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اذتمس هلل الصي زعانا        

عزع ججزل   تأمل ما خلقه  إىل

مزززززق شتلوخزززززا  غزززززدط ا  

, ججعزززززل لزززززه يف لإلنػزززززان

 إىل جمتاعزاً  طًااألضض مػتَق

 ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ژ" :ىلاجخززاس غززهرانه جتعزز ,ذززن

     ۇئ وئ وئ    ەئ ەئ ائ      ائ ى  ى        ې      ې     ې     ې      ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .(32  – ٤٢عهؼ: ) ژ ۈئ  ۆئ    ۆئ       ۇئ

جالكزز و جالػزز ى علززن ضغززولنا اليززط ل الززصي اززن لنززا خيمززة الززعض                 

نززا اهلل عنززه أن ضغززوس اهلل قززلن اهلل  . فعززق أنززؼ ض.جالؿززحط جأجززط ظضاعتززه
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غزتاا  أ   إن ا س أذزسكل فػزيلة فز   يف خامت الػاعة جن إ" :عليه جغلل خاس

 :جاعززس   .(1)"فعل تقوى ذتن  غطغها , فلي

 إىلالززسان العززا   مززق أفقززطغزز  جالززسان مناقززة الؿززط  األ  أغلزز  ّستعزز           

الطخعزززة  تتحزززاجظ   إشالغازززال الؿزززحطي الاهيعزززا جاضػزززاذا  ارتهزززطال ,    

مزززق زتمزززو     (% 1) الاهيعيزززة يف اعزززا  زززص  الهلزززسان    األؾزززحاض اضيػزززوو ا

 اؿزط ة  أغزهاب  إىلتطجع يف معظمهزا  مػاذتها اليلية. جأغهاب شلك كثريو 

مززق اضعززطج  أن عناقززط اضنززار  ززا اذتززطاضو جالط واززة   ج . (2)مناخيززة جأغززهاب

  ان خازو  العزطض   علن خاض ة العاقع جالط اح, جمناقة اضؿط  العطاا ت

, جتقززع  ززص  اضناقززة يف زتززاس اضنززار   (70ززز25)خاززو  الاززوس  اززن , ج(40ززز15)

 يجمنززار ؾززهه اضززساضي ش  ,جمنززار الط ززاح اضو يززة    ,اضززساضي ادتززا  جاذتززاض  

 (43)إىلطاضو القكززويف يف  ززص  اضنززا ق تكززل  جزضجززة اذتزز, نتظمززةاضط واززة ال

األذيزال الػزينية يف    أغلز  ن جإ(3)مئو زة (22) جمعسس اذتطاضو اليزوما  ,مئو ة

 إىلاضنززاظس اذتس ثززة تفتقززط  أغلزز ج, العامزة اذتززسا ق  إىلمزسن اضناقززة تفتقززط  

يف  أجالفنززال الززساخلا   يف غززوال كانززت يف جغزز  اضنززعس    ,اذتززسا ق اضنعليززة 

علن فنزال   حتتويالسجض الػينية التقليس ة  أغل  أنعلن الطغل مق  ارتاضد,

 .جاألؾحاض اضدتلفةتعض  فيه النهاتا   زاخلا

 

                                                 
( عززق أنززؼ اززق مالززك ضنززا اهلل عنززه      264 -7/263از ززا اضدتززاضو ) يف األذ جا  أاززو عهززس اهلل اضقسغززا  ض  - 1

 .إغناز  قريح :مطفوعًا جخاس

 .(23)التؿحري ججتميل اضسن , اضعهس العطاا  منال اضسن , قفرززززة- 2

 .(17م ) ,للمؤلف أنا تولا نيمتؿا ,ختاي  جانال اضسن يف اضنا ق اذتاضو  - 3
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 القا طو( –الغط  جالقاعا  )زمؿق  ازاخلية تتوجه إليه أفنيةحتتوي علن  هيو  تقليس ةلمػاخ  
 

 

 ,ذسا ق علنالعماضو الػينية التقليس ة يف السجس العطاية جخس اؾتملت       

جذلت فيززه مؿززيلة اضنززار  ,متثلززت االفنززال الززساخلا شي النؿززا ا  اضدتلفززة  

ج اغززززتحاب الفنززززال للعززززازا  جالتقاليززززس الػززززا سو يف اضناقززززة,      ,الػززززا سو

صتزس أن الفنزال   ,جاإذكا ية اػياة مق الكزوض اضطفقزة للمػزاكق التقليس زة     

الززززززززساخلا  ثززززززززل 

 25مبػززززاذته مززززق 

%  مزززززززززززززززززق 30 إىل

اضػززاذة الػززينية 

 .اإلمجالية

 

 

 

ذس قزززززززززة زاخليزززززززززة يف  

العمزززززززززاضو الفطعونيزززززززززة 

      )زتلة اضعطفة(
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 ,ادتميلة حبواغزه اضدتلفزة   ااألؾيال فاط اهلل اإلنػان علن التمتع س لق       

الز  خلقهزا    اضؿزا س ادتميلزة   إىلفعنسما تنظط العن   .التمتع الهكطيمنها ج

 أض قهززامبنتهززن السخززة ج ادتمززاس تعاينززا ضاذززة للززنفؼ الزز        األضضاهلل يف 

فهززا  .ا هازززززنؿ سزززززفتعززوز  ززا ضاذتهززا ج تح  ,واس اليززوىززززس  ززززالعمززل جالي

جاضتهززا   ,جمززا عتززي  اززه مززق عززا   عززيـ فيززه   اإلنػززان وي اززن زززززا  خزززززضا

خلززق مززق  اإلنػززانن أل ززو اضتهززا  كززونا  إمنززا  األؾززحاضج اززاألضض اإلنػززان

العاط ة الز  نؿزتمها اقاعزة     جما الطا رة ,تنهت مق الرتاب األؾحاضج .تطاب

  .األؾزحاض لقزوي ازن الرتازة ج   ا الطازا  ري لصلك ززتفػ إ  خؿ  مقاوعة ذس ثًا

 زززو موغزززيقن عاضيزززة تفهمهزززا كزززل ؾزززعوب العزززا      إمنزززاجالتمتزززع االاهيعزززة 

 .له نغمته ارتاقة ال  متيع  عق غزري   إخليلجيف كل  ,الفاط ة اأذاغيػها

فهززو نكززي   , ززو ذقيقززة نافيززة للط زز  مانعززة للؿززك  إمنززافادتمززاس الفاززطي 

 .جفتنة للناظط ق اضتأملن

 

س يف ذس قززززة منززززع 

العمززاضو التاضغتيززة  

يف مناقززة الؿززط   

اضطجع  -األجغ  

 (17ضخل )

 

 

اضواخززع اضنظمززة  إن) :ؾززولسؽ األمط يززايف زتززاس العمززاضو  خززاس الناخززس     

شلزك   علزن ج ػتؿزهس   ,(1)(اإلنػزان جاضنػقة تػهل يف ققل الصج  الفين عنس 

                                                 
 (زززة اضس نة العطاية , 258قساض اضعهس العطاا إلمنال اضسن ,قفرزززز)اضس نة العطاية , إ - 1
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 حمور البحث

الصج  الفزين   تػهل يف ققل أ هًا ضأ اجذس قة اضنعس يف  , االاإل ق ااضوا

 ,يف الزسجس الناميزة   إ التلوث الهكزطي(    ظهزط   )جمكالح  .لسيف غاكنيها

اػزه  نزسضو    ففزا الياازان مزث ً    ,الصج  العاى لسيف اجملتمع إىل  ػالج صا ما 

نهاتززا   اعضاعززة نززونالعضاعيززة زاخززل اضززسن خامززت الهلززس ا  ج اضوا   األضانززا

الفطعيززة لتلايززف اضؿززهس  علززن  ززوس الاززط  الط يػززية ج  أؾززحاضجؾززحريا  ج

       .العاى جحتػن الهيئة

 ,وض اذتيو ة لألغزطو ملمنعس مق األ صا أقهح ججوز ذس قة ل جيف عكطنا     

أقهح جلمهنن, األجوال الساخلية ل لتأثري ا الفعاس يف إنعاف النفوؽ جتلايف

لززه خواعززس  جنظط اتززه  جعلمززًا فنززًا يف الوخززت اذتانززط ختاززي  ذس قززة اضنززعس

   .(1)الصج  الػليل جاإلاسا  ادتمالا جالؿعوض الطخيق  إىلجاته جذا
 

 

العماضو الػينية اضعاقطو زاخزل اضزسن      تهتل      

 ,انظززاى اذتززسا ق اضنعليززة يف ختايااتهززا العمطانيززة  

 ,خليلزززة العزززسزجاكتفزززت اترقيزززق اذتزززسا ق العامزززة  

ت الز  أنؿزئ   تياجزا  الػزيان يف اضزسن   جال    تغاا مػزاذة اضزسن ج  اذ  

فيها , ج ص  مق اضؿاكل اليربيف يف التداي  العمطانزا للمزسن الط يػزية    

زضاغزززة اذتزززسا ق  إىليف الهلزززسان العطايزززة ,جلزززصلك توجهنزززا يف  زززصا الهرزززا  

 اضنعلية يف الهواذا الػينية احملياة ااضسن.

 

                                                 
غزو  نتهزع  زصا الهرزا      عط ف ااذتس قة اضنعليزة اؿزيل عزاى ,ج ذقزاً    تم ذظة:  صا الهرا  عترب مقسمة لل- 1

جالهرززا )مؿززي  :حتليل جنقززس( , اهرززثن: األجس جاخززع اذتس قززة اضنعليززة يف العمززاضو الػززينية القا مززة ذاليززاً  

 )مقرتذا  جتوقيا (.جخاضجيًا اخليًاالصي  ليه غييون ذوس تكميل اذتس قة اضنعلية يف الػيق اضعاقط ز
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 قـــم الحدائـكالت تصميــمش
 المعاصرة ةــكنيــــارة الســـي العمـــف

وجس ت {الهواذا  }عماضو الػينية اضعاقطو ال  أنؿئت خاضد اضسن ال     

 فيها زتموعة مؿاكل مق أ مها: 

 ,ما ستياة اه إذا ة كاملةإ ,اذتسا ق خاضد اضػيق أغل ججوز  -1

 إىلتؿززززتيت اضػززززارا   إىلج ززززصا  ززززؤزي  ,ذززززس أ ززززطا  الهنززززالأأج مززززق 

 مػارا  قغريو جغري مرتاااة.

جخاقززة يف زجس - ضنعليززة يف الززسجس العطايززة اذتززسا ق ا  أغلزز تهنززن  -2

جشلززك  ,ااط قززة غززري علميززة جغززري مػززتثمطو مززق خهززل الػززيان  - ارتلززيخ

جتتروس  ص  اذتزسا ق اعزس فزرتو مزق      ,خص الؿطج  اضناخية اا عتهاضألعسى 

م ذزق أانيزة    إىلج ,للػزياضا    مطآاا  إىلج ,أعحاظ طتل خاج ة إىلالعمق 

 .للدسى

ق   تسضؽ مق خهل  اختكاقين جنفزص  عزق   تكاميل اذتسا  أغل  -3

 أج عق  ط ق الػازو اضهنسغن  العضاعين. , ط ق اعا ارتربا  اضهنية

   ؤخص اا عتهاض أثنال تكميل اذتسا ق الؿطج  اضناخيزة جالعزازا     -4

 جالتقاليس الػا سو ج  ارتكوقية.

 ة ادتو العالية.يف اضنا ق اذتاضو القط هة مق الهراض    ؤخص اا عتهاض ض وا -5

   ؤخزززص اعزززن ا عتهزززاض نؿزززا ا  األغزززطو جضغهزززاتهل الززز  ظتززز        -6

جإمنا فطنت  خهل تكميل اذتسا ق للمناظس الػينية  اضعاقطو,; حتقيقها

 ط.زززإلذسيف اذتسا ق يف مػيق آخ ًاأج تقليس ,ما مق ارتهريإعليهل 

ذػزاب اذتس قزة   علزن  التوغزع العمطانزا للمػزيق     غالهًا مزا  يزون   -7

 فيها. غتلق إضااكًامما 
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ااط قزززة علميززة ججزززال  فيهزززا ثغزززطا  يف  هزززط ة العمزززاضو اذت  تززػت    -8

 .الوظيفة جالؿيل

 .هط ة االهنال اجملاجض ؤخص اا عتهاض ع خة العماضو اذت   -9

 

 لشروط العامة لتنسيق وجتهيز حديقة املنزلا

ض علزن افزرتا   ,س مزطو جيف عمزل ذس قزة أل    هزسلجن زضد الناؽ الص ق  لقس      

 عززاىأنهززا غززو  تنمززو جترتعززط  يف أغززط  جخززت اكززوضو تؿززهه الػززرط مززا اززن  

ن اذتسا ق    يق أن  يمل اناؤ ا لتهزسج يف  يق يف اذتقيقة إ.. جل.خطآج

زجن  ,جالنهاتزززا  فقززز  األؾزززحاضمبحزززطز غزززطؽ  ,ضجنقهزززا جمجا زززا اضنؿزززوز

,  لتنػززيقااعنكززط الهنززال الززصي  ززسعل تيو نهززا  يف إ ززاض العمززل   اغززتدساى

جختاي  ادتسضان جالػياد جاألغاح اضمهسو , جتيزون اذتس قزة جصاازة إشا    

 .اعتين اتداياها

نزه مزق الواجز     إف جالؿزحريا ,  األؾزحاض عنس معادتة النهاتزا  جغزطؽ          

. جؾزحطو  .اليامزل منو   إلمتاى  و ً   ػتغط  جختًا شلكعلينا أن   ننػن أن 

علززن ضا  كززهريو أجطو شا  علززن غززهيل اضثززاس  ززا ؾززح catalpa اليتلهززة 

أج اذتزززسا ق اضنعليزززة شا    نزززا  اضس نزززة أج تززز لى أجؾزززيل خلززز , جتواجزززه  

 50إ  اعزس   كزام ً  , إ  أنها    تل نهحها ج  تنمو منوًااضػاذا  اليهريو

ن  يززون فيهززا  أل, جضززا كانززت ذززسا ق اضززسن الكززغريو   تتػززع    عامززًا 60 أج

الززز   أجيزززهريو شا  األ ميزززة , ال األؾزززحاضأكثزززط مزززق ؾزززحطو جاذزززسو مزززق 

ن اززاخا اضعضجعززا  ظتزز  أن إ. فزز.مميززعو للموخززع كع مززة يززق أن تيززون 

 ,غنوا  5أج 4تيون مق الؿحريا , جمعظمها    يتمل منو ا خهل مطجض 

يف  ,العمزززاضو النهاتيزززة أج  نتوخزززع أن نزززطيف أؾزززياس التؿزززحري  فإننزززاجلزززصلك 
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 40 إىلاهزع غزنوا  خزس تازوس     تنػيق اذتسا ق االؿيل النها ا خهزل مزطجض   

 .(1)غنة 50 أج

تنػزيق   إعزازو كنزا نعمزل علزن     أجذس قزة جس زسو ,    اإنؿزال  اسأناغوال         

الط يػين الص ق ظتز  تػزو تهما  تلدكزان يف     العاملنذس قة خس ة , فان 

 الػؤالن التالين:

 ..؟.ماشا نط س مق اذتس قة -1

 ..؟اضوجوزو لس نا ذاليًا اإلميانيا ما  ا  -2

 ألذززسكنززا غززنقيل اذتس قززة   إشاعلززن مززا , سجاألالػززؤاس  إجااززةجتعتمززس      

. .أ فززاسمززا كززان  نززا   إشا أج. .ا ززواو مززق عؿززا   وا ززة العضاعززة ااذتس قززة 

جمزا  زا  زوا تهل؟  كزاليطو      أعمزاض ل جمزا  زا    األ فاسجكل عسز  ؤ ل 

غزتها  جضكوب السضاجا  جالػهاذة جغري ا مزق الط انزا  الز  تتيػزط مماض    

مزق   أجمق اضعزوخن   ,يف اذتس قة ؟ ج ل  نا  مق ان عا لة قاذ  اذتس قة

 .؟.عمل تطتيها  خاقة يف ختاي  اذتس قة طانهلأمتػتوج  

ليرسز  ,طغل كطجكا اػي  يف خاو  خليلةا نهسأاذتس قة لتكميل       

, جاهزززص  الاط قزززة  األفزززقكزززل جانززز  مزززق جوانززز  اذتس قزززة  ج نتهزززا  ززز  

ؾزحطو  زا    أج,   حملة غري متوخعة يف التيزو ق ضهنزن مجيزل    يق اكتؿا

ضمبززا  أج يززق م ذظتهززا مززق خهززل,    ج   زتززاجضوضض أخاقززة يف  أ ميززة

 أنهزا جلزو   .علن ادتانهن   تناغ  اضيزان  هانا اجملاجضوقف اض أننيتؿف 

.. جليززق ة  ززاالػززاري نظطنززا  ززا مززق خزز س النظززطو   إشا غززري مؤش ززة نػززهياً 

أن نطا ا ن  ص  النظطو  يق أ, جإظالتهاخهيرة جظت   اأنها يق جقفها 

                                                 
 (زززة ,إقساض اضعهس العطاا إلمنال اضسن.158التؿحري ججتميل اضسن , التمتع ااذتس قة, قفرززز) - 1
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  نػزتاع حتس زس اضنظزط يف ضغزل      إشا ,غطافيزة مق خ س التقا  قوضو فوتو

 كطجكا غط ع.

 إنززالو أكثززط األضكززانس ززس أي حتج يززق التقززا  الكززوض لتػززهيل          

ظط , ج يق كصلك تكو ط اضنزا اضنعس ااذتس قة , جخاقة تلك القط هة مق

 قهزا   أناذتس قة ,جمق الغزط  الز  عتتمزل     إىلال  تطيف مق الهاب اضؤزي 

جمق كزل تلزك الكزوض  يزق اسا زة الهرزا       . فيها خاتهلأجالهيت معظل  أ ل

جعمزل  ,ثلمااألغزلوب األ اضػتو ا  اضناغهة  إىل يف اغتغ س اضيان جحتو له

 إظتزاز قق حت أنال   يق ,اعا اليطجكيا  ال ظمة لسضاغة اضتالها 

جالتمتززع ااضنززاظط احملياززة.. كمززا  تززيح   ,ؽ ااذتس قززةاضيززان اض  ززل للحلززو 

جن ذززز  يف ..زاخزززل اضػزززيق  ظزززط اذتس قزززة ج زززل الهيزززت التمتزززع مبن  أل زززل

 ,ػززيقاضالعا لززة حبس قززة  ؽ ختاززي  ميززان جلززو  األجليززةاليطجكيززا  

 يفززز  متػزلقة تيػز  اضيزان الظز س ال ظمزة       عليهزا نهاتزا    حتزت تعط ؿزة  

جتيػزهه مزق   , ضاخهزا أج ازألوان كما جتمزل اضيزان   زز   فكل الكيف خاقة

 التالا. كما يف الؿيل .أظ اض اضا رة عهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مق عمل الهاذا كطجكيا 
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 كطجكيا  مق عمل الهاذا

 

 ,التكزززو ط الفوتزززوغطايف  أجكيزززا  جعمزززل اليط أغزززلوبن يف الواخزززع إج   

اضؿزهس  ن قزوضو  أل. .اكل ال  خس   نطا زا ازالعن  مق اضؿاليثري  ونح لنا 

, فزاضنظط مزق زاخزل اضنزعس خزس      كزرب اضؿهس اسخزة أ  مق خ س اليامريا تهن

 و ززل ضفيززع ,جخززس  ونززح لنززا ججززوز       كززأنهوبالطغززل  هززسج   أن ظهززط لنززا  

ن أ. ج.عنزززهاعيسًا أجضض اذتس قزززة يف اجتزززا  اضنزززعس أاضتزززساضا  يف مػزززتو ا  

 أنطيف نز طتاح للمنظزط, جخزس   ظتعلنا نمق التكو ط  أجمق اليطجكا  التأكس

 اإميززان ناأمجززل ممززا كنززا نتكززوض, ج ؿززعط    اكززوضو  مألوفززًااضنززعس  هززسج  

, العزاى ضي واعزا النهاتزا  اضتػزلقة يف التيزو ق اضنظز      إزخزاس ا غتفازو مق 

 تزأثري كانزت جاجهزة الهنزال الهػزياة خزس اختفزت مزق         إنكصلك  ناج و  ؿعط

 ارت زا عنزس   أجهزا  فال   ػترػق ختفي ,ا اضتؿاايةجمثاض  األؾحاضؾيل 

 التوا ها علن نفػها اؿيل معقس.
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; زاخزل اذتس قزة   إىلجالكوضو ال   تل التقا ها مزق اضزسخل الزصي  زؤزي           

اؾززطو  كززان  ززؤزي مه  اأنززهعتقززس ن ااضمززط الززصي كنزز   أنتديززل ن نززاخززس جتعل

 , صا غزري عملزا  ج ,اعا الؿال عق اضطكع للرس قة  و يف اذتقيقة منرق

 نززتخ عنهززا تؿززو ه اعززا  خززساختكززاض اضػززافة ذتززن اضطكززع  إغززطال إنذيززا 

 .األعؿاب إت   أج الع وض يف اضػاذة, أذواض

عنززس ,تنهززه الزصاكطو   أنالكزوضو الفوتوغطافيززة  يزق    أجاليطجكا فز      

قزوضو مفكزلة قزازخة     اضيتز , جتعازا  يف  ادتلوؽ أثنالاالتداي   القياى

قززا ل يف اذتس قززة, ذتززن  يززق عمززل الطغززوى التفكززيلية       عززق الؿززيل ال 

ل كل ما  و مالوب عملزه   مااضتنوعة جال  تونح لنا اؿيل ك اأذحامها

حبيززا  ػززهل التنفيززص, ج عاززن كززل النززواذا ادتماليززة اضالواززة   ,يف اضوخززع

 .اضكمل الساخلا إليهج صا  و ما  هس   ..زجن تؿو ه كامً ذقها 

عايهززا ن أن نززافعلي الؿززاض ,  ذس قززة قززغريو مالززة علززن   كانززت  نززا  جإشا      

جالسخوس اضهاؾط مزق  ,ن مػاذة للػري أم و ت سجاألغطنها  نإ إش كرب.أعنا ة 

 أنصتزس   –شا  اذتزسا ق الكزغريو    –اضسن  معظل مناظس. جيف اضنعس. إىلاذتس قة 

 التكميل.   يف آخطي ؾا ألمػاذة اػياة  إ ااضسخل    رت   ا  تماى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضنعس )للهاذا( إىلمسخل ضنعس مق خ س اذتس قة ستوض مهاؾط مق الاط ق 
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 اضعاملززةتيززون  أنجعلززن العمززوى فانززه كلمززا قززغط  اضػززاذة , ججزز         

كان مق الػهل مؿا سو اذتس قة مزق   إشا. كما نهع يف ا عتهاض ما .اػ أ

هزع  ن أن إىلون حباجزة  يغزن  فإننزا  ااإلظتزاب كزان الزطز    فإشا  ,  أىاضنعس 

علزن  متعة للػيان , ضمبا  ؿط   أخكن ؤمق  اأغلوب مناغهًا  ا ختاياًا

 لهعا الغط ...  اجملاجض األضناؾهه  أج, األضناس قة ماهذ السجض اذت

 

ج نززا  يززق حتػززن  ززصا اضيززان االعضاعززة , جخززس صتعززل منززه ذس قززة           

قغريو ستحزوظو عزق   

 أجذس قزززززة اضنزززززعس,  

قغري  تتكل اه اػلل

. .طمزززززززززاأللزززززززززعى  إشا

تيزززون  أنج يزززق 

ذس قززة اضاززهذ  ززص    

تع نززه   از ززًا ميانززًا

النهاتزززززززا  العاز زززززززة  

جالنهاتزززززا  اضتسليزززززة  

 أخؿزززاباضعلقزززة يف )

التعط ؿززززززة( كمززززززا   

تيززززون  أن يززززق 

ذس قزززززززززة اضازززززززززهذ  

 كزززززززززلح  ميانزززززززززًا

كوض لنزا  تج .تػرت ح مق عنال العمل  ااضاهذ أندتلوؽ ضاة الساض عنسما تط س 

جن ذزز   .ضثززل  ززص  اضؿززيلة الزز  خززس تكززاز  اضكززمل  ذزز ًّكززوضو   ززص  ال
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ازالعض  جا ضتزساض    ,نه مق اضميق حتػن اضيزان اضازل علزن اضازهذ    أكصلك 

يان ضؤ ززة اعززا  لنافززصو يف خاززوا , حبيززا  يززق للػزز    ػززاذة ااجتززا  ا ااض

 أننززه ظتزز  إكززان مززق احملتمززل جتا لززها مززق اضنززعس, ف   جإشاالنهاتززا  اونززوح, 

 الؿاض .يف ؾيل مطت  جاكوضو مطنية للماضو يف  ز األخلعلن ز تهسج

لؿززحريا  الطايعيززة اضتػززاخاة   اعضاعززة ج يززق ظ ززازو فكززل األظ ززاض ا         

األجضا , جالنهاتا  العؿهية مجيلة األظ اض جالنطجؼ الكغريو جالعنزااق جالععفزطان   

. (.ػززية أ هززًايف اذتس قززة الط ي جكلززها تػززترق ميانززًا)جالعنكززطان جالياخوتيززا  

 صا جظت  أن عتسز التداي  مػزق  الؿزمؼ يف أجس الكزهاح, جمزا إشا كانزت      

. فإشا كانت   تتدللزها يف معظزل اليزوى    .تتدلل اذتس قة زجن عوا ق يف معظل اليوى

 .فيه جمسو اقا ه ,فأي األجعال تيون يف الظل

 ا خأجزضجة يف  45اضتفا  الؿمؼ غتتلف حبوالا  نأجنصكط كصلك         

الز    قنزا  غزاعة جاض  12  حبزوالا لليزوى   اإلمجزالا جالازوس   العزاى شتتلفة مزق  

جكزصلك   ,(1)الكهاح جخهل الليل غزو  تتنزو    سأجغتػق  عليها الؿمؼ يف 

األظ زاض الز  تيزون    ه, جضخعزة  لز تاو أنغيدتلف خسض اذتس قة الصي  يق 

الز  يف  ماعسا تلزك  - عنسما تيون مجيع النهاتا  ,الطايع ا لأج االظل يف

يف الؿززمؼ دتززعل كززهري مززق اليززوى , يف الوخززت   االيامززل- ززوض الػززها  

اذتس قزة   أن ونزح كيزف    األظ زاض , ج زصا غزه  آخزط    فيه فكل   أتاالصي 

جلزها,  أقوى ازاليثري مزق   ن أنما  عازله , زجن  أج لعاىعيـ فيها ن أنتػترق 

حبثهزا  الز  ظتز     ا امزة فطقة ض ذظزة مثزل  زص  النقزا       ناذتن تكهح لس 

 .لتاو ط التكميل مبقتها ا
 

                                                 
 .(زززة23)ختاي  اضسن يف اضنا ق اذتاضو , أناتولا نيمتؿا , قفرززز - 1
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 أن, فيحزز   لززتق  قززوضاً  ن أجطغززل  ن أنػززتاع  ن   أى ناجغززوال اغززتاع       

علزن تلزك اضنزا ق اضؿمػزة      ع ما هع نج ,للرس قة تقط هيًا طغل شتااًان

اضوجززوزو  األؾززحاضحتززسز  ع مززة أ هززًاهززع ن, ججع يززًا أج االيامززلجاضظللززة 

ادتززص , جليززق كززصلك القاززط التقززط     .لززيؼ فقزز  مونززع.ذاليززا اززاضوخع

حتزت الؿزحطو غزتيون مظللزة يف معظزل       األضنزية  أن)جمبزا   .األفزط   نتؿاض 

العضاعزة   يانيزة مإعلزن  ن  زصا غزيؤثط   إذزس مزا, فز    إىلالوخت, جالرتاة فقزريو  

, مهززانا أج أؾززحاض أل ززةى اعمززل ضغززل ختاياززا وقززن أنظتزز   . عنس ززص(.فيهززا

نقازة   نهزا أعلزن   ا  تمزاى ل  تػترق  ا خلف اذتسجز اناؿفتيون خس اكن

اػزتان اليزوى الطا زع     أننػزن  نة للمنظط مزق اذتس قزة, جليزق   ن   اؤضو ممي

  .تقهلػاض  أخص  ط قه للمهانا الهدمة يفخس  ,اجملاجضواذتوض  أخؿابمق 

 (2)ن ادتزساض ااضتفزا    أاز  نؼ وز الععلزة, فز  نز    ج يان ميؿوفًااضكان  جإشا     

جعنززسما  ,نيززون جالػزز لا ثلززا زتززاس الطؤ ززة عنززسما ن  اززع ذززوا مززرت غززو   ق 

أي  أ هززًا  ززص  ادتززسضان النهاتيززة جتعلنززا يف مناقززة الظززل ا ززوا ا  .نيززون جاخفززن

ا وا يزززة   ممزززا تػزززاعسنا علزززن اذتما زززة مزززق التيزززاضا مناقزززة الهزززغ  اضزززندفا

   ..(1)القو ة

 أجهاتيزة  .؟ ج زل غزتعوز ذزواجع الط زاح الن    .عضعهانغز ال   األؾحاضما ا       

 تعض  اها؟ فا سو علن اذتس قة جالنهاتا  ال  اأ ةاضهنية 
 

 منا ق الهغ  اضندفا

حتزسز   ,ناعلن الطغل التدايازا لزس    ع مةهع ن الط اح,ضكسض  نااعس حتليل      

 سز نوعيته.ضتللط اح ج مكس أجذاجع  إىلنه عتتاد أتوخع ناضونع الصي 

                                                 
1 -  controlling Air Movement ,terry s.boutet , P55 
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 التياضا  ا وا ية الػارية

 
 

 

 
 ضفع ذعى التياضا  ا وا ية                       و ن ذعى التياضا  ا وا يةت        
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لق نظطو فاذكة علن ما  و نجلهرا اضؿيلةاضعقسو اضتعلقة ااذتسجز,       

ذالززة جيززسو تعتززرب  يفإشا كانززت كززدط ةال أجقطميس ززة السضان فادتزز ,موجززوز

ؽ اها أذالة   ا لسو ال  تيون يفارتؿهية الك ا ػياج,جالجيسًااغتثماضًا

ذيزا   ,التاو طاذتزس ا  إىل نزا يزون زخل ن خزس  نزا جلين تونع يف الرتتي  الثانا,

خطغززانية جذززواجع الػ غززل, جخززس تهززسج      اأعمززسو صتززس اذتس قززة مقػززمة   

ارتطغزززانية مقهولزززة الؿزززيل يانززز  مهزززانا اضػزززيق شا  اللزززون  األعمزززسو

ذززس  إىلغززري متحانػززة  أ هززًاالزز  حتحزز  النػززيل, جلينهززا تهززسج   األاززيا

لزق   فإنهاكهري يف ستي  اضس نة, جاينما تعترب فعالة نس معظل اذتيوانا , 

 .ادتريان الفهولين أقوا متنع زخوس 

 
 

 الان )للهاذا( اإذػاغا اوااة جغوض خاضجا ذتس قة منعس منفص 

 

 يزق   ا جاضواز اضتنوعة ؾا عة ا غتعماس للحسضان اذتسجز ة جالػياج      

ذػ  التكزميل جالقزسضو   ,اضطغوب فيه  اإلنؿا احتس س ا جحتس س الؿيل 

خزوانن الهنزال ااضناقزة , فقزس تيزون  نزا         إىلاضالية... جليق اعس الطجو  

 ,ادتسضان اذتسجز ة الفاقلة ان ذسا ق اضهزانا  أجالػياد  إخامةخوانن متنع 

   علن ذػق ادتواض.لهنا ها ااضسن ال  حتاف خاقًا نظامًاحتسز  أج
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لا أمالتقيزيل التز   أججخس تهن  الكوض الفوتوغطافيزة جالطغزوى التدايايزة         

كان ا ضتساض ااجتا  اضنزعس ج    فإشا, آخط أجتنرسض يف اجتا   أنهاللرس قة 

 أ هزززًاتنزززسفع  أن  يزززقن الرتازززة الفوخيزززة إ يزززق  نزززا  ذزززاجع فعزززاس, فززز 

 .مهيعة للرتاة , ج عترب  صاااجتا ه

  

 
 

 (ااوااة مع الػوض ارتاضجا تكميل ااإلذػاؽ الفاطي )للهاذ
 

 ا جتزا ن أذزس  كزان ا ضتزساض يف    إشا األ ميزة جخس تهسج اضؿيلة خليلة      

جليق  صا ا ضتساض غزو   عازا اذتس قزة     اضنعس,عق  اعيسًا أج ,ادتانهين

حريا  ؾزز كإخامززةفعالززة نتيحززة  إىلمت التوقززل  إشا إ  .غززري متززواظن مظهززطًا

   يق ا ضتساض علزن مػزاذة كزهريو     فإشا-فعلنا شلك إن-جذتن ,خو ة

 ,األضضلتؿزييل   ,غزديفة  مراجلزة ك العمل اكوضو كافية, فػو   هسج

 إلعزازو تؤمق فطقة  فإنهاتػو ة غري متيافئة للتػو ة, جمع شلك  ستاجلة أج

 إليهززاممززا ظتعلززها ممتعززة للنظززط    ,تنظززيل اذتس قززة علززن مػززتو ن ستززسز ق  

 أننززاجليززق علززن افززرتاض    ...ضض مػززتو ةأممززا لززو كانززت ذس قززة     أكثززط
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فالػوض اضندفا  ى  6×  15نترسث عق ذس قة قغريو تهلغ مػاذتها ذوالا 

 .كؿف اذتس قة جكؿف زجاخل اضػيق أن  تػه  يف يق 
 

 :احلديقة للعائلة مةمالء
عا ليزة  ال األنؿزاة نزه مزق الواجز  عمزل خا مزة خكزريو تتهزمق        أ  ؾك         

ادتو ط ة , جما  زا   األنؿاةقطض ما  ا ن أن تقاى يف اذتس قة , جعليناال  

 إليهزززا, جكزززصلك غزززري اضطغوازززة الززز    ذاجزززة    للعا لزززةاضطغوازززة  األنؿزززاة

تززط  فطاغززا  لكززناز ق    إىلحباجززة  ضتززق ززل  . نانفػززأس أػززن أنج يززق 

يف ميززان ؾززطفة للحلززوؽ مبرززاشاو اضنززعس   إىلحباجززة  ضتززقالنفا ززا  ؟  ززل 

 ؟ مؿمؼ  واس اليوى

حبيا تيون مط ية مق زاخل  األ فاسستل لونع عطاة  إىلحباجة  ضتق ل 

 إىلحباجزة   ضتزق خزط يف الظزل ؟  زل    آجاضنعس ج يون جزعل منهزا يف الؿزمؼ    

 ؟ بمطآ إىل أج األ فاساطكة ضمل للع  

حتس ززس اضواخززع   ستززاجلن لززاجاألهززع جضخززة ضغززل ؾززفافة علززن الطغززل   ن       

مزق   جسًا مق ااب اضاهذ جليؼ خط هًا هع قنسج  النفا ا  خط هًانالواة, فاض

ؾزززطفة ادتلزززوؽ, فقزززس  تعزززطض ادتالػزززون عليهزززا  حمزززا  الزززصااب خززز س  

كزان   فزإشا متتس ؾطفة ادتلزوؽ مزق اضنزعس مهاؾزطو ,      أن جاألفهلالكيف, 

 زجن غزقف.  إنزافية فزيميق اغزتعما ا كغطفزة     ,جمؿمػزاً  موخعها ستميزاً 

يف اضوخزززع حبيزززا  فزززتح علزززن  نزززه عتزززسز نفػزززهإف قزززغريًا طآبن اضزززكزززا جإشا

 .اضهلاة اأضنيتها تعط ؿةحتت  أجهنال اػي  ا, ج يق عمله الؿاض 
 

علززن الؿززاض   طآبخززس  يززون مززق الػززهل جنززع انززال اضزز نززه أ  جن ذزز          

ذتن     إخفاؤ خس  يون مق اضػترػق  األذواسمهاؾطو, جليق يف اعا 

 أضكزان للمػزيق ممزا  ػزتوج  عملزه يف ضكزق  مزق        األمزاما ط  ؿو  اضنظ
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 ,عزق اضػزيق   مهنزن اضزطآب  ععس  ص  اذتالة ظت   يف ج.. .اذتس قة الساخلية

يف اذتس قزة,   الهكزطي  جالؿزحريا  الز  ختفيزه عزق اجملزاس      األؾزحاض طؽ اغ

 .تػههه الػياضو للميان ا ازئ جحتس مق التلوث ادتوي الصي

ااذتس قززة  ناعززق زتلػزز  اعيززسًا لأل فززاساطكززة ضمززل   هززعن أن نززاأضزن إج     

 األؾززحاض, فززيميق جنززع ذززاجع مززق   نززاج   ععحو تامززةليمطذززوا يف ذط ززة 

 .األ فاسميان لع   جالنهاتا  ذوس

 ,كور قزغري  أجختكيل مناقة لنفا ا  اذتس قة العهو ة  ناأضز جإشا       

 مزق األغزز    ػزوض ذحع ززا افمزق الػزهل    النهاتززا ,اذتس قزة جتطايزة    ألزجا 

علزن   األؾزحاض حبيزا   تقزع ظز س    ,مناغز   جنهاتا  متػلقة عليزه جتؿزحري   

 أن نزا يلغطغهما فعنأ ق قطض ن جذن مؿمػة.تيون  أنمنا ق ااذتس قة  طاز 

عزق اضنزعس    تزاض أم 4   قل اعزس  عزق    أن  قهعهما يف اضونع اضناغ  شاكطن

 .(1) امنوذوالا ثلا  وس الؿحريو اضتوخع عنس اكتماس  أج

 

 :زضاغة اضػاذا  جاذتحوى عنس الهسل االتكميل

 اضناغز , اؽ يز الق اختيزاض ما يف ختاي  ذس قة  و  أقع ضمبا  يون       

 ذتززن  يززق ,التكززميل إعززسازكززهريو عنززس  مقاغززا انززه  فهززل اختززاش  إ 

 جإشا .مق الاط  جغري شلكججنع اذتس قة االنػهة ضا ذو ا مق اضهانا  إظهاض

اضػزاذة   ن العناقط ال  غتونع يفإا نيقة فذة اذتس قة نفػهكانت مػا

ق مز  ن تيون ؾزحطو جاذزسو نزدمة ازس ً    تيون خليلة العسز  , كأ أنظت  

 ث ث ؾحريا  منها جاذسو كهريو. أجغت قغاض, 

                                                 
 (ززة 57و , قفرز)اضس نة اضنوض أمانةماهوعا  , زليل العضاعة اضنعلية  - 1
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 يززون ختاززي  اذتس قززة   أننززه مززق غززري اذتيمززة  أ,جمززق ادتززس ط ااض ذظززة 

للطعا زززة  اليزززايف اذهها الوخزززت تزززوفط لكززز  أنزجن  ,لعناقزززط كزززثريو  ذاج زززًا

ق خسضتزززه علزززن ضعا زززة اذتس قزززة مزززع تتوافززز أن  آخزززط, ظتزززمبعنزززن  أج. الياملزززة

 جادتػس ة.اضالية  إميانياتهجما  تناغ  مع  اضدااا , امح لتوفري  يف ما

و ط زززة, ججتطازززة حتس زززس   ادت األنؿزززاةضغزززل مطافزززق   اآلن ذاجلنزززا جإشا      

غتتلزف عزق غزري ,     ًامناز يف كزل ازس ل   سا ل شتتلفزة, فػزنحس   ا مواخعها يف

لزيؼ مزق    ز   قزلهة  اأغزاح توقزل النقزا     أؾزياس ث ثزة   جذتزن  كزهح لزس نا   

فقس متس ؾطفة ادتلوؽ اقسض كا  ذتن تكزل   ز  تيون ممطًا أنالهطجضي 

ذس قززززة اليززززور   أجذهززززل الغػززززيل,   إىل أج, القمامززززةجززززواض قززززناز ق   إىل

 كثززط  فيززه إشاغززل, ج أي منزز   ظهززط يف الط إىلاعس ززص  ننظززطاضػززقو , ج

ن ارتاززو  اضػززتقيمة ت  ززل اضػززاذا     تلغيززه أل  اضػززتقيمة , فززوارتازز

 اغززتدساىالاززط   أفهززلفززان  ,قززعواة يف الهززسل  ججززسنا إشا اأمززالكززغريو , 

اط قززة  يززق ضازز  اذتس قززة   اضنظززط ادتززان  ارتززاضجا للمنززعس, جاهززص  ال   

ممزا   ,رب اضػزق  عز  ثل مس اعزا ارتازو  الز  تؿزيلها ادتزسضان     ااضنعس, 

.. جالفيزطو الز    ازس    .تقػزل اهزا الفطاغزا     أن يق  عتسز ارتاو  ال 

الفطاغزا    اقزسض مزا تيزون     امزة ارتاو   أنمق فهمها يف  ص  اضطذلة  ا 

 نزا فعلي ,اليا متواظنزا   ص  الفطاغا  مناا مج أعايت فإشا,   امةاينها  ال 

 .ناالنم  الصي  ناغه إىلكل نذتن  أخطيفمطو  اجسضتجرو ارتاو  من أن

 أنا , اززالطغل مززق  أفهززل مززق غري زز ارتازز   إذززسيف نأ اآلنجخززس صتززس        

 إليهانظط  إشا ,طيف اها اذتس قةعاا فيطو عق الييفية ال  غنارتاة   ت

  .ث ثزة  أاعزاز مػزارة ا  أن نتكزوض خاو زاً  مق ااب اضنعس, جليؼ مق اليػزري  
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غزل خزس  يزون لزه جزساضان      جما خس  طيف يف ؾزيل مجيزل ممتزس علزن جضخزة ض     

ث ثة   أاعازضغل ا إشاادتانهن  نه  طيف كواز عميق نيقإف ,علن كل جان 

جاذسو, ال  خاعة إىلجاونع ممؿن مػتقيل يف الوغ , فان شلك    قاعه 

. جلزصلك فمزق اضهزل    .جنزيقاً   زو ً  أكثزط ضتيفة, ممزا ظتعلزها    خاعث ث  إىل

ة مزا غزتيون   عطفز  يزق م  ذتزن  ,ضغل الؿيل اضنظزوض لتكزميل اذتس قزة   

 .تؿييس ا إمتاىعليه اذتس قة اعس 

 اإزخززاسكانززت اذتس قززة  و لززة جنززيقة فززيميق توغززيعها       إشا اأمزز         

ط  ززز ظه إشازفطنها, ززا علن عززظضاعته أجا زززاهنا ه امإة, ززوانرزو  الزززارتا

 ,يف الطؤ زة   عازا اعزساً  اونع ممؿن قنسجخية( الؿيل فيميق تاو لها )

 ضانزن  أنفػزنا س صتز خية مزال , جخزس   اغز  جنع أج األؾحاضمق  ذعاىاغطؽ  أج

 أضنزززيةجضمبزززا عتلزززو للزززهعا تقػزززيل   ,عزززق الؿزززيل الكزززنسجخا للرس قزززة 

تتدزص ؾزيل ضخعزة الؿزاطنخ مزع تزط  اعزا          ,مطاعزا  قزغريو   إىلاذتس قة 

ممزا  هعزس اضلزل عزق      ظضاعتهزا ,  إلميزان الطخعزة   أجزعال الفطاغا  ال  تتدلل 

 فإشا  جالع وض تدللها النهات أنج ػاعس علن  ااألضضة اضهلاة ؾيل اضػاذ

ا فيه مق ض الكطامةللرس قة فيه ؾال مق  العاىالتداي   أنيف النها ة  ناضأ 

ختفف مق ذسو ارتازو    األؾحاض نإ إش أاهن, ف   ةجافة جمػتقيمخاو  

توجزس   سخل اضنرنيا  اذتقيقية ال ن أن ضتاجسا نسغية للمنظط, جليق   

يف اضس نززة   قززغريو  ذتس قززة منززعس  ,اليززهريو  األض ززا يف ذززسا ق مػززاكق  

 .جظيفا أجاغتوج  التداي  شلك لػه  عملا  إشا إ  ,الكغريو
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  واألطفال احلدائق

 تؿززرت  اذتس قززة العامزززة مززع ذس قززة اضنزززعس ايززثري مززق ارتكزززا ل,            

صلك يف تػززتعمل الززرب  الطمليززة يف اذتززسا ق ارتاقززة كمززا تػززتعمل كزز       ف

 لتػززتوع  عززسزاً  اتػززاعًا أكثززط, جلينهززا اززالاهع تيززون  العامززةاذتززسا ق 

شتتلفززة ذتززن   تيززون    اأؾززياستعمززل  أنج يززق  .األ فززاسكززرب مززق  أ

تقػزل  زص  الزرب      أنيف اذتسا ق , كما  يزق كزصلك    متيطضًا منوشجًا

  لأل فزاس ثااتزة   جعزازو  عمزل فيهزا مقاعزس     .أضكزان  أج أخػزاى عسو  إىلالطملية 

الزز   األؾززحاض اززأنوا علززن ادتوانزز  , جتيززون  ززص  اجملززالؼ عززازو مظللززة    

ذتززن تػززمح مبززطجض أؾززعة الؿززمؼ  لتسفئززة      ,ؾززتال ازززززززززززززززززضاخهأجتتػززاخ  

 .اضيان يف فكل الؿتال

لوجزوز الربكزة      زاعزا فز الافل غق مطذلة اللعز  االطمزل     جتاجظ جإشا      

ليززززززززة حبس قززززززززة الطم

ق مق اضميج ,اضنعس

ذززززوض  إىل لززززها حتو

 أجقزززززغري للػزززززهاذة 

 ةاطكة قزغريو لرتايز  

 النهاتزززززززززا  اضا يزززززززززة

 .جاأل ا 
 

 

 

 

 

 (للهاذا)عناقط تأثيا  هيعية                      
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مززا نفؼ  أنج  ؾززك      

يف اذتسا ق  األ فاسعق 

 ,الكززغريو ج ززطجح عززنهل  

 زززززززو التػزززززززلق  الزززززززصي 

 يززق تززوفري متالهاتززه  

 األ فزززاس أذتزززن    لحززز 

اضتيززززاب الفونززززن   ىلإ

فمق اضميزق   .ااذتس قة

 سا يززززةا أضجوذززززةعمززززل 

اتعليززق خاعززة مػززتس طو   

مززززق ارتؿزززز  ارتفيززززف 

                                 ط  خوي االؿحطو.فحبهل مثهت  يف 

 

 

 (للهاذا)عناقط تأثيا  هيعية 

 األؾزحاض ااضعلقزة   األلعزاب شتتلفزة لعمزل اعزا     أغالي  نا   أنج  ؾك      

 س قة اضنعس الهػياة.حب األ فاسا  طااها االاهيعة ج طا  مم

 اذتس قززة, األ فززاس يف األعززاب ززصا جخززس ا تمززت كززثري مززق الؿززطكا        

 ذيززاتهل,أ ززواض جميززو ل يف شتتلززف  األ فززاسجعيفززت علززن زضاغززة  هززا ع 

 العامزة النمزاشد الز   يزق اذتكزوس عليهزا اػزهولة للرزسا ق         اجعملت اع

 .ارتاقةجاذتسا ق 



 (27) العدد – وث ودراسات المدينة المنورةـمجلة مركز بح

 

226 

, جاذتهزاس الز   يزق    األ فزاس  إليهااضدتلفة ال   يل  األضاجيحجمنها      

اضػزلية , جالتيو نزا  ارتؿزهية الز        عليها كنو  مق الط انة وا تػلق أن

 أجزعال مػتويف مطتفع لريجا مجيزع   إىلالتػلق عليها للكعوز  لأل فاس يق 

 الكزناعية,  اآل  ا الز  تؿزااه اعز    األلعابظتسجا فيها اعا  أج ,اذتس قة

تهػزياها حبيزا تيزون غزهلة     ال   يزق   األزجا مثل الطجافع جغري ا مق 

 .أل فاسلا غتعماس 

جكزززصلك  يزززق أن تيزززون  زززص  التيو نزززا  ارتؿزززهية علزززن ؾزززيل      

ل جلززه غززقف ما ززل حبيززا  يززون علززن ؾززيل غززل    ,كؿززك أكثززط اضتفاعززاً 

سخوس إليززه حتززت  أج الزز,خمتززه  إىل يززق أن  تززسضد عليززه الافززل للوقززوس     

 الػقف اضا ل. 

جنع اعا اضقاعس يف اذتس قة ليػزرت ح عليهزا الكزغاض    جظت  أ  ننػن  صا 

جاليهاض , ج يق أن تيزون عمليزة جاػزياة للغا زة , فتعمزل مزق ارتؿز         

 االززن اززس ان مززق ز انززا  اله غززتيك ليهقززن غززارهت الونززه الاهيعززا أج خززس

 ناعما ج قاجى اضاط جاذتطاضو.

 

 
 اذتس قة خهل تعط ـ النهاتا  عليها)للهاذا( أضكانيف اذس جلػة 
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 وض التالية:م طاعن يف تكميل اذتس قة حتقيق األ

 :(1)مق ذيا جايانا  اأنوا  اضعضجعا  ارتهطال جساجس-1

 :أخػاىة ث ث إىلتقػل  ,ج  الع ط ة اذتولية نهاتا

 الع وض الؿتو ة -1

 الع وض الكيفية  -2

 ض اضعمطو العؿهيةوالع  -3

 :حريا الؿ

 تترمل ملوذة الرتاة  -1

 الطملية جالرتاة احمللية األضاناتكلح ظضاعتها يف  -2

 ؾحريا   يق تؿييلها. -3

 :األؾحاض

 خيمية ج ا ال  تعض  ل غتفازو مق ظلها أؾحاض -1

 اغاوانية خا مة التفط غ  أؾحاض -2

  طمية  أؾحاض -3

 خاالة التؿييل أؾحاض -4

 شا  تفط غ متسس أؾحاض -5

)أضنززية أج  غززو  تززعض   الزز  األؾززحاضاس ؾززيظتزز  معطفززة قززفا  جأ      

 جأ هزززازا مزززة ارتهزززطو   األؾزززحاضجاذتحزززل النهزززا ا لنمو زززا جأي    متػزززلقة( 

ـ  األمززطضاخهززا يف ارتط ززف جكززصلك  أجتتػززاخ   كمززا أن  ,االنػززهة للعززطا 

مززق  األؾززدامحتمززا  فهززا جالعززطا ـ  ززا جظززا ف مناخيززة نافعززة   األؾززحاض

العالقزة   األتطازة ااض جالط اح جلفرا  الؿمؼ القو ة كما تنقا ادتو مزق  ماأل

                                                 
 24 ,22, 20زليل العضاعة اضنعلية , ماهوعا  امانة اضس نة اضنوضو ,م   - 1
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 تع ززسج ,ذطاضتززه ختفززفاززا وال جغري ززا مززق ملوثززا  ادتززو, جتلاززف ادتززو ج   

كػيس اليطاون جتعازا  أجكما متتل ثانا  ,ادتافة األماكقض واته يف 

 يزق أن تيملزه    ,اضهنن العاز زة للمػزيق  أغواضكما أن  ,األجكػحن

جالتؿحري اضنػق كدلفية  ا يف الوخزت الزصي عتفز  للهيزت     .النهاتية األغواض

اقزسض   ,جالتلزوث ادتزوي مزق الؿزاض     ,خكوقيته ج هعس  عزق تزأثري الهونزال   

تعمزل   :اهز ف يف اجملزاس الهكزطي   للمعضجعزا  ارتهزطال زجض فعزاس   ج .اإلميان

تعمل علن ,ج فرتتاح العن لصلك زجن إظعاد ,علن تواظن الرب ق جتهه  اللون

تت الكزززو  جشلزززك لعزززسى خااليزززة األجضا   زززززتؿج ,تؿزززتيت األؾزززعة اضنعيػزززة

جتهعزًا ليثافزة  زص      ,تعمل علن تو ن اإلؾزعا  الؿمػزا  ج,عيؼ الكو ا

مزززا  ززززو عليززززه يف   إىل% ااضقاضنززززة 86اضعضجعزززا   ززززندفا اإلؾزززعا  انػززززهة   

تزربز ا زوال اإ  خهزا    ج,تقلزل مزق التػزدن اضفزط  للزهوال     ج,الػاذا  العامزة 

 مق النهاتا  نهاضًا ارتهطال األجعالجفيللا يف ضالتمثيل اليلو إن اض اضال.لهد

جامتكزززام ثزززانا ,احمليازززة األجزززواليف  األجكػزززحن ػزززاعس علزززن خزززطجد 

 األجكػزحن  أنجمزق شلزك  فهزل     .جكػيس اليطاون جالعيزؼ يف الظز ى  أ

ن إمززا يف الظزز ى فزز  أللريززاو   األجسج ززو العنكززط   , زز  ادتززو  ززواس النهززاض   

تػري عملية التمثيزل   أنالقو ة للؿواض  جاحملاس التحاض ة تػاعس علن  نالواإل

 .(1)اذس م إىلالهو ا يف فرتو الليل 

 

 معطفة عسز أفطاز األغطو-2

 :حتس س اضػاذة اضالوب زضاغتها يف اضػق  األفقا-3

                                                 
 .(ززة80اضسن , قفرزز)التؿحري ججتميل اضسن , اضعهس العطاا إلمنال  - 1
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 ارتهزطو يف اضنزا ق الػزينية    إىللقس ججس االسضاغة أن ذاجة اإلنػان      

شا كزان غزيان اضنزعس  ػزة أؾزدام      أنه إ  صا  عينجتاض مطاعة مأ 8 تهلغ

 130تتمثزل يف ذس قزة منزعس مػزاذته     ,هزطو  مزق ارت  ًامطاع ًامرت 40يلعمهل ف

  .(1)عاىخلفه اؿيل  أجا يف مقسمة الهنال مإ تقط هًا ًامطاع ًامرت

 مػاذة اضػارا  ارتهطال 

 مػاذة اضػارا  الع ط ة 

  لعززاب ززززز أ ممززطا  –دتلفززة )جلززوؽ مػززاذة اضػززارا  لألنؿززاة اض

 :(أ فاس

الفعاليززا  مززق   أ ززل إىلخكززط الاززط   أ ةالط يػززي عززازو تيززون اضمززطا        

 وسززز أ ازو ززز ة عززاضمطا  الفطعي تيونج ,جاالعيؼ ساضنعزاخل  إىلارتاضد 

 .اضفاجزت  ن اضتعزة جلعنكزط   أمطكة  لتز ززز ت مق اذتززكرب جخأتغط  زززكا تػ

لفطعية  أن خترت  كزل  اضػزارا  ج زا ستههزة للزنفؼ      لممطا  ال ج يق

الط يػززية,جتاو  اضمززطا  الفطعيززة علززن كززل  احملززاجضمززق  أكثززطالهؿززط ة  

 :فعاليا  اذتس قة

 
                                                 

 .(ززة280)اضسن العطاية , اضعهس العطاا إلمنال اضسن, ادتعل األجس ,قفرزز - 1



 (27) العدد – وث ودراسات المدينة المنورةـمجلة مركز بح

 

230 

 أج ,لزه  اجملزاجضو جتػتر  الاط  القكريو للرطكة ان اضازهذ جادتلػزة        

 اضاهذ. إىلالػياضو  مطآبمق 

علزن مػزاح شج اعزس ق  تعازا ذالزة مزق       طو ج اضنيػز جاضمطا  اضتعطجزة       

لززصا  طاعززن  , خكززط مززق ارتزز  اضتعززطد اضلززل ألن العززن تززطيف  زز  مػززتقيل أ 

 , زززة العزززنتقازززع ضؤ أخزززطيفمزززق مزززواز  أجؾزززحط ة  أجججزززوز ذزززواجع نهاتيزززة  

 زص    ج , زص  اذتزواجع   اعزس  اليامنزة ادتس زسو   جحتفع ا ضؿزا سو اضفاجزت   

 .أكثط اطتفانًااإلنػان جتاضو تاضو أعلن مق مػتويف تيون  اذتواجع

 

 
ضمهزا ( ج زا خااليزة     أج ااازة )أزضاد   أجا أن تيزون قزاعسو   مإجاضمطا       

كمزززا أن إزخزززاس  .ا يزززةجاض يااػزززةجال هزززط ةارتاخزززرتا  كافزززة اضػزززارا  

ط جيزس ألنهزا غزو  تع زس نػزهة الط وازة يف       أماذتس قة  إىلاضػارا  اضا ية 

كمزا  يزق    ,يف اذتس قزة  مجزي ً  عاا ؾزي ً جت,ادتو يف اضنا ق ادتافة

 للػهاذة. أن تيون ذونًا

 اضعاملزة ن تيزون  جعلن العموى كلما قغط  مػاذة اذتس قة كلما ججز  أ 

جمززززق الهززززطجضي إزخززززاس نهاتززززا  الع نززززة يف  ,يف التكززززميلكثزززط اػززززا ة  أ

 التكميما  الساخلية ضا  زا مزق أؾزياس جتميليزة للزس يوض جتعازا ؾزعوضاً       

عمزل ذس قزة أظ زاض زا مزة خلزف       كما  يق أ هزاً  ,ان اضنعسلػي مطعتًا

 اضناخية.جسضان ظجاجية  ا جظا فها األخطيف 
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حتس ززززززززززس ذزززززززززززسجز  -4

ضعطفززززة زتززززاس   :اذتس قززززة

جمززا عتززي  اهززا    ,السضاغززة

مق مجيع أ طافها جمعطفزة  

تونزززعها االنػزززهة للحهزززا  

مهزززل  عامزززلألنزززه  ,األضاعزززة

أثنززززال التكززززميل , كمززززا   

لززط ح ظتزز  معطفززة اجتززا  ا  

 إىلعلن مساض الػنة لئ  تقزع ادتزسضان ارتهزطال يف اجتزا  الزط ح ممزا  زؤزي        

 .عواخ  غيئة

 ,جخاو  اذتطكزة الط يػزية   ,حتس س مواخع اضساخل جاضداضد أجمعطفة      

حتس زس زتزاس اضتفاعزا     ج .اضسخل مزث ً  إىليف خ  معن  قوز لتوجيه الػري 

اضناغززي  للمػززارا  مبززا  

مززززق جهززززة  ناغزززز  اضنززززعس 

جتززأثري  ززص  اضناغززي  علززن  

 .جعلززززن الؿززززاض   ,ادتززززواض

كمززززززا أن تنظززززززيل  ززززززص    

اضػززززززززززارا  االعمززززززززززاضو 

ارتهط ة  يق أن عتسز 

لنززا مطتهززة  ززص  اضػززارا  

ج يئتها ذػ  اغتعما تها 

 اضػارا  ال  حتوي ذس قة أظ اض                                     .يف اضوخع
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 (13)مطجع ضخل  ا  هن الع خة ان اذتس قة جالهنال الػيينمنظوض نها 
 

 ػاعس علن  ,حتس س الغط  ال  تؿط  علن اذتس قة أجكما أن معطفة     

كمززا  يززق   .اذتس قززة إىلحتس ززس زتززاس الطؤ ززة مززق نوافززص  ززص  الغززط       

 ,غطفة اضعيؿة أماىتكميل اضػارا  القط هة مق  ص  الغط  كالرتاغا   

ضاهذ ال  تكلح دتلوؽ ضاة اضنعس عنسما تط س أن تػرت ح مق عنزال  ا أماى أج

أن تيون  ص  اضػارا  قاذتة دتلوؽ أفطاز األغزطو   أج,العمل يف اضاهذ

 .هاضزواليف الفكوس غري  الاعاىججها   لتناجس أج

 

 ( نسغا –حتس س من  التكميل )فاطي -5

 خلقهزا اهلل   ج و النم  الصي عتاكا الاهيعزة الز    :النم  الفاطي

)زجن تززززسخل اليززززس الهؿززززط ة( مززززق خزززز س ارتاززززو  جاضػززززارا      

, جيف  زززصا اضكزززمل علزززن مػزززتويف عزززاس  مزززق جالتيو نزززا  الاهيعيزززة

 الثقافة الفنية.
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 فهزززل أن  يزززون الزززنم   -

الفازززززززطي علزززززززن مػزززززززاذا  

 ززززتل حتقيزززززق   كززززهريو كزززززا 

شا   مجالياتززززززززه جعناقزززززززززط  

اذتحززززززززززززوى جالتيو نززززززززززززا  

 زززز اليززهريو " مػززاذا  ما يززة  

 –ؾزززز      –ااززززة قززززغريو  غ

 –نزززدمة قزززدوض  –كهزززف 

مناغززززززي   –جززززززطج  ذززززززازو 

تطايززززززة  –جػززززززط  –شتتلفززززززة 

ه يف انا ز  أ هًاج عتمس  صا النم   (كما يف الؿيل)زجاجق... اخل "

أذحززاض  –تطاززة ظضاعيززة   –"تطاززة ضغززواية    علززن العناقززط الهيئيززة  

جزصج    –ذزواجع خؿزهية اػزياة     ززز  هيعية لألضنزيا  جادتزسضان   

 .... اخل".األؾحاض

 

      
 مػق  جط  قدطي تطااامػق  جط  تطااا                           مػق  جط  قدطي     
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(1) 

(2) (3) (4) 

 

 مقاع جطج  متقاالة -4 ,3مقاع جط  قدطي    -2 مقاع جط  تطااا -1           

 

 

 

 ا(التكميل الفاطي ذس قة عامة غطاا اضس نة اضنوضو )تكميل الهاذ
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جستاكاتزززه   ,ةاضكزززمل اضط فززز   أذاغزززيؼ س  زززصا الزززنم  علزززن    مزززج عت     

 أؾعةان التناغل اػه   ;هؿط ةالن شلك مق زجاعا غطجض النفؼ أل ,للاهيعة

 أجضا تتدلزززل  ذيزززا ,جالؿزززحريا  يف الهيئزززة الفاط زززة   األؾزززحاضج الؿزززمؼ

جخزس   ,جتؿيل ايئة لونية ضجمانػزية مجيلزة   ,األضضجتػق  علن  ,األؾحاض

جاضسضغزززة الفنيزززة  ,اضسضغزززة الفنيزززة الطجمانػزززية  زززص  اذتالزززة مزززق غزززتفاز ا

يف لوذزززا  زتموعزززة مزززق الفنزززانن     زززص  ا غزززتفازو  جتلزززت , جا ناهاعيزززة

ضغزززل الاهيعزززة  الزززص ق أازززسعوا يف  يف القزززطن الػزززااع عؿزززط ,  التؿزززييلين 

ه و ز جما حت ,جاذتسا ق

 أؾزززحاضاذتزززسا ق مزززق  

 .جأظ ززززززززاض جفواكززززززززه

جضتزززق  نزززا لزززق طتزززطد 

فيززطو انززال لوذززة  عززق

شا  األاعزززززززاز  ,فنيزززززززة

الث ثززززززززة يف منظززززززززوض 

ن إ أي ,اذتس قززة العززاى

تكزززززميما  اذتزززززسا ق 

تيزززززززون شا  أاعزززززززاز  

              .ث ثة

 

 mohلوذة للفنان 
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 ahpn mathtehلوذة للفنان 

 

 

 
 

 henri fantinلوذة للفنان 
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 كطجكيا  ضؿا س للتكميل الفاطي )للهاذا(

 

  الززصي  قززوى اتكززميمه علززن ارتاززو  ا نسغززية أن     ا نسغززا: الززنم

مػزززتس طو ج زززو مزززق قزززنع اإلنػزززان ج عتمزززس يف    أجكانزززت مػزززتقيمة 
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الزز  تؿززيل التيو نززا     )اضززس وس(التكززميل علززن ؾززهية احملززاجض   

 .يف الواجها  أج  ػاخاضن كانت يف الفنية إ

 قاناعية(ا أج  هيعية) حتس س اضناغي -6

 .األغطوال  متاضغها  نؿاةاأل أنوا معطفة -7

جع ختهزا مزع ألزوان مزواز      زضاغة التواظن اللونا يف اضعضجعا  ارتهطال-8

 ا كػال.

 –اذتحزط الغؿزيل    –)الازن   كزثريو أ مهزا   مزواز الهنزال   إن: مواز الهنزال -9

الرتاة  –اضعازن  – األخؿاب – الطخاى –اذتحط النهطي  –اذتحط اضقكوم 

 لهيتون(ا –الطغواية اضهغو ة 

لداززو  فززإن ل ,كززان  نسغززيًا إشافززظتزز  حتس ززس  ززطاظ تكززميل اذتس قززة   

, جيف الازززطاظ تكزززميمهايف  مهمزززًا اضنتظمزززة زجضًا أجاضػزززتس طو  أجاضػزززتقيمة 

 .ى1×  ى1ة الوذسو القياغي غلوبأا نسغا  طاعن حتس س 

 أجج نززا يف  ززص  الفقززطو غززو  ضتززوس أؾززياس اضعضجعززا  ارتهززطال           

مثلززا, زا ززطو, مػززتايل,    مطاززع,  :عناقززط ا الهسا يززة  إىل , اضػززارا

 ,ينهزا ا .. جغو  نسضؽ  ص  الع خا  فيما.اخل غاوانة, كطو,أميع , 

 ص  الفقطو تناهق علن  يف نا أن كل األفياض ال  تنهوي  اإلؾاضوجظت  

عزطا ـ   أج  ؾحريا  أج ًاأؾحاضن كانت ,إالتيو نا  ارتهط ة االيامل 

ارت  االنػزهة  فز  ,مػارا  تطااية أج ,مػارا  خهطال أجة نهاتا  ظ ن جأ

اجملػما  ال  تتيون  أج و أزاو الطغل, للتعهري عق اضػارا , للمكمل 

يف شتيلته. فهو ليؼ عمزً  فنيزًا يف ذزس شاتزه, ازل جغزيلة للتعزهري. جإشا كزان         

اجملػززما ,  أجاضعمززاضي  تفاعززل مززع الفطاغززا , أكثززط منززه مززع اضػززارا  

 .خهل إنؿال الهعس الثالا نفػها   الفطاغا  حتسز ا اضػارا فإن  ص
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 التكويهاتالعالقة بني املسطحات ونسبها و

, جاضػزززاح يف  زززص  ا نسغزززااضػزززاح  زززو اضيزززون الفطاغزززا للعمزززل 

علزن كزل     تيزطض ل الفزين, الزصي   تؿزيي اذتالة,  يق اعتهزاض  أضنزية ال  

اضػززاح,  ززو اسا ززة  اضػززارا  اضؿززيلة للفززطاين, ج عززين شلززك أن الؿززيل   

ا يف العمززززززززززل طاغززززززززززالتؿززززززززززييل الف

, كمززا أن ارتزز   ززو اسا ززة  التيززو ين

التؿييل يف العمل الفين, جمق ثل فإن 

زضاغززززة ارتكززززا ل اذتػززززية, ليززززل   

ؾزززيل مزززق األؾزززياس, تػزززاعس علزززن  

جتس ززززززس الع خززززززا  اذتػززززززية, اززززززن    

زتموعا  األؾياس اضيونة للمػاح 

 ةاضػارا  جنػهها ادتميل       للفطاين. أج

 

 

 

        

 
 (mالؿيل ضخل)- اضػارا  جنػهها ادتميلة
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تظهزط   خويف الؿس ازن العناقزط الث ثزة اضطازع جالزسا طو جاضثلزا      إن        

الزز  نؿززيلها ضتززق االتيو نززا      أج,العناقززط النهاتيززة الاهيعيززة    يف

األؾززياس الػززليمة شا   نفززإ فيهززاتغززري  القززيل اللونيززة  إشافزز ارتهززط ة,

ؾيل معن  إىلاذتػية, فاضطاع إشا تاوض  هاخكا ك غو  تتغري الهعس ق,

, تترزط  يف اجتزا  احملزوض األكزرب     كامنزة األن   ظهط  فيه خوو  متػاجي

ارتززاضد, يف  إىلالززصي  ززطا  اززن الطأغززن األاعززس, ذيززا تظهززط خززوو الؿززس     

الززساخل, علززن احملززوض األقززغط.     إىلالوخززت الززصي تظهززط فيززه خززوو الهززغ       

يف اجتززا   اليامنززةكتػزز  خوتززه  اؾززيل معززن,   إىلشا تغززري جاضػززتايل إ

احملوض األ وس, اضواظي للهلع األكزرب,  ز   اضعزن شي األنز   األضاعزة      

, كامنزة كتػهت خزوو  ا, ايهاجيؾيل  إىل. جالسا طو إشا تاوض  اضتػاج ة

 إنؿزال لزصا ظتز  أن نيزون ذزصض ق عنزس       يف ا جتا  الاولا للمرزوض األكزرب  

جع ختها  .عليه أنؿئت صيمبػاذة اضػاح ال اجاضتها ه,هط ة تيو نا  خ

ذس قززة منززعس  : يفعلززن غززهيل اضثززاسج ,مززع الهنززال جالعناقززط النهاتيززة األخززطيف 

 أؾززحاضاخولية كززززززؿالس ززززززخززويف الؿ حاضزززززؾقززغريو  فهززل أن  يززون لأل  

. ج يززصا تززتغري  (1)اذتززوض جالكززنواط ا  ذتززن   نقتززل خيمززة اضػززاح الهززاخا   

نزززاعها الؿزززيلية يف أجكزززا ل اذتػزززية لألؾزززياس الػزززليمة, ازززتغري   ارت

 .((mكما يف الؿيل الػااق اضػاح شي الهعس ق

 

 

 
                                                 

 .(زززة47أغؼ التكميل جالتؿييل الفين ,ز.جهاز الكفسي ,قفرزززز)  - 1
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 خويف الؿس يف األؾياس ا نسغية

 

اجملػزل شي   إىلذالة الؿيل مق اضػاح شي الهعزس ق,    ا إشا تغريأم

ازصلك   تتسخل ألنها, الث ثة أاعاز, فإن خكا ل الؿيل تتغري تغريًا جصض ًا

التيعي . فاضطاع إشا  طأ  عليه ذالة مق التغيري يف الهعس  أجذالة التحػيل 

نه متواظ ة مػتاي  , ااضتفا  أخل مزق  زوس نزلع اضطازع,     متيون  الثالا 

يزون   ا ضتفزا  مزع  زوس نزلع اضطازع,       تػاجيفزجن اجتا  للرطكة. ذتن إشا 

 ززو اززصلك عتززتف  اارتكززا ل    فيززه. ج اليامنززةاضيعزز  ثااززت اذتطكززة   

إشا ظاز ا ضتفززا  عززق  ززوس اذتحمززا اذتػززية للمطاززع, جليززق يف التؿززييل  

تزسب فيزه, جتظهزط جانزرة يف اجتزا        اليامنزة نلع اضطاع, فتهزسأ اذتطكزة   

ستززوض الؿززيل, إشا كززان ا ضتفززا  نززعف نززلع اضطاززع. ج ززعزاز اإلذػززاؽ     
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تترزوس الزسا طو, يف    هنفػ اضناقاااذتطكة, كلما ظاز ا ضتفا  عق شلك. ج 

 زوس خازط الزسا طو.     إىلغاوانة تطتفع ذتن  كل اضتفاعها أ إىلالهعس الثالا 

ذتززن , فيهززا اليامنززة ززصا اذتززس حتززتف  األغززاوانة اثهززا  اذتطكززة    إىلج

نعف خاط السا طو ج نا تهسأ اذتطكزة يف الظهزوض ااجتزا      إىل كل ا ضتفا  

از اضتفززا  األغززاوانة االنػززهة  جتززعزاز كلمززا ظ,  غززاوانةلألاحملززوض الاززولا 

 أجلقاط ا. جالسا طو مق ناذية أخزطيف,  يزق أن جتػزل يف ؾزيل كزطو,      

جتػل الزسا طو أ هزًا يف ؾزيل     أجنكف كطو شا  خاقية ثااتة اذتطكة, 

فيزه يف الظهزوض, جتزعزاز اذتطكزة كلمزا       اليامنةشتطج , تهسأ اذتطكة 

ة  نززا, علززن  ززوس   ضتفززا  اضدززطج  عززق خاززط الززسا طو. جتظهززط اذتطكزز    اظاز 

 احملوض الطأغا للمدطج .

 

      
 أجضتزززواظي اضػزززتاي  ,   أججإشا تازززوض الؿزززيل الػزززليل للميعززز ,         

 ظهزط يف اجتزا  احملزوض األكزرب,      اليامنزة لألغاوانة, فإن اجتا  اذتطكزة  

جتا هزا, مزع حتزوس اجتزا      اوس  زص  اذتطكزة   ّرز يف الؿيل ادتس زس, جخزس ت   

منرنيزة, ج نزا تهزسأ خاقزية التحػزيل       أجا  مػزتقيمة   ز ا صا احملزوض يف اجت 
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 إىلاالنػززهة لألؾززياس اذتحميززة غززري الػززليمة الزز  خززس تتاززوض اعززس شلززك        

أؾزياس ؾززهه ضتتيززة, تتولزس عنهززا خكززا ل أخزطيف,  يززق متييع ززا علززن    

ج ززززص  اذتطكززززة اذتحميززززة يف  .أغززززاؽ اضفززززا يل الػززززااقة

 منزززو التيو نزززا  ارتهزززط ة   أثنزززال التيو نزززا  ن ذظهزززا  

 .جالنهاتا  ؾحاضاالنػهة لأل

 

لألؾززياس   جن ذزز  يف حتليززل ارتكززا ل اذتػززية   

مطاعزا ,   إىلجتن  التقػيما  ا نسغزية فيهزا مثزل تقػزيل اضطازع       ,الػليمة

غززري شلززك مززق التقػززيما  ا نسغززية.   أجمثلثززا ,  ةمطاززع جأضاعزز أجمثلززا,  أج

أ هززًا جتنزز    طاعززن  كمززا

التقػزززززيما  ا نسغزززززية يف 

 أجحميزززززة, األؾزززززياس اذت

اجملػززززززمة, جمززززززق ناذيززززززة 

, ن ذززززز  جتنززززز   أخزززززطيف

اززززن  التززززساخ   اضدتلفززززة

األؾزززياس الػزززليمة, مثزززل  

ججوز اضطاع زاخل الزسا طو,  

ججزززززوز الزززززسا طو زاخزززززل   أج

اضطاززززع, جغززززري شلززززك مززززق    

ا أمزززالتزززساخ   ا نسغزززية. 

شا جتػززززززززززززززمت  ززززززززززززززص  إ

اززززن  التززززساخ   اضدتلفززززة

األؾزززياس الػزززليمة, مثزززل  

صائص ـالخ
ة ـسيـحـال

 الـــلألشك
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ججززوز الززسا طو زاخززل اضطاززع, جغززري شلززك مززق   أجالززسا طو, ججززوز اضطاززع زاخززل 

ج ززصا  فززإن شلززك  ززسخل يف إ ززاض الع خززا  اذتػززية, , التززساخ   ا نسغززية

كمززا ن ذزز  أ هززًا, أننززا  .شا  الهعززس ق األفقيززةيف اضػززاخ   صتززس  ستققززًا

اغتعماس األلزوان يف  زص     ما  ا نسغية, كما جتنهنا مع شلكجتنهنا التقػي

ط الزصي  مز التؿيي   الػزارية, األ  إىل, ذتن    نقل  الونع التقػيما 

ما  فالتوظ ع اللونا غالهًا .كمل   تناغ  مع  س  إمنال اضساض  اذتػية للم

جتوظ عهززا  ,مثززل النهاتززا  الع ط ززة جالززوضجز اضلونززة األفقيززةظهززط يف اضػززاخ   

 .(1)ومقطجلو جمؤكس األلوان اؿيل زخيق حبيا تيون

اعزززا ارتكزززا ل   إىلا كزززصلك أننزززا   نتازززط   كمزززا ن ذززز   نززز 

أؾزياس غزري غزليمة,     إىل تولسو عزق تقايزع األؾزياس الػزليمة    اذتػية, اض

 أجللركززوس منهززا علززن تززأثريا  تؿززييلية جس ززسو, تتميززع ااذتطكززة تززاضو,   

 مزا تيزون ستققزة يف اذتزسا ق العامزة      أكثزط ج ص  الفيزطو   .االتساخل ثانية

مززق  ػززليمة يف إعاززال عززسز   ذززس لززه س ال ززص  األؾززيا إميانيززا لقكززوض 

 ج زززصا اضونزززو   زززسخل يف تنميزززة اضزززساض  اذتػزززية   , األؾزززياس ادتس زززسو  

تػمح  ج  التؿيي   شا  الهعس ق,  أج كثط منه مع اضػارا للمكمل أ

 جيف جانزز  آخززط  ,أكثززطنززا قززفرا  الهرززا احملززسزو اززارتوض اتفاقززيل    ل

 نزتخ مزق تفط زغ     التفط غ الصي أجن ذ  أننا   نتعطض  نا ضونو  التها ق, 

 غزري الػزليمة منزه, لزترت      أجمزق اعزا األؾزياس الػزليمة      الؿيل الػزليل 

س, جشلزززك اهزززس  اإلذػزززاؽ ااضوجززز     ججكأنهزززا فطاغزززا  يف الؿزززيل األ  

 .ااضفتوح جاضغلق يف األؾياس الػليمة أججالػال , 

                                                 
 .(زة188إاطا يل , قفرزز)عهس الهاخا ,ز.انال الفيط اضعماضي جالعملية التكميمية  - 1
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 األفقيةالتيو نا  يف اضػاخ  

 

مززع  للتعامززل شتتلفززة ستززاج  سج أن تيززون   تعزز مجيعهززاوض مززاأل ج ززص      

األؾياس الػليمة,  غتيهاح إذػاغا  تؿزييلية جس زسو. تزسجض مجيعهزا     

 .اإلمياناقسض  الهعس عنه ضتاجسيف إ اض اضػاح شي الهعس ق. ج صا ما 

 
 التيو نا  ارتهط ة يف الواجها 
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 القوى الكامنة في األشكال

 يف األؾزياس  اليامنزة ا القويف أم     

فهززززا   ,عززززازأا شا  الهعززززس ق جالث ثززززة

 حتزززززززسز الع خزززززززا  اذتػزززززززية ازززززززن 

األؾزززززززززياس عنزززززززززس جتميعهزززززززززا يف    

جمق  نا تترسز  تؿييلية. زتموعا 

الع خززة اززن الؿززيل جاآلخززط, غززوال   

أكززان شلززك يف اضػززاح شي الهعززس ق, 

هزا  ذالت إىليف الفطاين شي الث ثة أاعاز, عنسما تتاوض األؾياس اضػزارة   أى

يف  اليامنزززةتظهزززط مزززق خززز س القزززويف     لع خزززة اذتػزززية  نزززا  اجملػزززمة. جا

علززن التنززافط. فيلمززا اخززرتب     أىاألؾززياس, غززوال غززاعس  علززن ادتززصب     

ط مز اآلخط اسضجة معينة, ظهط  خوو ادتزصب اينهمزا. جااهيعزة األ    مقالؿيل 

ظتزززصب إليزززه الؿزززيل األقزززغط, حبيزززل ادتاشايزززة   فزززإن الؿزززيل األكزززرب

, جكانت اضػافة نفػها اضػاذةله ع آخط مطاع مع مطا جتاجضاذتػية, فإشا 

أخززل, تظهززط خززوو ادتاشايززة اذتػززية اززن   أج ززوس نززلع اضطاززع   تػززاجياينهمززا 

نكزف  زوس    إىل تتأكس  ص  القزوو عنزسما تكزل اضػزافة اينهمزا     جالؿيلن. 

ج نزززا ظتززز  أن نيزززون ذزززصض ق يف تيو ناتنزززا     ,(1)أخزززل أج الهزززلع الواذزززس 

أؾززززياس التكززززميما  ارتهززززط ة   يف كززززا   تعاززززا تنززززافطاً  ,ارتهززززط ة

لزززصا يف اعزززا التكزززميما  الززز   فطنزززها اضكزززمل يف اضػزززاخ    ,جاليااػزززة

يف  خو زززًا ستزززوضًا تأخزززصممزززطا   اإنؿزززال قزززوى اقتزززل  زززص  القزززويف    ,األفقيزززة

  .جتلغا خويف الؿس ان اضطاعا , اذتطكة
 

                                                 
 .(زززة77ز. جهاز الكفسي , قفرززز) ميل ج التؿييل الفين , أغؼ التك - 1
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ج يصا اذتزاس االنػزهة للزسا طو,    

 مػزاج ة مزع زا زطو أخزطيف     جتاجض إشا ما 

تظهززززط خززززوو ادتززززصب اينهمززززا, إشا      ززززا

تقزل عزق  زوس     أج تػاجيكانت اضػافة 

ذزززسا ما. جتتأكزززس خزززوو   نكزززف خازززط إ 

أخززل. جإشا  أجنكززف القاززط  إىلعنززسما تكززل اضػززافة اينهمززا   ادتززصب اينهمززا

فزإن العزربو  نزا االؿزيل األقزغط, ذيزا تتأكزس         اختفت مػزاذة الؿزيل  

جاضطازع األقزغط    ,رب مزث ً خوو ادتصب عنسما تكزهح اضػزافة ازن اضطازع األكز     

الززسا طو  تكززهح اضػززافة اززن   أجتقززل..  أج ززوس نززلع اضطاززع األقززغط     تػززاجي

 زص     زوس خازط الزسا طو األقزغط ج يزصا      تػزاجي  األكرب جالزسا طو األقزغط  

اإلذػاغززا  نززسضكها عنززسما نؿززيل التيو نززا  شا  الهعززس ق عنززس اسا ززة 

و ناتهزا اذتحميزة علزن    يف تي جنسضكها أ هًا ,ختاي  اذتس قة علن الوض 

اذتس قزة مزق كزل     إىلعنسما ننظط  ,جتطته  الع خة اؿيل أخويف,اضنظوض 

    .مق ظجا ا ا ظاج ة

 
 يف الواجها خويف ادتصب ان اضطاع جالسا طو 

 أجيف قززوضو ميعزز ,   نززسما تأخززص األؾززياس كيانهززا اجملػززل    جع  

ناهزق علزن   ت نفػزها  متزواظي مػزتاي   فزإن النظط زة     أجأغاوانة,  أجكطو 
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و أن الع خزة  ج ز  ن  زص  اجملػزما , مزع اخزت   جاذزس     الع خا  اذتػزية از  

تؿزع   ج تتأثط اقوو ادتصب س قيف اضػارا  شا  الهع اذتػية ان األؾياس

يف الفزززطاين, جتكزززهح الع خزززا  اذتػزززية  نزززا مطتهازززة اأغزززاح األؾزززياس     

يف  متػززاج ناجملػززمة يف ا جتا ززا  ذو ززا, فقززوو ادتززصب اززن ميعززهن     

وس نزلع اضيعز , جتهزسأ    زة اينهمزا عزق  ز   ززافزت اضػكلما خل  اززاألن   تع

از اضػافة اينهمزا عزق  زوس الهزلع, ج يزصا االنػزهة       زيف الت ؾا اعسما تع

كلمززا خلزززت    القازززط, تززعزاز خزززوو ادتززصب اينهمزززا  يف اضتػززاج تن لليززطتن  

اينهما عزق   اضػافة اينهما عق  وس خاط اليطو, جتت ؾن إشا ظاز  اضػافة

اضرتااازة   األؾحاضج صا الرتاا  اذتحما تترقق يف تيو نا   , وس القاط

يف اضعاض  شا   ,األؾحاضيف ظضاعة  معسجمًا اإلذػاؽج كهح  صا  فيما اينها

ج زص  اذتالزة مبثاازة     ,أمتزاض  (6)الثااتة يف ما اينهزا جالز  تقزسض انرزو      األاعاز

 .ذالة نفعية جليػت مجالية

   
 يف اضػق   يف الواجهةاضػتس طو  لألؾياسا  اذتحما الرتا

 

الهزلع,   يف ذالزة ميعزهن شتزتلفن يف  زوس     نفػزها  جتناهق النظط زة 

تهززسأ عنززسما تيززون اضػززافة اينهمززا ااززوس نززلع      فززإن خززوو ادتاشايززة اينهمززا  

ت اضػزافة عزق شلزك الهعزس, جضمبزا تقزاؽ       از كلما خل زاضيع  األكرب, جتع

مزع  زوس نزلع    ,اضػزافة اينهمزا    تػزاج  ذيزة أخزطيف, إشا   خوو ادتاشايزة مزق نا  
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ؾززحطتان علززن اعززا مززساخل اذتززسا ق اضنعليززة تززعض  لززصا  ,اضيعزز  األقززغط

, ج ػزززطي شلزززك أ هزززًا علزززن كزززطتن علزززن ستزززوض اضزززسخل اينهمزززا انتؤكزززس

 أجالث ثززا,  أجالطاززاعا,  وؾززوضاالنػززهة للم أجشتتلفززتن يف  ززوس القاززط,   

غزززاوانية. جتعتمزززس الع خزززة اذتػزززية ازززن   ألا االنػزززهة لألؾزززياس أجغزززري , 

خززط. آلنززا  اعهززها االنػززهة للززهعا اأجعلززن  عامززةاضيعهززة اكززفة  األجػززاى

يف  خزز س اإلذػززاؽ اقززوو ادتززصب اينهمززا  ج يززق تقززس ل  ززص  الع خززة مززق 

جالع خا  اذتػية  نزا ضمبزا تزطا  ازن جػزل جآخزط,        ,ثلة الػااقةمنول األ

ج يززصا. جخززس تترززط   ززص  الع خززة يف   ,جاززن ادتػززل اآلخززط ججػززل ثالززا 

 ا جتا ا  اضدتلفة للفطاين.

جالع خززا  اذتػززية اززن األؾززياس, ختهززع أ هززًا للع خززا  اللونيززة      

اينهززا, فتحززانؼ األلززوان  ع ززس اإلذػززاؽ اقززوو ادتززصب اينهززا, إشا خهززعت      

اضػافا  اينها للتقس طا  الػااقة. كمزا أن تهزا ق األلزوان,  ع زس اإلذػزاؽ      

اطز اينها, ذتن جإن خهعت اضػافا  اينها للتقس طا  الػااقة, جما اقوو ال

 ناهق علن الع خا  اللونية,  ناهزق علزن الع خزا  اذتػزية. فالتحزانؼ يف      

اضلمززؼ  ػززاعس علززن خززوو ادتززصب, جالتهززا ق فيززه  هززعف خززوو ادتززصب اززن       

يف الفززطاين. جخززس ختتلززف الع خززا    أجاألؾززياس, غززوال يف اضػززتويف الواذززس  

اإلنزززالو يف األغزززاح   أجلونيزززة يف األؾزززياس اجملػزززمة, ازززاخت   اللزززون   ال

مززع عززسز مززق التؿززيي    التعامززل ستاجلززةط الززصي  ػززتسعا مززاضدتلفززة, األ

اضدتلفززة, ذتززن  يززق إزضا   ززص  الع خززا  اذتػززية, ج ززص  مطذلززة مززق       

 زه  ىل لهناجيف أثنال اضطاذل األ كملىل لتنمية اضساض  اذتػية للمجاضطاذل األ

 .(1) الفيطي

                                                 
 .(ززة172, قفرزز)عمط النحسي , التكميل أيس ة - 1
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إزضاكه  ػتوج  ججزوز اإلنػزان    أجاغتيعاب التؿييل الفطاغا, إن 

 عززاملنمززع التؿززييل الفطاغززا  واجززه  التعامززلن إيف  ززصا الفززطاين. جلززصلك فزز

اذتطكة, ففا اذتالزة   عاملس  و اضقياؽ اإلنػانا, جالثانا جأغاغين: األ

الززززصي تؿززززيله  الفززززطاينىل   تػززززاعس اضماضغززززة التعليميززززة علززززن إزضا  جاأل

زتموعة مزق اضػزارا , تظهزط يف النها زة كتؿزييل ذحمزا أكثزط منزه         

لززصلك مززق جاجزز  اضكززمل تواجززس  يف الفززطاين الززساخلا    ,كتؿززييل فطاغززا

كزززا  زززسض   ,التكزززميل خهزززلللتيو نزززا  اذتحميزززة يف تكزززميل اذتس قزززة  

ذيزا حتتزوي  زص  اضػزارا  الفزطاين نفػزه        اإذػاغاته خيمزة  زصا الفزطاين,   

ا تزس  اعزا ادتهزا      جخسإزضاكه.  أجلها, حبيا    يق اغتيعااه اساخ

 ,  يزق حتط يهزا يف الفزطاين الكزغري    جتهيع آلزة تكزو ط زخيقزة    إىل العلمية

اضولززس عززق مػززارا  شتتلفززة, حبيززا تنقززل قززوضته علززن ؾاؾززة, ضؿززا سو    

إزضاكه. جختتلف الكوضو ااخت   موخزع آلزة التكزو ط يف الفزطاين,      أجلفطاين ا

لفطاغززا, اضتولززس عززق  ززص   رب  ززص  أخززطب جغززيلة  غززتيعاب التؿززييل ا جتعتزز

   عزززسج أن  يزززون تؿزززييً  ذحميزززًا  زززسخل يف إ زززاض    جالزززصي اضػزززارا 

 جاإلزضا  اذتػا لألؾياس الفنية. الهكطيا غتيعاب 
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ا أن تيزززززون مزززززإ ػززززارا  الززززز  تيززززون التؿزززززييل الفطاغززززا   جاض

 يززززززق ج مفطغززززززة, أجؾززززززهه مفطغززززززة,   أجؾززززززهه مكززززززمتة   أجمكززززززمتة 

ف  هيعزززززة كمزززززا ختتلززززز  ,اغزززززتيماس إزضاكهزززززا ااإلذػزززززاؽ الهكزززززطي   

 الؿفافية. أج ت   اضازو جاضلمؼااخ اضػارا  اضيونة للفطاين
 

       
 

       
 

 مػق  ذس قة )للهاذا(
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 غزّهل  ,ملروظزاً  تازوضاً  اإلنزاضو اعس أن تازوض  تقنيزا            

يزق كزل   لترق,علن اضكممن حتقيق كل الطغها  اضالواة

اذتززززا   ادتماليززززة يف التكززززميل, جيف زتززززاس   الوظززززا ف ج

  امزاً  اضسضجغزة زجضاً  اإلنزاضو تلعز    ,جالعامزة اذتسا ق اضنعليزة  

جأقزززهح كززثري مزززق اضكزززممن  ,يف زعززل فيزززطو التكززميل   

فاذتزسا ق   ,يف تكزميماتهل  أغاغزا كعنكزط   اإلنزاضو  اغتدساى إىلظتنرون 

 اإلنزاضو ا مزع ججزوز   أمز  ,از  ضجح  تكهح جػزساً  إناضواعس غطجب الؿمؼ اسجن 

الطجمانػزية اذتاضزة يف غزهطا  النزاؽ      األجزوال مزق   آخزط  تفتح لنزا عاضزاً   فإنها

 أحبززاثحبززسا ق منززاظ ل , جارتززوض يف  ززصا اجملززاس اؿززيل مفكززل  لعمززه   

اعزا األفيزاض    إىل  ازس مزق التازط  خلزي ً      زصا الهرزا  جكت  ماولزة.جيف  

 .(1)جالعامةارتاقة 
 

 اأؾزيا ا جتوظ زع النقزا  الهزو ية     ,اذتس قزة  إنزاضو غة خا  فلسيف زضا     

 مق النقا  ج ا:  امةزتموعة  إزضا  اس لنا مق  ,اضدتلفة

 مزا   غالهًا عالا" –متوغ  ا ضتفا   –ضنا أا  اضنهع الهو ا " زززمواقف

غزل  ( 60) ا ززز ازو علزن اضتف ززز ة جال  تيون عزززالو اضندفهززززتيون اإلن

دل الصي ززززل للؿزززكسلي ,ة جالط يػيةزززو الاط  الفطعية إلناضززشتكك

ة جالز   ززززز اضطتفع الوززززز اإلنمزا  أ,ساىززززز األخعلن  ريًاززززة غزززززوب اذتس قزززظت

امة ج  زززز هه العززززز ؾ اضوززززززز لإلنمزرت فهزا    (2,5) أجمرت  (2)ذسجز إىلل ززززتك

معهززا جيف  ززص  اذتالززة    ةاضندفهزز  اإلنززاضو لززعى يف  ززص  اذتالززة مطافقززة    

ا  جكلمززا زززززززة كامززل اضػاذزززززط لتغايززززكهأة ززززعمنا  اخززة كهطاا يززززز ل

                                                 
1 -   P213   l'art d'amenager un jardin ,la mais on rustique 

 ــةــطـخـ
إنــــــارة 
 الحـديـقـة
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 ؼكزرب جالعيز  أعتتزاد  اخزة كهطاا يزة     اآلخزط عزق   األجسااتعس العمزوز  

الهو ية يف الفهال العالا  األؾعة  نيق نطغ  اانتؿاض  جإشاقريح, 

األضض,  إىلعى فيلعى ججوز عواكؼ فو  اضنهع الهو ا كا تعيزس اذتز  

 األؾزحاض ذزوس اعزا    األعمزسو يزق تطكيزع اعزا      جيف اعا األذيزان 

الفنية زاخل اذتس قة  أجاعا األؾياس النرتية  أجادتميلة يف تيو نها 

اإلنززالو حبززعى متواظ ززة جمطكززعو,  اززالرتكيع عليهززا اهززص  الاط قززة مززق  

ونزة  ج صا النو  مق اإلنالو  زو الوذيزس الزصي  ػزمح اإزخزاس اإلنزالو اضل      

مزا اإلنزالو العاليزة جالز  تتحزاجظ      ألتلو ق األؾياس النهاتية جادتامزسو ,  

اضتفاعا  الهنال فهص  تعترب لإلناضو يف ذا   الاواضئ فها تيزون خو زة   

 .جمػياطو علن كامل مػاذة اذتس قة جسًا

جاؿيل عاى عنزس زضاغزة خازة اليهطازال نزوظ  النقزا  الهزو ية حبيزا             

موعة علن خا ع كهطاا ا جاذس, أي التريل مق تيون متناجاة جكل زت

 خ س القوا ع اتوظ ع اإلناضو ذػ  الطغهة.
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  العاز زززة جاضلونزززة: عزززازو تػزززتدسى اإلنزززالو    لإلنزززاضوالنفػزززية  التزززأثريا

للرتكيزززع علزززن نقزززا  مهمزززة  زززا تزززأثري نفػزززا مزززط ح زاخزززل اذتس قزززة     

الرتكيززع اإنززالو  كززالرتكيع علززن اللززون األظض  يف ميززا  الؿزز س , أج 

, أج جنهزززاضًا لززي ً   هيعيززة علزززن ذززوض مزززق الززوضجز كزززا  هقززن ظزززا طاً    

مززا ااإلنززالو الاهيعيززة )نززول   إالرتكيززع علززن اعززا األؾززحاض ادتميلززة   

, ج يزق ضاز    خاقزاً  نفػيًا النهاض( أج ااإلنالو اضلونة إلعاا ها تأثريًا

قززة اإلنززاضو علززن اذتاغززوب جاطزتتززه ذػزز  الطغهززة حبيززا  هززال اذتس 

 .شتتلفًا ًااؿيل متقاع أج مػتمط كا  عاا يف كل ذالة تأثري

 فة التكميل.زززززطو فلػزسى فيززام الصي غتزززجارت اىززالعو ززق ادتزززخل 

  زززززززززززة جالؿزززززززززا يزززززمززا  الززززززارززززززززززاضػ اضوزززززززززززإنط  ززززززززززززززز.    

 اضوززززززاإلنسا  زززززيف أزال جذ ةزززززة اذتس ثززززززالربزت ا ززتقني تدساىززززاغ.  

    رػززق جنززع كززا  اإلنززاضوظتزز  علززن اضكززمل أن  لززل اتقنيززا  جذززسا  

 التكميل. أفياض  يف
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   كيةتكوض للهاذا تكميل اذتس قة الص
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 ا فقا اختل  فيه التكميل الفاطي جا نسغا جالتأكيس علن الع خة االتيو نأمػق  

 

 
 للهاذا" أجلا"منوشد تكميما 
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 مسخل اليهزف              مق زاخل اليهف قوضو                  

             

 

 

 

 

 

 

 
 


