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:الطالبتان

ربا محمد راشد

ریانأبومي محمد 

تم ،الرحمن الحلواني و بموافقة جمیع أعضاء اللجنة الممتحنة ذ المشرف عبد بناء على توجیھات األستا
دائرة الھندسة المدنیة و المعماریة في كلیة الھندسة و التكنولوجیا للوفاء الجزئي إلىتقدیم ھذا المشروع 

.في الھندسة تخصص ھندسة معماریةبمتطلبات الدائرة لنیل درجة البكالوریوس

توقیع رئیس الدائرةشرف                                         توقیع الم

...................................                                                     ....................................
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إسالميمیم مجمع ثقافي تص

فریق العمل

بو ریانمي محمد أالمعماریة،ربا محمد راشد

جامعة بولیتكنك فلسطین

٢٠٠٩-٢٠٠٨

إشراف

المھندس عبد الرحمن الحلواني

)Abstract(ملخص البحث

دراسة لمشروع تصمیم مجمع اریة ، و ھيأعدت ھذه الدراسة لنیل شھادة البكالوریوس في الھندسة المعم
.بیت جاال و الدوحةثقافي إسالمي في محافظة بیت لحم في المنطقة المحصورة ما بین الخضر ،

المقھى و المسجد،: و ھيوفعالیات رئیسیةعدة كتلالمجمع بحیث ضم تصمیم بقمناوكنتیجة لھذه الدراسة
والذي المنتزهالعامة،كتلة المكتبة ،)وغیرھادراسیة، معارضقاعات (ثقافي المركز الفعالیاتالثقافي،المنتدى 

.ربط بین جمیع ھذه الفعالیات

.اإلبداعفرید ال یخلو من أسلوباوأفكار جدیدة علىالتصمیم تضمن حیث

:و تناولنا في ھذا البحث ما یلي 

، وصف ، أھداف المشروعوعأھمیة المشر،مشكلة الدراسة،ویشمل المقدمة:الفصل األول-١
.ونطاق المشروع،، الجدول الزمني، منھجیة البحثالمشروع

.واإلسالمدراسات نظریة عن الثقافة :الثانيالفصل -٢
.الثقافیةالمعاییر واألسس في تصمیم المجمعات :الثالثالفصل -٣
.السابقةالحاالت الدراسیة :الرابعالفصل -٤
.للموقعیة دراسة تحلیل:الخامسالفصل -٥
.)المشروعوصف (برنامج المشروع :السادسالفصل -٦
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ھداءاإل

مي أ...............ج النور في دربي سراإلىمشروع ھدي ھذه الأ

بي العزیز أ..........اعم المتواصل التواجد لھام و الدمصدر اإلإلى

ساتذتي أ..........................قدما للسیر لى القدوة في طریقي  إ

٢٠٠٤دفعة المعماري لعاملى إ

بولیتكنك فلسطینباستمتاعجامعتي المتعبة

مــــــــــــــيوربـــــــــــا
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التخرج و نامشروعة في كل خطوات البحث إلتمام كل من ساھم و قدم لنا المساعدإلىنتقدم بالشكر و التقدیر 
:نخص بالذكر

 ،النجازهانخطواتكل لنا في إرشادهو افھ على مشروعناإلشرالمھندس عبد الرحمن الحلواني.

واصل و متابعتھ لمراحل تطور المشروعرشاده المتالدكتور غسان دویك لدعمھ و إ.

 بلدیة بیت جاال.

بلدیة بیت لحم.

المھندس سھیل ثلجیة.

لیاس دعیقالدكتور إ.

 المھندس األستاذ یوسف ربعي.

ما انفكوا عن تقدیم الدعم المعنوي المتواصل األھل واإلخوة واألصدقاء الذین.



VII

فھرس المحتویات 

رقم الصفحةالموضوع

IIIشھادة تقیم

IVالشكر و التقدیر

Vاإلھداء

VIالملخص

VIIفھرس المحتویات

Xوالصوراألشكالفھرس 

XIIفھرس الجداول

١المقدمة-األولالفصل  -١

١المقدمة١-١

١مشكلة الدراسة٢-١

٢أھمیة المشروع٣-١

٢مشروعالأھداف٤-١

٣موقع ووصف المشروع٥-١

٣منھجیة البحث٦-١

٤الجدول الزمني٧-١

٥نطاق المشروع٨-١

٧اإلسالمالدراسة النظریة عن الثقافة و –الثانيالفصل -٢

٨مفھوم الثقافة١-٢

٨للثقافةالمعنى اللغوي ١- ١-٢

٩الثقافة و الدین٢- ١-٢

١١اإلنسانالثقافة و علم ٣- ١-٢

١٤اإلسالمیةالثقافة ٢-٢

١٤اإلسالمیةمفھوم الثقافة ١- ٢-٢

١٥اإلسالمیةعلم الثقافة نشأة٢- ٢-٢

١٩األخرىلألدیانو نظرتھ اإلسالم٣- ٢-٢



VIII

١٩موقف اإلسالم من أھل الكتاب١- ٣- ٢-٢

٢٠األخرىم من المعتقدات موقف اإلسال٢- ٣- ٢-٢

٢١الثقافیةاألبنیة٣-٢

٢١الثقافیة و مراحل تطورھااألبنیةمفھوم ١- ٣-٢

٢٣الثقافیةاألبنیةأنواع٢- ٣-٢

٢٤تصمیمیة للمجمعات الثقافیةأسسمعاییر و -الفصل الثالث-٣

٢٤معاییر تصمیم المراكز الثقافیة١-٣

٢٥المؤتمراتقاعات معاییر تصمیم ١- ١-٣

٢٦المعاییر التصمیمیة لقاعات المحاضرات والقاعات الدراسیة٢- ١-٣

٢٩المعاییر التصمیمیة للمسارح و قاعات العرض السینمائي٣- ١-٣

٢٩المسرح١- ٣- ١-٣

٣٤قاعات العرض السینمائي٢- ٣- ١-٣

٣٩المعاییر التصمیمیة للمعارض٤- ١-٣

٤٣میة للمتاحفالمعاییر التصمی٥- ١-٣

٤٤معاییر تصمیم كتلة المسجد٢-٣

٤٥تصمیم المتوضأ١- ٢-٣

٤٦معاییر تصمیم المكتبة٣-٣

٤٩معاییر تصمیم المقھى الثقافي٤-٣

٥١الحاالت الدراسیة–الفصل الرابع -٤

٥٢مركز السالم في بیت لحم١-٤

٥٢الوصف العام١- ١-٤

٥٣الحركي التحلیل الوظیفي و٢- ١-٤

٦٤معھد العالم العربي في باریس٢-٤

٦٤لمبنىالوصف العام ل١- ٢-٤

٦٧لمبنىالتحلیل الوظیفي و الحركي ل٢- ٢-٤

٧٥قطاعاتتحلیل الواجھات و ال٣- ٢-٤

٨٠تحلیل الموقع-الفصل الخامس-٥



IX

٨٠المقترحة و الوصول لھااألرضموقع ١-٥

٨٠محافظة بیت لحم١- ١-٥

٨٣مدن وقرى بیت لحم٢- ١-٥

٨٣مخیمات المحافظة٣- ١-٥

٨٣مجالس قرویة٤- ١-٥

٨٣مدینة بیت جاال٥- ١-٥

٨٨-TOPOGRAPHY-الطبوغرافیة٢-٥

٨٩- HUMIDITY-الرطوبة٤-٥

٨٩- VEGETATION-النباتات٥-٥

٩٠-URBAN FABRIC-النسیج العمراني المحیط بالموقع٦-٥

٩٠- STYLE- الطابع١- ٦-٥

--استخدام المباني٢- ٦-٥ BUILDING USE٩١

٩١-BUILDINGS HIGHT-ارتفاعات المباني٣- ٦-٥

VIEWS & LAND MARK٩١--اإلطالالت٧-٥

--البنیة التحتیة٨-٥ INFRA-STRUCTURE٩٤

٩٤الضجیجمناطق٩-٥

٩٥و مداخلھاباألرضالطرق المحیطة ١٠-٥

٩٦الفكرة تصمیم المشروع و وصفھ–الفصل السادس -٦

٩٦الفكرة التصمیمیة للمشروع١-٦

٩٧الفكرة التخطیطیة للمشروع٢-٦

١٠٢وصف المشروع٣-٦

١٠٢مكونات المشروع٤-٦

١٠٥جدول المساحات للمشروع ٥-٦

١١٧الخاتمة

١١٨المصادر و المراجع



X

:و الصوراألشكالفھرس 

رقم 
الصورة

رقم اسم الصورة
الصفحة

١٠العالقة بین الزمان و المكان و الثقافة١-٢

٢٥قاعة مؤتمرات صغیرة١-٣

٢٥قاعة مؤتمرات بتكنولوجیا عالیة٢-٣

٢٦نماذج مخطط قاعات المؤتمرات٣-٣

٢٦مخطط لقاعة مؤتمرات نموذجیة٤-٣

٢٦بعة لجامعة باریسقاعة محاضرات تا٥-٣

٢٧قاعة محاضرات٦-٣

٢٨وضعیة اعتیادیة لمدرج٧-٣

٢٩باریس/ مسرح داخلي٨-٣

٣٢باریس/ مسرح داخلي ٩-٣

٣٨تفاصیل تقنیة لشروط الرؤیة١٠-٣

٣٨.مركز ثقافي یجمع بین  مسارح ، سینما ، صالة موسیقى ، معرض ، متحف١١-٣

٤٢یھمتحف وطریقة العرض ف١٢-٣

٤٥العالقة بین المتوضأ ومكان الصالة١٣-٣

٤٦مخطط لمسجد یظھر الفعالیات وعالقاتھا١٤-٣

٥١-باریس- مبنى معھد العالم العربي١-٤

٥١مركز السالم بیت لحم٢-٤

مركز السالم بیت لحم٣-٤
٥٢

٥٣لحمصورة جویة لمدینة بیت ٤-٤

٥٣خارطة مدینة بیت لحم٥-٤

٥٣موقع مركز السالم بیت لحم٦-٤

٥٤)١(طابق القبو٧-٤

٥٤)٢(طابق القبو٨-٤

٥٥الطابق األرضي٩-٤



XI

٥٥الطابق األول١٠-٤

Mezzanine floor٥٦-الطابق الثانوي١١-٤

٥٨مداخل مركز السالم١٢-٤

٥٨ة الجنوبیةمداخل الطابق األرضي الواجھ١٣-٤

٥٨المداخل الثانویة١٤-٤

٥٨إلى الكراج) ١(مدخل القبو ١٥-٤

٥٩عمودیةكة المحاور الحر١٦-٤

٦٠)الجنوبیة(مخطط الواجھة الرئیسیة ١٧-٤

٦١مخطط الواجھة الشمالیة١٨-٤

٦١مخطط الواجھة الغربیة١٩-٤

٦٢)الواجھة الشمالیة تظھر المودیول المستخدم٢٠-٤

٦٢)من خشب ،حجر(تظھر التنوع في المواد المستخدمة في الواجھات ٢١-٤

٦٢الواجھة الغربیة٢٢-٤

٦٢)الدوائر تشیر للبرجین(الواجھة الجنوبیة ٢٣-٤

٦٣)تشیر الدوائر إلى عناصر الحركة العمودیة (أ-مخطط القطاع أ٢٤-٤

٦٣ب- مخطط القطاع ب٢٥-٤

٢٦-٤

٦٤العربيمعھدالعالمالمبنى ٢٧-٤

٦٤.صورة لفناء المدخل ، ونظرة عامة للواجھة٢٨-٤

٦٤وجود على الجانب الذي یواجھ النھرمصورة للمدخل ال٢٩-٤

٦٤الواجھة المزخرفة التي تواجھ الفناء٣٠-٤

٦٥باریس/معھد العالم العربي٣١-٤

٦٦الشوارع المحیطة بالمعھد٣٢-٤

٦٦باریس/عالم العربيموقع معھد ال٣٣-٤

٦٧التكتیل للمبنى٣٤-٤

٦٨اإلضاءة في المتحف٣٥-٤

٦٩المكتبة على ضوء المشربیات٣٦-٤



XII

برج الكتب من الرخام األبیض ،شكلھ االسطواني الحلزوني یذكر بمآذن المساجد ٣٧-٤
القدیمة

٦٩

٧٠توجیھ الباحة الخارجیة٣٨-٤

٧٠عالقة الساحة بالمبنى٣٩-٤

٧١عالقة المعھد مع كاتدرائیة نوتردام٤٠-٤

٧١توجیھ الباحة المفتوحة٤١-٤

٧١الباحة الخارجیة نحو جزیرة المدینة باریس٤٢-٤

٧٢میدیاتك الشبیبة٤٣-٤

٧٣الطابق األرضي-مداخل المعھد ٤٤-٤

٧٣المدخل الغربي الذي یفضي لقلب المعھد٤٥-٤

٧٣المداخل الرئیسیة٤٦-٤

٧٤اللون األحمر یشیر لمحاور الحركة٤٧-٤

٧٤محاور الحركة وموقعھا في المسقط٤٨-٤

٧٥الواجھة الشمالیة٤٩-٤

المشربیات ویتغیر تبعا انفتاح اللوحات المعدنیة یستتبع انفتاح. الواجھة الشمالیة٥٠-٤
لكمیة الضوء

٧٦

٧٦الواجھة الجنوبیة٥١-٤

ُتفَتح أمام زّوار المعارض الكبرى وُتفضي إلى قلب " رجةالف"المدخل الغربي٥٢-٤
المعھد

٧٧

٧٧المشربیات٥٣-٤

في الواجھة الجنوبیة وطریقة اإلضاءة التي ) المشربیات(صور تظھر الكوى ٥٤-٤
توصلھا إلى داخل المبنى

٧٨

٧٨قطاع تفصیلي یوضح االرتفاعات والتفاصیل المعماریة٥٥-٤

٧٩)یظھر االرتفاع الكلي(المعھدقطاع كامل في٥٦-٤

٧٩)م٢.٩(+مسقط المنسوب ٥٧-٤

٨٠خارطة فلسطین١-٥

٨٠موقع محافظة بیت لحم٢-٥

٨١خارطة سیاحیة لبیت لحم و الوصول لبیت جاال٣-٥

٨٢لقطة داخلیة لكنیسة المھد٦-٥



XIII

٨٢مسجد عمر بن الخطاب٧-٥

٨٥صورة جویة قیمة و نادرة لبیت جاال٨-٥

٨٥حدود بلدیة بیت جاال و طریق الوصول لھا من مفرق باب الزقاق٩-٥

تصویر جوي للموقع المقترح للمشروع و ربطھ مع معالم موجودة في المنطقة ١٠-٥
مثل الشارع االلتفافي وستاد الخضر

٨٧

٨٨خارطة لونیة توضح الكنتور الموجود باالرض١١-٥

٨٩+٨٨رض المشروع من اتجاھات متعددةرسوم ثالثیة االبعاد ال١٢-٥

٨٩البلوط-نبات شوكي١٣-٥

٩٠اشجار متواجدة بالموقع و قرب الموقع١٤-٥

٩٠المباني المحیطة بالموقع١٥-٥

٩١من المباني المحیطة بالموقع١٦-٥

٩١)االنفاق(الشارع االلتفافي ١٧-٥

٩٢حبل ھیرودیون یمكن رؤیتھ من ارض المشروع  ١٨-٥

٩٢منطقة اإلسكان في بیت جاال١٩-٥

٩٢الشارع االلتفافي٢٠-٥

٩٢منطقة اإلسكان٢١-٥

٩٣بانوراما لمحیط المنطقة٢٢-٥

٩٤زونات الضجیج٢٣-٥

٩٨مخطط الفكرة للمشروع١-٦

٩٩لوحة فكرة الموقع العام للمشروع٢-٦

١٠٠لوحة فكرة كتلة المكتبة٣-٦

١٠١حة فكرة كتلة المعارضلو٤-٦

:فھرس الجداول

رقم الصفحةاسم الجدولرقم الجدول 

٤)إعداد مقدمة المشروع/مرحلة جمع المعلومات( تم انجازھا خالل الفصل األوللفعالیات التي ا١-١

٥)مرحلة تصمیم المشروع( لثانيتم انجازھا خالل الفصل الفعالیات التي ا٢-١



XIV

٥٧اغات المعماریة لمركز السالممساحات الفر١-٤

٦٤معلومات عن معھد العالم العربي في باریس٢-٤

٨٢الخصائص الجغرافیة في بیت لحم١-٥

٨٤احصاءات متنوعة٢-٥

١٠٥للمشروعجدول المساحات و المكونات١-٦

:المخططاتفھرس 

رقم الصفحةالمخططاسم 

١٠٧)Zoning for masses(مخطط تقسیم المناطق في الموقع -

Master ground floor plan١٠٨(مخطط الموقع العام 

١٠٩)Section elevation( مخطط -

١١٠الطابق األرضي للمعارض-

١١١الطابق األول للمعارض-

١١٢مقطع لكتلة المعارض+ واجھة -

١١٣واجھة جانبیة لكتلة المكتبة+ واجھة أمامیة 

١١٤ألول للمكتبةالطابق ا+ الطابق األرضي -

١١٥الطابق الثالث للمكتبة+الطابق الثاني -

١١٦مقطع في المكتبة-



XV



المقدمة-الفصل األول -١

المقدمة١-١
مشكلة الدراسة٢-١
أھمیة المشروع٣-١

أھداف الدراسة٤-١
موقع ووصف المشروع٥-١

منھجیة البحث٦-١
الجدول الزمني٧-١
نطاق المشروع٨-١



الدراسة النظریة عن الثقافة واإلسالم–الفصل الثاني -٢

مفھوم الثقافة١-٢

اللغوي واالصطالحي للثقافةالمعنى ١- ١-٢

الثقافة والدین٢- ١-٢

الثقافة وعلم اإلنسان٣- ١-٢

الثقافة اإلسالمیة٢-٢

مفھوم الثقافة اإلسالمیة١- ٢-٢

نشأة علم الثقافة اإلسالمیة٢- ٢-٢

اإلسالم ونظرتھ لألدیان األخرى٣- ٢-٢

موقف اإلسالم من أھل الكتاب١- ٣- ٢-٢

موقف اإلسالم من المعتقدات األخرى٢- ٣- ٢-٢

األبنیة الثقافیة٣-٢

مفھوم األبنیة الثقافیة ومراحل تطورھا١- ٣-٢

أنواع األبنیة الثقافیة٢- ٣-٢



معاییر وأسس تصمیمیة للمجمعات الثقافیة–الفصل الثالث -٣

للمراكز الثقافیةالمعاییر واألسس التصمیمیة ١-٣

لقاعات المؤتمراتالتصمیمیةالمعاییر ١- ١-٣

المعاییر التصمیمیة لقاعات المحاضرات والقاعات الدراسیة٢- ١-٣

المعاییر التصمیمیة للمسارح وقاعات العرض السینمائي٣- ١-٣

المسارح١- ٣- ١-٣

قاعات العرض السینمائي٢- ٣- ١-٣

التصمیمیة للمعارضالمعاییر ٤- ١-٣

المعاییر التصمیمیة للمتاحف٥- ١-٣

معاییر تصمیم كتلة المسجد٢-٣

تصمیم المتوضأ١- ٢-٣

معاییر تصمیم المكتبة٣-٣

معاییر تصمیم المقھى الثقافي٤-٣



الحاالت الدراسیة–الفصل الرابع -٤

السالم في بیت لحممركز ١-٤

الوصف العام لمركز السالم١- ١-٤

التحلیل الوظیفي والحركي٢- ١-٤

معھد العالم العربي في باریس٢-٤

الوصف العام للمشروع١- ٢-٤

التحلیل الوظیفي والحركي للمشروع٢- ٢-٤

تحلیل الواجھات والمقاطع٣- ٢-٤



تحلیل الموقع–الفصل الخامس -٥

المقترحة و الوصول لھا األرضموقع ١-٥

محافظة بیت لحم١- ١-٥

مدن وقرى بیت لحم٢- ١-٥

مخیمات المحافظة٣- ١-٥

مجالس قرویة٤- ١-٥

مدینة بیت جاال٥- ١-٥

موقع المشروع٦- ١-٥

Topography-الطبوغرافیة٢-٥

HUMIDITY-الرطوبة٣-٥

VEGETATION-النباتات٤-٥

URBAN FABRIC-النسیج العمراني المحیط بالموقع٥-٥

STYLE-الطابع١- ٥-٥

BUILDING USE-المبانياستخدامات٢- ٥-٥

BUILDINGS HIGHTارتفاعات المباني٣- ٥-٥

VIEWS & LAND MARKاإلطالالت ٦-٥

INFRA-STRUCTURE- البنیة التحتیة٧-٥

الضجیجمناطق٨-٥

و مداخلھاباألرضالطرق المحیطة ٩-٥



لمقدمةالفصل األول                                                                                                                 ا

١

المقدمة- ١

:المقدمة١-١

.بسم اهللا نبدأ وعلیھ نتوكل

تقدیم محاولة لعرض التطور و التغیر الذي واكب عملیة تكوین الثقافة منذ بدایة الخلق بسنقوم في ھذا البحث 

افة و الثقالعام،تعریف الثقافة بمفھومھا :حیث سیتم التعرض للمفاھیم و النقاط التالیةاإلسالمیةوصوال للثقافة 

.تطور مفھوم الثقافةالدین،

في تكوین وتأثیرهاإلسالمفاإلسالمي، فسنعرالتعرض بالدراسة المستفیضة لموضوع الثقافة و الدین 

استخالص و تصنیف خصائص ةاإلسالمي، محاولمن المنظور األخرىاألدیانالدیانات و إلىالنظر والفكر، 

.اإلسالمیةالعمارة إلىالتعرض واإلسالمیة، الثقافة 

أسستقدیم شرح لمعاییر و .الثقافیة بالدراسة من خالل التعرف على وظائفھا و مراحل تطورھااألبنیةتناول 

.الثقافیة في فلسطینةنیبلألھذا بالطبع ضمن المعاییر التخطیطیة وبأنواعھا، الثقافیة األبنیةتصمیم 

.تحلیل الموقع المقترح لتصمیم المشروع علیھو، یع السابقةشارالدراسة وكنتیجةكما سنقدم دراس

.إسالميالتصمیم لمشروعنا المقترح و ھو مجمع ثقافي ةلعملیاممھدحیث سیكون ھذا 

) مجمع ثقافي إسالمي (لھا سوف نتوصل إلى التصمیم الكلي للمشروع وكنتیجةوفي نھایة ھذه الدراسة  

.ھا أو بالنسبة للفراغ العمراني والمتنزه الذي یربط ھذه الكتل سواء للكتل المبنیة التي یضم

:مشكلة الدراسة٢-١

و الدین اإلنسانتترجم العالقة الفطریة ما بین ، مجمع معماري مكون من عدة كتل و فراغات معماریة إنتاج

–اإلسالميھ تساؤالت عن الدین لمن تدور في ذھنأجوبةو اإلمكانوان  یقدم ھذا المجمع حلوال قدر ،اإلسالمي

من خالل مجموعة من ، المحلي لھذا المجمعآوو جذب السائح -دیانة كانأيعلى إنسانأيآوسواء المسلم 

.ھذا المجمع للجمیع في سوف نقدمھاالتي الترفیھیةو األخالقیةالخدمات الفكریة و 

تقبل ھذه األغلبیة المسیحیة لمجمع إسالمي لتعریفھم علىالمشكلة التي تواجھ مثل ھذا المشروع ھو كیفیة

لمثل )نالمسیحییالحجاج ( السیاحخلق فراغ معماري لھ القدرة على جذب ومن جھة أخرى، الثقافة اإلسالمیة
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الشدید وانتماءھاحیاناألبغالبحیث تتمیز فئة السیاح ھذه بتدینھا ؛ اإلسالمیةعلى ثقافتنا لتعریفھم، ھذا المجمع

المسحي في اإلسالميوھذا التحدي سنحاول تخطیھ من خالل تقدیم عرض معماري یقدم التعایش .العتقادھا

تغیر الصورة التي ألصقتھا وسائل وھومسؤولیةأخرویقع على ھذا المشروع تحدي .فلسطین على مر العصور

.ذلك من تھمإلىوما األفقضیق ووإرھابیةعمن تقوق، و المسلمیناإلعالم الغربیة في اإلسالم

:أھمیة المشروع٣-١

ینھض بعقل الزائر لمثل ھذه ، مجموعة كتل معماریة تحوي كم فكريإیجادإمكانیةالمشروع في أھمیةتكمن 

تكوین انطباع مغایر لالنطباع الذيلاإلسالمیةاألفكارلشرح وتفسیر و عرض في محاولة ، الفراغات المعماریة

:فأھمیتھ تكمن، سالمي بدون تأثیر لوسائل اإلعالمانطبع في أذھان الغرب عن الدین اإل

.في إعطاء السائح المسیحي صورة حقیقیة عن الثقافة اإلسالمیة-١

.دیانات اآلخرلإظھار موقف المسلم من الدیانات األخرى ومدى احترامھ -٢

.تواھاترفیھي لالرتقاء بمسوأسواء فكري امتنفسإعطاء المنطقة -٣

).الخ..... مسجد، مكتبة( و سكانھا المسلمینتقدیم خدمات مختلفة للمنطقة -٤

الجدیر أنحیث ، كنقطة جذب ومعلم ممیز فیھاالثقافيالنھوض بالمنطقة من خالل وضع ھذا المجمع-٥

.عن حكم العامة فقد زاد عدد الفقراء و المرضىاإلسالمالعالم خسر كثیرا عندما نحى أنبالذكر ھنا 

:أھداف المشروع٤-١

لنیل درجة ) مجمع ثقافي إسالمي(تخرجالالنجاز مشروع ات تقودنا في النھایةھو عمل دراساألساسيالھدف 

.في الھندسة المعماریةسالبكالوریو

:المشروع إلى عدة أموریھدف 

.وتعالیمھاإلسالممستمدة من من خالل التعالیم الاإلنسانتتواجد فیھا سبل االرتقاء بفكر عدة كتلإیجاد-١

ككتلة المكتبة و قاعات المؤتمرات و معارض تخدم المنطقة بأكملھا، إیجاد مبنى یضم مجموعة فعالیات-٢

للنشاطات الخاصة بالشباب و إضافة،و المقھى و المنتدى الثقافيصلىفنون و القاعات الدراسیة و المال
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، لتي یسھم في تكوینھا زوار المجمعوي عدد من الجداریات او كذلك المنتزه الكبیر الذي سیح،األطفال

.المغطاة أو-المكشوفة-و المسارح المجودة ضمن المشروع سواء التي في الھواء الطلق

یعكس الصورة الحقیقیة عن اإلسالم والمسلمین ، ترك طابع لدى السائح المسیحي الزائر لھذا المجمع-٣

.بعكس ما تظھر لھم وسائل إعالمھم

سواء من ناحیة الوظائف والفعالیات التي ،إضافة مشروع ممیز إلى باقة المشاریع الممیزة في المنطقة-٤

.أو من الناحیة المعماریة الممیزة التي یعكسھا، یحتویھا

:موقع و وصف المشروع٥-١

خربة كبار–بیت جاال –بیت لحم -:الموقع.

.عن سطح البحر٨٨٥ارض بارتفاع 

.مو استنتاجتتمیز بكنتور

.تطل على مدینة القدس من احد جھاتھا

وصف المشروع:-

بما تحویھ من أقسام مختلفة بما في ذلك كتلة المكتبة -:كتل معماریة رئیسیة وھيسبعیضم المجمع 

ھذا المسرح المغطىوما یلزمھا من فراغات مختلفة، كتلة قاعة المؤتمراتقسم خاص باألطفال، 

الداخلیة كتلة المعارضوالمشاغل الحرفیة، كتلة القاعات الدراسیةباإلضافة  للمسرح الخارجي، 

قلب المشروعالذي یمثل المنتزهباإلضافة إلى بكل ما یلزمھ من فعالیات، مصلىكتلة الوالخارجیة، 

.ویربط الكتل مع بعضھا البعض

:منھجیة البحث٦-١

حیث سنتناول في ھذا البحث الثقافة كمفھوم من ، منھج وصفي تحلیليھو ، بحثالمنھج المتبع في عملیة ال

استنتاج مسببات اختالف الثقافات و اتخاذ كل ثقافة منحى خاص بھا ،ثم سنتناول بالدراسة و إنسانيجانب 

ن خالل القواسم احتیاجات الشخصیة الثقافیة مإلىلندخل من خالل ھذا التحلیل ، تكون الشخصیة الثقافیةأسباب

و عقلھ و روحھ و اإلنسانیحاكي ًاننتج مشروعأنبإمكانناسیكون ھالدر اسثقافة ،ومن خالل ھذه آليالمشتركة 

عن بمنأىرباني طارإالذي نتناولھ طاراإلحیث سیكون ،یرتقي بالفرداإلمكانمشروع متكامل قدر ، جسمھ

:و یشمل المشروع الخطوات التالیة.و یحقق الغایة من وجودهاإلنسانیحاكي فطرة اإلسالمن ص ألالنواق
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٤

جمع المعلومات النظریة حول

.الخ.........مفھوم الثقافة، الثقافة وعلم االجتماع، الثقافة اإلسالمیة، الثقافة والعقیدة-١

.حاالت دراسیة سابقة-٢

.المعاییر وأسس التصمیم للمجمعات بشكل عام والثقافیة بشكل خاص-٣

.بھاانات والمعلومات الالزمة عن الموقع وارض المشروع وما یحیط جمع البی-٤

 مرحلة التصمیم المعماري

.تحدید الفعالیات واألنشطة التي یتضمنھا المجمع والعالقات التي تربطھا-١

.رسم المخططات األولیة-٢

.إعداد المخططات المعماریة النھائیة-٣

.استاللياستنتاجي و لوبأسالمتبع ھو األسلوبأنإلىننوه ھنا أنوال بد 

:الجدول الزمني٧-١

)إعداد مقدمة المشروع/مرحلة جمع المعلومات(تم انجازھا خالل الفصل األولالفعالیات التي ) ١- ١(جدول

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥عدد األسابیع

تحدید المشروع

تحدید الموقع

وقعتحلیل الم

الدراسات النظریة

دراسة حاالت سابقة

المعاییر واألسس التصمیمیة 

مناقشة أولیة للمقدمة

تحدید برنامج المشروع

إعداد المقدمة وتسلیم أولي

لنھائي للمقدمةالتسلیم ا

مناقشة نھائیة
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)مرحلة التصمیم(ثاني ازھا خالل الفصل التم انجالفعالیات التي ) ٢- ١(جدول

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦عدد األسابیع

فكرة المشروعتحدید 

عمل سكتشات تعكس الفكرة

تصمیم الموقع العام وتحدید مواقع الكتل 

.وعالقتھا بصورة أولیة

رسم الموقع العام بصورتھ النھائیة

تصمیم المساقط األفقیة للكتل بصورة 

أولیة

رسم المساقط األفقیة بالتعدیالت النھائیة

واجھات أولیة للكتلتصمیم

رسم الواجھات بتعدیالتھا النھائیة

عمل المقاطع للمشروع أولیة

رسم المقاطع بتعدیالتھا النھائیة

بأبعاده ) الكتل واألرض(رفع المشروع

الثالثیة

حات للمشروع تجھیز جمیع اللو

بصورتھا النھائیة

للمخططات التسلیم النھائي 

عمل المجسم للمشروع

المشروع) Layout(تصمیم 

مناقشة المشروع

المعارض لكل من كتلة واجھة و مقطع مل لبعض الكتل اختلف الترتیب السابق للفعالیات حیث تم ع: مالحظة

.األفقیة منھافي البدایة ومن ثم تم استنباط المساقط-على الترتیب-والمكتبة 

:نطاق المشروع٨-١

:سیضم ھذا المشروع على

المشروع، أھداف المشروع، وصف المشروع، ة، أھمیالدراسةة، مشكلویشمل المقدمة: الفصل األول-١

.المشروعق، ونطادول الزمنيمنھجیة البحث، الج-٢

.واإلسالمدراسات نظریة عن الثقافة :الفصل الثاني-٣

.المعاییر واألسس في تصمیم المجمعات الثقافیة: الفصل الثالث-٤
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.الحاالت الدراسیة السابقة: الفصل الرابع-٥

.دراسة تحلیلیة للموقع: الفصل الخامس-٦

.فكرة المشروع ووصفھ: الفصل السادس-٧
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16النحل آیة )سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنةإلىوادع (

اإلسالمالدراسة النظریة عن الثقافة و -2

:مقدمة

من" الثقافة" نسعى من وراء بحثنا ھذا ان نقدم محاولة لتغیر المفھوم الخاطئ الذي انطبع في الذھن لمعنى 

ریة و العمرانیة تسمح بعملیة التبادل الثقافي بین المسلم و خالل تقدیم مجموعة متكاملة من الفراغات المعما

عند الكثیرین سوى مجموعة من " الثقافة" ؛ إذ ال تعد أخرىدیانة أيشخص من أيالمسلم و بین المسلم و 

المعارف تطلب في الفراغ للترف العقلي ال غیر، یستعین بھا صاحبھا وقت التباري في المسابقات العامة أو عند

فكان من واجبنا حیال ذلك أن نبین المفھوم الصحیح لھذه الكلمة التي تلوكھا األلسنة الخ،... حل الكلمات المتقاطعة

.وال تعیھا القلوب

وأخرىعناصرالثقافةتكوینفيأیضایتحكمكما- اإلنسانوالذي ھو فطرة ،" الدین"ھوثقافةكلورأس

الثقافات أمو لكون الدین اإلسالمي أم الدیانات والثقافة اإلسالمیة -بعة لدى الشخص المتاألیدلوجیةالتي تحكمھا 

المصدر و ربانیة الخطوط قررنا أن یكون مشروع تخرجنا تصمیم مجمع ثقافي إسالميأالھیةو سیدتھا كونھا 

اري یخاطب العقل ولتوصیل الفكر اإلسالمي و الثقافة اإلسالمیة من خالل تصمیم معمجاالفي مدینة بیت 

.خاصة و أن ثقافتنا اإلسالمیة تتعرض  ألعنف ھجوم فكري وغزو حضاري في تاریخھا.الروح في اإلنسان 

ھي أن المسلمون إلى اآلن لم یستطیعوا أن یضعوا أیدیھم على أبعاد المعاصراإلسالميالعالم فمشكلة 

بحل ھذه األزمة  وال شك في أن التعرف على الثقافة اإلسالمیة شخصیتھم وحقیقتھا وأھدافھا وواجبنا نحن أن نبدأ

ھو أول خطوة في طریقنا إلى تحدید أبعاد شخصیة ھذه األمة، لوضع منھج للتفكیر وخطة للعمل وھذا ما نسعى

.من خالل مشروعنا إلیھ
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،كون العمارة اإلسالمیةثقافة و  الاإلسالمترجمة معماریة لمعاني إیجادإلىونحن نسعى في ھذا المشروع 

.االنسان على االرتقاء في فكره من خالل المشھد و بروحھ من خالل الوظیفةفي مساعدةقدرتھا العظیمة أثبتت

مفھوم الثقافة2-1

:المعنى اللغوي للثقافة1- 2-1

:معنى الثقافة اللغوي في لسان العرب

َأبووقال. َثْقٌفَلْقٌففقالواوَأتبعوهَفِھم،حاِذٌق:وَثُقفوَثِقٌفَثْقٌفورجل. َحَذَقھ:ةوُثُقوفوِثقافًاَثْقفًاالشيَءَثِقف

. رجل َثْقٌف َلْقٌف وَثِقٌف َلِقٌف وَثِقـیف وَثِقیف َلِقـیف َبـیُِّن الثَّقافِة واللَّقافة: اللـحیانـي. رجل َثْقٌف َلقٌف راٍم راٍو: زیاٍد

ابن . َثِقَف الشيَء وھو ُسرعُة التعلـم:ویقال. َلْقٌف ِإذا كان ضاِبطًا لـما َیْحِویھ قائمًا بھرجل َثْقٌف : ابن السكیت

وَثُقف الرجُل َثقافًة .فـي الـحرب}فِإمَّا َتْثَقَفنُّھم{: قال اللَّھ تعالـى. َثِقْفت الشيَء َحَذْقُتھ، وَثِقْفُتھ ِإذا َظِفْرَت بھ:درید

وَثِقف َأیضًا َثَقفا مثل َتِعَب َتَعَبًا َأي صار حاِذقًا َفِطنًا، . مثل َضُخم، فھو َضْخٌم، ومنھ الـُمثاَقفُةَأي صار حاِذقًا خفـیفًا

وھو غالم َلِقٌن َثِقف َأي ذو ِفْطَنٍة وَذكاء، : فھو َثِقٌف وَثُقٌف مثل َحِذٍر وَحُذٍر وَنِدٍس وَنُدٍس؛ ففـي حدیث الِھْجرِة

حصان فما اكلم وثقاف فال أني:حكیم بنت عبد المطلب أموفي حدیث .معرفة بما ُیحتاُج ِإلـیھوالـمراد َأنھ ثابت الـ

.)لسان العرب(اعلم

:و معنى الثقافة اللغوي بحسب معجم مقاییس اللغة البن فارس

:عدة، من أبرزھاتطلق في اللغة العربیة على معاٍن: الثقافة

.قالھ ابن فارس" یسمعھ على استوءاأصاب علم ما"ل ثقف إذا رج: ضبط المعرفة المتلقاة، یقال-

ذو فطنة : وھو غالم لقن ثقف، أي: حدیث الھجرةفي: "قالھ ابن منظور، وقال. الحذق والفھم وسرعة التعلم-

."یحتاج إلیھوالمراد أنھ ثابت المعرفة بما. وذكاء

.ثقف الشيء إذا أقام عوجھ: یقال،"إقامة درء الشيء: "وذكر ابن فارس من معانیھ أیضًا-

سورة الممتحنة، ) یثقفون یكونوا لكم أعداءإن(الشيء عمومًا، كما في قولھ تعالى وتعنى الظفر والتمكن من-

.2اآلیة
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مقاییس (.والسلوكالمعاني أن الثقافة تدل على قدرة في العلم ضبطًا وفھمًا وفي تقویم الفكروخالصة ھذه

)اللغة،ابن فارس

:للثقافةعنى االصطالحيالم

؛ فتعني حسب أبرز(CULTURE)وھوأما المقابل للفظة الثقافة في العصر الحدیث في لغات الغرب

"تایلور"كما قدمھ –تعریفاتھا ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون:-

"مجتمعي یكتسبھا اإلنسان من حیث ھو عضو فيوالعرف وكل القدرات والعادات األخرى الت

إذ –المعرفیة وإن كان ھو السائد في كثیر من المجاالت–الثقافة لم تبق في نطاق ھذا المعنى العام ولكن

:ومنھجھامضمونھافيدیالتحدإلىاتجھت

.-حركة ونتاجًا-في مضمونھا حیث تركزت في مجاالت القیم والنظم والفكر-

.وفي منھجھا حیث تمیزت بشمولیتھا التي تدرس بھا ھذه المجاالت بصفتھا بنیة مترابطة متداخلة-

.وھذا ھو المعنى الخاص الذي تعد بھ الثقافة تخصصًا علمیًا متمیزًا

أوبدین–دائمًا–موصوفةالثقافةتأتيولھذابعضھا؛عناألممتتمایزوالخاصالعامبمعنییھاوبالثقافة

.الخ...مذھب؛ كالثقافة اإلسالمیة والنصرانیة واالشتراكیة

الوصف في معنى الثقافة الخاص أنھا تحمل مقومات الدین والمذھب المنسوبة إلیھ ومنھجھویعني ھذا

www.khayma.com).(والفكروالنظمالقیمفيالشمولي

بینالخاصتمیزھاتكتسبوالمذھبیاتاألدیان،سائرعنلھالمنسوبةالدینبتفرداإلسالمیةالثقافةزتتمیو

.في مقوماتھا وعناصرھا وخصائصھاالثقافات في تحدیدھا أوًال ثم

الثقافة و الدین2- 2-1

أیضاو ھي .اجتماعیةألنظمةة حیة لحقیقة فكریة و ھي شھادتجارب، وو خالصة خبراتالثقافة ھي إن
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ذلك المدینة أمثلةومن "،یمكن وصفھا بالناتج من التقاء المكان و الزمان ،الحالة الذھنیة و الحافز االجتماعي 

،للمكانالثقافيالفھمحصیلةھيالمدینةتلكأننجدفإننا،النبویةالھجرةأعقبتالتياألولىالعصورفيالمنورة

والتطوريالواقع،ذلكالعربیةالبیئةواقع،حولتأویالتھاوالقرآنیةاآلیاتتفاسیرتلفلمخالحاسمالتأثیرو

و فئویة تطور العمارة العربیة،حیان اإلسالم."(یستمر واقعا تطوریاأنالذي كان ال بد لھ بحكم طبیعتھ من 

.) صیداوي

ھو:المكانف.المؤسساتیةوالسكنیةبعناصرھاالمدینةمتنتظحولھ،والجامعنجدھاالمدینةفيللنواةنظرناإذاف

و معتقدات و أحداثمع ما یرافقھا من ھو المسیرة المستمرة للتاریخ : و الزمان. اجتماع موقع محدد و مناخ معین

و الزمان ھو.في تحدید المظھر المادي للمدینة األكبرللمكان الدور أنویرى الصیداوي .أساطیرتقالید و حتى 

.المسؤول في عملیة تحدید شخصیتھا

)و فئویة تطور العمارة العربیةاإلسالمصیداوي حیان،-العالقة بین الزمان و المكان و الثقافة1- 2(

و ھذا من االستغالل،في تحقیق الھیمنة و األكبرللثقافة الدور أنیرى كثیر من الباحثین أخرومن جانب 

.مساندةأخرىنتطرق ھنا لمفھوم علم االجتماع الثقافي و عدة مفاھیم أنو ال بد .لثقافيخالل علم االجتماع ا
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:اإلنسانو علم الثقافة3- 2-1

في جمیع األوقات، وبكل األبعاد البشروأعراقعلم اإلنسان أو األنثروبولوجیا ھو علم یھتم بكل أصناف 

ن كافة المجاالت اإلنسانیة األخرى ھو تأكیده على المقارنات فالمیزة األساسیة التي تمیز علم اإلنسان بی. اإلنسانیة

الِنقاش، لیصبح شیئا فشیئا موضوَع علم اإلنسان، ا التمیز الذي یعتبر أھم خاصیات ھذ. الثقافاتالثقافیة بین كافة 

من أھم علماء االنثروبولوجیا ، . تطبیق الطرِق األنثروبولوجیة عمومًا في دراسات المجتمِع أو المجموعاتعند

)(.وغیرھموماكریت میدوروث بندكتولیفي شتراوسادكلف براونورایفانس بریتشارد ar.wikipedia.org

ویھتم بدراسة الثقافة من جوانبھا ،العامعلم اإلنسانمن فروع )) اإلنثربولوجیا الثقافیة((علم اإلنسان الثقافي 

یھتم دارس علم . المختلفة حیث یركز على دراسة بناء الثقافات البشریة وأدائھا لوظائفھا في كل زمان ومكان

ومن أھم اإلنسان الثقافي بجمیع الثقافات ألنھ یسھم في الكشف عن استجابات الناس نحو مشكالت الحیاة والعمل

ویرجع الفضل إلى العالم إدوارد تایلور في نشأة ھذا الفرع وتطوره وتنظیم موضوعاتھ في ، عناصر الثقافة اللغة

ال یزال سائدًا حتى یومنا ھذا على الرغم من ""تایلور""ولعل التعریف الذي قدمھ، إطار واحد ینتظم حول الثقافة

ذلك الكل المركب الذي یضم المعرفة والعادات والمعتقدات : نھاویذھب تعریف الثقافة إلى أ1878ظھوره عام

التنوعھذاضوءوفيالمجتمعفيعضوًاباعتبارهاإلنسانیكتسبھاأخرىقدراتوأیة، والقانونوالفنواألخالق

علم "كیولوجیااألر"األثنولوجیا "والكثرة التي تشتمل علیھا الثقافة فإن علم اإلنسان الثقافي یضم الفروع التالیة 

ُأستاذ األدب اإلنجلیزي والنقد بجامعة األزھر بغزة،مفھوم سعید إبراھیم عبد الواحد.د( ."اللغویات

)www.arabworldbooks.comالثقافة،

وھو فرُع ِعْلم األجناس البشریِة ، االجتماعيالثقافياإلنسانعلمفظھرتخصصافیھاظھرالعلمتطورو

كمفھوم علمي ذو مغزى، َدرَس االختالف الثقافَي بین البشِر، وَفحَص تأثیَر العملیاِت " الثقافِة"رّوَج لالذي طّوَر و

.والسیاسیِة العالمیِة على الحقائِق الثقافیِة المحلّیِةاالقتصادیة
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لىقت سابق مستندة عِة في وًا رّد فعل ضّد المحادثاِت الغریبَیْعكُس جزئی" الثقافِة"المفھوم األنثروبولوجیي ل

جادَل علماَء اإلنسانیات بأّن ". حالة الطبیعِة"في ِرالبش، طبقًا للذي عاشھ"الطبیعِة"و" الثقافِة"معارضِة بین 

ُر التصنیفاَت بشكل رمزي، وُیعّلُم ْم قدرة لَتصنیف التجارِب،و ُیفسوبأّن ُكّل الناس ِعْنَدُھ"طبیعة بشریة، "الثقافِة 

َیِعیشوَن في ألناستربیة الوعملیات، الَتَعّلمثقافًة خالل المنذ أن ُیكتسْب البشَر . ریِد إلى اآلخرینمثل ھذا التج

ُیْمِكُن َأْن نسانیات أیضًا أشاروا بأّن الناِسعلماء اإل. ثقافاَت مختلفَةتأماكِن مختلفِة َأو ظروِف مختلفِة فتطور

مختلفُةلھم ثقافاُتلفِة في البیئاِت المختالذین َیِعیشوَناألشخاصِة، لذلك فان لثقافة بیئِتھم بطرِق غیِر وراثیَیتكّیفوا

فقد راح ھذا العلم یھتم . علم االجتماع الوضعي قد وجد في الوالیات المتحدة األمریكیة أرضًا خصبة لتطوره

تي أحاطت العلماء والدارسین بدراسة ثقافة المجتمع بتشجیع كبیر من تلك االحتكارات والمؤسسات المالیة، ال

، یدرسون )معینة(برعایتھا، وأغدقت علیھم األموال، ووفرت لھم اإلمكانات للدراسة والبحث، لیقوموا بأبحاث 

.)الرأيجریدةھد كنعانف(.األمریكیةاالجتماعیةالحیاةفيوصغیرة،كبیرةكلبھا

انتشرالذيالعلمذلك). لثقافيااالجتماع(علموھو،)الوضعياالجتماع(علممنجدیدفرعنشأماوسرعان

في معظم الجامعات، حتى تكاد ال تخلو جامعة في الوالیات المتحدة من قسم أو مركز أو كلیة للدراسات 

االجتماع (تعود نشأة علم إذ. األغراض المحددةاالجتماعیة، ھدفھا تطویر ھذا العلم أو إنجاز دراساتھ ذات 

الحركات االجتماعیة والتحكم باتجاھاتھا، لصالح حركة ) تسییس(وتطوره، إلى تفاقم الحاجة لرصد و)الثقافي

تبنىالتياألسسلمعرفةالمجتمعثقافةدراسة،)الثقافياالجتماع(علممھمةصارت. وتوزیعھونموهاإلنتاج

. بھاللتحكمطرقاستنباطثمومنالشخصیة،علیھا

التوافق(مستوىدراسةكذلك. المجتمعداخل) واالنقسامالوحدة(لدراسةالعلم،ھذاانبرى،ذلكخاللومن

ودراسة أسلوب الثقافة في التخلي عن عناصرھا، وأسلوبھا . بین عناصر الثقافة داخل الشخصیة) والتناقض

. جدیدةودوافعجدیدةقیمتولیدوبالتاليجدیدة،عناصراكتسابفي

. متبادلتأثیرمنالعالقةھذهعلىیترتبوماوالشخصیة،الثقافةبینالعالقةلمعرفةالعلمھذاویجتھد

للمجتمع، وما یمكن أن تضیفھ من سمات ) العقلیة العامة(ویرصد في الوقت نفسھ، دور تلك التأثیرات على 
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). التخلي واالكتساب(ملیتي ألن الثقافة تنفرد عن سواھا من الظواھر البنائیة، بع. وخصائص جدیدة

اعاالجتم(علمفإن. عناصرھامنكلعنصرعلىینطبقكماالعام،بنائھاعلىینطبقالمبدأھذاكانولما

، ولتحدید كمیة )العملیتین(ة في توظیفھا البتكار أسالیب تمكنھ من التدخل في یستفید من ھذه الجدلی) الثقافي

. خلى عنھا الثقافة، وكذلك التي یجب أن تكتسبھاونوعیة العناصر التي یجب أن تت

تقودالتيواإلداریةاالقتصادیةالمؤسساتمصالحتخدمالتيالبدائلوطبیعةنوعالعلم،ھذایحددوھكذا

. المجتمع

وعلمالدعایة،وعلمالسلوكي،أو) الوظیفياالجتماع(علمكأیضًاوطورتأسستأخرىعلومدوریأتيثم

الوظیفي، وفروع من علم النفس، كلھا تجتھد وتتنافس لتھیئة تلك البدائل، وإلعطائھا الصفات الالزمة اللغة 

التابعة لالحتكارات اإلعالمیة الكبرى، ودور النشر الضخمة، ) مصانع الثقافة والفن(بعدئٍذ تأتي . لھا

، التي أصبحت )جماھیریةالثقافة ال(مىشد تلك البدائل فیما یسووكاالت األنباء، ومحطات البث التلفزیوني، لتح

عناصر الثقافة القدیمة، من العقل والوجدان، لتحل محلھا ولتقوم بتشكیل مقومات جدیدة لتفكیر مھمتھا استبدال

. اإلنسان ولضمیره

على مجمل اإلنتاجات األدبیة والفنیة والموسیقیة ) mass media(یدل مصطلح الثقافة الجماھیریة 

باإلعالم (ریاضیة ومواد التسلیة، التي تنتجھا المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومیة المتخصصة وال

).الجماھیري

من المعارف والعلوم ومن الفنون واألدب، : لقد كان مصطلح الثقافة الجماھیریة یعني تقدیم مجموعة مختارة

كون وسیلة تحررھا من عبودیتھا للحاجة والواقع تساعد الجماھیر على زیادة وعیھا للواقع وفھمھا للحیاة، ولت

.وتفتح أمام عقولھا آفاقًا أرحبالظالم، وتسمو بھا إلى مستویات حیاتیة أغنى ومستویات روحیة أسمى،
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اإلسالمیةالثقافة2-2

:اإلسالمیةمفھوم الثقافة 1- 2-2

."اإلنساني فیھاكر، ونقد التراثالعلم بمنھاج اإلسالم الشمولي في القیم، والنظم، والف: "ھي

:التعریفشرح مفردات

:ھوالعلم،

.الظنیةالمعرفةعنبھایرتفعأدلةعلىالمبنياإلدراك-

.المعرفةلمجردخالفًاالمنظمةوالدراسة-

:اإلسالممنھاجاإلسالم

.والعملاالعتقادفيهلعباداهللارتضاهالذيالحقالدینھوواإلسالم،. الواضحالطریقھوالمنھاج

ربھمنالسالموالصالةعلیھمحمدالنبيبھجاءالذيومنھجھاإلسالمطریقھو–ثممن–اإلسالمومنھاج

.القیامةیومإلىالمستمر

:المترابطالكلي-الشمولي

التيالعلومبذلكخرجوت. والفكروالنظمالقیمفيمترابطكلھوحیثمناإلسالممنھاجتدرساإلسالمیةفالثقافة

.والفقھالعقیدةكعلميجزئیات؛منتحتھیندرجومااإلسالممنبجانبمنھاكلیعني

الحضاراتتختلفكماالحیوانیة،الحیاةعنبھاوتختلفاإلنسانیة،الحیاةعلیھاتقومالتيالقواعدھي:القیــم-

.الحریةاإلحسان،الحق،: مثللھاتصورھابحسب

.حیاتھمنھجلإلنسانتحددالتيالتشریعاتمجموعةھي:ــمالنظ-

...واألخالقالعبادة،نظام: مثل

:مجاالتثالثةوفیھ. ونتاجھالعقلعملھو:الفكــر-

.الخ... ومناھجھومصادرهمقوماتھفيالتفكیروھو: العقلعمل-

.عامإطارفيإالالمعالجةتقبلالرابطةومتمتعددةأبعادذاتمسألة: والقضیة: الفكرقضایا-

...والعقالنیةوالتطور،الوجود،قضایاومنھا
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یتجلىقدوالحیاةواإلنسانالوجودبشأنالمفاھیممنمنظومةعلىیقوماتجاه:والمذھبیة: الفكریةالمذھبیات-

متسقةوحدةفيببعضبعضھاابطالمترالمفاھیممنمنظومةفيیتجلىوقدكالماركسیة،شمولیةفلسفةفي

) اإلسالمیةثقافتنامفاھیم،منحسنعليالقرني.د(.كاالستشراق

:فیھانقد التراث اإلنساني-

.زیفھكشف حال الشيء؛ لبیان جیده من: النقد-

.ما یخلفھ الرجل لورثتھ:والتراث-

: فیھااإلنسانيالتراثبنقدوالمرادعلوم،ووحضارةثقافةمنالبشریةتخلفھمااإلنسانيبالتراثوالمقصود

.فیھامجاالت القیم والنظم والفكر، ومواجھة ما یخالف اإلسالمفحصھ وتقویمھ إیجابًا وسلبًا في

:اإلسالمیةنشأة علم الثقافة2- 2-2

ًا موثقة أو شارحة إلى القرآن الكریم والسنة النبویة بوصفھا علومالشك أن العلوم اإلسالمیة ترجع في نشأتھا

انبثاقھ الثقافة اإلسالمیة وإن تأخر ظھوره فال یمكن أن ینفصل عن العلوم اإلسالمیة من حیثلنصوصھما، وعلم

أن یحدد لتاریخھ أربع یمكناالعلوم وتطورھم والسنة المطھرة، والناظر في ھذهمن نصوص القرآن الكری

:ھيمراحل

:نالتدویقبلما: األولىالمرحلة

كلھا،الحیاةلشؤونشاملخطابفالوحيالمطھرة،والسنةالكریمالقرآننصوصفياإلسالمشمولتمثل

معینجانبوتناولوفصول،أبوابإلىالتقسیمعلىالقائمالعلمأسلوبعنیختلفالكریمالقرآنوأسلوب

جوانب؛ ألنھا خطاب لإلنسان بوصفھ الكليالقرآنیة تأتي مشتملة على العدید من الوالتخصص فیھ، فاآلیة

.المركب الذي یتداخل فیھ جانب الغیب مع جانب الشھادة

تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن باهللا لیس البر أن: (ومن ذلك قول اهللا عز وجل

وفي قربى والمساكین وابن السبیل والسائلینوالكتاب والنبیین وآتى المال على حبھ ذوي الوالیوم اآلخر والمالئكة
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البأسوحینوالضراءالبأساءفيوالصابرینعاھدواإذابعھدھموالموفونالزكاةوءاتىالصالةوأقامالرقاب

177: اآلیةالبقرة،سورة) المتقونھموأولئكصدقواالذینأولئك

الحجسورة) تفلحونلعلكمالخیروافعلواربكمواعبدواواسجدوااركعواءامنواالذینأیھایا: (تعالىوقولھ

.اآلیاتمنذلكغیرإلى

الدكتور ( .اإلسالمالمسلمین ھذا الشمول، واعتبروه عند النظر والعمل وخطاب اآلخرین برسالةوقد وعى

)اللبنانیةاإلرشادارد. اإلسالمیةالثقافة،الریاضبجامعةالمدرسعثمانالكریمعبد

:الحضاريالتفاعلمرحلة:الثانیةالمرحلة

تراث،منلدیھاوماالمجاورةالحضاراتمعتفاعلصحبھالبلدانفتوحفيالمسلمینتوسعأنالمالحظمن

قبلمنمعروفًایكنلمجدیدتحدبذلكفنشأوترجمتھ،األقوامأولئكتراثاستجالبإلىالمسلمونعمدقدبل

السنةنطاقفيبرزتقدالتحديھذاواجھتالتيالجھودأھموكانتاإلسالم،تمیزوإظھارالمواجھةاقتضى

منأظھرالذيالصحیح،الجامعكتابھخاللمنالبخارياإلمامبھقامماأھمھاومنالحدیث،علماءأیديعلى

بعدمنوتبعھالشمولي،اإلسالميللمنھاجتجسیدًاكبذلفكانكلھا،الحیاةألوجھاإلسالمشمولتراجمھخالل

.كلھاالحیاةأوجھیشملبمااألبوابعلىوتقسیمھاالسنةكتابةفيالحدیثعلماءأكثر

:مرحلة التجدید:المرحلة الثالثة

آثارمنكانوقدوازدھارھا،حركتھابعداألممشأنھوكماركود،بفترة–كغیره–اإلسالميالفكرمر

ھذا إلى غیاب البعد الشامل، وسیادة النظرة الجزئیة لدى معظم علماء تلك. من غشاوةالركود على الفكر ما ظللھ

بخطورة الوضع إلى كسر الفترة؛ بحكم االنكفاء على التخصص، وغلبة التقلید، مما دفع بالعلماء الذین أحسوا

وظیفتھا األساس المتمثلة في بیان الحق، ومن الجوانب یة؛ ألداءطوق الركود، والتنبیھ إلى ترابط العلوم اإلسالم

نقدیة لتراث الحضارة بحركتھفقد قاموا،اة البعد الشامل لإلسالم العلماء والدعالتي عنى بھا المجددون من

ما في مرجعًا أساسًا للمصلحین، والسیأنتجالعرض والنقد، مما اإلسالمیة، بنھج سلفي، یتسم بالشمولیة في

العصر الحدیث طرأ وضع جدید على العالم اإلسالمي، وھو االتصال الثقافي، وما أفرزهوفي. العصر الحدیث

والمفكرین والدعاة؛ لفضح ذلك االتصال من تحدیات للفكر اإلسالمي، تردد صداھا على ید العدید من العلماء

دامھا في العالم اإلسالمي في شكل مؤسسة تعلیمیة، وبیان أقاألساس اإللحادي لعلم الثقافة الغربیة التي بدأت تضع



یة عن الثقافة و اإلسالمالفصل الثاني                                                                               الدراسة النظر

17

.النھضةتحقیقعلىوقدرتھاإلسالم،شمول

الثقافيالغزووصداإلسالم،شموللبیانوالكتابات؛األفكاروتوالتوالنداءات،الصیحاتتواصلتوقد

شمولمنالغازیةاألیدیولوجیاتبھتصفتلماالشمولي؛النھجھولذلكالمناسبالنھجوكانالغرب،منالقادم

الكتابات في اإلطار العام لإلسالم والحضارة اإلسالمیة؛ بیانًا للحق، ودفعًا للباطل،في تحدیھا، وقد اندرجت تلك

التجدید والدعوة إلى اإلسالم، فكان نتیجة ذلك وجود طائفة من األفكار والكتابات ذات المنزع الشمولي في إطار

معینةتسمیةتأخذلمولكنھاعنھ،عوالدفا

:مرحلة تسمیة العلم:المرحلة الرابعة.

وعیة األجیال بھویة األمة نتباه إلى أھمیة تالثالثة لفتت االإن الجھود السابقة المشار إلیھا في المرحلة

التي تواجھھا؛ بسبب واختالفھ عن الدیانات األخرى، وضرورة تحصینھا من التحدیات وتمیزھا، وفضل إسالمھا

األبحاث العالم الغربي الذي یخالف األمة اإلسالمیة في تصورھا وشریعتھا لذا فقد تم إدخال تلكغلبة

" نظام اإلسالم"البدایة باسم والموضوعات تحت مسمى علم جدید قرر تدریسھ في المستوى الجامعي، وكانت

، فأصبحت منذ ذلك "الثقافة اإلسالمیة"أدخلت تحت مسمى حینئذ تم تدریسھ في كلیة الشریعة بجامعة دمشق، و

اإلسالم لشؤون الحیاة، علمًا إسالمیًا مستقًال، انضاف إلى العلوم اإلسالمیة، یؤدي وظیفتھ في بیان شمولالوقت

.سواهوالدفاع عنھ، ونقد ما

إیجابیة -متوازنة -شاملة -رسالة عالمیة األفق وال- ربانیة المصدر : أما خصائص الثقافة اإلسالمیة فھي

ألن تصورھا مستمد من اهللا تلقاه اإلنسان كامال بخصائصھ ھذه لیتكیف بھ ویطبق : (فھي ربانیة المصدر. -فاعلة 

وإذا كانت الثقافة المادیة ال تھتم إال باألسباب القریبة، فإن الثقافة اإلسالمیة تھتم بغایات ..) مقتضیاتھ في حیاتھ

ء وأصولھا البعیدة، وھي تجمع بین الغایات والوسائل وبین العلم واإلیمان، وكونھا تستمد كیانھا من مبادئ األشیا

الدین، ال یعني تخلیھا عن العقل والعلم فاعتماد الثقافة اإلسالمیة علیھما واحتفاؤھا بھما أمر ال یحتاج إلى بیان، 

نما ھو إطار ومحور ومنھج لھما في حدود إطاره ومحوره الذي فالدین أبدا لیس بدیال عن العلم وال عدوا لھ، وإ

.یحكم شؤون الحیاة

أوالجنسأوأوالعنصریة،القومیةتفسدهالواحدبمقیاسالناسإلىتنظرألنھاوالرسالة،األفقعالمیة: وھي
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والھدف األسمى الذي یمكن أن تلتقي لى،  والقیمة الخالدة،جنسیة، واهللا وحده ھو الغایة المثاللون، فالعقیدة ھي ال

وكان من نتیجة ھذه النزعة أن الثقافة اإلسالمیة استطاعت أن تنتظم .. في رحابھ اإلنسانیة أفرادا وجماعات

.عباقرة األمم جمیعا، فھي تستطیع أن تفاخر بالنوابغ الذین أقاموا صرحھا من جمیع الشعوب واألمم

www.ibnalislam.com )(

الشمول الذي ینظر فیھ إلى كل جوانب ھذه األطوار : ومن خصائص الثقافة اإلسالمیة الشمول والتوازن

األخیرة للثقافة والخصیةجمیعا، وھذا الشمول ھو الذي ھیأ لھا صمودا كبیرا أمام التحدیات الفكریة األخرى، 

یة والفاعلیة في عالقة اإلنسان بالكون وھي في صمیمھا قوة دافعة إلى النمو المطرد، اإلسالمیة، وھي اإلیجاب

.إن العمل واإلیجابیة صورة أخالقیة في الثقافة اإلسالمیة. وانطالق إلى الحركة، وتحقیق الذات في أسلوب نظیف

والقیم،المثلمجالففينشاطھ،نبجوامنجانبكلفيجدیدكلاإلنسانيللفكرقدمتالتيالثقافةھذهآثار

وھي تنبثق من نظرة اإلسالم إلى .. دعت الثقافة اإلسالمیة إلى مثل جدیدة تعتمد على اإلیمان والحق والعدالة

اإلنسان وتكریمھ، وخالفتھ على األرض، كما قدمت نظرة شاملة متوازنة إلى الكون وسننھ، وإلى اإلنسان وعملھ 

العالقات االجتماعیة، قدمت الثقافة اإلسالمیة فلسفة جدیدة للروابط بین الفرد واألسرة وفي مجال. ومسؤولیتھ

وفي مفھوم . فلسفة تقوم على تكافل ھذه الحلقات جمیعا وتوجیھھا للعمل من أجل صالح اإلنسانیة.. والمجتمع

ا إلى تحدید ھدف بعید للدولة الدولة وعالقة الشعب بالحكمة وعالقة الدول مع غیرھا كان الفكر اإلسالمي سابق

وكان من آثار الثقافة اإلسالمیة . الفاضلة التي تحكم أمر اهللا في كل شؤونھا، وتحرر الفرد من كل عبودیة لغیر اهللا

أنھا أعطت العرب والمسلمین عموما شخصیة فكریة متمیزة لم تكن لھم من قبل، حیث كانوا یفتقدون أھم ما یكون 

وكان من . ھا شعورھا بذاتھا ویمنحھا الثقة بنفسھا أال وھو الرسالة والعقیدة والفكر الموحداألمة ویكمل شخصیت

أن ساھم المسلمون خالل القسم األول من القرون الوسطي بما لم : آثار ھذه الثقافة في مجال الفكر والتقدم العلمي

والتقدم الفكري لمدة قرون في جمیع أنحاء یساھم بھ شعب من الشعوب، وظلت اللغة العربیة لغة العلوم واآلداب 

العالم المتمدن آنذاك، وال شك أن لمبادئ اإلسالم في اإلیجابیة والعمل أثرھا في اصطباغ ھذه المعارف بالصبغة 

العملیة، ونستطیع أن نتصور كم تكون علیھ حال العلوم والمعارف من النماء لو أن المفكرین المسلمین حافظوا 
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لتوجیھ اإلسالمي ولم ینحرفوا عن النھج الصحیح إلى االستغراق في جدل ونقاش فلسفي ومذھبي على أصالة ا

، الدكتور عبد الكریم عثمان المدرس بجامعة الریاض( .كان من نتیجتھ ضیاع الطاقات الذھنیة في غیر ما جدوى

)اللبنانيدار اإلرشاد . الثقافة اإلسالمیة

ة الغربیة وحضارتھا، فیبین أن الغزو الغربي ھو أعظم تحد عرفتھ الثقافة اإلسالمیة التحدیات تحدیات الثقاف

وكان الخطر من الغزو الفكري . الغزو المسلح، والغزو الفكري: على وجھ العموم وقد أتخذ ھذا الغزو شكلین

میة، وأنھا كانت نتیجة الصراع في طبیعة الثقافة الغربیة واختالفھا في معظم مبادئھا عن الثقافة اإلسال: كامنا أوال

وقد تبنت فصل الدین عن الدولة في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة وتغلغلت روح اإللحاد . بین العلم ورجال الدین

ن الخطر ثانیا في تبني الحضارة ویكم. في علومھا وآدابھا وفلسفتھاوالتحلل عن قیود الدین في أسلوب المفكرین و

التعلیمیة والثقافیة التي تبث ثقافتھا وتعمل في الوقت نفسھ على إظھار اإلسالم بما لیس ھو الغربیة للمؤسسات 

وقد عمد المستشرقون في دراساتھم إلى إضعاف مثل اإلسالم وقیمة العلیا . على الحقیقة وطمس معالمھ الصحیحة

یاء حضارات ما قبل اإلسالم، من جانب، وإثبات تفوق المثل الغربیة وعظمتھا من جانب آخر، وعملوا على إح

الحضارة الفرعونیة ولغتھا في مصر، والحضارة اآلشوریة ولغتھا في العراق، والبربریة في أفریقیا الشمالیة، 

.والفینیقیة في سواحل فلسطین وسوریا ولبنان

األخرىو نظرتھ للدیانات اإلسالم3- 2-2

موقف اإلسالم من أھل الكتاب١-٣-٢-٢

:یھود و المسیحیین نظرة خاصة و یظھر اھتماما متزاید اتجاھھماتجاه الماإلسالینظر 

حین نرى في القرآن،في أصل الدیانة والرسالة، وال عجب المسلمینفھم أتباع دین سماوي ، یشتركون مع 

یحرص اإلسالم و ضمن تاریخھ الطویل في تعاملھ مع . حدیثًا متكررًا عن أنبیائھم ورسلھم، وتاریخ شعوبھم

ھم حریة االعتقاد و الدین ، مھما كانت تصوراتھم و آرائھم ، و إننا ندرك ذلك من طبیعة، أن یوفر لأھل الكتاب
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بسم : "" قائًالمصرإلى أھل عمرو بن العاصالمعاھدات التي وفرھا اإلسالم لھم ، من ذلك الوثیقة التي كتبھا 

ھذا ما أعطى عمرو بن العاص أھل مصر من األمان على أنفسھم و ملتھم و أموالھم و : اهللا الرحمن الرحیم

، و إلقامة )٩٨ص/٧ابن كثیر(رِّھم و بحرھم ال یدخل علیھم شيء في ذلك وال ینقص كنائسھم و ُصُلبھم و َب

ل ، فقد شرع اهللا اإلسالم من األحكام ما ُیقرب العالقة بینھ و بینھم ، فأباح أكأھل الكتابو المسلمینالعالقة بین 

طعامھم ، و الزواج منھم ، وفي ذلك دعوة لتقویة الروابط ، و تمتین ألواصر المودة ما یكفل دوامھا و بقائھا، 

و أنبیائھممعتقدھم ، و ما جاء بھ بالتي ھي أحسن ، فیذكرھم بأصل أھل الكتابیحرص اإلسالم على مجادلة 

رسلھم ، فإذا لم یوظف المسلم نفسھ على مجادلتھم بالتي ھي أحسن علیھ أن یمتنع عن ذلك ، وال یرید اإلسالم 

(ar.wikipedia.org).وحده و عدم اإلشراك بھاهللامنھم إال عبادة 

األخرىموقف اإلسالم من المعتقدات ٢-٣-٢-٢

و اإللحاد،و المعتقدات القائمة على الشرك،و المعتقدات القائمة على كالمجوسیة،األخرى،أما المعتقدات 

إلسالم إضافة إلى القواعد العامة في التعامل غیرھا من المعتقدات التي ھي من ُصنع اإلنسان و تصوره فیقرر ا

:اآلتیةالمبادئمعھم 

التأكید على المبدأ العام في عدم وجود اإلكراه ، و التركیز على الُحجة و البیان في توضیح الحق ، و الدعوة 

ھذه المعتقدات أھلى إلى اهللا تعالى باُلحجة و الموعظة الحسنة، و أمام موقف اإلسالم من معتقداتھم َوَجب عل

احترام قانون اإلسالم و عدم القیام بما یتنافى مع تعالیم اإلسالم و أحكامھ، ال یبیح اإلسالم الزواج من نساء من 

الكتاب ، في المعاملة بأھللیس لھم دین أصلھ سماوي ، وال ُیحل أكل طعامھم، یلحقون في بعض األحكام العملیة 

المجوسحین أخذ الجزیة من عمر بن الخطابمنھم ، كما فعل الجزیةاطنة و أخذ من حیث إعطائھم حقوق المو

(ar.wikipedia.org).ملحقًا إیاھم بأھل الكتاب
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الثقافیةاألبنیة٣-٢

.الثقافیة و مراحل تطورھااألبنیةمفھوم ١-٣-٢

مع العلم االجتماعي و الفنون ،و ما اإلنسانالذي یتفاعل فیھ األساسيالثقافیة ھي الفراغ المعماري ألبنیةا

بصورتھ اإلنسانيیكون لھا القدرة على التحول ، الن النشاط أندینامیكیة  و یجب أنھایمیز ھدا النوع من االبنیة 

.فاعل مع تغیر الظرفالنظریة یخضع لتغیر الظروف و بذلك یختلف شكل الت

الخدماتمنالسكانالحتیاجاتتستجیبأنھوفضاءوتصمیمتخطیطكفعالیةمنھااألساسيفالھدف

فیجب أن تتضمن المرونة في تصمیم من حیث المساحات الداخلیة والخارجیة والعناصر ألجل التصدي .الثقافیة

.مینللمستخدالفوریة والمستقبلیةبفعالیة لالحتیاجات 

لمثلالتصمیمعملیةفيكبیرةبصورةاثرالتكنولوجيالصعیدعلىالحاصلالتطورأنھنابالذكرالجدیرو

ھذه الفعالیات ،فظھور االنترنت و التعلم عن بعد و  الخدمات االلكترونیة  فرض فراغات جدیدة على المصمم و 

مثل ھذه الخدمات الجدیدة لیبقى مبناه عصریا و متماشیا مع أفسحت المجال أمامھ للتفكیر بما یمكن أن تتطور لھ 

.الزمن مھما تغیر

سكانھاعقلیاتولمستواھاالناطقةالصورةومدنھاأیقوناتتعتبرالفراغاتھذهأنذلكمناألھمو

لمنتدیات ھي فالمسارح و المراكز الثقافیة و المتاحف و دور العرض و قاعات االحتفاالت و المؤتمرات و ا

.الجزء الحیوي الرئیسي للتفاعل بین السائح و المواطن

والصوتیات،والمالعب،والمسارحالموسیقىمثلفعالیاتمنفیھالمامدروسةمعاییرتراعىأنیجبو

. ینخطوط الرؤیة والجلوس والتصمیم یلعب دورا رئیسیا في خلق عالقة حمیمة بین الجمھور والفنانواإلضاءة،

أنو یجب . ومخارج تسھم أیضا في تجربة إیجابیة للزائر. سھولة الوصول إلى الفعالیات والمتاجر والمطاعم

یكون التصمیم متكامل یأخذ في االعتبار حیویة ما وراء الكوالیس من مجاالت مثل غرف خلع المالبس ومشھد 

. را رئیسیا في تجدید المناطق الحضریةوالفنون المرئیة وفنون األداء مراكز تلعب دو. وحلقات العمل

الثقافیة و تلون صور المباني الثقافیة بحسب األبنیةسنتناول في السطور القادمة عن التطور الذي حصل في 

.الحقبة المسیطرة
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شكلالفرعونيالمعبدكان،فقدأخرىمسمیاتأیطارتحتولوالثقافةالزمتھقدانھالبداإلنسانأنحیث

الفراغات المحتویة للنشاط الثقافي في ذلك العصر و طریقة البناء المتبعة نقلت الفكر السائد و بالتالي أشكالمن 

.الثقافة السائدة في ذلك العصر

باكورةاحتوتالتيالرئیسیةالفراغاتكانتالمسجدأوالكنیسأوالكنیسةأوالمعبدأنھنامنونستنتج

.مھما اختلفت دیانتھ و توجھھنسانلإلالنشاط الفكري 

و ال بد أن عملیة التخصص جاءت ولیدة توجھ نحو الرأسمالیة أو العلمانیة و اعتبار الدین جسم منفصل عن 

على شكل اإلغریقیةظھر ھذا التخصص في حضارات مثل الحضارة أخرىومن جھة .الدولة ولیس منھاج حیاه

ففتحت الدیمقراطیة المجال أمام المواطنین إلبداء . الدیمقراطیةظھور فكرة حیث تمیز ھذا العصر ب.االغورا 

الرأي ومناقشة قضایا الشأن العام، وكانت ساحة االغورا أو ما یقابل دار الندوة، الفضاء الذي یلتقي فیھ المثقفون 

التصورات حول العالم (. من كل المشارب والتیارات الفكریة للمشاركة في الجدال وتبادل األفكار والنظریات

.) باجوحمید، القدیمةوالمعتقداتالدیاناتفيواإلنسان

تكشفھالذيالفنيالحسھذاعمقعنتعّبرأناإلغریقيالفنورائھامنواإلغریقیةالمیتولوجیااستطاعت

ن تحضر لوال تشجیع حكامكان لھا ألنا مخلفات اإلغریق من مالحم و نحت و آثار فكریة و فلسفیة متنوعة ما 

الساحة حیث یجتمع المتحاورون فتكون مقارعة الحجة بالحجة » األغورا « المدن على سیاسة الحوار فكانت 

كذلك كان األمر و كذلك كانت الدولة المدینة كما عاشھا الیونان و كما رسمھا عقل الفالسفة باب سلطة الدولة 

ي فكان القول العلن فتطور اإلبداع و تعالت أصواتھ في فضاءات تحتفل الفكرة على الوجود السیاسي و األخالق

)www.doroob.com،حاتم النقاطي،اإلبداعفي جدلیة الدولة و .(بإنسانھ

مشكلمعّمدبرواقالجانبینمنمحاطةوھياللتشیوجادةاالغورایسبقأنكورینتمدینةفيوصفتوكما

ة رؤوسھا بتیجان األعمدة الكورینتیة التقلیدیة، في نھایة اللتشیو ثم رواق بثالث من مئات من األعمدة المزخرف

.االغورا ، وھي الساحة العامة في المدینةیقود مباشرة إلىأقواس

الغوغاءعنالسطحيللترفیھكونھاعنتعدتووظیفتھاالرومانواإلغریقعندالمسارحانتشرتوكما

أومقروء أولون سواء فن مرئي بأيتقدیم الثقافة إليحاكمة تسمي الشعب بل تعدى دورھا كما كانت الطبقة ال
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.مسموع

الفكریةاالنتاجاتعرضوالثقافاتلتبادلالرئیسيالنشاطالجاھليالعصرفيالعرباألسواقكانتوكما

.مثل سوق عكاظ و ذي المجاز 

األموركسائرمجموعمنبعضالثقافةأصبحتوبالكلالجزءارتبطالماإلسظھوربعدأننذكرأنبدوال

یتم اإلسالمیةفكاد الثقافة .الحیاة أموربدوره كمنھاج حیاة مترابط شامل لكل اإلسالمحیث تمیز اإلسالمفي 

.معة فیما بعدتداولھا في المسجد و الشارع و البیت و الكتاتیب والمكتبة و في قصر الخلیفة و المدرسة و الجا

:الثقافیةاألبنیةأنواع2- 2-3

بأنواعھاالعبادةدور

المتاحف و المعارض 

المسارح

المكتبات

المدارس و الجامعات

المراكز الثقافیة 

دور األوبرا 

قاعات المؤتمرات و االحتفاالت

المنتدیات
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التصمیمیة للمجمعات الثقافیةاألسسالمعاییر و -الفصل الثالث

الحاالت سواء یع الفئات وعي الرواد للمجمع من جمتراالثقافي ال بد أن ة تصمیم المجمعإن عملی

األطفالأوسواء الشباب األعمارإلى مراعاة مختلف، باإلضافةذوي االحتیاجات الخاصةأوین العادیاألشخاص

.فكان البد أن تكون المعاییر التصمیمیة منسجمة مع ذلك. كبار السنأو

-:وھيباإلضافة إلى المنتزهأربع كتل معماریة رئیسیةیضمالمجمعفانمن جھة أخرى 

.لذلك كان البد علینا من التطرق للمعاییر التصمیمیة الخاصة بكل واحدة منھا على حدا

:سس التصمیمیة للمركز الثقافيواألالمعاییر ١- ٣

: وھيبكل منھا  التطرق للمعاییر الخاصة یات رئیسیة البد من تضم كذلك كتلة المركز الثقافي عدة فعال

كتلة المركز الثقافي

كتلة المسجد

كتلة المكتبة

كتلة المنتدى والمقھى الثقافي

المنتزه

قاعة المؤتمرات

قاعات المحاضرات والقاعات الدراسیة

المسرح وقاعة عرض سینمائي

المعارض

المتاحف
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:المعاییر التصمیمیة لقاعات المؤتمرات١-١-٣

):A Conference room/hall(قاعة المؤتمرات

أیضالنشاطات المفردة مثل الغرف التابعة لقطاع اإلعمال والمؤتمرات وھي اتصنف بأنھا الغرف التي تخدم

وفي بعض ،بما في ذلك المستشفیاتاألخرىكز وفي عدد من المؤسسات االوجود في الفنادق وفي المرةشائع

و قاعات )arenas(األحیان تصنف بعض الغرف على أنھا قاعات مؤتمرات كبرى مثل الصاالت الكبرى

ومن . ألغراض أمنیةغرف ال نوافذ لھااتلمؤتمراوقد تكون قاعة)Concert hall(االت الموسیقیةاالحتف

Pentagon(األمریكياألمثلة على ھذه الغرفة في وزارة الدفاع .( Tank )والتي تعرف ب)

، )over head project(الخاص فیھا مثل شاشات العرضاألثاثمنھا أمورھا االھتمام بعدة یم فویت

وقد یتراوح أعداد .واإلضاءة الخاصة بھا، باإلضافة إلعطاء نظام الصوت فیھا عنایة خاصة) stage(المنصة

.عداد قلیلة إلى أكثر من ألف شخص حسب الفعالیةأالحضور فیھا من 

قاعة مؤتمرات بتكنولوجیا عالیة) ٢-٣( صورةقاعة مؤتمرات صغیرة) ١- ٣(صورة

)http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gehry.jpg:( المرجع
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):CONFERENCE SUITE LAYOUTS(المؤتمراتقاعاتنماذج مخطط ) ٣- ٣(

)http://www.brecklandlodge.co.uk/rooms.htm:( المرجع

قاعة ( مخطط لقاعة مؤتمرات نموذجیة) ←(تظھر الصورة 

ونالحظ منھا أنھا تقع ضمن ) لحممؤتمرات مركز السالم في بیت 

قسم اإلدارة حیث المكاتب اإلداریة ، تتصل بشكل مباشر مع مكتب 

، مع مالحظة وجود مخرج للقاعة على تراس )VIP(للشخصیات المھمة 

مقعد ١٨وتتسع لي ) م٥.١٠X٨.١٠(خارجي، أما بالنسبة لمساحتھا فھي  

) Boardroom style(وتتخذ شكل 

:لمعاییر التصمیمیة لقاعات المحاضرات والقاعات الدراسیةا٢-١-٣

:)lecture hall(قاعة المحاضرات

إلقاء المحاضرات عادة تكون تابعة ي غرفة كبیرة تستخدم ف

للجامعات أو المدارس وبعكس قاعات التدریس العادیة التي تتسع

من واحد إلى أربع عشر فان قاعات المحاضرات قد تصل

قاعة محاضرات تابعة لجامعة باریس) ٥- ٣(صورة

)www.transitionsabroad.com:(المرجع

مخطط قاعة مؤتمرات نموذجیة) ٤- ٣(صورة
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رؤیة تكون أرضیتھا بتدرج یتیح لألشخاص سعتھا إلى المئات

.ضربصریة واضحة للمحا

دة بمعدات سمعیة وبصري بتكنولوجیا عالیة لتتیح التلقي للكثافة العالیة قاعات المحاضرات الحدیثة تكون مزو

)www.wikipedia.org:(المرجع(.مثل المیكروفون وشاشات العرضللمتلقین فیھا

من طرف جدار العمق فیھ، ومن القسم العلوي فیھ عند مستوىاألشخاصیصمم المدرج بحیث یكون دخول 

فیتم عادة من دخول المحاضرأمامن الوسط ، إلیھنھ كبیرًا، فمن الممكن الدخول وفي حالة كواألخیر، الصف 

وضعیة المداخل في معظم قرب المنبر وبشكل مباشر من المكتب الخاص بھ ، أو عبر قاعة االجتماعات الملحقة، 

یكون في القاعات الصغیرة أما بالنسبة لعرض الممرات فھي.األحیان تتطلب أبعادا وأشكاال خاصة للصاالت

سم أما إذا كانت المدرجات٨٥-٧٥سم أما ممر عمق القاعة فیكون من ١٠٠-٨٥الممر المتوسط المركزي من 

،أما بالنسبة للمسافة بین أكثر عمقا فیجب أن یزداد عرض الممرات قلیال ویمكن أن یضیق الممر باتجاه المنبر

تكون المقاعد على اغلب األحیان من قضبان فوالذیة مع وسط ظھر من م ، و٣-٢.٥صف المقاعد األول واللوح 

، أو بمقاعد متأرجحة موضوعة " سم٥٥" الخشب، كما ویجب إحداث ممر بین كل نسق من المقاعد بعرض 

.بطریقة أن كل واحد یمكنھ الخروج دون إزعاج لزمالئھ المجاورین

.سم٧٠x٨٥.)...................وضعیة جیدة(مساحة لكل طالب

.لكل طالب بما فیھ الحركات في المدرجات\. سم٥٥x٧٥≥٦٠x٨٠...............................اعتیادیا

قاعة محاضرات ) ٦-٣(صورة
)www.imbc.gr:(المرجع
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.²م0.65-0.8) ..................................وضعیة عادیة(مدرج صغیر 

الفوارق في حالةفيمن اجل الكبیرة، وخاصة، وأكثرم من اجل المدرجات الصغیرة٣.٥≥ارتفاع الطوابق

.الطبقات الشدیدة االنحدار

بعدا عن النافذة فياألكثروغاز، كاناإلضاءةتكون شدة أنفیجب جانبي،كان ضوء النھار یدخل بشكل إذا

.٢٥ْ≥صف المقاعد المرتفعة بزاویة

استخدمت وإذارباء ،طاولة ثابتة مع ماء جاري، وغاز ،وكھإلىویحتوي مكان المحاضر حسب الحاجات 

.صف من المستمعینأولأمامإلىمتحركة ،فیجب إحداث طاقم من مآخذ التیار وقواطع التیار طاولة

واألفضلالسبورات مختلفة، وأبعادصف من المقاعد ،أولسم فوق ارض ٦٠-٢٠األمامیةارتفاع المنصة 

د من مجاري فوالذیة ومزودة بثقل معادل،وبسالسل على ھو استخدام الكبیرة منھا وذات الشكل المنزلق على مقاو

).٢٣٢عناصر التصمیم واإلنشاء المعماري،نیوفرت،ص: المرجع .( ملفاف

وضعیة اعتیادیة لمدرج)٧-٣(  صورة
)فریق العمل بالرجوع إلى عناصر التصمیم واإلنشاء المعماري:المرجع (
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:قاعات العرض السینمائيوالمعاییر التصمیمیة للمسارح٣-١-٣

- :المسرح١-٣-١-٣

ضوھو المنشئ الذي یعرض فیھ األعمال المسرحیة أو عرو

أداء أخرى مثل الحفالت الموسیقیة ویتبعھ خدمات أخرى تنظم

.وتزودھم بما یحتاجونھ للقیام بأنواع األداء المختلفةفضاء المسرح مع الجمھور والمؤدین

وقدھناك عدة أنواع من المسارح حسب أنواع األداء المعروض فیھا ویمكن بناؤھا ألنواع معینة من اإلنتاج

).www.wikipedia.org:المرجع.(الھواء الطلق أو داخليرح في یكون المس

:للمسارحالمعاییر التصمیمیة

العروض، وبالتالي حجم خشبة المسرح، یتوقف تصمیم المسارح على السعة المطلوبة للجمھور، ونوعیة

.تفرجوالموالعالقة المطلوبة بین الممثل

، حیث تكون سم١٤٤إلى سم٨٦بین خلف الكرسي لخلف الكرسي من یجب أن تكون المسافة:كراسي المسرح

.للمتفرج بحیث ال یقف لتمریر متفرج آخر في نفس صف مقاعد المسرحالمسافة األخیرة مناسبة

غرض رؤیة خشبة كرسي، ل١٤الواحد یكون أكبر عدد ممكن من الكراسي في الصف:ممرات صالة المسرح

الطریقة، كما ویفضل الممر اإلشعاعي المستقیم عن المسرح بطریقة وضع الممرات اإلشعاعیة حیث تفضل ھذه

العمودیة على خشبة المسرح غیر مفضلة ألن المتفرجین الذین یمرون في الممر اإلشعاعي المقوس، والممرات

.مقعده في صالة المسرحمجال الرؤیة للمتفرج الذي یجلس علىالممرات یقطعون

،أما إذام١.٥وفي المستویات األخرى یكون العرض م> 2الممرات عند مستوى المسرحویجب أن یكون عرض

.٢م٥٠لكلسم١٥فإنھ یجب زیادة عرض الممرات بمقدار٢م٣٥٠كانت مساحة المسرح أكثر من 

باریس/مسرح داخلي)٨-٣(  صورة 
)www.wikipedia.org:المرجع(
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وإال یحدث تشویھ في الصورة، كما وتعتبر ٦٠ْخطوط الرؤیة بمقدارتكون أكبر زاویة أفقیة في:خطوط الرؤیة

.رأسیة مساعدة على قدرة تمییز الممثل على خشبة المسرحْ أكبر زاویة٣٣زاویة

لكل مقعد، وال یدخل في ذلك ٣م5.6إلى٣م٤.٢صالة المسرح تحتاج إلى حجم من :الحجم الصافي للمسرح

.خشبة المسرح

أما ارتفاعھا .للموسیقىم ١٥-١٢للدراما، ومنم ١٢- ٩حة منیكون عرض الفت:وارتفاع فتحة المسرحعرض

.للموسیقىم ٩-٦للدراما، ومنم٦-٤.٥فیكون من

.ارتفاع أرضیة البلكون عن أرضیة المسرحضعفتحت البلكون عن یجب أال تزید المسافة

الماصة للصوت،یجب االنتباه إلى تغطیة األرضیة بالسجاد، حیث یعتبر من أفضل الموادعند تصمیم المسارح

.كذلك یؤدي إلى التخلص من ضجیج الحضور عند حركتھم داخل المسرح

م ٣مستقیم یتجھ من نقطة واقعة على ارتفاع یجب أن یقع السقف في المحور الطولي للمسرح، وفوق خط:السقف

خشبة عرض فتحة>على جدار المسرح بعدھا عن األرضیةفوق أرضیة أعلى مكان في الصالة، إلى نقطة

.المسرح

، أما في المسارح التي ال یتجاوز م>1.5توضع في كل جانب من جوانب المسرح، ویكون عرضھا:األدراج

، م>1.1فیمكن أن ینخفض عرض الممرات إلى٢م٢٥٠تتجاوزشخص وبمساحة ال٨٠٠الحضور فیھا عن 

.شخص١٠٠عرض لكل م١ویخصص 

من مساحة المسرح بحد أدنى، وعند مستوى المسرح ٢م100كلم ل١یكون عرض األبواب بمقدار :األبواب

.م1.5<ولكنم عرض،1.25>یوضع بابان

.مالئمة لعدد الحضور الستیعابھمیجب أن یخرج الجمھور من المسرح إلى صالة تفریغ تكون مساحتھا

لضوء مباشرة من الخارج على قاعة المسرح حتى ال یدخل اكما وال یجب فتح األبواب الخارجیة للمسرح مباشرة
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.فیجب وجود منطقة أو ممرات انتقالیة بین داخل وخارج المسرحویحدث اإلبھار للعین، وعلى ذلك

للصوت ومكسوة بمواد مشتتة أو ماصة تكون جدران المسرح مصمتة تماما، ومحشوة بمواد عازلة:الجدران

.وتشویش للصوت المصدرصدى للصوت حتى ال ینعكس الصوت ویشكل مصدر جدید ویحدث

شخص، مع/ دقیقة / ٣م٠.٨٥قانون المباني تھویة صالة المسرح بمقدار ھواء متدفق یتطلب:تھویة المسرح

الھواء من السقف منھ ھواء خارجي جدید، وفي عملیة التھویة داخل المسرح یكون مدخل% ٥٠االحتفاظ بقدر 

مقاعد المتفرجین، ویستعمل فلتر فحمي أو الھواء فیكون من تحتوالحوائط الجانبیة وتحت البلكون، أما مخرج 

.والدخان في المسرحالمحلل الكھربائي عادة إلزالة الروائح

:خشبة المسرحالخدمة المسرحیة خلف

:المسرحیة خلف المسرحأقل مساحات للخدمة

، ٢م٩: شخص، حجرة الماكیاج/٢م١.٥: أزیاء المسرح، حجرة٢م٢.٧: ، كشك الحارس٢م٤.٥: صالة التوزیع

ممثلین لیس ٦ودش واحد لكل ممثل لھ حجرة خاصة، ودش واحد لكل أشخاص٦دورة واحدة لكل : الحمامات

م كما یستعمل منحدر بدال من ١.٥أقل عرض : ، الممر٢م٢٧: النباتات الخضراءلھم حجرات خاصة، حجرة

دكان ،٢م٩: ، حجرة تغییر المالبس٢م٤.٥: خشبة المسرححالة فرق المستوى، مكان االنتظار على الساللم في

أقل ارتفاع م،٢.٦أقل عرض لھ باب التحمیل: مناظر المشاھد الخلفیة، فراغ٢م٩: ، اإلدارة٢م١٣.٥: المنوعات

.٢م٩م ، مكان تصلیح المناظر أقل مساحة لھ ٦واالرتفاع ٢م١٨فراغ استالم المناظر أقل مساحة لھ م،٣.٦

:لدخول المسرحالممھدةالفراغات

وكذلك مخرج واحد لھا ألقل متطلب مقعد،لكل ٢م٠.٩٢٩مساحة قدرھا تتطلب: صالة مدخل المسرح
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كما یتطلب قانون المباني األمریكي أبواب الصالة أن تكون مطلة على الشارعالمباني،مسموح بھ في قانون

.شخص٣٠٠م لكل ١.٥مباشرة على أساس أن یكون أقل عرض للباب 

المدخل والموزع لغرفة حفظ المالبس وھي المساحة التي تستعمل لتوزیع جمھور المسرح، وتعتبر:الردھة

.لكل مقعد في المسرح٢م٠.١٣وصالة الجلوس في المسرح، وتتطلب أقل مساحة 

مقعد في١٢٥٠لكل المكتب عن حركة المرور الرئیسیة للجمھور، ویتطلب شباكیجب فصل:مكتب بیع التذاكر

.المسرح

أن تكون الدورات والتلیفونات قریبة من مدخلھا، وتتطلب یلحق بھا مكان للمشروبات ویفضل:صالة الجلوس

.للمسرحلكل مقعد٢م٠.٧٥مساحة بمقدار 

وحجرة للماكیاج للسیدات من الجمھور ، وتكون الحمامات یلحق بحجرات الجلوس حجرة للمدخنین:الحمامات

٥مقعد ، والحمامات للسیدات ، بعدد ١٠٠٠مرحاض لكل ٢أحواض و ٣ومباول على األقل٥للرجال بعدد 

.مقعد١٠٠٠أحواض لكل ٥ومرحاض على األقل

.سم٢٦.٥سم وأقل عرض للنائمة 18.5یجب أن تكون درجات الساللم بأقصى ارتفاع للقائمة:الساللم

)www.almuhands.org:المرجع( 

:ما یجب التركیز علیھ عند تصمیم المسرح ھوأھممنإن

یجب أن یكون خط النظر متماثال في كافة األمكنة في الصالة ویؤمن بشكل جید : منحنى النظرخط النظر و

باریس/مسرح داخلي)٩-٣( صورة 
3marah.com:المرجع( www.(
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)٣٤٦عناصر التصمیم واإلنشاء المعماري،نیوفرت،ص :المرجع(.بترتیب وتنسیق المقاعد

عالقات المباشرة التالیةویتم تحدید منحنى النظر جبریا حسب ال

.....التي تعطینا ترتیب مختلف االرتفاعات في الصالة

:االرتفاع فوق مستوى المسرح

:میل منحنیات النظر

:خط النظر

:حیث

٣
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:ئيالسینماقاعات العرض٢-٣- ١-

صمم لیلبي حاجة وظیفیةعاديفراغكأي السینما باھتمام خاص في تصمیمھا فھي لیستقاعاتتحظى

درجات اإلحساس في شعور اإلنسان، فمن خاللھا یقدم الفكر الراقي معینة، بل ھي أنشئت للتعامل مع أسمى

.األوبرا وغیرھامثل المسارح والمتاحف ودور والفن الرفیع، مثلھا

:السینماحقیق نقطتین ھامتین عند تصمیم توبشكل عام یجب

.وتوفیر أماكن االنتظارإلیھالزائر من حیث سھولة الوصول لمن الراحة بالنسبةتحقیق أقصى قدر 

.الراحة بالنسبة للمشاھد من حیث الرؤیا المناسبة للشاشة والصوت الواضحتحقیق أقصى قدر من

:التصمیمیةومعاییرھائيالسینماقاعات العرضمكونات 

تجذب الفرد، فھي عبارة عن منطقة انتقالیة بین ما ھو المداخل واضحة وظاھرة وأنیجب أن تكون:المدخل

ویمكن أن یكون المدخل اإلحساس بالروعة والجمال، كمايما ھو داخلھ، ومن المطلوب أن یعطالمبنى وخارج

والخروج من الصالة، ویفضل أن تفتح مدخل ومخرج لمنع االزدحام في حالة انتھاء الفیلممنھناك أكثر 

ویوضع في . وأن تكون مرئیة من كافة الجمھور والزائرینسیة نحو الخارج وعلى الطریق العام،المخارج الرئی

لبیع التذاكر الذي یجب أن یكون واضح للجمیع، ویمكن كذلك وضعھ في مكان أي زاویة نم زوایا المدخل مكان

.ویجب أن یكون ھناك أكثر من مخرج للطوارئكما. مركزي

الفیلم، ویجب أال تحتوي ھذه ة واسعة یتم فیھا تجمع الزائرین استعدادا للدخول لمشاھدةوھي ساح:المدخلصالة

ویجب أن تعطي صالة المدخل مساحة . وتجمعھمالصالة على مقاعد أو طاوالت حتى ال تعیق حركة الزائرین

.الجماھیر تجتمع في ھذه الصالة٦/١أن لكل شخص، مع األخذ بعین االعتبار٢م٠.٤٥

مقاعد وھو المكان الذي یتم فیھ عرض الفیلم ومشاھدتھ، حیث تحتوي الصالة على:)العرضمكان(صالة ال

الصالة على حسب عدالجلوس والشاشة والبلكون التي یتم الوصول إلیھا عن طریق درج، وتختلف حجم
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.األمكنة

:ومن المعاییر العامة لتصمیم الصالة

ا بمجال الرؤیا والتي تكون أوسع من المسرح وعادة ما یكون على شكلالمسقط محكومأن یكون شكل

والمقاعد الخلفیة أو مستطیل أو مربع، ولكن الوضع األمثل للشكل ھو تقلیل المسافة بین مصدر الصوتمروحة

.ظربالقدر الذي یتناسب مع خطوط النعن طریق اختیار الشكل المربع للمسقط وتفضیلھ على النسب المستطیلة

إضافة إلى استعمال الشرفات یقلل المسافة إلى المقاعد األخیرة، الترتیب االقتصادي للمقاعد والممرات البینیة

.الصوتیة التي قد تتكون أسفل الشرفاتولكن یجب تجنب الظالل

ة المشاھدین، شاشة العرض وأبعد مقعد، وذلك ھو ما یفضلھ غالبیعمل البلكون یھدف إلى تقلیل المسافة بین

إلى یسمح إال ببلكون واحد فقط، ولكن یستثنى من ذلك المسارح النظامیة التي یتم تحویلھاوفي صاالت السینما ال

من الممر، ویستتبع من ذلك أن صفوف>10البلكونم وعمق 2.3>سینما، ویكون االرتفاع الحر تحت البلكون

.كلیاخل واألدراج واضحة تكون المدا

اإلمكان وفقا لحالة كل قاعة، انحدار أرضیة صالة السینما حیث یفضل عمل أماكن الجلوس بشكل مائل قدر

.لتوفیر خطوط رؤیة واضحة لكل فرد من الجمھوركما ویكون ھذا االنحدار أقل منھ في حالة المسارح

ان، وھناك بعض الجھود الضلع السفلي للشاشة مرئي من كل مكیجب رفع صفوف المقاعد بحیث یصبح

بعینین استعمال األفالم بثالثة أبعاد، حیث أن الصورة المجسمة تحول إعادة تكوین الرؤیةالجدیدة التي قادت إلى

مأخوذتین من نقاط نظر بدون نظارة ومستقطبة بحیث یسقط على الشاشة وبآن واحد صورتین لنفس العنصر

.عینحدة منھما بكلمختلفة، حیث أن المشاھد ال یرى إال وا

وتكون الشاشة لھا ثقوب حتى تسمح لتوصیل الصوت یجب أن تناسب مقاسات الصالة،:مقاسات الشاشة
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٥تكون في منتصفھا تقریبا، وعمق الفراغ الموجود خلف الشاشة یساوي من المكبرات الموجودة خلفھا والتي

بالستیكیة وتصنع الشاشة من مادة. من مواد ماصة للصوتالمكبر، كما ویجب عمل أسطح الفراغأقدام لیسمع

التحدیب، ویجب مراعاة الرؤیة وتكون مدھونة حتى تزید من انعكاسات الصوت ویكون شكلھا عدسي مزدوج

وذلك عن طریق موقع الشاشة واالنحدار في الصالة الجیدة للشاشة من أي نقطة وتقلیل التقاطعات في الرؤیة

.دوتوزیع المقاع

الصف األول من المقاعد قریبا جدا من الشاشة بحیث یجب أن تكون الزاویة بالوضع األفقيیجب أال یكون

.٣٣ْمن قمة الصورة المسقطة إلى عین المشاھد في أول صف ال تتجاوز 

من١.٣عرض الصف األول مساویا لعرض الشاشة، وعرض آخر صف من المقاعد یساوي یجب أن یكون

.الشاشة، وأقصى مسافة بین الشاشة وآخر صف تساوي ضعف عرض الشاشةعرض

.م١، وتصل أحیانا إلى سم٨٥مسافة الممرات الموجودة بین الكراسي ال تقل عن یفضل أن تكون

مساحات ماصة للصوت، وكذلك یجب لتقلیل التردید یجب أن تكون الحوائط الجانبیة من مادة مشتتة للصوت وبھا

ویفضل عمل األرضیات من الموزاییك نظرا للكثافة .عمل الحائط الخلفي من مادة ماصة ومشتتة، وكذلك السقف

.المادة للصوتالعالیة وقلة الفراغات ومعالجة

األمامیة لذلك یجب تصمیم العواكس أو السقف م من أنھ یمكن رفع الصوت إلى أي مستوى لیصل إلى المقاعدأن* 

.المطلوبة متتابعة بالشكلككل لعمل تقوی

لتأمین التھویة العادي، أما من تحتوي الصالة على األقل على نافذتین أو بابین یفتحان على الوسط الخارجي

األبواب التي تفتح على الصالة أن تكون تفتح على الضروري وجود تھویة اصطناعیة، كما ویجب عند تصمیم

م إذا كان القسم الثابت ١.٥م، وممكن أن یقل العرض المسموح بھ إلى >2الخارج بحیث یكون العرض الكلي لھا

یجب أن یكون لالنفتاح نحو الداخل بسھولة، وفي حال وجود جھاز أوتوماتیكي تبقى األبواب مفتوحة والقابل
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.أمامھا أي عتبة ألنھا تفتح إلى الخارج

االعتبار عن تصمیم ط ومن الواجب أخذه فيیجب أن تحوي كل صالة سینما على غرفة اإلسقا:اإلسقاطغرف

:ھذه الغرفة ما یلي

.الفتحات الالزمة لإلسقاط والمراقبةال یوجد اتصال بین الغرفة والصالة إال* 

لالحتراق، وكذلك األبواب، وتفتح نحو الخارج وتنغلق من أن تكون األرضیة والجدران من مواد غیر قابلة*  

.تلقاء نفسھا

.ھذه الغرفة طبیعیا أو بواسطة منورأن تتم إنارة* 

سم ویجھز >65بواسطة درج خاص بحیث یكون عرض الدرجیجب أن یؤمن لھذه الغرفة مخرج مباشر أو* 

.1/1بدرابزین على كاملة ویكون المیل

وجود جھاز واحد م، ومساحة الغرفة في حالة 2.8>االرتفاعم،2>عرض وطول الغرفة:أبعاد الغرفة* 

.فوقوما٢م٦تساوي 

مفصولة عن غرفة اإلسقاط تحتوي الغرفة على جھاز اإلسقاط، وبجوارھا تكون غرفة المراقبة التي تكون*

.تھویة وبجوارھا غرفة التحكمبوجود باب، وتحتوي ھذه الغرفة على خزانة األفالم وجھاز

تفریغ سریع للصالة دون أي إعاقة تتخلل المعابر وصاالت یجب أن یسمح موقعھا ب:عناصر االتصال الرأسي

للذوبان بتأثیربین الدرج والصالة، ویحب أن تكون مرئیة لجمیع الزائرین، وتبنى من مواد غبر قابلةالبھو

-١.٢٥للحریق، ویتراوح عرضھا ما بین الحرارة وخاصة أدراج التفریغ، ویعمل الدرابزین من الخشب المقاوم

بھا إال نادرا ومن أجل استعماالت ثانویة فقط، ویكون ارتفاع أما بالنسبة لألدراج الحلزونیة فال یسمح. م٢.٥

16الدرجة سم في المكان>23سم، ویؤخذ عرض الدرجة في األدراج الحلزونیة الشكل>30سم وعرضھا>

.الضیق

سم، 35>ض، ویكون عرض المصراعبسھولة بواسطة مقبتتألف من قسم متحرك أو أكثر، وتنفتح:النوافذ
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النوافذ على الساحة الداخلیة بإطار معدني وتجھز بزجاج مسلح، ویمكن سم، وتحاط١.٢٥واالرتفاع یساوي 

.في الصالة التي تحتوي على صندوق المحاسبةتثبیت الشبابیك

وإنارة خاصة للنجاة ة،تشمل على إضاءة رئیسیة، وأخرى كافیة ألعمال التنظیف والصیان:اإلضاءةتجھیزات

اإلنارة الرئیسیة، وعند استخدام التیار العالي مرئیة كلیا وتكفي وحدھا إلنارة المخارج والمداخل وفي حالة تعطل

.، وال توضع تحت الصالة أو غرفة اإلسقاط٢م40-15البد من تأمین محوالت بمساحة من

)www.almuhands.org:المرجع( 

إسقاط قطري على شاشة مائلة،توضع مضخات : تفاصیل تقنیة لشروط الرؤیة)١٠-٣( صورة 
الصوت 

)٣٥٦ص/نیوفرت/عناصر التصمیم واإلنشاء المعماري:المرجع(

مركز ثقافي یجمع )١١-٣( صورة 
سینما،صالة بین ،مسارح،

. موسیقى،معرض ، متحف
عناصر التصمیم واإلنشاء :المرجع(

)٣٥٦ص/نیوفرت/المعماري
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:المعاییر التصمیمیة للمعارض٤-١-٣

:اختیار الموقع

:الموقع وھىفيرھا فھناك شروط عامة یستلزم توا

.إلیھالوصول سھولة-١

.المتوقع لتالفى التكدسوالجمھوراألجنحةتتناسب المساحة مع عدد أن-٢

.یصعب التحكم فیھاالتيالعناصر وتنوعھا مع تجنب طبیعة األرض-3

.یرى منھا الموقعالتيالمنطقة المحیطة بالمعرض والزوایا طبیعة-٤

.نوعیة المعرض-٥

:الوظیفیةدراسة العالقات 

وظیفیة سلیمةعالقاتالمختار بھدف تحقیق الموقعبرنامج معین على تصمیم المعرض ھو توزیع لعناصرإن

.فةمختلوظائفذات 

مناطقوالمواصالت ووالمبانيوالمسطحات الخضراء والمسطحات المائیةواألجنحةمثل المداخل والمخارج 

.النتظارا

:ینبغياألمثلالحل إلىالعالقاتلھذهل وللوصو

لمصلحة تستغلأنیمكن آثریھومناطق من وجود مزایا طبیعیةوالتأكدللموقع المتاحةانیاتاإلمكدراسة -١

.تصمیمال

.لكل منطقةالمنوطمع نوع الخدمة یتالءمالموقع بمافيویتم تقسیم المناطق -٢

.اختراق الحركةإلىتؤدى بحیث التوزیعھامنھا مع الكافيفیجب توفیر العدد المداخلاأم-٣

والمبانيرضاألعدة اعتبارات مثل طبیعة إلىالمعرض وتوزع تبعا فياألساسيالعنصريفھاألجنحةاأم-٤

الخضراء والبحیرات الطبیعیة والصناعیةوالمسطحات
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:المعارضيتصمیم كبانعلى رالتي تؤثالعوامل 

.رالجمھو-١

.طبیعة المعروضات-٢

الجمھور-١

ولذلك یجب التصمیم بناء على نوعیة الجمھور بھوخطوط السیر وامتدادهھ وحجمھعالجمھور طابدیحد

اكبر قدر ممكن منإلرضاءالمادة المعروضة فيالتنویع بولذلك یجوالمستوىالسن نتظر من حیثالم

ووقوفھم صفوف تكدس الناسإلىط السیر فسوء التصمیم یؤدى تصمیم المعرض ھو خطوفيماالجمھور واھم 

.لك یكون المعرض عامل طرد ولیس عامل جذبذوبمعروضاتالأمامطویلة 

ضاتومعرطبیعة ال-٢

كان المعرض مقدما لغرض فإذاض المعرثیر كبیرا علىأض وطبیعة الجھة العارضة ترلعملى موضوع ای

كبیر على شكل الجناح وحجمھ تأثیرأیضاوللجھة العارضة ،تجارى مثال وجب دراسة المعروضات وتنسیقھا

مبتكرة وذلك عكس المعارضإنشائیةوأفكارضخمة مبانيإقامةفيكبرى الدول یة تتنافسراقالمعارض العففي

.متنقالأومؤقتا أوالعرض سوا كان دائما بنوعیةطبیعة المعروضات تتأثر وكذلك ،الصغیرة

:كباني المعارضلالداخليعناصر التصمیم 

المسقط وخطوط السیر-١

الداخليالفراغ -٢

المسقط وخطوط السیر-١

یضلوا أنتوحید حركة الناس بطریقة تمكنھم من رؤیة المعرض بسھولة دون وھالمثاليھدف التصمیم إن
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المتوقعةعل الحركةتطرأقد التيالتغیرات يیراعأنم مالتعب ویجب على المصأویشعروا بالملل أوالطریق 

.لتالفى التجمع الناتج عن تباطؤ الناس وفضولھم 

:السروھناك نوعان من خطوط

محدد* 

ط سیر غیر محددخ* 

یرى كل شخص كل أنمعھالمعرض تقدیم موضوع متسلسل ویتحتم كان ھدفإذاویستعمل :خط السیر المحدد

:األتيعاة اویجب مريء ش

غیر المحتمل مع التنوع حرة لتجنب الشعور بالتنفیذأماكنمتر بتوفیر ١٠٠ة المحددة عن سافالمتزیدال أن-١

.يیطحالمحور المفي

.مكان واحدفيالطبیعة الواحدة عاة تجمیع المعروضات ذاتایجب مر-٢

.رللمروإعاقةما ھو معروض دون ویتأملالزائر لیقفعروضاتالمأمامكافيوجود مكان مراعاةیجب -٣

.یتوقفون لمشاھداتھا جمیعامنفصلة الن الناس الأماكنفيیجب وضع المعروضات الفنیة -٤

:حددالمحط السیر غیر

األجنحةبین االلتفافحیث ریةأما الیوماألج لھذا التسلسل مثل اتحتالالتيمعظم المعارض فيویتبع 

عدیدة فیكون علىأشكالھذا النوع ویأخذالتجول ان یترك للزائر فرصةبالمسقط الحر فيرھیظوالمختلفة

المشاھد أمامالمسارات تتشابھالأنویجب المربوطة بالممرات العرضصاالتشكل مجموعة متتابعة من 

فيیجب تالفى الممرات المستقیمة كذلكرؤیتھیجب لم یرى كل ماانھأوالطریق ضلانھیشعر حتى ال

.وتغییرإثارةحیث تقدم أفضلوتكون الممرات المتعرجة المسقط

:الداخليالفراغ -٢

والمعارض الفیھنشاطھیمارس الذيسط ویحتوى اإلنسانإال والواقعفيلیس معماريفراغ إن أي

ویتوقف نجاح المعرض على مدى یدخلھمنمؤكدة بین المعرض وبین عالقةتخرج عن ھذا التعریف فھناك 

:منھاأساسیةمطالبخاللحقھا من الدراسة وذلك منالعالقةھذهءاستیفا
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الوظیفة-١

واتصال اإلضاءةوطریقة وتوجیھ الحركة ناحیة المقیاس والشكل الحسیة منناإلنسامطالب فيتتمثل 

.وتأثیر الفراغات المختلفة علیھالفراغ فيوتصرفھلطبیعة نفسیة الزائر الفراغات مع دراسة

اإلنشاءالثبات وطرق -٢

فھناك لتنفیذھا إنشائیةلوسیلة حتاج نإال ولغیر العرضأوسواء للعرض داخليمعماريفراغ یمكن إیجادال

وفیھالحركة مبنى ینشى من عدة عوامل منھا شكلكل األساسي ألي الشإال أنوالمنشئ وثیقة بین الفراغعالقة

.حجم الفراغ المطلوب

المؤثرات الخارجیة-٣

لمجھود حتى یصل صممالمم یحتاج أما  الیوایة عصر المعارض كان من السھل إثارة دھشة الجمھورعند بد

:المشاھدین ھوانتباهیجذب ماأھمالجمھور ومن انتباهابتكار یجذبإلى

.المتحركالشيء-١

.نشاط البشرىلاالھتمام با-٢

.المختلفةواإلسقاطاتاألضواء-٣

.المختلفة للفراغاألشكال-٤

إحساسامشاھد لدینامیكیا یوفر لحجمھ ،أو شكلھبالعرض مھما كان كون الفراغ الخاصیجب أن ی

.الحركة بسالم دون مللفیھوالفضول وتتم باإلثارة

:اتجاھات تشكیال فراغ المعرض-٥

.كبیرالعرض في فراغ واحد-1-

.عضويغ افرفيالعرض -2-

متحف وطریقة العرض فیھ)١٢-٣(  صورة
).www.thepipingcentre.co.uk/museum:المرجع(
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)www.eng2all.com:المرجع(.الھواء الطلقفيالعرض -3-

:للمتاحفالمعاییر التصمیمیة٥-١-٣

دائمة من أجل خدمة مؤسسةالمتحف : المتحف

، مفتوحة للعامة، تقوم بدور جمع المعروضاتالمجتمع

، والقیام بعرض المعروضات بشكل مناسب، من أجل غرض الدراسة والبحث العلميوالُمحافظة علیھا، 

.ھناك عشرات اآلالف من المتاحف في جمیع أنحاء العالم. والُمتعة والتعلیم

قیمة علمیة، فنیة، أو ذات أھمیة تاریخیة وجعلھا متاحة للجمھور من خالل المتاحف تھتم بجمع أشیاء ذات

المعارض

.التي قد تكون دائمة أو مؤقتة

)www.wikipedia.org: المرجع(

:االعتبارات العامة للمخطط

،وعلى الجوانب تجھزالمدخلمنذ بدایةأجنحةوإنمامستمر ،.جیدةبدون 

.التوضیب،العرض أماكن

.جیدة إضاءةالمعروضات تحت إظھاریجب -

فوق٢٧ْانطالقا من العین أو٥٤ْلإلنسانزاویة الرؤیا الطبیعیة -

.سم٧٠م فوق مستوى النظر وحتى اخفض من ٤.٩=التعلیق، ارتفاعم١٠، تعطي لمسافة األفق-

.من الجدار²م٥-٣............المكان المخصص للوحة-

.األرضمن ²م١٠-٦.............المكان الضروري للمنحوتة-

.من الواجھة²م١أثریةقطعة نقدیة ٤٠٠المكان الضروري ل-

خط الرؤیةمتساويمیل 

ةالثابتاألرضیةمیل 

ةخط الرؤیمتساويمیل 

الثابتةاألرضیةمیل 

میل األرضیة الثابت

میل متساوي خط الرؤیة

).٤٢٦عناصر التصمیم واإلنشاء المعماري،نیوفرت،ص:المرجع(
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تظھر الصورة المجاورة مخططا لقاعة متحف نموذجیة

:األولم١٠.٧x١٧.٣(، مساحتھا)في مركز السالم بیت لحم (

داخلة للمتحف الدوائر على طریقة اإلضاءة الطبیعیة ال

.عن طریق زخارف الجدران المفرغة

المسجدكتلة معاییر تصمیم ٢-٣

:سنقوم بتناول معاییر تصمیم المسجد من خالل ستة محاور وھي

الموقع المناسب لبناء المسجداختیار: المحور األول 

وقع نظیفا وال تجاوره فضاءات تنتج عنھا أوساخ وغیره وذلك الن  المسجد ال بد أن یكون :الثانيیجب أن 

.جواره طیبا وطاھرا من ناحیة مادیة ومعنویة في آن واحد

.توجیھ المسجد: الثانيالمحور 

،حیث یجب أن أالھيییر التي یجب مراعاتھا عند تصمیم المسجد التوجیھ والذي جاء بتشریع :الثالثأإن من

.یولى وجھھ شطر المسجد الحرام

الصف األول:المحور الثالث

.المصلینیجب على المصمم أن یعطي أھمیة لعرض الصف ویجعلھ یستوعب اكبر عدد من 

.ةواألعمدالصواري:الرابعالمحور 

األعمدة، على المصمم أن یحاول قدر اإلمكان أن یقلل من عدد األعمدة والعناصر اإلنشائیة من عدد التقلیل

. التي تؤدي إلى قطع الصفوف وعدم انتظامھا الن في انتظام الصفوف وتسویتھا تمام الصالة

.الزخارف اإلسالمیةجمالیات: المحور الخامس 

الغة في زخرفة المساجد والمباھاة فیھا لتعارض ذلك مع أھم شعائر الصالة وھو على المصمم عدم المب

المظاھرالزخارف اإلسالمیةالصواري واألعمدةالصف األولتوجیھ المسجداختیار الموقع
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الخشوع فیھا،إضافة إلى أن ذلك ال یستقیم ووقار المسجد كون المعالجات المبالغ فیھا سواء أكانت زخارف أو 

.ألوان تثیر انتباه المصلي وتشغل بالھ

المطاھر:المحور السادس 

وخصوصا بیوت ویراعى عند تصمیم وبناء ھذه المطاھركماالمساجدھر على أبواباتخاذ المطاعلى المصمم 

.ھذا البابفيالواردة والنصوص العدیدةلألحادیثتكون مستقبلة أو مستدبرة للقبلة أالالخالء 

:تصمیم المتوضأ١-٢-٣

:و مكان الصالةالمتوضأعالقة لحاالت ل٣توجد 

من خارج المنطقة الطاھرة ،في ھذه الحالة یخلع المتوضأ حذاءه عند یكون الدخول لمكان الوضوءأن-١

.ثم یرتدي نعاال من المخصصة لغرض الوضوءحد المنطقة الطاھرة 

.نفس مدخل المصلىللمتوضأ منیكون الدخول أن-٢

جود ممر بین مدخل الوضوء و .الصالةن الوضوء من داخل المنطقة الطاھرة و:الخصوصیةیكون أن-٣

. مكان الصالة مدخل

الوضوءأماكننظرا لوجود الفصل بین الرجال و النساء في الصالة یجب فصل مداخل :مراعاة الخصوصیة-

.سمحت بذلك حالة الجو إذاوضوء الرجال في مكان مفتوح أماكنو كما یمكن جعل .لكل منھم قدر المستطاع

.لمكان الوضوء نفسھأوقبلیة للمسجد توسعات مستأيیمنع مكان الوضوء أالیجب -

تظھر العالقة بین المتوضأ ومكان الصالة)١٣-٣( صورة
).www.m3mare.com:المرجع(
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المتعلقة بھاال بد من اخذ حركة الریاح بعین االعتبار عند التصمیم لتالفي انتقال الرطوبة و الروائح الكریھة -

.مكان الصالةإلى

من الجھة الخلفیةإلىتؤدي المسارات الممتدة بین مدخل مكان الوضوء ومدخل مكان الصالة أنمن المفضل -

.مكان الصالة 

أيالوضوء دون لتأدیةكافیةالفاصلة بین الوحدات األفقیةتكون المسافة أنیجب :تصمیم وحدات الوضوء-

.سم٨٢ال تقل عن أيتداخل بین المستعملین 

)www.ecstudents.com:المرجع(

خطط لمسجد ملمجاورةا)١٤- ٣(نعرض في الصورة

والذي یضم .كل منھا، وأبعادیظھر الفعالیات وعالقاتھا

مع مالحظة أن الصفوف ) م٢٤x٢٥(قاعة الصالة

والذي ) م٤.٥x٦.٤(، متوضأاألولى خالیة من األعمدة

بشكل مع كل من قاعة الصالة والمراحیضیتصل

یضاف إلیھا مكتبة )م٦.٤x٣.٦(المراحیض،باشرم

وخدمات أخرى

صمیم المكتبةمعاییر ت٣-٣

الفراغات الرئیسیة للمكتبة.

:صالة القراءة الرئیسیة-١

وھي المنطقة الحیویة والھامة جدا من حیث الحركة والنشاط، ویحدد مساحتھا عدد المترددین علیھا ویشترط 

اشرة بھا،أن تكون في قلب المكتبة، وأن تكون قریبة من منطقة صاالت تبویب الكتب وعلى عالقة مب: فیھا اآلتي

أن تكون مساحة النوافذ خمس المساحة الكلیة للقاعة وتكون اإلضاءة جیدة ویراعى التوجیھ الشمالي للقاعة، 
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.من أجل طاولة صغیرة لشخصین بما في ذلك الممرات٢م٣تؤخذ مساحة 

:قسم اإلعارة-٢

یتم ترتیبھ بطریقة تسمح بالتحكمووھو عبارة عن جزء ملحق بقاعة المطالعة، ویتكون من كاونتر لإلعارة ن 

.٢م٥٠-٤٠والتنظیم لعملیة اإلعارة واإلرجاع وتتراوح ھذه المساحة ما بین 

: قاعة الفھارس-٣

الفھرس ھو قائمة مرتبة تسجل وتصف وتكشف المواد المكتبیة التي توجد في المكتبة، وقاعة الفھارس ھي 

ادر المكتبة، وتكون األبعاد القیاسیة لقاعة الفھارس بالمكتبة بمثابة حلقة الوصل بین احتیاجات المستفید وص

.م٣×م٣

:قسم الدوریات والمجالت-٤

ویعتبر ھذا القسم من األقسام الھامة في المكتبات المتخصصة، وتعتمد المكتبة اعتمادا أساسیا علیھ في 

ما توصل إلیھ العلم في مجال مواجھة الطلب واحتیاجات الباحثین المستمرة للمعلومات الحدیثة، وأحدث

التخصص، ویتطلب ھذا القسم سیطرة بیلوجرافیة دقیقة لوضع الدوریات والمجالت تحت تصرف الباحثین 

للشخص الواحد مع توفیر ٢م٠.٨-٠.٦والمفكرین، ویجب وجود مجموعة من الطاوالت للمطالعة بمساحة 

سم، أما النوع اآلخر من ١٩٠مرات بین صفي الطاوالت الممرات بین الطاوالت للحركة بحیث تكون مسافة الم

.  الطاوالت فھي الطویلة المستمرة

:صاالت تبویب الكتب-٥

تستغل ھذه الصاالت الحد الكبر من المكتبة، ویتم على أساسھا تحدید الطریقة اإلنشائیة نسب الفراغات داخل 

.ون على عدة أشكالالمكتبة، وتكون على عالقة مباشرة بصاالت القراءة وتك

:الخلوات-٦

: وھي عبارة عن غرف صغیرة تفصل بینھا حواجز طویلة تسمى أیضا بالمقصورات، ویراعى فیھا اآلتي

وجود خزانات كتب ذات أرفف مزدوجة من الداخل والخارج، تحتوي على دوالب حتى یغلق فیھ الباحث على 

ة بالضوء الطبیعي، تزود كل خلوة بمصدر إضاءة صناعي األوراق الخاصة بھ، یفضل وجود نافذة تمد الخلو

وطاولة ومقعد مریح، یمكن أن تحاط الخلوات بحواجز زجاجیة معزولة صوتیا، یوفر أحیانا بعض الغرف 

.المساعدة كغرف التصویر واآلالت الطابعة أجھزة الكمبیوتر
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: المخازن-٧

والدوریات وقسم اإلعارة، كما ینبغي عمل مدخل خدمة یراعى أن تكون عالقتھا قویة مع صاالت المطالعة

.خاص بالمخزن للتزود بالكتب

:إدارة المكتبة-٨

تعتبر اإلدارة ھي المحرك الرئیسي للمكتبة من حیث قیامھا بالوظائف على أكمل وجھ، ویجب أن یكون 

.الفرش والتجھیزات بما یتالءم مع حجم وظیفة عمل كل موظف

:الخدمات-٩

. تتمثل في فراغات صیانة الكتب وأماكن التصویر، ومخازن األدوات وحجرات التدخین والدورات

المساحات والمعاییر التصمیمیة للمكتبة:

من كامل الدوام المتوقع % ٢٥لكل مركز مع األماكن التي ینبغي أن یؤمن لھا ٢قدم٢٥أماكن القراءة بمعدل-١

.للمكتبة

.من مساحة الكتب المجلدة للنشرات الخاصة والمراجع النموذجیة% ٢٥المساحة اإلضافیة تعادل -٢

.سم٧٧-٢أقصى،سم في المكتبات ذات األھمیة وغیر ذلك یكون ا٨٥یكون عرض الممرات بین الخزن ھو -٣

.م، ویجب توفیر أدراج نجاة للطوابق العلویة٢٥األدراج تتوزع كل -٤

كحد أقصى ، مع وجود تھویة ١٥ْغبار، وتكون درجة الحرارة النوافذ تكون مغلقة في مخزن الكتب لتفادي ال-٥

.جیدة

سم ٩٠سم، والكاونترات العادیة المستعملة تكون بارتفاع ٧٨×٧٨×١٥٦المقیاس الطبیعي لطاولة المكتب -٦

سم دون أن یطلع الزبون عما في الداخل، ویكون خلف الكاونتر ممر یخدم ٣٠×١٠٠سم أو ٦٢.٥وعرض 

.الزبائن، كما أن المتعرج منھا یسھل أعمال الترتیب التنظیميالمھتمون ب
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سم ویتسع عادة في المتر الطولي من١٠٠سم والطول االعتیادي لھ ٧٢یكون عمق الرف الشائع االستعمال -٧

.   مجلد٢٠٠مجلد، وفي المتر من الرفوف یتسع إلى ٨٠مجلد وفي المتر المربع إلى ٣٠-١٥

ى الثقافيھالمقمعاییر تصمیم ٤-٣

:یضم المقھى العناصر الرئیسیة التالیة

:وسنقوم فیما یلي بالوقوف على المعاییر التصمیمیة لبعض ھذه العناصر

مناسب، باإلضافة إلى مداخل إلدخال الحاجیات التموینیة یجب أن یكون واضح وممیز وذو حجم: مدخل المطعم

.واألحمال

یبحث عن من أھم ما یجب أن یراه القادم عبر المدخل الرئیسي، إذ أن القادم ألول مرة غالبًا ماھوو: االستقبال

.ان االستعالمات للسؤال عن حاجتھمك

لكل كرسي بصالة٢م١,٢٥ویمكن تخصیص ، الصاالت صفة الرحابة واالتساعال بد أن تأخذ ھذه:صالة الطعام

باحتیاجات ال بد أن تفي ھذه الصالة، ى تخصیص المساحة في ھذه الصالةحالة ازدیاد الطلب علوفي، الطعام

.واحد خالل بعض المناسباتالكبیرة التي من الممكن أن تتواجد في وقتاألعدادھذا الطلب وأن تستوعب 

ھذا ، األطعمة في غرف أخرى یتم حجزھا من قبلھموباإلضافة إلى ما سبق فإن بعض الرواد یفضلون تناول

واألخرى تتسع ، فرد) ٥٠-٢٥(إحدى ھاتین الحجرتین لعدد یتراوح ما بین حیث تتسع، عدا صالة الطعام الرئیسیة

نھا عنیویراعى في إنشاء ھذه الغرف أن تعطي مرونة في الحركة فیما ب، فردا) ٧٠-٦٠(بین لعدد یتراوح ما

صالة الطعام 
الرئیسیة

استقبال جناح الخدمةجناح الخدمةمحاسبةالمطبخالمدخل
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اإلمكان لیعمل على إلى عام بزیادة سعتھ قدرطریق تركیب أبواب قابلة للطي لتغییر شكل المكان من خاص 

.استقبال عدد أكبر من الوافدین

ویكون ذلك عن طریق فصلھا عن القاعة ، تكون خاصة بمعنى الكلمةویراعى في ھذه الغرف أیضا أن

.رةویتم التخدیم علیھا من المطبخ مباش، المدخل لھذه الغرف مباشرة على المدخلبحیث یكون، الرئیسیة

.من خالل غرف الطعام العمومیةالصالة الرئیسیة فیتم التخدیم علیھا أما

:أماكن تناول المشروبات

وكذلك توزع في أرض ، على كافة المباني كغرف في نھایات المبانيعادة ما توزع ھذه الفراغات

.استراحاتالمشروع كأماكن

قبل أو بعد ھو أو الردھة الرئیسیة حیث یمكن تناول المشروباتتتصل أماكن تناول المشروبات بالبویفضل أن

.تناول الطعام
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الحاالت الدراسیة- ٤

یتناول ھذا الفصل مناقشة و تحلیل عدد من الحاالت الدراسیة لمراكز ثقافیة وأخرى إسالمیة محلیة وعالمیة

فكرة واضحة لفعالیات مثل ھذه األبنیة وكیفیة تعامل المصممین معھا ومدى تلبیتھا للغرض التياوالتي ستعطینن

ومعاییر تصمیم مثل ھذه المشاریعرة عن أسسأنشأت من أجلھ وإعطائنا فك

ركز السالم بیت لحمم) ٢-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(

-مبنى معھد العالم العربي) ١-٤( صورة 
-باریس

).www.ibdaa-art.com:المرجع(
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)Peace center( مركز السالم في بیت لحم ) ١- ٤(

تم اختیار ھذا المشروع كحالة دراسیة وذلك لكي یعطینا فكرة واضحة 

عن طبیعة مثل ھذه المشاریع المنفذة في بیئتنا المحلیة وكیفیة تالؤمھا مع

لمحلي ولالستفادة منھا باعتبار أن األسس التصمیمیة لمثل ھذه واقعنا ا

. المباني متشابھة عالمیا

:الوصف العام للمشروع) ١-١- ٤(

لمحة تاریخیة:

مركز السالم بیت لحم ھو مركز ثقافي یقع في بیت لحم 

٧٦٠یقع على منسوب بجانب كنیسة المھد ومسجد عمر مشكل مربع معھا وترجع ملكیتھ لبلدیة بیت لحم

. متر فوق سطح البحر

م وقعت اتفاقیة بین وكالة التنمیة الدولیة ١٩٩٧م  وفي سنة ١٩٩٦فكرة بناء المركز كانت ولیدة عام 

م تم ھدم مركز الشرطة القدیم إلقامة ١٩٩٨حزیران /والبلدیة لبناء المركز وفي یونیو) Sida(السویدیة 

م عملیات البناء للمركز وتم إكمالھ في ١٩٩٩آب /في أغسطسمركز السالم مكانھ حیث بدأت 

:المرجع ( .   م ٢٠٠٠م تموز عا/م ، وتم افتتاحھ بشكل رسمي في یولیو١٩٩٩تشرین الثاني /نوفمبر

www.peaenter.org/center.php(

الموقع العام للمشروع:

نیسة المھد ومسجد عمر ، وھو رمز للتعایش بین عمر،مدینة بیت لحم في فلسطین مباشرة في قلبیقع 

.الدیانات في ھذه المدینة في الضفة الغربیة وإحدى المؤسسات الثقافیة الممتازة واألبنیة الممیزة في فلسطین

)http://imeu.net/news/article007981.shtml:المرجع ( 

مركز السالم بیت لحم) ٣-٤(صورة 
)www.peaenter.org/center.php: المرجع(
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:التحلیل الوظیفي والحركي للمبنى) ٢-١- ٤(

الفراغات:

.²م٥٨٤٠ستویات حیث تبلغ المساحة اإلجمالیة لھ حوالي .²م٥٨٤٠یتكون المبنى 

):Basement floor2) (٢(طابق القبو 

غرفةسیارة باإلضافة إلى مصعد و٢٥وھو عبارة عن طابق خاص بكراجات السیارات یتسع قرابة 

.معدات المصعد التابعة لھ 

مركز 
مسجد عمرالسالم كنیسة 

المھد

مركز السالم بیت لحمموقع ) ٦-٤(صورة 
)بلدیة بیت لحم : المرجع(

صورة جویة لمدینة بیت لحم)٤-٤(صورة 
)بلدیة بیت لحم: المرجع(

خارطة مدینة بیت لحم) ٥-٤( صورة 
)http://maps.google.com: المرجع(
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. المصعد التابعة لھمعدات 

Basement floor)1(طابق القبو 1):(

ویحتوي ھذا الطابق على مكاتب ، غرفة مؤتمرات، تراس ، غرفة انتظار، مخازن ، مراحیض، غرفة 

).Machinery room(،غرفة للمعدات ) Pumps room(للتمدیدات

)١(طابق القبو) ٧-٤( شكل
)A.E.Gمكتب : المرجع(

)٢(طابق القبو) ٨-٤(شكل
)A.E.Gمكتب : المرجع(
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):Ground floor(الطابق األرضي

مكتبة مكتب معلومات سیاحي،أھم ما یمیزه وجود لوبي واسع ، ومنطقة استقبال ومطعم باإلضافة إلى

.مخازن،مطبخ،تراس ،شرطة سیاحیة،ا الفلسطینیة وغیرھلعرض الحرف 

):First floor( الطابق األول

معارض كبیرة والتي تستضیف المعارض الدائرة من الفن المحلي ٣م أكثر ما یمیزه القاعات فیھ حیث یض

.مقعد تستعمل لعرض األفالم والمحاضرات وغیرھا من الفعالیات الحیة٢٠٠والدولي ، وصالة ذات 

النصف شھریة من قبل واألداءاتكما یتم فیھا استضافت معارض الفن التشكیلي من فلسطین والخارج 

.واألطفالنشاطات خاصة بالنساء إلىإضافةالمحلیینالموسیقیین

الطابق األرضي) ٩-٤(شكل
)A.E.Gمكتب : المرجع(

الطابق األول) ١٠-٤(شكل
)A.E.Gمكتب : المرجع(
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:)Mezzanine floor(الثانويالطابق 

عبارة عن طابق ثانوي یمثل الجزء العلوي من الطابق األول حیث أن ارتفاع الطابق األول على ارتفاع وھو 

.طابقین في معظم فراغاتھ

الطابق األول) ١١-٤(شكل
)A.E.Gمكتب : المرجع(
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المداخل:

لھ األولیشتمل المركز على عدة مداخل والذي ساعد في ذلك انھ مقام على مناسیب مختلفة فالقبو 

واألخر من جھة الشرق، أما القبو الثاني فلھ مدخلین أیضا إحداھما من من جھة الشمالإحداھمامدخلین 

مداخل ٧تضم ) الجنوبیة(جھة الشرق واألخر من الغرب، أما الطابق األرضي فان واجھتھ الرئیسیة 

متماثلة توصل إلى البھو والى المطعم بشكل مباشر باإلضافة إلى وجود مدخلین ثانویین من جھة الشرق 

.الغرب لھذا الطابق،أما الطابقین األول والثاني فلھما مدخل واحد من جھة الغربومن جھة 

العدد٢المساحة مالفراغ

١.٢x١.٥١٠)رجال(اه دورات می

١.٢x١.٥١٦)نساء(دورات میاه 

٢.٨x٤.١١١مكاتب

٥.١x٨.١١قاعة مؤتمرات

VIP٥.١x٤.٠١غرفة خاصة ل

٤مخازن

٤.٧٥x٢.٥٣٣كراجات سیارات

١غرف أدوات ومعدات

١٩٥١بھو المدخل

١٨٠١مطعم

٣.٧x١.٧١شرطة سیاحیة

٦٠١مطبخ

١٢.٣x٥.١١مكتبة

١٦.٣x٥.٥١قاعة األطفال والشباب

١٠٠-١متحف

١٥٠-٢

١٨٠-٣

١

١٦.٣x٤.٥١استراحة

١٩٠١صالة عرض

یوضح مساحات الفراغات المعماریة لمركز ) ١- ٤(جدول 
السالم

)فریق العمل :المرجع(
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الطابقمداخل )٢(مداخل القبو )١(مداخل القبو 
األرضي

الطابقین األول والثانيمداخل 

مداخل مركز السالم) ١٢-٤(شكل 
)فریق العمل :المرجع(

)إلى الكراج) (١(مدخل القبو )١٥-٤(صورة
)فریق العمل: رجع الم(

الواجھة (مداخل الطابق األرضي  )١٣-٤(صورة
الجنوبیة 
)فریق العمل: المرجع (

المداخل ) ١٤-٤(صورة
الثانویة

)فریق العمل: المرجع (
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محاور الحركة:

) درج رئیسي وعدد من األدراج الثانویة (نالحظ في المركز اعتماد محاور الحركة العمودیة من أدراج 

تظھر. ( تسھل الحركة والتنقل بین المستویات المختلفةومصعد یصل من القبو األول إلى أخر طابق والتي

.)بشكل أوضح في تحلیل قطاعات المركزمحاور الحركة

:تحلیل الواجھات والقطاعات) ٣-١- ٤(

تحلیل الواجھات:

في المشابھةمن األبنیةتمیز عن غیرهالطوابق،طت للمركأع،عناصر الواجھة متنوعةجاءت 

الحركة العمودیة

محاور الحركة العمودیة) ١٦-٤(شكل 
)فریق العمل :المرجع(
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بشكل منسجم ومتناسق سواء في ) وھو المربع( اعتمد المصمم فیھا على استخدام مودیول مكرر،المنطقة

التفریغ في الحجر ، تغطیة التراس واألعمدة التي في الزجاج المستخدم ، ،النوافذ أو األبواب الرئیسة

( د المستخدمةالتنوع في الموا،تحمل ھذه التغطیة فقد جاء مقطعھا مربع ومنسجم مع ھذا المودیول

وما یلفت االنتباه لھذهوقد جاءت أجزاء الواجھة متناسقة منسجمة مع بعضھا  البعض،)حجر،خشب،زجاج

استخدمت كفتحات ) متر٥(وجود ما یمكن أن نسمیھ ببرجین ارتفاع الواحد منھا یقارب الطابق الواجھات 

ب ھذین البرجین األربعة إلى داخل المبنى سماویة فوق الدرج ومنطقة االستراحة إلعطاء إضاءة من جوان

، كما أن الحجر )العرض( فأعطى ھذا للمبنى إضاءة متمیزة ومنسجمة مع طبیعة الوظیفة للمركز 

مع أعطى حیویة للواجھة،) تدرج في ارتفاعات المدامیك من أسفل إلى أعلى(المستخدم  وبارتفاعات مختلفة

وخصوصا الن المركز في تصمیمھ األربعة لھا ما یمیزھا ىمالحظة أن كل واجھة من واجھات المبن

مخططات الواجھات وصور یلي عرض لوفیما . راعى التدرج في المستویات مع خطوط كنتور األرض

.لھذه الواجھات 

)الجنوبیة(یسیة مخطط الواجھة الرئ) ١٧-٤(شكل 
)A.E.Gمكتب : المرجع(
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مخطط الواجھة الغربیة) ١٩-٤(شكل 
)A.E.Gمكتب : المرجع(

مخطط الواجھة الشمالیة) ١٨-٤(شكل 
)A.E.Gمكتب : المرجع(
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تحلیل القطاعات:

م،٢.٦) ١(ابق ، حیث یبلغ صافي االرتفاع لطابق القبوالقطاعات االختالف في ارتفاع الطومننالحظ 

االستراحة ، المتاحف (مع وجود فراغات ٢.٦، الثاني ٢.٦األول م،٤الطابق األرضي م،٣) ٢(طابق القبو

، ومن ھذه االختالفات ندرك مدى ) دوبلكس بین األول والثاني( م ٥.٧ارتفاعھا ) الثالث، صالة العرض 

االرتفاعات بما یتناسب مع الوظیفة للفراغات المختلفة،كما نالحظ فیھا أیضا أن سماكة تعامل المصمم مع 

سم عند السطح ، أما بالنسبة ٧٠سم للقبو األول الى٤٠العقدة غیر موحدة لكل الطوابق فھي تتراوح من 

الحظ أن للحركة العمودیة فھي تظھر بوضوح في القطاعات مع تنوع فیھا كما تظھر المخططات ،كما ن

)تظھر المودیول المستخدم( الواجھة الشمالیة )٢٠- ٤(صورة
)مربع(دیولدوائر تشیر للمو:المرجع(

)لعملفریق ا: المرجع (

تظھر التنوع في المواد المستخدمة في الواجھات ):المرجع(
)خشب، حجرمن (

)فریق العمل: المرجع (

الواجھة الغربیة)٢٢- ٤(صورة
)فریق العمل:المرجع(

)الدوائر تشیر للبرجین(الواجھة الجنوبیة )٢٣- ٤(صورة
)فریق العمل:المرجع(
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ریغات في سم  ھذه السماكة ساعدت المصمم في عمل تشكیالت وتف٥٠سماكة الجدران الخارجیة تبلغ 

.المخططات التالیة ھذه التفاصیلوتظھر جدران قاعات العرض خاصة،

أ- مخطط القطاع أ) ٢٤-٤(شكل 
)ر إلى عناصر الحركة العمودیة تشیر الدوائ(

)فریق العمل: المرجع(

ب-مخطط القطاع ب) ٢٥-٤(شكل 
)فریق العمل: المرجع(

تنوع  في عناصر الحركة
تفاصیل في الجدران

ج-جمخطط القطاع ) ٢٦-٤(شكل 
)فریق العمل: المرجع(

نافذة علویة تلبي الوظیفة
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معھد العالم العربي في باریس) ٢-٤(

تم اختیار ھذا المبنى كحالة دراسیة وذلك لكي یعطینا فكرة 

واضحة عن طبیعة مثل ھذه المشاریع المنفذة في العالم الغربي 

ومدى التقارب بینھا وبین المنفذ في بالدنا العربیة لالستفادة 

.منھا في مشروعنا

:مبنى معھد العالم العربي)٢٧-٤()                        معلومات عامة(عام للمشروعالوصف ال) ١-٢- ٤(

)Jean Nouvel(جون نوفل)Architect(المصمم

,Paris(باریس /فرنسا )Location(الموقع France(

1988إلىDate(1987(التاریخ

)cultural center, mixed use(استخدامات مختلطة/مركز ثقافي)Building Type(ةنوع ، مكتب

Construction(نظام اإلنشاء System(جدار زجاجي ستاري/ھیكلي)frame, glass curtain wall(

)temperate(معتدل)Climate(المناخ

)Modern(حدیث )Style(األسلوب

متحف،مكتبة،صالة،مطعم 

)Images(ر:المرجع...،مكاتب

صورة لفناء المدخل ، ) ٢٨-٤(

.ونظرة عامة للواجھة

صورة للمدخل الوجود ) ٢٩-٤(

على الجانب الذي یواجھ النھر

الواجھة المزخرفة التي ) ٣٠-٤(

تواجھ الفناء

معلومات عامة) ٢- ٤(جدول 
)/http://www.greatbuildings.comالمرجع(
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عربیة فرنسیة استطاعت أن تقرب بین الثقافة العربیة األصیلة العالم العربي ھو حكایة معھد

.........والثقافة الفرنسیة واألوروبیة

لمحة تاریخیة:

/ فرنسا/بین وقد جاء ثمرة تعاون / ١٩٨٠/معھد العالم العربي تأسس معھد العالم العربي في باریس عام 

جیبوتي، جزر القمر، البحرین، المملكة العربیة السعودیة، الیمن:عربیا ھي واثنین وعشرین بلدا

، ُعمان، ،موریتانیاقطر، لیبیا، السودان، الكویت، األردن، العراق، ،اإلمارات العربیة المتحدةریاسو، 

لیكون أداة للتعریف بالثقافة العربیة ونشرھا الجزائرو تونس، مصر، لبنان، الصومال، المغرب، فلسطین

ویسعى المعھد إلى تطویر دراسة العالم العربي في . دف بناء جسر ثقافي حقیقي بین فرنسا والعالم العربيبھ

فرنسا وتعمیق فھم ثقافتھ وحضارتھ ولغتھ وفھم جھوده الرامیة إلى التطویر وتشجیع التبادل الثقافي وتنشیط 

العلم والتقنیات واإلسھام على ھذا النحو في التواصل والتعاون بین فرنسا والعالم العربي والسیما في میادین

یقع مبنى المعھد . إنجاح العالقات بین فرنسا والعالم العربي عبر اإلسھام في تعزیز العالقات بین العرب وأوروبا

وقد صممھ مجموعة من المھندسین سعوا عن طریق فن العمارة / باریس/على نھر السن في وسط مدینة النور 

.إضفاء طابع مختلف على بنائھ جعلھ من المعالم السیاحیة المھمة التي تستقطب مالیین السیاحالممیزة إلى 

)http://ar.wikipedia.org/wik:المرجع ( 

معھد العالم ) ٣١-٤(صورة 
/باریس/ربيالع

: المرجع(
http://www.voltairenet.org/)
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:الموقع العام للمشروع

.باریس التاریخیة) النور( یقع مبنى المعھد على ضفاف نھر السن في وسط مدینة 

.عرض لموقع المعھد من خالل الصور الجویة للموقعوفي ما یلي 

/باریس/موقع معھد العالم العربي) ٣٣-٤(صورة 
فریق العمل بالرجوع : المرجع(
(www.Google/map.comإلى

الشوارع المحیطة بالمعھد) ٣٢-٤(صورة 
)http://www.imarabe.org/ara/services.php: المرجع(

نینھر الس

دالمعھ
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:التحلیل الوظیفي والحركي للمبنى) ٢-٢- ٤(

الفراغات:

أما المساحة ²م٢٥٢٦٣ھ حواليیتكون المبنى من عدة مستویات حیث تبلغ المساحة األرضیة اإلجمالیة ل

.وأخرى منحنیةویجمع المبنى بین كتلة مستطیلة 2م ١٦٩١٥الصافیة فتبلغ

:ویحتوي المعھد على

متحف.

مكتبة.

قاعات لالجتماعات.

باحة مفتوحة تجاه كاتدرائیة نوتردام.

مكاتب موزعة على جناحین یفصلھما الباحة.

مطعم

 میدیاتیك الشبیبة

:یلي عرض لھذه المحتویاتوفي ما

:متحف المعھد–)٦

بدأ تكوین المرحلة ١٩٨٧بالحضارة العربیة اإلسالمیة منذ نشوئھا حتى عام العربيھدفھ تعریف الجمھور 

متحف الفنون الزخرفیة ... متحف اللوفر (للمتحف ببعض التحف األثریة التي قدمتھا لھ المتاحف الوطنیة األولى

وبعض التحف التي تبرع بھا مالكوھا إضافة إلى جھود الدول العربیة )األفریقیة واالوقیانیةمتحف الفنون 

األعضاء في معھد العالم العربي التي أودعت لدى متحف المعھد ولمدة طویلة األمد بعض اآلثار من المجموعات 

ریة أو التي جرت حدیثا ولذا اقتضى أن لھذه اآلثار ھو أعمال التنقیب الجااألساسياألثریة التي تمتلكھا والمصدر 

یواكب عرض ھذه اآلثار سلسلة من المطبوعات اإلیضاحیة حیث كانت سوریة وتونس أول دولتین انبرتا إلى 

تعود إلى عصور تمتد مما (خوض ھذه التجربة عبر تقدیمھما قرضا یتألف من مئة وثمانین تحفة وقطعة أثریة 

مرجعا أثریا ولد من إرادة العمل المشترك بین الدول المتحفما یجعل من ) عشرقبل التاریخ حتى القرن الثامن

صاالت العرض الدائمةفي واألربعون التي تقدمت بھا سوریة وتونس ةتوزعت القطع األثریة المائ.أسستھ التي

التكتیل للمبنى) ٣٤-٤(صورة 
)http://www.imarabe.org: المرجع(

الكتلة المنحنیة

مستطیلةالكتلة ال
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المجموعات وھى معروضة جنبا إلى جنب مع الطوابق السابع والسادس والرابعفي المتحف والكائنة في 

یروى تطور سوریة وتونس موطن اللقاء بین لترتیب تاریخياألثریة التي یمتلكھا المعھد وھى تتوزع وفقا 

ویشھد على مرحلة ما قبل التاریخ البرونزیة أدوات . الحضارات القدیمة الزاھرة في سیاق التاریخ العام للبلدین

وكلھا تدل على ... الشكلأسطوانيحونة أفقیة الوضع ولوحة تحمل كتابة مسماریة وخاتما من حجر الصوان وطا

قبل المیالد ویدل على تونس عدد كبیر الثانياأللففي ختام اإلنسانیةلعبتھ سوریة في تاریخ الذيالدور الكبیر 

.ین القرنین التاسع والتاسع عشرتعود إلى مختلف الحقب التاریخیة الممتدة بالتياألثریةمن القطع والتحف 

http://ar.Wikipedia.org/wik):المرجع( 

في قلب المتحف، نبع النور من باحة المعھد

الخارجیة ھو مصدر إضاءة طبیعیة وناعمة

كما تظھر الصورة المجاورة

:مكتبة المعھد-)٢

العالم العربي، من خالل مجموعات مكتبة معھد تجّسد

ثقافة تحتویھا،ب المتعددة االختصاصات التيالكت

العالمولئن كانت المكتبة تولي، عمدا،. العالم العربي وحضارتھ

للثقافة العربیة؛ فھي تسعى، في آن معا، العربي المعاصر أھمیة أولى، فإنھا، عمدا كذلك، تھتّم بالمصادر التراثیة

إلى تلبیة حاجات الباحثین المختّصین وإرضاء

.بات الفئات الواسعة من جمھور المكتبةرغ

:وھي تضع في متناول القّراء

.مجموعة مختارة من الكتب اإلسالمیة-

.ـ دلیل معلوماتي، باللغتین العربیة والفرنسیة، للكتب والمجالت والمقاالت

.ألف كتاب ووثیقة بالفرنسیة والعربیة، وكذلك باإلنجلیزیة واأللمانیة ومنھا٦٥ـ 

.فة العربیة التراثیة والمعاصرةت الثقاأّمھا

اإلضاءة في المتحف) ٣٥-٤(صورة
)http://www.imarabe.org: المرجع(
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باإلضافة إلى مجموعة من المجاالت والمخطوطات، المقاالت المفروزة واستخدام وسائل العرض التكنولوجي -

.المتطور

:وتحوي المكتبة على

ثالثةموّزعة على) مقعدا١٥٠(مترا مرّبعا ١٠٧٢ـ ثالث صاالت قراءة تبلغ جملة مساحتھا 

.صل فیما بینھا برج الكتب ومصعدان داخلیانطوابق ی

.)في الطابق األرضي(ـ صالة لمطالعة الصحف العربیة 

.وحفالت االستقبالاألفالمولعرض اإلداریةصاالت لعقد االجتماعات والمؤتمرات والندوات والمجالس -

.)أي بیانات بالمراجع والكتب والوثائق(دمات البیبلوغرافیة ـ قسما للخ

المكتبة على ضوء المشربیات) ٣٦-٤(صورة 
)http://www.imarabe.org: المرجع(

برج الكتب من الرخام األبیض ،شكلھ )٣٧-٤(صورة 
القدیمةاالسطواني الحلزوني یذكر بمآذن المساجد 

)http://www.imarabe.org: المرجع(
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:الساحة الخارجیة ) ٣

وما یمیزھا اإلضاءة اللیلیة لھذه الباحة . تعكس في أرضیتھا نمط الواجھة نفسھا وھي تمثل باحة عامة 

.المربعة الشكل

توجیھ الباحة الخارجیة) ٣٨-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(

عالقة الساحة بالمبنى) ٣٩-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(
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تجاه كاتدرائیة نوتردامباباحة مفتوحة ) ٤
كاثدراتیة نوتردام

المعھد

المفتوحةالباحة
موجھة باتجاه كاتدرائیة نوتردام

ع كاتدرائیة نوتردامعالقة المعھد م) ٤٠-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(

توجیھ الباحة المفتوحة) ٤١-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(

الباحة الخارجیة نحو جزیرة المدینة باریس) ٤٢-٤(صورة 
)http://www.imarabe.org: المرجع(



یةلفصل الرابع                                                                                                    الحاالت الدراسا

72

:الشبیبةمیدیاتیك) ٥

یطرح إعداُده لیكون بیئة للعب م وھو موجھ للفتیان حتى سن الثانیة عشر ١٩٩٤أنشئ میدیاتیك األطفال عام 

بخزائن وأدراج تنتظم اوالمكان مزّود. یكتشف فیھ خریطة عمالقة للبلدان العربیةفالزائر الفتى. ومناخا حمیما 

لالستماع إلى وفیھ أیضا مراكز).كومبیوتر وإنترنت(م المتعدد أمكنة للقراءة ومساحٌة لوسائل اإلعالحولھا

.حكایات وأغنیات وموسیقى من شتى أنحاء العالم العربي

میدیاتك الشبیبة) ٤٣-٤(

:مطعم) ٦

م خدمة ذاتیة كما یضم المعھد المطعم البانورامي زریاب في الطابق التاسع منھ ویحتوي  أیضا على مطع

.وغیره من الخدمات

كما یضم أیضا مكتبة تجاریة لبیع الكتب وغیرھا وعلى صاالت لإلیجار ومواقف سیارات للعموم ویمكن وصولھ 

.عن طریق المترو والباص ویوفر فیھ إمكانیة لدخول المعاقین إلیھ
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المداخل:

لى عدد من المداخل الثانویة وفي مایلي للمعھد عدة مداخل تتدرج في أھمیتھا من المدخل الرئیسي إ

.توضیح لھذه المداخل وموقعھا على مخطط الطابق األرضي للمعھد

)األرضيالطابق (مداخل المعھد) ٤٤-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(

مدخل رئیسي

ثانويمدخل 

الغربي الذي یفضي لقلب المعھدمدخل ال) ٤٥-٤(صورة 
)www.flickr.com: المرجع(

الرئیسیة المداخل ) ٤٦-٤(صورة 
(www.youtube.com :المرجع(
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محاور الحركة:

) وعدد من األدراج الثانویة درج رئیسي (نالحظ في المركز اعتماد محاور الحركة العمودیة من أدراج 

وفیما . ( إلى أخر طابق والتي تسھل الحركة والتنقل بین المستویات المختلفةومصاعد یصل من طابق القبو

)یلي رسومات توضح ھذه المحاور

اللون األحمر یشیر لمحاور ) ٤٧-٤(صورة 
الحركة 

)فریق العمل: المرجع(

محاور الحركة وموقعھا في ) ٤٨-٤(صورة 
المسقط 

)فریق العمل: المرجع(
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:تحلیل الواجھات والقطاعات) ٣-٢- ٤(

تحلیل الواجھات:

لمعالم المدینة في عالقة حب حمیمة / باریس/الشمالیة للمبنى على المالمح التاریخیة ل.تطل الو

التي/ ٢٤٠/ألالقدیمة فیما تحكى الواجھة الجنوبیة تاریخا في الھندسة العربیة عبر تصمیم المشربیات 

الواجھة تتألفعبارة عن كوى تفتح وتغلق مع تغیر عقارب الساعة كل ساعة كما ھيوالتيتحتویھا 

كعدسة الكامیرا بحیث تفتح وتغلق للتحكم الرئیسیة للجناح من مئة وثالثة عشر لوحا حساسا للضوء تعمل

.بحدة الضوء داخل البناء

Org( www.:  المرجع( Wikipedia

شمالیةالواجھة ال) ٤٩-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(
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انفتاح اللوحات . شمالیةالواجھة ال) ٥٠-٤(صورة 
المشربیات ویتغیر تبعا لكمیة انفتاحالمعدنیة یستتبع

)http://www.imarabe.org: المرجع(الضوء

جنوبیةالواجھة ال) ٥١-٤(صورة 
)فریق العمل: المرجع(



یةلفصل الرابع                                                                                                    الحاالت الدراسا

77

ُتفَتح أمام زّوار " الفرجة"المدخل الغربي) ٥٢-٤(صورة 
المعھدالمعارض الكبرى وُتفضي إلى قلب

http://www.imarabe.org):المرجع(.

المشربیات) ٥٣-٤(صورة 
http://www.imarabe.org):المرجع(
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تحلیل القطاعات:

التنوع في القطاعات سواء من حیث التفاصیل المعماریة مثل األقواس المستخدمة أو من حیث نالحظ 

.وأیضا من حیث االرتفاعات والمخططات التالیة للقطاعات توضح ذلك) steel(المواد المستخدم 

صور تظھر الكوى ) ٥٤-٤(صورة 
في الواجھة الجنوبیة وطریقة ) المشربیات(

اإلضاءة التي توصلھا إلى داخل المبنى
http://www.imarabe.org):المرجع(

قطاع تفصیلي یوضح ) ٥٥-٤(صورة 
االرتفاعات والتفاصیل المعماریة

http://www.imarabe.org):المرجع(
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)یظھر االرتفاع الكلي(قطاع كامل في المعھد) ٥٦-٤(صورة 
):المرجع( http://www.jeannouvel.fr

)م٢.٩(+مسقط المنسوب ) ٥٧-٤(صورة 
):المرجع( http://www.jeannouvel.fr
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تحلیل موقع المشروع- ٥

،خربة كباراألرضجاال، تسمىرض المشروع المقترحة في محافظة بیت لحم و تحدیدا في مدینة بیت أتقع 

ترى القدس من أنحیث یمكنك .الفصلھذاو التحلیل في بالدراسةرض تتمیز بخصائص كثیرة سنتناولھا أو ھي 

من جانبیھا الغربي والشمالي و الجنوبي الشرقي لتقل .متر.متر٨٨٥إلىارتفاعھا یصل أنحیث األرضھذه 

بما 

.المشروعكبیرة تتناسب و األرضو مساحة . متر ٢٥یقارب 

:المقترحة و الوصول لھا األرضموقع ١-٥

بیت لحممحافظة ١-١-٥

١٦,٠٠٠وھي مركز محافظة بیت لحم، عدد سكانھا ،الضفة الغربیةتقع جنوب فلسطینیةبیت لحم ھي مدینة 

المرجع-خارطة فلسطین)١- ٥(صورة 
www.maps.com

المرجع -موقع محافظة بیت لحم) ٢-٥(صورة
www.wikipedia.org
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.ولد فیھا السید المسیحالتي كنیسة المھد، ففیھا المسیحالجئین فیھا، وھي مھد نسمة بدون سكان مخیمات ال

.بیت الخبزكنعانیةالاللغةمعنى بیت لحم في و

، سطح البحرم فوق ٧٦٥حوالي ارتفاع، على القدس جنوبامن مركزكم ١٠تقع بیت لحم على بعد حوالي 

أي 

قرى التعامرة، وبیت ساحوروأرطاسبیت جاالوتحوي منطقة بیت لحم بلدات .أعلى من القدس بثالثین مترا

لبیت لحم أھمیة عظیمة لدى المسیحیین و المسلمین لكونھا مسقط رأس . تحمل اسمھاجامعةت لحم كما أن في بی

.المسیح الناصري

). م٣٣٠(قسطنطین األكبر، التي بنیت على ید كنیسة المھدد من الكنائس، ولعل أھمھا في بیت لحم العدی

وذلك 

یعتقد أن ھذه الكنیسة ھي أقدم الكنائس. فوق كھف أو مغارة، والتي یعتقد أنھا اإلسطبل الذي ولد فیھ المسیح

السلطة الوطنیة في المدینة إلى ید واألمنیة، تم نقل السلطات المدنیة التفاقیات أوسلووفقا و . الموجودة في العالم

١٩٩٥عام الفلسطینیة
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المرجع بلدیة بیت لحم-خارطة سیاحیة لبیت لحم و الوصول لبیت جاال) ٣- ٥(الصورة 

www.palestineremembered.comالمرجع-لقطة داخلیة لكنیسة المھد) ٦-٥(صورة 

www.palestineremembered.comالمرجع - مسجد عمر بن الخطاب ) ٧-٥( صورة 
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www.palestineremembered.com-الخصائص الجغرافیة في بیت لحم١-٥جدول 

:مدن وقرى بیت لحم٢-١-٥

.تفوح، زعترة، بیت لحم ، الدوحة، الخضر، رحمة، بیت ساحور، بیت جاال، بیت فجار،العبیدیة

:مخیمات المحافظة٣-١-٥

.عایدة ، دھیشة، العزة

:ویةمجالس قر٤-١-٥

،بیت صفافا ،بیت تعمر ،الحدایدة ، الحجیلة ،الحلقوم بتیرالعساكرة ،العزازمة ،،رطاسا،عرب الرشایدة

،الشواورة  ،ظھرة الندى ، ،حوسان ،جھاثم ،جورة الشمعة ،خربة الدیر ،خربة النخلة ،خربة تقوع ، نحالین

.القبووادي العرایس ،الولجة ،وادي فوكین ،

:مدینة بیت جاال٥-١-٥

سریانیة األصل ، ) جاال (منطقة جبلیة، وكلمةمن المصایف الجمیلة تقع علىًاتعتبر مدینة بیت جاال مصیف

²كم659مساحة المحافظة

²كم22.8مساحة المدینة

% %10,9نسبة المحافظة من أراضي الضفة

نسمة29,930)٢٠٠٦(سكان المدینة إجمالي

نسمة180,116إجمالي سكان المحافظة

²كم/أفراد265الكثافة السكانیة

قریة35عدد القرى

31,32خط العرض

35,11خط الطول

+غرینتش(التوقیت الصیفي 3(

+غرینتش(التوقیت الشتوي 2(
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تبلغ المسافة من مركز مدینة بیت ، مالصقة بھاالغربي من مدینة بیت لحم وتعني كومة حجارة ،وتقع إلى الشمال

مارس المدینة نھضة عمرانیة متنامیة ویتشھد. م ٨٢٥كم ، وترتفع عن سطح البحر٢لحم ومركز بیت جاال 

دونمات ، وتشتھر بزراعة ١٣٣٠٧تبلغ مساحة أراضیھا راعة حیثكبیر من السكان عملھم في الزقطاع 

قدر . المدینة الحفر على خشب الزیتون وصناعة النسیج وصناعة األدویة والتبغ الزیتون والفواكھ واھم صناعات

1967نسمة ، وفي عام) ٣٧١٠(حوالي ١٩٤٥نسمة ، وفي عام ) ٣١٠٢(حوالي ١٩٢٢سكانھا عام عدد

حوالي 

وتعتبر . نسمة ( 12795)بلغوا١٩٩٦، وفي عام ١٩٨٧نسمة عام ) ١١٠٠٠( نسمة ، ارتفع إلى ) ٦٠٤٠(

بیت 

أسفل كنیسة مار نقوال ، أرضھا مرصوفة جاال ذات موقع أثري یحتوي على حجرة منقورة في الصخر في

.بالفسیفساء ، ومدافن في الكھوف

www.palestineremembered.com- احصاءات متنوعة٢-٥جدول 

القیمةإحصاءات وحقائق

كم شمال غربي بیت لحم2البعد من مركز المحافظة

متر825متوسط االرتفاع

دونم/األرضملكیةالخلفیة العرقیةاألرضملكیة 

13,595فلسطیني

397تسربت للصھاینة

52مشاع

13,307المجموع
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التعداد السكاني

نسمةالسنة

19223,102

19312,731

19453,710

19617,966

19826,040

198711,000

199511,957

199711,957

200216,183

200516,183

200616,675

200717,165
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www.palestineremembered.com-یمة و نادرة لبیت جاالدجویة ق)٨-٥(صورة

المرجع فریق العمل-ود بلدیة بیت جاال و طریق الوصول لھا من مفرق باب الزقاقحد) ٩-٥(
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:موقع المشروع٦-١-٥

حیث توضح .أعالهارطةو الوصول لھا یتم توضیحھ في الخدونم ٤٥یبا رالمقترحة مساحتھا تقاألرضقطعة 

موزع لبیت لحم و بیت جاال و من شارع الزقاق عند المفرق الاألرضھذه الخارطة طریق الوصول لقطعة 

.طریق الخلیل القدسإكمال

تقع على الحدود الجنوبیة الغربیة لمدینة بیت جاال و یجاورھا مدینة الخضر و مدینة أنھااألرضتتمیز ھذه 

ومن المعالم المشھورة و ، و ھي قریبة من المنطقة الصناعیة، اإلسكانو تسمى ھذه المنطقة منطقة . الدوحة

.الجنوبیة من ارض المشروع المقترحةبیةرالغ،حیث یقع بالجھة الخضر إستادا یبة منھالقر
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تصویر جوي للموقع المقترح للمشروع و ربطھ مع معالم موجودة في المنطقة مثل الشارع االلتفافي ) ١٠-٥(

فریق العمل- وستاد الخضر

خضرملعب ال
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:-Topography-الطبوغرافیة٢-٥

م،و اخفض نقطة تقل عنھا ٨٨٥فیھا یبلغ ارتفاعھا األعلىطبوغرافیة متغیرة حیث النقطة تتمیز باألرض

:المشروعبأرضالموجودةو الخارطة التالیة ھي خارطة لونیة تبین الطبوغرافیة .متر٨٦٠متر لتكون ٢٥ب

فریق العمل-ضخارطة لونیة توضح الكنتور الموجود باالر) ١١-٥(

:األرضلقطعة األبعادثالثي او ھنا سنوضح رسم
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فریق العمل- االبعاد الرض المشروع من اتجاھات متعددة ةم ثالثیورس) ١٢-٥(

:-HUMIDITY-الرطوبة٣-٥

شھور السنةأكثرإن. مسئولة عن معظم عناصر الطقس الرئیسیةأنھاوتتجلى أھمیة الرطوبة الجویة في 

.مایو/ابریل-، الربیع أكتوبر/ سبتمبر-، واقل شھور السنة رطوبة الخریف فبرایرورطوبة ھي شھر ینایر 

رام اهللا، كما في محطة% ٧٣في محطة أریحا و% ٥٣تتراوح ما بین ٢٠٠٧أن معدل الرطوبة النسبیة لعام 

وذلك في % ٤١شھر نیسان لیبلغ فيإلى أن أقل معدل للرطوبة النسبیة السنوي سجل ٢٠٠٧تشیر بیانات عام 

الرطوبة و تقریر معدل(.وذلك في محطة رام اهللا%٨٥محطة أریحا، وقد سجل أعلى معدل في شھر شباط وبلغ 

)www.palpress.ps-المركزي الفلسطینياإلحصاءعن جھاز ةالصادراألمطاركمیات 

:-VEGETATION-النباتات٤-٥

، ویسمى ھذا شكل كبیر النباتات الشوكیة و التي غالبا ما یكون نموھا عند الصخورباألرضینمو في قطعة 

.البلوطاألشواكالنوع من 

فریق العمل- البلوط-نبات شوكي) ١٣- ٥(

N
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.منطقة جبلیةكأيالزیتون أشجارالحرجیة و األشجاركما تكثر في المنطقة بشكل عام 
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:- URBAN FABRIC-النسیج العمراني المحیط بالموقع٥-٥

و سیتم ) أ ( سكني و ھو من السكن العالي الجودة تلبع لتصنیف بانتالنسیج العمراني المحیط بالموقع یتمیز 

:التالیةتفصیل طبیعة المنطقة العمرانیة في النقاط

:-STYLE-الطابع١-٥-٥

سواء بأنواعھسكنیة و فلل من الباطون و التي یتم تلبیسھا من الخارج بالحجر مبانيھو الطابع المعاصر 

.الطبزةأوالملطش أوالمنشور 

فریق العمل-المباني المحیطة بالموقع) ١٥-٥(
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العملفریق-المباني المحیطة بالموقعمن ) ١٦-٥(

:- BUILDING USE-المبانياتستخداما٢-٥-٥
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:- VIEWS & LAND MARKاإلطالالت٦-٥

فریق العمل- )االنفاق(الشارع االلتفافي ) ١٧-٥(
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،و كذلك لألرضممیزة حیث یمكن مالحظة جبال القدس من المنطقة الشمالیة إطالالتیوجد في الموقع عدة 

الطریق االلتفافي و ة الجدار الفاصل ویة الغربیة ، كما یمكن مشاھدیمكن مشاھدة جبل ھیرودیون في الجھة الجنوب

المنطقة في األفقو المسیحیة في خط اإلسالمكما ویمكن مالحظة الطابع التعایش و التالحم بین .األنفاقشارع 

لھا بساتین بیت لحم كما تمھدو في الجھة الجنوبیة الغربیة نشاھد . الكنائسأبراجو المآذنخالل مشاھدة من 

أعلىللموقع من خالل بانو راما عامة اخذت من األفقو في التالي سنقدم صورة لخط .مدینة الخضر الخضراء 

.فوق سطح البحرمتر٨٨٥نقطة من ارض خربة كبار التي یبلغ ارتفاعھا 

جاالفي بیت اإلسكانمنطقة ) ١٩-٥(بل ھیرودیون یمكن رؤیتھ من ارض المشروعج) ١٨-٥(

فریق العملفریق العمل

فریق العمل- اإلسكانمنطقة )٢١- ٥(فریق العمل           -الشارع االلتفافي)٢٠-٥(

فریق العمل–التالي بانوراما لمحیط المنطقة ) ٢٢-٥(
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:- INFRA-STRUCTURE-البنیة التحتیة٧-٥

:شبكاتأربعالبنیة التحتیة تشتمل على 

.ة تعتمد على حفر االمتصاص بصورة كبیرة .كبیرةو:شبكة الصرف الصحي-١

.األمروتختص بلدیة بیت جاال بھذا الكھرباءالتغذیة من شركةمتوفرة تتمي شبكة الكھرباء و ھ-٢

.مدینة من خالل شبكات ممتدة من خالل البلدیةكأيید المنطقة بالماء شبكة تغذیة المیاه یتم تزو-٣

.وھي متوفرة وتصل للمنطقة من قبل بلدیة بیت جاالشبكة الھاتف-٤

:الضجیجمناطق٨-٥

درجة ضجیج في الموقع ھي المنطقة الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة و السبب ھو قربھا من المنطقة أعلىإن

و مصدرھا المنطقة السكنیة و قربھا من لألرضما یتواجد درجة ضجیج عادیة في مناطق المحیط الصناعیة ،و ك

.منطقة الھدوء النسبي إلىالشوارع و خطوط حركة المركبات ،لنصل في الوسط 

:الرسم التالي یوضح زونات الضجیج الموجودة حالیا في المنطقة

ملفریق الع-زونات الضجیج) ٢٣-٥(
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:و مداخلھاباألرضالطرق المحیطة ٩-٥

یوجد طرق ترابیة كثیرة األرض، كماو ھو في الجھة الغربیة من لألرضھناك مدخل رئیسي معبد یوصل 

.مؤدیة لھا من جھات المدن الثالث الخضر و الدوحة و بیت جاال
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دسالفصل السا- ٦

.ھو وصففكرة تصمیم المشروع- ٦

....یجب أن تبقى العمارة في حیاتنا مثل غروب الشمس "
...."ً .خارقة وطبیعیةً 

باولو كویلھو

وسیلة للرقي و األنواعواألضدادالت حیاتنا و تقابل ھذه وجود االختالف و التنوع  في جمیع مجاإن

الحوار إستراتیجیةلم نكن لنعرفھا لوال استخدام أفاقو أبعاداتكشف لنا ، مرتبة علیا جدیدةإلىالتطور و االرتقاء 

باتجاه ما لتنطلق منھا نقطةتجتمع و تتقاطع في أنمن الصعب أنھاتظھر لنا قدو التي، المختلفةاألنواعبین 

المناخ المناسب و البوتقة اإلسالميو من ھنا كانت فكرة المشروع حیث وجدنا في القالب ، أبعادهجدید بكل 

و تعاملھ اإلنسانو تعاملھ مع نفسھ و اإلنسانسواء على صعید ، األنواعصدرا الستیعاب االختالفات و األرحب

من الدیانات و اآلخرینتوفر ھذا المناخ یمنح أنحیث . و تعاملھ مع اهللا سبحانھ و تعالى اإلنسانمع مجتمعھ و 

ھذا من خالل و ،إنسانیتھماألھمو أفكارھمو مبراتھو المسلمین  فرصة االلتقاء و االرتقاء بخاألخرىالمعتقدات 

و سبب وجودھا و بذلك تكون قد أصلفيو، الحیاةالتفسیرات و الخطوط الرئیسیة في مسلمات اإلنسانإعطاء

صلبة یمكن االعتماد ارضياختصرت علیھ شوطا طویال من التفكیر و الحیرة لتحدید اتجاھاتھ و تثبیتھا على 

.علیھا لبناء صروح ال نھائیة 

الفكرة التصمیمیة للمشروع١-٦

على العمارة فكرة االختالف و التالحم و المناخ المناسب لحصول ھذا التالحم و التطور إسقاطا سبق تم موم

من غیرھا أكثراالرتقاء في االستیعاب و إمكاناتھاو اإلسالمیةحیث تم عكس  مجموعة من خصائص  الثقافة 

الشمول و : -ربانیة المصدرالثقافةأنناتج باألصلو التي ھي - كس الخصائص التالیة عمن الثقافات ،حیث تم 

في طرف -التقلیدیة–على العمارة من خالل استخدام العمارة الطبیعیة األفقاالتزان واالیجابیة الفاعلة و عالمیة 

و تم السیر بھذین النوعین حتى األخرمن طرف المشروع - International–عالمیة من المشروع و  العمارة ال

و التي تمثل كتلة المكتبة و التي تعكس و المصلى تدخل قوة ثالثة - peak point–یتم االلتقاء في نقطة االرتقاء 

تم استقبالھا و ھبوطھا فاصیل البشریة و التي تمثل الھدایة الربانیة التي من البشر و ذات درایة شاملة بكل تأقوى

الحجر في العمارة التقلیدیة و الخرسانة و الحدید في العمارة األضدادو التي تعانقت فیھا األرضإلىمن السماء 
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.وع في كال الطرفین في المشرإتباعھو األرضو كل ذلك تم ضمن التماشي مع كنتور .العالمیة 

الفكرة التخطیطیة للمشروع ٢-٦

،%)١٤.٦(دونم  نسبة البناء فیھا ٥١.٥٦٢اللوحة الطبیعیة التي نتعامل معھا ھي عبارة عن ارض مساحتھا 

،%)١١.٦(أي ما نسبتھ من البناء ٢م٦٠٣٠و مساحة الكراجات تبلغ ٢م٦٤٨٣أي مساحة الطابقیة للمشروع 

ق و المعارض الخارجیة و مساحة الحدائ%) ٤.٩= (النسبة ٢م٣٣٢٠-مركبات و مشاه –مساحة الطرق المعبدة 

.%)٦٩.٢٩= (النسبة ٢م٣٥٧٢٩مسطحات الخارجیة وو ساحات اللعب و غیره من الساحات 

و نقصد بالتقلیدیة –تقلیدیة -منطقة العمارة الطبیعیة  –أوالإلىیمكن تصنیف المناطق و الكتل في المشروع 

روح العمارة التقلیدیة و لم تنسخ عنھا فمثال تم استخدام الحجر و لكن لیس بنفس مقیاس المدماك أخذتبأنھا

خصائص أھمتدرجا واختالف في ارتفاعات الكنتور للداللة على األكثروضعت في المنطقة ا مكو –التقلیدي 

منطقة العمارة - ثانیا. تنبت منھا كأنھاو األرضاللتحام مع طبیعیة ذات خاصیة  اأنھاھذه العمارة و ھي 

مع اإلسالمالتي عكست بتصمیمھا و تشكیالتھا و مواد بناءھا طبیعة عصرنا الحاضر والعولمة و تعامل والعالمیة 

و التي تمثل نقطة االلتقاء و التطور و التواصل الحاصل بین المنطقة الوسطیة التي - ثالثا .مستجدات العصر 

و .فكريوعكسنا الفكرة من خالل تھجین عمارة جدیدة من حیث التشكیل و المواد ذات طابع رض،األالسماء و 

لتتضافر قوة الطبیعة مع قوة التشكیل في .تموضعت في قمة الجبل الذي تقع علیھ ارض المشروعأخرمن جانب 

.فكرة المطلوبةالإظھار

تم مراعاة حركة ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل أساسيبالنسبة لعناصر الحركة و المحاور بشكل 

الحدود الدنیا –المناسبة األبعادالكھربائیة ذاتو المصاعد %) ٨-% ٦(ذات المیل المنحدرات 

.أدراجو منحدراتعبر لألشخاصو الحركة الخارجیة -٢سم)٢٠٠*٢٢٠(

للسیارات طریق معبد یقع في طرف ارض المشروع  یربط كل الكراجات و یؤمن سرعة و -أوال: محاورال

خالل كل الكتل و یربط أخرهإلىأولھیمر في المشروع من للمشاةطریق -سھولة الوصول للمستعملین ، ثانیا 

الفكرة الكاملة ألخذزائر و كذلك كل ساحات التجمع و النشاطات مع بعضھا لیؤمن المناظر و المشاھد المریحة لل
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إضافةالمشاة طریق على الطرف الثاني للمشروع و ھو مخصص لحركة - ثالثا . خالل جولتھ خالل المشروع 

استخدامھ كطریق للدراجات الھوائیة كنشاط و فعالیة في المشروع  و استخدام عربات مجرورة من إلمكانیة

نقطة في أليالبعض بطریقة تؤمن سھولة الوصول یبعضھاربوطة و كل ھذه الطرق م-حنطور–خالل الخیل 

. المشروع و خصوصا التي تقع على نفس الكنتور 

-مخطط الفكرة للمشروع)١- ٦(صورة 
العملفریقالمرجع
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وصف المشروع٣- ٦

یحتوي عدة فعالیات منھا .جاالبیت –یقع في مدینة بیت لحم إسالميالمشروع ھو عبارة عن مجمع ثقافي 

و اإلسالمیةالخدمیة و منھا الترفیھیة الخدمیة تستھدف جذب الجمھور بمختلف اتجاھاتھم الدینیة لتعریفھم بالثقافة 

.و الدین المسیحي على مر العصور اإلسالممن تعایش بین و العمل على توطید العالقة القائمة اإلسالميالدین 

الدعوة راث الشرقي وفيو سیكون منبر من نوع فرید للتبالتساوي،و المجمع ستكون خدماتھ مقدمة للجمیع 

یدةالجداإلسالمیة

مكونات المشروع٤- ٦

:یتكون المشروع من الكتل التالیة حسب تدرج السیر بالمشروع من المدخل الجنوبي الشرقي 

كتلة المقھى الثقافي و ھو مقھى على الطراز القدیم حیث یتم- أوال

خدمة –تقدیم الخدمات الترفیھیة التالیة وجبات خفیفة و مشروبات 

و لھ جلسات  زبون في داخل البناء ) ٩٨(مجھز الستیعاب - سریعة

= مساحة القاعة الرئیسیة . شخص ) ٩٠(خارجیة مجھزة الستیعاب

–ة الراوي للقصص مساحة منص) ٢م٢٦.٦٠(منھا ) ٢م١٧١.٦٠(

مجھزي و الباق) ٢م٦٩.٣٠(و تبلغ مساحة قسم المطبخ –الحكواتي 

الطابق العلوي أما.األرضيخدمات و ممرات ، ھذا في الطابق من

.فھو مطعم 

األرضيمساحة طابقھ .مقعد٤٤٨كتلة المسرح  مجھز ب –یا ثان

وھو یحتوي قسم االستقبال وقطع التذاكر وصالة ) ٢م٢٨٤.٩٠(

وعناصر الحركة - مقعد ٧٥/wc–ودورات المیاه األولىالتجمع 

یحتوي المسرح )  ٢م٨٥٨.٤٥(المساحة األولوالطابق . العمودیة
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.و الدین المسیحي على مر العصور اإلسالممن تعایش بین و العمل على توطید العالقة القائمة اإلسالميالدین 

الدعوة راث الشرقي وفيو سیكون منبر من نوع فرید للتبالتساوي،و المجمع ستكون خدماتھ مقدمة للجمیع 

یدةالجداإلسالمیة

مكونات المشروع٤- ٦

:یتكون المشروع من الكتل التالیة حسب تدرج السیر بالمشروع من المدخل الجنوبي الشرقي 

كتلة المقھى الثقافي و ھو مقھى على الطراز القدیم حیث یتم- أوال

خدمة –تقدیم الخدمات الترفیھیة التالیة وجبات خفیفة و مشروبات 

و لھ جلسات  زبون في داخل البناء ) ٩٨(مجھز الستیعاب - سریعة

= مساحة القاعة الرئیسیة . شخص ) ٩٠(خارجیة مجھزة الستیعاب

–ة الراوي للقصص مساحة منص) ٢م٢٦.٦٠(منھا ) ٢م١٧١.٦٠(

مجھزي و الباق) ٢م٦٩.٣٠(و تبلغ مساحة قسم المطبخ –الحكواتي 

الطابق العلوي أما.األرضيخدمات و ممرات ، ھذا في الطابق من

.فھو مطعم 

األرضيمساحة طابقھ .مقعد٤٤٨كتلة المسرح  مجھز ب –یا ثان

وھو یحتوي قسم االستقبال وقطع التذاكر وصالة ) ٢م٢٨٤.٩٠(

وعناصر الحركة - مقعد ٧٥/wc–ودورات المیاه األولىالتجمع 

یحتوي المسرح )  ٢م٨٥٨.٤٥(المساحة األولوالطابق . العمودیة
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والطابق الثاني مساحتھ . وبوابات الطوارئ وعناصر الحركة العمودیةبتجھیزاتھ التكنولوجیة وصالة التجمع 

مجھزة بترجمة فوریة وھي للتذاكر ذات الدرجة - translation cubics-یحتوي   كابینات) ٢م١٣٥.١٢(

. األعلى

= بمساحة طابق ارضي ) مقعد١٣٠(بقاعة المؤتمرات- ثالثا

و یحتوي الخدمات الالزمة لذوي االحتیاجات ) ٢م٨٠٦.٧٠(

بشكل عمودي یؤمن لھم سھولة الوصول كما ینطلقوةالخاص

بواسطة أعلىمع الكتل الموجودة على كنتور یرتبطمنھ برج 

في المخططات المرفقة لالتفاصییمكن مالحظة .جسر زجاجي

األولالطابق .ملحق بكفیتیریا و خدمات و تراسات انھحیث .

االرتفاع قاعة أنحیث ) ٢م٤٩٠(الطابق الثاني ) ٢م٤٩٠(

.م٤.٨المؤتمرات 

حات مائیة و تراسات راء وسایحتوي عناصر خض- court yard–الكتل سابقة الذكر كلھا تحیط بحوش داخلي 

.لذوي االحتیاجات الخاصة% ٦بمیل منحدر لمدخل یطل على كراج السیارات و مدخل ب

راسیة و المدرجات و مشاغل الصلصال كتلة القاعات الد- رابعا

و كورت ) ٢م١٥٥٣.٧= (مساحة الطابق المراسم،و الخزف و 

تنوعت القاعات الدراسیة بین .) ٢م٤١٠.٨٠(داخلي مساحتھ 

قسم قاعات إلىةسمعیة، إضافمخابر بصریة و مخابر 

و كنتین في الكورت بمساحة .األساتذةو اإلدارةالكمبیوتر و قسم 

إلىإضافةلھ نفس المواصفات األولو الطابق .مربع متر١٧

.التراسات 

المشروع ككل أنكتلة المصلى و الجدیر بالذكر ھنا - خامسا

یعبر عن وظیفة المسجد بشكل عام المشروع 
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لتكون وظیفة و فكرة -للرجال و النساء–بكل كتلھ عبارة عن مسجد كبیر و كان البد من تواجد كتلة المصلي 

مع اهللا سبحانھ و تنظمھا أنمع ذاتھ و مجتمعھ ال بد من اإلنسانعالقة اإلسالمأي كما نظم متكاملةالمشروع 

طابقو ومتوضئ خارجي و المتوضأحیث یحوي ) ٢م٥٦٧.٥٥(من المصلىاألرضيمساحة الطابق . تعالى 

.لدورات المیاه التي مدخلھا منفصل عن المسجدإضافةمصلى نساء األول

.یا لمجموعة الجلسات و محالت بیعالخاصة بھ و كفتیربالخدمات الخلفیة سرح في الھواء الطلق مزود م–سادسا 

الطوابق فیھا على الترتیب مساحةالمكتبة العامة -سابعا

و ) ٢م٤٢٩.٢٩) ( ٢م١٧٨.٩٢) ( ٢م٨٨٣.٨٠) (٢م٤٨٥.٤٥(

في المشروع وتمثل حبكة قصة المشروع  األھمھي الكتلة 

و قسم الخدمات و الصیانة و قاعة مطالعة كبیرة إدارةوتحتوي .

كفتیریا و غرف دراسیة و ناد للقراء و أطفالو مكتبة 

.البحثأجھزةللمجموعات و قاعة كمبیوتر و 

و تنوعت - .media tech–كتلة المعرض و میدیاتیك –ثامنا 

العرض بعضھا للوحات أسلوبحیثقاعات العرض من 

التشكیلیة و بعضھا للتحف و المجسمات و معارض داخلیة و 

األولوالطابق ) ٢م١٧٩٠(األرضيخارجیة مساحة الطابق 

حیث األطفال،وقاعات المیدیاتیك للشباب و ) ٢م٢٠٦٨.٥(

التكنولوجیة للعرض و األجھزةتحتوي احدث الوسائل و 

ارطة للعالم ذات اتصال وضع خاألطفالالمعلومات حیث لمرحلة 

یحصل على وإسالميالكتروني یختار فیھا الطفل أي بلد 

محطات رقمیة یقوم المستخدم بتحدید البرنامج –الكابینات المحوسبة و ھي عبارة عن و.... معلومات متنوعة 

اصة الختالبیاناقاعدة إعدادكما و یمكنھ تكوین و استخدامھأوالذي یریده و تحمیلھ لمشاھدتھ 
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محطات رقمیة یقوم المستخدم بتحدید البرنامج –الكابینات المحوسبة و ھي عبارة عن و.... معلومات متنوعة 

اصة الختالبیاناقاعدة إعدادكما و یمكنھ تكوین و استخدامھأوالذي یریده و تحمیلھ لمشاھدتھ 
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كما یمكن اعتبارھا نوادي ذات طابع جدید یتم فیھا .موضوع یحتاجھأوبلد أليالجوالت االلكترونیة وإعدادبھ 

.الطرقبأفضلصقل و تنمیة شخصیة الطفل و الشاب 

و الحدائق - wall memory- و الجداریات .الخاصةھناك مجموعھ من الفعالیات الخارجیة مثل المعارض 

. في كل السابق تم مراعاة متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة . لألطفالالبیع ومناطق اللعب اكأكشوالجلسات و 

. وقتبأسرعو سھولة الوصول للھدف 

:جدول المساحات٥-٦

بالمتر المربعالمساحةالفراغالكتلة
٤٤.٨المدخلالمقھى

١٥غرفة الودائع
١٥٣قاعة المقھى

٢٦.٦٥المنصة
٧١المطبخ

٢٢.٢٥دورات المیاه
٩.٥المحاسبة 

١٠١.٦٥صالة المدخلالمسرح
٢١.٤٨االستقبال
٤٠.٢٨المحاسبة

٥٢.١٣دورات المیاه
٣٢٥.٧٥المسرح

١٦٣.٣خلفیة المسرح
٢٠٠.٥التجمع صالة

١٣٥غرف الترجمة
٤٣.١٦....الصوت و العرض أجھزةغرف 

٢٤.٣٥بھو المدخلالمؤتمراتقاعة 
١٤.٧االستقبال

٢٢٦.٤قاعة المؤتمرات
٣٣.٧٢المنصة

٤٤.٣٥خلفیة المسرح 
٢٢١.٤الكفتیریا

٥١غرفة التحكم
٢٨.٦٣دورات المیاه
٥٢.٦٨الجسر المعلق

٢٧٣.٨التراس
٢*٦٤مخابر بصریةالقاعات الدراسیة

٣*٥٣.٧مخابر سمعیة
٣*٥٣.٨قاعات كمبیوتر

١٦٣.٥٨اإلدارة
١٩٠المرسم
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٢١٧.٦المشغل
١٨٠المدرج

٣٢.٢دورات المیاه
١٧الكنتین

٥٢.٨المتوضأالمصلى
٥٢دورات المیاه

٤١.٩المدخل
٢٩٨.٦رجال/قاعة الصالة

١١١.٧٤بھو المدخل و االستقبالالمكتبة
٩٥.٥اإلدارة

٢٠٦الخدمات 
١٢.٤األمنمكتب 

١٢.٤مكتب المشرف
٤٨.٢٥محالت بیع كتب

٣٧دورات المیاه
٢٤٥.٨األطفالمكتبة 

١٠٣.٦٧قاعة المجالت و الجرائد
٨٧.٨وأفرادمجموعات –غرف الدراسیة 
٥٠.٨قاعة الكمبیوتر

٥٤٠.٣٣قاعة االستعارة و المطالعة
٢١١.٨٥نادي القرء

١٥٨.٦٤الكفتیریا
٨٧.٣االستقبالالمعارض

٤٥.٩قطع التذاكر
٩٦.٢المخازن

١٢٨٠قاعات العرض
٢*٨.٦األمن

٧٤قاعة اجتماعات
٩٩.٦اإلدارة

٤٤.٤دورات المیاه
١١٦.٥بھو المدخل

٢٣٧.٥األطفالمیدیاتك 
٢٧٠میدیاتیك الشباب

٦٦٣تراس
١١١.٨صالة التجمع
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.بعض من مخططات المشروع



)Zoning for masses(مخطط تقسیم المناطق في الموقع -
)Master ground floor plan(مخطط الموقع العام -
)Section elevation( مخطط -



مخططات لكتلة المعارض

الطابق األرضي للمعارض-
الطابق األول للمعارض-
مقطع لكتلة المعارض+ واجھة -



:مخططات لكتلة المكتبة

واجھة جانبیة لكتلة المكتبة+ واجھة أمامیة -
الطابق األول للمكتبة+ الطابق األرضي -
الطابق الثالث للمكتبة+الطابق الثاني -
مقطع في المكتبة-
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:الخاتمة

حیث ) سالمي إثقافي مجمع (ناإتمام بحثنا لمقدمة مشروعب، قمناتمھیدا لبدایة الجزء العملي من المشروع 

على ضم الجزء األول من ھذا البحثحیث ، في عملیة التصمیم المعماري للمشروعفادتنا احتوى معلومات 

و زودنا البحث بفصل یحتوي المعاییر عماریة لدى المصمم ،الخلفیة العلمیة من دراسات نظریة تثري النزعة الم

الصحي من ناحیة االستعمال و طاراإلون ضمن كم لیألسس التصمیمیة المراد إتباعھا في عملیة التصمیاو 

.التصمیم 

ئمة لوضع الخبرة المالإكسابنافي األكبرالدراسات السابقة و المشاریع المشابھة لھا الدور أنوكما ھو معلوم 

البحث بحالتین دراسیتین ممیزتین ھما مركز السالم و معھد العالم العربي في للتصمیم، فدعمناالسلیم األساس

.باریس

لكو لذ، حالة تكامل و تتام مع بیئتھ یكون التصمیم في أنالبد من حیث ، و دراسة الموقع المقترح للمشروع

األخیرو األولمیم من التصامیم التي تحترم بل و تقدس البیئة كونھا البیت بجعل التصأعانتناقمنا بعمل دراسة 

.لإلنسان

توصلنا إلى تصمیم مجمع ثقافي إسالمي یعكس وكنتیجة للدراسات التي أتممناھا في بحثتا ھذا،  وفي النھایة 

لي في المنطقة ، باإلضافة لكونھ اإلسالمیة بكل أطرافھا ، ویقدم الخدمات المختلفة للمجتمع المحمفھوم الثقافة 

.نقطة جذب ھامة للزوار لھذه األرض المقدسة

ذات وإضافةعالمة فارقة ھذا المشروعیكونوان ،یمن علینا بالتوفیقأننسال اهللا العلي العظیم ختاما و

.و اهللا ولي التوفیق- نرجو ذلك–قیمة للعمارة 
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:المصادر والمراجع 

.،دار اإلرشاد اللبنانیة . د الكریم عثمان المدرس بجامعة الریاض، الثقافة اإلسالمیةتور عبالدك.١

)،مفھوم الثقافةسعید إبراھیم عبد الواحد ُأستاذ األدب اإلنجلیزي والنقد بجامعة األزھر بغزة.د" .٢

)،دار المتنبيصیداوي حیان،اإلسالم و فئویة تطور العمارة العربیة(.٣

التصورات حول العالم واإلنسان في الدیانات والمعتقدات القدیمة، حمید باجو.٤

.، دار قابس) برلمانات-قاعات مؤتمرات–معارض (الخلوصي محمد ماجد ، األبنیة الثقافیة الفنیة .٥

،المختار احمد حنفي،المعاییر التصمیمیة الماكن الوضوء في المساجد و قاعات الصالة.٦

Published by the American University of Sharjah Ahmed Mokhtar

www.aus.edu , 2005

٧.Joseph Dechiara  Michael J.crosbie,Time sever standards for buildings

types. Mc Grow Hill, fifth edition.

.كنعان فھد ، الرأي.٨

٩.http://www.ibnalislam.com/vb/showthread.php?t=784

www.doroob.comالنقاطي حاتم ،في جدلیة الدولة و اإلبداع، .١٠

.ةالقرني علي حسن ، من مفاھیم ثقافتنا اإلسالمی.د.١١

.ابن فارس  ، مقاییس اللغة.١٢

.،  لسان العربابن منظور.١٣

الكویت–عالم الفكر و العمارة، مجلة دوریة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب .١٤

.وزیري محیي حسن ، جمالیات المفردات المعماریة في المجتمعات . د.١٥

.البھنیسي عفیف ، الجمالیة الفنیة في مفردات العمارة اإلسالمیة  . د.١٦

.خلفي خنفر ، تاریخ الحضارة اإلسالمیة.د.١٧

.تراث اإلسالم في الفنون الفرعیة التصویر و العمارة، ترجمة الدكتور زكي محمد.١٨

.یات العمارةعرفات سامي ، نظر.د.١٩

.١٩٩٧البنھنسي عفیف ،العمران الثقافي بین التراث و القومیة ،دار الكتاب العربي،.٢٠
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٢١.www.imarabe.org

بلدیة بیت لحم.٢٢

بلدیة بیت جاال.٢٣

ثلجیةلالمھندس سھی.٢٤

المھندس الیاس دعیقACGمكتب .٢٥

٢٦.www.jeannouvel.fr

٢٧.LECTURE HALL DESIGN STANDARDS UNIVERSITY OF

MARYLAND, BALTIMORE COUNTY  , www.umbc.edu

٢٨.Libris Design Planning Documentation , www.librisdesign.org
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