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 ثقافى كموروث للمشربية ةالمعاصر التطبيقات
 

 بيومي فرغلى فينين /د.م.أ
 حلوان جامعة – التطبيقية الفنون بكلية الزخرفة بقسم مساعد ستاذأ

 
 :البحث ملخص
 الفراغات تكييف على الكبير واالعتماد والخرسانة للزجاج المفرط ستخداملال تتجه العربية المدن في المعاصرة المباني
 ، تطبيقها قبل المستوردة والنظريات األفكار في النظر إعادة ينبغي نهأ الإ ، الثقافى لالحتالل نظرا كهربيا الداخليه
 و للفكر بالنسبة الحال هو كما والمناخية والثقافية االجتماعية باالعتبارات متعلقة   األفكار هذه كانت إذا خاصة

 والمهندسين المصممين يواجه الذي كبراأل التحدي هو المستدامة المباني تصميم اصبح حيث المعماري، التصميم
 .الحاضر الوقت في المعماريين

 معتقادت من يحيطه مما تنبع الجمالية و الفنية المصمم ةرؤي نأ سالميةاإل العمارة فى يةالجمال المفاهيم كدتأ قد و
 خالل من الروحانية المشاعر و ية الوظيف و المادية الجوانب بين التام التوازن تحقيق على اعتمدت فقد ، فكارأ و

 .  الفنان و المعمارى المصمم من كل اليها توصل التى التراكيب و سساأل و القواعد من مجموعة
 بعض تحليل خالل من ، يةوظيف و يةجمالة فلسف من لها لما ةالدراس محل ية للمشرب اختيارى سبب كان وهنا

 و ةالمعاصر  التكنولوجيا مع دمجها مع ةالمشربي ةبفلسف ة متأث خيرهاأل ونةاآل فى ظهرت التىة المعاصر  المبانى
 .ة المعمارية الهندس و للتصميم االستدامى باالتجاه ربطها

 
Contemporary applications of “Mashrabiya” as a cultural heritage 

 
Dr : Nevien Farghaly Bayomy 

 

Contemporary buildings in Arab cities tend to excessive use of new building systems and 

materials, like; glass, concrete, and a heavy reliance on eclectic air conditioning systems. This 

usage of unsustainable materials and systems  is due to - what we can call - cultural occupation.  

We should reconsider the imported ideas and theories before they are applied, especially if they 

are related to specific social, cultural and climatic considerations as in the case of architecture 

design concept. Sustainable building design is the biggest challenge facing designers and 

architects at the present time. 

In Islamic architecture the Aesthetic concepts always were compatible with Islamic traditions and 

religious ideas, They have adopted to achieve the perfect balance between the physical aspects 

with the functional and feelings of spirituality through a set of rules and foundations and 

structures reached by all of the designers, architects and artists. 

Therefor we chose the “Mashrabiya” as a good architectural Islamic unit to analysis, because of 

its deep Islamic philosophy, high aesthetic and functional values.  

The paper analyses some of the contemporary buildings, which used the Mashrabiya as an Islamic 

architecture philosophy, and combined it with the new contemporary technology, and with the 

new architectural trends like sustainable design 
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 مقدمه :
لية تنبع مما ن رؤيته الفنية و الجماإلذا ف ؛ كارهأفو  داته مع منغمس فيه , و متشبع بمعتقالمصمم فرد من المجت 

حيث كتب المعمارى االمريكى البرت بوش بوان فى العمارة االسالمية.  ةكدته المفاهيم الجماليأيحيطه ،  و ذلك ما 
Albert Bosh Braun ن الفن المحلى هو عبارة عن مسلمات جمالية ارتضاهاأمريكية( "فى كتابه )فن العمارة األ 

 . تياجاته ضمن قدراته"  حبه تنبع من متطلباته و تعبر عن ا ةالمجتمع لنفسه فأوجد مفردات خاص
و فى اطارها أسالمية بعة من الشرعية اإلااالسالمية تعتمد على انتفاعية ) الوظيفة( النفلسفة الجمال فى العمارة 

فى  ةسالمية , نجدها تحمل محاور عدغات فى العمارة اإلاو الفر ألل المفردات المعمارية الجمالية فعندما نح ،العام 
عن  ةعبار لبحث فى هذا اة المقترح ةراسباعتبارها محور الدسباب نشأتها و تشكلها  و حتى تطويرها , فالمشربية أ

يضا  لها هدف أو  ، مرغوب فيهاالغير ة راغ الداخلى من العوامل المناخيالواجهات و الف ةلحماي لجات مناخية امع
على تلك الوظيفتين بل ف ن المصمم لم يقأال إية للنساء , و رغم هذين السببين خر أال  و هو توفير الخصوصآ

 حاول ان  يخرجهما بطريقة فنية و جمالية حسب رؤيته . 

سالمية التى تحقق التوازن بق جمالية العمارة فى الثقافة اإلكنموذج مصغر يط ةن سبب اختيارى للمشربيو هنا كا
سس و التراكيب و األ من خالل مجموعة من القواعد التام بين الجوانب المادية و الوظيفيه و المشاعر الروحانية

 ةبفلسف رامتأث ةخير األ الفتراتخالل تحليل بعض المبانى المعاصره التى ظهرت فى  و ذلك من ؛ ليها إالتى توصلوا 
 . ة المعماري ةتجاه االستدامى للتصميم و الهندسالمشربيه مع دمجها مع التكنولوجيا المعاصره و ربطها باال

 :   لمشربية والمناخ الصحراويا

بشبه الجزيرة  مرورا   مصر من الصحراء الشمالية في الصحراءالعربية حرارةّن إ، حيث متالزماندائما  هما       
، جميعها ذات طابع مناخي واحد، يّتسم بالحرارة العالية جّدا  والجفاف الشديد. في ظل هذه بالعراق وانتهاء   العربية

ة للحيالمناسبة الظروف المناخّية الصعبة، كان ال بّد لإلنسان أن ُيطّور طريقته بالبناء بحيث يوّفر البيئة الداخلية ا
لقد طّورت العمارة الصحراوية التقليدّية حلوال  إبداعّية تعاملت  ، والقيام بنشاطاته بمعزل عن أجواء الصحراء الحاّرة

مع مختلف العوامل البيئية لتحقيق أفضل الظروف المعيشّية داخل الفراغ المعماري، حين عرف سّكان هذه الّصحارى 
ّفرت في بيئتهم المحلّية، فقّدموا أنماطا  وعناصَر معمارّية، أغنت الحياة االجتماعّية اتو  كيفّية استغالل الطاقة التي

 إلى جانب فعاليتها الوظيفّية. 

لذا ال بّد من اإلشارة إلى طريقة البناء الصحراوية،  ؛  قد يصعب علينا فهم عمل المشربّية بمعزل عن البناء كُكل
حيث اسُتخدمت الجدران الطينّية السميكة في البناء، والتي بدورها عملت كمخزن حراري، تمتّص الحرارة الشديدة أثناء 

لحرارة. النهار، وتمنعها من الوصول إلى داخل الغرف، فتقلل بذلك من التبادل الحراري بين الداخل والخارج شديد ا
ّن ليل الصحراء نادرا  ما يخلو من إي كسبتها طوال النهار ليال، حيث وتتخّلص هذه الجدران السميكة من الحرارة الت

مالقف  لقد كانت فتحات التهوية في هذه الجدران السميكة أشبه بالثقوب الصغيرة، والتي عملت إلى جانب ، البرودة
 ، والسقوف المرتفعة على تهوية الغرف وتبريدها بدفع الهواء الساخن إلى األعلى والّتخّلص منه الهواء

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can 

position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change 

the formatting of the pull quote text box.] 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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تكفي إلنارة الغرف، فنتج ات الصغيرة لم تكن ّن الفتحإلم يكن متكامال  بما يكفي، حيث  إلى الخارج. لكّن هذا النظام
من ذلك فراغات معمارّية معتمة، قليلة الصلة بالفراغ الحضري في الخارج أو حتى في البيوت المجاورة. لقد قّدمت 

اإلشعاع  نها تدخل كمّيات كبيرة من الضوء غير المباشر، وتمنعإمشربّية الحل لهذه المشاكل، حيث ال
المباشر، المصحوب بدرجات حرارة عالية من الدخول عبر فتحاتها، وبالتالي قّدمت المشربّية إنارة ذات  الشمسي

المشربية  أسهمتاحة الفتحات في الجدار، فقد الحرارة في الداخل، ونظرا  لزيادة مسكفاءة عالية دون زيادة درجات 
بزيادة تدّفق الهواء بنسبة عالية، وبالتالي زيادة التهوية والتبريد للغرف. وتكمن روعة هذا العنصر المعماري في تكامل 

الّية إلى الشارع الذي تطل عليه النوافذ، وظيفته مع قيمته االجتماعّية والجمالّية، حيث أضافت المشربيات قيمة جم
 . دون المساس بخصوصّية الفراغات المعمارّية خلف هذه المشربيات

نظرا  لطبيعة العمارة دائمة التقّلب والتطّور ،يصعب تحديد الزمن الذي ظهرت فيه المشربية على وجه الدّقة، لكن ما 
الفترة  لم تتوّقف لمئات السنين، حيث انتشرت المشربية فييمكن تأكيده هو أّن عمليات تطويرها وتحسين أدائها 

امة المباني وعلى نطاق واسع، إال أن أوج استخدامها كان ( واستخدمت في القصور وع1258 – 750) العباسية
نتشرت انتشارا شبه كامل ( حين وصلت إلى أبهى صورها وا1517 – 1805) العصر العثماني في
فعالّية كبيرة في الوصول وذلك ألّن استخدامها في مختلف المباني أثبت ؛  والجزيرة العربية ومصر والشام العراق في

من المهم أن ندرك أنه مع انتشار و  ، إلى بيئة داخلّية مريحة وفّعآلة بالرغم من الظروف الخارجّية شديدة الحرارة
ات، تبعا  لنوع الخشب المشربيات في البالد اإلسالمية والشرقية عاّمة، ظهرت أنماط وأشكال مختلفة من المشربي

يل الخشب وتجميعه، إاّل أّنها جميعا  تشترك في أصل واحد وطريقة عمل واحدة. سميت تقان حرفة تشكا  المستخدم و 
المشربّية بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة.إن تسمية مشربية مشتقة من اللفظة العربية "شرب", وتعني في األصل 

جرار الماء الصغيرة لتبرد  توضع فيها( منخلية ) "مكان الشرب". وكانت في الماضي عبارة عن حّيز بارز ذي فتحة 
ومن هنا عرفت المشربّية بهذا االسم، إذ إّن آنية الماء توضع  ، بفعل التبخر الناتج عن تحرك الهواء عبر الفتحة

 فيه لتبريدها ،ولتبريد الهواء المار فوقها.
 : ةوصف المشربي

طاة بإطار مكون من تراكب مجموعة من إّن الوصف الدقيق للمشربّية هو أّنها نافذة)فراغ أو فتحة( في الجدار مغ
القطع الخشبية الصغيرة اسطوانية الشكل )دائرية المقطع( على شكل سالسل تفصل بينها مسافات محددة ومنتظمة 

َرفيين في صناعة بشكل هندسي زخرفي دقيق وبالغ التعقيد. من الوصف السابق لنا أن نستنتج الدور الكبير للح  
ن يتحكموا أجميلة ومتقنة الصنع بل استطاعو  الحرفيين لم تقتصر على تكوين مشربيات ّن مهّمةإالمشربيات، إذ 

بالطبيعة الوظيفية للمشربية عن طريق تنويع سمات اإلطار الخشبي الخارجي، وبما أّن المناطق التي انتشرت فيها 
أبدع الحرفيون في استخدام المشربّيات ذات طبيعة صحراوية، ولّما كان الخشب قليل التواجد في هذه المناطق، 

خشب ذو أحجام صغيرة وتركيبها مع بعضها البعض، وذلك بدل أن يتم نحت المشربّية من قطعة خشبّية واحدة 
كبيرة. استخدم الحرفيون المخارط لتحويل كل قطعة من الخشب إلى الحجم والشكل المطلوبين, مبتدئين بسلسلة من 

متر وفقا لمقياس وتفاصيل المشربية كاملة . تتشكل القطع  1ملم إلى  100القطع الخشبية التي يتراوح طولها من
ة من األشكال االسطوانية التي يتم الفصل بينها بشكل متكرر بقطع أكبر منها، لالخشبّية )القضبان( لتكّون سلس

ل هذه النقاط ليتم ، ويتم حفر تجويف داخ فقيةشكل نقاط الترابط بين القضبان األاسطوانية أو مكعبة الشكل والتي ت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تركيب القضبان من خاللها بدون استخدام الصق أو مسامير، تحتاج هذه العملية لدقة عالية من الحرفّي خالل 
اإلنشاء. بعد إتمام صنع شبكة من القضبان حسب المقاييس المطلوبة يتم تأطيرها لتجنب تفككها، حيث يعمل هذا 

على الشبكة مما يدعم ثباتها. يتم التحكم بالظروف الداخلية للفراغ  اإلطار على توزيع األحمال )الرياح, الوزن(
وذلك من خالل تغيير أطوال وأقطار القضبان. ولكل مبنى خصوصيته ؛ المعماري من خالل التحكم بمسامية الشبكة 

 في التعامل مع هذه النسب لكي تؤدي الوظيفة المطلوبة على أمثل وجه.
 -: المشربّية وظائف

          ارى المصرى "حسن فتحي" بتحديد خمس وظائف للمشربيه :قام المعم

إّن أكبر مسبب الرتفاع درجات الحرارة في الفراغات المعمارّية الداخلّية : (و شتاء صيفا  )ضبط درجات الحرارة - 1 
النوافذ بزاوية سقوط هو الكسب الحراري المباشر من أشّعة الشمس، وبالتالي فإّنه ينصح تجّنب األشّعة الساقطة على 

كبيرة ومباشرة، واالكتفاء بالوهج المنعكس األقل كثافة الذي ال يسبب الكسب الحراري للداخل. وبما أّن المشربّية 
سمحت بالفتحات الكبيرة في الجدران )كما أسلفنا في البداية( ،فقد أصبح من الممكن لتّيار ثابت من الهواء أن يمر 

داخل الغرف، مما يساعد مستخدمي المكان على فقد الحرارة من أجسامهم عن طريق عبر فتحاتها الصغيرة إلى 
التعّرق. وقد اعتاد السّكان المحلّيون على وضع آواني الشرب الفخارّية في المشربّيات، مما سمح للهواء الداخل إلى 

لي يدخل الهواء البارد "نسبّيا" المبنى أن يفقد من حرارته عن طريق تبخير أجزاء من مياه الشرب في اآلنية، وبالتا
يسمح تصميم القضبان وفتحات المشربّية ألشّعة الشمس في الشتاء بالدخول إلى الفراغ المعماري ، كما إلى الغرف

نها تكون أقرب إلى إار زوايا سقوط الشمس شتاء ،)حيث الداخلي، حيث يتم تصميم هذه الفتحات واألخذ بعين االعتب
إّن نقطة تحّول المشربّية من أداة فء ، رارة الداخل ويشعر السّكان بالدد ذلك من درجة حاألرض( ،وبالتالي يزي

فهم تأن ي المصمملذا يجب على  ؛ لتلطيف الجو الحار إلى أداه للحفاظ على درجات الحرارة شتاء  هي نقطة حرجة
 تماما عمل المشربّية واستجابتها ألشّعة الشمس في كال الفصلين.

على المصمم أن يختار المسافات الفاصلة وحجم قضبان مناسب للمشربّية التي تغّطي : الضوء ضبط مرور - 2
فتحة في الواجهة بحيث تعترض اإلشعاع الشمسي المباشر، في الواجهات الجنوبّية يستخدم مشبك ذا مسافات فاصلة 

ائرّية المقطع( من حّدة التباين بين صغيرة.ويقلل التدّرج في شّدة الضوء )التدّرج الناتج عن سقوطه على القضبان د
لذلك فإن عين الناظر ال تبهر من هذا التباين بين السواد  ؛ سواد القضبان )غير المنّفذة للضوء( وشّدة الوهج بينها

ويفّضل أن تكون قضبان المشربّية التي تقع على مستوى ،  والبياض، بعكس ما يحدث عند استخدام كاسرات الشمس
بهار الناتج من وء المار من خاللها، فتخفف من اإلمن بعضها البعض، لزيادة االنكسارات في الضاإلنسان قريبة 

أشعة الشمس ومكّونات المشربّية، ولتعويض نقص اإلضاءة في المستوى السفلي، يفّضل زيادة المسافة بين القضبان 
 كّلما اتجهنا إلى األعلى.

الفتحات الكبيرة الواضحة فراغات أكبر في المشبك، مما يساعد على توّفر المشربّية ذات : ضبط تدّفق الهواء - 3
نارة فتحات ضّيقة لتقليل اإلبهار، فإّن تدّفق الهواء ينقص ات اإلتدّفق الهواء داخل الغرفة، أّما عندما تتطّلب اعتبار 

ربّية في الجزء يعّوض هذا النقص السلبي لتدّفق الهواء من خالل فتحات أكبر بين قضبان المش،  بشكل ملحوظ
جزء سفلي يتكّون من مشبك ضّيق ذي قضبان -: ومن هنا ظهرت أجزاء المشربّية الرئيسة وهي ، العلوي منها
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جزء علوي يتكّون من مشبك عريض ذي قضبان خشبّية عريضة اسطوانّية الشكل )الطراز الصهريجي(.أّما -دقيقة.
يض النقص السلبي من خالل فتح الواجهة بأكملها ومن ثّم إذا بقيت حسابات تدّفق الهواء غير كافية، فيمكن تعو 

 تغطيتها بمشربّية واسعة جّدا.
يتم من خالل طريقتين:وضع جرار فخارية ذات مسامية عالية في المشربية, :  زيادة نسبة رطوبة تّيار الهواء - 4

على سطحها نظرا لمساميتها مرور التيار الهوائي فوق هذه الجرار يؤدي إلى تبخر كميات من الماء الموجودة 
ر على المضمون هذه العملية ال تؤث، و تسمى هذه العملية التبريد التبخيري ، بالتالي يبرد التيار الهوائي ، المرتفعة

ن التبريد التبخيري يقلل من الحرارة الكامنة للهواء وبالتالي يزيد من رطوبة الجو.جميع األلياف الحراري للهواء, أل
لخشب المستخدم في المشربيات, تمتص وترشح كميات معقولة من الماء بسهولة تامة. طالما لم يتم العضوية مثل ا

يفقد الهواء المار من خالل المشربية الخشبية المنفذة بعضا من رطوبته وذلك بامتصاص  ، تغطيتها أو دهنها
عندما تسخن المشربية بفعل ضوء و  ، كما تكون في الليل عدة ، القضبان الخشبية لها إذا كانت معتدلة البرودة

ويمكن استعمال هذه التقنية لزيادة رطوبة الهواء  ، الشمس المباشر فإنها تفقد هذه الرطوبة للهواء المتدفق من خاللها
الجاف أثناء الحر في النهار، وتبريد الهواء وترطيبه في أكثر األوقات احتياجا  لذلك. ولقضبان المشربية المسافات 

ومعدل مرور الهواء من  ، نها حجوم مطلقة ونسبية مثلى، تعتمد على مساحة السطوح المعرضة للهواءالفاصلة بي
لذلك فإن زيادة مساحة السطح عن طريق زيادة حجم القضيب تؤدي إلى زيادة التبريد والترطيب. إضافة  ؛ خاللها

ن قدرته على امتصاص بخار الماء إلى ذلك، فإن قضيبا  كبيرا  له في الوقت ذاته مساحة سطحية أكبر تزيد م
إلضافة إلى التبريد الناجم عن تبخر الماء فوق سطحه. كذلك تكون سعة امتصاصه للماء أكبر، مما يمكنه من اب

 االستمرار بعملية إطالق بخار الماء عن طريق التبخر لفترة زمنية أطول.

الفيزيائّية، توّفر المشربّية الخصوصّية للسكان، مع السماح باإلضافة لتأثيراتها :  توفير الخصوصّية للسّكان - 5
ين، حيث يضمن الجزء ءالجز  لهم في الوقت ذاته بالنظر إلى الخارج من خاللها. وهذا يدعم استخدام المشربّية ذات

ا رائعا حيث وهذا يعطي المشربّية بعدا  نفسيّ ،  السفلي الخصوصّية، في حين يتم تدّفق الهواء عبر الجزء العلوي منها
شعورا باالطمئنان  يشعر الساكن أّنه غير مفصول عن الفراغات الخارجّية، دون فقدان عامل الخلوة، مما يعطي الساكن

. 
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 تفاصيل مختلفه للمشربيه

 

 صور من بيت جابر اندرسون )متحف بيت الكرتيليه(

وسط الشرق األ مناطق فرت المناخ المناسب داخليا فىكما و الشمس و  ةشعأضد  ةالفعال ةالحماي ةوفرت المشربي
المبانى  ةو تكسي ةل استخدمت فى الوقت الحاضر لتغطيب، و تنقرض أنته ومع مر العصور لم ت,  لعده قروون 
ة لتكنولوجيا معاصر  ةالبسيط ةو المفردات الخشبيتبدلت الوحدات ، و قد  ةكيد هويألت ةشرقي  ةجمالي ةبوصفها زخرف

 لها . ةالوظيفي ةعلى الفلسفؤكدة  التطور م ةفائق
 المشربيه فى العصر الحديث :

-باريس –معهد العالم العربى ةللمشربي ةو الجمالي ةالوظيفي ةيمات التى اعتمدت على الفلسفنجح التصمأمن 
تصمىم ، ( 1987-1981) ةفى الفتر  ؤهالتى تم بنا Institut Du Monde Arabe – Paris – Franceفرنسا

كيل الضوئى ، و التش فى تصميم هذا المبنى على فكره الحركهالذى اعتمد  Jean Nouvelالمهندس جون نوفال 
 ةكميطبقتين من الزجاج للتحكم فى  و التى تم تركيبها بين (shutter)الكاميرا  ةعدس ةفتح ةو ذلك باستخدام فكر 

 .ةللمشربي ةو الجمالي ةالوظيفي ةهاز كمبيوتر مركزى تأثرا بالفلسفبج و ذلك بربطها ؛ داخل المبنى  وءالض
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 (م1987 -1981)فرنسا –باريس  –لمبنى معهد العالم العربى  ةبعض الصور التفصيلي
, المسمى  ةفور افى تصميم مجمع مسارح على خليج سنغ Michael Wilfordو كذلك نجح المهندس مايكل ولفورد

The Esplanade2003  ةاالستوائي ةكتسب شكله الخارجى من شكل الفاكه, اذ ا ضوءعتمدا على التشكيل بالم 
Durianوءالض ةللفتح و الغلق اعتمادا على زاوي بشكل قابل ةالواجهتشكيل لومنيوم فى األ ة، و استخدمت خام  

 .ة شعه الشمس المباشر أمن  ةالواجهات الزجاجي ةكى  تكفل حماي

 

 

 
 م2003 فورهاسنغ -  The Espplanadeلمبنى مجمع مسارح  ةبعض الصور التفصيلي
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لعديد من الشركات المقر  بتصميم معمارى متطور مع تطبيق نظام البناء المستدام  JSWD Architektenكما قام 
 ةمن الريش فى تكسي ةمستوحا ةشكال مجردأ، فقد استخدم  ةاستخدام الطاقفى ة ، حيث الكفاء2004 لمانيا أفى 

المطلوب  وءالض ةمن المحركات للتحكم فى كمي ةمجموع ة، و التى تتحرك بواسط أمن المعدن المقاوم للصد ةالواجه
لى تكييفات إ ةالجو بالداخل مما يقلل الحاج ةبشكل يحافظ على برودللفراغات المختلفه داخل المبنى ،  إدخالها

الطبيعى  وءالريش و توجيه الض ةالمباشر بواسط وءبحيث تقوم بتصفيه الضالهواء ، والتحكم فى المناخ الداخلى 
 لى الخارج .إ ة، و ذلك دون حجب الرؤية الكهربائيءة ضالى اإلإ ةللحد من الحاج ةلى المساحات الضيقإ

 

 

 

 م 2004 لمانيا  ألعديد من الشركات فى المقر ة بعض الصور التفصيلي

للمبنى لمصدر جذب للمشاهد الخارجى ، حيث فتحت  ةالخارجي ةتحولت التكسي ةمع تطور التكنولوجيا الحديث
كد ذلك أر و تكنولوجيا المعلومات ، و قد جهزه االستشعاأستخدام او الظل ب وءالتكنولوجيا مجاالت للتشكيل بالض

، حيث  Al Bahar Towers2012لالستثمار ظبي أبو خالل تصميم مبنى مجلس  Aedasفريق عمل )ايداس( 
 100لى إو التى قد تصل درجات الحراره  ةالحرار ة شديدة الظروف الجوي ةم الفريق بتصميم المبنى فى مواجهقا
، و قد  ةمن السن ةر زوايا سقوطها خالل فترات مختلفشعه الشمس و تغييجه فهرنهايت ، مما يعرض المبنى ألدر 

ثات التى تم تغلفها خارج المبنى بشكل شبه مستقل ،و تحتوى على عدد كبير من المثل مترانتم تصميمها على بعد 
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غالق إيتم فما فى المساء أ للحد من حرارتها داخل المبنى ،الشمس  ةو قد تم برمجتها على حرك ةبألياف زجاجي
غير الشاشات على مدار تت ذإ،  ةالشرقي ةالشرق تغلق من الجه هةالشروق من ج ةو مع بداي  ،جميع الشاشات 

 مثل أن إلى التقديرات شارت جميعأو قد  ، جهزه االستشعارأبسبب الشمس على محيط المبنى  ةلحرك ةاليوم نتيج
 لمبنىا لحاجة وتقليال ، ائةالم في 50من  بأكثرو الحراريه  الشمسية الطاقة على الحصول يقلل سوف الشاشة هذه

 . ةالصناعي ءة ضاو اإل الهواء لتكييف

 

 

 

 Al Bahar Towers 2012لالستثمار أبوظبي لمبنى مجلسبعض الصور التفصيليه 

بو أ–ربتصميم مبانى معهد مصد   Norman Foster2007-2010كما قام المهندس نورمن فوستر 
ة مكتبتصميم عد ي ذإ بيئيا فى العالم ، ةاالستداممشاريع كبر أمن  ة، و هى تعد واحدMasdar instituteظبى

الفتح و الغلق بحيث توفر التظليل  ةمن النوافذ قابلة ذ صمم سقفها من مجموعإفضل المبانى تصميميا أمصدر من 
 .ة المناسب ةاءضل المبنى طوال اليوم مع توفير اإللجميع الفراغات داخ
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 Masdar institute 2007-2010بو ظبى   أ –مصدر  لمبانى معهد ةبعض الصور التفصيلي

متر ،  231بارتفاع  2012-2002طر ق  – ةبتصميم و تنفيذ برج الدوح Jean Nouvel كما قام جون نوفيل 
مع التكنولوجيا ة للمشربي ةو الوظيفي ةالجمالي ةمن الفلسفة مستوحا ةسالميإ ةذ قام بدمج عناصر و وحدات زخرفيإ

بهدف تظليل لومنيوم األ ةبخام ةالمعلق ةمن الطباقات الزخرفي ةسطوانى تم تكسيته بمجموعأفهو مبنى  ، ةالمعاصر 
ج العاكس الذى يضيف مفهوم من الزجا ة، باالضافه لوجود طبقة الطبيعي ةءالمبنى من الشمس و توفير االضا

 . مساءال فى المبنى ةء، كما يتم اضا ةالشمسي ةالحماي

         



 لعدد األولا                                                                         الفنون        ة وراعمال ةجلم

- 11 - 

 

 

 

 

 2012-2002قطر  –لبرج الدوحه بعض الصور التفصيليه 

بداعاته  و هو إحدث أا المجال ،بل هو على وشك افتتاح فى هذ Jean Nouvelبداع جون نوفل إو لم يقف 
و  ةالجمالي ةالمشربي ةذ تأثر بفلسفإ،  2007فى  أه، و الذى بد ةالمتحد ةاالمارات العربي –بو ظبى أمتحف لوفر 

الحرارى للفراغ الداخلى لتحسين المناخ  ةمن عده طبقات معدني ةمها فى وضع افقى خالل تشكيل القبو قد ةالوظيفي
الشمس عبر اثنين من الطباقات ، و  وء، حيث يمر ض ةحركي ةيشمل هذا المتحف على مؤثرات ضوئيذ إللمبنى، 

التشكيل فى ة متغير  ةبقع ضوئيعنه يتم حظره من الثالث ، و يتغيير ذلك بمجرد تغيير وضع الشمس مما ينتج 
 المكان .
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 ةمارات العربيه المتحداإل –بو ظبى ألمتحف لوفر  ةبعض الصور التفصيلي

ن أو  ةط بالموروث الثقافى االسالمى خاصمن التحليل السابق ، يتبين نجاح تطبيق الفكر االستدامى المربو    
قى و من هنا تب ، ةالعربي ةو المحلي ةكدا على الهويؤ تنبع من الفكر االستدامى م ةسالمياإل ةللعمار  ةالوظيفي ةالفلسف

 بداع .المشربيه دائما منبع متجدد لإل
 :  parametric Design التصميم البارامتري

صبح هنالك أالعديد من الباحثين والعلماء ،  بعد التطور العلمي الذي  كان نتيجة للدراسات التي قام بها   
لها بالُمَسَلمات وما كان يشار  فاستبدلت المبادئ القديمة مفاهيم جديده شملت كل حقول المعرفة العلمية ،

والتصميم البارامترى هو احدى منجزات ، العصر مة لمتطلباتءوموضوعية ومواكثر دقة أبمفاهيم جديدة 
عادة اكتشافها إولكن بغية  شكالها ،أة ليس بغية تقليد صورها ومحاكاة الطبيع ونباحث هتناول فقد ،العصر

لى والدة منهجية إدى أمر الذي ، األ كبر على الفنثر األاألح لها بصأوفهمها وما تتضمنه من تفصيالت 
صول قديمة في الرياضيات أن لمصطلح) البارامترك ( إ ،المجسمة و  ةالمسطحشكال جديدة في تناول األ

 ١٩٦١جال التصميم المعماري على وجه الخصوص وفي عام ول للمصطلح في من االستخدام األأ الإ، 
مر واضح في تصميمه ، والذي بدى هذا األ (   Pier Luigi Nervi يفور نمن قبل المعماري )لوجي 

 (. مغيرات شكلية-لمدرج رياضي في مدينة ميالن ، والذي تضمن تسعة عشرة باراميتر )معدالت

 

 Pier Luigi Nervi - 1961- تصميم المدرج رياضي في مدينة ميالن  
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بتفاصيل  بنى الخاصةمقباال من المعماريين في هذه الفترة على اعتبار صعوبة تناول الإالتصميم البارامتري  قلم يل  
لوجيا الذي اهتم لكن بعد ظهور علم المورفو  ، فترة الثمانينات في القرن العشرين عادة تمثيلهاا  الطبيعة وقياسها و 

ثلة شكال ووظائفها في الكائنات الحية بالنسبة للنباتات والحيوانات ، والموجودات غير الحية المتماألبدراسة هيئات 
ينتك( ودراسة الحياة البحرية شكال غير المنتظمة وغيرها ، وعلم التشكل )المورفوجببنية الجبال والصخور ذات األ

والتطور   )الفراكتال(تطور البرامج  .....و كذالك التشعبيةو ألية ونواتها ، والهندسة الكسرية سفنجيات والخواإل
صبح هنالك قدرة على اتمام ماقد كان مستحيل في السابق ، أ،  م١٩٩٠التكنلوجي في علم الحاسوب بعد عام 

كبر أفهو  ،ق علية مفهوم النزعة البارامتريةفاصبح التصميم البارامتري نظرية مستقلة تقوم على عدة نظريات وينطب
 .. ا  معاصر  افكري   ا  شاع استخدامه ليصبح اتجاه ا  سلوبأن يكون أمن 

و أو نمذجة التصميم أنه التصميم الحدودي أميم البارامتري معاٍن عديدة فهناك من عرفه على ن لمصطلح التصا  و 
ر( ، وان الباراميتر صح معنى للتصميم البارامتري هو ) التصميم المتغيأو القياسي ...الخ. لكن أالتصميم المعياري 

ن التصميم البارامتري أكثر، كما أو أزميات وعمليات رياضية واحدة هي عبارة عن مساحات برمجية تحتوي على خوار 
 . سس هندسية ومفاهيم ذات منطق رياضي مستوحاة من الطبيعةأيقوم على 

داة حديثة أنه قدم أال إارامتري لم يعيد تعريف العمارة، ن التصميم البأحاسوب التصميم البارامتري ، كما لم يكتشف ال
دراك إة المعقدة التي كان من المستحيل طيعة ومرنة مكنت المصمم من التعامل مع المجسمات وخاصة ذات البني

شكال األ البنائية التي تقوم عليها بنىة نظممكنه من محاكاة الطبيعة وفهم األ بنيتها سابقا وتتبع نظامها البنائي ، كما
 التكسيات ..و قدمت فنون تصميمفي التعقيد موائمة للعصر ةك المفاهيم في تصميمات مبهرة غايفيها ليوظف تل

 كما سبق و تم ذكره . بعلم البارامترىة سالميلدمج الفنون اإل ةنماذج عد
 

 

 
مها فى التطبيقات اوجميعها يمكن استخد ةسالميلمطبق على بنائيات من الزخارف اإلنماذج التصميم البارامترى ا

 ةالمعاصر  ةالفكريو التى تواكب االتجاهات  ةللمشربيه ةالمعاصر 
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