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   مقدمة

 واضحة البيئة أن حيث، المبني ذاه على البيئة تلك لحقائق انعكاساً يمثل البيئة مع للمبنى المعمارية التشكيلية اللغة موائمة إن
 البيئة مع للمبنى التشكيلية اللغة فموائمة ،وخالفه مبنى خالل من بها ما تأكيد وال إبراز إلى جوال تحتا محتواها في وصريحة

  . المبنى لتشكيل البيئة هذه تضيفه التي بالقدر لها يضيف ال

 لكل تشم عناصر مجموعة المادية البيئة نويعبر ع .ةغير المادي والبيئة اديةالم البيئة: لتشمل مكوناتها إلى البيئة تقسيم ويمكننا
 الطابع: فتشمل المادية غير البيئة أما واالقتصاد، المتاحة، الطبيعية والمواد والمناخ، العمراني، المستوى المواقع، من

 البيئة مكونات من كل بينترابط ال أهمية هنا أتيوت والثقافية، االجتماعية والمستويات والتعبيرية، الجمالية والقيم والشخصية
 أو سلبياً تنعكس محددة أنساق تحقيق في الزمان ومتطلبات المكان بقيمة ترتبط حيث األبنية تصميم على وتأثيرها الشاملة
  .العمراني المحيط على إيجابياً

 
 يتم لذا .أخرى عن ةيميز منطق بما المعماري هافن يختلف العملي التركيب في البيئات هذه من كل واحدةكل  طبيعة وباختالف
 للوصول المعماري التصميم ىمتغير عل كل تأثير طبيعة لرصد المبنى وتصميم تخطيط على مؤثر كبعد بأبعادها البيئة دراسة
  .الكفاءة من مستوى أعلى يحقق تصميم إلى

 
 متفردة عمرانية مجتمعات عنه ينتج مما معه التأقلمو المحيط العمراني للمحتوى التصميم احترام ألهمية البحث هذا يتعرض

 تكسبه والتي المكان هويةعلى  وبالتالي المعماري التصميم على ةالعناصر المؤثر دراسة إلى ويتطرق، خاص وطابع هوية لها
إطار  في ةلمختلفالعناصر ا هذه بين التبادلية العالقات وإيجاد مادية، غير أو مادية عناصر كانت سواء متميزة ذهنية صورة
 .العمراني والمتفرد المتميز خلف الحقيقية األسباب إلى لالوصو
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  البحثية المشكلة

 ليطور قدراته مستخدما بيئته مع يتفاعل واإلنسان القدم منذ
 وتكون ،الحتياجاته ةمناسب ةمعماري ةبيئ خلق اجل من التكنولوجيا
 فيصبح  ةالبيئ في متوافرة بمواد اإلنسان يبنى حين طبيعيه إبداعاته
 ظهر جيوالتكنول التقدم مع ولكن حوله ما مع متجانس جزء المبنى
 قدرته يظهر أن عليه أن اإلنسان اعتقد فقد التفاعل لهذا ئخاط فهم
 هأخط يتبين ولم التقنية وإمكانياته أدواته مستخدما الطبيعة قهر على
 العمارة لكت تدمر ولم الظهور في البيئية ألزماتات أبد أن بعد الإ

 والطابع للمكان الثقافية والسمات الهوية أيضا دمرت وإنما فقط البيئة
  .له المميز المعماري

  
   البحث هدف

 التأثير ومدى والبيئة العمارة بين العالقة توضيح إلى البحث يهدف
 التأثير قوة ومدى المعماري والطابع ةالبيئي العمارة بين المتبادل
  : خالل من وذلك ايجابيا وأ سلبيا كان إذا ومعرفة

 ليالتشك على ماديه والغير المادية البيئة عوامل تأثير دراسة •
  .مميز طابع إلنتاج المعماري

 المستوي على البيئة المعمارية المباني لبعض تحليلية دراسة •
 .المعماري طابعها وتحليل المحلي والمستوي العالمي

 
  البيئي التصميم .١

 في كثيراً تغير أو تؤثر ال صحية أبنية إيجاد يعني البيئي التصميم
 المواد ولكن الهدف هذا دائماً للعمارة كان وقد المحيطة، البيئة

 من بأكثر هذا ناقضت الحالي عصرنا في استخدمت التي اإلنشائية
 قامت التي القديمة المبادئ هذه إلى البيئية العمارة تعود. طريقة
 توفير نظريات تناولت تيال لدراسات وأوال أساساً، العمارة عليها
  .]١[العشرين القرن من الستينات إلى تعود التلوث من والحد الطاقة

  

  البيئية للعمارة العامة األهداف .٢
  :الطاقة على الحفاظ -  أ

 تقليل بهدف وذلك الميكانيكية، النظم استخدام في التوفير بمعنى
  .رياحوال كالشمس الطبيعية الطاقات ىواالعتماد عل الوقود استهالك

  

  :المناخ مع التكيف - ب
 ىواعتبار المبن المختلفة، خعناصر المنا جميع مع بالتكيف وذلك
 لراحة ومالئم مناسب داخلي جو إيجاد ومحاولة البيئة من جزء

  . اإلنسان

  

  :الموقع احترام -  ج
 يحتويه وما المبنى، موقع لطبيعة المعماري احترام طريق عن وذلك
  .تصميمية محددات من
  

  :المبنى مستخدمي احترام - د
 األمان عوامل وتوفير اإلنسانية، الراحة معدالت بتحقيق ذلك ويكون
  .]٢[واألعاصير الزالزل مثل البيئية الكوارث لمجابهة

  

  
  

  : الشمولي التصميم -هـ
 الكونية المستويات على البيئي التوازن اتجاهات جميع مراعاة
  ).١( شكل في كما معها وتتكامل بالبيئة تضر ال بصورة

  الشامل البيئيخصائص التصميم ) ١(شكل 
  

  العمارة تشكيل على المؤثرة العوامل .٣
 ذات ثابتة عوامل إلى العمارة تشكيل على المؤثرة العوامل تصنف
 محدد وقتي تأثير ذات متحولة متغيرة وأخرى ودائم، أزلي تأثير
 الثانية تبةالمر تحتل المتغيرة العوامل تأثير أن يعنى ال وهذا. بزمن
 مفرداتها وصياغة العمارة تشكيل في الثابتة العوامل بعد األهمية في

 المتحولة العوامل ألحد يكون إذ تماماً العكس يحدث فقد وعناصرها؛
 معينة زمنية فترة خالل العمارة مفردات صياغة في األولى الكلمة
 متغيرة أو كانت ثابتة األخرى العوامل بقية على تسيده خالل من

)١(.  
  
  المادية البيئة تأثير ١-٣

: ومنها عوامل عدة خالل من العمارة تشكيل على المادية البيئة تؤثر
  .وجيولوجياً طبوغرافياً الجغرافية العوامل المناخية، العوامل

  المناخية العوامل ١- ١- ٣
 للتشكيل األساسية المعايير أهم أحد هو المناخي البعد يعتبر

 الظروف ولتوفير القاسية، البيئية روفالظ في للتحكم المعماري
 التأثير نتيجة المحيطة البيئة وتتكون. اإلنسان لحياة المريحة المناخية
 تأثير المعماري يراعي لذلك. المشيدة والبيئة المناخ بين المتبادل
 أفضل على للحصول المعمارية التشكيالت على المناخية الظروف

 في حيوياً دوراً تلعب المعمارية التشكيلية اللغة أن حيث محلي، مناخ
  .المنطقة في السائدة البيئية الظروف عن التعبير

  
 التعامل على الفائقة القدرة تلك تعكس والعربية اإلسالمية فالعمارة

 التشكيلية لغتها وتصيغ القاسية، بشروطها الصحراوية البيئة مع
 في. الداخل إلى واالنفتاح والنظام التكتل مفاهيم تعكس حاكمة بقواعد
 ةتشكيلي ةلغ فرانك لويد رايتمنازل البراري للمعماري تعكس  حين
في تطويرها من خالل قواعد  واضحاً دوراً ةلعبت البيئ،ةمختلف
ى لإ واالمتداد ةالتعامل والتداخل مع الطبيع ىتؤخذ عل ةحاكم

 تتحدد تبعاً ىللمبن ةوالمناخي ةالبيئي ةن الموائمإذلك ف.]w٢[الخارج
  .ةهذه الظروف المناخي ةمواجه ىعل ىالمبن ةلقدر

  

  العمارةعلى تشكيل  ةثير العوامل المناخيأت  - أ
 ةوالرياح والرطوب ةتشمل الحرار والتي ةتعتبر العوامل المناخي

 المعماريالتشكيل  فيتؤثر  التي ةساسيحد العناصر األأمطار واأل
 حدأن فإولهذا  ةدرجات الحرار فياالرتفاع واالنخفاض  وخاصةً
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 ةدرجات الحرار فيوالتصميم هو التحكم  ةللعمار ةهداف الرئيسياأل
الفراغات  فينسان سواء لإل ةالحراري ةلى الراحإوالوصول 

  .الشوارع والساحات /ة و الفراغات الخارجيأ المباني /ةالداخلي
  
  :على تشكيل الواجهات ةثير العوامل المناخيأت

 يساسأط والواجهات بشكل على تشكيل الحوائ ةتؤثر العوامل المناخي
 فيزداد مثالً ،خرمن مناخ آل ةالمستخدم وتختلف مواد البناء ،ومباشر

 ةالحراري لخصائصها وهذا ةالمناطق الحار فيحجار استخدام األ
الذي يوضح أحد الحصون بمدينة ) ١( صورةة كما في العالي

م الواجهات شبه استخدا وكذلك. الرياض والتي بنيت باألحجار
 فيداخل المبنى وذلك  يوذلك لتقليل الكسب الحرار ةتمصمال

ة الواجهات الشمالي فيوتركيز الفتحات  ةوالجنوبي ةالواجهات الغربي
تشطيب الواجهات  فيوالبيضاء  ةلوان الفاتحتستخدم األ. والشرقية

مما يقلل  ةشعة الشمس المباشرألعكس  ةالمناطق الحار فيوذلك 
لوان ستخدم األتف ةالمناطق البارد يفما أ ،للمبنى الحراريالكسب 
لقدرتها على امتصاص  يضاًأحساس بالدفء وإ يتعط التي ةالقاتم

كما . داخل المبنى الحراريشعة الشمس وزيادة الكسب أقدر من 
  ).٢(رقم  صورةنرى في أحد المباني بألمانيا 
حيث  يكثر من مصدر حرارأل ةتتعرض الواجهات الخارجي

حسب اتجاهها وحسب زاوية ميل  ةلمباشرشعة الشمس اتتعرض أل
من سطح  ةالمنعكس ةشعاأل ىباإلضافة إل ،شعة الشمس خالل النهارأ
مر غير مرغوب فيه لذلك أ وهو .ةرض ومن الحوائط المقابلاأل

 أمبد.]٣[وتبادل الظل والضوء  ،سطحيكون التشكيل بالكتل واأل
عمال حيث يمكن است المعماريالشكل والتشكيل  فيرئيسي هام 

جزاء العليا للواجهات لخلق مناطق البروزات والدخالت في األ
وهذا التفاعل والتداخل في مسطح الواجهات  .متعادلة الظل والضوء

. ثراء لها من الناحية البصرية والتشكيليةإيعطي  ةوالداخلي ةالخارجي
 .)٣(قم ة ررصوكما ظهر في العمارة اإلسالمية 

  
  الرياض – باألحجارالبناء )  ١( صورة

  
  ألمانيا - الواجهات  في القاتمة األلواناستخدام ) ٢( صورة

  

 فمثالً ةالمناخي ةثر في المعالجأن استخدام مواد النهو والبناء له أكما 
 ةتأثير حسن في عكس الحرارله استخدام لون الحجر الفاتح 

المعالجات  وهنالك ،بهارالخارجية وعدم التسبب في الزغللة واإل
تتمثل في استخدام  ؛الخاصة للواجهات الخارجية للمبني ةالمناخي

ومالقف الهواء  ،والقبو ةوالمشربيات واستخدام القب كاسرات الشمس
ة كما ذات الفتحات الضيق ةوالحوائط السميك )٤(رقم  صورةكما في 

  .)٥(رقم  صورةفي 
  

  
         ةاإلسالمي العمارة – واألسطحالتشكيل بالكتل ) ٣( صورة

  

  
  اإلمارات - الهواء مالقف) ٤( ورةص

  

  
  صنعاء - الضيقة الفتحات) ٥( صورة
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  علي شكل النسيج العمراني ةتأثير العوامل المناخي  - ب
فقي المغلق وذلك في يستخدم النسيج العمراني المتضام ذو المسقط األ

تؤثر في تخطيط  يضاًأو ،كبر قدر من الظاللأ لتوفير ةالبيئات الحار
ة كما في شوارع م الممرات المتعرجاستخدواات الشوارع والطرق
ن من سمات هذا التخطيط ضيق أحيث  ؛)٢( دمشق شكل رقم

 ىللشمس مما يعمل عل ةالشوارع لتقليل المساحات المعرض
سفل أوجود الهواء البارد  ىوالحفاظ عل ،االستقرار الحراري

في  ةاتجاه الرياح السائد ىعل ةن تكون متعامدأ ةمع مراعا ،الشارع
والطرقات بين المباني مما ينتج عنه تظليل  ل الممراتليوتظ ةالمنطق

شجار في تظليل الممرات وواجهات تستخدم األ يضاًأو ،للواجهات
 ةالحل المتضام تقارب مباني المدين بإتباعالمباني حيث يقصد 

وذلك  ةبعضها البعض حيث تتكتل وتتراص في صفوف متالصق
 وكذلك ليالً ،وشتاًء صيفاً ةلحرارالتفاوت في درجات اة لمعالج
من الظالل وبذلك  ةكبير ةستخدام الحل المتضام تتوفر كميافب ونهاراً

  .ضيق الحدودأفي  ىالمبن ىلإ ةو المتسربأ ةالنافذ ةتكون الطاق

 
 دمشق - المتعرجة الممرات) ٢( شكل

 
  :سقفعلي شكل األ ةتأثير العوامل المناخي -ج

قاليم في األ سقف فمثالًشكل األ ىعل ةالمختلف ةقاليم المناخيتتحكم األ
 ىاستخدام القبب والقباب وذلك لقدرتها عل يكثر ةالحار ةالصحراوي

ومع ذلك فهي ) ٦(رقم  صورةكما في عليها  ةالواقع ةتوزيع الحرار
وذلك لعدم موائمتها للتوسع الرأسي وعدم توفر  حالياً ةشرتغير من
. ]w١[دام هذا النوع من التغطيات التي تجيد استخ ةالمدرب ةالعمال

ف الهواء التي قبعنصر مال ةقاليم الحارخط السماء لأل يضاًأويتميز 
  .ىداخل المبن ىلإ ةالمحبب ةتوجه الرياح الشمالي

 ةوكثر ةالحرار ةالتي تتميز بانخفاض درج ةقاليم الباردما في األأ
راكم السطح المائل التي ال تسمح بت سقف ذاتمطار فتظهر األاأل

األسطح المائلة كما في المبني اإلداري ذو  .مطار عليهامياه األ
المناطق  ةوكما يتميز خط السماء في عمار). ٧( صورة باندونيسيا

  .المدفئفهنا نجد التميز يظهر في ارتفاعات  ةالحار

  
  القرنه -استخدام القباب  ) ٦( صورة

  
  ااندونيسي – المائلة األسقف) ٧( صورة

  
  :الجغرافيةالعوامل  يرتأث ٢- ١- ٣

والجانب ة حميمة بين التنسيق العام للبيئة العمراني ةتوجد عالق
مثل تواجد الماء ونوع  ةعديد الجغرافي للموقع من خالل عناصر

 ةنشاء الذي يختلف من التربفي نوع اإل مثالً ةفتتحكم الترب ة؛الترب
المباني ويتحكم وجود الماء في تنظيم  ةوالصخري ةوالرملي ةالطيني

 ىيؤثر الجانب الجغرافي في التشكيل العام للمبن .وعالقتها بالفراغات
 – خطوط كنتورية: لجغرافية المكان وطريقة تنسيق الفراغات تبعاً

التشكيل العام  ىالموقع عل ةفتؤثر طبوغرافي. نهارأ –بحار – جبال
ن أال إ .ىخرالعوامل األ ىلإ ةضافري باإلذبشكل ج ىللمبن

طابع  ةهم العوامل التي تعطي العمارأحد أرض تعد األ طبوغرافيا
 ةويظهر هذا التميز في كثير من المدن القديم ةمتفرد ةخاص وهوي

  .التقليدية
  

ينمو نسيجها العمراني موازي للشاطئ مما يكسبها  ةالمدن الساحلي
 ةفي بيئ ةنهار ومصادر المياه العذبوجود األ وكذلك طابع خاص بها

 .راضي بهاالت األاي نسيج العمران واستعمف ةما يؤثر بقو
 للتجمعات العمراني لتشكيل أنساقا الطبيعي الموقع محددات تصبغ
 البحر حيث الطبيعية بالعناصر التشكيالت هذه ترتبط كما، البشرية
 الشريطية النهرية بتجمعاته والواديالشريطية،  الساحلية بتجمعاته
 التوجيه ذات المتضامة هابتجمعات والصحراء المتضامة، والسهلية
 العمرانية التجمعات أيضاً ترتبط كما، الرياح بحركة المرتبط

  .المتباينة المكان بطبوغرافية وتشكيالتها

 
 في الشريطية العمرانية التجمعات تغلب الساحلية المناطق في فمثالً
 عمودي أو )٣(شكل  اإلسكندرية كمدينة للساحل موازى اتجاه
 التشكيل هذا في طبوغرافياً تؤثر كما، )٤(قم فّوه شكل ر كمدينة
 تشكيالً يفرض مما جبالً أو تالً أو زراعية كانت أرض سواء
  .خاصاً

 

  اإلسكندرية –موازى للساحل  عمرانينسيج ) ٣(شكل 
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  فوه – عمودي عمرانينسيج ) ٤( شكل

  

  :تأثير البيئة الغير مادية ٢-٣
والناتجة عن البيئة الغير العمارة على تشكيل  ةومن العوامل المؤثر

، واالجتماعيةالعوامل الثقافية والحضارية، العوامل الدينية : مادية
  .االقتصاديةالعوامل السياسية، العوامل 

  :ةالعوامل الثقافي تأثير ١- ٢- ٣
انعكاس لصورة المجتمع  فهيومن ثم  ةتعبير عن الثقاف هي ةالعمار
ويظهر  ةاعل مع البيئللتف تهيئ قالباً معانيبما تحتويه من  ةفالثقاف

عمال سواء كانت أمن  ةثير هذا القالب فيما تنتجه هذه الثقافأت
 ]٤[ةنسانيو غير ذلك من المنتجات اإلأ ةدبيأو أ ةو فنيأ ةمعماري

 هي الصاويديب عبد المنعم من وجهة نظر األ الثقافةومفهوم 
 ئياًوتلقا تأثيرا إيجابيانسان حياة اإل فيثر بكل ما أمفهوم منظور يت

 نتحدد لإلنسامن الخصائص والصفات  ةمكتسب ةمجموع ةفالثقاف
من القيم والمثل  ةمن السلوك يقوم على مجموع متميزاً نوعاً

  .]٥[يؤثر بها ويحرص عليها ،والمفاهيم
كما تؤثر علي تحديد  هنسان وبيئتهي ثمرة التفاعل بين اإل الثقافة

 ةفاي ثقأن أثم  تكيفيه ةعالق ةمع البيئ ةالثقاف ةوعالق،مالمح البيئة
ن الظروف في تغير أل ةتوازن دائم ةتكون في حال من الثقافات ال

انتقال الناس من مكان  ةنتيج ةالمادي ةمستمر حيث تتغير البيئ
  .]٦[خرآل

 ىمعانيها وير ةمعرف ىيعتمد عل ةدراك البيئإن فهم وأفال شك 
يم التي يدركها في التعبير عن المعاني والق المجتمع الجمال متمثالً

بثقافته ولذلك  ةويستطيع فهمها ويدرك المجتمع المعاني والقيم الخاص
للمجتمع  ةجمالي ةيمثل قيم ةفالتعبير عن المعاني والقيم الثقافي

  ]٧[.المتلقي
من خالل  ةالبنائي ةالنسق العمراني الحضري تكون العملي ىنر فمثالً
مع الحديث التي تبحث المجت ةالتي تعبر عن ثقاف ةالمؤسسي ةالعمار
لدورات  عن التجديد ويكون النتاج البنائي عرضه دائماً دائماً

ما النسق العمراني الريفي فيمارس من أمن التجديد والتغيير  ةمتالحق
 ةالجماع ةعن ثقاف مباشراً التي تمثل تعبيراً ةالشعبي ةخالل العمار
صر من خالل في م ةالريفي ةجاتها فنجد تمايز للعماراوقيمها واحتي
تيارات  ةومقاوم ةالحضاري ةثير المراكز العمرانيأعزلتها عن ت

 ةعالي ةوتتميز بدرج ةبثقافة الجماع كثر التصاقاًأالخلط الثقافي فهي 
  التغيير ةمن الثبات ومقاوم

  
  :ةالعوامل الديني تأثير ٢- ٢- ٣

 ةاجتماعي ةفالدين بطبيعته عملي ةقديم ةبين الدين والطابع عالق
 في وخصوصاً ةاالجتماعي ةالحيا فيولى األ ةهميفللدين األ ولذلك

طرازا التكوين وخلق  فيثره أ اإلسالميوكان للدين  ةسالميالبالد اإل
نشاء التكوينات والتشكيالت إ فيوكان له دور متميز  إسالميا
الخاص من حيث  القوميترسيخ الطابع  في ةوالمساهم ة،العمراني

ة نه ال تخلو حضارأيمكن القول  ىناحية أخرومن  .عناصرها
وذلك  ،فرادهاأيعتنقها  التيطار عام يمثل فلسفتها إمن وجود  ةنسانيإ
 ةمصفوف فيللمجتمع تتراتب فيه المفاهيم فيما بينها  يطار المفهوماإل

 فيومنزلتها  ،منها أليتعبر درجاتها عن اعتناق المجتمع  ة،محدد
 يطار المفهوميكون ذلك اإل وقد، ةوالخارجي ةتنظيم عالقاته الداخلي

 ،فكار والحقائقألمن ا عاماً مجمله نسقاً فييمثل  أي ائدياًللمجتمع عق
مجمله  فييمثل  تجريبياً و يكون اجتهادياً،أوال تناقش هيتقبل كما 

ليها المجتمع خالل إيصل  التيفكار والحقائق من األ عقالنياً نسقاً
 وتحتاج دوماً ،اختبارهاالواقع بغرض  فيوتطبق  ،والخطأ ةالتجرب

و قد يكون أمحل النقاش  دائماً فهي ،لتبريرها عقالنيمنطق  لىإ

)  ٥(وفي شكل رقم  .]٩[ للمجتمع خليط من كليهما يطار المفهوماإل
 ماريا سانت يظهر تأثير العقيدة والدين في الموقع العام لكنيسة

العام على فلورنسا والذي عكس عقيدة الديانة المسيحية فظهر الموقع 
  .هيئة صليب

  
  فلورنسا –كنيسة سانت ماريا ) ٥(شكل 

 
  :االجتماعيالجانب  تأثير  ٣- ٢- ٣
 ةن العادات والتقاليد االجتماعيإف االجتماعيللجانب  ةما بالنسبأ

ر ومن زمن لغيره وتتأثر ختختلف من مجتمع آل ةنسبي ةمسأل
ن أنجد  وعليه. ]١٠[ةوالثقافية جيولووالتكن ةبالتطورات العلمي
 ةالتشكيالت المعماري فيتؤثر بشكل واضح  ةالتقاليد االجتماعي

تظهر  ةسالمياإل ةالعمار في فمثالً ةبكل حضار ةالخاص
تؤثر بشكل  والتي ةهم المحددات االجتماعيأكأحد  ةالخصوصي

واختيار تشكيالتها مما  ةالسكني المبانيتصميم  فيواضح 
كان  والتي معماريالانعكس بشكل واضح على لغة التشكيل 

تصميم المسقط  فيللداخل  االنغالقبرز خصائصها هو أمن 
 ةالداخلي ةفنياستخدام األ وبالتالي )٦(كما في شكل رقم  األفقي

كما استخدمت  .داخل المنزل السكنى ىالطبيعية إل ةلنقل البيئ
العديد من المعالجات للحفاظ على خصوصية المنزل منها 

السالملك والخاص  / الفصل بين الجزء الخاص بالرجال
 ةلى بعض المعالجات التشكيليإ ةضافباإل الحرملك/  بالنساء

واستخدام  ةالمشربي ومنها ةخرى للحفاظ على الخصوصياأل
 .المدخل المنكسر

 ةالحترام خصوصية مداخل المنكسربرز التفاصيل هي الأومن 
وقد  ة،القديم ةالتقليدي ةفي العمار وظهر هذا حالياً ،هل البيتأ

 .ةفي منازل الدول العربي قديماً ةاستعملت المداخل المنكسر
يوضح مدخل منكسر بأحد المنازل ) ٨(رقم  صورةوال

  .اإلسالمية القديمة
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   ةاألفقيالمساقط  فياالنغالق  )٦(شكل 

  

  
  المنكسرةالمداخل ) ٨( ةصور

  
  يةالعوامل السياس ٤- ٢- ٣

 ىعل ةالمؤثر ةمن العوامل المتغير ةتعتبر العوامل السياسي
 ةوحال ةالحكم القائم ةطبيعة أنظمتشكيل الطابع وهي تتضمن 

 ةمن خالل حالة معين ةزمني ةو االستقرار خالل فترأ االستقرار
  .ةرجيو هجمات خاأ ةو اضطرابات داخليأو سلم أحرب 
 ةالعمار ىقد تركت بصمات عل ةن العوامل السياسيأونجد 

 مروراً ةمن تخطيط المدين ةًسالمي بدايوالطابع في العصر اإل
 ةسالميولذلك تميزت المدن اإل، بتكوينها العمراني والمعماري

  .ةسالم بتشكيل قلب مجتمعاتها العمرانيانتشار اإل بدايةفي 
  
  ةالعوامل االقتصادي ٥- ٢- ٣
ويعرف  ،ماديةوموارد  ةعن موارد بشري ةقتصاد عباراال
 ةمكانات المتوفرواإل ةوالخاص ةالعام ةوالثرو ةالرفاهي ىبمد

التوفير لكي نحصل  ىلإ ةمع الحاج ةموال ومواد محليأمن 
  .]١١[قل تكاليفأب ةكبر كفاءأ ىعل

بين  ةمر العصور بالعالقات االقتصادي ىعل ةثرت العمارألقد ت
شكال من األ ةمع فصنعت نوعيات مختلفطبقات المجت

بحيث عكست عمارتهم  ؛داخل المجتمع الواحد ةالمعماري
 ةالتشكيالت المعماري ةكما تعبر طبيع .مستواهم االقتصادي

فمع نظم االقتصاد الزراعي . عندهمولويات عن ترتيب األ
 ةقليل ةالعفوي ةالبسيط ةالبدائي ظهرت التشكيالت المعماري

 ةشكال المعماريظهور الصناعات ظهرت األاالنتظام ومع 
 ىاالقتصاد كمؤثر عل ىبالتفاصيل وعليه يتم التعرف عل ةالغني

  .]١٢[ومستواهاة توفير الخدم

  

دراسة تحليلية لنماذج من العمارة البيئية  - ٤
  محلياً

  مشروع حديقة الحوض المرصود
يقع المشروع في منطقة حي السيدة زينب بوسط مدينة 

حتل موقعاً تاريخياً لحديقة تعود أليام المماليك كانت القاهرة، وي
 خدميالمشروع  ويعتبر ، "الحوض المرصود"تعرف باسم 

لسكان السيدة زينب وما حولها يركز على الفئة العمرية من 
 بما فدان ٢.٥ـ ب المشروع مساحة وتقدر للمتوسطةالصغيرة 
  .)٧(شكل رقم  مربع متر ألف ١٢ يوازى

  

 
  المرصود الحوض ةحديق عموق) ٧( شكل

  
  مكونات المشروع     ١- ٤

  :كالتاليوهى ) ٨(شكل  فيتظهر مكونات المشروع كما 

المحتوى على مقعد سالر الجاولى ومحالت  :متحف األطفال •
كتب األطفال وهى عبارة عن مجموعة من البواكى الحجرية 

   .تصلح للتأجير أو أن تكون محالت للعب وكتب األطفال

ويشمل مسرح األراجوز والعرائس ويشغل  :مسرح مفتوح •
مدرجين من المدرجات الخضراء ويمكن استعمال حوائط  

تصميمه إمكانية  في وروعيالمدرجات الخضراء كمصاطب 
  .]١٣[طفل ٢٠٠الرؤية من الشوارع المحيطة ويسع لعدد 

مدخل الحديقة بحيث تكون بعيدة عن  فيوتتواجد  :المكتبة •
  .الضوضاء وساحات اللعب

  .وهى عبارة عن مجموعة من الجدران الحلزونية :النافورة •

وتربط بين المدخلين وهى  :حدائق المعارض األساسية •
  .عبارة عن ساحة تحتوى على العديد من المعارض المفتوحة

 الجانبيوتتصل بالمدخل  :الفنانين والحرفيين تأتيلييها •
متصلة بساحة لعرض المنتجات  تأتيلييها ٦وهى عبارة عن 

 .لبيعوا
 .المصلى المغطى والمكشوف •
 .المقهى •
 . السلسبيل •
  . الكتاب •

  .ساحة الخدمات •
  



 ... "تأثير البيئة المادية والغير مادية على التشكيل المعماري المكون للطابع "، فودهواش علي إيمان محمد عيد، أسماء ح

Engineering Research Journal, Minoufiya University, Vol. 35, No. 2, April 2012 
 

181

 

  
  مكونات حديقة الحوض المرصود) ٨(شكل 

 
  تحليل مكونات المشروع ٢-٤
  نالفناني تأتيلييها  - أ

للفنانين  تكأتيلييهاللمشروع نفعياً  الشمالياستخدم الحائط 
مباشرةً مع  وورش للحرفين، وذلك  استغالالً لموقعه المطل

حارة أبو الدهب، وبذلك فقد خلق عبد الحليم إبراهيم همزة 
وصل ما بين المشروع وما حوله عن طريق االرتقاء بحارة 

كانت مكان للحوادث، إلى حارة مشاه وأيضاً  التيأبو الدهب 
 . تطل عليه ورش ومعارض صغيرة خدميممر 

ربط بين استخدام الحجر األبيض كماده للبناء خلق نوع من ال
 فيمادة متوافرة  هيوأيضاً  مبانيالحديقة وما حولها من  

استخدام األقبية كتغطية ألسقف  )٩(رقم  صورةكما في . البيئة
والمعارض خلق نوع من الربط بين المشروع وبين  تاألتيلييها

 .المحيط المبنى حوله حيث تكثر المساجد األثرية
معالجة  فيمميزات  استخدام القبو كتغطية لألسقف لما له من

  .المناخ فيعمل كمنظم لدرجات الحرارة وأشعة الشمس

 
 النافورة  - ب
بجدرانها  الرئيسيتمركزت النافورة الكبيرة بجوار المدخل  

مسجد أحمد بن طولون الواقعة على  الحلزونية محاكاةً لمئذنة
 .لها البصرياالمتداد 
 ئشرمزاً للنمو وهو ال الحلزونيالشكل  المعمارياستخدم 

 المميز لألطفال، وجعله السمة الرمزية األساسية للحديقة 
الرامز لتجانس لون  البنياستخدم اللون وحدات السيراميك 

 .)١٠( صورة فيكما  المياه مع السماء
 

 
  قبيةباأل المغطاة الفنانين تتيلييهاأ) ٩(شكل صورة 

  
  ذات الشكل الحلزونى النافورة) ١٠( صورة

  

  مبنى المكتبة   -ج 
وذلك  الرئيسيأول الحديقة بجوار المدخل  فيوضع المبنى   

 كي والثانييكون بعيد عن الضوضاء،  كيلسببين أولهما 
 . يكون أول مبنى تقع عليه أعين الزوار لدعم نشاط القراءة

التغطية تأثراً  فيالمبنى القباب  فيأيضاً  المعمارياستخدم  -
ود حول المبنى من للواقع الموج ومحاكاةً فتحيبأسلوب حسن 

  .األثرية كالجوامع المباني
  . استخدام مادة الحجر كمادة محلية لإلنشاء -
البناء  في إنشائيأسلوب الحوائط الحاملة كأسلوب استخدام  -

  ).٩( شكل فيموضح  كما هو وذلك لرخص تكاليفه

 
   للمكتبة خارجي منظور) ١١( صورة
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  للمكتبة فقيأ مسقط) ٩( شكل

سالمية مت العقود أيضاً وأنصاف القباب تأثراً بالعمارة اإلاستخد   -
وبذلك  )١٠(رقم  وشكل) ١١(رقم  صورة التراثية المحيطة بالموقع

ربط المعماري بين البناء وثقافة المجتمع من خالل استخدام عناصر 
  .تتجسد فيها روح المجتمع

  

  
  

   ةقبيواأل العقوداستخدام  يظهر بالحديقة طوليقطاع ) ١٠(شكل 
  

  :مدى نجاح المشروع من الناحية البيئية ٣-٤
 :من الناحية الوظيفية -ا 

 معماريله من حيث الوصول لنسق  الوظيفيحقق المشروع الهدف 
مع روح المجتمع المقام فيه، وتحقيق التفاعل  متماشيمتميز 

المنشود بين المشروع والمجتمع، والربط بين أنشطة المبنى وبين 
  .للمجتمع وثقافاته واحتفاالتهالحياة العامة 

 المصريمصر مع إعطاء الطفل  فياالرتقاء باألحياء الشعبية 
نصيباً عادالً من االهتمام بتطوره وتطوير مهاراته، وهذا ما حققه 
المشروع بكل جدارة فقد خلق بيئة تفاعلية يجد فيها الطفل كل ما 

  .يصبو إليه بدون اإلحساس بالغربة أو التعقيد
 :العوامل البيئية الناحيةمن  -ب 

الموجود به من  البيئيخرجت الحديقة متجانسة كلياً مع المحيط 
  :حيث

  .وحدة مواد اإلنشاء ووحدة األلوان •

  .استخدام نفس طريقة اإلنشاء ومواد البناء المحلية •

المحيط  فياستخدام المفردات المعمارية التراثية الموجودة  •
 مثل القباب والتشكيالت

  .لعقودالخشبية وا •

مراعاة العوامل االجتماعية والثقافية والسلوكية فظهر ذلك  •
تلك  فيالمصرية المنتشرة  احترام العادات والتقاليد في

 .المنطقة الشعبية المكتظة بالناس والزحام

مراعاة العوامل الدينية فظهر ذلك في احترام الطقوس الدينية  •
  .من موالد واحتفاالت الذكر المنطقة فيتقام  التي

  
  النتائج والتوصيات  -٥
  النتائج  ١ - ٥
 من األمطارو والرياح الحرارة تشمل والتي المناخية العوامل إن –أ 
 منها ةاألفقي سواء وعناصرها الكتلة شكل علي المؤثرة العوامل أهم
 العمراني النسيج علي وتأثيرها بل) والواجهات األسقف( سيةأالر أو

 يعتبر لإلنسان الحرارية الراحة إلي الوصول إن حيث للمدن العام
  .المصمم عنها يبحث التي األهداف أهم من

 العام الموقع واحترام التشكيل علي الجغرافية العوامل تأثير –ب 
 المبني يصبح حتى وانهار وبحار ةوريكنت خطوط من يحتويه مما
 والشكل البناء مواد حيث من به المحيطة البيئة من يتجزأ ال جزء
  .العام

 العوامل تأثير عن أهميه يقل ال والحضارية الثقافية العوامل إن –ج 
 العاكسة الشعوب مرآه فالعمارة المعماري التشكيل في المادية
 والتقاليد العادات فتأثير مختلفة زمنيه فترات في ما مجتمع لثقافات
 المجتمع ثقافة وتؤثر ،كالمشربيات خاصة معماريه معالجات افرز
  .المستخدمة ووسائل التكنولوجيا عمارةال علي تحضره ومدي

 شكل علي قوي ولكنه متغير مؤثر تشكل السياسية العوامل  - د
  .الزمنية الفترات بعض في العمارة

 العوامل من الحالية الفترة في وخصوصا االقتصادي العامل - ـه
  .ومفرداتها العمارة علي بقوه المؤثرة

  التوصيات  ٢ - ٥
 التشكيل أدوات استخدام إلى الهادفة بيئةلل الصديقة للعمارةه يالتوج 

 وينظر البيئة يحترم الطبيعة، مع متوافق تصميم لتحقيق المعماري
 :تياآلعن طريق مراعاة  شمولي منظور من العمارة إلى
 
   المناخيالجانب  -أ

مع تطويرها لتناسب  القديمة المناخية المعماريةاستخدام العناصر 
والفناء  ةوالمشربيات والشخشيخكمالقف الهواء  الحاليالوقت 
  .الداخلي

  
  جانب القانون والتشريعات  -ب

 إلى الوصول محاولة بهدف السائدة البناء قوانين مراجعةمن حيث 
 الحضرية القيم ذات المتميزة العمرانية البيئة متطلبات يحقق فكر

 الذي المميز المعماري الطابع وجود أهمية ىالتأكيد عل مع والجمالية
 القائمة المصرية المدن من مدينة لكل الحضارية الهوية مع قيتواف
 كانت سواء القائمة للمدن العمرانية التنمية اتجاهات توجيهو

 ال بما والتجديد اإلحالل بأسلوب أو الرأسية أو األفقية بالتوسعات
 كل تحويه ما مع يتناسب وبما الحضرية قيمتها أو طابعها على يؤثر
  .مميزة يةعمران مالمح من منها
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  المعماريجانب التصميم  -ج
 والتشـكيلية  المعماريـة  الخصـائص  علـى  المحافظـة  ضـرورة 
 القائمـة  للمـدن  الحضـاري  بالتـاريخ  وربطها المعاصرة للعمارة
 النسـيج  فـي  المصـرية  المعماريـة  والشخصـية  الهوية وإبراز

 مخططـات  أهـداف  مـن  هـدف  وجعلهـا  للمدينة العام العمراني
 للتنميـة  الخاضـعة  العمرانيـة  المنـاطق  لجميع نيةالعمرا التنمية

 بتحقيـق  االهتمـام و المسـتقبل  أو الحاضـر  في سواء. والتعمير
 فـي  المتمثلـة  الحضـرية  العمرانية للتكوينات البصري الوضوح
 يسـاعد  بمـا  المتميـزة  العمرانية التجمعات أو المناطق أو األحياء
 رية،الحضــا قيمتهــا وإظهــار عليهــا التعــرف إمكانيــة علــى

 لشـبكات  العمرانـي  التكـوين  خصـائص  تمييـز  إلـى  باإلضافة
ــرق ــرات الط ــدود والمم ــراف والح ــد واألط ، Nodes والعق
 لوظيفيـة ا وتحقيـق  منهـا  لكـل  المميـزة  والعالمات والفراغات
ــال ــانس(  والجم ــاغم التج ــين والتن ــكل ب ــوى الش   ). والمحت
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THE EFFECT OF PHYSICAL AND NON-PHYSICAL ENVIRONMENT ON 
THE ARCHITECTURAL FORMATION THAT FORMS THE CHARACTER 

MENTIONING LOCAL EXAMPLES 
 

 
INTRODUCTION 

 
The adaption of the architectural formation language of a building with the environment represents 
a reflection of those environment facts on that building.                                                                                                
 
Where the environment is clear and honest in its content and doesn’t need to show or confirm what 
it has through a building or something else, so the adaption of the architectural formation language 
of a building with the environment doesn’t add enough to the environment as the environment 
itself adds to the formation of the building.                                                           
 
We can divide the environment to its contents include physical and non-physical environment.       
The physical environment is expressed by a group of elements that include locations, 
constructional plan, climate, available natural resources and economy. 
 
But the non-physical environment includes: the character, personality, aesthetic and expressional 
values and (social and cultural) levels. Here it comes the importance of the character among all the 
contents of the extensive environment and its effect on building designs, where it’s related with the 
place’s value and the time requirement for achieving determined formats that reflected negatively 
or positively on the constructional circumference. 
 
Because of the difference between all of these environments in its practical composition, the 
architectural art differ to distinguish an area from another. For that reason the environment is 
studied with its dimensions as an effective dimension on the building planning and design to know 
the nature of the effect of every variable on the architectural design to reach a design that achieves 
the highest level of efficiency. 

 
RESEARCH PROBLEM 
 
Since the old ages the human interacts with its environment using its capacity to develop 
technology to create an environment that architecture suitable to its needs, and are creations 
normal while built human materials are available in the environment becomes the building part 
homogeneous with him but with the technological progress appeared misunderstanding of this 
interaction may think the human that he should demonstrate its ability to conquer nature, using 
tools and technical potential, were not found error e except after it began the environmental crises 
in the emerging architecture that did not destroy the environment only, but also destroyed the 
identity and cultural aspects of place and architectural character of its characteristic.           

 
AIM OF THE RESEARCH 
 
The research aims to clarify the relationship between architecture and the environment and the 
extent of mutual influence between the environmental architecture and architectural character and 
the strength of influence and knowledge of whether negative or positive and, through Study the 
impact of physical environment factors and non-physical factors on the architect to produce a 
distinctive character.  


