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One of the most important principles of an architectural and design 

thinking at the beginning of the twentieth century is a separation from the 

past and making use of scientific progress and technology. If this principle 

had reported progress in the design of his time, and despite the positive 

aspects of this thought, this technological progress is clear, we find the 

negatives lead to what we now call the dilemma of technology that is 

threatening pollution in many ways which are relevant to our lives in 

general and the special design. So it was an urgent call to address this 

shift in the spatial and visual environment to raise cultural and artistic 

awareness, and urging  designers to produce work of a contemporary 

design and eco-friendly through the use of appropriate building materials 

to the environment, And interest in gardening, landscaping and 

distribution of plants and the safe design of buildings, and the philosophy 

of the use of color and control systems in the internal environment 

through lighting, sound and air-conditioning and methods of water supply 

and sanitation, In addition to taking into account the prevailing wind 

direction for private residential buildings in addition to consensus 

building with customs and traditions and character of the city and the link 

to the environment.. To fit in line with our environment and our beliefs 

and the law of environmental and cultural tradition with contemporary 

methods and techniques. 

When the Arab cities lost their cultural identity and physical personality 

as a result of the invasion of Western cultural and intellectual trends and 

colorful design between tradition and contemporary We dealt with those 

intellectual trends through the content of Islamic thought, Questionnaire 

to the ability of these trends in the formulation of that content in a modern 

framework to preserve the cultural inheritance, rather than increase the 

penetration of Western cultures in our societies, As well as the ability of 

the designer in the contemporary formulation of that content in the 

context of modern processions of modern technology. The research was 

based on four basic objectives: 

� Monitoring of design experience in different environments and 

different eras verify their compatibility with the environment. 
� Sustainable environment and the Islamic concept as a method based 

upon regulatory hubs building design work. 
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� The link between  interior design and architecture makes it a social 

means of communication which plays a main role in shaping the 

environment visual arts and cultural community. 

� Highlighting the philosophical and environmental dimensions of the 

Prizes of the Arab Towns Organization and the Aga Khan 

Architecture. 

The research follows historical and analytical approach in monitoring 

some of the different architectural models with an explanation of the 

characteristics, The search follows the descriptive approach in his 

presentation of the trends between the different intellectual tradition and 

contemporary design to achieve the substance of Islamic thought in the 

context of a modern and in several points can be summarized as follows: 

1. Concept of Environment 

1/1 Sustainable Environment & Islamic Concept 

1/2 The Influence of Environment on Design 

2. Contemporary Design Thought 

2/1 Environmental Pollution& Inner Space 

2/2 Pollution of The Optical Environment 

2/3 Effective Elements in Optical Environment 

3. The concepts of sustainability and green buildings 

4. Design & Islamic Environment 

5. Experiences of the Arab Towns Organization and the Aga Khan 

Architecture  
 

 

  في عالم متغير ة اإلسالميةالبيئو  التصميم
  لتجربتا منظمة المدن العربية واألغا خان للعمارة دراسة

  عماد عبد الرحمن حماد /  د.م.أ
   ) شعبة العمارة الداخلية ( أستاذ مساعد بقسم الديكور 
  جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة 

 

  :تمهيد 
ة وبــين المشــاعر الوجدانيــة أي بــين منطــق البنــاء ومنطــق الحيــاة لكــل بــين الحقــائق الماديــ يجمــع التصــميم

ولكـل حضــارة مــن الحضــارات أسـلوب خــاص فــي الحيـاة، وعــادات وتقاليــد جماعيــة .. عصـر مــن العصــور
تكونـــت نتيجـــة للظـــروف والمـــؤثرات، فجعلـــت لهـــذا العصـــر أو للحضـــارة صـــفات، وأعطـــت لعمارتـــه شـــكًال 

ة والتي نشأت وتكونـت علـى مـر األزمـان، ألنهـا نمـت نتيجـة تجـارب، يميزها عن غيرها من عصور مختلف
  . وتبلورت على األشكال التي هي عليها اآلن

توافـق مـع العقيـدة والمسـتلزمات والـروابط االجتماعيـة والضـوابط الشـرعية يكفـن هندسـي البـد وان تصـميم وال
تنظيمــي وأمــاكن النفــع العــام  لهــم عظــيم فــالفن المعمــاري والنســق ال، والــدواعي الفطريــة المرافقــة لهــذا الفــن
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األثــر فــي بنــاء العالقــات اإلنســانية ومتانــة النســيج االجتمــاعي وٕاشــاعة التوحــد وتعميــق األصــول النفســية 
للتكامل االجتماعي مثل التعاون والتراحم وحسن التجاور واإلحسان وما إلى ذلك تلـك المعـاني التـي تبناهـا 

مدينـة الحديثــة رانـه فـي حــين اختفـت وماتـت هـذه المعــاني فـي عمـران الالفكـر اإلسـالمي منـذ نشــأته فـي عم
 .ذات التوجه الغربي

  

  :مقدمة ال
إن العمران البشـري بـالمفهوم العقلـي يشـمل النشـاط اإلنسـاني فـي كافـة المجـاالت الماديـة والفكريـة والثقافيـة 

، والــذي يعنــي عنــد Civilizationعلــي حــد الســواء وهــذا المعنــي أيضــًا يــرادف مفهــوم ومــدلول الحضــارة 
فالثقافــة باعتبارهــا اإلنتــاج الفكــري   Civilوالمدنيــة   Cultureبعــض العلمــاء اجتمــاع عنصــري الثقافــة 

والروحي أي االرتقـاء بخصـائص اإلنسـان والمدنيـة باعتبارهـا اإلنتـاج المـادي الـذي يعنـي االرتقـاء واإلبـداع 
Creation  تعنــي عــالم األفكــار ومــا يقــع فــي إطارهــا والمدنيــة التــي ، وان شــئنا قلنــا اجتمــاع الثقافــة التــي

  .تعني عالم األشياء وبذلك تكون الحضارة هي العمران بشكل عام
لتحقيقها أي أمة من أجل إبراز  وأصبح تجسيد الرموز الثقافية هدفا ضمن األهداف الرئيسية التي تسعى

أتي في مقدمة لتصميم يالفكر والمادة فاتشمل  وٕاذا كانت الثقافة. .األممخصائصها الفريدة عن باقي 
قدرة على تجسيد قضايا فكرية واجتماعية مهمة ممثلة في الشكل  المعالم الثقافية والمادية التي تحمل

بارزًا في الوصول إلى هوية معمارية محددة تعكس الواقع الثقافي، وذلك الن  المعماري الذي يلعب دوًرا
رموز  تقرأها عين اإلنسان فيترجمها العقل على شكل رسائل تشير إلىعبارة عن تكوينات بصرية  العمارة

ال يقبل التعريف وذلك الن كل تعريف هو  ثقافية قد تكون تاريخية أو معاصرة على أن الهوية مفهوم
يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في مختلف  وجودي (*)هوية بحد ذاته فالهوية مفهوم انطولوجي

من العمومية والتجريد تفوق كل المفاهيم األخرى المتجانسة  وهو يتمتع بدرجة عاليةالمقوالت المعرفية 
الذي يجعلنا نثير حولها الكثير من األسئلة  والمقابلة له فالعمارة اإلسالمية ليست ككل الطرز األمر

تشافات خالل العقود القليلة الماضية لتشكيل بعض من االك الملحة للبحث الدائم عن الهوية التراثية
  . المهمة حول ثقافتنا

                                                 
(*)  �� ������ 	
� logieو���� ا���د، و ���ontoد ����� ا������� إ� أ��ورد ھ"ا ا!���� أول ��ة . أي ا

وأول �� ا�3415, ھ� (��12)�ن /�ن . Rudolf Goclenius، /� ا.���س ا"ي أ-, رودو+ *�(�)�)�س 1613&�م
  +أو &�� ا���د، أ;Ontology  :;�<� 3وا������)6 . &��ا��ً hristian Von Wolff )1679 -1754( .67�18وو

� ا"ي �3رس ا���4
6، و�ُ��� ����7ر ا���6 ا�1  ���د7"ا�,، ا ���دا-�2-6، وھ� ا7!� ھ� ����د، �12.?ً &� أ<�8, ا
2.7� �� أ�2Aم ا���د، ا�ا�@ و B14� C�ھ�Dوا��ض، 7	 ��!� &�� �!)H ا!���دات �� ;): ھ� ("F، وE7"ا  ا

/M2� �E �� ا�1��-�ت ا�8)6 ا���met physique . �/ 6(��L1دل �!)�K(/�1.� أو �� 3�7 ا�>)�6  ���دا!��� /Jن &�� ا
6��N� � ;�ل أ&� �Aا�)� ا �N��6و(�ن أر��5، أول �� أدP	 ����E-ً &� ھ"ه ا. &��6 ���دا�� ���دا�E7 ��& �1 ا

»  .»7!� ھ� ����د ���د&�� ا
 =http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func: را�� ������     

display_term&id=1256  
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 ماوعنـد، على مـر العصـور المتالحقـةوظلت العمارة في نهضة وتطور مواكبة للمتغيرات الوظيفية والبيئية 
، تـارة بفـرض الوصــاية وتـارة أخــري باالسـتعمار، ممــا كـان لــه مــدننابـدأ الزحـف الثقــافي الغربـي يتغلغــل فـي 

والعمـــارة كغيرهـــا مـــن مجـــاالت الفنـــون تعرضـــت لموجـــات أثـــر كبيـــر علـــى موروثنـــا الحضـــاري والعمرانـــي، 
وبعـــد فتـــرة مـــن التغلغـــل الغربـــي فـــي ثقافتنـــا العربيـــة ظهـــرت إشـــكالية  متالحقـــة مـــن الغـــزو الثقـــافي الغربـــي

األصالة والمعاصرة كإشكالية فكرية عامة، تعددت حولها آراء المفكرين واألدباء العـرب، وكـذلك تعـدد آراء 
بــين مؤيــد ومعــارض ومــتحفظ بينهمــا، فكثــر النقــاش والجــدل حــول مفهــوم األصــالة  المعمــاريين واتجاهــاتهم

وهكـــذا اختلطـــت المفـــاهيم كمـــا اختلطـــت المـــدارس . والمعاصـــرة وماهيـــة عمـــران مـــدننا العربيـــة المعاصـــرة 
الفكريـــة األمـــر الـــذي أنعكـــس بالتـــالي علـــى النتـــاج المعمـــاري الـــذي حـــول مـــدننا إلـــي مهرجـــان مـــن الطـــرز 

االتجاهــــات العمرانيــــة المختلفــــة، وبــــذلك فقـــدت المدينــــة العربيــــة هويتهــــا الحضــــارية وشخصــــيتها واأللـــوان و 
 .العمرانية

  

  :مدخل إلي البحث 
كانــت إحــدى أهــم المبــادئ التــي تأســس عليهــا الفكــر المعمــاري والتصــميمي فــي بدايــة القــرن العشــرين هــي 

وٕاذا كــان هــذا المبــدأ قــد أفــاد التقــدم   .لــوجيواالســتفادة مــن التقــدم العلمــي والتكنو .. قطــع الصــلة بالماضــي
، نجـد مـن السـلبيات الواضـح وبالرغم من إيجابيات هذا الفكر وهذا التقـدم التكنولـوجي التصميمي في وقته،
فـي كثيـر ممـا يتصـل  اآلن مـن معضـلة التكنولوجيـا التـي تهـدد اإلنسـان بـالتلوث عليـهما أدى إلى ما نحن 

لــذا كانــت الـــدعوة ملحــة لمواجهــة هــذا التحــول فــي البيئــة الفراغيـــة  .اصــةبحياتنــا بشــكل عــام والتصــميم خ
وحـــث المصـــممين علـــى إنتـــاج أعمـــال تصـــميمية معاصـــرة  ،نحـــو إيقـــاظ الـــوعي الثقـــافي والفنـــي والبصـــرية

وتوزيـع  وذلك من خالل استخدام مـواد البنـاء المالئمـة للبيئـة، واالهتمـام بالحـدائق والتشـجير ديقة للبيئةوص
فلســفة اســتخدام األلــوان ونظــم الــتحكم فــي البيئــة الداخليــة مــن خــالل التصــميم اآلمــن للمبــاني، و و  اتالنباتــ

، مـــع اســـتخدام التصـــميم يب التغذيـــة بالميـــاه والصـــرف الصـــحياإلضـــاءة والصـــوت وتكييـــف الهـــواء وأســـال
ــــ) فكــــرة الربــــع اإلســــالمي(المتضــــام للمــــدن للتقليــــل مــــن مســــافات الحركــــة واالنتقــــال ورش وعــــزل أمــــاكن ال

والصــناعات بعيــدًا عــن األمــاكن الســكنية إضــافة إلــى مراعــاة اتجــاه الريــاح الســائدة بالنســبة للمبــاني خاصــة 
تـتالءم لكـي .. السكنية إلي جانب توافق المباني مع العادات والتقاليد وطابع المدينة ومدى االرتباط بالبيئـة

 .مع الوسائل والتقنيات المعاصرةوصهر األصالة البيئية والثقافية  وتتفق مع بيئتنا وعقائدنا
  

  : هدف البحث 
لمــا فقــدت المدينــة العربيــة هويتهــا الحضــارية وشخصــيتها العمرانيــة نتيجــة للغــزو الثقــافي الغربــي وتعــددت 

تلــــك االتجاهــــات الفكريــــة مــــن خــــالل  نــــافتناولبــــين األصــــالة والمعاصــــرة االتجاهــــات الفكريــــة والتصــــميمية 
ان مـــدي قـــدرة تلـــك االتجاهـــات فـــي صـــياغة ذلـــك المضـــمون فـــي إطـــار مضـــمون الفكـــر اإلســـالمي الســـتبي
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وكـذلك قـدرة  .عصري للحفاظ على الميراث الحضاري بدال من زيادة تغلغل الثقافات الغربية في مجتمعاتنـا
وقـد أرتكـز  .مصمم المعاصر في صياغة ذلـك المضـمون فـي إطـار عصـري مواكـب للتكنولوجيـا الحديثـةال

  :أساسية هي  أهدافالبحث على أربع 
 .ةتلفة تحقق فيها التوافق مع البيئرصد التجربة التصميمية في بيئات متنوعة وعصور مخ �

ــــة المســــتدامة والمفهــــوم اإلســــالمي أن  � ــــاء العمــــل بضــــمان البيئ ــــه محــــاور بن ــــوم علي مــــنهج تنظيمــــي تق
 .التصميمي

ــداخلي بالعمــارة يجعلــه وســيلة اتصــال اجتماعيــة تلعــب دوراً أن  � فــي تشــكيل  أساســياً  ارتبــاط التصــميم ال
 .البيئة البصرية الفنية والثقافية للمجتمع

 .ة لجائزتي منظمة المدن العربية واألغا خان للعمارةء على األبعاد الفلسفية والبيئيإلقاء الضو  �
 

        :البحثمنهج 
مـــع شـــرح المختلفـــة النمـــاذج المعماريـــة بعـــض التـــاريخي وذلـــك فـــي رصـــد التحليلـــي ذ البحـــث المـــنهج  يتخـــ

الفكريـــة المختلفــة بـــين األصـــالة  لالتجاهـــاتكمـــا يتبــع البحـــث المـــنهج الوصــفي فـــي عرضــه . هاخصائصــل
نوجزهـا  نقـاطق مضمون الفكـر اإلسـالمي فـي إطـار عصـري وذلـك فـي عـدة يحقلت التصميموالمعاصرة في 

 :اآلتي في
  

  Concept  of  Environmentمفهوم البيئة   -1
 Sustainable Environment & Islamic Conceptإلسالمي البيئة المستدامة والمفهوم ا 1/1

  The Influence of Environment on Design  تأثير البيئة على التصميم   1/2
  

  Contemporary Design Thought  الفكر التصميمي المعاصر -2

   Environmental Pollution& Inner Spaceالتلوث البيئي والفراغ الداخلي 2/1
   Pollution of The Optical Environmentث البيئة البصريةتلو  2/2
 Effective Elements in Optical Environmentالعناصر المؤثرة في التلوث البصري  2/3
  

  :مفاهيم االستدامة والعمارة الخضراء -3
   Design & Islamic Environmentالتصميم والبيئة اإلسالمية -4
 :بية واألغا خان للعمارةتجربتا منظمة المدن العر  -5

وٕاذا كان كل من العمل التصـميمي والمعمـاري والفنـي ال يسـتطيع أن ينعـزل أيـا مـنهم عـن المجتمـع       
والمحـيط    Environmental Contextفيجب أن يؤخذ في االعتبار المحـيط البيئـي.. الذي نعيش فيه 

  .واألسلوب والنظرية .. تحوي اللغة التي .. عند الممارسة التصميمية  optical Contextالبصر 
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  Concept  of  Environmentمفهوم البيئة   -1

بمعنى   والبيئة والمباءه ..وتبوء أي نزل وأقام) باء (والفعل )  بوأ (يعود إلى .. البيئة في اللغة العربية 
في  Environment والبيئة )1(.}وئـَنـُهم مَن اْلَجنِة ُغَرفاً َوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَنُبَـ {: قال تعالى المنزل والنزل

تعني مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة اإلنسان .. المعاجم اإلنجليزية 
فيعرف بأنه الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه  Ecology أما علم البيئة الحديث )2(.والكائنات

المناخية و الثقافية و  وهناك تخصصات في علوم  البيئة مثل البيئة الوراثية والجتماعية (*).ناإلنسا
نستطيع إيجاز  وبالنسبة للتصميم بشموله العام المعماري والفني )¹ (.إلخ..البشريةو البحرية و الحضرية و 

عضوية تجمع بين مفهوم عملية التصميم في أنها عملية إيجاد بيئة متوازنة من خالل رؤية تشكيلية 
  (**).)البيئة الطبيعية ،البيئة المصنوعة، البيئة اإلنسانية :(البيئات الثالث

  

 Sustainable Environment & Islamic Concept البيئة المستدامة والمفهوم اإلسالمي 1/1

 عد المكاني فقطحيث لم تقتصر نظرة اإلسالم للبيئة على الب )4( يتميز اإلسالم برؤية عميقة وشاملة للبيئة

 3(}ُقْل ِسيُروا ِفي اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلق{لبعد الزماني، في قوله جل شأنه بل شملت أيضًا ا ..
ويحفل )

حيث نظمها الخالق سبحانه ووضع لها النواميس  (***)القرآن الكريم بالعديد من اآليات المرتبطة بالبيئة،
فكل شيء خلق بمقدار له دور  )5( } ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ { لبيئي مصداقًا لقوله التي تكفل حفظ التوازن ا

 Sustainableمحدد ومرسوم بدقة وتوافق وانسجام وحكمة تؤكد مفهوم البيئة المستدامة 

Environment باعتباره وقد نبهنا اإلسالم باستثمار الوقت والعمر .  وتكاملها مع المفهوم اإلسالمي
من منطلق أنه نعمة (****)  Environmental Systemبعدًا زمنيًا هامًا في التعامل مع النظام البيئي

                                                 
�  �5رة ) 1(A8>�ت ، آ�6 ر��  . ٥٨ا

)2 ( �.-  1. ، ص. م18�1993>6 أ�7 5)��، ا.�ھ�ة، " � ا����ث  ������� و�����ھ� و������� � -ا���� " �T!3 &>3 ا.�در أ

  .قد أوجز مفهوم البيئة بأنها كل شيء يحيط باإلنسان 1972في مؤتمر البيئة البشرية الذي عقد في استوكهلم عام  )*(

  . 11. م ، ص1997، دار ا
�	�رف، ا
��ھرة، ���17و�� ����ك، ا
	دد "  ا���رة وا�����" ��ن ���� ) 3(
 

*)(* �2� إ.�� HA�!3D7 :,��T<Y5 Mر ��7 إ��Xح أن ا>)6V ا!T)�6 أو ا�Y4
�H ا �� �1�  ا>)6V ا�>)�)6  ا�Yو�� .. 	!YZو�
�Y/ا�[D، و��Y وراء ھY"ا ��Y ا�Y8ن اY(<8� Y��D�7, وأ7�ا�Y, ا-�6Y(8.. وا�YD ا!��Y7 \(YTرض .. (	 �� �.H &�� ا��2 ا

 6&���!
�H ا^ –وا>)6V ا �� �1و�!YZ	 ��YA �Yم Y(!�� �Y� ,Y7� .. و���>�6 17-�&	 ا^��2ن �HY ا>)6YV ا�>)�)6Y . ��2ن ا
� ا^��Y2ن �7�Y(Tة &�Y� ھY"ه ا�رض��( 6��3!� و��!)� (	 �� ��81ن ��, ا(Nء و���Z6  وإ�(��Y2�^6 اYV(<اB1Y4� �Y1  –وا

  .7"ا�)6 ا^��2ن
 

)4 ( �.-  . 25، 19. ا!��H اM7�2 ، ص"  �ھ� و������� �� ا����ث������� و���� -ا���� " �T!3 &>3 ا.�در أ
���وت �ورة )5(	
  .20 ر!م آ�� ، ا

  

(***)�، 22:19، اYYYYDT�11:6: ، ق11،12،22،60،211،ا>.YYYY�ة��YYYY�101_(:آ�    �ت ��(�)    � '����    � &    % ا�$    �آن ا�!    ��
، ا�&YY�اف 3YYg�32،64،96ة، ا!88، ا�!YY	 2f�YY�/ ،10، ا-��YYAن3، ا�YY?ق 10، .!�YYنYY& ،32:24>_32:27ا��ز&�YYت

56 ،74 ،85،103 �D- ).69، 68، ا�ا6�A 99، ا����م 14، ا�T	 9، /�ط�  41، ا�وم12:9، ا

� �5رة ) 6(Aآ�6 ر ، �!. . ٤٩ا

  

  

(****) %�Y&�-1	 q�<Y7 �EYX�7 .. و*)Y� �Y8� �Y/ 6Y(;ن ��Y)� .. ھ� و;3ة �Y81� 6���81� 6(V(7ن ��Y�g�) �Yت ;6Y( : ا�-,�م ا���
�N� M/ةو�Y(T!1Y21� �Y/ أداء دورھ�Y/ �Y إ&�6Y ا 6Y(6 ذا�Y(8(و��1ازن /� د���� M(Aم د. �Y� �YV(<) 1: (و��Y81ن ا��YNم ا
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وٕاذا كانت رسالة اإلنسان  .كبرى لإلنسان ودعانا إلى النظر والتأمل في مكونات البيئة وسائر المخلوقات
ا المفهوم من خالل دورهم الريادي فإن رسالة المصمم تأتي لصهر وبلورة هذ. متمثلة في تعمير األرض

وتطويع إبداعاتهم التصميمية ومالمتها لتناسب اإلنسان .. في مختلف جوانب التعمير والبناء والتشكيل
  .وبيئته

  

  The Influence of Environment on Design    لبيئة على التصميمتأثير ا 1/2
ة مـن األمـم بـل وفـى كـل إقلـيم عـن اآلخـر تبعـًا اختلفت الفنون والعمـارة فـي الحضـارات القديمـة فـي كـل أمـ

وأدى ذلك بالتفاعل مع .. واألديان والثقافات لالختالف بين األجناس في الشكل والمالمح والسلوك واللغات
وٕاذا كانــت  ) 1،2،3،4شــكل.(والفكــر التصــميمي علــى مــر العصــور.. البيئــة إلــى تعــدد األســاليب الفنيــة 

  Geographicalلبيئـة الخارجيـة لإلنسـان مـن خـالل العوامـل الجغرافيـة العوامـل الطبيعيـة تشـكل إطـار ا
ممـا (****)وهـي ذات ظـروف متنوعـة مـن مكـان آلخـر Climatic والمناخيـة Geological والجيولوجيـة

دعــي المصــمم إلــي  معالجــة هــذه الظــروف واالســتفادة مــن معطيــات المكــان بمــا يــتالئم ويتفــق مــع حيــاة 
فـي بـدايتها عنـدما كانـت أشـكالها  أصـول عضـوية للفـن والعمـارة فـي مصـر القديمـةكـان .. فمـثالً . اإلنسـان

وناتجة عن طريـق البنـاء بهـا، حيـث كانـت البدايـة بـالبوص واألعـواد وسـعف .. متكاملة مع طبيعة موادها 
ــالطين، ورغــم أنهــا أعمــال بدائيــة ومتواضــعة  إال أنهــا كانــت حلــوًال صــحيحة ومالئمــة .. النخيــل المكســو ب

  .ءمه دقيقة لكل ظروفها ومسبباتها ومتوطنة ومتأصلة في بيئتهامال
وأحــتفظ المصــريون القــدماء بأشــكال المبــاني كمــا هــي، فنحــت المعمــاريون أعمــدة مــن الجرانيــت قلــدوا بهــا 

وبنــوا الحــوائط الحجريــة بكرانيشــها المعروفــة  )1(شــكل حــزم البــوص بمــا فيهــا مــن تقــوس الحــزم تحــت الثقــل
والتي تـدل علـى األصـل النبـاتي إضـافة .. ط التي كانت أصًال من سعف النخيل والطينبنفس شكل الحوائ

إلى االستفادة من معطيات البيئة في استخدام المـواد وعمـل أسـقف مسـتوية لنـدرة األمطـار واعتـدال المنـاخ 
 .نوكذلك نحت المعابد والمقابر في الجبال، وقد ظلت أساليب البناء ثابتة لم تتغير آلالف السني

  
  
  
  
 

                                                                                                                                  
6(T
� *)� ا���
� اT)6 ا!�D�)2 (6D1!�&6 ا���
� اT)6 ا!D�)3 (68�E12!�&6 ا����D�)4 ( 6Y&�!D!�&6 ا

6��T!
� اT)6 ا��� ا

ھ"ا �s^�7/6 إ� ��ا�@ /� ا��� .. ا��3)6 وا1�C!�&)6 وا�1ر�4)6.. 6 وا!�E�� 6(�3إ� ���@ ا��ا�	 ا^���2) (****)
 ���� �t� ,(�(& @�� �E�X	 ا!�!�E �� ا�ھ!)�D�  �!� 6	 ا :�3T��81��)�  Scienceا Technologyوا

  .Economyوا��1ACد 

��>�&6"  0,���ت ا�.��رة ا�.����" &�/�ن ���5 )1( H/�� ة، دار�ھ�.  209. م ، ص1977، ط>���u 6)6، ا
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  ويوضح العمارة اإلسالمية والقدرة على التأقلم مع البيئة (*)تركيا  –جامع السليمانية ) 1شكل ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وتأثير األرض الجبلية، والبيئة الطبيعية على التصميم  -العمارة اإلغريقية  (**)معبد البارثنون ) 2شكل ( 
 

  

  
  
  
  
  

                                                 
(*)  6Y���� +Y�P 	Y� �Y�& HY.6 و�Y(��!t�� ا�ول �Y5v_ ا^�>�اط�ر�6Y ا(�Y5 ,Y7 �Y/ود ،�����Y.3E& �/ ��7 ا���2ن �5)!�ن ا

�43Yة وY, أر7�Y�� 6Y�7� و��>HY�A fY ا!��Y� ا!� �Y� ,Yg��7 �Y/ 6�!�1Y2��Y�ة واY�KD�ة ا��15>�ل و�� ا�uwر ا^Y5?�)6 ا
��7)6 وا)!�، و7, ز�Pرف ����6 و(�7�1ت �7ا6�5 أ<E� ا��4ط)� و4s 6<18� ,7!6 و�3ر65 و�Z12-�ا.   

 http://top.trytop.com/thread.html ������ را��     

(**)  3Y�7 �Y�& _8(Y�1�7 6<YXھ �Y� 3!1Y5ا q(Y7م أ�YP1)��، وھ� ر�<� ��Y أ�Y�(u 18<)3 ا>�رu)��ن (�)ً� �� ا��Pم اY) . 	8Y>و
-tYY7 6<�YY�� �YY� 6YY?ث ط>.�YYت .م18م وار�-�&YY, 34م و&��1YY2� 3YY<�!72 ,YYs)	، و�>�xYY ط�YY, اv� 3ةYY&�A �YY�& م�YY.و�

�7!�>6Y/�) �Y� 3 ا�YEDت . �31ر�6 و/� و5\ أ�E&?s ا�1-�خ �!�H!D� H ا!)�ه، و���3 �!�>3 37رج �5�1\ �.1�3, \(T�
6 &�� أ&!3ة، &3دھ� /� (	 ��Y ا�Yا�1E)� ا����!T� 6Aأرو �(<��YD�)6Y وا�Y2� 6Y(-�4وي ��3Y& +Yد ا�&!3Yة /�Y أ;3Y ا

&!�Yداً، وا!�>�Y!� 3Yذج �!��3Y7 ا!�Tط3Y!&��7 6Yة، و�>�xY ار�-�Yع  �X�17/� إ)�E &!�داً وا;3اً، وا�&!3ة ا3Y& 6(<��Dدھ� 
+ 20م، و(	 &!�د �.2� إ�  10,45ا�!�د LY1و� ،�Y�&ا� �Y)� ��D/�، �>3أ ��Y ا�Y5-	 إ�A�> ى�2�  �Y� د�Y!�-10ا

13  �YY/ ,Y�(T� xYY�<� :Y(; ،�YY�&ا� �Y6Y��A ا��Y5ا�)� 6��Y/ 6YY<)ق �EYYX�7 اq�<Y وY�A� ا�!�YYد ��YY� BA�Y�1 ا�Y5-	 إ
م، و/� و5\ (	 &!�د ا�1-�خ 27)\، ا]��6 ��, إ
?ح اL�4 ا>��ي ا"ي ��D	 ا�!�Yد �>3Yو �Y/ �-(�Ys  3,39ا�&�� 

 http://wikimapia.org:  را�� ������. و�5, /)!� � ��(��P fط, �12.)!6
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بالد ما بين النهرين، وأسلوب تناول الزيقورات للتغلب على مشاكل السيول  (***)مدينة أور) 3شكل (  
  والفيضانات  

  
  
  
  
  
  
  

  

(****)معبد الكرنك ) 4شكل ( 
مارة المصرية القديمة، الع 

  العضوية، واالرتباط بالبيئة النباتية  واألصول 
  

  
  
  
  
  

       
كان الجتيـاح السـيول والفيضـانات سـببًا فـي دفـع المعمـاري والمصـمم لبنـاء  وفي عمارة بالد ما بين النهرين

والمعابـد، كـذلك اسـتخدم الطـوب  (*)المنشآت والمدن على ربوات صـناعية بجانـب أسـلوب تنـاول الزيقــورات

                                                 
!�E ز�Aرة أور وf(7 ا�>� إ7�اھ)� &�), ا2?م /� ا�fYA ) أور(���د �6��3  (***)��� �ا�u��6 إ� ا�XTرة ا��2��6 و�� أھ

uا� HA�1� ي"� ا�u��6 واXT���E(/ 6 3�7 ا��V15ف &!�)�Yت اY(.�1@ اY�� fY-A�� �Y1" ا��!���ن ا��tر &�� ا!3�K �� ا
�s�! .15)�)�ت ا.�ن ا

Y"ا ا!!)Kة /�8ن (	 �� ا��A��� &?��ت  (****) ,-�Y5 �Y& KY(!1( 6Y&رو �Yt)3ه ا�Y<�� 	Y�� ول�T� �(<A��1!F �� ا!��ك ا
 �ّY-f ���37 ا8��F إ� د)	 Y��)	 و�YEN� 6�(8YZ� ��ا;Y	 ���Yر ا�Tي��Y�!�3�  اY.. ا!�!�ر�6Y ا-�&��)6Y وا6Y53�Eا

 /http://ar.wikipedia.org/wiki:  را��

و ھ� &>�Yرة &3Y7��� �Y �3ر��Y�� �Y/ �Y�<� fY��) 6YطM ا�ا/��3Y ا-Y�ات و ) ا�ھ�ام ا�ا/6�3 ( ا�AKرة و�!��E زAّ�رات  (*) 
 �Y� 	Y) �/ 6اقد���Y�) &�Y� �Y4/ري و 7�و�KYي(  إY7?ا�Y2ري EY5  6Y��3� �(Y7	 ا]�Yبو�!�Y8 رؤ��Y5  �Y/ �YE1ر��و ا

  .ا>)��K)6-ا�E)�)6 ا/��)� اuC��, و

 /http://www.marefa.org/index.php :را��       
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ســتخدمت األفنيــة المكشــوفة النــي والمحــروق والمــزجج بشــكل أساســي فــي البنــاء كمــادة متــوفرة فــي البيئــة وا
  .التي تحيط بها الصاالت للمعالجة المناخية بسبب الحرارة والرطوبة 

كانت لألرض الجبلية الوعرة تأثير على مباني اإلغريق لوفرة األحجار وأجود أنواع  وفي العمارة اإلغريقية
فكان هناك تصور كلي  أما في الحضارة اإلسالمية. اروكذلك عمل أسقف مائلة لغزارة األمط.. الرخام
ُهَو اَألوُل َواآلِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء {للزمان والمكان مرتبط بإدراك اهللا سبحانه وتعالي.. للوجود

فالعمارة والفنون .. هذا التصور المطلق امتزج في ضمير المصمم المسلم فيما يحيط به  )1(}َعِليمٌ 
حفزت المصممين من أجل التطور والرقى، وعندما نتتبع  وعاطفية وروحية ا دوافع دينيةاإلسالمية كان له

اإلنجازات الفنية والمعمارية نشاهد نتائج إحساسهم وفهمهم المتزايد لحقائق المواد والبناء وقدرتهم على 
ألساليب المعمارية لظروف المناطق والبيئات المختلفة في العالم اإلسالمي الممتد، ولم تكن ا (**)التأقلم

  .ذات طراز واحد  بل اختلفت وتميزت في كل إقليم على مدى العصور المختلفة
أنعكــس هــذا علــى المســكن .. كــذلك حبــب اإلســالم الحجــاب بمــا فيــه مــن هويــة ذاتيــة وخصوصــية دينيــة 

ب معمارية بأسالي فكانت معالجة الفراغ الداخلي) Court yard الفناء( اإلسالمي الذي يفتح على الداخل 
والخضـرة والمـاء  مـن حيـث تحقيـق الظـل وشـبه الظـل Outer Space وفنيـة تختلـف عـن الفـراغ الخـارجي

وعوامــل البيئــة والحيــاة االجتماعيــة  هــذا إلــى جانــب مراعــاة الظــروف المناخيــة (***).وتحقيــق الخصوصــية
معماري المسلم وشـملت كـل وقد تميزت إبداعات المصمم وال (****).والتكامل بين المبنى وعناصر الطبيعة

أنــه يكفــي لنــا  (*****)"غوســتاف لوبــون" ويقــول .أنــواع الفنــون والعمــارة بــالتطور واالبتكــار فــي وحــدة واحــدة
محبـرة أو خنجـر أو مغلـف مصـحف لكـي .. رؤية أي أثر من آثار الحضارة اإلسـالمية كقصـر أو مسـجد 

.التها واضحة تماماً نتأكد أن هذه اإلبداعات الفنية تحمل طابعًا موحدًا وأص
)2( 

  

  Contemporary Design Thought  الفكر التصميمي المعاصر -2

                                                 
  . �53رة ا3�3T، آ�6 ) 1(

(**) �� ا"ي �H<� ,(/ LZ ا(�A^ري ا^5?�� ا�!�!��Y5 6Y�"V� F�اء وY7�ج Y7�7	 H7� .. ا"وا�!�Yرة اA�D�Y2)6 وط�t� .. H7�Yل 
3�E .7?د ا1�(�12ن �Z�^�7ء �7DT� ا!��Dر وأ��Xً ا�15>�ط إ<�8ل �>�ت ا�>�ر /� ��A 6�"V@ ���ر �7

!�1Y2!�� ا (***) 6(Y
��4-�ا*�Yت ا3اY�P 6Y(�P+ ا-�YT1ت �!Y�& :Y�<� �Y� اT��6Y �ھY	 اf�3415 ا!Z�3Y()L� �Y/ 6(7 ا
 f(<��Xء .. Ventilationو�M(.T ا6��E1 .. ا �N1�! .Distribution of Lightوا�1ز�H ا

(****)  �Y/ 6Y(g�!� ا!�!�ري وا3ا��P وذF �7!	 ا��ا/)� وا>Y�ك ا(!�1أھ1� أ��Xً ا!�2!�ن �7!�ء (���� �� &��
� ا
�7�!�Yرة Landscapeل وا.��ر �T!��6 �� ا���67 و���)+ ا�D إ�s/6 إ� �Kج ا!�N� ا�>)��Y ا!��ز .. �Y!)

6���<� وا!6�1 ا�!D�2� إ;�5�2 ��7�ان وإدراك �E1!(A /� إ;3اث اuL1)� ا! .(�ن �-��ن ا
�7�YXTرة اYZ�/ 6(A���Y2 و�vYرخ ط>)Y@) 1931 د�2!>� 13 - 1841 ���� 7(*��15ف ��7ن (*****) �Y�& . �EY>أ �Y�

/�YY  ا�YY�ب;�YYXرة "و" ا�YYXTرة ا!�YY��6"و" �YY71884ر�_ "و" ;�YYXرات ا3YY�E"و" ;�YYXرة ا�YY�ب: "آ�YYuره
_� �Y2� �1Y5�*ف . وھ� أ;3 أ<E� /?5-6 ا]�ب وأ;3 ا"�� أ��-�ا ا��6 ا��6Y(7 وا�YXTرة ا^Y5?�)6". ا��3Y

�PLY� �Y� ,Y(/ �YT� �� Fv� �E� ��&.�Y8ر�P أورو�7 ا"�� إ��8ار /X	 ا^5?م &�� ا]�ب و3A �5&3ھ� &�� ذ 
� ���3Y� �Yا Yھ �(!�Y2!� ا^5?�� و�>�;t, ا1�C!�&)6 إY� أن ا��*��15ف را&� ھ"ا ا�TDد وھ�3, ر;?�, /� ا

�أورو�7 ,Y�3<� 3ه وأنYA�� �� �<ھ"
�Yر�, ا6Y(.(.T، /�أى أن �>�: &�� ا��ب ا �Y/ ��Y� . رة�YX; ب�Y1) +Yأ

� ;�Xر��� و�uL)�ھ� /� ����ا��ب /�Dء �����ً ��  .وأ5>�ب &�E1!N وا���Tط�E دو��1وA �/ :T7)�م  ا

 /http://ar.wikipedia.org/wiki :را��           
  482. م ، ص1976&�دل ز&)1� ، دار إ;)�ء ا18@ ا��7)6، ا.�ھ�ة ، : ���!6 "  ���رة ا�.�ب" *��15ف ��7ن ) 2(
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كان المصمم فـي العصـور القديمـة يجمـع بـين أكثـر مـن تخصـص وموهبـة فـي آن واحـد، فنـرى أن المفكـر 
والمثــّال والمصــور والمعمــاري ممكــن أن تتمثــل فــي شخصــية واحــدة وٕانســان واحــد، وبتطــور الحيــاة وظهــور 

ـــــوع وتعـــــدد احتياجـــــات العصـــــر، دعـــــت الحاجـــــة لإللمـــــام اال ـــــوجي وتن كتشـــــافات المتتابعـــــة والتقـــــدم التكنول
بالتخصص الدقيق في الفكر التصميمي، ففي منتصف القرن الثامن عشـر ظهـرت مجموعـة مـن المـدارس 

ات الهندســـية كـــان مـــن مهامهـــا تعلـــيم البنـــاء والطـــرق والكبـــاري والهندســـة العســـكرية، ثـــم تبلـــورت التخصصـــ
المرتبطة بالفكر التصميمي والمعماري في نهاية القرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين، فكـان تخطـيط 

والتصـميم الـداخلي، وغيـر ذلـك مـن التخصصـات التـي  وتنسيق المواقـع والعمارة والتصميم الحضري المدن 
أثــرت (*)تلفــة ومتتابعــةوقــد ظهــرت أســاليب ومــدارس مخ  )1(تــدخل فــي نطــاق التشــكيل والتصــميم والعمــارة

وفـي  )10،11، 9، 8، 7، 6شـكل () 2(.بشكل مباشر على االتجاه والفكر التصميمي المعمـاري والتشـكيلي
األخيـــرة دخـــل الفكـــر التصـــميمي مـــدخًال جديـــدًا مـــن خـــالل االتجاهـــات المختلفـــة لمـــدارس الحداثـــة األونـــة 

Modernism 
ـــا المتقدمـــة(**) ـــ.High technology والتكنولوجي ـــة، ث  Post م مـــا بعـــد الحداث

Modernism ويـــــأتي المصـــــمم والمعمـــــاري فرانـــــك جيـــــري ،F. Jhery )3(  ◌ٍويقـــــود االتجـــــاه النحتـــــٍي
Sculpture Form الذي نراه سائدا في العالم اآلن.(***)     

  

  
  

  

  
  

  

                                                 
)1(  6X��& د�!T� 3!T� "�  61. م ، ص1984ر ا!��رف، ا.�ھ�ة ، دا"   ()�ر ا�3!� ا��.��ري &% ا�$�ن ا�.���

-New ا8YYYZ1)�)6 ا3YYY�3Dة   .Constructivismا^�Cubism6(g�YYYZ ا6YYY(<(�81:أھ   � (�   8 ا��   �ارس وا56   ���4  (*)

Plasticism6Y�3��D1 Bauhaus �3ر6Y5 ا>�وھ�Yوس �Y��E-� Space-time Conceptت ا-Y�اغ واAbstract ��KY ا

  Organic Architecture ..6وا�Functionalism ��X ،ا�ظ)-)6


6، ا.�ھ�ة ، "  0,���ت ا�.��رة" &�/�ن ���5)2(�P 6�<ة ، طK(!1!  .43. م، ص625v�1966 ط>�&6 ا��ان ا

�7)Kم  ArchigramظE�ت �� P?ل ھ"ه ا!3ارس �D!�&6 اCر<)D�ام  (**)�Y1(! Metabolism/� ا�Y1�D�ا و�6Y&�!D ا


�ة /� ا)��7ن /E�� ً?8!� ��ى ر/q ا��!6D ا!6��3 ا��! 6(�T��ق ا- B�41Yا(8-1� LZ�� �/ �!�8, �-�دي �6�8YZ ا
 6YY�!E!��8��)�YY ا!<.1YY2	  �YY�obsolescence ا��KYYاء ا� HYY� +YY(81( �YY��Mega structureر �!�LYYZ ا�!YY?ق  -

�E�� ءK� �1ي �6��3 (���6 أوT�.  

(3) Moffett, Marian&Others, A World History of Architecture, Laurence King Publishing, 

London,2003, p. 560 . 

(***)  �1T�ھ� أ��5ب ��!�ري ��8ن /), ا�Y<& ���81رة &�Y (6Y�1 ��!�ر�1T� 6Y)6Y ذات  Sculpture Sque Formا8Z	 ا
�Y��(<�1� أ�Y4" اYu ن��Kن /�Y أواYg	 ا.Y�ن /�ا*�ت دا�P)6، أ�D, إ), ا!�!!�ن /� /1�ة ا>�روك وا!15� A��)� �� ا

 6Y2(�8E"ا ا�D�Cه /YZ� �Y�و&,  ��4Z�(�ر�7ز�), ��>)., ا "-� 3A3�3، وD
�ل إ� ا�� �1T�ا�Z��� ا8Z1)	 ا
وt� 3A	 ا8Z	 ��Y ا�Y4رج Y<�� 6�(-Y5� إ�Y> �Yط� ا���Yن ، و/6Y��E� �Y ا.Y�ن ا�YZ��� ��Y.د  Ron champرو��Zم 

� ا�����8 /�ا�Y(� FY�ي !�!و�Y-� �Y�<1_ ا�YD�Cه ، و&Y�ف ا!>�Y!& ,Y�L7 �Y	 ��Y1T ، و�YEN� ذF.Jehry  �Y/ FYا
� اwن��
6 /� ا��2ات ا�Z� ا�P)�ة ، وھ"ا ا�D�Cه 3g�5 /� ا�Pو&��, و�Z� . 

 )>	85(  

  ��(K ا!�v!�ات ا3و� ا)��7ن 

 1990- أر�� أ��2زا(� 
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       �Y�<!��ك ��+ ا�رض (-Y�اغ أ��Yم ا
+ ا�YYYYD�Cه �YYYYP F"YYYY7ره، و�YYYYE3ه وإظYYYY()L1
 �YYا�����YY8 ا!�YY�وف 1YY5�7]?ل ا�رض و
 3YYAو ، �(YY�-1�!(�YYن &��YY2; �YYب ��6T�YY ا
 6YYط�T� 6YY(1(ا��6 �(YYsأر �YY�& �YY�<!<YY)3 ا
 �(1�(�1YY2� �(1)�YY7 HYY� م�YYP�YY27)�ج ��YY ا

.  �(YY, أ��YYم ا>��YYء&���YY� �YY>� ا!)3YYان اYY"ي �

و�YYN	 �YY> �YY�<�D(YY5 6)�ام /�YY��(� �YYرك، 
 1954(ا"ي 
!!, ا-��ن �)_ /�ن درروه 

وا;3اً �� أ(t� ��ط�YTت ا�TY2ب ) 1958 –

3�YYYYوق  �YYY& رة�YYY<& �YYYYذاً، وھ�YYY-6 و�YYYAأ��
 �1YYY�� ن�YYY �YYY�& 	!1YYYZو� ،HYYYgرا ���YYYز�
D(5�ام �32Dاً /� ز��ج �Y�� �YZPن �Y�7ن 

�-P ��7. 

 (***)و�)_ /�ن درروه (**) �!�!�ر�)� /)�)@ ����2ن ) 1985(�>�� &!�رة 5)D�ام �7)���رك ) 6<8	( 
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(**)متحف جوجنهايم -االتجاه النحتي في التصميم )  8شكل( 

، (***)للمعمـاري فرانـك لويـد رايـت  ،1997
وكـان واضـًحا فـي التصـميم مـدي جـرأة  ، بل كان اختباًرا لعبقريـة مصـممه،وهو ال يمثل فقط تحفة معمارية

  المصمم وروح 

                                                 
�YY (�ر�7ز�)Charles-Edouard Jeanneret ( ,YY(<  �رل إدوار ���0��  :   (*) �YY5�7 وف�YY�! Le Corbusier) (6(ا

�Y!�7رة ا<E1Y� �Y2!7ھ!��, /Y2� �Y� �Y!� اwن  /���Y2،ي �� أ
Y	 2��5� ��!�ري) 1965 أ*�2_ 27 - 1887أ(7�1�
،6u3اTK1و�3Y ظY�وف ��)YZ)6 . أو ا���5ب ا3و� ا ,Y2-� س�ّY) 3YA�3: وYT� ا(!Y�1� 6Y��N�(�ن را3gاً /�Y ا3را�Y5ت ا

6YY!;دK!�8ّYY2ن ا!3YYن ا 	YYX/د. أ�YY.& 6YY2!P ,YY1�E� f�YY
و��YY!!�ً  و(��>�YYً، و��YY��Tًّ، ور�YY)،ً���YY5ّن أ��YY�ّ�4� ً�YYXً، . ��ا
��uث.   

  /http://ar.wikipedia.org/wiki :را��      

(**)  �(<8��3 را�f " ا�15� ا!�!�ري ا Fا��ـ " ھ)? ر�>�ي " �� " /Y ��-� " ا!�Z12ر ا��YE���� ن����Y5 " @Y��� اب�Y�
 ���YE���� ن��-أدى ھY"ا ا!YZ�وع 3YTوث qY�7 ا�Kا&�Yت Y7)� ا!�!�Yري . ��, ��!)� �>�� �T� f(7 67�t!7ي �;�ت ا

Y)ءه، و?Y!& qY�7 �(Y7 و fY3 را��� Fا��م /�Y�HY� F داYg�ة ا-���Y)� و/�Y ا�Y5\ ا^&?��Y وأYu� Y)	 ذ�Y/ FY اY�أي ا"
�!��� "و3A ��ت (	 �� . ا��E���� " f3 را��� Fا��م" و/�& +T1!  .A1959>	 ا�E1�Cء �� ��7ء ا

 http://www.arabbeat.com/i/6th/museum.htm: را��        

� Y�7!�ت  Frank loyed Wright 1869-1959&�ا0 8 ��� � را� ?  (***)YE ��"Y� ا�Y�� ا!�!�Yر�)� /�Y اYأھ �Y� �Y<1�� ،
 6��X�
6Y  ، وا6Ts /� �2)�ة ���ر ا�!�رة و��1>� را3g ا!3ر65 ا�P 6Y(6 ذا�Y3 و رؤ�Y��/ ري�Y!�� ب��Y5أ ,و (�ن 

 ،f3 را��� Fا��/ �ت &�� /8�u�1 أ   :و���دA: ا��3@�3��7)3ة &� اuL1)�ات وا!�Zرب ا!�!�ر�6 ا!�14-6 وا��ا�	 ا

  
  

  

� ا�)��.� وا���� -1� B-أ��, /� ز��ن  :ا��� �� �Zي أ�"
-1, وا]�ض ا H� ��P3ا�M-1 و�EN�ه ا�4ر�� و����8, ا
  .��)� و��8ن �7"ات

2- ���Cو0� &% ا���6: ا��<*���ظ)-6 &�3 ا �(([1?�31اد ا!12.>�� وا ��<!  .و�7�A)6 ا

3-D�  5وإ �  .��(��' : '�EFادھ  �إ���YY ا�>)��YYD!/) 6YYل ا��Yب /YY��) �YY, ط��YY7ً و�!�YYل اYYZP ,YY��) �YY/ @YZ4>�ً، : �ا�: ��
�E(  ).وإ

  .و�L()3ه &�� أن ا8Z	 �H<1 ا�ظ)-6: (�!��: أ'-�� (-�CF 45�ه -4

عمارة مرسيليا ) 7شكل( 
   (*) للمعماري لوكوربوزييه

�;3YYYYYYYات  6YYYYYYY���81� 6YYYYYY5درا
 \<��YYY!� �HYYY ا-YYY�اغ ا(!YYY�1ا

 �7^��2ن، و�.)�س ا!�د��ل 
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يقابلــه  (****)ومتحــف جوجنهــايم  .ى أكثــر وأكثــروالتــي تظهــر بشــدة كلمــا حاولــت اكتشــاف المبنــ المغــامرة
. حديقــة كبيــرة مركزيــة تبعــث الراحــة النفســية للزائــرين وتبعــد نســبيا عــن زحــام نيويــورك وضوضــاء المــرور

ويعــد المبنــى منــتج . والطبيعــة الجميلــة فــي الحديقــة تعطيــه طابًعــا خاًصــا وتحيطــه بجــو مــن الخصوصــية
 . ى التشكيل المرن للمباني وٕاظهارها بشكل عضوي لينمادي ودليل فعلي لمهارة المعماري عل

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  1986 – (*)يوضح تصميم بنك هونج كونج وأسلوب ما بعد الحداثة والتكنولوجيا المتقدمة للمصمم نورمان فوستر ) 9شكل( 

للـربط متحركـة تميز البنك بهيكله اإلنشائي المعدني والتعبير الصريح في الواجهات وفي اسـتخدام السـاللم ال
فهيكلــه اإلنشــائي ، ويعكــس هــذا المبنــى ذروة تطبيقــات جماليــة التقنيــة العاليــة فــي عمــارة الحداثــة المتــأخرة  بــين األدوار المختلفــة

وهـذا االنجـاز مـا ، جاء ليعبر عن جمالية الهياكـل الضـخمة والتقنيـة ذات الـوزن الخفيـف والفضـاءات العمالقـة المفتوحـة الداخليـة
والمعمـاري فلخـص صـاحب العمـل رغبتـه بـان طلـب إلـى المهنـدس المعمـاري  (**)دون التقـاء وتعـاون صـاحب العمـل كان أن يتم

 .وبالقيام بذلك أعيد اختراع أبراج أو عمارة المكاتب عملياً ، بناء أجمل بنك في العالم
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أنـه لـو .. .Post Modernism داثـةرائـد أسـلوب مـا بعـد الح F. Johnson يقـول فيليـب جونسـون      
وبناهــا مــرة أخــرى .. لقــام بهــدم ثــالث أرباعهــا.. أتــيح لــه إعــادة صــياغة مبــاني الكــرة األرضــية مــرة أخــرى

)1(.محققًا االمتداد األفقي وألغى كل ناطحات السحاب
مـن وٕاذا كان هذا المصمم العبقري النـابغ الـذي يعـد  

حاضـر ينـادي باألفقيـة فـي البنـاء فـاألحرى بنـا نحـن المصـممون أشهر المعمـاريين والمصـممين فـي وقتنـا ال
المســلمون أصــحاب هــذه التجربــة وهــذا الفكــر فكــر األفقيــة والمســاواة وبكــل مــا تحملــه تلــك المعــاني دينيـــًا 
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ونعيد اهتمامنا بدراسة المفـاهيم األساسـية للتصـميم .. وروحيًا وفلسفيًا وأيضا تصميميا ، أن نتفهم هذه القيم
 .رؤية اإلسالميةوفق ال

  

  :  Environmental Pollution& Inner Spaceالتلوث البيئي والفراغ الداخلي 2-1
َوتـََرى {  :قال تعالى. .وأتقن صنعها كمًا ونوعًا ووظيفة.. بيئة أحكم اهللا تعالى خلقها.. البيئة الطبيعية

َنا ِفيَها ِمن ُكل َزْوجٍ   َواْألَْرَض َمَدْدنَاَها{ :قال تعالى. )1( }اْلِجَباَل َتْحَسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحاِب  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبتـْ ٍ◌  َوأَْلَقيـْ
إن مفهوم التوازن البيئي يعني بقاء عناصر أو مكونات البيئة الطبيعية على حالها كما خلقها اهللا  }موٌزونٍ 
ويعرف  أي عنصر من عناصرها اضطرب توازنها ، فإذا حدث أي نقص أو تغير جوهري في..تعالى

من  )2(.بأنه وجود أي مادة أو طاقة في غير مكانها وزمانها  وكميتها المناسبة.. التلوث .. علماء البيئة 
هنا يأتي مفهوم التلوث البيئي الذي يتمثل في تغير صفات البيئة األصلية وسماتها األصيلة الفيزيقية أو 

  .جية وتعرف أيضًا هذه الظاهرة بأنها تغيير الوسط الطبيعي الناشئ بفعل اإلنسانالكيمائية أو البيولو 

 :قال تعالى.ساد الذي يحدثه اإلنسان في األرضوقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تبين لنا التلوث والف
  )   3( }ُهْم بـَْعَض الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيقَ {

أو يكون في البيئة الخارجية وفراغاتها حيث أثبتت الدراسات  فقد يكون التلوث في البيئة الداخلية وفراغاتها
وثات واألبحاث أن مستوى تركيز الملوثات في البيئة الداخلية للمباني غالبًا ما تكون أعلى من تركيز المل

خارج المباني وذلك نتيجة عدم استخدام المواد الطبيعية أو المالئمة في التصميم الداخلي إضافة إلى عدم 
التهوية الصحيحة واستنشاق الغازات واألبخرة والغبار وزيادة ثاني أكسيد الكربون واإلشعاع  وغير ذلك، 

  األمر الذي يشكل خطورة كبيرة خاصة وأن اإلنسان يقضى أكثر 
  
  
  

الخ ، بل أن .. من وقته ونشاطه في األماكن الداخلية في األسواق والمدارس والمطاعم والمكاتب%90من
  )4( .من هذا الوقت داخل مسكنه الخاص%  65اإلنسان يقضي

ــه كالهمــا فــي تشــكيل البيئــة المالئمــة، لــذا  إن ارتبــاط التصــميم الــداخلي بالعمــارة يؤكــد التكامــل الــذي يمثل
نعمل علـى إحـداث تـوازن فـي مـا نقـوم بتشـييده فـي الفراغـات الداخليـة والفراغـات الخارجيـة ينبغي علينا أن 

                                                 
  ١٩اDT� ، آ�6 �5رة ) 1(
)2 ( 3<& 3!T� �.-  . 199، 28. ص.ا!��H اM7�2 ، ص" ������� و�����ھ� و������� �� ا����ث -ا���� " ا.�در أ
)3 ( 6Y�wا ،+Y5�� د . �584رة�Y2-Y<�1� P3Y� ,Yu3T� �Y!&	 .. وا ً�YXأ� HY21� د�Y2-�، إC أن -6YN اY�N
�Y أو ا��!�ار��Y8ب 

ا-�2د، و�Z)� ا6Y�w ا8��6Y! إY� أن ھY"ا ا-�Y2د Y5)��1ب ا>Y� ا^��2ن /� ا>)6V �� /�2د و��+، وا��1ث 
�رة �� 
�ر 
 ً�YXر ا�ول ��, أ��X1! -ا��� �" �3Y<& 3Y!T ا.�Yدر أ-.�Y :����� � را� �. وا>T�، وا^��2ن ھ� ا2>@ /� ;3وu,، وھ� ا

  .�.31��M7�5 H، ص" ������� و�����ھ� و������� �� ا����ث
�3.1م ا��!�، إدارة "  �ا��O� �����0% وأF�اض ا����0% ا����������Qت ا���� ا�" /�;�ت �T�وس   )4( f��8�625v ا

 ،f��8)+ وا1��!6 وا�Z�، 6�2�5 ا18@ ا!6��41، ط>�6 أو�، اL1  . 25. م ، ص2001ا
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وفــى .. وبـين البيئـة، حيـث أن البيئـة المبنيـة تحـل محـل جــزء مـن النظـام البيئـي بتواجـدها الحسـي الملمـوس
وهكـذا نجـد أن   .ةنفس الوقت فإن مكوناتها من الطاقة والمواد تقوم بتغيير النظـام البيئـي فـي المـواد والطاقـ

 .القرآن الكريم قد تحدث عن مشكلة تلوث البيئة قبل وقوعها بنحو أربعة عشر قرنًا من الزمان
  

   Pollution of The Optical Environmentتلوث البيئة البصرية 2-2
. تتوقــف درجــة التلــوث البصــري علــى قــدر مــا تتنــافر فيــه البيئــة المحيطــة مــن مفــردات وعناصــر تصــميمية

التـي يعيشـها العـالم .. الماديـة.. وللطفـرة الحضـارية .ى افتقـاد التكامـل النسـبي فيهـا مـع الطبيعـة البيئيـةومـد
   Optical Environment اآلن فـي هـذا العصـر آثـار مـدمرة علـى البيئـة بشـكل عـام والبيئـة البصـرية

داخــل المســكن وفــي حيــث امتــد التلــوث البصــري وشــمل الكثيــر ممــا يحــيط بنــا بــدءًا بحياتنــا  .بشــكل خــاص
العمـــل مـــرورا بالســـاحات العمرانيـــة وعالقـــة ذلـــك بالمبـــاني والطـــرق والمســـاكن والمحـــالت وكـــل مـــا يتصـــل 

 بعناصـرها المكملـة مثـل اإلعالنـات والملصـقات والعالمـات البصـرية ومـا يـرتبط بوسـائل االتصـال المرئـي

Visual Communication  ت وأســـاليب اإلضـــاءة وكـــذلك المقاعـــد فـــي األمـــاكن العامـــة والمظـــال
ــًا أو مجتمعــًا ينبغــي أن  والعناصــر الطبيعيــة واألشــجار وأحــواض الزهــور ومــا شــابه ذلــك ، كــل ذلــك متفرق

 .بحيث تتحقق المالئمة البصرية مع البيئة.. يكون متسقًا ومنسجمًا مع التكوين العام
 

)1(إن األشياء والتكوينات غير المألوفة لنا ثقافيـا وبصـرياً  
قودنـا إلـى النفـور وتبعـدنا عـن التمييـز ت يمكـن أن 

بين ما هو هام ومـا هـو أقـل أهميــة ، بحيـث ال تبـدو عناصـر الفـراغ الـداخلي والخـارجي ســوى تعاقـب مـن 
ــة فــي ) 11شــكل(فوضــى التصــميم  فعندئــذ ال يكــون هنــاك شــيء هــام  فالعمــل التصــميمي ال يكتســب دالل
أن نركــز عليهـا، فــالتنظيم التصــميمي والتشــكيلي أشــبه نظرنـا إال عنــدما نعــرف أي أجزائــه هـي التــي ينبغــي 

بمرشــد يعلــن فــي مواضــع معينــة أهميــة خاصــة تبعــث علــى االنتبــاه وفــي مواضــع أخــرى يكــون النــاظر أقــل 
  ً.انتباها

       
  
  
  
  

       
  

                                                 
!�YZ�� �Yر YT7: &�" أQ� ا���اد وا4���56 ا��@�B �F �Q�I اKدراك ا��E ��% وا��� �ث ا��C �ي "  أ;!3 ا2)3 ا��Tا��) 1(

)�YYت  ا!�vYY!� ا��!�YY ا�ول، ا.�YYھ�ة ��/ �!YYs … ،ان�YY�; 6YY���� ،6YY�(!D)6YY وا!�!�ر�6YY(�) ،6YY ا-��YYن ا�!D��E�)�YYZ ا
   85. م، ص1991
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تشوه األرصفة والفراغات العمرانية 
بالتوزيع العشوائي لإلعالنات 

  والملصقات

  التشوه في المباني باإلعالنات  بصريال التلوث مظاهر إحدى

مجموعة صور  - عشوائية التصميم تقودنا إلي النفور وعدم التمييز بين العناصر المهمة )  11شكل ( 
  توضح بعض من مظاهر التلوث البصري

  

أن موقــف وقبــول اإلنســان العــادي وتذوقــه وٕاحساســه تجــاه العمــل  يــرجح "  Broadben برودبنــت" يــرى 
  وٕاذا )1(.العمل التصميمي دون موقف المعماري والمصمم نفسهنجاح أو فشل 

ي نســــتطيع تقبــــل األميــــة البصــــرية مــــن اإلنســــان العــــادكنــــا 
ال يعنـــي تقبلهـــا مـــن المثقفــــين المفتقـــد إلـــى الثقافـــة البيئيـــة فـــ

ـــــانين ، فهـــــؤالء جميعـــــًا هـــــم  والمصـــــممين والمخططـــــين والفن
عـــبء  المســـئولون تجـــاه هـــذه القضـــية، وبالتـــالي يقـــع علـــيهم

الصــمود والمقاومــة لكــل مــا هــو دخيــل علــى بيئتنــا وعاداتنــا 
لــذا علــيهم الــدور فــي تنميــة الــوعي  )2(.وســلوكيات الحاضــر

والتصــدي لهــذه الســلبيات ليظــل مشــعل .. الجمــالي والحســي
  .وٕابــــــداع اكتشــــــافالنــــــور مضــــــيئًا ال يخبــــــو مــــــا دام هنــــــاك 

  )12شكل(
 :Effective Elements in Optical Environmentالعناصـر المـؤثرة فـي التلـوث البصـري 2-3

فـي العمـل التصـميمي نفسـح بالتـالي المجـال ) اللون -الضوء -المادة ( عند تناول العناصر التشكيلية مثل
 <للمصــمم إلثــراء الحيــز الفراغــي داخليــًا أو خارجيــًا، وتحقيــق التــأثير البيئــي البصــري المالئــم لإلنســان

قيمـة المـادة فـي جاذبيتهـا للحـواس  وال تتمثـل ..سـوس للفـن والتصـميمهـي الوجـه المح  Materialsفالمـادة
وقـد  )3(تعمل على توجيه النشـاط اإلبـداعي لـدى المصـمم.. حية.. نابضة .. بل أن المادة معبرة ..فحسب

لـه قيمـة جماليـة فــي  لينـة أو صـلبة هـذا اإلحسـاس بالمــادة وملمسـها.. نشـعر بـأن المـادة ناعمـة أو خشــنة 
بجانـب  وهنـاك العديـد مـن القـواع )13شـكل( )4(.ال شـك قـدرة تعبيريـة واضـحة علـى التصـميمذاتـه تضـفي بـ

                                                 
(1)Broadbent. G; Design in Architecture , Architecture & the Human Sciences’ John Willy & Sons, 

New York 1968 , p.11. 
� إ5!) 2(D� ,ط 	(&� " ����ا!�v!� ا��!� ا�ا6Y(�) ، H7 ا-��Yن ا6Y���� ،6Y�(!D  "ا�3-�ن ا���!���� وأQ�ھ� B�F ا���Iة ا��

 ،�(�!  25.م ، ص1988ا
)3(  fYY/رأ �YY�& " اع ا��.�  �ري�  'Kا �  �QJQ "ءKYY�2 ،ة�ھ�YY.، ��(KYY أ�YYT7ث إ�1�H7�YY�� ، f�YY2��) ا�ھYYـ�ام ، ط>�6YY أو�YY، ا

  282. م ، ص 1997
(4) Koji Yoji, A. Japanese Touch for your Home, Japan, 1992, p. p. 71 , 73 

  أ;�N� 3رع ا��1ث ا>��ي) 12 <8	( 

) 6(gا�Z& 6.���7 و��د �-\ ا^&?��ت( 

ا3415ام ا!�اد ا�>)�)6 وا!-�دات ) 13 <8	( 
��P3ا� ا(!�1
� ا1�اu)6 /� ا��� وا
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يعتبـر  كمـا أن الضـوء. خيال المصمم المبتكـر الـذي يعيـد اكتشـاف المـادة إليجـاد طـرق جديـدة السـتخدامها
  .وال يمكن لإلنسان أن يرى األشياء إال بسقوط الضوء عليها )1(الحياةجزءا من صميم مادة 

 )2(واقع أن األعمال التصميمية سواء كانت ذات البعدين أو الثالثة أبعاد تعتبـر عاكسـة للتـأثير الضـوئيوال
وتعتبــر التشــكيالت الضــوئية بمثابــة تكوينــات تجريديــة مرنــة نتيجــة ســقوطها علــى الهيئــات فــي الفــراغ وتعــد 

هـا قيمـة تعبيريـة بصـرية أمـا وسائل مهمة لها أثرها في التعرف على مشكالت التصميم، ولها أيضًا فـي ذات
فهــو خاصــية طبيعيـة الزمــة مـن خصــائص األشــياء وال يمكـن أن نتصــور عالمــًا بـدون ألــوان فــاللون  اللـون

  )3( .يمثل أهمية كبيرة في جميع أنشطتنا إلى جانب أن لدى عينا اإلنسان تعطشًا للون والضوء
 كانهوأن كل لون يختلف معناه وتأثيره وفقًا لم..دالالت األلوان في القرآن الكريم تثبت أهمية األلوانإن 

(بالنسبة لأللوان األخرى
1
َناُه ِمَن اْلُحْزِن { :��ل (.��Bوكذلك تأثير كل منها متجاور مع بعضها  ) َوابـَْيضْت َعيـْ

2( }فَـُهَو كظيم
 واللون األبيض في هذا الموقع وهذا المكان يعبر عن فقدان البصر فيثير فينا اإلشفاق علماً  )

  .بأن اللون األبيض يعبر عن معاني الصفاء والنقاء والطهر والشفافية
هذا بالتالي يؤدي بنا إلى إدراك وعدم إغفال القدر والمقـدار والكميـة والمسـاحة والمكـان المناسـب لكـل لـون 

ا، أيضــًا عنــد تنــاول التصــميم ، فينبغــي بجانــب المعرفــة التامــة بوســائل التشــكيل وتأثيراتهــو .. وضــوء ومــادة
والفـارغ إلـى آخـر هـذه  والتبـاين والتناسـب والتنـوع واإليقـاع مراعـاة الرؤيـة البصـرية وٕادراك جماليـات الوحـدة

وضـبط التصـميم  والقواعـد الفنيـة والتشـكيلية والمعماريـة، حتـى تتحقـق المالئمـة األسس والمبـادئ والمقومـات
لــك فقــد ظهــرت اتجاهــات جــادة مالئمــة باإلضــافة إلــى ذ .وتكامــل العمــل وبالتــالي تتحقــق المتعــة البصــرية

والتــي تبحــث فــي أهميــة ) 15، 14شــكل (حيــث ظهــر مــا يســمي بالعمــارة الخضــراء .. ومتوافقــة مــع البيئــة
  طبيعة والتغيرات العالقة بين تصميم الفراغات الداخلية والخارجية وبين ال

خــاطر والمشــكالت البيئــة وقــد ظهــر هــذا االتجــاه مــن أجــل مواجهــة الم  )17، 16شــكل(. البيئيــة المحيطــة
والصحية التي أحدثتها فوضى المباني وسوء استخدام مواد البنـاء الجديـدة والتـي هـي فـي الغالـب نتـاج فئـة 

 . دخيلة من غير المتخصصين والتي ال تأخذ في اعتباراتها التصميمية بالبعد البيئي
  

  
  
  

                                                 
(1)Whitehead, Randall, The Art of Outdoor Lighting, Landscapes with the Beauty of Lighting, 

Rockport Publishers, U.S.A 2001 p.11. 

�" رو7�ت �)?م �85ت ) 2(��Cا�� U5!6 "  أ��3 ��: �!T� ، ة�ھ�.م ، 51968+ و&>3 ا>��A إ7�اھ)� ، دار ا�6XE ، ا
  .178. ص

  210. م ، ص1962ز(��� إ7�اھ)� ، دار ا�6XE ا��7)6 ، ا.�ھ�ة ، : ���!6 " ا�3� �O�ه "  ��ن د��ى) 3(
 )6 (H س ���ود �رج�/� "  إدر���6ل ا��و�� �� ا�ط���در��، �4ر، "ا���Dث، ا�د�
  . 44،  19. ، ص م1976 ا
���ب ا
���	� ا
  . 84 ر!م آ�� ،�و�ف  �ورة )7( 

  

�YYY1T� @YYY)�!ي ان وا��YYYEت ھYYY"ا ا
 �YYY�?4&�YY(<) 6YY&�!D� �YY�ة ��YY ا
 6YA��اZ!2)6 �� ا�	 ا���1ص ا
 6YYYYYAط� �YYYYYاYYYYY2!Z)6 و��YYYYYE���T إ
(E�g�7)6 (!� ا&1!3 إ��YZء وا��YEت 
���YYYYY� 6YYYYY�g ا�YYYYY	 �YYYYY"ب ا���YYYYYح 
 6YY(�P3او���)�YYT� �YYEE ا-�ا*�YYت ا
 6Y(�(<6 ط��E� ن�!s 	وھ"ا �� ا�
�!>��YYs^�7 �YY/6 إYY� و��YYد ��YYNم 

1YYY5C ر�YYYه ا����YYY(� HYYY(!D1 �E�!�
 �YY� ��tYY/)!3YY�7 �YY و��YYNم ��KYY41 ا
ا�	 ا�15!�, /<� �Y��3Y ا-�YXءات 
 �YYE/ 6YY.��!ا3ا6YY(�P أ��YY ا3YYTاMg ا
 6YYY<()�� �YYY/ �YYY!E� ًا�YYY��& �YYY<1��

 ..ا!Z�وع 
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تلبــي احتياجــات النــاس ومتطلبــاتهم مــن الراحــة والصــحة العامــة وتزيــد مــن القـــدرة  (***)والعمــارة الخضــراء
رهمـا وتسـمح باسـتعمال اإلنتاجية لإلنسان وتزيد من االعتماد على الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح وغي

 المواد 

                                                 
(1)http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0161_04x.jpg 

(*)  �� 6Tط��و�YAل ا!3Y�Eس . و�M.> �� 6��8 �3ور (Y	 وا;3Yة 8YZ7	 �.1Y2	 �Y& ا�YP�ى. م250ط�7.�ً، �7ر�-�ع �81�80ن ا
�<� ا!�� �Z(/ 3(-ري د��!�!� ا�1 �3ور و�([1� �E�8Y> ا�Y4ر�� 1Y5�7!�ار“:��6ا���1� “ �815ن ا>���6 ا�و� /� ا(Y5و

Y, ا!3Y�Eس  79�A �Y� @Y2; ،6Y���<� 6Yز�?4!�ً ��)3 ا��6A ا?ز�6 ، (!� �153 ھ"ه ا1�7)��ت ا��6A اE8�g�7)6 اs ��(7ر��
وY5)�8ن 64Y2� �YE أYP�ى /H2010 . �Y أن �Y!18	 �Y& �Y/م و�YA�1. ا!�!�ري ;)� (Z+ ا�.�ب &�Y ا!YZ�وع /�Y��(� �Yرك

وھ�YY ��ط6YYT ذات ط�اT1� MYY7�YY�D� 6YY)	 �E�8YY> ا�YY4ر�� وا!�YYN� أ��YYم YY([1� �E��8YY5�  �8YY5��!، وأ��YY��(� �YY/ ً�YYXرك
� ا�!�Yرة و��ط�YTت ا�TY2ب“ ط-Y�ة”C أدري إن (��FY�� fY . و��8ن أول ��ط�T5 6Tب �T1�6Y). 15�7!�ار�Y& �Y/ 3ةY�3� .

7 �YY8� و�YY��^ري ا�YY!�!� ا!YY�!� ��ط�YYTت “ �YYuرة”واYY"ي ا&YY<1� ��ط3YY.1�� �YY� @YY2TDavid Fischer  ,YY1T ا�YY& �YY/

Y; 6Y)� أ(�YE-� �Y�& 3Yم �P ��Y�� ، ا]�DYNAMIC ARCHITECTUREا�T2ب /� ا!Y�!��Y/ @Y ا��Y� أن ھY"ا ا

, ا!�Zر(6 /� أي ����)� ��!�ر�Pv� 6�اً، و��1>� ھ"ه ا��ط6T �� ا�!�رة اX4�اء و��Y ا�!�Yرة  M<2� �*)� ��EZر و
6Y()�T�!��YZت ا!�YDورة &�Y ط��Y��T� MY	 ا��6YA ا 6A���1)3 ا 6/�s^�7 ،6A���أي �Y . ا!312ا�6 27>@ ��)3ھ� ا"ا�� 

� 3Yو�.3YYر اYY<4�اء KED1YY5 �YYE�L7 . �ط6YYT ا�TYY2ب ا��6YYA اYY2T/ �YYE��1T� �YY1@ إ�!H(<1YY5 �YY اE8��YY7ء إ�YY25v� �YYت أYYP�ي��
 �أ��YY ا�YY�() . �YY�?4 وات ����YY5ً، واYY�� �YY1	 �YYE1!(A اA�YY2)6 إYY� أYYt)� ��YY� �(YY�?� 6�<YY5 �YYرو 190ا!�YY25vت �YYT7ا

��T1	 ا F  % 20و5)�8ن   .اg�X)6 إ� ط�E) 6A�6A�� / 6(g�7 اZ!2)6اE8�و�E/ 6(g�s ����دة &�� ��5 (	 دور وذ

  

  

  

  

  

_!Z� �gدا 	8Z7 ف�Z8� ��2�>)6V و�!�Y8 إ&�Yدة . �� ا 6.�3
�!�اد ا!6�3412 /� ا>��ء أو ا�E/ @(�Z1 ��اد  2>6�أ�� �7
 .�3و��ھ� (�DT� واZ4@ وا��Kج

(2)www.a7bk-a-up.com/pic/ufk33417.jpg 

� و ھ�1Y2� �Y!	 أYP� ��Y و
f�Y إ)Norman Foster  ,Yا!3�Eس ا!�!�ري ��1>�  (**)���� رواد ا�!�رة اX4�اء /� ا

�ل إ� &!�رة V(7)6 وأP� ��Zر��, /� �5]�/�رة �� �(����81  ا

(***) 6YYV(<� 6.�3YY�1� أ;3YY ا�D�Cھ�YYت ا�YY/ 6YYt�3T ا-YY8� ا!�!�YYري ،��YY<1� ا�!�YYرة اYYX4�اء أو ا!>���YY وا!3YYن اYYE� ي"YYوا
6V(<!�!�Yري ���Y� �(Y) ، وھ��ك ا�3�3 �� ا!-�ھ)� وا�1��ـ-�ت ا�1 وf�s /� ھ"ا ا!�YDل، �7�?6A 7)� ا!>��� وا�/

Ken Yeang  : ل�YY(ا�� MY; ل�YY-*دون إ �Ys�T�Y�ى أن ا�!�Yرة اYYX4�اء أو ا!YYD� 6!�31Y2@ أن �.�Y7	 ا;�YY��(1ت ا
�Xأ� �E����(1;6�7 ا�.!أن ا!>��� اYX4�اء ��Y ھ�Y إWilliam Reed  : ���Y<� Cى ا!�!�ري و)�م ر�3 و��، ا.�د�6 

� و��-" و�3ار ��5L7ب �HX ا>)6V /� ا&1>�ره !�� ، 	Y(�.� �Y/ �YEN� اء�YX4و��ى أ��YX أن أ;3Y اھ�Y��!1ت ا!>���Y ا

  العمارة الخضراء والعمارة المستدامة )1() 14شكل (
  (*)حة سحاب متحركة في دبي ناط

  )2() 15شكل ( 
مشروع في سنغافورة للمعماري نورمان 

  (**)فورستر 
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مرحلة مهمة ومدرسة فنيـة أضـافت ) 18شكل (المعماري الفنان حسن فتحي  وتعد تجربة) 1(الطبيعية للبناء

  .  يم من الداخلكثيرا للتصميم المتوافق مع البيئة خاصة وأن حسن فتحي كان يبدأ التصم
وتعتبــر العمــارة الخضــراء أو المبــاني الصــديقة للبيئــة؛ أحــد أهــم اإلتجاهــات الحديثــة والتــي تــدعو إلرســـاء 

) 2(.دعــائم فكــر معمــاري وبيئــي جديــد بصــورة أكثــر عمقــا وفهمــا وارتباطــا بالطبيعــة وباألنظمــة البيئيــة ككــل

لبيئة المستدامة هـي عمـارة ناتجـة عـن بيئتهـا وذات مسـؤولية تجاههـا، أي عمـارة تحتـرم فالعمارة الخضراء ل
وهــي عمــارة تــوفر احتياجـات مســتعمليها إذ أنهــا تــؤدي إلــى الحفــاظ علــى . مـوارد األرض وجمالهــا الطبيعــي

بيــق صــحتهم، وشــعورهم بالرضــا، وزيــادة إنتــاجهم وٕاشــباع احتياجــاتهم الروحيــة وذلــك مــن خــالل العنايــة بتط
  )3(.االستراتيجيات المؤكدة الستدامة البيئة

)4(ويمكننا النظر والحكم على العمل التصميمي والمعماري بمحتوى النقاط اآلتية
:  

ودراسـة الفراغـات الداخليــة .. وٕالـى صـفاته الجماليـة.. مـدى اسـتجابة العمـل التصـميمي للجوانـب الوظيفيــة �
لـــك بالمـــادة والضـــوء واللـــون ومختلـــف مجموعـــة المفـــردات وتأثيثهـــا وكـــذلك الفراغـــات الخارجيـــة وعالقـــة ذ

 .التصميمية وتقييم تأثيراتها المادية والحسية

مكانــة العمــل التصــميمي باعتبــاره جــزءًا مــن التيــارات واألســاليب والمــدارس الفكريــة ومــدى مســاهمته فــي  �
 .تطويرها وبلورتها

 .والتوافق مع التراث الحضارييعبر عن مدى المالئمة .. العمل التصميمي في سياقه الحضاري �

ويشــمل دراســة إيجابيــات وســلبيات العالقــة بــين التصــميم والبيئــة .. العمــل التصــميمي فــي ســياقه المــادي �
 .المحيطة

واالهتمـام .. تأثير العمل المعماري في االتجاهات المحليـة ومـدى اإلضـافة إلـى المسـتوى الفكـري للمنطقـة �
وبأبعـــاد شــمولية تتضـــمن العالقــة بـــالتراث .. روف المحليـــة والبيئيــةبالقضــايا الواقعيــة التـــي تـــنبع مـــن الظــ

 .والهوية

  

                                                                                                                                  
,�([YYZو� ,g�YYZإ� +(�YY8� 	YY(�.� @YY��� �YY Stanleyأ7�(�و�>�YY  أ��YY ا!�!�YYري uLYY� ،����1YY5)� ا!>�YY�& �YY� ا>)6YYV إ

Abercrombie  :وا�رض ��<!  ./)�ى أ�, ���uv� 6A?& 3�ة 7)� ا

  .http://www.alhandasa.net/forum/showthread:������ را��         

)1(  f/ا�0�" &�� رأ�اء وا��-��� ا�.���Dا� ��� ا-8�3Y& ،د �YPص &�Y ا�!�Yرة، ا!Y�D_ ا�Yط�� "  ا�.��رة ا����& 6�D�
�  193. م، ص���2006)�، دو6 اf��8 ،  –، إ7��	  34، ا!t4 3�D.�/6 وا-��ن واwداب، ا�3د 

(2)www.sabraeng.com/vb/showthread.php?t=1217 - 127k 

(3)http://www.omranet.com/vb/showthread.php?t=27 

)4 ( ��3، �D�Kg�Y� 6Y7ة ا�*��YPن ��!�Yرة ، 6�Y2�5 " �� ا�����E وا����F %& L�MNرة ا����E.�ت ا�J5K" إ5!�&)	 5�اج ا
  .567. م ، ص2007، ا^3�85ر�6 ، �18>6 ا^3�85ر��E!� ، 6ر�6 ��� ا��7)6 ، 1درا�5ت ��!�ر�6 
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ـــر البعـــد البيئـــي هامـــا جـــدا يجـــب مراعـــاة  - يعتب
تحقيقـــــــة فـــــــي الوحـــــــدات الســـــــكنية ألن البيئـــــــة 
المحيطــــــة هــــــي المحــــــدد األساســــــي فــــــي هــــــذا 
المشـــروع والتغلـــب علـــى صـــعابها هـــو التحـــدي 

   .الحقيقي
ءة العـزل التـام البعد البيئي للمشروع يحقق كفـا -

  .للهواء داخل الوحدة
إمكانيـــة الـــتحكم فـــي الحـــرارة المرغوبـــة داخـــل   -

الوحـــدة ســـواء بالتدفئـــة شـــتاء أو التبريـــد صـــيفا 
  .بوسائل طبيعية

تصــميم الشــكل الخــارجي متفــاعال مــع البيئــة   -
المحيطــــة بــــدفن الســــقف تحــــت الحديــــة لعمــــل 

 .العزل التام

  
  
  
  

إلحدي التصميمات الفائزة في مسابقة العمارة الخضراء بمنطقة  ات مارة بالوحداتقطاع) 16شكل ( 
  مصر –توشكي 

  
  
  
  
  
 

  
ــــــــوفير  -1 مجمعــــــــات شمســــــــية لت

  المياة الساخنة
التراســـــــــــــــــــــــات المكشـــــــــــــــــــــــوفة  -2

لالســتخدام فــي الليــالي الحــارة 
.  

وضع نوافذ مطلـة علـى أفنيـة  -5

  لضيقة المظللةطرق المشاة ا -3

أســــــــفل ( الفتحــــــــات العلويــــــــة  -4
والبالطــات الســميكة ) األســقف

فــــي المنــــاطق الرطبــــة يمكــــن  -6
جــاري أن يمــر الهــواء خــالل م


� ا!�1ا/.H� 6 ا>)��A6Vع ��)  17 <8	( ���  �Nري ���s ا
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 اكتســـــــابمظللـــــــة يقلـــــــل مـــــــن   تحافظ على بردة األسقف 
  االستضاءةالحرارة وشدة 

فـــــي الحـــــوائط مـــــزودة بـــــالمواد 
  .اصة للرطوبةم

مالقـــف الهـــواء تلـــتقط تيـــارات  -7
  الهواء

المشــــــــــــربيات والمخرمــــــــــــات  -10
ــــــــــــوفر ترشــــــــــــح اإلضــــــــــــاءة و  ت

  الخصوصية
(    مجــاري الميــاه الصــرف -13

من المطابخ والحمامات ومياه 
توجــه إلــي أحــواض ) األمطــار

تجميـــع تســـتخدم فـــي الحـــدائق 
  العامة

مســــــــــطحات الميــــــــــاه لتبريــــــــــد  -8
  .الهواء الداخل إلي المالقف 

األســــــــقف المرتفعـــــــــة تســـــــــمح  -9
  .بحركة الهواء البارد

الميــاه والخضــرة فــي األفنيــة  -11
صــــــــة والحــــــــدائق العامــــــــة الخا

تســـــــاعد علـــــــى تبريـــــــد الهـــــــواء 
  وترشيحه منن األتربة

حركــة الســيارات تــم حظرهــا  -12
فـــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــة الســـــــــــــــكنية 

ة التعارضـــها مـــع حركـــة المشــــ
  .وتخفيض الضوضاء

ــــــــــــة تحــــــــــــت  -14 األدوار المدفون
ــــــــات  األرض تســــــــتفيد مــــــــن ثب

  .درجات الحرارة 

ــــة ســــميكة  -15 الحــــوائط الخارجي
لتقليـــل  وذات فتحـــات محـــدودة

  .الجاريالكسب 

 

 

  
  
  
  

  

  
جــاءت تصــميمات المعمــاري حســن فتحــي مــن وحــي البيئــة ، نابعــة مــن التــراث ، )  18شــكل ( 

وفيهـــا معالجـــات للمنـــاخ ومالقـــف الهـــواء والـــتحكم فـــي مصـــادر اإلضـــاءة الصـــناعية والطبيعيـــة ، 
جتـــه لعناصـــر التصـــميم واختيـــار مـــواد البنـــاء المناســـبة لطبيعـــة البيئـــة والمنـــاخ ، إلـــي جانـــب معال

 )القاهرة  –منزل فؤاد رياض ( الداخلي ، وكأنه يبدأ عملية التصميم من الداخل إلي الخارج 

 

  :مفاهيم االستدامة والعمارة الخضراء -3
هــــذه المفــــاهيم .. البنــــاء األخضــــر .. اإلنشــــاءات المســــتدامة .. العمــــارة الخضــــراء .. التصــــميم المســــتدام 

وأسـاليب جديـدة للتصـميم والتشـييد تستحضـر التحـديات البيئيـة واالقتصـادية التـي جميعها ما هـي إال طـرق 
ألقت بظاللها على مختلف القطاعات في هذا العصـر، فالمبـاني الجديـدة يـتم تصـميمها وتنفيـذها وتشـغيلها 
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بأســاليب وتقنيــات متطــورة تســهم فــي تقليــل األثــر البيئــي، وفــي نفــس الوقــت خفــض التكــاليف وعلــى وجــه 
كمــا أنهــا تســهم فــي تــوفير بيئــة عمرانيــة آمنــة  Running Costsوص تكــاليف التشــغيل والصــيانةالخصــ
وهكذا فإن بواعث تبني مفهوم االستدامة في القطاع العمراني ال تختلـف عـن البواعـث التـي أدت . ومريحة

القتصـادية البيئيـة وابأبعادهـا  Sustainable Developmentإلى ظهور وتبني مفهوم التنمية المسـتدامة 
  )1( .واالجتماعية المتداخلة

   Design & Islamic Environmentالتصميم والبيئة اإلسالمية -4
التراث اإلسالمي بصفة عامة، والفني والمعماري بخاصة تراث إنساني دينـي وحضـاري دينـي ودنيـوي، أي 

العلــم واإليمــان وعمــارة بــين أحكــام الـوحي اإللهــي ونتــاج العقــل البشــري وفـي ظلــه التقــى  متكامــل يجمــعهـو 
ونحــن أولــى النــاس باالهتمــام بتراثنــا ألنــه ثمــرة ونتــاج الفكــر اإلســالمي الــذي يحتــوي علــى الفكــر . األرض

وٕانمــا تقتــبس مــن القــديم .. تولــد مــن العــدم  الوالحضـارة الجديــدة أيــًا كــان نوعهــا  .اإلنسـاني بشــموله العــام 
 فحضـارة اإلغريـق .ديـدة مـن السلسـلة الحضـارية والفكريـةوتسـهم فيـه باإلضـافة والتعـديل، ثـم تقـدم حلقـة ج

تــأثرت بحضــارة الرافــدين والمصــريين القــدماء ، ثــم أضــافت إليهــا ، وفــي عصــر اإلحيــاء والتنــوير والنهضــة 
ثــم رجعــوا إلــى تــراثهم أيضــًا وعملــوا علــى .. األوربيــون مــن الحضــارة العربيــة اإلســالمية أقتــبس  األوربيــة
  )2(.ى هذا وذاك أسس انطالقهم إلى الحضارة الحديثة التي يعايشها العالم اآلنبل وبنوا عل.. إحيائه

تجاه الفكر العربي اإلسالمي وخالصة هـذه النظريـة أنهـا تقـوم  لذا يجب تأسيس النظرية التراثية المعاصرة 
مبنية على  على كونها دراسة للتراث العربي اإلسالمي برؤية تاريخية وفنية مع النظر للتراث نظرة شمولية
 Smartارتبــــاط تطــــور الواقــــع العربــــي اإلســــالمي فــــي عصــــر المعلومــــات والعولمــــة والمبــــاني الذكيــــة 

Buildings وتكنولوجيا النانوNano Technology. )3(  
 

إن مفهــوم الحداثـــة فـــي الفكـــر والفـــن والتصـــميم يقـــوم علــى تـــالزم بـــين الحداثـــة واألحـــوال التاريخيـــة التراثيـــة 
ــم تكــن الحداثــة ذات صــلة بالجــذور واألصــول للفكــر، وٕاذا لــم يكــ ن هــذا الــتالزم فلــن تكــون حداثــة ، وٕان ل

فلـيس هنـاك  . العربية اإلسالمية، ال ينبغي تسميتها بالحداثة ومعنى هذا أن ال حداثة دون مرجعية جذورية
تومــاس ويقــول )  4(.تنــاقض وال تعــارض بــين مفهــوم الحداثــة واألصــالة، بــل عالقــة جدليــة متماســكة بينهمــا

علــى  بأنــه مــن األهميــة ارتقــاء الفــن والتصــميم مــع التقــدم الثقــافي بشــكل كلــي مشــتمالً  T.Munroمــونرو 
المكونـــات البيئـــة والدينيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية إلـــى جانـــب التقـــدم التكنولـــوجي والعامـــل النفســـي هـــذا 

ســتنباط المعــايير للحكــم علــى العمــل بالتــالي يكــون معلمــًا للفهــم والمعرفــة بــالفن والفنــان والمصــمم وكيفيــة ا

                                                 
(1)http://www.arab-eng.org/vb/t19561-2.html 

� ا���اث" زT� @(D� �)!�د  )2(� �   126،  124. ص. م ، ص1984دار اZ�وق، ا.�ھ�ة، "   ��

)3(  ���(KYY ا3را�YY5ت ا6YY(�(�41 وا!�!�ر�6YY ، ا.�YYھ�ة ، "   ا��-,  �ر ا�J  5K% ��-,��  � ا��.��ر�  �" &>3YY ا>�A�YY إYY7�اھ)
  107. م ، ص1988
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التصميمي، لذا فإن اإلبـداع التصـميمي والفنـي يكـون بمثابـة وحـدة متكاملـة ومتالزمـة مـع الثقافـة تتـأثر بهـا 
  )1(.وتؤثر فيها 

والتراث الفني والمعماري اإلسالمي يقدم منظومة متكاملة من المفاهيم تشكل نسقًا قياسـيًا قـادرًا علـى اتخـاذ 
وعنــدما يتحقــق هــذا  )2(.واضــحة حيــال القضــايا المســتحدثة ســواء فــي مجــال التصميـــم أو الفكـــرالمواقــف ال

التفاعــل فمـــردود ذلـــك علـــى اإلنســان حيـــث االرتبـــاط بـــاألرض والطبيعــة والتـــراث والتـــاريخ  علـــى أن تكـــون 
وربطـــه االســـتفادة مـــن إيجابيـــات الفكـــر التصـــميمي الغربـــي ومـــن التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع 

.بالبيئة العربية اإلسالمية
)3 ( 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

وقد شاهدت منطقة الخليج بعض التجارب المعمارية لكثير من المعماريين العالميين لـربط العمـارة الحديثـة 
ولكــن ضــعف اللقــاء الفكــري بــين المعمــاريين المســلمين باعــد بــين المفــاهيم المشــتركة ..  بــالقيم اإلســالمية 
 )20، 19شكل( )4( .ديثة بالتراث الحضاري اإلسالميلربط العمارة الح

 :تجربتا منظمة المدن العربية واألغا خان للعمارة -5

العمـــل التصـــميمي ينشـــأ مـــن الظـــروف البيئيـــة ومـــن اإلمكانـــات المتـــوفرة واحتياجـــات العصـــر ليكـــون حلـــوًال 
رة عــن فعــل متعمــد لتغييــر وٕاذا كــان العمــل التصــميمي عبــا .عمليــة تخــدم الوظــائف واالحتياجــات اإلنســانية

، فإن ذلك انحصر في اإلسهام الشـكلي وعـدم ربـط ذلـك بمشـاكل الواقـع اإلسـالمي المعاصـر ممـا )5(.البيئة
دفــع بعــض المصــممين إلــى وصــف ذلــك بــالعجز وعــدم الفاعليــة وفــي المقابــل طــرح المفــاهيم الغربيــة فــي 

لــذا كانــت الــدعوة .ليهــا فــي حــل المشــاكلالتصــميم باعتبارهــا جــاهزة ومفصــلة ومدروســة ويمكــن االعتمــاد ع
باإلضـافة  .واالستجابة للعوامل الطارئة الجديدة من خالل قانون النمو والتجارب والتغير مع ظـروف الحيـاة

                                                 
(1)Monro,T., The Psychology of Art,Past,Present, Future, in Psychology and Visual  Arts, 

London, Penguin Book,1969 , p. 12  
)�Yت  "  ا��-,�ر ا�3!�ي وا��3@3% & % ا�3- �ن وا�.� �رة ا��J 5K�" أ;!3 ا2)3 ا��Tا��  )2(��/ �!Ys ر�YZ�� �Y!�& :YT7

  . 85.م ، ص1994!!)K، ا3و;�A  ،6�، أ(7�1� �3وة اT-�ظ &�� ا1�اث ا�!�ا�� ا�D(�4 ا
� ا��YYDدة) 3(�YY
 �YY�&  ا���YY�T�Wت ا��D  ��� ا��$����  � &  % ا�!��  ?" ، أ;!3YY اYY2)3 اX  ز ا��.��ر�  � وا����6 "   ا�)  YY5درا

 ، f��8� ا�1>).� وا31ر�@ ، دو6 ا(��1� 6���>)f ا>3ر ، ا6V(E ا 6
�P2004152، 148. ص. م ، ص  .  
3YYY ز(���YYY ا��YYYدل ) 4(�P ، 3ي�YYYZ7 د��YYY5 " ري�   �Iا� �   ��Xود�-���!�   � ا�� ���J   5Kا �   �Qا�ا'   ?  –ا����-   � ا���Zا� ��   ��

������  . 1996 –إ��ان  –�!�v� ��N!6 ا!3ن ا��7)6 "  وا����X�ات ا����� وا��!-
)5( ��3. ، صKg1989ة ا�*��YPن ��!�Yرة،��Y� 6Y25v"ا�����E وا����F %& L�MNرة ا����E.�ت ا��J5K�"إ5!�&)	 5�اج ا

   90،  75. ص

  )�>�� إداري �737 ( 20<8	 )     ( �>�� إ��Tد ا���&�ت 7>]3اد) ( 19<8	 ( 

� ا�XTر�           (. 6 ا^�T�6(�?5و6 ا�1>)� &� ا
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إلـــى أن هنـــاك نمـــاذج ومحـــاوالت تصـــميمية جـــادة تمثـــل مرحلـــة مـــن التحـــول والتجريـــب والبحـــث المســـتمر 
.. التاريخي واالجتماعي للبيئـة، والتأكيـد علـى االنتمـاء واألصـالة تستوفى معايير االستجابة اإلبداعية للبعد

 .وتكوين رمزية بيئية جديدة

وتعـــد تجربـــة منظمـــة المـــدن العربيـــة وكـــذلك تجربـــة األغاخـــان للعمـــارة مرتعـــًا خصـــبًا لإلحيـــاء واالســـتجابة 
 :وترجمة صادقة في التجديد والتأصيل، وتتمثل أهداف كل من التجربتين في اآلتي

  

(*)منظمة المدن العربية  5/1
   The Arab Towns Organization 

  :(**)وتهدف إلى تحقيق ما يلي 
تنمية وتحديث المؤسسات البلدية وتوحيد التشريعات والـنظم وتطويرهـا بمـا ال يتعـارض مـع الظـروف  �

 .المحلية

 .الحفاظ على هوية المدينة العربية وتراثها �

 .رفع الخدمات والمرافق البلدية �

 .نة البلديات على تحقيق مشاريعها اإلنمائيةمعاو  �
 

 :تتألف من.. جائزة منظمة المدن العربية 5/1/1

   : وتشمل.. العمارة 5/1/1/1
 .يخصص ألفضل مشروع معماري نفذ في مدينة عربية :المشروع المعماري �

ظ واإلحيـاء وذلـك بمواصـلة أعمـال التـرميم وٕاعـادة توظيـف المعـالم والمبـاني والحفـا :التراث المعماري �
 .لجزء مهم من المدن التاريخية

ودعوتـه .. الجـائزة تؤكـد مـدى ارتبـاط المصـمم وأيمانـه بقيمـة العمـارة اإلسـالمية :المهندس المعماري �
 .لها في أعماله التصميمية

   :   وتشمل.. صحة البيئة  5/1/1/2

 .مدينة عربية تختص بأعمال التوعية واإلرشاد البيئي :الوعي البيئي �

 .إنسان كّرس حياته لحماية البيئة في المدن العربية واالرتقاء بها :ة البيئةداعي �

العامـة والسـيطرة . مدينـة عربيـة تـرتبط بأعمـال الوقايـة البيئيـة فـي مجـاالت النظافـة :السالمة البيئية �
 .على الضجيج والملوثات

 :ويشمل .. التشجير وتجميل المدن 5/1/1/3

                                                 
��1
���E &� ط��M ھ)�YE��V وأ��YE�KE .. وا�4"ت �6��3 اf��8 �.�اً f25L�1967  �E ا!�N!6 /� ��رس  (*)Pو�!�رس ا

6YY(�1�  -ا!�vYY!� ا��YYم : اg3اYY��6YY(7 ، ا!�3YYE ا���YY!�^ �YY7ء ا!3YYن ، 
3�YYوق ��!)6YY ا!3YYن ا -ا����6YY ا���6YY  -ا!YY18@ ا
�E 1983و��Kgة ��N!6 ا!3ن ا��7)6 اf25L� �1 &�م   ( ً�!gاً دا�3و;6 �. ).وا�4"ت ا
(**) 6(7�� .94ص ) وMg�u و��KDات( ا�DاKg ا!�!�ر�Kg�� : 6ة ��N!6 ا!3ن ا
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ــة � وم بأعمــال توســيع وصــيانة الرقعــة الخضــراء للمدينــة واســتحداث مدينــة عربيــة تقــ :تخضــير المدين
 .نباتات مالئمة للبيئة المحلية وٕاظهار البعد الفني والجمالي للحدائق

مدينــة عربيــة تقــوم بأعمــال تجميــل الميــادين العامــة ، واســتخدام األشــكال والنصــب  :تجميــل المدينــة �
   .التجميلية ونباتات الزينة وتأمين الوصول لها

 .مصمم أو فنان له بصمته في تجميل المدن وااللتزام بالقيم التراثية اإلسالمية :ر تجميل المدنخبي �

 (*):جائزة األغا خان للعمارة  5/2
The Agakhan Award for Architecture  

وأداة إلثـــراء الحـــوار بـــين  )1(ترجمـــة صـــادقة فـــي التجديـــد والتأصـــيل .. تعتبـــر هـــذه التجربـــة أيضـــًا          
وغــــرس مفهــــوم االســــتمرارية الحضــــارية وتــــدعيم األنشــــطة التــــي تســــاعد علــــى أيقــــاظ الــــوعي .. هتمــــينالم

ـــى إنتـــاج أعمـــال تصـــميمية ومعماريـــة معاصـــرة أكثـــر مالئمـــة.. الثقـــافي ـــالتراث .. والحـــث عل واالهتمــــام ب
 )26، 25، 24، 23، 22، 21 أشكال(المعمـاري والحضاري اإلسالمي 

 (**):ن إلى تحقيق ما يليأهداف جائزة األغا خا 5/2/1
 

تقيــيم األمثلــة والنمــاذج التــي تعيــد تفســير الــدروس القديمــة بــالمعنى المعاصــر وتكشــف وتــدعم عناصــر  �
 .االستمرارية الثقافية في بيئة معينة

 .تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث المعماري والعمراني اإلسالمي �

 .ا لمعالجة المشاكل الخاصة في بيئاتها المحليةالتعرف على الجهود المبتكرة في اتجاهاته �

 .شمول المباني التي أقيمت بواسطة غير المعماريين �

 .أعمال تمثل التميز والتفوق في التعبير المعماري المعاصر في العالم اإلسالمي �

وٕادراك .. األعمــال التصــميمية التــي تمثــل جهــدًا حقيقيــًا فــي البحــث المســتمر عــن حلــول مالئمــة للبيئــة �
 .األبعاد االجتماعية والتاريخية

 

  
 

 

 

  
  
  

                                                 
(*) 6(7�� .94ص ) وMg�u و��KDات(ا�DاKg ا!�!�ر�Kg�� : 6ة ��N!6 ا!3ن ا

)1(��3  . 155،  137. ص. ا!��H اM7�2 ، ص"  ا�����E وا����F %& L�MNرة ا����E.�ت ا��J5K�"  إ5!�&)	 5�اج ا

(**)  6Y/�.t�>)6YV وا �(Y(�E!� اYE/ ����1 K/�T) �E1(�&�/ ��& و&�ت�Z!1��Environment Culture&  _-�Y7!3 ا1P)�ر ا
�<YY�� �YYu �YYو� �YYE�� 	YY8 6(!(!YY�1ا3YYEف �]"�6YY ا�!�YYرة وا�YY��41ت اYY�1!)!)6  ا.3YYر اYY"ي ��YY�& ,YY(/ 3YY!1� ا.)!6YY ا

��81��)�YY .. ا!��>�YYD7 �YYE7 6YY"ور ا6YY/�.t ا^YY5?�)6 و��ھ�ھYY(<�� �YY�اً &�YY روح ا^YY5?م داYYP	 YY5)�ق ا�YY(Tةو/�YY إط�YYر ا
6t�3T .، ھ"ا إ� ���@ ا>T: ا-8�ي وا"ي ��67�t!7 3 ا^�E5م ا�(>�..ا
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، يعبــر عــن التجــانس مركــز الفنــون بــالجيزة (***)رمســيس ويصــا واصــف) 21شــكل (

هــذا المبنــى باألســاس كــان معهــد تــدريس والتــرابط ، والبراعــة فــي اســتخدام الفراغــات 
صــمم مــن قبــل . فنــون متحــف ومركــز إلــىومــن ثــم حــول  1950الحياكــة منــذ ســنة 

والعشـق األزلـي  المعمـاريين المرحـوم حسـن فتحـي أبـوري رمسـيس احـد تالمـذة المعمـا
  ) 1983جائزة أغاخان ( .للطين

أظهــر  –الحديقــة الثقافيــة  –عبــد الحلــيم إبــراهيم . د) 22شــكل ( 
فيها المصمم قدرة فائقة على التشـكيل واإلبـداع ، واالرتقـاء بالبيئـة 

منظمــة المــدن  –تقديريــة الجــائزة ال( العمرانيــة المحيطــة ، القــاهرة 
  ). 1993 – 90العربية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

فائز بجائز ( (*)اعتبرت رمزا لدولة الكويت          
  )1( )1980األغا خان للعمارة

  
 

 

                                                 
uLYY1� F�ا �7�!�YYرة ا-�&��)6YY ا.6YY!�3 (�YYن ر�YY2)_ أYYA�ب YY8-7�ة ا�YY�(�41 إ (***)"YY7 �YYE/ ، 6YY�3(�.1�YY ا!6YY��3 ا!�YY��6 ا

و�ET�?!7 . 3YD� �Y��8 ا!!)Kة (����Aت اX).6 اD� �E(<��� ��& +��� �1!�&6 �� ا-�ا*�ت ذات ا�Y5.+ ا!�1Y2ي 
� �FY�� �Y/ 6!E�12  ا!�4\ ر�2)_ و��� 3A ا15>3ل ��F ا�5.+ ا!6��12 أ;)��� PL7�ى ذات A>�ب وA>�اتDT
])�ة ا

 6!�3.  5L7.+ ا.�3�ة واg��8_ ا.>�)6 ا

� ا�XTر�6 ا2)�;)6 وا1�E(/)6 ا>�رزة /�   (*)��!�!Y�ء ���Yول ا��Y. اf��8وھ� �� أھ� ا �Y8!و� �Y�&أ �Y/ اب�YZ�م وا
�2(g��7"(� ان ا�7�اج ا/fT11 ر5!)� /� &�م . ا>�ج ا ��3�1979  �   .ا�1� 187، و��	 ار�-�ع ا>�ج ا�g)�2 إ

  

  

 ،fY��8و��81ن �� (�ة &�)� وھ� ا8�ة ا�8<-6 و�3ور دورة (���6 ;�ل �-) �E2	 ��6Y���� 6&�5 + اKYوار &��Y�� �Yظ� ا
. 6Y(��u 1�35�ا /�Y  133ا8�ة ا�8<-6 &�� ار�-�ع  إ� ا�رض(!� ��1Tي ا>�ج &�� �����3 5���)� �.	 اKوار �� 

 ,Y&�-ار� xY�<� ه�Y(!��ن �Y�8@ ��147 ا>�ج ا�و5\ /�>�رة &� KPان �Y� ن�Y(�! HY21ا و��Y1� .�[Y
وھ�Y :  وا>Y�ج ا�
8� E87��7ء �6��3 T1� B�4! .�1�ا  113و�sا;)�E و�>�x ار�-�&,  اf��8ا>�ج ا

(1) www.moi.gov.kw 

� وا�6E و�2.\ أ/.� >��� 17�و��س ، ��!)  )24<8	 (
!>�ر  –K(5ا7)�� و<�(�ؤه Cا�)–  ��K(��–  

  Kg��– 2004ة ا�*��Pن 

) 	8>23( f��8  أ7�اج ا
�153�وم  و<�(�ه �(!�� 
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يعبر عن التكامل من خالل إيجاد بيئة تسوق مالئمة وجذابة مع الحفاظ على االستمرارية  )1(سوق الديرة بالكويت ) 25شكل(  

 1996 –الحضارية

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  Results & Recommendationsالنتائج والتوصيات  -6
، رأينـا كيـف أثـرت البيئـة أثـر البيئـة علـى التصـميمذي يحمل بين طياته بعد استعراض البحث ومضمونه ال

علـــى شـــكل ووظيفـــة المبـــاني داخليـــًا وخارجيـــًا علـــى مـــر العصـــور، وكيـــف اســـتفاد بهـــا األوائـــل وطوعوهـــا 
ـــه فـــي الوقـــت الحاضـــر وفـــي ركـــب المعاصـــرة أن .. لخـــدمتهم ـــر وخاصـــة المصـــمم المســـلم ، ووجـــدنا أن أث

 .وقد يكون أشد خطرًا على راحة اإلنسان وسلوكه الحضاري.. هو األكثر تأثيراً التصميم على البيئة 

فإن التطورات الجديدة والتغيرات الحادثة فيه قد دفعت بـه إلـى نـوع .. وبالنسبة لمجتمعنا العربي واإلسالمي
  .نشأ عنها تطلعات جديدة أكثر تقدمًا وتطوراً .. من الحياة

البنـــاء والشـــكل والرؤيـــة البصـــرية، إال أننـــا يجـــب علينـــا عـــدم إغفـــال  وٕاذا كـــان قـــد حـــدث هـــذا التغييـــر فـــي
ـــل المـــدن  ـــد والتأصـــيل وتجمي ـــزة فـــي التجدي ـــذكر وترجمتهـــا الصـــادقة والمتمي التجـــارب التصـــميمية ســـالفة ال

مـع وااللتزام بالقيم التراثية، واألبعاد التاريخية واالجتماعية للبيئة العربية اإلسالمية، باإلضافة إلـى أن المجت

                                                 
(1)http://www.fdetk.com/vb/108380-post1.htl 

6<18!!>�� ا 7)6��D ا�ا�6E ا

 6<18!!>�� ا 6(�!Z ا�ا�6E ا

  	(! �!�ذج ��]� �!�Ts�� 6<18ً زاو�6 ا

  �2.\ أ/.� و��Aع ط�� ، �18>6 ا^3�85ر�6) 26<8	 (

  Kg��–2004ة ا�*��Pن  –ا��و�� و���  –��!)� ا��Tد ��5ھ)K!; �1ة 
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كفل له التصدي يوأمور دينه وأساسه األخالقي  Islamic Heritage على وعي وبصيرة بتراثه اإلسالمي
 .وبيئته..ألي فكر يخالف عقيدته

وجـــائزة .. وقناعتنـــا اآلن تتمثـــل فـــي التأكيـــد علـــى المعـــايير الجـــادة لكـــًال مـــن جـــائزة منظمـــة المـــدن العربيـــة
ابة اإلبداعيـة والبعـد اإلنسـاني واالنتمـاء واألصـالة، ونـرى هنـا أن األغاخان اللتان تستوفيان معـايير االسـتج

 :نضيف بعض التوصيات مثل

 .إعادة تعريف مفهوم التصميم وتطبيقه وفق الرؤية البيئية واإلسالمية �

واتخاذ القرارات حيال أي سلبيات في .. تفعيل دور األجهزة المعنية في دراسة هذه المشاكل التصميمية �
 .فيذالتصميم والتن

  .وضع معايير لتقييم األعمال التصميمية �
االســتفادة مــن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ومــن األســاليب الحديثــة فــي التشــييد، وبنــاء المبــاني الذكيــة  �

Smart Buildings ومواكبـة التطـور فـي تكنولوجيـا النـانو Nano Technology  بمـا يتفـق والبيئـة
  .العربية واإلسالمية

مؤسسي للتخصصات المرتبطـة بـالفنون والعمـارة وتجميـل المـدن، ونخـص باالهتمـام الدعم الحكومي وال �
حيـث أثبتـت الدراسـات اإلحصـائية أن اإلنسـان يقضـى مـا يقـرب ..المصمم للفراغات المعمارية الداخلية

 .وهذا يؤكد أهمية المصمم الداخلي..من وقته وحياته داخل الفراغ المعماري% 90من 

 .وكيفية إعداد النشء للقراءة البصرية الصحيحة.. يم وأساليب التربيةمناهج التعلاالهتمام ب �

ومن األمور الهامة والتي تلفت النظر هو أن االهتمام بالتراث العمراني ال يعني إزالته وٕاقامة أنماط جديدة 
 فــإن هــذه الــرؤى ال.. وبعــد ةشــبيهه بــه ، فهــذه إشــكالية ظهــرت فــي تطــوير المنــاطق التــي تــم إزالتهــا كاملــ

تعطـــى حلـــوال جذريـــة بـــل هـــى دعـــوة لإلعـــداد والمحاولـــة ينبغـــي األخـــذ بهـــا حتـــى ال تتفـــاقم تبعيتنـــا الفكريـــة 
واإلبداعيــة والتكنولوجيــة ولكــي ال تضــمر ثقافتنــا وفنوننــا أمــام تــدفق العولمــة الوافــدة ، فــالحلول التصــميمية 

ي القــيم الوجدانيــة اإليمانيــة يجــب أن ال تخضــع لتطــور التقنيــات وعلــوم البنــاء فحســب بــل تمتــد للبحــث فــ
  .   والعقائدية إلعادة البناء بأسس وجماليات جديدة 

النقطـــة األخيـــرة هنـــا ، هـــي مـــا يجـــب علـــى المصـــمم عملـــه ، هـــل ســـيكون عليـــه أن يعيـــد النظـــر فيمـــا تـــم 
  تصميمه أو ماذا يفعل ؟ 

تــيح لــه لت ة مســتقبليال األنمــاطلتجنــب هــذا األمــر ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ، فعلــي المصــمم أن يــدرس 
نعـم إن هنـاك أمـورًا غيـر ممكنـة اليـوم ، ولكنهـا . .التعامل مع المتغيرات دون إعادة النظـر فـي مـا مضـي 

قد تكون في اإلمكان غدًا ، كما أن ما هو ممكن اليـوم لـم يكـن ممكنـًا فـي األمـس ، فعلـى المصـمم النظـر 
ل وأيضـــا التعامـــل مـــع المـــدارس والمـــذاهب إلـــى ذلـــك مـــن منظـــور أوســـع مـــن مجـــرد إعـــادة التصـــميم ، بـــ

المستقبلية بمرونة كاملة وحرفية مهنية وتقنية تصميمية تمنع أي شذوذ حـال االضـطرار لمجـاراة التطـورات 
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المســتقبلية ، مــع أهميــة االحتفــاظ بالمكتســبات الحاليــة ، والتــي ســتكون نتــاج أكثــر مــن قــرن مــن الــزمن مــن 
  . التطوير والتوسيع والتصميم 
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