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  فن العمارة
  الكاتب : عمر سلیم 

  http://draftsman.wordpress.comالموقع :

, الھدف منھ تقدیم  یتم تطویرة باستمرار و یمكن تحمیل اخر نسخة من الموقع مجانا , ھذا الكتاب لیس لھ نسخة نھائیة
  معلومات مفیده باسلوب مبسط لكل محبي العمارة .

  في المدونة عشرات المقاالت التى تكمل الكتاب لمن اراد المزید .

  

  

  العمارة تعریف 

Architecture (Latin architectura, after the Greek ἀρχιτέκτων – arkhitekton – from ἀρχι-
 "chief" andτέκτων "builder, carpenter, mason") is both the process and the product 
of planning, designing, andconstructing buildings and other ph 

 عمارة اسم
 عمران صفة

اصل كلمة العمارة ھى عـــمـــر (ما ھو معناھا فى القاموس) و ھى تشمل كل ما ھو على وجھ االرض 
انتاج متخصصون (معماریون او مھندسون) ام غیر  من مبانى و منشأت و مساكن سواء كانت من

  متخصصون

مَر (بفتح العین والمیم)، أي  مارة (بكسر العین) في اللغة العربیة ھي التشیید بالبناء. وھي مشتقة من عَ العِ
    .سكن. والمكان العامر ھو المكان اآلھل بالسكان

   arch/tect/tonicفھى architectureاما االساس الالتینى لكلمة
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مارة فيو  " وفي - البنیانُ  -ھي "نقیض الخراب  القاموس المحیط العِ فَظُ بھ المكانُ لسان  ما یُحْ
ر المكان أي سكنھ وجعلھ عامراً  العرب  .ھي "البنیان یُعمَر بھِ المكان" وھي مشتقة من عمَّ

نشاط یشمل العدید من اإلختصاصات ویوظف العلوم المختلفة  العمارة
وغیرھا كما تنقسم اإلختصاصات في العمارة فمنھا  والفنون والفیزیاء والھندسة الریاضیات من

 .الذي یعنى بالمدن والمناطق الحضریة والتخطیط العمراني الذي یعنى باألثاث التصمیم الداخلي مثال

لعمران في بدأ بالعمران. یصل عمر ا الزراعة وأحترف البداوة منذ أن إستقر اإلنسان وتحول من حیاة
 .المنطقة العربیة إلى تسعة آالف سنھ أو یزید

 
 " صناعة البناء"و قد اطلق علیھا العالمة ابن خلدون

 :یقول ابن خلدون
ھذه الصناعة اول صنائع العمران الحضرى و اقدمھا و ھى معرفة العمل فى اتخاذ البیوت و المنازل للكن و المأوى لألبدان فى 

 . المدن
االنسان لما جبل علیھ من الفكر فى عواقب احوالھ ال بد ان یفكر فیما یدفع عنھ االذى من الحر و البرد كأتخاذ البیوت و ذلك ان 

   .....المكتنفة بالسقف و الحیطان من سائر جھاتھا

  فن وعلم تشیید و تصمیم المباني لیغطي بھا اإلنسان بھا
  .إنشائیة مناسبة خدام مواد و أسالیباحتیاجات مادیة كالسكن مثالأو معنویة و ذلك باست

 .محددة  (numériques)ورقمیة  (geométriques)العمارة في الغرب ھي فنُّ بناء المباني وفق قواعد جمالیة، وھندسیة
ولتكون إال أن ھذا الفن ھو فنٌ اجتماعي، إذ تنظِّم العمارة المجاالتِ وتنجزھا، لیلجأَ إلیھا الناسُ في حیاتھم وفي أعمالھم، 

إطار ترفیھھم. وھي ال تقف عند حدود الحدث المعماري البارز أو المعلم الممیّز، بل تتناول الملجأ، والمأوى البسیط، 
  .واألثاث، وكل المقتنیات الضروریة لحیاة اإلنسان الیومیة

  تعریف العمارة عند لي كوربوزییھ : العمارة ھي اللعب المتقن بالكتل المنظورة تحت الضوء.

Le Corbusier wrote: "You employ stone, wood, and concrete, and with these materials you 
build houses and palaces: that is construction. Ingenuity is at work. But suddenly you touch 
my heart, you do me good. I am happy and I say: This is beautiful. That is Architecture 

  "توظیف الصخر و الخشب و و الخرسانھ و بھذه المواد تبني المباني و القصور , ھذا ھو االنشاء و االبداع في العمل 

 و لكن عندما تتصل بقلبي و تجعلني اسعد ھذه ھي الھندسة المعماریة "

  

  

  العمارة ھي بیت العلوم والفنون على مر العصور

  لتاریخ االنسان منذ نشأتھ على ھذه األرض وحتى یوم بعثھوالعمارة ھي السجل الموثق 

ھي ذلك الفراغ من االبداع االنساني الذي یؤطر الذاكرة ویعطیھا شكال یحفظ ما اختزنتھ األجیال من صور ومفاھیم 
  وتجارب وما أرادت التعبیر عنھ من مواقف ومشاعر ومعتقدات.

  یصف الدكتور عرفان سامي العمارة أنھا:
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قامة أبنیة تتوفر فیھا عناصر المنفعة والمتانة والجمال واالقتصاد وتفي بحاجات الناس المادیة والروحیة ، في علمي الالفن ال
  حدود أوسع االمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي تكون فیھ ، وھي طریقة في العمل وبتفكیر ومنطق سلیم

  تعریف آخر.....

الحجوم والفراغات المخصصة الحتضان الوظائف والنشاطات االنسانیة واالجتماعیة بتنوعھا وھي العمارة ھي فن تكوین 
انطالقا من ذلك تعكس في سماتھا وأشكالھا االنجازات التقنیة والحضاریة والتطلعات الجمالیة والروحیة والقدرات المادیة 

  للمجتمع في بیئة ما وفترة تاریخیة محددة

العمارة ھى صناعة البناء وتعد ھذه الصناعھ او غیرھا من صنائع العمران الحضارى التى یحتاجھا ابن خلدون قال ان  و 
 االنسان ف المأوى والمسكن

و من اھم التعریفات التى اثرت فى العالم الغربى ھو تعریف "فیتروفیوس" الرومانى الذى عاش فى القرن االول المیالدى 
 :القرن السابع عشر. و یقول فیتروفیوس ان العمارة ھى ثالث اشیاء و الذى ترجم اعمالھ "ھنرى واتون" فى

 
  العمارة فن و علم و ... اشیاء اخرى

 venustas, و utilitas, firmitasفیتروفیوس: الھندسة المعماریة ھي المباني التي دمجت 

 

A 1684 depiction of Vitruvius (right) presenting De Architectura to Augustus 

 

  .delighte، والبھجة   firmness، الثبات  commodotieوھو ما ترجمھ واتن إلى االنتفاع , 
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  ان العمارة ھى فن البناءایضا فیتروفیاس قال 

  

الفن :ھو ما یخرجھ االنسان من عالم الخیال الى عالم الحس لیحدث في النفس طربا واعجابا والضا الفن ھو اعادة تنظیم 
  التاثیرات االصطالحیة بشكل یكشف عن قیمتھا الممیزة لالحساس او االنفعال.

 .ة"مقدس بیجوفیتش: "الفن رسالةعلي عزت و عن الفن یقول 

 

  

  من ھو المھندس؟

زُ  :  ھندز ھَنْدِ نْدازٍ ومنھ المُ ساب وال ھِ ه یقال أعطاه بال حِ فْتاح معرَّب وأصلھ بالفارسیة إندازَ ه ن د ز : الھِنْدَازُ بوزن المِ
ھَنْدِس ألنھ لیس في كالم العرب زاي قبلھا وھو الذي یُقَدِّر مجاري القُني واألبنیة إال أنھم صیَّروا الزاي سینا فقالوا  مُ

  دال

  مختار الصحاح المعجم:

 
ــ المھندس، في اللغة العربیة، ھو اختصاصي مؤھَّل بدروس فنیة عالیة، لوضع التصامیم، ولالشتراك في البحوث الفنیة 

 .الت الحربیَّة، والزراعیة والفنیةوالتقنیة وإدارتھا، والختراع اآلالت وبنائھا، في المجاالت الصناعیة بما فیھا المجا
أي آلة حربیة. واختصاصھ  (engin) والتعریف مشتق من كلمة .(engenieur) ــ المھندس, في اللغة الفرنسیة القدیمة، ھو

 .ھو ابتكار آالت الحروب
ائف علمیة أو فھو شخص تؤھلھ معارفھ الواسعة لیحتل وظ (Ingénieur) أما المھندس في اللغة الفرنسیة المعاصرة أي

 .تقنیة نشطة، وإدارتھا ومراقبتھا. إنھ اإلنسان الموصوف والكفء لتوفیر وظائف عدة في بعض النشاطات
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  العمارة علم ام فن ؟؟
  لسؤال الشھیر العمارة علم ام فن :ا

الكیمیاء وعلوم و قواعد و المعماري یجب ان یدرس علم الحیل (علم المیكانیكا) وعلم و ال شك عندي ان العمارة علم 
  , یجب التعامل مع الجدول الزمني و قوانین الفیزیاء  الطبیعة مثل الصوت والضوء والتھویة

  

  متوازي مستطیالت , و مباني مكعبة   تلو كانت علم فقط لصنعنا كل البیوفیجب تحریك الحواس , و ایضا فن 

  لكن ال یمكن فصلھا عن العمارة ) او الكھرباء او التكییف  structureیمكن فصل الفن عن االنشائات (

Architecture begins where engineering ends. 
Walter Gropius 
 

 اذا ولكن,  الدقةالمثیرةلالعجاب و وبالسرعھ نحتھ و منحني خط لضرب,  مستقیم خط رسم رجل تعلیم یمكنك:" جونراسكن
 في یفكرومھماأخطأ,  یتوقف انھ,  راسھ في افضل اي الیجد كان للنظراذا,  االشكال ھذه ایمن التفكیرفي انا منھ اطلب كنت

 " اداه مجرد الة سوي یكن مفكرلم فنان رجل امام اصبحت القیمةانك ولكن التفكیروھذاحتمي

في آن واحد فأنھا تنتمي باعتبار جانبھا الفني الى مجموعة الفنون الجمیلة اذ تشترك معھا  و وفنا و وإذا كانت العمارة علما
فیھا ھو التكوین ل وان أساس العم، المبھج في التكوینات ل والحس المبدع وإضفاء الجمال في العناصر المكونة لھا كالخیا

كالرسم والنحت في انھا تتعلق بجوانب تجعلھا أكثر ویكمن الفرق بین العمارة والفنون األخرى ، على أساس تصمیم معین 
 1للتقیید وااللتزام) عرضة

,  العصر وفي الناس في السحر و الشاعریة تكون عندما وسحري صوفي حتى و شاعري خیالي فن وسیكون كان المبني
 2 الفنون ستظھرفي فأنھاقطعا

الجمیلھ رغم انھم لم یتخرجوا من كلیھ ھندسھ و لم یدرسوا العمارة فن یأتي الیھ الناس من انحاء العالم لیسمعوا الحانھ 
العمارة لكنھم یسافروا من قارة الخري لیروا االھرامات بالجیزة و معبد الكرنك و مسجد دمشق و قصر الحمراء و تاج 

  محل و روما و القسطنطینیة ,

                                                        
  . ٢١ص،عمادیونسالفي.د،التوافقالعلميوالجماليبیناللغةوالعمارة1

2Frampton, K. modern arch. Acritical History – p : 50 (1985.( 
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 انھا نوع من السیاحة العمرانیة , السیاحھ االثریة 

  

  یمثل اداء الواجب اما المنحني فھو یمثل الجمالالخط المستقیم ف
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  , بل ھو الفن االول كما قال االغریق 

 الیونان القدماء (اإلغریق) ھم الذین صنفوا الفنون الستة, وكانت الفنون المعتبرة عندھم ھي
 العمارة .1
 الموسیقى .2
 الرسم .3
 مجسم ثالثي االبعاد  النحت   .4
 و ھو كالم موزون  الشعر   .5
 الفنون التعبیریة او    .الرقص  .6

 حدیثا تم اضافھ ثالثھ اخرین 

 السینما    .7
 التلفزیون  .8
 الكومیكس  .9

 

 .الفالح ال یتحدث قط عن الفن .. وإنما یصنعھ

 

  حسن فتحي

 
 

 ”إیتیان سوریو“الجدول العام لمنظومة الفنون الجمیلة حسب تصوّر 
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  ما الفرق بین العمارة و باقي الفنون ؟؟

  

I call architecture frozen music. 
Johann Wolfgang von Goethe 

  

  العمارة اول الفنون لكنھا تنفرد بخصائص تختلف عن باقي الفنون 

و كذلك الموسیقي و باقي فباقي الفنون لیس اجباري ان تحتك بھا فاللوح الفنیة في المتحف یمكن اال تراھا اال اذا اردت 
  تحیط بك طول الوقت , بینما العمارة تراھا كلما سرت في الطریق الفنون 

  و العمارة ال یمكن ان یقوم بھا شخص لوحده بل البد من توافر فریق عمل متكامل 

  و العمارة یجب ان یأخذ الفنان المعماري جزء من المال مقدما حتى یستطیع ان یحاسب فریق العمل 

  و العمارة الفن الوحید الذي یكون الشباع وظیفھ عملیة مباشرة 

  صارمھ و معدات ضخمة و الفن الوحید الذي یتعامل مع االت 

  من نجوم و شمس و قمر كجزء من اللوحھ الفنیةو الفن الوحید المجبر على التعامل مع الطبیعة و الفضاء الخارجي 

  و الفن الوحید الذي یخاطب العقالنیة و الجدیة اوال و قلیال ما یخاطب الحلم 

  حایل علیھا و العمارة الفن الوحید الذي یستجیب للعلوم و الیشاكسھا و الیت 

  العمارة تلتزم بقواعد صارمھ و شروط و مواصفات الزمة 
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  و رغم ھذا تظل العمارة فنا بل و الفن االول 
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  العمارة فن توزیع الفراغات 
 و لمظاھرھا وتأكید, والموقع الوظائف لتالئم واالشكال للفراغات العلمي ھوالترتیب التصمیم ان:  ھوریشوھجرینوه یقول

  دقیقة عضویة القوانین مع ترتب وزخارف واختیارالوان الوظیفة في بالنسبةالھمیتھا تدریجھا

  متكلف و ماھومتصنع كل من التام والتخلص واضح سبب قرارمنھا لكل, 

 ھو الجامع تصمیم فإن الفراغ، أسلوب ھو المعمار طرز من طراز أي في األصالة معیار كان إذا: "یقول" فییت جاستون"
 ".المتمیزة شخصیتھ لھ أصیالً  دینًا بصفتھ اإلسالم، عقیدة جوھر عن بوضوح یعبر الذي النموذج

  

  لدیك قطعة ارض و ترید تخطیطھا كمبني سكني او تجاري 

وفقا لعوامل خارجیة (الریاح و الشمس و الواجھات ) و عوامل داخلیھ (عالقة انت فنان في توزیع ھذه االرض و تخطیطھا 
  الفراغات بعضھا ببعض ) 

  

  فمثال , ال نضع المطبخ في اتجاة الریح حتى ال تنتشر الرائحة في انحاء الشقھ 

  ال نجعل السلم یأخذ من الواجھھ بل یدخل قلیال و ذلك من خالل تخصیص فراغ "استقبال"

  

المداخل المنكسرة) عند مداخل البیوت التقلیدیة. إن أغلبیة )و من توزیع الفراغات رعایة  حفظ البیت فمثال  
درجة لمنع رؤیة أھل البیت من الزقاق أو الحارة عن طریق الباب  90البیوت القدیمة منكسرة بزاویة 

بغداد. إن الوظیفة الرئیسیة النحراف المفتوح، وقد استعملتْ المداخل المنكسرة قدیماً في منازل الفسطاط و
درجة منذ اللحظة التي  90الزاویة القويّ ھذا ھو دفع الداخل إلى البیت بشكل متواصل إلى االستدارة بزاویة 

بیت الشیخ سعید آل  و تجد ھذا في بیوت مثل  تطأ فیھا قدمھ عتبة الباب لكي ال یرى السیّدات في داخلھ
  (1934) وبیت الوكیل (1890شُیّد عام ) وبیت التراث (1896مكتوم (
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  العمارة و فن االلوان 
َبالِ ) نَ الْجِ مِ انُھَا وَ تَلِفًا أَْلوَ خْ اتٍ مُّ نَا بِھِ ثَمَرَ جْ رَ اء فَأَخْ اء مَ مَ نَ السَّ لَ مِ انُھَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ هللاََّ أَنزَ تَلِفٌ أَْلوَ خْ رٌ مُّ مْ حُ دٌ بِیضٌ وَ دَ  جُ

ابِیبُ سُودٌ  رَ غَ انُھُ وَ تَلِفٌ أَلْوَ خْ األَنْعَامِ مُ ابِّ وَ الدَّوَ نَ النَّاسِ وَ مِ   .(وَ

  التلوین وجد منذ االف السنین , في رسومات من یسكنون الكھف , فھو فن قدیم قدم التاریخ 

  في سیفونیة تكون احیانا ھادئھ و احیانا صاخبھ , احیانا متناسقة و احیانا متناقضھ , الوان العمارة تتشكل  

  ھناك بعض المناطق تعتبر االلوان في العمارة مقدسة مثل النوبة و وسط و جنوب افریقیا 

  

 و ال شك ان االلوان لھا تأثیر كبیر على احساس االنسان بالسرور او التعب 

یُبَیِّن لَّنَا مَا( بَّكَ  عُ لَنَا رَ نُھَا قَالُواْ ادْ ةٌ  لَوْ إِنّھَا بَقَرَ نُھَا قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ  اء فَاقِـعٌ لَّوْ فْرَ رِینَ  صَ   البقرة)تَسُرُّ النَّاظِ

و في العمارة القوطیة استخدم الزجاج الملون , و في تیار ما بعد الحداثة (و ھو تیار معماري یدعو للعودة الى العمارة 
  التراثیة في قالب جدید)الدعوة الى استخدام االلوان بقوة 

في السجون حتى یشعر  (لون السماء و البحر )الھادئ السلبي  یتم استخدام اللون االزرق ان لاللوان تأثیر سیكولوجي  فمثال
  السجناء بالھدوء (بھھھھدوووء) و االرتخاء فال یفكرون في الھرب

  االبیض یرمز للنضافة و یستخدم في المستشفیات , عیادةطبیب االسنان 

جید ألنھ یتعلق بالثروة وال تلبس  ثقة الزبائن ، واألحمرالبنوك : األزرق واألخضر والبنفسجي تساعد على كسب في 
  . األبیض

  )البقرة سورة). الناظرین تسر لونھا فاقع صفراء بقرة انھا یقول انھ قال(( اللون األصفر: مضيء, واضح, ایجابي, حیوي
  

 .اللون البرتقالي : مشمس, دافئ, حیوي, یتناقض مع األزرق المخضر الھادئ والبارد
األخضر كلون انتقالي بین األصفر واألزرق یعتبر من األلوان التي تساعد على التخفیف من التوتر . یحتل في الدائرة  اللون
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 .اللونیة موقعا مقابال للون األحمر الناري والدینامیكي
ض مع األصفر اللون البنفسجي یولد إحساسا بالروعة . یحتل موقعا متوسطا بین األحمر المتأجج واألزرق الھادئ. یتناق

  .المخضر الذي یتصف بالحیویة ویبعث على البھجة
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  العمارة و النحت 

  العمارة فن و النحت فن لكن العمارة فن نفعي یترتب علیھ سداد حاجھ اساسیھ لالنسان , 

   و معبد الدیر البحري و معبد البانثیون  معبد ابو سمبل ثلمو عند التأمل نجد ان النحت یدخل داخل العمارة منذ االف السنین 

بَیِّنَ یقول تعالى في قصة ثمود: (   مْ  تْكُ اءَ هُ قَدْ جَ یْرُ نْ إِلَھٍ غَ مْ مِ ا لَكُ بُدُوا هللاََّ مَ مِ اعْ ا قَالَ یَا قَوْ الِحً اھُمْ صَ إِلَى ثَمُودَ أَخَ مْ وَ بِّكُ ةٌ مِنْ رَ
هللاَِّ لَكُمْ آَیَةً فَذَرُوھَ  لَفَاءَ ھَذِهِ نَاقَةُ  مْ خُ عَلَكُ وا إِذْ جَ رُ كُ اذْ ذَابٌ أَلِیمٌ * وَ مْ عَ كُ ذَ سُّوھَا بُِسوءٍ فَیَأْخُ الَ تَمَ ضِ هللاَِّ وَ نْ بَعْدِ ا تَأْكُلْ فِي أَرْ  مِ

ضِ  أَكُمْ فِي األَْرْ بَوَّ ادٍ وَ اعَ ورً ذُونَ مِنْ سُُھولِھَا قُصُ بَالَ بُیُوتًا تَتَّخِ تُونَ الْجِ تَنْحِ وا وَ كُرُ ضِ  فَاذْ ا فِي األَْرْ ثَوْ الَ تَعْ ءَ هللاَِّ وَ آَالَ
دِینَ  فْسِ  ].74- 73) [األعراف: مُ

ینٌ * ویقول أیضاً في سورة أخرى: ( سُولٌ أَمِ الِحٌ أَالَ تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَ وھُمْ صَ سَلِینَ * إِذْ قَالَ لَھُمْ أَخُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْ
یُعو أَطِ ا ھَاھُنَا فَاتَّقُوا هللاََّ وَ كُونَ ِفي مَ ینَ * أَتُتْرَ بِّ الْعَالَمِ لَى رَ رِيَ إِالَّ عَ رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ لَیْھِ مِ أَلُكُمْ عَ ا أَسْ مَ نِینَ * فِي نِ * وَ آَمِ

یمٌ * لٍ طَلُْعھَا َھضِ نَخْ وعٍ وَ رُ زُ یُونٍ * وَ عُ نَّاتٍ وَ بَالِ بُُیوتًا جَ نَ الْجِ تُونَ مِ تَنْحِ رَ * فَا فَارِھِینَ  وَ یُعوا أَمْ الَ تُطِ یعُونِ * وَ أَطِ تَّقُوا هللاََّ وَ
ونَ  لِحُ الَ یُصْ ضِ وَ دُونَ فِي األَْرْ ینَ یُفْسِ سْرِفِینَ * الَّذِ   ].152 -141) [الشعراء: الْمُ

  و سبحان هللا أتت االكتشافات الحدیثة بتصدیق االیھ و ان ھناك حضارات قامت بنحت بیوتھا في الجبال 
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  العمارة و النسبفن 
  ؟؟  3كیف یكون فن و یكون فیھ نسب ؟؟ و ھل الموسیقي اال ریاضة و معادالت مسموعة

  
بل الجمال المرتبط بالمبني و الواقع : النظام والتنطیم والنسب والتوزیع  4فن العمارة :فن العمارة لیس الزخارف و الكتابات

(توافق بین بین مقایسات مكونات العمل ككل و توافق الكل والمتانة واالقتصاد, والجزء دائما ھو ما یُكون الكل وبالتناسق
  والتنظیم یتناسب الكل بشكل منتظم وجمیل. مع جزء تم اتخاذه معیارا )

 

  ال فنَّ من دون ریاضیات.و یقول لوكا باتشیولي : 

  

  ان النسب الجمالیة تراھا في

  

  

 
                                                        

  فیتروفیوس یري ضرورة دراسة الموسیقي للمعماري و الواقع ان الھندسة الصوتیة و انتقال الصوت مھمھ للمعماري 3
ادولف لوس بالغ و  قال ان الزخارف جریمة یجب تجنبھا , و ان مقیاس التقدم الحضاري لمجتمع ھو مقدار حذف الزخارف من االعمال 4

  المعماریة ذات المنفعھ 
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  قوقعة الحلزون ذي الحجیرات.

  

  ساللم على على شكل قوقعة الحلزون 

 

  بتالت. 3زھرة زنبق: مؤلَّفة من جملتین من 

 

  .DNAالبنیة اللولبیة للـ
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  , تراھا في االھرامات سامراء الشھیرةمئذنھ بن طولون المأخوذة من مئذنھ تراھا في 

  

  

  د. زكي نجیب محمودیقول 
  الجمال نوع من الھندسة

 
تطلق كلمة الجمال على أشیاء یختلف بعضھا عن بعض أشد االختالف . . فنطلقھا مثال على امرأة جمیلة ، وعلى قصیدة (

إلى آخر مئات المئات من األشیاء في الطبیعة التي شعر ، وعلى غروب الشمس ، ومنظر الجبال ، والبحار في فورانھا . . 
  . .نصفھا بالجمال

 
ولیس بین ھذه المعاني بعضھا وبعض أیة عالقة ظاھرة مع أننا مادمنا قد استخدمنا صفة واحدة تجمعھا جمیعا في حزمة 

  .واحدة ، فالبد أن یكون ھناك أساس مشترك بینھا
 

فیجب علینا أن نبحث عن ھذا األساس المشترك الذي ینطبق على المرأة الجمیلة فإذا أردنا التحدث عن الجمال . . إذن، 
  . .وعلى قصیدة الشعر ، وعلى مناظر الطبیعة المختلفة ، وھلم جرا

 
إننا نجد الجمال في "الفورم" أي طریقة التكوین ال في المادة التي تكونت . . بمعنى أننا نبحث عن عالقات ریاضیة داخل 

نزعم أنھ جمیل ، وال فرق بعد ذلك في أن تكون ھذه العالقات الریاضیة متمثلة في قطعة موسیقیة ، أو في الشيء الذي 
قصیدة شعر ، أو في امرأة ، أو في أي كائن آخر ندعي أنھ جمیل . . كل ما في األمر أن النسب الریاضیة التي ما تجسدت 

  )  ..في شيء جعلتھ جمیال ونحن نحتاج إلى بحث الستخراجھا

رُّ من األشیاء المتناسبة.توما األكویني     إن الحواس لتُسَ

  الفیثاغوریون إن "كلَّ شيء مرتَّب وفق العدد  

مرتبطاً بعالقة ونسب فربطوا بقطر العمود  و الحضارات القدیمة عرفت النسب فاالغریق مثال  اعطو ألبنیتھم مقیاساً 
  (بارتفاعھ في طرزاتھم المعماریة ( الطرز الكالسیكیة

،  (Golden Ratio)بالمستطیل الذھبي أو النسبة الذھبیة فیثاغورس یري ان معاییر  الجمال و النسب الجمالیة موجودة  
والمستطیل الذھبي الذي ینتج النسبة الذھبیة ھو عبارة عن مستطیل مكون  (Phi))، وتسمى1.618033وھي نسبة تبلغ (

  من مربع ومستطیل آخر صغیر. 

الصغیر والكبیر متماثالن، بمعنى ان النسبة بین أضالعھما متشابھة، وبكلمات أخرى ان ناتج قسمة الضلع ولكن المستطیل 
الكبیر للمستطیل الصغیر على ضلعھ اآلخر تساوي تماما ناتج القسمة للضلع الكبیر للمستطیل الكبیر على ضلعھ اآلخر. 
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بصریاً وتشكل أحد أھم معاییر الجمال في الطبیعة، ولذا فقد وقد وجد فیثاغورس والیونان القدماء ان ھذه النسبة مریحة 
اعتمدوا ھذا المستطیل الذھبي في عمائرھم، حیث أظھرت الدراسات المعماریة الحدیثة أن مبنى البارثنون الشھیر 

الھرم  بتخطیطھ المستطیل یخضع لھذه النسبة تماما. كذلك أظھرت الدراسات الحدیثة التي أجراھا العالم روبنسون أن
األكبر الذي بناه الفراعنة بالجیزة یخضع لقوانین النسبة الذھبیة، حیث أن النسبة بین المسافة من قمة الھرم إلى منتصف أحد 
أضالع وجھ الھرم، وبین المسافة من نفس النقطة حتى مركز قاعدة الھرم مربعة تساوي النسبة الذھبیة. ولیس ھذا فحسب، 

ة كامنة في الطبیعة بشكل مذھل بما یصعب تصدیقھ. فمجموعة األعداد الریاضیة المتتابعة والتي فقد تبین أن النسبة الذھبی
 مجموع األخیرین منھا یعطي قیمة الالحق تكافئ النسبة الذھبیة، وھي األعداد المعروفة بمجموعة فیبوناتشي

(Fibonacci) ،21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، وھي على النحو التالي (صفر(.......  

فالنسبة الذھبیة تظھر في اإلنسان والحیوان والنبات بشكل مذھل وتعتبر كامنة في جینات الخلق حتى غدت نسبة مقدسة أو  
یطلق علیھا نسبة الجمال. فقسمة عدد إناث أي خلیة نحل في العالم على ذكورھا تعطي النسبة الذھبیة. وجسم اإلنسان مبني 

لنسبة الذھبیة، فالمسافة بین أعلى رأس اإلنسان إلى أخمص قدمیة مقسومة على المسافة بتقسیماتھ الھیكلیة األساسیة على ا
من السرة إلى األرض تعطي النسبة الذھبیة. والمسافة من الكتف ألطراف األصابع مقسومة على المسافة من الكوع 

ق النسبة الذھبیة. وكذلك وجد ألطراف األصابع تعطي النسبة الذھبیة. والخصر لألرض مقسوما على الركبة لألرض تحق
أن قسمة المسافة من األرض إلى رأس الخیٌال الذي یركب الحصان على طول الحصان تعطي النسبة الذھبیة. وتخضع 

  أوراق األشجار للنسبةالذھبیة، وكذلك تخضع أصداف البحر الحلزونیة الشكل للنسبة الذھبیة. 

 للطباعة تم تطویعھا للنسبة الذھبیة. وفي برنامج وثائقي عرضھ تلیفزیونوكنتیجة فاالوراق التي نكتب علیھا ونستعملھا 
(BBC)وجدت الدراسات، ومنھا دراسة العالم ،(Fechner)   في نسب الوجوه البشریة، أن الوجوه التي یكون نسبة فتحة

اثل نصفي الوجھ األیمن الفم الرتفاع األنف مطابقة للنسبة الذھبیة ھي وجوه جمیلة بإجماع األغلبیة عدا عن فكرة تم
  .5واألیسر، والتي وجد ان لھا عالقة بسرعة العدائین الریاضیین ألزمان تقترب من أجزاء الثانیة

 

  1.61803399و ھناك ما یعرف بالرقم الذھبي 

                                                        
  02/09/2008موقع صحیفة القدس العربي 5
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ال لیس سعر الریال !! ھذا رقم یمثل النسبة الذھبیة الموجودة في الطبیعة و في الحیوان و النبات  و عند تطبیقھا تعطي 
  المبني شكل جمالي 

  

  

  ھذا الرقم موجود ایضا في جسم االنسان 
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  و عند رسم الفنان للوحة فنیة فانھ یراعي ھذه النسبة 

  

  

  المصریین ھذه النسبة عند بناء الھرم االكبر خوفوو قد طبق القدماء 

لقد أعلمني الكھنة المصريون أن التناسبات “ويشیر ھیرودوت إلى التناسبات القائمة في الھرم بقوله: 
قامة في الھرم األكبر بین جانب القاعدة واالرتفاع كانت تسمح بأن يكون المربع المُنشأ على االرتفاع  المُ

  ”مساحة كل من وجوه الھرم المثلثةيساوي بالضبط 

  و الیونانین في معابدھم و المسلمین كما يظھر جلیا في جامع عقبة بن نافع و تاج محل 
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  ان النسب في العمارة  فن كیف ننسق بین نسب اجزاء المبني فیما بینھا و المبني ككل و تؤدي لراحھ بالعین 

  ھل لھا قانون ؟؟

(فرانك لوید رایت) في ذلك" ال یوجد قانون اختیاري في النسب وال نموذج ثابت ال یتغیر في شكل ما وإنما یوجد  یقول 
قانون التكیف والمالئمة مع العمل ومع التغرض لظروف البیئة ومھما اختلف الطابع واختلفت النسب فھي تسحر العین 

  "ام بین األجزاء رغم كثرة التنویعات في المخلوقاتوترضي الذھن ألن ھناك منطق وصحة في التماسك واإلنسج

  

  و ال العمران في االساس لالنسان فعلینا ان نعتمد على مقاییس االنسان 
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انَ و سبحان هللا القائل ( نسَ لَقْنَا اإلِْ یمٍ  فِي لَقَدْ خَ سَنِ تَْقوِ   ) أَحْ

  شدید فاالنسان ھو االكثر تكامال و النسب بین اجزاء جسده متناسبھ بابداع

 23 -قبل المیالد  80/70؛ ((Marcus Vitruvius Pollio) ماركو فیتروفیوو كان اول مھندس یتكلم في ھذه النسب 
  De architecturaفي كتابھ  .(بعدالمیالد

الرسام ولیام بلیك  ك و قد انبھر بھا لیوناردوا دافنشي حتى رسم الرجل الفیتروفي (و رسمھ الكثیر من الفنانین ایضا 
  , لكني معروف بحبي للوحات دافنشي ) .والنحّات أندرو لیستر
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  أصابع 4عرض الكف = عرض  -
  أضعاف عرض الكف 4طول القدم =  -
  أضعاف عرض الكف 6طول الساعد مع االبھام =  -
  أضعاف طول الساعد مع اإلبھام 4طول اإلنسان =  -
  طول ذراعي اإلنسان الممدودین = طول قامتھ -
  من طول االنسان 1/10ن أعلى الجبھة للذقن = المسافة م -
  من طول االنسان 1/8المسافة من منتصف الجمجمة الى أسفل الذقن =  -
  أقصى عرض لألكتاف = ربع طول القامة -
  المسافة من مفصل الكوع حتى قمة اإلصبع الوسطى = خمس طول القامة -
  من طول القامة 1/8المسافة من الكوع حتى اإلبط =  -
  من طول اإلنسان 1/10ول الكف من الرسغ لقمة الوسطى = ط -
 المسافة من أسفل الذقن لألنف = ثلث طول الرأس -

  المسافة من منبت الشعر إلى الحاجبین = ثلث طول الوجھ -
 طول األذن = ثلث طول الوجھ -

  .ارتفاع اإلنسان ويداه مرفوعة تساوي ضعف ارتفاع السرة
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المعماري الكبیر لوكوربوزيیه من خالل كتابه ونظامه القیاسي ممن تكلموا ايضا في النسب  و 
  ((الموديوالر
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  العمارة و الدین
وإلى ثمود أخاھم صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غیره ھو أنشأكم من األرض واستعمركم (

قال بعض علماء الشافعیة :  ابن العربي قال ) فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربي قريب مجیب فیھا
  االستعمار طلب العمارة ; والطلب المطلق من هللا تعالى على الوجوب

 
  ."وقال الجصاص: "وفیھا.. للداللة علي وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس واألبنیة

اننا نجد العمارة مرتبطة بالدين ارتباطا وثیق فعند الیھود  نجد ھیكل سلیمان و عند النصاري 
  (المسیحین) نجد كنیسة القیامة و عند المسلمین نجد المسجد الحرام و المسجد النبوي 

  

  و عند قدماء المصريین نجد المعابد و ھي مباني مقدسة ال يسمح الي شخص باالشتراك فیھا 

  كن ان يشارك الیھود في بناء الھرم و ھو قدس االقداس و شرف عظیم المشاركة في بناءه فال يم

  

  

  

  للتوسع يمكنك قراءة كتاب 

 /http://draftsman.wordpress.com/2014/05/25/elomranعلى حاشیة فقة العمران §
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   العمارة فلسفھ

  صاحب ذوق فني , و فلسفھ الجمال  Aesthticsو دارسا لعلم الجمالو المعماري یجب ان یكون فلیسوفا 

  العمارة و الفن  و الفلسفة 

 بیروت –"فصول في علم الجمال"  15): صفحة 1981یقول عبد الرؤوف برجاوي (
أن الظاھرة الجمالیة في الفن، ھي ظاھرة بشریة، تنبع، إلى حد ما، من العلوم االنسانیة، كعلم النفس، والتحلیل النفسي، ”

وعلم االجتماع، وھذه لیست فلسفة بالمعنى الدقیق، وان كانت تمس اجواء الفلسفة، فاذا كان من العسیر على الفالسفة، 
  “الفنانین، فانھ یصعب على الفنانین، احیاناً اخرى، فھم وجھة نظر الفالسفةاحیاناً فھم وجھة نظر 

مقوالت اخوان الصفا المشھورة: اعلم أخي، أن دراسة المنطق من وراء الھندسة یقود للدرایة والخبرة بجمیع الفنون و من 
ى الدرایة والمعرفة بالفنون السامیة، ألن ھذا التطبیقیة، فیما تقود الدراسة في إطار الھندسة المدركة وارتباطاتھا الفلكیة إل

  العلم ھو المدخل الذي نتحرك من خاللھ باتجاه المعرفة بماھیة وحقیقة النفس وھي أساس جمیع العلوم والمعارف

مذ قرون سحیقة و العمارة اداة تواصل تعبر عن مكنونات االنسان ورغباتھ حیث تختلط ابنیتھا الفیزیائیة المادیة  "
ة فلسفیة وفكریة متنوعة تتواطأ فیما بینــھا على بث ثیمات وانساق وتعابیر ورؤى واصوات منطوقة وسجاالت بأبنی

 مؤسس الباوھاوس والتر جرویوس" .. محمومة و حوارات انسانیة شدیدة الشفافیة

أو نثریة، تكمن  كل لحن، وكل آھة، وكل صورة شعریة أو زیتیة یقول األستاذ راشد الغنوشي في نفس السیاق: "وراء
الشعراء  للحیاة وللھدف منھا، ولإلنسان ودوره، وللكون والقوى التي تتحكم فیھ. ومھما یبذل خلفیة اعتقادیة: نظرة

خائبون، وحتى من لم یعترف  - ال محالة- والفنانون من جھد إلقامة حد فاصل بین إنتاجھم ومعتقداتھم وأفكارھم؛ فإنھم
ا أن إنتاجھ  للطبیعة ووصف موضوعي لما شاھد فھو مخدوع، والناقد البصیر ال تخفى  صورة صادقةمنھم بذلك زاعمً

لشخصیة  أو الكاتب متجسدة بكل مالمحھا في آثارھما؛ إذ إن اإلنتاج األصیل ھو صورة صادقة علیھ شخصیة الفنان
ھاتھ؛ ألن الشخصیة في ومعتقداتھ واتجا صاحبھ، ومُحال أن تنجح في إقامة حاجز بین شخصیة اإلنسان وبین أفكاره

    "جزئھا الفعال لیست أكثر من ذلك

 
وھو فیلسوف فرنسي و ریاضیاتي وعالم یعتبر من مؤسسي الفلسفة الحدیثة ومؤسس  - و ھي عملیھ تفاعلیھ یقول دیكارت :

 .الریاضیات الحدیثة
الجسم والثاني ھو طبیعة  كیف نحصل على افكار متمیزة عن طریق االمتداد و الفكر من حیث أن احدھما ھو طبیعة”

  “النفس

 .. Philosophyالفلسفة، 

  " والتي تعني حبّ الحكمةPhilo-Shophiaمن األصل اإلغریقي "

  لھ فلسفتھ الخاصة و المعماري فلیسوف 

  مثال 

لویس ھنرى سولیفان، فلسفتھ  أن شكل المبنى یجب أن یعبر عن وظیفتھ، وأن خامات البناء یجب أن تكون جزءا  •
  . أسلوب التصمیممن 

و رفض  لوید رایت مثال كانت فلسفتھ العمارة العضویة و ھو ان یكون المبني منسجما مع البیئة المحیطة •
 الزخارف الدخیلة الملصقة على الحائط .
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  حسن فتحي فلسفتھ عمارة الفقراء و انظر تحت قدمیك و ابني  •

  

  الذي تحدد وظیفتھ و لكل مبني فلسفتھ الخاصة 

  على الطراز الفرعوني مبني المحكمة الدستوریة  التى صممھا المھندس احمد میتو (بعد تخرجھ من الكلیة بسنتین)مثال 
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  وھو أمیركي من أصل صیني "أي أم بي"المصمم صمیم تالمتحف االسالمي بقطر من و ایضا 

أنھ یجب علي أن أفھم جوھر العمارة ھذه كانت من أصعب المھمات التي قمت بھا على اإلطالق، لقد بدا لي یقول :"
اإلسالمیة، لكن الصعوبة في مھمتي تكمن في تنوع الثقافة اإلسالمیة، من أیبریا إلى محل في الھند إلى أبواب الصین وما 

بعدھا.. كنت معتادا على المسجد الكبیر في قرطبة، واعتقدت أنھ یمثل قمة العمارة اإلسالمیة، لكنني كنت مخطئا.. إن 
  " .ثیر المزدوج للمناخ والثقافة في إسبانیا أظھر أن قرطبة لم تجسد التمثیل الصافي والمثالي الذي أبحث عنھالتأ

 
واستقرت فكرة بناء المتحف بتصمیمھ على شكل مكعبات السبیل أو مكان الوضوء في مسجد ابن طولون مستخدما طراز 
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.دمونھااألحجار التي كان الممالیك والمھندسون العثمانیون یستخ

  

  نافورة مسجد بن طولون التى اقتبس منھا  المصمم تصمیم المتحف
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و قد یري الزائر المتأمل في المبني فلسفھ قد ال تكون خطرت في فكر المصمم , فمثال "فیروفیوس " رأي في اعمده معبد 
  في عقیدتھ التى كتب علیھا المعاناهالتى على شكل نساء  : تماثیل نسائیة تعاني تحت احمال الثقل كالنساء  االرخثیون 

  

  

  بل و قد تجد الفلسفة في عنصر من مبني 

  و كأنھ شامخ و یصل الى ما ال نھایة فمثال انارة العمود من اسفل تجعلك ال تري نھایة العمود باللیل 
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اعمده معبد دیانا شكلھا رفیع و رقیق  ووضعوا في التاج الحلیات الحلزونیة كالحلق المتجعد و خصال من حبال الفاكھھ 
  كالشعر و جعلوا االخادید تنساب كثنیات ثیاب النساء و قاعدة التاج كالكعب  
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بل و الطریف اني كنت ازور صدیق في منطقة مشھوره بالمخدرات فوجدت المباني موجودة على شكل مربع مفتوح من 
  جھتین متقابلتین و في المنتصف منطقة مفتوحة 

  

فلما سئلت عن فلسفة التصمیم , علمت ان تجار المخدرات صمموا المنطقة كلھا بھذا الشكل لیدخل اقل عدد من ضباط 
  !!یمكن محاصرتھم و ضربھم  الشرطة  و
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  المصمم كان عامل احلي دماغ !

  

  -تعریف الجمال في  الفلسفة :

  أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي
  معنى الحسن والجمال

 
إعلم أن المحبوس في مضیق الخیاالت والمحسوسات ربما یظن أنھ ال معنى للحسن والجمال إال تناسب الخلقة، والشكل ، 

  .وحسن اللون ، وكون البیاض مشربا بالحمرة، وامتداد القامة ، إلى غیر ذلك مما یوصف من جمال اإلنسان
  .الحسن لیس مقصورا على مدركات البصر ، وال على تناسب الخلقة : وامتزاج البیاض بالحمرة

 
كن لھ ، فإذا كان جمیع كماالتھ فلنصرح بالحق ونقول : كل شيء . . جمالھ وحسنھ في أن یحضر كمالھ الالئق بھ المم

  . .الممكنة حاضرة ، فھو في غایة الجمال . وإن كان الحاضر بعضھا ، فلھ من الحسن والجمال بقدر ما حضر
 

لق حسن ، وھذا علم حسن ، وھذه سیرة حسنة ، وھذه  الحسن والجمال موجود في غیر المحسوسات . . إذ یقال ھذا خَ
ق الجمیلة یراد بھا العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروؤة . . وسائر خالل أخالق جمیلة . . وإنما األخال

  .الخیر. وشيء من ھذه الصفات ال یدرك بالحواس الخمس ، بل یدرك بنور البصیرة الباطنة

  

  مصطفى لطفي المنفلوطي 

الجمیل جمیال إال للتناسب بین نغماتھ . . ولوال ما كان الوجھ الجمیل جمیال إال للتناسب بین أجزائھ ، وما كان الصوت 
  التناسب بین حبات العقد ما افتتنت بھ الحسناء . . ولوال التناسق في أزھار الروض ما ھام بھ الشعراء.

  

  د. زكي نجیب محمود
  الجمال نوع من الھندسة

 
مثال على امرأة جمیلة ، وعلى قصیدة  تطلق كلمة الجمال على أشیاء یختلف بعضھا عن بعض أشد االختالف . . فنطلقھا

شعر ، وعلى غروب الشمس ، ومنظر الجبال ، والبحار في فورانھا . . إلى آخر مئات المئات من األشیاء في الطبیعة التي 
  . .نصفھا بالجمال

 
میعا في حزمة ولیس بین ھذه المعاني بعضھا وبعض أیة عالقة ظاھرة مع أننا مادمنا قد استخدمنا صفة واحدة تجمعھا ج

  .واحدة ، فالبد أن یكون ھناك أساس مشترك بینھا
 

فإذا أردنا التحدث عن الجمال . . إذن، فیجب علینا أن نبحث عن ھذا األساس المشترك الذي ینطبق على المرأة الجمیلة 
  . .وعلى قصیدة الشعر ، وعلى مناظر الطبیعة المختلفة ، وھلم جرا

 
م" أي طریقة التكوین ال في المادة التي تكونت . . بمعنى أننا نبحث عن عالقات ریاضیة داخل إننا نجد الجمال في "الفور

الشيء الذي نزعم أنھ جمیل ، وال فرق بعد ذلك في أن تكون ھذه العالقات الریاضیة متمثلة في قطعة موسیقیة ، أو في 
ل ما في األمر أن النسب الریاضیة التي ما تجسدت قصیدة شعر ، أو في امرأة ، أو في أي كائن آخر ندعي أنھ جمیل . . ك

  . .في شيء جعلتھ جمیال ونحن نحتاج إلى بحث الستخراجھا
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   . .الجمال نوع من الھندسة

  

یقال إن العمل الفني ال بد أن یكون لھ وحدة عضویھ شأنھ شأن الكائن الحي والكل فیھ لیس مجرد األجزاء ولكنھ وجود -  )
  ( األجزاءیعلو على ھذه 

الفن لغة قد تخاطب أفكار الناس ، ولكنھا أیضا قد تخاطب أفكارھم ومشاعرھم ، وما یعبر عنھ العمل الفني ھو ما اتفق - )
  (النقاد على تسمیتھ بالمضمون

  فلسفة الجمال –د. أمیره حلمي مطر في كتاب 
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  العمارة  و علم النفس 

  -االحتیاجات البشریة مثل :على المصمم ان یولي اھتمامھ بسداد 

  Group)وتكوین المجموعات  (Friendship Formation)وتكوین الصداقات  (Privacy)الخصوصیة األُسریة
Formation) والفضاء أو الفراغ الشخصي(Personal Space)  والذاتیة الشخصیة(Personal Status)  

ھ s) (Communicationواالتصاالت  (Territoriality)والملكیة واألمن   (Cue Searching)واإلستكشاف الموجّ
  Closeness to)واإلرتباط بالطبیعة  (Social Heat)والحرارة االجتماعیة  (Personal Safety)الشخصي

Nature).    
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  العمارة و االنثي 
  ھ الزوجھ بالسكن و هللا شبكائن جمیل العمارة 

نْ آیَاتِھِ أَنْ یقول هللا تبارك وتعالى: ( مِ اجاً وَ وَ كُمْ أَزْ نْ أَنْفُسِ لَقَ لَكُمْ مِ كُنُوا إِلَْیھَا خَ لِكَ لِتَسْ مَةً إِنَّ فِي ذَ حْ رَ ةً وَ دَّ مْ مَوَ لَ بَیْنَكُ عَ جَ وَ
مٍ یَتَفَكَّرُونَ  یاتٍ لِقَوْ   )آلَ

  و ھناك من یكون جمالھ حقیقیا كالمرأه الجمیلھ كان یكون الشعر و الموسیقي في الحوائط و شكل المبني 

  منظر خارجي مركب : كأالكتفاء بكتابة ابیات على واجھھ المبني القبیح اصال : و ھناك من یكون جمالھ مكیاج 

مثال ھناك مھندس امریكي كل ما یفعلھ ھو ان یأخذ ورقة و یلفھا  في ھیئة قرطاس , ثم یكتب علیھا ابیات شعر (منقولھ) 
  ین الدوالرات تمجد في والي البلد العربي  , و یاخذ في ھذا مالی

لماذا تصبح ھذه العماره عربیھ ؟؟ النھ كتب ابیات عربیھ ؟؟ دعونا نفترض انھ كتبھا بحروف افروارابیك , ماذا تصبح ھذه 
  العماره ؟؟

(االم) و تاخذ بالعناصر التى تریح الساكن و تریح المار كالمشربیھ و ان العمارة العربیھ ھي التى تحترم البیئھ العربیة 
  و االشكال القوسیة , التى تستخدم مواد من البیئھ االم كالطفل حین یتغذي الملقف 

  تجد مرأه   جمیلة المنظر غیر مریحة تلك العمائر الحدیثة تحتاج الى تكییفات حتى تتعایش معھا مرأهو العمران كال

  و مرأه بسیطة المنظر تسرك برؤیتھا تلك ھي المباني العربیة االصلیة و تلك عمائر حسن فتحي 

یْرُ « عن النبي صلى هللا علیھ وسلم:  هُ خَ رَ الَ مالِھا بِما یَكْ ھا وَ فِي نَفْسِ تُخالِفُھُ  الَ  رَ وَ ھُ إِذا أمَ یعُ تُطِ هُ إِذا نَظَرَ وَ   « النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّ
   [في صحیح جامع -٣٢٩٨-انظر حدیث رقم • صحیح  ]

  

و كما یتغزل الشعراء في المرأه یمكنك التغزل في المبني فحین یمدحون عینھا فانت تتغزل في الشبابیك و التى تكون 
  صغیرة في الشرق لحمایھ المبني من الحرارة و الریاح و التراب  و واسعھ في الغرب الدخال الشمس القلیلة 

  حبیبتھ المرتدیھ الخمار   ربیعھ بن عامر الدارميو كما یمدح الشاعر 

  قل للملیحة في الخمار االسود...ماذا فعلت بناسك متعبد ... 

  قد كان شمر للصالة ثیابھ .... حتى وقفت لھ بباب المسجد ... 

  ردي علیھ صالتھ وصیامھ .... التقتلیھ بحق دین محمد 

  فأنك تتغزل في المشربیة 
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  حین یصف الطول او القصر نجد وصف المبني او الفیال بطولھا و اتساعھا و 

  و حین یتغزل في الشعر , تجد السقف سواء كان على شكل قبھ او مستویین مائلیین 

لصحبتك لتوافق ارائكم , و خیر بیت ھو ما یوافق ھواك ال ما یقول عنھ النقاد  فتاه ھي من اذا كانت شاب الخترتھو خیر 
  ئع و حدیث او فخم انھ را
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  (البیئة المحیطة)العمارة و الجغرافیا فن 
و كان ھذا مفھوما حتى قامت الثورة ان العمارة الجیدة ھي التى تكون استمرار لقوانین الطبیعة ال قاضیة علیھا 

  الصناعیة في القرن الثامن عشر و تغیرت المفاھیم و اصبح التركیز على الوظیفة كمنبع للتصمیم .

المبني المتكامل مع البیئة المصمم بفكر حقیقي  نجده موفر على المدي الطویل و ال یحتاج تكالیف صیانة و یحتوي ان 
  تكییف طبیعي و عزل حراري و اضائھ طبیعیة

إن تغلُّب الناحیة المادیة التي تتسم بھا الحضارة المعاصرة یعود إلى أن المواطن المعاصر أصبح یعیش معظم حیاتھ في “
یئة الحضریة التي صنعھا المھندس اإلنشائي، ال یقع بصره فیھا إال على الموجودات المادیة، مما أضاع علیھ فرص الب

تفاعل ذكائھ مع البیئة الطبیعیة التي صنعھا هللا سبحانھ وتعالى. ولحسن الحظ بدأ الغرب ینتبھ لما تحملھ ھذه االتجاھات 
یر منظمة األمم المتحدة مؤخرا فیما یتعلق بالجدران الزجاجیة من حیث المادیة من أضرار، كما تشیر إلیھ بعض تقار

  حسن فتحي ― ”.اإلسراف في الطاقة، وناطحات السحاب فیما یتعلق بالناحیة السیكوفزیولوجیة

كنت أرید بأي ثمن أن أتجنب موقفاً كثیراً ما كان یتخذه المھنیون من المعماریین والمخططین عندما یُجابھون بمجتمع 
قروي ، وھو موقف بأن المجتمع القروي لیس فیھ ما یستحق نظرة اعتبار من المھنیین ، و أن كل مشاكلھ یمكن حلھا 

باستیراد تناول حضري متحذلق لعملیة البناء . وكنت أود ، لو في اإلمكان ، أن أمد جسراً على الفجوة التي تفصل 
المعماریین في شكل  ود أن أوفر صلة متینة مرئیة بین ھذینالمعمار الشعبي عن معمار المھندس المعماري . وكنت أ

مالمح مشتركة بینھما معاً ، حیث یستطیع القرویون أن یجدوا فیھا نقطة ارتكاز كمرجع مألوف لھم یبدؤون منھا توسیع 
س وللمكان . فھمھم للجدید ، كما یستطیع المھندس المعماري أن یستخدمھا لیختبر بھا صدق عملھ ھو نفسھ بالنسبة للنا

والمھندس المعماري لھ وضعھ الفرید إلحیاء إیمان الفالح بحضارتھ ھو نفسھ . وإذا قام المھندس المعماري . بصفتھ 
ناقداً یوثق بھ . بإظھار ما ھو جدیر باإلعجاب في األشكال المحلیة . بل و إذا ذھب ألبعد من ذلك فاستخدمھا ھو نفسھ ، 

ل في النظر إلى منتجاتھم في تیھ . وما كان فیما مضى یتم تجاھلھ أو حتى الزرایة بھ ، فإن الفالحین سیأخذون في الحا
سیصبح فجأة شیئاً یُفخر بھ . ویصبح فوق ذلك شیئاً یستطیع القروي أن یفخر بھ عن معرفة . وھكذا فإن الحرفي في 

ألنھ یرى أنھا قد نالت احترام مھندس  القریة سیُحفز إلى استخدام وتنمیة األشكال التراثیة المحلیة ، وذلك ببساطة
          معماري حقیقي ؛ أما القروي العادي ، أي العمیل ، فإنھ یعود مرة أخرى إلى وضع یفھم فیھ عمل الحرفي ویقدره .

 حسن فتحي 

ان العمارة تعتبر من أھم عناصر الحضارة و ھي تفاعل بین االنسان و البیئة المحیطة بھ الستیفاء حاجاتھ المادیة و "
  حسن فتحي"الروحیھ و ھي اكقر اظھارا و تعبیرا عن القیمة الحضاریة و االجتماعیة و الجمالیة لھذا المجتمع 

نھج الذي سر ُت علیھ في معالجاتي المعماریة والعمرانیة، المعماري راسم بدران قولھ إن ال أورد ستیل على لسان
والكوني (الفیزیقي   یتمحور حول البحث عن مرجعیات وقراءات لھا عالقة بمقو ّمات المكان، بإطاریھا المادي  

  والمیتافیزیقي)، وذلك باستنباط أدوات للستثمار تحفظ مقدرة العقل على تذكرمعالم المكان بتصویر حالة المكان

   

"المدن الجمیلة تستند إلى كیان ذي قوة لھا جانب مادي وجانب  یقول الخبیر المعماري العربي المھندس راسم بدران 
  .روحي جمالي"، معتبرا أن العمران أحد ھذه األبعاد الجمالیة
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عبرت عن  وأضاف بدران "ابحث فیمن كان وراء بناء دمشق والقاھرة وصنعاء والحمراء وفاس ستدرك أن ھذه القوة
نفسھا من خالل العمران، فقصر الحمراء مثال بني في مرحلة بدایة أفول الحضارة اإلسالمیة في األندلس وھي حالة من 

  ."حاالت التشبث بالقوة من خالل التعبیر اللین

كبر مدینة في وتابع بدران "الیوم نحاول أن نعبر عن قوتنا من خالل امتالكنا للبترول واستخدام ھذه الثروة في بناء أ
 ."العالم, أعلى برج في العالم.." وتساءل المھندس "لماذا ال نبني مدینة منسجمة مع الطبیعة والمناخ والجغرافیا؟

 

  

بیئة اجتماعیة وسواء أكانت  ًفھناك بیئة طبیعیة وھناك ایضا، (ان كلمة البیئة تبقى عامة ان لم توصف بوصف محدد 
فاإلنسان الذي یعیش في ھذه الطبیعة یكون ، فأن العمارة تبقى ترتبط بسبب متین بھا ،ھذه البیئة بھذا الوصف ام ذاك 

والمباني التي ھي األساس لفن العمارة التي تصمم ، لتأثیراتھا الناتجة عن طبیعة التضاریس األرضیة والمناخ  ًمعرضا
 6لوقایة اإلنسان من التأثیرات القاسیة للطبیعة)

بروان) في كتابھ (فن العمارة األمریكیة) "أن الفن المحلي ھو عبارة عن  -األمریكي (البرت بوشیقول الكاتب المعماري 
مسلمات جمالیة ارتضاھا المجتمع لنفسھ, فأوجد مفردات خاصة بھ تنبع من متطلباتھ و تعبر عن احتیاجاتھ ضمن قدراتھ 

  ."المالیة

یده فالمسكن ھو مأوى المجتمع الصغیر، او العائلة التي تحدد ان العمارة مرآة عادات المجتمع وتقال«سالفسبرج   قال: 
كیانھا مجموعة من العادات والتقالید التي تسیطر على حیاتھا وتشكل كل ما یحیط بھا ویعمل على خدمتھا داخل ذلك المأوى 

ى ان احساس المجتمع من اشكال الحجرات وما یؤدیھ كل منھا، وقطع االثاث، او اجھزة الخدمات وادوات المعیشة، كما نر
الصغیر بفنون الحیاة ینعكس على وسائل الرفاھیة وتجمیل المسكن من زخارف ولوحات وستائر ومعلقات واجھزة 

  لالضاءة، بینما یعبر خارجھ عن طراز المجتمع الخارجي، او عالقة المجتمع الصغیر بالمجتمع الكبیر او الحیاة العامة.

  ارض و تكون مواده الخام من االرض نفسھا من  حولھ االمبني یجب ان یتكامل مع م

  فاالنسان المصري القدیم استخدم الطوب اللبن و البردي و االخشاب لبناء منزلھ , و الحجارة الطبیعیة لبناء المعابد 

  و كذلك الصینیون و البابلیون و السومریون  و كل اصحاب الحضارات بنوا بالمواد الطبیعیة 

  لكة للطاقة و ال ملوثة للبیئھ ھیر مستغیتوافر فیھا شرطین حتى تكون طیبھ :مواد  البناء یجب ان 

منالخطأالفادحإدخاأل�عنصرتصمیم�یؤد�ال�زیادةدرجةالحرارةولودرجةواحدةأوتقلیلسرعةحرآةالھواءولوسنتیمترواحدف�الثانی"
  حسن فتحي "ة

  
" ملخص الفلسفة التى دعي لھا حسن فتحي و انتشرت في العالم , فھي تقلل تكلفة المبني بتقلیل تكلفة   انظرتحتقدمیكوابن"

  نقل المواد , كما ان المبني یكون جزء من البیئى و لیس خواجھ غریب 

 2500 أكثرمن إلى تاریخھا یعود باألقصرالتي الرامسیوم قمح مخازن  توجد االن فحتي كثیرا تعیش مباني ھي و
  واألقبیة بالقبب ومسقفة اللبن الطوب بخامة مبنیة سنة،وھي

                                                        
  .٢٣ص،التوافقالعلميوالجماليبیناللغةوالعمارة6
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  حولھ من مباني  االمبني یجب ان یتكامل مع مو 

  و لو قدر لي بناء مسجد في كل دولة العطینھ طابع الدولة مع االحتفاظ بالقواعد االساسیة في بناء المسجد 

  بالبیوت و ما الي ذلك ؟؟ھذا في المسجد قدس العمارة االسالمیة , فما بالك 

فتجد الدولة االمویة تنشئ المساجد مثلقبة الصخرة بقبھ كبیرة , لسببین االول تغطیھ اكبر مساحة بدون الحاجاة الى اعمدة 
  اال على اطراف القبھ و السبب االخر انھا استوطنت الشام و كانت كثیرة االمطار 

  فاف  فبنت سطح  المساجد مسطحة اما الدولة العباسیة في العراق حیث الحر و الج

, فمثال المسجد تكون الفتحات بھ ال یجب ان یكون المبني متكامال مع البیئة الطبیعیة و مع البیئة العمرانیة من حولھ و 
  تزعج اشعھ  الشمس المصلین 

We shape our buildings; thereafter they shape us. 

Winston Churchill 

 

و ان ما یحدث االن من عولمة المباني لھو كارثة , ان تجد المبني في مصر ال یختلف عن المبني في الصین عن امریكا 
    2عن روسیا , متجاھلین اختالف البیئة و اختالف االرض و اختالف الثقافة 
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  العمارة و التراث و التاریخ 

و خاصة في بلد لھ تاریح عمیق مثل مصر و في منطقة مثل البالد  المعماري علیھ ان یحترم تاریخ المكان الذي یصمم بھ
 العربیة.

 لماذا نستورد اعمدة یونانیة و اغریقیة ؟؟ او عمارة امریكیھ؟؟ 

 

أساساً مجتمع تقلیدى كما فى مجتمع الفالحین , لھو نوع من الجریمة  إن الخروج عن التراث عمداً فى مجتمع ھو 
  حسن فتحي”. ― المھندس المعمارى أن یحترم التراث الذى یقتحمھالحضاریة , ویجب على 

تتجلى ھویة األمة من خالل وحدة اللغة والثقافة والعقائد،وتعكس ھویتھا على «ویقول عفیف بھنسي عن ھویة العمارة 
ھویة األمة، وتتطور بتطویرھا، وتنھض بنھوضھا، وتتفكك  وتستمر ھویة العمارة باستمرارالعمارة والفنون والتراث، 

  . إلى حضارة معینة خلقتھا أمة معینة  بتفككھا، وبھذا المعنى فإن ھویة العمارة تعني انتماء ھذه العمارة

 
 " .ي بنعملھ في بلدنااألخالق على إللي أنا شایف إن المعماري حسن فتحي لو كان معانا كان إدانا درس ف"

  .Smart Village الراجل بیتكلم تحكم بیئي من الستینات والسبعینات واحنا جایین نعمل

  إیھ الذكاء بس فعلبة زجاج فالصحراء! 

ھو ده المعماري المصري، فاھم ماضیھ وتراثھ ومطبق للتكنولوجیا المعاصرة بما یالئم إحتیاجات مجتمعھ وبیئتھ. هللا 
  ."   المھندس طارق رخا على خطاك یرحمك ویمشینا
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  العمارة و المناخ
یتمیز مناخ مصر العلیا بأنھ مناخ منطقة حارة جافة ، مع اختالف واسع جداً في درجات الحرارة نھاراً 

ولیالً . ولما كان وجود ظل من السحاب ھو أمر یكاد یكون معدوماً بالكامل ، فإن األرض تتلقى في النھار 
ھائالً من إشعاع الشمس ، بینما ھي تشع لیالً قدراً ھائالً من الحرارة یتجھ ثانیة للسماء . وھكذا فإن قدراً 

أي مسطح معرض لضوء الشمس المباشر ، كأرضیة أحد المباني أو جدرانھ أو سقفھ ، ستزید حرارتھ 
  .زیادة مھولة أثناء النھار ، ویفقد من حرارتھ أثناء اللیل

لناس في الداخل من مباني ھذه المنطقة یعتمد إلى حد كبیر على الخواص توفیر راحة اوبالتالي فإن 
ل الحرارة   .الحراریة للجدران والسقف . وأفضل مواد البناء ھي تلك التي ال توصّ

ولحسن الحظ فإن طوب من التربة المجفف في الشمس ھو من أسوأ موصالت الحرارة . ویرجع ھذا 
كالوري / دقیقة / سم المربع/  0.22ض البالغ في قدرتھ على التوصیل طبیعیاً ( الجزء منھ إلى االنخفا

كالوري / دقیقة / سم المربع  0.32لوحدة سمك الطوب المصنوع بعشرین في المائة من الرمل الناعم ، و 
 للطوب المحروق 0.48/ لوحدة سمك الطوب المصنوع بثمانین في المائة من الرمل الخشن ، وھذا مقابل 

لبلوكات األسمنت المجوفة ) ، كما یرجع في جزء آخر إلى ضعف الطین مما یستلزم أن تكون  0.8، و 
جدرانھ سمیكة ، وبیوت طوب اللبن في مصر العلیا تبقى فعالً مبردة إلى حد ملحوظ لمعظم الیوم ، وقد 

خن من أن یعیش المرء ثبت في كوم امبو أن المنازل اإلسمنتیة التي بنتھا شركة السكر لموظفیھا ھي أس
   .7فیھا صیفاً وھي بالغة البرودة شتاءً ، وھكذا فضل الموظفون أن یعیشوا في بیوت الفالحین الطینیة

و المھندس ھیبوداموس االغریقي اوصي بتخطیط المدن بحیث یمكن للشمس ان تدخل البیوت بحیث 
ویة و تدخلھا الشمس و ھو ما اشتھر باسم تكون الشوارع متقاطعھ في زوایا قائمة فتكون المدینة جیدة التھ

  "التخطیط الشبكي " كما في روما و المدن التى انشأھا االسكدنر في فتوحھ مثل االسكندریھ

                                                        
  عمارة الفقراء حسن فتحي 7
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 الرومانیةم تبین شوارع اإلسكندریة ١٩٠١رسمت سنة  خریطة
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  العمارة و علم االجتماع
  ین خلدون مؤسس علم االجتماع تكلم طویال عن العمارة الرتباطھا الوثیق بعلم االجتماع .

  "  وھل العمارة اال حدث اجتماعي ؟:" راسم بدرانو یقول الفنان المعماری

  المصمم علیھ ان یراعي الظروف  االجتماعیة لمن یصمم لھم ف

فمثال الریف المصري , الناس تجلس امام بیوتھم لیتناقشوا و یتسامروا , فعلي المصمم ان یاخذ ھذا في 
  ,االعتبار 

و قد ربط حسن فتحي ساكني البیوت ببیوتھم , بان اشركھم في عملیھ البناء , موفرا بذلك تكالیف الید 
  العاملھ و مدربا ایاھم على صنعھ البناء 

  إن المصمم الذي ال یراعي من سیسكن , انما یصمم حصون و قالع و انفاق 
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  العمارة و الرموز 
  ان المعماري اما ان یضع فكر بصورة واضحة او یجعلھا مستتره و یرمز لھا 

  فھو یمكن ان یبني مبني على الطراز الفرعوني بصورة واضحة او یبني مبني عادیا و یضع رموزا

  لكن ھناك تخاریف و اساطیر لحقت بالعمارة 

, الصاله ھي اتصالك با� , اما المنارة فلتعرف مكان مثل القول ان المنارة رمز التصال االرض بالسماء 
  المسجد و لیصل صوت المؤذن الى ابعد مكان 

ویحمل عرش  " والملك على أرجائھااو القول ان الشكل الثماني رمز للمالئكة الذین یحملون العرش  
  الشكل الثماني ناتج من التدرج الھندسي من الرباعي للدائري:  الحاقة  - ربك فوقھم یومئذ ثمانیة "

    -  النبأ   - " وبنینا فوقھم سبعاً شدادا "   او القول ان الشكل السباعي شكل اسالمي لالیة الكریمة 

  او ان النقطة رمز � 

» رمزاً إلى وجود الرسول ومن خاللھ إلى هللا نفسھ«دوبولو في كونھ بابا  و المحراب لیست كما یقول  
المحراب ھو معالجة معماریة حتى ال یأخذ االمام  فالمسلم ال یحتاج إلى وسیط إلدراك خالقھ واالتصال بھ. 

  مساحة الصف االول 
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  العمارةارتباطا وثیقا بین مدارس الرسم و مدارس عند التفكر : نجد مدارس العمارة

و لكل مدرسة خصائصھا و على المصمم فھمھا و فھم الفروق حتى ال یدخل الكالسیك في المودرن , 
كالذي یكتب رسالھ بحروف نسخ و حروف ركعھ و حروف ثلث فیمسخ الجمال بخلطھ , و الیك اخي 

 الكریم نبذة سریعھ 
 

  المدرسة التكعیبیة

  رة و المخلوط ھي االشكال االساسیة لتمئیل كل شئمدرسة في الفن التشكیلي تري ان المكعب و الك

 

 م1912,جوان غریسللفنان بیكاسو لوحة تكعیبیة شخصیة تصور

  

 

Le Corbusier, Assembly building, Chandigarh, India 

 
  المدرسة الدیستیل

وذات مفردات أولیة باأللوان، كاألحمر، األصفر، مدرسة فنیة قائمة على الخطوط االفقیة و الراسیة 
  واألزرق، والقیم الرئیسیة الثالثة، سوداء، بیضاء، ورمادیة
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 لوحة للفنان موندریان
  

 

 

 غیریت ریتفیلد للمعماري - منزل ریتفیلد شرویدر

 
  المدرسةالمستقبلیة

ھو أحد أشكال عمارة  (Architetturafuturista :باإلیطالیة ؛ Futurist architecture :باإلنجلیزیة
، والذي یتمیز باإلنفصال عن الماضي، وبالخطوط الدینامیكیة إیطالیا بدایة القرن العشرین، ظھر في

التي تأسست كحركة  المدرسة المستقبلیة الطویلة، التي تشیر إلى السرعة، والحركة، حیث كانت جزءا من
  1909في عام  فیلیبو توماسو مارینیتي فنیة من قبل الشاعر
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 .، معروف باألجزاء البارزة والخطوط المستقیمةDenton Corker Marshall تصمیم (2008) مانشستر المدني،مركز مانشستر للعدل 

  

  

   فرانك لوید رایتتبحث عن االنسجام بین الطبیعة و العمارة و رائدھا المدرسة العضویة

  

  

 :فیما یلي جزء من كتابھ 1867)-(1959 المعماري فرانك لوید رایت عمارة عضویة اخترع المصطلح
 ھا أنا أكتب لكم مقدما العمارة العضویة: معلنا العمارة العضویة كالفكرة المثالیة و التعالیم التي یجب ان"

تتبع إذا أردنا فھم الحیاة ككل و لخدمة مغزى الحیاة, ال أحمل محددات تقلیدیة في سبیل التقلید األعظم. و 



 فن العمارة
 

 51 

ال أبحث عن شكل جامد مفروض علینا من ماضینا أو حاضرنا أو مستقبلنا, و لكني ھنا أحدد الشكل عن 
  "...عن طریق طبیعة الخامات طریق قوانین الحس العام البسیطة, أو فلتسمیھا الحس األعلى إذا أردت,

  اھم المبادئ : 

المبنى من الطبیعة والیھا أي أنھ یتفق مظھره الخارجي وتكوینھ الداخلي مع صفتھ وطبیعتھ مع الغرض الذي أنشئ من -1•
 .أجلھ في زمان معین ومكان بالذات

 
 .للوظیفة عند الرغبةالمرونة في التصمیم وقابلیة المبنى لالمتداد المستقبلي والتغییر  -2  •

 
 .یتم تصمیم المبنى من الداخل إلى الخارج ولیس بالعكس -3  •

 
إعجابھ بالطبیعة واستخدامھ لموادھا على طبیعتھا: فجمال الطوب في كونھ طوباً وجمال الخشب في كونھ خشباً،  -4  •

 .((من الطبیعة وإلیھا
 

 .ل یتبع الوظیفةتشكیلھ أبنیة تناسب عصره وتأكیده على أن الشك -5  •
 

 .(التخطیط للمسقط األفقي الحر (المفتوح -6  •
 

استخدام التدعیمات الخرسانیة، فبدالً من أن یقاوم البناء الزالزل یھتز معھا، واستعمال الخوازیق المخروطیة  -7  •
  .واستعمال البروزات

 
  المدرسة التعبیریة أو الوصفیة

العضویة المائعة والتكوینات البلوریة غیر المنتظمة في التخطیط تمیل كثیرا إلي استخدام األشكال 
والواجھات, واالھتمام بفكرة الزمن والحركة في العمارة, أي توظیف فكرة العمارة الدینامیكیة, إلي جانب 
الولع باستخدام األلوان الصارخة والخطوط المنحنیة. كانوا یھدفون لما سمي في ذلك الوقت بالخلق الفني 

  المقید غیر
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 .إریك مندلسون ، للمعمار1922 ألمانیا ،بوتسدام في برج أینشتاین

 
  ھنا نجد العمارة لیست فناالمدرسة الوظیفیة

  المبدأ بأن ینبغي على المعماریین تصمیم مبنى على أساس الغرض من ذلك المبنى.  

 
  المدرسةالبنائیة

یجب أن تكون أعمال الفنانین المعاصرین تراكیب نقیةدون تزیین أو دیكورات إضافیة خارجة عن »
الشكل. ویجبكذلك أن تعتمد على الخطوط الھندسیة والمنحنیات بحسبمبدأ االقتصاد في األشكال، وذلك 

  ألكسندر فزنین. —للحصول على أفضاللنتائج

 

 

غولوسوفللمعمار (1926) موسكو مبنى نادي زویف، . 

  

 
العمارة التكسیریة : تدعو الي ھدم كل األسس   DeconstructionArchitectureالمدرسة التفكیكیة

  الھندسیة االقلیدسیة : و تفكیك العمارة الكالسیكیة و تركیبھا في اشكال مختلفة 
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 : إن الدیكونستركشنnew modernsim یقول المفكر شارلز جنكز في كتابھ

 ھي عمارة التكسیر والالتماثل وال التساق •
 متوقعةھي عمارة ملیئة بالمفاجآت الغیر  •
 تستخدم مفردات العمارة الكالسیكیة بصورة معكوسة أو مشوھھ •
 . عمارة كالسیكیة وضد الكالسیكیة •

 فرانك جاري -ابرز روادھا زھا حدید
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  اھم كتب العمارة
الكتب العشرة في العمارة ل فیتروفیوس  (العمارة والمعماري ـ مواد البناء ـ نظام المعابد األیوني ـ المعابد  •

الدوریة والكورینثیة ـ المباني العامة ـ المنازل الخاصة ـ اإلكساءات واأللوان ـ المیاه ـ الساعات ومبادئھا ـ اآلالت 
  ومبادئھا)

  عمارة الفقراء ل حسن فتحي •
• TIMESAVER     
عناصر الحركھ وبعض المعدالت للمسطحات  لدراسھ  ( IBC - ICC - NFPA) اكواد التصمیم العالمیھ •

   المھمھالمعماریھ 
وھى مركز بحثى مھم لوضع المعدالت المعماریھ العالمیھ المعترف بھا باجماع من جمیع الدول  AIA كتب ال •

     STANDERD DATA من اجل مواكبھ المشروع الحدث المعدالت وادقھا وتصنف كاكود لل
 البناء  و   عناصر التصمیم  -ل أرنست نوفرت  نوفرت:::  •
• Towards new Architecture 

• Architecture of happinessPRECEDENTS INARCHITECTUREAnalytic 
Diagrams,Formative Ideas, and Partis 

• architectureFR A N C I S D. K . C H I N GF O R M , S P A C E , A N D O R D E R 
  http://draftsman.wordpress.com/2014/05/25/elomranالعمرانعلى حاشیة فقة  •

  /https://draftsman.wordpress.com/2013/08/08/green_buildingالمباني الخضراء  •

  

   



 فن العمارة
 

 55 

architecture in the digital ageعمارة تكنولوجیة او رقمیة 

  التكنولوجیا الحدیثة تجعل نفسھا في خدمة العمارة و االنشاء , النھا صناعة ینفق علیھا بالمالیین

 http://draftsman.wordpress.com/2014/04/04/waytobimbimطریقك الى ال 

  /revitarahttps://draftsman.wordpress.com/2013/04/1/7شرح الریفیت

navisworks-https://draftsman.wordpress.com/2013/11/16/navisworksالنافیس وركس     §
2/ 
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  المعمارییناھم 

رمسیس  • رفعت الجادرجي • رافاییل مونیو • باولو مندس داروشا • إیومنغبي •  ألدو روسي • حسن فتحي  
لو  • كنزو تانج • فرانك لوید رایت • سنان • سامي عنقاوي • زھا حدید • روبرت فینتوري • ویصا واصف

 ماریو بوتا • مس فان دي رو• لویس سولیفان • كوربوزییھ


