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 الإهداء 

ليه ومتىن ِل  سعد  درك يومًا، اإىل من اكن ي  درك بعد مدى وسعه ولن أ  مل أ   اإىل قلب   َ  مبا وصلت اإ لي ايمن   ازمييد، اإ

ليَ أ يب الغال                                                                       سعدان ...      ك لت  شاب شعر    اإ

 َِ لي َِ  متوت حروف ال جبدية يف لساين لتخربكِ و  ،ايمن حني تغمريين تيول مهوم ادلنيا بأ رسها اإ أ غىل ما  دموعي أ ن

ليَ ايمن اكن دعاؤك م   يف ليَ ...   اإىل عطاء ركِ س نني ع   ايمن حولِت  ،لهامً ل فاكريحيايت، اإ  يمأ   حيايت روح اي اإ

  َ لي َ   هنلت   اي حبر   اإ لي    ... ال ول، جنايح هو جناحَ، مك متنيت وجودكايب اي عر   منه كثريًا، اإ

ليَ أ يخ عبد امحليد   اإ

  َ لي َ   اإ ليَ اي قلب   سافات  م  ايمن بيين وبين  ... يفيض  حبًا، س يخربك قليب يومًا أ نَ يف قليب دوماً  طويةل، اإ

ليَ أ يخ فادي    اإ

َِ تقامست العمر حلظةً   ومئيت الشقية...           حياتنا .. رفيقيت دومًا.. ت بلحظة، تشاركنا دفرت ذكرايِت  مع

 أ خيت رشا

ليَ اي أ حىل صبااي الش    ري وهللا بعرف... حببَ سوسو  .ق... جامل الفنون بني أ انم ك ايمجيةل ... محملتيين كتاإ

 أ خيت راما

ليَ اندين دبلوين                  .......، صديقيت وحبيبيت اندينا . دومًا، اإىل من اكنت رفيقة دريباإىل من أ زرتين  اإ

ليَ وسام دوالييب                              ........ سومي رمغ البعد مل تفارقيين، اإىل قلب أ بيض اكلثلج، حبيبيت  اإ

ليَ أ شكر دعَ نت  ك   ليَ ايمن حثين عىل الصمود مرارًا... اإ  فراس شعبو...  ، دكتوران الغالل قلعًة وأ سوارًا... اإ

 اناي   ... ... حفيدة أ ل دهنه  ةل... طفلتنا ازمدل   رة  صغرية... صوتَ يف أ ذين هيمس  يه عصفو  و أ مرية ..سلطانة  أ  يه 

  ... أ هدي عيل هذا...     بيني و حب أ  اإىل من 

 نور                                                                                                  

 



 وقفة

 

َِ  جرة   حارة يف لك باب يف لك ح  رين ببال ... يف لك  ختط   كتب هذا البحث كنتِ أ   يف لك سطر كنت    ... في

َِ  قرأ ت    ...كثريا  لِ  فيَ كثريًا ... واش تقت   كثريًا ... مشيت   عن

 لب القدةمة ... ماذا قدمنا وماذا تركنا ...حل

ن . أ نِت  قلوبناحلب القدةمة ... يف   نسيناِك تذكرينا ..... واإ

 ساحمينا ...   أ رجوكِ حلب القدةمة ... 

 

 نور



 أ    
 

 مقدمة

 ؟ما دور الواجهات في إعطاء الهويةماهي حدود مدينة حلب القديمة و 
 

 أواًل: حدود مدينة حلب القديمة المسجلة أثريًا على الئحة التراث العالمي:
تعتبر المناطق التاريخية الجزء األكثر أهمية في أي مدينة كونها تعبر عن التراث الحضاري والتاريخي، ونظرًا 

تم تسجيل المدينة داخل األسوار وتوسعاتها العمرانية على الئحة التراث العالمي وهو ألهمية مدينة حلب القديمة 
 مراحل ومن خالل القرارات التالية:، كان ذلك على 1ما يعرف اليوم بمدينة حلب القديمة

 

، القاضي بتسجيل معظم أحياء ومباني المدينة القديمة داخل 11/8/6791تاريخ  –/أ 191القرار رقم  -1
 .البناء فيها إال بأمر السلطاتو  يمنع الهدماألسوار أثريًا 

كل األحياء والمباني في ، المتضمن تعدياًل للقرار السابق، بحيث تصبح 11/1/6791/أ تاريخ 99لقرار رقم /ا -2
 المدينة القديمة داخل األسوار مسجلة أثريًا.

لجديدة ) خارج األسوار( في ا، المتضمن تسجيل جزء من حي 21/9/6791تاريخ  –/أ 111القرار رقم / -1
 عداد المناطق األثرية.

الكائنة ضمن  ، المتضمن إلغاًء للقرار السابق وتسجيل األحياء6711/ 11/1تاريخ  –/أ 99القرار رقم / -9
 المنطقة العقارية السادسة في مدينة حلب من المناطق األثرية.

المتضمن تسجيل بعض أحياء مدينة حلب القديمة أثريًا )بانقوسا،  ،6711/ 11/8تاريخ  –/أ 91القرار رقم / -5
 ..الخ(..أقيول، قارلق،

ض، 15/5/6711تاريخ  -/أ15القرار رقم/ -1  افة أحياء ومناطق جديدة. المتضمن تعدياًل للقرار السابق وا 

 2وبهذا القرار يكون تسجيل المدينة القديمة قد اكتمل أثريًا، وذلك ضمن الحدود المعروفة.
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 أرشيف مديرية حلب القديمة -على الئحة التراث العالميأثريًا مراحل تسجيل مدينة حلب القديمة ( 6-0شكل )

 
 ثانيًا: أهمية الواجهات في إعطاء الهوية:

تمتلك مدينة حلب ثروة عمرانية هامة على الصعيدين الكمي والنوعي، وتمثل الجانب المادي من النتاج الثقافي 
تشكيلها والتعبير األصح عن المبنى و  األول مع المحيط الخارجيعنصر االتصال  فواجهاتها هيلهذه المدينة، 

فمن المالمح الرئيسية للمدينة القديمة في حلب أن مبانيها  .إظهار هوية المدينة القديمةفي  دورها الهامله، ولها 
مبنية من الحجر، وهذا ما حافظ على بنية المدينة منذ عصور قديمة، لذلك نرى في حلب أوابد أثرية تمثل كل 
ة الفترات التاريخية التي مرت بها المدينة عبر تاريخها، وما رافق كل فترة من سمات ثقافية واجتماعية واقتصادي

انعكست على عمارة كل مرحلة، كذلك تراكم الخبرات والمهارات الفنية التي تشكلت وتراكمت لدى أبناء المدينة 
حتى وصلت حتى يومنا هذا، والتي نراها في الصناع المهرة في شتى مجاالت البناء وبالتحديد في مجال تشكيل 

 ي الذي يصل في بعض حاالته إلى حدود اإلعجاز.الواجهات، إضافة إلى قوة في اإلبداع الهندسي والتكوين الفن

 
 

 

 



 ج    
 

 

 
نظرًا للتطور والنمو العمراني للمدينة امتدت عمليات البناء خارج المناطق التاريخية القديمة، وظهرت على 
شكل تجمعات عمرانية حديثة، ُضبطت بأنظمة بناء مختلفة أدت إلى اختالف طابع المباني التي أفرزتها، 

البد من دراسة واقع تلك ان وكما ذكرنا بأن واجهات المباني هي عنصر اتصالها األول مع محيطها، ك
 .الواجهات وتحليل عالقتها بالمدينة القديمة

 
 :البحث مشكلة -أ

 يطرح البحث عدة اشكاليات أهمها:

  .وفق المخططات التنظيمية االختراق شوارعلفتح  نتيجةً  مباني طابقيةظهور  -

الحداثة وضعف الخبرات في مجال البناء  لهجوم نتيجةً  مواد بناء حديثة وسوء تنفيذها في الواجهات ظهور -
 .واالهتمام بالهوية

، نتيجة لقصور االرتفاعات وتشكيل الواجهاتأنماط غريبة عن المدينة القديمة من حيث مباني بظهور  -
 األنظمة والقوانين واستثناءات خاصة.

 .الثقافي واالجتماعيتدني المستوى بسبب  لواجهات األصليةعلى ا وتعديات مشوهة طفيلية إضافات ظهور -

 

مجمل هذه المشاكل أدت لالنتقال المفاجئ من العمارة القديمة في المركز التاريخي إلى العمارة الحديثة في 
 المحيط المجاور. 

 

 أهمية البحث:- ب
نتقال تدريجي من العمارة القديمة في االعلى  تحقيقودورها في  موقع هذه الواجهاتتأتي أهمية البحث من أهمية 

 .رالمركز التاريخي إلى العمارة الحديثة في المحيط المجاو 

 :هدف البحث -ـج
تشكيل  عمليةضبط  من خالل ،إلى العمارة الحديثةمن العمارة القديمة  االنتقال التدريجيق يحقلت يهدف البحث

 .المطلة عليهاالقديمة ة المدينة هوي احتراموالعمل على القديمة حلب  الحديثة المطلة على مدينةمباني الواجهات 

 :البحث حدود -د
 على الئحة التراث العالمي.أثريًا المسجلة  مدينة حلب القديمةالمناطق المطلة على 
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 :البحث منهجية -هـ
 :يلي مامن خالل  التحليلي الميدانيالنظري سيعتمد البحث على الجانب 

 وتسجيلها على الئحة التراث العالمي. نة حلب القديمةمديبحدود سيتم في البداية التعريف  -

وية هال، كان البد من دراستها حتى نعرف ماهي مباني هي التي تعكس هوية المدينةوبما أن واجهات ال -
 ؟الواجب الحفاظ عليها

مدينة القديمة سوف ندرس تشكيل واجهات المباني الحديثة المطلة عليها البعد دراسة تشكيل واجهات  -
مدى تحقيق تلك الواجهات لهوية المدينة القديمة، أي أن هذه الواجهات هل  يقّيم)التي تقابلها(، ثم 

بدراسة العالقة بين الواجهات التقليدية والحديثة على )، من واجهات تقليدية تطل عليهاحترمت ما 
 العمراني والمعماري(. الصعيدين

بعد دراسة العالقة بين تشكيل الواجهات التقليدية والحديثة، يتم استخالص المشاكل التي تعاني منها  -
 واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة وتصنيفها. 

التعامل مع عالمية وعربية في مختلفة القتراح المعالجات وطرق التعامل مع المشاكل يتم عرض تجارب  -
 واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة.

الحترام هوية المدينة القديمة  التي تم تصنيفها يمكن االستفادة من التجارب السابقة للتعامل مع المشاكل  -
 إلى العمارة الحديثة وبذلك نكون قد حققنا هدف البحث.   من العمارة القديمةوتحقيق االنتقال التدريجي 
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 الفص  اللو : عناصر تشكي  لواجهات مباني مدينة حلب القديمة: 1-1
المنفذة على  القديمة بنتاج كبير من المباني التقليدية وتعددت العناصر المعماريةمدينة حلب  زخرت      

بداع المعمار القديم إضافة إلى إ التي تمثل موروثًا من النتاج الثقافي لهذه المدينة على مر العصور، واجهاتها،
 وخصوصًا في مجال تشكيل الواجهات. 

ضمن الجدول التالي من مجموعة عناصر التشكيل يمكن تصنيفها  واجهات مباني مدينة حلب القديمةوتتألف 
 ما يلي:إلى 
 

 

 الباحثة  -( تصنيف عناصر تشكي  لواجهات مباني مدينة حلب القديمة1-1جدلو  )
 .لجدرانا  1-1-1

 المظالت واألكشاك (.  -الفتحات الصغيرة  -النوافذ  -األبواب -) المداخل الفتحات  1-1-2

 .( نقوشو  كتابات  –نباتيةزخارف   –زخارف هندسية  )الزخارف   1-1-3

 والتيجان (.األعمدة  -األبلق  -نجات المزررة الص  -) المقرنصات لوجمالية ذات لوظيفة إنشائيةعناصر   1-1-4

الفتحات في  –المداخل الملتوية أو المنكسرة ) الباشورة (   –السقاطات ) عناصر التحصينات الدفاعية  1-1-5
 (. األبراج –الشرافات  –أعلى األبواب 

 السباط...(.  -القباب  -)المآذن للمدينة القديمة عناصر تكلوين مميزة  1-1-6

 (. المونة  -الزجاج -الحديد  -الخشب  -الرخام -الطين -الحجر )ملواد البناء   1-1-7
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 الجدران: 1-1-1
فتحات ، لذلك جعلوا ودينية قًا من اعتبارات اجتماعيةالمباني بقلة النوافذ المطلة على الخارج انطالاتصفت جدران 

  .وقاعاته تطل على األفنية الداخلية غرف المبنى

، بتناوب لوني أحياناً  المداميك كما استخدمتبالمداميك الحجرية المنتظمة الشكل،  جدران المباني نت تبنىوكا
ينتهي الجدار بنوافذ تنتهي من وقد  ،خطا أفقيًا يتناسب مع تقسيم الواجهاتأسود ثم أصفر وشكل هذا التناوب 

األسلوب يعطي تنوعًا زخرفيًا للواجهة ويخلف  لمقرنصات تعلوه شرفات مسننة، إن هذااألعلى بكورنيش من ا
  1.(1،2-1الشكل)، انظر وضخامتهإحساسًا بارتفاع البناء 

 

 
 -المباني القديمة في حي الجديدة ( جدران1-1شك )

 2112عدسة الباحثة 

 

 
عدسة  -حمام يلبغا الناصري المداميك الحجرية في جدران ( 2-1شك )

 2112الباحثة 

 

 :الفتحات 1-1-2

 عنهرا التعبيرر اختلرف وقرد للواجهرات البصرر  التشركيل خروا  علرى الترأثير فري كبرر  أهميرة ذات الفتحرات تعتبرر

 وتشمل الفتحات ما يلي: المباني باختالف
 

                                                           
1
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب،  ،3واألوروبية جراإلسالمية ، العمارة ، العمارة في العصلور اللوسطىالعمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر 

 .222م   2002 -هر  1222،المعمارية
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 المداخ :  1-1-2-1
العامة وال سيما المساجد والمدارس  المبانيكانت مداخل ، الواجهة تشكيل في المعمارية العناصر أهم المدخل يمثل

، ، عمقها يقرب من نصف عرضها(3-1انظر الشكل) عميقة مستطيلة في المسقط األفقي عبارة عن مداخل
والضخامة وينتهي المدخل بحجرة ربع ، مما يعطي للمبنى إحساسًا باالرتفاع تقريباً نهاية واجهة البناء  وترتفع إلى
 .(2،5،4-1انظر األشكال) 1.(حطات)حمولة على مقرنصة متعددة الطبقات كروية م

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
( المدخ  العميق في 3-1شك  )

 -البيمارستان الرغلوني
  2112الباحثة

 ( مدخ  خان اللوزير4-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيمارستان ( مدخ  5-1شك  )
 2112الباحثة  -الرغلوني في حلب

 
 
 
 
 
 
 
 

 
( مدخ  جامع الفستق 6-1شك  )

 2112عدسة الباحثة -في حلب

 

وانتشر نظام المداخل الثالثية المحورية، وهو  ،من هذا النظام مباني اإلسالمية في بالد الشاممداخل الوقد انطلقت 
   .األيوبي والمملوكيخل في العصرين استخدام هذا النموذج من المدا

وفي العصور اإلسالمية األولى كانت المداخل تنتهي من األعلى بساكف مستقيم يعلوه عقد نصف دائر ، وهذا 
ردفات األبواب كانت تصنع من الخشب، أما األسلوب متأثر بمداخل المباني السورية في العصر البيزنطي. 

   2.بديعة وتصفح بالنحاس أو الحديد وتزخرف بأشكال هندسية
 

                                                           
1
 .222  ،مكتبة األبخلو المصرية، 1291 ،لوحضارة العمارة اإلسالمية فكر :توفيق ،الجلوادعبد   

2
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب، ، 3واألوروبية جراإلسالمية العمارة  ، العمارة في العصلور اللوسطى،العمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر 

 .222م   2002 -هر  1222،المعمارية
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( مسقط البيمارستان الرغلوني لويظهر فيه المدخ  المستطي  7-1شك  )

 1العميق الشك 
( مسقط جامع الفستق لويظهر فيه المدخ  المستطي  8-1شك  )

 2العميق الشك 
 

 البلواب: 1-1-2-2
باألفاريز التي تعلوها والنقوش المنتشرة على أحد أهم العناصر الجمالية التي تميز الواجهات الخارجية األبواب تعد 

ا التي تتخذ أشكال هندسية وأشكال مع الرسومات المنتشرة على عتباتها العلوية باإلضافة إلى عضاداته  سطحها،
بينما تكون األبواب  رجية مصفحة بالرصا  للحمايةزهور تقليدية مع بعض اآليات القرآنية وتكون األبواب الخا

 .(2،10-1انظر األشكال) 3ية وأحيانًا تحلى األبواب بالزخارف والنقوش.الداخلية خشب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -( تشكيالت في باب حمام يلبغا الناصري11-1شك  ) 2112الباحثة  -( تشكيالت في باب البيمارستان الرغلوني9-1شك  )
 2112عدسة الباحثة 
 

                                                           
1
 HADJAR, ABDALLA: HISTORICAL MONUMENTS OF ALEPPO. 1

st
 ed, 2000, Aleppo,169 P.  

2
  J.SUVAGET: ALEP. PARIS, LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER, 12. Rue Vavin, VI, 1941, 70 P. 

 
  .120،  القاهرة ،مدبوليمكتبة ، الجزء األول، 1999 الطبعة األولى،  ،ملوسلوعة عناصر العمارة اإلسالمية ، يحيى:لوزيري3
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 النلوافذ: 1-1-2-3
بالنسبة للنوافذ فهي تجمع بين البساطة في التصميم والذوق الفني الراقي في الوقت نفسه، وهي عادة ما تكون 

كون من درفتين وفي بعض الحاالت أربع درفات، اثنتان منها في تت والنافذة نفسهامستطيلة الشكل أو معقودة 
لوية تحتو  مشبكات خشبية وفي بعض الجزء السفلي واثنتان في الجزء العلو ، باإلضافة إلى قمرية ع

الحاالت أشكال زخرفية من الزجاج الملون وفي حاالت خاصة نجد النافذة المطلة على الفناء الداخلي عبارة 
انظر  1عن مستطيل يحتو  على عارض أفقية من خشب األشجار الطبيعية في تصميم وظيفي جميل.

 .(11-1الشكل)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 2112عدسة الباحثة  -بيلوت مدينة حلب القديمة ( نلوافذ  في11-1شك  )

 

 

  الفتحات الصغيرة: 1-1-2-4
النوافذ أو على محور بين فتحات علوية صغيرة ذات أشكال وأبعاد ومختلفة تقع فوق  الجدرانيالحظ في 

الفتحات العلوية  إلىتأمين تيار هواء مار من فتحات النوافذ المشرفة على الفناء الداخلي  وظيفتها، نافذتين
تتراوح ، وترتبط على األغلب بشكل زخرفييسحب معه الهواء العلو  الساخن لتأمين أفضل أنواع التهوية 

  2.سم مع الحجارة المحيطة بالفراغ 5 5- 20سم وعرضها ما بين  45- 30ارتفاعاتها ما بين 

 

                                                           
1
 .120،  القاهرة ،مكتبة مدبولي، الجزء األول، 1999 الطبعة األولى،  ،ملوسلوعة عناصر العمارة اإلسالمية ، يحيى:لوزيري 
2
 .141المرجع السابق ص 
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 المظالت لوالكشاك:  1-1-2-5
، من خالل وانب المادية والمشاعر الروحانيةالتوازن التام بين الج تحقيقب في مدينة حلبفن العمارة نجح 

، األمر الذ  مكنه كل من المعمار  والفنان التقليد مجموعة من القواعد واألسس والتراكيب التي توصل إليها 
معطيات على القيم والتقاليد االجتماعية، مع توظيف  ، متالئمة بما يحافظةمن حل مشكالت البناء بحلول فّعال

. ولقد حقق معالجة حتى يتوافق مع قيمه وبيئته ، أو جلب ما لم يكن متوفرًا في بيئته وتصنيعه وتعديلهبيئته
انظر  1.وينات من الضوء والظالل واأللوان باستخدام )األكشاك( و)المظالت(تك إعطاء فّعالة في مجال

 .(12-1الشكل)

 
 
 
 
 
 
 

 
خشبية زخرفيه تقام فوق األبواب والنوافذ لتحمي الداخل إليها من الشمس والمطر  عناصرعبارة عن  المظالت:

كل خارف من تزين بالز و  ،ظالت مائلة على الباب أو النافذةضع المتو و  ،ولتضيف إليها عنصرًا زخرفيًا جمالياً 
  .ي واجهات مباني المدينة القديمة ووصلت إلى ذروة جمالهاوقد كثر استعمالها ف نوع ملونة وغير ملونة،

فهي تسمح بالرؤية وتلعب دور النافذة في الطوابق العليا، عبارة عن شرفة بارزة عن الجدار، الكشك  الكشاك:
لى ، بفضل الفتحات الضيقةالخارجية دون أن ير  من بالداخل  االجتماعية والدينية التي  جانب المهمةوا 

تقضي بالمحافظة على حرمة البيت تقوم األكشاك بتبريد ماء الجرار التي توضع فيها ولعلها أخذت أيضًا 
مسمى مشربية من تلك المشربيات الفخارية، كما أنها تخفف من قوة النور الداخل إلى البيت مباشرًا أو 

  2.ها مصفى مما يحمل من غبارمنعكسًا، مع السماح للهواء بتخلل

  
                                                           

1
 .125،  القاهرة ،مكتبة مدبولي، الجزء األول، 1999 الطبعة األولى،  ،ملوسلوعة عناصر العمارة اإلسالمية ، يحيى:لوزيري 
2
  .124المرجع السابق   

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 2112عدسة الباحثة  -لواجهات مباني مدينة حلب القديمةالمظالت لواالكشاك في ( 12-1شك  )
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 :لوالنقلوش لزخارفا 1-1-3

تنبرررع مرررن روح اإلسرررالم  القديمرررة ، والزخرررارف فررري مدينرررة حلررربظهرررر االهتمرررام بزخرررارف المبررراني منرررذ القررردم -
وتعاليمه بتحريم نحت التماثيرل ورسرم األشركال اآلدميرة وأد  ذلرك إلرى اتجراه فنري جديرد يختلرف عرن الفنرون 
الزخرفيرة فرري الحضررارات األخرر ، فرراهتموا بالزخررارف الهندسرية واعتنرروا برراأللوان وخاصرة الزاهيررة منهررا، وقررد 

نابعرررة مرررن المجتمرررع والبيئرررة وتشررركل زخرفرررة المبررراني اهرررتبم بدراسرررة الزخرررارف الهندسرررية علرررى أسرررس واقعيرررة 
   .(13-1انظر الشكل) 1اإلسالمية مع الهيكل العام للمبنى وحدة فنية متكاملة.

 

 
( الزخارف في لواجهات مباني مدينة 13-1شك  )

 2112عدسة الباحثة  -في الرغلوني حلب القديمة

 

وقد استخدم المعماريون ثالثة نماذج من الزخارف إلى جانب الزخرفة بالفسيفساء )الموزاييك( وهي )الزخارف  -
 الكتابات(.  –الزخارف النباتية  –الهندسية 

 

 

 

                                                           
1
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب، ، 3واألوروبية جراإلسالمية العمارة  ، العمارة في العصلور اللوسطى،العمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر  

 .232م   2002 -هر  1222،المعمارية
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 الزخارف الهندسية:  1-1-3-1
من الخطوط الهندسية تكوينات مبتكرة تتولد من تشابك الزوايا أو من مزج األشكال  المعماريون القدامىقد خلق ل

الهندسية، فحقق بذلك جمااًل رصينا يتجلى في القطع المزخرفة التي يبدعها والزخارف الهندسية في ظل الحضارة 
 .ة المثيل لها في الحضارات األخر اإلسالمية اتخذت أهمية خاص

ي الزخارف الهندسية من أشكال معقدة فإنها في حقيقتها بسيطة تعتمد على أصول وعلى الرغم مما يظهر ف
وقواعد، كان بينها تقسيم المحيط إلى أشكال متساوية ثم توصيل النقاط بعضها ببعض للحصول على أشكال 

انظر  ة.هندسية مختلفة، مما يدل على عمق معرفة المعمار والفنان المسلم بعلم الهندسية النظرية والتطبيقي
   .(12،15،14،11-1األشكال)

ومن أشهر أنواع الزخارف الهندسية، هي األشكال النجمية المتعددة األضالع والتي يطلق عليها )األطباق 
  1 النجمية( وقد اشتهرت هذه األشكال في سوريا ومصر والعراق والشام خالل العصرين األيوبي والمملوكي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في جامع في لواجهات  الهندسية الزخارف( تشكي  14-1شك  )
 2الطرلوش.

 

في لواجهة خان  الهندسية ( تشكي  الزخارف15-1شك  )
  2112عدسة الباحثة  -الصابلون

                                                           
1
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب، ، 3واألوروبية جراإلسالمية العمارة  اللوسطى،، العمارة في العصلور العمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر 

 .232م   2002 -هر  1222،المعمارية
2
 .490   ،معهد التراث ،1222، منشورات جامعة حلب ،الهندسة اإلنشائية في مدارس حلب ، نجو :عثمان 
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في لواجهة جامع  الهندسية ( تشكي  الزخارف17-1شك  ) 1بيت غزالة.في لواجهات  الهندسية ( تشكي  الزخارف16-1شك  )
 2الصحابية.
 

 

 

 الزخارف النباتية:  1-1-3-2
منذ العصر األمو  وقد تأثروا في البداية بأوراق األكانتس التي  القدامىالزخارف النباتية استخدمها الفنانون 
 انتشر استعمالها في العمارة البيزنطية. 

وبالنسبة للمراوح النخلية وأوراق العنب، فهي عناصر زخرفيه معروفة منذ العصر الهلنستي الذ  تأثر بالفن 
السور ، بعد أن احتك اإلغريق بالشرق خالل فتوحات االسكندر المكدوني منذ/ القرن الرابع قبل الميالد/ 

اتية األخر  كأغصان الزيتون وكيزان وانتقلت هذه الزخارف إلى العصور التي أتت فيما بعد والعناصر النب
 الصنوبر وسنابل القمح والرمان والتمر، هي عناصر نباتية شرقية األصل. 

ويبقى أن نذكر أن اقتباس العناصر النباتية فكرة دارجة منذ أقدم العصور ولكن تلك العناصر بما أدخل عليها 
أشكالها األصلية، واستطاع أن يخلق منها أشكااًل الفنانون العرب المسلمون من تحوير وتجريد جعلها بعيدة عن 

   .(19،12-1انظر األشكال) 3مبتكرة جديدة.

 

 

                                                           
1
 .490  ،معهد التراث منشورات جامعة حلب، ،1222 .الهندسة اإلنشائية في مدارس حلب ، نجو :عثمان 
2
 .490 المرجع السابق  
3
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب، ، 3واألوروبية جراإلسالمية العمارة  ، العمارة في العصلور اللوسطى،العمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر 

 .220 م  2002 -هر  1222،المعمارية
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في لواجهة خان  النباتية ( تشكي  الزخارف18-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  -قرتبك

 
في في لواجهات  النباتية ( تشكي  الزخارف19-1شك  )

 1جامع الفستق.
 

 

 

 الكتابات لوالنقلوش:  1-1-3-3
مبانيهم بأشرطة كتابية تضم تاريخ البناء واسم المشيد وبعض  افزينو المسلمون بهذه النماذج الزخرفيه يكتف لم 

اآليات القرآنية. كما أدرك الفنان أهمية الخط العربي، التي تجعل منه عنصرًا زخرفيًا طبيعيًا يحقق األهداف 
   .(20،21-1كال)انظر األشالفنية المنشودة. 

وهو خط جاف يمتاز بزواياه القائمة، أما  الخط الكلوفي:والخطوط العربية المستخدمة في زخرفة المباني هي: 
فهو خط لين مستدير الحروف، والزخارف كانت تنفذ بواسطة الحفر أو الجبس أو الرسم أو  الخط النسخي:

  2بشكل إطارات زخرفيه تحيط بالمداخل والنوافذ والواجهات الداخلية والمباني. التلوين وكانت الزخارف تتوضع

                                                           
1
 .490   ،معهد التراث منشورات جامعة حلب، ،1222 .مدارس حلبالهندسة اإلنشائية في  ، نجو :عثمان 
كلية الهندسة منشورات جامعة حلب، ، 3واألوروبية جراإلسالمية العمارة  ، العمارة في العصلور اللوسطى،العمارة تاريخ ، عبد المعطي:خضر 2

 .220 م  2002 -هر  1222،المعمارية
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 1خان الصابلون.( الزخرفة الكتابية  في لواجهة 21-1شك  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النافذة لوفيها الزخرفة الكتابية  ( للوحة 21-1شك  )
 2خان الصابلونفي لواجهة 

 

 

 لوجمالية: عناصر ذات لوظيفة إنشائية 1-1-4
 المقرنصات: 1-1-4-1

، أسي في كل حّطة بمقدار نصف مقرن صغيرة فوق بعضها وينتقل المحور الر  )حطة( هي عدة قوصرات
نشائي أيضاً ويسمى المقرن  حسب مصدره أو شكله -1انظر األشكال) .، ويستعمل كعنصر معمار  وا 

22،23،22).    
عبارة عن ، وقد ظهرت في العصر الفاطمي وهي بالمقرنصاتالمثلثات الكروية استعاض المعماريون عن قد و 

 لتصبح عدة طبقات مرصوفة )حطات(. تطورت في العهدين المملوكي واأليوبيطبقة واحدة )حطة( ثم 
 

والمقرنصات إلى جانب وظيفتها المعمارية لالنتقال من السطح إلى المربع إلى السطح الدائر  إلمكانية بناء القباب 
 3.الخشبية وتيجان األعمدةة زخرفية في األسقف استخدمت كحلي

 
 

                                                           
1
 .490   ،معهد التراث منشورات جامعة حلب، ،1222 .حلب الهندسة اإلنشائية في مدارس ، نجو :عثمان 

2
 J.SUVAGET: ALEP. PARIS, LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER, 12. Rue Vavin, VI, 1941, 70 P. 
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البيمارستان ( المقرنصات في 22-1شك  )

 2112عدسة الباحثة  – االرغلوني

 
 
 
 
 
 
 

 
( المقرنصات في جامع 23-1شك  )

 2112عدسة الباحثة  – الفستق

 

( المقرنصات في جامع السفاحية 24-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –

 
 
 العمدة لوالتيجان: 1-1-4-2

في بداية تطور العمارة اإلسالمية استخدمت األعمدة المأخوذة من المعابد السورية المتهدمة التي بنيت في 
العصرين الروماني والبيزنطي وهذا التصرف قام به الكثيرون ممن بقي من الشعوب القديمة على عكس ما يحاول 

واألديان التي سبقتهم، ويبغون من وراء  أن يؤكده بعض المستشرقين بأن العرب ليسوا إال مغتصبين للحضارات
ذلك أن يبرهنوا بأن العرب قاصرين عن الخلق واإلبداع، ويدحض تلك المزاعم النماذج العديدة لألعمدة والتيجان 

 التي أوجدها العرب المسلمون. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

جامع في عملود بازلتي ( 25-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –القيقان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عملود حجري في الشيباني ( 26-1) شك 

 2112عدسة الباحثة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامع في عملود بازلتي ( 27-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –التراس
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ن التي خلفتها الحضارات ومما يؤكد قوة اإلبداع لد  المعمار  بأنه لم يفتن باألشكال العديدة لألعمدة والتيجا
تعديالت في األوراق وعدد  والتي لم يستعمل منها سو  بعض أشكال العمود الكورنثي بعد أن أدخل عليهالسابقة 
يث لم تبقى له صلة بالعمود ، بحو بعد تجريدها من أوراق األكانتس، وظهر تاجه على هيئة كاسية، أصفوفها
 ، ونر  هذه النماذج في المدرسة الظاهرية بحلب.األصل

ت البدن المضلع تضليعًا ، فيها األعمدة ذاظهرت أعمدة وتيجان مبتكرة العمارة اإلسالميةوفي مرحلة ازدهار 
، ومنها كذلك ذات بدن مثمن الشكل أضالعه مزينة أحيانًا بالزخارف النباتية الدقيقة، وتتميز تلك األعمدة حلزونياً 

  ما كانت تتميز بالبساطة والرشاقة.، كالزخارف الشرقية العربية األصيلةب

أما بالنسبة للتيجان فلقد أبدعوا نماذج متعددة منها التاج ذو المقطع الدائر  أو المثمن، أو على شكل الهرم 
انظر  1.الناق  المقلوب أو ناقوس، وتزخرف تيجان تلك األعمدة بصف من الوريقات النباتية أو بالمقرنصات

   .(29،22،30-1األشكال)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - في الرغلونيتاج مقرنص ( 28-1شك  )
 2112عدسة الباحثة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاج بزخارف نباتية في مدرسة ( 29-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  - الفردلوس

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تاج مقرنص في جامع العادلية( 31-1شك  )

 2112عدسة الباحثة  -

 
 
 

                                                           
، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 1

 .220 م. 2002 -هر  1222المعمارية،
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 الصنجات المزررة لوالبلق: 1-1-4-3
ألجل وظيفة تؤديها حيث يرتكز الجزء البارز من كل صنجة منها على  )المزررات( استخدمت الصنجات المزررة

 الجزء الداخل من التالية لها وهكذا، وقد اتبع هذا األسلوب المعماريون الرومان ومن بعدهم في العصر البيزنطي.
واجهات  كما استخدمت المداميك الحجرية المتناوبة باللونين األصفر واألسود وهو ما يسمى بنظام األبلق في

   .(31،32،33-1انظر األشكال) 1مباني مدينة حلب القديمة.

 

 
على  ( المزررات فلوق الفتحات31-1  )شك

  2شك  قلوس

 

 
في  ( المزررات فلوق الفتحات32-1شك  )

 2112عدسة الباحثة  - رلوشطجامع ال

 

في  ( المزررات فلوق الفتحات33-1شك  )
  3الفردلوسمدرسة 

 

 التحصينات الدفاعية: عناصر 1-1-5
شكلت حلب خطًا دفاعيًا متقدمًا ضد الهجمات الصليبية في القرن الثاني والثالث عشر الميالديين، واحتلت مكانة 
هامة في العصر األيوبي والمملوكي، بسبب موقعها الجغرافي واالستراتيجي. وحلب كانت لها مكانتها وأهميتها ضد 

 وقبل الفتح العربي اإلسالمي.البيزنطيين في عهد الحمدانيين 
 

لكن بعد الفتح اإلسالمي لحلب دعمت أسوارها وشيدت األبراج العديدة ففي عهد السلطان نور الدين زنكي عام 
ميالد /  بنى سورًا آخر أقل ارتفاعا من السور القديم، ولكن السلطان الظاهر غياث الدين غاز  هدمه  1152/

عديدة يحمل كل منها اسم األمير الذ  أوكل إليه السلطان بنائه، وامتدت تلك  ميالد / وبنى أبراجاً  1124عام/
ميالد / بناء األبراج من 1225األبراج من باب الجنان حتى باب النصر، وأكمل السلطان الناصر يوسف عام /

                                                           
1
، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 

 .239  م. 2002 -هر  1222المعمارية،
 .220، منشورات جامعة حلب، معهد التراث،   1222. اإلنشائية في مدارس حلبالهندسة ، نجو : عثمان 2
 .220المرجع السابق   3
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وتتناسب كلها  باب الجنان حتى باب قنسرين وبلغ عددها ما يقارب العشرين برجًا، منها المستطيل ومنها المربع،
مع نقاط الضعف والقوة وطبيعة األرض التي بني عليها السور، وكل برج عبارة عن طابقين السفلي للذخيرة 
واالستراحة، والعلو  للدفاع، وكل برج مجهز بمرامي السهام وكو  قذف السوائل المحرقة، وفي الفترات التالية 

هدمها التتار خالل هجومهم على حلب، فأعاد بناء بعضها  برجاً  129استمر بناء األسوار واألبراج حتى بلغت 
هر/ وعاد تيمورلنك ليخربها ثانية وحاول فيما بعد بعض حكام   423األمير سيف الدين كمشبغا الحمو  عام /

بناء السور واألبراج واستمر ذلك في عهد  بإعادةهر. وأمر 920حلب ترميمها إلى أن جاء الملك مؤيد الشيخ عام 
السلطان األشرف برسبا  بعد وفاة الملك مؤيد الشيخ، ولم ينقطع العمل على تدعيم سور حلب وتجديد أبراجه في 

 مختلف العصور.

وفي الوقت الحاضر لم يبقى من السور سو  الجزء الواقع بين باب الجنان وباب قنسرين وقسم من الجهة الغربية، 
حمل تلك األبراج كتابات تدل على أسماء السالطين التي شيدت في عصرهم وأسماء األمراء الذين أشرفوا على وت

  1بنائها.

 السقاطات: 1-1-5-1
 

 
                                                           

، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر ،تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 1
 .101  ، م 2002 -هر  1222المعمارية،

 .235   ،المرجع السابق 2

 2.اتحصار الهي عنصر دفاعي فوق األبواب وفي األبراج لقذف السوائل المحرقة والنبال على العدو في حال 
   .(32،35،34-1انظر األشكال)

برج باب ( سقاطات أعلى 34-1)شك  
 2112عدسة الباحثة  –الحديد

 –برج باب الحديدأعلى  ( سقاطة35-1شك  )
 2112عدسة الباحثة 

( سقاطات أعلى 36-1شك  )
عدسة الباحثة  –باب قلعة حلب

2112 
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 المدخ  المنكسر)الباشلورة(: 1-1-5-2
تدل الدراسات التي قام بها العديد من علماء اآلثار والمعماريون واألجانب أن  

المدخل المنكسر )الباشورة( أسلوب إنشائي ذو وظيفة دفاعية من ابتكار المعماريين 
العرب المسلمين. وظيفته عدم إتاحة إمكانية مهاجمة األبواب بأعداد ضخمة، 

المقابل للمدخل حتى يمكن القضاء وحصر المهاجمين ما بين المدخل والجدار 
عليهم إلبقاء السوائل المحرقة من السقاطات وضربهم بالسهام من مرامي السهام 
التي تعلو األبواب التي تتواجد في جدران األبراج والسور كما أن هذا األسلوب يحول 
دون استعمال أداة تحطم األبواب )رأس كبش( بسبب ضيق المساحات بين المدخل 

ر المقابل للمدخل. ولقد انتشر استخدام مثل هذه المداخل منذ القرن /السادس والجدا
الثاني عشر الميالد / وال توجد أدلة قاطعة على استخدامه قبل هذا  -الهجر 
   .(31-1انظر الشكل) 2التاريخ.

 الفتحات في أعلى البلواب: 1-1-5-3

أسقف األبواب أو المداخل، وفي أرضيات األنفاق التي استخدم المعماريون العرب هذه الفتحات أو الشقوق في 
 3توضع في جوف األسوار، بحيث يتمكن المدافعون من قذف المهاجمين بالسهام والحراب والسوائل المحرقة.

   .(20،21-1انظر الشكل)

 
 2112عدسة الباحثة  –باب الحديد الفتحات في أعلى ( 38-1شك  )

                                                           
1 J.SUVAGET: ALEP. PARIS, LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER, 12. Rue Vavin, VI, 1941,58 P. 

2
، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر ،تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 

 .234  ، م 2002 -هر  1222المعمارية،
3
 .234   المرجع السابق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( المدخ  37-1شك  )
  1في برج باب الحديد المنكسر
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 تكلوين مميزة: عناصر 1-1-6

 المآذن: 1-1-6-1 
وقد برع المسلمون في بناء المآذن وزخرفتها بالعقود والمقرنصات يزة الرئيسية للمساجد اإلسالمية، تعتبر المآذن الم

  والزخارف واألشرطة الكتابية.

مربعة متأثرين بأبراج المعبد الروماني الذ  شيد فوقه الجامع األمو ، كما الفي العصر األمو  ساد بناء المآذن 
نما هي من  تأثروا بالمدافن البرجية في تدمر، وتلك المدافن واألبراج ليست شائعة في العمارة الرومانية وا 

   .(20،21،22-1ل)انظر األشكا 1خصائ  العمارة السورية في العصر الروماني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملوي جامع ال( مأذنة 41-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –بحلب

 
 
 
 
 
 
 
 

الكبير جامع ال( مأذنة 41-1شك  )
 2112عدسة الباحثة  –بالقلعة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

عدسة  -مأذنة جامع المهمندار (42-1شك  )
 2112الباحثة 

                                                           
، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر ،تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 1

 .212 ، م 2002 -هر  1222 المعمارية،
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 القباب: 1-1-6-2
تعتبر القباب من الخصائ  المميزة في العمارة اإلسالمية، ويرجع الفضل إلى المعماريين السوريين باستعمال 
الحجر في بناء القباب، وقد استخدموا في البداية الزوايا المثلثية الكروية، ولكن في العصور اإلسالمية التالية ومنذ 

وها بالمقرنصات التي تقوم بنفس الوظيفة وهي تحويل الشكل بداية العصر الفاطمي أهملوا هذا األسلوب، واستبدل
   .(23-1انظر الشكل) 1المربع إلى دائر .

وزخرفوا قواعد القباب من  وفي العهد األيوبي استخدمت القباب المبنية على عنق مضلع تتخلله نوافذ لإلنارة،
ت القباب نصف الكروية والقباب هر ظالداخل بزخارف جصية، وتطورت أشكال القباب في العصر المملوكي، ف

المضلعة والبيضوية، وفي العصر العباسي استخدمت المحاريب في األركان األربعة لالنتقال من الشكل المربع 
لتوفير إمكانية بناء القباب، والقبة المبنية من القرميد ذات مظهر خارجي بسيط، أما إذا كانت مبنية من الحجر 

نباتية، وفي بعض األحيان يظهر سطر من الكتابة حول قاعدة القبة، والقبة في فكانت تزين بزخارف هندسية و 
 المباني اإلسالمية هي رمز السماء وتوحي لإلنسان العربي بالتأمل والتطلع وراء اآلفاق. 

 

 

 

 

 

 

فتحات دائرية صغيرة تكون مغطاة في أغلب األحيان بزجاج هذه الفتحات تسمى  في القبةيمكن أن يكون 
عطاء جمالية ألرضية المكانبالقميريات والغاية من هذه الفتحات اإلن وقد شاع استخدام القميريات في  كل  ،ارة وا 

ويمكن أن تكون القبة أيضا" مفتوحة من األعلى ، اسين والحمام الملكي في قلعة حلبالحمامات مثل حمام النح

                                                           
1
، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة 3جر ،تاريخ العمارة، العمارة في العصلور اللوسطى، العمارة اإلسالمية لواللورلوبية، عبد المعطي: خضر 

 .215 ، م 2002 -هر  1222المعمارية،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112عدسة الباحثة  -في مشهد المحسن( الزلوايا المثلثية الكرلوية 43-1شك  )
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والغاية من هذه الفتحة هو شفاء المرضى ألن النظر إلى السماء ، وجودة في البيمارستان األرغوانيمثل القبة الم
   .(22-1انظر الشكل) وسماع صوت المياه يريح األعصاب.

 

 السباط: 1-1-6-3
، هي عبارة عن فراغات معمارية تتكون من غرفة أو عدة غرف أعلى الشارع ترتفع بارتفاع طابق أو طابقين

لمن يملك بيتين متجاورين يشكل  )الزقاق( نشائي لألبنية على طرفي الشارعاإلربط منها الللسباط عدة وظائف و 
في الحماية من العوامل  بينهما حتى ال تخرج النساء للخارج للعبور بينهما، كما له دورالسباط صلة الوصل 

ال يتعلق تسقيف الزقاق )الشارع( أسفلها بمادة إنشائها و حجرية أو خشبية ) إما فهي مادة إنشائهاأما  ،الجوية
   .(25-1انظر الشكل) 1فمنه الخشبي ومنه الحجر (.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112عدسة الباحثة  -السبطة فلوق الزقة في حي الجديدة (45-1شك  )
 

                                                           
1
 .113  ،1291 ،مكتبة األبخلو المصرية ،العمارة اإلسالمية فكر لوحضارة، توفيق: عبد الجلواد 

 
 2112عدسة الباحثة  -ة ( نماذج متعددة للقباب في مباني مدينة حلب القديم44-1شك  )
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 :ملواد البناء 1-1-7
تميزت العمارة العربية بشكل عام باستخدامها لمواد البناء المحلية والطبيعية مما أعطى لكل منطقة طابعًا 

 1خاصًا ويمكن استعراض مواد البناء كما يلي:
 

 الحجر: 1-1-7-1
استخدم الرخام األبيض واألحمر القديمة، كما في مدينة حلب لمباني في بناء معظم ا الكلسياستخدم الحجر 

كساء المصبات والعناصر الزخرفية، وقد ميز الحجر األبيض والرخام بيوت إلواألسود في العناصر التزينية 
جهات كالمداخل ويستخدم اآلن بشكل أوسع في إكساء أجزاء من الوااء لصعوبة وكلفة إحضارها قديمًا، األغني

 وعتبات النوافذ أو مظالتها وفي تغطية األدراج.

 الخشب: 1-1-7-2
منجورها( األبواب وكان  –النوافذ ) أغطيتها  –المشربيات  –استخدم الخشب في بناء البيوت في التسقيف 

الخشب يعالج بالقطران الشيء الذ  أعطاه العمر الطويل، كما استخدمت جذوع األشجار والتي تظهر مقاطعها 
 أحيانًا في أعالي الواجهات. 

 الحديد: 1-1-7-3
استعمل الحديد المشغول محليًا وبشكل متقن وجميل في تأمين حماية النوافذ وفي حماية البيوت، األسوار 
واألبواب الخارجية ودرابزين الشرفات وخاصة في البيوت التي تنتمي إلى فترة بعد االحتالل الفرنسي، ويستخدم 

 حتى اآلن ولنفس الغايات باإلضافة إلى وظيفة إنشائية.   

 الزجاج: 1-1-7-4
استخدم الزجاج في تغطية فتحات النوافذ والملون منه في تغطية القميريات، ويستخدم اآلن بكثرة في تغطية 

 النوافذ التي زادت مساحتها وشفافيتها، وهو حاليًا في المباني السكنية أقل أهمية منه في المباني العامة.

 الملونة: 1-1-7-5
على تماسك الحجارة في البيوت التقليدية كما في غيرها، وكانت مكونة استخدمت المونة كمادة الصقة تعمل  

يغطون الحجارة بالمونة ويلونوها وال تظهر الحجارة إال في الزوايا.  بدأوامن الطين أو الكلس. وفي مرحلة الحقة 

                                                           
 .152 جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، ،  1982 العمارة العربية اإلسالمية ماضيها لوحاضرها لومستقبلها.، فريد محمود: الشافعي 1
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والقنب. وتستخدم وكانت المونة المستخدمة في االكساء مكونة من الطين والقش والكلس أو من الكلس والرماد 
  1المونة اآلن في تغطية الواجهات الخارجية بعد أن تدهن بألوان مختلفة.

 

 

 
 2112عدسة الباحثة  -المستخدمة في مباني مدينة حلب القديمةملواد البناء بعض  (46-1شك  )
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 .153 جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، ،  1982 العمارة العربية اإلسالمية ماضيها لوحاضرها لومستقبلها.، فريد محمود: الشافعي 
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 الفصل الثاني: العوامل المؤثرة في تشكيل واجهات مباني مدينة حلب القديمة: 1-2
إن عمارة المدينة القديمة هي وليدة التفاعل بين اإلنسان المسلم بقيمه الروحية والضوابط االجتماعية        

لحياته والبيئة من حوله بعناصرها المناخية والمكانية والحضارية بمعناها الواسع، لذلك كانت بمثابة مرآة على 
وأثرها على تشكيل العمارة واجهات فكان البد من دراستها مر العصور تعكس عليها كل هذه العوامل. 

 المدينة القديمة.
 

 العامل االجتماعي: 1-2-1

من أهم األمور التي تميز العمارة بشكل عام والسكن بشكل خاص في المدينة اإلسالمية هي تميزه 
أثر كبير بالخصوصية التي هي من أهم التقاليد العربية األصلية التي وجب الحفاظ عليها، فقد كان لإلسالم 

على شكل البيوت وأسلوب هندستها، فالبيت يمثل جانبًا كبيرًا من أسلوب الحياة االجتماعية التي صاغها 
  اإلسالم ونظمها وقد ظهر التأثير الشكلي للعامل االجتماعي في العديد من العناصر:

 
 الفناء الداخلي: 1-2-1-1

عن الخارج وانفتاحه على نفسه من خالل وجود فضاء اشتهر تصميم المسكن في المدن اإلسالمية بانغالقه 
فتكون بذلك انعزلت الحياة  وسط تتم عن طريقه اإلضاءة والتهوية وتوزيع الحركة إلى باقي عناصر البيت،

 .  (74،74-1)األشكالانظر  1الخارجية عن حياة األسرة الخاصة.

 

عدسة  -الفناء الداخلي في دار أجقباش (74-1شكل )
 2112الباحثة 

 

عدسة  -بيت صالحيةالفناء الداخلي في  (74-1شكل )
 2112الباحثة 

 

                                                           
1
 .11ص ،1982، الطبعة الثانية،سعودجامعة الملك  ،العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: فريد محمود، الشافعي 
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 المدخل المنكسر: 2 -1-2-1
مدخل عمومًا تلك النقطة التي يتم االنتقال بواسطتها بين العالمين المنفصلين، الخارج والداخل ولذلك اليمثل 

على شكل منكسر ال يسمح برؤية ما فقد حظيت كذلك باهتمام بالغ في تصميمها. وهي في أغلبها تكون 
بالداخل ويكون االنكسار حسب مستوى معيشة العائلة مضاعفًا أو بسيطًا وحسب النمط كذلك حيث يكون 

 1في الغالب أفقيًا وأحيانًا أخرى رأسيًا بواسطة الدرج.

 الفتحات: 1-2-1-3
ق وفي حال وجودها فإنها توضع في لقد خلت البيوت من الفتحات أو النوافذ الخارجية التي تطل على الطري

أعلى الجدار أو تكون في بناء الطابق الثاني وتغطى باألكشاك كل ذلك لحماية خصوصية البيت من 
 .  (74-1انظر الشكل) 2المتطفلين وغيرهم.

 

 
 
 
 

 2112عدسة الباحثة  -الفتحات المطلة على الطريق في حي الجديدة (74-1شكل )
 

 

 

 

                                                           
1
 .11ص ،1982، الطبعة الثانية،جامعة الملك سعود ،العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: فريد محمود، الشافعي 
 .11المرجع السابق ص 2
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 البيئي الطبيعي:العامل   1-2-2

 تستوجب دراسة البيئة الطبيعية الدراسة من ناحيتين: البيئة المحيطة والبيئة المناخية.

 البيئة المحيطة: 1-2-2-1
إن للبيئة المحيطة بالعمارة أثرها الواضح على تشكيل هذه العمارة، فالعمارة الحقيقية هي التي تنبت من البيئة 

، التقليديةسمة من سمات العمارة  المحلية مواد البناء استخداميعتبر ف غريبة عنها.الموجودة فيها فال تكون 
  1مباني المدينة القديمة.البسيطة المحلية في إنشاء مختلف المواد فاستعملت 

 
 البيئة المناخية: 1-2-2-2

تأثرت العمارة اإلسالمية بالظروف البيئية المناخية الحارة والجافة لإلقليم العربي مما انعكس على التشكيل 
وعلى خصائص هذه األبنية، ومن المالمح التي تعكسها العمارة اإلسالمية ظهور لواجهات أبنيتها المعماري 

اخلي، القباب، األكشاك، ملقف العناصر المعمارية التي تخدم الظروف المناخية، مثل الفناء الد
 .  (01-1انظر الشكل)  2الهواء....الخ.
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 .04ص ،1494مطابع الرسالة، الكويت، ، الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرةتأصيل القيم عبد الباقي،  إبراهيم: 
2
 .95ص المرجع السابق 

 

 2112عدسة الباحثة  - بعض العناصر التي تخدم الظروف المناخية (01-1شكل )
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 العامل المني:  1-2-3

ما مع للدول االستعمارية الغزاة وهو إن المواقع االستراتيجية للمدن اإلسالمية بشكل عام جعل منها مط
 عرضها للحروب، فدفع بقاطنيها إلى حماية أنفسهم ومنازلهم بأساليب عديدة.

مطلبًا من متطلبات  عكستفجاءت المباني متالصقة ومستمرة مما شكل واجهات ممتدة على جوانب الشوارع 
الواجهات الخارجية المصمتة كانت  ا أنكم ،أدى إلى نشوء المداخل المنكسرةفاألمن في األحياء القديمة، 

تخلو نسبيًا من الفتحات لتقليل المخاطر، فأصحاب البيوت الذين يخشون الغزاة والطامعين كانوا يحرصون 
على أن يخفوا ثراءهم، ذلك أحد األسباب التي أدت إلى التناقض الكبير بين الداخل والخارج، وبالتالي فان 

    1.زخرفة وجمال البيوت من الداخلب التي دفعت إلى االهتمام بسباالعامل األمني هو أحد األ

 

 العامل االقتصادي: 1-2-7

 يظهر تأثير العامل االقتصادي في تمايز بيوت الطبقة الغنية عن غيرها من البيوت في العديد من المظاهر:
ففي  فناء لكل وظيفته الخاصة،تعدد األفنية في بيوت الطبقة المتوسطة والغنية فقد يكون هناك أكثر من  -

ن و هذه الحالة يكون هناك فناء سلملك خاص بالرجال والضيوف واآلخر حرملك وهو خاص بالحريم وقد يك
 .  (01-1انظر الشكل) 2.بالخدمةهناك فناء ثالث ويدعى بالخدملك وهو خاص 

الداخلية بالحجر األبيض واألسود ظهور الزخارف الحجرية حول األبواب والنوافذ وكذلك تطعيم الواجهات  -
 والرخام.

ومن تأثيرات العامل االقتصادي أن ثمن األرض المنخفض نسبيًا كان أحد األسباب التي شجعت على 
االنتشار األفقي الذي أعطى الواجهات ارتفاعاتها الصغيرة واستثمار األرض بشكل واسع على عكس أيامنا 

  2غالل الفضاء باالنتشار الشاقولي إلى جانب االنتشار األفقي.المعاصرة التي بدأ فيها المعمار باست
 

                                                           
 .129ص .1444الرسالة، الكويت، المجلس الوطني عام  ، مطابعالمدينة اإلسالمية: عبد الستار، عثمان  1
 .172ص ،1982الثانية،، الطبعة جامعة الملك سعود ،العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: فريد محمود، الشافعي 2
 .177المرجع السابق ص 2
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 1تعدد الفنية مسقط بيت غزالة ويتبين فيه (01-1شكل)

 

 العامل الجمالي: 1-2-7

عندما نشاهد األحياء القديمة ومبانيها القديمة نشعر دائمًا بتلك البساطة الرائعة ونلتمس التكوينات والقواعد 
الجمالية التي تتمثل فيها، كالوحدة واالنسجام مما يجعل تلك البيئة العمرانية غنية ومشوقة ومتجددة دائمًا، ففي 

 .  (02-1انظر الشكل) 2كل مرة تراها تجدها في حلة جديدة وتشعر بشعور مختلف وتلتمس رؤية أخرى.

 

 

                                                           
1 HADJAR, ABDALLA: HISTORICAL MONUMENTS OF ALEPPO. 1

st
 ed, 2000, Aleppo,169 P.  

 .791ص، لبنان، دار الشروق للنشر والتوزيع ،م1447 ،القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية، ثروت: عكاشة 2

 2112الباحثةعدسة  -في واجهات بيت أجقباش( الجمالية في الزخارف 02-1شكل)
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 واجهات مباني مدينة حلب القديمة: المعماري في تشكيلال الفصل الثالث: خصائص 1-3
بعد التعرف على عناصر تشكيل واجهات مباني مدينة حلب القديمة، البد من دراسة خصائص تشكيل        

تلك الواجهات للفهم الصحيح آللية التشكيل المعماري لها ومعرفة كيف تفاعلت هذه الواجهات مع تلك 
 :الموضحة بالجدول التاليالخصائص 

 

 الباحثة –واجهات مباني مدينة حلب القديمة  المعماري في تشكيلال ( خصائص2-1جدول )

 التناظر. 1-3-1

 النسب و التناسب. 1-3-2

 المقياس. 1-3-3

 .السيطرةو  وحدةال 1-3-4

 اإليقاع و التكرار 1-3-5

 .خط السماء ونهايات الكتل 1-3-6

 الضوء والظل. 1-3-7

 

 :التناظر 1-3-1

 الكل.مالية، التطابق ما بين األجزاء و التوازن، النسب الج المفهوم العام: يعنيب
يمر مستوي تناظر  بالنسبة إلى محور أو دقيقا  و  محددا   أشكال هندسية متساوية موقعا  العمارة: يعني اتخاذ أجزاء و ب

كان التناظر في العمارة القديمة من أهم اشتراطات التوصل إلى وقد  من المركز الهندسي لألشكال والحجوم.
الكالسيكية، عمارة عصر النهضة وشاع تطبيق  عم التناظر العمارةبالد الرافدين( و  -ثرة ) مصرجميلة ومؤ  أشكال

وفي مدينة حلب القديمة  وعناصر تنسيق الموقع. الساحاتالتناظر على المعابد والمسارح والقصور والحدائق و 
 واستخدم ،(35-1)عناصر تشكيلها كما هو موضح بالشكل في الكثير منفي واجهات المباني و التناظر  ظهر
 1.اوضوحهو والواجهات  قط ايط اإلنشائي الناجم عن التناظر ولسهولة قراءة المسللتبس
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 2112 الباحثة عدسة –مدرسة الحمدية( تحليل التناظر في واجهات مدينة حلب القديمة في اليمين خان الوزير وفي اليسار ال53-1شكل)

 :النسب و التناسب 1-3-2

 صياغة عند النسب والتناسب بمبدأ اهتمالمعمار الحلبي  أن تؤكد الغنية وتشكيالتها بواجهاتها التقليدية العمارة إن
 وعالقة العناصر، معظم في الذهبية موجودة فالنسبة جيدة عالقات تحقق المستخدمة العناصر فنسب عمارته

 البصرية. الناحية من جيدة المبنى مع وعالقة العناصر التآلفو  االنسجام تحقق بعضها مع العناصر
 إلى لجأ المعمار فقد التشكيل عناصرل بالنسبة أما. والكلي الجزئي المستوى على الواجهة لمكونات هذا بالنسبة

انظر  1.المبنى حول تلتف التي األفقية المداميكالمثال  سبيل على منها تشكيلية بنسب مدروسة معالجات
 .  (32،33-1)األشكال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( تحليل النسب في مداميك واجهات حمام يلبغا 54-1شكل)
 2112الباحثة عدسة -الناصري

نسبة مجازات الفتحات في واجهة المدرسة ( تحليل 55-1شكل)
 2112الباحثة عدسة - الظاهرية

 

                                                           
1
 .792ص ،1892 ،مكتبة األبخلو المصرية ،العمارة اإلسالمية فكر وحضارة، توفيق: عبد الجواد 



    - 78 - 
 مدينة حلب القديمة خصائص التشكيل المعماري في واجهات مباني :الثالثالفصل                      ولالباب ال  

 

 :المقياس 1-3-3

والعالقة وثيقة بين اإلنسان والمحيط المادي، فالبد من أن يحمل المكان  ،كان اإلنسان هو الهدف من كل عمل
 1.أحاسيس إنسانية تمثلت في النسب اإلنسانية ألبعاد الواجهات وارتفاعاتها وأبعاد فتحاتها وتناسقها

 
 العصور مدن فيالعالقة  هذه كانت وقد ،ناإلنسا أبعاد وبين المباني بين النسبية العالقة هو اإلنساني المقياسو 

 الذي وهو له مسخرة المباني هذه بأن يشعر كان كما باالنتماء، خاللها من اإلنسان يشعر منطقية عالقة السابقة
 التكوينات، أنحاء كل في المستخدم اإلنساني اإليقاع هو واجهات المدينة القديمة في والمقياس، عليها يسيطر
 تشكيل في ذلك أكان سواء المباني إنتاج في اإلنساني المقياس مدواعت  ، متميزة ونسبا   توافقية عالقات يحدد والذي

 العالقة كانت ولما ،والفرش والتأثيث والتجهيز مواد البناء إنتاج في أو الزخرفي التشكيل أو المعمارية الفضاءات
تبعا  ، فيختلف المقياس الفراغ في موقع اإلنسان بتغير تتغير العالقة هذه فإن نسبية، عالقة والفراغ اإلنسان بين

لنوع المبنى ووظيفته فواجهة خان مثال  تختلف بمقياسها عن واجهة مسكن ذلك ألنها جاءت بمقياسها ما يناسب 
ارتفاع القوافل التي تأتي محملة بالبضائع التجارية على ظهور الدواب على عكس مداخل السكن التي كانت 

 .  (35-1انظر الشكل) 7االنساني.بسيطة تناسب في ارتفاعها المقياس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112 الباحثة -المقياس في مداخل مبنى خان يختلف عن مدخل سكن( تحليل 56-1شكل)
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 :السيطرةو  وحدةال 1-3-4

المعماري إما باالرتفاع أو بالكتلة، وتعتبر  التشكيلهي أن يطغى عنصر أو أكثر بشكل مميز عن باقي عناصر 
رة الخطوط األفقية أو من مبادئ  التكوين المعماري )فمثال  قد يبدو في الواجهات سيط ا  الوحدة والسيطرة مبدأ هام

أو سيطرة قبة في مركز  (، والسيطرة قد تكون بالتشكيل أو بالكتلة كسيطرة المأذنة في مبنى جامعسيةالخطوط الرأ
 .(32،39،38-1)باألشكال كما هو موضح  1،مبنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدسة -السيطرة في واجهة جامع العثمانية( 57-1شكل) 
  2112 الباحثة

 الباحثة عدسة -السيطرة في واجهة المطبخ العجمي( 55-1شكل)
2112 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2112 الباحثة عدسة -الوحدة في واجهة جامع السلطانية( 55-1شكل)
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 :التكرارو  اإليقاع 1-3-5

نعني باإليقاع في الصورة تكرار الكتل والمساحات لتكوين وحدات قد تكون متماثلة تماما  أو مختلفة، متقاربة أو 
 مدينة حلب القديمة مباني في واجهات يقاع ويتجلى اإل ،ويقع بين كل وحدة وأخرى مسافات تعرف بالفتراتمتباعدة 
 .  (51،50-1)األشكال انظر  1.ملل بدون بانتظام، متكررة تتوالى التي والعناصر الوحدة باستخدام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اإليقاع والتكرار في واجهات الجامع االموي ( 61-1شكل)

 2112 الباحثةعدسة  -بحلب

 
عدسة  -التكرار في واجهات جامع العثمانية بحلب( 61-1شكل)

 2112 الباحثة
 

 :خط السماء ونهايات الكتل 1-3-6

مدينة حلب  لمباني الكتلي التكوين يتميز
 اتخاذ من والنابعة المتميزة بأحجامه القديمة
 المربع إلى القريب المربع والمستطيل الشكل

ع الحاالت تأتي جميوفي  األفقي، المسقط في
طابقين ضمن المباني بارتفاع طابق أو 

 مما يسهم ،النسيج التقليدي في المدينة القديمة
ذلك  استمرارية خط السماء دون انقطاع، في

 7واحدة. كتلة وكأنها يعطي انطباعا   التشكيل
  .  (57-1انظر الشكل)

 
 

                                                           
1
 .795، ص1892 ،مكتبة األبخلو المصرية ،وحضارة العمارة اإلسالمية فكر، توفيق: عبد الجواد 
2
 .792ص المرجع السابق 

استمرار خط السماء في واجهات مدينة حلب القديمة، شارع ( 62-1شكل)
 2112 الباحثةعدسة  -الخندق
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 الضوء والظل: 1-3-7
 التشكيل إدراك من عبرهما نتمكن اللتان الوسيلتان هما والظل الضوء

 الشخصية يحدد الذي الديناميكي المصدر هو الشمس فضوء المعماري،
بمدينة  التقليدية العمارة في والظل وللضوءيفعلها،  أن المصمم ينوي التي

 واستخدم التصميمية، للعملية كنتاج تأتي هامة جمالية قيمة حلب القديمة
 الفضاءات تشكيل سلوك في جمالية كقيمة والظل الضوء الحلبي البنَّاء

 الكتل تشكيل في التنوع إلى عمد ولهذا التباين، فروق لتحديد المعمارية
 للكتل والبروز الخسوف بين متباينة وعناصر كتل بين ،والعناصر
 وحدات لكتل وكذلك المعمارية، العناصر لكتل أو الرئيسية، المعمارية

 ،والمضافة الهيكلية الزخرفية ومفرداتها الزخرفي المعماري التشكيل
 التباين تحقيق في تسهم وغيرها، المشربيات مثل الوظيفية فالبروزات

 في والواقعة المضيئة واألسطح والغائرة البارزة العناصر عن الناتج الجيد،
 طابع تميز التي الحيوية المرئي على السطح يضفي وغيره ذلك كل الظل،
 .  (55-1انظر الشكل) 1.القديمة حلب مدينة
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 الباب الول خالصة
 

  واجهات مباني مدينة حلب القديمة غنية بتشكيالت عديدة وعناصر رائعة  نأيتبين من الدراسة السابقة
وعلى الرغم من أنها قد تكون عناصر صغيرة وبسيطة إال أنها تشكل مع ، المدينة القديمة هوية ُتظِهر

 متجانسة. صياغاتبعضها 

 

  عديدة طبعت ذلك األثر في  بعواملتأثر التشكيل المعماري لواجهات مباني مدينة حلب القديمة
 لمحيطة به.تشكيالت معمارية مختلفة تجسد قيم المجتمع وثقافته وبيئته ا

 

  المعماري لواجهات مباني مدينة حلب القديمة يكسب التشكيل لخصائص التشكيل إن االدراك الواعي
 قيما  جديدة نتيجة لتفاعل واجهات مباني المدينة القديمة مع تلك الخصائص. 

 

 من تئأنش التي الوظيفة عن تعبر واجهات مباني مدينة حلب القديمة أنتج عمارة صريحة تشكيل إن 

 متميزا   شكال   المبنى لتعطي جميعها تتحد أنها إال في الواجهات التشكيل تعدد عناصر من ، وعلى الرغمأجلها

 النسيج بالكامل.  مستوى على مباني من حوله ما ومع للمبنى، الفردي المستوى على

 
 مدينة حلب  هوية واجهات مباني مدينة حلب القديمة أمر هام لفهم لتشكيل أخيرا  يعتبر الفهم الدقيق

في دراسة وتحليل واجهات المباني الحديثة المطلة عليها، لتقيم مدى  يعطينا المبدأ الساسيالقديمة و 
 احترامها لما يقابلها.
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 عن هوية مدينة حلب القديمة، سنقوم بدراسة تشكيلاجهات التي تعبر و البعد االنتهاء من دراسة تشكيل            
 تقع فيها تلك الواجهاتناطق التي المطلة عليها. لكن قبل ذلك البد من التعريف بالمالحديثة واجهات المباني 

)االطار  ني هذه المناطقا)أي المناطق المطلة على المدينة القديمة( ومعرفة القوانين التي تخضع لها مب
 القانوني(.

 المناطق المطلة على المدن القديمة: الفصل األول: 2-1

 :عالميا   2-1-1

 :مفهوم المناطق المطلة على المدن القديمة عالميا   2-1-1-1

من خالل االطالع على المراجع التي اهتمت بموضوع المناطق المطلة على المدن القديمة نالحظ تباين         
،  Transition Zoneالمصطلحات والمفاهيم التي تناولت هذه المناطق، فجاءت بمسمى المناطق االنتقالية

 Traditional Center Edge,،المناطق المطلة على المدن التاريخية، مناطق التحول، مناطق الحماية

Buffer Zone:وقد تم اختصار بعض هذه التعاريف فيما ما يلي ،... 

 في نظريته الفرض (Transition Zone)مصطلح المناطق االنتقالية  Ernest Burgessف عر   -
الثانية، حيث ، حيث أطلق على هذه المناطق اسم مناطق التحول أو الحلقة الحلقي للتركيب والنمو العمراني

، الحلقة األولى تتمثل بالمركز التاريخي، والثانية األصل التاريخي تتألف من حلقتين افترض أن المدن ذات
 ( تتعرض للتغير عند اتساع الحلقةالمطلةالمناطق التحول )ن أن مناطق تتمثل بالمناطق المحيطة بها وبي  
، الكثير من التغيرات تبعًا لذلك إلىناطق التحول ، وتتعرض استعماالت ماألولى المتمثلة بمركز المدينة

 1.على أطراف المركز التاريخي لهان أيضا أن المناطق االنتقالية تنشأ وبي  

 

 منطقة أو شريحة عمرانية تحيط بالمركز التاريخي للمدينة وهي تمثل :بأنهاهذه المناطق تعريف  كما تم  -
على موقعها المحيط بالمركز التاريخي ووفقًا  تحديدها بناءً ، يتم من النسيج العمراني المحيط جزءاً 

و مناطق مناطق خضراء أعلى المناطق هذه للتخصيص المفترض لحدود المركز التقليدي، وقد تشمل 
  2.عمرانية أو مناطق فضاء
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 Ernest Burgess: The Growth of the city ,as introductory research project park 1925 , Chicago University, 

Machenzie. 

 
  .88ص ،: جامعة بيروت العربيةبيروت، 2001، التجربة اللبنانية حالة دراسية، إعادة تأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية: عبد المنعم ،الطويل2
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 في التأهيل الحركي والنفسي بين المركز التاريخي والمحيط الحديث المجاور دور هذه المناطقويختص  -
ن مهمة له، إضافة إلى دورها في الربط التشكيلي بين الطابع المعماري والتراثي للمركزين القديم والحديث ، وا 

الواقعة بين المركز التاريخي والمحيط العمراني تمهيد التضاد المتوقع بين الطابع العمراني الذي هذه المناطق 
إلى الدمج بين التراث  باإلضافة، رالمحيط المباش تمتاز به أبنية المركز التاريخي وسرعة حركة البناء في

 . والحديث بهدف إيجاد محيط عمراني مالئم للمركز

  
 اً وانسجام اً وتالؤم اً تدريجي إيجاد أبنية محيطة باألبنية التاريخية تحقق انتقاالً  مفهوم االنتقالية يتضمنإن  -

ية الحديثة الموجودة في المحيط العمراني المجاور، بين األبنية القديمة الموجودة في المراكز التاريخية واألبن
 1حيث يتم تعيين حدود هذه المناطق بعد وضع حدود المناطق التاريخية.
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  :المناطق المطلة على المدن القديمة في المواثيق الدوليةما ورد عن  2-1-1-2
ورد الكثير من النصوص والتوصيات في المواثيق الدولية واالتفاقيات الخاصة بالمناطق التاريخية أكدت فيها على 

المحيطة بالمناطق التاريخية وحددت بعض هذه المواثيق محددات التعامل مع ضرورة االهتمام بتنظيم المناطق 
    هذه المناطق. 

 

وجود منطقة فاصلة تحيط بالمناطق ، على ضرورة في قوانينها الرئيسية اتفاقيات التراث العالميأكدت   -
، فهي تخضع في العمران من القديم إلى الحديثونظرًا لدورها في تمهيد االنتقال  ،التاريخية، وتعمل على حمايتها

 301، والتي قدمها بشرح مبسط من خالل المادة عها الميثاق بخصوص مناطق الحمايةلنفس المحددات التي وض
 على النحوكلما كان ذلك ضروريا  لصون الممتلك األثري  منطقة فاصلةينبغي تحديد : التي نصت على أنه

  1.الالزم

 

، تحدد منطقة األثرية للممتلكاتير حماية فعالة من أجل توف :التراث اتفاقيةمن ميثاق  401كما نصت الفقرة   -
، وينبغي أن تضم هذه المنطقة إضافيةفاصلة تحيط بها يكون استخدامها مقيدًا بقيود قانونية تضفي عليها حماية 

 2.طقة الفاصلةالفاصلة الشريط المحيط مباشرة بالممتلكات وينبغي في كل حالة أن يتم تحديد المن

 

كوثيقة أثينا ووثيقة فينيسيا وتوصية به منظمة اليونسكو في مؤتمراتها الدولية  جاءتما  من أهم هذه المواثيق  -
على ضرورة إيالء محيط المواقع والمناطق التاريخية ، 1144التي تمت عام  ، حيث أكدت وثيقة أثينا)نيروبي(

لألبنية التاريخية أثناء القيام اهتمام خاص وأكدت على ضرورة االهتمام باحترام الهوية المعمارية والتاريخية والفنية 
  4.لمحيطة بهابالبناء في المناطق ا

 
، على ضرورة االهتمام بتأمين عالقة منسجمة ومتالئمة بين المناطق 1133عام  وثيقة البندقيةكما أكدت   -

ل هوية التاريخية والمناطق المحيطة بها بحيث نحصل على استمرارية المناطق التاريخية بواسطة أبنية حديثة تحم
 3المباني التاريخية وطابعها.

                                                           

 
، : جامعة بيروت العربية، بيروت2001، التجربة اللبنانية حالة دراسية، إعادة تأهيل المراكز التقليدية للمدينة العربية: ، عبد المنعمالطويل 1

 .12ص
 . اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وقرارات المؤتمر ،اتفاقية التراث العالمي 2
 . 1141األولين تشر  21 -30 نتائج مؤتمر أثينا / لترميم األوابد التاريخية أثينا،  ميثاق 4

 . 1133 )فينيسيا( ميثاق البندقية3 
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أكد على أنه ينبغي وجود مناطق محيطية حول المباني التاريخية وبين ضرورة  ،1172عام  اتفاق اليونسكوأما   -

. وأكدت توصية نيروبي عام هذه المناطق وطريقة البناء فيها تحديد اشتراطات تحدد استخدامات األراضي في
، لمناطق المحيطة بهاااريخية و والحفاظ على عالقة أكثر انسجامًا بين المناطق التعلى ضرورة االهتمام  ،1173

، وأكدت التوصية أيضًا بنيتها الفراغية مع مناطق المحيطوعلى توازن تركيبة عناصر المناطق التاريخية ومبانيها و 
ذه السياسة تهدد الشخصية على تجنب سياسة النمط الواحد أثناء البناء في محيط المناطق التاريخية حيث أن ه

  1.خيةالخاصة بكل مجموعة تاري

 

إنشاء بأنه عندما يكون ضروريًا   ،3891عام بالمدن التاريخية والمناطق العمرانية  أوصى الميثاق الخاصكما   -
 المطلة عليها مباني جديدة أو تعديل مباني قائمة في محيط المناطق التاريخية يجب احترام األبنية التاريخية

أن تكون النشاطات والوظائف المطروحة في هذه ويجب  عناصر التشكيلمقياس والحجم و وخاصة فيما يتعلق بال
ريخية األبنية الجديدة منسجمة مع شخصية المدينة التاريخية المجاورة لها من أجل تأقلم هذه المناطق والمدن التا

  2.مع متطلبات الحياة العصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1173 نيروبيميثاق  توصيات1 
 .1187مدن التاريخية والمناطق العمرانية عام الميثاق نتائج  2
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 :محليا   2-1-2

 ما ورد عن المناطق المطلة على المدينة القديمة في القوانين المحلية: 2-1-2-1

تحقق االنتقال  ) والحديثة التقليدية المبانيأهمية وجود مناطق تمهيدية بين  في حلب لةؤو المسالجهات أدركت  -
إلى اقتراح تسمية مناطق التحول ما بين المدينة القديمة والنسيج الحضري الحديث للمدينة فوصلت ، التدريجي(

 1.(1-2)هي موضحة في الشكل كما بمناطق الحماية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2لها ومناطق الحماية المدينة القديمة( حدود 1-2) شكل

 

فرض وجيبة حماية لمدينة  مؤكدًة على (2-2)الموضح بالشكل /أ033رقم/( من القرار 2جاءت المادة )كما  -
لتخضع العقارات الواقعة ضمن هذه  هكتار 4000بمساحة  ،(1حلب القديمة الموضحة حدودها في المادة )

ينجم عنها نظام عمراني خاص يأخذ باالعتبار التجانس الكتلي والمعماري الوجيبة إلى دراسات تفصيلية 
قديمة من حيث شكل الفتحات والواجهات ومواد االكساء واالرتفاعات والبصري مع النسيج العمراني للمدينة ال

 4وغيرها.

                                                           
  .18، ص1118، المحافظة والتنمية لمدينة حلب القديمة استراتيجية،  GTZ ، الوكالة األلمانية للتعاون التقنيحلب القديمة مديرية 1
 .41المرجع السابق ص 2
 .2002/أ ، وزارة الثقافة، المديرية العامة لآلثار والمتاحف، حلب،400القرار رقم/ 4
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 حلب -لمديرية العامة لآلثار والمتاحفالمصدر: ا -/أ لحماية مدينة حلب القديمة033( القرار رقم/2-2شكل)
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للمدينة القديمة فقط، ولم يتم تحديد أي نظام  حدود لمناطق الحمايةإن ما تم وضعه حتى اآلن عبارة عن   -
مصدق من الجهات المسئولة  وأبناء خاص بهذه المناطق، وال يوجد حتى اآلن قانون صدر بشكل رسمي 

  1يوضح نظام البناء الواجب التقيد به عند البناء في هذه المناطق.

 
ضرورة وجود على  وأكد، المدينة القديمةالمطلة على المناطق  أهمية لحظ 2قانون اآلثار السوريل بالنسبة  -

 المباني التقليدية إلى المباني من مناطق محيطة باألجزاء التاريخية، بهدف حمايتها وتأمين انتقال تدريجي
التي  في مادتهوجاء ذلك  عليها المطلة المباني التقليديةيتالءم مع تشكيل ذات  تكون المطلة عليها،الحديثة 

 نصت على: 

ومواد بنائها لتكون المنشآت الجديدة وعناصر تشكيلها الجديدة أو المجددة  المباني تحديد ارتفاعاتضرورة "
 . "منسجمة مع المنشآت القديمة

 

ومن هنا نجد أهمية دراسة واجهات المباني الحديثة في هذه المناطق والسعي لتحقيق الدور الهام الذي  -
انتقال تدريجي يمة المطلة عليها حتى نحصل على ينة القديجب أن تقوم به واجهاتها باحترام هوية المد

 من القديم إلى الحديث.  
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1
 .41، ص1118، المحافظة والتنمية لمدينة حلب القديمة استراتيجية،  GTZ الوكالة األلمانية للتعاون التقني، حلب القديمة مديرية 
  م. 1134تشرين األول  23تاريخ  222قانون اآلثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  2
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 :مدينة حلب القديمةالمناطق المطلة على  2-1-2-2

هذه المناطق تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير  إذا ما نظرنا إلى محيط مدينة حلب القديمة نجد أن -
إال أنها ال تحقق هدف وعلى الرغم من تحديد هذه المناطق بشكل رسمي، ، من ناحية النوعية واالمتداد

الحماية لمدينة حلب القديمة فقد تعرضت للكثير من التدخالت في كثير من المواقع، كما أنها احتوت الكثير 
 1من التفاعل الوظيفي فيما بينها.

هات المباني الحديثة فيها اسة واجويمكن تصنيف المناطق المطلة على مدينة حلب القديمة قبل البدء بدر  -
 :ضمن الجدول التالي

 

  الباحثةعمل -( يوضح المناطق المطلة على مدينة حلب القديمة1-2)جدول 

 المنطقة توصيف اسم المنطقة
 

المنطقة  - أ
 الجنوبية الغربية:

التي تطل على باب قنسرين والسور الجنوبي للمدينة القديمة  عبارة عن منطقة تلة السودا -
والتي اقترح حاليًا تحويلها إلى حديقة، وقدمت مؤسسة اآلغا خان مقترحًا لتنفيذها، وتمت 
 2الموافقة عليه وقد تم تفريغ المنطقة وتأهيلها لتنفيذ الحديقة المقترحة الموضحة في الشكل.

  
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -تلة السودا موقعمخطط يوضح  (0-2شكل) 

 
 
 
 
 
 
 

 2312عدسة الباحثة  -ج وباب قنسرينيبين بر  (4-2شكل)

 

 
 
 

 2312عدسة الباحثة  -واجهة بانورامية للمنطقة الجنوبية الغربية للمدينة القديمة (5-2شكل)

                                                           
 .41، ص1118، المحافظة والتنمية لمدينة حلب القديمة استراتيجية،  GTZ ، الوكالة األلمانية للتعاون التقنيحلب القديمة مديرية 1
2
 .30صالمرجع السابق  

0
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 1اقتراح حديقة قنسرين قدمت من مؤسسة اآلغا خان (6-2شكل)

 

 الغربية:المنطقة  - ب

وهي  بقايا السور الغربي للمدينة القديمة وه يانطاكتطل هذه المنطقة على باب  -
، وقد خضعت منطقة السور ألعمال كشف سور منطقة سوق الهالو منطقة السفريات 

لدراسات في مشروع تنظيم المنطقة المحيطة بمشروع السور الغربي اضافة  المدينة
الدراسة المقترحة على مجلس مدينة حلب من أجل العمل للمدينة القديمة وتم عرض 

   انظر الشكل 2./1182/ لعام /  3م التشريعي رقم /على تصديقها حسب المرسو 
(2-7،8)  . 

 

 

 

 

 

 

 –المنطقة الغربية للمدينة  موقعمخطط يوضح  (7-2شكل)
 الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 2312عدسة الباحثة  -يبين برج وباب انطاكية (8-2شكل)

                                                           
1
  .مكتب التخطيطأرشيف  مديرية حلب القديمة، 

2
 المرجع السابق. 

0
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 2313عدسة الباحثة  -منطقة سوق الهال (13-2شكل)

 
 
 
 
 
 

 
 2313عدسة الباحثة  -السفريات منطقة (11-2شكل)

 

 :اب الفرجب منطقة -جـ

، شارع رئيسية المنطقة الواقعة شمال غرب المدينة القديمة تحدها ثالث شوارعهي  -
انظر  المتنبي )طلعة السبع بحرات(، شارع عبد المنعم رياض، شارع الخندق.

 .  (12،14-2الشكل)

المدرسة مسجد سيتا و تضم المنطقة مجموعة من المباني األثرية الهامة، منها  -
، أما باقي اآلثار القرموطية وبيت رجب باشا والجامع العمري وبرج ساعة باب الفرج

دء بحفريات ب   ماوعند، 1م(1173)مخطط بانشويا تنفيذا  للمخطط التنظيمي هدمتفقد 
مشروع باب الفرج ظهر سور المدينة القديم وفصيل نور الدين في القسم الواقع بين 

مشروع باب الفرج وبرج الثعابين أدى ذلك لتوقف العمل بالمشروع والتحول إلى 
للمدينة مؤلف من مجموعة من المباني الحديثة ذات فعاليات سياحية،  خدمات

 .  (13،13،13-2)األشكالانظر  2ادارية، ثقافية.

                                                           
1
 .22، ص2003شعاع للنشر والعلوم، حلب، الطبعة األولى، تناغم الذاكرة والحجر واالنسان، ، أحياء حلب القديمة: محمود: حريتاني 

 .271، ص2010، مطبوعات المركز الحديث، الطبعة الثالثة، حلب معالم حلب األثرية :عبداهلل ،حجار 2

مخطط المناطق المطلة على المدينة القديمة من  (9-2شكل)
 الباحثة -الجهة الغربية

0 

 باب انطاكية

0
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 الباحثة -منطقة باب الفرج  موقعمخطط يوضح  (12-2شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 1لمنطقة باب الفرج  صورة جوية (10-2شكل)

 
 
 
 
 
 
 

 2 هدم منطقة باب الفرج تنفيذا  للمخطط التنظيمي (15-2شكل) 2 بقايا السور الشمالي للمدينة القديمة (14-2شكل)

 

 
 

 2312عدسة الباحثة  -بانورامية للمباني الحديثة الخدميةصورة  (16-2شكل)

 

 

                                                           
1
 www.googleearth.comhttp//:  

2
 Bianca, Stefano: The Bab Al- Faraj project, Aleppo, Adapted Redevelopment in historical urban 

context,Aleppo,1986, p30. 

0 

  

http://www.googleearthe.com/
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 منطقة التلل: -د

الذي انتشر فيه المخازن والمحالت والورش، وقد كان لفتح جادة الخندق  أو محور التلل -
في اعمار منطقة التلل وازدهارها للسكن  اً كبير  اً م دور 1882ودرب العربية عام 

 .  (17،18-2)األشكالانظر  1والتجارة.

 

 

 

 

 

 الباحثة –محور التلل  موقعمخطط يوضح  (17-2شكل)        

 

 

 

 

 

   2312عدسة الباحثة  –التلل  محور (18-2شكل)

 

 :المنطقة الشمالية -د

عن منطقة ثكنة هنانو والسيد علي، عرفت السيد علي سابقًا بالهزازة، كانت مقبرة  عبارة -
م لم 1811إلى السيد علي بن عالء الدين العجمي والهمذاني، وفي عام سبت عامة ن  

-1)األشكال انظر  2تسلم المقبرة من اعتداء الجوار وبدأت المباني السكنية تقوم فيها.
11،20)  . 

 
 
 
 

 

 
  2312عدسة الباحثة  -المباني في منطقة السيد علي (23-2شكل) الباحثة - الشماليةمنطقة ال موقعمخطط يوضح  (19-2شكل)

                                                           
1
   .103ص ،2003شعاع للنشر والعلوم، حلب، الطبعة األولى،  تناغم الذاكرة والحجر واالنسان، ،أحياء حلب القديمة،  محمود: حريتاني 
   .120صالمرجع السابق  2

0 

  

0 
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 الشرقية:المنطقة  -ه

يقترح حاليًا تحويلها إلى حدائق منظمة تعمل كمنطقة فاصلة بين  مقابرعبارة عن منطقة  -
المنطقة السكنية التاريخية والمنطقة الخدمية المجاورة، وتعوض النقص الكبير في 

 .  (20،21-2انظر الشكل) 1المدينة القديمة بحلب.المساحات الخضراء الذي تعاني منه 

 
 
 
 

 

 
 الباحثة – الشرقيةمنطقة ال موقعمخطط يوضح  (21-2شكل)

 

 2312عدسة الباحثة -مدينة القديمةال المنطقة شرق (22-2شكل)

 

 :الجنوبيةالمنطقة  -و

النيرب، حيث تم استبدال عبارة عن شارع عريض في منطقة شارع محمد بيك وباب  -
مؤلف من أربع مسارات، وتحوي عدد  بشارع عريضالنسيج التقليدي للمدينة القديمة 

 .  (24،23-2انظر الشكل) 2.المباني الطابقيةمن 

 
 
 
 

 

 
 الباحثة – المنطقة الجنوبية موقعمخطط يوضح  (20-2شكل)

 
 
 
 
 

 

 

 – المباني الطابقية في المنطقة جنوب المدينة القديمة (24-2شكل)
 2312عدسة الباحثة 

 

                                                           
1
 .30، ص1118، المحافظة والتنمية لمدينة حلب القديمة استراتيجية،  GTZ ، الوكالة األلمانية للتعاون التقنيحلب القديمة مديرية 
2
 .30، ص1118، المحافظة والتنمية لمدينة حلب القديمة استراتيجية،  GTZ ، الوكالة األلمانية للتعاون التقنيحلب القديمة مديرية 

 
 

 

0 

  

0 

  



    - 74 - 
 حالة دراسيةتشكيل واجهات المباني الحديثة،  :الثانيالفصل                           ني                الباب الثا 

 

 :تشكيل واجهات المباني الحديثة، حالة دراسية منطقة باب الفرج :الثانيالفصل  2-2

كحالة  اختيار منطقة باب الفرج تمبعد االستعراض السريع للمناطق المطلة على مدينة حلب القديمة،         
سنقوم بتحليل  ظهور المباني الحديثة فيها،على الرغم من أنها تقع ضمن المدينة القديمة إال أننا نالحظ  ،دراسية

لتحقيق الدور الهام الذي ها واستنتاج عالقتها بالمدينة القديمة في الحديثة دراسة تشكيل واجهات المبانيالمنطقة و 
 يجب أن تقوم به واجهاتها للحصول على االنتقال تدريجي من القديم إلى الحديث.  

 :أسباب اختيار المنطقة 2-2-1

 :في الجدول التالي اختيرت المنطقة المدروسة لعدة أسباب صنفت إلى ما يلي 
 

 عمل الباحثة -( أسباب اختيار المنطقة المدروسة2-2جدول )

نية
مرا

 ع
اب

سب
أ

 

وبرج الثعابين الواقع في الزاوية  باب الفرجفي الجزء الواقع بين  المدينة سوربقايا المنطقة على تحتوي  - أ
 (.26،25-2)انظر الشكل 4.م4097فقد هدم عام  أما باب الفرج الشمالية الغربية من األسوار

الترام على طول الشارع. وتتميز  الذي كان يمر فيه خط  شارع الخندقتطل المنطقة المدروسة على  - ب
 .(28،24 -2)انظر الشكل .بعناصر تشكيلية رائعة واجهات المباني في شارع الخندق بغناها

–جامع العمري -)رجب باشا أثرية قديمة أو مناطق مبانياحتوت المنطقة على مباني حديثة تطل على  -جـ
 (.20،14،19-2انظر الشكل) (،....ساعة باب الفرج 

                                                           
1
 .424ص ،2949ديث، الطبعة الثالثة، حلب ، مطبوعات المركز الحمعالم حلب األثرية، عبداهلل: حجار 
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4توضع السور القديم واألبراج مخطط يوضح  (22-2شكل)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2112عدسة الباحثة –بقايا برج الثعابين  (22-2شكل)

 2112عدسة الباحثة  -الغننية بعناصر تشكيل رائعة واجهة شارع الخندق (22-2شكل)

  

–مرور الترام من شارع الخندق  (22-2شكل)

 2 م1011عام

عدسة  -ساعة باب الفرج (20-2شكل)
  2112الباحثة 

الباحثة عدسة  -بيت رجب باشا (11-2شكل)
2112  

الباحثة  عدسة -الجامع العمري (11-2شكل)
2112 

                                                           
 1 Bianca, Stefano- David, Jean-Claude- Chauffert Yvart, Bruno: The Conservation of the Old City of 

Aleppo, Paris, 1980,p31. 

2 HADJAR, ABDALLA: HISTORICAL MONUMENTS OF ALEPPO. 1
st
 ed, 2000, Aleppo,169 P.  

1 

2 

3 

 باب الفرجبرج  1

 بقايا السور 2

  برج الثعابين 3
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الت
دخ

ت
 

 غير
ولة

سؤ
م

 

تدخالت غير مسؤولة أفقدت المنطقة هويتها نتيجة لمجموعة من ل ا  المناطق تعرضأكثر تعتبر المنطقة  - أ
التي  ،4047و4057بين عامي ((12،11-2انظر الشكل) )غوتون وبانشويا المخططات التنظيمية

، سببت اقتراح شوارع اختراق ظهرت عليها مباني طابقية كان لها تأثير سلبي على النسيج التقليدي
في تلك المنطقة وهو "مشروع اشتمل على عشرات األبراج  ضخمتجاري حديث اضافة القتراح مركز 

 م،4040عام  في المنطقة التقليديةالمباني الذي أدى إلى هدم  .(15،16-2)الشكلانظر " باب الفرج
مما أدى إليقاف المشروع والتحول إلى مشروع  ر المدينة القديموبعد البدء بحفريات المشروع ظهر سو 

 4خدمات للمدينة من وظائف سياحية وثقافية وادارية.

 

 
 
 
 

 

 

 10212 مشروع غوتون( مخطط 12-2شكل )                               

 
 
 
 
 

 1( مخطط بانشويا الذي أدى لتدمير النسيج القديم11-2شكل )    

                                                           
 .17، ص2949، حلب األولى، الطبعة شعاع للنشر والعلوم، إضاءات حلبية، تاريخ ومعالم وتراث، عبداهلل: حجار1

 
2
 Bianca, Stefano- David, Jean-Claude- Chauffert Yvart, Bruno: The Conservation of the Old City of 

Aleppo, Paris, 1980, p33.   
 .242ص ،2949، مطبوعات المركز الحديث، الطبعة الثالثة، حلب معالم حلب األثرية، عبداهلل: حجار 2

0m       400      
800 
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حفريات مشروع باب الفرج وظهور  (11-2شكل )
1بقايا السور

 

 

 

 

 

 

اقتراح أبراج مشروع باب  (12-2شكل )
 1الفرج بعد هدم المنطقة

ماكيت أبراج مشروع باب  (12-2شكل )
 2الفرج

أ
رية

عما
ب م

سبا
 

يجب تحليلها  متنوعة في الواجهات،ذات تشكيالت  مختلفة بفعالياتاحتوت المنطقة على مباني حديثة  - أ
  وربطها مع المدينة القديمة.

 :حدودهاو  موقع المنطقة 2-2-2

 موقع المنطقة: 2-2-1-1

 .  (14-2انظر الشكل) تقع منطقة باب الفرج بالزاوية الشمالية الغربية للمدينة القديمة.

  حدود المنطقة: 2-2-1-2

دوار من عوجة الكيالي حتى يمتد  الذي شارع عبد المنعم رياض شرقا  و  ،الخندق جادة شارع شماال  يحد المنطقة  
  .  (18-2انظر الشكل) .)شارع المتنبي( البنوك طلعة ومن الجنوب ،شارع باب الفرج وغربا   ،السبع بحرات

 
 
 
 
 
 

 4 الفرجلمنطقة باب  صورة جوية (12-2شكل) الباحثة – منطقة باب الفرج موقعمخطط يوضح  (12-2شكل)

 
                                                           

1
 www.googleearth.comhttp://  

0 

  

http://www.googleearthe.com/
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 تصنيف الفعاليات وأنواع الوظائف في منطقة باب الفرج: 2-2-1

 :نواع الوظائف في منطقة باب الفرج ضمن الجدول التاليتم تصنيف الفعاليات وأ
 

 يبين أنواع الفعاليات والوظائف في منطقة باب الفرج( 1-2) جدول

 اسم الفراغ نوع الوظيفة

 الشيراتونمبنى فندق  وظائف سياحية

 مديرية الثقافةمبنى  وظائف ثقافية

 مباني عبد المنعم رياض -غرفة صناعة حلب مبنى  وظائف إدارية
 وظائف تجارية

 
محالت بيع  - ستائر(وال محالت بيع األقمشةسوق باب الفرج التجاري )

 (مستودعات -محالت لبيع األلبسة -ماكينات
 مواقف سيارات وظائف خدمية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة عمل -( تصنيف الفعاليات وأنواع الوظائف في منطقة باب الفرج10-2شكل)



    - 52 - 
 حالة دراسيةتشكيل واجهات المباني الحديثة،  :الثانيالفصل                           ني                الباب الثا 

 

 :في المنطقة ارتفاعات المبانيتصنيف  2-2-1

ثالث إلى  انسانية ) ارتفاعات غيرو  ق إلى طابقين(طابانسانية ) منطقة إلى ارتفاعاتالفي  االرتفاعاتتم تصنيف 
 :(79-2) بالشكل كما هو موضح في المخطط المرفق، (أكثر أو طوابق )خمس ارتفاعات شاهقةو  أربع طوابق(،

 

 عمل الباحثة -( تصنيف االرتفاعات في منطقة باب الفرج11-2شكل )
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 فندق الشيراتون  -1

 مديرية الثقافة -2

مباني عبد المنعم  -4
 رياض

المباني الحديثة في  -5
 طلعة السبع بحرات

 غرفة الصناعة -3

 :تشكيل واجهات المباني الحديثة في منطقة باب الفرج 2-2-2

  ضمن الشكل التالي:الحديثة في المنطقة تصنف المباني في البداية  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -( يبين المباني الحديثة في المنطقة المدروسة11-2شكل)

 ما يلي في كل مبنى على حدا: يدرسثم  -
 أقسامه...(. -المساحة -) بناؤه أواًل: لمحة عن المبنى

 اداري ....(. -ثقافي -) سياحي ثانيًا: تصنيف المبنى

 -انتشار أفقي -) برجي ثالثًا: التكوين العام للمبنى
 طابقي ...(.

 رابعًا: عناصر التشكيل في الواجهات.
خامسًا: بعد دراسة تشكيل الواجهات يتم تحليل عالقة 
واجهات هذه المباني بالمدينة القديمة على الصعيدين 

العمراني والمعماري، للكشف عن مدى احترام هوية 
 المدينة القديمة. 

 

 الباحثة -الحديثة بالمنطقة المدروسةالمباني يبين  (12-2شكل)
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 فندق الشيراتون:مبنى   2-2-2-1

 

 أواًل: لمحة عن المبنى:
في منطقة باب الفرج  وسط المدينة، مساحة طابق الغرف تبلغ  2م 4869بمساحة  بني فندق شيراتون حلب 

 غرفة وجناح.  299لكل طابق تشكل بمجملها  2م 2199
ويحظى الفندق بمستوى متميز من الخدمات فهو يضم أربعة مطاعم ألشهر المطابخ العالمية باإلضافة إلى مطعم 

شخص،  ويحوي المبنى مسبحا  ومطعما  خارجيا   أسفل  499ويتسع لـ 2م4999صيفي داخل الفندق بمساحة 
 .مدخل الفندق

وفي المبنى قاعة اجتماعات مقسمة إلى أربع صاالت ومجهزة بأحدث المعدات، باإلضافة إلى صالة حفالت 
شخصا وقاعة للمؤتمرات مجهزة  459شخص، وصالة صغيرة إضافية للحفالت تتسع لـ  799رئيسية تستوعب 

 .محل 27شخص كما يوجد بالمبنى سوق تجاري يضم  699ث التجهيزات العالمية تتسع لـومزودة بأحد
 2.2م 5599وتم إنشاء موقف للسيارات تحت أرض الفندق في طابقين مساحة كل منهما 

 

                                                           
1

 http://www.googleearth.com 

http://www.shratonaleppohotel.com
2 

 

 

 

 

 عدسة -( فندق شيراتون حلب11-2شكل) 1( موقع فندق شيراتون حلب11-2شكل)    
 2112الباحثة 

عدسة  -( فندق شيراتون حلب12-2شكل)
 2112الباحثة 

 

http://www.shratonaleppohotel.com/
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 ثانيًا: تصنيف المبنى:
 يأخذ المبنى التصنيف السياحي.

 ثالثًا: التكوين العام للمبنى:
، لذلكطوابق أضيف إليها فيما بعد طابقين بعد الحصول على الموافقة  5ويتألف من الشكل البرجي،  المبنىيأخذ 
ن كتلة أساسية تضم البهو والمطاعم باإلضافة إلى برج النوم، وتتداخل معها كتل أخرى ذات ارتفاع عبارة عوهو 

انظر  خفض تضم الصاالت وعلى سطحها المسبح، وتشكل الكتل مع بعضها فناء داخليا  بمنسوب الطابق األول.أ
 .(74-2الشكل)

 
 
 
 
 
 

 المرجع: الباحثة -لمبنى الشيراتونالتكوين العام يبين ( 12-2) شكل

 المسقط األفقي للطابق األول  المسقط األفقي للطابق األرضي 
 

 المسقط األفقي للطابق المتكرر 

 المرجع: مديرية السياحة، حلب. -يبين المساقط األفقية لمبنى الشيراتون( 12-2شكل)
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 : عناصر تشكيل واجهات المبنى:رابعاً 
 الفتحات: -1
 المداخل: -أ

مدخل رئيسي في الواجهة الشمالية للفندق، وهو مدخل فخم تعلوه مظلة زجاجية كبيرة، يتم وصول السيارات  -
عبر محور مشاة يصله بالشارع إلى هذا المدخل عبر طريق يقود إليه، ويتم دخول الزائرين المشاة للفندق 

 الرئيسي الموازي للواجهة الشمالية الرئيسية للفندق.

 لمدخل الخلفي يتم الوصول إليه عبر محور موازي للواجهة الغربية للفندق ويؤدي إلى:ا -

 رامب يصل بطابق مواقف السيارات التابعة لنزالء الفندق. -
رامب  تبط بشكل مباشر مع المستودعات عبرمحور خدمة منفصل عن محور دخول النزالء للفندق ومر  -

 خاص للخدمة.
 مدخل خاص للسوق التجاري. -

 .(78-2انظر الشكل) الخلفي يصل لصاالت االحتفال في الطابق األول. مدخل الفندق -

 2112 الباحثةعدسة  -المداخل في مبنى الشيراتونيبين ( 12-2شكل)

 النوافذ:-ب
 المبنى:تعددت أشكال النوافذ في واجهات 

فتظهر مجتمعة في إطار حجري بارز يمتد على طابقين أو ثالث طوابق وأحيانا  خمسة في بعض المناطق،  -
وتكون الفتحات مستطيلة الشكل فيما عدا النافذة األخيرة في أعلى اإلطار تأخذ شكل تكسيرات ذات شكل 

 متدرج ويعلوها قوس دائري يتوسطه تختيمة حجرية.  
كبيرة تكون ممتدة شاقوليا  في الزاوية المنكسرة الشمالية الشرقية للفندق، بينما تكون ممتدة  هناك نوافذ زجاجية -

 أفقيا  في الواجهة الشمالية في الطابق األول وهو مكان توضع المطعم.
 انظر نالحظ وجود بعض التراجعات بفتحات النوافذ  تميز الطابقين األخيرين بالواجهتين األمامية والجانبية.    -

 .(70-2الشكل)
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 الفتحات الصغيرة:-جـ
تحتوي واجهات المبنى على العديد من الفتحات الصغيرة عبارة عن منافذ لدخول اإلنارة، وقد تعددت أشكالها   -

 .(59،54-2انظر الشكل) في واجهات المبنى.

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2112 الباحثةعدسة  -النوافذ في مبنى الشيراتون يبين (10-2شكل)

 

 2112 الباحثةعدسة  -الفتحات الصغيرة في مبنى الشيراتون يبين (21-2شكل)
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 الباحثة -( أشكال الفتحات وعناصر التشكيل في واجهات مبنى الشيراتون21-2شكل)
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 المظالت واألكشاك: -2
 الكروم. يعلو المدخل الرئيسي مظلة زجاجية محمولة على أعمدة من -

 الفناء )االنفتاح للداخل(: -1
كما ذكرنا سابقا  أن هذا المبنى يتألف من مجموعة من الكتل مختلفة في االرتفاعات تتداخل مع بعضها   -

 . مشكلة فناء  داخليا  بمنسوب الطابق األول ويتوضع فيه المسبح المكشوف

 الزخارف والنقوش: -1
 األبلق: أ. 

ظهر نظام األبلق على واجهات المبنى في المداميك الحجرية المشكلة لجدران جميع الواجهات، وتتميز هذه 
المداميك عن بعضها إما بالتناوب بين اللونين األبيض والزهري أو بفرزات حجرية كحد فاصل بين المدماكين 

 لكن جميعها بكل الحاالت متناوبة بإيقاع منتظم مع ارتفاع الواجهات.

 الزخارف:ب. 

انظر  ظهرت في الواجهات زخارف في أعلى النوافذ وأسفلها، وهي عبارة عن زخارف هندسية بشكل معينات.
 .(52-2الشكل)

 الرنوك:جـ. 

ظهرت رنوك عديدة في معظم واجهات المبنى وتوضعت أعلى النوافذ في الطابق العلوي حيث وزعت بانتظام 
 .(52-2انظر الشكل) الرنوك شكال  للنجمة اإلسالمية.وأخذت هذه  ،فوق النوافذ األخيرة

 

 

 عناصر ذات وظيفة إنشائية وجمالية: -2
 األعمدة: أ.

استخدمت أنصاف األعمدة بشكل واضح في واجهات المبنى، فهي إما ذات مقطع نصف دائري امتدت على 
ليس لها وظيفة  جماليةارتفاع طابق واحد في الطابق قبل األخير، واستعملت في تلك الواجهات ألغراض 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2942 عدسة الباحثة -في مبنى الشيراتونوالرنوك ( الزخارف 22-2شكل)
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دف الث طوابق، والهإنشائية، أو أنها ذات مقطع مستطيل توضعت بالطوابق السفلى حيث امتدت على ارتفاع ث
هي ذات وظيفة إنشائية أيضا كونها تحمل صفا  من الكورنيشات الحجرية التي منها إضافة لألغراض الجمالية 

 .(51-2انظر الشكل) تنتهي بعض كتل المبنى بها.
 المقرنصات:ب. 

في أعلى لوحة النافذة وهي عبارة عن صف واحد من المحاريب متوزعة بشكل أفقي،  ظهرت المقرنصات
 .(57-2انظر الشكل)واستعملت هنا لغرض جمالي. 

 

 -أنصاف األعمدة في واجهات مبنى الشيراتون( 21-2شكل)
  2112عدسة الباحثة

في واجهات  المقرنصات في أعلى لوحة النافذة( 21-2شكل)
  2112عدسة الباحثة -مبنى الشيراتون

 

 عناصر تكوين مميزة: -2
نحاسية ذات شكل نصف دائري وتحتوي على فتحة في  قبةفي الزاوية الشمالية الشرقية للمبنى توضعت  -

 .(55،56-2انظر الشكل)وتعتبر هذه القبة هي الوحيدة التي ظهرت في المبنى.  ،أعالها

 

عدسة  -الشيراتونمبنى ظهور تشكيل قبة في ( 22-2شكل)
    2112 الباحثة

    الباحثة -مبنى الشيراتونتشكيل قبة في ( 22-2شكل)
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، توضعت في منتصف المجازات الواقعة بين مرامي السهامهناك فتحات في نهاية الواجهات أخذت شكل  -
 .(54،58-2)األشكالانظر  النوافذ في المداميك العلوية للواجهات.

 

 

 

 

 

 

 

 مواد البناء: -2
 الحجر: . أ

جلسات النوافذ  كساء ذو اللون األبيض واألصفر والزهري، حيث استخدم الحجر الزهري ليميزحجر اال استخدم
  واستعمل أيضا في بعض مداميك األبلق. ،واألقواس عن بعضها البعض

 الزجاج: . ب

وهو من الزجاج العاكس بلون أخضر في جميع الفتحات،  ،ظهر استعمال الزجاج واضحا  لتغطية جميع النوافذ 
 .  واستخدمت أعمال منجور األلمنيوم في تثبيت األلواح الزجاجية، وتقطيعها لمجازات مختلفة

 لخشب:اجـ. 
 لم تظهر في واجهات المبنى أي عناصر تحتوي على مواد خشبية. 

 الحديد:  .د
 لم تظهر في واجهات المبنى أي تشكيالت من الحديد. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
في  عناصر تشكيل أخذت شكل مرامي السهام( 22-2شكل)

 2112عدسة الباحثة -الشيراتون واجهات
 

 
أخذت شكل مرامي  تتشكيال( 22-2شكل)

 الباحثة -الشيراتون في واجهات السهام
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 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة:
الصعيدين العمراني عالقة واجهات هذه المباني بالمدينة القديمة على واجهات يتم تحليل بعد دراسة تشكيل ال

 القديمة.والمعماري، للكشف عن مدى احترام هوية المدينة 

 العمراني على الصعيد . أ
 

يعتبر المبنى محطة وسطية وصلة وصل مهمة 
ومع مختلف أنحاء األحياء القديمة واألثرية  بين

المدينة الحديثة، ومن خالل دراسة موقع الفندق 
يتبين اتصاله المباشر في جميع الجهات مع 

-2) انظر الشكلمجموعة من المباني التقليدية 
 أثرت في تشكيلالتي يجب أن تكون قد ،(50

واجهات المبنى كما هو موضح في الجدول 
 التالي:
 
 

 

 الباحثة -موقع فندق الشيراتون والمباني التي يطل عليها ( 20-2شكل) 

 الباحثة -عالقة واجهات مبنى الشيراتون مع المحيط المطل عليه يبين ( 1-2جدول)

 التأثير على واجهات المبنىمدى  الربط مع ما يطل عليه المبنى

 واجهات المبنى بواجهات شارع الخندق. لم تتأثر  .الخندقيطل من الجهة الشمالية على شارع  

 
يطل من الجهة الغربية على شارع باب الفرج الذي  

برج ساعة  -المكتبة الوطنيةيحتوي على معالم هامة ) 
 (. باب الفرج

 واجهات المبنى بواجهات المباني في شارع باب الفرج.  لم تتأثر 

واجهات المبنى وجود بقايا السور بل كانت قريبة جدا ،  لم تراعي  يحيط بالمبنى مساحات فارغة تحتوي على بقايا السور. 
 الخاصة للمبنى.ر المتبقية منه جزءا  من الوجيبة صبحت االثاأو 

يطل المبنى من الجهة الجنوبية على النسيج التقليدي في  
 حي بحسيتا.

النسيج التقليدي المطلة عليه فجاءت واجهات المبنى  لم تحترم 
بارتفاعها كما هو موضح  منتهكة لخصوصية ذلك النسيج

 .بالشكل
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 2112 عدسة الباحثة -( واجهات مبنى الشيراتون تطل على شارع الخندق21-2شكل)
 

( واجهات مبنى الشيراتون تطل على بقايا 21-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة -السور و شارع الخندق

 

( واجهات مبنى الشيراتون تطل على 22-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة -في بحسيتا النسيج التقليدي

 

 

 

 

 

 

 

  الباحثة -كروكي واجهات مباني شارع باب الفرج التي يطل عليها مبنى الشيراتون ( 21-2شكل)
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( عالقة مبنى الشيراتون مطاًل على شارع باب 21-2شكل)
 2942عدسة الباحثة -الفرج

 - ( عالقة مبنى الشيراتون ببرج ساعة باب الفرج22-2شكل)
 2942عدسة الباحثة

 

 

 

بالمباني  عالقة مبنى الشيراتونبين حليلية تمقاطع ت( 22-2شكل)
 الباحثة -المحيطة فيه
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 المعماري على الصعيد . ب

 عناصر تشكيلمع الفقرة السابقة التي درست في  واجهات المبنى الحديث عناصر تشكيليتم تحليل عالقة 
للتحقق من مدى احترام تلك  التي درست في الباب األول، التقليدية في المدينة القديمةالمباني اجهات و 

 بالجدول التالي: كما هو مبينالواجهات والتعبير عن هوية المدينة  
 الباحثة – عناصر تشكيل الواجهات التقليديةواجهات مبنى الشيراتون مع عناصر تشكيل ( يبين عالقة 2-2جدول)

 تها مع عناصر تشكيل الواجهة التقليديةقعال عناصر تشكيل الواجهة الحديثة

 

في أعلى لوحة النافذة كما ذكرنا  المقرنصاتاستعملت  
سابقا  وكانت موزعة على صف واحد من المحاريب، وقد 
استعمل هذا التشكيل في لوحة النافذة في العديد من 

لوحة النافذة في  واجهات مباني مدينة حلب القديمة )
لوحة النافذة لقاعة العرش في قلعة  -واجهة خان الصابون

 .(64،68-2)األشكالانظر  حلب(.

 

تعلوها فتحة كانت قبة استخدمت في إحدى أجزاء المبنى  
مماثلة في شكلها القبة في إحدى أهم حمامات مدينة حلب 
القديمة، أال وهو حمام يلبغا الناصري الذي تتوسطه القبة 

-2)األشكالانظر  النحاسية ذات الفتحة العلوية.
49،60). 

 

الحجرية كعناصر تجميلية في الواجهات  الرنوكاستعملت  
انظر  (. ميزات العمارة في العصر المملوكي.وهي من 

 .(42-2)الشكل

 

، األعمدةاستخدم في تشكيل واجهات المبنى نماذج من  
التي سبق وأن ظهرت في واجهات مباني مدينة حلب 

 .(44-2)الشكلانظر  القديمة )مدرسة الشيباني مثال  (.
 

 رياتقمتشكيالت فتحات صغيرة عبارة عن ظهرت  
وقد استخدمت هذه  مخرمة في واجهات مبنى الشيراتون

 

 

 

 

 

( تشكيل المقرنصات أعلى 22-2شكل)
عدسة  -لوحة النافذة  في خان الصابون

 2112 الباحثة

 

 

 

 

 

( تشكيل المقرنصات 22-2شكل)
أعلى لوحة النافذة  في مبنى 

 2942عدسة الباحثة -الشيراتون

 

 

 

 

( تشكيل القبة في حمام 20-2شكل)
 2942الباحثة-يلبغا الناصري

 

 

 

 

( تشكيل القبة في مبنى 21-2شكل)
 2942الباحثة -الشيراتون 

 

 

 

 

 

في  األعمدة ( تشكيل 21-2شكل)
 2942الباحثة -الشيبانيمدرسة 

 

 

 

 

 

( تشكيل رنك في 22-2شكل)
 2942الباحثة-واجهة خان الصابون
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التشكيالت في العديد من واجهات المباني في المدينة 
 القديمة) واجهات بيت غزالة(. 

 

إن فكرة التكوين العام للمبنى بتداخل مجموعة من  
الكتل مع االنخفاض باالرتفاع مشكلة  فناء  داخليا  هي 

ي في المدينة القديمة على الداخل االنفتاحتحقيق لفكرة 
 .(41-2)الشكلانظر  الفناء،) دار أجقباش مثال (.

في الواجهات وهو تشكيل ظهر في  نظام األبلقاستخدم  
ر جدران العديد من مباني مدينة حلب القديمة  في العص
 المملوكي واستمر في عصور الحقة،) خان الوزير مثال (.

 .(47-2)الشكلانظر  
في نهاية الواجهات نالحظ ظهور فتحات، وهي  

 لفتحات مرامي السهامعبارة عن تشكيل مماثل 
الموجودة في بعض المباني في مدينة حلب القديمة 
التيُ سميت العمارة الدفاعية سواء كانت في مدخل 
القلعة أو أبراجها أو في أحدى األبراج ضمن سور 

 .(45،46-2)الشكلانظر دينة القديمة. الم

 

 

 

 

 

 

 

( االنفتاح للداخل في بيت 21-2شكل)
 2942عدسة الباحثة -أجقباش

 

 

 

 

 

( تشكيل األبلق في 21-2شكل)
 2942الباحثة -خان الوزيرواجهة 

 

 

 

 

 

( مرامي السهام أعلى برج 22-2شكل)
 2942عدسة الباحثة -الحديدباب 

 

 

 

 

 

( تشكيالت مرامي 22-2شكل)
 -السهام أعلى مبنى الشيراتون

 2942 عدسة الباحثة
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 مديرية الثقافة:مبنى   2-2-2

 
 
 
 
 
 

 

 1حلبموقع مديرية ثقافة  (22-2شكل)                     

 

 

 

 

 

 

                                 2112الباحثةعدسة -حلبب مديرية الثقافة (22-2شكل)

 أواًل: لمحة عن المبنى:

" 698مسرحا  يتسع لـ"تقريبا ، يحتوي المبنى  2م 5599م، بمساحة 2995مديرية الثقافة في حلب عام  تأسس مبنى
، وقسم إداري. وقد ألحق المبنى بمنزل تقليدي )دار رجب باشا( الذي بني في القرن شخص، وصالتي عرض فنية

بديعة وفريدة من نوعها كانت مهددة باالنهيار في  بقي منه ثالث غرف وواجهةو م، 4440 عام عشر الثامن
 .(40،89-2)الشكلانظر  2.مشروع باب الفرج الجديد

 

 

 

 

 

                                  2112عدسة الباحثة-حلبب مديرية الثقافة (20-2شكل)

 

 1الواجهة المتبقية من دار رجب باشا األثري (21-2شكل)

 

                                                           
1 http://www.googleearth.com 
2
 .419، ص2949، مطبوعات المركز الحديث، الطبعة الثالثة، حلب معالم حلب األثرية، عبداهلل: حجار 

4 Bianca, Stefano- David, Jean-Claude- Chauffert Yvart, Bruno: The Conservation of the Old City of 

Aleppo, Paris, 1980.  
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 ثانيًا: تصنيف المبنى:
 .الثقافييأخذ المبنى التصنيف 

 
 ثالثًا: التكوين العام للمبنى:

بارتفاع طابقين إلى ثالث طوابق في بعض  ،ا تبقى من دار رجب باشا التقليديصمم المبنى ليكون ملحقا  بم -
كتلة واحدة، حتى تشغلها مديرية الثقافة، وكان الربط بين المبنى الحديث والبيت مع الدار مشكال  أجزاء المبنى، 

أثرية تعود لدار رجب باشا أما باقي  (D) ، واجهته الشرقيةكما هو مبين بالشكل التقليدي بواسطة فناء داخلي
 .(82-2)، انظر الشكلفهي حديثة تابعة للمبنى الحديث (A.B.C) واجهاته

 
أخذت كتلة المبنى من الجهة الشرقية زاوية مائلة تمشيا  مع زاوية ميل شارع عبد المنعم رياض، وتم تخفيف حدة  -

 .(84-2)الشكلانظر  في تشكيل هذه الواجهة. ، كان لها دور هامالميل بتكسيرات على كامل طول الواجهة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -كروكي التكوين العام لمبنى مديرية الثقافة( 21-2شكل)
 الباحثة

 الباحثة -الفناء الرابط بين الحديث والبيت التقليدي( 22-2شكل)

 
 

D 

D 

D 



    - 60 - 
 حالة دراسيةتشكيل واجهات المباني الحديثة،  :الثانيالفصل                           ني                الباب الثا 

 

 الباحثة - A الحديثةالواجهة ( 21-2شكل) الباحثة - Bالحديثةالواجهة ( 21-2شكل)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -Cالواجهة الحديثة ( 22-2شكل)

 

 :رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى

 الفتحات: -1
 المداخل:  . أ

المدخل الرئيسي من شارع الخندق في الجهة الشمالية، حيث يتم الدخول إلى ساحة تحتوي على مواقف  -
 سيارات مكشوفة وتليها ساحة مبلطة تؤدي إلى المدخل الرئيسي للمبنى. 

مدخل ثانوي يؤدي إلى مسرح مديرية الثقافة، وهو بالجهة الجنوبية بالقرب من جامع العمري الذي يعود بناؤه  -
 رن السادس عشر.للق
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من شارع عبد المنعم رياض في الجهة الغربية ويحتوي على  ) المركز الثقافي العربي(مدخل دار رجب باشا -
 باب خشبي يحيطه إطار خشبي تعلوه زخارف.

 شارع عبد المنعم رياض في الجهة الغربية يؤدي لمواقف سيارات داخل المبنى عبر رامب مدخل تخديمي من -
 على الكهرباء. تعمل يمتد داخل المبنى يتم الدخول اليه عبر قوس دائري يغلق بدرابية 

 

 النوافذ:  . ب

اعتمد المبنى في تصميمه على االنفتاح للداخل إكماال  لفكرة البيت التقليدي الذي ألحق به، فتظهر الواجهة  -
 الشمالية للمبنى صماء بدون نوافذ.

ثالث نوافذ متقاربة ُوِزعت في  عن أما في باقي الواجهات فظهرت نوافذ متعددة األشكال فهي مستطيلة عبارة -
الطابقين األرضي والثاني على واجهة المدخل الرئيسي، ويتوسط تلك النوافذ في الطابق األول نافذة كبيرة 

 طيعات خشبية. أخذت شكل قوس دائري وقسمت بتق

-( المدخل الرئيسي لمديرية الثقافة بحلب22-2شكل)  
                2112 عدسة الباحثة

 
 
 
 
 
 
 
 

( المدخل الثانوي المؤدي للمسرح بمديرية   22-2شكل)
 2112عدسة الباحثة  -الثقافة بحلب

 

مدخل دار رجب باشا من شارع عبد المنعم ( 22-2شكل)
     2112 عدسة الباحثة - اضري

مدخل تخديمي من شارع عبد المنعم ( 20-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة -رياض 
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ظهرت نوافذ مستطيلة الشكل يعلوها عقد عاتق في منسوب الطابق األول في الواجهة المطلة على شارع عبد   -
 اء.لفنواستخدمت أيضا في الواجهات الداخلية المطلة على ا ،المنعم رياض

 .(09،04،02-2)األشكالانظر ظهرت نوافذ مستطيلة تمت تغطيتها بأعمال خشبية مزخرفة.  -

عدسة  -أشكال النوافذ في الواجهة الرئيسية( 01-2شكل)
 2112 الباحثة

النوافذ في الواجهة  (01-2شكل)
المطلة على شارع عبد المنعم 

 2112 الباحثة عدسة-رياض

أشكال النوافذ في ( 02-2شكل)
 عدسة-الواجهة المطلة على الفناء 

 2112 الباحثة

 

 المظالت واألكشاك: -2

حجرية تحمل لوحة حجرية من الرخام األبيض كتب عليها اسم المبنى، وهذه يعلو المدخل الرئيسي مظلة  -
 المظلة محمولة على أربع أعمدة ذات مقطع مربع، ويوجد بين العمودين الجانبيين مصطبة.

 تعلو النوافذ مظالت متقدمة عنها من الخشب المزخرف. -

في أعلى الكتلة  م الكتلة بما يساير الشارع المطلة عليه بكشك خشبيعولجت الزاوية الحادة الناتجة عن تصمي -
 .(01،07،05-2)األشكالانظر  في منسوب الطابق األول.

مظلة حجرية تعلو ( 01-2شكل)
 عدسة الباحثة -المدخل الرئيسي

2112     

مظالت خشبية تعلو ( 01-2)شكل
 2112 عدسة الباحثة -النوافذ

كشك خشبي في ( 02-2كل)ش
 عدسة الباحثة - زاوية المبنى

2112 
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 الزخارف والنقوش:  -1
 

 األبلق:  - أ

في بعض المداميك الحجرية المشكلة لجدران الواجهة المطلة على شارع واجهات المبنى  علىظهر نظام األبلق 
 .(06-2)الشكلانظر  عبد المنعم رياض، وتتميز هذه المداميك عن بعضها بالتناوب بين اللونين األبيض األسود.

 مزررة:الصنجات ال - ب

انظر  .ظهرت صنجات مزررة أعلى الفتحات وهي كما ذكرنا سابقا  عبارة عن تشكيالت حجرية متشابكة
    .(04-2)الشكل

 الزخارف: -جـ

انظر  .تشكيالت زخرفية من الحجر، وهي عبارة عن واألبوابظهرت في الواجهات زخارف في أعلى النوافذ 
 .(08-2)الشكل

 

 عناصر ذات وظيفة إنشائية وجمالية: -1
  :األعمدة - أ

، عددها واجهات المبنى فيما عدا األعمدة التي تحمل المظلة المتوضعة عند المدخل الرئيسي فيلم تظهر أعمدة 
 أربعة ذات مقطع مربع ُكسيت بمادة الحجر.

 عناصر تكوين مميزة: -2
يطل على و  تعود لدار رجب باشا األثري، إحدى واجهاته أثرية على فناء داخليكما سبق وذكرنا احتوى المبنى  -

 .(00،499-2)الشكلانظر  ذو عقد محدب يرتفع على طابقين. إيوان كبيرهذا الفناء 

 في إحدى الغرف التي تعود لدار رجب باشا توضعت قبة زجاجية دائرية الشكل ذات أضالع منكسرة. -

األبلق على واجهات المبنى ( 02-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة -

واجهات  الصنجات المزررة على( 02-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة -المبنى 

على واجهات المبنى  الزخارف( 02-2شكل)
2112 عدسة الباحثة -  
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 - الواجهة االثرية لدار رجب باشا( 00-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة

واجهة االيوان المطل على ( 111-2شكل)
 2112 عدسة الباحثة - الواجهة األثرية 

 

 :مواد البناء  -2
في جميع الواجهات فيما عدا الواجهة الشمالية المطلة على  األصفرحجر اإلكساء ذو اللون  استخدم الحجر: -

الذي ظهر في الواجهة  بلقالمشكلة لأل مداميكالفي بعض  البازلتواستعمل أيضا  ،مواقف السيارات المكشوفة
  .المطلة على شارع عبد المنعم رياض

 استعمل الزجاج في تغطية جميع الفتحات وأخذ تقطيعات مختلفة.  الزجاج: -

قد أخذ تشكيالت وخاصة في تغطية معظم النوافذ، و  استعمل الخشب بشكل واضح في الواجهات الخشب: -
 .زخرفية عديدة

، بيضاء في الواجهة الشمالية المطلة على مواقف السيارات المكشوفةاإلسمنتية الاستعملت الزريقة أعمال زريقة:  -
 .وقد كست الزريقة البيضاء كامل الواجهة

 لم تظهر في واجهات المبنى أي تشكيالت من الحديد. الحديد: -
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 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة:

 العمراني على الصعيدأ. 

 

-الثقافة والمباني الطلة عليها ( موقع مديرية111-2شكل)
 الباحثة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–(عالقة مبنى الثقافة بشارع الخندق ودار رجب باشا 112-2شكل)
 الباحثة

 الباحثة –( يبين عالقة واجهات مبنى الثقافة مع المحيط المطل عليه 2-2جدول)

 مدى التأثير على واجهات المبنى الربط مع ما يطل عليه المبنى

يأخذ مبنى مديرية الثقافة موقعا  هاما  بالنسبة لمدينة حلب  
من الجهة  شارع الخندقالقديمة فهو على اتصال مباشر مع 

الشمالية، ويقع على زاوية تقابل عوجة الكيالي المؤدية لحي 
 الجديدة.

بدار رجب ملحقا   كما ذكرنا سابقا  ُبني مبنى مديرية الثقافة  
عشر، هذا  الثامنالتقليدي وهو مبنى أثري يعود للقرن  باشا

المبنى األثري أكسب المبنى الحديث أهمية خاصة وكان له 
أثر كبير في توضع كتلة المبنى بشكل يساير خطوط المبنى 

 التقليدي. 

 االنفتاح على الفناء الداخلياعتمد المبنى في تكوينه على فكرة  
 معماريا  هاما  في عمارة مدينة حلب القديمة.  الذي يعتبر تشكيال  

 

جهات المبنى بواجهات شارع وا لم تتأثر  
هملت لعكس تماما  فقد أالخندق، على ا

الواجهة المطلة على هذا الشارع بوجود ساحة 
تخديمية لمواقف السيارات كما أن تلك 
الواجهة جاءت مكسية بأعمال الزريقة 

 الحديثة.

 

كانت فكرة الدمج بين القديم والحديث  
فاحترمت الواجهات الحديثة الجزء  ايجابية

التقليدي المتبقي من البيت التقليدي بالنسبة 
كما هو  وعناصر تشكيل الواجهات لالرتفاع

 . موضح بالشكل
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 الباحثة -مقاطع تحليلية تبين عالقة مبنى الثقافة بالمباني المحيطة فيه( 111-2شكل)

 

 المعماري الصعيدب. على 

واجهات  عناصر تشكيلمع  الفقرة السابقةواجهات المبنى الحديث التي درست في  عناصر تشكيليتم تحليل عالقة 
المباني التقليدية في المدينة القديمة التي درست في الباب األول، للتحقق من مدى احترام تلك الواجهات والتعبير عن 

 هوية المدينة  كما هو مبين بالجدول التالي:
 الباحثة -( يبين عالقة عناصر تشكيل واجهات مبنى الثقافة مع عناصر تشكيل الواجهات التقليدية 2-2جدول)

 تها مع عناصر تشكيل الواجهة التقليديةقعال عناصر تشكيل الواجهة الحديثة
 

كان إلحاق المبنى الحديث بالمبنى التقليدي . 
دور كبير في تشكيل الواجهات، فيبدو ذلك 

في مكان التقاء  واضحا  في تشكيل الواجهات
المبنيين في واجهات الفناء الداخلي، فجاءت 

وبعضها  بنوافذ مستطيلةالواجهات الداخلية 
، كما احتوت تلك عقد عاتقمستطيلة يعلوها 
إلعطاء فرص  فتحات صغيرةالواجهات على 

إنارة أكثر للفراغات الداخلية، وال يتم تحقيق فكرة 
تتوسطه،  التي بركة الماءالفناء الداخلي بدون 

 (497-2)الشكلانظر  ذات شكل مستطيلوهي 
في العديد ت ، وتعتبر تلك تشكيالت هامة ظهر 

انظر . بيت جنبالط مثال (من البيوت التقليدية )
 .(495-2)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112الباحثة –( تشكيالت النوافذ وااليوان وبركة الماء في مبنى الثقافة 111-2شكل)

 

 

 

 

 2112الباحثة –في بيت جنبالط ( تشكيالت النوافذ وااليوان وبركة الماء 112-2شكل)
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األكشاك استخدمت تشكيالت مختلفة من  
في واجهات المبنى إلعطاء الطابع  والمشربيات

التقليدي للمدينة القديمة وللتخفيف من االنفتاح 
للخارج كون هذا المبنى اعتمد على فكرة االنفتاح 

 للداخل. 

أعلى بعض النوافذ واألبواب،  زخارفظهرت  
وهي عبارة عن تشكيالت حجرية مصفوفة بشكل 
متتالي، أخذ هذا التشكيل من الزخارف الموجودة 
في أعلى النوافذ في واجهات دار رجب باشا 

 .(490-2)الشكلانظر  األثري.
متشابكة  صنجات مزررةظهرت تشكيالت  

تحاكي مثيالتها في واجهة دار رجب باشا 
 .(494-2)الشكلانظر  التقليدي.

في الواجهة المطلة على  نظام األبلقاستخدم  
شارع عبد المنعم رياض، ويعتبر األبلق تشكيال  

مباني مدينة حلب  ظهر في جدران العديد من
انظر  .) جامع السفاحية مثال ( القديمة
 .(444-2)الشكل

 

 

 

 

في مبنى  المزررات( تشكيالت 112-2شكل)
 2112الباحثة–الثقافة

المزررات في ( تشكيالت 112-2شكل)
 الباحثة –التقليدي بيت رجب باشا

( تشكيالت زخارف أعلى 112-2شكل)
–األبواب والنوافذ في مبنى الثقافة

 2112الباحثة

 

 
 
 
 

 
( تشكيالت الزخارف في 110-2شكل)

 2112الباحثة–بيت رجب باشا

\\\\ 
 
 
 
 
 
 

( تشكيالت كشك خشبي ونظام 111-2شكل)
عدسة –االبلق في مبنى الثقافة

 2112الباحثة

( تشكيل نظام االبلق في 111-2شكل)
 2112الباحثةعدسة  –جامع السفاحية
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 مبنى غرفة الصناعة:  2-2-2-1

 أواًل: لمحة عن المبنى:
يأخذ المبنى الزاوية الجنوبية الغربية من منطقة باب الفرج مطال  على شارع عبد المنعم من الجهة الشرقية وشارع  -

انظر  المتنبي )طلعة البنوك( من الجهة الجنوبية الذي يتقاطع مع الشارع السابق في دوار السبع بحرات.
 .(442-2)الشكل

 ثانيًا: تصنيف المبنى:
 التصنيف االداري.يأخذ المبنى  -

 ثالثًا: التكوين العام للمبنى:
حلب مالصقة للجامع العمري األثري  جاء مبنى غرفة صناعة  -

يعود للفترة المملوكية، والذي  عشر لقرن السادسا بني فيالذي )
قبور، وفي واجهة الجامع في شمال صحنه مدفن واسع يضم عدة 

 .2كتابة(
لشارع عبد المنعم رياض  مسايرة  أفقي وامتدت كتلة المبنى بشكل  -

وبارتفاع  بشكل منكسر ليتماشى مع ميل الشارع المطل عليه
انظر  .طابقين إلى ثالث طوابق في بعض أجزاء المبنى

 .(447-2)الشكل

 

                                                           
1

 www.googleearth.com 
2
 .419، ص2949، مطبوعات المركز الحديث، الطبعة الثالثة، حلب معالم حلب األثرية، عبداهلل: حجار 

 

 

 

 

 1حلب موقع غرفة صناعة (112-2شكل)             

 

 

 

 

 

 

 2112 عدسة الباحثة -مبنى غرفة صناعة حلب  (111-2شكل)

 
 
 
 
 
 

كروكي يوضح امتداد مبنى  (111-2شكل)
 الباحثة -غرفة الصناعة
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الجامع العمري يالصق ( 112-2شكل)
 2112 الباحثة -مبنى غرفة الصناعة

 2112 عدسة الباحثة -مبنى غرفة الصناعة( 112-2شكل)

 

 :رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى
 الفتحات: -1
 المداخل:  - أ

، وفي جميع حاالت يحتوي المبنى على العديد من المداخل التي تؤدي إلى أقسام متعددة في غرفة صناعة حلب
المداخل البد من التأكيد عليه إما أن يعلوه تقدم في الواجهة أو أن ينحصر بين كتلتين بارزتين في الواجهة، 

 .(444-2)الشكلانظر  واحدى المداخل تتميز بقوس دائري كبير يؤدي للقسم التخديمي.

  النوافذ: - ب
كثرت النوافذ في واجهات مبنى غرفة الصناعة، وتعددت أشكالها حسب المكان، لكنها في الغالب مستطيلة 

 .(444-2)الشكلانظر الشكل، وأحيانا تنتهي بقوس دائري، توزعت في الواجهات ضمن إيقاع معين. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112 عدسة الباحثة -الفتحات في مبنى غرفة الصناعة( 112-2شكل)
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 :الزخارف والنقوش -2
تكاد تخلو واجهات مبنى غرفة الصناعة من أي أنواع الزخارف، قد يكون السبب في ذلك كثرة الفتحات  -

  ضمن الواجهات.

 :عناصر ذات وظيفة إنشائية وجمالية -1
 لم تظهر في واجهات المبنى أي تشكيالت لعناصر ذات وظيفة إنشائية وجمالية. -

 عناصر تكوين مميزة: -1
أهم الجوامع األثرية في المنطقة والتي تمتلك  أحديالصق مبنى غرفة الصناعة الجامع العمري الذي يعتبر  - أ

 .(448-2)الشكلانظر  .بأحجام مختلفةقباب نصف دائرية ملساء  قيمة أثرية هامة، فنالحظ توضع

-2)الشكلانظر  حجري في المبنى فوق الممرات يحتوي على فتحات بأشكال مختلفة. سباطظهور تشكيل  - ب
440). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 :مواد البناء -2
  .في جميع الواجهات األصفرحجر اإلكساء ذو اللون  استخدم الحجر:   - أ

 استعمل الزجاج في تغطية جميع الفتحات.  الزجاج: - ب

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

تشكيل سباط حجري في  (110-2شكل) 2112 الباحثة -القباب في مبنى غرفة الصناعة(112-2شكل)
 2112 الباحثة-غرفة الصناعة 
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 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة:

 العمراني على الصعيدأ. 

-(عالقة مبنى غرفة الصناعة بالجامع العمري التقليدي121-2شكل)
  2112الباحثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مالصقة مبنى غرفة الصناعة الجامع العمري 121-2شكل)
 2942الباحثة –التقليدي 

 

 الباحثة -( يبين عالقة واجهات مبنى غرفة الصناعة مع المحيط المطل عليه 2-2جدول)

 مدى التأثير على واجهات المبنى الربط مع ما يطل عليه المبنى

ليكون  كما ذكرنا سابقا   صمم مبنى غرفة الصناعة 
لنسيج التقليدي القديم الموجود في لما تبقى من امكمال  

 مالصقاً  فنجد التكوين الكتلي للمبنىمنطقة باب الفرج 
أهم الجوامع األثري الذي يعتبر تماما  للجامع العمري 

 .(424-2)الشكلانظر  .في المنطقة األثرية

بين جامع العمري التقليدي  قوياً كان الربط   
بالنسبة للجامع  سلبياً والمبنى الحديث، ويعتبر ذلك 

لهذا وجيبة  األثري التقليدي فلم تترك على األقل
، لكن التأثير كان تؤمن حمايه خاصة له الجامع
 الصعيد المعماري كما سنرى الحقا .على  إيجابيا  

 
 
 

 
 

 
 -بالمباني المحيطة فيه الصناعة( مقاطع تحليلية تبين عالقة مبنى 122-2شكل)

 الباحثة
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 المعماري الصعيد علىب. 
 عناصر تشكيلمع التي درست في الفقرة السابقة  واجهات المبنى الحديث عناصر تشكيليتم تحليل عالقة 

للتحقق من مدى احترام تلك  التي درست في الباب األول، التقليدية في المدينة القديمةالمباني اجهات و 
 بالجدول التالي:كما هو مبين الواجهات والتعبير عن هوية المدينة  

 
 الباحثة -( يبين عالقة عناصر تشكيل واجهات مبنى غرفة الصناعة مع عناصر تشكيل الواجهات التقليدية 0-2جدول)

 تها مع عناصر تشكيل الواجهة التقليديةقعال عناصر تشكيل الواجهة الحديثة

 

االنتقال التدريجي  ارتفاعاتهالمبنى في اعتمد  
وصوال  الرتفاع الجامع العمري حتى يظهر  في الكتل

 .(421-2)الشكلانظر  بتكوين عمراني واحد.

 

بأحجام  قباب نصف دائرية ملساءظهرت  
لقبة المتوضعة في مبنى تحاكي فيها االمختلفة في 

 .(427-2)الشكلانظر الجامع العمري. 
 

بأشكال فتحات ظهرت في  جاءت الواجهات 
نوافذ واجهات مباني مدينة حلب القديمة فكانت ال

  .عقد عاتقوبعضها مستطيلة يعلوها  مستطيلة
 

 االنفتاحفكرة اعتمد المبنى في تصميمة تحقيق  
 للداخل.

 سريريةأقبية عاتقة وفي المبنى عقود  استخدم 
التي تعتبر من أهم الحلول االنشائية في تسقيف 

انظر  .بعض الفراغات في مباني المدينة القديمة
 .(425-2)الشكل

 

 

 

 

 

ة الصناعة وصواًل الرتفاع الجامع االنتقال التدرجي لغرف( 121-2شكل)
 2942 الباحثة –التقليدي العمري 

 

 

 

 
 

  2112الباحثة –( قباب نصف دائرية تحاكي قبة جامع العمري121-2شكل)

 2942الباحثة  –( تشكيالت أقبية سريرية في غرفة الصناعة122-2شكل)

    



    - 82 - 
 حالة دراسيةتشكيل واجهات المباني الحديثة،  :الثانيالفصل                           ني                الباب الثا 

 

في  سباطظهر تشكيل في الواجهات عبارة عن  
، ويعتبر ذلك تشكيال هاما  ظهر الواجهات الخلفية

وقد سبق الحديث عنه  في واجهات المدينة القديمة
 .(428،420-2)الشكلانظر  .في الباب األول

 

 

 

تشكيل عقد عاتق في ( 122-2شكل)
الباحثة -واجهات غرفة الصناعة

2112 

تشكيل عقد ( 122-2شكل)
-عاتق في البيمارستان األرغوني

  2112الباحثة 

 

 

 

 

تشكيل سباط في ( 122-2شكل)
الباحثة -واجهات غرفة الصناعة

2112 

 

 

 

 

تشكيل سباط في ( 120-2شكل)
 2112الباحثة  -حي الجديدة
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 عبد المنعم رياض:مباني  2-2-2-1

  

    2112 عدسة الباحثة -( مباني عبد المنعم رياض111-2شكل) 1موقع مباني عبد المنعم رياض( 111-2شكل)

 ني:اأواًل: لمحة عن المب
ممتدة على كامل طول شارع عبد  مديرية الثقافة وغرفة الصناعةل ة  مباني عبد المنعم رياض مقابل تتوضع -

انظر  .طوابق 49-4بين األبنية من  فيها يتراوح عدد الطوابقطابقية،  / مباني6هي عبارة عن /و ، المنعم رياض
 .(419،414،412-2)األشكال

 .2م 7899 وتبلغ المساحة األفقية التقريبية للطابق األرضي لكافة األبنية -

 

 المصدر:أرشيف مديرية حلب القديمة -مباني عبد المنعم رياضالواجهة األمامية ل( 112-2شكل)

 

 ني:اثانيًا: تصنيف المب
موضحة بالجدول  11من  الفعاليات الحكومية عددها  وتشغل المباني عددا  تأخذ المباني التصنيف االداري،  -

  :التالي
                                                           

1
 http://www.googleearth.com 
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 1مباني عبد المنعم رياضالفعاليات في ( 111-2شكل)

 

 ثالثًا: التكوين العام للمباني:

 ،طوابق في بعض المباني 49-4بارتفاعات مختلفة من  تتألف مباني عبد المنعم رياض من ستة مباني طابقية -
 .ممتدة على كامل طول شارع عبد المنعم رياض

 : عناصر تشكيل واجهات المباني:رابعاً 
 الفتحات: -1
 .(417-2)الشكلانظر  .ات زجاجية على كامل عرض الواجهاتتقسيمكانت النوافذ عبارة عن  :النوافذ - أ

 

                                                           
 .وزارة اإلدارة المحلية ،مجلس مدينة حلب ،القديمةمديرية المدينة  1

رياض عبدالمنعم بنية  الشاغلةال عاليات الح ومية 

1 الس   الم  ت  

2 في  بو   معيات است   ية      معيات تعاونية س نية

 ا و  البلو 

21الس   المدني  

22 الشر ة العامة للدراسات وا ستشارات ال نية  

23اتحاد ال معيات الحرفية  

24 الم سسة ا  تماعية العس رية  

25 ريد  البع   

2  مديرية ت طيط محاف ة حل  

2 الشر ة العامة للصر  الصحي  

2  الم سسة العامة لم ار  الدولة  

2  نقابة عما  التنمية ال راعية  

3  ل تصا ت  الشر ة العامة

31مديرية ال راعة الم ل  الصحي ال رعي  

32 ل نة الر  

33اتحاد الصح يين والم سسة العربية ل ع ن  

1   ا را ي  الشر ة العامة  ستص

2الشر ة العامة للملبوسات  نوبيا وشمرا  

3 م ت  ا ع م–  الشر ة الطبية العربية

4 ريد  الثور     م سسة الوحد  للطباعة والنشر  

5مديرية المصال  العقارية  

 الم سسة العامة السورية للتامين  

  الم سسة العامة ل  ن وتسويق المنت ات ال راعية 

والحيوانية

  ال ي ة المر  ية للر ابة والت تي  

  الشر ة العامة لصوامع الحبو  

1   وا ل ترون  ال معية الحرفية لل  ربا

11ال معية الحرفية  تحاد الحرفيين  

12التامين والمعاشات  

13شر ة الس اد الري ي وحد  الصناعات الري ية  

14   ا را ي  الم سسة العامة  ستص

15 دا ر  ال ات  بالعد  

1  دار    ايا الدولة   

1  ال ي ة العامة لتن ي  المشاريع السياحية  

1 المصر  ال راعي التعاوني  
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 2112 عدسة الباحثة –مباني عبد المنعم رياض الفتحات في( 111-2شكل)

 
 والنقوش:الزخارف  -2

  الزخرفية. تشكيالتالتخلو واجهات هذه المباني من أي نوع من 
 عناصر تكوين مميزة:  -1

 لم تحتوي واجهات هذه المباني على أي عناصر تكوين مميزة.
 مواد البناء: -1
 في جميع الواجهات.  األصفرحجر اإلكساء ذو اللون  استخدم الحجر: - أ

 استعمل الزجاج في تغطية جميع الفتحات.  الزجاج: - ب
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 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة:

 العمراني على الصعيدأ. 

( عالقة مباني عبد المنعم 112-2شكل)
 الباحثة-رياض بالنسيج التقليدي

مباني عبد ومدى تأثر تشكيل تشكيل الواجهات في بيت جنبالط   (112-2شكل)
 2112الباحثة  -المنعم رياض بها

 الباحثة -( يبين عالقة واجهات مباني عبد المنعم رياض مع المحيط المطلة عليه 11-2جدول)

 مدى التأثير على واجهات المبنى الربط مع ما يطل عليه المبنى

أخذت مباني عبد المنعم رياض موقعا  هاما  بالنسبة لمدينة   
 حي البندرةعلى  الشرقيةحلب القديمة فهي تطل من الجهة 

وكما ، التقليدية بالمبانيالذي امتاز بنسيجه التقليدي الغني 
أن ذلك النسيج احتوى العديد من المباني الهامة ذكرنا سابقا  

-2)الشكلانظر  التقليدي. بيت جنبالطأهمها كان 
415،416). 

واجهات مباني عبد المنعم رياض  لم تتأثر  
بالمباني التقليدية المطلة عليها، وال حتى ببيت 

يمتاز هذا البناء باحتوائه أكبر إيوان الذي جنبالط 
 وواجهاته غنيةمع بركة ماء عظيمة  بحلب

 البديعة.والتشكيالت الزخارف ب

التقليدي خلف على النسيج سلبيًا كان التأثير   
 .لخصوصية تلك المباني المباني فجاءت منتهكة

 
 
 
 

 
 

عبد المنعم رياض بالنسيج المطلة ني ابين عالقة مبمقطع تحليلي ي( 112-2شكل)
 الباحثة - عليه
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 ب. على الصعيد المعماري
 

تعتبر واجهات مباني عبد المنعم رياض بعيدة كل البعد   
 كافة األصعدة المعمارية،يمة على عن مدينة حلب القد

فجاءت واجهاتها فقيرة بالتشكيالت المعمارية وامتدت فيها 
انظر  التقسيمات الزجاجية على كامل عرض الواجهات.

   .(418-2)الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 2112الباحثة  -( واجهات مباني عبد المنعم رياض  112-2شكل)
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 )طلعة السبع بحرات(:المباني الحديثة في شارع المتنبي  2-2-2-2

 

 ني:اأواًل: لمحة عن المب
 .تصل بين أطراف المدينة القديمة والقلعة التيأحد الشوارع الرئيسية  فهومن الشوارع المهمة  المتنبييعتبر شارع  -

 .(479-2)الشكلانظر 

ذو نشاط تجاري مرتفع حيث أن معظم الفعاليات المتوضعة على طرفي الشارع هي فعاليات تجارية يعتبر الشارع  -
)طريق خان  تقليديةالتجارية السواق األكما أن االزقة المطلة عليه تؤدي إلى  ،ومكاتب وبعض الدوائر الحكومية
  .شارع من الشوارع الحيوية والفعالةهذا اللذلك يعتبر الحرير( كما هو موضح بالشكل. 

 

 ني:اثانيًا: تصنيف المب
 .مكاتب وبعض الدوائر الحكوميةالتجارية و الفعاليات ال تشغل المباني

 ثالثًا: التكوين العام للمباني:
 أرضي وستة طوابق.بارتفاع  طابقية مبانيالمباني الحديثة في طلعة السبع بحرات هي 

 
 
 
 

                                                           
1

 http://www.googleearth.com 

 

 

 

 

                   الباحثة -المباني الحديثة في شارع المتنبي (111-2شكل)           1 في شارع المتنبي موقع المباني الحديثة (110-2شكل)
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   2112عدسة الباحثة -المباني الحديثة في شارع المتنبي (111-2شكل)

 

 :ناصر تشكيل واجهات المبانيع: رابعاً 
 الفتحات: -1

 تقع مداخل المباني ضمن األروقة بين المحالت التجارية في الطابق االرضي.المداخل:  - أ
العديد من النوافذ ذات الفتحات الكبيرة ذات شكل مستطيل، وفي احتوت الواجهات على  النوافذ:  - ب

  أماكن قليلة عالها قوس بسيط.

 الزخارف:  -2
  تخلو واجهات هذه المباني من أي نوع من تشكيالت زخرفية. -
 عناصر ذات وظيفة إنشائية وجمالية: -1

على كامل الطابق، وقد وجدت هذه توزعت األعمدة في الطابق األرضي مشكلة رواق  األعمدة: - أ
 انشائي وهو حمل الطوابق العليا. األعمدة لهدف

 عناصر تكوين مميزة:  -1
 لم تحتوي واجهات هذه المباني على أي عناصر تكوين مميزة. -
 مواد البناء: -2

  في جميع الواجهات. األصفراستخدم حجر اإلكساء ذو اللون الحجر:  - أ

 استعمل الزجاج في تغطية جميع الفتحات.  الزجاج: - ب
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 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة:

 العمراني على الصعيدأ. 

 الباحثة-المباني الحديثة في شارع المتنبي مع المباني التقليدية (عالقة 112-2شكل)

 
 الباحثة -( يبين عالقة واجهات المباني الحديثة في شارع المتنبي مع المحيط المطلة عليه 11-2جدول)

 مدى التأثير على واجهات المبنى الربط مع ما يطل عليه المبنى

التي تعود منها  التقليديةمن المباني يقع على نفس امتداد الشارع مجموعة  
بداية في المحال التجارية أو  (4،8)المصرف التجاري رقم  للعهد الفرنسي

 .(471-2)الشكلانظر  .المحور وحتى سوق خان الحرير

 تطل مباني هذا الشارع على نسيج تقليدي خلفها. 

أحد الشوارع الرئيسية التي تصل بين أطراف المدينة شارع المتنبي يعتبر  
 القديمة والقلعة. 

 ة التقليدية.يتفرع عن الشارع طريق خان الحرير المؤدي الى أسواق المدين 

واجهات المباني في هذا  لم تتأثر  
 المجاورة لهاالشارع بالمباني التقليدية 

ذات المباني  هذه على الرغم من أن
طابع مميز وتحتوي واجهاتها على 

من أقواس  عناصر تشكيل متنوعة
 .وزخارف وكورنيشات

على النسيج سلبيًا كان التأثير  
 التقليدي خلف المباني فجاءت منتهكة

 لخصوصية تلك المباني.

   ( يعود للعهد الفرنسي2المصرف التجاري رقم)مبنى   ( يعود للعهد الفرنسي1المصرف التجاري رقم)مبنى   المتنبي شارعالتجارية التقليدية في أول المحال 

  2112الباحثة  -المباني التقليدية في شارع المتنبي) طلعة السبع بحرات(( 111-2شكل)
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بالنسيج  طلعة السبع بحرات نيبامبين عالقة مقطع تحليلي ي( 111-2شكل)
 الباحثة - التقليدي خلفها

 
 

 المعماري على الصعيدب. 
 

حديثة بعيدة كل البعد عن تشكيالت مدينة طابقية لم تتأثر واجهات المباني بالطابع التقليدي فهي مباني   
 .(475-2)الشكلانظر  .حلب القديمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2112 الباحثةعدسة  – طلعة السبع بحراتني بابين مي( 112-2شكل)
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جدول
 (

2-
12

 )
مقارنة 

نتائج الحالة الدراسية لتقييم مدى احترام هوية المدينة القديمة
-

عمل الباحثة
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 الباحثة -)مدى احترام المبنى المطلة عليه( ( يبين أكثر تعدي باالرتفاع على المدينة القديمة112-2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة-بالمدينة القديمة )مدى استخدام عناصر التشكيل( معمارياً عالقة المباني الحديثة ( يبين 112-2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة-(المحيط العمرانيبالمدينة القديمة )مدى احترام  عمرانياً عالقة المباني الحديثة ( يبين 112-2شكل)
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 الثانيالباب  خالصة
 

 

  األجزاء في من أهم جاء الفصل األول موضحًا مفاهيم المناطق المطلة على المدن القديمة التي تعتبر

ي مدينة ذات أصل تاريخي بشكل عام ومدينة حلب القديمة بشكل خاص، وقد اهتمت االتفاقيات محيط أ

 والمواثيق الدولية المعنية بالتراث اهتماًم خاصًا بهذه المناطق. 

  ت المناطق المطلة على مدينة حلب القديمة وتنوع تعددبعد استعراض محيط مدينة حلب القديمة نالحظ

 ختلفت عالقتها بالواجهات المطلة عليها. لموقعها واالواجهات فيها تبعًا 

  تعتبر منطقة باب الفرج من أهم المناطق المطلة على مدينة حلب القديمة نظرًا لموقعها الهام ولما تحتويه

 من مباني حديثة بفعاليات مختلفة ذات تشكيالت متنوعة في الواجهات. 

  عمرانيًا ومعماريًا له دور هام في التأثير على  بالمدينة القديمةإن تحليل عالقة واجهات المباني الحديثة

 التشكيل المعماري لواجهات المباني الحديثة في تلك المناطق.
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 :مشاكل واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمةالفصل األول:  3-1

المطلة على مدينة  واجهات المباني الحديثةمن الدراسات السابقة يمكن استنتاج المشاكل التي تعاني منها         
 حلب القديمة، وبشكل خاص واجهات المباني الحديثة في منطقة باب الفرج، تم تصنيفها كما يلي:  

 مشاكل في االرتفاعات والمقاييس: 3-1-1  
ناتجة غير مدروسة  مقاييسو ارتفاعات كبيرة تعاني واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة من 

 لمباني الحديثة شكل ذلكبين مباني النسيج التقليدي وابالنسبة لالرتفاع مفاجئ االنتقال  فأصبحعن تعدد الطوابق، 
على الصعيد لبيوت التقليدية ن ذلك انتهاكًا لموضوع الخصوصية في اكاو  خطرًا على مدينة حلب القديمة،

لحياة في المدينة القديمة فأوقفت عملية التشميس، االجتماعي، وكان عقبًة غيرت الوسط الطبيعي الضروري ل
 .وأبطأت تجدد الهواء ومروره

 
المبنى بمساحة واسعة  فتوضعالمقياس الضخم، كان نالحظ أن أكثر المشاكل وضوحًا  مبنى الشيراتونففي   -

وجاء بارتفاع كبير شكل ذلك واجهات بمساحات كبيرة، بالتالي كانت العالقة سيئة بين واجهات هذا المبنى مع 
في  أو.(3-3انظر الشكل) خلفه لتقليدياوالنسيج  شارع الخندقمحيطة سواء بإشرافه من الجهة الشمالية على 

  .(1،1-3)كما هو موضح باألشكال تحديدًا من الجهة الغربية الساعةباب الفرج وبرج شارع مطاًل على ظهوره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1م1111يبين برج ساعة باب الفرج عام ( 1-3شكل)

 
 
 

( يبين برج ساعة باب الفرج وظهور فندق الشيراتون 2-3شكل)
 2112عدسة الباحثة  -خلفه

                                                           
 .311، صشعاع للنشر، سوريا، حلب، 1111، 1م، ط1518-1881أواخر العهد العثماني  -تاريخ حلب المصور، عالء الدين: السيد 1
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 2112 عدسة الباحثة -شارع الخندق( المقياس الضخم لمبنى الشيراتون مطاًل على 3-3شكل)

 

التي شكلت انتهاكًا لخصوصية المدينة القديمة وبيوتها التقليدية  مباني عبد المنعم رياضكذلك الحال في  -
 بالبيوت التقليدية حي البندرة الغنيمع و (، 4-3في الشكل)كما  مع شارع الخندق ويظهر هذا واضحًا في عالقتها

بالتالي أصبحت و  غادرة العديد من السكان بيوتهمقد أدى التجاوز باالرتفاع لمف ،(9-3الشكل)، (9-3كما في الشكل)
كما أن ظهور هذه المباني  فقدت أهميتها، على اعتبار أن البيوت التقليدية هي جزء من النسيج التقليدي. مهجورةً 

أصبح االنتقال مفاجئا من االرتفاعات في عالقة النسيج التقليدي مع قلعة حلب، ف بارتفاعات شاهقة شكل تشويهاً 
  .(7-3كما في الشكل) االنسانية الى االرتفاعات الشاهقة وقفت حاجزًا في وجه منظر القلعة

 

 

 أرشيف مديرية حلب القديمة –مباني عبد المنعم رياض مع شارع الخندق( يبين عالقة واجهات 4-3شكل)
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مباني عبد المنعم عالقة واجهات يبين ( 5-3شكل)    
 1حي البندرة التقليديرياض مع 

مباني عبد المنعم رياض واجهات  يبين اشراف( 6-3شكل)   
 2112عدسة الباحثة  -التقليدي على النسيج

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bianca, Stefano- David, Jean-Claude- Chauffert Yvart, Bruno: The Conservation of the Old City of 

Aleppo, Paris, 1980. 

أرشيف  -منظر عام للنسيج التقليدي مع قلعة حلب يبين (7-3شكل)
 د. محمود حريتاني

 
ظهور مباني عبد المنعم رياض بمقياس ضخم  يبين (8-3شكل)      

 2112 الباحثة عدسة-تحجب منظر قلعة حلب
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النسيج أيضًا على  )طلعة السبع بحرات( فقد تعّدت لمباني المتعددة الطوابق في شارع المتنبيل وبالنسبة -

انظر  ذاك النسيج التقليدي.فهي بالتالي لم تحترم على الكثير من البيوت التقليدية،  التقليدي خلفها الذي احتوى
 .(5،11-3)األشكال

عالقة المباني الطابقية في شارع طلعة ( يبين 1-3شكل)
 2112الباحثة  -خلفها النسيج التقليديالسبع بحرات مع 

وعالقتها  يبين ارتفاعات المباني الحديثة في شارع المتنبيمقطع ( 11-3شكل)
 1خلفها بالنسيج التقليدي

انتشار المباني المرتفعة في المناطق المطلة على المدينة  أن أيضًا من الدراسات السابقة الحظن يمكن أن -
، واالنتقال تغير خط السماءإلى  أدى القديمة واختالف ارتفاعات المباني الحديثة عن األبنية التقليدية التاريخية
 لعام للمدينة الحديثة وللمناطق التاريخية.المفاجئ من المركز التقليدي إلى المركز الحديث مما أثر على التشكيل ا

 

 مشاكل في التشكيل المعماري للواجهات: 3-1-2

ذلك العنصر  باستخدامتتمثل  المباني الحديثةلواجهات  المعماريهناك مشاكل عديدة في عناصر التشكيل         
قد انعكس  امهااستخدكان التي  ت السابقة تم الوصول للكثير من عناصر التشكيلفي الواجهة، ومن خالل الدراسا

 يلي:  كماواجهات المباني الحديثة  سلبًا على
 

 السبب في ذلكفي العديد من واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة وكان  الفتحاتتعدد استخدام   -1
اشراف تلبية لوجود غرف االقامة حتى تحقق أكثر  الشيراتونوظيفة المبنى، فتعددت الفتحات في واجهات فندق 

غرفة الصناعة، مباني عبد المنعم باني ذات الوظيفة االدارية )مبنى على المدينة القديمة، وكذلك الحال في الم ممكن
 .(11-3انظر الشكل)رياض( فتعدد غرف الموظفين فرض وجود فتحات عديدة في الواجهات. 

                                                           

 
 .31، شعاع للنشر، سوريا، حلب، ص1119، 1التدهور ومحاوالت اإلحياء، ط -المدينة القديمة في حلب ، محمود:حريتاني -، جان كلوددافيد1 
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على اعتبارها تشكياًل  مرامي السهامفي واجهات مبنى الشيراتون ظهرت عناصر عبارة عن فتحات أخذت شكل   -1
ظهر في واجهات مدينة حلب القديمة، لكن بعد أن تمت دراسة عناصر تشكيل واجهات مباني مدينة حلب القديمة في 

مختلفًا تمامًا  هذااألول نالحظ أن ذلك العنصر )فتحات مرامي السهام( استخدم في العمارة الدفاعية، فيعتبر  الباب
عن وظيفة معينة جاء مجرد التصنيف السياحي،  فهنا لم يأت هذا التشكيل معبرًا عن وظيفة مبنى الشيراتون ذو 

 .على خالف ما هو معروف عن واجهات المدينة القديمة التي تخدم الناحية الوظيفية والجمالية معاً  تشكيل جمالي
 .(11،13-3انظر الشكل)

  -الشيراتون واجهاتتشكيالت مرامي سهام في ( يبين 12-3شكل )
 2112عدسة الباحثة 

برج باب ( يبين 13-3شكل )
 2112عدسة الباحثة  -الحديد 

 

وكما ذكرنا سابقًا أنها عنصر تشكيلي هام ظهر في الفترة  استخدام الرنوكفي واجهات مبنى الشيراتون ظهر   -3
)كالكأس والدواة و زهرة اللوتس وغيرها( أو دال  المملوكية، لكن ذلك العنصر كان لوظيفة معينة حسب شكل الرنك

 
 
 
 
 
 

  
 

 2112عدسة الباحثة   -تعدد استخدام الفتحات في واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمةيبين ( 11-3شكل )
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، فكانت الرنوك في واجهات 1على أحد صفات السلطان كالقوة والشجاعة ويظهر ذلك في رنك السبع والنسر وغيرها

 .(14،19،19-3)األشكالانظر ألي وظيفة محددة.  كل غريب لم يظهر من قبل ولم يشيرذات ش هذا المبنى

 

 

 

 

 

استخدام تشكيالت الرنوك في ( يبين 14-3شكل )
 2112الباحثة  -واجهات الشيراتون

 

 

 

 

رنك سبع في واجهة خان الوزير ورنك دواة واجهة األرغوني ( يبين 15-3شكل )
 2112عدسة الباحثة  -

 

 2نماذج رنوك ظهرت في واجهات مباني مدينة حلب القديمة( يبين 16-3شكل )

 

مدينة حلب القديمة  حمامات تخدم في مبانيمبنى الشيراتون وهي تشكيل اس في تعلوها فتحةقبة استخدمت   -4
على م كما هو الحال في مبنى الناصري (، لكن لم يستفاد منها وظيفيًا في تغطية فراغ حمامثالً  الناصري )حمام يلبغا

-3)األشكالانظر  للسواح. الرغم من وجود نموذج للحمام التقليدي في مبنى الشيراتون كأحد الفعاليات الترفيهيه
17،18،15،11،11،11). 

 

                                                           
1
 .119، صم 1574القاهرة  ،11المجلد  للدراسات التاريخية،لة المصرية ،المج زمن سالطين المماليك  الرنوك :حمدأ عبد الرازق ،مصطفى 

 .119، صم 1574القاهرة  ،11المجلد  لة المصرية للدراسات التاريخية،،المج زمن سالطين المماليك  الرنوك :حمدأ عبد الرازق ،مصطفى 1  
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 2112الباحثة -قبة تعلوها فتحة في حمام يلبغا (18-3)شكل 2112 الباحثة -قبة تعلوها فتحة في الشيراتون (17-3)شكل

 

( المسقط األفقي لحمام يلبغا الناصري يظهر فيه األقسام الثالثة 11-3شكل)
 المصدر: مديرية اآلثار بحلب. -الجوانيفي الحمام البراني و الوسطاني و 

بحلب القسم البراني في حمام يلبغا الناصري ( مقطع في 21-3شكل)
 المصدر: مديرية اآلثار والمتاحف بحلب. -وتظهر القبة ذات الفتحة 

 

 

 

 

 

لحمام يلبغا  يبين الفراغ الداخلي في القسم البراني (21-3)شكل
 2112الباحثة عدسة  -الناصري

 

 

 

 

اسكتش يبين توضع قبة تعلوها فتحة في حمام  (22-3)شكل
 عمل الباحثة –يلبغا 

 
 
 

0 5 10m 
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وهي بعيدة في شكلها عن ، مديرية الثقافةمبنى  تسقيف أحد الفراغات في في متعددة األضالعقبة استخدمت   -9

 .(13-3انظر الشكل) القباب التي ظهرت في مدينة حلب القديمة.

 مضلعة غريبة في شكلها عن المدينة القديمة في مبنى غرفة الصناعة.قبة استخدمت  -9

المبنى  سيئًا فجاء في الواجهة الخلفية على الرغم من موقع موقعاً الرئيسي لمبنى مديرية الثقافة أحذ  المدخلإن   -7
 انظر الشكل قية.عبد المنعم رياض من الجهة الشر شارع الخندق من الجهة الشمالية و  الهام الذي يطل على شارع

(3-14.) 

( تسقيف أحد الفراغات في مبنى مديرية 23-3شكل)
 2112عدسة الباحثة  -الثقافة بقبة متعددة األضالع

 

 

 

 

 

 

 1المدخل الرئيسي لمبنى الثقافة بحلب( 24-3شكل)

 
 مشاكل في البناء والتنفيذ:  3-1-3  

 لسوء التنفيذ ، اضافةً استعمال مواد البناء الحديثةتتلخص مشاكل البناء والتنفيذ في أمور عديدة أهمها،       
 في تشكيل الواجهات وضعف الخبرات العاملة.

 استعمال مواد البناء الحديثة: 3-1-3-1

أثر بشكل كبير على والتنفيذ  اإلكساءياتها المتعددة في مجال البناء و تقنو  إن دخول استعمال مواد البناء الحديثة
تأثيراتها على دراسة و  لذلك كان البد من دراسة تأثير دخول استخدام مواد البناء الحديثة تشكيل واجهات المباني،

تفاصيل دراستها ومعرفة مدى اط التحول في تكوينات الواجهات و نقو  معرفة مدى التغيير الذي طرأو  الشكل الخارجي
 مدى التغيير الحاصل بين المواد التقليديةللبيئة المحيطة ووظيفة البناء والطبيعة المعمارية و مة هذه المواد ءمال

                                                           
1
 http://www.googleearth.com 
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دخول مواد و  ما الذي يمكن إيجاده من توافق بين طبيعة العمارة التقليدية في مدينة حلب القديمةو  المواد الحديثة،و 

 انعكاساتها على الشكل الخارجي.و  البناء الحديثة
كما استخدمت  في االكساء،المواد الحديثة وحجر النحيت األبيض والزهري اتون ظهر استخدام ففي مبنى الشير  -

 بالنظام العنكبوتيفوق المدخل الرئيسي حيث يظهر استعمال الواح الزجاج المثبتة  تشكيل المظلةالمواد الحديثة في 
البناء الحديثة فهي ال تحقق انسجامًا مع  سنالحظ هنا االستخدام الغير مالئم لموادالتي تحملها أعمدة من الكروم، 

، كما ظهرت ألوح الزجاج بفتحات النوافذ بمساحات كبيرة مواد البناء المستخدمة في واجهات مباني المدينة القديمة
 .(19-3انظر الشكل) في الواجهات مشكلة واجهات زجاجية مستمرة في بعض المناطق.

 

 2112عدسة الباحثة  -الحديثة في مبنى الشيراتون( استعمال مواد البناء 25-3شكل)

 

تغطي النوافذ الممتدة على كامل عرض  ألواح الزجاجوكذلك الحال في مباني عبد المنعم رياض فكانت   -
، والجدير باإلشارة إن جميع المباني الحديثة بنيت دون دراسة مسبقة لطبيعة المدينة أو لتفاعلها الواجهات

البيئة المحيطة، فاالستخدام المفرط للزجاج في الواجهات يجب أن يكون تحت نظام بيئي يتالءم مع وتأثيراتها مع 
 .(19-3انظر الشكل) وجود هذه المسطحات الزجاجية ويعتبر المناخ الحار في مدينة حلب غير ملبيًا لذلك.

 

اجهة الواحدة وصف الواجهات وألوانها ضمن الو  التنوع في مواد االكساءتعاني واجهات المباني الحديثة من  -
بالكامل، كما في المحال التجارية في شارع المتنبي، أو أن تستخدم مادة اكساء حديثة على كامل الواجهة كما 

على كامل الواجهة  فأخذت امتداداً استخدمت الزريقة االسمنتية البيضاء هو الحال في مبنى مديرية الثقافة، حيث 
   .(19-3انظر الشكل) مواد االكساء األخرى.الشمالية، بداًل من استخدام 
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 2112عدسة الباحثة   -في واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة ( استعمال مواد البناء الحديثة26-3شكل )

 

 سوء التنفيذ وضعف الخبرات: 3-1-3-2

 هاأخطاء كبيرة أثناء عملية التنفيذ، أثرت سلبًا على تشكيلبعد دراسة واجهات المباني الحديثة تبين أنها تعاني من 
 :كما يلي

واضحًا في الواجهات الحديثة التي  سوء التنفيذفي مبنى مديرية الثقافة الملحق بدار رجب باشا التقليدي يظهر  -
متشابكة، وهي بالفعل  مزررات عن تقابل الواجهة التقليدية في دار رجب باشا، فتظهر فوق األبواب تشكيالت عبارة

حدى التشكيالت المعمارية التي ظهرت في واجهات المدينة القديمة بشكل عام وفي الواجهة التقليدية المتبقية من إ
، كما أن مادة بنسب مشوهة وأبعاد خاطئةدار رجب باشا بشكل خاص، لكنها جاءت هنا في الواجهات الحديثة 

-3انظر الشكل)ختلفة األبعاد فهي بالتالي غير متجانسة مع ما حولها. بناءها تظهر بلون مختلف وبقطع حجرية م
17). 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 2112عدسة الباحثة  -في مبنى مديرية الثقافة(  سوء التنفيذ في الواجهات الحديثة 27-3شكل )
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وكذلك وفي نفس المبنى )مديرية الثقافة( ظهرت أخطاء أخرى في تنفيذ الواجهات الحديثة لعل سببها كان اهمااًل   -

تمت اضافته  (18-3انظر الشكل)حديث  كشك خشبيلمتابعة سير العمل وضعف الخبرة، فيظهر تشكياًل عبارة عن 
دعامتين حجريتين كانتا موجودتين من في كشك على لدار رجب باشا وُيحمل هذا الال كمال صورة الواجهة التقليدية 

انظر  في دار رجب باشا(واجهة الدار األصلية )يشير إلى ذلك لوحات لرسامين صوروا الحياة االجتماعية 

عن منسوب سطح الدعامتين، على  منسوب أرضية الكشك الخشبي أْن اختلف ، لكن ما حدث(15-3الشكل)
الحديث اعتبار أنها ستحمل ذلك الكشك، ولعل السبب في ذلك الخطأ في حساب ارتفاع الطوابق في جزء المبنى 

  . خلف تلك الواجهة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 2112عدسة الباحثة   -في مبنى مديرية الثقافة  –( سوء التنفيذ في الواجهات الحديثة 28-3شكل )
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وانتظامها، فكان فشل عملية التنفيذ سببًا غرفة الصناعة فسوء التنفيذ يظهر واضحًا في أشكال الفتحات  أما في مبنى -

انظر  كبيرة في تشكيل األقواس وعالقتها بالفتحات، شوهت بالتالي الشكل العام لواجهات المبنى.في أخطاء 
 .(31-3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 2112عدسة الباحثة  -الواجهات الحديثة في مبنى غرفة الصناعة( سوء التنفيذ في 31-3شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفنان –( لوحة تصور الحياة االجتماعية في دار رجب باشا ويظهر فيها الكشك الخشبي محمول على دعامتين 21-3شكل )
  صالح خالدي التشكيلي 
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 مشاكل التشويهات البصرية: 3-1-4

الناجمة عن األخطاء المعمارية والتنظيمية والمخالفات  المشاكلالبصري بأنه جميع  التشويهيعرف          
باإلضافة إلى الظواهر التي تعتبر بحد ذاتها مظاهر سلبية تسيء إلى ما حولها وغالبًا ما ، المعمارية والعمرانية

البصري هو كل ما يؤذي البصر وينفره من مناظر  التشويهو  1.تكون لها تأثيراتها السيئة على البيئة والمجتمع
 1غير متجانسة، وعناصر مشوهة للشكل الجمالي للبيئة العمرانية بجميع مستوياتها.

 

وقد انتشرت مشاكل التشويه البصري في واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة بشكل كبير، أعطت 
صورة سلبية لواجهات تقابل مدينة عريقة ذات هوية، ولم يظهر ذلك التشويه في واجهات المباني فقط بل أننا نجد 

 –صناديق جمع القمامة  –)أعمدة اإلضاءة ضها سيتم أيضًا استعراو  الموقعمفردات تنسيق العديد منها في 
األشجار  –المقاعد والمظالت  – للساحاتالعناصر التشكيلية المجملة  –إشارات المرور والعالمات اإلرشادية 

 .اإلعالنات( –والمناطق الخضراء 

 ويمكن تصنيف مشاكل التشويه البصري إلى عدة أنواع:
 المدينة القديمة:إهمال بعض األجزاء المتهدمة من  3-1-4-1

المدينة القديمة هدمت نتيجة المخططات التنظيمية المتعاقبة على المدينة،  أجزاء كبيرة منن إ كما ذكرنا سابقاً 
ونتيجة إليقاف العمل بهذه المخططات بقيت بعض األجزاء من المدينة القديمة مهدومة ودون أن تلقى الرعاية 

ومثل هذه األجزاء . وغيرها كان ذلك في منطقة باب الفرج مدينة وتحديداً واجهات ال بؤرة لتشويهالمطلوبة فأصبحت 
 اً المهدمة تضعف النسيج العمراني وتقضي على االنسجام فيما بين المباني لغياب جزء منها، مما يجعلها مصدر 

 .(31-3انظر الشكل)بصري. التشويه لل
ن ابقاء هذه المناطق على ماهي عليه قد يعرضها لتكون مصدر جديد من مصادر التشويه البصري، فقد يتم  وا 

  .إدخال بعض المباني التي ال تنسجم واجهاتها مع واجهات المباني التقليدية

                                                           
 . \41\ص ،1555 مؤتمر األزهر الهندسي الدولي التاسع، مجلة المعاصرة التلوث البصرى وأثره على المدينة: أسامة ،ابراهيم 1
 .41ص المرجع السابق 1
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 2112عدسة الباحثة  -أجزاء مهدمة بين المباني الحديثة سببت بؤرة تشويه  (31-3شكل )

 

  :وسوء االستخدام ،اإلهمالمشاكل في  3-1-4-2

ظهرت على الواجهات مسببة تشويهًا تعاني واجهات المباني الحديثة من مشاكل عديدة في االهمال وسوء االستخدام 
 بصريًا كما يلي:

خاصة في مناطق اختالط السكن بالتجارة واجهات المباني أجزاء من التي ُتغطي واالعالنات  الالفتاتاستخدام   -
 فاللوحات، المحيطة التقليدية العمرانية والجمالية فيما بينها وبين واجهات المبانيدون مراعاة التناسق في النواحي 

 تؤدي إلى مشاكل مرورية كبيرة. وبالتالي الطريق مستخدمي انتباه تشتت والالفتات اإلعالنية

 .فيها التجارية تنوع أشكال آرمات المحالتتعاني واجهات المباني ذات الصفة التجارية من  -

 .النفاياتلتجمع األوساخ  مكانأصبحت ف ،بشكل غير مدروس فوق المحالت التجارية لمظالتاستخدمت ا -

رية بشكل مشوه وغير موحد للمحالت، شكل ذلك تشويهًا بصريًا لجميع مباني استخدام الدرابيات للمحالت التجا -
 المنطقة.

لتمديد  باإلضافة، اتالعشوائي للمكيف التوضعتعاني واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة من  -
 أشرطة الكهرباء وأسالك الهاتف بكثرة على الواجهات الخارجية للمباني مسببًة مظهرًا سيئًا.

التي شوهت المنظر  وضع األطباق الهوائية على أسطح المبانيفي المزاجية يالحظ في واجهات المباني الحديثة  -
 العام.

المباني وترك خزانات المياه وأعشاش تربية الطيور والدواجن على األسطح  أسطحظهور قضبان حديد التسليح على  -
 لمعالجتها. دون أي محاولة

ونتيجة تخلف السكان وعدم الوعي البيئي نالحظ  ضمن الشوارع الرئيسية والتجاريةبين المباني و انتشار القمامة  -
 ئيًا أواًل وبصريًا ثانيًا.انتشار األوساخ والقمامة خارج هذه الحاويات مسببة تلوثًا بي
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باإلضافة  ،الشوارع بشكل ال مسؤول الباعة المترامية والمنتشرة على أطرافب واألرصفة ازدحام الشوارع والطرقات -
 استغالل التجار األرصفة كأماكن لعرض بضائعهم. و ات نتشار العربال
 كبيرًا للواجهات.، شكلت تشويهًا بصريًا تلك المحملة ببضائع والسيارات المحطمة، أ -

طلية بالدهانات المشوهة، أو تعرضت هذه الواجهات مواجهات حجرية متسخة، نتيجة لعوادم السيارات، أو أنها  -
 لأليدي العابثة المشوهة لها.

 

 

 

 

 

 

  2112 الباحثةعدسة  -مشوهة لمنظر الواجهات والالفتات اإلعالنية ( اللوحات32-3شكل)

  

 
 
 
 

 2112الباحثةعدسة  -التشويهات البصرية في واجهات المباني الحديثة( 33-3شكل)
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   :بانيعلى واجهات الم الطفيليات 3-1-4-3

في المنظر  اً بصري اً هيوتسبب تشو  على الواجهاتر مباشر ييقصد بالطفيليات األجسام الغريبة التي تضاف بشكل غ
 :  من األمثلة عليهاو  والتكوين العام للواجهة 

 .(34-3انظر الشكل) .(غرفة الصناعة -الثقافةمديرية )في المباني مال أقفاص معدنية لتغطية الفتحات استع -

 .المباني وخاصة السكنيةواجهات معظم  ة المتوضعة علىاألشكال المختلفاستخدام الستائر ذات األلوان و  -
 .تقزيز الشرفاتو ، لى الشقق بشكل غير مدروس وعشوائيضم الفيراندات إ -

 واإلهمال فتشوه الواجهات وتلوثها بصريًا. النباتات واألعشاب التي تنبت على الواجهات نتيجة الرطوبة -

 كتل طفيلية ملحقة بالمباني األصلية. -

 

 
 
 
 
 
 

 2112الباحثةعدسة  -واجهات المباني الحديثة الطفيليات على( 34-3شكل)

 مشاكل المرور وحركة السيارات: 3-1-4-4

 على مشهد واجهات المباني تعددت مظاهرها كما يلي:سير والمرور أثرًا سلبي كبير كان ألزمة ال

 الباصات السياحيةمواقف السيارات المحيطة بالمباني أثرت سلبًا على الواجهات، ففي مبنى الشيراتون تقف   -
على األجزاء األثرية بالمناطق المحيطة بالمبنى بأعداد كبيرة وتتوضع بشكل فوضوي وعشوائي مشكلة خطرًا كبيرًا 

 .(39-3انظر الشكل) من األسوار التقليدية.المتبقية 

مداخل المباني معيقة حركة  مكذلك الحال في مبنى غرفة الصناعة ومديرية الثقافة، فمواقف السيارات تجمعت أما  -
 الدخول من جهة ومشوهًة للمنظر العام للواجهات من جهة أخرى.  

االدارية التي تقع على شارع عبد المنعم المباني في منطقة وتحديدًا بشكل فوضوي أمام المباني السيارات  تقف  -
 .المتحركة السياراتثير السلبي على مع التأ ،رياض
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فقد غلبت مساحات الشوارع على حساب ، الكبير للسيارات تلبية للوظائف التي تشغلها المباني الحديثةالتدفق   -

-3انظر الشكل) ، فشكلت حاجزًا أمام جميع المباني.ن المستخدم األساسي لهذه المبانيلإلنساالمساحات المخصصة 
39.) 

تعاني المناطق المطلة على المدينة القديمة من تجمعات كبيرة للسيارات المحطمة والمهملة، التي تشكل عبئًا ثقياًل   -
 ن التشويه البصري.على واجهات المباني الحديثة المحيطة بها، وتخلق صورة حقيقية م

 
 
 
 
 
 

 
 2112عدسة الباحثة -وقوف الباصات السياحية في محيط مبنى الشيراتون( 35-3شكل)

 
 
 
 
 
 
 

 
 2112الباحثة -التدفق الكبير للسيارات والسيارات المحطمة من المشاكل المسببة للتشويه البصري( 36-3شكل)

 
 :الموقعمفردات تنسيق مشاكل في  3-1-4-5

المبنى والمحيط الذي يحويه ليعطينا تشكيل عام للمدينة بعيدًا عن مظاهر التشويه، واجهات إن التكامل هام بين 
 –صناديق جمع القمامة  -االنارة أعمدة  )فالمبنى ال يمكن أن ينفصل عن المحيط الذي يحوي مفردات عديدة منها 

األشجار والمناطق  –التالمقاعد والمظ –للساحاتالعناصر التشكيلية المجملة  –ارات المرور والعالمات اإلرشاديةإش
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، ومن نتائج الدراسات السابقة نالحظ أن المناطق المطلة على مدينة حلب القديمة تعاني من مشاكل عديدة (الخضراء

 في مفردات تنسيق الموقع التي تشمل ما يلي:  
شوارع الفي  سيء هاتوزيعأسلوب و  ،والمقياس االنساني اسب مع الشوارعذات ارتفاعات عالية ال تتن أعمدة اإلنارة -

للمباني في إبراز النواحي الجمالية  دور هاملها ف إلنارة الواجهاتوبالنسبة  .هعمالستافعالية و يقلل من أهمية المشهد 
. وتوزيع وحدات اإلنارة الضوءلتحكم في زوايا سقوط ففي هذه المناطق تعاني المباني من إهمال شديد بالنسبة ل .ليالً 

 .(37،38-3انظر الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2112 عدسة الباحثة -أعمدة االنارة ذات مقياس كبير ونسب سيئة( 37-3شكل)

 

 
 
 
 
 

 2112 عدسة الباحثة - في انارة المباني ليالً لتحكم إهمال ا( 38-3شكل)

 

حجم النفايات كبير جدا مقارنة بحجم صناديق القمامة كما أن  علي التشاؤم بأشكالها التي تبعث صناديق القمامة -
وبالتالي يتم رمي هذه  السكانلى القمامة التي يخلفها إباإلضافة  يالمبانالصغيرة المتوفرة كنفايات األشجار ومخلفات 

فات نقل المخلّ  شاحنات لوحظ أنفي اآلونة األخيرة ، و المخلفات بالقرب من صناديق القمامة أو على جوانب الطرقات
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ال تلتزم بالحضور اليومي لنقلها، وهذا يؤدي الى تكدسها وانبعاث الروائح الكريهة التي تهدد صحة المواطنين، كما 

 .(35-3انظر الشكل) .تقوم سيارات البلدية بتفريغ النفايات التي في الصناديق فقط دون النظر لألشياء األخرى

، التي تعتبر ذات دور هام لعالمات االرشادية ومحاور المشاةوااالعالنات والالفتات  دراسةفوضى في هناك  -
 خصوصا أن هذه المناطق ذات موقع هام ممهدًة للوصول للمدينة القديمة.

الساحة عند مدخل التلل زاوية  -) تقاطع دوار السبع بحرات من حيث التنظيم والتشكيل ضعيف جداً  الساحاتتشكيل  -
 .(41،41-3انظر الشكل) (.ساحة الدخول لعوجة الكيالي -الشيراتون

 

 

 -( النفايات في محيط المباني الحديثة31-3شكل)
 2112الباحثة 

 -( تقاطع دوار السبع بحرات 41-3شكل)
 2112الباحثة 

 -( ساحة الدخول لعوجة الكيالي 41-3شكل)
 2112الباحثة

ن وجدت فهي مهملة تحتاج لعمليات صيانة وتجديد.  مقاعد والمظالتاالفتقار لل -   في الموقع، وا 

 ، التي تعتبر غطاء هام لصورة المدينة، وتلعب دورًا بيئيا كبيرًا.لألشجار والمناطق الخضراءتفتقر هذه المناطق   -

األساسية  ويلغي وظيفتها أهميتها بشكل غير مدروس يقلل منفتوضع أي عنصر عليها  ،االهتمام باألرصفةضعف   -
يظهر بشكل واضح في  هذاو فهي تمنع المارة من استخدام الرصيف الذي هو المكان المخصص لسير المشاة 

حيث تحول الرصيف في معظم األحيان إلى مساحة إضافية لعرض األرصفة أمام المحال التجارية في شارع المتنبي، 
يعيق تلبية و هذا يعتبر مظهرًا مشوهًا للرؤية و  سولين،أو مكانًا للباعة المتجولة والمت بضائعهمو معروضات المحالت 

   .(41-3انظر الشكل) .لألفراد  الحاجات االجتماعية والعملية

 2112عدسة الباحثة  -( اشغال األرصفة بالباعة المتجولة والمتسولين 42-3شكل)

 



   - 111 - 
 تجارب في التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة الفصل الثاني:             الباب الثالث 

 

 

 :تجارب في التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة: الثانيالفصل  3-2

من استنتاج المشاكل التي تعاني منها واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة،  بعد االنتهاء -
في التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة التجارب المختلفة العالمية والعربية  بعضسيتم استعراض مجموعة 

 مشاكل التي تم رفعها في الفصل السابق.في معالجة العلى المدن القديمة، وتحليلها لالستفادة من ايجابياتها 

 :تم اختيار التجارب اعتمادًا على  -

 دراسات ميدانية كما قمنا في الباب السابق. 
 استدعت  اضافة لكونها متنوعة من حيث تعدد األسباب التي خلقت تغيرات في واجهات المباني

 عمليات تشكيل هامة.
  .وتنوع االقتراحات في التعامل مع المباني الحديثة في مثل تلك المناطق الهامة 

التي طرأت عليها وعالقة القديم  سيتم عرض التجارب وفق منهجية خاصة لتسهيل فهم التجربة والتغيرات  -
 يلي: بالحديث وفق ما

 

 الباحثة -المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة منهجية دراسة تجارب التعامل مع واجهات( يبين 1-3جدول )

 المبنى القديم -1

 ي حدثالتغير الذ -2

 توجهات التعامل مع المبنى -3

 المبنى الحديث -4

 من خالل: الحديث تحليل تشكيل واجهات المبنى -5

 مواد البناء -جـ والمقاييس  االرتفاعات - ب التشكيل العام - أ
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 :عالميا  ، المباني الحديثة المطلة على المدن القديمةالتعامل مع واجهات  3-2-1

 1، برلين، ألمانيا:(كنيسة الذكريات)قيصر فيلهلم للالتذكارية  كنيسةلاواجهات التعامل مع  3-2-1-1

 

 المبنى القديم: -
 م1981 إلى م1981بغرض تفخيم أول إمبراطور يوناني في الفترة ما بين المبنى القديم عبارة عن كنيسة بنيت 

 .وصممها فرانز شويشتن
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2م1011عام  كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية( 43-3شكل )

 :التغير الذي حدث -
 م. 1811عام  الحرب العالميةفي  دمرت ما حدث أن الكنيسة قد

 :توجهات التعامل مع المبنى -
كان هناك اتجاه إلزالة بقايا الكنيسة التي قامت كشاهد على فظائع الحرب حتى تفسح  م1811في عام  -

 حديث.المجال لتشييد بناء 

 .الحديثلكن احتج سكان برلين على هذا األمر بشدة وأرادوا ضم بقايا الكنيسة مع البناء  -

 

                                                           
1
 http://www.joostmeuwissen.nl/blog/wilhelmian/ 

2
 http://www.joostmeuwissen.nl/blog/wilhelmian/1/ 
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 :الحديثالمبنى  -
ثمانية ذي بتشكيل  ،وصممه إيجون أيرمان م1811و م1818الحديث في الفترة ما بين  المبنىتم تشييد  -

بمثابة مكان يذكر الزوار هي تذكارية صالة ألحق بما تبقى من الكنيسة القديمة التي احتوت على أضالع، 
 .بفظائع الحرب وويالت الدمار التي خلفتها

  الحديث: تحليل تشكيل واجهات المبنى -
 العام للواجهات: التشكيل - أ
تحتوي بداخلها تشبه في شكلها قرص العسل و  الصغيرة عناصرال مجوعة من منالكنيسة واجهات تتكون  -

 . تؤمن دخول االنارة الالزمة للمبنى بها كتل زجاجية
على الرغم من اختالف التفاصيل الدقيقة في تشكيل الواجهات بين المبنى الحديث والقديم، إال أنها جاءت  -

بنى الحديث نفس تعدد األسطح الثمانية المشكلة لكتلة بنفس التكوين الحجمي للمبنى القديم، فأخذ الم
 الكنيسة القديمة المطلة عليها. 

 
 
 
 
 
 

( التشكيل العام للكنيسة التذكارية القديمة والحديثة 44-3شكل )
 2111عدسة الباحثة  –ألمانيا  -في برلين

 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة -للكنيسة التذكارية ( تحليل التشكيل العام45-3شكل )

 االرتفاعات والمقاييس: - ب
مقياسه و  نالحظ في المبنى الحديث أنه جاء مطاًل على المبنى القديم ) الكنيسة القديمة( محترمًا ارتفاعه -

  نقصان. والعام دون زيادة أ

 مواد البناء: -جـ

قطع  بداخلها احتوتمسبقة الصنع،  اسمنتيةكانت مواد االكساء في المبنى الحديث عبارة عن عناصر  -
كامل طول الواجهات، وعلى الرغم من أن المواد المستخدمة هي مواد على تلك العناصر زجاجية وزعت 

 أنها تحقق االنسجام التام بين ذلك المبنى الحديث والكنيسة القديمة.حديثة إلى 
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 2111عدسة الباحثة  – كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية( 44-3شكل )
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 ، ألمانيا:اليبزيغ ،األلمانية اليبزيغجامعة مبنى واجهات التعامل مع  3-2-1-2

 المبنى القديم: -
األلمانية، التي تمتاز بمبانيها القديمة من  اليبزيغهي واحدة من أهم المباني في مدينة ، كنيسة القديس نيكوالس

 1العصر الباروكي.

 2كنيسة القديس نيكوالس( 44-3شكل )

 

 :الذي حدثالتغير  -
أحد المباني التي  نيكوالسوكانت كنيسة ( 1945-1939)الحرب العالمية الثانية دمر ربع مباني المدينة ما بين أثناء 

أصبحت الكنيسة ضحية نتيجًة للمشاكل السياسية من  يبزيغنجت من دمار الحرب، وفي احدى أقسى فصول تاريخ ال
 2 م.1819قبل الشيوعيين في ألمانيا الشرقية ودمرت الكنيسة بالديناميت عام 

 2م 1044تدمير الكنيسة بالديناميت عام يبين مراحل ( 44-3شكل )
                                                           

1 
WELZK, Stefan: Leipzig 1968, Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen"; Evangelische 

Verlagsanstalt, Leipzig 2011; 144 p 
2
 المرجع السابق. 
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 :توجهات التعامل مع المبنى -
 :اختلفوا في الرأي بالنسبة للكنيسة بين يبزجسكان ال ،م1898 بعد السقوط الشيوعي

 بناء كنيسة حديثة معماريًا. استعادة الهيكل التاريخي األصلي، بإعادة -
 استخدام الفراغ ألغراض أخرى. -
 الكنيسة األصليةوأخيرًا بعد منافسة بين تصاميم مختلفة جذريًا، تم اختيار فكرة فائقة الحداثة، تحافظ الفكرة على  -  

تماشيًا مع تطوير جامعة و والحجم وعناصر تشكيل الواجهات. للوصول إلى الحفاظ على هوية المدينة في الموقع 
 1المدينة ومراكزها البحثية والعلمية.

 
 
 
 
 

 

 

 2ألمانيا -اليبزيغ -(اليبزيغمبنى الحديث )جامعة واجهات التشكيل أعمال يبين ( 40-3شكل )

 

 :الحديثالمبنى  -
ثقافي في مبنى إلحياء الكنيسة كمركز فكري وروحي و المنهدمة بني  التاريخيةكنيسة لالبديل ل الحديثالمبنى  -

 1.يبزججامعة ال

                                                           
  

1 
 Peter Zimmerling, Universitätskirche St. Pauli: Vergangenheit,  Gegenwart,  Zukunft,  Evangelische  

Verlagsanstalt, German Edition 2005, 272 p. 
2
 http://www.saraccino.blogspot.com/2012/04/inspirations-university-of-leipzig.html. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peter+Zimmerling&search-alias=books&text=Peter+Zimmerling&sort=relevancerank
http://www.saraccino.blogspot.com/2012/04/inspirations-university-of-leipzig.html
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  الحديث: تحليل تشكيل واجهات المبنى -
 العام للواجهات: التشكيل - أ

واستخدام كافة عناصر تشكيل الواجهات في  تشكيل الكنيسة التاريخيةاتبع التشكيل العام لواجهات المبنى الحديث 
 التي كانت تقف مكان هذا المبنى لكن بأسلوب حديث.تلك الكنيسة 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 1اليبزيغ-(كنيسة نيكوالس) القديم( التشكيل العام للمبنى 51-3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -(اليبزيغ( التشكيل العام للمبنى الحديث )جامعة 51-3شكل )
 2اليبزيغ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 اليبزيغ-كنيسة نيكوالسفي واجهات التشكيل عناصر ( 52-3شكل )

 

 

 

 

 

 

 2اليبزيغ- اليبزيغ ( عناصر التشكيل في واجهات جامعة53-3شكل )

                                                           
1 
WELZK, Stefan: Leipzig 1968, Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen"; Evangelische 

Verlagsanstalt, Leipzig 2011; 144 p. 
2
 Peter Zimmerling, Universitätskirche St. Pauli: Vergangenheit,  Gegenwart,  Zukunft,  Evangelische  

Verlagsanstalt, German Edition 2005, 272 p. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peter+Zimmerling&search-alias=books&text=Peter+Zimmerling&sort=relevancerank
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 1اليبزيغ-كنيسة نيكوالسفي واجهات التشكيل عناصر ( 54-3شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2اليبزيغ– اليبزيغ ( عناصر التشكيل في واجهات جامعة55-3شكل )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الباحثةعمل  -المبنى القديم ةواجه( تحليل استخدام عناصر تشكيل 54-3شكل )
                                                                                                                                                                                     
 
1 
WELZK, Stefan: Leipzig 1968, Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen"; Evangelische 

Verlagsanstalt, Leipzig 2011; 144 p. 
2
 Peter Zimmerling, Universitätskirche St. Pauli: Vergangenheit,  Gegenwart,  Zukunft,  Evangelische  

Verlagsanstalt, German Edition 2005, 272 p. 

 
      

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peter+Zimmerling&search-alias=books&text=Peter+Zimmerling&sort=relevancerank
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 االرتفاعات والمقاييس: - ب

 له في االرتفاع والمقياس، كما حافظ المبنى على مماثال  أنه قام مكان المبنى القديم  نالحظ في المبنى الحديث -
 القديمة. اليبزيغللمباني في مدينة  نهايات الكتل واستمرارية الخط العام

( تماثل االرتفاع واستمرارية الخط العام في الواجهة 54-3شكل )
 1ألمانيا -اليبزيغ-(كنيسة نيكوالس) القديمللمبنى القديمة 

( تماثل االرتفاع واستمرارية الخط العام في الواجهة 54-3شكل )
 2111عدسة الباحثة - (اليبزيغجامعة ) الحديثللمبنى حديثة ال

 مواد البناء: -جـ

األزرق وقد عولج الزجاج بطالءات عبارة عن الحجر الجيري والزجاج  مواد حديثةاستعمل في اكساء الواجهات  -
 2للمساحات الزجاجية الكبيرة. أعطت توشيحاً 

 1اليبزيغاستخدام مواد البناء الحديثة في مبنى جامعة ( 50-3شكل )

                                                           
1  

WELZK, Stefan: Leipzig 1968, Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen"; Evangelische 

Verlagsanstalt, Leipzig 2011; 144 p. 
2
 Peter Zimmerling, Universitätskirche St. Pauli: Vergangenheit,  Gegenwart,  Zukunft,  Evangelische  

Verlagsanstalt, German Edition 2005, 272 p. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Peter+Zimmerling&search-alias=books&text=Peter+Zimmerling&sort=relevancerank
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 :عربيا  ، التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة 3-2-2

 مبنى قصر الحكم، الرياض، السعودية: واجهات التعامل مع  3-2-2-1

 
 :المدينة القديمة بالرياض -
وهو الحي  ) حي الطريف ضمن ،م1911بن دواس في حوالي قصر في مدينة الرياض في عهد دهامالئ نشأ   

مطاًل على أجزاء  القصريتوضع  ،الحكمو  مارةلإل أصبح هذا القصر مقراً وقد  ،(القديمةالرئيسي في مدينة الدرعية 
تاحة الفرصة للحاكم لكي يتصل برعيتهو على تسهيل أمور الناس ساعد  من المدينة القديمة األمر الذي   .1ا 

 ،الصحراوية وأنشطتهم وبيئتهم المناخيةبتقاليد السكان  مرتبطاً  خاصاً  أسلوباً  القديمةللمدينة  الطابع العامتخذ ا
 طابعاً البيئة تفرض ظروفًا معينة تحدد ، ألن تلك المنطقةهناك عالقة قوية بين نمط العمران والبيئة السائدة في ف

1انتشارًا في أرجاء المملكة.العمارة النجدية التي كانت األوسع  منمميزًا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2النسيج التقليدي في الرياض القديمة( 41-3شكل ) 1نمط العمارة النجدية في الرياض القديمة( 41-3شكل )     

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Geoffrey King: The Traditional Architecture of Saudi Arabia, I.B.Tauris & Co Ltd, 31 Dec 1998, 257p 

2
 http://www.alriyadh.com. 

3
 http://www.imaratarriyadh.gov.sa/qaser_h.htm 
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 تشكيل واجهات العمارة النجدية:

الوحيدة هي باب الدخول  منافذقوية وشبه مغلقة تجاه الشارع فالهيئة كتلية  ةالتقليدي لمبانيواجهات ا تشكيل اتخذ
النجدي أحس بثقل وكثافة الواجهات فأراد التخفيف  المعمار، لكن ات الضيقة في أعلى الطابق الثانيالفتح ضوبع

الخارج مقابل  عنوهو االنغالق  تها بإدخال الحيوية والحركة إليها مع الحفاظ على المبدأ الرئيسي وهوو من قس
 االنفتاح على الداخل، وقد تعددت المعالجات في تشكيل الواجهات ومنها ما يأتي:

، وهي باإلضافة إلى قيمتها الجمالية لها رفية ناتئة ومثلثة تحيط بالواجهةط زخو وهي عبارة عن خط :األفاريز -
وظيفة مهمة وهي الحماية إذ أن مياه األمطار تتجمع في أخدودها األفقي وتصب في نهايتها السفلي البارزة مبتعدة 

 .عن الجدران كما أن األفاريز تحدد المستويات المتعددة للبنيان

مع تأدية  والتهوية الجيدة تأمين االنارةتساعد على مفرغة المجموعات هرمية من المثلثات هي  المثلثة:الثقوب  -
 .ئللمراقبة في حاالت الطوار  استخدامهاوظيفة أخرى وهي 

هي ، و المبانيليا ألسطح وهي حلية بنائية قوامها نظام من المربعات المتدرجة تزين الحواف الع: الشرفات -
الجدار  ارتفاع، ولهذه الشرفات وظائف عملية وجمالية فهي تعمل كسنام يزيد في متجاورة تتجه رؤوسها إلى أعلى

، كما تعمل الحامي للسطح فتوفر خصوصية للعائلة السيما في فصل الصيف حيث يستخدم السطح للنوم ليالً 
دون لفت  ، وتؤمن المراقبةخلفها أثناء الحروب يقفلمن  وتمثل درعا واقياً  ،على وقاية الجدران من األمطار

 1.جميالً  تناسقاً  للمبنىأما قيمتها الجمالية فتتمثل في إعطاء النهاية العلوية  ،االنتباه
 

 1 من أفاريز وشرفات وزخارف تشكيل واجهات العمارة النجدية( 42-3شكل )

 

 

                                                           
1
 Geoffrey King: The Traditional Architecture of Saudi Arabia, I.B.Tauris & Co Ltd, 31 Dec 1998, 257p. 
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 :التغير الذي حدث -

الذي تقوم عليه الهيئة العليا  منطقةال تطويرضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج و العهود الحديثة في  -
وأدخل عليه بعض اإلصالحات  أبراجاً و جعل منه أجنحة و  وتوسعة المبنى تأهيلتم  ،ضلتطوير مدينة الريا

 1.عادة بناء وصياغة جديدة للواجهاتإعمال أ هوتمت في اإلنشاءاتو 

 :توجهات التعامل مع المبنى -
األولى بجائزة اآلغاخان للعمارة  بالمرتبة المبنى فازكان المبنى أحد أههم أعمال المعمار راسم بدران وقد   -

 .اإلسالمية
 ويرنو يدرس تاريخ الموقع  وفه، المستقبل – الحاضر – الماضي :على مثلث أضالعه هي المبنىقوم تصميم ي  -

 .تراكمات الماضي متجهًا إلى المستقبليعبر من ، إلى تطوره المستقبلي لكي يصل إلى الحاضر

بين التقاليد  الجمع والموازنةو ، طرح راسم بدران بقوة مسألة إعادة قراءة مفردات العمارة التراثية بأسلوب معاصر  -
  2كتابة حكاياتها من جديد. وتعيدضفي حيويًة على األماكن تالتي والحداثة، 

 

 
 2مبنى قصر الحكمفي راسم بدران عند  معاصرالعمارة التراثية بأسلوب ( 43-3شكل )

                                                           
1
 http://www.imaratarriyadh.gov.sa/qaser_h.htm. 

2 
Steele ,James- Badran , Rasem: The Architecture of Rasem Badran: Narratives on People and Place, Thames 

   & Hudson July 25, 2005, 256 p. 
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 :الحديثالمبنى  -
، لمالمح التقليدية لعمارة المنطقةمن االمبنى انطالقًا  صممقد و ، 2م11111يقوم المبنى على أرض مساحتها   -

على هيئة قلعة  وهو  أحدهما جنوبي يتكون من ستة أدوارن: ًا من الخارج كأنه مؤلف من جزئيظاهر  وحيث يبد
كل ، إضافة إلى برج خامس في الوسط يشالمنعةو ترمز ضخامتها إلى القوة أربعة أبراج في أركانها أسوار و ذات 

المكاتب الواقعة تحته ويلتصق بهذا الجزء من جهة الشمال جزء آخر مؤلف من تهوية لألفنية و و إضاءة  صدرم
 1.خمسة أدوار

 
 

 

 

 

 

 1الرياض –مبنى قصر الحكم التكوين وواجهات ( 44-3شكل )

 
  الحديث: تحليل تشكيل واجهات المبنى -

 العام للواجهات: التشكيل - أ
سلسلة من الفراغات واألفنية متنوعة  المبنى ينتشر داخل، بينما شبه مصمتة المبنىالواجهات الخارجية لهذا   -

 . األحجام موزعة توزيعًا مرنًا تعطى إحساسًا بالراحة والسعة
قه عن بقية يتفر  يمكنال فالواجهات الخارجية والداخلية  تشكيلللجوار من حيث  جاءت واجهات المبنى محاكيه -

 . المباني المجاورة والمحيطة به
 .المحلية في السعودية تعتبر العمارة العمارة النجدية التي ومفردات تشكيل عناصر تاستخدم  -
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في أحد قصور العمارة النجدية  ( التكوين العام45-3شكل )
  1القديمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحاكي قصور  في قصر الحكم بالرياض ( التكوين العام44-3شكل )
 2العمارة النجدية القديمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 مثلثاتعناصر تشكيل في العمارة النجدية من  مااستخد (44-3شكل )
 1وأفاريز وأعمدة

 
 
 
 
 

 

 

 
عناصر كأحد  واألعمدةالمثلثات  استخدم( تحليل 44-3شكل )

 الباحثة -في قصر الحكم بالرياضالعمارة النجدية تشكيل في 

في العمارة النجدية  مفرداتتشكيل الفتحات من ( 41-3شكل )  1في العمارة النجدية ( تشكيل الفتحات40-3شكل )
 2قصر الحكم بالرياض

                                                           
1
 Geoffrey King: The Traditional Architecture of Saudi Arabia, I.B.Tauris & Co Ltd, 31 Dec 1998, 257p. 

2
 Steele ,James- Badran , Rasem: The Architecture of Rasem Badran: Narratives on People and Place, Thames 

   & Hudson July 25, 2005, 256 p. 
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 الحكم قصر غرب التقليدي السوق ممرات أحد( 41-3شكل )
 1 (هـ1341)

 

 ممرات من تشكيل ال( 4-3شكل )

 

 

 

 

 

 2في قصر الحكم بالرياض ( أشكال تسقيف الممرات42-3شكل )

 

 

 
 

 

 

 
 1في العمارة النجدية األروقة( تشكيل 43-3شكل )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2في قصر الحكم األروقة( تشكيل 44-3شكل )

 االرتفاعات والمقاييس: - ب
 أو لدورافلم تتعدى المباني بها  ،منخفض ارتفاعذو بأنه  القديمةالرياض العمراني لمدينة األفق  اتصف -

، وجاء مبنى قصر سوى قليل من القصور ومنارات المساجد والمباني الحصينة ، وال يظهر مرتفعاً الدورين
 .تأمين الخصوصية للمسكن المجاوروأتاح ذلك الحكم محترمًا ذلك االرتفاع 

 

                                                           
1
 Geoffrey King: The Traditional Architecture of Saudi Arabia, I.B.Tauris & Co Ltd, 31 Dec 1998, 257p. 

2
 Steele ,James- Badran , Rasem: The Architecture of Rasem Badran: Narratives on People and Place, 

Thames    & Hudson July 25, 2005, 256 p. 
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 مواد البناء: -جـ

 .الطين واللبنالذي استخدم فيه مواد البناء المحلية من  للجوار محاكيهمواد البناء المستخدمة واأللوان  -
 فقدم ،أفكاره وبين بينها بكل تناسق معها وتعاملمنسجمة مع البيئة المحلية  بناء مواد استخدم في المبنى -

 جديدة عمارة عنها ونتج فكره لخدمة الحديثة، سخرها والتكنولوجيا التقليدية العمارة بين ما للتفاعل رائعة نماذج
 1.الشكل في كما مميزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بجامعة المعمارية الهندسة في ، ماجستيرمعاصر التصميم نحو تصميم عملية في اإلسالمي التشريع أثرالمحسن:  عبد علي ، فجرالخالدي 1

 .111ص ، 2118،السعودية ،الرياض ، الملك فيصل
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 : ، لبنانبيروتمدينة ه البصري، يالتعامل مع مشاكل التشو  3-2-2-2

، وتنافست الدول في إيجاد الطرق لتشجيع البلديات التلوث البصريتناولت معظم قوانين البيئة في العالم مسألة 
ت للبيوت األجمل، بينما آمدنهم، وم نحت التسهيالت والقروض والمكاف المناسبة لتجميلوالسكان إليجاد الطرق 

 1التي احتوت تعديات مفرطة.فرضت العقوبات على األبنية 

 :المدينةتوجهات التعامل مع  -
منذ فترة طويلة أن  مدينةالت بلدية أدرك، فقد جات مشاكل التشويه البصريمعال في حققت مدينة بيروت نجاحاً  

، باإلضافة إلى ما يقدمه من راحة نفسية االقتصاديبالمظهر العام ما هو إال طريقة لتحسين الوضع  االهتمام
على إبراز أهمية  وننافستي أصبح سكان المدينةو ، للعمل مختلفةوضع آليات  فتمورقي للمنطقة والعائالت واألفراد، 

، الكستناء في طرقاتها وازرع ومنهم منتميزوا بالورود المزروعة على شرفات البيوت والشوارع، من  فمنهم، مدينتهم
 2.جمع بين كل هذه الميزات موالنصب بين أحيائها، والكثير منهالتماثيل  واوزع آخرونو 

 

 

 

 

 

 

 2البصري في مركز مدينة بيروتالتعامل مع مشاكل التشويه ( 45-3شكل )
 
 :التعامل مع المشاكل  -

على الواجهات، اضافة لدراسة  إزالة المخالفات واالشغاالت المشوهة المحدثةفي  فعاالً كان دور البلديات 
، كما أنها اهتمت بدراسة عناصر الفرش العمراني واألرصفة ومحاور المشاة لوحات اإلعالن واالنارة الالزمة

   2لها دور كبير في اظهار جمالية المدينة بأحسن صورة. التي كان
                                                           

1
 .2111،/11العدد /  مجلة المدينة العربية، ،المظهر و الكيان الحضاري للمدينةو  البيئة التلوث البصري و الجمالي و أثره علىمحسن:  ،محرم 
2
 http//:www.thenewalphapet.com 

http://www.thenewalphapet.com/


   - 111 - 
 تجارب في التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة الفصل الثاني:             الباب الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( عناصر الفرش العمراني في مركز مدينة بيروت44-3شكل )

 

 

 

 

                                                           
1
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 :واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمةمعالجة مشاكل : الثالثالفصل  3-3

القديمة بعد أن تم استنتاج المشاكل التي تعاني منها واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب         
ثم قمنا بتصنيفها في الفصل األول، وتم عرض ايجابيات تجارب مختلفة للتعامل مع واجهات المباني الحديثة 

لحل المشاكل التي سبق  المطلة على المدن القديمة في الفصل الثاني، يمكن االستفادة من ايجابيات التجارب
القديمة في المركز التاريخي إلى العمارة الحديثة في  ، وصواًل لتحقيق االنتقال التدريجي من العمارةاستعراضها

المحيط المجاور، ومما الشك فيه أن طرق التعامل وايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها واجهات المباني 
 الحديثة تختلف من مبنى آلخر فكل حالة لها اشكالياتها ولها حدود في التعامل.

 

 االرتفاعات والمقاييس:التعامل مع مشاكل  3-3-1

 
 في مباني عبد المنعم رياض: 3-3-1-1
وافقت لجنة حماية المدينة " :الذي جاء بما يليعلى القرار الذي اعتمد من مديرية حلب القديمة  استناداً  -

أبنية في شارع عبد  7 هدمعلى مشروع  1121 -آذار  - 21خالل اجتماعها يوم الثالثاء   القديمة بحلب
 ".مع النسيج العمراني للمنطقة عادة بنائها بما يتناسبا  رياض، وتسليمها لشركة استثمارية لتنظيمها و المنعم 

 :ضمن الخطوات التالية تشكيل واجهات مباني عبد المنعم رياض إلعادةيمكن اقتراح حل و 
 

توزع وفق االحتياجات على عدد  أن كبير من المراجعين علىالذات العدد  اخراج الفعاليات االدارية  -
 .قطاعات المدينة بحيث يراعى فيها تقديم الخدمات بشكل أفضل

 تأمين مواقف سيارات طابقية تخدم المباني بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.  -
 الطابقية العالية والتي تشكل كتلة غريبة على نسيج المدينة القديمة.  المبانيتخفيض منسوب   -
  :(77-3) المبين بالشكلعادة تشكيل واجهات المباني ضمن الحل التالي إ  -
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 عمل الباحثة -(  كروكي اقتراح اعادة تشكيل واجهات المباني الحديثة في شارع عبد المنعم رياض77-3شكل )

 

 

 

 الباحثةعمل  -(  اقتراح اعادة تشكيل واجهات المباني الحديثة في شارع عبد المنعم رياض77-3شكل )

 

 

 :فكرة تشكيل الواجهات

أقواس واجهات المباني التقليدية المطلة عليها، من  استخدام عناصر تشكيلاعتمد تشكيل واجهات هذه المباني على 
المستخدمة في  مواد البناء(، أما عن اليبزيغكما الحظنا في قصر الحكم بالرياض وجامعة ) وأكشاك وأشكال الفتحات

الواجهات فيمكن استخدام مواد حديثة بشرط أن تنسجم مع مواد بناء المباني في المدينة القديمة  )كما الحظنا سابقًا 
في الكنيسة التذكارية في برلين(، واالبتعاد عن الحداثة )كما الحظنا في مبنى الشيراتون( محققين بذلك االنتقال 

 .(78،71،72،71-3انظر الشكل) ي المدينة القديمة.التدريجي وصواًل إلى العمارة ف
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 عمل الباحثة - هااعادة تشكيلأجزاء الواجهة المقترح (  77-3شكل )
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 عمل الباحثة -شارع عبد المنعم رياضلحل المقترح لواجهات لمباني اجزء من ( 78-3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 عمل الباحثة -شارع عبد المنعم رياضلحل المقترح لمباني واجهات اتشكيل عناصر (  71-3شكل )
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 8818 الباحثة -في شارع الخندقواجهات التشكيل عناصر (  78-3شكل )
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 عمل الباحثة -شارع عبد المنعم رياضمباني لحل المقترح لواجهات ا( 73-3شكل )
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 :الشيراتونمبنى في  3-3-1-8

التعامل في لصعوبة فتكمن اخاصة،  ملكيته الستثماراتوتعود  اً لكون المبنى قائمنظرًا  لمبنى الشيراتونبالنسبة  -
تخفيض طوابق من المبنى، لكن يمكن  هدم المبنى أو فال يمكن اقتراحوالمقياس الضخم بالنسبة لالرتفاع  همع

المطلة لتقليدي ن التأثير على النسيج ادو ستيعاب االرتفاع القائم المحاولًة  تفريغ المحيط حول المبنىالعمل على 
وملئ المساحات الفارغة بالمناطق الخضراء لتشكل رئة تطل عليها واجهات المبنى وتخفف عبء الضغط  عليه،

في  الطابقي المرآبالمكشوفة وتفعيلها بشكل أكبر في  تاالغاء مواقف السيار ، و على النسيج التقليدي المطلة عليه
ويمكن اقتراح ذلك بشكل تطبيقي على محيط المبنى تعاضة عنها بمساحات خضراء مدروسة، المبنى واالس

 :(71،71-3انظر الشكل) باالقتراح التالي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عمل الباحثة - محيط الشيراتونلتفريغ لحل المقترح ا( 78-3شكل )
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 عمل الباحثة - محيط الشيراتونلتفريغ لحل المقترح ا( 78-3شكل )
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وتعدد الطوابق فتكمن الصعوبة في التعامل معه بالنسبة لالرتفاع  في شارع المتنبي الطابقيةوبالنسبة للمباني  -

من ارتفاع األروقة في الطابق األرضي  ها، ويمكن االستفادةتخفيض طوابق من هدم المباني أو فال يمكن اقتراح
مستودعات للمحال التجارية المطلة على الشارع ويمكن معالجة الفتحات بتشكيالت خشبية بسقائف تشكل 

 (.71-3)وزجاجية تؤمن االنارة الطبيعية والتهوية الالزمة لها، انظر الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -اقتراحات معالجات األروقة في شارع المتنبي ( 78-3شكل )

 
 التعامل مع مشاكل التشكيل المعماري للواجهات:   3-3-8

تلك  باستخدامكما ذكرنا سابقًا هناك مشاكل عديدة في عناصر التشكيل المعماري للواجهات التقليدية تتمثل  -
ة بفعاليات يصعب نظرًا لكونها مباني قائمة وموظفالعناصر في الواجهات، لكن لعل التعامل معها سيبقى محدودًا 

توضعها وأهميتها في الواجهة، فال يمكن مثال الغاء تعدد كيفية العناصر و  نوعحسب معها التعامل  يبقى وتغييرها 
 .الفتحات في احدى تلك المباني الحديثة كمبنى الشيراتون أو غرفة الصناعة
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 ضافةكإللبشرة الزجاجية الحديثة،  تخفف من االنتشار الكبيرمعالجات للفتحات بتشكيالت لكن يمكن اضافة   -

 .(77-3انظر الشكل) ال يؤثر على الوظيفة وتحترم هوية المدينة القديمة.أكشاك وتشكيالت خشبية تدرس بشكل 
مستخدمين  ليظهر مطاًل على شارع الخندق وفق التشكيل التاليفندق الشيراتون  ذلك على واجهات وبتطبيق -

 :كما هو مبين بالحل التالي التي ظهرت في الواجهات التقليدية المطلة عليها تشكيلالعناصر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -وتطبيق ذلك على واجهات مبنى الشيراتون ( تشكيالت خشبية يمكن اضافتها على الواجهات77-3شكل )
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عناصر فيجب أن يراعى في دراسة واجهاتها اختيار لمباني الحديثة في مراحل التصميم بالنسبة لتشكيل واجهات ا  -

فيعتمد  لتحقيق االنتقال التدريجي من المركز القديم الى الحديث. تشكيل ومواد بناء تحترم هوية المدينة القديمة
على استخدام المفردات التشكيلية كعناصر أساسية والمبادئ واألسس التصميمية ليحولها إلى كتل وفضاءات 

إن المصمم يبقى أسيرًا التجاه هام في تشكيله للواجهات  )كما الحظنا في التجارب السابقة(. بنظام معين
هذا الصراع ال يشكل  مسايرة الطراز الحديث ومحاكاة العمارة التقليدية بعناصرها."المعمارية في هذه الحالة، هو 

ج المعماري في تغير مستمر، وبإمكان نقطة خلل في التفكير المعماري أو سير العملية التصميمية حيث إن النتا
عن طريق اختيار عناصر مستنبطة من  ،التشكيلفي عملية  المرونةالمصمم تجاوز هذا الصراع بإدخال مبدأ 

عادة   . صياغتهاالتراث المعماري وا 
من أجله فواجهات  ئحتى يحقق بكفاءة الدور الذي أنش يتطلب التشكيل المعماري الناجح توافر عدة عناصرو 

 ن التشكيل المعماري الناجح هوإو بالتالي ف المباني ما هي إال أغلفة لفراغات تخدم األنشطة اإلنسانية المختلفة
التعبير  -االقتصادية –االجتماعية –البيئية –الجمالية –اإلنشائية –الذي يحقق التوافق مع المتطلبات ) الوظيفية

 1.( عن الهوية
 
 
 
 
 
 

 الباحثة -يمكن اضافتها على الواجهات عناصر تشكيل( 77-3شكل )

 التعامل مع مشاكل البناء والتنفيذ: 3-3-3

أثر كبير على كان لدخول استعمال مواد البناء الحديثة وتقنياتها المتعددة في مجال البناء واإلكساء والتنفيذ       
طبيعة دراسة واجهات المباني و  الشكل الخارجيطبيعة المباني وتجلى هذا التأثير بشكل واضح في نمط وشكل و 

 الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة، وللحد من هذه المشاكل صنفت حسب الحالة للتعامل معها كما يلي:
 

                                                           
1
 .\18\ص \13\مجلة المدينة العربية، العدد ،المظهر و الكيان الحضاري للمدينةو  البيئة البصري و الجمالي و أثره علىالتلوث ، محرم: محسن  
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 : الالزمة التنفيذ وأعمال مواد البناء المستخدمةالتعامل مع  3-3-3-1

المظالت ) الواجهات التي أعطت طابعًا حديثا للواجهةالقيام باستبدال ما يمكن من مواد حديثة مستخدمة في تشكيل  -
لمستخدمة لتتالءم مع مواد البناء التقليدية اكوبوند...( أو معالجة المواد الحديثة ، ألواح األلالزجاجية، أعمدة الكروم

 )تعتيق الحجر(.
المتنبي )طلعة السبع العمل على جلي وتنظيف الواجهات المتسخة وتحديدًا أعمدة األروقة المطلة على شارع   -

 بحرات(.

القيام بإعادة تشكيل أحجار المزررات في مبنى مديرية الثقافة بفك القطع الحجرية واستبدالها بقطع حجرية متجانسة  -
 مع التشكيالت حولها.

في مبنى مديرية الثقافة بالقيام بفك الكشك الخشبي ووضعه في مكانه فوق  الخشبيمشكلة الكشك معالجة   -
كما هو مبين  ومعالجة فرق المنسوب من الداخل عن طريق التحكم بفرش الفراغ بطريقة مدروسة نالدعامتي
 . (78-3)بالشكل

واستبدال الدرابيات في المباني المطلة على شارع المتنبي كساء لمحالت الطابق األرضي االأعمال القيام ب -
 .بيات خشبيةالموجودة بدرا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل الباحثة -مشكلة الكشك الخشبي في مبنى مديرية الثقافة( معالجة 77-3شكل)
 

 

ونقل جميع مواقف  من طرف شارع الخندق، مديرية الثقافةللواجهة الشمالية في مبنى  االكساءالقيام بأعمال   -
اطب ومساحات خضراء وفعاليات صالسيارات للطوابق السفلى من المبنى وتنظيم الساحة المطلة عليها وتفعيلها بم

 في الهواء الطلق تخدم المبنى الثقافي.  

 لجميع الواجهات، بكامل تفاصيلها وعناصرها التشكيلية. الصيانة الدوريةاالهتمام بأعمال   -
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 وتفاصيل في مرحلة الدراسةاعتماده من مخططات وواجهات  ما تمو  تنفيذال أعمالقبة ار وم متابعة سير العمل  -

 والمطابقة معها.

في مجال البناء التقليدي واالستفادة من خبراتهم في طرق إعداد وتحضير مواد البناء  تأهيل الفنيين والعاملين  -
التقليدية وتعريفهم بأساليب البناء الحديثة مع األخذ بعين االعتبار كيفية الربط بين هذه الكفاءات والخبرات وأسلوب 

 العمارة الحديثة.

 :يلي فيراعى ما لمواد البناء المستخدمة قبل البدء بعمليات التنفيذبالنسبة   -

ن كانت مواد حديثة البيئة المحلية فياألخذ بعين االعتبار اختيار مواد البناء المناسبة لمواد البناء التقليدية  - ، وا 
   يتطلب األمر معالجتها لتنسجم مع مواد البناء التقليدية.  

يلزم استخدام مواد وتقنيات العزل في مراحل تنفيذ هذه المباني حتى توفر العزل الحراري المناسب وتحفظ درجة   -
 حرارة المبنى بالتالي ال ترتفع حرارة المباني واستهالك الطاقة يكون أقل.   

 
 التعامل مع مشاكل التشويهات البصرية: 3-3-8

 األجزاء المتهدمة من المدينة القديمة:التعامل مع مشاكل إهمال بعض  3-3-8-1

لواجهات تلك  من مصادر التشويه البصري اً جديد اً إن ابقاء هذه المناطق على ماهي عليه قد يعرضها لتكون مصدر 
القيام  يجبلذلك ، ، فقد يتم إدخال بعض المباني التي ال تنسجم واجهاتها مع واجهات المباني التقليديةالمناطق

 .حتى ال تتحول إلى بؤر تشويه .في المدينة القديمة يلزم وفق معايير وأصول الترميم بأعمال ترميم ما
 مشاكل المرور وحركة السيارات:التعامل مع  3-3-8-8

 السيارات: انتظار بالنسبة ألماكن

يجب أن يكون أسلوب  عملية التخديم ما تؤديه من دور مهم فيو  وظيفتها،فضاًل عن المكونات و  ن هذه التراكيبإ -
  في التصميم والتوضع. لى أسس صحيحةإالشارع مستندًا في  وتنظيمها استعمالها

 للمنطقة. المرور المخترقة حركة لتحجيم وذلك الطرق المحيطة أسفل األرض تحت السيارات النتظار مناطق توفير -

الطرق  من قريبة تكون أن ويفضل األدوار، متعددة أو كراجات ساحات هيئة على سواء السيارات انتظار أماكن توفير -
 .األرض سطح وتحت الرئيسية

 .الخاصة ذوى االحتياجات سيارات النتظار خاصة أماكن ضرورة تخصيص -
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 التعامل مع مشاكل الطفيليات على الواجهات: 3-3-8-3

)كما شاهدنا في  يجب العمل على ازالة جميع الطفيليات على الواجهات التي تسبب تشويهًا بصريًا في المنظر العام
 يلي: باتباع ماتجربة بيروت( 

واالستعاضة عنها وغرفة الصناعة القيام بإزالة األقفاص المعدنية في الفتحات التي ظهرت في مبنى مديرية الثقافة   -
 بأنظمة األمان االلكترونية.   

 الطفيلية على الواجهات لما تشكله من خطر انشائي على جدار الواجهة. ظهور النباتات واألشنيات معالجة  -
 :مفردات تنسيق المدينةمشاكل في  التعامل مع 3-3-8-8

)كما شاهدنا  للمدينة بعيدًا عن مظاهر التشويه اً عام ي يحويه ليعطينا تشكيالً ذإن التكامل هام بين المبنى والمحيط ال
 -االنارة أعمدة  )فالمبنى ال يمكن أن ينفصل عن المحيط الذي يحوي مفردات عديدة منها في تجربة بيروت(، 

المقاعد  – للساحاتالعناصر التشكيلية المجملة  –إشارات المرور والعالمات اإلرشادية  –صناديق جمع القمامة 
 .األشجار والمناطق الخضراء( –والمظالت 

من المكونات  دتع إذعن أهمية بصرية مؤثرة فضاًل عن أهميتها الوظيفية،  مفردات تنسيق المدينةر كل تعب   -
فهي  مدينةال واجهاتفي عملية تنظيم  تلعب المكونات التشكيلية دوراً و  شوارعها.و  المدينة لواجهاتالمهمة و  األساسية

بأحجامها وأحواض  وافيرنالو  األكشاك بعناصر المفرداتتعمل مع األبنية المحيطة على توحيد المكان، وتتمثل هذه 
محددات قياسية ثابتة و  هناك مواصفات دال توجمن الجدير بالذكر أنه و  لشارع.لاألثاث الثابت التبليطات و الزهور، و 

 .خصائصهو  ذ تختلف تبعًا لموقع الشارعإألثاث الشارع 

 :عدة حاالت ىالدراسة إليمكن تقسيم و 

 النباتات:و  األشجاردراسة أحواض  - أ
عجاب احد الظواهر المرئية للطبيعة تستحوذ على أك مشهد المدينةفي تنظيم  كبيراً  والنباتات دوراً  األشجارتلعب 

متى ما نظمت عناصره بشكل مالئم في  قيماً عماًل  المحيطة بالواجهاتالخارجية الفراغات تصميم د يعكما  .نساناال
يؤخذ و  كما ،حداثيات بدقة على الموقعاالو  الخطوطتحديد  وعند التصميم يجب مراعاة. تكوين جمالي يسر النظر

انظر  ،المصاطب الخارجيةو  المماشي،و  األسوارو خصائص العناصر المعمارية المستعملة مثل الجدران  االعتبار بعين
 : يأتي في ما والنباتات األشجارة ن أهميتكمو  .(81-3الشكل)
 الموقع.و  الربط البصري بين المبانيربط المباني بصريًا وسد الفضاءات بينها فضاًل عن   -2
 تحديد معالم الفضاءات والشوارع. -1
 الرؤيا. تحديدتحقيق الخصوصية من خالل عملها في  -3
 الحماية من الرياح واألتربة وحرارة الشمس. -1
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 المشاهد المهمة. باتجاهتأكيد المحاور الحركية والبصرية  -1
 ع المباني.خلق تباين في الشكل واللون والملمس م -1
 تحقيق التكامل البصري مع الكتل المجاورة. -7
 مدار العام.  تغير ألوانها على فضاًل عنق التنوع البصري عن طريق الظالل المتغيرة والمتحركة يتحق -7

 الباحثة - األشجار والنباتاتدراسة أحواض ( 78-3شكل)

 :نارةدراسة ال  - ب

 تصنيفها الى نوعين هما: يمكن

  .المرورية اإلشاراتو  الساحاتو  العامة: كاألعمدة الثابتة للشوارعنارة اإل -

 التجارية. المحالتو  )للتأكيد على المبنى( المباني كإضاءةنارة الخاصة: اإل -

فعالية و  يقلل من أهمية المشهد نارة في شوارع المدينةة اإلن أسلوب التوزيع السيء ألعمدألى إشارة هنا و تجدر اال
حسب االستخدام نارة سبة ألعمدة اإل، وكذلك يجب االنتباه إلى المقياس المناسب بالنالشكل كما في هعمالستا

  .(82-3)كما هو موضح بالشكل فيه والمكان الموجود

 

 

 

 

 

 

 1التدرج في وحدا االضاءة حسب االستخدام والمكان الموجود فيه( 71-3شكل)

 :ويراعى في اختيار عناصر النارة ما يلي

                                                           
 ، الوطنية النجاح بجامعة المعمارية الهندسة في ، ماجستيرأسس التصميم والتشكيل العمراني، عصمت: ماستروق -البدوان -، جهادعيسى 2

 .72ص ،1111،فلسطين نابلس،



   - 217 - 
 واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمةمعالجة مشاكل  الفصل الثالث:               الباب الثالث 

 
 .غير مبهرة للعين اإلنارةن تكون شدة أمع مراعاة إلبرازه، الغرض الذي يهدف المصمم  مع اإلنارةن تتناسب قوة أ -

على النباتات واألزهار ذات  نارةتوجيه اإل يفضللذا جمااًل، كثر أزهار تحت االضواء الصناعية تبدو لوان واألاأل -
 .(81-3انظر الشكل) .كبرأيها قيمة جمالية إلتضيف  إضاءتهان أة التي يرى المصمم المناظر الجذاب

 1771ن تبعد عن حافة الرصيف حوالي أة يجب رصفشارات المرور الضوئية على األإاو  اإلنارةعمدة أعند وضع  -
تعتمد فعمدة المسافة بين األ كما ذكرنا سابقًا، أما .المشاةن وضعها في وسط الرصيف يعمل على عرقلة متر أل

 2.على عرض الشارع

   

 

 

 

 الباحثة -اقتراحات وحدات الضاءة المستخدمة في األرضيات( 78-3شكل)

 أماكن الجلوس:و  المقاعددراسة  - ت

يتوجب أن تمتلك و  ة،تعمليتأثر شكلها بطبيعة المواد المسو  ،لمكونات المهمة داخل فضاء الشارعتمثل واحدة من ا
مواصفات قياسية متعلقة بأبعاد جسم األنسان، كذلك أن يكون موقعها في أماكن بعيدة عن المرور بحيث تمكن الناس 

 .منشآت التظليل لحماية الجالسينبيفضل أن تكون مظللة و  مراقبة الفعاليات المختلفةوالراحة و  االستمتاعمن 

 :دراسة الشواخص - ث

 الشاخص باسمتعطي احيانًا شخصية للمكان ) قد تعرف المنطقة أحيانًا و  الساحاتلشوارع و من المكونات المهمة في ا
 .(83-3انظر الشكل) وغيرها من المكونات. الساعاتأو بالعكس(، كالبوابات والنصب و 

 

 

 

 

  الباحثة -اقتراحات دراسة الساحات والدوارات في المنطقة( 73-3شكل)

                                                           
1
 ، الوطنية النجاح بجامعة المعمارية الهندسة في ماجستير، أسس التصميم والتشكيل العمراني، عصمت: ماستروق -البدوان -، جهادعيسى 

 .73ص ،1111،فلسطين نابلس،
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 دراسة وضع صناديق القمامة: - ج

 حركة تعوق ال أماكن في تكون أن ويجب رض في مناطق مختلفةتحت األ القمامةلجمع  صناديقتركيب  العمل على

وتوماتيكي أطريق رفعها بشكل  عن .(81-3انظر الشكل)  1بنظام "جاك"تكون آلية عملها  تفريغها، يسهل بحيث المشاة
وفير حاويات تعمل بقوة عالية من خالل ت بتقنياتتمتع هذا النظام ي ،وتفريغ النفايات داخل سيارات نقل المخلفات

ليتم  الصندوقوتوماتيكية كاملة فضال عن جهاز استقبال يرسل اشارة عند قرب امتالء ألية تحكم آالضاغطة و 
خالل  ن يكون وقت جمع المخلفات في بداية النهار ألنه الوقت المناسب خصوصاً أيفضل و  ،استبدالها بحاوية فارغة

تجميع النفايات والتخلص من الروائح الصادرة عن حاويات النفايات  بسهولة سيساهم هذا النظام دوام الرسمي،فترة ال
تنفيذ  يلزمقبل البدء بتشغيل هذا النظام لشوارع، و وتقليل عدد رحالت نقلها وبالتالي تقليل حركة سيارات النفايات على ا

حملة لتوعية سكان المناطق التي سيتم تزويدها بهذا النظام لتعريفهم وتثقيفهم بطرق استخدام هذا النظام وطرق 
 .التعامل مع النفايات

 

 

 

 

 8.رضتحت األ  القمامةلجمع  ( نظام جاك78-3شكل)

 االرشادية والالفتات: العالماتدراسة  - ح

 أواًل: العالمات االرشادية:

 هذهتصنف و  ،يصال المعلومات لمستعملي الشارعاالتي توضع في أماكن محددة بغية  اإلشاراتتتمثل بالرموز أو 
 ي:أتي العالمات الى ما

                                                           
1
http://tr1049457856.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM

_WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html  
2http://tr104637846.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM_

WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html 

http://tr1049457856.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM_WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html
http://tr1049457856.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM_WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html
http://tr104637846.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM_WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html
http://tr104637846.fm.alibaba.com/product/1684451450/2200_LT_UNDERGROUND_WASTE_CONTAINER_SYSTEM_WITH_JACK_OR_REMOTE_CONTROL_PANEL.html
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ها ءأسماو  هي العالمات التي تحمل معلومات تعرف نوع الفعالية أو الوظيفة المعينة فة:المعر  العالمات الدالة و  -

 .... وغيرها(.ثقافي، فندق )بناية خاصة، محل تجاري، مثل
)األسهم( لتوجيه مستعملي الطريق الى مواقع  اإلرشادعالمات  استعمالتعتمد على  :االتجاهيةالعالمات  -

 .والمباني األثرية الخدماتو  الفعاليات
 أنواعها. باختالفمكان حصول الفعاليات و  تحتوي على معلومات تتعلق بزمان :العالمات التوجيهية -

 : يأتيبصورة عامة يستوجب ان تتصف عالمات الداللة بما 

 مكان.الرموز بدل الحروف قدر اال استعمالو  بساطة التعبير -

 بما في ذلك أسلوب التثبيت. قياس محددو  أن يكون لها أشكال موحدة -

 أن تتناسب أبعادها مع وظيفتها أو أهمية المعلومات فيها. -

 مضاءة لياًل.و  أن تكون مرئية نهاراً  -

رباكًا االمختلفة في شوارع المدينة تسبب التعريف للفعاليات غير المنضبط لعالمات الداللة و  االستعمالأن كما و 
 2للمتلقي فضاًل عن تشويه البيئة العمرانية للشارع.

 األنشطة عن اإلعالمية الالفتات -التجارية اإلعالنات :والالفتات اإلعالنات وتشمل ثانيًا: االعالنات والالفتات:

 .والعقارات والمكاتب اإلدارية بالوحدات المهنية الالفتات -االحتفالية أو والمؤقتة، والمتغيرة، الدائمة واألحداث

 والالفتات: لإلعالنات العامة االشتراطات
 التي المعايير وتحديد المبادئ تمثيل بها يمكن التي الركيزة باعتبارها األسس وضع إلى والقواعد االشتراطات هذه تهدف

 البصرية بالصورة االرتقاء إلى يؤدى بما وأشكالها وأنماطها صورها بكافة والالفتات العالنات تنظيم بدورها تضمن

 :وهي حدوثها وتجنب والعشوائيات التعديات من عليها والمحافظة ،ةلواجهات المدين والجمالية

 اإلعالنات بإزالة المعلن ويلتزم واألخالق، القيم مع يتسق ال ما كل ومنع السليم والذوق العامة اآلداب مراعاة ضرورة -

 .رفعه أو اإلعالن تركيب على تترتب خاصة أو عامة ممتلكات أي إتالف قيمة ويتحمل المخالفة

  والمنشآت. المباني عن الشمس أو الهواء أو الرؤية تحجب التي اإلعالنات إقامة يحظر -

 .المرورية لالفتات األولوية وتكون والخاص، العام النقل ووسائل المرور حركة يعوق بأسلوب اإلعالنات إقامة يحظر -

 للخطر. يعرضهم أو المشاة حركة يعوق بأسلوب اإلعالنات إقامة يحظر -

 والمباني العبادة دور اإلعالنات على وضع يمنع كما  األثرية، أو التاريخية المباني على اإلعالنات إقامة يحظر -

 .الحكومية

 الخلفية. أو الجانبية أو الرئيسية الواجهات على أو القائمة العقارات أعلى أو فوق أنواعها بكافة اإلعالنات وضع يحظر -

                                                           
1
 ، الوطنية النجاح بجامعة المعمارية الهندسة في ، ماجستيرأسس التصميم والتشكيل العمراني، عصمت: ماستروق -البدوان -، جهادعيسى 

 .77ص ،1111،فلسطين نابلس،
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 مباشرة يجوز وال العامة، للمصلحة وقت أي في رفعها يمكن مؤقتة اشغاالت أنواعها باختالف اإلعالنات تعتبر -

  .والمعتمدة المنظمة والمعايير بها المعمول للقوانين وطبقاً  المحلية باإلدارة المختصة الجهات من إال بترخيص اإلعالن

 

 الباحثة. -للتعريف بحلب القديمة وأهم المباني األثرية المستخدمةالالفتات اقتراح  (78-3شكل)

 المرورية:الالفتات : ثالثاً 

العناصر  لجميع الحماية وتوفير المرور في التحكم عملية في شيوعاً  واألكثر ةمالمه الوسائل من المرورية الالفتات تعتبر
تكون  لذا المناسبين، والمكان الوقت يف الطرق مستخدمي تهم التي المعلومات كافة توفير طريق عن الحركة بهذه المرتبطة

 وكتاباتها وضوحها ومدى وألوانها وأبعادها المرورية الالفتات أشكال خصائص توحيد يجب .المرورية لالفتات األولوية دوماً 

 عن وتميزها المرورية لالفتات فعال وموحد نظام لتحقيق ضروري الخصائص هذه توحيد ونهارًا، ويعتبر ليالً  ورؤيتها

  .أنماطها باختالف والالفتات األخرى اإلعالنات

 :والسياحية األثرية للمواقع الرشادية وحاتالل: رابعاً 

 مدينة حلب. في األثرية بالمناطق والمتخصصة والجهات المعنية والسياحة الثقافة وزارتي بمعرفة المناطق هذه تحدد -

 .االنجليزية واللغة العربية باللغة اإلعالمية الرسالة اللوحات تتضمن -

 وأهميته بالموقع للتعريف اإلعالمية الوسائل من ومستوياتها اأنماطه اختالف على المواقع لتلك االرشادية اللوحات تعتبر -
 .المناسب الدقيقة والتوجيه المعلومة المواقع أو للمناطق والسواح  للزائرين وتقدم

 .والحضارية الثقافية وظروفه ورسالته موقع كل طبيعة مع اللوحات تتالءم أن يجب -

 على التأثير دون الزائرين لجذب المحددة بالكيفية الكتابة وأنماط ومواقعها وأبعادها اللوحات وشكل حجم يكون أن يجب -

 2.للموقع الحضارية والقيمة البصرية الصورة

                                                           
1
 ، الوطنية النجاح بجامعة المعمارية الهندسة في ، ماجستيرأسس التصميم والتشكيل العمراني، عصمت: ماستروق -البدوان -، جهادعيسى 

 .81ص ،1111،فلسطين نابلس،
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 واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمةمعالجة مشاكل  الفصل الثالث:               الباب الثالث 

 

 الباحثة. -اقتراح اللوحات االرشادية للتعريف بحلب القديمة وأهم المباني األثرية (78-3شكل)

 

 الثالثالباب  خالصة
 

 

   بين هذه المباني  العالقة أثرت علىعديدة  مشاكلتعاني واجهات المباني الحديثة في منطقة باب الفرج من
 . شكلت عبئًا على تلك المناطق الهامةهويتها و  تحترملم بالتالي والمدينة القديمة 

  االنتقال أمر هام وضروري لتحقيق وتطبيقها  مع مشاكل واجهات المباني الحديثة حلول للتعامل وضعإن
 . بالتالي تحقيق هدف البحثالتدريجي لعمارة المدينة القديمة 

 

  التعامل  يختلففإال بعد دراستها باقي المناطق المطلة على المدينة القديمة الحلول المقترحة على تعميم ال يمكن
فبالنسبة لمناطق المقابر ممكن تحويلها لمناطق خضراء ، وما تطل عليهفيها  والمباني نوع المنطقةحسب معها 

هناك فرصة فكغرب السور الغربي مثاًل تشكل رئة وحماية للمدينة القديمة، أما بالنسبة للمناطق القابلة للتفريغ 
 تحقق االنتقال التدريجي لعمارة المدينة القديمة وتحترم واجهاتمباني بواقتراح  لتنظيمها لوضع برنامج تخطيطي

 هويتها. 
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 النتائج والتوصيات
كل التي المشا نيفام بتصوعالقتها بالمدينة القديمة والقي بعد االنتهاء من دراسة تشكيل واجهات المباني الحديثة

ل صول لمجموعة من النتائج التي تشكالواجهات، تم الو تعاني منها تلك الواجهات، واقتراح الحلول للتعامل مع تلك 
 ت يمكن تطبيقها لتحقيق هدف البحث.بدايات لتوصيا

 - النتائج -
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  :على المستوى العمراني 

 تعبرمطلًة على واجهات مدينة حلب القديمة التي  موقعها الهامإن أهمية دراسة واجهات المباني الحديثة تأتي من  .2
 .المدينة القديمةهوية عن 

 لموقعتبعًا  )التعامل معها( القديمةواجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب  تشكيلتختلف عمليات إعادة  .1
 عليها. والواجهة التي تطلهذه المباني بالنسبة لمدينة حلب القديمة 

لى عمارة مستوردة تجاهلت العديد من إ وصوالً  الستمرارية النسيج التقليدي انقطاعا  شكلت واجهات المباني الحديثة  .3
مدينة حلب القديمة، فنتج عن ذلك مشاكل كثيرة أثرت على العالقة  الخصائص البيئية العمرانية والمعمارية التي تتميز بها

 بين مباني المدينة القديمة والمباني الحديثة المطلة عليها.

 على المستوى العمراني 

  المعماريعلى المستوى 

 البيئيالمستوى على 

 االجتماعيعلى المستوى 

 االقتصاديعلى المستوى 

 االداري والقانوني المستوىعلى 
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من  دتع إذ فضاًل عن أهميتها الوظيفيةمدينة، ال واجهاتفي عملية تنظيم هام  دورذات  مفردات تنسيق الموقعتعتبر  .4
 .المدينة وشوارعها لواجهاتالمكونات األساسية والمهمة 

وطرق المشاة ومواقف دراسات متكاملة لممرات تعاني المناطق المطلة على المدينة القديمة من ضعف وجود  .5
، لما لها دور هام في تشكيل الصورة العامة لواجهات تلك المناطق فشكل ذلك عبئًا على المدينة القديمة، )من السيارات

 مواقف سيارات(.خالل استخدام حارات النسيج القديم ك

تعتبر المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة امتدادًا عمرانيًا لمدينة حلب القديمة، ومعالجة المشاكل فيها له دور  .6
 للمدينة القديمة وهذا يعود بشكل ايجابي على المدينة نفسها. تحسين المحيط العمرانيكبير في 

 

  :على المستوى المعماري 

بعناصر التشكيل في المباني القديمة المطلة عليها،  لم تتأثرواجهات المباني الحديثة في معظم  تشكيلالعناصر إن  .2
 بالتالي لن تعبر عن هوية المدينة القديمة المطلة عليها. 

فجاءت تلك الواجهات تخدم الوظيفة دون احترام  بوظيفة المبنىارتبطت عمليات تشكيل واجهات المباني الحديثة  .1
 )ظهور فتحات عديدة في معظم المباني مثال(.، مدينة القديمة المطلة عليهاهوية ال

عناصر تحليل استندت المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة في تشكيل واجهاتها على الفكر الغربي دون  .3
 لمدينة القديمة. لظهرت تشكيالت معمارية جديدة ال تنتمي و ، المطلة عليها القديمةالمباني واجهات  تشكيل

، نتيجة لتداخل ة على مدينة حلب القديمةالعام والصورة البصرية لواجهات المباني الحديثة المطل ليشكتتدهور ال .4
 . في انشائها مختلفةبناء على أساليب واالعتماد  المعماريةاألنماط 

مدينة القديمة، أدى ذلك المع المقياس وارتفاعات المباني في  يتوافقلم  الحديثة معظم المباني المقياس وارتفاعإن  .5
 بين المنطقتين القديمة والحديثة.  استمرارية خط السماءلتشويه 

خضعت لضوابط بناء اعتمدت  ، فتلك الواجهاتالمناطق لم تحترم هوية المدينة القديمةفي تلك واجهات المباني إن  .6
 وغيرها.  كاالرتفاعات ومواد البناء المشوهةالفكر الغربي في بنيتها األساسية، 
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في واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة بسبب ما تعانيه مباني هذه  الهوية البصريةفقدت   .7
 ...إلخ(. أجهزة تكييف -اعالنات -المناطق من أشكال التشويه البصري بمختلف حاالتها )الصقات

كبيرًا بين عمارة هذه المناطق لخلق واجهات حديثة شكلت انقطاعا  وتقنيات االنشاء الحديثةمواد البناء أدى استخدام  .8
 المطلة عليها.وعمارة المدينة القديمة 

 

  :على المستوى البيئي 

زاد من مشاكل التلوث والضجيج في تلك  للمباني الحديثة ذات الفعاليات المختلفة استقطاب حركة السيارات إن .2
 الواجهات.التي أثرت سلبًا على ت المرورية(، المناطق )بالنسبة ألدخنة عوادم السيارات وأزمة االختناقا

 مدينة حلب القديمة بسبب زيادة نسبة البناءبين المباني الحديثة المطلة على المساحات الخضراء سبة انخفضت ن .1
 ت لخدمة السيارات.وتوظيف الفراغات كمساحا

عقبة كبيرة أمام النسيج التقليدي، فُحرمت هذه المباني من عملية  االرتفاعات الكبيرة المقاييس الضخمة شكلت .3
 من ناحية بيئية. التهوية والتشميس

 

  :على المستوى االجتماعي 

كبيرة كان له أثر سلبي كبير  وبارتفاعاتبشكل مباشر على مدينة حلب القديمة  مطلة  توضع المباني الحديثة إن  .2
 فتعددت الطوابق وتعددت الفتحات، كان بذلك انتهاكًا لخصوصية المدينة القديمة. مبدأ الخصوصية،على 

لساكنيها نظرًا لالنفتاح  ال تحقق المتطلبات المعيشيةإن المباني السكنية الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة  .1
والعناصر  التدخالتنحو الخارج بمساحات واسعة، األمر الذي اضطر مستخدمي هذه المباني إلى اضافة الكثير من 

 المشوهة على الواجهات.

       باألوضاع المعيشية المتدينةترتبط حاالت اشكاليات واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة   .3
 متها لمتطلبات الحياة العصرية.ءلفقر وقلة الوعي( وبعدم مال)ا

  :على المستوى االقتصادي 

رتفاع نسبة الكلفة أدى ذلك ال توفير الطاقةسبب زيادة في الطلب على في المباني الحديثة  تعدد الوظائفإن  .2
المسطحات المتعرضة لإلشعاع الشمسي االقتصادية لهذه المباني، فتعرض معظم واجهات المباني للعوامل الجوية وزيادة 

 (.سواء للتدفئة أو التبريد والعوامل المناخية القاسية، األمر الذي فرض استهالك كبير لتوفير توازن حراري مناسب )
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  :على المستوى االداري والقانوني 

توصيات حماية عليها  إن المباني الحديثة المطلة على المدينة القديمة تقع في مناطق تخضع لشروط وقواعد نصت. 2
، لكنها تعاني من اهمال شديد على الصعيد المحلي، فلم توجد قوانين وأنظمة تضبط بنائها أو التراث الثقافي والطبيعي

 تشكيل واجهاتها. 

المطلة على مدينة حلب القديمة، فلم يأت موضحًا طريقة  مناطق الحمايةلم يلحظ أكثر من تحديد  القانون المحلي .1
 التعامل مع مباني هذه المناطق سواء عمرانيًا أو معماريًا.

 

في الكثير من المناطق المطلة على مدينة حلب  بالنسبة للمساحات الفارغةقصور األنظمة والقوانين المحلية   .3
 في المبنى المراد انشاؤه.  وتشكيل الواجهاتوواضح ويوجه نوع البناء القديمة، فال يوجد قاعدة قانونية ونظام بناء محدد 

، فجميع قديمة وتأخيرها عن أعمال التأهيل والتجميلللمناطق المطلة على مدينة حلب ال تقصير الجهات الدارسة .4
 خطط تنفيذية. المشاريع المنفذة جاءت متأخرة أو كانت عبارة عن دراسات أولية دون
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 -التوصيات  -
ال بد من وضع بعض التوصيات العامة على كافة األصعدة لتحقيق االنتقال التدريجي من العمارة في مدينة حلب 

 القديمة إلى العمارة الحديثة المطلة عليها كما يلي:

 

 
 
 
 
 
 

 

 :على الصعيد العمراني 

عادة دراستها في المناطق المطلة على ا و الممكن تفريغهاالمساحات الفارغة االستفادة من ضرورة  .2 لمدينة القديمة وا 
 تهم المدينة القديمة والمدينة الحديثة معًا. شغاالتبا

لما لها من دور  في المناطق المطلة على المدينة القديمة،نسبة العناصر الخضراء  العمل على زيادة االهتمام برفع .1
 اني والفصل بين المباني المختلفة.، اضافة لدورها في تنظيم محيط المبفي خلق جو طبيعي

المقترح بنائها في المناطق الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة أن تتالءم  المبانيارتفاعات ومقاييس يراعى في  .3
 ، حتى نضمن تحقيق االنتقال التدريجي من القديم إلى الحديث.يهالع المطلةمع عرض الشوارع وارتفاعات المباني 

خصيص أماكن النتظار ومواقف السيارات والتنسيق مع حركة المشاة، وت مشاكل المرورالعمل على معالجة  .4
 بشكل متوازن. ودراسة توزيعهاالسيارات، 

 رتقاءلال أنواعها بجميع والالفتات اإلعالنات تنظيمبواالهتمام  البصري، مظاهر التلوثالسعي وراء التخفيف من   .5

  واأليدي العابثة. التعديات من عليها الحفاظ ،ةلواجهات المدين والجمالية البصرية بالصورة

 العمراني  الصعيدعلى 

  المعماري الصعيدعلى 

 البيئي الصعيدعلى 

 وأصحاب المحالت التجارية والمقاولينتوصيات توجه للسكان 

االداري  على الصعيد
  والقانوني

 توصيات توجه للجهات المعنية
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فيها،  مع نسبة المفتوحمتالئمة  نسبة البناءالمطلة على المدينة القديمة يلزم أن تكون  المنطقة الحديثة دراسةعند  .6
بحيث تؤمن مساحات تخديمية لحركة المشاة والسيارات، وتوفر مساحات للمناطق الخضراء، ومساحات للتفاعل 

 االجتماعي والفراغات التعايشية. 

 :على الصعيد المعماري 

 ، التي تعنى بمحاكاة عناصر التشكيل المعمارية التقليديةالمحددات التشكيلية والتصميميةيجب اعتماد مجموعة من   .2
قيمة تعبر عن هوية المدينة القديمة لتحقيق االنتقال التدريجي للعمارة الحديثة  من ، لما تحملهعند دراسة الواجهات

 تمد من المناطق التقليدية.والوصول إلى مباني ذات طابع معماري متالئم ومس

، بحيث تتناسب مع الفراغات المطلة عليها، وتؤمن إنارة حديثاً  في المباني المنشأة أبعاد الفتحاتشروط تحدد وضع  .1
 وتهوية مالئمة، مع مراعاة احترام خصوصية مباني المدينة القديمة المطلة عليها.

القيم التراثية والبعد عن االشغاالت التي تشكل عبئًا على المدينة  حييالمعماري الذي ي التوظيفالعمل على تشجيع  .3
ة ونشر الوعي عن طريق تعزيز الحرف التقليدية أو استعماالت وظيفية تحقق التطوير والتأهيل والتنمية االجتماعيالقديمة 
 .   الثقافي

من خالل واحياؤها ظ على هذه الثروة ضرورة االهتمام بواجهات المباني التقليدية وهوية المدينة القديمة والحفا .4
هذه العمارة في عمارتنا الحديثة وبشكل يعكس األبجديات الراقية ويحترم هوية  االستخدام المستمر لعناصر تشكيل

 .قصر الحكم بالرياض(كما شاهدنا في  )، القديمةالمدينة 

للطابع  يتكامل فيها المكونات األساسيةن أ يجبعند اقتراح مباني حديثة في أي منطقة مطلة على المدينة القديمة،  .5
الذي يتمثل في التشكيل المعماري العام والصورة البصرية، وخط السماء والطرق والممرات ومواد البناء المستخدمة  العام

واالرتفاعات والمقاييس، كونها باجتماعها تشكل ما يسمى بالطابع العام، الذي يجب أن يتقارب مع طابع مدينة حلب 
 ديمة.الق

أثناء القيام بتصميم واجهات المباني الحديثة في المناطق المطلة على مدينة حلب  دمج القديم بالحديثالسعي وراء  .6
 القديمة، بهدف ايجاد مناخ معاصر ومتماشي مع القيم التاريخية للمدينة القديمة. 

 

 



   - 258 - 
 

 

 :على الصعيد البيئي 

 التوجيه المالئم عن طريق، المباني الحديثةواجهات تصميم  عندالعوامل المناخية والبيئية المحلية  مراعاةضرورة  .2
 بالشوارع والفراغات. عالقة ارتفاعات المبانيودراسة من خالل البروزات،  وتوفير الظاللللمباني 

العزل البيئة، من أجل وضع مجموعة من المعايير التي تراعي توفر مديريات يجب العمل بالتعاون مع الهيئات و  .1
أنظمة توفير ، وباإلضافة لتشجيع مطلة على المدينة القديمةالمقترحة في أي منطقة  الحديثة في المباني الحراري
 .خصائص بيئية ومصادر الطاقة البديلة، لتأمين الحصول على الطاقة

من  متقاربة مع المواد المستخدمة في المدينة القديمة، ولو كان ذلك التقارب مواد بناء ومفردات بيئيةاستخدام  .3
 .خالل مواد االكساء في الواجهات، لما لذلك دور في تحقيق انتقال تدريجي وصواًل عمارة المدينة الحديثة

بصريًا وجماليًا إضافة لما تضفيه بواجهات المباني  بهدف تحسين البيئة المحيطة زيادة المساحات الخضراءتشجيع  .4
 تلوث العديدة.هذه المساحات من دور بيئي في تنقية الهواء من مصادر ال

 

 :على الصعيد اإلداري والقانوني 

يجب أن تخضع لها واجهات المباني ، التي األنظمة والقوانينبإعادة النظر في  للجهات المسؤولةضرورة التوجه  .2
، بحيث يتم استكمالها لتصبح قصور وغموض، لما فيها من على المستوى المحلي الحديثة المطلة على المدينة القديمة

على قدر كاف من الدقة والوضوح، معتمدة على ابراز هوية المدينة القديمة والتركيز على أن تكون العمارة المستخدمة 
 في تلك المناطق مستمدة من القيم الحضارية لعمارتنا التاريخية.  

االرتفاعات مقترحة في تلك المناطق من حيث تحدد التشكيل المعماري لواجهات المباني ال ضوابطاالهتمام بوضع  .1
 ، بحيث تتناسب مع المنطقة القديمة المطلة عليها.وعناصر التشكيل ومواد البناء
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 :توصيات توجه للسكان وأصحاب المحالت التجارية والمقاولين 

للواجهات بما ال يتعارض مع هوية المدينة القديمة، ويمكن تحقيق  الصيانة والتجديدعلى السكان تشجيع ضرورة دعم و  .2
 .ذلك من خالل اتباع الخطوط التوجيهية المقررة من الجهات الحكومية المسؤولة عن المدينة القديمة

الشكل  رسموي العمل بها  أمام الواجهات المراد واجهة مزيفة من البالستيكاإلصالح بعمل  إلزام مقاولي أعمال البناء أو .1
ومنعًا للمدينة  للحفاظ على الشكل العامالواجهة المزيفة وذلك  النهائي للواجهة باأللوان والظالل وجميع التفاصيل على

 .الواجهة المزيفة بعد انتهاء العمل في المبنى للتلوث البصري وتزال هذه

 توصيات توجه للجهات المعنية: 

في  التدخل، وضرورة دعم وتوجيه أعمال الدعم الفني والقانونيبتقديم  الجهات الحكومية والخاصةالتأكيد على  .2
الواجهات بما يتالءم مع واجهات مدينة حلب القديمة، حتى يتم تحقيق الحفاظ على الهوية واالنتقال التدريجي وصواًل 

 الحديثة.للمدينة 

ووضع برامج تشجيعية لتحفيز السكان وأصحاب المحالت على الجهات الحكومية من ة تأمين الدعم المادي ضرور. 1
الحفاظ على الهوية في الواجهات من خالل )القروض الميسرة، تسهيالت قانونية، إعفاء من الضرائب، تقديم مكافئات 

دور السكان  كما الحظنا) على هذا النهج، ألن تفعيل المشاركة السكانية هي عملية أساسية. تشجيعًا لهملألعمال الرائدة( 
 في التجارب األلمانية(.

ودورها في  زيادة الوعي بأهمية واجهات المبانيترويج المنشورات الثقافية التي تعمل على في  وزارة الثقافةدور  .3
 واالطالع على التجارب العالمية في هذا السياق.من خالل المؤتمرات والمهرجانات  هوية المدينة القديمةالتعبير عن 

العلمية بغية مناهج تعتمد األسس والطرق  بإعطاء االهتمام في مجاالت تشكيل الواجهات التعليمية الجهاتعلى  .4
تشكيل وتأهيل الواجهات، باإلضافة لذلك العمل على إقامة دورات تأهيلية عادة ريب العناصر المشرفة على عمليات إتد
 .المعمارية وخصوصًا تصاميم الواجهات ومواد تشطيبهارفع المستوى الفني للمعماريين المسؤولين عن التصاميم ل

عمليات إعادة تشكيل لعمليات إعادة التشكيل والتأهيل توفير األيدي العاملة المدربة على وسائل  الجهة المنفذةعلى  .5
 الواجهات وتأهيلها وأساليب اإلنشاء الحديثة، وتحسين المستوى الفني للتنفيذ.

التي و  للمباني المدروسةاعتماده من مخططات وواجهات  بضرورة االلتزام بتنفيذ ما تم ياتمن قبل البلد الرقابة تشديد  .6
إال بعد في المخططات  تغيير ما تم اعتماده بحيث يمنع تدقيق. الدراسة و ال من قبل قسم الرخص بالبلديات بعد اتم اعتماده

 .الجديد مراجعة البلدية ألخذ موافقة أخرى على المقترح
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 68 ثالثًا: التكوين العام للمبنى.
 69 رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى.

 14 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة.
 11 مبنى غرفة الصناعة 2-2-5-3

 11 أواًل: لمحة عن المبنى.
 11 ثانيًا: تصنيف المبنى.

 11 ثالثًا: التكوين العام للمبنى.
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 18 رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى.
 80 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة.

 83  مباني عبد المنعم رياض 2-2-5-4
 83 أواًل: لمحة عن المبنى.
 83 ثانيًا: تصنيف المبنى.

 84 ثالثًا: التكوين العام للمبنى.
 84 رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى.

 86 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة.
 88 (:المباني الحديثة في شارع المتنبي )طلعة السبع بحرات( 2-2-5-5

 88 أواًل: لمحة عن المبنى.
 88 ثانيًا: تصنيف المبنى.

 88 ثالثًا: التكوين العام للمبنى.
 89 رابعًا: عناصر تشكيل واجهات المبنى.

 90 خامسًا: تحليل عالقة واجهات المبنى الحديث بالمدينة القديمة.
 94 خالصة الباب الثاني

 الباب الثالث: التعامل مع مشاكل واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة.

 95 الفصل األول: مشاكل واجهات المباني الحديثة المطلة على مدينة حلب القديمة. 3-1
 95 مشاكل في االرتفاعات المقاييس. 3-1-1
 98 مشاكل في التشكيل المعماري للواجهات. 3-1-2
 702 مشاكل في البناء والتنفيذ. 3-1-3

 702 .استعمال مواد البناء الحديثة 3-1-3-1
 704 سوء التنفيذ وضعف الخبرات. 3-1-3-2

 706 مشاكل التشويهات البصرية.  3-1-2-4
الفصل الثاني: تجارب في التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن  3-2

 .القديمة
774 

 775 التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة، عالميًا. 3-2-1
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، برلين، (كنيسة الذكريات)فيلهلم  قيصرللالتذكارية  كنيسةالواجهات التعامل مع  3-2-1-1
 .ألمانيا

775 

 778 .، ألمانيااليبزيغ ،األلمانية اليبزيغمبنى جامعة واجهات التعامل مع  3-2-1-2
 723 التعامل مع واجهات المباني الحديثة المطلة على المدن القديمة، عربيًا. 3-2-2

 723 مبنى قصر الحكم، الرياض، السعودية.واجهات التعامل مع  3-2-2-1
 730 التعامل مع مشاكل التشويه البصري، مدينة بيروت، لبنان. 3-2-2-2

الحديثة المطلة على مدينة حلب الفصل الثالث: معالجة مشاكل واجهات المباني  3-3
 القديمة.

732 

 732 التعامل مع مشاكل االرتفاعات والمقاييس. 3-3-1
 747 التعامل مع مشاكل التشكيل المعماري للواجهات.  3-3-2
 742 التعامل مع مشاكل البناء والتنفيذ. 3-3-3

 742 المستخدمة وأعمال التنفيذ الالزمة.التعامل مع مواد البناء  3-3-3-1
 744 التعامل مع مشاكل التشويهات البصرية. 3-3-4

 744 التعامل مع مشاكل إهمال بعض األجزاء المتهدمة من المدينة القديمة. 3-3-4-1
 744 المرور وحركة السيارات.التعامل مع مشاكل  3-3-4-2
 744 التعامل مع مشاكل الطفيليات على الواجهات. 3-3-4-3
 745 .مفردات تنسيق المدينةالتعامل مع مشاكل في  3-3-4-4

 757 خالصة الباب الثالث
 752 النتائج

 756 التوصيات

 760 المراجع المعتمدة
 فهرس المحتويات
 فهرس األشكال
 فهرس الجداول
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 فهرس األشكال

 الباب األول

رقم    الشكلموضوع                                 رقم الشكل                          
 الصفحة

 ب أرشيف حلب القديمة -على الئحة التراث العالميأثريًا مراحل تسجيل مدينة حلب القديمة  (7-0)شكل 

صل 
الف

ول
األ

 

 2 2112عدسة الباحثة  -جدران المباني القديمة في حي الجديدة (7-7شكل )
 2 2112عدسة الباحثة  - حمام يلبغا الناصريالمداميك الحجرية في جدران  (2-7شكل )
 3 2112الباحثة -األرغونيالمدخل العميق في البيمارستان  (3-7شكل )
 3 2112عدسة الباحثة  –مدخل خان الوزير  (4-7شكل )
 3 2112الباحثة  -مدخل البيمارستان األرغوني في حلب (5-7شكل )
 3  2112عدسة الباحثة -مدخل جامع الفستق في حلب (6-7شكل )
 4 المستطيل العميق الشكل مسقط البيمارستان األرغوني ويظهر فيه المدخل (1-7شكل )
 4 مسقط جامع الفستق ويظهر فيه المدخل المستطيل العميق الشكل (8-7شكل )
 4 2112الباحثة  -البيمارستان األرغونيتشكيالت في باب  (9-7شكل )
 4 2112عدسة الباحثة  -تشكيالت في باب حمام يلبغا الناصري (70-7شكل )
 5 2112عدسة الباحثة  -في بيوت مدينة حلب القديمةنوافذ   (77-7شكل )
 6 2112عدسة الباحثة  -المظالت واالكشاك في واجهات مباني مدينة حلب القديمة (72-7شكل )
 1 2112عدسة الباحثة  -في األرغوني الزخارف في واجهات مباني مدينة حلب القديمة (73-7شكل )
 8 في جامع األطروشفي واجهات  الهندسية تشكيل الزخارف (74-7شكل )
 8 2112عدسة الباحثة  -في واجهة خان الصابون الهندسية تشكيل الزخارف (75-7شكل )
 9 بيت غزالةفي واجهات  الهندسية الزخارفتشكيل  (76-7شكل )
 9 في واجهة جامع الصحابية الهندسية تشكيل الزخارف (71-7شكل )
 70 2112عدسة الباحثة  -في واجهة خان قرتبك النباتية تشكيل الزخارف (78-7شكل )
 70 في جامع الفستقفي واجهات  النباتية تشكيل الزخارف (79-7شكل )
 77 خان الصابونالزخرفة الكتابية  في واجهة  (20-7)شكل 

 77 خان الصابونلوحة النافذة وفيها الزخرفة الكتابية  في واجهة  (27-7شكل ) 
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 72 2112عدسة الباحثة  –المقرنصات في البيمارستان االرغوني  (22-7شكل )
 72 2112عدسة الباحثة  –المقرنصات في جامع الفستق  (23-7شكل )
 72 2112عدسة الباحثة  –المقرنصات في جامع السفاحية  (24-7شكل )
 72 2112عدسة الباحثة  –عمود بازلتي في جامع القيقان (25-7شكل )
 72 2112عدسة الباحثة -عمود حجري في الشيباني  (26-7شكل )
 72 2112عدسة الباحثة  –عمود بازلتي في جامع األتراس (21-7شكل )
 73 2112عدسة الباحثة  -تاج مقرنص في األرغوني  (28-7شكل )
 73 2112عدسة الباحثة  -تاج بزخارف نباتية في مدرسة الفردوس  (29-7شكل )
 73 2112عدسة الباحثة  -تاج مقرنص في جامع العادلية  (30-7شكل )
 74 على شكل قوس المزررات فوق الفتحات (37-7شكل )
 74 2112عدسة الباحثة  -المزررات فوق الفتحات في جامع األطروش  (32-7شكل )
 74 المزررات فوق الفتحات في مدرسة الفردوس  (33-7شكل )
 75 2112عدسة الباحثة  –سقاطات أعلى برج باب الحديد (34-7)شكل 
 75 2112عدسة الباحثة  –سقاطة أعلى برج باب الحديد (35-7شكل )
 75 2112عدسة الباحثة  –سقاطات أعلى باب قلعة حلب (36-7)شكل 
 76 المدخل المنكسر في برج باب الحديد (31-7شكل )
 76 2112عدسة الباحثة  –أعلى باب الحديد  الفتحات في (38-7شكل )
 71 2112عدسة الباحثة  -تشكيالت من عناصر التحصينات الدفاعية (39-7شكل )
 71 2112عدسة الباحثة  –مأذنة الجامع األموي بحلب (40-7شكل )
 71 2112عدسة الباحثة  –مأذنة الجامع الكبير بالقلعة (47-7شكل )
 71 2112عدسة الباحثة  -مأذنة جامع المهمندار (42-7شكل )
 78 2112عدسة الباحثة  -الزوايا المثلثية الكروية في مشهد المحسن (43-7شكل )
 79 2112عدسة الباحثة  -نماذج متعددة للقباب في مباني مدينة حلب القديمة  (44-7)شكل 
 79 2112عدسة الباحثة  -األسبطة فوق األزقة في حي الجديدة  (45-7شكل )
 27 2112عدسة الباحثة  -بعض مواد البناء المستخدمة في مباني مدينة حلب القديمة (46-7شكل )
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 22 2112عدسة الباحثة  -أجقباشالفناء الداخلي في دار  (41-7شكل ) 
 22 2112عدسة الباحثة  -بيت صالحيةالفناء الداخلي في  (48-7شكل )
 23 2112عدسة الباحثة  -الطريق في حي الجديدةالفتحات المطلة على  (49-7شكل )
 24 2112عدسة الباحثة  - بعض العناصر التي تخدم الظروف المناخية (50-7شكل )
 26 مسقط بيت غزالة ويتبين فيه تعدد األفنية (57-7)شكل 
 26 2112عدسة الباحثة -الجمالية في الزخارف في واجهات بيت أجقباش (52-7شكل )

لث
الثا

صل 
الف

 

تحليل التناظر في واجهات مدينة حلب القديمة في اليمين خان الوزير وفي اليسار  (53-7شكل )
 2112عدسة الباحثة  –المدرسة األحمدية

28 

 28 2112الباحثة -الناصريتحليل النسب في مداميك واجهات حمام يلبغا  (54-7شكل )
 28 2112عدسة الباحثة -تحليل نسبة مجازات الفتحات في واجهة المدرسة الظاهرية  (55-7شكل )
 29 2112الباحثة  -تحليل المقياس في مداخل مبنى خان يختلف عن مدخل سكن (56-7شكل )
 30 2112عدسة الباحثة  -السيطرة في واجهة جامع العثمانية (51-7شكل )
 30 2112عدسة الباحثة  -السيطرة في واجهة المطبخ العجمي (58-7شكل )
 30 2112 عدسة الباحثة -الوحدة في واجهة جامع السلطانية (59-7شكل )
 37 2112عدسة الباحثة  -اإليقاع والتكرار في واجهات الجامع االموي بحلب (60-7شكل )
 37 2112عدسة الباحثة  -العثمانية بحلبالتكرار في واجهات جامع  (67-7شكل )
عدسة الباحثة  -استمرار خط السماء في واجهات مدينة حلب القديمة، شارع الخندق (62-7شكل )

2112 
37 

 32 دينة حلب القديمة في حي الجديدةتعاقب الضوء والظل على واجهات مباني م (63-7شكل )
الباب الثاني 

صل 
الف

ول
األ

 

 38 لها ومناطق الحماية المدينة القديمةحدود  (7-2شكل )
المصدر: المديرية العامة لآلثار  -/أ لحماية مدينة حلب القديمة311القرار رقم/ (2-2شكل )

 حلب -والمتاحف
39 

 47 الباحثة -مخطط يوضح موقع تلة السودا (3-2شكل )
 47 2112عدسة الباحثة  -قنسرينيبين برج وباب  (4-2شكل )
 47 2112عدسة الباحثة  -واجهة بانورامية للمنطقة الجنوبية الغربية للمدينة القديمة (5-2شكل )
 42 اقتراح حديقة قنسرين قدمت من مؤسسة اآلغا خان (6-2)شكل 
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 42 الباحثة –مخطط يوضح موقع المنطقة الغربية للمدينة  (1-2شكل )
 42 2112عدسة الباحثة  -يبين برج وباب انطاكية (8-2)شكل 

 43 الباحثة -مخطط المناطق المطلة على المدينة القديمة من الجهة الغربية (9-2شكل )
 43 2111عدسة الباحثة  -منطقة سوق الهال (70-2شكل )
 43 2111عدسة الباحثة  -منطقة السفريات (77-2شكل )
 44 الباحثة -مخطط يوضح موقع منطقة باب الفرج  (72-2شكل )
 44 صورة جوية لمنطقة باب الفرج (73-2شكل )
 44 بقايا السور الشمالي للمدينة القديمة (74-2شكل )
 44 هدم منطقة باب الفرج تنفيذًا للمخطط التنظيمي (75-2شكل )
 44 2112عدسة الباحثة  -بانورامية للمباني الحديثة الخدميةصورة  (76-2شكل )
 45 الباحثة –مخطط يوضح موقع محور التلل  (71-2شكل )
 45   2112عدسة الباحثة  –محور التلل  (78-2شكل )
 45 الباحثة -المنطقة الشمالية  مخطط يوضح موقع (79-2شكل )
 45 2112عدسة الباحثة  -المباني في منطقة السيد علي (20-2شكل )
 46 الباحثة –المنطقة الشرقية مخطط يوضح موقع  (27-2شكل )
 46 2112عدسة الباحثة -المنطقة شرق المدينة القديمة (22-2شكل )
 46 الباحثة –الجنوبية  مخطط يوضح موقع المنطقة (23-2شكل )
 46 2112عدسة الباحثة  –المباني الطابقية في المنطقة جنوب المدينة القديمة  (24-2شكل )

صل 
الف

ني
الثا

 

 41 مخطط يوضح توضع السور القديم واألبراج (25-2)شكل 
 41 2112عدسة الباحثة –بقايا برج الثعابين  (26-2شكل )
 48 2112عدسة الباحثة  -الخندقواجهة شارع  (21-2شكل )
 48 م1013عام–مرور خط الترام من شارع الخندق  (28-2شكل )
 48 2112الباحثة -برج ساعة باب الفرج (29-2شكل )
 48 2112الباحثة  -بيت رجب باشا (30-2شكل )
 48 2112الباحثة  -الجامع العمري (37-2شكل )
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 49 1054 مشروع غوتونمخطط  (32-2شكل )
 49 مخطط بانشويا الذي أدى لتدمير النسيج القديم (33-2شكل )
 49 باب الفرج وظهور بقايا السورحفريات مشروع  (34-2شكل )
 49 اقتراح أبراج مشروع باب الفرج بعد هدم المنطقة (35-2شكل )
 49 ماكيت أبراج مشروع باب الفرج (36-2شكل )
 50 الباحثة –مخطط يوضح موقع منطقة باب الفرج  (31-2شكل )
 50 صورة جوية لمنطقة باب الفرج (38-2شكل )
 57 عمل الباحثة -تصنيف الفعاليات وأنواع الوظائف في منطقة باب الفرج (39-2شكل )
 52 عمل الباحثة -تصنيف االرتفاعات في منطقة باب الفرج (40-2شكل )
 53 الباحثة -يبين المباني الحديثة في المنطقة المدروسة (47-2شكل )
 53  الباحثة -يبين المباني الحديثة بالمنطقة المدروسة (42-2شكل )
 54 موقع فندق شيراتون حلب (43-2شكل )
 54 2112الباحثة  -فندق شيراتون حلب (44-2شكل )
 54 2112الباحثة  -فندق شيراتون حلب (45-2)شكل 
 55 المرجع: مديرية السياحة، حلب -يبين المساقط األفقية لمبنى الشيراتون (46-2شكل )
 55 الباحثة -يبين التكوين العام لمبنى الشيراتون (41-2شكل )
 56 2112عدسة الباحثة  -يبين المداخل في مبنى الشيراتون (48-2شكل )
 51 2112عدسة الباحثة  -يبين النوافذ في مبنى الشيراتون (49-2شكل )
 51 2112عدسة الباحثة  -يبين الفتحات الصغيرة في مبنى الشيراتون (50-2شكل )
 58 الباحثة -مبنى الشيراتون أشكال الفتحات وعناصر التشكيل في واجهات  (57-2شكل )
 59 2112عدسة الباحثة  -الزخارف والرنوك في مبنى الشيراتون (52-2شكل )
 60 2112عدسة الباحثة -واجهات مبنى الشيراتون أنصاف األعمدة في (53-2شكل )
 60 المقرنصات في أعلى لوحة النافذة في واجهات مبنى الشيراتون  (54-2شكل )
 60    2112 عدسة الباحثة -ظهور تشكيل قبة في مبنى الشيراتون (55-2)شكل 
 60   الباحثة -تشكيل قبة في مبنى الشيراتون (56-2شكل )
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 67 عدسة الباحثة -عناصر تشكيل أخذت شكل مرامي السهام في واجهات الشيراتون (51-2)شكل 
 67 الباحثة -تشكيالت أخذت شكل مرامي السهام في واجهات الشيراتون (58-2شكل )
 62 الباحثة -موقع فندق الشيراتون والمباني التي يطل عليها  (59-2شكل )
 63 2112عدسة الباحثة  -الخندقواجهات مبنى الشيراتون تطل على شارع  (60-2شكل )
 63 عدسة الباحثة  -واجهات مبنى الشيراتون تطل على بقايا السور و شارع الخندق (67-2شكل )
 63 عدسة الباحثة  -واجهات مبنى الشيراتون تطل على النسيج التقليدي في بحسيتا (62-2)شكل 
 63 الباحثة –كروكي واجهات مباني شارع باب الفرج التي يطل عليها مبنى الشيراتون  (63-2شكل )
 64 2112عدسة الباحثة -عالقة مبنى الشيراتون مطاًل على شارع باب الفرج (64-2شكل )
 64 2112عدسة الباحثة -باب الفرج  عالقة مبنى الشيراتون ببرج ساعة (65-2شكل )
 64 الباحثة -مقاطع تحليلية تبين عالقة مبنى الشيراتون بالمباني المحيطة فيه (66-2شكل )
 65 2112عدسة الباحثة  -تشكيل المقرنصات أعلى لوحة النافذة  في خان الصابون (61-2)شكل 
 65 2112عدسة الباحثة -تشكيل المقرنصات أعلى لوحة النافذة  في مبنى الشيراتون (68-2شكل )
 65 2112الباحثة-تشكيل القبة في حمام يلبغا الناصري (69-2شكل )
 65 2112الباحثة -تشكيل القبة في مبنى الشيراتون  (10-2شكل )
 65 2112الباحثة  -تشكيل األعمدة  في مدرسة الشيباني (17-2شكل )
 65 2112الباحثة  -تشكيل رنك في واجهة خان الصابون (12-2شكل )
 66 2112عدسة الباحثة  -االنفتاح للداخل في بيت أجقباش (13-2شكل )
 66 2112الباحثة -تشكيل األبلق في واجهة خان الوزير (14-2شكل )
 66 2112عدسة الباحثة  -مرامي السهام أعلى برج باب الحديد (15-2شكل )
 66 2112عدسة الباحثة  -تشكيالت مرامي السهام أعلى مبنى الشيراتون (16-2شكل )
 61 موقع مديرية ثقافة حلب (11-2شكل )
 61 2112عدسة الباحثة-الثقافة بحلبمديرية  (18-2شكل )
 61 2112عدسة الباحثة-مديرية الثقافة بحلب (19-2شكل )
 61 باشا األثري الواجهة المتبقية من دار رجب (80-2شكل )
 68 الباحثة -كروكي التكوين العام لمبنى مديرية الثقافة (87-2شكل )
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 68 الباحثة -التقليدي الفناء الرابط بين الحديث والبيت (82-2شكل )
 69 الباحثة – Bالواجهة الحديثة (83-2شكل )
 69 الباحثة – A الواجهة الحديثة (84-2شكل )
 69 الباحثة -Cالواجهة الحديثة  (85-2شكل )
 10                2112عدسة الباحثة  -المدخل الرئيسي لمديرية الثقافة بحلب (86-2شكل )
 10 2112عدسة الباحثة  -المدخل الثانوي المؤدي للمسرح بمديرية   الثقافة بحلب (81-2شكل )
 10     2112عدسة الباحثة  -دار رجب باشا من شارع عبد المنعم رياض مدخل  (88-2شكل )
 10 2112عدسة الباحثة  -مدخل تخديمي من شارع عبد المنعم رياض  (89-2شكل )
 17 2112عدسة الباحثة  -أشكال النوافذ في الواجهة الرئيسية (90-2شكل )
 17 2112عدسة الباحثة -المنعم رياضالنوافذ في الواجهة المطلة على شارع عبد  (97-2شكل )
 17 عدسة الباحثة-أشكال النوافذ في الواجهة المطلة على الفناء  (92-2شكل )
 17     2112عدسة الباحثة  -حجرية تعلو المدخل الرئيسيمظلة  (93-2شكل )
 17 2112عدسة الباحثة  -مظالت خشبية تعلو النوافذ (94-2شكل )
 17 2112عدسة الباحثة  -كشك خشبي في زاوية المبنى  (95-2شكل )
 12 2112عدسة الباحثة  -األبلق على واجهات المبنى  (96-2شكل )
 12 2112 عدسة الباحثة -الصنجات المزررة على واجهات المبنى  (91-2شكل )
 12 2112عدسة الباحثة -الزخارف على واجهات المبنى  (98-2شكل )
 13 2112عدسة الباحثة  -الواجهة االثرية لدار رجب باشا  (99-2)شكل 
 13 2112عدسة الباحثة  -واجهة االيوان المطل على الواجهة األثرية   (700-2شكل )
 14 الباحثة-موقع مديرية والمباني التي يطل عليها  (707-2شكل )
 14 الباحثة-عالقة مبنى الثقافة بشارع الخندق ودار رجب باشا  (702-2شكل )
 15 الباحثة -مقاطع تحليلية تبين عالقة مبنى الثقافة بالمباني المحيطة فيه (703-2شكل )
 15 2112الباحثة –وااليوان وبركة الماء في مبنى الثقافة  تشكيالت النوافذ (704-2شكل )
 15 2112الباحثة –تشكيالت النوافذ وااليوان وبركة الماء في بيت جنبالط  (705-2شكل )
 16 2112الباحثة–تشكيالت المزررات في مبنى الثقافة (706-2شكل )
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 16 الباحثة –في بيت رجب باشا التقليدي تشكيالت المزررات (701-2شكل )
 16 2112الباحثة–تشكيالت زخارف أعلى األبواب والنوافذ في مبنى الثقافة (708-2شكل )
 16 2112الباحثة–تشكيالت الزخارف في بيت رجب باشا (709-2)شكل 
 16 2112الباحثة–تشكيالت كشك خشبي ونظام االبلق في مبنى الثقافة (770-2شكل )
 16 2112الباحثة –تشكيل نظام االبلق في جامع السفاحية  (777-2شكل )
 11 موقع غرفة صناعة حلب (772-2شكل )
 11 2112 عدسة الباحثة -مبنى غرفة صناعة حلب (773-2شكل )
 11 الباحثة -كروكي يوضح امتداد مبنى غرفة الصناعة (774-2شكل )
 18 2112الباحثة  -الجامع العمري يالصق مبنى غرفة الصناعة (775-2شكل )
 18 2112عدسة الباحثة  -مبنى غرفة الصناعة (776-2شكل )
 18 2112عدسة الباحثة  -الفتحات في مبنى غرفة الصناعة (771-2شكل )
 19 2112عدسة الباحثة -القباب في مبنى غرفة الصناعة (778-2شكل )
 19 2112عدسة الباحثة -تشكيل سباط حجري في غرفة الصناعة  (779-2شكل )
 80 2112الباحثة-العمري التقليديعالقة مبنى غرفة الصناعة بالجامع  (720-2شكل )
 80 2112الباحثة –مالصقة مبنى غرفة الصناعة الجامع العمري التقليدي  (727-2شكل )
 80 الباحثة -مقاطع تحليلية تبين عالقة مبنى الصناعة بالمباني المحيطة فيه (722-2شكل )
 87 الباحثة  –االنتقال التدرجي لغرفة الصناعة وصواًل الرتفاع الجامع العمري التقليدي  (723-2شكل )
 87 2112الباحثة –قباب نصف دائرية تحاكي قبة جامع العمري (724-2شكل )
 87 2112الباحثة  –تشكيالت أقبية سريرية في غرفة الصناعة (725-2شكل )
 82 2112الباحثة -تشكيل عقد عاتق في واجهات غرفة الصناعة (726-2شكل )
 82 2112الباحثة -البيمارستان األرغونيتشكيل عقد عاتق في  (721-2شكل )
 82 2112الباحثة -تشكيل سباط في واجهات غرفة الصناعة (728-2شكل )
 82 2112الباحثة  -تشكيل سباط في حي الجديدة (729-2شكل )
 83 موقع مباني عبد المنعم رياض (730-2شكل )
 83    2112عدسة الباحثة  -مباني عبد المنعم رياض (737-2شكل )
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 83 أرشيف مديرية حلب القديمة المصدر: -الواجهة األمامية لمباني عبد المنعم رياض (732-2شكل )
 84 الفعاليات في مباني عبد المنعم رياض (733-2شكل )
 85 2112عدسة الباحثة  –الفتحات في مباني عبد المنعم رياض (734-2شكل )
 86 الباحثة-عالقة مباني عبد المنعم رياض بالنسيج التقليدي (735-2شكل )
 86 تشكيل الواجهات في بيت جنبالط ومدى تأثر تشكيل مباني عبد المنعم رياض  (736-2شكل )
 86 الباحثة –مقطع تحليلي يبين عالقة مباني عبد المنعم رياض بالنسيج المطلة عليه  (731-2شكل )
 81 2112الباحثة  -واجهات مباني عبد المنعم رياض   (738-2شكل )
 88 موقع المباني الحديثة في شارع المتنبي (739-2شكل )
 88                   الباحثة -المباني الحديثة في شارع المتنبي (740-2شكل )
 89   2112عدسة الباحثة -المباني الحديثة في شارع المتنبي (747-2شكل )
 90 الباحثة-عالقة المباني الحديثة في شارع المتنبي مع المباني التقليدية  (742-2شكل )
 90 2112الباحثة  -المباني التقليدية في شارع المتنبي) طلعة السبع بحرات( (743-2شكل )
 97 الباحثة –مقطع تحليلي يبين عالقة مباني طلعة السبع بحرات بالنسيج التقليدي خلفها  (744-2شكل )
 97 2112 عدسة الباحثة –يبين مباني طلعة السبع بحرات  (745-2شكل )
 -)مدى احترام المبنى المطلة عليه( يبين أكثر تعدي باالرتفاع على المدينة القديمة (746-2شكل )

 الباحثة
93 

يبين عالقة المباني الحديثة معماريًا بالمدينة القديمة )مدى استخدام عناصر  (741-2شكل )
 الباحثة-التشكيل(

93 

يبين عالقة المباني الحديثة عمرانيًا بالمدينة القديمة )مدى احترام الواجهات هوية  (748-2شكل )
 الباحثة-المطلة عليه(

93 

الثالث الباب 

صل 
الف

ول
األ

 

 95 م1011يبين برج ساعة باب الفرج عام  (7-3شكل )
 95 2112عدسة الباحثة  -الشيراتون خلفهيبين برج ساعة باب الفرج وظهور فندق  (2-3شكل )
 96 2112عدسة الباحثة  -المقياس الضخم لمبنى الشيراتون مطاًل على شارع الخندق (3-3شكل )
 96 أرشيف حلب القديمة –مباني عبد المنعم رياض مع شارع الخندقيبين عالقة واجهات  (4-3شكل )
 91 مباني عبد المنعم رياض مع حي البندرة التقليدييبين عالقة واجهات  (5-3شكل )
 91 التقليدي يبين اشراف واجهات مباني عبد المنعم رياض على النسيج (6-3شكل )
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 91 أرشيف د. محمود حريتاني -يبين منظر عام للنسيج التقليدي مع قلعة حلب (1-3شكل )
 91 الباحثة -يبين ظهور مباني عبد المنعم رياض بمقياس ضخم تحجب منظر قلعة حلب (8-3شكل )
يبين عالقة المباني الطابقية في شارع طلعة السبع بحرات مع النسيج التقليدي  (9-3شكل )

 2112الباحثة  -خلفها
98 

 98 وعالقتها بالنسيج التقليدي  مقطع يبين ارتفاعات المباني الحديثة في شارع المتنبي (70-3شكل )
 99   ديثة المطلة على المدينة القديمةيبين تعدد استخدام الفتحات في واجهات المباني الح (77-3شكل )
 99 عدسة الباحثة  -يبين تشكيالت مرامي سهام في واجهات الشيراتون (72-3شكل )
 99 2112عدسة الباحثة  -يبين برج باب الحديد  (73-3شكل )
 700 2112الباحثة  -يبين استخدام تشكيالت الرنوك في واجهات الشيراتون (74-3شكل )
 700 عدسة الباحثة  -يبين رنك سبع في واجهة خان الوزير ورنك دواة واجهة األرغوني  (75-3شكل )
 700 مباني مدينة حلب القديمةيبين نماذج رنوك ظهرت في واجهات  (76-3شكل )
 700 2112الباحثة  -قبة تعلوها فتحة في الشيراتون (71-3شكل )
 700 2112الباحثة -قبة تعلوها فتحة في حمام يلبغا (78-3شكل )
األقسام الثالثة في الحمام البراني و المسقط األفقي لحمام يلبغا الناصري يظهر فيه  (79-3شكل )

 المصدر: مديرية اآلثار والمتاحف بحلب. -الوسطاني و الجواني
707 

 -مقطع في القسم البراني في حمام يلبغا الناصري بحلب وتظهر القبة ذات الفتحة  (20-3شكل )
 مديرية اآلثار والمتاحف بحلب. المصدر:

707 

 707 2112عدسة الباحثة  -يبين الفراغ الداخلي في القسم البراني لحمام يلبغا الناصري (27-3شكل )
 707 عمل الباحثة. –اسكتش يبين توضع قبة تعلوها فتحة في حمام يلبغا  (22-3شكل )
 702 2112الباحثة  -تسقيف أحد الفراغات في مبنى مديرية الثقافة بقبة متعددة األضالع (23-3شكل )
 702 المدخل الرئيسي لمبنى الثقافة بحلب (24-3شكل )
 703 2112الباحثة عدسة  -استعمال مواد البناء الحديثة في مبنى الشيراتون (25-3شكل )
في واجهات المباني الحديثة المطلة على المدينة  استعمال مواد البناء الحديثة (26-3شكل )

 2112عدسة الباحثة   -القديمة
703 

 704 2112عدسة الباحثة  -سوء التنفيذ في الواجهات الحديثة في مبنى مديرية الثقافة (21-3شكل )
 705 عدسة الباحثة  -في مبنى مديرية الثقافة  –سوء التنفيذ في الواجهات الحديثة  (28-3شكل )
لوحة تصور الحياة االجتماعية في دار رجب باشا ويظهر فيها الكشك الخشبي محمول  (29-3شكل )

 التشكيلي  صالح خالديالفنان  –على دعامتين 
705 
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 706 2112عدسة الباحثة  -سوء التنفيذ في الواجهات الحديثة في مبنى غرفة الصناعة (30-3شكل )
 701 2112عدسة الباحثة  -أجزاء مهدمة بين المباني الحديثة سببت بؤرة تشويه (37-3شكل )
 708 2112عدسة الباحثة  -مشوهة لمنظر الواجهات والالفتات اإلعالنية اللوحات (32-3شكل )
 709 2112عدسة الباحثة -التشويهات البصرية في واجهات المباني الحديثة (33-3شكل )
 709 2112عدسة الباحثة -الحديثةالطفيليات على واجهات المباني  (34-3شكل )
 770 2112عدسة الباحثة -وقوف الباصات السياحية في محيط مبنى الشيراتون (35-3شكل )
 777 التدفق الكبير للسيارات والسيارات المحطمة من المشاكل المسببة للتشويه البصري (36-3شكل )
 777 2112عدسة الباحثة  -أعمدة االنارة ذات مقياس كبير ونسب سيئة (31-3شكل )
 772 2112عدسة الباحثة  - في انارة المباني ليالً لتحكم إهمال ا (38-3شكل )
 772 2112الباحثة  -النفايات في محيط المباني الحديثة (39-3شكل )
 772 2112الباحثة  -تقاطع دوار السبع بحرات  (40-3شكل )
 772 2112الباحثة -ساحة الدخول لعوجة الكيالي  (47-3شكل )

 773 2112عدسة الباحثة  -اشغال األرصفة بالباعة المتجولة والمتسولين  (42-3شكل ) 

صل 
الف

ني
الثا

 

 775 م1011عام  كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية (43-3شكل )
 776 عدسة الباحثة  –ألمانيا  -التشكيل العام للكنيسة التذكارية القديمة والحديثة في برلين (44-3شكل )
 776 عمل الباحثة -التشكيل العام للكنيسة التذكاريةتحليل  (45-3شكل )
 771 2111عدسة الباحثة  – كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية (46-3شكل )
 778 كنيسة القديس نيكوالس (41-3)شكل 
 778 م1096يبين مراحل تدمير الكنيسة بالديناميت عام  (48-3شكل )
 779 ألمانيا -اليبزيغ -(اليبزيغيبين أعمال تشكيل واجهات المبنى الحديث )جامعة  (49-3شكل )
 720 اليبزيغ-(كنيسة نيكوالسالتشكيل العام للمبنى القديم ) (50-3شكل )
 720 اليبزيغ -(اليبزيغالتشكيل العام للمبنى الحديث )جامعة  (57-3شكل )
 720 اليبزيغ-كنيسة نيكوالسعناصر التشكيل في واجهات  (52-3شكل )
 720 اليبزيغ– اليبزيغ عناصر التشكيل في واجهات جامعة (53-3شكل )
 727 اليبزيغ-كنيسة نيكوالسعناصر التشكيل في واجهات  (54-3شكل )
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 727 اليبزيغ– اليبزيغ عناصر التشكيل في واجهات جامعة (55-3شكل )
 727 عمل الباحثة -المبنى القديم ةواجهتحليل استخدام عناصر تشكيل  (56-3شكل )
كنيسة تماثل االرتفاع واستمرارية الخط العام في الواجهة القديمة للمبنى القديم ) (51-3شكل )

 ألمانيا -اليبزيغ-(نيكوالس
722 

تماثل االرتفاع واستمرارية الخط العام في الواجهة الحديثة للمبنى الحديث )جامعة  (58-3شكل )
 2111عدسة الباحثة -( اليبزيغ

722 

 722 اليبزيغاستخدام مواد البناء الحديثة في مبنى جامعة  (59-3شكل )
 723 نمط العمارة النجدية في الرياض القديمة (60-3شكل )
 723 النسيج التقليدي في الرياض القديمة (67-3شكل )
 724 تشكيل واجهات العمارة النجدية من أفاريز وشرفات وزخارف (62-3شكل )
 725 عند راسم بدران في مبنى قصر الحكم العمارة التراثية بأسلوب معاصر (63-3)شكل 
 726 الرياض –التكوين وواجهات مبنى قصر الحكم  (64-3شكل )
 721 في أحد قصور العمارة النجدية القديمة التكوين العام (65-3شكل )
 721 قصور العمارة النجدية القديمةفي قصر الحكم بالرياض يحاكي  التكوين العام (66-3شكل )
 721 عناصر تشكيل في العمارة النجدية من مثلثات وأفاريز وأعمدة مااستخد (61-3شكل )
في قصر العمارة النجدية تشكيل في عناصر المثلثات واألعمدة كأحد  استخدمتحليل  (68-3شكل )

 الباحثة -الحكم بالرياض
721 

 721 في العمارة النجدية تشكيل الفتحات (69-3شكل )
 721 في قصر الحكم بالرياضالعمارة النجدية  مفرداتتشكيل الفتحات من  (10-3شكل )
 728 (هـ1371) الحكم قصر غرب السوق التقليدي ممرات أحد (17-3شكل )
 728 أشكال تسقيف الممرات  في قصر الحكم بالرياض (12-3شكل )
 728 النجديةتشكيل األروقة في العمارة  (13-3شكل )
 728 تشكيل األروقة في قصر الحكم  (14-3شكل )

 730 التعامل مع مشاكل التشويه البصري في مركز مدينة بيروت (15-3شكل ) 
 730 عناصر الفرش العمراني في مركز مدينة بيروت (16-3شكل ) 
 -كروكي اقتراح اعادة تشكيل واجهات المباني الحديثة في شارع عبد المنعم رياض (11-3شكل ) 
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Abstract: 

                 The building's facades in the old city of Aleppo are rich of many 

solutions for architectural formations which express the old city's identity. In 

order to understand these solutions, we have to know how these formations are 

produced in the facades of the old city of Aleppo's buildings, therefore the Islamic 

doctrine was the main frame which defined the philosophy's bases of the facades' 

architectural formation. No doubt that the facades' forming in the old Aleppo have 

affected by many factors which have left a lot of affections in different 

architectural formations. And as we know that the Islamic architecture is result of 

the interaction between the human in his spiritual values and the social rules of his 

life. In addition to that, the surroundings environment of this human have a big 

role in the architectural formation of the facades, therefore the real architecture is 

produced for the surroundings environment. As a result to what has been 

mentioned earlier, the facades of the old city of Aleppo must follow to 

understanding methods through understanding its architectural formation's 

philosophy and the effecting factors in its forming in addition to the ingredient 

elements which form it. 
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