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 ولكنھ الباقیة، واآلثار التاریخیة المعالم علي فقط یقتصر ال االسالمى التراث ان
ً  یشمل  یستمد نتائجھا ومن ، الوظیفة عم المتفاعلة والجمالیة الروحانیة النواحي ایضا

 العائدیة صفة ویكتسب ، المعاصرة والتخطیط التصمیم عملیات الحضاري العمران
 تنشر بواسطتھا التي المستمرة التاریخیة العملیة ھو التراث ان حیث الحضاریة،

 انھ حیث الوقت بمرور المجتمع وتدخل وتتكرر الجدیدة والسلوكیات والنظم األفكار
ً  یشمل بل فقط المادي الجانب علي ریقتص ال .  والثقافي الروحي المیراث ایضا

 من ناتجة مبتكرة جدیدة تكوینات عن یبحث االسالمیة والعمارة الفن في فالمصمم
 الطبیعة بمحاكاة یقوم فال، الھندسیة األشكال مزاوجة أو الزوایا قواطع وتشابك توالد

 صیاغة في جدید من تركیبھا یعید یةأول عناصر إلى ویفككھا عناصرھا یتناول بل
 المتمثلة حركتھا عن ویبحث مادیتھا من بدالً  الموجودات روح عن یبحث. عذبة

ولقد أتیح المجال أمام المصممین والمعماریین إلى إبداعات  ، ثباتھا من بدالً  بإیقاعھا
الید جدیدة بعضھا مستوحي من تقالید الفن االسالمي القدیم وبعضھا مستوحى من التق

الذي اھتم بالتناظر والتناسب واإلفراط . المحلیة وأكثرھا مطابق لمفھوم الفن الحدیث
وھذا ما یحاول البحث . في التشكیل النحتي والزخرفي كتركیبة جمالیة للكتلة الھندسیة

التأكید علیھ في تكوین وحدة تجمع بین صفات وجمالیات العمارة الحدیثة وأسالیب 
العمارة اإلسالمیة التي یحكمھا فكر ورؤیة تبعد عن النقل  وتقنیات وخصائص زجاج

بل تعدت ذلك إلى آفاق في الفكر والتجرید المحمل بثقافة ورؤیة حضاریة . الطبیعي
  .إسالمیة في الحس والمضمون ، ونخص بالذكر العمارة الزجاجیة بالجزیرة العربیة 

  :مشكــلة البحـث
لتكنولوجیا واالبداع  وعالقتھما بالتراث عدم وجود منھجیة  واضحة لتفعیل دور ا

  .االسالمى لتحدید اثره علي العمارة الزجاجیة للجزیرة العربیة
  : ھدف البحــث

التوصل إلى بناء منھجي واضح في تفعیل التكنولوجیا المتقدمة للتأكید على  - ١
  .االبداع  في تصمیم العمارة االسالمیة الزجاجیة

ن بین االمم والشعوب في سبیل صیانة التراث لتأكید علي ضرورة التعاو - ٢
والحفاظ علي األصالة والحرص علي استمرار وتواصل حلقات النشاط البشري دون 

  .اندثار او انقراض 
                                                             

 أستاذ مساعد بكلیة الفنون التطبیقیة ـ  قسم الزجاج ـ  جامعة حلوان 
 بكلیة الفنون التطبیقیة ـ  قسم الزجاج ـ  جامعة حلوان مدرس 
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كانت الجزیرة تعیش حیاة من الفوضى والھلع والخوف ، ثم جاء توطین البدو التى 
، ثم العقیدة  كانت اول الخطوات علي الطریق في اقامة مجتمع عصري متطور

اإلیمانیة الراسخة حیث كانت السبب الرئیسي في ھذا النجاح في تحقیق نھضتھا في 
  .جمیع المجاالت 

دینیة وعسكریة : ویمكن القول ان عملیة التوطین كانت تھدف الي عدة غایات 
  .واجتماعیة واقتصادیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطیطي یوضح عملیة التوطین في شبھ الجزیرة)  ١( شكل 
ً في تقویة دوافع التوطین ، :  دوافع دینیة  - أ  ً مھما حیث لعب العامل الدینى دورا

حیث تمكن العلماء من تعلیم المستقرین الجدد بأن االسالم یقتضي العمل بشرائعھ 
 .نھ وأداء أركا

حیث استوطن البدو الجزیرة مما ادى الي التخلص من الصراع  : دوافع عسكریة  -ب 
بین القبائل من جھة وتسخیرھم للمساھمة في مجاالت التوحید والبناء من جھة 

 .اخرى 
التخلص من العادات الموروثة في الغزو والكسب عن طریق  : دوافع اجتماعیة  -ج 

سئولیة المواطنة وتغرس في نفسھ حب السلب مما یجعل البدوي یشعر بم
 .االستقرار ، وإطاعة تعالیم االسالم في االخالص للجماعة وتضامنھا 

محاربة روح الكسل واالتكال بین سكان الھجر الذین تصور :  دوافع اقتصادیة  - د 
بعضھم ان الزراعة والتجارة والحرف الصناعیة عمال یتنافي وروح الفروسیة 

ن دورھم من حث الناس علي العمل واالكتساب من عمل الید وتقالیدھا ولھذا كا
ً لحیاة افضل وفق  حیث ان االسالم ال یعنى الفقر وانما یعنى العمل الشریف تطلعا

  .في ذلك القرآن الكریم وسنة رسولھتعالیم االسالم یحكمھم 
  - :التراث كقیمة جمالیة وابداعیة 

میالد العمل الفنى او المعماري ، وتعتمد  القیمة الجمالیة والمعماریة ھي قیمة تولد مع
 ً علي اضافة البعد الغیر مادي للعمل المعماري كفلسفة او فكرة ، وترتبط ارتباطا
ً بالطابع العام والقدرات االبداعیة والتصمیمیة المتفردة وقد تتوازى مع القیمة  وثیقا

 



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٩١١ 
 

لیة واالبداعیة علي التاریخیة، ومن ھنا ظھر اھم االعتبارات التى تؤكد القیمة الجما
  -:النحو التالي

  ذو خصائص معینة لمعماري عالمى ً ً بارزا ً فنیا  .ان یمثل المبنى عمال
  ان تتجلى في العمل مالمح االبداع واالبتكار والتشكیل المتمیز. 
  ان یعكس المبنى ثقافة المجتمع والطابع المحلي المتمیز بعناصره من مفردات

 .وتشكیل
 مبنى عالقة متمیزة مع المكان فیمثل اضافة للمحتوى الذي یولد فیھ ان یحقق ال

 .سواء كانت البیئة المحیطة بھ طبیعیة او صناعیة 
  ً ً محددا ً معماریا " المبانى التى تتضح فیھا المفردات والعالقات التى تجسد طرازا

 ....."حدیث ، –كالسیكى 
 جاه الفن الحدیث المبانى التى تمثل موضة ظھرت ثم اختفت مثل ات  

المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني التقلیدیة في منطقة 
  :الجزیرة العربیة 

یشكل الفكر المعماري ألي منطقة نتیجة مؤثرات بیئیة وتاریخیة وثقافیة واجتماعیة 
قد وتقنیة وجمالیة وغیرھا ، تساھم في تشكیل الطابع العام للبیئة العمرانیة المحلیة ، و

أثرت ھذه المكونات على الفكر المعماري لواجھات العمارة التقلیدیة في منطقة 
 :الجزیرة العربیة ، على النحو التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسم تخطیطي یوضح المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني التقلیدیة في )  ٢( شكل 
  منطقة الجزیرة العربیة

 ً   : المكون البیئي : أوال
ھي الظروف المحیطة التي تؤثر في الحیاة والنمو لكافة الكائنات من تضاریس 

ینة وما علیھا من نبات وإنسان   كما ویؤثر المناخ المحلي لكل منطقة عمرانیة متبا
  . في تشكیل وتحدید طابعھا ومظھر تشكیلھا الطبیعي والعمراني 
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فمثال غیاب الفناء الداخلي كمنظم للحرارة والتھویة واإلضاءة في المنزل التقلیدي 
وافذ واسعة قد تشمل كامل واجھة ادى إلى أن تتجھ المنازل إلى الخارج فتفتح علیھ بن

الطابق الواحد في كثیر من األحیان وقد استخدمت الرواشین والشیش لتغطیة النوافذ 
، ویعتبر ھذا العنصر المعماري من أبرز سمات واجھات العمارة ) المشربیات(

التقلیدیة في مدن الحجاز والجزیرة العربیة باكملھا وأصدقھا تعبیرا عن تأقلم وتكییف 
یة لتكوین المعماري للمنزل مع الظروف المناخیة مع المحافظة على القیم الدینا

، كما أنھا تعمل على تلطیف درجة حرارة الھواء واالجتماعیة للمجتمع اإلسالمي
النافذة وتوفیر التھویة المناسبة واإلضاءة الطبیعیة للفراغات الداخلیة وحمایتھا من 

  .قوة اإلبھار  واألشعة المنعكسة 
  :المكون التاریخي : ثانیاً 

الجزیرة العربیة كانت مھد لحضارات بائدة ذكرت في القرآن الكریم وبظھور  
اإلسالم تالشى تأثیر الحضارات المختلفة لیحل محلھا تأثیر موحد ھو تأثیر الحضارة 
اإلسالمیة التي كان لھا الفضل األكبر في صھر متناقضات المنطقة العربیة 

یة في بوتقة واحدة ، ومن خالل الخلفیة التاریخیة للمدن یمكن الحضاریة واللغو
التعرف على الفترات الحضاریة الھامة التي غرست جذورھا القویة في مقوماتھا ، 
أما فترة االزدھار فتشمل صدر اإلسالم ابتدأ من البعثة النبویة وحتى نھایة دولة بني 

روات في ھذا العھد عن طریق ھـ ، والعھد األموي فقد تضخمت الث ١٣٢أمیة عام 
األموال التي كانت تضرب البالد المفتوحة ، فزاد النشاط التجاري  وھذا التواصل 
التاریخي الحضاري یفسر لنا  تنوع المفردات التشكیلیة في واجھات العمارة التقلیدیة 

  . في منطقة الجزیرة العربیة وتبین طرزھا المعماریة
  : المكون الثقافي : ثالثاً 

الثقافة من صنع اإلنسان بما قام بھ من جھد "ذكر ابن خلدون في مقدمتھ من أن ی
، و حاجاتھ في بیئتھ حتى یعیش لیسد بھ النقص من طبیعتھ األولى وفكر ونشاط

  " .معیشة عامرة وزاخرة باألدوات والمصانع 
التي أقرھا  التركیبة األساسیة أو اإلجمالیة لألفكار واألشیاء المادیة: ومفھوم الثقافة 

مجتمع أو جماعة ما من أجل استمراریة حیاتھم الجماعیة ، فقد تأثرت دول الجزیرة 
العربیة في بعض عناصرھا بالمؤثرات الخارجیة نتیجة االتصال المستمر مع العالم 
الخارجي لفترات طویلة ونتیجة الستقرار كثیر من الجالیات اإلسالمیة بھا ومن بینھم 

نجارة والحفر على رف والعمال المھرة في البناء والتبییض والكثیر من أصحاب الح
، مما أدى إلى تطعیم العناصر المعماریة المحلیة بأسالیب العمل الخشب وغیر ذلك

، فظھرت بالشكل المالئم قلیدیة نتاج االحتیاجات الثقافیةوقد كانت البیئة الت.  الوافدة 
  .لحیاتھم وأخذت تنمو وفق مفھوم ثقافي حاكم 
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  :المكون االجتماعي : رابعاً 
یقوم المكون االجتماعي بدور كبیر في تشكیل الفكر المعماري ألي منطقة ، فأي  

تأثیر على المالمح االجتماعیة ، حتما سیؤثر على مالمح العمارة للمنطقة ، وتتجلى 
التحوالت االجتماعیة في التصمیم المعماري بصورة أكثر وضوحا في الواجھات 

یة للمباني، ففي البیئة التقلیدیة یعد تشابھ المباني دلیل على وحدة المجتمع الخارج
ن أفراد القریة ككل كما تظھر آثار انعكاس القیم الدینیة على العالقات بی. وترابطھ

، فال یضر أحد جاره وال یكشف خصوصیتھ وال یتعدى على ملكیات وبین الجیران
 اب المنازل ، فاستخدمت الرواشین فياآلخرین، ویالحظ ذلك في عدم تقابل أبو

، لتحجب أنظار المارة دون أن تحجب أنظار األسرة إلى الخارج ، تغطیة الفتحات
كما أن الرواشین في وضعیتھا مصنعة بحیث تستعمل للجلوس ، فقد كانت توضع 
بارزة إلى الخارج لتزید من مساحة لغة الحوار بین الجیران وبالتالي زیادة الروابط 

  .تماعیة االج
  " :والتكنولوجي  العلمي التطور" المكون التقني : خامساً 

وھي أسالیب البناء المتبعة والمستخدمة في تشیید المباني ، ومدى استغاللھا في  
سبیل إنشاء عمارة متوافقة بیئیا وثقافیا واجتماعیا ، وتمتاز عمارة المباني التقلیدیة في 

اسبة لبناء الحوائط واألسقف فلقد اھتمت باستخدام الجزیرة العربیة باستخدام مواد من
مواد ردیئة للتوصیل الحراري كالطوب واللبن واألحجار في الحوائط والطین 
واألخشاب وسعف النخیل في األسقف ، كما تھدف تقنیة الرواشین إلى توفیر التھویة 

ر بالذكر واإلضاءة باإلضافة الى توفیر الخصوصیة للعائلة في نفس الوقت ، والجدی
أن جمیع مواد البناء المستخدمة في تشیید المباني ھي مواد محلیة من موارد البیئة 

قلیدیة والبیئة الطبیعیة الطبیعیة المحلیة، وھذا یزید من التجانس الكبیر بین العمارة الت
، عالوة على توافق المكونات التقنیة مع المكونات الثقافیة واالجتماعیة ، المحلیة
إنساني محترم دون طغیان النواحي  ذي أدى إلى صنع عمارة وظیفیة بمقیاساألمر ال

 مقاومتھا یمكن ال كبیرة بقوة یسیر والتكنولوجي العلمي وألن التطور. المادیة علیھا 
 التقدم مسار فصل یستوجب األمر لإلنسان ، فإن والمعنویة اإلنسانیة بالمقومات

 والتكنولوجي فالتقدم العلمي ، والمعنویة اإلنسانیة المقومات مجال عن التكنولوجي
 أھم وھذه المتطورة ونظریاتھا اإلنشاءات وعناصر مواد في یظھر البناء في

 العلمي بالتقدم الحضاري التراث لربط محاولتھ في المعماري یواجھھا المشاكل التي
  المعاصرة العمارة بناء في

  :المكون الجمالي : سادساً 
التقلیدیة في عمارة الجزیرة العربیة بجمالیة التشكیل  تتمیز واجھات المباني 

المعماري وبالرغم من ضخامة المبنى إال أنھا تتسم ببساطة التعبیر المعماري ، كما 
تمیزت بالمفردات المعماریة والزخرفیة الغنیة والممیزة عن باقي المدن ، فنجد 

الشبكیة سواء بالحفر أو  النقوش الخشبیة ذات التفاصیل المعقدة والحلیات واألفاریز
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           ، والنھایات الممیزة للمبنى غ ومشغوالت الحدید وأعمال البیاضالتفری
والعقود المختلفة فضال عن الشیش أو السواتر الخشبیة المتشابكة ) عرائس السماء(

ات ، وأھم ما تمیزت بھ ھذه الواجھمروحیة والشرفات البارزة المدورةوالنوافذ ال
، والتي تشمل على أعمال الحفر الغنیة بالتفاصیل والشرفات المحالة بستائر الرواشین

، ویقترن ذلك بوجود الباب الرئیسي للمنزل شب المشغولة ذات الزخارف البدیعةالخ
المصنوع من الخشب بعقود مستدیرة وتجانس فرید بین الحلیات الجصیة وفن النحت 

ة رائعة ، وینتھي المنزل في دوره على الخشب في خطوط ھندسیة أو نباتیة زخرفی
وھي ذات أشكال ھندسیة ) الشوابیر (العلوي بسترة أو دورة مبنیة من الطوب الملون 

  .تكسب الواجھة جماال ممیزا 
مظاھر انعكاس البیئة الطبیعیة لشبھ الجزیرة العربیة علي االنسان العربي ومن ثم 

  :علي شكل االبداع المعماري 
 الھیكل  –توزیع عناصر المدینة "  عة االرض علي التخطیطمظاھر انعكاس طبی

 "مالمح تجسیم المدینة المعماریة  –نوعیة المدینة  –التخطیطي 
 التعبیر  –اختیار مواد البناء "  مظاھر انعكاس طبیعة االرض علي العمارة

 " .االرتفاعات  –اتجاه الفتحات  - المعماري لحركة االنسان في المبنى
 مسلك االنسان ونظام حیاتھ "  عكاس الموقع الجغرافي علي المدینةمظاھر ان– 

 ".االمكانیات االقتصادیة للمنطقة  –المناخ 
 ارتفاع  –شبكات الطرق "  مظاھر انعكاس العوامل المناخیة علي تخطیط المدینة

 "كثافة البناء  –المبانى 
 ت المعماریة التى تساعد المعالجا"  مظاھر انعكاس العوامل المناخیة علي العمارة

المعالجات المفتوحة  –علي توجیھ حركة الھواء او الحمایة من اشعة الشمس 
ً  –والمقفولة في التصمیم المعماري  ً او اصطناعیا  –معالجات الفتحات طبیعیا
 ً   ".استعمال مواد البناء المناسبة مناخیا

 عملیات  –الثقافة "  ربيمظاھر انعكاس مقومات البیئة الطبیعیة علي االنسان الع
تكوین التجمعات السكانیة والمدن  –التقییم للعناصر المعماریة ومبادئ التصمیم 

 ".العربیة 
  
  
  
  
  
  
  
 



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٩١٥ 
 

  القیم المعماریة المستخلصة من العمارة في منطقة الجزیرة العربیة
  الشكل  الوصف  المعماریة القیمة  م
تلقائیة التعبیر  .١

للعناصر 
  المعماریة

تشكیل العام للمباني التقلیدیة یعكس ال
وظائف تلك المباني وذلك دون 
االرتباط المسبق باعتبارات تشكیلیة 
أو معماریة معینة ؛ لـذلك ظھـرت 
التـشكیالت المعماریة في العمارة 
التقلیدیة لدول الجزیرة العربیة تلقائیة 

     واضحة بدون تكلف
الرواشین في العمارة 
التقلیدیة القدیمة لدول 

  الجزیرة

  الرواشین في الكویت

التباین بین  .٢
المسطحات 

المقفلة 
  والمفتوحة

یظھر التباین بین المسطحات المقفلة 
والفتحات نتیجة لطبیعة وطرق 

ى مواد اإلنشاء التي كانت تعتمد عل
؛ األمر الذي البناء المحلیة مثل الحجر

 ً ً  أعطـى معظـم الفتحات اتجاھا طولیا
   وأوجد العقود لتغطیة الفتحات الكبیرة

صراحة التعبیر  .٣
  اإلنشائي

یظھر التعبیر المعماري للعناصر 
بوضوح خاصة في المبـاني اإلنشائیة 
؛ حیث تظھر أعتاب الفتحات الـسكنیة

والكوابیل الحاملة للرواشین معبرة 
عـن صـراحة اإلنشاء وبنفس التعبیر 

ئیة للمباني ، تظھر األكتاف اإلنشا
  . وكـذلك في طـرق التسقیف وغیرھا

تجانس عناصر  .٤
  تشكیل الواجھة

یظھر التجانس في التعبیر المعماري 
للواجھات في العمارة التقلیدیة وأغلب 

لتجانس في واجھات ما یظھر ھذا ا
، كما یظھر في المباني العامة

واجھات المباني السكنیة التي تعكس 
ین مجموعة من خلفھا حركة متصلة ب

   المـستویات األفقیـة للعناصر المختلفة
یعتبر تكامل الفراغات وتداخالتھا من   تكامل الفراغات .٥

أھم القیم التـصمیمیة للعمـارة التقلیدیة 
   . وخاصة في المباني السكنیة
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  القیم المعماریة المستخلصة من العمارة في منطقة الجزیرة العربیة) :  ١( جدول رقم 
خصائص التشكیل المعماري المؤثرة في تصمیم واجھات المباني المعماریة 

  :االسالمیة بدول الجزیرة العربیة
أن المعمارى المسلم قد اھتم بتصمیم الواجھات من ناحیة خاصیة اإلیقاع وھو دلیل 

في تصمیم عمارتھ سواء في " متكامال" على أن ھذا المعماري كان یمتلك فكرا
ّى ذلك في مفاھیم التصمیم  الواجھات الداخلیة أو الواجھات الخارجیة،  و قد تجل

 : میع تتمثل بـالمعماري باالسـتفادة مـن خاصیتین للتج
 .الخصائص البصریة المشتركة بین العناصر -١
 .التقارب -٢

التوجیھ إلى  .٦
  الداخل

یعبر توجیھ المباني إلى الداخل عن 
اعیة والظـروف طبیعة الحیاة االجتم

، وبذلك تظھر المناخیـة السائدة
لیدیة متالصقة لیس بینھا المباني التق

  . أي مسافات أو فراغات

  

 
تظھر المباني التقلیدیة 
متالصقة لیس بینھا أي 

مسافات أو فراغات ، كما 
  في العمارة في العراق

المواءمة مع  .٧
  المناخ

ً ظھور العناصر المع ماریة نجد أیضا
، فتعتبر التي تخدم الظروف المناخیة

الرواشین والمشربیات من العناصر 
التي تخدم الظروف المناخیة 

  . واالجتماعیة معا
التشكیالت  .٨

  الھندسیة
ندسیة في تظھر التشكیالت الھ

تكون التفاصیل المعماریة الدقیقة التي 
، وھي العناصـر المعماریة الكبیرة

تقسیمات ھندسیة متداخلة تستعمل في 
األجزاء المفرغة كما في الفتحات 
والنوافذ أو في األجزاء المقفلة كما 

  . في األبواب أو في األثـاث الداخلي

  
التشكیالت الھندسیة في 

  العمارة المكیة

اختلفت أسالیب البناء في العمارة   أسلوب البناء .٩
اإلسالمیة القدیمة باختالف البیئـة 

والصناعیة في كل قطر من  الطبیعیـة
، مما أوجد االختالفات أقطارھا

الواضحة في التعبیر المعماري في 
طار وإن كان یربط بینھا ھذه األق

وحدة حضاریة واحدة تتمثـل في 
  .السلوك االجتماعي والثقافي 
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وفي تصمیم الواجھات ذات الطابع االسالمي یتم مراعاة العدید من الصفات التي 
  :تحقق مواصفات الفن االسالمي والعمارة المعاصرة على حد سواء وھي

 المقیاس -١
 كانت وقد ، اإلنسان أبعاد وبین بانيالم بین النسبیة العالقة ھو اإلنساني المقیاس

 خاللھا من اإلنسان یشعر منطقیة عالقة السابقة العصور مدن العالقة في ھذه
 أنحاء كل في المستخدم اإلنساني اإلیقاع ھو التقلیدیة العمارة في والمقیاس باإلنتماء

ً  توافقیة عالقات یحدد ، والذي التكوینات  لمسلمالمعماري ا واعتمد  متمیزة ونسبا
 المعماریة الفضاءات تشكیل في ذلك أكان سواء إنتاج عمارتھ في اإلنساني المقیاس

  . مواد البناء إنتاج في أو الزخرفي التشكیل أو
  والتناسب النسب -٢

 تحقق بعضھا مع العناصر وعالقة العناصر، معظم في الذھبیة موجودة النسبة
 فجاءت ، البصري الناحیة من یدةج المبنى مع وعالقة العناصر التآلف و اإلنسجام
ً  التقلیدیة العمارة واجھات في التشكیل وتنظیم  متناسبة ً  بصریا   وحسیا

  اللونیة والتكوینات األلوان -٣
لعمارة  واللوني البصرى من االنطباع جزءاً  التقلیدي للمسكن اللونیة الظاھرة تشكل

 اآلجر، الجصو الحجر ( المستخدمة المواد طبیعة تعكس فھي ككل الجزیرة
 متدرج لوني تضاد التقلیدي البناء في المستخدمة الطبیعیة البناء ولمواد)  والخشب

 األسود إلى األبیض من األلوان متعددة فاألحجار ، مادة وأخرى بین أو ذاتھا للمادة
 في الدقة یؤكد مما والتناسق التناغم یحقق المستخدمة الطبیعیة البناء ولمواد

 الواجھات في ویؤكدة الجمال صفة یضفي الذي اللوني االنسجاملتحقیق  اختیارھا
 وكأنھا تظھر والتي . عامة الواجھات لمجموع والتكوین العمراني خاصة التقلیدیة

  .خاص طابع ذات واحدة فنیة لوحة
  والظل الضوء -٤

 ، المعماري التكوین إدراك من عبرھما نتمكن اللتان الوسیلتان ھما والظل الضوء
 أن المصمم ینوي التي الشخصیة یحدد الذي الدینامیكي المصدر ھو شمسفضوء ال

 للعملیة كنتاج تأتي ھامة جمالیة قیمة التقلیدیة في العمارة والظل وللضوء ، یعملھا
 سلوك في جمالیة كقیمة والظل المعماري المسلم  الضوء واستخدم ، التصمیمیة

 تشكیل في التنوع إلى عمد ، ولھذا التباین فروق لتحدید المعماریة الفضاءات تشكیل
 الزخرفي المعماري التشكیل لكتل وحدات وكذلك ، المعماریة والعناصر الكتل

 المشربیات مثل والمضافة  فالبروزات الوظیفیة الھیكلیة الزخرفیة ومفرداتھا
  .الجید  التباین تحقیق في تسھم وغیرھا، والمبردات
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  والتباین االنسجام -٥
 بالرغم التقلیدیة  العمارة لواجھات المعماري التشكیل والتباین في ماالنسجا یتحقق

 ،إال " ،الخشب ،الجص اآلجر األلوان متعددة حجارة"  المواد المستخدمة كثرة من
 منسجمة المستخدمة فالمواد ، عناصرھا صیاغة في الوحدة الواجھة تعكس أن

 الوحدة تحقق المعماریة روالعناص ، البعض بعضھا ومتوافقة مع البیئیة بطبیعتھا
  . والتنویع

  التكرار -٦
  وینقسم الى عدة انواع

وھو ابسط أنواع التكرار حیث ال تحتاج العناصر أن تكون متماثلة  :التكرار الخطي
  . وإنما یكفي أن تشترك بسـمة واحدة

  : التكرار االطرادي
 .منظمة بشكل متسلسل حسب الحجم .١
 .لقة ببعضھا بالتقارب والتشابھ في الشكلمنظمة بشكل عشوائي ولكن متع .٢
  .منظمة بطریقة شعاعیة .٣
ھو مجموعة منتظمة من الخطوط والمستویات والكتل والزخارف  اإلیقاع -٧

االیقاعیھ مثل  وااللوان التى تمثل العمل المعمارى وھناك عدة اشكال للمنظومھ
 .، اإلیقاع الخفيقاع االتجاھي، اإلییقاع الطبقي، اإل، اإلیقاع المتضاداإلیقاع المتغایر

ن األسالیب والخصائص  ة بمجموعة م رة العربی تمیزت العمارة اإلسالمیة  في الجزی
ن  توحاة م ة المس ارة الحدیث اج للعم میم الزج ویر تص ي تط ل عل ى تعم میمیة الت التص
ا  ة، كم التراث والخصائص االسالمیة ، والتي تمیزت بالعقالنیة والتقنیة العالیة المتقدم
د  أن الزجاج والحدید احتال مكانا أساسا ، ومع ذلك فإن القیم الجمالیة في العمارة لم تع
ى  عى إل رة تس ة ح ارات خارق ة البتك بحت نتیج ل أص بقة ب ة مس ة ثابت عة لرؤی خاض

اریین . تحقیق وظیفة العمارة وجمالھا من الداخل والخارج ولقد أتیح المجال أمام المعم
ا بع دیم وبعضھا مستوحى إلى إبداعات ال حصر لھ ن الق د الف ن تقالی ضھا مستوحي م

اظر والتناسب  تم بالتن ذي اھ من التقالید المحلیة وأكثرھا مطابق لمفھوم الفن الحدیث ال
ا  ي تتخللھ ة الھندسیة الت ة للكتل واإلفراط في التشكیل النحتي والزخرفي كتركیبة جمالی

وین الفتحات وأعطي الوظیفة والراحة واللون والزجاج اھت ارة لتك ي العم ً ف را ً كبی ا مام
ارة  ائص العم الیب وخص ة وأس ارة الحدیث ات العم فات وجمالی ین ص ع ب دة تجم وح

ي ي الروح ل الطبیع ن النق د ع ة تبتع دة ورؤی ر وعقی ا فك ي یحكمھ المیة الت ل . اإلس ب
ي  ة حضاریة إسالمیة ف ة ورؤی د المحمل بثقاف ي الفكر والتجری تعدت ذلك إلى آفاق ف

 . ونالحس والمضم
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ومما سبق یمكن عرض تحلیل لبعض المباني المعماریة الزجاجیة ذات الطابع 
االسالمي في الجزیرة العربیة حیث تظھر جوانب االبداع والتقنیة واثر الفنون 

  :االسالمیة علیھا 
  Burj el Dohaقطر  –برج الدوحة -١

  

نى
لمب

 با
ف

ری
لتع

ا
  

قع
مو

ال
  

 یقع بین وسط المدینة الجدید والجانب الشمالي من خلیج الدوحة
ري

عما
الم

  

  المعماري الفرنسي جان نوفیل
Jean Nouvel) ( 

فة
ظی

الو
  

 فندق ومكاتب واول حدیقة عامودیة

عاد
ألب

ا
  

  متر ٢٣٠من  أرتفاعھ البالغ أكثر: ارتفاعھ الكلى 



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٩٢٠ 
 

ري
عبی

الت
ب 

جان
ال

  
    

میة
صمی

الت
رة 

لفك
ا

  
  

معلم ھندسي ممیز وسط المركز الجدید للعاصمة القطریة بشكل 
متر، أھم ما یمیز البرج ھي واجھة  ٢٣١دائري وارتفاع 

المشربیات الجمیلة المصنوعة من األلمونیوم، وھناك طبقة من 
وبفضل تصمیمھ  .لالزجاج العاكس للحمایة من الشمس في الداخ

الدائري یتمتع كل طابق بمناظر بانورامیة نحو الخلیج في الشرق، 
والمیناء في الجنوب، ومدینة الدوحة في الغرب، والصحراء في 

قاعدة البرج ومدخلھ محاط بالمناظر الطبیعیة والمنحدرات . الشمال
المزروعة التي ترتفع نحو المدخل والبھو بإیحاء من عمارة الشرق 

وسط واستراتیجیات التبرید بھا، لتكون أول حدیقة عمودیة، األ
تقنیة .ومشربیة تزین سماء قطر، وأفضل مبنى شاھق في العالم

المشربیة اإلسالمیة القدیمة التي تم استخدامھا لتعزیز التبرید 
الطبیعي خالل أشھر الصیف الحارة في البیئات الصحراویة دون 

 .المساس بالخصوصیة
برج الدوحة مؤخرا في العالم كأفضل مبنى شاھق  ولقد تردد اسم

ً لتقریر مجلس شیكاغو للمباني الشاھقة والمساكن  في العالم وفقا
ویقع برج الدوحة على بعد دقائق معدودة من سوق . الحضریة

قطر الشعبي، سوق واقف ومجمع سیتي سنتر في قطر والذي یوفر 
  .مجموعة من المتاجر والمطاعم العالمیة
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  مصادر الفكرة التصمیمیة

في
دم 

تخ
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نى
لمب

ا
  

. استخدم في ھذا المبنى النجمة الثمانیة اضالع الناتجة من تقاطع مربعین
لینتج عن التكرار نجمة ھندسیة اسالمیة بسیطة تعتبر نموذج لما اعتدنا 

  .یاتنا الیومیة من زخرفة اسالمیةرؤیتھ في ح

       
  

  اتجاھات تحلیل الوحدات الزخرفیة

ع 
نو

جاه
الت

ا
  

  اتجاه التحلیل الھندسي والریاضي

       

  

ف
خر

الز
ع 

نو
  

زخرف ھندسي بسیط للشكل الثماني ناتج 
من تقاطع مربعین وعند تكراره طبقا 

لعالقات التراكب ینتج الزخرف االسالمي 
  المستخدم في المبنى  
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  :الخصائص البصریة للمبنى

فیة
شفا

وال
ن 

للو
ا

  

ى على التشكیل الضوئي اعتمد المبن
والظلي لتأكید الشكل العام للمبنى من 
الداخل والخارج فقد تحققت قیمة الشفافیة 
من خالل الزجاج المعالج ذو الطبقة 
العاكسة من الخارج والتي توضح قیمة 
التشكیل الھندسي لاللومنیوم المشكل 
بزخارف ھندسیة لتعطي عمال فنیا 

  .معماریا رائعا
    

الل
لظ

 وا
ءة

ضا
اال

  

یحقق المبنى القیمة الجمالیة من خالل 
انعكاس الظالل الناتجة من أشعة الشمس 

واالضاءة الصادرة من . داخل المبنى
كھروضوئیة المتغیرة الموجودة الخالیا ال

  بین الزجاج وطبقة الحدید
  

  
  

  
  
  
  

  
یوضح الخالیا الكھروضوئیة 

مرة باللون (متغیر االضاءة 
االصفر ومرة باللون 

  )االبیض
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ویة
تھ

ال
  

تركت مساحة مترین بین الزجاج وستار 
المشربیة الخارجي لتنتج ظاھرة تعرف 

حیث یتم تسخین . باسم تأثیر المدخنة
التھویة  الھواء الذي یتركز في غرفة جیدة

فوق درجة حرارة الغرفة، وبالتالي خلق 
وھكذا، یرتفع الھواء الدافئ . تأثیر المدخنة

داخل المبنى ویمتص سوى جزء من تدفق 
الحرارة، فطبقات الشاشات التي تمثل 
المشربیة وتبدو كشاشات الشناشیل القدیمة 
التي تحجب تأثیر أشعة الشمس الشدیدة، 

في حین أنھا وتخلق فراغات داخلیة فاتنة 
ً على إمتصاص الكثیر من  تعلو أیضا

  .األحمال على نظام التبرید

 
 

یوضح المسافة بین الزجاج 
 الداخلي والمشربیة الخارجیة

  

  :انواع الزجاج المستخدم فى واجھة المبنى
استخدم في ھذا المبنى الزجاج العاكس للضوء لتقلیل الحرارة داخل المبنى 

رجیة وذلك بمساعدة المشربیة المعدنیة الخا. مع السماح بمرور الضوء
 .فیكون عمال مكتمال

ئي
لبی

ق ا
واف

الت
:  

  

تم تشكیل المبنى  بتصمیم یعمل علي خلق 
، فھو یعبر عن العصر "اإلحساس بالمكان"

والھویة للناس الذین یعیشون في المدینة 
ھیا دعونا نعیش في ھذه البیئة "كانھ یقول 

  ".فقد خضعت لإلحساس بالھویة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  التوافق البیئي لبرج الدوحة
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 مبنى أبراج البحر فى أبوظبى

نى
لمب

 با
ف

ری
لتع

ا
  

  

في مدینة أبوظبي، عاصمة دولة  - :لموقع ا
اإلمارات العربیة المتحدة، على المدخل 

  .قيالشر

 

 Aedasشركة إیداس  -:المعماري 
Architects.  

  متر ١٢٩:  ارتفاعھ الكلى  -:األبعاد 

   
ي  

یر
تعب

 ال
نب

جا
ال

  
  

یة 
میم

ص
الت

رة 
لفك

ا
  

  

ائز على جائزة في إمارة أبوظبي التي أبراج البحر ھو التطور الح
 .متر ١٤٥طابقا بإرتفاع ٢٩تتكون من اثنین من االبراج ذو 

السمة الممیزة لألبراج ھو االبداع في التصمیم بحمایة الجلد 
من المظالت التي تفتح  ٢٠٠٠بـالتفاعل مع الطاقة الشمسیة عبر 

یة، وبھا مستوحاة من المشرب تلقائیا اعتمادا على شدة أشعة الشمس
شاشات شعریة خشبیة مصممة ھندسیا، التي تستخدم لملء نوافذ 

، والتي یتم التحكم في ١٤العمارة العربیة التقلیدیة منذ القرن ال 
 الواجھة من أبراج البحر الحیوي من خالل نظام إدارة المبنى

ظالل قابلة للتعدیل الذي تعمل على تقلیل الحرارة الداخلیة ذات .
األبراج الصدیقة %. ٥٠جمة عن أشعة الشمس بنحو المكاسب النا

للبیئة ھي واحدة من أولى المباني في الخلیج الستقبال الریادة في 
 .LEEDالطاقة و التصمیم البیئي
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 مصادر الفكرة التصمیمیة

ي 
م ف

خد
ست

الم
ي 

الم
الس

ف ا
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نى
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ا

  

استخدم في ھذا المبنى نجمة اسالمیة 
ن الزخارف مألوفة للعین تعتبر م

وھي ناتجة من الشكل . االسالمیة البسیطة
السداسي الھندسي الذي یعتبر من اساسیات 

  .التكوین في الزخارف االسالمیة الھندسیة
 

 ات تحلیل الوحدات الزخرفیةاتجاھ

جاه
الت

ع ا
نو

  

    اتجاه التحلیل الھندسي والریاضي

          
  

  
ف

خر
الز

ع 
نو

  

زخرف ھندسي بسیط ناتج من تقسیم 
  الشكل السداسي

  
والشكل التالي یوضح الزخرف االسالمي 

  .المستخدم في الواجھة الزجاجیة للمبنى
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 :الخصائص البصریة للمبنى

ا
فیة

شفا
وال

ن 
للو

  

ارجي للزخرف االسالمي في اللون اعتمد المبنى على التشكیل المعدني الخ
وشفافیة الزجاج المعالج مع حركة المعدن في الفتح والغلق حسب حركة 

  .واضاءة الشمس

  
 اللون والشفافیة في المبنى

ا
ویة

تھ
ل

  

تركت مساحة مترین بین الزجاج وستار 
المشربیة الخارجي لتنتج ظاھرة تعرف 

حیث یتم تسخین . ر المدخنةباسم تأثی
الھواء الذي یتركز في غرفة جیدة التھویة 
فوق درجة حرارة الغرفة، وبالتالي خلق 

وھكذا، یرتفع الھواء الدافئ . تأثیر المدخنة
داخل المبنى ویمتص سوى جزء من تدفق 
الحرارة، فطبقات الشاشات التي تمثل 
المشربیة وتبدو كشاشات الشناشیل القدیمة 

جب تأثیر أشعة الشمس الشدیدة، التي تح
وتخلق فراغات داخلیة فاتنة في حین أنھا 
ً على إمتصاص الكثیر من  تعلو أیضا

  .األحمال على نظام التبرید

  
ج یوضح المسافة بین الزجا
 الداخلي والمشربیة الخارجیة
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  :انواع الزجاج المستخدم فى واجھة المبنى
تم استخدام الزجاج الشفاف الملون المقوى التاحة رؤیة اكبر ومصدر 

  . للضوء الطبیعي الذي یمر إلى الداخل مع حركة الستائر المعدنیة

  
 یوضح شفافیة الزجاج في المبنى

یوضح تحلیل لبعض مبانى الجزیرة العربیة وتوضیح مدى االبداع والتقنیة في تطور ) ٢( جدول 
  زجاجیة االسالمیة والمستوحاة من التراث االسالمي باالستفادة من التطور التكنولوجي المبانى ال

 
   -:نتائج البحث 

  تحدید الخصائص التصمیمیة التى تساند تأصیل التراث المعمارى  وتعبر
 .ھذه الخصائص عن مؤثرات لتصمیم البیئة و التفاعل معھا

 ومحددات تأھیل التراث  تأكید العالقة بین عناصر التشكیل العمرانى
 .المعمارى فى شبھ الجزیرة العربیة 

  تأصیل التراث المعمارى و العمرانى قیمة ثقافیة و اجتماعیة تساعد على
 .تنمیة االنسان العربى لمجتمعھ

  مدى اھمیة عناصر التباین والتكرار واالیقاع  والتناسق وتشكیالت الزخارف
 .راث العمرانىالھندسیة كمعیار وقیم لتآصیل الت

  مظاھر انعكاس البیئة الطبیعیة لشبھ الجزیرة العربیة علي االنسان تحدید
 العربي ومن ثم علي شكل االبداع المعماري 

  التوصل الي تحدید المكونات التي أثرت على الفكر المعماري للمباني
 التقلیدیة في منطقة الجزیرة العربیة 

 المعماریة الزجاجیة ذات الطابع االسالمي  التوصل الي تحلیل لبعض المباني
في الجزیرة العربیة حیث تظھر جوانب االبداع والتقنیة واثر الفنون 

 االسالمیة علیھا 
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  -:المراجع 
، اشكالیة العالقة بین المعمارى والمالك وتأثیرھا علي عمر بن الھاشمى بن محمد -١

، كلیة ، رسالة دكتوراه ى البیئیةمختلفة وتأثرھا بالنواحاالتجاھات المعماریة ال
  ٢٠٠٣، الھندسة، جامعة القاھرة 

، علي جبر، مشروع االرتقاء بالبیئة العمرانیة مایسة محمود، دلیلة الكردانى -٢
، بري، المؤتمر التاسع للمعماریینوالحفاظ علي الطابع العمرانى القلیم القاھرة الك

 .١٩٩٩رة ، ، القاھراث المعمارى والتنمیة العمرانیةالت
، ١٩٠، مجلة عالم البناء ، العدد  ، الحفاظ علي التراث المعماريحسام عزمى -٣

 .١٩٩٦القاھرة ،  
معماري المكي في عمارتھا ، تأصیل الطابع الصدقة فقیھ بن سعید بن صدقة -٤

 ھـ ١٤٣٠، جامعة ام القري، ماجستیر، قسم العمارة االسالمیة ، رسالةالحدیثة
 ، كلیة"المعماریة المباني لواجھات تحلیلیة دراسة"، بحث بعنوانحود ھاشم ھاني -٥

 سوریا  – الالذقیة – تشرین جامعة – المعماریة الھندسة
 ،"العربیة للمدینة البصریة البیئة لتجمیل منھج"سلیمان، بحث بعنوان  احمد محمد -٦
 .،كلیة الھندسة ، جامعة الزقازیق ) الكویت مدینة حالة دراسة(
لى العمارة المحلیة تأثیر تقنیات ومواد البناء الجدیده ع - صالح عبد العزیز على -٧

  ٢٠٠٥-جامعة االزھر - كلیة الھندسة  - رسالة ماجستیر -بصنعاء الیمن
 - بحث منشور -المعماریة المباني لواجھات تحلیلیة دراسة -ودح  ھاشم ھاني -٨

 ٢٠٠٥- ) ٢(العدد - ٢٧المجلد -لعلمیةوث البحت و اساادرللن یرتش جامعة مجلة
عبیر مسلم الصاعدي ـ التوصل الحضاري للطرز المعماریة اإلسالمیة على  -٩

واجھات المباني التقلیدیة في منطقة مكة المكرمة واإلفادة منھا في تصمیم واجھات 
المملكة  –مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  -بحث منشور  –المباني المعاصرة 
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، تأكید الطابع اإلسالمي في تصمیم الزجاج للعمارة عزة عثمان إبراھیم - ١١

رسالة دكتوراه، كلیة الفنون التطبیقیة، قسم الزجاج، جامعة ر، المعاصرة في مص
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