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 الملخص

الجديدة الواقعة في المناطق التراثية    للمبانيالى رصد وتحليل الطرز المعمارية    يهدف البحث 

ودراسة مدى تشابها ومدى مخالفتها للطرز المعمارية السائدة بالمناطق التراثية من حيث العناصر  

وبناء على  وغيرها(.ارف  الزخ  –الفتحات  –والمفردات المعمارية لواجهات المباني مثل )الشكل  

الجديدة التي تحاكي واجهاتها   المبانيجهات  اجريت هذه الدراسة التحليلية على عدد من وا ذلك  

التراثية للمباني  القديمة  المعمارية  بعمان    الطرز  ومسقط  بلبنان  وبيروت  باليمن  صنعاء  بمدن 

واجهات   لى تحليل مفرداتترتكز الدراسة ع حيث    بمصروالقاهرة التاريخية  مدينتي االسكندرية  و

 .األصليومقارنتها بنفس المفردات للواجهات القديمة ذات الطراز  تلك المباني الجديدة 

 

 المباني الجديدة بالمناطق التراثية.  -المناطق التراثية-: الطراز المعماريالكلمات الدالة

 
 

 االشكالية البحثية: 

ومن   البصرية،التراثية وصورتها    المبانيم  تتعرض المناطق التراثية لعدة مؤثرات تؤثر على قي 

ارتفاعات   فيللمنطقة التراثية متمثلة    والعمراني  المعماريالخروج عن الطابع    هيهذه المؤثرات  

ضافة الى بال   الجديدة، وهذا  للمبانيالواجهات الخارجية    في  والمواد المستخدمة  الجديدة،  المباني

مع واجهات   تتالءم الجديدة ال    المبانية لواجهات  استخدام بعض العناصر والزخارف المعماري

 مما يفقد هوية تلك المناطق وطابعها العمراني المميز. التاريخيةالقديمة بتلك المناطق    المباني
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 : البحثالهدف من 

الجديدة بالمناطق التراثية لتحقيق االستمرارية    المبانياحياء الطرز المعمارية التراثية لواجهات  

وما يترتب عليه من مردود يساعد على احتفاظ تلك    التراثي،  العمرانيمع محيطها    البصرية لها

 المناطق بطابعها العمراني المميز.

 

 الفرضيات:  

تتمثل   البحث على فرضية  هذا  في  احياء   أن عمليةفي  يقوم  التراثية  الجديدة  الطرز  الواجهات 

االرتقاء بالمنطقة التراثية والحفاظ في  بيا  تؤثر ايجا  التيتعتبر من اهم المناهج  التراثية  بالمنطقة  

 على هويتها.

 

 المنهجية:  

العمراني،  والطابع    المعماري  المصطلحات كالطرازتعريف بعض    فيالبحث    ةتتلخص منهجي

المناطق التشكيل    التراثية،  والمباني  ومفاهيم  مفردات  عرض  الجديدة    البصريثم  للواجهات 

المية في الحفاظ على الطابع المعماري بعض التجارب العمع عرض وتحليل    بالمناطق التراثية

التراثية،   التراثية  للمناطق  بالمناطق  الجديدة  للواجهات  تحليلية  دراسة   السكندرية   بمدينتيثم 

 . والتوصياتوصوال للنتائج  والقاهرة التاريخية بمصر
 

 

مقدمة البحث:  -1  
 

له من قيم ومبادئ تسهم  والدولي وما يحمالمستوى الوطني  نظراً ألهمية التراث العمراني على  

 في تعزيز بعض العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية داخل المجتمع.

فأحياء التراث المعماري للمباني الجديدة بالمناطق التراثية يشكل تحديا كبيرا ، والسيما تصميم  

لجديد متوافقا ومنسجما مع  التصميم المعماري العمراني االواجهات الخارجية، اذ يجب ان يكون  

محيط العمراني التراثي، وأن يراعى عند التصميم المقياس السائد في ابنية المنطقة، مع مراعاه  ال

ارتفاعات المباني التراثية الجديدة، و المواد المستخدمة في الواجهات الخارجية للمباني الجديدة،  

استخ  الى  بالضافة  ال وهذا  والزخارف  العناصر  بعض  الجدام  المباني  لواجهات  ديدة  معمارية 

الوسط   الجديد غريبا عن  التصميم  يكون  ال  التراثية، حتى  بالمنطقة  القديمة  المباني  مع  تتوافق 

 الموجود فيه مما يسبب التنافر البصرى وضياع الطابع واالستمرارية البصرية مع المحتوى.
 

 والطابع العمراني: .  تعريف الطراز 2

 

 المعماري:الطراز  ممفهو 1. 2

لعصور العمارة ذو المعالم   السطحيو    الشكلي  الظاهرييعتبر الطراز المعماري هو الوصف   

   والحضاري  والثقافي  الفكريخالل فترات زمنيه طويله .وهو انعكاس للتيار    والممتدة الواضحة  

ة في  .ويمكن محاكاة تلك الطرز المعمارية القديم[1]زمان ووقت محددين كالطرز الكالسيكية  في

مناطق مختلفة حول العالم وفي أوقات زمنية مغايرة لظروف   المباني الحديثة التي يتم انشائها في
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وناني الي   الكالسيكيتلك الطرز االصلية، مثل محاكاة واجهة مبنى دار القضاء العالي للطراز    نشأة 

الضخمة الدورية  باألعمدة  القديمة  معابده  تتميز  انظر شكل)  [2]والذي  الطراز (، ومح1،  اكاة 

 (.2ي في واجهات مبنى المحكمة الدستورية العليا، انظر شكل )الفرعون

 

  
  الكالسيكي(، محاكاه للطراز) العال(: دار القضاء 1) شكل

/http://gate.ahram.org.eg   المصدر:

News/261219.aspx 

 فرعوني(،)محاكاه للطراز  (: المحكمة الدستورية العليا2)شكل 
 https://mebusiness المصدر:

ae/ar/news/show/4792 . 

 

 العمراني:تعريف الطابع   2. 2

المالمح    من  مجموعه  بأنه  العمراني  الطابع  والتخطيطيةيعرف  نطاق   فيالمتميزة    المعمارية 

ومن   )الشكلمحدد  وه وغيرها  ت والحليا  الفتحات-الزخارف  -اللون–   االرتفاع-أمثلتها  في   و(. 

ولكنه  لعناصره،  تبسيطا  أو  وتخطيطه  لعمارته  الصريح  النقل  أو  للماضي  تقليدا  ليس  مفهومه 

حه وفلسفته اما عن طريق االختزال الفني لخصائصه، أو عن طريق تطبيق مقوماته تأصيل لرو 

 ثقافيطابعه    حيفمثال )  [،3]في األنشاء والتصميم والتخطيط بما يتناسب مع الحاضر والمستقبل  

 .[ 4]والحضارة ويمكن وصفه بأنه ظاهرة انسانية مثل الثقافة  إسالمي(، طابعه  حي  تاريخي،

 

  : التراثية والمبانيالمفاهيم األساسية للمناطق  ل. تحلي3

 

             :المناطق التراثية 1. 3

صور  شأتها في الع سواء كانت ن  اهي المناطق ذات المالمح التاريخية المتميزة عمرانيا ومعماري

القديمة المختلفة كالعصور القبطية والسالمية، او تلك التي نشأت خالل القرن التاسع عشر ومطلع 

  - باب التنسيق الحضاري والئحته التنفيذية  -2008لسنة    119لقانون رقم   االقرن العشرين. وطبق

أ بعنصر  المناطق  هذه  تحدده  و تتميز  التي  العناصر  من  تحد أكثر  معايير  ا ا  المناطق  لتراثية  يد 

  المنصورة( انظرالمختلط بمدينة    شارع)التراثية  ومن أمثلة المناطق    [،2]المشار اليها بالالئحة  

 (. 4)(، 3شكل )

 

 : التراثية المباني 2. 3

اجتماعية ويرتبط    فنية، أوأو معمارية    عمرانية،يتميز بقيمة تاريخية أو رمزية، أو    الذيى  هو المبن

وتجعلنا نحتاج الى معرفة    بالعجاب،  تعطى شعور  التي  المباني. أو انها تلك  [2]  المبنىذلك بعمر  

جمالية، معمارية، اقتصادية، تاريخية،  فيها من قيم    ثقافتهم، وماوعن    المبانيالمزيد عن سكان هذه  

http://gate.ahram.org.eg/
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 2006لسنة    114قانون    يف  الحضاريجهاز التنسيق    ف[. ويعر5]وسياسية    اثرية، اجتماعية

أو   النشائيةتتميز بقيمتها الفنية أو األساليب    التي  المباني  هيثية ذات القيمة المتميزة  ترا ال   المباني

 ( وتنطبق عليها المعايير األتية: 5)شكل بمواد بنائها انظر 

   .انشائها وفق مفاهيم أو مدرسة معمارية  تم  -1

 . تاريخية معينة سماتتعكس  -2

 يل معمارية. بما تحمله من زخارف وتفاص بالتفرد والندرة   تتسم  -3

 أو انه نتاج عمارة تلقائية تعبر عن بيئة محلية.  -4
 

  

 

( أحد المباني بشارع المختلط  3)شكل 

 المصدر: الباحث                                                                              
(: شارع المختلط بمدينة 4)شكل 

 المنصورة

www.googleearth.com    :المصدر
 

شارع طلعت   39عقار (: 5)شكل 

 طراز معماري متميز  –حرب  

الجهاز القومي للتنسيق  المصدر:  

 2008الحضاري، 

 

 : المناطق التراثية فيالجديدة  المباني 3. 3

التي تتواجد في المناطق التراثية ومجاورة للمباني التراثية المكونة للطابع التراثي    المباني  هي

تت و  لها،المميز   ان  فييجب  الجديدة   حقق  المباني  تلك  لمباني    البصريةاالستمرارية    واجهات 

  أال   بحيثو  والعمراني.  التراثيالمحيط    ومنسجمة مع  تكون متوافقةبحيث    ككل،  التراثية  المنطقة

تتواجد فيه، وال ينتج عن وجودها انقطاع االستمرارية    التيغريبة عن الوسط    لك المبانيتكون ت

 .[6]به الموجود   والوسط العمرانيجديد البصرية بين المبنى ال 

 

 : والمؤتمرات(.المبانى الجديدة المجاورة للمناطق التراثية )القوانين والمواثيق 4

 

 دوليا  1. 4   
  أثينا   ميثاق   رسميًا  عليه  ويُطلق  1931  العاصمة اليونانية أثينا لعام  فيأنعقد    الذي  ميثاق أثينا  -

  والتقنيين   المعماريين  مؤتمر  تبنّاه  نقاط  سبعة  من  رسمي  بيان  هو  التاريخية  المعالم  لترميم

احترام شخصية وطابع   أهميةب  في بنودهأوصى ألول مرة    [:17]التاريخيّة    للمعالم  األول  الدولي

ثرية األ  المبانيمع الجديدة   المباني  ذه خاصة عند تجاور ه  بها،قامة مبان جديدة  إ حالة المدينة في

 . االعتبار فيحيط وضع الم من دالقديمة، فالب

 م بند، وأه  94)المؤتمر الدولي الرابع للعمارة الحديثة( الذى يضم    [25م ]1933أثينا  ميثاق    -

المباني   يخص  فيما  التوصيات  هذه  تبنت  أقرالجديدةما  للأهمية  ب   :  المعمارية   منشآتالحماية 

ناطق التراثية  لما  فيجديدة    مبان  سلط الميثاق عن موضوع إقامة  ثتواجدت، حي األصلية حيثما  
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  التراث حيث بوحدة   ازائف اى إحساسويعط  وتزيفا، تضليال ذلك  امعتبر تماما،القديم   أسلوب بنفس 

 القديم والحديث.  الدمج بينأوصى بضرورة  يومالمحه، وبالتال هعصر صفاتأن لكل 

في    م1976نيروبي  المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وانعقد في    -

يجب توجيه االهتمام التام للقواعد التي تنظم بناء المباني  [:26]ب دورته التاسعة عشر يوصى  

أن مبانيها الجديدة البد ان تتالءم مع الحيز المكاني   لتأكيد ضرورة   التراثية، الجديدة في المناطق  

 لمجموعة المباني التاريخية. 

لعام    - اليونسكو  بحما  1967توصيات  ]المتعلقة  التاريخية  المناطق  انبثق18ية  هذه [:  ت 

اليونسكو  تال لمنظمة  العام  االجتماع  والمنعقدة    فيوصيات من  التاسعة عشر    دبي   في دورته 

التاريخية   المناطق  حماية  حول  التوصيات  هذه  وقدوتتمحور  المؤتمر    ومحيطها.   54تبنى 

 االتي: منها   الغرضتوصية  

أخذ الحيطة من عدم تأثير المباني الجديدة    ورة ضر  المدن  مصمميعلى المعماريين  ان    - 

للمباني   العام  الشكل  المن  التاريخية، عن  ان  من  متكاملة  اوالتأكد  التاريخية  ومندمجة طق 

 (. 5بند) الحياة. بانسجام مع 

جزاء  األ اندماجمتكامل قائم على  كنسيجطق التاريخية ومحيطها االتعامل مع المن ينبغي -  

 (. 3)بندالمباني الجديدة.  فيبشكل خاص  تمثلةوالم له مع بعضها المكونة

أو   جديدة، أبنية    نشاءعند إ   [:18م ]1978سنة 1أصدرتها االيكوموس   التيالوثيقة الثامنة    -

  والحجم،  الفراغيالمخطط    احترام   البد مننطاق المنطقة التاريخية    فيموجودة    مباني  عادة تأهيلإ

 المحيط.  الوسط مع وتوافقها بشرط انسجامهاة المعاصر   مفرداتلالعناصر وا مع عدم رفض
 

 إسالميا وعربيا  2. 4

أقيمن بمدينة الهور الباكستانية    التي  السالمي  المعماريالندوة الدولية لصيانة وترميم التراث  

: االتي  الجديدة بالمناطق التراثية  بالمبانيهم ما جاء بهذه الندوة ومتعلقة  أ[: و16م ]1980سنة  

بالبيئةضرورة    ينبغي البناء    وال   لألثر،األصلية    االحتفاظ  تغييرا    الذييجوز  الكتلة   فييحث 

األبنية    وينبغي  واللون،  إقامة  المت  مراعاة  الجديدة، عند  الجوانب  والطابع    مثلةجميع  بالمواد 

 (. 7مادة رقم )والمظهر. 
 

 مصريا:  3. 4

ار القوانين المختلفة  لك إصد تبع ذ   م، 1881ديسمبر سنة    18تبعا للجنة حفظ اآلثار العربية فى  

   [16]فيما يخص المباني الجديدة المجاورة لآلثار. الفرض منها االتي: 

أعمال    أيأو  مبانيعلى الغير إقامة   ويحظر التاريخية،المواقع  فيز منح رخص البناء ال يجو -

ويسرى   دارتهات إ الهيئة أو تحترخيص من  منح  إال ب  التاريخية،تغيير معالم هذه المواقع    ينتُج عنها

 (.20)مادة  التاريخيةمن المناطق   تجاورة الم األراضيذلك على 
 

 

 
 1 هى جمعية مهنية تأسست عام 1965 تعمل من أجل حفظ وحماية أماكن التراث الثقافي  في جميع أنحاء العالم. ويقدم  

 توصيات لمنظمة اليونسكو عن مواقع التراث العالمى.  
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 .  تحليل مفردات التشكيل البصري للواجهات الجديدة بالمناطق التراثية 5

 

التشكيل    تتكون )  للمباني  المعماريةللواجهات    البصريمفردات  عناصر  عده   -كالشكلمن 

 . [7] الفتحات(  -التفاصيل  -اللون  -االرتفاع
 

 : الشكل 1. 5 

المرئية للبناء المتماسك، كما انه يشمل الوظيفة    ةهو "الكتلتعريف الشكل في المفهوم المعماري  

 :[8] التالية على خصائص الشكل من خالل المالمح  الممكن التعرف  نويجسدها. مالمعمارية 

العالقة   وهياعها".  "نسبة عرض الواجهة إلى ارتف  هيالمقصود بنسب الواجهة    الواجهة:  نسب-أ

 التصميمي وتوافقه [27]بين عنصرين أو أكثر من خالل التكوين مما ينتج عنه تأكيد الهدف 

 خط البناء يشكل مسارات منحنية أو غير منتظمة في المناطق التراثية   البناء: خط-ب 

    ان هذه المسارات المنحنية تعطينا احساس باالحتواء  بحيث :[ 28] (.6انظر شكل )

انظر شكل   يعرف خط السماء على انه "الحد الفاصل والمحدد بين نهايات المباني  السماء:   خط-ج

 .والسماء" ويؤثر على االستمرارية البصرية بشكل فعال [9] (.7)

 
 

              

 
 

 
 

 

   :االرتفاع 2. 5

م المستحدث  المبنى  ارتفاع  توافق  ويعتبر  المعماري،  الطابع  مالمح  أهم  من  المحتوى يعتبر  ع 

ية البصرية. وينتج عن الزيادة  التراثي بالمنطقة التراثية من العوامل الهامة التي تحقق االستمرار

ما   في والذي  النساني  بالمقياس  الشعور  فقدان  التراثية  المناطق  في  المستحدثة  المباني  ارتفاع 

 (.8. انظر الشكل )[29]الحاالت يميزها في اغلب  

 
 

   للون:ا 3. 5 

الهامة  من العوامل    يعد اللوننها خاصية انعكاس الضوء بطول موجة محددة. حيث  رف باتع   

للمباني داخل المناطق التراثية لها دور   جانسةطابع المكان. فاأللوان المت  استمراريةتقوى    التي

 .  [10]المتباينة على النقيض األلوان  والمعمارية،خلق روح الوحدة العمرانية  في
 

تحقيق   في(: تأثير خط البناء 6)الشكل 

 البصرية االستمرارية

 المالمحمن أهم   (: خط السماء يعتبر7)الشكل 

 البصرية المكونة للطابع



720 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 48, No. 4, July 2020, pp. 714-748 

 
 :رالتراثي، المصدالمحتوى  فيتجاهل مبنى جديد لالرتفاع  (:8الشكل )

 

 التفاصيل:  4. 5

"رو   أكثر  روست  ييرى  الزخارف  مثل  التفاصيل  نوعية  أن  البناء    في"  مواد  من  األهمية 

ومن فاالستمرارية    المستخدمة،  إلىثم  ترجع  وتشمل    .[ 11]التفاصيل  استمرارية    والوحدة 

  هندسية، نوع الزخارف ان كانت نباتية او    البلكونات،   أسفل(  Corbelsالتفاصيل تشكيل الكوابيل )

ككورنيشة   استخدمت  او  الفتحات  حول  كانت  ان  الواجهة  في  هاندريل    علوية،موقعها  تشكيل 

 البلكونات ان كان حديد مشغول او برامق جبسية او خشبية.

 

 الفتحات:  5. 5

أساسيات التشكيل المعماري وأداة    أحد  وتعتبر الفتحات من أهم مقاييس التعبير المعماري، وهي

والتي    فيتستخدم   القائم  للعمران  العامة  المالمح  معرفة  ثم  ومن  المعمارية،  اللغة  تكون قراءة 

تراثية  المحتوى التراثي، ومن الممكن أن تساعد في تحقيق التوافق والتجانس بين المباني ال  ضوابط

 . [12] والجديدة 
 

 

العال6 التجارب  لبعض  الطابع    التيمية  .أمثلة  على  الحفاظ    للمباني   المعماريحاولت 

 الجديدة بالمناطق التاريخية:

 

 عمان  – مسقط -(: دار األوبرا السلطانية1ثال )م
 عمان   –  مسقط -دار األوبرا السلطانية (:1جدول )

 الوصف:

 

يعد تصميم مبنى دار األوبرا من أبرز التصاميم المعمارية 

يعد من  و، وهالعماني  ريالحضالمستوحاة من التراث 

المشروعات الثقافية والمعمارية الحديثة فى عمان أنشأ عام 

 (.اليطالي – العربي – السالميم حيث يدمج بين الطراز )2011

تحليل توظيف 

عناصر 

العمارة  

التراثية فى 

 المشروع:

 

عمان   لمبانيالمفردات المعمارية  

 [14]القديمة 

 

المفردات المعمارية  

 [33]برا واأل رلدا

 

 تحليل المشروع 
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 عدد االدوار 
  

  بارتفاع  االلتزامحاول المصمم 

المبنى حيث ال تغير في الطابع  

بحيث ال تتعدى  المعماري 

 . منطقةالمحددة لكل  االرتفاعات

 

 

 

 

 

 

 الفتحات 

 

 

 

 

 النوافذ 

 

 

 

 

لطابع  النوافذ تحاكي ا   استخدام

  رمحيهالعمراني القديم في كونها 

تكررة على الجدران لكن لة مطوي

النوافذ العادية غالبا ما تكون ذات  

الشكل المستطيل والمربع من  

 . الزجاج صغيرة وضيقة

 المشربيات 

 

 

)المشربيات الخشبية(   استخدام

 االحتفاظبأسلوب جديد مع 

أكسب المبنى   التشكيلية، بالنسب 

 طابعا مميزا. 

 المدخل 

 

 

  أخذ المدخل شكل العقد النصف

 القديم. على شكله  محافظا دائري

 العقود 

 
 

  تعكس العقود بأسلوب استخدام

مع  ولكن تقنية البناء الحديثة 

االحتفاظ بالنسب التشكيلية  

 التراثية. 

 األلوان 

 
 

على   اللون أعتمدبالنسبة الى 

 يعداللون األبيض حيث   استخدام

  ذللطابع، االلون االبيض مكمال 

لتقليدية في  »ستايل« العمارة ايعد 

 نة. المدي

النهايات 

 العلوية 

  

نفس شكل النهايات   استخدام

 بالمبنى. القديمة  للمبانيالعلوية 
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 خط السماء 

  

يظهر خط السماء من خالل 

بين الكتل   االرتفاعات فيالتدرج 

من اهم   حيث يعتبرالمختلفة 

 سمات العمارة التقليدية. 

 الخالصة 

يعكس التصميم الطابع  ث المختلفة، حياط العمارة التراثية للمزج بين انمأوبرا نموذج  ريعد مشروع دا 

العناصر المعمارية التراثية مثل    استخدامالعريق من خالل التدرج فى كتل دار األوبرا وكذلك  التراثي

 المكررة.العقود 
 

 

 ( Wadi Grand Residence)بيروت -أبو جميل السكنى  وادي ع(: مشرو2)مثال 
 بيروت-أبو جميل السكنى  وأدىمشروع  (:2)جدول 

 الوصف: 

 

وسط بيروت أنشأ   فيالمشروع عبارة عن مجمع سكنى 

يعكس المالمح ( م، 2012- 2005)الفترة خالل  في

بعض   استخداممن خالل  لبيروت،المعمارية المميزة 

 القديمة. المفردات المعمارية 

تحليل  

توظيف  

عناصر  

العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

لمباني  المعمارية   رداتالمف

 [ 14]القديمة   بيروت

المفردات المعمارية  

 أبو   واديشروع  مل

 [ 32] السكنى جميل 

 تحليل المشروع 

 

 

 االدوار عدد 

  

حاول المصمم الحفاظ  

 المعماريعلى الطابع 

للمجمع من خالل تقارب  

بة  سعدد االدوار بالن 

 المحيطة به.  للمباني

 

 

 

 الفتحات 

 

 

 الرواشين 

  

بالنسب   اظحتفاال

رواشين للالتشكيلية 

  عطىمما أالمستخدمة 

 المبنى طابعا مميزا. 
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 النوافذ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 استخدامأعتمد على 

المفردة   النوافذ المستطيلة

من الزجاج والخشب  

ولكن تم صياغتها بطرق 

 مواد حديثة. 

 

 العقود 

  

  المدببد أستخدم العق

سمة من سمات   هي التي

ية فظهرت  العمارة التقليد

 بشكل متناسق مع بقية

 العناصر.

 الشرفات 

 

 

أسوار   استخدامتم 

الشرفات من الحديد  

المطاوع مع تسقيف  

األسقف األخيرة  

  كما الحالباألخشاب 

الشرفات التقليدية  ب 

بالطابع  لالحتفاظ

 المعماري

 المدخل 

  

أستخدم شكل العقد 

المدبب فى المدخل  

  التراثيلسيطرة النمط 

صياغته  ولكن تم

بأسلوب جديد من خالل  

ط  ئ لحا الجانبيالتدرج 

 المدخل. 
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 األلوان 

  

تقارب ألوان الواجهة  

بالواجهات القديمة  

  استخدامببيروت حيث 

والبيج   الحجر االبيض

فى بعض كتل   الداكن

  مع استخدامالواجهات 

لون الرواشين الخشبية  

أعطى تضاد لونى جيد  

التكوينات  لبراز

 ها وتأكيد

 صة الخال

أبو جميل السكنى من  واديلمشروع  التراثيالتصميم الطابع  فيحاول المصمم أن يعكس 

  استخدامالفتحات مع  في خالل استخدام بعض المفردات المعمارية كالرواشين والعقود المدببة  

 المشروع.  فيمواد البناء المحلية 
 

 

 منالي –الجزائر شارع   –صنعاء  -التجاري(: مركز صنعاء 3)مثال 
 اليمن –شارع الجزائر   –صنعاء  -التجاريمركز صنعاء  (:3جدول )

 الوصف: 

 

مركز صنعاء أحد المشاريع المعمارية المتميزة  يعد

  حاولت الحفاظ على التيم 1997حديثة األنشاء 

مفردات   نم االستفادةمن خالل  المعماريالتراث 

 العمارة المحلية. 

 

تحليل  

توظيف  

عناصر  

العمارة  

ية فى  التراث

 المشروع: 

صنعاء    لمبانيالمفردات المعمارية 

 [ 21][،20]القديمة 

المفردات المعمارية  

  التجاريلمركز صنعاء 

[34 ] 

 تحليل المشروع 

 

 

 

 عدد االدوار 
 

 

تقريبا بعدد   االلتزام

المركز   إناألدوار حيث 

يتكون من أرضى 

)مركز تجارى( وبرجين 

 أدوار. 5منهما كل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

أعتمد التشكيل على 

  التيالنوافذ  استخدام

تعلوها قمرية نصف  

الى   بالضافة دائرية،

استخدام الفتحات  

 الزجاج. المستطيلة من 
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 الفتحات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الزخارف 

 األفقية 

 

 
 

 

الزخارف   استخدام

بأسلوب يتناسب   األفقية

مع أيقاع العصر 

وبطريقة تعكس التقنية  

 الجديدة فى التشكيل. 

 الرأسية 

 

  

الزخارف   استخدام

  جديد،الرأسية بأسلوب 

مع بقاء الوحدة التشكيلية 

تربطها بالزخارف   التي

األفقية مما يزيد الواجهة  

 ووضوح. قوة 

 العقود 

 

 

 

العقود النصف   استخدام

دائرية الميزة لصنعاء 

 القديمة.

 األلوان 

  

 عاأللوان، متقارب 

مغايرة   نألوا استخدام

للزخارف وذلك  

ازها عن مسطح لبر

من   تعتبر ثالتشكيل، حي 

 العمارة التقليدية.  سمات

 الخالصة 

  دائرية،المصمم بعض العناصر من العمارة التراثية مثل النافذة تعلوها قمرية نصف  استخدم

كما وظفت بعض الخصائص المعمارية التراثية  ،رمطووالزخارف األفقية والرأسية بأسلوب 

 كاأللوان.
 

 

 : بالمناطق التراثيةجهات الجديدة تحليلية للوا. الدراسة ال7

 

 االسكندرية والقاهرة التاريخية بمصر:  مدينتي. 1. 7

 في ان تكون النماذج غير متشابهة    االختيار  في  وروعيللدراسة،    نموذجي  باختيارقام الباحث  

الطرز    التراثيمحتواها   حيث  فوقمن  طرز    االختيار  عالمعمارية.  نموذج  ق  حدائ  مبانيعلى 

والنموذج    تنتميباعتبارها    المنتزه ور  وقص الكالسيكية  القاهرة   الثانيللطرز  التاريخية    لمباني 

تعكس نتائج تحليل تجربة احياء المفردات المعمارية   لكيللطرز السالمية وذلك    تنتمي  باعتبارها

تكرارها    فيالجديدة    للمبانيالتراثية   نتائج حقيقية تصلح  التراثية  المناطق   أي  فيالمناطق  من 
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 اليه.   تنتمي  التيكان الطراز  أياالتراثية األخرى  

 
 

 بمصر:  االسكندرية والقاهرة التاريخية لدراستي الحالة بمدينتينبذه تاريخية   2. 7
 

] 19 ] بمصر مدينة االسكندرية  1.2.7  

بر  أك  ثاني  وهيتعد مدينة االسكندرية إحدى المدن المصرية الهامة على ساحل البحر المتوسط   

 بالسكندرية   لتأثرها  نتيجة  المتميز  المعماري  بطابعها  السكندرية  مدينة   وتتسم مدينة بعد العاصمة  

بالطرز   بالسكندريةالعمارة    وتأثرت  .الميالد  قبل  331  األكبر  االسكندر  أسسها  التي  القديمة

اختيار  ستة أحياء تم  على العالم. وتنقسم مدينة االسكندرية إلى    النفتاحهاالمعمارية المختلفة نتيجة  

حينما قام   المعماريالمنتزه للدراسة لما لها من تجربة فى الحفاظ على الطابع    حيمن    جنماذ

  الشاي منطقة الدراسة( عندما قام بتصميم قصر  )المنتزه  حدائق وقصور    باشا باستكمالمصطفى  

رز الكالسيكية ء الطاحيا  بإعادة ( فنجده قام  10شكل )  انظر   المنتزه ( وبوابة مدخل  9)  لانظر شك

 الوقت. ذلك   فيكانت سائدة  التياألوربية 

 

                 
                           

المنتزهبوابة مدخل  (: 10)شكل                                           الشاي: قصر  (9)شكل   

248المصدر: عوض ص                                         204المصدر: عوض ص                             

 

{13حدائق وقصور المنتزه } 1. 1. 2. 7  

  بالسكندرية المنتزه    حي  المنتزه فيحدائق وقصور  تقع  

حيث    (، 11حيث تعود الى أكثر من مائة عام انظر شكل )

السياحية   المواقع  أجمل  من  فيتعتبر  مدينة    والتاريخية 

الموقع   المتوسط عرفعلى البحر    االسكندرية لطاللتها

وما بعدها، وأعيد    البطلميةمنذ بناء المدينة في العصور  

التاسع   القرن  أواخر  في   احتوائهاالى    بالضافةإحياؤها 

  المباني التراثية يتراوح عددها تقريبا الى العديد من  

 :أشهرها [30]تراثية قديمة  مباني 10

 المنتزهلحدائق وقصور (: الموقع العام 11)شكل 

 حدود ، ضاريحال للتنسيق القومي  الجهازالمصدر:  

 القيمة  ذات  المناطق على الحفاظ وأسس

 74ص السكندرية بمدينة المتميزة
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ياء الطرز القوطية مقلدا  على نمط اح   1927عام    إنشاؤه تم    الذي )الحرملك(    المنتزه قصر   -1

 . بشكل خاص قصر ماكينزى بفلورنسا

عام   الثاني   حلمىعباس    الخديوي عهد    فيالحدائق    في   ئوقصر السالملك وهو أول قصر أنش -2

   القرن التاسع عشر، فيكان سائدا  الذيالمختلط  النمساوي  الطراز  على 1892

از احياء االشراف على تنفيذه على طر مصطفى باشا فهمي بتصميم و  قام  الذي   الشاي كشك   -3

 الكالسيكية، الطرز 

 الذي المنتزه(    كوبريقوطى الطراز )  -إيطاليمن خالل جسر    بالشاطئتم ربط الجزيرة    - -4

انشاؤه   فاروق    فيتم  الملك  كبواي...  التراثية  المبانيمن    االول، وغيرهاعهد  المدخل    ة). 

 قطار المنتزه  محطة  مبنى  المياه،برج    الملكية،  الصوبة  الفنار،  الساعة،برج    للمنتزه،  الرئيسي

تحاكى الطابع    التيالجديدة    المشاريعمن    عددالى وجود    بالضافة( وذلك  12انظر شكل )

   إن(.بالما )  البراديس منتجع –  الرياضيجرين الند  نادي مثل:المنتزه لحى  المعماري

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بمصر  مدينة القاهرة التاريخية 2. 2. 7  

  ةالمدين  تراثتجسد    التيالتاريخية واالثار المهمة    المناطقعلى العديد من  القاهرة  تحتوى  

تم ضم نطاق المدينة التاريخية بالقاهرة الى قائمة التراث , ومن ثم ,    السالميكعاصمة للعالم  

ثرية بأهميتها التاريخية واال  اعترافام , تحت مسمى " القاهرة السالمية "  1979  العالمي

بالقا  تأثرت[.كما  23] الدولة العمارة  اثار  تضم  حيث  المختلفة  بالطرز  التاريخية  هرة 

.وتنقسم   على  محمد  وعصر  العثمانية  والدولة  والمملوكية  واأليوبية  والفاطمية  الطولونية 

الجمالية  حي نماذج من اختيارالمنطقة التاريخية بالقاهرة القديمة الى ثالث احياء رئيسية تم 

 الجديدة.  للمباني المعماريى الطابع من تجربة فى الحفاظ علراسة لما لها للد

 

بالقاهرة التاريخية   الجمالية حي. 1. 2. 2 .7    

وعالمية   الجمالية  حييتمتع   تاريخية  منذ    حيث بشهرة  القاهرة  تراث  مجمع  يعتبر 

الجمالية التاريخي   حي، وجامع الحاكم بأمر هللا، والجامع األقمر وغيرها. يحد  األزهر  ءبنا

 المنتزه  للمباني الموجودة داخل (: يوضح الموقع العام12)شكل 

 بتصرف الباحث  100ض ص عو :المصدر
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ومن   الفاطمي،  السور  من  وجزء  والنصر،  الفتوح  القاهرة،  أبواب  والغرب  الشمال  من 

لآلثار    أكبر متحف مفتوح رع األزهر ومن الشرق شارع المعز لدين هللا )يعدالجنوب شا

م   969تاريخ الشارع الى  عودي الفاطمية،فى منطقة األزهر بالقاهرة  –ية فى العالم السالم

يرجع تاريخها   التي  ةاآلثار المعماريمجموعة من    يضممنذ أنشاء القاهرة الفاطمية حيث    أي

  السحيميوبيت    (،13مدرسة الكاملية شكل )ال[، ومنها  22]  ةمتواليعصور  الى مجموعة  

  (.14)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

              
 السحيمي(: بيت  14)شكل                             (: المدرسة الكاملية   13)شكل 

  /http://www.antiquities.gov.egالمصدر:
 

 

    

المعماري  الجديدة المحافظة على التراث المبانيدراسة نماذج من  .8 :   
الشكل  فيومقارنة اوجه التشابه  االسكندرية والقاهرة  بمدينتيالجديدة  المبانيعدد من  اختيارتم  

المبنى الجديد ذو الواجهات المعمارية التي تحاكي الطراز   والتطبيق بينالنسب    فيواالختالف  

الطراز    والمبانيالتراثي   )ذات  تطبيق  و  األصلي(القديمة  في  كذلك  على المقارنة  الطرز  تلك 

  لبلكونات التراسات/ ا   ، الزخارف،شالكرا ني   الفتحات،  مثل  الجديدة   واجهاتلل  المعمارية  المفردات

البرام من  المختلفة  االشكال  األشكال    قذات  أعلى    الزخرفية،او  كسوات    الفتحات،العقود 

 تحليلية:للدراسة  نماذج المختارة ك لألمثلةعرض  وفيما يليالواجهة... الخ. 

المنتزه على    تحتوي:  الأو قديمة    10حديقة قصر  تاريخية  المشروعات   [30]مبان  من  وعدد 

ومنتجع )بالما إن( ألنهما   الرياضينادى جرين الند    اختيارالخدمية والترفيهية حديثة البناء وتم  

يعتبران من المشروعات الحديثة األكبر مساحة على مستوى مسطح الحديقة التراثية انظر شكل 

المنتزه    كوبريويقع خارج الحديقة ولكنه يحاكى طابع    ستانلي  لكوبريوذج الثالث  النم  امأ  (،15)

 االسكندرية. والجداولويعد أحد المعالم الهامة على مستوى المدينة ككل ورمز لمدينة    األثري

 النماذج. التالية توضح تجميع لتلك  

 

 

 

 

http://www.antiquities.gov.eg/
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 اإلسكندرية  - المنتزه  حي -  (Green Land sports club)  الرياضينادى جرين الند :  النموذج األول

 : الوصف 

 

الرياضي من المنشآت المستحدثة  نادى جرين الند 

شرق السكندرية.   –بحدائق قصر المنتزه 

 ويمارس به انشطة رياضية واجتماعية وترفيهية. 

تحليل توظيف  

عناصر  

العمارة  

التراثية فى  

 المشروع:

 

  حي لمبانيالمفردات المعمارية  

 [13]القديمة المنتزه 

 

المفردات المعمارية لنادى جرين 

 الند 

 

 المشروع تحليل 

 عدد االدوار 

  

اذ نجد تقارب عدد  

األدوار تقريبا 

بالقصور االثرية  

الموجودة داخل  

المنتزه والتي 

تتراوح من دور  

 ادوار.  3الى 

 الفتحات 

 
 

 

يوضح تقارب شكل  

الفتحات حيث  

على اعتمد التشكيل 

الفتحات   مستخداا

الخشبية المستطيلة  

ذات   2:1ذو النسبة 

ذو   المعدنيالطالء 

 ااألخضر كماللون 

بالواجهة الغربية  

 بقصر السالملك

 مصدر: ه, ال(: حدائق وقصور المنتز15)شكل 

https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/31460298458 

https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/31460298458
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 استخداممع 

 من الفتحات

الشفاف  الزجاج 

ذات الطالء  

المعدني ذو اللون 

  ااألخضر كم

 بقصر السالملك

[15] . 

الشرفات  

 واألسوار 

 

 

الشرفات عنصر  

 في رئيسي يليتشك

الواجهات حيث  

تصميم مبنى   اعتمد

على  النادي

الشرفات   استخدام

الطويلة محاطة  

  قبأسوار من البرام

 .تتخللها األعمدة

النهايات  

 العلوية 

 
 

حيث اعتمد مبنى  

النادي على 

استخدام القرميد 

االحمر في  

النهايات العلوية 

لواجهات مباني  

النادي وهي  

المميزة ألسطح  

القديمة   مبانيال

بالمنتزه كما بقصر 

 السالملك.

 الزخارف 

  

استخدام االسقف  

الجمالونية فوق  

الفتحات ولكن  

 .بدون كوابيل
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 مواد البناء 

 

 

استخدام بعض  

 التشكيالت

الحجرية )الحجر  

بالنادي  (الصناعي

المنتزه كما بقصر 

[15 .] 

 

 األلوان 

  

ومن هنا نالحظ 

تقارب األلوان  

حد ما بالمبنيين الى 

حيث اعتمدوا على  

استخدام األلوان  

فئة كالبيج الفاتح  الدا

مع أضافة اللون  

ألخضر ألطار  ا

الفتحات مع اللون  

الطوبى لألسقف  

تبعا    القرميد  

لقوانين الحفاظ  

على الطابع 

  طقةمن لل المعماري

[15] . 

 الخالصة 

شرفات الطويلة  لابعض المفردات المعمارية لمبنى جرين الند ك استخدامومن هنا نالحظ 

القرميد  ماألثري، واستخداه كما بقصر المنتز محاطة بأسوار من البرامق تتخللها األعمدة

 المحلية.  مواد البناءبعض  ماستخدااألسقف مع  في األحمر

 االسكندرية  -المنتزه حي Palma Inn Resort) إن )بالما   منتجع :الثانيالنموذج 

  :  الوصف 

يوجد بالقرب من   إن( )بالمامنتجع البراديس 

بعد   2018عام وأعيد افتتاحه  المنتزه شاطئ

 التجديدات ويقع داخل حدائق قصر المنتزه.

تحليل  

توظيف  

عناصر  

العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

 تحليل المشروع  [ 35]  إن(المفردات المعمارية لمنتجع )بالما  [ 13]  القديمةالمنتزه  حي  لمبانيالمفردات المعمارية 
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 األدوار عدد 
  

حيث نجد أن عدد  

األدوار بمنتجع 

 4ل  3من بالما ان 

أدوار تقريبا حيث  

تقارب عدد األدوار  

بالمباني التاريخية 

المحيطة كقصر  

 المنتزه.

 الفتحات 

  

يوضح تقارب شكل  

من حيث  الفتحات 

استخدام الفتحات  

المستطيلة من  

الزجاج الشفاف  

طار  ذات ال  [15]

فاظ الح المعدني مع

على نسب الفتحات  

كما بقصر 

السالملك ولكن 

 مغاير.بلون 

النهايات  

 العلوية 

  

حيث اعتمد 

التصميم على أن 

يكون شكل  

النهايات العلوية 

ألبراح منتجع 

ذات  ( بالما إن)

شكل جمالوني 

مغطى بالقرميد 

االحمر مشابهه  

أغلب  ألسطح 

القديمة   المباني

 بالمنطقة.

 

 

كما ان النهايات  

لعلوية للدروة  ا

  إن(بالما )بمنتجع 

مشابهه للدروة  

بمباني حدائق 

 قصر المنتزه. 
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 الزخارف 

 
 

استخدام الكوابيل  

باألسطح كشكل  

زخرفي بالمنتجع 

 كما بقصر المنتزه.

 مواد البناء 

 

 

استخدام الطوب  

بالواجهة بالمنتجع 

 كما بقصر المنتزه.

 األلوان 

 

  

استخدام األلوان  

بيج الفاتح  الدافئة كال

مع إضافة اللون  

الطوبى من خالل  

 طوب الواجهات. 

 الخالصة 

خالل بعض   للمنطقة من المعماريحاول المصمم تصميم الفندق بشكل بحافظ على الطابع 

  هذات القرميد األحمر بقصر المنتز ىالجم الون  السقفبشكل التزم  ثالمعمارية، حي المفردات 

النهايات العلوية للدروة بمنتجع )بالما إن(  بالما إن(،نتجع )شكل النهايات العلوية ألبراح م في

 مشابهه للدروة بمباني حدائق قصر المنتزه.

 شرق االسكندرية  حي –منطقة أستانلى  -(  (Stanley Bridgeأستانلى كوبري الثالث:النموذج 

 الوصف: 

 

هو جسر تم بناؤه على كورنيش السكندرية 

سكندرية عام في منطقة ستانلي بحي شرق ال

يتميز بجمال تصميمه األوروبي الذي   2001

 يحاكى طابع كوبري المنتزه األثري. 

تحليل  

توظيف  

عناصر  

العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

  حي  لمبانيالمفردات المعمارية 

 [ 13]  القديمة المنتزه 

  لكوبريالمفردات المعمارية 

 [ 36]  استانلى
 تحليل المشروع 
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  عدد األدوار 

 

اة نسب  مراع

ارتفاعات أبراج 

كوبري استانلي مع 

عرض وطول  

الكوبري مثل  

كوبري المنتزه 

 االثري. 

 الفتحات 

 
 

 

 
 

 

الفتحات بكوبري  

تحاكي نفس ستانلي 

نمط الفتحات  

الموجودة بقصر  

المنتزه حيث ان 

شكل الفتحات  

بالكوبري لها نفس  

نمط الفتحات ذات  

العقد المخموس  

والعقد النصف  

يزة دائري المم

لمباني قصر 

 المنتزه.

 

 

 

 

العقود السفلية  

الموجودة بكوبري  

ستانلي بين أعمدة  

  مأخوذةالكوبري 

من العقود بكوبري 

اختالف المنتزه مع 

المسافات بين 

االعمدة لتكون 

كبيرة في كوبري  

ستانلي عن مثيلتها  

بكوبري المنتزه 

 األثري. 

الشرفات  

 واألسوار 

  

تشابه تصميم 

  كوبريب األسوار 

 مع اسوار ستانلي

المنتزه  كوبري

 األثري. 
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النهايات  

 العلوية 

 

 

النهاية العلوية 

ألبراج كوبري  

ستانلي لها نفس 

نمط الجزء العلوي  

 ألحد أبراج مبنى

قصر المنتزه حيث  

استخدم السقف  

الجمالوني المغطى  

بالقرميد األحمر مع 

استخدام نفس شكل  

العقود النصف  

 دائرية المكررة. 

 زخارف ال

  

بروز اعتاب العقد  

المخموس فوق  

الفتحات في  

مشابهه  الكوبري 

لبروز اعتاب  

فتحات مبنى قصر  

 المنتزه.

 البناء مواد 

 
 

 اعتمدوا على

  - )الطوب  استخدام

الحجر( حيث  

تداخل الطوب مع 

الحجر كشكل  

زخرفي للواجهة  

بكوبري ستانلي 

  قصرمأخوذة من 

 المنتزه.

 األلوان 

 
 

األلوان  استخدام 

الدافئة كالبيج الفاتح  

مع إضافة اللون  

خالل  الطوبى من 

 طوب الواجهات. 
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 الخالصة 

 اال المنتزه قصر  لحدائق التراثية المنطقة حدود  خارج استانلى كوبري وجود من الرغم على

 قصر لمباني التراثية المعمارية  المفردات اختيرت 2001 عام الكوبري انشاء تقرر عندما انه

  المنتزه قصر مباني مفردات احياء طريق عن للمدينة جديدا معلما لتكوين التراثية المنتزه

  المعمارية المفردات ان يعنى مما. ككل معالمها وأبرز للمدينة رمزا تعتبر والتي المميزة

  الواقعة  تلك أو لها المجاورة فقط  ليست الحديثة المباني على  تطبيقها يمكن التراثية للمباني

 التأكيد يستهدف المعماري كان إذا المدينة مستوى على موقع أي في بل التراثي، انطاقه داخل

 المميزة.  وهويتها المدينة طابع على

 

 

التاريخية القديمة وعدد من  المبانيالجمالية بالقاهرة التاريخية على العديد من    حي يحتوي  ثانيا:

مبنى    – الحكيمى    ز دار فايمبنى    -  )مبنى مشيخة األزهر  اختيارالمشروعات حديثة البناء وتم  

تتميز   والتي  الحينطاق    فيمن المشروعات الحديثة ذات أهمية كبيرة    ا تعتبرنقابة األشراف( ألنه

وذلمفرداتها    فباختال  التشكيل    فيللتنوع    ك المعمارية،  مفردات  لواجهات   المعماريمعرفة 

ومدى    المباني  تصميمهم    ذ ا  .للمنطقة  المعماريللطابع    اومالءمتهالجديدة  حترم  ي   بشكلتم 

معاصر يتواكب مع المتطلبات    بأسلوبوذلك    المعماريخصوصية المنطقة السالمية وتراثها  

مما تخدم    اليه أكثر ما تدعمه  تسئ  السالميوالمحددات العصرية ودون محاكاه تقليدية للطراز  

 النماذج. . والجداول التالية توضح تجميع لتلك  الفكرة البحثية
 

 القاهرة التاريخية-الجمالية  حي – فاألزهر الشريمبنى مشيخة : وذج األولالنم

 :الوصف

 

منطقــة متوسطـة شـرق   فييقع مبني المشيخة 

ربوة عالية   على، الفاطميقاهــرة المعـز لدين هللا 

عند تقاطع شارع األزهـر وطريــق صالح 

حاولت الحفاظ على   التي المبانييعد من  سالــــم،

المعز حيث صمم على ة لقاهر المعماريبع الطا

 م. 1999عام   السالميالطراز 

تحليل توظيف  

عناصر العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

المفردات المعمارية  

القاهرة الفاطمية    لمباني

 [ 24]القديمة 

المفردات المعمارية  

 لمبنى مشيخة األزهر 
 تحليل المشروع 

 عدد االدوار

 
 

لمبنى تقارب عدد األدوار ل

 به. المحيطة  بالمباني
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 الفتحات 

 

  

بخشبها   المشربيات استخدام

  طوليعنصر  فيالداكن البنى 

متدرج العرض يزداد مع 

  تعد المشربيات ث، حي االرتفاع

سمه من سمات العمارة  

السالمية ولكن مع اختالف  

النسب التشكيلية لها مما أكسب  

 المبنى طابعا مميزا.

  العقود 

 

 
 

المكررة المدببة العقود أستخدم 

ه سمحيث تعد  مختلف، بشكل

من سمات العمارة التقليدية  

فظهرت بشكل متناسق مع بقية  

 .العناصر

 

  

النهايات  

 العلوية

 

  

كما راعى إيجاد تعبير عن 

أستخدم ف ،السالميالطابع 

القبة كأحد العناصر المميزة 

بناء قديم   أيلخط السماء مثل 

 بشارع المعز. 

 

 

 

شرفات الدروة بمبنى مشيخة 

نفس نمط الجزء  ااألزهر له

شارع   مبانيالعلوي ألغلب 

المعز القديمة مما أعطى المبنى 

 طابعا مميزا. 

 الزخارف 

 
 

حاول المصمم أخذ شكل  

 الزخارف القديمة فى الفتحات

 المعماريللحفاظ على الطابع 

 للمنطقة.
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شكل الزخارف األفقية  استخدام

رائط زخرفية( قبل دروة )ش

  المبانيكما ببعض السطح 

 . القديمة بشارع المعز

 

  

زخارف األفقية  صياغة ال

يتناسب مع   بأسلوب مختلف

يقاع العصر وبطريقة تعكس  إ

التقنية الجديدة فى التشكيل مما  

 أعطى المبنى طابعا مميزا.

 مواد البناء

  

الحجر خدم الفكرة   استخدام

ستخدم مداميك  المعمارية حيث أ

الحجر األبلق بألوانه األبيض 

وخطوطه  الفاتح،والبيج والبنى 

العرضية بعراميسها الغاطسة 

 والمدرجة ببروز ألعلى. 

 األلوان

  

البيج  )استخدام األلوان الدافئة 

مع إضافة  األبيض(، -الفاتح

من خالل  البنىاللون 

بناء قديم   أيالمشربيات مثل 

  تعطى التيبشارع المعز 

 للمنطقة. المعماريالطابع 

 الخالصة

مفرداتها بشكل   التراثية وتوظيفاالنساق التشكيلية  استخدامأعتمد المصمم على  

حيث قام باختيار المالمح وأهم الرموز التراثية  للمنطقة، المعمارييالئم الطابع 

ة مواد البناء المحلي استخدامكالمشربيات والقباب مع  البصريتؤكد الطابع  التي

 كالحجر.

 القاهرة التاريخية-الجمالية حي -(  Haakimi-E–Faiz  ،)Cairo فايزالحكيمى  : دارالثانيالنموذج 

  :الوصف

بشارع مى كييقع مبني دار فايز الح

 بالقاهرة - ةالجمالي - المنصورية

  التي المبانييعد من  التاريخية،

حاولت الحفاظ على الطابع  

مم لقاهرة المعز حيث ص  المعماري

 .السالميالمبنى على الطراز  

تحليل توظيف  

عناصر العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

المفردات المعمارية  

القاهرة الفاطمية    لمباني

 [ 24]  القديمة

المفردات المعمارية  

  الحكيمىلدار فايز 

[31 ] 

 تحليل المشروع 
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 عدد األدوار

  

على الرغم من ان المبنى من 

ه التزم  الحديثة إال ان المباني

تقارب عدد األدوار المصمم ب

منطقة المعز   بمبانيللمبنى 

المحيطة للمحافظة على الطابع  

 المعماري.

 الفتحات 

 

 

 

 

الفتحات حيث   فيالتنوع 

العقود النصف دائرية   استخدام

من الزجاج تغطيها الخشب  

  استخدام عالمزخرف، م

الفتحات المستطيلة المختلفة من 

 . التشكيليةحيث نسبتها 

 
 

 

 

 

  المشربيات بخشبها استخدام

الداكن البنى خدم الفكرة 

حيث تعد من أهم  المعمارية،

سمات العمارة السالمية  

فأستخدم نفس شكل المشربية  

مبنى المدرسة  فيالمستخدمة 

مما   الكاملية بشارع المعز

 أعطى المبنى طابعا مميزا.

   العقود 

العقود المستخدمة  فيالتنوع 

أستخدم العقد  ثالمبنى، حي في

المدبب فى المدخل مع التدرج  

 المدخل،من الجانبين لبراز 

  المعز،شارع  مباني كما ببعض

لنصف  العقود ا استخداممع 

ه سمحيث تعد  المكررة،دائرية 

من سمات العمارة التقليدية  

فظهرت بشكل متناسق مع بقية  

 .العناصر
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 الزخارف 

 

 

 

 

 

شكل  فيالتنوع  حاول المصمم

أخذ شكل   ذالزخارف، ا 

 الزخارف القديمة فى الفتحات

 المعماريللحفاظ على الطابع 

 للمنطقة.

 

 

 

 

الزخارف األفقية   استخدامكما 

القديمة  المباني بمعظمكما 

 بشارع المعز. 

النهايات  

 العلوية

 

 

 

األسقف الجمالونية  استخدام

كأحد العناصر المميزة لخط 

ا أكسب المبنى طابعا  السماء مم

 مميزا. 

 األلوان

 

 

البيج  )استخدام األلوان الدافئة 

مع إضافة  األبيض(، -الفاتح

من خالل  البنىاللون 

بناء قديم   أيالمشربيات مثل 

تعطى   التيبشارع المعز 

 المعماريحساس بالطابع ال

 للمنطقة.

 الخالصة

وتوظيفها بشكل يالئم   بعض المفردات المعمارية استخدامأعتمد المصمم على  

المشربيات وشكل زخارف الفتحات مع   استخداممثل  للمنطقة، المعماريالطابع 

منطقة المعز مما جعل المبنى يؤكد الطابع   مبانيالعقود السائدة بمعظم  استخدام

 للمنطقة.   البصري

 القاهرة التاريخية  –الجمالية  حي–منى نقابة سيادة األشراف  :النموذج الثالث

    الوصف:

 

  المبانييعتبر من  القاهرة –الجمالية  بحيمبنى نقابة األشراف 

  السالمي، المعماريحاولت الحفاظ على الطابع  التيالحديثة 

 2005تم انشاؤه عام 
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تحليل توظيف  

عناصر العمارة  

التراثية فى  

 المشروع: 

المفردات المعمارية  

القاهرة الفاطمية    لمباني

 [ 24] القديمة

ات المعمارية  المفرد

 لمبنى نقابة األشراف 
 تحليل المشروع 

 عدد األدوار

 
 

عدد   بالتزامحاول المصمم 

  بالمبانياألدوار للمبنى 

المحيطة للمحافظة على الطابع  

 .المعماري

 الفتحات 

  

  فيلعبت الفتحات دورا هاما 

للمبنى   المعماريتكوين الطابع 

الفتحات   استخدامحيث 

لداكن البنى المستطيلة بخشبها ا

 وبنفس المواد التقليدية. 

 العقود 

أستخدم العقود النصف الدائرية    

المدخل والعقد   فيالمتقاطعة 

المدبب وهما األكثر انتشارا  

 . الفاطميبشارع المعز لدين هللا 

  

النهايات  

 العلوية

 
 

حاول المصمم إيجاد تعبير عن 

فأستخدم  ،السالميالطابع 

عناصر المميزة القبة كأحد ال

  مغاير،ولكن بلون  السماءلخط 

من السمات  حيث تعد القباب 

بشارع   المباني بأغلبالسائدة 

مما أعطى المبنى رونق   المعز

 .مميز

 الزخارف 

 

 

 

 
 

صياغة الزخارف األفقية كما 

شارع المعز  مبانيبواجهات 

  بأسلوب مختلفولكن القديمة 

يقاع العصر إيتناسب مع 

التقنية الجديدة وبطريقة تعكس 

 فى التشكيل.
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كما أستخدم الزخارف فى  

المبنى فى صورة التعبير عن 

 أسم المبنى.

 
 

أستخدم شكل القبة  

 زخرفيوالمقرنصات كشكل 

  السالميللتعبير عن الطابع 

للمبنى ولكن تم صياغتها بشكل  

 معاصر.

 
 

 

 
 

 

شكل  فيحاول المصمم التنوع 

كل  أخذ ش ذالزخارف، ا 

الزخارف القديمة فى الفتحات 

 المعماريللحفاظ على الطابع 

 للمنطقة.

 األلوان

 
 

استخدام المصمم ألوان المواد  

  المحلية، كما وظف التضاد

ستخدام اللون  االلوني من خالل 

واألحمر في البناء   األبيض

لكساب الواجهة الحيوية 

 والجمال.

 الخالصة

بعض المفردات  خالل اضافةوية التراثية من حقق المبنى فكرة الحفاظ على اله

بعض المفردات بأسلوب معاصر   صياغةمع إعادة  المعمارية كالعقود والفتحات

 فوق المدخل.  زخرفيحيث أستخدم شكل القبة وتوظيفها كشكل 
 

 

   (:النتائج الخاصة بالحالة الدراسية) .النتائج9

 

مفردات الطرز المعمارية القديمة    الستخدام   بياليجامن خالل الدراسة التحليلية أتضح التأثير  

  أي الجديدة بالمناطق التراثية بشكل يحقق االستمرارية البصرية وبدون حدوث  المبانيلواجهات 

التراثيتين   للمنطقتين  عرض   يليوفيما  التاريخية    والقاهرة   السكندرية  مدينتي  بنموذجيتشوه 

ي تطبيق الطرز التراثية في النماذج التحليلية التي  للمفردات المعمارية المشتركة التي استخدمت ف
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 تم دراستها. 

 
 

 ر اإلسكندرية، مصمدينة   المنتزه،  حدائق وقصور 1. 9

 للمباني  الجديدة(عرفت بالكالسيكية  التيتم اعاده احياء الطرز الكالسيكية للعمارة االوروبية ) •

تصميم    الجديدة، الطرز    المبانيفتم  لمفردات  واعية  ونسب  بطريقة  جيدا  القديمة  الكالسيكية 

 بعضها. وعالقات تلك المفردات وعالقات العناصر المترابطة على واجهات المبنى مع 

والتشطيب   • النهو  حيث  تم    للمباني  الخارجيمن  أن  أتضح  مماثلة   استخدام الجديدة  مواد 

الواجهات،  أو طوب    الصناعيبياض الحجر    الفطيسة،التراثية مثل بياض    المباني  فيللمستخدمة  

والبنى   ،صناعي حجر    وأ التراثية )األبيض  المنطقة  السائدة فى  التراثية  الدهانات باأللوان  أو 

 . والبيج ...(

زجاجية • ستائرية  واجهات  وجود  لعدم    معدنيةأو    Curtai Wallعدم  الواجهة  بكامل  معلقة 

 تالؤمها مع طبيعة المنطقة التراثية. 

 يالءم لزجاج وإطارات الفتحات فى كامل واجهة المبنى بشكل  بالنسبة للفتحات تم توحيد ألوان ا •

لى استخدام الفتحات  إ  بالضافةالشفاف.  الزجاج    استخدامالواجهات القديمة بالمنطقة التراثية مع  

النصف    استخدام  فيالتراثية القديمة مع التنوع    للمبانيسب  المستطيلة بنفس الن    الدائريالعقد 

 . والعقد المخموس

  التيالتراثية القديمة    للمبانيالجديدة بعدد األدوار    المبانيسبة لعدد األدوار نالحظ التزام  أما بالن •

للتنسيق    القوميلى دليل أسس ومعايير الجهاز  إوذلك بالرجوع    األكثر، أدوار على    4ال تتعدى

 .السكندريةوالمناطق التراثية بمدينة  للمباني الحضاري

  الفتحات،حول  زخارف    القرميد،األسقف  )  في  ة ومتمثلةحيث الزخارف فكانت بسيط  أما من •

أصبحت تخضع لصبات أو قوالب جاهزة مثل   التيوالبعد التام عن الحليات    المبنى(كرانيش  

 .   GRCالياف فايبر جالس 

المعايير    المباني  فيلوحظ   • بعض  الدراسة(  )حاالت  الطابع   التيالبسيطة  الحديثة  خالفت 

 أيًضا بمنتجع   ا(، كم16الحديد باألسوار انظر شكل )  استخدام ستانلى  أ  كوبري  فيكما    المعماري

   (.17)شكل الشرفات من الحديد  استخدام إن( حيث تم   )بالما

 

   
 

 

 

 

 

                        

 

 

بكوبرى أستانلى,  من الحديد األسوار(: 16)شكل 

 /http:/www.Lastminute.com.au المصدر

Alexandria-Hotels-Palma-Inn-Resort. 

h27690745.Hotel-Information?, 

 

 , المصدر (: أسوار الشرفات من الحديد17)شكل 

http:/www.Lastminute.com.au/ 

Alexandria-Hotels-Palma-Inn-Resort.                  

h27690745.Hotel-Information                            ,? 
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 مصر  التاريخية، القاهرة  ةالجمالية، مدين حي 2. 9

أساليب    استخدام طراز إسالمى مع    حيطة، الم  ةطراز المنطقحديثة النشاء على    المبانيتم تصميم   •

 البناء.  فيحديثة 

النهو   • حيث  فنجد  والتشطيباتمن  حيث    استخدام أن    الخارجية  المعمارية  الفكرة  خدم  الحجر 

وخطوطه العرضية بعراميسها   الفاتح،بألوانه األبيض والبيج والبنى    قالحجر األبلأستخدم مداميك  

 الغاطسة والمدرجة ببروز ألعلى.

  الفتحات  في  التنوع  إلى  بالضافةإسالمية،    زخارف  خشبية ذات  شبابيك  ذات  أنها  فنجد  الفتحات  أما•

 ع السائد، م  المركزين  ذو  المدبب  والعقد  دائرية  النصف  والعقود  المستطيلة  استخدام الفتحات  حيث

 بخشبها الداكن البنى.  المشربيات  استخدام 

الس• لخط  المميزة  العناصر  كأحد  القباب  الطابع   المباني  فيماء  استخدام  عن  للتعبير  الحديثة 

 رونق مميز. المبانيمما أعطى  السالمي

  انه  اال   المنتزه   قصر  لحدائق  التراثية  المنطقة حدود  خارج  استانلى كوبري  وجود  من  الرغم   على •

  المنتزه  قصر  لمباني  التراثية  المعمارية  المفردات  اختيرت  2001  عام  الكوبري  انشاء  تقرر  عندما

 والتي المميزة المنتزه  قصر  مباني  مفردات  احياء طريق  عن  للمدينة  جديدا معلما لتكوين راثيةالت

  يمكن   التراثية  للمباني  المعمارية  المفردات  ان  يعنى  مما. ككل  معالمها  وأبرز  للمدينة  رمزا  تعتبر

 في  بل  تراثي،ال   نطاقها  داخل  الواقعة  تلك  أو  لها  المجاورة   فقط  ليست  الحديثة  المباني  على  تطبيقها

  وهويتها  المدينة  طابع  على  التأكيد   يستهدف   المعماري  كان  إذا  المدينة   مستوى  على  موقع  أي

 . المميزة 

 

 : العامة .النتائج10

 

 الطرز   مفردات   احياء  هو   التراثية  للمنطقة  المعماري  الطابع   على  الحفاظ  من  الرئيسي   الهدف •

  بالمستوى   والنهوض  التراثية  بالمنطقة  ءلالرتقا  وذلك  الجديدة   للمباني  التراثية  المعمارية

 هوية  يفقد  بصريا  تشوه   حدوث  من  التراثية  المنطقة  على  والحفاظ  واالجتماعي  االقتصادي

 . المميز العمراني وطابعها المناطق  تلك

كانت   التيالحديثة    المبانياليمن( نجحت معظم    - لبنان  -من خالل التجارب العالمية )عمان •

الحديثة والمنطقة التاريخية مما أدى الى   المبانيقائمة على الربط بين  الفكرة التصميمية لها  

 الحضارية.  االستمراريةتأكيد وتحقيق 

المحلية  • التراثية  الهوية  على  تحافظ  الوقت  نفس  وفى  معاصرة  عمارة  إدخال  الممكن  من 

بمواد  المفردات والتشكيالت من البيئة المحيطة وإعادة صياغتها    استعارةالمحيطة من خالل  

 وتقنيات حديثة.

 المناطق  في  الجديدة   المباني  واجهات  خالل  من  التراثية  احياء الطرز  عملية  نجاح  أجل  من •

 كال   يصبح   بحيث   والحديثة  القديمة  المباني  واجهات   بين   البصري  الربط  تقوى  أن  التراثية البد

  والتشييد  بناءال  في تكنولوجية  أساليب من العصر  يتطلبه بما البعض لبعضهما مكمالن منهما
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 .بينهما  يقطع قد  انفصال  أي دون

 القادمة   األجيال  تمكين  ةالدراسة، بغي  منطقة  إلى  واضحة  رؤية  يستدعى  العمارة   مفردات  حياءا •

 متطلبات   وفق  تكيف  وقد  المميزة،  وشخصيته  ومعالمه  بصفاته  تاريخي  موقع   في  العيش  من

 دراسة  طريق   التراثية عن   اطقللمن  محلي  كود  انشاء  إلى  الحاجة  تبرز   هنا  ومن.  العصر

 الفتحات   –  االرتفاعات)  حيث  من  حده،  على  كل  التراثية  للمناطق  المعماري  الطابع  وتحليل

 للمباني   التراثي  المعماري  الطراز  على  بالحفاظ  المعماريين  يلزم  مما  (، الخ  –   الزخارف  –

 . التراثية  بالمناطق  الجديدة 

 في   تتركز  التراثية  للمنطقة  المعماري  ابعالط  على  الحفاظ  أولويات   أن  الدراسة  أظهرت •

 البرامق  من  المختلفة  االشكال  ذات  البلكونات  /التراسات  الزخارف،  الفتحات،  ،االرتفاعات )

 إلى  بالضافة(  األلوان  -الواجهة    كسوات  الفتحات،  أعلى  العقود   الزخرفية،  األشكال  أو

 . المحيط الوسط مع عالقتها

 على   التراثية  للمباني  المعمارية  المفردات  بتطبيق  تُلزم   نقواني  اآلن  حتى  مصر  في  توجد  ال •

 التراثية  للمنطقة  المعمارية  الوحدة   على  الحفاظ  اجل  من  لها  المجاورة   النشاء  حديثة  المباني

 لجنة  على  يُعرض  أو  لمعايير  يخضع  ال  حاليا  المباني  لواجهات  المعماري  فالتصميم   وهويتها،

 فيحدث   للمالك،  التصميم   حرية  ويترك  المجاورة   التراثية  يالمبان  لطابع  مالئمته  مدى  لتقييم 

 المسجلة  لآلثار  المجاورة  المباني  كانت   وان  ككل،  التراثية  للمنطقة  العمراني   للنسيج  تشويه

 لسنة  144  قانون  ينص  لم   ولكن(.  االثر   حرم )  بند  تحت  االرتفاعات  مثل  لمعايير  تخضع

  فيما   التنظيمات  او  اللزامية  الشروط  من  يأ   على  المسجلة  التراثية  بالمباني  الخاص  2006

 الخصوص.   بهذا  يتعلق

 
 

 .التوصيات  11
 

لكل  إ • محلي  كود  تتضمنطق  امنالنشاء  الطابع    التراثية  وتحليل  للمناطق   المعماريدراسة 

مفردات العمارة  هذا الكود يشمل طراز كل منطقة تراثية من حيث    حده، على    ل  التراثية ك

يلزم الخ  –الزخارف    –  الفتحات  –  كاالرتفاعات) الطراز  (.  على  بالحفاظ   المعماريين 

الجديدة   المبانيمن خالل منح رخص    الجديدة بالمناطق التراثية  للمباني  التراثي  المعماري

 . المعماريالمحافظة على الطابع 

بنفس األسلوب    المبانيجراء دراسة دقيقة لتخطيط وتصميم  إالجديدة يجب    المبانيعند بناء   •

 انفصال قد يقطع بينهما.  أيالبناء دون   فيبما يتطلبه العصر من أساليب تكنولوجية  القديم 

على • بالرقابة  بالنشاءات  الخاصة  البناء  قوانين  داخل  المبانيبناء    إلزام  المناطق    الجديدة 

العقارية   المخالفات  مع  بجدية  والتعامل  المناطق  تلك  من  المتجاورة  أو  تهدد   التيالتراثية 

 للمنطقة التراثية.  معماريالالطابع 

قوانين   • وجود  من  بد  المعمارية    فيال  المفردات  بتطبيق  تُلزم  على   للمبانيمصر  التراثية 

حديثة النشاء المجاورة لها من اجل الحفاظ على الوحدة المعمارية للمنطقة التراثية   المباني

 .للمنطقة التراثية ككل  العمرانيللنسيج   تشويه يحدث   حتى ال وهويتها،
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فى تراث المناطق التراثية للحفاظ على الطابع  السابقة    بخبرات الباحثين والخبراءاالستعانة   •

 التراثية.لجديدة بالمناطق ا  للمباني المعماريوالطراز  
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Reviving the architectural heritage elements of the facades of 

new buildings in heritage areas 

 

Abstract: 
The research aims to monitor and analyze the architectural styles of new 

buildings located in heritage areas and to study the similarity and extent to 

which they are different from the architectural models prevailing in the heritage 

areas in terms of the elements and architectural vocabulary of the facades of 

buildings such as (shape - openings – decorations, etc.) .  Accordingly, this 

analytical study was carried out on a number of facades of new buildings, whose 

facades mimic the old architectural styles of heritage buildings in the cities of 

Sana'a, Yemen, Beirut, Lebanon, Muscat, Oman, and The cities of Alexandria 

and historic Cairo, Egypt, where the study is based on the analysis of the 

vocabulary of the facades of those New buildings are compared to the same 

vocabulary as the old façades of the original style . 

 

Keywords: Architectural style - Heritage Area- New buildings in heritage 

areas. 

 


