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 الملخص:
 فی التصمٌمی الفکر علی بعٌد حد إلی اإلقتصادٌة العوامل سٌطرت الخاصةو سماتها وفقدت المدن فٌه تشابهت زمن فى

 المدن تحضر مرآة هی العمارة کانت ان فبعد تدرٌجٌاً، العمران جمالٌات تالشی الی ادی مما العمرانی مٌمالتص مجال

 . جمالٌة هوٌة بال المدن اصبحت

 األقرب هو دائماً  کان والفن ولإلستقرار، للزٌارة جاذباً  مکاناً  منها تجعل ممٌزة هوٌة تکتسب ألن ضرورة هناک أصبح

 .العامة إلستٌعاب

 .العامة األماکن فى الفنٌة األعمال خالل من وإقتصادٌة وإجتماعٌة ثقافٌة قٌمة تکتسب مدنفال"

 تالشی الی ادی مما العمرانی التصمٌم مجال فی التصمٌمی الفکر علی بعٌد حد إلی اإلقتصادٌة العوامل سٌطرت لقد

 . جمالٌة هوٌة بال المدن حتاصب المدن تحضر مرآة هی العمارة کانت ان فبعد تدرٌجٌاً، العمران جمالٌات

 المجتمعات هذه الی اإلنتقال علی المجتمع افراد تشجٌع و جدٌدة عمرانٌة مدن انشاء فی الدولة قبل من الکبٌر التوسع مع و

 جمالٌات مع التعامل فی جدٌدة استراتٌجٌات إلتباع ضرورة هناک اصبح بالسکان المکتظة العاصمة ترک و الجدٌدة

 تکون ان فی بدورها لتساهم المتخصصة الکلٌات مع التعاون خالل من جمالٌاً  او نفعٌاً  سواء المدن ذهه تصمٌم و تخطٌط

 . للسکان جاذبة المناطق هذه

 .بٌئی تجمٌل – جدارٌات – اإلسکان مشارٌع تجمٌل – الفنٌة المؤسسات دور :: مفتاحية کلمات

Abstract: 
In this Era, we can feel how far the economic factors quite dominate largely in the field of 

urban design, which led to the gradual disappearance of urbanization aesthetics. Architecture 

has always been the mirror of civilization, unfortunately in the mean while cities turned to 

became without any aesthetic identity. 

With the state great efforts in expansion and establishment of new urban cities and 

encouraging the community members to move to these new communities and leave the 

densely populated capital, there is a serious need to adopt new strategies in dealing with the 

aesthetics aspects of planning and designing these cities, whether in the functional or 

aesthetical side through cooperation with Specialized colleges to contribute in turning these 

cities to be attractive to the population. 

Keywords: collaboration with Art institutions –state housing projects - murals - 

environmental Design 
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 مقدمة:

فى زمن تشابهت فٌه المدن وفقدت سماتها الخاصةو سٌطرت العوامل اإلقتصادٌة إلً حد بعٌد علً الفكر التصمٌمً فً 

مجال التصمٌم العمرانً مما ادي الً تالشً جمالٌات العمران تدرٌجٌاً، فبعد ان كانت العمارة هً مرآة تحضر المدن 

 اصبحت المدن بال هوٌة جمالٌة .

ضرورة ألن تكتسب هوٌة ممٌزة تجعل منها مكاناً جاذباً للزٌارة ولإلستقرار، والفن كان دائماً هو األقرب  أصبح هناك

 إلستٌعاب العامة.

 "فالمدن تكتسب قٌمة ثقافٌة وإجتماعٌة وإقتصادٌة من خالل األعمال الفنٌة فى األماكن العامة.

ر ثقافة المجتمعات فهى تعكس واقع وتضٌف معنى وتمٌز فاألعمال الفنٌة تمثل جزءاً متعارف علٌه من تارٌخ وحاض

 1 لمجتمعاتنا، إنها بمثابة نقطة اإللتقاء بٌن الماضى والحاضر والمستقبل وما بٌن اإلتجاهات واألفكار المختلفة.

افة العصر، لقد اصبحت المدن ذات الطابع الفنى منفردة بكونها غٌر متشابهة مع غٌرها. إنها نتاج لعمل إبداعى نابع من ثق

 وتظل هذه العالمات المكانٌة عالقة فى ذاكرة الزائرٌن، وفى غٌابها تغٌب الهوٌة اإلنسانٌة.

إن الفنان فى إستطاعته أن ٌقدم إسهامات ممٌزة عندما ٌتم إدراجه ضمن فرٌق العمل من المخططٌن والمهندسٌن، 

 خطٌط الخدمات واألماكن العامة.المصممٌن، متخذى القرار وممثلى األطراف المجتمعٌة المعنٌٌن بت

فالفنان ٌقوم بصٌاغة إبداعه وفق هذه المنظومة والذى ٌحفز بدوره األطراف األخرى لإلبداع فى إٌجاد حلول مبتكرة 

 للمشكالت . كما أنه فى أحٌان أخرى ٌكون هو صاحب الفكرة األصلٌة.

ف لها عالمات مكانٌة تمٌزها. "إنها الحافز لخٌال فوجود األعمال الفنٌة ضمن النسٌج البصرى للمجمعات السكنٌة ٌضٌ

قاتنى هذه التجمعات والمحرك إلثارة إنتباههم إلدراك المحٌط العمرانى الخاص بهم بصورة أكثر عمقاً. لتصبح ضمن 

صة الممارسات الٌومٌة ألفراد المجتمع ولٌست حبٌسة صاالت العرض والمتاحف التى ٌرتادها شرٌحة تتمتع بثقافة فنٌة خا

 1من المجتمع". 

 وعلى وجه التحدٌد نجد أن األعمال الفنٌة الجدارٌة تلعب دوراً أساسٌاً فى إحٌاء جمالٌات البٌئة والحفاظ علٌها.

"فتغٌٌر الخرٌطة اللونٌة ٌعتبر من أبرز مالمح تغٌٌر التنسٌق البٌئى حتى أن دوالً عدة اهتمت بإعادة تنسٌق العمارة لونٌاً 

 ة لتكون معنٌة بهذا التوجه.وأنشأت برامج خاص

 2إن إحٌاء العمارة لونٌاً من خالل األعمال الجدارٌة له مردود كبٌر على القٌمة اإلقتصادٌة للمحٌط العمرانى ككل". 

 3" فاأللوان تعتبر من أهم العناصر األساسٌة المؤثرة على إدراكنا البصرى وتجربتنا البٌئٌة".

فً انشاء مدن عمرانٌة جدٌدة و تشجٌع افراد المجتمع علً اإلنتقال الً هذه المجتمعات  و مع التوسع الكبٌر من قبل الدولة

الجدٌدة و ترك العاصمة المكتظة بالسكان اصبح هناك ضرورة إلتباع استراتٌجٌات جدٌدة فً التعامل مع جمالٌات تخطٌط 

المتخصصة لتساهم بدورها فً ان تكون هذه و تصمٌم هذه المدن سواء نفعٌاً او جمالٌاً من خالل التعاون مع الكلٌات 

 المناطق جاذبة للسكان .

 أهمية البحث :
هناك توجه كبٌر للدولة نحو التوسع فً مجال المشارٌع السكنٌة و السعً نحو تحقٌق التمٌز من حٌث كفاءة التصمٌم 

 ع هذه المشروعات.وظٌفٌاً و جمالٌاً ، مما جعل هناك ضرورة إلتباع استراتٌجٌات مختلفة فً التعامل م

 مشكلة البحث:
عدم اإلهتمام بإدراج اعمال فنٌة ضمن خطة تصمٌم المناطق السكنٌة التً تقوم الدولة  بها بدافع خفض التكلفة  -1

 اإلقتصادٌة لهذه المشارٌع .
 لة .إغفال الدور الكبٌر الذي تستطٌع الكلٌات الفنٌة القٌام به فً مجال تجمٌل المناطق السكنٌة التابعة للدو -2
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 :أهداف البحث

 رفع الجوانب الجمالٌة لمشارٌع اإلسكان التابعة لدولة . -1

 اإلستفادة من الطاقات الفنٌة الكبٌرة فً الكلٌات الفنٌة المتخصصة و توظٌفها فً خدمة المجتمع. -2

 تحقٌق تعاون ما بٌن مؤسسات الدولة و الكلٌات الفنٌة فً مجال التجمٌل البٌئً لمشارٌع اإلسكان . -3

 ة الحالةدراس

 الحالة محل الدراسة:

 التعاون ما بٌن إدارة تطوٌر المدن الجدٌدة بهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان.

 المشكلة المطلوب معالجتها:

اج لمعالجة هذا هناك إختالف فى مناسٌب سطح األرض بإرتفاعات تتراوح ما بٌن مترٌن إلى ثالثة أمتار نتج عنه إحتٌ

 اإلختالف عن طرق عمل حوائط خرسانٌة لتثبٌت التربة.

 متر ارتفاع  3ــ2مترعرض و  74 – 44الحوائط الخرسانٌة بمساحات كبٌرة تتراوح ما بٌن 

 مما ٌتبعه ضرورة معالجتها جمالٌاً لوجودها ضمن المشهد العام )الالندسكٌب( للمجمع السكنى. 

 الهدف:

بما ٌتوافق مع تصمٌم العمارات و ٌضٌف قٌمة جمالٌة  *حوائط الخرسانٌة داخل مجمع دار مصر تجمٌل مجموعة من ال

 للمجمع السكنً .

 

 

  

                                                           
*

هديٌت  05هزاحل فى  4ألف وحدة سكٌيت يتن تٌفيذهب على  021ويهدف إلى تىفيز  5102إسكبى هتىسظ بدأث وسارة اإلسكبى بتٌفيذٍ عبم  هشزوع

ز هي عوزاًيت جديدة تببعت لهيئت الوجتوعبث العوزاًيت الجديدة وهى هدى: السبدس هي أكتىبز، القبهزة الجديدة، الشزوق ، العبىر، بدر، العبش

 هبيى. 02دهيبط الجديدة، السبداث ، الشيخ سايد، الوٌيب الجديدة، بزج العزة الجديدة و  رهضبى،
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 خطوات العمل:

 

 نتيجة لمشكلة واقعية.

 

 

 تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.                          

 

 

 تكليف للطالب من خالل مشروع لمقرر دراسى داخل برنامج قسم الزخرفة.                           

 

 

 المقابالت(. –االطالع علي الوثائق والخرائط المساحية –دراسة )ميدانية                           

 

 

 

 وف التنفيذ.وضع مقترحات تصميمية متعددة وإختيار األكثر مالئمة لظر                     

 

 

 تنفيذ األعمال الجدارية ضمن التدريب الصيفى للطالب.                      

 

 دراسة المشروع:

 لقد تمت دراسة المشروع من خالل عدة آليات وهى:

تصمٌم واجهات  -دراسة مٌدانٌة للموقع لمعاٌنة المجمع السكنى على الطبٌعة لمالحظة وتصوٌر )المحٌط العمرانى -1

مجاالت الرؤٌة للحوائط ومدى اإلضاءة  –المجموعة اللونٌة للمبانى وعناصر تنسٌق الموقع )الالندسكٌب(  -بانىالم

 الساقطة علٌها..(.

المسقط الرأسى  -اإلطالع على الخرائط المساحٌة والرسومات الهندسٌة للموقع )المسقط األفقى للمجمع السكنى -2

 مساحٌة للحوائط وأماكنها وعالقتها بمكونات الحٌز الفراغى.لواجهات العمارات( لتحدٌد األبعاد ال

 

 إحتياج

 تعاون

 تكليف

 دراسة

 تصميم

 تنفيذ
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 انمسمط األفمي نهمدمغ انسكىي مُضساً ػهيً اماكه انسُائط تانهُن األشزق

 إقتصادٌة(. -لقاءات مع األطراف المستفٌدة والقائمٌن على المشروع لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع )إجتماعٌة -4

 المحددات التصميمية:

تقع الحوائط الخرسانٌة أمام العمارات السكنٌة لتحد الحٌز من الداخل فتحٌط بممرات حركة المشاه والحدٌقة  وقع:الم

 الوسطى .

  

 نمطاخ ذُضر اماكه انسُائط َازذثاطٍا تُاخٍاخ انمثاوي َ انالودسكية

 

  2.25 -2متر عرض و  74 – 65 – 54 – 45 -35تتراوح أبعاد الحوائط ما بٌن  األبعاد:

 متر إرتفاع. 3 

تتمٌز واجهات العمارات بتصمٌم هندسى ٌعتمد على الشرائط الطولٌة والعرضٌة البارزة عن  تصميم واجهات المبانى :

المستطٌالت بمساحات والوان مختلفة، مما مستوى سطح الواجهة والتى تقوم بتقسٌم الواجهة إلى مجموعة من المربعات و

ٌستلزم بساطة تصمٌم المعالجات الجدارٌة و توافقها مع تصمٌم الواجهات حتً ال تشكل عبئاً علً تصمٌم سواء من حٌث 

 اللون او طبٌعة التشكٌل .



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

642 

 
 نمطح ذُضر ذصميم َاخٍاخ انؼمازاخ َيظٍس تٍا انرشكيم  انٍىدسي انمميص

 

ٌنقسم المجمع السكنى إلى عدة مجموعات من العمارات موزعة على مربعات سكنٌة، لتمٌز كل مربع  :المجموعة اللونية

 سكنى بمجموعة لونٌة موحدة.

 تضم عدة درجات من اللون البنى .المجموعة األولى: 

 تضم األبٌض واألسود ودرجات متعددة من الرمادى.المجموعة الثانية: 

 

 

 األَني ػـيـىـح مه انمدمُػح انهُويح 

 

 

 

 ػـيـىـح مه انمدمُػح انهُويح انثاويح

 

ٌتسع مجال الرؤٌة لٌضم واجهات العمارات والحوائط الخرسانٌة والحدٌقة الوسطى بما تحوٌه من ممرات  مجال الرؤية:

 فى مشهد واحد مما ٌستوجب ان تتوافق و تتكامل المعالجات الجدارٌة مع المشهد العام لتنسٌق الموقع .

 
 طح ذُضر انىسيح انثصسي نهمدمغ انسكىينم
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بعد الرجوع إلى المخصصات المالٌة لتنفٌذ الجدارٌات ضمن مٌزانٌة المشروع تم اإلتفاق على أن  الجوانب اإلقتصادية:

 تكون المعالجات التصمٌمٌة مناسبة للتنفٌذ بالدهانات.

نات، الفترة الزمنٌة المخصصة للتنفٌذ هً اسبوعٌن مدة سٌتم التنفٌذ ٌدوٌاً بإستخدام الدها الجوانب المرتبطة بالتنفيذ:

 التدرٌب الصٌفً للطالب ـ

 خطوات التصميم :

اتاحة الحرٌة للطالب لوضععدة مقترحات تصمٌمٌة متنوعة للمعالجات الجدارٌة للحوائطدون التقٌد باتجاه فنً او اوالً:

 دون قٌود. طراز او طابع محدد فً التصمٌم إلتاحة المجال امامهم لإلبداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وماذج مه ذىُع ممرسزاخ انطالب نهمؼانداخ انددازيح نهسُائط انخسساويح
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وضع تصورللمقترحات التصمٌمٌة علً واجهات العمارات إلختٌار االكثر توافقا من حٌث التصمٌم مع تصمٌم  ثانياً:

 الواجهات و عمل التعدٌالت الالزمة.

 المجموعات اللونٌة للتصمٌمات المختاره لتتوافق مع ألوان واجهات العمارات و عناصر تنسٌق الموقع.تعدٌل  ثالثاً:

 

  

 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : سهمي سامي )مسرُزي مه انرساز انشؼثي انسيفي(

 

  

 ممرسذ ذصميمي نهطانثح :اوـدـيــــال وصس)مسرُزي مه طثيؼح زسكح األمُاج (

 ذصُزنرصميماخ انطالب انممرسزحػهي َاخٍاخ انؼمازاخ وماذج نُضغ
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 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : مسيم كسفد ) يؼرمد انرصميم ػهي انرشكيم انٍىدسي (

 

  

 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : ػهياء مسمد ) مسرُزي مه ػىاصس انفه انمصسي انمديم في صياغً ذشكيهيح مؼاصسج (

 يماخ انطالب انممرسزحػهي َاخٍاخ انؼمازاخوماذج نُضغ ذصُزنرصم

 

  

 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : آالء طازق ) مسرُزي مه ػىاصس انطثيؼح في صياغح ذشكيهيح مثسطح ذؼرمد ػهي انخطُط انسأسيح (
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اختٌار التصمٌمات المرشحة للتنفٌذ من خالل لجنة مشكلة من األطراف المعنٌة بالمشروع بناءاً علً اعتبارات عدة رابعاً:

ب إلستٌعاب العامة ......األكثرتوافقاً تصمٌمٌاً و لونٌاً مع تصمٌم مرتبطة بالتنفٌذ )بساطة العناصروسهولةالتنفٌذ.....األقر

 واجهات العمارات و الالندسكٌب.....المالئمة لطبٌعة الحٌز منغلق نسبٌاً.......اعتبارات وظٌفٌة للحٌز سكنً....(.

 

 

  

ياغح ذشكيهيح مؼاصسجاػرمدخ ػهي اخرياز ػىاصس ممرسذ ذصميمي نهطانثح : اوديال وصس)مسرُزي مه ػىاصس انفه انمصسي انمديم في ص

 تسيطح مه انىثاذاخ َ انطيُز(

 انرصميم األَل انري ذم اخريازي نهرىفير

 

 

  

 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : يازا ضياء ) مسرُزي مه انشكم انٍسمي في صياغً ذشكيهيح مثسطح

 تيه انرشكيم انخطي َ انمسازاخ(ذرىُع 

 

 وماذج نُضغ ذصُزنرصميماخ انطالب انممرسزحػهي َاخٍاخ انؼمازاخ
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 ممرسذ ذصميمي نهطانثح : صفيح صالذ)مسرُزي مه انؼىاصس انىثاذيح انمثسطح في صياغح ذشكيهيح مؼاصسج(

 انرصميم انثاوي انري ذم اخريازي نهرىفير

 

  
 )مسرُزي مه انؼىاصس انىثاذيح انمثسطح في صياغح ذشكيهيح مؼاصسج(أسماء شسيفممرسذ ذصميمي نهطانثح :

 انرصميم انثانس انري ذم اخريازي نهرىفير

 

  
 ممرسذ ذصميمي نهطانثح :ػال أزمد )مسرُزي مه انؼىاصس انىثاذيح انمثسطح في صياغح ذشكيهيح مؼاصسج(

 نري ذم اخريازي نهرىفير)ذم ذىفيري(انرصميم انساتغ ا
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 ممرسذ ذصميمي نهطانثح :ٌاخس إتساٌيم)مسرُزي مه انؼىاصس انىثاذيح انمثسطح في صياغح ذشكيهيح مؼاصسج(

 انرصميم انخامس انري ذم اخريازي نهرىفير )ذم ذىفيري(

 مراحل التنفيذ:

  

 انمسزهح األَني : ذدٍيص َ ذمسيم انسُائط

  

 انمسزهح انثاويح : ذسديد انرصميم َ ذُشيغ األنُان في انمسازاخ
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 انمسزهح انثانثح : انردليك َ َضغ انهمساخ انىٍائيح

 

 نمطح ذُضر انددازيح األَني تؼد انرىفير

 

 نمطح ذُضر خاوة مه انددازيح انثاويح تؼد انرىفير
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 ىفيرنمطح ذُضر انددازيح انثاويح َ انثانثح تؼد انر

 النتائج :

 األعمال الجدارٌة تعتبر مكون له تأثٌر كبٌر علً النسٌج البصري للحٌزات العمرانٌة. .1

 األعمال الجدارٌة لها القدرة علً إضافة قٌمة جمالٌة و إقتصادٌة للمدن . .2

 التعاون ما بٌن وزارة اإلسكان و كلٌات الفنون ٌحقق تمٌز و تفرد لمشارٌع اإلسكان الحكومٌة . .3

تقبل و تشجٌع من قبل األطراف المجتمعٌة المختلفة لوجود األعمال الفنٌة ضمن النسٌج البصري للمناطق  هناك .4

 السكنٌة.

إن إتباع خطوات منهجٌة فً دراسة و تصمٌم األعمال الفنٌة من شأنه أن ٌحقق تمٌزاً لهذه األعمال مما ٌنعكس بدوره  .5

 محٌطهم العمرانً . علً تقبل المجتمع لها و إستحسان و دعم وجودها فً

إن المتخصصٌن من المؤسسات األكادٌمٌة الفنٌة فى إستطاعتهم تقدٌم إسهامات ممٌزة عندما ٌتم إدراجهم من المراحل  .6

األولً ضمن فرٌق العمل من المخططٌن والمهندسٌن وممثلى األطراف المجتمعٌة المعنٌٌن بتخطٌط المدن بما تحوٌه من 

 خدمات وأماكن العامة.

 ات:التوصي

هناك ضرورة إلنفتاح الجهات الحكومٌة علً المؤسسات األكادٌمٌة المتخصصة لإلستفادة من خبرات الكوادر  .1

األكادٌمٌة المتخصصة وابداعات الشباب و ذلك عن طرٌق عقد بروتوكوالتتعاون واإلهتمام بتفعٌل هذا التعاون للمساهمة 

 فً حل مشكالت حقٌقٌة علً ارض الواقع.

م بإدراج األعمال الفنٌة ضمن المراحل األولً لتخطٌط و تصمٌم المدن، لتتكامل األعمال الفنٌة مع ضرورة اإلهتما .2

 عناصر الحٌز العمرانً ، لما له من أثر كبٌر علً هوٌة المدن الجمالٌة .

مختلف ٌجب اإلهتمام برفع المستوي الثقافً للمجتمعات العمرانٌة من خالل اإلهتمام بجمالٌات المناطق السكنٌة ب .3

مستوٌاتها سواء كانت إسكان إقتصادي أو متوسط أو فاخر، ووجود األعمال الفنٌة ضمن المارسات الٌومٌة ألفراد المجتمع 

 ،حٌث انها تساهم بشكل كبٌرفً بناءهم نفسٌاً و سلوكٌاً.

تخصصة لوضع هناك ضرورة لتظافر الجهود ما بٌن الجهات الحكومٌة و القطاع الخاص و المؤسسات األكادٌمٌة الم .4

 و تفعٌل خطوات جادة فً إتجاه تكوٌن صورة جمالٌة للمدن و تشكٌل ثقافة المجتمعات. 
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