطقس  هشكل  بل حه   شلب   هشكل  هبوح

 . أةشل   ههاكيت  ه   هههإللم ف   هشقليلس  ههكويدل ض  دهلا أ شلهللا هعنا  هد ب  ههنكلبي 
  هحقيررق  هعررفلفل  فرر   هو  مررلذ  هإللب لرر  لحقررق   ه ررلهللا  هن رربم برري   هررت إلل و هإلررلبا وهو فقررل

 وصلفلل ش  طبلع   هش ط   هشلئ .
   هررررنم يدنرررر  شرررر  ذررررز ب    هشيررررزً  نلههدررررلصب و ههبكيررررب لحقررررق هعهرررروم  ههعرررركيل   ههاكيررررت  هرررر  أ 

  هشقلم.   هشهشو  هألعكلهللا  هحيول  و هشز و   بي   هعدل ب  هطبلعل  ف   هشوق  و هشبد

أكررتذ  ( ههعررلبض فرر   ههكرروي وقعررذ نلهحلهرر   هتب  ررل   ه له رر  )د   هشعررلهم  هشعشلبيرر   هعلهشلرر   ههرر   .5
  ه  ش شو   ش   هدهلئج  وة :

  هشكرررر   هش ررررشم شرررر  هحقيررررق  هبشزيرررر  و ه ررررلطب  فرررر   ههكرررروي   هشعشررررلبم شرررر  إلررررههللا  ههكويدررررلذ
 . هشهعلبه  ش  طبلع   هش ط   هشلئ 

 . أةشل   ههاكيت  ه   هههإللم ف   هشقليلس  ههكويدل ض  دهلا أ شلهللا هعنا  هد ب  ههنكلبي 
   ا  و هش ط   هشرلئ  عد ب أ ل   ف  هحقيق  ههعلبض شل بي   هشدعك  هإلت م  هشهشس  هإلع

  هدل م  ألشهس.
   هشك   هش شم شر  هحقيرق  ههعرلبض فر   ههكروي   هشعشرلبم شر  إلرههللا  ههعلبهرلذ  هصرلةب  فر

  ههكوي  ش  طبلع   هش ط   هشلئ .  دل ب
  ههنلع  هشفلةلم  هغيب هقهيتل   هشهعهق  نل هإلت م  ألعكلهللا  هعلن  و هشبهعت     طبلع   هش طحلذ

ود رربمل  و هحررويب هعرركلههمل لحقررق هعلبهررل  ل هشعشلبيرر  نعررت هغييررب شقليل ررم هشلئلرر  و هعدل ررب 
 ش  شحلطمل  هشدعا   هلا.صلةب  

   هعهول  ولحقق هعلبهل ف   ههكوي   هشعشلبم. هه بيت  هشهكهذ يدلقض  هعشلب   ههقهيتل  
   فرر   هح رروهللا  ل ررل ت  رر  فكررب  هش ررشم  هشهطررب   هشبمشرر  هههعبيرربو   ررهإلت م  ألعرركلهللا  هدحهلرر

  ه   ت  هاولهذ ش  إلههللا  هشههق .
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ههكرروي  ه هشررلئ    هش رط هإلهررل وقعررذ نلهحلهرر   هتب  رل   هب نعرر  )د   هشعرلهم  هشعشلبيرر   هعلهشلرر   ههر   .6
 أكتذ  ه  ش شو   ش   هدهلئج  وة : ( هشعشلبم 

  ب حرر   هشررلئ  ت إلررل  هفلبذررلذ و ألفدلرر  فرر   هعشررلب  لحقررق  رروب  شحبنرر  ههفررب غ و   هش ررط و رروت
 دف ل  وشهع  ن بي .

   هإلت م  ألعكلهللا  هعهول   هشقهن   ش  طبلع   هش طحلذ  هشلئل   يؤكت  هد لح ف     ه لن  
 .هبوح وطقس  هشكل  بل حه   شلب   هشكل 

  هشررلئ  هههكرروي   هشعشررلبم  ونهرر    هش ررط  هقررتب   هرر    بررت ع  همدت رر  و هعهرروم  دررت هإلهررل 
بإلهررررق ش ررررلب ذ وش ررررلبم ههشلررررلم إلررررههللا  ألفدلرررر   و  هعدل ررررب  ههعرررركيهل  ت إلررررل ةررررنم  هشدعررررآذ 

  هشعشلبي .
 هرنم يدنر    إلهق شعلهم شعشلبي  ششيز  ش  إلرههللا  ههعركيل  هعهروم  هشهشيرز نلههدرلصب و ههبكيرب 

 ب  هطبلعلرر  فرر   هشوقرر  و هشبدرر عدل ررشرر  ذررز ب   هشهررشو  هألعرركلهللا  هحيولرر  و هشز و رر  برري   ه
 . هشقلم

-هحقيرررق  ه ررروب   هكلشهررر  نلهحلهررر   هتب  رررل   هإللش ررر  ) وقعرررذد   هشعرررلهم  هشعشلبيررر   هعلهشلررر   ههررر   .7
 أكتذ  ه  ش شو   ش   هدهلئج  وة :   دعكل ل (

  هشلئ   هشو روت نلهشنرلد  شحرل  هتب  ر   روب   دعكل رل  شحبنر  وشكشهر  هههكروي    هش ط  لغ 
 لبم  نحيث   لشك     هغدل   دا ف   للذ   ه وب   هكلشه  ههشدعا . هشعش

  هعررررب توب  شو زيررررل ههعد ررررب  هشررررلئ    هشعشلبيررر  هشررررلئ   ه رررردل    هشهررررل  ههشدعررررآذ   هش رررط
  هطبلع  ف   هشدعآذ  هعلهشل   ألإلبى.

 هرر  صمرروب  هقررتب   هرر    بررت ع  همدت رر  و هعهرروم ونهرر   دررت هحقيررق  ه رروب    دعكل ررل   هكلش
  هشلئ .  هش ط هههكوي   هشعشلبم بو  ط  

   هررنم   ههعرركيل  هعهرروم  هشهشيررز شرر  إلررههللا  ن ذ طبلعرر  إلهقرر  وشهغيررب إلهررق شعررلهم شعشلبيرر 
 هش ررررطحلذ  هشلئلرررر  و هعدل ررررب يدنرررر  شرررر  ذررررز ب   هشهررررشو  هألعرررركلهللا  هحيولرررر  و هشز و رررر  برررري  

  هشدعك    هيمل.
   دعكل را  قق  روب  كلشهر  وشفموشر  همرن   ههكروي   درت ف " لحد     هشلت  ههكويدلذ  هشعشلبي  " هش

  طحلذ  هشلئل . ه   هش
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 نتائج تتعلق بالدراسة الميدانية المحلية 6-2-6

 ههاكيت  ه  أةشل   هقطلع  غب فلل و  هشل لل و لل لل ف   هو قر   هفه رطيد  نعركل  رلم  و هعشرلب   .1
 نعكل إللة.

همتيرت ذ كبيرب  وحقلقر   هو  را    هنحبير ذرز  وكرنه   هبيئر   قطرلع فر   ه رلحهل   هبيئر   ههاكيرت نرل  .2
فهرًه  ر   و د رذ د رش  هقطلع ذز  و هه  هحهوم  ه  شل يزيرت  ر  شهيرو   فلهش لح   ه غيب 

  هعتيرت شر   هشعرلكل   أتم هصمروب هشفبوهر )شحتوتل   ألبض وحله   هعزهللا  هطبلع  ) هفيزيرلئ 
 .وهتةوب  هش لتب  هطبلعل  ل وشللم  هنحبشهعهق  بههوث  ه لح ه تل  أببزةل هه   ه

 هه  هعيق  شهل  طلع ذز  بإل وة  هبيئ   ه لحهل  و لهشعوقلذ  هه  هو  ا  هنلح ي  نق ههعبيذ ن .3
هههرروث  هعررتيت هعررلطئ  هنحررب وشللةررا  ههقررل   هدفللررلذ  ه ررهن  و شإلهفررلذ  هبدررل   ههطررويب  ش ررل )  

   ه رركدل   ه تيررت  شهعررتت   هطو بررق  هرر  طرروهللا  هرر   هعرربي   ه ررلحه   هقلشرر   هعتيررت شرر   هشعررلبي
لرر  ش ررهشب  هشعله رر   نررل   هبشهلرر    ررتم و رروت شررو بت شله ه ررلحل  صمرروب  شهلرر  دررزح هشدررلطق  هك

 . هشعكهذ  هب ةد (

لرر   شنلعررب  نلهش ررطحلذ  هشلئ هعهقرر   هفرر  قطررلع ذررز  ن ذ   هششيررز  ههعبيررذ نلهشعررلهم  هشعشلبيرر   .4
ها بةرل نلهش رط   هشرلئ   ىو  طهع  ه  هكويدلهمرل  هشعشلبير  وشرت لو هعشل  ه  هحهيهمل وتب  هم

 هش ررط   هشررلئ  نرررلههكوي  أةررم  ههررا يب ذ  هدله رر   رر   هقرر    هنلحررث لش هإله رر  فرر  ه ررشلشمل
 كشل يه : هشحه    هشعشلبم 

  هعرررلنا  أل شرررلهللا  هشعشلبيررر   هشحهلررر  نلهقطرررلع شررر   أل شرررلهللا  هعلهشلررر  فررر   هعتيرررت شررر   هشحرررتت ذ
 بذم هعذ   شكلدللذ  هشحهل  و هح لب  هإللدق. و ههكويدل   ونه    هن بي

 ن ذ  هقررر  شنلعرررب  نلهش رررطحلذ  هشلئلررر   هعشرررل  هررر   مررروب هكويدرررلذ شعشلبيررر  شحهلررر  ششيرررز ص
  للذ   هن كب   ه شعل  هه كل   هشحهيي  و هزو ب  هإللب يي .

   هشلئ   ونه  بذم  تم و وت ش شو ر  شر   نلهش ط  ةهشلم  هش ششي   هشحهيي  بإ ب    هعشلب 
  هشحتت ذ  هو هح  هش ل ةن   هعشل.

   هشلئ .  هش ط  هقتب   ه    بت ع  همدت   و هعهوم ف   هعشلب   هشحهل  بو  ط   ههعلشل ش  
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   ح رلس نلألهفر  و ههشيررز هرتشج  هش ررطحلذ  هشلئلر  شر  قبررل  هرزو ب و هشبهررلتي  ههشعرلهم  هشحهلرر  
 .  شوه   ههحهيل

 نتائج تتعلق بالمقترح التطويري لدمج المسطح المائي بالعمارة المحلية 6-2-2

يهشهررر   هقطرررلع نلهعتيرررت شررر   ألتو ذ  هش رررل ت  فررر  هطرررويب  هقطرررلع  هعشب دررر   هشحهررر   ونهررر  شررر   .1
إلههللا هوفب )  هعتيت شر   هإلبرب ذ و  شكلدلرلذ  هنعربي    رموه    رهلعلب وفمرم  ههقدلرلذ وأ رلهيب 

هعتيررت شرر   هشررو ت  هإلررلم  ه يررت   ررمه   ههرروفيب    ةهشررلم بهقدلررلذ  هه ررشلم  هبيئرر   هبدررل   هحتي رر    
  هش هت م(.

  هشلئ  نلهعشلب   هشحهل     طبيق  هقب ب  ألةت    ههلهل :  هش ط يهحقق شقهبح هطويبم هتشج  .2

 . بهقل  نلههعكلهذ  ه شلهل  و  بت  ل  ههعشلب  ف  قطلع ذز   
   نلأل لهيب  هعلهشل  ف   ههعلشل ش   هش طحلذ  هشلئل .تشج  هعشلب   هشحهل 
 . هعزيز فبة  ههدشل   هعشب دل  و   لت  هطويب  هبيئ   ه لحهل  ههعشلب   هشحهل 
 . ههطوب ف   أل لهيب   دعلئل   هإلل   بإدعل   هشنلد   ه   لحل قطلع ذز  
   هش طحلذ  هشلئل .  شهت ت دحو  هنحب ف   ههعكلهذ  هه شلشل   هشهب تف  ش  طبلع  
   هنررلب  هشقهرربح شبهكررز أ ل رر  هشزيررت شرر   هنحررث و ههطررويب فرر   ررللذ   هعهقرر  شررل برري   هعشررلب  

 و هش طحلذ  هشلئل   ونه  ش  إلههللا  هشدمج  ألكلتلش  و هشدمج  ههطبلق . 

ههرررش   هشقهررربح إلش ررر  شحرررلوب لشكررر  شررر  إلههمرررل  رررللذ  ش رررلةش  شمشررر  فررر  هطرررويب  هعشرررلب   .3
 ل يه :ة  ش هشحهل   

 .شحوب  هبشزي  و ه لطب  ف   ههكوي   هشعشلبم 
 .شحوب  ههو فق ف   ههكوي   هشعشلبم 
 .شحوب  ههعلبض ف   ههكوي   هشعشلبم 
  هشلئ  هههكوي   هشعشلبم.  هش ط شحوب هإلهل  
 .شحوب  ه وب    دعكل ل  ) ه وب   هكلشه ( هههكوي   هشعشلبم 
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 هشرررلئ  فررر   هعشرررلب   هشحهلررر    وهطرررويب  هش رررط ج هرررم هدفيرررن دشرررونا هطبلقررر  )ش ررر ت  هقنررر ( هرررتش .4
 ش هإله ل أةم  هدهلئج  هنلتل  ش  ةن   ههطبيق  وة  كشل يه :

   ونهرر  نل ررهإلت م  هش ررطحلذ  هشلئلرر  هنعررل ههشقهرربح و  بهقررل  بمررله ررب    هعشررلب   هشحهلرر  هشكلدلرر  

  ههطويبم.

   ررف " لحقررق  رروب  كلشهرر  وشفموشرر هههكويدررلذ  هشررب ت هحقيررق   هشررلت  ههكويدررلذ  هشعشلبيرر  " هش د  

  هش طحلذ  هشلئل .  وب   دعكل ل  همل  بب

  ً هررر  شحلطرررا صرررلةبً  نقرررو  فررر  فهرررلئا   لننرررل    ههكررروي   هعرررلم ههدشرررونا  هشقهررربح لعهبرررب ش رررلطب 

  ل ن بيل وفعهلل ش   هش ط   هشلئ .و شدعك لً وششهعًل ههبؤى ششل حوها  شهت إله وشبهنط

  هشررررلئ   هشو رررروت نررررلهدشونا  هشقهرررربح  رررروب   دعكل ررررل  شحبنرررر  وشكشهرررر  هههكرررروي    هش ررررط حقررررق 

  هشعشلبم  نحيث   لشك     هغدل   دا ف   للذ   ه وب   هكبول   هكلشه  ههشدعا .

  رررو هش    هشهرررل  فررر  شحرررل   هدشرررونا  هشقهررربح  هشرررلئ   ه ررردل    هش رررط ش ررر ت هحلطررر  ل  نلهحف

  هشلئ   هطبلع  ف   هشدعآذ  هعلهشل   ألإلبى. ههش ط  شو زيلً   ه و ب نلهشع مض هعب توب ً 

     ههشقهبح بو  ط    هإلت م  هبب شج  هشحو ن   هشهقتش .  ههطبلقل هحققذ هشكلدل   هتب 

 التوصيات 6-1

 لشل ههررو   فرر  دمللرر   هتب  رر  ونعررت   ررهعب ض ش شو رر   هدهررلئج  ههرر  هو ررل همررل  هنلحررث  وهررت
 هش طحلذ  هشلئل   ه   هعركل و ههكروي   هشعشرلبم  وهحقلقرل ههشقهربح  هإلرلة  أ بتب     ناةشل   هكلشل
  هشلئ  نلهعشلب   هشحهل   هو    هتب    نشل يه :  هش ط بتشج 

   ررهعلد  نشرردمج ههب ررت و ههو يررق و ههحهيررل و ههقيررلم  ونهرر  شرر  إلررههللا تب  رر   هعدل ررب  ههعرركيهل   .1
  رهدنلط شفرلةلم و هرح  همرل شر  قبرل     ل رغن و ههكويدل  ههشنلد   هشقلش  ب و ب  هش طحلذ  هشلئلر   ن  

  هشههق .
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أةشلرر  أ  هكررو   ههكويدررلذ  هشعشلبيررر   ه تيررت   هشه ررق  ههش رررطحلذ  هشلئلرر   رردل ل  كلدرررذ أم  .2
رردن هتب  رر  ش هفلهرر  ههعهقررلذ  هن رربي   هش   دهي رر طبلعلرر   طبلعرر   هشدم لرر  ب   ونهرر  شرر  إلررههللا هص 

  هنم يبذب  هش شم ف  هوقلعمل.

 دل رررب  ههكررروي   هشعشرررلبم وطبلعررر  و   هن ررربي  هررربوب   ههاكيرررت  هررر  أةشلررر  تب  ررر   ههعررركلهذ .3
 قبل  هبت  نلهعشهل   هه شلشل . م هعهقلذ بي   دل ب 

هررربوب   ههو  رررل  هعهشررر  و هنح ررر  بررري   هشمدت ررري   هشعشرررلبيي  و هشمدت ررري    دعرررلئيي ض ونهررر   .4
شررر  أو إلرررو  هطرررويب   شكلدلرررلذ  هشحهلررر  فررر    شهرررت ت دحرررو  هش رررطحلذ  هشلئلررر  برررتو  إلعرررل  ه

  هشعكهذ  هه شلشل   هشهوقع .

طبلعلرل )كلألدمرلب    هش ط كل  ةن  أ   ف   ههكويدلذ  هشعشلبي    و  ً  هشلئ  هش ط  تم هذفلهللا  .5
(ض ونهرر  هشررل يهبهررب  هلررا فيب   هدررو و  رردل لل )كررلهبب    هش ررلبم  هشلئلرر أ هشحلطررلذ   هنحيررب ذ( 

 .هحقيق هكويدلذ شعشلبي  ششيز ش  أةشل  ف  

يو رر   هنلحررث كررنه  بهطررويب هعرربيعلذ وقررو دي   هبدررل  و  ررهغههللا  ه ررلحل  ونهرر   ي ررلت شبودرر   .6
   ونه  بتو   ههعتم  هر   حقلر   هشرو طدي  فر  حربم  ه رلحل   كبب ف   هبدل  ذبب علبع  هبعيت

   شهت ت دحو  هش ط   هشلئ  نعكل أك ب  ه  .   حيث لشك  ههشعلبي   هإلل

نلهش رررطحلذ   هشعشلبيررر  طررربح ش شو ررر  شررر   هش رررلنقلذ  هشعشلبيررر   ههررر  هؤكرررت  هقررر   هشدعرررآذ .7
  هشلئل .

هبوب  هطبيق شفلةلم    هت ش  ف   هشحلفصر   هر   ألب هر   ه رلحهل   ههرلق   ونهر  نعشهلرلذ  .8
يررت ش ررلح   هقطررلع  ههررلق   ويزيررت  هقرر   هشدعررآذ و هرربتم ت إلررل  هش ررط   هشررلئ ض ششررل يز   هررتف 

 نلهش طحلذ  هشلئل .

ل   هنرررلح ي  و هشمهشررري  فررر   ه لشعرررلذ و هشرررؤهشب ذ و هدرررتو ذ  هعهشلررر   هررر  هدرررلوهللا شوهررروع  هعررر  .1
  هش طحلذ  هشلئل  و هقهمل ش   ههكويدلذ  هشعشلبي .
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هشوهرروع  حيررث يررهم طرربح شعررلبي  إلل رر  نطررهب  هعشررلب  فرر   ه لشعررلذ  هشحهلرر  هدررلقش ةررن    .11
 ههاكيررررت  هرررر  تشررررج  هعدل ررررب  ههكويدلرررر  همررررنم  هشعررررلبي  نلهش ررررطحلذ  هشلئلرررر  طبلعلرررر  كلدررررذ أم 

  دل ل .

 هش رط   هشرلئ  نلهعشرلب   هشحهلر  و هرنم إله رذ هرا  هتب  ر   هبد  وتب    شقهبح هطرويب   رهإلت م .11
عرري     هنررلب طبلعرر  آهلررلذ هطبلقلرر   هرر   بض  هو قرر  ونهرر  نعررت  ألإلررن ن   هنح لرر   وهحويهررا ههرر

  هشدعا   هه  يبذب بمل  هش شم  وكلفل   للذ   هعهق  فلشل بيدمل وبي   هش طحلذ  هشلئل .

  ونهر  هشعله ر  تب     هشعرلكل و هحهروهللا و   رلهيب   دعرلئل    هفلت  ش   هه لبب  هعلهشل  ف   .12
  هشلئل .آهللذ هدعل   ههكويدلذ  هشعشلبي  ن ذ  هعهق   هشنلعب  نلهش طحلذ 

 هعشل  ه  تشج  هش طحلذ  هشلئلر  برنعض  هشعرلهم  هشعشلبير   هشحهلر   ونهر  شر  إلرههللا  هبرب شج  .13
 ههكدوهو لرررررل  هشعل رررررب  فررررر  إلهرررررق  هبرررررت ئل  ش رررررهإلتشي  هحل ررررروبل  و  هدشن ررررر   ه لررررر   ألنعرررررلت  

  لههعدل ب  ههكويد و قعل حه  يه د  ههنلح ي  و هشمهشي   هح وهللا  ه   وب  ونه  وهطويبةلض 
 ن ذ  هعهق  نلهش طحلذ  هشلئل  ف   وبهمل  هدملئل .

هبوب  زيلت   هعدل ب  هشلئل  ش  ش طحلذ وش لبم ف   ه لحلذ و هشعرلبي   هعلشر  و هإلل ر ض  .14
فلا ةنم  هعدل ب ش  تيدلشلكل  هههكوي  وها يب ذ  ي لبل   شلهل  وشدلإلل . لفا وه هن  هشل ه هف

 مجالت البحث المستقبلية 6-4

ونشرررل أ   هه ه رررل  هشدطقررر  ه مرررت  هنحرررث  هعهشررر  ةرررو  شهلررر  ألةشلررر  شوهررروع  هنحرررث  هاكيرررتً  
 عرركل ه هشنلعررب  هرر    وحيررث أ  شوهرروع  هتب  رر  لعهبررب شرر   هشو هررل   ههدصيبيرر  ن ذ  أل ررب هب كشلرر 

وههه لم دحو ه ب    هشكهن   هعببل  و هنح ل  نلهشزيرت شر    و ههكوي   هشعشلبم و هقها ش   هو    هشحل 
 هشررلئ   فيرربم  هنلحرررث  هشقهرربح  هنح ررر   ههررله   كعدرررو    نلهش رررط ةررنم  ألنحررلث ن ذ  هعهقررر   هشنلعررب  

 هتب    نح ل  ش هقبهل  وهف يهل  شعشق :
 

 المائي في تطوير الفراغات المعمارية الداخلية أهمية المسطح
 المراكز التجارية" -"حالة دراسية
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 الخاتمة 6-1

 نعمته علي   الذي وفقني وأتم  كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه الحمد هلل رب العالمين، 
يكــون قــد مكننــي مــن أن أســأل وفــي هــذا الجهــد العلمــي المتواضــع، والــذي هللا  فيمــا يحبــه ويرضــاه

فهـذا عائـد لطبيعـة فـي هـذا البحـث  أو تقصـير نقـا مـن وجـد نفـ ، استيفاء متطلبـات هـذه الدراسـة
نـي رأيـت أنـه ل يكتـب إعمـاد الـدين األصـفهاني ) ويحضرني قولالبشر، فالكمال وحده هلل عز وجل، 

م د  ولو قُ  ،هذا لكان يستحسن زيدولو  ،حسنلكان ير هذا ا في يومه إل وقال في غده: لو غُ أحد كتاب
اسـتيالء الـنقا  ىو دليـل علـهـوهـذا مـن أعظـم العبـر و  ،هـذا لكـان أجمـلرث ولو ُتـ ،هذا لكان أفضل

الـنقا  افيه، وليرد هذ يؤاخذنا فال(، فمن تبين له نقا او تقصير في هذا البحث ملة البشرجُ  ىعل
، فـي ميـزان حسـناتنا جميعـا  إن شـاء جعلـه هللاإلينا علنا نتمكن من تعديله والرتقاء بـه، وذلـث ممـا ي

 ،،،لنا كجهد علمي وبحثي خالصا  لوجهه الكريم، هللا وجعله
 

 ..تتم الصالحات. بنعمتهوختاما  الحمد هلل الذي 

 ...وهللا الهادي لسواء السبيل
 

 الجامعة اإلسالمية بغزة(. -م2134 تشرين ثاني ُغرة – . محمد سليمان عبدهللا مسمح)الباحث/ م
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