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ABSTRACT  
The study focused on the ways and Methods of building in Heritage areas, and stand on the 
most of important criteria that must architect follow it to make architectural buildings 
harmonize and integrate with its surrounding Historical buildings. Based on this, the most 
important guidelines will be identified by the theorists in this field, as well as identification 
the methods of integration between the Historical buildings and the new buildings and the 
examples of these methods. 
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  التكامل بین العمارة والنطاقات ذات القیمة التراثیة

 

 ٢محمد تیتو محمد اسماعیل و ر١ و على محمد شاك١احمد محمد محمد قاسم و ١محمد حمزة محمد
   جامعة حلوان- كلیة الھندسة  بالمطریة -قسم الھندسة المعماریة ١

   .األزھر جامعة - كلیة الھندسة  -قسم الھندسة المعماریة ٢
  ــــــصملخــ

 المناطق ذات القیمة التراثیة، والوقوف على أھم المعاییر التي یجب في البحث حول طرق وأسالیب البناء فيتتركز الدراسة 
ث ال تضعف من أحساس  ذات قیمة بحیومباني تنسجم وتتكامل مع ما حولھا من أثار بمبانيعلى المعماري إتباعھا للخروج 
ًوبناءا على ذلك سوف یتم التعرف على أھم الضوابط اإلرشادیة .  والمستحدثالتراثيبنى الفرد بجمالیات العمارة فى الم

 ھذا المجال، وكذلك التعرف على أسالیب التكامل بین األثر والمباني المستحدثة والوقوف على أمثلة فيلدى المنظرین 
  .والت تحقیق ھذه األسالیب المح

  .التجانس، التباین، كامل مع األثرالت،  ذات القیمةالمناطق : مفتاحیھكلمات 
  مقدمـــــــة

تعتمد فكرة البناء في المناطق التاریخیة على التكامل بین المبنى الحدیث والمبنى التاریخي المجاور لھ من خالل العالقات 
البشریة بینھما، شیت بین المفردات المعماریة المختلفة والتي تحقق االستمراریة  ھ المعماریة مع احتفاظ كل منھما بشخ

 الكثیر من المنظرین أھتماسیة وروح العصر الذي ینتمي إلیھ، وقد وخصائصھ الممیزة التي تعبر بوضوح عن وظیفتھ األس
 تساعد على تحقیق ذلك التكامل إال أن ثمة إغفال من الكثیر من التيفى مجال العمارة والعمران بوضع األسس والمعاییر 

جھل بھا، مما یدعو إلى دراسة تلك المعاییر والتعرف علیھا والتأكید على معاییر، أو ربما المعماریین والمصممین لھذه ال
  .دورھا فى تحقیق صورة عمرانیة أفضل في المناطق ذات القیمة التراثیة

  

mailto:Eng_m.hamza2010@hotmail.com
mailto:Archmtetom@gmail.com
mailto:Ali.mohamed.shaker@gmail.com
mailto:Arc_ahmedkassem@yahoo.com


  
  التكامل بین العمارة والنطاقات ذات القیمة التراثیة

 

JAUES, 14, 52, 2019 - 1321 - 

   الدراسةإشكالیة
 وإنتاج عمارة متجانسة  التكامل معھافي وبالنطاقات ذات القیمة ورغبتھ الدائمة بالتراث معماري العصر اھتمامبالرغم من 

 ال تزال غیر واالنسجاممع ما حولھا من نطاقات تراثیة، إال أن أسالیب البناء بجانب األثر وطرق تحقیق ذلك التكامل 
 المناطق ذات القیمة ال تتوافق مع ھذه المناطق في، مما یعمل على إنتاج عمارة معلومة لكثیر من المصممین والمعماریین

   . وال تنسجم معھا

  ھدف الدراسة
 من شأنھا أنتاج عمارة تتكامل والتي البناء بجوار المناطق التراثیة في أھم األسالیب المتبعة یھدف البحث إلى الوقوف على

  .  تراثیةمبانيوتتجانس مع ما حولھا من 

  فرضیة الدراسة
صحیحة للبناء بجوار المناطق التراثیة،  لألسالیب العلمیة الالمعماريأن أتباع  فيتتلخص الفرضیة الرئیسیة لھذه الدراسة 

  .  الصورة العمرانیة لھااكتمال ومناطق تراثیة وتساعد على مبانيیعمل على إنتاج عمارة تتكامل وتتجانس مع ما حولھا من 

  : لدي بعض المنظرین المعماریین اإلرشادیةالضوابط  ١
عن  فى النطاقات ذات القیمة وھي عبارة والتراثيستحدث ھناك عدة ضوابط ومعاییر إرشادیة لتحقیق التكامل بین المنى الم

أسلوب   مباني في نطاق تراثي أو ذو قیمة، والھدف من ھذه المعاییر لیس فرض تصمیم اوإنشاءتوصیات عامة من أجل 
 . إلعطاء معاییر تصمیمیة تسھم في تحقیق االستمراریة البصریةوإنمامحدد، 

 )١( Worskett Roy" روي ورسكت "  لدي اإلرشادیةالضوابط  ١/١
الي الصفات التي تحقق االستمراریة البصریة للمباني " The character of town"في كتابة " روي ورسكت" تطرق

ویقصد بضوابط العمران الصفات البصریة التي . Discipline" ضوابط"المستحدثة في النطاقات التراثیة، وأطلق علیھا 
  :حقق االستمراریة البصریة لمجموعة من المباني المتجاورة، ھي والضوابط التي ت. تمیز محتوي بذاتھ

 . باالستمراریة البصریة للمباني المتجاورةاإلحساس أساسیاتیعد من : خط البناء -
 .تغییر عرض الوحدة في المباني المستحدثة عما ھو في المحتوي، یؤثر سلبا علي االستمراریة البصریة: عرض الوحدة  -
استخدام نفس مواد البناء المستخدمة في النطاق ذو القیمة یقوي االحساس باالستمراریة : اد البناءنوعیة التفاصیل ومو -

 .البصریة، كما ان التفاصیل واللون والملمس تساعد في تحقیق االستمراریة
 .علي االستمراریة البصریة من أھم الضوابط التي تؤثر: ارتفاع المبني وخط السماء -
 .تكون ھذه النسبة ثابتة في المناطق التراثیة، والتغییر بھا یؤثر علي المجموعة ككل: نسبة الفتحات للحوائط -

  )٢(  Brent Brolin لدي برنت برولین اإلرشادیةالضوابط  ١/٢
 في Architecture in Context" التصمیم في محتوي"  علي أھمیة ضوابط المحتوي في كتابھ Brolin" برولین"أكد 

 :دیلین أساسیین یمكن من خاللھما تحقیق تجانس المبني المستحدث مع محیطھ التراثي،ھما تحقیق االستمراریة، ویضع ب

 ارتباط مرن بالمحیط : البدیل األول  -
یعتمد ھذا المدخل علي المزیج بین القدیم والحدیث، وذلك من خالل اشتمال المفردات المعماریة الجدیدة المستخدمة في 

ثیة البصریة، ویشیر إلي أن صعوبة ھذا المدخل تكمن في صعوبة التمكن من توافق المبني المستحدث علي الصفات الترا
الشكل المستحدث المبتكر مع الشكل التراثي، ویؤكد أن عملیة االبتكار ھي عملیة أسھل من مزج الشكل المبتكر مع 

  .المحتوي، وإعطاء الشكل المبتكر شخصیة تحقق االستمراریة

 ق بالمحتوي ارتباط وثی: البدیل الثاني  -
یعتمد ھذا المدخل بشكل أساسي علي استخدام تفاصیل مستوحاة بشكل مباشر من الصفات البصریة الموجودة في المحیط 

  .األثري

  )٣( "Kevin Lynch" كیفن لینش "  لدي اإلرشادیةالضوابط  ١/٣
علي وجود مجموعة من  وتعتمد The Image of the City" الصورة الذھنیة للمدینة " لخص لینش رؤیتھ في كتابھ 

وفي ). األحیاء  -العالمات الممیزة  -الحواف  -نقاط التجمع  - المسارات:(العناصر المكونة للمدینة التي تمیزھا، وھي
إن ھذه األحیاء تتصف باالستمراریة في بعض الصفات التي تمنحھا ھویة واحدة، وھي : "استعراضھ لمفھوم األحیاء قال 

 - نوعیة المبني - التفاصیل - الشكل -   الفراغ-  الملمس: ، وھي "دراك كیان ما كشيء واحد التي یمكن من خاللھا ا
   . الطبوغرافیة- السكان - درجة الصیانة - النشاط -االستعمال 
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  أسالیب البناء بجوار المناطق األثریة ٢
 تحقق التية یجب إتباع أحد األسالیب  أثریة أو مناطق ذات قیممبانيإلحداث التكامل بین المبنى الحدیث وما یجاوره من 

 المبنى الحدیث مع األثر دون إحداث تشوه للصورة البصریة، وھو ما سوف یتم دراستھ انسجامذلك التكامل وتساعد على 
  .یليفیما 

  : بین التصمیم المستحدث والمنطقة ذات القیمة التاریخیة بالتجانسالتكامل واالنسجام  ٢/١
، )٤( مع المنطقة التاریخیة المجاورة من خالل التماثل بین المفردات المعماریة لكل منھماتكامل التصمیم المستحدث ھو

وإعادة صیاغة ھذه المفردات بالمبنى التاریخي بدءا من التفاصیل المعماریة بالواجھات وحتى العالقات بین المساقط األفقیة 
  .ثم استخدامھا بالشكل المناسب في المبنى السیاحي الحدیث

  )٥ (: التي تحقق التكامل واالنسجام بالتجانساإلرشادیةوابط والمعاییر الض ٢/١/١
تساعد :  تماثل العالقات المعماریة بین المساقط األفقیة  - أ

الموقع العام إلى حد كبیر في تماثل الشكل العام  المساقط األفقیة أو
بین المبنى الحدیث والمبنى التاریخي، ویتم التكامل بالتجانس بین 

ألفقیة من خالل تماثل أنواع الخطوط المستخدمة في المساقط ا
تصمیم المسقط األفقي للمبنى الحدیث مع نظیرتھا في المبنى 

، كذلك اتجاه وشكل )٢(التاریخي من حیث كونھا مستقیمة أومنحنیة
توزیع العناصر المعماریة والفراغات المكونة للمبنى الحدیث من 

  .غیرھا دائریة أو حیث كونھا خطیة أو

     - ب
  یجب تماثل مواد البناء وأسلوب اإلنشاء المستخدم في المبنى السیاحي الحدیث مع :تماثل مواد البناء وأسلوب اإلنشاء  - ت

، وقد ظھرت )٥(نظیرتھا بالمبني التاریخي المجاور لھ حفاظا على طابعھا وقیمتھا وتأكیدا على إظھار االستمراریة البصریة
نیات عالیة تضاھي في شكلھا وتكوینھا األسالیب اإلنشائیة في بناء المباني أسالیب إنشائیة حدیثة ذات خصائص وتق

  .التاریخیة
 ال یجب أن یتعدى مقیاس :مراعاة االرتفاع وخط السماء  -  ث

وارتفاع المبنى السیاحي الحدیث نظیرھما بالمبنى التاریخي، وذلك 
حتى ال یفقد المبنى التاریخي قیمتھ المعماریة وأھمیتھ األثریة، 

حیث ن  )٤(لك یتم اللجوء أحیانا إلى االنتشار في االتجاه األفقيلذ
زیادة ارتفاع المبني الحدیث أوانخفاضھ یمكن أن یحدث تنافرا 

كذلك یجب مراعاة خط السماء بالمبنى التاریخي  من حیث . بصریا
عدم استخدام عناصر معماریة لخط سماء المبنى الحدیث من شأنھا 

  .)٢(ماء بالمبنى التاریخيأن تطغي على شكل خط الس

ما  وھو: النقل الصریح للمفردات المعماریة بالمبنى التاریخي  - ج
یطلق علیھ النسخ ویتم عن طریق نقل العناصر المعماریة الممیزة 
بالمبنى التاریخي كما ھي واستخدامھا دون أي تغییر أوتعدیل في 

ما یحقق   وھو،)٦( واستخدامھا بالمبنى الحدیثأوالوظیفةالشكل 
االستمراریة البصریة والتجانس إال أن ھذا االتجاه یفتقد التجدید 

  .واالبتكار
 

          

  

  

 إحدى األشكال المعماریة من المبنى التاریخي وتجریدھا وھو استعارة: تجرید المفردات المعماریة بالمبنى التاریخي  - ح
ى تجرید الزخارف للتحول من أشكال معقدة إلى  نوع ووظیفة المبنى الحدیث، مثل االتجاه إلبالئموإعادة تصمیمھا بشكل 

  )٥ (.أشكال بسیطة تتناسب مع روح العصر ووظیفة المباني الحدیثة

  
  فاع المبنىـــى الحدیث الرتـــاع المبنــــــــرام ارتفـــــاحت) 2  شكل(

  خيـــ التاری
   www.meetmeimilford.com: المصدر

 المسقط األفقي لحدیقة الحوض المرصود ویظھر فیھا )١  شكل(
  التأثر بالشكل الحلزوني من مأذنة أحمد بن طولون 

   فندق المدینة المفقودة -القصر التاریخي للمدینة المفقودة ) 3  شكل(

 

http://www.meetmeimilford.com
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 تجمیع وتكرار الفتحات المتبع في المباني أسلوبیجب األخذ بعین االعتبار :  وأبعاد وأشكال الفتحات إیقاعتماثل   - خ
 ونسب النوافذ واألبواب في المبني المستحدث، متوافقا إبعاد تكون  مبني مستحدث، بحیثإنشاءالتراثیة وذات القیمة، عند 

مع أبعاد المبني التاریخي المجاور وباستخدام العالقات البصریة واالستمراریة األفقیة في الربط بین فتحات المبنى الحدیث 
وأحاطتھا بزخارف كالموجودة ) باألعتا(والمبنى التاریخي ولألخذ في االعتبار شكل ھذه الفتحات وشكل نھایتھا العلویة 

  .)٢(بالمبني التاریخي یؤدي ذلك الي تحقیق االستمراریة البصریة والتكامل بین المبني الحدیث والمبني التاریخي المجاور لھ
 على الرغم من أن الزخارف والتفاصیل المعماریة ال یمكن االعتماد علیھا في :تماثل التفاصیل المعماریة والزخارف  - د

وقد ساعد توافر مواد البناء ، )٥(ین المبنى الحدیث والمبنى التاریخي إال  أن لھا أھمیة كبیرة في تحقیق التكامل بینھماالربط ب
 التاریخیة ولكن بشكل جدید وأسلوب حدیث المبانيالحدیثة على تصمیم تفاصیل معماریة تماثل الزخارف الموجودة في 

في نفس الوقت یتكامل مع المنطقة والمباني التاریخیة المجاورة، ومن  العصر ووبالئمیثري تصمیم المبنى الحدیث 
العناصر الھامة التي یجب مالحظتھا عند دراسة الزخارف بالمبنى التاریخي مكان الزخارف في الواجھات وتفاصیلھا 

  .ولونھا وملمسھا

ارجیة للمبني المستحدث متوافقا مع یجب أن تكون مواد البناء المستخدمة في تشطیب الواجھات الخ: تماثل مواد النھو  -  ذ
المواد المستخدمة في واجھات المباني التاریخیة المجاورة، بحیث ال یتعارض المبني المستحدث مع المحتوي التراثي 

  )٤ (.المحیط بھ
یجب أن تكون األلوان المنتقاة في الواجھات الخارجیة للمباني المستحدثة منسجمة مع األلوان : تماثل األلوان   -  ر
  . لمستخدمة في المحتوي التراثي المحیط بھاا

          
  تماثل األلوان بین المبنى التاریخي والحدیث) 4شكل  (

  com.meetmeimilford.www:المصدر 
  لتاریخي في المبنى الحدیثاحترام فتحات المبنى ا) 5شكل  (

  com.meetmeimilford.www: المصدر 

   التكامل واالنسجام بالتجانسأسلوبممیزات وعیوب  ٢/١/٢
  : التكامل واالنسجام بالتجانسأسلوبعیوب استخدام   - أ

  .الرتابة والملل في حالة النسخ التام من القدیم إلى الحدیث -
  )٤ (.عاف القیمة المعماریة للمبنى التاریخي عند التعامل معھ بصورة سطحیةإض -
  .التقید في التصمیم المعماري الحدیث بخصائص مالمح عمارة المنطقة التاریخیة -
 .النقل الحرفي الذي یضر كال من المبنى التاریخي والمبني الحدیث -
  )٦ (.دیث والمبني التاریخيیصعب علي العامة بعد فترة وجیزة التمییز بین المبني الح -

  : التكامل واالنسجام بالتجانسأسلوبممیزات استخدام   - ب
  .الحفاظ على شخصیة المكان وتأكیدھا، والحفاظ على االستمراریة البصریة وتكوین نسیج معماري متألف -
  .إحیاء التراث المعماري للمنطقة التاریخیة وتطویرھا -

  :التكامل واالنسجام بالتجانس  أسلوبآراء بعض المفكرین والمعماریین في  ٢/١/٣
 الشكل التراثي إنتاج إعادةأن " الجادرجي "یلقي ھذا األسلوب معارضة العدید من المفكرین والمعماریین، اذ یؤكد  

  أن  Hewison" ھیویسن" كما اعتبر . )٧(اي أغراض حفاظیة.. أمر ال یجوز إال ألغراض أثریة صرفة استنساخا، ھو
یف تضعف أھمیة المالمح البصریة التراثیة، وتشوه الخط الفاصل بین ما ھوتراثي وما تصامیم كھذه خدعة أوز

 إلي عدم جدوى  Brolin "برولین"ویشیر .)٨("بل إنھ محاكاة فارغة ... الحدیث بلغة میتة" ووصفھ بأنھ . ھومستحدث
 إلي  یؤدي - % ١٠٠  تقترب من -  توفیر االستمراریة بنسبة زائدة عن الحد في المكانإنالتطابق مع المحتوي بقولھ 

 )٢ (. بالمللاإلحساس
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  :  بین المبنى الحدیث واألثرواالنسجام للتجانس لتحقیق التكامل االتجاهمثال على  ٢/٢
   و ضریح تاج محلThe Oberoi Amarilasفندق 
  :)٩( التعریف باألثر ٢/٢/١

 المغولي شاه جھان تخلیدا اإلمبراطورده ، شی)یامونا ( یقع تاج محل في مدینة أجرا شمال غرب الھند علي ضفاف نھر 
وقد صنف كأحد .  م ١٦٥٣ م وانتھي عام ١٦٣١وبدأ العمل في البناء عام ) ممتاز محل(لذكري زوجتھ المعروفة ب 

ووضع تصمیمھ ثالثة .  تاج محل من مواقع التراث العالمي للیونسكوأصبح م ١٩٨٣عجائب الدنیا السبع الحدیثة، وفي عام 
اوستن دي (وفرنسي یسمي ) جیرونیمو فیرونیو (وایطالي ویدعي )  عیسيأستاذ(فنون وھم فارسي ویدعي من رجال ال

  .) بوردو
 فدانا وتم تزوید المبني بثالث بوابات رئیسیة، وبالدخول عبر بوابة التاج الھائلة المبنیة من ٤٢ویمتد تاج محل علي مساحة 

غرف العمال والمھندسین الذین بنوا المكان وفي اعلي البوابة الضخمة تطل الحجر الرملي االحمر یظھر علي یمین البوابة 
  .  قبة صغیرة تشیر لعدد السنوات التي استغرقھا بناء تاج محل٢٢

ویوجد حول الضریح حدیقة كبیرة تسمي شارباغ مستوحي تصمیمھا من الحدائق الفارسیة ، ویوجد مبنیان متشابھان 
ر علي جانبي الضریح یتطابقان من حیث الشكل، المبني الغربي عبارة عن مسجد و المبني مشیدان من الحجر الرملي االحم

  .الشرقي استخدم كدار للضیافة، وتمثل الغرض االساسي من بنائھ احداث التوازن المعماري مع المسجد المقابل لھ

              
  الضریحبركة المیاه التي تعكس صورة ) ٦شكل  (

  
  الضریح یتوسط المسجد ودار الضیافة)٧شكل  (

  

  The Oberoi Amarilasفندق : وصف المبني الحدیث  ٢/٢/٢
 أجرا الستكشاف ممتازةبموقعھ الممتاز في قلب طریق فاتح اباد نقطة انطالق ) The Oberoi Amarilas(یشكل فندق 

حیث یبعد )  اجرا جولف كورس – امھتاب باجھ –تاج محل (السیاحیة الشھیرة كمثل حیث یقع علي مسافة قریبة من المعالم 
كان التحدي للمصمم تصمیم مبني یعكس عظمة المعالم . )١٥(٢ م١٨,٠٠٠ویمتد علي مساحة ،  م عن تاج محل    ٦٠٠

. )١٧(ي والعمارة المغولیة فصمم المبني علي الطراز المغرب،  عصريبأسلوباألثریة المجاورة لھ ویوفر الراحة للنزالء 
 طوابق مدرجة علي ثالث مستویات وقد ساعد االتجاه االفقي في ٥ موزعة علي أجنحة غرفة و ١٢٥ویحتوي الفندق علي 

   .)١٨( كل الغرف واألجنحة والصاالت تطل علي تاج محلإنحیث . توزیع عناصر الفندق بصورة مثالیة 

                  
  ضریح الإطالل غرف وقاعات الفندق على ) ٨شكل   (

  
  The Oberoi Amarilasفندق ) ٩شكل  (

  

  : التكامل واالنسجام بالتجانس فى تصمیم الفندقبأسلوبتطبیق الضوابط والمعاییر الخاصة  ٢/٢/٣
 التكامل بالتجانس مع المبني أسلوب تم استخدام یعتبر الفندق وما یحتویھ من عناصر سیاحیة متمیزة عمال متكامال وقد

  : التاریخي المجاور لھ ویتضح ذلك من خالل

 The( لكل من تاج محل وفندق األفقیةیظھر من تحلیل المساقط  : تماثل العالقات المعماریة بین المساقط األفقیة  -أ 
Oberoi Amarilas (ط المستقیمة واألشكال الواضحة مثل المربع التماثل الكبیر الموجود بینھما، حیث تم استخدام الخطو
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والمستطیل واستخدام الشكل الثماني، حیث تم استخدامھ في تصمیم الضریح وتم استخدامھ ایضا في تصمیم البرجوالت 
 .الموجودة في الحدیقة في الفندق 

                 
  التماثل في تصمیم الضریح) ١٠شكل  (

  
  التماثل في تصمیم الفندق)١١ شكل (

  

                               
استخدام الشكل الثماني في تصمیم تاج  ) ١٢شكل (

  محل 
  استخدام الشكل الثماني في البرجوالت بحدیقة الفندق ) ١٣شكل   (

  

لم یتجاوز ارتفاع الفندق ارتفاع مبني ضریح تاج محل حیث تم توزیع جمیع فراغات : فاع وخط السماءمراعاة االرت  -ب 
 ٣٥ بینما یصل ارتفاع ضریح تاج محل الي )١٩( م٢٥فجمیع مباني الفندق ال یزید ارتفاعھا عن  ، األفقيالفندق في االتجاه 

   . اریخیة والمعماریة ھیبة وحفاظ علي مكانة ضریح تاج محل التأعطيوھو ما  )٩(م
 معماریة تماثل نظیرتھا في ضریح تاج محل مثل وجود قبة وإشكالاما خط السماء في الفندق فھو یحتوي علي مفردات 

  .رئیسیة وأربع  قباب ثانویة مجاوره لھا

 The Oberoi( وفتحات فندق إشكالظھر بوضوح التماثل في  :  الحوائطإلي الفتحات ونسبھا وإشكال أماكنتماثل   -ج 
Amarilas ( وفتحات ضریح تاج محل حیث استخدمت فتحات معقودة كمثل الموجودة  إشكال مع الحوائط إليونسبھا 

 التماثل واالتزان بین نسب الفتحات والحوائط في مبني الفندق وھو ما یشابھ التماثل أیضا ونالحظ ،بضریح تاج محل
 .واالتزان في ضریح تاج محل 

 

 

 

 

          
    واستخدام واالتزانالتماثل ) ١٤شكل  (                

ًفتحات الفندق تأثرا بضریح  العقود في                   
  تاج محل

  

     التماثل واستخدام ) ١٥  شكل(                      
   محل في فتحات ضریح تاج العقود                    

  

في توزیع العقود " االیقاع المعماري " برع المصمم في استخدام : النقل الصریح للمفردات المعماریة للمبني التاریخي  - د 
المحمولة علي األعمدة الموجودة بكامل السور الخارجي من الداخل وبأسلوب متماثل تماما مع نظیرتھا من العقود المحمولة 

 .االستراحة في ضریح تاج محل  الموجودة في مبني األعمدةعلي 
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  العقد في تاج محل)١٦شكل  (

  
  العقد في الفندق)١٧شكل  (

  

    
  استخدام العقود المحمولة )١٨شكل  (

  على األعمدة في تاج محل 
  

  دام العقود المحمولة استخ)١٩شكل  (
  على األعمدة في الفندق

  
تم استخدام زخارف في الفندق مماثلة تماما كالزخارف الموجودة في داخل  : تماثل التفاصیل المعماریة والزخارف  - ه 

 .ضریح تاج محل 
فاتحة في تشطیب الفندق لیخلق نوع من انواع االنسجام والتآلف مع  ألوانتم استخدام : واأللوانتماثل مواد النھو   -و 

  .األبیضضریح تاج محل الذي یكتسي بالرخام 
  :نتائج التحلیل  ٢/٢/٤

 أسلوبوضریح تاج محل مثاال یحتذي بھ عند استخدام ) The Oberoi Amarilas(یتضح من التحلیل السابق ان فندق 
الل المساقط األفقیة وتوزیعھا األفقي والواجھات والحدیقة المتشابھھ في وظھر ذلك بوضوح من خ، التكامل بالتجانس 
وبذلك نجح المصمم في تكوین بیئة تاریخیة ممیزة . وكذلك استخدام القباب كتغطیات للفراغات بالفندق ، الفندق والضریح 

  .ومتفردة للنزالء في الفندق
    و ضریح تاج محلThe Oberoi Amarilasتقییم التكامل واالنسجام بالتجانس بین فندق ) ١(جدول 

  الباحثین: المصدر
  الیوجد  ضعیف  جید  ممتاز  الضوابط والمعاییر االرشادیة التي تحقق التكامل واالنسجام بالتجانس

        •   تماثل العالقات المعماریة بین المساقط االفقیة
    •      تماثل مواد البناء وأسلوب اإلنشاء

        •  اءمراعاة االرتفاع وخط السم
      •    النقل الصریح للمفردات المعماریة بالمبني التاریخي

  •        تجرید المفردات المعماریة بالمبني التاریخي
      •    تماثل ایقاع وأبعاد و أشكال الفتحات

      •    تماثل التفاصیل المعماریة و الزخارف
      •    تماثل مواد النھو واأللوان

 
  :ن التصمیم السیاحي المستحدث والمنطقة ذات القیمة التاریخیة بیبالتباینالتكامل واالنسجام  ٢/٣

ھو تكامل التصمیم السیاحي المستحدث مع المنطقة التاریخیة المجاورة  لھ من خالل اختالف المفردات المعماریة لكال 
میزة بالمنطقة ، وذلك من خالل إعادة صیاغة كال من المساقط األفقیة وعناصر الواجھات وكافة العناصر الم)٤(منھما

ولیس معنى التكامل واالنسجام .  استخدامھما بشكل مختلف تماما في تصمیم عناصر المبني الحدیثإعادةالتاریخیة، ثم 
بالتباین أن یتم تجاھل المنطقة التاریخیة المجاورة إنما ھو اقتراح للتصمیم بلغة العصر الحدیث مع األخذ في االعتبار 

یة للمنطقة التاریخیة بما یحقق االستمراریة البصریة، ومن األفضل تجنب التباین التام وبناء العناصر والمفردات المعمار
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مبنى حدیث یطغي على المبنى التاریخي سواء بأسالیب اإلنشاء الحدیثة أو مواد النھو المبھرة والذي یصعب فیھ الربط بین 
  .راریة البصریة والنسیج العمراني ككلالمبنى الحدیث والمنطقة التاریخیة حیث یؤدي إلى تدمیر االستم

  )٥ (:الضوابط والمعاییر االرشادیة التي تحقق التكامل واالنسجام بالتباین  ٢/٣/١
وتستخدم عندما یكون المبنى الحدیث ذو أھمیة وظیفیة كبیرة : االختالف عن المفردات المعماریة بالمبنى التاریخي  - أ

كذلك في العناصر المكونة ) تجاه وتوزیع الفراغات والتكوین المعماريفي اال(وفریدة،ویكون االختالف في المسقط األفقي 
بحیث یظھر في النھایة المبنى الحدیث بصورة مختلفة تماما عن المبنى والمنطقة ) فتحات/ نھو / مواد / ارتفاع (للواجھات 

 .)٢(التاریخیة المحیطة
 من الشائع إنشاء مبنى حدیث مالصق للمبنى  لم یكن:االقتراب من المبنى التاریخي مع استخدام عنصر اتصال  -  ب

التاریخي خشیة حدوث تداخل بصري بینھما، لذلك تم اللجوء الي استخدام عنصر اتصال بین المبني التاریخي والمبني 
الحدیث ویكون ھذا العنصر إما عنصر اتصال رأسي أو افقي او جزءا من الواجھة یرتد الي الداخل او یكون ذو مواد نھو 

  . )٤(ن مختلفة عن كال المبنیینوألوا

           
متحف مربع الفن وإلى یساره المعبد ) ٢٠شكل  (

الروماني ویظھر االختالف الواضح بینھما في 
  التصمیم وطریقة اإلنشاء  

اقتراب المبنى الحدیث من المبنى ) ٢١شكل  (
  عنصر اتصال بینھما التاریخي واستخدام 

یتوقف  استخدام ھذه الطریقة على عدة عوامل منھا حالة األثر : االبتعاد عن المنطقة التاریخیة وترك حرم محیط بھا  - ت
وأھمیتھ، ففي بعض األحیان یفضل ترك مساحة خالیة حول المنطقة التاریخیة تعمل كحرم لھا بما یحفظ لھا قیمتھا ویساعد 

 یمكننا من استخدام صورة معماریة جدیدة ومختلفة عما حولھا ألن ھذه المسافة تجعل ھناك فاصل في الحفاظ علیھا، وھذا
  . )٢(بصري یعطي حریة عند تصمیم المبنى الحدیث

یتم اللجوء لھذه الطریقة عندما یزید ارتفاع : بناء بعض أو كل عناصر المبنى الحدیث تحت مستوى سطح األرض  - ث
مبنى التاریخي، ففي ھذه الحالة یتم النزول ببعض أو كل عناصر المبنى الحدیث تحت المبنى  الحدیث عن ارتفاع ال

  .)٦(مستوى سطح األرض، بغرض عدم تجاوز ارتفاع كتلة المبنى الحدیث
یستخدم السطح العاكس كواجھة للمبنى الحدیث عندما : استخدام السطح العاكس أو الشفاف كواجھة للمبنى الحدیث  - ج

وھو ما  ،)٥(بنى التاریخي بحیث تعمل واجھة المبنى الحدیث كمرآة عاكسة لصورة المبنى التاریخيیكون في مواجھة الم
یعطي االحساس باالستمراریة البصریة إال أن لھا سلبیات عدیدة منھا غیاب الشخصیة المعماریة للمبنى الحدیث، 

 .وإضعاف لقیمة المبنى التاریخي بإظھار صور لھ على الجانب اآلخر

                  
االبتعاد عن المبنى التاریخي وترك حرم محیط ) ٢٢شكل  (

  )Google Earth: المصدر (  بھ
زجاج الھرم یعمل كمرآة عاكسة لواجھة المبنى ) ٢٣شكل  (

  التاریخي 

  : التكامل واالنسجام بالتباینأسلوبممیزات وعیوب  ٢/٣/٢
  : التكامل واالنسجام بالتباینأسلوبخدام عیوب است  - أ

عدم الحفاظ على االستمراریة البصریة باستخدام عناصر معماریة في المبنى الحدیث مختلفة عن المبنى والمنطقة  -
  .التاریخیة المحیطة
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 .عدم التأكید على الطابع التاریخي للمنطقة ألن العمل المعماري ال یتوافق مع الطابع التاریخي -
 .طاعا ثقافیا وحضاریا بین الماضي والمستقبلیسبب انق -
 )٤ (. المقبلةاألجیال فقدان الھویة الثقافیة علي نحو قد یؤثر علي إليقد یؤدي  -
  : التكامل واالنسجام بالتباینأسلوبممیزات استخدام   - ب

  . التجدید واإلبداع في تناول األفكار التصمیمیة-
  .التاریخیة التحرر من السیطرة التامة للمبنى والمنطقة -
  . الحفاظ على قیمة المبنى والمنطقة دون أي مساس أو نقل یمكن أن یضعفھا-

  :آراء بعض المفكرین والمعماریین في التكامل بالتباین  ٢/٣/٣
أن االنسجام بین الطرز المعماریة یكون نتیجة تجاور المباني التي تعود لفترات زمنیة مختلفة،  " Rogres یري  روغرس 

 أنھ بالرغم من كل التغییرات االقتصادیة  Warskette Royكما یرى ورسكت  . )٦("ني عن عصرهبحیث یعبر كل مب
والثقافیة والسیاسیة التي طرأت وأثرت بشكل مباشر علي التشكیل العمراني، إال أن معظم األشكال المعماریة في مدینة 

مباني التي ینتمي كل منھا لوقتھ، وھو ما یضفي بوسطن تعود للفترات األولي، والیوم المدینة عبارة عن موزاییك من ال
  . )١٠( باالستمراریةإحساساعلیھا طابعا ممیزا، ویعطي للسكان 

  : بین المبنى الحدیث واألثرواالنسجام للتجانس لتحقیق التكامل االتجاهمثال على  ٢/٤
   :  Trinity Church  كنیسة ترینتي -  John Hancock Towerبرج جون ھانكوك 

  باألثر التعریف  ٢/٤/١
 وقام بتصمیمھا ، بوالیة بوسطن األمریكیة Copley Square  في ساحة  كوبلي Trinity Churchتقع كنیسة ترینتي 
  . م علي الطراز الرومانسكي ١٨٧٥عام Henry Hobson Richardson ھنري ھوبنسون  

من البرج المركزي الذي یبلغ ارتفاعھ صمم المسقط األفقي مستوحي من الصلیب الیوناني مع أربعة أذرع تمتد إلي الخارج 
وتعتبر كنیسة ترینتي ھي الكنیسة الوحیدة في الوالیات المتحدة والمبني الوحید في بوسطن الذي تم اعتباره واحد . متر ٦٤

في  (AIA)من العشرة مباني األكثر أھمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة من قبل المعھد األمریكي للمھندسین المعماریین 
  . م ١٩٧٠ دیسمبر ٣٠ م وأعلن المبني معلما تاریخیا وطنیا في ١٨٨٥عام 

    
  المسقط األفقي للكنیسة) ٢٤شكل  (

  
  ًالكنیسة حالیا) ٢٥شكل  (

  

  John Hancock Towerبرج جون ھانكوك :  وصف المبني الحدیث  ٢/٤/٢
 Henry)، وواجھ المصمم )١١(وار كنیسة ترینتي في ساحة كوبلي بوالیة بوسطن األمریكیةیقع برج جون ھانكوك بج

N.Cobb) مشكلة في كیفیة تحقیق التالؤم مع كنیسة ترینتي  المجاورة لھ ذات القیمة المعماریة واألھمیة التاریخیة الكبیرة 
المطلوبة منھ من جھة أخري، ولذلك اعتمد علي من جھة وكیفیة بناء مبني ذو ارتفاع شاھق یحقق المتطلبات الوظیفیة 

البساطة في التصمیم والبعد عن أي تشكیالت في الكتل أو زخارف بحیث ال تؤدي إلي التداخل مع المبني التاریخي المجاور 
 ٢ م٦,٢٤٠وھو مبني إداري یقع علي مساحة . لھ ومما یحقق التالؤم بین المبني الحدیث والمبني التاریخي المجاور لھ

ویتكون الغالف الخارجي للمبني بالكامل من الزجاج الشفاف الذي یوفر .  طابق باإلضافة دورین بدروم٦٢ویتكون من 
  . )١٢(اإلضاءة الطبیعیة للمبني من الداخل أثناء النھار
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  المسقط األفقي للبرج من ) ٢٦شكل  (

  www.Pcf-P.com: المصدر 
  استخدام الزجاج كغالف خارجي للمبنى بالكامل) ٢٧شكل  (

  

  : تطبیق الضوابط والمعاییر الخاصة باسلوب التكامل واالنسجام بالتباین فى تصمیم البرج ٢/٤/٣
  :ق التالؤم مع المبني التاریخي ویتضح ذلك من خالل یتضح من تصمیم المبني أن المصمم  لجأ لفكرة التكامل بالتباین لتحقی

 ،تصمیم البرج جاء مختلفا تماما عن المبني التاریخي المجاور لھ :االختالف عن المفردات المعماریة بالمبني التاریخي   - أ
الكنیسة من ویأتي االختالف في كافة عناصر التصمیم حیث تم استخدام الزجاج الشفاف كحائط لواجھھ البرج بینما حوائط 

 ویتضح ،وتمیز تصمیم البرج بالبساطة نتیجة عدم استخدام الزخارف التي استخدمت بدقة في كنیسة ترینتي .األحجار
االختالف من خالل  شكل المسقط األفقي ذو الشكل المتوازي األضالع للبرج وشكل المسقط األفقي ذو الشكل الصلیبي 

حیث ، ظ االختالف التام بین كال من خطي السماء  واالرتفاع للبرج والكنیسة نالح، كما وبعض الخطوط الدائریة للكنیسة
وخط سماء أفقي بینما تتمیز الكنیسة بارتفاع صغیر نسبیا وبخط سماء مخروطي )   م٢٤١(یتمیز األول باالرتفاع الشاھق 

 .الشكل

  

    
 لكال األفقيمسقط  الواضح بین تكوین الاالختالف) ٢٨شكل  (

  المبنیین
  

   فيالعناصر المستخدمةاختالف )٢٩شكل  (
   تصمیم البرج عنھا في الكنیسة

  

 نظرا لألھمیة التاریخیة والمعماریة للكنیسة فقد تم ترك مسافة :االبتعاد عن المنطقة التاریخیة وترك حرم محیط بھا   - ب
ات حیث تحافظ علي األھمیة التاریخیة والمعماریة للكنیسة وبحیث ال یحدث تداخل تعمل كحرم محیط بھ من االربع جھ

  .بصري بین تصمیم الكنیسة وباقي المباني المحیطة بھا في ساحة كوبلي

لم یلجأ المصمم الي بناء بعض من األدوار تحت سطح :بناء بعض عناصر المبني الحدیث تحت مستوى سطح األرض   - ت
  .ل كالھما كأماكن انتظار سیارات األرض سوي دورین استعم

 استخدم الزجاج الشفاف في واجھات البرج لیعطي انعكاس لمبني :استخدام السطح الشفاف كواجھات للمبني الحدیث   - ث
كنیسة ترینتي تأكیدا علي احترامھ للقیمة التاریخیة والمعماریة للكنیسة، ولتحتفظ الكنیسة بقیمتھا وقوتھا وفي نفس الوقت 

 .ج بصورة حدیثة ومختلفة متماشیة مع لغة العصر یظھر البر

http://www.Pcf-P.com
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  االبتعاد عن الكنیسة وترك حرم محیط بھا) ٣٠شكل  (

  Google Earth: المصدر 
  انعكاس الكنیسة على الواجھة الزجاجیة للبرج) ٣١شكل (

  

  :نتائج التحلیل  ٢/٤/٤
نكوك وكنیسة ترینتي  من أشھر األمثلة علي تطبیق التكامل بالتباین بین المبني الحدیث والمبني یعتبر برج جون ھا
وساعدت المساحة المحیطة بالكنیسة علي ترك حرم محیط بھا حیث أمكن تصمیم البرج دون التأثیر . التاریخي المجاور لھ 

 الشفاف بتصمیم بسیط ال یطغي علي تصمیم الكنیسة وكذلك ظھرت واجھات البرج ذو الزجاج، علي أھمیة وقیمة الكنیسة 
  .بل تعكس صورة الكنیسة مما یحافظ علي قیمة وأھمیة الكنیسة

  الیوجد  ضعیف  جید  ممتاز  الضوابط والمعاییر االرشادیة التي تحقق التكامل واالنسجام بالتجانس
      •    االختالف عن المفردات المعماریة بالمبني التاریخي

  •        المبني التاریخي مع استخدام عنصر اتصالاالقتراب من 
      •    االبتعاد عن المنطقة التاریخیة بترك حرم محیط بھا

    •      بناء بعض او كل عناصر المبني الحدیث تحت مستوي سطح االرض
        •  استخدام السطح العاكس او الشفاف كواجھات المبني الحدیث

  انس بین برج جون ھانكوك وكنیسة ترینتي  تقییم التكامل واالنسجام بالتج) ٢(جدول 

  ثینالباح: المصدر
  نتائج الدراسة ٣

  :یلي ما استنتاجیمكن من خالل الدراسة 
للعمارة دور كبیر فى تحقیق التكامل واالنسجام بین المبنى المستحدث والمنطقة ذات القیمة التاریخیة المجاورة لھ من  -

 :خالل إتباع احد اسلوبى التكامل
 االنسجام بالتجانسالتكامل و §
 التكامل واالنسجام بالتباین §

لتحقیق التكامل واالنسجام بالتجانس بین التصمیم السیاحي المستحدث والمنطقة ذات القیمة التاریخیة المجاورة لھ یجب  -
د البناء  تماثل موا-تماثل العالقات المعماریة بین المساقط األفقیة  ( اإلرشادیة مجموعة من الضوابط والمعاییر إتباع

 تجرید - النقل الصریح للمفردات المعماریة بالمبنى التاریخي - مراعاة االرتفاع وخط السماء -وأسلوب اإلنشاء 
 - تماثل التفاصیل المعماریة والزخارف - وأبعاد وأشكال الفتحات إیقاع تماثل -المفردات المعماریة بالمبنى التاریخي 

  . )األلوان تماثل -تماثل مواد النھو 
ألسلوب التكامل واالنسجام بالتجانس مجموعة من الممیزات تتمثل فى الحفاظ على شخصیة المكان و االستمراریة  -

البصریة و إحیاء التراث المعماري للمنطقة التاریخیة وتطویرھا كما لھ مجموعة من العیوب متمثلة فى الرتابة والملل و 
التعامل معھ بصورة سطحیة و التقلید في التصمیم المعماري الحدیث و  إضعاف القیمة المعماریة للمبنى التاریخي عند 

 .إلغاء التمایز بین القدیم والحدیث
لتحقیق التكامل واالنسجام بالتباین بین التصمیم السیاحي المستحدث والمنطقة ذات القیمة التاریخیة المجاورة لھ یجب  -

 االقتراب من -تالف عن المفردات المعماریة بالمبنى التاریخي االخ (اإلرشادیة مجموعة من الضوابط والمعاییر إتباع
 بناء بعض أو كل - االبتعاد عن المنطقة التاریخیة بترك حرم محیط بھا -المبنى التاریخي مع استخدام عنصر اتصال 

 ) .ث استخدام السطح العاكس أو الشفاف كواجھات المبنى الحدی-عناصر المبنى الحدیث تحت مستوى سطح األرض 
ألسلوب التكامل واالنسجام بالتباین مجموعة من الممیزات تتمثل فى التجدید واإلبداع في تناول األفكار التصمیمیة و  -

 و الحفاظ على قیمة المبنى والمنطقة دون أي مساس أو نقل یمكن أن یضعفھا التاریخيالتحرر من السیطرة التامة للمبنى 
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عدم التأكید على الطابع التاریخي و فقدان الھویة الثقافیة و عدم الحفاظ على  فيكما لھ مجموعة من العیوب متمثلة 
 .االستمراریة البصریة باستخدام عناصر معماریة في المبنى الحدیث مختلفة عن المبنى والمنطقة التاریخیة

 التوصیات ٤
من االلتزام باالرتفاعات ، ریة ضرورة االلتزام والصرامة في تطبیق القوانین المنظمة لحركة العمران بالمناطق األث -

 .المقررة والطابع المعماري السائد بالمنطقة وكذلك استعماالت األراضي
 .المحیطة بالمواقع والمناطق التاریخیة واألثریة ، في المنشآت السیاحیة الحدیثة ، استثمار الطرز المعماریة والتاریخیة  -
 التكامل واالنسجام  بالتجانس او اأسلوب  لكال من اإلرشادیةوابط تشریع األسس والمعاییر التصمیمیة والمعاییر والض -

 . حدیث بجوار المنطقة التاریخیة سیاحي تصمیم مبنى فيبالتباین علي أن یتم تطبیقھا وااللتزام بھا عند البدء 
والمنطقة التاریخیة  الحدیث السیاحياالستفادة من الخبرات المحلیة والعالمیة في مجال التكامل واالنسجام بین المنتج  -

 . المناطق التاریخیة في واالحتذاء بھا وذلك إلحداث تنمیة سیاحیة ناجحة ھالمجاورة ل
 األسس إتباعیجب أن تشرف الھیئات المختصة علي عملیة التنفیذ عند البناء بجوار المناطق التاریخیة للتأكد من  -

  . المعماري الممیز للمنطقة التاریخیة  الالزمة ومن مراعاة الطابعاإلرشادیةوالمعاییر والضوابط 
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