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العمارة التقليدية األردنية وإمكانية توظيفها في العمارة الحديثة دراسة
تحليلية لنماذج معمارية تقليدية في محافظة المفرق
Abstract
تتناول الدراسة أنماط المساكن التقليدية في األردن من حيث الكتلة المعمارية ومواد البناء والتصميم المعماري،
وتحليل العناصر المعمارية وطريقة تنفيذها من مواد البيئة المحلية وبطرق إنشائية تقليدية – فطرية متوارثة ودراسة
الثقافة المادية للمجتمع المحلي المتجسدة بالمساكن التقليدية ومدى ارتباطها العضوي بالبيئة المحلية ،والتي عبر عنها
المسكن العائلي الذي ارتبط بالبيئة الطبيعية للمكان والثقافية للمجتمع حيث تظهر بأكثر من صبغة مثل الصبغة المكانية-
االيكولوجية والتي تظهر مدى ارتباط اإلنسان ببيئته وتنظيمه للمكان بهدف تلبية حاجاته األساسية من المسكن الذي يؤدي
وظائف من مأوى وحماية وتأمين الراحة الجسدية والنفسية ،وكذلك الصبغة المتصلة باالستدامة كون المساكن التقليدية
من أفضل األنظمة المعمارية التي تؤشر على رسوخ واستدامة المسكن لفترة زمنية طويلة خصوصا ً إذا تلقت الصيانة
والتأهيل وكذلك أظهرت الدراسة مدى ارتباط اإلنسان بالبيئة المحلية من خالل استخدامه المواد المحلية في التكوينات
والفراغات التي يسكنها وهذه المواد شكلت العمارة التقليدية األردنية ووضحت عالقتها بالتحكم البيئي من حيث االستفادة
منها كتوفير للطاقة وتقليل التلوث البيئي ،وذلك بعد معالجة للعناصر البنائية من جدران وأسقف وفتحات وفناءات ...
وأظهرت الدراسة بأن اإلنسان األردني استفاد من تجربته المعمارية المتوارثة في بناء مساكنه التقليدية بعدة أنماط في
القرى والمدن على حد سواء بحيث تتشابه هذه العناصر فيما بينها ويمكن االستفادة منها في إضفاء جو مناخي مالئم
وراحة للساكنين واستثمار المسكن كمجال إنتاجي في الحياة اليومية ،لقد تم التعرف على تجربة البناء من قبل معماريين
تقليديين محليين مما يساهم في تدريب طلبة الهندسة المعمارية إلحياء التراث المعماري التقليدي من جهة واستلهام
العناصر المعمارية التقليدية في إنشاء مباني حديثة من جهة أخرى ،وهذه الدراسة تطبيقية ميدانية نفذت في قرى تقليدية
 .تقع في مناطق غرب وشرق محافظة المفرق
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العمارة التقليدية األردنية وإمكانية توظيفها في العمارة الحديثة
دراسة تحليلية لنماذج معمارية تقليدية في محافظة المفرق
الحداد ،موفق إبراهيم
2
محمود ،عبد العزيز
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ملخص
تتناول الدراسة أنماط المساان التل يدياة ياا ادرد ما ياك النت اة المةمارياة وماواد اللنااي والتعاميي المةماار وت يال الةناعار
المةمارية وطريلة تنفيذها م مواد الليئة الم ية ولطرق إنشائية تل يدياة – يطرياة متوارةاة ودراساة الةلاياة المادياة ل م تما الم اا
المت سدة لالمسان التل يدية ومدى ارتلاطها الةضو لالليئة الم ياة والتاا رلار رنهاا المسان الةاائ ا الاذ ارتالط لالليئاة الطليةياة
ل منا والةلايية ل م تم ياك تههار لارنةر ما عاللة مةال العاللة المنانياة-االينولو ياة والتاا تههار مادى ارتلااط اننساا لليئتا
وتنهيم ل منا لهدف ت لية ا ات ادساسية م المسن الاذ يايد وهاائف ما ماروى و ماياة وتارمي الرا اة ال سادية والنفساية
ونذلك العللة المتع ة لاالستدامة نو المسان التل يدية ما أيضال ادنهماة المةمارياة التاا تيشار ر او رساو واساتدامة المسان
لفتاارة نمنيااة طوي ااة عوعااق إذا ت لااو العاايانة والترهياال ونااذلك أههاارو الدراسااة ماادى ارتلاااط اننساا لالليئااة الم ياة ما ا ل
اساات دام المااواد الم يااة يااا التنويناااو والفراساااو التااا يسااننها وهااذا المااواد شاان و الةمااارة التل يديااة ادردنيااة ووضا و ر هتهااا
لالت ني الليئا م يك االستفادة منها نتويير ل طاهة وتل يال الت اوك الليئاا وذلاك لةاد مةال اة ل ةناعار اللنائياة ما ادرا وأسالف
ويت او ويناياو  ...وأههرو الدراسة لر اننسا ادردناا اساتفاد ما ت رلتا المةمارياة المتوارةاة ياا لنااي مساانن التل يدياة لةادة
أنماط يا اللرى والماد ر او اد ساواي ل ياك تتشاال هاذا الةناعار ييماا لينهاا ويمنا االساتفادة منهاا ياا إضافاي او مناا ا م ئاي
ورا ة ل سانني واستةمار المسن نم ال إنتا ا ياا ال يااة اليومياة للاد تاي التةارف ر او ت رلاة اللنااي ما هلال مةمااريي تل ياديي
م يااي ممااا يساااهي يااا تاادرين ط لااة الهندسااة المةماريااة ن ياااي التااراك المةمااار التل يااد ما هااة واساات هاي الةناعاار المةماريااة
التل يدية يا إنشاي ملانا ديةة م هة أ رى وهذا الدراسة تطليلياة ميدانياة نفاذو ياا هارى تل يدياة تلا ياا منااطق سارن وشارق
م ايهة المفرق .

الكلمات الدالة :

المسان التل يدية – التراك المةمار ادردنا الةلاية المادية الةمارة والةلاية والم تم .

مقدمة
الةمارة التل يدية م النا ية النهرية والةم ية ترتلط لالليئة الم ية المنت ة منها أ ل ليئة الطليةية الفينيائية والليئة الةلايية ل م تم
المنتج والمست دي لها وتتضم أيضا مفاهيي االستدامة والتا ت للو لطرق وأسالين ت ريلية يطرية وتراةية وهذا المفاهيي لةلو دورا ق
نليرا ق يا الةمارة المستدامة نو الةمارة الم ية تترةر لشنل نلير لالليئة الطليةية وتيةر أيضا ر و اللنية اال تمارية والةلايية لساننيها
يالتعميي المةمار المستداي  Sustainable Designيتم ور ول تعميي ادمان  Placesوالنماذج  Modelالتا ت ايه وتنيد م
اللدراو االينولو ية واننسانية شرط أ تت ئي التعاميي م التنوي الطليةا ل موه ونذلك لالتره ي المنا ا ل منطلة)Williams, 2007) .
إ يا است داي الةمارة التل يدية نمر ةية لتعميي الةمارة ال ديةة يتوايي والفنر المةمار المةاعر ات اا الةمارة التل يدية وهذا ما
نشفو رن دراسة) (Rapport, 1969ورنوانها  :تعاميي الةمارة التل يدية مةال نهاي نموذ ا يا الةمارة ال ديةة والملدمة يا ميتمر "
يك أوعو الدراسة لر ا الوهو
الةمارة الم ية يا اللر ال اد والةشري  :التة يي لي النهرية والتطليق راي  2005يا رما
ل نتلال م وعف وتوةيق الملانا التراةية إلو الدراساو الت ي ية الملارنة والتوعل إلو المنيد م التنامل يا المفاهيي ما لي النهر
والتطليلا و عو الدراسة ر و أهمية التة ي م تعاميي الةمارة التل يدية والنهر إليها ننهاي ونموذج  Modelمةمار مستداي .
وهذا ما أندو ر ي توعياو الميتمراو المةمارية ادردنية م هلل يا ميتمر ال فاه ر و التراك المةمار يا ادرد ويا الوط
الةرلا /25-20تشري ةانا – نويملر راي 1993ي الذ انةلد يا ال امةة ادردنية .ونذلك يا الميتمر ادردنا ل فاه ر و التراك
المةمار /17-15أي ول – سلتملر راي 1997ي والذ نهمت ونارة الشيو الل دية واللروية والليئية يا رما وميتمر الل لاي الهندسا
ادول – تراك ولناي /7-5أيار راي 2008ي امةة الل لاي التطليلية يا الل ر الميو.
للد تةددو ادطرو او المةمارية الةالمية لمفهوي االستدامة ) (Williams,2007يك ألدو الةمارة المةاعرة رناية اعة لرهمية
است داي الطاهة المت ددة لما لها م اةر اي الا ر و الليئة المةمارية وال ين السننا لةنس االست داي ل طاهة سير المت ددة الم وةة ل ليئة
1
2

1

أستاذ مسارد للسي هندسة الةمارة ن ية الهندسة امةة آل الليو المفرق ادرد .
أستاذ مسارد للسي التاريخ ن ية اآلدان امةة آل الليو المفرق ادرد

Published by Digital Commons @ BAU, 2013

Architecture and Planning Journal (APJ), Vol. 22, Iss. 1 [2013], Art. 12

والتا تستننف الموارد الطليةية المن فة وهذا ما ت رص ر ي المشاري المةمارية المستدامة المةاعرة لةدي انضرار لالليئة ولملدراو
اد يال اللادمة وت لية ا ل ا ة ل مسن وهذا ما ويرت الةمارة التل يدية سواي م النا ية الوهيفية الت ني الليئا طليةة المواد التعميي
وتويير الطاهة لتلنياو طليةية .

أهمية الدراسة
تتنو الةمارة التل يدية م المسان التراةية ادردنية لارتلارها منونا ق ماديا ق ورو يا ق م منوناو التراك الةلايا الماد ل م تم ادردنا
يالةمارة التل يدية لتشني ها ووهائفها ايو منس مة م متط لاو وا تيا او الةائ ة ونذلك ت ديد موه اللناي وتويير المواد والتعميي
وتنفيذ ادرمال يتي ر تنامل واضح وعريح وم ئي ل ليئة ال لرايية والةلايية يا موه النسيج الةمرانا التل يد وهذا الةناعر م تمةة
ل دراسة وت يل نماذج مةمارية
تشنل الةمارة المستدامة لذا يهدف الل ك التةرف ر و مفهوي االستدامة يا الةمارة التل يدية م
لةدد م المسان التل يدية .
تهدف الدراسة إلو ت يل الةناعر المةمارية التل يدية ورعد م اناتها يا الةمارة ال ديةة م يك التعميي والتوني وطريلة التنفيذ
ولالتالا تطرح الدراسة يرضية مفادها " هل م الممن توهيف مفهوي االستدامة يا الةمارة التل يدية يا الةمارة ال ديةة م النا ية
اننشائية وال مالية ل ةناعر المةمارية ويا أ ني يا اللناي يمن ت ليق ذلك.

المنهجية
الدراسة نتاج اشتراك لا ةي يا ت عص هندسة الةمارة واالنةرولولو يا ( ر ي اننسا ) ولذلك تي است داي مناهج الدراساو الميدانية
يا المناطق التا ضةو نماذ ها المةمارية التل يدية ل دراسة يك است دي أس ون الدراساو الهندسية المةمارية يا وعف المسان
التل يدية وت يل لنيتها ورناعرها المةمارية وا ذ هياساو ل نت ة المةمارية ورسمها وتعويرها وتنفيذ الم ططاو المةمارية ونذلك
است داي مناهج الدراساو االنةرولولو ية الميدانية نالم هة وإ راي ملال و م المل وةي اللنائي والمست دمي ل مسان و م
مة وماو ر التاريخ اال تمارا والةلايا والةمرانا ل لرى التل يدية ال اضةة ل دراسة و م المةطياو م المعادر النتالية وتوليفها
ننتاج دراسة مشترنة مةمارية وانةرولولو ية .
منطقة الدراسة :

للد أ ريو دراساو ميدانية تطليلية ل نماذج المةمارية م المسان التل يدية يا المناطق الهضلية اللرلية ونذلك يا ادطراف اللرلية م
يك
منطلة اللادية الشمالية يا م ايهة المفرق ونل منطلة تتمين ل عائص يولو ية شن و مادة اللناي ادساسية يا المسان
انتشرو الع ور وال ارة الن سية يا المناطق اللرلية والع ور وال ارة اللانلتية السوداي اللاسية يا منطلة اللادية الشمالية للد تي
ا تيار مسنني تل يديي يا نل م ل دة يا المشرف ومسن يا ل دة المدور م المنطلة اللرلية ومسنني تل يديي يا نل م هرية
الر السر ا وهرية اللارج م منطلة اللادية الشمالية ادردنية.

العوامل المكونة للعمارة التقليدية
 .1الجذور التاريخية للعمارة التقليدية
للد نشفو الدراساو ادةرية والتاري ية ر سنو الموروك ال ضار والمةمار ر و امتداد ادرض ادردنية يك يةود تاريخ
لداياو المسان ادولو إلو الةعور ال رية والتا تي النشف رنها يا المستوطناو اللشرية والمتمة ة يا اللرى النرارية ادولو مةال
ر و ذلك هرية ري سنال التا تل شمال شرق رما رند م رى نهر النرهاي الدائي ال ريا يا الماضا ويةود تاريخ الموه إلو انلف
السال هلل المي د يك تي النشف ر ردة مسان ملنية م ال ر الم ا ال ير سير المشذن والطي ت تو ر و سرف مستطي ة
الشنل واللرف ملنية لشنل مت عق لةضها للةض ونا ينفذ رند المد ل الرئيسا ل لرية موهد ل نار ونانو مي النشاطاو اليومية
وت ني اللذاي والمواد تتي دا ل اللرية الوا دة (نفايا نيدا . )2005:
ونشفو ال فرياو ادةرية ر مسان مماة ة وتةود لنفس ال للة التاري ية يا ردة مواه يا واد
النلن يا ال نون واللادية الشمالية ادردنية (.)Betts, 1983
ولالر وع إلو المعادر ادةرية تلي لر المسان التل يدية تشترك م
التنوي المةمار والت ني الليئا واللياي لنفس الوهائف يا ت لية ال ا
يا اللرى ادردنية نشرو ر و اةر مستوطنة هديمة يك است
التل يدية ( .)Khmmash,1995ولذلك شن و المسان ادةرية ادولو
ال لا ق .

ادرد

وهرية ال ماي رند رأس

عائص المسان ادةرية سواي م يك مواد اللناي الم ية أو
او ادساسية للاطنيها وت در انشارة إلو مةهي المسان التل يدية
دمو ال ارة المةدة مسللا ق ل لناي يا ري أو لناي المسان
المر ةية المةمارية ل مسان التل يدية وهذا ما ستوض الدراسة

 .2عالقة اإلنسان بالبيئة
الليئة تشمل مي الهروف والةوامل ال ار ية التا تةيش ييها النائناو ال ية وتيةر يا الةم ياو التا تلوي لها يالليئة لالنسلة لإلنسا
انطار الماد الذ يةيش يي ويتنو م نهامي :
أ .الليئة الطليةية  :التا تتنو م المهاهر التا ال د ل لإلنسا يا نشرتها وتتنو م اليالسة والترلة والع ور والمياا والمنا
والطلس وال رارة وال ياة النلاتية وال يوانية يالليئة الطليةية ذاو ترةير ملاشر وسير ملاشر يا ياة النائناو ال ية ور و اننسا
وال ماراو اللشرية)Lang, and Moleski, 2010(.
2

https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/iss1/12

?? ??????? ??????? ?? ??????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????? and ?????:

ن .الليئة المشيدة  :والتا تتنو م الليئة التا شيدها اننسا م نهي ا تمارية وةلايية(  )Rappaport, 1969وميسساو اهتعادية
ورمرانية ونيفية الةمل ر و تس ير الليئة الطليةية ل دمة وت لية ال ا او اللشرية وتشتمل ر و است داماو ادراضا ورمارة المسان
واستل ل الطاهة والموارد الطليةية .
 .3عالقة اإلنسان بالمسكن
أ .المساكن التقليدية  :رلارة ر المنشآو المةمارية والمسان التا نفذها مست دميها لرس ون يطر  -تل يد متوارك وتلنياو لسيطة
ل الممارسة والتنرار آ ذي
ال د ل لإلل والتعني ييها ولطريلة الت رين وانتسان ال لرة ( الفردية وال مارية ) لاللناي م
لةي االرتلار أ ينلةق اللناي – المسن م نفس ال ين المنانا ل لناي سواي م يك مواد اللناي المست دمة والتعميي المةمار
لت ليق اللاياو والوهائف المر وة من والتره ي الطلوسرايا والليئا .
هذا المفهوي ينس ي وتةريف ( )Brunskill, 2006لر الةمارة التل يدية رلارة ر ملانا عممها مةماريي م يي م دو تدرين يا
م ال التعميي الهندسا مسترشدي لرطر متةارف ر يها يا ادمان التا تن ن ييها الملانا ولاست داي المواد الم ية مديورة لل يل
م االهتماي يةلر لالنتي ة ر لناي نمطا متفق ر ي م يا ق .
أما  ))Oliver, 2006يشير إلو مفهوي الةمارة ( الشةلية الفطرية ) والتا تتنو م المسان وسيرها م الملانا التا شيدو م هلل
لها إنتاج أنماط
ل استل ل الموارد المتا ة ولاست داي تلنياو تل يدية يتي م
م مورة م تمةية م ية يا سياهها الليئا وم
مةمارية تل يدية يمننها أ ت لا ا تيا او م ددة وتستورن الليي الةلايية واالهتعادية الم ية وتنس ي م نمط مةيشتها .
ل الةائ ة اللاطنة لمسننها ال اص لها لارتلارا مروى لها وشنل
ب .اإلنسان والمسكن  :توضح ر هة اننسا لالمسن التل يد م
هذا الة هة دلية مترالطة يالةائ ة مارة ذاو تنهيي دا ا اص وها و دة أساسية يا النسق اال تمارا الةاي وتلوي لوهائف
متةددة تتمين لاالستمرارية واالستدامة نترمي استمرار النوع وانن ان والتنشئة وتلديي الدور والمرنن نيراد الةائ ة والت سيد الفة ا
ل المسن نون انطار الماد الم تو والم ايه ر و الةائ ة واستدامتها يم يك الملدأ ال و ود
لهذا الوهائف ال تتي إال م
ق
لةائ ة دو مسن – مروى ولالتالا ال و ود لمسن لدو رائ ة لن ن ما نا المسن م ئما انةنس وضة ر و الةائ ة لاني ان
ونذلك الةنس ع يح لذا هد اللاطنو يا المسان ر و إنشاي مسان مستدامة تنفذ لرسالين متوارةة م ئمة لنمط ياة السنا
ولشنل يمننها أ تيد وهائفها ادساسية التا ت تا ها الةائ ة م مروى لها ولمواشيها و فه مواد اللذاي ومةداو الةمل واللياي
لالنشاطاو اليومية يا ال ين السننا( .م مود )2001
ج .التحكم البيئي والمناخي في العمارة التقليدية
تنم أهمية الةمارة التل يدية يا طريلة تشن ها وتنيفها م الهروف الليئية والمنا ية ( )Williams, 2007يك نفذو لفضل لراو
ل توهيف الةناعر المةمارية الم ئمة سواي م يك
اننسا يا ليئت ول دود ملدرت وةلايت التا أو دو ال ول المةمارية م
مادة اللناي وتعميي النت ة المةمارية لمتط لاو الليئة المنا ية لمنطلة الدراسة يها ليئة شل اية وتتمين لعيف طويل ار نسليا ق
وشتاي هعير لارد وماطر موسميا ق (ال ف . )1987
للد است دمو مواد اللناي التا ويرتها الليئة الم ية والمنونة م ال ارة والطي ( ماد و الةمايرة  )1993ونذلك انهر ( النرلا
 )1993يال ارة منتشرة يا ناية المناطق ادردنية وها مانالو مادة اللناي الرئيسة يا الةمارة ال ديةة أيضا ونذلك است دمو
ال ارة اللانلتية السوداي واللاسية المنتشرة يا منطلة ال رة واللادية الشمالية ادردنية ومناطق ورا نون سورية نتي ة نشاطاو
لرنانية متةددة يا يتراو نمنية هديم متةاهلة لهذا يا الع ور اللانلتية تشنل طللاو الع ر الطليةا يا هذا المنطلة (رالد
 )1982والتا تناد تنو المادة الو يدة المست دمة يا المنشآو المةمارية وتمتان ال ارة اللانلتية لع لتها ولت م ها لضلط
اد مال اننشائية إضاية إلو ملاومتها ل ةوامل الطليةية وال ارة تست دي يا ناية أ ناي اللناي يا ال درا والسلوف والةلود
ويت او ادلوان والنوايذ يالعروح التاري ية يا اللادية ادردنية ملنية م نتل ارة اللانلو والتا يمن مشاهدتها يا مدينة أي
ال مال ادةرية  )Butler, 1913(.وا  ) )De Vries, 1979است دمو يا رمارة هعر لره انس ما ويا ل داو اللادية اللديمة مةل :
الر السر ا سما السر ا وأي السرن وأي اللطي ودير النهف واللارج وسيرها) م مود  . )1997وللد ت اولو المسان التل يدية
ل التوني المناسن ل فت او م يك موضةها
م يك النت ة وتوهيف الةناعر المةمارية م الشروط الليئية والمنا ية وذلك م
واتسارها وم يك سمانة ال درا وت ديد مواض المواهد ومةال او التهوية وتنفيذ الفناياو الفارسة المه ة والمشمسة وطريلة
تو ي وا هاو وسطوح الملنو .

العناصر المعمارية في المساكن التقليدية
الجدران
-1
ق
درا المسن تنفذ ر و هاردة الترسيس الع لة نا تت مل ضلط أ مال ال درا والسلوف مةا( العورة  ) 2,1تنفذ لطريلة العفوف
ال رية المفرغ لينهما يا الوسط ودنها ل ارة دلش وطي ل د مةي ةي رلطها لمدماك ر مةترض ولالتنرار يتي تمني ال درا
التا تنلةق منها الةلود ال رية الرايةة لسلف المسن  (De vries,1982).وتشنل لتشالنها مةا ق نامل نت ة اللناي .تتراوح سمانة ال درا ما
لي (80-60سي) ت لق هذا السمانة اللاية اننشائية لتدريي الملنو واست داي الطي يا اللناي يل ص التناليف وهدر الطاهة مما يوير يا
مةدل استه ك الطاهة ما لي  20-10مرة لفضل الةمل اليدو ملارنة م اللناي لاالسمنو أو اللناي لالطون ونذلك ت ايه ر و نسلة
الرطولة يا الدا ل م ( %55-45ر يا  .)2010وتتناسن م الشروط المنا ية يك تةمل نةانل رار لي الدا ل وال ارج
ل تناون سطوع أشةة الشمس نهارا ق ولي ق ونذلك تةمل نمنيف رار عيفا ق وشتا قي يك يت لق الةنل ال رار لطريلة تل يدية
3
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طليةية م

ل مادة اللناي وطريلة التعميي والت ني الليئا (يت ا .)2001

الصورة ( :)2(,)1توضح طريقة تصميم الجدران في قرية جابر السرحان

السقوف
-2
ساد يا المسان التل يدية ردة أنهمة لألسلف ينا النهاي ادهدي والذ است دي يا المسان ادولو نهاي السلف الذ يستند ر و الةلود
ي ل ور المسن واتساع الفراغ
ال رية التا تتوسط اللناي وال ام ة ل سلف هذا ويةتمد ردد الةلود أو تنرارها ر و ملدار
المةمار الدا ا يا لةض المسان نا ينفذ رلد أو أنةر ) (Bewirs, 1987وا يانا ق نا الةلد يرتنن ر و هاردة تتوسط اللناي لتشنل
رلد أ ر ي ي لهذا التنوي المترالط ل ةلود يستند ر يها نامل سلف اللناي .يا المسان ال رية يا مناطق اللادية الشمالية ارتمد نهاي
التسليف لواسطة عف م ال ارة اللانلتية الطوي ة ( الشلائح ال رية ) المعفوية والتا ية وها طللة م الطي وتشنل نامل سلف
اللناي( العورة ( ) 4,3م مود وا أيون .)2008

الصورة ( :)4(,)3توضح طريقة تنفيذ األسقف يستخدما الشبائح والعقود الحجرية في قرية جابر السرحان

وررف أيضاا نهااي السالوف المساتندة ملاشارة ر او ال ادرا ال ار ياة والدا ياة ل مسان ياك ي مال السالف ر او الةاوارض ال شالية
الل يهااة( العااورة )6,5وال لااا ق اساات دمو ال سااور ال ديديااة التااا ية وهااا عاافوف ادسعااا أو اللعاان وطللااة ماا اللااش والطااي
) (Fakhoury,1993السلوف ت ةن دورا ق هاماا ق ياا رم ياة الات ني الليئاا ياك تةمال نةاانل ارار وتاوير او م ئاي دا ال المسان
وتةمل ر و ردي تسرن مياا ادمطار إلو دا ل الملنو.

الصورة ( :)6(,)5توضح طريقة التسقيف باستخدام العوارض الخشبية في قرية جابر السرحان

ل ملارنة نهاي التسليف يا هرى المنطلة اللرلية م مدينة المفرق يك الليئة ال رية الن سي مةال ذلك هرى ( يا المشرف
وم
المدور وسيرها ) م نهاي التسليف المست دي يا هرى ومناطق اللادية الشمالية يك ليئة ال ارة الن سي لو ه اهتعار نهااي التساليف
ر و ع ف ال ارة الطولية (الشلائح) يلط ر و الملانا السننية نما هو مست دي ياا مساان االر السار ا اللاارج وهاذا التل ياد يةتلار
استمرار لسلوف الملانا ال رية ادةرية يا المنطلة والذ نا يةرف لنهاي المسن ال ورانا إضاية إلو است داي السلوف التا تستند
ر و ال درا والملنية م ذوع ادش ار يا ن المنطلتي .
معالجة الفتحات ( األبواب والنوافذ )
-3
يت اال المسااان التل يديااة الماادا ل الرئيسااية والنوايااذ ويت اااو التهويااة الضاايلة والمتةااددة ادشاانال مي ا ت ااك الفت اااو تتااونع يااا النت ااة
المةمارية وتلوي لوهيفة الد ول والتواعل ل الفراغ المةمار او تلوي لةم ية التهوية وتنياف الملناو لاذا تةمال ميا الفت ااو ر او
الت ني الليئا وتسارد ر او تهوياة المسان ما ا ل رم ياة تلرياد تياار الهاواي الساا وتةمال أيضاا ر او تل يال مساا او مساطح اللنااي
المةرض دشةة الشمس و عوعا ق يا يعل العيف ال ار وال اف لةض النوايذ ية وها همط ) (lintelيلرن ه اي ق اارج ال ادار ر او
شنل إيرين لت ليق ساية منا ية و مالية (رليداو (.)2005العورة .)8,7
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الصورة ( :)8(,)7توضح طريقة تنفيذ األبواب والنوافذ في قرية جابر السرحان.

الفناء ،الباحة ( الحوش )
-4
يةتلر الفناي رنعر أساس ا يا الةمارة التل يدية الةرلية ورمارة الليئاو ال اية نون م ال ياو وماتمي لوهاائف المسان ولانفس الوهاو
يةتلر رنعر اتعال لعر ومعدر لإلضاية الطليةية ل فارسااو الةميلاة ياا المسان ياا اال نونا ينااي دا اا والفنااي ي لاق أيضاا
ال عوعااية ل ةائ ااة اللاطنااة يااا المساان ( النةاايي  ) 2007نون ا م ااال النفتاااح دا ااا ت اار يي ا مةهااي النشاااطاو اليوميااة المتنورااة
(العورة .)10,9

الصورة ( :)10(,)9توضح طريقة بناء الباحات المكشوفة في قرية جابر السرحان

تتمين المسان التل يدية يا منطلة الدراسة لو ود يناي يسيح منشوف يتلدي المسن وياا لةاض المساان ت تاو ر او أينياة دا ياة ر او
شنل إيوا م اطة لال درا تتونع ولها ال راو مماا ي ة هاا مرنان لمةهاي يةاليااو المسان والمساان التاا يتلادمها ينااي منشاوف
لان يسيح نانو تتي يي ناية النشاطاو اليومية اننتا ية و تو إيواي مواشا الةائ ة يالفناي أو ال وش رنعر إنشائا
م اط ل دار يت
ل رم ية التنيف أةناي النهار وال يل ي
ومنا ا وهذا ما ال ه س يت ا لر الفناي يلوي لدور المنهي ال رار ل مسان وذلك م
تلادأ رم ياة تنيااف الهاواي اللااارد ياا الفناااي وال اراو الم يطااة لا لااي ق تاو أوهاااو الههيارة يااك تسا ادسااطح ووا هااو ال اادرا
ال ار ية المةرضة دشةة الشمس تتناون ينها رناة الهاواي ماا لاي الساطوح المشمساة وادماان المه اة اللااردة يتلادأ رم ياة التنياف
المنا ا الم ئي دا ل المسن (يت ا . )1988
ل تنفياذ ينااياو دا ياة تسااهي ياا ال اد ما اساته ك الطاهاة ياا رم يااو
يمن توهيف هذا الهاهرة يا تعميي المسان ال ديةة م
التنيف سير التل يدية (ا مد . )1998

الوصف والتحليل المعماري للمساكن التقليدية
أوال  :المساكن التقليدية في قرى البادية الشمالية المبنية بحجارة البازلت .
أ  -نماذج لمساكن تقليدية في قرية جابر السرحان
هرية الر السر ا هرية دودية تل شمال مدينة المفرق ر و لةد (16ني) يا ارالا المناطق ال دية التا تفعل لي الساهول والات ل
اللرلية ل لادية الشمالية ورند الت وي ال نولية لسهل ورا نون سورية ترتف ( 600متر) ر سطح الل ر وتنتما أراضيها ل منطلة
ال يولو ية اللانلتية .ترسسو ال لرية ر و للايا رلة أةرية ير تاري ها ل ةعور الرومانياة الليننطياة ما اللار ادول و تاو الرالا
مي د تنتشر لدا ها المسان ال رية التل يدية التا لنيو يا نهاية اللار التاسا رشار ر او أياد ال مارااو الريفياة واللدوياة التاا
اسااتلرو يااا الموه ا والتااا نانااو تةتمااد يااا مة يشااتها ر ااو نرارااة لااون اللمااح والشااةير اللة يااة وترليااة الماشااية(رليداو .)2010
(العورة .)12,11

الصورة ( :)12(,)11توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في قرية جابر السرحان

5

Published by Digital Commons @ BAU, 2013

Architecture and Planning Journal (APJ), Vol. 22, Iss. 1 [2013], Art. 12

نموذج الوحدة السكنية األولى :تل يا ال هة اللرلية ل ت م وتةتلر ادهادي ما ياك تااريخ اللنااي تتناو ما سرياة يساي ة

هياساتها (7ي×5ي) لارتفاع (4ي) يتوسطها ة ك هناطر رية متلارلة نهاي تسليف المسن منو م عف ال ارة الطولية ( الشلاح )
والتا تستند ر و الطنوف ال رية المستندة ر و اللناطر وال درا ال انلياة تفاتح اللرياة لات ااا الشارق ر او الفنااي الفسايح والمنشاوف
لواسطة لان ية وا نو ر تة وا يت ة ضايلة ل تهوياة وأ ارى نفاذو ياا ال ادار ال ناولا تطال ر او هيارة م اطاة لس سا ة رياة
تست دي نيواي المواشا .يمتان التعميي الدا ا ل مسن لتنفيذا ر او نهااي ةا ك رلاود رياة لريا سالف اللرياة وهاذا الةلاود متلارلاة
ل يك ال يت ها مسا ة نايية يمن است دامها نمعاطن او هواط ل ني لةنس نموذج المسان الةاانا ياا ل ادة اللاارج والمنفاذ لانفس
ريا لري السلف ودن امتان لو ود راو ل ني ومعاطن ل وس الةائ ة ( .الدراساو
المواد والتعميي الذ يتوسط رلدا
الميدانية االنةرولولو ية والمةمارية رلي ( )2011العورة .)14,13

الصورة ( :)14(,)13توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في جابر السرحان

نموذج الوحدة السكنية الثانيةة :تلا ياا الطارف ال ناولا ل ت ما الةمراناا وهاا رلاارة را نت اة مةمارياة مساتطي ة الشانل

هياساتها (5×15ي) لارتفاع ( 4ي) تتنو م عف ة ك سرف ميةها تفتح لات اا الشمال لواسطة ادلاوان والنواياذ المط اة ر او اللا اة
ادمامية ية و ادلوان يت او ضيلة ر و شنل (مةي ) للد لنيو الو دة السننية ياا يتارة ا ادك رهادا ق ما لنااي الو ادة الساننية ادولاا
ل انتهاي مداميك اللناي المشذلة يادا ق وما اتسااع يت ااو ادلاوان الاذ ي ايط لهاا إطاار ار وية اوا ناو
ويستدل ر و ذلك م
ر منتهي والنوايذ يسي ة ومستطي ة الشنل ومنود لشلك ديد والسلف تستند ملاشرة ر و ال درا وتة اوا شالنة ما اد شاان
وأرواد اللعن وطللة م الطي المدنوك  .تمتان هذا الم مورة السننية والمنونة م ة ك سرف ملارنتا لالو دة السننية ادولو أنها ال
ت تو ر و هناطر رية نعف دائرية لري السلف نون يستند ر او ال ادرا ال انلياة لواساطة اذوع اد شاان وال ساور ال ديدياة
وهذا الطريلة است دمو لالمسان التل يدية اد دك رهدا .هذا يدل ر و الت ا ر الةلود ال رياة والتاا ي تااج تنفياذها إلاو هاد انلار
وتلنياو مةلدة ( .الدراساو الميدانية االنةرولولو ية والمةمارية رلي .)2011
ب  -نماذج للمساكن التقليدية في بلدة الباعج  :تل ل دة اللارج يا اللادية الشمالية ر و لةد (27ني) شارق مديناة المفارق ياا ادراضاا
المنلسطة اللانلتية وترتف ( 718متر) ر سطح الل ر تنتشر المسان ال رية اللانلتياة ضام الموها ادةار الاذ يةاود تاري ا إلاو
ال للة النلطية – الرومانية م اللر ادول المي د .
يةود تاريخ لناي أوائل المسان التل يدية إلو مط ة ةيناو اللر الماضا ر و اةر استلرار ماراو لدوية – رروية يةتمد إنتا ها ر و
نرارة لون اللمح والشةير اللة ية وترلية الماشية (م مود .)2004
نموذج المسكن األول  :يتنو م نت ة مةمارية مستطي ة الشنل يل غ طولها (16ي) وررضها (5ي) وارتفارهاا (4ي) تتناو ما

عف ارل سرف تفتح لات اا الشمال يتلدمها لا ة يسي ة منشوية نفذ يا وا هة المسن رناد طريا الشارها درج ار يايد إلاو
سلف المسن الذ ييد وهيفة إنشائية لتدريي الوا هة و دمية يك است دي السلف لتشميس وت فيف مواد التلذياة يهاو رنعار ل ات ني
الليئا تل غ سمانة ال درا ( 80سي) يتوسط الملنا تنرار لة ةة رلود رية ر و شنل هوس نعف دائر يستند ر يهاا عاف رضاائد
رية ر و شنل اطناف ناتئة ولارنة يلال ها لالمةل رضائد أ رى تستند ر و درا الوا هااو ادمامياة وال فياة ل ملناو تساتند ر يهاا
عف هط ال ارة الطوي ة المستطي ة ( الشلائح ) والتا تشنل مةا ق سلف اللناي ية وها طللة م الطي المدنوك تنفعل اللارف لةضاها
ر لةض لواسطة درا وهواط دا ية واللرف مط ية م الدا ل لطللة م الطي لتستر الوا هاو ال رياة ال شانة تت ل الوا هاة
ادمامية ل مسن ة ةة ألوان مستطي ة الشنل إلو انن نال لاان ناياذة مرلةاة ميةهاا تفاتح ر او اللا اة ادمامياة وية او نال لاان يت اة
عليرة ل تهوية إضاية إلو يت ة فية لنل سرية(العورة .)16,15

الصورة ( )16(,)15توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في الباعج.

نمااوذج المساان الةااانا  :يتنااو ما نت ااة مةماريااة مسااتطي ة الشاانل أطوالهااا (12ي×6ي) وارتفارهااا (4ي) ي تااو المساان ر ااو سااريتي
رياو متوانيا نعف دائريا يستند نامل سلف المسن ر و الةلود ال رية التاا تة وهاا الةضاائد ويلال هاا لالمةال
يتوسطها رلدا
رضائد تستند ر و درا المسن ادمامية وال فية وهيفتها تلرين المساية لي الةلود وال درا وتساند ر يهاا اارة السالف الطوي اة (
الشلائح ).
يتمين المسن لا توائ أيضا ر و درج ر ييد إلو سلف اللناي نفذ يا الطارف الشارها ل مسان تفاتح اللارف لواساطة لاان لنال
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سرية ر و اللا ة ادمامية لات اا ال نون ي ا نل لان نايذة مرلةة الشنل إضاية إلو يت ة عليرة ل تهوية تة و نال لاان تتميان اللارف
م الدا ل لتنفيذ راو تت ل الةلاود لةماق مناسان تسات دي نم اان ل اراو و فاه مينا الةائ اة وي ايط لاللرياة اللرلياة مساطلة
ترتف ه ي ق ر أرضية اللرية نا يوض ر يها اللسط والمفارش وتست دي ل وس والنوي لارتلار اللرياة م ععاة نمضااية ل ساتللال
لذا نفذ لان علير فا يفتح ر و ال ارج (م مود ( )2004العورة .)18,17

الصورة ( )18(,)17توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في الباعج

ثانيا ً  :المساكن التقليدية في مناطق الهضاب الغربية المبنية بالحجارة الكلسية
نماذج من المساكن التقليدية في قرية حيان المشرف :
تل هرية يا المشرف يا منطلة الت ل اللرلية لمدينة المفرق والتا تلةد رنها لـ(9ني) ر و ارتفاع (775متر) ر سطح الل ر تنتشر
يا أراضيها الع ور الن سية الليضاي اللاسية والمنطلة تتمين ل ودة ارتها والمةروية لـ " ر يا ".
تنت شر المسان التل يدية دا ل ال رلة ادةرية التا ت تو ر و ردة ملانا أةرية وننائس ليننطية تةود ل لر السادس والساال الماي د
يالموه ي تو ولنةاية ر و ال ارة المشلولة والمةدة ل لناي.
ير تاريخ ترسيس المسان التل يدية إلو مط رشرينياو اللار الماضاا ر او اةار اساتلرار مارااو ريفياة ورروياة ناا يةتماد نماط
إنتا ها ر و نرارة لون اللمح والشةير اللة ية وترلية المواشا.
نموذج المسكن األول  :يل ياا الطارف الشارها ل موها ادةار ويةتلار ناواة المساان التل يدياة ادولاو ياا اللرياة والسان

يتنو م نت ة مةمارية تلدر مسا تها ل والا  280ي مونرة ول يناي منشوف م ة ك هاو ردى ال هاة الشامالية ياك ي تاو
المسن ر و عفوف اللرف المتع ة مةا ق ونل عاف مناو ما ةا ك سارف أو ساريتي ي تاو المسان ر او اةناي ورشاري سرياة
ل تلاطي المسن الدا ياة يت ال المسان النواياذ ويت ااو التهوياة التاا
و رة تفتح ر و اللا ة ادمامية ور و لةضها اللةض م
تنتشر يا الوا هاو ادمامية وال درا ال فية وال انلية ل مسن نهاي التسليف لنامال الملناو يتناو ما السالوف المساتوية التاا تساتند
ر و ال درا الدا ية وال ار ية ل مسن ملنية م ذوع ادشا ار الل يهاة وشالنة عافوف اراواد اللعان واللاش والطاي المادنوك.
يمتان هذا المسن ر و ردي ا توائ ر و الةلود ال رية ر ما ان اهدي المساان ياا الموها ويةاود السالن الاو ناو المسان مناو ما
راو متع ة ومنفع ة شن و مةا رنائن استند ر يها سلف المسن ( .م مود ( )2001العورة .)20,19

الصورة ( :)20(,)19توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في حيان المشرف

نمةوذج المسةكن الثةاني :المسان يتناو ما نت اة مةماريااة مساتطي ة الشانل أطوالهاا ( )16*5لارتفااع (4ي) ت تاو ر او ةا ك

سرف يفع ها ر لةض ال درا الدا ية يتميان المسان لرنا ملناو ر او من ادر لاذا تادرج منساون ارتفااع المسان وياق طلوسرايياة
الموه تفتح نل سرية لان رئيس لات اا الشرق ر و اللا ة ادمامية المنشوية يت ل المسن النوايذ ادمامية ويت ااو التهوياة المونراة
يا ال درا ادمامية وال فية انفردو اللرية الوسطو لسلف يستند ر و رلد ر نعف دائر (العورة .)22,21

الصورة ( :)22(,)21توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في حيان المشرف

المسكن التقليدي في بلدة المدور:
المدور ل دة هضالية تلا ناون سارن المفارق ر او لةاد  23ناي وترتفا  750متار را ساطح الل ار ت تاو أراضايها ر او
العا ور الن سااية اللاسااية الليضاااي.يةود تاري هااا إلااو الةعااور الرومانيااة -الليننطيااة أ ل لاار ادول و تااو السااال المااي د
اشتهرو نلرية رةمانية نرارية (ال عا .)1999استلرو ييها ماراو ريفية – رروية يا رشريناو اللر الماضاا يةم او
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لنرارة لون اللمح والشةير ولترلية الماشية نذلك ويد إلو الموه رائ و شامية م دمشق نانوا يةم و لالت ارة والنرارة.
نموذج المسكن التقليدي :يتنو المسن م و دتي متلال تي يتلدمها لا ة منشوية مستطي ة ويسي ة -م الشمال وال نون

الشمال.
هة
م
ال ارج
رو
واس
ر
للان
تفتح
تتنو الو دة ادولو م نت ة مةمارية مستطي ة الشنل طولها (16ي×5ي) لارتفاع (4,5ي) ت تو ر و سريتي يتوسطهما ليوا ي ي ليو
درج ييد إلو سلف الملنو تفتح اللرف ر و اللا ة ادمامية للان ونايذة يسي ة وسرية ال يوا يفتح لات اا الشرق ر و اللا ة ادمامية
يا دارا ال فا نايذة مد ل ليو الدرج ال ر ية وا
لواسطة رلد ر منتهي ر و شنل هوس نعف دائر ية وا مه ويت
هة الشمال.
رية دائرية تة و لان اللرية الم اورة م
وارا يت ة
منتهي إلو
دائر
ر
رلد
الو دة السننية الةانية والملال ة م هة الشرق تتنو م عف ة ةة سرف تفتح لرلوان رية منتهمة ونوايذ يسي ة ر و اللا ة
ادمامية(العورة .)24,23

الصورة ( :)24(,)23توضح طريقة تصميم بناء المسكن التقليدي في المدور

نهاي التسليف المست دي يا نامل اللناي يتنو م عف ادرمدة ال شلية واللعن والطي المدنوك (وال لا ق أضيفو طللة ما االسامنو)
تستند ر و سور ديدية ر و شنل رف (.) Iونامل السلف يساتند ر او ادرا الملناو .يتميان المسان لةنعار ال ياوا الماونع ولياو
الدرج ال ر وطريلة تعميي مداميك ال ارة المنتهمة الشنل وال ي والملعوعة يدا ق ونذلك لتنفيذ إطاار ار لاارن والتنويا
لمداميك ال نو ال ر الذ ية وا ادلوان .لو ه لا ال ر الن سا المست دي يا المسن مادة لناي مطوارة يمن تشني ها لإتلا لتنفيذ
رناعر و ياو مةمارية متةددة .هذا ال اعية سير متويرة يا ارة اللانلو المست دمة يا لناي اللادية الشارهية( .الدراسااو الميدانياة
االنةرولولو ية والمةمارية المدور عيف )2011
ويتمين المسن لا توائ ر و رناعر مةمارية تنتما لنمط مةمار تل يد مست دك مةلر رنها يا ال يوا ال ر الواسا الملناا ما
مداميك ال ارة الملعوعة لانتهاي ةل اللرف يدة التهوية وانضاية لفضال التونيا الم ئاي لأللاوان والنواياذ هاذا الةناعار تةلار
را نمااط الةمااارة ال رياة ال ضاارية والتاا تمة ااو ياا مسااان المااد وال واضاار التاري ياة يااا لا د الشاااي وتمة او أيضاا ق يااا مسااان
الةائ و الميسورة والتا تةود لسنواو ادرلةينياو وال مسينياو م اللر الماضا والتا يمن مشاهدتها يا ليوو رما ادولو والمد
ادردنية يا ارلد الس ط رش مادلا والنرك (الريارا ( )1987العورة .)26,25

الصورة ( :)26(,)25توضح طريقة تصميم بناء الواجهات األمامية للمسكن التقليدي في المدور

هذا النماذج المةمارية يمن أ تلدي ت ارن ومر ةياو تعميمية مةمارية تراةية ليةاد تنفيذها يا المسان ال

رية ال ديةة.

االستنتاجات والتوصيات
 ما ا ل مااا تلاادي ن ااه لاار الةمااارة التل يديااة نانااو م ئمااة ل شااروط الليئيااة سااواي ما طليةااة المااواد الم يااة واالنسا اي ما الموه ا
ال يولو ا والطلوسرايا والتونيا المناانا ولاذلك تناو هاد للاو التواياق الةفاو المارتلط لالليئاة الطليةياة والةلايياة .وهاا م ئماة
ل هروف ال منا ية يإ يا التعميي المةمار ل نت ة المةمارية وطريلة تنفيذ وتونيا الةناعار المةمارياة المنوناة ما ادلاوان والنواياذ
والفت او واددراج والفناياو واللا ااو ادمامياة ل ملناو ميةهاا للاو شارط الات ني الليئاا ل مسان و ة تا ملناو ميسارا ق ما النا ياة
المةمارية وال مالية والوهيفية ل يك ة و المسن ييد وهائف ل ةائ ة اللاطنة يي لفار ية ويسر ولشنل مستداي.
ولو ه أيضا ق أ الةمارة التل يدية تت لق لطرق وأسالين إنشائية لسيطة وواهةية دو تن ف وسير مةلادة ياك ناناو النمااذج

المةمارية ادةرية والتاري ية أو ادهدي رهدا ق مر ةية ت ريلية لها سواي م نا ية التعميي أو مواد اللناي نونها ت للو وأنشرو ر او اةار
هديي واست دي ياا اللنااي م فااو الملاانا اللديماة ياا الموها وذلاك دسالان رم ياة نونهاا ماواد مةادا مساللا ق وناناو مسات دمة ,لاذا رماد
المةمار التل يد ر و إرادة لنائها لرسالين تل يدية وتناد هذا الهاهرة م رلة يا مي اللرى ادردنية اللديمة وتي مةاينتها يا المواه
ال اضةة ل دراسة يا هرى الر السر ا واللارج و يا المشرف ,يا م فاو الةمائر اللديمة تي االساتفادة منهاا لطاريلتي  :إماا لإراادة
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ترهي ها وري درانها واست دامها م ديد أو لاست داي ارتها المةدة ل لناي ياا لنااي مسان تل ياد  -وي اه ياا المساان التل يدياة
ارة أل نو أو ادياارين والن اارف ت ادها مونراة ياا أ اناي مناسالة ياا المسان التل ياد  ,مةال أ
لر ال ارة ادةرية المنونة م
توض ن نو يا أر و اللان الرئيسا والنوايذ أو لاست دامها هاردة ل ةلود ال رية أو تست دي ن ياو تنيينية.
ل ةمارة التل يدية أنماط ونل نمط شنل لمر ة مةمارية.

ادولااااو ا تااااوو ر ااااو رلااااود ريااااة واساااات دمو ال ااااارة الضاااا مة شاااال ألمشااااذل يااااا لناااااي ال اااادرا والوا هاااااو
أ-
المةمارية,وارتمدو ر و ال ارة اللديمة المةدة ل لناي.
الةانيااة ي ااه لاار المسااان أعاال و ت تااو ر ااو راادة ساارف تنورااو لوهائفهااا واساات دمو ال ااارة ألمشااذل يااا لنائهااا
ن-
واست دي ييها نهاي السلوف المستوي التا تستند ر و ال درا وا تفو لذلك الةلود ال رية التا نانو تتوسط اللناي.
اد دك رهداق :تي ل الترسيس ل نتلال ما نهااي مةماار تل ياد هريان ما الةفوياة الم ياة إلاو نهااي مةماار مسات دك
و-
يستمد تعميم م ت ارن مةمارية م اارج نطااق الليئاة الم ياة ويتمةال لاللياو الةرلاا ال ضار يهاتي المةماار لتفاعايل ال ار
واالنس اي لالتعميي ونلل اللا ة ال ار ية المنشوية إلو يناي دا ا تتونع ول اللرف وههر أيضا ق ال يوا وال لا ق الشارية (اللار نادا)
رية.للاد نفاذو ت اك
واتسةو ادلوان والنواياذ الم اطاة لإطاار ار مناتهي وأ اطاو النواياذ والفت ااو والشارياو يااو ن رييا
الةمارة ر و أيد لنائي و رييي تةام وا م ال ر لناي ر و ت رلة لرسالين الةمارة التل يدية .هذا وههر نوع ما المساان ل ياك مةال
ياك يمنا مشااهدتها ياا الل اداو والماد ادردنياة .ويةلار را هاذا المر اة
نل مسن نموذ ا ق منفردا ق ول هوياة مةمارياة اعاة لا
النموذج اد ير أ المسن التل يد يا المدور وهذا النمط م اللناي يتوايق م ليئة م تم دينامينا ومتلير م م تم لادو  -ريفاا
إلو م تم ريفا -ضر .
تةتلر هذا المر ة ملدمة لةمارة ديةة نفذو لواسطة لياوو الهندساة المةمارياة والتاا أنت او رماارة رياة نمطياة متناررة
ك-
وهطيةة م الةمارة التل يدية يك ا تفو لها الةناعر المةمارية التل يدية والتراةية والمنونة م الةلود وال ياوا وادهاواس وال يااو
الن ريية ال رية الناتئة والفت او ينانو النتي ة ههور رمارة ديةة نمطية ملنية لمواد إنشائية معنةة (اسمنو و ديد رمل ن اج
هرميااد )...ال ت لااق شااروط الاات ني الليئااا وياهاادة ل هويااة والمر ةيااة المةماريااة ا تنلااو الةناعاار التل يديااة لاالةض الم اناااة لألهااواس
والممراو والشرياو وال دائق وذلك ويق الذوق الذاتا لعا ن المسن .
نتي اة الااة التلرياان ل ةمااارة ال ديةااة ههارو درااواو ن ياااي الهويااة المةماريااة واالتنااي ر ااو المااوروك المةمااار التل يااد
ج-
والل ك يا نوايا التراك ر هوية مةمارية أردنية.
ل اط رهي ر و التراك المةمار التل يد ر او اساتنلاط المفااهيي النهرياة والموضاورية
تمني ط ن هندسة الةمارة م

والتوعل إلو منه ياو وتلنياو ديةة ذاو عائص ممينة لالتةلير المةمار المستند إلو مر ةية مةمارياة تل يدياة ل توعال إلاو هوياة
مةمارية ت م ما لي ادعالة والمةاعرة.
الةمل ر و الم ايهة ر و الةمارة التل يدية وتوةيلها ودراستها وعيانتها وترميي نماذج مةلرة وإرادة است دامها لالشنل ادمةل

واستةمارها ةلاييا ق وسيا ياق.
أرادة االرتلار ل ماواد المةمارياة الليئياة الم ياة وترهي هاا وتنويادها لالتلنيااو ال ديةاة لت لياق شاروط الات ني الليئاا االساتدامة

المةمارية.
تشااا ي التةااااو الة ماااا لاااي ل اااا الهندساااة المةمارياااة والدراسااااو اننساااانية واال تمارياااة (االنةرولولو ياااا االنةولو ياااا

واالنةوسراييا ور ي اآلةار) نونها مواضي ل ةية تتعل موضوريا ومنه يا لالةلاية المادية ل م تم .
االرتلاي لالورا الةاي ن و أهمية الةمارة التل يدية وإدامتها.

توهيف انرك ال ضار والتاري ا ونماذ المةمارية ل توعل إلو مدرسة مةمارية أردنية.
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ال عا رلداللادر م مود ( )1999م ايهة المفرق وم يطها رلر ر ة الةعور دراسة أةرية ميدانية مطلةة ادرن -رما .
النةاايي مشااار ل ا رلااد ( )2007اسااتةادة مةاعاارة ل فناااي الوسااطا م ااة اللناااي المم نااة الةرليااة السااةودية – الرياااض  2005الةاادد198
ص.70-66
الريارا طالن( )1987ليوو رما ادولو منشوراو ال امةة ادردنية ادرد ادرد  -رما .
النرلا ي يو ( )1993الةمارة يا الطي الميتمر الة ما الدولا الةالك لن ية الهندسة امةة ادنهر اللاهرة /21-18نانو ادول.
رنق ماااد و الةمااايرة ر ااا ( .)1993ال اار مااادة تل يديااة يااا الملااانا يااا ادرد الماايتمر الاادولا الةالااك لن يااة الهندسااة امةااة ادنهاار –
اللاهرة  / 21-18نانو ادول .اللاهرة – مهورية معر الةرلية.
رالد رلداللادر( ) 1982يولو يا ادرد ع ورا ترانيل مةادن ومياه منشوراو منتلة النهضة االس مي رما  -ادرد .
رلد الةنين م مود ( .)1997المسح االنةروليولو ا الميدانا يا اللادية الشمالية ادردنية منشوراو امةة آل الليو .
رلد الةنين م مود ( .) 2001يا المشرف هرية أردنية يا م ايهة المفرق دراسة انةروييولو ية رمرانية منشوراو امةة آل الليو.
رلد الةنين م مود ( .)2004اللارج ل دة أردنية ياا اللادياة الشامالية دراساة ا تمارياة – رمرانياة م اة اللياا تعادر را امةاة آل اللياو
م د  4ردد .2
رلد الةنين م مود و أيون نماال ( )2008مشاروع هرياة االر السار ا التراةاا -السايا ا مايتمر الل لااي الهندساا ادول تاراك م اد 4
ردد  .3ولناي الل ر الميو  /7-5أيار.
( االساتدامة) –
رلد المط ن م مد( .)1998م مح الفنر الليئا ل مسن التراةا لي النهرية والتطليق لةمارة العا راي المايتمر الةاانا
نلالة المهندسي ادردنيي رما .
رليداو ضيف ( .)2005الةناعر المةمارية ادةرية يا مدينة اي ال مال وللية المواه ادةرية ياا منطلاة اللادياة ادردنياة الشامالية
م ية الليا تعدر ر امةة آل الليو م د  4ردد .3
رليااداو ضاايف ( .)2010رلااة ااالر الساار ا يااا منطلااة اللاديااة ادردنيااة الشاامالية الم ااة ادردنيااة ل تاااريخ واآلةااار م ااد 4
ردد.2
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 ميتمر التلنية واالستدامة ياا الةمارا. االستدامة لي الةمارة التل يدية والمةاعرة.)2010(ر يا مال شفيق
. المم نة الةرلية السةودية- الرياض.272-261  نانو ةانا الم د ادول ص6-3 – امةة الم ك سةود
. الطاهاو الطليةية والةمارة التل يدية الميسسة الةرلية ل دراساو والنشر – اللاهرة.)1988( يت ا س
. رمارة الفلراي دار الةي ل نشر والتوني انماراو الةرلية المت دة.)2001( يت ا س
. أعل ال ضاراو ادولو دار اللوايل ل نشر والتوني الرياض.)2005( نفايا نيدا
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