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إحياء التراث الجازاني واالستفادة منه في تصميم الزجاج المعماري 
 للمنتجعات السياحية المعاصرة 

 امعة جازان(ج –لية التصميم والعمارة ك –)المستوى العاشر تخصص الزجاج بقسم الفنون التطبيقية

 م.د/ دعاء حامد حسين عبد النبي
 جامعة حلوان –كلية الفنـون التطبيقية  -مـدرس بقسـم الزجــاج

 

 ملخص البحث :
لـم إممـا دىـ  ، تتميز المنطقة العربية واالسالمية بتراث معمـار  وننـم متميـز وخصـم للمصـمم لينهـ  منـ    

حيائـ  ا بلقانـة ويركـز ذـ ا البحـث ىلـ  إحيـار التـراث اللقـانم للعمـارة والفنـون الجازانيـة وربطهـ ،االلتفاف حول  وا 
نـــم العمـــارة وتطبيقـــا نـــم  ا  اساســـي ا  صـــبحن ىنصـــر أاج التـــم دام خامـــة الزجـــالعمـــارة والفنـــون المعاصـــرة واســـتخ

 المنتجعان السياحية بجزيرة نارسان بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.
ندلار اجزيرة العربية ال  ابع العربم للمنطقة الجنوبية بشبطمس الهوية والط-:وتمثلت مشكلة البحث في

  والتحلي إلم الكلير من الدراسةصيال يحتاج أنية التم تعد ننا التقليدية الشعبية الجازاالعناصر والزخارف 
 وخاصة بعد سرىة تطور التصاميم الغربية وتأليرذا نم ذويتنا وىاداتنا وتقاليدنا.

اد إيج لتأكيد ىل  الهوية اللقانية للمنطقة )شب  الجزيرة العربية( من خال ا-:ولذلك كانت أهداف البحث هى
 من التراث الجازانم بخامة الزجاج . ةتصميمان حديلة مستوحا

 تنوع التصميمان من خال  االستفادة من الدالالن الشكلية للرموز الشعبية الجازانية.و إلرار -
  نخصائص التراث الجازانم بتكارية لدى الطالم من خال  تفعي  تنمية القدرة اال -تتحدد أهمية البحث في:و 

 .تدريس مقرر مشروع التخرج 

 تجان معمارية بخامة الزجاج.الحفاظ ىل  التراث بتفعيل  نم من -
صالة تجمع بين اآل ةمبتكر  ةنم تنمية الخدمان السياحية بصور  سهامخدمة المجتمع من خال  اإل-

 والمعاصرة.
ع الفجوة السياحم بمنتجمن التراث الجازانم بخامة الزجاج ةإيجاد تصميمان حديلة مستوحا -حدود البحث:

 بجزيرة نارسان بالمملكة العربية السعودية.
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Jazana revive the heritage and benefit from it in the architectural glass 

contemporary Resorts design 
(Level 10 specialty glass, Department of Applied Arts College of Design and Architecture 

- Jazan University) 

 

 Dr.Doaa Hamed Hussin   
Faculty of Applied Arts –Helwan University 

Abstract: 
   Arab and Islamic heritage of the region is characterized by an architect and an 

outstanding technician and the richness of the designer draws for him, which was invited to 

rally around him and his resurrection. This research focuses on the revival of the cultural 

heritage of architecture and the arts Jazanah and linked to the culture of contemporary 

architecture, the arts and the use of raw glass, which has become a key element in the 

application architecture in the tourist resorts on the island of Farsan in Jazan, Saudi Arabia. 
The most problem Search: 

-ExtinctionIdentity and character of the Arab Southern District Arabian Peninsula and the 

extinction of traditional folk elements and motifs Jazanah which is an authentic art needs a 

lot of study and analysis, especially after the rapid development of Western styles and their 

impact on our identity and our own. 
Therefore The objectives of the research are : To reaffirm the cultural identity of the region 

(the Arabian Peninsula) through the creation of modern designs inspired by Jazana ore 

glass heritage. 
-EnrichAnd diversity of designs by taking advantage of the formal semantics of popular 

symbols Jazanah. 
And determined the importance of research in: 
- The innovative capacity of the students' development through activating Jazana heritage 

properties in Teaching Graduation Project 

- Heritage Preservation enabled this ore in architectural glass products. 
-ServiceCommunity by contributing to the development of tourism services innovatively 

combines tradition and modernity. 
Find some of the findings and recommendations of the relevant ones: concluded that the 

emphasis on the identity of the southern region by using elements Jazana heritage as a 

source of design led to the diversity and richness of architectural designs Implementing by 

ore glass has been concluded 

The student has acquired the planning, design and implementation of the project from the 

beginning of the initial ideas through the skill of executive duties and through to the final 

product. The research under the guidance of students and scholars attention civilizations 

humanity and historical assets and using them to confirm the Arab and Islamic identity in 

different areas of design recommended. 
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يلة ط  ىليها إ  يكشف ىن قدرات  نم دمج المعرنة التم تحص   ،يمل  مشروع التخرج اختبارا حقيقيا للطالم
نترة دراست  الجامعية، مع مهاران تحلي  المشاك  وابتكار حلو  جديدة لها ىن طريق تصميم مشروع 

علية ويمل  مشروع التخرج تجربة ن ،ا قب  الوصو  لمشروع التخرجراستهباستخدام إحدى التقنيان التم تم د
ل  و بح للطالم تكونمقدمة للحياة العملية ل  بعد التخرج، إ  يعتمد الطالم نم ىم  المشروع ىل  جهده مهمة

 -ونستطيع أن نلخص أذداف مشروع التخرج نم ما يلم: ،و إبداى  اىتمادا كليا
 .قدرات  الكتابية والبحلية والتنظيميةو ىل  استخدام معارن   ج قادرالتأكد من أن الطالم الخري - 1
 رض الواقع.أوتنفي   لك ىل   ،إىطار نرصة للطالم لتطبيق ما تعلم  - 2
 بالعم . القيان المهنة قب  التحاق  نعلياإىطار الطالم نرصة لتطبيق أخ - 3

 يــراد أذــداف بشــأن قــراران اتخــا  ىمليــة مرحلــة نــم المشــروع باىتبــاره أذــم ذــو الــ   التخطــيطوالتــدريم ىلــ  
 .وتكلفتها المطلوم زمنها تحديد مع األذداف، ذ ه لبلوغ المطلوبة النشاطان تحقيقها،وتحديد

كما يعد ىملية استعداد منهج  للتغيران المتوقع حدولها خال  سير العم  لتحقيق األذـداف بحيـث يـتم خفـض 
 إل  الحد األدن  وبغرض االستغال  األمل  للموارد المتاحة .المخاطرة 

بتجميع الدراسان الطالم المشروع  بدر يثحالتجريبم(  -)التحليلم ولقد استخدمن منهجية البحث العلمم
ىم  نضلها و ، وبعد  لك وضع األنكار األولية لم اختيار أالنظرية المتعلقة بموضوع المشروع لم تحليلها 

 النظرية والعملية التطبيقان العملية وقام الطالم بإخراج الدراستيننفي ية واختيار الرسوم الت
 
 الطراز المعماري: -1

تزخر المملكة العربية السعودية بعدد كبير من األبنية التم تعكس الدور الترالم المعمار  والفريد للبالد، والتم 
نم أ  بقعة من بقاع العالم، حيث تتنوع أشكالها وطرق بنائها من منطقة إل  أخرى. ال يوجد لها مليال    

لمنطقة امتاز ويمتاز التراث المعمار  نم المنطقة الوسط  باستخدام مواد البنار المحلية وأذمها الطين, بينما ت
لمواد دام اشرقية نيتم باستخالغربية باستخدام الحجر نم البنار, أما الطراز العمرانم الترالم نم المنطقة ال

  الكت المحلية كالطين والحجر والجبس نم البنار وج وع النخ  للسقوف، كما يتميز النسيج العمرانم بكلانة
 . المعمارية وتقاربها

 :جازان منطقة في المعماري التراث-1-1
تميزن منطقة جازان من  زمن بعيد بلرائها الحياتم وتنوىها وتبـاين تضاريسـها الطبيعيـة ممـا نـتج ىنـ  تنـوع نـم 
الـــنمط العمرانـــم والشـــك  الهندســـم الســـائد بالمنطقـــة بحســـم مـــا تفرضـــ  ظـــروف كـــ  موقـــع ومـــاتتوانر بـــ  مـــن 

ا ىمرانيــا نريــدا اىتمــده األذــالم إمكانــان ومــوارد طبيعيــة، نعرنــن ســهو  تهامــة جــازان ومناطقهــا الســاحلية نمطــ
يتخ  من الطبيعة والمواد البسيطة المتوانرة بها مواد أساسية لبنار منازلهم بطريقة تنفـرد بهـا ، من  مئان السنين 

ويـتم ىمـ  حشـو للفـراغ الواقـع  ، لك البنار الفنم البديع ؛ عرف باسم) العشة( ىن جميع مناطق المملكة نيما ي  
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وتليـيس جميـع أجـزار العشـة مـن الـداخ  مسـتخدمين معجونـا خاصـا مـن الطـين ومـواد أخـرى مـن بين األخشام 
البيئـة شـديدة التماسـك مــع األخشـام وتونرلهـا الحمايــة الالزمـة مـن الظــروف الطبيعيـة التـم قــد تـ لر ىليهـا، لــم 

 .يطل  الجزر الداخلم بالنورة

 
 ف بالعشةي( تعر 1شكل)

 عقد نم تفاصيل  نال يدخ  نم بنائ  سـوى الطـين واألحجـار واألخشـام، شـام والبين الجبلم بسيط نم بنائ  م
ــ  نتــراه واقفــا ىلــ  قمــة جبــ  نــم ىــدة طبقــان يصــارع العوامــ  الجويــة مــن أمطــار وريــا   بشــموا الــوطن وأذل

 وغيرذا لمئان السنين ويشعر ساكنوه بالدفر واألمان وراحة البا  واالستمتاع بالمقام ني  . 

ن مـن الـدارة وذـو البيـن المكـو  :م ىدة مسميان منهـا المفتـو  أوالـدارة ويتكـون مـن ىـدة أنـواع منهـاوللبين الجبل
ريبـا طابق واحد والدارتان أ  المكون من طابقين، ومن أنواع البين الجبلـم مـا يعـرف بالمشـرا  والعلـم وذمـا تق

 .لبنار لبنار وبعدد طبقات  من خلف انفس النمط العمرانم للمفتو  إال أن  يزاد ىليهما مساحة إضانة بارتفاع ا

 
 حد البيوت الجبليةأ(2شكل)

 وأخص بال كر نم ذ ا البحث الطراز المعمار  الموجود بجزيرة نارسان.
ويمل  النمط المعمار  نم جزيرة نرسان معلما ألريا يبرز المهارة الفنية والمعماريـة ألبنـار الجزيـرة وشـاذدا ىلـ  

ولـــرار تجـــار الجزيـــرة وارتفـــاع مســـتوياتهم  ،والتنفيـــ ، جمـــا  ورونـــق وبراىـــة أبنـــار الجزيـــرة نـــم التصـــميم والبنـــار 
إلــ  جانــم صــيد األســماك لســكان  مالــدخ  األساســالمعيشــية ىنــدما كــان الل لــ  ذــو التجــارة الرائجــة ومصــدر 

الجزيرة نـم حقـم زمنيـة مضـن . واىتمـد األذـالم نـم بنـار المنـز  الفرسـانم ىلـ  خامـان البنـار الموجـودة نـم 
الجزيرة ومنها الشـعام المرجانيـة التـم تملـ  صـخورا كلسـية قابلـة للتشـكي  ممـا يتـي  للبنـائين الـتحكم نـم ننيـان 

ل  خام الجص والـ   توجـد مناجمـ  بفرسـان حتـ  اليـوم والـ   تـم اسـتخدام  بطريقـة بدائيـة باإلضانة إ، البنار 
بواســطة حــرق صــفائ  الجــص لــم طحنــ  بواســطة الهــراوان ليصــب  نــاىم الملمــس ويعمــ  ىلــ  شــك  خلطــان 

وتركـ  لفتـرة طويلـة يصـ  معهـا لمرحلـة الجفـاف مـادة صـالحة   وكما شـك  الجـص بعـد خلطـ، لتلييس الجدران 
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نقش بعـــض اآليـــان واألحاديـــث النبويـــة والعبـــاران الترحيبيـــة بالضـــيوف والرســـومان الجماليـــة التـــم تـــزين بهـــا لـــ
 .ان المنز  وإلضفار لمسان جماليةواجهان وأرك

 
 ( شكل زخرفة البيوت من الداخل3شكل)

ان مـن بعــض البلــدولـم يكتــف التجـار بــالمواد الخـام الموجــودة نـم البيئــة الفرسـانية بــ  ىمـدوا لجلــم مـواد أخــرى 
التــــم يزورونهــــا ملــــ  لوحــــان العــــاج والزجــــاج الملــــون واألخشــــام اللمينــــة واالســــتعانة ببنــــائين معمــــاريين مهــــرة 

 وأصحام خبرة ننية ىالية .
 :التراث الجيزاني-2-1

شارة التم تشترك نم المقام األو  ىل  تبسيط األشكا  التصميم الحديث مصطل  يستخدم لإل نإحيث 
ل  اشكا  ذندسية واضحة والتم تظهر جما  إاالستغنار ىن الزخارف والعم  ىل  تبسيط أشكا  المبانم و 

.الحيز والمواد المستخدمة  
 زانم وك لك قاموا باستخدام مجموىةجدن الزخرف الهندسية نم بعض مشغوالن ومنتجان التراث الجيقد و و 

:ل الهندسية ومن لم قاموا بتحليلها إمن التكوينان   
 

 املستقيم .1
 الدائره .2
 املنحىن .3
 املربع .4
 املعني .5
 املثلث .6

 
 

 
 ن:لواألالجمال ومن هذه ن االلوان المستخدمة كانت الوان صارخة وقوية مما يعطيها البساطة واكما أ

 زرقألا-األبيض-األسود-البرتقالي-ألصفرا-ألخضرا–األحمر 
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 المنتجع السياحي  :-3
ىل   ه نم المناطق الجا بة والطبيعية وتقع ذ ه المنتجعان  لإلقامة والترني  يتم بنان مكان ذو ىبارة ى

شواطئ البحار أو بالجبا  وتتميز ننادقها ىادة بصغر المساحان المخصصة لالجتماىان والحفالن. 
رسة مالم ةنر أماكن كبير اللمنتجعان مواصفان خاصة حيث البنار والديكور حيث تتميز ننادق المنتجعان بتو 

 ياجانىادة ما تهدف إل  تلبية احت .األنشطة الترنيهية التم تج م السيا  من خال  ألعام ومركبان متنوىة
لموقع إن تصميم القرية السياحية ذو توزيع لعناصر برنامج معين ىلم اإ  ‘،األطفا  المراذقين و البالغين

 نامج  ان الوظائف المختلفة .المختار يحقق ىالقان وظيفية سليمة ومناسبة بين مكونان البر 
روط شإال أن  يجم أن يتوانر نم المنتجع  ،باإلضانة إل  الخدمان الترنيهية التم ت ديها ذ ه المنتجعان

 وقد يتم  لك ىن ،خاصة لكم تغطم الحاجان االستلمارية مما يحقق ازدذارا اقتصاديا ملحوظا

 
 ( مالهي منتجعات4شكل )

 

ناغم طريق إىطار المنتجع طابعا معماريا مميزا أو خلق صورة قوية لتبقم دائما نم  اكرة السائ  وأيضا ت
المنشآن مع المكونان الطبيعية للموقع ال   تقع ني  القرية السياحية بحيث يصب  كعنصر من 

طط لكم يكون وب لك يمكن تحقيق األذداف االقتصادية واالجتماىية والوصو  بالمخ ،ىناصرالطبيعة 
ناك معمارية وتخطيطية مبتكرة, وذ ك  منتجع نم منطقة معينة يمل  مالم  نردية تتطلم حلوال  ،  متكامال

 وأساسية ت لر نم تصميم وتخطيط أغلم المنتجعان السياحية أذمها: مهمةىدة ىوام  اجتماىية 
 ( الهدور الشديد والوحدة إ ا لزم األمر.1)
 اة اليومية وروتينها.( البعد ىن مفردان الحي2)
 لتعرف( إمكانية االتصا  بنوىيان أخرى من البشر واالندماج معهم دون الحاجة إل  استخدام األسمار ,وا3)

ىل  ىاداتهم وتقاليدذم التم ذم غالبا ما تختلف مع طبيعة ولقانة سكان المدن  وى الفكر المتحضر 
 العصر .

والتم يصعم القيام بها نم المدن مل  رياضة  مهمنيهم ( توانر أماكن لممارسة الرياضة كعنصر تر 4)
ق نه ه النشاطان يصعم االستمتاع بها نم المدن إال نم نطاق ضي ،ىلم المار والغوص والسباحةالتزحلق 
 ومحدود.

 ( يجم أن تتوانر نم الغرف صفة الخدمة الفردية لتخدم الفرد واألسرة نم نفس الوقن .5)
 هم .  األىما  والمسئولين لالتصاالن السلكية والالسلكية لتحقيق ك  متطلبات( تونير منطقة خدمة رجا6)
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ومما ال شك ني  أن خلق صورة أو طابع للقرية نم  ذن السائ  يعد من أذم األسس التصميمية لعم  
 وذ ا يمكن تحقيق  بعدة طرق منها:، حيث تعط  للسائ  صورة يمكن  ت كرذا، المنتجعان السياحية 

 ( االستفادة القصوى من الموقع وجغرانيت .1) 
 ( ىم  خطة لتنمية القرية مستقبليا.2)
 ( االستغال  األمل  للموارد الطبيعية المتاحة.3)
 ( وضع تصور للخدمان المتاحة من خال  الموقع والمناا.4) 
 ( تونير الفرص لالتصا  باألشخاص المحليين والتعريف باللقانان المختلفة.5) 

 .يا  ردن ا  ولكن  لك يتطلم تخطيط، ن  ال توجد قواىد لابتة تصل  لتصميم المنتجعان السياحية ألمالحظ من ا
 عناصر المنتجع:-3-1

 ا  سبملابة مجلد ، ويع الس الناس ني  لشرم القهوة أو الشالمقه  أو كونم شوم أو كاني  ذو مكان ىام يج
يان صار الشبام يتجمعون نم المقاذم لمشاذدة المبار  وحديلا، األحاديثني  للشبام نيتجمعون ويتبادلون 

 الرياضية ىل  القنوان المشفرة.
 قاعة االستقبال:
لفندق أو  وآخر اتصا  للضيف با ديعد واجهة الفندق السياحم ويعو مكتم االستقبا  ويشم  منطقة االستقبا  

لية وك لك ىل  ىم، المكتم األماممل  ديكوران وألاث كليرة ى ل لك نرى أن أغلم الفنادق تصرف أمواال  ، 
ألن أغلم العاملين نم المكتم األمامم يكونون ىل  اتصا  مباشر مع ؛ اختيار وتدريم العاملين ني  

   درت  لوك لك آخر ما يراه ىند مغا ، يواجه  النزي  ىند دخول  الفندقالضيوف ,نالمكتم األمامم ذو أو  ما
لة ق وموقع المكتم نم الصامكاتم األمامية والخلفية لمقدمة الفندوالمكتم األمامم ىبارة ىن مجموع ال

 ة للفندق لغرض اإلشراف وتقديم المساىدة إل  الضيوف .الرئيس
 صالة مدخل العمالء:   

و أللمبن  ، ويكون تحن أو ىل  نفس منسوم الشارع  لعمالر إل  بهو االستقبا  الرئيست دى ردذة مدخ  ا
ظار نم األمن والتوزيع والتوجي  واالنت الة مدخ  العمالر تقوم بدور أساسوص ،أىل  من  بارتفاع محدد 

 .وتعريف الزائرين بطبيعة المبن  ، وتأكيد إحساسهم بالبهجة والراحة ووضو  االستعماالن 
 –شاشان مراقبة مكتم استعالمان  –تليفون ىام  –ومن األشيار الضرورية نم اللوبم )تليفون داخلم 

 .(دوران مياه  –ماكن جلوس وانتظار أ –حالن م –ية للرحالن مكاتم سياح
 الغرف:

ركن مطب  صغير مع و ،تونر سرر مريحة ونوان  كبيرة باإلضانة لجلسة قرم النان ة وشاشان تلفزيون 
 اللالجة.

 حمامات السباحة :-
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المة اىاة جوانم السىبارة ىن مكان ىام مغلق للنسار ومفتو  للرجا  تونر ني  مساب  كبيرة للعامة مع مر 
 ىند تصميم  وىم  مدرجان داخ  المسب .

 جلسات خارجية:
 كراسم توضع بالمنتزه الخارجم للمنتجع تصمم بشك  مري  .

 األماكن الترفيهية:
 ىبارة ىن ألعام ترنيهية مل  السفينة الدوارة، األنعوانية وبعض األلعام.

 دراسان لمطاىم منتجعان : -

 

 

 

 
 

 ( صور دراسات لمطاعم منتجعات5شكل )
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 دراسة ىن منتجع الفجوة بجازان البحثتناو  ذ ا 
م نه نم منطقة جازان بجزيرة نرسان, تقع محمية جزر نرسان   وذو منتجع سياحم لإلقامة والترني  تم بنا

زر ج مجموىة ىن ساح  مدينة جازان. وتضمّ كيلومتر  42األحمر، وتبعد حوالم  القسم الجنوبم الّشرقم للبحر
 جزيرة أكبرذا جزيرة نرسان. 84نرسان أكلر من 

يث حت  حول  تصميم  الفريد    الطابع الجازانم بأشكا  البيون القديمة بالمنطقة )العشش( ويتميز بكبر مسا
خلق  ومما ال شك ني  أن،شاليها  ىل  البحر يتكون حا  اكتمالها من مواقع مهيأة وجلسان متميزة  13يضم 
حيث  ،أو طابع للقرية نم  ذن السائ  يعد من أذم األسس التصميمية لعم  المنتجعان السياحيةصورة 

 تعط  للسائ  صورة يمكن  ت كرذا,وذ ا يمكن تحقيق  بعدة طرق منها:

 
 
 
 ( االستفادة القصوى من الموقع وجغرانيت .1)
 ( ىم  خطة لتنمية القرية مستقبليا.2)
 ( االستغال  األمل  للموارد الطبيعية المتاحة.3)
 ( وضع تصور للخدمان المتاحة من خال  الموقع والمناا.4)
 ( تونير الفرص لالتصا  باألشخاص المحليين والتعريف باللقانان المختلفة.5)

 .ا  طن  ال توجد قواىد لابتة تصل  لتصميم المنتجعان السياحية ولكن  لك يتطلم تخطيأمن المالحظ 
 .وتم تحديد الواجهة الخارجية قاىة االستقبا  والمطعم  
 عناصر المشروع :-4
 -:الواجهة الخارجية-4-1
إن المنظر الخارجم يجم أن يهدف إلم ج م االنتباه ىما يكون ىلي  نم الداخ  وىلم مستو  ونوىية  -

كما إننا نجد المطعم ال    ،والفخامةالخدمة المقدمة والغرض ذو الحاجة لجع  الخارج يلير االنتباه الروىة 
سلوم الخدمة المتبع أيتمتع بنوان  كبيرة بغرض إظهار  يقوم بتقديم الوجبان نم المناطق التجارية البد وأن

والطابع ال   نم الداخ  ويتض   لك نم بعض النوىيان من المطاىم مل  "الكونم شوم تناو  الوجبان 
 "الخفيفة

 ..لج م العمالر مهمًّاىامال  حيث يكون الجو االجتماىم

 ( منتجع الفجوة 6شكل )
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  أما نم األماكن التم تمتاز بالطابع الرسمم نإننا نجد أن الستائر -
  توضع ىلم النوان  إلضفار جو الخصوصية أكلر من العمومية

 الواجهان الزجاجية
قوم يلم تركيم الفاتر ينان الزجاجية للتمكن من العرض التجار  المشوق و ىلي  إزادن حاجة الناس 

  :المعمار  بتصميم و تنفي  الواجهان الزجاجية الشفانة بنوىيها
رض و العادية و ذم تلبين الزجاج ىن طريق زوايا ألمنيوم الصلم غير القاب  للصدأ "اإلستنلس" نم األ-1

  .الحوائط المحيطة بحيز الواجهة
 المستمرة لما زاد ىن دورينليها نم الواجهان إو يلجأ  ( Spider System ) األنظمة العنكبوتية2-

  :و أنواىها كما يلم، مستمرين نم الواجهة
 . باستخدام شاسي  من مواسير الحديد -
  .باستخدام شاسي  من قواطع الزجاج -
  "ستنلسسالك الصلم غير القاب  للصدأ "االباستخدام شاسي  من أ -

 طبقا للتصميم المعمار   و جميع ذ ه األنظمة يتم حسام األحما  لها جيدا واختيار أحدذا
 

 
 ة( يوضح مجموعة من صور واجهات معماري7شكل )

 )القباب( ةسقف المعمارياأل-4-2
 م وذوسقف للبيون والمبانلتعريف نوع من األ  ةالمعماري ةالهندس ىلم من المللث ويستخدم نمذو الجزر األ

و أو المعدن أمن الخشم  ا  مصنوى ةنشائم ىادإوذو ىنصر  ةتركيبي ةىن منشأة تتكون من وحد ةىبار 
كزيا مر  ة  مركز  ىلم أىضار المللث اللاللحما  بشكن  يتم نق  األأو الزجاج نكرت  تقوم ىلم أالقطاىان 

ار  تخدم نم الكبلم تخفيف الوزن وحجم المنشأه بشك  كبير ويسإو التوار مما ي د  أبعاج نمن دون حدوث ا
 .ويستخدم نم المبانم والمساجد والمطاىم والمناز  وغيرذا  ةمائلسقف الوبنار األ ةوالمخازن الكبير 

 ة: سقف الزجاجياأل
مع تطور التصميمان المعمارية و كيفية استخدام الحيزان الداخلية نم المبانم, ظهرن التغطيان الزجاجية 

و  لك إلىطار اإلبهار  ؛و بعض الحيزان المميزة منها، ىلم الممران و حيزان التجمع نم مداخ  المبانم 
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لم جنم مع تحقيق إزان جنبا تقليد  داخ  المبنم ويتم  لك مع تحقيق اإلضارة المطلوبة نم الحيالغير 
 ستخدام الالشفانية نم الر ية أو ىدمها طبقا ل

 
 ( يوضح مجموعه من القباب8شكل )

 نواع التكسيات الجدارية والمعلقات:أبعض -4-3
 :التكسيات الجدارية

ن التكسية ذم مفهوم لك  ما يلبن ىل  الحوائط أو األسقف أو األرضيان من تركيم أو لصق إلكسام المكا
 أذمية معينة أو قدسية أو تناغم  مع الوسط المحيط.

 وع منبدع نم تصميمها ىبر التقدم ولك  نأنسان و يان المختلفة التم تعرف ىليها اإلذناك الكلير من التكس
 ه وىيوب  التم تظهر ب .ذ ه التكسيان مزايا

 .اجمالزج نواىها المختلفة والفسيفسارأستخدم نيها البالطان الزجاجية  بخص بال كر التكسيان الزجاجية  ونأو 

 
 ( يوضح الفسيفساء الزجاجي9شكل )

من ة مباشر  ةمطبقو الةأوالمنقوش ةالمرسوم ةىما  الفنيو جدارية من األأذم متدلية سقفية -المعلقات :
 ةريالمعماالعناصر نها تندمج بانسجام معإللمتدلية ذم  ةوالخاص ةالمميز  ةوالصف ةالدائم ةسط  الكبير األ

 .للفضار

 
 من نماذج المعلقات ة( يوضح مجموع10شكل)
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 وحدات اإلضاءة-4-4
 إضارة طبيعية: - 1

 الواضحةوذم نم الدرجة األول  الشمس ، أما القمر والنجوم نإن إضارتها غير كانية للر ية 
 و اإلضارة الطبيعية متغيرة بتغير ساىان النهار وبتغيير الفصو  

 إضارة صناىية:  - 2
 ،وتتعدد ذ ه المصادر ، ابتدار من ىود اللقام ، وانتهار بأكبر كشاف كهربائم

 اإلضارة الصناىية لابتة لعدم خضوىها لمتغيران المناا.و 
 ؛ ز جما  المساحان السكنيةبراإىل  تقلي  أو  ا  كبير  ا  إن لإلضارة تألير 

 .و لك حسم حسن أختيارذا وطريقة توزيعها

 
 
 :بوابمعمارية  واألالفتحات ال-4-5

ده تزوي ت د  الفتحان المعمارية )األبوام والنوان  والواجهان الزجاجية( دورا  رئيسيا  نم المبن  من حيث
  ىل  ها تعمواإلضارة الطبيعية الالزمة وبما تتطلم الحاجة الداخلية لهما، كما أنبالتهوية الطبيعية الكانية 

مم وذناك ىدد من العوام  واالىتباران التم يجم ىل  المص ، تونير مجا  الر ية المطلوبة خارج المبن 
 أخ ذا بعين االىتبار ىند دراسة الفتحان واختيارذـا ىند تصميم المبانم، وذ ه العوام :

 ىوام  واىتباران معمارية.. ١
 . ىوام  واىتباران حرارية٢
 . ىوام  واىتباران اقتصادية٣
 . ىوام  واىتباران تتعلق باحتياجان اإلنسان .٤

 ( وحدات إضاءة11شكل )
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 ( يوضح العوامل المؤثرة في تصميم الفتحات المعمارية12شكل)

ـار سابقة بعين االىتبأخ  العوام  المختلفة ال اولع  مهمة المصمم تكون صعبة وشاقة حينما يترتم ىليه
بنفس المستوى من األذمية، وكانن تلك العوام  متضاربة ومتعارضة مع بعضها البعض، نم حين دوره 

 سهال نيما استدىن طبيعة الموقع التركيز ىل  واحدة أو النتين من تلك العوام  واالىتباران.
تم نة الن جدا الجمع بين ذ ه العوام  كانفم بعض المواقع التم تتبع للمناطق المناخية المعتدلة، من الممك

يـة أما نم مواقع ومناطق مناخ ،تقوم بها الفتحان من خال  تصميمها بشك  مناسم للبيئة المحلية للمبن 
الم بالتو  ،أخرى حارة نسبيا أو باردة جدا، نإن  من الصعم التونيق بين ذ ه األدوار نـم حـ  معمـار  محـدد

 لو  تعالج الفتحان وألرذا ىل  البيئة الداخلية للمبن .يتطلم  لك مجموىة من الح
من مصادر كسـم    نم داخ  المبن ، وذم مصدر رئيسالفتحان ت لر بشك  كبير ىل  النمط الحرار 

 ها ل ل لك نإن السيطرة والتحكم ىل  اإلشعاع الشمسم المار من خالل ؛ الحرارة أو نقدذا نم داخ  المبن 
السنة  وقـانمط البيئة الداخلية وتونير االرتيا  الحرار  لإلنسان نيها سوار خال  ك  أدور كبير نم التحكم بن
 صيفا كان  لك أو شتار.

 
 بواب( يوضح نماذج لبعض األ13شكل )

 :الفواصل المعمارية-4-6
و أ يد من المرانق مختلفة االستخدامو مصممة بشك  مفتو  يضم العدأماكن تضم مساحان واسعة بعض األ

ل  تقسيم إولكن قد يحتاج  لك  يد والتطوير،و ربما تحتاج لمسان للتجدأمناطق تحتاج مزيدا  من التخصيص، 

م العوامل المؤثرة في تصمي
الفتحات المعمارية

عوامل 
حرارية

عوامل 
معمارية

عوامل 
ةاقتصادي

عوامل 
انسانية
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ل  إول لك نقد تحتاج  ؛ا  من الخصوصية والتنظيم ونم نفس الوقن اضانة ناحية جمالية للتصميميعطم جوّ 
و أغلم يفضلون استخدام شاشان األو بارتيشن، ولكن أرنفا  ملبتة أن تستخدم أنواص  لتحقيق  لك ، نيمكن 

لغائها، وذ ه الفواص  يمكن إو أإلمكانية تحريكها  او حت  ستائر و نواص  معلقة بالسقفأدارية نواص  ج
 استخدامها كديكور نم المطاىم وقاىان االستقبا  

 
 

 ( يوضح نماذج من الفواصل المتحركة والثابتة14شكل )
 :طاوالت االستقبال) الكونتر(-4-7

م ودذجو لهم وتيسير  ةوالراح ةوالزبائن وتونير الخدمان الالزم الغرض منها ذو إيجاد مكان الستقبا  الضيوف
م ن رللعمالر  نم أ  مجا  كان سوا ةزمالاألخرى وتونير جميع الخدمان ال ةونقلهم الم المبانم اللقاني

سم بعين االىتبار الن أن ي خ  نتر وينبغم ىند تصميم الكو ،و المكاتم وغيرذاأو المستشفيان أالفنادق 
 :كما يجم االلتزام بعدة جوانم أساسية من النسم ومنها،  القياسية لجسم اإلنسان

ن ىلم ادة ما تكو ارتفاع الكونتر و تناسب  مع متطلبان ىام  الخدمة خلف الكونتر من ارتفاىان والتم ى -
لعمالر األمامم من الكونتر و الخاص بتقديم الوجبان للم الجزر إسط  األرض و باالنتقا  أم من  90ارتفاع 

من  و -.م و لتهيئة ذ ين االرتفاىين كان البد أن يحتو  الكونتر ىلم مستويين 10نجد ان  قد يص  إلم 
السابقتين  نم كلتا الحالتين - م 97الممكن أن يص  الكونتر إلم ارتفاع متوسط بين االرتفاىين يص  إلم.

 م 70:60رض الكلم للكونتر نيما بين ىادة ما يكون الع
النسبة بين نراغ الكونتر .ن  يوجد اىتباران أخر  يجم األخ  بها ىند تصميم الكونتر ومنهاأكما  •

 المساحان المطلوبة أمام و خلف الكونتر لسهولة و المخصص للعرض و اإلىداد و تقديم الوجبان 
 الوصو  و االستخدام

 
 من طاوالت االستقبال ة( يوضح مجموع15شكل)

 التقنيات المستخدمة :-5
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لحفر ا -لزجاج المعشق بالنحاس.  زجاج الشرائ ا-لزجاج المعشق بالرصاص . ا-الفسيفسار–الرش بالرم  
-water jet–المعشق بالجص. 
 

 
 water jet ( يوضح التفريغ ب16شكل )

  وبة لكللموقع لتحديد ورنع المقاسان المطلوتم االطالع ىل  الرسوم الهندسية للمنتجع والمقاسان الفعلية 
 تصميم ومنتج زجاجم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 فقي لقاعة االستقبال والمطعم بمنتجع الفجوة بجزيرة فارسان( المسقط الرأسي واأل17شكل)
 

 (1نمو ج رقم )نماذج من مشاريع الطالبات بمقرر مشروع التخرج لمنتجع الفجوة  
 –ارة الفكرة المخت –نكار اللونية األ –ولية األنكار األىدة مراح  ذم )نكار التصميمية اشتملن ىل  األ

 (.مقاطع التركيم
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 الكونتر(– ضاءةوحدات اإل-الباب-الفاصل–التكسية –( يوضح عناصر المشروع )القبة  18شكل )
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 المنظور المفتوح والمنظور الخارجي لمنتجع  الفجوة( يوضح 19شكل)

 



 لعدد الخامس ا                                                                               مجلة العمارة والفنون  

 

[18] 

 

 
 (2) نموذج رقم

 

 

 
 (الباب-الفاصل–( يوضح عناصر المشروع )القبة 20شكل )
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 ( يوضح المنظور المفتوح والمنظور الخارجي لمنتجع  الفجوة21شكل)

 ضاءة والكونتر ووحدات اإل
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 (3نموذج رقم )

 
 

 الكونتر(–ضاءة وحدات اإل-لبابا-المشروع )الفاصل ( يوضح عناصر 22شكل )
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 يوضح المنظور المفتوح والمنظور الخارجي لمنتجع  الفجوة( 23شكل)
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 (4نموذج رقم )

 
 الكونتر(–ة ضاءوحدات اإل-لبابا-الفاصل–التكسية –( يوضح عناصر المشروع )القبة  24شكل )
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 ( يوضح المنظور المفتوح والمنظور الخارجي لمنتجع  الفجوة25شكل)

 

 وتم تنفيذ بعض التصميمات بتقنيات مختلفة

 فاصل زجاجي بتقنية الزجاج المؤلف بالرصاص -ول:التطبيق األ

  
 مرحلة التعشيق مرحلة التقطيع

 

 

 المنتج النهائي مرحلة اللحام

 ( يوضح مراحل التنفيذ والمنتج النهائي1الجدول رقم )
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 water jetالتطبيق الثاني فاصل زجاجي بتقنية 

 

 
 water jetماكينة ال  الفكرة المختارة

  

 

 

 المنتج النهائي الزجاج بعد التفريغ

 ( يوضح مراحل التنفيذ والمنتج النهائي2الجدول رقم )

 التطبيق الثالث فاصل زجاجي بتقنية الزجاج المؤلف بالرصاص

  

 مرحلة التعشيق واللحام مرحلة التقطيع 
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 المنتج النهائي الزجاج بعد التعشيق

 يوضح مراحل التنفيذ والمنتج النهائي( 3الجدول رقم )

 المضغوطعن طريق الهواء  لومنيومبأكسيد األالتطبيق الرابع : فاصل زجاجي بتقنية الحفر 

  

 ماكينة الرش بأكسيد االلومنيوم الزجاج بعد لزق االستيكر والتفريغ

 

 

 المنتج النهائي الزجاج بعد الحفر

 التنفيذ والمنتج النهائي( يوضح مراحل 4الجدول رقم )

 -النتائج :

التوصــ  إلــم أن التأكيــد ىلــ  ذويــة المنطقــة الجنوبيــة باســتخدام ىناصــر التــراث الجــازانم كمصــدر للتصــميم أدى إلــم -
 .بخامة الزجاج ةلرار التصميمان المعمارية المنف تنوع و 

وصوال و ي ية  ولية مرورا بالرسوم التنفنكار األيم والتنفي  للمشروع بداية من األاكتسم الطالم مهارة التخطيط والتصم-
 لم المنتج النهائم.إ

 .التعريف بالتراث السعود  للسيا  من خارج المملكة العربية السعودية-
من  لفة لتحقيق تباد  معرنمقامة ورش ىم  بين الجهان المتخصصة المختا  و كاديمم والبحلم,ذمية التعاون األأدراك إ-

 قسام الزجاج داخ  الجامعان المختلفة.الزجاج وأنتاجإالمعنيين ب بحاث مشتركة منأخال  
ا نم نهتفادة منسانية وأصولها التاريخية واالساالذتمام بالحضاران اإلإل  بتوجي  الطلبة والدارسين وصى البحثأولقد -

 سالمية نم مجاالن التصميم المختلفة.تأكيد الهوية العربية واإل

 -المراجع:
 بالمملكة العربية السعودية.لار والسياحة(لهيئة اآلطار الوحدة )إلتراث العمرانم السعود  تنوع نم ا -1

 (.محمد ماجد خلوصم الموسوىة المعمارية للتصميم المعمار  )القرى السياحية -2
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3-https://www.scta.gov.sa/ Urban Heritage/Pages/UrbanHeritage.aspx 

4-http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=51&design=8 

5-http://www.alriyadh.com/924632 

6-http://site.iugaza.edu.ps/aelastal/files/2010/02/lecture-Openings_design.pdf 

7-http://www.almuhands.org/forum/showthread.php?t=40941 
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