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تقـــديــم

الت�شوير  كان  وملا  املتعددة،  با�شكالها  القطرية  للثقافة  يوثق  ما  كل  ت�شجيع  اإىل  دومًا  والرتاث  والفنون  الثقافة  بوزارة  الثقافية   والدرا�شات  البحوث  اإدارة  ت�شعى 
الفوتوغرايف اأحد تلك الو�شائل، فقد اأ�شدرنا قبل فرتة كتاب ''�سحر الطبيعة يف قطر'' لأحمد يو�شف اخلليفي الذي �شم �شورًا للطبيعة القطرية بتنوعها. 

''مل�سات معمارية'' للفنان خالد امل�شلماين، وهو ي�شم جمموعة من ال�شور الفنية الرائعة التي متثل جوانب من الرتاث  اآخر هو   اأن نقدم كتابًا  وي�شعدنا اليوم 
املعماري القطري، وقد بذل فيه الفنان امل�شلماين جهدًا وا�شحًا يف تطويع عد�شته لإظهار جمال امتزاج الرتاث بالبداع.

ناأمل اأن يكون هذا الكتاب ''الألبوم'' اإ�شافة مهمة للمكتبة القطرية والعربية.                                                                            

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية  
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املقدمـــــــة

بداأت فكرة الكتاب بعد زيارة �شعادة وزير الثقافة والفنون والرتاث ملعر�شي ال�شخ�شي الأول '' مل�سات معمارية '' واإعجابه بالأعمال املعرو�شة حيث طلب مني 
توثيقها يف كتاب م�شتقل، ومنذ تلك اللحظة قمت بتجميع ال�شور ذات الطابع اجلمايل التي تربز فيها مالمح دولتنا احلبيبة قطر بكل ما فيها من تطور وجمال وقمت 

بالرتكيز على الطابع الأثري الذي لطاملا �شدين لت�شويره والبداع فيه بالأحادي.

 فكل ال�شكر لكل من �شاهم يف اخراج هذا الكتاب .
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الدوحـة
الدوحة هي عا�شمة دولة قطر . وهي مدينة �شاحلية تقع يف منت�شف ال�شاحل ال�شرقي 
ل�شبة جزيرة قطر ، على �شاطئ اخلليج العربي . توجد فيها الدوائر احلكومية والوزارات 
يربطها  حديث  دويل  ومطار  كبري  جتاري  ميناء  وفيها   ، والتجارية  املالية  واملوؤ�ش�شات 
مبختلف اأنحاء العامل .ت�شتهر مدينة الدوحة بكرثة م�شاجدها واملباين احلديثة .من اهم 

مناطق مدينة الدوحة ال�شياحية :
1 - �شوق واقف 

2 - متحف الفن الإ�شالمي 
3 - منطقة الأبراج

4 - م�شجد حممد بن عبدالوهاب
5 - م�شروع اللوؤلوؤة

6 - برج ال�شاعة والديوان الأمريي
7 - املدينة الرتفيهية )لو�شيل(

8 - كتارا
9 - املدينة التعليمية

10- املالعب الريا�شية
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م�شهد ح�شاري حديث للتقدم املعماري الذي ت�شهدة دولة قطر يف القرن الع�شرين
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تهتم دولة قطر يف ابراز املعامل ذات الطابع ال�شالمي احلديث - متحف الفن ال�شالمي
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م�شهد اآخر تتمثل فيه متحف الفن ال�شالمي بزاوية اآخرى
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لقطة مل�شجد من م�شاجد احلي الثقايف - كتارا
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جامع المام حممد بن عبدالوهاب وفيه ابراز للفن املعماري - الدوحة  
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م�شهد من الغروب جلامع المام حممد بن عبدالوهاب                   
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منظر ليلي للحي الثقايف -كتارا        
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لقطة بانورامية ملتحف الفن ال�شالمي - الدوحه
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م�شهد من منتجع اللوؤلوؤ  يف منطقة اخلليج الغربي - الدوحة
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منظر تراثي من �شوق واقف - الدوحة
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لقطة من الداخل جلامع المام حممد بن عبدالوهاب
22



لقطة داخلية لأحدى امل�شاجد يف احلي الثقايف - كتارا
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زاوية خمتلفة ملتحف الفن ال�شالمي    
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جامع المام حممد بن عبدالوهاب
25



�شوق واقف
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بانوراما ملدينة الدوحة
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م�شهد من داخل جامع المام حممد بن عبدالوهاب وتظهر فيه ابراج الدوحة
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منظر ليلي ملتحف الفن ال�شالمي
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امتداد طويل يف قوة التكوين لباحة ممر يف موؤ�ش�شة قطر التعليمية 
30



زاوية خمتارة يف الت�شوير لبراز جمالية املبنى واحل�شول على تكوين فني مميز 
31



اختيار زاوية ت�شوير مغايرة مل�شجد �شوق واقف القدمي مت فيها اظهار املئذنة وما يحيطها من مبان تراثية 
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م�شهد جلانب من جوانب م�شجد �شوق واقف مت فيها ابراز كتلة الظالل املنحدرة على الأر�س من �شور امل�شجد 
33



لقطتان ذات تكوينني خمتلفني ، فيهما جت�شيمًا وجماًل ي�شتمالن على م�شاحات خمتلفة ال�شكال والأحجام املرتابطة مع بع�شها 
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تباين يف عمق الأطوال والمتدادات الفراغية، مما زادت من التكوين قوة وروعة يف العمق امليداين 
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توازن متاثلي متنا�شق يف امل�شاحات البينية 
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اللقطة الأوىل فيها ال�شموخ املعماري الرتاثي ، والخرى فيها تنا�شق التكوين 
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لقطة من احلي الثقايف )كتارا( يف جمالية حتديد ال�شوء 
والظل املتوازن يف امل�شاحات العلوية وال�شفلية .
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جت�شيد جمايل يف التاأطري ملبنى يف �شوق واقف 
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الزبــــــــــــــارة

تقع مدينة الزبارة على ال�شاطئ الغربي لقطر ، وتبعد عن مدينة الدوحة بحوايل 105 كم ، يحوي املوقع خرائب مدينة الزبارة بق�شورها ومنازلها وخمازنها ، وهي 
مقامة على اأر�س �شبخة ، ومتتد فوق م�شاحة تبلغ حوايل 60 هكتارًا داخل الأ�شوار التي حتيط باملدينة من جهاتها الثالث )اجلهة الرابعة مفتوحة على البحر( ، 
يتخللها 20 برجًا اأقيمت على م�شافات غري مت�شاوية، ترتاوح ما بني 90 و 115 مرت . ت�شرف على املدينة قلعة حديثة �شيدت عام 1938 م تقريبًا لتحل حمل القلعة 
ال�شابقة التي كانت قد اقيمت بالقرب منها ، وهي تت�شل باملدينة ب�شورين تتخللهما اأبراج ، وي�شكل ال�شوران ممرًا عر�شه 400 مرت من جهة ال�شور اخلارجي للمدينة 
ي�شيق بالقلعة القدمية ، كما �شق عند الطرف اجلنوبي للمدينة قناة يبلغ طولها حوايل 2 كيلومرت ، كانت تر�شو فيها ال�شفن لتفريغ حمولتها اأو جتنبًا لالأعا�شري يف 

الأيام العا�شفة .بداأ التنقيب بك�شف الأطالل عن هذه املدينة الهامة واملرتبطة ارتباطًا ع�شويًا بتاريخ قطر �شنة 1983 م .
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قلعة الزبارة يف ف�شل ال�شتاء ،  ا�شفت الغيوم جوًا جماليا رائعًا 
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منظر تاأطريي من داخل قلعة الزبارة 
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امتداد طويل فراغي جعلت من العني تركز على الربج يف اق�شى الي�شار 
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اختيار زاوية مغايرة لبراز حو�س القلعة 
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ابراز املعلم ال�شامخ لقلعة الزبارة باأبعاده الثنائية 
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الو�ســــــــــــــــــــــــيل

الو�شيل مدينة حديثة يتم ت�شييدها حاليًا �شمال مدينة الدوحة عا�شمة دولة قطر . وتبلغ امل�شاحة الإجمالية ملدينة لو�شيل 38 كيلومرتًا مربعًا ، وتوجد بها 4 جزر 
و 19 منطقة جتارية ، �شكنية وترفيهية متعددة ال�شتخدامات ، لتجعل منها مدينة متكاملة ، وفيها اأماكن للرتفيه واأماكن �شكنية ومرافق عامة ، وت�شتوعب مدينة 
لو�شيل 200 األف �شاكن و 170 األف موظف ، وميكن للمدينة اأن ت�شتقبل 80 األف زائر ، لتحت�شن بذلك 450 األف ن�شمة . ت�شم العديد من املن�شاآت والوحدات ال�شكنية 
واملكاتب خمتلفة امل�شاحات وت�شتمل على 22 فندقًا من اأعلى طراز ومبختلف الت�شانيف العاملية للنجوم .كما ت�شم مدينة لو�شيل كاًل من مدينة الطاقة واملدينة 
الرتفيهية . كما يحدها من اجلنوب ال�شرقي م�شروع لوؤلوؤة قطر . لو�شيل مدينة لها تاريخ يجمع قيم واأ�شالة املكان الذي يعك�س الرتاث القطري ، ا�شتمدت املدينة 
ا�شمها من تاريخ املكان الذي ارتبط بوجود قلعة موؤ�ش�س دولة قطر احلديثة ال�شيخ جا�شم بن حممد بن ثاين ، والتي تعرف بقلعة لو�شيل ، حيث كان يدير احلكم منها 

، واملدينة تقع يف منطقة قريبة من موقع القلعة القدمية .
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منظر يوحي مبدى احلنني اإىل ما�شي الجداد والذي متثل يف هذا البيت القدمي مبدينة الو�شيل الثرية 
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امتداد طويل لحد الزقة )ال�شكة( يف مدينة الو�شيل 
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ابراز املئذنة وج�شم امل�شجد الذي يوحي بالرتابط التكويني اجلمايل 
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م�شهد به ايحاء بالأبعاد الأمامية )امل�شطح البحري - يف حالة اجلزر( وابراز اجلانب الرتاثي من املدينة 
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يت�شح هنا العالقة الوطيدة بني البيئة البحرية واملالمح العمرانية الرتاثية 
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طراز البناء واأبعاده وم�شامينه اجلمالية الرتاثية تثري الإح�شا�س باملعاي�شة والتاأثر بالقيم التعبريية املعمارية 
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فناء مك�شوف )احلو�س( حتيط به الغرف وملحقاتها 
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الن�شجام واليقاع املتقارب بني البيئة البحرية و البيئة املعي�شية والرتابط التفاعلي فيما بينهما 
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الوكــــــرة

تقع مدينة الوكرة يف منت�شف الطريق بني الدوحة وم�شيعيد،الوكرة يف ال�شل كانت قرية �شغرية ل�شيد الأ�شماك واللوؤلوؤ . الآن تطورت لت�شبح مدينة �شغرية ، ومن 
املوؤمل اأن تكون واحدة من املدن الرئي�شة يف قطر . العمارة التاريخية ميكن مالحظتها يف الأماكن تقريبًا يف مدينة الوكرة وخ�شو�شًا يف املناطق القدمية . بها احد 
امل�شاجد الرئي�شة والقدمية يف الوكرة هو م�شجد الوكرة الكبري ، هناك اأي�شًا قلعة احل�شن والتي بنيت فوق اأنقا�س قلعة قدمية ، مكون من برجني م�شتديرين ، وكان 
ي�شتخدم يف املا�شي كمكتب لل�شرطة ، ويرجع تاريخه اإىل القرن ال20 . بالإ�شافة اإىل ذلك ُيعد منزل ال�شيخ غامن بن عبدالرحمن اآل ثاين حتفة معمارية كبرية على 
ال�شاطئ . مت ترميم املبنى عام 2004 م . كما يوجد بها متحف الوكرة وهو واحدة من ابداعات الهند�شة املعمارية . يحتوي املتحف على التحف املميزة التي تعطينا 

نظرة �شاملة على التاريخ يف قطر .
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طابع معماري اثري يف ال�شكل وامل�شمون 
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العمق والأ�شالة يف قوة التعبري يف فناء امل�شجد وحميطه 
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منوذج ملجموعة من املباين يف البيئة القطرية املعمارية الأثرية 
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ان�شجام �شاحلي يعرب مدى تعلق الإن�شان القطري بالبيئة البحرية 
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امتداد طويل لحد املمرات )ال�شكة( يف مدينة الوكرة الرتاثية 
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بعد تعبريي عن امتداد طريق موؤدي اإىل امل�شجد مع تدرجات ال�شوء والظل 
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منظور يجمع التوازن بني ال�شكل )املباين( والأر�شية يف الطراز املعماري الرتاثي 
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منظور متوازن يف الفراغ والكتلة متدفق وناب�س باحلركة يف جت�شيم ال�شوء والظل 
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يف هاتني اللقطتني نالحظ حتديد الأحجام واخلطوط ب�شكل منظوري يف البناء خا�شة 
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م�شهد يعرب عن ال�شكل والأمتداد الطويل والإح�شا�س بالعمق 
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 اأم �ســــــــــوية

قرية اأم �شوية مبدينة اخلور حتولت اإىل اأطالل من املنازل املنهارة التي تداعت جدرانها مع مرور الزمن . تتمتع القرية بوجود وفرة من املياه ، حيث كان بها عدة 
عيون مائية من املياه العذبة يف الوقت الذي كانت مياه منطقة اخلور املجاورة مياها ماحلة نظرًا لقربها من �شاطئ البحر . كان �شكان اخلور ينتقلون يف ال�شتاء 
اإىل اأم �شوية ، حيث يكرث املرعى وتتوافر مياه الأمطار التي تالئم حياة رعي الأغنام والإبل . تقع قرية اأم �شوية على مقربة من منتجع اخلور العام ، وميكن الو�شول 
اإليها من طريق ال�شمال يف اجتاه مدينة اخلور ، وكانت تعترب منطقة ا�شرتاحة للقادمني من املناطق املجاورة والبعيدة .بيوتها القدمية حتمل عبق التاريخ وذكريات 

احلياة الب�شيط
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ملمح تراثي فني تتبلور فيه مالمح ال�شوء والظل 
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روؤية تراثية منبثقة من البيئة وقيمها يف املحافظة على الطقو�س الدينية 
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تعبري جمايل يف ابراز  التج�شيم الأثري يف ال�شكل 
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بـــــــــــــرزان

اأم �شالل علي / اأم �شالل حممد 
كانت اأم �شالل يف ال�شابق عبارة عن رو�شة بها حجارة كبرية ، اإذ يطلق اأهل املنطقة على هذه احلجارة ا�شم �شالل ، ومنها جاءت ت�شمية اأم �شالل ، وملا كان ينزل 
فيها ال�شيخ علي بن جا�شم اآل ثاين وال�شيخ حممد بن جا�شم اآل ثاين اأ�شبحت تعرف باإ�شميهما .برج برزان : يقع مبنطقة اأم �شالل حممد على بعد 21 كيلومرتًا من 

الدوحة وهي من القالع ال�شكنية ويعود تاريخ بنائه اإىل اأواخر القرن التا�شع ع�شر .
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طابع تعبريي يف ال�شكل واحلجم  والأر�شية واإ�شفاء جو من الأحا�شي�س ال�شتوية 
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ايحاء حيوي تختلج فيه حركة ب�شرية ما بني املقدمة واملوؤخره 
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ايقاع يف التاأثريية البنائية يف علو الإجتاه من�شجمًا مع �شموخ املبنى 
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ت�شافرت كل اجزاء ال�شورة مع ال�شماء امللبدة بالغيوم و الأ�شلوب املميز يف فن العمارة 
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املقام العلوي يف �شموخ القلعة ، والإح�شا�س بالإن�شجام الظلي 
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انطباع ب�شري ليقاع هند�شي متوافق ب�شكل من�شجم مع �شموخ املبنى 
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�ســــمال قطـــــر

تقع على ال�شاحل يف اأق�شى �شمال البالد . تعد مدينة حديثة بنيت لتكون مركزًا اإداريًا لعدد من القرى ال�شاحلية يف �شمال البالد ، وتبعد عن الدوحة 107 كيلومرت .
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جتـــــــــريد

الت�شوير التجريدي : هو نوع خمتلف متاما من اأنواع الت�شوير حيث ي�شتخدم امل�شور خياله الوا�شع يف هذا الت�شوير خللق حتفة فنية م�شتخل�شة من املو�شوع الكلي 
جمردًا عما تراه العني املجردة .

مبعنى اآخر هو ت�شوير ال�شئ بطريقة معينة تثري الت�شاوؤلت يف ذهن املتلقي .

فيما يلي جند لقطات جتريدية من مبان خمتلفة يف دولة قطر ، مرتكزة على ا�شتغالل ال�شوء والظل والأ�شكال املعمارية التي يتميز بها املعمار القطري القدمي .
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اللقطة اليمنى :  جزئية من م�شجد ال�شيخ في�شل بن قا�شم اآل ثاين - الغرافة .
اللقطة الي�شرى : جزئية من متحف الفن الإ�شالمي - الدوحة .
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• من مواليد قطر 1971 م	
• ع�شو اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي	
• ع�شو يف ادارة مركز قطر لفن الت�شوير	
• ع�شو يف مركز الفنون الب�شرية 	
• ع�شو جلنة حتكيم م�شابقة اوري�شك�س 	
• ع�شو جلنة حتكيم بطولة العامل لكرة الطائرة 	
• ع�شو جلنة حتكيم م�شابقة املدار�س )�شنايف - هبة ريح(	
• ع�شو يف جلان م�شابقات قطر فوتو للت�شوير	
• امل�شاركة يف معار�س اجلمعية القطرية للت�شوير ال�شوئي	
• امل�شاركة يف معار�س قطر فوتو 2006	
• امل�شاركة يف معر�س البيئة القطرية 2007	
• امل�شاركة يف معر�س املتحف ال�شالمي 2008	
• امل�شاركة يف معر�س بطولة العاب القوى 2010	
• حائز على املركز الول يف م�شابقة المارات الدولية	
• حائز على املركز الرابع يف م�شابقة ال ثاين للحرف اليدوية	
• حائز على املركز ال�شاد�س يف م�شابقة ال ثاين - الت�شوير املعماري	
• حائز على املركز الثالث يف م�شابقة قطر لقفز احلواجز	
• حائز على جوائز متعددة يف املهرجانات الثقافية	

ال�سرية الذاتية ال�سرية الذاتية

التي  التـــــكوينية  الدللت اجلماليـــــة  واإمكانياتي يف حمـــاكاة  قدراتــــي  م�شتلهمًا   ، واأعمايل  اأفكاري  ذاتيــــة  جليــــًا يف  تتـــاأ�شل  املوهبــــــة  بواكري  بـــداأت   
اختـــزلتها اأثناء ممار�شــــــتي للت�شوير منذ فتـــرة طـــــويلة ، م�شـــتدركًا اإيجاد نغمات تــــاأملية متـــرابطة ذات منظور نوعي ، اإميانًا مني باأن ت�شل اأعمــــايل اإىل ذروة 

التعبيـــــر ال�شـــادق ، والت�شــــويق الب�شــــري ، والتمتــــع اخليــــايل ، والإثـــارة الفكريـــة لدى اأكبــر عدد من متــــدوقي الفـــن الت�شويــري .
لقد دفــعني حبــي اجلــارف للت�شـــوير واإهتمامي وتطـــلعاتي يف اإ�شفــاء اإيقاعــات جماليـــة علـى احلـركة الت�شـــويرية ، اأن اقيـــم معر�شي الأول )مل�شات   

معماريــــة( م�شخ�شًا فيــــه مل�شــاتي واإبـــداعاتي وميـــــويل الفنية يف فن الت�شــــوير املعمـــــاري .






