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 إستمهام التراث العمرانى
 -ى المحموالعمران لعمارة ا ةستدامو إتأصيل من اإلستنساخ إلى  –

 المركزالقومى لبحوث البناء واألسكان –النعيم عبدالمطيف دد.م. عبدالرحمن عب
 dr.arch.abdelrahman@gmail.com – باحث بمعهد العمارة وألسكانأستاذ مساعد 

 ممخص البحث:

ّشكّ  ّل ّّوعماّرمالالتراث ّاى ّغنّ ّ-لعمرانى ّخالل ّمن ّّ-ّومفرادتوّهعناصّرى ّمصدر ّلمباحثينّإستميام أساسى
ّوالعمرانّشأنّبالميتمبنّّووالممارسينّالمينيينّ ّالثقافيةّعبّ مبناءّأسسّبتطويرّالمشتغمينّّوالعمارة رّعنّاليوية

ّالمشيدةّالمحمىوالطابعّ ّالنتاجّالمعمارىّوالعمرانىّيمكنّأنّيصن فّّوّ.لمبيئة ّلبصفةّعامة بشأنّيوالءّجميعًا
ّ:معملرئيسينّلّينمنيجّوأتجاىينّإّتحتّأحدالغرضّذلكّتحقيقّ

ّ ّّ-أوليما ّالمباشر ّلاإلستنساخ ّلممفردات ّالمادية ّطريقّ–متراث ّعن ّّوذلك ّالقولبة عادةّّوّيةالتراثعناصر ا 
ّ ليسّّالوظائفّنماذجّمعماريةّوعمرانيةّحديثةّمختمفةبناءّفىّّاأشكاليوتفاصيلّّايتمكوناوتوظيفّإستنساخيا

ّاإلستنساخّأسموبّعنّنتجّوقدّ.ّلياّعالقةّبإصولّتمكّالمفردات ّ,منّالمبانىّخميطّىائلّمتابينّالجودةىذا
ّّتّرعبّ التىّ ّواضحّوصريحّعن ّومدىّالمستوىّإختالفّبشكل ّالفيم ّالّوّىثقافالعمق بالتراثّالمعمارىّوعى

رّعنّسطحيةّفكريةّعبّ ممسخّمعمارىّفىّالغالبّيةّئلنياا.ّوكانتّالنتيجةّاممينّبيذاّاإلتجاهعالالعمرانىّليوالءّّو
ّ.ليذاّالتراثّالعظيمّأكثرّمنوّنسخّدقيقّومحترم

بوسائموّالمختمفةّّ,قائمّعمىّالبحثّالممنيجىذاّاإلتجاهّّوّ–بنيةّالتراثمنّمعنوىّاإلستيحاءّالرمزىّوالّ-ثانييماّ
ّ ّوالتحميل ّوالمعطّ,واإلستداللمنّاإلستقراء ّلمظروفّالمحمية ّياتّالثقافية ّأنتجتّّوّ,لذلكّالوقتالمعاصرة التى

ّالتراثّالمحمىّفىّتمكّ ّّ.األنساقّوالعناصرّوّاإلشكالآلياتّأدتّالىّصياغةّىذا مفاىيمّالباطّنإستومنّثم
ستنتاج نتقائىّمعّالمعطياتّوالظروفّالمحميةّالحديثةّإلنتاجّنمطّمعمارىّّبشكلّتتالئمالتىّلياتّاآلّوا  واعىّوا 

ّاليستنسخّبا ّالمفاىيم ّمع ّولكنّيفرزّطابعّعمرانىّمحمىّيتوائم ّىى, ّكما ّالتراثية ّالعناصر ليدّاالتقوّلضرورة
ّمبيئةّالمحمية.والحضاريةّلةّالثقافةّيخصوصالّيحفظّو

:ّتيارانّتقعّفيماّبينالمعمارىّوالعمرانىّمنّخاللّرصدّالتطبيقاتّالعمميةّأصبحتّإشكاليةّإستميامّالتراثّلقدّ
ّإ ّّرحداىما ّعاطفى ّومنتيكى ّمشاعر ّّاءستدعواّ ّلمماضىّالحنينتحركو ّالجميل ّبالزمن ّطريقّمايسمى عن

ّاآلّى.شكمالستنساخّاإل ّتّ فيخرّأما ّالرمزىّلمتراثّّوصفّبالبرجماتيةّالعقمية رّعنّعبّ يلعوّيط ّوتّمحاولةوالتجريد
رة.ّوتناقشّالمتغيّمنياّوالثابتةّالمحميةّمعطياتّالّوّظروفالّبماّيتالئمّوّ,ومتطمباتوّوواتاوأدالعصرّالحديثّ

تبنىّّباإلضافةّالىّمعب رةّعنّكالّاإلتجاىين,ّوتجاربّمعماريةّوعمرانيةّىذهّالورقةّىذهّاإلشكاليةّمنّخاللّ
ّتأصيلّىذهّالمفاىيم.لالعمرانىّالمعمارىّّوإستميامّالتراثّمنّخاللّتجربةّالباحثّفىّمفاىيمّاإلستدامةّ

 واهللّولىّالتوفيق.ّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّالعمران , أستدامةإستنساخ, إستيحاء, تأصيل , طابع محمى إستمهام, , تراث عمرانى معمارىالدالة: الكممات 
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 مقدمة:ال -1

ّّ-:ّعامةالبدايات ال ّاإلقتباسّّقتصرتلم ّعمى ّالقائمة ّالمعمارية ّأاإلتجاىاتّوالحركات ّالتراثّّومن إستميام
أنّالمعروفّمنّ.ّكماّإنوّدونّأخرىّاتوّجماعّوبأوّشعمحددّالمعمارىّوالعمرانىّالقديمّعمىّنطاقّجغرافىّ

ّأوّ ّّةالقديمّالطرزمنّستنساخّاإلإستميام ّّابيئتيعمىّقتصرّيلم ّا ّّوفقطّالمحمية تراثّّتمكّالطرزّأصبحتنما
ّالجميع ّمنو ّينيل ّعالمى ّإنسانى ّلّو. ّنشأقد ّإلى ّذلك ّبالتمقيطيةّّةأدى ّتسمى ّعالمية ّثقافية ّمعمارية حركة

eclecticismّّاإلمتزاجّواإلرتباطّالحضارىّأوّاإلستعمارىّموجاتّالمدّمعّّتنتشّرإ أسستّىذهّّوبينّالدول.
ّ ّوالتأليفّالحركة ّالمختمفة ّوالثقافية ّالتراثية ّالعناصر ّعمىّالمزجّوالتزاوجّبين ّفيما ّإشكالّمعماريةألنتاجّبينيا

ّالرجعّتّوّ.وأبداعيةّجديدة ّالعالمية ّلحركاتّنشأتّوتطورّاإلتجاىاتّالمعمارية ستنساخّالتراثّممثمة ّوا  إستميام
ّإلىّالمعمارىّالقديمّ ّالصناعيةّاأعقابّمتاريخيًا ذاتّخاصةّفىّالدولّّ,وبدايةّالحداثةّفىّأوربايسمىّبالثورة

ّفىّ ّفّالثورة.تمكّالريادة ّفىّالقرنّدتّأقد ّالصناعية األوربيةّّالدولّفىّةعظيمّاتتغيّرّالى19ّو18ّّالثورة
ّعمىّّمجتمعاتمنّّياحولتّو ّقائمة ّالقطاعّاإلنظم ّعمىّزراعىّالىّنظم ّالّرأسقائمة نّوّ,صناعىالمال ّتقمبا 

ولمّتكنّىناكّاسسّأوّقوانينّتضبطّّ.السائدةّفىّىذهّالدولّجميعّالموازينّالسياسيةّواإلجتماعيةّواإلقتصادية
ّالتغيراتّاليائمةّ ّالمجتمعاتّىذه ّأدىّالىّوتحفظّتوازنّىذه ّالصمما ناعيةّالىّنقمةّوشقاءّتحولّرخاءّالثورة

وتحولياّالىّمراكزّصناعيةّذاتّبيئاتّمتدىورةّينتشرّّالتقميديةّالقديمةّتجمتّأثارهّفىّتضخمّالمدنّ,اتوصراع
أدتّكماّّ.لسوادّاألعظمّمنّالناسالتىّأصابتّافيياّالتموثّوالبؤسّوالقبحّوكافةّاألمراضّوالعملّاإلجتماعيةّ

التىّّ,خانقةّفىّىذهّالمدنالعيشّظروفّوجعمتّبّوالفوضىّواألستغاللّاإلضطراّالتحوالتّالجديدةّإالىىذهّ
ّ ّوالجمال.ّقبلّمنكانتّتمثل ّوالفن ّوالعراقة ّلمغنى ّأسسّلّاىذّمراكز ّالجديد ّالسائد ّبعصرّّماالمناخ يسمى

عنّّاليروبّمنّالواقعّوالبحثبالعاطفةّوالخيالّّووالذىّيتميزّّ,الفنونّواألدابفىRomanticismّّّيةالرومانتيك
ّ ّالمثالياتّوالحنينّالىّالماضىّالجميلّوالعريقّالنبيل. ّالفكرّدىّأكما ّىذا ّلىّاأيضًا حركاتّمعماريةّتطور

منّمزاياّالثورةّّادةستفومحاولةّاإلجديدةّترفضّىذاّالواقعّالمؤلمّمثاليةّمجتمعاتّسعىّلخمقّتجديدةّمختمفة,ّ
ستدعاءّوالبغيضّالواقعّذاّىبرفضّّاتكانتّالبدايفّ.لتغمبّعمىّنواقصيااّوالصناعيةّ الماضىّالجميلّصورّّا 

فنشاءتّّ,ذاتّالجمالّالمطمقّ classic styles revivalحياءّالطرزّالكالسيكيةّالعظيمةّعنّطريقّإالعريقّ
ّ.new classicismالكالسيكيةّالجديدةّحركةّبذلكّ

ّّ:ّعمىّالرغمّمنّأنّنزعةّأحياءّالتراثّالمعمارىّوالعمرانىالفرضيات ّوفىّالعربفىّالمنطقةّّ-حاليًا يةّعامًة
تختمفّفىّأسبابياّوبواعثياّوظروفياّعماّحدثّفىّأورباّفىّأعقابّالثورةّالصناعيةّإالّأنياّّ-مصرّخاصةّ

الىّالماضىّالجميلNostalgicّّوالحنينIdealisticّّّتشتركّمعياّفىّإنياّنزعةّرومنتيكيةّتبحثّعنّالميثالية
ّتعبرّعنّالدليلّالمرئىّلميويةّوالتميزّالحضارىّوالثقافى.ّالتراثّّىذاّعناصر.ّكماّأنّمفرداتّّووالعريقّالنبيل

ضرورةّلإلعتزازّ,ّأيضًاّكعنّاليويةّالشخصيةّوالطابعّالمحمىالمتميزّضرورةّلمتعبيرّكأحياءّالتراثّ: األهدافّ
ّستدامةّالعمران.وتأصياًلّإلّالشعورّباإلنتماءلتقويةّّاًّرمّزوّأعتمادًاّعمىّالذاتّالقومىّومحفزّلمنيضةّ

ليويةّوالطابعّاتأصيلّلّىىّكيفيةّتطويرهّكأداةالمحمىّالتراثّالمعمارىّوالعمرانىّّإحياءأشكاليةّأنّ -شكالية:اإل
تطورّمجتمعاتّعمرانيةّحديثةّتعبرّالمحافظةّعمىّ,ّفىّنفسّالوقتّوتأكيدّالشخصيةّالوطنيةّالمحميةالعمرانىّ

تمعاتّعمرانيةّمستدامةّتستمدّمرجعيتياّمنّمعاييرّنابعةّمنّالظروفّتطويرّمجكيفيةّيضًاّعنّروحّالعصر.ّأ
ّوليسّ ّلالمحمية ّمختمفةتطبيقّأعمى ّوأقتصادية ّوبيئية ّعمىّاسسّوظروفّمجتمعية ّقائمة ّ,مرجعياتّأجنبية

ّ.عاييرّاألجنبيةّفىّبيئتياّاألصميةمولكنّفيمّلمنياجّىذهّالمرجعياتّوالخبراتّالتطبيقيةّليذهّال
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ّت - يةالمنهاج ّعمى ّّوالعتمد ّالمراجعة ّالّلبعضتحميل ّالمعمارية ّّوالتىّمختارةالنماذج تجاىاتّمختمفّإتمثل
ّ ّفى ّالمعمارى ّالتراث ّمصرإستميام ّثم ّتبنّ ل. ّألى ّتجربتو ّخالل ّمن ّالقيمّالباحث ّأستنباط ّعمى ّتساعد دوات

ىّأنتاجّأنماطّمعماريةّوعمرانيةّفتساىمّّوّ,واألسسّالمعماريةّوالعمرانيةّمنّالتراثّالمعمارىّوالعمرانىّالمحمى
ّوالعمرانّالمحمى.ّةمفاىيمّإستدامةّالعماّردعمّوالتىّتّ,لبيئاتّوالمجتمعاتمختمفّالطابعّالوصيةّصخمعبرةّعنّ

 العماانىالمعمااى و يحيا  وسسلهاا  اللااث البواعث واألساليب إل -2

 والنشأة والظاوف سباب إلا -2-1
ّالتراثّفىّ ّماّمصرّوأختمفتّأسبابّإستميام ّفىّأوربا ّعنيا ّالعربية ّّوّالمنطقة ّالصناعية ّالثورة نّكانّاّ بعد

حياءّالتراثّالعمرانىّفىّالنصفّاألولّمنّإتّحركاتّأنشيضميمّمعا.ّفقدّالواحدّاإلطارّالفكرىّالرومانتيكىّ
ّّو ّالعشرين ّلتبااّ القرن ّإلخرىّطبقًا ّجغرافية ّمنطقة ّمن ّأختمفتّقوتيا ّواألوسطين ّالمشرق ّبين ّالظروفّما ّن

كإسموبّّىذهّالحركاتّتأنشقدّّوّ.والمغربّالعربىّوّإنّكانتّجميعياّتيدفّلمتعبيرّعنّاليويةّوالثقافةّالوطنية
ّّإما:ّمقاومة
 الوطنى إلستقاللللحصول على افى فترة الصراع  كما حدث فى مصر سلعماايةإلمقابل الايمنة ا -

 وأاإلسالمى الحضارى المعمارى ز إحياء الطراو ذلك بمابين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضى 
لطراز الغربى للقاهرة األسماعلية لمقابل ك ,معبراً عن الهوية المصرية( 2و  1الفرعونى )شكل 

  للحداثة والتطور.  كقطعة من أوربا ونموذجً والتى خططت وانشأت عاصمة القطر المصرى 

 دول المشرق العربى, بعض حدث فى كما  للتقدمد متفر  كبديل  فاض الثقافات األجنبيةهيمنة و لافض  -

 هاطمس ثقافاتحثيثة ل تمحاوالالتى تعرضت لكما حدث فى دول المغرب العربى  لهليحاا من اللبعية -
 المحلية التقليدية.

 المعمااى اللااثمن سلهاا  اإلاوافد  -2-2

  التاريخى القديم كتعبير عن الهوية الحضاريةالمعمارى التراث حياء إ –أوآًل 
مثمياّمثلّحركةّالكالسيكيةّالجديدةّأوّ)فىّمصرّمميةّإحياءّأوّإستميامّالتراثّالمعمارىّوالعمرانىّتّعأوقدّبد

ّالت ّباإلّ(ابتّفىّأوّرأبدّىالتمقيطية ّالكالسيكية ّمنّالطرز ّواإلقتباسّواإلستميام ّالقديمة ّالحضارية وذلكّصول
ّال ّالطراز ّّأوّىفرعونبإحياء ّيالمعماّرالطرز ّالمختمفةة ّالمختمفةبّاإلسالمية ّوحقبيا .ّّ ّقد توظيفّمفرداتّتم

ّ ّوأشكال ّفى ّالطرز ّىذه ّتصميم ّوالمؤسسية ّالعامة ّكالمبانى ّتعبير ّمباشر ّعن ّالثقافخصوصية ّياليوية وّة
الحضاريةّلمبالد.ّومنّأىمّروادّىذاّاإلتجاهّفىّمصرّالمعمارىّالكبيرّمصطفىّبكّفيمىّوالذىّمنّأىمّأعمالوّ

ّالكثيرّمنّالمبانىّالعامة2ّو1ّّحّسعدّزغمولّ)أنظرّشكلّيوضّرّمبنىّجمعيةّالميندسينّالمصرية (ّوغيرىا
1ّّ.وخارجياّمصرّداخلّوالدينيةّفى

ّ

ّ

ّ

ّ

                                        
(ّعينّكأولّميندسّمعمارىّمصرىّبقسمّالعمارةّوالتخطيطاتّبصمحةّالمبانىّاألميرية1972ّ-1886ّمصطفىّمحمودّفيمىّ)1ّ

1966ّأىمّأعمالوّتوسعةّالحرمّالمكىّالشريف1918ّّرةّبمدرسةّاليندسةّثمّكميندسّبالقصورّالممكية,ّأنشاءّقسمّالعما1912سنةّ

ّمبنىّجمعيةّالميندسينّالمصريةّ(1شكلّ)
 (عمىّالطرازّاإلسالمىّ)مثالّلمبناء

ّضريحّالزعيمّسعدّزغمولّ(2شكلّ)
 (الطرازّالفرعونىعمىّّاءبن)مثالّلم
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المبانىّأوّكاملّمنّأجزاءّنسخّوتقميدّعنّطريقّّمباشرحياءّالطرزّالتاريخيةّإماّعنّطريقّالنقلّالإوقدّتمّ
ّبالقديمةّاألثرية ّأو ّإ, ّعناصر ّقتباس ّالمبانىّاتمفردمن ّّىذه ّمثل ّأشكال ّأو ّالالفتحات زخرفيةّالتفاصيل

فّفىّتشكيالتّوتصميماتّمعماريةّتختمفّعنّوتوظّ وعملّنماذجّمصنعةّفىّقوالبّزائفة,ّفاريزّاأللكرانيشّّووا
مةّاإلغترابّالحضارىّّوسواءّمقاّ-ّيةاعثوّاإلصمّوعنّببمرورّالوقتّىذاّاإلتجاهّإنحرفّوقدّّ.أصولياّالقديمة

خميطّّوتطورّإلىلوجاىةّوالفخامةّابظاىرّالتعنّالىّتعبيرّتحولّّوّ-ّالحضاريةّوالذاتيةّّالتعبيرّعنّاليويةّوأ
فتقارّمعظمّممارسيوّلمثقافةّإلنتيجةّلذوقّالفنىّالسميمّالىّّاتفتقرّالتىّمنّالمبانىّّ-غريبّّومشوهّّ-ّكرنفالى

ّ.ةالتاريخيالمعماريةّبأصولّوفمسفةّالطرزّوالمعرفةّالجادةّّالمعماريةّالرصينة

 اإلستمهام من التراث المعمارى الشعبى كتعبير عن الشخصية المحمية  –ثانيًا 

ّ ّاإلظير ّىذا ّتجاه ّبشكل ّالغربية ّالعالمية ّالعمارة ّتطور ّفى ّكتيار ّلحركة ّمصاحب ّعمارة ّالحداثةّما بعد
Postmodernism in architectureّّ ّالبوب Pop-architectureّّوعمارة ّأن ّإال ّترجع ّاجذورىنشأتو

وىىّحركةّرومنتيكية19ّّاألوربيةّفىّبدابةّالقرنّفىّالعمارةPicturesqueّّساسّالىّالحركةّالتصويريةّباأل
ّ ّالكالسيكية ّالطرز ّأحياء ّمثل ّمثميا ّالىّثورة ّواليروب ّالصناعية, ّالثورة ّبعد ّالمدن ّأحوال ّوسوء ّالقبح ضد

ّ ّوتصورييا ّالطبيعة ّفى ّالريفية ّالمنازل كتشافّجمال ّوالريفّوا  ّلوحاتّجميمةالضواحى ّتصميم2ّّفى وأصبح
ّّفىّالطبيعة.ّتنفذّالمبنىّكماّلوّكانّلوحة

ّعمرانىخمقّطابعّلمحافظةّعمىّالثقافةّالمحميةّّوالىّاالىّإتجاهّييدفّالشعبىّحركاتّإحياءّالتراثّتطورتّ
ّمّووذلكّمحمىّصرفّ منّقتباسّاإلّوvernacular architectureّالشعبىّالعمرانّاثّوّّرعنّطريقّإستميام

تأصيلّعالقةّومنظومةّجديدةّفىّكانّلإلىتمامّبالعمارةّالشعبيةّدورّمتنامىّفىّمحاولةّّرموزه.فراداتوّوأشكالّم
ّالمعمارىّفىّالمجتمع ّودور ّالعمارة ّذلكمينة ّو ّالتقميدىّ, ّوالتىّكانتّاّلممارسةّبالخروجّعنّاإلطار لمينة

ّ.المعمارىالميندسّعمىّتوظيفّّرةلقادلمطبقاتّاةّةّعمىّتصميميمّالمبانىّالعامةّوالمبانىّالسكنيةّالخاصمنصبّ 
ّ ّالسبب ّوليذا ّلم ّالشعبية ّالعمارة ّّجزءًّتمثل ّالمعمارى ّإىتمام ّمن ّدراستوّالتقميدى ّفى ّنصيب ّليا ّيكن ولم

يدىّالحرفيينّوالبنائينّالتقميدين,ّوصنفتّبالبنيانّالتقميدىّالشعبىّأوّالريفىّأكثرّمنوّرىينةّبإّاألكاديمية,ّوظمت
إالّأنّجيلّجديدّمنّالمعماريينّوالمنظرينّوىبواّأنفسيمّلتأصيلّىذاّاإلتجاهّوالوصولّالىّأنساقّرى.ّبالحض

العالمىّعمارىّمتجاهّفىّمصرّالىذاّاإلكانّمنّأىمّروادّمعماريةّمعبرةّعنّخصوصيةّالبيئةّوالثقافةّالمحميةّ.ّ
الميمشةّالغالبيةّالعظمىّوالتىّتخصّّقراءالذىّأرادّأنّيكونّلممعمارىّدورّفىّعمارةّالف3ّالفنانّحسنّفتحى

أىمّمنّّوّ.والنيوضّبياّكنمطّمعمارىّبيئىّذوّطابعّعمرانىّثقافىّمحمىّ,المواردّالمحدودةّىمنّالشعبّذّو
(.ّتتممذّعمىّيدّحسنّفتحى4ّو3ّّقريةّالجرنةّبصعيدّمصرّ)شكلّّكانّتصميميمّوبناءّأعمالوّوبكورةّإنتاجو

ّةحّتجربانجفىّأعمالوّلعدمّعمارةّالفقراءّفكرةّيينّومنّكافةّدولّالعالمّوتخمىّعنّالعديدّمنّالمعماريينّالمصّر
ّ ّالجرنة 5ّ)شكل )ّ ّالى ّلوتحول ّوالتنظير ّالالممارسة ّالبناءّتوافقةممتكنولوجيا  Appropriate buildingّفى

technologyّّوالعمارةّالبيئيةEnvironmental architectureّغنياءّولمصفوةّالىّعمارةّلألعمارتوّتحولتّّو
ّ.ّاألوفياءّمثلّعبدّالواحدّالوكيلّورامىّالدىانبعدهّعمىّأيدىّتالميذهّمنّفىّأخرّأياموّّو

                                        
25ّّّّ",ّالجزءّاألول,ّصعمارةّالقرنّالعشريندكتورّعرفانّسامىّ"2ّ
عمارةّالطينّأشيرّأعمالوّقريةّالقرنةّالتىّروىّقصةّبنائياّفىّأشيرّ(ّميندسّمعمارىّمصرىّرائد1911ّّ/1989ّ)حسنّفتحى3ّّ

ّ)باإلنجميزية(ّوالذىّترجمّالىّالعديدّمنّالمغات1969ّالفقراءّّمؤلفاتوّكتابّعمارة
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 الرسكم فتحك ّبكين دمكج حيكث القرنكة رسكمّلمسكاكنّ(4شككلّ)
 حكاتورّالكوّالخصكوبة ويظيكر ىالمعمكاّر والمسكقط ىالفرعكون
 فك  الجميكزّ شكجرة أمكا المشكروع يبكارك ىو و بالبقرة والممثل

 .االنبعاث فتمثل ألوزوريس عالمة ى  والت  المنتصف

ألجزاءّالتكىّتكمّبنائيكاّوأسفموّا ةّالجديدةأعمىّالصورةّمخططّقريةّالجرنّ(3شكلّ)
منككزلّوقككد911ّّّأصككلّمككن منككزل131ّتككمّبنككاءّبعككضّالمبككانىّالخدميككةّوّّ-ّومنكك

أمككاّالمبككانىّالعامككةّمثككلّّ,عككنّطريككقّالسكككانّياتككمّتعككديمّوّنككازلالمحالككةّتككدىورتّ
 منّاألنييار.ّتحتاجّلصيانةّدائمةّلمحفاظّعميياقصرّالثقافةّفالمسجدّّو

تحتاجّالىّصيانةّدائمةّلمحفاظّعميياّكماّأنّالسكانّأجرواّعميياّالعديدّمنّالتعديالتّوكذلكّّ–ةّالراىنةّلمساكنّالقرنةّالجديدةّالحالّ(5شكلّ)
 منّالطوبّالنئّالتىّبنيتّبو.>زاءّوأعادةّبنائياّبالطوبّالمحروقّوالخرسانةّالمسمحةّلتكونّأكثرّمتانةّوتحملّألىدمّبعضّا
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عمومّبولكنّىذاّاإلتجاهّلمّيتوقفّعندّىذاّالحدّبلّتطورّعمىّأيدىّالعددينّمنّالباحثينّوالمنظرينّالميتمينّ
ّوطقوسّوأحداثّآلياتذاتّّكمنظومةّمتكاممةودراستياّكنولوجياّالمحميةّالتّواإلجتماعّوالثقافةّوالبيئةّّواألنسانّ

وتميزهculture contextّّمحتوىّحضارىّكلّّتعبرّعنّخصوصيةالعمرانّمنّّومفرداتّتفرزّأنماطّوأنساق
أصبحّإستميامّالتراثّليسّالنقلّواألقتباسّالمباشرّلألشكالّفّوّالمعمارية.أشكالتطورّالمسئولةّعنّّوعنّغيرهّ
ّ ّالمعمارىوالرموز ّثقافة ّلمستوى ّتبعًا ّتوظيفيا عادة ّاإلّ,وا  ّومفرداتّوأنما ّلغة ّمن ّواإلستنباط ستيحاء
Pattern language 4ّّاإلنساق ّلّوالمحمية عادةّصياغتيا ّالمجتمعّا  ّتعبرّعنّخصوصية ّحديثة تكوينّعمارة
5ّعبدّالحميمّأبراىيمالمعمارىّإلتجاهّومنّأىمّروادّىذاّاّ.وتستخدمّأدواتوروحّالعصرّبديناميكيةّّوتتمتعّّووثقافتوّ
ّ.(6)شكلّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

حديقةّاألطفالّبحىّالسيدةّزينبّبالقاىرةّمنّأوائلّوأىمّمشروعاتّد.ّعبدالحميمّأبرىيمّوالذىّعبرّفيياّعنّّ(6شكلّ)
ّمحتوىّالحضارىّالمحيطعمارةّحديثةّمشكمةّبمفرداتّمنّالتراثّأعادّصباغتياّفىّمعمارّيتالئمّمعّال

                                        
يرجعّالىّكتاباتّكريستوفرّالكسندرّرائدّىذاّاإلتجاهّفىّالعمارةّوالذىّصاغوّعمىّىيئيةّأسموبّعملّفىّالتحميلّوالتصميم4ّّ

ّ"لغةّاألنساق"ّالشييرالمعمارىّوالعمرانىّفىّكتابوّ
Christopher Alexander, ّ"A PATTERN LANGUAGE" Oxford university press, New York, 1977   

فورنياّأثناءّدراستوّمعمارىّمصرىّمعاصرّتتممذّعمىّيدّحنّفتحىّفىّبدايةّحياتوّثمّعمىّيدّكريستوفرّالكسندرّبجامعةّبركمىّبكال5ّ
ّالعالياّبالوالياتّالمتحدةّاألمريكية
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        سسلهاا  اللااث العماانى الميحهى كمصدا إلسلدمة العماان -3

تجاهّأوّإناءّوالعمرانّضرورةّيجبّأنّتتبعّأكثرّمنياّبوالعمارةّالخضراءّفىّال6ّأصبحّتطبيقّمفاىيمّاإلستدامة
ّ ّجديدة ّيموضة ّحتذى ّالبناءّقبلّمنبيا ّمجال ّفى ّالمحدثين ّّ.الممارسين ّأثبتت ّالدراساتّوقد ّمن العديد
عنّتطبيقّمبادئّإستدامةّالعمرانّبلتزامًاّاّ أنّالعمارةّالتراثيةّوالتقميديةّأكثرّوعيًاّّوفىّىذاّالمجال,ّالمتخصصةّ

ّالثالثةطريقّ ّاألساسية ّوالمجتمعّواإلقتصاد"-ّفيياّتكاملّركائزه ّمتبعّمنّطّرّ-"البيئة ّىو ئقّاعنّكثيرّمما
تجربتوّالخاصةّفىّإستميامّالتراثّوتطبيقّمفاىيمّللباحثّىّىذاّالمجالّيعرضّافّو7ّ.المستحدثةّلبناءّواإلنشاءا

ّ ّوالعمارة ّاإلستدامة ّواإلالخضراء ّاألحجام ّّ:ستعمالفىّمشروعاتّمتفاوتة ّتعبيرىّرمزىّلمتنسيقّأوليا مشروع
أحدىّالواحاتّّفىتعميمّأساسىّوالثانىّمبنىّمدرسةّبمدينةّشرمّالشيخّّقبمنطقةّنبلمميادينّالعامةّالعمرانىّ

ّوالثالثّمشروعّسكنىّلمتضررىىّالسيولّبأسوان.
 -شرم الشيخ  ةنمنطقة نبق السياحية بمدي دينالمي يةالمشروع األول: مسابقة معمارية لتصميم نصب فن

ّم ّالشيخّجزًء ّشرم ّتمثلّمدينة ّإلقميم ّوالجبمية ّوالساحمية ّالصحراوية ّّونّالبيئة ّسيناء, ّياًّرمّزّالمصممفّوظّ قد
ّأسمّوالذىّأطمقّعميوألخرّأماّاّ,الميادينّىحدبإالبداوةّالمتنقمةّّلبيئةّءمنشاءّالصحراعنّتعبيرّكءّالخيمةّمنشا

نخيلّالسعفّمعّتماثلّأقواسياّتمنّالعقودّالحجريةّالعربيةّالمدببةّوالتىّتصميموّميدانّالديوانّفقدّأستوحىّ
ّفوقّبعضياّّ,الباسقّوالمتداخلّمعاًّ ّعنّروافدّالحضارةّالمصريةّوتمّتركيبياّىندسيًا بشكلّىرمىّيعبرّرمزيًا

ّ ّ)شكل ّوالعربية 7ّالفرعونية ّوقد ّّوّنالتصميميّكالّستغالإ( ّّامأسفميلفراغاتّاّبإستخدامظيفيًا ّ لزائرنّالتجميع
ّ.والتمتعّبمنظرّبنورامىّلممنطقةّمىعالإلكماّيمكنّالصعودّّترفيييةالحتفاليةّّواإلنشطةّاألممارسةّّةحاتواّ 

الىّاليمينّميدانّالديوانّالمنشاءّمنّالعقودّالعربيةّالمدببةّالمتقاطعةّّ–مسابقةّميادينّنبقّبشرمّالشيخّّ(7شكلّ)
ّالمستوحاةّمنّأشجارّالنخيلّوالىّالشمالّميدانّالخيمةّالمستوحىّمنّالمنشاءّالصحروىّالبدوى

                                        
ّالتنميةّالمستدامةالمتفقّعميياّلتحديدّّيعتبرّالتعريفّالتالىّىوّأكثرّوأشيرّالتعريفات6ّ

Brundtland (1987):  " Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the needs of future generations to meet their own needs." World Commission on 

Environment and Development, Our Common Future, pp. 4, Oxford University Press, New York 

"Sustainable building" may be defined as building practices, which strive for integral quality (including 

economic, social and environmental performance) in a very broad way. Thus, the rational use of natural 

resources and appropriate management of the building stock will contribute to saving scarce resources, 

reducing energy consumption (energy conservation), and improving environmental quality.. (SABD), 

pp. 25, 2005  
7ّ"Architecture presents a unique challenge in the field of sustainability. Construction projects typically 

consume large amounts of materials, produce tons of waste, and often involve weighing the 

preservation of buildings that have historical significance against the desire for the development of 

newer, more modern designs." -- The Earth Pledge (www.earthpledge.org) 
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  – بالواحات نموذجية لمتعميم األساسى: مدرسة المشروع الثانى
التصميمّالبيئىّلتحقيقّأسسّباعّإتّ ّ:تحقيقّمبادئّاإلستدامةّوالعمارةّالخضراءّعنّطريقعّعمىّالمشرّوعتمدّإ

وتوزيعّالفراغاتّعمىّّ-الحوائطّواألسقفّوالفتحاتّّ-ّعناصرهمفرداتّّمنّخاللّتشكيلّلممبنىّالراحةّالحرارية
توظيفّأساليبّوموادّالبناءّالتقميديةّلكّكذ.ّظ الت(مأفنيةّداخمية,ّوالتكاملّبينّاإلنشاءاتّالثابتةّوالخفيفةّ)كال

ّاّالمحمية ّواألسقفّمنّمن ّبالعقود ّالمؤطرة ّوالفتحات ّالطفمية, ّوالمونة ّاألحجار ّمن ّوالركائز ّالحاممة لحوائط
ّ ّالعناصرّواألقبية, ّيخلّبالدورّالوظيفىّليذه ّفىّالتشكيلّبما ّذلكّدونّالمبالغة .ّ ّعمىّالطاقةّأيضًا اإلعتماد

الشمسية(ّوحسنّإستغاللّالمياهّكموردّثمينّعنّطريقّإعادةّإستخدامّالصرفّالناتجّمنّمياهّّالمتجددةّ)الطاقة
ستغاللياّكسمادّعضوىّفىّالزراعة. ّّالشرب,ّفىّرىّالمزروعات,ّوكذلكّإعادةّتدويرّمخمفاتّدوراتّالمياهّوا 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ئةّالمحميةّعنّطريقّتطويعّالعناصرّالتعبيرّالمعمارىّعنّالبييوضحّّ–ّلممدرسةوداخمىّ(ّمنظورّخارجى8ّشكلّ)
ّالمعماريةّالبنائيةّالمعبرةّعنّطبيعةّالبيئةّالصحراويةّومنّخاللّرموزّفنّالبناءّالتقميدى.

ّ
ّإستخدامّالطاقةّالشمسيةّوّأعادةّتدويرّمخمفاتّالصرفّالصحى(9ّشكلّ)

عّالتالميذّفىّمناطقّمظممةّيلتجملمخصصةّامطمةّعمىّالفناءّالداخمىّالالظ التّالعمويةّتوضحّتوظيفّّ-الصورةّيمينًاّ
ّحمايةّسقفّالمبنىّمنّأشعةّالشمسّالمباشرةّولتركيبّوحداتّالطاقةّالشمسيةلّو

ّ ّّ–الكروكىّشمااًل ّالصرفّيضح ّمياه ّإستغالل ّإعادة ّالشحيحة ّالمائية ّالموارد ّعمى ّالمخمفاتّالعضويةحفاظًا ّوتدوير
ستخدمياّكاسمادّ اهّالشربّ)وىوّليسّبالقميلّفىّالمدارس(ّبشكلّمنفصلّفىّخزاناتّ,ّولذلكّجمعّصرفّميالصمبةّوا 

عادةّإستخداموّفىّرىّالمسطحاتّالخضراءّبالمدرسة.ّتجمعّمخمفاتّالصرفّالصحىّلدوراتّالمياهّفىّخز انينّ خاصةّوا 
ّأسفلّالدوراتّومصممينّبطريقةّتسمحّبأعادةّأستخدامّىذهّالمخمفاتّكسمادّعضوى.
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 - ة األعقاب لمنكوبى السيول فى أسوانقري  -الثالث  مشروعال
حددّموقعّالمشروعّعمىّىضبةّجبميةّمرتفعةّلتوطينّمنكوبىّالسيولّبمنطقةّاألعقابّبمحافظةّأسوان,ّوتمتّ

المتاحةّعنّالبيئةّّتجميعّالمعموماتّ-المرحمةّاألولةّبتدائىّمنّخاللّثالثةّمراحلّأساسية.ّعمميةّالتصميمّاإل
ّمنّالسيول.لكنيةّوالمجتمعيةّالطبيعيةّوالتركيبةّالس ّالثانيةّّممواقعّالمتضررة ّأوالًّميدانيةالّاتالزياّرّ-المرحمة :ّ

األضرارّعمىّالمبانىّلتالفيياّفىّومدىّرصدّأسبابّّوودراسةّزيارةّالمواقعّالمتضررةّوالتىّسيتمّنقلّسكانياّ
ّالجديد. ّّالتصميميم ّثانيًا ّالمستيدفة( ّ)الفئة ّالمتضررين ّاإلّعمىّعرفوالتمقابمة ّوحالتيمّأنشتطيم قتصادية

التوطينّزيارةّموقعّلثًاّثاّ.مساكنيملّيةالمعماّرطّانمألارصدّوكذلكّرتباطيمّبموطنيمّالسكنىّإجتماعيةّومدىّاإل
ّ ّتنميتوالجديد مكانات ّوا  ّفيو ّالمتوفرة ّوالموارد ّمحدادتو ّالعمرانيةّّرابعاًّّ.وتسجيل ّاألنساق ّورصد الت عرفّعمى

ّيةّلممناطقّالمحيطة.والمعماريةّالتقميد

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مفراداتّوأستخالصّلمتعرفّعمىّلممشروعّممناطقّالمجاورةّلالتقميدىّالمحمىّالعمران ّىّّوالطابعّالمعماّر(ّرصد11ّشكلّ)

ّ.ىّفىّتمكّالمنطقةالتشكيلّالمعماريّونسقّالنسيجّالعمران ّالتقميد

 
 

 

فناء 
 متوسط

 

 
فناء 
 ركني
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ّالمعموماتّعداد مستندات التصميم, إ – لثةالمرحمة الثاّ ّلجميع ّالمنيجى ّبالتحميل ّالمرحمة ّىذه ّبدئت وقد
تبعتّفىّتصميمّالمشروع,ّوالتىّإستندتّعمىّالركائزّالثالثةّإعةّلوضعّالمفاىيمّوالمعاييرّاألسياسيةّالتىّالمجمّ 

ّتتمثل ّوالتى ّالمستدام ّلممنطقةّ:لمتصميم ّالطبيعية ّالبيئية ّالظروف ّمراعاة ّفى ّالظّرّ,أواًل ّمراعاة وفّثانيًا
ّاإلاإل ّتوجيو ّثالثًا ّالسائدة, ّوالثقافية ّاإلجتماعية ّيحفزّاألنشطة ّبما ّلمفئاتّالمستيدفة.ّمكاناتّالمتاحة قتصادية

مكاناتّاّ عدادّالمخطاطاتّاألوليةّلمحدادتّّوإوعمىّىذاّاألساسّكانتّالخطوةّاألولةّإلعدادّالمستنداتّّىىّ
ّّو ّالمختمفة ّاألنشطة ّوكذلكّتوزيع ّلممشروع.ستعماالتّاألاّ الموقع ّالمرحمية ّالتنمية ّمع ّيتالئم الخطوةّّرضّبما

سموبّتجميعّىذهّالوحداتّاّ التاليةّإلعدادّمستنداتّالتصميميمّتركزتّفىّالتصميمّالمعمارىّلموحداتّالسكنيةّّو
ّيفىّبموكاتّأكبرّ ّلتشكيلّنسقّالنسيجّالعمرانىّبما ّّوّوتالئم حتياجاتّالسكان. ّقا  ّالعمميةّعمىّإد عتمدتّىذه

تطويرّماّتمّرصدهّمنّالمفرداتّالمعماريةّوالعمرانية,ّسواءّمنّاألنماطّالسكنيةّلمفئاتّالمستيدفةّأوّتوظيفّّو
ّمنّاألنساقّالمعماريةّوالعمرانيةّالمحميةّالتقميديةّالمحيطة.ّ

ّ
ّ
 
ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

معّّةّبمنطقةّالمشروع(ّالتصميمّالمعمارىّلموحداتّالسكنيةّطبقًاّلتطويرّالمفرداتّالمعماريةّالتقميديةّالمحمي11شكلّ)
ّعملّنماذجّمحاكاةّبالحاسوبّلدراسةّالظاللّوحركةّاليواءّفىّأوقاتّمختمفةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

(ّتجميعّالوحداتّالسكنيةّفىّبموكّالعائمةّوتشكيلّوحدةّالنسيجّالعمرانىّبماّيتماشىّمعّماّتمّرصدهّمنّنسق12ّشكلّ)
ّعالنسيجّالعمرانىّالتقميدىّالمحمىّبمنطقةّالمشرّو
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 :الخالصة -4

ّّ ّّ–شكل ّّ–واليزال ّوالبحث ّلمدراسة ّغنية ّمادة ّوالعمرانى ّالمعمارى ّالتراث ّالرمزىّّ–إستميام ّالمستوى عمى
أسفرّعنّالعديدّمنّالنتائجّالتىّقدّتتوافقّأوّتتناقضّمعّبعضياّسواءّقدّمماّّ–والروحىّوالثقافىّوالتشكيمىّ

ّلماّتقدمّمنّفرضياتّوأىدافّمنّالناحيةّالنظريةّاألكاديميةّأوّالتطبيقاتّالعم التىّوّيذهّالدراسةّلمية.ّوطبقًا
ّّتخمصّبشكلّعامّالىّالنتائجّوالتوصياتّالتالية:

سواءّبالنسخّالمباشرّأوّاإلستيحاءّأوّتأصيلّّ-المعمارىّّإستميامّالتراثوعمىّالرغمّمنّتعددّوسائلّّ-ّنتائجال
.ّوبإستعراضّممجتمعاتّالتقميديةلّيةالمحمواليويةّطابعّلمتعبيرّعنّالاّقدّوظ فتّجميعًّّانيإفّ–ستدامةّاإلأسسّ

ّاليدفّنجدّأنياّغيرّمنفصمةّعنّبعضياجدواىاّمدىّىذهّاإلتجاىاتّلبيانّ نماّىىّّ,النسبىّلتحقيقيقّىذا وا 
بيدفّاإلستفادةّمنّإيجابياتّتمكّالمراحلّالمختمفة.ّّالنسخّحتىّتأصيلّاإلستدامةبدًءّمنّّ,تطورخطّطبيعىّلم

نوّّو لّايعتريوّماّيصيبّجميعّاإلتجاىاتّالمعماريةّمنّاإلبتذّ,كإتجاهّستميامّالتراثّالمعمارىإنّإالمالحظّمنّا 
ّوفيميا.ّوالجدّفىّدراستياصولّينحىّالمعماريينّوالممارسينّالىّالتطبيقّالشكمىّدونّالرجوعّالىّاإلعندماّ

ّّ–ّالتوصيات ّالعمرانى ّالتراث ّإستميام ّوالفييستمزم ّالجادة ّالدراسة ّلمظروفّواآلليات ّالمستنير ّم التىّالمحمية
ّ ّالعصر ّوسائل ّخالل ّمن ّتطويعيا ّيمكن ّالتى ّاألسس ستنباط ّوا  ّالمعمارية ّاألنماط ّتمك ّأفرزت يمك نّبما

نّىناكّالعديدّمنّالدراساتّإ.ّعنّالخصوصيةّالمكانيةّوالحضاريةمعب رةّّوّ,الممارسينّمنّإنتاجّعمارةّحديثة
ّالتراثىّ ّوالعمران ّالىّلمعمارة ّالمشرق ّأقصى ّمن ّالتقميدية ّالمجتماعاتّالعربية ّمن ّالكثير ّفى ّوالمنتشر الحى

ّلمممارسينّ ّكبيرة ّالدراساتّتمثلّذخيرة ّوالتىّإستفادتّمنّىذه ّمنّالمشروعاتّالكبيرة ّالعديد ّوأيضًا المغرب,
ّالوقت.ذاتّفىّّلبناءّمجتمعاتّعربيةّتتميزّباألصالةّوالمعاصرةّثالجادينّفىّإستميامّالتراالمعماريينّ
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