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 آ ميــــــــــن اي رّب العاملني

 في محكم تنزيله: يقول تعالى

ِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ و""...

 07..."َ َزِ َي َُّكمْ 
باسم هللا الرحمن الرحٌم و صل هللا على صاحب الشفاعة 

سٌدنا محمد النبً الكرٌم و على آله  

: و صحبه المٌامٌن و من تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن وبعد 

. الحمد هلل حمدا طٌبا ٌلٌق بمقام التعظٌم و اإلجبلل

ثم جزٌل الشكر إلى من سقتنا ورواتنا علما و ثقافة إلى التً لم تبخل علٌنا بتوجٌهاتها 

. السدٌدة ونصابحها القٌمة التً أنارت لنا سبٌل الوصول إلى إنهاء هذا العمل

والشكر الخاص لالستاذ المشرف 

 معروف نور الدٌنالدكتور 

. إلى كل من ساهم فً إتمام هذه المذكرة من قرٌب أو من بعٌد ولو بكلمة أو دعوة صالحة

أرجو أن ٌكون عملنا هذا خالصا لوجه هللا و أن تكون فٌه الفابدة و أن ٌثٌبنا عّز وجل على 

ما وفقنا إلٌه و ٌعلمنا و ٌكتبنا مع طلبة العلم إتباعا لسنة نبٌه الكرٌم علٌه أفضل الصبلة و 

. التسلٌم

ٌا من أحمل اسمك بكل فخر 
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اإلهداء 
 

ٌا من أفتقدك منذ الصغر  

ٌا من ٌرتعش قلبً لذكرك  

  أبًأهدٌك هذا البحث, ٌا من أودعتنً هلل 

وعلمً  .....إلى حكمتً 

وحلمً  .... إلى أدبً 

الهداٌة  ..... المستقٌم إلى طرٌق ..... إلى طرٌقً

إلى ٌنبوع الصبر والتفاؤل و األمل  

الغاٌة   أمًإلى كل الوجود بعد هللا 

إلى من أثرونً على أنفسهم  

إلى من أظهروا لً ما هو أجمل من الحٌاة أخوتً  

طه إلٌاس، سحرإٌمان ، نور اٌناس، ملك إسالم   

و أتمنى أن ٌفتقدونً  ..... إلى من سأفتقدهم

وأحببتهم فٌه صدٌقاتً .... إلى من جعلهم هللا أخواتً 
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 : المقدمة

ما من شك فً أن اإلنسان بفطرته وحسه المرهؾ للجمال وعشقه لئلبداع، حاول أن ٌصوغ كل ما تشكله 

ٌداه فً قالب فنً ، معبرا عن رؼباته الكامنة التً تتباٌن وفق قدرته على االبتكار ومقدار تأثره بما حوله 

وقد ظل دابما دابب الجهد فً تكٌٌؾ الطبٌعة حوله لمبلبمة حاجاته الجسدٌة والروحانٌة  

ومنذ القدم، نجد أن المٌاه شكلت فً مسٌرة اإلنسانٌة عامبل مهما فً ظهور معظم الحضارات  

واستمرارها وتقدمها 

وقد سعى اإلنسان بإرادته القوٌة والرتباطه الروحً والنفعً بالماء إلى توظٌؾ العناصر والظروؾ 

الموضوعٌة البتكار أشكال جدٌدة وعناصر بنابٌة معمارٌة الحتواء عنصر الماء، الذي ٌعد من أهم 

" للنافورة"العناصر المؤثرة على إضافة الحركة والحٌاة للتكوٌن الفنً 

وكثٌراً ما ٌقترن الجمال والهدوء بالطبٌعة من حولنا، لذا أعاد اإلنسان تشكٌل مفردات من الطبٌعة 

لٌدخلها فً البٌوت والحدابق واألماكن العامة، وكانت نوافٌر الماء شكبلً مهماً من األشكال الجمالٌة التً 

دخلت عالم الفن لتظهر بأشكال وصور مدهشة؛ فمنها ما شكل معالم سٌاحٌة مهمة فً بلدان العالم 

كنافورة جنٌؾ ونافورة دبً ونافورة الس فٌؽاس، ومنها ما اتخذ مكانه فً حدابق البٌوت وبركها 

أصؽى « الحواس الخمس». الصؽٌر أو تسلل إلى زواٌا المنزل لٌضٌؾ لمسة شاعرٌة ممٌزة على المكان

. لخرٌر الماء وأبصر هذا الجمال، وحاور تصامٌم النوافٌر التً تباٌنت من عصر إلى آخر

 كٌؾ ٌمكننا أن نقوم بتصمٌم منظر جدٌد وراقً وسط مدٌنة البٌض العطاءها حلة اإلشكالٌة المطروحة 

رابعة فً وسط نقطة دوران المتواجدة فً قلب مدٌنتً؟ماهو التصمٌم الحدٌث الذي قمت به ؟ 

 و لئلجابة على هذه اإلشكالٌة قمت بالبحث عن كٌفٌة تصمٌم والوسابل المعتمدة للوصول إلى النتٌجة 

. المرؼوبة فٌها

 : هٌكل البحث

 :  طرٌقة عرض الدراسة

اعتمدت فً خطة البحث التً تضمنت مقدمة وفصلٌن وخاتمة حٌث تناولت فً الفصل األول مفاهٌم 

النافورة عند مجموعة من الكتب وبعض المعاجم وتطرقت إلى لمحة تارٌخٌة عنها عبر العصور 

وتطوراتها ألخذ فكرة ومعلومات عنها وفً الفصل الثانً ٌشمل مقدمة وتعرٌؾ لنقطة دوران وكذلك 

تكلمت عن التصمٌم وأنواعه وحتى مجاالته وكل ما ٌخص التصمٌم بصفة عامة ثم الدخول فً اإلشكالٌة 

المطروحة مع وضع كل الخطوات النظرٌة والتطبٌقٌة للمشروع  

.    وفً األخٌر ختمنا بحثنا بخاتمة فٌها حوصلة شاملة فً مٌدان التصمٌم
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حدود البحث المكانٌة  :

المسماة  (نقطة دوران )تشمل مدٌنة البٌض بشكل عام وساحة الشهداء وسط المدٌنة بشكل خاص  

   ( La place martyrs)بالفرنسٌة 

 معوقات البحث  :المشاكل والصعوبات  

  وقد واجهت العدٌد من المشاكل و العراقٌل فً إعدادي لهذا البحث وخاصة فً الجانب التطبٌقً أهمها 

نقص المراجع التً تدرس مثل هذه المشارٌع فً مدٌنة البٌض واكبر مشكل  وهو جابحة الكورونا 

وصعوبة التواصل مع األشخاص حتى فً التنقل ألخذ المعلومات الكافٌة وكذلك مشكل التعامل مع 

 . الذي اخذ منً وقت طوٌل ألتقن البرمجة به والحمد هلل الذي وفقنً فٌه بعد عناء طوٌلاوتوكادبرنامج 
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انىافىرة وتطىرها عبز 

 انعصىر
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  : النافورة

  : مفهوم النافورة فً مختلف المعاجم والكتب

 : تعرٌف و معنى

  نافورات و نوافٌرُ  : الجمع

افُوَرةُ  ور أَو فً الساحات أو فً الحدابق، ٌندفع منه الماء بالضؽط إلى : النَّن صنبور ونحوه ٌكون فً الدُّ

  1أَعلَى؛ تبرًٌدا للمكان أَو تجمٌبلً له

  ََفرن 

َهَجر وَطَنه وضَرَب فً األَرض :وُنفُوًرا  ،َنْفًرا َنَفرَ  َنَفرَ 
2
 

ٌن َنَفرَ  َفَلْوال)وفً التنزٌل العزٌز .(ِمْن ُكلُّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِبَفٌة لٌَِتَفقَُّهوا فًِ الدِّ
3

 

ْنفُِروا وَما َكان اْلُمْؤِمُنونَ )  :وفً التنزٌل العزٌز ٌَ (كافَّةً  ل
3

 

ْعُبُدونَ  َنَفرٍ  َنَزَلْت فًِ: َقاَل  ٌَ ٌُّوَن َواإْلِْنُس الَِّذٌَن َكاُنوا َنَفًرا ِمَن اْلَعَرِب َكاُنوا  ْعُبُدوَنُهْم اَل  ِمَن اْلِجنِّ ، َفأَْسَلَم اْلِجنِّ ٌَ

ْشُعُرونَ  ِهُم اْلَوِسٌَلةَ  ٌَ ْبَتُؽوَن إَِلى َربِّ ٌَ ْدُعوَن  ٌَ ، َفَنَزَلْت أُوَلِبَك الَِّذٌَن 
4
 

 :َنافُور 

سِ  ٌَن ِسرُّ القُْرَباِن اْلُمَقدَّ ٌِّ .ِعْنَد اْلَمِسٌِح
5

 

ٌة  ٌَّن   :َنافُوِر

ٌَُّة  افُوِر اِبَرةُ النَّ ِرٌَعُة ِجّداً : الطَّ اِبَرةُ السَّ . الطَّ

  : مفهوم النافورة فً كتاب منٌر البعلبكً

ٌَّن أوالً ثم تهبط بعد ذلك  ٌِّقة فً حوض فترتفع إلى مستوى مع ؽط َعبَر ثقوب ض مٌاه ُتدفع بواسطة الضَّ

لًة فً ارتفاعها وهبوطها مشهداً ٌأخذ بمجامع القلوب تقام النوافٌر، عادًة، فً الحدابق والساحات . مشكِّ

 قبل المٌبلد 4000وثمة قرابن تثبت أن الفرس عرفوا النوافٌر منذ العام . وهً عرٌقة فً القدم. العامة

وقد ُعنً الٌونان والرومان والعرب واألوروبٌون بإقامة النوافٌر عناًٌة بالؽة وأحاطوها بمباٍن . تقرٌباً 

خام والخزؾ . 6مزدانة بالرُّ

 

 

                                      
1
هعجن عربً عربً  –  هعجن الوعبًً الجبهع  

2
لبهوس عربً عربً  –  هعجن الوسٍظ  

3
 122هي االٌت –  سورة التوبت  

4
   57االٌت –  سورة االسراء  

5
هعجن الغًٌ  –  هعجن اللغت العربٍت الوعبصرة  

6
 1991سٌت – هٌٍر البعلبكً –  هوسوعت الوورد  
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  : مفهوم النافورة فً كتاب اسكندر ناصر

ٌَّن         ٌِّقة فً حوض، فترتفع إلى مستوى مع   النافورة دفق من الماء ناتج عن ضؽطها، عبر ثقوب ض

ل . وٌحصل االرتفاع طبٌعٌا أو اصطناعٌا. أوالً ثم تهبط تدفع مٌاه النوافٌر الحدٌثة بالكهرباء وقد ُتجمَّ

ٌأتً الضؽط فً حالة النافورة الطبٌعٌة، من وزن الماء المجمع فً خزان، ومن حرارته، أو من .باألنوار

كلٌهما معا، إذ ٌمر الماء فً قنوات تحت األرض إلى أن ٌستطٌع الخروج على شكل نبع أو نافورة كما 

 .فً حالة الحمة الفوارة

 .أما فً حالة النوافٌر االصطناعٌة فإن المضخات هً التً تقوم بتولٌد الضؽط البلزم

فهً تساعد على إبقاء البرك نظٌفة . تستخدم النوافٌر االصطناعٌة ألؼراض تجمٌلٌة وأؼراض عملٌة

وفً . وقد انتشرت فً الحدابق والساحات العامة ومراكز التسوق. وتقلل من الحاجة إلى كثٌر من الماء

وٌستمتع الناس بمشاهدة الماء وسماع . مثل هذه النوافٌر، قد ٌنساب الماء من خبلل تماثٌل أو من فوقها

ٌُحّول .و.كما ُتزّود بعض النوافٌر التجمٌلٌة بأضواء ملونة. خرٌره باستخدام أنظمة ضخ معقدة،الماء فٌها 

ٌُوّجه فً قنوات إلى األسفل أو إلى األعلى على شكل نوافٌر قوٌة  1إلى شبلالت واسعة، أو 

  : لمحة تارٌخٌة

 الذي عاش فً القرن الثانً قبل المٌبلد، لكن النافورة 2  ٌنسب اختراع النافورة إلى هٌرون األسكندري  

صناعة فنٌة قدٌمة عرفتها الحضارات العالمٌة بطرق مختلفة، فقد بنٌت جنابن بابل المعلقة على فكرة 

ضخ المٌاه إلى المرتفعات، بٌنما عرفت القنوات المابٌة فً مصر القدٌمة، وعرؾ الرومانٌون النوافٌر 

فاستخدموها لتزٌٌن مداخل القصور والحدابق معتمدٌن أشكاالً فنٌة ممٌزة مثل فن النحت، وارتبطت 

النوافٌر الفنٌة بالفنون العالمٌة المختلفة فأخذت الطابع الخاص بكل حضارة، لذا نجد نماذج جمالٌة مدهشة 

للنوافٌر فً مختلؾ أنحاء العالم مثل نافورة حدٌقة قصر جولستان فً طهران، ونوافٌر مدٌنة الهور 

 نافورة، ونافورة قصر الحمراء فً ؼرناطة، ونافورة ترٌفً فً إٌطالٌا 400الباكستانٌة التً تصل إلى 

التً تعد أكبر نافورة من عصر الباروك، وؼٌرها من النوافٌر التً ارتبطت بعصور معٌنة عبرت عن 

توجهاتها الفنٌة بشكل صرٌح 

ثم أضافوا إلٌها تماثٌل .   حٌث قام قدماء الٌونان ببناءها على الٌنابٌع، التً اعتقدوا بأن لها قوى سحرٌة

 جمٌلة ، فٌما بنى الرومان مبات النوافٌر فً روما على نمط الطرٌقة الٌونانٌة

وفً أوروبا، تم بناء أكثر النوافٌر تعقٌداً وجماالً فً عصر النهضة األوروبٌة و لقد أنشبت الكثٌر من 

                                      
1
 2007( \821-3096)– من اعداد اسكندر ناصر باشرٌمة –  كتاب تجهٌزات نوافٌر المٌاه بواسطة العروض و تشؽٌلها    

 
2
  النافورة متعة البصر و السمع– دالل جوٌد - دبً   - 2009أؼسطس  04-  موسوعة البٌان   
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 النوافٌر الشهٌرة بٌن القرنٌن السابع عشر والثامن عشر المٌبلدٌٌن،

 1فً أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن المٌبلدٌٌن، حافظت النوافٌر التجمٌلٌة 

على دورها كمعالم أساسٌة فً تصامٌم الدول الكبرى، أما الٌوم فٌستخدم المهندسون المعمارٌون 

الكمبٌوتر للتحكم فً اإلضاءة وجرٌان وحركات الماء فً النوافٌر و كذلك الموسٌقى المرافقة أحٌاناً كما 

 هو الحال فً نافورة دبً

و هذه هً مجموعة من أجمل و اشهر النوافٌر على مستوى العالم و التً تتمٌز باإلبداع و األفكار 

المبتكرة فً عالم التصامٌم  

 : النافورات عبر العصور

 :هندسة النوافٌر فً األندلس  .1

 

ا فً نقل الماء فً األندلسعمل المهندس العربً   ًٌ ا وإعجاًزا هندس ًٌ  على إعطاء البنٌة المابٌة رمًزا كون

من مصادره المختلفة إلى تشكٌبلت حجرٌة من برك وأحواض ونوافٌر بأشكال مختلفة لتحقٌق ؼاٌات 

 .بٌبٌة وجمالٌة

 والدور والقصور المساجدو الحدائق نماذج مختلؾ فً الماء عنصر توظٌؾ العربً المهندس أحسن وقد

 الهواء ٌرطب الماء أن رٌب وال والؽاٌات، األهداؾ متعددة مهمة الماء وظٌفة كانت وقد والمٌادٌن،

 مع تتناؼم طبٌعٌة موسٌقى الماء سطح على قطراته وبوقع بخرٌره ٌقدم الماء فإن وكذلك حرارته، وٌعدل

 .النبات أوراق حفٌؾ

وأما سطح الماء فٌعكس صوًرا جمٌلة من تشكٌبلت النبات والزخارؾ النباتٌة بما حوت من أوراق 

مختلفة وزهور متنوعة ومسطحات متباٌنة، وٌقدم الماء كثًٌرا من التباٌن تحت ضوء الشمس وتحت 

الظل، وٌهٌا فرصة لزراعة كثٌر من النباتات المابٌة، وال شك أن الماء كان وسٌلة الطهارة فً عصر 

العرب المسلمٌن فً األندلس إذ ال تصح الصبلة ببل وضوء، وال ٌتحقق الوضوء إال من ماء جار، وأن 

جرٌان الماء كان شؽل المهندس العربً المسلم فً شتى أنواع الحدابق والقصور واألماكن المختلفة، 

فأقام شبكة تصل المصدر المابً بشتى أنواع النوافٌر التً تتزٌن بها البرك واألحواض المابٌة، وكان 

الماء متدفًقا متجدًدا فً جمٌع البرك، أما فً األحواض فكانت سرعة التدفق والتجدٌد أقل حركة كً 

                                      
1
  ص11:06 2014 أؼسطس 08، الجمعة- رانٌا رجاء الدٌن –  موسوعة الٌوم السابع  

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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تبدوساكنة، وربما كان تبدٌل الماء داخل األحواض ٌتم بسرعة ٌتساوى فٌها التدفق والتصرٌؾ كً ال 

ا فً  ًٌ ٌشعر اإلنسان بتبدد الصور المنعكسة على سطوح المسطحات المابٌة التً تشؽل مركًزا تناظر

. الحدٌقة األندلسٌة

وتعد النوافٌر من عناصر الجذب فً الحدٌقة األندلسٌة بما تضفٌه من سحر وجمال، كما تظهر أهمٌتها 

فً تلطٌؾ الهواء برذاذ الماء المتطاٌر منها، وكذلك تظهر جمالٌتها من الصور الرابعة التً تحدثها 

. أشكال الماء الذي تقذؾ به من فوهاتها وأصوات تساقط المٌاه على األحواض

وقد عمل العرب فً األندلس على تزوٌد قصورهم وبٌوتهم وحدابقهم ومساجدهم بأنواع مختلفة من 

النوافٌر من حٌث أشكالها وأحجامها، وحسب المساحات واألماكن التً خصصت لها، وهً جمٌعها تعتمد 

ا على قذؾ الماء إلى األعلى أو فً اتجاهات مختلفة ًٌ . أساس

 :نماذج وأشكال النوافٌر األندلسٌة
اختلؾ نموذج النافورة فً األندلس داخل القصور أو الحدابق أوالبٌوت أو المساجد وخارجها بسبب 

. المصدر المابً وؼزارته، وٌمكن أن ٌكون سبب االختبلؾ لٌس فً الشكل وإنما فً طرٌقة الصنع أًٌضا

واختلفت النوافٌر األندلسٌة اختبلًفا كبًٌرا من حٌث شكل وشدة اندفاع الماء وعدد فتحات خروجه وزواٌا 

الخروج، وبالتالً شكل وارتفاع الماء المندفع، وتبًعا لذلك كانت النافورات األندلسٌة عامودٌة وكروٌة 

ومخروطٌة وهرمٌة، كما كانت بسٌطة ومتعددة، فكانت المتعددة إما مكونة لتكوٌن واحد متكامل، أو 

. موزعة لتكون حزاًما أو إطاًرا أو لتؤدي أدواًرا متعددة تضٌؾ جمااًل وروعةً 

 :اهم النماذج النافورات االندلسٌة 

ا فً الحدٌقة األندلسٌة، وقد ٌتعدد ذلك المركز فً فناء الحدٌقة  ًٌ ولقد شكلت النوافٌر مركًزا تناظر

. أوالقصر وخارجه، وٌمكن أن نورد نماذج مختلفة من النوافٌر كانت شابعة فً األندلس

 .نموذج بركة منفردة ذات نافورة مرتفعة أو قلٌلة االرتفاع- 

. نموذج برك منفصلة ذات نوافٌر مرتفعة- 

نموذج بركة ذات طابق محاطة بنوافٌر حجرٌة على شكل حٌوان تصب المٌاه فً مٌزاب دابري ٌتفرع - 

. منه قناة تتصل ببرك سطحٌة ذات نوافٌر صؽٌرة قلٌلة االرتفاع

. نموذج بركة سطحٌة منفردة ذات نوافٌر مركزٌة وجانبٌة تصب فٌها- 

. نماذج من برك منفردة ذات نوافٌر بطابقٌن- 

. نموذج أحواض مابٌة مزودة بنوافٌر جانبٌة تفصلها بركة صؽٌرة مزودة بنافورة قلٌلة االرتفاع- 

. نموذج أحواض مابٌة متجاورة مزودة بنوافٌر جانبٌة تتوسطها نافورة بركة ذات طابق واحد- 

. نموذج حوض مابً متصل ببركة سطحٌة ذات نافورة قلٌلة االرتفاع- 

. نموذج حوض مابً منفرد مزود بنوافٌر على شكل سباع حجرٌة مشوهة الوجه تمج المٌاه من أفواهها- 
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. نموذج حوض مابً مستطٌل الشكل مزود بنوافٌر جانبٌة تقذؾ المٌاه على شكل أقواس- 

نموذج حوض مابً مربع الشكل مزود بنوافٌر جانبٌة تقذؾ المٌاه على شكل منخفض إلى وسط - 

. الحوض

. نموذج بركة جدارٌة ذات نافورة تصب فً حوض مابً- 

. نماذج مختلفة من النوافٌر المركبة فً أفواه تماثٌل وأشكال مختلفة من التزٌٌنات والزخارؾ- 

وتقتصر النماذج المختلفة ذات الماء المتدفق من خبلل النوافٌر مختلفة الشكل والعدد، إذ ٌساهم الماء 

ا، ثم خلق مناظر  ًٌ المتناثر فً ترطٌب الهواء أورفع رطوبته أواًل، ثم إلى امتصاص الحرارة الحساسة ثان

. جذابة ثالًثا

مع مراعاة أنها كانت تتوافق مع -ومن أهم األشكال الهندسٌة للنوافٌر التً صممها العرب فً األندلس 

النوافٌر المستطٌلة، والنوافٌر المربعة، والنوافٌر المضلعة كالخماسٌة : ٌمكن ذكر- أشكال أحواضها

والسداسٌة والثمانٌة، والنوافٌر الدابرٌة، والنوافٌر المفصصة، وقد تكون النافورة بطبقة واحدة أوعدة 

ا نحواألسفل ًٌ . طبقات ٌزداد حجمها تدرٌج

ولقد اختلؾ أشكال النوافٌر األندلسٌة باختبلؾ أماكن تواجدها، وكذلك اختلفت هذه النوافٌر حسب الؽاٌة 

المرجوة منها، فكانت تتناسب مع مساحة المكان وما ٌحٌط بالنافورة من أشجار ومبانً، وقد تم مراعاة 

. الدقة فً اختٌار المكان المناسب إلنشاء النوافٌر، بحٌث تظهر كجزء أساسً فً تنسٌق هذه األماكن

: التصمٌم الهندسً للنوافٌر األندلسٌة 
صممت النوافٌر األندلسٌة بطرق مختلفة، أبسطها تركٌب نافورة للماء فً وسط حوض أو بركة تدفع 

الماء منها فٌتساقط ثابًتا فً الحوض، وهذه الطرٌقة كانت شابعة كثًٌرا فً األندلس، وقد تثبت هذه 

. النافورة داخل تمثال جمٌل من الرخام أو الحجر وبأشكال مختلفة من الحٌوانات

وقد روعً فً تصمٌم النوافٌر األندلسٌة الدقة الهندسٌة فً حساب عرض البركة أو الحوض المابً، بأن 

ٌكون أكبر قلٌبًل من ارتفاع جسم النافورة، حتى ال ٌتعدى ماؤها محٌط الحوض أو البركة، وبمعنى أدق 

ا فقد درست العبلقة بٌن الحوض أو البركة وقوة تدفق الماء من النافورة بحٌث توافق العبلقة التالٌة ًٌ : علم

. ارتفاع الماء المتدفق : hإذ ٌشٌر الرمز 

d :المسافة بٌن الماء المقذوؾ من فوهة النافورة وحافة البركة .

وقد استطاع المهندس العربً فً األندلس أن ٌتوصل إلى معرفة التدفق والضؽط وكمٌة الماء البلزمٌن 

ا فً هذه  ًٌ لتأمٌن عمل النوافٌر المختلفة وملا المسطحات المابٌة باستمرار، وٌؤمن جرٌاًنا طبٌع

المسطحات وتبدٌبًل مستمر للمٌاه فٌها، كما استطاع المهندس العربً أن ٌتحكم فً االرتفاعات التً ٌجب 

أن ٌكون علٌها صهرٌج التخزٌن، وفً كمٌة الماء الواردة وضؽطها وذلك عن طرٌق التحكم فً عرض 

وعمق القناة الناقلة للماء إلى النافورة، وكذلك التحكم فً شكل الصمام ومقدار فتحته لما له من تأثٌر على 

شكل شعاع الماء وعلى اتفاعه، فكان هناك الصمامات الضٌقة التً تدفع شعاًعا ضًٌقا، والصمامات 

الواسعة التً تدفع شعاًعا ثخًٌنا، ومنها ما هوتحت سطح ماء الحوض حتى ٌدفع الماء بشكل مخروطً، 
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وؼالًبا ماكانت أشعة الماء تتراقص بأشكال متعددة تبًعا لدورات خروجها، فكان ٌراعى فً تصمٌم 

. اتجاهات الماء أن تتفق مع قوة ضؽط مناسبة للماء، لٌصل شعاع الماء المقذوؾ إلى االرتفاع المطلوب

وقد ٌنساب الماء من قمة النافورة إلى األسفل على شكل شبلل هادئ، وفً حال توفر المٌاه بكمٌات كبٌرة 

تكون الشبلالت ؼزٌرة، ولذلك كان ٌبنى أحواض مابٌة متراكبة فوق بعضها البعض ومتناقصة حجًما 

. بالتدرٌج، وذات نافورة مركزٌة ٌتدفق الماء منها وٌنسكب على األحواض بشكل شبلل

ولكً ال - خاصة فً األماكن الصؽٌرة المساحة-وقد ٌنتهً أحد الممرات فً الحدٌقة األندلسٌة إلى جدار 

ٌبدو هذا الممر مقفبًل، كان المهندس العربً ٌلجأ إلى إدخال الماء بصورة جذابة عن طرٌق تصمٌم 

نافورة متصلة ومثبتة بجدار ٌتناسب شكله مع شكل محراب النافورة، والتً تقذؾ الماء إلى األسفل فً 

حوض ٌستقبله، وؼالًبا ما ٌكون هذا الحوض على شكل نصؾ دابرة مع مراعاة وجود فتحة لتصرٌؾ 

الماء، وعادة تنحت النافورة بأشكال هندسٌة تمثل رؤوس بعض الحٌوانات ٌخرج الماء من عٌونها 

. أوأفواهها بشكل جذاب

إذ لجأ المهندس العربً المسلم إلى تحوٌل بعض أشكال النوافٌر إلى تماثٌل حٌوانٌة كالسباع أو الطٌور أو 

األسماك مما أعطاها قٌمة فنٌة جمالٌة أخاذة، مع األخذ بعٌن االعتبار مراعاة نظرة الدٌن اإلسبلمً 

. الحنٌؾ لتلك التماثٌل، ولذلك كان ٌجري تشوٌه وجوه هذه التماثٌل وتحوٌرها

– على مسافة ؼرناطة فً مدٌنة الحمراء قصر المزخرفة فً السباع نافورةفمثااًل على ذلك، إن وجود 

ا ًٌ كانت تجذب العٌن واالنتباه إلٌها  فبل ٌشعر اإلنسان بالراحة إال عند الوصول إلٌها، إذ - ولو بعٌدة نسب

 متر، تحٌط به من جهاته األربع x 22   38ٌتخذ تصمٌم فناء السباع شكبًل مستطٌبًل مكشوًفا أبعاده 

 عمود  من الرخام األبٌض، صؽٌرة الحجم متناهٌة فً الجمال والرشاقة، 124أروقة ذات عقود، تحملها 

وكأن صانعها الدقٌق لم ٌنتهً منها إال منذ ساعات، وتتوسط الفناء بركة ونافورة رخامٌة بلؽت شهرتها 

 سم، وٌحمل حوضها المرمري المستدٌر الضخم اثنا 65 م، وعمقها 3.5اآلفاق، ٌبلػ قطرها حوالً 

 سم، وتمج الماء من أفواهها 82عشر أسًدا نحتت من الرخام األبٌض، وٌبلػ ارتفاع كل واحد منها نحو

لتصب فً أربع قنوات متقاطعة تنساب المٌاه فٌها لتنتهً اثنتان منها بنافورتٌن رخامٌتٌن صؽٌرتٌن 

داخل القاعتٌن الواقعتٌن فً شمال وجنوب الفناء، ترطبان الجووتمآلن أرجاءهما بنؽم خرٌر الماء، أما 

. القناتان األخرٌان فهما أقصر بكثٌر، وتنتهٌان بنافورتٌن من الرخام فً جوار فناء السباع

وكذلك فإن الدور نفسه الذي لعبته النوافٌر الحجرٌة فً أن تكون أحد الوجوه التً تنهً منظًرا من 

المناظر التقلٌدٌة، أو المركز رؤٌا فً الحدٌقة، وكان االختٌار األمثل لمكان النوافٌر األندلسٌة أحد 

ا لبلنتباه، فكانت  ًٌ العوامل التً جذبت االنتباه إلٌها باستمرار، ونظًرا ألن النافورة األندلسٌة مركًزا طبٌع

ال تحتمل المنافسة وال تقبلها، وعلٌه فقد تجذب االنتباه نافورة واحدة فقط أوعدة نوافٌر مًعا مكونة تكوًٌنا 

. مترابًطا أو كامبًل 

وقد سبقت النافورة األندلسٌة، النوافٌر الؽربٌة فً هذا المضمار، إذ استخدم العرب النوافٌر بأشكال 

وقد ترى العٌن الفاحصة الفنانة الكثٌر . متعددة، واختاروها من أجل التكوٌنات الخاصة بها فً حدابقهم

من األشٌاء، التً تكون مهملة، وتبلحظ بعض العناصر التكوٌنٌة األخرى التً تجلب السرور إلى النفس 

وتعبر عن شخصٌة وتصمٌم الحدٌقة فتزودها بنقطة تشوٌق وإثارة وتركٌز، من أجل ذلك أخذت النوافٌر 

ا فً الحدٌقة العربٌة األندلسٌة ًٌ . األندلسٌة مكاًنا تقلٌد

https://islamstory.com/ar/%D8%A8%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://islamstory.com/ar/%D8%A8%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://islamstory.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://islamstory.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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والبد من ذكر أن المهندس العربً راعى أن ٌكون المنظر الخلفً بألوانه ومظهره الخارجً، ومساحات 

الضوء والظبلل، جمًٌعا جزًءا من تكوٌن النافورة الحجرٌة التً قد تقوم بدور مركز التناظر فً تصمٌم 

المكان، وقد زرعت األشجار والشجٌرات والنباتات القابلة للتشكٌل لتقوم بدور المنظر الخلفً والؽبلؾ 

الذي ٌحٌط بالنوافٌر الجمٌلة ذات األلوان الفاتحة، وذات التصمٌم الهندسً الدقٌق، وفً بعض الحاالت 

كانت السماء هً المنظر الخلفً النموذجً لها، ومن األمثلة على ذلك مجموعات النوافٌر فً جنة 

 .العرٌؾ فً ؼرناطة

وكان أفضل ارتفاع للنافورات أن تكون على مستوى نظر اإلنسان الرابً، وإذا أرٌد العمق فً المنظر 

الخلفً وزٌادة ظاهرٌة فً ارتفاع النافورة المربٌة وكذلك بالسمووالنظر، كان ٌزداد ارتفاع النافورة 

بحٌث تكون أعلى من مستوى النظر، مما ٌزٌد المنظر الخلفً عمًقا وٌسمو بالروح والنفس والعٌن 

. لٌتطلعا إلى السماء

وفً بعض األماكن التً ال تسمح بعمل نافورة كبٌرة، لجأ المهندس العربً إلى وضع حوض الماء بشكل 

ا ًٌ . ؼاطس تحت سطح األرض، وعمل على وضع نافورة بوسطه تقذؾ الماء بارتفاع قلٌل نسب

وكانت النافورات األندلسٌة تبنى من الحجارة والرخام، وبعضها كانت تكسى بطبقة سمٌكة من الخزؾ 

والقاشانً الملون بأشكال مختلفة لزٌادة جمالٌتها، ولعل أكثر األلوان استعمااًل فً األندلس كان اللون 

. األزرق الفاتح أو خلٌط من األزرق واألخضر، وبشكل ٌتبلبم مع لون البركة أوالحوض المحٌط بها

 هندسٌة، وعبقرٌة متناهٌة، بدقة األندلسٌة النوافٌر تصمٌم األندلس فً العربً المهندس أحكم فقد إًذا،

 علو من أنزله أراد وإن مختلفة، وبأشكال الرتفاعات رفعه أراد إن إلرادته، تابًعا الماء انبثاق فأصبح

 1.رابعة جذابة أشكال فً شاهق

 : النافورة فً الحضارة الرومانٌة
 

 

 

 

 

 

 نوافٌر فً كل شًء، أكثر 2000روما لدٌها خمسٌن نافورة ضخمة ومبات من نوافٌر أصؽر، أكثر من 

من العاصمة، خط ” موستري“من القنوات الكبٌرة إلى نوافٌر الشهٌرة و . من أي مدٌنة أخرى فً العالم

سٌر الكتشاؾ تدفق المٌاه فً روما 

                                      
1
 2016/08/22-12:00محمد هشام النعسان  -  االندلس -فً-النوافٌر-هندسة - slamstory-   مقال  
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خبلل اإلمبراطورٌة الرومانٌة، فً . ألكثر من ألفً سنة قدمت النوافٌر مٌاه الشرب وزٌنت ساحة روما

 مٌبلدي، وفقا ل سٌكستوس ٌولٌوس فرونتٌنوس، القنصل الرومانً الذي كان ٌدعى أكواروم 98عام 

 591 نوافٌر ضخمة و 39أمٌنة أو وصً على المٌاه من المدٌنة، روما كان تسعة قنوات التً ؼذت 

أحواض عامة، ال عد المٌاه والموردة إلى األسرة اإلمبراطورٌة، وحمامات وأصحاب الفٌبلت الخاصة 

 .وقد تم ربط كل من النوافٌر الربٌسٌة بقناتٌن مختلفتٌن، فً حالة إؼبلق أحدهما للخدمة

سقوط اإلمبراطورٌة الرومانٌة الؽربٌة، تم تدمٌر القنوات أو سقطت فً حالة سٌبة، وتوقفت     بعد

، الباحث الذي (1455-1397)فً القرن الرابع عشر، قرر البابا نٌكوالس الخامس . النوافٌر عن العمل

كلؾ مبات الترجمات من الكبلسٌكٌة الٌونانٌة القدٌمة إلى البلتٌنٌة، تزٌٌن المدٌنة وجعلها عاصمة جدٌرة 

 بدأ إعادة بناء أكا فٌرجٌن، القناة الرومانٌة المدمرة التً جلبت مٌاه 1453فً عام . بالعالم المسٌحً

كما قرر إحٌاء العادة الرومانٌة بمناسبة نقطة . بعٌدا ( كم13)الشرب النظٌفة إلى المدٌنة من ثمانٌة أمٌال 

كلؾ المهندس المعماري لٌون باتٌستا ألبٌرتً لبناء . وصول قناة مع موسترا، نافورة تذكارٌة كبٌرة

قامت ألبٌرتً بترمٌم وتعدٌل وتوسٌع القناة التً تزود كل . نافورة الجدار حٌث ٌقع اآلن نافورة ترٌفً

 .من نافورة ترٌفً ونافورات الباروك الشهٌرة فً ساحة بٌازا دٌل بوبولو وساحة بٌازا نافونا

، وهً إحدى النوافٌر الجدٌدة األولى (1499)   كانت نافورة ساحة بٌازا سانتا مارٌا فً عصر النهضة 

. التً سٌتم بناؤها فً روما خبلل عصر النهضة، والتً وضعت على موقع نافورة رومانٌة سابقة

وأصبح تصمٌمه، الذي ٌستند إلى نموذج رومانً سابق، مع مسطح دابري على قاعدة صب الماء فً 

حوض أدناه، نموذجا لنوافٌر أخرى كثٌرة فً روما، وفً نهاٌة المطاؾ لنوافٌر فً مدن أخرى، من 

 .بارٌس إلى لندن

   وخبلل القرنٌن السابع عشر والثامن عشر، أعاد الرومان بناء القنوات الرومانٌة المدمرة األخرى، 

كانت . وبنى نوافٌر عرض جدٌدة لبلحتفال بمصطلحهم، وإطبلق العصر الذهبً للنافورة الرومانٌة

وكانوا مزدحمٌن بأشكال . نوافٌر روما، مثل لوحات روبنز، تعبٌرات عن النمط الجدٌد للفن الباروكً

فً هذه النوافٌر، أصبح النحت العنصر الربٌسً، وكان ٌستخدم الماء . زابفة، وملٌبة بالعاطفة والحركة

 .تمثٌل مربً للثقة والسلطة “، كانت "انهم، مثل الحدابق الباروكٌة. ببساطة لتحرٌك وتزٌٌن المنحوتات

وكان مصدر المٌاه أعلى من النافورة –     وكانت نوافٌر روما تعمل جمٌعها بحتة عن طرٌق الجاذبٌة 

نفسها، وحدد الفرق فً االرتفاع والمسافة بٌن المصدر والنافورة مدى ارتفاع النافورة ٌمكن أن ٌطلق 

، 1612تم تؽذٌة نافورة فً ساحة القدٌس بطرس من قبل قناة باوال، أعٌد ترمٌمها فً . النار على الماء

فوق مستوى سطح البحر، مما ٌعنً أنه ٌمكن اطبلق النار على  ( م81) قدم 266الذي كان مصدره 

استفادت نافورة ترٌتون من موقعها فً الوادي، وحقٌقة أنها تؽذٌها قناة . المٌاه عشرٌن قدما من النافورة

 ( مترا59) قدما 194، ووصلت إلى روما على ارتفاع 1587أكوا فٌلٌس، التً أعٌد ترمٌمها فً عام 

فً االرتفاع بٌن المصدر والنافورة، مما ٌعنً  ( م40) قدما 130فوق مستوى سطح البحر، الفرق من 

 .أن المٌاه من هذه النافورة تنفخ ستة عشر قدما على التوالً فً الهواء من قذٌفة المحارة من ترٌتون
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 قدما 23   من ناحٌة أخرى، أخذت نوافٌر ساحة نافونا مٌاهها من أكوا فٌرجٌن، التً لم تسقط سوى 

من المصدر إلى النوافٌر، مما ٌعنً أن المٌاه ٌمكن أن تسقط فقط أو تتراجع إلى أسفل، ولٌس  ( متر7.0)

بالنسبة لنافورة ترٌفً، قام المهندس المعماري نٌكوال سالفً بتعوٌض هذه . طابرة عالٌة جدا صعودا

المشكلة عن طرٌق ؼرق النافورة فً األرض، وبتصمٌمها بعناٌة حتى ٌتدفق الماء وٌهبط، لٌضٌؾ 

الٌوم تم إعادة بناء جمٌع النوافٌر، وٌستخدم نظام المٌاه الرومانً كبل من الجاذبٌة . الحركة والدراما

ٌتم إعادة تدوٌر المٌاه وٌتم خلط المٌاه من قنوات مختلفة أحٌانا قبل أن تصل إلى . والمضخات المٌكانٌكٌة

 .النوافٌر وٌؤدي للمشاهدي

 

 :نافورة األنهار األربعة 

جٌوفانً  ، وضع تصمٌمها الفنان اإلٌطالًرومة ماء شهٌرة فً نافورة هً نافورة األنهار األربعة

 .1 م1651 وعام 1648فً ما بٌن عام  برنٌنً

   : نافورة ترٌفً  أسطورة من الحضارة الرومانٌة
 

صممت نافورة ترٌفً وفق النمط الهندسً الباروكً، وهً تعتبر إحدى أكبر النوافٌر من هذا النوع فً   

 من قبل المهندس نٌكوال سالفً، انتهت 1732بدأ بناء نافورة ترٌفً فً العام . العاصمة االٌطالٌة روما

من الشابع جدا فً هذه المنطقة أن . ، بالقرب من محطة توصٌل القناة المابٌة أكوا فٌرجو1762فً العام 

  .ٌقوم الناس برمً بعض النقود فً النافورة العتقادهم بأنها تحقق األمنٌات

و تتمٌز هذه النافورة بتماثٌلها الرابعة والمنحوتة بشكل متقن من قبل الفنان عٌنه، وهً تماثٌل مرمرٌة 

ترمز الى معالم الحضارة الرومانٌة المعنوٌة التً ٌعود تارٌخها الى القرن الثامن عشر 

، لكنها كانت تستخدم مرة واحدة ”دولتشً فٌتا“ ومن المعروؾ أن نافورة ترٌفً للكثٌرٌن رمزا لئلٌطالٌة 

ال تزال الٌوم نافورة ترٌفً هً الوجهة النهابٌة لفندق أكوا فٌرجٌن، أحد القنوات . كخزان لقناة المدٌنة

كانت .  عام من إنشابها2000الرومانٌة الربٌسٌة، وهً الوحٌدة التً ال تزال قٌد التشؽٌل بعد أكثر من 

هذه . فبفضل قنواتها وإمدادات المٌاه التً طورتها الحضارة الرومانٌة: عظمة روما تقوم على المٌاه

القنوات نفسها، بما فً ذلك واحدة تحت نافورة ترٌفً، ال تزال قٌد الدراسة من قبل المهندسٌن بحثا عن 

 .حلول جدٌدة فً عالم حٌث المٌاه أصبحت موردا شحٌحا على نحو متزاٌد

  :نافورة ساحة نافونا 

على نحو أدق، ال ٌزال ٌنظر إلى الملعب األول الذي بنً مع البناء : كانت ساحة نافونا مرة واحدة ملعبا

                                      
1
مؤرشؾ . موسوعة شبكة المعرفة الرٌفٌة .موسوعة المورد ."نافورة األنهار األربعة" .(1991) منٌر, البعلبكً   

 2011 كانون األول 12اطلع علٌه بتارٌخ  .2018 مارس 19فً  األصل من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://web.archive.org/web/20180319062239/http:/archive.is:80/SaOt
https://web.archive.org/web/20180319062239/http:/archive.is:80/SaOt
https://web.archive.org/web/20180319062239/http:/archive.is:80/SaOt
https://archive.is/SaOt
https://archive.is/SaOt
https://archive.is/SaOt
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، أو األلعاب الرٌاضٌة التً ”أؼون“ساحة نافونا تأخذ اسمها من . فً روما القدٌمة ومحٌط الملعب الٌوم

كانت موجودة فً وقت واحد هناك، ولٌس، كما ٌعتقد الكثٌرون، من األلعاب المابٌة التً نظمت خبلل 

العصر الباروكً واستؤنفت فً وقت الحق فً القرن التاسع عشر، عندما ؼمرت ساحة خبلل شهر آب 

نافورة من األنهار : الٌوم، ساحة نافونا هو رمز من الباروك روما وٌضم ثبلث نوافٌر. أؼسطس/ 

 1األربعة، فونتانا دٌل مورو ونافورة نبتون

 :من القنوات الرومانٌة العظٌمة” األكثر“

هً نوافٌر ضخمة مصممة لعرض المٌاه واضحة نقلها من مصادر بعٌدة عن طرٌق الهندسة 

وتعتبر القنوات من . الهٌدرولٌكٌة بارعة ووضع عبلمات على نقاط محطة من القنوات التً تتوافق معها

بٌن أفضل بقاٌا اإلمبراطورٌة الرومانٌة، وٌرجع ذلك جزبٌا إلى استمرارها فً العمل لعدة قرون، بعد 

وٌمكن اعتبارها العنصر الذي، ربما أكثر من أي شًء آخر، جعلت من خلق . فترة طوٌلة من سقوطها

حتى الٌوم، والمعاٌٌر التً حققتها القنوات الرومانٌة هً بمعنى معٌن . روما والحضارة الرومانٌة ممكن

ال مثٌل لها، وقدرتها على توفٌر المناطق القاحلة ودراسة من قبل المهندسٌن المعاصرٌن 

  :نافورة موسى

 كما محطة موسترا من قناة فٌلٌس، 1589 و 1585بنٌت نافورة موسى فً ساحة سان برناردو بٌن 

، ولدت فٌلٌس بٌرٌتً، وبعد ذلك كان (1590-1585)التً تم ترمٌمها من قبل البابا سٌكستوس الخامس 

اسمه 

 فونتانا دٌل ترٌتون:

، فونتانا دٌل ترٌتون فً ساحة باربرٌنً هً 1643 والنصؾ األول من 1642بدأ وأكمل بٌن نهاٌة 

( 1680-1598)واحدة من أعظم أعمال جٌان لورٌنزو بٌرنٌنً 

 :فونتانا دٌلً أبً

 1644فً  (1680-1598)من قبل جٌان لورٌنزو بٌرنٌنً  (نافورة النحل)تم تصمٌم فونتانا دٌل أبً 

 ألسباب 1865تم تفكٌك النافورة فً عام . كنافورة عامة تقع بالقرب من فونتانا دٌل ترٌتون الضخم

، وضعت فً زاوٌة معزولة 1916 و 1915أعٌد بناؤها بٌن . جدوى وتخزٌنها فً المستودعات البلدٌة

من ساحة، نحو فٌتورٌو فٌنٌتو 

وقد صمم بٌرنٌنً نظاما لجمع مٌاه العودة من فونتانا . وكان موقعها األصلً على زاوٌة قصر سودٌرٌنً

ترٌتون فً إحدى ؼرؾ المبنى 
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  :مجمع كواترو فونتٌن

على تل  (1590-1585)تحت البابا سٌكستوس الخامس  (فور فونتٌنز)  تم بناء مجمع كواترو فونتٌن 

و سترادا  (فٌا شكس سٌتمبر و فٌا دٌل كٌرٌنال)كٌرٌنال لتسلٌط الضوء على التقاطع الهام بٌن سترادا بٌا 

 .(اآلن فٌا كواترو فونتٌن وفٌا سٌستٌنا )فٌلٌس 

وقد بنٌت النوافٌر على حساب أصحاب العقارات المحٌطة فً مقابل حقوق االستخدام المجانً للمٌاه أكوا 

فٌلٌس 

  :سبٌل للشرب، بسبب، ال التعرٌف، ترٌتونس 

فً  (1721-1700) بناء على طلب من البابا كلٌمنت الحادي عشر ألبانً 1717بدأ بناء النافورة فً 

ساحة أمام كنٌسة سانتا مارٌا فً كوزمدٌن، والتً فً ذلك الوقت تمٌز الحد الجنوبً من المنطقة 

وقد تم االنتهاء من أعمال تجدٌد هامة على الساحة، وتمدٌد أنابٌب المٌاه . المأهولة داخل المدٌنة الجدران

أكوا فٌلٌس سمح ببناء النافورة الضخمة ونافورة صؽٌرة بجانبها لتلبٌة احتٌاجات المواطنٌن وقطعان 

 .الماشٌة التً تمر فً طرٌقها إلى المنتدى الرومانً القرٌب

  :فونتانا دي دٌوسكوري

تمت إزالة النافورة . ، تم تركٌب نافورة األصلٌة، التً ٌخدمها قناة فٌلٌس، على أقدام التماثٌل1589 فً 

-1775)، كان البابا بٌوس السادس براتشً 1786فً عام .  استعدادا لتخطٌط جدٌد للساحة1783فً 

المسلة الجرانٌتٌة المصرٌة من ضرٌح أوؼسطس فً الحرم الجامعً مارتٌوس وضعت بٌن  (1799

كما ذكر فً . (1792-1734)تماثٌل دٌوسكوري، وفقا لتصمٌم المهندس المعماري جٌوفانً أنتٌنوري 

، مع 1818، لم ٌتم بناء نافورة جدٌدة حتى عام (1823-1800)نقش البابا بٌوس السابع تشٌارامونتً 

إعادة استخدام حوض الؽرانٌت الرمادي الكبٌر، وكان سابقا فً المنتدى الرومانً، بدعم من قاعدة 

 .ضخمة التً تثٌره أعبله المسبح

 :باوال dell’Acqua فونتانا 

” فونتانون“، المعروؾ أٌضا باسم ”باوال dell’Acqua فونتانا“بورؼٌز بتكلٌؾ  قام البابا بول 

وقد . 1608من جانٌكولوم، بعد استعادة قناة أكوا ترٌانا، التً كان ٌروج لها فً  (”النافورة الكبٌرة“)

 كمحطة موسترا من قناة تراٌانو باولو، إلى 1614 و 1610أسندت بناء النافورة، التً بنٌت بٌن 

(  1613-1560)، الذي ساعده فبلمٌنٌو بونزٌو (1614-1540)جٌوفانً فونتانا 

 :ساحة فارنٌز

فً منتصؾ القرن السادس عشر، كان البابا بول الثالث . أحواض النوافٌر تأتً من حمامات كركبل

. فارنٌز واحد من أحواض انتقلت إلى ما كان ٌعرؾ بعد ذلك باسم ساحة دٌل دوكا واآلن ساحة فارنٌز

عندما زاد تدفق قناة أكوا فٌرجٌن، طلب الكاردٌنال أودواردو فارنٌز وحصل على حوض آخر، ثم ٌقع 

ومع ذلك، فإن رؼبته لم . أراد إنشاء نوافٌر التوأم. فً ساحة فٌنٌزٌا، من بابا ؼرٌؽورٌو الثالث عشر
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تتحقق حتى بعد عدة سنوات، عندما أمر البابا بول الخامس بناء القناة التً تحمل اسمه وتتكون النافورة 

  من اثنٌن من أحواض التوأم القدٌمة ضخمة مصنوعة من الجرانٌت الرمادي

   :فونتانا دٌلً تارتاروغً

 ومصمم من قبل جٌاكومو 1588 و 1581بٌن عامً  (نافورة السبلحؾ)تم بناء فونتانا دٌل تارتاروغ 

وتتمٌز هذه العملٌة . (1596-1550)، مع منحوتات للفنان تورنو الندٌنً (1602-1533)دٌبل بورتا 

بانتشار األعمال المنحوتة على بنٌة معمارٌة معقدة ومفصلٌة، معززة باستخدام الرخام الرخامً الثمٌن 

مناسبا ألعمال . وتوفر أربعة سلحفاة وضعت على حافة الحوض األعلى، تعزى إلى التقلٌد إلى بٌرنٌنً، 

 1658الترمٌم التً أجرٌت فً 

   :فونتانا دٌال باركاتشٌا

، فً ساحة دي سباؼنا، من قبل بٌترو بٌرنٌنً (نافورة القبة القبٌحة)تم إنشاء فونتانا دٌبل باركاتشٌا 

 1629 و 1626، بٌن (1680-1598)، مهندس وأب جٌان لورٌنزو األكثر شهرة (1562-1629)

كان تصمٌم بٌترو بٌرنٌنً مستوحى من . (1644 -1623)بناء على طلب البابا أوربان فً باربرٌنً 

الماء ٌتدفق داخلٌا من اثنٌن من الشمس الكبٌرة وضعت فً مؤخرة والقوس ومن حوض مركزي : قارب

صؽٌر ٌتدفق الماء من جانبً القارب، وهً مفتوحة بحٌث تعطً االنطباع بأنها تؽرق، وٌتم جمعها فً 

األسلحة ٌضم النحل، رمزا لؤلسرة .على الجانبٌن، هناك معطؾ البابوٌة كبٌرة من . تجمع الكامنة

 باربرٌنً 

 :فونتانا دٌل بابوٌنو

، التً لقبها شعب روما بسبب قبح التمثال، فً األصل نافورة (نافورة البابون)كانت فونتانا دٌل بابوٌنو 

أصبح من المعروؾ جدا لشعب روما أنه حتى تم تؽٌٌر . (بناها فرد خاص لبلستخدام العام)” شبه عامة“

فً التقلٌد الشعبً، أصبح جزءا من مجموعة . اسم الطرٌق من فٌا كلٌمنتٌنا إلى طرٌق دٌل بابوٌنو

التً تشكل  (جنبا إلى جنب مع باسكوٌنو، مارفورٌو، ماداما لوكرٌزٌا و أبوت لوٌجً)” التماثٌل الحدٌث“

 والمعروفة باسم باسكٌنادس.، والتً الرومان عادة شكاوى مجهولة الهوٌة، ”جماعة الذكاء“

 : نافورة دي روما فً ساحة دٌل بوبولو

وٌأخذ اسمها من . 1823تم االنتهاء من نافورة دي روما، التً تقع فً وسط الدابرة الشرقٌة، فً عام 

مجموعة النحت الكبٌرة وضعت فوق الحوض، تتألؾ من تمثال ضخم لئللهة روما، مسلحٌن وٌحٌط بها 

فً أقدام اإللهة هناك ذبب ذبب التوأم . التماثٌل اثنٌن جالس وهو ما ٌمثل نهري روما، وتٌبر وأنٌن

تم تصمٌم المجموعة المهٌبة من قبل المهندس . األوالد، وهو تصوٌر احتفال األصول األسطورٌة للمدٌنة

(. 1861-1790)ونحت من قبل جٌوفانً سٌكارٌنً  (1839-1762)المعماري جوزٌبً فاالدٌر 
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وٌوجد أسفله حوض سباحة من الحجر الجٌري شبه دابري كبٌر فوق سطح نصؾ من الترافرتٌن ٌستقبل 

الماء ٌتدفق من وعاء صؽٌر فوقه 

 : فونتانا دي لٌونً

 1572فً وسط بٌازا دٌل بوبولو النافورة التً بنٌت فً  (لٌونز فونتٌن)استبدل فونتانا دي لٌونً 

وضع فاالدٌر أحواض . وٌتم ترتٌبها حول المسلة سٌستٌن (تفكٌكها ثم أعٌد تجمٌعها فً ساحة نٌقوسٌا)

ترافرتٌن مستدٌرة فً الزواٌا األربع للقاعدة المتدرجة، ولكل منها هرم مقطوع ٌحمل أسد الرخام 

واستمر التصمٌم، الذي بدأه . األبٌض المصرى على الطراز المصري، الذي تدفقت أفواهه من الماء

، مع مساهمة المهندس المعماري الفرنسً برثاولت خبلل سنوات الهٌمنة 1811جوزٌبً فاالدٌر فً 

 1828تم االنتهاء من العمل فً عام . نابلٌون

هً قصٌدة سٌمفونٌة كتبها الملحن اإلٌطالً أوتورٌنو  (فونتٌن دي روما: اإلٌطالٌة)نوافٌر روما 

( 1924)، ٌلٌه بٌنس من روما ”الثبلثٌة الرومانٌة“وهو أول عمل أوركسترا فً . رٌسباٌجً

كل من الحركات األربع تصور واحدة من نوافٌر روما فً أوقات . (1928)والمهرجانات الرومانٌة 

 فً مسرح أوؼستو فً روما تحت إشراؾ 1917 مارس 11أقٌم العرض األول فً . مختلفة من الٌوم

 1أنطونٌو ؼوارنٌٌري

 :النافورات فً الحدائق اإلسالمٌة 

 استخدام فً المسلم والفنَّان والمهندس المزارع مهارة من جزًءا اإلسبلمٌة الحدابق فً النافورات تمثل 

 شكل على استخدم فقد متنوعة، بصورة اإلسبلمٌة الحدٌقة فً الماء استخدام جاء ولقد" .الحدابق فً المٌاه

 كسطح ٌعمل فبل الماء، سطح تحرٌك على تساعد نوافٌر شكل على أو باألشجار، مظلَّلة مابٌة مسطحات

ٌَّة أنابٌب شكل على أو عاكٍس،  2سلسبٌل شكل على أو مقبوالً، خرًٌرا محدثة المٌاه منها تتساقط علو

الحضارة اإلسبلمٌة فً استعمال المٌاه التً  فلم تكن النافورات إذن مجرد بذخ، لقد كانت وجًها من فلسفة

 مرتبطة بنواٍح وظٌفٌة واالستمتاع الحسً الروحً"كانت 

 :اإلسالم مدن فً النافورات
بإمكاننا بعدما رأٌنا طرًفا من انتشار وسعة الحدابق على طول المساحة اإلسبلمٌة، وبعدما رأٌنا أن 

ٌُّل لنحسب عدد النافورات فً كل : الحدابق انتشرت حتى داخل البٌوت، نقول ٌمكننا أن نضاعؾ هذا التخ

 .حدٌقة من مدن اإلسبلم، وهو عدٌد ال ٌكاد ٌحصى

                                      

            ستاٌل الٌؾ-الٌونسكو اإلٌطالٌة الشباب لجنة روما، فً المٌاه تدفق اكتشؾ الشهٌرة، نوافٌر -  مقال1

2
 217إسالهٍت والبٍئت صالعمارة ال: ٌحٌى وزٌري   

https://www.hisour.com/ar/famous-fountains-discover-flow-water-rome-italian-youth-committee-unesco-16424/
https://www.hisour.com/ar/famous-fountains-discover-flow-water-rome-italian-youth-committee-unesco-16424/
https://www.hisour.com/ar/category/lifestyle/
https://www.hisour.com/ar/category/lifestyle/
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كما -وكانت بٌوت الفقراء وقتبٍذ : "حتى البٌوت الفقٌرة فً المجتمع اإلسبلمً ٌصفها ول دٌورانت فٌقول

أبنٌة مستطٌلة الشكل؛ مقامة من اللبن الملتصق بالطٌن، سقفها خلٌط من الطٌن، وأعواد - هً اآلن

وكانت البٌوت األرقى من هذه   نوًعا تشتمل على . النبات، وؼصون األشجار، وجرٌد النخل، والقش

فناء داخلً مكشوؾ، ذي فسقٌة، وشجرة فً بعض األحٌان؛ وكانت تحتوي أحٌاًنا على طابفة من العمد 

 1"الخشبٌة، ورواق مسقوؾ بٌن الفناء والحجرات

ٌَّة 600أكثر من  -العثمانٌة الخبلفة 2إبان عصر-وعلى سبٌل المثال كان فً بلجراد   نافورة عموم

  :فاس مدٌنة فً لنافورات
  قامت السلطات المؽربٌة منذ أعوام بحملة لترمٌم النافورات القدٌمة فً مدٌنة فاس، فكان اإلحصاء الذي 

 نافورة داخل المساكن 400 نافورة تقلٌدٌة، وحوالً 70ٌوجد فً شوارع فاس نحو : نشر ٌقول
وتشٌر المصادر التارٌخٌة أن هذه النافورات وجدت فً المدٌَنة العرٌقة منذ . والمساجد والمدارس العتٌقة

ٌُعتقد أن  ا للشرب وسقً الحٌوانات ورّي البساتٌن، و ًٌّ القرن السادس عشر المٌبلدي، وكان ٌعتمد علٌها ُكلِّ
 3 قرون10وجود هذه النافورات ارتبط بنسق شبكة المٌاه المعقدة فً فاس منذ حوالً 

 :بغرناطة النافورات

توجه بمهارة فابقة حول حافة - فً جنة العرٌؾ بؽرناطة-  كانت المٌاه المتدفقة من النافورات 

حوض المٌاه، فٌنتج الماء المتدفق تموجات نصؾ دابرٌة عندما ٌتساقط على الحوض المابً، وهذا 

األسلوب هو إضافة إسبلمٌة لم تكن موجودة من قبل 

ولقد كانت األحواض المابٌة تحتوي أحٌاًنا على أسماك أو أنواع من الطٌور كالبط، فكانت  .

النافورات على جوانب هذه األحواض تمنع وجود الحشرات على سطح الماء، كما استخدمت 

 4النافورات أًٌضا إلطبلق الرذاذ المابً؛ لتلطٌؾ وترطٌب األجواء بأقل كمٌة ممكنة من الماء

   : البلقان بالد فً النافورات

 وٌتجلى حسن استؽبلل المٌاه فً النافورات العمومٌة التً تجمع بٌن األبعاد الرمزٌة والجمالٌة 

والعملٌة، وأجمل هذه اإلبداعات هً التً توجد فً ساحات المساجد، ومن أبرز هذه األمثلة ما كان 

نافورات مسجد محمد كوسكً باشا، ومسجد هرتدوس : فً ببلد البلقان فً ظل الخبلفة العثمانٌة مثل

باي، ومسجد سنان باي، فً كاٌنٌنٌش، ومسجد سلطان اسمً، فً باٌتشا، ومسجد مصطفى باشا، فً 

وتعتبر النافورات من . سكوبٌا، ومسجد الؽازي خسرؾ بك فً سراٌٌفو، ومسجد أالجا فً فوتشا

ومٌاهها صالحة للشرب، فضبلً . مٌزات الكثٌر من المدن اإلسبلمٌة عبر العالم، وال سٌما فً البلقان

                                      
1
 .13/241لصت الحضبرة : ول دٌوراًت  

2
 25/11/2008جرٌذة الشرق األوسظ بتبرٌخ   

3
 27/10/2002جرٌذة الشرق األوسظ بتبرٌخ   

4
 .218، 217العوبرة اإلسالهٍت والبٍئت ص: ٌحٍى وزٌري  

https://www.islamstory.com/ar/artical/23527/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.islamstory.com/ar/artical/23527/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.islamstory.com/ar/artical/23527/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وهكذا كانت النافورات جزًءا بدًٌعا من الحدابق اإلسبلمٌة، ذات وظٌفة  1عن الوضوء واالستحمام

ٌَّة، وقٌمة  ا عمل ًٌّ ٌَّة، وأحٌاًنا كانت أًٌضا اختراًعا علم  جمال

 

 

 

 

 

تصميم وافىرة في وقطت 

 دوران

                                      
1
 25/11/2008اَثبر التبرٌخٍت فً البلمبى، تحمٍك هٌشور فً جرٌذة الشرق األوسظ : عبذ الببلً خلٍفت  
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  : تصمٌم نافورة فً نقطة دوران

  : اوال النافورة فً  نقطة دوران 

 : نقطة دوران

هو عبارة عن مكان فً موضع دابري ٌتوسط مفترق طرقات على شكل دابري ؼالًبا ما ٌشؽل وسطه 

  1نافورة أو نصب تذكاري

دابري أو بٌضاوي أو متعدد األضبلع او شبه )هو اٌضا  تبعٌة للطرٌق تتكون عموًما من مكان دابري 

  1حٌث ٌتم وضع فً وسطه عمل فنً او نافورة بشكل عام (دابري

    :  ثانٌا  ماهٌة  التصمٌم

  : فن التصمٌم

اً، وذلك من خبلل دراسة :  فّن التصمٌم فٌقصد به ٌّ إعادة صٌاؼة األفكار وتشكٌلها من أجل تطبٌقها عمل

جمٌع جوانب هذه الفكرة ووضع التصّور المبدبً للشكل المراد أن تكون علٌه، باإلضافة لمراعاة جمٌع 

اً، وكٌفٌة تأثٌر هذه الفكرة ببٌبتها ٌّ  .الجوانب المؤّثرة بهذه الفكرة خبلل تنفٌذها عمل

 

ٌعتبر فن التصمٌم أحد أنواع الفنون التشكٌلٌة، حٌث ٌتم استثمار بعض عناصر العمل فً األعمال الفنٌة 

من هذا النوع من الفنون، مثل الفراغ، واللون، والكتلة، وٌتم تجاهل عدد من العناصر األخرى، وذلك من 

ٌُقصد بالتصمٌم ُصنع األشٌاء الجمٌلة 2أجل تحقٌق األهداؾ التً ٌطمح ذلك الفن للوصول إلٌها  و

واالبتكارات التشكٌلٌة، وٌمكن أن ٌصدر التصمٌم عن عملٌة تخطٌط متكاملة لشكل ما، وإنشابه بشكل 

ٌُدرك  ُمرٍض من ناحٌة الوظٌفة والمشاعر التً ٌجلبها ذلك التصمٌم من السعادة النفسٌة، وٌجب أن 

اإلنسان أن التصمٌم ٌحتاج إلى خطة كاملة من أجل تشكٌل التصمٌم أو تركٌبه، ألنه عمل ٌساعد على 

ٌُقصد بالتصمٌم أٌضاً عملٌات االبتكار التً تساعد على . تحقٌق الوظٌفة والؽرض المخصص له و

ؾ بأنه خطة منظمة ومتكاملة  ٌُعرَّ استخدام أفكار جدٌدة، تساعد على إعطاء بهجة للحٌاة، وٌمكن أن 

ٌّن  3.تساعد على حل مشكلة ما وتنظٌم العبلقات لتحقٌق هدؾ مع

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A lain Rustenholz -1 ، Les traversées de Paris ،Évreux ،Parigramme ،September 2006 ،647 p. (ISBN 

 267. ، ص ( -2-84096-400

-
2
 ،"في التصوٍن"، (28/2/2015)أًعبم عٍسى كبظن عجبم   

 
 

-
3
. 8/5/2018، اطّلع علٍه بتبرٌخ www.uobabylon.edu.iq، "هبهو التصوٍن واالبتكبر"، (29/5/2015)خضٍر عببس دلً الشوري   

 .بتصّرف
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ٌّن وعمل أشٌاء ممتعة وجمٌلة، أّما من الناحٌة العلمٌة فهو : ٌُقصد بالتصمٌم بأّنه    تخطٌط لشًء مع

ٌّة على هٌبة شكل من األشكال  .ترتٌب الفنان لدوافعه النفس

 : سمات المصمم

 .الخٌال الواسع، والذاكرة الجٌدة    -

 .درجة عالٌة من الذكاء-    

دقة المبلحظة التً ٌجب أن تكون فً تكوٌن شخصٌته، وذلك لكً ٌتمكن من االنتباه ألصؽر -    

. التفاصٌل وأكثرها دقة؛ لتجنب حدوث مشكلة فً التصمٌم، ثم تنعكس على تنفٌذ الفكرة بصورة سلبٌة

 : أنواع فن التصمٌم

األنواع بما :ٌعتبر فن التصمٌم من الفنون الجماهٌرٌة التً تشتمل على ثبلثة أنواع مختلفة، وتتمثل تلك 

  1ٌأتً

 .وٌظهر فً العدٌد من األمور مثل أؼلفة الُكتب، والملصقات السٌاسٌة، وبطاقات التهنبة: التصمٌم الفنً

وٌظهر فً عدة أمور ومنها، تصمٌم األثاث، وتصمٌم األجهزة الكهربابٌة، وتصمٌم : التصمٌم الصناعً

 .المنازل

وٌظهر هذا النوع من التصمٌم فً المجاالت التجارٌة، والسٌاحٌة، وفً اإلشارات : التصمٌم اإلعالمً

 .التحذٌرٌة مثل إشارات المرور

 : مجاالت فن التصمٌم

تمتد المجاالت الخاصة بفن التصمٌم إلى عدد من األفُرع المختلفة ومنها، الرسم، والرسوم المتحركة، كما 

أن التصمٌم الجرافٌكً هو أحد فروع هذا الفن، كما أن عالم الهندسة والبناء ٌتشارك فً هذا النوع من 

 الفنون، وخاصة مهندسً التصمٌم المٌكانٌكً، والهندسة المعمارٌة،

 : 2ومصممً المناظر الطبٌعٌة، ومن أبرز تلك األفُرع ما ٌأتً

 : التصمٌم الجرافٌكً

ٌُعرؾ التصمٌم الجرافٌكً بأنه مهنة تساعد على تصمٌم األشكال، سواء كانت تلك األشكال إلكترونٌة أو 

ٌُعرؾ هذا المجال من التصمٌم 1مطبوعة، مثل األشكال التً تظهر فً اإلعبلنات ومواقع اإلنترنت ، كما 

                                                                                                                    

 
 

1
 ،"في التصوٍن"، (28/2/2015)أًعبم عٍسى كبظن عجبم -   
 

2
  -"ART & DESIGN CAREERS", www.allaboutcareers.com, Retrieved 8/5/2018. 
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بأنه الفن الذي ٌساعد على ترتٌب العناصر البصرٌة التً تتمثل فً األلوان، والرموز، والصور، من 

العناصر اللفظٌة والعناصر : أجل نقلها إلى الجمهور، وٌجمع التصمٌم الجرافٌكً بٌن عنصرٌن هما

المربٌة، وذلك من أجل أن ٌكون التصمٌم فّعاالً، وقد ارتبط هذا النوع من التصمٌم بالممارسات المهنٌة 

التً ترتبط مع الخٌال البصري، ومتطلبات المجتمع،  

واالبتكارات التكنولوجٌة بشكل وثٌق، وقد اسُتخدم التصمٌم الجرافٌكً فً التارٌخ القدٌم، مثل استخدامه 

فً المخطوطات الخاصة بكل من مصر، والصٌن، والٌونان، كما وظهر هذا النوع من التصمٌم فً كتب 

 ..القرن الخامس عشر

وقد أصبح التصمٌم الجرافٌكً مهنة فً الؽرب فً القرن التاسع عشر المٌبلدي، وذلك بسبب ظهور 

اإلمكانٌات التجارٌة التً ظهرت مع وجود الثورة الصناعٌة، باإلضافة لوجود تكنولوجٌا جدٌدة، وقد 

تقدمت التكنولوجٌا الخاصة بمصممً الجرافٌك طوال فترة القرن العشرٌن مٌبلدٌة، حٌث توسعت هذه 

المهنة فأصبحت تظهر على الُملصقات، وصفحات المجبلت، والعبلمات التجارٌة، واإلعبلنات، والصور 

 2.المتحركة، والبلفتات 

 

 : التصمٌم الداخلً 

 

  عرؾ التصمٌم الداخلً بأنه التصمٌم والتخطٌط الخاص بالمساحات، وٌتم من ُصنع البشر، وٌعتبر هذا 

التصمٌم جزءاً من التصمٌم البٌبً الذي ٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالتصمٌم المعماري، وقد كان هذا النوع من 

التصمٌم ال ٌحمل معنى تقرٌباً فً الفترة الواقعة فً منتصؾ القرن العشرٌن المٌبلدي إلى أن تم استخدمه 

كمهنة حقٌقٌة فً عدد من الببلد فً أوروبا، وقد ُعرؾ هذا النوع من التصمٌم باسم الهندسة الداخلٌة، 

ٌُعتبر التصمٌم الداخلً أحد الفروع الُمتخصصة من الهندسة المعمارٌة، وهناك عدد من العوامل  حٌث 

التً تساعد على جعل المبانً أفضل من ناحٌة التصمٌم الداخلً، وٌكون ذلك من خبلل وجود عدة 

 3.الموقع، والمناظر الطبٌعٌة، واألثاث، والجانب الهٌكلً للمبنى، والرسومات المعمارٌة: عوامل منها

   وٌعمل المصمم الداخلً فً المتاجر الصؽٌرة أو الكبٌرة، وفً األستدٌوهات، وٌتم عمله من خبلل 

حدوث مشاورات بٌنه وبٌن عمبلبه، أو بٌن العّمال أو بٌن المصنعٌن، وٌمكن أن ٌتطلب عمل المصمم 

                                                                                                                    
1
  -"graphic design", www.thefreedictionary.com, Retrieved 8/5/2018. 
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الداخلً السفر لمسافات طوٌلة، والعمل لساعات ؼٌر منتظمة وطوٌلة، أو زٌارة المنازل أو المبانً التً 

الزالت قٌد اإلنشاء، كما ٌحتاج هذا النوع من العمل إلى المرونة، والدبلوماسٌة، والصبر، مع وجود 

الحّس اإلبداعً والتجاري، كما وٌجب أن ٌمتلك المصمم الداخلً المهارات الخاصة فً العمل على 

الحاسوب، وذلك من أجل أن ٌتمكن من عرض التصامٌم الخاصة به إلكترونٌاً، باإلضافة إلى وجود 

 1.القدرة على حّل المشاكل التً تعترض العمل

 : الرسم

ٌعتبر الرسم من الفنون التً تساعد على إنتاج الصور على األسطح، وٌكون ذلك من خبلل استخدام 

 2.الطباشٌر العادٌة، والطباشٌر الملونة، والجرافٌت، والفحم، والحبر

 

ٌُعبر عن خلق الصور الجمالٌة ذات األبعاد  وٌعبر فن الرسم عن المشاعر واألفكار، باإلضافة إلى أنه 

ٌُعبر عن الرسم بطرق وأشكال، وخطوط، وألوان مختلفة، وٌنتج عنها  الثنابٌة باستخدام اللؽة البصرٌة، و

حركة، وضوء، وأحجام على أسطح مستوٌة، وُتدمج فٌها العناصر بشكل معبر، من أجل إنتاج الظواهر 

الخارقة للطبٌعة، أو الظواهر الطبٌعٌة، وٌكون ذلك من أجل إظهار العبلقات المربٌة المجّردة بشكل 

كامل، وٌقوم الرسام باختٌار شكل الرسمة سواء كانت لوحة أو جدارٌه، أو أي شكل من األشكال الحدٌثة 

المتنوعة، مع استخدام الرسام أسلوبه الخاص من أجل أن ٌحقق من خبللها صورته المربٌة الفرٌدة من 

 3.نوعها

 

 : العناصر التشكٌلة لفن التصمٌم 

 .هً بداٌة أي تكوٌن وهً أصؽر جزء لٌس له مساحة وال أبعاد هندسٌة : نقطة

المستقٌم، : هو حركة نقطة فً اتجاه ما أو هو مجموعة من النقاط تكّون خطاً، وأنواعه هً: خط

 .والمنكسر، والحلزونً، والمنحنى، والمؽلق

 .هو المساحة الداخلٌة والتقاء الخطوط بعضها مع بعض :  شكل

 . هً اإلحساس بالثقل والوزن:  حجم أو كتلة 

                                      
1
  - "Interior Designer", www.encyclopedia.com, Retrieved 8/5/2018. 
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 . هو القٌمة السطحٌة المتمثلة فً التأثٌر البصري أو الحسً لسطح األشٌاء: ملمس 

ٌُمكن تعرٌفه بأّنه االنعكاس  : لون   هو انفعال ٌقع على العٌن بواسطة األشعة الضوبٌة المتحللة أو 

ٌّة هً ٌّن، وٌنقسم إلى ثبلثة ألوان أساس األزرق، واألحمر، واألصفر، وثبلثة : المشاهد على سطح مع

    .اللون البرتقالً، واألخضر، والبنفسجً: ألوان ثانوٌة هً

 . تعتبر اإلضاءة على أّنها العنصر اإلٌجابً، أّما الظل فهو فً المقابل العنصر السلبً لها:ضوء وظل 

 . هو الجزء الذي ٌحٌط بالعمل الفنً إذا كان مجّسما: فراغ 

 

 : أسس فن التصمٌم

.  هو إحساس باالستقرار فً العمل حٌث ال ٌطؽى عنصر على عنصر أو جزء على جزء : اتزان

. انسجام أجزاء العمل الفنً بسبب تواجد هدؾ أو رابط ٌربط بٌنهم، أي عبلقة الجزء بالجزء : وحدة

هو تنظٌم فواصل وحدات العمل الفنً، وقد ٌكون هذا التنظٌم فً الحجم، واأللوان، أو من أجل  : إٌقاع

.  ترتٌب درجاتها، أو العبلقات بٌن الشكل والفراغ

ٌّة بٌن األشكال، أي مراعاة األحجام واألشكال و تناسقها وتناسبها مع : نسبة وتناسب هو عبلقة رٌاض

ال بد أن ٌكون ألي عمل فنً محور أو فكرة أو شكل ؼالب وسابد ٌخضع له ما : سٌادة. بعضها البعض

. تبقى من العمل الفنً، وقد ٌكون ذلك لوناً ، أو عنصراً زخرفٌاً ، أو ؼٌر ذلك

  ؟مقدمة حول االشكالٌة المطروحة 

   هناك العدٌد من الطرق إلنشاء زاوٌة مرٌحة لبلسترخاء ونضارة المنظر فً وسط شارع عمومً  

للمدٌنة بالضبط والٌة البٌض اقترحت اعادت  تصمٌم نافورة فً نقطة دوران  بشكل جدٌد وراقً نوعا 

ما مزودة بأضواء ثبلثٌة األبعاد على سطح النافورة المحاطة  بشجٌرات مزهرة  كل هذا سٌؽٌر األجواء 

إذن السؤال المطروح كٌؾ ٌمكن تصمٌم وتهٌبة هذه النافورة وما هً . المألوفة وٌجعلها فاخرة ببساطة

 المعدات البلزمة لها ؟

مبدأ عمل النافورة المٌاه 

 كٌف تعمل نوافٌر المٌاه بصفة عامة

  تستخدم نوافٌر المٌاه المضخة لسحب المٌاه من إناء أو حوض سباحة ثم دفع المٌاه إلى أعلى بداخل 

  .أنبوب ، ٌتم بعد ذلك سحب المٌاه إلى أسفل نتٌجة للجاذبٌة وتتكرر العملٌة حٌث ٌتم إعادة دورة المٌاه

فهً تساعد على إبقاء البرك نظٌفة .   تستخدم النوافٌر االصطناعٌة ألؼراض تجمٌلٌة وأؼراض عملٌة

وفً . وقد انتشرت فً الحدابق والساحات العامة ومراكز التسوق. وتقلل من الحاجة إلى كثٌر من الماء

وٌستمتع الناس بمشاهدة الماء وسماع . مثل هذه النوافٌر، قد ٌنساب الماء من خبلل تماثٌل أو من فوقها

 كما ُتزّود بعض النوافٌر التجمٌلٌة بأضواء ملونة. خرٌره
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تسمى النافورة بالهٌكل الهٌدرولٌكً الزخرفً الذي ٌمكن فٌه توفٌر المٌاه تحت الضؽط لؤلعلى 

ٌدور الماء فً النافورة بسبب تشؽٌل المضخة . وللجانبٌن، وكذلك ببساطة تتدفق إلى أسفل جدران الهٌكل

و اعتماًدا على طبٌعة حركة مجرى المٌاه ، ٌتم تمٌٌز (...ٌستخدم هذا المبدأ أًٌضا فً صناعً )

النافورات المتتالٌة والسخان ونوع الجرس 

ا أو بزاوٌة  فٌمكن أن ٌختلؾ الطول الذي ٌتم فٌه توفٌر السابل  ًٌ عندما ٌتم إخراج الماء تحت الضؽط رأس

عن طرٌق تؽٌٌر هذا المؤشر ،باإلضافة إلى دفق ماء صاخب مثٌر لئلعجاب ٌصل . على نطاق واسع

ارتفاعه إلى عدة أمتار و ٌتم توفٌر المٌاه فً هذه النافورة على ارتفاع صؽٌر ، حٌث ٌتم توزٌع فوهة 

بالتساوي حول محٌط ، وتشكٌل فٌلم الماء المستمر فً شكل نصؾ الكرة 

    : مراحل تشرح طرٌقة و عمل نافورة

وذلك بواسطة حبل على  (ؼٌر منتظم – مربع – بٌضاوي  )اوال تحدٌد الشكل الذي ترٌده للبركة - 1

 .(عرضه )األرض واألفضل أن تكون مساحتها واسعة 

أي متدرجة االرتفاع والوسط أعمق منطقة  )البدا فً الحفر بحٌث ٌكون عمق الحفرة أكبر فً الوسط - 2

 .(تقرٌبا عمقها من متر ونصؾ إلى مترٌن

كالذي ٌوضع على الخٌام  )بعد االنتهاء من الحفر تؽطى الحفرة من الداخل بالكامل بشراع أزرق - 3

. مع ترك مسافة نصؾ متر تقرٌبا زابد حول البركة (للحماٌة من المطر 

فً الوسط وتمدد أسبلكها بشكل جٌد، ثم ٌوضع أٌضا فلتر للمٌاه على جانب  تثبٌت المضخة الؽاطسة- 4

. من جوانب البركة وتمدد أسبلكه أٌضا بشكل جٌد وآمن و توصٌل المضخة إلى أنبوب ؼٌر القابل للصدأ

مع تحدٌد حجم األنبوب )سٌكون أنبوب بمثابة إطار لبناء الحجارة، وسٌتم أٌضا توفٌر المٌاه من خبلله 

 (مع مراعاة عمق السعة وارتفاع النافورة

 

تؽطٌة األجزاء الزابدة للشراع بمسطحات العشب حتى ال ٌظهر منها شًء  - 5

تصؾ األحجار فً األرضٌة بأحجار صؽٌرة والجدران ٌرتب حولها أحجار كبٌرة فوق بعضها ، أو - 6
بأحجار كبٌرة فقط داخل البركة و خارجها ترتب فوق بعضها 

وٌوزع بٌنها  (حصى كبٌر ومفروش  )حول أطراؾ البركة من الخارج ٌرتب حصى بشكل متناسق - 7
األحجار الصؽٌرة الملساء فً نواحً متفرقة 

 .   حفر دوابرا فً داخل الحوض المابً لوضع االضواء ثبلثٌة االبعاد ذات االلوان المختلفة-  8

  . دفن التوصٌبلت واألسبلك الخارجة من البركة فً األرض حتى مكان التشؽٌل-  9
 

   تعبأ بالماء و منظرها جدا رابع وصوت جرٌان المٌاه فٌها جمٌل وتحقق من النافورة-10
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 : مٌزات المضخات السطحٌة والغاطسة
 

  : مضخات غاطسة

ا تحت عمود الماء أو فً هٌاكل منفصلة ، ؼٌر مربً للعٌنٌن المتطفلٌن-  ًٌ  ٌضل الجهاز مخف

ٌتعلق األمر بتركٌب المضخة على قاعدة فً أسفل الخزان ، وتوصٌل األنابٌب بها وتوفٌر الطاقة - 

ٌجب تفكٌك معظم النماذج لفصل الشتاء لتجنب الكسر . الجهاز تحت الماء، مما ٌعقد الصٌانة المجدولة- 

معدات الضخ المخبأة تحت الماء ؼٌر مسموعة تقرًٌبا      - 

تستعمل فً النوافٌر الصؽٌرة - 

 : مضخات السطح

األحجار )تضمن وضع معدات الضخ فً منطقة مفتوحة إنشاء هٌاكل إضافٌة إلخفاء األقواس - 

 ارتفاع خطر السرقة (المزخرفة، الشجٌرات، القنوات

ٌجري العمل بالقرب من الخزان، وٌتم تصرٌؾ المٌاه إلى أي جزء من النافورة - 

. ٌتسامح بسهولة مع فصل الشتاء على موقع العمل. تقع المضخة فً مكان جاؾ ، ولها حرٌة الوصول- 

. حتى عندما تحجب المضخة بعناصر زخرفٌه، فإن تشؽٌلها ٌكون ملحوًظا بصوت ممٌز- 

 .ٌستخدم فً نوافٌر معقدة من حٌث البناء عند تنفٌذها على مسطحات مابٌة كبٌرة- 

مالحظة  

. كقاعدة عامة، مع الخصابص المتساوٌة، تكون النماذج الؽاطسة أرخص من النماذج السطحٌة

 الخطوات النظرٌة للمشروع 

   : اختٌار المكان المناسب للنافورة وسط نقطة دوران

 تعتبر النافورة بمثابة دٌكور للموقع ، حٌث ٌجب أن تكون مربٌة من كل : البصرٌة الوصول 

 .مكان

 تلعب النافورة تحت أشعة الشمس وهًجا ، وبالتالً تبدو مذهلة ، لكن الماء : وجود الظل الجزبً 

 .فٌها ٌزهر بسرعة

 خبلؾ ذلك ، مع هبوب رٌاح ، ٌتم رش الجدران باستمرار بالماء :عدم وجود المبانً القرٌبة  

 .ومواد البناء بسرعة ال قٌمة لها

 .عدم وجود أشجار طوٌلة فً المنطقة المجاورة مباشرة 

  : تصمٌم نافورة فً  وسط نقطة دوران

  : تحدٌد موقع

 موقع المشروع فً مدٌنة البٌض فً وسط نقطة دوران التً تقع وسط المدٌنة

 (La place des martyrs)فً ساحة الشهداء  
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 : حجم المشروع

)  (Rond-pointٌخدم المشروع نقطة دوران فً وسط مدٌنة البٌض. 

  : االعتبارات التصمٌمٌة

.  إعطاء المكان وجبات ذات إطبللة قٌمة للمنطقة العامة- 

.  إضافة جمالٌة ودٌكور ممٌز فً وسط المدٌنة- 

 .    التؽٌٌر الجدٌد ٌزٌد المكان شهرة فً مدٌنة البٌض- 

   : صورة توضٌحٌة لنقطة دوران لمدٌنة البٌض المسماة ساحة الشهداء

 

 

- 1-انصىرة

 

 -2-انصىرة
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 -3-انصىرة                                           

 

 

 

- 4-انصىرة                                               
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 Google Map- GMوظزة عهىيت نهقمز االصطىاعي  - 

 

 

 1-انشكم
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 Google map-GM(تبيه انتضاريس) وظزة عهىيت نهقمز االصطىاعي

 

 

 -2-الشكل

 

 -3-انشكم                                                 
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 Autocad : ما هو األوتوكاد

برنامج أوتوكاد هو التصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر تم تطوٌره وتسوٌقه بواسطة شركة أوتودٌسك، أصدر 

 كتطبٌق على سطح المكتب ٌتم تحمٌله على أجهزة الكمبٌوتر مع وحدات 1982ألول مرة فً عام 

رسومات صؽٌرة، وٌستخدم هذا البرنامج بشكل ربٌس من قبل المهندسٌن المعمارٌٌن ومخططً المدن 

ومدٌري المشارٌع بسبب كفاءة البرنامج فً إجراء الرسومات الهندسٌة، وٌعتبر هذا البرنامج 

واستخداماته البدٌل عن استخدام المثلثات والمساطر التً استخدمها المصممون القدامى فً الرسم 

 .التقلٌدي المعتمد على قلم الرصاص والورقة

 

 : برنامج أوتوكاد ثنائً األبعاد

 

ٌعتبر األشهر فً برنامج أوتوكاد، وٌوفر هذا النوع رسومات مسطحة ثنابٌة األبعاد حٌث ٌوفر األبعاد 

والقٌاسات والمعلومات البلزمة لتصمٌم نموذج وتنفٌذه، ٌستخدم هذا النوع فً انتاج رسومات خاصة 

بالصناعات والفضاء والهندسة المعمارٌة وتصمٌم السٌارات باإلضافة لرسم الخرابط والتصمٌم الداخلً 

تصمٌم الحدابق والعالم الموضة واألزٌاء، مثبًل الخطوة األولى فً بناء أي منزل أو مشروع هو عملٌة 

التخطٌط ورسم نموذج توضٌحً دقٌق لفراؼات المشروع، تتم هذه المرحلة بواسطة مهندس معماري 

الذي ٌترجم أفكاره على ورقة مرسومة على ورقة مستفًٌدا فً هذا من برنامج أوتوكاد واستخداماته، 

حٌث تظهر رسم مسطح ألرضٌة المشروع وتحتوي عدة تفاصٌل ٌساعد برنامج أوتوكاد على تنفٌذها، 

 .وتعتبر األساس والمرشد الذي تحتاج له عملٌة التنفٌذ

 : برنامج أوتوكاد ثالثً األبعاد

 

هذا النوع لبرنامج أوتوكاد واستخداماته مماثلة لثنابً األبعاد، إال أن هذا النوع ٌعطً المزٌد من 

التفاصٌل للعناصر الفردٌة والمكونات المجتمعة مع بعضها البعض، أي أنه ٌبٌن كٌؾ تتناسب وتترابط 

األبعاد مًعا وتعمل وتكمل بعضها البعض، بداًل من أن ٌوصؾ حجمها وٌعطً نظرة عامة عن شكلها 

اإلجمالً، هذا النموذج قد ال تكون له حاجة فً رسم المخططات األرضٌة إذ أن الرسومات ثنابٌة األبعاد 

تفً بالؽرض، أما بالنسبة للهندسة المٌكانٌكٌة حٌث ٌستخدم النموذج ثبلثً األبعاد فً رسم وتجسٌد القطع 

المعقدة التً تستخدم فً صناعة السٌارات والصناعات المختلفة، وكٌفٌة تداخلها وترابطها مع بعضها 

 .البعض فٌعطً صورة واضحة شاملة عن المجسم الكلً
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 : الواجهة الرئٌسة للبرنامج

 :تتألؾ واجهة البرنامج من عّدة أشرطة، من أهمها

 .شرٌط العنوان الذي ٌظهر فٌه اسم البرنامج    -1 

 .شرٌط القوابم، وبه قوابم العرض والتحرٌر والملفات وؼٌرها    -2 

 .وبه أدوات الحفظ وفتح المستند الجدٌد وؼٌرها: شرٌط األدوات القٌاسً    -3 

وهو خاص بالبرنامج  (Object properties) شرٌط خصابص عناصر    -4 

 .وبه أدوات الرسم الخاصة بالبرنامج (Draw bar) شرٌط الرسم    -5 

 .وبه أدوات التعدٌل على الرسم والمجسمات (Modify bar) شرٌط التعدٌل    -6 

 .وهً المنطقة التً ٌتم الرسم فٌها: منطقة الرسم    -7 

وهذه إحدى الخصابص الممٌزة . وهو شرٌط ٌستخدم فً إدخال األوامر للبرنامج: شرٌط األوامر    -8 

لبرنامج األوتوكاد، حٌث ٌمكن إجراء أي أمر فً البرنامج من خبلل هذا الشرٌط، ٌمكن كتابة مثبلً فتح 

وأهمٌة هذا الشرٌط أنه ٌكّون خبلل . ملؾ جدٌد، لكً ٌقوم البرنامج بذلك، وؼٌرها من أوامر البرنامج

عمل البرنامج، تارٌخاً كامبلً لجمٌع األوامر التً أجرٌت فً البرنامج، وتارٌخ لجمٌع األحداث التً 

 .أجرٌت على الملؾ الواحد

وٌنقسم إلى جزأٌن، الجزء األول خاص بإحداثٌات مؤشر الماوس، فعند تحرٌك : شرٌط الحالة    -9 

  ( Grid,Snap) الماوس ٌتم تؽٌٌر هذه اإلحداثٌات، والجزء الثانً خاص ببعض الخصابص مثل

 .وؼٌرها

  : الخطوات التطبٌقٌة للمشروع

  برنامج اوتوكادصور  توضٌحٌة تبٌن مراحل انجاز مجسم المشروع باستعمال 

 Autocad  (النافورة فً وسط نقطة دوران ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4-الشكل
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- 5-الشكل
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- 6-الشكل
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- 7-الشكل
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- 8-الشكل
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- 9-الشكل

 

 

 

 

 

 

 



 

  37 
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الخاتمة 

       الحمد هلل تعالى الذي وفقنا فً تقدٌم هذا البحث، وها هً القطرات األخٌرة فً مشوار هذا البحث، 

وقد كان هذا األخٌر قد تكلم عن نافورة وسط نقطة دوران حٌث سلطنا الضوء على اعادت تصمٌم أو 

تهٌبة نافورة بمدٌنة البٌض التً تتوسط طرٌق عمومً و تجهٌزها بمعدات جدٌدة وراقٌة التً تعطً 

.   نظرة ورونقه معاصرة وجمالٌة فً وسط طرٌق  بنقطة دوران

ٌعتمد على تقنٌات اإلبداع واالبتكار، بحٌث ٌعالج المصمم كل ما لدٌه من خامات،     إن مجال التصمٌم  

ٌّة  ومساحات، وأماكن، وإضاءة؛ لتحقٌق تصمٌم متكامل، من خبلل إلمامه باألسس واألسالٌب المعمار

ٌّة استخدام  وتقنٌاتها المختلفة، ومعرفته بجمٌع المواد واألدوات التً سٌتعامل معها أثناء تنفٌذ العمل، وكٌف

. األلوان ودمجها مع بعضها البعض

ٌّة معٌنة للعناصر المستخدمة، مما ٌحقق     و ٌحتاج أي تصمٌم لمجموعة من األسس التً تشكل دٌنامٌك

. إٌقاعاً جمٌبلً ذا شكل موّحد مما ٌعزز شعوراً بالراحة عند المشاهد

   ومن خبلل الدراسة التً قمت بها لدي  بعض المقترحات بشأن هذا البحث والتطوٌر والتوسع فٌه عن 

مدى طوٌل وهً إضافة  دٌكور جدٌد مع وجود الموسٌقى بأنؽام مختلفة حسب حركة تدفق الماء من 

 . مختلؾ رؤوس النافورة

 

   و ُتجدر اإلشارة إلى أن العدٌد من األبحاث التً تناولت هذا الموضوع لم تتعمق بالشكل الكافً إلى 

أدق تفاصٌله وهذا ما حرصنا على أن نتهم به تماًما عبر هذا البحث، لٌكون بمثابة المرجع الهام 

واألساسً للراؼبٌن فً إجراء المزٌد من األبحاث عن هذا المٌدان وفً النهاٌة ال ٌمكننً سوى إن أقول 

وشكرا , وان اخطات فسامحونً , فان أصبت فالحمد هلل رب العالمٌن , أننً بشر قد ٌخطا و قد ٌصٌب

 .  جزٌبل لحسن القراءة و سعة الصدر

     وبهذا البحث أترك الباب مفتوح للطبلب ألن ٌكملون على هذا البحث، وٌقدموا ما لدٌهم من أفكار 

جدٌدة، وذلك لكً نعمل على تطوٌر البحث العملً و التقدم من خبلل إبراز أفكار جدٌدة وتصمٌم راقً 

. الن طرٌق الخٌال واإلبداع واالبتكار مجال مفتوح ال حدود له
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 قائمت انمصادر وانمزاجع 

 

  القران الكرٌم-  1

 : المعاجم – 2

 معجم عربً عربً– معجم المعانً الجامع  .1

    قاموس عربً عربً– معجم الوسٌط  .2

 معجم الؽنً– معجم اللؽة العربٌة المعاصرة  .3

  

 : المصادر والمراجع- 3

  من اعداد اسكندر ناصر باشرٌمة – كتاب تجهٌزات نوافٌر المٌاه بواسطة العروض و تشؽٌلها

( –3096-821\ )2007  

  1991سنة – منٌر البعلبكً – موسوعة المورد 

  النافورة متعة البصر و السمع– دالل جوٌد - دبً   - 2009أؼسطس  04- موسوعة البٌان  

  ص 11:06 2014 أؼسطس 08، الجمعة- رانٌا رجاء الدٌن – موسوعة الٌوم السابع 

 slamstory -  12:00محمد هشام النعسان  -  االندلس -فً-النوافٌر-مقال هندسة-

2016/08/22 

 ًموسوعة شبكة  .موسوعة المورد ."نافورة األنهار األربعة" .(1991) منٌر, البعلبك

 12اطلع علٌه بتارٌخ  .2018 مارس 19فً  األصل مؤرشؾ من. المعرفة الرٌفٌة

 2011كانون األول 

  الٌونسكو اإلٌطالٌة الشباب لجنة روما، فً المٌاه تدفق اكتشؾ الشهٌرة، نوافٌر- مقال-

 ستاٌل الٌؾ

  217العمارة اإلسبلمٌة والبٌبة ص: ٌحٌى وزٌري- مقال 

 13/241قصة الحضارة : ول دٌورانت- مقال. 

  25/11/2008جرٌدة الشرق األوسط بتارٌخ 

  27/10/2002جرٌدة الشرق األوسط بتارٌخ 

 218، 217العمارة اإلسبلمٌة والبٌبة ص: ٌحٌى وزٌري. 

 اآلثار التارٌخٌة فً البلقان، تحقٌق منشور فً جرٌدة الشرق األوسط : عبد الباقً خلٌفة

25/11/2008 
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https://www.hisour.com/ar/famous-fountains-discover-flow-water-rome-italian-youth-committee-unesco-16424/
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E-
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%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-
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A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A

9/1809717 

7.  

8. www.albayan.ae/five-senses/2009-08-04-1.464086 

9. https://www.islamstory.com/ar/artical/24039/ 

10. https://www.noor-book.com/ 

11. https://fountain0.blogspot.com/2016/11/blog-post.html 

12.  
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https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/213165.html
https://www.islamstory.com/ar/artical/24039/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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                         الصفحة                                                                                  الفهرس                        

 اإلهداء 

 الشكر  

 1المقدمة 

النافورة وتطورها عبر العصور :  الفصل األول 

 4 مفاهٌم النافورة فً المعاجم و الكتب

 4  مفهوم النافورة فً مختلف المعاجم.1         

 4  مفهوم النافورة فً كتاب منٌر البعلبكً.2         

 5  مفهوم النافورة فً كتاب اسكندر ناصر.3         

 5لمحة تارٌخٌة عن النافورة 

 6 النافورات عبر العصور-     ا

 6  هندسة النوافٌر فً األندلس.1         

 7 اهم النماذج النافورات االندلسٌة-                

 10 النافورة فً الحضارة الرومانٌة .2          

نافورة األنهار األربعة  
12 

نافورة ترٌفً  أسطورة من الحضارة الرومانٌة  
12 

 نافورة ساحة نافونا 
13 

نافورة موسى  
13 

فونتانا دٌل ترٌتون  
13 



 

  44 
 

فونتانا دٌلً أبً  
13 

مجمع كواترو فونتٌن  
13 

فونتانا دي دٌوسكوري  
14 

باوال  dell’Acqua فونتانا  
14 

 15 ساحة فارنٌز 

 15 فونتانا دٌلً تارتاروغً 

 15 فونتانا دٌال باركاتشٌا 

 15نافورة دي روما فً ساحة دٌل بوبولو  

 16فونتانا دي لٌونً  

 16النافورات فً الحدائق اإلسالمٌة  . 3        

  17 اإلسالم مدن فً النافورات 

 17  فاس مدٌنة فً النافورات 

 17 بغرناطة النافورات 

 17 البلقان بالد فً النافورات 

 19   تصمٌم نافورة فً نقطة دوران :الفصل الثانً

نافورة فً نقطة دوران         19 

 19           نقطة دوران            -  

 19  ماهٌة  التصمٌم               -

 19 فن التصمٌم  

 20  سمات المصمم                    -
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 20  أنواع فن التصمٌم-                       

 20 التصمٌم الفنً 

 20 التصمٌم الصناعً 

 20 التصمٌم اإلعالمً 

 20  مجاالت فن التصمٌم                 -

 20 التصمٌم الجرافٌكً 

 21 التصمٌم الداخلً  

 21 الرسم 

 22  العناصر التشكٌلة لفن التصمٌم           -

 22 نقطة 

 22 خط 

 22 شكل 

 22 حجم أو كتلة 

 22 ملمس 

 22 لون 

 22 ضوء وظل 

 فراغ 
22 

 23  أسس فن التصمٌم-          

 اتزان 
23 

 وحدة 
23 

 إٌقاع 
23 

 نسبة وتناسب 
23 

 23مقدمة حول االشكالٌة المطروحة 
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 23 مبدأ عمل النافورة المٌاه  -        

 23  كٌف تعمل نوافٌر المٌاه بصفة عامة  

 24   مراحل تشرح طرٌقة و عمل نافورة   

 25 مٌزات المضخات السطحٌة والغاطسة

 25مضخات غاطسة   

 25 مضخات السطح

 25 الخطوات النظرٌة للمشروع

 25    اختٌار المكان المناسب للنافورة وسط نقطة دوران

  تصمٌم نافورة فً  وسط نقطة دوران( (Rond-point 25 

 25 تحدٌد موقع  

 26 حجم المشروع 

 26 االعتبارات التصمٌمٌة  

 26 صورة توضٌحٌة لنقطة دوران  لمدٌنة البٌض   

 Google Map- GM   ً28نظرة علوٌة للقمر االصطناع 

 29نظرة علوٌة للقمر االصطناعً   Google map-GM (تبٌن التضارٌس)

(Autocad) 30 ما هو األوتوكاد 

 30برنامج أوتوكاد ثنائً األبعاد     

 30برنامج أوتوكاد ثالثً األبعاد 

 31 الواجهة الرئٌسة للبرنامج

 32 الخطوات التطبٌقٌة للمشروع

 32  برنامج اوتوكاد صور  توضٌحٌة تبٌن مراحل انجاز مجسم المشروع باستعمال 

 38الخاتمة 

 39 قائمة المصادر والمراجع
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