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 مظاهر التغٌٌر فً التشكٌل المعماري للواجهات فً القري الرٌفٌه

Aspects of the change in architectural composition of interfaces in villages 

 د.م/ محمد سعد محمد أحمد إسماعٌل

 جامعه حلوان -كلٌه التربٌه –عماره  هشعب - التعلٌم الصناعًمدرس بقسم 

 

تذخر القرٌة الرٌفٌة المصرٌة بالمناطق ذات الطابع والتراث البٌبً الفرٌد، متمثال فً الواجهات ذات التصمٌم المعماري 

بالشكل المالبم وأخذ طرزها المعمارٌة فً المتمٌز ، والمالمح المعمارٌة األصٌله ، مما ٌوجب المحافظة علٌها وإبرازها 

التصمٌمات الجدٌده للقري، لكن ذلك ال ٌعنً االمتناع عن االبتكار والتقدم، فالسابقون كان لهم أبعاد بٌبٌة وثقافٌة عظٌمه 

لً تركت تراثا عرٌقا ، وعلً الالحقٌن أن ٌسٌروا علً دربهم فً صنع فن وحضارة بكل األسس التصمٌمٌه التً تحافظ ع

 أصالتهم وقٌمهم المتوارثة وهوٌتهم البٌبٌه المتمٌزه.

وتتناول الورقة البحثٌة طرح ألحوال البٌبة الرٌفٌة الحالٌة وسٌالحظ فٌها مدي األختالف والتضاد بٌن المبانً المتجاورة 

ال توحٌد فً االرتفاعات داخل القرٌة الواحدة ، فال توجد سمه مشتركه بٌن الواجهات ، وال تجانس فً االلوان أو الملمس و

، فضال عن التفاوت الشدٌد فً التفاصٌل والمفردات التصمٌمٌة ، و إختالف التشكٌل والزخارف والمواد والفكر و 

 اإلتجاهات الثقافٌة و المعمارٌة ، لذلك فإنه من الصعب تقبل إنتشار تلك المظاهر المتزاٌدة بإستمرار.

التغٌر فً التشكٌل والتصمٌم المعماري للواجهات وأثرها السلبً علً األبعاد  وتتلخص إشكالٌة البحث فً تفاقم مظاهر

البٌبٌة والثقافٌة فً المناطق الرٌفٌة ، حٌث تظهر هذة األشكالٌة من خالل ما ٌشهده المحٌط العمرانً بمختلف مستوٌاته من 

لبٌبٌة والثقافٌة للطبقات األجتماعٌة للمجتمع التغٌر والتعدٌل فً تصمٌم الواجهات الخارجٌة وذلك من قبل مختلف األبعاد ا

، مما وسم معظم المبانً بالتشوه المعماري وتسبب فً إٌجاد درجه كبٌرة من التلوث البصري وإفتقاد الطابع البٌبً الرٌفً 

 الممٌز للمبانً.

للواجهات فً البٌبه الرٌفٌة وٌخلص البحث إلً إمكانٌة دراسة وتحلٌل مظاهر التغٌر فً التصمٌم والتشكٌل المعماري 

للقرٌة المصرٌة الحدٌثة ، وتوضٌح مدي تؤثٌر كل من أسباب ومظاهر وعوامل التغٌر علً تشكٌل وتصمٌم الواجهات ، 

بهدف الوصول إلً كٌفٌة المحافظه علً األبعاد البٌبٌة والطابع التصمٌمً الممٌز للواجهات فً البٌبة الرٌفٌة للقري 

 المصرٌة الحدٌثة.

Abstract: 

The Egyptian rural village is rich in areas of a unique nature and heritage. The façades are 

characterized by distinctive architectural design and original architectural features, which 

must be preserved and highlighted in a suitable manner and their architectural styles are taken 

into account in the new designs of the village. However, this does not mean refraining from 

innovation and progress. Great ecological and cultural dimensions have left a rich legacy, and 

later on they should follow their path in the making of art and civilization with all the design 

foundations that preserve their originality and their inherited values and their distinct 

environmental identity. 

The paper discusses the current conditions of the rural environment and will note the extent of 

differences and contrast between adjacent buildings within the same village. There is no 

common feature between the facades, no homogeneity in colors or texture, no uniformity of 

heights, Decorations, materials, thought, cultural and architectural trends, so it is difficult to 

accept the ever-increasing prevalence of these phenomena. The problem of the research is to 
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exacerbate the manifestations of change in the design and architectural design of the facades 

and their negative impact on the environmental and cultural dimensions in rural areas, where 

this problem arises through the urban environment at various levels of change and 

modification in the design of external facades by different environmental and cultural 

dimensions of the social classes Which marked most of the buildings with architectural 

distortion and caused a large degree of visual pollution and the absence of the distinctive rural 

environmental character of the buildings. The study concludes with the possibility of studying 

and analyzing the changes in the design and architectural design of the façades in the rural 

environment of the modern Egyptian village, and clarifying the impact of each of the causes 

and manifestations of change on the design and design of the facades in order to achieve the 

preservation of the environmental dimensions and the distinctive design character of the 

façades in the rural environment of the Egyptian Modern villages. 

 المشكله تقدٌم وعرض:

بً الفرٌدد، متمدثال فدً الواجهدات ذات التصدمٌم المعمداري تذخر القرٌة الرٌفٌة المصرٌة بالمناطق ذات الطابع والتراث البٌ

المتمٌز ، والمالمح المعمارٌة األصٌله ، مما ٌوجب المحافظة علٌها وإبرازها بالشكل المالبدم وأخدذ طرزهدا المعمارٌدة فدً 

بٌبٌدة وثقافٌدة عظٌمده  التصمٌمات الجدٌده للقري، لكن ذلك ال ٌعنً االمتناع عن االبتكار والتقدم، فالسدابقون كدان لهدم أبعداد

تركت تراثا عرٌقا ، وعلً الالحقٌن أن ٌسٌروا علً دربهم فً صنع فن وحضارة بكل األسس التصمٌمٌه التً تحافظ علً 

 أصالتهم وقٌمهم المتوارثة وهوٌتهم البٌبٌه المتمٌزه.

األخدتالف والتضداد بدٌن المبدانً المتجداورة وسٌالحظ فٌها مدي  الحالٌة ألحوال البٌبة الرٌفٌةوتتناول الورقة البحثٌة طرح 

داخل القرٌة الواحدة ، فال توجد سمه مشتركه بٌن الواجهات ، وال تجانس فً االلوان أو الملمس وال توحٌد فً االرتفاعات 

، فضددال عددن التفدداوت الشدددٌد فددً التفاصددٌل والمفددردات التصددمٌمٌة ، و إخددتالف التشددكٌل والزخددارف والمددواد والفكددر و 

 تجاهات الثقافٌة و المعمارٌة ، لذلك فإنه من الصعب تقبل إنتشار تلك المظاهر المتزاٌدة بإستمرار.اإل

تفاقم مظداهر التغٌدر فدً التشدكٌل والتصدمٌم المعمداري للواجهدات وأثرهدا السدلبً علدً األبعداد  وتتلخص مشكله البحث فً

لٌة من خالل ما ٌشهده المحٌط العمرانً بمختلف مستوٌاته من البٌبٌة والثقافٌة فً المناطق الرٌفٌة ، حٌث تظهر هذة األشكا

التغٌر والتعدٌل فً تصمٌم الواجهات الخارجٌة وذلك من قبل مختلف األبعاد البٌبٌة والثقافٌدة للطبقدات األجتماعٌدة للمجتمدع 

 تقاد الطابع البٌبً الرٌفً ، مما وسم معظم المبانً بالتشوه المعماري وتسبب فً إٌجاد درجه كبٌرة من التلوث البصري وإف

إمكانٌدة دراسدة وتحلٌدل مظداهر التغٌدر فدً التصدمٌم والتشدكٌل المعمداري للواجهدات فدً البٌبده الرٌفٌدة  الهدف من البحثث:

للقرٌة المصرٌة الحدٌثة ، وتوضٌح مدي تؤثٌر كل من أسباب ومظداهر وعوامدل التغٌدر علدً تشدكٌل وتصدمٌم الواجهدات ، 

ة المحافظدده علددً األبعدداد البٌبٌددة والطددابع التصددمٌمً الممٌددز للواجهددات فددً البٌبددة الرٌفٌددة للقددري بهدددف الوصددول إلددً كٌفٌدد

 المصرٌة الحدٌثة. 

 وصوال إلً هدف البحث تتناول الدراسه النقاط األتٌه: منهج البحث:

 ٌم والتشددكٌل التعددرف علددً ظدداهره التغٌددر المعمدداري لتحدٌددد األسددباب والمظدداهر والعوامددل ومدددي تؤثٌرهددا علددً التصددم

 المعماري للواجهات.

 .التعرف علً الواجهات ودراسه العناصر والمفردات والخصابص واألسس الخاصة بها 

 .التعرف علً الطابع المعماري للبٌبه الرٌفٌه والمفاهٌم المرتبطه به 

 ي الرٌفٌدة ذات رصد وتحلٌل مظاهر التغٌر فً التصمٌم والتشكٌل المعماري للواجهدات فدً قرٌدة سدرٌاقوس كؤحدد القدر

 الطابع والبعد الرٌفً الممٌز.
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 التغٌر المعماري ) األسباب والمظاهر (. -1

 تعدد مفهوم التغٌر المعماري وتعرٌفه نظراً لبعض آراء المفكرٌن والمنظرٌن، وهذا ما ٌمكن توضٌحه فٌما ٌلً:    

 عامدل مدع المدادة والفدراش لتشدكٌل األسدطح فسر " على رأفت " التغٌر المعماري علدى أنده تغٌدر إبدداع المعمداري فدً الت

 . (1)والكتل، بهدف خلق فراغات تحقق انتفاع ومتعة فنٌة فً إطار نظام كونً طبٌعً وٌرتبط بتغٌر المادة أو التقنٌات 

  أما " دٌنٌس شارب " فٌربط التغٌر المعماري بالفكر فٌرى أنه التغٌر والتنافس فً الواقع المادي لبزوش نظرٌة أو تعبٌر

جدٌد للعمارة، فكل نظرٌة معمارٌة تمثدل شدكالً محددداً للعمدارة، وٌسدتغرق التغٌدر فدً النظرٌدة زمنداً أطدول مدن التغٌدر فدً 

 . (2)الواقع المادي 

 أن التغٌر فً أشكال العمارة وطرزها ٌحدث من قبل المصممٌن والمصنعٌن والشاغلٌن لها بعدد  ٌرى " صالح زٌتون "

، هدذا مدا  (3)استعمالها ثم تحوٌلها إلى تجسٌد مادي لحٌاتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقالٌدهم، باإلضافة إلى عدة أسباب أخدرى 

 ٌمكن توضٌحه فٌما ٌلً:

 أسباب التغٌر المعماري : 1-1

 عددت أسباب التغٌر المعماري واختلفت من مجتمع ألخر منها:ت     

حٌث اتجه المعمارٌون إلً استخدام كل ما هو جدٌد فً عدالم البنداء بصدرف النظدر عدن مددي  المصمم المعماري: 1-1-1

مالبمته للفكدر والواقدع المحلدً ، وفقددان المعمداري للددور الرابدد فدً قٌدادة العمدل المعمداري واقتصدار دوره علدى محاولدة 

 . 4إرضاء المالك وتحقٌق رغباته 

ن العمددارة تمثددل عمددالً تجارٌدداً ال حاجددة فٌهددا ألي قددٌم جمالٌددة ، ممددا أدى إلددى ٌظددن الكثٌددر مددن المددالك أ المالثث: : 1-1-2

القصور فً تموٌل العمل المعماري ، وعدم إستكمال تنفٌذ بعض األعمال المعمارٌدةعلى المسدتوى الرأسدً حٌدث ٌدتم تنفٌدذ 

قددد تضدداف أدوار ذات تشددكٌل عدددة أدوار وٌتددرك إسددتكمال العمددل المعمدداري فتددرة زمنٌددة طوٌلددة ، وعندددما ٌقددرر اسددتكماله 

 معماري مختلف عن التشكٌل المعماري األصلً الذي تم من قبل.

تظهر هذه األسباب من خالل السلوكٌات والسمات الشخصٌة التً تسود المجتمعات وأفرادها ، وتشمل  الشاغلٌن : 1-1-3

تقلٌددد ، وانخفدداض التددذوق الفنددً والددوعً تلبٌددة احتٌاجددات المسددتعملٌن وتغٌددر متطلبدداتهم ، وغرٌددزة التطددور واالبتكددار وال

 ( .5المعماري لدى المستعمل )

التطور العلمً والتكنولوجً: ٌظهر أثدر هدذا التطدور فدً مدواد البنداء ونظدم اإلنشداء وطدرق التنفٌدذ المتطدورة ممدا  1-1-4

 ( .6ٌنعكس على التشكٌل المعماري للواجهات )

 

 

 

 

 

 .768و،ص=??7بري" ، يركس أبحبد اَخركىَسهج ،يطببغ األهرو ، انقبهرة ، _ ػهى رأفج ، "روافد اإلبداع انفًُ انًؼ1ً

 .>و،ص;??7_ دٌٍُس شبرة ، "انؼًبرة فً انقرٌ انؼشرٌٍ" ، حرجًت َىر اندٌٍ دغًش ، دار ابٍ كثٍر ، ديشق ، 8

 .:7و،ص9??7_ صالح زٌخىٌ ، "ػًبرة انقرٌ انؼشرٌٍ" ، دراست ححهٍهٍت ، يطببغ األهراو ، انقبهرة ، 9

جهت _ يًدوح كًبل أحًد ، راَدا يحًد رضب كبيم ، "يدخم نهحفبظ ػهى انقٍى انحضبرٌت وانجًبنٍت فً انؼًراٌ وانؼًبرة انًصرٌت انًؼبصرة" ، ي:

 .>96،  ;96و ،ص:<و ، 8668انبحىد انهُدسٍت ، كهٍت انهُدست ببنًطرٌت ، جبيؼت حهىاٌ ، ػدد 
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وهددى التددً تتصددل بالجماعددة المعاصددرة للتغٌٌددر والتددً تمددس التركٌبددة االجتماعٌددة  أسثثباب اجتماعٌثثة وحةثثارٌة: 1-1-5

 :(7)للمجتمع وتغٌر منها، وتتمثل هذه األسباب فً

 التغٌر الثقافً. –التغٌر االجتماعً.                         -  

 التغٌر االقتصادي. –التغٌر السٌاسً.                           -  

 ظهور اتجاهات معمارٌة وفكرٌة جدٌدة. –العقٌدة والدٌن.                            -  

 مظاهر التغٌر المعماري: 1-2

ٌإدي التغٌر فً التشكٌل المعماري إلى جعل معظم المبانً عبارة عن خلٌطاً مجدزءاً مدن المفدردات المعمارٌدة مختلفدة      

ل وطرٌقة المعالجة المعمارٌة لواجهات المبانً، متمثلة فً عددة مظداهر تنقسدم إلدى التعبٌر واألداء، عن طرٌق تغٌر التشكٌ

 ٌمكن توضٌحها فٌما ٌلً: (8)مظاهر ذات مقٌاس كبٌر، مظاهر ذات مقٌاس صغٌر

 : مثل التتابعات البصرٌة العمودٌة واألفقٌة وخط السماء.تغٌرات ذات مقٌاس كبٌر 1-2-1

 

 قوس محافظة القلٌوبٌة والتغٌٌر الواةح فً خط السماء         المصدر: الباحث.( مبانً سكنٌة بقرٌة سرٌا1شكل)

 

مثل خط األرض والواجهات وتفاصٌلها من فتحات وملمس وألوان وتشكٌالت هندسٌة تغٌرات ذات مقٌاس صغٌر:  1-2-2

 العناصر.ونسب والتً ٌمكن أن نرصد فٌها درجات متفاوتة فً سرعة التغٌر تبعاً لدرجة ثبات هذه 

 

 ( مبانً سكنٌة بقرٌة سرٌاقوس محافظة القلٌوبٌة والتغٌٌر فً الواجهات وتفاصٌلها من فتحات وملمس وألوان  المصدر: الباحث.2شكل )

 ـــــــــــــــــــــــــــ

السكنٌة األسباب والنتابج" ، ورقة _ شرٌف كمال دسوقً ، حسٌن صبري الشنوانً ، خالد إبراهٌم نبٌل ، "إشكالٌة التغٌر فً واجهات المبانً 5
 .23جامعة الزقازٌق ،ص –بحثٌة ، كلٌة الهندسة 

 .42م ،ص2002جامعة القاهرة ،  –_ أحمد عزٌز حمودة العتٌبً ، "إشكالٌة الطابع المعماري" ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الهندسة 6
خدٌوي إسماعٌل" ، رسالة ماجستٌر ، جامعة القاهرة ، كلٌة الهندسة ، _ على الصاوي ، " التحوالت فً الفكر والتعبٌر المعماري لقاهرة ال7

 .31، 30، 29م ،ص1988
، جامعة _ سلوى خلٌل ٌوسف ، " دٌنامٌكٌة التغٌر والتدهور بالمناطق السكنٌة الراقٌة ذات القٌمة الحضارٌة " ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الهندسة 8

 .2م ،ص2005القاهرة ، 
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لبٌبددة المعمارٌددة والصددورة البصددرٌة الحالٌددة للواجهددات علددى مسددتوى القرٌددة نالحددظ مدددى االخددتالف ومددن خددالل مشدداهدة ا

والتناقض والتضاد بدٌن أشدكال الواجهدات المتجداورة ، كدذلك التعددٌات باإلضدافة أو الحدذف أو التعلٌدة لدبعض المبدانً ممدا 

شدددة مددع الواجهددات المحٌطددة ، فددال توجددد سددمة ٌددإثر علددى التشددكٌل المعمدداري لهددا ، مددع مالحظددة مبددانً حدٌثددة متناقضددة ب

 مشتركة بٌن هذه المبانً ، كل ذلك ٌتمثل من خالل عدة مظاهر للتغٌر تإثر على التشكٌل المعماري للواجهات.

 عناصر ومفردات التشكٌل المعماري للواجهات. -2

ٌعتبر التشكٌل المعماري للواجهات من أهم القرارات التً ٌتخذها المعماري إذ ٌعتبر هدذا القدرار بمثابدة الصدورة التدً      

تصل إلى المشاهد والمددخل لالنطباعاتده التدً ٌكونهدا عدن المبندى، لدذا ٌجدب أن نتعدرف علدى الشدكل والتشدكٌل المعمداري 

 تمهٌداً لدراسة الواجهات.

 ماري:الشكل المع 2-1

عبارة عن مجموعة الخصابص المحددة للتكوٌن العام للمبنى وتشدمل  )الخطدوط ، األسدطح ، المسدتوٌات ، األجسدام( التدً 

تحدد فٌما بٌنها فراغا داخلٌاً أو كتلة ، وأن األشكال المعمارٌة المختلفة هً نتٌجة لمتطلبات الوظٌفة أو الغرض الذي أنشدا 

تخدمة وطرٌقة اإلنشاء لجعل هذه المواد مجمعة فً شكل متكامدل ٌالبدم الظدروف والعوامدل المبنى من أجله مع المواد المس

 المحٌطة.

 التشكٌل المعماري: 2-2

ٌضم جمٌع العناصر المادٌة فً مبنى بذاته ،متمثلة فً عنصرٌن أساسٌٌن هما )الكتلة والفراش( من حٌث )الحجم ، 

ر من صفات ومالمح وعناصر أخرى ثانوٌة فً إطار تنظٌمً محدد ، الفتحات ، األلوان ، الملمس( وما ٌحمله كل عنص

 ( .9أي كل ما نراه فً المبنى مثل )األبواب ، الشبابٌك ، الحوابط ، األرضٌات ،األسقف( )

 اتجاهات التشكٌل والتكوٌن المعماري: 2-2-1

 هناك اتجاهٌن للتشكٌل المعماري فً العملٌة التشكٌلٌة هما:

  ًالتشكٌل الهندسGeometric Form  ارتبط باألشكال الهندسٌة األولٌة مثل )المربع ، المثلث ، الدابرة(، وكذلك :

 األشكال الفراغٌة مثل )المكعب ، الهرم ، الكرة ، المخروط( وأجزابها وغٌرها من األشكال.

  التشكٌل العضويOrganic Form ستمرارٌة : ٌهدف إلى الجمال من خالل الشكل الطبٌعً والذي ٌتمٌز باال

 االنتفاعٌة واإلنشابٌة والشكلٌة.

 مصادر التشكٌل والتكوٌن المعماري: 2-2-2

 ٌعتمد المعماري فً تشكٌالته على عدة مصادر متمثلة فً:   

  الطبٌعة: تعتبر من أهم منابع التشكٌل الحتوابها على تكوٌنات متعددة ، هذه التكوٌنات التشكٌلٌة بمثابة المخزون الذي

 المعماري كافة إبداعاته التشكٌلٌة.ٌستمد منه 

  ، ًالتراث والخبرات السابقة: عبارة عن النتاج اإلنسانً لمجتمع ما فً ظل ظروف معٌنة ، تشمل التراث الشعب

 والتراث الرسمً.

 :ًوتنتج العملٌة التشكٌلٌة من خالل اآلت 

 التقلٌد: حٌث االقتباس الكامل من الطبٌعة. - 

 ر من األشكال المحٌطة.التجرٌد: ٌعنً االبتكا -

 االستلهام: وهو استخالص المبادئ األساسٌة لألشكال وفهم معانٌها للوصول إلى تشكٌالت جٌدة. -
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 الواجهات ) التعرٌف والمفهوم (. -3

ترتبط الواجهات بذهن اإلنسان من خالل تشكٌالتها الممٌزة والفرٌدة ، لذلك ٌعبر التشكٌل عن هوٌة المبنً وسط الكم      

الهابل من المبانً ، أي ٌجب أن ٌكون ترجمة صادقة لوظٌفة المبنً ، وانعكاساً مباشراً لألسس الحاكمة للشكل والتشكٌل 

ت الهندسٌة تحدد بمستوٌٌن )المساقط األفقٌة والرأسٌة( ووضع هذه التكوٌنات فً والطابع أي أنها مجموعة من التكوٌنا

منظومة تشكٌلٌة بصرٌة معبرة عن كتلة البناء والمحٌط العمرانً ، وتنقسم الواجهات من حٌث أهمٌتها إلى )واجهات 

 (.10ربٌسٌة ، واجهات ثانوٌة( )

 مفردات التشكٌل المعماري للواجهات: 3-1

لتشكٌل المعماري دوراً أساسٌاً وهاماً فً تحدٌد المستوى الجمالً للواجهات حٌث إنها تحدد الهوٌة المعمارٌة ٌمثل ا    

للمبنى ، وتوجد عدة مفردات ٌستخدمها المعماري فً تشكٌل الواجهات ، وتشمل )الشكل ، السطح ، الفتحات ، الكتل 

وسٌطة ، الجوانب ، خط األرض ، الكاسرات األفقٌة والرأسٌة ، األساسٌة والثانوٌة ، الحوابط ، المداخل ، النقالت ال

 التفاصٌل والزخارف( ٌتم توضحها فٌما ٌلً:

 الشكل: 3-1-1

 هو التكوٌن النهابً لعناصر المبنى الذي ٌتحدد بواسطة الخط الخارجً له ، وٌتحدد شكل الواجهة من خالل:

 :أهم العناصر التً ٌتثنى للمشاهد العادي أن تإثر فٌه ،  تعتبر مساحة المبنى وارتفاعه من المساحة واالرتفاع

 وذلك من حٌث اإلحساس بالمقٌاس.

 :( .11حٌث الحدود الخارجٌة ونهاٌات الواجهة وتعبر عن شكل المبنً وارتفاعه) الحدود ونهاٌات المبنى 

 السطح: 3-1-2

وإدراكنا للمبنى ، وهناك عوامل تإثر على ٌمثل السطح القشرة الخارجٌة للمبنى فعن طرٌق خواصه تحدد إحساسنا   

 إدراك التشكٌل المعماري للواجهات نذكر منها:

 :ٌإكد الملمس األسطح المعمارٌة المكونة للمبنى من الناحٌة الوظٌفٌة والفنٌة ، وٌضفً الملمس على الوجهات  الملمس

بعدة عوامل منها )نوع المادة التى تغطً  بعض المإثرات مثل )الثقل ، الخفة والنعومة ،الدفء( ، كما ٌتؤثر الملمس

 السطح ، الضوء ، المسافة ، الزخارف(.

 :ٌإثر اللون فً طرٌقة إحساسنا بالسطح حٌث أن اختالف لون العمل المعماري بالنسبة للمبانً المحٌطة هو  اللون

 ( .12نسب ، المقٌاس)الذي ٌجذب االنتباه ، كما تستخدم األلوان فً األعمال المعمارٌة لتحقٌق الوحدة ، ال

 الفتحات: 3-1-3

   تإثر الفتحات فً التشكٌل المعماري للواجهة من حٌث شكلها الهندسً ونسبها ومسطحها وتكرارها فدً الواجهدة

وهو ما ٌإثر على اإلحساس بتلك الواجهة فتكون مستقرة بتكرار مكانها وثباتده ، أو دٌنامٌكٌدة نتٌجدة لتغٌدر مكدان 

 الفتحات بعدة عوامل منها:الفتحات. وتتؤثر 

_____________________ 

 .><و، ص8666يفبهٍى ويفرداث وحشكٍم "، انًؤحًر انًؼًبري اندونً انرابغ، انؼًبرة وانؼًراٌ،  –_ ٌىسف يًدوح، " واجهبث انًببًَ 9

10_ Ching, Francis D.K, Architecture Form. Space & Order, Library of Congress Catalogue, NY, 1979, P96, 

101. 

11_ Ching, Francis D.K, Architecture Form. Space & Order, Library of Congress Catalogue, NY, 1979, P96, 

101. 

12_ Rovira. J., "European Conference", Delft University of Technology, 1992, P113. 
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  أشكالها.الشكل: ٌختلف التعبٌر عن الفتحات باختالف 

  المساحة: ٌختلف حجم الفتحات من الصغر إلى الكبر تبعاً لنوع المبنى ووظٌفة الفراغات التً ٌإدٌها ، وطبقاً للنظام

 اإلنشابً.

  الموضع: أن اختالف مكان الفتحات ووضعها ٌختلف اإلحساس بالدٌنامٌكٌة، وثبات موضعها ٌعطى اإلحساس بالثبات

 ٌعطى اإلحساس بالثقل البصري، والركنٌة تعطى إحساس أكثر بالسطح. واالتزان، فوضعها داخل الواجهة

 .نسبة الفتحات إلى المصمت: تإثر على تشكٌل الواجهات ذلك عن طرٌق اإلحساس بالثقل أو بالخفة والشفافٌة 

 المداخل: 3-1-4 

 الربٌسً للمبنى.تشكل أهمٌة بارزة فً تشكٌل الواجهات من حٌث موضعها فً التكوٌن الكتلً، ومكان الدخول 

 النقالت الوسٌطة: 3-1-5 

وهً أجزاء من واجهات الكتلة البنابٌة أو المجموعة المعمارٌة ذات معالجات خاصة، ٌقوٌها تكرارها فً منداطق انتقدال أو 

 . (13)تغٌٌر فً توجٌه الواجهات، وعند التقاء واجهتٌن متعامدتٌن، وتفصل بٌن واجهتٌن ربٌسٌتٌن أو بٌن ربٌسٌة وثانوٌة 

 الجوانب وخط األرض:  3-1-6

وهى أجزاء مصمتة تماماً أو قلٌلة الفتحات ذات المسطحات الصغٌرة فً واجهات المبانً، وتكدون هدذه األجدزاء فدً نهاٌدة 

الكتلة أو تمثل واجهات جانبٌة لمنشآت ذات استطالة ملحوظة، وخط األرض ٌمثل منطقة تالقً الجزء األسفل من الواجهدة 

 ت الخارجٌة للمبنى أو المجموعة المعمارٌة.مع األرضٌا

 الكاسرات األفقٌة والرأسٌة: 3-1-7

الكاسددرات األفقٌددة: تشددمل المسددتوٌات األفقٌددة التددً تبددرز عددن الواجهددة مثددل كاسددرات الشددمس األفقٌددة، المظددالت، الدددروات 

الرأسددٌة واألعمدددة البددارزة عددن لتظلٌددل الفتحددات مددن أشددعة الشددمس المرتفعددة، أمددا الكاسددرات الرأسددٌة: فتشددمل المسددتوٌات 

 الواجهة لتظلٌل الفتحات من أشعة الشمس المنخفضة.

 عناصر التشكٌل البصري للواجهات: 3-2

كددل مبنددى بصددفاته وخواصدده ٌعددد جددزء مددن المحددٌط المعمدداري الددذي ٌدددرك كمتتابعددة بصددرٌة ضددمن مجموعددة المبددانً    

جدد عددة عناصدر تدإثر فدً التشدكٌل البصدري للواجهدات ندذكر المحٌطة عن طرٌق إدراك الكل من خالل أجزابده، لدذلك تو

 منها:

تتؤثر ارتفاعات المبانً بعرض الشارع وبالتالً على التشكٌل المعمداري   ارتفاع المبنى وعالقته بعرض الشارع: 3-2-1

 الواجهات والطابع المعماري للمنطقة، من خالل اختالف التتابعات البصرٌة للواجهات.

: ٌتغٌر ارتفاع المبنى بتغٌر مدواد ونظدم البنداء المسدتخدمة، وٌعتبدر التغٌدر فدً المبنً وعالقته بخط السماءارتفاع  3-2-2

ارتفاع البناء نتٌجة لعدة عوامل مما ٌإثر على الصورة البصرٌة للواجهات، كذلك خط السماء فهو شكل الخدط الدذي تنتهدً 

وعمدق األفدق، وٌنقسدم خدط السدماء إلدى )خدط السدماء المتجدانس، خدط به الكتلة البنابٌة من أعلى وتتداخل مع زرقة السماء 

 السماء الثابت، خط السماء المتغٌر(.

 

_____________________________ 

 .86م، ص2000مفاهٌم ومفردات وتشكٌل "، المإتمر المعماري الدولً الرابع، العمارة والعمران،  –_ ٌوسف ممدوح، " واجهات المبانً 13
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تإثر عروض الواجهات ومسافات الردود بٌن المبانً فً المجموعدات السدكنٌة التدً  الواجهة وخط البناء:عرض  3-2-3

تكون بها المبانً متجاورة ومتتابعة على اإلحساس البصري لها، كذلك شكل مسقط الشارع )خط البناء( ٌعتبرعنصراً هامداً 

 فً إعطاء اإلحساس باالستمرارٌة لمجموعة المبانً أو فقدها.

ٌختلف اإلحساس فً مجموعة المبانً التدً التوجدد بهدا بدروزات )مسدطحة( وبدٌن المبدانً الخط الجانبً للمبنى:   3-2-4

 ذات البروزات من أبراج وتراسات.

المبددانً التددً تنشددؤ فددً نفددس الوقددت مسددتخدمة نفددس المددواد وكددذلك نفددس التفاصددٌل   المثثواد ونوعٌثثة التفاصثثٌل: 3-2-5

 كون بٌنها وحدة اإلحساس البصري.المعمارٌة والزخارف ٌ

هى العالقة بٌن األسطح المصمتة والفتحات، حٌث تحقدق االسدتمرارٌة فدً التشدكٌل نسبة الفتحات إلى المصمت:   3-2-6

البصري إذا اشتركت مجموعة من المبانً فً نسبة الفتحات إلى المصدمت، أمدا إذا اختلفدت بداختالف الدزمن واالحتٌاجدات 

 اإلنشاء انقطعت االستمرارٌة البصرٌة للواجهات. وتقدم طرق ووسابل

 الطابع المعماري )التعرٌف والمفهوم(. -4

ٌعرف بؤنه حصٌلة صفات التشكٌل الخارجً السابدة فً تكوٌن الواجهات أو الغالف الخارجً للمبانً فً منطقة مدا، وهدو 

نتاج ظروف وسمات معٌنة لمجتمع ما بتلقابٌة وبال افتعال ، كما ٌعتبر انعكاساً صدادقاً للبٌبدة الحضدارٌة التدً تسدود عصدر 

 . (14)والتشكٌل واإلنشاء معٌن بخصابصه وتطبٌق مقوماته فً التصمٌم 

ٌمثل الطابع المعماري أحد مكونات الطابع العمرانً الذي ٌعرف بؤنه )حصٌلة صفات التشكٌل الخارجً السابد فدً تكدوٌن 

 مجموعات المبانً والمسارات والفراغات العمرانٌة المحٌط الطبٌعً(،

)حصدٌلة اإلدراكدات المسدتقبلٌة عدن طرٌدق الحدواس وٌمثل الطدابع العمراندً أحدد مكوندات الطدابع العدام الدذي ٌعدرف بؤنده 

 .( 15)والسابدة فً منطقة ما( 

 ٌعتبر الطابع المعماري محصلة ذات بعدٌن:

 .البعد المادي: ٌتمثل فً عوامل البٌبة الطبٌعٌة للمكان 

 .البعد المعنوي: ٌتمثل فً البٌبة الحضارٌة والتً هً نتاج تفاعل اإلنسان مع البٌبة 

 ابع المعماري:أهمٌة الط 4-1

 :( 16)وتتمثل أهمٌته فً عدة أوجه منها )أهمٌة رمزٌة، أهمٌة روحٌة، أهمٌة وظٌفٌة، أهمٌة جمالٌة( نوضحها فٌما ٌلً    

الطابع المعماري هو المظهر والصورة األكثر تعبٌراً عن الحضارة بخصوصٌتها وتفردها وتقددمها أهمٌة رمزٌة:  4-1-1

 التارٌخٌة للطابع فهو بذلك رمزاً للتقدم الحضاري.مع احترام الجذور 

 
 

_____________________ 
جبيؼت حهىاٌ،  -_ خبند يُسً، " انطببغ انًؼًبري وانؼًراًَ وَظى انخحكى فً انؼًراٌ فً يصر"، رسبنت يبجسخٍر، كهٍت انهُدست ببنًطرٌت 14

 و.7??7

جبيؼتت حهتىاٌ،  -انتخحكى فتً انؼًتراٌ فتً يصتر"، رستبنت يبجستخٍر، كهٍتت انهُدستت ببنًطرٌتت _ خبند يُسً، " انطببغ انًؼًبري وانؼًراًَ وَظى ;7

 و.7??7
ٍت، _ يحًد سهٍى انبهُسبوي، " انطببغ انؼًراًَ وانًؼًبري نهًجخًؼبث انؼًراٍَت انجدٌدة وػالقخه ببنبٍئت وانطبٍؼت االجخًبػٍت"، ورقت بحث>7

 و.;??7بيؼت انقبهرة، ج –انًؤحًر انؼهًً انرابغ، كهٍت انهُدست 
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: ٌوقظ الطابع المعماري روح االنتمداء واالرتبداط وتقوٌدة الجواندب اإلنسدانٌة بدٌن السدكان ومحدٌطهم أهمٌة روحٌة 4-1-2

 العمرانً.

 تنقسم إلى ثالثة عناصر:أهمٌة وظٌفٌة:  4-1-3

 بع الواحد ككٌان مترابط.أهمٌة وظٌفٌة عمرانٌة: حٌث ٌحقق تماٌز األماكن عن بعضها وإدراك المكان ذو الطا

 أهمٌة وظٌفٌة سلوكٌة: ٌإثر على الحٌاة االجتماعٌة والسلوكٌة للسكان واإلحساس باألمان.

ٌحقق االستمرارٌة البصرٌة للمالمح التشكٌلٌة للمبانً وإدراك القدٌم الجمالٌدة مدن تجدانس وتنداغم، أهمٌة جمالٌة:   4-1-4

ن وخددط السددماء ومددواد البندداء، ممددا ٌعطددً إحسدداس بالراحددة البصددرٌة والقددٌم مددن خددالل الوحدددة والنسددب واإلٌقدداع واالتددزا

 المشتركة للسكان.

 مستوٌات الطابع المعماري: 4-2

 وهى: (17)ٌنقسم الطابع المعماري إلى ثالثة مستوٌات 

بدٌن الذاتٌدة أن ٌكون للمدٌنة طابع معماري ممٌز ٌبدرز شخصدٌتها، وٌحقدق االنسدجام والتكامدل   مستوى المدٌنة:  4-2-1

 الفردٌة للمبنى والتشكٌل المعماري للمدٌنة ككل، ذلك الذي ٌمٌز مدٌنة عن أخرى طبقاً لطابعها المعماري.

تتكون المدٌنة من مجموعة من المناطق ذات الطابع المتمٌز، حٌث تتمٌز بصرٌاً بطابع متجانس  مستوى المنطقة: 4-2-2

فً مكان آخر، أي التبداٌن مدع المنداطق األخدرى المحٌطدة بهدا، ٌجعلهدا  من خالل صفات مستمرة فً أجزاء وغٌر مستمرة

 متمٌزة مع اختالف طابعها.

التوصدل إلدى الوحددة العضدوٌة للمبندى، بمعندى أن تنسدجم أجدزاإه وتتحدد فٌصدبح المبندى  مستوى المبنثى الواحثد: 4-2-3

( فٌصدبح للمبندى طددابع Wholeوككدل ) (Unitمتكدامالً لدٌس بده شدا مضداف أو ملصدوق علٌدده، وٌمكدن إدراكده كوحددة )

 ، كما أن فقدان االنسجام والتكامل لطابع المبنى ٌنتج عنه فقدان الطابع الممٌز للمدٌنة.18خاص ٌمٌزه

 حالة الدراسة: قرٌة سرٌاقوس -5

 التعرٌف بالموقع: 5/1  

 محافظة القلٌوبٌة. –قرٌة سرٌاقوس هً إحدى قرى مركز الخانكة    

تقددددع القرٌددددة علددددى طرٌددددق القدددداهرة االسددددماعلٌة مباشددددرة )ترعددددة    

االسددماعلٌة( وٌحدددها شددماالً قرٌددة كفددر حمددزة وجنوبدداً بعددض العددزب 

وقرٌددة المنٌددة وغربدداً ترعددة اإلسددماعلٌة وطرٌددق القدداهرة اإلسددماعلٌة 

 الزراعً وشرقاً قرٌة عربان فودة.

 .المصدر: الباحث.  ( خرٌطة توةح مناطق االمتداد فً قرٌة سرٌاقوس 3شكل )

 
__________________________ 

فً عمران مدٌنة القاهرة"، رسالة ماجستٌر، كلٌة  20وحتى منتصف القرن  19_ أسماء عبد الجواد ، "مقومات طابع النطاقات ذات الطابع المتمٌز التً نشؤت منذ أواخر القرن 17

 .4م، ص2005جامعة القاهرة،  –الهندسة 

 .789م، ص1978"عمارة القرن العشرٌن"، جامعة األزهر،  _ عرفان سامً،18
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وعلى الرغم من وقوع القرٌة مباشرة على ترعة اإلسدماعلٌة إال أنده التوجدد مدداخل للقرٌدة مباشدرة ولكدن ٌوجدد مددخلٌن   

رعدة للقرٌة األول وصلة فرعٌة جنوب القرٌدة تصدلها مدن الطرٌدق الددابري، أمدا المددخل اآلخدر عدن طرٌدق معدٌدة تعبدر ت

 االسماعلٌة من الطرٌق الربٌسً الموازي للترعة.

 وصف القرٌة: 5/2

قرٌة سرٌاقوس هى القرٌة األم للوحدة المحلٌة الخانكة، وهى أكبدر قدرى الوحددة المحلٌدة مدن حٌدث عددد السدكان، تعتبدر    

اً مدن القدرى ذات الصدبغة قرٌة سرٌاقوس من القرى المتكتلة المستقرة أى من قدرى الزراعدة الثابتدة المتجمعدة، وهدى أٌضد

اإلجتماعٌة التى تعج بالحٌاة اإلجتماعٌة الغنٌة بالخدمات كالتجدارة والتسدوٌق والتعلدٌم .... الده، وهدو الندوع الممٌدز ألغلدب 

 الرٌف المصري فهى تمثل تجمع رٌفً قرٌب من العمران الحضري.

 النمط التخطٌطً للقرٌة: 5/3

 :بدددأت قرٌددة سددرٌاقوس كقرٌددة نووٌددة مركزٌددة تكتددل فٌهددا المسدداكن فددً منطقددة واحدددة  الشثثكل العثثام وشثثبكة الشثثوارع

متالصقة ومتالحمة تتوسط أراضٌها الزراعٌة، وٌحٌط بها طرٌق داٌر الناحٌة الحلقً الشكل وٌتفدرع منده الطدرق القطرٌدة 

 الموصلة إلى باقً القرٌة.

 داٌدر الناحٌدة وبدالقرب منده وٌقدع علٌده المسدجد الكبٌدر  مواقع الخدمات: تتمركز مواقدع الخددمات األساسدٌة علدى طرٌدق

المطل على المٌدان األوسط بالقرٌة حٌث سوق اإلحتٌاجات الٌومٌة، وٌقام على الطرٌق الموازي لترعة اإلسماعلٌة السدوق 

 الكبٌر فً ٌوم األثنٌن من كل أسبوع.

 قدد حددث اإلمتدداد بقرٌدة سدرٌاقوس علدى مدرحلتٌن  إتجاه اإلمتداد: من خالل قدراءة النسدٌج العمراندً للقرٌدة ٌالحدظ أنده

 كاآلتً:

أخذ فٌها اإلمتداد طابع التكتل والشكل شبه الددابري متدؤثراً بالقرٌدة القدٌمدة وأحداط بهدا طرٌدق دابدري  المرحلة األولى:     

 حواض الزراعٌة.أخر بدابرة أوسع من األولى، وقد أخذت بعض الشوارع القطرٌة فً اإلستقامة نظراً لإلمتداد على األ

وهى مرحلة نشؤة القرٌة وتمٌزهدا واسدتخدمت فدً مبدانً تلدك الفتدرة لغدة ومفدردات العمدارة الرٌفٌدة بدنفس خصابصدها      

وتشكٌالتها المتعارف علٌها فً الرٌف المصري وشهدت تلك الفترة تعبٌدرات جمالٌدة مسدتحدثة فدً الواجهدات مثدل التماثدل 

 وتماثل المفردات المعمارٌة وتعدد أشكالها. واالتزان حول محور رأسً ومركزي

كمددا اهددتم المركددز المحلددً بصددورة القرٌددة فؤقددام مبددانً الخدددمات العامددة مثددل المبددانً التعلٌمٌددة، والمبددانً الدٌنٌددة،      

واسددتخدمت مددواد بندداء مددن الحجددر والطددوب والخشددب والخرسددانة المسددلحة ونظددم اإلنشدداء مددن الحددوابط الحاملددة والمبددانً 

 كلٌة.الهٌ

 

 

 

 

 

 

 

 ( لقطات توةح بعض واجهات المرحلة االولى       .المصدر:الباحث.4شكل )
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 أما المرحلة الثانٌة:

فإنطلقت فٌها اإلمتدادات العشوابٌة بشكل طدولً شدرٌطً علدى األراضدً الزراعٌدة محصدورة مدن الجهدة الغربٌدة بترعدة  

اإلسددماعلٌة ومددن الجهددة الشددرقٌة بالمصددرف وممتدددة شددماالً وجنوبدداً، وقددد بدددت الشددوارع متوازٌددة وأكثددر إسددتقامة وإختفددت 

 رٌة.الفراغات اإلجتماعٌة كلما بعدت عن القلب القدٌم للق

وهى مرحلة انتقالٌة نحو تغٌر العدٌد من األوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة .... اله، مما أنعكس على الواجهات      

نتٌجة تغٌر الضوابط الحاكمة والنظم التدً حكمدت تلدك الفتدرة فنجدد أن هدذه الفتدرة عبدرت عدن لغدة العمدارة الحدٌثدة، فنجدد 

أدوار( والواجهدات شدابعة جدداً واتسدمت األشدكال بالملدل  3 – 2ارتفاعات متوسطة نسبٌاً )العمارات متكررة األدوار ذات 

 والرتابة.

ثم بددأ النمدو العمراندً بالمنطقدة باسدتخدام الخرسدانة المسدلحة بنظدام اإلنشداء الهٌكلدً، واسدتمر نمدو العمدران باسدتخدام     

أدوار( حٌدث اكتمدل  5 – 3ء عمدارات متوسدطة االرتفداع )الخرسانة المسلحة بنمط ٌراعً بعض صفات النمط القددٌم ببندا

نموها العمرانً باستثناء وجود بعض قطع األراضً الفضاء، مما ترتب علٌه تغٌر فً التشدكٌل المعمداري للواجهدات علدى 

 البناء. مستوى المبنً والمنطقة ككل، أما عن سعر األرض فؤرتفع أثناء هذه المرحلة بشكل ملحوظ بما ٌتالبم مع إمكانٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لقطات توةح بعض واجهات5شكل )                                                           

 المرحلة الثانٌة          .المصدر: الباحث.                                                           

 

 

 

 أما المرحلة الثالثة:

عبور بعض اإلمتددادات العشدوابٌة المتنداثرة ترعدة اإلسدماعلٌة والمصدرف مسدتفٌدة مدن خددمات القرٌدة ومسدتغلة قربهدا    

 منها.

وهى مرحلدة التغٌٌدر التدً صداحبت االنفتداح االقتصدادي وتمٌدزت فدً لغتهدا المعمارٌدة بالتعددٌدة وفقددان الطدابع الممٌدز    

أدوار( فدً أغلدب مبدانً تلدك المرحلدة، كمدا أن مفدردات التشدكٌل المعمداري  8 – 6لعمارتها وظهور االرتفاعات العالٌدة )

للواجهات السابدة كانت قلٌلة فً غٌر ثراء وتمثلت فً بعض المعالجات فً تشطٌب الواجهات وتشكٌل نهاٌات المبانً كمدا 

 استخدمت بعض معالجات الفتحات.
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من الزجداج والبدروزات الضدخمة وتعددد التنغدٌم بالفتحدات وعددم  وظهرت الفتحات الكبٌرة الواسعة والمسطحات الكبٌرة   

التقٌد بوضعها حول محاور رأسٌة واالرتفاع الكبٌدر، وتعددد تشدطٌبات المبدانً تبعداً للوظٌفدة كدل ذلدك ٌفقدد المبندً المقٌداس 

 الحمٌم.

تملٌدك، مدع هددم الفدٌالت ذادت معدالت بٌع األراضً وأعمدال البنداء وإرتفداع سدعر األرض بقفدزات سدرٌعة وظهدور ال    

والمساكن التً كانت غالباً ملكاً لألفراد وإعادة بناء العمارات العالٌة مكانها، وقدد تمركدزت هدذه الظداهرة فدً مبدانً الدنمط 

 القدٌم.

وأضددٌفت أدوار )تعلٌددات( لكثٌددر مددن المبددانً القدٌمددة والمبددانً متوسددطة القدددم التمددت بصددلة للمبددانً األصددلٌة وبمددواد     

ولوجٌا بناء مختلفة، كذلك تغٌٌر المعالجات المعمارٌة لكثٌر من المبانً القدٌمة والحدٌثة وال ٌزال هدذا التغٌٌدر مسدتمراً وتكن

دون توقددف ممددا أثددر بشددكل ملحددوظ علددى تشددكٌل الواجهددات والطددابع المعمدداري الرٌفددً للمنطقددة علددى مسددتوى المبنددً 

 ومجموعات المبانً والمنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لقطات توةح بعض واجهات6شكل )                  

 المرحلة الثالثة                                  

 .المصدر: الباحث.                            

 

 الخـــالصة والنتائج: -6

 مما سبق عرضه ٌمكن إستخالص النتابج اآلتٌة:

 ،وٌنشؤ كنتٌجة طبٌعٌة لدورة الحٌاة فً صورة عملٌة كٌمٌابٌة. التغٌر ظاهرة كونٌة تخضع لظوابط وقوانٌن طبٌعٌة 

  التطددور العلمددً والتكنولددوجً  –الشدداغلٌن  –المالددك  –ترجددع أسددباب التغٌددر إلددى كددل مددن )المصددمم المعمدداري– 

تغٌدرات ذات مقٌداس   -أسباب اجتماعٌة وحضارٌة( وتشتمل مظاهر التغٌر على )تغٌرات ذات مقٌاس كبٌدر  –التشرٌعات 

 صغٌر(.

  المداخل  –الحوابط  –الكتل األساسٌة والثانوٌة  –الفتحات  –السطح  –تتكون الواجهات من مجموعة مفردات )الشكل

 التفاصٌل والزخارف(. –الكاسرات األفقٌة والرأسٌة  –الجوانب وخط األرض  –النقالت الوسٌطة  –

 من عصر ألخر وخالل الفترات الزمنٌدة للمجتمدع  عوامل طابع العصر هً مجموعة من العوامل التً تتغٌر مع الزمن

 الواحد، مإثرة على التشكٌل المعماري للواجهات.
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 التوصـــــــٌات: -7

 ٌوصً البحث باآلتً: 

  االهتمام بالواجهات والمواد المستخدمة وألوانها والتناسق المعماري وخاصة عندد عمدل تعلٌدة للمبدانً القابمدة مدع

بالمتخصصددٌن، ووضددع األسددس المنظمددة لضددمان تحقٌددق التجددانس واالسددتمرارٌة فددً مددواد التشددطٌب ضددرورة االسددتعانة 

 وألوان واجهات المبانً ومظهرها المعماري.

  العمل على تؤصٌل العمارة الرٌفٌة المعاصرة وذلدك بدربط القدٌم المعمارٌدة فدً العمدارة المسدتحدثة بدالقٌم التراثٌدة

حلقات مرابطه بإنتقاء القٌم الجمالٌة والحضدارٌة بمدا ٌصدلح ومدا ٌتفدق مدع ظدروف  وربط الماضً بالحاضر والمستقبل فً

 هذا العصر.

  ٌمكن عمل دراسة بحثٌة لرصدد وتوثٌدق عناصدر ومفدردات التشدكٌل المعمداري بدالقرى الرٌفٌدة ذات الطدابع، مدع

المتخصصٌن عند التعامل مدع  واجهات( ووضع مواصفات قٌاسٌة لها، ٌمكن الرجوع إلٌها من قبل –تصنٌفها )مسقط أفقً 

 مثل هذه المناطق.
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