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 : الخالصة
تمثؿ العمارة الخضراء ظاىرة مستمرة تستقطب اىتماـ العديد مف معماريي اليـو كونيا تمثؿ حال مؤثرا لمشكالت الواقع 

 مشكالت ىذا الواقع. لجمنظومات عمؿ خاصة تعا تمتمؾ جعؿ ىذه العمارةيذلؾ  قويحق الراىف وما
)عدـ وجود تصور موضوعي ومعرفي عف ماىية االعتبارات المتعمقة بالعمارة الخضراء وبما يجعميا  ػبالبحث تمثمت مشكمة 

عي ومعرفي عف ماىية و )تصور موض إيجادمثيؿ ىدؼ البحث يظاىرة مستمرة ضمف المستوييف الفكري والتطبيقي(. ل
 العتبارات المتعمقة بالعمارة الخضراء التي تؤكد كونيا ظاىرة مستمرة(.ا
)كوف العمارة الخضراء تمتمؾ في مكنوناتيا مجموعة اعتبارات عامة وخاصة ضمف المستوييف  ػفرضية البحث ب متتمثو 

ري والتطبيقي لمعمارة الفك ييالمستو مف ىنا اتجو البحث لدراسة  .(الفكري والتطبيقي وبما يدعـ كونيا ظاىرة مستمرة
 .بغية تحديد خصوصيتياالخضراء 
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Abstract: 

Architects today interest about "Green architecture as continuous phenomena" deals with 

problems today throw haring so many system treat this problems. 

So this research is attempt to study both conceptual and practical levels for green architecture 

to significant its style. So research problem represented by (there was no image about what 

considers make green architecture as continuous phenomena). So the research goal is 

(significant the considers which makes green architecture as continuous phenomena) the 

hypotheses of research is (Green architecture in its conceptual and practical level has some 

and vocabulary with confirm green architecture as continuous phenomena) 
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 -: مقدمة البحث.1
متطمبات الظرؼ الراىف الذي يتسـ  مواجيوتصميمية جديدة والتي تمكنيا مف  أساليبفرض الواقع الحالي لمعمارة تقصييا 
)العمارة الخضراء( لتمثؿ حال  فجاءتالقادمة,  األجياؿبنظر االعتبار احتياجات  األخذبيدر الطاقة واستنزاؼ الموارد وعدـ 

 أقصى حقؽوبما ي بسياقياوآمنة لممستخدميف ومرتبطة وصحية بيئة نظيفة  إليجادي, فيي تسعى لمشاكؿ الواقع الحال
الباحث في العمارة يجد اف صدى العمارة  إف. أنفسيـاليجابي بيف المبنى ومحيطة وبيف المستخدميف امستويات التفاعؿ 

التيارات المعمارية  غالبيةلجتيا اعوعة اعتبارات الخضراء متأصال في الممارسة المعمارية فكرا وتطبيقا لشموليا عمى مجم
الخاص. ومف ىنا سيتـ التركيز عمى  اإلطارالعاـ وتفردىا في مفردات خاصة متعمقة بيذه االعتبارات ضمف  اإلطارضمف 

العاـ والستكشاؼ خصوصيتيا  اإلطاراستمراريتيا ضمف  إثبات بيدؼدراسة العمارة الخضراء ضمف االعتبارات العامة 
 -: عمى الييكمية التالية اعتماداالخاص  اإلطارضمف 

 لمعمارة الخضراء التي اعتمدىا البحث استنادا عمى وظائفيا وفوائدىا ضمف مفيوميا العاـ. اإلجرائيؼ يتحديد التعر  1-1

البيئي, المكاني باالعتبار ) تعمؽتحديد طبيعة االعتبارات التي تمحور حوليا المفيـو العاـ لمعمارة الخضراء والتي ت 1-2
 واالجتماعي(.

ؼ استكشاؼ مفردات ىذه ددراسة خصوصية االعتبار )البيئي, المكاني واالجتماعي( ضمف العمارة الخضراء بي 1-3
 االعتبارات ودعميا بدراسة تاريخية لمحقب والتيارات السابقة وبما يؤكد كونيا ظاىرة مستمرة.

 والتطبيقي لمعمارة الخضراء بما يؤكد كونيا ظاىرة مستمرة.نظري ضمف المستوييف الفكري  إطار إيجاد 1-4

 ( يوضح الييكمية المعتمدة في البحث:1-1والمخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [المصدر/الباحث]( يوضح الييكمية المعتمدة في البحث 1-1المخطط )
 

دراسة تاريخية لمفردات 

االعتبارات الخاصة بالعمارة 

الخضراء ضمن الحقب 

 المعمارية

 العمارة الخضراء

 التعاريف فوائد ووظائف

التعريف االحرائي الذي يتضمن 

و اعتبارات العمارة محاور ا

 الخضراء

 العمارة الخضراء

تحديد طبيعة االعتبارات التي 

تجعل العمارة الخضراء 

 ظاهرة مستمرة

تحديد مفردات االعتبارات في 

 العمارة الخضراء
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 -: العمارة الخضراء.2
تصمح  أود نقصيا سيئة المحيطة بيا, تتكامؿ مع كؿ محدداتيا وتتعرؼ العمارة الخضراء بأنيا )العمارة المتوائمة مع الب

 أيمرحمة االستقرار  إلىعيبيا وتستفيد مف ظواىر ىذا المحيط وىي العمارة التي التضر البيئة بنفاياتيا, فيي تنمو وصوال 
 (.النباتلـ تخمؽ مكتممة منذ البداية, فيي بذلؾ تشبو  أنيا

[ 1, p.14\214 ] ,فيي تشبو  أضرارمع محيطيا بأقؿ  فؽتواتمنظومة عالية الكفاءة عمارة الخضراء بأنيا )كما وينظر لم
د عمى اف يكأحوليا. فيي كائف حي لو عمر ذو بداية ونياية مع الت النبات مف حيث الشكؿ, تتعايش وتنمو لتفيد كؿ ما

 ي ممارسات معينة وحقب مختمفة(وتتطور حسب المؤثرات لتظير بشكؿ واضح ف األجياؿخواصيا وصفاتيا موجودة عبر 
1,p.13\214 ] [ ومف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح بأف العمارة الخضراء كمفيـو ليست جديدة وانما متأصمة في الممارسة .

المعمارية تسد النقص الحاصؿ عمى مستوى السياؽ وتعمؿ عمى اصالح عيوبو, تنمو وتنتشر كالنبات لتكوف متوائمة بشكؿ 
اف ىذه التعاريؼ لـ تحدد المفيـو او مجموعو المفاىيـ المتأصمة التي تجعؿ العمارة الخضراء ظاىرة اال  .دائمي معو

بعض الطروحات الى مبادىء العمارة  إشارةوال الكيفية التي مف خالليا تـ تطبيؽ ىذه المفاىيـ. وعمى الرغـ مف  ,مستمرة
االعتبارات التي تدعـ كونيا ظاىرة مستمرة. حيث تـ التطرؽ الخضراء وتطبيقاتيا اال انيا لـ تؤشر خصوصية المبادئ او 

الى مبادئ العمارة الخضراء بشكؿ عاـ والتي مف الضروري اخذىا بنظر االعتبار عند التصميـ لتكوف العمارة الناتجة آنذاؾ 
 -: يأتيعمارة خضراء, وىي كما 

  داميا وتصنيؼ ىذه النفايات الى )نفايات عضوية/ تقميؿ النفايات والمموثات المختمفة والقضاء عمييا واعادة استخ
 نفايات وميمالت الحديقة/ الماء المنصرؼ مف عممية الري(.

  .كفاءة استخداـ الطاقة واالعتماد عمى مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة 
   ألغراضالمنزؿ المياه وذلؾ عف طريؽ اعادة معالجة المياه المستخدمة في  وأىميااالقتصاد في استخداـ الموارد 

 استخداميا مرة اخرى. إلعادةالغسيؿ واالستحماـ بعمؿ شبكة تنقية 
 .تحقيؽ مناخ داخمي يعمؿ بنجاح وبكفاءة عالية 

 نية.بتصميـ البيئة المكيد عمى دور البعد البيئي في تصميـ العمارة الخضراء, فأنيا تؤثر عمى أالت 

كونيا تؤكد عمى االعتبارات لفكر العمارة الخضراء  أىميةعبر يتجمى عية يالبناء عمى البيئة الطب تأثيرفي حيف           
المبنى بشكؿ سمبي عمى البيئة وجعمو صديقا  تأثيريتضح االعتبار البيئي مف خالؿ عدـ  إذ)البيئي/ االجتماعي/ المكاني(, 

والخارجية وبما يحقؽ التفاعؿ ليا, واالجتماعي مف خالؿ العمؿ عمى خمؽ مناخ خاص لممبنى ضمف المستويات الداخمية 
مفاىيـ )تصميـ البيئة المبنية/ تأثير البناء عمى البيئة الطبيعية( مؤكدة ألىمية االعتبار المكاني  جاءتالمؤثر, في حيف 

 والذي يعزز عالقة المبنى بالسياؽ المحيط بو.
 اآلتية.وىذا ماستناقشة الفقرة خاصة  أىميةفوائد ووظائؼ تتسـ بيا لتكسبيا مجموعة لمعمارة الخضراء  أف ىعم
 -: فوائد السقوف الخضراء 2-1

 -: تتمثؿ فوائد السقوؼ الخضراء بما يأتي
  ؿ درجة حرارة السقؼ وبالتالي المنشا ككؿ.جة حرارة البيئة الحضرية ككؿ اذ تقمتعمؿ عمى التأثير عمى در 

  ية واالرتفاع الشديد لدرجة الحرارة.مف التعرض المباشر لألشعة الشمس حمايتوتطويؿ عمر نظاـ السقؼ مف خالؿ 

 حالة االعتداؿ في درجات حرارة السقؼ بحيث تكوف بعيدة عف التطرؼ. قيؽتح 

  التدفئة والتبريد. ألغراضزيادة العزؿ وبما يحقؽ تقميؿ الطاقة المستخدمة 

 .تحقيؽ الثباتية في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لمفضاءات الداخمية 
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 لمنباتات المزروعة فييا وبذلؾ يكوف فضاء ايجابي  األصميلخارجية السالبة وجعميا بمثابة المكاف استبداؿ الفضاءات ا
 ومؤثر.

 .تحقيؽ نواحي جمالية [ 2, p.145 ]  

 -: اما وظائف العمارة الخضراء فتتمثل بما يأتي
 .معمـ جمالي 

 .تساعد المبنى عمى االنسجاـ واالندماج مع البيئة المحيطة بو 

 واسناد يساعد عمى تحقيؽ الثبات المناخي.  عامؿ تقوية[ 3, p.145 ] 

انطالقا مما سبؽ نجد اف فوائد ووظائؼ العمارة الخضراء تتمحور في مجموعة اعتبارات تمس الجانب )المكاني       
ة وتحويميا والبيئي واالجتماعي(, فاالنسجاـ واالندماج مع البيئة المحيطة مف خالؿ استبداؿ الفضاءات الخارجية السابق

افضاءات ايجابية مؤثرة يدعـ حالة االرتباط االيجابي بالسياؽ وتحقيؽ حالة االنتماء لمكاني, اما تحقيؽ حالة الثبات المناخي 
مف خالؿ تقميؿ درجات حرارة البيئة اعتمادا عمى تقميؿ درجة حرارة السقؼ بما يحقؽ حالة االعتداؿ وزيادة العزؿ والثباتية 

البيئي, في حيف تحقيؽ النواحي الجمالية يؤثر ايجابيا  لالعتبارمؤكدة  جاءتيحقؽ حالة التوازف واالعتداؿ المناخية وبما 
 الراحة والرفاىية لمسكاف والمستخدـ معا والتي تعزز مف االعتبارات االجتماعية. أسبابعمى تحقيؽ 

ليست جديدة  أنيا أاللمعمارة الخضراء  األساسية زكائمف ىنا نجد اف االعتبار )البيئي, المكاني, االجتماعي( تعد الر        
وانما متأصمة في الفكر والممارسة المعمارية في الحقب المختمفة فتظير تارة بشكؿ واضح في بعض الممارسات ووفؽ 

او وضوحا في تيار آخر وبذلؾ سيصار لدراسة خصوصية توجيات العمارة  أىميةلخصوصية التيار وتكوف بشكؿ اقؿ 
 ضمف المستوييف الفكري والتطبيقي. أعالهاالعتبارات  أساساء كونيا ظاىرة مستمرة عمى الخضر 

 -: العمارة الخضراء ظاهرة مستمرة. 3
اشرت االدبيات والطروحات المعمارية اف العمارة الخضراء ىي اتجاه تصميمي جديد يركز عمى اىمية العالقة بيف المبنى 

ؽ واالنسجاـ مع البيئة, اال اف االعتبارات التي عالجتيا العمارة الخضراء, مف خالؿ والطبيعة ساعيا لتحقيؽ حالة التواف
 ضمفليست جديدة وانما ىي مجموعة اعتبارات تمحورت حوليا نتاجات التيارات  ,بيئي, مكاني, اجتماعي(ماطرح سابقا )

ية, حيث سيصار لدراسة خصوصية كؿ سيتـ دراستو في الفقرة التال الحقب المختمفة ووفقا لخصوصية كؿ حقبة وىذا ما
كؿ ضمف  وحقق في نتاجات العمارة السابقة اعتمادا عمى ما استمراريتواعتبار في العمارة الخضراء ثـ يصار لدعـ 

  المستوييف الفكري والتطبيقي.
 : االعتبار البيئي في العمارة 3-1
 -: خصوصية االعتبار البيئي في العمارة الخضراء 3-1-1

البيئي احد اىـ االعتبارات التي بنيت عمييا مبادئ العمارة الخضراء اف لـ يكف اكثرىا اىمية لتنعكس بذلؾ  يمثؿ االعتبار
نظرا لتركيزىا ومعالجتيا لمختمؼ الجوانب واالعتبارات المتعمقة بالبيئة وايجادىا  ويا ولتكسبيا االىمياتعمى نتاج وخصوصيت

في التكيؼ مع المناخ )مياه االمطار, رياح, حرارة( انما  الجوانب االساسية لمحموؿ المناسبة ليا وليس اقتصارىا فقط عمى
تعدت ذلؾ لترتبط ولتعمؿ عمى حؿ المشاكؿ الجوىرية التي ظيرت في بيئة اليـو والناجمة عف التعامؿ غير المسؤوؿ معيا 

عامؿ بمثابة استراتيجيات متكاممة بحد محاولة وضع الحموؿ المناسبة ليا, مما دعا بعض الدراسات ألعتبار ىذا النوع مف الت
ذاتيا نظرا لتعامميا مع عدة مستويت واعتبارات وعدـ اقتصارىا عمى الجانب البيئي, وسيتـ دراسة اىـ الجوانب التي تعاممت 

 -معيا العمارة الخضراء ضمف االعتبار البيئي وىي كما يأتي :
 -:عادة التوازن 3-1-1-1
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عناصر البيئة واحدة مف اىـ ما اتسمت بو العمارة الخضراء, فنظرا لقدرتيا عمى التعامؿ غير تعتبر عممية اعادة التوازف ل
التقميدي مع عالقة المبنى بمحيطة اضافة لعالقة االجزاء البنائية والمكونات الفضائية بعضيا مع البعض وبما يحقؽ ادنى 

البيئة ونابعة منيا دعا ذلؾ البعض ألعتبارىا تمثؿ مستويات التأثير عمى البيئة بؿ وتعدت ذلؾ بحيث تكوف مندمجة مع 
 ,[p.55.56 ,2]استراتيجية اعادة التوازف البيئية 

[3, p.145] عمى اف اعادة التوازف ىذه يتـ التفكير بيا ضمف عدة مستويات وىي وبالرغـ مف تعدديتيا اال انيا تشترؾ ,
ة توازف جديد بيف المبنى والبيئة, وتتمثؿ ىذه المستويات بما جميعا في اعتبار النبات عنصرا رابطا قادرا عمى خمؽ عممي

 -يأتي :
 -: المبنى وبيئته الخارجية - أ

يمثؿ الحفاظ عمى النظاـ البيئي المحيط بالمشروع أىـ األولويات التصميمية لمعمارة الخضراء والتي تمثؿ في الوقت نفسو 
ط والتصميـ لمفضاءات والكتؿ وكافة التفاصيؿ المتعمقة بيا وبما التحدي األكبر لممعماري, وبناءا عميو تتـ عمميات التخطي

 يضمف تحقيؽ ادنى مستوى مف مستويات التأثير السمبي عمى النظاـ البيئي كامال.
لغرض خمؽ اعادة  (Roof)مثاال عمى ذلؾ حيث تـ توظيؼ الطبقة االخيرة لممبنى  (Gimpo Eco center)يمثؿ مشروع 

منشأ وبيئتو الخارجية مف خالؿ الربط المؤثر بيف الكتمة والفضاءات الخارجية وتعزيز العالقة بيا حيث التوازف البيئي بيف ال
(, فيي تعمؿ 1شكؿ (تظير البناية كأنيا جزء متكامؿ مع البيئة مف خالؿ مجموعة الحدائؽ المصممة في سقؼ المبنى 

مثاال عمى عممية اعادة  (Nara Tokyo tower)شروع , كما ويعد م[p.78 ,8]عمى تقوية ودعـ النظاـ البيئي الخارجي 
معماري بيئي متكامؿ بحد ذاتو اضافة الى انو خمؽ نوعا جديدا مف  (element)التوازف مع البيئة, حيث انو يعد عنصرا 

 11مف العالقة بيف المبنى والبيئة الخارجية حيث انو وفر مساحات خضراء اكثر مف المساحة التي يشغميا المشروع بأكثر 
مرات وىذا ماوفر زيادة في الغطاء االخضر لممنطقة وضمف مساحة صغيرة استطاع المشروع تحقيؽ ىذه المساحة مف 
خالؿ البمكونات والشرفات الخضراء والحدائؽ المعمقة مختمفة المساحات واالرتفاعات وما تضمنتو مف نباتات مختمفة 

 .[ p.230 ,7 ]ومتنوعة 
ره حال لمشاكؿ موجودة اصال في الموقع ليكتسب اف تصميـ المبنى بأعتبا

 ػنواح ايكولوجية عالية سيما عندما يكوف مفتقرا ليا تسمى ىذه العممية ب
))اعادة االصالح لمحياة(( او ))اعادة الحياة العضوية(( والتي تضمف 

 استخداـ شكؿ عضوي يتمثؿ بالمبنى يعمؿ عمى موازنة الالعضوية 

 مثاال عمى ذلؾ,  (Eedit Tower)يعتبر مشروع  الموجودة في الموقع, او

حيث تـ احاطة واجيات المشروع بالمسطحات الخضراء المزروعة بشكؿ جيد والتي تقرب المساحات البنائية لتربطيا مع 
بعضيا بصورة عضوية كما وتـ تصميـ المساحات المزروعة كاممة مف االدوار السفمية وصوال 

كما وقد يتـ تنفيذ المشروع بأف يصبح بمثابة وحدة واحدة  [2ؿ شك]. [ p.115 ,7 ] الى القمة
(Unit)  متكامؿ مع البيئة الخارجية فيكوف مؤثر ومتأثر بيا وبنفس درجة االىمية يظير ذلؾ في
النباتي, فالموقع يمتاز بالطبيعة المؤثرة فجاء التصميـ بشكؿ مندمج  (Van Dusen)مشروع 

ستمرة والسقوؼ الخضراء المتموجة تحاكي الطبيعة المحيطة, تماما معيا فالسطوح الخضراء الم
يمثؿ استعارة لشكؿ نبات االوركيدا كوف المشروع مركزا  (Form)اضافة الى اف شكؿ الكتمة 

لمحدائؽ النباتية, حيث تـ زرع النباتات عمى السقؼ وبشكؿ كامؿ وبما يعزز مف انتماءه لمطبيعة 
يتمثؿ التفكير بالمبنى في العمارة الخضراء بشكؿ , [3شكؿ ]. [9 ]ليصبحاف بذلؾ عنصرا واحدا. 

 منتمي او يوحي لألنتماء الدائـ لمطبيعة, فأذا كاف الموقع يتميز بجوانب طبيعية حتى لو كانت

Gimpo eco center (8, p.78) 

 (1)شكل 

Eedit Tower  [ 7, p.115 ] 
 (2)شكل 
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خضراء, سطوح بدرجة بسيطة فأف التصميـ االخضر يعمؿ عمى تقويتيا وتعزيزىا مف خالؿ مجموعة معالجات )سقوؼ  
, اما في حاؿ (Unit)وشرفات, حدائؽ معمقة( ليظير بالتالي كأنو وحدة واحدة مع البيئة ومتكامؿ معيا بمكونات  خضراء,

كوف الموقع يفتقر لمطبيعة )وىذا ما يالحظ في اغمب المواقع الحضرية بفعؿ التجاوز الدائـ عمى البيئة الطبيعية نظرا 
وقمة الموارد( فأف المبنى يصبح بمثابة عنصر طبيعي متكامؿ  الرتفاع اسعار االراضي والزيادة الكبيرة في اعداد السكاف

يوفر المساحات الخضراء وبمستويات مختمفة ومتعددة عمى مستوى الطوابؽ او قد يوفرىا ضمف  (element)بحد ذاتو 
مف احتراـ  مستويات السقؼ سواء كاف جزءا واحدا او متعدد االجزاء, اف المستوييف الفكري والتصميمي يحققاف درجة عالية

 المبنى لمخصائص الطبيعية لمموقع رغـ اختالؼ الخصائص الطبيعية لمموقع نفسو.
 

 
  

 
 -: عالقة الداخل بالخارج - ب

يضمف المستوى الفكري لمعمارة الخضراء ايجاد عالقة قوية بيف الفضاءات الخارجية والداخمية وبشكؿ يسمح بتحقيؽ التداخؿ 
لمخصوصية الوظيفية, يتـ ذلؾ مف خالؿ ايجاد فضاءات خارجية منتمية وبنفس درجة بيف بعض فعاليات المشروع ووفقا 

حيث تـ تقسيـ سطح المنشأ  (Ulsan metropolitan museum)االىمية لمداخؿ والخارج, يتضح ذلؾ في مشروع 
جعؿ بعضيا  لمجموعة فضاءات خارجية وحدائؽ تعمؿ عمى تعزيز ربط المشروع بالبيئة الخارجية مف جية اضافة الى

منفتحة عمى الفضاءات الداخمية الخضراء لتحقيؽ اعمى درجات الربط بيف الداخؿ والخارج, جاء ذلؾ معززا ليدؼ المشروع 
االساسي فكونو متحفا يحاوؿ ايصاؿ مجموعة مف القيـ إضافة لمحاولتو التأكيد عمى تطور المدينة فيو يرتبط مع المدينة 

ؿ كؿ الفعاليات الداخمية والخارجية مع بعضيا وما مف ناحية اضافة الرتباط وتداخ
 [4شكؿ ] [ p.84 ,8 ]يتبع لمزائر فيما واضحا ليذه العالقات جميعيا 

اف تنفيذ المشروع وبشكؿ يضمف تحقيؽ االستمرارية بيف فضاءات الداخؿ والخارج 
 Chong)يعتبر احد اىـ سمات التصميـ االخضر والذي يتضح في مشروع 

Qing Tower)  حيث عمؿ المصمـ عمى خمؽ امتدادات شريطية خضراء تمتؼ
 الخارجية والحدائؽ السقفية والحافات المزروعة اضافة  حوؿ المبنى وتمر بالحدائؽ

لوجود خاليا بيئية بشكؿ تجاويؼ مندمجة مع المنحدرات المزروعة تمتد مف طابؽ السرداب وحتى طوابؽ المكاتب االدارية 
الموقعة عمى حافات البرج قرب ىيكؿ المصاعد بشكؿ (Sky courts) رج, كما واف الفناءات السقفية في الطوابؽ العميا لمب

تجاويؼ عمى امتداد الكتؿ عممت عمى خمؽ نوع مف الشفافية واالستمرار بيف الداخؿ والخارج, اضافة الى اف تنفيذ العمارة 
الشكاؿ مع التأكيد عمى بعض التفاصيؿ وتخضيرىا اضافة الخضراء ضمف المستويات المتعددة لمكتؿ بمختمؼ االرتفاعات وا

تمثؿ , [10]النتقاء عناصر معينة وجعميا الرابط بيف اجزاء المبنى كؿ ذلؾ يحقؽ نوعا مف الشفافية بيف الداخؿ والخارج 

Ulsan metropolitan museum [8, p.84]  
[4شكل ]  

Van Dusen [9] 
 (3)شكل 
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العمارة الخضراء والتي الشفافية واالستمرارية والتداخؿ اىـ المبادئ المؤثرة في المستوى التصميمي لعالقة الداخؿ بالخارج في 
اشرت عالقة قوية تتسـ باالنفتاح بشكؿ يضمف تحقيؽ الخصوصية لكؿ منيما مف خالؿ مجموعة المعالجات المعتمدة 
الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ, ولترتبط بيا مجموعة اعتبارات ومعالجات مف شأنيا تحقيؽ ىذا اليدؼ. فالتداخؿ يتحقؽ مف خالؿ 

انيا فضاءات داخمية وخارجية تحقؽ نفس درجة االنتمائية, اما االستمرارية فتتـ مف  توفير فضاءات مشتركة تصمـ عمى
خالؿ ايجاد اجزاء رابطة وتكوينات مستمرة تعمؿ عمى خمؽ العالقة بينيما اما الشفافية فتتمثؿ بالتأكيد عمى تصميـ ومعالجة 

 مؼ تصميميا بأختالؼ المشروع نفسو. المفاصؿ بيف الداخؿ والخارج اضافة لوجود العناصر الرابطة والتي يخت
يتـ تصميميا  (mass)تتمثؿ خصوصية العمارة الخضراء في التفكير بالنبات كونو يمثؿ كتمة  -: الكتمة والنبات - ػج

وتنفيذىا بشكؿ يضمف وجود عالقة رابطة مع الكتؿ البنائية وبما يحقؽ ربطا واضحا بيف اجزاء المبنى )الطوابؽ والمستويات 
يتـ تصميـ مساحة الكتمة النباتية بشكؿ مواز  وبناءا عميو, [ p.85 ,7 ]ددة( اضافة لربط المبنى مع محيطة الخارجي. المتع

لتصميـ مساحة الكتؿ البنائية وبنسبة تكاد في بعض المشاريع تكوف مساوية ليا وقد تتجاوزىا بنسب اكبر في مشاريع اخرى 
, يصب ذلؾ في تحقيؽ التوازف البيئي وبعدة مستويات, فنظرا لوجود النباتات [ p.74 ,8 ]ووفقا لخصوصية الموقع والمبنى 

بشكؿ كبير فيو يعمؿ عمى توفير نظاـ تيوية جيد جدا دوف الحاجة الي نظاـ آخر, اضافة لدورىا في  تحسيف نوعية اليواء 
يد الكربوف, كما وانيا تعمؿ كمنظـ المار مف خالليا قبؿ دخولو المبنى مما يزيد مف نسبة األوكسجيف ويقمؿ ثاني اوكس

لدرجات الحرارة وبشكؿ طبيعي مف الطوابؽ االرضية وصوال لمعميا سيما اذا ما تـ استخداـ نباتات ذات درجات تحمؿ مختمفة 
 . [ p.56 ,3 ]لمحرارة وحسب الطوابؽ 

المساحة المحتمة لمكتمة البنائية  تـ تصميـ مساحة الكتمة الخضراء بشكؿ يعادؿ (Nara Tokyo tower)في مشروع         
مف خالؿ توقيعيا في فراغات بشكؿ شقوؽ طولية عمى مستوى المخططات تخترؽ الكتمة البنائية وبنسب متقاربة بشكؿ 
يصبح مف الصعوبة التمييز بيف الفراغ والكتمة بوضوح, وبأستخداـ النباتات الموجودة في الشرفات تـ معالجة التوجيو 

المخططات العمودية وليس االفقية وذلؾ بأستخداـ مبدأ تدوير الطوابؽ لموصوؿ  الصحيح مف خالؿ
(, اف مبدأ تدوير الطوابؽ وانحراؼ توقيع الكتؿ اضافة الىميتة في 4)شكؿ [ p.78 ,7 ]لمتوجيو االنسب. 

راء تحقيؽ التوجيو األمثؿ فيو يعمؿ عمى زيادة المساحات المكشوفة والتي يتـ تحويميا الى مساحات خض
يتـ معالجتيا وبما يضمف زيادة الكتمة الخضراء مف خالؿ تخضير السطوح وانسجة البمكونات حيث تحوؿ 

اف ذلؾ يؤدي لخمؽ مناخ خاص بكؿ طابؽ مف طوابؽ المبنى وفقا  ,[ 11 ]الى اسطح خضراء. 
 .[ p.146 ,3 ] لخصوصيتو واعتمادا عمى قدرة الفضاءات الخارجية العمودية الخضراء عمى تحقيؽ ذلؾ.

 -اف مثؿ ىذه المعالجات تحقؽ حالة مف التوازف بيف الكتؿ البنائية الضخمة بتفاصيميا المختمفة )زجاج
كونكريت( والكتؿ النباتية دعا ذلؾ بعض الطروحات العتبارىا استراتيجيات خمؽ التوازف بيف  -معادف

 .[3, p.145] ,[p.55 ,2]الكتمة والنبات 
 عالجات والتفاصيؿ المستخدمة والتي تضمف تحقيؽ العالقة بيف كتمة اف مجموعة الم         

وكتمة النبات تقود بالتالي بظيور مايسمى بالواجية العضوية, فنظرا لمترابط الكبير بيف الكتمتيف تظير البناية كأنيا  البناء
. اف استخداـ [ p.144 ,12 ]كائف عضوي حي يتعرض لمعوامؿ الطبيعية ويتكيؼ معيا كأي شيء طبيعي في البيئة, 

الحدائؽ المعمقة والعمودية والسطوح الخضراء تعمؿ عمى ربط الكتؿ البنائية مع النباتية وبشكؿ يعزز مف الواجية العضوية 
, حيث تـ ومف خالؿ المسطحات الخضراء المولبية ربط الطوابؽ مع (Menara mesiniaga)لممبنى كما في مشروع 

حات خضراء مائمة ومنحدرة في االدوار السفمية لربط الطبيعة باالدوار العموية وذلؾ تمثؿ بعضيا, اضافة الستخداـ مسط
كما وتتجسد ىذه الحالة في مشروع  ,[5شكؿ ],[13]حال جديدا النقطاع االدوار العميا في االبنية ذات االرتفاعات العالية, 

(Edit tower) حيث  والمنحدرات الخضراءحات الخضراء العريضة االجزاء العميا بالسفمى مف خالؿ المسط حيث تـ ربط

Nara Tokyo tower [7, p.78] 

 (4) شكل 
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ىذه المسطحات عمى تقريب المساحات االجمالية لممبنى )الكتؿ خضراء والكتؿ البنائية( مف بعضيا وبما يعزز عالقة تعمؿ 
مارة الخضراء وبناءا عمى ماتقدـ ونظرا لطبيعة العالقة المتداخمة بيف الكتمة والنبات في الع, [ p.114 ,7 ]الكتؿ بالنبات. 

والتي تنعكس عمى الواجيات لتكوف واجية عضوية يتداخؿ فييا النبات والبناء بشكؿ غير تقميدي مف خالؿ مجموعة 
معالجات واجراءات تعزز ىذه العالقة يعتبر النبات المتحكـ االىـ فييا والقادر عمى احداث نظرة جديدة 

  لمكتؿ والعالقات الرابطة بينيا.
 -:البصريألتموث  3-1-1-2

 لممبنى ىدفا مزدوجا فيعمؿ عمى تحسيف البيئة  ((Green design))يحقؽ التصميـ االخضر       
لممبنى تارة ولمسياؽ المحيط بالمبنى تارة اخرى, فالتفكير بالفضاءات الخارجية الخضراء  البصرية

اة جمالية بحد ذاتيا يختمؼ العمودية الخاصة بالمبنى تعتبر بمثابة المحسنات البصرية المعمارية فيي اد
 تصميميا واشكاليا وارتفاعيا وفقا لمتصميـ, كما وانيا قادرة عمى تحويؿ السطوح المممة والرتيبة الى 

 معمـ جمالي حي مف خالؿ تحسيف وضعيتيا اوال, بالتالي تطوير الواجيات مف خالؿ التعامؿ غير

وتعتبر حدائؽ االسطح بمختمؼ مستوياتيا حال جديدا لمشكمة انقطاع ,كما  [ p.145,146 ,3 ]التقميدي مع الداخؿ والخارج  
المنظر لألدوار العميا في ابنية ناطحات السحاب واالبنية المرتفعة فيي تعالج مشكمة غياب المظير الجمالي لممبنى الميـ 

عادة توازف البيئة البصرية لممبنى, بذلؾ فقد أصبح باإلمكاف اال ستعاضة عف حدائؽ المستويات في تحقيؽ جودة الحياة وا 
 (Nara Tokyo tower)االرضية بيذا النوع مف الحدائؽ في ظؿ غياب المساحات الكبيرة مف االراضي, يعتبر مشروع 

مثاال عمى توظيؼ النباتات بأسموب يضمف تحقيؽ استمرار المظير الجمالي مع استمرار الواجية مف االدوار السفمى الى 
المزج بيف الكتمة والفراغ وبنسب متقاربة بحيث اليمكف تحديد الفراغ والكتمة وبشكؿ واضح, فالفراغ  العميا, تـ ذلؾ مف خالؿ

 ,Triple)يخترؽ الكتمة بشكؿ شقوؽ طولية ليتـ تخضيرىا باستخداـ نباتات مزروعة ضمف مساحات وارتفاعات مختمفة 

double) اعات وبما يحقؽ واجية عضوية حية. مما يتيح زراعة أنواع نباتات مختمفة دوف التقيد باالرتف[ 7, p.225 ] اف ,
إحاطة المبنى في مستوياتو المختمفة )واجيات, سطوح, الداخؿ والخارج( بالمسطحات الخضراء وجعميا مستمرة عمى امتداد 

بدء  الكتمة لتصبح مساحة المشيد مساوية لمساحة األخضر أف لـ يكف في بعض االحياف اكبر وعكس ما كاف سائد سابقا
يحتـ نوعا مغايرا مف التفكير في استخداـ الكتمة النباتية ويفرض نوعا محددا مف التفكير فييا بالتالي تنفيذىا محققا نواحي 

ليتـ  (mass)بصرية مؤثرة ووفقا لخصوصية العمارة الخضراء, فالمستوى الفكري آنذاؾ بات يحتـ التعامؿ مع النبات ككتمة 
ية التصميـ وليس مجرد معالجات بسيطة مف ىنا أصبحت ىذه الخصائص ضمف تصميميا وتنفيذىا حسب خصوص

 المستوييف الفكري والتطبيقي لمعمارة الخضراء تمثؿ حال لمشكمة التموث البصري في العمارة عموما.
 -: الضوضاء 3-1-1-3

 اف التفكير بتوفير اماكف تتمتع بالخصوصية العالية وتحقيؽ اكبر قدر ممكف مف     
 ؿ عف ضوضاء المحيط الخارجي يعتبر مف اولويات العمارة الخضراء يتجسد ذلؾالعز 
 مف خالؿ توفير فضاءات معزولة يتـ توقيعيا في االغمب ضمف المستويات العميا في 
فيو يمثؿ عازال صوتيا  (Green roof)سطح المبنى تنفذ بأسموب السقؼ االخضر  

                                                 , [ p.128 ,2 ] اء والمشاكؿ الصوتيةممتازا خاصة لممواقع التي تكثر فييا الضوض

مثاال واضحا حيث انو استطاع توفير مساحات  (Ambasz)في الياباف لممعماري  (International Hall)ويعتبرمشروع 
فيذ الواجية الجنوبية بشكؿ مجموعة فوكاكا الحضرية المزدحمة حيث اف تن ىدوء في المشروع الذي يقع في قمب مدينة

يا لتكوف بمثابة تضاريس مميزة لممدينة, كما واف توفيرىا تنوعا قحدائؽ مدرجة مبنية عمى مصاطب كبيرة وبما يمكف مف تسم
تاع والتأمؿ واالستم لالسترخاءنوع مف النباتات يتـ تغذيتيا بأنابيب التنقيط موفرة مساحات  76تشمؿ اكثر مف ل انباتيا كبير 

Menara mesiniaga [13] 

 (5)شكل 

International Hall[4] 
 (6)شكل 
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مف طوابؽ  ؽـ توفير مجموعة حدائؽ خاصة لكؿ طابقد تف (6)شكؿ واخفاء الضوضاء المحيطة بالمدينة.بصوت الشالالت 
كما ويعمؿ   .األرضية الطوابؽ فيتنفيذىا لتكوف بمثابة الحديقة تـ طابؽ مف خالؿ الشرفات التي  15المبنى والمؤلؼ مف 

. اف [ p.102 ,5 ] المموثات الجوية ليساىـ بذلؾ في الحد مف الضوضاءالسقؼ االخضر عمى امتصاص جسيمات التموث و 
ة في عحدائؽ االسطح تعمؿ كعوازؿ طبيعية لعزؿ الضوضاء وتوفير الخصوصية كما واف النباتات والحدائؽ المزرو 

تعتبر مف اىـ  , بذلؾ فأف التفكير بتوفير مساحات اليدوء والحد مف الضوضاء[p.102 ,6 ] البمكونات تبعث عمى اليدوء
الجوانب التي تعاممت معيا العمارة الخضراء ضمف االعتبار البيئي ليتـ تنفيذة مف خالؿ حدائؽ االسطح سواء كاف بمستوى 
واحد او عدة مستويات حسب خصوصية المبنى, اضافة لتوفير الحدائؽ الخاصة لكؿ طابؽ مف خالؿ الشرفات, اضافة 

الميـ في عممية سقي وماتحققو مف استرخاء لمنفس البشرية, فيي اضافة لجانبيا الوظيفي ألمكانية التالعب بتأثيرات المياه 
المزروعات ممكف توظيفيا بما يحقؽ الشعور بالصفاء الذىني والنفسي نظرا لما يبعثو صوت الماء المنبعث مف الشالالت او 

 [4] وحسب خصوصية التصميـ. او األحواضالنافورات 
 -: ر البيئي في التيارات ضمن الحقب المختمفةخصوصية االعتبا 3-1-2

ة الرابطة بينيما تضمنت بنائيفالعناصر ال ,اف االعتبار البيئي بمفيومو العاـ يبحث في العالقة بيف الداخؿ والخارج     
التيارات ىذا وسيتـ التركيز عمى مجموعة . تضاد(معالجات خاصة حققت عالقات متعددة منيا )استمرارية, تداخؿ, انسياب, 

المعمارية التي تعاممت مع الخارج ضمف عالقات )استمرارية, تداخؿ, شفافية( ولكف ضمف اساليب مختمفة جاءت محققة 
  .لميدؼ الخاص لكؿ مرحمة او تيار مف التيارات

 -:فترة قبل الحرب العالمية االولى 3-1-2-1

 ,ةتعددم اتمع البيئة المحيطة قد تجسد في نتاج وشائج قويةاف المبدأ الفكري الخاص في اف تكوف التصاميـ المبتدعة ذات 
حيث بات التداخؿ والتمازج بيف الفضاء الداخمي والبيئة الخارجية واضحا في مجموعة الدور السكنية المصممة في وسط 

 لرايت  (Prairie houses) ػالواليات االمريكية والتي سميت ب
 [ 14, p.97 ] ,ات الواسعة الزجاجية التي عززت مف استمرارية التكويف فتحف خالؿ الحيث اف العالقات المستمرة تحققت م

في  يتفي حيف اف توفير فضاءات مشتركة بيف الداخؿ والخارج, تعد معالجة اخرى اعتمدىا را ,الداخمي مع الخارجي
الموقعة حيث لجأ الى توظيؼ الشرفات العريضة   [14, p.18] .(Robie house)تصميمة لدار سكنية لعائمة روبي 

ا عالقات مة الخارجية, وىكذا فالداخؿ والخارج ضمف ىذا التيار تربطييئبجانب الغرؼ في ميمة وصؿ الفضاء الداخمي بالب
بالجدراف الخارجية والتي تـ تزويدىا بفتحات واسعة رة( مرة مف خالؿ التعامؿ مع العناصر البنائية المتمثمة م)متداخمة, مست

ؿ كفضاءات رابطة بيف الداخؿ والخارج متمثمة بالشرفات, واخرى مف خالؿ التعامؿ مع النبات او عبر اضافة تكوينات تعم
 انو جزء مكمؿ لممشيد البصري. ىعم
  -:فترة مابعد الحرب 3-1-2-2

 -: (Fanctionalism) الوظيفيةتيار  ( أ
اف غالبية المفاىيـ المتعمقة بيذا التيار ومنيا )مفيـو الواجية الحرة, النوافذ الشريطية, 

فالمخطط الحر  المخطط الحر( تبحث بشكؿ او بآخر في العالقة بيف الداخؿ والخارج.
 في عالقة فضاء الغرفة الرئيسية في الطابؽ  ومايتضمنة مف فكرة الفضاء المنساب قد تجسد

الدغاـ والتوحد مف االوؿ لفيال سافوي لممعماري )لي كوربوزيو( مع الشرفات المفتوحة الواقعة بجوارىا والتي تعزز االنطباع با
التداخؿ( مجسدة ضمف  االستمرارية/ اف عالقات )التوحد/ ,[p.55 ,15] [7 شكؿ]. خالؿ الجدار الزجاجي الفاصؿ بينيما

تكوينية ومعالجات مفصمية معالجات عبر ىذا التيار عمى مستوى المبنى المنفرد الذي يكوف في اتصاؿ جزئي مع المحيط 
 مع السياؽ موفرا بيئة داخمية ذات خصوصية وعزؿ.صؿ تاخرى جعمت المبنى جزء م

 [p.55 ,15] فيال سافوي

 (7)شكل 
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 -: (Neoplastitizm)ار المدائنية الجديدة يت ( ب
مع المبنى وكأنة حجـ واحد تضمف مجموعة اساليب محققة ذلؾ منيا,  مؿمف مفاىيـ متمثمة في التعا واف ىذا التيار وماحمم
 تحات محفورة تصؿ الفضاء عناصر وفلتتفكؾ وتنقسـ  منفصمة أسطح كأنياالتعامؿ مع الجدراف 

 وتعد )فيال شرويدر( لمعمارغيربيت فاف ريتفيمد ,[ p.90-91 ,16 ] الداخمي مع العالـ الخارجي
 فالسطوح او االجزاءاليتعامؿ معيا بشكؿ متجزأ,  ,[8 شكؿ]عمى ذلؾ  في اوترخت بيولندا مثاال 

 , حيث تتقاطع ىا في كامؿ البناءاذ اشار ثيودرو باروف الى عدـ االرتباط البصري لألجزاءبمفرد
 وما يتيحة ىذا التداخؿ مف الشعور بالتكامؿ االجزاء او يتداخؿ بعضيا مع البعض االخر 

 [ p.94 ,16 ] والخارج. البصري والوحدة الواحدة بيف الداخؿ

 -: التيار العضوي( ـج
, بأف )الشكؿ يتبع المضموف( ,يفيظاقؼ التيار الو اف المبدأ العاـ ليذا التيار )مف الداخؿ نحو الخارج( اليتعارض مع مو 
صوغ التكوينات التصميمية ذات االحياز المنفتحة  فالمنطؽ الوظيفي ىنا وىناؾ يعتبر بمنزلة العامؿ االساسي الرئيسي في

خمؽ ـ المغمؽ اضحى بالنسبة لنا ))كفف الموتى((... واليوجد ضرر مف صاذ ورد عف رايت )اف الحيز االعمى الخارج. 
حركة, كي يمكننا ان نتكيف مع شكل الحياة الجديد وايقاعها فضاء جديد ينضوي عمى و شكؿ جديد لمنظومة الفضاء, 

 .[ p.138 ,16 ] ,المتسم بالتطور والتغير السريعين(
 ات الفضاء الداخمي لمعمارة العضوية تجسدت في مىذه الحركة التي تعد سمة مف س

 تمت مف خالؿ استخداـ فتحات الغرؼ الواسعة وانفتاحيا اذ عالقة ىذا الفضاء بالخارج, 
 البيئة الخارجية.عمى الشرفات المحيطة بالمبنى االساسي, وىذه الشرفات ترتبط مع 

 الترابط العضوي بيف الكتمة  دسجكما اف سحب النبات الى داخؿ مخططات الموقع  
 , انبات1938عاـ والمحيط, اذ نجد في مجمع مقر وسكف رايت الخاص في اريزونا 

 [ p.144 ,16 ]مجاميع شجيرات الصبار والنباتات الصحراوية االخرى التي ادخمت بصورة عضوية في تخطيطات الموقع  
عالقة الداخؿ بالخارج شمؿ مجموعة معالجات, منيا اختص بصياغة التكوينات الشكمية المتعمقة بالمنشأ  أف .[9 شكؿ]

ى الشرفات الخارجية الممتدة الغارقة في الخضرة, واالخرى شممت معالجات تتعمؽ متضمنة انفتاح الفضاء الداخمي عم
مسطحات خضراء, اال اف ىنالؾ مفيـو  ضمفذي ادخؿ بصورة عضوية داخؿ المخططات بأسموب التعامؿ مع النبات ال

ارلس كوريا( خصوصا في وتمتمؾ نتاجات )ج ,آخر مرتبط بالعالقة بيف الداخؿ والخارج مفاده بأف )الشكؿ يتبع المناخ(
وىو تسقيفة افقية  (Chahatri)الكثير مف المعالجات لتغطية ىذا الجانب منيا أستخداـ عنصر  عمارة شبو القارة اليندية

كما ونجد الشرفات المحيطة بالمخطط والفتحات الكثيرة المتنوعة الموقع التي تسمح بمرور تحمي المنشأ الواقع اسفميا. 
في صياغة  أساسيةأف ىذه المعالجات عالوة عف معالجات اخرى تظؿ بمجموعيا مفردات  ,ليوائيةوتسييؿ التيارات ا

 خمؽ منظومات تكوف كفيمة لتغطية احتياجاتتاف  ياذاتيا ومف خالؿ شكم اينبغي عمييالتي التكوينات المعمارية 
المنشأ بالمحيط, تمؾ العالقة التي يجب اف تكوف عمية عالقة  ما وبأختصاريمخص  ذلؾاف .[ p.244 ,16 ] المستعمؿ 

تعمؿ كمنظومات ذاتية تغطي احتياجات المستعمؿ وتكوف كفيمة لحفظ  إذ وطبيعتوة المبنى نيتفرض معالجات شكمية تمس ب
 اعادة التوازف في العالقة بيف الداخؿ والخارج. أالطاقة ضمف مبد

 -استمرارية االعتبار البيئي في العمارة : 3-3
طبيقي لمعمارة مناقشة الطروحات واالدبيات واالمثمة المشابية االستمرارية ضمف المستوييف الفكري والت يتضح مف خالؿ

الخضراء وبقية التيارات ضمف الحقب المختمفة مف خالؿ نظرتيا لعالقة الداخؿ والخارج وبما يحقؽ الشفافية واالستمرارية 
والتداخؿ, حيث تمثؿ ذلؾ بتحقيؽ التداخؿ بيف الداخؿ والخارج في نتاجات الفترة ماقبؿ الحرب العالمية األولى, أما التيار 

 [p.94 ,16]ويدر فيال شر

 (8)شكل 

 [p.144 ,16]سكن رايت في اريزونا 

 (9)شكل 
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مى مفيومي التداخؿ واالستمرارية ضمف المستوى الفكري وانعكاسو عمى النتاج, فيما حقؽ تيار المدائنة الوظيفي فقد أكد ع
إضافة إلى التأكيد عمى  (Unity)الجديدة االرتباط البصري بيف األجزاء وبما يحقؽ الوحدة الواحدة لممبنى مع البيئة الخارجية

بدأ عضوية الواجية مف خالؿ معالجات لتكوينات شكمية تتعامؿ مع النبات االستمرارية والتداخؿ, كما واشر التيار العضوي م
 نيا المسطحات الخضراء وبما يعزز التداخؿ بيف الكتمة والنبات.يوكذلؾ تضم

كونيا تحاوؿ اعادة التوازف ضمف المستويات الفكرية لعالقة الداخؿ يتضح مما تقدـ اشتراؾ التيارات ضمف الحقب المختمفة 
قبة حلكتمة والنبات والمبنى والمحيط مع اختالؼ المعالجات ضمف المستويات التصميمية فيما بينيا وصوال لوالخارج وا

تصميمية خاصة  االعمارة الخضراء والتي اكدت عمى عممية اعادة التوازف واعتبارىا استراتيجية قائمة بحد ذاتيا تمتمؾ اساليب
 تدعـ المستوى الفكري.

ضافة لكونيا تمثؿ ظاىرة فيي تمثؿ حال لمشاكؿ التموث البصري الذي تتسـ بو اغمب عمائر ومدف تفردت العمارة الخضراء ا
اليـو مف خالؿ االسموب المميز في التعامؿ مع النبات, كما وانيا مثمت حال لمشكمة الضوضاء بتوفيرىا اماكف معزولة وبما 

  .يحقؽ الخصوصية والعزؿ واليدوء
 

 الباحث( –) المصدر  االعتبار البيئي للعمارة الخضراء ضمن المستويين الفكري والتطبيقي.( يوضح استمرارية 1الجدول )

 

 المستوى التطبيقي المستوى الفكري االعتبار
 شفافية داخؿ وخارج  

 استمرارية
 تداخؿ

 الواجية العضوية كتمة ونبات استراتيجيات اعادة التوازف البيئي
 Element مبنى ومحيط  

Unity 

اسموب  الكتؿ البنائية حؿ لمشكمة التموث البصري 
مع  التعامؿ
 النبات

 واجيات
  سطوح الكتمة والمحيط

  داخؿ وخارج
 الكتمة والفراغ الكتؿ الخضراء

اماكف توفير  الخصوصية حؿ لمشكمة الضوضاء 
 معزولة

 السقؼ
 مستوى الطوابؽ  مجموعة حدائؽ عمى

 شرفات الخضراءال  العزؿ
 شالالت تأثيرات المياه اليدوء

 نافورات
 احواض
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 -االعتبار المكاني في العمارة : 3-2 
 -خصوصية االعتبار المكاني في العمارة الخضراء : 3-2-1

محققو حالو ايجابية  طبيعتوف عبغض النظر  فيوتتسـ العمارة الخضراء باالنسجاـ الكبير ضمف حدود السياؽ الذي تتواجد 
يتمثؿ ذلؾ بالتفكير بطبيعة العالقة بيف المبنى وسياقو فيي تتمحور غالبا في حالتيف تمثؿ االولى توحدا لمكتمة مع  ,واضحة
ة والفضاءات والتكوينات الخارجية المنتمية لمموقع بنائيبحيث تكوف في حالة مف التداخؿ بيف الكتمة ال (Unity)سياقيا 

يتجسد ذلؾ مف خالؿ التداخؿ الواضح بيف المبنى  ,لو آنذاؾ عمى انو موقعا عضويا حيا ينمو ويكبر تدريجيا والسياؽ فينظر
االخضر( وبشكؿ افقي  ؿ)السي ػوبيئتة المحيطة فتبدو الطبيعة وكأنيا تدخؿ المبنى عف طريؽ التدفؽ االخضر او مايسمى ب

يمثؿ مشروع  [ p.45 ,8 ]. وى الفضاءات الداخمية والخارجيةولكافة اجزاء المبنى محققا بيئة خاصة مميزة عمى مست
(Complex community center)  بيئو خضراء مستمرة تندمج فييا الكتؿ والفضاءات الخارجية في وحدة متكاممة محققة

الخضراء فضاءات صديقة لمبيئة اضافة لتعزيز وتقوية الفضاءات الخارجية الحضرية, فالعمارة اصبحت جزءا مف الطبيعة 
آخر داخؿ المدينة محققة بذلؾ اعادة لتعريؼ الفضاء تمثؿ بذلؾ معمما ل

متعددة تناسب وتعددية الخارجي كونو فضاءا رمزيا يضـ فعاليات 
قؽ العمارة حت ,(11)شكؿ [ p.48 ,8 ]  االنسانية لممدينة االحتياجات

المبنى الخضراء ظاىرة انشاء الموقع وليس فقط انشاء بناء اعتيادي جاعمة 
صفة  الحركة واالندماج مع الموقع والذي يكتسب بدوره في حالة مستمرة مف

في عممية تصميـ المبنى  العضوية بفعؿ معالجات ىذه العمارة, يتضح ذلؾ
 مف خالؿ العمؿ عمى ايجاد شكؿ معيف المناظر الطبيعية بحيث يختفي في

 المناظرعمى لحفاظ وبمعالجات خاصة تضمف تحقيؽ ذلؾ, اضافة الى ا

 تصميـ عندما يتسـ الموقع اصال بالعضوية, يتضح ذلؾ فيالطبيعية سيما

 االرض ولد فالبناء تحتؿ فكرة الوادي,الذي يحم في سيئوؿ حيث عمؿ المعماري عمى تنفيذ مشروعو (EWHA)جامعة 

وابؽ منظـ عمى طوؿ مف الرغبة في الحفاظ عمى مساحات خضراء واسعة وسط الحـر الجامعي, فالبناء مكوف مف ستة ط
 باستراتيجياتخصوصية ىذا المبنى في ربط المفاىيـ المعمارية  دسمنحدر مائؿ مقابؿ التضاريس الطبيعية المرتفعة, تتج

وتوفير مساحات خضراء اضافية واالندماج مع الطبية يحقؽ اليوية القوية لممبنى  األرضالعمارة الخضراء, فالبناء تحت 
[p.97-98 5,]. جعؿ سقفو يمثؿ سقفا اخضر واسع وممتد مع الطبيعة المحيطة عمؿ بالمبنى بيذا االسموب وانياءه اف تنفيذ

الية والنفسية معمى استعادة المساحات الخضراء في ىذه المنطقة مف سيؤؿ وما يحققة ذلؾ مف اىمية عمى المستويات الج
 .[11شكؿ] [ p.102 ,5 ] والبيئية محققا مايسمى بأعادة لصنع المكاف

اف مبدأ اعادة صنع المكاف يعتبر مف اىـ المستويات الفكرية لمعمارة الخضراء فيو  
يتعامؿ مع الموقع كونو كائف عضوي  حي مف خالؿ تحقيؽ مبدأ االستمرارية بيف  

 Fukuoka international), يحقؽ مشروع    البناء والفضاءات الخارجية الخضراء

hall)    متميزاً  تبر الواجية الجنوبية  الخضراء امتداداىذا المبدأ بوضوح  حيث تع 
المحيطة بالمشروع اضافة ألستخداـ مبدأ لبناء تحت االرض  لممساحات الخضراء

 قائمة عمى الحديقة الحضرية )حدائؽ لمسيارات يحقؽ ذلؾ اعادة لتعريؼ وجعميا موقفاً 
, كما وعمؿ المصمـ مف [ 4 ] دية مع الحدائؽ االفقية(جدراف الواجية, بناء تحت االرض, استمرارية الحدائؽ القائمة العمو 

والتي  ()بنية النسيج االخضر ػخالؿ ىذا المشروع عمى التأكيد عمى توحد الكتمة مع السياؽ مف خالؿ اعتماد مايسمى ب

Complex community center [ 8, p.48] 
 (01)شكل 

 [,p.97-98 5] (EWHA) جامعة 
 (11)شكل 
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يرتبط مع الداخمية الخضراء كؿ ذلؾ تضمف وجود السطوح الخضراء الداخمية والخارجية والواجيات الخضراء وكذلؾ البيئة 
اف  .انيا تدخؿ اليو بشكؿ واضحو بعضو ليحقؽ البيئة المتميزة عمى مستوى الداخؿ والخارج فالطبيعة محيطة بالمبنى كما 

ة النسيج االخضر فاالوؿ يضمف دخوؿ الطبيعة الى داخؿ نيمايسمى بالسيؿ االخضر يتفؽ وبشكؿ كبير مع ماتحققة ب
ؾ اال اف البنية تعمؿ عمى تحديد ىذه العناصر وابرازىا لموصوؿ الى تحقيؽ المبنى دوف تحديد العناصر الميمة في ذل

 االىداؼ.
بتماشي الكتمة مع السياؽ, فالكتمة آنذاؾ تكوف اما حال لمشاكؿ السياؽ او  بسياقوتتمثؿ الحالة الثانية في عالقة المبنى 

ف الكتمة تمثؿ حال لمشاكؿ السياؽ فيي تعمؿ لتمثيؿ عنصرا رابطا يعمؿ عمى تقوية عناصر السياؽ االخرى ففي حالة كو 
عمى زيادة المساحات الخضراء مف خالؿ تحضير السطوح والبمكونات والواجيات واستخداـ الحدائؽ المعمقة, كما وانيا تعمؿ 

 عمى ربط الطوابؽ مع بعضيا اضافة لربطيا بالمستويات االرضية لتحقيؽ االرتباط مع السياؽ.
صرا رابطا يعمؿ عمى تقوية عناصر السياؽ فيتـ تمثؿ عن في حالةاما 

الخارجي  Formذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى المستويات الشكمية 
 ءاره بما يحقؽ اعمى مستويات االرتباط مع السياؽ واالنتمايلمكتمة واخت

وتنفيذه وفقا لخصوصية العمارة الخضراء. يتجسد ذلؾ في مشروع 
(Aliving Green Mountain Building for Arminia)  حيث تـ

اختيار شكؿ التؿ لتمثؿ كتمة المشروع لغرض تحقيؽ االنتماء المكاني 
ؼ المشروع دنظرا لوجود العديد مف التالؿ عمى مستوى المدينة فكاف ى

 خمؽ ساحة عمرانية متطورة في قمب المناظر الطبيعية فجاء تصميـ 
الثقوب والتي تعمؿ عمى ايصاؿ الضوء واليواء الطبيعييف الى داخؿ المشروع بشكؿ ىضبة كبيرة ومفرغة مف الداخؿ تحيطيا 

تيدؼ  Skinمثؿ معالجات عمى مستوى القشرة يالمشروع بيدؼ خمؽ ظاىرة طبيعية حقيقية, كما واف احاطة المبنى بالثقوب 
عضوي حي ويتنفس, كما وتـ ات في البشرة. اي اف المبنى كائف مىذه القشرة بالبشرة وتضمينيا لمثقوب يقابميا المسا وبيشلت

شكؿ ] [18]اكساء اليضبة بالنباتات الطبيعية تعمؿ عمى امتصاص الحرارة وتمطؼ االجواء محققا مبدأ العمارة الخضراء 
اف العمؿ عمى القشرة الخارجية لممبنى مف خالؿ تضمينيا لفتحات  ,[12

بشكؿ ثقوب توحي بأنيا مساحات بالتالي تضيؼ صفة العضوية لممبنى 
قابمو في بعض الممارسات العمؿ عمى مستوى السقؼ وخمؽ تموجات ت

وانتفاخات لألشارة لفعالية التنفس كما يتضح ذلؾ في مشروع اكاديمية 
وسواء كانت الكتمة حال  ,[13شكؿ [ ]P.58-59 ,5]كاليفورنيا لمعمـو 

لمشاكؿ السياؽ او عنصرا رابط لعناصر السياؽ فيي ونظرا لتصميميا وفقا 
 ة مبادئ العمارة الخضراء فأنيا تعمؿ عمى اعادة صنع المكاف لخصوصي

مف خالؿ تحويؿ المبنى الى كائف عضوي حي اعتمادا عمى المستويات الشكمية اضافة لطبيعة المعالجات مع استخداـ 
 الحدائؽ العمودية والسقفية والسطوح الخضراء.

  مختمفةخصوصية االعتبار المكاني في التيارات ضمن الحقب ال 3-2-2
خارجي( مع الطبيعة المحيطة وقد اف االولوية ليذا االعتبار تتمخض في عالقة المنشأ ككؿ )فضاء داخمي مع شكؿ       
)محاكاة/ تضاد/ ارتباط/ تداخؿ/ استمرارية( اف الوصؼ العاـ لممنشأ ضمف ىذا االعتبار لـ ينفصؿ بػ   ت ىذه العالقةتفم

 التركيزاال اف تفسير الطبيعة الحية لممبنى قد اختمؼ مف تيار الى اخر, ىذا وسيتـ عف كونو قطعة مف الطبيعة الحية. 

(Aliving Green Mountain Building for Arminia)  

 [12شكل [ ]18]

 مشروع اكاديمية كاليفورنيا للعلوم 
[5, P.58-59[ ] 13شكل] 
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في الحية مع اختالؼ االسموب المعتمد عمى اىـ التيارات المعمارية التي اكدت عضوية المنشأ وانو قطعة مف الطبيعة 
 المعالجة وفقا لخصوصية الحقبة.

 -الفترة ماقبؿ الحرب العالمية االولى : 3-2-2-1
السمة الحيوية لممنشأ المعماري نتج عف محاكات صور الطبيعة الحية مف خالؿ استخداـ الحضور المكثؼ مف اف 

( مثاؿ واضح عف Antonio Gaudiويعد انتاج المعماري )انطونيو كاودي  ,[p.34 ,16]المنحنيات واالشكاؿ المتموجة 
بشكؿ صخرة جبمية ضخمة. في حيف جاءت فتحات  ( ذو الستة طوابؽ1911-1916اذ نجد اف مبنى قصر )كازميال ذلؾ. 

 فالمرونة في التعامؿ مع  [14شكؿ]الشبابيؾ قريبة الشبو بفتحات المغارات الجبمية العميقة 
 المادة البنائية المكتشفو آنذاؾ الخرسانة   لممبنى المتأتية عف استخداـ  الصياغة الكتموية
 شكاؿأف محاكاة اال مف الطبيعو الحية.أ وجعمتو قطعة ف تعبيرية المنشم المسمحة عززت

 المرنة كانت السبب الرئيسي في توصيؼ المبنى  الطبيعة مف خالؿ الخطوط المنحنية  
 اال اف نفس التوصيؼ لممنشأ المعماري نتج مف خالؿ معالجات بكونو كائف حي عضوي.

 ـ لمموقعتمس التكويف المعماري تضمنت اسموب خاص في التعامؿ مع السياؽ العا اخرى
 (Robie house)فرانؾ لويدرايت(. اذ نجد في تصميمو لدار سكنية , منيا انتاج المعماري )

ة الممتدة وسقوفو المائمة التي تجعؿ المبنى فسيحسيادة تامة وسيطرة الخطوط االفقية فيو, عالوة عف تأثيرات شرفاتو ال 
وعمية فأف التعامؿ مع  ,[p.39 ,16]ضي ضواحي شيكاغو مميزة الرايذوب وينبسط مع خصوصية وطبيعة االرض السيمة ال

المبنى عمى انة كائف عضوي نتج اما مف خالؿ محاكاة اشكاؿ الطبيعو الحية عبر الخطوط المتموجة او ضمف معالجات 
 تكوينو لمعناصر الرابطة لمكتمة مع السياؽ العاـ وبما يجعميـ ضمف عالقة توحد وتكامؿ.

 -ب :فترة مابعد الحر  3-2-2-2
  Functionalism الوظيفيةتيار  ( أ

مـ ساف الفكر الخاص بيذا التيار والذي يجعؿ مف التنظيـ العقالني لموظيفة الحؿ اآللي النتاج مبنى معبر وجميؿ,       
المرفوع عمى اعمدة مف اجؿ تحرير سطح يأخذ في حسبانة اي عالقة بالموقع والسياؽ بأستثناء المفيـو الخاص بالمبنى 

, اف اعتماد ىذا االسموب عمى [p.48 ,16]المشيد عمييا ذلؾ المبنى واستخداميا كمكاف لممزروعات والنباتات  االرض
استمرارية وتدفؽ مع الطبيعة المحيطة عمى المستوى الطابؽ بالمستوى التطبيقي جعؿ نتاجات ىذا التيار ضمف عالقة تتسـ 

وعمية فالعالقات المستمرة  النباتات في البيئة,رتبطت بأستمرارية مع االرضي فقط. فاالشجار والنباتات لفيال سافوي قد ا
 لمفضاءات الخارجية ضمف مستوى الطابؽ االرضي ستجعؿ مف الموقع يتسـ باالستمرارية والتدفؽ والحرية.

 :Expressionismار التعبيري تيال ( ب
اج المعماري عمى الرغـ مف وجود بوادر ليذا التيار في فترة ماقبؿ الحرب متمثمة بأنت

اال انو نشط بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الرغبة في خمؽ اشكاؿ فنية  كادوي
معبرة تكوف بالضد مف االشكاؿ البسيطة الناتجة عف التيار الوظيفي. اف حضور 

يجاد ربط االحساس الفني لييئة المبنى المعمارية ارتكزت بشكؿ او بآخر في ا
, الذي Eerosarinenنتاج المعماري عمى ذلؾ عضوي مع البيئة المحيطة مثاؿ 

, حيث [15 شكؿ] [p.207 ,16]. 1963عاـ  TWAمبنى شركة طيراف نفذ محطة 
 النتاجالتوظيفات الكثيرة لألشكاؿ المنحنية والممتوية والتي مف شأنيا زيادة تعبيرية 

 [p.34 ,16]قصر كازميال 
 (14)شكل 

 TWA [16, p.207]شركة طيران 
 (01)شكل 
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ترابط معيا. وعميو فالتعبيرية ضمف المستوى عززت مف الربط العضوي لممبنى مع البنية المحيطة وجعمتو في حالة وحدة و  
لمسياؽ الفكري العاـ السائد واساليبيا التطبيقية جعمت المبنى يتسـ بالترابط والتداخؿ مع البيئة المحيطة  كحؿالفكري جاءت 

 وبما يحقؽ الوحدة الواحدة ضمف الموقع ككؿ.
 :(Neoplastitizm)تيار المدائنية الجديدة ( ـج

متصؿ مع محيطو  ليس مغمقا عمى نفسو ولكنو مف الطروحات النظرية ليذا التيارلواحد لممبنى الذي يعد نجد اف الحجـ ا
فحجـ الغرؼ الخاصة لفيال حيط بو. متدة التي تصؿ المبنى بالفضاء المالسطوح الم وىذا االتصاؿ يتـ مف خالؿ سقائؼ

خالؿ تجزئتو الى اسطح لجدراف منفصمة والتي بدورىا  يأخذ حده االدنى مف شرويدر لمعمار ريتفيمد في اوترخت بيولندا
المعالجات الخاصة بالكتمو والمتعمقة ف . وعميو[p.94 ,16]تتفكؾ وتنقسـ لجعؿ الفضاء الداخمي يستمر مع الفضاء الخارجي

جعؿ الكتمة دادات السقوؼ ضمف الطبيعو الحية والتعامؿ مع الجدراف الخارجية عمما انيا سطوح ذات فتحات محفورة تتبأم
ترتبط بأستمرارية مع الطبيعة المحيطة ضمف عالقة توحد تاـ. فالوحدة الواحدة نجدىا في عالقة الكتمة بالسياؽ ضمف جميع 

 المستويات وبما يحقؽ واجية عضوية.
 التيار العضوي :د( 

االعمارة عضوية, نابعة مف  العمارة المعاصرة ماىياف  رايت قوال في اف العالقة مع الطبيعة ضمف ىذا التيار بمورىا
,وفعال في مجموعة نتاجو في فترة مابيف الحربيف الذي اتسـ بالربط المتزايد لممبنى مع [p.138 ,4]الطبيعة ومتكيفة معيا 

بيت الشالؿ خير تجسيد لمتعامؿ مع  ػالطبيعة المحيطة. ويعد )بيت كوفماف( الذي صممة )رايت( والذي دعى الحقا ب
ا كالشجرة في وسط الطبيعة. فالدخوؿ الى البيت كالدخوؿ دو قفالبيت الشجرة ينمو مف موقعو خارج االرض و الطبيعة الحية. 

 جار تحيط بخطوات الدخوؿ الرئيسي.الى الغابة حيث نجد سمسمة مف االش
قد اتسـ باالندماج العضوي المشغوؿ بميارة مينية فائقة وبأتقاف كبير مع المفردات 

قد عزز ىذا الترابط واالندماج مجموعة معالجات منيا, الشرفات البيئية المجاورة. و 
ذات االيقاع المتواتر وكأنيا نابتة مف كتمة المعمقة عموديا فوؽ النيير, فوؽ الشالؿ, 

. وكذلؾ اصرار رايت عمى استخداـ واسع لمحجر [16شكؿ ]الصخور المجاورة 
الجدراف وتغميفيا عمى المستخرج مف االماكف القريبة مف موقع البيت في اكساء 

 . وعميو [p.144 ,16] ايقاع اشكاؿ طبقات صخور االحجار المطمة عمى النير
 فأف عمارة بيت الشالؿ تعبر عف تداخؿ كؼء ونادر بيف الطبيعة وفراغات السكف 

نجدىا  االندماج بيف المنشأ والطبيعة الخاصة محيطة بو بحيث يؤلفاف معا وحدة واحدة متكاممةف
فعممية ادغاـ المنظر الطبيعي المحيط  ,مجمع مقر وسكف رايت الخاص في اريزونا يايضا ف

مع االمتدادات االفقية لكتمة المبنى الرئيسية وكذلؾ استخداـ فتحات الغرؼ الواسعة وانفتاحيا 
عمى الشرفات المحيطة بالمبنى االساسي, وىذه الشرفات ترتبط مع البيئة الخارجية. فضال عف 

اء الجدراف بمواد مأخوذه مف البيئة القريبة. كؿ ذلؾ مف شأنو تعزيز االنطباع بأننا فعالية اكس
اماـ قطعة واحدة مف الطبيعة الحية. اف سمة محاكاة اشكاؿ الطبيعة واالرتباط معيا بعالقات 

اال اننا نجد تحوؿ في التوحد واالستمرارية كانت سمات اعماؿ )رايت( في فترة مابيف الحربيف, 
رايت لمطبيعة الحية في فترة مابعد الحرب,اذ انو في مبنى مختبرات شركة جونسف نظرة 

)عمؿ( ساؽ  ػالشجرة ب )شكؿ( ساؽ ػاستبدؿ ل1951بأعماؿ الشمع والذي نفذ عاـ المتخصصة 
 المبنى عمى شكؿ الشجرة. اف ىذه المحاكاة لموظيفة العضوية لمساؽ تمت مف خالؿ تصميـ

  [p.144 ,16]بيت الشالل 
 (16)شكل 

 [p.197 ,16]مختبرات شركة جونسن 
 (17)شكل 
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و مف نفؽ خرساني يحتوي في داخمو مواضع لمساللـ والمصاعد والمرافؽ الصحية وانابيب , يتألؼ وسط[17 شكؿ]برج  
. اف ىذه [p.197 ,16]ومجاري الخدمات ويمتد مف ىذا النفؽ سقوؼ طوابؽ المبنى بصورة معمقة متجو نحو الخارج. 

  ا.منيالذاكرة عمؿ ساؽ الشجرة واالغصاف المتفرعة  الىالمنظومة االنشائية التي تعيد 
عمارة جارلس كوريا تمتمؾ وشائج كثيرة مع البيئة المحيطة مف خالؿ رسـ مسارات الحركة وجعميا العنصر  كما واف

االساسي في صياغة فضاء التكوينات المعمارية. وىذا االىتماـ بالحركة اليقتصر عمى مفيومية المحصورة داخؿ المبنى, 
ىندو  Hinduويعد معبد  .[p.244 ,16]نظيـ النسيج الكتموي لمجمعاتو.جوىريا في ترتيب وتوانما يتعداه ليضمف باعثا 

بيف الفضاءات المقدمة  Petestrian pathالصرحي مثاؿ عمى ذلؾ, اذ يرى كوريا اف خمؽ حالة االغتساؿ المساري 
الموقع او بالمكاف مف في حيف اف االرتباط ب الواقعة بيف ابنية المزارات واالضرحة تعد الجانب االىـ في تصميـ ىذا المعبد

خالؿ معالجة الكتمة بتقسيميا الى مجموعة خاليا تكسب المنشأ صفة االمتداد الزمني تجسد في مبنى )سانغراىاليا( ىذه 
 تنتشر فيو كائف عضوي قائـ بذاتو.الخاليا عالوة عف تحقيقيا لألرتباط المكاني فأنيا تجعؿ مف المبنى تركيبة حية تنمو و 

 -االعتبار المكاني في العمارة : استمرارية 3-2-3
يتضح مف خالؿ مناقشة االدبيات والطروحات واالمثمة المشابيو االستمرارية ضمف المستوييف الفكري والتطبيقي لمعمارة 
الخضراء وبقية التيارات ضمف الحقب المختمفة مف خالؿ تأكيدىا عمى عضوية العالقة بيف الموقع والمنشأ وبما يؤكد عمى 

الموقع كائف عضوي, او كوف المنشأ كائف عضوي, فمقد اشرت الفترة ما قبؿ الحرب العالمية االولى اف المنشأ كائف اعتبار 
حي عضوي مف خالؿ استخداـ االشكاؿ المتموجة وبما يجعميا قطعة مف الطبيعة الحية كما وانيا اكدت عمى عضوية 

اريتو معيا بأستخداـ الشرفات والتطميعات واستمرارية الخطوط وحيوية الموقع مف خالؿ تداخؿ المنشأ مع الطبيعة واستمر 
ضمف الموقع ككؿ, فيما اكد التيار الوظيفي احتراـ عضوية الموقع مف خالؿ رفع المبنى عمى اعمدة ألجؿ تحرير سطح 

لجديدة كونو االرض, فيما اشر التيار التعبيري كوف المنشأ حي مف خالؿ ايجاد ربط عضوي لممبنى في تيار المدائنية ا
 تعامؿ مع المبنى وكأنة حجـ واحد متصؿ مع السياؽ. 

لقد اكد التيار العضوي اف الموقع كائف حي كما واكد اف المنشأ كائف حي, فالموقع كائف حي مف خالؿ تالشي واستمرارية 
واالندماج مع المنشأ. في حيف المنظر الطبيعي المحيط مع االمتدادات االفقية لكتمة المبنى وبما يجعؿ الموقع يتسـ بالحركة 

تمثؿ المبنى كونو كائف حي عضوي مف خالؿ تقسيمة الى خاليا منتشرة وممتدة اضافة لمحاكاة وظائؼ الطبيعة وعدـ 
 اقتصارىا عمى المحاكاة الشكمية البحتة. 

ي مف ناحية اشرت العمارة الخضراء خصوصية في عمميات )اعادة صنع المكاف( مف خالؿ اعتبار الموقع كائف عضو 
والمبنى كائف عضوي مف ناحية اخرى. فيي تؤكد عمى احتراـ السياؽ اما بتوحد الكتمة مع السياؽ معتمدة مايسمى ببنية 
النسيج االخضر وعمميات اعادة التعريؼ او بتماشي الكتمة مع السياؽ كونيا تمثؿ حال لمشاكمة او تعمؿ عمى تقوية العالقة 

 معو.
 (اعداد الباحث)  عتبار المكاني لمعمارة الخضراء ضمن المستويين الفكري والتطبيقي( استمرارية اال2جدول )

 المستوى التطبيقي المستوى الفكري االعتبار
 سطوح خضراء النسيج االخضربنية  توحد الكتمة مع السياؽ المكاني

 واجيات خضراء 
 بيئة خضراء داخمية

 الحديقة الحضرية اعادة التعريؼ  
 الفضاء الخارجي
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الكتمة حؿ لمشاكؿ  تماشي الكتمة مع السياؽ 
 السياؽ

زيادة 
المساحات 
 الخضراء

 سطوح خضراء
 بمكونات خضراء

 ربط الطوابؽ مع بعضيا
ربط الطوابؽ العميا بالمستويات 

 االرضية
الكتمة تمثؿ تقوية   

 لمعالقة بالسياؽ
 المستوى الشكمي
 صيميةالمعالجات التف

 تداخؿ موقع حي اعادة صنع المكاف 
 استمرارية

 حركة واندماج
 حدائؽ سقؼ مبنى حي

 حدائؽ عمودية
 اشكاؿ عضوية

 

 -االعتبار االجتماعي في العمارة : 3-3
 -خصوصية االعتبار االجتماعي في العمارة الخضراء: 3-3-1

جتماعي عمى تحقيؽ وخمؽ مناخ اجتماعي خاص ومميز مف خالؿ ايجاد يستند فكر العمارة الخضراء ضمف المستوى اال
اساليب تصميمية مبتكرة تضمف توفير فضاءات تفاعؿ ضمف مستويات متعددة ومختمفة بيدؼ تحفيز ىذه العممية وتشجيع 

عممية التفاعؿ حدوثيا. حقؽ فضاء السقؼ في العمارة الخضراء مف خالؿ استغالؿ المساحة التي يوفرىا في التأكيد عمى 
بمبدأ  (menara mesiniaga)مف خالؿ تضمينة مجموعة فعاليات مف شأنيا احداث ىذه العممية, حيث صمـ سقؼ مبنى 

عودة ىذا العنصر الى االرض وانتماءه ليا بالتالي يتـ توقيع لمجموعة فعاليات ووظائؼ مشابيو لما ىو عميو الحاؿ في 
 .[13]سبح وصالو العاب رياضية المستويات االرضية, حيث احتوى عمى م

كما وقد يتـ تنفيذه بأف يصبح سقؼ المبنى بمثابة ممر حركي ديناميكي موفرا بذلؾ فرصا لأللتقاء االيجابي بيف الناس 
او قد يكوف مجرد مساحة خضراء  [p.67 ,8]اضافة لما يوفره مف استمتاع بالمناظر الخارجية الطبيعية لممكاف والمدينة

عمى تعزيز التنوع الحيوي البيولوجي محققة فضاءات التقاء بيف المستخدميف والساكنيف. تتميز المباني اضافية تعمؿ 
المصممة بأسموب العمارة الخضراء عف غيرىا مف االساليب بالزيادة الكبيرة في الفضاءات الخضراء وضمف المستويات 

رفاىية وسعادة لممستخدـ اضافة لتوفير مناخ اجتماعي المختمفة والمتعددة لممبنى, اف ىذه الفضاءات تعمؿ عمى تحقيؽ 
يمارس فييا, لذلؾ فأف مثؿ ىذه الفضاءات بدأت بالتأثير, بالتالي فيي تعمؿ عمى تغيير اساليب التصميـ التقميدية وبما يوفر 

ذلؾ في  بيئة خضراء خاصة بكؿ طابؽ مف الطوابؽ ولكؿ مستوى مف مستوياتو اعتمادا عمى خصوصية التصميـ, يتمثؿ
احتواء المبنى عمى الشرفات الخضراء والحدائؽ المعمقة والعمودية والسقوؼ الخضراء التي اصبحت تمثؿ بيئة التفاعؿ 

 االجتماعي اضافة لتعزيز االتصاؿ بالطبيعو.
الشعة لقد تعاممت العمارة الخضراء بشكؿ مبتكر مع الظؿ بيدؼ زيادة نسبة الفضاءات المظممة وتحقيؽ بيئة محمية مف ا

الشمسية المباشرة وبما يحفز مف عممية المشي وزيادة فرص التفاعؿ االجتماعي, فتـ ذلؾ بأستخداـ عدة معالجات اىميا 
 انحراؼ توقيع الكتؿ في الطوابؽ العميا وبما يوفر كمية ظؿ مناسبة تحتيا, اضافة لتدوير الطوابؽ لتحقيؽ نفس اليدؼ.
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ؤثرا مع الظؿ فالواجية العضوية ذات فتحات وتخمالت لمفراغ )عمى مستوى تعامال م Nara Tokyo Towerحقؽ مشروع 
المخططات والواجيات( وفر كمية كبيرة مف الظؿ لممشروع عزز ذلؾ دوراف الطوابؽ الذي وفر فضاءا مظمال لمحدائؽ 

ء يتـ تحديد مجموعة , ولغرض خمؽ بيئة التفاعؿ االجتماعي في العمارة الخضرا[p.80 ,7]المعمقة بأرتفاع ثالث طوابؽ.
فضاءات تتضمف فعاليات اجتماعية وثقافية لتكوف بمثابة فضاءات رمزية توقع ضمف مستويات مختمفة في المشروع وبما 
يضمف استمرارية التفاعؿ االجتماعي وتقويتو, بالتالي يؤثر ذلؾ في خمؽ مجتمع حيوي وبما يؤثر عمى مجتمع المدينة ككؿ, 

مثاال واضحا عمى ذلؾ, حيث دخوؿ الطبيعة المتمثمة ببيئة الغابة الى  Complex community centerيعتبر مشروع 
داخؿ المشروع واختراقيا الكتمة وبمستويات مختمفة وتوظيفيا بما يحقؽ االتصاؿ المباشر مع المستخدـ محققا تفاعال 

مع الكتؿ بحيث اصبحت العالقة متبادلة اجتماعيا مؤثرا, فمستويات السطوح الخضراء ببيئة التفاعؿ متداخمة بشكؿ كبير 
 .[p.46-48 ,8]بينيا بحيث اصبحت العمارة جزء مف الطبيعة 

 -: في التيارات ضمن الحقب المختمفة االعتبار االجتماعيخصوصية  3-3-2
 .اف تحقيؽ متطمبات الرفاىية واسباب الراحة بالنسبة لشاغمي المبنى تعد الياجس الحقيقي الخاص بيذا االعتبار

 فترة قبؿ الحرب العالمية االولى : 3-2-2-1
نوفو( ت مع اشكالية تصميـ الفضاءات الداخمية تنبع مف تحقيؽ اسباب الراحة بالنسبة لمعماريي تيار )االر  مؿنجد اف التعا

ضمف ىذا  مباشر لفكر الفضاء المنساب الناشط االفاعؿ ضمف ىذه الفترة خاصية االنسياب والتمازج ليذا الفضاء يعد تجسيد
ولتعزيز ىذا المفيـو في الفضاء الداخمي, فقد ابتدع المصمـ مجموعة معالجات منيا خمؽ فضاءا .[p.30-29 ,16]التيار 

مركزيا منسجما ضمف النسيج التكويني لممخطط والذي مف شأنو ابراز الخاصية الوظيفية, ونجد ذلؾ في مخططات )بيوت 
المسكف االخرى التي ترتبط بدورىا مع البيئة الخارجية مرتبط ومتداخؿ مع احياء  بوجود فضاء مركزي تاتسم التيالبراري( 

مف خالؿ النوافذ المفتوحة عمى الشرفات ذات التكوينات المستمرة مع البيئة المحيطة. وىكذا فأف الداخؿ والخارج ضمف ىذه 
الؿ معالجات ارتبط بعضيا باالجزاء الرابطة, الفترة قد ارتبطت بعالقات تتسـ, ب)الشفافية, االستمرارية, التداخؿ( مف خ

 والبعض اآلخر بالتكوينات الخارجية والداخمية.
 -: فترة مابعد الحرب 3-2-2-2
 : Functionalism الوظيفيةتيار   ( أ

اف المعالجات التكوينية الخاصة بيذا التيار نتجت عف اساليب تصميمية تضمنت مجموعة مفاىيـ متعمقة بيذا االعتبار, 
مفيـو السطوح المستوية التي تتيح امكانية استخداـ السقوؼ العميا كشرفات مكشوفة غارقة في الخضرة واالزىار, والتي  منيا

يمكف استخداميا لمراحة واالستجماـ. وتعد فيال سافوي في باريس مثاؿ واضح عف ذلؾ, اذ اف ترتيب مكاف خاص لمتشمس 
ممتو مف شأنو اف تعزز التفاعؿ االجتماعي بيف الساكنيف عالوة عف  بشاشة عريضة ذات شكؿ في سطح الفيال, واحاطتة

وىكذا فأف توظيؼ المسطحات الخضراء المشغولة ضمف مستويات مرتفعة  ,[p.67 ,6]تحقيؽ الراحة واالستجماـ ليـ. 
ف كوف ىذه تطبيقا لمفيـو )السطوح المستوية( مف شأنيا اف تعزز التفاعؿ االجتماعي بيف مستعممي المبنى عالوة ع

 شأنيا اف تبعث الشعور بالراحة واليدوء واالستجماـ.المسطحات ستوفر اماكف معزولة مف 
 Organic التيار العضوي :  ( ب

يعد محور اساسي في نيج التيار اف تحقيؽ الراحة والرفاىية ضمف ىذا التيار ارتبطت بتمبية متطمبات المعيار الجمالي الذي 
, ويعد [p.144 ,16]العضوية تغطي المتطمبات التكنولوجية والفسيولوجية والجمالية(  العضوي, اذ اف )وظائؼ العمارة

بيف يار الجمالي, اذ قد تكوف ىذه الراحة راحة بصرية يتحقؽ عبر االرتباط ع)مفيـو الراحة( مفيـو اساسي في تحقيؽ الم
ممية الربط بيف الكتمة والنبات. كما واف الداخؿ والخارج مف خالؿ تصميـ الفضاءات الخارجية بمناسيب متباينة تسيؿ ع

تخصيص اماكف معزولة لمجموس والراحة ضمف البيئة الخارجية وتزويد ىذه االماكف بالنافورات واحواض المياه مف شأنو اف 
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رابط يحقؽ الرفاىية والتفاعؿ االجتماعي. ونجد ذلؾ في نتاج المعمار )فرانؾ لويدرايت( حيث التكامؿ البصري الناتج عف الت
المتجسدة عبر الترابط واالستمرارية بيف الكتمة وىكذا فأف الراحة البصرية  ,[p.75 ,14] المدروس والوثيؽ بيف الكتمة والنبات

والنبات والمحققة لمتكامؿ البصري تعد احد وسائؿ تحقيؽ المعيار الجمالي في حيف تحقيؽ التفرد في العمؿ التصميمي يعد 
ؽ الراحة البصرية ذلؾ اف التفرد يشبع الجانب الغريزي في االنساف الذي يدعو الى ابراز وسيمة اخرى مف وسائؿ تحقي

 الذات. 
 -استمرارية االعتبار االجتماعي في العمارة : 3-3-3

يتضح مف خالؿ مناقشة الطروحات واالدبيات واالمثمة المشابية االستمرارية ضمف المستوييف الفكري والتطبيقي لمعمارة 
بقية التيارات ضمف الحقب المختمفة بتمحورىا حوؿ توفير فضاءات تفاعؿ اجتماعي او خمؽ بيئة تفاعؿ الخضراء و 

اجتماعي. اذ تمثؿ نتاجات حقبة ما قبؿ الحرب العالمية االولى توفير فضاءات التفاعؿ االجتماعي مف خالؿ الفضاء 
العضوي اىمية ايجاد بيئة تفاعؿ االجتماعي في نتاجاتو اكد التيار فيما المناسب ومايحققة مف اسباب الراحة لممستخدميف, 

 مف خالؿ تعددية المستويات والفضاءات وتداخميا وجعميا بيئة لمتفاعؿ االجتماعي.
لقد اكد تيار العمارة الخضراء عمى اىمية توفير فضاءات التفاعؿ مف خالؿ توظيؼ بيئة السقؼ والممرات الحركية 

ا فضاءات لمتفاعؿ االجتماعي كما واكد عمى اىمية خمؽ بيئة لمتفاعؿ مف خالؿ العمؿ عمى والبالكونات الخضراء واعتبارى
زيادة الظؿ ومايحققة في زيادة عمميات التفاعؿ مف خالؿ انحراؼ الكتؿ وبروزىا ودوراف الطوابؽ اضافة لتوفير فضاءات 

 لمتفاعؿ ضمف المستويات المتعددة والمتداخمة.

 (اعداد الباحث) بار االجتماعي لمعمارة الخضراء ضمن المستويين الفكري والتطبيقي( استمرارية االعت3جدول )

 المستوى التطبيقي المستوى الفكري االعتبار
 السقؼ توفير فضاءات تفاعؿ موب التصميمياالس االجتماعي

 ممرات حركية
 البمكونات الخضراء

 انحراؼ الكتؿ زيادة الظؿ خمؽ بيئة تفاعؿ  
 روز الكتؿب

 دوراف الطوابؽ
فضاءات  توفير

 تفاعؿ
ضمف مستويات 

 متعددة لمطوابؽ
ضمف مستويات 

 متداخمة
 -االستنتاجات : -4

مف خالؿ مناقشة وتحميؿ الطروحات والنتاجات التي تعرض ليا البحث فقد تـ التوصؿ لمجموعة استنتاجات نيائية تتعمؽ 
 مستمرة ضمف المستوييف الفكري والتطبيقي تمثمتبكوف العمارة الخضراء ظاىرة 

بأمتالؾ العمارة الخضراء ثالث اعتبارات تتعمؽ بالجانب)البيئي/المكاني/االجتماعي( والتي تعد الركيزة التي بنيت عمى 
 اساسيا ظاىرة العمارة الخضراء وىي في نفس الوقت متأصمة في الفكر والممارسة المعمارية عبر الزمف. اذ انو
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 ما يتعمؽ باالعتبار البيئي فتمثؿ العمارة الخضراء استراتيجية العادة التوازف ضمف المستويات المتعددة لممبنى في
وبيئتو الخارجية وعالقة الداخؿ بالخارج وعالقة الكتمة بالنبات وتتفؽ جميعيا بأعتبار النبات عنصر رابط يحقؽ ىذه الحالة. 

انيا تمثؿ حال لمشكمة التموث البصري مف خالؿ تحسيف وضعية السطوح المممة  كما وانو تعامؿ مع العمارة الخضراء عمى
. كما وانيا تمثؿ حال لمشكمة الضوضاء مف (mass)والرتيبة وتحويميا لعنصر جمالي بفعؿ التعمؿ مع النبات بكونو كتمة 

 خالؿ توفيرىا فضاءات معزولة تتمتع بالخصوصية العالية.

 ني اكدت العمارة الخضراء عمى عممية اعادة صنع المكاف مف خالؿ التعامؿ مع الموقع فيما يتعمؽ باالعتبار المكا
 كونو كائف حي او التعامؿ مع المبنى كونو كائف حي وما يحقؽ ذلؾ مف توحد لمكتمة مع السياؽ او تماشييا معو.

 ماعي او خمؽ بيئة التفاعؿ فيما يتعمؽ باالعتبار االجتماعي فأنيا تمحورت اما حوؿ توفير فضاءات لمتفاعؿ االجت
 االجتماعي وما ينتج عنو مف خصوصية في التصميـ. 

 -المصادر: -5
 2111المفيـو والتطبيؽ, مجمو عمـ البناء العدد السادس عشر,  العمارة الخضراء بيف -1

2- The HOK guid book to sustainable design, by john Wiley & sons INC, 2008 

3- Sustainable construction green building design and delivery, press 2001 

4- http://www.acros fukuoka prefectural international hall japan.com  

  E.mail:info@ebdaat,sy.com, 9002مجلة ابداعات هىدسية, السىة السابعة, العدد الثاوي,  -5

6- Ecoskyscraber by ken yeang ivor richarde, 2002. 

7- Ecoskyscraber by ken yeang ivor richarde, 2002. 

8- Architecture competition annual, 2008 

9-   http://www.vandusen.com 

10- http://www.chongqing tower.com 

11- http://www.lasshill.com  

12- Ecological architecture acritical history, james steele, 2005 

13- http://www.menara mesiniaga.com  

14- Frank lioyd wright architect, edited by Terence reed, newyork, 1994. 

 .5291العمارة والحركات المعمرية وروادها, شيريه احسان شيرزاد, لمحات مه تاريخ  -55

 .2119مئة عاـ مف عمارة الحداثة, د. خالد السمطاني, مؤسسة المدى لألعالـ والثقافة والفنوف, الطبعة االولى,  -16
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