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  :Abstractملخص البحث 

البحث هى اظهار القيمة البيئية والثقافية واالجتماعية لعمارة المسكن الريفى للمنطقة العربية لحوض البحر االبيض  اهمية

، حيث مفهوم التراث يجمع قيم جمالية ووظيفية ويتميز بالثبات واالستمرارية معا لكونه تسجيال المتوسط كتراث اقليمى

صادقا لثقافة المجتمع ووحدة مالمحه االنسانية والفكرية عبر العصور، وحقيقة مادية فرضت احترامها، حيث ُتعّبر كلمة 

Tradition  .عن جانبين: الجانب الفكرى والجانب المادى 

بالتحديد وهى المساحات المفتوحة التى تربط الداخل بالخارج مساحات   Shade Architectureالظللبحث عمارة تناول ا

تعبيرية ذات مفهوم محلى َتربط المسكن بالبيئة وتعمل على توزيع الظل والنور على المسطحات المعمارية التى تتميز 

بناء صلب او من تعريشات نباتية لينة، حيث المسكن هو النواة باسلوب البحر االبيض المتوسط القاسى، سواء كانت من 

 لممارسة انشطة حيوية عدة.

فى تجاهل التراث المعمارى السكنى العربى الريفى لمنطقة حوض البحر االبيض المتوسط فى بناء  مشكلة البحثتكُمن 

شخصية، واصبحت توصف بكونها عمارة وتصميم مساكننا، حتى اصبحت مساكننا كأنها عمارة بال اوراق هوية او بطاقة 

 قاصرة او غريبة انسياقا مع مسمى العولمة التصميمية، مما ادى الى طمس هوية مجتمعاتنا. 

المنطقة العربية لحوض البحر  ومعانى البناء السكنى المتصل بالتقاليد فى الى محاولة احياء عمارة الظل يهدف البحثو

استنباط معايير معمارية اجتماعية بيئية يساهم فى تصميم  المتوسط وارتباطها الوثيق بالطبيعة المحيطة، ويهدف ايضا الى

 مساكن معاصرة مرتبطة بالتراث.

ان نمط معيشى واحد  ( كعامل اساسى فى التخطيط ، وكيفfamily contractureَتعّرض البحث الى مفهوم )البناء العائلى 

انتج انماط سكنية متعددة، وقّدم ثالث حلول لعالقة المسكن بالطبيعة المحيطة هى عمارة الظل من بنايات دائمة، من خالل 

حيث تمكن البحث من  ومناقشتها النتائج، ثم قام بربط القديم بالحديث بدراسة منشأة معاصرة، ثم تم عرض منهج تحليلى

بيئى( من خالل  -وظيفى  –رية اجتماعية بيئية هدف البحث، وأكدت النتائج على وجود تكامل)اجتماعى استنباط معايير معما

الفكر التصميمى لمسكن حوض البحر االبيض المتوسط العربى الريفى، والذى حقق معايير التوافق واالنفتاح على البيئة 

ديقة(، ويرى البحث ان االنفتاح على الخارج ال يجب الح –الساحة  –المحيطة عن طريق عمارة الظل وعناصرها:)الفناء 

 ان ينحصر فى ثقافات بعينها ولكنه مطلب حقيقى لجميع انحاء العالم.

 :الكلمات المفتاحية

  المنطقة العربية لحوض البحر االبيض المتوسط –المسكن الريفى - التراث المعمارى –البناء العائلى -عمارة الظل 
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Abstract: 

The importance of the research is showing the environmental, cultural and social value of the 

Arab rural Mediterranean Residence as a regional heritage, where the concept of heritage brings 

aesthetic and functional values, and is characterized by persistence and continuity together, as 

it is an honest record of community culture, unity of its human and intellectual features 

throughout the ages, and a Physical fact imposed its acceptance and respect. Where the word 

(Tradition) expresses two aspects: the intellectual aspect and the physical aspect. 

The research presented the (Shade Architecture) specifically, which is open spaces that connect 

the interior to the exterior, an expressive spaces with a local concept linking house to 

environment, It distributes shade and light to the harsh Mediterranean style, Whether it is from 

a solid construction or soft plant arbors, Where the house is the nucleus for practicing several 

vital activities. 

The problem of research lies in ignoring the architectural heritage of the Arab rural 

Mediterranean Residence in building and designing our dwellings, so that our dwellings has 

become as a building without identity papers, and it has become described as a minor or exotic 

architecture, in line with the name of global design, which led to obliterate the identity of our 

society. The research aims to evoke (Shade Architecture) and the meanings of residential 

construction related to the traditions in the Arab Mediterranean area and its closely relation to 

the surrounding nature, and also aims to conclude architectural, environmental, social criteria 

that can contribute to design contemporary residence associated with the heritage.  

The research presented the concept of (family contracture) as a basic factor in planning, and 

showed how one living style produced multiple housing patterns, it presented three solutions 

describes the relationship between dwelling and surrounded nature (Domesticating External 

Area) (Shade architecture) of Permanent Structure through an analytical approach, then it linked 

the old to the modern by studying some contemporary installations, Then the results were 

presented and discussed where the research was able to devise architectural, environmental and 

social criteria, and it confirmed the existence of social, functional, environmental integration 

through the design thought of the Arab rural Mediterranean Residence, through shade 

architecture and its elements: (Patio - Courtyard - garden), it believes that opening to the outside 

should not be confined to specific cultures, but it is a real demand for all world. 

Keywords: 

Shade Architecture - family contracture  – Architectural Heritage - Rural Residence  – The Arab 

region of the Mediterranean basin 

 

 :Introductionمقدمة 

يّتصف بالثبات واالستمرارية معا، ويجمع بين القيم الروحية والجمالية  الذيإن مفهوم التراث هو الرصيد والمخزون المتميز 

والوظيفية، وينطوى مفهوم التراث على بعد شمولى حيث يتجاوز المكان ليكون ملكاً للعالم بأسره بغض النظر عن االقليم 

 (12م، 1996)محمد الذى ينتمى اليه، اذ يعتبر فى حد ذاته قيمة فكرية ونفعية لكل البشر. 

فى اللغة االنجليزية عن انتقال العادات والمعتقدات من جيل الى جيل، فهى كلفظ تعنى الموروث  Traditionوُتعّبر كلمة 

 -بالشكل: او النتاج المادى الذى يخص منطقة بعينها او ثقافة جماعية معينة، ويشمل جانبين اساسيين كما 
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نختار هنا المسكن العربى الريفى لدراسة التراث المعمارى لمنطقة حوض البحر االبيض المتوسط، وبالتحديد عمارة الظل 

Shade Architecture   :ف على كل من وهى المساحات المفتوحة التى تربط الداخل بالخارج، يستوجب ذلك التعرُّ

المتحّفظة والصلة الحميمية بين السكان، حيث تنوعت الهياكل المصدر كعنصر جوهرى، وتقاليد المجتمع لهذه المنطقة 

االنشائية لتلك المساكن ذات المظهر المدهش، والمسكن هو المركز االساسى لممارسة انشطة حيوية عدة وكل الحاالت 

هذا مأوى  المعيشية، مساكن منطقة حوض البحر المتوسط هى مساكن لالقامة الدائمة والمعيشة كانت والزالت حتى يومنا

مئات اآلالف من العائالت من اول البحر المتوسط حتى نهايته رغم كونها على وشك االندثار، انها بنايات محلية تم بناؤها 

فرانك  –بخامات محلية، تلك العمارة التقليدية كانت دوما مصدر الهام لعدد من معمارى العصر الحديث أمثال: لوكوربوازيه 

 حسن فتحى.   –ه ميس فان درو –لويدرايت 

 The Research Problemالبحث مشكلة 

تجاهل التراث المعمارى السكنى العربى الريفى لمنطقة حوض البحر االبيض المتوسط فى بناء وتصميم مساكننا، رغم 

 اهميته البيئية واالجتماعية والثقافية.

 Research Objectiveالبحث هدف 

  الظلاحياء عمارة Shade Architecture البناء السكنى المتصل بالتقاليد فى المنطقة العربية لحوض البحر  ومعاني

 االبيض المتوسط وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة.

  استنباط معايير معمارية بيئية اجتماعية ُتساهم فى تصميم مساكن معاصرة مرتبطة بتراث مساكن اقليم البحر االبيض

 المتوسط العربية.

 Research hypothesesالبحث فروض 

  بيئى( فى المسكن المعاصر بين األصيل والمبتكر. -وظيفى  –امكانية تحقيق تكامل )اجتماعى 

 عمارة الظل ُتقدم لنا العديد من القيم الجمالية والوظيفية والبيئية.

 منهجية البحث  

لعمارة الظل للمسكن الريفى بالمنطقة العربية لحوض  يعتمد البحث على المنهج الوصفى التحليلى للتراث المعمارى االقليمى

 البحر األبيض المتوسط، ومحاولة استنباط معايير ُتساهم فى الحفاظ على العمارة التراثية.

 

 

 

 التراث 

 الجانب الفكرى

 الذكاء االنسانى
 االفكار

 االنسان

 المعتقدات

 التعلم

 الثقافة

 الفهم

 كل ما هو ملموس من التراث

 ادوات

 الجانب المادى

 الذكاء االنسانى
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 Research Limitationsالبحث حدود 

 :وهيتشمل الدراسة مجال واسع من الزمان والمكان 

 تعددت الن الموضوع محل الدراسة ذو ابعاد تاريخية لكونه إرث معمارى حضارى ألحقاب زمنية متسلسلة حدود زمنية :

 من العصور القديمة والوسطى والحديثة.

 تقتصر الدراسة على عمارة الظل بالمساكن الريفية للمنطقة العربية الواقعة فى منطقة حوض البحر االبيض حدود مكانية :

 قة اقليمية. المتوسط بصفتها منط

 أهمية البحث 

إظهار القيمة البيئية والثقافية واالجتماعية لعمارة المسكن الريفى للمنطقة العربية بحوض البحر االبيض المتوسط كتراث 

 اقليمى )عمارة الظل( والحفاظ عليها من االندثار.

 Construction Of Researchالبحث محاور 

 (.family contractureكن )البناء العائلى العائالت عامل اساسى فى تخطيط المسا .1

 أنماط التصميم العمرانى والمعمارى للمسكن. .2

 لمساكن منطقة البحر االبيض المتوسط. Shade Architectureعمارة الظل  .3

 دراسة تحليلية لعمارة الظل للمساكن الريفية فى بعض الدول العربية .4

 رة مرتبطة بمساكن اقليم البحر االبيض المتوسط العربية.معايير معمارية بيئية اجتماعية لتصميم مساكن معاص .5

 المراجع. –التوصيات  –النتائج 

 ( Family Contracture )بناء عائلىالعائالت عامل اساسى فى تخطيط المسكن  -1

 المسكن الريفى: -1-1

البحر المتوسط يعنى العائلة، فعند الكالم عن منطقة البحر المتوسط يجب ان نتكلم عن )العائلة( بالمعنى الواسع، وعن مساحة 

، كلها ُتعد امتداد للمسكن، وعلى خالف الشكل الصارم (136، 2001)فتحى المنزل، وعن ينابيع الماء واالفران وعشش الطيور 

فان تصميم تلك المساكن ُيعطينا تفسير وتصور لترابط فراغاتها بالفراغات الحميمية المتاخمة لها فى الطبيعة، حيث اُتفق 

نها االهل بانه عكس الحضرى، حيث االشكال المتعددة للمسكن وفراغاته الداخلية التى يسك Ruralعلى تعريف الريفى 

ويزرعون ويرعون فيها، ان الفرق بين الريفى والحضرى كبير وواضح فى المجتمعات التقليدية للبحر المتوسط، اما االن 

 (6، 2016)هجيرة نجد ان البيئة الريفية قد تشّربت بمساحات متعطشة للتحضر.  

 البيئة الريفية: -2-1

ية ال تقتصر على سكن اهل البيت فحسب بل تتضمن السكان الذين يعملون لصالح اهل البيت، وتتضمن مساكن البيئة الريف

ايضا االنتاج الزراعى والصناعى لهم، اكثر من كونه بيئة للسكن، تلك العمارة التقليدية التى نحن بصددها ليست واحدة بل 

فرانك  –لعصر الحديث المشهورين أمثال: لوكوربوازيه متنوعة، وكانت دوما حلم ومصدر الهام لعدد كبير من معمارى ا

. ان سكان البحر المتوسط يحبون الحياة المتصلة حياة المجتمع )Maalouf 2002, 12(حسن فتحى.  –ميس فان دروه  –لويدرايت 

يؤكد  Typologiesوالمشاركة، والمساعدة المتبادلة، فالجيرة حاضرة دائما، وسنجد ان تحليل انماط المساكن المعمارية 

عائلية لتشمل الخدم تلك الشخصية بوضوح، حيث المعنى الممتد للعائلة هو الدعم والميراث، واحيانا ما تتسع الروابط ال

  (1477، 2016هجيرة )والموظفين الدائمين او الموسميين لموسم الحصاد او المستأجرين. 

تشكيل الفراغات الداخلية للمسكن وهيئته وحجمه، وتحديد  ( يساهم بقوة فىfamily contractureهذا )البناء العائلى 

(، يعيش سكان البحر المتوسط فى مساكنهم فى عائلة مفردة 1الفراغات بين المساكن وسهولة الحركة والتخطيط )صورة 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

23 

يشون ايضا عادة، والتى يمكن ان تمتد لتشمل االبناء المتزوجين فى نفس المسكن، وكذلك المستأجرين والفالحين الذين يع

وبما ان المسكن هو مساحة المرأة بشكل خاص فان الشارع هو مساحة الرجل  فى نفس المنزل فى الطابق االرضى واالول.

عند سكان البحر المتوسط، الشارع يفرض نفسه على البناء او يتولّد نتيجته، فتتكون من خالله  مساحة من األلفة والحميمية 

 (3، 1995)مصطفى اكتوبر(. 3و2عالقات االجتماعية مثلما هو مساحة للعبور والحركة )صورة بين سكان المنطقة الواحدة وال

        

 

 

 

 

   

 أنماط التصميم العمرانى والمعمارى للمسكن. -2

 الجانب الفكرى والمادى للتراث:   -2-1

)وهى اكبر شبكة متعددة التخصصات فى منطقة البحر المتوسط تهدف الى اعادة التأهيل المستدام  RehabiMedوَتستخدم 

واستعادة التراث والتجديد الحضرى( مصطلح )العمارة اليومية التى على قيد الحياة( للتعبير عن عمارة البحر المتوسط 

الصناعى، وانها شكل من اشكال العمارة التى بنيت بالموارد المحلية التقليدية، لكونها عمارة مأهولة ومحلية لما قبل البناء 

المحلية وبتقنيات ومهارات منشئيها، وهى التعبير االساسى لثقافة المجتمعات المختلفة وعالقتها بالطبيعة والمناظر الطبيعية 

عثرة او مجمعة، وكذلك ان المشهد المتوسطى التقليدى والموئل الريفى يتشّكل فى مجموعات غير متجانسة من بنايات مب

الطابع االنسانى ينعكس على االراضى وهيكلتها وتحسين الموارد، والعالقات االنسانية لدمج جميع قيم االشكال االكثر 

تواضعا للهندسة المعمارية، حيث ترتبط العمارة الريفية فى المقام االول بأنظمة االنتاج الزراعى والحيوانى الى جانب 

، كل هذا لعب دوراً حيوياً فى فهم وبناء البيئة التى َتكّون فيها المسكن الى جانب الواقع االجتماعى التاريخ االجتماعى

يتصدى لفكرة العولمة وتصبح الثروة اإلقليمية  RehabiMedواالقتصادى عبر التاريخ، وفى عالم معولم نجد ان اقتراح 

 .)CASANOVA 2007, 9(لخاصة عناصر أساسية يجب الحفاظ عليها والتنوع الثقافي وطرق الحياة المختلفة والسمات المحلية ا

 المساكن الُمجّمعة والُمبعَثرة:   -2-2

نجد المالمح الجليلة المميزة للفراغات الداخلية المرتبطة بطرق المعيشةةةةةةةة لدول البحر المتوسةةةةةةةط العربية، ونعرض الفكر 

يشةةةةرح العمارة التقليدية فى المنطقة، حيث تم اختيار بديل اقليمى لكل نموذج، بهدف الحصةةةةر الجغرافى  التصةةةةميمى الذى

 Tozeur( تونس قرية 3صورة )
استخدام الطوب فى البناء التقليدى 

 vivid ochre brick االصيل
استخدم فى بناء الحوائط باسلوب 

عمل  رسمى ال تشوبه شائبة فى
االشكال الهندسية الغائرة ويتسم 

 بالتجانس والتقليدية.

( الجزائر قرية 1صورة )
Ghardaia  ضيق الشوارع

وارتفاع الحوائط ُيعطى كمية ظالل 
جيدة مما يساعد على التكيف مع 
درجات الحرارة العالية فى فصل 

المدينة االساسية لالباضية  -الصيف 
الشارع  -م1053تأسست سنة  التى

المشع ذو واجهات مثقبة عن طريق 
االبواب والمعابر القليلة االرتفاع 
 تحمى النساء من فضول الناظرين.

 Ghardaia( الجزائر قرية 2صورة )
الشارع المعروش )شغل التعريشة( 

Trellis work and building  شّكل
الفراغ عن طريق الظل )معمار من الظل( 

 porchفراغ غير منتهى حيث الرواق 
وهو فراغ حيوى ومميز لدول البحر 

ُيوّلد الحميمية والجيرة  1930سط المتو
 ويربط المساكن عبر الشارع.
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للنماذج التوضةةةةةيحية، وكلها تقاليد شةةةةةفوية ترجمت الى موقع، فلم يكن البحر المتوسةةةةةط ابدا جنة مجانية معروضةةةةةة للمتعة 

 (13، 2006)غزال ان اخر. البشرية، لكن ُبنيت المساكن هنا بألم ومعاناة أكبر من اى مك

 . architectural shapes" اى Typologiesُسميت االنماط المعمارية للمسكن بــ"

 % من انماط المسكن ُمنّظمة فى مجموعات سكنية سواء كانت كفر او قرية او بيئة حضرية .80

 .9:  1% مساكن ُمبعثرة، وتوزيع كل منها يتوقف على الكثافة السكانية والديمغرافية، حيث يجب ان تكون النسبة 20

( انماط المسةةةةةكن ُتقام فى السةةةةةهول والتالل والهضةةةةةاب، حيث التربة الصةةةةةالحة للزراعة واالنهار 3/4جزء كبير حوالى )

 ) 2002Maalouf ,36(والماشية وقنوات االتصال والحماية من اللصوص.  

 

  Scattered Housingالمساكن الُمبعثرة  -2-1-1

مع طبيعة محيطة ُمكّملة لها  فى بعض المناطق نرى الشةةةةةكل البنائى الُمبعثر على هيئة شةةةةةبكة صةةةةةلبة من وحدات نسةةةةةجية

وموّزعة بتوازن بين المناطق المزروعة والمسةةةةةةةكونة بشةةةةةةةكل معقد وفق محددات مثل: ملكية االرض، ميراثها، التجمع 

 االجتماعى، كلها ُتحدد بناء االقاليم والمسكن جوار المسكن، مع عدم االكتراث الى علم التشكيل المورفولوجى.

 

 Grouped Housing المساكن الُمجّمعة -2-1-2

هى مساكن ُمجّمعة متجاورة فى أحياء، تحكمها األعراف، وتسيطر بعض العائالت الكبيرة المنتشرة وتهيمن على انشطة 

 )Maalouf 2002, 36(الحياة اليومية.  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boukchouch( المغرب قرية 4صورة )
جداد حيث االرض مساكن مبعثرة لجذور اال

ذات الوديان الناعمة واالفق الكبير المفتوح 
الطبيعة المحيطة تموجات القمح تنتشر فى 

القش هو الحائط والسطح  –الكفر والقرية 
 والمنظر الطبيعى المحيط.

 Aures( الجزائر قرية 5صورة )
المجّمعة ونظام االحياء  المساكن

السكنية حيث تصطف المساكن 
الطبيعة المحيطة متضامنة مع 

المساكن وتتالءم مع البيئة وتتكيف 
معها وتنساب فى المنحدرات والتالل 

والنخيل وتدعم بعضها بعضا 
 وملتصقة مع تشكيل البيئة المحيطة.

 ( المساكن المجّمعة بسيوة6صورة )
حيث المساكن متجانسة ومتراصة 
بانتظام، مستطيلة الشكل من دور 

واول بنيت بتقنيات محلية من  أرضي
 خامة الكرشيف وجزوع النخل.
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 المسكن األساسى والمرّكب والمتعدد الهياكل:   -2-3
 Architecturalهناك ثالث مجاميع من المساكن توجد فى البناء المبعثر، تتواجد حسب درجة تخصص كل منطقة 

Shapes (Typologies) يلى: كما- 

 Basic Houseالمسكن األساسى    -2-3-1

، وهو نمط بسيط Storage Houseاو  Shelter Houseويسمى ايضا 

افقى مستطيل او مربع ذو مسقط  single bayجدا ذو فراغ مفرد 

ى بها كل االنشطة اليومية، نرى فيه الخلط  الشكل، من غرفة واحدة ُتؤدَّ

بين فراغ االنسان والحيوان، انه ذو هدف واحد هو إقامة العائلة 

بمتعلقاتها البسيطة، بينما ُتقام كل االنشطة االنتاجية خارج المسكن، هذا 

فتوحة مع الطبيعة، وهو النوع يدعوا ساكنيه الى العيش فى عالقة م

مكّون من طابق واحد ارضى سطحه ذو منحدر واحد او منحدرين او 

سقف مستقيم او سقف ذو قبوات، واجهته ذات فتحات قليلة، يدل جوهر 

هذا المسكن على نفس الوظيفة والطرق المعيشية السابقة ولكن باشكال 

منه الشكل مختلفة وهو األساس الذى تطورت عنه باقى األنماط، ويوجد 

 المستدير ذو السطح المخروطى المزروع. 

(https://issuu.com/asociacionrehabimed/docs/corpus_eng n.d., 

57) 

 

 

 

 
 استخدام فى تظهر التقنية اتقان – الحيوانات تربية منطقة عن السكان اقامة منطقة فصل قبل Ibouharen-Fahsa بلدة المغرب( 8) صورة

 .ندرته رغم االن حتى قائما   الزال االسلوب هذا ومسطح، مضغوط سقف تحت نسبيا وكبيرة عضوية مساحة فى االشجار من اعمدة

 

 

 

 Ouarsenis( المسكن االساسى بقرية 7صورة )
بالجزائر، عبارة عن غرفة مفردة للمعيشة ذات سطح 
جمالونى تم بناؤه من جذوع االخشاب والطوب وتظهر 

 معيشة الحيوان الى جانب االنسان.

 

 الهيكل االنشائى للمسكن االساسى ( منظور يوضح2شكل )
 (18، 2016)هجيرة 
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 Compact/Complex Houseالمسكن المرّكب    -2-3-2

هو تطور للمسةةةكن السةةةابق، وُيمثل المجموعة االكبر من المسةةةاكن، وهو ذو فراغات داخلية ُمحددة، حيث الفصةةةل التام بين 

ستخدم لممارسة االنشطة واالعمال اليومية االنتاجية، وفى جميع  ّسمة والتى غالبا ما ُت الحيوانات والسكان، كتلة المسكن ُمق

 أرضةةةةيحاالته فانه يتكون من طابق 

وطابق اخر او طابقين والسةةطح الذى 

عادة ما ُيسةةةةةةتخدم لالنتاج، وُيمكن ان 

رى هةةةةذا الةةنةةمةةط مةةبةةعةةثةةرا او فةةى  يةةُ

تجمعات. تخطيط الطابق االرضةةةةةةةى 

لة فى مسةةةةةةةقطه االفقى  قل اسةةةةةةةتطا ا

وأقرب للشكل المربع، رغم ذلك نرى 

مسةةةةةةةاقط أفقية غير منتظمة بسةةةةةةةبب 

القيود الطبوغرافية، مسةةةاحة المسةةةكن 

ر من مسةةةةةةاحة المسةةةةةةكن المرّكب اكب

القاعدى ويتصةةف بالتسةةلسةةل الهرمى 

لألنشطة الخاصة بالفراغات الداخلية، 

تلك األنشةةةةةطة التى ُتحدد المسةةةةةاحات 

واألحجةةام َتعةةددت معةةالجةةات واجهتةةه 

لكنها ليسةةةت ذات تكوين حقيقى، وهو 

ُيعبر عن مفةةةاهيم الوحةةدة والتراكةةب 

حيةةث توليةةد وحةةدة للسةةةةةةةكن ووحةةدة 

ع لةةالنةةتةةةةاج، وهةةو حةةقةةيةةقةةةةة  تةةجةةمةةّ

grouping  لمركبcomplex. 

)Maalouf 2002, 60( 

 
 دار ساحة ذو المسكن 2م225 مساحة على متمركز والثقافى المعمارى االرث بتونس Djerba قرية فى المركب المسكن( 10) صورة

courtyard - وابراج towers (فوقية غرف )وتميزه المسكن زوايا فى موجودة. 

 

 

 

غير  المسقط االفقىبالمغرب )اعلى يسارا(  Ain Lakova( المسكن المركب فى قرية 9صورة )
منتظم ومقسم الى فراغات داخلية ذات انشطة محددة وفصل لمناطق السكن عن مناطق االنتاج 

 والحيوانات.

 )اعلى يمينا( Montoroالمسكن المركب باالردن قرية 

ستتتتتتتتتتتتت             ي  
فتتتتتتت   تتتتتتت  تتتتتتتيتتتتتتت  
  حيو  تتتت ى وف  
 ز  ع         ى
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 Multiple Structure Houseالمسكن المتعدد الهياكل    -2-3-3

متعددة، حيث كل مبنى مخصص لنشاط محدد، عادة ما يكون ذو شكل هرمى صارم متسلسل  هو مسكن مكّون من مبانى

كنوع من التفرد، ورغم الوحدة النابعة عن التجمع البنائى، اال ان هناك  formal hierarchical levelمن مستويات 

فروق دقيقة فى المظهر، يمكن ان يكون هذا النمط اما متدرج او 

ه، حيث ُتبنى الهياكل على خط مستقيم بانتظام منفصل تماما فى هيكل

او فى تخطيط شعاعى صارم او وفق شكل هندسى ذو تخطيط وظيفى 

ُيرى المسكن المرّكب ككتلة، وُيمكن اضافة بنايات أخرى له كفراغات 

إضافية عند الحاجة وفق االنشطة واإلنتاج المطلوب، ويكون كل فراغ 

النبيذ والزيت مثال، والذى داخلى مخصص النتاج محدد مثل إنتاج 

يتطلب حل معمارى محدد لكل نشاط، ويحتاج احيانا الى مزرعة 

 ملحقة واسعة.

  Permanent Structureمساكن حوض البحر المتوسط لالقامة الدائمة    -2-4

مسكن البحر المتوسط يعنى )المكان(، واذا كانت مساكن البحر المتوسط باقية دائمة وظيفياً ومكانياً فان  طوابق المسكن:

، فالبناء الدائم هو light contractureذلك ال يعنى كونها مساكن مصمتة بنائياً، بالعكس نستطيع ان نسميها بنايات خفيفة 

 GFجرد الطوبولوجى يمثل  مساكن ذات طابق ارضى واحد % من ال40اساس مساكن البحر المتوسط، حيث حوالى 

وهناك المساكن المتعددة  GF+1% من المساكن تتألف من طابقين ارضى واول 75معظمها مساحة مفتوحة، وحوالى 

، ومعظمها توجد فى انماط مساكن GF+3او طابق ارضى وثالث طوابق  GF+2الطوابق من طابق ارضى وطابقين 

والتى تتمتع بنسبة  grouped housing، التى تفّضل البنايات الرأسية فى تجمعات سكنية village typologiesالقرى 

امان عالية من السرقة او ظروف الصحراء المحيطة، رغم ذلك تظل المساكن المشيدة من طابق ارضى ذات شخصية 

الطابق االرضى عادة ماتكون ذات مسقط  مميزة، وعليه نجد المساكن الدائمة فى الثالث انماط السابقة، ان المساكن ذات

افقى منتظم الشكل او مستطيل والقليل يكون غير منتظم الشكل، او بسبب اضافة بنايات بفعل الساكن او قوانين االرض 

 رغم ندرتها.   angled constructionالريفية، وهناك المساكن ذات الزواية

)https://issuu.com/asociacionrehabimed/docs/corpus_eng n.d., 42( 

اما بالنسبة لحلول توزيع الفراغات الداخلية فهو ُيعبَّر عنه باسلوبين: مسكن ذو طابق واحد بدائى  توزيع الفراغات الداخلية:

المنتظمة وتبدأ من مساحة مركزية، ومنها ذات  اولى احادى او معقد، واخر ذو طوابق متعددة. ومنها ذات الفراغات الداخلية

، وسواء ذلك المنظور التخطيطى او تلك فهو يدل على تردد محدد فى مجموعات linear organizationالتنظيم الخطى 

محددة ذات حلول هجينة متوالدة. وفى المساحة المركزية نستطيع ان نرى المساكن ذات الفناء الداخلى،  typologiesالنماط 

والمساكن ذات المشربية )المنازل اللبنانية(، والمساكن ذات المعابر  central sofaوكذلك المساكن ذات الكنبة الوسطية 

crossings & pays  د نقطة البداية المركزية من عند التكوين القاعدى  basilica configuration، فغالبا ما ُتحدَّ

حيث المساحة المركزية. التنظيم الخطى احيانا ما ُيحّقق من الداخل واحيانا اخرى من احد االضالع، هذا المحور ُيستخدم 

مباشرة لربط مساحتان خارجيتان هى الشارع والحديقة فى مقابل الواجهة الخلفية وفقا للثقافات المختلفة لمنطقة المتوسط، 

لقرى تميل الى طالقة الحركة وتعدد الوظيفة والتغير المستمر والتخصص الصريح.  فان الفراغات الداخلية فى مساكن ا

)Maalouf 2002, 66( 

 Multiple Structure( المسكن المتعدد الهياكل 11صورة )
House  كريم بمصر للمعمارى حسن فتحى  سيديبمنطقة

 تصميمه مستمد من جذور الماضى. 1900-1989
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ُيعتبر شتاء منطقة البحر المتوسط من ابرد ما يكون، لذلك تستخدم المدفأة للتدفئة ولطهى الطعام، وتصبح المدفأة هنا منطقة 

فى الشتاء او فى الليل، وتوجد منها فى الكثير فى المساكن القاعدية، حيث توجد فتحة بسيطة فى سطح  مركزية للمعيشة

، 2م50% من االنماط ال تتجاوز مساحتها 35المسكن ُتستخدم كمدخنة الخراج عادم المدفأة. فى المساكن المبعثرة نجد ان 

ما فى المساكن المجّمعة فان التوزيع يصبح اكثر اتساقاً فى كل . ا2م 300و  2م 150بينما الثلث االخر تتراوح مساحته بين 

َمت انماط العمارة التقليدية لمنطقة البحر المتوسط  بيئات البحر المتوسط، حيث تم تعديل كل المساحات بتردد لنفس االنماط. قُسِّ

لزراع والتجار والحرفيين ويمثلون الـ ، وطبقة االغلبية وهى فئة ا¼الى طبقات اجتماعية: اولها الطبقة الثرية وتمثل الـ 

، والباقي من الطبقة المتواضعة.االعتبارات االقتصادية هى اهم العوامل لبناء وتصميم تلك المساكن، فالقيد هنا يعتبر  2/3

الى هو توافر الحد االدنى من االمكانيات والميكنة، لدرجة ان الخامات كانت تنقل باستخدام عربات الحيوانات، مما ادى 

ابتكار اساليب بناء تالئم خامة االرض والتصنيع بجوار موقع العمل، التقنيات هنا موروثة بطيئة وغير ممثلة للمجتمع 

 المتمدين، بنظم تنفيذ بسيطة لتحقيق حلول اقتصادية مؤثرة يمكن تكييفها للمتطلبات المحلية. 

 )Behsh 1988, 19(ليلة جًدا.  الغرف عادة طويلة وضيقة وجدرانها الخارجية سميكة مع نوافذ ق

 shade architecture . عمارة الظلّ لمساكن منطقة البحر األبيض المتوسط3

 القيم الوظيفية والبيئية والجمالية لعمارة الظل:   -3-1

رسم الحد الوهمى بين الداخل والخارج وهى: )الفناء  عمارة الظل هى فراغات المساكن الريفية المتشابهة التى ُتساهم فى

(، وهى ايضا المساحات المفتوحة Trellis Gardenالحديقة ذات التعريشة  – Courtyardساحة الدار  – Patioالداخلى 

الجمالونى، ، وهى المشربية والقبة والقبو والسقف المائل Arcadeاو  Porticoاو   Porchالممرالمعروفة باسم الرواق او 

 (.shade architectureكل تلك العناصر المعمارية نسميها )عمارة الظّل 

االنفتاح على الخارج يعتبر مطلب اساسى لمساكن البحر المتوسط تم تحقيقه على مر التاريخ  القيم الوظيفية والبيئية:

بارز ذو فتحات منخلية شبكية خشبية ذات مقطع وبواسطة المناظر الطبيعية للعديد من الثقافات المتعددة، فالمشربية هى حيز 

دائرى بينها مسافات ومنظمة بشكل هندسى زخرفى دقيق بالغ التعقيد، وظيفتها ضبط تدفق الهواء وخفض درجة الحرارة 

والتظليل والتحكم فى الضوء بكسر اشعة الشمس ومنع الزغللة وخفض درجة الحرارة وتنظيم الرطوبة، الى جانب توفير 

ية اما القبة فهى عنصر معمارى يجعل السطح عاكس الشعة الشمس حيث ُتزيد السقوف التى بشكل نصف اسطوانة الخصوص

او نصف كرة من سرعة الهواء المار فوق سطحها المنحنى مما يزيد من فاعلية الرياح فى التبريد، كذلك السقف المائل 

يدا عن الرؤوس، وكذلك زيادة مساحة السقف مما يؤدى الى يؤدى ميوله الى تحريك الهواء الساخن اسفله نحو االعلى بع

. ويعتبر )الفناء والساحة (8، 2017)ابوالسعادات توزيع اشعة الشمس على مساحة اكبر فتقل درجة حرارة الفراغ الداخلى اسفله 

ُتعبِّر عن عمارة الظل للمساكن الريفية بمنطقة البحر المتوسط ذات الطابع الرسمى  والحديقة( هى الثالث اساليب االشهر التى

 Domesticatingُتمثل )ثالث حلول لعالقة المسكن بالبيئة المحيطة  وهيالغنى والمحلى والتى يركز عليها البحث 

External Areaوتصف طرق المعيشة والسكن، (، انها مساحة معيشية تصل المساحات الحبيسة بالخارج والهواء الطلق ،

وكثيراً ما نعريفاتها بشكل مضطرب كمساحات متشابهة دون تمييز ومجردة عن مفهومها الثقافى الصحيح.  نحن هنا بصدد 

 تصميمين

مقفولة حميمية محمية من الخارج تتمثل فى )الفناء الداخلى( وتعّرف على انها  وهيهو المساحة السكنية  التصميم االول: -

ومساحات داخلية، تحميها الحوائط من نظرات المارة، تلك المساحة غالبا ما تكون هى القلب او فى مركز ذو اهمية  مبانى

 لممارسة االنشطة اليومية والحركة. 
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العناصر الخارجية، وهو فى نفس مستوى اهمية الحل االول، وهو ايضا  تحويهو المساحة التى  التصميم الثانى: -

 –ُترى من الخارج )الساحة  permeable exposedر او حد خارجى مفتوحة ومكشوفة مساحات سكنية ذات سو

 ) 2002Maalouf ,42(الحديقة(، وهى هامة لمزاولة انتاج اصحاب البيت سواء كان زراعى او حيوانى. 

مساحة مفتوحة اكثر من كونها تحت سقف مبنى مغلق، فَيكون الحجر والخشب  ُتمثل عمارة الظل العيش فى القيم الجمالية:

بقدر الظل والنور والعبير، فى تلك المساحات تتدفق المساكن نحو الخارج ليصبح هناك استمرارية، كلها مساحات ممتدة 

، انها مساحات تعبيرية ذات وملحقة، ُتماَرس بها االنشطة والحرف والعالقات االجتماعية والمحالت والمطابخ واالفران

مفهوم محلى، تعمل على تنظيم الضوء إلسلوب البناء التقليدى لمساكن البحر المتوسط القاسى، سواء ُنّفَذت من بناء صلب 

. حققت المساكن الريفية لحوض المتوسط Trellised Vineyardاو لين من نباتات مجسمة، وغالبا من تعريشات العنب 

الل، حيث اعُتبرت استثمارا لجماليات عناصر المبنى الشبه مفتوحة، سواء كانت فناء، ساحة،حديقة، جماليات الضوء والظ

مشربية، رواق، قبة، قبو، او تعريشة، فعندما يسقط الضوء عليها تنشأ منطقتين االولى منيرة وتقابل الضوء مباشرة، 

الظل الذى ينشره العنصر على المسطح المجاور  واالخرى داكنة لم يصلها الضوء وتسمى منطقة )الظل الحقيقى(، اما

فيسمى )الظل الخيالى( هذا االخير يطول او يقصر وفق موقع مصدر الضوء، نتج عن ذلك تباين والتزاوج بين السالب 

 (3، 2016)مسعد يوليو مما اكسب المساكن قيم جمالية عالوة على القيم الوظيفية. ، وحدة فى التنوعوالموجب، وتناغم و

 shade architectureعمارة الظل   -3-2

 Houses with Patioالمساكن ذات الفناء    -3-2-1

الفناء الداخلى هو مركز وقلب المنزل، قلب معيشة العائلة، 

مساحة ال يمكن االستغناء عنها، يحكمها انشاء تقليدى، قد 

فى  Arcade، عندما يحوى أروقة يكون أقل او أكثر تعقيداً 

الدور االرضى، تلك االروقة تحدد مركز المساحة، وبها 

تزداد ثراءاً خالقة فراغ عابر زائل بين الداخل والفناء 

الداخلى، تلتف كل الفراغات حول هذا الفناء المركزى، أما 

المدخل فعادة ما يزاح جانبا ليحافظ على الخصوصية، وهو 

جهة. الفناء الداخلى هو الكلمة التى يمكن مدخل واحد فى الوا

فنا بالتحديد فئة المنزل ومكانته الرفيعة وتوزيع  ان ُتعرِّ

للماليين  shelterفراغاته الداخلية، وهو الوقاء والسقيفة 

من سكان البحر المتوسط فى عشرات البيئات، إنه بناء 

معمارى معيشى غنى بالمميزات لكن لالسف مهدرة. ظهر 

و ُنقل كفكر الى جميع حضارات البحر المتوسط منذ الفناء ا

العصور القديمة، وهو مركز المسكن عند الشعوب العربية 

المسلمة مثلما كان فى كل من مصر واتروريا وفينيقيا 

واليونان وروما والتى وّرثت من النماذج الهندية 

االوروربية واثرت على عالم العصور الوسطى الالتينية 

 االسالمى،  والعالم العربى

( نموذجان لمسكن ذو فناء داخلى احدهم فى الجزائر فى 12صورة )
Kasbah كونها  واالخر فى المغرب، يتضح االسلوب التقليدى فى

مساكن عادية ترتفع تجاه السماء، وفى المغرب يسمى هذ النوع من 
 اى ذهابا وايابا. To and Fro Architectureالمعمار فى باسم 
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تاريخ كل من تلك المساكن يختلف ويتعدد عبر العصور خاصة فى العصر االترورى والمساكن اليونانية والعالم الرومانى 

 التعبير عنها بخطط لونية واسعة. والتى تم 

االنتماء  الفناء ال يخفى شيئ فانت تستطيع ان تشعر وانت داخل المسكن ان قطعة من السماء تخصك وحدك فهو يؤكد على

 Mies Van Derللسماء، ويساعد فى خلق مساحة أُنس وطمأنينة. استخدمه الكثير من معمارى القرن العشرين مثل 

Rohe  الداخلى فى المسكن بشكل احترافى مبتكر دمج الفناءالذى 

 Houses with Courtyardالمساكن ذات الساحة    -3-2-2

كل بلدان منطقة البحر المتوسط، أقيمت بكل االشكال والمتغيرات الممكنة، وهى فى بالد المسلمين  هى مساكن موجودة فى

العرب تشبه الى حد كبير المساكن ذات الفناء الداخلى من وجهة النظر المورفولوجية والوظيفية، اال انها توصف بكونها 

واضحة مميزة فى انها ُتعطى لنا حلين رئيسيين: انها مساحة  اكثر فاعلية ونفعية ووظيفية انتاجية، هناك فرق يعطيها شخصية

مصممة ومحددة بواسطة محددات الفراغ الداخلى للمسكن سواء مبانى 

حوائط، او انها مساحة متولّدة من البناء نفسه من خالل سياج اى سور 

fencing د وفق االنشطة ، وفى الحالتين فان النسبة والتناسب ُتحدَّ

زراعية والحيوانية الممارسة بها ووفق االنتاج وآالت االقتصادية وال

) Maaloufالحرث، وكلها عناصر هامة لتحديد مساحة ساحة الدار.  

)58, 2002 

مساحة حيوية، إنها نبع الحياة، حيث االرض والسماء تندمج داخل  هى

المسكن، ومنطقة اقل كثافة من الفناء بسبب قيود االنتاج الزراعى 

والحيوانى بها، وعادة تحدد بسور بدال من المبانى، وبالتالى تعّرف 

 على انها مساحة خارجية محددة وليست مساحة داخلية. 

اخلى ترتبط بالهيكل البنائى فان ساحة الدار ولو ان مساحة الفناء الد

ُتعتبر محصورة جزئيا فى الحديقة، حيث الحديقة والمنزل جنب الى 

 جنب، وكالهما سواء )الحديقة اوالساحة( توجد مستقلة عن المسكن.

ساحة الدار هى تعريف اقل تعقيدا وتحديدا واكثر وضوحا من الفناء 

الداخلى، فبعض العناصر المحددة للساحة وللفناء ُتعزز االختالف 

يكل والعناصر بينهما، حجم ساحة الدار تشوه مقياس كل من جسم اله

الروحية من رؤية وصوت، احيانا ما تكون فى المركز وهنا تكون اكثر 

عرقلة وتعقيد واعاقة للتوازن بين مختلف المساحات واالفراد، يوجد 

سور )ويغيب حائط المبنى المحيط والذى هو سمة اساسية للفناء(، 

كذلك عدد االنشطة )االنتاج والزراعة( واالفراد )االنسان 

ان( التى تعيش ُتنتج بها ايقاعات مختلفة للحياة، معالجة تلك المنطقة تختلف وفق التكوين ووجهة النظر. تطورت والحيو

الساحات لخلق فراغات يسكنها االنسان باستخدام االحجار وفروع الشجر ويزرع فيها الشجر وتزود بنافورة. توّضح الصورة 

تطل نوافذ الغرف عليها لتلطيف درجة الحرارة   quasi patio-type courtyardالمرفقة ساحة مسكن باالردن 

 (2017 ابوالسعادات)ولتهويتها. 

 

 quasi patio-type( ساحة مسكن باالردن ذو 13صورة )
courtyard  هو محاولة واضحة لترويض المساحة الخارجية

 وجعلها اهلية وخصوصية فى هيكل خفيف اكثر بدوية.
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  Houses with Gardenالمساكن ذات الحديقة    -3-2-3

كبيرة الى حد ما، يتم فيها انتاج اهل البيت حيث عبير الزهور المتدفق  وهيالحديقة تقع مباشرة فى مقابل واجهة المسكن، 

دائما وجميع انواع النباتات واشجار الفاكهة الموسمية، الحديقة والمسكن جنبا الى جنب فهى مساحة لخلق الوحدة بين الداخل 

التى ُتحدد ما اذا كانت الحديقة اكثر او  . وفى بالد المسلمين نجد ان الثقافة االسالمية المتحفظة هىdouble unitوالخارج 

اقل حميمية، وُتحدد هل هى مساحة مقيدة بالمأوى ام مساحة نافذة الى الخارج، وسواء ذلك او تلك فانها تؤكد على قيم وظيفية 

ط المناظر ُتحقق الراحة والمتعة والسعادة الى جانب االنتاجية، تتصف الحدائق بتشكيل معمارى مميز يساهم فى اخراج تخطي

الطبيعية الحضرية المحيطة، حيث الضوء والخضرة تخلق الفراغات مع المبانى،غالبا ما تكون الحديقة اكبر من المنزل 

 نفسه، حيث النظام المناخى الحيوى من خضروات ونباتات واعشاب طبية وفاكهة تم زراعتها خصيصا الصحاب المسكن.

للمساحة المغلقة الخاصة ادى الى شعور قوى بالحميمية لتلك المساحات والبنايات  هذا التمثيل االهلى والخط الخارجى المحدد

 التى ُشِكلَت بالظل والنور.

وعلى الرغم من ندرة مياه االمطار فى العديد من المناطق المتناثرة الجافة فان المناظر الطبيعية والحدائق واالشجار والزهور 

الوقت فى منطقة البحر المتوسط منذ العصور القديمة وارتبطت بالمسكن والبناء وااللوان الغزيرة واالريج ُيَحّس طوال 

بطرق متميزة مثل: حدائق بابليون اليونانية وحتى الحدائق المصرية الغزيرة وحدائق روما المتقطعة ذات البهو المعّمد 

Peristyle ساكن البحر المتوسط عادة ما زينت وحتى الحدائق الكبيرة للفيالت الصيفية التركية وشمال افريقيا، فان م

) https://issuu.com/asociacionrehabimed/docs/corpus_engوجّملت االرض قبل الصب الخرسانى بهيئات االلوان واالريج. 

)n.d., 60 

             

 
 

 (Behsh 1988 ،18)( رسم تخطيطى يوضح القيم الوظيفية المميزة لعمارة الظل فى المسكن الريفى العربى  3شكل )

 

 دراسة تحليلية لعمارة الظل للمساكن الريفية فى بعض الدول العربية -4

 (Earth materials)أهم الخامات الطبيعية االقليمية الموجودة بمنطقة حوض البحر االبيض المتوسط العربية    -4-1

 salt stoneحجر الملح  - Volcanic stoneالبركانى الحجر  - sandstoneالحجر الرملى  - limestoneالحجر الجيرى 

 palmجذوع النخل  -وهو خليط التراب والزرع  rammed earthحشا االرض  - mud brickالطوب الطفلى اللبن  -

trucks -  اوراق النخيلpalm tree leaves -  نبات الكرمةvine –  نبات معترشbranches –  مجموعة عيدان القصب

blanket of linked reeds –  ريش الدجاجfeather grass -  خشب الصنوبرPine –  خشب الخروبcarob –  خشب

 .thujaشجر الحياة  – cedarخشب االرز  – olive-treeالزيتون 

 عمارة الظل فى سوريا:   -4-2

اكبر، يتألف المسكن المساكن الريفية السورية صغيرة، بين مساكن ذات غرفتين الى مساكن ذات عدة غرف تسع عائلة 

بشكل اساسى من فناء تحيطه الغرف، يتناسب عدد االفنية طرديا مع الحالة االقتصادية للمالك، وهناك المساكن ذات الساحة 

و ذات الحديقة، بحيث تحيط بها الغرف من جانب واحد او اثنين وباقى الجهات يحيطها سور عال، وكلها اماكن للزرع 

 لف مواد البناء من منطقة الى اخرى.واقامة الحيوانات، وتخت

متاخمة للمنازل 
المحيطة من ثالث 

 جهات

 

ترتيب الغرف حول 
مساحة مركزية 

 مفتوحة

 

مظهر مغلق لتحقيق 
 الخصوصية واالمن

توجيه المدخل غير 
 ظاهر

 
 Vegetationالغطاء النباتي 

 فى منطقة عمارة الظل
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 -هى: انماط رئيسية  4تصنف انماط المساكن الى 

من غرفتين متجاورتين مفتوحتين على فراغ امامى يسمى )مصطبة( تعتبر  أرضيمسكن من طابق  المسكن البسيط: -

الهواء وللنوم، اما خلف المسكن به فراغ مفتوح للحيوانات يسمى  هى القسم الترفيهى للمسكن وتستخدم للضيافة والجلوس فى

)زريبة( ويستخدم للطبخ والتخزين، الفراغان يتصالن من الخارج عبر باب لكل منهما، ُتنبى الحوائط من الحجر واالسقف 

 باوراق النباتات واحيانا الحصى. مغطاةخشبية 

يا مرتبطة عبر ممر مسقوف محمول على اعمدة يسمى )الرواق( مسكن من عدة غرف متجاورة افقالمسكن ذو الرواق:  -

 يمّثل كامل الواجهة االمامية، وهو أحد عناصر عمارة الظل.

مسكن يتكون من جزأين للمعيشة وجزء ثالث يتوسط المسكن ومفتوح على الخارج يسمى )ايوان(  المسكن ذو االيوان: -

ورشة او مخزن او مأوى للحيوانات بالواجهة الشمالية العتدال  وييحيمثل نقطة االتصال بين قسمى المعيشة، يمكن ان 

 حرارته وتظليله وقت النهار، بالتالى يمّثل مأوى ومكان جلوس العائلة بعيدا عن حرارة شمس الصيف.

مساحات مخصصة للحيوانات والدواجن والزراعة  يحويالفناء وهو أحد عناصر عمارة الظل  المسكن ذو الفناء: -

م مسقوفة بقبة تتكرر حول الفناء الداخلى، وعادة ما يبنى من الطين، كلما زادت  4*4حيث الغرف مساحتها  الموسمية،

مساحة المنزل زادت الغرف ومساحة الفناء، يتكون المسكن من اقسام هى: القسم النهارى وقسم غرف النوم والمطبخ وغرف 

سوريا غنية بالخامات الطبيعية التي يمكن تحويلها باستخدام تقنيات بسيطة مثل: الحجر الجيري في  (2017)الفاتح الخدمات.  

الشمال، والحجر المرجاني فى السواحل، والحجر الرملي في الوسط، والحجر البركانى فى الجنوب، والطين في أحواض 

 (2017)غطاس يناير األنهار والجزء الشرقي. 

مبانيها من الطين المخلوط بالتبن والمتوفر بكثرة فى البيئة  سوريا: -نموذج عمارة الظل لمسكن ريفى بقرية الشيخ هالل 

للبيئة الحارة بسبب عزله الحرارى وهو يخزن الحرارة بالنهار ويطلقها بالليل  السورية الريفية، حيث الطين خيار مثالى

الجدران سميكة والنوافذ صغيرة لتحقيق البرودة فى الصيف والتدفئة فى الشتاء، تصميم السقف من القبة االسطوانية ذات 

من الخارج المكان عمل الترميم قاعدة منخفضة مربعة تنتهى بسالسة الى الشكل الدائرى، وتحتوى على درجات حجرية 

المستقبلى، هذا العنصر المعمارى يعبر عن عمارة الظل، فهو حل فريد لمواجهة المناخ لكون القبة اقل امتصاصا للحرارة 

بسبب شكلها الدائرى الذى يؤدى الى عدم انتظام توزيع اشعة الشمس على سطحها فيبقى جزء منها مظلال دوما مما يساعد 

ة الحرارة فى الداخل، يتجمع الهواء الساخن الداخلى اسفلها االعلى ليبقى الهواء البارد اسفل الفراغ الداخلى على خفض درج

 (2019)رحمون 

    
 بناء هيكل السقف ( عمارة الظل بمساكن قرية الشيخ هالل بسوريا، استخدام الطوب الطينى فى البناء واستخدام القبة فى14صورة )

 عمارة الظل فى مصر: -4-3

أقسام: المسكن والخدمة والتخزين والحظيرة، وهناك اختالفات بين القرى في البناء  3يتكون من  المسكن الريفي المصرى

وفي ترتيب المدخل حتى نهاية المسةةةكن الخلفي، أغلب مسةةةاكن الريف ذات مدخل له طاقة شةةةباك صةةةغيرة تسةةةمح بمرور 
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تسمى )المضيفة( تقع بعد المدخل مباشرة الضوء وباب ذو فتحة معمارية كبيرة لمرور الحيوانات، غرفة استقبال الضيوف 

أو جواره، و)المندرة( تتكون من عدة مصةةةاطب من الطوب تشةةةبه األرائك وُتبنى مالصةةةقة للجدران ُتسةةةتخدم للمعيشةةةة او 

قلب  السةةتقبال الضةةيوف، واحيانا تبنى مصةةاطب خارج المنزل كبديل للمضةةيفة، ويوجد )الفناء( او الحوش في الوسةةط ويعد

في وهو األكثر ازدحاًما حيث تمارس فيه اغلب األنشةةةطة من إعداد وطهى الطعام وتربية الدواجن وهو يربط المسةةةكن الري

الغرف، وهناك )القاعة( لمبيت اهل البيت فى الشةةةةتاء، و)السةةةةلم( ضةةةةروري للمسةةةةكن حتى إن لم يكن من طابقين وهو إما 

جر، ويستخدم أسفل السلم للتخزين وفي بعض األحيان يوضع فيه خشبًيا متنقالً أو ثابًتا، وعادة يبني من الطوب اللبن أو الح

الفرن أو المرحاض، الغرف تحيط بالفناء وال يشةةةةةترط وجود أبواب لها، وتسةةةةةتخدم لعدة أنشةةةةةطة خالف النوم مثل تخزين 

خوف  ك إلىالحبوب وتربية األرانب والطيور، أما الحظيرة فتسةةةتخدم لتربية المواشةةةي وتكون في نهاية المنزل، ويرجع ذل

الشارع  الفالح من سرقة اللصوص الذين يقومون بهدم الحوائط لسرقة المواشي، أما السطح فهو من غرفتين مطلتين على

   (2019)يوسف  .يستخدم للتخزين ولتجفيف عيدان الذرة أو بناء عشة الدواجن  

لقرية يتمیز بالمساحة ن ابأعیاص لخاى التقلیدالريفي افالمسكن دي للمالك، لماواالجتماعي ى اتبعا للمستووهناك اختالفاً 

سكان فى االمام، اما مساكن الفالحين ما للماشیة هحدأمدخلین وسعة الوا فى الخلف واالخر لل

  .(10، 1820)احمد حد.  وامدخل ف، ولغرامن ود محدد عدة ومساحه صغیرالبسطاء فهى ذات 

 (38، 1998)عبد النبى يناير ويوجد بالطابق االول غرف المبيت الصيفية وتسمى )مقعد(   

مسكن مرّكب ومرتفع، يقع عند مصب  نمط :مصر –نموذج عمارة الظل لمسكن ريفى برشيد 

مصر ببلدة رشيد، جميع طوابق الزمان بالنيل، المسكن ثرى يمثل الطبقة الغنية وهو ثابت عبر 

او عمارة الظل فى  light contractureالمبنى متصلة حيث نرى هنا البنايات الضوئية 

المشربية التى تقوم بتوزيع وكسر ضوء الشمس المباشر وتحافظ على الخصوصية فى نفس 

لواجهات مع الوقت مع السماح برؤية الخارج وتخلق جو داخلى متميز وتحقق االتزان فى ا

ينتمي التصميم والبناء إلى تقليد طويل كان سائداً في معظم الدول العربية زخرفة الحوائط. 

 )Maalouf 2002, 56(  . قبل أن تستقر مواد البناء المستوردة في أوائل القرن العشرين

       
ومكّعب الشكل ذو لون ابيض حيث الظل والنور من خالل المشربيات،  نمطي( عمارة الظل لمسكن مرّكب 4( وشكل )16( و)15)صورة 

 المسكن ثرى ومبنى من الحجر والخشب.
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 المداخل Medina of Tunisia( تونس، بلدة 18صورة )
تقوم بدور التظليل وتخفيف من حدة  Archwayالمقنطرة 

اشعة الشمس والوقاية فى االيام الممطرة )عمارة الظل( حول 
فناء داخلى هو قلب المسكن وجميع العناصر تلتف حوله 

وتنجذب له ويحوى االنشطة الحيوية ويقوم على االتصال بين 
 الغرف وافراد العائلة.

الفناء  Taghzout, Haut Rit( المغرب، بلدة 22صورة )
الداخلى يخلق سينفونية الظالل والبرودة مع سيطرة الفراغ 

وكلها تفتح الى السماء وفى نفس الوقت تحقق  الداخلى
الخصوصية خالقة مالذ آمن وألفة الى جانب المناخ الداخلى 

 اللطيف.

 

، Tozeur, Djerid( تونس، بلدة 21صورة )
بيت الزعيم، تصميمه موروث مشهور فى منطقة 

م لمساكن 6البحر المتوسط، حيث ارتفاع السقف 
ضمن راحة م( حل غريب لكنه ي3م*2.5ضيقة )

حرارية كبيرة، مع عقود حائطية 
diaphragm segmental arches 
تخلق مساحات داخلية واسعة، والعقد الكبير 

 تهذيب وجمال للفراغ الداخلى. يضفيالممشوق 

 

( نموذج لمسكن اساسى تقليدى ريفى ذو 19صورة )
لعائلة كبيرة فى فلسطين، المسكن  courtyardساحة 

 ذو تخطيط عضوى.

 Ghardaia M’Zab( قرية 17صورة )
يث اللعب المتقن بالظل والنور عن بالجزائر ح

طريق بناء ارفف ثابتة داخل الجدران والتى 
تعطى تأثير مختلف بالتباين بين الظل والنور 

 كل يوم.

 

 

 Beni-Isguen,M’Zab( قرية 20صورة )
بالجزائر، تعكس معمار الواحات للبحر المتوسط 

 حيث التماسك ال يشوبه شائبة
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القليم معايير معمارية بيئية اجتماعية لتصميم مساكن معاصرة مرتبطة بالمساكن الريفية العربية  -

 البحر االبيض المتوسط     

 عمل الباحث(( )1)جدول  

 تحقيقها المعايير

معايير 

 اجتماعية

 عدد افراد العائلة يحدد شكل ومساحة المسكن وعدد فراغاته الداخلية. متطلبات اجتماعية

المستوى 

المادى 

واالجتماع

 ى

مسكن 

 متوسط

  2م95يقترح نموذج )أ( وهو مسكن ذو ساحة مساحته 

غرفة -مطبخ  -حمام  -مدخل  –يتكون من: دور ارضى فقط من )ساحة 

 ساحة مظللة(. -غرفتان نوم -معيشة مفتوحة على مدخل 

مسكن 

 متميز

ودور  أرضييقترح نموذج )ب( وهو مسكن ذو فناء داخلى يتكون من: دور 

 (.الباحث عمل) (5شكل اول.  )

  نوم  -مطبخ  -حمام  - مكون من: )فناء داخلى 2م 230الدور االرضى

 سلم(. -مخزن  –مقعد مفتوح على الفناء الستقبال الضيوف   -ضيوف بحمام 

  غرفة  –مكون من: )غرفة معيشة مطلة على الفناء  2م 145الدور االول

   غرفة نوم ثانوية(.      –نوم رئيسية بحمام 

معايير 

 معمارية

 مراحل البناء 

  (فوق او تحت سطح االرض)التأسيس. 

  (.نظام حجرى او نظام طينى)بناء الحوائط 

 السطح المستوى: بناء االسقف flat roof  والسطح المائلsloped roof 

 vaulted roofوالقبوات  domed roofالجمالونى والقباب 

 .)انشاء هياكل االسقف واالرضيات )االطر الخشبية 

  الطالء والعزلrendering and washes 

 تحديد االجراءات 

 فهم توقعات ومتطلبات العميل. 

  وضع رسومات تصميم المبنى كاملة واقتراح نوع المبنىproposal: - 

 .تصميمات مستمدة من البيئة المحيطة -

 .وفق متطلبات اجتماعية واقتصادية ووظيفية -

 .تمتاز بالقابلية للتوسعة المستقبلية -

  الطوب  –الحجر )وضع توصيف البناء من حيث الخامات والتقنيات

 –بناء االسقف  –بناء الحوائط ) -( الخشب –المالط  –الطمى  -الطفلى 

 (االطر والهياكل الخشبية –االرضيات 

 وضع تصور لتنفيذ االعمال وادارة الموقع. 

 وضع التعزيزات والمساعدات ونصب السقاالت. 

 أنظمة االمن والسالمة. 

 وضع تصور لصيانة وترميم المبنى مستقبل. 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

36 

 

 

 المفتوحةالفراغات 

 عمارة الظل

 Shade 

Architecture 

 

  اعادة تقديم عناصر عمارة الظل التقليدية التي ُتعزز بشكل طبيعي من اداء

المبنى وهى: )أفنية وقباب وأقبية واسقف مائلة ومشربيات ونوافذ خشبية من 

خشب الزيتون او االرز او من الزجاج الملون لنشر وتصفية الضوء وجدران 

 الحراري(. سميكة للعزل

 تحسين اداء عناصر عمارة الظل كما يلى:- 

استخدام االشجار بالفناء تعمل على فصل الهواء الساخن فوقها والبارد  -

 .تحتها

استخدام النباتات المتسلقة لعزل الجدران عن حرارة الشمس صيفا، مع  -

 .اكتسابها شتاءا بسبب فقدان اوراقها

الترطيب بالرزاز ومنع أداء الماء  استخدام نوافير المياه المتحركة لزيادة -

 .الساكن العاكس الشعة الشمس

 .مراعاة مدة ووقت تعرض االسطح  المطلة على الفناء الشعة الشمس -

مراعاة استخدام وسائل التظليل العلوية لتحسين االداء الحرارى فى حالة  -

 .من تعريشات ونبات الكرمة وعيدان القصب 2م 18زيادة مساحة الفناء عن 

ميول لالسطح المجاورة للفناء جهة الفناء لتسهيل نزول الهواء البارد  عمل -

 .ليال له

رفع ارتفاع السقف وعمل ميول وفتحات به لتسهيل نزول الهواء البارد  -

 .ليال داخل الفراغ

عمل نوافذ صغيرة نسبيا وموجهة نحو الفناء او الساحة او الحديقة لضمان  -

 .العزل الحرارى

معايير 

 بيئية

 البيئة المحيطة 

تحدد الخامات 

 والتقنيات

  دراسة ظروف البيئة المحيطة وخامات الموقع المتاحة  وهيدراسة الموقع

 . Local Technical Typology( معرفة الكيف)ودراسة التقنيات وتعديلها 

وسائل  –نوعية التربة  –المناخ  –)الخامات المتاحة  حيث:دراسة وافية من  

 النقل(.

 استخدام مجموعة متنوعية من مواد البناء الطبيعية المتاحة محلًيا مثل :

سعف النخيل كبديل األسطح  -جزوع النخيل  -الطوب اللبن  -الحجر الخام 

يجب أن تصنع هذه المواد ببساطة . الخرسانية المسلحة باهظة التكاليف

 .حةوسرعة في الموقع وتكون أقل تكلفة من مواد البناء األخرى المتا

  استخدام تقنيات البناء البسيطة والمتاحة محلياً بشرط أن تلبي الحد األدنى

 .من القوة الميكانيكية

 استخدام عمالة محلية مدربة  لديها المهارة والحرفية التقليدية األساسية. 
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 2م230 االرضى الدور

      
 (4شكل )

  
 ( عمل الباحث5شكل )
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 يتكون داخلى فناء ذو 2م230 مسككاحة على مسكككن وهو عالى اجتماعى مسككتوى ذو لمسكككن مقترح تصككميم( 4) شكككل

   -يلى:  كما اول ودور أرضي دور: من

 :والتخطيط التصميم

 مفتوح مقعد – بحمام ضيوف نوم غرفة – حمام – مطبخ – اوسط : )فناء2م230 مساحة على االرضى الدور فراغات -

 (مدخل – سلم – مخزن – الضيوف الستقبال الفناء على

 على مطل معيشةةةةة فراغ – ثانوية نوم غرفة – بحمام يةرئيسةةةة نوم غرفة: )2م145 مسةةةةاحة على االول الدور فراغات -

 (الفناء

 :الظل عمارة عناصر

 .الحرارة درجة تلطيف على تعمل والتى االول الدور سقف فى القبة استخدمت -

 - والضةةيوف واالهل العائلة لتجمع ومكان – المسةةكن قلب وهو – الظل لعمارة معمارى كعنصةةر الداخلى الفناء اسةةتخدم -

  عليه تفتح الداخلية الفراغات فتحات وكل – ليال وبثها نهارا الحرارة بتخزين يقوم الحرارى التكيف ووظيفته

 لعزل والجير بالمالط الطالء مع – سم 30 والداخلية سم 40 الخارجية الحوائط سمك – الطفلى الطوب من الحوائط بناء -

 .الرطوبة

 اعواد من عوارض على كحشو طينى مالط صب مع النخيل جزوع من خشبية اطر من هيكله االرضى الدور سقف بناء -

 .القصب

 Resultsالنتائج 

بالمنطقة العربية لحوض البحر االبيض المتوسط معايير التوافق واالنفتاح على البيئة المحيطة عن  حقق المسكن الريفى .1

 . Light Architecture( او ما يسمى بالعمارة الخفيفة  Shade Architectureالظلطريق تصميم )عمارة 

 طبيعى من اداء المبنى.تمكن البحث من اعادة تقديم عناصر عمارة الظل التقليدية، والتى ُتعزز بشكل  .2

أًمًكن استنباط معايير معمارية بيئية اجتماعية يمكنها ان ُتساهم فى تصميم مساكن معاصرة مرتبطة بالتراث، وهى تعتمد  .3

على استخدام عناصر عمارة الظل وتحسين آدائها، مع دراسة الموقع وخاماته دراسة وافية من اجل تعديل التقنيات البسيطة 

 المحلية. لتقوية الخامات

بيئى( من خالل الفكر التصميمى لمسكن حوض  -وظيفى  –تحققت فرضية البحث فى امكانية عمل تكامل )اجتماعى  .4

 البحر االبيض المتوسط الريفى العربى.

االنفتاح على الخارج واالتصال المستمر الدائم ال يجب ان ينحصر فى ثقافات واماكن بعينها ولكنه مطلب حقيقى لجميع  .5

 العالم.انحاء 

 Recommendationsالتوصيات 

توجيه النظر الى اهمية ترسيخ المعايير االساسية لتصميم المسكن الريفى االقليمى لمنطقة البحر المتوسط كتراث تاريخى  .1

عنصر هام يمكن استخدامه فى مشروعات البناء والتشييد المستقبلية للمنشأة السكنية واالستفادة منه فى بناء المنشأة السياحية ك

 جذب سياحى هام يعبر عن هوية.

زرع قيم التراث فى مناهج تدريس التصميم للطالب بهدف الحفاظ على الهوية، وكذلك حث المصممين على اهمية ربط  .2

 التصميم المبتكر بالتراث.

حث على دعم نشر اصدارات الكتب والمجالت المعمارية التى تتناول موضوعات العمارة والفنون المرتبطة بالهوية، لل .3

 ارساء قيم التصميم المرتبطة بالتراث.
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سيكون في إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة البناء التقليدية كبديل ألنظمة البناء الحالية، حيث يمكن خوض  التحدي .4

اللوائح تلك التحديات من خالل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن خالل التدريب على التقنيات التقليدية بإدخال 

 .والمرافق التي تشجع على استخدام المواد الطبيعية المحلية، ومن خالل تقديم حالة عمل واضحة

اإلشراف الفني والتدريب في الموقع، مما يؤدي إلى نقل المعرفة والتمكين الالحق للمجتمع المحلي، وايضا  العمل على  .5

 .فقدان الخبرة المتخصصة بمرور الوقت لعدم

جديد في توفير بديل ميسور للمواد المستوردة باستخدام الموارد المحلية  واقتصادي اجتماعي تأسيس نموذجالعمل على  .6

 .لتعزيز فرص العمل للسكان المحليين
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