
 
 

  

  التقليدية العربية مدينةفي الستراتيجية محاكاة الشكل للطبيعة إ

  
  نـدى عبد المعيــن حسن

  دـدرس مساعـم

  الجامعة التكنولوجية –قسم الهندسة المعمارية 
  

   الملخص

يمارس انسان اليوم على البيئة اعتداءات كثيرة تفوق من حيث طبيعتها ونطاقها ما كانت تمارسه منهـا األجيـال        

وتفرض نفسها عليه وتقتضي ، بيئة جديدة التنفك عن التحول والتبدل، بما احرزه من تقدم تكنولوجي، فقد أوجد. السالفة

والقطيعـة المفاجئـة مـع    ، وتضافر فقدان االتصال بالطبيعة وبيئة الحياة التقليدية. منه جهدا دائما من التغير والتكيف

على ان تثير في نفـس   –نت تنهض على اسس تجريبية ال تخلو من الحكمة التي كا –ونبذ التقاليد العريضة ، الماضي

  .االنسان الحديث مشاعر القلق واالفتقار الى الجذور

لقد أشارت العديد من الدراسات إلى المحاوالت العديدة لفهم الطبيعة ومحاكاتها وأنها ليست شيء يجب أن يحارب ولكـن       

فدراسـة النمـاذج التـي     الطبيعة يجب أن ال تكون مرفوضة ولكن معتنقـة، ف، لة مبدعةيجب أن تجلب إلى التصميم كقوة فاع

اال ان هذه الدراسـات  ، تتضمن األحداث واألشكال التي تحدث بأنتظام في الطبيعة هي المفتاح إلى توجهات التصميم المستدام

ولم ينل هذا التوجه القسط الكافي من )  وخاصة الدراسات المحلية( ارتبطت بصورة رئيسة بالعمارة الغربية وتوجهاتها 

فجاءت مشكلة ، تحديدا مما استدعى قيام هذا البحث التقليدية عربية والمدينة العربيةالبحث والتحليل فيما يخص العمارة ال

دى باستراتيجية محاكاة الطبيعة كأح التقليدية عدم وجود معرفة كافية بطبيعة عالقة المدينة العربيةالبحث لتنص على 

  .وجاء هدف البحث ليحدد طبيعة تلك العالقة، استراتيجيات االستدامة

الحلـول  فيما يخـص   التقليدية فاعلية مؤشرات مناهج محاكاة الشكل للطبيعة في المدينة العربية توصل البحث الى     

 عتبـارات االيكولوجيـة  االتشـكل  ؛ و)المناخ االجتمـاعي  ( أوال من حيث العوامل الطبيعية والثقافية تنمو من المكان 

واالضاءة ، السيطرة الشمسية، تصميم الواجهات، فيما يخص النظم الذاتية الطبيعية من حيث تشكيل المباني ثانيا التصميم

  .طبيعةوبالتالي تأثيرها على استراتيجيات محاكاة الشكل لل ضافة الى اعادة التدويروالتهوية الطبيعية؛ باال
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Abstract: 
      A man today practiced many attacks on the environment that exceeding from its nature 
and scope than of past generations practice. He has create, a new, transformer environment 
that includes the Technology progress, and imposes itself upon him. It's always requiring 
efforts to changes and adaptation. The combination of loss of nature contact, the traditional 
life  environment , sudden break with the past, and to reject the broad tradition – which was 
rising on a pilot basis not without reason – that rise feelings of anxiety and lack of roots in the 
modern humans.  
      Many studies noted to numerous attempts to understand the nature and simulation and    
not to be fought, but mast be brought to the design as an active, creative force, (nature must 
not be rejected, but has to be embraced). The study of models that include events and             
forms that occur regularly in nature is the key to orientation of sustainable design, but      
these studies associated mainly with western architecture and its orientation ( in particular, 
local studies ). The orientation did not receive adequate installment from research and 
analysis with respect to Arabian architecture and the Traditional Arabic city specifically that 
necessitated this research. The problem of research states that " there is no sufficient 
knowledge about the Traditional Arabian city relationship nature with nature imitation 
strategy as one of sustainable strategies ", and the objective of this research was to determine 
this relationship. 
      The research shows the effectiveness of methods indicators of form that imitate the nature 
in the Traditional Arabic city with regard to the solutions grow from Place, firstly in terms of 
natural factors and cultural ( social climate ); and ecological accounting inform Design, 
Secondly, with regard to self – normal systems of the buildings composition, interface design, 
solar control, natural lighting and ventilation; in addition to recycling and their impact on 
imitation strategy of nature.      
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  ةــالمقدم. ١

نحو الطبيعة في اواخر القرن  ةتوجه مفهوم األستدام     

ضـارة  حيث يعترف هـذا المفهـوم بـأن الح   ، العشرين

اإلنسانية عنصر مكمل للعالم الطبيعي، وبأن الطبيعة يجب 

 ،أن تبقى وتدام إذا كانت المجتمعات اإلنسانية تود أن تبقى

على الرغم من تغيـر الطبيعـة بدرجـة كبيـرة بسـبب      

التأثيرات التفاعلية للعوامل التي تقابل الحاجات اإلنسـانية  

حت حـول  وقد تبلورت نتيجةً لعدة تعاريف طر. األساسية

التطوير المستدام أفكار أساسية يأتي في مقدمتها الحفـاظ  

على المصادر القابلة للتجديد وتحسين نوعية الحياة وتلبية 

األحتياجات لألجيال القادمة وتحقيق التوازن مـع العـالم   

الطبيعي وخلق التكامل بين المجتمع والبيئة الطبيعية التـي  

).Principles of http://www.Guiding يعيش بهـا 

Sustainable Design)  نظمـة الطبيعـة تتحـرك    فاأل

بأستمرار نحو حالة ثابتة يكون المطلوب فيها تقليل الطاقة 

إن . وعلى المدن والمجتمعات أن تتصرف بالطريقة نفسها

تعبير أمتالك المدن حياة خاصة بهـا فيـه الكثيـر مـن     

أصبحت محاكاة الطبيعـة أداة مفيـدة   الصحة، لهذا السبب 

جداً للمصمم موضحاً األوليات لتصميم المجتمع والمبنـى  

  ). Katz, 1994, P.15(المستدام 

بعـدم وجـود معرفـة    تمثلت مشـكلة البحـث        

كافية بطبيعـة عالقـة المدينـة العربيـة التقليديـة      

ــتبإ ــاة س ــكل لراتيجية محاك ــدى الش ــة كأح لطبيع

  . ةتراتيجيات االستداماس

       البحــث الــرئيس فــي هــدف تحــدد وعليــه     

 ضـوء  فـي   العربيـة  المدينـة  خصائصلكشف عن ا "

  ." راتيجية محاكاة الطبيعةاست

ولتحقيق هدف البحث الرئيسي تـم اعتمـاد المـنهج        

  :االتي

ــرح . ١ ــتط ــاة اس ــكل لراتيجية محاك ــة الش لطبيع

  . راتيجيات االستدامةاستكأحدى 

 .لطبيعة ومحاكاتهاالعام لمفهوم التوضيح  .٢

فـي الدراسـات    لطبيعـة الشـكل ل  محاكاة توضيح. ٣

  .المعمارية

ـ بناء اطـار نظـري ال   .٤ الشـكل   محاكـاة  تراتيجيةس

  .لطبيعةل

المـدن   االطـار النظـري علـى عـدد مـن     تطبيق  .٥

   .ةـالعربي

  

  

  لالستدامة  التوجهات الفكرية العامة. ٢ 

لمباشرة وغير المباشرة وبسبب تأثيراتها ا، ان العمارة     

تتحمل عبئا كبيرا في تحديد ، على البيئة والموارد الطبيعية

حيث اصبحت العمارة ، مالمح الحياة على كوكب االرض

  .ا من منظومة االستدامة في العالمءالمستدامة جز

ضرورة ان يستند التطـوير    "John Ruskin" يؤكد     

ة التـي يـدعو   على نفس مبدأ التجانس الذي يحكم الطبيع

"William Morris"   للعودة اليها والعيش في المنـاطق

 اما. الريفية حيث االكتفاء الذاتي وأحياء المهارات المحلية

"Richard Lethaby"     فوجه أنظـار المعمـاريين الـى

. الطبيعة داعيا الى استكشاف مكامن الجمال والتناغم فيها

نماطـا  على ان للطبيعة نظما وا "Ian Mcharg"يؤكد و

من التعاون المتبادل الذي يمكن اإلفادة منه في التصـميم  

)Edward,2001,P.24(  عن المصدر)،٢٠٠٦الزبيدي ،

  ).١٧ص

ظهرت الـدعوة  " العودة الى الطبيعة"وضمن مفهوم      

في الخمسينات مـن القـرن   ، للعودة الى العمارة التقليدية

 "House, Form & Culture"فكان لكتـاب  ، العشرين

أثـر كبيـر فـي     1969عام  "Rapoport"ذي وضعه ال

جذب االنتباه الى العمارة التقليدية بمضـامينها المتعـددة   

واتجاهاتها التي جاءت متجاوبة مـع العوامـل المناخيـة    

عـن   )Haggard,1995,P.25(واالجتماعية والحضارية 

كمـا كانـت اعمـال     ،)١٨ص،٢٠٠٦الزبيدي،(المصدر 

ية تحمل روحية االسـتدامة  وافكاره المعمار" حسن فتحي"

بتطويره قرى جديدة للفالحـين فـي مصـر باسـتخدام     

، توظيف وسـائل السـيطرة البيئيـة   و، المصادر المتوفرة

استغالل اضافة الى ، مواد البناء وتقنيات التشييد التقليديةو

مـع التأكيـد علـى االفـاق     ، مصادر الطاقة الطبيعيـة 
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مع البيئة التـي   االجتماعية والحضارية للعمارة المتجاوبة

  ).Steele,1988,P.23(انتجت هذه العمارة 

" التصميم المنخفض الطاقـة "بـ " الطبيعة"وأستبدلت      

بسبب مشاكل التلوث واالحتباس الحراري التي يعاني منها 

كما ظهرت حركات تدعو لتطويع البيئة لمـا  ، العالم اليوم

 فظهـرت تصـاميم  ، فيه راحة االنسان وبأساليب متعددة

تدعو الى تحسين بيئة التجمعات الحضـرية عبـر إقامـة    

التي دعت  "Arghigram"المدن المريحة مناخيا كحركة 

لتوظيف التكنولوجيا المتطـورة لحـل المشـاكل البيئيـة     

)Lampugnani,1986,P.111 .(  كما كانت الحضـرية

والمدينـة    "Chalk’s Organicurbanis"العضوية لـ

نهاية الرؤيا  "Herron’s Walking City"المتحركة لـ

للتصميم األخضر مستندة أو مبنية على فكرة الهيـام فـي   

الطبيعة لألنواع المتعددة والتكامل بين علم البيئـة المعقـد   

   ).Martin Pauly,1971(والنظم المعمارية 

اتخذ ارتباط العمارة بالطبيعة أبعـادا متعـددة مـع         

ـ     ة التـي  تنوع النتـاج المعمـاري والتوجهـات الفكري

ــييد    ــات التش ــاء وتقني ــواد البن ــور م ــت تط واكب

والمتطلبــات الوظيفيــة والظــروف المحيطــة كالحالــة 

ــرات     ــية والمتغي ــات السياس ــادية والتوجه االقتص

  :بـ تمثلت االجتماعية

 مواد بناء محلية من البيئة المحيطة  •

 ... )، الرياح، الشمس(  مصادر الطاقة الطبيعية •

 )بيعيالط(وسائل التكيف الذاتي  •

  

  

  االستدامة تراتيجيات إس. ٣

عرفت الطروحات االستدامة على انها البحـث عـن        

استراتيجيات عقالنية تتيح للمجتمع التحكم بالتفاعـل مـع   

النظام الطبيعي بصورة متوازنة وأبديـة وتنفيـذها لكـي    

يستفيد المجتمع باكمله مع بقاء النظام البيئي محافظا علـى  

فهي حركة ، )Lovimer,2000,P.13(مقومات ديمومته 

تهدف الى خلق بيئة منسجمة ومتالئمة مع الطبيعة مهتمـة  

 ,Moughtin(بتحقيق نوعية الحياة ضمن النظام البيئي 

1996,P.157.(    وقد اشارت الطروحات الـى اتبـاع

إستراتيجيات محاكاة الطبيعة فـي التصـميم لتحقيـق    

محافظـة  التنوع؛ ال اضافة الىاستدامة البيئة الحضرية 

؛ استخدام الـنظم  Holisticعلى وجهة النظر الشمولية 

التفكير ضمن النطاق الذاتية في عمليات التبريد الذاتي و

ــي ــع  ).Yeang,1995,P.23-27( المحلـ و وضـ

)Willamson ( عدة استراتيجيات لالستدامة تتمثل بـ:  

الحفاظ على البيئة الطبيعية واالنسانية ضمن الظـروف   .١

 .مة الساندة لالستدامةالمتنوعة واالنظ

اذ تتفاعـل عناصـر التصـميم    ، تشخيص المتداخالت .٢

ومـع محـددات   ، االنساني وتعتمد على العـالم الطبيعـي  

 .وشواخص تنطبق على كل المقاييس

االقتصاد في المـدخالت والمخرجـات فـي النظـام      .٣

 .فان كل منهما يستنزف البيئـة الطبيعيـة، االيكولوجـي

يمية التي يصـنعها االنسـان   استجابة القرارات التصم .٤

 .لالنظمـة الطبيعيـة والعمل على نجاح والتعايش معهـا

التـي تتضـمن   ، خلق قيم جديدة وذات ديمومة عاليـة  .٥

تجنب استهالك المصادر وبالتالي التأثير علـى احتياجـات   

والحد من الخطـر  ، االجيال المستقبلية وقدرتها على البقاء

 .تاج والعمليـات والمقاييسالناتج من اهمال االبداع في االن

ازالة فكرة طرح الفضالت وتقييم أمثليـة دورة حيـاة    .٦

 .االنتاج والعمليات للوصول الى حالة االنظمـة الطبيعيـة

 .االعتماد على الطاقات الطبيعية والتعايش مع الطبيعة .٧

تطوير المحددات التصميمية وجعل مفردات التصـميم   .٨

سبة لجعل الممارسات هو الحل لكل المشاكل وخلق بيئة منا

االنسانية تتالئم مع الطبيعة ومعالجة اإلمكانيات الطبيعيـة  

وجعلها المعلم والنموذج الذي يستفاد منـه ونسـتلهم منـه    

 .ممارساتنا التصميمية

خلق العمليـات التكامليـة بـين العمليـات االنسـانية      . ٩

 ,Willamson,1998(والطبيعيـة   والعمليات التصميمية

P.13.(  

الطبيعــة ومحاكــاة  بعــد هــذه األشــارة الــى      

إسـتراتيجيات   الطبيعة فـي التصـميم داخـل اطـار    

  :يتبين  االستدامة
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ارتباط مفهوم محاكـاة الطبيعـة بمفـاهيم اخـرى       •

ــدى اال ــةتتع ــادر، نظم ــات  ،المص ــات والعملي الطاق

 . الطبيعية

ــي اطــار التوجــه    • ــة ف ــر بالطبيع ــة التفكي أهمي

       .االيكولوجي

لى معرفـة أوضـح سـيتم التوجـه فـي      وللوصول ا

الفقرات التالية نحو مجموعـة االدبيـات والدراسـات    

  .الطبيعة وكيفية محاكاتها يمكن من خاللها دراسة

  

  

 ة ـالطبيع لمفهوم والفلسفيـة النظريـة التوجهات. ٤

  والمحاكــاة

  الطبيعة. ١.٤

انـه مصـطلح شـمولي     الطبيعةربما مايميز مفهوم      

: التي تختلف دالالتها من مجال إلى آخرد ومتعدد االبعا

     غالبا مـا يفيـد مفهـوم الطبيعـة     الشائع، التمثل ففي

. بصفة عامة المساحات الخضراء والمجال اإليكولوجي

للداللة على األشياء التي  "طبيعي"كما يستعمل مصطلح 

. والتي لم تشبها مواد كيماويـة  لم تدخل عليها صناعة

في اللسـان   "الطبيعة"فإن لفظ  االصطالح اللغوي وفي

يقـرن  و ،...والخلقة والجبلة العربي يشير إلى الفطرة،

أرسطو بين الطبيعة والماهية، حيث يعتبر الطبيعة هي 

األشياء التي هي علة األشـياء   الماهية الكامنة في تلك

   .ومبدأها

مفهوم عام يشـمل   فهو االصطالح العلمي في اما     

وأشكال المـادة العضـوية    جامدةجميع أشكال المادة ال

 .الحية ويشمل في ذات الوقت القوانين المنظمـة لهمـا  

فالطبيعة تشير أوال إلى مجموع الخصائص األساسـية  

جوهره في مقابـل   الثابتة للشئ المنتمية إلى ماهيته أو

وتشـير مـن   ، صفاته المؤقتة أو الثانوية أي أعراضه

اداته المنتمية الكائن الحي واستعد جهة ثانية إلى صفات

 ةيالطبيع المكتسبة الصفات مقابل في البيولوجي، اإلرث إلى

)www.educationmaroc.com( .  

خالل تحديد القوى الطبيعية تم تحديد أول توجه ومن      

للبناء عند اإلنسان عن طريق ترجمة عالقته بالطبيعة إلى 

مزية وعالقات شكلية ومظـاهر ماديـة أنتجتهـا    أنظمة ر

ا كم). Schulz, 1971, P.15(مظاهر أجتماعية وفكرية 

في دراسته إلى أن النتاج المعماري المتنـوع  ) يونان(أكد 

األسلوب والطريقة ناتج عن تنوع المواقف من الطبيعة أي 

أن هناك تآلفا بين هذه المواقف وبين المنتوج المعمـاري  

 ).١٢٣، ص١٩٦٩يونان،(

بعــد هــذه األشــارة البســيطة الــى مفهــوم      

من الممكن إعطـاء جملـة مـن التعـاريف      طبيعةال

  :التي تشير الى البعد النظري بإتجاه العمارة

جـوهر وصـفات الموجـودات الماديـة     : الطبيعة •

 .للمحيط الخارجي بقوانينه

 .ة معهاـة االنسان التفاعليـتترجم بعالق: الطبيعة •

المعاني حسـب المواقـف الفكريـة     تنقل: الطبيعة •

 ... ).، ثقافية، اجتماعية(منها 

العالقــات ، جملــة االنظمــة الرمزيــة: الطبيعــة •

  . والمظاهر المادية، الشكلية

  

فان دراسته من حيث السـعة   الشكل في الطبيعةاما      

والشمول يخرج عن اطار قصدية البحث الن هناك كم من 

الطبيعة وتصـنيفاتها  الطروحات والدراسات حول اشكال 

واقسامها وبما يتفق وااليدلوجية المتبعة، لذا جاءت دراسة 

  :الشكل في الطبيعة لعدد من المؤشرات

ــر االول ــة  : المؤش ــة وكيفي ــكال الطبيع ــة أش دراس

  .محاكاتها داخل االطار المعماري

التمييــز بــين االشــكال الفيزياويــة : المؤشــر الثــاني

  ).الغير حسية(وية اواالشكال غير الفيزي) الحسية(

  

صـفة  كالشكل ) ٢٠٠٩(تناولت طروحات سالمة      

تتصف بها األشياء في كل مرحلة من مراحل الوجـود  

في بيئة  تظهر التي الجمالية الجوانب تعدو ،المحسوس

 بشكل خاص والفنان بشـكل  ما فرصة أساسية للمصمم

ثـرى لأللـوان والخطـوط     عام يلجأ إليها كقـاموس 

 في رـالعناص تربط التي والنظم اتـقوالعال واألشكال

يملـك   جميلة معبرة، والفنان الجيد هو الذي  تكوينات

 وتمييز مواطن الجمال فيهـا  الطبيعة القدرة على تأمل
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)www.educationmaroc.com(. م ـن تقسيـو يمك

  : األشكال في الطبيعة إلى

وتشمل أشكال الطبيعة : طبيعة المدركة حسياًأشكال ال -١

تشـمل جميـع    الطبيعة الحيةفأشكال ، الحية وغير الحية

الموجودات ذات الطبيعـة العضـوية كأشـكال النبـات     

غيـر  وان جميع االشكال المتواجدة في الطبيعة . والحيوان

تحمل العديد من المعاني والرموز التي تـدل علـى    الحية

الرغم من كون االنسـان يعـدها   ناموس هذا الكون على 

  .اشكاال اعتيادية او حتى عشوائية احيانا

تشـمل جميـع   : أشكال الطبيعـة المدركـة عقليـاً    -٢

الموجودات المحيطة ذات الطبيعة غير المحسوسة المدركة 

فالطبيعة تتألف  قوانين الطبيعة وظواهرهاعقليا وتتضمن 

صـورة  من قوى متعددة ومتنوعة والتي اليمكن إدراكها ب

مباشرة على الرغم من تجلي أثارها في الطبيعة ولـبعض  

 التـي  الميتافيزيقياهذه القوى تأثير مهم في شكل الحياة؛ 

تمثل نظرة خاصة تجاه الطبيعة وتعكـس موقفـاً فكريـاً    

خاصاً منها والذي بالتالي يؤثر في أسلوب التعامـل مـع   

عة تمثل مجمووالتي  الميثولوجيا الطبيعة تبعاً لكل عصر؛

القصص الخاصة بتفسير الكون والطبيعة وأسرار الحيـاة  

والموت عند شعب ما عن طريق تجسيد المعـاني وقـوى   

الطبيعة وأحداث الحياة في قصص تتصل باآللهة وأنصاف 

لكل مذهب أو ف المعتقدات الدينية اآللهة واألبطال؛ واخيرا

عقيدة نظرتها الخاصة تجاه الطبيعة المحيطـة باإلنسـان   

أراء وأفكار متنوعة تختلف في نظرتهـا لعالقـة    وتجسد

اإلنسان بالطبيعة وطبيعة تعامله مـع العلـم المحسـوس    

ص ، ٢٠٠٨،رنا ممتـاز  ،داودوسناء ساطع ، عباس(

  .)١٩٥-١٩٤ص

ومن هنا فإن مفهوم الطبيعة لم يعد يعنـى تلـك        

لألشكال، وإنمـا يعنـى    المظاهر والعالقات الخارجية

اخل األشكال وقوانين تتحكم فـي  أنظمة محددة تجرى د

نمو الكائنات، كما أصبح يعنى القوة المسـيطرة علـى   

وقـد  . هنظم ونسق الوجود والكون في نموه وتطـور 

استنتج علمــاء الجمال أن القيم الجمالية لألشكال في 

والتصميم، ينبغي لهـا أن تتشـكل فـي نسـبها      الفن

اضـية  والري وتنظيماتها وفق منطق القوى الميكانيكيـة 

والنظم التي تحكم مسار األشكال في الطبيعة، كما يعد 

لتلك الطبيعة والعالم من حوله هـى   استكشاف اإلنسان

أول الخطوات التي خطاها في سبيل إدراك ما تحويـه  

    ٢٠٠٩، ســالمة ( عالقــات ونظــم وقــوانين مــن

www.educationmaroc.com(.  

البد من االشارة الى ان اشـكال الطبيعـة التتقيـد         

بصورة مطلقة ضـمن االبعـاد الشـكلية التـي تنتمـي      

  :اليها بل تتجاوزها بصيغتين

 .قوانين وقوى الطبيعة  وظواهرها .١

 .مواقف االنسان الفكرية من الطبيعة .٢

  

  مفهوم المحاكاة. ٢.٤

ح على انه مصطل المحاكاةدراسات مفهوم البينت      

استعمله اقدم الفالسفة لتفسـير االعمـال الفنيـة     نقدي

المحاكاة فـي اسـتعمال   فوالكشف عن طريقة خلقها، 

أرسطو، هي باإلضافة إلى كونـها مبدأ سببيا للشـعر  

والفن، فهي أيضا، وقبل ذلـك، مبـدأ غريـزي فـي     

اإلنسان، يرتبط به تهيؤ اإلنسان لتقبل المعارف األولية، 

باللذة الناجمـة عـن حصـول     كما يرتبط به الشعور

لقد أصبحت المحاكـاة،  و، المعرفة والتعلم لدى اإلنسان

هنا، مع أرسطو هي جوهر العمل الشـعري والفنـي،   

الذي يتوقف على فهمها وتحديـدها، فهمنـا وإدراكنـا    

  .للفعالية الخالقة والمبدعة، بكل عناصرها ومكوناتها

يؤكد أبو نصر الفارابي فـي تلخيصـه لكتـاب    و    

الشعر، على أن األقاويل التي تتصف بالشـعرية هـي   

  )التي توقع في ذهن السـامعين المحـاكي للشـيء   (

والمحاكي للشيء في تعبير الفـارابي، هـو صـورته    

وتشكيله الفني، الذي هو جوهر عملية الخلق الفني، عند 

الشاعر والمبدع، وهذا ما يجعل المحاكاة مرادفا للخلق 

 .شتركة بين كل الفنون الممكنةالفني، الذي هو فعالية م

الذي يفهم من قول الفارابي، هو أن الفنون كلها تلتقي و

المحاكاة، وتختلف بعد ذلـك فـي وسـائل     حول مبدأ

فـاالختالف، حسـب تعبيـر    . وأدوات هذه المحاكـاة 

الفارابي، يكون في مادة الصناعة، بينما االتفاق يكـون  

صـورة  في صورتـها وأفعالها وأغراضها، على أن ال
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هي نفسها المحاكاة، واألفعال هي وسائل تبليغ األثـر  

الفني إلى المتلقي، ويتعلق األمر بالتشبيه واالسـتعارة،  

وأما األغراض، فهي تحريك الخيال . وبالمجاز عموما

  .والحواس، بما تنقله إليها األعمال المبدعة

يسير ابن سينا في سياق تعريفه للمحاكاة، حيـث  و     

حاكاة هي إيراد مثل الشيء، وليس هو هو، والم: "يقول

، هـي فـي   كما يحاكى الحيوان الطبيعي بصورةفذلك 

فالمحاكاة في فهم ابن سـينا هـي    ".الظاهر كالطبيعي 

 .ال تعني المطابقة لما في الواقع، أو تقليده حرفيا كذلك

يتبين من قول ابن سينا أنه يضع مفهوم المحاكاة فـي  و

ن المحاكـاة مبـدأ كـل    إطار نظري متماسك يجعل م

 تشكيل أو تصوير شعري وفني، بـل هـي التشـكيل   

ألنــها ال تكتسـب    والتصوير الفني ذاته، وذلك نظرا

قيمتها الفنية إال من خـالل األدوات والوسـائل التـي    

يعتمدها المبدع في بناء تخيالته وخلق عواملـه التـي   

يكون الغرض األول واألخير منها هو جلـب االلتـذاذ   

اللغـة  (للمتلقي، بما تتضمنه وسائل التشكيل  والتعجيب

والوزن بالنسبة للشعر، والنور والظالل بالنسبة للرسم، 

من قدرة على إحداث التأثير ) واإليقاع بالنسبة للرقص

ومما يتبين لنا، انطالقا من وضوح هـذه  . في المتلقي

وم المحاكاة، يجعلهـا  األقوال، أن تحديد ابن سينا لمفه

التخييل، أي بالقدرة على تشكيل شيء ما، بعملية  تتعلق

 أو واقع ما، تشكيال فنيا، وال شأن لها بالنقل الحرفـي 

لمعطيات الواقع أو تقليد موضوع مـن موضـوعات   

 القرقـــوري( العـــالمين الطبيعـــي واإلنســـان

www.educationmaroc.com ( .  

ني إعادة تركيب وبناء لجوهر الشـكل  تع المحاكاةف     

من المصدر االصلي ألنتاج أعمال اصيلة مبدعة بمثابـة  

 وتعتمد علـى تأسـيس حـوار   . صور تعكس ذلك االصل

مبدع بين األصل وصـورته، فاسـحةً المجـال لإلبـداع     

ــائق     ــن الحق ــف ع ــل والكش ــار والتواص واألبتك

)Steil,1989,P.8( .الطروحات صيغة المحاكـاة   وأبرزت

عتبارها الصيغة األكثر مالئمةً لتحقيق النتاجات الحاليـة  بأ

  .ألن لها القدرة على أستيعاب التغيرات المختلفة

  

وهذا يمكن استخالص عدد مـن الجوانـب تـرتبط         

  : بالمفهوم العام للمحاكاة

 .عملية خلق فني مبدعة •

 .اعادة تركيب وصياغة للمصدر االصلي •

 .التعامل مع المظهر والجوهر •

 .قة تحاور بين االصل والصورةعال •

التشابه مع االنموذج االصلي الـذي يحاكيــه ولـيس     •

 .التطابق

  .المرونة العالية •

مـنهج   محاكاة الطبيعـة  وببساطة يمكن القول ان     

تصميمي تستند مبادؤه على مبـادئ الطبيعـة حيـث    

يستعمل الطبيعة كأستعارة للتصـميم علـى اخـتالف    

اي انه يتشـابه  ، مجتمعاتمقاييس المباني والمدن وال

  .مع الطبيعة ولكن بصورة مختلفة في النتاج الشكلي

  

  

  طبيعة الشكل لل التوجهات النظرية لمحاكاة. ٥

  ة ــلطبيعل لـالشك مناهج محاكاة. ١.٥

تعامل المصممون مع الطبيعة بطرائق مختلفة إبتداءا      

من النظم المستقبلية الى توجهات النظم االيكولوجيـة ثـم   

تعلم المصمم االسـتفادة  فالطبيعة  ،طرائق التكيف الذاتي

من االيكولوجيا بطرائق مختلفة ويجب التـذكير بـان   

وبالتعرف . للطبيعة قوانين خاصة تحقق إدامتها وعملها

على نوعيات وفصائل الكائنات وفك القواعد الوراثيـة  

لها يمكن معرفة أسس تصميمية للعمارة في عمليـات  

م، إذ يمكن عد الطبيعة منهجاً تصميمياً التصميم المستدا

   :من خالل

 Solution Grow fromالحلول تنمو من المكان   - ١

Place ،  فان كل مكان يمتلك مناخه وتجهيزه الخـاص

بالمواد وكما يمتلـك برنامجـه االجتمـاعي والبيئـي     

لذا يجب التفكير في تصميم البناء بديناميكيـة  ، الخاص

ي يعانق المنـاخ فيزيائيـا   المكان الذ. ومفردات المكان

واجتماعيا بصورة محددة وليس عالميـا فضـال عـن    

واحترام التقاليـد  ، االحساس بجغرافية وتأريخية المكان

 .المحلية الدارجة والمصادر والموارد والمواد المحلية
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 Making Natureجعل الطبيعة واضحة ومرئية   -٢

Visible and Explicit،     وذلـك بالسـماح للطبيعـة

واستعمال ، وجلب الطبيعة على السطوح، ل التصميمبتشكي

الطبيعة للتعلم والتكييف فضال عـن اسـتعارة االشـكال    

ان النظـر للطبيعـة كاسـتعارة هـو لولـوج      . الطبيعية

المصممين بالمشاكل التصميمية بصورة مثاليـة وتكـرار   

االنظمة الطبيعية من خالل اعادة تدوير المـواد الصـلبة   

ونموها ضمن بنى الجمـال بمـرور    واعادة توليد الطاقة

كما ان بإمكان قـوى الطبيعـة تنظـيم الطاقـات     . الوقت

ـ والمناخ لتو، المطر، الطبيعية المتمثلة بالشمس ه نحـو  ج

والتفاعل واخيرا الجمال لخلق التعقيـد   Diversityالتنوع 

 .كأصناف منافسة
 ،Design with Natureالتصميم مع الطبيعـة    -٣

عة وعدم الصراع معها بل يجـب  ويشير الى ادراك الطبي

جلب الطبيعة الى التصميم كقوة خالقة ومعانقتهـا وعـدم   

رفضها وااللتماس لنوعية المـواد واإلضـاءة والتهويـة    

ويعني استغالل مـوارد وممتلكـات الطبيعـة    ، الطبيعية

إذ تمثل االنظمـة فـي   . كالطاقة والماء واليابسة والمعادن

تـزود الطبيعـة بنمـاذج    و، الطبيعة نظاما لتكرار االبنية

   .وأصناف في كيفية خلق وانجاز التصاميم
ــميم    - ٤ ــة التص ــارات االيكولوجي ــكل االعتب تش

Ecological Accounting inform Design،  ان

غرض التعلم من الطبيعة هـو اسـتعمالها لالعتبـارات    

وال تقتصـر  ، ةـالتصميمي االيكولوجية لتشكيل القرارات

بـل االيكولوجيـة بصـورة     ة فقطـات الطاقعلى اعتبار

مشيرة الى اسـتبدال التصـميم بمبـادئ الطاقـة     . عامة

المنخفضة وحفظ الطاقة كجزء من التصميم االيكولـوجي  

االعتبارات االيكولوجيـة السـتحواذ   وتطوير ، المستدام

ة مع اختيار العمليـات  ـالمجال االيكولوجي على االبني

ـ ـاالبتدائي ـ نر والمروـة الخاصة باعادة التدوي ة ــ

 ة الصحية للمدينةـللتفكير عن صحة المستعملين والبيئ
) Van der Ryn, 2003  ( )    www.ecological

design institute.htm,  edi@ecoddisign.org 
، بابــان(عــن المصــدر ) EDWARD, 2002(و) 

 .  )٤٤-٤٣ص ص، ٢٠٠٤

  دراسات المعماريةاللطبيعة في الشكل ل محاكاة. ٢.٥

تعـدد الطروحـات والدراسـات التـي تناولــت          

         ، )محاكــاة الطبيعــة(االســتجابة الشــكال الطبيعــة 

التي تهدف الى تحليل وتفحـص مفـردات اشـكال    و

مناهج محاكاة الطبيعة من جهة و مفردات الطبيعة وفق

وللوصول الى معرفة . مستدام من جهة اخرىوالشكل ال

أوضح وأدق عن هذه الجوانب والتفاصيل المرتبطة بها 

 سيتم التوجه نحو مجموعة الطروحـات والدراسـات  

  :يمكن من خاللها دراسة هذه الجوانب

  

 غربيةاللطبيعة في الطروحات الشكل لمحاكاة . ١.٢.٥

    :الحضرية

 )Moughtin, 1996  ( طروحات 

   دت الطروحات على نمط التشـكيل العضـوي   أك     

فضال عـن  ، كمبادئ تساعد في تحقيق المدن المستقبلية

تقليل استهالك الطاقة الغراض التكيـف والغـراض   

، فالتجميع العضوي يتناغم مع المبدأ االيكولوجي، التنقل

والتنوع في محتويات هذا التجميع يحافظ على الموازنة 

جـات ويتضـمن اعـادة    بين مدخالت الطاقة والمخر

التدوير وتقليل الفضالت ومستوى التلوث ولـه نظـرة   

شمولية للمدينة كجزء من الطبيعة؛ وله عالقة بمبـادئ  

العالقـة  ، التضام مثل الحزام االخضر المحيط بالمدينة

المـواد المسـتخدمة والتشـكيل    ، الفيزياوية للمبـاني 

ــة   ــع البيئ ــق م  ,Moughtin(الحضــري المتواف

1996,PP.70-76.(   
  

  ) Abel, 1997( طروحات 

 الطروحات الى امكانية تحقيق بيئة حضريةأشارت     

واالعتمـاد علـى   ، مستدامة باستخدام نظم ايكولوجية

االسس االيكولوجية النابعة من الطبيعة المحلية للموقع 

والتي تلعب دورا كبيرا في اختيار التكنولوجيا المناسبة 

إذ  .)Abel,1997,PP.201-204(مع الحلول التقليدية 

تستعرض الطروحات أعمال عدد من المعماريين فـي  

طابع اعتمادهم على نظم مستقبلية في التصميم معتمدة 

التقنية العالية ومؤدية الى ظهور مايعرف بالتكنولوجيا 
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التي تمـزج بـين التكنولوجيـا     Biotechالبايولوجية 

ء لتتالئم مـع متطلبـات العصـر المسـتقبلي     اواألحي

)Ibid,P.64( ،    وفي عملية السـيطرة علـى المبـاني

لتحديد ادائيته تبعا للتغيرات المناخيـة وبـذلك يمكـن    

االعتماد على نظم الحاسوب والتقنيات المعتمدة علـى  

  ).Ibid, P.207(المبادئ التكيفية للنظم الحية 

  

  ) Kim, 1998( طروحات 

أشارت الطروحات الى أهـداف الثقافـة البيئيـة         

المقصود منها لزيادة االستدامة فـي االبنيـة   والهدف 

فاالستراتيجية االوليـة  ، وخالل عدة مراحلوالمناطق 

للمراحل االولية هو لجذب اهتمـام العامـة بالمسـائل    

البيئية وتقديم القواعد الرابطة بـين البيئـة والطبيعـة    

التقنيات وطرق الإذ ركزت الطروحات على . والتصميم

 والمحـددة  واد الودودة بيئيـا واستعمال الم المستخدمة

لخلق قواعد رابطة بين البيئة  بتخطيط وتصميم الموقع

   ).Kim,1998, P.2-28(العمرانية والطبيعية 

   

  ) Foster, 1999( طروحات   

تتماشـى مـع   بينت الطروحات الى خلق عمارة      

روح العصر بتوجهات فكريـة نابعـة مـن المبـادئ     

الذاتيـة فـي العمـارة    الـنظم   باستخدام االيكولوجية

Passive Architecture  ،   والى خلق مـدن حديثـة

نابعة من مكانها تحاكي محيييطهـا البيئـي باسـتخدام    

وسائل تقنية حديثة ومتطورة في التقليل من اسـتخدام  

الطاقة النابضة واالسـتفادة مـن الطاقـات الطبيعيـة     

كما أكدت الطروحـات ان أسـاس العمـل    . المتجددة

االعتماد على المباني التقليدية النها مباني المستدام هو 

، اجتماعيـة ، مناخية( تعكس التأثيرات البيئية المختلفة 

باالضافة الى وجود عناصر تقليدية  ... )، دينية، ثقافية

إذ سمي هذا النـوع مـن المبـاني     تعمل مع الطبيعة 

  Time less buildingبالمباني التي ليست لها زمـن 

)AD,2001,P.33.(  

  

  

  )  Rogers, 1999( طروحات 

أشارت الطروحات الى المدن المستقبلية واعطائها      

اسس االستمرار االنساني بتوافق مع بيئتها والمبـادئ  

حيــث تطرقــت ). Rogers,1999,P.23(المعتمــدة 

الطروحات الى عمارة مستجيبة للتعقيدات والتغييـرات  

 معتقـدا ان الطيـور واآلآلت  ، العضوية في الطبيعـة 

وان ، الموسيقية هي نماذج مفيدة ومنسجمة مع الطبيعة

العمارة يجب ان تكون كالطيور التي تبدل ريشها حسب 

وان تصميم شكل المبنـى يجـب ان   ، االحوال البيئية

يستجيب للمتطلبات االنسانية والطبيعية ويدمج بينهمـا  

)Ibid,P.56.(    

  

        )  Herzog, 2000( طروحات 

ات عدم إمكانية استنباط اشكال مـن  بينت الطروح     

الطبيعة مباشرة على عكس الكثيـر مـن المصـممين    

وبما ان العملية التصميمية ، المعنيين بمفهوم االستدامة

تتعلق بوظائف مختلفة للمباني وتختلف عما هو موجود 

ان توجه العديد من الدروس . في عالم الحيوان والنبات

الطبيعـة ال سـيما   التي يمكن ان يتعامها المصمم من 

مايتعلق بكفاءة وادائية وتكيف وتنوع وجمالية معظـم  

لما تشكله الطبيعة من قوانين فيزياوية يمكـن  ، االحياء

االستفادة منها من ناحية اسس عملها ومبادئها وآليتهـا  

ــتدامة  ــة مس ــق بيئ  ,www.Architecture( لخل

publications.htm earch&res.(  

  

   )  Urban Garden, 2002( طروحات 

ملخص ماأشارت اليه الطروحات هو في كيفيـة       

الدمج بين البيئة العمرانية مع البيئة الطبيعية وذلك من 

خالل التكامل بين العملية التصميمية للبناء مع الطبيعة 

خل وكيفية الدمج واستخدام المناطق الخضراء حول ودا

المناطق السكنية وتمثيل االبنية كموجودات حية لخلـق  

 ,Urban Garden, 2002( بيئة مسـتدامة طبيعيـة  

PP.15-20( عن المصدر )٤٢ص، ٢٠٠٤، بابان.(  
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وبالتالي تكون الطروحات التي تناولت االسـتجابة       

فـي التصـميم   )  محاكاة الطبيعـة  (الشكال الطبيعة 

االسس  : القة بـجوانب لها عقد أوضحت  الحضري

ة ـااليكولوجيــة الخاصــة بطبيعــة الموقــع المحليــ

ـ  الطاقـات  ، ةـومواصفات المواد والتقنيات المستخدم

استخدام النمـاذج الطبيعيـة فـي     ،الطبيعية المتجددة

كفـاءة   ،جعل الطبيعة واضـحة وصـريحة   ،التشكيل

اسس  ،ةـة النظم الحيـة وتكيف وتنوع وجماليـوادائي

ـ  ـ  ات عـومبادئ وآلي ـ ـمـل القواني ة ـن الفيزياوي

 .ةـللطبيع

التشـكيل  : وأكدت جوانب جديدة بـرزت فـي       

االعتماد على الحلول  ،وتنوعـه) المتضام(العضوي 

  التقليدية بسبب عكسها التأثيرات البيئيـة المختلفـة   

وتعمل  أوال...)  ،ةـوديني ثقافية، اجتماعية، مناخية(

ل مـن الطبيعـة   عدم استنباط أشكا ،مع الطبيعة ثانيا

المناطق الخضراء حول وداخل المنـاطق  و ،مباشرة

 .ةـالسكني

كما شملت الطروحـات اشـارة الـى المنـاهج           

والحلول االساسية لبلوغ االستدامة خالقة الترابط بـين  

الثقافة والطبيعة والتكنولوجيا باالعتمـاد علـى اسـس    

وعلى مفردات اسـتجابة الشـكل   ، هةجايكولوجية من 

ولكـن  ، من جهـة اخـرى  ) محاكاة الطبيعة(عة للطبي

، االشارة الى هذه النقطة كانت ضمنية وغير واضـحة 

التوجه الى الفقرة القادمة نحو مجموعـة مـن   وسيتم 

الدراسات التي تناولت مفردات استجابة الشكل للطبيعة 

        .تحديدا

    

ـ محاكاة الطبيعة في ال .٢.٢.٥                           : المحليـة ات دراس

فـي العمـارة   عة الدراسـات المحليـة   مجمووتشمل 

  : والتصميم الحضري

  

  ) ٢٠٠٢، النداوي( دراسـة 

تناولت الدراسة دور البيئة الطبيعية في التشـكيل       

البيئي المتكامـل اعتمـادا علـى االسـس والمبـادئ      

تأثر العمارة والتصميم الحضري  ةفترضم، ةااليكولوجي

تائج الدراسة اهمية المفردات اثبتت ن. بظاهرة االستدامة

ومفردات تشكيل االبنية ، التكنولوجية والتقنيات الحديثة

ومفردة المواد المتمثلة بتالئم ، والكتل لتوليد الطاقة ذاتيا

والـى  ، المواد البنائية الطبيعية مع التقنيـات المحليـة  

االهمية النسبية لالستعارات الشكلية للمبنـى ومحاكـاة   

الديناميكي مابين الكتلة والفضـاء أو   الطبيعة والتوازن

الهندسية والعضوية وبالتالي التحكم بالشـكل لتسـريع   

العوامـل الطبيعيـة   حركة الرياح فضال عن اهميـة  

المتمثلة بتكامل المبنى مع الطبيعة من خـالل زيـادة   

التشجير وتظليل المبنى وخلق مناخ مصـغر وادخـال   

لكفوء وطمـر  والطبيعة للمبنى والتوجيه اعنصر الماء 

ــتوى االرض    ــت مس ــى تح ــن المبن ــزء م  ج

  ).١١٢.ص ،٢٠٠٢،النداوي(

عـن بعـض    معرفـة  مما سبق وفرت الدراسـة      

الجوانب المرتبطة باالستجابة للطبيعة أهمها االشـارة  

، مفردات تشكيل االبنية والكتل لتوليد الطاقة ذاتيـا  الى

مبنى العوامل الطبيعية المتمثلة بتكامل الو ومفردة المواد

مع الطبيعة من خالل زيادة التشجير وتظليـل المبنـى   

وخلق مناخ مصغر وادخال عنصر المـاء والطبيعـة   

للمبنى والتوجيه الكفوء وطمر جزء من المبنى تحـت  

   .مستوى االرض

  

  ) ٢٠٠٤، بابان( دراسـة 

 ة علىـدور مناهج محاكاة الطبيع تناولت الدراسة     

حيث اشـارت  ، لمستداماء الشكلي اـاستراتيجيات البن

االستنتاجات الى اعتمادية مناهج محاكاة الطبيعة علـى  

  :ثالث محاور اساسية

يهتم المحور االول بكيفية التعامل الشكلي مـع  إذ       

الطبيعة من خالل استعارة االشكال والنماذج والتراكيب 

المخروطية والمـدورة واالسـطوانية والكرويـة ذات    

الي وميـل التكوينـات الشـكلية    الثبات واالستقرار الع

للتحرر من الهندسـية نحـو العضـوية واالنسـيابية     

والديناميكية المحققة للتكيف الذاتي ومحاكـاة اشـكال   

الحية ذات الكفاءة االدائية العالية واسـتعارة  المخلوقات 

وانسجام ، التشكيالت الطبيعية إلسناد التركيب االنشائي
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، ي وتكاملـه معـه  الشكل والتحامه مع السياق الخارج

ومحاكاة الشكل لطبوغرافية الموقـع ومحاولـة إذابـة    

الحدود الشكلية مع الطبيعة والتمازج الشـكلي مـابين   

فيما يتناول المحـور  . الهندسية والعضوية في الطبيعة

الثاني المعالجات المناخية والمتمثلة بترشـيد تعـريض   

البناء الشكلي لالشعاع الشمسي خالل اعتمـاد اشـكال   

دوة الحصان واعتمـاد التوجيـه الشـكلي الكفـوء     كح

واعتماد التضام الشكلي، ومبـدأ اسـتخدام الفنـاءات    

المواد المتوفرة الوسطية في التكوينات الشكلية واعتماد 

وطمـر  ، موقعيا وتقليل نسب العمق في البناء الشـكلي 

واعتماد مبـدأ  ، جزء من التكوين الشكلي تحت االرض

خدام تقنية النظم الذاتية وتقنيات الدعم الذاتي للشكل باست

نظم التظليل المتحركة واستخدام االلـوان الموسـمية   

وتقليل الحجوم ، والمواد العاكسة على السطوح الشكلية

فيما يؤكد  .الشكلية للتقليل من التعرض البيئي المناخي

 ،بابـان ( ...المحور الثالث على المفردات التكنولوجية 

  ).١٦٧ص ،٢٠٠٤

سبق نجد ان الدراسة قد تطرقت الى جوانب مما       

  : اضافية مهمة للدراسة تتمثل في

كيفية التعامل الشكلي مع الطبيعة من خـالل ميـل     -

التكوينات الشكلية للتحرر من الهندسية نحو العضوية 

 ،واالنسيابية والديناميكيـة المحققـة للتكيـف الـذاتي    

مله وانسجام الشكل والتحامه مع السياق الخارجي وتكا

ومحاكاة الشكل لطبوغرافية الموقـع ومحاولـة   ، معه

إذابة الحدود الشكلية مع الطبيعة والتمـازج الشـكلي   

 .مابين الهندسية والعضوية في الطبيعة

المعالجات المناخية والمتمثلة بترشيد تعريض البناء   -

الشكلي لالشعاع الشمسي خالل اعتماد التوجيه الشكلي 

شـكلي، ومبـدأ اسـتخدام    الكفوء واعتماد التضـام ال 

الفناءات الوسطية في التكوينات الشكلية وتقليل نسـب  

واستخدام االلوان الموسـمية  ، العمق في البناء الشكلي

وتقليل الحجوم ، والمواد العاكسة على السطوح الشكلية

 .الشكلية للتقليل من التعرض البيئي المناخي

  

  

  ) ٢٠٠٨، عباس و داود (دراسة 

راسة العالقة بـين الشـكل المعمـاري    تناولت الد     

العضوي المستدام واستراتيجية محاكاة الطبيعـة مـن   

 )االنسيابية والتدرج( حيث عالقته بطوبوغرافية الموقع

باالضافة الى عالقة الشكل بكل مـن المـواد   ، وسياقه

ومصادر  )الطبيعية والصناعية (  االنشائية المستخدمة

، الريـاح ، االمطـار  ميـاه ، الطاقة الشمشسية(  الطاقة

لتحقيـق الكسـب   ( واستغاللها ...) ، المساقط المائية

والعـزل  ، حفظ الطاقـة ، والتهوية الطبيعية، الحراري

بـث  ، الحماية مـن الريـاح  ، تدوير المياه، الحراري

واساليب معالجة الشكل مـن    )تدوير الهواء ، الحرارة

ن اعتمـاد التكـوي  ، التوجيه الكفوء(  الناحيتين الشكلية

اسـتخدام  ، وطمر المبنى تحـت االرض  ،الشكلي ذاته

استخدام طـرق تشـكيل خاصـة    ، الحدائق والتشجير

  ) بالفتحات، معالجة السطوح بالمواد المتـوفرة محليـا   

فضال عن مقاومـة الشـكل للظـروف    ، والتكنولوجية

ــة  ــاس(الطبيعي ــاطع و داود، عب ــناء س ــا ، س رن

  .)٢٠٣-١٩٠ص ص ،٢٠٠٨،ممتاز

وفرت الدراسة معرفـة اضـافية عـن     وبالتالي     

انـب المرتبطـة بالدراسـة تمثلـت فـي      بعض الجو

واستغاللها واستخدام طـرق تشـكيل    مصادر الطاقة

 .اتـخاصة بالفتح

  

من خالل ما اشارت اليه المفاهيم العامة واالدبيات      

المعمارية يمكن استخالص االطار النظري الستراتيجية 

المفـردات  ) ١(ضح جدول ويو ،محاكاة الشكل للطبيعة

  . الرئيسة مع مفرداتها الثانوية وقيمها الممكنة
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مفردات االطار النظري الستراتيجية محاكاة الشكل للطبيعة): ١(جدول 
 المفردات الثانوية وقيمها الممكنة  المفردة الرئيسة

  هدف المحاكاة
  خلق نتاجات شكلية جديدة مختلفة عن المصادر االصلية

  تكيف مع المستجدات والتغيرات المختلفةال

  المحاكاةأنواع 
  مباشرة

  غير مباشرة

  المحاكاة صيغ
  اعادة تركيب وصياغة للمصدر االصلي  عملية خلق مبدعة

  عالقة تحاور بين االصل والصورة  التعامل مع المظهر والجوهر

  المرونة العالية   التشابه مع االنموذج االصلي وليس التطابق

  المحاكاةائل وس

  )أدوات التشكيل(

  التشبيه

  االستعارة 

  المجاز

  اةـمحاكمصادر 

  الشكل في الطبيعة

  أشكـال الطبيعــة

  )الحسية(الفيزياوية 

  حيوان، نبات  أشكال الطبيعة الحية 

  أشكال الطبيعة الغير الحية 

  أشكـال الطبيعــة

  الغيـر الفيزياويـة

  )الغير الحسيــة(

  ظواهر وقوى الطبيعة

  المواقف الفكريــة

  ) الميتافيزيقيا( النظرة الخاصة تجاه الطبيعة 

  ) الميثولوجيا( قصص الكون والطبيعة واسرار الحياة والموت 

  المعتقدات الدينية

  

  

  مناهـــجال

  دةـــالمعتم

  اةــمحاكـل

  لــــالشك

  طبيعـــةلل

  

من  الحلول تنمو

  Place المكـان
 

  ةــالعوامل الطبيعي

  ... )، التهوية، االضاءة( المناخ 

  جغرافية المكان

  المواد المحلية

  الموارد والمصادر المحلية

  ةــالعوامل الثقافي

  )المناخ االجتماعي(

  التأريخ الثقافي 

  )التقاليد المحلية الدارجة ( التقاليد الثقافية 

  ةـجعل الطبيعـ

  واضحة ومرئية

  استعارة

  النماذج الطبيعية

  ...، تراكيب، تناسقات، تشكيالت، هيئات

  المواد المستخدمة

  ....، عضوي، هندسي  نمط التكوين الشكلي 

  الطبيعة

  للتعلم والتكيف

تكـــرار االنظمـــة 

  )المغلقة (الطبيعية 

  اعادة تدوير المواد الصلبة

  اعادة توليد الطاقة

ـ  ة تنظيم قوى الطبيع

  للطاقات الطبيعية

  ...، مطر، شمس، مناخ

ل ـــمحاكاة الشك

  لطبوغرافية الموقع

  االنسيابية

  التدرج

  تعامل معال

  اق الخارجيـالسي

  االنسجام الشكلي

  ....، التكامل الشكلي

  ل المبنى معـتعام

  ارجـل والخـالداخ

  نشائيةاالمواد ال

  نشائيةاالطرق ال

  ةــبيعال الطـادخ

  م المبنىـفي تصمي

  نباتاتال

  عنصر الماء

  اراتــتشكل االعتب

  االيكولوجية التصميم

  

  ةــمبادئ حفظ الطاق

  )النظم الذاتية الطبيعية(

  يـل المبانــتشكي

  التضام الشكلي

  تقليل الحجوم الشكلية

  تقليل نسب العمق في البناء الشكلي

  اتـم الواجهـتصمي
  التظليل  لواجهاتتشكيل ا

  المواد العاكسة  االلوان

  ةـالسيطرة الشمسي
  التوجيه الكفوء

  تشكيل الفتحات

  ةـاالضاءة والتهوي

  الطبيعية

  الفناء الوسطي

  التوازن الديناميكي بين الكتلة والفضاء أو مابين الهندسية والعضوية

  عوامل طبيعية اخرى
  نافوراتال  الحدائق والتشجير 

  طمر جزء من المبنى تحت مستوى االرض

  اعادة التدويـــر
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  الدراسة العملية. ٦

اجريت الدراسة العمليـة علـى عينـات تمثلـت          

ذات الطـابع التقلبـدي   بمجموعة من المدن العربيـة  

، روعي في اختيارها االختالف فـي فتـرة نشـوءها   

الـنمط  ، محليالمناخ ال، والتنوع في موقعها الجغرافي

واستخدم المنهج الوصـفي   .والنمط الوظيفي، العمراني

   :بـالعينات في تحليلها وتمثلت هذه 

  

  قصبة الجزائر. ١.٦

الـى الجـزء    Casbahيشير مصطلح القصـبة       

المدينـة المثلثيـة الشـكل    ، المركزي القديم للجزائـر 

المنقوشة في التالل التـي تواجـه البحـر االبـيض     

وتكون القلعـة  ، يشكل البحر قاعدة المثلثاذ . المتوسط

وحـددت  ). Celik,1997,P.11(عند قمـة المثلـث   

فلسفات جمالها الحضري المدهش من خـالل الكتـل   

المتشابكة لمنازل هندسية بيضاء مع شرفات سـطحية  

  Deluzويصـف  ). Ibid,P.12(مفتوحة على الخليج 

 ة األحجام المكعبةـما يلفت النظر في القصبة هي لعب

على الهضبة والسطوح التي تطل على البحـر واحـدة   

ــ ــدرج  ـتل ــي مت ــكل منحن ــى ش ــرى عل و االخ

)Deluz,1985, PP.10-11 ( عن) ٢٠٠٢،بلمسعود ،

   .)١(شكل  ،)١٥١ص

المهيمنـة بشـوارع   ، فالبنية الحضرية للجزائـر       

، "المدينة االسالمية " دمغة ، حاراتها الملتوية والقصيرة

اتصـال   الى عدمأساس الجنس فصل مبني على  مكنو

ظهور في وهكذا أصبحت العزلة عامال قياديا ، فيزياوي

فن معماري محلي داخلي، فنظمت منازل القصبة حول 

وكانت لـدى بعـض المنـازل    ، فناء داخلي مركزي

نافورات ماء مع ماء قادم من القناة المائية االصطناعية 

ى وأد. التي ربطت المصادر في التالل حول الجزائـر 

السلم الى الشرفة السطحية التي امتلكت فـي الغالـب   

  ).Celik,1997,P.15(خزانا لجمع مياه االمطار 

جزءا اساسيا  Terraceكانت الشرفة ، ومثل الفناء     

وقد جعل التشكيل الكثيـف للقصـبة مسـألة    ، للمنزل

المرور من شرفة الى االخرى وزيارة منازل اخـرى  

وعملـت سـقوف   ، مكنادون استخدام الشوارع أمرا م

بيوت القصبة كميدان عام بديل الذي امتد فـوق كـل   

انفتحـت  ، وبالتباين مع الفناء والغرف الداخلية. المدينة

ومـع  . والعـالم ، البحـر ، سقوف البيوت على المدينة

أصبحت ، تخصيص هذا الفضاء من قبل نساء الجزائر

 القصبة مقسمة افقيا الى ميدانين؛ في االعلى كان للنسوة

وفـي االسـفل انتمـت    ، إذ يشغل مدى المدينة بكاملها

وتباهت الجزائر بمبـان عامـة   . الشوارع الى الرجال

مساجد صغيرة جوامع رئيسة و(ية في كل انحائها ودين

ــات   ــافورات والحمام ــة والن ــدارس الديني ) والم

)Ibid,P.19 .(  اما الواجهات فكانت موحدة دون ايـة

كل مربع تقريبـا  زخرفة وكانت النوافذ صغيرة ذات ش

وهي محمية بالكتائب وبوجود بعض الفتحات من اجل 

  ). ١٥٢ص،٢٠٠٢،بلمسعود (النظر 

 ١٨٣٠وعندما احتل الفرنسيون الجزائـر سـنة        

قابـل تـالل   ت، كثيفة Fortifiedوجدوا مدينة مخندقة 

خضراء شديدة االنحـدار تواجـه البحـر المتوسـط     

)Celik,1997,P.19 (وقصر بيت  ٥٠٠٠تحوي على

مقهـى      ٦٠جامع ومدرسة وخدمات اداريـة و ١٥٩و

وأعاقت بضعة عوامـل  ). ١٤٨ص، ٢٠٠٢،بلمسعود(

تنفبذ خطط كبيرة من بينها طبوغرافية الموقع المعقـدة  

من خالل التالل الشديدة االنحدار المنفصـلة بواسـطة   

وديان وراء نطاق مسطح على طـول المـاء والنمـو    

جنوب الذي تتبع خـط  العضوي الخطي للمدينة نحو ال

  ).Celik,1997,P.58(الساحل 

  

  )حضرموت(شبام مدينة . ٢.٦

أفضل مثال يمكن  )حضرموت(مدينة شبام تعتبر      

الهضـاب   إقليمفي اتخاذه لتوضيــح العمارة التقليدية 

هذا اإلقليم متد اذ ي في اليمن صحراويةالوالسهول شبه 

الهضـاب   رالمرتفعات الجبلية، ويتدرج انحدا بمحاذاة

. اًمتـر  ١٠٠٠ إلـى صحراء الربع الخالي ليصل  إلى

وسـطوع  الجفـاف  تسم مناخ هذا اإلقليم بالقاريـة و وي

ــرغم  .)٣٠ص،١٩٩٩،اســماعيل(شمســي عــالٍ  ف

شـبام   التوسعات والتطورات التي نعيشها في مدن مثل
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أن تلك المدن مازالت محتفظـة بنمطهـا    إالوغيرها، 

عبـد  (القديمـة  دن العمراني األصيل وبكل خواص الم

فنمط التصميم فيها مغلـق   ).٦٨٥ص ،١٩٩٢،الحميد

وتوجه رأسي في توسع األسر الكبيرة وتشكل مجموعة 

 انالـدور يسـتخدم  . )٣(و  )٢( شكل ،المباني حارات

وتربية الحيوانـات   كمخازن للحبوباألرضي واألول 

 أوتبـد ، وأحيانا تستعمل كمحل لتحسين دخل األسـرة 

والسكن في بقية األدوار ويصل  ةــــغرف المعيش

   ).٨ - ٥(عدد األدوار 

جهـة  إلـى   يةالخدمالمعمارية الفضاءات  توجه      

قدر اإلمكـان  الشمال وتوجه جميع الواجهات الرئيسة 

من أشعة  لالستفادةالجنوب وفيها الفتحات والنوافذ  إلى

ن الركن إكما . الشمس في فصل الشتاء لتدفئة المنازل

قي من مخطط المدينة فيـه بنايـات ذات   الجنوبي الشر

مما اتاح ) حوانيت -مدرسة  -حصن (ارتفاع منخفض 

إلى توغل الشمس في فصل الشتاء في الصباح البـاكر  

  .  وتشميس منطقة السوق

) حضـرموت (بالنسبة لمواد البناء في شـبام   أما     

فيستخدم الحجر في األساسـات حيـث يصـل عمـق     

فـوق  م ١,٢٠إلى ارتفاع م ويستمر ١,٢٠األساس إلى 

متـر  إلى جدران األساس  سمكويصل سطح األرض 

بعد ذلك البناء بالطوب المجفـف بأشـعة    أونصف، يبد

األرضـي   قـــمتر في الطاب سمكب) اللبن(الشمس 

م فـي الـدور    ٠,٢٠أو  ٠,٣٠ويقل سمك الجدار إلى 

اسـتخدام  قتصر يو). الريوم(األخير السطوح المكشوفة 

علـى األبـواب   ) حضرموت(ني شبام الزخرفة في مبا

وأحيانا تحدد فتحات النوافذ الداخلية والنوافذ و األعمدة 

تطلـى  . مـدبب عقد  يبواسطة إطار بارز ذالخارجية 

زء السفلي للمبنـى وكـذلك الجـزء    ـالج في الواجهة

العلوي بالنورة ويبقى الجزء الوسطي بلـون الطـوب   

  .)٨٧ص ،١٩٩٧،عبد الغني( الطيني

  

       نة صنعاء القديمةمدي. ٣.٦

 إقليمنموذج للعمارة التقليدية في أمدينة صنعاء كتعتبر 

ارتفاعها ومستويات في تتفاوت  التي المرتفعات الجبلية

، وتربض بـين منحـدراتها قيعـان واسـعة     انحدارها

 السـهول السـاحلية   بمحاذاةومدرجات زراعية، وتمتد 

 وهنمط التصميم فأما  .)٦٨٤ص ،١٩٩٢،عبد الحميد(

رأسي في توسع األسر الكبيرة وتشكل مع  وتوجهمغلق 

كما في الشـكل   بقية المباني حارة تلتف حول البستان

واألول ويتميز البناء بأن الدور األرضـي  . )٦(و  )٥(

 أكمخازن للحبوب وتربية الحيوانـات وتبـد   يستعمالن

عـدد  يصل وغرف المعيشة والسكن من الدور الثاني 

  ). ٨ – ٤(األدوار 

 الخدميـة   المعماريةبالنسبة لتوجيه الفراغات  أما     

 توجهإلى جهة الشمال و هتوجيففي المسكن الصنعاني 

        .الغرف نحو الجنوب وأحيانا نحو الغرب أو الشرق

في الطابق األرضي واألول واألسـاس  ويستخدم      

  وفي بقية ) جرانيت جير، أسود،بازلت (الحجر بأنواعه 

وهناك مواد أخرى  .)ياجور(ن المحروق األدوار الطي

    والقضـاض  الجـص  و) النورة(في البناء مثل الجبس 

)  نورة مخلوطة مع الرمل النـاعم وبنسـب معينـة    (

سمك الجدران في الطابق يصل  و. إلى الخشب إضافة

م ثم تبنـى بقيـة األدوار    ٠,٤٠األرضي واألول إلى 

از هـذه  م وتمت ٠,٣٤بسمك ) اآلجر(بالطين المحروق 

الجدران بميلها إلى الداخل وبقلة سمكها كلما ارتفعنـا  

إلى األعلى وذلك لتخفيـف الضـغط علـى الطبقـات     

تتخذ الزخرفة في مبـاني صـنعاء أشـكاال    و .السفلى

وطبيعية فهناك األحزمة وهي زخرفة بـارزة   هندسية

باآلجر تطوق نهايات األرضيات األفقية وتكسى بعـد  

حـدود   لذي يستخدم لتلويناالجص هناك ذلك بالجص و

   .)٧ص،٢٠٠٤،التريمي( واألسطحالفتحات 

  

  قرية باريس الجديدة. ٤.٦

تقع القرية في واحة الخارجة حيث كان الكشـف       

 عن مصدر ضخم للمياه في وسط صحراء مصر فـي 

وحفر بئر ارتوازي بالقرب من الخارجـة   ١٩٦٣ عام

تعمير فدان هو الدافع لهيئة ) ١٠٠٠( تكفي مياهه لري

الصحاري بان تعهد بتصميم قرية زراعيـة تحتـوي   

، فتحـي حسـن   صممالمعائلة الى ) ٢٥٠(مبدئيا على 
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ومع استخدامه وتطوير تقنية جديدة لصـناعة الطـوب   

فقد استرشد بشكل القرية التقليدية بشـوارعها  ، الرملي

الملتوية وأشكالها المدمجة حيـث ان هـذه االسـاليب    

    ،مل مـع المنـاخ القاسـي   التخطيطية نجحت في التعا

  . )٦(شكل 

أما مباني القرية فقد كانت ذات اشكال منضـغطة       

وحوائط مشتركة مجمعة حول شـوارع مغطـاة فـي    

تكوينات مشابهة لتلك الموجودة في الحفريات االثريـة  

بالمنطقة مع مالحظة ان هذه التكوينات القديمـة هـي   

تي تتعـدى  الطريقة الوحيدة للعيش في هذه الصحراء ال

ص ،٢٠٠٨،ستيل( ْم ٥٠فيها درجة الحرارة صيفا الى 

  ).١٣٢-١٣١ص 

جنوب -وقد صممت الشوارع الرئيسية باتجاه شمال    

لتكون واقعة في الظل أغلب اليوم، ولـم تكـن هنـاك    

ميادين واسعة مفتوحة معرضة للشمس ولكـن أفنيـة   

) ٧(شكل، داخل كل مبنى كما في القرى العربية القديمة

وكان مركز القرية يتكون من السوق والمكاتب . )٨(و

وقد تم بنـاء  ية وجامع كبير ومستشفى والمقهى، االدار

السوق اوال باعتباره مركز النشاط في القرية الزراعية 

وواحد من اهم مباني القرية واالختبار الحقيقي لمحاولة 

فتحي تحسين الظروف المناخية القاسية بدون اسـتخدام  

ية لذا قرر التحكم فـي حركـة الهـواء    وسائل ميكانيك

الطبيعي ووجد طرق لتحسين تصميمات مالقف الهواء 

واستخدام التقنيات المحلية القديمة لمقاومة الحرارة مثل 

وضع المخزن تحت االرض مما جعله قـادرا علـى   

الوصول الى خفض هائل لدرجة الحرارة يصـل الـى   

     .)١٠(و )٩(شكل  ،ْم ١٥

زل فقد دمج فتحي هذا االسلوب مـع  أما في المنا     

نظام الفناءين الذي اقتبسه من القاهرة االسالمية حيـث  

يوضع فناء مبلط ترتفع درجة حرارته خـالل النهـار   

بجوار فناء اخر توجد به مزروعات فيرتفـع الهـواء   

في الفناء االول ويحـل محلـه   ) خفيف الوزن(الساخن 

ـ ) االثقل وزنا(الهواء البارد  ط النباتـات  الموجود وس

المزروعة في الفناء الثاني وبينهما يوضع التختبـوش  

ص  ،٢٠٠٨،ستيل (للجلوس والتمتع بالنسمات الباردة 

  .  )١١(شكل  ،)١٤٠

  

  حي السفارات. ٥.٦

  ارات موقع مناسب غرب مدينةـاختير لحي السف     

    الرياض بموقع متميـز علـى وادي حنيفـة ويحـيط     

وتواجـة  . ى مستوى المدينـة بالمواقع اهم المقرات عل

ة الرياض كمدينة صحراوية عدد من القضايا الحضـري 

ارتفـاع درجـات   الحرجة مثل قلة مصـادر الميـاة و  

الحرارة في فصل الصيف وانخفاضـها فـي الشـتاء    

ويبعد الحـي  . باالضافة الى قلة معدل سقوط االمطار

مسافة ستة كيلومترات عن وسط المدينـة كمـا تبلـغ    

كيلومترات مربعة، وطبيعة  ٨لية حوالي مساحتة االجما

كما يحـيط بـة طـريقين     ،ارضة صخرية ومستوية

سريعين من الجهات الشرقية والجنوبية اما من الجهـة  

ويتمتـع الحـي   ، وادي حنيفة هلغربية فيحدالشمالية وا

باطاللة واسعة وجميلة على مزارع النخيل المنتشـرة  

ي تنحـدر  في الوادي وعلى منظر الصخور الجبلية الت

  .الى عمق الوادي

بنيت فكرة المخطط المقترح اساسا لتشكيل نمـط        

عمراني يحقق معالجة مناخية للموقع بتقليل المساحات 

ويقترح  .المعرضة الشعة الشمس وتقليل سرعة الرياح

المخطط وجود طريقين رئيسين داخل الموقع يتجهـان  

بـين   باالتجاة المائل من الشرق الى الجنوب، وتنحصر

التي تضم  هذين الطريقين المنطقة المركزية والتجارية

وتتفرع الشـوارع  . الخدمات الرئيسة وبعض السفارات

الفرعية داخل الحارات كذلك بخطوط مائلة، كما تتوزع 

االحياء السكنية على خمس مناطق تتفرع من الطريقين 

الرئيسن عبر شوارع تجميع تتفرع منها شوارع فرعية 

تضـم كـل    مغلقة تخدم الحارات السكنيةذات نهايات 

  .)١٢(شكل ، منطقة مسجدا محليا وحديقة

استلهم مخطط الحي نسق النمط العمراني التقليدي      

للمدن العربية واالسالمية وكذلك العمارة المحلية، آخذا 

، الموقع وظروف المنـاخ  حدود طبوغرافية هفي اعتبار

  .)١٣(شكل 
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يدي المطبـق فـي منطقـة    كما اقتبس نمط البناء التقل

الرياض الذي يتألف من تكتالت سكنية متجاورة تكون 

فيها الفتحات الخارجية صغيرة وتفتح داخليا على افنية 

تحيط بها غرف المنزل والخدمات مما يوفر اكبر كمية 

من الظل على الجدران الخارجية المتالصقة، ويعـزل  

لخارجية البيئة الداخلية داخل هذة االفنية عن الظروف ا

وتنظم المناطق الفضاء فـي تسلسـل   . الحارة والباردة

متدرج من المناطق العامة فـي السـاحات المحيطـة    

بالمسجد ومنها الى الطرق المؤدية الى المنازل ويكون 

المسجد نقطة تجمع مركزيـة للمـارة فـي الشـارع     

باعتماد الحرف التقليدية في معالجة تفاصيل و. يالرئيس

االرضيات والسطوح في الفضاءات الواجهات وتصميم 

، ٥٢العـدد  /السـنة التاسـعة   ،مجلة البناء( الخارجية

، ٢٠٠٦، محمـد ) (٢٣-٢١ص، ١٩٩ شـعبان -رجب

 ).٤٠-٣٦ص ص

  

تمثلت بمدينة ( ى البحث تحليل ثالث عينات أتور     

وفقـا  ) و حي السفارات ، و قرية باريس الجديدة، شبام

حاكاة الطبيعة مـن  لملمتغيرات مفردة المناهج المعتمدة 

االعتبـارات  تشـكل  و نالمكـا الحلول تنمو من حيث

 )٤(و) ٣(،)٢( رقم جدول ويوضح .التصميم االيكولوجية

   .تحليل العينات وفقا لمفردات االطار النظري المنتخبة

  

  

  والتوصيات االستنتاجات،النتائج . ٧

  النتائج. ١.٧

الشكل اكاة أظهرت نتائج التحليل فاعلية مناهج مح     

  : من حيث مفردات  التقليدية للطبيعة في المدينة العربية

  المكان فيما يخص الحلول تنمو من :أوال

المتغيـرات  أظهرت نتـائج التحليـل فاعليـة    إذ      

   :بالنسبة

وتحقيق أفضـل  مناخ الفيما يخص لعوامل الطبيعية ل •

 الطبيعـي  االمتـداد ، الحلول المناخية الخاصة بالمنطقة

، المحلية البناء مواد، والبيئة المحيطة لمكاناة جغرافيل

مثل مصـادر   والموارد والمصادر المتوفرة في الموقع

  ؛الطاقة الطبيعية

فيما يخص ) المناخ االجتماعي ( العوامل الثقافية  •

التأريخ الثقافي والتقاليد المحلية الدارجة في المنطقـة  

 ...ر الخصوصية والحماية واالمان مثل توفي

       التصميم االيكولوجية االعتبارات تشكل يخص فيما :ثانيا

متغيرات بالنسـبة  الأظهرت نتائج التحليل فاعلية      

   :فيما يخص "اوال للنظم الذاتية الطبيعية

مستخدم في نسيج ال تشكيل المباني من حيث التضام •

تقليـل  ، الشكلية تقليل الحجوم، المدن العربية التقليدية

نية المفردة أو جزء مـن النسـيج   في االب نسب العمق

   ؛الحضري

ها المـدمج  تشـكيل  تصميم الواجهات مـن حيـث   •

 المسـتخدمة  والمعالجات والمواد التقليديـة والتفاصيل 

بالنسبة للفضاءات العامـة أو   التظليل، وطريقة العزل

لمحاور الحركة أو للمنازل عن طريق تعدد الطوابـق  

ل فنـاء  والتسقيف واالرتداد والبنـاء المتضـام حـو   

الطبيعية من البيئة المحيطة والفاتحـة   االلوان، وسطي

فـي  المواد العاكسـة  استخدام ، وللجدران الخارجية 

   ؛ انهاءات الجدران الخارجية

مخطط لالتوجيه الكفوء من حيث  السيطرة الشمسية •

و تشكيل  ،للمبنىولنسيج الحضري وللشوارع الرئيسة ا

ظليلهـا  من حيـث توجههـا ومسـاحتها وت    الفتحات

 نظـام  من حيث االضاءة والتهوية الطبيعية ؛وانواعها

  والمشـربية   أو الفنـائين المسـتخدم   الفناء الوسـطي 

التـوازن الـديناميكي بـين الكتلـة     و ،... والقمرية 

بين الفضاءات  والفضاء أو مابين الهندسية والعضوية

العامة والخاصة اضافة الى استخدام مالقـف الهـواء   

  ؛ لهواء الطبيعيةللتحكم بحركة ا

 وعوامل طبيعية اخرى مثل الحـدائق والتشـجير   •

والنافورات في الفضاءات العامـة ومحـاور المشـاة    

وطمر جزء من المبنى تحت سـتوى  ،  وداخل االبنية

  االرض؛ 

المواد االنشائية فيما يخص  "ثانيا اعادة التدوير و     

  .المحلية
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) حضرموت(مدينة شبام ) : ٢(جدول 

م
ــ

هـ
نا

 ج
حاك
م

ــ
 ـاة

ـة
ــ

بيع
لط
ا

  

  ةـــة وقيمها الممكنـالثانوي المفردات  الرئيسة اتالمفرد

من  الحلول تنمو

  Place المكـان

  العوامل الطبيعية

) للمدينة العربية القديمة(نمط التصميم المغلق   ... )، التهوية، االضاءة( المناخ 

وتوجه رأسي للمنازل البرجية للتعامـل مـع   

ة والجغرافية وبمواد البنـاء  الخصائص المناخي

  .المحلية

  جغرافية المكان

  المواد المحلية

  الموارد والمصادر المحلية
؛ الخشـب ،الجير، التبن، )اللبن(الطين ، لحجرا

  .والطاقات الطبيعية المتجددة

  ةــالعوامل الثقافي

  )االجتماعي المناخ(

  التأريخ الثقافي 

منذ الفترة  مركز حضاري سياسي وتجاري -

عبدالحميد ( م .قالتي سبقت القرن الخامس 

  ).٦٨٥ص، ١٩٩٢،

  )التقاليد المحلية الدارجة ( التقاليد الثقافية 

 أماكنفصل أدوار العائالت عن : الخصوصية -

معماريـة فـي    وأنماط، الرجال والضيوف

 ، الفتحات والمشربيات وواجهات المباني

ـ   - كنية المخطط العام للحي والمجموعـة الس

 ).٦٨٥ص،١٩٩٢،عبد الحميد(

  .المنزل لخدماتتخصيص األدوار السفلية  -

  

  كل ــــتش

  اراتــاالعتب

 ةـااليكولوجي

  مــالتصميـ

  ظ ـمبادئ حف

  ةــــالطاق

النظم الذاتية (

  )ةــالطبيعي

ل ــتشكي

  يــالمبان

  التضام الشكلي
 عمارة المدن االسالمية القديمة -
  بناء متالصق متضام -

    الحجوم الشكلية تقليل

تقليل نسب العمق في البناء 

  الشكلي

ألبنية الركن الجنوبي الشرقي من المدينـة   -

  )المباني العامة(فقط 

م ــتصمي

  اتـالواجه

  )٢(شكل   تشكيل الواجهات

  عن طريق تعدد الطوابق -  التظليل

    االلوان

  ةــالمواد العاكس
كانية اللون االبيض الم) النورة(استخدام الجير 

  من االشعة الشمسية الساقطة% ٨٠من عكس 

رة ــالسيط

  ةــالشمسي

  وءـالتوجيه الكف

االرتفاع المنخفض للركن الجنوبي الشرقي  -

 من مخطط المدينة
توجيه الواجهات الرئيسـة نحـو الجنـوب     -

  والشرق

  تشكيل الفتحات
شـكل  ، فتحات صغيرة محددة ومنوعة ومظللة

)٢(  

اءة ــالضا

  ةـوالتهوي

  ةــالطبيعي

 استخدام القمرية الدخال الضوء الطبيعي -  ...، المشربية، الفناء الوسطي
الطرق الضيقة والمتعرجة للـتحكم بحركـة    -

  الهواء

التوازن الديناميكي بين الكتلة 

والفضاء أو مابين الهندسـية  

  والعضوية

  لـــعوام

  ةــطبيعي 

  رىـــاخ

    ر الحدائق والتشجي

    النافورات

طمر جزء من المبنـى تحـت   

  مستوى االرض

  

  اعادة استخدام المواد االنشائية المستعملة  رـــاعادة التدوي 
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قرية باريس الجديدة) : ٣(جدول 

م
ـج

ــ
اه
ن

 
حاك
م

ــ
 ـاة

ـة
ــ

بيع
لط
ا

  

  ةـــة وقيمها الممكنـالثانوي المفردات  الرئيسة اتالمفرد

من  الحلول تنمو

  Place المكـان

  العوامل الطبيعية

القديمـة  ) التقليدية(االساليب التخطيطية  -  ... )، التهوية، االضاءة( المناخ 

للتعامل مع منـاخ الصـحراء القاسـي    

الطـوب  (بأستخدام مواد البناء المحليـة  

  )الرملي

تشكيالت مشـابهة للحفريـات األثريـة     -

  .الموجودة في الموقع

  جغرافية المكان

  مواد المحليةال

  الموارد والمصادر المحلية
والطاقات الطبيعيـة  ، مصادر المياه الطبيعية

  .المتجددة

  ةــالعوامل الثقافي

  )االجتماعي المناخ(

  التأريخ الثقافي 
  نمط القرية العربية التقليدية

  )التقاليد المحلية الدارجة ( التقاليد الثقافية 

  

  تشــــكل 

  اتاالعتبــار

االيكولوجيـة 

  التصميـــم

  مبادئ حفـظ 

  الطاقــــة

النظم الذاتية (

  )الطبيعيــة

تشكيــل 

  المبانــي

  التضام الشكلي
 القرية التقليدية المتضامة -
 أشكال منضغطة -
  منازل متقاربة -

  تقليل الحجوم الشكلية

تقليل نسب العمق في البناء 

  الشكلي

تصميــم 

  الواجهـات

  تكوينات ذات جدران خارجية مشتركة -  الواجهاتتشكيل 

  التظليل
 المنازل المتقاربة المبنية حول أفنية -
  )١١(شكل ، الشوارع المغطاة -

  االلوان
رمـل  ( ألوان من البيئة المحيطة الطبيعيـة  

  )الصحراء

    المواد العاكســة

السيطــرة 

  الشمسيــة

  جنوب-مالتوجيه الشوارع ش  ـوءـالتوجيه الكف

  )٩a(شكل ، فتحات صغيرة  اتـل الفتحـتشكي

االضــاءة 

  والتهويـة

  الطبيعيــة

 ، منازل حول افنية -  ...، المشربية، الفناء الوسطي
 )٩(شكل ، نظام الفنائين والتختبوش -
التحكم في حركة الهواء الطبيعـي مـن    -

 )١٠(و )٩(شكل ، خالل مالقف الهواء
، الضـيقة ممرات المشـاة المتعرجـة و   -

  )٧( شكل

التوازن الديناميكي بين الكتلة 

ة ـوالفضاء أو مابين الهندسي

  والعضوية

  عوامـــل

  طبيعيــة 

  اخـــرى

  الحدائق والتشجير 
 ،النباتات المزروعة في الفناء الداخلي -
  والفناء المركزي للقرية -

    النافورات

طمر جزء مـن المبنـى تحـت    

  مستوى االرض
  ع المخزن تحت االرضوض

    اعادة التدويـــر
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حي السفارات) : ٤(جدول 
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  ةـــة وقيمها الممكنـالثانوي المفردات  الرئيسة اتالمفرد

من  الحلول تنمو

  Place المكـان

  العوامل الطبيعية

 ناخية للموقعتحقيق أفضل الحلول الم -  ... )، التهوية، االضاءة( المناخ 
االمتداد الطبيعي مع التضاريس والبيئـة   -

 ) التدرج في االرتفاعات(المحيطة 
  الحماية لوادي حنيفة -

  جغرافية المكان

    المواد المحلية

  الموارد والمصادر المحلية
مياه االبار الجوفية ومياه الخليج  والطاقات 

  .الطبيعية المتجددة

  ةــالعوامل الثقافي

  )االجتماعي المناخ(

 :الخصوصية والحماية للحي   التأريخ الثقافي 
 النمط التقليدي للمدينة العربية االسالمية -
  نمط البناء المطبق في الرياض -

  )التقاليد المحلية الدارجة ( التقاليد الثقافية 

  

  تشــــكل 

  االعتبــارات

االيكولوجيـة 

  التصميـــم

  مبادئ حفـظ 

  الطاقــــة

لنظم الذاتية ا(

  )الطبيعيــة

تشكيــل 

  المبانــي

  كتل سكنية متجاورة ومتالصقة   التضام الشكلي

  تقليل الحجوم الشكلية

تقليل نسب العمق فـي البنـاء   

  الشكلي

تصميــم 

  الواجهـات

  تشكيل الواجهات
جدران خارجية متالصقة تشكل عازل جيد  -

  ).١٣(شكل ، للحرارة والبرودة

  التظليل

المنطقة المركزية المرتفعة ككتلة مصمتة  -

 ممرات وساحات داخلية مظللة  -
  المنازل المتقاربة المبنية حول أفنية -

  األلوان الفاتحة للجدران الخارجية   االلوان

  المواد العاكســة
تشطيب الجدران الخارجية بمواد تخفف من 

  وهج انعكاس اشعة الشمس

االضــاءة 

  هويـةوالت

  الطبيعيــة

  ...، المشربية، الفناء الوسطي

توجيه الطرق الرئيسة باالتجاه المائل مـن  

وتوجيـه المبـاني   ، الشرق الـى الجنـوب  

  والشوارع مع االتجاه المائل 

التوازن الديناميكي بين الكتلة 

والفضاء أو مابين الهندسيـة 

  والعضوية

  فتحات ونوافذ صغيرة ورأسية االتجاه

  وامـــلع

  طبيعيــة 

  اخـــرى

 ، انفتاح المباني على افنية داخلية -  الحدائق والتشجير 
الفضاء في تسلسل متـدرج مـن    ميتنظ -

 الى الخاصةالمناطق العامة
  تخطيط الشوارع بشكل منحني  -

  النافورات

االضــاءة 

  والتهويـة

  الطبيعيــة

طمر جزء من المبنى تحت 

  مستوى االرض

 الحي المطلة على الوادي تنسيق اطراف -
تكثيف مساحات التشجير في المنـاطق    -

 السكنية وارصفة المشاة والجزر الوسطية
 تنسيق النهايات المغلقة للشوارع الفرعية -
  والفناء الداخلي -

 تزويد ممرات المشاةواالفنيةالداخليةبالنوافير   ...، المشربية، الفناء الوسطي

الكتلة التوازن الديناميكي بين 

والفضاء أو مابين الهندسية 

  والعضوية

  ممرات خدمة ومواقف سيارات تحت االرض

  اعادة التدويـــر
استعمال المواد الناتجة من الحفر في اعمال 

  .تنسيق الموقع االخرى
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  االستنتاجات. ٢.٧

االولـى  ، تم التوصل الى نوعين من االستنتاجات     

والثانيـة تخـص    قةالمعرفة الساب تخص ما استنتج من

  :الدراسة العملية وكما يلي

  ةـة السابقـة بالمعرفـاالستنتاجات الخاص. ١.٢.٧

تباين التوجهات العربية عن الغربيـة فـي النظـر     -

للطبيعة وعالقة االنسان بها حسب اخـتالف الثقافـات   

واالديان والعوامل االجتماعيـة والثقافيـة والمناخيـة    

  . وخصائص المكان

منهج تصميمي تستند مبـادؤه   طبيعةلل شكلال محاكاة -

على مبادئ الطبيعة حيث يستعمل الطبيعة كأسـتعارة  

للتصميم علـى اخـتالف مقـاييس المبـاني والمـدن      

اي انه يتشابه مع الطبيعة ولكن بصـورة  ، والمجتمعات

  .مختلفة في النتاج الشكلي

اعتمادية المدينة العربية التقليدية علـى مؤشـرات    -

ة الشكل للطبيعة ذات الطابع الـديناميكي  مناهج محاكا

المتجدد الناتج من تفاعل االنسان والبيئة الطبيعية التي 

يعيش فيها مجسدا ومبررا هذا التفاعـل مـن خـالل    

متطلباته الحياتية واالساليب المتنوعة التي ابتدعها فـي  

اشكالها وانماطها التي جاءت نتيجة اسـتجابة تلقائيـة   

طة به فحققت توافقا معها عـن  لظروف الطبيعة المحي

طريق المعالجات المختلفة سواء في المساقط االفقية أو 

العمودية أو الموقع العام ككل للوصول الى اعلـى اداء  

  .مناخي وظيفي

أهمية فكرة المدينة المتضامة وعالقتها باستراتيجيات  -

وتعـدد  ، االستدامة ومحاكاة الطبيعـة فـي التصـميم   

لتضام باعتماد الطريقة الطبيعيـة  التوجهات االساسية ل

التقليدية أو التقنية العالية وتعدد انماط التضام المتمثلـة  

  .بالمخطط الخطي والشبكي والعضوي

        

  االستنتاجات الخاصـة بالدراسـة العمليـة. ١.٢.٧

وجود نوع من الموازنة والتكامليـة بـين الطبيعـة     -

ـ    هـذه  ، ةوالشكل الحضري للمدينـة العربيـة التقليدي

التكاملية ليست بالضرورة تنتج اشكاال منسـجمة مـع   

سياق البيئة الطبيعية من وجهة نظر مادية بـل تكـون   

تكاملية تحمل طابع المرونة في ثناياها بحيـث يمكـن   

خلق اشكال متوافقة بيئيا من ناحية كفاءة ادائها المناخي 

  . واالجتماعي

ق محاكاة الشكـل للطبيعة على مسـتوى سـيا  ظهور  -

بصـورة أكبـر وأوضـح    المدينـة والبيئـة المحيطة 

أجـزاء  ( بمشاريع التصميم الحضري المحددة " مقارنة

  ).من مدينة 

فاعلية مؤشرات مناهج محاكاة الشكل للطبيعة فـي   -

الحلول تنمو  منهج فيما يخص التقليدية المدينة العربية

المناخ (من حيث العوامل الطبيعية والثقافية  المكان من

وبالتالي تأثيرها على استراتيجيات محاكاة  ؛)جتماعياال

  .الشكل للطبيعة

فاعلية مؤشرات مناهج محاكاة الشكل للطبيعة فـي   -

تشـكل  المدينة العربية التقليدية فيمـا يخـص مـنهج    

فيما يخـص الـنظم    التصميم االعتبارات االيكولوجية

تصـميم  ، الذاتية الطبيعية من حيث تشـكيل المبـاني  

واالضـاءة والتهويـة   ، السيطرة الشمسـية  ،الواجهات

الطبيعية؛ باالضافة الى اعادة التدوير وبالتالي تأثيرهـا  

    .على استراتيجيات محاكاة الشكل للطبيعة

  

  

  التوصيات. ٣.٧

تتمحور توصيات هـذا البحـث فـي محـوريين          

والمـرتبط بامكانيـة   ) بحثي(االول أكاديمي ، رئيسيين

الثاني عملي يرتبط بالممارسة و، اجراء بحوث مستقبلية

  .المعمارية

  ) ...البحثي(على المستوى األكاديمي : أوال

اعداد دراسة تفصيلية حول محاكاة الشكل للطبيعـة   -

العربية وخاصة فيما يرتبط ببقية مفردات  مدينةفي ال

 . االطار النظري المطروح في هذا البحث

اجراء دراسة تختص بالمتغيرات الخاصة بمحاكـاة   -

شكل للطبيعة من خالل تحديد دقيق لالبعاد المكانية ال

 .والزمانية لتقويم كفاءة المتغيرات
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اعداد دراسة تبين الفرق بين محاكاة الطبيعة للشكل  -

أو بـين النسـيج   ، المعماري التقليـدي والمعاصـر  

 .الحضري التقليدي والمعاصر

اجراء دراسة تحليلية للبيئة المحلية لتفحص امكانيـة   -

 .لنتائج للتصاميم المستقبليةاستثمار ا
 

  ...على المستوى العملي : ثانيا

ــة   - ــب المرتبط ــن الجوان ــتفادة م ضــرورة االس

العربية مدينة باستراتيجية محاكاة الشكل للطبيعة في ال

بغية اغناء التجارب والخبرات العمليـة والتصـميمية   

ونتاجاتها الشكلية المتميزة لخلق عمارة متواصلة مـع  

 .حضارتها

تفادة من التجارب العالمية فيما يخص التقنيـات  االس -

والمواد االنشائية والتي توفر امكانية اكبر في تحقيـق  

عمارة تحـاكي الطبيعـة لكـن فقـط فيمـا يـتالئم       

 .والخصوصية المحلية لعمارتنا

  

  

  :المصــادر العربيــة

، " مناخ اليمن "القادر عساج محمد،  إسماعيل، عبد - 

نشــر، صنعاء، الـيمن،  مركز عبادي للدراسات وال

 .م١٩٩٩

، “الواقعية التجريدية في الرسم  ” ،وسماء حسن، االغا - 

قـي   مقدمة الى كلية الفنـون الجميلـة   دكتوراه اطروحة

 .١٩٩٦،بغداد، جامعة بغداد 

العناصرالمعمارية  ”، صبري عوض عبود، التريمي - 

رسالة  ماجسـتير  ، “ البيئية في العمارة اليمنية التقليدية

الجامعـة   فـي  الـى قسـم الهندسـة المعماريـة     مقدمة

 .٢٠٠٤، بغداد، التكنولوجية

االستدامة البيئية فـي   ”، مها صباح سلمان، الزبيدي - 

اطروحـة   ،“ تشكيل التجمعات االسكانية في العـراق 

كليـة  فـي   دكتوراه مقدمة الى قسم الهندسة المعماريـة 

 .٢٠٠٦،الهندسة بجامعة بغداد

مفهوم المحاكـاة بـين    ”، محمد المعطي ،القرقوري -

ــالم ــفة اإلس ــطو وفالس ــة :أرس ــة نقدي  “ مراجع

)www.educationmaroc.com(. 

، “ االيكولوجيا و االستدامة في العمارة ”،تمارا، النداوي - 

فـي   رسالة ماجستير مقدمة الى قسم الهندسة المعماريـة 

 .٢٠٠٢، بغداد، دادكلية الهندسة بجامعة بغ

دور مناهج : العمارة المستدامة ”،سامال عثمان، بابان  - 

محاكاة الطبيعـة علـى اسـتراتيجيات البنـاء الشـكلي      

ماجستير مقدمة الـى قسـم الهندسـة     رسالة، “المستدام

 .٢٠٠٤،بغداد، عة التكنولوجيةالجامفي  المعمارية

: االنقطاع فـي التصـميم الحضـري    ”،بايه، بلمسعود - 

حالـة قصـبة   -تحليلية باستخدام نظرية الكارثـة  دراسة

رسالة  ماجسـتير    ،“ ٢٠٠١-١٨٣٠الجزائر بين سنة 

الجامعـة   فـي  مقدمة الـى قسـم الهندسـة المعماريـة    

 .٢٠٠٢، بغداد، التكنولوجية

 ،“الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية  ”فتحي، حسن، - 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، بيـروت،  

 .١٩٨٨طبعة األولى، ال

 األعمـال : النـاس  أجل من عمارة”،جيمس، ستيل  -
 .٢٠٠٨،عمرو رءوف ترجمة ،“فتحي لحسن الكاملة

ــاس  -  ــاطع و داود، عب ــناء س ــاز، س ــا ممت               ،رن

استراتيجية محاكـاة الطبيعـة والشـكل المعمـاري      ”

دراسة تحليلية لالشكال العضوية من خـالل  : المستدام

بحث منشـور فـي المجلـة    ، “Eguen Tsui اعمال 

 فـي  قسم الهندسة المعمارية، العراقية للهندسة المعمارية

 .٢٠٠٨اذار، بغداد، الجامعة التكنولوجية

 ٢٠٠٩ ،“ التصـميم والطبيعـة   ” ،محمـد ، سالمة -

)www.educationmaroc.com(. 

 ٢، ج"لموسوعة اليمنية ا" عبد الحميد، توفيق أحمد، - 

مؤسسة العفيفي الثقافية، دار الفكر المعاصر، لبنـان،  

 .م١٩٩٢بيروت، طبعة أولى 

دراسة فـي التنظـيم المعمـاري    " عبد الغني، ريم، - 

، " للعمارة التقليدية في اليمن على مثال مدينـة شـبام  

دبلوم كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، دمشـق  

 .م١٩٩٧
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د  ” ،مـد احمد مح، محمد -  ر البع االجتمـاعي فـي   اث

، “ الصـحراوية فـي البيئة  ةتصميم المستقرات البشري

 فـب  ماجستير مقدمة الى قسم الهندسة المعماريـة  رسالة

  .٢٠٠٤، بغداد، الجامعة التكنولوجية

دار الكتـاب  ، “دراسات في الفـن   ”رمسيس ، يونان  - 

 .١٩٦٩، القاهرة، العربي

 -رجـب ، ٥٢عـدد  ال /السنة التاسـعة  ،مجلة البناء -

 .٢٣-٢١ص، ١٩٩٠-شعبان

  

  :المصــادر االجنبيــة
-Abel, C., “Architecture & Identity: Towards 
A Global Eco-culture", Architectural press, 
1997. 
- Celik, Zeynep, “ Urban Forms and 
Colonial Confrontations: Algiers Under  
French  rule”, University of  California press,  
London ,1997. 
- Katz. P, “The New Urbanism”, Mc Graw 
Kill, NY, 1994. 
-  Kim, Jong Jin, “Introduction to Sustainable 
Design”, December 1998.  
-    Lampugnani, Vittorio Magnago, “The 
Thames & Hudson Encyclopedia of 20th 
Century Architecture”, Thames & Hudson, 
New York, 1986. 
-   Lovimer, B., “Sustainable Building 2000 
Conference”, 2000. 
-  Moughtin, C., “ Urban Design : Green 
Dimensions ", Architectural press, 1996. 
   - Rogers. R. “Cities for a small planet”, 

Edited by Philip Gumuchdjiam. Faber and 
Faber Limited, 1999. 
-  Schulz, Christian N., “Existence, Space and 
Architecture”, Prayer Publishers, INC., New 
York , 1971. 
- Steele, James, “Hassan Fathy”, Academy 
Editions, London, UK,1988. 
- Steil, Lucein, “On Imitation”, A.D. Vol.58, 
No.9/10, London,1989. 
-  Willamson, T., “Understanding Sustainable 
Architecture”, 1998. 
- Yeang, K, “Designing with Nature: The 
Ecological Basis for Architectural Design”, 
Mc Graw Hill, NY, 1995. 
 

- www.Architecture,research&publicatio
ns.html 

- www.ecological design institute.htm, 
edi @ecoddisign.org 

- www.Guiding Principles of Sustainable 
Design 

- www.educationmaroc.com 
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  .لعبة االحجام المكعبة على الهضبة والسطوح المطلة على البحر للقصبة): ١(شكل 

  )١٦.،١٥١ص، ٢٠٠٢،بلمسعود(و ) Celik,1997,P.19:(المصدر
  

           
).                                     حضرموت(مخطط مدينة شبام ): ٣(شكل                               ). حضرموت(واجهة لمدينة شبام  ):٢(شكل                   

                          )١٢ص،٢٠٠٤،التريمي( :المصدر                                 )١٢ص،٢٠٠٤،التريمي: (المصدر                   
  

             
  .عناصر المجموعة السكنية لمدينة صنعاء القديمة): ٥(شكل        م١٨٩٠سنة القديمة صنعاء مدينة مباني راكث شيدت): ٤(شكل       

  )  ١٠ص،٢٠٠٤،التريمي: (المصدر                  )                ٢٥ص،٢٠٠٤،التريمي: (المصدر                  
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  .شارع المشاة في باريس الجديدة وبناء المنازل المتصلة): ٧(شكل                 .الموقع العام لقرية باريس الجديدة): ٦(شكل           

  )١٤٣ص  ،٢٠٠٨،ستيل: (المصدر                                       )١٩٧ص  ،٢٠٠٨،ستيل: (المصدر              
  

      
  .ومالقف الهواء على نطاق المجاورة السكنية:  a)٩(شكل                 مسقط افقي لجزء من قرية باريس مبينا ): ٨(شكل        

  .في سوق قرية باريس واجهات ومقاطع ومالقف الهواء:  b)٩(شكل            .ناء داخلي مشمس واخر مظللبين ف تختبوشا واقعا       

  )     ١١٢ص، ١٩٨٨، فتحي: (المصدر                              )      ١١٧ص، ١٩٨٨، فتحي: (مصدرال             
    

                                                             

                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          .شارع المشاة المغطى بالقبو): ١١(شكل        .ح السوق ليستفيد من نسمات الصحراءالوضع التصاعدي للمالقف في سط): ١٠(شكل    

  )١٤٢ص  ،٢٠٠٨،ستيل: (المصدر                                 )١٣٧,١٣٦ص ،٢٠٠٨،ستيل: (المصدر                            

a

b
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  .مخطط لحي السفارات في مدينة الرياض): ١٢(الشكل 

  ).٣٧ص، ٢٠٠٦، محمد( :المصدر
  

  
  .مجسم لمقترح تصميم مركز الحي الدبلوماسي في الرياض): ١٣(الشكل 

 .)٢٣-٢١ص، ١٩٩٠شعبان -رجب، ٥٢العدد  /السنة التاسعة،مجلة البناء(: المصدر
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