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مػػمف اسػػت،ماؿ متطلبػػات الدراسػػة، كد يسػعني أيمػػان إد أف أقػػدـ الشػػ،ر ل،افػػة أعمػػاء الشخصػية، 
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 لدراسةممخص ا
كالنزعػات التػي  ،الحياة المعاصرة بمجمكعة مف المتغيرات كالتكجيات الف،ريػة كالثبافيػةتتأثر 

كتمػػػازج با ف،ػػار كالحمػػػارات كالبػػػيـ  ،بمػػػا يحملػػو مػػػف تسػػارع فػػػي ا حػػداث ،يفرمػػيا إيبػػػاع العصػػر
داعيات ىػذه ىي صاحبة البيادة كصانعة ظػركؼ كتػ ك،كف ا مـ البكية كالمتبدمة ،الثبافية اانسانية

لتصبغ اانتػاج اابػداعي العػالمي بمػا يمػمف ليػا  ،تسخير إم،انات العصر مستفيدة مفالمتغيرات، 
ا مػػـػ صػػػاحبة فػػػرض أف،ػػػار كتكجيػػػات اابػػػداع المعمػػػارم، علػػػف  نػػػتجدكاـ تفكقيػػا الحمػػػارم، ممػػػا أ

 ،صػػػػرركح العالمعاصػػػػرة التفاعػػػػؿ مػػػػع التػػػػاريخ الحمػػػػارم العريػػػػؽ، كالتػػػػي لػػػـػ تسػػػػم  ليػػػػا الظػػػػركؼ 
ـ  كالمتغيرات المتسارعة في ،افة أكجو الحياة، ف،انت معظـ تلؾ ا ف،ار كالتكجيات، ،ثيراُ ماد تنسج
مػػػع قػػػيـ مجتمعاتيػػػػا ذات التػػػاريخ الحمػػػارم العريػػػػؽ، لػػػذا ر،ػػػػز البحػػػث علػػػف أىميػػػػة مفيػػػـك العمػػػػارة 

إبػػػداعي ، بحيػػػث تشػػ،ؿ العمػػػارة مرجعيػػة كانع،ػػػاس المعاصػػرة، ذات الخصكصػػػية المحليػػة ااسػػػهمية
للثبافػة المحليػة، ك،مجػػاؿ للتفاعػؿ مػػع الػتعطش العػالمي لفيػـػ ا خػر، كأف تصػػب  ا ف،ػار المعماريػػة 
المعاصػػػرة نابعػػػػة مػػػػف فيػػػـػ عميػػػػؽ كأصػػػػيؿ برؤيػػػػة محليػػػػة، متكازنػػػػة مػػػػع إم،انػػػػات الحامػػػػر كأصػػػػالة 

  :التاليالسؤاؿ البحثي  جابة عفلإل لدراسةا تىدفمما سبؽ ك  كنظرة للمستببؿ،المامي، 
إلنتػاج عمػارة  ،ا ىي القيـ المعمارية التراثية التي يمكف إحياؤىػا فػي العمػارة المحميػة المعاصػرةم

 وتحافظ عمى األصالة واليوية الحضارية ؟. ،محمية تواكب روح العصر
دراؾ ك  ،إثػػػراء ىػػػػذا الجانػػػب فػػػي العمليػػػػة التصػػػميمية بيػػػدؼ كانػػػػتيج  ،مفيػػػـك ادسػػػػتمرارية الحمػػػاريةان

مػػف  ،كؿ إلػػف الحلػػكؿ كالنتػػاججكصػػكال ،لدراسػػة المشػػ،لة البحثيػة التحليلػػي براجيالبحػث المػػنيج ادسػػت
كأىميتيػػػػا، إلػػػػف دراسػػػػة مفيػػػػـك البػػػػيـ كتحديػػػػد أىػػػػداؼ الدراسػػػػة  ،خػػػهؿ التػػػػدرج مػػػػف المػػػػدخؿ النظػػػػرم

المعمارية التراثية، كظركؼ ما بعد الحداثة، حيث استعاف الباحث بتحليؿ لبعض الحادت الدراسػية 
جػػ  ممػػػا راء عػػدد مػػف المبػػابهت الشخصػػػية، لبيػػاس كاقعيػػة مبترحػػات الدراسػػة كتكصػػياتيا،المنتبػػاة، كان

مبتػرح إحيػاء البػيـ  ،كلتػأتي خهصػة الدراسػة مػف خػهؿ ،النظريػة للبحػث يػدعـ ا طركحػات كا ف،ػار
حيػث يم،ػف ادسػتفادة مػف تكصػياتو فػػي  ،،مبتػرح تطبيبػي لألطركحػػة ،المعماريػة التراثيػة لمدينػة  ػزة

 .لطابع العمراني كالمعمارم المحليتحسيف ا
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Abstract: 
Contemporary life is affected by a set of variables, cultural and intellectual 
trends imposed by the rhythm of the time which is known of its rapid 
events and blended thoughts, civilizations and human values that have 
influenced almost all life's aspects.  For us, it is well known through history 
that strong and developed nations always take the lead and generate the 
circumstances and consequences  of such variables.  Those nations have 
used their qualitative superiority to impose their civilization's product on 
other less productive and powerful nations so that the creative production 
of the latter always guarantees the superiority of the  developed countries 
on nations with a deep-rooted civilization like the one of Islamic 
civilization; Objective of this research to the importance of considering and 
look at what the values of architectural heritage, which can be revival in the 
circumstances of contemporary architecture, for the production creative of 
local building, keep up the spirit of the age and a model of civilization does 
not run back to the values of civilization and architectural heritage, does 
not lag behind modern civilization at the same time, which previously the 
research question can be formulated as follows: 
 
What are architectural heritage values that can be revived in the  local 
contemporary architecture to produce a local architecture that cope 

with modernity and preserves at the same time the identity of our 

civilization ? 
 

Here lies the importance of research, to enrich this aspect in the process of 
design, which recognize the concept of continuity of civilization, and to 
enrich this area of knowledge and access to methods and means by which 
the architectural design architectural creative models and unconventional in 
the composition of form and space, and enrich the blanks architectural 
components of the functional and visual, compatible with the principle of 
the revival of heritage values, and draw them aspects of creativity, research 
has pursued inductive approach to study the research problem, to reach the 
appropriate solutions and Important results, through the gradient from the 
entrance theoretical, to studies based on systematic observation and 
analysis of some of the cases and architectural models selected, in addition 
to the interviews, which aims to measure the realism in formulation 
proposals, which supports the theses and theoretical ideas for research, and 
to come bottom study through, a proposal to revive the values Architecture  
heritage of Gaza City, applied a proposal for a thesis and a case study. 
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 تقديـ:  1-1
 ،بنظػػرة فاحصػػػة لمػػػا يشػػػيده النشػػػاط المعمػػػارم فػػي سػػػنكات مطلػػػع البػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف

عمػارم سنلحظ العديد مف النماذج كا عماؿ المعمارية العالمية التي تحا،ي كتكافػؽ معػايير العمػؿ الم
الثبافػػػة كالتػػػراث المعمػػػارم المحلػػػي، كىػػػذا مػػػا  احتػػػراـ رأف،ػػػاك ، مػػػف جيػػػة التشػػػ،يؿ كالفػػػراغ، اابػػػداعي

يستدعينا الباء المكء علف العهقة التبادلية بيف البػيـ المعماريػة التراثيػة كتكجيػات العمػارة العالميػة 
الحادم كالعشريف حر،ات كبدايات البرف  ،حيث ظيرت في أكاخر سنكات البرف العشريف ،المعاصرة

علػف اعتبػار أف العمػؿ المعمػػارم  ،كتكجيػات تػدعك لتطبيػؽ مفػاىيـ كتكجيػات عمػارة مػا بعػد الحداثػة
دبػػػػد كأف يػػػػدمج مػػػػا بػػػػيف ا صػػػػالة كالمعاصػػػػرة مػػػػػف جيػػػػة التشػػػػ،يؿ المعمػػػػارم، ليعيػػػػد للعمػػػػارة بعػػػػػدىا 

كتحديػد  تػراث الحمػارم المعمػارمأىميػة ال اانساني كىكيتيا الثبافية كالتاريخية، مما يدعكنا لتحليؿ
التػي يم،ػف ليػا إنتػػاج إبػداعان معماريػان يكا،ػب ركح العصػػر  ،مجمكعػة البػيـ المعماريػة التراثيػة المحليػػة

ف،مػػا علمنػا الخػالؽ عػػز كجػؿ أف ل،ػػؿ  اسػػتمرار اليكيػة الحمػارية، يمػمفمػف البػػيـ التراثيػة  ،ببالػب
،اف دبد مف تحديد فجو بصكرتو اابداعية، ساىمت في إخرا ،إنتاج مبدع مجمكعة مؤثرات كعكامؿ

ا صػالة كالمعاصػػرة شػ،ؿ ىػذه المػؤثرات علػف العمػارة فػي البػرف الحػادم كالعشػريف، علػف اعتبػار أف 
 تحديػد علػف حيػث ر،ػزت الدراسػة ،كيػؤثر ،ػؿ منيمػا فػي ا خػر ،باتجاه كاحد متكازم يسيرا يم،ف أف

كركافػػد إبػػداع ىػػذه البػػػيـ  ،البػػػيـ المعماريػػة التراثيػػة مػػفالنابعػػة  ،مجمكعػػة المػػؤثرات الماديػػة كالمعنكيػػة
علػػػف  ،ؽ العلمػػػاء كالنبػػػاد كالمف،ػػػركف عبػػػر التػػػاريخ اانسػػػانيااتفػػػبك ، انتػػاج إبػػػداعان معماريػػػان معاصػػػران 

منػػابع  ت،ػكف بػػذلؾ ،اعتبػار الطبيعػػة الرافػد الرجيسػػي كالمليـػ للف،ػػر اابػػداعي فػي ،افػػة منػاحي الحيػػاة
كاحػدة مػع إمػافة عناصػر الخبػرة اانسػانية، كظػركؼ خاصػة تخػص حيػاة  في ،ػؿ العصػكراابداع 

 .بروح العصراصطل  علف تسمية ىذه الظركؼ  ،الناس كنشاطيـ كف،رىـ المعاصر
 
 كممات مفتاحيو:  1-2
 :انػت مػف م،كنػاتسػكاء  المعماريػة، ىي إعادة تكظيؼ للعناصر البصرية اإلحياء في العمارة، 

ثـػ  ،، كعناصػر الكاجيػاتر التش،يؿ المعمارم العاـ لل،تلة فػي الفػراغلفراغ المعمارم، أك عناصا
فػػػي ت،كينػػػػات تشػػػ،يلية فرا يػػػة، تحػػػافظ علػػػف ا سػػػاليب المعماريػػػػة البػػػيـ المعماريػػػة،  مزجيػػػا مػػػع

ااحياء المعاصرة للمجتمعات، كيتميز ف،ر  كالمعالجات ا صيلة في التصميـ، كتهءـ الحاجات
 كية، كليس بالجمكد كالنسخ كالتبليد.في العمارة، باابداع كالحي

 :كالعينيػة، يم،ػف الكصػكؿ مػف  ةمجمكعػة مػف المعػايير المعماريػة الف،ريػ القيـ المعمارية التراثيػة
خػػػهؿ ادلتػػػزاـ بيػػػا لحالػػػة مػػػف التػػػكازف النفسػػػي كالف،ػػػرم كالعػػػاطفي، ،مػػػا أف ادلتػػػزاـ بيػػػا يعطػػػػي 

 كالفخر باليكية الحمارية. اانساف ااحساس با مف كالطمأنينة كاحتراـ الذات،
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 :مجمكعػػػة الحر،ػػات المعماريػػة، المتنكعػػة فػػي الف،ػػر كا سػػػلكب  االتجاىػػات المعماريػػة العالميػػة
كشػ،ؿ اانتػاج المعمػارم، كالتػي تنشػػط مػف خػهؿ تكجيػات معماريػػة كف،ريػة منظمػة، كتػؤثر فػػي 

معاصػر، ،مػا يظيػر ش،ؿ كصفات اانتاج المعمارم العالمي، مما يؤثر علػف الف،ػر المعمػارم ال
المعاصػػريف لتلػؾ ادتجاىػػات  فػي إنتػػاج ،ثيػر مػػف المعمػارييف ،تػأثير ىػػذه ادتجاىػات المعماريػػة

 نسبة لبكة تأثيرىا الف،رم العالمي. ،حكؿ العالـ، كليذا سميت بادتجاىات المعمارية العالمية
 :مراجعػة ف،ريػة، مجمكعػة مػف ادتجاىػات المعماريػة، ظيػرت ،ػردة فعػؿ ك  عمارة ما بعد الحداثػة

للعمػػػػارة الحديثػػػػة باتجاىاتيػػػػا المختلفػػػػػة، كخاصػػػػة الطػػػػراز الػػػػدكلي، الػػػػػذم حػػػػكؿ العمػػػػارة العالميػػػػػة 
بعػد الحداثػة، حيػػث  ابػت اليكيػة المعماريػة البكميػػة مػا لت،كينػات رتيبػة كم،ػررة، بػرأم معمػػاريي 

بػػيف  التكاصػؿؼء ك فػي عمػارة الطػراز الػدكلي، لتػأتي عمػارة مػا بعػد الحداثػة كتعيػد الػد كااقليميػة،
 مػػع مهحظػػة، بمػػزج ا عمػػاؿ مػع رمػػكز مػف عمػػارة التػػراث كالمامػي، العمػؿ المعمػػارم كالمتلبػي

 تنكع ف،ر ما بعد الحداثة كالمباربة المختلفة في معالجة جمكد كرتابة عمارة الحداثة.
 :لمػف رؤية حمارية صادقة تع،س ادزدىار كالتطكر الحياتي كالعلمي كالفني التراث المعماري ،

 ،عايشيا، كيش،ؿ التراث المعمػارم إرث صػادؽ كمعػالـ تحتػذم بيػا ا جيػاؿ، كتجػارب متسلسػلة
 ،أخرجػت عمػارة ذات قػيـ تحتػـر الخصكصػية البيجيػة كالثبافيػة ،كخبرات مترا،مة عػف درايػة كعلـػ
 مسػتنبطة مػف م،نكنػات ،ف،انػت الكثيبػة بػيف العصػر كالم،ػاف ،كادجتماعيػة كالجماليػة كالسياسػية

ـ فييا البيـ الثبافية اانسانية مع الطبيعة كالم،اف ،الطبيعة لتنتج ت،كينات معمارية  ،بحيث تتنا 
 ذات قيـ أصيلة، لتعرؼ ،تراث معمارم.

 كصفة ي،تسبيا العمؿ المعمارم منذ اللحظة ا كلف انشاجو قيمة تبديرية، :في العمارة األصالة، 
رم، ،البيمػػػػة الجماليػػػة كالبيمػػػػة البيجيػػػة كالبيمػػػػة كىػػػي تشػػػػ،يؿ لمجمكعػػػة قػػػػيـ تميػػػز العمػػػػؿ المعمػػػا

أم أف ا صػالة د  ،الكظيفية.....، كد يم،ف أف ي،تسبيا أم عمؿ معمػارم بالتبػادـ عبػر الػزمف
      تساكم البدـ بالمركرة كيستمر العمؿ المعمارم باحتفاظو ببيمتو ا صيلة مع مركر الزمف.

 ا عمػاؿ المعماريػػة للظػػركؼ العامػػة كاام،انػػات  مػػةكمهجتعنػػي مسػػايرة  :فػػي العمػػارة المعاصػػرة
، اكالمسػتكل الحمػارم للمجتمػػع الػذم أنتجيػػ ،عبػر عػػف المسػتكل الثبػافي كالف،ػػرمتالسػاجدة، كأف 

المجتمػع، علػف مختلػؼ أشػ،اؿ تلػؾ البػيـ، كبػذلؾ ت،ػكف صػفة  ليػا ينتمػيدكف إ فػاؿ للبػيـ التػي 
كمسػتكاه الف،ػرم  كتبدمػوعػف ىكيػة المجتمػع، كتعبيػره  ،المعاصر في مدل تميز العمػؿ المعمػارم

 الخ.كالعلمي كالثبافي، كادجتماعي، كادقتصادم ...... 
 :مجمكعػػػة مػػػػف المػػػؤثرات كالظػػػركؼ العامػػػة، تػػػػؤثر فػػػي حيػػػاة المجتمعػػػات كمسػػػػيرة  روح العصػػػر

تدلؿ علف مرحلة حمارية  ،الحمارة اانسانية، لتصبغ النشاط كالف،ر اانساني بسمات أساسية
 ز عما سببيا مف مراحؿ الحمارة اانسانية.تتمي
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 :ثيػػػرة ىػػي التعريفػػػات التػػي عالجػػت مفيػػػـك اابػػداع المعمػػػارم، كمػػا تسػػػتدؿ  اإلبػػداع المعمػػػاري،
الدراسة عليو مف تلؾ التفسيرات، ىي حيكيػة الف،ػر المعمػارم، كمكا،بػة عجلػة التطػكر اانسػاني 

د مػمف مفيػـك قػيـ كامػحة، كعػدـ الت،ػرار المادم كالف،رم، مف خهؿ المنتج المعمػارم، كالتجديػ
 كادستنساخ كالتبكقع كالتحجر في الف،ر التصميمي.

 العمارة المحلية يبصد بيا الطابع كاليكية المعمارية المحلية الفلسػطينية، كالتػي  :العمارة المحمية
ي بالخصػػاجص كالصػػػفات البصػػرية، كالت،ػػػكيف الفرا ػػػ ،تشػػترؾ مػػػع العمػػارة ااقليميػػػة كااسػػػهمية

 كالبيـ المعمارية، كالتي يم،ف أف نطلؽ علييا تراثان معماريان كاحدان.
 تتػػابع كاسػػػتمرارية اانتػػاج الحمػػارم فػػػي ،افػػة مجػػػادت  :فػػػي العمػػػارة االسػػتمرارية الحضػػػارية

النشػػاط اانسػػاني، ك،ػػكف العمػػارة ىػػػي مػػر ة تع،ػػس مػػدل تبػػػدـ الحمػػارة اانسػػانية، تبػػرز حاجػػػة 
تػػػػاج المعمػػػارم، للحفػػػاظ علػػػف الػػػػذا،رة الجمعيػػػة للحمػػػارة كمعالميػػػػا لهسػػػتمرار الطبيعػػػي فػػػي اان

 العمرانية كالمعمارية، كعلف الم،انة العالمية كالتاريخية، في سجؿ الحمارة اانسانية.
 
 المشكمة البحثية:  1-3

في ،ثرة الدراسات كالمراجع التي عالجت  ،لدراسةا لتحديد مش،لة الرجيسية تمثلت المبررات
مف نكاحي المممكف كالبيـ كطرح مفيـك  أ،ثر ،ء التراث المعمارم مف نكاحي تش،يليةمكمكع إحيا

كالتر،يز علف مبكلة حتمية الصراع ما بيف  ،إحياء التراث ،ردة فعؿ  ف،ار كاتجاىات عالمية
 ،دكف الكقكؼ عند إم،انية المزج ما بيف ركح العصر ب،ؿ مفاىيمو كمفرداتو ،ا صالة كالمعاصرة

ساىمت في إنتاج معمارم مبدع في الش،ؿ كالفراغ  ،مف البيـ المكركثة مف تجارب كخبراتكال،ثير 
ل،ف مف  ،المعمارم البصرم في العمارة المعاصرة حيث يسيؿ تطبيؽ العنصر ،كالمممكف

ببالب معاصر  ،الصعكبة في م،اف إدراؾ البعد التراثي كالتاريخي عند تطبيؽ قيمة معمارية تراثية
،ف،ر كاقعي يراعي البيـ المعمارية التراثية كيحتـر تكجيات  ،الدراسة لتحبيبوكىك ما تسعف 

م،انات العصر كأسلكب حياة الناس كثبافاتيـ ، لذا حددت الدراسة المش،لة البحثية في ااجابة عف كان
 السؤاؿ البحثي التالي:

إلنتػػاج  ،لمعاصػرةالتػي يمكػػف إحياؤىػا فػي العمػارة المحميػة ا ،مػا ىػي القػيـ المعماريػة التراثيػة
 ؟وتحافظ عمى األصالة واليوية الحضارية ،عمارة محمية تواكب روح العصر

المػػردود المعرفػػي مػػف اإلجابػػة عمػػى فػػإف ، كفػي معػػرض تحديػػد أىميػة إيجػػاد حػػؿ للمشػػ،لة البحثيػة
 يمي: السؤاؿ البحثي السابؽ يتمثؿ بما

 بالتزامفالتراثية، فردات التصميمية دراؾ الما ،زيادة الكعي الثبافي لدل المعمارييف كالمصمميف 
بادستفادة مف اام،انات ال،بيرة المعاصرة، في اانشاء كالت،نكلكجيا المستخدمة في ادىتماـ  مع
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ايجاد ت،كينات معمارية تتميز بالصدؽ  البناء كتشغيؿ المنشآت، كركح العصر الف،رية كالفنية،
 في العهقة ما بيف المصمـ كالمتلبي.

 كالتش،يلية ، كمدل مراعاتيا للمعايير العلمية كالفنية ،المعماريةماؿ لف إدراؾ قيمة ا عالبدرة ع
  اابداعية.

  كادتجاىػػات المعماريػػة المعاصػػرة ،التشػػ،يليةك الفنيػة البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة إدراؾ العهقػة بػػيف، 
 مبنية علف أسس كمعايير سليمة كصادقة. ،ايجاد نماذج معمارية إبداعية

 جمػػػع مػػػا بػػػيف المعػػػايير لل ،ليرتبػػػي الف،ػػػر التصػػػميمي ركح العصػػػر،كحيػػػد الف،ػػػر المعمػػػارم مػػػع ت
 .كالبيـ التراثية العلمية كالكظيفية كالفنية

 البػػػيـ المعماريػػػة المكجػػكدة فػػػي التػػػراث كلفػػػت ا نظػػار إليػػػو بتنػػاكؿ  ،إثػػراء ىػػػذا المجػػاؿ المعرفػػػي
عربيػان  ان كسػيلة حيكيػة كمرجعػ لي،ػكف البحػث ،كالمسػاىمة فػي الثبافػة كالػكعي المعمػارم المعمػارم،

فػػػػػي ظػػػػػؿ عصػػػػر ثػػػػػكرة المعلكمػػػػػات  ،لمصػػػػػمميف كالعامػػػػةلرفػػػػػع المسػػػػتكل الف،ػػػػػرم  مسػػػػاىمان، فػػػػػي
، كلي،ػكف البحػػث إسػيامان علميػان لمكاجيػة مػا يتعػرض لػػو كالت،نكلكجيػا كتكجيػات العػالـ المسػتببلية

لكصكؿ لحالة مف اان،ار لليكية التراث، كالتاريخ الفلسطيني، مف مخاطر التغييب كالطمس، كا
 الكطنية. 

 
 أىمية وفكرة البحث:  1-4

مطلػػع فػي فػه يغيػب عنػا أف  ،"العمػارة أـ الفنػوف"يعتمػد ممػمكف البحػث علػف ف،ػرة مفادىػا أف 
 ،،كنو ،اف الفناف كالمعمار في  ف كاحد ،،اف للمعمارم الدكر الريادم ،التاريخ اانساني كالحمارم

سجؿ بصرم كف،رم يعبر عف الكجو الحمارم ، ،ة كعند تصدر العمارة الفنكفكفي العصكر الهحب
كالتبػػػدـ  ،اسػػػتمرت تلػػػؾ العهقػػػة التبادليػػػة بػػػيف درجػػػة الرقػػػي ،كالثبػػػافي فػػػي ،ػػػؿ عصػػػر مػػػف العصػػػكر

كذلػػػؾ  ف العمػػػارة  مثلػػػت المػػػرأة التػػػي تع،ػػػس البػػػيـ الفنيػػػة كالف،ريػػػة كالجماليػػػة   ،الحمػػارم كالعمػػػارة
يا كفرا اتيا كعناصر كاجياتيػا كزخارفيػا، ك ف العمػارة تلبػي احتياجػان ماديػان كمعنكيػان بأش،ال ،المعاصرة
نسانيان  كصكدن لركح  ،،كنيا نتاج ظركؼ عديدة ) بيجية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية،..... الخ( ،كان

العصػػػػر باتجاىاتػػػػو المتعػػػػددة الػػػػذم يلبػػػػي بظهلػػػػو علػػػػػف مختلػػػػؼ أكجػػػػو الحيػػػػاة المعاصػػػػرة فػػػػي الفػػػػػف 
البحػػث فػػي  تنػػاكؿكعلػـػ ادجتمػػاع كالت،نكلكجيػػا كالتبنيػػات، لػػذا كمػف خػػهؿ ىػػذه الدراسػػة  ،كادقتصػاد

،كنػػو اارث الحمػػارم الػػذم  ،ماىيػة إم،انيػػة إحيػػاء البػػيـ المعماريػة المسػػتمدة مػػف التػػراث المعمػارم
نكيػػػة انتػػاج أعمػػػاؿ معماريػػة معاصػػػرة تشػػػ،ؿ إبػػداعان ذك قػػػيـ مع ،يم،ػػف دمجػػػو مػػع إم،انػػػات العصػػػر

كصكدن لتكثيػؽ رؤيػة كامػحة عػف  ،في مكاجية ،ثير مف اتجاىات العمارة الغربية المستكردة ،كمادية
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ك،يػػؼ يم،ػػف  ،مػردكد العهقػػة بػيف إم،انػػات العصػػر كالبػيـ المعماريػػة المسػتمدة مػػف التػػراث المعمػارم
دراؾ ىػػػذه العهقػػػة، فػػػي تطػػػكير العمليػػػة التصػػػم يجػػػػاد  ،يميةللمعمػػػارم ادسػػػتفادة مػػػف ىػػػذا الػػػكعي كان كان

كالفنيػة كالف،ريػة المعاصػػرة  ،أشػ،اؿ كفرا ػات مبدعػػة فػي الت،ػكيف كمكا،بػػة للتطػكرات الماديػة كالعلميػػة
البيـ المعمارية التي يم،ف إحياءىا في  ش،ؿذات قيمة أصيلة كمستمرة، كىؿ يم،ف للمعمارم تحديد 

انتػػػػاج أشػػػػ،اؿ  ،إبداعيػػػػةثػػػـػ مػػػػزج ىػػػػذه البػػػػيـ كالم،كنػػػػات فػػػػي عمليػػػػة تصػػػػميمية  ،العمػػػارة المعاصػػػػرة
انتػاج عمػارة معاصػػرة  ،كفرا ػات تحبػؽ معػايير الػػذكؽ كالبػيـ الجماليػة المتػػكفرة فػي التػراث المعمػػارم

كممػػا سػػبؽ يم،ػػف تلخػػػيص  ،كقػػيـ التػػراث المعمػػػارم ،تجمػػع مػػا بػػيف ادسػػتفادة مػػػف إم،انػػات العصػػر
 أىمية البحث مف خهؿ النباط التالية:

 ػػكف العػالـ أصػػب  قريػة صػػغيرة  ،حصػػر فيػو الفػػركؽ بػيف الشػعكبيعػيش العػالـ عصػػران بػدأت تن،
 كتبػػارب الشػػعكب كا جنػػاس فػػي ا ف،ػػار ،فسػػيلت ت،نكلكجيػػا ادتصػػادت كالمعلكمػػات التكاصػػؿ

كىك ما اصػطل  علػف  ،كالسلك،يات كالثبافات كحتف المظير كأدؽ التفاصيؿ الحياتية ،كالعادات
ف،اف مف المػركرم معرفػة كدراسػة البػيـ المعماريػة  ،"بعصر العولمة وما بعد الصناعيتسميتو "
ذات أبعػػاد كىكيػػػة يم،ػػف مػػػف  ،للكصػػكؿ لبيمػػػة فنيػػة تشػػػ،يلية معماريػػة معاصػػرة أصػػػيلة ،التراثيػػة

يجػػاد نمػػػاذج معماريػػة مبدعػػة فػػػي  ،لمػػا ىػػػك قػػادـ ،خهليػػا أف نسػػتبي كنرتبػػي بػػػالف،ر اابػػداعي كان
 كالفرا ي. التش،يليالت،كيف 

 ادتجاىػػػات المعاصػػػرة فػػػػي لعهقػػػة مػػػػا بػػػيف التػػػراث المعمػػػارم، ك عالجػػػت ا معظػػـػ الدراسػػػات التػػػي
 ،كىك التكجو الرجيسي لتلؾ الدراسات ،العمارة ليا طابع المبارنة الش،لية بيف العناصر كالمفردات

المعماريػة  العناصػر د ،في حيف تر،ز الدراسة علف إبراز البػيـ المعماريػة فػي الممػمكف التراثػي
كادسػػػػػتمرارية فػػػػي نيػػػػػج اابػػػػداع الفنػػػػػي  ،، بيػػػػػدؼ تحبيػػػػؽ البيمػػػػػة المعاصػػػػرةكا شػػػػ،اؿ البصػػػػرية

 المعمارم في البرف الحادم كالعشريف.
 كالخلػكص بنتػاجج كمبترحػات تطبيبيػة يم،ػػف  ،اسػتخداـ أسػلكب بحثػي بمنيجيػة الدراسػة كالتحليػؿ

معماريػػػػة تطبيبيػػػا فػػػي العمػػػارة المحليػػػة المعاصػػػرة، تحبػػػؽ مػػػف خهليػػػا العمليػػػة التصػػػميمية قيمػػػة 
 كتش،يلية إبداعية. 

 كمدل إم،انية إحياء ىذه البيـ  ،البحث في الجذكر كالبكاعث التي أمدت التراث المعمارم بالبيـ
 في قالب معاصر.

 كعػدـ تبييػد الف،ػر المعمػارم بادتجاىػات المعماريػة  ،تكثيؽ علمي كف،رم للبيـ المعماريػة التراثيػة
 المستكردة.

 بداع في الش،ؿ كالفراغ في نماذج العمارة التراثية.إلباء المكء علف معايير اا 
 تجمع ما بيف المفاىيـ كا ف،ار التش،يلية كالمعمارية. ،إيجاد رؤية كصيا ة جديدة معاصرة 
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 أىداؼ الدراسة )لماذا ىذا البحث(:  1-5
مكانات ال ،الجمع ما بيف القيـ المعمارية التراثية) ىػك اليدؼ الرجيسي مف ىذه الدراسة عصػر وا 

واالسػتفادة مػف مضػموف العمػارة التراثيػة فػي  ،في عممية تصػميمية واحػدة ،التقنية والتكنولوجية
 ،وتواكب الزمف ،العصر بمواد وتقنيات إنشاء وتكنولوجيا تعبر عف روح ،أعماؿ معمارية معاصرة

اسػػة كمػف خػهؿ تحبيػػؽ اليػدؼ الرجيسػي للدر  (،الحضػػاريةو لضػماف االسػػتمرارية لميويػة المعماريػػة 
   تيدؼ الدراسة لتحبيؽ ا ىداؼ الثهث التالية:

التػػػي سػػػادت فػػي عمارتنػػػا المحليػػػة خػػػهؿ  ،إلبػػاء المػػػكء علػػػف البػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة ا صػػيلة 1.
 .التاريخ الحمارم ااسهمي

 .التي يم،ف عمليان إحياؤىا في العمارة المحلية المعاصرة ،تحديد البيـ المعمارية التراثية2. 
م،اناتػو ،لخلكص بنتاجج كمبترحات تطبيبيػةا 3. ببالػب  ،انتػاج عمػارة محليػة تكا،ػب ركح العصػر كان

كذلػؾ مػف خػهؿ مبتػرح إحيػاء البػيـ التراثيػة فػي  ،مف البيـ المستمدة مف التراث المعمارم كالحمارم
 العمارة المعاصرة لمدينة  زة.

 
 حدود الدراسة:  1-6

،كف الدراسة تتناكؿ البيـ المعمارية التراثية ا صيلة في ي، تتمثؿ حدكد الدراسة بنطاؽ زمن      
مف خهؿ إسباط نتاجج الدراسة علف ش،ؿ  ،كنطاؽ م،اني مادم كملمكس ،الحمارة ااسهمية

كممف ىذه الحدكد  ،في عمارة مدينة  زة المعاصرة ،مبترح تطبيبي احياء قيـ العمارة التراثية
 راسة المحاكر التالية:الم،انية )مدينة  زة( تتناكؿ الد

 كالمهم  المعمارية كالحمارية فييا. ،نبذة تاريخية عف مدينة  زة 
 .إم،انات قطاع البناء المحلي 
 .مهم  التأثر بادتجاىات المعمارية العالمية 
 .عببات تكاجو إحياء البيـ المعمارية التراثية 
 ة لمدينة  زة.في العمارة المعاصر  ،مبترح إحياء البيـ المعمارية التراثية 
 
 فرضية الدراسة:  1-7

الفرمية ا ساسية للدراسة، علف أنو بالر ـ مف ادفتباد إلف مشركع حالي للتحديث  تبـك
،أساس للتجديد كالتحديث، إد أف المشيد الحالي قد يبشر ببعض التحكدت  الحمارم المعاصر،

ف إيجاد حلكؿ للمش،هت الحامرة اليامة في مسار تطكير العمارة المعاصرة، كالتي د تبتصر عل
ف،رة  كالمستببلية، بؿ تتعدل ذلؾ، إلف المشار،ة الفاعلة في المجتمع العالمي الجديد، لذا تبـك

 الدراسة علف إثبات الفرمية التالية:
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 باسػتخداـ وسػػائؿ  ،إمكانيػة إحيػاء القػػيـ المعماريػة التراثيػة فػػي العمػارة المحميػة المعاصػػرة
نتػػاج عمػػارة إبداعيػػػة تقػػوـ عمػػى مبػػدأ دمػػج األصػػػالة  ،العصػػر وأفكػػار وتقنيػػات وروح وا 

 وتحافظ عمى االستمرارية الحضارية.، بالمعاصرة
 

 منيجية الدراسة:  1-8
لدراسة المش،لة البحثية للكصكؿ إلف الحلكؿ  ،الكصفي التحليلي انتيج البحث المنيج ادستبراجي

إلػف الدراسػات المبنيػة علػف منيجػي  دخؿ النظػرممف خهؿ التػدرج مػف المػ ،كالنتاجج المناسبة اليامة
المنتبػػػاة كالتػػػي تشػػ،ؿ الجانػػػب التطبيبػػػي  ،كالنمػػػاذج المعماريػػةالمهحظػػة كالتحليػػػؿ لػػبعض الحػػػادت 

النظريػػة للبحػث، حيػػث اسػتلـز ذلػؾ التر،يػػز علػف ثهثػػة  الػذم يػػدعـ ا طركحػات كا ف،ػار ،كالػكاقعي
 محاكر ىي:

 :كتحديػػػدىا كالتر،يػػػز علػػػف خصاجصػػػػيا  ،ـ المعماريػػػػة التراثيػػػةدراسػػػة نظريػػػة للبػػػي المحػػػور األوؿ
 البصرية كالفرا ية.

 :كظػػركؼ مػا بعػد الحداثػػة ،دراسػة تحليليػة للعهقػة بػػيف البػيـ المعماريػة التراثيػة المحػور الثػػاني ،
حيث ش،لت قراءة نبدية مكجزة، لتطكر العمارة المحلية المعاصرة، علف المستكل ااقليمي، كأىـ 

كعهقتيػا بادتجاىػات المعماريػػة العالميػة، كمحاكلػة صػػيا ة تفسػيرات كحلػكؿ، حػػكؿ  ،المتغيػرات
  استمرارية العمارة المحلية التراثية في المستببؿ، في ظؿ التحديات العالمية المعاصرة.

 :محػػػػدد مػػػف جميػػػػكر المعمػػػػارييف  بحػػػثإجػػػراء المبػػػػابهت الشخصػػػية لمجتمػػػػع  المحػػػػور الثالػػػػث
كخلػػػص ىػػػذا  ،راء المتخصصػػيف فػػػي المشػػػ،لة البحثيػػة لػػػف نتػػػاجج ك للكقػػكؼ ع ،كطػػهب العمػػػارة

 في العمارة المعاصرة لمدينة  زة. ،المحكر إلف تبديـ المبترح التطبيبي احياء البيـ المعمارية
 

 :موقؼ البحث مف الدراسات السابقة  1-9
يد مف المناسبات في العد ،كالمتناكلة بحثان كنباشان  ،يعتبر مكمكع الدراسة مف المكاميع الشاجعة

،ما عالج العديد مػف البػاحثيف إشػ،اليات إحيػاء التػراث  ،العالميةسكاءن ااقليمية أك  ،مية كالبحثيةالعل
لمػا لػػو مػف أىميػػة  ،مػػف ال،تػب كالمبػادت المنشػػكرة المؤلفػات،المعمػارم فػي رسػػاجؿ الدراسػات العليػػا ك 

كالبعػػد  ،أ،يػػد اليكيػة المعماريػػة المحليػػةكت يػػةكالتاريخ ،علػف صػػعيد التكاصػػؿ كادسػتمرارية الحمػػارية
ممػػا جعػػؿ ف،ػػر إحيػػاء التػػراث  ،عػف الػػذكباف فػػي ادتجاىػػات الدخيلػػة كالغريبػػة عػػف كاقػػع المجتمعػػات

كىذا ما تناكلتو معظـػ الدراسػات السػاببة  ،المعمارم يتحكؿ لردة فعؿ  ف،ار الحداثة كما بعد الحداثة
 دكف النظػػػر ،فعػػؿ دتجاىػػػات العمػػػارة البػػػاردة كالغريبػػػة بتناكليػػا مفيػػػـك ااحيػػػاء ،مخػػػرج حبيبػػػي كردة

م،انياتػػػو إليػػػوكلمػػػا ألػػػت  ،لكاقعيػػػة ا طركحػػػات أحيانػػػان  الدراسػػػػات  معظػػـػ كر،ػػػزت ،ظػػػركؼ العصػػػر كان
دكف  ،ة ادسػػػتلياـ كادقتبػػػاس مػػػػف العمػػػارة التراثيػػػة بعناصػػػرىا المعماريػػػة كأشػػػػ،اليايػػػعلػػػف ،يفالسػػػاببة 
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كالػػتعلـ منيػػا كربطيػػا بػػالظركؼ المعاصػػرة لتحبيػػػؽ  ،كالمعنكيػػة البحػػث فػػي ممػػمكنيا كقيميػػا الماديػػة
علمػػان بػػأف البحػػث د يتطػػرؽ  ،فػي العمػػارة التراثيػػة كالممػػمكف المكجػػكد ف،ػرة ااحيػػاء للبػػيـ المعماريػػة

،مػنيج احيػاء التػراث المعمػارم سػلبان ،ػاف  ،لتبييـ ا سلكب الذم اتبعتو الدراسات كا بحاث السػاببة
 ،كالممػمكف البػيـ تطبيػؽ ير،ز البحث علػف ف،ػر إحيػاء التػراث المعمػارم مػف خػهؿ ل،ف ،أك إيجابان 

أسػػلكب إحيػػاجي يراعػػي الكاقعيػػػة  بػػؿ باعتمػػػاد ببػػابالعبػػكد ك العمػػػدة ك ا ، ،كلػػيس ا شػػ،اؿ كالعناصػػر
م،انات العصر كأساليب إحياء  مافة جديدة لمناىجث إليش،ؿ البح ،المعاصرة كثبافة المجتمعات ،كان

لعمػارة محليػػة  ،يت،امػؿ مػع ا بحػػاث كالدراسػات السػاببة فػي تحبيػػؽ الغايػة كالرؤيػال ،معمػارمالتػراث ال
انتػػػاج عمػػػػارة  ،اليكيػػػة الحمػػػػارية كالظػػػركؼ المعاصػػػرة للمجتمعػػػػاتك يت،امػػػؿ فييػػػا الف،ػػػػر المعمػػػارم 
كمػف الدراسػات التػي  ،كتحػافظ علػف البػيـ ا صػيلة لتلػؾ المجتمعػات ،صادقة تعبر عف ركح العصر

 :اؿ د الحصرث، علف سبيؿ المياء التراث المعمارمحلت ف،ر إتناك 
معايير استخداـ العناصر المعمارية التراثية في العمػارة المعاصػرة دراسة، )كرقة عمؿ( بعنػكاف  - أ

، أسػتاذ عبػد الكػريـ حسػف خميػؿ محسػف، للػد،تكر ودورىا في إحياء العمارة التقميدية المحمية
فػي الجامعػة ااسػهمية بغػزة، كىػي كرقػة عمػؿ مبدمػة لمػؤتمر مشارؾ التصميـ كنظريػات العمػارة 

وقػدمت الدراسػػة مجموعػة توصػيات إلحيػػاء  ،ـ2008 التػراث المعمػارم فػي الجامعػة ااسػهمية
وشممت الدراسة التطرؽ لمعايير  ،العناصر المعمارية التراثية في مباني مدينة غزة المعاصرة

وىذه المعػايير اإلنسػانية تتعمػؽ بمسػتوى  ،نة غزةإنسانية في إحياء التراث المعماري في مدي
 .رضا أفراد المجتمع ومعيار التوافؽ الديني واالجتماعي والثقافي والتاريخي

صحف المسجد ودوره فػي إحيػاء العمػارة التقميديػة فػي المسػاجد دراسة، )كرقة عمؿ( بعنكاف   - ب
صػميـ كنظريػات العمػارة ، أسػتاذ مشػارؾ التعبد الكػريـ حسػف خميػؿ محسػف، للد،تكر المعاصرة

فػػػي الجامعػػػة ااسػػػهمية بغػػػزة، كىػػػي كرقػػػة عمػػػؿ مبدمػػػة لمػػػؤتمر التػػػراث المعمػػػارم فػػػي الجامعػػػػة 
مػػف  ،إطبللػػة عمػػى الػػدور الػػذي يؤديػػو صػػحف المسػػجدوقػػدمت الدراسػػة  ،ـ2009 ااسػهمية

 ،غػزة وواقػع تصػميـ المسػاجد المعاصػرة فػي مدينػة ،إنسانية نواحي وظيفية وبيئية وروحية
لتحقيػؽ الراحػة  ،لتأكيد عمى ضرورة إحياء صحف المسػجد فػي تصػميـ المسػاجد المعاصػرةوا

 .الحرارية والجمالية والروحية
واقػع العمػارة المعاصػرة فػي قطػاع غػزة، لمػدكتور أسػامة ابػراىيـ دراسة، )كرقة عمػؿ( بعنػكاف   - ت

ليندسػة المعماريػػة بجامعػة بيرزيػػت سػاببان، استشػػارم ا، أسػتاذ اليندسػػة المعماريػة المشػػارؾ بػػدوي
بك،الػة الغػػكث حاليػان، كىػػي كرقػػة عمػؿ مبدمػػة للمػؤتمر اليندسػػي الرابػػع فػي الجامعػػة ااسػػهمية، 

حيث تناولت الدراسة تحميبًل كامبًل لمعمارة بقطاع غػزة، ابتػداًء ، 16/10/2012المنعبد بتاريخ، 
نية، ومنشػتت مف حقبة أوسمو حتى تاريخ إعداد الدراسة، واشتممت عمػى تحميػؿ مبػاني سػك

تجارية وخدمية وغيرىا، وخمصت الدراسػة لتوصػيات، لتطويػع العمػارة المحميػة لتكػوف عمػارة 
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معاصرة بطابع تراثي خاص، نػابع مػف البيئػة المحميػة، ومتماشػيًا مػع ثقافػة المجتمػع والػديف 
 اإلسبلمي الحنيؼ.

اإلسبلمية حالة دراسية فمسفة الوسطية والتجريد في العمارة دراسة، )رسالة ماجستير( بعنكاف   - ث
، قػدمت ىػذه الدراسػة حسػف محمػود عيسػى العػواوده، للباحػث )الوحػدات الزخرفيػة اإلسػبلمية(

دسػت،ماؿ متطلبػػات درجػػة الماجسػػتير فػي اليندسػػة المعماريػػة ب،ليػػة الدراسػات العليػػا فػػي جامعػػة 
الشػػ،ؿ كقػػد تطػرؽ الباحػػث فػػي دراسػػتو لكسػػطية  م،2009 فلسػػطيف، -نػػابلس -النجػاح الكطنيػػة

 كالمممكف في العمارة ااسهمية.
، صػدر ثػروت عكاشػة، للػد،تكر القيـ الجماليػة فػي العمػارة اإلسػبلميةدراسة، )،تاب( بعنكاف   - ج

ـ، تحػػػدثت الدراسػػػة بتفصػػػيؿ عػػف البػػػيـ الجماليػػػة الماديػػػة كالمعنكيػػػة فػػػي 1994عػػف دار الشػػػرؽ 
 العمارة ااسهمية عمكمان.

ر عػف م،تبػػة ، صػػدحسػػف فتحػػي، للمينػػدس ال،بيػر اإلنسػػانيةالعمػػارة دراسػة، )،تػػاب( بعنػكاف   - ح
،بيمػػة تراثيػػة  ،، تحػػدث ال،تػػاب بتفصػػيؿ حػػكؿ الحفػػاظ علػػف التػػراث الحمػػارما نجلػك مصػػرية

 أنشأىا ا سهؼ كعبرت عف أكجو الحياة بصدؽ ككاقعية.
 القػػيـ الجماليػػة وىندسػػة العمػػارة فػػي مسػػجد قبػػة الصػػخرةدراسػة، )رسػػالة ماجسػتير( بعنػػكاف   - خ

خالػد ، للباحػث المشرفة وسبؿ االستفادة منيا في العمارة المعاصرة )دراسة نقديػة وتحميميػة(
، قػػدمت ىػػػذه الدراسػػػة دسػػت،ماؿ متطلبػػػات درجػػػة الماجسػػتير فػػػي اليندسػػػة مطمػػػؽ بكػػػر عيسػػػى

، كقػػد تطػػػرؽ ـ2011فلسػػطيف  - ػػزة -ي الجامعػػػة ااسػػهميةالمعماريػػة ب،ليػػة الدراسػػات العليػػا فػػ
مػع تبػديـ مبتػػرح  ،تحلػيهن للنسػب الجماليػػة فػي عمػارة مسػجد قبػة الصػػخرة المشػرفةالباحػث نبػدان ك 

 لتحسيف الطابع المعمارم في قطاع  زة. ،لتطبيؽ البيـ كالنسب الجمالية
أحمػد عبػد الواحػد ، للباحػث د. السمات المحمية في العمارة اإلسبلميةدراسة، )بحث( بعنكاف   - د

جامعػػػة المكصػػػؿ، ر،ػػزت الدراسػػػة علػػػف السػػػمات  -ة، مػػػدرس فػػي قسػػـػ اليندسػػػة المعماريػػذنػػػوف
لبنػػػاء  ،كتأثيرىػػػا علػػف النتػػػاج المعمػػارم كالنمػػػاذج البناجيػػة للعمػػػارة ااسػػهمية ،المحليػػة كااقليميػػة

كسػػبؿ تأ،يػػػد السػػػمات المعماريػػة المحليػػػة فػػػي  ،إطػػار نظػػػرم يحتػػػـر مجمكعػػة المػػػؤثرات المحليػػػة
 العمارة المعاصرة.

، ر،ػزت المبالػة علػف جػبلؿ عبػادة، ال،اتػب يػة فػي الخيػاؿ والتخيػؿتػأمبلت معمار مبالػة بعنػكاف  - ذ
تحليػػػؿ نتػػػاجج مسػػػػاببة معماريػػػة لتصػػػػميـ المر،ػػػز البػػػػكمي للعلػػػـك كالت،نكلكجيػػػػا بجميكريػػػة مصػػػػر 

كيهحػظ  ،العربية، حيث ر،ز ال،اتب علف التحكدت لمفيػـك العمػارة المعاصػرة كقػيـ اابػداع فييػا
عات مبدمة لنيؿ الجاجزة، إد أف الهفت ىك تحليؿ ال،اتب في المباؿ استعراض لمجمكعة مشرك 

للمشػػػػػاريع المبدمػػػػػة التػػػػػػي يبػػػػػدك فػػػػػي ت،كيناتيػػػػػػا كأف،ارىػػػػػا اعتمػػػػػاد ا سػػػػػػاليب المعماريػػػػػة العالميػػػػػػة 
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المسػػتمدة مػػػف البػػػيـ التراثيػػػة  ،كاعتمادىػػػا ال،ثيػػػر مػػػف البػػيـ كا ف،ػػػار المحليػػػة كالبيجيػػػة ،المعاصػػرة
 المحلية.

، عمػك ىيجػة تػدريس د. غازي سعيد العباسي، ال،اتػب ع المعماري إلى أيفاإلبدامبالة بعنكاف  - ر
، مبػػاؿ منشػػكر فػػي زاكيػػة كجيػػة نظػػر مػػػمف سػػعكد جامعػػة العمػػارة كالتخطػػيط فػػي جامعػػة الملػػؾ

صػفحة العمػراف كالتنميػة فػي جريػػدة الريػاض، أبػدل ال،اتػب خػػهؿ المبالػة مػركرة تحبيػؽ العمػػؿ 
 ،ة المحلية كحاجات المستخدميف كمعطيات العصر كتبنياتوبانسجاـ مع البيج ،المعمارم أىدافو

 للكصكؿ لليدؼ اابداعي في العمارة المعاصرة.
أىميػة الخصػائص والعناصػر البصػرية والجماليػة فػي المدينػة )دراسػػة دراسػة، )بحػث( بعنػكاف  - ز

، قسـػ ىػاني خميػؿ الفػراف ،الحميػدعمػي شػعباف عبػد  يف/، للبػاحثتحميمية لوسط مدينة نابمس(
فػػػػػي جامعػػػػػة النجػػػػػاح  ،كبرنػػػػػامج ماجسػػػػػتير التخطػػػػػيط الحمػػػػرم كااقليمػػػػػي ،ليندسػػػػة المعماريػػػػػةا

، حيػث عالجػت الدراسػة إشػ،اليات بصػرية كجماليػة لكسػػط ـ2008، فلسػطيف -نػابلس -الكطنيػة
كالمػكركث الثبػافي بشػ،ؿ يت،امػؿ مػع التخطػػيط  ،بمراعػاة البعػد الحمػارم كالػديني ،مدينػة نػابلس

 د التراثي كالتاريخي.السليـ كاحتراـ البع
 

 :مصادر المعمومات  1-10
التػػػي تعػػػالج  ،كالدراسػػػات كالػػػدكريات كالمبػػػادت ،كتشػػػمؿ ال،تػػػب كالمراجػػع المكتبيػػػة:المصػػػادر  - أ

حيػػػػػػاء التػػػػػػراث  ،مكمػػػػػكعات النبػػػػػػد المعمػػػػػػارم كالنظريػػػػػػات كالحر،ػػػػػػات كادتجاىػػػػػػات المعماريػػػػػػة كان
 دراسة.كمفاىيـ ااحياء كالمكاميع ذات العهقة بال ،المعمارم

إمػافة لتحليػؿ مكمػػكع  ،كالمبػابهت الشخصػػية ،بحػػث الميػدانيكتشػمؿ ال مصػادر شخصػػية:  - ب
سػػػباط النتػػػاجج علػػػف الحالػػػة الدراسػػػية ككمػػػع مبتػػػرح عملػػػي ،البحػػػث احيػػػاء البػػػيـ المعماريػػػة  ،كان

 التراثية في عمارة مدينة  زة المعاصرة.
نشػػرات الصػػادرة عػػف الييجػػػات كالتبػػارير كال ،كتشػػمؿ ىػػذه المصػػػادر الدراسػػات مصػػادر أخػػرى:  - ت

 ، ،ما تشمؿ المراجع كا بحاث كالدراسات المكثبة علف شب،ة اانترنت. ، أك الخاصةالح،كمية
 

 :محتويات الدراسة  1-11
 فصوؿ دراسية كما يمي: خمسةاشتممت الدراسة عمى 

 .أىدافيا كأىميتيا، كمنيجيتيا( ،)الدراسة ،مبدمة عامة الفصؿ األوؿ:
للبنػاء عليػػو فػي الكصػػكؿ  ،شػػ،ؿ الفصػؿ الثػػاني ااطػار كا سػػاس النظػرم للدراسػػة :الفصػؿ الثػػاني
كالعهقػػة بػػيف ا صػػػالة  ،مػػف خػػهؿ تحديػػد مفيػػـك العمػػػارة التراثيػػة كقيميػػا المختلفػػة ، ىػػداؼ البحػػث
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تمييػػػدان للفصػػػؿ  ،باامػػػافة للخصػػػاجص البصػػػرية كالفرا يػػػة التػػػي تميػػػز العمػػػارة التراثيػػػة ،كالمعاصػػػرة
 كظركؼ ما بعد الحداثة. ،الذم يبحث في جدلية العهقة ما بيف البيـ المعمارية التراثيةالثالث 

كظػػػركؼ مػػػا بعػػػد  ،كالػػذم عنكانػػػو جدليػػػة العهقػػػة مػػا بػػػيف البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػة الفصػػػؿ الثالػػػث:
ر كمظػاىر ىػػذا التػػأثي ،العمػارة التراثيػػةة تػأثير ظػػركؼ مػا بعػػد الحداثػة علػػف حيػػث تـػ دراسػػ ،الحداثػة

كاختػػػػتـ  ،ككظيفػػػة ،ػػػػؿ مػػػف الشػػػ،ؿ كالممػػػمكف فػػػي العمػػػارة ،كتعريػػػؼ مفيػػػـك ادسػػػتمرارية الحمػػػارية
بأسػاليب معاصػرة لتأ،يػد  ،الفصؿ باستعراض نماذج معمارية كتجارب احياء البيـ المعمارية التراثية

تتمثػؿ ك  ،،ما اشػتمؿ خػهؿ ىػذا الفصػؿ أدكات البحػث الميدانيػة ،النظرية للدراسة تكدعـ ا طركحا
أصػحاب الف،ػػر  ،المبػابهت الشخصػية مػػع المعمػارييف المتخصصػيف كا ،ػػاديمييف تحليػؿ نتػػاججفػي 

مػػدل تببػػؿ ، ك المحلػيالنظريػػة للكاقػػع  تللكقػػكؼ علػػف مػدل مطاببػػة الفرمػػية كا طركحػا المعمػارم،
 تحبؽالخركج بمبترحات كنتاجج عملية بيدؼ  ،ر لنتاجج الدراسة كتكصياتياالمجتمع المحلي المعاص
 ،نتػاجج ىػذه المبػابهت كاللبػاءات كمناقشػتيا، فبػد تـػ بعنايػة كحياديػة ،املػة ىػدؼ البحػث، أمػا تحليػؿ
 ، في مكاقؼ عديدة.نظره كمبارنتيا مع اآلراء كالتكجيات ا خرل ةمع طرح الباحث لكجي

يػػاء البػػيـ مبترحػػان عمليػػان اح كلصػيا ة ،الحالػػة الدراسػػية تحليػػؿل الرابػػعجػػاء الفصػؿ  :الرابػػعالفصػػؿ 
علػػف مجمكعػػة حيػػث اشػتمؿ المبتػػرح  ،فػػي العمػارة المحليػػة المعاصػػرة لمدينػة  ػػزة ،المعماريػة التراثيػػة

البعد األكاديمي والبحثي، البعد المجتمعي واإلنساني، بعد تكصيات ممف أبعاد محددة، تمثلت في 
مػواد البنػاء وتقنيػات الوعي العاـ لمفيوـ التراثي والمعاصر، بعد التشكيؿ المعماري، بعد توظيػؼ 

اإلنشػاء، البعػػد البشػري وتػػدريب الكػوادر العاممػػة، البعػد اإلعبلمػػي، بعػد إدراؾ روح العصػػر، بعػػد 
االستمرارية الحضارية، بعد إدراؾ مضموف التراث المعماري، بعد تطوير الػنظـ اإلنشػائية، وأخيػرًا 

 بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية.
 كتثبت الفرمية البحثية. ،تدعـ المفاىيـ كالنتاجج النظرية للدراسة ،ما ش،ؿ نتيجة عملية للدراسة

كىػك الفصػؿ الخػاص بكمػع ملخػص  ىـػ النتػاجج كالتكصػيات التػي خرجػت بيػا  :خامسالفصؿ ال
 .البحث  ىدافوكمدل تحبيؽ  ،الدراسة

 
 :معوقات الدراسة  1-12

متخصصة اجراء في التكاصؿ مع بعض الشخصيات ال ،كاجيت الباحث بعض الصعكبات
للكقػكؼ عنػد صػحة  ،لهستفادة مف أراجيـ كخبراتيـ فػي مكمػكع الدراسػة ،المبابهت الشخصية معيـ

ر الف،ػر كالتصػميـ المعمػارم المحلػي يفرمية البحث كالخلكص بالنتاجج كالتكصيات التي تخدـ تطك 
فػػي مػػارم المعاصػر، كترجػػع أسػػباب ىػػذه الصػػعكبات بسػػبب انشػغاؿ ،ثيػػر مػػف أصػػحاب الف،ػػر المع

 .عمليـ الميدانيأك في مكاقع  ،ـ ،أ،اديمييفأعمالي
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 الثاني الفصؿ
 )المفيوـ، أنواع القيمة، الخصائص البصرية والفراغية(القيـ المعمارية التراثية 

 إحياء القيـ المعمارية التراثية في العمارة المحمية المعاصرة
 "مدينة غزة  -حالة دراسية "

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمييد         
 مفيوـ العمارة التراثية     1-2
 القيـ العامة في العمارة التراثية     2-2
 الخصائص البصرية والفراغية في العمارة التراثية     3-2

 خبلصة الفصؿ الثاني         
 
 
 

 مقدمة عامة 
الدراسة، أىدافيا 
 وأىميتيا ومنيجيتيا

 الفصؿ الثاني
 

 القيـ المعمارية التراثية
المفيوـ، أنواع القيمة، 
الخصائص البصرية 

 والفراغية

 الخبلصة

 الفصؿ الثالث
 

جدلية العبلقة بيف 
قيـ العمارة التراثية 
وظروؼ ما بعد 

 الحداثة

 الخبلصة

 الفصؿ الرابع
 

القيـ مقترح إحياء 
المعمارية التراثية 

في العمارة المعاصرة 
 لمدينة غزة

 

 الخبلصة

 نتاجج الدراسة 
 التكصيات 

 مجادت البحث المستببلية 

 الخاتمة 

 قاجمة المراجع كالمصادر 

 

 الفصؿ الخامس 

 الفصؿ األوؿ
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 تمييد:
صػالة ا  كالعهقة ما بيف أش،الياك  ،ية التراثيةيتناكؿ الفصؿ الثاني مف الدراسة مفيـك البيمة المعمار 

، لػذا اقتمػف التػي تتميػز بيػا العمػارة التراثيػةفػي العمػارة كالخصػاجص البصػرية كالفرا يػة  ،كالمعاصػرة
قكلػو تعػالف:   اسػتنادان لمػا جػاء فػي  ،ا مر التنكيو لمفيـك التراث بش،ؿ عاـ بكجييػو المػادم كالمعنػكم

ًّعولتلِأْرُلوَّلَالتُّ ل"َ  .تي ىنا معنف التراث بكجيو المادمحيث يأ (1)"َاثلََأرنّلعََل
َن لَأت ميَنلمع  ً اََََََََ"َ( مف سػكرة مػريـ 6-5اآليتاف ) في أما َ مَّنَول لا  ميَولرلعَشم  َا َلمولال يلَ ولَإشِّيَخ ِفمْ َاِل

ْلَولل يًّعَ  يظيػر الكجػو  "َ(6ِلْهَ ل)َِّ لض ميًّعََ (َيلَ ْثش يَوليلَ ْثََ َّنََآَلَيلننُقو)لَولاجننل5َفكل)نَل يََ َّنََلْ ِش
الميػراث أك مجمكعػة  ،كعليو يم،ف تعريؼ مفيـك التراث بأنو ،بمعنف الفمؿ كالبيـ ،المعنكم للتراث

كأف ىذا الميراث لو صكر حسية منع،سة علف اآلثار  ،الخبرات كالتجارب التي يتر،يا السلؼ للخلؼ
ىد حمػارية نراىػا فػػي لتصػب  شػكا ،،رة الجمعيػػة كالثبافيػةكالػذا ،كالبػيـ المغركسػة فػي الشػكاىد الماديػة

 .العصر الحامر
 
  :مفيوـ العمارة التراثية  2-1

رتبط ارتباطػان كثيبػان مػع يػتسلسػؿ الف،ػر المعمػارم  نجد ،بتحليؿ البيـ الحمارية عبر التاريخ
بػػػػرات كذلػػػؾ ،ػػػػكف الحمػػػارة اانسػػػانية سلسػػػػلة متصػػػلة مػػػف الخ ،اانسػػػاني بشػػػػ،ؿ عػػػاـتطػػػكر الف،ػػػر 

شػػػركط بمػػػػدل اتصػػػاؿ المجتمعػػػػات مكأف نشػػػكء الحمػػػػارات كتبػػػدميا  ،عرفيػػػة كالتجػػػارب المترا،مػػػػةمال
 ،(2)كداجمػػان مػػػا ،انػػت العمػػارة الكجػػػو المعبػػر عػػػف الحمػػارات اانسػػػانية ،بػػالخبرات كالثبافػػات السػػػاببة

آلثػار كمشػاىد عػف ا( " البػيـ الجماليػة فػي العمػارة ااسػهمية) ،تابػو في د. ثروت عكاشة  حيث يبكؿ:
كلـػ يخلػؼ لنػا إد أثػار سػتظؿ باقيػة  ،الحياة اليكمية التي تعج بالحر،ة حكليػا عسػف أف يػدرؾ البػارئ عبػؽ عصػر كلػف

 .(3)" علف الدىر بعظمة أمة ذات أسلكب كحمارة متميزتيف
ر ىػػي رؤيػػة حمػارية صػػادقة تع،ػس ادزدىػػار كالتطػػك  ،فالعمػارة التراثيػػة بمبكماتيػا الماديػػة كالمعنكيػة

رث صػػادؽ ،الحيػػاتي كالعلمػػي كالفنػػػي  اكمعػػػالـ تحتػػذم بيػػػ ،لمػػف عايشػػػيا كتسػػتمر ،تػػراث معمػػػارم كان
كالبحػػث فػػي أسػػرار  ،كمػػف ىنػػا يبػػرز كاجػب الحفػػاظ علػػف ىػػذا اارث الحمػارم المعمػػارمجيػاؿ، ا 

مارم فمفيـك التراث المعف كالفراغ، تع بجماليات الت،كيممكال ،جمالو المادم كالكظيفي كتأثيره الحسي
ركح المعماريػة فػي البلػدة التي قد نراىػا فػي أحػد الصػ ،د يتعلؽ بمجمكعة العناصر المعمارية البديمة

خرجػت عمػػارة ذات قػػيـ أ ،بػؿ ىػػي تجػػارب متسلسػلة كخبػػرات مترا،مػػة عػف درايػػة كعلػـػ ،البديمػة فبػػط
ثيبػة بػيف العصػػر ف،انػت الك  ،كالجماليػة كالسياسػية ،تحتػـر الخصكصػية البيجيػة كالثبافيػة كادجتماعيػة

                                                 
 .19سكرة الفجر اآلية  -1
 .32 -28الباىرة(، ص  -1991فبراير  -ف كارد، مخططات لمجتمع مثالي، )رسالة اليكنس،ك،لكبي -2
 .9ص ، ـ1994دار الشركؽ ، الباىرة د. ثركت ع،اشة، البيـ الجمالية في العمارة ااسهمية، الطبعة ا كلف، -3
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مػػع الطبيعػػة  ،الطبيعػة بحيػػث تتنػػا ـ فييػػا البػيـ الثبافيػػة اانسػػانية مسػػتنبطة مػػف م،نكنػػات ،كالم،ػاف
كتحبػػػؽ الغايػػػة الماديػػػػة  ،ىكيػػػة كامػػػحةك  بصػػػبغةمعماريػػػة ذات قػػػيـ تراثيػػػػة كالم،ػػػاف لتنػػػتج ت،كينػػػات 
كىذا مػا سػيتناكلو  ،لعصرم،انات كمبكمات ااغهؿ كاحتراـ كاست ،مترا،مةكالحسية بأصالة كتجارب 

 .لف مفيكمي ا صالة كمفيـك التراثالبحث في الفبرة التالية بتسليط المكء ع
 
  :صالة ومفيوـ التراثمفيوـ األ  2-1-1

فػػػي الصػػػراع مػػا بػػػيف جيلػػػيف أك  ،صػػػالة كالمعاصػػرة البػػان مػػػا ارتػػػبط اسػػتخداـ مصػػػطلحي ا 
فػػػي  ،كسػػلبياتو وعاصػػره ب،ػػؿ إيجابياتػػ عػػف إرث المامػػػي الػػذم ةظيػػر مػػف دافػػع باسػػتماتف ،حببتػػيف
إد أننػػا  ،بيػا كيػػرفض ،ػؿ مػػا ىػك سػػابؽ أك مػكركثالتػي كجػػدت مػف ينبيػػر معطيػات عصػػره  خمـػ

،بيمة ي،تسبيا العمؿ المعمارم كمفيـك التراث  ،صالةكمف خهؿ ىذه الفبرة سنربط ما بيف مفيـك ا 
 ؼكيشػػػيدىا الخلػػػ ،لتػػػي بناىػػػا السػػػلؼالمتمثػػػؿ بمجمكعػػػة الصػػػركح كا عمػػػاؿ المعماريػػػة ا ،المعمػػارم

، فا صػػالة صػػفة ي،تسػػبيا أخرجيػػا بصػكرتيا الحاليػػةبػػداع الػػذم كيتعػرؼ مػػف خهليػػا علػػف منػابع اا
كىػػي تشػ،يؿ لمجمكعػة قػػيـ تميػز العمػؿ المعمػػارم كد  ،العمػؿ المعمػارم منػذ اللحظػػة ا كلػف انشػاجو

حيػػث  ،صػػالة د تسػاكم البػػدـ بالمػركرةأم أف ا  ،يم،ػف أف ي،تسػبيا أم عمػػؿ بالتبػادـ عبػػر الػزمف
أمػػػا بػػػالنظر لمفيػػػـك التػػػػراث  ،صػػػيلة مػػػع مػػػركر الػػػزمفببيمتػػػو ا  فاظػػػويسػػػتمر العمػػػؿ المعمػػػارم باحت

تجسػد فػي ،ثيػر منيػا قػيـ  ،فنرل أنو تجسيد لمػا بنػاه ا سػهؼ مػف أثػار كصػركح معماريػة ،المعمارم
تؤثر ماديػان كمعنكيػان  ،بمجمكعة قيـ متمثهن  صالةمفيـك ا  كبذلؾ يصب  ،صالة في الش،ؿ كالفراغا 

ليخػرج منػذ اللحظػػة ا كلػف انشػػاجو بصػكرة بصػرية كحسػػية ككظيفيػة أصػػيلة  ،علػف العمػؿ المعمػػارم
صػػالة ىػػػذه تتجلػػػف فػػي ،ثيػػػر مػػػف كصػػػفة ا  ،كثبافػػػة المجتمػػػع الػػذم أنتجػػػو ،معبػػران عػػػف ركح عصػػره

عمػػاؿ المعماريػػػة حة كبػػارزة فػػي ،ثيػػر مػػف ا صػػفة كامػػ، ،المعػػالـ المعماريػػة التػػي تر،يػػا لنػػا السػػلؼ
كىػػػذا مػػا ييػػدؼ البحػػػث  ،بداعيػػػة فػػي التشػػ،يؿ كالفػػراغإجعليػػا أعمػػاؿ تمجمكعػػة مػػف البػػػيـ ب ،التراثيػػة

كمتماشػػػيا مػػػع ركح  ،حظػػو إنشػػػاجولتحبيبػػو بػػػأف يتصػػػؼ العمػػػؿ المعمػػارم المعاصػػػر با صػػػالة منػػػذ ل
 .عصره

 
  :(4)أىمية التراث المعماري  2-1-2

ـ كىك ما يربط الشعكب بماميي ،ىك الباعدة الحمارية التي تبـك علييا المجتمعاتالتراث 
نجػػازاتيـ كالتػػراث  ،كادسػػتمرار فػػي الحمػػارة ،علػػف ديمكمػػة التبػػدـ كاابػػداعكىػػك النػػاقكس المحفػػز  ،كان

 ،بالنسبة للمجتمعات ا صيلة كالعريبة ،أكلكية تسبؽ ،ثير مف البمايا في ا ىميةك بمفيكمو قمية 
 ف التػراث ىػػك مػػا نػػراه مػػف حكلنػػا كىػػك ،ػػؿ  ،ك يسػػبؽ ادقتصػػاد كالتعلػػيـ كالفنػػكف كعلػـػ ادجتمػػاعفيػ

                                                 
 . 13( ص 1984نكفمبر  – 407عدد  –د. نعمات فؤاد، التراث كالحمارة، )،تاب اليهؿ  -4
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قاعػدة  ذك ،كبػه إنجػازات أك ىكيػة ،كبدكنو سيظؿ المجتمع به مرجعية حمارية أك تاريخيػة ،شيء
كيصػب  عرمػػة ادنجػػراؼ بتيػػارات  ريبػػة عػػف  ،تتنػػازع أفػػراده كجماعاتػػو المتناقمػػات ،ثبافيػة ىشػػة

يعػػاني مػػف أزمػػات ا مػػة التاجيػػػة بػػه مرجػػع، فمػػف حيػػث ادقتصػػاد سػػنجد التػػػركيج  ،بنيتػػو كتكجياتػػو
تيػدؼ إفبػػاد ارتبػاط ىػػذه المجتمعػػات بتراثيػا الشػػعبي كأزياجيػػا  ،لعػادات اسػػتيه،ية مػف ملػػبس كمأ،ػػؿ

يؿ بيػػدؼ تمريػر فػػاجض إنتاجيػا كتشػػغ ،بمػا يعػػكد بالفاجػدة لصػػال  مجتمعػات أخػػرل منتجػة ،التبليديػة
كىنػا ت،مػف أىميػة إحيػاء الػذا،رة الشػعبية  ،ا يدم العاملة لدييا علف حساب تلؾ المجتمعػات العريبػة

،ػػي د تتحػػكؿ ىػػذه المجتمعػػات لتجمعػػات بشػػرية بػػه  ،للمجتمعػات ب،ػػؿ رمكزىػػا الحمػػارية كالتراثيػػة
اانسػاف بكاقعػو ذا،رة جمعية كبه تاريخ كحمارة، أما مف جية التعليـ فيبػـك نظػاـ التعلػيـ علػف ربػط 

فبػػدكف ا صػالة كالتػراث ي،ػكف اانسػػاف  ،ليػرتبط المػػتعلـ بجػذكر حمػارتو كىكيتػو ،كتاريخػو كأصػالتو
تيػارات الخػارج كتػتهطـ عليػو أمػكاج ا ف،ػار الغريبػة  تتنػازع داخلػو ،خاكيان ميزكزان به بكصػلة كىػدؼ

 مجتمعو.  اياتو ك ايات بما د يخدـ ،عف كاقعو كتاريخو
كأكلكيتػػو علػف الفػػف كالعلـػ كادقتصػػاد  ،يػـك شػػكاىد معماريػة معاصػػرة  ىميػة التػػراث المعمػارملػدينا ال

فػي بػػهد تلػػؼ  ،كعلـػ ادجتمػػاع، أليسػت العمػػارة الغربيػة المسػػتكردة بكاجيػات الحديػػد كالزجػاج المبيػػر
ض عرفت في أر  ،بغياب التصميـ كالحلكؿ البيجية كادنسجاـ مع الطبيعة ،أىليا لف  الشمس الحارقة

ليػتـ ادستعامػة عػف تلػػؾ الحلػكؿ الذ،يػة كالبػػيـ  ،تجلػت فيػػو الحلػكؿ كالمعالجػات البيجيػػة فنػان معماريػان 
كلكثت  ،في الف،ر كالنظاـ باستيراد أنظمة الت،ييؼ المي،اني،ية التي شكىت كاجيات المباني ،العميبة

 البيجة كرفعت مف أرباح الشر،ات المصنعة ليا.
تػػػأتي مػػف ر بػػػة خصػػـك المجتمعػػػات ا صػػيلة كالعريبػػػة فػػػي  ،علػػف السياسػػػة أمػػا عػػػف أكلكيػػة التػػػراث

كاايحاء بأف تلؾ  ،تلؾ المجتمعات كالتش،يؾ في مجمكع البيـ المتكارثة لدييا التأثير علف ،الحمارة
فتلػػػؾ المجتمعػػات الجديػػدة التػػػي لػػيس ليػػا تػػػاريخ أك كحػػدة ثبافيػػػة  ،البػػيـ لػـػ تعػػػد تسػػاير ركح العصػػر

 ،فػػػػرض ف،رىػػػػا كثبافتيػػػػا علييػػػػػاتتر ػػػػب فػػػػػي أف تسػػػػمك علػػػػف المجتمعػػػػات العريبػػػػػة ك  ،كذا،ػػػػرة جمعيػػػػة
بيػػػدؼ السػػػيطرة علييػػا لتفبػػػدىا بكاعػػػث تبػػػدميا  ،باسػػتخداـ كسػػػاجؿ إعهميػػػة ك ػػػزك ف،ػػرم كاقتصػػػادم

لتصػب  قػادرة علػػف اسػتغهليا بػؿ كسػرقة تراثيػػا كانتحػاؿ الحمػارة مػف أصػػحابيا،  ،كأسػباب تحمػرىا
 دراسة التراث المعمارم بالنباط التالية:نستخلص مما سبؽ أىمية ك 
 
 سكاء ،اف ماديان بصريان أك قيـ كأسرار جمالية. ،تكثيؽ لما تببف مف ىذا التراث المعمارم 
 للتعرؼ علف جكانب اابداع في الف،ر التصميمي. ،  راض الدراسة العلمية 
 يـ التراثية كربطيا مع كتحديد مجمكعة الب ،محاكلة إحياء لجكىر كمممكف ىذا التراث المعمارم

 ركح العصر.
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  ك ف التعلـ مف الصركح المعمارية ا ثرية يساعد  ،الحمارة اانسانية مر ة ف التراث المعمارم
 علف التبدـ كالتطكر المعمارم المعاصر.

 
  جدلية العبلقة بيف التراث والمعاصرة:  2-1-3

كالمعمػػارم  ،الزمػػاف المتغيػرة كالمتجػددةكمعطيػات  ،د طالمػا ارتػبط الف،ػر المعمػػارم بػركح الم،ػاف
كيتػأثر بيػا  ،المادية كالمعنكية المػؤثرة علػف العمليػة التصػميمية ،،إنساف يتفاعؿ مع مجمؿ المؤثرات

إنتػػػاج  ىػػي  ايتػػػو كت،ػػكف ،خػػػهؿ إنتػػاج عملػػػو المعمػػارم ،فيعػػيش تجربػػة الم،ػػػاف كالزمػػاف المعاصػػر
مػافة ،ػؿ جديػد كمسػتخلص مػف ركح العصػػرمػف منطلػؽ احتػراـ البػيـ ك  ،عمػارة ذات بعػد تراثػي د  ،ان

كجعؿ إمػافة عناصػر معماريػة  ،أف يتخفف العمؿ المعمارم خلؼ قشكر مبتبسة مف عمارة المامي
ىػك المنتيػػف كاليػدؼ مػف ف،ػػرة إحيػاء التػػراث المعمػارم، فمػػف  ،تراثيػة بجمػكد ف،ػػرم كأسػلكب سػػطحي

التأثر بتجارب الساببيف كادستفادة مف أف،ار  دكف ،البدييي أد ي،كف إنتاج أم ف،رة معاصرة إبداعيان 
خاصة لما أتاحتو الت،نكلكجيا الحديثة مف إم،انات التكاصػؿ كتبػادؿ ا ف،ػار  ،كتكجيات المعاصريف

بمػا يػتهءـ مػػع  ،كمعايشػة ىػذه ادتجاىػات كا خػذ بمفاىيميػا كقيميػا ،فػي اتجاىػات العمػارة المعاصػرة
قد أسيـ الجميػع  ،ؾ حبيبة أف اتجاىات عمارة الحداثة كما بعدىاكذل ،عالمية الف،ر كتمازج الثبافات

كأصػبحت ف،ػرة عالميػة الحمػػارة سػمة تشػترؾ بيػا العديػػد  ،(5)فػي العػالـ فػي صػيا ة مبادجيػػا كأف،ارىػا
كالغايػػة أف تتمػازج ىػػذه الحمػػارة العالميػػة مػع تػػراث المجتمعػػات انتػػاج عمػػارة  ،مػف ا مػـػ كالشػػعكب

م،اناتػو كالبػدرة علػف  (6)صػرة ىػي المبػدرة تراثية معاصرة، فالمعا كالبػكة الدافعػة للتعػايش مػع العصػر كان
 :(7)المعبر عف ركح العصر الذم يتميز بمميزات رجيسية ثهثة كىي ،اانتاج اابداعي

 
 لخاصة للشعكب.امع محاكلة الحفاظ علف اليكية  ،تبادؿ كتمازج ثبافي كحمارم عالمي1. 
 المؤثر علف ،افة مناحي الحياة. ،ي كالت،نكلكجي الياجؿادنفتاح كالتبدـ العلم 2.

 تسكد فيو قكة الت،نكلكجيا كادقتصاد. ،عصر يعتمد علف تبنيات متبدمة3. 
 

فػػػه  ،كالجػػدير بػػذ،ره أف العمػػارة مػػف أىػػـػ ا عمػػاؿ اابداعيػػة التػػي يم،ػػػف أف تعبػػر عػػف ركح العصػػر
فمػػػا التػػػراث إد تجػػػػارب  ،يخيػػػة التراثيػػػػةيعبػػػؿ أف ي،ػػػكف الف،ػػػػر المعمػػػارم منفصػػػؿ عػػػػف الجػػػذكر التار 

                                                 

 .13ـ( ص 1985 –،تاب ا مة  –د. أ،ـر مياء العمرم، التراث ك المعاصرة، )الدكحة  -5
قسـػ العمػػارة  –رسػالة د،تػكراه  –د. ألفػت يحيػف حمػكدة، الطػابع المعمػػارم بػيف التأصػؿ كالمعاصػرة، )ااسػػ،ندرية      
 كما بعدىا. 36ـ( ص 1986 –

 –مر،ػػػز الدراسػػػات التخطيطيػػػة كالمعماريػػػة  –عػػالـ البنػػػاء  –لبػػػاىرة جمػػاؿ ب،ػػػرم، إشػػػ،الية التػػػراث كالمعاصػػػرة، )ا -6
 .9 – 8ـ( ص 1991سنة  – 123العدد 

 .12د. علي بيكمي، البيمة المعمارية كالفف التش،يلي، بيركت، دار الراتب الجامعية ص  -7
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الكظيفية  ،نتعلـ منيا كتظؿ متجددة كمستمرة بصيا ات معمارية تلبي حاجات الناس ،كدركس كعبر
التػي لـػ تراعػي  ،أف،ػار كنظريػات عمػارة الحداثػة علػف كىذا تجلف بردة الفعػؿ ،كادقتصادية كالجمالية

ممػا  ،كالتجػرد البػارد التشػ،يؿكصػلت لنمطيػة  أف كحيكيػة الف،ػر بعػد ،دؼء ادنتماءك حاجات الناس 
 ،مراجعة ف،رية كتاريخية للبيـ التي قامت علييا عمارة الحداثة.  ،أدل لظيكر عمارة ما بعد الحداثة

 
  إشكاليات تواجو التراث المعماري:  2-1-4

كلػػػػيس فػػػػي  ،الحػػػديث فػػػػي ىػػػذه الفبػػػػرة عػػػػف ااشػػػ،اليات التػػػػي تكاجػػػػو اسػػػتمرارية قػػػػيـ العمػػػػارة التراثيػػػة
 :(8)كتتمثؿ أسباب تدىكر تطبيؽ قيـ العمارة التراثية في عدة عكامؿ ،إش،اليات الحفاظ كسياساتو

 عوامؿ بشرية:  - أ
 مػػػػف خػػػػهؿ مبػػػػػادرات  ،فػػػػي التػػػػركيج لبيمػػػػة التػػػػراث المعمػػػػارم ،مػػػػعؼ دكر ا فػػػػراد كالمؤسسػػػػات

 كجمعيات معنية برفع مستكل الذكؽ كالف،ر المعمارم.
 دخيلة ك ريبة عف مجتمعاتنا. التأثر ببيـ كجماليات 
 كتراجػػع اانتػػاج  ،بسػػبب ادنفتػػاح كتبػػادؿ مصػادر المعلكمػػات ،تراجػع ادىتمػػاـ بالثبافػػة كالتػاريخ

 مما أدل دنبطاع التكاصؿ مع التاريخ كالتراث. ،الثبافي كالف،رم ا صيؿ
 التأصػػػػيؿ دكف ادىتمػػػػاـ بسياسػػػات تعزيػػػػز ثبافػػػػة ااحيػػػػاء ك  ،تكجيػػػو ادىتمػػػػاـ لسياسػػػػات الحفػػػػاظ

 كدمجيا مع المعاصرة.
 كانبيػارىـ بادتجاىػات العالميػة التػي د تتناسػب مػػع  ،تػأثر ،ثيػر مػف المعمػارييف بالعمػارة الغربيػة

 ظركؼ الكاقع المحلي.
 

 عوامؿ عممية أكاديمية:  - ب
 فػػي اتجػػاه تعريفػػي كتثبيفػػي حػػكؿ  ،عػدـ تكجيػػو منيجيػػة الف،ػػر فػػي ،ليػػات العمػػارة فػي مجتمعاتنػػا

 عمارة التراثية.أىمية قيـ ال
 بسػبب الدراسػة أك العمػؿ كتػأثرىـ  ،ارتباط العديد مف ا ،اديمييف با ،اديميات المعماريػة الغربيػة

التي أعادكا تدريسيا في ،ليات العمارة المحلية علػف حسػاب البػيـ كالتػراث  ،بالف،ر كالبيـ الغربية
 المعمارم المحلي.

 ، نحك البحث في سياسات الحفاظ كاامافة  ،اديميةتكجو معظـ الدراسات كا بحاث العلمية كا
دكف التعمػؽ  ،علف أسط  كاجيات المبػاني المعاصػرة ،السطحية لرمكز كعناصر معمارية تراثية

 في دراسة الف،ر كالبيـ التراثية لهستفادة منيا في العمارة المعاصرة.

                                                 
مر،ػػػز  –عػػالـ البنػػػاء  –ة د. عبػػد الحلػػػيـ إبػػراىيـ، السػػػلفية التراثيػػػة ينبصػػيا ال،ثيػػػر حتػػػف تصػػب  معاصػػػرة، )البػػػاىر  -8

 .11ـ( ص 1991سنة  – 123العدد  –الدراسات التخطيطية كالمعمارية 
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 المكجيػػػة  صػػػحاب ك  ،عبػػد المػػػؤتمرات كالنػػػدكات كالمحامػػػرات المكجيػػػة لسياسػػات الحفػػػاظ فبػػػط
كأصحاب البرار لػدعـ كتطبيػؽ التكصػيات الصػادرة عػف  ،ادختصاص دكف تكجيييا للرأم العاـ

  ىذه الحلبات العلمية.
                   

 عوامؿ تقنية وتكنولوجيا:  - ت
علػػف  ،كادعتمػاد علػػف تبنيػات كت،نكلكجيػات مسػتكردة ،التػأخر التبنػي فػي قطػػاع البنػاء كاانشػاء

مما يجعؿ الف،ر المعمػارم محاصػران بمػا يصػدر لػو  ،ات كمكاد البناء كطرؽ اانشاءصعيد الخام
كيفرض أسلكبان معماريان  ريبان عػف مجمػؿ  ،الذم  البان ما د يناسب ظركؼ الم،اف ،مف الخارج

 البيـ التراثية المحلية.
 

  عوامؿ إعبلمية:  - ث
  كخاصػة التػػراث  ،بالتػاريخ كالتػراثعػدـ تكجيػو كسػاجؿ ااعػهـ نحػػك تعزيػز ف،ػر ادنتمػاء كالفخػػر

  كبياف أىمية الف،ر كالبيـ التي تميز العمارة التراثية كأبعادىا الم،انية كالزمنية. ،المعمارم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 مبترحات لمعالجة إش،اليات تكاجو التراث المعمارم )عمؿ الباحث(. (2-1شكؿ )

 كالعمؿ علف  ،نحك التعريؼ بأىمية البيـ المعمارية التراثية ،تكجيو الجيكد الفردية كالمؤسساتية كالبحثية
 في العمارة المعاصرة. ،تنفيذ برامج كامحة تشجع علف تطكير ف،ر إحياء ىذه البيـ

 بؿ ادستفادة مف أف،ار التصميـ البيجي بما يهءـ الكاقع كس ،البحث في ت،نكلكجيات البناء كمكاد اانشاء
م،اناتو كالخركج بحلكؿ إبداعية تتجاكز أف،ار النبؿ ا عمف لت،نكلكجيات الغرب في اانشاء.  المحلي كان

  بما  ،بعرض مجمكعة مساقات التصميـ المعمارم المحلية،تكجيو برامج الدراسة في ،ليات العمارة
 كالتشجيع عليو كالبحث في قيمو ا صيلة. ،تراث المعمارميراعي أف،ار إحياء ال

 كتعريؼ العامة ببيمو كالتشجيع  ،ادىتماـ في كساجؿ ااعهـ المحلية بأىمية مفيـك التراث المعمارم
 كبياف عببرية الحمارة التي أنتجتو. ،علف البحث كالخكض في  مار أصالتو

 كمن  جكاجز تبديرية كتشجيعية  ،ـ في إحياء البيـ التراثيةاىتماـ الجيات الرسمية بالمعمارييف كاتجاىاتي
 بف،رة إحياء البيـ المعمارية التراثية. ،لألفراد كالجيات المعنية

 
 
 

 عوامؿ تكنولوجية اديميةعوامؿ أك عوامؿ بشرية عوامؿ إعبلمية

 مقترحات وحموؿ

 عوامؿ أدت لظيور إشكاليات تواجو تطبيؽ القيـ المعمارية التراثية
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 في العمارة التراثية:القيـ العامة   2-2
 :  االصطبلحو والفمسفة  غةملا في تعريؼ القيـ 1 -2-2
، كأصػؿ البيمػة الػكاك، كمنػػو: قكمػت الشػيء تبكيمػان، كأصػلو أنػػؾ (9) جمػع قيمػة :فػي المغػػة القػيـ -أ

 .(10)ىذا م،اف ذاؾ
 –ماعة ناس "القاؼ والواو والميـ صحيحاف، يدؿ أحدىما عمى ج :(11)ابف فارسقاؿ  َقَوـَ فأصليا 

كقػاؿ  ،(12) "–قػاـ قيامػًا  –وربما استعير في غيرىـ، واآلخر عمى انتصاب أو عـز  –قوـ وأقواـ 
"القيمة بالكسر: واحدة القيـ، ومالو قيمة إذا لػـ يػدـ عمػى الشػيء، والَقػواـ: العػدؿ في البػامكس: 

 .(13)"وما يعاش بو، والِقواـ: نظاـ األمر وعماده ومبلكو
، لما دكااسنا: اسـ لما يبـك بو الشيء كيثبت ،العماد القياـ والقواـفي المفردات " :(14)الراغبكقاؿ 

ًَمعََََََََََ" ،بكلػو تعػالف:، (15)يعمد كيسند بػو َنمولاَلْرْ َالَّت ميَجلنلمللَاللَّمْهََلْرم نَ  يلع ولَلمعَْتؤنْتمواَالرُّمَفكلعألََأ
َلنن  .(16)"(5ْ وّفعَ ولا نْكُ وْه نَف يكلعَولارنْروْه نَولُ وُلواََلْك نََ ونّلعَ

 
مكمػػكعيان بمػػا يتميػز بػػو الشػػيء مػف مجمكعػػة صػػفات  القػػيـفيػرتبط مفيػػـك  ،أمػػا فػػي الفمسػػفة -ب

ف تجعلػو  يسػتحؽ التبػدير بػػدرجات متفاكتػة، فػإف ،ػػاف مسػتحبان للتبػدير بذاتػػو، ،انػت قيمتػو مطلبػػة، كان
 .(17)،اف مستحبان للتبدير مف أجؿ  رض معيف ،انت قيمتو إمافية"

الحػػػؽ والخيػػػر ىػػي  ،قػػيـ البػػاحثيف فػػػي نمػػاذج البػػيـ كصػػػنكفيا بػػأف يردكىػػا إلػػف ثػػػهث كجػػرت عػػادة
البػاحثيف، حيػث أمػاؼ بعمػيـ  جميػع لػيس محػؿ اتفػاؽ بػيف التصػنيؼكمع أف ىػذا ، (18)والجماؿ

بيمػة رابعػة، ،البيمػة الدينيػة  علػف بعمػيـ أ،ػدف ،قيمان جديدة، ،ما شػ،ؾ  خػركف فػي بعػض ىػذه البػيـ
ك يػره فػػي  مونتػػاجؾ ،،مػا شػػ ،كالبػػيـ التاريخيػة ةالسػي،كلكجيأمػاؼ  يػره البػػيـ ، ك شػػيمر مػػاخرمثػؿ 

عمػى  كػزر  إسػبلمنا العظػيـ أف"  ويػرى الباحػث اعتبػار الحػؽ قيمػة ذاتيػة، إلػف  يػر ذلػؾ مػف اآلراء،
                                                 

 (، دار الف،ر بيركت. 4/168الفيركز  بادم، البامكس المحيط ) 9-
 ىػ.1392سنة  2(، ط 5/43السهـ ىاركف ) عبدابف فارس، معجـ مباييس اللغة، تحبيؽ  -10
 ىػ.395ىػ، كتكفي سنة 329يني الرازم مف أجمة اللغة كا دب كلد سنة ىك أحمد بف فارس بف ز،ريا البزك  -11
   .(5/43)(، 10) معجـ مباييس اللغة، مرجع سابؽ رقـ –ابف فارس  -12
 (.  4/168)(، 9، مرجع سابؽ رقـ )البامكس المحيط ،الفيركز  بادم -13
الرا ػػػب أديػػػب مػػػف الح،مػػػػاء المعػػػػركؼ ب –أك ا صػػػفياني  –ىػػػك الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػػف المفمػػػؿ ا صػػػفياني  -14

 .  2/255ا عهـ  ىػ،502العلماء س،ف بغداد كتكفي سنة 
 ، دار المعرفة للطباعة كالنشر، بيركت. 417 – 416ياني، المفردات في  ريب البر ف ص فالرا ب ا ص -15
 (. 5) اآليةسكرة: النساء،  -16
  ـ.1971سنة  1اني ط (، دار ال،تاب اللبن213/ 2جميؿ صليبا، المعجـ الفلسفي ) .د -17
 .3د. تكفيؽ الطكيؿ، أسس الفلسفة، م،تبة النيمة المصرية ط  -18
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الػبعض واتجػاه الخػالؽ  ـاتجػاه بعضػي األفػرادقوـ بو يكالتزاـ  ،الدينية وقيـ األخبلؽمفيوـ القيـ 
 ."304 ص  (18رقـ ): د. توفيؽ الطويؿ المرجع فمرده لػ ذلؾ في تفاصيؿلم و ،عز وجؿ
في البحث  تعمؽ لب مف دقف رما أ الحؽ والخير والجماؿىي  ،البيـ إلف ثهث قيـ نسبإد أف 

 ، كتبـك فلسفة البيـ ا خهقية بالبحث عف الخير.(19)البيمةفي إش،اليات 
 
 :لتاليالتصنيؼ اواختمؼ مفيوـ القيمة حسب  
 صػػػفة عينيػػػة فػػي طبيعػػػة ا قػػػكاؿ كا فعػػاؿ كا شػػػياء، كعليػػػو فيػػي ثابتػػػة د تتغيػػػر بتغيػػػر  البيمػػة

، كبيػػػذا المفيػػػـك ت،ػػػكف البيمػػػة ىػػػي (20)هنيػػكفالظػػركؼ كالمهبسػػػات، كبيػػػذا قػػػاؿ المثػػػاليكف العب
 مطلب كحاجة لذاتيا.

  ظركؼ كالمهبسػات، كبالتػالي طببان لل ،صفة يخلعيا العبؿ علف ا قكاؿ كا فعاؿ كا شياءالبيمة
 .(21)تختلؼ باختهؼ مف يصدر الح،ـ، كبيذا قاؿ الطبعيكف

  علف ،كنيا معاني عبلية ،عينيةمفاىيـ البيـ  مفيـك اعتبارترج   ،الحديثة ادتجاىات الفلسفيةك 
 .(22)كف،رية

لثبػػافي بأنيػػا الر،يػػزة ا ساسػػية فػػي البنػػاء ا ،ويمكػػف تفسػػير وتعريػػؼ مفيػػوـ القػػيـ اصػػطبلحاً  -ت
للمجتمعػػات المتحمػػرة، كىػػي معػػػايير كمحػػددات سػػلكؾ ا فػػراد اتجػػػاه بعمػػيـ الػػبعض، حيػػث اتفػػػؽ 
علف تببؿ ادلتزاـ بيذه البيـ مف قبؿ المجتمع، كعدـ ادلتزاـ بيذه البيـ يعد خرقان للمكابط المتعارؼ 

لتػػػزاـ الفنػػػي كمصػػػدر لهعلييػػا مػػػف قبػػػؿ الجماعػػػة، ،مػػػا عرفػػػت فلسػػػفة أفهطػػكف البػػػيـ بأنيػػػا معػػػايير 
كفػي ادصػطهح أيمػان يػػرد مفيػـك البػيـ فػي المنظػكر ااسػهمي ،مػػا أكرده ، (23)كالجمػالي كا خهقػي

القػػيـ الجماليػػة وىندسػػة فػػي دراسػتو، )رسػػالة ماجسػتير( بعنػػكاف  خالػػد مطمػػؽ بكػػر عيسػػىالباحػث 
                                                 

  .48-47. صهح قنصكه، نظرية البيمة في الف،ر المعاصر ص د -19
مػػذىب يبػـك علػف إن،ػػار التجربػة مصػدران للمعرفػػة بالحبػاجؽ الثابتػة كالبػػيـ المطلبػة علػف السػػكاء،  :المثاليػة العبليػة -20

درا،يػا بػػؿ العبػؿ أك الحػػدس ىػك أداة إدرا،يػػا كا،تشػافيا: فبكامػػو رد ،ػؿ كجػػكد إلػف الف،ػػر، فكجػكد الشػػيء أك كسػيلة ا
مرىػكف ببػكل اادراؾ كيبابػؿ المػذىب الػكاقعي، كىػػك فػي ا خػهؽ يشػير إلػف كمػػع مثػؿ أعلػف أك مبػدأ أسػمف ينبغػػي 

البػػػاىرة، الييجػػػػة العامػػػػة  170سػػػػفي صالمعجػػػـػ الفل –أف يسػػػير بمبتمػػػػاه السػػػػلكؾ اانسػػػاني، مجمػػػػع اللغػػػػة العربيػػػة 
 ىػ.1399 كف المطابع ا ميريةؤ لش
الطبعيكف نسبة إلف المذىب الطبعي الػذم يػرد ا شػياء إلػف الطبيعػة كحػدىا كيفسػر ،ػؿ شػيء فػي مػكجيا كيرجػع  -21

متػداد للحيػػاة جػاكز عػػالـ الطبيعػة، كفػػي ا خػهؽ يفسػر الحيػػاة الخلبيػة بأنيػػا اتالظػكاىر ،ليػا إلييػػا كيسػتبعد ،ػػؿ مػؤثر ي
ص  (،20رقػـػ ) مرجػػع لسػابؽ –مجمػػع اللغػة العربيػة ، البيكلكجيػة، كأف المثػؿ ا علػػف تعبيػر عػف حاجػػات الفػرد ك راجػزه

177.  
 .305ص  (،18رقـ ) مرجع سابؽتكفيؽ الطكيؿ،  د. -22
 .12ص  (،7مرجع سابؽ رقـ )د. علي بيكمي،  -23
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ة )دراسة نقدية العمارة في مسجد قبة الصخرة المشرفة وسبؿ االستفادة منيا في العمارة المعاصر 
البػػػيـ مجمكعػػة المثػػؿ العليػػػا، كالغايػػات، كالمعتبػػدات كالتشػػػريعات، "  حيػػػث عػػرؼ البػػيـ: ،وتحميميػػة(

كالكساجؿ، كالمكابط، كالمعػايير لسػلكؾ ا فػراد كالجماعػات، مصػدرىا ا عػز كجػؿ، كىػذه البػيـ ىػي 
، كمػع نفسػو، كمػع  يػره مػف التي تحدد عهقة اانساف كتكجياتػو إجمػادن كتفصػيهن مػع ا عػز كجػؿ

 .(24)"البشر كمع ال،كف، كتتممف ىذه البيـ  ايات ككساجؿ
 ،وعينيػة ةوالتػزاـ بمعػايير فكريػ ،بأنيا حاجػة نفسػية بػدافع غريػزي"القيـ  كمما سبؽ يم،ف تعريؼ

وااللتزاـ بيا يعطي اإلنساف اإلحسػاس بػاألمف  ،لموصوؿ لحالة التوازف النفسي والفكري والعاطفي
 ."أنينةوالطم
   

 :  أنواع القيمة في التراث المعماري  2-2-2
 القيمة الدينية:   2-2-2-1

فأمػا الػدددت الماديػة  فػي دددت ماديػة، كدددت حسػية، ،تتجلف البيمة الدينية فػي العمػارة التراثيػة
الحفاظ  في ،الكام  في تصميـ البيكت علف أساس تعاليـ ااسهـ ادلتزاـفتظير البيمة الدينية في 

ا ػات ر كعدـ ااطهؿ عليو كالعلك عنو في البنياف، كالفصؿ بػيف ف ،علف الخصكصية كاحتراـ الجار
المعيشػػػة  ىػػػؿ الػػػدار، كفرا ػػػات المػػػيكؼ، كال،ثيػػػر مػػػف المعالجػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي الحفػػػاظ علػػػف 

ة الزىػػد خصكصػية اانسػػاف المسػلـ لبيتػػو كأىلػػو، ،مػا تظيػػر دددت البػيـ الدينيػػة الماديػػة فػي مػػركر 
كعػػدـ البػػذخ كالتبػػذير فػػي زخرفػػة المسػػاجد، كالبصػػكر كالبيػػكت، كادتجػػاه للتبسػػيط كالتجريػػد، لتحبيػػؽ 

ولالَّي يَّلََإيلاََأِشَفُقمواََلم نَْيرنمَ ُفواَولَلم نَيلِقْتمْ واَولرلمعَّلََََََََ"الكظيفة كالجماؿ في البناء، قاؿ تعػالف: 
ًَعَ  ْلََ ولا نيػة الماديػة انتشػار المبػاني التراثيػة التػي شػيدت ابتغػاء ، كمف البػيـ الدي(25)(َ"67بلينَّلَيلل 

مرمػاة ا عػز كجػؿ، ،المسػاجد كالمػدارس، كا سػبلة كالت،ايػا، ك،ػاف اليػدؼ مػف بنػاء ىػذه المنشػػآت 
عف دددت البيـ الدينية الحسية،  عبادة ا كتحبيؽ تعاليـ ااسهـ في إعانة كان اثة المحتاجيف، أما

،مصػػدر للجمػػاؿ المجػػرد النػػابع مػػف بعػػد الجمػػاؿ الحسػػي االيػػي  ،اريػػة التراثيػػةفتظيػػر المعػػالـ المعم
البسػػاطة كطيػػارة الػنفس، كالػػدعكة لبنػػاء منشػػآت تسػخر لخدمػػة حاجػػات النػػاس، كت،ػػكف  ،الػذم يمثػػؿ

إيجابيػة التػأثير، كادبتعػػاد عػف تشػػييد مبػاني الليػػك كالمػرر، كا نشػػطة الممنكعػة فػػي ااسػهـ، كىنػػا 
الدينية الحسية تمثؿ قيمان إيجابية في منع تشييد المباني في ماد يرمي ا، بنفس  ت،كف الدددت

                                                 
عنػػكاف البػػيـ الجماليػػة كىندسػػة العمػػارة فػػي مسػػجد قبػػة الصػػخرة خالػػد مطلػػؽ ب،ػػر عيسػػف، )رسػػالة ماجسػػتير( بـ.  -24

،ليػة الدراسػات العليػا،  قسـػ العمػارة فػػي  المشػرفة كسػبؿ ادسػتفادة منيػا فػي العمػارة المعاصػرة )دراسػػة نبديػة كتحليليػة(،
 .19ق، ص 1432ـ/2011الجامعة ااسهمية بغزة، 

 .67 اآليةسكرة الفرقاف،  -25



 23 

كادلتػػػزاـ بمنفعػػػة  ،فػػػي تشػػػييد مبػػػاني تيػػػدؼ إرمػػػاء ا عػػػز كجػػػؿ ،مبػػدار البيمػػػة المعماريػػػة الدينيػػػة
 الناس، كما يأمرنا بو كادبتعاد عف نكاىيو.

   
 :  العاطفيةالقيمة   2-2-2-2

إنسػػاني اتجػػاه حػػػدث أك مشػػيد أك ف،ػػػرة، كت،ػػكف قيمػػة العاطفػػػة بمبػػدار التفاعػػػؿ العاطفػػة ىػػي شػػػعكر 
الػػػذم أدل لتحريػػػؾ الشػػعكر بالعاطفػػػة، كىػػػذا التفاعػػؿ بػػػيف المتلبػػػي  ،المتبػػادؿ بػػػيف اانسػػػاف كالمػػؤثر

يبػػػػدأ مػػػف لحظػػػة اادراؾ البصػػػػرم، كيسػػػتمر لمرحلػػػة التأمػػػػؿ كالتعػػػرؼ علػػػف أبعػػػػاد  ،كالعمػػػارة التراثيػػػة
يلي كالفرا ي، كصكدن إلػف الممػمكف المعمػارم كالػكظيفي، كالمعػاني المعماريػة، ليأسػر الت،كيف التش،

 منيا: ، كالتيالمشيد المعمارم عاطفة المتلبي كيحرؾ أحاسيسو بصكر متعددة  مف البيـ العاطفية
 
كد يم،ػف  ،كىػك شػعكر مفػاجغ ك يػر مخطػط لػو مسػببان، تتميػز بػو الػذات اانسػانية قيـ التعجب: - أ

التراثيػة  قيمػة التعجػب فػي العمػارة تتمثػؿكثػو، كىػك انع،ػاس داخلػي  ريػزم د شػعكرم، ك منػع حد
 بأكجو عدة مثؿ:

 كالمتمثؿ بالنسب اليندسية، كالعهقات البصرية المتكافبة في  ،التعجب بجماؿ الت،كيف التش،يلي
 .(2-2)شكؿ ، المبنف الكاحد، أك بمجمكع ا بنية كالمساحات المحيطة، كالطرقات

 
 ، مصػػػػػػدراف أسػػػػػػعد باشػػػػػا العظػػػػػـػ فػػػػػي مدينػػػػػػة دمشػػػػػؽخػػػػػ

 www.discover+syria.com :الصكرة

 
 (26)، مصدر الصكرةجامع قرطبة مف الداخؿ

مػػػف  كجػػامع قرطبػػػة مػػف الػػػداخؿ ،فػػػي خػػاف أسػػػعد باشػػػا تظيػػر قػػػيـ الدىشػػة كالتعجػػػب فػػي العمػػػارة التراثيػػػة الدمشػػبية
بػػداع ت،ػػكيف ،يسػيمػف خػػهؿ ارتفػػاع البيػػك الرج الطػراز ا ندلسػػي المغربػػي، العبػكد المتباطعػػة كا عمػػدة كا ،تػػاؼ  كان

  .كالت،امؿ البصرم للنسب مابيف ادرتفاعات كعرض البكاجؾ ،الم،كنة للبيك
 مهم  مف قيـ التعجب كالدىشة في عمارة التراث ااسهمي ا مكم في دمشؽ كقرطبة  ،(2-2شكؿ )
 

                                                 
إسػػػػماعيؿ، رؤيػػػػة نبديػػػة نحػػػػك مػػػػزج تجليػػػات الطػػػػرز ااسػػػػهمية لحيػػػز العمػػػػارة الداخليػػػػة  د. محمػػػكد أحمػػػػد محمػػػد -26

 -ىػػػػػ 1433ا ردف،  -المعاصػػػرة، كرقػػػػة بحثيػػػػة مبدمػػػػة للمػػػػؤتمر العلمػػػػي الػػػدكلي: الفػػػػف فػػػػي الف،ػػػػر ااسػػػػهمي، عمػػػػاف
 . 7، صـ2012
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 فػػػي الت،ػػػرار المػػنظـ ليػػػا فػػػي ظػػػؿ التنػػػكع ك  ،تظيػػر قػػػيـ التعجػػػب فػػػي بسػػاطة الكحػػػدات الزخرفيػػػة
 .(2-3)شكؿ ، كالكحدة كالهنياجية

 

 

 
صػؿ مػا بػيف زخػارؼ الزخػارؼ ااسػهمية بطػراز أندلسػي فػي مسػجد الشػيخ زايػد ال،بيػر،  تبػدك قػيـ التعجػب فػي التكا

د الزخػارؼ بإطػػار ، كعػدـ تحديػ، كااثػارة الناتجػة عػػف عػدـ كمػكح الحػدكد بػيف الجػػدراف كا سػبؼالجػدراف كا سػبؼ
 . صاـر لتتجلف فييا أبعاد الهنياجية

html-article-extend-http://www.bonah.org/news.341 :الصكر ، مصدر(3-2شكؿ )
 (27)

 
 
  يباعياالتعجب  .(2-4)شكؿ ، الت،كيف ممف كحدة ،في نسب الفتحات كتنكعيا كتكزيعيا كان
  ،تتجلػػػػف قػػػػيـ التعجػػػػب قػػػػػي عببريػػػػة ا داء الػػػػكظيفي، ك،فػػػػاءة مهءمػػػػػة المبنػػػػف للبيجػػػػة المحيطػػػػػة

م،انات اانشاء المحلية ،كالمعالجات التي تحبؽ الكظيفة  .(2-4)شكؿ ، ممف ظركؼ كان
                                                 

ينػػاير  13كنػي، نشػرت فػي : ا ربعػاء مسػجد الشػيخ زايػد درة معماريػة تسػجؿ أرقامػان قياسػػية، مكقػع:  بنػاة اال،تر  -27
مسػػاءن، بحسػػب تكثيػػؽ د. محمػػػكد أحمػػد محمػػد إسػػػماعيؿ،  9  ـ السػػػاعة 2012/1/4ـ، تػـػ اسػػترجاعو  ا حػػد  2010

رؤيػة نبديػة نحػك مػزج تجليػات الطػرز ااسػهمية لحيػػز العمػارة الداخليػة المعاصػرة، كرقػة بحثيػة مبدمػة للمػؤتمر العلمػػي 
  .19، ص ـ2012 -ىػ  1433ا ردف،  -اسهمي، عمافالدكلي: الفف في الف،ر ا

http://www.bonah.org/news-extend-article-341.html
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تشػػػػػ،يهت معاصػػػػػػرة بػػػػػػركح تراثيػػػػػػة، مليمػػػػػػة لمشػػػػػػاعر 

كتنكعيػػػػػػػا،  ااعجػػػػػػاب كالتعجػػػػػػب فػػػػػػػي نسػػػػػػب الفتحػػػػػػات
يباعيا كتجريدىا كبساطتيا في عمػاجر مدينػة  مصػدر كان

    .(28) ، مصدر الصكرةظبي أبك

المعالجػػػػػػػات البيجيػػػػػػػػة كالجماليػػػػػػػػة للفتحػػػػػػػات، كتنػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػذه 
المعالجػػػػػػات ،البمريػػػػػػػات، أسػػػػػػلكب لتجسػػػػػػػيد قػػػػػػيـ الجمػػػػػػػاؿ 

ثػػارة ك البيجػػػة،  كمهجمػػة بكاسػػطة أطيػػػاؼ المػػػكء  ادنتبػػػاهان
 .(29) ، مصدر الصكرةخهؿ الزجاج المعشؽ ،الطبيعي

 (2-4شكؿ )
 
 التػػػػي مزجػػػت مػػػػابيف الممػػػمكف الػػػػديني، كادجتمػػػػاعي  ،قػػػيـ التعجػػػػب بممػػػمكف العمػػػػارة التراثيػػػة

 .(2-5)شكؿ ، كاادراؾ في ت،كينات كفرا ات مبدعة التش،يؿ كالكظيفة ،دمكادقتصا
 

 
كاسػػػػتخداـ الزخػػػػارؼ بشػػػػ،ؿ معاصػػػػر،  البسػػػاطة كالتجريػػػػد كعػػػػدـ البػػػػذخ الزاجػػػػد، مػػػػع الحفػػػػاظ علػػػف الطػػػػابع التراثػػػػي،

  كاختصار العناصر البصرية كىدكء ا لكاف في إحدل التصميمات لفيه س،نية بدكلة ليبيا.
 design/-interior-http://topofdesigns.com/tag/villa ، المصدر(5-2شكؿ )

(30)
 

 

                                                 
د. محمػػػكد أحمػػػػد محمػػػد إسػػػػماعيؿ، رؤيػػػػة نبديػػػة نحػػػػك مػػػػزج تجليػػػات الطػػػػرز ااسػػػػهمية لحيػػػز العمػػػػارة الداخليػػػػة  28-

 .28(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )المعاصرة، 
لمعاصػػرة كدكرىػػا فػػي إحيػػػاء د.ـ عبػػد ال،ػػريـ محسػػف، معػػايير اسػػػتخداـ العناصػػر المعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػػارة ا -29

 . 16، ص ـ2008 زة  -العمارة التبليدية المحلية، كرقة بحثية مبدمة لمؤتمر التراث، الجامعة ااسهمية
 .27(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )د. محمكد أحمد محمد إسماعيؿ،  -30

http://topofdesigns.com/tag/villa-interior-design/
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 ادنتبػػاؿ مػػف العػػاـ إلػػف الخػػػاص،  خػػهؿ ،،مػػا نهحػػظ البيمػػة التراثيػػة فػػي التعجػػب مػػػف المفاجػػأة
فنسػػػير فػػػي الممػػػر المػػػيؽ لينتيػػػي بفنػػػاء كاسػػػػع مفتػػػكح، كالػػػذم ي،ػػػكف البيجػػػة الداخليػػػة الخاصػػػػة 
بالمنػػػازؿ التراثيػػػة، ،مػػػا يػػػأتي مػػػف تػػػأثير الجمػػػع مػػػا بػػػيف الشػػػيء كمػػػده، ،ادنتبػػػاؿ مػػػف الظلمػػػة 

البسػػػػاطة للتنػػػكع الغنػػػػي، كااثػػػراء فػػػي م،كنػػػػات فػػػراغ المعيشػػػػة المتميػػػز بالسػػػػ،كف للمػػػكء، كمػػػف 
إلػػػف حيكيػػة الحر،ػػػة فػػي م،كنػػػات كعناصػػر الحديبػػػة  ،كاليػػدكء فػػي تصػػػميـ عناصػػر ا ثػػػاث فيػػو

 .(2-6)شكؿ ، الداخلية المطلة عليو
 

 
لػكاف ك نػػف العناصػر، أمػػا علػػف يتميػز بحيكيػػة ا  ،يهحػظ فػػي الصػكرة علػػف اليمػيف الحديبػػة الخاصػة بطػػابع تراثػػي

اليسار فيبدك فراغ المعيشة بيدكء ألكاف جدرانو أساس اظيار تنكع كحيكية عناصر ا ثاث، كبرحابػة مؤ،ػدة نسػبة 
ثارة ااعجاب  .  عند لحظة اادراؾ المادم للفراغ لما حكلو مف فرا ات، ،تييجة بصرية كان

 (31)، مصدر الصكر(2-6شكؿ )
  
لتعػاليـ  ،في ،كف العمارة التراثيػة بم،كناتيػا ىػي ترجمػة صػريحة ،تمثؿ قيـ الذاتيةت :الذاتيةقيـ  -ب

ديننػا ااسػػهمي الحنيػػؼ، الػػذم يػػدعكنا إلػػف البسػاطة كالتجريػػد، كعػػدـ المغػػادة فػػي الزخرفػػة كالبػػذخ، 
كمراعػػػاة خصكصػػػػية النػػػاس، كمعػػػػايير كمحػػػددات حبػػػػكؽ ا فػػػراد كالجماعػػػػات، كىػػػذه البيمػػػػة مسػػػػتمرة 

ىػك انتمػاء للكاقػػع  ،شػريعة ا التػػي د تػزكؿ، كااحسػاس بادنتمػػاء ليػذا التػراث الحمػػارمباسػتمرار 
الذم أنتج ىذه ا عمػاؿ المعماريػة التراثيػة، كبيػذه البيمػة نحػافظ علػف اليكيػة الحمػارية مػف ذكبانيػا 

لفخػػر مػع مفػػردات متفرقػة ك ريبػػة عػف ظػػركؼ مجتمعاتنػػا، كبيػذه البيمػػة يػتـ ترسػػيخ مبػدأ ادنتمػػاء كا
بيػػذا التػػػراث المعمػػػارم فػػػي سػػبيؿ ادسػػػتمرارية الحمػػػارية، كالعػػػكدة لمنػػابع اابػػػداع ا صػػػيؿ للتػػػراث 

 كمبكماتو الحمارية.المعمارم 
 
قيمة ادستمرارية ىي نتيجة منطبية نابعة مف الشعكر بالذاتيػة، فمػف النمػاذج  قيـ االستمرارية: -ت

مػػع ظػػػركؼ العصػػػر  ،مبكمػػات التطػػػكر المعمػػػارم المعماريػػة التراثيػػػة يم،ػػف لنػػػا قيػػػاس مػػدل مهءمػػػة
م،اناتػػو، كتػػأتي ادسػػتمرارية مػػف منطلػػؽ أف ا سػػس كالمعػػايير، كالمبكمػػات التػػي أنتجػػت الصػػػركح  كان
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ما زالت مستمرة فينا في استمرارية الشخصية ااسهمية لمجتمعاتنا، فيي تستحؽ  ،المعمارية التراثية
يا في قكالب معاصرة باستغهؿ إم،انات العصر، ،ما أف كالبحث في ،يفية تكظيؼ قيم ،منا التبدير

مفيػػـك ادسػػتمرارية يتجلػػف فػػػي خاصػػية الكظيفػػة الركحيػػة للمسػػػجد كالمسػػ،ف، ،م،كنػػات أساسػػية فػػػي 
كالتي دبد كأف تحبؽ ظركؼ اليدكء كالطمأنينة، بما يبرز  ،ت،كيف النسيج العمراني للمدف ااسهمية

  كمممكف لمنيج معمارم أصيؿ كمتكافبان مع الشريعة ااسهمية.،مفيـك  ،أىمية قيمة ادستمرارية
 

فػػي التعبيػػر البصػػرم كاابػػداع فػػػي  ،شػػ،لت صػػركح العمػػارة التراثيػػة أسػػلكبا  نيػػان قػػيـ الرمزيػػة:  -ج
الت،كيف التش،يلي كالفرا ي، فحر،ت أحاسيس اانساف معبرة عف ظركؼ حياة العصر الذم أنتجيا، 

ـ كالتخطيط لمباني كمرافؽ قصر  ،بيا حتف يكمنا لكش،لت رمكزان حمارية يحتذ فنرل إبداع التصمي
الحمراء في  رناطة، كرمزية دمج المباني مع الطبيعة في فف ت،كيف البناء مع المساحات الخمراء 
كنػػكافير الميػػاه، ،مػػا تظيػػر قػػيـ الرمزيػػة فػػػي معػػاني الت،ػػكيف كالتشػػ،يؿ، )الت،عيػػب، التجريػػد، سػػػيكلة 

كتظير الرمزية في ارتباط المعالجات البيجية مع طبيعة المكقع، ،ا فنية الداخلية  اادراؾ البصرم(،
،معالجػة بيجيػة كاجتماعيػة، كتتجلػػف الرمزيػة فػي تكسػط المسػجد لمرا،ػز المػػدف ك  ،فػي المبػاني التراثيػة

 .(2-7شكؿ )، كا حياء، كرمزية المآذف في الكظيفة كالت،كيف البصرم العاـ للمدف ااسهمية
  

 
: إحػدل أىـػ ا ىػداؼ مػف تشػييد مسجد الشيخ زايد ال،بير
يظػػػؿ معلمػػان لألجيػػاؿ البادمػػػة أف  ،ىػػذا الصػػرح المعمػػارم

 كرمزان معماريان فريدان يفتخر بو.

بيػػك ا سػػكد فػػي قصػػػر الحمػػراء بغرناطػػة: مػػازاؿ حتػػػف 
اآلف يعتبػػػر رمػػػزان معماريػػػػان، بتشػػػ،يلو كحداجبػػػو، كنسػػػػبو، 

 ية.كمعالجاتو البيجية كالتبن

 (32)، مصدر الصكر(2-7شكؿ )
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 القيمة الوظيفية:   2-2-2-3
بممػمكف  ،بالجمع ما بيف المتطلبات الماديػة كاانسػانية كادجتماعيػة ،تتجلف البيـ الكظيفية التراثية

يراعػػػي البػػػيـ كالتعػػاليـ ااسػػػهمية، بحيػػػث تميػػػزت المبػػاني التراثيػػػة بأداجيػػػا الػػػكظيفي  ،مت،امػػؿ مكحػػػد
 مف خهؿ:العالي 

انسجاـ بتعبير كت،كيف صادؽ عف اليدؼ الذم أنشغ مف أجلو البناء، فنجد  الشكؿ لموظيفةة ءممه
مػػع مراعػػاة  عػػداد المصػػػليف  ،ا شػػ،اؿ كالنسػػب فػػي عمػػارة المسػػاجد لتحبػػؽ الكظيفػػة بجمػػاؿ ركحػػي

الخػركج، أمػا كتأميف أجكاء العبادة كالصهة، كبمعايير تصػميمية تراعػي سػيكلة الحر،ػة فػي الػدخكؿ ك 
فػػػػي عمػػػػارة البيػػػػػكت التراثيػػػػة فتظيػػػػػر قػػػػيـ الكظيفػػػػػة فػػػػي تػػػػػأميف الراحػػػػة الجسػػػػػدية كالنفسػػػػية، كمراعػػػػػاة 

 الخصكصية لسا،نييا مف خهؿ:
ممػػر متعػػػرج أك من،سػػر يػػػؤدم كىػػك  ،) المجػػػاز( كتعػػرؼ بػػػ كالتػػػي ت،ػػكف  يػػر مباشػػػرة المػػداخؿ: -أ

لو أىداؼ اجتماعية كبيجية، فيك يعزؿ  ،للمجلسك البا ما يفت  فيو باب  أك الفناء الداخلي، للصحف
للبيػت مػف الشػػارع  يتػدفؽ اليػكاء يجعػؿالبيػت عػف الشػارع كيػكفر الخصكصػية، كتػرؾ البػاب مفتكحػا 
تيػار ىػكاء  ، م،كنػان بالمشػربياتالمغطػف  ل،كف الحرارة أقؿ كالمػغط أعلػف فػي الشػارع منػو فػي البيػت

 .(2-8)الشكؿ ، بارد
 

 
م يصػػػؿ ذفػػػي الجيػػػة اليمنػػػف لصػػػحف المنػػػزؿ الػػػ ةالصػػػكر 

 ، مجلػػػػس، كببيػػػػة أجػػػػزاء البيػػػػتبػػػػيف المػػػػدخؿ المن،سػػػػر كال
 .(33) مصدر الصكرة

 :الصػػػػػػكرة مصػػػػػدر –صػػػػػكرة لنمػػػػػكذج مػػػػػدخؿ من،سػػػػػر 
(http://www.wikipedia.com). 

 (2-8شكؿ )
 
كتحبيػؽ ىػذه البيمػة تجلػف بتكجيػو الفتحػات كالنكافػذ للػداخؿ، لتفػت  علػف الحػكش  :الخصوصية -ب

 يات.الداخلي، كمعالجة الفتحات الخارجية بتغطيتيا بالمشرب
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 .(http://www.wikipedia.com) الصكرة: مصدر –استخداـ المشربيات في الكاجيات 

 (2-9شكؿ )
 

تلبػػي حاجػػات اانسػػػاف  ،تميػػزت العمػػارة التراثيػػػة بمبػػاييس كأبعػػاد كظيفيػػػة :المقيػػاس اإلنسػػػاني -ت
فنية الداخلية التي علف ا  ،بحسب نكع الفراغ، فتميزت فرا ات المعيشة بادتساع كالرحابة كادنفتاح

 تحتكم داخليا عناصر البيجة الطبيعية مف خمرة كنكافير. ،ش،لت بيجة داخلية خاصة
 

    
مباييس المخامة في مسجد الشيخ زايد للتأثير علف المبياس 
اانسػػػاني كالتأ،يػػػد علػػػف ركحيػػػة الم،ػػػاف، كىنػػػا د ينحصػػػر 
 المبيػاس اانسػاني فػي المحافظػة علػف أبعػاد حر،ػة أعمػػاء
جسػػـ اانسػػاف فػػي الفػػراغ، بػػؿ فػػي المبالغػػة با بعػػد بيػػدؼ 

 .(34) الصكرة كالتعليؽ مصدر، الشعكر بالعظمة الربانية

مراعػػػػػاة المبيػػػػػاس اانسػػػػػاني بتلبيػػػػػة الحاجػػػػػات النفسػػػػػػية 
كالماديػػػة، متمثلػػػػة با بعػػػػاد اليندسػػػػية كالنسػػػػب مػػػػا بػػػػيف 
المسػاحة كادرتفػػاع، كتػكفر عناصػػر ا لفػة مػػف خمػػرة 

 مصػػػػػػػػدر –الداخليػػػػػػػػة.  ةيػػػػػػػػاه داخػػػػػػػػؿ البيجػػػػػػػكنػػػػػػػكافير الم
 .(http://www.wikipedia.com) :الصكرة

 (2-10شكؿ )
 
تظيػر البيمػة الكظيفيػة فػي تكجيػو المبػاني التراثيػة، ،معالجػة بيجيػة كاجتماعيػة، حيػػث  :التوجيػو -ث

سػػػتبباؿ تكجػػو المبػػػاني دسػػػتبباؿ اليػػكاء مػػػف النكافػػػذ كالمػػداخؿ كا فنيػػػة المفتكحػػػة، كتكجيػػو ا بنيػػػة د
سة، أمػا مػف النػكاحي ادجتماعيػة كفي أكقات محددة كمدرك  ،ااماءة كأشعة الشمس بش،ؿ مستحب
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فتتميػز البيػكت التراثيػة بالتكجيػو إلػػف الػداخؿ، محافظػة علػف الخصكصػػية، ،مػا ليػذا ادسػلكب فاجػػدة 
ليػػػػؿ تخطيطيػػػة كعمرانيػػػػة معماريػػػػة، فػػػػي تهصػػػػؽ المنػػػػازؿ م،كنػػػػة مػػػػا يعػػػػرؼ بالنسػػػػيج المتمػػػػاـ، لتب

م،انيػػة تظليػػؿ الشػػكارع المن،سػػرة فػػي  ،مسػطحات الكاجيػػات المعرمػػة اشػػعاعات الشػػمس الحارقػة كان
ينتج عنو تيارات ىكاجية تساىـ في تبريد أجكاء  ،ا حياء ايجاد أما،ف فرؽ مغط مرتفع كمنخفض

 ىذه ا حياء، كتلؾ قيمة كظيفية علف مستكل الكحدة )البيت(، كالنسيج العمراني ،،ؿ.
 

       
النسػػػػيج العمرانػػػػي المتمػػػػػاـ الصػػػػكرة فػػػػي الجيػػػػة اليمنػػػػػف 

 ،الريػػػاض) ،للتجمعػػػات السػػػ،نية ،بصػػكرة ثهثيػػػة ا بعػػػاد
، حيػػػػػث تظيػػػػر الشػػػػكارع المػػػػػيبة (شػػػػبو الجزيػػػػرة العربيػػػػة

كالمتعرجة، كت،كينات المباني المتهصػبة كالمنفتحػة علػف 
: ةالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا فنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الداخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

(http://www.wikipedia.com). 

النسػػػيج العمرانػػػي المتمػػػاـ  ليسػػرلاالصػػكرة فػػػي الجيػػػة 
فػػي التكجيػػػو للتجمعػػػات السػػػ،نية لمنطبػػة نجػػػد فػػػي شػػػبو 
الجزيػػػػػػػػرة العربيػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػث تظيػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػكارع المػػػػػػػػػيبة 
كالمتعرجػػػػة، كت،كينػػػػات المبػػػػػاني المتهصػػػػبة كالمنفتحػػػػػة 

 .(35)ؽ(علف ا فنية الداخلية، ) مصدر الصكرة كالتعلي
 .(35)ؽ(كالتعلي

 (2-11شكؿ )
 

تػؤمف ىػػذه البػػركزات المسػاحة اامػػافية لػألدكار العلكيػػة، ،مػا تعمػػؿ علػػف  :البػػروزات الخارجيػػة -ج
 للتخفيػػػؼ مػػػف عمليػػػة ال،سػػػب أك الفبػػػد الحػػػرارم، كتعطػػػي ،تظليػػؿ مسػػػاحات مػػػف الكاجيػػػة الخارجيػػػة

 ؿبأشػػ،ا كمعالجاتيػابعناصػر الفتحػات  ،المصػمـ حريػة فػي التشػ،يؿ الجمػالي فػػي الكاجيػة الخارجيػة
 ان حجمػ أقػؿ نكافػذ نفػذت ،مػا ،بالشمسػية عػرؼت ، كالتػيالملػكف بالزجػاج أك ك،تابيػة كنباتيػة ىندسػية
لبػاء ك  ،الخارجيػة الفتحػات مسػاحة قلػةشػ،لت ، ك بالبمريػات سػميت بعمػؿ البػركزات  علييػا الظػهؿان

 .الدخكؿ فم المباشرة الشمسية ا شعة لمنع الخارجية

                                                 
نجػازات ماجػػة عػاـ، إعػػداد جامعػة أـ البػػرل، مػأخكذ مػػف مجلػػة  -35 ااسػ،اف فػػي الممل،ػة العربيػػة السػعكدية طمكحػػات كان

يكنيػػك  212عػالـ البنػاء، أنمػاط المسػػا،ف التػي ،انػت سػاجدة فػػي بػدايات البػرف الحػالي بالممل،ػػة لعربيػة السػعكدية، العػدد 
 .10ىػ، ص  1420-ـ1999
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 مصػػػػػػػػػػػدر الصػػػػػػػػػػػكر: ،فػػػػػػػػػػػي مبػػػػػػػػػػاني مدينػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػدة التراثيػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػ،ؿ البػػػػػػػػػػػركزات كمعالجاتيػػػػػػػػػػػا ،بيمػػػػػػػػػػػة كظيفيػػػػػػػػػػػة

(http://www.wikipedia.com). 
 (2-12شكؿ )

 

كتتمثػؿ فػي ،ثيػر مػف المعالجػات البيجيػة كالعناصػر، بيػدؼ  :المعالجات البيئية كقيمػة وظيفيػة -ح
 خدمي المباني التراثية، كمف ىذه المعالجات:تكفير الراحة كالطمأنينة للس،اف، كمست

  
اماءة كتيكيػة الكحػدات الداخليػة كقػد ي،ػكف  ،كسط مسط  المبنف أو المنور :الحوش الداخمي -

أك مفتكحػػا عنػػدما يحػػػاط بالكحػػدات مػػف ثهثػػػة  ،عنػػدما يحػػاط بالكحػػػدات مػػف الجكانػػب ا ربعػػػة مغلبػػان 
كاسػتخدـ  يالفنػاء الػداخل ظيػر ،المسػلميف جتمعاتمنذ بدأ الحمارات التف سببت عمارة م، ك جكانب

عمػارة بػػهد مػا بػػيف  يالبديمػة، كفػػ مدينػػة أك اريػت السػػكريةعمػارة  فػػيالدينيػة، السػػ،نية ك  يفػف المبػان
كدعتبػارات دينيػة، كاجتماعيػة،  العمػارة الفارسػيةالعمارة الركمانيػة، ك ، ك النيريف، كفف العمارة اا ريبية

كأصػػػب  رمػػزان تراثيػػػان  ااسػػهمية الدينيػػػة كالمدنيػػة التراثيػػػة عمػػارةلل رمػػػزان  داخليالفنػػػاء الػػ كبيجيػػة، أصػػب 
ك،ػػػاف يحػػػاط با ركقػػػة أك ا كاكيػػف فػػػي المسػػػاجد أك بالكحػػػدات المختلفػػػة فػػػي للمجتمعػػات ااسػػػهمية 

، ا كلػػػف احتياجػػػات اانسػػػاف المسػػػلـ سػػػهمية يلبػػف بالدرجػػػةكجػػػاء الفنػػػاء فػػػف الحمػػػارة اا ،البصػػكر
الػداخؿ  إلػف المفتػكح كالمتجػو التصػميـممػا أدل الػف اختيػار  ،يسػهممف مصادر التشريع ااالنابعة 

امتػداد  معػف أخصكصػية فػف  ،الحيػاة مػف خػهؿ الػدار تمػارس أنشػطةفػف المسػ،ف الخػاص، حيػث 
 كسمع الذل يحمف س،اف البيت عف أعيف الستارالف منازؿ اآلخريف، كحيث الكاجية الخارجية ىف 

ك،بيمػػة  ،يعػد الفنػػاء مػػف العناصػر المعماريػػة التػػف عالجػت مشػػا،ؿ البيجػػة بنجػاح ،بيػػر ، ،مػػاالغربػاء
لػدرجات الحػرارة داخػؿ المبنػف لػيه ك نيػارا، مػف  طبيعػي ،مػنظـ يحيث يعمؿ الفنػاء الػداخل كظيفية،

ليعطػػػف المبنػػف مزيػػدا مػػف ااحسػػاس بالراحػػة الحراريػػػة  ،خػػهؿ تكزيػػع الحمػػؿ الحػػرارل داخػػؿ المبنػػف
ك  ،لف عزؿ المكماءإ ميؤد العمارة التراثيةفي  يف استخداـ الفناء الداخلإ ،يالمبان خارجداخؿ ك 

مػػػػد نفػػػػػاذ  ان قكيػػػػػ ان طبيعيػػػػ التفػػػػػاؼ عناصػػػػره فيشػػػػ،ؿ يػػػػػذلؾ حػػػػاجزان ك  ،فػػػػف المبنػػػػف تكسػػػػػطوذلػػػػؾ بح،ػػػـػ 
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ممارسػة  يم،ػف ،لتكفير فراغ ىادئ داخؿ المبنػف ان مثالي بذلؾ يعتبر استخداـ الفناء حهن ك  ،المكماء
 عف المكماء الخارجية. دان بعييدكء ك ب فيوا نشطة المختلفة 

الذل ك  ،ككمع المسطحات الماجية أم،ف تكفير المطؿ المناسب ،عف طريؽ زراعة الفناء ك تنسيبوك 
اسػتخدـ المعمػاريكف الفسػبية ف ،لػف الخػارجإعف ادتجػاة  جيدان  لي،كف بديهن  ،تلتؼ حكلو  رؼ المنزؿ
كتسػاعد علػف تلطيػػؼ الداخليػة، كالتػي تسػػاعد علػف تحسػيف البيجػة  ،ة المنػازؿكالبػرؾ التػي تنفػذ بأفنيػ

أمػػػػا الحػػػػداجؽ ذات ا شػػػػجار   ،كبالتػػػػالي داخػػػػؿ المنػػػزؿ ،اليػػػكاء كخفػػػػض درجػػػػة حرارتػػػػو داخػػػؿ الفنػػػػاء
أك علػف أسػػط  المنػازؿ ممػا يسػاعد علػف التظليػؿ كترطيػػب  ،انتشػرت فػي الصػحف الػداخلي للمنػازؿ

 كخفض درجة حرارة الجك.
 

 
كيظيػر أىميػة كظيفػة الفنػاء الػداخلي فػي التكجيػو كااطػهؿ  ،مسبط أفبي كصكرة لمنػزؿ السػحيمي فػي مدينػة البػاىرة

 .(36) عليو، مصدر الصكر
 (2-13شكؿ )

 

 خاصان  ك،اف الفناء، عف أرميتو ترتفع الصحف علف بال،امؿ مفتكح إيكاف أك حجرة التختبوش: -
 كيسػاعد، الشػماؿ إلػف الفنػاء علػف المطلػة كاجيتػو كتتجػو ،فصػؿ الصػيؼ فػي المػيكؼ دسػتبباؿ
 مػف أ،بػر الحديبػة أف كحيػث ،كالحديبػة الخلفيػة الفنػاء بػيف يباـ حيث ،اليكاء تدفؽ علف التختبكش
 البػارد المعتػدؿ اليػكاء تػدفؽ علػف يسػاعد ممػا الشػمس،  شػعة تعرمػان  أ،ثػر أنيا ،ما، الفناء مساحة

 بيف التختبكش يكمع كقد ،بالباىرة السحيمي بيت في ،ما ،ختبكشالت عبر الحديبة إلف الفناء مف

                                                 
د. كاجػؿ حسػيف يكسػػؼ، أنػكاع ا فنيػة فػػي العمػارة العربيػة كمػػدل مكا،بتيػا للمتطلبػات البشػػرية، بحػث منشػكر فػػي  -36

 .6ـ، ،لية اليندسة جامعة أسيكط، ص 2001مايك  -2د مجلة العلـك اليندسية، العد
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 اليػكاء لتحريػؾ ،كمظلػؿ المسػاحة صػغير كاآلخػر كمشػمس المسػاحة ،بيػر أحػدىما ،فنػاجيف داخليػيف
 .الشمس أشعة تسخيف بفعؿ

 
 .(http://www.wikipedia.com)مصدر الصكر: منزؿ السحيمي في مدينة الباىرة ، ختبكش في الت صكرة

 (2-14شكؿ )
 
محمكلػة علػف أعمػدة كتطػؿ علػػف  تػػوكت،ػكف كاجي ،فػراغ التختبػكشأعلػف  مػا ي،ػػكف  البػا المقعػد: -

 تشػميساعات ، كبيذا الت،ػكيف فػإف التختبػكش كالمبعػد يتعرمػاف  قػؿ سػأك الحديبة الداخلية ،الفناء
كىػك مفتػػكح  علػف السػط ،  المبعػد أعلػف المبنػف يم،ػف أف يتكاجػدك  ،الكاجيػات ا خػرل بالمبارنػة مػع

 .الحارة الصيؼ لياليفي  يصل  للمبيتيد التيكية ك مف جياتو ا ربع كي،كف شد
 

 
 .(http://www.wikipedia.com)ر الصكر: مصدفي مدينة الباىرة ،  المنازؿ التراثية في  للمبعدصكرة 

 (2-15شكؿ )
 
كلػػو فتحػة مبابلػػة دتجػػاه ىبػػكب الريػػاح  ،عبػػارة عػػف ميػػكل يعلػك عػػف المبنػػف ىػك :اليػػواء ممقػػؼ -

الساجدة دقتناص اليكاء المػار فػكؽ المبنػف، كالػذم ي،ػكف عػادة أبػرد كدفعػو إلػف داخػؿ المبنػف، كيفيػد 
 ،الرياح التي تحمليما عادة الرياح التي تيب علف ا قاليـ الحارة الملبؼ أيما في التبليؿ مف  بار

فػػػإذا ،انػػػت درجػػػة الحػػػرارة عنػػػد مػػػدخؿ  ،كيعتمػػد حجػػـػ الملبػػػؼ علػػػف درجػػػة حػػػرارة اليػػػكاء فػػػي الخػػػارج
أمػا إذا ،انػػت درجػة الحػػرارة أعلػف مػػف  ،الملبػؼ متدنيػة كجػػب أف ت،ػكف مسػػاحة مبطعػو ا فبػػي ،بيػرة

فيصػػػب  لزامػػػا أف ت،ػػػكف مسػػػاحة مبطعػػػو ا فبػػػػي  ،بػػػة بػػػالمحيط الحػػػرارما قصػػػف للراحػػػة المتعل الحػػػد

http://www.m3mare.com/up
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كذلػػؾ عػف طريػػؽ اسػػتخداـ حصػػر مبللػػة أك  ،شػػرط أف يػػتـ تبريػػد اليػكاء الػػداخؿ مػػف خهلػػو ،صػغيرة
تكمع بػيف صػفيحتيف مػف الشػبؾ المعػدني، ،مػا يم،ػف تكجيػو اليػكاء  ،ألكاح رطبة مف الفحـ النباتي
  .(37)بيؿ أك النافكرة لزيادة درجة رطكبتو،السلس ،المتدفؽ فكؽ عنصر ماجي

 

 
مصػػدر الصػػػكر: ، لمبػػدأ عمػػؿ مهقػػؼ اليػػكاء، كصػػكر لمهقػػؼ اليػػكاء فػػي دكلػػة اامػػارات العربيػػة المتحػػدةصػػكرة 

(http://www.wikipedia.com). 
 (2-16شكؿ )

 
 تسػم ، ةعلكيػ نكافػذ بعمػؿ يسػم  ممػا ،المعمػارم الفػراغ سػبؼ ارتفػاع في فرؽ ىي: الشخشيخة -

 ىػكاء سػحب إم،انيػة بالتػالي، ك  علػفمػف داخػؿ الفػراغ المعمػارم  لمتصاعداالساخف  اليكاء بخركج
في تغطية الباعات  الشخشيخة كتستخدـ ،سفلية فتحات مف  مف أسفؿ الفراغ الخارج مف جديد بارد

كت،ػػػػكف  ،اشػػػرةلتػػػكفير التيكيػػػة كاانػػػارة للباعػػػة، كتسػػػاعد علػػػف اامػػػاءة العلكيػػػة  يػػػر المب ،الرجيسػػػية
  .(38)مملعة علف رقبة كمرفكعة ،الشخشيخة إما علف ش،ؿ قبة خشبية أك داجرية أك مملعة

 

مصػػػػػػػػػدر الصػػػػػػػػػكر:  ،فػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػزؿ السػػػػػػػػػحيمي فػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػاىرةالشخشػػػػػػػػػيخة  صػػػػػػػػػكر الشخشػػػػػػػػػيخة، كعلػػػػػػػػػف اليسػػػػػػػػػار
(http://www.wikipedia.com). 

 (2-17شكؿ )
                                                 

 خػػركف، مػدل مهءمػػة مشػاريع ااسػػ،اف الجديػدة للممػمكف ااسػػهمي، بحػث مبػػدـ لمسػاؽ العمػػارة ك  نػادر عبيػد  -37
 ػزة -في المممكف ااسػهمي، ،ليػة الدراسػات العليػا، برنػامج الماجسػتير، قسـػ اليندسػة المعماريػة، الجامعػة ااسػهمية

 .28، ص ـ2012
 .28(، ص 37نادر عبيد ك خركف، مرجع سابؽ رقـ )  -38



 35 

ك،انػت فػي المامػي عبػارة عػف حيػز  ،عف ،لمة مشػتبة مػف اللفػظ العربػي شػربعبارة المشربية:  -
بفعؿ التبخر الناتج عف تحرؾ اليػكاء  ،تكمع فيو جرار الماء الصغيرة لتبرد ،بارز ذك فتحة منخلية

تفصؿ بينيا مسافات  ،عبر الفتحة، كاآلف عبارة عف فتحات منخلية شب،ية خشبية ذات مبطع داجرم
 :ش،ؿ ىندسي زخرفي دقيؽ كمعبد كللمشربية خمس كظاجؼب ،محددة كمنتظمة

 ضبط مرور الضوء واإلشعاع الشمسي.. 1
 ضبط تدفؽ اليواء ومنع اليواء المغبر.. 2
 خفض درجة حرارة اليواء.. 3
 زيادة نسبة رطوبة اليواء.. 4
 توفير الخصوصية.. 5
 

      
 .(http://www.wikipedia.com)مصدر الصكر:  ،في الباىرة المشربيات في منزؿ ال،ريتيليةصكر 

 (2-18شكؿ )
 

مػف الفتحػات كالنكافػذ بحسػػب  ،فػةلتميػزت العمػارة التراثيػة بمبػاييس كأبعػاد مخت  :الفتحػات والنوافػذ -
علػػف ا فنيػػة الداخليػػة التػػػي  نػػكع الفػػراغ، فتميػػزت نكافػػذ  ػػرؼ المعيشػػة باتسػػػاع مسػػاحتيا، كادنفتػػاح

خػػاـ بأشػػ،اؿ ىندسػػية ر كزينػػت الفتحػػات كالنكافػػذ مػػف الخػػارج الجػػص كال ،شػػ،لت بيجػػة داخليػػة خاصػػة
الػذم عػرؼ بالشمسػيات، كنفػذت بحجـػ أقػؿ فعرفػت يالبمريػات كنباتية ك،تابات، أك بالزجاج الملػكف 

 .الشمس المباشرة مف الدخكؿ لمنع أشعة ،فبيةا ،اسرت بالكاستلـز تظليؿ الفتحات  ،كالعمريات
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صػػػػػكر البمريػػػػػات التػػػػػي انتشػػػػػرت فػػػػػي العمػػػػػارة اليمنيػػػػػة 

بأطيػاؼ ملكنػة متداخلػػة كيظيػر فييػا معالجػات المػػكء 
 .البديمة كمتنكعة، )مصدر الصكرة( منتديات صنعاء

      http://www.d1g.com/forum/show/5289730 

 

لمعالجػػة الفتحػػات كالنكافػػذ    فك ؤ البنػػاالمعالجػػات التػػي تفػػنف 
كالمػػداخؿ مػػف الػػػداخؿ كمػػف الخػػارج، كاسػػػتخدمكا فػػي ذلػػػؾ 
نظػػػػاـ ا قػػػػػكاس الحجريػػػػػة، كالرخاميػػػػػة بألكانيػػػػػا المختلفػػػػػة، 

كثػػػاجؽ كملفػػػات مر،ػػػز عمػػػارة التػػػراث  ،)مصػػدر الصػػػكرة(
  زة. -في الجامعة ااسهمية

 (39)(2-19شكؿ )
 
ظيػر فػي المبػاني التراثيػة، تكافػػؽ مػا بػيف مػا ىػك طبيعػي، ممػػا يحيػث  :االسػتمياـ مػف الطبيعػػة -خ

الخمرة تتكفر في ا فنية الداخلية،  حيث عناصر ،أعطانا الخالؽ عز كجؿ، كمع ما أنتجو اانساف
نفسية، كالراحة البيجية كحر،ة المياه الجارية كالنكافير، ك،ؿ ذلؾ لتحبيؽ أىداؼ كظيفية في الراحة ال

، ،ما تظير معالـ ادستلياـ مف الطبيعة في اسػتخداـ ا لػكاف البريبػة مػف (40)كالمناخية داخؿ المبنف
مثػػؿ الت،كينػػػات الخشػػبية فػػػي عناصػػػر  ،ألػػكاف عناصػػػر الطبيعػػة، كمعالجػػػة الخامػػات علػػػف طبيعتيػػػا

 ا ثاث، كعناصر الزخارؼ كالمشربيات.
 
 ية:القيمة االجتماع  2-2-2-4

يجسد البيمة ادجتماعية، مف خهؿ عناصػر المبنػف الداخليػة  ،تعتبر البيكت التراثية نمكذجان صادقان 
كالخارجيػػة، لتػػأميف الراحػػة المناخيػػة كالكظيفيػػة كالجماليػػة، كمػػف خػػهؿ ادنفتػػاح علػػف الػػداخؿ تظيػػر 

 المحافظة علف البيـ ادجتماعية مف خهؿ:
 تحبيؽ الخصكصية. -
 كعدـ ااطهؿ عليو. ،حبكؽ الجار -

                                                 
د.ـ عبػد ال،ػػريـ محسػػف، معػػايير اسػػتخداـ العناصػػر المعماريػػة التراثيػة فػػي العمػػارة المعاصػػرة كدكرىػػا فػػي إحيػػاء   -39

 .17-16(، ص 29مرجع سابؽ رقـ )العمارة التبليدية المحلية، 
 .12ص  (،7مرجع سابؽ رقـ )د. علي بيكمي،   -40

 

http://www.d1g.com/forum/show/5289730
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 النسيج المتماـ للمباني  ىداؼ مناخية، كلتبريب المسافات ليدؼ التراحـ كالزيارات بيف الناس. -
 لسيكلة الكصكؿ إليو، كاحتكاجو علف أنشطة العبادة كالعلـ. ،تكسط المسجد للتجمعات كا حياء -
 رقي ادجتماعي لألفراد كالجماعات.تعبير العمارة التراثية عف مستكل التبدـ الحمارم، كدرجة ال -
 
 القيمة السياسية: 5 -2-2-2 

لطالما اعتبرت العمارة أداة سياسية بيد الح،اـ، بحيث جاءت ،ثير مف الشكاىد كالصركح المعماريػة 
عػػف حبػب السػهطيف كا مػػراء، ،بنػاء المسػاجد الجامعػػة، ، ،رمػػز معمػارم يعبػر التراثيػة عبػر التػاريخ
، في ،ػكف اانسػاف  سكار الدفاعية، لذا تتجلف البيمة السياسية في عمارة التراثكالبصكر، كتشييد ا
ا رض بػالخير كمرمػػاة ا عػز كجػػؿ، كتبػع عليػػو ميمػة إعمػػار  ،ؿ فػػي ا رضخليفػة ا عػػز كجػ

خيػر كنػافع، كادبتعػاد عػف بنػاء مػا يػدعك للفسػاد فػي ا رض، فبػد تميػزت حبػب العمػارة  ىػك ببناء ما
 راعت تعاليـ الديف ااسهمي في تحبيؽ مايلي: ،ماذج معمارية تراثيةالتراثية بن

 
كتشػػػػييد المبػػػػػاني كالمرافػػػػؽ العامػػػػة مثػػػػؿ المػػػػػدارس  ،بمختلػػػػؼ الطببػػػػات ـفػػػػي ادىتمػػػػػا المسػػػػاواة: -

 .ا قاليـ، كالك،ادت كالخانات، كالطرؽ كالحداجؽ العامة في ،افة كالمستشفيات
 كالجماعات. ا فرادبيف حبكؽ العدؿ بيف الناس كالتكفيؽ  العدؿ: -
 عؿ اختهؼ طبباتيـ أك طكاجفيـ. ،العدالة في تحبيؽ ر بات الناس العدالة: -
الحرية علف مستكل الفرد، في حبو في بناء ما يحب كيخدـ مصالحو، ممف تكافؽ مػع  الحرية: -

جاـ بػػيف الذاتيػػة النسػيج العمرانػػي العػػاـ للحػػي كالمدينػة، كفػػي ذلػػؾ احتػػراـ لحػػؽ المجتمػع، لينػػتج انسػػ
 الفردية كالتش،يؿ العاـ للمدينة.

ك،ؿ ما سبؽ مف محددات كقيـ سياسية ليا تػأثير علػف كجػو التر،يػب كالنسػيج العمرانػي الحمػارم، 
دكف  ،بحيػػث دبػػد كأف تسػػػتبر البػػيـ السياسػػية كتتػػػرجـ علػػف شػػ،ؿ اسػػػتبرار حمػػارم عمرانػػي محلػػػي

 بالتالي تخبك البيمة السياسية ليذا المجتمع.لتف،ؾ النسيج العمراني للمجتمع ك فكارؽ تؤدم 
 
 القيمة االقتصادية:  2-2-2-6

الممػمكف المعمػػارم بحػػد ذاتػو ىػػك قيمػػة اقتصػػادية، ،ػكف العمػػارة تسػػعف لتػكفير مبػػاني تمػػارس فييػػا 
للكصػكؿ لػػألداء  ،ا نشػطة المختلفػػة بػأداء عػػالي، كالعمػارة التراثيػػة تميػزت ببسػػاطة التعبيػر كالتجريػػد

كىػػذا يعتبػػر قيمػػة اقتصػػادية، ،مػػا تظيػػر البيمػػة ادقتصػػادية فػػي اسػػػتخداـ  ،للمبػػاني المختلفػػةالعػػالي 
الخامػات كالمػكاد المتػكفرة، كطػرؽ التعامػػؿ معيػا بيجيػان فػي تحبيػػؽ الفرا ػات المعماريػة المطلكبػة، ،مػػا 

نمكيػان فػي بنػاء جاءت صركح العمارة التراثية ببعدىا الكظيفي كالجمالي، كالبيجػي لتشػ،ؿ بنػاءن ثبافيػان ت
الشخصػػية الحمػػػارية كاليكيػػػة الثبافيػػػة للمجتمػػع، كىػػػذا البنػػػاء ىػػػك اسػػتثمار اقتصػػػادم ييػػػدؼ لبنػػػاء 

 الحمارة اانسانية كمماف استمراريتيا.
 



 38 

 :الثقافيةالقيمة   2-2-2-7
معنػكم ممػا يعطػي انع،اسػان بػادتزاف ال ،تحمؿ العمارة التراثية بعدان ثبافيان معبران عف الشخصية كاليكيػة

كالف،رم، كيغذم الذا،رة الجمعية للمجتمع كيربطيػا بنتػاج ا جيػاؿ المتتابعػة ليػذا اانجػاز الحمػارم 
العمرانػػػي كالمعمػػػارم ببيمػػػو المختلفػػػة، كتتجلػػػف البيمػػػة الثبافيػػػة للعمػػػارة التراثيػػػة بمجمكعػػػة أبعػػػاد ىػػػي 

 )التاريخية ك ا ثرية، العلمية، الت،امؿ مع المكقع(.
 
كىػي الكعػاء  ،العمارة ىي شاىد حبيبي كصادؽ علف العصر :التاريخية واألثريةفية القيمة الثقا -

كالفػػػف كا دب المعاصػػر ليػػػا،  ،كالمكاقػػؼ كالشخصػػػيات كأسػػلكب الف،ػػر ،الحػػاكم لألحػػداث التاريخيػػػة
كأسػػػػػلكب المعالجػػػػة للمػػػػػكاد كالخامػػػػػات  ،كمػػػػف خهليػػػػػا يم،ػػػػف اسػػػػػتيعاب كفيػػػـػ عكامػػػػػؿ الجمػػػػػاؿ الفنػػػػي

 ع إنساني لتظير العمارة التراثية لنا ،عمؿ فني نادر ببيـ أثرية كتاريخية.بإبدا ،تبنياتالك 
تتجلف البيمة العلمية في أسلكب البناء كالمعالجات اشػ،اليات التصػميـ  القيمة الثقافية العممية: -

كدراسػػات النسػػب كالتناسػػب، كرفػػع العناصػػػر اانشػػاجية ك،يفيػػة تشػػ،يؿ الببػػاب كت،كينػػػات  ،كاانشػػاء
 ،كالتأ،يد علف دراسة أبعاد ال،تؿ كالفرا ات كتناسبيا مع بعميا البعض ،ات كالبحكر الكاسعةالفرا 

 بدراية كعلـ إبداعي ميز العديد مف معالـ العمارة التراثية.
ـ العمارة التراثية لت،كيف التربيع كالت،عيب قيمة التكامؿ مع الموقع: - إد أنيا تميزت  ،بر ـ استخدا

ك،ثػرة المعالجػات البيجيػة خيػر دليػؿ علػف ذلػؾ، فنػرل  ،ة كانسػجاـ مػع الطبيعػةأيمان بعمكية كامػح
لتمتػد عناصػر الطبيعػة بصػريان كماديػان إلػف داخػؿ الفرا ػات  ،التػداخؿ الجغرافػي كالطبغرافػي كالمنػاخي

كأفنية كحداجؽ، كلتندمج ال،تؿ المعمارية مع العناصر الطبيعية في المكقع  أحكاشلتش،ؿ  ،الداخلية
مثلػػف، مػػع مراعػػاة أف ىػػػذا ادسػػتغهؿ الجيػػد لعناصػػر المكقػػػع لػـػ يغفػػؿ المعالجػػات المناخيػػػة  بصػػكرة

يجاد التكازف المطلكب الذم يحبػؽ خصكصػية مسػتخدمي الفرا ػات الداخليػة يػتهحـ مػع الطبيعػة  ،كان
 دكف ،سر ليذه الخصكصية.

 
 :وخصائص الشكؿ والفراغ في العمارة التراثية القيمة الجمالية  2-2-2-8

تتميػز العمػػارة التراثيػة بكاقعيػػة الف،ػر الم،ػػكف ليػا مػػف جيػة التشػػ،يؿ البصػرم كالفرا ػػي، علػف ع،ػػس 
التػأثيرات كادتجاىػػات الف،ريػػة التػي سػػادت فػػي الطػرز ال،هسػػي،ية ا كركبيػػة فػي العصػػكر الكسػػطف 

ناعية تخلص منيػا بعػد الثػكرة الصػللػ ،كعصر النيمة، كالتي جاىد المعماريكف كالمف،ركف المحدثكف
ف،ر العمارة الحديثة كعمارة ما بعػد الحداثػة، دقة كصريحة مجردة الت،كيف، لينتج للكصكؿ لعمارة صا

في حيف أف ،ثير مف ىذه البيـ التي سعف المحدثكف للكصكؿ إلييا ،انػت سػمات كخصػاجص تعبػر 
العمارة التراثية عف جماليات الت،كيف كالفراغ في عمارة العرب كالمسلميف، كبيذا المفيـك نجد أف قيـ 

، كللتعػرؼ الحداثػة سادت في بباع الشرؽ كالغرب قبؿ زمف طكيؿ مف ظيكر أف،ار الحداثة كما بعد
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 ،صػػػرية فػػػي ت،كينػػػات الشػػػ،ؿ كالفػػػػراغعلػػػف مفػػػردات البػػػيـ الجماليػػػة للعمػػػارة التراثيػػػة كخصاجصػػػيا الب
 :سنستعرض أسرار البيـ الجمالية في العمارة التراثية كىي

، الخامػات والمممػسالتنوع والوحػدات الزخرفيػة، النسػب والتناسػب، اإليقػاع،  ،نيائيةالبل  )التجريد،
 األثاث(.الضوء والموف، وحدات 

 
حيػث اسػتنبطت  ،ىي صفة تميزت بيا العمارة التراثية في كقػت مب،ػر :التجريد  2-2-2-8-1

فػػػي ادفتعػػاؿ فػػػي  التػػػي تػػدعك للبسػػػاطة كالتجريػػد كعػػػدـ المغػػادة ،مػػف ركح الػػديف ااسػػػهمي السػػمحة
كىػػي رؤيػػػة  ،مػػػركرم ركاعتمػػاد ا شػػػ،اؿ الصػػريحة الصػػادقة المجػػػردة مػػف ،ػػػؿ تػػرؼ  يػػ ،التشػػ،يؿ

الػػػػذم يغػػػػذم الف،ػػػػر  ،جماليػػػة تحتػػػػـر العبػػػػؿ اانسػػػػاني جيػػػة فيػػػـػ الجمػػػػاؿ النبػػػػي كالصػػػافي كالمباشػػػػر
ارم بعناصػره بت،كينات بصرية مجردة سيلة اادراؾ مع رقي في التعبير  بعاد الشػ،ؿ كالفػراغ المعمػ

، جدير بذ،ره في ىذا المباـ أف ،ثير مف ادتجاىات المعماريػة المعاصػرة نػادت إلػف اعتمػاد المختلفة
،المدرسػػة الحديثػػة كالطػػراز الػدكلي كالعمػػارة الت،عيبيػػة، كىػػذه  ،التجريػد كالتربيػػع كالت،عيػػب فػػي العمػارة

 بيا بزمف طكيؿ.البيمة ،انت العمارة التراثية قد سببت تلؾ ادتجاىات في تحبي
 

 
مر،ػز رشػاد الشػكا فػي مدينػة  ػزة، مػف تصػميـ المعمػػارم السػكرم سػعد مفلػ  كقػد رشػ  المشػركع لجػاجزة ا  ػا خػػاف 

 للعمارة ااسهمية، كتظير فيو قيـ جمالية التش،يؿ المعمارم المعتمدة علف ف،رة التجريد، المصدر )الباحث(.
 (2-20شكؿ )

 

تميز العمػارة التراثيػة بخصػاجص الهنياجيػة فػي الخطػكط المسػتكحاة ت البلنيائية:  2-2-2-8-2
في ادمتداد الهمتناىي في ت،كينات الطبيعة ،امتداد خط ا فؽ كتهحـ  ،مف إبداع الخالؽ عز كجؿ

كتنػكع ارتفاعيػػا كامتػػداد  ،كطبيعػػة امتػداد كتكاصػػؿ ا شػػجار بأ صػانيا كأكراقيػػا ،السػيكؿ مػػع الجبػاؿ
مظػاىر الطبيعػة، فيػذه البيمػػة الجماليػة تتجلػف معماريػان فػي رمػكز العمػارة التراثيػػة البحػار، ك،ثيػر مػف 

كفػػي ترا،ػب التشػػ،يؿ المعمػارم لل،تػؿ كا شػػ،اؿ كفػي خػػط  ،فػي خطػكط الزخػػارؼ النباتيػة كاليندسػية
كامتداد المآذف في المساجد، كىي قيمة جمالية تحا،ي فطرة إنسانية تثير التأمؿ  ،السماء في المباني

كعنصػر التشػػكيؽ ادراؾ ىػذا الجمػاؿ الخفػػي لتلػؾ ا شػ،اؿ كالت،كينػػات الهنياجيػة، بصػػريان  ،لتف،ػركا
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كف،ريػػان، كىػػذا الشػػعكر بالهنياجيػػة يجعػػؿ ىػػذه البيمػػة تمػػيؼ عنصػػران جماليػػان يرفػػع مػػف قيمػػة الشػػػ،ؿ 
 .(41)كالفراغ المعمارم

 

           
ة نمػػػكذج للخػػػػط العربػػػي الزخرفػػػػي المسػػػتخدـ فػػػػي العمػػػػار 

بطريبػػػػة تثيػػػػر التأمػػػػؿ فػػػػي دنياجيػػػػة التشػػػػػ،يؿ  ،التراثيػػػػة
 ، المصدر:) والقمـ وما يسطروف(كالخطكط لعبارة 

http://majdah.maktoob.com/vb/ 

الكحػدة الزخرفيػة المر،زيػة المنتشػرة بخطػكط تتبػاطع كتمتػػد 
ممػػا  ،كبمحػيط دنيػاجيفػي عػدة اتجاىػات كبزكايػا مختلفػة 

يثيػر شػػعكر ادسػػتمرارية كادمتػػداد كىػي قيمػػة ناتجػػة عػػف 
 الهنياجية.

 (42)(2-21شكؿ )
 
تجلػػػت ىػػػذه البيمػػػػة الجماليػػػة باسػػػتخداـ عناصػػػػر  :التنػػػوع والوحػػػػدات الزخرفيػػػػة  2-2-2-8-3

اجيػػػة مػػػمف الكحػػػدة الكاحػػدة ،اسػػػتخداـ الفتحػػػات المتنكعػػػة بنسػػب متكافبػػػة فػػػي الك  ،معماريػػة متنكعػػػة
تتكحد بصريان، ،ما تتجلف ،ذلؾ فػي نتج ،تهن كأش،ادن جديدة لت ،كتنكعياالكاحدة، كالترا،ب في ال،تؿ 

إمػافة لتنػكع اسػتخداـ المػكاد  ،مػف أعمػدة كأقػكاس كقبػاب ،تنكع أش،اؿ الزخارؼ كالعناصر المعمارية
مػػػػع  ،إلثػػػػراء البصػػػػرم،ا حجػػػػار الملكنػػػػة كالطػػػػكب بأنكاعػػػو ليصػػػػب  ىػػػػذا التنػػػػكع مثػػػادن ل ،كالخامػػػات

فػف الزخرفػة الػذم تميػزت بػو  ،المحافظة علف كحدة الت،ػكيف المعمػارم، كيػأتي فػي مبدمػة ىػذا التنػكع
، حيث علف حد سكاء المعمارمفي التش،يؿ الخارجي للمباني أك داخؿ الفراغ  ،معالـ العمارة التراثية

المتجػػػػددة الت،ػػػػكيف كالتشػػػػ،يؿ  فنجػػػػد الزخػػػػارؼ اليندسػػػػية ،اسػػػػتخداـ ىػػػػذا الفػػػػف بأشػػػػ،اؿ متعػػػػددة تنػػػكع
أك رسػكمات بػارزة، أك  ،مف زكايا كخطكط لتنتج أشػ،ادن متعػددة شػ،لت قكاطػع أك مشػربيات ،المبت،ر

                                                 
 .50ص  (،7مرجع سابؽ رقـ )د. علي بيكمي،   -41
فلسػػػػفة الكسػػػطية ااسػػػهمية كالتجريػػػػد فػػػي العمػػػارة ااسػػػػهمية حالػػػة دراسػػػػية ، محمػػػػد عيسػػػف العػػػكاكدة حسننن  .ـ - 42

أطركحػػػة لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي اليندسػػػة المعماريػػػة ب،ليػػػة الدراسػػػات العليػػػا فػػػي ، )الكحػػدات الزخرفيػػػة ااسػػػهمية(
  .  31-19ـ، ص 2009 -اح الكطنية، نابلس، فلسطيفجامعة النج
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ك يرىػػا مػػػف أنػػػكاع  ،ت،كنػػت مػػػف زخػػارؼ خطيػػػة تمثلػػػت بال،تابػػات بػػػالخط العربػػي ال،ػػػكفي أك الثلػػػث
كالفػػػػراغ المعمػػػارم، ك،ػػػػذلؾ  الخطػػػكط لتشػػػػ،ؿ عنصػػػران م،مػػػػهن جماليػػػان مػػػػمف الكحػػػدة الم،كنػػػػة للشػػػ،ؿ

نياجية بهكالتي تميزت  ،الزخارؼ النباتية المستكحاة مف أكراؽ كأ صاف النباتات المجردة كالمتشاب،ة
ه الميػزة عػدـ تحديػدىا بإطػار محػدد، كلت،ػكف قيمػة التنػكع ساعد فػي ترسػيخ ىػذ ،الت،كيف كادستمرارية

فػػي حػػب التنػػكع كالتجػػػدد  ،زة إنسػػانية متأصػػػلةالبصػػرم فػػي العمػػارة التراثيػػة قيمػػػة جماليػػة تحبػػؽ  ريػػ
كىػك مػػا نسػتدؿ عليػػو فػي رسػػكمات كزخػارؼ علػػف جػدراف ال،يػػكؼ فػػي  ،ك،سػر حالػػة الجمػكد كالملػػؿ

كىػػػذه البيمػػػة الجماليػػػة تشػػ،ؿ سػػػجهن حمػػػاريان معاصػػػران  ،العصػػكر البداجيػػػة المب،ػػػرة للحمػػػارة البشػػرية
 .الهحبةجياؿ كتح،ي قصة الحمارة كالتطكر لأل ،للعصر الذم أنتجيا

 

                                   
للكحػػػػػدات الزخرفيػػػػة اليندسػػػػػية كالتػػػػي قػػػػػد تأخػػػػػذ نمػػػػكذج 

 أش،ادن متعددة كمتنكعة، المصدر )الباحث(.
 )هللاليندسػػػػية كىػػػػي تمثػػػػؿ تجريػػػػد كت،ػػػػرار لعبػػػػارة الكحػػػػدة 
 .(43)مصدر الصكرة، الحمد(

 (2-22شكؿ )
 

  

 
، مصػػدر علػف جػػدراف مسػجد قبػة الصػخرة المشػرفةطيػة بالفسيفسػاء آليػػات مػف البػر ف ال،ػريـ نمػاذج مػف الزخرفػة الخ

 .(44)الصكر
 (2-23شكؿ )

                                                 
فلسفة الكسطية ااسهمية كالتجريد في العمارة ااسهمية حالة دراسية ، حسف محمد عيسف العكاكدة .ـ -43

  .29(، ص 42مرجع سابؽ رقـ )، )الكحدات الزخرفية ااسهمية(
 .80-81-97(، ص24، مرجع سابؽ رقـ )مطلؽ ب،ر عيسف، )رسالة ماجستير( خالدـ.  -44



 42 

 

 
، مصػػدر الزخػارؼ النباتيػػة فػػي منبػر كجػػدراف كأعمػػدة مسػجد الشػػيخ زايػػد ال،بيػر فػػي دكلػػة اامػارات العربيػػة المتحػػدة

 .(45)الصكر
 (2-24شكؿ )

 

أمػا التناسػب فيػك  ،النسبة ىي عهقة بيف شيجيف أك مبداريف ب:النسب والتناس  2-2-2-8-4
كىذه العهقة الريامية اليندسية عبارة عف أنماط  ،عهقة بيف ثهثة أك أ،ثر مف ا شياء أك المبادير

أسػرار جماليػا فػي  عديدة مكجكدة فػي الطبيعػة التػي خلبيػا ا عػز كجػؿ، فػتعلـ منيػا اانسػاف كدحػظ
 المتمثلػػػػة بػػػالحمض النػػػػككم كالفيركسػػػػات، كممل،ػػػة النبػػػػات كا زىػػػػار، كالنسػػػػبة أصػػػغر مخلكقػػػػات ا

كالتناسػػب مكجػػػكدة ،ػػػذلؾ فػػػي المجػػػرات ك ال،كا،ػػػب كأقمارىػػا، فبػػػاـ اانسػػػاف بتطبيػػػؽ قيميػػػا كمحا،ػػػاة 
أسػرار جمػاؿ النسػبة كالتناسػب يسػتلـز أسرار جماليا البصػرم فػي أعمالػو الفنيػة كالمعماريػة، كلدراسػة 

ران فػي البحػث فػي ىػذا المجػػاؿ إد أف الدراسػة سػتعرض البيمػة الجماليػة  شػير العهقػػات التعمػؽ ،ثيػ
كالتي لكحظ اسػتخداميا فػي العديػد مػف معػالـ العمػارة التراثيػة لتحبيػؽ  ،الريامية كىي النسبة الذىبية

كلـ  ،إقليدس اا ريبي قديمة منذ زمف عالـ الرياميات النسبة الذىبيةك ،الجماؿ البصرم كالحسي
استخدمت  أنيايتـ التأ،د مف أف ىذه العهقة الريامية استخدمت قبؿ زمف اا ريؽ، إد أف الثابت 

اليندسػػػػية بػػػػيف أطػػػكاؿ كأبعػػػػاد ا شػػػػ،اؿ  كىػػػػي تعتمػػػد علػػػػف العهقػػػة ،فػػػي الريامػػػػيات كالفػػػف كالعمػػػػارة
 كلف كىي ينبسـ لبطعتيف ا ،(2-25)الشكؿ ،ما في  ACالخط المستبيـ  فلك ،اف لدينا ،اليندسية

 العهقػػة عبػارة عػفالنسػبة الذىبيػة  فسػت،كف، BC كالثانيػة كىػي الجػزء ا صػػغر ،ABالجػزء ا ،بػر 
 :التالية

                                                 
    .20-19(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )د. محمكد أحمد محمد إسماعيؿ،  -45
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 ABمقسومًا عمى الجزء األكبر  AC= الكؿ  BCمقسوماً عمى الجزء األصغر  ABالجزء األكبر 
 المسػػػتطيؿ كىػػػذه البيمػػة نجػػػدىا فػػػي  1.6180339887 كىػػذه العهقػػػة تنػػػتج ثابػػت ريامػػػي قيمتػػػو

 لذا نجد في ،ثيػر مػف ا كقػات قبػكدن بصػريان  ،1:1.618 حيث نسبة طكلو إلف عرمو ىي ،الذىبي
كىػذا عاجػد  ،أ،ثر مف  يرىػا ،أشػ،اؿ الفتحػات كالنكافػذ فػي المبػاني ، ش،اؿ محددة مف المستطيهت
 ،البيمػة المبدسػة تسػمية أيمػان  كفبان للنسبة الذىبية كالتػي يطلػؽ علييػا ،لمراعاة نسب الطكؿ للعرض

، كيرمز ليا بالحرؼ كتحبؽ قيمة جمالية بصرية كحسية كامحة ،كىي مف أ،ثر النسب راحة للعيف
، لتميزىا بتبسيـ مثالي للكحدة، ،ما أنيا ترمز (46)استخدميا النحات اا ريبي فيدياس ،φاا ريبي 

كالنباتػػػات الملتكيػػػػة حػػػػكؿ  الحلزكنيػػػػةشػػػ،اؿ ا  للتجػػػدد كالنمػػػػك كالهنياجيػػػة، نجػػػػدىا فػػػي الطبيعػػػػة فػػػػي
 أجزاء الجسـ البشرم كالحيكانات.كفي  ،ا شجار فركعكفي تسلسؿ نمك ا كراؽ ك كا فرع  ،ا  صاف

      
  

 

 )الباحث(. :، المصدر AB/BC = AC/AB = 1.6180339887البيمة الذىبية:
 (2-25شكؿ )

 

 
 .تتميز بالنمك كالهنياجية ،ؿ ىندسية زخرفيةالنسبة الذىبية المستكحاة مف الطبيعة كتطبيبيا بأش،ا

 .https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org :الصكر مصدر
 (2-26شكؿ )

                                                 
 بؿ الميهد(، نحات إ ريبي أثيني، المدير الفني الذم أنشأ معبد البارثينكف.ق 490-430فيدياس )  -46
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 :كرةالصػػػػػػػػ ، مصػػػػػػػدرالنسػػػػػػػبة الذىبيػػػػػػػة المسػػػػػػػتكحاة مػػػػػػػف تسلسػػػػػػػؿ نمػػػػػػػك أفػػػػػػػػرع ا شػػػػػػػجار تتميػػػػػػػز بػػػػػػػالنمك كالتجػػػػػػػدد

https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org. 
 (2-27شكؿ )

 

 
 .rghttps://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.o :الصكرة ف،رة المستطيؿ الذىبي، مصدر

 (2-28شكؿ )
 
 

https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org
https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org
https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org
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 .التناسب الذىبي في الخطكط كالمستطيهتف،رة 

 https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org: الصكر مصدر
 (2-29شكؿ )

 

كفػي أجزاجػو  ،لجسـ البشرمالنسبة الذىبية تتجلف في خلؽ ا :النسبة الذىبية في جسـ اإلنساف -أ
في جماؿ الت،كيف البصػرم لل،اجنػات الحيػة كمظػاىر  ،المختلفة تتجلف فييا عظمة الخالؽ عز كجؿ

كأم خلػػؿ فػي ىػػذا  ،كىػي عهقػػة ريامػية تجعػػؿ اانسػاف يتميػػز بػادتزاف المػػادم كالمعنػكم ،الطبيعػة
     الت،كيف البصرم سيش،ؿ عيبان خلبيان بصريان. 

 

  
 .(http://www.wikipedia.com) :الصكر ، مصدرجسـ اانسافناسب الذىبي في ف،رة الت

 (2-30شكؿ )

https://www.google.ps/#q=ar.wikipedia.org


 46 

يف فػي تحديػد أسػرار لطالمػا اىػتـ النبػاد كالمف،ػر  كسر مف أسرار الجماؿ الفنػي:النسبة الذىبية  -ب
إلػػف أف تػـػ تحليػػؿ  ،ليػاانجػػذاب النػػاس  حيػػثمػف  ،فنيػػة عػػف  يرىػػاال بعػػض ا عمػاؿجمػاؿ كتميػػز 

ليػػتـ ا،تشػػاؼ مػػدل إبػػداع الفنػػاف فػػي مطاببػػة قػػيـ  ،التػػكازف البصػػرم فػػي ىػػذه ا عمػػاؿ الفنيػػة أسػرار
كالػػػذم   -ليكنػػاردك دافنشػػي - النسػػبة الذىبيػػة فػػي عملػػو الفنػػي، كيػػأتي مثػػاؿ لكحػػة المكنػػاليزا للفنػػاف

يظير  ،ما ،كتكزيع كحدة الصكرة علف اللكحة كخلفيتيا ،تظير فيو النسبة الذىبية في تفاصيؿ الكجو
، ،ما يظير أيمان تفاصيؿ النسػبة الذىبيػة فػي شػ،ؿ اللكلػب المتمثػؿ فػي شػ،ؿ (2-31)الش،ؿ في 

كقػػد تـػ ادعتمػػاد  ،ا بعػادلمػػا تحملػو مػػف جمػاؿ المر،زيػة كالهنياجيػػة مػع النمػػك فػي  ،البكقعػة البحريػة
 .(2-32) الش،ؿكذلؾ يظير في  ،علف ىذه البيـ في ،ثير مف ا عماؿ الفنية بعد تجريدىا

      

  
 .النسبة الذىبية في لكحة المكناليزا مف أىـ أسرار جماؿ ىذا العمؿ الفني

 /http://www.ibda3world.com :الصكر مصدر

 (2-31شكؿ )
 

 

 

 
 

  .لتناسب الذىبي شاء نكتيلكس كيهحظ فيو الدكامة اللك اريتمية التي تعتمد علف قيمة ا
     /http://www.ibda3world.com :الصكر مصدر

 (2-32شكؿ )
 

 

http://www.ibda3world.com/
http://www.ibda3world.com/
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 شػ،اؿ كااسػتفاد المعمػاريكف ،مػا الفنػانكف مػف قػيـ النسػبة الذىبيػة  في العمارة:النسبة الذىبية  -ت
تػاج ت،كينػات معماريػػة ذات جمػاؿ بصػرم كحسػػي ان ،الناتجػة مػف ىػػذه العهقػة الريامػية كاليندسػػية

كيمفي تكازنان تش،يليان كفنيان، كتجسدت النسبة الذىبية في ،ثير مف المعالـ المعماريػة  ،يري  الناظر
عصر النيمػة دعتبػار النسػبة الذىبيػة في التراث المعمارم العالمي، كذىب بعض المعماريكف في 

كالحػػديث عػػف ،يفيػػة تحبيػػؽ التػػكازف المتنػػا ـ لتفاصػػػيؿ البػػكح بػػو  زد يجػػك الػػذم  ،سػػر مػػف ا سػػرار
، كمف أىـ النماذج المعمارية التاريخية التي أنشأت علف أسس كقكاعد بصرية ا جزاء بالنسبة لل،ؿ
ا ىرامػػػات بمصػػر حيػػػث خمػػعت أبعػػػاد كارتفػػاع كزاكيػػػة ميػػؿ اليػػػـر ا ،بػػػر  ،تعتمػػد النسػػػبة الذىبيػػة

، كفي الحمارة اا ريبية اعتبر معبد البارثينكف مف (2-33) لبكاعد النسبة الذىبية ،ما في الش،ؿ
، ،ما تميز (2-34)،بيمة جمالية بصرية ،ما في الش،ؿ  ،أجمؿ المباني التي تعتمد النسبة الذىبية

جعلت منو أيبكنة مف أيبكنات العمارة في  ،نسبو الجميلة كالساحرةبمبنف مري  تاج محؿ في اليند 
، أمػػا العمػػػارة (2-35)لذىبيػػػة أساسػػان للجمػػاؿ البصػػرم فػػػي كاجياتػػو الشػػ،ؿ كتشػػ،ؿ النسػػبة ا ،العػػالـ

تميػزت بمراعػاة أسػس كقكاعػد التناسػب  ،ااسهمية أك عمارة التراث ااسهمي في ا قػاليـ ااسػهمية
كنػذ،ر فػي ىػذا المبػاـ مبنػف مسػجد قبػة الصػخرة المشػرفة فػي  ،الذىبي في المباني في ال،ؿ كا جزاء

المسػػتكل كتظيػر مراعػػاة النسػػبة الذىبيػة كامػػحة فػػي  ،عببػػة بػف نػػافع فػػي البيػػركاف كمسػػجد ،البػدس
كعلػػػػػف المسػػػػتكل الرأسػػػػػي المتمثػػػػػؿ ،ؿ المسػػػػبط ا فبػػػػػي كالمكقػػػػػع المحػػػػيط، المتمثػػػػػؿ فػػػػي شػػػػػ ،ا فبػػػػي

كيظيػػر تحليػػػؿ النسػػبة الذىبيػػػة  ،بادرتفاعػػات المتدرجػػػة كا قػػكاس كارتفػػػاع المجذنػػة فػػػي مسػػجد عببػػػة
 .2-36))لمعمارييف في الش،ؿ ليذيف المعلميف ا

 

 
 

 

 :الصػػػػػػػػػكر مصػػػػػػػػػدر ،النسػػػػػػػػػبة الذىبيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػـر ا ،بػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػيف نصػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػلع الباعػػػػػػػػػدة كارتفػػػػػػػػػاع اليػػػػػػػػػـر
http://www.ibda3world.com/ 

 (2-33شكؿ )
 

http://www.ibda3world.com/
http://www.ibda3world.com/
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 /http://www.ibda3world.com :الصكر مصدر ،أثينا –في الكاجية الغربية لمعبد البارثينكف النسبة الذىبية 

 (2-34شكؿ )
 

/  
 

 

 http://www.ibda3world.com/مصدر الصكر:  ،اليند –النسبة الذىبية في مري  تاج محؿ 
 (2-35شكؿ )

 
 

 
 

 

 . (47)النسبة الذىبية في كاجية مسجد قبة الصخرة     .فمدينة البيركا –النسبة الذىبية في مسجد عببة 
http://www.ibda3world.com/ : الصكر مصدر   

 (2-36شكؿ )
                                                 

 رسـ مستطيهت النسبة الذىبية مف إعداد الباحث.  -47
 

http://www.ibda3world.com/
http://www.ibda3world.com/
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اايبػػػاع قيمػػػػة جماليػػػة مشػػػػتر،ة بػػػيف جميػػػػع أنػػػكاع الفنػػػػكف ،المكسػػػػيبف  :اإليقػػػػاع  2-2-2-8-5
رسـ كالنحت كالعمارة، بؿ ىك قيمة جماليػة بصػرية تتكاجػد فػي الطبيعػة كالشعر، كالفنكف البصرية ،ال

كحر،ػة السػحب فػي كتهطـػ ا مػكاج  ،،سهسػؿ الجبػاؿ كخطػكط ا شػجار ،السا،نة كالحية المتحر،ػة
يسػػػتلـز ذلػػؾ تحديػػػد س ،مفيػػػـك اايبػػاع ،بيمػػة جماليػػػة تتجسػػد فػػػي العمػػارة التراثيػػة كدسػػتثمارالسػػماء، 

فػػي اللغػػػة العربيػػة بمعنػػػف  إيقػػػاع، حيػػػث كرد معنػػف ،لمػػػة بعػػاد قيمتػػػو الجماليػػةمعنػػف ىػػذا المفيػػػـك كأ
، ،ما جػاء مصػطل  اايبػاع فػي (48)كتشير بذلؾ للحر،ة ،التكقيع أم السير كالمشي السريع المنتظـ

،ـ عرفو " ، (49)(ما انتظـ مف حركات متساوية في أزمنة متساوية)المكسكعة العربية الميسرة بأنو 
، كعند إسباط النسب بشكؿ منظـ في كؿ مف المساحة والزمف( مف )بأنو ما تناسؽ فنست داندم"

سنجد أف البيمة الجمالية لإليباع سػت،كف مػا  ،المفاىيـ الساببة لإليباع علف الفنكف البصرية كالعمارة
انػػتظـ مػػف أشػػ،اؿ ىندسػػية متسػػػاكية قػػي مسػػافات متسػػاكية، أم الت،ػػػرار كمػػف الجػػدير بػػذ،ره ىػػػك أف 

كد يشػػػػترط اقتصػػػار مفيػػػـك اايبػػػػاع فػػػي الت،ػػػرار المػػػػنظـ  ،المػػػنظـ ىػػػك أبسػػػػط أنػػػكاع اايبػػػاع الت،ػػػرار
لألشػ،اؿ فػػي مسػافات متسػػاكية، فاايبػاع تعبيػػر حر،ػػي قػاجـ علػػف تكاصػؿ بصػػرم حر،ػي ينػػتج عػػف 

ك،تؿ كت،كينات، مما  ،كلكف كملمس ،مف أش،اؿ كخطكط ،نظـ تكزيع العناصر البصرية كالتش،يلية
محدد ادراؾ صكرة تش،يلية بصػرية ،املػة للعمػؿ الفنػي أك المعمػارم، كيم،ػف أف يتميػز يستلـز زمف 

، كقد تميزت الفنكف ااسهمية كالعمارة في (50)اايباع بصفة ادستمرار كالهنياجية البصرية كالحسية
لـػ يػػأتي بالكحػػدة كادتػزاف كالت،ػػافؤ فػي تصػميماتيا كأف اايبػػاع  ،التػراث ااسػهمي فػػي معظـػ ا قػاليـ

الصػػفة الحر،يػػة مػػف خػهؿ  ،أك بعشػػكاجية بػؿ صػػمـ بعنايػة كبحسػػابات دقيبػة ،فييػا بمحػػض الصػدفة
ـ العهقة بيف المفردات اليندسية مما جعؿ  ،التي تحتاج لزمف معيف ادرا،يا بصريان  ،الناتجة عف نظ

كالحسػػػػي،  كتثيػػػر حماسػػػة ا،تشػػػػاؼ مصػػػادر جماليػػػػا البصػػػرم ،تلػػػؾ المعػػػالـ المعماريػػػػة تشػػػد ادنتبػػػػاه
كلتحبيؽ قيمة اايباع الجمالي في العمارة تميزت العمارة التراثية باستخداـ عامليف أساسييف لتحبيبػو 

 ىما:
 مف أىمياوالتي  ،العامؿ األوؿ يعتمد عمى العبلقات القائمة بيف األشكاؿ اليندسية: 
 ( بنسػؽ معػيف، النمػك، ، الترا،ػب، التمػافر، التبػادؿ بػيف الشػ،ؿ كالخلفيػة، الت،ػرار التماسعهقة

 المر،زية، ادستمرارية، ادمتداد كالهنياجية(.
                                                 

الجيػػػػػزة، دار أطلػػػػس للنشػػػػػر  -1ط  –باعيػػػػػة فػػػػي جماليػػػػات الفػػػػػف ااسػػػػهمي أ.د. أحمػػػػد عبػػػػد ال،ػػػػػريـ، الػػػػنظـ ااي -48
 . 32، صـ2007كاانتاج ااعهمي، 

، مؤسسػػػػػة فػػػػران،ليف للطباعػػػػػة كالنشػػػػر، البػػػػػاىرة،   - 49 محمػػػػد شػػػػفيؽ  بػػػػػل، المكسػػػػكعة العربيػػػػػة المكسػػػػعة، دار البلػػػـػ
 .295ـ، ص 1965
50-                                                Helen Marie Evans, Man the Designer, The Macimllan Co.- 

Co.- 

-Jojen Wiley & Son C, Design For You, Printed in The U.S.A, with out data, P.   



 50 

 
  يتعمؽ بكيفية اإلدراؾ البصري لؤلشكاؿ والتكوينات البصرية الثانيالعامؿ: 
بػػػػيف علػػػػف أسػػػلكب التعػػػرؼ علػػػػف العهقػػػات المتنكعػػػة  ،حيػػػث اعتمػػػد المصػػػمـ فػػػػي العمػػػارة التراثيػػػة 

مػػػف خػػػهؿ  ،نظـ البصػػػرية الناتجػػػة عػػف تلػػػؾ العهقػػات، كا،تشػػػاؼ الػػالعناصػػر كالمفػػػردات التشػػ،يلية
كجػػاءت ال،ثيػر مػف الدراسػات لتفسػػير ، اسػتبباؿ المثيػرات البصػرية بكاسػػطة الجيػاز العصػبي كالعػيف

التي كمػعت  كقكانينيا ،(51)منيا مدرسة الجشتالت ،أطكار عملية اادراؾ البصرم في الفف كالعمارة
لينػتج منيػا ،ػؿ مكحػد،  ،ا تحبيػؽ ادنتمػاء لعناصػر متفرقػةللتعرؼ علف العكامػؿ التػي يػتـ مػف خهليػ

بأنيػا قػكانيف تلباجيػة د خيػار لإلنسػاف فييػا  ،كمجمكعة قكانيف مدرسة الجشتالت أشار إلييا البػاحثكف
العناصػػر فػػي مجمػػكع كاحػػد ليسػػيؿ كد يػتح،ـ بحػػدكثيا، بػػؿ أف جيػػازه العصػػبي يػػنظـ عمليػػة تحديػػد 

 ، كىذه البكانيف المكمكعة لتحديد ،يفية اادراؾ البصرم ىي:(52)جيةعلف نفسو إدرا،يا كبصكرة تلبا
، قػػػانكف التماثػػؿ، قػػػانكف اا،مػػػاؿ، قػػانكف الحػػػدكد الجيػػدة، قػػػانكف الحر،ػػػة قػػانكف التجػػػاكر كالتبػػارب )

 المشتر،ة(.
،بيمة جمالية  ،علف مفيـك في اادراؾ البصرم يدعـ قيـ اايباع البصرم ،كتؤ،د مدرسة الجشتالت

أف معظـ الكميػات تتسػامى فػوؽ المجمػوع الكمػي لؤلجػزاء المكونػة )دة في عمارة التراث كىك متجس
مف خهؿ ا جزاء كالعناصر في  ،كىذا المفيـك يؤ،د أىمية قيمة اايباع في تحبيؽ الجماليات ،(الي

 كحدة ،لية متزنة كمتجانسة.
 
مػػػف خػػػػهؿ  ،قػػػيـ جماليػػػة تميػػػزت العمػػػارة التراثيػػػة بتحبيػػػؽ :الخامػػػات والمممػػػس  2-2-2-8-6

 ،كبأسػلكب صػري  كصػادؽ ،اسػتخداـ الخامػات كمػكاد البنػاء المسػتمدة مػف الطبيعػة كالمحػيط المحلػي
 ،كبتبػادؿ مػنظـ مػا بػيف الخشػف كالنػػاعـ ،فاسػتخدـ الحجػر كالطػكب بأنكاعػو المختلفػة اللػكف كالملمػػس

الداخليػػػػة كالخارجيػػػػة، المسػػػػاحات للجػػػػدراف  ت،سػػػػيوكأسػػػلكب  ،كأسػػػلكب إظيػػػػار مػػػػداميؾ حجػػػػر البنػػػػاء
معالجتيػػػا كتحبيػػػؽ التنػػػكع  كأسػػلكب ،كتميػػزت العمػػػارة التراثيػػػة بتنػػكع كاسػػػع فػػػي اسػػتخداـ مػػػكاد البنػػػاء

بػػرب اانسػػاف يبشػػ،ؿ ك مػػف خهليػػا كمػف خػػهؿ إدراؾ الملمػػس النػػاعـ كالخشػف،  ،البصػرم كالجمػػالي
كيؤ،د انتماءه للم،اف  ،نف مع محيطوكيزيد ارتباطو بيا كيزيد ارتباط المب ،للبيجة المعمارية كالعمرانية

كالثبافػػة كالعصػػػر الػػػذم أنتجػػػو، كمػػػف أىػػـػ مػػػا تميػػػزت بػػػو العمػػػارة التراثيػػػة مسػػػايرتيا كمكا،بتيػػػا لمػػػكاد 
كمراعاة التطكر كالتبدـ التبني في  ،بحسب الم،اف كالمكقع كالعصر ،كخامات البناء كأساليب اانشاء

                                                 

الجشػتالت ىػػي دراسػػة سػػي،كلكجية اىػػتـ بيػػا البػػاحثكف لمحاكلػة التعػػرؼ علػػف العكامػػؿ التػػي تجعػػؿ إم،انيػػة تحبيػػؽ  -51
للعناصػػر المتفرقػػة لينػػتج منيػػا ،ػػؿ كمجمػػكع كاحػػد كقػػد ا،تشػػؼ لتحبيػػؽ ذلػػؾ مجمكعػػة قػػكانيف  "Belonging"ادنتمػػاء 

 منيا قانكف التجاكر كالتبارب كالتماثؿ كاا،ماؿ ك الحدكد الجيدة كالحر،ة المشتر،ة.
 . 52(، ص48ااسهمي، مرجع سابؽ رقـ )د. أحمد عبد ال،ريـ، النظـ اايباعية في جماليات الفف  أ. -52
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التػػػراث ااسػػهمي بمركنػػػة ،بيػػرة فػػػي اسػػتخداـ المػػػكاد ، ،مػػػا تمتعػػت العمػػػارة فػػي ،ػػؿ الحبػػػب كا زمنػػة
كالخامات بحسب ا قاليـ، كاستفادت مف معطيات البيجة كاستغلت الخامات بكاقعية كانفتاح علف ،ؿ 

فتنكعػت المبػاني مػف طػيف إلػف حجػر كا سػبؼ مػف مسػتكية إلػف أسػبؼ ماجلػة بحسػب  ،ما ىك جديػد
أثػاث  عناصػرحيػث احتػكل الفػراغ علػف  ،لداخلي للفراغالبيجة كالم،اف، كىذا ينطبؽ علف التصميـ ا

متنكعػة مػف حيػث ا خشػاب كا قمشػة كالزجػاج، كعنػد الحػديث عػف الخامػات المسػتخدمة فػي العمػػارة 
،مػا فعلػػت  ،التراثيػة فلـػ يمػػع المصػممكف عبػر العصػػكر قاجمػة محػددة صػػارمة مػف المػكاد كالخامػػات

ف علف سبيؿ المثاؿ، فالعمارة التراثية منفتحة علف ،ؿ العمارة ال،هسي،ية في أكركبا العصكر الكسط
كتجػكد بػو الطبيعػة مػف مػكاد كخامػات، كىػذا يتطلػب مػف المصػمـ االمػػاـ  ،مػا ينتجػو العبػؿ اانسػاني

كمبت،ػرات الت،نكلكجيػا فػي ىػذا المجػاؿ كالجػدكؿ  ،ال،امؿ كاستمرارية ااطػهع علػف متغيػرات العصػر
 ة الحديثة علف سبيؿ المثاؿ د الحصر.يكم  بعض الخامات المعاصر  (1-2)
 

(، بعض الخامات والمواد المعاصرة التي يمكف استعماليا في تحقيػؽ قػيـ العمػارة 2-1جدوؿ )
 .(53)، مصدر الصورالتراثية

 المواصفات والخصائص شكؿ الخامة اسـ الخامة
 

Microsorber 

 

 

ملػـػ مػػف ا ،ريليػػؾ كالزجػػػاج 1) رقػػاجؽ بسػػما،ة )
عالية علػف تحكيػؿ المكجػات الصػكتية  يتميز ببدرة

ممػػػػا يسػػػػاعد علػػػف العػػػػزؿ الصػػػػكتي كىػػػػذا  ،لحػػػرارة
يسػاعد فػي تحبيػػؽ الخصكصػية للفرا ػات الداخليػػة 
 .  كفصؿ العاـ عف الخاص كىذا مف البيـ التراثية

استخداـ الفيبرجبلس 
والبولمرات الصناعية 
في خمطات اإلسمنت 
 ليعطيو شفافية. 

 

لخلطػػػػػػػات ااسػػػػػػػمنت اسػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػذه اامػػػػػػػافات 
أعطػػػػػػػت البهطػػػػػػػات الناتجػػػػػػػة كال،تلػػػػػػػة ااسػػػػػػػػمنتية 

مػػػع ادحتفػػػاظ  ،خػػػكاص الشػػػفافية كنفاذيػػػة المػػػكء
بالصػػػهبة العاليػػػة، مػػػػع إم،انيػػػة إمػػػافة الفسػػػػفكر 

 لينتج ،تؿ إسمنتية مشعة كمميجة في الظهـ.
 
 رقائؽ ألواح األونكس

 

لصػػػػاقيا علػػػػف الزجػػػػاج  ألػػػكاح رقيبػػػػة يػػػػتـ قصػػػيا كان
كتعطػػػي تػػػأثيرات زخرفيػػػة  ،المػػػكءتسػػػم  بمػػػركر 

بفمػػؿ التعريبػػات كان،سػػار أشػػعة المػػكء  ،جميلػػة
سػػػكاء عنػػػد اسػػػػتخداميا علػػػف الكاجيػػػات الخارجيػػػػة 
أك داخػؿ الفػػراغ الػػداخلي، كتبػػـك بمػػا يشػػبو كظيفػػة 

 المشربيات.

                                                 
مجلػػة جامعػة دمشػػؽ للعلػػـك  أسػعد حسػػف علػي، د. جػػكرج محفػػكض، المػكاد الحديثػػة فػػي اا،سػاءات الداخليػػة، .د  -53

   ـ.2009 -اليندسية، المجلد الخامس كالعشركف، العدد ا كؿ
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تشكيؿ الرخاـ 
والجرانيت والمعادف 

 بشكؿ ألي
 

نهحػظ قػدرة الحكاسػيب كأشػػعة الليػزر علػف تشػػ،ؿ 
ك يرىػػػػػػػا  ،فػػػػػػة الرخػػػػػػػاـ كالجرانيػػػػػػػت كالمعػػػػػػػادفكزخر 

 بش،ؿ تعجز عنو أمير العمالة اليدكية.
 

تػػػؤدم اامػػػػاءة كاللػػػكف دكران ميمػػػػان فػػػي تحبيػػػػؽ قيمػػػة جماليػػػػة  :الضػػػػوء والمػػػػوف  2-2-2-8-7
الفراغ الداخلي، حيث تؤدم اامػاءة  فيسكاء في التش،يؿ البصرم للكاجية الخارجية أك  ،معمارية

،ػػػكف تغيػػر شػػػدة اامػػاءة كنكعيػػا يػػػؤدم دخػػتهؼ قيمػػػة  ،مػػان فػػػي التػػأثيرات البصػػريةكاللػػكف دكران مي
ماءة ملكنة علف سط  ملكف إكخاصة عندما يتـ تسليط  ،اللكف، ،ما أف للمكء الملكف صفة اللكف

العاـ تؤدم لتغير في مزاجو  ،المتلبيعلف  عف ذلؾ تأثيرات بصرية كفسيكلكجية فسينتج ،بلكف أخر
كذلػػػؾ بحسػػب نػػكع الفػػػراغ الػػداخلي ككظيفتػػو، كيتجسػػػد ذلػػؾ فػػػي  ،النفسػػية كء كالراحػػةمػػف حيػػث اليػػػد

ادخػػػاؿ اامػػاءة الملكنػػػة داخػػؿ المبػػػاني  ،اسػػتخداـ الزجػػػاج الملػػكف كالمعشػػػؽ فػػي النكافػػػذ كالبمريػػات
 مف حيث استخداـ ا لكاف الفاتحة لزيادة معدؿ ،التراثية ااسهمية، كيؤدم اللكف بحد ذاتو دكران ميمان 

المػػكجي داخػػؿ الفػػراغ المعمػػارم، أمػػا اسػػػتخداـ ا لػػكاف الدافجػػة فإنيػػا تزيػػد مػػف قػػكة المػػػكء شػػار ادنت
 ناعيان.طصاحتف كلك ،اف خافتان طبيعيان ،اف أك  ،المستخدـ

   
لػػـػ يغفػػػؿ المصػػػمـ المعمػػػػارم لنمػػػاذج كمعػػػالـ العمػػػارة التراثيػػػػة  :وحػػػدات األثػػػػاث  2-2-2-8-8

، فبػد اىػػتـ المعمػػاريكف كالتصػػميـ الػػداخلي ككحػدات ا ثػػاث ،ارة الداخليػةا ىميػة ال،بيػػرة لمفيػـك العمػػ
فتميزت عناصر  ،،بيمة جمالية كظيفية داخؿ الفراغ الداخلي ،كالمصممكف بعناصر ككحدات ا ثاث

كراحػة ادسػػتخداـ، ،ػـػ تميػزت ببػػيـ جماليػػة  ،ا ثػاث بكظيفيػػة عاليػة ناحيػػة تحبيبيػػا لعناصػر المنفعػػة
،ثػر فيػو  ،العديد مف المنازؿ التراثية بعناصػر ا ثػاث المشػغكؿ بأيػدم صػناع ميػرة تير تشاك  ،عالية

،الخشػػب  ،الحفػر كالػػنبش كالزخرفػة كفػػف ا رابيسػػؾ، كباسػتخداـ الخامػػات البريبػػة كالصػديبة لإلنسػػاف
،معػػػػالـ معماريػػػػة تتميػػػػز  ،، فظيػػػػرت المنػػػػازؿ كالمبػػػػاني التراثيػػػةكالزجػػػػاج كالمعػػػادف كا قمشػػػة المنجػػػػدة

ا ثػػػاث ؽ فػػي اسػػتخداـ اللػػكف كتكزيػػع عناصػػر كتناسػػ ،يػػة عاليػػة جيػػة تصػػميـ فرا يػػا الػػداخليبرفاى
كتبنيػة إنتػاج كصػػناعة  ،معبػران عػف ركح الفػػف كالعمػارة ااسػهمية كبيكيػة ثبافيػػة كامػحة ،كتصػميميو

دكف الخػػػػركج عػػػف ركح البسػػػػاطة كالتجريػػػد فػػػػي  كركح عصػػػرىا ،تراعػػػي اام،انيػػػػات كالمػػػكاد المتػػػػكافرة
 (2-39( و)2-38( و )2-37)أك إسػراؼ لػػكني كمبالغػة فػػي الزخرفػة كا شػػ،اؿ  ،يـ ا ثػػاثتصػم

 تمثؿ نمكذجان عصريان للعمارة الداخلية التراثية.
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،سسػػكارات م،ملػػػة للتصػػميـ الػػػداخلي ، الخامػػات الحديثػػػة فػػي العمػػػارة الداخليػػة بطػػػابع تراثػػي مػػػع عناصػػر إمػػػاءة كان

     .(54)مصدر الصور
 (2-37شكؿ )

 

  
مػػػع الحفػػاظ علػػػف البسػػاطة كالتجريػػػد كعػػػدـ  ،اسػػتخداـ الزخػػػارؼ بشػػ،ؿ معاصػػػر فػػػي العمػػارة الداخليػػػة بطػػابع تراثػػػي

(55)، مصدر الصكرالمغادة في التصميـ الداخلي
.     

 (2-38شكؿ )
 

  

(56)در الصكر، مصلفرا ات النيارية كالليليةاثراء ابخامات كأسلكب عصرم  ،ا لكاف الباردة كالدافجة
.     

 (2-39شكؿ )
 

 
 

                                                 
 .26(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )د. محمكد أحمد محمد إسماعيؿ،  -54
 .27(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )د. محمكد أحمد محمد إسماعيؿ،  -55
 .27(، ص 26مرجع سابؽ رقـ )، إسماعيؿد.  -56
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 خبلصة الفصؿ الثاني:
ب،كنيػػػا رؤيػػػة حمػػػػارية  ،تناكلػػػت الدراسػػػة خػػػهؿ الفصػػػؿ الثػػػاني تعريػػػػؼ مفيػػػـك العمػػػارة التراثيػػػة

كتسػػتمر ،تػػراث معمػػػارم  ،كالعلمػػي كالفنػػي لمػػف عايشػػيا ،صػػادقة تع،ػػس ادزدىػػار كالتطػػكر الحيػػاتي
رث صادؽ كمعالـ تحتذم بيا ا جياؿ، ح في ،تابو )البيـ الجمالية في  د. ثروت عكاشةيث يبكؿ كان

عػػػف اآلثػػار كمشػػاىد الحيػػػاة اليكميػػة التػػي تعػػػج بالحر،ػػة حكليػػا عسػػػف أف يػػدرؾ البػػارئ عبػػػؽ العمػػارة ااسػػهمية( " 
، ثػـػ (57)" كلـػ يخلػػؼ لنػا إد أثػػار سػتظؿ باقيػػة علػف الػػدىر بعظمػة أمػػة ذات أسػلكب كحمػػارة متميػزتيف عصػر كلػػف
كادستنتاج بأف  ،اسة في الفصؿ الثاني لتكمي  العهقة بيف مفيكمي ا صالة كالمعاصرةانتبلت الدر 

صفة ا صالة د يم،ف ا،تسابيا بالتبادـ، فليس ،ؿ عمؿ معمارم قديـ كتراثي عمهن أصيهن، كيم،ف 
أف ي،تسػب العمػػؿ المعمػارم المعاصػػر صػفة ا صػػالة منػذ اللحظػػة ا كلػف انشػػاجو، أمػا عػػف أىميػػة 

 اسة كتحليؿ البيـ المعمارية التراثية فتلخصت بما يلي: در 

 .توثيؽ لما تبقى مف ىذا التراث المعماري، سواء كاف ماديًا بصريًا أو قيـ وأسرار جمالية 
 .ألغراض الدراسة العممية، لمتعرؼ عمى جوانب اإلبداع في الفكر التصميمي 
 يد مجموعة القيـ التراثية وربطيا محاولة إحياء لجوىر ومضموف ىذا التراث المعماري، وتحد

 مع روح العصر.
  ألف التراث المعماري مرآة الحضارة اإلنسانية، وألف التعمـ مف الصروح المعمارية األثرية

 يساعد عمى التقدـ والتطور المعماري المعاصر.
 

يـ كالخلػكص بػأف د تعػػارض بػيف قػػ ،ليغطػي البحػث بعػػد ذلػؾ جدليػة العهقػػة بػيف التػراث كالمعاصػػرة
مػف تبنيػات إنشػاء كمػكاد كخامػات  ،،مفيػـك دسػتغهؿ إم،انػات العصػر ،التراث المعمارم كالمعاصػرة

ـ المعمارية التراثية، أما عف ااش،اليات التي  يستفيدببالب  ،كت،نكلكجيا ادستفادة  تحكؿ دكفمف البي
كتتمثػػػؿ أسػػػػباب  ،ثيػػػةإشػػػ،اليات تكاجػػػو اسػػػتمرارية قػػػػيـ العمػػػارة الترافيػػػػي  ،مػػػف قػػػيـ التػػػراث المعمػػػارم

 تطبيؽ قيـ العمارة التراثية في عدة عكامؿ: ادبتعاد عف

 عوامؿ بشرية. 
 عوامؿ عممية أكاديمية. 
 عوامؿ تقنية وتكنولوجية. 
 .عوامؿ إعبلمية  
 

مػػف خػػهؿ تعريػػؼ مفيػػـك البيمػػة فػػي اللغػػة كالفلسػػفة  ،لينتبػػؿ البحػػث لدراسػػة البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة
بػػدافع  بأنيػػا حاجػػة نفسػػية) المعنػػف ادصػػطهحي للبػػيـ ف،انػػت الخهصػػة أمػػا عػػف  ،كادصػػطهح

                                                 
 .9ص (، 3مرجع سابؽ رقـ )د. ثركت ع،اشة، البيـ الجمالية في العمارة ااسهمية،  -57
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ـ بمعايير فكري ،غريزي وااللتزاـ  ،لموصوؿ لحالة التوازف النفسي والفكري والعاطفي ،وعينية ةوالتزا
 .( بيا يعطي اإلنساف اإلحساس باألمف والطمأنينة

 : باقتراح أنكاع البيمة ،ما يلي ،لدراسة أنكاع البيمة في التراث المعمارم ثـ انتبؿ الباحث
 ة.ػػػػػيػػنػديػػػػة الػيمػػقػال 
 ةػػفيػػاطػػعػال ةػيمػػقػال. 
 ية.ػيفػػوظػػػال ةػيمػػقػال 
 ة.ػػػياالجتماع ةػيمالق 
 ة.ػيػػػػالسياس ةػيمػػقػال 
 االقتصادية. ةػيمػػقػال 
 ة.ػػيػػافػػقػػثػػال ةػيمػػقػال 
 ة.ػػاليػػػػجمػػال ةػيمػػقػال 

ي أنتجت معالـ العمارة تال ،ليؿ كدراسة الخصاجص البصرية الجمالية للش،ؿ كالفراغ المعمارممع تح
، ليتبػػػيف تػػػأثير مجمػػػكع ىػػػذه البػػػيـ علػػػػف علػػػف مسػػػتكل الت،ػػػكيف كالتشػػػ،يؿ كالفػػػراغ الػػػػداخلي ،التراثيػػػة

سػباطيا يم،ف مف خهؿ دراسة ىذه البػيـ إ ،بأبعاد حسية كبصرية جمالية ،المنشآت كالمباني التراثية
، كبالبنػػاء علػػف تحديػػد مػػدل إم،انيػػة تطبيبيػا فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػرةل ،علػف الكاقػػع المعاصػػر

يم،ف استنتاج  ،الكاقع المحلي للبيـ المعمارية التراثية خهؿ كبالبياس مف ،العرض النظرم كالنماذج
كالمعمارية  لتخطيطيةمجمكعة مف مؤشرات البياس التخطيطية كالتصميمية، لمدل تطبيؽ المشاريع ا

ىػذه المؤشػرات  كمهجمػةللبيـ المعمارية التراثية، مػع مهحظػة دراسػة مػدل صػحة  ،المحلية المعاصرة
مف خهؿ الحكارات خهؿ المبابهت الشخصية، كالتي سػتتطرؽ  ،للكاقع العمراني كالمعمارم المحلي

تلؾ المؤشرات البياسية علف حالة ليا الدراسة بالعرض كالتحليؿ خهؿ الفصؿ الثالث، كليتـ إسباط 
م،انيػػة، كأكلكيػػات تطبيػػؽ البػػيـ المعماريػػة  دراسػية عمرانيػػة كمعماريػػة محليػػة، للكقػػكؼ علػػف كاقعيػة كان

  لف الكاقع كالظركؼ المحلية، كتنبسـ تلؾ المؤشرات إلف:التراثية ع
  
  تخطيطية: مثؿمؤشرات قياس 
 دة.التنكع التخطيطي كالكظيفي كاانساني ممف الكح -
 المكقع. شركط اختيار -
 ، كالحؿ العمراني المتماـ.النسيج الحمرم المترابط -
 مكاجية الظركؼ البيجية كالمناخية. -
 .رتب الشكارع كأش،اليا -
براز الكاجيات. -  تغطية الشكارع كان
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 تكفر الخدمات كشب،ة الطرؽ. -
 العهقة مع المحيط الحمرم. -
 المساحات المفتكحة كالحداجؽ. -
 المتطلبات الدينية. -
 .كالنفسية الجكانب الصحية -
 
  مثؿ تصميمية:مؤشرات قياس 
 الدينية. بيـال -
 .، )البيـ ادجتماعية(تحبيؽ الخصكصية كفصؿ العاـ عف الخاص -
 .، كالبيـ الكظيفيةالمعالجات البيجية في التصميـ -
 تلبية ادحتياجات ادجتماعية كالكظيفية. -
 ، كالبيـ الجمالية.العناصر المعمارية -
 كالفراغ الداخلي. مكاد البناء -
 ادمتداد كالتكسع المستببلي علف صعيد الكحدة الس،نية. -
 الزخارؼ كالرمكز ااسهمية. -
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 تمييد:
بمجمكعػة  ،الحمػارية اانسػانية ا كجػوتأثرت العمارة منذ مطلع البرف العشريف ،غيرىػا مػف 

كالثبافية كالف،رية، ،اف ليذه التغيرات ا ثر  ،العلمية كادقتصادية ،كالتطكرات كالتغيرات ا حداثمف 
لمعمارم، كمف ىذه المؤثرات ما ،اف لو تأثير منطبي علف أسػاليب ال،بير في إعادة صيا ة الف،ر ا

كاتجاىات التصميـ المعمارم، ،ا،تشاؼ الخرسانة المسلحة كاانشاء اليي،لي الذم نتج عنو المباني 
 فػي إنشػاء تلػؾ سػاىـ،ا،تشاؼ المصعد الػذم  ،، إمافة للتطكرات التبنيةكناطحات السحاب العالية

نشػػػػاط ف،ػػػػرم  ،ىػػػػذه التطػػػكرات فػػػػي مجػػػػاؿ اانشػػػػاء كالت،نكلكجيػػػا كاد،تشػػػػاؼ المبػػػاني العاليػػػػة، رافػػػػؽ
معمػارم مػػف ركاد العمػػارة حػػكؿ العػػالـ، حيػػث قػػامكا بكمػػع أسػػس كقكاعػػد العمػػارة الحديثػػة بنظرياتيػػا 

كالتػي دعػت إلػف التبسػيط كادسػتفادة مػف مػكاد اانشػاء  ،ظػركؼ البػرف العشػريف ظؿ كاتجاىاتيا، في
كرفض ،ؿ  ،لبناء الحديثة ايجاد عمارة عالمية تتميز بالخفة كادقتصاد كادنتشاركأساليب ا ،الجديدة
أخػذت ا مػكر تسػير باتجػاه مراجعػة  ،قديـ في العمارة، كفي الثلث ا خير مػف البػرف العشػريف ما ىك

كالعمارة  ،كبدأ المعماريكف يميفكف رمكز مف عمارة المامي كالتراث ،ف،رية لتكجيات عمارة الحداثة
ال،هسػي،ية علػف بعػض الكاجيػػات المعماريػة لمشػاريعيـ، فظيػر عصػػر جديػد اصػطل  علػف تسػػميتو 

سػػي،كف محػػكر الدراسػػة  ،كىػػذا العصػػر بتػػأثيره علػف البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة ،بعصػر مػػا بعػػد الحداثػػة
عهقػػػة تكجيػػات عمػػػارة مػػػا بعػػد الحداثػػػة فػػػي التػػػأثير  عنػػػدللكقػػػكؼ  ،كالتحليػػؿ خػػػهؿ الفصػػػؿ الثالػػث

علف إحياء قيـ العمارة التراثية، للخلكص إلف  ليات ادستفادة مف المعطيات  كالغير مباشر ،باشرالم
مػمف قػيـ مسػتمدة مػف  ،كالظػركؼ المحيطػة لتطػكير العمليػة التصػميمية ،الف،ريػة المعماريػة العالميػة

تػػػـػ  الثبافػػػة كالتػػػػراث المحلػػػػي كتراعػػػػي ركح العصػػػػر، كلػػػػدعـ ا طركحػػػات النظريػػػػة فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ
للكقػكؼ علػف مختلػؼ اآلراء  ،المعمػارييفلتغطيػة عينػة مػف مجتمػع المبابهت الشخصػية بادستعانة 

 النظرية. تكالتكجيات المحلية المتعلبة با طركحا
 

 :تجاىات ما بعد الحداثة عمى التراث المعماريالمباشر ال  تأثيرالمظاىر   3-1
متػػأثران  ،المعمػػارم اانتػػاججديػػدة مػػف ببػػزكغ فجػر مرحلػػة  تميػزت فتػػرة مطلػػع البػػرف العشػػريف

لتتراجع أف،ار عمارة العصكر الكسطف كالعمارة ال،هسي،ية، كالتي  ،بمجمؿ التغيرات المادية كالف،رية
كبعػػض  ،لتحػػؿ محليػػا تكجيػات عمػػارة جديػدة فػػي الكديػػات المتحػدة ا مري،يػػة ،سػادت لبػػركف طكيلػة

لحداثػػػػة المب،ػػػػػرة، كالتػػػػػي ،ػػػػػاف ليػػػػػا ركادىػػػػػا مػػػػػف المػػػػدف ا كركبيػػػػػة، اصػػػػػطل  علػػػػػف تسػػػػػميتيا بعمػػػػػارة ا
لك،كربكزييػو فػي ككالتػر جربيػكس ك  ،فرانؾ لكيػد رايػت كأسػتاذه سػاليفاف فػي أمري،ػا ،المعمارييف، أمثاؿ

مػػدارس نػػادت بتطبيػػؽ  ك،ثيػػر مػػف ا سػػماء العالميػػة مػػف ركاد عمػػارة الحداثػػة، ،مػػا اشػػتيرت ،أكركبػػا
كمدرسػػػػػة  ،شػػػػػي،ا ك فػػػػي نيايػػػػػة البػػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػػر مفػػػػاىيـ كأف،ػػػػػار عمػػػػارة الحداثػػػػػة، مثػػػػػؿ مدرسػػػػة
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الحداثة تظيػر  يك، فبدأت أعماؿ معمار (58)الباكىاكس في ألمانيا في الربع ا كؿ مف البرف العشريف
بكاجيات زجاجية قلت فييا التفاصيؿ كالزخارؼ، كاستمر ىذا الحاؿ دحبان في سنكات البرف العشريف 

كما خلفتو مف أثار دمار في العالـ ،لو، لتش،ؿ ظركؼ جديدة  ،لتأتي ظركؼ الحرب العالمية الثانية
خػػػركج كبإم،انيػػات اقتصػػػادية قليلػػة، كصػػاحب ذلػػؾ  ،السػػريعلحػػة كحاجػػة عالميػػة اعػػػادة ااعمػػار م

كمػػركرة إيجػػاد مسػػا،ف العمػػاؿ الكافػػػديف إلػػف المػػدف الصػػناعية مػػف المنػػاطؽ الريفيػػػة،  ،المػػرأة للعمػػؿ
علػف مفػاىيـ كأف،ػار صػالحة ل،ػؿ  تبػـكفي إيجػاد عمػارة عالميػة  ،يفإمافة  حهـ ،ثير مف المعماري

،تكجػػػو  ،(59) زمػػاف كم،ػػػاف، ،ػػػؿ ذلػػؾ أدل لظيػػػكر الطػػػراز الػػدكلي أك ا سػػػلكب العػػػالمي فػػي العمػػػارة
علػف معطيػات  تعتمػدالػذم اعتمػد علػف إيجػاد ت،كينػات ت،عيبيػة  ،رجيسي مف تكجيات عمارة الحداثة

كخفة الكزف المادم كالبصػرم كاسػتخداـ أخػر مػا تكصػلت لػو التبنيػة  في التصميـ، تبنية كت،نكلكجية
مػػف مػػكاد كخامػػات، كادعتمػػػاد علػػف الكحػػدات البياسػػػية فػػي التشػػ،يؿ كاانشػػػاء المرت،ػػزة علػػف عمليػػػة 

إ فػػػػاؿ كامػػػػ   ،نيػػػج الطػػػػراز الػػػػدكلي إتبػػػػاعالتشػػػييد المتكاصػػػػؿ كالمتعػػػػدد، ك،ػػػػاف أحػػػد أثػػػػار كنتػػػػاجج 
يػػػػا الحمػػػػػارم كالتػػػػػاريخي كتراثيػػػػا المعمػػػػػارم، كاخػػػػػتهؼ المنػػػػػاخ لخصكصػػػػية ثبافػػػػػة الشػػػػػعكب كتنكع

 ،مػف البػرف العشػريف ا خيػركالمبكمات المحلية، مما أدل لظيكر تكجيات ما بعد الحداثة فػي الربػع 
 ،الذم حكؿ المعالـ المعمارية لت،كينػات بيمػاء بػاردة ،،مراجعة ف،رية لعمارة الحداثة كالطراز الدكلي

،ردة فعػؿ علػف  لتأتي تكجيات ما بعد الحداثة ،للمجتمع الذم أنتجيالحمارية د تعبر عف اليكية ا
فػػي عصػػر مػػا بعػػد الحداثػػة يمػػيفكف رمػػكزان كعناصػػر  فكأصػػب  المعمػػاريك  ،تكجيػػات الطػػراز الػػدكلي

 ىػػػداؼ تشػػ،يلية ك،سػػػر  ،كاجيػػػات المبػػاني فمعماريػػة مػػػف عمػػارة المامػػػي كالعمػػارة ال،هسػػػي،ية علػػ
الػذم ،ػانكا يركنػو فػي عمػارة الطػراز الػدكلي، كيم،ػف البػكؿ أف عمػارة مػا بعػػد  ،ؿللجمػكد كالبػركد كالملػ

 ىػػػداؼ تشػػػ،يلية  ،التصػػػميمات المعاصػػػرة فالحداثػػة دعػػػت اعػػػادة إدخػػػاؿ رمػػػكز كمعػػػالـ تراثيػػة علػػػ
تكجيان احياء العمارة التراثية المحلية كاحتراـ التاريخ  ،كبر ـ أف ىذا التكجو يبدك في ظاىره ،إحياجية

لبعض الرمكز كا ش،اؿ المعماريػة  ،لـ تتعدل ف،رة ااحياء فيو استعارة بصرية ،حمارم المعمارمال
،مػػػا  ،دكف أىػػداؼ كظيفيػػػة أك تشػػ،يلية كامػػحة ،كلصػػبيا علػػف كاجيػػػات العمػػارة المعاصػػرة ،التراثيػػة
ي،ية في كظيرت ال،هس ،تلؾ ا عماؿ بعدـ ادلتزاـ بمفيـك النسب المعركفة كالتبليدية بعض امتازت

ا مع بسبب ادقتباس الكام  مف عمارة المامي كدمجي ،تش،يؿ كاجياتيا بصكرة اتسمت بالغمكض
،مثػاؿ علػف مبػاني عمػارة  ،(3-2) ،(3-1) ا شػ،اؿ كمػحوت، كىػك مػا العمارة بتكجياتيا المعاصرة

 .ما بعد الحداثة

                                                 
 .24-23-22ـ، ص 1993 مصر -قليكب -ابع ا ىراـ التجاريةـ صهح زيتكف، عمارة البرف العشريف، مط -58
ا سلكب العالمي في العمارة، المؤسسة العربية للدراسات  –معمارية الحديثة شيريف إحساف شيرازاد، الحر،ات ال -59

 .458إلف ص  448ـ، ص 1999كالنشر، بيركت 
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مػػف  ،ؿ البنػاء طػابع ،هسػي،يان معاصػران كيحمػ Gravesللمعمػػارم  Humanaالصػكرة علػف اليمػيف ىػي لمبنػف شػر،ة 

خػهؿ تبسػيـ المبنػف إلػف مػا يشػبو الباعػدة كالبػدف كالتػاج فػي العمػكد ال،هسػي،ي، كالصػكرة علػف اليسػار ىػي لمسػػجد 
، مصددددر  كقػػد أحيػػا فيػػو رمػػػكزان معماريػػة تراثيػػة إسػػهمية ،الػػركيس بجػػدة مػػف تصػػميـ المعمػػارم عبػػػد الكاحػػد الك،يػػؿ

الصور
(60)

.     
 (3-1شكؿ )

 

  
 ،الصكرة علف اليميف ىي لمبنف منزؿ كالدة المعمػارم ركبػرت فنتػكرم الػذم يظيػر فػي كاجياتػو الغمػكض كالتنػاقض

ك،سػػػر التماثػػػػؿ فػػػي الفتحػػػػات بػػػركح تجمػػػػع مػػػا بػػػػيف  ،كتحريػػػر المبنػػػػف مػػػف الت،عيبيػػػػة كالزكايػػػا إلػػػػف الشػػػ،ؿ اليرمػػػػي
(61) ال،هسي،ية كالحداثة، مصدر الصكر

.     
 (3-2شكؿ )

  
 :تجاىات ما بعد الحداثة عمى التراث المعماريالغير مباشر ال  تأثيرالمظاىر   3-2

يػػدعك امػػافة رمػػكز عمػػارة المامػػي  ،بعػد انتشػػار تػػأثيرات مػػا بعػػد الحداثػػة ،تكجػو معمػػارم
كالتػػي تبػػـك علػػف مبػػػدأ  ،علػػف معػػالـ العمػػارة المعاصػػرة، لتظيػػر بعػػد ذلػػؾ المراجعػػات الف،ريػػة العميبػػة

                                                 
 ـ كتجربة المعمار فنتكرم.1980د. علي ثكيني، اتجاىات ما بعد الحداثة في الفترة ما بعد  -60

-مارة، ،لية اليندسة، الجامعة ااسهميةد. عبد ال،ريـ محسف، منياج كمحامرات نظريات العمارة، قسـ الع -61
 ـ.2010  زة، 
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كمحاكلػػة إحيػػاء  ،البحػػث فػي ممػػمكف المفػاىيـ كا ف،ػػار التػي قامػػت علييػا العمػػارة التراثيػةالتحليػؿ ك 
امتزجت مع ثبافة العصر ،كنيا تجربة حمارية  ،التي تجسدت في معالـ ىذا النيج كا سلكب البيـ

للكصػػكؿ لعمػػارة معاصػػرة  ،الػذم أنتجيػػا، لتبػػدأ حر،ػة معماريػػة نشػػطة علػف صػػعيد البحػػث كالتصػميـ
للصػػبيا  ،دكف أف تبلػػدىا كتسػػتكرد عناصػرىا المعماريػػة كاانشػػاجية ،د مػػف تجربػػة عمػارة التػػراثتسػتفي

علػػػف كاجيػػػات مبػػػاني معاصػػػرة، كبخاصػػػػة أف اتجاىػػػات مػػػا بعػػػد الحداثػػػػة تبعيػػػا ،ثيػػػر مػػػف التيػػػػارات 
قليميػة مػا بعػد الحداثػة ،كالحر،ػات المعماريػة ، ،يػؾكاتجاىػات عمػارة التف ،،عمػارة الت،نكلكجيػا الفاجبػة كان

لػػف مطلػػع البػػػرف الحػػادم كالعشػػريف أثػػػرت ،ثيػػر مػػف ادتجاىػػػات  ،فمنػػذ ثمانينيػػات البػػرف العشػػػريف كان
العالميػػػة علػػػف اانتػػػاج المعمػػػارم العػػػالمي كااقليمػػػي كالمحلػػػي، ليبػػػؼ ،ثيػػػر مػػػف المعمػػػارييف مكقػػػػؼ 

ـز الػػبعض ليلتػك كدىشػة مػف أعمػاؿ ركاد ىػذه ادتجاىػات المعماريػة،  انبيػارمػا بػيف  ،المتفػرج الحػاجر
كالنظريػات المعاصػػرة خاصػة كأف ،ثيػر مػف المعمػارييف تػػأثركا  ،بالتكجيػات العالميػة المعاصػرة ا خػر

التػػػػي تلبػػػكا فييػػػػا التعلػػػػيـ المعمػػػارم كالتػػػػي نشػػػطت فييػػػػا الحر،ػػػػات  ،با ،اديميػػػات المعماريػػػػة الغربيػػػة
ي ظػػػؿ تلػػؾ الظػػػركؼ المعماريػػة كتكجيػػػات مػػا بعػػػد الحداثػػة المعاصػػػرة، إد أف الجكانػػب اايجابيػػػة فػػ

عيػػة ىػػك نشػػاط ،ثيػػر مػػف المعمػارييف كبحػػثيـ فػػي مػػركرة المراجعػػة المعمبػػة كالكاق ،العالميػة كالمحليػػة
ىيػػػة البػػػػيـ لينطلػػػؽ البحػػػث فػػػي ما ،زمػػػاف كالم،ػػػافعلػػػف أسػػػاس احتػػػراـ ال ،لليكيػػػة المعماريػػػة المحليػػػة

مػف إم،انيػات العصػر لتعبػر تلبػي الكظيفػة كتسػتفيد  ،المعمارية التي أنتجػت عمػارة إبداعيػة التشػ،يؿ
كلنبػؿ ىػذه التجربػة التاريخيػة إلػف العمػارة المعاصػرة دكف إ فػاؿ  ،عف الحمارة كالمجتمػع المنػتج ليػا

م،اناتو المادية كالمعنكيػة، كدكف اللجػكء إلػف اسػتيراد العناصػر المعماريػة كالرمػكز  لتطكرات العصر كان
علػػف كاجيػات العمػػارة المعاصػػرة، كمػػف ىنػػا كلصػػبيا  ،كا شػ،اؿ المجػػردة ،مػػا ىػػي مػف عمػػارة التػػراث
كاحتػراـ أبعػاد  ،للحفاظ علف الحمارة كالتاريخ كاليكيػة ،أيمان بدأ البحث في مممكف العمارة التراثية

 . التطكر الزمني كالتبدـ العلمي كالظركؼ الجديدة المعاصرة
 
 مفيوـ االستمرارية الحضارية وتوظيؼ إمكانات العصر:  3-3

 ،ستمرارية الحمارية ،نتيجة تلباجية دحتراـ البيـ التراثيػة كالتاريخيػة كالثبافيػةيأتي مفيـك اد
عػف الكاقػع  ادنفصػاؿالمختلفػة، دكف  كا مـػكالتي ساىمت في التعبير عف أكجو الحيػاة للمجتمعػات 

المعاصػػر كالظػػركؼ السػػاجدة، كحتػػف د تتعػػرض الحمػػارة لعكامػػؿ الر،ػػكد كالمػػعؼ الػػذم قػػد يػػػؤدم 
احتػػػػراـ البػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػػة  ك ىػػػداؼلػػػذا ،ػػػػاف مػػػف المػػػػركرم  ،النيايػػػػةحمػػػػارم فػػػي لألفػػػكؿ ال

التػي  ،كاجتماعيػة كثبافيػة ككظيفيػة ك يرىػا مػف البػيـ ،كالمممكف الذم تحكيػو كتحملػو مػف قػيـ دينيػة
م،انيػػة التكفيػػؽ بػػيف الظػػػركؼ  ،بالتحليػػؿ كالبحػػثأفػػردت ليػػا الدراسػػة الفصػػؿ الثػػػاني  معرفػػة سػػػبؿ كان

كتطبيبيػػػا فػػػػي العمػػػػارة المحليػػػة المعاصػػػػرة لمػػػػماف  ،اصػػػرة، كتحليػػػػؿ التجربػػػة المعماريػػػػة التراثيػػػػةالمع
، أمػػػا كأسػػػلكب الحيػػاة للمجتمػػع عػػػف الكجػػو العػػاـ ركاانتػػػاج المعمػػارم المعبػػ ،ادسػػتمرارية الحمػػارية
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د ا،ػػالمك  ،فػه يجػػب أف ي،ػكف التبػدـ كالتطػكر العلمػي كالتبنػي ،حػكؿ مفيػـك تكظيػؼ إم،انػات العصػر
كطرؽ اانشاء المعاصرة، كتطكر تصنيع كحدات  ،جديدة للتشطيبات الداخلية كالخارجيةالخامات الك 

إد عنصػران إيجابيػان مسػاعدان كمسػاىمان كمتحػدان مػػع  ،ا ثػاث كاسػتخداـ الت،نكلكجيػا الرقميػة فػي المبػاني
بػنفس الصػفات كتراعػي  ليػدؼ إنتػاج عمػارة معاصػرة تتحلػف ،التي أنتجت العمارة التراثيػة ،تلؾ البيـ

البػيـ المحليػة، كبػذلؾ يصػب  مفيػـك اسػتغهؿ إم،انػات العصػر يعبػر عػف حيكيػة حمػارية د تعػػرؼ 
 كيممف استمرارية اابداع المعمارم المحلي ببيـ أصيلة كركح معاصرة. ،الر،كد كالتحجر

 
 العمارة التراثية ما بيف الشكؿ والمضموف:  3-4

البصرية عبر تاريخ البشرية، سنجد أنيا ت،كنت مف م،كنيف  ،ما ىي ،افة ا عماؿ كالفنكف
كمػدرؾ بصػريان كىػك الشػ،ؿ المعمػارم، كالم،ػكف الثػاني  ،أحدىما مػادم ملمػكس كمحسػكس ،أساسييف

كىػػك الممػمكف الػػذم سػػاىـ فػي إخػػراج الشػػ،ؿ علػف ىيجتػػو كصػػكرتو،  أد ،ىػك م،ػػكف معنػكم حسػػي
لػػذا  ،تػػي يجػػب أف يحببيػػا الشػػ،ؿ المعمػػارمال ،ةكسػاىـ الممػػمكف ،ػػذلؾ فػػي تحديػػد اليػػدؼ كالكظيفػ

أف الشػ،ؿ فػي العمػارة  ا خػر، علػف بعػديف م،ملػيف لبعمػيمافالشػ،ؿ كالممػمكف فػي العمػارة التراثيػة 
كلتكمػػػي  ىػػػػذه الف،ػػػرة سػػػنبحث مفيػػػكمي الشػػػػ،ؿ  ،التراثيػػػة ىػػػك مػػػف يتبػػػع الممػػػػمكف كلػػػيس الع،ػػػس

 كالمممكف ،ما يلي:
 

  :بما يليفي العمارة التراثية  كظيفة الش،ؿتتلخص  :التراثية وظيفة الشكؿ في العمارة  3-4-1
أمػػػا البعػػػد اانشػػاجي فمثالػػػو الكظيفػػػة اانشػػاجية للعبػػػكد كا قػػػكاس  ،البعػػد اانشػػػاجي كالبعػػػد الجمػػالي -

كمثاؿ ، (62)لنبؿ ا حماؿ إلف ا رض، كالبباب لتغطية المساحات الكاسعة ،لتش،ؿ الفتحات كالبكاجؾ
 .(3-3)الش،ؿ ذلؾ نهحظو في 

 

   
ل،ػؿ مػف ا قػكاس المشػ،لة لت،ػكيف مػف البكاجػؾ، كا قبيػة فػي ت،ػكيف  ،تكم  كظيفة الش،ؿ المعمارم التراثػي الصكر

 :، مصػدر الصػكرالفراغ الداخلي، كش،ؿ الببة، كجميعيا تمثؿ كظيفة الش،ؿ اانشاجية تممف سهمة كثبػات البنػاء
(http://www.wikipedia.com). 

 (3-3شكؿ )
                                                 

 ـ.1997د علي رأفت، اابداع اانشاجي في العمارة، الناشر: مر،ز أبحاث إنتر،كنسلت، مطابع ا ىراـ،  أ. -62
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البعػػد الجمػػػالي: كمثاليػػػا جمػػاؿ الت،كينػػػات كالتشػػػ،يهت، كاتبػػػاع النسػػب كتنػػػكع اسػػػتخداـ ا قػػػكاس  -

ك  ،إمػػافة لجماليػػات نسػػب ال،تػػؿ كتناسػػبيا مػػع بعمػػيا الػػبعض ،كالعبػكد كزخرفتيػػا بأشػػ،اؿ متعػػددة
 أسلكب الترا،ب فييا.

كالمػػػػكاد  ،التشػػػػ،يؿ المعمػػػارم طريبػػػةببعػػػد اقتصػػػادم: حيػػػػث تػػػتح،ـ الت،لفػػػػة ادقتصػػػادية لإلنشػػػػاء  -
 يذا التش،يؿ.ل الم،كنة

لمػػماف  ،كالمػػادمالديمكمػة كالمتانػػة: دبػػد أف يراعػي الشػػ،ؿ عنصػػر ادسػػتبرار كادتػزاف البصػػرم  -
 متانة المعلـ المعمارم كديمكمتو مع مركر الزمف.

 
 :المضموف في العمارة التراثية  3-4-2

التػػػػي يحترميػػػا المجتمػػػػع كا فػػػراد كيسػػػػعكف  ،البػػػيـالممػػػمكف ىػػػػك مجمكعػػػة مػػػػف ا سػػػس كالبكاعػػػػث ك 
ف،ػػػاف الممػػػمكف ىػػػك المحػػػػدد  ،لترسػػػيخيا فيمػػػا بيػػػنيـ، كىػػػذا مػػػا قامػػػت علػػػػف أساسػػػو العمػػػارة التراثيػػػة

الػذم سػي،كف نتيجػة لػذلؾ الممػمكف كيم،ػف اعتبػار الممػػمكف  ،كالمسػير لطريبػة التشػ،يؿ المعمػارم
لدراسػػة، كتطبيػؽ تلػػؾ البػيـ فػػي الفصػؿ الثػػاني مػف ا الػذم تمػػت دراسػتيا خػػهؿ ،معػاددن لمفيػـك البػػيـ

العمػػارة يم،ػػػف أف ي،ػػػكف باسػػػتخداـ عناصػػػر كأشػػػ،اؿ مسػػػتكحاة مػػػف عمػػػارة المامػػػي، كيم،ػػػف تطبيػػػؽ 
،ي د تصػب  العمػارة المعاصػرة نسػخة مبلػدة  ،المممكف بكاسطة أش،اؿ ككساجؿ كمكاد بناء معاصرة

يحتػػـر التجػػارب كالخبػػرات  ،تراثػػي أصػػيؿ بػػؿ عمػػارة معاصػػرة بػػركح كممػػمكف ،عػف عمػػارة المامػػي
كيرنػك إلػف مسػتببؿ العمػارة المحليػة  ،السػاببة كبحيكيػة مسػتمرة ،جسػر يصػؿ بػيف المامػي كالحامػر

 بيكية تعبر عف الزماف كالم،اف.
 
 اإلحيائية كمنيج فكري وأولويات إحياء القيـ التراثية في العمارة: 5 -3

لحمػهت كتيػػارات مػف التغييػػب  ،الػت تتعػػرض،ػاف مػف الطبيعػػي لشػعكب كأمػـػ تعرمػت كدز 
أف تصػػؿ لمرحلػة متبدمػة مػػف المراجعػة الف،ريػة كالصػػحكة  ،اانسػانيكاابعػاد عػف المشػػيد الحمػارم 

كنشػػػر التطػػكر فػػػي ،افػػة مجػػػادت  ،لتعػػػكد لػػدكرىا فػػػي بنػػاء الحمػػػارة اانسػػانية ،الثبافيػػة كالحمػػارية
ؾ المحػػػاكدت فػػي إيجػػػاد مػػنيج ااحيػػػاء للتػػػراث الحيػػاة كالتػػػي مػػف أىميػػػا العمػػارة، كلمػػػا ،انػػت ،ػػػؿ تلػػ

كانػدماج ال،ثيػر مػف المعمػارييف فػي ر،ػػب  ،،ػردة فعػؿ طبيعيػة علػف الغػزك الثبػػافي الغربػي ،المعمػارم
قػػػد ت،ػػكف  ريبػػػة عػػػف كاقػػع كثبافػػػة مجتمعاتنػػػا، كلتصػػحي  ا كمػػػاع كأخػػػذ زمػػػاـ  ،تكجيػػات معماريػػػة

عػػادة إحيػػاء البػػيـ المعماريػة التراثيػػ تبػػرز ىنػػا مػػركرة البحػث فػػي جدليػػة ماىيػػة كحبيبػػة لة، المبػادرة كان
ككاقعيػة مػنيج ااحيػاء، فمعظـػ أطركحػات ااحيػاء اتجيػت نحػك فرمػية ادسػتلياـ المباشػر لعناصػػر 

علف البناء  تش،يلي كرمكز معمارية تراثية كتجسيدىا في العمارة المعاصرة، فظيرت العناصر ،عبء
مافة تحتاج لإلقناع بمركرتيا البصري ـ تلبي تلؾ العناصر كا ش،اؿ  ،ةكان كلتحبيؽ ف،رة ااحياء، كل
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بػػؿ زادت مػػػف ا عبػػاء ادقتصػػادية لإلنشػػػاء كىػػك مػػا يخػػػالؼ  ،الممػػافة  ايػػات إنشػػػاجية أك معماريػػة
تتجسػد  ،مممكف كقيـ العمارة التراثية، فيذا النيج لـ يأخػذ سػياقو الطبيعػي فػي إنتػاج عمػارة معاصػرة

كدمجيما مع معطيات العصر، ف،اف  ،كا صيؿية كالكاقعية لمفيكمي التراثي بالتلباج ااحياءفييا قيـ 
كاتبػػػػاع المػػػػػنيج كا سػػػػػلكب  ،ااحيػػػػػاجي الػػػػذم يعتمػػػػػد علػػػػف أكلكيػػػػػة إحيػػػػػاء البػػػػيـ كالممػػػػػمكفالمػػػػنيج 

كيراعػي البػيـ الدينيػة كادقتصػادية كالجماليػة، دكف  ،التصػميمي المراعػي للكظيفػة كالمعالجػات البيجيػة
تراثية إلف المباني المعاصرة، ،مػا يتبػع ىػذا  بصرية ذلؾ استحمار عناصر معماريةأف يشترط في 

انتػاج عمػػارة تعبػر عػػف التػاريخ الحمػػارم  ،أكلكيػة ادسػػتفادة مػف ،ػػؿ اام،انػات المعاصػػرة ،المػنيج
دكف أف يػتـ فرمػيا علػف المجتمػع، كلتػتم،ف  ،بأبعاد كاقعيػة لتأخػذ بعػدىا كسػياقيا الطبيعػي ،كالتراث
 ر ااحياء مف ادنتشار كادستمرار.أف،ا
    
 توجيات معاصرة إلحياء التراث المعماري:  3-6

ستسػػػتعرض الدراسػػػػة خػػػػهؿ ىػػػػذه الفبػػػرة مجمكعػػػػة مػػػػف التكجيػػػػات المختلفػػػة احيػػػػاء قػػػػيـ التػػػػراث 
أم قػػػاجـ علػػف أسػػاس الحفػػاظ علػػف المعػػالـ المعماريػػػة  ،المعمػػارم، كالتػػي ،ػػاف بعمػػيا إحيػػاءن مباشػػران 

 ،قػاجـكاستعماؿ خامػات متكافبػة أك مطاببػة لمػا ىػك  ،كاستخداـ نفس ا ساليب في اانشاء ،كترميميا
أك إعػػػادة التأىيػػؿ أك إعػػػادة التكظيػػؼ، أمػػػا  ،كي،ػػكف اليػػدؼ ا ساسػػػي ىػػك عمليػػػة الحفػػاظ المعمػػارم

مػف العمػارة  مسػتكحاة ،فتنكعت ما بيف ااحياء باسػتعماؿ عناصػر تشػ،يؿ بصػرية ،التجارب ا خرل
كتكظيؼ إم،انات العصر، لذا سيتـ  فبالمممك ثية، أك المزج بيف الطرز المعمارية، أك ااحياء الترا

 استعراض التجارب المعاصرة احياء التراث المعمارم ،التالي:
 .)ااحياء المباشر)مدينة شباـ اليمنية 
 .)ااحياء باستخداـ عناصر التش،يؿ التراثية )مدينة صنعاء اليمنية 
  ـ المزج بيف الطرز التراثية )مسجد الشيخ زايد ال،بير(.ااحياء بمفيك 
  (.النور والقمر باإلماراتو  الشفاعة بتركيا اجد:مس)، تكظيؼ إم،انات العصرااحياء بالمممكف ك  

 
 )مدينة شباـ اليمنية(:المباشر اإلحياء   3-6-1

سػط صػحراء رملػة اشتيرت مدينة شباـ اليمنية، كسط المنطبة الغربيػة لمحافظػة حمػر مػكت، فػي ك 
كالمػػػػكاد الطينيػػػػة الم،ػػػػػكف  ،إنشػػػػػاجيا  سػػػػلكببالمبػػػػاني العاليػػػػة شػػػػػاىبة ادرتفػػػػاع بالنسػػػػبة  ،السػػػػبعتيف

ة للتخطيط كالبناء الذم بني علف أساس التكافؽ مػع البيجػة ا ساسي في البناء، كىي مف أىـ ا مثل
م،اناتػو ،الصػحراكية لمػكاد المتػكفرة فيػو إمػافة دحتػػراـ كا ،كاسػتخداـ الحلػكؿ البيجيػة كاحتػراـ المكقػػع كان

كيتػػػػراكح ارتفػػػػاع مبانييػػػا مػػػػا بػػػيف خمسػػػػة طكابػػػػؽ كأحػػػد عشػػػػر طاببػػػػان، المػػػكركث الثبػػػػافي كالتػػػاريخي، 
 ،تػراث العػػالميلباجمػة اليكنسػػ،ك لل ،ـ1982، حيػث تػـػ مػميا عػػاـ كأصػبحت مػػزاران سػياحيان صػػحراكيان 
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، كتعرمػػت مبانييػػا للتآ،ػػؿ بسػػبب ميػػػاه التػػراث المعمػػػارم المحلػػي فالمعبػػر عػػ لتميػػز أسػػلكب البنػػاء
ممػػػا اسػػتدعف البيػػػاـ بحمػػػهت  ،بفعػػػؿ الريػػػاح علػػف مػػػر البػػركف المامػػػية ،ا مطػػار كعكامػػػؿ التعريػػة
مػػػف قبػػؿ السػػ،اف كجيػػػات رسػػمية كعالميػػة، بإمػػػافة طببػػات جديػػدة مػػػف  ،التػػرميـ كالحفػػاظ كالصػػيانة

 للرطكبة. أك باستعماؿ مكاد حديثة عازلة ،الطيف فكؽ ا سط  المتمررة
 
 

، مصدر (63)أف،ار كمفاىيـ الحفاظ المعمارم باستخداـ أسلكب ااحياء المباشر للعمارة التراثية، (3-1) جدوؿ
 (.63الصكر مأخكذة مف نفس المصدر ) :الصكر

المباشرةر اإلحيائية مظاى  صور مف مدينة شباـ اليمنية القيـ التراثية في التخطيط والبناء 

نات دىػػػػاف الكاجيػػػػػات بػػػػػدىا
حديثػػػػػػػػػة معالجػػػػػػػػػة لتصػػػػػػػػػب  
مباكمػػػػػػػػة لعكامػػػػػػػػػؿ التعريػػػػػػػػػة 
كعازلػػػػػة للميػػػػػػاه، كاسػػػػػػتخداـ 
ألػػػػػػػػػػػكاف مطاببػػػػػػػػػػػة لأللػػػػػػػػػػػكاف 
ا صػػػػػػػػلية كتحبيػػػػػػػػؽ نفػػػػػػػػػس 
النسػػػػػػػػػػػػب الذىبيػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػف 

 .مساحة الكاجيات

اسػػتخدـ ا لػػكاف المعبػػرة عػػف البيجػػة 
كالثبافػػػػػة المحليػػػػػة كاعتمػػػػػاد التربيػػػػػع 
كالت،عيػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي ال،تػػػػػػػػػؿ، كاحتػػػػػػػػػراـ 

كيف الكاجيػػة النسػػبة الذىبيػػة فػػي ت،ػػ
البصػػرية، كتنػػكع ا لػػكاف، كيتمػػػ  
نظػاـ اايبػاع فػي فتحػات الشػػبابيؾ 
كالتنػػػػكع المػػػػنظـ مػػػػػا بػػػػيف اسػػػػػتخداـ 

 المشربيات.

 

 

 

إعادة بناء المبػاني المنيػارة 
بػػػػػػػػػػػنفس  ،جزجيػػػػػػػػػػػان أك ،ليػػػػػػػػػػػان 

التصػػميـ ا صػػلي ك المػػكاد 
مػػػػػػػع  ،كالخامػػػػػػات ا صػػػػػػلية

بعػػػض اامػػػافات الحديثػػػػة 
للحفػػػػػػػػػػاظ علػػػػػػػػػػف الديمكمػػػػػػػػػػة 

 كعلف البيمة التاريخية.

اسػػتخداـ مفيػػػـك التخطػػػيط كالنسػػػيج 
المتمػاـ ،أحػد الحلػكؿ كالمعالجػػات 

مػف ،ميػة التعػرض البيجية للتخفيؼ 
م،انية تػكفير  لإلشعاع الشمسي، كان
الخػدمات بشػ،ؿ عملػي كفعػاؿ كىػذا 

البػػػػيـ الكظيفيػػػػة، كقػػػػيـ جماليػػػػة  مػػػف
 تتعلؽ بالت،كيف البصرم العاـ.

 

 

معالجػػػػػػػة بعػػػػػػػض كاجيػػػػػػػػات 
المبػػػػػػػػػػػػاني بمػػػػػػػػػػػػػكاد عازلػػػػػػػػػػػػػة 

لمباكمػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػاه  ،حديثػػػػػػػػػػػة
ا مطػػػػػار كعكامػػػػػؿ التعريػػػػػة 
بفعػػؿ ريػػاح الصػػحراء، ممػػا 
يسػػػػاعد علػػػػف مباكمػػػػة ىػػػػذه 
العكامػػػػػػػػؿ لفتػػػػػػػػرات طكيلػػػػػػػػة، 
كاسػػػػػػػػػػتخداـ نكافػػػػػػػػػػذ جديػػػػػػػػػػدة 

 مطاببة لما ىك قاجـ .

يف اسػػػػتخداـ الغػػػػرؼ السػػػػفلية للتخػػػػػز 
أمػػػػػػا الطػػػػػػػابؽ الثػػػػػػاني ففيػػػػػػػو  رفػػػػػػػة 
دسػػتبباؿ الرجػػاؿ مزينػػة برسػػكمات 
ىندسػػػػػية كبعػػػػػػض أعمػػػػػاؿ الجػػػػػػبس 
الجماليػػػػػػػة كأعمػػػػػػػػدة الخشػػػػػػػب، أمػػػػػػػػا 
الػػػػػػػػػػدكر الثالػػػػػػػػػػػث أك الرابػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػػك 
مخصػػص للنسػػاء ممػػػا يبػػرز البػػػيـ 
الدينيػػػة كالبػػػيـ الجماليػػػة فػػػي ت،ػػػكيف 

 الفراغ الداخلي.

 

 

                                                 
 ./http://www.t1t.net، أحمد ناصر بالعبيد، دراسة نمط البناء في مدينة شبام األحرية بالجمهىرية اليمنية -63

http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://www.t1t.net/
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اسػػػػػػػػػػػػتخداـ الطػػػػػػػػػػػػيف علػػػػػػػػػػػػف 
المتمػػػػػررة بفعػػػػػؿ  ا سػػػػط 

كعكامػػػؿ التعريػػػة مػػػع  هالميػػا
إمػافة مػػكاد عازلػػة حديثػػة، 
كتػػػػػػػرميـ المشػػػػػػػربيات علػػػػػػػف 
الفتحػػػػات كتكزيعيػػػػا بإيبػػػػػاع 

 انػػػػػػػػػػػػبد يراعػػػػػػػػػػػػي الجمحػػػػػػػػػػػد
البصػػػػػػػػرم كتبليػػػػػػػػؿ الت،لفػػػػػػػػة 

 المشػػػػػػػار،يفعلػػػػػػف السػػػػػػ،اف 
 في أعماؿ الترميـ.

تسػػػػتخدـ الغػػػػرؼ العلكيػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ 
أفػػػراد ا سػػػػرة، أمػػػا ا دكار السػػػػفلية 
فتستخدـ ،غرؼ اسػتبباؿ المػيكؼ 
كمخػازف للتمػكيف كىػك مػا يؤ،ػد قػػيـ 
الخصكصػػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػػػألدكار العليػػػػػػػػػػػػػػا 
كبخاصػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد تػػػػػػػػكفر الجسػػػػػػػػػكر 

المبػػػػػػػػػاني للتنبػػػػػػػػػؿ  كالممػػػػػػػػرات بػػػػػػػػػيف
ا فبػػػػػػي بػػػػػػيف ا دكار العلكيػػػػػػة دكف 

 الحاجة للنزكؿ علف السهلـ.

 

 

 

 
 اليمنية(: صنعاء)مدينة  خداـ عناصر التشكيؿ البصريةاإلحياء باست  3-6-2

ميهن كامحان في تأ،يد اليكية  ،نجد في نيج ااحياء الداعي دستخداـ عناصر تش،يؿ بصرية تراثية
ممػا أفبػدىا  ،المعمارية كالحمارية، إد أف ىذا النيج لـ يتعمؽ في الممػمكف التراثػي ليػذه العناصػر

 ، ممػػػػا أدل لمػػػػػياع النسػػػػػب كالتناسػػػػػبكاد،تفػػػػاء بالسػػػػػطحية البصػػػػػرية ،طابعيػػػػا الػػػػػكظيفي كالػػػػػكاقعي
مػافتيا علػف مبػاني معاصػرةالكاجيات رلعناص كالكظيفة ممػا  ،، حيث تـ التشػ،يؿ بعناصػر تراثيػة كان

 .شكه الت،كيف البصرم ليذه المباني
 
 

، مصػدر (64) لمعاصػرةدستخداـ عناصر التشػ،يؿ البصػرية التراثيػة فػي المبػاني اأف،ار كمفاىيـ ، (3-2) جدوؿ
 (.64الصكر مأخكذة مف نفس المصدر ) :الصكر

التراثيةعناصر التشكيؿ البصري  مظاىر اإلحيائية  اليمنية صنعاءصور مف مدينة    

تتمثػػػػػػؿ مظػػػػػػاىر ااحياجيػػػػػػة 
باستحمػػػػػػػػػػػػػػار العناصػػػػػػػػػػػػػػر 

، إد باشػرةالتراثية بصكرة م
أف فتحػات الشػبابيؾ ال،بيػرة 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ركح ك 
ناسب مػع ىػذه الحداثة د تت

المعالجػات البصػػرية عػػهكة 
علػػػػػف عػػػػػػدـ تناسػػػػػػؽ نسػػػػػػب 
الفتحػات كعػدـ تحبػؽ التنػكع 

 .ممف الكحدة

اسػتخداـ الزخػػارؼ ا فبيػة كالرأسػػية 
كخاصػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػزاـ العرمػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف 
الزخػػػػػػػػػارؼ كالػػػػػػػػػذم اشػػػػػػػػػتيرت بػػػػػػػػػو 
العمػػػػػػارة اليمنيػػػػػػػة، كادلتػػػػػػزاـ بمػػػػػػػكاد 

أسلكب اانشػاء الػذم يػدمج ك البناء 
ي كالحػػػػكاجط مػػػابيف اانشػػػػاء اليي،لػػػػ

الحاملػػػػػػػة، كمحاكلػػػػػػػػة التنكيػػػػػػػع فػػػػػػػػي 
الفتحات ك إيجاد إيبػاع بصػرم فػي 

، كادىتمػػػػاـ بخػػػػط السػػػػماء ت،كينيػػػػا
 .بعمؿ الزخارؼ التراثية

 

 

                                                 
 –بصنعاء  ـ. علي صال  عبد الحفيظ يحيف الغزالي، تأثير تبنيات كمكاد البناء الجديدة علف العمارة المحلية  -64

 ـ.2005اليمف، رسالة ماجستير مبدمة ل،لية اليندسة جامعة ا زىر، 

http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
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اانيػػػػػػػػاء البصػػػػػػػػرم البػػػػػػػػػكم 
لخػػػػػػػػػػػػػػػػػط السػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء، إد أف 
الزخػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة 
تميػػزت بالمػػػعؼ البصػػػرم 
كتكظيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػربيات 
بمفيػػػػػػػػػـك سػػػػػػػػػػطحي ك يػػػػػػػػػػر 

 .عملي

ماء كبعػػػػػػػػػػض إمػػػػػػػػػافة خػػػػػػػػػط السػػػػػػػػػ
عناصػػػػر التشػػػػػ،يؿ البصػػػػرم علػػػػػف 
الكاجيػػػػة مثػػػػػؿ الػػػػدكاجر، كت،كينػػػػػات 
فتحػػات الشػػػبابيؾ ال،بيػػػرة المسػػػاحة 
مػػػػػػػع اسػػػػػػػػتخداـ عناصػػػػػػػػر زخرفيػػػػػػػػو 
مسػػػػطحة ثناجيػػػػة ا بعػػػػاد ،محا،ػػػػػاة 

 .للمشربيات

 

 
معالجػػػػػػػة بعػػػػػػػض كاجيػػػػػػػػات 

بػػػػػػػػػػػألكاف بنسػػػػػػػػػػػب المبػػػػػػػػػػاني 
كطػػػػرؽ  يػػػػر متجانسػػػػػة كد 
متكافبػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػكاحي 

أللػػػػكاف المسػػػاحة البصػػػرية ل
ك،ػػػػػػػػػػأف تجسػػػػػػػػػػػيد عنصػػػػػػػػػػػر 
أساسػػػػػي كىػػػػػك اللػػػػػكف جػػػػػاء 
ممافان ك ريبان عػف الت،ػكيف 

 .البصرم للمبنف

اسػػػػػػتخداـ خطػػػػػػكط السػػػػػػماء البكيػػػػػػة 
الم،كنػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف أنصػػػػػػػػػاؼ دكاجػػػػػػػػػر، 
كخطػػػػػػػػػػػكط الزخػػػػػػػػػػػػارؼ البسػػػػػػػػػػػػيطة، 
كالفتحػػػػػػػػػػػػػػػات المتنكعػػػػػػػػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػػػػػػػػب 
محددة،باامػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػف محاكلػػػػػػػػػػة 
اسػػػػػػػتخداـ ا لػػػػػػػكاف المتكاجػػػػػػػدة فػػػػػػػي 

   مارة اليمنية.المعالـ التراثية للع

 

 

 
 )مسجد الشيخ زايد الكبير(: ،اإلحياء بمفيوـ المزج بيف الطرز التراثية  3-6-3

 اإد أني ،كطبيعة البيجة كالمناخ ،نشأت الحمارة ااسهمية في أقاليـ متنكعة مف حيث ثبافة شعكبيا
بثػػؽ مػػف الفلسػػفة كتح،مػػت فػػي إنتاجيػػا المعمػػارم نفػػس البػػيـ كالممػػمكف المن ،امتػػازت بػػركح مكحػػدة

تجمعيا قيـ كمممكف مكحد، كتختلػؼ  ،لتتش،ؿ عمارة تراثية في ا قاليـ كالبهد المختلفة ،ااسهمية
بنػكع الثبافػػة المحليػة كطبيعػػة المعالجػات البيجيػػة بحسػػب المنػاخ، كالمػػكاد كخامػات البنػػاء كالتشػػطيب 

المكجكدة في الطرز  ،ناصر البصريةيجمع ما بيف جماليات الع ،المتكفرة، لينشأ مفيـك إحياجي تراثي
اثػراء العمػؿ المعمػػارم،  ،المختلفػة، انتػاج عمػارة تراثيػة تجمػع أفمػػؿ الم،كنػات كا شػ،اؿ البصػرية

 تخصػػصىػك مسػجد الشػيخ زايػد ال،بيػر كالػذم  ،ىػذا المػنيج ااحيػػاجي إتبػاعكالمثػاؿ المعاصػر علػف 
 :(65)اصره المعمارية ،ا تيالدراسة الفبرة التالية دستعراض نبذة مختصرة حكؿ عن

 بمسػػػاحة ،ليػػػةـ 1996حجػػػر أساسػػػو عػػػاـ  الشػػػيخ زايػػػد آؿ نييػػػاف كمػػع ىػػػو مسػػػجد جػػػامع 
متػػػػػػػر مربػػػػػػػع، كمسػػػػػػػاحتو الداخليػػػػػػػة   17000))متػػػػػػػران مربعػػػػػػػان، أمػػػػػػػا مسػػػػػػػاحة الصػػػػػػػحف ( (41222
عػػػف محيطػػػػو بمبػػػػدار تسػػػعة أمتػػػػار، أمػػػا ارتفػػػػاع سػػػػبؼ متػػػر مربػػػػع، كيرتفػػػع المسػػػػجد  (25000)

 كارتفاع الببة خمسة كأربعيف متران.، رض فيبلغ حكالي ثهثة كثهثيف متران المسجد عف ا 
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كالتي يتجلػف فييػا  ،يش،ؿ المسجد نمكذجان يمزج العديد مف الطرز المعمارية مف التراث ااسهمي -
لعناصػػػر معاصػػرة، مثػػػؿ التػػأثر بتخطػػػيط  ةباامػػاف ،،التجريػػد كالتبسػػػيط ،العديػػد مػػػف البػػيـ الجماليػػػة

كصػػػكدن للعصػػػر العثمػػػاني كاعتمػػػاد الصػػػحف المسػػػتطيؿ الػػػذم يحػػػيط بػػػو ا ركقػػػػة  ،ا مكيػػػة المسػػػاجد
 ا ربعة.

تميػزت الزخػارؼ بأشػ،اليا النباتيػػة كاليندسػية علػف الطػراز العثمػػاني التر،ػي، كالػذم اتسـػ بالحريػػة  -
لجػػدراف كتميػزت بػربط ،ػؿ مػف ا رمػية كا ،أك إطػار محػػددالمطلبػة كالهنياجيػة كدكف تحديػده بحػدكد 

 كا سبؼ بصريان.
ا عمدة الخارجية جاء التاج تحليهن لتفاصيؿ أكراؽ سعؼ النخيؿ المطلي بالذىب، كىػذا لـػ ي،ػف  -

مافة تش،يلية، أما ا عمدة الداخلية فبد  ،مألكفان في أم مف الطرز ااسهمية الساببة كيعد تجديدان كان
تميػػػزت ىػػذه ا عمػػػدة بػػػأف  ،مػػخمة حملػػت الببػػػة سػػت كحػػػدات تت،ػػػكف ،ػػؿ كحػػػدة مػػف أربعػػػة أعمػػػدة

تصػػميميا مسػػػتكحف مػػػف زىػػػرة اللػػػكتس كالفنػػػكف المصػػػرية، كاسػػػتخدمت تبنيػػػة اامػػػاءة الحديثػػػة فػػػي 
فػأبرزت جمػاؿ خاماتيػا كتشػطيبيا  ،إمفاء تأثيرات  ايػة فػي التعبيػر علػف كحػدات ا عمػدة الداخليػة

 كزخارفيا كألكانيا.
التػي تميػزت بػاتزاف بصػرم كجمػاؿ النسػب  ،د المدببػةالعبكد علف الطراز ا ندلسي كخاصػة العبػك  -

 .فييا، كت،رارىا أعطاىا نظامان إيباعيان زاد مف جماؿ الت،كيف البصرم
 

: الصػػكر ، مصػدر الصػكر(66) التراثيػة فػي المبػاني المعاصػرة المػزج بػيف الطػػرزأف،ػار كمفػاىيـ ، (3-3) جػدوؿ
 (.66مأخكذة مف نفس المصدر )

ر التشكيؿ البصري التراثيةعناص مظاىر اإلحيائية  دولة اإلمارات العربية المتحدةصور مف    

تتمثػػػػػػؿ مظػػػػػػاىر ااحياجيػػػػػػة 
باستحمػػػػػػػػػػػػػػار العناصػػػػػػػػػػػػػػر 

مػػػػػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػػػػػػرز  ،التراثيػػػػػػػػػػػػػة
المختلفػػػػػػػػػػػة للتعبيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف 
جماليػػػػػػات العمػػػػػػارة التراثيػػػػػػة 

كىػػػػػػػك  ،مػػػػػػف ،افػػػػػػػة الطػػػػػػػرز
أسػػػػػػػػػػلكب إحيػػػػػػػػػػاجي يجمػػػػػػػػػػػع 
أفمػػػػػػػؿ كأجمػػػػػػػػؿ عناصػػػػػػػػر 

يكمػػػػػػػػػ   منظػػػػػػػػكر عػػػػػػػػػاـ للمسػػػػػػػػػجد
الػػذم ىػػػك  ،التخطػػيط العػػاـ للمسػػجد

عبػػارة عػػف صػػحف مربػػع تحػػيط بػػػو 
أربػػػػػع أركقػػػػػػة أىميػػػػػػا ركاؽ الببلػػػػػػة، 
كيرتفػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػجد عػػػػػػػػػف محيطػػػػػػػػػػو 

ليػػػػتـ إدرا،ػػػػو  ،بمبػػػدار تسػػػػعة أمتػػػار
بصػػػػػريان مػػػػػف جميػػػػػع الجيػػػػػات ممػػػػػا 
 يؤ،د البيـ الجمالية التراثية فيو. 
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 التش،يؿ التراثية.
 

كحػػػدات ا عمػػػػدة التػػػػي تحمػػػػؿ قبػػػػة 
،ػػػكف ،ػػػػؿ كحػػػػدة كالتػػػػي تت ،المسػػػجد

منيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف أربػػػػػػػػع أعمػػػػػػػػدة تتميػػػػػػػػز 
بالرشػػػػاقة كجمػػػػاؿ النسػػػػب كااثػػػػراء 
البصرم بكاسطة الزخارؼ البارزة، 
باامػػػػػػػػػػػػػػافة ابػػػػػػػػػػػػػػػداع اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 ااماءة الصناعية.

 

 

 
 

الزخػػػػػػػػارؼ النباتيػػػػػػػػة كالجمػػػػػػػػع مػػػػػػػػػع 
الزخػػػػػػػػػػػارؼ اليندسػػػػػػػػػػػية كزخػػػػػػػػػػػػارؼ 

كاسػػػتغهؿ  ،ال،تابػػػة بػػػالخط ال،ػػػكفي
 ت،نكلكجيػػػػػػا اامػػػػػػاءة الصػػػػػػػناعية،

 ابراز جماليات الزخارؼ
 

 
ا عمػػػدة الخارجيػػػػة الحاملػػػة للعبػػػػكد 
 ،كا قػػػػػػكاس التػػػػػػػي تشػػػػػػ،ؿ البكاجػػػػػػػؾ

عبػػارة عػػػف كحػػػدة م،كنػػة مػػػف أربػػػع 
أعمػػػػػػػػدة، كمػػػػػػػػػف جماليػػػػػػػػات المػػػػػػػػػزج 
كالتجديػػػػػػػد ابت،ػػػػػػػػار تػػػػػػػػاج لألعمػػػػػػػػدة 
يجسػػػػػػػػػػػػػػد أكراؽ سػػػػػػػػػػػػػػعؼ النخيػػػػػػػػػػػػػػؿ 
المػػػػػػػػذىب كىػػػػػػػػػك إمػػػػػػػػػافة جماليػػػػػػػػػة 

 مبت،رة لتفاصيؿ ا عمدة. 
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الصػػكر  :، مصػػدر الصػكر(67)التراثيػة فػي المبػػاني المعاصػرة المػػزج بػيف الطػػرزأف،ػػار كمفػاىيـ ، (3-4) جػدوؿ
 (.67مأخكذة مف نفس المصدر )

 صور مف دولة اإلمارات العربية المتحدة عناصر التشكيؿ البصري التراثية مظاىر اإلحيائية 

تتمثػػػػػػؿ مظػػػػػػاىر ااحياجيػػػػػػة 
ر باستحمػػػػػػػػػػػػػػار العناصػػػػػػػػػػػػػػ

التراثيػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػػػػػػػرز 
المختلفػػػػػػػػػػػة للتعبيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف 

الت،كينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات جماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
كالتشػػػػػػػػػػػػػػػ،يهت البصػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

أسػػلكب إحيػػاجي ب الخارجيػة،
يجمػػػػػػػػػػػػع أفمػػػػػػػػػػػػؿ كأجمػػػػػػػػػػػػؿ 
 عناصر التش،يؿ التراثية.

 

اسػػػتخداـ الببػػػاب بأشػػػ،اليا كنسػػػبيا 
أك  ،الػػػػػػػذم يعػػػػػػػكد للطػػػػػػػراز الينػػػػػػػدم

الصػفكم، كت،ػػرار عػػددىا كتكزيعيػػا 
 كتنػػػػػػػػكع أحجاميػػػػػػػػا يشػػػػػػػػ،ؿ إيباعػػػػػػػػان 

كىػػػػػػك مػػػػػػا يميػػػػػػز أشػػػػػػ،اؿ  ،بصػػػػػريان 
   البباب التر،ية.

 

تشػػ،ؿ المجذنػػة قيمػػة جماليػػة تتمثػػػؿ 
مػػػػػػف  ،بتنػػػػػكع المسػػػػػبط ا فبػػػػػػي ليػػػػػا

المربػػػػػػع إلػػػػػػف الثمػػػػػػػاني ثػػػػػـػ الشػػػػػػػ،ؿ 
كىػػػػك  ،الػػػداجرم المحػػػػزز بالزخػػػارؼ

ت،ػػػػػػػػػػػكيف ملفػػػػػػػػػػػت كيجمػػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػػػػرزان 
معماريػة نػتج منيػا طػرازان جديػدان فػػي 

 تصميـ المآذف.  
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)مسػػاجد: الشػفاعة بتر،يػا كالنػػكر  ،بالممػمكف كتكظيػػؼ إم،انػات العصػر ااحيػاء  3-6-4
 :كالبمر باامارات(

كىػك اجتيػاد كنشػاط مػف قبػؿ معمػارييف تميػػزكا  ،بػرزت أعمػاؿ معماريػة تراثيػة بطػابع حػديث معاصػر
التي يكفرىا العصر مما ساعد علػف إظيػار ا عمػاؿ  ،بنظرة عميبة للتبنيات كمكاد البناء كالمتغيرات

أنتجت جماليات بصرية في الت،ػكيف البصػرم الخػارجي كالتصػميـ  ،المعمارية بصكرة إبداعية مبت،رة
لتشػػ،ؿ نيجػػان إحياجيػػان د يعتمػػد علػػف مجػػرد النبػػؿ كاامػػافة لعناصػػر تراثيػػة كلصػػبيا علػػف  ،الػداخلي

 ( يشرح بعض أمثلة ىذا المنيج ااحياجي.3-5كالجدكؿ ) ،مباني معاصرة
 

الصػكر : ، مصػدر الصػكر(68)في المبػاني المعاصػرة ،ااحياء بالمممكف التراثير كمفاىيـ أف،ا، (3-5) جدوؿ
 (.68مأخكذة مف نفس المصدر )

متنوعةصور  عناصر التشكيؿ البصري التراثية مظاىر اإلحيائية   

تتمثػػػػػػؿ مظػػػػػػاىر ااحياجيػػػػػػة 
 ،بحيكيػػػة الف،ػػػر التصػػػػميمي

كادستفادة مف ركح العمػارة 
 ،كنياالتراثية كقيميا كممػم

نتػػػػػػػػاج عمػػػػػػػػارة معاصػػػػػػػػػرة  كان
بػػػػػػػػػػػػػػركح تراثيػػػػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػػػػ،ؿ 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمرارية حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية 
 ،كممارسػة معماريػة صػادقة

تراعػػػي كتحتػػػػـر قػػػيـ التػػػػراث 
كاليكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكركث 

كتسػػػػػػتفيد مػػػػػػػف  ،الحمػػػػػػارم
اام،انػػػػػػػػػػػػػػػػات المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 .كالمتنكعة
 

إبداعيػػػػػػة التشػػػػػػ،يؿ للببػػػػػػة كتحػػػػػػػكير 
شػػػػ،ليا كأشػػػػ،اؿ الفتحػػػػات الكاسػػػػعة 
فييػػػػػػػػػػػا لتخػػػػػػػػػػػػرج منػػػػػػػػػػػػو اامػػػػػػػػػػػػاءة 

باامػػػػػػػػافة لبسػػػػػػػػػاطة  ،الصػػػػػػػػناعية
التصػػػػػػميـ كالتجريػػػػػػد كخاصػػػػػػة فػػػػػػػي 

كاابػػػػػػػػػػػداع فػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػب  ،المػػػػػػػػػػآذف
تصػػػػػػميميا المعتمػػػػػػد علػػػػػػف النسػػػػػػػبة 

 . )مسجد الشفاعة بتر،يا( الذىبية

 
التربيػع كالت،عيػب فػي شػػ،ؿ  أسػلكب

مسػػػػػجد النػػػػػػكر باامػػػػػػارات العربيػػػػػػة 
أعطػػػػػف بسػػػػػاطة كتجريػػػػػد  ،المتحػػػػدة

فػػػػػػػػػي الت،ػػػػػػػػػكيف، كزاد مػػػػػػػػػف البيمػػػػػػػػػة 
اليػػػة تشػػػػ،يؿ الفتحػػػات بطريبػػػػة الجم

تحػا،ي أشػ،اؿ المشػربيات  ،زخرفيػو
إنمػػػػا بمبيػػػػاس ،بيػػػػر مسػػػػتفيدة مػػػػػف 
جماليػػػػػػػػػػػػة اامػػػػػػػػػػػػاءة الصػػػػػػػػػػػػػناعية 

 .الخارجة مف ىذه الفتحات
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مسػػػػجد البمػػػػر فػػػػي دكلػػػػة اامػػػػػارات 
كتػػػػػػػـػ اسػػػػػػػػتلياـ  ،العربيػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػدة

الت،ػػػػػكيف كالتشػػػػػ،يؿ العػػػػػاـ للمسػػػػػجد 
مػػف طػػػكر مػػػف أطػػػكار البمػػػر الػػػذم 

مػػػػػع  ،س التبػػػػػكيـ اليجػػػػرمىػػػػك أسػػػػا
الحفػػػػػػػاظ علػػػػػػػػف قػػػػػػػػيـ تراثيػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ 
 ،النسػػػػػػػػب فػػػػػػػػي الت،ػػػػػػػػكيف كالتجريػػػػػػػػد

كادرتبػػػػػػػاط مػػػػػػػع ا رض كالمحػػػػػػػػيط 
كالشػػػػ،ؿ العػػػػاـ يشػػػػ،ؿ نبلػػػػة نكعيػػػػة 

بداع تش،يلي معاصر.  كان

 

 

 

 

 :المقاببلت والمقاءات الشخصية كأداة بحثية مساعدة  3-7
مػف الفصػؿ الثالػث، مػف جيػة العهقػة مػا  اسػت،مادن لمػا تـػ استعرامػو خػهؿ الفبػرات السػاببة

كالتػي تسػتمر أثارىػا حتػػف  ،بػيف التػراث المعمػارم كالظػركؼ التػػي سػادت منػذ عصػر مػا بعػػد الحداثػة
التػي مػف شػأنيا التػأثير علػف عمليػة  ،الكقت الحامر، كبغية الكقكؼ عند ،افة المعطيات المعاصرة

سػتعانت الدراسػػة بػأداة بحثيػة مسػاعدة بيػػدؼ مػف جيػة التخطػػيط كالتصػميـ، فبػد ا ،اانتػاج المعمػارم
كتمتاز بالكاقعية مف حيث إم،انية التطبيؽ كخاصة فيما يتعلؽ بمكمكع  ،الكصكؿ إلف نتاجج محايدة

 ،يخمػػػع ل،ثيػػر مػػػف اآلراء المختلفػػػة كالتكجيػػات الف،ريػػػة المتعػػػددة ،الدراسػػة ،كنيػػػا مكمػػكع تنظيػػػرم
كالبحػث اث المعمارم كالتعامؿ مع مفرداتػو إحياء التر تتعلؽ ب اىيـلمف ،ك،ثير مف الصيا ات الف،رية

فػػػي قيمػػػػو المختلفػػػة، ف،انػػػػت ف،ػػػػرة إجػػػراء المبػػػػابهت الشخصػػػية مػػػػع أصػػػػحاب الف،ػػػر المعمػػػػارم مػػػػف 
المتخصصيف المعمارييف، أ،اديمييف كباحثيف كمعمارييف ممارسيف لمينة العمارة كالتصميـ، للتحاكر 

التػي تسػيـ فػي إثػراء  ،للحصكؿ علف الردكد كااجابػات ،معيـ كتبادؿ ا ف،ار حكؿ مكمكع الدراسة
تعرض كجيات النظر المختلفػة، تزيػد مػف قيمػة  ،العملية البحثية كالحصكؿ علف نتاجج كأراء محايدة

كتخرجػو بأكجػو كاقعيػة تتماشػف مػػع معطيػات العصػر كاام،انػات المحليػة، ىػذا كقػػد  ،البحػث العلميػة
 .المرحلة ا كلف كالمرحلة الثانية ،رحلتيفإلف مانبسمت المبابهت كاللباءات 

 
 :اليدؼ مف إجراء المقاببلت الشخصية  3-7-1

 يتلخص اليدؼ مف إجراء المبابهت الشخصية بمايلي:
 .التأ،د مف صحة فرمية البحث مف كجيات نظر متخصصة كمختلفة كمتعددة 
 تكصػلت ليػا الدراسػة كمبارنتيػا مػع النتػاجج التػي  ،الحصكؿ علف إجابات حػكؿ تسػاؤدت البحػث

 كالتحليؿ العملي دتجاىات إحياء البيـ التراثية. ،مف خهؿ استعراض الجانب النظرم
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 لػػػػدل المسػػػتجيبيف كالميتمػػػػيف بمكمػػػكع الدراسػػػػة  ،ادسػػػتفادة مػػػػف الخبػػػرات كالتجػػػػارب الشخصػػػية
للمسػػػاىمة فػػػي الخػػػركج بنتػػػاجج كاقعيػػػة تسػػػيـ فػػػي تحسػػػيف الطػػػابع المعمػػػػارم  ،كالمشػػػ،لة البحثيػػػة

 ليكا،ب ركح العصر كيتميز بادستمرارية الحمارية كالتراثية كالتاريخية. ،المحلي
 المعاصػػرة لمدينػػة  ػػػزةفػػي العمػػػارة  التراثيػػة المسػػاىمة فػػي إعػػداد مبتػػػرح احيػػاء البػػيـ المعماريػػػة، 

 علف أساس كاقعي.
 احػػػث لمػػماف حياديػػة الدراسػػة، كعػػدـ ر بػػة الب ،الحصػػكؿ علػػف  راء كتكجيػػات تتميػػز بالحياديػػة

كادنفتػػػاح علػػػف مختلػػػؼ اآلراء للكصػػػكؿ لنتػػػاجج  محػػدد،بإظيػػار الدراسػػػة بصػػػكرة مكجيػػػة باتجػػػاه 
 كتكصيات عملية منطبية ككاقعية تحبؽ أىداؼ الدراسة.

 معمػارييف داخػؿ مجتمػع البحػث مػف ال ،مػن  مكمػكع البحػث حيكيػة متجػددة فػي النبػاش كالحػكار
 الممارسيف كا ،اديمييف.

 
 :لشخصية كأداة مف األدوات البحثيةالمقاببلت ا  3-7-2

 تمثلت أماـ الدراسة عدة خيارات مف ا دكات البحثية المختلفة أىميا:
 ادستبياف المبيد. -
 ادستبياف المفتكح. -
 ادستبياف المغلؽ المفتكح. -
 المهحظة. -
 المبابهت الشخصية. -

 اب التالية:كقد تـ اختيار المبابهت الشخصية ،أداة بحثية مساعدة لألسب
  بالنسبة لهستبياف ،اف ىناؾ خشية مف عػدـ جديػة بعػض المسػتجيبيف فػي تعبجػة ادسػتبياف، أك

للتعامػؿ مػع اسػتمارة ادسػتبياف بالجديػة المطلكبػة، أك عػدـ كمػكح كفيـػ عػدـ تػكفر الكقػت لػدييـ 
دراؾ تحتػاج لػتفيـ  ،أىداؼ الدراسة كتكجياتيػا خاصػة ،كنيػا دراسػة نظريػة ببعػد تنظيػرم نبػدم كان

حتف يتحبؽ اليدؼ مف ادستبياف، ،ما يعاب علف ادستبياف في مثؿ ىذا  ،مف قبؿ المستجيب
المبػػػابهت ،ػػكف كلاحتمػػاؿ تكجييػػو لشػػػريحة كاسػػعة بصػػكرة  يػػر مػػركرية  ،النػػكع مػػف الدراسػػات

 لفجة متخصصة كمحددة. ، لتكجيياخدـ الغاية البحثية بش،ؿ أفمؿتس الشخصية
 بطريبػػػة  ،بياف أيمػػػان الخشػػية مػػف تفسػػػير ا سػػجلة كأىػػػداؼ الدراسػػةكفيمػػا يخػػص مكمػػػكع ادسػػت

مختلفة عف المعاني كا ىداؼ التي تبصدىا الدراسة، كخاصة بأف ادستبياف يتـ تعبجتو مف قبؿ 
 في  ياب أم مشار،ة مف قبؿ الباحث. ،المستجيب
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 ؿ مػػػركرة ملحػػػة كىػػػك د يشػػػ ،يتطلػػب ادسػػػتبياف جيػػػدان ،بيػػػران فػػػي ااعػػػداد كالمراجعػػة كالتنسػػػيؽ،
،ػكف المبػابهت  ،كادسػتفادة منيػاىذه الدراسة، كلف يخػدـ الدراسػة فػي جمػع المعلكمػات  لمكمكع

 ست،كف مكجية لفجة متجانسة مف المعمارييف المتخصصيف.
  أما بالنسبة للمهحظة العلمية فيي تحتاج مف الباحث ال،ثير مف المكمكعية في أعماؿ البحث

تطبيبو  ما يصعباجج محددة د تببؿ الجدؿ أك التأكيؿ كالتش،يؾ، كىذا المتكقع منيا نت ،العلمي
 حتمؿ عدة تكجيات ك راء.تفي دراسات ذات طابع تنظيرم 

  ،مػافة نكعيػةتعطػي قيمػة لالحياد في مشار،ة اآلراء كاستعرامػيا كمبارنتيػا مػع نتػاجج الدراسػة  كان
لتحليػػػػؿ المبنػػػػي علػػػػف أسػػػػاس اد،تفػػػػاء بػػػػالعرض النظػػػػرم كا عػػػػدـ للدراسػػػػة، كر بػػػػة الباحػػػػث فػػػػي

المهحظػػػة كالخبػػػػرة الشخصػػػية، كالتػػػػي سػػػاىمت فػػػػي ا صػػػؿ بصػػػػيا ة فرمػػػية البحػػػػث كتحديػػػػد 
 أىدافو، ثـ صيا ة النتاجج كالتكصيات.

وبذلؾ كانت المقاببلت الشخصية ىي الخيار األمثؿ لما يخص موضوع الدراسة والتي تمتاز كأداة 
 بحثية بمجموعة مميزات كما يمي:

 كلـػ ت،ػف متكقعػة الحصػكؿ علييػا  ،لف معلكمات شاملة فيما يتعلؽ بمكمػكع الدراسػةالحصكؿ ع
 تفيد في تحبيؽ أىداؼ الدراسة.

 كىػػذا يشػ،ؿ حيكيػػة فػػي  ،تتػي  الفرصػػة دسػتطراد المسػػتجيب كالتكسػع فػػي الحػكار ،لمػػا أراد ذلػؾ
 الطرح كالتبادؿ الف،رم كىك ما د يكفره ادستبياف.

 ل،ؿ مف الباحث كالمستجيب. ،لنباط  ير الكامحةتكفر فرصة ادستفسار عف ا 
 لجانػب مػف جكانػب  ،تعطػي المسػتجيب التبػدير كادحتػراـ المعنػكم كالمشػار،ة فػي البنػاء المعرفػي

 العلـ المتمثؿ بمكمكع البحث.
 ممػػا يػػػكفر ،ثيػػران فػػػي  ،التعامػػؿ مػػع عينػػػة متخصصػػة كمحػػػددة مػػف أصػػػحاب الخبػػرات كالتجػػػارب

 لكمات.الكقت كالجيد في جمع المع
 مػػػف خػػهؿ الحػػػكار المتبػػػادؿ مػػػع  ،تسػػاعد الباحػػػث علػػػف التفاعػػؿ المباشػػػر مػػػع مكمػػكع الدراسػػػة

 المستجيب.
 
 :صعوبات واجيت الباحث في إجراء المقاببلت الشخصية  3-7-3
 .صعكبة ترتيب المكاعيد مع ،افة أفراد مجتمع البحث 
  جراجيا كقتان طكيهن  عراض نتاججيا.، ك،ذلؾ تحليؿ كاستتتطلب ااعداد ليا كان
  تحرج بعض المسػتجيبيف مػف ااددء بػبعض المعلكمػات التػي قػد ت،شػؼ شخصػيتيـ كتكجيػاتيـ

 المعمارية.
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  صػػػػعكبة صػػػػػيا ة ا سػػػػجلة لت،ػػػػػكف ااجابػػػػة بػػػػػنعـ أك د، كيرجػػػػع ذلػػػػػؾ لطبيعػػػػة أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة
ع للكصػػػػػػكؿ لليػػػػػدؼ مػػػػػف إجػػػػػراء المبابلػػػػػة مػػػػػػ ،كالتػػػػػي د تحتمػػػػػؿ إد النبػػػػػاش كالحػػػػػكار التنظيريػػػػػة
 المستجيب.

 
 :الشخصية معايير اختيار مجتمع البحث إلجراء المقاببلت  3-7-4
 كف ،افة الشخصيات مف المعمارييف أ،اديمييف كباحثيف أك مينييف ممارسيف  ،تجانس المجتمع،

 ، إمافة لشريحة مف طلبة العمارة.للتصميـ كالتخطيط المعمارم أك التصميـ الداخلي
 ا ،ػػػػػاديمييف  ،عماريػػػػة تعمػػػػػؿ فػػػػي مجػػػػادت معماريػػػػػة متعػػػػددةالتنكيػػػػع فػػػػي إشػػػػػراؾ شخصػػػػيات م،

كالبػاحثيف فػي الجامعػات المحليػػة أصػحاب الخبػرة الكاسػعة فػػي تػدريس العلػـك المعماريػة، كلػػدييـ 
المعمػػػارييف ك  ،النشػػاط البحثػػي كالف،ػػرم المسػػػاىـ فػػي تطػػكير الكاقػػع المعمػػػارم كالعمرانػػي المحلػػي

 ـ العمؿ اليندسي في البلديات كالمؤسسات المحلية.كأقسا ،العامليف في الم،اتب اليندسية
 مػف قبػػؿ أم فػرد فػي مجتمػػع البحػث، كالحماسػة كادسػػتعداد  ،أف يػتـ تلمػس الر بػة فػػي المشػار،ة

جراء مزيد مػف اللبػاءات عنػد الحاجػة فيمػا يتعلػؽ  كالمكافبة علف معاكدة ادتصاؿ عند الحاجة، كان
 بمكمكع الدراسة.

 
 ف المقاببلت الشخصية:المرحمة األولى م 5 -3-7

مػف جميػكر معػيف مػف  ،المرحلة ا كلف ستشمؿ إجراء المبابهت الشخصية مع ،افػة مجتمػع البحػث
كا ،ػػاديمييف كالبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ العمػػارة، علػػف أسػػاس  ،المعمػارييف الممارسػػيف للتصػػميـ المعمػػارم

كاسػتبباؿ الػردكد  ،كمػكع الدراسػةاللباء كالمبابلة، بيدؼ ادستفادة مف  راجيـ كتكجياتيـ التػي تخػدـ م
فػػي نمػػكذج خػػاص بالمبػػابهت الشخصػػػية،  ،علػػف بعػػض التسػػاؤدت المعػػدة مسػػببان مػػف قبػػؿ الباحػػث

كالػذم راعػف الكمػكح كا سػػلكب المباشػر فػي ا سػجلة، كتخصيصػػيا كنكعيتيػا علػف حسػاب ال،ميػػة، 
ختيػػارم فػػي ااجابػػة ف،انػت التسػػاؤدت مكجيػػة كمحػددة حػػكؿ مكمػػكع الدراسػة، ،مػػا راعػػت أسػلكب ا

للتسػييؿ علػػف المسػتجيب كالحفػػاظ علػف كقتػػو، كلتكجػو المبابلػػة باتجػاه محػػدد كمباشػر يخػػدـ أىػػداؼ 
الدراسػػة، كذلػػؾ د،تشػػاؼ مػػدل ادىتمػػاـ بمكمػػكع الدراسػػة ككاقعيػػة كأكلكيػػات إحيػػاء البػػيـ المعماريػػة 

كاسػػتخهص التكصػػػيات  التراثيػػة، كبيػػدؼ إثػػراء العمليػػػة البحثيػػة كمػػماف الكصػػكؿ  فمػػػؿ النتػػاجج
 ،التػػي تخػػدـ أىػداؼ إحيػػاء البػػيـ المعماريػػة التراثيػة فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػرة ،العمليػة كالكاقعيػػة

كتطػكير عمليػػة التصػميـ المعمػػارم بػػركح معاصػرة، لمػػماف تكاصػػؿ المػكركث الحمػػارم كالتػػاريخي 
رية متجددة  ير جامدة، كعليو مع معطيات الحامر كالتطلع إلف مستببؿ العمارة المحلية بحيكية ف،

 كىي تحليؿ نتاجج اللباءات كالمبابهت الشخصية.    ،انتبلت الدراسة للمرحلة الثانية
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 مف المقاببلت الشخصية: الثانيةالمرحمة   3-7-6

تحليؿ ااجابات كالردكد، كاآلراء التي تـ اختيارىا مف قبؿ مجتمع البحث ،ما  ،تمثؿ المرحلة الثانية
ا ساببان في الفبرة الساببة، كستتميز المرحلة الثانية باستنتاج كاقعيػة كأكلكيػة المؤشػرات البياسػية أسلفن

كالتػي يم،ػف تطبيبيػا كالبيػاس علييػا فػي العمػارة المحليػة  ،مف نػكاحي تخطيطيػة كتصػميمية ،المحلية
مػػكذج الخػػػاص فػػػي الن ،المعاصػػرة، كذلػػػؾ مػػف خػػػهؿ التحليػػؿ كالتفصػػػيؿ فػػي اآلراء كالػػػردكد المختػػارة

 كالمعد مسببان مف قبؿ الباحث. 
 
 :نتائج تحميؿ المقاببلت الشخصية  3-7-7 

شخصية م،كنة مف أ،اديمييف متخصصػيف فػي  45عدد المستجيبيف اجراء المبابلة الشخصية ىك 
كالتخطػػػػيط  المعمػػػارم مجػػػاؿ العمػػػارة كالتخطػػػيط العمرانػػػي، كمعمػػػاريكف يعملػػػػكف فػػػي مجػػػاؿ التصػػػميـ

مػػػافة لشػػػريحة مػػػف طلبػػػػة باا الم،اتػػػب اليندسػػػية، كالمؤسسػػػات الح،كميػػػة ،البلػػػديات، العمرانػػػي فػػػي
العمػػػارة فػػػػي مسػػػتكيات دراسػػػػية مختلفػػػة، ىػػػػذا ك،انػػػػت نتػػػاجج الحػػػػكارات خػػػهؿ المبػػػػابهت الشخصػػػػية 

 ،التالي:
 
 :مؤشرات أىمية البحث، ومدى صحة الفرضية -أوالً 
 

المحور األول: ٌعتبر موضوع البحث من المواضٌع البحثٌة الهامة، والملحة لهدف 

إٌجاد الهوٌة والطابع العمرانً والمعماري المعاصر.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور األول: أهمٌة البحث إلٌجاد الهوٌة 

والطابع المعماري المعاصر بحسب آراء المعمارٌٌن األكادٌمٌٌن
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور األول: أهمٌة البحث إلٌجاد الهوٌة 

والطابع المعماري المعاصر بحسب آراء المعمارٌٌن المهنٌٌن
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بالمكافبػػػة علػػػػف أىميػػػة مكمػػػػكع الدراسػػػة، كمػػػػركرة  ،اء المبابلػػػة معيػػػـػ،انػػػت  راء  البيػػػة المسػػػػتجيبيف خػػػهؿ إجػػػػر 

التطػرؽ للمكمػكع البحثػي بدراسػة تنظيريػة تحليليػة، بيػدؼ إحيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة، كتحسػيف الطػابع العمرانػي 
طركحػػة كالمعمػارم المحلػػي المعاصػػر، كىػػك مػػا يم،ػػف الباحػػث مػف ادسػػتناد علػػف ىػػذه اآلراء كالتكجيػػات فػػي دعػـػ أ

أىميػة مكمػكع الدراسػة، حيػث خلصػت نتػاجج المبػابهت الشخصػية ،مػا ىػك مكمػ  فػي الرسـػ البيػاني كبأ لبيػة مػا 
بػػيف المكافبػػة كالمكافبػػة بشػػدة، ك،انػػت نسػػبة المكافبػػة الشػػديدة علػػف أىميػػة مكمػػكع الدراسػػة لػػدل ا ،ػػاديمييف أعلػػف 

     ،ثيران منيا لدل المعمارييف المينييف.

المحور الثانً: ٌشكل توجه الدراسة فً إحٌاء المضمون التراثً، أكثر من التركٌز 

على إحٌاء العناصر البصرٌة المباشرة، توجهاً واقعٌاً معاصراً.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الثانً: التوجه إلحٌاء القٌم 

المعمارٌة التراثٌة أكثر من التركٌز على العناصر المعمارٌة البصرٌة 

التراثٌة بحسب آراء المعمارٌٌن األكادٌمٌٌن
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الثانً: التوجه إلحٌاء القٌم 

المعمارٌة التراثٌة أكثر من التركٌز على العناصر المعمارٌة البصرٌة 

التراثٌة بحسب آراء المعمارٌٌن المهنٌٌن
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، سػػػكاء ا ،ػػاديمييف أك ممارسػػػي مينػػػة العمػػارة بالمكافبػػػة علػػػف ،ا نػػت  راء المسػػػتجيبيف خػػهؿ إجػػػراء المبابلػػػة معيػـػ

تكجػػو الدراسػػػة، جيػػة إحيػػػاء البػػػيـ كالممػػمكف، حيػػػث كافػػؽ مػػػا يبػػػارب ثلػػث المسػػػتجيبيف بالمكافبػػة كالمكافبػػػة بشػػػدة، 
هؿ الحػػكار المكافبػػة علػػػف كاقعيػػة أف،ػػػار ككافػػؽ مػػا يزيػػػد علػػف نصػػؼ المسػػػتجيبيف بػػتحفظ كتػػػردد، حيػػث أظيػػركا خػػػ

ااحيػػػاء المعاصػػػرة، كمراعػػػػاة ظػػػركؼ العصػػػػر، إد أف  البيػػػة المسػػػتجيبيف أ،ػػػػدكا علػػػف مػػػػركرة كمػػػع تفسػػػػيرات 
كامػػػحة لمفيػػػـك البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة، كالحاجػػػة لمزيػػػد مػػػف البحػػػث كالتحليػػػؿ كالعمػػػؿ علػػػف كمػػػع معػػػالـ عمػػػػارة 

ارة كالثبافػػػة كالمجتمػػع المنػػتج ليػػػا، كىػػك مػػػا تحػػاكؿ الدراسػػػة الكصػػكؿ لػػػو، تعبػػػر عػػف كجػػػو الحمػػ ،محليػػة معاصػػرة
إمػػػافة لتػػػردد بعػػػػض المسػػػتجيبيف بسػػػػبب ادرتبػػػاط العػػػػاطفي بػػػالرمكز التراثيػػػػة المعماريػػػة البصػػػػرية، كطػػػرح أف،ػػػػار 

     بإم،انية تكظيفيا بركح معاصرة، لتببف ذا،رة كسجؿ بصرم لتكاصؿ المامي مع الحامر المعمارم. 
 ، نتاجج تحليؿ الجزء ا كؿ مف المبابهت الشخصية، المحكر ا كؿ كالثاني.(3-4ؿ )شك

 المصدر: )الباحث( 
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هناك تمٌٌز ما بٌن العمائر التراثٌة والقٌم المعمارٌة التراثٌة، بحٌث  المحور الثالث: 

ٌمكن اعتبار األولى هً الوعاء والقٌم هً المضمون والمعاٌٌر التً شٌدت على 

أساسها العمائر التراثٌة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 44 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الثالث: التمٌٌز بٌن العمائر التراثٌة 

والقٌم المعمارٌة المنتجة لها بحسب آراء المعمارٌٌن األكادٌمٌٌن
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الثالث: التمٌٌز بٌن العمائر التراثٌة 

والقٌم المعمارٌة المنتجة لها بحسب آراء المعمارٌٌن المهنٌٌن

55.17%

10.34%

أوافق لحد ما 37.93%%

أوافق %

أوافق بشدة %

 
ىػك التأ،يػد علػف ف،ػرة البيمػة المعماريػة التراثيػة كالممػمكف، كالف،ػػر  ،،ػاف اليػدؼ مػف خػهؿ الحػكار فػي ىػذا المحػكر

ف ف،ػػػرة تبليػػػد عمػػػارة المامػػػي بيػػػدؼ إحيػػػاء التػػػراث المعمػػػارم، الػػذم أنػػػتج المعػػػالـ المعماريػػػة التراثيػػػة، كالخػػػركج مػػػ
أيػػدت بالمكافبػػػة كالمكافبػػة بشػػدة علػػػف ىػػذه الف،ػػرة فػػػي  ،ك،انػػت النتيجػػة أف  البيػػػة ،بيػػرة مػػف ا ،ػػػاديمييف كالمينيػػيف

مػػافة إحيػاء التػػراث المعمػػارم المعاصػر، أمػػا النسػػبة التػي أيػػدت ىػػذا التكجػو بتػػردد فعػػزت ترددىػا للحاجػػة أحيانػػان ا
مػػػع المحػػػيط  ،بعػػض عناصػػػر معماريػػػة مسػػػتكحاة مػػف العمػػػاجر التراثيػػػة بيػػػدؼ الت،امػػػؿ البصػػرم كادتػػػزاف الجمػػػالي

     كالبيجة العمرانية. 
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برأٌكم ٌمكن إٌجاد أفكار تخطٌطٌة وتصمٌمٌة معمارٌة تجمع ما بٌن  المحور الرابع: 

القٌم المعمارٌة التراثٌة، مع إمكانات وظروف العصر المحلٌة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الرابع: األفكار التً تجمع ما بٌن 

القٌم التراثٌة مع روح العصر بحسب آراء المعمارٌٌن المهنٌٌن
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ىػػك الحصػػكؿ علػػف مؤشػػر لمػػدل صػػحة فرمػػية البحػػث، كمػػدل  ،،ػػاف اليػػدؼ مػػف خػػهؿ الحػػكار فػػي ىػػذا المحػػكر

م،انيػة كمػػع مبتػرح محلػػي احيػاء البػػيـ المعماريػة التراثيػػة إم،انيػة تحبيػػؽ البحػث  ىدافػػو المكمػكعة  كالمحػػددة، كان
فػػػػي العمػػػػارة المعاصػػػػرة، كأف يتمتػػػػع ىػػػػػذا المبتػػػػرح بالكاقعيػػػػة كيراعػػػػي الظػػػػػركؼ المعاصػػػػرة السػػػػاجدة، كيسػػػػتفيد مػػػػػف 

لبػػػػات اام،انػػػات كالت،نكلكجيػػػا المتػػػكفرة، كيمػػػع إطػػػػاران عامػػػان يم،ػػػف مػػػف خهلػػػو إنتػػػػاج عمػػػارة معاصػػػرة تلبػػػي المتط
اانسػانية كتكا،ػػب ركح العصػر، كتعبػػر عػػف ممػمكف تراثػػي معمػارم أصػػيؿ، ف،انػػت النتػاجج ،مػػا ىػك مكمػػ  فػػي 
الرسػـػ البيػػاني بغالبيػػة ،بيػػػرة بالمكافبػػة كالمكافبػػة بشػػدة علػػػف ىػػذا الطػػرح، مػػع ميػػػؿ مكافبػػة ا ،ػػاديمييف علػػف صػػػحة 

ديف علػف المكافبػػة مػف المينيػػيف، بسػبب الحاجػػة الفرمػية أ،ثػر مػػف المينيػيف، حيػػث ،انػت النسػػبة ا ،بػر مػف المتػػرد
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ام،انيػػات ،بيػػرة لتكظيػػػؼ ىػػذه التكجيػػات كا ف،ػػػار كترجمتيػػا فػػي أعمػػػاؿ معماريػػة كاقعيػػة، كىػػػك أمػػر قػػد يصػػػعب 
     تحبيبو علف نطاؽ كاسع بحسب الظركؼ المحلية، بحسب  راجيـ. 

 لمحكر الثالث كالرابع.، نتاجج تحليؿ الجزء ا كؿ مف المبابهت الشخصية، ا(3-5شكؿ )
 المصدر: )الباحث( 

  
المحور الخامس: هل توافق وتؤٌد فكرة أال تعارض بٌن مفهوم األصالة والمعاصرة 

فً العمارة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الخامس: عدم وجود تعارض بٌن 

مفهومً األصالة والمعاصرة بحسب آراء المعمارٌٌن األكادٌمٌٌن
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور الخامس: عدم وجود تعارض بٌن 

مفهومً األصالة والمعاصرة بحسب آراء المعمارٌٌن المهنٌٌن
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تتبنػػف الدراسػػة ف،ػػرة أف ا صػػػالة د يم،ػػف ا،تسػػابيا بالتبػػػادـ الزمنػػي، كأف العمػػؿ المعمػػػارم المعاصػػر يم،ػػف لػػػو أف 
يحتكم صفات العمؿ ا صيؿ، كىذا ما أيده مػا يبػارب نصػؼ المسػتجيبيف، كالنصػؼ ا خػر مػنيـ الػذم كافػؽ علػف 

رح كل،ػف بتػردد سػببو ادرتبػاط الػذىني لألصػالة بػذا،رة بصػرية معينػة، كىػك مػا يجعػؿ مفيػـك ا صػالة ثابتػان ىػذا الطػ
المعاصػػػرة أصػػػالتيا فتمػػػػاؼ ك مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع، إلػػػف أف تثبػػػت ا عمػػػاؿ الجديػػػدة  ،بصػػػريان لػػػدل معظػػـػ المتلبػػػيف

 للذا،رة كالسجؿ البصرم للمجتمع ،أعماؿ معمارية أصيلة.     

المحور السادس: لتحقٌق مبدأ االستمرارٌة الحضارٌة فً العمارة البد من توظٌف 

إمكانات العصر المختلفة فً أفكار وأعمال التصمٌم المعماري المعاصر، مع دراسة 

تطبٌق المضمون والقٌم التراثٌة المعمارٌة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور السادس: تحقٌق مبدأ االستمرارٌة 
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نسبة اآلراء الموافقة على المحور السادس: تحقٌق مبدأ االستمرارٌة 
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تبنت الدراسة مبدأ كمفيـك ادستمرارية الحمارية، كمركرة عدـ ادنفصاؿ عف ركح العصػر، كىػذا مػا أيدتػو نتػاجج 
المبابهت الشخصية بنسبة ،بيرة ما بيف المكافبة كالمكافبة بشدة، أما ما يبارب ربػع نسػبة المسػتجيبيف كافبػكا بتػردد، 

 ماريػة كاحػدة علػف جميػع المعمػارييف، كتكجػو ،ثيػر مػف أعمػاليـحيث ،اف سبب التػردد عػدـ إم،انيػة فػرض أف،ػار مع
، كيظيػػر الرسـػ البيػػاني عػػدـ كجػػكد أم تػػردد بالمكافبػػة مػف قبػػؿ ا ،ػػاديمييف، قػػد ي،ػػكف ذلػػؾ بعيػدان عػػف البػػيـ التراثيػػة

 .     ةالتنظيري ، كالتأثر با ف،اركالتحليلي ، كا ،اديميعمؿ البحثيال زارة كحيكية لطبيعة ك  عاجد 
 ، نتاجج تحليؿ الجزء ا كؿ مف المبابهت الشخصية، المحكر الخامس كالسادس.(3-6شكؿ )

 المصدر: )الباحث( 
 
  ممخص نتائج تحميؿ الجزء األوؿ مف المقاببلت الشخصػية، )مؤشػرات أىميػة البحػث، ومػدى

 :صحة الفرضية(
رراتيػػػا ايجػػاد اليكيػػػة علػػػف أىميػػة الدراسػػة، كمب ،(%89.9)كافبػػت نسػػبة ،بيػػػرة مػػف المسػػتجيبيف  -

، كجػػػػػػاءت النسػػػػػبة ا ،بػػػػػر بالمكافبػػػػػة الشػػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ المسػػػػػػتجيبيف كالطػػػػػابع المعمػػػػػارم المعاصػػػػػر
 (%23.33)الدراسة، مبابؿ مف ا ،اديمييف بشدة علف أىمية  ،(% 80.0)ا ،اديمييف حيث كافؽ 

الدراسػػػة بالبحػػػث مػػف المينيػػػيف، كىػػػذا مؤشػػػر علػػػف اىتمػػػاـ المجتمػػع المعمػػػارم ا ،ػػػاديمي بمكمػػػكع 
 كالتحليؿ، كالدراسة، بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات.

 
لػـػ تكافػػؽ علػػػف أىميػػة الدراسػػػة  ،(%2.2الدراسػػة، كنسػػػبة )بتػػردد علػػػف أىميػػة  ،(%8.9) مكافبػػة -

 مستجيب. 45مف أصؿ  راء  ان كاحد ان ثلت ىذه النسبة، رأيحيث م
 راء  البية المستجيبيف للمبابهت الشخصية، بناءن علف نتاجج الرسـ البياني للمحكر ا كؿ، تدعـ  -

، كمبرراتػو ايجػاد ىكيػة كطػابع معمػارم رأم الباحث كتكجياتو البحثية، بالتأ،يػد علػف أىميػة البحػث
، بحيث جاءت  البيػة المكافبػة بشػدة مػف قبػؿ ا ،ػاديمييف، كالمكافبػة جػاءت مػف قبػؿ محلي معاصر

 المعمارييف الممارسيف للمينة.
 
مف المستجيبيف لتكجو الدراسة في إحياء البيـ كالمممكف التراثي، أ،ثر مف  ،(%33.33)مكافبة  -

علػػػف تكجػػػػو  ،(%57.78)، ،مػػػا كافػػػػؽ التر،يػػػز علػػػف إحيػػػػاء العناصػػػر المعماريػػػة البصػػػػرية التراثيػػػة
، الدراسة كل،ف بتردد يعكد لهرتباط العاطفي كالنفسي، بالعناصر كالرمكز المعمارية البصرية التراثيػة

، كالمهحظ تبارب نسبة نتاجج مف المستجيبيف (%8.89)ذا كعارض تكجو الدراسة ااحياجي نسبة ى
اآلراء بيف ا ،اديمييف كالمينييف بش،ؿ ،بير، كىذا مؤشر علف إدراؾ كاسع كاتفاؽ عاـ علػف كاقعيػة 

 تكجو ف،ر إحياء البيـ المعمارية التراثية، كمكا،بة ركح العصر.
 
أف ىنػاؾ تمييػز مػا بػيف العمػاجر التراثيػة التاريخيػة، كالبػيـ التػي سػاىمت  علػف (%63.64)كافػؽ  -

،ػػذلؾ علػػف ىػػذا الطػػرح ل،ػػف بتػػردد، كعارمػػو مػػا  ،(%34.09)فػػي إنتػػاج تلػػؾ العمػػاجر، ،مػػا كافػػؽ 
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، كىذا يزيد مف دعـ أطركحات البحث كفرمياتو، في البحث كالسعي احياء البيـ (%2.27)نسبتو 
 ثر مف استحمار رمكز معمارية تراثية كلصبيا علف مباني معاصرة.التراثية في العمارة أ،

 
ف،ػػرة إيجػاد رؤيػػة تخطيطيػػة كتصػميمية تجمػػع مػػا بػيف البػػيـ المعماريػػة علػػف  (%68.89)مكافبػة  -

م،انػات العصػر، ،مػا كافػؽ  بتػردد علػف ىػذه الف،ػرة كالتػي قامػػت  (%17.78)التراثيػة، مػع ظػركؼ كان
ا يم،ف اعتباره  راء داعمة كمثبتة لفرمية الدراسة، ،ما عارض علف أساسيا فرمية البحث، كىك م

مػف المتػػردديف علػف المكافبػػة مػػف  (%36.67)ر ، كالنسػػبة ا ،بػػمػػف المسػتجيبيف (%2.22)الف،ػرة 
حاجػة ام،انيػػات ،بيػرة لتكظيػؼ ىػػذه التكجيػات كا ف،ػار كترجمتيػػا  ىنػاؾ فبحسػب  راجيػـػ المينيػيف،

 .أمر قد يصعب تحبيبو علف نطاؽ كاسع بحسب الظركؼ المحلية في أعماؿ معمارية كاقعية، كىك
 
علف عدـ كجكد تعارض ممني عميؽ بيف مفيكمي ا صالة كالمعاصرة، ،ما  (%46.67)كافؽ  -

كيعتبػر ذلػؾ مؤشػران إمػافيان ، (%2.22)كل،ف بتػردد، كعارمػو  (%48.89)كافؽ علف ىذا الطرح 
 علف إثبات فرمية البحث.

 
علػػػػػف تبنػػػػػي الدراسػػػػػػة لمفيػػػػػـك ادسػػػػػتمرارية الحمػػػػػػارية، احيػػػػػاء قػػػػػيـ التػػػػػػراث  (%73.33)كافػػػػػؽ  -

كىػػذا ، (%2.22)علػف ىػػذا الطػػرح ل،ػػف بتػردد، كعارمػػو بشػػدة  (%24.44)المعمػارم، ،مػػا كافػػؽ 
ثبػات الفرمػية البحثيػػةمؤشػر أخػر علػف  ، خاصػة أف المسػتجيبيف مػػف ا ،ػاديمييف لـػ ي،ػػف صػػحة كان

دة علػػف مػػركرة العمػؿ بمفيػػـك ادسػػتمرارية الحمػػارية، كىػػذا مؤشػػر لػدييـ أم نسػػبة بالمكافبػػة المتػػرد
التكجػػػو العػػػاـ  علػػػف كادتفػػػاؽ مػػػع  البيػػػة المجتمػػػع المعمػػػارم ،علػػػف ثبػػػات المكقػػػؼ البحثػػػي للدراسػػػة

  للدراسة، مما يش،ؿ مكقفان داعمان آلراء كأف،ار الباحث.
 

درجػػػة تعتبػػػر المعػػػػايير   م :مؤشػػػرات قيػػػاس تخطيطيػػػة محميػػػػة فػػػي العمػػػارة المعاصػػػرة -ثانيػػػاً 
 مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة. ،التخطيطية التالية

 
المحور األول: وجود تنوع تخطٌطً ضمن حالة من الوحدة فً التكوٌن البصري 

والفراغً

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 44 شخصٌة.
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المتػػػرددة علػػف صػػػهحية ىػػذا الطػػػرح لي،ػػػكف بالمكافبػػة  ،،انػػت  راء  البيػػػة المسػػتجيبيف خػػػهؿ إجػػراء المبابلػػػة معيػػـػ
كذلػػؾ عاجػػد لغيػاب التنسػػيؽ بػػيف الييجػات المعنيػػة، كتكحيػػد ، اريػػة التراثيػةمؤشػران تخطيطيػػان محليػػان لتطبيػؽ البػػيـ المعم

البػكانيف كادشػػتراطات التخطيطيػػة الشػاملة، كصػػعكبة تطبيبيػػا محليػان مػػمف الظػػركؼ العامػة السػػاجدة، لػػذا فبحسػػب 
ـ المعماريػػػة لمػػماف كاقعيػػػة اعتبػػػاره مؤشػػران محليػػػان للبػػػي ،لرؤيػػا تخطيطيػػػة محليػػػة شػػػاملة اآلراء يحتػػاج ىػػػذا المحػػػكر

     التراثية.

المحور الثانً: اختٌار الموقع والعالقة مع المحٌط

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 44 شخصٌة.

40.91

11.36

27.27
20.45

0.00 0
10
20
30
40
50
60
70

أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
،انػت  راء  البيػػة المسػػتجيبيف بالمكافبػػة بشػدة كالمكافبػػة، كجػػاءت بػػنفس النسػػبة تبريبػان بالمكافبػػة المتػػرددة علػػف ىػػذا 
المحػػػػكر، فبحسػػػػب  راء المتػػػػردديف يصػػػػػعب داجمػػػػان إيجػػػػاد الخيػػػػارات ا مثػػػػػؿ بالنسػػػػبة دختيػػػػار مكاقػػػػع المشػػػػػركعات 

علػف مػدل حليػة المتعلبػة بالبعػد السياسػي، كالسػ،اني، ك يرىػا مػف المػؤثرات، ممػا يػؤثر بسػبب الظػركؼ الم ،الجديػدة
م،انيػػة التطبيػػؽ علػػف الكاقػػع المحلػػي بحسػػب  راء المسػػتجيبيف، كىػػذا مػػا يؤيػػده الباحػػث، كباسػػتدراؾ علػػف  ،كاقعيػة كان

جػػكد، بيػدؼ الت،امػػؿ مػركرة مراعػاة انػػدماج التجمعػات كالمشػػركعات الجديػدة، مػػع المحػيط الحمػػرم كالخػدمي المك 
     .كادنسجاـ مع المكقع كالمحيط

 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبابهت الشخصية، المحكر ا كؿ كالثاني.(3-7شكؿ )
 المصدر: )الباحث(

 
المحور الثالث: وجود نسٌج حضري مترابط، والحل العمرانً المتضام

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
اعتمػػػاد التخطػػػػيط المتمػػػاـ كالنسػػػػيج  صػػػعكبةبسػػػػبب ، بتػػػرددالمسػػػتجيبيف بالمكافبػػػػة مػػػا يبػػػػارب نصػػػؼ ،انػػػت  راء 
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أ،ثػػر  ا كافػػؽمػفػي ظػػؿ الكاقػع العمرانػػي البػاجـ، كفػػي ظػػؿ قػكانيف كتشػػريعات التخطػيط كالبنػػاء، ، ،متػػرابطالحمػرم ال
مػف ثلػث المسػتجيبيف، بالمكافبػػة كالمكافبػة الشػديدة علػف اعتبػػار ىػذا الطػرح مؤشػران تخطيطيػػان محليػان معاصػران لتطبيػػؽ 

 البيـ المعمارية التراثية.

المحور الرابع: التخطٌط لمواجهة الظروف المناخٌة

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
لمػا يمثلػو ىػذا الطػرح مػف أىميػة فػي كمػع حلػكؿ مستجيبيف بالمكافبػة كالمكافبػة بشػدة،  البية ،بيرة مف الء ،انت  را

تخطيطية لمش،هت ظػركؼ المنػاخ المحلػي، كام،انيػة تطبيػؽ ىػذه ا ف،ػار بطريبػة كاقعيػة خػهؿ مرحلػة التخطػيط، 
 كلما تمثلو ىذه ا ف،ار مف قيمة معمارية تميزت بيا العمارة التراثية المحلية.

 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبابهت الشخصية، المحكر الثالث كالرابع.(3-8شكؿ )
 المصدر: )الباحث(

 
المحور الخامس: وجود تدرج فً رتب الشوارع

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
يهحػظ كجػػكد نسػبة ،بيػػرة مػف المػػكافبيف المتػردديف، فبحسػػب اآلراء تكجػػد صػعكبة فػػي إيجػاد تػػدرج كامػ  فػػي رتػػب 

كمحػددات كمعػايير فػت  الشػكارع الباجمػة، الشػكارع علػف صػعيد الكاقػع التخطيطػي البػاجـ، بسػبب صػعكبة التعامػؿ مػع 
فػػػي مثػػؿ ىػػػذه الظػػػركؼ الباجمػػػة يتطلػػػب المزيػػػد مػػػف الجيػػػد  الطػػرؽ الجديػػػدة، ممػػػا يجعػػػؿ الكصػػػكؿ للكمػػػع المثػػػالي

كالمجدكؿ زمنيان، إد أف ذلؾ د يؤثر علػف ،ػكف نسػبة المػكافبيف كالمػكافبيف بشػدة يبػارب نصػؼ  ،التخطيطي الشامؿ
 نسبة المستجيبيف.
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المحور السادس:  تغطٌة أجزاء من الشوارع وإبراز كتل الواجهات.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
بػػػت نسػػػبة أ،بػػػر مػػػف نصػػػؼ المسػػػتجيبيف بتػػػردد، بسػػػبب إشػػػ،الية كصػػػعكبة تطبيػػػؽ ىػػػذا المؤشػػػر علػػػف المبػػػاني كاف

 .الباجمة، ككافؽ علف اعتباره مؤشران محليان لتطبيؽ البيـ التراثية في العمارة المعاصرة أ،ثر مف ثلث المستجيبيف
 حكر الخامس كالسادس.، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبابهت الشخصية، الم(3-9شكؿ )

 المصدر: )الباحث(
 

المحور السابع:   توفر الخدمات والعالقة المتكاملة مع المحٌط الحضري.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافبػت النسػبة ا ،بػر مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، لمػا 

دسػػتمرار كديمكمػػة النشػػاط اانسػػاني  ،مػػف أىميػػة قصػكللتػكفر الخػػدمات كالت،امػػؿ الػػكظيفي بػيف النسػػيج العمرانػػي 
دعـ حر،ػػػة التبػػػدـ كالتطػػػكر، كيم،ػػػف ا فػػػراد كالجماعػػػات مػػػف ممارسػػػة أنشػػػطتيـ المختلفػػػة لػػػحي كحيػػػكم، بشػػ،ؿ صػػػ

 بطريبة سيلة كصحيحة كمثالية.
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المحور الثامن: توفر الحدائق والمساحات المفتوحة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.

6.67
0.00

53.33

35.56

4.44

0
10
20
30
40
50
60
70

أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافبػت النسػبة ا ،بػر مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، لمػا 

بمػػػا يعػػكد بفكاجػػػد بيجيػػػة تكحػػة مػػػف متػػػنفس صػػحي كنفسػػػي داخػػػؿ النسػػيج العمرانػػػي، لتػػكفر الحػػػداجؽ كالمسػػػاحات المف
 .كصحية كاجتماعية إيجابية، علف الس،اف

 .السابع كالثامف، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبابهت الشخصية، المحكر (3-10شكؿ )
 المصدر: )الباحث(

 
المحور التاسع: تحقٌق المتطلبات الدٌنٌة فً التخطٌط.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
عتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، كافبت النسبة ال،بيرة جػدان مػف المسػتجيبيف، علػف ا

لمػا يشػػ،لو ادلتػزاـ بالبيمػػة الدينيػػة كادرتبػاط الركحػػي بالتعػػاليـ الدينيػة لػػدل المجتمػع، كظيػػر ذلػػؾ جليػان بػػآراء جميػػع 
 .بتكجياتو المستجيبيف، كىك ما يلتـز بو الباحث أيما
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المحور العاشر: مراعاة الجوانب الصحٌة والنفسٌة فً التخطٌط.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة،  كافبت النسبة ال،بيرة جػدان مػف

بالحفػاظ علػػف الػػنفس مػػف جيػة الصػػحة العامػػة، كسػهمة العبػػؿ، ممػػا يتطلػػب  ،مػػف التػزاـ أخهقػػي كدينػػيلمػا يشػػ،لو 
داخػػػؿ التجمعػػػػات  مػػػف التخطػػػػيط أف يراعػػػي ىػػػػذه البيمػػػة، للكصػػػػكؿ  فمػػػؿ الظػػػػركؼ التػػػي تػػػػدعـ اسػػػتمرار الحيػػػػاة

 .برأيو أيمان الباحث  يؤيده، كىك ما العمرانية بأفمؿ صكرة مم،نة
 .التاسع كالعاشر، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبابهت الشخصية، المحكر (3-11شكؿ )

 المصدر: )الباحث(
 

ـ المعماريػة ، لتطبيػؽ القػيتخطيطيػةالقيػاس الالنقػاش حػوؿ مؤشػرات  تذكير بمضموف محػاور، (3-6جدول )
 (.الباحث)المصدر ،المعاصرة المحمية العمارة التراثية في

 مضموف ومحتوى المحور محاور الحوار
 التنوع التخطيطي ضمف الوحدة. المحكر ا كؿ

 اختيار الموقع و العبلقة مع المحيط. الثانيالمحكر 

 النسيج الحضري المترابط والحؿ العمراني المتضاـ. ثالثالمحكر ال

 التخطيط لمواجية الظروؼ المناخية. رابعلمحكر الا

 تدرج رتب الشوارع وأشكاليا. خامسالمحكر ال

برازا كتؿ الواجيات. سادسالمحكر ال  تغطية أجزاء مف الشوارع وا 

 توفر الخدمات والعبلقة مع المحيط الحضري. سابعالمحكر ال

 توفر الحدائؽ والمساحات المفتوحة. ثامفالمحكر ال

 تحقيؽ المتطمبات الدينية في التخطيط. لتاسعكر االمح

 في التخطيط. والنفسية مراعاة الجوانب الصحية عاشرالمحكر ال
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نسب الموافقة بشدة بحسب المحاور التً تمت مناقشتها فً الجزء الثانً من المقابالت 

الشخصٌة ألي درجة تعتبر هذه المعاٌٌر التخطٌطٌة مؤشرات قٌاس محلٌة لتطبٌق القٌم 

المعمارٌة التراثٌة فً العمارة المعاصرة

الثالث 15.56%

التاسع  75.56

الخامس 22.22%

السادس 13.33%

السابع 17.78%

الثامن 35.56%

الرابع 26.67%

الثانً 20.45%

األول 9.09%

العاشر  82.22% 
المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

المحور العاشر

 
يكمػ  الرسػـػ البيػاني، نسػػب المكافبػة بشػػدة علػف محػػاكر المؤشػرات التخطيطيػػة، كتظيػر النتػػاجج أف النسػبة ا ،بػػر 

، كالمتعلبػػػيف بالمتطلبػػات الدينيػػػة كالصػػحية، كالنفسػػػية فػػػي مػػف اآلراء كافبػػػت بشػػدة علػػػف المحػػكريف التاسػػػع كالعاشػػر
التخطػػػيط، ،مؤشػػػػرات قيػػػػاس محليػػػػة لبػػػيـ العمػػػػارة التراثيػػػػة، يلييمػػػػا المحػػػكر الثػػػػامف المتعلػػػػؽ بالحػػػػداجؽ كالمسػػػػاحات 

 .المفتكحة، أما باقي المحاكر فبد تباربت في نسب المكافبة بشدة، بحسب  راء المستجيبيف للمبابلة معيـ
نسب الموافقة  بحسب المحاور التي تمت مناقشتها في الجزء الثاني من المقابالت الشخصية 

ألي درجة تعتبر هذه المعايير التخطيطية مؤشرات قياس محلية لتطبيق القيم المعمارية 

التراثية في العمارة المعاصرة

األول 18.18%
العاشر 15.56%

التاسع 15.56%

الثانً 27.27%

الثالث 17.78%

الرابع 64.44%

السادس %17.78الخامس 26.67%

السابع 71.11%

الثامن 53.33%

المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

 المحور العاشر
الرسػـػ البيػػاني، نسػػب المكافبػػة علػػف محػػػاكر المؤشػػرات التخطيطيػػة، كتظيػػر النتػػاجج أف النسػػبة ا ،بػػر مػػػف  يكمػػ 

اآلراء كافبػت علػف المحػكريف الرابػػع كالسػابع، كالمتعلبػيف بمكاجيػػة الظػركؼ المناخيػة خػػهؿ عمليػة التخطػيط كتػػكفير 
لعمػػػارة التراثيػػػػة، يلييمػػػا المحػػػكر الثػػػػامف الخػػػدمات كالعهقػػػة مػػػع المحػػػػيط الحمػػػرم، ،مؤشػػػرات قيػػػػاس محليػػػة لبػػػيـ ا

، بحسػب  راء المسػتجيبيف حػاكر فبػد تباربػت فػي نسػب المكافبػةالمتعلؽ بالحداجؽ كالمسػاحات المفتكحػة، أمػا بػاقي الم
 .للمبابلة معيـ
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نسب الموافقة لحد ما  بحسب المحاور التً تمت مناقشتها فً الجزء الثانً من المقابالت 

الشخصٌة ألي درجة تعتبر هذه المعاٌٌر التخطٌطٌة مؤشرات قٌاس محلٌة لتطبٌق القٌم 

التاسع %8.89المعمارٌة التراثٌة فً العمارة المعاصرة
العاشر 0.00%

األول 56.82%

الثانً 40.91%

الثالث 44.44%
الرابع 6.67%

الخامس 44.44%

السادس 57.78%

الثامن 6.67%

السابع 8.89%

المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

المحور العاشر  
،بػر يكم  الرسـ البياني، نسػب المكافبػة لحػد مػا علػف محػاكر المؤشػرات التخطيطيػة، كتظيػر النتػاجج أف النسػبة ا 

مػف اآلراء كافبػػت لحػػد مػػا علػػف المحػػاكر ا كؿ كالثػػاني كالثالػث، كالخػػامس كالسػػادس، ،مؤشػػرات قيػػاس محليػػة لبػػيـ 
 .العمارة التراثية، أما باقي المحاكر فبد تباربت في نسب المكافبة لحد ما، بحسب  راء المستجيبيف للمبابلة معيـ

 نسب المكافبة كالمكافبة بشدة بهت الشخصية،، نتاجج تحليؿ الجزء الثاني مف المبا(3-12شكؿ )
كمػدل إم،انيػة اعتبارىػا مؤشػرات قيػاس محليػة  ،علف المحاكر التخطيطيػة لحد مانسب المكافبة ك 

 المصدر: )الباحث(، لتطبيؽ قيـ العمارة التراثية
 

 العمػارة ثيػة فػي، لتطبيػؽ القػيـ المعماريػة التراتخطيطيػةالقيػاس المؤشػرات ل نسب الثقػؿ تحديد، (3-7جدول )
 (.الباحث)المصدر بحسب نتائج المقاببلت الشخصية، ،المعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 
الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %51.14 %56.82 %18.18 %9.09 التنوع التخطيطي ضمف الوحدة.

 %61.36 %40.91 %27.27 %20.45 اختيار الموقع و العبلقة مع المحيط.

 %51.12 %44.44 %17.78 %15.56 النسيج الحضري المترابط والحؿ المتضاـ.

 %78.34 %6.67 %64.44 %26.67 التخطيط لمواجية الظروؼ المناخية.

 %64.44 %44.44 %26.67 %22.22 تدرج رتب الشوارع وأشكاليا.

براز الواجيات.  %55.56 %57.78 %17.78 %13.33 تغطية أجزاء مف الشوارع وا 

 %75.56 %8.89 %71.11 %17.78 توفر الخدمات والعبلقة مع المحيط.

 %78.90 %6.67 %53.33 %35.56 توفر الحدائؽ والمساحات المفتوحة.

 %91.67 %8.89 %15.56 %75.56 تحقيؽ المتطمبات الدينية في التخطيط.

 %93.89 %0.00 %15.56 %82.22 مراعاة الجوانب الصحية والنفسية.
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  قياس تخطيطية محميةمف المقاببلت الشخصية، )مؤشرات  الثانيممخص نتائج تحميؿ الجزء 
 :(في العمارة المعاصرة لتطبيؽ القيـ المعمارية التراثية

ر التنػكع التخطيطػي مػمف اعتبػاعلػف  ،(%56.82)نسػبة ،بيػرة مػف المسػتجيبيف  لحػد مػا كافبػت -
المكافبػػػػة كجػػػػاءت ، الكحػػػدة فػػػػي الت،ػػػػكيف البصػػػرم كالفرا ػػػػي، مؤشػػػػران محليػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػارة التراثيػػػة

لـ يكافبكا علف ف مم (%15.91)، مبابؿ (%27.27) بنسبةالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف ك 
بة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران كبالنتيجة النياجية ،انت نس اعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس،

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(%51.14)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
اختيار المكقع كالعهقة مع اعتبار علف  ،(%40.91)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

كجاءت المكافبة كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف ، رة التراثية، مؤشران محليان لتطبيؽ العماالمحيط
ممػف لـػ يكافبػكا علػف اعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران للبيػػاس،  (%11.36)، مبابػؿ (%47.72)بنسػبة 

،انت نسبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي  ،كبالنتيجة النياجية
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(361.6%)المعاصرة ىك  العمارة المحلية

 
اعتبار كجكد نسيج حمرم مترابط علف  ،(%44.44)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

كجػػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، كحػؿ عمرانػي متمػاـ، مؤشػران محليػػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىػذا المحػكر  (%22.22)، مبابؿ (%33.34)قبؿ المستجيبيف بنسبة 

مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبار ىذا المحكر مؤشران لبياس تطبيؽ العمارة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(51.12%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبػػػار التخطػػػػيط لمكاجيػػػة الظػػػػركؼ علػػػػف  ،(%6.67)لمسػػػتجيبيف كافبػػػت لحػػػد مػػػػا نسػػػبة مػػػػف ا -

كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػػؿ ، المناخيػػػػػة، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%91.11)المستجيبيف بنسبة 

نػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،ا
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(78.34%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
كجػػػكد تػػػدرج فػػػي رتػػػب اعتبػػار علػػػف  ،(%44.44)كافبػػت لحػػػد مػػػا نسػػػبة ،بيػػرة مػػػف المسػػػتجيبيف  -

كجاءت المكافبة كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف ، التراثية، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة الشكارع
ممػػف لػـػ يكافبػػكا علػػف اعتبػػار ىػػذا المحػػكر مؤشػػران للبيػػاس،  (%6.66)، مبابػػؿ (%48.89)بنسػػبة 

كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػػي 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(64.44%)اصرة ىك العمارة المحلية المع
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اعتبار تغطية أجزاء مػف الشػكارع، علف  ،(%57.78)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

بػراز ،تػؿ الكاجيػات، مؤشػران محليػػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة كجػػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، كان
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىػذا المحػكر  (%11.11)، مبابؿ (%31.11)قبؿ المستجيبيف بنسبة 

مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبار ىذا المحكر مؤشران لبياس تطبيؽ العمارة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(55.56%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبار تكفر الخدمات كالعهقة مع المحيط علف  ،(%8.89)لمستجيبيف كافبت لحد ما نسبة مف ا -

كجػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػػة الشػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ ، الحمػػػػرم، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%88.89)المستجيبيف بنسبة 

اجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة للبيػػاس، كبالنتيجػػػة الني
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(75.56%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبػػػػار تػػػػػكفر الحػػػػداجؽ كالمسػػػػػاحات علػػػػف  ،(%6.67)كافبػػػػت لحػػػػد مػػػػػا نسػػػػبة مػػػػف المسػػػػػتجيبيف  -

كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ ، لعمػػػػػارة التراثيػػػػػةالمفتكحػػػػة، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ ا
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%4.44)، مبابؿ (%88.89)المستجيبيف بنسبة 

للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(78.90%)ية المعاصرة ىك التراثية في العمارة المحل

 
اعتبػػار تحبيػػػؽ المتطلبػػات الدينيػػة فػػػي علػػف  ،(%6.67)كافبػػت لحػػد مػػػا نسػػبة مػػف المسػػػتجيبيف  -

كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ ، التخطػػػػيط، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ العمػػػػارة التراثيػػػػػة
تيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران ، كبالن(%91.12)المسػتجيبيف بنسػبة 

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(91.67%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
اعتبػػػار مراعػػػاة الجكانػػػب الصػػػػحية علػػػف  ،(%97.78)كافبػػػت  البيػػػة المسػػػتجيبيف بنسػػػبة ،بيػػػػرة  -

كجػػػػاءت عػػػػدـ المكافبػػػػة مػػػػف قبػػػػػؿ ، ، مؤشػػػػران محليػػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػةكالنفسػػػػية فػػػػي التخطػػػػيط
، كبالنتيجػػة النياجيػػة ،انػػت نسػػبة الثبػػؿ دعتبػػار ىػػذا المحػػكر مؤشػػران (%2.22)المسػتجيبيف بنسػػبة 

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(93.89%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
:  م درجػػػة تعتبػػػر المعػػػػايير محميػػػػة فػػػي العمػػػارة المعاصػػػرة تصػػػميميةمؤشػػػرات قيػػػاس  -لثػػػا  ثا

 مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة. ،التالية التصميمية
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المحور األول: مراعاة القٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة فً التصمٌم.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
لبػيـ المعماريػة التراثيػة، كافبت النسبة ال،بيرة جػدان مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ ا

لمػػا يشػػػ،لو مػػػف التػػػزاـ دينػػػي، كحفػػاظ علػػػف خصكصػػػية ا فػػػراد كاحتػػػراـ لعػػادات كتباليػػػد المجتمػػػع، ممػػػا يسػػػتلـز مػػػف 
المصػػػمـ أف يراعػػػػي ىػػػذه البيمػػػػة، للكصػػػكؿ  فمػػػػؿ الظػػػركؼ التػػػػي تػػػدعـ مػػػػماف تميػػػز المنػػػػتج المعمػػػارم بأداجػػػػو 

 .الكظيفي، كىك ما يؤيده الباحث أيمان 

المحور الثانً: تحقٌق الخصوصٌة وفصل العام عن الخاص.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
ؽ ،افة مجتمع البحػث مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، كاف

 .لما يش،لو مف أىمية ،بيرة، كم،ملة لما جاء في المحكر ا كؿ
 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثالث مف المبابهت الشخصية، المحكر ا كؿ كالثاني.(3-13شكؿ )

 احث(المصدر: )الب
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المحور الثالث: تلبٌة االحتٌاجات الوظٌفٌة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافؽ ،افة مجتمع البحػث مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، 

تش،ؿ أىمية ،برل، نظران للظركؼ المحليػة السػاجدة، كخاصػة الظػركؼ ادقتصػادية فػه  ةالكظيفيفتلبية ادحتياجات 
 .ني كمنشآت د تحبؽ الكظيفة المطلكبة منيات،لفة مبا يتببؿللكاقع المحلي أف يم،ف 

المحور الرابع: تطبٌق المعالجات البٌئٌة فً التصمٌم.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافؽ ،افة مجتمع البحػث مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، 
لمػػا تحملػػو تبنيػػػة كأف،ػػار التصػػػميـ البيجػػي مػػف قيمػػػة تصػػميمية معاصػػػرة ،بيػػرة، فبػػد ازداد ادىتمػػػاـ خػػهؿ السػػػنكات 

لف مف البػرف الحػادم كالعشػريف، بمفيػـك العمػارة الخمػراء كالتصػميـ المسػتداـ، فانع،سػت تلػؾ المفػاىيـ فػي  راء ا ك 
المسػتجيبيف خػػهؿ المبػػابهت، كيعتبػػر ذلػػؾ مؤشػػران ميمػػان لمػػركرة التر،يػػز علػػف ىػػذه البيمػػة المعماريػػة فػػي العمػػارة 

 .المحلية المعاصرة
 ث مف المبابهت الشخصية، المحكر الثالث كالرابع.، نتاجج تحليؿ الجزء الثال(3-14شكؿ )

 المصدر: )الباحث(
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تحقٌق القٌم الجمالٌة، كالنسب والتجرٌد، واإلٌقاع، والتربٌع  المحور الخامس: 

والتكعٌب،.......

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافػؽ ،افػػة مجتمػع البحػػث مػف المسػػتجيبيف تبريبػان، علػػف اعتبػػار ىػذا المؤشػػر مبياسػان محليػػان لتطبيػؽ البػػيـ المعماريػػة 

،ػػكف ىػػذه البػػيـ الجماليػػة التراثيػة، لمػػا تعنيػػو البػػيـ الجماليػػة مػػف قيمػػة بصػػرية تثيػر اىتمػػاـ المتلبػػي، خاصػػة عنػػدما ت
 .تخاطب العبؿ كالكجداف معان 

المحور السادس: استخدام العناصر المعمارٌة التراثٌة كاألقواس واألعمدة، والقباب، 

والعقود، والزخارف،........

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافؽ أ،ثر مف نصؼ المستجيبيف لحد ما، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، 
ممػػػا يشػػػ،ؿ رافعػػػة كدعمػػػان لفرمػػػػية البحػػػث كتكجياتػػػو فػػػي عػػػدـ اشػػػػتراط اسػػػتخداـ العناصػػػر المعماريػػػة التراثيػػػة فػػػػي 

،مػػػػا كافػػػػؽ علػػػػف اعتبػػػػار اسػػػػتخداـ العناصػػػػر المعماريػػػػة التراثيػػػػة مؤشػػػػران محليػػػػان ربػػػػػع كاجيػػػػات العمػػػػارة المعاصػػػػرة، 
المسػتجيبيف، كجػاءت مػكافبتيـ مبػررة ب،ػكف اسػتخداـ تلػؾ العناصػر البصػرية بطريبػة مبننػة ككظيفيػة يعطػي المتلبػػي 

ي لػـػ تتػػردد نسػػبة مػػػف المسػػتجيبيف فػػي عػػدـ المكافبػػػة اسػػتمرارية للػػذا،رة البصػػرية التراثيػػػة، ك،مػػا يظيػػر الرسػـػ البيػػػان
 .علف استخداـ العناصر التراثية في العمارة المحلية المعاصرة

 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثالث مف المبابهت الشخصية، المحكر الخامس كالسادس.(3-15شكؿ )
 المصدر: )الباحث(
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المحور السابع: مواكبة التطور والجدٌد فً مواد البناء، والتقنٌات المعاصرة فً 

اإلنشاء والتشطٌب.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 43 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة،  كافؽ ،افة مجتمع البحػث مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار

،ػػكف المػػكاد كالخامػػات كتبنيػػات اانشػػػاء ىػػي عمػػاد تطػػكر العمػػؿ المعمػػػارم، كانع،ػػاس لمعاصػػرة المنػػتج المعمػػػارم 
 .للزمف الذم أنتجو

المحور الثامن: االهتمام بالفراغ الداخلً ومكوناته.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
ليػػان لتطبيػؽ البػػيـ المعماريػػة كافػؽ ،افػػة مجتمػع البحػػث مػف المسػػتجيبيف تبريبػان، علػػف اعتبػػار ىػذا المؤشػػر مبياسػان مح

التراثيػػة، ،ػػػكف الفػػراغ الػػػداخلي بم،كناتػػو ىػػػك الكعػػاء كالمحتػػػكل ل،افػػة ا نشػػػطة اانسػػانية، كانع،ػػػاس صػػري  لمػػػدل 
 .تطكر البيـ المعاصرة، المنتجة للعمؿ المعمارم

 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثالث مف المبابهت الشخصية، المحكر السابع كالثامف.(3-16شكؿ )
 المصدر: )الباحث(
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المحور التاسع: دراسة تشكٌلٌة ووظٌفٌة لالمتداد والتوسع المستقبلً للمبانً 

المعاصرة.

عدد المستجٌبٌن لهذا المحور هو 45 شخصٌة.
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أوافق بشدة %أوافق %أوافق لحد ما %ال أوافق %ال أوافق مطلقاً %

 
كافؽ ،افة مجتمع البحػث مػف المسػتجيبيف، علػف اعتبػار ىػذا المؤشػر مبياسػان محليػان لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة، 
،ػػكف طبيعػػة اانشػػاء المحلػػػي  البػػان مػػا يبػػـك علػػػف مرحليػػة التنفيػػذ، كحتػػف د تظيػػػر ا عمػػاؿ المعماريػػة المعاصػػػرة 

،ػػػاف مػػف المػػركرم دراسػػة تشػػ،يلية لمراحػػػؿ التكسػػع كادمتػػداد ا فبػػي كالرأسػػي، فػػػي  يػػر متزنػػة بصػػريان ككظيفيػػان، 
 .ا عماؿ المعمارية المعاصرة

 ، نتاجج تحليؿ الجزء الثالث مف المبابهت الشخصية، المحكر التاسع.(3-17شكؿ )
 المصدر: )الباحث(

 
 

يمية، لتطبيػؽ القػيـ المعماريػة التصػمقيػاس الالنقػاش حػوؿ مؤشػرات  تذكير بمضموف محاور، (3-8جدول )
 (.الباحث)المصدر ،المعاصرة المحمية العمارة التراثية في

 مضموف ومحتوى المحور محاور الحوار
 القيـ الدينية واالجتماعية في التصميـ. المحكر ا كؿ

 الخصوصية وفصؿ العاـ عف الخاص. الثانيالمحكر 

 تمبية االحتياجات الوظيفية. ثالثالمحكر ال

 تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ. رابعالمحكر ال

 تحقيؽ القيـ الجمالية: كالنسب والتجريد، واإليقاع، والتربيع والتكعيب، ..... خامسالمحكر ال

اسػػػتخداـ العناصػػػر المعماريػػػة التراثيػػػة كػػػاألقواس واألعمػػػدة، والقبػػػاب، والعقػػػود،  سادسالمحكر ال
 والزخارؼ ...

واكبػػػة التطػػػور والجديػػػد فػػػي مػػػػواد البنػػػاء والتقنيػػػات المعاصػػػرة فػػػي اإلنشػػػػاء م سابعالمحكر ال
 والتشطيب.

 االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو. ثامفالمحكر ال

 دراسة تشكيمية ووظيفية لبلمتداد والتوسع المستقبمي لممباني المعاصرة. لتاسعالمحكر ا
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نسب  الموافقة بشدة  بحسب المحاور التي تمت مناقشتها في الجزء الثالث من المقابالت 

الشخصية ألي درجة تعتبر هذه المعايير التصميمية مؤشرات قياس محلية لتطبيق القيم 

المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة

التاسع 48.89%

الثامن 46.67%

السابع 41.86%

السادس 6.67%

الخامس 40.00%

الرابع 60.00%

الثالث 62.22%

الثانً 71.11%

األول 71.11%
المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

 
حػاكر مؤشػػرات البيػػاس التصػػميمية، كتظيػػر النتػػاجج أف النسػػبة يكمػ  الرسػـػ البيػػاني، نسػػب المكافبػػة بشػػدة علػػف م

ا ،بػر مػػف اآلراء كافبػت بشػػدة علػػف المحػاكر ا كؿ كالثػػاني كالثالػػث، كالرابػع، ،مؤشػػرات قيػػاس محليػة لبػػيـ العمػػارة 
اره التراثيػة، أمػػا بػػاقي المحػاكر فبػػد تباربػػت فػػي نسػب المكافبػػة بشػػدة، مػا عػػدا المحػػكر السػػادس لـػ يكافػػؽ علػػف اعتبػػ

مؤشػػران محليػػان لبيػػاس البػػػيـ المعماريػػة التراثيػػة إد نسػػػبة قليلػػة، كىػػك المحػػكر المتعلػػػؽ باسػػتخداـ العناصػػر المعماريػػػة 
التراثيػػة، فػػي العمػػػارة المعاصػػرة كىػػك مػػػا يشػػ،ؿ دعمػػان لتكجيػػػات البحػػث كفرمػػيتو فػػػي إحيػػاء البػػيـ كالممػػػمكف، د 

 .هؿ الحكارات معيـا ش،اؿ كالرمكز، كىك ما كافبو  راء المستجيبيف خ
نسب  الموافقة  بحسب المحاور التي تمت مناقشتها في الجزء الثالث من المقابالت الشخصية 

ألي درجة تعتبر هذه المعايير التصميمية مؤشرات قياس محلية لتطبيق القيم المعمارية 

التراثية في العمارة المعاصرة

األول 17.78%

%48.89التاسعالثانً 28.89%

الثامن 48.89%

السابع 53.49%

السادس 20.00% الخامس 51.11%

الرابع 37.78%

الثالث 35.56%

المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

 
تباربػػت  ، كتظيػر النتػاجج أف النسػبيكمػ  الرسـػ البيػاني، نسػب المكافبػة علػف محػػاكر مؤشػرات البيػاس التصػميمية

خاصػػػة بػػالعكدة للرسػػـػ البيػػاني السػػابؽ نهحػػػظ تبػػادؿ ا دكار بػػػيف المحػػاكر المختلفػػة فيمػػػا بينيػػا مػػػف  ،المكافبػػة فػػي
لػـػ يكافػػؽ علػػف اعتبػػاره مؤشػػران محليػػان لبيػػاس البػػيـ المعماريػػة فالمحػػكر السػػادس  مػػاأ، خػػهؿ المكافبػػة كالمكافبػػة بشػػدة

 .خمس المستجيبيف خهؿ الحكارات معيـالتراثية إد نسبة 
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نسب الموافقة لحد ما  بحسب المحاور التي تمت مناقشتها في الجزء الثالث من المقابالت 

الشخصية ألي درجة تعتبر هذه المعايير التصميمية مؤشرات قياس محلية لتطبيق القيم 

المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة

الثالث 2.22%

الثانً 0.00%

السادس 57.78%

األول 8.89%
التاسع 2.22%

الثامن 2.22%

السابع 4.65%
الرابع 2.22%

الخامس 6.67%

المحور األول

المحور الثانً

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس 

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

المحور التاسع

 
يكمػػ  الرسػـػ البيػػػاني، نسػػب المكافبػػػة لحػػد مػػا علػػػف المحػػكر السػػػادس، كىػػك المحػػكر المتعلػػػؽ باسػػتخداـ العناصػػػر 

المعاصػرة، كلـػ تظيػر فػركؽ ،بيػرة بػيف المحػاكر ا خػرل فػي نسػب المكافبػة لحػد مػا، المعماريػة التراثيػة، فػي العمػارة 
 بحسب  راء المستجيبيف خهؿ المبابهت معيـ.

، نتػػػػاجج تحليػػػػؿ الجػػػزء الثالػػػػث مػػػػف المبػػػػابهت الشخصػػػية، نسػػػػب المكافبػػػػة بشػػػػدة (3-18شػػػػكؿ )
انيػػػة اعتبارىػػػا مؤشػػػرات كالمكافبػػة، إمػػػافة للمكافبػػػة لحػػػد مػػا علػػػف المحػػػاكر التصػػػميمية كمػػدل إم،

 المصدر: )الباحث(، قياس محلية لتطبيؽ قيـ العمارة التراثية
 

 العمػارة التصػميمية، لتطبيػؽ القػيـ المعماريػة التراثيػة فػيقيػاس المؤشػرات ل نسب الثقؿ تحديد، (3-9جدول )
 (.الباحث)المصدر ، بحسب نتائج المقاببلت الشخصية،المعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 
الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %88.89 %8.89 %17.78 %71.11 القيـ الدينية واالجتماعية في التصميـ.

 %92.78 %0.00 %28.89 %71.11 الخصوصية وفصؿ العاـ عف الخاص.

 %90.00 %2.22 %35.56 %62.22 ات الوظيفية.تمبية االحتياج

 %89.45 %2.22 %37.78 %60.00 تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ.

تحقيػؽ القػػيـ الجماليػة: كالنسػػب والتجريػػد، 
 واإليقاع، والتربيع والتكعيب، .....

40.00% 51.11% 6.67% 81.67% 

اسػػػػػتخداـ العناصػػػػػر المعماريػػػػػة التراثيػػػػػة 
   ....مدة، والقباب، والعقود،كاألقواس واألع

6.67% 20.00% 57.78% 50.56% 

 %84.30 %4.65 %53.49 %41.86 والتشطيبالبناء  وتقنيات التطور في مواد

 %84.45 %2.22 %48.89 %46.67 االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو.

دراسة تشػكيمية ووظيفيػة لبلمتػداد والتوسػع 
 المستقبمي لممباني المعاصرة.

48.89% 48.89% 2.22% 86.67% 
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قياس تصميمية محمية في مف المقاببلت الشخصية، )مؤشرات  الثالثممخص نتائج تحميؿ الجزء 
  :(العمارة المعاصرة

، البػيـ الدينيػة كادجتماعيػػةاعتبػػار علػف  ،(%8.89)مػػف المسػتجيبيف  قليلػةكافبػت لحػد مػػا نسػبة  -
ءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػف قبػؿ المسػتجيبيف بنسػبة كجػا، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثيػة

ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجػة  (%2.22)، مبابؿ (88.89%)
النياجيػػة ،انػػت نسػػػبة الثبػػؿ دعتبػػػار ىػػذا المحػػػكر مؤشػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػارة التراثيػػػة فػػي العمػػػارة 

 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(988.8%)المحلية المعاصرة ىك 
 
علػػف اعتبػػار مراعػػاة  ،(%100)كجػاءت المكافبػػة كالمكافبػػة الشػػديدة مػػف قبػؿ المسػػتجيبيف بنسػػبة  -

 ،الخصكصية كفصؿ العاـ عف الخاص، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية في التصميـ المعمارم
المحػكر مؤشػران لبيػػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػػي كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػػؿ دعتبػار ىػذا 

 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(92.78%)العمارة المحلية المعاصرة ىك 
 
اعتبار تلبية ادحتياجػات الكظيفيػة، علف  ،(%2.22)كافبت لحد ما نسبة قليلة مف المستجيبيف  -

كجػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، رممؤشػران محليػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي التصػميـ المعمػا
، كبالنتيجػػة النياجيػػة ،انػػت نسػػبة الثبػػؿ دعتبػػار ىػػذا المحػػػكر (%97.78)قبػػؿ المسػػتجيبيف بنسػػبة 

بحسػب نتػاجج  ،(90.00%)مؤشران لبياس تطبيؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 اآلراء كالحكارات.

 
تطبيؽ المعالجات البيجية في اعتبار علف  ،(%2.22)ة مف المستجيبيف كافبت لحد ما نسبة قليل -

كجاءت المكافبة كالمكافبة الشػديدة مػف قبػؿ ، ، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثيةالتصميـ المعمارم
، كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران (%97.78)المسػتجيبيف بنسػبة 

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(89.45%)بيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك لبيػاس تط
 كالحكارات.

 
اعتبػػار تطبيػػؽ البػيـ الجماليػػة فػػي علػف  ،(%6.67)كافبػت لحػػد مػا نسػػبة قليلػػة مػف المسػػتجيبيف  -

ة الشػديدة مػف قبػؿ كجاءت المكافبة كالمكافب، التصميـ المعمارم، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%91.11)المستجيبيف بنسبة 

للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة 
 اء كالحكارات.بحسب نتاجج اآلر  ،(81.67%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 
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استخداـ العناصر المعمارية اعتبار علف  ،(%57.78)مف المستجيبيف  ،بيرةكافبت لحد ما نسبة  -
كجػػػاءت المكافبػػػة كالمكافبػػػة ، فػػػي التصػػػميـ المعمػػػارم، مؤشػػران محليػػػان لتطبيػػػؽ العمػػػارة التراثيػػة التراثيػػة

لـػ يكافبػكا علػف اعتبػار  ممف (%15.55)، مبابؿ (%26.67)الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 
ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسػبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػاس 

بحسػػػػػب نتػػػػػػاجج اآلراء  ،(50.56%)تطبيػػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػػارة المحليػػػػػة المعاصػػػػػرة ىػػػػػك 
الميػػؿ لف،ػػر إحيػػاء قػػػيـ  إلػػػف ،كالحػػكارات، كىػػك مػػا يؤشػػر علػػػف تكجػػو العديػػد مػػف اآلراء المتخصصػػة

أ،ثػػػػر مػػػػف التر،يػػػػز علػػػػف استحمػػػػار رمػػػػكز كعناصػػػػر معماريػػػػة تراثيػػػػة،  ،كممػػػمكف العمػػػػارة التراثيػػػػة
م،انيػػة  دخاليػا علػػف التصػػميـ المعمػػارم المعاصػػر، كىػػك مػا يؤشػػر علػػف صػػحة فرمػػية البحػػث، كان كان

 تحبيؽ ىدفو البحثي.
اعتبػػار مكا،بػػة التطػػػكر فػػي مػػػكاد علػػػف  ،(%4.65)كافبػػت لحػػد مػػػا نسػػبة قليلػػة مػػػف المسػػتجيبيف  -

، التصميـ المعمارم، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثيػة مرحلة كتبنيات اانشاء، كالتشطيب خهؿ
، كبالنتيجة النياجية ،انت (%95.35)كجاءت المكافبة كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

بيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة نسبة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران ل
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(84.30%)ىك 
 
اعتبػػار ادىتمػػاـ بػػالفراغ الػػػداخلي علػػف  ،(%2.22)كافبػػت لحػػد مػػا نسػػبة قليلػػة مػػف المسػػتجيبيف  -

كجػػاءت المكافبػػة ، ثيػةالتصػميـ المعمػػارم، مؤشػػران محليػان لتطبيػػؽ العمػػارة الترا مرحلػػة كم،كناتػو خػػهؿ
ممػف لـػ يكافبػكا علػف  (%2.22)مبابػؿ ، (%95.56)كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران اعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس، 
بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(.4584%)ىػك لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة 

 كالحكارات.
مػػػػركرة دراسػػػة التكسػػػػع اعتبػػػار علػػػػف  ،(%2.22)كافبػػػت لحػػػد مػػػػا نسػػػبة قليلػػػػة مػػػف المسػػػتجيبيف  -

، التصػميـ المعمػارم، مؤشػران محليػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة مرحلػة خػهؿ كادمتداد المستببلي للمباني
، كبالنتيجة النياجية ،انت (%97.78)المستجيبيف بنسبة  كجاءت المكافبة كالمكافبة الشديدة مف قبؿ

نسبة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(86.67%)ىك 

يمية، بحسب أكلكيات كعليو كبنتيجة عامة تعيد الدراسة ترتيب مؤشرات البياس التخطيطية كالتصم
اعتبارىا مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ قيـ العمارة التراثية، في العمارة المحلية المعاصرة، بنػاءن علػف 

ا ،ػاديمييف، كالمعمػارييف العػامليف  النتاجج كالبيانات المستخلصة مػف  راء المتخصصػيف المعمػارييف
 يف:في المؤسسات العامة كالخاصة، مف خهؿ الجدكليف التالي
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 العمػػارة ، لتطبيػؽ القػػيـ المعماريػػة التراثيػة فػػيتخطيطيػػةالقيػػاس المؤشػرات ترتيػػب تنػػازلي ل، (3-10جددول )
 (.الباحث)المصدر نسب الثقؿ الناتجة،بحسب ، بحسب نتائج المقاببلت الشخصية، و المعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الث
(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %93.89 %0.00 %15.56 %82.22 مراعاة الجوانب الصحية والنفسية.

 %91.67 %8.89 %15.56 %75.56 تحقيؽ المتطمبات الدينية في التخطيط.

 %78.90 %6.67 %53.33 %35.56 توفر الحدائؽ والمساحات المفتوحة.

 %78.34 %6.67 %64.44 %26.67 يط لمواجية الظروؼ المناخية.التخط

 %75.56 %8.89 %71.11 %17.78 توفر الخدمات والعبلقة مع المحيط.

 %64.44 %44.44 %26.67 %22.22 تدرج رتب الشوارع وأشكاليا.

 %61.36 %40.91 %27.27 %20.45 اختيار الموقع و العبلقة مع المحيط.

براز الواجيات.تغطية أجزاء مف الشو   %55.56 %57.78 %17.78 %13.33 ارع وا 

 %51.14 %56.82 %18.18 %9.09 التنوع التخطيطي ضمف الوحدة.

 %51.12 %44.44 %17.78 %15.56 النسيج الحضري المترابط والحؿ المتضاـ.

 
 العمػػارة ة فػيالتصػػميمية، لتطبيػؽ القػػيـ المعماريػة التراثيػػقيػاس المؤشػػرات ترتيػػب تنػازلي ل، (3-11جددول )
 (.الباحث)المصدر نسب الثقؿ الناتجة،بحسب  ، بحسب نتائج المقاببلت الشخصية، والمعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 
الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %92.78 %0.00 %28.89 %71.11 عف الخاص.الخصوصية وفصؿ العاـ 

 %90.00 %2.22 %35.56 %62.22 تمبية االحتياجات الوظيفية.

 %89.45 %2.22 %37.78 %60.00 تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ.

 %88.89 %8.89 %17.78 %71.11 القيـ الدينية واالجتماعية في التصميـ.

لتوسػع دراسة تشػكيمية ووظيفيػة لبلمتػداد وا
 المستقبمي لممباني المعاصرة.

48.89% 48.89% 2.22% 86.67% 

 %84.45 %2.22 %48.89 %46.67 االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو.

 %84.30 %4.65 %53.49 %41.86 التطور في مواد وتقنيات البناء والتشطيب

تحقيػؽ القػػيـ الجماليػة: كالنسػػب والتجريػػد، 
 يب، .....واإليقاع، والتربيع والتكع

40.00% 51.11% 6.67% 81.67% 

اسػػػػػتخداـ العناصػػػػػر المعماريػػػػػة التراثيػػػػػة 
 ...كاألقواس واألعمدة، والقباب، والعقود، 

6.67% 20.00% 57.78% 50.56% 
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 :الثالثخبلصة الفصؿ 
بػػيف قػيـ العمػػارة التراثيػة كظػػركؼ مػا بعػػد  جدليػػة العهقػة ،تناكلػت الدراسػػة خػهؿ الفصػػؿ الثالػث

مػػع التطػرؽ لمظػػاىر تػأثير اتجاىػػات معماريػة، سػػادت خػهؿ عصػػر مػا بعػػد الحداثػة علػػف  الحداثػة،
بحيػث ت،كنػت مػا سػمي بأزمػة اليكيػة المعماريػة،  ش،ؿ اانتاج المعمارم، كتكجيات العمػارة التراثيػة،

 باامػػػافة لتسػػكد تشػػ،يهت معماريػػة متػػأثرة بأنمػػاط العمػػارة الغربيػػة، كبعمػػيا تػػأثر بالعمػػارة التراثيػػة،
كمػركرة التعبيػر مػف خػهؿ البػيـ المعماريػة عػػف  لتكمػي  مفيػـك ادسػتمرارية الحمػارية فػي العمػارة،

تكظيػؼ إم،انػات العصػر، لتنتبػؿ  البيجة الطبيعية كادجتماعية، كحتف المناخية، مع ادحتفاظ بمبػدأ
جػػارب الدراسػة بعػػد ذلػؾ للحػػديث عػػف ،ػؿ مػػف الشػػ،ؿ كالممػمكف فػػي العمػػارة التراثيػة، كتستحمػػر ت

، لتصؿ الدراسة خػهؿ ىػذا الفصػؿ لمرحلػة ميمػة كىػي ا داة معاصرة احياء البيـ كالتراث المعمارم
البحثيػػة، المتمثلػػػة بػػػإجراء مبػػابهت شخصػػػية مػػػع مجمكعػػػة مػػف المعمػػػارييف ا ،ػػػاديمييف كالمينيػػػيف، 

ماـ لتحبيؽ بيدؼ التأ،د مف أىمية مكمكع الدراسة، كصحة الفرمية البحثية، كالتحرؾ بخطكات لأل
أىػداؼ الدراسػة، ،مػا أسػيمت نتػاجج المبػابهت الشخصػية بتحديػد مؤشػرات قيػاس محليػة، تخطيطيػػة 
كتصػميمية، لمػػدل تطبيػؽ البػػيـ المعماريػة التراثيػػة فػي العمػػارة المحليػة المعاصػػرة، مػف خػػهؿ تحليػػؿ 

نتاجج تلؾ الرسكمات،  نتاجج الحكارات، كتفريغيا برسكمات بيانية، كالتنكيو كمهحظة ما تعنيو كتمثلو
كصػػكدن لتحديػػد ترتيػػب لمؤشػػرات قيػػاس تخطيطيػػة كتصػػميمية، أجمػػع علييػػا المسػػتجيبيف للمبػػابهت 
الشخصػية، دعتبارىػا مؤشػػرات قيػاس محليػػة لتطبيػؽ البػيـ المعماريػػة التراثيػة فػػي العمػارة المعاصػػرة، 

 .(3-11)ك  (3-10)كىك ما نتج في الجداكؿ، 
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 :تمييد
المتمثؿ  ،إلف البناء علف ما تـ استعرامو في الجزء النظرم ،تنتبؿ الدراسة في ىذا الفصؿ

كأىميػػة التػراث، كالتعػػرؼ علػػف  ،مػارةالتػراث كا صػػالة كالمعاصػرة فػػي الع اىيـمفػػ علػف بإلبػاء المػػكء
مفيػـك البػيـ كأنػكاع البيمػة فػي العمػارة التراثيػة، كجدليػػة العهقػة مػا بػيف التػراث المعمػارم كظػركؼ مػػا 
بعػػد الحداثػػة إمػػافة اجػػػراء العديػػد مػػف المبػػػابهت الشخصػػية مػػع أعػػػهـ العمػػارة المحليػػة كأصػػػحاب 

كالتكجيػات المتعلبػة بمكمػػكع  اآلراءد مختلػؼ للكقػػكؼ عنػ ،الف،ػر المعمػارم التخطيطػي كالتصػميمي
 ،مبنية علف مبدأ البياس بمعايير محددة ،ةينتباؿ إلف ترجمة عملية كاقعله ،لو ييدؼ الدراسة، كىذا

اليػدؼ ىػػك ك تـػ التطػرؽ ليػا أثنػاء ادسػتعراض النظػرم كاللبػاءات أثنػاء إجػراء المبػابهت الشخصػية، 
مسػػتكحاة مػػف البػػيـ المعماريػػة  ،ت تراعػػي معػػايير إنسػػانيةإطػػار كمحػػددا ذك ،مبتػػرح إحيػػاجي صػػيا ة

التراثيػػة كمعػػايير ركح العصػػر، كمػػزج ىػػذه المعػػػايير فػػي عمليػػة تخطيطيػػة كتصػػميمية كاحػػدة بيػػػدؼ 
بؽ الدراسة جانبان عمليان يخدـ الكاقع اانساني، كبذلؾ تحك الكصكؿ لهتزاف المادم كالعاطفي كالنفسي 

كالػػذم يم،ػػف البيػػاس عليػػػو كتطبيبػػو فػػي التجمعػػات العمرانيػػػة  ،ينػػة  ػػػزةالمحلػػي للعمػػراف كالعمػػارة لمد
المػدف الفلسػطينية مػف أقػدـ التجمعػات السػ،انية الحمػارية عبػر التػاريخ  ك،كف، الفلسطينية المختلفة

كتميػػزت فلسػػػطيف  ،الفلسػػطينيكف كأجػػدادىـ ال،نعػػانيكف ،، حيػػث أنشػػأ معظػـػ المػػدف كالبػػػرلاانسػػاني
خيا كخصكبة أرامييا، كنمت المدف كالبرل إمػا ،مػدف جبليػة ،البػدس كنػابلس بتنكع تماريسيا كمنا

كحيفا كع،ا كعسػبهف، كتعتبػر التجمعػات العمرانيػة  فأك ساحلية ،غزة كخاف يكنس ،كراـ ا كالناصرة
م،انات قطاع البناء كالتشييد ،الفلسطينية منسجمة مف حيث الطابع المعمارم سكاء علف الصعيد  ،كان

للتشابو في الديانة كالثبافة كاللغة كالتاريخ المشترؾ، لذا سينع،س مبترح إحيػاء  ،ك ااقليميالمحلي أ
نمػا يم،ػف ادسػتفادة مػف نتاججػو كتطبيبيػا علػف  ،البيـ المعمارية التراثيػة لػيس فبػط علػف مدينػة  ػزة كان

قليميان.  الكاقع المعمارم المعاصر محليان كان
 

 :(69)طاعياعف مدينة غزة وق نبذة تاريخية  4-1
 مكقعيػػػا إلػػػف يعػػػكد ىػػػذاك  الغػػػزاة المحتلػػيف مػػػف عػػػدد ،السػػنيف  دؼ عبػػػر فلسػػػطيف علػػػف مػػر

 الحمػػػارات مػػف ل،ثيػػػر عبػػكر كنبطػػة ،كأفريبيػػػا  سػػيا قػػػارتي بػػيف كصػػؿ حلبػػػة ،كنيػػا ،ادسػػتراتيجي
 الخػػػػط علػػػػف اعتبػػػار أنيػػػا ،،بيػػػرة كعسػػػ،رية اسػػػػتراتيجية م،انػػػة كقػػػعمال ىػػػػذا منحيػػػا حيػػػث ،البديمػػػة
 ميػدانان  جعليػا ممػا ،الخاصرة المصػرية عف للدفاع المتبدـ كالمكقع ،شمادن  الشاـ عف للدفاع يا مام
 لمجػات فلسػطيف العثمانية اامبراطكرية ح،مت، فكالحديث البديـ العالـ قكل لمعظـ للصراع كساحة
تػػآمر ، الػذم البريطػػاني هنتػدابل لتخمػع فلسػطيف بعػػدىا ،فا كلػػ العالميػة الحػػرب كلغايػة السػنيف

                                                 
التػػػاريخ كحتػػف أحػػػداث السػػػاعة طػػارؽ السػػػكيداف، فلسػػطيف التػػػاريخ المصػػػكر، دراسػػة تاريخيػػػة متسلسػػػلة منػػذ بػػػدء  -69

 ـ.2004بالصكر، 
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 ـ1948 عػػاـ بػػيف للح،ػـػ المصػػرم لتخمػػع  ػػزة كقطاعيػػا ،ـ1948كسػػلـ فلسػػطيف للصػػياينة عػػاـ 
الغربيػة ،انػت تحػػت  ة، أمػا مػا يعػرؼ بالمػفالصػػييكني العػدك مػف احتهلػو تـػ حػيف ،ـ1967 كعػاـ

مػػػف قبػػػػؿ  ،ـ1967إلػػػػف أف تػػـػ احتهليػػػا مػػػع مدينػػػػة البػػػدس عػػػاـ  ،إدارة الممل،ػػػة ا ردنيػػػة الياشػػػمية
 إلييػػػا انتبلػػت أكسػػلك اتفػػاؽ بعػػػد ،ـ1994 عػػاـ الفلسػػطينية الكطنيػػة السػػػلطة قػػدـك كبعػػد، ةالصػػياين
قطاع  عف جهء الصياينة تـ أف إلف ،مف قطاع  زة كالمفة الغربية ا جزاء بعض علف السيطرة

 عنػػػد  ػػػزة قطػػػاع يبػػػع، ك ـ2005 عػػاـ صػػػيؼ فػػػي الجانػػػب ا حػػادم ادنسػػػحاب بعػػػد ،بال،امػػػؿ  ػػزة
 يعتبػػرك  ،مربػع متػر ،يلػك 365 بحػكالي الحاليػة مسػاحتو كتبػدر ،لفلسػطيف غربػيال الجنػكبي الطػرؼ
  فلسطيني مليكف 1.64 أ،ثر يعيش حيث ،بالس،اف ازدحاماُ  في العالـ المناطؽ أ،ثر مف  زة قطاع
،تػػػاب محافظػػػػات قطػػػاع  ػػػزة ااحصػػػػاجي  نتػػػاجج حسػػػػب) ـ،2012حتػػػػف منتصػػػؼ عػػػاـ  ، ػػػزة فػػػي

 45 بػػػػ تبػدر س،انية ب،ثافة، ك (ااحصاء المر،زم الفلسطيني الصادر عف داجرة ،ـ2012 السنكم، 
 معػددت إلػف البطالة نسبة تصؿ حيث ،صعبة اقتصادية ظركؼ في يعيشكف الدكنـ، في شخص
 كالػػذم ،البطػػاع علػػف المت،ػرر كالعػػدكاف الخػػانؽ الحصػار بعػػد ا خيػػرة السػنكات فػػي خاصػػة ،عاليػة
 .ـ2013 ، كبداية عاـ ـ 2009 عاـ بداية في  زة علف الحرب أخره ،اف

 
 :(70)وتمقي الدراسة الضوء عمى التطورات التاريخية لمدينة غزة كالتالي

 ( ؽ.ـ 1200 - ؽ.ـ  3000العصر الكنعاني والفمسطيني:) 
ىنػػػػاؾ اخػػػتهؼ بػػػػيف ك  ،علػػػف يسػػػػمف طريػػػؽ حػػػكرس ،بدايػػػة ظيػػػكر مدينػػػػة  ػػػزة ،انػػػت ،نػػػػكاة صػػػغيرة

بدايػػة النشػػأة ،انػػت فػػي تػػؿ العجػػكؿ، كالبلػػدة البديمػػة،  أف كيعتبػػد ،المػؤرخيف فػػي بدايػػة نشػػأة المدينػػة
 .ان كميناء ا نثيدكف البديـ شماؿ  رب مدينة  زة حالي

 
 (ؽ.ـ - 65 ؽ.ـ  332)يثانيًا: العصر اإلغريق: 

كالطريؽ  ،أبكاب، كأنشغ ميناء ا نثيدكف 8في الفترة اا ريبية تطكرت المدينة كاتسعت كأصب  ليا 
كىػك جػزء مػػف الطريػؽ البػديـ بػػيف  ،يسػػمف شػارع السػدرة حاليػػا) لمدينػة كالمينػاء،الكاصػؿ بػيف مر،ػػز ا
 .(مر،ز المدينة كالميناء

 
  (ـ  638-ؽ.ـ 65)العصر الروماني البيزنطي: 

دمػرت نتيجػة زلػزاؿ  إلػف أف ،البػرنيف الثػاني كالثالػث المػيهدم خػهؿ ان تجاريػ ان  ػزة مر،ػز  ش،لت مدينة
علف شاطغ بحر  زة،  ،نة س،نية بعد ذلؾ في مكقع البهخية الحاليةالركماف مدي ، لينشأـ363 عاـ

                                                 
 13ـ، ص 1994سليـ عرفات المبيض، البنايات ا ثرية في  زة كقطاعيا، الييجة المصرية العامة لل،تاب،  -70

 .52كحتف ص 
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نشػأ الركمػاف مبػابر أ ،مػانسػبة إلػف المل،ػة الركمانيػة،  ،مدينة قسطنطينا سـا أطلؽ علف ىذه المدينة
 البلدية حاليان.مكقع مبنف  كىك ،قديمة عرفت باسـ تؿ الس،ف

 
  ـ(:1100 -ـ  637اإلسبلمي )الفتح 

معظػـػ شػكارع المدينػة حاليػا أنشػػأت ، ك مدينػة بعػد معر،ػػة داثنػيف قػرب المغػازم حاليػافػت  المسػلمكف ال
 ،شارع صهح الديف ك يره. ،في الفت  ااسهمي

 
  (:ـ 1517- ـ1100 )عصر الصميبييف والمماليؾ 

ادىتمػاـ بػػالعمراف، بكتميػز  ،كامػػحة كمعماريػة العصػر المملػػك،ي بػدايات تشػ،يؿ بيجػػة عمرانيػةشػيد 
المعػػػػالـ ، كمػػػػا زالػػػت بعػػػػض حػػػدكد المدينػػػػة المعركفػػػةالعمػػػراف خػػػػارج اد امتػػػػدحة المدينػػػة ك مسػػػػا لتتسػػػع

كالذم يعكد  رالحامر مثؿ الجامع العمرم ال،بي باقية حتف كقتناك  ،منذ تلؾ الفترةشاىدة   المعمارية
 جػامع ابػف عثمػػافك  حيػث ،ػاف معبػدان كثنيػان فػػي حببػة اا ريػؽ، ،تاريخػو  ،ثػر مػف ثهثػة أدؼ عػػاـ

 ك يرىا مف المعالـ المعمارية التاريخية. ،ةكالبيساري
 
  ـ( 1916- ـ1517)العيد العثماني: 

كالتػي  ،مثػؿ المسػاجد كالمبػاني السػ،نية ،المعػالـ كالشػكاىدشيدت الفترة العثمانية تجديػد كبنػاء بعػض 
،دليؿ  ادندثار،بحاجة إلف الحفاظ كالحماية مف  اكل،ني ،حتف اآلف كشاىدان  منيا باقيان ال،ثير ما زاؿ 

 .علف عمؽ المكركث الحمارم المحلي
 
  (:ـ 1948- ـ1917)االنتداب البريطاني 

الرمػاؿ الجنػكبي  اء حيػيشػليػتـ إنالمدينػة، كتكسػعت المدينػة  حدكدمعظـ  تغير بشيدت فترة ادنتدا
 .الحاليمبنف البلدية ك  ،النصر كمستشفف الزىكر فكالشمالي، كتـ إنشاء مستشف

 
 ـ( 1967- ـ1948) صريةالم اإلدارة: 

ممػا أدل إلػف اتسػػاعيا  ،مػف البػرل كالمػػدف المجػاكرة ـ تػدفؽ الهججػكف علػػف المدينػة1948بعػد حػرب 
 كقامػػػػػت اادارة ،الشػػػػػاطغ ػػػػػكث كتشػػػػغيؿ الهججػػػػػيف معسػػػػ،ر كأنشػػػػأت ك،الػػػػػة  ،المتسػػػػػارع كتطكيرىػػػػا
 العديد مف المدارس كالمباني اادارية في تلؾ الفترة. ية ببناءالمصر 

  
 ـ( 1994- ـ1967) الصييونيالحتبلؿ ا: 

ممػػا أمػػاؼ مسػػاحة ،بيػػرة لمدينػػة  ،كشػػارع النصػػر، تػـػ إنشػػاء حػػي الشػػيخ رمػكافخػهؿ ىػػذه الفتػػرة 
صػدار  ،كالتطػػكير كنتيجػة ادحػتهؿ ،ػػاف ىنػاؾ صػعكبة فػػي عمليػة البنػاء،  ػزة المطلكبػػة  الػرخصكان
بيػدؼ طمػس المػكركث  ،ريخيػة كا ثريػة،ما تـ تعمد إىماؿ مشاريع الحفاظ علف المبػاني التا، للبناء

ممػػػػػا يػػػػػػؤدم لحالػػػػػة إن،ػػػػػػار للحامػػػػػػر  ،امػػػػػعاؼ تمسػػػػػػؾ اانسػػػػػاف بمامػػػػػػيو ،الحمػػػػػارم كالتػػػػػػاريخي
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تطكير  في ىذا التدمير مف إىماؿ تبعإمافة إلف إ هؽ الشكارع كتدمير المنازؿ، كمما كالمستببؿ، 
 البنية التحتية.

 
 التقسيـ اإلداري لمدينة غزة وقطاعيا:  4-2

علف عزلت مدينة  زة كما اصطل  ، بعد فرض ادحتهؿ علف أرض فلسطيف التاريخية
ـ، ليتـ تبسيـ 1948) خط اليدنة( بعد عاـ  ،بناءان علف حدكد الخط ا خمر ،قطاع  زة تسميتو

 قطاع  زة إداريان ،ما يلي:
 5 ـ اادارم في عيد السلطة الفلسطينيةمحافظات  (.ـ1994، ، )اعتمد ىذا التبسي
 ،.برل المدف ىي مدينة  زة 
 ثمانية مخيمات لهججيف مكزعة علف محافظات قطاع  زة.، ك ثماني قرل 

 

 
، كمكقػػع قطػػػاع  ػػزة بالنسػػػبة الصػػكرة تكمػػػ  حػػدكد المحافظػػػات الخمسػػة فػػػي قطػػاع  ػػػزة

 لفلسطيف التاريخية
 .ـ2012 ،تاب محافظات قطاع  زة ااحصاجي السنكم،: المصدر ،(4-1شكؿ )

 
 :(71)المحافظات فيي كالتاليوعف تقسيـ 

 تعتبر ك ، (رالنص أُـ كقرية جباليا كمخيـ جباليا، دىيا بيت، حانكف بيت) تمـ: الشماؿ محافظة
 .لغزة كقطاعيا الشمالية البكابة المحافظةىذه 

 مدينػة ك الشػاطغ مخػيـ) ،،محافظػة حدكدىا ممف كيبع البطاع فمد ،برل تمـ:  زة محافظة 
 .(الديؾ جحرك ، المغراقة كقريتي، ـ1997 العاـ اجيابن بدء كالتي، الزىراء

 البػػػريج) ،المخيمػػػاتمجمكعػػػة مػػػف ك ، الػػػبل  ديػػر رجيسػػػية ىػػػي مدينػػػة كتمػػـػ: الكسػػػطف محافظػػة 
 .السلبا ككادم المصدر كقريتي، (الزكايدة، المغازم كمخيـ البل  كدير كالنصيرات

                                                 
 ـ.2007كزارة الح،ـ المحلي  –السلطة الكطنية الفلسطينية   -71
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 د مدينػػة  ػزة مػػف حيػػث كتػػأتي بعػ رجيسػة ،مدينػػة يػكنس خػػاف مدينػة تمػـػ: يػكنس خػػاف محافظػة
 الجديػػػدة كعبسػػاف ،ال،بيػػػرة كعبسػػاف سػػػييه كبنػػي البػػرارة)كىػػػي ،قػػرل 5ك المسػػاحة كعػػدد السػػػ،اف

 .(الفخارم كقرية يكنس خاف كمخيـ، كخزاعة
 فلسػطيف بكابػة كتعتبػر، مصػر حػدكد علػف، البطػاع جنػكب فػي رفػ  محافظػة تبػع: رف  محافظة 

 . (72)كالبيكؾ، الشك،ة ىما كقريتاف، رف  كمخيـ، رف  مدينة ىي كاحدة مدينة كتمـ، الجنكبية
 

 
كتظيػر مدينػة  ػزة ا علػف نسػبة بعػدد السػ،اف مبارنػة ببػاقي  ،الشػ،ؿ يكمػ  نسػب ال،ثافػة السػ،انية بحسػب المدينػة

 .ـ2012 ،تاب محافظات قطاع  زة ااحصاجي السنكم، ، المصدر:،كنيا المدينة ال،برل ،مدف البطاع

 
 تكزيع الس،اف علف محافظات قطاع  زة، كيظير تر،ز ال،ثافة الس،انية في محافظة  زة.الش،ؿ يكم  نسب 
 .ـ2012 ،تاب محافظات قطاع  زة ااحصاجي السنكم، المصدر:، (4-2شكؿ )

                                                 
 ،ثباف الرملية بيف خاف يكنس كرف .منطبة كاقعة جنكب محافظة خاف يكنس في منطبة ال   -72
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 المبلمح الحضارية والمعمارية المحمية:  4-3
ية كمعماريػػة كبػػهد الشػاـ بمعػالـ حمػار  ،تميػزت مدينػة  ػزة ،أحػد أىػـػ مػدف العػالـ ااسػهمي

الطػػػػابع المعمػػػػارم كالسػػػػػجؿ  ،عبػػػػر تاريخيػػػػا، فشػػػػ،لت المسػػػػاجد كا سػػػػكاؽ كالزكايػػػػػا كالت،ايػػػػا كالبيػػػػكت
لتصب  تراثان محليػان  ،تكالف البناء علييا ،أساس كمعيار للعمراف كالعمارة ،البصرم بما يحملو مف قيـ

بكدنا لحالة مف ادسػتبرار كالتػكازف كاحتراـ تلؾ البيـ ي ،يس،ف في الذا،رة الجمعية كالكجدانية لإلنساف
 ،كالبػدرة علػف تحديػد ر بػات ك ايػات اانسػاف ،العاطفي كالنفسي، يؤدم للممي في رسػالة الحمػارة

كعػػػدـ ادنسػػػياؽ فػػػي تيػػػارات كتكجيػػػات  ريبػػػة د تعبػػػر عػػػف اسػػػتمرارية طبيعيػػػة للحمػػػارة اانسػػػانية 
تلخػػػػص  ،فػػػي مدينػػػة  ػػػزة كقطاعيػػػا المحليػػػة كااقليميػػػة، كللكقػػػكؼ علػػػف بعػػػض المهمػػػ  الحمػػػارية

 الدراسة ذلؾ مف خهؿ الجداكؿ كا ش،اؿ التالية:
 
 :معالـ مدينة غزة التاريخية، )المسجد العمري الكبير، ومسجد السيد ىاشـ(  4-3-1
الذم يحيط بجكاره السكؽ البديـ الذم يعػرؼ بسػكؽ الزاكيػة، كيشػ،ؿ قيمػة ك المسجد العمرم ال،بير،  

كنو م،اف لممارسة العبادة منذ ما يزيد علػف الثهثػة  دؼ عػاـ، كيحمػؿ فػي عمارتػو ، ،تاريخية ،بيرة
تحلػػيهن  (4-1)كيمثػػؿ الجػدكؿ  أمػا مسػػجد السػيد ىاشـػ ،،ثيػر مػف البػػيـ الكظيفيػة كالجماليػة كالدينيػػة

 .يفمف المسجد ةلبعض الصكر المأخكذ
 

، مصػػدر فػي مدينػة  ػزة كمسػجد السػيد ىاشـػ ،مهمػ  معماريػة تراثيػة مػف المسػجد العمػرم ال،بيػر، (4-1) جػدوؿ
 .(الباحث) الصكر

لمعالـ غزة المعمارية صور  التعميؽ عمى الصور نبذة عف المعمـ المعماري  

المسػػجد العمػػرم ال،بيػػر فػػي 
مدينػػػػػة  ػػػػػػزة، يعػػػػػكد تػػػػػػاريخ 
إنشػػػػػاجو  ،ثػػػػػر مػػػػػف ثهثػػػػػة 
 دؼ عػػػػػاـ ،معبػػػػػػد كثنػػػػػػي، 
ليتحػػػكؿ إلػػػف ،نيسػػػة يكحنػػػػا 
ر المعمػػػداف خػػػهؿ فتػػػرة فجػػػ

المسػػيحية كالح،ػـػ البيزنطػػي 
فػػػػػي الشػػػػػػاـ كمصػػػػػػر، ليػػػػػػتـ 

اسػػتخداـ العبػػػكد المتباطعػػة كالعبػػػكد 
أعمػػػػػػػدة تػػػػػػػػدعميا المحمكلػػػػػػػة علػػػػػػػػف 

متماشػية ،حلكؿ إنشػاجية  ،ا ،تاؼ
مػػػػع مػػػػا تػػػػكافر فػػػػي عصػػػػر إنشػػػػاء 

كتػػػػػـػ اسػػػػػػتغهؿ  ،المعلػػػػـػ المعمػػػػػػارم
ىػػػػذه الحلػػػػػكؿ اانشػػػػاجية ،عناصػػػػػر 
تشػػػػػػػػػػ،يلية بصػػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػراغ 

 .  الداخلي
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تحكيلػػػو لمسػػػجد جػػػامع بعػػػػد 
فتػػػػػػػػػػرة الفػػػػػػػػػػت  ااسػػػػػػػػػػهمي، 
كالهفػت للنظػػر ىػػك أف ىػػذا 
المعلػـػ يمثػػػؿ قيمػػة معماريػػػة 
تاريخية تراثية فغاية إنشاجو 
ىػػػػػػػي العبػػػػػػػػادة منػػػػػػػذ ثهثػػػػػػػػة 

  دؼ عاـ كحتف اآلف. 
 

اسػتخداـ خامػة الرخػاـ ا بػيض فػػي 
ت،ػػػكيف المنبػػػر فػػػي المسػػػجد، كىػػػػذه 
الخامػػة تتميػػػز بالنعكمػػػة كالصػػػهبة 
كالديمكمػػة، كىػػك مػػا يميػػز اانشػػاء 
المتماشػػػػػي مػػػػػػع إم،انػػػػػات العصػػػػػػر 

 الذم أنشأ خهلو المسجد.
 

 
تظيػػػػر مػػػػػخامة كحػػػػدات ا عمػػػػػدة 

 ،عكمػػػػػػػػػػػة بكاسػػػػػػػػػػػطة ا ،تػػػػػػػػػػػاؼدالم
لتسػػػػػتطيع حمػػػػػؿ ا حمػػػػػاؿ البادمػػػػػة 
مػػػػػف السػػػػػبؼ الم،ػػػػػػكف مػػػػػف العبػػػػػػكد 
المتباطعػػػػػػػػػػػػػػة، كيظيػػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػػػػأثير 
البصػػػػػػػػػػػػػػػػرم لت،كينػػػػػػػػػػػػػػػػات العبػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 

مػػػػع المػػػػػكء  ،كا قػػػػكاس كا عمػػػػػدة
   .البادـ مف الفتحات العلكية

 

ت،كينات العبكد فػي تشػ،يؿ البكاجػؾ 
،معالجػػػة  ،لتشػػ،يؿ صػػحف المسػػجد

بيجيػػػػػة كظيفيػػػػػة، كيظيػػػػػر اسػػػػػػتخداـ 
الحجػػػػر الرملػػػػػي كىػػػػك مػػػػػادة البنػػػػػاء 
المتػػػػػػكفرة كادقتصػػػػػػػادية فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ 

 العصر.
 

يبػػػػػع مسػػػػػػجد السػػػػػػيد ىاشػػػػػـػ 
بحػػػػي الػػػػدرج، مشػػػػرفان علػػػػػف 

غربيػػػػػػػػة الحافػػػػػػػة الشػػػػػػػػمالية ال
، كينسػػػب لتلػػػة  ػػػزة البديمػػػة

ىاشػػـ بػػف عبػػد بلببػو إلػػف 
الجػد ا علػف لرسػػكؿ  منػاؼ

 .ا صلف ا عليو كسلـ

تكمػػػػػػػ  الصػػػػػػػكرة مػػػػػػػري  السػػػػػػػػيد 
ىاشػػػػػػػـػ تعلػػػػػػػػكه قبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الزاكيػػػػػػػػػة 
الشػػػمالية الغربيػػػػة، كيظيػػػر تناسػػػػؽ 
نسب ا قكس في تشػ،يؿ ا ركقػة، 
 التي امتازت بيا العماجر التراثية.

 
السػػيد ىاشػػـػ بالتأ،يػػػد تميػػز مسػػػجد 

علػػػػػف ف،ػػػػػرة صػػػػػحف المسػػػػػجد، لمػػػػػا 
يمثلػػػػو مػػػػف قيمػػػػة ركحيػػػػة ككظيفيػػػػة 
كجماليػػة عاليػػػة، حيػػػث ميػػػز الفنػػػاء 
الػداخلي كالبيجػػة الخاصػػة ،ثيػػر مػػف 
معػػػػالـ العمػػػػارة فػػػػي التػػػػراث العربػػػػي 

 كااسهمي.
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 :مبنى مركز رشاد الشوا  4-3-2

كقػد رشػ  لجػاجزة ا  ػا خػاف  ،سػعد محفػؿ معلـ معمارم معاصر مف تصميـ المعمػارم السػكرمكىك  
إبراز تميػػػز بػػػػ ،ـ1988ـ، ا،تمػػػؿ إنشػػػاؤه فػػػي العػػػاـ 1992لإلبػػػداع فػػػي اليندسػػػة المعماريػػػة فػػػي العػػػػاـ 

المبنف ،عمؿ فني يؤ،د كظيفتو ،حامف للنشاط الثبافي كالفني، فجاء الت،كيف العاـ لل،تلة في الفراغ 
لة شػغؿ الفػػراغ الػداخلي، ل،ػػف تخلػؿ الت،ػػكيف العػػاـ محببػان الغػػرض الػكظيفي كسػػيك  ،بسػيطان كصػػريحان 

للشػػ،ؿ إبػػراز لل،تػػؿ الكاحػػدة عػػف ا خػػرل بشػػ،ؿ قطػػػرم، حيػػث تػػربط ،تلػػة بػػارزة فػػي السػػبؼ ىاتػػػاف 
إما  ،بعمؿ خلخلة في ال،تؿ المصمتة في الكاجية ،ال،تلتيف، كتـ تأ،يد عنصر ،سر الرتابة كالجمكد

نجػػػػػ  المصػػػػمـ بتطكيػػػػع ىػػػػػذا ا سػػػػلكب ليسػػػػتغلو كظيفيػػػػػان كفػػػػػي ،لتػػػػا الحػػػػالتيف  ،بػػػػالبركز أك التفريػػػػغ
،معالجػات بيجيػػة تخػػدـ الفػراغ الػػداخلي للمبنػػف، كسػعف المصػػمـ لتأ،يػػد فلسػفتو التجريديػػة كالتشػػ،يلية 

 بإبراز النظاـ اانشاجي كاستخداـ مكاد البناء علف طبيعتيا. 

 .(الباحث) الشكا، مصدر الصكر مهم  معمارية بأبعاد كقيـ تراثية في مبنف مر،ز رشاد، (4-2) جدوؿ
 صور لمعالـ غزة المعمارية  التعميؽ عمى الصور نبذة عف المعمـ المعماري

مػػػدخؿ للبنػػاء عػػػدة مػػداخؿ: 
رجيسػػػػي مؤ،ػػػػد كقػػػػكم علػػػػػف 
تبػػػػػػػػػػػػػػػاطع شػػػػػػػػػػػػػػػارع عمػػػػػػػػػػػػػػػر 

كامتػػػػػػػػداد شػػػػػػػػارع  ،المختػػػػػػػار
النصػر كالمػػدخؿ ىػػك نيايػػة 
 ،المحػػػػػػػكر البطػػػػػػػػرم لل،تلػػػػػػػػة

كمرفػػػػػػػػكع بػػػػػػػػدرجات لزيػػػػػػػػادة 
مػػػػػػػ فاء عنصػػػػػػػر التأ،يػػػػػػد كان

 الفخامػػػػة كالسػػػػمك كا ىميػػػػػة

 علف المدخؿ الرجيسي.
 

مػػػػػػػدخؿ الخدمػػػػػػػة كيسػػػػػػػتخدـ 
أيمػػػػػػػػان ،مػػػػػػػػدخؿ للمطبعػػػػػػػػػة 

كىػػػػػػػي  ،الخاصػػػػػػة بػػػػػػػالمر،ز
مفتكحػػػػة علػػػػػف فػػػػراغ كاسػػػػػع 
 يستخدـ ،مكقؼ للسيارات.

 

مػػػػػدخؿ ثػػػػػػانكم كىػػػػػػك علػػػػػػف 
الكاجيػػػػػػة المبابلػػػػػػػة للمػػػػػػػدخؿ 
الرجيسػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػف الكاجيػػػػػػػػػػة 

شػػػػػرافو  تأ،يػػػػد المػػػػػدخؿ الرجيسػػػػػي، كان
عػػػػؿ شػػػػارعيف رجيسػػػػييف، كالتر،يػػػػػز 
علػػػػػػػػف الت،ػػػػػػػػكيف التشػػػػػػػػ،يلي لل،تػػػػػػػػؿ 
البصػػػػػرية بيػػػػػػدؼ الحصػػػػػكؿ علػػػػػػف 

 . قيمة جمالية كتش،يلية

 

الخرسػػػػػػػػػػػػػانية  اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ الجػػػػػػػػػػػػػدراف
كقليلػػة كادسػػػتفادة  ،بفتحػػات مػػيبة
          الحرارم. مف ذلؾ بالعزؿ

 

 

 

  المعالجػػة المميػػػزة للفتحػػات الطكليػػػة
برازىػػػا ب،اسػػػرات متدرجػػػة بع،ػػػػس          كان

        ،معالجػة بيجيػة  أشعة الشمساتجاه 
الشػػػمس، ،مػػػا أمػػػفت ىػػػذه  لحػػػرارة
المتدرجػػة جمػػػادن  كالت،كينػػػات ال،تػػؿ

تشػػ،يليان كظيفيػػان علػػف أسػػاس إلبػػػاء 
 لظؿ ال،تلة علف ال،تلة ا خرل
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كىػػػػػػػػك  ،الشػػػػػػػػمالية الشػػػػػػػػرقية
ميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف بدرجػػػػػػػػة أقػػػػػػػػؿ أى

المخػػؿ الرجيسػػي فػػي الشػػ،ؿ 
 كالت،كيف كالمساحة.

 

اسػػػػتغهؿ امتػػػػداد عناصػػػػر الحر،ػػػػة 
 الرأسية ،ملبؼ ىكاء.

اسػػتغهؿ فػػرؽ المنسػػكب فػػي عمػػػؿ 
الباعػػة الرجيسػػػية للمسػػػرح، كتحبيػػػؽ 

 عناصر الراحة الحرارية فييا.
 

 

اقتطػػػػػػػػػاع مسػػػػػػػػػاحة مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػبط 
ا فبػػػػػػػػػػي، كعمػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػداجؽ بيػػػػػػػػػػػا، 
لتت،امػػػػػػػؿ الكاجيػػػػػػػػة مػػػػػػػػع المسػػػػػػػػط  
ا خمػػػػػر، كتحبيػػػػػؽ ف،ػػػػػرة المنػػػػػػاخ 

يخػػػػػػػػػػدـ الفػػػػػػػػػػػراغ المصػػػػػػػػػػغر الػػػػػػػػػػػذم 
 الداخلي.

 
 مبنى متحؼ غزة:  4-3-3

مف قبؿ ىاكم قاـ بجمعيا كحفظيا  ،جاءت ف،رة إنشاء المتحؼ بيدؼ جمع البطع ا ثرية كالتحؼ 
ليػػػتـ عرمػػػيا كالحفػػػاظ علييػػػا، بيػػػدؼ إبػػػراز عمػػػؽ المػػػكركث الحمػػػارم  ،علػػػف مػػػدار عشػػػريف عامػػػان 

كليتـ ترشيحو لجاجزة  ،ثبافيان كاجتماعيان كترفيييان  يحتمف نشاطان  ليتحكؿ لمر،ز ،كالتاريخي الفلسطيني
عػػػػادة تكظيػػػػؼ  ،ـ 2010 – ـ 2007ا  ػػػا خػػػػاف لإلبػػػػداع المعمػػػػارم لػػػػدكرة  لإلبػػػداع فػػػػي التشػػػػ،يؿ كان

الػػذم طػاؿ منػػع إدخػػاؿ الخامػات كالمػػكاد المتعلبػػة  ،كاسػتخداـ الخامػػات، كالتػي تحػػدت كاقػػع الحصػار
 ببطاع البناء كالتعمير.

 .(الباحث) ، مصدر الصكرمتحؼ  زةفي مبنف  معاصرة م  معمارية بأبعاد كقيـ تراثيةمه، (4-3) جدوؿ
 صور لمعالـ غزة المعمارية  التعميؽ عمى الصور نبذة عف المعمـ المعماري

جػػػػػػػػػػػػػاء تصػػػػػػػػػػػػػميـ المبنػػػػػػػػػػػػػف 
مػػػػف حيػػػػث إعػػػػػادة  ،إبػػػػداعيان 

 ،اسػػػتخداـ المػػػكاد كالخامػػػات
كتكظيفيػػػػا كجمعيػػػػا انتػػػػاج 
 ت،كينػات بصػرية تعبػر عػػف
المػػػػػػػػكركث التراثػػػػػػػػي بػػػػػػػػركح 

إعػػػػػادة تكظيػػػػػؼ عناصػػػػػر خشػػػػػػبية 
كاستغهليا في عمؿ أسػبؼ  ،تراثية

تجمػػػػع  ،بداعيػػػةإبت،كينػػػات كترابيػػػع 
مػػا بػػػيف التػػػراث كركح العصػػػر فػػػي 

اسػػػػػػػػتخداـ  العمػػػػػػػارة، خاصػػػػػػػة عنػػػػػػػد
   عناصر ااماءة الصناعية.
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معاصػػػػػػػػػػرة، كذلػػػػػػػػػػؾ ،حػػػػػػػػػػؿ 
إبػػداعي كريػػادم تعامػػؿ مػػع 
ظػػػػػػػػػػػػػػػركؼ قلػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػكاد 

كظػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ  ،كالخامػػػػػػػػػػػػػػػػػات
الحصػػػػار المفػػػػركض علػػػػػف 

 .قطاع  زة
 
 

اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ عناصػػػػػػػػػػػػػر اامػػػػػػػػػػػػػاءة              
كادسػتفادة مػف  ،الصػناعية المتدليػة

الت،نكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػا المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػػي 
للتعبيػػػر عػػف قػػػيـ تراثيػػػة  ،اامػػاءة
لفػػػػػػػراغ الػػػػػػػداخلي تجسػػػػػػػد قػػػػػػػيـ فػػػػػػي ا

 كالتأمؿ.التعجب 
 

 ،اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ عناصػػػػػػػػػػػػػػػر ا ثػػػػػػػػػػػػػػػاث
عػػػػف  كالت،كينػػػػات الخشػػػػبية للتعبيػػػػر
 ركح التراث بطريبة مباشرة.

  
 :حالة فريدة مف التطور العمرانيكؿ عمارة مدينة غزة وقطاعيا يتشك  4-3-4

لتظيػر ،ثيػر مػف المعػالـ المعماريػة التػي تعبػر مػف خػهؿ  ،في مكا،بة مباشرة لتطكرات العصػر كذلؾ
تحػػػػافظ العمػػػػارة مػػػػف جيػػػػة  متػػػػأثرة بادتجاىػػػػات المعماريػػػػة العالميػػػة، ،مػػػػا ،اسػػػتخداـ المػػػػكاد المعاصػػػػرة

بصػػريان تراثيػػان  ان التشػ،يؿ الخػػارجي أك التصػػميـ الػػداخلي فػي ،ثيػػر مػػف المبػػاني كالمنشػآت علػػف طابعػػ
، (4-5)،(4-4)كمثاؿ علف تلؾ المعالـ ما ستظيره الدراسة في الجدكليف  ،كبطريبة تلباجية كمباشرة

د فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػرة، الػػذم يسػػك  ،كالػذم يع،ػػس صػػكرة مصػػغرة كنمكذجػػان للف،ػػر المعمػػارم
أك مبػػاني عامػػة أك  ة،سػػ،نية أك خدماتيػػ ،مػف حيػػث الكظيفػػة ،حيػث تتنػػكع المشػػاريع فػػي مدينػػة  ػػزة

أك  ،كداجمان ما تميزت المشركعات بتصميمات تظير الشخصية المعمارية للمصمـ ،مشاريع ااس،اف
 كخلفياتيـ الثبافية كا ،اديمية. ،المصمميف

 .(الباحث) ، مصدر الصكرمعاصرة في مدينة  زةهم  معمارية م، (4-4) جدوؿ
       الـنبذة عف المع
ةالمعماري  

 صور لمعالـ غزة المعمارية  التعميؽ عمى الصور

المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ المعماريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ،المعاصػػرة فػػػي مدينػػة  ػػػزة

تمثػػػػػػؿ حالػػػػػػة متنكعػػػػػػة مػػػػػػػف 
اعتمػػػاد اسػػػػتخداـ العناصػػػػر 
البصػػػػػرية التراثيػػػػػػة بصػػػػػػكرة 

اـ أك اسػػػػػػػػػػػػػػػتخد ،معاصػػػػػػػػػػػػػػرة

إعػػػػػادة تكظيػػػػػؼ عناصػػػػػر خشػػػػػػبية 
 قكاطػػػػػػػػعكاسػػػػػػػػتغهليا فػػػػػػػي  ،تراثيػػػػػػػة

جمػػػػع ت فػػػي محػػػهت ،ػػػاظـ بداعيػػػةإ
كركح العصػػر فػػي  ،مػا بػػيف التػػراث

العمػػػػػػػارة، خاصػػػػػػػة عنػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخداـ 
  عناصر ااماءة الصناعية.
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العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
كالحديثػػػػػػػػػػة كخاصػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
تشػطيب كاجيػػات المحػػهت 
التجاريػػػػػػة، كيظيػػػػػػر قطػػػػػػػاع 
البنػػاء كاانشػػاء قػػدرة ،بيػػرة 
علػػػػػف اسػػػػػتيعاب مػػػػػا يػػػػػػكفره 

مػػػػػػػػػػػف خامػػػػػػػػػػػػات  ،العصػػػػػػػػػػػر
جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أك تبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .كت،نكلكجيا معاصرة
 
 

اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ عناصػػػػػػػػػػػػػر اامػػػػػػػػػػػػػاءة              
كعناصػػػػر طبيعيػػػػة مػػػػػف  ،الطبيعيػػػػة

فػػػػي تشػػػػػ،يؿ الفػػػػػراغ  ،نبػػػػات كميػػػػػاه
الػػػداخلي لمطعػػـػ ،ريػػػػزم ككتػػػر فػػػػي 
تطبيػػػػػػػػػػػؽ لبػػػػػػػػػػػيـ كظيفيػػػػػػػػػػػة كبيجيػػػػػػػػػػػة 

 .كعاطفية تراثية
 

معالجػػػػة فتحػػػات المحػػػػهت  أسػػػلكب
د يخفػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػأثر  ،التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػة

بادتجاىػػػػػػػػػػػػػػات العالميػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػػػة 
كالمعماريػػػػػػػة المعاصػػػػػػػرة، كخاصػػػػػػػة 
بادسػتفادة مػػف المػكاد الجديػػدة مثػػؿ 

  كزيت.بترابيع ال،م
الر بػػة فػػػي مكا،بػػة اسػػػتخداـ المػػػكاد 

كالتبنيػػػات المعاصػػػرة فػػػػي  ،الجديػػػدة
العػػرض كاامػػػاءة فػػي المحػػػهت، 

مػػػف  ،التشػػػطيب ج فػػيالػػػدميظيػػر ك 
حيػث اسػػتخداـ الحجػػر فػػي الكاجيػػة 

  ،عنصر قديـ في البناء.
عناصػػػػػػػػػػػػػػر كخامػػػػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
فػػػػػي تشػػػػػطيب كاجيػػػػػات  ،معاصػػػػػرة

بػػػػػػػػػػػرج الظػػػػػػػػػػػػافر تتمثػػػػػػػػػػػػؿ بترابيػػػػػػػػػػػػع 
التػػػػي تعطػػػي التشػػػػ،يؿ  ،ال،مبكزيػػػت

فػػػػػػػػػػػػي الكاجيػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػابع الحداثػػػػػػػػػػػػة 
كتػػػػػػػأثران بادتجاىػػػػػػػات  ،كالمعاصػػػػػػػرة

  .العالمية
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 .(الباحث) ، مصدر الصكرمعاصرة في مدينة  زةمهم  معمارية ، (4-5) جدوؿ
نبذة عف المعالـ 

 المعمارية
 صور لمعالـ غزة المعمارية  التعميؽ عمى الصور

تميػزت المشػاريع المعاصػػرة 
فػػػي مدينػػػػة  ػػػزة كقطاعيػػػػا، 
بػػػػػػػػػػػػإبراز براعػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػػيف 
كالعػػػػػػػػػامليف فػػػػػػػػػػي اانشػػػػػػػػػػاء 
كالبنػػػػاء، ،مػػػػػا تظيػػػػػر قػػػػػدرة 

حلػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػمـ الم
اابػػػػداع كمكا،بػػػػػة تطػػػػػكرات 
العصػػػر، كدمػػػج اام،انػػػات 
المعاصػرة مػػع طػػابع محلػػي 
مسػػػػػػػػػػػػتكحف مػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػػراث 
الفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني كالمحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .كااقليمي
 
 

اسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ البهطػػػػػػػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػػػػػػػة 
بمظيػػػػػػػػػػػػػػػػػر الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػخرم 
الطبيعػػي، فػػػي فنػػدؽ ركيػػػاؿ بػػػهزا، 
كمحاكلػة إيجػاد إيبػػاع كنظػاـ محػػدد 

فػػػي فػػي اسػػػتخداـ الفتحػػػات كالنكافػػػذ 
  ت،كيف الكاجية الرجيسية.

 
اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ عناصػػػػػػػػػػػػػر اامػػػػػػػػػػػػػاءة              

الصػػناعية الغيػػػر مباشػػرة، للت،امػػػؿ 
مػػػػع دىانػػػػػات الجػػػػػدراف كالت،كينػػػػػات 
الخشػػػػػػبية، امػػػػػػػافة قيمػػػػػػة التنػػػػػػػكع 
كااثػراء البصػػرم للم،ػاف فػػي قاعػػة 

 منتجع الهيت ىاكس.
 

اسػػػتخداـ زخػػػارؼ ىندسػػػية يتخلليػػػا 
 عمػػػػػػػػدة اامػػػػػػػاءة فػػػػػػػػي ت،سػػػػػػػػيو ا

يجػػػػػػاد ت،كينػػػػػػات مػػػػػػف  الكسػػػػػػطية، كان
ا ثػػػػاث تتماشػػػػػف مػػػػػع خصكصػػػػػية 
الجلسػػات، فػػػي الباعػػة العاجليػػػة فػػػي 

  محهت ،اظـ.
تشػ،ؿ الصػكر الػكعي كاادراؾ فػػي 
محاكلػة إمػػفاء أجػكاء طبيعيػػة مػػف 
خػػػػهؿ الرسػػػػػكمات علػػػػػف الجػػػػػدراف، 
كاسػػػػػتخداـ ا لػػػػػكاف الطبيعيػػػػػة، فػػػػػػي 

 قاعة مطعـ اسطنبكؿ.

 
تخداـ المػػػػػػػػػػػػكاد البػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػ

الطبيعيػػػػػػة ايجػػػػػػاد بيجػػػػػػة صػػػػػػناعية 
تحػػػا،ي البيجػػػػة الطبيعيػػػػة، بأسػػػػلكب 
تصػػػػػػػػػميمي يتسػػػػػػػػـػ بالبراعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
اسػػػػػػتخداـ المػػػػػػكاد كالخامػػػػػػات علػػػػػػػف 

 طبيعتيا.
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 إمكانات قطاع البناء المحمي:  4-4
كالحصػػار، يتمتػػع قطػػاع  ؽعلػف الػػر ـ مػػف ،ػػؿ الصػػعكبات السياسػػية كادقتصػػادية كالتمػػيي

م،انيات عاليػة، سػكاء مػف جيػة الخبػرات كالبػدرات البشػريةالبناء كاانش أك  ،اء في قطاع  زة ببدرة كان
كمكا،بػػة  ،كالتعامػؿ مػع الخامػػات كالمػكاد الجديػدة ،مػف جيػة اسػتخداـ ا سػػاليب المتطػكرة فػي اانشػػاء

لػف جديد في العالـ، كذلؾ بالبياس كالمبارنة مع المحيط ااقليمي لفلسطيف، كيرجع ذلؾ إ ما ىك ،ؿ
كعمػؽ المػكركث الحمػػارم  ،تػرا،ـ الخبػرات الطكيلػة التػػي ا،تسػبيا قطػاع البنػػاء عبػر سػنكات طكيلػػة

 ،،ما تتميز الخبرات البشرية سكاء مف الميندسيف كالمعمارييف ،(73)المعمارم الذم تتمتع بو فلسطيف
كا،تسػب خبػرات  ،بتنػكع خبرتيػا ،ػكف العديػد مػنيـ عمػؿ فػي دكؿ مجػاكرة ،الماىرة لةأك الفنييف كالعما

كانفتػػػاح علػػػػف أسػػػاليب جديػػػدة، ،مػػػػا تميػػػز العديػػػػد مػػػف المعمػػػارييف بادنفتػػػػاح علػػػف اتجاىػػػػات  ،،بيػػػرة
كذلؾ يعكد لبماجيـ فترة الدراسة فػي الػدكؿ الغربيػة، كد يعتبػر  ،معمارية عالمية معاصرة كتأثرىـ بيا

 ما يناسب الكاقع المحلي. إذ يم،ف ادستفادة مف ىذه التجربة كتبنينيا في بالمطلؽ،ذلؾ سلبيان 
 
 :الخبرات واإلمكانات البشرية المحمية  4-4-1

يتكفر في مدينة  زة كقطاعيا إم،انات كخبرات بشرية جيدة بالنسبة لحجـ قطاع البناء كاانشاء، بؿ 
زاجدة عف حاجة ىذا البطاع مما أسيـ في ىجرة ىذه الخبػرات مؤقتػان للعمػؿ  بأنياتتميز ىذه الخبرات 

البػػكؿ بػػأف  يم،ػػفض الػػدكؿ الغنيػػة كالتػػي تشػػيد نيمػػة عمرانيػػة مثػػؿ دكؿ الخلػػيج العربػػي، ك فػي بعػػ
الميندسػيف مػف ،افػة التخصصػات كفنيػي اانشػاء بالخرسػانة المسػلحة  كعلف رأسػياالخبرات البشرية 

كالحجػػػػر كاانشػػػػاء المعػػػػدني، كالتشػػػػػطيبات بمختلػػػػؼ الطػػػػرؽ كا سػػػػػاليب إمػػػػافة لميندسػػػػي الػػػػػدي،كر 
ميرة، يم،ف أف تنيض ببطاع البناء المحلي بصكرة ،بيرة كخاصة إذا ما تـ كمع معايير كالفنييف ال

كمحػػددات كتشػػريعات، كرفػػع ،فػػاءة ىػػذه الخبػػرات باسػػتمرار لتكا،ػػب أخػػر مػػا تكصػػلت لػػو ت،نكلكجيػػا 
كتكمي  أىمية مساىمة ىذه الخبرات في  ،البناء، كاستمرارية التكاصؿ لرفع درجة الكعي كالمشار،ة

 .البناء الحمارم المعاصرعملية 
 
 :المواد والخامات المتوفرة  4-4-2  

، بسػبب قلػة المػكارد الطبيعيػػة المحلػي تعتبػر المػكاد الخػاـ مػف نبػاط المػعؼ ال،بيػرة فػي قطػاع البنػاء
في قطاع  زة، كصعكبة التكاصؿ مع باقي ا رامي الفلسطينية بسبب سياسات ادحتهؿ كالحصار 

الخػاـ مػف الخػارج كحتػف تلػؾ  البنػاء كمػكاد ا، لذا يتـ استيراد أ لب مػكاد زة كقطاعي فالمفركض عل
ىػي صػػناعات تحكيليػة تعتمػػد  ،الصػناعات البليلػة لػػبعض المػكاد الداخلػة فػػي عمليػة البنػػاء كاانشػاء

                                                 
 .(70مصدر سابؽ رقـ )طارؽ السكيداف، فلسطيف التاريخ المصكر،  -73
 



 119 

كعلػف الػر ـ مػف ذلػؾ يعتبػر قطػاع البنػاء كالتشػطيب كىندسػة  علػف اسػتيراد المػكاد الخػاـ مػف الخػارج،
ث منفتحػة علػف ،ػؿ مػا ىػك جديػد كتػأتي ىػذه المكا،بػة ،نتيجػة طبيعيػة دسػتيراد المػػكاد الػدي،كر كا ثػا

لخػػص تالغيػػر متػكفرة، ك  كالخامػات مػف الخػػارج لعػدـ إم،انيػة ادعتمػػاد علػف المػػكاد كالخامػات المحليػة
أىـ المكاد كالخامات المستخدمة ممف قطاع البناء كالتشطيب في  زة  ،(4-7)ك  (4-6)كؿ االجد

 ا.كقطاعي
 

، مصػدر الصػكر أىـػ المػكاد كالخامػات المسػتخدمة فػي قطػاع البنػاء كالتشػطيب فػي  ػزة كقطاعيػا، (4-6) جدوؿ
 )الباحث(.

 صور توضيحية التعميؽ اسـ مادة البناء

ااسػػػػػػػػػػػػػػػػمنت بأنكاعػػػػػػػػػػػػػػػػو، 
كم،كنػػػات الخرسػػػانة مػػػف 
ر،ػػػػػػػػػػػػاـ نػػػػػػػػػػػػاعـ كخشػػػػػػػػػػػػػف 

 )حصمة كرمؿ(.
 
 

تعتبػػػر مػػػادة ااسػػػمنت مػػػادة أساسػػػية 
اء فػػػػػي مدينػػػػػة  ػػػػػػزة فػػػػػي أعمػػػػػاؿ البنػػػػػ

كمػػػػػػػػػدف كقػػػػػػػػػػرل البطػػػػػػػػػػاع، كالغالبيػػػػػػػػػػة 
السػػػػػػاحبة مػػػػػػف المبػػػػػػاني ىػػػػػػي مبػػػػػػػاني 
خرسػػػانية، كىػػػي مػػػادة يػػػتـ اسػػػػتيرادىا 
مػف الخػارج ىػػي كمػادة الحصػمة، أمػػا 

، كيػػػػػػدخؿ الرمػػػػػؿ فيػػػػػك متػػػػػػكفر محليػػػػػا
ادسػػػػػػػػػمنت فػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػػػطيب 
الػداخلي كالخػارجي أيمػان مثػؿ قصػارة 

  .كالبصارة اايطاليةن  المرمرينة

 

 
مػػػػػػػػادة الحديػػػػػػػػػد المبػػػػػػػػػرـك 
المسػػػتخدـ فػػػي الخرسػػػػانة 
المسػػػػػػػػػػػػػػلحة، كالجسػػػػػػػػػػػػػػكر 
المعدنيػػػػػػػػػػػػػػػة كالمكاسػػػػػػػػػػػػػػػير 
المسػتخدمة فػػي المنشػػآت 

 المعدنية كالجملكنات.

فػػػػي عمليػػػػػة عنصػػػػر أساسػػػػػي الحديػػػػد 
، ك كىك مستكرد مف الخارج ،اانشاء

شػػاع مػػؤخران اسػػػتخداـ ال،مبكزيػػت فػػػي 
ت،سػػػػيو الكاجيػػػػػات الخارجيػػػػػة كالفػػػػػراغ 

تعطػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػابع النعكمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػداخلي، ل
 .المعدنية بألكاف متنكعة

 
الحجػػػر المفػػػرغ، ك الطػػكب 

البدسػػي بأنكاعػػو كحجػػػارة 
كالطػػػػػػػػػػػػكب  ،تالسػػػػػػػػػػػػيلي،ا
 الحرارم.

الطػػػػػكب ااسػػػػػمنتي المفػػػػػرغ العنصػػػػػػر 
 ،الرجيسػػي المشػػػ،ؿ للفرا ػػػات الداخليػػػة

للمبنػػف، ،مػػا  ا ساسػػيةككحػػدة البنػػاء 
جػػػػػػارة الصػػػػػخرية ل،سػػػػػػكة حتسػػػػػتخدـ ال
ر بصػرم تشػ،يلي ك،عنصػ ،الكاجيػات

 .الزمف عكامؿيحمي الكاجية مف 
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الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهط ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنتي 
ك،سػػػػػػػػػػػػػػػػر  ،ؾكالمكزاييػػػػػػػػػػػػػػػ

الرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالبردتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
كالسػػػػػيراميؾ  فكالبكرسػػػػه
 .بأنكاعو

 
 

 

يسػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػي ت،سػػػػػػػػػيو ا رمػػػػػػػػػيات 
كىػي مػف المػكاد التػي تػػؤثر  ،كالحػكاجط

مػػػف حيػػػث اللػػػػكف المسػػػتخدـ كالنكعيػػػػة 
كأجػػػػػػػكاء الفػػػػػػػراغ  ،فػػػػػػي تحديػػػػػػػد طػػػػػػابع

 .الداخلي

 
  

أىـػ المػكاد كالخامػات المسػتخدمة فػي قطػاع البنػاء كالتشػطيب فػي  ػزة كقطاعيػا، مصػدر الصػكر ، (4-7) جدوؿ
 )الباحث(.

 صور توضيحية التعميؽ اسـ مادة البناء

الرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالجرانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 .كالجرانيت المكجي

 
 

الرخػاـ كالجرانيػػت مػػف مػػكاد التشػػطيب 
كجمػػػػػػػاؿ ألكانيػػػػػػػػا  ،لنعكمتيػػػػػػػػاالميمػػػػػػػة 
تعتبػػػػر مػػػػف  كيا التشػػػػ،يلية، كتفاصػػػيل

العناصػػػػػػػػػر الميمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التصػػػػػػػػػػميـ 
الػداخلي للفرا ػػات إذ تمػػيؼ عنصػػر 

 .الفخامة داخؿ الفراغ الداخلي
 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػدىانات بأنكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
كألكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المختلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

 .كأساليب تنفيذىا

تتػكفر خامػات الػدىاف بأنكاعػو كألكانػػو 
أثنػػػػػاء  االمختلفػػػػة كالمػػػػػكاد الم،ملػػػػة ليػػػػػ

خدـ تبنيػػػػػػػػػػػة عمليػػػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػػػذ، كتسػػػػػػػػػػت
الحاسػػػػكب فػػػػي خلػػػػط كمػػػػزج ا لػػػػكاف، 
كالدىانات عنصر أساسي في أعمػاؿ 

  التصميـ الداخلي.
، ا خشػػػػػػػػػػػػػاب بأنكاعيػػػػػػػػػػػػػا

كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،يليا 
 .ككظيفتيا

ا خشػػػاب ميمػػػة فػػػػي اانشػػػاء، فيػػػػي 
تسػػػػػػتخدـ انشػػػػػػاء الشػػػػػػدات الخشػػػػػػبية 
للخرسػػػػػػػػػػػػػانة، ك عمػػػػػػػػػػػػػاؿ التشػػػػػػػػػػػػػػطيب 
كا بكاب كعمؿ الزخػارؼ، كىػي مػادة 

بة لإلنسػػػػػػػاف، كتبػػػػػػػرز جماليػػػػػػة صػػػػػػػدي
  .أىميتيا ،ذلؾ في صناعة ا ثاث
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الجػػػػػػبس كم،مهتػػػػػػو مػػػػػػػف 
قكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب معدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

كالمػػػػػػػػػػػػػكاد  ،كبهسػػػػػػػػػػػػتي،ية
 .الداخلة في تش،يلو

الجػػبس مػػادة تشػػطيب ميمػػة جػػدان لمػػا 
تتيحػػػػو مػػػػػف عمػػػػػؿ ت،كينػػػػػات بصػػػػػرية 
جماليػػػػػػة كخفيفػػػػػػة كسػػػػػػريعة اانجػػػػػػاز، 
تسػتخدـ فػػي أعمػاؿ التصػػميـ الػػداخلي 

نػػػػػػػػازؿ كالمحػػػػػػػػهت كالػػػػػػػدي،كر فػػػػػػػػي الم
   .التجارية كالصادت كالمطاعـ

مجمكعػػة ،بيػػػرة مػػػف المػػكاد كالخامػػػات الم،ملػػػة  ،كتتػػكفر إمػػػافة لمػػا تػػـػ ذ،ػػػره فػػي الجػػػدكليف السػػػاببيف
لعمليػػة البنػػػاء كالتشػػػطيب كصػػػناعة ا ثػػاث مثػػػؿ الطببػػػات العازلػػػة، كا قمشػػة المختلفػػػة الداخلػػػة فػػػي 

م،كنػػػػات ا عمػػػػاؿ الصػػػحية كال،يرباجيػػػػة كخاصػػػػة أعمػػػػاؿ صػػػناعة ا ثػػػػاث كالسػػػػتاجر، كالفسيفسػػػاء، ك 
 ااماءة، ك،ثير مف اامافات كالمكاد للمعالجات الخاصة بأعماؿ البناء كالتشطيب.  

 
 :التقنيات وأساليب البناء  4-4-3

جػرت العػادة أف تتبػع تبنيػػات اانشػاء طبيعػة التعامػػؿ مػع المػكاد كالخامػػات المسػتكردة، ف،ػؿ مػػادة أك 
الخاصة للتعامؿ معيا في أثناء عمليػة التشػييد كالتشػطيب، كىػذا  كاآلدتاستيراد المعدات خامة يتـ 
السػػياؽ الطبيعػػي لعمليػػة التطػػكر كمسػػايرة ركح العصػػر، حيػػث يػػتـ التػػدرب علػػف أم تبنيػػػات مػػمف 

جديػدة تػدخؿ لسػكؽ العمػؿ، كد يشػػترط بػأف ت،ػكف عمليػة التػدريب عمليػػة منيجيػة فيػي  البػان مػا تػػتـ 
 ات فردية كعفكية، ليتـ استيعاب التبنيات كا ساليب الجديدة في البناء بسرعة كسيكلة.بمبادر 

 
 :تقنيات التصميـ البيئي المستداـ  4-4-4

مازالت تبنيات التصميـ كاانشاء البيجي المستداـ كالمكفر للطاقة، كاستخداـ أنظمة الطاقة البديلة، 
ث العلمية داخؿ مؤسسات التعليـ العالي المحلية، كبر ـ يتـ تداكليا في ا ركقة ا ،اديمية كا بحا

صدار دليؿ إرشادم لتصميـ المباني المكفرة للطاقة، كىك مف إعداد  تطكر ىذه العملية البحثية كان
قيمة معمارية كظيفية  تعتبركزارة الح،ـ المحلي الفلسطينية، لـ يتـ تطبيؽ ىذه المفاىيـ كالتي 

، كيع،س ذلؾ فجكة ،بيرة ما بيف كعلف نطاؽ ملحكظ ،بصكرة كامحةأساسية في العمارة التراثية 
قطاع البحث العلمي في العمارة كتبنيات اانشاء البيجي المستداـ كالكاقع العملي الحبيبي لما يتـ 

 ه ممف أنشطة قطاع البناء المحلي.تنفيذ
 
 ة(:) مشروع إسكاف األوروبي كحالة دراسي ،واقع مشروعات البناء المحمية  4-5

كاقػع مسػايرة ىػذه المشػاريع  ،يع،س كاقع مشركعات البناء المت،املة ممثلة بمشاريع ااس،اف
العمليػة  مػمف ،للمممكف التراثي المحلي، كمدل تطبيؽ معايير كمحددات البػيـ التراثيػة فػي العمػارة

ؤشرات مالتصميمية كالتخطيطية في مرحلة إعداد مخططات ىذه المشاريع، كام،انية قياس كتحديد 
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تطبيؽ كاقع قطاع البناء المحلي لمعايير البيـ المعمارية التراثية كالتي أفردت الدراسة الفصؿ الثاني 
كبنػاءن علػف ذلػؾ سػيتـ تحديػد مؤشػرات قيػاس تطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي العمػػارة ، لتكمػيحيا

 المحلية المعاصرة.
 :اعيامشاريع اإلسكاف الجديدة في مدينة غزة وقط  4-5-1

تـ إنشاء عدة مشاريع س،نية جديدة تنكعت في أش،اليا  ،منذ تأسيس السلطة الكطنية الفلسطينية
كطرؽ تمكيليا كاليدؼ مف إقامتيا، حيث تكزعت بحسب الجيات الداعمة كالمشرفة  ،كأنكاعيا
 ،التالي:

 ا شغاؿ العامة الفلسطينية.ريع إس،اف كزارتي ااس،اف ك مشا -
 ف الفلسطيني.مشاريع مجلس ااس،ا -
 .ك،الة الغكثمشاريع إس،اف  -
 مشاريع إس،اف البطاع الخاص.، ك مشاريع إس،اف الجمعيات التعاكنية -

كالمباني متعددة الطكابؽ، كمشاريع  ،كتنكعت ىذه المشاريع ما بيف الكحدات الس،نية المنفصلة
 بناء الكحدات الس،نية المتمررة.ك  ترميـ إعادة

 
 :(74)والتصميمية لمشروعات إسكاف وكالة الغوث المعايير التخطيطية  4-5-2

كيرجػع ذلػػؾ  ،فػي ظيػكر مهمػ  مشػػاريع إسػ،اف ا كنػكركا ،لعػب العامػؿ ادقتصػادم كعنصػر الكقػػت
كىك إعادة إس،اف الهججيف الفلسطينييف المتمرريف مف جراء الدمار  ،با ساس ليدؼ ىذه المشاريع

ىػػك إيجػاد تجمعػػات سػػ،نية بأقػؿ ت،لفػػة مم،نػػة كد ، ف،ػػاف اليػدؼ الحػركب كادجتياحػػاتالػذم تسػػببو 
كالنمػػػكذج الػػذم سػػيتـ تحليلػػو فػػي الفبػػػرة التاليػػة كاحػػد مػػف ىػػػذه  ،تسػػتيلؾ ال،ثيػػر مػػف مسػػاحة ا رض

بحيػث  ،، ،نمكذج للمشركعات التي يتـ تخطيطيا كتصػميميا علػف أسػاس مت،امػؿالمشاريع الس،نية
للكقكؼ علف مدل  ،كالخدمات الخاصة بالمشركع تت،امؿ فييا الكحدات الس،نية مع تخطيط الشكارع

 .مراعاة البيـ المعمارية التراثية في التخطيط كالتصميـ
 
 :(75)كنموذج لمشاريع إسكاف وكالة الغوث ،مشروع إسكاف األوروبي  4-5-3
 :وصؼ المشروع بشكؿ عاـ 
ف ا كركبي يجاكره المستشف ،المكقع: يبع في الجية الجنكبية الشرقية مف محافظة خاف يكنس . أ

 مف الجية الشمالية الشرقية.
 متر مربع. 68455المساحة:  . ب

                                                 
 ـ.Re housing  ،2003 ، الداجرة اليندسية، قسـفالفلسطينييك،الة  كث كتشغيؿ الهججيف   -74

 .(74مرجع سابؽ رقـ )، الداجرة اليندسية، فالفلسطينييك،الة  كث كتشغيؿ الهججيف  -75
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 نسمة. 2065بعدد إجمالي  ،أسرة 380كحدة س،نية تأكم  224عدد الكحدات الس،نية:  . ت
علمان بأف ال،ثافة المبترحة في  ،نسمة ل،ؿ دكنـ 30,17=  68455/  2065ال،ثافة الس،انية:  . ث

 .(76)ـشخص / دكن 25المخطط ااقليمي ىي 
 الخدمات المتكفرة في محيط المشركع: المشركع عبارة عف كحدات س،نية تحدىا المرافؽ التالية: . ج
 مدرسة ابتداجية تحت إشراؼ ك،الة الغكث. -
 المستشفف ا كركبي. -
 .عليو السهـ مسجد سيدنا نكح -
 مدرسة الفخارم. -
 محطة تكزيع للغاز. -
 محهت تجاريو كد،ا،يف. -
 شكارع كطرؽ. -
 .سمدينتي رف  كخاف يكن الخط الرجيسي بيف -

 

 
التابعة لمحافظة خاف يكنس، حيث تبع علف الطريؽ الكاصؿ  في منطبة الفخارممكقع المشركع 

 بيف مدينتي خاف يكنس كرف .
 ـ.Re housing  ،2003قسـ الداجرة اليندسية في ك،الة الغكث ، المصدر:(4-3شكؿ )

 
                                                 

 ـ.2005 –المخطط ااقليمي لبطاع  زة، كزارة ااس،اف الفلسطينية  76-
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 رسة ااعدادية )أثناء اانشاء(المد المدرسة ادبتداجية التابعة للمشركع

 (.)الباحث، المصدر: (4-4شكؿ )
 
 :مؤشرات قياس تطبيؽ القيـ المعمارية التراثية  4-5-4

بناءن علف البيـ  ،في مشركع إس،اف ا كركبيحيث سيتـ مهحظة تجسيد البيـ المعمارية التراثية 
، كىذه هؿ إجراء المبابهت الشخصيةالتي أشارت إلييا الدراسة كاآلراء التي تـ التكصؿ إلييا خ

 البيـ تنبسـ لمؤشرم قياس، مؤشر تخطيطي كمؤشر تصميمي ،ا تي:
 
 :ةتخطيطيمؤشرات قياس   4-5-4-1

لمعايير البيـ المعمارية التراثية  ،المؤشر التخطيطي يعالج كيحلؿ مدل تجسيد التخطيط العاـ للمكقع
 بالنسبة لمعايير التبييـ كالبياس التالية:

 كاانساني ممف الكحدة. ،التنكع التخطيطي كالكظيفي -
 المكقع. شركط اختيار -
 النسيج الحمرم المترابط. -
 مكاجية الظركؼ البيجية كالمناخية. -
 .رتب الشكارع كأش،اليا -
 الحؿ المتماـ في تجميع الحي. -
براز الكاجيات. -  تغطية الشكارع كان
 تكفر الخدمات كشب،ة الطرؽ. -
 قة مع المحيط الحمرم.العه -
 المساحات المفتكحة كالحداجؽ. -
 المتطلبات الدينية. -
 الجكانب الصحية. -
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 تصميمية:مؤشرات قياس   4-5-4-2
كقيـ معمارية لمفاىيـ  ،ؿ مدل مراعاة تصميـ الكحدات الس،نيةيحلتك  ةعالجلم ةتصميمي مؤشرات
ـ كالبياس التالية: تراثية  كفؽ معايير التبيي
 الدينية. بيـال -
 .، )البيـ ادجتماعية(تحبيؽ الخصكصية كفصؿ العاـ عف الخاص -
 .، كالبيـ الكظيفيةالمعالجات البيجية في التصميـ -
 تلبية ادحتياجات ادجتماعية كالكظيفية. -
 ، كالبيـ الجمالية.العناصر المعمارية -
 كالفراغ الداخلي. مكاد البناء -
 علف صعيد الكحدة الس،نية.ادمتداد كالتكسع المستببلي  -
 الزخارؼ كالرمكز ااسهمية. -

ـ  مبلحظة: تـ اعتبار مؤشر القياس عمى أنو قيمة لمدى مراعاة التخطيط العاـ لممشروع، وتصمي
ـ العمارة التراثية، بحيث كانت قوة مؤشر القياس تشير إلحدى  الوحدات السكنية فيو، لمفاىيـ وقي

 :التالي في النموذج كما القيـ التالية
 
 

100% 80% 60% 40% 20% 

يراعي بدرجة 
 كبيرة

يراعي بدرجة 
 جيدة

يراعي بدرجة 
 مقبولة

يراعي بدرجة 
 قميمة

 ال يراعي
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 تخطيطية لتجسيد القيـ المعمارية التراثية:مؤشرات قياس  3 -4-5-4
 

لمعػايير  ،لعػاـ للمكقػع: المؤشرات التخطيطية تعالج كتحلػؿ مػدل مراعػاة التخطػيط ا(4-8جدوؿ )
 ، مصدر الصكر )الباحث(.التراثي عمرانيكقيـ التخطيط ال

 واإلنساني ضمف الوحدة ،التنوع التخطيطي والوظيفي
مػػف حيػػث  ،يمثػؿ المشػػركع كحػدة تخطيطيػػة كاحػدة -1

ا ثر كادنطباع الذم تتر،ػو أشػ،اؿ ،تػؿ المبػاني، 
إد أف ىذا التنكع لـػ يشػمؿ مبػاني خػدمات خاصػة 

أك المسػػػطحات الخمػػػراء فلػػـػ يهحػػػظ  ،ركعبالمشػػػ
،سر الجمكد البصرم ل،تؿ ا بنيػة مػع المسػاحات 

كالنتيجػػػة النفسػػػية كادجتماعيػػػة السػػػلبية  ،المفتكحػػػة
 المنع،سة علف الس،اف.

الكحدة متحببة ب،تؿ ا بنية، مع مهحظة التنكع  -2
الحاصؿ أثناء تكسع الس،اف كخاصة الرأسي مما 

 شركع.أمعؼ الكحدة البصرية للم
التنػػوع ضػػمف الوحػػدة فػػي  لػػـ تتحقػػؽ قيمػػة: نتيجػػة

 التخطيط.
100% 80% 60% 40% 20% 

        
 شروط اختيار الموقع

يظيػػػر مػػػػف اختيػػػػار مكقػػػع المشػػػػركع أف الخػػػػدمات  -1
سػػػػػاعدت علػػػػػػف اختيػػػػػار مكقػػػػػػع  ،المتػػػػػكافرة أصػػػػػػهن 

 المشركع.
يسػػػػػية قػػػػرب المكقػػػػع مػػػػف خطػػػػكط المكاصػػػػهت الرج -2

التػػي تػػربط مػػدينتي رفػػ  كخػػاف يػػكنس كالبػػرب مػػف 
 مر،ز المدينتيف.

تػكافر ا رض التػي يم،ػف مػػف خهليػا عمػؿ نسػػيج  -3
 حمرم منسجـ.

: موقػػػػع المشػػػػروع مبلئػػػػـ مػػػػف نػػػػواحي نتيجػػػة
 ،، لمراعػػػاة سػػػيولة تػػػأميف الخػػػدماتاقتصػػػادية

وفػػي ذلػػؾ مؤشػػر لتحقيػػؽ قيمػػة اقتصػػادية فػػي 
  المشروع.

100% 80% 60% 40% 20% 

       

 

 
 

 



 127 

لمعػايير  ،: المؤشرات التخطيطية تعالج كتحلػؿ مػدل مراعػاة التخطػيط العػاـ للمكقػع(4-9جدوؿ )
 ، مصدر الصكر )الباحث(.التراثيعمراني كقيـ التخطيط ال

 الحؿ العمراني المتضاـالنسيج الحضري المترابط و 
 مستكل الحي. فترتيب الكحدات خطي عل -1
يييػة كريامػية كاجتماعيػة ترف أفنيػةلـػ يػتـ تخطػيط  -2

 للس،اف.
 لـ يراعي المشركع التنكع الحيكم. -3
 ،عػػػػدـ اسػػػػػتغهؿ ميػػػػػاه ا مطػػػػار كالميػػػػػاه العادمػػػػػة -4

 التي تصرؼ لشب،ة المجارم العامة.ك 
بالنسبة للنسيج المتماـ تحبػؽ بصػكرة جزجيػة فػي  -5

 بعض الكحدات الس،نية.
: المشروع لـ يضؼ جديداً لمػا يػدعو إليػو نتيجة

 ،فػػػي الحفػػاظ عمػػػى المػػػوارد راثػػػيالتالمضػػموف 
سػػػػػيج غيػػػػر متفاعػػػػػؿ مػػػػع المحػػػػػيط وشػػػػكؿ ن
 الحضري.

100% 80% 60% 40% 
20% 

        
 مواجية الظروؼ البيئية والمناخية

مف ناحية تخطيطية فتكجيو الشػكارع فػي المشػركع  -1
باتجػػػػػػػػػػاه الريػػػػػػػػػػاح السػػػػػػػػػػاجدة  ،كترتيػػػػػػػػػػب الكحػػػػػػػػػػدات

 م  للتيكية كالتشميس الطبيعي.كالتشميس يس
عػػدـ كجػػػكد مسػػػطحات زراعيػػة يزيػػػد مػػػف الجريػػػاف  -2

ممػػػا يمػػعؼ المخػػزكف الجػػػكفي  ،السػػطحي للميػػاه
كد يسػػاعد علػػػف تلطيػػؼ الجػػػك داخػػػؿ  ،مػػف الميػػػاه

 الحي.
: المشػػروع يراعػػي إلػػى حػػد مػػا الظػػروؼ نتيجػػة

زراعػػػػة األشػػػػجار ، وجػػػاءت البيئيػػػة والمناخيػػػػة
 .كحموؿ بيئية

100% 80% 60% 40% 20% 

       

 

 
 

 
 
  
 



 128 

لمعايير  ،: المؤشرات التخطيطية تعالج كتحلؿ مدل مراعاة التخطيط العاـ للمكقع(4-10جدوؿ )
 التراثي، مصدر الصكر )الباحث(. لعمرانيكقيـ التخطيط ا

 مع الحؿ المتضاـ في تجميع الحي أشكالياالشوارع و  رتب
د يكجػػد تػػدرج فػػػي عػػركض الشػػػكارع كىػػي بػػػنفس  -1

 أمتار كىي شكارع كاسعة.10  بعرض ،لرتبةا
 ،الحػػؿ المتمػػاـ طبػػؽ بشػػ،ؿ جزجػػي فػػي التخطػػيط -2

باشتراؾ ،ؿ كحدتيف معان في كاجيػة جانبيػة كاحػدة 
ل،ػػػف ىػػػػذا الحػػػؿ لػػػـػ ي،ػػػف لػػػػو أثػػػػر  ،بجػػػدار مػػػػزدكج

 .ةبيجي كام  خاصة مع عركض الشكارع ال،بير 
أمػػػػػعفا ف،ػػػػػرة التنػػػػػكع  ،رتبػػػػة الشػػػػػكارع كاسػػػػػتبامتيا -3

 لحي.البصرم في ا
والحػػػػػؿ  ،الشػػػػػوارع خطيػػػػػة مسػػػػػتقيمةنتيجػػػػػة: 

 ة تخطيط الحي.المتضاـ غير ظاىر في فكر 
 

100% 80% 60% 40% 20% 

       
 

براز الواجيات وتوافر المساحات المفتوحة والحدائؽ  تغطية الشوارع وا 
ف تطبيػػػػػػؽ ف،ػػػػػػرة تغطيػػػػػة الشػػػػػػكارع بسػػػػػػبب ،ػػػػػد يم -1

مػػػػان بػػػأف ف،ػػػػرة التغطيػػػػة تعػػػػكد عرمػػػيا ال،بيػػػػر، عل
تتمثػػؿ بتظليػػؿ جػػزء مػػف  ،علػػف الحػػي بفاجػػدة بيجيػػة

يػػؤدم لحر،ػػة اليػػكاء  ،الشػػارع ليت،ػػكف فػػرؽ مػػغط
)اسػػػػتعاض عنيػػػػػا السػػػػػ،اف ، فػػػػي ا مػػػػػا،ف الحػػػػػارة

 .بزراعة الشكارع(
فغابػػػػػػػػت  ،د يكجػػػػػػػد حػػػػػػػداجؽ كد إبػػػػػػػػراز للكاجيػػػػػػػات -2

 اليكية المعمارية كادجتماعية للحي.
از الواجيػػات وتغطيػػة الشػػػوارع : فكػػرة إبػػر نتيجػػة

وىػػي غيػػر  ،وقػػيـ العمػػارة التراثيػػةمػػف مفػػاىيـ 
 .تكويف الشوارع داخؿ الحيمطبقة في 

100% 80% 60% 40% 20% 
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لمعايير  ،: المؤشرات التخطيطية تعالج كتحلؿ مدل مراعاة التخطيط العاـ للمكقع(4-11جدوؿ )
 مصدر الصكر )الباحث(.التراثي،  عمرانيكقيـ التخطيط ال

 المواصبلتتوفر الخدمات وشبكة 
كالخػػػػدمات  ،تتػػػػكفر الخػػػػدمات التعليميػػػػة كالصػػػػحية -1

 ا ساسية داخؿ أك بجكار الحي.
 ،الطػػرؽ كالكصػػػكلية للمشػػػركع مؤمنػػػة بشػػػ،ؿ جيػػػد -2

كشػػػب،ة الطػػػػرؽ الداخليػػػػة تسػػػػاعد علػػػػف الكصػػػػكلية 
 للكحدات الس،نية بش،ؿ سيؿ كأمف.

ة كسػػػػػػػػاعدت بعػػػػػػػػػض الخػػػػػػػػدمات التجاريػػػػػػػػة متػػػػػػػػكفر  -3
السػػػػػػ،اف فػػػػػػي إنشػػػػػػاء بعػػػػػػض ا عمػػػػػػاؿ التجاريػػػػػػػة 

بفمػػػػػؿ مكقػػػػػػع المشػػػػػركع بػػػػػالبرب مػػػػػػف  ،البسػػػػػيطة
 المستشفف ك،لية التمريض.

 ،متػػػوفرة المواصػػػبلت: الخػػػدمات وشػػػبكة نتيجػػة
وقػػػيـ العمػػػارة وتراعػػػي إلػػػى حػػػد كبيػػػر مفػػػاىيـ 

 .التراثية في التخطيط
100% 80% 60% 40% 20% 

       

 
 

 اجيةالمدرسة ادبتد
 
 
 
 
 

 المتطمبات الدينية والصحية
يتػكفر علػػف حػدكد المشػػركع مسػجد تحػػت اانشػػاء  -1

كيسػاعد علػػف دمػج سػػ،اف  ،ي،فػي لخدمػة المشػػركع
 الحي مع المحيط الحمرم المجاكر.

المكقػػع مػػف ناحيػػػة صػػحية أمػػف بعيػػػد عػػف أسػػػباب  -2
 الملكثات، ،ما تتكفر فيو الخدمات الصحية.

ع علػػػػػػف التػػػػػي تشػػػػػػجك  ،بسػػػػػبب عػػػػػػركض الشػػػػػػكارع -3
بػػؿ الغربػػاء د يشػػ،ؿ الحػػي قادختػػراؽ العػػابر مػػف 

 كحدة خصكصية مف ناحية اجتماعية كدينية.
الدينيػػػػة والصػػػػحية  والقػػػػيـ : المتطمبػػػػاتنتيجػػػػة

 متوفرة لحد بعيد في تخطيط المشروع.
100% 80% 60% 40% 20% 

       

 
 

 مسجد الحي
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 طية:خبلصة التحميؿ لمؤشرات القياس مف الناحية التخطي
بعػػض المعػايير التػػي تراعػػي مفػػاىيـ كقػػيـ  فبػػأف الحػػي فػي تخطيطػػو يحتػػكم علػػ ،يتمػ  ممػػا سػػبؽ

 نلخصيا ،مايلي: ،التخطيط المعمارم التراثي
 التنوع التخطيطي والوظيفي، واإلنساني ضمف الوحدة: لـ تتحقؽ في تخطيط الحي. -
 .%80شروط اختيار الموقع: تحققت ىذه القيـ التخطيطية بدرجة جيدة،  -
النسيج الحضري المترابط، والحؿ العمراني المتضاـ: تحققت بدرجػة قميمػة فػي تخطػيط الحػي،  -

40%. 
 .%60مواجية الظروؼ البيئية والمناخية: تحققت ىذه القيـ التخطيطية بدرجة مقبولة،  -
رتب الشوارع وأشكاليا، والحؿ المتضاـ في تجميع الحي: لـ تتحقؽ ىػذه القيمػة فػي تخطػيط  -

 الحي.
بػػراز الواجيػػات وتػػوفر المسػػاحات المفتوحػػة والحػػدائؽ: لػػـ تتحقػػؽ ىػػذه تغ - طيػػة الشػػوارع، وا 

 القيمة.
 .%80توفر الخدمات وشبكة المواصبلت: تحققت ىذه القيمة بدرجة جيدة،  -
 . %80المتطمبات الدينية والصحية: تحققت ىذه القيمة بدرجة جيدة،  -
 
 عمارية التراثية:تصميمية لتجسيد القيـ الممؤشرات قياس   4-5-4-4
 

 العمارةلمعايير كقيـ  ،التصميـتعالج كتحلؿ مدل مراعاة  التصميمية: المؤشرات (4-12جدوؿ )
 ، مصدر الصكر )الباحث(.ةالتراثي

 وفصؿ العاـ عف الخاص ،الجوانب الدينية وتحقيؽ الخصوصية
تتػػػػكفر ل،ػػػػؿ كحػػػػدة إطهلػػػػة مباشػػػػرة علػػػػف الشػػػػارع  -1

 سب.كسكر بارتفاع منا ،كمدخؿ خاص
يتػػػػكفر ل،ػػػػػؿ كحػػػػػدة مسػػػػاحة خاصػػػػػة مػػػػػف ا رض  -2

 )ارتداد( محاطة بسكر.
تشػػػترؾ ،ػػػؿ كحػػػػدتيف بجػػػدار مػػػػزدكج فػػػي الكاجيػػػػة  -3

 لتش،ؿ مداخؿ الكحدات الس،نية. ،الجانبية
يشػكؿ  ،وجػود المػداخؿ المتجػاورة والمتبلصػقة: نتيجة

خرقػاً لمخصوصػية ومخالفػػة لػروح مبػدأ الخصوصػػية، 
 لمعمارة التراثية.وىذا يخالؼ القيـ االجتماعية 

100% 80% 60% 40% 20% 
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 وفصؿ العاـ عف الخاص ،الجوانب الدينية وتحقيؽ الخصوصية
 ،تحبيػػؽ الخصكصػػية كفصػػؿ الػػداخؿ عػػف الخػػارج -1

لػػػػػـػ يتحبػػػػػػػؽ بسػػػػػػػبب ىػػػػػػػذه الفتحػػػػػػػات فػػػػػػػي جػػػػػػػدراف 
التػػػػػػػي عالجيػػػػػػػػا السػػػػػػػ،اف ،ػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػب  ،ا سػػػػػػػكار

 اصة.إم،انياتو الخ
مصػػػػػػدران  ،تببػػػػػػف ادرتػػػػػػدادات الخلفيػػػػػػة أك الجانبيػػػػػػة -2

كمحػػػػؿ جػػػػػدؿ  ،ل،سػػػػر الخصكصػػػػية بػػػػػيف الجيػػػػراف
 عند استغهليا مف قبؿ الس،اف.

فكػػػرة تحقيػػػؽ الخصوصػػػية واالنفتػػػاح عمػػػى : نتيجػػػة
ضػعيفة فػي تصػميـ الوحػدات السػكنية، وىػػو  ،الػداخؿ

مػا يعتبػر كسػر لمقػيـ االجتماعيػة التػي قامػت عمييػػا 
 راثية.العمارة الت

100% 80% 60% 40% 20% 

       

 
 معالجة الفتحات التش،يلية في جدراف ا سكار

 
 
 
 
 

 
 

 العمارةلمعايير كقيـ  ،التصميـتعالج كتحلؿ مدل مراعاة  التصميمية: المؤشرات (4-13جدوؿ )
 ، مصدر الصكر )الباحث(.ةالتراثي

 تمبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية
ع علػػػػف نمػػػػكذج كاحػػػػد لتصػػػػميـ احتػػػػكل المشػػػػرك  -1

مػػع تغييػػػر فػػي عػػدد الفرا ػػػات  ،الكحػػدة السػػ،نية
)  مع إم،انية التكسع ا فبي كالرأسي. ،)النـك

د تحتػػػػػػػػكم الكحػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػف  رفػػػػػػػػػة معيشػػػػػػػػػة أك  -2
+ مطبخ كحماـ(. ،ميافة  ) رؼ نـك

يتميػػػػػػز التصػػػػػػميـ بمركنػػػػػػة امػػػػػػافة الفرا ػػػػػػات  -3
 ا فبية أك الرأسية للتكسع.

 ،ميـ الوحػػػدة السػػػكنيةالنمطيػػػة فػػػي تصػػػ: نتيجػػػة
وعػػػدـ تػػػوفر فػػػراغ السػػػتقباؿ الضػػػيوؼ وأنشػػػػطة 

يجعػػؿ التصػػميـ قاصػػراً مػػف ناحيػػة تمبيػػة  ،العائمػػة
 المتطمبات االجتماعية والوظيفية.

100% 80% 60% 40% 20% 

        
 العناصر المعمارية ومواد البناء
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ات لػػـػ تحتػػػػكم العناصػػػر المعماريػػػػة فػػػي الكاجيػػػػ -1
شػػػ،ؿ  فػػػي ،علػػف أم تعبيػػػر عػػف البػػػيـ الجماليػػة

ل،اسػرات ا فبيػػة ،االفتحػات كالمعالجػات البيجيػػة 
 كالرأسية كأحكاض النباتات.

احتػػكت الكاجيػػة علػػف امتػػداد أفبػػي عرمػػي فػػي  -2
 يخدـ التكسع المستببلي. ،ا سبؼ

لكػف كػاف  ،بسيطة واقتصادية التشكيؿ فكرة: نتيجة
امات والعناصر التي تػدؿ يمكف استعماؿ بعض الخ
فػػي تحقيػؽ اإليقػػاع  ،التراثيػةعمػى أسػموب العمػػارة 

 .والتجريد
100% 80% 60% 40% 20% 

       

 
 ،اسرات الشمس ، بيجية معالجة الفتحات بدكف معالجة
 
 
 

 
 

 
 

 العمػارةلمعػايير كقػيـ  يـالتصػمتعػالج كتحلػؿ مػدل مراعػاة  التصػميمية: المؤشػرات (4-14جػدوؿ )
 ، مصدر الصكر )الباحث(.ةالتراثي

 والزخارؼ والرموز اإلسبلمية ،المعالجات البيئية في التصميـ
فػػػػراغ  إيجػػػاد النمػػػكذج المكمػػػ  يبػػػيف محاكلػػػة -1

إمػػػػافة  ،لممارسػػػػة ا نشػػػػطة العاجليػػػػةخػػػاص 
مػػافة سػػلـ  ،ام،انيػػة التكسػػع فيػػو مسػػتببهن كان

 خلي.ل،ف د يم،ف اعتباره فناء دا
الشػػػػػػػػػػػبابيؾ د تحتػػػػػػػػػػػكم علػػػػػػػػػػػف ،اسػػػػػػػػػػػػرات أك  -2

 النفبات في اانشاء. ر، بسبب تكفيمشربيات
 سـ.15سما،ة الجدراف  -3

النمطيػػػة فػػػي تصػػػميـ الوحػػػدة السػػػكنية : نتيجػػػة
أخػرج التصػميـ تقميػدياً دوف  ،والعامؿ االقتصػادي

 .أو تشكيمية وجمالية معالجات بيئية
100% 80% 60% 40% 20% 

       

 

 
 
 
 

 
 االمتداد والتوسع المستقبمي عمى صعيد الوحدة السكنية
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 ،يراعػػػي التصػػػميـ إم،انيػػػة التكسػػػع المسػػػتببلي -1
سػػكاء ا فبػػي أك الرأسػػػي كقػػد عػػكلج التصػػػميـ 

 التكسع. عملية مف ناحية إنشاجية لتسييؿ
النمطيػػػػػػة كالتشػػػػػػػابو فػػػػػػػي التصػػػػػػػميـ ا صػػػػػػػلي  -2

،اف لتغيػػػػػػػرات أدل إلػػػػػػف إجػػػػػػػراء السػػػػػػ ،للكحػػػػػػدة
،بيػػػػػػرة فػػػػػػػي التصػػػػػػػميـ عنػػػػػػػد عمليػػػػػػػة التكسػػػػػػػع 

 لتلبية متطلبات ،ؿ عاجلة. ،الرأسي
لػػػـ يراعػػػي التصػػػميـ التنػػػوع فػػػي أذواؽ : نتيجػػػة

ممػػػا أدى الخػػػػتبلؿ الوحػػػدة البصػػػػرية  ،السػػػكاف
مػػػع عمميػػػة البنػػػاء الػػػذاتي والتوسػػػع  ،بالتػػػدريج
 .الرأسي

100% 80% 60% 40% 20% 

       

 

 
 بناءن علف احتياجات ا سرة معالجة التكسع جرل

 
 
 

 
 مف الناحية التصميمية:لمؤشرات القياس  خبلصة التحميؿ
بعػػض المعػايير التػػي تراعػي مفػػاىيـ  فبػػأف تصػميـ الكحػػدات السػ،نية يحتػػكم علػ ،يتمػ  ممػػا سػبؽ

 نلخصيا ،مايلي: التراثي،المممكف 
تحقيػؽ ىػذه القيمػة الجوانب الدينية وتحقيؽ الخصوصية، وفصؿ العاـ عف الخاص: تفػاوت  -

، كػػوف %40 فػي تصػميـ الوحػدات السػكنية، مػف عػػدـ تحقيقيػا إلػى تحقيقيػا بدرجػة قميمػة،
فػي الحفػاظ  قػيـ العمػارة التراثيػة،علييػا  تالمداخؿ المتجاكرة تؤدم لخدش الخصكصية التي أ،ػد

عػػدـ كجػػػكد خصكصػػػية ، كالبػػػيـ الدينيػػة كادجتماعيػػػة كالثبافيػػة، ،مػػػا أف علػػف خصكصػػػية الجػػار
، أدل لعػدـ تحبػػؽ البػيـ الدينيػة فػػي مراعػاة الخصكصػية فػػي كانفتػاح علػف الػداخؿ )فنػػاء داخلػي(

 التصميـ.
، تمبية االحتياجات االجتماعية، والوظيفية: لـ تتحقؽ ىذه القيمة في أسموب تصميـ الوحدات -

بعػض الكحػدات لـػ تحتػكم علػف ، ك عدـ احتكاء التصميـ علف فرا ات الميافة كالمعيشةبسبب 
 .لحد ا دنف مف  رؼ النـكا

لـ يحتكم التصميـ علف عناصر معمارية ذات حيث ، العناصر المعمارية، ومواد البناء: لـ تتحقؽ
 .تراثي، د مف جية التش،يؿ البصرم أك المممكفمممكف 

 المعالجات البيئية في التصميـ، والزخارؼ والرموز اإلسبلمية: لـ تتحقؽ. -
لـ يراعػي التصػميـ  حيث، ي عمى صعيد الوحدة السكنية: لـ تتحقؽاالمتداد والتوسع المستقبم -

  الفكارؽ الف،رية كالثبافية كالتنكع الحيكم للس،اف.



 134 

أف مشركعات ااس،اف المت،املة كالتي تمر ، ىي ا كركبيكخهصة التحليؿ لمشركع إس،اف 
ـ تغيب عنيا، ا بعاد الف،رية الخاصة بتجسيد  البيـ المعمارية التراثية، بمرحلة مف التخطيط كالتصمي

مف خهؿ الدراية لمفيـك البيـ المعمارية  ،كالتي يم،ف أف تأخذ سياقان طبيعيان بحر،ة البناء كالتعمير
م،انات العصر، خهؿ مرحلتي التخطيط كالتصميـ، فمف جية البيـ الكظيفية يم،ف  التراثية كركح كان

مستداـ، كادىتماـ بالمعالجات البيجية، ،ما يم،ف كمعايير التخطيط كالتصميـ البيجي ال  لياتإيجاد 
اعتماد النسبة الذىبية كاايباع، كادىتماـ برمزية، كالبيـ الجمالية التعجب ك ،التجسيد البيـ العاطفية 

عطاء أىمية للتصميـ الداخلي كعناصر الفراغ الداخلي،  بتفاصيؿ كت،كيف الش،ؿ كالفراغ، كان
 الشخصيةككجيات النظر المأخكذة مف المبابهت  ،رجات اآلراءكتستطيع الدراسة كبعد تحليؿ مخ

التي أقامتيا ك،الة الغكث،  ،التي أجراىا الباحث، كبعد تحليؿ حالة دراسية  حد مشركعات ااس،اف
، يم،ف للدراسة كاستعراض أنكاع البيـ المعمارية التراثية كتحليليا خهؿ الفصؿ الثاني مف الدراسة

كالتي يم،ف إحياجيا في ظؿ معطيات العصر كالظركؼ  ،ااحياء للبيـ التراثية تحديد أكلكيات ف،ر
ليت،كف ف،ر إحياجي كاقعي كمنطبي، د يحتاج لتجميؿ كتسكيؽ كفرض، بؿ ليأخذ  ،العامة المعاصرة

 .في المجاؿ الحمارم كالمعمارم ،سياقو الطبيعي في عجلة التطكر كالتبدـ للكاقع المحلي
 
 حياء القيـ المعمارية التراثية في الواقع المعماري المحمي:أولويات إ  4-5-5

الػذم شػػمؿ تحديػػد مفيػػـك البػيـ كعهقػػة البػػيـ المعماريػػة  ،بالبنػاء علػػف مػػا سػبؽ مػػف العػػرض النظػػرم
بػالتراث، كعهقػػة ا صػالة بالمعاصػػرة، كتكمػي  مفيػػـك ركح العصػر كادسػػتمرارية الحمػارية، ليتبػػع 

شخصػية مػػع جميػػكر مػف مجتمػػع المعمػارييف ا ،ػػاديمييف كالممارسػػيف  ذلػؾ إجػػراء الدراسػة لمبػػابهت
للتخطػػيط كالتصػػميـ المعمػػارم، بيػػدؼ مػػماف ادطػػػهع علػػف أ،بػػر قػػدر مم،ػػف مػػف اآلراء ككجيػػػات 

ثػػػارة مكمػػػػكع الدراسػػػػة، للكصػػػػكؿ  ،النظػػػر كالحياديػػػػة المطلبػػػػة فػػػػي طػػػرح الدراسػػػػة لفرمػػػػية البحػػػػث كان
الدراسػة بعػد ذلػؾ لتحديػد مؤشػرات قيػاس تخطيطيػة كتصػميمية لألىداؼ التي حددتيا مسببان، لتنتبػؿ 

لتجسيد البيـ المعمارية التراثية في مشركعات ااس،اف المحلية، حيث تـ تحديد تلؾ المؤشػرات بنػاءن 
علػػف العػػرض النظػػرم خػػهؿ الدراسػػة حػػكؿ البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة كأنكاعيػػا، كاآلراء كا ف،ػػار التػػي 

، كتـػ البيػاس بنػاءن علػف تلػؾ المؤشػرات علػف مػف خػهؿ المبػابهت الشخصػيةاستفادت منيا الدراسػة 
حالة دراسية تتمثؿ بمشركع إس،اف مت،امؿ أشػرفت علػف تخطيطػو كتصػميمو كتنفيػذه ك،الػة الغػكث، 

ادنتباؿ لتحديد كاقعي كمنطبي  كلكيات إحياء البيـ  ،كعلف ذلؾ يم،ف للدراسة بالبناء علف ما سبؽ
ثيػػة، كىػػذا التحديػػد تح،مػػو محػػددات الظػػركؼ المحليػػة ادقتصػػادية كالثبافيػػة كالف،ريػػة، المعماريػة الترا

كيم،ػػػف للدراسػػػة اقتػػػراح  ،كقػػػدرة قطػػػاع البنػػػاء المحلػػػي، كمسػػػتكل الت،نكلكجيػػػا كالتبنيػػػة المتػػػكفرة محليػػػان 
 :ا كلكيات لتحديد البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة لمدينة  زة كقطاعيا ،مايلي

 
 لتحبيؽ تكازف نفسي كاجتماعي. ،،بيـ ثابتة نابعة مف ركح الديف ااسهمي القيـ الدينية: -
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يبيـ التعجب كالرمزية  ،ممثلة بلفت النظر للت،كينات البصرية التش،يلية كالفرا ية القيـ العاطفية: -
 ك يرىا.

، كاعتماد أسلكب التصميـ كدراسة التش،يؿ كتحبيؽ الخصكصية كالراحة الداخلية القيـ الوظيفية: -
 البيجي كالمعالجات البيجية.

كالتشػػجيع علػػف  ،لمػػا لعامػؿ ادقتصػػاد مػف أىميػػة فػػي تػكفير نفبػػات اانشػاء القيمػػة االقتصػػادية: -
 تطبيؽ مفيـك ااحياء طالما أنو د يتطلب ت،لفة اقتصادية إمافية.

 كاحتراـ طبيعة المكقع كالتاريخ الحمارم. القيمة الثقافية: -
بأكلكيات إحياء التجريد كالتنكع كاايباع كالنسب الجمالية،  ،كتتمثؿ البيـ الجمالية القيـ الجمالية: -

 كد يشترط تجسيد العناصر البصرية الجمالية كنبليا مباشرة مف معالـ معمارية تراثية. ،كاللكف
 ناصر ا ثاث.ادىتماـ باللكف كالمكء، كالخامات كع القيـ المتعمقة بالفراغ الداخمي: -
 ةىػػذه البيمػػة نابعػػػة مػػف ادسػػتفادة مػػف اام،انػػات المعاصػػػر  القػػيـ المتعمقػػة بػػػودراؾ روح العصػػر: -

 بش،ؿ شامؿ، كخاصة نظـ اانشاء كالمكاد كالخامات كالتبنيات، كتدريب ال،كادر البشرية.
 
 مقترح إحياء القيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة لمدينة غزة:  4-6

يم،ف مف خهليا كمع معايير كمحددات يتـ مػف  ،يم،ف البكؿ بأف الدراسة كصلت لمرحلة
خهليا اقتراح تكجيات ف،ريػة أثنػاء العمليػة التصػميمية، لينػتج عمػؿ معمػارم تشػ،يلي ذك خصػاجص 
بصػرية إحياجيػة للبػيـ المعماريػة التراثيػة، مػع مراعػاة ركح العصػر، لكمػع الف،ػر المعمػارم المعاصػػر 

لػػػدرب الصػػػحي  كالتطػػػكر التلبػػػاجي الػػػكاقعي، كبسػػػياقو الطبيعػػػي جيػػػة تطػػػكر كتغيػػػر الظػػػركؼ علػػف ا
كالمعاصػػػرة  ،مػػف جيػػة ا صػػالة كالتػػراث الصػػػراع مػػا بػػيفالمعاصػػرة، ككمػػع حػػد للجػػدؿ الف،ػػرم فػػي 

 ،كالحداثػػة مػػف جيػػة أخػػرل، فػػه يجػػب أف يغيػػب عنػػا ،معمػػارييف التجربػػة فػػي بدايػػة البػػرف العشػػريف
العمػػػارة ال،هسػػي،ية فػػػي أمري،ػػا كأكركبػػػا، كالتكجيػػات الحديثػػػة فػػي العمػػػارة فػػي ذلػػػؾ  كالصػػراع مػػػا بػػيف

تمثلت ردة فعؿ معماريي ال،هسي،ية علػف تكجيػات كأعمػاؿ معمػاريي الحداثػة، حيػث  ،يؼالكقت، ك 
ممػػػػػا أدل دمػػػػػمحهؿ تكجيػػػػػات  ،معطيػػػػػات العصػػػػػر كمػػػػػكاد كأسػػػػاليب البنػػػػػاء الجديػػػػػدة كالػػػـػ يسػػػػػتكعب

ت، كبالمثؿ عنػدما بػالغ الحػداثيكف فػي فػرض أسػلكب كاحػد مجػرد كبػارد أد كىػك ال،هسي،ية مع الكق
ن،ػار لتنػكع الثبافػات كالظػركؼ الخاصػ ،الطراز الدكلي فػي العمػارة لألمـػ كالشػعكب المختلفػة، ممػا  ةكان

أدل كبعػػد فتػػرة كجيػػػزة لمراجعػػة عميبػػػة لمػػركرة أف يع،ػػس الف،ػػػر المعمػػارم السػػػياؽ الطبيعػػي لتػػػأثير 
ات العصػر علػػف شػ،ؿ المنػػتج المعمػارم، كىػػك مػا سػػيتـ ترجمتػو بمبتػػرح إحيػاء البػػيـ ظػركؼ كمعطيػػ

 المعمارية التراثية في العمارة المحلية المعاصرة لمدينة  زة. 
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 :أىداؼ المقترح  4-6-1
  تحسػيف الطػابع العمرانػي كالمعمػارم لمدينػة  ػػزة، باسػتغهؿ اام،انػات المحليػة المعاصػرة لبطػػاع

المعمػػارييف كالفنيػيف، كالعمالػػة المػػاىرة، لترسػػيخ باءات، كالخبػػرات البشػرية المتمثلػػة البنػاء كاانشػػ
 اليكية المعمارية المحلية المعاصرة، بطابع كمممكف تراثي.

 للكصػػكؿ فػػػي العمليػػة التصػػػميمية  ،إيجػػاد  ليػػات كمعػػػايير كمحػػددات للف،ػػر المعمػػػارم المعاصػػر
 ؼ التش،يلي كالكظيفي للعمارة المحلية.إلف حالة مف التكازف ككمكح اليد ،كالتخطيطية

 كتحبيػػؽ الت،كينػػػات البصػػػرية كالتشػػػ،يليبمػػػا يخػػدـ اليػػػدؼ الػػكظيفي  ،تطػػكير الػػػنظـ اانشػػاجية ،
كبسػياؽ  ،الش،ؿ دكره الطبيعي ،أحػد عناصػر العمليػة التصػميميةىدفان كظيفيان ليأخذ  ،كاانشاجية
 طبيعي.

 ،لػدل المصػمـ المعمػارم كتحديػد اليػدؼ كاليكيػة  الكصكؿ لحالة مف ادستبرار الف،رم كالعػاطفي
الف،رية لما يجب أف ي،كف عليو المنػتج المعمػارم، دكف اافػراط فػي التػأثر بادتجاىػات العالميػة 

كلصبيا علف  ،الغريبة عف الكاقع المحلي، كدكف المبالغة في استخداـ العناصر البصرية التراثية
 كاجيات المباني المعاصرة.

 كفت  أفػاؽ جديػدة لتطػكير الطػابع العمرانػي كالمعمػارم المحلػي ،لمعمارم المعاصرإثراء الف،ر ا، 
 بإثارة مجادت البحث كالتطكير انطهقان مف ىذا المبترح.

 بمركرة كمع التشريعات كالبكانيف مف قبؿ الجيات المختصة كالمعنية ،السعي للفت ا نظار، 
مػػع السياسػات التػػي تسػيـ فػػي إبػراز طػػابع كك  ،لتحديػد معػايير تمػػبط عمليػات البنػػاء كاانشػاء

 يبـك علف مبدأ المممكف كالبيـ المعمارية التراثية. ،معمارم كعمراني معاصر
 لمػػركرة تأصػػيؿ العناصػػر التشػػ،يلية  ،رفػع درجػػة الػػكعي لػػدل المعمػػارييف كالجميػػكر بشػ،ؿ عػػاـ

 كم،كنات الفراغ الداخلي، في المنتج المعمارم المعاصر. ،البصرية
  كالبػيـ المتجسػدة  ،في البعد ااعهمي كمركرة إبػراز أىميػة البحػث عػف اليكيػة المعماريػةالتأثير

، كتشجيع المختصيف علف لتحفيز المجتمع علف تببؿ ف،ر ااحياء ،في مممكف العمارة التراثية
 البحث في مجادت تحسيف الطابع العمراني كالمعمارم المحلي.

 بحػث كتطػكير منػاىج التعلػيـ المعمػارم، بيػدؼ التػأثير يش،ؿ المبترح نبطة انطهؽ لمزيد مف ال
في الف،ر التصميمي اايجابي لطلبة العمارة، كفت   فاؽ إدراؾ مممكف كقػيـ التػراث المعمػارم، 

قادر علف تحديػد ا ىػداؼ لعمػارة محليػة بػركح  ،للمساىمة في بناء ف،ر معمارم جامع كمعاصر
 الزماف.كتحافظ علف ركح ادنتماء للم،اف ك  ،معاصرة

  التأ،يػػد علػػػف تصػػػميـ المعالجػػػات البيجيػػة، كف،ػػػر ادسػػػتدامة فػػػي التصػػميـ المعاصػػػر ،أحػػػد البػػػيـ
 الكظيفية لرفع ،فاءة المنتج المعمارم المحلي.
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  ة لإلسػػياـ الحمػػارم، ليشػػ،ؿ الطػػابع العمرانػػي كالمعمػػارم الطبيعيػػ ةالرياديػػقػػع امك الالكقػكؼ فػػي
 بافي المعاصر.مر ة تع،س الكاقع الحمارم كالث ،المحلي

 المامػػي مػػػع الحامػػػر،  إنجػػػازاتبمػػا يمػػػمف تكاصػػؿ  ،المحافظػػة علػػػف ادسػػتمرارية الحمػػػارية
م،اناتػػو، كادنطػػهؽ مػف أبعػػاد المبتػػرح المبػػدـ للنظػػر لمسػػتببؿ  كبشػ،ؿ يحتػػـر تغيػػرات العصػػر كان

 كاقع العمارة كالعمراف المحلي.
  
 :مفيوـ االستمرارية الحضارية  4-6-2

محطػػػػػات عديػػػػدة، ،مػػػػػا تػػػـػ تعريػػػػػؼ ىػػػػػذا  فػػػػػيمرارية الحمػػػػارية خػػػػػهؿ الدراسػػػػة كرد مصػػػػطل  ادسػػػػػت
 ،المصػػطل  مػػمف ال،لمػػات المفتاحيػػة فػػي مبدمػػة الدراسػػة، كيم،ػػف أف نجمػػؿ مػػا كرد خػػهؿ الدراسػػػة

ـ ا ساسية في محاكلة إثبات فرمية  ،لتكمي  ىذا المفيـك الذم استندت عليو الدراسة ،أحد المفاىي
العمػػػارة  مفيػػػـك ادسػػػتمرارية الحمػػػارية فػػػيتحبيػػػؽ حيػػػث يعتبػػػر لدراسػػػة، البحػػث، كتحبيػػػؽ أىػػػداؼ ا

، ليتكاصػػػػػؿ إنجػػػػػاز المامػػػػػي الحمػػػػػارم كالمعمػػػػػارم مػػػػػع الكاقػػػػػع المعاصػػػػػػر، كالعمػػػػػراف ىػػػػػدفان رجيسػػػػػيان 
كالظػركؼ السػاجدة، الثبافيػة كادجتماعيػػة كادقتصػادية، كالسياسػية كالت،نكلكجيػػة،...... الػخ، كىػذا مػػا 

بع كاسػتمرارية اانتػػاج ركح العصػر، لت،ػػكف  ايػة ادسػػتمرارية الحمػارية تتػػااصػطل  علػػف تسػميتو بػػ
فػػػي ،افػػػػة مجػػػادت النشػػػاط اانسػػػػاني، كالتػػػي تتفػػػؽ الدراسػػػػة مػػػع مػػػا كرد فػػػػي العديػػػد مػػػػف الحمػػػارم 

ما جاء مف  راء المف،ريف كالنباد بأف العمارة ىػي مػر ة تع،ػس مػدل تبػدـ اانتػاج ، ك الدراسات الساببة
اني، كىنػػػاؾ حاجػػػة دسػػػتمرار طبيعػػي كمتتػػػابع ليػػػذا اانتػػػاج الحمػػػارم المعمػػػارم، الحمػػارم اانسػػػ

كمعالميػػػػا العمرانيػػػػة كالمعماريػػػػػة، كعلػػػػف الم،انػػػػة العالميػػػػػة  ،للحفػػػػاظ علػػػػف الػػػػذا،رة الجمعيػػػػػة للحمػػػػارة
م،انػات العصػر ، التاريخيةك  في مبدمػة الحمػارات اانسػانية، كىػذا ادسػتمرار يتطلػب النظػرة لػركح كان

، كالسػعي كالت،نكلكجيػة ةكادقتصػادية كالسياسػكعػدـ تجاىػؿ التغيػرات الثبافيػة كادجتماعيػة،  ،الكاقعيػة
لهنفتػاح علػػف معطيػػات العصػػر كاسػػتغهليا فػػي إنتػاج معمػػارم معاصػػر، كاستحمػػار كتحليػػؿ البػػيـ 

 فػػػي تطػػػكر سػػػاىمت البػػػيـ التراثيػػة حيػػث معػػالـ معماريػػػة، انتػػػاج للتأسػػيس علييػػػاالمعماريػػة التراثيػػػة 
ذلػػػؾ التطػػكر ليكمنػػا ىػػذا، لي،ػػػكف لػػدينا معيػػار الجمػػػع  نشػػاىد زلنػػاكمػػا  ،حمػػارم ،بيػػر فػػي عصػػػرىا

كاام،انػػػػات المعاصػػػػرة الجديػػػػدة كالمتجػػػػددة كالمتطػػػػكرة باسػػػػتمرار،  ،الػػػػكاقعي بػػػػيف قػػػػيـ معماريػػػػة تراثيػػػػة
 لتش،يؿ طابع معمارم محلي معاصر يجمع بيف ركح الم،اف كبعد الزماف.

 
 :حأبعاد المقتر   4-6-3

بناءان علف معطيات الدراسة كالبحث كالتحليؿ، في ما تـ استعرامو في الشؽ النظرم كالعملػي، كمػا 
تـ التكصؿ لو مػف  راء كتكجيػات فريػؽ مػف المعمػارييف المحليػيف مػف أ،ػاديمييف كمدرسػيف كبػاحثيف 

تػػو فػػي فػي مجػػاؿ العمػػارة، كممارسػيف فػػي سػػكؽ العمػؿ المعمػػارم المحلػػي، ثـػ مػػا تػـػ تحليلػو كمهحظ
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عرض بعض التكجيات المعاصرة في إحياء قيـ التػراث المعمػارم، كالحالػة الدراسػية لمشػركع إسػ،اف 
مت،امؿ )إس،اف ا كركبػي(، يم،ػف تشػ،يؿ مبتػرح احيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة 

م المعاصػػػر المعاصػػرة، بيػػػدؼ تحسػػػيف كتطػػػكير الف،ػػػر المعمػػػارم المحلػػػي لتحسػػػيف الطػػػابع المعمػػػار 
أبعػادان  حلمدينة  زة كقطاعيا، كتكصؿ الباحث بناءن علػف معطيػات الكاقػع المحلػي، أف يشػمؿ المبتػر 

 متعددة كمحددة كىي:
 البعد األكاديمي والبحثي. -
 البعد المجتمعي واإلنساني. -
 والمعاصرة. واألصالة التراث اىيـبعد الوعي العاـ لمف -
 بعد التشكيؿ المعماري. -
 وتقنيات اإلنشاء. ،توظيؼ مواد البناءبعد  -
 البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة. -
 البعد اإلعبلمي. -
 واالنفتاح العالمي. ،بعد إدراؾ روح العصر -
 بعد االستمرارية الحضارية. -
 .في العمارة بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي -
 بعد تطوير النظـ اإلنشائية. -
 جات البيئية.بعد تطوير نظـ المعال -

 
 :لممقترح البعد األكاديمي والبحثي  4-6-3-1 

، ساسػيةا حامػنة المبتػرح إحيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة  أبعػاديمثؿ البعد ا ،اديمي كالبحثي ،أحد 
   ف،ػػػار كتكجيػػػػات تطػػػػكير العمػػػػؿ المعمػػػارم المحلػػػػي، ،ػػػػكف التصػػػػميـ المعمػػػارم ىػػػػك عمليػػػػة ذىنيػػػػة

ؤثرات خارجية ثبافية، كاجتماعية، كعلمية، كنفسػية كشخصػية، ك يرىػا مػف تتأثر بعكامؿ كم ،كف،رية
المػؤثرات حيػث تعتبػػر مرحلػة التعلػيـ المعمػػارم مػف المراحػؿ الميمػػة التػي تسػيـ فػػي صػبؿ شخصػػية 

سػكاء  ،صية معمارية تنع،س في ش،ؿ ا عماؿ التػي ينتجيػاخالمعمارم كتكجياتو كأف،اره، لتت،كف ش
دراؾ البػػاجميف علػػف عمليػػة التعلػػيـ  ديميػػة أك خػػهؿ حياتػػو المينيػػة بعػػد ذلػػؾ،فػي فتػػرة الدراسػػة ا ،ا كان

لما يخدـ تطكير الكاقع العمراني كالمعمارم المحلي، مػع  ،المعمارم لمدل أىمية تكجيو أف،ار الطلبة
م،انػػات العصػػػر، ليػػك مػػف أكلػػف ا كلكيػػػات التػػي تنػػتج شخصػػية معماريػػػة  التر،يػػز علػػف معطيػػات كان

كالتػي ،ثيػر منيػا  ،الكام  كالثبة في التكجو، دكف أف تتهطـ بيا التكجيات المعاصرةتمتلؾ اليدؼ 
ككحػػػػدة بنيكيػػػػة كف،ريػػػة، أمػػػػا مػػػػف جيػػػة أعمػػػػاؿ البحػػػػث العلمػػػػي  ،د يراعػػػي الكاقػػػػع المحلػػػػي بشػػػمكلية

عهميػػػة ،بيػػػػرة تبػػػع علػػػف البػػػػاحثيف  كالمػػػؤتمرات المعنيػػػة بػػػػالتراث، فينػػػاؾ مسػػػؤكلية علميػػػػة كثبافيػػػة كان
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مػف أصػحاب الف،ػر المعمػارم، للتر،يػز علػف جكانػب البػيـ التراثيػة المعماريػة، كمفػاىيـ  ،يمييفكا ،ػاد
كلفػػػػت ا نظػػػػػار لم،كنػػػػػات ركح العصػػػػػر، كالتمييػػػػز مػػػػػا بػػػػػيف الحفػػػػػاظ  ،ا صػػػػالة كالتػػػػػراث كالمعاصػػػػػرة

 المعمػػػارم علػػػػف البيمػػػػة التاريخيػػػػة للمعػػػػالـ المعماريػػػػة، كااحيػػػػاء لبػػػػيـ العمػػػػارة التراثيػػػػة، كتشػػػػمؿ تلػػػػؾ
كنشػػػر تلػػؾ ا ف،ػػار كالتكجيػػػات البحثيػػة، مػػػف قبػػؿ مؤسسػػػات  ،المسػػؤكلية البعػػد ااعهمػػػي كالتثبيفػػي

التعليـ العالي، كتبديـ التشجيع كالدعـ للباحثيف، اجراء الدراسات البحثية فػي ىػذا المجػاؿ، كتكجيػو 
هؿ عبػػػػد مػػػػف خػػػػ ،الطلبػػػة للتعمػػػػؽ فػػػػي تجسػػػػيد أف،ػػػار كمبػػػػادئ قػػػػيـ العمػػػػارة التراثيػػػػة فػػػي مشػػػػركعاتيـ

المسػاببات المعماريػة، كتخصػيص الجػكاجز التبديريػة لألف،ػار الرياديػة فػي إحيػاء قػيـ العمػارة التراثيػة، 
في تحسيف الطابع  ـكىك ما يم،ف أف ينع،س علف ش،ؿ اانتاج المعمارم المحلي المعاصر، كيسي

عمارية فػي التػأثير علػف كىنا ننكه لدكر ا ،اديميات الم ،العمراني كالمعمارم المحلي كبش،ؿ تدريجي
نشػر أف،ػػار الحداثػة فػػي العمػارة، كمثاليػػا مدرسػة الباكىػػاكس فػي ألمانيػػا فػي مكاجيػػة تكجيػات العمػػارة 

لزيػادة فػي اايمػاح سػتعمد الدراسػة علػف لك  ،(77)ال،هسي،ية، كالتي مثاليا مدرسة البكظار فػي فرنسػا
 يلي: ي ىذه الفبرة ،ماعرض المبترحات الخاصة بإحياء البيـ المعمارية التراثية ف

 :مػف خػهؿ  يتلخص ىذا البعػد مقترح إحياء القيـ المعمارية التراثية مف خبلؿ البعد األكاديمي
 بالمبترحات التالية: دكر الجامعات في التعليـ المعمارم

تنمػػي ركح ادنتمػػاء الحمػػارم للم،ػػاف كالتػػاريخ، كتحتػػـر اانجػػػازات  ،إيجػػاد أسػػاس لبيجػػة تعليميػػة -
 ة، كتفرد ليا حلبات كلباءات لعرض كتفصيؿ جكانب إبداعيا كتفكقيا المعاصر.الحماري

كادسػػػػتبرار الف،ػػػػرم  ،تكجيػػػو ف،ػػػػر التعلػػػيـ المعمػػػػارم  ىميػػػػة إيجػػػاد اليكيػػػػة كالشخصػػػػية المعماريػػػة -
 كالحر،ػػػػات لتكجيػػػاتلكادتػػػزاف العػػػاطفي خػػػهؿ العمليػػػة التصػػػميمية، كالحياديػػػة فػػػي عػػػرض ا ف،ػػػار 

صػػػرة، كدكف فػػػػرض أم ف،ػػػر معمػػػارم علػػػػف الطالػػػب كادعتمػػػاد علػػػػف البنػػػاء الف،ػػػػرم لمعااالمعماريػػػة 
كالبػيـ التػػي يحتكييػا الف،ػػر الػػذم أنػتج معػػالـ العمػػارة  ،بأسػلكب عػػرض اايجابيػػاتالمتػزف كالمتػػدرج، 

 التراثية.
كمع الخطط الدراسية المرنة لمنيج التعليـ المعمارم، كبش،ؿ يراعي التنكع كادنفتػاح الحمػارم  -

 كركح العصر، كالظركؼ المحلية بشمكلية ككاقعية.
مػف خػهؿ زيػادة عػدد المسػاقات التػي تعنػف ببنػاء  ،زيادة الجرعة التعليمية كالتثبيفية لطلبػة العمػارة -

لمناقشة كتحليؿ البيـ المتجسدة في العمارة  ،الف،ر المعمارم، مع تكجيو مممكف كمحتكل المساقات
 التراثية المحلية.

فػػػي إنتػػػاج الطلبػػػة  ،علػػػف تجسػػػيد ا ف،ػػػار التصػػميمية التػػػي تحمػػػؿ قيمػػػان تراثيػػة معاصػػػرةالتشػػجيع  -
لمشػػركعاتيـ خػػهؿ مسػػػاقات التصػػميـ المعمػػارم، كتخطػػػي مراحػػؿ التشػػ،يؿ البصػػػرم، المباشػػر إلػػػف 

                                                 
 .49، ص (58مرجع سابؽ رقـ )ـ صهح زيتكف، عمارة البرف العشريف،  -77
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لحبيبة الرسالة الملباة علف  ،تعميؽ الف،ر التصميمي، مما يسيـ في إنتاج شخصية تصميمية كاعية
 المعمارم. رارية البناء الحمارمعاتبيا دستم

  يػتلخص ىػذا البعػد بالمبترحػات  :البحثػيمقترح إحياء القيـ المعمارية التراثية مف خػبلؿ البعػد
 التالية:

للبحػث فػي  ،عبد المؤتمرات، كا يػاـ الدراسػية كالعلميػة مػف قبػؿ الجامعػات كالمؤسسػات ا ،اديميػة -
ؽ مػػػػا بػػػيف أىميػػػة الحفػػػػاظ المعمػػػارم علػػػف معػػػػالـ كبمحػػػػاكر تظيػػػر الفػػػر  ،ممػػػمكف التػػػراث المعمػػػارم

يراعػػػي المعػػايير كالبػػػيـ المعماريػػة التراثيػػػة  ،كمبػػاني تراثيػػة، كالحاجػػػة انتػػاج ف،ػػػر تصػػميمي معاصػػر
 بركح معاصرة.

كالت،نكلكجيا المتعلبة بيا، كخاصة ،ػؿ مػا يتعلػؽ  ،التشجيع علف البحث المتعلؽ بتبنيات اانشاء -
كمراعػاة ة، لهستفادة مف ىذه المعرفة فػي تطبيبيػا علػف العمليػة التصػميمية، بالمكاد كالخامات الجديد
 الكاقع المحلي المعاصر.

للمسػػاىمات التصػميمية أك البحثيػػة الراجػدة اليادفػػة لتجسػػيد  ،تخصػيص جػػكاجز تشػجيعية كتبديريػػة -
 البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة.

تسييؿ نشر نتاجج دعـ ك ك  ،ي مجاؿ إحياء البيـ المعمارية التراثيةف ،التشجيع علف البحث كالدراسة -
يسػيـ فػي إيجػاد  ليػات عمليػة لتحسػيف  ،ىذه الدراسات، بيدؼ الكصكؿ لترا،ـ كبناء ف،ػرم متكاصػؿ

 ش،ؿ الطابع العمراني كالمعمارم المحلي المعاصر.
ر كالتكجيػات كا عمػاؿ لعػرض ا ف،ػا ،إصدار النشرات كالمجهت العلميػة المعماريػة المتخصصػة -

التػي تحبػؽ أىػداؼ ااحيػاء المعاصػر للبػيـ المعماريػة التراثيػة، أك إفػراد زكايػا خاصػة مػػف  ،المعماريػة
 المجهت المعمارية المتخصصة الحالية لتحبيؽ مثؿ ىذا اليدؼ.

،تفػاء التر،يز علف جكانب البيـ المعمارية التراثيػة فػي تصػميـ الفػراغ الػداخلي كم،كناتػو، كعػدـ اد -
 بجكانب التش،يؿ البصرم. 

 
 :البعد المجتمعي واإلنساني  4-6-3-2

مجتمػػػػػع راعػػػػػي التكجيػػػػات العامػػػػػة لليأف  ،دبػػػػد لمبتػػػػػرح إحيػػػػػاء البػػػػيـ التراثيػػػػػة فػػػػػي العمػػػػارة المعاصػػػػػرة
البنػاء الحمػارم كاليكيػة المجتمعيػة، كمػدل  اسػتمراريةلمركرة  ،المعاصر، مف حيث الثبافة كالكعي

نفتػػػاح علػػف اسػػػتيعاب متغيػػػرات العصػػر، فػػػي سػػبيؿ التحػػػكؿ مػػػف التلبػػي إلػػػف اانتػػػاج ادسػػتعداد كاد
ا ىميػة البالغػة فػي تحبيػؽ عمػؿ ، كلطالما ،اف لألبعػاد ادجتماعيػة كاانسػانية فػي العمػارة الحمارم
لبعد ادجتماعي يحتـ علينا أف يراعي المبترح انابع مف المتطلبات المجتمعية كاانسانية، ف ،معمارم

ـ إيماح  ،كقناعاتيـ كثبافاتيـ، كحاجاتيـ ،اء الناس كأف،ارىـأر  مما يتطلب مشار،تيـ با ف،ار كأف يت
علػػػف مسػػػتكيات مختلفػػة، لتبػػػرز ىنػػا أىميػػػة البعػػػد  ،المفػػاىيـ المتعلبػػػة بممػػمكف الدراسػػػة كمخرجاتيػػا
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ف الجميػكر المتلبػي ااعهمي، ،ما دبد كأف يتـ التنبو كمتابعة ردكد ا فعاؿ كالتفاعؿ المتبادؿ ما بي
 ،كا عماؿ المعمارية المتنكعة ادتجاه الف،رم، بغية الكصكؿ لصيغة إحياجية كىكيػة كطػابع معمػارم

المجتمع المحلػي، كىػذا البعػد المجتمعػي مػرتبط أيمػان بالجانػب اانسػاني، فػي مػركرة  كاقعنابع مف 
محتػػػكل معنػػػػكم يحتػػػـر البػػػػيـ بتحبيػػػؽ العمػػػؿ المعمػػػػارم المعاصػػػر المتطلبػػػات اانسػػػػانية المعاصػػػرة، 

التراثيػة المحليػػة، كيحبػػؽ الغػػرض كالكظيفػػة، كالحفػػاظ علػػف الخصكصػػية، كالديمكمػػة، كالجمػػاؿ كىػػك 
لألفػػػػػػػراد  ،جانػػػػػػب شػػػػػػػعكرم، كيشػػػػػػمؿ البعػػػػػػػد اانسػػػػػػاني المعاصػػػػػػػر إدراؾ مسػػػػػػتكل الحاجػػػػػػػة المعاصػػػػػػرة

فػػي ترتيػػػب  ،ةفػػي ترتيػػب الحاجػػات اانسػػاني Maslowكالجماعػػات، كالتػػي أشػػار ليػػا عػػالـ الػػنفس 
، كتتػػػدرج لأل علػػػف الحاجػػػات ا قػػػؿ إلحاحػػػان ىرمػػي متػػػدرج تشػػػ،ؿ فيػػػو الحاجػػػات الملحػػػة قاعػػػدة اليػػػـر

حتف ينتبؿ إلف  ،، حيث ما أف يحبؽ اانساف حاجة معينة(4-5)، كىك ما نراه في الش،ؿ مركرةك 
، كقد قسـ   يلي: ماالحاجات اانسانية في ىرمو ، Maslowالحاجة التي تلييا في أعلف اليـر

 
 .(78)تدرج الحاجات اانسانية مف أسفؿ إلف أعلف اليـرالذم يكم   Maslowىـر  (4-5شكؿ )

  فسيكلكجية: مثؿ الحاجة للمأ،ؿ كالمشرب، كالمس،ف.حاجات عمكية 
 التأقلـ مع المحيط.حاجة للشعكر با مف: ،ا مف علف النفس، تحبيؽ الخصكصية ، 
 لتكازف النفسي كالعهقات ادجتماعية كالشخصية، كالصداقة.الحاجة إلف ادنتماء: مثؿ الحاجة ل 
  ،حاجػػات تتعلػػؽ بالر بػػات اانسػػػانية: مثػػؿ الحاجػػة لل،رامػػة الشخصػػػية، كالعػػدؿ، كاحتػػراـ الػػػذات

 كالكصكؿ للطابع الشخصي الخاص لإلنساف.
                                                 

العمارة بيف متطلبات الحاجة كمثالية  –عبد ا سعدكف سلماف المعمكرم، إنسانية العمارة العربية ااسهمية  78-
 .الجامعة الت،نكلكجية، قسـ اليندسة المعمارية ،كرقة بحث التنظير،
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 .حاجات تتعلؽ بتحبيؽ الذات اانسانية: مثؿ تحبيؽ الكصكؿ للجماؿ كالنجاح كالتفكؽ 
 
اءن علػف مػػا سػبؽ تلخػص الدراسػػة نبػاط مبترحػة احيػػاء البػيـ المعماريػة التراثيػػة للعمػارة المعاصػػرة كبنػ

 يلي: لمدينة  زة كقطاعيا في إطار البعد المجتمعي كاانساني بما
فػػػي شػػػ،ؿ كممػػػمكف الطػػػػابع العمرانػػػي كالمعمػػػارم، ،ػػػػكف  ،مػػػركرة المشػػػار،ة المجتمعيػػػة الكاسػػػػعة -

كأخػػذ تكجيػػاتيـ بعػػيف ادعتبػػار  ،يـ كراحػػتيـ، فليػـػ الحػؽ فػػي المشػػار،ةالعمػارة كجػػدت لتحبيػػؽ  ايػػات
 عند صيا ة معايير تصميمية تش،ؿ أساسان للكجو الحمارم المعاصر.

كمػػع معػػايير كمحػػددات تخطيطيػػة كتصػػميمية، تحبػػؽ كتراعػػي الجكانػػب ادجتماعيػػة كاانسػػانية  -
كالفػراغ الػداخلي  ،كحاجات اانساف مػمف حيػز الفػراغ العػاـ ،علف مستكيات التش،يؿ البصرم العاـ

 الخاص.
علػػػف متابعػػػة أنشػػػطة التخطػػػيط كالتصػػميـ المعمػػػارم كالتصػػػميـ الػػػداخلي، كتبيػػػيـ مراعاتيػػػا  مػػؿالع -

بػػػيف العمػػػؿ  ،كالمؤشػػػرات كالبػػػيـ التػػػي تطرقػػػت ليػػػا الدراسػػػة، ككمػػػع  ليػػػات لفيػػـػ العهقػػػة ،للمبػػاييس
ي، كمػػدل رمػػا النػػاس جماعػػات كأفػػراد عػػف ىػػذه التكجيػػات التصػػػميمية، المعمػػارم كالجميػػكر المتلبػػ

كالتي تجعليا د تعبر عػف ركح المجتمػع  ،لتدارؾ ادنحرافات التي قد تحصؿ في ا عماؿ المعمارية
 المحلي المعاصر كد تراعي جكانبو اانسانية.

ظة ،ثيػر مػف المهمػ  ،كف اانساف المعاصر تخطف مراحؿ ،ثيرة في تحبيؽ حاجاتو، فعند مهح -
تظير الحاجة المعنكية للكصكؿ للبيـ الجمالية في المبػاني العامػة  ،المعمارية المحلية في مدينة  زة

كالخاصػة، كىػػك مػػا يجػب أف يػػتـ بطريبػػة تحتػـر التػػراث المحلػػي ببيمػو كممػػمكنو كببالػػب معاصػػر، 
تتلبػف مػا ينتجػو اآلخػريف ماديػان يحتـر إم،انات الزماف كالم،اف، ،ي د نببف أمة خارج حدكد الػزمف، 

 كف،ريان.
بػػػػد أف يصػػػػؿ المبتػػػػرح احيػػػػػاء البػػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػػة، للنمػػػػػج الػػػػكاقعي فػػػػي طػػػػرح المعػػػػػايير د -

كالمحػػػػددات للعمليػػػػة التصػػػػميمية، ليلبػػػػف الػػػػدعـ المجتمعػػػػي كالرمػػػػا اانسػػػػاني، كالمهءمػػػػة الكظيفيػػػػة 
منطبػي، دكف إمػػهء أك فػرض أك تسػكيؽ، ،ػػكف  كالثبافيػة كادجتماعيػة، ليأخػذ مسػػاره ،تطػكر طبيعػي

ذلػػػػؾ سػػػػي،كف جػػػػداران فػػػػي كجػػػػو انتشػػػػار تلػػػػؾ الرؤيػػػػة لإلحيػػػػاء كالطػػػػابع العمرانػػػػي كالمعمػػػػارم المحلػػػػي 
 المعاصر.

 :بعد الوعي العاـ لمفاىيـ التراث واألصالة والمعاصرة  4-6-3-3
ات كالحػكارات كالنػدكات ،ثيران ما ظيرت مصطلحات التراث كا صالة كالمعاصرة، فػي معػرض النباشػ

الجمػػكد تطػكر كنمػك المجتمعػات الرا بػة فػػي ادنتبػاؿ مػف حالػة   ليػػاتالمكظفػة للبحػث فػي  ،الثبافيػة
إلػػػػف الحيكيػػػػة كالحر،ػػػػة كالتطػػػػكر الثبػػػػافي كادجتمػػػػاعي كادقتصػػػػادم كالفنػػػػي، ك،ثيػػػػران مػػػػا  ،الحمػػػػارم

، ،مػا سػكؽ زمنيػة شاسػعة ،مفػاىيـ متناقمػة متمػادة بفكاصػؿ ،عرمػت مفػاىيـ ا صػالة كالمعاصػرة
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علػػػف أنػػػو البػػدـ كمػػػرادؼ لألصػػػالة، كارتػػبط مصػػػطل  المعاصػػػرة  ،مصػػطل  التػػػراث بمفيكمػػػو الشػػامؿ
بمباربة زمنية، كمف الكام  أنو لصيا ة مبترح احياء البيـ المعمارية التراثية في عمارتنا  بالحداثة

لػكعي المجتمعػي العػاـ  ىميػة التػراث المعاصرة، كبمراعاة ل،افة الجكانػب كا بعػاد، دبػد مػف ترسػيخ ا
ف مفيػػػـك أالمعمػػارم، كمػػركرة البحػػػث فػػي قيمػػػو المم،ػػف تجسػػيدىا فػػػي العمػػارة المحليػػػة المعاصػػرة، ك 

أك الجديػد بػؿ تعتبػر  ،البػديـ علػف اانتػاج المعاصػر لصؽا صالة ىك مفيـك د يشترط في تحبيبو 
نػذ اللحظػة ا كلػف انتاجػو، لت،ػػكف م ،يم،ػف تجسػيدىا فػي أم عمػؿ معمػارم معاصػرا صػالة صػفة 

بمػركرة تعبيػػر العمػػؿ المعمػارم عػػف المسػػتكل ، ك بػذلؾ المعاصػػرة بػػاحتراـ إم،انػات كتبنيػػات العصػػر
كمراعاة قيمو التراثية، ،ي د يبدك عمهن  ريبان عػف المجتمػع،  ،الثبافي كالف،رم للمجتمع الذم أنتجو

بػأف تطػرح الدراسػة مبترحػان احيػاء   عي، كالخهصػةبؿ معبران عف الكجو الحمارم كالثبافي كادجتما
البػػيـ المعماريػػة التراثيػػػة فػػي العمػػارة المحليػػػة المعاصػػرة كفػػػؽ أبعػػاد الػػكعي لمفػػػاىيـ التػػراث كا صػػػالة 

 يلي: كالمعاصرة ،ما
فػػي مسػػتكياتيـ المتعػػددة لبػػث ركح ادنتمػػاء لػػػدييـ  ،كمػػع برنػػامج تربػػكم تثبيفػػي لطلبػػة المػػدارس -

قػيـ التػػراث المحلػػي، كقيمػة مفيػػـك ا صػالة ،بيمػػة معنكيػػة تمػاؼ لإلنتػػاج اانسػػاني، كبيػاف معػػاني 
 كالمعاصرة ،مركرة ملحة للحفاظ علف الحيكية كالنشاط الحمارم.

ليذه المفاىيـ، كبيػاف أىميتيػا  ،استخداـ كساجؿ ااعهـ المختلفة لرفع درجة الكعي كالثبافة العامة -
 ادؽ للمجتمع.،معبر عف الكجو الص ،الحمارية

دكف مػػػركرة العػػػكدة للبػػػػديـ  ،التأ،يػػػد علػػػف ف،ػػػرة احتػػػراـ البػػػيـ التراثيػػػة كتأصػػػيؿ اانتػػػاج المعمػػػارم -
قطعان مف قبؿ الحداثيكف بردة فعؿ ترفض ،ؿ ما ىك ستكاجو التي  ،كالتبكقع في الت،كينات البصرية

للرجػػكع للػػكراء كالبحػػث تراثػي كقػػديـ، كتتجػػو  قػػرب حالػة أك حر،ػػة معماريػػة بأكجػػو معاصػرة ،ػػرفض 
لمػػػماف  مػػركرةعػػف ىكيػػة حداثيػػػة معماريػػة، ،ػػكف أف احتػػػراـ البػػيـ التراثيػػة كظػػػركؼ كركح العصػػر 

ادستمرارية الحمارية، كد تناقض بيف البيـ التراثية كا صالة مف جية كالمعاصػرة مػف جيػة أخػرل، 
كعي كاادراؾ العػػاـ ليػػذه لػػزرع ىػذا الػػ ،كىػذا ،لػػو دبػػد أف ي،ػكف مػػمف خطػػة تربكيػػة إعهميػة شػػاملة

 المفاىيـ.
 بعد التشكيؿ المعماري:  4-6-3-4

أحػػد أىػـػ دعػػػاجـ المبتػػرح فمػػف خهلػػو يم،ػػػف صػػيا ة لغػػة كت،كينػػػات  ،بعػػد التشػػ،يؿ المعمػػػارم يعتبػػر
بصػػػرية تشػػػػ،يلية معماريػػػػة كعمرانيػػػة، لترجمػػػػة الف،ػػػػر المعمػػػػارم التصػػػميمي احيػػػػاء البػػػػيـ المعماريػػػػة 

 تكصػػػياتعلػػػف شػػػ،ؿ  ،ف يتػػػرؾ المبتػػرح أثػػػران كامػػػحان علػػػف الف،ػػر التصػػػميميالتراثيػػة، فمػػػف الميػػـػ أ
 بييجػػػةخػػػهؿ العمليػػة التصػػػميمية، لتت،امػػؿ الصػػكرة مػػػع أبعػػاد المبتػػػرح ا خػػرل  ،كمعػػايير كمحػػددات
تعبػر عػف البػيـ التراثيػة ببالػػب معاصػر، كيػدعك للتأمػؿ كالتف،ػر فػي إنتػاج معمػػارم  ،بصػرية تشػ،يلية

مشػػجعة علػف تببػػؿ المجتمػع المحلػػي ليػػذه  ف،ريػة تشػػ،ؿ رافعػػة ،ليػػة كتشػ،يليةمحلػي متميػػز ببػيـ جما
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كمسػايرة ىػذا  ،الت،كينػات كالتشػ،يهت المعماريػة المميػزة، كمػدعاة لهسػتمرارية فػي التحسػيف كالتطػكير
الػػػنيج ااحيػػػػاجي، لػػػػذا تلخػػػػص الدراسػػػػة مبترحػػػػات احيػػػػاء البػػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػػة بأبعػػػػاد التشػػػػ،يؿ 

 يلي: ماالمعمارم ،
خػػػػهؿ مراحػػػػؿ التخطػػػػيط  ،مراعػػػاة البػػػػيـ الجماليػػػػة فػػػػي التشػػػ،يؿ المعمػػػػارم المعاصػػػػر لمدينػػػػة  ػػػزة -

كدسيما مشػركعات ااسػ،اف كتصػميـ البيػكت السػ،نية، ،كنيػا تشػ،ؿ  ،كالتصميـ للمشركعات الجديدة
فػػي العمػػارة  النسػػبة ا ،بػػر فػػي ت،كينػػات النسػػيج العمرانػػي المحلػػي، كالبػػيـ الجماليػػة المم،ػػف تطبيبيػػا

 المحلية تكردىا الدراسة خهؿ البند التالي مف المبترح.
خػػهؿ مراحػػػؿ  ا ساسػػيةد تتطلػػب إد مراعػػاة المبػػادئ الجماليػػة  ،إف البػػيـ الجماليػػة ا نفػػة الػػذ،ر -

التخطيط كالتصميـ، دكف أف يترتب علف ذلؾ أم أعباء اقتصادية كت،اليؼ إمافية، كمف ىذه البيـ 
النسػػب وخاصػػة النسػػبة الذىبيػػة فػػي التشػػكيؿ المعمػػاري، اعتمػػاد و  التناسػػب اعػػاة)مر  ،الجماليػػة

البسػاطة والتجريػد فػػي التشػكيؿ المعمػػاري، التربيػع والتكعيػب والتراكػػب فػي الكتػػؿ، االىتمػاـ بخػػط 
والتنػوع والوحػػدة، تجسػػيد اإليقػاع فػػي التشػػكيؿ  االىتمػػاـ بقػػيـ البلنيائيػة وقػػيـ التعجػػبالسػماء، 

 عػػاة الضػػوء والمػػوف، دراسػػة الخامػػات والمممػػس لمتعبيػػر عػػف التشػػكيؿ المعمػػاري(،المعمػػاري، مرا
ـ المعمارية الجمالية في التش،يؿ تتطلب فبط مف المصمـ دراية عميبة بسبؿ  ،كالمهحظ أف ىذه البي

تطبيبيػا كتجسػػيدىا فػػي التصػػميـ المعمػػارم، ،مػػا يهحػػظ ارتبػػاط ىػػذه البػػيـ يبعمػػيا الػػبعض، فمػػثهن 
لتجريػد كالت،عيػب قيمػػة جماليػة عاليػة كحػهن لمسػػألة اسػتخداـ الخامػات كالملمػس الخػػارجي تحبػؽ قػيـ ا

، المعاصػػػرة للشػػ،ؿ المعمػػارم ممػػػا يػػكفر مػػف ت،ػػػاليؼ التشػػطيب الخػػارجي لكاجيػػػات المبػػاني المحليػػة
لمبنييف محلييف، كيهحظ قكة التش،يؿ المعمارم في مبنف رشاد  ،(4-6)كمثاؿ ذلؾ نراه في الش،ؿ 

كادسػػتغناء عػػػف اسػػتخداـ مػػػكاد التشػػطيب الخػػػارجي، كالفاجػػدة ادقتصػػػادية كالجماليػػة دسػػػتخداـ  الشػػكا
 الخرسانة الناعمة في التش،يؿ المعمارم.

 

  
الصػػػكرة تكمػػػػ  نمػػػػكذج معاصػػػػر للتشػػػػ،يؿ المعمػػػػارم 

مػػػػػػع  يػػػػػاب لعناصػػػػػػر التشػػػػػػطيب  ،المحلػػػػػي المعاصػػػػػػر
الخػػػارجي كأثرىػػػا السػػػلبي علػػػف كظيفػػػة المبنػػػف كالشػػػػ،ؿ 

 جمالي العاـ.ال

رشػاد الشػكا مر،ػز أسلكب معالجة الش،ؿ المعمػارم لمبنػف 
كاعتمػاد ف،ػػرة التجريػد كاسػتخداـ خامػة الخرسػػانة  ،فػي  ػزة

الناعمػػػة علػػػف طبيعتيػػػػا كلكنيػػػا ممػػػا أعطػػػػف بعػػػدان جماليػػػػان 
 اتسـ بصدؽ التعبير التش،يلي كالكظيفي. 

 الباحج، المصدر: (4-6شكؿ )
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لكظيفػة كامػحة فػي التشػػ،يؿ  ،معماريػػة البصػرية فػي الشػ،ؿ المعمػػارممػركرة تحبيػؽ العناصػر ال -
أك ا عمػدة أك  ،العاـ ،الكظيفة اانشاجية، فمثهن عند استخداـ ا قكاس المعماريػة بأنكاعيػا أك الببػاب

المكجػكدة فػي المعػالـ المعماريػة التراثيػة، دبػد كأف ي،ػكف دسػتخداميا  ، يرىػا مػف العناصػر المعماريػة
نشػػاجيان، ،ػػي د تشػ،ؿ عبجػػان اقتصػاديان علػػف المبنػػف، كاسػتنزافان للكقػػت كالجيػػد مبػرران  تشػػ،يليان كظيفيػان كان

 لتنفيذىا.
لعػػرض ا ف،ػػار الراجػػدة كمبترحػػات التشػػ،يؿ المعمػػارم  ،التشػجيع علػػف إقامػػة المعػػارض المعماريػػة -

تخصػيص الجػكاجز التبديريػة المعاصر كالمراعي للبيـ التراثية، كتبني ىذه ا ف،ار كتبديـ الدعـ ليا ك 
  ليا.
   
 وتقنيات اإلنشاء: ،بعد توظيؼ مواد البناء 5 -4-6-3

إف مفيـك مكا،بة ركح العصػر كادسػتمرارية الحمػارية، تتطلػب مػف المصػمـ اادراؾ ال،امػؿ كالػكعي 
للمػػػكاد كالخامػػػػات المسػػػػتخدمة فػػػػي التشػػػػييد كالتشػػػطيب، كأخػػػػر الصػػػػناعات المرتبطػػػػة بيػػػػذا البطػػػػاع، 

لتحبيػؽ إم،انيػة تنفيػذ ا ف،ػار  ،بيػا، ،مػا تبػرز تبنيػات اانشػاء ،مػركرة أساسػية العاملة،نكلكجيا كالت
التصػػميمية بأقػػػؿ كقػػػت كجيػػد مم،ػػػف، فػػػه يم،ػػف أف يحبػػػؽ الف،ػػػر التصػػميمي ااحيػػػاجي  اياتػػػو فػػػي 

ذه دكف أف ي،كف ىناؾ أدكات ككساجؿ مم،نة ككاقعية لتجسػيد ىػ ،تحسيف الطابع العمراني كالمعمارم
ا ف،ػػػار كالتصػػػػاميـ ،مبػػػػاني كمعػػػالـ معماريػػػػة، كدبػػػػد أف تسػػػتخدـ ىػػػػذه ا ف،ػػػػار التصػػػميمية أخػػػػر مػػػػا 

، ك،نتيجة يم،ف تلخيص المبترحات كفؽ تكصلت لو ت،نكلكجيا الصناعة اانشاجية مف مكاد كخامات
 ىذا البعد ،مايلي:

كخامػػػات  ،اانشػػػاء كمكا،بػػػة أخػػر تطػػػكرات صػػناعة ،مػػركرة إطػػػهع المصػػمـ المعمػػػارم المسػػتمر -
 التشييد كالتشطيبات الخارجية كالداخلية.

 نػػػكاع مػػػكاد البنػػػاء كخامػػػات  ،بكمػػػع ،تيبػػات كمراجػػػع ذات ادختصػػػاص كادىتمػػػاـقيػػاـ جيػػػات  -
التشػػطيب المعمػػػارم، كالتصػػػميـ الػػػداخلي، علػػػف أف تشػػػمؿ علػػػف النػػػكع كالمكاصػػػفات العامػػػة كطػػػرؽ 

 ىذه المراجع بش،ؿ مستمر. التنفيذ بكاسطة ىذه الخامات، كيتـ تحديث
لة عػػف اعتمػػػاد المخططػػات اليندسػػػية للمشػػػركعات كالمسػػػؤك  ذات ادختصػػاص،أف تبػػـك الجيػػػات  -

المختلفػة، بسػف شػػركط تتطلػب تكمػي  ،افػػة الخامػات كالمػػكاد الداخلػة فػي إنشػػاء كتشػطيب المبػػاني 
لخامات في جداكؿ المطلكب الترخيص انشاجيا، كأف تشتمؿ المخططات علف تكمي  ىذه المكاد كا

 كعلف المخططات المعمارية كاانشاجية. ،خاصة
كمع خطة كجػداكؿ تشػرح  ليػات التنفيػذ كاانشػاء كالتشػطيب، كالتبنيػات كالت،نكلكجيػات المتكقػع  -

اسػػتخداميا فػػي إنشػػػاء المبػػاني كالمشػػركعات الجديػػػدة، بغيػػة حػػث المصػػػمـ المعمػػارم علػػف ادطػػػهع 
 ا ساليب كالتبنيات العالمية في ىذا المجاؿ.علف أخر ما تكصلت لو  ،الداجـ
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 البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة:  4-6-3-6
تطرح الدراسة ىذا المبترح ااحياجي بأبعاده ا نفػة كالهحبػة الػذ،ر ،سلسػلة مترابطػة كمتصػلة، تعمػؿ 

د مبتػػرح إحيػػاء ،بعػػد مػػف أبعػػا ،،حزمػة كاحػػدة، كد انفصػػاؿ بػػيف ىػػذه ا بعػػاد، كيػػأتي العامػؿ البشػػرم
،ػػػكف العامػػػػؿ  السلسػػػلة،ػػػأىـ بعػػػد فػػػي ىػػػذه  ،البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة فػػػي العمػػػارة المحليػػػة المعاصػػػػرة

المم،ػف إحياؤىػا  ،كالمكجو لتنفيذ المبترحات اليادفػة احيػاء البػيـ التراثيػةالبشرم ىك العامؿ المحرؾ 
كركح العصػػر التػػػي  ،يػػػة الشػػاملةتراعػػي الظػػركؼ المجتمع ،فػػي العمػػارة المعاصػػرة كبكاقعيػػػة كمنطبيػػة

 يلي: تفرض نفسيا علف أسلكب الحياة، ك،نتيجة تتلخص المبترحات في ىذا البعد بما
 ،مفيـك ااحياء المعمػارم التراثػي  ىميةرفع درجة الكعي كاادراؾ لدل المصمميف كالمعمارييف،  -

المشػػػػػار،ة فػػػػي البنػػػػػاء ك  ،كالمعماريػػػػػة، كمػػػػركرة كمػػػػػكح اليػػػػدؼ ،مػػػػركرة لتحديػػػػد اليكيػػػػػة الحمػػػػارية
الحػػكارات كالمػػؤتمرات، اثػػراء الف،ػػر كاللبػػاءات، ك الحمػارم المحلػػي، كذلػػؾ مػػف خػػهؿ عبػػد النػدكات 

 ،مجػػاؿ التصػػميمياللحالػة مػػف الحيكيػػة الف،ريػػة كالتطػكر فػػي كالكصػػكؿ  ،المعمػارم لػػدل المعمػػارييف
 كالتنافس في إيجاد معالـ معمارية معاصرة بمممكف كقيـ تراثية.

كالنبػػد  ،الػدكرات التثبيفيػة كالتدريبيػة التنشػػيطية، ل،ػؿ مػا لػو عهقػػة بتطػكير الف،ػر التصػميمي عبػد -
المعمارم، كالتبنيات كالخامات المعاصرة، علف أف تشػمؿ ىػذه الحلبػات التدريبيػة تػدريب المعمػارييف 

 كالعمالػػة المػػػاىرة المتخصصػػة ،ػػػؿ حسػػػب مجػػاؿ تخصصػػػو، كتػػأتي أىميػػػة تػػػدريب ،كال،ػػكادر الفنيػػػة
لرفػػػع درجػػػة ال،فػػػاءة لػػػػدييـ كتحسػػػيف قػػػدراتيـ علػػػف اسػػػتيعاب أم أف،ػػػار تصػػػػميمية  ،الفنيػػػيف كالعمػػػاؿ

بف،ر إحياجي  كالبدرة علف التعامؿ مع الت،كينات التش،يلية الناتجة عف التصميمات المعاصرة ،جديدة
 جديد.

، المرحلػػة ا ساسػػيةمػػف فػػي مراحػؿ التعلػػيـ المختلفػػة  ،اعتمػاد مفيػػـك التربيػػة الحمػػارية المعماريػػة -
كحتػف التعلػيـ الجػامعي كا ،اديميػة المعماريػة علػػف كجػو الخصػكص، ايجػاد أجيػاؿ تعتػز بإنجازاتيػػا 
كىكيتيػػػػا كطابعيػػػػػا العمرانػػػػػي كالمعمػػػػػارم، كتػػػػػدعـ تكجيػػػػات ااحيػػػػػاء المعاصػػػػػر احيػػػػػاء قػػػػػيـ التػػػػػراث 

 إن،ارعية كمنطبية، دكف كاقبيدؼ تطبيؽ نيج ااحياء ب ،المعمارم، كالمشار،ة في تحديد ا كلكيات
ك،ػػػي د  ،خلػػػؼ مكاقػػؼ الػػػرفض ل،ػػؿ مػػػا ىػػك جديػػػد كمعاصػػر كالتبكقػػع ،كاقػػع كالظػػركؼ المعاصػػػرةلل

يترسػػػخ فػػػي الػػػذا،رة الجمعيػػػػة لألجيػػػاؿ كصػػػكؿ الحمػػػػارة العربيػػػة ااسػػػهمية إلػػػػف حالػػػة مػػػف الجمػػػػكد 
ة الشػػاملة كسػػػيلة عػػف مسػػػار الحمػػارة كالتطػػػكر الطبيعػػي، لي،ػػكف نيػػػج التربيػػة المعماريػػػ ،كادنحػػراؼ

 لتفادم ىذه البلبلة الف،رية.
لتبديـ اابداعات الراجدة فػي مجػاؿ إحيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة علػف  ،عبد المساببات المعمارية -

 مستكيات التخطيط العمراني، كالتصميـ المعمارم، كالتصميـ الداخلي.
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 :اإلعبلميالبعد   4-6-3-7
لغة في تحبيؽ  ايات كأىداؼ المبتػرح، لمػا يمثلػو ااعػهـ مػف أىميػة يمثؿ البعد ااعهمي أىمية با

كتػػػأثير بػػػالغ علػػػف الػػػرأم العػػػاـ، فالحيػػػاة المعاصػػػرة تميػػػزت بتنػػػكع ،بيػػػر لكسػػػاجؿ ااعػػػهـ كادتصػػػاؿ 
كالتكاصػؿ، كالبػػدرة ال،بيػرة علػػف بػث ا ف،ػػار كالتػركيج ليػػا، ،كنيػا منػػابر للتكاصػؿ الحمػػارم، كالتػػي 

شر أف،ار مثؿ العكلمة كالنظاـ العػالمي الجديػد، كالثبافػة العالميػة، كىػك مػا أدل ،انت إحدل كساجؿ ن
كصػػبغيا بأف،ػػار  ،لسػيطرة ثبافػػة اانتػاج كقػػدرة البػػكل العالميػة التػػأثير علػف ثبافػػات الشػػعكب ا خػرل

بمػػػػا يخػػػػدـ تكجيػػػػات  ،تيػػػػا كتباليػػػػدىااكالتػػػأثير فػػػػي عاد ، ريبػػػة عنيػػػػا، بيػػػػدؼ السػػػػيطرة علييػػػػا ف،ريػػػػان 
فػػػي صػػػيا ة الف،ػػػػر  ات تلػػػؾ البػػػكل العالميػػػة المسػػػػيطرة، كلمػػػا ،ػػػاف لإلعػػػهـ ،ػػػؿ ىػػػػذا التػػػأثيركتطلعػػػ

ؿ ااعػهـ المتنكعػة فػي دعػـػ جكالبناعػات اانسػػانية، تػرل الدراسػة اسػتخداـ كسػػا ،كالتػركيج للتكجيػات
 ،ايجػاد عمػارة محليػة معاصػرة تعبػر عػف كاقػع المجتمػع كظركفػو المعاصػػرة ،الف،ػر ااحيػاجي اليػادؼ

 يلي: ،ما ىيلمبترح ببعده ااعهمي اكباحتراـ لبيمو التراثية، كنتيجة 
بػػػػؿ كلإلنجػػػػازات  ،ااعػػػػهـ المختلفػػػػة فػػػي بػػػػث ركح ادنتمػػػػاء لػػػػيس فبػػػط للم،ػػػػافاسػػػتخداـ كسػػػػاجؿ  -

الحمػارية كالمعماريػػة فػػي ،ػػؿ ا زمنػة، كأف تراعػػي ىػػذه البػػرامج ااعهميػة مسػػتكل ثبافػػة ،افػػة أفػػراد 
كلمختلػػػػؼ الخلفيػػػػات  ،تخصػػػػيص بػػػػرامج تثبيفيػػػة للمسػػػػتكيات العمريػػػػة المختلفػػػػةبػػػػأف يػػػػتـ  ،المجتمػػػع

 ادجتماعية لألفراد، كبأساليب تتسـ بالتشكيؽ كااثارة بعيدان عف الملؿ كالرتابة.
كالمنفػػػذة محليػػػان كعالميػػػان بيػػػدؼ  ،متابعػػػة كسػػػاجؿ ااعػػػهـ المختلفػػػة للمشػػػاريع المعماريػػػة المعاصػػػرة -

لبػػػػاء  كلبحػػػػث فػػػػي سػػػػلبيات أداجيػػػػا الػػػػكظيفي أالمػػػػكء حػػػػكؿ جكانػػػػب إبػػػػداعيا، كا نبػػػدىا كتحليليػػػػا، كان
كالػكعي المتخصػص بأىميػة العمػارة  ،التش،يلي، إف كجدت، كذلؾ بيدؼ رفػع درجػة الػكعي للجميػكر

كالعمػراف فػي التعبيػر عػف الكجػو الحمػارم للمجتمػػع، كلفػت ا نظػار  ىميػة مػا يجػرم مػف تطػػكرات 
 محلي كالعالمي.معمارية معاصرة علف الصعيد ال

كقيـ إحياجية  ي طياتيا أف،ارالتغطية ااعهمية لألعماؿ المعمارية المحلية المميزة، كالتي تحمؿ ف -
للتطػػػػػكر كالتبػػػػػدـ المعمػػػػػػارم مػػػػػف مصػػػػػمميف لتشػػػػػػ،ؿ قػػػػػدكة كمعيػػػػػار  ،كعرمػػػػػيا ،منجػػػػػزات  صػػػػػحابيا

ثػػارة أجػػالمعاصػر  كاء إعهميػػة حػػكؿ علػػف الصػػعيد المحلػػي، كت،ػػريـ المصػػمميف كدعميـػ إعهميػػان، كان
مفػػاىيـ إحيػػػاء قػػػيـ التػػػراث المعمػػارم، لرفػػػع درجػػػة أىميػػػة المكمػػكع فػػػي أذىػػػاف الجميػػػكر كأصػػػحاب 

 البرار.
 

 :واالنفتاح العالمي ،بعد إدراؾ روح العصر  4-6-3-8
ثبػػات إلمػا لػو مػف أىميػػة بالغػة فػي  ،أكردت الدراسػة مصػطل  ركح العصػر فػػي معظـػ فبػرات الدراسػػة

لبعػػد مػػػركرة  ،كتحبيػػؽ ا ىػػداؼ مػػف الدراسػػة، ف،ػػاف دبػػد مػػف أف يشػػمؿ المبتػػرح ،الفرمػػية البحثيػػة
فػػػػي الكصػػػػكؿ  ىػػػػداؼ إحيػػػػػاء البػػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػػة فػػػػي العمػػػػارة المحليػػػػػة  ،إدراؾ لػػػػركح العصػػػػر
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المعاصػػػرة، كذلػػػؾ لتحديػػػػد أكلكيػػػات البػػػػيـ المم،ػػػف إحياؤىػػػا فػػػػي العمػػػارة المعاصػػػػرة لمدينػػػة  ػػػػزة، دكف 
ؼ التحجػػر كالجمػػكد فػػي طػػػرح  ليػػات إحيػػاء التػػراث المعمػػارم، ،مػػا دبػػد للمبتػػػرح الكقػػكؼ عنػػد مكاقػػ

يػؿ منيػا نمراعاة التيارات كادتجاىات العالمية المعاصرة في العمارة، كادنفتاح علف ،افة التجػارب لن
ا ما يم،ف أف تستفيد منػو التجربػة ااحياجيػة المحليػة، كعػدـ إلبػاء اآلراء المسػببة حػكؿ مػا يػدكر حكلنػ
مػػف تطػػكرات معاصػػرة، كد ننسػػف المباربػػة التاريخيػػة كاسػػتفادة العمػػارة ااسػػهمية مػػف تجػػارب العمػػػارة 

كالبناء علييا ايجاد طابع معمارم إبداعي استفاد مف تجارب اآلخػريف كطػكر  ،اا ريبية كالركمانية
مبترحات ممف ىذا كعليو نلخص ال ،بما يناسب الظركؼ كالمبادئ كالبيـ المحلية كااقليمية ،علييا

 يلي: البعد بما
أف تراعػػي التصػػميمات المعماريػػة المعاصػػرة الف،ػػػرة ااحياجيػػة الباجمػػة علػػف ركح العصػػر، كتحديػػػد  -

 كدمجيا في العملية التصميمية. ،ا كلكيات الكاقعية في البيـ المعمارية التراثية
كفػػػت  أفػػػؽ احيػػػاء البػػػيـ  عػػدـ حصػػػر ف،ػػػر ااحيػػػاء فػػي الت،كينػػػات كالعناصػػػر البصػػػرية التراثيػػة، -

كالمممكف ،المعالجات البيجية، كالبيـ الجماليػة ،التجريػد كاايبػاع كالنسػب، كمراعػاة ظػركؼ العصػر 
 عند تصميـ المباني المعاصرة.

مركرة البحث كالتحليؿ لهتجاىات كالحر،ػات المعماريػة العالميػة المعاصػرة، كالبحػث فػي جكانػب  -
كالتفػػػكؽ علييػػػا فػػػي عمػػػارة  ،يػػػا المعماريػػػة، للكصػػػكؿ  سػػػباب إبػػػداعياادنبيػػػار فػػػي إنجازاتيػػػا كمعالم

ـ تراثية كانفتاح علف ،افة التجارب العالمية اايجابية كمكا،بة  ،محلية معاصرة ذات أبعاد إحياجية كقي
 لركح العصر.

ما بيف التطرؼ في مطلب ااحياء المباشر كاستحمار رمكز  ،مركرة الخركج مف مكاقؼ الجدؿ -
البعػد عػف ،ػػؿ مػا ىػك رمػػزم أك  ،ر معماريػة تراثيػة، كلصػػبيا علػف كاجيػات معماريػػة معاصػرةكعناصػ

 ريبػة عػف كاقػع مجتمعاتنػا،  ،باتجاه حر،ات كاتجاىات معماريػة عالميػة معاصػرة ،كتراثي في العمارة
ت كذلؾ بإيجاد المكقع الحمارم الحبيبي لمجتمعاتنا المعاصرة كالتعبير المعمػارم، المكا،ػب للتطػكرا

 الشاملة في الحياة كالمعطيات المعاصرة.
 

 :بعد االستمرارية الحضارية  4-6-3-9
،نتيجػة طبيعيػة  بعػاد إدراؾ ركح العصػر، كادنفتػاح الف،ػرم علػف  ،يأتي بعد ادستمرارية الحمػارية

اريػة التجارب العالمية، كتتمثؿ أىمية مفيـك ادستمرارية الحمارية بالنسبة لمبترح إحياء البػيـ المعم
التراثية، في ،كنيا ىدفان ك اية تسمك فكؽ مفاىيـ العكلمػة كالنظػاـ العػالمي، فيػي تشػ،ؿ دافعػان محر،ػان 
للحمػارة لهسػػتمرار فػػي اانجػػاز كالتطػػكر، كىػػذا مػػا تسػعف لػػو الدراسػػة مػػف خػػهؿ صػػيا ة المبتػػرح، 

ليا مػف إعػادة صػيا ة  كالمشار،ة اانسانية، دبد اانتاجفي فا مـ التي تتعرض ل،بكات مف الر،كد 
لتتفاعؿ مع الركح المعاصرة، كتستعيد قدرتيا علف اانتاج كاامافة المترا،مة علف  ،كصبؿ طاقاتيا
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،ػي د تػؤدم ،بكاتيػا الحمػارية إلػف  جميع المستكيات، كالتي تنع،س في أش،اؿ عمرانيا كعماجرىػا،
اانسػػاني العديػػػد مػػف نمػػػاذج ىػػػذه  كبالتػػػالي أفػػكؿ شمسػػػيا الحمػػارية، كالتػػػي يملػػؾ التػػػاريخ ،ان،فاجيػػا

كبالنتيجػة التي تبكقعت فػي مكاقػؼ جامػدة  يػر قابلػة للتطػكر كمجػاراة ظػركؼ العصػر،  ،الحمارات
 يلي: مبترحات الدراسة في ىذا البعد بما نلخص

للمسػػؤكلية الملبػاة علػف عاتبػو، ،كنػػو العنصػر الفاعػؿ فػي حر،ػػة  المعمػارممػركرة إدراؾ المصػمـ  -
تتطلػب ادسػتمرار فػػي  ،كأنػو حلبػة الكصػؿ بػػيف إنجػازات معماريػة  ػابرة المعاصػر، مالحمػار البنػاء 

لظػػػركؼ كاام،انػػػػات بحسػػػب ا ،اابػػػداع دكف تبليػػػد أعمػػػف، كالنظػػػر لكمػػػع معيػػػار كمؤشػػػر معاصػػػر
 المتكفرة في ،ؿ عصر.

علػػػف ،افػػػة مسػػتكيات المجتمػػػع، العػػػاـ كالمتخصػػػص،  ،نشػػر ثبافػػػة مفيػػػـك ادسػػتمرارية الحمػػػارية -
كاانتػاج المعمػارم المعاصػر المتكاصػؿ مػع  ،تمييز ما بػيف مػركرة الحفػاظ علػف التػراث المعمػارمكال

 قيـ التراث المعمارم.
تعزيػػػز التجػػػارب كا عمػػػػاؿ ا دبيػػػة كالفنيػػػػة، كالتػػػي تبػػػػرز ا بعػػػاد الحمػػػػارية المحليػػػة كااقليميػػػػة،  -

 كمركرة متابعة المسيرة في اانجاز كاابداع المعمارم.
بػػراز أف مسػػألة ادسػتمرارية الحمػػارية، نابعػػة مػف حبػػاجؽ عديػػدة أىميػا كعلػػف رأسػػيا البػػيـ بيػاف ك  - ان

 ان فػػي البنػػاء الحمػػػارم المعمػػارم يعتبػػر كاجبػػػالدينيػػة النابعػػة مػػػف ركح الػػديف ااسػػهمي، فادسػػػتمرار 
عمػػارادسػػتمرار فػػي اابػػداع ك  كتبػػع عليػػو ميمػػة ،،ػػكف اانسػػاف ىػػك المسػػتخلؼ فػػي ا رض ،دينيػان   ان

 :كيتجلف ذلؾ في قكلو جؿ في عهه فييا المبدع كالبنياف الصال  ،ا رض
َلعَيلُقوْلََلْهَْرَََّفيلْروَّْ( َن ّاََفَِشَّ َََولَإيلاََ َضىََأ َلعولا  َولاأَل ن َ(79) بل  يْ َالر 

َََخلل يَفّة  َلَلع  رلة ََإشِّيَجلعن ٌلَف يَاِلَأ ن ْلَل ِل َ(80)(ولَإينََ عللَ لبُّ
َ

 :بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي في العمارة  4-6-3-10
يرتبط مفيـك المممكف داجمان بالمحتكل كالجزء الثابت كالنافع، مثؿ الماء المكجكد في ااناء، فااناء 

كىػػك الظػػاىر كالبالػػػب، كيشػػ،ؿ اانػػاء مػػػركرة دحتػػكاء المػػاء المػػػركرم  ،ىنػػا ىػػك العنصػػر الحػػػاكم
الظاىر كىك ااناء يم،ف أف يتغير ليصي  ،أسان، أك يعكد  دستمرار الحياة، إد أف العنصر البصرم

إناءن مف زجاج أك ذىب أك فمة، إذان فااناء يتغير كيتبدؿ، كيببف الماء ثابتان كنافعان، كىػذه المباربػة 
يم،ػف إسػباطيا علػف احتػػكاء العناصػر المعماريػة التراثيػػة، مػف أقػكاس كعبػػكد كأعمػدة كقبػاب، ك يرىػػا 

ببيـ تراثية عديدة، فالبيـ ىنا ىي الجزء الثابػت ،المػاء د  نػف عنػو،  ،لـ معماريةلتش،ؿ مباني كمعا
نػػػاء الػػذم يم،ػػف أف يتغيػػػر كيتبػػدؿ بحسػػب ظػػػركؼ العصػػر، فهبػػد مػػػف كالعناصػػر البصػػرية ىػػي اا

                                                 
 .117سكرة الببرة ، اآلية :  -79

 .30سكرة الببرة ، اآلية :  80-
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ليػػػذا المفيػػـك للممػػػمكف التراثػػػي للبػػيـ المعماريػػػة، لتحبيػػػؽ  ايػػة ااحيػػػاء المعاصػػػر، اادراؾ الػػدقيؽ 
 ،يم،ػف تطبيبيػػا فػي العمػارة المحليػػة المعاصػرة، كتػػتلخص ىػذه المبترحػػات ،رحػات كاقعيػػةكتحديػد مبت

 يلي: في مكء بعد إدراؾ مممكف التراث في العمارة ،ما
التشجيع علف أعماؿ البحث العلمي، في مجادت المممكف التراثي في العمارة المحلية، لتكسيع  -

يـ، كتببؿ أف،ار ااحياء المعاصر، بغية أخذ المسػار داجرة اادراؾ العاـ كالمتخصص للمماميف كالب
 الطبيعي كالمنطبي لعجلة التطكر العمراني كالمعمارم المحلي.

بطػػابع  ،التشػجيع علػف أعمػاؿ التصػميـ المعمػارم، التػي تحػا،ي البػيـ كالممػمكف التراثػي المحلػي -
 معاصر إبداعي كريادم.

تػي تراعػي الممػمكف كالبػػيـ التراثيػة، إعهميػان كبحثيػػان، ادىتمػاـ با عمػاؿ المعماريػة المعاصػػرة، كال -
، كيػػأتي ىػػذا ادىتمػػاـ مػػف خػػهؿ التغطيػػة كااسػياب فػػي تحليػػؿ جكانػػب إبػػداعيا الػػكظيفي كالجمػالي

 ااعهمية كالبحثية كا ،اديمية.
 

 :بعد تطوير النظـ اإلنشائية  4-6-3-11
بػػداع المعمػػػارم يػػرتبط ارتباطػػػان كثيبػػان بػػػالنظـ أدرؾ المعمػػاريكف منػػػذ فتػػرة زمنيػػػة ليسػػت ببليلػػػة، أف اا

اانشاجية، كالتبنيات المتعلبة باانشاء كالتشييد، فه بد مف مكا،بة تطكر الف،ر التصميمي المعمارم 
مػػع تطػػػكير للػػػنظـ اانشػػػاجية، لتػػتم،ف ا عمػػػاؿ المعاصػػػرة مػػػف التعبيػػر عػػػف ركح عصػػػرىا، كىكيتيػػػا 

فػؽ ا كسػػع فػي صػػيا ة التشػ،يؿ كالت،كينػػات الفرا يػة، كعػػدـ الزمنيػة، كلتعطػػي المصػمـ الحريػػة كا 
ىامش الحرية في إيجاد الت،كينات في الشػ،ؿ ادعتماد علف نظاـ إنشاجي كاحد بعينو، مما يحد مف 

 كالفراغ المعمارم، كىذا ما يترجمو المبترح في البنكد التالية:
ية المحليػة، كالدراسػات المتعلبػة بػالمكاد دعـ ا بحاث كالدراسات، اليادفػة لتطػكير ا نظمػة اانشػاج -

 الجديدة المم،ف إدخاليا لبطاع اانشاء المحلي.
إنشاجية جديدة في العمارة المحلية، ،استخداـ كحػدات المبػاني مسػببة نظـ  استخداـالتشجيع علف  -

نشػاجية كتبليؿ ت،اليؼ اانشػاء فػي مشػاريع ااسػ،اف، كاسػتخداـ ا نظمػة اا ،الصنع لإلنشاء السريع
 الفرا ية، لما تمثلو مف قيمة إبداعية تش،يلية معاصرة.

ظيػػار التفػػػكؽ  ،اسػػتخداـ الػػنظـ اانشػػػاجية - بدراسػػة علميػػػة كجػػرأة لتجسػػيد قػػػيـ التعجػػب كالدىشػػػة، كان
 كاابداع، كىي قيـ متجسدة في العمارة التراثية. الفخامةك 
مػكاد كالخامػات المعاصػرة، كاابػداع فػي التبػدـ كالتطػكر فػي اسػتخداـ ال ،أف تع،س النظـ اانشاجية -

 كعناصر تصميمو. ،إيجاد ت،كينات الفراغ الداخلي
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أف تحبػؽ الػػنظـ اانشػاجية أىػػدافان كأ رامػان كظيفيػػة كتشػ،يلية، ،ػػأف يشػمؿ النظػػاـ اانشػاجي سػػبؿ  -
، تحبيػػؽ المعالجػػػات البيجيػػة فػػػي التصػػميـ، كأف تحبػػػؽ العناصػػر البصػػػرية التشػػ،يلية أىػػػدافان إنشػػػاجية

  للكصكؿ للصدؽ في التعبير كالت،امؿ ما بيف الش،ؿ المعمارم كنظامو اانشاجي.
 

 :بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية  4-6-3-12
المتجسػػػدة فػػي المبػػاني كالمعػػػالـ التراثيػػة، كتجيػػػد  ،تشػػ،ؿ المعالجػػات البيجػػػة أحػػد أىػـػ البػػػيـ الكظيفيػػة

محػػػددات كمعػػػػايير، لتحبيػػػؽ ادسػػػػتدامة فػػػػي ادتجاىػػػات العالميػػػػة المعاصػػػرة فػػػػي العمػػػارة فػػػػي كمػػػػع 
تصػميـ المبػاني المعاصػػرة، كالبحػث كالدراسػػة فػي الكصػكؿ لتبنيػػات الطاقػة البديلػػة، علمػاُ أف العمػػارة 

قليميػاُ منػذ  ،المحلية التراثية ،انت قد أكجدت حلكدُ بيجية مستدامة للظركؼ المناخية الساجدة محليػاُ كان
كالتػػي تمػمنت نظػـػ  ،ة خػػهؿ الفصػؿ الثػػاني البيمػة الكظيفػةالدراسػ تأزمػاف بعيػدة، حيػػث استعرمػ

المعالجػات البيجيػة فػي العمػارة التراثيػػة، كىػك مػا يفتبػر التصػػميـ المعمػارم المحلػي المعاصػر لمعػػاييره 
بتغطيػػػػة ىػػػػذا الجانػػػب اليػػػػاـ بأبحػػػػاث  فقيػػػػاـ العديػػػػد مػػػف البػػػػاحثيف كا ،ػػػاديمييبػػػػالر ـ مػػػف  ،كمبادجػػػو
لػدليؿ إرشػادم  ،ـ2007إصدار كزارة الح،ـ المحلي الفلسطينية في العػاـ كد ننسف أيمان  ،كدراسات

لتصػػميـ المبػػاني المػػكفرة للطاقػػػة، كالػػذم يحمػػؿ فػػػي معػػايره سػػبؿ تحبيػػػؽ المعالجػػات البيجيػػة، كتتجػػػو 
الدراسػة لصػيا ة المبترحػات التاليػة مػمف ىػذا البعػػد ا خيػر مػف أبعػاد مبتػرح إحيػاء البػيـ المعماريػػة 

 لعمارة المعاصرة لمدينة  زة:التراثية في ا
تشجيع المعمارييف علف تطبيؽ أساليب التصميـ البيجي فػي مشػاريعيـ، كادىتمػاـ بمفيػـك تحبيػؽ  -

،بيمػػػػػػة كظيفيػػػػػة كاجتماعيػػػػػة، دكف الحاجػػػػػػة ادخػػػػػاؿ عناصػػػػػػر  ،الراحػػػػػة لشػػػػػا لي المبػػػػػػاني المعاصػػػػػرة
 التر،يبات المي،اني،ية.

تكيات عدة، تخطيطية كتصميمية، كعلف مستكل تصميـ تطبيؽ مفيـك المعالجات البيجية علف مس -
 الفراغ الداخلي كم،كناتو.

التػػي  كا طركحػػاتكتخصػػيص الجػػكاجز التبديريػة لألعمػػاؿ المعماريػػة  ،عبػد المسػػاببات المعماريػػة -
 البيجية في التصميـ. المعالجاتتتبنف قيـ 

لف مستكل أداجيػا كتػدارؾ ا خطػاء بيدؼ الكقكؼ ع ،البيجي للمباني الباجمة ا داءدراسة كتحليؿ  -
 قي التصاميـ المعمارية المستببلية.

عػػف اعتمػػاد  ، كذات ادىتمػػاـ كادختصػاصكمػع اشػػتراطات خاصػة مػػف قبػػؿ الجيػات المسػػؤكلة -
الحػػػد  ،المخططػػات اليندسػػية، بػػأف تتمػػػمف المخططػػات اليندسػػية لمشػػاريع البنػػػاء العامػػة كالخاصػػة

ي  المعتمدة في التصميـ. ،ماح دراسة كتحليؿ  داء المعالجات البيجيةا دنف مف الدراسة البيجية، كان
للتصػػميـ المعمػػارم، كعبػػد الػػػدكرات  يكمػػع النمػػاذج المحكسػػبة كالبػػرامج الخاصػػة بالتحليػػػؿ البيجػػ -

 التدريبية للتعرؼ علف ىذه البرامج كأسلكب النمذجة كالتحليؿ.
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خاصة بف،ر تطبيؽ قيمة المعالجات البيجية في عبد اللباءات كالمؤتمرات، كنشر نتاجج الدراسات ال -
يجاد  ليات لتطبيبو في العمارة المحلية المعاصر  ـ المعمارم، اثراء ىذا الجانب النظرم، كان  ة،التصمي

خػػهؿ الدراسػػة كىػػذا  ،تت،امػػؿ مػػع بػػاقي البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة السػػابؽ ذ،رىػػا ،،بػيـ معماريػػة تراثيػػة
 رم، في عمارة مدينة  زة المعاصرة.كالمادم كالف، ،يلي كالكظيفيالمبترح لتحسيف الطابع التش،

 
 ممخص مقترح إحياء القيـ المعمارية التراثية: 7 -4

طػرح ف،ػر يحػػؿ لإف مبتػرح إحيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي عمارتنػػا المحليػة، ىػك محاكلػة 
لػكظيفي للمبػاني المعاصػػرة، مشػ،هت الطػابع العمرانػي كالمعمػػارم المحلػي، كيرفػع مػف ،فػػاءة ا داء ا

كرفػػع البػػيـ الجماليػػػة كالبصػػرية لت،كينػػػات الشػػ،ؿ كالفػػػراغ، ،مػػا يمثػػؿ أحػػػد أىػـػ أىدافػػػو تكحيػػد الف،ػػػر 
المعماريػػػة المعاصػػػرة متناقمػػػة التكجػػػو، نحػػػك المعاصػػػرة  ا عمػػػاؿالمعمػػػارم المحلػػػي، ،ػػػي د تظيػػػر 

المعمػػػارم ب،ػػؿ رمػػػكزه كأشػػ،الو تػػػارة العالميػػة الغيػػػر متكافبػػة مػػػع كاقعنػػا المحلػػػي تػػارة، كنحػػػك المامػػي 
أخػرل، لػذا ،ػػاف دبػد مػف التأ،ػػد مػف مباربػة المبترحػػات التػي قػدميا المبتػػرح با بعػاد كالمحػاكر ا نفػػة 
الذ،ر، للكاقع المحلي الشامؿ، كأف ىػذه المبترحػات ليسػت مجػرد  راء شخصػية  يػر قابلػة للتطبيػؽ، 

مبترحػات ااحياجيػة، علػف تطػكير العمػؿ المعمػارم ر تطبيؽ ىػذه الكمف الميـ أيمان معرفة مدل تأثي
المحلي، كالذم يجب أف ينتج مف خهلو الكصػكؿ لليكيػة المعماريػة كالحمػارية المعاصػرة، كترسػيخ 
قيمػة الطػابع المعمػارم المحلػي فػي أذىػاف ا جيػاؿ الحامػرة، كممػا سػبؽ تبػرز حاجػة لعمػؿ ملخػػص 

يػة ىػذه المبترحػات، مػف خػهؿ إم،انيػة تطبيبيػا علػف للمبترح ااحياجي، يشمؿ نظرة لتبيػيـ مػدل كاقع
كاقػػع العمػػارة كالعمػػراف المحلػػػي، ،مػػا سيشػػمؿ الملخػػػص مػػدل التػػأثير اايجػػػابي ليػػذه المبترحػػات فػػػي 
تحسػػػػيف الطػػػػػابع المعمػػػػػارم كالعمرانػػػػػي لمدينػػػػػة  ػػػػػزة، كذلػػػػػؾ بنػػػػػاءن علػػػػػف مؤشػػػػػرات البيػػػػػاس التػػػػػي تػػػػـػ 

د مشػػاريع ااسػػ،اف المحليػػة، كالمتمثلػػة بمشػػػركع استخهصػػيا مػػف خػػهؿ تحليػػؿ الحالػػة الدراسػػية  حػػ
تـػ  الػذم العػرض النظػرمإس،اف ا كركبي الممكؿ كالمنفذ مف قبؿ ك،الة  ػكث كتشػغيؿ الهججػيف، ك 

كالبيـ المعمارية التراثيػة، كمناقشػة مختلػؼ  ،استعراض مفاىيـ التراث كا صالة كالمعاصرة ومف خهل
جة اعادة استحمار مؤشرات البياس التي تـ ادعتماد علييػا محاكر كفبرات الدراسة، لذا تبرز الحا

ـ تجسيد البيـ المعمارية التراثي تمت مناقشتيا  كالتي ،ة في مشركع إس،اف ا كركبيخهؿ تحليؿ كتبيي
عبػػػػػارة عػػػػػف مؤشػػػػػرات تخطيطيػػػػػػة  ،انػػػػػت خػػػػػهؿ الحػػػػػكارات، مػػػػػع المتخصصػػػػػيف المعمػػػػػارييف، كالتػػػػػي

 :كتصميمية ،ما يلي
 
 تخطيطية:قياس مؤشرات   4-7-1
 مراعاة الجكانب الصحية كالنفسية. -
 تحبيؽ المتطلبات الدينية في التخطيط. -
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 تكفر الحداجؽ كالمساحات المفتكحة. -
 التخطيط لمكاجية الظركؼ المناخية. -
 كالعهقة مع المحيط. ،تكفر الخدمات -
 تدرج رتب الشكارع كأش،اليا. -
 .العهقة مع المحيط، ك اختيار المكقع -
براز الكاجيات. ،تغطية أجزاء مف الشكارع -  كان
 التنكع التخطيطي ممف الكحدة. -
 النسيج الحمرم المترابط كالحؿ المتماـ. -
 
 تصميمية:مؤشرات قياس   4-7-2
 كفصؿ العاـ عف الخاص. ،الخصكصية -
 تلبية ادحتياجات الكظيفية. -
 تطبيؽ المعالجات البيجية في التصميـ. -
 كادجتماعية في التصميـ. ،نيةالبيـ الدي -
 لهمتداد كالتكسع المستببلي للمباني المعاصرة. ،دراسة تش،يلية ككظيفية -
 ادىتماـ بالفراغ الداخلي كم،كناتو. -
 التطكر في مكاد كتبنيات البناء كالتشطيب -
 إلخ.تحبيؽ البيـ الجمالية: ،النسب كالتجريد، كاايباع، كالتربيع كالت،عيب، ..... -
 إلخ.استخداـ العناصر المعمارية التراثية ،ا قكاس كا عمدة، كالبباب، كالعبكد، كالزخارؼ ... -
 
 :إسقاط المقترحات اإلحيائية عمى الواقع المحمي  4-7-3

بحيػػػث تػػػـػ تحديػػػد قيمػػػػة رقػػـػ كاحػػػػد  ،كلبيػػػاس كاقعيػػػػة التطبيػػػؽ مػػػػف خػػػهؿ الجػػػػداكؿ كالنمػػػاذج التاليػػػػة
تطبيبيا علف الكاقع المحلي، أما تلؾ المبترحات التي تكاجييا إش،اليات حات الكاقعية كالمم،ف للمبتر 

، 0.5فػػإف البيمػة سػػتنبص إلػػف  ،تطبيػؽ، كتكاجػػو صػعكبات فػػي حػاؿ إسػػباطيا علػف الكاقػػع المحلػي
حياجي علف كاقع العمارة سيتـ الحصكؿ علف مؤشرات الكاقعية لتطبيؽ أبعاد المبترح اا ،كبالمحصلة
تسػػرد الدراسػػة ملخػػػص المبتػػرح ااحيػػػاجي، كمؤشػػرات تبيػػػيـ  يكفيمػػا يلػػػمعاصػػػر، المحلػػي ال كالعمػػراف

إم،انيػػة تطبيبػػػو علػػػف كاقػػػع العمػػارة المعاصػػػرة لمدينػػػة  ػػػزة كقطاعيػػا، مػػػع مهحظػػػة مناقشػػػة كتحليػػػؿ 
لبعض المبترحات ا خرل،  ،أسباب كمبررات كاقعية المبترحات، كأسباب إش،اليات التطبيؽ الكاقعي

كمحاكلػػة إزالػػة ىػػذه ااشػػ،اليات، ك،مػػا تػػـػ  ،ؽ فػػي إثػػراء الف،ػػر المعمػػػارم المحلػػيكبػػذلؾ يم،ػػف التعمػػ
صػػيا ة مجمكعػة مػػف خهليػا مؿ المبتػرح علػػف مجمكعػة أبعػػاد مختلفػة، تػـػ تشػػافبػد  ،التطػرؽ لػو أنفػػان 
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المبترحػات احيػاء قػيـ التػراث المعمػارم فػي عمػارة مدينػة  ػزة المعاصػرة، كىػذه ا بعػاد التػي نكقشػػت 
 يلي: ،انت ،ما الملخص كالتبييـ كسيشمليا

 البعد األكاديمي والبحثي. -
 البعد المجتمعي واإلنساني. -
 والمعاصرة. واألصالة ،التراث اىيـبعد الوعي العاـ لمف -
 بعد التشكيؿ المعماري. -
 وتقنيات اإلنشاء. ،بعد توظيؼ مواد البناء -
 البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة. -
 عبلمي.البعد اإل -
 واالنفتاح العالمي. ،بعد إدراؾ روح العصر -
 بعد االستمرارية الحضارية. -
 .في العمارة بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي -
 بعد تطوير النظـ اإلنشائية. -
 بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية. -
 

دل كاقعية التكصيات ااحياجي كمؤشران لم حملخصان للمبتر  ،كعليو ستكم  النماذج كالجداكؿ التالية
 في العمارة المحلية المعاصرة لمدينة  زة. ،المبترحة احياء البيـ المعمارية التراثية

 
 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-15جدوؿ )

إم،انية  تكصيات المبترح
 التطبيؽ

إش،الية 
 التطبيؽ

 مؤشرات
 كاقعية
  التطبيؽ

ثي
لبح
 وا
مي
ادي
ألك
د ا
لبع
ا

 

إيجاد أساس لبيجػة تعليميػة تنمػي ركح ادنتمػاء الحمػارم 
 للم،اف كالتاريخ.

1  1 

تكجيػػػػػػو ف،ػػػػػػر التعلػػػػػػػيـ المعمػػػػػػارم  ىميػػػػػػػة إيجػػػػػػاد اليكيػػػػػػػة 
 .كالشخصية المعمارية

1 0.5- 0.5 

، كمػػع الخطػػػط الدراسػػية المرنػػػة لمػػنيج التعلػػػيـ المعمػػػارم
 .ح الحمارم كركح العصركبش،ؿ يراعي التنكع كادنفتا

1  1 

زيػادة الجرعػة التعليميػة كالتثبيفيػة لطلبػة العمػارة مػف خػهؿ 
 زيادة عدد المساقات التي تعنف ببناء الف،ر المعمارم.

1 0.5- 0.5 

التشػػػجيع علػػػػف تجسػػػػيد ا ف،ػػػػار التصػػػػميمية التػػػػي تحمػػػػؿ 
  .قيمان تراثية معاصرة في إنتاج الطلبة لمشركعاتيـ

1 0.5- 0.5 
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الجامعػػػات  فػػيالعلميػػة الدراسػػية ك  عبػػد المػػؤتمرات، كا يػػاـ
 للبحث في مممكف التراث المعمارم.

1  1 

التشػػػػػػػػػجيع علػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػث المتعلػػػػػػػػػػؽ بتبنيػػػػػػػػػات اانشػػػػػػػػػػاء 
 كالخامات الجديدة. المكاد، ك كالت،نكلكجيا المتعلبة بيا

1  1 

تخصػػػػػػػػػيص جػػػػػػػػػكاجز تشػػػػػػػػػجيعية كتبديريػػػػػػػػػة للمسػػػػػػػػػػاىمات 
لراجػػػػػػػدة اليادفػػػػػػػة لتجسػػػػػػػيد البػػػػػػػيـ التصػػػػػػػميمية أك البحثيػػػػػػػة ا

 المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة.

1  1 

التشػػػجيع علػػػػف البحػػػػث كالدراسػػػػة فػػػي مجػػػػاؿ إحيػػػػاء البػػػػيـ 
نشػػػػػػػر نتػػػػػػػاجج ىػػػػػػػذه  دعػػػػػػـػ كتسػػػػػػييؿالمعماريػػػػػػة التراثيػػػػػػػة ك 

 الدراسات.

1  1 

إصػػػػػػػػػػػػدار النشػػػػػػػػػػػػػرات كالمجػػػػػػػػػػػػػهت العلميػػػػػػػػػػػػػة المعماريػػػػػػػػػػػػػة 
كا عمػػػػػػػػاؿ  المتخصصػػػػػػػة لعػػػػػػػػرض ا ف،ػػػػػػػار كالتكجيػػػػػػػػات

 إحياجية. ان المعمارية التي تحبؽ أىداف

1 0.5- 0.5 

التر،يػػز علػػف جكانػػب البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة فػػي تصػػميـ 
الفػػػػػػػراغ الػػػػػػػػداخلي كم،كناتػػػػػػػػو، كعػػػػػػػػدـ اد،تفػػػػػػػػاء بجكانػػػػػػػػب 

 التش،يؿ البصرم.

1 0.5- 0.5 

             
 0.5لمؤشػر الخػاص بيػا ىػػك تطبيػؽ بعػض المبترحػػات، لػذا فبػد ،انػت قيمػػة ابظيػرت إشػ،اليات  -

كبمػا أف عػػدد المبترحػات احيػػاء البػيـ المعماريػػة التراثيػة فػػي العمػارة المحليػػة المعاصػرة مػػمف البعػػد 
م،انيػػػة تطبيػػػؽ ىػػػػذه  ا ،ػػػاديمي كالبحثػػػي ىػػػي أحػػػد عشػػػر مبترحػػػان سػػػػت،كف النسػػػبة المجكيػػػة لكاقعيػػػة كان

بعػػض المبترحػػات، كالتػػػي ، أمػػا عػػػف طبيعػػة ااشػػ،اليات فػػي تطبيػػػؽ (%77.27)المبترحػػات ىػػي 
 ،انت:

 
  ىمية إيجاد اليكية كالشخصية المعمارية. ،تكجيو ف،ر التعليـ المعمارم -
لطلبػة العمػارة مػف خػهؿ زيػادة عػدد المسػاقات التػي تعنػف ببنػاء  ،زيادة الجرعة التعليمية كالتثبيفية -

 الف،ر المعمارم.
فػػي إنتػػاج الطلبػػػة  ،قيمػػان تراثيػػة معاصػػػرة التػػي تحمػػػؿ ،التشػػجيع علػػف تجسػػيد ا ف،ػػػار التصػػميمية -

 لمشركعاتيـ.
لعػرض ا ف،ػار كالتكجيػات كا عمػاؿ  ،إصدار النشرات كالمجهت العلميػة المعماريػة المتخصصػة -

 المعمارية التي تحبؽ أىدافان إحياجية.
اد،تفػاء التر،يز علف جكانب البيـ المعمارية التراثيػة فػي تصػميـ الفػراغ الػداخلي كم،كناتػو، كعػدـ  -

 بجكانب التش،يؿ البصرم.
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تمثؿ إش،اليات التطبيؽ في ،ؿ مف المبترح ا كؿ كالثاني كالثالث، فػي ،ػكف المبتػرح مكجػو  نتيجة:
ثرات الخارجيػة، ؤ كىػك الطالػب المعمػارم، كالػذم تتنازعػو ،ثيػر مػف المػ ،مباشػرة إلػف العنصػر البشػرم

الثبافػة، كمػا يم،ػف أف مسػتكل بحسػب الظػركؼ ك  ،ةكتنكع الطلبة الف،رم كالبناعات كا مزجة المتغيػر 
يعمؿ علف تكجيو ف،ر الطلبة باتجاه أف،ار العمارة العالمية، كادنبيار بمنجزات معماريػة قػد د يم،ػف 

تظير الحياة المعاصرة تراجع ااقباؿ علف فأما المبترح الرابع نبليا كتجسيدىا في العمارة المعاصرة، 
المبػػركءة، كالمتخصصػػة، كتحػكؿ اىتمامػػات ،ثيػػر مػػف المعمػػارييف نحػػك  النشػرات كالمجػػهت العلميػػة

كالكقػت للتػػركيج  ،مكاقػع التكاصػؿ ادجتمػػاعي كالتػي د يتػػكفر داجمػان فييػػا ،ثيػر مػػف المسػاحة الف،ريػػة
لمثؿ تلؾ ا ف،ار ااحياجية، كأما عف المبترح الخامس كالمتعلؽ بتجسػيد البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي 

ا ثػاث، لم،كنػات الفػراغ الػداخلي كعناصػر  فيي ناتجة مف محدكديػة البػكة اانتاجيػة ،اخليالفراغ الد
بالمبػاييس كا شػػ،اؿ العالميػة، كمحدكديػػة  ةكارتبػاط الصػػناع ،كالخامػات كالمػكاد الداخلػػة فػي تصػػنيعو

اريع ع المشػػػيػػكبػػركح كقػػيـ تراثيػػة فػػي جم ،ايجػػاد نمػػاذج التصػػميـ الػػداخلي المعاصػػػرة ،البػػدرة الماليػػة
 .المحلية المعاصرة

 
 كبالمثؿ ستنتبؿ الدراسة لتلخيص كتبييـ ،افة أبعاد المبترح ااحياجي. 
 

 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-16جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

بعد
ال

 
مج
ال

ني
سا
اإلن
ي و

تمع
 

مركرة المشار،ة المجتمعية الكاسعة في شػ،ؿ كممػمكف 
 الطابع العمراني كالمعمارم.

1 0.5- 0.5 

كمػػػع معػػػػايير كمحػػػػددات تخطيطيػػػة كتصػػػػميمية، تحبػػػػؽ 
 كتراعي الجكانب ادجتماعية كاانسانية.

1  1 

العمػؿ علػػف متابعػة أنشػػطة التخطػيط كالتصػػميـ المعمػػارم 
كتبيػيـ مراعاتيػػا للمبػاييس كالمؤشػػرات كالتصػميـ الػػداخلي، 

 كالبيـ التي تطرقت ليا الدراسة.

1  1 

احتػػػػػراـ الحاجػػػػػة المعنكيػػػػػػة للكصػػػػػكؿ للبػػػػػػيـ الجماليػػػػػة فػػػػػػي 
المبػػاني العامػػة كالخاصػػة، كىػػك مػػا يجػػب أف يػػتـ بطريبػػػة 
 تحتـر التراث المحلي ببيمو كمممكنو كببالب معاصر.

1  1 

عػػػػي منطبػػػػػي، دكف أف يتبػػػػع المبتػػػػػرح مسػػػػاره ،تطػػػػػكر طبي
 إمهء أك فرض أك تسكيؽ.

1  1 
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 ظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح ا كؿ كىك:
 في ش،ؿ كمممكف الطابع العمراني كالمعمارم. ،ػمركرة المشار،ة المجتمعية الكاسعة -

يجاد  ليات المشػار،ة الشػعبية فػي صػيا ة شػ،ؿ الطػابع  ،كيرجع ذلؾ لصعكبة التحمير كان
، كصعكبة التعامؿ مع ،افة الشػراج  المجتمعيػة علػف اخػتهؼ الثبافػات مارمالمعالعمراني ك 

 كالمؤىهت، كمستكل الكعي، كدرجة ادىتماـ. 
م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي    (.%90)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان

 
 .اصرةملخص كتبييـ لمبترح إحياء البيـ التراثية في العمارة المحلية المع: (4-17جدوؿ )

إم،انية  تكصيات المبترح
 التطبيؽ

إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

صرة
معا
 وال

الة
ألص

 وا
راث
 الت
ىيـ

مفا
ـ ل
لعا
ي ا
وع
د ال

بع
 

كمػػػع برنػػػػامج تربػػػػكم تثبيفػػػي لطلبػػػػة المػػػػدارس فػػػػي 
مسػتكياتيـ المتعػددة لبػث ركح ادنتمػاء لػدييـ كبيػػاف 

 معاني قيـ التراث المحلي.

1  1 

كسػػػػػػاجؿ ااعػػػػػػػهـ المختلفػػػػػػة لرفػػػػػػع درجػػػػػػػة  اسػػػػػػتخداـ
الػكعي كالثبافػة العامػة ليػذه المفػاىيـ، كبيػاف أىميتيػا 

 الحمارية ،معبر عف الكجو الصادؽ للمجتمع.

1  1 

التأ،يػػػػد علػػػػف ف،ػػػػػرة احتػػػػراـ البػػػػػيـ التراثيػػػػة كتأصػػػػػيؿ 
اانتػػػػػػػاج المعمػػػػػػػػارم دكف مػػػػػػػػركرة العػػػػػػػػكدة للبػػػػػػػػديـ 

كاجو قطعػان كالتبكقع في الت،كينػات البصػرية التػي سػت
مػػف قبػػػؿ الحػػػداثيكف بػػػردة فعػػػؿ تػػػرفض ،ػػػؿ مػػػا ىػػػك 

 تراثي كقديـ.

1 0.5- 0.5 

 ظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح الثالث كىك:
كتأصػػػيؿ اانتػػػاج المعمػػػارم دكف مػػػػركرة  ،التأ،يػػػد علػػػف ف،ػػػرة احتػػػراـ البػػػيـ التراثيػػػة -

 ،طعان مف قبؿ الحداثيكفكالتبكقع في الت،كينات البصرية التي ستكاجو ق ،العكدة للبديـ
 بردة فعؿ ترفض ،ؿ ما ىك تراثي كقديـ.

لتكجيػػػػػات كا سػػػػػػلكب اتحديػػػػػػد الف،ػػػػػػر المعمػػػػػارم، ك  بييػػػػػدكيرجػػػػػع ذلػػػػػػؾ لعػػػػػدـ إم،انيػػػػػػة ت
مػف المعمػارييف، كالػذيف د تتفػؽ  راءىـػ كأف،ػارىـ تمامػان مػع تكجيػات التصميمي ل،ثير 

كتحلػػػػػػيهت المبػػػػػػابهت ك راء كتكجيػػػػػػات الباحػػػػػث، كظيػػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػػف نتػػػػػاجج  ،الدراسػػػػػة
 الشخصية. 

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي    (.%83.33)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
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 .ملخص كتبييـ لمبترح إحياء البيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرة: (4-18جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
 كاقعية التطبيؽ 

ري
عما
الم
يؿ 
شك
 الت
بعد

 

مراعػاة البػيـ الجماليػػة فػي التشػػ،يؿ المعمػارم المعاصػػر 
لمدينػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػزة خػػػػػػػػػهؿ مراحػػػػػػػػػؿ التخطػػػػػػػػػيط كالتصػػػػػػػػػميـ 

 للمشركعات الجديدة.

1  1 

مػػػػػركرة تحبيػػػػػػؽ العناصػػػػػػر المعماريػػػػػػة البصػػػػػػرية فػػػػػػي 
الشػػػ،ؿ المعمػػػارم لكظيفػػػة كامػػػحة فػػػي التشػػػ،يؿ العػػػػاـ 

 ،الكظيفة اانشاجية.

1  1 

ع علػػػػػػف إقامػػػػػػة المعػػػػػػارض المعماريػػػػػػة لعػػػػػػرض التشػػػػػػجي
ا ف،ار الراجدة كمبترحػات التشػ،يؿ المعمػارم المعاصػر 
كالمراعػػػػي للبػػػػيـ التراثيػػػػة، كتبنػػػػػي ىػػػػذه ا ف،ػػػػار كتبػػػػػديـ 

 الدعـ ليا كتخصيص الجكاجز التبديرية ليا.

1  1 

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي   (.%100)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
  

 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-19وؿ )جد
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات كاقعية 
 التطبيؽ 

شاء
اإلن
ت 
قنيا

 وت
ناء
 الب
واد
ؼ م

وظي
د ت
بع

 
مػػركرة إطػػػهع المصػػػمـ المعمػػارم المسػػػتمر كمكا،بػػػة 

اء كخامػػػػػػات التشػػػػػػػييد أخػػػػػػر تطػػػػػػػكرات صػػػػػػناعة اانشػػػػػػػ
 كالتشطيبات الخارجية كالداخلية.

1  1 

قيػػاـ جيػػػات مختصػػػة بكمػػػع ،تيبػػػات كمراجػػػع  نػػػكاع 
مػػػكاد البنػػػػاء كخامػػػات التشػػػػطيب المعمػػػارم، كالتصػػػػميـ 

 الداخلي.

1  1 

كالمسػػػػػؤكلة عػػػػػف  ذات ادختصػػػػػاصأف تبػػػػػـك الجيػػػػػات 
اعتمػػػػاد المخططػػػػات اليندسػػػػية للمشػػػػركعات المختلفػػػػػة، 

تطلػػػػب تكمػػػي  ،افػػػػة الخامػػػات كالمػػػػكاد بسػػػف شػػػركط ت
الداخلػػػػػػػػة فػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػاء كتشػػػػػػػػطيب المبػػػػػػػػاني المطلػػػػػػػػػكب 

 الترخيص انشاجيا.

1  1 

كمػػػع خطػػػػة كجػػػػداكؿ تشػػػػرح  ليػػػػات التنفيػػػػذ كاانشػػػػاء 
كالتشػػػػػػػػػػػػػطيب، كالتبنيػػػػػػػػػػػػػات كالت،نكلكجيػػػػػػػػػػػػػات المتكقػػػػػػػػػػػػػػع 

 استخداميا في إنشاء المباني كالمشركعات الجديدة.

1  1 

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي  ك،انت النسبة المجكية  (.%100)لكاقعية كان
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 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-20جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

ممة
لعا
ر ا
واد
الك
ب 
دري
 وت
ري
بش
د ال

لبع
ا

 

اادراؾ لػػػػػػػػػػػػدل المصػػػػػػػػػػػػػمميف رفػػػػػػػػػػػػع درجػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػكعي ك 
كالمعمػػارييف،  ىميػػة مفيػػـك ااحيػػاء المعمػػارم التراثػػي 

 ،مركرة لتحديد اليكية الحمارية كالمعمارية.

1  1 

 مػػػفعبػػد الػػػدكرات التثبيفيػػػة كالتدريبيػػة التنشػػػيطية، ل،ػػػؿ 
لػػو عهقػػة بتطػػكير الف،ػػػر التصػػميمي كالنبػػد المعمػػػارم، 

 كالتبنيات كالخامات المعاصرة.

1 0.5- 0.5 

اعتمػػاد مفيػػـك التربيػػة الحمػػارية المعماريػػة فػػي مراحػػؿ 
، كحتػػػػف بػػػػدءن مػػػػف المرحلػػػػة ا ساسػػػػيةالتعلػػػػيـ المختلفػػػػة 

التعلػػػػػػيـ الجػػػػػػامعي كا ،اديميػػػػػػة المعماريػػػػػػة علػػػػػػف كجػػػػػػو 
 الخصكص.

1  1 

عبػد المسػػاببات المعماريػػة لتبػديـ اابػػداعات الراجػػدة فػػي 
مسػػػػتكيات مجػػػاؿ إحيػػػاء البػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػة علػػػف 

التخطػػػػيط العمرانػػػػػي، كالتصػػػػػميـ المعمػػػػػارم، كالتصػػػػػميـ 
 الداخلي.

1  1 

 ظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح الثاني كىك:
لػػػػػو عهقػػػػة بتطػػػػػكير الف،ػػػػػر  مػػػػػفعبػػػػد الػػػػػدكرات التثبيفيػػػػة كالتدريبيػػػػػة التنشػػػػػيطية، ل،ػػػػؿ  -

 التصميمي كالنبد المعمارم، كالتبنيات كالخامات المعاصرة.
بادنخراط  ،عدـ إم،انية إقناع جميع البكل البشرية ذات العهقة ببطاع البناءكيرجع ذلؾ ل

يكا،ػػػب التطػػػػكرات المحيطػػػػة  ،بتلػػػؾ الػػػػدكرات، كعػػػدـ مػػػػماف اسػػػػتمراريتيا ،نشػػػاط تثبيفػػػػي
بمجػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػارة كالعمػػػػػػػراف، إمػػػػػػػافة دخػػػػػػػتهؼ طبيعػػػػػػػة تلػػػػػػػؾ الػػػػػػػدكرات تبعػػػػػػػان دخػػػػػػػتهؼ 

 لعماؿ. لدل ،ؿ مف الميندسيف كالفنييف كا تالتخصصا
م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي    (.%87.5)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
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 .ملخص كتبييـ لمبترح إحياء البيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرة: (4-21جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

إلع
د ا
لبع
ا

مي
بل

 

اسػػػػػػػتخداـ كسػػػػػػػاجؿ ااعػػػػػػػػهـ المختلفػػػػػػػة فػػػػػػػي بػػػػػػػػث ركح 
ادنتمػػاء لػػيس فبػػط للم،ػػػاف بػػؿ كلإلنجػػازات الحمػػػارية 

 كالمعمارية في ،ؿ ا زمنة.

1  1 

متابعػػػة كسػػػاجؿ ااعػػػػهـ المختلفػػػة للمشػػػاريع المعماريػػػػة 
المعاصػػػػػػػرة كالمنفػػػػػػػػذة محليػػػػػػػػان كعالميػػػػػػػان بيػػػػػػػػدؼ نبػػػػػػػػدىا 

لباء المكء حكؿ جكانب إبد  اعيا.كتحليليا، كان

1  1 

التغطيػػػػػػػػػة ااعهميػػػػػػػػػة لألعمػػػػػػػػػاؿ المعماريػػػػػػػػػة المحليػػػػػػػػػػة 
كقػػيـ إحياجيػػػة  يػػزة، كالتػػػي تحمػػؿ فػػػي طياتيػػا أف،ػػػارالمم

كعرمػػيا ،منجػػػزات  صػػػحابيا مػػف مصػػػمميف لتشػػػ،ؿ 
قػدكة كمعيػػار للتطػكر كالتبػػدـ المعمػارم المعاصػػر علػػف 

 الصعيد المحلي.

1  1 

م،انية تط  (.%100)بيؽ ىذه المبترحات ىي ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
  

 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-22جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

 
مي
عال
ح ال

فتا
االن
ر و

عص
ح ال

رو
ؾ 
إدرا
عد 
ب

 
معاصػػػػػػرة الف،ػػػػػػرة أف تراعػػػػػػي التصػػػػػػميمات المعماريػػػػػػة ال
 ااحياجية الباجمة علف ركح العصر.

 0.5- 0.5 

مػػػػػػػػركرة البحػػػػػػػػػث كالتحليػػػػػػػػؿ لهتجاىػػػػػػػػػات كالحر،ػػػػػػػػػات 
المعماريػػػػػة العالميػػػػػة المعاصػػػػػرة، كالبحػػػػػث فػػػػػي جكانػػػػػػب 

 ادنبيار في إنجازاتيا كمعالميا المعمارية.

1  1 

مركرة الخركج مف مكاقؼ الجدؿ ما بػيف التطػرؼ فػي 
شػػر كاستحمػػار رمػػكز كعناصػػػر مطلػػب ااحيػػاء المبا

معماريػػػػػػة تراثيػػػػػػػة، كلصػػػػػػبيا علػػػػػػػف كاجيػػػػػػات معماريػػػػػػػة 
معاصػػرة أك البعػػػد عػػػف ،ػػػؿ مػػا ىػػػك رمػػػزم كتراثػػػي فػػػي 
العمػػػػارة باتجػػػػػاه حر،ػػػػػات كاتجاىػػػػػات معماريػػػػػة عالميػػػػػة 

 .معاصرة  ريبة عف كاقع مجتمعاتنا

 0.5- 0.5 
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 ظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترحات ا كؿ كالثالث كىي:
 تراعي التصميمات المعمارية المعاصرة الف،رة ااحياجية الباجمة علف ركح العصر. أف -
مػػػا بػػػيف التطػػػرؼ فػػػي مطلػػػب ااحيػػػاء المباشػػػػر  ،مػػػركرة الخػػػركج مػػػف مكاقػػػؼ الجػػػدؿ -

كاستحمػار رمػكز كعناصػر معماريػػة تراثيػة، كلصػبيا علػػف كاجيػات معماريػة معاصػػرة أك 
باتجاه حر،ات كاتجاىات معمارية عالمية  ،رةالبعد عف ،ؿ ما ىك رمزم كتراثي في العما

 معاصرة  ريبة عف كاقع مجتمعاتنا.
كيرجػع ذلػػؾ ،ػػكف العمليػػة التصػميمية يػػتح،ـ بيػػا الف،ػػر اانسػاني، كالػػذم يصػػعب تعمػػيـ 

جيػة إحيػػاء البػيـ المعماريػة التراثيػػة،  عليػو، ف،ػر تصػميمي معمػػارم مكحػد كأحػادم الػػنيج
يريػػة ف،ريػة قػػد يتفػػؽ علييػا الػػبعض كيخالفيػػا الػػبعض ففػي النيايػػة تببػػف ىػذه مسػػاجؿ تنظ

 ا خر.
م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي   (.%66.7)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان

 
 

 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-23جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

اري
حض

ة ال
راري
ستم

 اال
بعد

 ة

مػػػػركرة إدراؾ المصػػػػػمـ المعمػػػػارم للمسػػػػػؤكلية الملبػػػػػاة 
علػػف عاتبػػػو، ،كنػػػو العنصػػػر الفاعػػػؿ فػػػي حر،ػػػة البنػػػاء 

 الحمارم المعاصر.

1 0.5- 0.5 

نشػػػر ثبافػػػة مفيػػػـك ادسػػػتمرارية الحمػػػارية علػػػف ،افػػػػة 
 مستكيات المجتمع، العاـ كالمتخصص.

1  1 

تعزيػز التجػػارب كا عمػػاؿ ا دبيػة كالفنيػػة، كالتػػي تبػػرز 
ا بعاد الحمارية المحليػة كااقليميػة، كمػركرة متابعػة 

 المسيرة في اانجاز كاابداع المعمارم.

1  1 

بػػػراز أف مسػػػألة ادسػػػتمرارية الحمػػػارية، نابعػػػة  بيػػاف كان
مػػػػف حبػػػػاجؽ عديػػػػدة أىميػػػػا كعلػػػػف رأسػػػػيا البػػػػيـ الدينيػػػػة 

 الديف ااسهمي. النابعة مف ركح

1  1 
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 :كىكظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح ا كؿ 
مركرة إدراؾ المصمـ المعمارم للمسػؤكلية الملبػاة علػف عاتبػو، ،كنػو العنصػر الفاعػؿ  -

 .في حر،ة البناء الحمارم المعاصر
تح،مػو مػؤثرات خارجيػة كداخليػػة  ،ىػي نتػاج بشػرمكيرجػع ذلػؾ ،ػكف العمليػة التصػميمية 

كفػػػي  ةلتلػػؾ المسػػؤكلي ،ة، فػػه يم،ننػػا التأ،ػػد مػػف إدراؾ ،افػػػة المصػػمميف المعمػػارييفعديػػد
 .،افة أعماليـ المعمارية، كما مدل الر بة في تحمؿ تلؾ ا عباء للبناء الحمارم

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي   (.%87.5)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
 

 .لبيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةاياء ملخص كتبييـ لمبترح إح: (4-24جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

مارة
 الع
في
ي 
تراث
ف ال

مو
مض

ؾ لم
إلدرا

د ا
بع

 

التشػػجيع علػػف أعمػػاؿ البحػػث العلمػػي، فػػي مجػػادت 
الممػػػػػمكف التراثػػػػػي فػػػػػي العمػػػػػارة المحليػػػػػة، لتكسػػػػػيع 

 ؾ العاـ كالمتخصص للمماميف كالبيـ.داجرة اادرا

1  1 

التشػػػػجيع علػػػػػف أعمػػػػػاؿ التصػػػػػميـ المعمػػػػػارم، التػػػػػي 
تحػػػػػا،ي البػػػػػيـ كالممػػػػػمكف التراثػػػػػي المحلػػػػػي بطػػػػػابع 

 معاصر إبداعي كريادم.

1  1 

ادىتمػػػػػاـ با عمػػػػػػاؿ المعماريػػػػػة المعاصػػػػػػرة، كالتػػػػػػي 
تراعػػي الممػػػمكف كالبػػػيـ التراثيػػػة، إعهميػػػان كبحثيػػػان، 

تحليػػػػػػؿ جكانػػػػػب إبػػػػػداعيا الػػػػػػكظيفي  كااسػػػػػياب فػػػػػي
كالجمػػالي، كيػػأتي ىػػذا ادىتمػػاـ مػػف خػػهؿ التغطيػػػة 

 ااعهمية كالبحثية كا ،اديمية.

1 0.5- 0.5 

 كىك: الثالثظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح 
ادىتمػػػاـ با عمػػػاؿ المعماريػػػة المعاصػػػرة، كالتػػػي تراعػػػي الممػػػمكف كالبػػػيـ التراثيػػػػة،  -

، كااسياب في تحليػؿ جكانػب إبػداعيا الػكظيفي كالجمػالي، كيػأتي ىػذا إعهميان كبحثيان 
 ادىتماـ مف خهؿ التغطية ااعهمية كالبحثية كا ،اديمية.

لغيػػػاب البػػػرامج ااعهميػػػػة الخاصػػػة بتغطيػػػة الكاقػػػع العمرانػػػي كالمعمػػػػارم كيرجػػػع ذلػػػؾ 
مػػػة الحلبػػػػات، المحلػػػي، علػػػف مسػػػػتكيات إعهميػػػة مختلفػػػة ،ػػػػالبرامج التلفزيكنيػػػة المنتظ

 .كأعمدة الصحؼ اليكمية المعنية في ىذا المجاؿ
م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي   (.%83.33)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
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 .ملخص كتبييـ لمبترح إحياء البيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرة: (4-25جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 

 بيؽالتط
مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

ئية
شا
اإلن
ظـ 

 الن
وير

 تط
بعد

 

دعػػػـػ ا بحػػػػاث كالدراسػػػػػات، اليادفػػػػة لتطػػػػكير ا نظمػػػػػة 
اانشػاجية المحليػػة، كالدراسػػات المتعلبػػة بػػالمكاد الجديػػدة 

 المم،ف إدخاليا لبطاع اانشاء المحلي.

1  1 

التشػجيع علػف اسػتخداـ نظـػ إنشػاجية جديػدة فػي العمػػارة 
،اسػػػػػتخداـ كحػػػػػدات المبػػػػػاني مسػػػػػببة الصػػػػػنع المحليػػػػػة، 

 لإلنشاء السريع كتبليؿ ت،اليؼ اانشاء.

1 0.5- 0.5 

اسػتخداـ الػػنظـ اانشػػاجية بدراسػة علميػػة كجػػرأة لتجسػػيد 
 قيـ التعجب كالدىشة.

1 0.5- 0.5 

أف تع،ػس الػنظـ اانشػاجية التبػدـ كالتطػكر فػي اسػػتخداـ 
إيجػػػػػػػػاد  المػػػػػػػكاد كالخامػػػػػػػات المعاصػػػػػػػرة، كاابػػػػػػػداع فػػػػػػػي
 ت،كينات الفراغ الداخلي كعناصر تصميمو.

1  1 

أف تحبػػػػؽ الػػػػػنظـ اانشػػػػػاجية أىػػػػػدافان كأ رامػػػػػان كظيفيػػػػػة 
 كتش،يلية.

1  1 

 ظيرت إش،اليات التطبيؽ في المبترح الثاني كالثالث كىك:
التشػػجيع علػػف اسػػتخداـ نظػػـػ إنشػػاجية جديػػدة فػػي العمػػػارة المحليػػة، ،اسػػتخداـ كحػػػدات  -

 لإلنشاء السريع كتبليؿ ت،اليؼ اانشاء. ،بة الصنعالمباني مسب
 لتجسيد قيـ التعجب كالدىشة. ،استخداـ النظـ اانشاجية بدراسة علمية كجرأة -

بنية تحتية مادية كبشرية، ادخاؿ أنظمة إنشاء جديدة لبطاع البناء للحاجة لكيرجع ذلؾ 
الجديدة، ،ما يتطلب تجسيد المحلي، إمافة لتحمؿ أعباء مادية عند بداية تطكير النظـ 

إنفاقػػػان  ،،بيمػػػة التعجػػػب كادنبيػػػار فػػػي النظػػػاـ اانشػػػاجي ببعػػػده التشػػػ،يلي ،البػػػيـ الجماليػػػة
 اقتصاديان ممافان لت،اليؼ اانشاء.

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي   (.%80)ك،انت النسبة المجكية لكاقعية كان
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 .بيـ التراثية في العمارة المحلية المعاصرةلاملخص كتبييـ لمبترح إحياء : (4-26جدوؿ )
إم،انية  تكصيات المبترح

 التطبيؽ
إش،الية 
 التطبيؽ

مؤشرات 
كاقعية 
 التطبيؽ 

ئية
البي
ت 
لجا
معا
ـ ال

 نظ
وير

 تط
بعد

 

تشػػػػػجيع المعمػػػػػػارييف علػػػػػف تطبيػػػػػػؽ أسػػػػػاليب التصػػػػػػميـ 
 البيجي في مشاريعيـ.

1  1 

عػػدة،  تطبيػؽ مفيػػـك المعالجػػات البيجيػة علػػف مسػػتكيات
تخطيطيػػػة كتصػػػػميمية، كعلػػػف مسػػػػتكل تصػػػميـ الفػػػػراغ 

 الداخلي كم،كناتو.

1  1 

عبػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػاببات المعماريػػػػػػػػػة كتخصػػػػػػػػػيص الجػػػػػػػػػػكاجز 
التبديريػػة لألعمػػاؿ المعماريػػة كا طركحػػات التػػي تتبنػػف 

 قيـ المعالجات البيجية في التصميـ.

1  1 

ألداء البيجػػػي للمبػػػػاني الباجمػػػػة بيػػػػدؼ لػػػػدراسػػػة كتحليػػػػؿ 
ؼ علػػػػػف مسػػػػػتكل أداجيػػػػا كتػػػػػدارؾ ا خطػػػػػاء قػػػػػي الكقػػػػك 

 التصاميـ المعمارية المستببلية.

1  1 

ذات كمػػػػػػػع اشػػػػػػػتراطات خاصػػػػػػػة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػات 
عػػػف اعتمػػػاد المخططػػػات اليندسػػػية، بػػػأف  ادختصػػاص

تتمػػمف المخططػػػات اليندسػػػية لمشػػػاريع البنػػػاء العامػػػة 
 مف الدراسة البيجية. كالخاصة الحد ا دنف

1  1 

ج المحكسػػػبة كالبػػػرامج الخاصػػػة بالتحليػػػػؿ كمػػػع النمػػػاذ
للتصػػػػػميـ المعمػػػػػارم، كعبػػػػػد الػػػػػدكرات التدريبيػػػػػة  يالبيجػػػػ

 للتعرؼ علف ىذه البرامج كأسلكب النمذجة كالتحليؿ.

1  1 

عبػػػػػد اللبػػػػػػاءات كالمػػػػػؤتمرات، كنشػػػػػػر نتػػػػػاجج الدراسػػػػػػات 
الخاصػػػػة بف،ػػػػػر تطبيػػػػػؽ قيمػػػػة المعالجػػػػػات البيجيػػػػػة فػػػػػي 

 التصميـ المعمارم.

1  1 

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي ك،ا  (.%100)نت النسبة المجكية لكاقعية كان
 

كبمجمػؿ ا بعػاد التػي تػـػ  ،فسيشػمؿ التبيػيـ الػكاقعي الػذاتي للمبتػرح ااحيػاجي ،(4-27)أمػا الجػدكؿ 
 تغطيتيا في مبترح إحياء البيـ المعمارية التراثية في العمارة المحلية المعاصرة لمدينة  زة.
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مبتػرح إحيػاء البػيـ التراثيػة فػي  ام،انية تطبيػؽ لتبييـ الذاتي كالشامؿلملخص : (4-27جدوؿ )
 .العمارة المحلية المعاصرة

عدد  أبعاد المبترح
المقترحات 
الممكنة 
 التطبيؽ

عدد 
المقترحات 
ذات إشكالية 

 التطبيؽ

نسبة مؤشرات 
واقعية التطبيؽ 

% 

 77.27 5 6 .البعد األكاديمي والبحثي

 90 1 4 .المجتمعي واإلنساني البعد

 83.33 1 2 .واألصالة والمعاصرة ،الوعي العاـ لمفاىيـ التراث

 100 - 3 .بعد التشكيؿ المعماري

 100 - 4 .وتقنيات اإلنشاء ،بعد توظيؼ مواد البناء

 87.5 1 3 .البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة

 100 - 3 .البعد اإلعبلمي

 66.7 2 1 .واالنفتاح العالمي ،عصربعد إدراؾ روح ال

 87.5 1 3 .بعد االستمرارية الحضارية

 83.33 1 2 .بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي في العمارة

 80 2 3 .بعد تطوير النظـ اإلنشائية

 100 - 7   .بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية

عمػػػارة المحليػػػة مؤشػػر النسػػػبة الشػػػاملة ام،انيػػػة تطبيػػػؽ المبتػػػرح ااحيػػػاجي فػػػي ال
 المعاصرة

، ()تػـػ اعتبػػػار مؤشػػػرات قػػيـ النسػػػب كاحػػػدة ل،افػػة أبعػػػاد المبتػػػرح، بمعنػػف بػػػنفس درجػػػة ا ىميػػػة
علػػف الكاقػع العمرانػػي كالمعمػػارم  ،كعلػف ذلػػؾ تـػ الكصػػكؿ لنسػػبة مؤشػر كاقعيػػة تطبيػؽ المبتػػرح

مقتػػرح / مجمػػوع نسػػب مؤشػػرات واقعيػػة تطبيػػؽ أبعػػاد الالمحلػي بكاسػػطة المعادلػػة البسػػيطة: 
 عدد أبعاد المقترح اإلحيائي.

87.97% 

 

بناًء عمى  ،القيـ المعمارية التراثية إحياءمقترحات ل اإليجابي تأثيراللمدى  ـيتقي 4-7-4
لمدل مكا،بة  ،ستشير الدراسة خهؿ ىذه الفبرة مف خهؿ الجداكؿ مؤشرات القياس المحمية:

التي تمت  ،بناءن علف مؤشرات البياس ،لكاقع المحليمبترح إحياء البيـ المعمارية التراثية لظركؼ ا
مهحظتيا خهؿ تحليؿ الحالة الدراسية، )مشركع إس،اف ا كركبي(، كتحليؿ اآلراء كالتكجيات مف 

 ؿ إجراء المبابهت الشخصية.خه
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ـ التأثير اايجابي لمبترح إحياء : (4-28جدوؿ ) اس المعمارية التراثية بناءن علف مؤشرات البيالبي
 .التخطيطية المحلية

الخاص بوحياء القيـ  أبعاد المقترح
المعمارية التراثية في العمارة 
 المعاصرة لمدينة غزة في فمسطيف

 تخطيطيةمؤشرات قياس 
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تما
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 * * * * * * * * * البعد ا ،اديمي كالبحثي.

 * * * *   * * * البعد المجتمعي كاانساني.

كا صػػػػػػػػػػالة  ،الػػػػػػػػػكعي العػػػػػػػػػاـ لمفػػػػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػػػراث
 كالمعاصرة.

* * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * لتش،يؿ المعمارم.بعد ا

   *    *  * كتبنيات اانشاء. ،بعد تكظيؼ مكاد البناء
  * *   * * * * البعد البشرم كتدريب ال،كادر العاملة.

 * * * * * * * * * البعد ااعهمي.

 * * * * * * * * * كادنفتاح العالمي. ،بعد إدراؾ ركح العصر

 * * * * * * * * * ارية.بعد ادستمرارية الحم

 * * * * * * * * * بعد اادراؾ للمممكف التراثي في العمارة.

   * *  * *  * بعد تطكير النظـ اانشاجية.
  * * *  * *   بعد تطكير نظـ المعالجات البيجية. 

اسية، نتيجة: بناءن علف مؤشرات البياس التخطيطية التي تمت مهحظتيا خهؿ تحليؿ الحالة الدر 
كالتػي تـػ التطػرؽ ليػػا خػهؿ إجػراء المبػػابهت الشخصػية مػع المعمػػارييف المحليػيف علػف اخػػتهؼ 

الػػذم يػؤدم لتحسػػيف  ،اايجػابي هتكجيػاتيـ الف،ريػػة كالمينيػة، يهحػػظ تغطيػة أبعػػاد المبتػرح كتػػأثير 
 ذ،ر.الطابع التخطيطي كالعمراني المحلي، كذلؾ تبعان لمؤشرات البياس التخطيطية ا نفة ال
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ـ المعمارية التراثية بناءن علف مؤشرات البياس : (4-29جدوؿ ) التأثير اايجابي لمبترح إحياء البي
 .التصميمية المحلية

الخاص بوحياء القيـ  أبعاد المقترح
المعمارية التراثية في العمارة 
 المعاصرة لمدينة غزة في فمسطيف

 تصميميةمؤشرات قياس 
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 * * * * * * * * * البعد ا ،اديمي كالبحثي.

 * * * * * * * * * اني.البعد المجتمعي كاانس

كا صػػػػػػػػػػالة  ،الػػػػػػػػػكعي العػػػػػػػػػاـ لمفػػػػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػػػراث
 كالمعاصرة.

* * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * بعد التش،يؿ المعمارم.

 * * * * * * * *  كتبنيات اانشاء. ،بعد تكظيؼ مكاد البناء

 * * * * * * * * * البعد البشرم كتدريب ال،كادر العاملة.

 * * * * * * * * * همي.البعد ااع

 * * * * * * * * * كادنفتاح العالمي. ،بعد إدراؾ ركح العصر

 * * * * * * * * * بعد ادستمرارية الحمارية.

 * * * * * * * * * بعد اادراؾ للمممكف التراثي في العمارة.

  * * * * * *  * بعد تطكير النظـ اانشاجية.

 * *  *  * *   البيجية. بعد تطكير نظـ المعالجات 

التي تمت مهحظتيا خهؿ تحليؿ الحالة الدراسية،  التصميميةنتيجة: بناءن علف مؤشرات البياس 
 هتػػػأثير ك ، يهحػػػظ تغطيػػة أبعػػػاد المبتػػرح ةكالتػػي تػـػ التطػػػرؽ ليػػا خػػػهؿ إجػػراء المبػػػابهت الشخصػػي

 صميميةلمؤشرات البياس الت المحلي، كذلؾ تبعان  المعمارمالذم يؤدم لتحسيف الطابع  ،اايجابي
 ا نفة الذ،ر.
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لصيا ة مبترح كاقعي احيػاء البػيـ  ،الدراسة خهؿ الفصؿ الرابع خلصت :الرابعخبلصة الفصؿ 
بنبذة تاريخية عف  ،المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة لمدينة  زة، بحيث ابتدأت الدراسة ،تمييد

مدف كقرل قطاع  زة، ثـ استعراض المهم  الحمارية كالمعمارية في مدينة  زة، كالتبسيـ اادارم ل
بػؿ الباحػث خػهؿ إعػداده قمدينة كقطاعيا، ك،ػاف ىػذا العػرض مػدعكمان بالصػكر التػي صػكرت مػف ال

للدراسػػة، لتنتبػػػؿ بعػػد ذلػػػؾ لعػػرض لمحػػػة حػػػكؿ إم،انػػات قطػػػاع البنػػاء المحلػػػي، سػػكاء علػػػف مسػػػتكل 
كسػاجؿ المسػتخدمة فػػي اانشػاء، باامػافة لتبنيػػات التصػميـ البيجػػي لاالبػدرات البشػرية أك التبنيػػات ك 

تتمثػؿ بتحليػؿ  ،المستخدمة علف الصعيد المحلي، ثـ انتبلت الدراسة لفبرة أساسية فػي مسػار البحػث
حالػػة دراسػػية  حػػد مشػػركعات ااسػػ،اف الممػػكؿ كالمنفػػذ مػػف قبػػؿ ك،الػػة الغػػكث كىػػك مشػػركع إسػػ،اف 

للبيػاس علييػا محليػان  ،جمكعػة مػف المؤشػرات التخطيطيػة كالتصػميميةا كركبي، حيث تـػ مهحظػة م
مفيػػػـك ادسػػػتمرارية  تكمػػػي تػػـػ  ،، كتمييػػػدان لصػػػيا ة المبتػػػرحلمػػدل تطبيػػػؽ البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة

الحمػارية كأىميتػػو فػػي اسػػتمرار اانتػػاج الحمػػارم كمكا،بػة ركح العصػػر، ليتشػػ،ؿ بعػػد ذلػػؾ مبتػػرح 
 لتراثية بأبعاده التالية:إحياء البيـ المعمارية ا

 .البعد األكاديمي والبحثي 
 .البعد المجتمعي واإلنساني 
 والمعاصرة. واألصالة ،التراث اىيـبعد الوعي العاـ لمف 
 .بعد التشكيؿ المعماري 
 وتقنيات اإلنشاء. ،بعد توظيؼ مواد البناء 
 .البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة 
 .البعد اإلعبلمي 
 واالنفتاح العالمي. ،العصر بعد إدراؾ روح 
 .بعد االستمرارية الحضارية 
 في العمارة بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي. 
 .بعد تطوير النظـ اإلنشائية 
 .بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية 

التي احتكاىا المبترح، علف ش،ؿ  ،ملخص للمبترحاتك كفي نياية الفصؿ تمت صيا ة خهصة 
م،انية تطبيبيا في الكاقع المحلي، كمدل التأثير  ،قعية تلؾ المبترحاتنماذج تبييـ ذاتي لمدل كا كان

ناءن علف المؤشرات اايجابي لتلؾ المبترحات علف كاقع العمارة كالعمراف في مدينة  زة كقطاعيا، ب
خهؿ تحليؿ الحالة الدراسية، كمف خهؿ  االتي تمت مهحظتي ،البياسية التخطيطية كالتصميمية

 المطركحة خهؿ المبابهت الشخصية.كجيات اآلراء كالت
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 النتائج والتوصيات: الخامس الفصؿ
 إحياء القيـ المعمارية التراثية في العمارة المحمية المعاصرة

 "مدينة غزة  -حالة دراسية "
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النتائج        5-1
 ثبأىداؼ البحنتائج تتعمؽ      5-1-1
 بتساؤالت البحثنتائج تتعمؽ      5-1-2
 نتائج تتعمؽ بفرضية البحث     5-1-3
 ومقترح إحياء القيـ المعمارية التراثيةنتائج تتعمؽ بتحميؿ آراء المقاببلت      5-1-4
 نتائج عامة لمدراسة     5-1-5
 التوصيات        5-2
 مجاالت البحث المستقبمية        5-3
 مةالخات        5-4
 قائمة المراجع والمصادر العربية واألجنبية        5-5
 المبلحؽ        5-6

 مقدمة عامة 
الدراسة، أىدافيا 
 وأىميتيا ومنيجيتيا

 الفصؿ الثاني
 

 القيـ المعمارية التراثية
المفيوـ، أنواع القيمة، 
الخصائص البصرية 

 والفراغية

 الخبلصة

 الفصؿ الثالث
 

جدلية العبلقة بيف 
قيـ العمارة التراثية 
وظروؼ ما بعد 

 الحداثة

 الخبلصة

 الفصؿ الرابع
 

لقيـ مقترح إحياء ا
المعمارية التراثية 

في العمارة المعاصرة 
 لمدينة غزة

 

 الخبلصة

 نتاجج الدراسة 
 التكصيات 

 مجادت البحث المستببلية 

 الخاتمة 

 قاجمة المراجع كالمصادر 

 

 الفصؿ األوؿ
 

 الخامسالفصؿ 
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 :النتائج 5-1
 يلي: فيما يلي يستعرض البحث النتاجج التي تكصلت ليا الدراسة ،ما

 
 :بأىداؼ البحثنتائج تتعمؽ   5-1-1

 تكجيت الدراسة لتحبيؽ ىدؼ رجيسي كاحد أد كىك:
مكانػػات العصػػر التقنيػػػة والتكنولوجيػػة ،التراثيػػػة الجمػػع مػػا بػػػيف القػػيـ المعماريػػة فػػي عمميػػػة  ،وا 

بمػواد  ،واالسػتفادة مػف مضػموف العمػارة التراثيػة فػي أعمػاؿ معماريػة معاصػرة ،تصميمية واحدة
وتواكػب الػػزمف لضػماف االسػػتمرارية لميويػػة  ،العصػػر وتقنيػات إنشػػاء وتكنولوجيػا تعبػػر عػف روح

 .الحضاريةو المعمارية 
 

الػػذم شػػمؿ تحديػد مفػػاىيـ ،ػػؿ مػف العمػػارة التراثيػػة،  ،عراض ااطػػار النظػػرم للبحػثكمػف خػػهؿ اسػت
كا صػػػالة كالمعاصػػػػرة، كبيػػػاف كتكمػػػػي  أىميػػػة التػػػػراث بمفيكمػػػو العػػػػاـ، كمفيكمػػػو الخػػػػاص المتمثػػػػؿ 
بالتراث المعمارم، ثـ تعريؼ مفيـك البيـ، كتحديد أنكاع كأش،اؿ البيـ المتمثلة كالمتجسدة في العمارة 

 ، يم،ف للدراسة صيا ة أىـ النتاجج المتعلبة بمدل تحبيؽ أىداؼ ك ايات البحث ،مايلي:ثيةالترا
 

تمثػؿ العمػػارة التراثيػة نمكذجػػان كتجربػػة تاريخيػة، تجلػػت فييػا ،ثيػػر مػػف البػيـ المعماريػػة، )الدينيػػة  1-
ا مرجعػان حمػاريان كادجتماعية، كالجمالية كالكظيفيػة كادقتصػادية، كالثبافيػة، .......الػخ(، ممػا يجعليػ

يجاد ىكية كطابع معمارم كعمراني معاصر، يستفيد مف تلؾ التجربة الغنية كيتفاعؿ  أصيهن لبناء كان
م،اناتو كظركفو المختلفة.  مع كاقع العصر، كان

 
، تـػ تحكم العمارة التراثية بمممكنيا خصاجص بصرية مميزة، متمثلة بعناصر معمارية بصرية 2-

في رؤية كظيفيػة كجماليػة،  ،كمماميف أسيمت في تش،يؿ كت،كيف عناصرىا تش،يليا بناءن علف قيـ
م،اناتيا الخاصة.  كاجتماعية كثبافية كاقتصادية، كبنظرة مت،املة لظركؼ المجتمعات المحلية كان

 
يش،ؿ الطابع العمراني كالمعمارم لفلسطيف، امتػدادان طبيعيػان للطػابع ااقليمػي، جغرافيػان، كامتػدادان  3-

 ، ،جزء مف النسيج التاريخي كالحمارم العربي كااسهمي، كالمسيحي.تاريخيان 
 

م،انػػات معاصػػرة، كراعػػت عػػددان مػػف  ،مفػػاىيـ كأف،ػػار العمػػارة التراثيػػة قامػت 4- بنػػاءن علػف ظػػركؼ كان
المعايير، أىميا المعايير الدينية كادجتماعية، كالكظيفية كالبيجية، كالجمالية،.....الخ، كىذه المعايير 

كجعلػت منيػػا نمكذجػان كتجربػة حمػػارية معبػرة عػػف ركح  ،التراثيػػة العمػاجرقيمػان معماريػػة ميػزت  مثلػت
انطهقان مف ىذه النتيجة، تستخلص الدراسة النتػاجج المرتبطػة ك عصرىا، ف،ريان كماديان كركحيان، كعليو 
 بيذه ا ف،ار ،نتاجج تفصيلية ،مايلي:
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الكصكؿ للبيـ الجمالية، باعتماد أف،ار التجريد ما يحبؽ عالجت العمارة التراثية الش،ؿ المعمارم ب -
كالت،عيػب، كاايبػػاع فػي ت،ػػرار العناصػر البصػػرية، كفػي ميػػارة اسػتخداـ حسػػابات النسػب كالتناسػػب، 
كالبساطة في الت،كيف كالتش،يؿ للعناصر البصرية، مما يش،ؿ أسلكبان يم،ف ادستفادة منو في العمارة 

يكلة فػي التطبيػؽ علػف أرض الكاقػع، كعػػدـ كجػكد ،لفػة اقتصػادية زاجػػدة المعاصػرة، لمػا يشػ،لو مػف سػػ
لتطبيػؽ ىػػذه ا ف،ػػار فػي تحبيػػؽ البػػيـ الجماليػػة فػي العمػػارة المحليػػة المعاصػرة، بػػؿ يم،ػػف دسػػتخداـ 
أف،ار التجريد أف تختػزؿ ،ثيػر مػف المفػردات كالعناصػر المعماريػة، ممػا يبلػؿ ال،لفػة الهزمػة لإلنشػاء 

 الجيد، كيرفع مف البيمة الجمالية للت،كيف كالتش،يؿ المعمارم.كيكفر الكقت ك 
 
ظيػػػرت معظػػػـػ العناصػػػػر البصػػػرية المعماريػػػػة التراثيػػػػة، ،ػػػػا قكاس كالعبػػػكد كا عمػػػػدة ك يرىػػػػا مػػػػف  -

العناصػر، ،نتيجػػة طبيعيػػة كمعاصػرة، لتحبػػؽ كظيفػػة مرتبطػػة بػالنظـ اانشػػاجية كالبيجيػػة كالمعماريػػة، 
، كالمػػكاد كالتبنيػػات الداخلػة فػػي صػناعة البنػػاء المعاصػػر، ظـ اانشػاجيةكمػف المعػػركؼ أف تطػكر الػػن

معماريػػػػان كعمرانيػػػان معاصػػػػران، يم،ػػػػف مػػػف خهلػػػػو إعػػػػادة  ان كطابعػػػ ،تتطلػػػب ف،ػػػػران إحياجيػػػان ايجػػػػاد اليكيػػػػة
تكظيػؼ ،ثيػػر مػػف العناصػر المعماريػػة البصػػرية التراثيػة، لتحبػػؽ الغايػػة مػف اسػػتخداميا فػػي المبػػاني 

نشاجيان كبيجيان.المعاصرة كظي  فيان كجماليان كان
 
د يعنػي نبػؿ كاستنسػػاخ ،افػة العناصػر المعماريػة التراثيػػة  ،إف ف،ػر إحيػاء البػيـ المعماريػػة التراثيػة -

 مف العماجر التاريخية، كلصبيا علف كاجيات المباني المعاصرة.
 
دراؾ البصرم للش،ؿ كالفراغ تش،ؿ البيـ الجمالية في العمارة التراثية، قكاعد كأساسيات، لعملية اا -

ـ الجمالية قيمان صالحة للتطبيؽ في ،ؿ زماف كعصر، كأف البدرة  ،المعمارم، مما يجعؿ مف ىذه البي
مػػارم بنػاءن علػػف قكاعػػد اادراؾ البصػرم، يتطلػػب مجػرد الػػكعي كمعرفػػة علػف التشػػ،يؿ كالت،ػكيف المع

منيػا مم،ػف التطبيػؽ كادسػتخداـ مػػمف  المصػمـ المعمػارم، لمفػاىيـ تلػؾ البػيـ الجماليػة، كتحديػد أم
الظركؼ العامة المصاحبة لمرحلة التصميـ المعمارم، بيدؼ تحبيؽ ىكية كطابع معمارم كعمرانػي 

 معاصر، يعبر عف ركح العصر كعمؽ التجربة المعمارية ا صيلة.
 
اريخ يعتبػػر التطػػػكر كالتبػػػدـ كالتغييػػػر، سػػػمة مػػػف سػػػمات البشػػر فػػػي ،افػػػة منػػػاحي الحيػػػاة عبػػػر التػػػ -

لتلػؾ التغيػرات كالتطػكرات، كالعمػارة  ،الحمارم اانساني، كتعتبر ظركؼ العصر قكة دافعة كمحر،ة
التي تع،س مدل تأثير ظػركؼ العصػر، التػي يم،ػف أف ت،ػكف  ،ىي أحد أىـ صكر كش،ؿ التغيرات

ما أف تعمؿ فجات تلؾ المجتمعػات علػف  ظركفان معاصرة مستكردة ك ريبة عف ظركؼ المجتمعات، كان
م،انيػات العصػػر، كأصػػالة كقػػيـ  ،صػيا ة ف،ريػػة كماديػػة مبنيػة علػػف مبػػدأ الكاقعيػة فػػي مراعػػاة ركح كان

 المجتمع كتاريخو.
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إف التر،يػػز علػػف البػػيـ المعماريػػػة التراثيػػة أ،ثػػر مػػف استحمػػػار عناصػػر كرمػػكز معماريػػة بصػػػرية  -
ك دعػػػكة اعػػػػادة تراثيػػػة، د يعنػػػي أبػػػدان رفػػػض اسػػػػتخداميا مػػػمف أعمػػػاؿ التصػػػميـ المعاصػػػػر، بػػػؿ ىػػػ

كالبػػيـ التػػي أنتجتيػػػا  ،كالجمػػع بػػػيف اسػػتخداميا كبيجيػػان، تشػػ،يلياك تكظيفيػػا كتبنػػيف اسػػتخداميا إنشػػػاجيان 
لما تمثلو مف أىمية، ،كنيػا سػجهن بصػريان اسػتكعبتو ك  ،عناصر معمارية، ليا كظيفة ك ايات متعددة،

 الحمارم.الذا،رة الجمعية للمجتمع عبر التاريخ 
 
الذم أنتج ،ثيران مف المعالجات البيجية، التي تميزت بيا  ،دراسة عمؽ الف،ر المعمارماستنتجت ال -

العمػػارة التراثيػػػة، ،اسػػػتخداـ الحػػػؿ العمرانػػػي المتمػػاـ، كاسػػػتخداـ نظػػػاـ الحػػػكش الػػػداخلي، كالبػػػركزات 
للمنػػػاخ  مهءمتػػوالتػػػي تكمػػ  ميػػارة التصػػػميـ كمػػدل  ،كمهقػػؼ اليػػكاء، ك يرىػػا مػػػف الحلػػكؿ البيجيػػة

ىي ما تنػادم كتسػعف لػو العمػارة المعاصػرة مػف خػهؿ الػدعكة  ،محيط، كا جكاء الساجدة، كىذه البيـال
  لتحبيؽ قيـ ادستدامة.

 
مػف خػػهؿ اسػػتعراض بعػػض مهمػػ  العمػػارة كالعمػػراف المحلػػي لمدينػػة  ػػزة كقطاعيػػا، اسػػتنتجت  5-

الميػػة، كتطغػػف النزعػػة الشخصػػية الدراسػة تػػأثر الطػػابع المحلػػي بادتجاىػػات المعماريػػة ااقليميػػة كالع
 للمعمارم أك المالؾ علف ش،ؿ الت،كيف العاـ للش،ؿ كالفراغ المعمارم.

 
حالػػػػة مػػػػف ادنفتػػػػاح ل،ػػػػؿ التجػػػػارب كا ف،ػػػػار  ،تشػػػػ،ؿ التجربػػػػة المعماريػػػػة كالعمرانيػػػػة المعاصػػػػرة 6- 

نػػػػيف تلػػػػػؾ لتػػػػػأطير كتب ،ممػػػػػا يظيػػػػر الحاجػػػػػة الملحػػػػة ،كالمبػػػػادرات، كاسػػػػتغهؿ اام،انيػػػػػات المعاصػػػػرة
مػمف ظػػركؼ  ،للتعبيػر الصػػادؽ عػف كاقػػع كف،ػر كتػػاريخ كأصػالة المجتمػػع ،التجػارب باتجػاه ييػػدؼ

م،انيات العصر.  كان
 

ادسػػتدامة كأساسػػػيات التصػػميـ البيجػػػي،  مبػػادئ ،لػـػ يراعػػي الف،ػػػر المعمػػارم المحلػػي كالمعاصػػػر 7-
ادسػػتدامة،  كمبػػادئبف،ػر خػهؿ العمليػػة التصػميمية أك التخطػػيط العمرانػػي، كيببػف ىػػامش ادىتمػػاـ 

 ممف الجانب البحثي كا ،اديمي أ،ثر مف الجانب التطبيبي.
 

، ،ػالبيـ الدينيػة كادجتماعيػة البيـ المعمارية التراثية، حالة ركحية كمعنكية ثابتػةتعتبر ،ثير مف  8-
ة كالعناصػػػر المعماريػػػػ ،التشػػػػ،يؿ المعمػػػارم أسػػػاليبر ػػـػ ،ػػػػؿ متغيػػػرات العصػػػر، أمػػػػا عػػػف  ،كالثبافيػػػة

م،اناتو المادية كالبشرية. ،البصرية فيم،ف أف تتغير بناءن علف متغيرات العصر  كان
 

أىميػػػػػا  راء عػػػػػدد مػػػػػف المتخصصػػػػػيف  ،إف تحبيػػػػؽ ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة اسػػػػػتند علػػػػػف عػػػػدة مؤشػػػػػرات 9-
المعمػارييف ا ،ػػاديمييف، كالممارسػػيف للتصػػميـ كالتخطػػيط المعمػػارم، كذلػػؾ بنػػاءن علػػف تحليػػؿ نتػػاجج 

كتفريغيػػػػا برسػػػػكمات بيانيػػػػة، كصػػػػكدن لتحديػػػػد ترتيػػػػب لمؤشػػػػرات قيػػػػاس تخطيطيػػػػة  ،اءالحػػػػكارات كاآلر 
كتصميمية، أجمع علييا المستجيبيف للمبابهت الشخصية، دعتبارىا مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ 
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 حيػث ،(3-11)ك  (3-10)البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة، كىك ما نتج في الجػداكؿ، 
م،انػات العصػر التبنيػة كالت،نكلكجيػة فػي  ،م،انية الجمع بػيف البػيـ المعماريػة التراثيػةخلصت إلف إ كان

 .عملية تصميمية كاحدة
 

تحبيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة تػـػ مػػف خػػهؿ صػػيا ة مبتػػرح عملػػي ككاقعػػي، للجمػػع مػػا بػػيف البػػػيـ إف  10-
م،انات العصػر، ليػتـ إسػباط تكصػيات ىػذا المبتػرح ع لػف الكاقػع العمرانػي المعمارية التراثية، كركح كان

ـ الذاتي، كلدرجة تأثير تكصياتو  ،كالمعمارم لمدينة  زة كقطاعيا، حيث خمع المبترح لمرحلة التبيي
 (4-28)كمػدل كاقعيتيػػا كمهجمتيػػا للكاقػػع كالظػركؼ المحليػػة، كىػػذا مػػا تـػ اسػػتنتاجو فػػي الجػػداكؿ، 

  .(4-29)ك
  

 لتحبيؽ ا ىداؼ الثهث التالية:   دراسةسعت الكمف خهؿ تحبيؽ اليدؼ الرجيسي للدراسة  11-
التي سادت في عمارتنا المحلية خهؿ التاريخ  ،إلباء المكء علف البيـ المعمارية التراثية ا صيلة -

، كىػػك مػػا تحبػػؽ مػػف خػػهؿ اسػػتعراض ااطػػار النظػػرم خػػهؿ الفصػػؿ الثػػاني، الحمػػارم ااسػػهمي
قػة البػػيـ المعماريػة التراثيػة كظػركؼ العصػػر، كعلػف مػدل فبػرات الفصػػكؿ الهحبػة، كباسػتعراض عه

 كبعض تجارب ااحياء التراثي في العمارة.
 
، كىػػك مػػا تحديػد البػػيـ المعماريػة التراثيػػة التػي يم،ػػف عمليػػان إحياؤىػا فػػي العمػارة المحليػػة المعاصػرة -

لكيػػات تحبػؽ مػف خػػهؿ تحديػد مؤشػرات البيػػاس التخطيطيػة كالتصػميمية للعمػػارة التراثيػة، كتحديػد أك 
تطبيبيا، بادستعانة بػأدكات بحثيػة متمثلػة بػإجراء المبػابهت الشخصػية، ثـػ إسػباط مؤشػرات البيػاس 

علػف حالػػة دراسػية محليػة كىػي مشػػركع إسػ،اف ا كركبػي، للخلػكص بمػػدل  ،التخطيطيػة كالتصػميمية
 لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية. ،مراعاة المشركعات المحلية المعاصرة

 
م،اناتػو ،نتػاجج كمبترحػات تطبيبيػػةالخلػكص ب - ببالػػب  ،انتػاج عمػارة محليػة تكا،ػػب ركح العصػر كان

كذلػؾ مػف خػهؿ مبتػرح إحيػاء البػيـ التراثيػة فػي  ،مف البيـ المستمدة مف التراث المعمارم كالحمارم
ة في ، كىك ما تـ تحبيبو في صيا ة مبترح إحياء البيـ المعمارية التراثيالعمارة المعاصرة لمدينة  زة

العمػػػػارة المحليػػػػػة المعاصػػػػػرة لمدينػػػػة  ػػػػػزة، بادسػػػػػتناد علػػػػػف اسػػػػتعراض الكاقػػػػػع التػػػػػاريخي كالجغرافػػػػػي، 
م،انيات قطاع البناء المحلػي، حيػث حػرص  كالمهم  المعمارية كالحمارية المحلية، كممف كاقع كان

م،انية تطبيبيا كعدـ الحاجة للتسكيؽ كالجيػد ال،بيػر فػي  البحث علف كاقعية التكصيات المبترحة، كان
بسػبب تطبيػػؽ  ،إقنػاع الجميػكر لتطبيبيػا، كمراعػاة عػدـ إثبػاؿ المشػركعات الجديػدة بأعبػاء اقتصػادية

 البيـ المعمارية التراثية سكاء في ت،كينات الش،ؿ أك الفراغ المعمارم.
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 :بتساؤالت البحثنتائج تتعمؽ   5-1-2
 بحثت الدراسة في ااجابة عف السؤاؿ البحثي التالي:

 
إلنتػػاج  ،التػي يمكػػف إحياؤىػا فػي العمػارة المحميػة المعاصػرة ،ىػي القػيـ المعماريػة التراثيػة مػا

 وتحافظ عمى األصالة واليوية الحضارية؟ ،عمارة محمية تواكب روح العصر
 

مػػػف خػػػهؿ اسػػتعراض شػػػ،ؿ كأنػػػكاع البيمػػػة فػػػي العمػػػارة التراثيػػػة  ،تمػػت ااجابػػػة عػػػف تسػػػاؤؿ البحػػػث
تػػو فػي ااطػػار النظػػرم خػػهؿ الفصػػؿ الثػاني، كالػػذم ميػػد للحػػديث حػػكؿ المحليػة، كىػػك مػػا تػـػ تغطي

، خػػهؿ عهقػة التػػراث المعمػػارم، مػػع الظػركؼ المعاصػػرة فػػي عصػػر عػػرؼ بعصػر مػػا بعػػد الحداثػػة
المتمثلػػة بالمبػػػابهت  ،اسػػتخداـ ا داة البحثيػػػة ،ػػذلؾ اسػػتعراض فبػػرات الفصػػػؿ الثالػػث، كالػػذم شػػػمؿ

 ،ػاديمييف، كالممارسػػيف للتصػػميـ كالتخطػػيط المعمػػارم، كذلػػؾ ا الشخصػية مػػع عػػدد مػػف المعمػػارييف
تصميمية، دعتبارىا التخطيطية ك البياس المؤشرات  أكلكيات تحديد ترتيبك  ،تحليؿ نتاجج الحكاراتل

مػا نػتج ،مػا أسػلفنا مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية فػي العمػارة المعاصػرة، كىػك 
ما استند مبترح إحياء البيـ المعمارية التراثية فػي العمػارة ، ،(3-11)ك  (3-10) ساببان في الجداكؿ،

المعاصرة لمدينة  زة، علف ىذه المؤشرات البياسية، حيث تـ إعداد تكصيات المبترح بأبعاد متعػددة 
 أد كىي:

 .البعد األكاديمي والبحثي 
 .البعد المجتمعي واإلنساني 
 والمعاصرة. واألصالة ،التراث اىيـبعد الوعي العاـ لمف 
 .بعد التشكيؿ المعماري 
 وتقنيات اإلنشاء. ،بعد توظيؼ مواد البناء 
 .البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة 
 .البعد اإلعبلمي 
 واالنفتاح العالمي. ،بعد إدراؾ روح العصر 
 .بعد االستمرارية الحضارية 
 في العمارة بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي. 
 ظـ اإلنشائية.بعد تطوير الن 
 .بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية 
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 ،التػػي يم،ػػف إحياؤىػػػا فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػػرة ،المعماريػػػة التراثيػػة البػػيـ كعليػػو يم،ػػف اسػػتنتاج
، مف خهؿ أبعاد كتحافظ علف ا صالة كاليكية الحمارية ،انتاج عمارة محلية تكا،ب ركح العصر

 في العمارة المعاصرة لمدينة  زة ،ما يلي: ،تراثيةمبترح إحياء البيـ المعمارية ال
 
حددت الدراسة مف خهؿ التكصيات المبترحة احياء البيـ المعماريػة : البعد األكاديمي والبحثي -

التراثية في العمارة المحلية المعاصرة، ممف البعد ا ،ػاديمي كالبحثػي، مجمكعػة البػيـ المعماريػة 
التػي قامػػت علػػف  ميػػة والفكريػػة، المنبثقػػة مػػف القػػيـ الثقافيػػةالقػػيـ العمالمم،ػف أحياؤىػػا، كىػي 

البحػث فػي تطبيػؽ مؤشػرات البيػاس  ،كيم،ف مػف خػهؿ تلػؾ التكصػياتالعمارة التراثية،  اأساسي
 التخطيطية كالتصميمية لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة.

 
ؿ التكصػػػػيات المبترحػػػة احيػػػاء البػػػػيـ حػػػػددت الدراسػػػة مػػػف خػػػه: البعػػػد المجتمعػػػػي واإلنسػػػاني -

المعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػػارة المحليػػة المعاصػػرة، مػػمف البعػػػد المجتمعػػي كاانسػػاني، مجمكعػػػة 
إمػػافة للبػػػيـ ، االجتماعيػػة واإلنسػػػانية والنفسػػيةالقػػيـ البػػيـ المعماريػػة المم،ػػف أحياؤىػػا، كىػػػي 

 المنبثقة مف القيـ العاطفية. ،يةالتعجب والرمز ، كقيـ القيـ الوظيفيةالمنبثبة مف خهؿ 
 
حػددت الدراسػة مػف خػهؿ التكصػيات : والمعاصػرة واألصػالة ،التػراث اىيـبعد الػوعي العػاـ لمفػ -

المبترحػة احيػاء البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي العمػػارة المحليػة المعاصػرة، مػمف بعػد الػكعي العػػاـ 
القػػػيـ معماريػػة المم،ػػػف أحياؤىػػػا، كىػػي كا صػػػالة كالمعاصػػرة، مجمكعػػػة البػػػيـ ال ،لمفػػاىيـ التػػػراث

 .الثقافيةالدينية والقيـ السياسية و 
 
المعماريػة حػددت الدراسػة مػف خػهؿ التكصػيات المبترحػة احيػاء البػيـ  :بعد التشػكيؿ المعمػاري -

التراثيػة فػي العمػػارة المحليػة المعاصػػرة، مػمف بعػد التشػػ،يؿ المعمػارم، مجمكعػػة البػيـ المعماريػػة 
المنبثقة مف  ،، وقيمة التكامؿ مع الموقعالقيـ العاطفيةوىي القيـ الجمالية و  المم،ف إحياؤىا،
 القيمة الثقافية.

 
حػددت الدراسػػة مػػف خػهؿ التكصػػيات المبترحػػة : وتقنيػػات اإلنشػػاء ،بعػػد توظيػػؼ مػػواد البنػػاء -

ء تكظيػػؼ مػػكاد البنػػاالمعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػرة، مػػمف بعػػد احيػػاء البػػيـ 
وىػػػي القػػػيـ االقتصػػػادية والقػػػيـ  ، مجمكعػػػة البػػيـ المعماريػػػة المم،ػػف إحياؤىػػػا،كتبنيػػات اانشػػاء

 الوظيفية.
 

حػددت الدراسػة مػف خػهؿ التكصػيات المبترحػة احيػاء : البعد البشري وتػدريب الكػوادر العاممػة -
ب ال،ػػػكادر البشػػػرم كتػػػدريبعػػػد الالمعماريػػػة التراثيػػػة فػػػي العمػػػارة المحليػػػة المعاصػػرة، مػػػمف البػػيـ 
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االقتصػػادية، إضػػافة وىػػي القػػيـ الثقافيػػة و  ، مجمكعػػة البػػيـ المعماريػة المم،ػػف إحياؤىػػا،العاملػة
 لمقيـ الوظيفية.

 

المعماريػة التراثيػة حػددت الدراسػة مػف خػهؿ التكصػيات المبترحػة احيػاء البػيـ : البعد اإلعبلمػي -
 البيـ المعمارية المم،ػف إحياؤىػا،، مجمكعة ااعهميبعد الفي العمارة المحلية المعاصرة، ممف 

، والتاريخية، إضافة لمترويج لؤلفكار وىي القيـ الدينية والقيـ السياسية والثقافية واالجتماعية
 اإلحيائية بشكؿ عاـ.

 
حػػػددت الدراسػػة مػػف خػػػهؿ التكصػػيات المبترحػػػة : واالنفتػػػاح العػػالمي ،بعػػد إدراؾ روح العصػػػر -

بعػػػد إدراؾ ركح العصػػػر ي العمػػػارة المحليػػػة المعاصػػرة، مػػػمف المعماريػػػة التراثيػػة فػػػاحيػػاء البػػػيـ 
العمميػة المنبثقػة مػػف وىػػي القػيـ  ، مجمكعػة البػيـ المعماريػة المم،ػف إحياؤىػا،كادنفتػاح العػالمي

 .القيـ الثقافية
 
حػػػددت الدراسػػػة مػػػف خػػػػهؿ التكصػػػيات المبترحػػػة احيػػػاء البػػػػيـ : بعػػػد االسػػػتمرارية الحضػػػػارية -

، مجمكعػػػة بعػػد ادسػػتمرارية الحمػػاريةالعمػػارة المحليػػة المعاصػػػرة، مػػمف  المعماريػػة التراثيػػة فػػي
وىػػػي القػػػيـ الدينيػػػة واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة، إضػػػافة لمقػػػيـ  البػػيـ المعماريػػػة المم،ػػف إحياؤىػػػا،
 الجمالية وضماف استمراريتيا.

 
 حػػػددت الدراسػػة مػػف خػػهؿ التكصػػيات المبترحػػػة: فػػي العمػػارة بعػػد اإلدراؾ لممضػػموف التراثػػػي -

بعػػػد اادراؾ للممػػػمكف المعماريػػػة التراثيػػػة فػػػي العمػػػارة المحليػػػة المعاصػػػرة، مػػػمف احيػػػاء البػػػيـ 
وىػػي القػيـ الدينيػػة واالجتماعيػة والثقافيػػة،  ، مجمكعػة البػيـ المعماريػػة المم،ػف إحياؤىػا،التراثػي

 إضافة لمقيـ الجمالية والوظيفية.
 
التكصػػيات المبترحػػػة احيػػػاء البػػػيـ حػػػددت الدراسػػة مػػػف خػػػهؿ : بعػػػد تطػػػوير الػػػنظـ اإلنشػػػائية -

، مجمكعػػة بعػد تطػػكير الػنظـ اانشػػاجيةالمعماريػة التراثيػػة فػي العمػػارة المحليػة المعاصػػرة، مػػمف 
وىػػػي القػػيـ الوظيفيػػػة واالقتصػػػادية، إضػػافة لمقػػػيـ العمميػػػة  البػػيـ المعماريػػة المم،ػػػف إحياؤىػػا،

، باإلضػػافة ثقػة مػف القػيـ العاطفيػةالمنب ،المنبثقػة مػف القػيـ الثقافيػة، وقػيـ التعجػب والرمزيػة
 لتعزيز القيـ الجمالية.

 
حددت الدراسة مف خهؿ التكصػيات المبترحػة احيػاء البػيـ : بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية -

، بعػػػد تطػػكير نظػػـػ المعالجػػات البيجيػػػةالمعماريػػة التراثيػػػة فػػي العمػػػارة المحليػػة المعاصػػػرة، مػػمف 
المنبثقػػة مػػف القػػيـ الوظيفيػػة،  ،وىػػي القػػيـ البيئيػػة إحياؤىػػا،مجمكعػة البػػيـ المعماريػة المم،ػػف 

 المنبثقة مف القيـ الثقافية. ،إضافة لمقيـ العممية
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ىػػػذا ك،نتيجػػػػة للدراسػػػػة، ناقشػػػػت الدراسػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف المعػػػػايير أثبػػػت مػػػػف خػػػػهؿ الحػػػػكارات أثنػػػػاء 
ارة كالعمػػراف المحلػػي، المبػابهت الشخصػػية، كتحليػػؿ الحالػة الدراسػػية، كاسػػتعراض لمهمػػ  كاقػع العمػػ

لتطبيػػػؽ البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة فػػػي  ،صػػػهحيتيا دعتبارىػػػا مؤشػػػرات قيػػػاس تخطيطيػػػة كتصػػػميمية
م،انية التطبيؽ علف الكاقع  العمارة المحلية المعاصرة، كىي مرتبة بحسب الترتيب كأكلكيات كاقعية كان

 يلي: العمراني كالمعمارم ،ما
 
  مكانية التطبيؽ:أولو بحسب  تخطيطيةمؤشرات قياس  يات واقعية وا 
)بحسػػب نسػػب المكافبػػػة مػػف خػػهؿ تحليػػػؿ نتػػاجج المبػػػابهت الشخصػػية(، كىػػي اسػػػتنتاج مػػف البػػػيـ  

 : المعمارية التراثية المم،ف تطبيبيا في العمارة المحلية المعاصرة
 مراعاة الجوانب الصحية والنفسية. -1
 تحقيؽ المتطمبات الدينية في التخطيط. -2
 الحدائؽ والمساحات المفتوحة.توفر  -3
 التخطيط لمواجية الظروؼ المناخية. -4
 والعبلقة مع المحيط. ،توفر الخدمات -5
 تدرج رتب الشوارع وأشكاليا. -6
 العبلقة مع المحيط.تيار الموقع، و اخ -7
براز الواجيات. -8  تغطية أجزاء مف الشوارع وا 
 التنوع التخطيطي ضمف الوحدة. -9

 المترابط والحؿ المتضاـ. ،حضريالنسيج ال -10
 
  مكانية التطبيؽمؤشرات قياس  :تصميمية بحسب أولويات واقعية وا 
)بحسػػب نسػػب المكافبػػػة مػػف خػػهؿ تحليػػػؿ نتػػاجج المبػػػابهت الشخصػػية(، كىػػي اسػػػتنتاج مػػف البػػػيـ  

 المعمارية التراثية المم،ف تطبيبيا في العمارة المحلية المعاصرة: 
 ـ عف الخاص.وفصؿ العا ،الخصوصية -1
 تمبية االحتياجات الوظيفية. -2
 تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ. -3
 لقيـ الدينية واالجتماعية في التصميـ.ا -4
 لممباني المعاصرة. ،لبلمتداد والتوسع المستقبمي ،دراسة تشكيمية ووظيفية -5
 االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو. -6
 ت البناء والتشطيبالتطور في مواد وتقنيا -7
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 إلخ.تحقيؽ القيـ الجمالية: كالنسب والتجريد، واإليقاع، والتربيع والتكعيب، ..... -8
ـ العناصر المعمارية التراثية كاألقواس واألعمدة، والقباب، والعقود، والزخارؼ ... -9  إلخ.استخدا
 
 :بفرضية البحثنتائج تتعمؽ   5-1-3

 رمية التالية:قامت ف،رة الدراسة علف إثبات الف
 

باسػػػتخداـ وسػػػائؿ  ،إمكانيػػة إحيػػػاء القػػيـ المعماريػػػة التراثيػػة فػػػي العمػػارة المحميػػػة المعاصػػرة
نتػػػاج عمػػػارة إبداعيػػػة تقػػػوـ عمػػػى مبػػػدأ دمػػػج األصػػػالة  ،وتقنيػػػات وروح العصػػػر ،وأفكػػػار وا 

 وتحافظ عمى االستمرارية الحضارية. ،بالمعاصرة
 

مػف ااطػار النظػرم، كالسػعي فػي ااجابػة عػف تسػاؤدت كعليو استنتجت الدراسػة، مػف خػهؿ التػدرج 
جػػػػػراء عػػػػدد مػػػػػف المبػػػػػابهت الشخصػػػػػية مػػػػػع المعمػػػػػارييف  البحػػػػث، كتحبيػػػػػؽ اليػػػػػدؼ مػػػػػف الدراسػػػػػة، كان

جػػاء إثبػػات فرمػػية البحػػث ،نتيجػػة بحيػػث ا ،ػاديمييف كالممارسػػيف للتخطػػيط كالتصػػميـ المعمػػارم، 
اؤدتيا، كحيػػث أف الدراسػػة كمػػعت مبترحػػان لتحبيػػؽ اليػػدؼ مػػف الدراسػػة، كااجابػػة عػػف تسػػ ،منطبيػػة

خػدـ  ايػات تاحياء قيـ العمارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة، عبػارة عػف تكصػيات مبترحػة 
م،انيػة تطبيػؽ تلػؾ التكصػيات، تكأىداؼ البحث، ك  ثبت الفرمػية البحثيػة، ناقشػت الدراسػة كاقعيػة كان

 كاسػػػػتنادان لعمػػػػؿ ميػػػػػداني نػػػػاقش مهمػػػػ  الحمػػػػػارة  بنػػػػاءن علػػػػف الظػػػػػركؼ كالكاقػػػػع المحلػػػػي المعاصػػػػػر،
كالعمػػػراف فػػػػي مدينػػػػة  ػػػػزة كقطاعيػػػػا، لتسػػػػتنتج الدراسػػػة نمكذجػػػػان ذاتيػػػػان لتبيػػػػيـ مبترحػػػػات إحيػػػػاء البػػػػيـ 
المعماريػػػػة التراثيػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػارة المعاصػػػػػرة لمدينػػػػػة  ػػػػزة كقطاعيػػػػػا، كنطػػػػػاؽ التػػػػػأثير اايجػػػػػاب لتلػػػػػؾ 

 فلتطبيػػؽ البػيـ المعماريػػة التراثيػة، كعلػػ ،التصػميميةعلػف مؤشػػرات البيػاس التخطيطيػػة ك التكصػيات 
ذلؾ كفي معرض النتاجج التي تثبت صحة فرمية البحث، تلخص الدراسة أىـ النتاجج التي تتعلػؽ 
م،انية تطبيؽ تكصيات مبترح إحياء البيـ التراثية  بإثبات الفرمية البحثية مف خهؿ تبييـ كاقعية كان

 :يلي ما، (4-27)بإعادة استعراض الجدكؿ 
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ملخص للتبييـ الذاتي كالشامؿ ام،انية تطبيػؽ مبتػرح إحيػاء البػيـ التراثيػة فػي : (4-27جدوؿ )
 .العمارة المحلية المعاصرة

عدد  أبعاد المبترح
المقترحات 
الممكنة 
 التطبيؽ

عدد 
المقترحات 
ذات إشكالية 

 التطبيؽ

نسبة مؤشرات 
واقعية التطبيؽ 

% 

 77.27 5 6 .بحثيالبعد األكاديمي وال

 90 1 4 .البعد المجتمعي واإلنساني

 83.33 1 2 .واألصالة والمعاصرة ،الوعي العاـ لمفاىيـ التراث

 100 - 3 .بعد التشكيؿ المعماري

 100 - 4 .وتقنيات اإلنشاء ،بعد توظيؼ مواد البناء

 87.5 1 3 .البعد البشري وتدريب الكوادر العاممة

 100 - 3 .البعد اإلعبلمي

 66.7 2 1 .واالنفتاح العالمي ،بعد إدراؾ روح العصر

 87.5 1 3 .بعد االستمرارية الحضارية

 83.33 1 2 .بعد اإلدراؾ لممضموف التراثي في العمارة

 80 2 3 .بعد تطوير النظـ اإلنشائية

 100 - 7   .بعد تطوير نظـ المعالجات البيئية

المبتػػػرح ااحيػػػاجي فػػػي العمػػػارة المحليػػػة مؤشػػر النسػػػبة الشػػػاملة ام،انيػػػة تطبيػػػؽ 
 المعاصرة

، )تػـػ اعتبػػػار مؤشػػػرات قػػيـ النسػػػب كاحػػػدة ل،افػػة أبعػػػاد المبتػػػرح، بمعنػػف بػػػنفس درجػػػة ا ىميػػػة(
كعلػػف ذلػػؾ تػـػ الكصػػكؿ لنسػػبة مؤشػػر كاقعيػػة تطبيػػؽ المبتػػرح علػػف الكاقػػع العمرانػػي كالمعمػػارم 

واقعيػػة تطبيػػؽ أبعػػاد المقتػػرح / مجمػػوع نسػػب مؤشػػرات المحلػي بكاسػػطة المعادلػػة البسػػيطة: 
 عدد أبعاد المقترح اإلحيائي.

87.97% 

 
كحيػث أف ،ػػؿ بعػد مػػف أبعػاد مبتػػرح إحيػاء البػػيـ المعماريػة التراثيػػة، يغطػي مػػف خػهؿ تكصػػياتو،  -

عدد مف مؤشرات البياس التخطيطية كالتصميمية، كالتي تـ تحديد أكلكيات اعتبارىا مؤشرات قياس 
ؿ نتاجج المبابهت الشخصػية، نػتج عػف ذلػؾ ثبػؿ العمارة التراثية، مف خهؿ تحليمحلية لتطبيؽ قيـ 

بعاد المبترح أ،ثػر أىميػة عػف علف ،كف أحد أتؤشر أبعاد المبترح بدرجة كاحدة، كلـ تظير مؤشرات 
، ،ػػػػكف الفركقػػػػات النسػػػػػبية التػػػػي حصػػػػػلت علييػػػػا الدراسػػػػة بػػػػػيف مؤشػػػػرات البيػػػػػاس  يػػػػره مػػػػف ا بعػػػػػاد
يمية، مف خهؿ تحليؿ نتاجج المبابهت الشخصية، لـػ يظيػر تأثيرىػا علػف أبعػاد التخطيطية كالتصم
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مؤشػرات لبيػاس تطبيػؽ البػيـ المعماريػة  ةعػالج عػديتلػؾ ا بعػاد  ،ػؿ بعػد مػف المبترح ااحياجي، ،كف
 .كاحدالبعد الفي  التراثية

 
إيجػػػػاد رؤيػػػػػة  علػػػػػف ف،ػػػػرةمػػػػف المعمػػػػارييف المسػػػػػتجيبيف للمبابلػػػػة الشخصػػػػية،  (%86.67)مكافبػػػػة  -

م،انػػات العصػػر، كىػػذه  تخطيطيػة كتصػػميمية تجمػػع مػػا بػػيف البػػيـ المعماريػة التراثيػػة، مػػع ظػػركؼ كان
 الف،رة قامت علف أساسيا فرمية البحث، كىك ما يم،ف اعتباره  راء داعمة كمثبتة لفرمية الدراسة.

 
الدراسػة لمفيػػـك  علػف تبنػػيمػف المعمػػارييف المسػتجيبيف للمبابلػػة الشخصػية،  (%97.77)مكافبػة  -

ثبػػػات الفرمػػػية ادسػػتمرارية الحمػػػارية، احيػػػاء قػػػيـ التػػػراث المعمػػػارم،  كىػػذا مؤشػػػر علػػػف صػػػحة كان
، خاصػػػة أف المسػػتجيبيف مػػػف ا ،ػػاديمييف لػػـػ ي،ػػف لػػػدييـ أم نسػػبة بالمكافبػػػة المتػػرددة علػػػف البحثيػػة

بحثػػػي للدراسػػػة مػػركرة، العمػػػؿ بمفيػػػـك ادسػػػتمرارية الحمػػػارية، كىػػػذا مؤشػػر علػػػف ثبػػػات المكقػػػؼ ال
كادتفػػاؽ مػػع  البيػػػة المجتمػػع المعمػػػارم علػػف التكجػػػو العػػاـ للدراسػػػة، ممػػا يشػػػ،ؿ مكقفػػان داعمػػػان آلراء 

  كأف،ار الباحث.
علػف أف ىنػاؾ تمييػز مػا بػيف العمػاجر التراثيػة التاريخيػة، كالبػيـ التػي سػاىمت  (%63.64)كافػؽ  -

الطػػرح ل،ػػف بتػردد، كعارمػػو مػػا نسػػبتو ، علػػف ىػذا (%34.09)فػي إنتػػاج تلػػؾ العمػاجر، ،مػػا كافػػؽ 
 ، كىذا يزيد مف دعـ أطركحات البحث كفرمياتو.(2.27%)
 
علف عدـ كجكد تعارض ممني عميؽ بيف مفيكمي ا صالة كالمعاصرة، ،ما  (%46.67)كافؽ  -

 ذلؾ مؤشران إمافيان علف إثبات فرمية البحث.ك  ،كل،ف بتردد (%48.89)كافؽ علف ىذا الطرح 
 

إمكانية  مف امة ونيائية تتعمؽ بفرضية البحث، توصمت الدراسة بشكؿ مباشر ومؤكد،وكنتيجة ع
باسػتخداـ وسػائؿ وأفكػار وتقنيػات  ،فػي العمػارة المحميػة المعاصػرةإحياء القيـ المعمارية التراثيػة 

نتػػاج عمػارة إبداعيػػة تقػوـ عمػػى مبػدأ دمػػج األصػالة بالمعاصػػرة، وتحػافظ عمػػى  وروح العصػر، وا 
ثبات لصحة فرضية البحػثة الحضارية، وىذه النتيجة ىي نتيجة واقعية ومنطقيةاالستمراري ، ، وا 

مػػف خػػبلؿ توصػػيات مقتػػرح إحيػػاء القػػيـ المعماريػػة التراثيػػة، فػػي العمػػارة المعاصػػرة لمدينػػة غػػزة 
وقطاعيا، ومف خبلؿ تغطية المقترح لعدة أبعاد، عالجت عػددًا مػف مؤشػرات القيػاس التخطيطيػة 

التوصؿ ألولويات القياس عمييا في تطبيػؽ القػيـ المعماريػة التراثيػة، مػف خػبلؿ  والتصميمية، تـ
 آراء ووجيات نظر المعمارييف المستجيبيف لممقاببلت الشخصية.

 
ومقتػرح وتحميػؿ الحالػة الدراسػية،  ،الشخصػية نتائج تتعمػؽ بتحميػؿ آراء المقػاببلت  5-1-4

 :إحياء القيـ المعمارية التراثية
 تتعمؽ بتحميؿ آراء المقاببلت الشخصية: نتائج -أوالً 
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 ممخص نتائج تحميؿ الجزء األوؿ مف المقاببلت الشخصية: 
، تعيػػػد الدراسػػػة اسػػػتعراض أىػػػـ النتػػػائج )مؤشػػػرات أىميػػػة البحػػػث، ومػػػدى صػػػحة الفرضػػػية( 

 المستخمصة.
 
برراتيػا أىمية الدراسػة، كمجاءت نتاجج تحليؿ  راء المستجيبيف للمبابهت الشخصية، لتؤ،د علف  -

مف المسػتجيبيف  ،(%89.9)،مكمكع بحثي، يستحؽ تسليط ا مكاء عليو، حيث كافؽ ما نسبتو 
 للمبابهت الشخصية علف أىمية البحث كمبرراتو.

 
مف المستجيبيف لتكجو الدراسػة فػي إحيػاء البػيـ كالممػمكف التراثػي، أ،ثػر  ،(% 91.11)مكافبة   -

درتبػاط العػاطفي كالنفسػي، ظيػر اية البصرية التراثية، ،ما مف التر،يز علف إحياء العناصر المعمار 
 ..بالعناصر كالرمكز المعمارية البصرية التراثية

 
علف أف ىناؾ تمييز ما بيف العماجر التراثية التاريخية، كالبيـ التي ساىمت  ،(% 97.73)كافؽ  -

البحث كالسعي احيػاء  في إنتاج تلؾ العماجر، كىذا يزيد مف دعـ أطركحات البحث كفرمياتو، في
 البيـ التراثية في العمارة أ،ثر مف استحمار رمكز معمارية تراثية كلصبيا علف مباني معاصرة.

 
تجمع ما بيف البػيـ المعماريػة  ،علف ف،رة إيجاد رؤية تخطيطية كتصميمية ،(% 68.89)مكافبة  -

م،انات العصر، ،مػا كافػؽ  ف ىػذه الف،ػرة كالتػي قامػت بتػردد علػ (% 17.78)التراثية، مع ظركؼ كان
علف أساسيا فرمية البحث، كىك ما يم،ف اعتباره  راء داعمة كمثبتة لفرمية الدراسة، ،ما عارض 

مػف المتػردديف علػف المكافبػة مػف  (% 36.67)، كالنسبة ا ،بر مف المستجيبيف (% 2.22)الف،رة 
التكجيػات كا ف،ػار كترجمتيػػا المينيػيف، فبحسػب  راجيػـػ ىنػاؾ حاجػة ام،انيػػات ،بيػرة لتكظيػؼ ىػػذه 

بحسػػػب الظػػػػركؼ  ،فػػػي أعمػػػاؿ معماريػػػػة كاقعيػػػة، كىػػػك أمػػػػر قػػػد يصػػػعب تحبيبػػػػو علػػػف نطػػػاؽ كاسػػػػع
 المحلية.

 
علػف عػدـ كجػكد تعػارض مػمني عميػؽ بػيف مفيػكمي ا صػالة كالمعاصػرة،  ،(% 95.56)كافػؽ  -

 كيعتبر ذلؾ مؤشران إمافيان علف إثبات فرمية البحث.، (% 2.22)كعارمو 
 
علػػػػػف تبنػػػػػي الدراسػػػػة لمفيػػػػػـك ادسػػػػػتمرارية الحمػػػػارية، احيػػػػػاء قػػػػػيـ التػػػػػراث  ،(%97.77)كافػػػػؽ  -

ثبػػػات الفرمػػػية البحثيػػػة، (%2.22)المعمػػارم، كعارمػػػو بشػػػدة  ، كىػػػذا مؤشػػػر أخػػػر علػػػف صػػػحة كان
خاصػػة أف المسػػػتجيبيف مػػػف ا ،ػػاديمييف لػػـػ ي،ػػػف لػػدييـ أم نسػػػبة بالمكافبػػػة المتػػرددة علػػػف مػػػركرة، 

ادسػتمرارية الحمػارية، كىػذا مؤشػر علػف ثبػات المكقػؼ البحثػي للدراسػة كادتفػاؽ مػع العمؿ بمفيـك 
  علف التكجو العاـ للدراسة، مما يش،ؿ مكقفان داعمان آلراء كأف،ار الباحث. ، البية المجتمع المعمارم
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  مف المقاببلت الشخصية الثانيممخص نتائج تحميؿ الجزء: 
 م  ،(يػؽ القػيـ المعماريػة التراثيػة فػي العمػارة المعاصػرةقياس تخطيطية محميػة لتطب)مؤشرات  

مؤشػرات قيػاس محليػة لتطبيػؽ البػيـ المعماريػة التراثيػة فػي  ،درجة تعتبر المعايير التخطيطيػة التاليػة
 العمارة المعاصرة.

 
اعتبػار التنػكع التخطيطػي مػمف علػف  ،(%56.82)كافبػت لحػد مػا نسػبة ،بيػرة مػف المسػتجيبيف  -

كجػػػػاءت المكافبػػػػة ، الت،ػػػػكيف البصػػػرم كالفرا ػػػػي، مؤشػػػػران محليػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػارة التراثيػػػةالكحػػػدة فػػػػي 
ممف لـ يكافبكا علف  (%15.91)، مبابؿ (%27.27)كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

ان اعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػر 
بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(%51.14)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 

 كالحكارات.
 
اعتبار اختيار المكقع كالعهقة مع علف  ،(%40.91)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

كافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف كجاءت المكافبة كالم، المحيط، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية
ممػف لـػ يكافبػكا علػف اعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران للبيػػاس،  (%11.36)، مبابػؿ (%47.72)بنسػبة 

كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػػي 
 اآلراء كالحكارات. بحسب نتاجج ،(361.6%)العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبار كجكد نسيج حمرم مترابط علف  ،(%44.44)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

كجػػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، كحػؿ عمرانػي متمػاـ، مؤشػران محليػػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة
علف اعتبار ىػذا المحػكر  ممف لـ يكافبكا (%22.22)، مبابؿ (%33.34)قبؿ المستجيبيف بنسبة 

مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبار ىذا المحكر مؤشران لبياس تطبيؽ العمارة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(51.12%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
خطػػػػيط لمكاجيػػػة الظػػػػركؼ اعتبػػػار التعلػػػػف  ،(%6.67)كافبػػػت لحػػػد مػػػػا نسػػػبة مػػػػف المسػػػتجيبيف  -

كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػػؿ ، المناخيػػػػػة، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%91.11)المستجيبيف بنسبة 

مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(78.34%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبػػار كجػػػكد تػػػدرج فػػػي رتػػػب علػػػف  ،(%44.44)كافبػػت لحػػػد مػػػا نسػػػبة ،بيػػرة مػػػف المسػػػتجيبيف  -

ة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف كجاءت المكافبة كالمكافب، الشكارع، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية
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ممػػف لػـػ يكافبػػكا علػػف اعتبػػار ىػػذا المحػػكر مؤشػػران للبيػػاس،  (%6.66)، مبابػػؿ (%48.89)بنسػػبة 
كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػػي 

 اء كالحكارات.بحسب نتاجج اآلر  ،(64.44%)العمارة المحلية المعاصرة ىك 
 
اعتبار تغطية أجزاء مػف الشػكارع، علف  ،(%57.78)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

بػراز ،تػؿ الكاجيػات، مؤشػران محليػػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة كجػػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، كان
علف اعتبار ىػذا المحػكر  ممف لـ يكافبكا (%11.11)، مبابؿ (%31.11)قبؿ المستجيبيف بنسبة 

مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الثبؿ دعتبار ىذا المحكر مؤشران لبياس تطبيؽ العمارة 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(55.56%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
ر الخدمات كالعهقة مع المحيط اعتبار تكفعلف  ،(%8.89)كافبت لحد ما نسبة مف المستجيبيف  -

كجػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػػة الشػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ ، الحمػػػػرم، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%88.89)المستجيبيف بنسبة 

المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا 
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(75.56%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبػػػػار تػػػػػكفر الحػػػػداجؽ كالمسػػػػػاحات علػػػػف  ،(%6.67)كافبػػػػت لحػػػػد مػػػػػا نسػػػػبة مػػػػف المسػػػػػتجيبيف  -

المكافبػػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة ك ، المفتكحػػػػة، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%4.44)، مبابؿ (%88.89)المستجيبيف بنسبة 

للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة 
 جج اآلراء كالحكارات.بحسب نتا ،(78.90%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 

 
اعتبػػار تحبيػػػؽ المتطلبػػات الدينيػػة فػػػي علػػف  ،(%6.67)كافبػػت لحػػد مػػػا نسػػبة مػػف المسػػػتجيبيف  -

كجػػػػػاءت المكافبػػػػػة كالمكافبػػػػة الشػػػػػديدة مػػػػػف قبػػػػػؿ ، التخطػػػػيط، مؤشػػػػػران محليػػػػػان لتطبيػػػػػؽ العمػػػػارة التراثيػػػػػة
تبػار ىػذا المحػكر مؤشػران ، كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػؿ دع(%91.12)المسػتجيبيف بنسػبة 

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(91.67%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
اعتبػػػار مراعػػػاة الجكانػػػب الصػػػػحية علػػػف  ،(%97.78)كافبػػػت  البيػػػة المسػػػتجيبيف بنسػػػبة ،بيػػػػرة  -

كجػػػػاءت عػػػػدـ المكافبػػػػة مػػػػف قبػػػػػؿ ، تراثيػػػػةكالنفسػػػػية فػػػػي التخطػػػػيط، مؤشػػػػران محليػػػػان لتطبيػػػػؽ العمػػػػػارة ال
، كبالنتيجػػة النياجيػػة ،انػػت نسػػبة الثبػػؿ دعتبػػار ىػػذا المحػػكر مؤشػػران (%2.22)المسػتجيبيف بنسػػبة 
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بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(93.89%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
  مقاببلت الشخصيةمف ال الثالثممخص نتائج تحميؿ الجزء: 
 م  ،(قياس تصميمية محمية لتطبيؽ القيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة)مؤشرات  

مؤشرات قياس محلية لتطبيؽ البيـ المعمارية التراثية في  ،درجة تعتبر المعايير التصميمية التالية
 العمارة المعاصرة.

 
اعتبػػار البػيـ الدينيػة كادجتماعيػػة، علػف  ،(%8.89)كافبػت لحػد مػػا نسػبة قليلػة مػػف المسػتجيبيف  -

كجػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػف قبػؿ المسػتجيبيف بنسػبة ، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثيػة
ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجػة  (%2.22)، مبابؿ (88.89%)

بػػػار ىػػذا المحػػػكر مؤشػػران لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػارة التراثيػػػة فػػي العمػػػارة النياجيػػة ،انػػت نسػػػبة الثبػػؿ دعت
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(88.89%)المحلية المعاصرة ىك 

 
، علػػف اعتبػػار مراعػػاة (%100)كجػاءت المكافبػػة كالمكافبػػة الشػػديدة مػػف قبػؿ المسػػتجيبيف بنسػػبة  -

 ،ؽ العمارة التراثية في التصميـ المعمارمالخصكصية كفصؿ العاـ عف الخاص، مؤشران محليان لتطبي
كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػػي 

 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(92.78%)العمارة المحلية المعاصرة ىك 
 
تبار تلبية ادحتياجػات الكظيفيػة، اععلف  ،(%2.22)كافبت لحد ما نسبة قليلة مف المستجيبيف  -

كجػاءت المكافبػة كالمكافبػة الشػديدة مػػف ، مؤشػران محليػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي التصػميـ المعمػارم
، كبالنتيجػػة النياجيػػة ،انػػت نسػػبة الثبػػؿ دعتبػػار ىػػذا المحػػػكر (%97.78)قبػػؿ المسػػتجيبيف بنسػػبة 

بحسػب نتػاجج  ،(90.00%)رة المحليػة المعاصػرة ىػك مؤشران لبياس تطبيؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػا
 اآلراء كالحكارات.

 
اعتبار تطبيؽ المعالجات البيجية في علف  ،(%2.22)كافبت لحد ما نسبة قليلة مف المستجيبيف  -

كجاءت المكافبة كالمكافبة الشػديدة مػف قبػؿ ، التصميـ المعمارم، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية
، كبالنتيجػة النياجيػة ،انػت نسػبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران (%97.78)ف بنسػبة المسػتجيبي

بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(89.45%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 
 كالحكارات.

 
ليػػة فػػي اعتبػػار تطبيػػؽ البػيـ الجماعلػف  ،(%6.67)كافبػت لحػػد مػا نسػػبة قليلػػة مػف المسػػتجيبيف  -

كجاءت المكافبة كالمكافبة الشػديدة مػف قبػؿ ، التصميـ المعمارم، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثية
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ممف لـ يكافبكا علف اعتبار ىذا المحكر مؤشران  (%2.22)، مبابؿ (%91.11)المستجيبيف بنسبة 
لبيػػاس تطبيػػػؽ العمػػػارة  للبيػػاس، كبالنتيجػػػة النياجيػػة ،انػػػت نسػػبة الثبػػػؿ دعتبػػار ىػػػذا المحػػكر مؤشػػػران 

 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(81.67%)التراثية في العمارة المحلية المعاصرة ىك 
 
اعتبار استخداـ العناصر المعمارية علف  ،(%57.78)كافبت لحد ما نسبة ،بيرة مف المستجيبيف  -

كجػػػاءت المكافبػػػة كالمكافبػػػة ، التراثيػػة فػػػي التصػػػميـ المعمػػػارم، مؤشػػران محليػػػان لتطبيػػػؽ العمػػػارة التراثيػػة
ممف لـػ يكافبػكا علػف اعتبػار  (%15.55)، مبابؿ (%26.67)الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسػبة الثبػؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػاس 
بحسػػػػػب نتػػػػػػاجج اآلراء  ،(50.56%) تطبيػػػػػؽ العمػػػػػارة التراثيػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػػارة المحليػػػػػة المعاصػػػػػرة ىػػػػػك

الميػػػؿ لف،ػػر إحيػػػاء قػػػيـ  إلػػػفكالحػػكارات، كىػػػك مػػا يؤشػػػر علػػػف تكجػػو العديػػػد مػػػف اآلراء المتخصصػػة 
أ،ثػػػػر مػػػػف التر،يػػػػز علػػػػف استحمػػػػار رمػػػػكز كعناصػػػػر معماريػػػػة تراثيػػػػة،  ،كممػػػمكف العمػػػػارة التراثيػػػػة

دخاليػا علػػف التصػػميـ المعمػػارم المعاصػػر، كىػػك مػػا يؤشػػر علػػف صػػحة فرمػػي ة البحػػث، كتحبيػػؽ كان
 .مف الدراسة اليدؼ

 
اعتبػػار مكا،بػػة التطػػػكر فػػي مػػػكاد علػػػف  ،(%4.65)كافبػػت لحػػد مػػػا نسػػبة قليلػػة مػػػف المسػػتجيبيف  -

، كتبنيات اانشاء، كالتشطيب خهؿ مرحلة التصميـ المعمارم، مؤشران محليان لتطبيؽ العمارة التراثيػة
، كبالنتيجػػة النياجيػػػة (%95.35)تجيبيف بنسػػػبة مػػػف قبػػؿ المسػػ ،كجػػاءت المكافبػػة كالمكافبػػػة الشػػديدة

دعتبػػار ىػػذا المحػػكر مؤشػػران لبيػػاس تطبيػػؽ العمػػارة التراثيػػة فػػي العمػػارة المحليػػة  ،،انػػت نسػػبة الثبػػؿ
 بحسب نتاجج اآلراء كالحكارات. ،(84.30%)المعاصرة ىك 

 
لفراغ الػػػداخلي اعتبػػار ادىتمػػاـ بػػاعلػػف  ،(%2.22)كافبػػت لحػػد مػػا نسػػبة قليلػػة مػػف المسػػتجيبيف  -

كجػػاءت المكافبػػة ، كم،كناتػو خػػهؿ مرحلػػة التصػميـ المعمػػارم، مؤشػػران محليػان لتطبيػػؽ العمػػارة التراثيػة
ممػف لـػ يكافبػكا علػف  (%2.22)، مبابػؿ (%95.56)كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

دعتبار ىذا المحكر مؤشران  ،بؿاعتبار ىذا المحكر مؤشران للبياس، كبالنتيجة النياجية ،انت نسبة الث
بحسػب نتػػاجج اآلراء  ،(84.45%)لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة ىػك 

 كالحكارات.
 
اعتبػػػار مػػػػركرة دراسػػػة التكسػػػػع علػػػػف  ،(%2.22)كافبػػػت لحػػػد مػػػػا نسػػػبة قليلػػػػة مػػػف المسػػػتجيبيف  -

، المعمػارم، مؤشػران محليػان لتطبيػؽ العمػارة التراثيػةكادمتداد المستببلي للمباني خػهؿ مرحلػة التصػميـ 
، كبالنتيجة النياجية ،انت (%97.78)كجاءت المكافبة كالمكافبة الشديدة مف قبؿ المستجيبيف بنسبة 

نسبة الثبؿ دعتبػار ىػذا المحػكر مؤشػران لبيػاس تطبيػؽ العمػارة التراثيػة فػي العمػارة المحليػة المعاصػرة 
 ج اآلراء كالحكارات.بحسب نتاج ،(86.67%)ىك 
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رتبت الدراسة مؤشػرات القيػاس التخطيطيػة والتصػميمية، بحسػب  ،وعميو وبنتيجة عامة ولمتذكير
أولويػػات اعتبارىػػػا مؤشػػػرات قيػػاس محميػػػة لتطبيػػػؽ قػػيـ العمػػػارة التراثيػػػة، فػػي العمػػػارة المحميػػػة 

كاديمييف، والمعمارييف المعمارييف األ ت المستخمصة مف آراء المعاصرة، بناًء عمى النتائج والبيانا
 :(3-11(، )3-10) اوؿالجد فيالعامميف في المؤسسات العامة والخاصة، 

 
 العمػػارة ، لتطبيػؽ القػػيـ المعماريػػة التراثيػة فػػيتخطيطيػػةالقيػػاس المؤشػرات ترتيػػب تنػػازلي ل، (3-10جددول )
 (.الباحث)لمصدرا ، بحسب نتائج المقاببلت الشخصية، وبحسب نسب الثقؿ الناتجة،المعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 
الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %93.89 %0.00 %15.56 %82.22 مراعاة الجوانب الصحية والنفسية.

 %91.67 %8.89 %15.56 %75.56 تحقيؽ المتطمبات الدينية في التخطيط.

 %78.90 %6.67 %53.33 %35.56 توفر الحدائؽ والمساحات المفتوحة.

 %78.34 %6.67 %64.44 %26.67 التخطيط لمواجية الظروؼ المناخية.

 %75.56 %8.89 %71.11 %17.78 والعبلقة مع المحيط. ،توفر الخدمات

 %64.44 %44.44 %26.67 %22.22 تدرج رتب الشوارع وأشكاليا.

 %61.36 %40.91 %27.27 %20.45 العبلقة مع المحيط.اختيار الموقع، و 

براز الواجيات.  %55.56 %57.78 %17.78 %13.33 تغطية أجزاء مف الشوارع وا 

 %51.14 %56.82 %18.18 %9.09 التنوع التخطيطي ضمف الوحدة.

 %51.12 %44.44 %17.78 %15.56 والحؿ المتضاـ. ،النسيج الحضري المترابط

 
 العمػػارة التصػػميمية، لتطبيػؽ القػػيـ المعماريػة التراثيػػة فػيقيػاس المؤشػػرات ترتيػػب تنػازلي ل، (3-11جددول )
 (.الباحث)المصدر ، بحسب نتائج المقاببلت الشخصية، و بحسب نسب الثقؿ الناتجة،المعاصرة المحمية

 
 محاور الحوار

نسبة الموافقة 
بشػػػدة، الثقػػػػؿ 

(100%.) 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
الموافقػػػػػػػػػػػػػة، 
 الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

(75%.) 

نسبة الموافقة 
لحد ما، الثقػؿ 

(50%.) 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
اإلجماليػػػػػػػػػػة، 

% 

 %92.78 %0.00 %28.89 %71.11 الخصوصية وفصؿ العاـ عف الخاص.

 %90.00 %2.22 %35.56 %62.22 تمبية االحتياجات الوظيفية.

 %89.45 %2.22 %37.78 %60.00 تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ.

 %88.89 %8.89 %17.78 %71.11 واالجتماعية في التصميـ. ،القيـ الدينية

دراسة تشػكيمية ووظيفيػة لبلمتػداد والتوسػع 
 المستقبمي لممباني المعاصرة.

48.89% 48.89% 2.22% 86.67% 

 %84.45 %2.22 %48.89 %46.67 االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو.
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 %84.30 %4.65 %53.49 %41.86 التطور في مواد وتقنيات البناء والتشطيب

تحقيػؽ القػػيـ الجماليػة: كالنسػػب والتجريػػد، 
 واإليقاع، والتربيع والتكعيب، .....

40.00% 51.11% 6.67% 81.67% 

كػػػاألقواس  ،اسػػػتخداـ العناصػػػر المعماريػػػة
 واألعمدة، والقباب، والعقود، والزخارؼ ...

6.67% 20.00% 57.78% 50.56% 

 
 الحالة الدراسية، )مشروع إسكاف األوروبي(:بتحميؿ نتائج تتعمؽ  -ثانياً 
 تعالج وتحمؿ مدى مراعاة التخطيط العاـ لمموقع لمعايير وقيـ التخطيط  ،المؤشرات التخطيطية

 العمراني التراثي:
 
 .قيمة التنكع ممف الكحدة في التخطيط علف أساس ،يتـ تش،يؿ التخطيط العاـ للمشركعلـ  -
 
كفػػي ذلػػؾ مؤشػػػر  ،ي اقتصػػادية، لمراعػػػاة سػػيكلة تػػأميف الخػػػدماتمكقػػع المشػػركع مهجػـػ مػػػف نػػكاح -

 لتحبيؽ قيمة اقتصادية في المشركع.
 
يدعك إليو المممكف  كىك ما يش،ؿ إمافة تخطيطية منسجمة مع المحيط الحمرم،المشركع لـ  -

 ؿ نسيج متفاعؿ مع المحيط الحمرم.يش،تك  ،ااسهمي في الحفاظ علف المكاردالتراثي ك 
 
 كالحؿ المتماـ  ير ظاىر في ف،رة تخطيط الحي. ،رع خطية مستبيمةالشكا -
 
كىػػػي  يػػر مطببػػػة فػػػي  ،ف،ػػرة إبػػػراز الكاجيػػات كتغطيػػػة الشػػكارع مػػػف مفػػػاىيـ كقػػيـ العمػػػارة التراثيػػة -

 ت،كيف الشكارع داخؿ الحي.
 
 لتخطيط.كتراعي إلف حد ،بير مفاىيـ كقيـ العمارة التراثية في ا ،الخدمات كشب،ة الطرؽ متكفرة -
 
 المتطلبات كالبيـ الدينية كالصحية متكفرة لحد بعيد في تخطيط المشركع. -
 
 تعالج وتحمؿ مدى مراعاة التصميـ لمعايير وقيـ العمارة التراثية: ،المؤشرات التصميمية 
 
يش،ؿ مخالفة لركح مبدأ الخصكصية، كىذا يخالؼ البيـ  ،كجكد المداخؿ المتجاكرة كالمتهصبة -

 ية للعمارة التراثية.ادجتماع
 
ف،رة تحبيؽ الخصكصية كادنفتاح علف الداخؿ معيفة في تصميـ الكحدات الس،نية، كىك ما  -

 يعتبر ،سر للبيـ ادجتماعية التي قامت علييا العمارة التراثية.
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كأنشطة العاجلة يجعؿ  ،كعدـ تكفر فراغ دستبباؿ الميكؼ ،النمطية في تصميـ الكحدة الس،نية -
 صميـ قاصران مف ناحية تلبية المتطلبات ادجتماعية كالكظيفية.الت
 
التي تدؿ  ،ل،ف ،اف يم،ف استعماؿ بعض الخامات كالعناصر ،ف،رة التش،يؿ بسيطة كاقتصادية -

 علف أسلكب العمارة التراثية في تحبيؽ جماليات اايباع كالتجريد.
  
دل دختهؿ الكحدة البصرية بالتدريج مع مما أ ،لـ يراعي التصميـ التنكع في أذكاؽ الس،اف -

 عملية البناء الذاتي كالتكسع الرأسي.
 

 بمقترح إحياء القيـ المعمارية التراثية في العمارة المحمية المعاصرة:نتائج تتعمؽ  -ثالثاً 
  ممخػػص مقتػػرح 7 -4) فػػي الفبػرة كردتػتلخص نتػاجج البحػث المتعلبػػة بػالمبترح ااحيػاجي، بمػا

خهؿ الفصؿ الرابع مف الدراسة، كالذم احتكل عؿ نتاجج نكرد  معمارية التراثية(،إحياء القيـ ال
 أىميا بمايلي:

 
ليسػت مجػرد  راء شخصػية للباحػث  ،إف ىذه المبترحات كالتكصيات مف خػهؿ المبتػرح ااحيػاجي -

 يػػػر قابلػػػػة للتطبيػػػؽ، بػػػػؿ تشػػػمؿ نظػػػػرة معاصػػػرة آلراء مجمكعػػػػة متخصصػػػة مػػػػف النخػػػب المعماريػػػػة 
 .علف الصعيد المحلي ديمية كالمينية المعماريةا ،ا
 
تكصؿ المبترح لتبييـ مدل كاقعيػة ىػذه المبترحػات، مػف خػهؿ إم،انيػة تطبيبيػا علػف كاقػع العمػارة  -

كالعمراف المحلي، ،ما سيشػمؿ الملخػص مػدل التػأثير اايجػابي ليػذه المبترحػات فػي تحسػيف الطػابع 
بنػاءن علػػف مؤشػرات البيػاس التػػي تـػ استخهصػػيا مػف خػػهؿ المعمػارم كالعمرانػي لمدينػػة  ػزة، كذلػػؾ 

 حػد مشػاريع ااسػ،اف المحليػة، كالمتمثلػة بمشػركع إسػ،اف ا كركبػي الممػكؿ  ،تحليؿ الحالة الدراسية
كالمنفػػذ مػػف قبػػؿ ك،الػػة  ػػكث كتشػػغيؿ الهججػػيف، كالعػػرض النظػػرم الػػذم تػـػ مػػف خهلػػو اسػػتعراض 

كالبػػػيـ المعماريػػػػة التراثيػػػة، كمناقشػػػػة مختلػػػؼ محػػػػاكر كفبػػػػرات كا صػػػالة كالمعاصػػػػرة  ،مفػػػاىيـ التػػػػراث
 الدراسة.

 
،اف مف أىـ النتاجج التي تكصلت ليا الدراسة مف خهؿ المبترح ااحياجي، مناقشة إم،انية  -

ش،الية التطبيؽ لتكصيات المبترح مف خهؿ استعراميا علف ش،ؿ جداكؿ، كااشارة اش،اليات  ،كان
التي تعيؽ تطبيؽ تلؾ المبترحات علف الكاقع المحلي، كسبؿ كا سباب تطبيؽ بعض المبترحات، 

 التغلب علف تلؾ ااش،اليات.
 
 ،تكصلت الدراسة لنتاجج مف خػهؿ المبتػرح ااحيػاجي، لمػدل التػأثير اايجػابي لتكصػيات المبتػرح -

يػة فػي العمػػارة البػيـ المعماريػة التراث لتجسػيدلتعزيػز تطبيػؽ مؤشػرات البيػاس التخطيطيػة كالتصػميمية 
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مػف  ، كأشػارت الدراسػةالمحلية المعاصرة، كبالمحصلة إيجاد ىكية كطػابع عمرانػي كمعمػارم معاصػر
بناءن علف  ،لمدل مكا،بة مبترح إحياء البيـ المعمارية التراثية لظركؼ الكاقع المحلي ،خهؿ الجداكؿ

ركع إسػػ،اف ا كركبػػي(، مؤشػرات البيػػاس التػػي تمػػت مهحظتيػػا خػػهؿ تحليػػؿ الحالػػة الدراسػػية، )مشػػ
 ؿ إجراء المبابهت الشخصية.كتحليؿ اآلراء كالتكجيات مف خه

 
 :عامة لمدراسةنتائج   5-1-5

واإلمكانات التقنية  ،مف خبلؿ استعراض اإلطار النظري لمدراسة، ومناقشة الظروؼ المعاصرة
حمي، وباالستدالؿ واالستناد والتكنولوجية، والتجارب اإلقميمية اليادفة إلحياء التراث المعماري الم

خلصت  ،مف خبلؿ المقاببلت الشخصية مع عدد مف المعمارييف ،عمى تحميؿ نتائج الحوارات
 الدراسة لمجمكعة مف النتاجج العامة التالية:

 
تعتبر ،ثير مف البيـ المعمارية قيمان أصيلة ثابتة، ذات بعد ديني كركحي كاجتماعي، كيعتبر  -

كر بة في الكصكؿ لحالة التكازف  ،ف التزاـ عاطفي كأخهقي، بدكافع  ريزيةادلتزاـ بيا نابع م
 كر بة في مكاصلة ىذه المنجزات. ،النفسي، كانطهقان مف ادعتزاز بالمنجزات الحمارية

 
تؤثر البكل العالمية المحر،ة، إنتاجيان كثبافيان كف،ريان علف ش،ؿ ككجو حمارة الشعكب ا قؿ  -

مما يؤدم لمعؼ الصبغة المحلية الحمارية بكجييا العاـ، كعلف  ،المعاصرة مشار،ة في ا حداث
 ش،ؿ اانتاج المعمارم المحلي بش،ؿ خاص.

 
تؤثر التغيرات كالتطكرات الت،نكلكجية بش،ؿ عاـ، كالتغيرات كالتطكرات الخاصة في قطاع البناء  -

اتجاىات كاىتمامات الناس، ؤثر كالتشييد بش،ؿ خاص، علف الش،ؿ كالفراغ المعمارم الناتج، ،ما ت
علف ش،ؿ كنكعية ا بنية المعاصرة، كعلف ش،ؿ كت،كيف الفراغ المعمارم  ،معيشتيـ كأسلكب

 كم،كناتو.
 
يم،ف اعتبارىا معايير كظيفية، ،المعالجات البيجية، كىي  ،إف ،ثيران مف البيـ المعمارية التراثية -

عادة تجسيدىا في   العمارة المعاصرة.قابلة للتكظيؼ كالتطكير كان
 
ىناؾ قيـ معمارية تراثية جمالية، كعناصر بصرية تراثية يم،ف إعادة تكظيفيا كتبنيف استخداميا،  -

نشاجيان في العمارة المعاصرة.  تش،يليان ككظيفيان كان
 
زاجدة، أك جيد  اقتصاديةإم،انية تجسيد ،ثير مف البيـ المعمارية التراثية الجمالية، دكف ،لفة  -

نشاجية  ير تبليدية، أك  أك ،ككقت تبنية عالية، ،البيـ الجمالية المتعلبة بالنسب خبرة معمارية كان
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كمراعاتيا خهؿ مرحلة  ،، كذلؾ مف خهؿ إدراؾ لتلؾ البيـكالتناسب، كاايباع كالتجريد كالت،عيب
 كمع ا ف،ار المعمارية التصميمية.

 
دبد أف يتخذ منياج  ،العمارة المحلية المعاصرة إف تطبيؽ كتجسيد البيـ المعمارية التراثية في -

كسياؽ التطكر الطبيعي في عجلة التطكر كالتغيير الحمارم، كأد تستلـز أف،ار ااحياء آلليات 
 التسكيؽ كالفرض علف المجتمعات المعاصرة.

 

 :التوصيات 5-2

قترح بناًء عمى النتائج التي خمصت ليا الدراسة، والتوصيات والمقترحات ضمف الم
 اإلحيائي، توصي الدراسة بما يمي:

 
للمزيد مف الدراسة كالبحث، ايجاد اليكية كالطػابع  ،تشجيع الباحثيف في مرحلة الدراسات العليا -1

بشػ،ؿ يهجـػ قػيـ كعػادات المجتمػع، المرتبطػة بالتعػاليـ كالبػيـ  العمراني كالمعمارم المحلػي المعاصػر،
ر كالحلػكؿ العمليػػة، فػي ادسػػتفادة مػف البػػيـ المعماريػة المتجسػػدة كالتعمػؽ فػػي إيجػاد ا ف،ػػا المتكارثػة،

 في العمارة التراثية، برؤية معاصرة، ف،رياُ كماديان.
 
، بالبحث في البيـ المعمارية للتراث المعمارم تشجيع الدراسات العمرانية كالمعمارية المتخصصة -2

 بش،ؿ خاص، كالدراسات المعنية ببيـ التراث بش،ؿ عاـ.
 
تكجيو الجامعات المحلية كنبابة الميندسيف، كالجيات ذات ادختصاص كذات ادىتماـ، اعداد  -3

 ،فػي العمػارة التراثيػة، كيكمػ  المعػايير كا سػاليبالبيـ المعمارية المتجسػدة يكم   ،دليؿ تصميمي
لتحسيف الطابع التي يم،ف مف خهليا، تطبيؽ البيـ المعمارية التراثية في العمارة المحلية المعاصرة، 

 العمراني كالمعمارم المحلي.
 
عنف با نشطة البحثية ت، الجامعات كال،ليات المحليةإنشاء كحدة معمارية متخصصة مف خهؿ  -4

صػػػػػدار النشػػػػػرات ككمػػػػػع محػػػػػػددات كمعػػػػػايير لتحسػػػػػيف الطػػػػػابع العمرانػػػػػي كالمعمػػػػػػارم  كالدراسػػػػػات، كان
 اثية في العمارة المحلية المعاصرة.المعاصر، علف أساس ف،رة إحياء البيـ المعمارية التر 

 
بأبعػػاده ،املػػة،  تبنػي كدراسػػة مبتػرح إحيػػاء البػيـ المعماريػػة التراثيػة، كالػػذم خلصػت لػػو الدراسػة، -5

مػع الخطػػط للمسػاىمة فػي ك  ،كنػو شػ،ؿ رؤيػة مت،املػة كشػاملة لكمػع أسػػاس ف،ػرم كاقعػي كعملػي،
 قع المحلي.كاآلليات لتطبيؽ تكصياتو، بما يتهءـ مع الظركؼ كالكا
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كذات ادىتمػػاـ، لسػػف التشػػريعات  كالجيػػات المعنيػػة ذات ادختصػػاص فالميندسػػيتكجيػو نبابػػة  -6
كالبػػكانيف الناظمػػة،  عمػػػاؿ التخطػػيط كالتصػػميـ المعمػػػارم، لإلسػػياـ فػػي إيجػػػاد مشػػركعات معماريػػػة 

جتمػػع، جديػدة ذات ىكيػة كطػػابع عمرانػي كمعمػارم محلػػي معاصػر، يعبػر عػػف اليكيػة الحمػارية للم
 ممف رؤية مت،املة، بحسب ما كرد في المبترح ااحياجي الذم خلصت لو الدراسة.

 
تبنػي تكصػػيات المبتػرح ااحيػػاجي ،حزمػة مت،املػػة، مػع مهحظػػة قابليػة كمركنػػة المبتػرح لجيػػكد  -7

 كاامافة كالتنبي ، كفبان للمتغيرات كالظركؼ العامة لكاقع المجتمع. ،البحث
 
را،ػػػز كالمؤسسػػػػات المحليػػػة المعنيػػػػة، بكمػػػع تصػػػػكرات معماريػػػة تخطيطيػػػػة إنشػػػاء كتأسػػػػيس الم -8

كتصميمية شاملة كمت،املة، للمشركعات المعمارية الجديدة، علف أساس مراعاة معايير تطبيػؽ البػيـ 
 المعمارية التراثية، ككاقعية الظركؼ كاام،انات المحلية المعاصرة.

 
كدراسػػػػة تطبيػػػؽ قػػػػيـ  كالتصػػػميـ المعمػػػارم، ،انػػػػيتطبيػػػؽ مفػػػاىيـ ادسػػػػتدامة فػػػي التخطػػػيط العمر  -9

 .المعالجات البيجية في ا عماؿ المعمارية المعاصرة
 

ادسػتفادة مػػف التجػارب ااقليميػػة، كالعالميػة فػػي إحيػاء التػػراث المعمػارم، كدراسػػة معمبػة لتلػػؾ  -10
حلػػي، بمػػا التجػارب لتفػػادم أخطاجيػػا، كالعمػػؿ علػف تطبيػػؽ كتطػػكير أسػػباب نجاحيػا علػػف الكاقػػع الم

 يتناسب مع الظركؼ المحلية.
 

تخصيص الجكاجز التشجيعية كالتبديرية، لألعماؿ المعمارية الراجدة التي تش،ؿ نماذج إبداعية  -11
 معاصرة، كظيفيان كتش،يليان، كتجسد قيمان معمارية أصيلة، برؤية معاصرة.

 
مشػػػػركعات المعماريػػػػة تكجيػػػػو الجيػػػػات المعنيػػػػة كذات ادختصػػػػاص كذات ادىتمػػػػاـ، لطػػػػرح ال -12

الجديػػػػدة، ،مشػػػػركعات ااسػػػػ،اف الجديػػػػػدة، كمشػػػػاريع إنشػػػػاء المبػػػػاني العامػػػػػة، علػػػػف شػػػػ،ؿ مسػػػػػاببات 
في التخطيط معمارية مفتكحة، كالتشجيع ممف شركط المساببة علف تطبيؽ البيـ المعمارية التراثية 

 كالتصميـ لتلؾ المشركعات.
 

التػػػي تعػػػػالج أف،ػػػار إحيػػػػاء البػػػيـ المعماريػػػػة  ،ةالتر،يػػػز علػػػف المسػػػػاقات المعماريػػػة المتخصصػػػػ -13
التراثيػػػة، خػػػهؿ مرحلػػػة الدراسػػػة الجامعيػػػة، ،مػػػان كنكعػػػان، لبيػػػاف أىميػػػة تجسػػػيد تلػػػؾ البػػػيـ فػػػي العمػػػارة 
المعاصػػرة، ليػػػدؼ إيجػػاد ىكيػػػة كطػػابع عمرانػػػي كمعمػػارم معاصػػػر، يعبػػر عػػػف المػػكركث الحمػػػارم 

 للمجتمع.
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المػؤتمرات كالنػدكات، علػف جكانػب أىميػة البػيـ المعماريػة كمف خػهؿ عبػد  ،التر،يز ااعهمي -14
 التراثية، في سياؽ تحسيف الطابع العمراني كالمعمارم المحلي المعاصر.

 
التػي تعنػف بف،ػر كتطبيػؽ البػيـ المعماريػة تكفير الدعـ الجاد كالمستمر، ل،افة ا فراد كالييجات  -15

 معاصرة.المعمارية العماؿ ا في  ،التراثية
 

للتػػػاريخ كالحمػػارة كالتػػراث، مػػػف  ،كمػػع رؤيػػة شػػاملة كمت،املػػػة، لتربيػػة كتعزيػػز ركح ادنتمػػاء -16
يجػػػػاد ىكيػػػػة المجتمػػػػػع  خػػػػهؿ المنػػػػاىج الدراسػػػػية، ليسػػػػيؿ مسػػػػتببهن تببػػػػػؿ أف،ػػػػار ااحيػػػػاء الشػػػػامؿ، كان

 الحمارية المعاصرة، في خمـ المتغيرات العالمية الثبافية كالف،رية كالسياسية كادقتصادية.
 

التخطيط بػكا ىليػة، المعنيػة  ةتأسيس ىيجة جامعة، تجمع ،افة الييجات كالمؤسسػات الح،كميػ -17
كتحديػد أكلكيػات ااحيػاء كشػ،ؿ اليكيػة كالطػابع  ،لكمػع رؤيػة شػاملةالعمرانػي كالتصػميـ المعمػارم، 
 العمراني كالمعمارم المعاصر.

 
نكلكجيػػا البنػػػاء كالتشػػييد، كأخػػػر مػػػا تشػػجيع الدراسػػػات كا بحػػاث المعنيػػػة، بأحػػدث تبنيػػػات كت، -18

صػػػدار النشػػرات كالنتػػاجج الدكريػػة لتلػػػؾ  ،اسػػػتخدامات للخامػػاتتكصػػؿ لػػو العلػـػ مػػف  كمػػكاد البنػػاء، كان
الدراسػػات، علػػف شػػػ،ؿ معػػايير كمحػػػددات كمكاصػػفات عامػػة كخاصػػػة، تسػػيـ فػػػي إرشػػاد المصػػػمميف 

مليػة البنػاء كالتعميػر، كدمػج ىػذه  خر التطكرات المعاصػرة فػي ىػذا البطػاع اليػاـ مػف ع ،المعمارييف
انتػاج أعمػاؿ معاصػػرة بػركح أصػيلة تعبػر عػف كجػو المجتمػع المنػػتج  ،اام،انيػات مػع ف،ػر المصػمـ

 ليا.
 

بيدؼ إثراء الدراسات المسػتببلية، يم،ػف إيجػاد مؤشػرات تخطيطيػة كتصػميمية محليػة لتطبيػؽ  -19
دراسػة ككردت فػي البحػث، مثػؿ قػيـ كمؤشػرات البيـ المعمارية التراثية،  ير تلؾ التي تكصلت ليػا ال

اسػػػػتعماؿ الطاقػػػػة المتجػػػػددة فػػػػي العمػػػػارة، ،بيمػػػػػة كظيفيػػػػة كبيجيػػػػة، أك البيػػػػاـ بالمزيػػػػد مػػػػف المبػػػػػابهت 
، ةعلمي اتالشخصية، كعرض مكمكع البحث علف ش،ؿ كرش عمؿ، أك ندكات كصكدن لعبد مؤتمر 

 عالج الف،ر ااحياجي للبيـ المعمارية التراثية.ت
 

الدراسػػة خلصػػت إلػػف صػػيا ة مبتػػرح إحيػػػاجي، علػػف شػػ،ؿ تكصػػيات ييػػدؼ لتحسػػيف الطػػػابع  -20
العمرانػي كالمعمػػارم المحلػي المعاصػػر، ايجػاد ىكيػػة حمػارية معاصػػرة، كىػذا المبتػػرح احتػكل علػػف 

لمعالجػػة المشػػ،هت العمرانيػػة كالمعماريػػة، حيػػث عالجػػػت  أبعػػاد متعػػددة كمت،املػػة، علػػف شػػ،ؿ خطػػة
ب مف الجكانب المادية أك المعنكية، ليخرج المبتػرح ،رؤيػة مت،املػة كشػاملة، احيػاء تلؾ ا بعاد جان

مػمف  ،البيـ المعمارية التراثية لمدينة  زة كقطاعيا، لذا فيذا المبترح يم،ف تدارسو كتناكلػو كتطػكيره
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ات دراسػػػات مسػػػتببلية، تعنػػػف بمجػػػاؿ إحيػػػاء البػػػيـ المعماريػػػة التراثيػػػة، ،مػػػا يم،ػػػف للييجػػػات كالمؤسسػػػ
الح،كميػة كا ىليػة، تبنػػي المبتػرح ااحيػػاجي، كتطػكيره كتدارسػو بغيػػة العمػؿ علػػف تطبيػؽ تكصػػياتو، 

 ايجاد السبؿ انتاج عمارة معاصرة بركح ا صالة كالتراث.
 
 :مجاالت البحث المستقبمية  5-3

،  ىمية مكمكع البحث، ك،كف البحث العلمي سلسلة مترا،مة مف الجيكد البشرية بادستناد
كحيث أف مكمكع الدراسة، يعتبر مف المكاميع التنظيرية ذات ا ثر علف ش،ؿ اانتاج المعمارم 

كا داء الكظيفي للمباني، كلصعكبة تغطية ،افة البيـ المعمارية مف خهؿ إجراء  ،كالت،كيف الفرا ي
 ر،يز علفيتطلب الت ،اثراء ىذا الجانب المعرفي ،، فإف أىداؼ البحث المستببليدراسة كاحدة

 ،عنكاف لدراسة بحثية مستببلية كتفصيلية معمبة: ،المبترح البحثي التالي
 

 معايير تطبيؽ قيـ االستدامة والطاقة المتجددة في تصميـ المسكف المعاصر
 " نحو تصميـ البيت ذاتي الطاقة، ذو األثر السمبي الصفري عمى البيئة" 

 

 :الخاتمة 5-4
وفي ىذا الجيد  ،فقني وأتـ نعمتو عمي في شؤوف حياتيالحمد هلل رب العالميف، الذي و 

العممي المتواضع، والذي أسأؿ اهلل العمي القدير أف أكوف وفقت في إلقاء بقعة مػف الضػوء عمػى 
، طبيعػة البشػريو مف نتػاج ف ،أي نقص في ىذا البحث وجد فلذا فوىذا المجاؿ المعرفي الياـ، 

ممف تفضؿ وتكـر بدراسة وقراءة ىذا البحث أف يدلوا فرجائي فالكماؿ ىو مف صفات اهلل وحده، 
بالنصح واإلرشاد لسد النواقص وتصويب األمور، جعمو اهلل في ميػزاف حسػناتنا جميعػًا إف  ،بدلوه

شاء اهلل تعالى، وجعمػو لنػا كجيػد عممػي وبحثػي خالصػًا لوجيػو الكػريـ، وختامػًا الحمػد هلل الػذي 
 بيداه تتـ الصالحات.

 موفؽ.اهلل اليادي وال
 

 .والحمد هلل رب العالميف
 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة(. -ـ2013تشريف أوؿ  -)الباحث/ ـ. محمود وحيد محمود صيدـ 
 
 
 
 



 194 

 :قائمة المراجع والمصادر العربية واألجنبية 5-5
 
 المراجع العربية: 5-1-5
 .19سكرة الفجر اآلية  -1
دار ، الطبعػة ا كلػف، البػاىرة )،تػاب(، سػهمية،البػيـ الجماليػة فػي العمػارة اا :د. ثركت، ع،اشة -3

 ـ.1994 الشركؽ 
 (. ـ1984 نكفمبر  ،407عدد  –التراث كالحمارة، )،تاب اليهؿ  :د. نعمات، فؤاد -4
 ـ(.1985  ،،تاب ا مة –المعاصرة، )الدكحة التراث ك  :د. أ،ـر مياء، العمرم -5

جامعػػػػػة  )رسػػػػالة د،تػػػػػكراه(، ؿ كالمعاصػػػػػرة،الطػػػػػابع المعمػػػػػارم بػػػػيف التأصػػػػػ :يحيػػػػف تد. ألفػػػػػ، حمػػػػكدة
 ـ.1986  قسـ العمارة، –ااس،ندرية 

مر،ػز الدراسػات التخطيطيػة  –عػالـ البنػاء  –إش،الية التراث كالمعاصرة، )البػاىرة  ، جماؿ:ب،رم -6
 ـ(.1991 سنة  ،123العدد  –كالمعمارية 

 ار الراتب الجامعية.البيمة المعمارية كالفف التش،يلي، بيركت، د ، د. علي:بيكمي -7

عػػالـ  –السػلفية التراثيػة ينبصػيا ال،ثيػر حتػف تصػب  معاصػرة، )البػاىرة  ، د. عبػد الحلػيـ:إبػراىيـ -8
 ـ(.1991 سنة  ،123العدد  –مر،ز الدراسات التخطيطية كالمعمارية  –البناء 

 (، دار الف،ر بيركت. 4/168البامكس المحيط ) :الفيركز  بادم 9-
 ىػ.1392سنة  2(، ط 5/43السهـ ىاركف ) عبدعجـ مباييس اللغة، تحبيؽ م :ابف فارس -10
 .(5/43)(، 10) معجـ مباييس اللغة، مرجع سابؽ رقـ :ابف فارس -12

 (. 4/168)(، 9، مرجع سابؽ رقـ )البامكس المحيط :الفيركز  بادم -13
للطباعػػػة كالنشػػػػر،  دار المعرفػػػة )،تػػػػاب(، المفػػػردات فػػػػي  ريػػػب البػػػر ف، :ا صػػػفيانيالرا ػػػب  -15

 بيركت.
 (. 5) اآليةسكرة: النساء،  -16
 ـ.1971 سنة  ،1(، دار ال،تاب اللبناني ط 2/213المعجـ الفلسفي ) :جميؿ .د، صليبا -17
 .3م،تبة النيمة المصرية ط  )،تاب(، أسس الفلسفة، :د. تكفيؽ، الطكيؿ -18
 .3ط  ،تاب(،، )نظرية البيمة في الف،ر المعاصر :. صهحد، قنصكه -19
 كف المطابع ا ميريةؤ الباىرة، الييجة العامة لش 170المعجـ الفلسفي ص :مجمع اللغة العربية -20

 ىػ.1399
 .(20رقـ ) مرجع لسابؽ :مجمع اللغة العربية -21
 .(18رقـ ) مرجع سابؽ :د. تكفيؽ، الطكيؿ -22
 .(7مرجع سابؽ رقـ ) ، د. علي:بيكمي -23
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البػػيـ الجماليػة كىندسػػة العمػارة فػػي مسػػجد قبػة الصػػخرة المشػػرفة  :ؽ ب،ػػرخالػػد مطلػـ. ، عيسػف -24
، ،ليػػػػػة )رسػػػػالة ماجسػػػػتير( كسػػػػبؿ ادسػػػػتفادة منيػػػػا فػػػػي العمػػػػارة المعاصػػػػرة )دراسػػػػة نبديػػػػة كتحليليػػػػة(،

 ق.1432ـ/2011 قسـ العمارة في الجامعة ااسهمية بغزة، الدراسات العليا، 
 .67 اآليةسكرة الفرقاف،  -25
رؤيػػػة نبديػػػة نحػػػك مػػػزج تجليػػػات الطػػػرز ااسػػػهمية لحيػػػػز  :د. محمػػػكد أحمػػػد محمػػػد، عيؿإسػػػما -26

الفف فػي الف،ػر ااسػهمي، ) ،مبدمة للمؤتمر العلمي الدكلي (كرقة بحثية)العمارة الداخلية المعاصرة، 
 .(ـ2012  -ىػ 1433ا ردف،  -عماف
الطػػػرز ااسػػػهمية لحيػػػػز  رؤيػػػة نبديػػػة نحػػػك مػػػزج تجليػػػات :د. محمػػػكد أحمػػػد محمػػػد، إسػػػماعيؿ 28-

 (.26مرجع سابؽ رقـ )العمارة الداخلية المعاصرة، 
معػػايير اسػػتخداـ العناصػػر المعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػارة المعاصػػرة  :ـ عبػػد ال،ػػريـ د.، محسػف -29

 مبدمػة لمػؤتمر التػراث، الجامعػة ااسػهمية (كرقػة بحثيػة)كدكرىا في إحياء العمارة التبليدية المحلية، 
 .ـ2008 زة   -

 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿ د. -30
 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿ د. -31
 (.26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿ د. -32

 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿ د. 33-
 .(26مرجع سابؽ رقـ )  :ؿإسماعي د. -34
نجػازات ماجػة عػاـ -35 إعػداد جامعػة أـ البػرل،  :ااسػ،اف فػي الممل،ػة العربيػة السػعكدية طمكحػات كان

مػأخكذ مػف مجلػة عػالـ البنػػاء، أنمػاط المسػا،ف التػي ،انػت سػػاجدة فػي بػدايات البػرف الحػالي بالممل،ػػة 
 ىػ. 1420-ـ1999 يكنيك  212لعربية السعكدية، العدد 

أنكاع ا فنيػة فػي العمػارة العربيػة كمػدل مكا،بتيػا للمتطلبػات البشػرية،  :د. كاجؿ حسيف، يكسؼ -36
 ـ، ،لية اليندسة جامعة أسيكط. 2001مايك  -2منشكر في مجلة العلـك اليندسية، العدد بحث 

)كرقػػػػة مشػػػػاريع ااسػػػ،اف الجديػػػدة للممػػػػمكف ااسػػػهمي،  مهجمػػػةمػػػدل  : خػػػػركفك ، نػػػادر عبيػػػد -37
 -لمسػاؽ العمػػارة فػي الممػػمكف ااسػهمي، ،ليػػة الدراسػات العليػػا، برنػامج الماجسػػتير ةمبدمػػ بحثيػة(
 .ـ 2012 زة ، دسة المعمارية، الجامعة ااسهميةقسـ الين

 (.37مرجع سابؽ رقـ ):  خركفك ، نادر عبيد -38
معػػايير اسػػتخداـ العناصػػر المعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػارة المعاصػػرة  :ـ عبػػد ال،ػػريـ د.، محسػف -39

 .(29مرجع سابؽ رقـ )كدكرىا في إحياء العمارة التبليدية المحلية، 
 .(7مرجع سابؽ رقـ ) لي:د. ع، بيكمي -40

 .(7)  مرجع سابؽ رقـ ، د. علي:بيكمي -41



 196 

فلسػػفة الكسػػطية ااسػػهمية كالتجريػػد فػػي العمػػارة ااسػػهمية  مػػد عيسػػف:مح حسنن  .ـ، العػػكاكدة -42
أطركحػػػػػة لنيػػػػػػؿ درجػػػػػة الماجسػػػػػػتير فػػػػػي اليندسػػػػػػة )، حالػػػػػة دراسػػػػػية )الكحػػػػػػدات الزخرفيػػػػػة ااسػػػػػػهمية(

 ـ.2009  ،فلسطيف -لعليا في جامعة النجاح الكطنية، نابلس،لية الدراسات ا -(المعمارية
فلسفة الكسطية ااسهمية كالتجريد في العمارة ااسهمية  مد عيسف:مح حس  .ـ، العكاكدة -43

  .(42مرجع سابؽ رقـ )، حالة دراسية )الكحدات الزخرفية ااسهمية(
 (.24ؽ رقـ )، مرجع ساب)رسالة ماجستير(: خالد مطلؽ ب،رـ. ، عيسف -44
   .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد. -45
 (.24، مرجع سابؽ رقـ ))رسالة ماجستير(: خالد مطلؽ ب،رـ. ، عيسف -47
ـ اايباعية في جماليات الفف ااسهمي ، أ.د. أحمد:عبد ال،ريـ -48 الجيزة،  -1ط  –، )،تاب(النظ

 ـ.2007 دار أطلس للنشر كاانتاج ااعهمي، 

، مؤسسػػػة :محمػػػد شػػػفيؽ، اؿ برييػػػ  -49 فػػػران،ليف للطباعػػػػة  المكسػػػكعة العربيػػػة المكسػػػعة، دار البلػػـػ
 ـ.1965 كالنشر، الباىرة 

 (.48النظـ اايباعية في جماليات الفف ااسهمي، مرجع سابؽ رقـ )د أحمد:  ، أ.عبد ال،ريـ -52

مجلػػػػة  اخليػػػة،المػػػكاد الحديثػػػة فػػػي اا،سػػػاءات الد :، د. جػػػكرج محفػػػكضأسػػػعد حسػػػف .د، علػػػي -53
 ـ. 2009 ،جامعة دمشؽ للعلـك اليندسية، المجلد الخامس كالعشركف، العدد ا كؿ

   .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -54
 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -55
 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -56
 .(3سابؽ رقـ ) مرجعالبيـ الجمالية في العمارة ااسهمية،  :د. ثركت، ع،اشة -57
  مصر - قليكب – مطابع ا ىراـ التجارية )،تاب(، عمارة البرف العشريف، ـ صهح:، زيتكف  -58

 ـ.1993 

 )،تاب(، ا سلكب العالمي في العمارة، –الحر،ات المعمارية الحديثة : ، شيريف إحسافشيرازاد  -59
 ـ.1999 المؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بيركت 

، ـ كتجربة المعمار فنتكرم1980 اتجاىات ما بعد الحداثة في الفترة ما بعد  د. علي:، نيثكي  -60
 )كرقة بحثية(.

 - ،لية اليندسة - منياج كمحامرات نظريات العمارة، قسـ العمارة ، د. عبد ال،ريـ:محسف  -61
 ـ.2010  زة ، الجامعة ااسهمية

مر،ز أبحاث إنتر،كنسلت، مطابع  -مارة، الناشراابداع اانشاجي في الع ، أ. د علي:رأفت -62
 ـ.1997 ا ىراـ 



 197 

ا ثرية بالجميكرية اليمنية، دراسة نمط البناء في مدينة شباـ  أحمد ناصر:، بالعبيد -63
http://www.t1t.net/. 

مكاد البناء الجديدة علف العمارة تأثير تبنيات ك  علي صال  عبد الحفيظ يحيف: ، ـ.الغزالي -64
 ـ.2005 مبدمة ل،لية اليندسة جامعة ا زىر،  (رسالة ماجستير)اليمف،  –المحلية بصنعاء 

 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -65
 (.26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -66

 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -67
 .(26مرجع سابؽ رقـ ) :إسماعيؿد.  -68
دراسة تاريخية متسلسلة منذ بدء التاريخ  )،تاب(، فلسطيف التاريخ المصكر، :طارؽ، السكيداف -69

 ـ.2004  كحتف أحداث الساعة بالصكر،

الييجة المصرية العامة )،تاب(،  البنايات ا ثرية في  زة كقطاعيا، ، سليـ عرفات:المبيض -70
 ـ.1994 لل،تاب، 

 ـ.2007 كزارة الح،ـ المحلي  –ة السلطة الكطنية الفلسطيني -71

 .(69مصدر سابؽ رقـ )فلسطيف التاريخ المصكر،  :طارؽ، السكيداف -73
 ـ.Re housing  ، 2003 الداجرة اليندسية، قسـ :فالفلسطينييك،الة  كث كتشغيؿ الهججيف   -74

 .(74)مرجع سابؽ رقـ الداجرة اليندسية،  :فالفلسطينييك،الة  كث كتشغيؿ الهججيف  -75
 ـ.2005  –المخطط ااقليمي لبطاع  زة، كزارة ااس،اف الفلسطينية  76-

 .(58عمارة البرف العشريف، مرجع سابؽ رقـ ) ـ صهح:، زيتكف -77
العمارة بيف متطلبات  –إنسانية العمارة العربية ااسهمية  :سعدكف سلماف عبد ا، المعمكرم 78-

 .قسـ اليندسة المعمارية - الجامعة الت،نكلكجية - ية(ثكرقة بح) الحاجة كمثالية التنظير،
 .117سكرة الببرة ، اآلية :  -79

 .30سكرة الببرة ، اآلية :  80-
 
 :المترجمةالمراجع  5-2-5
 -28البػاىرة(، ص  -1991فبرايػر  -مخططات لمجتمػع مثػالي، )رسػالة اليكنسػ،ك :،لكبيف كارد -2

32. 
 
 :األجنبيةالمراجع  5-3-5

50-                            Helen Marie Evans, Man the Designer, The Macimllan Co.- 

 - Jojen Wiley & Son C, Design For You, Printed in The U.S.A, with out data, P.   
 

http://www.t1t.net/
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أي صور أو أشكاؿ في حاؿ لـ يرد مصدر ليا، ىي مقتبسة ومنسوخة مف شبكة المعمومات  -

 العالمية )اإلنترنت(.
 
 :الشخصيات والتعريفاتمراجع   5-5 -5

ىػػ، كتػكفي 329ىك أحمد بف فارس بف ز،ريا البزكيني الػرازم مػف أجمػة اللغػة كا دب كلػد سػنة  -11
 ىػ.395سنة 
 

المعػركؼ بالرا ػب أديػب  –أك ا صػفياني  –حسيف بػف محمػد بػف المفمػؿ ا صػفياني ىك ال -14
 . 2/255ا عهـ  ىػ،502مف الح،ماء العلماء س،ف بغداد كتكفي سنة 

 
مسػػجد الشػػيخ زايػػد درة معماريػػة تسػػجؿ أرقامػػان قياسػػية، مكقػػع:  بنػػاة اال،تركنػػي، نشػػرت فػػػي :  -27

مسػاءن، بحسػب تكثيػػؽ  9  ـ السػاعة 2012/1/4عو  ا حػد ـ، تـػ اسػترجا 2010ينػاير  13ا ربعػاء 
د. محمػػكد أحمػػػد محمػػد إسػػػماعيؿ، رؤيػػػة نبديػػة نحػػػك مػػزج تجليػػػات الطػػػرز ااسػػهمية لحيػػػز العمػػػارة 

https://www.google.ps/#q=www.discover+syria.com
http://www.bonah.org/news-extend-article-341.html
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 -الداخليػة المعاصػرة، كرقػة بحثيػة مبدمػػة للمػؤتمر العلمػي الػدكلي: الفػػف فػي الف،ػر ااسػهمي، عمػػاف
  .ـ 2012 -ىػ  1433ا ردف، 

 
قبػػػؿ المػػػػيهد(، نحػػػات إ ريبػػػي أثينػػػػي، المػػػدير الفنػػػي الػػػػذم أنشػػػأ معبػػػػد  490-430دياس )فيػػػ  -46

 البارثينكف.
 

الجشتالت ىي دراسة سي،كلكجية اىتـ بيا الباحثكف لمحاكلة التعرؼ علف العكامؿ التي تجعػؿ  -51
ا،تشؼ  للعناصر المتفرقة لينتج منيا ،ؿ كمجمكع كاحد كقد "Belonging"إم،انية تحبيؽ ادنتماء 

لتحبيػػػؽ ذلػػػؾ مجمكعػػػػة قػػػكانيف منيػػػػا قػػػانكف التجػػػاكر كالتبػػػػارب كالتماثػػػؿ كاا،مػػػػاؿ ك الحػػػدكد الجيػػػػدة 
 كالحر،ة المشتر،ة.

 
 منطبة كاقعة جنكب محافظة خاف يكنس في منطبة ال،ثباف الرملية بيف خاف يكنس كرف . -72

 
 
 
 
 
 
 
 



 A 

لتحديد أولويات تطبيؽ القيـ المعمارية التراثية، ومؤشرات قياسيا في  الشخصية المقابمة
 العمارة المعاصرة في غزة وقطاعيا.

 

 المبلحؽ: 5-6
 نموذج المقابمة الشخصية.: 1ممحؽ  5-6-1
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
تتمحػػكر الدراسػػة حػػكؿ ،يفيػػة إحيػاء البػػيـ المعماريػػة التراثيػػة فػػي العمػػارة المحليػػة  موضػػوع الدراسػػة: حػػوؿنبػػذة 

كتبنيػػػات حديثػػة فػػي اانشػػػاء  ،انتػػاج عمػػػارة  تجمػػع مػػا بػػػيف إم،انػػات العصػػر المتمثلػػػة بػػالمكاد كالخامػػات ،المعاصػػرة
علييػػػا العمػػػػارة المحليػػػة كااقليميػػػػة، مثػػػؿ البػػػػيـ الدينيػػػة كالعاطفيػػػػة، كقػػػيـ معماريػػػػة تراثيػػػة قامػػػػت  ،كت،نكلكجيػػػا معاصػػػػرة

الػذم كر،زت الدراسػة علػف طػرؽ التف،يػر كاابػداع قتصادية، كالثبافية كالجمالية، كالسياسية كادجتماعية، كالكظيفية كاد
 ،كظيفيػػػػان كاجتماعيػػػػان  ،كالتػػػي أنتجػػػػت معػػػالـ معماريػػػػة شػػػاىدة علػػػػف براعػػػة الف،ػػػػر المعمػػػارم ،البػػػػيـ السػػػابؽ ذ،رىػػػػا مػػػزج

سباطيا علف العمارة المحلية المعاصػرة نشاجيان كجماليان، كنبؿ تلؾ التجربة كان نتػاج ف،ػران تصػميميان  ،كاقتصاديان كان يجمػع  ،كان
م،انيػات العصػػر كىػذه البػػيـ التراثيػة، كيسػػعف الباحػث مػف خػػهؿ ىػذا الحػػكار، لتحديػد أكلكيػػات تطبيػؽ ىػػذه  بػيف ركح كان

تراثيػػة، كتحديػػد مؤشػػرات قيػػاس محليػػة لمػػدل تطبيػػؽ البػػيـ التراثيػػة فػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػرة فػػي البػػيـ المعماريػػة ال
 مدينة  زة كقطاعيا.

 ................................م،اف اللباء: ..................................، مدة اللباء: 
 .........................................................اليـك كالتاريخ: ....................

  أنثف/        ادسـ )اختيارم(: .................................................، ذ،ر/ 
 ........................................................................ المينة كالتخصص:

 .................................................................................العنكاف: ..
 .....................لعلمي: ........................................، المؤىؿ االعمر: ......

  مؤشرات أىمية البحث، ومدى صحة الفرضية. أواًل:
 رجى إبداء الرأي مف خبلؿ اإلجابة مع التوضيح إف أمكف بحسب الدرجة:ي

 أوافؽ بشدة -5       أوافؽ،   -4    أوافؽ لحد ما،     -3     ال أوافؽ،    -2     ال أوافؽ مطمقاً،    -1

 غزة –الجامعة اإلسبلمية 
 كمية الدراسات العميا

 كمية اليندسة
 قسـ اليندسة المعمارية

 دـ  الباحث/ محمود وحيد صي
 نموذج مقابمة شخصية   

 
 



 B 

المبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  التقييـ موضوع الحوار
 5 4 3 2 1 والتوضيح

حثيػػػة يعتبػػر موضػػػوع البحػػث مػػػف المواضػػيع الب 1
اليامػػة، والممحػػة ليػػدؼ إيجػػاد اليويػػة والطػػابع 

 العمراني والمعماري المعاصر.

 

            

 

اء المضػػػػموف يشػػػكؿ توجػػػو الدراسػػػػة فػػػي إحيػػػ 2
التراثػي، أكثػر مػف التركيػػز عمػى إحيػاء العناصػػر 

 البصرية المباشرة، توجيًا واقعياً معاصراً.

             

تمييػػػز مػػػا بػػػيف العمػػػائر التراثيػػػة والقػػػيـ  ىنػػػاؾ 3
المعماريػة التراثيػػة، بحيػػث يمكػف اعتبػػار األولػػى 
ىي الوعاء والقيـ ىي المضموف والمعايير التي 

 شيدت عمى أساسيا العمائر التراثية.

 
            

 

بػػرأيكـ يمكػػف إيجػػاد أفكػػار تخطيطيػػة وتصػػميمية  4
معمارية تجمع ما بيف القيـ المعماريػة التراثيػة، 

 مع إمكانات وظروؼ العصر المحمية.

 

            

 

ىػػؿ توافػػؽ وتؤيػػد فكػػرة أال تعػػارض بػػيف مفيػػوـ  5
 األصالة والمعاصرة في العمارة.

 

 

            

 

لتحقيؽ مبػدأ االسػتمرارية الحضػارية فػي العمػارة  6
البػد مػف توظيػؼ إمكانػػات العصػر المختمفػة فػػي 
أفكار وأعماؿ التصميـ المعمػاري المعاصػر، مػع 
دراسػػػػػة تطبيػػػػػػؽ المضػػػػػموف والقػػػػػػيـ التراثيػػػػػػة 

 المعمارية.
 

 

            

 

  .قياس تخطيطية محمية في العمارة المعاصرةمؤشرات  :ثانياً 
ر التخطيطيػة التاليػة مؤشػرات ألي درجػة تعتبػر المعػايي ،يرجى إبداء الرأي مف خبلؿ اإلجابة مع التوضيح إف أمكػف

 قياس محمية لتطبيؽ القيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة:
 أوافؽ بشدة -5     أوافؽ،     -4       أوافؽ لحد ما،  -3     ال أوافؽ،    -2       ال أوافؽ مطمقاً،  -1

المبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  التقييـ موضوع الحوار
 5 4 3 2 1 والتوضيح

              التخطيطي ضمف الوحدة. التنوع 1
              اختيار الموقع و العبلقة مع المحيط. 2
             النسػػػػيج الحضػػػػري المتػػػػرابط والحػػػػؿ العمرانػػػػي  3



 C 

 المتضاـ.
              التخطيط لمواجية الظروؼ المناخية. 4
              ب الشوارع وأشكاليا.تدرج رت 5
براز كتؿ الواجيات. 6               تغطية أجزاء مف الشوارع وا 
              توفر الخدمات والعبلقة مع المحيط الحضري. 7
              توفر الحدائؽ والمساحات المفتوحة. 8
              لمتطمبات الدينية في التخطيط.تحقيؽ ا 9

              مراعاة الجوانب الصحية في التخطيط. 10
  .قياس تصميمية محمية في العمارة المعاصرةمؤشرات  :ثالثاً 

يمية التاليػة مؤشػرات ألي درجػة تعتبػر المعػايير التصػم ،يرجى إبداء الرأي مف خبلؿ اإلجابة مع التوضيح إف أمكف
 قياس محمية لتطبيؽ القيـ المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة:

 أوافؽ بشدة -5        أوافؽ،  -4      أوافؽ لحد ما،   -3      ال أوافؽ،   -2     ال أوافؽ مطمقاً،    -1

المبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  التقييـ موضوع الحوار
 5 4 3 2 1 والتوضيح

              واالجتماعية في التصميـ. القيـ الدينية 1
              الخصوصية وفصؿ العاـ عف الخاص. 2
              تمبية االحتياجات الوظيفية. 3
              تطبيؽ المعالجات البيئية في التصميـ. 4
سػػػػب والتجريػػػػد، تحقيػػػػؽ القػػػػيـ الجماليػػػػة: كالن 5

 واإليقاع، والتربيع والتكعيب، .....
             

اسػػتخداـ العناصػػر المعماريػػة التراثيػػة كػػاألقواس  6
 ، والقباب، والعقود، والزخارؼ ...واألعمدة

             

مواكبة التطور والجديد في مػواد البنػاء والتقنيػات  7
 والتشطيب.المعاصرة في اإلنشاء 

             

              االىتماـ بالفراغ الداخمي ومكوناتو. 8
دراسػػػػة تشػػػػكيمية ووظيفيػػػػة لبلمتػػػػداد والتوسػػػػع  9

 المستقبمي لممباني المعاصرة.
             

 بارؾ اهلل فيكـ، ىنا ينتيي الحوار
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 .خاف أسعد باشا العظـ بدمشؽ :2ممحؽ  5-6-2
 ،5/12/2012 وزارة الثقافػػة، – الجميوريػػة العربيػػة السػػوريةوالمتػػاحؼ،  لآلثػػار العامػػة لمديريػػةاالمصػػدر: 

http://www.dgam.gov.sy/?d=177&id=641).) 
 : خاف أسعد باشا العظـ.اسـ الشيرة ،: خاف أسعد باشا العظـاسـ ا ثر -
 : قيد الترميـ.ادستعماؿ الحالي، تصنيؼ المبنف: خاف كفندؽ -
 .، )دمشؽ(مل،يتو: المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ -
 .ـ7/1948/ 13ت519 قرار التسجيؿ كتاريخػو:  -
 .: بزكريةالمنطقة العقارية 798: الرقـ العقاري -
 الجامع ا مكم. ،: كسط سكؽ البزكرية الشيير جنكبيالعنواف -
 : جيدة.حالة المبنى .ـ1753ىػ/ 1167: تاريخ اإلنشاء، : العثمانيةالفترة التاريخية -
 : كالي دمشؽ أسعد باشا العظـ.الباني -

 

 
 

 

 

 

كعػدد مػف المػدف السػكرية  ،الشيير الذم أصػاب دمشػؽكقع الزلزاؿ  ،كبعد ستة أعكاـ مف بناء الخاف
 .كسبطت مف ىذا الخاف البديع ثهث قباب ىاجلة ،كىدـ العديد مف المباني اليامة

مف باب خشبي ،بير في منتصػفو بػاب خكخػة إلػف مػدخؿ  ،: يتـ الدخكؿ للمبنفوصؼ عاـ لممبنى
 ،يلػي المػدخؿ ،ف الطػابؽ العلػكمكعلػف جػانبي المػدخؿ درجػاف يؤديػاف إلػ ،علييا رسػـك ،مغطف بببكة

  ،تحػػكم الببػػػاب زخػػػارؼ خشػػػبية ،)الببػػػة الكسػػػطف مفتكحػػػة( الفسػػحة السػػػماكية المغطػػػاة بتسػػػع قبػػاب
فػي منتصػػؼ الفسػػحة بحػػرة  ، يكجػػدكرسػـك جصػػية، كىػػي محمكلػة علػػف أربعػػة أعمػػدة كعلػف الجػػدراف

  رفة في ا سفؿ كا علف. 82،ما يحيط بالفسحة  ،متعددة ا مهع

  

 

 ،: يبػػع فػػػي قلػػػب المدينػػػة البديمػػػةلمحػػػة تاريخيػػػة
كيعتبػر مػف أحسػػف خانػات دمشػؽ، فبػػد أصػب  لػػو 

لػػف اليػػػ السػػػياح  يػػػزكره ،ـكشػػيرة فاجبػػػة منػػػذ بناجػػػو كان
أسػعد باشػا  ،شػيد الخػاف كالػي دمشػؽ ،للتفرج عليو

الػذم ح،ػـػ بػيف عػػامي  ،بػف إسػػماعيؿ باشػا العظػـػ
ببناجػػػػػو فػػػػػي عػػػػػػاـ   كقػػػػػد بػػػػػػدئ ،ىػػػػػػ(1156,1170)

كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  ،ـ1751ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/1165
 ـ. 1753ىػ/1167
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 .جامع قرطبت :3ممحؽ  5-6-3
 

 .بعد الظير 1:07الساعة ، 23/8/2013بتصرف،  –المصدر: ويكيبيديا الموسوعت الحرة 

سػػػيدة  ةب،اتدراجيػػػتسػػػمف  ،،اثكلي،يػػػة ،اتدراجيػػةكحالينػػػا  ،سػػػابؽ مسػػػجد ىػػػك جػػػامع قرطبػػػة -،اتدراجيػػة 
 باللغػة ا سػبانيةك،لمة مػِػس،يتا ،لمػة ) ،باسـ ،اتدراجية مِػس،يتا قرطبةباؿ، تعرؼ مف قبؿ س،اف ادنت

Mezquita)،  كال،اتدراجية  ،مكاقع التراث العالميبباجمة  مدرجة حاليان  ،باللغة ااسبانيةكتعني مسجد
 .قرطبةىي مبر مطراف أبرشية 

البػػػكط علػػػف زمػػف  مسػػيحية ،نيسػػػة،ػػاف مكقػػع ال،اتدراجيػػػة فػػي ا صػػػؿ معبػػد كثنػػػي، ثػـػ تحكلػػػت إلػػف 
 بنػيتحػكؿ المبنػف إلػف مسػجد، ثـػ حيػث  ،ا ندلس، ثـ إلف مسجد خهؿ الح،ـ ا مكم في الغربييف

ال،نيسػة حػكؿ ااسػباف المسػجد إلػف ،نيسػة، كتتبػع  ،ادستردادبعد حركب ك  ،مسجد جديد في المكقع
كتعتبػػر  ،يػػة نمػػكذج لتػػداخؿ فػػف العمػػارة ااسػػهمية كالمسػػيحية، شػػ،لت ال،اتدراجال،اثكلي،يػػة الركمانيػػة

 للعمارة ااسهمية في إسبانيا. ا شير،اتدراجية قرطبة بكصفيا كاحدة مف المعالـ ا ثرية 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 أركقة مسجد قرطبة مف الداخؿ

 

 مخطط خاف أسعد باشا العظـ بدمشؽ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 بيت السحيمي )القاىرة(. :4 ممحؽ 5-6-4
 .بعد الظير 2:03الساعة ، 23/8/2013، بتصرؼ –المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

فرع مف شارع المعز لديف الذم يت الدربفي  ،الباىرةفي مدينة  بيت عربي تبليدمبيت السحيمي ىك 
كىػك الشػيخ محمػد  ،سمي البيػت باسـػ  خػر مػف سػ،نو ،ـ(1648) ىػ1058بني البيت في العاـ  ،ا

كيسػػتخدـ ،متحػػؼ  ،كىػػك اآلف ملػؾ للح،كمػػة المصػرية الجػامع ا زىػػرمػػف  ،الحربػيأمػيف السػػحيمي 
 .متر مربع2000 مساحة البيت  ،للعمارة التبليدية

 ،للبيػت قسػميف، البسـػ الببلػي كىػك ا قػدـ، بنػاه الشػيخ عبػد الكىػاب الطػبهكم صؼ عاـ لمبيت:و  -
 كقد ربط بالبسـ ا كؿ. ،ـ1699ـ، كالبسـ البحرم بناه الحاج إسماعيؿ شلبي عاـ 1648عاـ 
 المجػازالبيت مثاؿ للبيػكت العربيػة التبليديػة بن،يػة قاىريػة، الػدخكؿ إلػف البيػت ي،ػكف مػف خػهؿ  -

الذم تكزعت فيو أحكاض زرعت بالنباتات كا شجار، تفت   رؼ البيػت ك  ،الصحفالذم يؤدم إلف 
 علف الصحف.

التػي ،انػت تخصػص الطػابؽ ا رمػي للرجػاؿ كيسػمف  ،البيت متأثر تخطيطيا بالعمارة العثمانيػة -
، لػذا فالطػابؽ ا رمػي مػف البيػت ،لػو دسػتبباؿ الحرملػؾكالطابؽ العلكم للنساء كيسػمف  ،السهملؾ

 قاعات أخرل. كليس فيو أم  رؼ أك ،الميكؼ مف الرجاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )القاىرة(. الكريتيمية بيت :5 ممحؽ 5-6-5

 ير.بعد الظ 2:50الساعة ، 23/8/2013، بتصرؼ –المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

مػف  ،كربمػا فػي مصػر ،ليػا ،أنحػاء البػاىرة ،ػؿ مػف فػي ،لبليلػة الباقيػةيعد ىػذا البيػت كبعػض الػدكر ا
علػػف مػػػا كصػػلت إليػػػو  ،ل،كنيػػا تعطػػي أمثلػػػة مشػػاى دة، البػػػاىرة فػػياآلثػػار ااسػػهمية النػػػادرة كالثمينػػة 

مػع البػيـ الجماليػة  ،اتسػبت فيػو قػيـ العبيػدة ااسػهمية ،كتفػنف مػف رقػي كتحمػر ،العمػارة ااسػهمية

 

 بيت السحيمي
 

 بيت السحيمي مف الداخؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1058_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1648
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1648
http://ar.wikipedia.org/wiki/1699
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86_(%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%83
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فػي  كىك عمػارة المسػ،ف كااعاشػة خصكصػان  ،مف أر،اف العمارة ااسهمية في ر،ف ىاـ ،ليذه العمارة
 .كالعثماني العصريف المملكؾ

ميداف ابف طكلكف بالجية الشرقية  رقـ فيبالتحديد  ،كيبع بيت ال،ريتلية في ميداف أحمد بف طكلكف
الح،كمة المصرية  ـ منحت1935عاـ  ففيللجامع جكار المسجد كيعرؼ بمتحؼ جايير أندر سكف 

،ػػاف  أندرسػكفىػػذا البيػت كجػاير  فػي ااقامػة البػاىرة حػػؽ فػي،ػػاف يبػيـ  الػذم أندرسػكفالراجػد جػاير 
العصر ااسهمي  المصرية مف ،ؿ العصكر كخصكصان  باآلثار طبيبا في الجيش اانجليزم كميتمان 

 ـ،1942 – 1935ف في المتحؼ كذلؾ في الفترة مػ حاليان  حيث قاـ بتجميع مجمكعات نادرة تعرض
سػمي المتحػؼ بيػت ، ك كأكصػف بػأف يحمػؿ المتحػؼ اسػمو ـ،1942عػاـ  حتػف كقد أقػاـ فػي المتحػؼ

 .أصػػػػليا إلػػػػف عاجلػػػػة مػػػػف جزيػػػػرة ،ريػػػػػت ينتيػػػػيأقامػػػػت فيػػػػو  علػػػػف اعتبػػػػار أف  خػػػػر سػػػػيدة ال،رتيليػػػػة
 
 
 
 (.غزة) مركز رشاد الشوا الثقافي :6ممحؽ  5-6-6

  المصدر: الباحث
 ركز وتطوره:: نشأة المأوالً 

قػاـ  ػػػػػػػػػثحي ،مر،ػز ثبػافي يػتـ بنػاؤه فػي فلسػطيف أكؿ ،يعتبر مر،ز رشاد الشكا الثبافي في مدينة  ػزة
رجػػػيس بلديػػة  ػػػزة بصػػػفتو رجيسػػان كمؤسسػػػان للييجػػػة الخيريػػة لبطػػػاع  ػػػزة  ،المرحػػـك الحػػػاج رشػػاد الشػػػكا
ا الصرح الحمارم كااشراؼ لتصميـ ىذ ،السكرم المكلد "سعد محفؿ" ،بت،ليؼ الميندس البريطاني

بعد مركر عشر سنكات منذ البدء في البناء،  ،ـ1988حتف إتماـ العمؿ في المبنف عاـ  ،علف بناجو
التي كمعتيا اادارة ااسراجيلية لعرقلة ت،ملة ىذا المشركع  ،كذلؾ نتيجة العراقيؿ كالصعكبات الجمة

كقػد تحملػت الييجػػة ، تحبيػؽ ىػػذا الحلـػتـػ تخطػي ،ػؿ العببػػات مػف أجػؿ  ،، كل،ػف بعػد مجيػكد جبػػار
 فـ للحصػكؿ علػ1992اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلبػد رشػ  المبنػف فػي ع ،الخيريػة الجػزء ا ،بػر مػف ت،لفػة ىػذا المبنػف

 .)األغا خاف لئلبداع في اليندسة المعمارية(جاجزة 
التػي عػانف منيػا  ،يةىك محاكلة انيػاء العزلػة الثبافيػة كالحمػار  ،إف اليدؼ مف بناء المر،ز الثبافي

ىػػذا ادحػػتهؿ الػػذم ،ػػاف كمػػا زاؿ يسػػعف إلػػف  ،ي طػػكاؿ فتػػرة ادحػػتهؿ ااسػػراجيليالشػعب الفلسػػطين
كيتحبؽ اليدؼ مف إنشػاء المر،ػز فػي  ،كاليكية الكطنية ليذا الشعب ،بافيمحك ا ثر الحمارم كالث

كتػكفير التبػادؿ الثبػافي  ،ميمػع المجتمػع العػالك  ،كباقي أجزاء فلسطيف ،حلبة اتصاؿ بيف  زة إيجاد
كترسػيخ اليكيػة الكطنيػة  ،عربيػة كعالميػة بيػدؼ إحيػاء الػكعي الثبػافي كالبيجػي ،مع مؤسسات مماثلة

السػػػػينما كالمسػػػػرح كالتشػػػػ،يلية بمػػػا فييػػػػا  ،عػػػف طريػػػػؽ إتاحػػػػة الفرصػػػة ل،ػػػػؿ أشػػػػ،اؿ الفنػػػكف التعبيريػػػػة
 نػػدكاتميف عبػد ادجتماعػػات كالألتػػ ،ىػذا باامػػافة إلػف تػػكفير صػػادت كخػدمات ،كالمعػارض الفنيػػة

 
 الفناء في منسل الكريتيلية

 
 في منسل الكريتيلية المشربيات

 
 مف الداخؿ منسل الكريتيلية



 H 

للجميػػػكر حيػػػػث تتػػػػكفر  ،م،تبػػػػة ديانػػػػا تمػػػارم صػػػػباغ ،كفػػػت  الم،تبػػػػة العامػػػة ،الثبافيػػػة كالمحامػػػػرات
 في مجادت متخصصة كعامة. ،المراجع العلمية كالثبافية

كاليػػػـك أصػػػب  محػػػكران لمعظػػـػ النشػػػػاطات  ،1992اطات فػػػي المر،ػػػز الثبػػػػافي عػػػاـ كلبػػػد ابتػػػدأت النشػػػ
كحرصػػان علػف أف يسػػتمر فػػي تبػديـ الخػػدمات كتحبيػػؽ  ،ادجتماعيػػة التػي تػػدكر بمدينػػة  ػزةك الثبافيػة 

فيك بحاجة إلف دعـ ،ؿ  ،لتثبيت الكجكد كاليكية الفلسطينية علف أرض فلسطيف ،ا ىداؼ السامية
 مف يؤمف بيذا الكطف.

 
 صكرة بانكراميو لمبنف مر،ز رشاد الشكا تظير سيطرتو علف الم،اف المحيط بو

 
 : أىداؼ ومكونات المركز:ثانياً 

 أىداؼ مر،ز رشاد الشكا الثبافي:
 عف المجتمع الفلسطيني. ،إنياء العزلة الثبافية كالحمارية -
 العالمي. الثبافي مع المجتمعك  ،حلبة اتصاؿ بيف  زة كباقي أجزاء فلسطيف إيجاد -
 إحياء الكعي الثبافي. عربية كعالمية بيدؼ ،تكفير التبادؿ الثبافي مع مؤسسات مماثلة -
الثبافيػػػػة، المحامػػػػرات، المعػػػػارض  النػػػػدكات، تماعػػػػاتتػػػكفير قاعػػػػات كخػػػػدمات لتػػػػأميف عبػػػػد ادج -

 .المختلفة كالفنكف
فػػػي مجػػػادت متخصصػػػػة  ،تتػػػكفر فييػػػػا المراجػػػع العلميػػػة كالثبافيػػػة ،تػػػكفير م،تبػػػة عامػػػة للجميػػػكر -

 كعامة.
 كرقعة المعرفة. ،داجرة الثبافة تكسيع -
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 اليكية الفلسطينية كبلكرة ثبافتيا. إبراز -
 مساعدة كتعزيز حر،ة الفف المعاصر كاليادؼ. -
 كالتعاكف بيف الفلسطينييف كجيرانيـ كالمجتمع الدكلي. ،تشجيع اانتاج كالتسكيؽ المحلي -
 تشجيع التعاكف بيف ذكم ادىتماـ الكاحد. -
 إبراز دكر المرأة في الثبافة كدكرىا الطليعي. -

  
رة توضح مبنى المركز أثناء مرحمة صو
توضح الرؤيا المستقبمية في اختيار  ،اإلنشاء

 الموقع

الصورة تؤكد المدخؿ الرئيسي عمى مفترؽ 
 الطرؽ

 
 : موقػػع مركز رشاد الشوا الثقافي:ثالثاً 

مػػع الطريػػؽ الممتػد إلػػف شػػارع النصػػر  ،يبػع المبنػػف علػػف محػكر طريػػؽ تبػػاطع شػػارع عمػر المختػػار
لشػػفاء، كبجػكار مبػػر المجلػس التشػػريعي، كتحػيط بػػو الشػكارع مػػف جياتػو ا ربعػػة مشػػ،هن كمستشػفف ا

كنبطػة رصػػد قكيػة تجعلػو مميػػزان  ،كملفتػة فػػي الم،ػاف كمؤ،ػدان نفسػػو ،معلـػ ،بػذلؾ نبطػة بصػػرية ميمػة
ل،ػػف  ،كالشػػ،ؿ كاللػكف كخػػط السػماء، ممػا يمنحػػو سػيطرة علػػف الم،ػاف ،عػف المحػيط بال،تلػػة كالت،ػكيف

 قصة الزماف كالم،اف.  لتش،ؿكتلتؼ حكلو باقي المباني  ،نة، فالمبنف يفرض نفسو بخفةدكف ىيم

 
  لمبنف مر،ز رشاد الشكا الثبافي بغزة علف تباطع شارعيف رجيسييف المميز الخاص المكقع
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 صور متنوعة لمبنى مركز رشاد الشوا الثقافي: المصدر )الباحث(.
 

  
 صكر الكاجية الجنكبية للمبنف

  
 للمبنف كالشرقية صكر الكاجية الشمالية

 
 قصر الحمراء )غرناطة(. :7ممحؽ  5-6-7

 ليبًل. 11:11الساعة ، 23/8/2013، بتصرؼ –المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

 ممل،ة  رناطةفي  ،باديس بف حبكس مازيغيا ىك قصر أثرم كحصف شيده الملؾ  ،قصر الحمراء
ـ المعالـ السياحية بأسبانيا ،خهؿ النصؼ الثاني مف البرف العاشر الميهدم كيبع علف  ،كىك مف أى

إلػف البػرف الرابػع  ،تعػكد بدايػة تشػييد قصػر الحمػراءك  ،مدريدجنكب  ،،يلكمتر( 430ميهن ) 267بعد 
اليجػرم، المكافػؽ للبػرف العاشػر المػػيهدم، كترجػع بعػض أجزاجػو إلػػف البػرف السػابع اليجػرم المكافػػؽ 

 لثالث عشر الميهدم.للبرف ا
اسػػتخداـ العناصػػر الزخرفيػػة الرقيبػػة فػػي  ،مػػف سػػمات العمػػارة ااسػػهمية الكامػػحة فػػي أبنيػػة البصػػر

تنظيمػػػات ىندسػػػية ،زخػػػارؼ السػػػػجاد، ك،تابػػػة اآليػػػات البر نيػػػة كا دعيػػػػة، بػػػؿ حتػػػف بعػػػض المػػػػداج  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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ذم ي،سػػػػك كا كصػػػاؼ مػػػف نظػػـػ الشػػػعراء ،ػػػابف زمػػػرؾ، كتحػػػػيط بيػػػا زخػػػارؼ مػػػف الجػػػص الملػػػكف الػػػ
الجػػػػدراف، كبهطػػػػات البيشػػػػاني الملػػػػكف ذات النبػػػػكش اليندسػػػػية، التػػػػي تغطػػػػي ا جػػػػزاء السػػػػفلف مػػػػػف 

 الجدراف.
 

  نظرة عامة:
حيػث يبػع قصػر الحمػراء ممتػدة مػف  ػرب الشػماؿ الغربػي  ،اليمبة علف المفة اليسرل لنير حػدره

 طػكدن  ،قػدـ( 2430متػر ) 740بأبعػاد  مربعػان  ان متػر  142000علف مساحة  ،إلي شرؽ الجنكب الشرقي
كىػك حصػف  ،مف أبرز المعالـ "قصػبة الحمػراء"ك  ،عند أعرض نبطة بيا ،قدـ( 674متر ) 205 إلي

مػع كجػكد ثهثػة عشػر  ،مف اليمبة، كباقي اليمبة محاطػة بسػكر أمػعؼ نسػبيان  يحتؿ م،انا منيعان 
 بعميا   راض دفاعية. ان برج

ـ  ،علف مرتفع مجاكر للحمراء ملكؾ بني نصر، كتحتكم علف أجنحة ل، كىي حديبة جنة العريؼتبك
 ؿ قنكات كنكافير ماء.تسبف مف خه ،محاطة بحداجؽ جميلة ،كأركقة

 
  سبب التسمية:

باسـػ قصػر الحمػراء، فينػاؾ مػف يػرل أنػو مشػػتؽ  ،ثمػة خػهؼ بشػأف سػبب تسػمية ىػذا المعلـػ البػػارز
/  ىػػػػ 897 - 629الػػػذيف ،ػػػانكا يح،مػػػكف  رناطػػػة بػػػيف عػػػامي  ،مػػف بنػػػي ا حمػػػر، كىػػـػ بنػػػك نصػػػر

راء التػػي يمتػػاز بيػػا التػػػؿ أف التسػػمية تعػػكد إلػػف التربػػة الحمػػ ،، بينمػػا يػػرل  خػػركفـ1492 - 1232
 ،أف بعػض البػهع المجػاكرة لبصػر الحمػراء ،مف التفسيرات ا خرل للتسميةك  ،الذم تـ تشييده علييا

 باسـ المدينة الحمراء. ،،اف ُيعرؼ منذ نياية البرف الثالث اليجرم، المكافؽ للبرف التاسع الميهدم
 

  تاريخو:
التي تشمؿ قصػر  ،أك "قصبة الحمراء" ،دينة الحمراءبداية لـ ي،ف قصر الحمراء سكل جزء مف م -

تنمك مع الكقػت حتػف  ػدت قاعػدة  ،ك،انت مباني دكر الكزراء كالحاشية ،الحا،ـ كالبلعة التي تحميو
 مل،ية حصينة.

باديس بف حبكس ح،ـ  رناطػة، بعػد ظيػكر دكؿ الطكاجػؼ فػي بدايػة  مازيغا كعندما تكلف زعيـ  -
داخؿ  فكبنالبرف الخامس اليجرم، أنشأ سكران منيعان حكؿ اليمبة التي قامت علييا "قلعة الحمراء"، 

جػػزءان  ىػذا السػكر قصػران أك مر،ػز ح،كمتػو، كسػميت البلعػػة "البصػبة الحمػراء"، كصػار قصػر الحمػراء
 منيا، ك دت معبؿ  رناطة الياـ.

كأنشػأ داخػؿ أسػكارىا  ،ـ1238/  ىػػ 635النصػرم مر،ػزه فػي البصػبة عػاـ  محمد بف ا حمراتخذ  -
 كأنشأ حكلو عدة أبراج منيعة. ،كجلب إليو الماء مف نير حدّره ،كاتخذه قاعدة لمل،و ،قصره الحصيف

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/629
http://ar.wikipedia.org/wiki/897_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1232
http://ar.wikipedia.org/wiki/1232
http://ar.wikipedia.org/wiki/1492
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/635_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1238
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ثػاني سػػهطيف  ،محمػد بػػف محمػد بػف ا حمػر الغالػب بػايجػرم، أنشػأ فػي أكاخػر البػرف السػابع ال -
فػي جػػكار البصػر مسػػجدان  ،مبػاني الحصػػف الجديػد كالبصػػر المل،ػي، ثػـػ أنشػأ كلػده )محمػػد( ، رناطػة

 (.قامت محّلو فيما بعد )،نيسة سانتاماريا
-1333) يكسػػؼ ا كؿقبالػػة نيايػػة ح،ػـػ المسػػلميف فػػي ا نػػدلس علػػف يػػد  بناجػػومػػف  دنتيػػاءاتػـػ  -

مػع  ،(ق792-754( )ـ1391 1353سػلطاف  رناطػة ) كمحمػد الخػامس ،(ق754-733) (ـ1353
، ثػـػ عػػاد إليػػػو مجػػددا 763ك 760انبطػػاع بػػيف سػػنتي  ليبػػدأ فػػي المرحلػػػة  ،ن ُخلػػع خهليمػػػا عػػف الح،ػـػ

 .الثانية مف ح،مو أىـ التطكيرات، كي،تب أ لب ا شعار التي يزداف بيا البصر
 

  عمارتو وأقسامو:
ال،بيػر المسػتطيؿ الشػ،ؿ، تتكسػطو  ،تتبدمو ساحة البر،ة أك "فناء الريحاف" فناء الريحاف الكبير: -

لريحػاف عبػارة )النصػر كالتم،ػيف كالفػت  كنبشت في زكايػا فنػاء ا ،بر،ة المياه كتظلليا أشجار الريحاف
كاآليػة ال،ريمػة )كمػا النصػر إد مػف عنػد ا العزيػز  ،المبيف لمكدنا أبػي عبػد ا أميػر المػؤمنيف...(

الح،يـ(، كفي النياية الجنكبية ليذا البيك باب عربي مػخـ، ىػدمت المبػاني التػي ،انػت كراءه، كلـػ 
إد ا" "عػّز لمكدنػا  بد  الػطػهؿ بعػض النبػكش مثػؿ "كتكجد فػي ىػذه ا  ،يبؽ منيا سكل أطهؿ

اسػمو "بيػك  ،كيؤدم باب فناء الريحػاف الشػمالي إلػف بيػك صػغير ،السلطاف أبي عبد ا الغني با"
 البر،ة".

 
إلف بيك السػفراء )أك بيػك  ،يؤدم البيك الذم يلي فناء الريحاف مف الجية الشمالية بيو السفراء: -

كليػذا البيػك شػ،ؿ مسػتطيؿ  ،ـ23يعد أمخـ أبياء الحمراء سعةن، كيبلغ ارتفػاع قبتػو  الذم ،قمارش(
 كفيو ،اف يعبد "مجلس العرش"، كيعلكه "برج قمارش" المستطيؿ. ،ـ(11×  18أبعاده )

 
لػػػف جانبيػػا الحمامػػػات  ،يػػؤدم بيػػػك البر،ػػة مػػػف جيػػة اليمػػيف إلػػػف )باحػػة السػػرك( فنػػاء السوػػػرو: - كان

مػػع بػػركز اللػػكف الػػذىبي ثػـػ  ، رفػػة فسػػيحة زخارفيػػا متعػػددة ا لػػكاف ،فػػت النظػػرالمل،يػػة، كأكؿ مػػا يل
أمػػػػا  ،كفػػػي كسػػػطيا نػػػافكرة مػػػاء صػػػغيرة، كتعػػػرؼ باسػػـػ  رفػػػة ادنتظػػػار ،ا زرؽ كا خمػػػر كا حمػػػر

كأرمػػيا مرصػػكفة بالرخػػاـ ا بػػػيض،  ،الحمامػػات فتغمرىػػا ا نػػكار الداخلػػة عبػػر ،ػػكات بشػػ،ؿ ثريػػات
التػي ت،ثػر فييػا الرسػـك الغريبػة عػف الفػف  ،إلػف  رفػة ادمتشػاط كادسػتراحة كمػف الحمػاـ يػتـ الػدخكؿ

 ااسهمي، كيتخلؿ الحمامات أبياء صغيرة.
 
ُعرفت ىذه الباعة بيذا ادسـ  ف أرميا تحتكم علػف  ،تبع في شرؽ بيك البر،ة قاعة األختيف: -

 قطعتيف مف الرخاـ متساكيتيف كمخمتيف.
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
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أشػػير أجنحػػة قصػػػر  ،ا ختػػػيف مػػف بابيػػا الجنػػػكبي إلػػف بيػػك ا سػػػكد تػػؤدم قاعػػة بيػػو األسػػػود: -
 ،ـ1391/  ىػػػ793 ،ـ1354/  ىػػػ755 محمػد الغنػػي بػاقػػاـ بإنشػاء ىػػذا الجنػاح السػػلطاف  ،الحمػراء

أركقػػة ذات عبػػكد  ،تحػػيط بػو مػػف الجيػػات ا ربػع ،ـ(20× ـ 35كىػك بيػػك مسػػتطيؿ الشػ،ؿ أبعػػاده )
فػػي كسػػػط  ،ممػػّلعة صػػغيرة الحجػـػ كعلييػػا أربػػػع قبػػاب ،/ عمػػكدان مػػف الرخػػاـ ا بػػػيض124يحمليػػا /

عشر أسدان مف الرخاـ، تخػرج الميػاه مػف  أثناالبيك )نافكرة ا سكد(، علف حكميا المرمرم المستدير 
 بحسب ساعات النيار كالليؿ. ،أفكاىيا

حػػيف حػػاكؿ ا سػػباف التعػػرؼ علػف سػػر انتظػػاـ تػػدفؽ الميػػاه  ،تعطلػت مخػػارج الميػػاه فػػي ىػػذه البر،ػة
مف الجدير بالذ،ر أف الحمارة ااسهمية استخدمت الفكارات في  ،الذم ،انت عليو ،بالش،ؿ الزمني

زخرفة الحداجؽ العامة كالخاصة، كقد كصلت براعػة الميندسػيف المسػلميف فػي البػرف الرابػع اليجػرم/ 
يفكر منيا الماء ،ييجة السكسنة،  ،في صنع أش،اؿ مختلفة مف الفكارات ،العاشر الميهدم حدان ،بيران 

  كفػػي أكقػػات زمنيػػة محػػددة، كتمثػػؿ فػػػكارات ،الحاجػػة ليفػػكر المػػاء ،ييجػػة التػػرس كيػػتـ تغييرىػػا حسػػب
 لما كصلت إليو إبداعات المسلميف في ذلؾ الكقت. ،كجنة العريؼ نمكذجان متطكران  ،قصر الحمراء

 
 ،الغرناطييف بني سراجمدخؿ قاعة  ،منتصؼ الناحية الجنكبية مف بيك ا سكد قاعة بني سراج: -

كتعلكىػػا قبػػة عاليػػة فػػػي  ،فرشػػت أرمػػيا بالرخػػػاـ ،ـ(8× ـ 12كليػػذه الباعػػة شػػ،ؿ مسػػػتطيؿ أبعػػاده )
 كفي كسط الباعة حكض نافكرة مستديرة مف الرخاـ. ،جكانبيا نكافذ يدخؿ منيا النكر

 
زيػف سػػبؼ  ،مػػدخؿ قاعػة الملػػكؾ ،فػي جيػػة شػرؽ بيػػك ا سػكد عػػة الممػػوؾ )أو قاعػػة العػػدؿ(:قا -

بصػػػكر عشػػػػرة مػػػػف ملػػػكؾ  رناطػػػػة تعلػػػكىـ العمػػػػاجـ، تعبػػػػر مهمحيػػـػ عػػػػف الكقػػػػار  ،الحنيػػػة الكسػػػػطف
كىنػػاؾ صػػكر  ،ك خػػرىـ السػػلطاف أبػػك الحسػػف كالػد أبػػي عبػػد ا ،أكليػـػ محمػػد الغنػػي بػا ،كال،بريػاء

 صيد. فرساف كمشاىد
 
كذىػػػب  ،بيػػك منظػػػرة اللنػػدراخا ،كقاعػػػة ا ختػػيف ،فػػػي جيػػة شػػماؿ بيػػػك ا سػػكد منظػػرة المنػػػدراخا: -

 ،كالجدير بالذ،ر ،عاجشة( ّحرؼ لثهث ،لمات عربية )عيف داربعميـ في تفسير ىذا اللفظ بأنو م
ف لفػػػظ )عػػػيف( يف ،أف عاجشػػة ،انػػػت إحػػػدل مل،ػػػات  رناطػػة فػػػي البػػػرف الرابػػػع عشػػر المػػػيهدم يػػػد كان

 كتتألؼ ىذه الباعة مف بيك صغير ممّلع. ،)نافذة(
 
جنػاح علػكم صػغير فػي نيايػة الطػرؼ الشػمالي  :Peinador de La Reina متػزيف الممكػة -

 الذم يعكد إلف عيد السلطاف يكسؼ أبي الحجاج. ،تحت )برج المتزيف( ،للحمراء
يحمػػؿ لكحػػػة  ،جيػػة الجنػػػكب أف الجنػػاح المجػػػاكر لسػػاحة اامبراطػػػكر شػػارل،اف مػػػف ،الجػػدير بالػػػذ،ر

 الػذم اشػتيرـ، 1829عػاـ  كاشػنطف إيػرفينجأنػو ،ػاف مبامػان لل،اتػب ا مري،ػي  ،رخامية تذ،ارية تػذ،ر
 .كقصر الحمراء ،فت   رناطةب،تابتو 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/755_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1354
http://ar.wikipedia.org/wiki/793_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1391
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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 ،فػي جيػة الغػػرب ،انػت زاكيػة أك مصػػّلف ،كىنػاؾ منطبػػة ميجػكرة مػف البصػػر الزاويػة والروضػػة: -

مػدفنان لملػػكؾ بنػي نصػػر ملػكؾ  رناطػػة فػػي  ،... ك،انػت خراجػػب الركمػػةمجذنػػةة كقاعػدة فييػا ميمػػأ
 كعثر في الركمة علف شكاىد عدة لببكر تعكد لملكؾ  رناطة. ،جية جنكب باحة السباع

 
  األبراج واألبواب:

بػػػػرج ، بػػػػرج ا سػػػيرة، بػػػػرج اآل،ػػػاـ، بػػػرج العباجػػػؿ، بػػػرج المتػػػػزيف، بػػػرج قُمػػػارش فػػػػكؽ قاعػػػة السػػػػفراء -
 برج الرؤكس. ، برج الماء، ا ميرات

، بػاب الّسػهح، )المػدخؿ الرجيسػي حاليػان للحمػراء(باب الشريعة ، باب الّطباؽ السبع، باب الغدكر -
 باب الشراب داخؿ ا سكار.

   
باب الشريعة، كىك المدخؿ  فناء الريحاف ال،بير صكر الكاجية الجنكبية للمبنف

 الرجيسي الحالي

 

 
 لبصر الحمراء مف ميرادكر ساف ني،كدس نكراميوباصكرة 

 



 O 
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 .http://mz-mz.net/39808 ،/2012 المصدر:

الغربيػة لمحافظػة حمػرمكت، فػي صػحراء اشتيرت مدينة شباـ اليمنية، كالتي تبع كسط المنطبة  -
 اتكتعتبر أقدـ مدينة لناطح ،بناطحات السحاب الشاىبة التي تـ بناءىا مف الطيف ،رملة السبعتيف

،كنيا كاحدة مف أقدـ كأفمؿ ا مثلة للتخطيط الحمرم التي بنيت علف أسػس  ،السحاب في العالـ
  العمكدم الحديث.كقكاعد البناء

 
مانيػػاتف أك شػػػي،ا ك الصػػحراء، فيػػػي تشػػتير بالبنػػػاء العمرانػػي المتميػػػز  ،كيطلػػؽ علػػػف شػػباـ اسػػـػ -

 30ؿ طكؿ بعميا إلف أ،ثر مف كبيا أعلف مباني الطيف في العالـ يص ،المصنكع مف طكب اللبف
 متران، كتعتبر مهذان لعشاؽ السياحة الصحراكية.

 
ا طاببنػ 11بناية مف خمسػة إلػف  500نسمة حكالي  7000كتمـ ىذه البلدة الصغيرة التي يبطنيا  -

 ميعيا مف طكب الطيف.قدـ، شيدت ج 100يصؿ علكىا إلف 
 
كيعػػكد بنػاء البنايػػات علػػف أرمػيا الصػػحراكية إلػػف  ،تأسسػت شػػباـ فػي البػػرف الثالػػث بعػد المػػيهد -

، ـ1532 - 1533بعػد الفيمػانات المػدمرة التػي اجتاحػت المدينػة بػيف عػامي ، المػيهدم16 البػرف 
كالتػي أببػػت فبػط علػػف بعػض المنػػازؿ كالمبػاني ال،بيػػرة كالبديمػة الباجمػػة منػذ البػػركف ا كلػف دنتشػػار 

 .ـ1220، كالبلعة التي بنيت عاـ ـ904أبرزىا مسجد الجمعة، الذم بني عاـ  ،ااسهـ
 
السفلية المنعدمػة النكافػذ عامػة لتخػزيف الحبػكب، فيمػا تسػتخدـ الطكابػؽ العلكيػة كتستخدـ الطكابؽ  -

حيث يجتمعكف بأصدقاجيـ للترفيو عف  ،للس،ف، كتخصص الغرفة الرجيسية في الطابؽ الثاني للرجاؿ
كمػزكدة بأعمػػدة خشػػبية تػػزيف دعػػاجـ  ،أنفسػيـ، كعامػػة مػػا ت،ػػكف منحكتػة بتصػػاميـ راجعػػة مػػف الجػػبس

 يخصص الطابؽ الثالث كالرابع عادة للنساء. ا سبؼ، فيما
 
كتستخدـ الغرؼ العلكية مف قبؿ جميع أفراد ا سرة، ك البا ما تجد فػي المسػتكيات العاليػة جسػكران  -

د سػيما ل،بػػار السػػف  ،فػػي نفػس الكقػػتيػػزة دفاعيػة كعمليػػة كىػي م ،كأبػكاب تػػربط المنػازؿ فيمػػا بينيػػا
 الذيف يجدكف صعكبة في المشي صعكدا كنزكد علف السهلـ الهمتناىية.

 
يعمػؿ ا ىػالي  ،كلحماية المنازؿ مف التآ،ؿ كتسرب ا مطار الػذم ىػدد المبػاني علػف مػر البػركف -

 ،بكمػػع طببػػات جديػػدة مػػف الطػػيف أك طلييػػا بمػػكاد مانعػػة للتسػػرب ،صػػيانة منػػازليـ باسػػتمرار علػػف
لتميػػػػز كانفػػػػراد مبانييػػػػا  ،ـ1982مت مدينػػػػة شػػػػباـ لباجمػػػػة اليكنسػػػػ،ك للتػػػػراث العػػػػالمي فػػػػي عػػػػاـ مػػػكان

 التاريخية.
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 )أقدـ مدينة لناطحات السحاب(. ،لمدينة شباـ اليمنية بانوراميوصورة 

 
 متحؼ غزة. :9 ممحؽ 5-6-9

 صباحًا. 12:36الساعة ، 24/8/2013 بتصرؼ، –ا الموسوعة الحرة المصدر: ويكيبيدي

تكقؼ تبحيث د  ،كالذم جمع بيف ف،رتيف مختلفتيف ،قطاع  زةيعد المتحؼ المشركع الكحيد في  -
لي،ػكف مر،ػزا ثبافيػا كمتحفػا  ،.... بؿ امتد أ،ثر مف ذلؾ ،إيجاد م،اف ترفييي للمكاطنيف ميمتو علف
 . زةيحفظ تاريخ 

جػاء مشػركع المتحػػؼ  ،كعلػف شػاطجو الػػذم عػانف ااىمػاؿ كعػدـ ادىتمػاـ ،قطػاع  ػزةففػي شػماؿ  -
بجمػػاؿ الشػػ،ؿ الخػػارجي فحسػػب، بػػؿ امتػػد أ،ثػػر مػػف ذلػػػؾ  ،تميػػزه رد يبتصػػ معماريػػان  لي،ػػكف صػػرحان 

مػا يحتكيػو مػف قػكة ك  ،المرافػؽ الداخليػة للمشػركع ش،ؿ علف انع،ستكالتي  ،بتجسيده للتاريخ كاليكية
 عف المامي كالعراقة. بلمسات تبليدية تعبر ،التصميـ كاابداع

مجمكعػػة اآلثػػار تمػـػ العديػػد مػػف البطػػع ا ثريػػػة النػػادرة مػػف مختلػػؼ العصػػكر، التػػي تشػػيد علػػػف  -
أدكات يدكيػة، أعمػدة، كتحتػكم علػف مصػنكعات ك  ،، قطػع أثريػة ت،شػؼ للمػرة ا كلػفعظمة المامي

 ،ااسػهمية، يبػدأ "المتحػؼ"ك  ،الركمانيػةك  البيزنطيػة، ك فخاريات يعكد تاريخيػا إلػف العصػكر عمهت
حتػػػف عيػػد اادارة المصػػػرية  ،عػػاـ قبػػػؿ المػػيهد( 3500) العصػػر البركنػػػزمبعػػرض قطػػػع أثريػػة مػػػف 

 لبطاع  زة.

http://mz-mz.net/39808/
http://mz-mz.net/39808/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
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تكثيؽ ،ؿ مجمكعة بعدة لغات  ،تعرض الكساجؿ التكميحية ،في حمرة التاريخ كا مكاء الخافتة -
مػف جميػع  ،مػيكؼ  ػزةك  المتخصصػيفك  ،البػاحثيفمف ا طفاؿ كالعػاجهت ك  ،لتخدـ زكار "المتحؼ"

 أنحاء العالـ.

علف مساحة  ،كممف ادستعداد دستبباؿ الزاجريف فبد است،مؿ المتحؼ المرحلة ا كلف مف التنفيذ -
البطػع كالتػي تمـػ العديػد مػف  ،كالتػي اشػتملت علػف إقامػة صػالة المتحػؼ مربػع، متػر 4500تبػارب 
مػػف  ةا سػػبؼ المنفػػذاامػػافة للتصػػميـ الفريػػد للم،ػػاف ك مػػف مختلػػؼ العصػػكر، ىػػذا ب ،النػػادرة ا ثريػة

كالتي  ،كعناصر ااماءة المصنكعة يدكيا، ،ما استخدمت ا لكاح الخشبية ،نحاسألكاح الخشب كال
  ة البحريػػة للمشػػػركعيػػػفػػي الكاج ،الػػذم ،ػػػاف يػػربط  ػػػزة بمصػػر قػػػديماك  ،تخػػص خػػػط السػػ،ة الحديديػػػة

لي،ػػكف ،فػػراغ انتبػػالي يػػربط الصػػالة  ،متػػر مربػػع 2200راس تزيػػد مسػػاحتو عػػف يػػكالتػي تطػػؿ علػػف ت
 عليو البراجيؿ الخشبية لمسة تبليدية مميزة. أمفتالتي ك  ،بالجلسات الخارجية

تتخلليػػػا  ،متػػر مربػػع 2000كيحتػػكم المتحػػؼ أيمػػػا علػػف مسػػاحة للجلسػػػات الخارجيػػة تزيػػد عػػػف  -
لتمػفي علػػف  ،كأشػػجار النخيػؿ كا عمػػدة التاريخيػة البديمػػة ،كالنباتػػات المختلفػة ،المنػاطؽ الخمػراء

مػػف خػػهؿ كجػػكد الشػػػهدت  ،صػػر الماجيػػة التػػػي تمػػفي حيكيػػةباامػػافة للعنا ،مميػػزان  الم،ػػاف طابعػػان 
 كالنكافير كالممرات كالبنكات الماجية علف طكؿ المشركع.

كالتي تتميز بتكفير ،افة نكاحي الراحة  ،ا طفاؿ  لعابىذا باامافة لتخصيص مساحة خاصة  -
ف ،ؿ زاجر ل أف،ف البكؿ يم ،كا ماف، كبذلؾ كبعد ا،تماؿ المتحؼ كظيكره علف ىذه الصكرة الفريدة

بػؿ سػيتعايش مػع ركح الم،ػاف التػي سػتترؾ بصػمة  ،المنػاظر الجميلػةتبتصر زيارتو للتمتػع باآلثػار ك 
 سو.كامحة كمميزة في نف

  
 صور مف داخؿ متحؼ غزة.

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 .المخططات المعمارية لمشروع إسكاف األوروبي :10 ممحؽ 10 - 5-6

فػػي  Re Housingالمصػػدر قسـػ  لموحػدات السػػكنية: المسػػاقط األفقيػػة المتنوعػػةنمػاذج مػػف  -
 ـ.2003، فك،الة  كث كتشغيؿ الهججيف الفلسطينيي
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 لموحدات السكنية: نماذج مف الواجيات المعمارية -
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 لموحدات السكنية: نماذج مف القطاعات المعمارية -
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 حسابات النسبة الذىبية. :11 ممحؽ 5-6-11

كالثانيػة ، ABينبسـ لبطعتػيف ا كلػف كىػي الجػزء ا ،بػر  ،الش،ؿ،ما في  ACالخط المستبيـ  لدينا
 فست،كف النسبة الذىبية عبارة عف العهقة التالية: ، BC كىي الجزء ا صغر

 ABمقسومًا عمى الجزء األكبر  AC= الكؿ  BCمقسومًا عمى الجزء األصغر  ABالجزء األكبر 
 كىػذه البيمػػة نجػدىا فػي المسػػتطيؿ ، 71.618033988 كىػذه العهقػة تنػتج ثابػػت ريامػي قيمتػو

   .1:1.618 الذىبي حيث نسبة طكلو إلف عرمو ىي
 

  

 

 المصدر )الباحث(.،  AB/BC = AC/AB = 1.6180339887القيمة الذهبية:
 

 



 X 

 
 .(ar.wikipedia.orgفكرة التناسب الذهبي في الخطوط والمستطيالت والشكل اللولبي، المصدر )

 

 .في مشروع إسكاف األوروبي لكثافة السكانيةا :12 ممحؽ 5-6-12

 متر مربع.  68455المساحة: 
 نسمة. 2065أسرة بعدد إجمالي  380كحدة س،نية تأكم  224عدد الكحدات الس،نية: 

 
 لتكوف الكثافة السكانية = عدد السكاف اإلجمالي / المساحة الكمية

 
علمان بأف ال،ثافػة المبترحػة فػي  ،نسمة ل،ؿ دكنـ 30,17=  68455/  2065ال،ثافة الس،انية: 

 .(81)ـشخص / دكن 25المخطط ااقليمي ىي 
 

حساب نسبة واقعية توصيات مقترحات إحياء القيـ المعمارية التراثية في  :13 ممحؽ  5-6-13
مكانية التطبيؽ عمى المستوى المحمي ،العمارة المحمية المعاصرة  .كتقييـ ذاتي لمدى واقعية وا 

 (.1ش،اليات لتطبيؽ تكصية المبترح يعطف قيمة كحدة ،املة )الرقـ عند عدـ كجكد إ -
علف المستكل المحلي يتـ خصـ نصؼ كحدة مػف ، عند كجكد إش،الية أك عببة لتطبيؽ التكصية -

 (.0.5لتأخذ التكصية قيمة ) ،قيمة إم،انية التطبيؽ
النسبة المجكية لكاقعية  كيتـ حساب ،تجمع قيـ التكصيات ،افة ،ؿ حسب أبعاد المبترح ااحياجي -

ـ التوصيات ضمف البعد الواحد / عدد التوصيات ضمف نفس البعدالتكصيات ،مايلي:   .مجموع قي

                                                 
 .76، مرجع سابؽ رقـ ـ2005 –المخطط ااقليمي لبطاع  زة، كزارة ااس،اف الفلسطينية  81 -

 



 Y 

مثػػاؿ: تبيػػيـ لمبتػػرح إحيػػػاء البػػيـ التراثيػػة فػػػي العمػػارة المحليػػة المعاصػػػرة، مػػمف البعػػد ا ،ػػػاديمي  -
التكصػيات ذات قيمػة الكحػدة (، كعػدد (11كالبحثي: حيث ،انت عدد التكصيات في ىذا البعػد ىػي 

أم  ،( تكصػػػػػػيات5( ىػػػػػػي )0,5(، كعػػػػػػدد التكصػػػػػيات ذات قيمػػػػػػة النصػػػػػػؼ كحػػػػػدة )6ال،املػػػػػة ىػػػػػػي )
(، ك 8.5، كيصػػب  مجمػػكع قػػيـ تكصػػيات المبتػػػرح مػػمف البعػػد ا ،ػػاديمي كالبحثػػػي )2.5=5*0,5

م،انية تطبيؽ ىذه المبترحات ىي:ل  (.126، 125) يم،ف مراجعة ص  ت،كف كاقعية كان
(8.5  /11 * )100 ( =77.27%) 

 
مكانيػات تطبيػؽ التوصػػيات فػي المقتػرح اإلحيػػائي - بنػاًء عمػى عػػدة  ،تػـ تحديػد وتمييػز نسػػب وا 

 معطيات ىي:
كالبياس علػف ا شػ،اؿ كا ف،ػار المعركمػة، كالظػركؼ المشػابية  ،العرض النظرم خهؿ البحث -أ

 للكاقع المحلي.
قشػػػػػػتيا خػػػػػهؿ إجػػػػػراء المبػػػػػػابهت الشخصػػػػػية مػػػػػػع التػػػػػي تمػػػػػت منا ،كا ف،ػػػػػػار اآلراءمػػػػػف خػػػػػهؿ  -ب
 معمارييف كا ،اديمييف، حكؿ كاقع العمارة كالعمراف المحلي كالمعاصر.ال
مػػػف خػػػهؿ دراسػػػة كتحليػػػؿ الحالػػػة الدراسػػػية ) مشػػػركع إسػػػ،اف ا كركبػػػي(، كالكقػػػكؼ عنػػػد كاقػػػع  -ت

 العمارة كالعمراف المحلي كالمعاصر.
كجمػػػع المعلكمػػات الخاصػػة بالدراسػػػة،  ،رات التبػػاط الصػػكرمػػف خػػهؿ الجػػكدت الميدانيػػػة، كزيػػا -ث

 كالمهحظة كالبياس علف التجارب الكاقعية.
 اآلراء كالمهحظات كالخبرات الشخصية للباحث. -ج
 
 أىـ الشخصيات والمسميات الواردة في البحث. :14 ممحؽ 5-6-14
 

،ػػاف  ،(ـ 2012فبرايػػر  27تػكفي  - 1921بمصػر عػػاـ  البػػاىرةمػف )مكاليػػد  :ثػػروت عكاشػػة د/ -أ
 .كناجب رجيس الكزراء المصرم ساببان للثبافة  كزيران 

دبمػػوـ (، )ـ1948 – 1945 الحػػربكميػػة أركػػاف (، )ـ1939  الكميػػة الحربيػػة): نبػذة عػػف سػػيرتو
 جامعػة السػوربوف(، )دكتوراه فػي اآلداب مػف ـ1951 جامعة فؤاد األوؿكمية اآلداب،  الصحافة
تبلػد العديػػد مػػف المناصػب فػػي مصػػر كالعػػالـ،  ،أديػب ك،اتػػب عربػػي ،بيػػركىػػك ، ـ(1960ببػػاريس 

كعمػك ىيجػػات كجمعيػات عالميػػة مثػػؿ اليكنسػ،ك، حاصػػؿ علػف العديػػد مػػف ا كسػمة كجػػكاجز الدكلػػة 
،ثير مف المؤلفات ا دبية كالثبافية، كالمبادت في الصحؼ كالمجهت المصرية التبديرية، صاحب ال
 كالعربية كالعالمية.

 
( ـ، أسػػتاذ ،رسػػي ا خػػػهؽ ببسػـػ الدراسػػػات 1991 - 1909 مػػػارس 15) د/ توفيػػؽ الطويػػػؿ: -ب

، كقػػد شػغؿ العديػػد مػػف الكظػاجؼ ا ،اديميػػة، عمػػك بجامعػة البػػاىرةالفلسػفية كالنفسػػية ب،ليػػة اآلداب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 ،مجمع اللغة العربية بالباىرة، كعمك المجلػس البػكمي، لديػو العديػد مػف المؤلفػات كال،تابػات ا دبيػة
ة مػػػف المجلػػػس كمجمكعػػة مػػػف الترجمػػات، حػػػاجز علػػػف جػػاجزة الدكلػػػة التبديريػػة فػػػي العلػػػـك ادجتماعيػػ

 ـ.1983ا علف للثبافة عاـ 
 
ـ، 1999 ـ، ب،الكريكس اليندسة المعماريػة1964مف مكاليد  زة العاـ  ـ/ خالد مطمؽ عيسى: -ت 

مػف الجامعػػة ااسػهمية فػي  ػػزة، شػغؿ العديػد مػػف  ،ـ2011كالماجسػتير فػي اليندسػة المعماريػػة عػاـ 
كال،لية الجامعية للعلـك التطبيبية بغزة، كك،الة  ،يةالمناصب المينية كا ،اديمية في الجامعة ااسهم

 ـ، دار2008تييئة البيئة لذوي االحتياجات الخاصة، الطبعة األولى ا كنكركا، مف مؤلفاتو ،تاب )
)رسالة  كمف أعمالو البحثية شارؾ بعدة أكراؽ عمؿ خهؿ مؤتمرات كندكات علمية خاصة،(، المنارة

لية وىندسة العمارة في مسجد قبة الصخرة المشرفة وسبؿ االستفادة القيـ الجماماجستير( بعنكاف 
، قدمت ىػذه الدراسػة دسػت،ماؿ متطلبػات درجػة منيا في العمارة المعاصرة )دراسة نقدية وتحميمية(

 .فلسطيف - زة -الماجستير في اليندسة المعمارية ب،لية الدراسات العليا في الجامعة ااسهمية
 
ـ .... كىػك 1934كديػة أنػديانا عػاـ  –كلد في أنديانا بكلس  :Michael Gravesالمعماري  -ث

 ـ.1959كجامعة ىارفارد عاـ  ،ـ1958أمري،ي الجنسية، تلبف تعليمو في جامعة ،ن،اتي 
 عامان. 40ـ كلمدة 1962منذ عاـ  ،،اف جريفز أستاذان في جامعة برنستكف -
باامػافة ل،كنػو قػد صػمـ ، P.M.Aمنتميف لعمػارة يعد أحد أىـ العمالبة في اليندسة المعمارية ال -

مثؿ مباني )بكرتهند(، ك)ىيكمانا(، كالمبر العاـ لشػر،ة كالػت ديزنػي، كحبػؽ  ،أىـ المباني في العالـ
مػف خػهؿ أعمالػو العديػدة، ،مػا قػاـ باسػتخهص كتر،يػز للغػة ا شػ،اؿ  ،قفػزة ميمػة فػي مبيػاس الرسـػ

 التجريدية.
 ، ثـ تميز بعد ذلؾ بأسلكبو الخاص.لوكوربوزييوك ديروهميس فاف أعجب بأعماؿ  -
 .(Form is the aim)تعاملو مع الش،ؿ:  -
 تعاملو مع الفراغ: اىتـ بالش،ؿ علف حساب الفراغ الداخلي، كربط المبنف بالفراغ الخارجي. -
 
، فنػاف كفيلسػكؼ كمينػدس معمػارم، كصػؼ  :Robert Venturiالمعماري  -ج ىػك ،اتػب كمعلـػ

أحد أ،ثػر المكاىػب المعماريػة المعاصػرة، كأف لػو الفمػؿ فػي إنبػاذ العمػارة الحديثػة مػف نفسػيا،  ب،كنو
إف ظاىرة ما بعد الحداثة ما ،اف ليا أف تحمر ذلؾ الحمكر البليغ في  ،حيث قاؿ فيو أحد النباد "

 .مف دكف نظريات فنتكرم كرسكماتو التخطيطية السريعة" ،الخطاب المعمارم
ـ مقوالت "القميؿ  ميس فاف دوروهردان علف مبكلة  ،Less is bore""البليؿ يعني الفبر و: مف أى
 يعني الكثير".
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 أىـ أفكاره:
   يفمؿ التعبيد علف البساطة كادنسجاـ. -
 يفمؿ الخليط المييمف مف عناصر مختلفة. -
 عف التكحد الكام  المري . ،يفمؿ الحيكية المشكشة الكامحة -
 ستخداـ زكايا حادة(.تن،يو الفراغ )ا -
 يفمؿ ىذا مع ذاؾ أ،ثر مف ىذا أك ذاؾ. -
 
حصػؿ علػف ب،ػالكريكس العمػارة مػف جامعػة عػيف شػمس بالبػاىرة  المعماري عبد الواحد الوكيؿ: -ح

 حاكؿ البياـ برسالة ماجستير عف أساليب اانشاء.ـ، 1965عاـ 
 تتلمذ علف يد ـ حسف فتحي لمدة خمس سنكات. -
 في أصكؿ العمارة ااسهمية. ببحث شخصيقاـ  -
 ـ.1970-1965عمؿ معيدان في الفترة مف  -
 كالباىرة كبكسطف. ،عمؿ ممف م،اتب خاصة في لندف -
 ـ.1980للعمارة ااسهمية عاـ  فحصؿ علف جاجزة ا  ا خا -
 

 أىـ فمسفاتو:
 بليدان للمامي.،اف يؤمف بمركرة إحياء البيـ ااسهمية في العمارة المعاصرة، كأف ىذا ليس ت -
 كراء الطرز الغربية. ؽرفض ادنسيا -
 رفض قكانيف البناء التي تحد مف خياؿ المعمارم كتبيده. -
 يؤمف بأىمية استخداـ مكاد البناء البيجية كالتبليدية، مع تطكيرىا لتتناسب مع المتطلبات الحديثة. -
المحليػة، فتػأتي العمػػارة معبػرة عػػف  يبػـك اانسػاف فػػي ا صػؿ بتشػ،يؿ العمػػارة تبعػان لظػركؼ البنػػاء -

تجعػػؿ اانسػػػاف أقػػػدر علػػف بنػػػاء مسػػػتببؿ  ،الشخصػػية المحليػػػة كبالتػػػالي تعطػػي اسػػػتمرارية حمػػػارية
 مستبر.

 ،اف يرل أف ما يميز العمارة ااسهمية ىك الركح كليس الش،ؿ. -
فػردات معػان لت،ػكف ا ش،اؿ المعمارية المختلفة ما ىي إد مفردات اللغػة، أمػا ،يفيػة كمػع ىػذه الم -

 قطعة شعرية، فيذه ىي العمارة ااسهمية.
 
عببػػرم العمػػارة فػي البػػرف العشػػريف، مػف مكاليػػد كديػػة كيس،كنسػػف  المعمػػاري فرانػػؾ لويػػد رايػػت: -خ

كعمػػؿ معػػو إلػػف أف افترقػا بسػػبب خػػهؼ بينيمػػا  ،ـ، تتلمػذ علػػف يػػد معلمػػو سػاليفاف (1869-1959)
بيػكت البػرارم كالتػي  ا كلػفدكف علـ ساليفاف، مػف أىـػ أعمالػو  بيكت 10 بسبب قياـ رايت بتصميـ

 بمايلي:تميزت 
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 الفراغ الداخلي كالمسبط المفتكح. -
 اتصاؿ الفراغ الداخلي مع الخارجي. -
 اانشاء بالمكاد علف طبيعتيا. -
 لتكفير الظهؿ للحكاجط كالشبابيؾ. ،إبراز ا سبؼ بش،ؿ ،بير -
 بيت روبي أو البيت البارجة.ىك  ،أفمؿ مثاؿ لبيكت البرارم -
 في الياباف. اامبراطكرملتصميـ الفندؽ  ،ـ1915دعي عاـ  -
كاوفماف أو فػيبل الشػبلالت، ومبنػى ىما بيت  ،معماريتاف بتحفتيففاجأ العالـ  ،ـ1936في العاـ  -

 شركة جونسوف.
 لتتناسب مع أصحاب الدخؿ المتكسط. ،األوزونيةقاـ بتصميـ البيكت  -
 وكي.والكنيسة اليونانية لمطائفة األرثوذكسية في ميمو ،جوجنياـأعمالو مبنف متحؼ  أخر -
ىػػي التػػي تبحػػث عػػف مػػادة أو عػػف جػػوىر ولػػيس طػػراز، وتبحػػث عػػف أحػد تعريفاتػػو للعمػػارة:  -

 البساطة المطمقة، وتبحث عف الخمؽ والتجديد وليس الخداع والتقميد.
 
ـ، كىػك مػف أعػهـ العمػارة 1856كلد في بكسػطف عػاـ  ةأمري،ي الجنسي :لوي ساليفافالمعماري  -د

ـ، كىػك مػف أ،ثػر الػدعاة للت،نكلكجيػػا 1872الحديثػة، بػدأ بدراسػة العمػارة فػي معيػد ماساشكسػتس عػاـ 
 الحديثة.

 لما تفرمو الظركؼ ادقتصادية كادجتماعية. ،نظر نظرة كاقعية -
 لحديثة.ىك معمارم راجد لمدرسة شي،ا ك، كأحد أعهـ العمارة ا -
 ت،لـ عف التحرير للعمارة مف التبعية للتباليد. -
 مبادجو تتلخص في )الش،ؿ يتبع الكظيفة(. -
 كاعتبرىا الركح التي تحرؾ ال،تؿ المعمارية. ،استخدـ الزخارؼ العمكية المتشاب،ة -
، مبنػػف كينرايػت، مبنػػف شػر،ة ،ارسػكف بيػػرم، مبنػف جػػارنتيمػف أىـػ أعمالػػو: مبنػف ا  - ، كدتيريػـك

 كمبنف بنؾ المزارعيف الكطني )صندكؽ المجكىرات(.
 ـ. (14/4/1924)تكفي في  -
 
في برليف، تعلـػ العمػارة فػي السػنكات ـ، 1883عاـ  مايك 17كلد في  :سابيو والتر جر المعماري  -ذ

 .جفي جامعات ميكنيخ كشارلكتبر  ،ا كلف للبرف العشريف
 حذية.أىـ أعمالو مدرسة الباكىاكس، كمصنع فاجكس لأل -
لو نظريات في تجميع الكحدات الس،نية في ،تابو )العمارة الجديدة(، منيػا مػركرة تػكفير الشػمس  -

 كاليكاء كالنباتات داخؿ المسا،ف، كىذا يتطلب أف ت،كف المسافة بيف المسا،ف تساكم ارتفاعيا.



 CC 

بالطبيعة مف شمس  نو طرح المشا،ؿ الس،انية، كاىتـ باانساف كربطو  ،يسمف ميندسان اجتماعيان  -
 كىكاء كنبات.

مػف مميػػزات مبانيػػو أنيػػا مثيػػرة لإلعجػػاب، حديثػػة، كظيفيػػة، تلبػػي ادحتياجػػات اانسػػانية، تراعػػي  -
 النكاحي الفنية كالتبنية.

الشػ،ؿ عنػػد جركبيػاس: يخلػػك المبنػف الحػػديث لديػو مػػف الحجػر كالبلػػكؾ، اسػتخداـ المػػكاد الجديػػدة  -
 الزخارؼ.يخلك مف ك مثؿ الحديد كالزجاج، 

 ـ.1969تكفي عاـ  -
  
فػي سكيسػرا كىػك فرنسػي ا صػؿ، كىػك معمػارم ـ، 1887كلػد فػي عػاـ  :لوكوربوزييػوالمعمػاري  -ر

 شيير كاسمو الحبيبي شارؿ إدكارد جينيريو.
 عمؿ في باريس مع المعمارم أكجست بيريو. -
 عمؿ في برليف مع المعمارم بيتر بيرنز. -
ىػي: رفػػع المبنػف علػف أعمػدة، حديبػػة السػط ، الشػبابيؾ ا فبيػػة تػتلخص أف،ػاره فػي نبػػاط خمػس  -

 الطكيلة، المسبط الحر، الكاجية الحرة، ،اسرات الشمس.
فيبل سافوي، مبنى ىيئة األمـ المتحدة، المجموعة السػكنية فػي مرسػيميا، كنيسػة أىـ أعمالػو:  -

 رونشامب )روترداـ(.
 ل،تؿ كجمعيا في المكء.بأنيا اللعب المتبف كالصحي  با ،عرؼ العمارة -
 لو نظريات في تخطيط المدف: أىميا مدينة المستببؿ، كمدينة رادكس. -
 ـ.1965تكفي في عاـ  -
 
تعتبػػػر أعظػـػ حر،ػػة تجديػػػد للعمػػارة فػػػي البػػرف التاسػػع عشػػػر، حيػػث شػػػيدت  :مدرسػػة شػػػيكاغو -ز

ارييف أصػػحاب المدينػة نيمػة عمرانيػة كمعماريػػة بعػد حريػؽ شػي،ا ك، ف،انػػت سػاحة لمسػاىمة المعمػ
المبادرات كا ف،ار الجديدة، مما أنتج طابعان كأسلكباُ معماريان نسب لمدرسة شي،ا ك، كالتـز بو ال،ثير 
مف أعهـ العمارة في نياية البرف التاسع عشر، إد أف ف،ر مدرسة شي،ا ك أصػيب بانت،اسػة خػهؿ 

باع مدرسة البكظار، مما أدل ادستعانة بمعماريي التلبيط، كأتـ، بسبب 1893معرض شي،ا ك عاـ 
لػػػػكم  ـ، كليبػػػكؿ أحػػػد ،بػػػػار معمػػػاريك مدرسػػػػة شػػػي،ا ك1900دختفػػػاء مدرسػػػة شػػػػي،ا ك بحلػػػكؿ عػػػػاـ 

 وموطف الشجعاف(. ،األحرار )وىكذا ماتت العمارة في أرضمبكلتو الشييرة  ساليفاف
 
كلػػف، حيػػث بعػػد انتيػػاء الحػػرب العالميػػة ا  فػػي ألمانيػػا ت،كنػػت المدرسػػة :مدرسػػة الباوىػػاوس -س

مدرسػة  مبػادئاعتمدت نظاـ دمج الكرش الصناعية، كالمكاد الحديثة في العمػارة المعاصػرة، مػف أىـػ 
 الباكىاكس:
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 في الفف كالتصميـ. ادبت،اريةتنظيـ الجيكد  -
 تحرير العمارة مف الزخارؼ. -
 التأ،يد علف ادحتياجات اانسانية.-
 ؿ اقتصادية.التأ،يد علف أف ي،كف الش،ؿ حديثان كالحلك  -
 إعداد الفنانيف الميرة كالصناع. -
 ت،كف المدرسة مر،زان استشاريان.أف  -

مػػػا قبػػؿ الحػػػرب العالميػػػة  ،ألمانيػػا ظػػػركؼ ادسػػتبطاب السياسػػػي الػػذم سػػػادأ لبػػت المدرسػػػة بسػػبب 
 الثانية.

 
 مػف ،ػػؿ العصػػكر باآلثػػار المصػػرية كميتمػان  ،فػي الجػػيش اانجليػػزم طبيػػب :جػػايير أندرسػػوف -ش

  فػي المتحػؼ كذلػؾ حاليػان  حيػث قػاـ بتجميػع مجمكعػات نػادرة تعػرض ،العصػر ااسػهمي كصػان كخص
 أندرسػكفمنحت الح،كمػة المصػرية الراجػد جػاير  ،ـ1935عاـ  ففيـ، 1942 – 1935في الفترة مف 

 حتف البيتكقد أقاـ في  زينب خاتكف )ال،ريتيلية(، بيت في ااقامة حؽ ،الباىرة في،اف يبيـ  الذم
سػمي المتحػػؼ ، ك يحمػػؿ المتحػؼ اسػػمو كأف ،يػتـ تحكيػػؿ البيػت لمتحػؼ بػػأف يكأكصػ ،ـ1942عػاـ 

 فيو يعكد أصؿ أسرتيا إلف جزيرة ،ريت. أقامت علف اعتبار أف  خر سيدة ،تيليةيبيت ال،ر 
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Research Translation 

 

1.1 Research Introduction: 
 
1.1.1 Preface: 
Objective of this research to the importance of considering and look at 
what the values of architectural heritage, which can be revival in the 
circumstances of contemporary architecture, for the production creative of 
local building, keep up the spirit of the age and a model of civilization does 
not run back to the values of civilization and architectural heritage, does 
not lag behind modern civilization at the same time, which previously the 
research question can be formulated as follows: 
 
What are architectural heritage values that can be revived in the  local 

contemporary architecture  to produce a local architecture that cope 
with modernity and preserves at the same time the identity of our 

civilization ? 
 

Here lies the importance of research, to enrich this aspect in the process of 
design, which recognize the concept of continuity of civilization, and to 
enrich this area of knowledge and access to methods and means by which 
the architectural design architectural creative models and unconventional in 
the composition of form and space, and enrich the blanks architectural 
components of the functional and visual, compatible with the principle of 
the revival of heritage values, and draw them aspects of creativity, research 
has pursued inductive approach to study the research problem, to reach the 
appropriate solutions and Important results, through the gradient from the 
entrance theoretical, to studies based on systematic observation and 
analysis of some of the cases and architectural models selected, in addition 
to the interviews, which aims to measure the realism in formulation 
proposals, which supports the theses and theoretical ideas for research, and 
to come bottom study through, a proposal to revive the values Architecture  
heritage of Gaza City, applied a proposal for a thesis and a case study. 
 
1.1.2 Research significance: 

 Knowledge and study of the architectural heritage values, to reach the 
formative artistic value authentic contemporary architecture, and 
identity dimensions of which can huge sacrifices and live creative 
thought, what is next and coming, and to find innovative architectural 
models in forms and spatial configuration. 

 The study focuses on highlighting the values architectural heritage in 
content, not architectural elements and visual forms, in order to achieve 
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the contemporary value, and continuity in the approach to the artistic 
creativity of architecture in the twenty-first century. 

 Using the methodology of the analysis study research method, and the 
results of clearance and practical proposals that can be applied in 
contemporary domestic architecture, check out the design process 
during which the value of architecture and formative arts creative. 

 
 Search in the roots and motives which supplied the architectural 

heritage values, and the possibility of revival of these values in a 
contemporary models. 

 
 Intellectual and scientific documentation of the architectural heritage 

values, and not to restrict the architect thought, with imported 
architectural trends. 

 
 Shed light on the standards of creativity in form and space heritage 

architecture models. 
 
 Keep up with the exploitation of the potential of the period, with the 

advantage of the values inherent in heritage architecture. 
 
1.1.3 Research objective: 
Combining the values of architectural heritage, and the potential period 
technical and technological, in the process of design one, and take 
advantage of the content of architecture heritage in the work of 
architectural contemporary, by materials and techniques of creation and 
technology reflect the spirit of the period, and keep pace with time, to 
ensure continuity of identity architectural civilization 
 
1.1.4 Research limits: 
Place limits: Gaza stripe. 
Time limits: Contemporary architecture. 

 
1.1.5 Research problem: 
What are the values of architectural heritage, which can be revived in 
contemporary domestic architecture, to produce a local architecture keep 
up the spirit of the period, and keeps the authenticity and civilization 
identity? 
 
1.1.6 Research hypothesis: 
The possibility of reviving the architectural heritage values in 
contemporary local architecture, using the techniques methods and ideas of 
the spirit of the period, and the production of creativity architecture is 
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based on the principle of merging tradition with contemporary life, and 
maintain the continuity of civilization. 
 
1.2 The concept of heritage architecture: 
authenticity recipe acquired architectural building since the first moment of 
its creation, which is the formation of a set of values excellence 
configuration architecture can not be acquired by any action of limitations 
over time, that originality is not equal foot necessarily, where continue 
architectural building keep up its value inherent with the passage of time, 
but in view of the concept of heritage architecture, we believe it is the 
embodiment of what was built by the ancestors of architectural edifices 
raised, embodied in many of them the values of originality in form and 
space. 
 
1.2.1 The importance of architectural heritage: 

 Documentation for the remainder of this architectural heritage, whether 
physically or visually or values and aesthetic secrets. 

 For the purposes of scientific study, to identify the aspects of creativity 
in design thinking. 

 Try to revive the essence and content of this architectural heritage, and 
to identify the set of values and heritage linked with the spirit of the 
period. 

 Because of the architectural heritage of human civilization mirror,  and 
the learning of ancient architectural monuments helps to progress and 
development of contemporary architecture. 

 
1.2.2 The relationship between heritage and contemporary: 
Architecture of the most important creative works that can reflect the spirit 
of the period, it is unreasonable to have thought architectural separate from 
the historical roots of heritage, what heritage but experiences and lessons 
and through, learn from them and remain a renewed and sustained ways 
architectural meet the needs of the people, functional, economic, aesthetic, 
and this was reflected impermeable act on the ideas and theories of 
architecture modernism, which did not take into account the needs of the 
people and the warmth of belonging, and vitality of thought after I arrived 
for a typical configuration and impartiality cold, which led to the 
emergence of Architecture postmodern, patrolled intellectual and historical 
values upon which the architecture of modernity. 
 
1.3 The general values in heritage architecture: 
1.3.1 The definition of values: 
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Need psychological motivated instinctively, and intellectual commitment to 
the standards and in-kind, to reach a state of equilibrium psychological, 
intellectual, emotional, and abide by a man give a sense of security and 
peace of mind. 
 
1.3.2 The types of value in architectural heritage: 
 Religious value: Religious value in architecture heritage, the 

implications of physical, and semantics sensory, either semantic 
material appears religious value in the clear commitment in the design 
of houses on the basis of the teachings of Islam, to maintain the privacy 
and respect for the neighbor, and not views of him and altitude than in 
architecture, and the separation between spaces of living for the people 
of house, guest spaces, and a lot of processors that contribute to 
maintaining the privacy rights of a Muslim to his home and his family. 

 Emotion value: The value of emotion by the interaction between the 
human and influential, which led to trigger a sense of passion, and this 
interaction between the receiver and architecture heritage, starting from 
the moment of visual perception, and continues to stage meditation and 
get to know the dimensions of the configuration visual and spatial, and 
access to content architectural and functional, The images of emotional 
values including: Exclamation values, Values of self-, Values of 
continuity, Values of Symbolic. 

 Functional value: Combining between physical requirements and 
humanitarian and social, the contents of an integrated unified, taking 
into account Islamic values and teachings, The images of functional 
values including: entrances, privacy, human scale, orientation, 
cantilever, Environmental design as functional value. 

 Social value: The traditional model houses honest, embodies the social 
value, through building elements both internal and external, to ensure 
comfort climate and functional and aesthetic, and through the opening 
on the inside.  

 Political value: Architecture as a political tool rulers, however, so much 
of the evidence came heritage and architectural monuments throughout 
history, as a symbol expresses architectural epochs sultans and princes, 
such as the building of mosques, university, and palaces, and the 
construction of defensive walls, The images of political values 
including: equality, Justice, Freedom. 

 Economic Value: Content architecture itself is an economic value, the 
fact that architecture seeks to provide buildings they conduct various 
high-performance, architecture heritage marked simply expression and 
abstraction, to reach the high performance of buildings different, and 
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this is an economic value, as it appears the economic value of the use of 
raw materials and materials available, and ways to deal with 
environmentally achieve the required architectural spaces. 

 Cultural value: Carry architecture heritage cultural dimension 
expressing personal identity, which gives reflection balance the moral 
and intellectual, and feeds the collective memory of the community and 
linking them to the fruit of successive generations of this achievement 
of urban civilization and its values of different architectural, The images 
of cultural values including: Historical and archaeological, Scientific, 
Integration with the site. 

 Aesthetic value: Aesthetic values of heritage architecture and visual 
characteristics in shape and space configurations, we will review the 
secrets of aesthetic values in heritage architecture, as: Abstraction, 
Infinite, diversity and decorative units, ratios and proportion, rhythm, 
materials, texture, light and color, modular furniture. 

 
1.4 The direct effect of postmodern trends on the architectural 
heritage: trends of postmodernism in the last quarter of the twentieth 
century, such as going to an intellectual of the architecture of modernity 
and style of the International about the architectural features of the 
configurations cool white, does not reflect the cultural identity of the 
community, who produced, to come orientations postmodern reaction to the 
orientation class international, and became Architects in postmodern era 
add symbols and architectural elements of the past architecture and 
classical architecture on the facades of buildings, the objectives of the 
plastic arts and break the deadlock and coldness and boredom, which they 
see in the architecture of the international style. 

  
Image on the right is a building company Humana for architect Graves and holds 
building character classic contemporary, by dividing the building into what looks like 
Al Qaeda and the body and the crown in the column classic, and the picture on the 
left is a mosque Ruwais in Jeddah, designed by architect Abdel Wahed Alwakel, has 
revived the symbols architectural heritage Islamic. 

Figure (1) 
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1.5 The indirect effect of postmodern trends on the architectural 
heritage: After the spread of effects postmodern as architectural trends, 
calls for adding symbols Architecture past the features of contemporary 
architecture, to appear later revisions of intellectual depth, which is based 
on the principle of analysis and research on the substance of the concepts 
and ideas upon which the architectural heritage, and try to revive the values 
embodied in the parameters of this approach and style, being experience of 
civilized mingled with the culture of the era in which produced. 
 
1.6 Civilization continuity and employment potential of the era: 
The concept of exploiting the potential of the era reflect the vitality 
civilized do not know the recession and ossification, and ensures the 
continuity of local architectural innovation authentic values and 
contemporary spirit, so Continuity civilization as a result of automatic 
respect for the values heritage, historical and cultural, which contributed to 
express aspects of life of communities and different nations, without 
separation from contemporary reality and the prevailing conditions, and so 
is not exposed civilization factors recession and weakness, which may lead 
to the demise of civilization in the end. 
 
1.7 Heritage architecture between form and content: 
1.7.1 form in heritage architecture: 

 Structural functions: like figure 2 

   
Pictures show form function architectural heritage, each of the brackets problem 
configuration from spans, and basements in the formation of inner emptiness, and a 
dome shape, all of which represent structural form function ensures the safety and 
stability of the construction. 

Figure (2) 
 
1.7.2 Content functions: A set of principles and values and motives, 
which is respected by the community and individuals seeking to 
consolidate among themselves, and this is what is built on the basis of 
heritage architecture, was the content is specified path to the method of 
architectural composition. 
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1.8 Contemporary trends to revive the architectural heritage: 

 Direct revival (the Yemeni city of Shibam). 
 Revival using modulation heritage elements (city of Sanaa, Yemen). 
 Revival concept of mix combining heritage styles (Sheikh Zayed Grand 

Mosque). 
 Revival of content and employment potential of the era, (mosques: 

Shafaa in Turkey and the Alnoor and the moon in the UAE). 
 
1.9 Personal interviews and meetings as a research tool: 
1.9.1 The results of the analysis of personal interviews: 

Part 1- Indicators of the importance of research, and the proof of the 
hypothesis: 

 And approved a large proportion of respondents (89.9%), the 
importance of the study, and their justification to find identity and 
contemporary architectural style. 

 Approval (8.9%), by the hesitantly of the importance of the study, and 
the proportion (2.2%), did not agree on the importance of the study 
where this percentage represented, opinion and one out of 45 
respondents opinions. 

 Approval (33.33%) of the respondents went to study in the revival of 
the heritage values and content, most of the focus on the revival of 
traditional architectural elements of visual, as approved (57.78%), on 
the direction of the study, but by hesitantly. 

 Agreed (63.64%) that there is a distinction between the historical 
heritage buildings, and the values that have contributed to the 
production of such buildings, also approved (34.09%), as well as on this 
proposal, but by hesitantly. 

 Approval (68.89%) on the idea of creating a vision of planning and 
design that combines traditional architectural values, with the conditions 
and the potential of the era, also agreed (17.78%) hesitantly on this 
idea, which is built on the basis of the hypothesis Search. 

 Agreed (46.67%) on the lack of a deep implicit conflict between the 
concepts of tradition and contemporary, also agreed to this proposal 
(48.89%), but by hesitantly. 

 Approved (73.33%) to adopt a study of the concept of continuity of 
civilization, to revive the values of the architectural heritage, as 
approved (24.44%) on this proposal, but by hesitantly. 

 
Part 2- Indicators to measure the local planning in contemporary 

architecture: 
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Table (1), indicators of measurement planning, to apply architectural 
heritage values in the contemporary domestic architecture 
No. topic Description and content 
Topic 1 planning diversity within unity. 
Topic 2 Site selection and the relationship with the urban 
Topic 3 Urban interrelated solution 
Topic 4 Planning for climatic conditions 
Topic 5 Sort of the streets and forms 

Topic 6 Cover parts of the streets 
Topic 7 Provide services 
Topic 8 Landscape 
Topic 9 Religious requirements 
Topic 10 Health and psychological aspects 

 

So, the result of part 2, as table 2: 
 

Table (2), Weight ratios for planning measurement indicators, to apply 
architectural heritage values in the contemporary domestic architecture 

 
Description and content 

strongly 

agree 
(100%.) 

Agree 

 
(75%.) 

agree by 
hesitantl

y (50%.) 

the overall 
percentage

% 

planning diversity within 
unity. 

9.09% 18.18% 56.82% 51.14% 

Site selection and the 
relationship with the urban 

20.45% 27.27% 40.91% 61.36% 

Urban interrelated solution 15.56% 17.78% 44.44% 51.12% 

Planning for climatic 
conditions 

26.67% 64.44% 6.67% 78.34% 

Sort of the streets and forms 22.22% 26.67% 44.44% 64.44% 

Cover parts of the streets 13.33% 17.78% 57.78% 55.56% 

Provide services 17.78% 71.11% 8.89% 75.56% 

Landscape 35.56% 53.33% 6.67% 78.90% 

Religious requirements 75.56% 15.56% 8.89% 91.67% 

Health and psychological 
aspects 

82.22% 15.56% 0.00% 93.89% 

 
Part 3- Indicators to measure the local designing in contemporary 
architecture: 
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Table (3), indicators of measurement designing, to apply architectural 
heritage values in the contemporary domestic architecture 
No. topic Description and content 
Topic 1 Religious and social values in design 
Topic 2 Privacy and separating public from private. 
Topic 3 Functional requirements 

Topic 4 environmental design. 
Topic 5 Aesthetic values 

Topic 6 Architectural heritage elements, arc, columns, domes, 
and decorations ... 

Topic 7 new construction materials and techniques in 
contemporary construction and finishing. 

Topic 8 Interior design 

Topic 9 Extension and future expansion 
 
So, the result of part 3, as table 4: 

Table (4), Weight ratios for designing measurement indicators, to apply 
architectural heritage values in the contemporary domestic architecture 

 
Description and content 

strongly 
agree 

(100%.) 

Agree 
 (75%.) 

agree by 
hesitantl

y (50%.) 

the 
overall 

percenta
ge% 

Religious and social values 
in design 

71.11% 17.78% 8.89% 88.89% 

Privacy and separating 
public from private. 

71.11% 28.89% 0.00% 92.78% 

Functional requirements 62.22% 35.56% 2.22% 90.00% 

environmental design. 60.00% 37.78% 2.22% 89.45% 

Aesthetic values 40.00% 51.11% 6.67% 81.67% 

Architectural heritage 
elements, arc, columns, 
domes, and decorations ... 

6.67% 20.00% 57.78% 50.56% 

new construction materials 
and techniques in 
contemporary construction 
and finishing. 

41.86% 53.49% 4.65% 84.30% 

Interior design 46.67% 48.89% 2.22% 84.45% 

Extension and future 
expansion 

48.89% 48.89% 2.22% 86.67% 
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1.10 The general values in heritage architecture: 
1.10.1 Case study and proposed the revival of heritage values in the 
architectural of Gaza City: 

 civilization and architectural features in Gaza: 
Table (5), features the architectural heritage of the great Al-Omari 
Mosque in Gaza City. 
About 
architectural 
building 

comment on the 
images 

Photos for Gaza architectural 
buildings 

 

Mosque great age 
in Gaza City, 
construction dates 
back to more than 
three thousand 
years temple and 
bend, to turn to the 
Church of John the 
Baptist during the 
dawn of 
Christianity and 
Byzantine rule in 
the Levant and 
Egypt, to be 
transferred to a 
mosque after the 
Islamic conquest, 
and striking is that 
this milestone 
represents the value 
of historical 
architectural 
heritage Aim for its 
creation is worship 
of three thousand 
years ago until 
now. 
 

Use of intersecting 
contracts and loaded  
contracts on columns 
supported by the 
shoulders, as 
structural solutions in 
line with the 
availability of in an 
era create teacher 
architect, was the 
exploitation of these 
structural solutions as 
plastic optical 
elements in the inner 
emptiness. 
 
 
 

 

 

Configurations in 
decades formation 
span to form a 
courtyard of the 
mosque, as 
environmental and 
functional treatment, 
shows the use of a 
sandstone building 
material available and 
economic 
development in that 
era. 
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Table (6), architectural features and heritage values in the Rashad  Shawa 
Center building. 
About 
architectural 
building 

comment on the 
images 

Photos for Gaza architectural 
buildings 

 

For the construction 
of several 
entrances: the main 
entrance uncertain 
and strong at the 
intersection of 
Omar Al-Mukhtar 
Street, and along 
Victory Avenue 
and the entrance is 
the end of the 
Qatari axis of the 
block, and upped 
degrees to increase 
the stress and give 
Excellencies and 
Highnesses element 
and on the 
importance of the 
main entrance. 

 
Service entrance 
and is also used as 
an input for the 
center's Press, 
which is open to the 
vacuum and widely 
used as a position 
for cars. 

 

A secondary 
entrance on the 
waterfront opposite 
the main entrance 
on the north-eastern 
façade, which is 
less important than 
the crowbar in the 
main configuration, 
shape and space.. 

Use of intersecting 
contracts and mobile 
contracts on columns 
supported by the 
shoulders as structural 
solutions in line with the 
availability of the teacher 
in the era of the 
establishment, was the 
exploitation of these 
structural solutions as 
plastic optical elements 
in the inner emptiness. 

 

Special treatment slots 
longitudinal gradient 
highlighted by form to 
reverse environmental 
sunlight as a treatment 
for the sun's heat, and 
add these blocks and 
configurations beautiful 
and functionally graded 
on the basis of throwing 
shade on the other mass. 

 

 

Truncation of the 
horizontal projected area, 
and the work of the 
gardens, to integrate the 
interface with the flat 
green, and realize the 
idea of micro-climate, 
which serves inner 
emptiness.  
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1.10.2 Case study (European housing project): 

 Indicators to measure the planning to reflect the architectural 

heritage values: 
 

Table (7): Indicators dealing with planning and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

planning diversity within unity. 
Result: not achieved the 
value of diversity within 
unity in planning. 

 
Site selection and the relationship with the urban 

Result: the project site 
appropriate economic 
aspects, to take into 
account the ease of 
providing services, and in 
that index to achieve an 
economic value to the 
project. 
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Table (8): Indicators dealing with planning and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

Urban interrelated solution 
Result: a new project has 
not added as called for by 
the Heritage secured in the 
preservation of resources, 
and an interactive format 
is fabric with the urban 
environment. 

 
Planning for climatic conditions 

Result: The project takes 
into account to some 
extent environmental and 
climatic conditions, 
planting trees came as 
environmental solutions. 
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Table (9): Indicators dealing with planning and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

Sort of the streets and forms 
Result: a linear straight 
streets, and solution is 
apparent in the idea of 
Sub community planning. 

 
Cover parts of the streets 

Result: the idea of 
highlighting interfaces and 
cover the streets of the 
concepts and values of 
heritage architecture, 
which is not implemented 
in the formation of the 
streets in the Sub 
community. 
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Table (10): Indicators dealing with planning and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

Provide services 
Result: road network and 
services are available, and 
take into account to a large 
extent the concepts and 
values of heritage 
architecture in the 
planning. 

 
 

Elementary school 

Religious requirements, Health and psychological aspects       

Result: Requirements and 
religious values and health 
are available by far in the 
planning of the project. 

 

 
The mosque 

 
 Indicators to measure the designing to reflect the architectural 

heritage values: 
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Table (11): Indicators dealing with designing and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

Religious and social values in design 
Result: a contiguous and 
adjacent entrances, 
constitutes a breach of 
privacy and contrary to the 
spirit of the principle of 
privacy, and this violates 
the social values of 
heritage architecture. 

 
Privacy and separating public from private. 

Result: the idea of privacy 
and openness on the 
inside, weak in the design 
of residential units, which 
is a break of the values 
upon which the social 
heritage architecture. 
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Table (12): Indicators dealing with designing and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

Functional requirements 
Result: stereotypes in the 
design of the housing 
unit, and the lack of 
space for the reception of 
guests and family 
activities, design makes a 
minor hand to meet the 
social and functional 
requirements. 

 
Architectural heritage elements, construction materials. 

As a result: the idea of 
forming a simple and 
economical, but it could 
use some raw materials 
and elements that 
indicate the style of 
heritage architecture, to 
achieve rhythm and 
abstraction. 
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Table (13): Indicators dealing with designing and analyzing the extent to 
which the overall planning of the site, to the standards and values of 
traditional urban planning. 

environmental design. 
Result: stereotypes in 
the design of the 
housing unit and the 
economic factor, 
remove the traditional 
design without 
environmental or 
processors of plastic 
and aesthetic. 

 

 

Extension and future expansion 
Result: the design did 
not take into account 
the diversity of tastes 
of the population, 
which led to the 
disruption of visual 
unity gradually, with 
the process of self-
construction and 
vertical expansion. 

 

 
 

 

As result from the case study: 

1.11 Priorities revival architectural heritage values in the 

local architectural reality: 
Of supply theory, which included defining the concept of values and the 
relationship of values architectural heritage , and the relationship of 
authenticity with contemporary life , and to clarify the concept of the spirit 
of the times and the continuity of civilization, to be followed by the study 
of personal interviews with an audience of community architects, 
academics and practitioners for planning and architectural design, in order 
to ensure access to the greatest possible views and perspectives , and 
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neutral absolute to ask the study hypothesis research and raise the issue of 
the study, to reach the goals set by the advance, to move the study after that 
to determine the indicators to measure planning and design to embody the 
values of architectural heritage in the housing projects of local , where it 
was to identify those indicators on the display theoretical during the study 
about the values of architectural heritage types, and ideas and thoughts that 
have benefited from the study through personal interviews , was 
measurement based on those indicators on the case study is a draft housing 
integrated oversaw the planning , design and implementation of UNRWA , 
and it can study the building on the above , the transition to determine 
realistic and logical priorities revival architectural heritage values, 
including: 
 
 Religious value. 
 Emotion value. 
 Functional value.  
 Social value. 
 Political value. 
 Economic Value. 
 Cultural value. 
 Aesthetic value. 
 Value of interior design. 
 Values relating to realize the spirit of the period. 
 
1.12 Proposal to revive the values of architectural heritage in the 

contemporary architecture of Gaza City: 
 
 Themes of proposed: 
- Academic and research theme. 
- Community and humanitarian theme. 
- Public awareness of the concepts of heritage, authenticity and 

contemporary. 

- Architectural formation. 
- Employment of construction materials, and construction techniques. 

- Training of cadres. 
- Media. 

- Understand the spirit of the era, and global openness. 
- civilization continuity. 
- Perception of the content of the heritage architecture. 

- Structural Systems Development. 
- The development of environmental design. 
 



 20 

Table (14): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

A
ca

d
em

ic
 a

n
d

 r
es

ea
rc

h
 t

h
em

e.
 

 Find a basis for the learning 
environment, develop the spirit 
of the cultural affiliation of the 
place and date. 

1  1 

Guiding thought of architectural 
education, the importance of 
finding a personal identity and 
architecture. 

1 0.5- 0.5 

Develop study plans flexible 
architectural education 
curriculum, and take into 
account cultural diversity and 
openness and the spirit of the 
era. 

1  1 

Increasing the dose of 
educational and education for 
students of architecture, by 
increasing the number of courses 
dealing with the construction of 
architectural thought. 

1 0.5- 0.5 

Encourage the embodiment of 
design ideas, which carry 
heritage values in the production 
of contemporary students for 
their projects. 

1 0.5- 0.5 

Conferencing, scientific study 
days and, in the universities to 
discuss the content of the 
architectural heritage. 

1  1 

To promote research on the 
techniques of construction, and 
related technology, and new 
materials and raw materials. 

1  1 

Allocation of incentive awards 
and discretionary contributions 
design or leading research, 
designed to reflect the 
architectural heritage values in 
contemporary architecture. 

1  1 
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To promote research and study 
in the field of restoration of the 
values of architectural heritage, 
support and facilitate the 
dissemination of the results of 
these studies. 

1  1 

Releases and scientific journals 
specialized architecture, to 
display the ideas, trends and 
architectural works, which check 
biome targets. 

1 0.5- 0.5 

Focus on aspects of architectural 
heritage values in the design of 
inner emptiness and its 
components, and not just the 
visual aspects of formation. 

1 0.5- 0.5 

 
Appeared problematic application of some of the proposals, so has the 
value of the index its own is 0.5 As the number of proposals to revive the 
values of architectural heritage in the local architecture contemporary 
within the dimension of academic and research is one of the ten proposals 
will be the percentage of the realistic and the possibility of the application 
of these proposals are (77.27%). 
 

Table (15): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

C
o

m
m

u
n

it
y

 a
n

d
 h

u
m

a
n

it
a

ri
a

n
 

th
em

e.
 

 

The need for broad 
community participation, in 
the form and content of the 
physical character and 
architecture. 

1 0.5- 0.5 

Development of standards 
and the determinants of 
planning and design, verify 
and take into account the 
social and humanitarian 
aspects. 

1  1 

Work on the follow-up 
activities of the planning and 
architectural design, interior 
design, and assess the 
observance of standards and 
indicators and values 
addressed by the study. 

1  1 
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Respect for the moral need to 
reach the aesthetic values in 
public and private buildings, 
which must be done in a way 
that respects the local 
heritage value and content 
and contemporary template. 

1  1 

Proposed to follow its course 
as a natural logical, without 
dictating or imposing or 
marketing. 

1  1 

Problems emerged first proposed in the application, and the 
percentage of reality and the possibility of the application of these 

proposals are (90%). 

 
Table (16): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

P
u

b
li

c 
a

w
a

re
n

es
s 

o
f 

th
e 

co
n

ce
p

ts
 o

f 

h
er

it
a

g
e,

 a
u

th
en

ti
ci

ty
 a

n
d

 

co
n

te
m

p
o

ra
ry

. 

 

Educational development 
of an educational program 
for school students in 
multiple levels, infuse the 
spirit of their affiliation 
and the statement of the 
meaning of the values of 
the local heritage. 

1  1 

The use of different 
media to raise public 
awareness and culture of 
these concepts, and 
important cultural 
statement as the true face 
of the crossing of the 
community. 

1  1 



 23 

Emphasis on the idea 
of respect for traditional 
values and rooting 
architectural 
production, without the 
need to return to the 
Old and scallop in 
optical configurations, 
which will face certainly 
by some reaction 
rejects all that is and 
ancient heritage. 

1 0.5- 0.5 

Problems emerged in the third proposed application, and the 
percentage of reality and the possibility of the application of these 
proposals are (83.33%). 

 
Table (17): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

A
rc

h
it

ec
tu

ra
l 

fo
rm

a
ti

o
n

. 

 

Adoption of aesthetic values in 
the contemporary architectural 
composition of Gaza City, during 
the planning and design phases 
for new projects. 

1  1 

The need to achieve visual 
architectural elements in 
architectural form, function and 
clear in overall composition as 
function of the construction. 

1  1 

Encourage the establishment of 
architectural exhibitions, to 
display the ideas and proposals 
leading contemporary 
architectural composition, and 
pasture for traditional values, and 
the adoption of these ideas and 
provide support for them and the 
allocation of awards. 

1  1 

The percentage, the reality and the possibility of the application, these 

proposals are (100%). 
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Table (18): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

E
m

p
lo

y
m

en
t 

o
f 

co
n

st
ru

ct
io

n
 m

a
te

ri
a

ls
, 

a
n

d
 c

o
n

st
ru

ct
io

n
 

te
ch

n
iq

u
es

. 

 
The need to inform the 
architect continuous, and 
keep abreast of the latest 
developments in the 
construction industry, 
construction materials and 
exterior finishes and interior. 

1  1 

For competent authorities to 
develop manuals and 
references, the types of 
building materials, finishing 
materials, architectural and 
interior design. 

1  1 

That the competent 
authorities, responsible for 
the adoption of engineering 
plans for various projects, the 
enactment of the conditions 
require clarification of all raw 
materials, and the materials 
involved in the creation and 
finishing of buildings, the 
required license. 

1  1 

Develop a plan and explain 
the mechanisms of 
implementation schedules, 
construction and finishing 
techniques and technologies 
expected to be used in the 
construction of buildings and 
new projects. 

1  1 

The percentage, the reality and the possibility of the application, these 
proposals are (100%). 
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Table (19): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

T
ra

in
in

g
 o

f 
ca

d
re

s.
 

 

Raise awareness and 
understanding among designers 
and architects, to the importance 
of the concept of revival 
architectural heritage, as 
necessary to determine the 
identity of the cultural and 
architectural. 

1  1 

Educational sessions and 
refresher training, both related to 
the development of thought, 
design, and architectural 
criticism, and contemporary 
techniques and materials. 

1 0.5- 0.5 

Adoption of the architectural 
concept of cultural education in 
the various stages of education, 
starting from the basic stage, and 
even university education and 
academic architecture in 
particular. 

1  1 

Contract to provide architectural 
competitions leading innovations 
in the field of restoration of the 
values of architectural heritage, 
levels of urban planning, 
architectural design, and interior 
design. 

1  1 

Problems emerged in the second proposed application, and the 

percentage of reality and the possibility of the application of these 
proposals are (87.5%). 
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Table (20): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

M
ed

ia
. 

 

The use of different media, to 
spread the spirit of belonging, not 
only of the place, but, for the 
cultural and architectural 
achievements of all times. 

1  1 

Follow-up and different media, 
contemporary architectural 
projects, and implemented 
locally and globally, with the aim 
of criticism and analysis, and to 
shed light on aspects of 
creativity. 

1  1 

Media coverage of the 
distinctive local architectural 
work, which carries the ideas 
and values of the biome, and 
display as creativity works to 
the owners of the designers, 
to lead by example and a 
standard for the development 
and progress of contemporary 
architecture at the local level. 

1  1 

The percentage, the reality and the possibility of the application, these 

proposals are (100%). 
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Table (21): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

U
n

d
er

st
a

n
d

 t
h

e 
sp

ir
it

 o
f 

th
e 

er
a

, 
a

n
d

 g
lo

b
a

l 
o

p
en

n
es

s.
 

 

To adopt contemporary 
architectural designs, the idea 
biotechnology based on the 
spirit of the era. 

1 0.5- 

 

0.5 

The need for research and 
analysis of trends and 
movements of contemporary 
global architecture, and 
research in aspects of 
fascination in its 
achievements and its 
architectural buildings. 

1  1 

The need to get out of 
positions of controversy 
between extremism in the 
demand for revival of direct 
and evoke symbols and 
elements of architectural 
heritage, and paste it on 
architectural facades 
contemporary, or away from 
everything that is symbolic 
and heritage in architecture, 
the direction of movements 
and trends in architectural 
global contemporary, curious 
about the reality of our 
societies. 

1 0.5- 0.5 

Problematic application appeared in the first and third proposals, 
and the percentage of reality and the possibility of the application of 

these proposals are (66.7%). 
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Table (22): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

ci
v

il
iz

a
ti

o
n

 c
o

n
ti

n
u

it
y

. 

 

Need to realize the architect, to 
the responsibility entrusted to 
him, being the active ingredient 
in contemporary cultural building 
movement. 

1 0.5- 

 

0.5 

Spreading the culture of the 
concept of cultural continuity, at 
all levels of public and 
community specialist. 

1  1 

Enhancing experiences and 
literary and artistic works, which 
highlight the cultural dimensions 
of local, regional, and the need to 
continue the march in 
achievement and architectural 
creativity. 

 1  1 

A statement highlighting that the 
issue of continuity of civilization, 
many stemming from the realities 
of the most important and 
foremost religious values 
stemming from the spirit of the 
Islamic religion. 

 1  1 

Problems emerged first proposed in the application, and the 

percentage of reality and the possibility of the application of these 
proposals are (87.5%). 
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Table (23): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

P
er

ce
p

ti
o

n
 o

f 
th

e 
co

n
te

n
t 

o
f 

th
e 

h
er

it
a

g
e 

a
rc

h
it

ec
tu

re
. 

 
Support the work of scientific 
research in the fields of 
heritage content in local 
architecture, to expand the 
circle of public perception 
and specialist for the contents 
and values. 

1  1 

Support the work of 
architectural design, which 
simulates the values and 
content of local heritage 
character of contemporary 
creative and pioneering. 

1  1 

Interest in the work of 
contemporary architecture, 
which take into account the 
content and heritage values, 
media, research, and dwell in 
the analysis of aspects of 
creativity and aesthetic 
career, comes this attention 
through media coverage, 
research and academic. 

 1 0.5- 0.5 

Problems emerged in the third proposed application and the 
percentage of reality and the possibility of the application of these 

proposals are (83.33%). 
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Table (24): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

S
tr

u
ct

u
ra

l 
S

y
st

em
s 

D
ev

el
o

p
m

en
t.

 

 

Support research and studies, 
aimed to develop the local 
construction systems, and studies 
related to new materials could be 
made to the local construction 
sector. 

1  1 

Supporting the use of new 
structural systems in the local 
architecture, such as the use of 
prefabricated modular buildings 
for the rapid creation and reduce 
construction costs. 

1 0.5- 0.5 

The use of structural systems to 
study scientific and daring to 
embody the values of wonder and 
amazement. 

 1 0.5- 0.5 

Systems to reflect the 
construction progress and 
development in the use of 
contemporary materials and raw 
materials, and creativity in 
finding inner emptiness 
configurations and design 
elements. 

 1  1 

Structural systems to achieve 
goals and objectives and 
functional and formative. 

 1  1 

Problematic application appeared in the proposed second and third 
and the percentage of reality and the possibility of the application of 

these proposals are (80%). 
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Table (25): summary and evaluation of the proposed revival of heritage 
values in Contemporary domestic architecture. 

The proposed 
 recommendations 

Applicability Problematic 
application 

Realistic 
indicators 

T
h

e 
d

ev
el

o
p

m
en

t 
o

f 
en

v
ir

o
n

m
en

ta
l 

d
es

ig
n

. 

 

Encourage architects to 
implement environmental design 
methods in their projects. 

1  1 

The application of the concept of 
environmental processors on 
several levels, planning and 
design, and interior design and its 
components. 

1  1 

Organize architectural 
competitions and the allocation 
of awards for architectural works 
and theses that adopt the 
processors environmental values 
in design. 

 1  1 

Study and analysis of the 
environmental performance of 
existing buildings in order to 
stand on the level of 
performance, and rectify errors 
valuable architectural designs for 
the future. 

 1  1 

put special requirements by the 
competent authorities for the 
adoption of engineering plans, 
that include engineering plans for 
construction projects, public and 
private minimal environmental 
study. 

 1  1 

Computerized modeling and 
environmental programs for the 
analysis of architectural design, 
and training sessions to get to 
know these programs and the 
method of modeling and analysis. 

 1  1 

Organizing meetings and 
conferences, and publish the 
results of studies on the thinking 
apply processors environmental 
value in architectural design 

 1  1 

The percentage, the reality and the possibility of the application, these 
proposals are (100%). 
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The table (26), include realistic self-assessment of bio-proposal, and the 

overall themes that have been covered in the proposal to revive the 
architectural heritage values in the contemporary local  architecture  

of Gaza City. 
 

Table (26): Summary of self-assessment and the overall possibility of 
applying the proposed revival of traditional values in contemporary local 
architecture. 

 

Proposed themes  

Number of 
possible 

proposals 
Application 

The number 
of proposals 
problematic 
application 

Percentage 
realistic 

indicators 
application% 

Academic and research theme. 6 5 77.27 

Community and humanitarian 

theme. 
4 1 90 

Public awareness of the concepts 
of heritage, authenticity and 
contemporary. 

2 1 83.33 

Architectural formation. 3 - 100 

Employment of construction 
materials, and construction 
techniques. 

4 - 100 

Training of cadres. 3 1 87.5 

Media. 3 - 100 

Understand the spirit of the era, 
and global openness. 

1 2 66.7 

civilization continuity. 3 1 87.5 

Perception of the content of the 
heritage architecture. 

2 1 83.33 

Structural Systems 
Development. 

3 2 80 

The development of 
environmental design. 

7 - 100 

General percentage for the proposed realistic 87.97% 
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1.13 Results and recommendations: 
1.13.1 Search results related to the objectives of: 
 
1- Represents the traditional model architecture and historical experience, 
reflected the many architectural values, making it a culturally authentic 
reference for building and find the identity of Architectural and Urban 
contemporary. 
 
2-Containing architectural heritage substance optical properties 
characteristic, represented by the elements of architectural visual, was 
formed based on the values and contents, contributed to the formation and 
composition of its elements, to see the functional and aesthetic, social, 
cultural, economic, and look integrated to the circumstances of local 
communities, and potential Special. 
 
3- An urban and architectural character of  Palestine, a natural extension of 
a regional nature, geographically, historically extension, as part of the 
historical and cultural fabric Arab and Muslim, and Christian. 
 
4-The concepts and ideas of heritage architecture, based on the 
circumstances and the potential of contemporary, and took into account a 
number of criteria, and these criteria represented a valuable architectural 
heritage buildings characterized, and made it a model and civilized 
experience reflective of the spirit of its age, intellectually, physically and 
spiritually. 
 
5-Through a review of some of the features of the local architecture and 
construction for the city of Gaza and its sector, the study concluded 
influenced by the trends local architectural character of regional and global, 
and personal tendency to overwhelm architect or owner in the form of the 
general composition of architectural form and space. 
 
6-The experiment architectural and urban contemporary, state of openness 
Per experiences and ideas and initiatives, and exploit the possibilities of 
contemporary, which shows the urgent need for framing and codifying 
those experiences toward the aims, to express sincere about the reality of 
the thought and the history and authenticity of the community, within the 
conditions and possibilities of the age. 
 
7-Did not take into account the local architectural thought and 
contemporary art, the principles of sustainability and environmental design 
basics, through the design process or urban planning, and keeps interest 
margin ideology and principles of sustainability, within the research and 
academic side more than the practical side. 
 



 34 

8-The many architectural heritage values, moral and spiritual state fixed, 
religious values of the social and cultural rights, in spite of all the variables 
of the age, but the methods of architectural composition, visual and 
architectural elements can be changed based on the variables of age, 
material and human potential. 
 
9-Achieving the goal of the study was based on several indicators, the most 
important views of a number of specialists architects, academics, and 
practitioners of design and architectural planning, based on the analysis of 
the results of the dialogues and consensus, and discharged drawings 
graphic, right down to determine the order of indicators to measure the 
planning and design, the consensus by respondents for interviews, to be 
considered indicators measure for the application of local architectural 
heritage values in contemporary architecture. 
 
10-Achieving the goal of the study was through the formulation of a 
proposal practical and realistic, to bring together the values of architectural 
heritage, the spirit and the potential of the times, to be dropped 
recommendations of this proposal on the reality of urban and architectural 
heritage of the city of Gaza and its sector, where he proposed to the stage 
of self-evaluation, and the degree of influence of its recommendations, and 
the extent of realism and suitability of reality and local conditions. 
 
1.13.2 Results related to the research question: 
 
-Scientific and intellectual values, pop-cultural values. 
- Social and human values and psychological. 
- Marveling values and symbolism, emanating from the emotional values. 
- The political and cultural values. 
- Economic values and functional values. 
- Environmental values, emanating from the functional values. 
 
1.13.3 Search results related to the hypothesis: 
As a result, general and final concerning the presumption of research, the 
study found directly and uncertain, the possibility of reviving the values 
architectural heritage in the local architecture contemporary , using the 
methods and ideas , techniques and spirit of the age , the production of 
building a creative based on the principle of integration of authenticity with 
contemporary life , and maintain the continuity of civilization, and this 
outcome is the result of realistic and logical, and to prove to the health of 
the premise of the research, through the recommendations of the proposal 
to revive the values architectural heritage , in the contemporary architecture 
of the city of Gaza and the sector , and through the cover proposed several 
dimensions , addressed a number of indicators of measurement planning 
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and design , has been reached with the priorities of measurement in the 
application of values architectural heritage , through the views and opinions 
of the architects of the respondents for personal interviews. 
 
1.13.4 Results relating to analyze the views of personal interviews, and 
case study analysis, and proposed the revival of the architectural 
heritage values: 
 
General result, arranged benchmarking study planning and design, 
according to the priorities of mind indicators for the application of the 
values of local traditional architecture, contemporary local architecture, 
based on the results and data from the views of professionals, architects, 
academics, architects and workers in the public and private institutions. 
 
1.13.5 Results relating to case study analysis. 
 
 planning indicators, address and analyze the extent to which the 

overall planning of the site to the standards and values of 
traditional urban planning: 

 
- No formation of the overall planning of the project, on the basis of the 
 value of diversity within unity in planning. 
 
- The project site appropriate economic aspects, to take into account the 
ease of providing services, and in that index to achieve an economic value 
to the project. 
 

-The project was not planning an addition in line with the urban 
environment, which is called for in the Islamic heritage and secured in the 
preservation of resources, and the formation of reactive fabric with Urban 
area. 
 
- Written the streets straight, and interconnected solution is visible on the 
idea of neighborhood planning. 
 
The idea of highlighting interfaces and cover the streets of the concepts and 
values of traditional architecture, which is not implemented in the 
formation of the streets in the neighborhood. 
 
- And the road network services available, and take into account to a large 
extent the concepts and values of traditional architecture in the planning. 
 
- Requirements and religious values and health are available by far in the 
planning of the project. 
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 Design indicators, address and analyze the extent to which the 

design standards and values of traditional architecture: 
 
-The presence of neighboring and adjacent entrances, constitutes a 
violation of the spirit of the principle of privacy, and this violates the social 
values of traditional architecture. 
 
-The idea of privacy and a weak opening on the inside in the design of 
residential units, which is a break of the values upon which the social 
heritage architecture. 
 

-Typical in the design of the housing unit, and the lack of space for the 
reception of guests, and family activities design makes a minor hand to 
meet the social and functional requirements. 
 
-The idea of forming a simple and economical, but it could use some raw 
materials and components, which indicates the style of traditional 
architecture in achieving the aesthetics of the rhythm and abstraction. 
 
-The design did not take into account the diversity of tastes of the 
population, which led to an imbalance unit optical gradually with the 
process of self-construction and vertical expansion. 
 
1.13.6 Results relating proposed the revival of the architectural 

heritage values: 
 
-Proposals and recommendations of the through bio proposed, is not just 
the personal opinions of the researcher is not applicable, but include a 
contemporary look to the views of a specialized group of elite academic 
and professional architectural architecture. 
 
-Reaching proposal to assess how realistic these proposals, through the 
possibility of their application to the reality of Architecture and Urbanism 
local, will also include summary over the positive impact of these 
proposals to improve the character of Architectural and Urban Gaza City, 
based on the measurement indicators that have been learned through the 
analysis of case study, for a project local housing, and the housing of the 
draft EU-funded and implemented by the UN Relief and Works Agency for 
refugees, and the theoretical presentation that has been through review of 
the concepts of heritage, tradition and modernity, architectural heritage 
values, and discuss various axes and paragraphs of the study. 
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-One of the main findings of a study by the proposed bio, discuss the 
possibility and the problem of the application, the recommendations 
proposed during the review of the form of tables, and the reference to the 
problems of the application of some of the proposals, and the reasons that 
hinder the application of these proposals on the local reality, and ways to 
overcome those problems. 
 
- The study of the results through the proposed bio, to the extent of the 
positive impact of the recommendations proposed, to promote the 
application of measurement indicators planning and design to embody the 
values of architectural heritage in the local architecture contemporary, and 
consequently find the identity and character of urban and architectural 
contemporary, the study pointed out through the tables, the extent to keep 
up with a proposal to revive the values Architecture heritage to the 
circumstances of the local reality, based on the measurement indicators that 
have been observed during the academic analysis of the situation, (the 
European housing project), and the opinions and analysis of trends through 
personal interviews. 
 

1.13.7 General results of the study: 
 
1- Considers many of the values architectural values authentic fixed, with a 
religious dimension, spiritual, social, and is committed stems from a 
commitment to emotional and moral motives instinctive, and a desire to 
reach the state of psychological balance, out of pride in the 
accomplishments of civilization, and a desire to continue these 
achievements. 
2- Affect global dynamics, productive, culturally and intellectually in the 
form of at least the face of the civilization of peoples participation in 
contemporary events, leading to weakness of the local nature of civilization 
her public face, in the form of local architectural production in particular. 
3- Affect changes and technological developments in general, changes and 
developments in the construction sector, in particular, on the shape and the 
vacuum architectural output, also affect the attitudes and concerns of the 
people, and the way of living, in the form and quality of buildings, 
contemporary, and the shape and composition of the vacuum and 
architectural components. 
4- Many of the architectural heritage values, can be considered functional 
criteria, such as environmental processors, and are subject to the 
recruitment, development and re-embodied in contemporary architecture. 
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5- The possibility of embodiment of many of the values architectural 
heritage aesthetic, without the cost of economic excess, or effort, time, or 
experience an architectural and structural non-traditional or high-tech, such 
as the aesthetic values of the proportions and proportionality, rhythm and 
abstraction and dicing, and through the realization of those values, and 
taken into account during the development phase of architectural design 
ideas. 
6- The application of the embodiment of the architectural heritage values in 
contemporary local architecture, it is necessary to take the platform and the 
context of the natural evolution in the wheel of development and cultural 
change, and do not require revival ideas for marketing mechanisms and 
opportunities to contemporary societies. 
 
1.13.8 The recommendations: 
 
1- support researchers at the postgraduate level, for further study and 
research, to find the identity and nature of urban and local architectural 
contemporary, and in-depth to find ideas and practical solutions, to take 
advantage of values architecture embodied in the architectural heritage, to 
see contemporary, intellectually and physically. 
2 - Support for Urban and Architectural Studies, specialized research in the 
architectural values of the architectural heritage, in particular, the studies 
on the heritage values in general. 
3- directing local universities and Engineers Association, and the 
competent authorities and interest, to prepare a guide my design, 
demonstrates the values architecture embodied in the architectural heritage, 
explains the standards and methods, which they can, apply the values of 
architectural heritage in the local architecture contemporary, to improve the 
physical character and architectural community. 
4 - Create a specialized architectural unit through local universities and 
colleges, concerned with studies and research activities, and issuing 
bulletins and determinants and standards to improve the physical character 
and contemporary architecture, based on the idea of reviving the 
architectural heritage values in contemporary domestic architecture. 
5 - adopt and study a proposal to revive the values architectural heritage, 
which concluded its study, the dimensions of a full, being a form of vision 
of an integrated and comprehensive to lay the foundation of intellectual and 
realistic and practical, to contribute to the development of plans and 
mechanisms to implement the recommendations, in line with the conditions 
and local realities. 
6 - directing Engineers Association and stakeholders with competence and 
interest, to enact legislation and laws governing, for planning and 
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architectural design, to contribute to a project new architectural identity and 
the nature of urban and architectural Local contemporary, reflects the 
cultural identity of the community, within an integrated vision, according 
to what is stated in the proposed bio, who concluded his study. 
7- to adopt the recommendations of the proposed bio-integrated package, 
noting the portability and flexibility of the proposed research efforts, and 
the addition and revision, according to the variables and the general 
conditions of the reality of the society. 
8 - creating and establishing centers and local institutions concerned, to 
develop perceptions architectural planning and design a comprehensive and 
integrated, new architectural projects, on the basis of taking into account 
the application of standards of architectural heritage values, and realistic 
local conditions and potential contemporary. 
9 - applying the concepts of sustainability in urban planning, architectural 
design, the study of the application of the processors environmental values 
in contemporary architecture. 
10- to benefit from regional experiences, and to revive the global 
architectural heritage, and an in-depth study of those experiences to avoid 
mistakes, and work on the application and development of the reasons for 
their success on the local reality, in line with local conditions. 
11 - allocation of incentive awards and discretion, for architectural works 
that make up the leading creative contemporary models, and functionally , 
formation and embody the authentic architectural values, contemporary 
vision. 
12 - Directing the stakeholders and with competence and interest, to put 
projects new architecture, as projects new housing, and construction 
projects of public buildings, in the form of competitions architectural open, 
and encouragement within the terms of the contest on the application of 
values architectural heritage in the planning and design of these projects. 
13 - Focus on courses architectural specialist, which deals with ideas to 
revive the values architectural heritage, through undergraduate, both 
quantitatively and qualitatively, to demonstrate the importance of the 
embodiment of those values in contemporary architecture, the goal of 
creating the identity and character of urban and architectural contemporary, 
reflects the cultural heritage of the community. 
14 - Focus Media, and through conferences and seminars on aspects of the 
importance of architectural heritage values, in the context of improving the 
physical character of contemporary domestic architecture. 
15 - Provide ongoing hard work and support, for all individuals and bodies 
concerned with ideology and application of architectural heritage values, in 
contemporary architectural works. 
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16 - Develop a comprehensive and integrated, to educate and promote the 
spirit of belonging, of history, culture and heritage, through the curriculum, 
to make it easier in the future to accept ideas revival destruction, and to 
find the identity of the community cultural contemporary, in the midst of 
global variables cultural, intellectual, political and economic. 
17- the establishment of an inclusive, gathering all the bodies and 
governmental and non-governmental organizations, concerned with urban 
planning and architectural design, to develop a comprehensive vision, and 
prioritize the rehabilitation and shape the identity and physical character 
and contemporary architecture. 
18- encourage studies and research on, the latest techniques and technology 
building and construction, and the latest findings of his knowledge of the 
use of raw materials, building materials, and issuing bulletins and results 
rotating those studies, in the form of criteria and parameters and 
specifications of public and private, contribute to the guidance of 
architects, to the latest developments in contemporary this important sector 
of the construction process and reconstruction. 
19 - to enrich future studies, can be found indicators planning and design 
local application of values architectural heritage, other than those reached 
by her study were received in the search, such as values and indicators of 
renewable energy use in architecture, as the value of functional and 
environmental, or doing more interviews, and view the find the form of 
workshops, seminars and access to scientific conferences, dealing with bio 
thought of the architectural heritage values. 
20 - The study concluded the drafting of a proposed bio , in the form of 
recommendations designed to improve the physical character and local 
architectural contemporary, to find the identity of a civilized contemporary, 
this proposal contains a multi-dimensional and integrated, in the form of a 
plan to address the problems Urban and Architecture , where addressed 
these dimensions aspect of physical or moral , to come out proposed a 
vision integrated and comprehensive , to revive the values of the 
architectural heritage of the city of Gaza and the sector , so this proposal 
can study and eating and develop , within the prospective studies , dealing 
with the field of restoration of the values architectural heritage , as can 
bodies and governmental and private institutions , adoption of the proposed 
bio , development and study in order to work to implement its 
recommendations, to find ways to produce contemporary architecture in the 
spirit of authenticity and heritage. 

 


