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الملخص

واضحوالدلیلوالحاضرالماضيبینوربطالمنطقةوثقافةھویةانعكاسیمثلللمنطقةالعمرانيالتراث

معیتناسببماوتطویرهلحمایتھتأھیلھوإعادةالمعماريالتراثھذاعلىالحفاظیجباألصالة،على

مدینةفيالعمارةإتجاھاتدراسةإلىالبحثھذایھدفللحضارةالمستمروالتحولالعصریةالظروف

عمان والسلط.

التراث،األردنیةالعمارةالسلط،مدینةعمان،مدینةالمعاصرة،العمارةإتجاھاتالمفتاحیة:الكلمات

المعماري، الھویة المعماریة ، النوع المعماري.

Abstract

The urban heritage of the region represents a reflection of the identity and

culture of the region and a link between the past and the present, and the

evidence is clear of originality. This architectural heritage must be

preserved and rehabilitated to protect and develop it in line with modern

conditions and the continuous transformation of civilization. This research

aims to study the trends of architecture in the city of Amman and Salt.



Keywords: Contemporary Architecture Trends, Amman, Salt City,

Jordanian Architecture, Architectural Heritage, Architectural Identity,

Architectural Type.

المقدمة

عصرفيخاصةإشكالیةالمعاصرةالمدنفياألسلوبيوالتغییرالمعماریةالھویةقضایااستكشافیعد

والتقدم،بسرعةالمتغیرةوالثقافیةواالقتصادیةاالجتماعیةوالظروف،التاریخیةاالستمراریة/الفوضى

مدینةإلى1878عامفيصغیرةشركسیةكقریةإنشائھامنذاستثناء.لیستعمانمدینةالتكنولوجي.

كمدینةلذلك.ونتیجةدینامیكًیاعماننموكان،الماضیینالعقدینفيمالیینأربعةمنأكثرتضمرئیسیة

فإن،الوطنیةعبروالتأثیراتالدولةوسیاساتوالمكانیةاالجتماعیةللممارساتوتستجیبباستمرارتتغیر

المشھدفيالورقةھذهتبحث،المعقدالمشھدھذامقابلأیًضا.بسرعةتتغیروالمعماریةالحضریةھویتھا

).1رقم(الشكلبصرًیاوتصنیفھاالحالیةالمعماریةاالتجاھاتعلىالتعرفوتحاوللعمانالمعماري



تمكنممیزةخصائصإیجادأجلمنعمانفيالمبنیةللبیئةالمرئيالمظھرالبحثھذافيالبحثیتناول

التشابھأوجھعنالبحثیعتبر،المعماریةالھندسةفياتجاھات.أوفئاتفيالمعماریةھندستھاتجمیعمن

الممیزةالسماتحسبالعمارةلتصنیفطریقةھوالمعماريالنمطالمعماري.األسلوبمجالضمن

والفترةوالموادوالتقنیاتالمستخدمةوالعناصرالشكلإلىبالرجوعالمبانيتصنیفیمكن؛للتصمیم

أوالمبانيفيالبارزةالسماتعلىالتعرفالبشریونالمراقبونیستطیعذلك،إلىوماوالمنطقةالزمنیة

المالحظاتتكفي،النحوھذاعلىالمرئیة.التشابھأوجھاكتشافأجلمنعنھاوالبحثوتفسیرھاتمثیالتھا

منالرغمعلىالورقة.ھذهألغراضوالنمطيالصرفيالتحلیلمنبدالًالنوعیةواألوصافالمرئیة

علىالخارجیة.الواجھاتعلىوانعكاسھللمبانيالداخليالشكلتناقشلنالورقةھذهأنإال،أھمیتھا

لتنوعالثقافیةاألسسوالواالقتصادیةاالجتماعیةالظروفتتناوللنالورقةھذهفإن،أھمیتھامنالرغم

المشھد المعماري في عمان.

لھالیسمنطقةوھي،الغربیة""عمانباسمشعبیاًیعرفلماالمعماریةالھندسةعلىالبحثھذایركز

عمان؛الجدارةمنیخلوالاالختیاراجتماعیاً.علیھامتفقولكنھاقانونیةمؤھالتأودقیقةجغرافیةحدود

فھي،النحوھذاعلى،العلیا"الوسطى"الطبقةوالوسطى""الطبقةفیھتعیشالذيالمكانھيالغربیة

المھندسینیمنحممااالقتصادیةوالضغوطالعملیةالضروراتقیودمنالعمارةتحریرفیھایمكنمنطقة

االجتماعیةواألنظمة،التقنیات،الجدیدةاألفكارتعالجالتيالتصامیملتجربةالفرصةالمعماریین

المعماریةللھندسةیسمحاالقتصادیةوالضرورةالبراغماتیةمنالتحررفإن،ذلكعلىعالوةوالسیاسیة.

الناسقیمألنظمةبصریةاستعارةبمثابةلتكون،وبالتالي،والجمالیةوالثقافیةاالجتماعیةالجوانببمعالجة

وصالحیة المؤسسات االجتماعیة التي یقوم علیھا.

مشكلة البحث



الشوارعضیقةإلىإضافةالوسطفيالخاصةاألبنیةواكتظاظازدحاممنعامبشكلالسلطمدینةوتعاني

السلطمدینةفيأقیمتالتيالعشوائیةوالمبانيالمركباتومواقفالعامةالمساحاتوقلةتدھورھاوشدة

العمارةاتجاھاتنحووسیرھاالعمارةتطورحیثمنعمانالعاصمةعكسالماضیة،العقودخالل

المعاصرة.

نبذة عن مدینة السلط

'2°32=ص،"شماال4.233ً'42°35(عنداألردنفيالبلقاءقضاءفيالسلطمدینةتقع-كما

فينسمة).88.900(سكانھاعددویبلغ)²كم48(مساحتھاوتبلغUTMلمعاییروفقاًشرقاً)"15.9786

فيأھمیةلھاالملحمدینةأنحیث-القدیمةالملحمدینة)ASCDالكبرى-السلطبلدیة(المصدر:)2011(

و،a'جدة،القلعةالتالل:منحدراتثالثةعلىالمبانيتنتشرحیثالمبانيتجمعاتمنومدرجاألسلوب

الساللم.

بمبانیھاأخرىمدینةأيعننوعھامنفریدةالمدینةالمالحةللمدینةالكثیفالحضريالنسیجیجعل

أساسيبشكلالمبانيوتعود،الكنتوریةالخطوطمعتتماشىالتياألصفرالجیريالحجرمنالمصنوعة

المعماريالنمطتطورحیثالذھبي""العصرعشرالتاسعالقرنأوائلإلىعشرالثامنالقرنأواخرإلى

من العمارة العامیة األساسیة إلى الحداثة التي تداخلت مع الطبقات السابقة وأعطتنا نسیًجا حضرًیا جمیًال.

الملحأصبح،عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيالتالي:النحوعلىالسلطمدینةتاریخاختصاریمكن

فيحضريإلىریفيمنالمعمارياألسلوبتحولوھكذابأكملھا.للمنطقةواالقتصادياإلداريالمركز

یعملونالولكنھمفیھاالناسیعیشحیثالتطورعلىالمعتمدةالمدینةمنمختلفةمراحلبخمسیمرطابع

الوضععلىكبیرتأثیرلھكانممااالقتصاديووضعھابالمدینةاالھتمامعدمإلىذلكأدىوقدفیھا.



والتطفلوالتغییروالتدھوراالنحالللضغوطالمعماريالتراثتعرضلذلكللمدینة.والعمرانياالجتماعي

والھدم.

واألقلیاتوالمھاجرینالعابرینالعمالمثلجددسكانانتقل،التاریخیةاألحیاءھذهمنالعدیدشغورمع

أدىمما،المختلفةللسلعتخزینكمناطقفقطالمرافقمنالعدیداستخدامتم،ذلكعلىعالوةوالفقراء.

العدیدفيالتاریخیةالمدنقلبتدمیركانكیفیوضحالتاریخي.النسیجفيوالتشظيالتدھورمنمزیدإلى

من دول العالم الثالث مدفوًعا بالرغبة في التحدیث.



العواملأھمالعلحولھا،العواملمنبالعدیدتأثرھانتیجةالسلطمدینةفيالحالیةالمعماریةالصورةنتجت

ذاتجبلیةمدینةالسلطمدینةأّنعمارینفیقولالطبیعیةالعواملعنوبالحدیثوالطبیعیة،االنسانیة

ھذافإنلذاواألودیة،الجبالمجموعةمنمكونةكلھافالمدینةوالمیالن،بالتدرجمتمثلةممیزةطبوغرافیة

المعماریةفالبیئةالمعماریة،البیئةتشكیلفيكبیردورلھكانللمنطقةالطبیعيالتشكیلاوالطبیعيالُبعد

التيالطبیعیةالمدینةبتشكیالتتأثّرتمنھيھناالعمارةأنَّأيطبیعیة،بیئةمنظومةعلىُبنیتالسلطفي

الھویةاستخدمناحیثالمعماریةالھویةھنانذكرولمبأكملھا،للمدینةالعمرانیةوالشخصیةالھویةرسمت

بمابأكملھالحضريالعمرانيالنسیجمستوىعلىالعمرانیةامامبنى،مستوىعلىفالمعماریةالعمرانیة،

تحویھ من مباني وساحات وُطرق وأدراج.



منالقدیمالسلطمدینةتاریخبدأفقدوحدیث،قدیمإلىینقسمالسلطمدینةتاریخأنَّحیثذلك،علىویؤكد

منالكثیروجدواحیثالعامة،اآلثارھیئةبھاقامتالتياألثریةالتنقیباتبداللةوذلكُشعیبواديمنطقة

تمفقدالوسیط،البرونزيثمالحجري،بالعصربدایًةقدیمة،وحضاراتلعصورتعودالتياألثریةالمواقع

فيأّماالجادور،تلفيالثانویةالسلطمدرسةبجانبالوسیطالبرونزيللعصریعودأثريسورعنالكشف

ملكیةعائلةلمقبرةباإلضافةالسلط،واديفيبیزنطیةلمعصرةبقایافوجدواوالبیزنطيالرومانيالعصر

ذلكأثرتمّثلوقدحالیاالمدینةلوسطالرومانوصلكماالمعصرة،بجانبوجدوھاوالتيرومانیة،

تلكفيمیاهعیونلوجودوذلكالعین،ساحةعلىوالمشرفةالمقابلةالمنطقةفيالرومانیةبالحمامات

المنطقة.

أفضل مباني معماریة معاصرة في عمان

،عامبشكلالدولیةلالتجاھاتاستجابًةممیزة.ھویةلتأسیسطویلطریقاألردنفيالعمارةأمامیزالال

المتنامیة.عاصمتنافيأصليشعورخلقنمتلكھاالتي"الجیدة"المعماریةللھندسةالشحیحةاألعمالنحاول

المعماریةالھندسةیأخذونالذینألولئكمخصصةأدناهالقائمةیفعل.الاآلخروالبعضیصنعھاالبعض

المحلیة لدینا إلى مكان أفضل على األقل.

منزل (عبدون)، المھندس المعماري: ساحل الحیاري وشركاه●

المدخلفيالحالھو(كماالفضاءفيجریئةحفریاتتقطعھااألبیضالحجرمنطویلةمساراتتحدد

بخجلالمضمنةالرمادیةالحجریةالدوراتتحاول،اللحظاتبعضفيالمبنى.ھذاالثاني)الطابقوشرفة

استقبالمساحةمع،الداخلفيالمتاجرمنالمزیدعلىالداخليالسكنھذایحتويالداخل.فيتتوغلأن

السفارةمنبالقربیقعأعاله.الخفيالمنورمنالنھاربضوءمغمورةعاكسةبركةعلىتطلواسعة



مسموحأنھمنمتأكدینلسناشيءالداخلمنالمنزلرؤیةشاًقا.أمًراالصورالتقاطیكونوقد،األمریكیة

بھ للزوار.

التین األزرق (عبدون)، المھندس: خالد النحاس من التكافل●

فإن،عمانفيبنائھوقتفيجدیدةمفرداتوجودمعفاتح.بنيالمبنىولكن،أزرقالتینلونیكونقد

بھندستھاالناساستمتاعمدىعنتتحدثالغالب)(فياللیلیةالبقعةلھذهبالحیویةالمفعمةاألجواء

مقعدوجودعدمتضمنمتكافئةغیروخارجیةداخلیةمساحاتعلىوالبارالمطعمھذایحتويالمعماریة.

تحصل فیھ على منظر رتیب.



بریة األردن (منطقة الدوار األول)، المھندس المعماري: عمار خماش معماریون●

ُترىأعمدةعلىالمبنىیرتفعالبیئیة.السیاحةلعملیاتكمقرالمبنىھذاالطبیعةلحمایةالملكیةالجمعیةتتخذ

یمكنفوقھا.یجلسالتياألرضعلىالبصمةمنأدنىحدتركویحاول،المقابلةاللویبدةتلةأوبلدمن

رؤیة مناظر خالبة على قلب عمان من أي من تراساتھا ومقاھیھا.



تصنیف لالتجاھات األسلوبیة في عمان

فيالمرتبطوناألعضاءیشترك؛والعمارةالفنلدراسةمركزیةاألسلوبيوالتغییراألسلوبمفاھیمتعتبر

المفاھیمھذهتعریفیعدالتخصص.ھذاتشكلالتيالمشتركةللمفاھیموتصنیفتعریففيتخصصأي

،المعرفةتلكوإیصال،تخصصأيجوانبمنجانبأيفيالمعرفةلھیكلةضروریینوتصنیفھا

مًعااألثریة""القطعتجمیعخاللھمنیمكنترتیبمبدأبأنھالنمطالمعیناالنضباطلھذاثاقبةنظرةوإعطاء

بینتناسقأنھعلىالنمطوصفیمكن،النحوھذاعلىالممیزة.السماتأوالخصائصلبعضوفًقا

ھذهتشیر،)1953(لشابیروبالنسبةتحدیدھا.یمكنھازمنیةفترةأومنطقةأومجموعةأوفردمنتجات

نوعھياالتساقھذهأن(التعبیر).والصفاتالرسمیةوالعالقاتالماديالشكلعناصرإلىعموًمااالتساق

من اللغة یتم من خاللھا تنظیم االتفاقیات الرمزیة والرسمیة في بنیات متماسكة تشبھ القواعد.

أسلوبقیمةتعتبر،المعماریةالھندسةفياألسلوبيالتغییرلدراسةأساسًیاشرًطاالفنیةالمنتجاتتجمیعیعد

وتعبیربجودةاألشكالمننظامإنھ؛والزمانللمكانمھًمامعّرًفاتكونأنیمكناألوجھ:متعددةالدراسة



أساسھاعلىیمكنمشتركةأرضیةتشكلأنھا؛وتوصیلھاالمجتمعقیمعنالتعبیرخاللھمنیتمھادف

األنماطفياالختالفاتحسابفيیساعدأنھ،ذلكمنواألھم؛معینةأعمالوخصوصیةاالبتكاراتقیاس

تقدمال،ذلكعلىعالوةاألخرىالثقافةلمجاالتالمختلفةوالسماتاألحداثمعاالختالفاتھذهومطابقة

نظریات األسلوب والتغییر األسلوبي وصًفا لألنماط المختلفة فحسب، بل تبحث في العالقة بینھا.

السلط وتطویر السجل المعماري للمدینة

مبادراتخاللمنإطالقھتموقد،الثمانینیاتمنتصفإلىللملحالمعماريالتراثبحمایةاالھتمامیعود

Saltشركة Development Corporation (SDC(الحفظلدراساترئیسيمخططوضعتمعندما

Saltفيالرئیسیةوالتخطیط Historic Core.

تتلخص الدراسات األربع الرئیسیة التي أجریت في قلب مدینة السلط على النحو التالي:

عملخطةالسلط-):RSS(الملكیةالعلمیةالدراسة●

منبتكلیف.1990عامفيوانتھت1989عامفي،الملكیةالعلمیةالدراسةأجرتھاالتي،الدراسةبدأت

صریحبشكلاألساسوضعالدولیة.للتنمیةاألمریكیةالوكالةمنوبتمویل)SDC(الملحتطویرشركة

1950عامقبلالمبانيإلىالدراسةأشارتالوقت.ذلكفيللمدینةالتقلیدیةللمبانيكاملسجللتطویر

تمدولیة.شركةمعمشترككمشروعالدراسةأجریتمبنى.657إدراجوتمتراثیةقیمةذاتأنھاعلى

مظلةوجودعدمتطبیقھعوائقمنكانالعربیة.باللغةملخصمعاإلنجلیزیةباللغةمجلداتثالثةإنتاج

اآلثارقانونإلىإشارةفي،میالدي1700عامبعدالمعماريالتراثلحمایةمناسبةوتشریعاتوطنیة

البلدیةقدراتببناءالتوصیةتمت.1750قبلماكآثارالمحددالعمرفیھكانوالذي،1988لعامالسابق



تمللمدینة.متاحةGISبیاناتھناكتكنلم،الوقتذلكفيالسلط.تنمیةلمؤسسةالفنيالذراعخاللمن

رئیسیةخطةبوضعالتنفیذخطةأوصتوالمالیة.واإلدارةالتنفیذرئیسیة:خططبثالثالعملخطةدعم

منقحة تضمنت منطقة حمایة للنسیج الحضري ، ومنطقة عازلة خضراء باإلضافة إلى منطقة محمیة.

)2010(الدوليللتعاونالیابانیةالوكالةقبلمنالسلطفيالثقافیةللموارداألساسيالمسح●

لـكتالوجمنشورإعدادتم).JICA(الدولیةالیابانوكالةمتطوعيقبلمناالستطالعھذاإجراءتم

التراثمكوناتلتسجیلالجغرافیةالمعلوماتنظامباستخدام،مسحھاتمالتيللمواردمورًدا1019

العمراني المختلفة للمدینة بثالثة مستویات من التكامل.

الخاتمة

فيالحیةالقدیمةالمناطقإلىالوصولالسلطفيللمدینةالقدیمةالمناطقعملیاتإلحیاءالمنشودةالرؤیة

والطریقةاألردنيالمعماريللتراثوالمتأصلةالمدنتلكفيوالفعالةالحدیثةمعومتكاملةأنحاءجمیع

األصیلة للحفاظ علیھا. أكبر قدر ممكن من النسیج.

األجزاءفعالیةوتعزیز،المتروكةاألجزاءواستخدام،لتنشیطھاالعملیاتتلكتنشیطإلىتھدفأنیجب

المستخدمة في المناطق القدیمة وقطاعات الخدمات وتحسین الوضع والبنیة التحتیة.

بقاءوتشجیعالحدعلىالوالدینلتشجیعالقدیمةالمناطقداخلالجذبمقوماتإلیجادالتنشیطعملیجب

المبانيوفيالمؤھلةالحضریةالمساحاتفيالمدینةوسطمنھیعانيالذيالنقصتوفیرخاللمنسكانھا

العامة والخاصة الخدمیة- والمجاالت االجتماعیة والثقافیة داخل ھذه المناطق القدیمة.

بینالقدیمالحلومناطقالعملیاتبیناالتصالنقاطوتعزیزلتقویةحلولإلیجادالتنشیطإلىالسعيیجب

طریقھإلیجادالسعيیجبكما،الحدیثإلىالقدیممنواالنتقالالدخولوتشجیعالمحیطمنالحدیثالجزء

للربط بین المناطق القدیمھ و االمتداد و التوسعھ و لم تكن مجاوره للمناطق القدیمھ.



المبانينقصوتوفیر،التحتیةوالبنیةواألزقةالطرقتشملماغالًباوالتيككلالقدیمةالمناطقمشاكلحل

توفیرأیًضا.الحلولأحدالعامةللمبانيالمھجورةالقدیمةالمبانياستخدامإعادةوأن،واالجتماعیةالعامة

وتجدیدھا.وترمیمھاعلیھاوالمحافظةالمھجورةالسكنیةللمناطقالمؤھلةوالحلولالعمرانیةالمساحات

وصیانة المباني المستخدمة وصیانتھا وفق قواعد الحفظ والترمیم.

التوصیات

في نھایة البحث یوصي بما یلي:

جمیعتراثمعللتواصلاألردنیینالمعماریینالمھندسینمحاوالتاستمرارضرورةعلىالتأكید●

أنحیث،الحدیثةالعمارةوإنتاجتصمیمعملیةفيمكوناتھاوكافةاألردنفيمرتالتيالحضارات

ھذا التراث غني ومتنوع ولھ دور مھم في ربط الماضي بالحاضر.

حدیثةمعماریةوأنماطمختلفةتصمیمأسالیبالبتكاراألردنیینالمعماریینالمھندسینعلىالتأكید●

ومتطلباتاحتیاجاتفيالمتغیراتلمواكبةالجدیدةالتقنیاتوتسخیرالتراثمعالتواصلعنللتعبیر

المجتمع األردني.

لمعرفةوالتكنولوجیةالعلمیةاألسالیبأساسعلىاألردنفيوالمعماريالثقافيالتراثموارددراسة●

أنماطإیجادأجلمنوالشكلیةالمعماریةوخصائصھاالطبیعیةوالظروفالمحلیةالبیئةمعتعاملھاكیفیة

معماریة ممیزة وجدیدة تناسبھا. المنطقة.

واعتماداألردنيالتراثمواردمعالتواصلمجاالتفيالمتخصصةوالبحوثالدراساتتشجیع●

أسالیب ترسیخ قیمھا ومعانیھا في العملیة التعلیمیة والمھنیة للعمارة.

التراثمصادرمختلفمعالتواصلقضایاتتناولالتيالمتخصصةوالندواتالمؤتمراتتنظیم●

المعماري.



علىواألجانبالمحلیینالمعماریینوتشجیعالتراثمعالتواصلإلىتھدفمعماریةمسابقاتتنظیم●

المشاركة وتكریم الفائزین والمشاركین.
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