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“Abul-Rish – Gharb Suhail and Gharb Aswan” are the villages that 
represent the case study in this research. They extremely have a huge 
stock of traditional architectural heritage, where the architectural forms 
have been related to the extent of achieving different human needs. The 
problem of this study is the disappearance of many features of traditional 
architectural forms, in addition to others that have been replaced with lots 
of strange and odd features that are completely different to the reality of 
these traditional societies. Therefore, this research aims to document 
what is left from the features of traditional architecture forms in an 
attempt to preserve this huge heritage. This can be done through 
monitoring of the most important features and characteristics of 
traditional architectural forms as well as the monitoring of most 
important changes that happened to traditional model, and analyzing the 
reasons for this big change which came due to many contemporary 
developments such as social, cultural, and economic developments as well 
as the developments in building technology. The research ended up to 
clear vision of some operational procedures on how to deal with 
traditional architecture in the light of these contemporary developments 
(e.g. activating the role of organizations, awareness of the public via 
different seminars and conferences). 
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اخت ممممما  بعمممممل الملمممممم  التدمممممكيلية المتطلبممممما  اينسمممممانية المختل مممممةب وتتمعممممم  فدمممممكالية  مممممذ  الدراسمممممة تمممممي 
المعماريممممممة التقليديمممممممة واسممممممتبدا  المممممممبعل امخممممممر بملمممممممم  وم ممممممردا  م مممممممايرة تماممممممما  لعقاتمممممممة المجتمممممممم  

 ممم  تلمممت المجتمعممما  التقليديمممةب لمممذا تممما   مممذا الب ممم  يهمممد  فلممم  توعيمممة مممما تبقمممي وبعيمممدة تمامممما  عممم  وا
ممممم  ملممممم  التدممممكي  المعممممماري التقليممممدي تممممي م اولممممة لل  مممما  علمممم   ممممذا التممممرا  الهائمممم ب وذلممممت ممممم  
خممممل  رهممممد أ ممممم ملممممم  وسممممما  التدممممكي  المعممممماري التقليممممدي وكممممذلت رهممممد أ ممممم م مممما ر الت ييممممر 

قليممممممدي وت ليمممممم  أسممممممباي  ممممممذا الت ييممممممر الكبيممممممر تممممممي ملممممممم  وسممممممما  التممممممي طممممممرأ  علمممممم  النممممممموذ  الت
التدممممممكي  المعممممممماري التقليممممممدي والتممممممي ترجمممممم  فلمممممم  العديممممممد ممممممم  المسممممممتجدا  المعاهممممممرة كالمسممممممتجدا  
االجتماعيمممممة والعقاتيمممممة والمسمممممتجدا  تمممممي مجممممما  تقنيممممما  البنممممما  وكمممممذلت المسمممممتجدا  اال تهممممماديةب و مممممد 

يجممممرا ا  التن يذيممممة لكي يممممة التعاممممم  ممممم  العممممممارة انتهممممي الب مممم  فلمممم  و مممم  تهممممور وا مممم  لممممبعل ا
التقليديمممممة تمممممي  ممممم   مممممذ  المسمممممتجدا  المعاهمممممرة كت عيممممم  دور الهيئممممما  وتوعيمممممة امتمممممراد عممممم  طريمممممة 

  ف امة العديد م  الندوا  والمؤتمرا .  
 المقدمة:
سمائر المخلو ما   ستخل  اهلل سب انه وتعال  اينسا  تي امرل لعمارتها ومن مه العقم  والقموة وسمخر لمهالقد 

ذ  ا  ربت للملئكة فنمي جاعم  تمي  وأمد  ب سباي العي  مدا   ذ  الرسالة كما أدار فل  ذلت تي كتابه العتيت   وا 
امرل خلي ة  الوا أتجع  تيهما مم  ي سمد تيهما ويسم ت المدما  ون م  نسمب  ب ممدت ونقمدس لمت  ما  فنمي أعلمم مما ال 

 .(1)تعلمو   
ي رسممممممالة  ملهمممممما اينسمممممما  تممممممي  ممممممذ  ال يمممممماةب تتكونمممممم  بممممممذلت العديممممممد ممممممم  وعلمممممم   ممممممذا تعمممممممارة امرل  مممممم

العممممممارة التقليديمممممة بمعابمممممة النمممممواة امولممممم  للعممممممارة تمممممي  كانممممم ال  مممممارا  اينسمممممانية تمممممي كعيمممممر مممممم  البلمممممدا . ولمممممما 
وتممممم  التعبيمممممر عممممم  أهمممممالة وعرا ممممممة  المعممممممماريتقمممممد كانممممم  ذا  طبيعممممممة خاهمممممة مميمممممتة تمممممي طرات ممممما لمممممذا بلدنممممماب 
ارتباطممممه الوعيممممة بالبيئممممة الم يطممممة بممممه وبعممممادا  وتقاليممممد السممممكا ب ولكمممم  ب هممممور العديممممد ممممم  المسممممتجدا  العمممممرا  و 

المعاهممممرة أهممممب  ممممم  الهممممعي ال  مممما  علمممم  تلممممت العمممممارة وممممم  عممممم الم ات ممممة علمممم  أ ممممم ملم همممما التدممممكيلية فال 
يممممممة وعمممممروة   مممممارية ليسممممم  مممممم  خمممممل  تنميمممممة القناعمممممة التاممممممة لمممممد  امتمممممراد المنتممممممي  لهمممممذ  العممممممارة ب نهممممما تمعممممم   

  هر  به العمارة التقليدية. التيالبلد  تيملكا لألتراد الذي  يعيدو  بها تقط ولك  لجمي  المجتمعا  

 إشكالية الدراسة:
اخت مممممما  العديممممممد ممممممم  الملممممممم  والم ممممممردا  التدممممممكيلية المعماريممممممة للعمممممممارة  تمممممميتتمعمممممم  ايدممممممكالية الدراسممممممية 

والتمممممي أد  بمممممدور ا فلممممم  تممممم عر  بالعديمممممد مممممم  المسمممممتجدا  المعاهمممممرة جنممممموي مهمممممر عقمممممي  همممممور تممممميالتقليديمممممة 
المممممبعل ااخمممممر واسمممممتبداله بملمممممم  وم مممممردا  عهمممممرية مخال مممممة للملمممممم  والم مممممردا  التدمممممكيلية المميمممممتة للعممممممارة 
التقليديمممممممة. ف  الل مممممممة والم مممممممردا  ال ديعمممممممة المسمممممممتخدمة ال تعبمممممممر عممممممم  عقاتمممممممة المجتمممممممم  وال تت اعممممممم  مممممممم  البيئمممممممة 

                                                 
(1)

 .03سورة البقرة، آية رقم  :ريمالقرآن الك 
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معتمممممد علمممم  التقليممممد الهممممري   معممممماريس لهمممما أي ارتبمممماط بالعوابمممم  التراعيممممة مممممما ينممممت  عنممممه تدممممكي  الم ليممممة ولممممي
 .(2)للنماذ  ال ربيةب لذا تقد جا   جمي  المعالجا  المعمارية مخال ة تماما  لمبدأ الخلة وايبداع

 هدف الدراسة:

هممممرة علمممم  التدممممكي  المعمممممماري تهممممد  الدراسممممة الب عيممممة فلمممم  بيمممما  مممممد  التمممم عير الكبيممممر للمسممممتجدا  المعا
بمسمممماك  البيئمممما  التقليديممممة تممممي م اولممممة لل  مممما  علمممم  ممممما تبقمممم  ممممم  ملممممم  التدممممكي  المعممممماري لهممممذ  المسمممماك  
التقليديممممةب وذلممممت عمممم  طريممممة الرهممممد الكاممممم  م ممممم ملممممم  الت ييممممر بالتدممممكي  المعممممماري لتلممممت المسمممماك  وتوعيممممة 

  .ما تبق  م  الملم  التدكيلية المعمارية امخر 
 منهجية الدراسة:

تعتمممممد الدراسممممة بدممممك ا أساسممممي علمممم  امسمممملوي التمممموعيق  ممممم  خممممل  الدراسمممما  الميدانيممممة والرتمممم  المسمممما ي 
 يممممم  أ  أ مممممد البممممما عي  مممممم  أبنممممما   مممممذ  القريمممممةب وتمممممم   لمممممبعل ال ممممماال  وعلممممم  المعايدمممممة بقريمممممة أبمممممو المممممري

عتمممممممد الدراسممممممة علمممممم  ت ليمممممم  البيانمممممما  االسممممممتعانة بمممممم جهتة التهمممممموير ال وتمممممموغراتي وتممممممدوي  المل  مممممما ب كممممممما ت
المممممممواردة مممممممم   مممممممذ  امنمممممممماطب وال همممممممو  علممممممم  المعلومممممممما  الن ريمممممممة مممممممم  المهمممممممادر المختل مممممممة ذا  الهممممممملة 

 بالمو وع كالرسائ  العلمية والكتي والمجل  والمقاال  العلمية.
 
 

  
 

ي ب والهورة عل  اليسار لمبن  يتم ( الهورة عل  اليمي  لمبن  تم بناؤ  بالطرة التقليدية بقرية أبو الر 1دك  )
 (3)بناؤ  بالخرسانة المسل ة تي بيئا  العمارة التقليدية. 

                                                 
(2)

: نحو هوية معاصرة لعمارة المناطق الصحراوية: دراسة مقارنة للهويةة المعماريةة شموةرو   طارق عبد السالم محمد 

   .الصحراء بالمملكة العربية السعودية، مؤتمر ساحة الكندي شالرياض وفندق انتركونتننتال شمكة المكرمة
(3)

 بتصويرها أحد الباحثين الثالثة من مواقع القرى الثالث محل الدراسة.كل الصور بالبحث قام  
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 عناصر ومكونات الدراسة:

 تتعرل الدراسة فل  العناهر الدراسية ااتية:
  المعماريم هوم العمارة التقليدية تي ال كر. 

  عمارة جنوي مهر. تيالمستجدا  المعاهرة 

 جنوي مهر. م نماذ  ل لعمارة المساك  التقليدية المعمارياهرة عل  التدكي  ت عير المستجدا  المع 

  و مممممممي تعممممممرل تهمممممممورا  لمممممممبعل ايجممممممرا ا  التن يذيمممممممة لكي يمممممممة التعاممممممم  مممممممم  العممممممممارة  بالنتممممممائ  والتوهممممممميا
 التقليدية تي    المستجدا  المعاهرة.

 

 :المعماريمفهوم العمارة التقليدية في الفكر  -1

التممممي أندممممئ  وتقمممما  للتقاليممممد المعماريممممة الم ليممممةب و ممممد  المبمممماني علمممم ة  ممممي مهممممطل  يطلممممة العمممممارة التقليديمممم
تميمممممممت  ب لمممممممو  تهمممممممميمية تممممممموات  بمممممممي  ا تياجممممممما  ال مممممممرد الرو يمممممممة والماديمممممممة وا تياجممممممما  المجتمممممممم  وعاداتمممممممه 

 مممممما يتمممممواتر م ليممممما  مممممم  ممممممواد أوليمممممة. وبمممممذلت أهمممممب  لهممممما ملمممممم  عاممممممة و ويمممممة م مممممددة ب مسمممممتخدمة  (4)وتقاليمممممد 
تمممممي م اولمممممة التوتيمممممة بمممممي  رغبممممما  ال مممممرد الخاهمممممة  ال رتممممميمعبمممممرة عممممم  المكممممما  والتمممممما ب وت همممممر  نممممما مهممممممة 

 نمممما لمممميس مجممممرد م تممممر  لمهنممممة البنمممما  ولكنممممه تعممممد   ممممذا ليدممممم  التهممممميم  ال رتمممميورغبمممما  الجماعممممةب ودور 
 والتدكي .

المممممذي ممممممر بمر لمممممة البمممممداوة  ويعمممممد مهمممممطل  العممممممارة التقليديمممممة بمعابمممممة الهمممممورة النهائيمممممة للنتممممما  المعمممممماري 
و مممممو مممممما يطلمممممة عليمممممه مهمممممطل   العممممممارة البدائيمممممة ب عمممممم مر لمممممة رد ال عممممم   بالتعبيريمممممة تمممممي االسمممممتجابة للو ي مممممة

الع ممممموي  العممممممارة التلقائيمممممة   تممممم  أهمممممب  ذلمممممت النتممممما  المعمممممماري عبمممممارة عممممم  تقليمممممد يمممممتم توارعمممممه عبمممممر امجيممممما  
كممممم  مممممما تمممممم  علممممم م  مممممم  العممممممارة الم ليمممممة والتمممممي ركمممممت  والعممممممارة التقليديمممممة تعتبمممممر كمهمممممطل  أدممممم .المتعا بمممممة

اسممممتخدامه ممممم  مممممواد وطممممرة فندمممما  م ليممممة دو  التعممممرل لممممدور ال رتممممي تممممي عمليممممة التهممممميم المعممممماريب كممممما 
 التواتة م  البيئة بمختل  أدكالها.  مد  يختل  ع  مهطل  العمارة البيئية التي ركت  عل

 

 ر:عمارة جنوب مص فيالمستجدات المعاصرة  -2

العممممممارة التقليديمممممة بهممممم ة عاممممممة   ال يممممماة وأعمممممر  علممممم   نمممممات العديمممممد مممممم  المسمممممتجدا  التمممممي طمممممرأ  علممممم
 :يليبه ة خاهةب وم  أ م  ذ  المستجدا  المعاهرة ما  يالتدكي  المعمار   وعل

 
 

 المستجدا  العقمماتية. -2 المستجدا  االجتماعية. -1
 جدا  اال تهادية.المست -4 مجا  تقنيا  البنا . تيالمستجدا   -0

 

                                                 
(4)

 .5م، ص1111 ، اإلسكندريةدراسة أثرية معمارية "، دار الوفاء -عمارة سدوس التقليدية”:محمد عبد الستار عثمان 
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 المستجدات االجتماعية المعاصرة: 2-1

 نممممممات العديمممممممد مممممممم  العواممممممم  وامسمممممممباي التمممممممي أد  فلمممممم  ت يمممممممر العمممممممادا  والتقاليممممممد السمممممممائدة بالمجتمعممممممما  
 :تيالتقليدية ويمك  فيجات ا 

  نتيجممممممة سمممممم ر العمالمممممة المهممممممرية للعممممممم  لممممممد  دو  الخلممممممي  والممممممدو   الخممممممارجياالن تممممما  علمممممم  العممممممالم
اسمممممتيراد العديمممممد مممممم  اارا  والعقاتممممما  امجنبيمممممة  وبالتممممماليبيمممممةب باي ممممماتة فلممممم  تعمممممدد وسمممممائ  ايعممممملم امور 

 الجديدة عل  العقاتة الم لية.

  تممممممرد الدمممممباي علمممممم  وا ممممم  ال يممممماة بالبيئمممممما  التقليديمممممةب واعتبمممممار أ  التمسممممممت بهمممممذ  العمممممادا  والتقليممممممد
 بالعالم.فنما  و دعوة للتخل  ع  ركي الت  ر ومواكبة التطور 

   مجا  السيا ة أدخ  عل  المجتمعا  التقليدية  يم وعادا  اجتماعية جديدة. تيالعم 

 وم  أ م م ا ر  ع  التمست بالعادا  والتقاليد:
   ميت   ذا المجتم . التيع   در كبير م  الخهوهية  التقليديتخل  أتراد المجتم 

  يميمممم  أتممممراد  فلمممم  العتلممممة وتكمممموي   ت ممممو  المجتممممم  ممممم  العممممي  تممممي تكممممتل  وجماعمممما  فلمممم  مجتممممم
ممممممم  المسمممممماك  ذا  االمتممممممداد الرأسممممممي وامتقممممممي. ت ممممممي  الممممممة  امسممممممر المن همممممملةب و هممممممر ذلممممممت تممممممي كمممممم ا 

االمتممممداد الرأسممممي كمممما  االنعممممتا  التممممام داخمممم  و ممممدا  سممممكنية مسممممتقلة بكمممم  أسممممرةب أممممما تممممي  الممممة االمتممممداد 
بممممداعي اسممممتمرار ارتبمممماط امبنمممما  بالعائلممممة  امتقممممي تبممممالرغم ممممم  أ  ا تطمممماع جممممت  ممممم  المسممممك  التقليممممدي كمممما 

بعمممممد المممممتوا  فال أنمممممه بممممممرور الو ممممم   مممممام امبنممممما  بعمممممم  مسممممماك  مسمممممتقلة تمامممممما  تمممممي ممممممداخلها وتراغاتهممممما 
م هممممموم العتلمممممة ك  مممممد أ مممممم المسمممممتجدا   فلممممم الداخليمممممة عممممم  مسممممماك  ةبمممممائهم التقليديمممممة تمممممي فدمممممارة وا ممممم ة 

 يدية.تلت البيئا  التقل عل االجتماعية التي طرأ  
  
 المستجدات الثقافية المعاصرة: 2-2

 يمك  فيجات أ م المستجدا  العقاتية تيما يلي:
 تطور وسائ  ايعلم وتعدد ا.                      -أ

 تطور وسائ  ودبكا  االتهاال . -ي
 

اب  اسمممممتمرار الطممممم تمممميال تممممرا  السمممممابقة أكبممممر امعمممممر  تممممميكمممما  الن ممممملة المجتمعمممما  التقليديمممممة علمممم  ن سمممممها 
لعمممممممارة  ممممممذ  المجتمعمممممما ب وعممممممدم دخممممممو  ممممممما  ممممممو غريممممممي أو جديممممممد عليهمممممما. وكمممممما  ل هممممممور وسممممممائ   التقليممممممدي

ايعممممممملم المختل ممممممممة ودممممممممبكا  االتهمممممممماال  تمممممممم عير كبيممممممممر علمممممممم  ان تمممممممما   ممممممممذ  المجتمعمممممممما  التقليديممممممممة وت عر مممممممما 
خمممممر  مممممم  بالمجتمعممممما  امخمممممر  وانعكمممممس  مممممذا علممممم  عممممممارة  مممممذ  المجتمعممممما ب ت همممممر االنبهمممممار بالعممممممارا  ام

خممممل  ممممما تندممممر  الهمممم   والمجممممل  وممممما تنقلممممه القنمممموا  ال  ممممائية ممممم  أتمممملم ومسلسممممل  وبممممرام  متخههممممة 
تممممممي النمممممموا ي المعماريممممممة والعقاريممممممة. باي مممممماتة فلمممممم  الموا مممممم  والمنتممممممديا  المعماريممممممة علمممممم  دممممممبكة المعلممممممموما ب 

 ائدة بها.كان  س التيوبالتالي خرو   ذ  البيئما  التقليدية م   الة االن لة 
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 مجال تقنيات البناء المعاصرة:  فيالمستجدات  2-3
تمممممي عمليمممممة التدمممممكي  المعمممممماري  جمممممو رياالعتبمممممارا  المهممممممة التمممممي تمممممؤعر بدمممممك   ف مممممد تعمممممد ممممممواد البنممممما  

ويسمممما م تممممواتر المممممواد الخممممام وسممممهولة ال هممممو  عليهمممما تممممي خ ممممل التكل ممممة الكليممممة للمبنمممم . وتعممممد ممممموارد البيئممممة 
بنيممممم  بمممممالطي  أو ال جمممممر  يممممم  تتممممموتر  التمممممي المبمممممانينممممما  تمممممي البيئممممما  التقليديمممممةب تنجمممممد للب امساسممممميالمهمممممدر 

 ممممذ  المممممواد م ليمممما  ممممم  رخممممل عمنهمممما وسممممهولة ال هممممو  عليهمممما واسممممتعمالهاب ممممم  تمممموتر خبممممرة السممممكا  الم ليممممي  
 .  (5) الطويلة تي استعما   ذ  المواد وتدكيلها وتو ي ها

ممارسمممممة أندمممممطتهم ال ياتيمممممة  تممممميالتيسمممممير علممممم  النممممماس  تممممميأعمممممر   ااونمممممة امخيمممممرة تمممممي التقنممممميكممممما  للتقمممممدم 
تتميمممممت  التممممميب ت همممممر  طمممممرة ايندممممما  بالهياكممممم  الخرسمممممانية المبمممممانيمتمممممد أعمممممر  فلممممم  مجممممما  تدمممممييد او  بالمختل مممممة

بطريقمممممة ال ممممموائط ال املمممممةب ت مممممل  المبمممممانيكانممممم  تبنممممم  عليهممممما  التممممميالمسممممما ا   تممممميوالتممممموتير  بسمممممرعة التن يمممممذ
طمممرة البنممما   تممميالبنمممائي  الخبمممرا   انمممدعارتتي هممما  مممذ  الطمممرةب وسممماعد علممم  ذلمممت  التممميكي  التدممم فمكانيممما عممم  

 تممممميمدمممممابهة لتلمممممت التمممممي يدممممما د ا سمممممكا  البيئممممما  التقليديمممممة  مبمممممانيبنممممما   تممممميالتقليديمممممةب عممممملوة علممممم  الرغبمممممة 
 ال  ر.

 المستجدات االقتصادية المعاصرة: 2-4 
توجهممممما  الدولمممممة معممممم  تخهممممميل جمممممت  كبيمممممر  تمممممي ادعمممممة الت يمممممرا  ال تممممميتتمعممممم  المسمممممتجدا  اال تهمممممادية 

تممممتم اال تمممممام بدممممبكة الطممممرة وت سممممي  دممممبكا   بممممم  مواتنتهمممما للرتقمممما  بالبنيممممة الت تيممممة لهممممذ  البيئمممما  التقليديممممة
 مممممذ  المنممممماطة ممممممم  تختلممممم  عقممممماتتهم المعماريمممممة   ممممممما أد  فلممممم  اتديممممماد أعمممممداد النمممممات ي  فلممممم بالميممممما  والكهربممممما 

طقممممممة امهممممممليي ب وبالتممممممالي  هممممممور أسمممممماليي وأنممممممماط بنمممممما   ديعممممممة مخال ممممممة تماممممممما  لوا مممممم  المن أ مممممماليكليمممممما  عمممممم  
 المجتمعا  التقليدية.

 ممممممديما  علمممممم  العممممممم  بممممممالمه  التقليديممممممة البدائيممممممة كالتراعممممممة  ام مممممماليتقممممممد اعتمممممممد  ال ممممممرديوعلمممممم  المسممممممتو  
يا ة أو اللجمممممو   اليممممما  للعمممممم  تمممممي مجممممماال  أخمممممر  مسمممممت دعة كمجممممما  السممممم ام ممممماليوالرعممممميب تمممممي  مممممي  لجممممم  

المممممما  الممممموتير مقرونممممما  برؤيمممممة الكعيمممممر مممممم  النمممممماذ   علممممم للعمممممم  بالخمممممار  ممممممما يتمممممي  لهمممممم فمكانيمممممة ال همممممو  
 وامنماط المعمارية ال ديعة بهذ  البلدا  الخارجية.

 

 نماذج ل المعماريدراسة لتأثير المستجدات المعاصرة على التشكيل  -3
 :من القرى التقليدية بجنوب مصر

ممممممد  تممممم عير المسمممممتجدا  المعاهمممممرة علممممم  التدمممممكي  المعممممممار  للعممممممارة التقليديمممممة بجنممممموي مهمممممر تمممممم  لبيممممما 
تتدممممابه القممممر   اختيممممار علعممممة نممممماذ  ممممم  القممممر  تقمممم  تمممم  الوسممممط الم مممميط بمدينممممة أسمممموا  كدراسممممة  الممممةب  يمممم 

 العل  فل   د كبير ت  ك  م  ملم  التدكي  المعمار  وت عير المستجدا  المعاهرة عليها.
 

 تعريف بنماذج القرى التقليدية محل الدراسة: 3-1
                                                 

(5)
، رسالة  رة المعاصرةالفكر المعماري ف  العما  لى: التطور ف  استخدام مواد الشناء وتأثيره عصام صالح سعيد 

 .00م، ص2330ماجستير ، جامعة أسيوط ، كلية الهندسة ،
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وتقمممم  القممممر  الممممعل   ممممم  تممممم اختيممممار عممممل   ممممر   ممممي  ممممر  أبممممو الممممري  وغممممري سممممهي  وغممممري أسمممموا . 
دمممممر ا ب وتقمممم  كممممل  ممممم   022دممممماال  وخممممط طممممو    242نطممممماة مدينممممة أسمممموا  التممممي تقمممم  عنممممد التقمممما  دائممممرة العممممرل 

مو مممم  تريممممد فذ تقمممم   ريممممة ب وتتميممممتا ال مممم ة ال ربيممممة لنمممممهر النيمممم ب  علمممم  ريممممة غممممري سممممهي  و ريممممة غممممري أسمممموا  
النهممممر دممممما  الدممممل  السممممادسب وي ممممد ا دمممممر ا  نهممممر النيمممم  ومدينممممة   غممممري سممممهي  عنممممد مكمممما  االختنمممماة لمجممممر 

أممممممما ممممممم  النا يممممممة الجنوبيممممممة تت ممممممد ا منطقممممممة  بأسمممممموا  وغربمممممما  الهمممممم را  ال ربيممممممة ودممممممماال   ريممممممة غممممممري أسمممممموا 
 كم. 13ل ب  ذا وتبتعد  رية غري سهي  ع  مدينة أسوا  ب وال  ه ار  والسد العا

تقممممم   ريمممممة غمممممري أسممممموا  تمممممي مواجهمممممة مدينمممممة أسممممموا  مبادمممممرة ب ي مممممد ا دمممممر ا  نهمممممر النيممممم  ومدينمممممة أسممممموا  وغربممممما  
 أما جنوبا  تت د ا  رية غري سهي .  باله را  ال ربية ودماال  مدينة أسوا  الجديدة

كمممممب 1.5: 1  والممممذي يبلمممم  اتسمممماعه ممممما بممممي  مر النيمممممرة نهممممم  ال ي ممممي دمممممهممممكممممما تقمممم   ريممممة أبممممو الممممري  بالس
تمممممموة مسممممممتو  سممممممط  الب ممممممرب ويتجممممممه االن ممممممدار العممممممام لسممممممط   ا  متممممممر  170ب  91وذلممممممت علمممممم  منسمممممموي مممممممابي  

امرل ممممممم  الدممممممرة فلمممممم  ال ممممممري. ي ممممممد ا غربمممممما س  نهممممممر النيمممممم  و ريممممممة غممممممري أسمممممموا  ودممممممر ا  سلسمممممم  جبمممممما  
 أما م  النا ية الجنوبية تت د ا مدينة أسوا  القائمة. بة امعقاي والجعاترةاله را  الدر ية ودماال   ري

( خريطة تو   مو   القر  2دك  )
 م   الدراسة

أبو   -غري أسوا  -)غري سهي 
 الري ( بالنسبة

 لمدينة أسوا . 

 
 

 التشكيل المعمارى بالقرى محل الدراسة: تأثير المستجدات المعاصرة على 3-2
ل  الكعيمممممر ممممم  ملمممممم  التدمممممكي  المعممممممار  بممممالقر  م ممممم  الدراسمممممة جممممرا  ت عر ممممما بالعديمممممد مممممم  ت يممممر  وتبمممممد

المسمممتجدا  المعاهمممرة سمممال ة المممذكرب لمممذا كممما  ال بمممد مممم  رهمممد م مممم م ممما ر وملمممم   مممذا الت يمممر الكبيمممر تمممي 
 التدكي  المعماري.
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 ألفقي:تأثير المستجدات المعاصرة على التشكيل المعمارى لعناصر المسقط ا 3-2-1
تعمممممد عناهمممممر المسمممممقط امتقمممممي مممممم  أ مممممم مكونممممما  التدمممممكي  المعمممممماري والتمممممي تممممم عر  بدمممممدة عقمممممي  همممممور 

عناهمممممر  علممممم العديمممممد مممممم  المسمممممتجدا  المعاهمممممرة سمممممال ة المممممذكرب ولقمممممد تجلمممممي تممممم عير المسمممممتجدا  المعاهمممممرة 
 المسقط امتقي تي ك  م  ال نا  الداخلي والمندرة والخوخة.  

 

 ت المعاصرة على الفناء الداخلى:تأثير المستجدا 3-2-1-1
تتسمممممم امتنيمممممة تممممم  القمممممر  م ممممم  الدراسمممممة بممممم   مسمممممقطها امتقممممم  ذا دمممممك  ربممممماع  منمممممت م ممممممما يمممممد  علممممم  

خممممل   ريتمممم  غممممري أسمممموا   علمممم وغمممممالبا  ممممما يممممتم تبلمممميط امتنيممممة تممممي  ريممممة أبممممو الممممري   البسمممماطة تممممي التدممممكي .
 . تسممممممتخدم امتنيممممممة تمممممم  التقابمممممم  والتممممممتاور طبيعتهمممممما ممممممم  الرممممممما علمممممم وغممممممري سممممممهي  والتممممممي تتممممممرت أر مممممميتها 

اع م اسممممتقطاع جممممت  ممممم  ال نمممما  واالرت مممموالتسممممامر وكممممذلت تممممي النمممموم لمممميل  وخاهممممة تممممي ليممممال  الهممممي  و ممممد يممممت
 بمنسوي أر يته يعطائه أكبر  در م  الخهوهية الستخدامه للنوم.

نمممممواع ال مممممر  ي تمممممو  ال نممممما  علممممم  جمممممت  م طممممم  بسمممممق  مسمممممتو  مممممم  البمممممولب كمممممما ي تمممممو  علممممم  أبسمممممط أ
و مممي  المممدكت  البلمممدي وامسمممرة المهمممنوعة مممم  جريمممد النخيممم  كمممما  مممو ال ممما  بقريمممة غمممري سمممهي . وت مممت  مع مممم 
ال راغمممما  السممممكنية علمممم  أتنيممممة تلممممت المسمممماك  التقليديممممة بممممالقر  م مممم  الدراسممممةب  يمممم  يممممتم فعطمممما  الخهوهممممية 

   ال ت ا  لداخ  ال نا .لل راغا  السكنية ب جبها ع  ال راغا  الخارجية ع  طرية توجيه جمي
 

( ال نا  الداخل  المستطي  الدك  ب  د 0دك  )
 مساك   رية أبو الري  ب سوا .
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 ( ال نا  الداخل  ذو امر ية الرملية4دك  )
  رية غري أسوا .

 ( ال نا  الداخل  ذو امر ية الموتايكو5دك  )
  رية أبو الري .

  
 امعا  البسيط ( ال نا  الداخل  ذو6دك )

  رية غري أسوا .
( استقطاع جت  م  ال نا  ت  عم  تراغا  معيدية 7دك )

 ب  د مساك   رية غري سهي  
 

 

و ممممد أعممممر  هممممور بعممممل المسممممتجدا  االجتماعيممممة المعاهممممرة ك ممممع  التمسممممت بالعممممادا  والتقاليممممد واخت مممما  
تواجممممد امتنيممممة تمممم  تدممممكي  المسممممقط امتقمممم   مممما رة التممممتاور والتسممممامر لمممميل  داخمممم  تلممممت ال راغمممما  الم تو ممممة علمممم  

للمسمممماك  المسممممت دعة بالبيئمممما  التقليديممممةب تاخت مممم  تلممممت امتنيممممة ممممم  تدممممكي   ممممذ  المسمممماك  واخت مممم  معهمممما  ممممذا 
 الجو االجتماع  الرائ  والمناخ الداخل  الجيد الذي توتر .

 

( المسقط امتق  م د النماذ  ال ديعة 9دك  )
 بقرية أبو الري  ب سوا ,

ال نا  الداخل  فل  منور خدمة كما  و  و  ت
 ال ا  ت  المد  المعاهرة.

 
 

 مممممذ  النمممممماذ  بمممممن س لمممممم ت مممممت   ولكممممم   بولقمممممد تواجمممممد  بعمممممل النمممممماذ  التممممم  ا ت  ممممم  بعنهممممممر ال نمممممما 
المسممممط  الممممذ  كانمممم  عليممممه العمممممارة التقليديممممة  ممممديماب  يمممم  تممممم اسممممتقطاع جممممت  ممممم   ممممذا ال نمممما  لعممممم  تراغمممما  

ذا  سممممق  مسممممتو  ممممم  الجريممممد المسممممتند علمممم  جممممذوع النخيمممم ب ويممممتم اسممممت ل   ممممذا الجممممت  ممممم  معيدممممية أخممممر  
 ال راغ ت  العديد م  امندطة االجتماعية مع  النوم ليل  والجلوس والتسامر نهارا .
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و ممممممد أعممممممر  العديممممممد ممممممم  المسممممممتجدا  التقنيممممممة كاسممممممتخدام أجهممممممتة مبممممممردا  الهمممممموا  الكهربائيممممممة تمممممم  اخت مممممما  
يممممة تمممم  بعممممل النممممماذ  وهمممم ر مسممممط ها تممممي الممممبعل ااخممممر وذلممممت للسممممت ادة ممممم  مسممممط اتها امتنيممممة الداخل

 تي عم  تراغما  جديدة تعتمد عل  أجهتة تبريد الهوا  ت  ت سي  البيئة المناخية لهذ  ال راغا . 
أممممممما تمممممم عير المسممممممتجدا  اال تهممممممادية تكمممممما  وا مممممم ا علمممممم  تدممممممكي  المسممممممقط امتقمممممم  للمسمممممماك  التقليديممممممة 

  الدراسممممة وبخاهممممة علمممم  تواجممممد ال نمممما  الممممداخل ب  يمممم  ارت عمممم  أسممممعار امرا مممم  بدممممك  مل ممممو  بممممالقر  م مممم
ممممممما أد  فلممممم  االسمممممت نا  عممممم  ال نممممما  المممممداخل  واالسمممممت ادة بالمسممممما ة المخههمممممة لمممممه ك راغممممما  معيدممممميةب و مممممد 

ها سممممماعد علممممم  ذلمممممت أ  مبمممممردا  الهممممموا  الكهربائيمممممة أهمممممب   أسمممممعار ا تممممم  متنممممماو  الجميممممم  كمممممما أ  اسمممممتهلك
 للكهربا   لي . 

 

( ه ر مسط  ال نا  الداخلي بعد 1دك  )
مبردا  الهوا  الكهربية بقرية  عل االعتماد 

 غري أسوا 

 
 

وكمممممما  للمسممممممتجدا  العقاتيممممممة المعاهممممممرة دور تمممممم  اخت مممممما  عنهممممممر ال نمممممما  الممممممداخل  ممممممم  تدممممممكي  المسممممممقط 
ة علممممم  ال كمممممر المعممممممار  التقليمممممد  م مممممال  امتقمممممي للمبممممماني التقليديمممممة نتيجمممممة اسمممممتمرار تممممم عير العقاتممممما  امجنبيممممم

تلمممممت المنممممماطة التممممم  تنممممماد  ب مممممرورة اسمممممت ل  ال نممممما  تممممم  عمممممم  تراغممممما  جديمممممدة علممممم   يئمممممة مسممممماك  جديمممممدة 
 مستقلة لألبنا .

 

 :والمندرة على عنصرى الخوخةتأثير المستجدات المعاصرة  3-2-1-2

تتدمممممابه الخوخممممممة تمممممم  و ي تهمممممما مممممم  هممممممالة المممممممدخ  تمممممم  المسمممممماك  ال ديعمممممةب والخوخممممممة  مممممم  ا ممممممد  أ ممممممم 
الدمممارع مممم  جهمممة وعلممم  ال نممما   علممم ملمممم  تدمممكي  المسمممقط امتقممم  بقريمممة أبمممو المممري ب وت مممت  الخوخمممة مبادمممرة 

المنممممدرة الممممداخل  ممممم  جهممممة أخممممر  مممممما جعلهمممما  لقممممة الوهمممم  بممممي  الخممممار  والممممداخ ب وي ممممت  علمممم  الخوخممممة تممممراغ 
و مممممممو ال مممممممراغ المخهمممممممل السمممممممتقبا  ال ممممممميو . وبالتمممممممال  تعطممممممم  الخوخمممممممة تمممممممدر  وا ممممممم  تمممممممي الخهوهمممممممية 

خهائهممممممها المناخيممممممة المتمعلممممممة تمممممم  تقليممممم  ال ممممممم  ال ممممممرار  الوا مممممم  عليهمممممما باسممممممتخدام السممممممق   فلمممممم باي ممممماتة 
 المقب  الذ  ي ط  مسا ة مستطيلة.

الدمممممارع الخمممممارج  وا تللهممممما لجمممممت  كبيمممممر  علممممم وان مممممرد  المنمممممدرة عممممم  بممممما   تراغممممما  المسمممممك  بان تا هممممما 
الواجهمممممة الخارجيمممممة. وتتخمممممذ المنمممممدرة  علممممم مممممم  الواجهمممممة الرئيسممممميةب كمممممما تميمممممت  بوجمممممود تت ممممما  كبيمممممرة واسمممممعة 
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الدممممممك  الربمممممماع  المنممممممت م تمممممم  مسممممممقطها امتقمممممم  والممممممذ  يلبمممممم  العديممممممد ممممممم  المتطلبمممممما  الو ي يممممممة كاسممممممتيعاي 
 ي  ذا ال راغب وسق ها مقب  ومبن  بالطوي اللب . الدكت البلد   التي تو   بدك  متجاور ت

وب همممممممور العديممممممد ممممممم  المسممممممتجدا  المعاهممممممرة كالمسممممممتجدا  العقاتيممممممة متمعلممممممة  تمممممم  تطممممممور وسممممممائ  ايعمممممملم 
تقممممممد والمسممممممتجدا  االجتماعيممممممة متمعلممممممة تمممممم  ت يممممممر بعممممممل أنممممممماط العممممممادا  والتقاليممممممدب وكعممممممرة القنمممممموا  ال  ممممممائيةب 

ممممم  تدممممكي  المسممممقط امتقممممي والمنممممدرة التقليديممممة وممممم  عممممم تقممممد اخت مممم  الخوخممممة  اختل مممم  عقاتممممة سممممكا  تلممممت المنمممماطة
م لهمممممما هممممماال  المعيدمممممة المخههمممممة السمممممتقبا  ال ممممميو  بجانمممممي أ ممممم  المسمممممك  علممممم  خمممممل  المنمممممدرة و ممممم  

مممممم  ف مممممما  الخهوهمممممية الداخليمممممة ك  مممممد أ مممممم المتطلبممممما  االجتماعيمممممة التممممم  توتر ممممما  بالمخههمممممة لل ممممميو  تقمممممط
 الخوخة والمندرة.

 

 

 
 

  
( مسقط أتق  ب  د مساك   رية أبو الري  13دك  )

 ويو   مو   الخوخة والمندرة بالنسبة للمسك ب
 (  من ور للخوخة م  داخ  ال نا  الداخل 11دك  )

 م د مساك   رية غري أسوا .
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 للخوخة والمندرة ب  دخارجي ( من ور 12دك  )

 مساك   رية غري أسوا .

لمعيدة ب  د المساك  ال ديعة بقرية أبو ( هالة ا10دك )
الري . امسق  المستوية والبيال امسمنت  واستخدام 

 مراو  السق  الكهربائية.

 

 وأ م ما يميت هاال  المعيدة ال ديعة:
  م لها امعا  ال دي .الت   الدكت البلد   و  ا اخت    
 . استخدام البلط الموتايكو والسيراميت ت  امر يا 
  البيال امسمنت  لل وائط وامسق . فل  اللجو 

   وذلممممت بهممممد  االسممممت ادة  بامسممممق  الخرسممممانية المسممممتوية كبممممدي  لألسممممق  المقبيممممة ممممم  الطمممموي فلمممم اللجممممو
الممممممرغم ممممممم  أنهمممممما تسممممممتقب  كممممممم كبيممممممر  علمممممم ممممممم  فمكانيمممممما  الخرسممممممانة تممممممي االمتممممممداد الرأسممممممي لعممممممدة أدوار 

 علممممم داخممممم  تلمممممت ال راغممممما . لمممممذا تمممممم االعتمممممماد ممممممما يعنمممممي ارت ممممماع درجممممما  ال مممممرارة  باالدمممممعاع الدمسمممممي
 أجهتة الترطيي الكهربائية لت سي  المناخ الداخلي.

 

 التشكيل المعمارى للواجهات الخارجية: تأثير المستجدات المعاصرة على 3-2-2

 :باات  تتميت واجها  المساك  التقليدية للقر  م   الدراسة
كمممممادة د مممما  مسممممط  تلممممت الواجهمممما  كممممما  (*)تخدام الط لممممةتتميممممت الواجهممممة بمممماللو  امبمممميل النممممات  عمممم  اسمممم .1

سممممماعد اللمممممو  امبممممميل تممممم  تقليممممم  ال مممممم  ال مممممرار  علممممم  المبنممممم  نتيجمممممة انعكممممماس امدمممممعة السممممما طة علممممم  
 تلت الواجها  الخارجية.

خلمممممو الواجهممممما  مممممم  ال ت ممممما  الخارجيمممممة الكبيمممممرة باسمممممتعنا  تت مممممة البممممماي وربمممممما تت مممممة أخمممممر  لدمممممبات وا مممممد  .2
 تقط.

واجهمممما  المسمممماك  التقليديممممة بوجممممود تت مممما  علويممممة تختلمممم  أدممممكالها ممممم  مسممممك  مخممممر وتقمممما  لرغبممممة تتميممممت  .0
أ مممممالي المسمممممك  التقليمممممديب تقمممممد تكمممممو  تت ممممما  دائريمممممة أو تت ممممما  معلعمممممة الدمممممك ب و مممممذ  ال ت ممممما  تسممممماعد 

فخممممرا  الهمممموا  السمممماخ  خممممار  ال راغمممما   علمممم فعممممرا  تدممممكي  واجهمممما   ممممذ  المسمممماك  بجانممممي  ممممدرتها  علمممم 
 ال راغا  الداخلية.  عل داخلية تي  الة ان تا ها ال

 يمممم  كانمممم  المهممممطبة بمعابممممة مسممممر  التسممممامر والتممممتاور  ت تمممم  المهممممطبة جممممت ا  كبيممممرا  ممممم  طممممو  الواجهممممة .4
 .ليل  لسكا  المساك  التقليدية

 

                                                 
(
*
)
سساسةةة طةء  يسةتدمماا اهاةالا امةادة امن المواد المتوفرة بمحافظةة سسةواو اصاًةةي فةا  بةاة قريةة سبةو الةري   الطفلة: 

 .اا بالما  لتصبح فا ًورة سائلةطء  الحوائط ااهسقف ااهرضةات، اذلك بعم صلط عنم إلعطا  اللوو اهبةض الماان
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 ( تدكي  ال ت ا  التي تعلو الواجهة14دك  )
  رية غري سهي .

ال ات  وا تل  المهطبة لجت  ( لو  الواجهة الهما  15دك  )
 كبير تي تدكي  واجهة أ د المساك  التقليدية

  رية غري سهي .

 

 امعمممر الكبيمممر تممم   أمممما  مممديعاب تنجمممد أ  المسمممتجدا  العقاتيمممة وتنممموع ممممواد البنممما  المسمممتخدمة كممما  لهممما
م تدممممكي  واجهمممما  المسمممماك  المسممممت دعةب  يمممم   هممممر اسممممتخدام أنممممواع البيممممال ال ديعممممة التمممم  يسممممتخد

طللهممممما علممممم  الخمممممار ب كمممممما  تيهممممما امسممممممن  والجمممممبس واملممممموا  المتعمممممددةب كمممممما تاد مسمممممط  النواتمممممذ وا 
اممممممممر المممممممذ  أد  فلممممممم  ت يمممممممر  بسممممممتخدم التجممممممما  بدمممممممك  كبيمممممممر تممممممي تدمممممممكي  الواجهممممممما  الخارجيمممممممةا

الملممممم  التدمممممكيلية للواجهممممما  الخارجيممممةب وأد  كمممممذلت فلممممم   لمممممة الخهوهممممية وتيمممممادة كميمممممة ايدمممممعاع 
 ناتذة فل  داخ  ال راغا  الداخلية.الدمسي ال

  كمممما  لت يممممر العممممادا  والسمممملوكيا  لسممممكا   ممممذ  المنمممماطة باي مممماتة النتدممممار القنمممموا  ال  ممممائية أكبممممر
امعمممر تمممم  هممممر  الن ممممر تماممممما  عمممم  الجلسمممما  المسممممائية م ممممال  تلممممت المنمممماطة وبالتممممال  تقممممد اخت مممم  

المسممممممت دعة بالبيئمممممما  التقليديممممممة  المهمممممماطي نسممممممبيا  ممممممم  تدممممممكي  الواجهمممممما  الخارجيممممممة تمممممم  المسمممممماك 
 م   الدراسة.
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( تنوع مواد البنا  واملوا  16دك )
المستخدمة ت  واجهة أ د المساك  الجديدة 

 بقرية أبو الري .

 

  
يادة عدد ( استخدام المعالجا  التدكيلية ال ديعة نتيجة ايمكانيا  الت  أتا ها استخدام الخرسانة المسل ة والت   هر  ت  ت 17دك  )

 ومسط  ال ت ا  بقرية غري سهي  و رية غري أسوا .
 

 التشكيل المعمارى لألسقف: تأثير المستجدات المعاصرة على 3-2-3

اتخمممممذ  امسمممممق  تممممم  البيئممممما  التقليديمممممة العديمممممد مممممم  امدمممممكا ب تقمممممد تمممممم اسمممممتخدام الدمممممك  المن نممممم  كالقبمممممة 
للن ممممممر أ  القبممممممة والقبممممممو جمممممما  اسممممممتخدامهما تممممممي اللتمممممم   وممممممم  والقبممممممو كممممممما تممممممم اسممممممتخدام امسممممممق  المسممممممتويةب

تمممم  الو مممم  الممممذ  تممممم اسممممتخدام السممممق  المسممممتو  تمممم   الممممة ال راغمممما  ب امممممماك  التممممي يتواجممممد بهمممما السممممكا  نهممممارا  
التمممممي يمممممتم التواجمممممد بهممممما لممممميل ب وذلمممممت ل ائمممممدة القبمممممة والقبمممممو تممممم  أ  نهممممم  السمممممط  تقمممممط يكمممممو  معر ممممما للدممممممس 

 ممممم  أي ممممما  أنمممممه لمممممم يمممممتم االسمممممت ادة مممممم  سمممممط  القبمممممة أو القبمممممو تمممممي والنهممممم  العمممممان  تممممم  ال ممممم ب ومممممم  المل
المعيدمممممة لممممميل  فال تممممم  بعمممممل ال ممممماال  النمممممادرة بقمممممر  غمممممري أسممممموا  وغمممممري سمممممهي  وذلمممممت لوجمممممود العديمممممد مممممم  

أسممممممق  مسممممممتوية بجانممممممي تلممممممت امسممممممق  المقبيممممممة  يمممممم  يممممممتم اسممممممت ل  امسممممممط   علمممممم المسمممممماك  التممممممي ت تمممممموي 
طبيعتهممماب بينمممما يلجممم  المممبعل ااخمممر ممممم  يخلمممو مسمممكنه مممم   علممم كمممما  مممي المسمممتوية وتتمممرت امسمممط  المقبيمممة 

ردم مممممما بمممممي  تلمممممت ام بيمممممة بالرمممممماد النمممممات  عممممم  امتمممممرا  والم طممممم  بطبقمممممة مممممم   فلممممم عنهمممممر امسمممممق  المسمممممتوية 
 الطي  المخلوط بالتب  للست ادة م  أسط ها ليل  ك  د ال راغا  المعيدية. 



 … تأثير المستجدات المعاصرة على التشكيل المعماري لعمارة المساكن التقليدية 

 
 

1559 

تمممممم االسمممممت ادة منهممممما عممممم  طريمممممة تيمممممادة ارت ممممماع المممممدراو ب تقمممممد تعمممممد  أمممممما بالنسمممممبة لألسمممممط  المسمممممتوية تقمممممد 
ارت اعهممممما أكعمممممر مممممم  متمممممر ونهممممم ب وذلمممممت ب مممممرل ت قيمممممة أكبمممممر  مممممدر مممممم  الخهمممممموهية البهمممممرية للستمتمممممماع 

 سط  المبنم  المستمو  كما  و ال ا  بقريتي غري أسموا  وأبو الري . عل والنوم ليل  
 

  
 ي  سق  أ د مساك   رية غري سهي  ب سوا .( استخدام القبو ت  تدك19دك )

  
  رية أبو الري   رية غري أسوا 

 ( يو   استخدام ام بية بتدكي  امسق  بمساك  نماذ  القر  ت  أسوا .11دك )
 

 

اخت ممممم  القبممممماي وام بيمممممة و مممممديعا  تقمممممد  همممممر تممممم عير المسمممممتجدا  االجتماعيمممممة والعقاتيمممممة والتقنيمممممة المعاهمممممرة ت
. باي ممممماتة سمممممق  بمسممممماك  تلمممممت البيئممممما  التقليديمممممة لت ممممم  م لهممممما امسمممممط  المسمممممتوية الخرسمممممانيةمممممم  تدمممممكي  ام

فلممممم  المسمممممتجد اال تهممممماد  المتمعممممم  تممممم  ارت ممممماع أسمممممعار امرا ممممم  تمممممي ااونمممممة امخيمممممرة بدمممممك  غيمممممر مسمممممبوة 
 ا  بعممممممد ممممممما تممممممدتق  االسممممممتعمارا  العربيممممممة وامجنبيممممممة و ممممممد  نمممممموع ممممممم  االن تمممممما يخاهممممممة  تممممممي تتممممممرة السممممممبعين



 شوكت محمد لطفي القاضي  د/ حازم عبد العظيم حمادد/   م/ أيمن رجب عبد الراضي محمود

 

1560 

امسممممممط  المسممممممتوية الخرسممممممانيةب  يمممممم  يمكمممممم  التوسممممممم   فلمممممم ب مممممممما جعمممممم  ممممممم  امجممممممد  اللجممممممو  (6)اال تهمممممادي
 الرأس  واالست ادة القهو  م   ط  امرا  .

 

 تيادة است ل  امسط  سوا  خل  ساعا  النهار أو اللي . أتا  استخدام امسق  المستوية 
  ب  واجهممممما  المسممممماك  ال ديعمممممة مدمممممابهة تمممممي ذلمممممت لتهممممم  همممممر اسمممممتخدام البلكونممممما  تممممم  تدمممممكي  الواجهممممما

لواجهممممما  مسممممماك  الممممممد . و مممممد  همممممر  الواجهممممما  فمممممما بمممممدو  بيمممممال خمممممارج  أو بيمممممال جتئممممم  لمممممبعل 
 امجتا  ت  الواجهة.

 . وم  سلبيا  استخدام امسق  المستوية تيادة ام ما  ال رارية الوا عة عل  أسط  المبان 

 

 

 
 

 لت   م لها امسق  الخرسانية المستوية بقرية أبو الري   بلي ب سوا . (  دم القباي والقبوا 23دك  )

  
 ( امسط  المستوية الخرسانية وتعدد امدوار بالمساك  ال ديعة ت   رية أبو الري .21دك )

 الت و  م  العمارة التقليدية فل  العمارة ال ديعة الموجودة ت  مع م مد  مهر.
 

                                                 
(6)

دراسة  -دراسة لتطوير المناطق السكنية العووائية شالمدينة المصرية: أحمدعزة محمد جعيص، كامل عبد الناصر  

مشارف األلفية الثالث"، قسم الهندسة  على، المؤتمر الدولي الرابع"العمارة والعمران حالة  ن درب الغنامة شمدينة أسيوط
 .م2333، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مارس المعمارية
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 التشكيل المعمارى للحوائط: لمعاصرة علىتأثير المستجدات ا 3-2-4

تتسمممممم ال ممممموائط المسمممممتخدمة تمممممي تدمممممكي  المسمممممقط امتقمممممي بمممممالقر  م ممممم  الدراسمممممة ب نهممممما ذا  سممممممت كبيمممممر 
أ  البنمممممما  بطريقممممممة ال مممممموائط ال املممممممة يمعمممممم  بعممممممدا ا تهمممممماديا  يمممممم  سمممممممب  يمممممم   93 فلمممممم  53يتممممممراو  ممممممما بممممممي  

وطمممممرة فندمممممائية تقليديمممممة بدائيمممممة. كمممممما أ  لمممممه بعمممممدا االعتمممممماد علممممم  كممممم  مممممما  مممممو متممممما  مممممم  ممممممواد بنممممما  م ليمممممة 
فندممممممائيا يتمعمممممم  تمممممم  خلممممممو ال مممممموائط ممممممم  ال ت مممممما  ذا  المسممممممط ا  الكبيممممممرة كتلبيممممممة للنمممممموا   ايندممممممائية التمممممم  

جتمممممماع  المتمعممممم  تممممم   ت قيمممممة أكبمممممر  مممممدر مممممم  باي ممممماتة فلممممم  البعمممممد اال تتطلمممممي هممممم ر ال ت ممممما  بمممممال وائطب
تلهم التمممممام عممممم  الم ممممميط الخمممممارجي مممممم  خمممممل  ف اطمممممة المسمممممك  الخهوهمممممية المتا مممممة لألتمممممراد عممممم  طريمممممة عممممم

 ب وائط ذا  ارت اع كبير.
 

  
سم 43( ن ام ال وائط ال املة وسمت ال ائط 22دك )

 ب  د المساك  التقليدية بقرية أبو الري  ب سوا .
سم ت  تدكي  ال وائط 53( يو   سمت ال ائط 20دك  )

 التقليدية بقرية أبو الري  ب سوا .

 

ف ممممدا  ت ييممممر كبيممممر تممممي  فلمممم أممممما  ممممديعا تقممممد أد  المسممممتجدا  المعاهممممرة بممممالقر  الممممعل  م مممم  الدراسممممة 
بهمممماب تبسممممبي ت يممممر الن ممممام ايندممممائ  ممممم  ال مممموائط ال املممممة لل مممموائط أ ممممم ملممممم  وم مممما ر التدممممكي  المعمممممار  

تمممم  بعممممل همممم  تسممممم  12فلمممم  ايندمممما  الهيكلمممم  بالخرسممممانة المسممممل ة أهممممب   ال مممموائط مجممممرد سممممتائر سمممممكها 
ذاسمممممب  25ام يمممما  فلمممم   كانمممم  و ي ممممة ال مممموائط تمممم  المبممممان  الهيكليممممة  مممم  كسممممتائر ت همممم  بممممي  ال راغمممما   وا 

  سمممممكها القليمممم  أد  فلمممم  تيممممادة ال ممممم  ال ممممرار  علمممم  المسمممماك  وبخاهممممة تمممم   الممممة عممممدم بيا ممممها تتتممممرت إتمممم
فمكانيمممممة التوسممممم  الرأسممممم  ممممممما كمممممما يتمممممي  ن مممممام المبمممممان  الهيكليمممممة ال ممممموائط الخارجيمممممة علممممم  الطممممموي ام ممممممر. 

أمكممممم  معمممممه االرت ممممماع بتلمممممت المسممممماك  مكعمممممر ممممممم  دوريممممم ب وبالتمممممال  اسمممممتيعاي المسمممممتجدا  االجتماعيمممممة التممممممي 
المجتمعممممممما  التقلممممممميدية والمتمعلممممممة تممممممي التيممممممادة السممممممكانية الكبيممممممرة تممممممي ااونممممممة امخيممممممرة واالست مممممممادة  علمممممم طممممممرأ  

  القهو  م   ط  امرا  .
كبيممممرا   ا  أعممممر  اد السممممكا  علمممم  التوهمممميل  ال ديعممممة للميمممما  التمممم  تتميممممت بممممدت  الميمممما  ب ممممتارةوأخيممممرا  كمممما  العتممممم

ت همممممر ايسمممممرا  تمممممي اسمممممتخدام الميممممما  مممممم  عمممممدم وجمممممود ن مممممام همممممر  هممممم   ممممممما  بأسممممملوي معيدمممممتهم علممممم 
يتعممممارل ممممم  اسممممتخدام مممممادة الطممممي  تمممم  بنمممما  ال مممموائط والتمممم  ت تمممما  فلمممم  وسممممط جمممما  لممممما ت دعممممه كعممممرة الميمممما  
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ب امممممممر المممممذ  تطلمممممي اسمممممتخدام امسممممممن  كبمممممدي  للطمممممي  وبالتمممممال  تقمممممد أعمممممر ذلمممممت (7)ة الطمممممي  مممممم  تل يممممما بمممممماد
 مكانية ا ت ا   ذ  البيئا  التقليدية بمادة أساسية تعتبر م  أ م سماتها المميتة.ف عل 

 

( ن ام المبان  الهيكلية وسمت 24دك )
سم ب  د مساك   رية أبو الري  12ال ائط 

 ب سوا .

 
 

 النتائج والتوصيات: -4

   النممممممماذ  المختمممممممارة     علمممممم يت مممممم  ممممممم   ممممممذا الب ممممممم  أ  مهممممممطل  العمممممممارة التقليديممممممة ينطبمممممممة تماممممممما
للدراسمممة ن ممممرا  لمممما ت تويممممه  ممممذ  النمممماذ  ممممم   لممممو  وملمممم  تدممممكيلية معماريممممة تعكمممس  ممممرو  البيئممممة 

 الم لية والوا   ال  ار .

 التدمممممكي   علممممم ال يممممماة العاممممممة وأعمممممر   علممممم    نمممممات العديمممممد مممممم  المسمممممتجدا  المعاهمممممرة التمممممي طمممممرأ
المعمممممممار  بنممممممماذ  القممممممر  المختممممممارة مممممممما ينممممممذر ب ممممممياع أ ممممممم ملممممممم  التدممممممكي  المعمممممممار  التقليممممممدي 
وبالتممممممال  مسممممممتقب  م مممممماير تماممممممما  لوا مممممم  تلممممممت المجتمعمممممما  التقليديممممممةب  يمممممم  اخت مممممما  بعممممممل الملممممممم  

عممممممم  اسمممممممتبدا  لمممممممم  المممممممبعل االخمممممممر مالتدمممممممكيلية التقليديمممممممة كامتنيمممممممة والمنمممممممدرة والخوخمممممممة وتبمممممممد  م
مسممممممتوية ممممممم  الخرسممممممانة المسممممممل ةب وكممممممذلت اسممممممتبدا  ال مممممموائط السممممممميكة  امسممممممق  المن نيممممممة بمممممم خر 

 ب خر  أدبه بالستائر واستبدا  الواجها  الهما  ب خر  متعددة ال ت ا  متباينة االلوا .

 لمممممم  التدمممممكي  وتممممم   ممممم   مممممذ  المسمممممتجدا  المعاهمممممرة التممممم  كممممما  لهممممما أكبمممممر امعمممممر علممممم   مممممياع م
المعمممممممار  التقليممممممد ب كمممممما  البممممممد ممممممم  م اولممممممة و مممممم  تهممممممور لممممممبعل ايجممممممرا ا  التن يذيممممممة لكي يممممممة 
التعاممممممم  ممممممم  العمممممممارة التقليديممممممة ممممممم   بمممممم  الجهمممممما  والهيئمممممما  المعنيممممممة وأطممممممرا  العممممممم  المعمممممممار  

 والمستخدمي ب  ي  يمك  هياغة  ذ  ايجرا ا  ت  ااتي:
 

لمعنيمممممممممة عممممممممم  طريمممممممممة و ممممممممم  ادمممممممممتراطا  بنائيمممممممممة خاهمممممممممة بهمممممممممذ      ت عيممممممممم  دور الهيئممممممممما  والجهممممممممما  ا -
المنمممممماطة التقليديممممممة علمممممم  أ  ت قممممممة  ممممممذ  االدممممممتراطا  الموا مممممممة مممممممابي  المسممممممتجدا  المعاهممممممرة وطبيعممممممة 

أرل  علمممم التدممممكي  المعمممممار  للعمممممارة التقليديممممةب ممممم  عممممم  متابعممممة دوريممممة لمممممد  تن يممممذ  ممممذ  االدممممتراطا  
 الوا  .

                                                 
(7)

رسالة ماجستير, ", وانــش شأسـة حالة قرية أشو الريــية والتوافق الشيئ  دراسـالعمارة التلقائ": ادةـور حمـأحمد منص  

 .110,صم 2334،كلية الهندسة, جامعة أسيوط
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يممممه الخوخممممة والمنممممدرة و مممم  م لهممممما همممماال  المعيدممممة ال ديعممممةب تإنممممه يجممممي تممممي الو مممم  الممممذي اخت مممم  ت -
ت قيممممممة عناهممممممر الممممممت كم البيئممممممي تممممممي تهممممممميم السممممممق  بمممممماللجو  فلمممممم  امسممممممق  المقبيممممممة لتلطيمممممم  المنمممممماخ 

تلمممممت امسمممممق  المن نيمممممة ك  مممممد أ مممممم  علممممم فلممممم  التدمممممكي  التقليمممممدي عممممم  طريمممممة ايبقممممما  المممممداخلي والعمممممودة 
المممممممدالال  المناخيمممممممة والجماليمممممممة مممممممم  فمكانيمممممممة تممممممموتير أرا مممممممي جديمممممممدة  ملمممممممم  التدمممممممكي  المعمممممممماري ذا 

أ   علمممممم ب سمممممعار مناسمممممبة م ممممممالي تلمممممت المنممممماطة التقليديممممممة كمممممما  ممممممو ال ممممما  بقمممممر  ال هيممممممر الهممممم راوي 
ذلمممت التمممرابط  علممم تكمممو  تلمممت امرا مممي  ريبمممة مممم   مممذ  القمممر  التقليديمممة م ممم  الدراسمممة وبالتمممالي الم ات مممة 

مدممممكلتي التيممممادة السممممكانية وارت مممماع أسممممعار  علمممم   المجتمعمممما  وكممممذلت الت لممممي االجتممممماعي الممممذي يسممممود  ممممذ
 امرا ي تي ااونة امخيرة. 

ينب مممممي أ  يدمممممتم  القممممممانو  علممممم  ت ديمممممد الطمممممماب  المعمممممماري لواجهممممما  تلممممممت المنممممماطة التقليديمممممة ب يمممممم   -
 ت تو  عل  الم ردا  التقليدية وعناهر التدكي  المعماري التقليدي. 

 علممممم خطمممممة للهيئمممما  والجهمممما  المعنيمممممة بال  مممما  علممممم  التممممرا  التقليممممد  القمممممديم تدممممتم    ممممرورة و مممم  -
تن مممميم نممممدوا  ولقمممما ا  ممممم  أ ممممال  تلممممت المنمممماطة التقليديممممة لمواجهممممة  مممما رة غيمممماي المممموعي العقمممماتي لممممديهم 

ممممما تبقممممي ممممم  ملممممم  التدممممكي  المعممممماري التقليممممدي بوهمممم ه تممممرا  يمعمممم  عممممروة كبممممر   علمممم ب  ميممممة ال  مممما  
  ممممارية ليسمممم  متممممراد  تقممممط ولكمممم  لل  ممممارة البدممممرية عامممممة ب ممممم  ل مممم  أن ممممار م فلمممم  أ  ت قيممممة  و يمممممة

متطلبممممممما  ال ياتيمممممممة ال اليمممممممة ال يعنمممممممي بال مممممممرورة تجا ممممممم  أ مممممممم ملمممممممم  وسمممممممما  التدمممممممكي  المعمممممممماري ال
سمممممبي  المعممممما  ن مممممرا  لو ممممموع تلمممممت المنممممماطة  مممممم  نطممممماة المنممممماطة ال مممممارة الجاتمممممة والتمممممي  علممممم التقليمممممديب ت

 فعممممادة الممممدور ال يمممموي لل نمممما  عنممممد تدممممكي  تراغمممما  المسممممك بطممممو  تتممممرة الهممممي  لممممذا تممممم  الممكمممم   تتسممممم
امتنيممممة العميقممممة همممم يرة ال جممممم  فلمممم وذلممممت عمممم  طريممممة اللجممممو   بالتقليممممدي بممممدال  ممممم  تجا لممممه بدممممك  كاممممم 

وذا  الدمممممك  المربممممم  لمممممما لهممممما مممممم  دور كبيمممممر تمممممي خ مممممل درجممممما  ال مممممرارة الداخليمممممةب كمممممما أنهممممما ال ت خمممممذ 
  يتا  كبيرا  وبالتالي فمكمانية االست مادة م  با ي المسط  تي عم  تراغا  أخري جديدة.  

 ممممممرورة وجممممممود تممممممرابط بممممممي  أطممممممرا  العممممممم  المعمممممممار  المكممممممو  ممممممم  أ ممممممال  تلممممممت المنمممممماطة التقليديممممممة  -
والجهممممما  المسمممممئولة عممممم  العممممممارة والعممممممرا  بتلمممممت البيئممممما  تمكننممممما مممممم  ال  ممممما  علممممم  مممممما تبقمممممي مممممم  تراعنممممما 
المعممممممار  التقليممممممد  مممممم   ممممممرورة وجممممممود همممممي ه لبنمممممما  مبممممما  جديممممممدة أو ف ممممممدا  أ  ت ييمممممر تمممممم  المبممممممان  

 القائمة.
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