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 :
فـــي إعطـــاء العمـــارة كبیـــراً لعـــب الفنـــاء الـــداخلي دوراً 

مناخیـة اجتماعیـة المحلیة طابعها وتفردها كمفردة معماریـة 
فتـرة األخیـرة وقد لـوحظ فـي ال. تركت بصماتها عبر الزمن

وبــــدأت مــــع موجــــة الحداثــــة والتغیــــرات االجتماعیــــة التــــي 
عاشــها اإلنــسان فــي األردن مــا أنــتج غیــاب هــذا العنــصر 
من العمارة المحلیة سنحاول من خالل هـذا البحـث تلمـس 
أســـــــــباب هـــــــــذا الغیـــــــــاب ومحاولـــــــــة بعـــــــــض المعمـــــــــاریین 

ــــــــردة ) األردنیــــــــین(المعاصــــــــرین  ــــــــار لهــــــــذه المف رد االعتب
مختلفـــة اخـــتالف بـــر النـــضر إلیهـــا مـــن زوایـــا المعماریـــة ع

، نــــذكر مــــنهمتوظیفهــــا فــــي أنــــواع المبــــاني التــــي صــــمموها
نمـر البیطـار مـع ، بالل حماد، راسم بدران، جعفر طوقان

أیمـــــنالمعمــــاريأعمـــــالالتركیــــز فــــي هـــــذا البحــــث علــــى
لهذااستخدامااألكثرنجده حیثزعیتر، 

.جامعة آل البیت، ن اإلسالمیةمعهد العمارة والفنو ، مشاركأستاذ*
.جامعة آل البیتمحاضر متفرغ، معهد العمارة والفنون اإلسالمیة، **

.أستاذ مشارك، كلیة الهندسة والتكنولوجیا، الجامعة األردنیة***

ویـــشكلالعنــصر فـــي العدیــد مـــن مبانیـــه الــسكنیة والعامـــة 
وهــي . فــي الفكــرة التــصمیمیةأساســیاعنــصرا أعمالــهفــي 
المهــام المفیــدة فــي إلقــاء الــضوء علــى الحــراك المعمــاريمــن 

فــي ضــوء المفــردات األصــیلة فــي عمــارة ماضــیة لتوجیــه 
. سیاسات مستقبل الهویة المعماریة في األردن

: 
اســتخدام ةعــادإتكمــن أهمیــة البحــث فــي محاولــة تتبــع 

فـــي ت المعماریـــة الحدیثـــةآالفنـــاء الـــداخلي فـــي بعـــض المنـــش
المبـــــاني تاألردن وتنـــــوع هـــــذا االســـــتعمال تبعـــــا الســـــتخداما

ــــذین إنجــــاح ىالمختلفــــة وفــــي مــــد المعمــــاریین األردنیــــین ال
عادو استخدام هـذا العنـصر فـي تـصامیمهم وهـل أعطـوه أ
ـــبُ  ه المعمـــاري والمنــــاخي واالجتمـــاعي بمــــا یـــضمن إمكــــاندَ ْع

التوصــل إلــى توصــیات محــدده لــرد االعتبــار لهــذا العنــصر 
. ردة معماریة ممیزة في عمارتناكمف

: 
إلى إلقاء الضوء على مفردة هامة منیهدف البحث 

 

: 

******

م٨/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٥/٣/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

كباقي بالد الشام باستخدام عنصر من أهم عناصر العمارة اإلسالمیة وهو الفناء األردنفي اإلسالمیةامتازت العمارة 
األمثلةویتالئم مع عادات وطبائع المجتمع المحلي فیها، تتعدد األردنیةالبیئة و ناسب تالداخلي كعنصر معماري متمیز ی

بدأتالتي استمرت باالنتشار حتى بدایات القرن العشرین ثم األردنیةالستخدامات الفناء الداخلي في العدید من المدن والقرى 
ینما بدا العدید من المعماریین األردنیین االستخدامات تتالشى تدریجیا حتى بدایات الثمانینیات والتسعینیات من القرن العشرین ح

.العمل على استعادة الدور المفقود للفناء الداخلي في مبانینا السكنیة والعامة لیعود وینتشر في هذه المباني 

Abstract
Islamic Architecture in Jordan is characterized, as for other neighboring countries, by the utilization

of courtyard as an architectural component that is convenient to Jordanian culture and climate, as for
local society as well. Many examples can be seen in different cities and villages in Jordan, which spread
over until the beginnings of the 20th century, then started to vanish gradually until the 1980s and 1990s
when architects started to revive the use widely the courtyard in public and private building.
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مفـردات العمــارة المحلیــة عبــر أبـراز مزایاهــا كمفــردة فعالــه 
أساســیة فــي التـــشكیل المعمــاري المحلــي كمـــا یهــدف إلـــى 
إبراز أهمیة هذه المفردة كعنصر مركزي في هـذا التكـوین 

حاولــة رصــد األســباب وراء غیــاب هــذه الظــاهرة وكــذلك م
وأسباب موجة اهتمام المعماریین بها وتقـیم مـدى نجـاحهم 
فــــي رد االعتبــــار لــــه لتأخــــذ دورهــــا مجــــددا فــــي مكونــــات 
العمــــارة األردنیــــة الحدیثــــة وصــــوال إلــــى إمكانیــــة التوصــــیة 

عادة تفعیلها بما ینسجم والمعطیات المعاصـرة للظـروف إب
. الحیاتیة األردنیة

 : 
یعتمــد مــنهج البحــث اســتخدام أســالیب متعــددة لتحقیــق 

منهـــا اســــتعراض األدبیـــات العلمیــــة المتعلقـــة بالفنــــاء . أهدافـــه
إلـى اســتخدام وســائل الـداخلي، ومــنهج دراسـة الحالــة إضــافة 

كـذلك ، أخرى مثـل الزیـارات المیدانیـة والمالحظـة المباشـرة
جــل ألمعمــاریین المــصممین مــنالمقــابالت الشخــصیة مــع ا

.فهـــــم أفكـــــارهم ومـــــدى قـــــدرتهم علـــــى تطبیقهـــــا علـــــى الواقـــــع
. هوسلبیاتللخروج بنتائج حول ایجابیات هذا االستخدام

: 
ــــاقي بــــالد األردنامتــــازت العمــــارة المحلیــــة فــــي  كب

الــشام باســتخدام مفــردات وعناصــر العمــارة اإلســالمیة مــن 
یعــــرف المعمـــــاري یحیـــــى حیـــــث. ا الفنـــــاء الــــداخليأهمهــــ
) حـوائط(فراغ مغلق مكون من جـدران "نه أبالفناء الزعبي

ون الفـراغ كِّـجهات حیـث یُ أربعشبه مستمرة من أومستمرة 
أومقفلـــة ) المعیـــشة، المطـــبخ، غـــرف النـــوم(لیكـــون غـــرف 

شبه مقفلة حیث تطل علیـة عناصـر المبنـى ذات العالقـات 
ومــــــن ممیزاتــــــه اتــــــصاله بــــــالهواء ). نتفاعیــــــةاال(المباشــــــرة 

مغطـاة فـي أجزائـهحیث تكون بعـض أعالهالخارجي من 
الغـــــرف ذات االتـــــصال المنـــــاطق المتـــــصلة فـــــي ممـــــرات 

ف المعماري حـسن فتحـي الفنـاء عرِّ كما یُ . )١(المباشر معه
وجــه خــاص، إنمــا هــو أكثــر الــداخلي بالنــسبة للعربــي علــى 

ــــة  ــــى الخــــصوصیة للحــــصولمــــن مجــــرد وســــیلة معماری عل
جــزء مــن مــصغر یــوازي ترتیــب ، إنــه مثــل القبــة. والحمایــة

هذاوعلى. الكون نفسه

الــــنمط الرمــــزي، فــــإن جوانــــب الفنــــاء األربعــــة تمثــــل األعمــــدة
والـسماء نفـسها هـي الـسقف . األربعـة التـي تحمـل فیـه الـسماء

الفنــاء الــداخلي المعمــاري حــسن فتحــيكمــا یــصف. )٢(للفنــاء
م التبرید الساكن نـسبیا والمـستعمل فـي البیـت یمكن لنظابقوله

لفهــــم التعــــدیالت التــــي أساســــایــــوفر أنالفنــــاء الــــداخلي يذ
علــى التــصمیم لتولیــد حركــة فــي الهــواء بفعــل إدخالهــایمكــن 

جـــل أالحمــل الحـــراري وذلـــك فـــي اســـتخدام مفهـــوم الفنـــاء مـــن 
وحــــسب . تــــوفیر الراحــــة المثلــــى المتعلقــــة بــــالمحیط الحــــراري

فـي تـصمیمه حقـق عـدة مزایـا منهـا المیـدان لفنـاءان إفتحي فـ
وكـــذلك بقـــى علـــى التوجـــه التقلیـــدي بواجهاتـــه للـــداخلیُ الـــذي 

ـــاءإفـــ ـــب للقریـــة بعـــضن الفن ـــاة ایجل مـــن لطـــف وتحـــضر حی
ویــــــشیر . )٣(جــــــوا خاصــــــا مــــــن الهــــــدوء والجمــــــالو اإلنــــــسان

ــداخلي علــى أن  المعمــاري یحیــى وزیــري فــي تعریفــه للفنــاء ال
مـــا اتـــسع - صـــحن- ســـاحة –باحـــة "فنیـــة وجمعـــه أ–الفنــاء 

فیـأتي بمعنـى –وجمعـه صـحون –، أما الـصحن "أمام الدار
وســـــطها، وهـــــو عبـــــارة عـــــن : الفنــــاء أیـــــضا، وصـــــحن الـــــدار

أكثـرللفنـاء بـأنیالحـظوكمـا . )٤(مساحة مكـشوفة مـسورة
یـصفه یحیـى وزیـريأنإالمن تعریف ومعنـى خـاص بـه 

محاطــةفتوحــةممــساحة " أكــسفوردوحــسب قــاموس بأنــه
فیعــــرف علـــى انــــه فنــــاء )البــــاثیو(أمـــامبــــاني أوبحـــوائط 

األمریكیـــة–لالســـبانیة أوســـبانیة داخلـــي فـــي المنـــازل اإل
األصـــلســـبانیة إكلمـــة إنهـــاویكـــون مفتوحـــا للـــسماء حیـــث 

فهـو یـستعمل فـي اللغـة . م١٨٢٧انتقلت للغة االنجلیزیة عام 
مــشاري مــاريالمع. )٥(بالمــسكنمفتوحــةالعربیــة ألي مــساحه 

نــه عنــصر اتــصال بــصري أفــي تــصمیمه للفنــاء أشــارالنعــیم
فـــي المـــسكن العمیقـــةالطبیعیـــة للفراغـــات لإلضـــاءةومـــصدر 

الـــدور وألهمیـــة. للمـــسكنالخـــصوصیةوالعمـــل علـــى تحقیـــق 
فــــي أساســــيالفنــــاء الــــداخلي كعنــــصر فراغــــي یــــشكلهالــــذي 

ولیقـــ. )٦(تكـــوین البیـــت التقلیـــدي فـــي معظـــم البیئـــات العربیـــة
المــدن الحدیثــة باتــت تهــدد هــذا نإوائــل المــصريالمعمــاري

العربیــة الــنمط الفراغــي الــذي انقــرض مــن البیــوت فــي المــدن
ومـــع ذلـــك فقـــد ، الحدیثـــة وبـــات مهـــددا فـــي المـــدن التراثیـــة

المعماریــــــة المعاصــــــرة تجــــــارب عدیــــــدة شــــــهدت الــــــساحة
هذا النموذجإلحیاء
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مقارنــــة مــــع نمــــط قلیلــــة أنهــــاإالالتقلیــــدي للبیــــت العربــــي 
عـن كما یوضح خالد السلطاني. )٧()الفیال(البیت الغربي 

تخطـــیط مختلــــف فـــيبقولـــه ةبنیـــأللدور الفنـــاء الـــداخلي 
الرحبــــــــة أو، یلعــــــــب الفنــــــــاء الــــــــداخلي، العربیــــــــةاألبنیــــــــة
دورا رئیــسیا فـي خلــق التكوینـات المعماریــة لهــذه ، الداخلیـة
ونهـــا منظمـــا الرحبـــة الداخلیـــة مـــن كأهمیـــةوتنبـــع األبنیـــة

لحـــرارة الغـــرف والمـــداخل والممـــرات المحیطـــة بهـــا وخالقـــة 
دور الفنـــــاء وألهمیـــــة. )٨(مالئمـــــةروفـــــا مناخیـــــة محلیـــــة ظ

، مفتوحـاأومغلقـا أكـانالداخلي من ناحیـة تـصمیمیة سـواء 
الــداخل فــي المــسكن إلــىوالمنفــتح ، بجدرانــه الــثالثامحاطــ

ـــــاء الخـــــاص یقـــــول مـــــصطفى جـــــالل رمـــــضان ـــــر الفن یعتب
ســـــواء اإلســــالمیةالعناصـــــر المعماریــــة أهــــملــــداخلي مــــن ا

مــن الجوانــب امغلقــا ومحاطــإمــاالمدنیــة، وكــان أوالدینیــة 
. )٩(بــالحوائط مــن ثالثــة جوانــبامفتوحــا محاطــأواألربعــة
لــم ناهیــد مــاهرأالبــسیوني منــى الــسید محمــد و تــشیروكمــا 

امعماریـــایكــن الفنـــاء الـــداخلي فـــي المبـــاني الـــسكنیة عنـــصر 
ولكــــــــــــــــــــــن اإلســــــــــــــــــــــالمیةفــــــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــــــارة ایــــــــــــــــــــــدجد

ظهــر منــذ العمــارة المــصریة القدیمــة، وفــي عمــارة بــالد مــا 
، والعمـــــــــــارة اإلغریقیــــــــــةبــــــــــین النهــــــــــرین، وفــــــــــي العمــــــــــارة 

الفنــاء الــداخلي عبــارة عــن فــراغ مــن فراغــات . )١٠(الرومانیــة
ــــاني فــــي المنــــاطق ذات الطبیعــــة االجتماعیــــة والبیئیــــة  المب

بنــــى، لیحقــــق أهــــدافا بیئیــــة التــــي تتطلــــب وجــــوده داخــــل الم
ونفعیــــة وتــــشكیلیة واجتماعیــــة، وهــــذا فــــي مــــضمونه یعنــــي 

محددة مهما اختلـف المبنـى فـي بإبعادضرورة تواجد الفناء 
بالــذكر الجــدیرومــن . الموقــع والمــسطح والغــرض الــوظیفي

الفناء الداخلي استخدم كعنصر معماري متمیـز یتناسـب أن
دات وطبـــائع المجتمـــع م مـــع عـــاءویـــتالاألردنیـــةمـــع البیئـــة 

المحلي فیها، وهي في هذا كبـاقي الـبالد العربیـة اإلسـالمیة 
عمـــائر وبیـــوتســـائرالداخلیـــة فـــياألفنیـــةانتـــشرت حیـــث

القــــــاهرة حیــــــث نجــــــد الفنــــــاء الــــــداخلي كالمــــــدن اإلســــــالمیة
یهــا ففــي فالعناصــر المعماریــة أهــممــن ) الــصحن(للمــساجد 

ربــــع الــــذي الــــصحن المأننجــــد طولــــونمــــسجد احمــــد ابــــن 
المقوســة مــن جهاتــه الــثالث األروقــةتتوســطه قبــة وتحــیط بــه 

والجهة الرابعة نجد

نــراه فــي مــسجد الــسلطان حــسنمــاأو . )١١(رواق الــصالة
ـــس ـــشكل بف ـــة تبـــصحنه المـــستطیل ال یونـــاتوباإلقیته المقبب

وقــد تعلــم النــاس أن یغلقــوا مــساكنهم. )١٢(المحیطــة بــهاألربعــة
فنیـــة داخلیـــة یـــسمى واحـــدها مـــن الخـــارج ویفتحوهـــا علـــى أ

الداخلیـة للبیـوت األفنیـةأوللـسماء مكـشوفاصحنا ویكون 
حیــث بیــت الــسحیميأووأمنــه بنــت ســالمكبیـت الكریدلیــة

تــوفر للــسكان الخــصوصیة وتحجبــه عــن األفنیــةهــذه أن
مــع ملهــقویــةمــع تــرك عالقــة الطبیعــة الخارجیــةعوامــل

لغـرف التـي تحـیط السماء مع توفر عنـصري المـاء والخـضرة وا
ـــراه فـــي دمـــشق فـــي الجـــامع مـــاأو)١٣(بـــه وصـــحنهاألمـــوين

الواســــع بقبابــــه المنتــــشرة كبیــــت المــــال وغیرهــــا وقــــصر العظــــم
الــضروریة العناصــرجمیــعبفنائــه الــداخلي الــذي یحتــوي علــى 
. )١٤(لالستخدام في هذا المبنى السكني

ــةفتتعــدد األردنفــي أمــا الســتخدامات الفنــاء األمثل
أساســیاعنــصرا وفهــ، الــداخلي فــي العدیــد مــن المــدن والقــرى

فــي بیــت الــشریف حــسین فــي العقبــة كمــافــي البیــوت القدیمــة 
وانتــشر بــشكل واســع فــي مدینــة اربــد ربمــا لقربهــا مــن مدینــة 

الفنـــاء الـــداخلي فـــيیتمركـــزدمـــشق التـــي تتمیـــز عـــن غیرهـــا 
بیـتربـد نجـد إومـن بیـوت وتعرف بالبیوت الدمـشقیة وسطها

وبیـوت مدینـة عمـان ) ١٥(ريیلـشراابیت عرار و بیت النابلسي و 
ــــشریف شــــاكر ــــوب ، )١٦(كبیــــت ال ــــت یعق ــــا كبی ــــوت مادب وبی

كبیــت الكایــد فــي قریــة األردنیــةوفــي القــرى )١٧(الــصوالحة
وهنــاك أمثلــة )١٩(والبــردوناألمیــروبیــوت عــراق )١٨(ســوف

. كثیرة یصعب حصرها

: 
:ي للفناء الداخليالتطور التاریخ-١-٦

هــور الفنــاء فــي أبنیــة فــي منــاطق تختلــف فكریــا ظإن 
وثقافیــا وحتــى زمنیــا یقودنــا إلــى أن القاســم المــشترك فیهــا 
هــو تماثــل المنــاخ كمنطقــة حــول البحــر المتوســط وشــرق 
المتوسط مما یرجح مقولـة المعمـاري رئیـف مهنـا أن البـدایات 

ر الحقــا بمــستویات وِّ منــاخي وُطــللفنــاء كانــت ردا علــى تحــدٍّ 
الـشعوبمارسـتهتعبیـرا مـا مختلفة من الكفـاءة أهمهـا وأكثرهـا

خاصة اإلسالمیة في هذا المجالبالعربیة و 
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انطالقا من ثالثیة التراث
. التعرف لما هو موجود- 
. االستفادة مما هو موجود- 
وصــوال إلــى مرحلــة العطــاء . التــصرف بمــا هــو موجــود- 

وصـــــلت إلیهـــــا شـــــعوب المتمیـــــز وهـــــي الـــــصیغة التـــــي 
المنطقـــــة واخـــــصها العربیـــــة اإلســـــالمیة علـــــى مـــــستوى 
التعامـــل مـــع الفنـــاء بمكاملتـــة مـــع المنـــزل بحیـــث شـــكل 

. )٢٠(معه وحدة عضویة متكاملة ال تنفصل

أســــباب غیــــاب الفنــــاء عــــن العمــــارة األردنیــــة -٢-٦
:المعاصرة

غیاب الدور التقلیدي للفنـاء الـداخلي كمكـان للتجمـع - 
.شاط االجتماعيالعائلي والن

حـــــول الفنـــــاء اإلیوانـــــانعـــــدم التركیـــــز علـــــى تواجـــــد - 
. الداخلي

اختفــاء الــدور التقلیــدي للفنــاء باعتبــاره حلقــة الوصــل - 
التحـــول .بـــین الغـــرف المحیطـــة بـــه والطوابـــق العلیـــا

فــي النظــام االجتمــاعي والتطــورات التقنیــة فــي البنــاء 
فـــي التخفیـــف مـــن دور الفنـــاء الـــداخلي فـــي أســـهمت

. اني السكنیة والعامةالمب
فــي التقلیــل أســهمتظهــور أنمــاط البنــاء المعاصــرة - 

والحـــــد مـــــن اســـــتخدامات الفنـــــاء الـــــداخلي مـــــن قبـــــل 
. الساكنین

ــــسكنیة -  ظهــــور الــــنمط المعمــــاري الحــــدیث للعمــــارة ال
ـــسریع  ـــشاره ال ـــق وانت فـــي إلغـــاء أســـهممتعـــددة الطواب

. دور الفناء الداخلي
ــــي -  المجتمــــع وممارســــتهاتطــــور دور المــــرأة األردنیــــة ف

للعمــل المهنــي ضــمن ســاعات طویلــة أدى إلــى غیــاب 
. استخدامهقلة ومن ثمَّ الحاجة للفناء الداخلي 

فـــي تحدیـــد مـــساحات أســـهماألراضـــيأســـعارغــالء - 
ـــاني  االســـتغناء عـــن العدیـــد مـــن الفراغـــاتومـــن ثـــمَّ المب

. المعماریة في المباني ومنها الفناء الداخلي

:الداخليتقییم الفناء-٣-٦
ـــاء فـــي الحـــضارة جـــاءت فكـــرة  ـــالفن ـــيلةـاإلسالمی یلب

ـــىبالدرجـــة  ـــساناحتیاجـــات األول المـــسلم النابعـــة مـــن اإلن

اختیــار المـــسقطإلــىأدى، ممـــا اإلســالميمــصادر التــشریع 
والــذي اســتعمل . المنفــتح علــى الــداخل فــي المــسكن الخــاص

دخلـــه أثـــم ســـابقا فـــي حـــضارات المنطقـــة كاحتیـــاج فرضـــي 
المــــسلمون فــــي حــــضارتهم بمهــــارة جعلــــت منــــه مفــــردة ال 
تنفــصل عــن مفــردات التكــوین المعمــاري للبنــاء بــدءا مـــن 

ـــة وانتهـــا ةبنیـــباألءالمـــسكن فـــي تكامـــل الحیـــاة االجتماعی
ـــــسجم مـــــع روح كـــــل موضـــــوع منهـــــا . العامـــــة وبمهـــــارة تن

مثالي لتوفیر فراغ هـادئ حل بأنهوصف الفناء الداخلي ی
ـــى یمكـــن م ـــه األنـــشطةمارســـة داخـــل المبن ـــة ب فـــي الداخلی

ـــــدا عـــــن الـــــضوضاء هـــــدوء ـــــةبعی ـــــسبةوكـــــذلك. الخارجی بالن
Micheleالــصغیركـد المعمــاريؤ حیــث یللمغـرب العربــي

M. Leporeمـنظم حـراري ممتـاز علـى عـدة ن الفنـاءأبـ
اســـتخدام الجـــدران العالیـــة حیـــث تقلـــل مـــن أهمهـــاأصـــعدة
خـــالل الــشمس وتكـــون ســاحة الفنــاء مظللــة أشــعةدخــول 
الحــــرارة داخــــل درجــــاتممــــا یــــساعد فــــي تلطیــــف النهــــار
عنـــصرا )الفنـــاء(ممـــا یجعـــل مـــن هـــذه الفراغـــات. المنـــزل

األمثلــةأمیــزمــن وهــيفــي هــذه المبــاني أساســیامعماریــا 
. )٢١(للفنــاء الــداخلي فــي الــبالد العربیــةاألمثــلعلــى االســتخدام 

عــددةالمتوأفنیتــهقــصر الحمــراءاألنــدلسذلــك ففــي إلــىإضــافة
ودورهــا الفعــال فــي تطــور مفهــوم الفنــاء بأهمیتهــاامتــازت التــي

كمــا فـي دول المــشرق العربـي والمغــرب ومختلــف . )٢٢(الـداخلي
. امتدت إلیها الحضارة اإلسالمیةالبقاع التي 

:األردنیةاستخدام الفناء الداخلي في العمارة -٤-٦
مـــاريویؤكـــد المع. للعدیـــد مـــن مبانیـــه الـــسكنیة والعامـــة

ـــى ئـــزعیتـــر فـــي لقا ـــتح عل ـــى أن الفنـــاء هـــو فـــراغ منف ه عل
إنـه مـصدر للنـور والهـواء ومكـان للـسكینة فـي نفـس ، ذاته

القـــصة تبـــدأ بـــالعیش مـــع الفنـــاء لفتـــرة مـــن الـــزّمن . الوقـــت
ومـــن ثـــم االنتبـــاه للعناصـــر ، واستـــشعار جمالیـــات المكـــان

األولویــة . والمكونــات المعماریــة التــي أنتجــت هــذا الفــضاء
ا للناحیـة التخطیطیـة مـن حیـث عالقـة الـداخل بالخـارج هن

وتأســیس كیــان للفنــاء، قبــل الــدخول فــي التفاصــیل التــشكیلیة،
وأعنـــي بالناحیـــة التخطیطیـــة كـــذلك طریقـــة الـــدخول غیـــر 

ــــي " الهامــــشي"مباشــــر  ــــصارمة ف ــــة ال واالبتعــــاد عــــن المحورّی

mailto:�@�WE
mailto:N@k
mailto:k@L


................................................. 

 ١٣

ــة . العالقــات الهندســیة للفراغــات وهــذه نقطــة أساســیة وجوهرّی
ــــــة وراء الــــــسكینة وهــــــي ــــــصمیمیة الكامن أحــــــدى األســــــرار الت

بعــــد ذلــــك . ∗ة التــــي یــــضیفها هــــذا المكــــان لــــساكنیهیــــوالحمیم
تأتي التشكیالت من عناصر وربما زخـارف لتكمـل الـصیاغة 
ــــوب مــــن  ــــدر المطل ــــك بالق ــــروح وذل المعماریــــة وتبــــث فیهــــا ال

.الناحیة الوظیفیة وهنا یتقمص


: 

تعــــددت االســــتخدامات للفنــــاء الــــداخلي فــــي مبــــاني 
زعیتـــر الـــسكنیة منهـــا والعامـــة وفـــي هـــذه أیمـــنالمعمـــاري 
ناول الحدیث عـن مجموعـة مـن المبـاني اعتمـدت تتالدراسة س

األمثلــةومــنأساســي فــي تــصامیمهالفنــاء الــداخلي كعنــصر 
فــــیال بسیــــسو، و فــــیال الــــدجاني، و فــــیال الطبــــاع، (علــــى ذلــــك

الســــتخدام الفنــــاء الدراســــةوبعــــد هــــذه ). ومركــــز الملكــــة رانیــــا
زعیتـر نـستنتج مجموعـة أیمـنالمعمـاري أعمالالداخلي في 

:هيالمالحظاتمن 
:الدور الذي یلعبه الفناء بشكل عام.١

یكــــــون فیــــــه اجتمــــــاع . دور اجتمــــــاعي- ١- ١- ٧•
ـــةأفـــراد ـــسبب الظـــروفالعائل ـــشیة بعـــد فقدانـــه ب المعی

. الصعبة
األخـــرىكونـــه فـــراغ تهیئـــة لالنتقـــال عبـــره للفعالیـــات •

فهـو یحقـق االنتقـال مـن ومـن ثـمَّ ذات استخدام شبه عام 
. الخاص مما یوفر لهم الخصوصیةإلىالعام 

والظـــروفاإلنـــسانعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف ســـلوكیات .٢
الرجـــــوع أنإالعلــــى معتقداتــــه والمـــــؤثرةالتــــي تحكمــــه 

ومرجعیــات ن هنــاك قــیم أالفــضاءات یؤكــد بــلمثــل هــذه 
خاصة بالرغم مـن دخـول العـالم فـي مفـاهیم العولمـة 

. الجدیدة
زعیتــر أیمــن. لــدى مفنیــهلألالتــسقیف أســلوبیختلــف .٣

مــن المــصممین بعــد التعــدیل علــى الفنــاء عــن غیــرة
:فيالمفتوح

ـــاء • األفنیـــةبـــشكل جزئـــي وتكـــون فو المـــسقالفن
. مستخدمة كعنصر انتقالي

ف والـــذي یـــستخدم و الفنـــاء المفتـــوح غیـــر المـــسق•
.social interactionكفراغ 

المعمـدة فـي األروقـةزعیتـر باسـتخدام أیمن. تمیز م.٤
. تصامیمه


:

:فیال الطباع-١-٨
مبنـى علـى ركز المصمم في تصمیمه للفناء فـي هـذا ال

دي وظیفـة ؤ األولى الفناء كعنـصر یـ:فكرتین أساسیتین للفناء
ـــاء بـــشكل یتـــیح  ـــة مـــن خـــالل تنـــسیق محتویـــات الفن اجتماعی
لساكن المنزل ممارسـة نـشاطات اجتماعیـة فـي الهـواء الطلـق 

.وفي نفس الوقت التمتع بخصوصیة تامة
ـــاني بیئـــي  ـــاخأمـــا العنـــصر الث ـــق بالمن ـــي یتعل الجزئ

ویتمثـــل ذلـــك مـــن خـــالل إدمـــاج النباتـــات الخـــضراء .للمنـــزل
حیـــث واألشـــجار والعنـــصر المـــائي وأدوات متفاوتـــة للتظلیـــل 

یعمــل الفنــاء فــي هــذه الحالـــة كوعــاء لحفــظ الهــواء البـــارد 
تاحـــة إمكانیـــة تبریـــد الفراغـــات الداخلیـــة مـــن خـــالل  ٕ لـــیال وا

.)١شكل رقم (. فتح النوافذ المطلة على الفناء
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.م٢٠١٠الباحثون:المصدر١/١٠٠مقیاس رسم. یوضح المسقط األفقي، الواجهة الرئیسیة، شكل الفناء لفیال الطباع):١(الشكل رقم

:دیر غبار/فیال الدجاني-٢-٨
لفــراغ لقــد تــم تــصمیم المنــزل بحیــث یكــون الفنــاء هــو ا

بــــاقي فراغــــات إلــــىالــــذي یــــتم مــــن خاللــــه الــــدخول األولــــي
المنزل وذلك من خالل مدخل جـانبي بهـدف كـسر المحوریـة 

یجــــادالبــــصریة  ٕ ــــصرحیة المفاجــــأة عامــــل وا واالبتعــــاد عــــن ال
اإلســـــالمیةالممیـــــزة للعمـــــارة اإلنـــــسانیةعلـــــى ســـــمة والتأكیـــــد

لـة والكتاألمـاميبحیث تشكل الفناء من خالل تشكیل الـسور 
كــــدة ؤ بعــــض العناصــــر المإضـــافةالرئیـــسیة للمنــــزل كمــــا تــــم 

الفـــراغ االنتقـــالي بـــین . لمفهـــوم الفنـــاء مثـــل العنـــصر المـــائي

كمـــا یمثـــل مـــوزع حركـــة رئیـــسي للفراغـــات ، المـــدخل والفنـــاء
ـــــة ورواق خـــــارجي ـــــشكل هندســـــي منـــــتظم . الداخلی ـــــز ب ویتمی

مباشــر المحــوري تــم التخفیــف منــه مــن خــالل المــدخل غیــر 
.اإلنسانیة حركة وعشوائ

وقــد اســتطاع المعمــاري إیجــاد الخــصوصیة مــن خــالل
ــا تتمثــل  العالقــة القویــة بــین الفنــاء والمــدخل المنكــسر وهن
قـــــدرة العناصـــــر المعماریـــــة التقلیدیـــــة علـــــى التـــــوائم مقتـــــضیات

.)٢شكل رقم (ومتطلبات الحیاة العصریة في األردن 
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.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط األفقي، الواجهة الرئیسیة، شكل الفناء لفیال الدجاني مقیاس رسم): ٢(الشكل رقم 

:فیال بسیسو-٣-٨
ــــاء بحیــــث یكــــون مركــــز للفراغــــات  ــــم تــــصمیم الفن ت

یـستخدم نـه إفومن ثـمَّ الداخلیة بدون وجود فراغات انتقالیة 
كمـــا یعتبـــر مـــوزع الحركـــة الرئیـــسي ) معیـــشة(كفـــراغ داخلـــي 

باتجــــاه بـــــاقي الفراغـــــات الداخلیــــة ولـــــه دور فـــــي المعالجـــــات 
المناخیة والبیئة من حیث التهویة والتعامل مع

.إضاءةفراغات اقل من إلیهحیث یتم االنتقال اإلضاءة
یمكــن االســتفادة مــن الــسقف. بــسقف زجــاجيتــسقیفهكمــا تــم 

وقـــد الزجـــاجي لغایـــات التدفئـــة الـــسلبیة فـــي فـــصل الـــشتاء
كــان الفنــاء نتــاج تــشكیل الفراغــات الداخلیــة ویتمیــز بــشكل 
غیر منتظم لیرتبط بغرفة الجلوس والطعام والصالون كمـا 

.)٣شكل رقم (. ساقط التالیةمهو موضح في ال
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.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط األفقي، شكل الفناء، زخارف معماریة لفیال بسیسو مقیاس رسم):٣(الشكل رقم 

:مركز الملكة رانیا-٤-٨
كمـنظم عملـت حیـثالداخلیـةاألفنیـة مـن المركزیتشكل 

االنطـالق مـن اطقللفراغـات والتوزیـع الـداخلي كمـا شـكلت منـ
ـــى المـــدخل ـــاء عل ـــر شـــكل الفنـــاء بن ـــذالك یتغی ـــداخل ل باتجـــاه ال

یــتم اســتخدام األفنیــة لتــشكیل المركزیــة فــي . طبیعــة االســتخدام
الحركـــة وتوزیـــع الفراغـــات حولـــه كمـــا تـــستخدم للعـــب مـــن قبـــل 

:أفنیةأربعةیوجد في المركز . األطفال في بعضها
فـسقوف بسقالفناء األول یستخدم كبهو استقبال م-

. زجاجي
الفنــــاء الثــــاني یــــستخدم كمنطقــــة انتقالیــــة إلــــى بــــاقي - 

. الفراغات
الفنـــاء الثالـــث یـــستخدم كمنطقـــة نـــشاطات لألطفـــال - 

. ویتوزع حوله المكاتب
ــــرتبط-  ــــشاطات فنیــــة وی ــــستخدم كمنطقــــة ن ــــاء الرابــــع ی الفن

.)٤شكل رقم (. بالساحات الخارجیة
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.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط األفقي، أشكال األفنیة المستخدمة في مركز الملكة رانیا مقیاس رسم):٤(الشكل رقم 

-
:

:بالل حماد-فیال دیرانیة -١-٩
صمیم نـــرى حــرص المـــصمم فـــي التــظكمــا هـــو مالحــ

غـرف العائلـة في المحافظة على خصوصیة المبنـى بفـصل 
كأننا باستطاعتنا فصله نهائیـا عـن المبنـى ، في قسم واحد

بـان هنالـك قـوة العمـل ظویالح. دون التأثیر على وظیفته
ــداخلي  ووضــوحه وتنــوع المفــردات المعماریــة مــن الفنــاء ال

ویعمـل الفنـاء هنـا التقـسیمات الداخلیـة للمبنـىإلـىوصوال 
كمــنظم للظــروف البیئیــة فــي منــاخ شــبة جــاف مثــل منــاخ 

.)٥شكل رقم (. األردن
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.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط األفقي، الواجهة الرئیسیة، شكل الفناء لفیال دیرانیة مقیاس رسم ):٥(الشكل رقم 

:بالل حماد–فیال العدناني -٢-٩
ة فراغـات ، في هذه الفیال ّد حاُط بِع ، مـدخل(الفناء ُم

الفنـاء واقــُع ، )معیــشة، غرفــة جلـوس شـرقیة، وغرفـة طعـام
ن ِقبل جدار ساند قسماعلى مستویین مختلفینِ  وارتبطـاِم

ــــرُّك بــــین المــــستویین بــــل درج للَتَح ــــن ِق إلــــى لالنــــضمام، ِم
مةِ  مـــساحة . الفنـــاَء بالفراغـــاتِ المحیطـــِة والمنطقـــِة المـــصّم

الفنـاَء َیعتبـرُ نقطـة . م٨. ٣: ارتفـاع الفنـاء٢م:156الفنـاءِ 
مِة  وصــل بــین الفراغــاتِ المختلفــِة للفــیال والمنــاطِق المــصّم
ـــــَة طبیعیـــــَة  ـــــیال بتهوی ُد الف ـــــزوّ ـــــِق وهـــــو ُی ـــــي الهـــــواء الطل ف

كــــسُ علــــى الــــساكن الفراغــــاتِ الداخلیــــِة التــــي تَ ویــــضيء ْع
.)٦شكل رقم (. الخارجِ إلىواالنفتاحاالرتخاءبشعور 
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 ١٩

.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المنظور العام، المقطع الرئیسي، شكل الفناء لفیال العدناني مقیاس رسم):٦(الشكل رقم 

:ر طوقان و راسم بدرانجعف-قاعة المدینة-٣-٩
ــان ــنْ ، هــذا المــشروِع صــمم فــي مركــزِ مدینــة عمَّ كجــزء ِم
تــم تــصمیم . إعــادة التنمیــة الحــضریِة األخیــرِة فــي المدینــةِ 

المبنـى علــى شــكل مربـع مقــسم إلــى أربعـة أجــزاء متــساویة 
تتوســـطها ســـاحة دائریـــة الـــشكل وتفـــصل األجـــزاء األربعـــة 

الـساحة الدائریـة ممرات رحبة تؤدى من الخارج إلى وسط
ـــــة ببعـــــضها بممـــــرات  بینمـــــا تتـــــصل هـــــذه األجـــــزاء الدائری

مُل تَــ. زجاجیــة فـــي الطوابـــق العلویـــة ثالثـــة علـــىبنایـــة الْش
األرضي یشكل صـالة المـدخل الرئیـسي بـشكل )٢٣(طوابق

والطــابق األول قاعـــة مجلـــس ، یعبــر عـــن صــفته الرســـمیة
ت األمانــة وقاعــة طعــام احتفالیــة وعــدة قاعــات لالجتماعــا

بینما احتوى الطابق األخیر على جناح أمین أمانة عمـان 
أمـا الـساحة الدائریـة . الكبرى ونائبـه ومكتـب وكیـل األمانـة

الوســـــطیة فتتمیـــــز ببـــــساطة متناهیـــــة مـــــع الرصـــــانة التـــــي 
ـونَ . تقتضیها صفة المبنـى ـّممتْ ِلكـي َتُك قاعـة المدینـَة صُ

ــَیَم التاریخیــَة للمكــانِ  مــع الحفــاظ علــى تركیبــًا بــارزًا ُیظهــرُ الِق
ــــاع واضــــح المعاصــــرة ــــاختالف ) ٢٤(انطب ــــاء ب وتكمــــن میــــزة الفن

شــكله الهندســي عــن األفنیــة األخــرى التقلیدیــة وذلــك كونــه 
دائریـــا وللــــشكل الـــدائري كفنــــاء میـــزات عدیــــدة ذات فوائــــد 

. )٢٥(جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. )٧شكل رقم (
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 ٢٠

.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠، الواجهة الرئیسیة لقاعة المدینة مقیاس رسمیوضح المسقط األفقي، شكل الفناء):٧(الشكل رقم 

:جعفر طوقان-كدیماأمبنى -٤-٩
مُل علـــى فنـــاء بـــشكلِ النـــافورِة الثمـــاني  ـــْش هـــذه البنایـــِة َت

مُل علــى إطــارِ فــضاِء . األضــالع ــْش زجــاجي ســقفَ الفنــاَء َی
ــــض ــــدُم الف ــــذي َیخْ ــــديِ ال زَ باإلطــــارِ الحدی اَء بالــــضوِء عــــزّ

ــــــدُم األغــــــراضَ البیئیــــــَة . النهــــــاريِ الطبیعــــــيِ  الفنــــــاء ال َیخْ

فـــــــي الطـــــــابق األرضـــــــي: منطقـــــــة الفنـــــــاءِ . واالجتماعیـــــــة
األمــر وینتهــي علــى األرضــیةِ بــادئ، فــي م)١٤.٥*١٤.٥(
فــــي شــــكل اً هنـــاك تــــدرجأنهـــذا یــــدل علــــى م)١١*١١(

الفنــاء مــن الــداخل لیــساعد علــى دخــول اكبــر قــدر ممكــن 
.)٨شكل رقم ()٢٦(الشمس الطبیعیة للمبنىةأشعمن 
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 ٢١

.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط األفقي، الواجهة الرئیسیة، شكل الفناء لمبنى اكدیما مقیاس رسم):٨(الشكل رقم 

:نمر البیطار-لزنانیري افیال -٥-٩
الفنـاِء لى أساس تطوّر فكـرَة تصمیم هذه الفیال عتم 

الـــذي ، اإلســـالميالمعمـــاريالفكـــر والمـــضمونالـــداخليِ فـــي 
ـــــّل  مـــــُل ُك ـــــط البنایـــــَة وَتحْ ّس وَ وظائفهـــــا الرئیـــــسیة صـــــمم فـــــي َ

فـي والحدیقـة ، مكتـب، غـرف ضـیوف، مطبخ، كالممراتَ (
ـــة الموقـــعِ  ـــیال مـــن كتلتـــحیـــث، )بقّی نین رئیـــسیتیصـــممت الف

، یــسي أســطواني الــشكلالرئهامــدخلِ ، Lعلــى شــكل حــرف
منطقــْة اتــصال بــین الفعالیــات الخارجیــة ُیمثــللــذا فالفنــاء 

امتــاز الفنــاء بوجــود منطقــة . والنــشاطات الداخلیــة للمبنــى
یتْ إیـوانشتویةجلوس  ـّم ـؤَطَّرة خـشبیة، للعائلـِة َس ، نوافـذ ُم

skylight ، ٩شكل رقم (. ملوّنزجاج(.
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 ٢٢

.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠ألفقي، شكل الفناء، الواجهة الرئیسیة لفیال الزنانیري مقیاس رسمیوضح المسقط ا):٩(الشكل رقم 

:صقر دودین-الحافظفیال -٦-٩
ـــِة لتـــصمیمِ الفنـــاَء ، أهمیـــة الفنـــاءِ  َتغییـــر الفكـــرِة العاّم

ــنْ الجوانــبِ  ــنْ . األربعــةالمفتــوح ِم ــِتَح ِم بینمــا هــذا الفنــاِء ُف
ـــنْ جانـــبِ واحـــد وهـــ غلـــِق ِم ةثالثـــو المـــدخلِ الرئیـــسيِ والُم

َم علــــى شــــكل حــــرف  ّم مُل . Uجوانــــبِ والمــــصُ ــــْش الفنــــاء َی
مكاتــــب،(الفنــــاِء المــــزروع الــــذي أحــــاَط بالفراغــــاتِ المختلفــــِة 

ـــــة، اســـــتقبال ـــــاِء . )خـــــدمات عاّم ـــــتْ عناصـــــرَ فن ان هـــــي َك
Bahra)حیطان بأطلیِة ، )نافورةstoko ، ِمنطقـة الفنـاء ،

ــــــنْ % ٣٠-%٢٥ ــــــِتَح علــــــى . avaregeاألرضــــــیِة ِم وُف
ــــــاء اســــــتعمال، الــــــشارِع الرئیــــــسيِ  حــــــالي هــــــو ملغــــــُي كفن

والمنطقــِة االســتقبالومــستخدم كحلقــة وصــل بــین منطقــًة 
.ةِ ـاإلداری
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 ٢٣

.م٢٠١٠الباحثون :المصدر١/١٠٠یوضح المسقط االفقي، الواجهة الرئیسیة والفناء لفیال الحافظ مقیاس رسم):١٠(الشكل رقم 
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 ٢٤

:

. )١(یمن ازعیتر للفناء الداخلي أمقارنات بین استخدامات المعماري -١-١٠
فبال بسیسو رانیامركز الملكة  فیال الدجاني فیال الطباع الخصائص 

المباني

أیمن زعیتر. م أیمن زعیتر. م أیمن زعیتر. م أیمن زعیتر. م المصمم

الدوار الرابع جبل النصر دیر غبار عبدون الموقع
ــــــة مفتوحــــــة - ســــــاحة داخلی

لألعلى
)نافورة(عنصر مائي-
شــرفة خــشبیة تطــل علــى -

. الفناء

محیطـــــة بالفنـــــاء وعناصــــــر أروقـــــة-
خضریة وطبیعیة في وسط الفناء

مـــدخل جـــانبي مـــسقوف بمعرشـــات -
.خشبیة

عنصر -
داخــــــل البیــــــت إلــــــىفـــــراغ انتقــــــالي -

.ممیز بمدخل مقوس ومشربیة خشبیة

لألعلىاحة داخلیة مفتوحة س-
)نافورة(عنصر مائي-
جلــــــــــسة مــــــــــسقوفة بمعرشــــــــــات -

خشبیة
شرفة خشبیة-
. فراغات انتقالیة ممیزة-

عناصر الفناء

الصالونات لالستقبال
والفنـــــــاء ومكتـــــــب ومطـــــــبخ 

.وغرفة طعام

والمكتبـــــة ومكاتـــــب المـــــوظفین اإلدارة
وقاعـــــة النـــــشاط االجتمـــــاعي ویحـــــوي 

لفنـي والمرسـم وسـاحة قاعات النشاط ا
.العاب والفناء المفتوح

الصالونات لالستقبال
وبهــــــــو اســــــــتقبال وغرفــــــــة الــــــــضیوف 

. وحدیقة خارجیة

الصالونات لالستقبال
وغرفـــة طعــــام ومطــــبخ وخــــدمات 

والفراغات االنتقالیة المحیطة

ــــــــــــــــــــــــرف  الغ
المحیطة

ــــــــــاء المركــــــــــزي  تــــــــــراوح یالفن
.مكعبمتر ٤٠حجمه

تــــراوح یالمركــــزي الفنــــاءأفنیــــة٣یوجــــد 
ــــــــر ١٠٠حجمــــــــه والفنــــــــاء مكعــــــــبمت

ءوالفنـــــــــامكعـــــــــبمتـــــــــر ٨٠الجـــــــــانبي 
.مكعبمتر ٥٠المقابل للمدخل 

متر ٥٦حجمهتراوح یالفناء المركزي 
.مكعب

٦٣حجمـهتـراوح یالفناء المركزي 
.مكعبمتر 

حجم الفناء

یـــــساعد علـــــى التعامـــــل مـــــع 
العوامــــــل المناخیــــــة بــــــصورة 

.مناسبة

الداخلیــــــة كمــــــنظم األفنیــــــةعملــــــت -
, للفراغات المحیطة والتوزیع الداخلي

تحقیـق الخــصوصیة المطلوبــة لكــل -
قــــــسم مــــــن خــــــالل االنتقــــــال الحركــــــي 

.خربطریقة غیر مباشرة من فناء آل

حفــــــظ كیــــــان المبنــــــى مــــــن خــــــالل -
عطــاءالمــدخل الغیــر المباشــر ٕ ســمة وا

. والبعــــــــد عــــــــن الــــــــصرحیةاإلنــــــــسانیة
تحقیـــــق الخـــــصوصیةإلـــــىباإلضـــــافة

المطلوبة للمبنى

ـــــادة التفاعـــــل االجتمـــــاعي بـــــین  زی
یجـاد فـراغ روحـاني إ سـرة و فراد األأ

ــــــستخدم كمتــــــنفس أل هــــــل ممیــــــز ی
المنزل من خالل الشرف الخشبیة 

.والجلسات والعنصر المائي

الفناءأهمیة

.غرفة معیشةكاستخدم  ومركز حركـي األطفالساحات للعب 
.باتجاه الفراغات المحیطة للفناء

.غ انتقالي للدخول للفیال كما یربطفرا مكـــان للتواصـــل االجتمـــاعي بــــین 
.األسرةأفراد

استخدام الفناء

تم تسقیفه لم یتم تسقیفه لم یتم تسقیفه لم یتم تسقیفه  تم تسقیفه
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. )2(كما هو في الجدولاألردنیینمقارنات بین استخدامات للفناء الداخلي لمجموعة من المعماریین -٢-١٠

خصائص 
المباني

فیال الحافطفیال ألزنانیريمبنى اكدیماقاعة المدینةةدیرا نیفیال فیال العدناني

ــم بالل حمادبالل حمادالمصمم ــ ــ ــ ــان و راسـ ــ ــ ــ ــر طوقـ ــ ــ جعفـــ
بدران

صقر داودیننمر البیطارجعفر طوقان

إداریةمباني فیال طابقین وتسویةةإداریمباني إداریةمباني فیال طابقین وتسویتینفیال طابق واجدنوع التصمیم
عبدون–عمان عبدون-عمان الصویفیة-عمانالعینرأس–عمان اذینةأم-عمانعبدون-عمانالموقع

عناصر 
الفناء

ــن -١ ــ ــ ــستویین مــ ــ ــ ــود مــ ــ ــ وجـ
.الساحات الداخلیة

ــع -٢ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــوائط حجریـ ــ ــ ــ حـ
ــداخل  ــ ــن المــ ــ ــدد مــ ــ ــود عــ ــ وجــ

.والمخارج
ــشبابیك ذات -٣ ــ ــ ــود الـــ ــ ــ وجـــ

.ة إلى الداخلاإلطالل

ــى -١ ــ ــ ــ ــتح علــ ــ ــ ــ ــبابیك تفـ ــ ــ ــ شـ
.الجانبین

ــــضیف - ٢ ــرات تـ ــ ــود البحـ ــ وجـ
.جمالیة على الفناء

ــدائري ذو -١ ــ ــ ــ ــ ــاء الــ ــ ــ ــ ــ الفنــ
.الحوائط الحجریة

ســـاعة مـــصممة علـــى -٢
.الحوائط

.فناء وسطي- ١
ــشكل - ٢ ــ ــ ــ ــ ــشبابیك ذات الــ ــ ــ ــ ــ الــ

.الوردي
ــة - ٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــى فتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوي علـ ــ ــ ــ ــ ــ یحتـ

.سماویة
.أعمدة حجریة٤وجود - ٤

ــوان-١ ــ ــود اللیــ ــ ــول وجــ ــ حــ
.فراغ الفناء

.مغطى بسقف زجاجي- ٢
ــراغ -٣ ــ ــ ــى فــ ــ ــ ــوي علــ ــ ــ یحتــ

.الموقد

.وجود البحرات- ١
ــادة -٢ ــتخدام مــ اســ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان خاصـ ــ ــ ــ ــ ــ أدهـــ
ــوال  ــ ــ ــ ــ ــل األحـ ــ ــ ــ ــ لتحمـ

.الجویة

الغرف 
المحیطة

ــالون  ــالون، صـ المـــدخل، صـ
ــرقي،  ــ ــ ــ ــ ــامشــ ــ ــ ــ ــ ــة الطعـــ ــ ــ ــ ــ غرفـــ

.وغرفَة جلوس

ــة  ــدخل، الـــــصالون، غرفـــ المــ
.الجلوس، غرفة الطعام

ــدخل الرئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسي، المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یـ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارض، قاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معـــ

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب، اجتماعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مكاتــ
.مطبخ، فناء غذاءِ 

مكاتـب، قاعـة (طابق أرضي 
، مطعـم ، ألطـابق)محاضراتِ

ــي ــ ــ ــة (األرضــ ــ ــ ــب، غرفـــ ــ ــ ــ مكات
ــة ــ ، مكتبــ ــوبِ ــ ــابق )حاســ ــ ، الطــ

.)غرفة مدراء(الثاني 

فـي الفناء محاَط بالممراتِ 
، مكتــب،  المــدخلِ الرئیــسيِ
غرفــة نــوم، غرفــة جلــوس، 

یوان ٕ .مطبخ وا

، اســتقبالالمكاتــب، 
ة .خدمات عاّم

حجم الفناء
.الطـول 12. 70 m,

.العـرض 13. 35 m,
.االرتفاع 3. 8 m

644مكعبمتر 

.الطول 7. 30 m
.االرتفـاع,4mالعـرض,

3. 8 m
114مكعبمتر 

في الطابق األرضي
14. 5*14. 5 m2,

والثانياألولفي الطابق 
11*11m2,

العرض* الطول
5. 2*5. 2 m

.4رتفاعاال 3m
116مكعبمتر 

25%-30%
من مساحة البناء

أهمیة
الفناء

مخرج البیتِ -1
ــاء -٢ ــ ــتعملالفنــ ــ ــة أســ ــ نقطــ

ــــصال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتِ اتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــین البیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ
والفراغاتِ األخرى

ــداخلي -٣ ــ ــین الــ ــ ــاعلي بــ ــ تفــ
)منظر طبیعي(والخارجي 

ــة-٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الوظیفیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األهمیــ
ــر  ــ ــ ــاءة عناصــ ــ ــ ضــ ٕ ــة وا ــ ــ تهویــ

.المبنى

میمِ أنجــزْ مفهــوَم التــص-1
. بأسلوبِ البیت الشامي

- . مخرج البیتِ 2

أنجزْ مفهوَم 
ــــصمیم -١ ــ ــ ــ ــ ــــصمیمِ بَت ــ ــ ــ التــ

ــالمحورِ  ــالتوازي بــ ــِة بــ البنایــ
لعمَّانالتاریخي

ــز-٢ ــ ــىالتركیـ ــ ــرِة علــ ــ فكــ
.الساعِة الشمسیة

دخــول اكبــر قــدر ممكــن مــن 
ــعة ــ ــ ــ ــة أشـــ ــ ــ ــ ــشمس الطبیعیـــ ــ ــ ــ الـــ
للمبنى

ق قواعــِد  ــرْ هــي محاولــُة لَخ
ــــصمیم الف ــَد تَـ ــ ــي تقلیـ ــ ــاِء فـ ــ نـ

ــیسَ  ــ ــ ــ ــ ــــصفِ األرضِ لَـ ــ ــ ــ منتـ
.منتصفَ البیتِ 

أهمیـة َتغییـر الفكـرِة 
ــــصمیمِ  ــ ــ ــ ــِة لتـ ــ ــ ــ ــ ـ العاّم
ــتْ  ــي َفتحـ ــاَء التـ الفنـ

ــبِ ال ــ ــنْ الجوانـ ــ ـ ٤ِم
ــنْ  هـذا الفنــاِء فُــِتَح ِم
ــى  ــد علـــ ــبِ واحــ جانــ
ــسيِ  ــ ــ ــدخلِ الرئیــ ــ ــ المــ

ــنْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــِق ِم ــ ــ ــ ــ غلـ ٣والُم
ــذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جوانــ

مَ  ّم u كشكل. صُ

استخدام 
الفناء

ــاك الستعمالنادر االستعمالما زاَل في نفس مالقید االستعمازاال ــیس هنــ ــُع لــ ــتعمالَیتوّقــ اســ
ــِة  ــ ــنللمحكمـــ ــ ــ ــستخدمه وألكـ ــ ــ یـ

ــــض  ْع ــستخدمین وَب ــــض المــ ْع َب
 ِ الزوّار

العـائليِ بوجهـِة لالستعمال
المناظر الجیدةِ 

ــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُي كفنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملغـ
ــر  ــ ــ ــستعمُل كممــ ــ ــ ومــ
ــین  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یوصـ

الفراغات
تسقیفهلم یتم تسقیفهتم تسقیفهلم یتم تسقیفهلم یتم تم تسقیفهتسقیفهلم یتم تسقیفهتم 

-
:

كــاد تغلـــب العناصــر التقلیدیـــةتلعناصــر الفنـــاء بالنــسبة-١
فــــي تــــوفیر النــــافورة لــــدى معظــــم المهندســــین الــــذین 

. الداخليیستخدمون الفناء 

مـن أكثـرتر في قدرته علـى خلـق زعیأیمن. تمیز م-٢
أوانــه لــم یغیــر علــى شــكله إالفــراغ یــستخدم كفنــاء 

ـــه عناصـــر  ـــدسمثلمـــا تمكـــن جدیـــدةیـــضیف علی المهن
ــــاء المــــستطیل  ــــذي خــــرج عــــن الفن جعفــــر طوقــــان ال

وأحواضالفناء الدائري وعن النافورة إلىوالمربع 
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. تصمیم ساعة الطاقةإلىالزینة 
لـــذین اســـتخدموا الفنـــاء كمـــا واجمـــع كـــل المهندســـین ا-٣

ســواء أهمیتــهلــه اوواضــحابــارز اعلــى جعلــه عنــصر 
مــا یكــونبالعــادةفــي موقعــه والــذي أوفــي مــساحته 

. )مركزي(في منتصف المبنى 
ــــى یالحــــظ-٤ إحاطــــةبــــان المهندســــین قــــد اجمعــــوا عل

ـــــات المـــــشتركة وشـــــبه العامـــــة مـــــابین الفنـــــاء بالفعالی
. وهذه نقلة جدیدة. وزوارهقاطنیه

بـالل حمـاد المهنـدسزعیتـر و المهندس أیمـنك اشتر -٥
أوالتـــــدرج باعتبـــــار الفنـــــاء فـــــراغ تهیئـــــة ســـــواء فـــــي

الفناء البیئیـة أهمیهاالنتقال من الخارج للداخل وفي 
. ةضاءالتهویة واإلمن توفیر

:
ضــرورة تــضمین الفنــاء فــي األبنیــة بروحــه المناخیــة )١

. والجمالیة ومركزیة التعامل معه
رة التأكیـــد علــى اســـتخدام العناصــر التـــي أعطـــتضــرو )٢

الفنـــــاء قیمتـــــه المناخیـــــة كالنـــــافورة والفراغـــــات المنفتحـــــة
. والمتكاملة معه

تفعیــل فكــرة االنتقــال مــن الغنــاء المــرتبط فــي المبنــى )٣
الواحـــد إلـــى الفنـــاء المتعامـــل مـــع المجمـــع العمـــران وربمـــا 

ء تطــویر الفكــرة لتكامــل أكثــر مــن فنــاء علــى مــستوى الفنــا
. الواحد أو المجمع المعماري والعمراني

یمكـــن إدخـــال عناصــــر مناخیـــة وجمالیــــة غیـــر التقلیدیــــة)٤
). تجربة جعفر طوقان(كعناصر وظیفیة أخرى 

ــــر )٥ ــــاء غی ــــة للفن ــــار أشــــكال غیــــر تقلیدی إمكانیــــة اختی
. كالشكل الدائري والبیضاوي. المستطیلو المربع 

منـــه إمكانیـــة تفعیـــل الفنـــاء بفعالیـــات مـــشتركة تخلـــق)٦
في المباني متعـددة الفعالیـات مكانـًا تفاعلیـًا وتكاملیـًا 

. بین الخاص وشبه العام والعام
التأكیــد علــى إبــراز الفنــاء كعنــصر مركــزي فــي التــصمیم ) ٧

. تكوینیةأوسواء في أهمیته، مساحته، موقعه 
خـــضع ألـــوحظ مـــن الحـــاالت الدراســـیة أن المعمـــاري )٨

مـــن بـــدَّ والالـــشكل الهندســـي للفنـــاء لغایـــات جمالیـــة

كعنـــصر بیئـــي باإلضـــافة ، االهتمـــام بالفنـــاء هندســـیا
. إلى وظیفته كحیز للخصوصیة في المسكن

:
التأكیــد علــى أهمیــة التعامــل مــع معطیــات البیئــة واتخــاذ . ١

ـــــصمیم  ـــــسفة فـــــي الت ـــــة ومرجعیتهـــــا كفل ـــــا التقلیدی عمارتن
المكـــــــاني واإلقلیمـــــــي المـــــــستدام وتوظیفـــــــه بـــــــروٍح مـــــــن 

. ة وتوظیف التقنات المناسبة لتحقیق ذلكالمعاصر 
االبتعــاد عــن اتخــاذ العناصــر التقلیدیــة أشــكاال محنطــة.٢

. تقلد بعیدًا عن روحها وفلسفة وجودها
ـــــى اســـــتعمال هـــــذه العناصـــــر اســـــتمرارًا .٣ أن ینظـــــر إل

لمنطـــق التطـــور ولـــیس تجمیـــدًا لـــصیغة عـــصر فـــي 
. إطار من األصالة المعاصرة

ن اســــتخدامات الفنــــاء المــــستقاة مــــتوســــیع الــــدروس.٤
وتوظیــف منطقتهــا فــي التعامــل مــع عناصــر تقلیدیــة 
ـــة معاصـــرة  ـــة محلی ـــى عمـــارة إقلیمی أخـــرى وصـــوًال إل
ـــة مـــستدامة، والتعامـــل مـــع هـــذه العناصـــر كوحـــدة تكاملی

. ولیست عناصر مفردة
ضـرورة تطــویر تــشریعات تتــیح وتحفــز علــى اســتخدام .٥

معمـاري األفنیة الداخلیة كعنصر أسـاس فـي التـصمیم ال
ـــسكنیة والعامـــة ـــة ال ـــا فعـــاال بمـــا یـــضمن داءً . لألبنی بیئی

تـــم توظیفهـــا فـــي عمـــارة كمثـــل هـــذه األفنیـــة فـــي حـــال 
. المسكن

:

ــــداخلي كمــــنظم الزعبــــي یحیــــى، ) ١( ــــاء ال المبــــاني ذات الفن
، رســـــالة ماجـــــستیر، مـــــصر، جامعـــــة للظـــــروف البیئیـــــة

.١، ص١٩٧٢القاهرة، 
، مكتبـــــة األســـــرة، الهیئـــــة عمـــــارة الفقـــــراءفتحـــــي حـــــسن، ) ٢(

.٩٣، ص٢٠٠٢المصریة العامة للكتاب، 
ــــةحــــسن، فتحــــي ) ٣( ــــة والعمــــارة التقلیدی ، الطاقــــات الطبیعی

بیــــــروت، المؤســــــسة العربیــــــة للدراســــــات والنــــــشر الطبعــــــة 
.١١٦، ص١٩٨٨األولى، 

،والبئیةالعمارة اإلسالمیة،المعرفةعالمیحیى،وزیري) ٤(
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.١١ص، ٢٠٠٤، الكویت، مطابع السیاسة
ـــ، وزیـــري یحیـــى، عـــالم المعرفـــة) ٥( ـــارة اإلســـالمیة والبیئی ،ةالعم

.١٢-١١ص، ٢٠٠٤، الكویت، مطابع السیاسة
ـــــن عبـــــدا هللا) ٦( ، اســـــتعاده معاصـــــرة للفنـــــاء النعـــــیم مـــــشاري ب

ــــاء، الوســــطي،  ــــه البن ــــسعودیةمجل -المملكــــة العربیــــة ال
.٧٠-٦٦، ص١٩٨، العدد٢٠٠٧، الریاض

ـــــة ذات حـــــضور معاصـــــر صـــــیاغات ) ٨( المـــــصري وائـــــل، أفنی
العربیـــــة المملكـــــةمجلـــــة البنـــــاء، جدیـــــدة للبیـــــت العربـــــي، 

. ٧٩- ٧٠، ص ١٨٢، العدد٢٠٠٥الریاض، - السعودیة
ـارةالــــسلطاني خالــــد، ) ٨( ، الموســــوعة الــــصغیرة،حــــدیث فــــي العمـــ

.٨٦، ص١٩٨٥بغداد، دار الحریة للطباعة، 
رمـــضان مـــصطفى جـــالل، عناصـــر التـــصمیم البیئـــي فـــي ) ٩(

العمـــــارة اإلســــــالمیة بــــــین األصـــــالة والمعاصــــــرة، مــــــؤتمر 
، رؤیـــة مـــستقبلیةمـــارة والعمـــران والزمـــانالعالــدولي الثـــاني 

.٣٣١، ص٢٠٠٨مصر، جامعة عین شمس، 
البسیوني منى السید محمـد واناهیـد مـاهر واكـد، المبـاني ) ١٠(

، مــــؤتمر "الــــسكنیة بــــین المنطــــق االســــالمي والمعاصــــرة
مـصر، قـسم ، "العمـارة االسـالمیةالحداثة فـي مواجهـة

لقــــــــاهرة، الجامعــــــــة الحدیثــــــــة، ا-الهندســــــــة المعماریــــــــة 
. ٣٢٤-٣٠٦، ص٢٠٠٩

ــةعبــد الوهــاب حــسن، ) ١١( ــاریخ المــساجد االثری ، القــاهرة، ت
.٤٦- ٣٠، ص ١٩٩٤الهئیة المصریة العامة للكتاب، 

، القــاهرة، الهئیــة تــاریخ المــساجد االثریــةعبــد الوهــاب حــسن، ) ١٢(
.١٨١- ١٦٥، ص ١٩٩٤المصریة العامة للكتاب، 

ــاریخ العبــد الجــواد توفیــق، ) ١٣( ــون االســالمیة ت ــارة والفن عم
.١٩٩، ص١٩٧٠، مصر، القاهرة، )٣(

ـــومي للثقافـــة بهنـــسي عفیـــف، ) ١٤( ـــس الق ـــشورات المجل من
.٧٣ص. الرباط، المغربالعربیة، 

ــــد الكبــــرى، ) ١٥( ــــاب الــــسنويبلدیــــة ارب ــــد، الكت ، األردن، ارب
.٢٧-٢٦، ص ٢٠٠٤مطبعة السفیر، 

ــبیــوت عمــان االولــىالرفــاعي طالــب، ) ١٦( شورات الجامعــة، من
.... ، ص١٩٨٧االردنیة، االردن، عمان، 

الزعبي یحیى، خصائص بیوت مادبا التقلیدیة فـي بدایـة ) ١٧(
القـــــرن العـــــشرین، الطبعـــــة األولـــــى، الجامعـــــة األردنیـــــة، 

-٨١، ص١٩٩٥، ةعمــــــان مطــــــابع الدســــــتور التجاریــــــ
٩٤ .

ــة المحلیــةالفقیــه ســلیم، ) ١٨( ــة فــي البیئ ، ســوف دراســة معماری
، ١٩٨٩رات الجامعــــة األردنیــــة، عمــــان، األردن، منــــشو 
. ٦٦-٦٥ص

ـــــب وآخـــــرین، ) ١٩( عـــــراق األمیـــــر والبـــــردون الرفـــــاعي طال
، منـشورات الجامعـة ردنیـةالمالمح المعماریة للقریـة األ 

. ٨٨، ص١٩٨٨عمان،، ردنردنیة األاأل
علـــم االجتمـــاع الـــدقر نـــورس، مهنـــا رئیـــف، غـــانم هنـــا، ) ٢٠(

ــي مــسة، منــشورات جامعــة دمــشق، ، الطبعــة الخاالعمران
. ٩٠-٨٥، ص٢٠٠٠سوریا، دمشق،

(21) Michele M. Lepore, The Energetic-
Environmental Characteristics of the
Courtyards. The. ortigia Courtyards Case
study, The Mediterranean medina, Roma,
Piazza san Pantaleo 4, 2009 pp (167-172).

فن العمـارة العربیـة واشـهر وسى ایناس، یحیى احمد، م) ٢٢(
، الكویــت، دار ســعاد الــصباح للنــشر والتوزیــع، معالمهــا
. ٢٤٥-٢١٥، ص٢٠٠٠
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