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هدى انعكاس تصوين املشربياث بالعوارة االسالهيت على 
 نظام هريو للهياكل املعدنيت

The reflection of the Islamic Oriel design thought 

on the contemporary Mero metal 

space frame system 

 أ.م.د. حممد حلمى حامد
 التطبيقيةكلية الفنون   -قسم األثاثات واالنشاءات ادلعدنية واحلديدية

 املقدهت وهشكلت البحث:
دأبت الثقافات ادلختلفة منذ القدـ على إثراء بعضها البعض، وأخذت العىقة بني الثقافات أشكاو متنوعة مثل 
احملاكػػاو والةصبػػة والتػػلثأ والتػػلثر والتثػػاق  والتػػداخل وكػػذلني الهلػػنو والتهاػػني واذل ننػػة، ومػػ  ال ػػع  أف  ت ػػور 

تطػػورت دبعػػنؿ عػػ  الثقافػػات الخػػر ، والتػػلخر كػػاف م ػػأ أ  نضػػارو ناولػػت أف تنهللػػ  ال ػػـو ودػػود ثقافػػة مػػا 
ربتػػو  علػػى عناصػػر أصػػ لة وعناصػػر ماػػتعارو مػػ  الثقافػػات الخػػر ، فلػػ   مػػ   وردبا أف أ  ثقافػػةعلػػى  فاػػها،

ات الخر  الػ  ادلنك  دراسة ادلكو ات الثقاف ة حلضارو ما إو م  خىؿ مقار تها بادلكو ات ادلودودو يف الثقاف
انتكت هبا يف مرنلة ما م  تاريخ تطورها، ومنذ منت   القرف التاسع عشػر اسػتخدمت ادلقار ػة بشػكل واسػع 

 يف الكثأ م  رلاوت ادلعرفة.
أو تكوف الفكار اوبداع ة أص لة أصالة كاملة، وامنا تعػود دػذورها الفكريػة ا   وكثأا ما حيدث ىف عامل اوبداع

عل هػػا، ىف تػػواريخ سػػابقة أو بلػػداف سلتلفػػة، وتػػاريخ ادلناػػن البشػػر  ىف الفنػػوف والدا  ترتكػػن علػػى  اعنػػاؿ سػػابقة
أل ػػات مكػػررو مػػ  التػػلثأ والتػػلثر ادلتبػػادؿ، وو شػػني أف دراسػػة الهلػػر  للفنػػوف اوسػػىم ة عامػػة، ولفكػػر الت ػػن   

لطػػرؽ بنػػاء  Creswell .K.A.Cوخاصػػة الدراسػػات الػػهب قػػاـ هبػػا كريػػنوؿ  -اوسػػىمى ىف هندسػػتق واقت ػػاد 
الكثػػأ مػػ  عناصػػر  ادلعناريػػة واو شػػات ة قػػد تركػػت ب ػػناكا الوامػػ ة علػػى فكػػر الت ػػن   الهلػػر  ادلعاصػػر، وقػػد 

تكػاد تتطػاب   M12لونظ أف الفكرو الساسػ ة لبنػاء وتشػك ل أنػد أهػ  ا هلنػة اذل اكػل الفراا ػة ادلعاصػرو مػأو 
ر ووندات  هلاـ ادلشرب ات الهب اتانت هبا العنارو اوسىم ة، وسػ ت  مع الفكرو الساس ة لبناء وتشك ل عناص

 م  خىؿ هذا الطرح توم ح هذا.
 أوال: الدراست

إف دراسػػػة العديػػػد مػػػ  الت ػػػن نات ىف ع ػػػر ا احلػػػدير ىف رلػػػاوت عديػػػدو تهلهػػػر لنػػػا مػػػد  تػػػاثر فكػػػر الفنػػػاف 
وارداعهػا ا   ل اوفكار الت ػن ن ة ادلعاصػرو وادل ن  وادلهندس حبضارتنا ادل رية على مر الع ور، كنا أف تلص

دذورها الةاث ة س كش  ع  سب  احلضػارو اوسػىم ة ىف الكثػأ منهػا، شلػا ياػنح باعػادو اكتشػافها وتناوذلػا ىف 
بػػػدايات دديػػػػدو  ابعػػػة مػػػػ  تراثنػػػػا ونضػػػارتنا، ويػػػػت  ذلػػػني بدراسػػػػة ادلىمػػػػح الساسػػػ ة لكػػػػل مػػػ   هلػػػػاـ ادلشػػػػرب ة 

مدى انعكاس تصميم المشربيات بالعمارة اإلسالمية على نظام ميرو للهياكلالعنوان:
المعدنية

مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوثالمصدر:

جامعة حلوانالناشر:

حامد، محمد حلميالمؤلف الرئيسي:

مج 21, ع 4المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

أكتوبرالشهر:

180 - 165الصفحات:

:MD 70649رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

HumanIndexقواعد المعلومات:

التراث اإلسالمي، الفنون التطبيقية، اإلنشاءات المعدنية، العمارة، التصميممواضيع:
الداخلي، العمارة اإلسالمية، المشربيات، الفنون الشعبية، اإلبداع الفني، األعمال

اليدوية، االصالة، المعاصرة

http://search.mandumah.com/Record/70649رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/70649


 565 

هدى انعكاس تصوين املشربياث بالعوارة االسالهيت على 
 نظام هريو للهياكل املعدنيت

The reflection of the Islamic Oriel design thought 

on the contemporary Mero metal 

space frame system 

 أ.م.د. حممد حلمى حامد
 التطبيقيةكلية الفنون   -قسم األثاثات واالنشاءات ادلعدنية واحلديدية

 املقدهت وهشكلت البحث:
دأبت الثقافات ادلختلفة منذ القدـ على إثراء بعضها البعض، وأخذت العىقة بني الثقافات أشكاو متنوعة مثل 
احملاكػػاو والةصبػػة والتػػلثأ والتػػلثر والتثػػاق  والتػػداخل وكػػذلني الهلػػنو والتهاػػني واذل ننػػة، ومػػ  ال ػػع  أف  ت ػػور 

تطػػورت دبعػػنؿ عػػ  الثقافػػات الخػػر ، والتػػلخر كػػاف م ػػأ أ  نضػػارو ناولػػت أف تنهللػػ  ال ػػـو ودػػود ثقافػػة مػػا 
ربتػػو  علػػى عناصػػر أصػػ لة وعناصػػر ماػػتعارو مػػ  الثقافػػات الخػػر ، فلػػ   مػػ   وردبا أف أ  ثقافػػةعلػػى  فاػػها،

ات الخر  الػ  ادلنك  دراسة ادلكو ات الثقاف ة حلضارو ما إو م  خىؿ مقار تها بادلكو ات ادلودودو يف الثقاف
انتكت هبا يف مرنلة ما م  تاريخ تطورها، ومنذ منت   القرف التاسع عشػر اسػتخدمت ادلقار ػة بشػكل واسػع 

 يف الكثأ م  رلاوت ادلعرفة.
أو تكوف الفكار اوبداع ة أص لة أصالة كاملة، وامنا تعػود دػذورها الفكريػة ا   وكثأا ما حيدث ىف عامل اوبداع

عل هػػا، ىف تػػواريخ سػػابقة أو بلػػداف سلتلفػػة، وتػػاريخ ادلناػػن البشػػر  ىف الفنػػوف والدا  ترتكػػن علػػى  اعنػػاؿ سػػابقة
أل ػػات مكػػررو مػػ  التػػلثأ والتػػلثر ادلتبػػادؿ، وو شػػني أف دراسػػة الهلػػر  للفنػػوف اوسػػىم ة عامػػة، ولفكػػر الت ػػن   

لطػػرؽ بنػػاء  Creswell .K.A.Cوخاصػػة الدراسػػات الػػهب قػػاـ هبػػا كريػػنوؿ  -اوسػػىمى ىف هندسػػتق واقت ػػاد 
الكثػػأ مػػ  عناصػػر  ادلعناريػػة واو شػػات ة قػػد تركػػت ب ػػناكا الوامػػ ة علػػى فكػػر الت ػػن   الهلػػر  ادلعاصػػر، وقػػد 

تكػاد تتطػاب   M12لونظ أف الفكرو الساسػ ة لبنػاء وتشػك ل أنػد أهػ  ا هلنػة اذل اكػل الفراا ػة ادلعاصػرو مػأو 
ر ووندات  هلاـ ادلشرب ات الهب اتانت هبا العنارو اوسىم ة، وسػ ت  مع الفكرو الساس ة لبناء وتشك ل عناص

 م  خىؿ هذا الطرح توم ح هذا.
 أوال: الدراست

إف دراسػػػة العديػػػد مػػػ  الت ػػػن نات ىف ع ػػػر ا احلػػػدير ىف رلػػػاوت عديػػػدو تهلهػػػر لنػػػا مػػػد  تػػػاثر فكػػػر الفنػػػاف 
وارداعهػا ا   ل اوفكار الت ػن ن ة ادلعاصػرو وادل ن  وادلهندس حبضارتنا ادل رية على مر الع ور، كنا أف تلص

دذورها الةاث ة س كش  ع  سب  احلضػارو اوسػىم ة ىف الكثػأ منهػا، شلػا ياػنح باعػادو اكتشػافها وتناوذلػا ىف 
بػػػدايات دديػػػػدو  ابعػػػة مػػػػ  تراثنػػػػا ونضػػػارتنا، ويػػػػت  ذلػػػني بدراسػػػػة ادلىمػػػػح الساسػػػ ة لكػػػػل مػػػ   هلػػػػاـ ادلشػػػػرب ة 



 566 

، مث مقار ػػة النهلػػامني ومناقشػػة هػػذ  ادلقار ػػة ومواز تهػػا، باسػػتخداـ ادلػػنه  M12الفرااػػى  اوسػػىمى، و هلػػاـ مػػأو
  الوصفى الت ل لى، لتوم ح مد  ا عكاس فكر الفناف انسىمى على فكر الت ن   ادلعاصر.

 :نظام ادلشربية -5

( كنهلػاـ علػى خلف ػة الفػ  1تعتند ادلشػرب ة ششػكل 
ا بن ػػػػػة الفكػػػػػر اوسػػػػػىمى مػػػػػ   ان ػػػػػة، كنػػػػػا ربتويهػػػػػ

معناريػػة ذات مىمػػح تتبػػع ذات اخللف ػػة مػػ   ان ػػة 
أخر ، وم  ادله  إلقاء الضوء على هاتني النقطتػني 
مػػ  أدػػل تومػػ ح  هلػػػاـ ادلشػػرب ة، فػػالف  انسػػػىم  
هػػػو الفػػػ  الػػػذ  يرسػػػ  صػػػورو الكػػػوف والودػػػود مػػػ  
زاويػػػة الفهػػػػ  انسػػػىم  ذلػػػػذا الودػػػود وعلػػػػى ت ػػػػور 

خػػػىؿ ترصبػػػة شػػػامل له اػػػاف واحل ػػػاو والكػػػوف، مػػػ  
لفكػػػػػػػر العق ػػػػػػػدو انسػػػػػػػىم ة ذلػػػػػػػذا الكػػػػػػػوف واحل ػػػػػػػاو 

 وان ااف.

 

و اتط ع إصباؿ أه  مسات الف  انسىم  يف أ ق يقـو على أساس ثابت م  عق ػدو وفكػر التون ػد، كنػا 
أف الفػػ  انسػػىم  وسػػ لق و اايػػق، وهػػو لقػػاء بػػني إبػػداع ادلوهبػػة و تػػاج العبقريػػة، بػػني دقػػة ال ػػنعة ومهػػارو 

 نف ذ، فهو جينع بني اخلربو وانتقاف، وم  أه الت
 (:2)مرجع  خصائص الفنون اإلسالمية

مبػػػدأ تون ػػػد الكػػػل ىف وانػػػد ق نػػػة  ابعػػػة مػػػ  ادلػػػنه  انسػػػىمى الػػػذ   ػػػاد  بالتون ػػػد   الوحدددد : -1
كن ور أساسى للعق دو، وا عك  هذا تشك ل ا علػى اسػتخداـ الونػدات الػهب تنطلػ  مػ  أشػكاؿ صلن ػة 

 نء حيدد موقعق واذباهق ىف البناء الكلى ادلتاا  .اشعاع ة، فاجل
واو ااف، م  مبػدأ اجلػنء والكػل واف او اػاف مػا هػو او  ينبع الت ور اوسىمى للعامل التجريد: -2

دنء م  الكوف وكاف ي وغ أعنالق معتربا اياها عبادو، وبالتا  تعػدت وي فػة الفػ  اوسػىمى مػ  احملاكػاو 
 ما هو خل  الواقع ا  اهنا اعتندت على اجلا   الروناىن واحلدس بشكل كبأ.او  قل الواقع ايل  قل 

الشػػػبهات ابتعػػػد الفنػػػاف ادلاػػػل  عػػػ  ت ػػػوير الكاتنػػػات احل ػػػة  كراهيدددة يصدددوير ال ائندددات احليدددة: -3
تقريبا، كنا كػاف ين ػو ضلػوا ذبريػديا بع ػدا عػ  زلاكػاو الطب عػة، عنػد اسػتخداـ الونػدات النبات ػة الػهب أ لػ  

لورب وف اس  شأراب اني(  ابة للعر ، وتتلل  هذ  الوندات م  عناصر ذبريدية مكو ة مػ  أفػرع عل ها ا
  بات ة تتداخل وتتشابني معا بطريقة مناقة صب لة.

يهللػػ  الطػػابع اذلندسػػى سلتلػػ  أشػػكاؿ الفكػػر الت ػػن نى الىسػػىمى بكافػػة  الطددابع اذلندسدد : -4
الوندات اذلندس ة على اس  مدروسة وابتكروا ا واعػا   مهلاهر  واذباهاتق، وقد استخدـ الفنا وف ادلالنوف
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، تاػػػتند إ  (8شمردػػػع رقػػػ   -ادلباػػػطة ادلتداخلػػػة وادلركبػػػة -مػػػ  الةاك ػػػ  الػػػ  ت ػػػنع اشػػػكاو  صلن ػػػة متعػػػددو
مبػػػادق أقرهػػػا علنػػػاء الريامػػػ ات احلديثػػػة بعػػػد ذلػػػني بقػػػروف، فتاػػػتخدـ أشػػػكاو باػػػ طة لتشػػػك ل منػػػاذج 

 ػػن نات الفػػ  انسػػىم  هندسػػة أشػػبا  البلػػورات باسػػتخداـ أشػػكاؿ هندسػػ ة معقػػدو، وتعكػػ  بعػػض ت
مضلعة متقابلة حب ر ديكػ  خلػ  منػاذج ديكػ  أف سبتػد ا  مػا و هنايػة، ومل تكػ  الونػدات انسػىم ة عنػد 
 ادلاػلنني منف ػػلة بػل مةابطػػة متناسػػكة إ اػ اب ة ماػػتنرو و ديكػ  اف  ومػػح بدايػػة الونػدات مػػ  هنايتهػػا

 .(16شمردع رق  

 الف ر الفين للعمار  اإلسالمية: -5-5

قبػػل دراسػػة  هلػػاـ ادلشػػرب ة وبػػد مػػ  اندلػػاـ بػػالفكر الفػػا للعنػػارو انسػػىم ة الػػهب ربتػػو  هػػذا النهلػػاـ، فقػػد 
ت عػػػ   أودػػػد ارتبػػػاة أ هلنػػػة البنػػػاء انسػػػىم ة بعلػػػ  اذلندسػػػة عىقػػػة تناسػػػب ة بػػػني الكل ػػػات وادناتهػػػا، عػػػرب 

ا، وكػاف ذلػذ  العىقػة تػلثأ يف اعتنػاد مقػاي   مع نػة للونػدات مػ  ن ػر العىقة اجلنال ة والوي ف ة ب نهنػ
اوبعاد واو تهلاـ والتالال، وقد عكاػت العنػارو انسػىم ة يف ع ػورها ادلقومػات احلضػارية مػ  النان ػة 

مردػع رقػ  ش اودتناع ة أو الثقاف ة أو مػ  النان ػة الطب ع ػة وادلناخ ػة، وكا ػت ربنػل يف تفاصػ لها ادلىمػح التال ػة

11): 
 .يعك  التشك ل العاـ للعنارو يف الع ور انسىم ة ويات  ادلكو ات 

 .التباي  بني ادلاط ات والفت ات  ت اة لطب عة و رؽ ان شاء ادلعتندو على مواد البناء احملل ة 

  تهلهػر صػػرانة التعبػػأ للعناصػػر ان شػػات ة خاصػػة يف ادلبػػا  الاػػكن ة ن ػػر تهلهػػر أعتػػا  الفت ػػات
ب ػػػل احلاملػػػة لمبػػػراج معػػػربو عػػػ  صػػػرانة ان شػػػاء وبػػػنف  التعبػػػأ تهلهػػػر الكتػػػاؼ ان شػػػات ة الكوا

 للنبا  كنا تهلهر صرانة ان شاء يف  رؽ التاق  ، وتهلهر العناؿ اخلشب ة بلوهنا الطب ع .

 ال  تهلهر يف التعبػأ ادلعنػار  للوادهػات، خاصػة يف ادلبػاىن العامػة مثػل التنهل   م  الق   الوام ة 
وكالػػة الهلػػور  بالقػػاهرو الػػ  تهلهػػر ف هػػا التنهلػػ   بايقػػاع منػػتهل  مػػع اخػػتىؼ يف ادلاػػتو ، كنػػا يهػػر 

 هذا التنهل   بايقاع اأ منتهل  يف الوادهة الرت ا ة دلدرسق الالطاف نا .

  تكامل الفرااات وتداخلها خاصػة يف ادلبػاىن الاػكن ة، كنػا تهلهػر هػذ  العىقػة الفراا ػة يف ارتبػاة
اودوار العل ػػػا بفػػراغ اودوار الاػػػفلى، وتتلكػػد كػػػذلني يف او تقػػاؿ ادلفػػػاد  مػػ  الفػػػراغ فػػراغ اػػرؼ 

الضػػ   ادللتػػو  للنػػدخل إ  الفػػراغ اوكػػرب يف الفنػػاء الػػداخلى للنبػػا وتاػػاعد هػػذ  الهلػػاهرو علػػى 
 امت اص اذلواء وتفريهلق وذبديد  داخل ادلبا.

 ودتناع ة والهلػروؼ ادلناخ ػة المػر الػذ  اسػتبدؿ يعرب تود ق ادلباىن إ  الداخل ع   ب عة احل او ا
معػػػق الفػػػراغ اخلػػػاردى باوفن ػػػة الداخل ػػػة نػػػهب تاػػػتوع  النشػػػاة اخلػػػاص بالاػػػكاف وبػػػذلني تهلهػػػر 
ادلباىن اوسىم ة متىصقة ل   ب نها أ  ماافات أو فرااات وىف نالة عػدـ التودػق للػداخل فػاف 

 وتكوف الشباب ني مهلطاو دبشرب ات. الفت ات اخلارد ة لىدوار الافل ة تكوف مرتفعة
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  تػػػنداد بػػػروزات الوادهػػػة تػػػدرجي ا مػػػ  الدوار الاػػػفل ة إ  الدوار العل ػػػا المػػػر الػػػذ  ياػػػاعد علػػػى
 تهلل ل دوا   ادلبا  وزيادو او تفاع بالفراغ العلو  للشارع.

 عناصػػػػػر تهلهػػػػر التكوينػػػػػات والتشػػػػك ىت اذلندسػػػػػ ة يف التفاصػػػػ ل ادلعناريػػػػػة الدق قػػػػة الػػػػػ  تكػػػػوف ال
اء ادلفراػة كنػا يف الفت ػات ت هندسػ ة متداخلػة تاػتعنل يف الدػن ادلعنارية الكبأو، وهى تقا نا

والنوافػػػػػذ أو يف الدػػػػػناء ادلقفلػػػػػة كنػػػػػا بػػػػػالبوا  والثػػػػػاث، وتهلهػػػػػر كػػػػػذلني يف العنػػػػػاؿ اخلشػػػػػب ة 
 والوندات ال  تهلطى احلواتط.

 ال وم ػػة للاػػكاف إمنػػا لفاتػػدكا يف  أعطػػى ت ػػن   الفن ػػة اهتنامػػا خاصػػا لػػ   فقػػط باػػب  ادلع شػػة
 تلط   اجلو الداخل  للنبا  وتك  فق  ب ع ا.

  تعتػػرب ادلىقػػ  مػػ  أهػػ  العناصػػر ادلن ػػنو الػػ  زبػػدـ الهلػػروؼ ادلناخ ػػة فهػػ  يف م ػػر مػػثى تاػػتقبل
اذلواء الر   م  م در  يف الشناؿ الهلريب مث تودهق بعد ذلني إ  داخػل ادلبػا، وخيتلػ  ت ػن   

قػػ  بػػاختىؼ ادلنػػا   ادلناخ ػػة واذباهػػات الريػػاح ور وبػػة اجلػػو ف هػػا، وقػػد ارتػػبط اتاػػاع هػػذ  ادلى
فت اكا دباتو   هلر او ااف ن ر تض   هذ  الفت ات عند ماتو  النهلر وتتاػع بالتػدري  إ  
أعلػػى هػػذا ادلاػػتو ، والعنػػارو انسػػىم ة بانمػػافة إ  ذلػػني ان ػػة بالنوافػػذ ذات الػػدل  الػػ  تننلػػ  

علػػى داخػػل ادلبػػا  أو خاردهػػا، مث صلػػد ادلشػػػرب ات مػػ  العناصػػر الػػ  زبػػدـ الهلػػروؼ ادلناخ ػػػة إ  أ
 واودتناع ة.
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 ادلشربية: -5-2

ادلق ود بادلشػرب ة ذلػني اجلػنء البػارز عػ  نػواتط دػدراف 
ادلبػػػا  الػػػ  تطػػػل علػػػى الشػػػارع أو علػػػى الفنػػػاء الوسػػػط 
للننػػازؿ انسػػىم ة بهلػػرة زيػػادو ماػػانة سػػطح الدوار 

ا، وياػػػػػػػػػتند هػػػػػػػػػذا اجلػػػػػػػػػنء البػػػػػػػػػارز إ  شكواب ػػػػػػػػػل( العل ػػػػػػػػػ
وشمػػػدادات( مػػػ  احلاػػػر أو اخلشػػػ  تػػػربط اجلػػػنء البػػػارز 
م  ادلبا، ب ننا تهلطى اجلوا   الرأس ة الثىثة ذلذا اجلنء 
البػػارز حبشػػوات مػػ  اخلشػػ  اخلػػرة ادلكػػو ف مػػ  شبرامػػ ( 
سلرو  ة الشكل، دق قػة ال ػنع ذبنػع بطريقػة فن ػة حب ػر 

أشػػػكاؿ زخرف ػػػة هندسػػػ ة و بات ػػػة أو  ينػػػت  عػػػ  ذبن عهػػػا 
كتابات عرب ة، ومس ت ادلشرب ة هبػذا اوسػ  لودػود صػلة 
وث قة بني هذا اجلنء م  ادلبا وبني الفت ات ال  كا ػت 
تومػػع هبػػػا أوا  الشػػػرا  شالقلػػػل الفخاريػػػة(، وقػػػد اتاػػػع 
مػػػدلوؿ هػػػذا ادلاػػػنى شادلشػػػػرب ة( ل شػػػنل كػػػل النابػػػػة 

والػػػػػػ  كا ػػػػػػت تهلشػػػػػػى  اخلشػػػػػػب ة ادلنفػػػػػػذو بطريقػػػػػػة اخلػػػػػػرة
  فت ات 

النوافذ أو تف ل بني أدناء ادلبا ادلخ  ة للرداؿ وتلني ادلخ  ة للنااء سواء كاف ذلػني يف ادلنػازؿ أو 
يف ادلاػػػػادد، وتعػػػػرؼ ادلشػػػػرب ة يف بعػػػػض بلػػػػداف العػػػػامل انسػػػػىم  باسػػػػ  شروشػػػػ  أو روشػػػػاف( وأيػػػػا كػػػػاف 

 لبا طة ال  أمفت على شكل ادلشرب ة  ابعا  ادلانى، فإف الشكل مل خيتل  إو يف بعض اجلنت ات ا
شل نا  وخاصا  بكل بلد مػ  بلػداف العػامل انسػىم ، متوافقػة 
يف ذلػػػني مػػػع أهػػػ  خاصػػػ ة مػػػ  خ ػػػات  الفػػػ  انسػػػىم  

منػاذج تارخي ػة لعناصػر  2وه  شالوندو والتنػو ع( وىف شػكل 
 .(124 -6شمردع هلاـ ادلشرب ة ماتندو م  عناتر بالقاهرو 

  ادلشػػػرب ة دردػػػة كبػػػأو مػػػ  انتقػػػاف يف م ػػػر وقػػػد وصػػػل فػػػ
خػػىؿ الع ػػر ادلنلػػوك ، وأصبػػل مناذدػػق يف القػػاهرو ورشػػ د 

 وفو  م  الع ر العثنا .
ويتػػػ ح  هلػػػاـ ادلشػػػرب ة لهػػػل ادلبػػػا شادلاػػػك ( ر يػػػة م ػػػ  يف 

  اخلارج دوف أف يراه  أند وذلني وختىؼ كن ات
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 وصػػػ ة لهػػػل ادلبػػػا شادلاػػػك (، كنػػػا أف التكػػػوي  داخػػػل ادلشػػػرب ة عػػػ  خاردهػػػا، ويػػػوفر ذلػػػني خالضػػػوء 
اذل كل  والنخريف للنشرب ة يتف  سباما  مع الهلروؼ ادلناخ ة دلعهل  بلداف العامل انسىم  والػذ  تاػود  يف 
معهلػػػػ  ف ػػػػوؿ الاػػػػنة عػػػػ  سػػػػا عة، وتعػػػػد ادلشػػػػرب ة مػػػػ  أناػػػػ  احللػػػػوؿ ذلػػػػذ  ادلهلػػػػاهر الطب ع ػػػػة، إذ إف 

ع اخلػرة تػت ك  يف كن ػة الضػوء النافػذ إ  الهلرفػة ادلقامػة عل هػا ادلشػرب ة، الفت ات الض قة ال  تتخلل قطػ
الػػذ  أثػػر ونػػدات  هلػػاـ ادلشػػرب ة علػػى ا تشػػار الضػػوء داخػػل ادلاػػك  وك ػػ  حيولػػق ا   3ويومػػح شػػكل 

موء منعك  أقل ندو(، كنا تعنػل تلػني الونػدات علػى تلط ػ  دردػة احلػرارو مػ  خػىؿ الناػ   الػذ  
فت ػػات، كنػػا أف  ريقػػة اخلػػرة تقػػـو علػػى توي ػػ  القطػػع ال ػػهلأو مػػ  اخلشػػ  وذلػػني ديػػر مػػ  بػػني هػػذ  ال

 خبر ها وذبن عها ف ت  اوستفادو بقطع اخلش  مهنا كاف صهلرها، وذلني ديثل دا با  اقت اديا  مهنا .

 بناء ادلشربية: -5-3

نى شبرامػ ( مػع يكن  مضنوف الطريقػة الػهب ت ػنع هبػا ادلشػرب ة ىف خػرة الدػناء اخلشػب ة الدق قػة الػهب تاػ
وصػػػىت خشػػػب ة علػػػى شػػػكل كػػػرو أو مكعػػػ ، وتتانػػػع هػػػذ  الربامػػػ  مػػػع بعضػػػها ىف  هلػػػاـ دق ػػػ  ينػػػت  
ماػػط ات سػػاترو سلرمػػة، ويػػ د  تهل ػػأ ناػػ  أو شػػكل بعػػض الدػػناء واعػػادو ترت بهػػا ا  خلػػ  أشػػكاؿ 

ا ػػات أو الكتابػػات صبال ػة ىف ماػػطح ادلشػػرب ة مثػػل ادلشػػكاو أو ال ػػور ادلاػػتوناو مػػ  ذبريػػد الط ػػور أو احل و 
ذات الطػػابع الػػديا أو الػػهب قػػد تشػػأ ا  شخ ػػ ة ال ػػا ع، ومػػ  ادلشػػرب ات مػػا تنوعػػت نباتػػق وف وصػػق 
الدق قػػة وتاػػنى بلمسػػاء سلتلفػػة تبعػػا  لنوع ػػة اخلػػرة ادلاػػتخدـ يف مكو اكػػا، وهنػػاؾ اخلػػرة العػػدؿ وادل نػػو  

نػدات تنػت  ب نهػا فت ػات مػ قة قػد ربػ ط وادلادس ومادس الدقناؽ والوردو العرجية، وبتان ػع هػذ  الو 
هبا نشوات ذات ع وف أوسع، شلا ينت  عنق التباي  الذ  يعنز  استخداـ أ ػواع سلتلفػة مػ  اخلشػ  تعطػى 
الفرصػػػػة الكبػػػػأو نبتػػػػداع عىقػػػػات شػػػػكل ة شمػػػػوت ة ولو  ػػػػة( متنوعػػػػة وصب لػػػػة، وتػػػػت  عنل ػػػػة خػػػػرة الربامػػػػ  

مكو ػػة مػػ  شز بتػػني( مػػ  ال ػػل  شاػػرابني( مػػركبني علػػى باسػػتخداـ ةلػػة مباػػطة عبػػارو عػػ  سلر ػػة خشػػب ة 
قضػػ   نديػػد  تاػػنح ادلخر ػػة بتػػدوير العػػود اخلشػػ، باػػرعة وسػػهولة، وباسػػتخداـ الزم ػػل ىف تشػػك ل 
العود الذ  يدور نوؿ  فاق، وتاتعنل ادلخػارة الل ػة الػهب أمػفت الاػرعة والل ػة علػى ان تػاج، وتثبػت 

 (.125ص -4شقارف مردعؼ ر دلبين أو تربز إيل اخلارج بواسطة كواب ل ذات زخاادلشرب ة إما بشكل مااو لوادهة ا

 نظام ادلشربية: مجاليات -5-4

منػػاذج اخلػػرة اخلشػػػ، ذباػػ د فكػػرو زبتػػػنؿ اجلنػػاؿ ل ػػاا الوي فػػػة والبنػػاء الفػػين، فػػػالفكرو يف أ هلنػػة البنػػػاء 
تاػػتله  عناصػػر شاوراب اػػني( انسػػىم ة و تاػػعى ا  التااػػ   واحملاكػػاو كنػػا يف منػػوذج الفػػ  الهلػػريب بػػل 

بكل مكو اتق سواء يف التنهل   م  ن ر التكرار واويقاع والتناو ، او م  ن ر اشتنالق على الونػدات 
 النبات ة واذلندس ة والكتاب ة ادلنفذو باخلرة ولك  بلشكاؿ وأنااـ سلتلفة ويف اماك  
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متعػػددو، فػػالفكرو وهػػ  تت ػػوؿ ا  كتلػػة تضػػ   ا  
ة ق نػػػة ب ػػػرية وتعبأيػػػة، واجلنػػػع بػػػني الق نػػػة الوي ف ػػػ

هػػػػذي  العػػػػادلني، ونػػػػل التنػػػػاقض ب نهنػػػػا أنػػػػد أروع 
اصلازاتػػػق ادلتن ػػػنو، كنػػػا أف لكػػػل شػػػكل مػػػ  أشػػػكاؿ 
اخلػػػػػػػػػػػرة العػػػػػػػػػػػر  وصػػػػػػػػػػػفا  ودورا  ونادػػػػػػػػػػػة ومعػػػػػػػػػػػا، 
فالونػػػػدات الػػػػ  تاػػػػتخدـ يف موقعهػػػػا بذاتقػػػػة فن ػػػػة 
راق ػػة تضػػف  علػػى البنػػاء الفػػين قػػدرو امػػاف ة للتعبػػأ،  

وكلهلػػة، وكػػل بنػػاء يػػرتبط ارتبا ػػا  وث قػػا  بكػػل كشػػكل 
( منػػػػػػػاذج 2مكو اتػػػػػػػق وعناصػػػػػػػر ، ويومػػػػػػػح ششػػػػػػػكل 

  تارخي ة لعناصر  هلاـ ادلشرب ة

م  عناتر تارخي ة بالقاهرو الفا ن ة زبأها البانر لكوهنا تعرب ع  الفكرو الفن ة التشػك ل ة ادلطابقػة لنهلػاـ 
 الذكر أف  هلاـ ادلشرب ة يتا  بالتنوع والهلا اأ احملدود.اذل اكل ادلعد  ة الذ  ستت  دراستق، وددير ب

 نظام اذلياكل ادلعدنية اخلفيفة مًنو: -2

 هلػػ  اذل اكػػل ادلعد  ػػة أنػػد أشػػكاؿ ادلنشػػخلت ادلعد  ػػة اخلف فػػة، ويعػػرؼ ادلنشػػل ادلعػػدىن بل ػػق خف ػػ  عنػػدما 
ذاتى بادلقار ػػة مػػع اػػأ  ىف تكػػوف قدرتػػق ان شػػات ة علػػى  قػػل الضبػػاؿ خػػىؿ عناصػػر  تنيػػد كثػػأا عػػ  وز ػػق الػػ

والربدػػووت ..ا ( أيضػػا  فػػ  يػػروؼ الت ن ػػل، كنػػا يعػػرؼ ادلنشػػل اخلف ػػ  شمثػػل الكشػػاؾ وادلهلػػىت 
كاػ  مػ  اصبػا  ناػ    111بل ق ادلنشل ادلعدىن الذ  تقل ف ق متوسط وندو احلاـو شمػة مكعػ ( عػ  

شػػػػخلت ادلعد  ػػػػة ناػػػػ   هلػػػػاـ بنػػػػاء ادلنشػػػػل، ناػػػػ  ادلواصػػػػفات الدول ػػػػة للتون ػػػػد الق اسػػػػى، وت ػػػػن  ادلن
الشػكل، سػواء كػاف  هلػاـ إ شػػاء خطػى، أو  هلػاـ إ شػاء ماػط ات، أو  هلػػاـ إ شػاء كباػو ، وقػد اختػػرب 

يف وقػػت مبكػػر مػػ  هػػذا القػػرف اذل اكػػل الفراا ػػة ادل ػػنوعة مػػ   (1922 -1847الكاػػندر دراهػػاـ ب ػػل ش
ال ػػػة مثػػػل خفػػػة الػػػوزف والقػػػوو الػػػ  شبػػػا  الاػػػطوح وربػػػاع  الاػػػطوح، وأشػػػار ا  مػػػا ربنلػػػق مػػػ  خ ػػػات  ع

 space frameأيهركا هذ  الشكاؿ اذل كل ة ودرلها يف العديػد مػ  مشػروعات  هلػ  اذل اكػل الفراا ػة 

systems وإذا كا ػػت أنػػد الفكػػار الساسػػ ة للباوهػػاوس ،Bauhaus   الفػػرد   هػػى ربػػط بن ػػة الت ػػن
 شػػػػػاء ادلعػػػػػدىن، فقػػػػػد سبكػػػػػ  مػػػػػاك  ىف او serial manufactureبتالاػػػػػل العنل ػػػػػات ال ػػػػػناع ة 

لت ػػن ع  1943وهػػو م سػػ  لشػػركة مػػأو يف أدلا  ػػا عػػاـ  -Max Mengeringhausenمنارهنػػاوزف 
، وصلػػػح يف تطػػػوير  ػػػوع للباوهددداو مػػػ  ربق ػػػ  مػػػا هػػػدؼ ال ػػػق البػػػاء ادل ساػػػوف  -ادلنشػػػخلت خف فػػػة الػػػوزف

 لبنػاء اذل اكػل ثىث ػة البعػاد، وبالتػايل دديد م  اذل اكل ثىث ػة البعػاد بطريقػة عنل ػة، وصػاغ شبا  ػة قػوا ني
، فكػاف  ومع اخللف ة العلن ة ال  و تناؿ م ثرو ىف بناء الكثأ م  ه اكل ال ل  م  هذا النوع نهب ال ػـو
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جينػػع بػػني النهلريػػة والتطب ػػ ، فاصػػبح عىمػػة علػػى تقن ػػة البنػػاء الػػ  تاػػتخدـ مواسػػأ الفػػووذ ال ػػل   بقػػا 
 (.17 شمردع رق  1957عرمت بادلعرة الدويل للبناء بربلني يف عاـ  للقواعد اذلندس ة، والهب

 الف ر الفىن للهياكل الفراغية ادلعدنية: -2-5
تقػػػػػدـ لنػػػػػا الطب عػػػػػة العناصػػػػػر الساسػػػػػ ة لكػػػػػل أ هلنػػػػػة 
البنػػػاء، واو اػػػاف يقػػػـو فقػػػط دب اكػػػاو مػػػا هػػػو سللػػػوؽ 
بالفعػػػل، واوقت ػػػاد أنػػػػد القػػػوا ني الساسػػػ ة للطب عػػػػة 

مواردهػػا إو ب ػػعوبة، وادلهػػ  هػػو العىقػػة فهػػى و تبػػدد 
بػػني إ شػػات ة ادلػػادو ادلاػػتخدمة والفػػراغ الػػذ  ديكػػ  أف 
تشػػكلق، وبػػني قػػدركا وسػػلوكها ىف  قػػل الضبػػاؿ، هػػذا 
هػػػػػو ادلبػػػػػدأ الساسػػػػػى الػػػػػذ  قامػػػػػت عل ػػػػػق ان ػػػػػارات 
الفراا ػػػػػػػة، إف سػػػػػػػ قاف العديػػػػػػػد مػػػػػػػ  النباتػػػػػػػات شمثػػػػػػػل 

عل هػػػػا الق ػػػ  والبػػػػامبو( علػػػػى شػػػػكل أ اب ػػػػ  تودػػػػد 
وي فتهػػا التقل ػل مػػ  الطػوؿ الاػػاك   "nodes"عقػد 

static length، هى  ف  العناصر ان شات ة  
مػع تنػاو   bending stressادل ػننة للتعامػل مػع إدهػاد ثػين 

 (.3-9شمردع  5أو تهل أ اذبا  الق وو ويومح هذا شكل 
 M12نظام اذلياكل الفراغية  -2-2

يتكػػػػوف مػػػػ   -standardizedق اسػػػػى – هلػػػػاـ ا شػػػػاتى منطػػػػى 
أدػػػػناء مديول ػػػػة مر ػػػػة يػػػػت  ذبن عهػػػػا لتشػػػػكل ه كػػػػل فرااػػػػى متػػػػنف 
ومتناسػػػػػني ىف ماػػػػػتويني متػػػػػوازيني، وهػػػػػذا النهلػػػػػاـ يعػػػػػا ت ػػػػػن   
ابتكػػػػػار  باسػػػػػتخداـ الشػػػػػكاؿ اذلندسػػػػػ ة مثػػػػػل ادلعكػػػػػ  وثىثػػػػػى 

 ,octahedron, tetrahedronوربػاعى الاػطوح وشػب هاك  

cube, semi octahedron شػػػكاؿ اذلندسػػػ ة وبإمػػػافة ال
دلتشػػػػػػاهبة أو ادلختلفػػػػػػة رب ػػػػػػل علػػػػػػى ه كػػػػػػل فرااػػػػػػى قػػػػػػو  ذاتػػػػػػى 

التهلط ػة ديكػ  احل ػوؿ  مػ  أسػال   التناسني وباستخداـ العديػد
علػػػى العديػػػد مػػػ  الت ػػػن نات اجلذابػػػة دلختلػػػ  ادلاػػػانات مثػػػل 
أكشػػاؾ ومن ػػات ادلعػػارة والبػػراج انعى  ػػة وذبه ػػنات احملػػىت 

 والفت ات ادلعنارية. و هل  انماءو وذبن ل ادلباىن
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والنهلػػاـ مكػػوف مػػ  عن ػػري  فقػػط: شالوصػػلة 
( شوالعضػػػو ال بػػػو  nodeالعقػػػدو  -ادلعد  ػػػة

member ُيْاػتػ ن ُد ثبػػاك  وت ػػن نه  علػػى )
قػػوا ني الطب عػػة البن وي ػػة الساسػػ ة اػػأ القابلػػة 
للتهل ػػػػأ، وتتعاقػػػػ  أ ػػػػواؿ العضػػػػاء بواسػػػػطة 

ػػػل د اخػػػل ا ػػػار هندسػػػ  ، و  يومػػػح هػػػذا الع امد
 .(11شمردع  8هذا شكل رق  

 The MEROالوصلة ادلعدنية  -2-3

Node (4ص– 9)مرجع: 
ودػق،  26ربورت الوصػلة عػ  ادلكعػ ، وذلػا 

شبا  ػػػػػػة مػػػػػػنه  مثلثػػػػػػات متاػػػػػػاوية المػػػػػػىع، 
وشبا  ة عشرو مػنه  مربعػات، وعلػى أ  نػاؿ 
وللػػػػػػػػدواعى العنل ػػػػػػػػة وانقت ػػػػػػػػادية فالوصػػػػػػػػلة 
 ت ػػػػػنع بالفعػػػػػل مػػػػػ  كػػػػػرو تشػػػػػكل ماػػػػػانات

ماػػػتديرو، كنػػػا لػػػو كػػػاف اقتطػػػع مػػػ  ادلكعػػػ  
شبا  ػػة عشػػر ماػػانة داتريػػة، وهػػذا ونػػد  هػػاـ 
للتطب قػػػػػػػات العنل ػػػػػػػة، فادلاػػػػػػػانات الداتريػػػػػػػة 
علػػػى ماػػػافة مضػػػبو ة مػػػ  مركػػػن الكػػػرو، وىف 
منت ػػػ  هػػػذ  ادلاػػػانة يودػػػد ثقػػػ  مقلػػػو  
حبا  معػني، تتقػا ع إنػداث ات كػل الثقػو  

بػدورها ادلقلوية ىف مركػن الوصػلة، والػهب ربػدد 
، 45دردػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النوايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ْ60 ،  ْ90 ،  ْ

120 ، .180ْ  و135ْ   ْ 
وتعتػػػرب زوايػػػا زلػػػاور الوصػػػلة بالناػػػبة لبعضػػػها 
هػى  فػ  زوايػا ادلكعػ  ىف ادلاػتو  القطػػر  

، 90مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   ْ60، ، والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ ْ  45ْ 
ادلومػػػ ة تشػػػت  مػػػ  ادلكعػػػ  وشػػػكلت بنػػػاء 

  على وصلة مأو الق اس ة، وباستنرار 
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ادلختلفػػة ديكػػ  تكػػوي  العديػػد مػػ  اذل اكػػل الفراا ػػة، وهػػذا يعػػا أف كػػل منشػػخلت اذل اكػػل إمػػافة الشػػكاؿ 

ديكػ  أف ذبنػع بوصػىت ق اسػ ة وحبػد أق ػى  ػووف سلتلفػاف مػ  ادلواسػأ، أمػا  space frameالفراا ػة 
ا أ ػػق اسػػتثنات ة قل لػػة، شلػػا يعػػالوصػػىت اخلاصػػة للنوايػػا ادلختلفػػة أو الثقػػو  انمػػاف ة فتكػػوف ىف نػػاوت 

 بإ تاج عدد قل ل م  الدناء ديك  أف ضل ل على عدد كبأ م  انمكا ات للت ن   واوستخداـ.
 :(5ص -9)مرجع memberالعضو األنبويب  -2-4

ىف هػذا النهلػاـ وعنػد ذبن ػع النهايػات ىف كػل  ػرؼ سبػر قػو  التػوتر 
خػػىؿ الوصػػلة،  tensile or pressure forcesأو الضػػهلط 

لعضػػػػاء والوصػػػػىت ىف تالاػػػػل هندسػػػػى هبػػػػذ  ويتعاقػػػػ  تكػػػػرار ا
الطريقة، وقد صن  مقاس  وؿ ادلاسورو م  مركػن الوصػلة إ  مركػن 

وتكػػرار ادلنيػػد مػػ  العضػػاء وادلواسػػأ  L1الوصػػلة ىف  ػػوؿ ق اسػػى 
ينػػػت  ونػػػدو ق اسػػػ ة مضػػػبو ة، ولقطػػػر ادلاسػػػورو تػػػلثأ علػػػى الب ػػػػر 

فالعىقػػػػػة ادلنشػػػػػل، وجيػػػػػ  ومػػػػػعق ىف اوعتبػػػػػار مػػػػػع  ػػػػػوؿ ادلاسػػػػػورو، 
عكاػ ة بػني مسػػني ادلاسػورو وعػدد العضػػاء والوصػىت ادلاػػتخدمة 
بالق اس ا  ماانة وحبر ادلنشل، واوستعا ة باجلداوؿ الق اس ة الػهب 
يوفرهػػػا دعػػػ  النهلػػػاـ جيعػػػل التنف ػػػذ م اػػػورا، ويضػػػ   ناػػػ  الب ػػػر 
ع  تضنني مناذج ذلػذ  اجلػداوؿ ولكنهػا ربػدد العىقػة والبعػاد بػني 

الفرااػػػػى و ػػػػوع الوصػػػػلة ادلاػػػػتخدمة وقطػػػػر ادلاسػػػػورو شػػػػكل اذل كػػػػل 
 و وذلا ومسكها و وع اخلامة ادلنفذ منها النهلاـ.

 
 :(6ص -9)مرجعأساسيات هندسية  -2-5

علػى الػػرا  مػػ  أف اذل اكػػل الفراا ػة دلػػأو ذلػػا  ػػابع صبػا ، فهػػو لػػ   بالعامػػل اذلػاـ ىف قواعػػد النهلػػاـ، فنػػ  
ان شات ة للنهلاـ واخت ار الت ن   الذ  حيقػ  متطلبػات المػاف وادلنفعػة الضرور  اولتناـ بضوابط الطريقة 

serviceability  أو  -احلػىاحلنل الواقع على اذل كل الفرااى عادو ما يتكوف م  احلنل ادل ت واحلنل
، nodesمػا ديكػ  تاػن تق حبنػل الشػهلل، وعػادو احلنػل الواقػع ديػر عػرب اذل كػل الفرااػى خػىؿ الوصػػىت 

دلقاومػػػة ضبػػػل الثػػػا يكػػػوف مف ػػػدا فقػػػط ىف نػػػاوت مثػػػل تعل ػػػ  انمػػػاءو،  -ادلواسػػػأ–لعضػػػاء وت ػػػن   ا
 ادلعرومات، البضاتع، ادلنقووت، ىف ذبه نات احملىت.

وبانمافة إ  عن  ان شاء وتوزيع الضباؿ فنومع ضبل شرفػع( اذل كػل ان شػاتى مهػ  بالناػبة لل  ػوؿ 
ا  هو ما يكوف م  اجلهات الربع، وكل  قطة عند نافػة العضػاء على حبر صاىف للننشل، والت ن ل ادلث
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chords  تكػوف إمػا زلنولػة أو معلقػةsupported or suspended،  وهػذا يعػا أف ه كػل اجلنػالوف
 يكوف ضبلق م منا م  اذباهني، حبر اذل كل الفرااى يكوف كبأا، عىوو على أف قدرو 

د الق ػى، كنػا يعلػ  ربن ل الوزاف تكوف عال ة  اب ا وباحل
suspension   مػػػػػ  أربػػػػػع  قػػػػػاة بالاػػػػػق ، أو حينػػػػػل مػػػػػ
، الػػػننط الخػػػر القػػػل مىتنػػػة projectionدا ػػػ  وانػػػد 

هو الت ن ل م  ثىث اذباهات، وف ػق يكػوف اذبػا  الت ن ػل 
 واند، وذلني يقلل م  فرصة إ شاء حبور واسعة.

 الشكل ادلثػا  ياػتط ع انتػواء الضبػاؿ الرأسػ ة وكػذلني قػو 
معػا، عػىوو  lateral shearing forcesالقػ  اجلا ب ػة 

علػػػػى إمكا  ػػػػة ذبن عػػػػق مػػػػ  ادلكو ػػػػات الق اسػػػػ ة للنهلػػػػاـ فػػػػى 
يتطلػػػ  ترك بػػػات خاصػػػة، وجيػػػ  اوهتنػػػاـ بوصػػػىت التقػػػاء 

عنػػػدما يػػػربط العضػػػو  Mast nodesالاػػق  مػػػع العنػػػود 
الػػػوتر  للاػػػطح مػػػع العضػػػو الػػػوتر  للفػػػراغ ىف  قطػػػة النهايػػػة 

تاػػػتوع    كنػػػا أف الركػػػاتن ادلثبتػػػة  ،nodal pointالطرف ػػػة 
كى مػ  القػو  الرأسػ ة وقػو  القػ  اجلا ب ػة، وديكػ  تثب تهػا 
ىف كل م  أساسات الرمػ ة واذل كػل الفرااػى علػى الاػواء، 
وركػػاتن التثب ػػت تتكػػوف االبػػا مػػ  ماسػػورو داتريػػة وقاعػػدو مػػ  

وبعػػػػػػض وصػػػػػػىت لتشػػػػػػب ني  M12ال ػػػػػػاج، ووصػػػػػػلة مػػػػػػأو 
و  Pendulum Supportاتن البندول ػػػة ادلاسػػػورو، والركػػػ

وتت نػػل فقػػط القػػو   rigidربتػػو  علػػى وصػػىت داسػػ ة 
الرأسػػػ ة، أمػػػا قػػػو  القػػػ  اجلا ب ػػػة فػػػ نك  انتوا هػػػا خػػػىؿ 
المتػػػػػػداد الفقػػػػػػى الػػػػػػذ  حيػػػػػػدث عػػػػػػ   ريػػػػػػ  ادلباعػػػػػػدو عػػػػػػ  

 احلواتط.
 :(55ص -9)مرجعجتميع اذلي ل الفراغى  -2-6

عػػػدد، وأسػػػلو  التان ػػػع كػػػوف العناصػػػر ان شػػػات ة زلػػػدودو ال
مةيا ىف متناوؿ ال د، وباسػتخداـ أدوات ذبن ػع قابلػة للنقػل، 
م ػػػػػنات دعلػػػػػت هػػػػػذا النهلػػػػػاـ عنل ػػػػػا، وهنػػػػػاؾ ثػػػػػىث  ػػػػػرؽ 

 أساس  ة للتان ع:
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Erection:  ذبنػػػػع ادلواسػػػػأ يػػػػدويا
علػػػػى الرة بالبػػػػدء بنقطػػػػة ربن ػػػػل 
 وانػػدو، وتقػػاـ مػػ   قطػػة إ  أخػػر 

ىف الفػػػػػػػػػراغ ىف صػػػػػػػػػفوؼ ىف شػػػػػػػػػكل 
الشػػػبكة ادلعد  ػػػة، و ريقػػػة التان ػػػع 
بعنل كابو  ياهل عنل ة التان ػع 
عنػػػػػػػػػػػدما و يكػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػ  ادلت اػػػػػػػػػػػر 
اسػػػػتخداـ معػػػػػدات الرفػػػػػع ىف ادلوقػػػػػع 
الرة مث ترفػػػػع ا  مومػػػػعها يػػػػدويا 
باسػػػػػػتخداـ معػػػػػػدات رفػػػػػػع، ودُيْكدػػػػػػُ  
ذلػػػػػػػػػػػػػػذ  الطريقػػػػػػػػػػػػػػة أف تضػػػػػػػػػػػػػػاؼ إ  

يقػػػة أسػػػلو  التان ػػػع بالكػػػابو   ر 
 التان ع على الرة:

الثقػػػػػػػػػػػػػو  انمػػػػػػػػػػػػػاف ة فتكػػػػػػػػػػػػػػوف ىف 
ناوت استثنات ة قل لة، شلا يعا أ ػق 
بإ تاج عػدد قل ػل مػ  الدػناء ديكػ  
أف ضل ػػػػػػػل علػػػػػػػى عػػػػػػػدد كبػػػػػػػأ مػػػػػػػ  

 إمكا ات للت ن   واوستخداـ.
يػػػػػت  ذبن ػػػػػع اذل كػػػػػل الفرااػػػػػى  -1

بلكنلػػػق خػػػارج ادلوقػػػع النهػػػاتى 
للتشػػػػػػػػػػ  د، مث تومػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى 

  التثب ػػػػػػت العنػػػػػدو أو أمػػػػػػاك
بواسطة معدات الرفػع ادلناسػبة 
ويػػػت  وصػػػله ، وديكػػػ  تعل ػػػػ  
اذل كػػػػػػػػػػػػػػل الفرااػػػػػػػػػػػػػػى بلنػػػػػػػػػػػػػػد 

 أسلوبني:
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بواسػػطة ماػػنار مقلػػو  شديكػػ  أف يثبػػت ىف احلػػاتط(، ويتوقػػ  علػػى ت ػػن    التعليددب بددالقر  مددف السددق ، -

 ،conventional dowels، وديك  تثب تق بطرؽ التثب ت التقل ديػة consistencyا شاء وصىبة الاق  
 مع مراعاو مواصفات ادلنت  ادلرتبطة بق   التندد.

بلسػػػػىؾ مػػػػبط انرتفاعػػػػات، وياػػػػتخدـ لتثب ػػػػت اذل كػػػػل الفرااػػػػى أو الاػػػػق   التعليددددب السددددريع التقليددددد : -
الق اسى ادلفرد، وأق ػى بعػد عػ  الاػق  هػو مػة، وأ  اختىفػات ىف ارتفػاع الاػق  ديكػ  تعويضػها بواسػطة 

 السىؾ.مبط 

الرة مث ترفػع ا  مومػعها يػدويا باسػتخداـ  علػى يت  ذبن ع اذل كل الفرااػى مػ  ادلواسػأ والوصػىت علػى تجميع بالتقسيم:ال
 معدات رفع، ودُيْكدُ  ذلذ  الطريقة أف تضاؼ إ  أسلو  التان ع بالكابو .

ى للتشػػ  د، مث تومػػع علػػى العنػػدو أو يػػت  ذبن ػػع اذل كػػل الفرااػػى بلكنلػػق خػػارج ادلوقػػع النهػػات طريقددة التجميددع الددى األر :
 أماك  التثب ت بواسطة معدات الرفع ادلناسبة ويت  وصله .

 وديك  تعل   اذل كل الفرااى بلند أسلوبني:
(، 7شديك  أف يثبػت ىف احلػاتط كنػا ىف شػكل  11عل   بالقر  م  الاق ، بواسطة مانار مقلو  كنا ىف شكل الت -1

 conventional، وديك  تثب تػق بػالطرؽ التقل ديػة consistencyالاق  ويتوق  على ت ن   ا شاء وصىبة 

dowels، .مع مراعاو مواصفات ادلنت  ادلرتبطة بق   التندد 
التعل ػػ  الاػػريع التقل ػػد : بلسػػىؾ مػػبط انرتفاعػػات، وياػػتخدـ لتثب ػػت اذل كػػل الفرااػػى أو الاػػق  الق اسػػى ادلفػػرد،  -2

 فات ىف ارتفاع الاق  ديك  تعويضها بواسطة مبط السىؾ.وأق ى بعد ع  الاق  هو مة، وأ  اختى

 ثانياً: المناقشة:
اللػذاف سػب  دراسػتهنا، و بػد مػ  مراعػاو اخػتىؼ العديػد مػ   M12لعنل ادلواز ة وادلقار ة بني كل مػ   هلػاـ ادلشػرب ة السػىمى و هلػاـ ه كػل مػأو الفرااػى 

ؼ اخلامػة ادلنفػذ منهػا كػل  هلػاـ، وكػذلني زمػ  التنف ػذ وب  تػق وهػدؼ الت ػن   والتقن ػة ادلاػتخدمة العوامل الهب سب  اوشارو ال ها مثل عوامل اختى
للننػت  أو النهلػاـ، وهػى الداو الساسػ ة لق ػاس ماػتو  الداء  Design Criteriaواخللف ػة اذلندسػ ة العلن ػة، وسػنعتند علػى ادلعػايأ الت ػن ن ة 

Performance دبتطلبات ماتخدم ق،  بقا دلعايأ تراعى انت ادػات ماػتخدمى هػذ  ال هلنػة، وديكػ  تلخ  ػها ىف ، أ  قابل ة الت ن   للوفاء
 النقاة التال ة:

 :Planning Criteriaادلعيار التخطيطى  -5

اجملػاورو، وتػردح كفػة  يهدؼ هذا ادلع ار إ  ربديد موقػع اذل كػل ادلنشػل وماػانتق، واخت ػار ادلكػاف ادلناسػ  لطب عػة النشػاة ومػد  مىءمتػق لم شػطة الخػر 
بع ػػدا عػػ    هلػػاـ ادلشػػرب ة ىف هػػذ  اجلنت ػػة ن ػػر أهنػػا زبط ط ػػا تنتنػػى ا  ادلاػػانة ادلعناريػػة ادلركبػػة عل هػػا، ىف الوقػػت الػػذ  يتعػػذر احلكػػ  علػػى الثػػاىن

 ترك بق على الرا  م  اختىؼ اذلدؼ والوي فة.نالة 
 :Functional Criteriaادلعيار الوظيفى  -2

ىف اذل كػػل او شػػاتى ىف نالػػة تػػوازف ربػػت تػػلثأ الضبػػاؿ الواقعػػة عل ػػق، وو يت قػػ  ذلػػني إو مػػ  خػػىؿ مىتنػػة خامػػة ادلػػادو شوقطاعاكػػا( أف يكػػوف كػػل دػػنء 
لله كػل او شػػاتى، كنػا أف ربق ػػ  الهلػرة الػػوي فى علػى الودػػق المثػل يلعػػ  دورا أساسػ ا ىف رمػػا ادلاػتخدمني مػػ  خػىؿ سػػهولة اوداء الػػوي فى 

هػػػى كػػػوف الت ػػػن   ينػػػت  عػػػ  أق ػػػر البػػػداتل وأسػػػرعها وأقلهػػػا  Functional Efficiencyسػػػتخداـ وكفاءتػػػق، والكفػػػاءو الت ػػػن ن ة وي اػػػر او
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طلػػ ، اسػتهىكا للوقػت واجلهػد، وإذا كا ػت يػروؼ الت ػن ع ادلتطػورو تاػنح دلكو ػات اذل كػل الفرااػى ادلعػدىن بت نػل قػو  أكػرب كثػأا  مػ  وزهنػا ادل
و ان شات ة وق اسها للنكو ات ان شات ة م  ق نة النا  بني مقاومػة اودهػادات لونػدو ماػانة القطػاع إ  الػوزف انصبػا  ف نك  ربديد الكفاء

عػدىن ديكػ  لوندو احلا  ول ات كثافة ادلادو، وتنيد هذ  النابة بنيادو الكفاءو ان شػات ة للنػادو أو مكو اكػا، ومػواد ومكو ػات اذل كػل الفرااػى ادل
 خباصتني مها:ات افها 

 .القدرو على  قل ومقاومة الضباؿ سواء كا ت شدا أو مهلطا 

 .قلة الوزف انصبا  لوندو نا  اذل كل الفرااى أو العن ر ان شاتى 

 و ر  أف  هلاـ ادلشرب ة يفوؽ وي ف ا  هلاـ مأو واستنرار  لقروف عدو ي كد هذا.
 :Aesthetic Criteriaادلعيار اجلماىل  -3

 فػة اء أو أدناء اذل كل الفرااى بعضها الػبعض، إ  دا ػ  ارتبػاة هػذ  الدػناء باذل كػل او شػاتى العػاـ، ىف عىقػة متواز ػة ومتواتنػة مػع الويتعا ارتباة أعض
و   الاوسػتخدام ة، وتوافػ  ادلهلهػر اجلنػػا  للننشػل مػع ادلفػػاه   التشػك ل ة اخلاصػة بادلػادو ولوهنػػا وملناػها وتكوينهػا، مػػ  ن ػر عناصػر الت ػػن   
ربنػل  كاخلط والنقطة وادلاانة وادللن  ادلرتى للاػطوح، أو مبػادق الت ػن   كػاوتناف والتكػرار والتناثػل ..إ ، كنػا أف لشػكل العن ػر تػلثأ علػى

طػػػور العلنػػػى اودهػػػادات والعوامػػػل اجلويػػػة ادلختلفػػػة، مىنهلػػػة ذبػػػا   البعػػػاد الفق ػػػة والرأسػػػ ة لت ق ػػػ  ادلتطلبػػػات الوي ف ػػػة واجلنال ػػػة، ويهلهػػػر الت
صػػر ادلػ ثرو علػػى والتكنولػودى ىف ان شػاء ىف مػػواد وعناصػر اذل اكػل الفراا ػػة و هلرياكػا ادلتطػػورو وتتنػوع ف هػا القػػ   اجلنال ػة وتتناسػػ  ف هػا سلتلػ  العنا

 الت ن   مثل:
 احل ن الفراا  احمل ط 

 ادلفردات احلا ة العنرا  ة والق   اجلنال ة 

 الشخ  ة ادلعنارية للننطقة 

 عاجلة التشك ل ةادل 

  قوو او طباع الت ور  الب ر 

 نات الثػاث علػى وأر  أف صبال ات  هلاـ ادلشرب ة يفوؽ صبال ػا  هلػاـ مػأو، واف كػاف كىمهػا قػد ف توي فػق صبال ػا ىف العديػد مػ  الت ػن نات ادلعناريػة وت ػن
 الاواء نكااهبا  ابعا خاصا.

 :Accessibility Criteriaمعيار احلركة  -4

ت ػن  ، م  العوامل الواد  مراعاكا ىف ت ن   اذل اكل خاصة داخل احل نات ادلفتونة كالشوارع وادل ادي ، ن ر تطل  سهولة احلركة نػوؿ وداخػل ال احلركة
 واذا كا ت كفة النهلامني متعادلتني نال ا فإف بدايات  هلاـ ادلشرب ة مل يك  مع ار احلركة مت ققا بكفاءو.

 :Security Criteriaمعيار األمان  -5

ت اوسػتخداـ، فعػادو مػا حيتاج ادل ن  ا  اوهتناـ بتوفأ عن ر الماف، خاصة ىف اذل اكل الفراا ة ادلعد  ة ادلفتونة،  هلرا لتوادد أعداد كثػأو ىف بعػض أوقػا
الضبػاؿ ادلختلفػة ادلػ ثرو علػى على ربنػل اودهػادات و  ي د  النناـ إ  مشكىت وربن ل اماىف على ادلنشل، وزبتل  ادلواد ىف قدركا وخ ات ها

هػػذا اذل كػػل او شػػاتى ومقاومػػة ادلكو ػػات والعناصػػر لعنل ػػات اوتػػىؼ، فىبػػد أف يكػػوف لمدػػناء القػػدرو علػػى مقاومػػة الت طػػ   و ػػنع الدػػناء، وىف 
 احلاابات اذلندس ة.اجلنء أيضا  ردح  هلاـ ادلشرب ة على الرا  م  ق اـ عامل الماف ف ق على احلدس واخلربو العنل ة أكثر م  

 :Durability Criteriaمعيار ادلتانة  -6

، وأثػر العوامػل Sustainabilityيهت  هذا ادلع ار باستخداـ مواد علػى دردػة مػ  ادلتا ػة تت نػل التخريػ ، مػع مراعػاو العنػر اوفةامػى للننشػل، واوسػتدامة 
العوامػل ادلناخ ػة وأثارهػا، كنػا يراعػى عنػل ات ػاؿ د ػد بػني الساسػات وبػني اوقت ػادية عل ػق عنػد اخت ػار اخلامػات الساسػ ة أو البديلػة، وكػذلني 

اـ الفرااى، ولذا تقاـو تلثأ القو  العرمػ ة مػ  خػىؿ التقويػات ادلاتلػة بػني أركػاف العنػدو، وىف هػذا ادلع ػار تػردح كفػة  هلػاـ مػأو وسػتخداذل كل 
 اخلامات ادلعد  ة الهب تفوؽ خامة اخلش  متا ة.
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 :Maintenance Criteriaلصيانة معيار ا -7

استعامػتق، وىف  عامل ال  ا ة م  العوامل اذلامة ىف الت ن  ، ف ا  أف تكوف ادلكو ات سهلة التنهل   واوسػتبداؿ ىف زمػ  ق اسػى  اػبُة إ  اجلػنء ادلطلػو 
 هذا ادلع ار تردح كفة  هلاـ مأو.

 :Services Efficiency Criteriaمعيار كفاية اخلدمات  -8

تل فو ػات، بالت ن   أف يتضن  اخلدمات ادلطلوبة، أو الهب ديك  إحلاقها بالويات  الساس ة لق، كإمافة لونات إعى  ة، أو سىؿ مهنىت وكبػات  الجيدر 
 وما إل ها وىف هذا ادلع ار يردح  هلاـ مأو.

 :Environmental Compliance Standardsمعيار التوافب البيئى  -9

وفأ ب  ة صب لة تاتا   لكافة ادلتطلبات ان اا  ة الوي ف ة والنفا ة، والتوي   المثل للننشل يثػر  انناػاس بػالةابط واو تنػاء م  الهداؼ الت ن ن ة ت
نركػػة اودتنػاع ، وذلػػني بت ق ػػ  متطلبػات ادلنػػاخ وادلوقػػع مثػػل أشػعة الشػػن  وم وذلػػا ودردػة احلػػرارو والريػػاح والعواصػػ  الرمل ػة والمطػػار، ودراسػػة 

 واء وزبلخلق أفق ا  ورأس ا ، وىف هذا اجلنء  ردح  هلاـ ادلشرب ة فهو  تاج انت ادات ت ن ن ة للتواف  مع الب  ة احمل طة.اذل
 :Economic criteriaادلعايًن االقتصادية  -51

اوقت ػاد ىف عنل ػات وخطػوات ان تػاج، ديك  ربق   ق نة اقت ادية بتقل ػل او فػاؽ علػى ت ػن ع ادلنشػل، مػ  خػىؿ تطب ػ  أسػال   سػب  التاه ػن وادلديول ػة و 
 (:3شمردع رق  واوقت اد ىف اخلامات بت ق   الكفاية دوف اكثار، وم  متطلبات اوقت اد ىف ت ن   ادلنت  

 اقت اد ىف الوقت: تقل ل الوقت شالنم ( عند ان تاج والنقل والةك  . -

 اقت اد ىف النقل: تقل ل الوقت عند النقل. -

 لفرااى: تنهل   احل ن الفرااى لت ق   أكرب ق نة  فع ة للنكاف.اقت اد ىف احل ن ا -

 وىف هذا ادلع ار يردح  هلاـ مأو.

 (:5ومرجع رقم  5)مرجع رقملنظامٌن مسات مشرتكة بٌن ا -55

 يف إ ار الوي فة الكل ة للنهلاـ". Functionت ن   العناصر والدناء، "حب ر ي د  كل عن ر وي فتق اجلنت ة  باا ة -11-1
 سهولة فني وترك   أدناء النهلاـ أثناء وبعد إدراء عنل ة ال  ا ة أو النقل. -11-2
 Hierarchyمػػػة مكو ػػػات وعناصػػػر وناػػػ  النهلػػػاـ لطب عػػػة ادلكػػػاف ويػػػروؼ الداء الػػػوي فى، وربػػػدد موامػػػع العناصػػػر يف ادلنػػػت  تبعػػػا لمه تهػػػا مىء -11-3

 وصىكا الشكل ة والوي ف ة.
 م ة بني أبعاد دا  ان ااف وادلنشل.ربق  ادلواءمة الردو و  -11-4
 إمكا  ة ذبنتة وندات الت ن   الكل ة إيل وندات دنت ة شمنط ة( تانح بفكها وإعادو ترك بها دوف إتىؼ العناصر. -11-5
ل هلنػػة سلتلفػػة مػػ   Modulationإمكا  ػػة التنػػوع يف بػػداتل التكوينػػات لتلب ػػة الويػػات  ادلتنوعػػة، وتنهلػػ   العناصػػر لعنػػل أشػػكاؿ متعػػددو التوافق ػػة  -11-6

 .(94ص 1شمردع رق خىؿ عدد معني م  العناصر 
 اوقت اد يف الوقت واجلهد وإمكا  ة ان تاج الكن . -11-7
يف تشػػك ل وترك ػػ  العناصػػر  Tolerance، مػػع مراعػػاو  اػػ  الاػػنانات والتفاوتػػات Standardizationالتوافػػ  البعػػد  والشػػكل  للونػػدات  -11-8

 ها.لت اأ ذبن ع
 (Possibility of Substitution)إمكا  ة اننىؿ والتبديل بتوفأ عناصر بديلة  -11-9
 إمكا  ة اومتداد ادلاتقبل  بإمافة وندات وعناصر دديدو يف اذباهات وزوايا سلتلفة. -11-11
 وأنااـ العناصر مع وي فتها والضباؿ الواقعة عل ها. Dimensionتناس  أبعاد  -11-11

 الخالصة والنتائج: ثالثاً:

م  الدراسة ادلقار ة اعتناد النهلامني على  ف  الفكرو الت ن ن ة، ىف بناء الشكل وهندسػ ة تكػرار العناصػر، وهػى ودػود عناصػر شبرامػ  ىف  يتضح -1
اـ مػػأو ديتػػاز أعضػػاء أو مواسػػأ ىف  هلػػاـ مػػأو( ويػػت  ذبن ػػع هػػذ  العناصػػر بواسػػطة كػػرو تتوسػػط هػػذ  العناصػػر واذا كػػاف  هلػػ - هلػػاـ ادلشػػرب ة

 بالبناء اذل كلى ىف ماتويني فهذ  أيضا ديك  ربققق ىف  هلاـ ادلشرب ة كنا ديك  استلهامها بتخ ل العناصر باوسقاة.
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ادلشةكة بني النهلامني ت كد سػب  فكػر الت ػن   اوسػىمى ىف ابتكػار ادلنتاػات ذات  هلػ  البنػاء التان عػى تلس اػا علػى خل فػة هندسػ ة  الانات -2
 مديول ة، ويض   نا  الب ر ع  تلك د هذا ىف رلاوت ت ن ن ة متنوعة. للوندات يف شبكة كرارتت ح الت

مكو اتق يف التنهلػ   مػ  ن ػر التكػرار واويقػاع  هلاـ ادلشرب ة زبتنؿ اجلناؿ ل اا الوي فة والبناء الفين ياتله  عناصر شاوراب اني( بكل  وندات -3
 والتناو  ا .

يتكػوف مػ  أدػناء مديول ػة مر ػة ذبنػع مشػكلة ه كػل فرااػى متػنف مػ   -standardized هلاـ ا شاتى منطػى ق اسػى  M12اذل اكل الفراا ة   هلاـ -4
 ماتويني، باستخداـ الشكاؿ اذلندس ة مثل ادلكع  وثىثى ورباعى الاطوح وشب هاك .

لودق ولك  يت  ا تاج  رز مػ  الوصػلة كػل منهػا ودق، وو يت  ثق  وقلوية كل هذ  ا 26ع  ادلكع ، وذلا  M12الوصلة ىف  هلاـ مأو  ربورت -5
 يشكل رلانا يت ح عند ذبن عق تكوي  ه كل فرااى ذ  شكل معني نا  الت ن   ادلطلو .

 .M12عكا ة بني مسني ادلاسورو وعدد العضاء والوصىت ادلاتخدمة بالق اس ا  ماانة وحبر ادلنشل ىف  هلاـ مأو الفرااى  العىقة -6

 ادلراجع: -6

 .1998نر بدو ،  هلاـ البناء التان عى ىف ت ن   ادلنتاات، رللة علـو وفنوف، يناير أضبد عد. .1
 .1994ثروت عكاشة، الق   اجلنال ة ىف العنارو انسىم ة، دار الشروؽ د. .2

 .1997 -القاهرو -على رأفت، ثىث ة اوبداع ادلعنار ، انبداع او شاتى ىف العنارو، مكتبة كو اتلتد. .3

 .1999مكتبة النهضة ادل رية  - ة، موموعات ىف الفنوف اوسىم ةزلا  زلند عطد. .4

ف، زلند عبدهللا رمواف، لنهل  سابقة التاه ن كلند الساس ات الت ن ن ة لعنل ات التلث ر وان شاء ادلعػدىن، رللػة علػـو وفنػوف، دامعػة نلػواد. .5
 .1999أبريل 

6- Creswell .K.A.C, Early Muslim Architecture, Oxford 1932. 

7- Gohn Macsai, Dr. and others housing, John Miley and sons, New York, 1976. 

8- Dr. Hossam Aboulfotouh & Dr. Gamal Abdelhameid, Retrieving THE DESIGN METHOD OF THE 

ISLAMIC DECAGONAL GIRIH PATTERNS Proceedings of the 3
rd

 International Conference of the 

Faculty of Fine Arts Alexandria University, 2007. 

9- System and Function Appendix A Technical Documentation for space Frames, Geometry, Structural 

Details Edition 1999. 

10- http://egypteng.com  

11- http://www.meroform.com/englisch/neu_e.htm  
12- http://www.ntb.ltd.uk/displays/t_meroform.htm  

13- http://www.exhibitsinc.com  

14- http://www.aepacific.com/index.html  

15- http://www.z-house.com/main.htm 

16- http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hl/arabic/world_news/newsid_

639..../639.149.stm 

17- http://www.corusconstruction.com/en/reference/teaching_resources/architectural 

studio_reference/design/space_grid_structures/brief_history_development system. 

18- http://www.hdgonline.net/index.php?id=3619&tx_hdgcategories_pi1%5Bparent 

19- www.bookrags.com/wiki/Mero-schmidlin 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

