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 اإلبداع يف العمارة الشعبية 
 دراسة ميدانية لقرية أتريس باجليزة

 حنا نعيم حنا 
 خبرية قسم الثقافة املادية أبرشيف الفولكلور املصري

 مقدمة:
عمارة بال معماريني هو التعريف األقرب إىل احلقيقة، واألكثر منطقية ملفهوم العمارة الشعبية، اليت    ستيتتعع ع يتد ميترخي ار هيتا 

يل مبعماري متخصيت،، بيتل كا يتال اعايتتعا ة ءبنيتاع اتمعهيتا ان يتص، ميتع ربةيتااب اريتةة املتوارايتة ميتع األكيتراا، بيتل   ربكثيتر األ يتوا  الطو 
 بنيال ءيري ربةااهبا ومبشاركة اجلريان.

التا ييتل النريتري ورغم ما حتم ه العمارة الشعبية مع الكثري مع مالمح اإلبيترا  الشيتع ، مالمكيتان يفيتا   ارييتا ميتع العميتارة ربو   
ربن يكيتيتون رارا   ربغ يتيت   اىل العميتيتارة الشيتيتعبية بوةيتيتفها مصيتيتط اا ربو منطيتيتا معميتيتار  يكيتيتاإألمنيتيتاا العميتيتارة املخت فيتيتة ومرارايتيتها، ربميتيتا اإل يتيتارة 

 املراكع واملواوعات املتخصصة.
واملااييتة، ربو ميتا يط يتل ع ييته  رو ييتةوسعتة العمارة الشعبية مرعا مع مرو  الررااة   ع م املأاورات الشعبية، الذي يضيتم اجلوا يت  ال

التق يرييتة ربو اليتثاا الشيتع ، ربي كيتل  يتصع ينتقيتل اكتماعييتا ميتع األب إىل اعبيتع متيتتبعرا املعرميتة  ابلثقاميتة "الفولك ور املعاةر" الذي يهتم
 املكتتبة عق يا.

وم احلييتيتاة الشيتيتعبية املااييتيتة اليتيت  سعيتيتر  كميتيتا يتيتيتتخرم مفهيتيتوم احلييتيتاة الشيتيتعبية ابعتبيتيتارو مرااميتيتا ملفهيتيتوم الفولك يتيتور، ويتضيتيتمع هيتيتذا املفهيتيت
مجييتع األاوات واملعيترات اليت   Material culture ابام الثقامة املااية، والثاا الشيتع  الشيتفاهص، وينيتررت حتيتال مفهيتوم الثقاميتة املااييتة

 .(1)سشيع   اعاتخرام الشع ، وكذلك األعما  واملنتوكات الفنية الشعبية
رولييتيتيتة   الفيتيتيتثة الراهنيتيتيتة، مقيتيتيتر رب يتيتيتارت املنرميتيتيتة الرولييتيتيتة ل ثبييتيتيتة والع يتيتيتوم والثقاميتيتيتة "اليو تيتيتيتكو"   ربميتيتيتا ع يتيتيتد متيتيتيتتوخي اعهتماميتيتيتات ال

بشيتيتيتأن اسفاقييتيتيتة ةيتيتيتون اليتيتيتثاا الثقيتيتيتا  غيتيتيتري امليتيتيتااي، واليتيتيت  يقصيتيتيتر هبيتيتيتا املمارايتيتيتات  3002مؤمترهيتيتيتا اليتيتيتذي ا عقيتيتيتر   ابرييتيتيتب    يتيتيتهر ربكتيتيتيتوبر 
ع آعت وقطيتيتيتع ومصيتيتيتنوعات ورب يتيتيتكا  التعبيتيتيتري واألميتيتيتاكع الثقامييتيتيتة اليتيتيت  سعتةهيتيتيتا والتصيتيتيتورات ورب يتيتيتكا  التعبيتيتيتري واملهيتيتيتارات وميتيتيتا ييتيتيترسب  هبيتيتيتا ميتيتيت

ا اجلماعات واألمراا كزعا مع سرااهم الثقا ؛ وهذا الثاا الثقا  غري املااي املتوارا كيال بعيتر كييتل سبرعيته اجلماعيتات بصيتورة متيتتمرة مبيت
 .(2)ويتها ويعز  ا ثام التنو  الثقا ، والقررة اإلبراعية البشريةوينمص اإل تاس هب يتفل مع بيئتها وسفاعالهتا مع الطبيعة وار ها،

ربما   مصر مقر اهتم مشرو  ربر يف مجع وسوايل وسنمية املأاورات الشعبية املصيترية مبوويتو  العميتارة الشيتعبية ويتمع قتيتم الثقاميتة 
 يقد ومنون الرق، العروض والرراما الشعبية. املااية ابملشرو ، الذي يضم ربقتام األاب والعااات واملعتقرات والتقالير واملوا

 وقر قتمال العمارة الشعبية ااخل ربر يف املأاورات الشعبية املصرية إىل اآليت: 
 العمارة التكنية: سضم عمارة احلضر والريف والتوا ل والصاراع. -
 واألايرة. ر والكنائبكالكتاسي  واملص د والضريح واملتاالعمارة الرينية: سضم املقابر والزوا  و  -

 العمارة اررمية: سضم عمارة احلمامات الشعبية ورببرات احلمام ورببواب احلارات واألاواق والوكاعت. -
 .(3)الررااات واجلمع امليراين ورباالي  األر فة كما جترر اإل ارة إىل ربن األقتام التابقة هص سصور مبرئص يكتمل ابكتما 

موويتوعا يتع يتل ابإلبيترا  املعميتاري  –ا ية بقرييتة ربسيتريب مركيتز امبابيتة مباامريتة اجلييتزة مع خال  الررااة املير –يناقش هذا الباث 
ميتع عميتارة القرييتة، بينميتا  %00ل متكع الريفص،  يث يتناو  املفراات العمرا ية ملتاكع القرية ءمناطها املخت فيتة واليت  سشيتكل ربكثيتر ميتع 

 .%00وت األمران والزراي  اراركية  وايل متثل بقية العناةر كاملقابر وااثا ات احلقو  )ارصوص( وبي
كميتيتا يتنيتيتاو  بعيتيتال املشيتيتكالت املتع قيتيتة ابملصيتيت اات واعجتاهيتيتات املنهابييتيتة والنررييتيتة، ابإلويتيتامة إىل مشيتيتك ة ا تيتيتار امليتيتااة الباثييتيتة 

 املتتمر، مهناك الكثري مع التاريثات ال  سواكه العمارة الشعبية ع د املتتوخي البيئص واعكتماعص والطبقص.
واععسيتيته الوفيفييتيتة واععتقااييتيتة ابعتبارهيتيتا كيتيتزعا ربةيتيتيال ميتيتع  هييتيتة ملكيتيتورت العميتيتل املعميتيتاري وسنوعيتيتحتيتيتاو  الرراايتيتة إبيتيترا  القيتيتيم اجلمالو 

منرومة املأاورات املصرية ال  سعة عع عمل اريتةة اإل تيتا ية عيتة مئيتات التيتنني، كميتا ربقيتا ع سقيتل ءي  يتا  ميتع األ يتوا  عيتع خصيتائ، 
 ة الرمسية.اإلبرا    العمار 
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 اإلبداع يف العمارة الشعبية 
 دراسة ميدانية لقرية أتريس باجليزة

 حنا نعيم حنا 
 خبرية قسم الثقافة املادية أبرشيف الفولكلور املصري

 مقدمة:
عمارة بال معماريني هو التعريف األقرب إىل احلقيقة، واألكثر منطقية ملفهوم العمارة الشعبية، اليت    ستيتتعع ع يتد ميترخي ار هيتا 

يل مبعماري متخصيت،، بيتل كا يتال اعايتتعا ة ءبنيتاع اتمعهيتا ان يتص، ميتع ربةيتااب اريتةة املتوارايتة ميتع األكيتراا، بيتل   ربكثيتر األ يتوا  الطو 
 بنيال ءيري ربةااهبا ومبشاركة اجلريان.

التا ييتل النريتري ورغم ما حتم ه العمارة الشعبية مع الكثري مع مالمح اإلبيترا  الشيتع ، مالمكيتان يفيتا   ارييتا ميتع العميتارة ربو   
ربن يكيتيتون رارا   ربغ يتيت   اىل العميتيتارة الشيتيتعبية بوةيتيتفها مصيتيتط اا ربو منطيتيتا معميتيتار  يكيتيتاإألمنيتيتاا العميتيتارة املخت فيتيتة ومرارايتيتها، ربميتيتا اإل يتيتارة 

 املراكع واملواوعات املتخصصة.
واملااييتة، ربو ميتا يط يتل ع ييته  رو ييتةوسعتة العمارة الشعبية مرعا مع مرو  الررااة   ع م املأاورات الشعبية، الذي يضيتم اجلوا يت  ال

التق يرييتة ربو اليتثاا الشيتع ، ربي كيتل  يتصع ينتقيتل اكتماعييتا ميتع األب إىل اعبيتع متيتتبعرا املعرميتة  ابلثقاميتة "الفولك ور املعاةر" الذي يهتم
 املكتتبة عق يا.

وم احلييتيتاة الشيتيتعبية املااييتيتة اليتيت  سعيتيتر  كميتيتا يتيتيتتخرم مفهيتيتوم احلييتيتاة الشيتيتعبية ابعتبيتيتارو مرااميتيتا ملفهيتيتوم الفولك يتيتور، ويتضيتيتمع هيتيتذا املفهيتيت
مجييتع األاوات واملعيترات اليت   Material culture ابام الثقامة املااية، والثاا الشيتع  الشيتفاهص، وينيتررت حتيتال مفهيتوم الثقاميتة املااييتة

 .(1)سشيع   اعاتخرام الشع ، وكذلك األعما  واملنتوكات الفنية الشعبية
رولييتيتيتة   الفيتيتيتثة الراهنيتيتيتة، مقيتيتيتر رب يتيتيتارت املنرميتيتيتة الرولييتيتيتة ل ثبييتيتيتة والع يتيتيتوم والثقاميتيتيتة "اليو تيتيتيتكو"   ربميتيتيتا ع يتيتيتد متيتيتيتتوخي اعهتماميتيتيتات ال

بشيتيتيتأن اسفاقييتيتيتة ةيتيتيتون اليتيتيتثاا الثقيتيتيتا  غيتيتيتري امليتيتيتااي، واليتيتيت  يقصيتيتيتر هبيتيتيتا املمارايتيتيتات  3002مؤمترهيتيتيتا اليتيتيتذي ا عقيتيتيتر   ابرييتيتيتب    يتيتيتهر ربكتيتيتيتوبر 
ع آعت وقطيتيتيتع ومصيتيتيتنوعات ورب يتيتيتكا  التعبيتيتيتري واألميتيتيتاكع الثقامييتيتيتة اليتيتيت  سعتةهيتيتيتا والتصيتيتيتورات ورب يتيتيتكا  التعبيتيتيتري واملهيتيتيتارات وميتيتيتا ييتيتيترسب  هبيتيتيتا ميتيتيت

ا اجلماعات واألمراا كزعا مع سرااهم الثقا ؛ وهذا الثاا الثقا  غري املااي املتوارا كيال بعيتر كييتل سبرعيته اجلماعيتات بصيتورة متيتتمرة مبيت
 .(2)ويتها ويعز  ا ثام التنو  الثقا ، والقررة اإلبراعية البشريةوينمص اإل تاس هب يتفل مع بيئتها وسفاعالهتا مع الطبيعة وار ها،

ربما   مصر مقر اهتم مشرو  ربر يف مجع وسوايل وسنمية املأاورات الشعبية املصيترية مبوويتو  العميتارة الشيتعبية ويتمع قتيتم الثقاميتة 
 يقد ومنون الرق، العروض والرراما الشعبية. املااية ابملشرو ، الذي يضم ربقتام األاب والعااات واملعتقرات والتقالير واملوا

 وقر قتمال العمارة الشعبية ااخل ربر يف املأاورات الشعبية املصرية إىل اآليت: 
 العمارة التكنية: سضم عمارة احلضر والريف والتوا ل والصاراع. -
 واألايرة. ر والكنائبكالكتاسي  واملص د والضريح واملتاالعمارة الرينية: سضم املقابر والزوا  و  -

 العمارة اررمية: سضم عمارة احلمامات الشعبية ورببرات احلمام ورببواب احلارات واألاواق والوكاعت. -
 .(3)الررااات واجلمع امليراين ورباالي  األر فة كما جترر اإل ارة إىل ربن األقتام التابقة هص سصور مبرئص يكتمل ابكتما 

موويتوعا يتع يتل ابإلبيترا  املعميتاري  –ا ية بقرييتة ربسيتريب مركيتز امبابيتة مباامريتة اجلييتزة مع خال  الررااة املير –يناقش هذا الباث 
ميتع عميتارة القرييتة، بينميتا  %00ل متكع الريفص،  يث يتناو  املفراات العمرا ية ملتاكع القرية ءمناطها املخت فيتة واليت  سشيتكل ربكثيتر ميتع 

 .%00وت األمران والزراي  اراركية  وايل متثل بقية العناةر كاملقابر وااثا ات احلقو  )ارصوص( وبي
كميتيتا يتنيتيتاو  بعيتيتال املشيتيتكالت املتع قيتيتة ابملصيتيت اات واعجتاهيتيتات املنهابييتيتة والنررييتيتة، ابإلويتيتامة إىل مشيتيتك ة ا تيتيتار امليتيتااة الباثييتيتة 

 املتتمر، مهناك الكثري مع التاريثات ال  سواكه العمارة الشعبية ع د املتتوخي البيئص واعكتماعص والطبقص.
واععسيتيته الوفيفييتيتة واععتقااييتيتة ابعتبارهيتيتا كيتيتزعا ربةيتيتيال ميتيتع  هييتيتة ملكيتيتورت العميتيتل املعميتيتاري وسنوعيتيتحتيتيتاو  الرراايتيتة إبيتيترا  القيتيتيم اجلمالو 

منرومة املأاورات املصرية ال  سعة عع عمل اريتةة اإل تيتا ية عيتة مئيتات التيتنني، كميتا ربقيتا ع سقيتل ءي  يتا  ميتع األ يتوا  عيتع خصيتائ، 
 ة الرمسية.اإلبرا    العمار 
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 الدراسة امليدانية:
( موقيتيتع قرييتيتة 0ستنيتيتاو  الرراايتيتة امليرا ييتيتة العناةيتيتر املعمارييتيتة بقرييتيتة ربسيتيتريب مركيتيتز امبابيتيتة مباامريتيتة اجلييتيتزة، وكميتيتا سوويتيتح ارريطيتيتة رقيتيتم )

كي يتيتومثا، كميتيتا   00 ربسيتيتريب ابلنتيتيتبة إىل انامريتيتات واملنيتيتاطل ا،يتيتاورة يفيتيتا، متقيتيتع قرييتيتة ربسيتيتريب هيتيتا  غيتيترب مرينيتيتة القيتيتاهرة وسبعيتيتر عنهيتيتا متيتيتامة
 كي ومثات سقريبا.  2يفص ها عع حمامرة املنومية مر  النيل ر ير، وستبع قرية ربسريب إاار  ا، ب ان ص لقرية وراان ال  سبعر عنها  وايل 

املصيترية ( الكت يتة العمرا ييتة ل قرييتة األقيترب إىل الشيتكل اليترائري عنيترما متيتاال ارريطيتة مبصيت اة املتيتا ة 3وسووح ارريطيتة رقيتم )
( مقيتر سطيتورت الكت يتة العمرا ييتة 3002، ربما   الوقال احليتايل )0000، وةااال ارريطة بتصاياات سطابل الطبيعة عام 0022عام 

 ل قرية وربةباال مالةقة جلتر قر النيل الغريب.
وهيتو ميتا ، Atris امسهيتا القيترم مقرية ربسريب ميتع القيترخي القر يتة هكرهيتا ربمي ينييتوا   كغراميتيته وقيتا : إن (4)ربما مع النا ية التار ية

يتفيتيتل ميتيتع امسهيتيتا العيتيتريب، كميتيتا ورات   قيتيتوا ني ابيتيتع ريتيتايت، و  حتفيتيتة اإلر يتيتاا ميتيتع ربعميتيتا   يتيتو  رمتيتيتيب، و  التافيتيتة ميتيتع ربعميتيتا  البايتيترية؛ 
نيتيتة رببيتو ألقا كا ال ابعة يفا   هليتك الوقيتال لقرهبيتا ميتع  يترواها الغربييتة. هنيتاك رربي آخيتر يتع يتل ابايتم القرييتة منشيتور ويتمع كتيت  اييتر ك

يشيتيتري إىل ربن ك ميتة ربسيتيتريب سعيت  االايتيتة املشيتتقة ميتيتع الك ميتة اليور ييتة سيتيتريب، ومسييتال كيتيتذلك ألقيتا كا يتيتال ربرض وقيتف ل ثالايتيتة  (5)مقيتار ابلقرييتة
 ربايرة ال  ابلوااي وع سزا  مشهورة ءمسائها مثل التفتيش والواي ة وكزية وراان.

  (6)( عرا اكان قرية ربسريب واألار0ويووح كرو  رقم )
 عرا األار مج ة إرا هكور البيان

 3020 03000 7555 0326 قرية ربسريب
 (1جدول رقم )

وسشيتيتري الرراايتيتة امليرا ييتيتة إىل  يتيترص رببنيتيتاع قرييتيتة ربسيتيتريب ع يتيتد م كييتيتة بييتيتال خيتيتاص لكيتيتل ربايتيترة؛ وبتيتيتب  هيتيتذا احليتيترص كيتيتان الز يتيتف 
التايتر ت اليت  سواكيته الرييتف املصيتري مهنيتاك كا يت  ميتع  العمراين ع د  تاب األراوص الزراعية طبقا ل ز اة املتيتتمرة   عيترا التيتكان،

ع د وكه ارصوص، منها ما يتع ل ابععتراع ع د األراوص الزراعية، وجتريف الثبة، مالتوايتع العميتراين   مصيتر ييتتم ع يتد متيتا ة سيتثاو  
ميتيتع ربراويتيتيها الزراعييتيتة  %20رت ربليتيتف ميتيتران ايتيتنو   ريتيترا ل ضيتيتغوا التيتيتكا ية، وقيتيتر ربقيتيتر اليتيتركتور ميتيتاروق البيتيتا  ربن مصيتيتر مقيتيت 50:  70بيتيتني 

 خال  النصف األخري مع القرن العشريع، بتب  اععتراع العمراين ع د األراوص الزراعية.

 
 (1خريطة رقم )
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 (2خريطة رقم )

 الكتلة العمرانية لقرية أتريس 
 

هتميتيتام  ريتيتري عت يتيتف عيتيتع كميتيتا رايتيتر الرييتيتف املصيتيتري ابحليتيتراك اعكتميتيتاعص والطبقيتيتص، خاةيتيتة ربن اقاميتيتة الطبقيتيتة الوايتيتطد   حتيتيت  اب
 الثنائييتيتة الشيتيتائعة، الثقاميتيتة الع ييتيتا والثقاميتيتة الشيتيتعبية، ربو ميتيتا قبيتيتل التايتيتريث وبعيتيترو، و  ي عيتيتث  بوكيتيتوا طبقيتيتة وايتيتطد  يتيت  قاييتيتة القيتيترن التاايتيتع

 .(7)عشر
ابلعومليتيتة، ربو  كا يتيت  آخيتيتر يتع يتيتل مبيتيتا سواكهيتيته ارصوةيتيتية وايفوييتيتة الثقامييتيتة بصيتيتفة خاةيتيتة ابعتبارهيتيتا كيتيتزعا ميتيتع النريتيتام العيتيتاملص املتيتيتمد

 ريتيتام القطيتيت  الوا يتيتر، خاةيتيتة الق يتيتل والغميتيتوض  يتيتو  املفيتيتاهيم املثيتيتارة مثيتيتل "الالسضيتيتمني" ربي اقيتيتتال  العالقيتيتات اعكتماعييتيتة ميتيتع التيتيتياقات 
 ان ية، ربو طرا الناس مع التياقات ال  متناهم ايفوية، ربو إ الة مهارات   مقابل اكتتاب مهارات ربخرخي.

كل ربو آبخر   العمارة الريفية التق يرية   القرية املصيترية وربةيتبح التيتعص  يتو احلصيتو  ع يتد بييتال كل العوامل التابقة ربارت بش
ربكثيتيتر  راايتيتة ع يتيتد  تيتيتاب املتيتيتكع التق ييتيتري، وسغيتيتري العواميتيتل اليتيت  ايتيتاضال   إقاميتيتة البييتيتال، ابإلويتيتامة إىل التغييتيتري   اعتميتيتاا البييتيتال ع يتيتد 

 مر ع د اإل تات الزراعص، كما قل اععتماا ع د خامات البناع البيئية.اعقتصاا والنشاا الزراعص واخو  رب شطة ربخرخي ع سعت
ييتيتنعكب التغيتيتري ابلتيتيت   ع يتيتد العميتيتارة الشيتيتعبية التق يرييتيتة بصيتيتفة خاةيتيتة بتيتيتب    هيتيتا ل كثيتيتري ميتيتع اليتيترععت هات البعيتيتر والطيتيتابع 

 .(8)"الشعبية ي  صه مثل لغته ومنو هالثقا ، "مالعمارة سعكب ارصوةية القومية ال  سكون هوية الشع ، م كل  ع  معمارو الذ
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 اإلبداع يف العناصر الفراغية واإلنشائية:
يشيتيتمل املضيتيتمون امليتيتااي ل عميتيتل املعميتيتاري املكيتيتون األو  لفراغاسيتيته اع تفاعييتيتة خاركييتيتة كا يتيتال ربم ااخ ييتيتة، وابعتبيتيتارو عميتيتال اكتماعييتيتا 

لفراغ اع تفاعص هو اقتطا  مراغ ربو مراغات رئيتية واث وييتة وخرمييتة يشتمل ع د رب شطة وراراات إ تا ية خترم الفرا واألارة وا،تمع. وا
 وسو يعية عامة ربم خاةة. 

ويتبيتيتا الفكيتيتر العقيتيتالين هيتيتر  الكفيتيتاعة املثالييتيتة ملكيتيتان املضيتيتمون اع تفيتيتاعص و ما يتيته، اليتيتذي يتابيتيته إىل ربن ييتيتؤاي كيتيتل ميتيتراغ ربو كيتيتزع ربو 
مليتيترخي اع تفيتيتاعص الفراغيتيتص يهيتيتر  إىل اعقتصيتيتاا   املتيتيتا ة وا،هيتيتوا العضيتيت ص اموعيتيتة منيتيته ا تفاعيتيتا معينيتيتا ءقصيتيتد كفيتيتاعة ركنيتيتة، واإلبيتيترا  ا

 لإل تان، ويتأسد هلك ابلوةو  إىل ربكثر األمكار إبراعا ل وةو  إىل ربقصر خطوا التري أل شطة األميتراا وامليتواا   املبيتا وربق هيتا سقاطعيتا
 .(9)املهتم ابلعالقات اع تفاعية بني األ شطة ومراغاهتا املخت فةمع خطوا التري األخرخي املعاروة يفا، ويتأسد هلك ابلفكر التا ي ص 

وختةر الررااة امليرا ية لقرية ربسريب مرخي سطابل سنريم الفراغات الراخ ية وحترييتر متيتا تها وميتل اع تياكيتات احلياسييتة واألبعيتاا 
وميتيتا ربسبعيتيته ميتيتع  ريتيتم ربايتيترت بشيتيتكل مبا يتيتر ع يتيتد العناةيتيتر الوفيفييتيتة يفيتيتا، وقيتيتر ربايتيتهم الفكيتيتر الشيتيتع  التق ييتيتري خاةيتيتة   ايتيتا  العميتيتران الريفيتيتص 

الفراغييتيتة ل يتيترار، مثيتيتل الثقاميتيتة املتع قيتيتة بطيتيترق اختييتيتار األراويتيتص اليتيت  ايتيتو  يقيتيتام ع يهيتيتا البنيتيتاع، وسقتيتيتيم العناةيتيتر الفراغييتيتة وميتيتل وطريقيتيتة اورة 
والتيتيتاريا الطوييتيتل ل رييتيتف املصيتيتري   ربايتيت وب احلييتيتاة، واألايتيت وب امليتيتوروا   سقتيتيتيم األراويتيتص الزراعييتيتة كاحليتيتروا الزراعييتيتة والشيتيترخات وا،يتيتا  "

سقتيتيتيتيم األ يتيتيتواض وسو ييتيتيتع  صيتيتيتة امليتيتيتا  وميتيتيتل اميتيتيتاسر الثابييتيتيتع، وسقتيتيتيتيم ربرض الفال يتيتيتة إىل ربربعيتيتيتة وعشيتيتيتريع كيتيتيتزعا متتيتيتيتاو  كيتيتيتل كيتيتيتزع يتيتيتيتمد 
 .(10)قرياطا"

كميتا سقيتع ع يتد ميتر  النييتل وقرية ربسريب مووو  الررااة مع القرخي الزراعية، وكما رب رر مع قبل مإن األ واض الزراعييتة حتيتي  هبيتا،  
بعيتيته ميتيتع ر يتيتير وابلتيتيتايل مالقرييتيتة متيتيتأارة ابلعواميتيتل اجلغرامييتيتة واملناخييتيتة اراةيتيتة ابملنطقيتيتة ومايفيتيتا ميتيتع رايتيتري ع يتيتد األبعيتيتاا الفراغييتيتة ل متيتيتكع، وميتيتا يت

 رم العالقات اعكتماعية  ىلإمر واملشايا، ابإلوامة قوخي اكتماعية متأارة ابمل كيات الزراعية يفا اورها   الضب  اعكتماعص كنرام الع
اليتيتذي يقيتيتام  Core House خصيتيتائ، املنيتيتز  النيتيتواة ااخيتيتل األايتيترة، خاةيتيتة إها كيتيتان املتيتيتكع   قرييتيتة ربسيتيتريب يضيتيتم األايتيترة املمتيتيترة، وليتيته

ابجلهوا الذاسية ع د مرا ل وع د قطعة ربرض وا رة وحميترواة، ويتكيتون ميتع غرميتة وا يترة وخيترماهتا، ومبيترور الوقيتال ستضيتاعف الغيتر  ميتع 
و التررجيص لألارة، ماملنز  بقرية ربسريب يتمح ببناع غرمة   الطابل األرويتص )قاعيتة(، ربو ربخيترخي ابلطيتابل الع يتوي )مقعيتر( لكيتص يتيتزوت النم

ميها األبناع الذكور لصا   الرار كنرام اكتماعص سق يري موروا مع األكراا، وستراخل العوامل البيئييتة واعكتماعييتة   حترييتر ربميتاكع 
ييتيتوت وطيتيترق سنريمهيتيتا وميتيترخي حتقيقهيتيتا ل خصوةيتيتية املط وبيتيتة، وسرسييتيت  الفراغيتيتات الراخ ييتيتة ل مبيتيتا وميتيتل مفيتيتاهيم عيتيترة موروايتيتة الفتايتيتات   الب

واربيتة عيتيتة ارييتيتا اقيتيتا  طوييتل، ابإلويتيتامة إىل التيتيتاريا الطوييتيتل ربيضيتيتا ميتع األ كيتيتام والتشيتيتريعات اليتيت  ربايترت سيتيتررجييا ع يتيتد العيتيتااات والتقالييتيتر، 
الطرييتل العيتام، ربو اجليتريان  م يتيتمح التشيتريع اإلايتالمص بكشيتف  رميتات املنيتا   ايتواع ميتع قبيتل العيتابريع  وااات الطابع العام ل بيوت م يت

املط يتيتص ميتيتع املنيتيتا   ا،يتيتاورة، مهنيتيتاك كيتيتم كبيتيتري ميتيتع اليتيتروا ت واأل كيتيتام اليتيت  حتميتيتص البييتيتوت ميتيتع عييتيتون املتطف يتيتني وسو ييتيتع األبيتيتواب والشيتيتبابيك 
 .(11)وارسفا  البناع

ميتيتع متيتيتاكع  %50وميتيتااة البنيتيتاع وربايتيت وبه   اختييتيتار رب رميتيتة الفراغيتيتات طريقيتيتة اإلقاميتيتة هبيتيتا، ميتيتأكثر ميتيتع ويتيتيترخل العاميتيتل املنيتيتاخص 
ويتيتعف خاميتيتة الطيتيتني يتيتيتت زم ربن سكيتيتون اجليتيترران مسيكيتيتة، مبييتيتوت الطيتيتوب ال يتيت،   مصيتيتر سبقيتيتد  ربسيتيتريب ميتيتع الطيتيتوب ال يتيت، وانيتيتروق، مبتيتيتب 

هيتص ربايتخع ميتع ربن  –ال  بنتها  يتركة التيتكر ملوففيهيتا  –نتية مسنا   األمةاة إىل  ر م اوظ معرم اليوم، وقر ابال   كوم ربمبو ربن امل
يعيتيتيش امليتيترع ميهيتيتا ةيتيتيفا، وهيتيتص ابلغيتيتة اليتيتةواة  يتيتتاع، وهكيتيتذا مضيتيتل املوففيتيتون ربن يعيشيتيتوا   بييتيتوت الفال يتيتني الطينييتيتة، غيتيتري ربن كيتيترران البييتيتال 

الطيتيتني موةيتيتال رايئيتيتا ل ايتيترارة إع رب يتيته نيتيتتف  هبيتيتا  منيتيتا الطينييتيتة التيتيتميكة، ليتيتيتال الوايتيتي ة املث يتيتد لال تفيتيتاظ ابلبييتيتال ميتيتةاا، هليتيتك وإن كيتيتان 
طويال، وهكذا مإن اجلرار الذي جيع ك سشعر ابلةواة طيتو  الصيتبا  يواةيتل   الواقيتع اختيتزان احليترارة اليت  سقيتع ع ييته، وايتو  يشيتع طيتو  

رة ااخل بيال طيتوب ال يت، سكيتون ربع يتد   ال يل كل هذو احلرارة اث ية إىل ارارت، ويكون هلك   كزع منه ااخل احلابرة، ويفذا مإن احلرا
 ال يل عما   خاركه. 

واحلل ربن يعيش املرع   الطابل التف ص ربانيتاع النهيتار وينتقيتل ليتيال لينيتام   الطيتابل الع يتوي، وهيتذا يتط يت  إ شيتاع خفيفيتا ميتع  يتو  
يرايت  مييته ايفيتواع  مالفنيتاع يعميتل مبثابيتة بئيتر ومع موق التطح الع وي، وهذا النرام احلراري  كع سعري يته إها   بنيتاع البييتال ميتع  يتو  منيتاع،

وهكذا مإن الغر  التف ية سةا رباناع ال يل بترعة كبرية، والفاعل الثاين اليتذي ييتتاكم   را يتة البييتال هيتو  ركيتة  البارا اآليت مع التطح،
 .(12)ايفواع
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ة خالييتة   البنيتاع )وايت  اليترار(، جتيترر اإل يتارة إىل ربايت وب سقتيتيم البييتال ميتع اليتراخل   قرييتة ربسيتريب، هييتث سكيتون هنيتاك منطقيت
انتيمثا ورمبا ربكثر، بينما سكيتون  70وسعمل هذو املنطقة كاوش مساوي  تر ل طابل الع وي، كما سكون املباين مسيكة سزير كرراقا ع د 

 اإل شاعات خفيفة   الطابل الع وي.
تخرام ربكثيتيتيتر ميتيتيتع  يتيتيتو  ميتيتيتع رب يتيتيتوا  )الطاقيتيتيتات( و سشيتيتيتري الرراايتيتيتة امليرا ييتيتيتة إىل ميتيتيترخي حتكيتيتيتم ايتيتيتكان البييتيتيتال   اركيتيتيتات احليتيتيترارة ابايتيتيت

ع )النارو ة( املتتخرمة   التهوية واإلواعة، واختيار األماكع ومل اعجتاهات األة ية ل يتر   وسوكييته الفتايتات إليهيتا، هييتث يتايترك ايفيتوا
سربييتيتة احلييتيتوارت واليتيترواكع، واألميتيتاكع ميتيتع اجلهيتيتة البارييتيتة إىل اجلهيتيتة القب ييتيتة، واختييتيتار األميتيتاكع اليتيت  ستيتيتتخرم   ةيتيتناعات األلبيتيتان، وربميتيتاكع 

وميتع ربايتفل ) يتبابيك  واايتتخرام ربكثيتر ميتع  يتو  ميتع الشيتبابيك اليت  سفيتتح ميتع اع يتد ال  ستتخرم   جتفيف وختزيع اناةيل )الصوامع(،
ع األايتيتفل النصيتني( هييتث سيتتاكم   متيتا ة ايفيتواع اليتراخل واريتارت ميتع اليترار وايترعته، كميتا ستيتهم خصوةيتية ايتكان اليترار   غ يتل اجليتز 

ميتيتع الشيتيتباك ميتيتع كهيتيتة الطرييتيتل، وختيتيتةر الرراايتيتة ربيضيتيتا عيتيتع ميتيترخي حتكيتيتم ربةيتيتااب اليتيترار   اركيتيتات احليتيترارة ااخيتيتل البييتيتال، ابايتيتتخرام رب يتيتوا  
 عت فة مع األمران )الفرن الصيفص( و )الفرن الشتوي(.

البعيتيتيتيتر الثقيتيتيتيتا  التق ييتيتيتيتري واأل شيتيتيتيتطة  إهن املنروميتيتيتيتة البيئييتيتيتيتة ستكاميتيتيتيتل ميتيتيتيتع العناةيتيتيتيتر الفراغييتيتيتيتة واإل شيتيتيتيتائية ابإلويتيتيتيتامة إىل سكام هيتيتيتيتا ميتيتيتيتع
اعقتصااية، "ميكون الشصع ةائبا عنرما  يل إىل ةون التكامل واعاتقرار   ا،تمع احليوي، ويكون خاطئا خيتال  هليتك، هكيتذا قيترر 

 .(13)"مةليوبولر   خالةة ربخالق األرض، ماملنرومة البيئية جي  ربن سوكر كما هص   هاهتا ربو كما هص معرلة مع قبل الثقا
"ماأل شيتيتيتطة اإل تيتيتيتا ية ويتيتيترورية وحتتيتيتيتات إىل بيئيتيتيتات عت فيتيتيتة املتيتيتيتتو ت، كميتيتيتا نتيتيتيتات اإل تيتيتيتان هاسيتيتيته إىل اليتيتيتتاكم   انيتيتيتي  اليتيتيتراخ ص 
 واملخت ف عع الررو  اراركية، وهلك ل وةو  إىل را ته املااية الناجتة عع الررو  املناخية املناابة مع  رارة وهتوية وووع، كميتا  تيتر

لبيئيتيتيتيتص إىل سيتيتيتيتومري الرا يتيتيتيتة النفتيتيتيتيتية واعكتماعييتيتيتيتة واليتيتيتيت  ع  كيتيتيتيتع حتقيقهيتيتيتيتا إع   اليتيتيتيتتاكم ا
مرنيتيتيتيتة، مالتهوييتيتيتيتة التيتيتيتيتيئة سيتيتيتيتؤاي إىل عيتيتيتيترم الرا يتيتيتيتة   راييتيتيتيتة اإل تيتيتيتيتان  معمارييتيتيتيتة مراغيتيتيتيتات

 .(14)لأل شطة املخت فة، وكذلك سومري ارصوةية وااتيفاع العالقات اعكتماعية
واإل تيتيتيتا ية متثيتيتيتل اجلا يتيتيت  العضيتيتيتوي  ممكيتيتيتورت اليتيتيترار بشيتيتيت  عناةيتيتيترها العمرا ييتيتيتة 

كخ ييتيتيتة  ييتيتيتة، "مقيتيتيتر فهيتيتيترت  رريتيتيتيتان ميميتيتيتا يتع يتيتيتل بتعرييتيتيتف املنيتيتيتز  خيتيتيتال  احليتيتيترب العاملييتيتيتة 
الثا ييتيتة، النررييتيتة األوىل،  ريتيتر ميهيتيتا إىل املنيتيتز  ع يتيتد رب يتيته آليتيتة يتيتيتتعم ها اإل تيتيتان متاميتيتا مثيتيتل 

كيتيتيتع التيتيتيتيارة والثالكيتيتيتة ربي بوةيتيتيتفه  يتيتيتيئا،  ضيتيتيتص مييتيتيته اإل تيتيتيتان بضيتيتيتع ايتيتيتاعات يومييتيتيتا، و 
إ تات كل عناةرو   مصيتنع، وبيترغم حيتا  هيتذا اليتنهو   سيتومري التيتكع ملالييتني انيترومني 

نيتيتز  ميتيتع امليتيتأوخي مإ يتيته خ يتيتل مشيتيتكالت اكتماعييتيتة ع  صيتيتر يفيتيتا، ربميتيتا اليتيتنهو الثيتيتاين قيتيتو امل
العضوي، ميعتة املنز  خ ية  ية سولر وسنمو وستيتته ك طاقيتة وسفيترغ مضيتالت، وبوةيتفه  

 .(15)"تخرام اإل تان ويعة عع رؤيته وسفراو، وهو انور األاااص لتاقيل الذايتكائنا عضو  يتكيف مع اا
 التفضيل اجلمايل للعناصر املعمارية:

ة التكنية ل قرية، وربن سكون قريبة مع الطيترق ومصيتاار  ة ااخل اني  العمراين، ربو الكتيفضل اكان قرية ربسريب املتاكع الواقع
ايتيتيترة، وربن يقيتيتيتع البييتيتيتال ع يتيتيتد ميتيتيتراخل وعيتيتيتارت ايتيتيته ة اعايتيتيتتخرام، كميتيتيتا ختتيتيتيتار األميتيتيتاكع اراةيتيتيتة ابألبيتيتيتواب روعيتيتيتات اراةيتيتيتة ابألز املييتيتيتاو، وامل

والشبابيك واملضايف بطرق ستمح مبراقبة حمي  البيال اراركص. كما  ط  ل بيال مع الراخل ءكثر مع طريقة متنوعيتة، وختتيتار العناةيتر 
 ة.الفراغية بشكل يتمح بتنو  متتو ت عت فة مع ارصوةي

( ةورة حلركة العمران مع البيئة وسراخ ها كو رة وا رة، وهناك كوا يت  مجالييتة عختييتار املكيتان ميتع النا ييتة 2ويووح الشكل )
رسبطيتيتة البيئييتيتة، وكوا يتيت  ربخيتيترخي ستع يتيتل ابلثقاميتيتة املوروايتيتة ميتيتع األكيتيتراا، ابإلويتيتامة إىل املعيتيتاين الرعلييتيتة والرمزييتيتة ل و يتيترات الزخرمييتيتة، واملعيتيتاين امل

كتميتيتيتاعص واعقتصيتيتيتااي ل يتيتيتنم  املعميتيتيتاري ميتيتيتع خيتيتيتال  سنوعيتيتيته هييتيتيتث يشيتيتيتمل معريتيتيتم الطبقيتيتيتات اعكتماعييتيتيتة ويضيتيتيتم براخ يتيتيته عت يتيتيتف ابلبعيتيتيتر اع
 املماراات املتع قة برورة  ياة الفرا واألارة.
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الذي امع رباالمنا وا ار عا  البيولوكيا كورت ربو  ز املتخص،   األيكولوكيا إىل ربن إ تاانا ابجلما  الطبيعص هو امليكا زم 
القيتيترماع إىل اختييتيتار املواقيتيتع املناايتيتبة ل تكا...ورب يتيتار ع ميتيتاع آخيتيترون ع يتيتد رب نيتيتا  يتيت  األميتيتاكع اليتيت  يتيتيتهل اكتشيتيتامها وسيتيتذكرها، س يتيتك اليتيت  

هيتا  ررييتة ها وعاركها.وابرصائ،  فتها اهتم عا  اجلغراميا كص ربب تون بتفتريها    رريتيته اليت  مسانا ميها مرة طوي ة، معرمنا مراخ عش
الرةر وامليتاله،   وةيتفه ل مكيتان اليتذي يتيتتطيع مييته الكيتائع ربن ييترخي اون ربن ي يترخي، ربي املكيتان اليتذي يتيتتطيع اإل تيتان مييته سكيتويع إطيتار 

 .(16)يتتطيع ربن ي كون خريطة معرمية وسفصي ية  وله ايكولوكص مركعص مناا  ورتع  وله، كما
 اختيار األرض ومواصفاتها:

ن اعاتاباابت النفتية واريتةة انفيتزة لتابربيتة الطبقيتة الشيتعبية املتعاطفيتة ميتع  اليتة اإل تيتان خ قيتال رب  مالو يرخي كيفني ماايو  وبو 
. ووميتيتيتل التيتيتيتأار ابلبعيتيتيتر (05)ليتيتيته مبيتيتيتااة مجالييتيتيتة سعيتيتيتر املبيتيتيتااة املط قيتيتيتة   ايفنرايتيتيتة املعمارييتيتيتة

خيتل ل بيئة الزراعية، والتفضيل اجلمايل ل عناةيتر املوروايتة وربايت وب احلييتاة اا صكاأليكولو 
البيال يتم اختيار وسقتيم األرض وإعرااها ل بناع، ماألارة املمترة هص ربااس سكيتويع 
العيتيتيتائالت   قرييتيتيتة ربسيتيتيتريب،  ييتيتيتث يقيتيتيتيم اجليتيتيتر واألبنيتيتيتاع واأل فيتيتيتاا   بييتيتيتال وا يتيتيتر ر يتيتيتوك 
ليتيتيتيترب األايتيتيتيترة، ويعتيتيتيتيتة    ريتيتيتيترهم )كبيتيتيتيتري العي يتيتيتيتة( ربو )الركيتيتيتيتل الكبيتيتيتيتري(، وهيتيتيتيتو املتيتيتيتيتئو  

اعكتماعص لألارة، بينما اجلرة سناصر متئوليتها ابلكامل عع النشاا اعقتصااي و 
   ئون البيال ابلكامل ويفا اور رباااص   سوكيه  وكات األبنيتاع وسنشيتئة األ فيتاا، 
وطبقا مليتا هكيترو ربغ يت  اإلخبيتاريني ء يته ع جييتو  ا فصيتا  رب يتر ميتع األبنيتاع ببييتال خيتاص 

بنيتيتاع إها ليتيتزم األميتيتر ميتيتع ليتيته    ييتيتاة رببييتيته، ماختييتيتار اليتيترور وبنائهيتيتا وسو يعهيتيتا ع يتيتد رب يتيتر األ
 اختصاص )الركل الكبري مق (.

ربما    الة وماة األب ربو اجلر ةا   الرار متئو  امل كية إىل ربكيتة األبنيتاع 
بيتيتيتاع العائ يتيتيتة، و  هيتيتيتذو احلاليتيتيتة  كيتيتيتع أل يتيتيتر عابعتبيتيتيتارو عوويتيتيتا عيتيتيتع واليتيتيترو وحتميتيتيتل لكيتيتيتل رب

 األبناع املتزوكني ربن ينفصل ببيال خاص به ومبتاعرة ربخيه األكة. 
واملال يتيتيت  ربن اليتيتيترور   منطقيتيتيتة البايتيتيتث، خاةيتيتيتة املتابيتيتيتاورة سكيتيتيتون   الغاليتيتيت  
 ر وكيتيتة لعائ يتيتة وا يتيترة، معنيتيتر اختييتيتار ربرض كرييتيترة ل بنيتيتاع يفضيتيتل ربن سكيتيتون متابيتيتاورة ربو

ل بييتيتال األةيتيت ص ل عائ يتيتة، وع يتيتد ويتيتوع ميتيتا ايتيتبل ميتيتإن التابمعيتيتات العمرا ييتيتة ربااايتيتها  قريبيتيتة
 جتمعات قرابية. 

برورو   هذا املضمار، مالرور اليت  امتقيتر ربو ويرخل عامل التشاؤم والتفاؤ  
ميتيتات ايتيتكاقا موويتيتع سشيتيتاؤم، واألراويتيتص اليتيت  سيتيتؤار ع يتيتد احلييتيتوارت املربوطيتيتة هبيتيتا ايتيتواع 

ة    فيتيتيتب ر ابمليتيتيترض ربو امليتيتيتوت، واألراويتيتيتص اليتيتيت  سعيتيتيتر ل بنيتيتيتاع وحتيتيتيترا رب يتيتيتراا غيتيتيتري ايتيتيتا
ي سوقيال اإلعيتراا ل بنيتاع سكيتون  يتذير  يتؤم، كميتا يفضيتل ربن سكيتون األرض خالييتة ميتع رب

  زاعات ربو مشاكل، وربن سكون براخل العمران بعيرة عع املقابر.
وغالبيتيتا ميتيتا سكيتيتون اعرض ر وكيتيتة ل عائ يتيتة موروايتيتة ميتيتع األكيتيتراا اربيتيتة ء يتيتراا 
ايتيتعيرة مرسبطيتيتة هبيتيتا، وبعيتيتر اختييتيتار األرض وميتيتل ميتيتا ايتيتبل هكيتيترو ميتيتع عواميتيتل سبيتيتررب عم ييتيتة 

  اإلعراا ل بناع ومل  قاا عرة:
 األيكوليتيتيتيتيتوكص ل بيئيتيتيتيتيتة الزراعييتيتيتيتيتة انيطيتيتيتيتيتة، اليتيتيتيتيت  ستع يتيتيتيتيتل ابلتيتيتيتيتيتأاري النقطةةةةةة ا و  

املعتمر والقائم ع يتد األ يتكا  املربعيتة واملتيتتطي ة وختطيتي  األراويتص إىل خطيتوا  صاعتمرت ع د مرار آع  التنني ع د التقتيم ايفنرا
، واليتزوا  القائميتة، خيتةة ( "متخطي  وسقتيم  مام األراوص الزراعية وربا وب القييتاس األ ثيترومثي7( و كل )6طولية كما يووح  كل )

 يطوي يتيتة اكتتيتيتبال ميتيتع اإل شيتيتاعات املائييتيتة وسعاميتيتل املصيتيتريني القيتيترماع ميتيتع األراويتيتص الزراعييتيتة   ربعقيتيتاب الفيضيتيتان، وليتيتذلك كيتيتان ميتيتع الضيتيترور 
 .(18)ع د التوايل ومضاعفتها" 7:  6:  2متح األرض وحترير الزوا  القائمة وسفضيل األ كا  ايفنراية ارالصة وحترير النت  
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العميتيتيتراين الشيتيتيتع  بنررييتيتيتة التقتيتيتيتيم الرابعيتيتيتص ومشيتيتيتتقاسه إها سناولنيتيتيتا ربايتيتيت وب التقتيتيتيتيم املتبيتيتيتع    ميتيتيتب ميتيتيترخي رايتيتيتر الفكيتيتيتر و تيتيتيتتطيع ربن
. والشيتيترخة هيتيتص قطعيتيتة ارض ميتيتع  يتيتوض  راعيتيتص، ربو قطعيتيتة (00) ا ("ع واملميتيترات ااخيتيتل امل كييتيتة الزراعييتيتة ")الشيتيترخة وا،يتيتمل اصيتيتو  ع يتيتد املنيتيتا

( الذي يووح ع د ابيل املثيتا  عيترا ربربيتع قطيتع 0ربرض حمراة مبتا ة معينة ويفا كريان مشثكون معها   احلروا، وكما يووح  كل )
رم هيتذا اجليتزع كمنيتامع (  ييتث يتيتتخ A – B – C – D(  ييتث ستيتتخرم القطعيتة )A( املميتر املقطيتع منهيتا )ا،يتا ( )A – 1ربراض )

 وطريل وربي ااتخرام خاص ر وك يفذو القطعة غري متمو  ل ابار اباتخرامه.
 c – 1 – b)(، ويصبح ا،ا  c - 1(   ا،ا  )c( الذي ستتخرمه وسشارك معها القطعة )b - 1( م ها ا،ا  )bربما القطعة )

 مشثك   متا ة ربكة بني القطعتني. (1 –
ال يوكر يفا ربي متا ة اا  مقطعيتة منهيتا، ليتذلك ع سوكيتر يفيتا ريترات ربو ( مdربما القطعة )

 خرمات خاةة هبا، وع ستتطيع ااتخرام ا،ا  اراص ابجلريان ملنفعتها.
( مإن ربا وب التقتيم الرابعص القائم ع د اليتزوا  القائميتة وارطيتوا 5وكما يووح  كل ) 

  ربكزاع املنامع )ا،ا ( وحترير عالقات امل كية مع خالله جيعل رب يتكا  األراويتص ميتع الطولية واقتطا 
ستخذ األ يتكا  ايفنرايتية املربعيتة ومشيتتقاهتا   –اواع كا ال  راعية ربو قاب ة ل بناع  –النا ية ايفنراية 

كميتيتا يوويتيتح الشيتيتكل. كميتيتا  كننيتيتا ربن  ال يتيت  سطيتيتابل التقتيتيتيمات ايفنرايتيتية الرابعييتيتة ومشيتيتتقاهتا ع يتيتد 
 (.2 تبة كبرية مع سصميمات واكهات البيوت كما يووح  كل )

ومكيتيتيتيتيترة األقتيتيتيتيتيتام ايفنرايتيتيتيتيتية املتشيتيتيتيتيتاهبة ربو املتماا يتيتيتيتيتة ويتيتيتيتيتمع ربهيتيتيتيتيتم األمكيتيتيتيتيتار ايفنرايتيتيتيتيتية الصيتيتيتيتيتينية 
ر يتيتيتة واملكتيتيتيتيك وبيتيتيتريو والتبيتيتيتال ويعتقيتيتيتر   وايفنرييتيتيتة، ويفيتيتيتا عالقيتيتيتة ابيفنرايتيتيتة املقرايتيتيتة   مصيتيتيتر الق

ك بهيتيتيتيتا اع اهيتيتيتيتار، وعكتيتيتيتيتها األ يتيتيتيتكا  غيتيتيتيتري املتماا يتيتيتيتة، ويعتقيتيتيتيتر   ك بهيتيتيتيتا اع اهيتيتيتيتار، وعكتيتيتيتيتها 
 .(20)األ كا  غري املتماا ة، وسراو  هذا الفكر  فاهة امتر ملئات إن   يكع آلع  التنني

يهيتا املبيتا، ربو مبعيتا رباق ستع ل ابختيار اعجتاهات ال  او  يكيتون ع  النقطة الثانية 
اعجتاهات املفض ة يفذا ا،تمع ان ص، و  قرييتة ربسيتريب يفضيتل ربن سكيتون واكهيتة البييتال   اجلهيتة 
)البارييتيتيتيتة( الشيتيتيتيتمالية، ربو الشيتيتيتيترقية، ربو )البارييتيتيتيتة  يتيتيتيترقية(، لكيتيتيتيتع اجلهيتيتيتيتة البارييتيتيتيتة هيتيتيتيتص املفضيتيتيتيت ة إها 

 ربمكع.
كييتف  كيتع ربن ييتؤاي كيتل ميتراغ   ستع ل ابلفكر العقالين اع تفيتاعص، وهيتو النقطة الثالثة 

ربو كزع ربقصد ا تفا  ربو كفاعة ركنة "والوةو  إىل ربكثر األمكار إبيتراعا ل وةيتو  لفكيتر حت ي يتص 
 .(21)"املخت فة مهتم ابلعالقات اع تفاعية بني األ شطة ومراغاهتا

براية مع  وع د ووع الررااة امليرا ية حر سقتيم البيال إىل ربربعة ربقتام ع د التوايل 
املقرمة، القتم األو  اث وي وليب ابلضرورة ربن يكون ومع عناةر اإل شاع وهو 

الثاين وهو مع األقتام األاااية ويعتة    )املضيفة( املخصصة ل ضيو ، مث القتم
واقع األمر العنصر األو  ويضم مرخل البيال ومكار عاتقبا  الضيو ، مث القتم 

لثاين ويضم وا  البيال التماوي واررمات امل اقة به الثالث ربو العنصر الرئيتص ا
مع مر اض ومكان ل مياو ومرن ومكار متارس ميه رب شطة احلياة اليومية ااخل البيال، 
مث العنصر ربو القتم األخري ويضم مكار ل ايوارت م ال به مكار ألعالمها ومكار 

ومل من  احلياة   ربقتام  ملنتابات األلبان، وهكذا مإن البيال مقتم إىل ربقتام مرسبة
مترركة متكام ة   خرماهتا، كما ربن  رام البيال  فته وطريقة البناع ستمح   كزع 
منه وهو اجلزع ارفص ربو املتمد )وهر البيال( بتاريك احلوائ  غري احلام ة ربي 
احلوائ  الفاة ة عع طريل ربةااب البيال ء فتهم وبطرق بناع بتيطة لكص يناا  

رية املرسبطة ابملعتقرات   األولياع واجلع ومع يتكنون ااخل البيوت مع كائنات غري مرئية، ستهم بصورة ربو ءخرخي   جتربتهم الفك
إعاقة احليوان وسوقف  ت ه ربو ق ة إ تات األلبان ربو سكرار املرض، وع د ووع هلك  كع سغيري األماكع واعجتاهات، هيث يتم جتن  

  منرورة. مشك ة اإلقامة وا  كائنات غري



 56 

مالفكر العميتراين الشيتع  يتيتمح بتكاميتل الشيتكل واملضيتمون والتصيتورات اععتقااييتة اليت  
قيتيتر سعيتيتر ع يتيتد  قيتيتيال امليتيتنهو ربو الفكيتيتر العقيتيتالين، هيتيتذا ع يتعيتيتارض ميتيتع الفكيتيتر الشيتيترقص لإلبيتيترا ؛ 

كتماعييتة، مالتعبري الرو ص واحلقائل التق يرية الفاع ية عة اريا احلييتاة اليومييتة، والقيتيم املااييتة واع
سشيتيتري إىل  تيتيتل مشيتيتثك   اإلاراكيتيتات والتيتيت وك خاةيتيتة النريتيترة الشيتيترقية اليتيت  ستضيتيتمع اور التقالييتيتر 

 .(22)النررة الغربية   ا قطاعها عع هلك والثاا   اإلبرا  وختت ف عع
  طرق البناء وأساليبه:

إن اراايتيتة ع يتيتم اجلميتيتا  ل عميتيتارة هيتيتص قيميتيتة اكتماعييتيتة ربااايتيتية وسشيتيتمل اارايتيتة املعتقيتيترات 
واألايتباب ار فييتيتة لت يتيتك املعتقيترات إعطيتيتاع احليتيتواس والتفكيتري العق يتيتص قيميتيتة هاسييتة، واجلا يتيت  اآلخيتيتر 
إعطيتيتيتاع ايتيتيتا  لبصيتيتيتر ت وسصيتيتيتورر البصيتيتيتري املتع يتيتيتل ابلثقاميتيتيتة   اربعيتيتيتة حميتيتيتاور، انيتيتيتور األو  يشيتيتيتمل 

كيتيترار التيتيتوا ن ايتيتواع كيتيتان متنيتيتافرا ربو متميتيتااال والضيتيتوع والريتيتل وامل ميتيتب، انيتيتور الثيتيتاين التت تيتيتل والت
واإليقيتيتيتيتيتا ، انيتيتيتيتيتور الثاليتيتيتيتيتث مالئميتيتيتيتيتة امليتيتيتيتيتواا املتيتيتيتيتيتتخرمة   التيتيتيتيتيتالمة ايفيك ييتيتيتيتيتة، انيتيتيتيتيتور الرابيتيتيتيتيتع الرميتيتيتيتيتز 

 .(23)واعاتعارة
اليتذي سناولنيتا مييته ميتا يتع يتل  (36) اجلا   اآلخر يتع ل ابلنميتوهت النريتري ل منروميتة البيئييتة

يتع يتيتل ابألميتيتع اإل شيتيتائص وهيتيتو ابلرا يتيتة الفتيتيتيولوكية واعكتماعييتيتة والبيئييتيتة، وربهيتيتم ميتيتا ايتيتنتناوله هيتيتو ميتيتا 
األايتيتقف والعقيتيتوا  ميتيتع ع املخت فيتيتة واختييتيتار رب يتيتوا االبنيتيت قايتيتالمة ومتا يتيتة املبيتيتا واباسيتيته ميتيتع خيتيتال  طيتيتر 

والفصوص وستيتميك اجليترران احلام يتة، واايتتخرام األعتيتاب ارشيتبية وربخشيتاب اليتوسر ااخيتل البنيتاع، 
 وميما ي ص عروا لطرق البناع وربااليبه.

 البناء بالطوب:
 شاعات بقرييتة ربسيتريب يتيتتخرم ميهيتا الطيترب ال يت، ا،فيتف   الشيتمب والطيتوب ربغ   اإل

انيتيتيتروق، وسيتيتيتت خ، ةيتيتيتناعة الطيتيتيتوب ال يتيتيت، ربو الطيتيتيتوب )األخضيتيتيتر( ع يتيتيت  الطميتيتيتص ربو الطيتيتيتني ملوقيتيتيتع 
الطيتني املخ يتوا   املعابنيتة ليتبعال الوقيتال  يت  البناع، مث يعابع ابمليتاع ويضيتا  إلييته التيت،، مث ييتثك 

 (.0 كل ) يتما ت ) تمر( كما يووح
مث بعيتيتيتر هليتيتيتك يعيتيتيتر القاليتيتيت  ارشيتيتيت  اليتيتيتذي يصيتيتيت  مييتيتيته ميتيتيتع طيتيتيتني املعابنيتيتيتة وهيتيتيتو   الغاليتيتيت  

 (.00( انتيمثا، كما يووح  كل )37:  07:  5مبقاس  وايل )
( مث يصيت  ميتع 00 أل القال  ابلطني    يكتمل وستيتاوي  واميته كميتا يوويتح  يتكل )

 (.03كما يووح  كل )  القال  ع د مر ة مع الت،    ع ي تصل الطوب ابألرض
  (.02مب قبل ااتخرامه كما يووح  كل )مث بعر هلك يثك الطوب ليابف   الش
 

 ل ع يها و  بعال األ وا  يرص الطوب ال ، ارايل مع الت، ااخل )قمايع( ربو ما يط
 ها وحتوليه لطوب )ب ري( ربو طوب حمروق يكون ربكثر ةالبة.ربمران حلرق الطوب براخ 

ة )ايتيتيتطر رم( والتيتيتيتطر اليتيتيتذي يوويتيتيتع موقيتيتيته )ايتيتيتطر قيتيتيتربميتيتيتا طريقيتيتيتة البنيتيتيتاع ابلطيتيتيتوب متيتيتيتتم بطري
(، ربو ميتيتا يط يتيتل ع ييتيته )رباييتيتة و يتيتناوي(، ومتيتيتأل الفراغيتيتات بيتيتني الطيتيتوب 06)رابا( كميتيتا يوويتيتح  يتيتكل 

 بني كل اطر )مرمات( وآخر.)العرا يب( ابلطني املرن، كما يتتخرم الطني كالةل 
ربما الطريقة الثا ية متتمد )الطو ( وهيتص عبيتارة عيتع )املعابنيتة( التيتابقة، ورب ييتار يضيتا  
إليهيتيتا مصاةيتيتة القصيتيت ، مث طخيتيتذ الطيتيتني ع يتيتد  يتيتكل كتيتيتل )طوميتيتة( سيتيترص متابيتيتاورة   ايتيتطر، وبعيتيتر 

ائ  كفامهيتيتيتا ييتيتيترص موقهيتيتيتا )طوميتيتيتة( ربخيتيتيترخي  يتيتيت  يكتميتيتيتل احليتيتيتائ  املط يتيتيتوب، وهيتيتيتذو األ يتيتيتوا  ميتيتيتع احليتيتيتو 
ستيتيتتخرم   احليتيتوائ  غيتيتري احلام يتيتة وستيتيتتخرم كفواةيتيتل   خ فييتيتة اليتيترار خاةيتيتة   احلريتيتائر وربميتيتاكع 

 األعال  )الطواعت(.
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شيتيتة( وهيتيتص عبيتيتارة عيتيتع  صيتيترية ميتيتع الغيتيتاب سوويتيتع الطريقيتيتة الثالثيتيتة )احلصيتيترية( ربو )الع
مكيتيتان احليتيتائ  امليتيتراا إقامتيتيته، مث )سيتيترهك( ابلطيتيتني ميتيتع كيتيتل كوا بهيتيتا، ربو سوويتيتع كتيتيتل الطيتيتني 

 )الطو ( ل اصو  ع د  ائ  ربقوخي مع احلائ  التابل. 
وستيتيتتخرم هيتيتذو احليتيتوائ    الغاليتيت  ميتيتع احلريتيتائر املقاميتيتة وايتيت  األراويتيتص الزراعييتيتة 

 وااثا ات )ار،(.
 بناء البيت: طريقة

بعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتر اختييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتار األرض 
وحترييتيتيتيتيتر العناةيتيتيتيتيتر الفراغييتيتيتيتيتة ل بييتيتيتيتيتال، 
وحترييتيتيتر ربميتيتيتاكع ميتيتيتراخل اليتيتيترار، ييتيتيتتم 
 فيتيتيتيتيتر األايتيتيتيتيتاس، ربي عميتيتيتيتيتل رب يتيتيتيتيترطة 

( 00ميتيتيتيتيتيتيتيتع احلفيتيتيتيتيتيتيتيتر بعميتيتيتيتيتيتيتيتل  يتيتيتيتيتيتيتيتوايل )
انتيمثا سقريبا وبعيترض  يتوايل امليتث، 
  األميتيتيتيتاكع اليتيتيتيت  متثيتيتيتيتل اجليتيتيتيترران، مث 
جييتيتيتيتيتري البنيتيتيتيتيتاع عيتيتيتيتيترران مسيكيتيتيتيتيتة سب يتيتيتيتيت  

مثا، وهليتيتيتيتك ( ايتيتيتيتنتي50ربكثيتيتيتيتر ميتيتيتيتع )
)اليتيتيتيتيتيتيتيتيتراير( ربي احليتيتيتيتيتيتيتيتيتائ   احليتيتيتيتيتيتيتيتيتائ   

اني  ابلرار ميتع الواكهيتة واجلوا يت  
( 07والرهيتيتيتيتر كميتيتيتيتا يوويتيتيتيتح  يتيتيتيتكل )

ويرهيتيتر ميتيتع خيتيتال  احليتيتائ  ل خيتيتارت، 
)الفصيتيتيتيتوص( وهيتيتيتيتص سشيتيتيتيتبه األعميتيتيتيترة 
وسصنع مع الطوب وسعتة كيتزعا ميتع 
احليتيتيتيتيتائ ، كيتيتيتيتيتذلك )األكتيتيتيتيتيتا ( اليتيتيتيتيت  سكيتيتيتيتيتون  يتيتيتيتيتو  ميتيتيتيتيترخل اليتيتيتيتيترار و   وا  البييتيتيتيتيتال، 

 ا سقوييتيتة احليتيتائ  ميتيتع كهيتيتة الوفيفيتيتة العمرا ييتيتة، وع يتيتد اجلا يتيت  اآلخيتيتر سعكيتيتبومائيتيترهت
   يها مع قبل ويفا اععهتا اجلمالية.عالتقتيمات الرابعية ال  رب رر 
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 العت   (رب)
 الوت  (ب)

 الرااسري (ت)
 دام أخشاب الوتر والعتب والدساتري يف البناء ( استخ15شكل )

 

  
 األلوا  (رب)
 العرق (ب)

 ( استخدام العروق وا لواح يف ا سقف15شكل )
 

 
 الف ل  (رب)
 الغاب  (ب)

 ( استخدام فلوق النخل )السوابط( والبوص يف ا سقف15شكل )
 

وويتع ميتا ايل ميتث و صيتف سقريبيتا ي( رب ه بعر فهور اجلرران مع األااس وبعر ربن سرسفع عيتع ايتطح األرض هيتو 00ويووح  كل )
ع كت يتيتة طولييتيتة ميتيتع ارشيتيت  سوويتيتع ميتيتوق ايتيتطر الطيتيتوب، ويتيتيتتكمل البنيتيتاع ميتيتع موقهيتيتا، ويفييتيتر هليتيتك   ويتيتمان عيتيتيعيتيتر  )ابليتيتوسر( وهيتيتو عبيتيتارة 

الشيتبابيك ااتقامة البناع، كما رب ه  نع ال صوص مع  ق  احلوائ ، ويزير مع متا ة البناع، وبعر ارسفا  البناع مبتتوخي متاات األبيتواب ربو 
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سوويتيتع )عتبيتيتة خشيتيت ( وهيتيتص عبيتيتارة عيتيتع كت يتيتة ميتيتع األخشيتيتاب يتيتيتتكمل البنيتيتاع ميتيتع موقهيتيتا، مث 
سوويتيتع   األميتيتاكع انيطيتيتة ابلشيتيتبابيك واألبيتيتواب قطيتيتع ميتيتع ارشيتيت  )اايتيتاسري(، مرمو يتيتة ااخيتيتل 
احليتيتوائ ، بغيتيترض سثبييتيتال )  يتيتوق( الشيتيتبابيك واألبيتيتواب ع يهيتيتا بعيتيتر متيتيتام البنيتيتاع، مث بعيتيتر هليتيتك 

( ع يتيتد 05عيتروق األخشيتاب الب رييتة اليت  سيترص كميتا يوويتح  يتكل ) سعميتل األايتقف إميتا ميتع
( ايتيتيتنتيمثا سقريبيتيتيتا، مث سغطيتيتيتص ابألليتيتيتوا  ارشيتيتيتبية بعكيتيتيتب 67ات متتيتيتيتاوية سب يتيتيت   يتيتيتوايل )ممتيتيتيتا

  (.02اجتاو العروق كما يتبني    كل )
 

( عبيتيتارة عيتيتع اايتيتتخرام 00والطريقيتيتة الثا ييتيتة التيتيتقف )التيتيتوابا( كميتيتا يوويتيتح  يتيتكل )
)ربمالق النخل( برع مع العروق ارشبية والغيتاب واحلطيت    عميتل األايتقف خاةيتة ربايتقف احلريتائر، و  هيتذو الطريقيتة ستيتتخرم ربميتالق 

 (.30)النخل ورةها مثل العروق ارشبية، مث سغطيتها اباتخرام الغاب واحلط . كما بشكل 
وسط يتل ع يتد هيتذو وبعر متام البناع حتضر )معابنة( مع الطني املضا  إليه )الت،(، و)سرهك( هبيتا اجليترران ميتع اليتراخل واريتارت، 

العم ية )الرهاكة(، وبعر كفا  اجلرران، نضيتر )اجليتري احليتص(، ويضيتا  إلييته امليتاع 
أل رق الفيتاسح ب يتون واألكااير امل و ة، وسط د به اجلرران، وغالبا ما ختتار األليتوان )ا

واألةفر(، وسط د األاقف ارشبية ابل ون األبيتيال اريتايل  –واألخضر  –التماع 
مع األكااير   الغال  ربو ب ون ربمتح مع اجلرران، ربما رباقف التوابا متثك بال 

 طالع.
 ها:مكونات العناصر الفراغية وأسس توزيع

ميتيتع خيتيتال  الرراايتيتة امليرا ييتيتة ل بييتيتال بقرييتيتة ربسيتيتريب ربمكيتيتع  صيتيتر عيتيترة  ريتيتم 
ستكون منها العناةر الفراغية، مالعناةر الفراغية وسعريفها   رببت  ةورة ابعتبارها 
احلابيتيترات ربو املنيتيتامع ربو ميتيتا يقتطيتيتع ميتيتع ميتيتراغ متيتيتقو  ربو غيتيتري متيتيتقو  هيتيتو الشيتيتغل 

 ع ربضها:الشاغل عنر بناع بيال ويترخل   هلك عوامل عرة م
متيتيتا ة األرض اليتيت  ايتيتو  يقيتيتام ع يهيتيتا البييتيتال، وهيتيتذو املتيتيتا ة هيتيتص اليتيت  

 او  حترا عرا احلابرات املط وبة، ومرخي مناابتها لألارة ربو العائ ة املقيمة. 
 ة األرض وابملتيتيتتوخي االيتيتنم  املعميتيتاري، واليتيتنم    هيتيتذو احلاليتيتة يتيتيتأار مبتيتيت

 يع الفراغص لعناةر البناع. اعقتصااي ألةااب الرار، خاةة ارسباا النم  ابلتو  
و تيتيتيت  املتيتيتيتا ة سكيتيتيتون هنيتيتيتاك  اكيتيتيتة  متيتيتيتا ة األرض الزراعييتيتيتة املم وكيتيتيتة،

  ة ربماكع ختزيع الغال ، وربماكع ل ايوارت واملعرات الزراعية. اتمل
وايتيتيتيتنتناو  هنيتيتيتيتا مكيتيتيتيتورت العناةيتيتيتيتر الفراغييتيتيتيتة ايتيتيتيتواع   الطيتيتيتيتابل األرويتيتيتيتص ربو 

 الناو اآليت:الطابل الع وي، وكذلك رباب ورب كا  سو يعها ع د 
 مكونات العناصر الفراغية: -1

بوةفها رببنية ومكان مساوي ربو ما يط ل ع يه )وا  الرار( وهلك   طابقه األرويتص، ربميتا إها وكيتر طيتابل ع يتوي مالوةيتو  إلييته 
 يكون عع طريل ا م مع )وا  الرار(، ورببت  العناةر الفراغية   هذو احلالة سكون )املقعر( والتطح. 

مكو يتيتة ميتيتع  –اليتيت  ينطبيتيتل ع يهيتيتا ميتيتا رب يتيترر إلييتيته ميتيتع خصيتيتائ،   قرييتيتة ربسيتيتريب  –إىل ربن ربغ يتيت  املتيتيتاكع التق يرييتيتة  جتيتيترر اإل يتيتارة
  سقريبا ممكو ة مع طابل ربروص. %37سقريبا، ربما الباقص و ثل  وايل  %57طابقني، وسب    تبتها  وايل 

اليترار، الكبينييتة، الزريبيتة، املتيت،، قاعيتة ال يت،، قاعيتة الفيترن،  وستكون العناةر الفراغية ل طابل األروص مع )املنيتررة، اليتره يز، وايت 
 القاعة، املضيفة(.

 وميما ي ص سقرم لكل عنصر مع عناةر الطابل األروص: 
( هص احلابرة الواقعة   مقرمة البيال عوار املرخل مبا رة، وسعر مع احلابرات األاااية   البيال، 30املنررة ) كل  املندرة 
املتيتيتا ة إها قاررهيتيتا ببقييتيتة العناةيتيتر الفراغييتيتة   البييتيتال  فتيتيته، كميتيتا  كيتيتع ربن سوكيتيتر ربكثيتيتر ميتيتع منيتيتررة   البييتيتال إها   كهيتيتةوهيتيتص ربكةهيتيتا ميتيتع 
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كا ال واكهة البيال متتعة املتا ة، وسطل املنررة ع د الطريل اراركص بواايتطة  يتباك 
 ربو ربكثر، و  الغال  يتكون الشباك مع ) صني(  صف   اجلزع الع وي لتاقيل ربمضل

ع سطفيتيتيتل هتوييتيتيتة وإويتيتيتاعة، و صيتيتيتف ايتيتيتف ص لتاقييتيتيتل خصوةيتيتيتية ل منيتيتيتررة واحلفيتيتيتاظ ع يهيتيتيتا ميتيتيت
 ا الشبابيك بقضبان  ريرية لتومري احلماية واألمان.العابريع   الطريل، وسزو 

كما يوكر  و  آخر مع املناار يشغل مقرمة الرار واجلوا   عنرما سقع الرار ع د 
ا ربكثر مع  باك، ومع املمكع ربن يكون هناك ربكثر مع ربكثر مع طريل، ويكون يف

منررة متاباورة   اجلهة الوا رة مع البيال بشرا ربن سقع   منطقة )وش الرار( كما 
 (.33يووح  كل )

ول منررة ابب ربو ربكثر ربضها الباب الذي يقع ابلقرب مع مرخل الرار مبا رة 
آخر يقع   منطقة )وا     منطقة )الره يز(، ومع املمكع ربن يكون يفا ابب

 الرار(. 
وستيتيتتخرم املنيتيتاار إلقاميتيتة الضيتيتيو  وإقاميتيتة املناايتيتبات اراةيتيتة ءةيتيتااب اليتيترار،  

كهيتة طيتالع اجليترران  كما ستتخرم   اإلقامة واعتبارها ومع غرمة النوم، ويعت  هبا مع
وبعيتيتال املنيتيتاار سكيتيتون اهيتيتزة مبصيتيتاط  ربرويتيتيتها ابحلصيتيتري ربو الك يتيتيم،  شواألايتيتقف، وسفيتيتر 

( يفرض )ابلكنيت  الب يتري( 32ة  و  األركان، والبعال اآلخر كما يووح  كل )طيني
 والواائر القطنية.

 
ني ربو يتار الراخل، ورب يار  ت  وستمد املنررة  ت  موقعها   الرار اواع كا ال ع د  

اجلهات األة ية، متتمد مثال )املنررة البارية( ربو )املنررة القب ية( ربو )املنررة الشرقية( وهكذا،  
(، ويكون يفا ابب ربو 36يووح  كل ) كما يوكر مناار سقع خ ف املضايف مبا رة كما

  منررة اون املرور ابلرار مع باك يتتخرم ررمة املقيمني ابملضيفة، ربو ع تقا  الضيو  ل
 الراخل.

اليتيتيتره يز هيتيتيتو املميتيتيتر اليتيتيتذي يقيتيتيتع خ يتيتيتف ابب اليتيتيترار الرئيتيتيتيتص مبا يتيتيترة ومنيتيتيته ستفيتيتيترغ  الةةةدزلي  
عيترض اليتره يز  (، ميتإن30( و يتكل )37املنيتاار ع يتد هيتا  ويتيتار اليتره يز، وكميتا يوويتح  يتكل )

سقريبيتيتيتا هيتيتيتو عيتيتيترض امليتيتيترخل الرئيتيتيتيتص ل يتيتيترار، و تيتيتيتر ل عميتيتيتل  يتيتيت  يصيتيتيتل إىل منطقيتيتيتة )وايتيتيت  اليتيتيترار(، 
 وينفصل عنها بوااطة ابب يتمد )ابب الوا (. 

ال  متارس ميها رب شيتطة احلييتاة اليومييتة  ليعر )وا  الرار( ومع ربهم املناط وسط الدار 
ث سعتيتة هيتذو املنطقيتة هيتص  يترم البييتال الفع يتص وسنفصل عع )الره يز( بوااطة )ابب الوايت (،  ييت

مبا له مع خصوةية، وسقع منطقة وا  الرار   منتصف متا ة اليترار سقريبيتا وهيتص غيتري متيتقومة 
وسعيتيتر مبثابيتيتة  يتيتوش مسيتيتاوي، وع   يتيتو بييتيتال   قرييتيتة ربسيتيتريب منهيتيتا، وسضيتيتم منطقيتيتة وايتيت  اليتيترار )الفيتيترن 

لصيتيف، ويتيتتخرم   متايتي، ( وهيتو ميترن يتيتتخرم   مصيتل ا35الصيفص(، كميتا يوويتح  يتكل )
الع يتيتوي،  بعيتال اناةيتيتيل، و  عميتيتل اربيتز، ويوكيتيتر مبنطقيتيتة وايت  اليتيترار التيتيت م اليتذي ييتيتؤاي ل طيتيتابل 

(، ويقيتيتيتع حتتيتيتيته ربو عيتيتيتوارو املر يتيتيتاض )الكبينييتيتيتة(. ويقيتيتيتع مبنطقيتيتيتة وايتيتيت  اليتيتيترار 32كميتيتيتا يوويتيتيتح  يتيتيتكل )
م يتيتوعة ابمليتيتاع، و  بعيتيتال )املزييتيترة(، وهيتيتص   املاويتيتص مكيتيتان يوويتيتع مييتيته األواين الفخارييتيتة )األ  ر( امل

اليتيتيتيترور كا يتيتيتيتال سوكيتيتيتيتر ط مبيتيتيتيتات ميتيتيتيتيتاع يروييتيتيتيتة )ط مبيتيتيتيتة ماةيتيتيتيتة( عيتيتيتيتيتوار  يتيتيتيتوض ميتيتيتيتع احلابيتيتيتيتر، مث بعيتيتيتيتيتر 
فييتيتيتات مييتيتيتاو بيتيتيترع منهيتيتيتا كميتيتيتا    يتيتيتكل الشيتيتيترب، ربلغييتيتيتال الط مبيتيتيتات ووويتيتيتعال  ن مشيتيتيتروعات مييتيتيتاو

(30.) 
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األ وا ، كما يقع ربافل ربو عوار الت م كما يوويتع   ربغ  مكان ةغري ع يتاباو  متا ته املث املربع   املرحاض )الكبينية( 
(، ويقام )الكبينية( موق غرمة حمفورة   ابطيتع األرض )طيتر ش( وهليتك ابليترور اليت  ع يوكيتر هبيتا ةيتر  ةيتاص، وسغطيتص هيتذو 20 كل )

يك ربو طاقيتيتيتات ل تهوييتيتيتة، وإمنيتيتيتا   ايتيتيتنتيمثا سقريبيتيتيتا وع يوكيتيتيتر ل كبينييتيتيتة  يتيتيتباب 20احلفيتيتيترة ببالطيتيتيتة مخارييتيتيتة بوايتيتيتطها متايتيتيتة اائيتيتيترة قطرهيتيتيتا  يتيتيتوايل 
  الغاليتيت  ع يتيتد التيتيت م الواقيتيتع موقيتيته كغطيتيتاع ليتيته، كميتيتا ستيتيتتخرم ليتيته رببيتيتواب يفيتيتا بعضيتيتها يكيتيتون هنيتيتاك كيتيتزع منيتيته غيتيتري متيتيتقو ،  ييتيتث يعتميتيتر 

 متاات مع ربع د ربو رببواب قصرية كما يووح الشكل.

  
 ( الدزلي  وابب الوسط25شكل )

 احلظرية )الزريبة(:
يبيتيتة( ميتيتع ربهيتيتم األميتيتاكع املرسبطيتيتة ابعقتصيتيتاا الزراعيتيتص، وسشيتيتغل اجليتيتزع ار فيتيتص ميتيتع اليتيترار )ويتيتهر اليتيترار( وسعيتيتر ميتيتع سعيتيتر احلريتيترية ربو )الزر 

 020 ة اليتيترار اليتيت  يتواكيتيتر ميهيتيتا احلريتيترية، وستمييتيتز احلريتيترية بباهبيتيتا اليتيتذي يزييتيتر عرويتيته ع يتيتد اتيتيتميتيتاكع ميتيتع  ييتيتث املتيتيتا ة ابلنتيتيتبة ملربكيتيتة األ
( اليت  يوويتع هبيتا ع يتف احلييتوان، كميتا سوكيتر هبيتا 23ر هبيتا )امليتراوا( الطينييتة كميتا    يتكل )(، كميتا يوكيت20انتيمثا سقريبا كما    كل )

طاقيتيتات التهوييتيتة القريبيتيتة ميتيتع التيتيتقف، ابإلويتيتامة ع يتيتد )ررو ة( ربو ربكثيتيتر ستيتيتتخرم   التهوييتيتة واإلويتيتاعة بوةيتيتفها متايتيتات   التيتيتقف اليتيتذي 
ا يوكيتيتر  يتيتيتو  آخيتيتيتر ميتيتع احلريتيتيتائر يوكيتيتيتر ابلقيتيترب ميتيتيتع اليتيتيترور ( املكيتيتون ميتيتيتع كيتيتيتذو  النخييتيتل. كميتيتيت22يتكيتيتون ميتيتيتع )التيتيتوابا( كميتيتيتا    يتيتيتكل )

 انتناوله    ينه.
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 ( وسط الدار والفرن الصيفي25شكل )

 
 ( السلم والكبينية25شكل )

املت، ربو )قاعيتة املتيت،( هيتو املكيتان اريتاص بتخيتزيع ع يتف احلييتوارت، وهيتو عبيتارة عيتع  ابيترة ةيتغرية م اقيتة ابحلريترية، و   املتنب 
احلررية،    اليتة ةيتغر متيتا ة اليترار، وييتزوا املتيت، )بطيتواعت( وهيتص مصيتنعة ميتع األخشيتاب الب رييتة  ن املنت كزعا مع بعال األ وا  يكو 
 (.26كما    كل )

 
 ( امل يرة25شكل )

 
 ( املرحاض )الكبينية(56شكل )
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 ( ابب ال ريبة51شكل )

 
 ( املداود الطينية داخل احلظرية )ال ريبة(52شكل )

 
 ف اخلاص ابل ريبة والطاقات( السق55شكل )
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 ( الطوالة اخلشب داخل املتنب55شكل )

قاعة ال ، عبارة عيتع  ابيترة عصصيتة لصيتناعات األلبيتان ومنتاباهتيتا املتيتتخرمة لالايتتهالك املنيتزيل ربو ل تابيتارة، وسقيتع  قاعة اللنب 
قاعيتة ال يت، اليت  سيتزوا )بشيتباك مناوليتة(،  ييتث  (27قاعة ال ، ااورة ل اررية،   اجلزع ار فص مع الرار )وهر اليترار(، ويوويتح  يتكل )

الوقيتيتال ختيتيتت، هيتيتذو القاعيتيتة بتيتيتيرة اليتيترار   املقيتيتام األو ،  ييتيتث ييتيتتم التعاميتيتل ميتيتع الشيتيتخ، املوكيتيتوا خاركهيتيتا ميتيتع خيتيتال  هيتيتذا الشيتيتباك،   
اوات اراةيتيتة ابأللبيتيتان سفتيتيتر سييتيتارات ايفيتيتواع األلبيتيتان ربانيتيتاع سصيتيتنيعها، وحتتيتيتوي قاعيتيتة ال يتيت، ع يتيتد األ اليتيتذي نكيتيتم مييتيته إغيتيتالق البيتيتاب  يتيت  ع

( 25( و )20ومنتاباهتا مثل ) صرية اجلبنة( و )انال ( واألواين الفخارية اراةة ابجل، القرم ) لع املش( كما سووح األ كا  رقم )
 (.22و )

 
 ( قاعة اللنب وشباك املناولة53شكل )

 
 ( حملبة55شكل )
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 ( زلع املش55شكل )

 
 ( حصرية اجلبنة55شكل )

( عبارة عع  ابرة سقع مبنطقة وهر الرار، وربهم ما  يزها وكوا الفرن الشتوي بيتراخ ها، ويتمييتز الفيترن 20) كل  الفرن قاعة 
الشتوي بتطاه الذي يتمح ابلنوم ع ييته   مصيتل الشيتتاع، كميتا يتيتتخرم   إعيتراا األطعميتة ربانيتاع ا شيتغا  الفيترن الصيتيفص الواقيتع بوايت  

 رباخنة الفرن رباناع عم ه. الرار، وستتخرم طاقات هتوية لتصريف

 
 ( قاعة الفرن55شكل )
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 كما سوكر رب وا  ربخرخي مع قاعات األمران ستمد )بيال الفرن( خارت الرور.
املضيفة عبارة عع مكان  يتبه خيتا  ميتع احليتوائ  الفاةيت ة،   الغاليت  سكيتون عبيتارة عيتع عقيتوا ربو ربكتيتا  مربعيتة  ام يتة  املضيفة 
الصيتيتيتيتيف  ر(، وستيتيتيتيتتخرم املضيتيتيتيتيفة   اايتيتيتيتتقبا  الضيتيتيتيتيو ، كميتيتيتيتا يتيتيتيتيتتخرمها ربةيتيتيتيتااب اليتيتيتيترار  رميتيتيتيتة اليتيتيتيترار )وش اليتيتيتيتراقألايتيتيتيتقفها، سقيتيتيتيتع مب

 واملناايتيتبات العائ ييتيتة اراةيتيتة، واملضيتيتيفة ميتيتع العناةيتيتر الثا وييتيتة ل يتيترار وسعيتيتر ةيتيتورة ميتيتع ةيتيتورة املكا يتيتة اعكتماعييتيتة اليتيت  متييتيتز بييتيتوت الطبقيتيتة هات
ا املضيتيتيفة ابليتيتركك ارشيتيتبية   الغاليتيت  و س اكتميتيتاعص   ربغ يتيت  األ يتيتوا . وسيتيتز ااملكا يتة اعقتصيتيتااية املتمييتيتزة إع ربقيتيتا ربةيتيتباال سق ييتيترا بيتيتال ربايتيت

 عاتخرامها   اجل وس.

 
 اخلشبية، والباب مبقدمة املضيفة ( مضيفة بعقود تقع مبنطقة وش الدار وتستخدم فيها الدكك56شكل )

 
 ( مضيفة على أكتاف مربعة مفتوحة51شكل )

ة ميتيتع عقيتيتوا  صيتيتف اائرييتيتة ع يتيتد ربعميتيترة اائرييتيتة   مقرميتيتة البييتيتال، ول مضيتيتيفة ابب املضيتيتيفة مكو يتيت ميتيتإن (60وكميتيتا يوويتيتح  يتيتكل )
 يفتح مع كهة الطريل   مقرمة املضيفة.
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 ( مضيفة بعقود والباب جانيب52شكل )

 ( ماملضيفة ميه مفتو ة )مضيفة ب ري( مقامة ع د ربكتا  مربعة مع الطوب.60ربما  كل )
ف اائرية ع د ربعمرة اائرية قاعرهتا مربعة، ربما الباب ميفتح   كا   املضيفة، ( ماملضيفة مكو ة مع عقوا  ص63ربما  كل )

 وهناك  و  آخر مع املضايف يتتخرم منفصال عع الرور.
 العناصر الفراغية بالطابق العلوي:

ليتيترار اليتيت  سشيتيتمل العناةيتيتر الفراغييتيتة ابلطيتيتابل الع يتيتوي احلابيتيترات اليتيت  سقيتيتع ميتيتوق مقرميتيتة اليتيترار )مقاعيتيتر اليتيتوش( وهيتيتص ربهيتيتم )مقاعيتيتر( ا
موقعهيتيتيتا إىل )مقعيتيتيتر الوايتيتيت ( ربي املقعيتيتيتر الواقيتيتيتع ميتيتيتوق ميتيتيترخل اليتيتيترار مبا يتيتيترة، و )مقعيتيتيتر ستيتيتيتتخرم لإلقاميتيتيتة، وسنقتيتيتيتم هيتيتيتذو املقاعيتيتيتر  تيتيتيت  
 الثااينا( ربي املقعر الذي يوكر به  رمة )سرااينا(.

 مقعد حضري:
األرويتية الطينييتة ستيتتخرم   هتوييتة ( اجلزع ار فص مع التطح،  يث ي رهر الشكل وكيتوا ربكيتزاع خالييتة ميتع 62ويووح  كل )

ابلطابل األروص مثل )الزراي (، ربو )قاعة الفرن(، وهذا اجلزع ميتع التيتطح يتابنيت  البنيتاع ع ييته، إميتا إها  وإواعة بعال العناةر ال  سوكر 
ويتعاميتل ميتع كا ال هناك ويترورة م ايتة ، ميكيتون البنيتاع ) ضيتري( ربي ابايتتخرام الكتيتل الطينييتة كميتا ايتبل هكيترو، ويتيتمد )مقعيتر  ضيتري( 

 (.66األروية ارالية ميابزرب منها ع د  كل )ررو ة( كما يووح  كل )
وستيتيتتخرم مقاعيتيتر احلضيتيتري   سربييتيتة الطييتيتور ورب ييتيتار ستيتيتمد ءمسائهيتيتا ميقيتيتا  ميتيتثال )مقعيتيتر اليتيتب ( وسغطيتيتص متايتيتة األرويتيتية )النيتيتارو ة( 

 بشبكة مفتو ة مع الغاب    ع ستق  الطيور منها.

 
 وأماكن التهوية( خلفية السطح 55شكل )
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 مقعد الرتاسينا:
يعتيتيتة مقعيتيتر الثاايتيتينا ويتيتمع ربهيتيتم العناةيتيتر الفراغييتيتة ل طيتيتابل الع يتيتوي، ويتيتيتتخرم   اإلقاميتيتة كاابيتيترات ل نيتيتوم، وسشيتيتغل هيتيتذو املقاعيتيتر 

 الرار. لثااينا( بعرض واكهة امع مقعر متاباور ع د  فب الشرمة )اجلزع الع وي مع منطقة )وش الرار( و  الغال  يكون هناك ربكثر 
ويتتخرم مقعر الثااينا مع خال  ابب خاص به يفتح ع د اجلزع اريتايل ميتع ايتطح الطيتابل األرويتص، ورب ييتار يتيتتخرم  يتباك 

واإلويتيتيتاعة، ربميتيتيتا ميتيتيتع كهيتيتيتة الثاايتيتيتينا ماملقعيتيتيتر يفيتيتيتتح ع يهيتيتيتا ميتيتيتع خيتيتيتال  ابب و  رب ييتيتيتان ربخيتيتيترخي  ايتيتيتاور ل بيتيتيتاب ل متيتيتيتاعرة   عم ييتيتيتة التهوييتيتيتة
 (.67يتتخرم  باك، كما يووح  كل )

 
 ( مقعد احلضري والناروزة أبرضية املقعد55شكل )

 
 ( مقعد الرتاسينا53شكل )

( مقعر التطح الذي يتتخرم   اإلقامة ويقع ع د كوا   التيتطح ويفيتتح ع ييته ميتع خيتال  60مقعر التطح: يووح  كل )
 ابب و باك، و  الغال  ع يوكر له مطالت خاركية ع د الطريل.

( 65ملقعيتيتيتر ميتيتيتوق ابب اليتيتيترار الرئيتيتيتيتص مبا يتيتيترة ويطيتيتيتل ل خيتيتيتارت بواايتيتيتطة  يتيتيتبابيك كميتيتيتا يوويتيتيتح  يتيتيتكل )يقيتيتيتع هيتيتيتذا ا مقعةةةد الةةةوش 
 ويتتخرم لإلقامة.
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 أسس توزيع العناصر الفراغية: -2
املتيتيتيتقومة ربو غيتيتيتري املتيتيتيتقومة اليتيتيت  سقيتيتيتع  الفراغيتيتيتات املقصيتيتيتوا ابلعناةيتيتيتر الفراغييتيتيتة

رات واملنيتيتيتامع واحلريتيتيتائر واألميتيتيتاكع اليتيتيت  متيتيتيتارس ميهيتيتيتا األ شيتيتيتطة ااخيتيتيتل البييتيتيتال، كيتيتيتاحلاب
اليومية املرسبطيتة بيترورة احلييتاة ابإلويتامة إىل األ شيتطة الصيتناعية واحلرمييتة املرسبطيتة ابلبيئيتة 

 ان ية.
وقيتيتيتر ربميتيتيتر ت الرراايتيتيتة امليرا ييتيتيتة لقرييتيتيتة ربسيتيتيتريب رباتيتيتيتا لتو ييتيتيتع العناةيتيتيتر الفراغييتيتيتة 

م ع يتد التيتوايل، القتيتم األو  منهيتا اث يتوي سعتمر ع يتد سقتيتيم املتيتكع إىل ربربعيتة ربقتيتا
ييتيتيترسب  ربكثيتيتيتر ابلبعيتيتيتر اعقتصيتيتيتااي والطبقيتيتيتص، األقتيتيتيتام الثالايتيتيتة األخيتيتيترخي ربااايتيتيتية سكيتيتيتاا 

 سكون  ائعة وم زمة إىل  ر كبري.
املتكع  التصوري حلالة سقتيم اعجتاواعتمر هذا اجلا   مع الررااة ع د 

خاةيتة ربن العميتل املييتراين مع الراخل بعر مشيتاهرة منيتاهت عيترة مبصيتا بة ربةيتااهبا، 
احليتيترص والكياايتيتة   األميتيتور اليتيت  ستع يتيتل بعميتيتل املتيتيتكع وخصوةيتيتية ايتيتكا ه، يتط يتيت  

وع د هذا األااس ربمكع بناع عرا مع النماهت ال  قر ختت يتف   بعيتال التفاةيتيل 
البتيتيتيطة، اليتيت  سعيتيتر ميتيتيتع وكهيتيتة  ريتيتر الرراايتيتة غيتيتيتري هات ربضييتيتة، مثيتيتل اخيتيتتال  سو ييتيتيتع 

اك اخيتيتتال    عيترا احلابيترات الراخ ييتيتة، ولكيتع ربهيتيتم بعيتال احلابيترات، ربو يكيتيتون هنيت
ميتيتا  قصيتيترو   هيتيتذا هيتيتو الوويتيتع امل يتيتزم والشيتيتائع املعيتيتة عيتيتع خصوةيتيتية الثقاميتيتة املتع قيتيتة 

 ءا وب البناع وارسباطه ببيئته ان ية.
و كيتيتع  صيتيتر ربايتيتب سو ييتيتع العناةيتيتر الفراغييتيتة ل متيتيتكع واايتيتتخرامها ع يتيتد 

 الناو اآليت:
( اليت  حتتيتيتوي Aاليتيتذي يضيتم املنطقيتة ) ( الطيتابل األرويتص62يوويتح  يتكل )

 ها   مصيتيتيتل اايتيتيتتقبا  الضيتيتيتيو ، واجل يتيتيتوس بيتيتيتراخ ع يتيتيتد )املضيتيتيتيفة( اليتيتيت  ستيتيتيتتخرم  
( اليتيت  Bميتيتع كهيتيتة الطرييتيتل، وي يهيتيتا املنطقيتيتة ) الصيتيتيف، ول مضيتيتيفة ميتيترخل ميتيتؤا إليهيتيتا

حتتيتيتيتيتوي ع يتيتيتيتد ميتيتيتيترخل البييتيتيتيتال و )اليتيتيتيتره يز( اليتيتيتيتذي سقيتيتيتيتع ع يتيتيتيتد كوا بيتيتيتيته )املنيتيتيتيتاار( اليتيتيتيت  
( B( واملنطقيتيتيتة )Aيو  ربو ايتيتيتكان اليتيتيترار، وستيتيتيتمد املنطقيتيتيتة )ستيتيتيتتخرم إلقاميتيتيتة الضيتيتيت

 )وش الرار(.
( اليتيت  حتتيتيتوي ع يتيتد ربهيتيتم منطقيتيتة ابليتيترار غيتيتري Cييتيتؤاي اليتيتره يز إىل املنطقيتيتة )

( التيت م امليتؤاي لتيتطح اليترار ربو الطيتابل الع يتوي، ويقيتع ربايتفل Fمتقومة )وا  الرار( ال  متارس هبا مجيع األ شطة احلياسييتة، وسضيتم   )
( اليتيتذي يتصيتيتل ابلصيتيتر  املتيتيتمد )طيتيتر ش(، وسضيتيتم الفيتيترن الصيتيتيفص اليتيتذي يتمييتيتز بتيتيتطاه هو   الغاليتيت  املر يتيتاض ربو )الكبينييتيتجييتيتاور  التيتيت م ربو

)ط مبة( ربو )طرمبة( يفا  وض يتم  ز ه بعر امتالئه، ربو )املزييترة( وهيتص عبيتارة عيتع  ييتر ميتع الفخيتار الذي يشبه القبوو، ومكار ل ماع اوعا 
ارش ، ومع وا  الرار حر )مقعر( ربو ربكثر يتتخرم   اإلقاميتة، خاةيتة   مصيتل  مصنوعة مع احلرير ربوربو ربكثر يتتنر ع د  الة 

الشيتيتتاع ربو يتيتيتتخرم كمكيتيتان نتيتيتوي ع يتيتد )خيتيتزيع اليتيترار( املتيتيتتخرم   احلييتيتاة اليومييتيتة كيتيتاربز واملتيتيت د وبعيتيتال اناةيتيتيل واحلبيتيتوب كيتيتالقمح 
رة إىل ربن منطقة )وا  الرار( يفص ها عع منطقة )وش الرار( ابب خاص يتمد املطاون واألر  والبصل ا،فف وخالمه، وجترر اإل ا

 )ابب الوا (.
( متتيتيتمد )ويتيتهر اليتيترار(، وسضيتيتم )الزريبيتيتة( ربو احلريتيترية وجياورهيتيتا )مقعيتيتر ال يتيت،( املخصيتيت، لتخيتيتزيع Dربميتيتا املنطقيتيتة الرابعيتيتة واألخيتيترية )

فيتيترن( وهيتيتص عبيتيتارة عيتيتع  ابيتيترة هبيتيتا الفيتيترن الشيتيتتوي اليتيتذي يتمييتيتز وةيتيتناعة منتابيتيتات األلبيتيتان، و)متيتيت،( عصيتيت، لع يتيتف احلييتيتوارت، و)قاعيتيتة ال
 بتطاه املتطح الذي يتتخرم كمكان ل نون   مصل الشتاع. 

ع يتيتد هيتيتذا األايتيتاس ميتيتإن الطيتيتابل األرويتيتص هيتيتو ربايتيتاس البييتيتال ومنطيتيته، ويضيتيتم ربربعيتيتة ربقتيتيتام   ايتيتالا منيتيتاطل ربااايتيتية )وش اليتيترار( و 
 )وا  الرار( و )وهر الرار(. 
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( اليتيتيت  سشيتيتيتتمل ع يتيتيتد )مقعيتيتيتر( ربو ربكثيتيتيتر يطيتيتيتل ع يتيتيتد الطرييتيتيتل A) ( منابيتيتيتر املنطقيتيتيتة60ي كميتيتيتا يوويتيتيتح  يتيتيتكل )ربميتيتيتا   الطيتيتيتابل الع يتيتيتو 
( مهيتيتص سضيتيتم املنطقيتيتة التيتيتماوية غيتيتري املتيتيتقومة Bاريتيتاركص ل بييتيتال، وستيتيتتخرم ل نيتيتوم واإلقاميتيتة ألبنيتيتاع ربةيتيتااب اليتيترار املتيتيتزوكني، ربميتيتا املنطقيتيتة )

(Dو كيتيتع عميتيتل مقعيتيتر   اجليتيتزع املتيتيتقو  منهيتيتا إها كا يتيتال هيتيت ،)( ذو املنطقيتيتة متتيتيتعة املتيتيتا ة، ربميتيتا ار فييتيتةC ميتيتال ييتيتتم موقهيتيتا البنيتيتاع ميتيتوق )
( اليت  ايتيأيت هكرهيتا    ينيته، و كيتع البنيتاع ميتوق Eمنطقة )الزريبة( بتب  وكوا متايتات اإلويتاعة والتهوييتة )النيتارو ة( اراةيتة )ابلزريبيتة( )

 )قاعة الفرن( ربو  ت   اكة ربةااب الرار لعناةر مراغية ربخرخي.
كثيتيتر ميتيتع طريقيتيتة لتو ييتيتع العناةيتيتر الفراغييتيتة ل يتيترار  تيتيت  متيتيتا ة اليتيترار ومنطهيتيتا املعميتيتاري، لكنهيتيتا م تزميتيتة ابلتقتيتيتيم التيتيتابل وهنيتيتاك رب

 هكرو كاآليت:
ربمتيتيتار سقريبيتيتا ميتيتع كهيتيتة العيتيترض، مفيتيتص هيتيتذو احلاليتيتة إميتيتا ربن يقيتيتع ميتيترخل اليتيترار    0عنيتيترما سكيتيتون متيتيتا ة واكهيتيتة البييتيتال ع ستابيتيتاو   -رب

( ميتإن منطقيتة 70بار(، ربو يقيتع امليترخل   اجلهيتة اليتيترخي )ابب مقبيتل(، وكميتا يوويتح  يتكل )اجلهة اليما مع الواكهة )ابب م
 ( ال  سطل ع د الطريل اراركص بوااطة  باك.B(، وابب يؤاي إىل )املنررة( )A)وش الرار( سضم مرخل الرار والره يز )

(، ربميتا Dعر( ربو ربكثر  ت  اعاتخرام عنر )(، منابر ميها الت م املؤاي ل طابل الع وي، و )مقCربما منطقة )وا  الرار( )
 ( ميضم )الزريبة( و )مقعر(  ت  احلاكة.E)وهر الرار( )

 
 (55شكل )

(A) املضيفة 
(B) املناار 

(C)  وا  الرار– ( القاعات[F )– ( احلوش التماويF]) 

 
 (55شكل )

(A) مقاعر الوش 
(B) املقاعر 

D)) وا  الرار –احلوش التماوي 
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(C)  )ار فية )الضهر– ( والنارو ةE) 

 
 (36شكل )

 (.Bاملنررة  – A)املرخل  –وش الرار 
 (Dوالقاعة  – Cوا  الرار )احلوش 

 (Eوهر الرار )

 
 (31شكل )

 (Aوش الرار )
 (Bوا  الرار )
 (Cواملقعر  D)الزريبة  –وهر الرار 

ليتة كميتا يوويتح ربمتيتار مأقيتل سقريبيتا، مفيتص هيتذو احلا 6ة هييتث ييتثاو  العيترض ميتا بيتني قربما إها كا يتال الواكهيتة اراركييتة ويتي -ب
( متثيتل امليترخل واليتره يز ومنيتررة اعايتتقبا ، وسنفصيتل هيتذو املنطقيتة عيتع )وايت  اليترار( A( مإن منطقيتة )وش اليترار( )70 كل )

(B .) ( بوااطة )ابب الوا 
(، و   الة وكوا طرييتل كيتا   حيتر القاعيتة سطيتل ع ييته C( و )قاعة( ربو ربكثر عنر )Dربما منطقة )وهر الرار( متضم )الزريبة( )

 بوااطة  باك ربو ربكثر.
اإلمرحيتيتص ربي اليتيت  ع يعميتيتل ربةيتيتااهبا ابلزراعيتيتة، وخت يتيتو ميتيتع )الزريبيتيتة(، مييتيتتم سو ييتيتع العناةيتيتر الفراغييتيتة ع يتيتد البييتيتوت ربميتيتا    اليتيتة اليتيترور ربو  -كيتيتيت

إىل ( واليتيتره يز اليتيتذي ييتيتؤاي A(، مالواكهيتيتة ربو )وش اليتيترار( سشيتيتمل امليتيترخل )73النايتيتو اليتيتذي يشيتيتابه اليتيترور التيتيتابقة كميتيتا يوويتيتح  يتيتكل )
( ومنهيتيتيتا ستيتيتيتتبر  F( متعيتيتيتر احليتيتيتوش التيتيتيتماوي، اليتيتيتذي ييتيتيتؤاي بيتيتيترورو إىل )ويتيتيتهر البييتيتيتال( ربو اليتيتيترار )D(، ربميتيتيتا املنطقيتيتيتة )C( و )Bاملنيتيتيتاار )

ابملقاعيتيتيتر  ابيتيتيترات )ربوا( يفيتيتيتا  يتيتيتبابيك سطيتيتيتل ع يتيتيتد )منيتيتيتاور( مساوييتيتيتة ستيتيتيتتخرم   التهوييتيتيتة واإلويتيتيتاعة عوويتيتيتا عيتيتيتع )النيتيتيتارو ة( املتيتيتيتتخرمة   
 )الزراي ( مع كهة )التقف(.
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 (32شكل )

 توزيع العناصر الفراغية يف البيت اإلفرجني
 كما  كع ل اابرات ربيضا متح  بابيك كهة املناور، و كنها ربيضا متاها إها كا ال سطل ع د طرق كا بية.

يشيتابه وسفير املناور ربو )متاق  النور(   حتقيل ارصوةية لتكان الرار وخاةة   املنطقة ار فييتة )ويتهر البييتال( واجلوا يت . و 
الطيتيتابل الع يتيتوي الطيتيتابل األرويتيتص   طريقيتيتة التقتيتيتيم إع ربن احلابيتيترات الواقعيتيتة ع يتيتد ميتيترخل البييتيتال ميتيتع اريتيتارت غالبيتيتا ميتيتا حتتيتيتوي ع يتيتد  يتيترمة 
)سرااينا( سطل ع د الطريل، كما سوكر اورة مياو خاةة لكل طابل وغالبا ما يكون موقعها   ار فية ويفا  باك يطل ع د املنيتاور. كميتا 

 مع العناةر الفراغية املرسبطة ابألبعاا اعقتصااية املرسبطة ابلزراعة مثل الفرن الصيفص والشتوي ومقعر ال ، واملت،.   و البيال
( حيتر ربن متيتا ة الواكهيتة متتيتعة ميتع 72ربما    اليتة استيتا  الواكهيتة اراركييتة ل بييتال وابلتيتايل استيتا  متيتا ته وكميتا يوويتح  يتكل ) -ا

 ربمتار سقريبا. 2 ة عروها ع د ربكثر مع األمام )وش الرار( وسزير متا
( وربخيتيترخي B(   املنتصيتيتف، ومنيتيته حيتيتر منيتيتررة كهيتيتة اليميتيتني )منيتيتررة مبايتيترة( )Aمعنيتيتر منطقيتيتة )وش اليتيترار( حيتيتر امليتيترخل واليتيتره يز )

يوكر ل مناار ( ربي ع د ها  الراخل إىل البيال و ينه، ومع الره يز حر األبواب اراةة ابملناار، كما Cكهة الشما  )منررة مقب ة( )
 –عيتع طرييتل )ابب الوايت (  –( D بابيك سطل ع د الطريل مع كهة الواكهة اراركية ل رار، ويتصل اليتره يز مبنطقيتة )وايت  اليترار( )

( وال  حتتوي ع د الفرن الصيفص والت م الذي يؤاي ل طابل الع يتوي واملر يتاض، ربميتا منطقيتة ار فييتة F( و )Eال  يتفر  منها )املقاعر( )
 ( متاتوي ع د احلررية واملت، وقاعة ال ، وقاعة الفرن  ت  ا تيات اكان الرارGالرار( ))وهر 

 
 ( 35شكل )

 ( B – Cاملناار  – Aيووح الشكل وش الرار )الره يز واملرخل 
 (E – F( واملقاعر )Dمنطقة وا  الرار )

 ل ،.( وحتتوي ع د احلررية واملت، وقاعة الفرن وقاعة اGمنطقة وهر الرار )
)ه( وعنرما متكع متا ة الرار، وخاةة مع خال  اقتطا  كزع مع املقرمة عنيترما سكيتون املتيتا ة عميقيتة إىل اليتراخل لتكيتويع 

ستيتتخرم كمضيتيفة مفتو يتة ع يتد  يتكل عقيتوا ربو ع يتد  يتكل ربعميترة مربعيتة الشيتكل،  (A)( مإن املنطقيتة 76مضيفة، كما يووح  كل )
ول مضيتيتيتيفة ميتيتيتع قبيتيتيتل ربةيتيتيتااب اليتيتيترار،  ييتيتيتث سيتيتيتومر املضيتيتيتيفة ارصوةيتيتيتية ألةيتيتيتااب اليتيتيترار،  ستيتيتيتتخرم عايتيتيتتقبا  الضيتيتيتيو  ربو اجل يتيتيتوس ميهيتيتيتا

ميتيترخل ربو ربكثيتيتر ييتيتؤاي إليهيتيتا، وسقيتيترم اررميتيتة ل ابالتيتيتني ميهيتيتا ميتيتع خيتيتال   يتيتباك ربو ابب املنيتيتاار املط يتيتة ع يهيتيتا، وي يتيتص املضيتيتيفة ميتيتع اليتيتراخل 
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، ربميتا منطقيتة (D)قاعر ء واعها املخت فيتة كميتا   املنطقيتة ال  سكون احلوش التماوي ومنه ستفر  امل (C)مرخل الرار منطقة وا  الرار 
  متشغ ها الزريبة والعناةر املتاعرة يفا مثل قاعة ال ، ربو قاعة الفرن واملت،.  (E)ار فية ربو وهر الرار 

 
 (35شكل )

 (B) يز واملناار املرخل والره -(A)املضيفة 

 (E)ار فية  – (C)احلوش التماوي 

البناع موق منطقة الزريبة  خالية مع املباين وكذلك يتابن   Cسثك املنطقة  A-Bلع وي متشغل املقاعر املنطقة ربما   الطابل ا
(E) .)لوكوا متاات التهوية واإلواعة)النارو ة 

 ( منابر منطقة77يووح الشكل ))و( وهناك سو يع ل عناةر الفراغية  ، الرور املتتعة وال  سقع ع د ربكثر مع طريل، وكما 
( ال  سفتح ع ص الطريل املتتع وسطل ع يه بوااطة عقوا متكررة ومنها حر مضيفة هرية وربخرخي قب ية كما Aوش الرار سشمل املضيفة )

(  B-C كما ،)( وسطل املناار ع ص املضيفة بوااطة  بابيك ربو رببواب هيث  كع ااتخرامها ررمة مع   املضيفة اون )كر  الرار
 بيك سطل ع ص الطرق اجلا بية ل رار ربيضاً.يوكر ل مناار  با

( E( الذي ينفصل عع منطقة وا  الرار ال  سضم احلوش التماوي )Dومع املضيفة حر مرخل الرار يؤاي إىل الره يز )
، ربما منطقة ( والت م املؤاي ل طابل الع وي والفرن الصيفص واملر اض ا،اور ل ت م   الغال Fالذي يضم القاعات ابختال  رب واعها )

 ( والقاعات امل اقة هبا، ومع املمكع ربن يكون ل زريبة ابب خاص يفتح ع ص الطريل اجلا  .Gوهر الرار متضم الزريبة)
( وسثك املنطقة الواقعة موق الزريبة خالية A-B-C-Dربما   الطابل الع وي منابر احلابرات الع وية ) املقاعر( سشغل املنطقة )

 مع املباين.

 
 (33شكل )

 ( وما يتبعها مع قاعات.G( ومنطقة وهر الرار )E-F( ومنطقة وا  الرار )A-B-C-Dيووح الشكل منطقة وش الرار )
( سقع ع ص واكهة الرار مع ارارت ويفا ابب خاص يفتح A( سو يع العناةر الفراغية لرار مبضيفة )70) ( ويووح الشكل )

 ( والره يز   منتصف الواكهة واملضيفة. Bكهة الطريل األكثر استاعاً، ويقع مرخل الرار )
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(، كما  كع D(، واألخرخي )منررة مقب ة( )Cوابلتايل حر منررسني سقع ع ص  ني الراخل إىل الرار ويتارو )منررو هرية( )
ا رببواب خت، املناار متح رببواب ربو  بابيك ررمة املضيفة، ربو سفتح  بابيك ل مناار املط ة ع ص الطرق اجلا بية ل رار، كما يوكر ربيض

 مع كهة الره يز.
( متضم احلوش التماوي والت م املؤاي ل طابل الع وي، والفرن الصيفص واملر اض الذي يقع ربافل Eربما منقطة وا  الرار )

كع يفا ربن سفتح ( متضم الزريبة ال   G(، ربما ار فية ربو وهر الرار )Fالت م ربو جياورو، ويتفر  مع منطقة وا  الرار ربيضاً القاعات )
 ابابً كهة الطريل ابإلوامة إىل قاعات اررمة كقاعات ال ، واملت،.

( سشغ ها املقاعر ال  سطل ع ص واكهة الرار، و  و املكان الواقع موق D-A-B-Cربما الطابل الع وي منابر ربن املنطقة )
 (.Fبناع مقعر ربو ربكثر  ت  احلاكة   املنطقة ) الزريبة مع البناع لوكوا النارو ة اراةة ابلتهوية واإلواعة، كما  كع

 
 توزيع العناصر الفراغية لدار مبضيفة ومدخلها يف املنتصف ومندرة جهة اليمني وأخرى جهة اليسار من املدخل( 35شكل )

رسر ( ماجلزع امل75) (  و  ربخر مع الرور يرسر ميه املرخل ل راخل عع متتوخي الواكهة اراركية، وكما يووح  كل )
ة ع يها،  يث سضم منطقة وش الرار هذو املضيفة إن كا   حر  بابيك ورببواب املناار املط ( يتتخرم كمضيفة، ومنهاAل راخل )

 (.C(، واملنررة األخرخي الواقعة ع ص اجلا   األيتر )B( ومنه ابب املنررة ال  سقع ع ص اجلا   األ ع )Dالتعبري، واملرخل والره يز )
( Fقة وا  الرار الت م واملر اض والقاعات )ط( بوااطة ابب الوا ، وسشمل منEيز عع وا  الرار )وينفصل الره 

( ال  مع املمكع ربن يكون يفا ابب خاص كهة Gوالفرن الصيفص واملزيرة، ربما ار فية ربو منطقة وهر الرار متاتوي ع ص الزريبة )
كا   النارو ة الع وية، وسضم ربيضاً القاعات املتتخرمة   خرمة الزريبة كقاعة  الطريل اجلا   ربو طاقات ع وية ستتخرم   التهوية إىل

 ال ، واملت،.
( وسثك األماكع الواقعة ربع د الزريبة خالية مع A-B-C-Dربما الطابل الع وي متشغل املقاعر ميه منطقة وش الرار ال  سضم )

ات ربةااب الرار، وسطل املقاعر ع ص الطريل مع كهة الواكهة بوااطة (  ت  ا تيFالبناع ومع املمكع بناع مقاعر   املنقطة )
 الثااينا، وع ص الطرق اجلا بية بوااطة  بابيك.
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 (35شكل)

 املدخل املرتد للداخل املستخدم كمضيفة
كمضيفة   ( سو يع العناةر الفراغية ل رار عنرما يرسر كا   مع كوا بها ل راخل مكورً كزعاً يتتخرم72)ا( ويووح  كل )

(A( ومع هذا اجلزع حر مرخل الرار املؤاي إىل الره يز ،)E( ومنررة )C ،) ع ص اجلا   اآلخر مع الواكهة األكة امترااًا حر و
( يفا  بابيك سطل ع ص الطريل مع ارارت، ربما املنررة ا،اورة ل مضيفة متطل ع يها بوااطة  باك ومع املمكع B-Dمنررة ربو ربكثر )

 ا ابب ربيضاً لتتهيل خرمة مع   املضيفة.ربن يكون يف
( الذي يضم احلوش التماوي وخرماسه مع الفرن الصيفص واملر اض والت م املؤاي ل طابل Fومع الره يز حر وا  الرار )

 وقاعة الفرن. واملت، ( متشمل الزريبة والقاعات التابعة يفا كقاعة ال ،Gالع وي، وبعال القاعات، ربما ار فية ربو منطقة وهر الرار )
( لتكويع املقاعر ال  سطل ع ص الواكهة اراركية بوااطة الشبابيك والثااينات، A-B-C-Dو  الطابل الع وي سنضم )

 وسثك األماكع الواقعة موق الزريبة خالية مع البناع بتب  وكوا النارو ة التابل هكرها.

 
 (35شكل )
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