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ABSTRACT 
The urbanization of Egypt is concentrated around the flat agricultural lands of the Nile Valley, 
which represent about 4% of Egypt’s area, where the deserts represent the most of Egypt 
territory. Despite the richness of Egypt territory of high lands, like mountains, hills and 
plateaus, the contemporary Egyptian completed his preference for flat plains extended to the 
flat lands of the desert. The highlands and mountains provide great opportunities for 
construction and development in Egypt, especially for tourism sector. However, the scientific 
expertise is an important element to know how to build in mountainous areas, so the demand 
for the guidelines and the scientific foundations are substantial. The paper aims to classify the 
mountain buildings because the possibility of classifying will guide the designers to be able to 
construct in mountainous areas. The intersection between different types of Architectural 
classifications and definitions, and the merging of some mountain building classifications 
under other architectural classifications have led to the marginalization of the mountain 
Architecture. Therefore, these definitions will be clarified according to architects and experts 
studies. The buildings will be classified architecturally according to their relationship to the 
mountains. As the study on the architectural scale of the building, the classification will based 
upon the intersection with the mountain mass, which in circumstance is determined by many 
factors such as angle of inclination, rock nature, surrounding location, and building area. The 
research will highlight on how to deal with the mountainous areas as a place to settle and live 
with various limitations and conditions. 
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 تصنیف المباني الجبلیــــة

   ٢ ھـــالة علي نبیلو ٢ أحمد أحمد فكري.و ١عباس محمد الزعفراني
   جامعة القاھرة- كلیة التخطیط العمراني- قسم التصمیم العمراني١

   جامعة القاھرة- كلیة الھندسة- قسم الھندسة المعماریة٢
  ملخص 

من مساحة مصر % ٤یتركز العمران في مصر في األراضي الزراعیة المنبسطة لوادي النیل والتي تمثل ماال یزید عن 
ومع بدایة اإلمتداد العمراني في الصحراء أكمل المصري المعاصر تفضیلھ للسھول لصحراء معظم أراضیھا ،التي تمثل ا

تحمل . الجبلیة المتمیزةبالعدید من المناطق المرتفعة ورغم ثراء مصر . المنبسطة بامتداده لألراضي الصحراویة المنبسطة
 المجال السیاحي، ولكن یتطلب األمرالخبرة العلمیة في كیفیة المرتفعات والجبال فرصا كبیرة للتعمیر والتنمیة وخاصة

بالمناطق ، لذا تبدو الحاجة لوضع الخطوط العریضة واألسس التي تتناول كیفیة البناء في مصرلبناء بالجبال التعامل ل
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تصمیم والبناء بتلك المناطق ولذلك فإن الھدف من الورقة البحثیة ھو كیفیة تصنیف المباني الجبلیة وبالتالي كیفیة ال. الجبلیة
  .مستقبلیا ،حیث إن إمكانیة التصنیف ستساھم في مد العون للمصمم والمعماري لكیفیة البناء بالجبال

المعماریة والخلط في المسمیات ودمج تصنیفات البناء الجبلي مع التصنیفات المعماریة اآلخري  إن التداخل بین التصنیفات 
ومن ثم سیتم . ولذلك سیتم توضیح وعرض لتلك المسمیات وفقا للمعماریین والباحثین،لجبلي قد تسبب في تھمیش البناء ا

تصنیف المباني معماریا وفقا لعالقتھا بالجبال ،حیث إنھ علي المقیاس المعماري للمبني سیتم التصنیف وفقا لمدي إمكانیھ 
یة المیل وطبیعة الصخور والموقع المحیط وحجم المبني التداخل والتالحم بكتلة الجبل والمرتبط بالعدید من المحددات كزاو

 سیتم إلقاء الضوء علي كیفیة تعامل اإلنسان مع الجبل أو الھضبة أو التل كمكان لإلستیطان والمعیشة مع حیثواإلرتفاع ،
  .مختلف المحددات والظروف

  .، تصنیف المباني الجبلیة،الجبال، المرتفعاتالبناء الجبلي :كلمات مفتاحیة
  

  المقدمة - ١
لقد تعامل القدماء المصریین مع الجبال تاركین آثارا للبناء فوق الھضاب أشھرھا األھرامات والبناء حفرا في الجبل مثل 
معبد أبي سمبل أو مباني تجمع بین البناء المالصق للجبل والحفر فیھ مثل معبد حتشبسوت بالدیر البحري ،ومع مرور 

ر أو الحفر بالكتلة مع وجود بناء خارجي كما في جامع األغا شاھین الخلوتى أو تأكید الزمن بدأ اإلبتعاد عن فكرة الحف
للحافة كما في مسجد الجیوشي أو تأكیدا للقمة كما في قلعة صالح الدین بالمقطم ،ولكن مع التقدم لم تنتقل إلي المصري 

  .لت إلیھ ثقافة الحیاة بالسھولالمعاصر كیفیة التعامل مع الجبال والبناء بالمناطق الجبلیة مثلما أنتق
لقد استغل االنسان البدائي الطبیعة احسن استغالل ولم یحاول التغییر بطبوغرافیتھا بما یتناسب مع معیشتھ ،ولكن اعتبر 

فأدرك اإلنسان  ،إنھ جزء من الطبیعة ،فقدیما كانت الكھوف والمغارات إحدي الموارد الرئیسیة للمآوي بالنسبة لإلنسان
 ،حیث بدأت كتجویف بداخل [1]أھمیھ تلك الكھوف والتجاویف في توفیر المآوي بظروف مناخیھ مناسبھ ي مدي البدائ

األرض وخاصة الجبال والمرتفعات وكانت غیر منتظمة الشكل ،ولكن استخدمھا للتعبیر عن حیاتھ البریة بالرسومات 
بح إنسان العصر الحجري الحدیث یقوم بالحفر بداخل تطورت المباني الحجریة واصثم . بداخلھا بالعصر الحجري القدیم

 Artificial cavesبینما بدأت الكھوف الصناعیة . [2]الصخور بإستخدام المعول الحجري من اجل اآللھة والموتي 
أو بالواجھات الحجریة  Underground  سواء كانت تحت منسوب األرضBronze age العصر البرونزي بالظھورفي

Rocky Fronts  [2]وتمت بإستخدام المعول المعدني.  
إن المناطق المطلھ علي البحر األبیض المتوسط من أوائل المناطق التي ظھرت بھا فكرة المآوي بالكھوف وتحت 

،بینما Dust Storm [1] العواصف الترابیة أحیانا من و Hot Arid،وذلك للھروب من المناخ الحار الجاف [3]األرض 
مساكن الحفر شبھ م بما یسمي .ق٤٠٠٠ بالمناطق الحارة الجافة شرق الصین منذ ما یقرب من إنتشرت علي نطاق واسع

،مع وجود إطار خشبي وذلك لتدعیم طبقة السطح المكونة من طبقة   Semi underground pit dwellingsاألرضیة 
  .[4]رقیقة من التربة والزرع 

ة تتبع ھذا النھج كما في كابادوكیا بتركیا وماتیرا بإیطالیا ،حیث ثم بعد ذلك ظھرت العدید من المباني بالعصور الالحق
إنتقلت الفكرة من مطماطة إلي إیطالیا بالقرن الثاني المیالدي حیث إقتبس الرومان الفكرة وتم حفر التجاویف والسرادیب 

Grottoes & Catacombs [1] للوقایة من الحر.  
ام بالجسد أھمیة كبري للبحث عن مدفن دائم وإنشاء معابد لممارسة بعض العصور مثلت الحیاة بعد الموت واالھتم

 كما في الحضارة الھندیة Rock Cutبالصخر بما یسمي القطع معتقداتھم ویتم وضع النقوشات المعماریة علیھا وھنا ظھر 
 الجبل بفن معماري بدأ النحت بداخلكما في بدایة المسیحیة حیث ضطھاد  بعض المعتقدات االبینما واجھت.والفرعونیة 

راقي وبفراغات ضخمة تم دعمھا باعمدة وقباب من الداخل بینما من الخارج ال یوجد ما یدل علي وجودھا فھي بمثابة 
 مع حفرالبناء مع أحترام خطوط الطبوغرافیة والمحددات الطبیعیة واالستفادة بما تمنحھ الطبیعة البعض ببدأ  ،بینما الملجأ

  .لزخرفة علي الواجھات من نفس مادة الجبلالتجاویف مع النحت وا
بدأ اإلنسان في ھجر المرتفعات والكھوف وبدأ في بناء المستعمرات اإلنسانیة بالمناطق قد ثم مع تطور الحضارات 

السھلیة حیث تتوافر سبل المعیشة الرغدة ،ولكن بعض الحضارات استعانت بالمرتفعات كنوع من التحصین والدفاع ببناء 
ة علي المرتفعات وأحیانا علي الحواف والجروف المطلة علي المسطحات المائیة بغرض المراقبة كمدن الجزائر مدن كامل
بینما تم اللجوء في بعض األماكن لبناء مبني علي السفح لإلستفادة بإتساع األراضي المنبسطة مع توافر الحمایة من ،وتونس 

  .أشعة الشمس المباشرة 
عمارة تحت األرض بفكر مرة أخري لفكرة اإلحتماء ولكن بعیدا عن الجبال فظھرت ن التوجھ آواخر القرن العشریببدأ 

معاصر ،حیث بدأ التوجھ بمنظور نحو المدن المتقدمة مع توافر الراحة واإلضاءة الجیدة والتواصل بین الفراغات الداخلیة 
توفیر المال والطاقة بلتالي ة العلویة للمدینة و مع استغالل المساحات وتغییر الخریطوالخارج كما بالمباني التقلیدیة

م بدأ ظھور مباني تحت األرض ذات ١٩٦٠ ،ولذلك فإنھ بالعام [3] .كمشروعات مترو األنفاق والجراجات متعددة الطوابق
م والذي تم ربطھ بمجموعة ١٩٦٧اإلستخدام المتعدد كالتجمعات التجاریة كما في تجمع ویست مونت تحت األرضي عام 
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  .[3]فاق إلي المدینة أن
   السابقة دراساتالمسمیات المعماریة وفقا لل - ٢

ظھرت العدید من المسمیات والمصطلحات للمباني المحتمیة سواء بالتربة أو بالصخور وسواء كانت محفورة بداخل 
وتغیرت وفقا للعصور التربة طبیعیا أو تم حفرھا صناعیا أو قد تم إنشاءھا ثم تم ردمھا ،كما إن تلك المصطلحات قد تنوعت 

والموقع والموطن وبالتالي إختالف اللغة ،وقد نجد أحیانا أن المسمي موحد ولكن التعریف یختلف نظرا لفرق مصدر 
إن غیاب وجود مصطلح  Nobly  المصطلح ،فھل ھو مصطلح معماري أو إنشائي أو جیولوجي مثال ،كما قال نوبل

 قد أوضح المفھوم Golany سنجد أن جوالنيف. [5] نوع المناطق جغرافیاوتعریف عالمي قد نتج من إختالف اللغات وت
 حیث أوضح أنھا تتكون كلیا من تجویف باألرض مع وجود Cliff وكھوف الحافة Pitالمعماري لكل من كھوف الحفر 

غیر  في تكون المسكن من تجویف أرضي Troglodyteفتحة واحدة ھي مدخل التجویف ،بینما تمثلت مساكن الكھوف 
منتظم الشكل بینما یتم تغطیة األسقف بمواد مختلفة ككتلة حجریة أو اإلستعانة بجلود الحیوانات وتثبیت كالھما باإلستعانة 

 وجمیعھا تشیر إلي إنسان الكھف ما قبل Trogleبالعصي واألعمدة الحجریة ، ویرجع أصل الكلمة للیونانیین بمعني حفرة 
 وھي تطلق Semi subterranean dwellingوصوال لما سمي بالمباني شبھ المرئیة ثم تطورت المساكن . [6]التاریخ 

  .١،شكل [7]خر فوق سطح األرض اآلعلي كل المباني التي تم بناء جزء منھا تحت األرض و

  

 [7]منسوب األرض مراحل تطور البناء تحت األرض ووصوال لألعلي . ١شكل 

 غیر كافیة وغیر Excavated dwellingsأن التصنیفات المختلفة لعمارة المباني المحفورة  Noblyیوضح نوبل 
مرضیة التصنیف وذلك ألن الحدود بین التصنیف واآلخر غیر دقیقة وقد تكون غیر مكتملة ،فعلي سبیل المثال قد یبدو ان 

 ھو یعتمد بشكل أساسي علي إذا كانت األرض منحدرة وبھا Dugoutsلمخابيء  واPit housesالفرق بین مباني الحفر 
 كما pit houses األلمان والذین حفروا السھول والذین قاموا بإنشاء مباني الحفر - میول أم ال كما حدث بمساكن الروس

  .Barbara Oringderff [5]  بواسطة باربارا أورینج دیرفdugoutsنعرفھا ولكن قد تم تعریفھا علي أنھا مخابيء 
كذلك فإن العمارة التحتیة او باطن األرض مرتبطھ بالمكان ولكن علي نطاق أشمل ونجد ان توصیفھا قد یشمل جزء من 
المعمار الجبلي في االطار العام وخاصیة التغطیة بالتربة ،فالبناء بباطن األرض ھو توجھ وفكرة عامة ،ولذلك فقد ظھرت 

 Arthurباطن األرض التي تتكامل مع المحیط وتحاكي الموقع،فكما یقول آرثر كوارمبي في وقتنا الحاضر عمارة 
Quarmby وبالنظر . [8]تمد علي اإلنطباع الخارجي للمنشأإن عمارة اإلحتماء بالتربة ھي عكس الوضع التقلیدي الذي یع

  .بالتربة سواء كلي أو جزئي للمباني فھي إما حدث لھا عملیة حفر سواء كلي أو جزئي أو حدث لھا عملیة ردم 
 ھي تعني حفر أو تفریغ الشيء Excavate وفقا للقاموس Excavated buildingsفمثال سنجد أن المباني المحفورة 

أن المنشأت المحفورة  Nobly ،حیث یقول نوبل[9]بإزالة المحتوي لصنع حفرة أو نفق سواء تربة أو صخور أو غیرھما 
Excavated structuresستخدام اإلنسان لألرض ذاتھا  ھي إearth قد أوضح . [5] وذلك من خالل الحفر بالسطح

،بینما أوضح Cave dwellings [2] ومباني الكھوف Pit housesالبعض أن المباني المحفورة تشمل مباني الحفر 
كانت حفر  أن مباني الكھوف ھي تشمل كل ما یتم حفرة بعمق تحت سطح األرض بشكل عام سواء Golany جوالني

Pits أو كھوف حافیة Cliff [7].  
   Subterraneanالتجاویف ١-٢

 تعني Sub تعني األرض وTerraھي كلمة التینیة تعني كل ما ھو یعیش في الخفاء وغیر مرئ تحت األرض ،حیث 
كھوف  في حالة كون الفتحة رأسیة وتسمي Pits،ولذلك فھي تطلق علي الفراغات التي باألرض وتسمي حفر [10]تحت 

Cavesأوضح میكا  قد . في حالة كون الفتحة أفقیةMecca  إن العمارة غیر المرئیةSubterranean Architecture 
التقتصر علي المساكن المحلیة ولكن تنوعت ما بین األدیرة والمخازن والمقابر والمالجيء واألنفاق مكونھ مدن مجوفة 

 وعمارة Undergroundعمارة تحت األرض كل من جوفیة لتشمل قد صنف العمارة ال Meccaكاملة ،وسنجد أن میكا 
  .Cave dwellings [3]الكھوف 

  

جبأ
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  Rupestrian settlement [2]المباني المحفورة في الصخر ٢-٢
 executedوھي تعني التنفیذ علي الصخر أو علي حوائط الكھف Rock  أو الصخر rūpesھي ترجع للكلمة الالتینیة 

on rocks [11] وضح الباحثین أن المباني المحفورة بالصخر ،حیث أRupestrianبھا المنازل والمنشأت التي تم  یقصد 
أوضح الباحثین إن المباني المحفورة بالصخر  قد .[2]حفرھا بالحواف الصخریة وھي تنتشر بمدن البحر األبیض المتوسط 

لف الحضارات ،ولذلك فإن إختیار المعیشة بالوادي لیست حضارة مستقلة بحد ذاتھا ولكنھا ثقافة معیشیة یتم تداولھا بمخت
  .[2]علي مر العصور المختلفة الیشكل حضارة موحدة مستقلة 

  Undergroundتحت األرض ٣-٢
 البناء الرطوبة واالماكن المظلمة ولكن وفقا لقوانین البناء فإن أرتبط بUndergroundإن مفھوم تحت االرض 

،بینما یوضح [1]یدة التھویة واإلضاءة وقد یوجد بھا فتحات من الجوانب أو السقف فراغات جالمحتمي بالتربة قد أصبح 
 وقت Underground،وقد وضحت العمارة التحتیة [4]أن مباني تحت األرض تختلف كلیا عن فكرة البدروم  Royروي 

وفقا للتغیرات المناخیة  .[12] ومخازن الزخیرة واألنفاق Bunkersالحروب وخاصة الحرب العالمیة من خالل المالجيء 
 ، وقد بدأت في [1,4]وأزمة الطاقة فقد بدأت العودة لعمارة الماضي لحل تلك المشاكل وذلك من خالل مباني تحت األرض 

   مع التوجھ لعمارة خضراء للحفاظ علي الطاقة وتقلیل استھالك الوقود االحفوريEarth movementالظھور بما یسمي 
 علي الدمج بین األرض والمواد البنائیة للمبني ،وبدأت تظھر في العصر الحدیث مباني عامة  ،حیث تقوم فكرتھا[8]

  .یئیة للموقعبمعماریة تحت األرض كلیا او جزئیا بغرض االندماج مع البیئة المحیطة والمحاكاه ال
  Cavesالكھوف ٤-٢

،وھي تشكل ما یشبھ الشبكة [13,14] التي تسمح بدخول اإلنسانلوجي یطلق علي الفتحات الطبیعیة  مصطلح جیوھو
 تطلق علي كل التجاویف Cavesإن كھف . [15]كیلومترات ،بینما أعماقھا قد تصل إلي مئات األمتارة وقد یصل طولھا لعد

 ،بینما عرفھا الجیولوجیین علي [15]صلھا االضاءة الطبیعیة أو اجزاء الیصلھا الضوء تاألرض سواء بداخل الموجودة 
إنھا تتضمن أجزاء تامة اإلظالم ،وبالتالي فال و،Solid Rocks  طبیعیة ذات متسع بالصخور الطبیعیة الصلدة أنھا فتحات

 [13]: ینطبق ذلك المسمي علي اآلتي
  .الفراغات المتواجدة بالرمال والزلط واألحجار المنفصلة  -أ 
 .Rock shelters والمآوي الصخریة Natural tunnelsنفاق الطبیعیة اال  - ب 
  Natural Cavesكھوف الطبیعیة ال١- ٤-٢

إنھ عادة یوجد فتحة . [15]إن أغلب الكھوف الطبیعیة تشكلت من تكوینات الحجر الجیري من خالل عملیات اإلذابة 
رئیسیة للكھف وتكون ھي المصدر الطبیعي للتھویة ودخول الضوء بداخل الكھف ،كما إنھا قد تكون متعددة التجاویف أو 

  .تالي فإن اإلنسان یعتمد علي ما منحتھ الطبیعة ویتم إستغاللھ بأحسن وسیلھ متاحھأحادیة الفراغ ، وبال
الكھوف الطبیعیة تعني كھوف ما قبل التاریخ حیث الحمایة من فترات البرد القارس مع أن  Capraraقد أوضح كابریرا 

كن الكھوف لقرون عدیدة متبعا وسائل إن اإلنسان س Kempe،بینما یوضح كامبي [2]تعدیل للفراغ وفقا لإلحتیاج الرئیسي 
 وذلك حیث یرجع أصل الكلمة للیونانیین بمعني Troglodyteوقد سمي ساكنیھا  ،[3] الراحة السالبة وفقا ألسباب مختلفة

،حیث یتم اإلعتماد علي التكوین الذي تمنحھ الطبیعة ومحاولة [6] وجمیعھا تشیر إلي إنسان ما قبل التاریخ Trogleحفرة 
قد بدأت الحضارات علي مجتمعات زراعیة ولذلك فقد أستخدمت الكھوف كمآوي وكمخازن  .اإلحتیاجاتیف بما یلبي التك

للحبوب ثم في المجتمعات الحضاریة فقد إستخدمت لإلستشفاء والسیاحة ،كما قامت بعض الحضارات بتطویر المفھوم القدیم 
  .لكھفللكھوف فإستخدمت كمعابد ومدارس ولكن كمنشأت بداخل ا

 Artificial Cavesالكھوف الصناعیة ٢- ٤-٢
ھي كھوف من صنع اإلنسان لمحاكاة الكھوف الطبیعیة ،حیث بدأت الكھوف الصناعیة بالظھور من خالل حفر االنسان 

كما أنھ یتم إعادة حفر الكھف الطبیعي وتھذیبھ وأحیانا یتم نقشھ وزخرفتھ من الداخل مما یفقدھم بالصخر لفتحات جدیدة ،
،وقد بدأ االنسان في استخدامھا كمخازن للحبوب [2]دالالتھم الطبیعیة ویكتسبوا الصفة الصناعیة التي منحھا اإلنسان 

  .[15]والفواكھ الطازجة والخضروات نظرا النتظام درجات الحرارة بداخل الكھوف طوال العام 
   Rock sheltersالمالجيء الصخریة ٥-٢

أو التعریة للحواف  Exfoliationل ولكنھا لیست عمیقة ،وھي نتاج عملیة التقشیر ھي كھوف طبیعیة متسعة من الداخ
وتتمیز تلك المالجيء بتكیفھا مع الحیاة الدائمة من خالل إمكانیة تقسیم مساحاتھا الداخلیة ببناء الجدران الحجریة  ،الصخریة

[2].  
   Grottoesالكھوف الحجریة ٦-٢

 وتسمي [17]،كما تعني الكھوف الصغیرة  الصناعیة لمحاكاه الكھوف الطبیعیةھو مصطلح یعني التكوینات الغاطسة 
 مصطلح یقصد بھ االضرحة المحفورة صناعیا بالكھوف الصخریة علي الحواف النھریة ،وذلك والكھوف البوذیة وھ

تطور الكھوف  أن Fletcher یوضح فلیتشر .[16]المصطلح قد قدم للصین من الھند ،ومن أوائلھا كھوف مینج شاشان 
الحجریة بالصین والناتج عن الدمج من الحضارة الھندیة قد تدرج من الكھوف المتسعة الخالیة من الزخارف والنقوش ثم 

  .[16]تطورت لتكون ذات التكوین المربع مع أعمدة مركزیة بالمنتصف 
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  Rock cut or Rock Hewn Buildingsمباني القطع بالصخر ٧-٢
القطع بالكتل الصخریة لتشكیل كل ن الكتلة الصخریة عن طریق التي تعتمد علي الحذف ملبناء ھي سمیت وفقا لتقنیة ا

فقد  ،تلك التقنیةمن الواجھات الخارجیة والفراغات الداخلیة ،وتعتبر المعابد الھندیة من أشھر المباني التي أعتمدت علي 
 والتي تمثلت  Rock-hewnنیة بالمحفورة بالصخرعلي المعابد والمقابر بحضارة مصر الفرعو Fletcher أطلق فلیتشر

 یذكر .[16]بینما المعابد تمثلت في مجموعة أبي سمبل  ،ومقابر الملوك بطیبةفي مقابر بني حسن والتي قد حفرت كلیا 
جوانب التالل ،وقد سمیت بمعابد القطع حواف عند قد حفرت  مجموعة من المعابد بسیطة التكوین إن Fletcherفلیتشر 

 ویرجع تمیزھا إلي إنھ قد تم حفرھا من الداخل ونحت التماثیل بھا وكذلك قد تم من الخارج Rock cut templesلصخر با
 .[16]حیث تم ملء الواجھھ بالتماثیل المنحوتة كما في معابد آیلورا

  Hanged Buildingsالمباني المعلقة ٨-٢
علقة بالصین ،وقد یرجع المسمي لكون المباني تقع علي ھي إحدي المسمیات التي أطلقت بشكل خاص علي المعابد الم

حافة شدیدة اإلرتفاع ولكن عملیة التثبیت اإلنشائي أعتمدت علي الدعامات اإلنشائیة الخارجیة ،وبالتالي یمكن القول أنھ 
  .مسمي إرتبط بطبیعة التكوین والموقع معا

    Compact houseالمنزل المدمج٩-٢
لمدمج ھو إنھ یشغل مساحات محددة من األراضي ولذلك فھو یعتبر مثالي بالمناطق الجبلیة إن أھم ما یمیز المنزل ا

 ،كما ان بعض النماذج قد صممت بغرض البناء علي میول الجبال كما في Mountainous Regionsوعرة التضاریس 
 بین وحدة الفراغ والتغطیة الخارجیة المنزل المدمج یعتمد علي التجانس إن .[3] بجبال شمال إسبانیا Palozaمباني بالوزا 

حیث إن الخصائص المكانیة والمتمثلة في خواص المواد وما تمثلھ من وظیفة تتركز علي الحرارة بداخل الفراغات حیث 
 ،ولذلك فإن الحوائط  أن فكرة المنزل تقوم علي وجود مصدر لإلشعاع الحراري بداخل المنزل تتجمع باقي العناصر حولھ

وفي الوقت ذاتھ تكون مصدر للتدعیم اإلنشائي للمنزل وتكون الفتحات عند الضرورة  قوم بدور التخزین الحراريالسمیكھ ت
  .[3] لدخول أشعة الشمس المباشرة

  Pit dwellingsمباني الحفر ١٠-٢
 میول  ھي تلك التي تبني علي أراضي منبسطة أوذاتPit cave dwellingsقد أوضح البعض أن مباني الحفر الكھفیة 

 ،بینما أطلق علیھا البعض 3]،[7 مع وجود وحدات كھفیة تحیط بالفناء للفضاء الخارجيقلیلة جدا ولھا فراغات مفتوحة
 حیث تتشكل من التكوینات التي تتراوح ما بین الحفر Rocky courtyard settlementsمساكن األفنیة الصخریة 

 ،وھي عادة تكون عبارة عن فراغ طبیعي محاط من Underground وما بین تحت األرض Rupestrianبالصخر 
 حیث یتم الحفر بداخل میول التلة أو علي الحافة بینما الجھة الرابعة من الفراغ rocky wallsالجوانب الثالث بالصخور 

ب األربعة تكون مفتوحة بإتجاه الوادي ،بینما األقلیة ھي التي تتخذ الصورة التقلیدیة حیث یتم حفر الفراغات من الجوان
  .[2]المحیطة بالفناء والمفتوح لألعلي حیث األرض المستویة 

في شرق أوروبا بالعصر یتضح  قد بدأ Pit Housesأن مسمي منازل الحفر  Fletcherبینما قد أوضح فلیتشر 
م عرض ٣.٥إلي م ٢.٥الحجري القدیم حیث بدأ المناخ یكون أكثر حرارة ،فتم اللجوء للحفر بأبعاد مختلفة تتراوح ما بین 

م طول مع وجود فتحات مركزیة داللة علي وجود السقف ،بینما في روسیا فقد تم حفر المنزل جزئیا ١٨م إلي ٥وما بین 
في حین بالعصر الحجري تمثلت منازل ، في حین تم تغطیھ الفراعات من خالل تثبیت عظام الماموث sub- soilبالتربة 

  .Timber [16]وي وبأعماق سطحیة وتم التغطیة بالمنشأت الخشبیة الحفر حیث أوكرانیا في الشكل البیضا
   Cliff Buildings:مباني الحواف أو الجروف١١-٢

 ھي تلك التي یتم حفرھا بالحواف Cliff cave dwellings أن مباني الكھوف الحافیة 3] [7,قد اوضح البعض 
 terracesل لعمارة الكھوف الحافیة ھي الشرفات  إن المواقع األفضGolany والجروف الطبیعیة ،حیث أوضح جوالني

أن الحفر علي المیول  Mecca،كما أوضح میكا Gullies [7] والحواف النھریة mountain slopeوالمنحدرات الجبلیة 
 عمارة ارتبطت بمكان البناء،فھي تشتمل علي كل  فھي.[3] یسمح بتكون ما یشبھ الشرفھ أو فناء مربع نتیجة إزالة التربة

ماتم بناءه علي الجروف الساحلیة والنھریة أو الحواف الحادة المنحدرة ،وأھم مایمیز ھذة المباني ھو المطل والتواصل 
  .البصري والذي اعتمد علي مدي إرتفاع الحافة وموقع البناء بالنسبة لھا

  Hypogealالمباني المدفونة باألرض ١٢-٢
  earth مآخوذة من األرضgeios ،بینما Underground تعني تحت األرض Hypoوھي كلمة إغریقیة حیث 

  .[2]،وبالتالي فھي تعني المساكن المحفورة تحت األرض كما في كابادوكیا ومطماطة [18]
  Underground citiesمدن تحت األرض ١٣-٢

 Troglodyte villages یطلق علیھا قري الكھوف كمادورینكیو وإنھا ھي كما في كایماكلي  Capraraقال كابریرا 
 ،وقد تمت منشأت تحت [2]وھي تتمیز بكونھا تحت األرض مع توافر ما یشبھ المتاھات المتصلة ببعضھا لتضلیل الغزاه 

 لتكون بعیدة عن الرؤیة المباشرة وقد حفرت تحت األرض المستویة أو بجانب Underground settlementاألرض 
د تتكون من مستوي واحد أو أكثر وعادة یكون المدخل عند  أو الحواف أو المنحدرات ،وھي ق Butteاألرض للتالل

  .[2]المستوي األول ویتم الوصل بین الفراغات بإستخدام الممرات المتواجدة تحت األرض
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  Underground sheltersمالجيء تحت األرض ١٤-٢
ل عند سفح الحافة للدخول  ،حیث تتواجد المداخButteھي مالجيء تم حفرھا بداخل التالل المنخفضة المستویة كالمائدة 

بعمق بداخل الكتلة حیث تحتوي علي العدید من المخازن والغرف والكنائس،وكذلك تتواصل تلك الغرف من خالل أنفاق 
بداخل الكتلة الصخریة وقد نجد أن ھذا النوع من المالجيء یحتوي علي عدد محدود من التجمعات والعائالت بالنسبة 

  .Underground cities [2]لساكني مدن تحت األرض 
  Earth sheltered Buildingsالمباني المحتمیة بالتربة ١٥-٢

 ھو مبدأ متواجد منذ نشأة االنسان ،حیث الملجأ األمن الذي توفره Earth shelteredإن فكرة اإلحتماء بالتربة 
لسقف ،بینما اآلن فھي تطلق علي التجاویف الصخریة من العوامل الجویة الخارجیة سواء كان جزئیا أو كلیا للحوائط أو ا

اإلحتماء  Sterling،حیث قد عرف ستیرلینج [1]الحمایة التي توفرھا التربة سواء كان جزئیا أو كلیا للحوائط أو األسقف 
بالتربة علي إنھ اإلستخدام األمثل لكتلة األرض مع تطویع الظروف البیئیة في مساحات صالحة للسكن ،وذلك حیث أوضح 

 Golany أوضح جوالني .[19]عریف واسع النطاق حیث یشمل النسب المختلفة من اإلیواء واإلحتماء باألرض أن ھذا الت
ھا فوق سطح األرض سواء بالطوب أو األحجار ثم تمت تغطیتھا بطبقات ؤ التي تم إنشاتلكأن المباني المحتمیة بالتربة ھي 

ومنھا المباني المحتمیة بالتربة ذات األقبیة ور إلي دورین ،إرتفاعھا ما بین دم ،وتتراوح ٣.٥من التربة بسمك حوالي 
 بینما قد أوضح ستیرلینج .Vaulted earth sheltered dwelling [7]وخاصة بالصین حیث یتخذ السقف الشكل المقبب 

Sterling [19] وترمان Terman [20]ان المبني المتستر بالتربة Earth bermed أجزاء  ھو البناء الذي غطت التربة 
 Earthمن حوائطھ الخارجیة ولكن یتمیز بسقف تقلیدي غیر مغطي ومعرض للھواء الخارجي،بینما المبني المغطي بالتربة 

coveredھو البناء الذي تغطي التربة سطحھ من أعلي ،لكن لیس شرطا أن تغطي الحوائط جمیعھا ولذلك اوضح ترمان  
Terman ٢بالخصائص الحراریة التي یتمیز بھا المبني المغطي بالتربة ،شكل  ان المبني المتستر بالتربة الیتمتع.  

  
  [20]الفرق بین المبني المتستر بالتربة والمبني المغطي بالتربة  . ٢شكل 

یات وفقا لمسملتقسیمات ال ٣شكل ووفقا للمسمیات السابقة یمكن دمج عدة مسمیات معا وفقا ألنواع المباني ویوضح 
  لمجموعة من المعطیات 

  التصنیفات المعماریة وفقا للباحثین -٣
یعة المناخ والتربة بكما ذكر سابقا فقد تنوعت المسمیات والتعریفات وفقا لتغیر المناطق والمدن وكذلك الثقافات وط

ك أوضحنا أنھ الیوجد ما یسمي كذل.،وبالتالي فقد تنوعت وإختلفت التصنیفات وفقا للمناطق وأسلوب المعیشة المتبع والمناخ 
  Undergroundبالعمارة الجبلیة ،وسنجد أنھ قد تم دمج بعض تصنیفات العمارة الجبلیة تحت مسمي عمارة تحت األرض 

كذلك فإن بعض مباني  .Earth sheltered Buildingوذلك حیث تم أعتبار كل ما ھو مغطي بالتربة ھو مبني مدفون 
تبر كالمباني التقلیدیة ولكن مع بعض الحلول المعماریة التي تتناسب مع فرق المناسیب الناتجة المرتفعات والمصاطب قد تع

من التدرج بالجبل وزاویة المیل للمنحدر،ولذلك فقد یتم دمجھا كنوع من المباني التقلیدیة وعدم فصلھا وتصنیفھا كنوع ممیز 
 أن المباني المحتمیة  Roy لتلك المباني ،حیث یوضح روي،وسیتم فیما یلي عرض ألھم المسمیات المعماریة.من المباني

 إال قلیال ،وأن بعضا من المساكن الحدیثة الفاخرة Caves التتشابھ مع الكھوف Modern Earth sheltersبالتربة حدیثا 
وضح أن قد أ Noblyفنجد أن نوبل . [4] ھي نتاج إعادة إستخدام الكھوف القدیمة Posh Housingبوادي لوار بفرنسا 

   :[5]لمنشأت المحفورة یمكن تصنیفھا إلي أربعة انواع رئیسیة ھي ا
   .Semi subterranean pit houses on level groundمنازل الحفر شبھ المحفورة فوق األرض   -أ 
وھي منشأت محفورة كلیا أو جزئیا بالمنحدرات ذات المیول الطفیفة بالتربة المدموكة  : Dugoutsالمخابيء   - ب 

structures wholly or partially excavated in loosely compacted soil on gently sloping 
land.  

 wholly underground excavations in relatively softمباني محفورة كلیا تحت األرض بالتربة اللینة  - ج 
earth materials.  

 . بواسطة اإلنسانوھي التكھفات الطبیعیة بالصخور الصلبة ویتم توسیعھا : cavesالكھوف   -د 
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 تاریخیا ینقسم إلي ثالثة انواع رئیسیة ونوع إضافي Cave Dwelling أن سكن الكھوف Mecca [3] قد اوضح میكا
،وقد أوضحوا ان الحلول التقلیدیة لمساكن الكھوف تتلخص في التصنیفین األول والثاني ٤وفقا لطریقة الحل كما قي شكل 

  :لتصنیفین الثالث والرابع وھي بینما الحلول المعاصرة تلخصت في ا
 .Cliff cave dwellingsمباني الكھوف الجرفیة   -أ 
 .Pit cave dwellingsمباني الحفر الكھفیة   - ب 
 وھي التي تجمع بین النوعین األول والثاني ،حیث یتم إنشائھا فوق األرض Mixed dwellings:المباني المختلطة   - ج 

سواء علي الجرف او حفر رأسیھ ،كمنزل یتكون من مجموعة من كلیا أو جزئیا باإلستعانة مع وجود التكھفات 
 .الفراغات بالكتلة الخارجیة وباقي الفراغات تكون محفورة بالحافة

   ،حیث تكون الوحدة مبنیة Earth Shelteredوھي تتمثل في المباني المحتمیة بالتربة  :Hybridالحلول الھجینة   -د 



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

   الباحث-إلختالف والتنوع في تعریفات المباني وفقا للدراسات السابقة ا. ٣شكل 



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

 .علي منسوب األرض ومن ثم یتم ردمھا كلیا أو جزئیا بتربة الموقع  - ه 

  
  [3]أنواع مباني الكھوف المختلفة . ٤شكل 

 قد إشتمل علي المباني المحتمیة Cave Dwellingsوبالتصنیف السابق نجد أن التصنیف والذي سمي بمباني الكھوف 
  . والحفر األفقیة التي علي الجروفبالتربة وكذلك الحفر الرأسیة

 ھي المباني المحفورة أو المردومة تحت األرض علي حد سواء Pit Houseفي حین أوضح فجال أن المسكن المحفور 
 مع تغیر زاویة میل للمنحدر فتدرج البناء من التداخل الرأسي  ،وسنجد من الرسم أن زاویة تداخل البناء بدأت بالتغیر[12]

  .٥تحت مستوي األرض للتداخل األفقي مع زاویة میل المنحدر،شكل 

  
  [12]األنواع المختلفة للبناء المحفور كما أوضحھا فجال . ٥شكل 

  [2]: وفقا لإلستخدام والموقع إليRupestrian Settlement بتقسیم مباني الحفر بالصخور Capraraقد قام كابریرا 
   Natural Cavesالكھوف الطبیعیة   -أ 
   Rock sheltersالمالجيء الصخریة   -ب 
  .Rupestrianالمباني المحفورة بالصخر   -ج 
  .Hypogealالمدفونة باألرض   -د 
 .Underground citiesمدن تحت األرض   -ه 
 مركزیة مربعة الشكل ویتفرع منھا ثالثة محاور علي شكل ھي عادة تتكون من غرفة: Habitationsمستوطنات   -و 

مروحي ،وقد تكون من غرفة واحدة أو مزدوجة ولكن بشكل عام تتمیز بوجود ملحق دائري مقبب مع وجود فتحة بتلك 
 .[2] القبة حیث فراغ المطبخ ،كما إنھ كان یوجد عادة فراغ أمام المسكن یمثل حدیقة الفاكھھ 

مارة المحتمیة بالتربة وفقا لعالقة المبني باألرض وتداخلھ معھا وھل ھو تداخل راسي أم افقي ،أو ھل تنوعت تصنیفات الع
ولذلك فقد قسم روي ي مع منسوب األرض أم یعلو عنھا ،المبني بأكملھ مدفون تحت االرض ام جزء منھ ،كذلك ھل المبني یتساو

Roy العمارة المحتمیة بالتربة Earth sheltered  [4]: وعین رئیسیین ھما إلي ن  
حیث أن المنشأ واإلنشاء الداخلي یتواجد كلیا تحت  : Truly underground (Chambered) تحت األرض كلیا   -أ 

 .منسوب األرض
حیث أن إنشائي المبني علي :Mounding earth against the side wall (Bearming) تحت األرض جزئیا   -ب 

 .منسوب األرض أو أعلي منھا بقلیل
  [20]: حیث صنفھما كذلك إلي Termanرمان  یتشابھ مع تصنیف  تالتصنیف السابقإن 

 .Chamberتحت منسوب األرض   -أ 
 .Bermفوق منسوب األرض   -ب 

  .٦ كذلك بتصنیف المباني وفقا لطبیعة التداخل مع األرض ،شكل Termanرمان  قام تكما
  



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  
  Earth sheltered [20]تصنیف المباني المحتمیة بالتربة . ٦شكل 

  [21]:  یمكن أن تنقسم إلي earth shelteredبینما أوضح البعض أن المباني المحتمیة بالتربة 
 :وفقا لعالقھ المنشأ باألرض   -أ 

 . on the earthعلي سطح األرض .١
 .Into the earthبداخل األرض  .٢

 :ط األفقيوفقا لمعطیات الموقع وتصمیم المسق  -ب 
 .Elevational Typeذات الواجھھ  .١
 . Atrium Type ذات الفناء الداخلي .٢
 .Penetration Typeذات المخارج  .٣

ومن التصنیفات السابقة سنجد أن تصنیف المباني الكھفیة وتعریفھا یختلف عن تصنیف المباني المحتمیة بالتربة سواء 
خور ذاتھا ولكن سنجد أن المباني المحتمیة بالتربة ھي بشكل أخص من ناحیة نوع التربة أو كون اإلنشائي ھو كتلة الص

للمباني التي یتم حفرھا بالتربة الرملیة أو الطینیة والتي قد تتطلب بناء الھیكل اإلنشائي للمبني غالبا سواء من الخرسانة أو 
اخالت البسیطة في التصنیفات من من الطوب ثم یتم ردمھا بالتربة المحیطة لتحاكي الوسط ،كما سنجد أن ھناك بعض التد

 Pitالجانبین والتي قد یختلط األمر بشأنھا ،فمثال سنجد أن مباني الحفر بمطماطة قد صنفت علي أنھا مباني الحفر 
dwellings بینما سمیت كذلك بمباني تحت األرض Hypogeal كذلك فقد نجد أنھا صنفت تحت المسمي العام لمباني، 

كما سنجد ان التكونات  .Earth sheltered وكذلك صنفت وفقا لمباني المحتمیة بالتربة Undergroundتحت األرض 
 وكذلك صنفت بأنھا من المباني Cliff cave dwellingsالمخروطیة بكابادوكیا قد صنفت علي انھا مباني كھفیة حافیة 

  .Underground أو مباني تحت األرض earth shelteredالمحتمیة بالتربة 
  الجبليالبناء  -٤

یمكن تعریف البناء الجبلي علي أنھ ھو كل بناء یقع علي كتلة مرتفعھ عما یحیط بھا من أراضي ،أیا كان موقعھ بالنسبة 
للكتلة ،أي سواء كان عند السفح أو علي الحافة أو اعلي المرتفع ،كذلك سواء كان محتمي بصخور الجبل أو غیر محتمي 

 صخور صلبة أو تربة لینة متماسكة تسمح بالحفر بھا ،أي یمكن القول أن عمارة بصخور الجبل، وسواء كانت تلك التربة
الجبال ھي عمارة مرتبطھ بالمكان ومحدداتھ وفقا إلرتفاعھ وبشكل خاص مرتبطھ بالجبال شاھقة اإلرتفاع وعرة التضاریس 

  .٧،شكل  طبیعھ تكونھعمار مرتبط بالجبل وطبوغرافیتھ وصخریة التكوین ،فالعمارة الجبلیة م
  

  
   الباحث- مفھوم البناء الجبلي. ٧شكل 

بالجزء السابق قد تم عرض مجموعة من التعریفات والتصنیفات التي إرتبطت بفكرة البناء بالمناطق المرتفعة أو البناء 



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

لكھوف الطبیعیة بالمناطق الصحراویة أو علي الحافة أو بالمناطق وعرة التضاریس أو بالمناطق ذات التكوین الصخري أو ا
  .مباني قد بنیت بمناطق جبلیة بالفعل ،وجمیعھا تكون منظور خاص لكیفیة تصنیف المباني الجبلیة وكیفیة البناء بھا

فیمكن القول إن العمارة الجبلیة تعني جمیع المنشأت التي من الممكن بناءھا أو حفرھا بالمناطق المرتفعة كالجبال 
 والتالل أو بالمناطق التي ترتفع عما یحیط بھا من األرض وسواء كانت المباني تقلیدیة أو مباني محفورة أو والھضاب

  .ا لمجموعة من المحددات واألبعادمباني محتمیة بالتربة ،ولذلك فإنھ سیتم تصنیف النماذج المختلفة للعمارة الجبلیة وفق
  الدراسة التحلیلیة ١-٤

قي التصنیفات المعماریة اآلخري قد تطورت عبر العصور وفقا لإلحتیاجات والمعطیات من إن العمارة الجبلیة كبا
المواد وأسالیب اإلنشاء والغرض من البناء ،ولكن یمكن القول إنھا لم تحظي باإلھتمام كباقي التصنیفات المعماریة ،وقد 

فقط من مسطح الكرة % ٢٥ عامة حیث تمثل یرجع ذلك لكونھا ترتبط بالمكان ومحدداتھ ونظرا لندرة المناطق الجبلیة
األرضیة ،وألنھا تحمل العدید من التحدیات والمحددات كخصائص الموقع وطرق البناء وكیفیة توصیل المواد الخام ونوع 
الصخور المحفورة باإلضافة للحلول المعماریة المتمیزة لذلك المعمار للحصول علي أقصي إستفادة من الموقع والمناخ ، 

ا تحمل كذلك العدید من الممیزات التي ساھمت في المخاطرة بالبناء علي أو بداخل تلك المناطق حیث المطل والتواصل بینم
البصري والراحة الحراریة المتاحة بداخل الفراغات وبالتالي التقلیل من معدالت إستھالك الطاقة وخاصة بالبناء الجبلي 

  .المحتمي بالتربة
یلیة قد إرتكزت علي العالقة بین الجبل أو المرتفع والبناء وتحلیلیھا من نواحي متعددة بما یسمح ولذلك فإن الدراسة التحل

 ٣٦قد تكونت عینات الدراسة التحلیلیة من و .بالتواصل مع البناء علي المستوي المعماري التصمیمي والبیئي واإلنشائي 
ھو موضح   وطبیعة التكون واإلستخدام وتاریخ اإلنشاء كماتم اختیار العینات بحیث تتنوع في الموقعنموذج معماري ،وقد 

  .١في جدول 
  

  الباحث:  المصدر-  تصنیف عینات الدراسة من النماذج المعماریة .١جدول 
 العدد الفئة الرسم البیاني العدد الفئة الرسم البیاني

  ٦ كھف طبیعي  ١٤  نموذج محلي

مبني أو تجویف   ٢٢  نموذج عالمي
  ٣٠  صناعي

مبني حدیث 
  ٢٠  إستخدام عام  ٨ المنشأ

 

  ٢٨  مبني قدیم المنشأ

 

  ١٦  إستخدام خاص

 ،حیث تدرجت الدراسة بالتحلیل البصري والتصمیمي للمباني منفردة  المقارنن الدراسة التحلیلیة اتبعت منھج التحلیلإ
لنقاط التي تساھم في تكون األساس التصمیمي للبناء بالجبال بشكل عام ، ثم تم الربط بین النماذج من خالل شبكة من ا

 معماریا بشكل فردي للتعریف بالنموذج من حیث كیفیة التكوین ٣٦ولقد تم وصف النماذج  .وبالتالي إمكانیة التصنیف
  . النماذجلعینة من تلك  لكیفیة التحلیل الفردي ٢والموقع وتاریخ المنشأ واإلستخدام والمساحة ،كما ھو موضح بالجدول 

 الدراسة قد قامت علي أساس التنوع وذلك نظرا  ،حیث أن٣٦ة إلي الدراسة التجمیعیة للنماذج لتحلیلإنتقلت الدراسة اثم 
لتنوع تكوینات المباني وعالقتھا بالمرتفع وفقا لمجموعة من المؤثرات والمحددات كإختالف األقالیم المناخیة وتأثیر الثقافات 

دات والتقالید وتأثیر الموقع والبیئة العمرانیة ،كذلك إختالف الغرض من بناء المبني ومحاكاة الطرز والطابع المعماري والعا
حده مدي للمنطقة وبالتالي إختالف وسائل البناء واإلنشاء وفقا للمواد المحلیة المتاحة ،كما تساھم إختالف الطبوغرافیة و

 كما إن الدراسة قد قامت علي أساس تحلیلي تصمیمي وإنشائي .ت البناء في شكل البناءالمیول وأنواع الصخور وتنوع تقنیا
وبیئي وقد یتداخل الجزء التخطیطي كأساس للتكامل مع المحیط والبیئة ، حیث أن العمارة الجبلیة كما أوضحنا ھي عمارة 

 البناء وفقا للمعطیات والمحددات مرتبطة بالمكان وطبیعتھ ،ولیس بناء مستقل منفصل عن محیطھ بل تتكون شخصیھ
 للوصول إلي كیفیة تصنیف البناء ٣٦لصفات النماذج المعماریة بمجموعة من النقاط التحلیلیة  اإلستعانة تلذلك فقد تم،و

 إلي جدول ٣والتي وضحت بالجداول من جدول عن باقي التصنیفات المعماریة ومرتبط بالكتلة الجبلیة الجبلي بشكل مستقل 
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 التحلیل الفردي للنماذج المعماریة محل الدراسة. ٢ جدول.٥
  Djara Cave [22]كھف الجارة 

  طبیعي  التكون
   درب للقوافل من واحة الفرافرة –الصحراء الغربیة   الموقع

  عصر الھولوسین الرطب: تاریخ التكون  التاریخ
  ماقبل التاریخ : تاریخ السكن

  مزار سیاحي:حالیا مآوي              :قدیما  االستخدام
  م٢٥ عمق – شبر ١٨قطر المدخل   المساحة  

  Saint Saman Monastery  [23]: دیر القدیس سمعان الخراز 
  طبیعي  التكون
 منطقة الزبالین - جنوب شرق القاھرة – ھضبة المقطم –مصر   الموقع
  م١٩٧٥  التاریخ
   دیر وكنیسة–دیني   داماالستخ

  
  

  ٢ م١٠٠٠إجمالي   المساحة

  Bani Hassan Tombs  [16,24]: مقابر بني حسن
   مقبرة٣٩ –صناعي   التكون
   واجھھ الھضاب للضفة الشرقیة للنیل– المنیا –مصر   الموقع
   عصر الدولة الوسطي –الحضارة الفرعونیة   التاریخ

  مزار سیاحي:حالیا مقابر      – جنائزي :قدیما  االستخدام

  م٩*١٢م*م١٢  المساحة  

  Elora Caves [25,26] :كھوف إیلورا
  معبد٣٤ –صناعي   التكون
   إیلورا – منطقة ماھراشترا – غرب أورانج أباد كم شمال٣٠ –الھند   الموقع
 م١٠٠٠ –م ٦٠٠  التاریخ

   معابد بوذیة وھندوسیة وجینیة –عقائدي   االستخدام

  م٣٠*م٣٣*م٥٠:  معبد كیالسا -كم ٢.٢تمتد علي خط بطول أكثر من   المساحة  
  Vals Villa  [27] :فیال فالز

 صناعي  التكون
 ة فالز منطق–سویسرا   الموقع
 م٢٠٠٩  التاریخ

  فیال–سكني   االستخدام
 غیر محدد  المساحة  

  Hengshan Hanging Temple  [28] :معبد ھینجشان المعلق
 صناعي  التكون
 م ٥٠ إرتفاع -كم جنوب مدینة ھونیان ٥ - جبل ھینج شان -الصین   الموقع
 القرن الخامس  التاریخ

 نفوشیة معبد للعقیدة البوذیة والكو–عقائدي   االستخدام
  قاعة وغرفة٤٠ تتكون من –غیر محدد   المساحة  

  Hatshepsut Temple  [16,29] :معبد حتشبسوت
  صناعي  التكون
  الضفة الغربیة للنیل – محافظة األقصر –مصر   الموقع
 م.ق١٥٢٥ الملكة حتشبسوت -مصر الفرعونیة   التاریخ

  مزار سیاحي:حالیا       )االلھ آمون(معبد جنائزي :قدیما  االستخدام
  غیر محدد  المساحة  

    Cliff House [30] :منزل الجرف
 صناعي  التكون
 إسترالیا   الموقع
   فكرة تصمیمیة لمكتب مود سكیب –لم ینفذ بعد   التاریخ

   فیال –سكني   االستخدام
  خمسة أدوار-غیر محدد   المساحة 

  Mont Saint Michal   [31,32]:دیر جبل سان میشال
 صناعي  التكون
 م٨٠ إرتفاع – جزیرة سانت میشال -كم من ساحل نورماندي ١ –فرنسا   الموقع
  القرن السادس عشر–رن الحادي عشر الق  التاریخ

 م١٩٦٣ سجن حتي :فترة الثورة الفرنسیة        دیر بحصن خارجي :دیني   االستخدام

 غیر محدد  المساحة  
  

  ٢٠١٦الباحث : المصدر
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 الباحث:  المصدر-) ١(الجوانب التحلیلیة للنماذج المعماریة المختلفة . ٣جدول 

  ةسمات النماذج المعماری
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  طبیعة التكون              √  √  √  √  √  √  طبیعي
  √  √  √  √  √  √              صناعي
  √    √  √  √    √  √    √  √  √  أفقي
  √    √    √  √              رأسي
    √              √        مائل

  إتجاه التداخل

                          الیوجد
  التشكل  √  √  √  √  √  √      √  √  √  √  حذف
              √  √          إضافة
  √  √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  كلي
  عمق التداخل              √            جزئي
                          الیوجد
    √                      غاطس
الواجھھ       √  √      √            بارز

  الخارجیة
  √                        مستوي

      √  √      √            تشكیل بالواجھھ
  √  √  √  √  √  √  √            زخارف وتشطیبات داخلیة
  عدد األدوار        √  √  √      √  √  √  √  أرضي
  √  √  √        √            متعدد

  عدد الفراغات      √          √  √  √    √  فراغ واحد
  √  √  √  √  √  √  √        √    متعدد

  الفراغاتإرتفاع  * √   √    √ √ √ √ √ √  ) م٣<(مرتفعة 
    √   √ √              ) م٣>(منخفضة 

    √    √  √    √  √  √  √  √  √  رسوبیة
  نوع الصخور  √    √      √              ناریة
                          متحولة
التدعیم اإلنشائي   √  √  √  √  √  √              داخلي

                          خارجي  اإلضافي للبناء
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  كتلة الجبل

              √            مواد إضافیة  سقفلأل
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  كتلة الجبل

              √            مواد إضافیة  للحوائط
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  كتلة الجبل

              √            مواد إضافیة  لألرضیات
    √  √  √  √    √      √  √  √  السفح
  موقع البناء      √    √      √  √        الحافة
  √        √  √              القمة
  √          √              مستوي

متوسط (مائل 
                          )اإلنحدار

    √              √        )منحدر(تلي 
زاویھ میل 
  المنحدر

شدید (جبلي 
      √  √ √   √ √   √  √  √  )اإلنحدار

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  قطع
                          تدرج
                          تعلیق

التداخل مع 
  المنحدر

                          غیر متداخل
    √      √      √  √        المطل والتواصل البصري

  √  √  √      √      √        لألعلي
  منسوب المدخل               √        √    لألسفل
      √  √  √      √    √    √  مستوي
  إتجاه الفتحات  √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √  أفقیة
            √              رأسیة

 

                                                 
  .          غیر محدد *



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

 الباحث:  المصدر- )٢(الجوانب التحلیلیة للنماذج المعماریة المختلفة . ٤جدول 

  سمات النماذج المعماریة
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  طبیعة التكون                          طبیعي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  صناعي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أفقي
                        √  رأسي
                          مائل

  إتجاه التداخل

                          الیوجد
  التشكل  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  حذف
  √  √  √  √  √                إضافة
        √    √  √  √  √  √  √  √  كلي
  عمق التداخل  √  √  √  √  √                جزئي
                          الیوجد
            √      √        غاطس
الواجھھ   √  √  √  √  √        √        بارز

  الخارجیة
              √  √    √  √  √  مستوي

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  تشكیل بالواجھھ
  √  √  √  √  √  √  √  √  √    √  √  زخارف وتشطیبات داخلیة
  عدد األدوار              √  √    √  √    أرضي
  √  √  √  √  √  √      √      √  متعدد

  عدد الفراغات                    √  √    فراغ واحد
  √  √  √  √  √  √  √  √  √      √  متعدد

  إرتفاع الفراغات √ √ * √ √ √ √ √ √    √  ) م٣<(مرتفعة 
                    √    ) م٣>(منخفضة 

  √  √  √  √  √  √    √  √  √  √    رسوبیة
  نوع الصخور              √          √  ناریة
                          متحولة
التدعیم اإلنشائي   √  √        √  √  √  √      √  داخلي

      √                    خارجي  اإلضافي للبناء
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √  كتلة الجبل

  √  √  √  √  √  √              مواد إضافیة  لألسقف
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √  بلكتلة الج

  √  √  √  √  √  √              مواد إضافیة  للحوائط
المواد اإلنشائیة   √  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √  كتلة الجبل

            √              مواد إضافیة  لألرضیات
  √  √                √  √    السفح
  موقع البناء  √    √  √  √  √  √  √  √  √    √  الحافة
          √                القمة
    √                      يمستو

متوسط (مائل 
                          )اإلنحدار

          √                )منحدر(تلي 
زاویھ میل 
  المنحدر

شدید (جبلي 
  √    √  √    √  √  √  √  √  √  √  )اإلنحدار

  √  √    √  √  √  √  √  √  √  √  √  قطع
          √                تدرج
      √                    تعلیق

التداخل مع 
  المنحدر

                          غیر متداخل
      √  √  √  √  √    √    √  √  ريالمطل والتواصل البص

    √  √                    لألعلي
  منسوب المدخل                           لألسفل
  √      √  √  √  √  √  √  √  √  √  مستوي
  إتجاه الفتحات  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أفقیة
                          رأسیة

 

                                                 
   .          غیر محدد *



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

 الباحث:  المصدر-) ٣(لفة الجوانب التحلیلیة للنماذج المعماریة المخت. ٥جدول 

  سمات النماذج المعماریة 
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  طبیعة التكون                          طبیعي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  صناعي
    √        √  √  √    √  √  √  أفقي
            √  √            رأسي
                          مائل

  إتجاه التداخل

  √    √  √  √        √        الیوجد
  التشكل              √  √    √  √  √  حذف
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  إضافة
                          كلي
  عمق التداخل          √  √  √  √    √  √  √  جزئي
  √  √  √  √          √        الیوجد
                      √    غاطس
  الواجھھ الخارجیة  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  بارز

                          مستوي
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  تشكیل بالواجھھ

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  زخارف وتشطیبات داخلیة
  عدد األدوار    √  √  √  √      √      √    أرضي
  √          √  √    √  √    √  متعدد

  عدد الفراغات                          فراغ واحد
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  متعدد

  إرتفاع الفراغات                *  √  √  ) م٣<(مرتفعة 
                  √  √    ) م٣>(منخفضة 

      √  √  √  √    √  √      √  رسوبیة
  نوع الصخور  √  √          √      √  √    ناریة
  √                        متحولة
ئي اإلضافي التدعیم اإلنشا  √    √  √  √  √  √  √  √  √    √  داخلي

          √        √        خارجي  للبناء
  المواد اإلنشائیة لألسقف                √      √    كتلة الجبل
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √    √  مواد إضافیة
  المواد اإلنشائیة للحوائط                √      √    كتلة الجبل
  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  مواد إضافیة
شائیة المواد اإلن  √  √        √    √      √    كتلة الجبل

      √  √  √  √  √    √  √    √  مواد إضافیة  لألرضیات
                    √  √    السفح
  موقع البناء                √  √        الحافة
  √  √  √  √  √  √  √          √  القمة
  √  √  √  √    √            √  مستوي

                          )متوسط اإلنحدار(مائل 
                          )منحدر(تلي 

  زاویھ میل المنحدر

          √    √  √  √  √  √    )شدید اإلنحدار(جبلي 
            √  √  √      √    قطع
    √        √  √  √    √    √  تدرج
                  √        تعلیق

  التداخل مع المنحدر

  √    √  √  √                غیر متداخل
    √  √  √  √  √  √  √  √  √    √  المطل والتواصل البصري

            √  √        √    لألعلي
  منسوب المدخل                           لألسفل
  √  √  √  √  √      √  √  √    √  مستوي
  إتجاه الفتحات  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أفقیة
          √          √      رأسیة

من خالل الدراسة التحلیلیة للمباني فإنھ یمكن القول إن تشكل المباني والكتل البنائیة بالجبال یتمیز بالتنوع ویرجع ذلك 
 اوضحنا سابقا أن الجبل یتدرج في اإلرتفاع كمایة والجبل حیث تتعدد أوجھ الكتلھ الجبلیة لتعددیة العالقة بین الكتل البنائ

                                                 
   .          غیر محدد *



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

ألعلي ولذلك فإن كل جزء منھ ووفقا لتضاریسھ ومیولھ یسمح بإمكانیة البناء ألنواع محددة من المباني وقد یكون بعضھا 
 اإلرتفاع ألعلي وكذلك وفقا لنوع الصخر أو التربة محتمي بالتربة أو مدفون كلیا بالجبل ،كما تتعدد األشكال وتختلف مع

والتي تحدد كیفیة البناء حیث إن تنوع العالقة بین البناء والكتل الصخریة ینشأ إختالف في التكوین منتجا مبني جبلي مختلف 
ھم الصفات ساھمت في تحدید مجموعة من أقد إن الدراسة التحلیلیة السابقة للنماذج  ولذلك ف.الصفات والسمات في 

تراكیب مجموعة من الوالسمات التي تمیز المباني الجبلیة بمختلف أنواعھا ولذلك فإن تلك الصفات بتفاعلھا كمصفوفة تشكل 
   .٦معماریة ،وتلك النقاط موضحة في جدول ال

  حثالبا:  المصدر- اھم الصفات التي تساھم في تكون البناء الجبلي. ٦جدول 
  إتجاه التداخل بالصخور  طبیعة التجاویف بداخل الصخور

  مائل  رأسي  أفقي  صناعي  طبیعي
  مظھر البناء بالنسبة لكتلة الجبل  عمق التداخل بالصخور

  غیر مرئي  مرئي  غیر متداخل  جزئي  كلي
  مدي بروز الواجھات عن التكوین الصخري  طبیعة تشكل البناء

بالحذف واإلضافة   بالحذف
  معا

مساویا للكتلة   بارز  غاطس  ضافةباإل
  الصخریة

  اإلحتماء بالصخور  المواد البنائیة
من كتلة الجبل   من كتلة الجبل كلیا

  جزئیا
كتلة إضافیة علي 

  الجبل
محتمي بالتربة   محتمي بالتربة كلیا

  جزئیا
غیر محتمي 

  بالتربة
  عدد الفراغات  عدد األدوار

  الفراغاتمتعدد   فراغ واحد  متعدد األدوار  دور واحد
  طرق تعلیق الكتلة علي الجبل  تكون البناء أعلي المرتفع

  تعلیق ما بین كتلتین  تعلیق أفقي  تعلیق رأسي  منبسط علي الكتلة الجبلیة  یؤكد قمة المرتفع
  موقع البناء بالنسبة للجبل  طرق النحت بالكتلة الصخریة

  أعلي المرتفع  منحدر علي ال  عند سفح الجبل  نحت جزئي  نحت كلي رأسي  نحت كلي أفقي
  طبیعة المنحدرات  منسوب البناء لما یحیط بھ

مرتفع عما یحیط 
  بھ

علي منسوب 
  األرض

منخفض عما یحیط 
  بھ

  جرف بزاویة قائمة  منحدرة بمیول  متدرجة كالمصاطب

  طریقة تشكل الواجھات والكتل البنائیة
  منشأ إضافي   مواجھھ للفتحةمنشأ  منشأ بداخل الفتحة  نحت للكتلة  فتحة صناعیة  فتحة طبیعیة

  طریقة اإلحتماء بالتربة
  الردم الصناعي للكتلة  الحفر الصناعي للداخل  البروز الطبیعي للصخور  إحتماء طبیعي للداخل

  نوع الصخور والتربة
  تربة متماسكة  صخور متحولة  صخور بركانیة  صخور رسوبیة

  عالقة الكتلة اإلضافیة بالجبل
  یقطع الكتلة الجبلیة  منفصل عن كتلة الجبل   رأسیامتالحم  متالحم أفقیا

  طرق التداخل مع میول الجبل
  القطع  التعلیق  التدرج  التقاطع

  زاویة میل المنحدر
  ) درجة٣٠أكثر من (جبلي   )درجة٣٠- ١٥(تلي   )درجة١٥- ٥(مائل   )درجة٥-صفر(مستوي

  تصنیف العمارة الجبلیة ٢-٤
 ،فإنھ تم الخروج بمجموعة من النماذج  والتحلیل المقارن للنماذج٦قاط جدول  التداخل والتراكب المتنوع بین نإن

 ٤٤حیث یتضح إنھ یوجد ما یقرب من .١٠ إلي جدول ٧جدول الجداول من المعماریة المختلفة للعمارة الجبلیة، كما یتضح ب
یة والبناء الجبلي كمعمار مستقل نوع مختلف من المباني الجبلیة والتي بواسطتھا یمكن اطالق ما یسمي بالعمارة الجبل

  .ومنفصل عن باقي التصنیفات المعماریة العالمیة



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  الباحث:  المصدر- )١ ( للدراسة التحلیلیةتصنیفات المباني الجبلیة وفقا. ٧جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  الباحث:  المصدر-) ٢(مباني الجبلیة وفقا للدراسة التحلیلیة تصنیفات ال. ٨جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  الباحث:  المصدر-) ٣(تصنیفات المباني الجبلیة وفقا للدراسة التحلیلیة . ٩جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  الباحث:  المصدر-) ٤(تصنیفات المباني الجبلیة وفقا للدراسة التحلیلیة . ١٠جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

  تصنیف المباني الجبلیــــة 
  

  التوصیات
إن عمارة الجبال ھي نوع مختلف من المعمار حیث التنوع في طرق البناء المعماري وذلك نظرا لغني المناطق الجبلیة 

 ممیزة أنتقلت للمباني ذاتھا ،والتي یصعب نقل أغلبھا كنموذج بالممیزات والمعطیات وكذلك المحددات التي أعطتھ سمھ
معماري لإلراضي المنبسطة والسھلیة ،فھي عمارة تتمیز بإنفرادھا وحلولھا الخاصة لتتناسب مع طبوغرافیة المكان 

 یساھم في المتاحة وممیزاتھ وكیفیھ التصمیم والتنفیذ بالموارد ، ولذلك فإن دراسھ الموقع والتعرف علي محدداتھومحدداتھ
  .وفقا للموقعسھولھ تصمیم النموذج األمثل من البناء الجبلي 

ان بكل تصنیف معماري قد نجد نوع من المباني التي قد بنیت بمناطق جبلیة أو ذات طبوغرافیة حادة ،ولكن الیوجد 
 دمج بعض تصنیفات البناء ،وبالتالي فإن.Mountain Architectureمسمي شامل لتلك المباني یدعي العمارة الجبلیة 

لتفاصیل مع التمیز الجبلي بالتصنیفات المعماریة اآلخري قد أدي إلي تھمیشھا ولكنھا في الواقع عمارة مستقلة وغنیة جدا با
ولذلك إن البناء الجبلي لیس فقط ما یوجد بالجبال ولكن كل ما ھو مرتفع عن منسوب سطح األرض بوحدة التكوین ،حیث 

ل إلي مرحلة ،وعلي الرغم من إختالف المسمیات التي قد تصھو بناء ذو طبیعة خاصة والیتبع نمط محدد جبلي فإن البناء ال
التقالید واللغة وغیرھا ،إال أنھ قد تم تصنیفھا إلي مایقرب من  الباحثین نتیجة إختالف العادات وعندالتصنیفات الخلط بین 

كتلھ نقاط التي توضح طریقة الترابط بین البناء وما یحیط بھ من وفقا لمجموعة من المحددات وال تصنیف معماري ٤٤
  .الجبل

إن التصنیف المستقل للبناء الجبلي یساھم المصمم والمعماري في كیفیة البدء للتصمیم بالجبال والمرتفعات بمنظور غیر 
والتخطیطیة واالنشائیة یجب وضع مجموعة من االسس التصمیمیة  ولذلك ،للبناء علي المرتفعات وخاصة بمصرتقلیدي 

التي تتوافق مع التصنیفات المطروحة، حیث ان كل تصنیف یتمتع بمجموعة من الخصائص والمعطیات وكذلك یختلف في 
  .طریقة التنفیذ والمواد المطلوبھ لإلنشاء
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