العمارة في مدينة عمان بين المحليه والعالمية :التجربة المعمارية للشريف فواز مهنا
والدكتور سيد كريم
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الملخص:
تتناول هذه الورقه أبرز التوجهات المعمارية السائده في مدينة عمان في الفتره التيي تتيا اقيت ال الممتاية اير الية الهاعيملة عيا  1946وحتي منتفي
قبعلنلات ال رن الماضي ،وذلك من خال راقة الناتج المعماري يبرز المعماريلن العرب والمحتللن الذين عمتوا في المدينه عن طريي تحتلي عيد مين
المبااي التي قاموا بتفملمها والم اراه بلنها من حلث التوجهات المعمارية المتبعه.
فبعد اقيت ال الممتاية واز ييا ال نشياط المعمياري والعمراايي فيي العاعيمه عميان ،وتياامن هيذا ايمير مي بيدم عيو المعمياريلن اير اليلن الدارقيلن فيي
الجامعات العربلة عت وجه التحديد ،واقت طاب عد من المعماريلن العرب وايجااب لتعم في مدينية عميان فيي مجيال العميار والتلطيل لاقيتفا ه مين
خبراتهم ،بدأ التنوع في الناتج المعماري يظهر عت مبااي المدينه تبعا لتتوجهات أو المدارس المعمارية التي تبناها المعماريون.
ومن أبرز المعماريلن المحتللن الذين عمتيوا فيي مدينية عميان فيي تتيك الفتيره المعمياري فيواز مهنيا ،حليث يعتبير الشيري مهنيا ،واليذي رس العميار فيي
اقطنبول ومارس عمته ف ي عمان وبغدا  ،أول مهندس لبتدية العاعمه وعمم عد من المبااي منها مبني أمااية العاعيمة ،بيال رب مين الميدرم الروميااي،
وعمار الفالون ايخضر وعد كبلر من البلوت السانلة.
أما المعماري المفري الدكتور قلد كريم فلعتبر من أبرز المعمارين العرب في تتيك الفتيره ،فبااضيافه الي كوايه اقيتاذ فيي جامعية ال ياهر  ،امتيد اشياطه
المعماري خارم مفر للشم عد من الدول ومن ضمنها اير ن حلث قا بتفملم عد المبااي في مدينة عمان منها قيلنما الحسيلن وقيلنما اللليا وعيد
من المبااي السانلة ،وعارك ايضا بوض الملط الشمولي لمدينة الع به.
وبعيد راقيية من هجليات التفييملم المعمياري الملتتفييه والتعيرل عتي التوجهيات العالمليية وااقتلملية فييي التفيملم المعميياري عين طريي التعيرل عتي اهييم
الحركات المعمارية والمدارس المعمارية التي كااا تتبن اي من هذه التوجهات ،تم العم عت بتور اطار اظري يعتمد بشا اقاقي عت ال يلم الممانية
لتم وق الفاري لتمفمم ،وتم من خال هذا ااطار اخضاع عد من المبااي المنتلبه لتتعرل عت التوجهات المعمارية التي كااا قائد في المدينة.
وبعد تطبل ااطار النظري عت مبن الفالون ايخضر ،الذي قا بتفملمه الشري فواز مهنا ،ومبن قلنما الحسيلن ،اليذي قيا بتفيملمه اليدكتور قيلد
كريم ،تبلن أن هنالك اختال في التوجهات المعمارية التي كااا قائد في مدينة عمان ،فمنها من كان منحيازا لتعميار المحتليه وااقتلملية ومنهيا مين كيان
منحازا لعمار الحداثة.
 .1المقدمه:

تعد الدراقات التي تناولا التوجهات المعمارية في مدينة ع ّمان قتلتة اوعا ً ما ،وتعتمد في مجمتها عت الوع المجر لتمبااي ون ربطها
م ايطر الفارية الساب ة لها لتح ل الرب م المعرفة  .لذلك تم إجرام هذه الدراقة لتوضلح التوجهات المعمارية السائد فيي مدينية ع ّميان
في الفتر التي تتا اقت ال الممتاة اير الة الهاعيملة عيا  1946وذليك عين طريي اختليار عيد مين المشياري يبيرز المعمياريلن العيرب
والمحتللن الذين عمتوا في المدينة في تتك الفتر عن طري تحتل هذه المشاري اقيتنا ا عتي اطيار اظيري يعتميد بشيا اقاقيي عتي ال يلم
الممانة لتموق الفاري لتمفمم.
 1.1فرضية البحث:
ي و البحث عت فرضلة أقاقيها أن هناليك تنوعيا ً فيي التوجهيات المعماريية التيي كاايا قيائده عتي المبيااي العاميه فيي الفتير التيي تتيا اقيت ال الممتاية
اير الة الهاعملة عا  ، 1946وهذه التوجهات إما أن تاون عالملة الطاب من جهة أو محتلة الطاب من جهة أخرى أو أاها تتأرجح فلما بلن الطابعلن.

العالملة

المحتلة

عا ( )1.1المفدر قموه2001،
وعاسها أاه قد ا ياون هنالك تنوعا ً في تتك التوجهات وإاما تتمركا حول الطاب العالمي أو الطاب المحتي.

 2.1منهجية البحث:
هذا البحث المعنون بـ "العمار في مدينة عمان بلن العالملة والمحتلة التجربة المعمارية لتدكتور قلد كريم والشري فواز مهنا " ا ي تفر عت الجااب
النظري ف إاما ي ترن بالجااب العمتي  .فعند تناول أي موضوع عمرااي أو تطور حضري ييية مدينية ،أو أي مين عناعيرها بالبحيث ،يتطتيب النظير فيي
ختفلاتها التاريللة وتحتل الم وميات الفاريية والما يية وااجتماعلية ال ائمية عتلهيا؛ أي ا بيد مين تفهيم جغرافلية وتيارين مدينية ع ّميان وإ راك تاريلهيا وميا
يرتب بها من عوام  ،فضاً عن تركلبتها السلاقلة وااقتفيا ية وااجتماعلية والسيااالة؛ ين الناحلية العمراالية هيي ااعاياس لتجواايب والظيرول ال ائمية
في المجتم  .وتعد المبااي العامة من أكثر أاواع المبااي التي تعطلنيا عيور واضيحة عين هيذا اااعاياس والتيأثر بيالظرول المحلطية خيال فتيرات زمنلية
ملتتفة.
الجام ايول قنتناول مين خاليه لمحية ميوجاه عين جغرافلية المدينية وتاريلهيا الحيديث مي التركليا عتي النشياط العمراايي فيي الفتير التيي تتيا اقيت ال
الممتاة  ،ومن ثم يتم اختلار عد من المبااي العامة ،يعت د أاها عمما بنام عتي توجهيات محتلية ،وأخيرى أجنبلية كيي ييتم ااات يال إلي الجيام الثيااي مين
الدراقة وهو الجام النظري الفاري ،وفي هذه المرحتة قلتم تطبل إطيار اظيري معيلن عتي المعمياريلن وايعميال المنتلبية مين الجيام ايول لتتأكيد مين
عحة فرضلة البحث.
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ويعتمد الجام العمتي من هذه الدراقة أقاقا ً عت أرعل أمااة ع ّمان الابرى لتحفول عت أكبر قدر ممان من رخص ايبنلة العامة ،ايمر اليذي يماننيا
من قط الشك بالل لن ،ومعرفة الجهات التي قاميا بتفيملم هيذه ايبنلية ،وكيذلك تيارين البنيام ،وعيد ااكتفيام ف ي بالرواييات الشيفوية حيول الجهيات التيي
قاما بتفملم هذه ايبنلة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة تبتعد عن االنحصاار فقاب بو اف الحااالد الدراساية  Case Studyبشال ينبام مان صصو اية كا والاة واكت اا
بسامة الدراساة التوقيقياة فقابن وإنماا تتجاه باتجااه و اف الحااالد أوالن بالمقارناة مام بع اها الابع،ن وقانياا ن بالمقارناة مام االار ال لرياة الساابقة لهاا
لتحقيق الربب مم المعرفةن بمعنى أصرن البد من النظرية واالنتها بها.
وتجدر اإلعار هنا أيضا ً إل أن الم فو بايبنلة العامة؛ هيي تتيك المبيااي التيي لهيا عاقية مباعير بيالمواطنلن أو الجمهيور ،والمفيممة خفلفيا ً لتليد
الغاية أو الهدل المرجو منها ،وقد تم اقتثنام مبااي ال فور المتالة والمبااي الدينلة من هذه الدراقة ،كواها قد تعتمد عت أجندات أو توجهات خاعة عنيد
تفملمها.
وبذلك يلمن الهدف ااساسي من هذا البحث في محاولة معرفة التوجهاد المعمارية التي كانا سااةدة صاف فتارة الدراساةن ومعرفاة فيماا إاا كانا هاذه
التوجهاد متنوعة بين الطابعين العالمي والمحلي أو أنها متمركزة فقب وو أود هذين الطابعين.

 .2جغرافيه عمان وتاريخها:
 1.2جغرافية عمان:
مدينة عمان ،والتي يبتغ عد قاااها اان حوالي  4,000,000متلون اسمة تمتد عت مساحة  1680كلتيومتر مربي وم سيمة الي  22منط ية ا اريية ،مين
الطبلعييي أن يسيياهم موقعه يا مسيياهمة كبليير فييي اشييأتها ايول ي  ،ذلييك ياهييا اشييأت عت ي حافيية الفييحرام اير اليية فييي رقعيية اات الليية تييرب بييلن اإلقتلمييلن
الفحراوي والمتوقطي عبه الرطب ،أو بلن منط تي الرم والطلن ( عالح.)7 1980 ،
إن الموض الهضبي الحالي لع ّمان هو جام مين هضيبة عيرأل اير ن ،وينحيدر تيدريجلا ً احيو الشيرأل ،ويشي وا ي الارقيام مجيراه فيي وقي م عير يمثي
منلفضا ً طوياً بلن كتتتلن جبتلتلن ،ويعرل بوا ي عبدون قبي خوليه ع ّميان ،كميا يعيرل بسيل ع ّميان اخي العاعيمة ،وقيل الارقيام بعيد خروجيه مين
ع ّمييان فييي طري ييه احييو مدينيية الارقييام ( عييالح .)16 1980 ،وتتييراوم مناقييلب اير فييي م عيير ع ّمييان بييلن  800 - 550فييوأل قييطح البحيير ،بلنمييا
تتراوم مناقلب اير في جبال ع ّمان بلن  1000 -725فوأل قطح البحر .ويشتد ااحيدار اير فيي الجبيال المحلطية بيوا ي (قيل ) ع ّميان ،وخاعية
في الجام الذي ي فله مركا المدينة ،وي اااحدار كتما ابتعداا عن المركا ( عالح.)21 1980 ،
وتف اسبة ملان اير إل  %50عت طول حوال جبال ع ّميان ،وايخضير ،وايعيرفلة ،والناهية ،والتويبيد والحسيلن .ومعظيم ايراضيي التيي ت ي
إل الشمال والجنوب من مركا المدينة تف اسبة ملان اير فلها إل  . %8وايو ية الموجو إل الشرأل من مركا المدينة تشا اظاما ً طبوغرافليا ً
مع داً إذ تتراوم اسبة ملان اير في هذه المناط بلن ( % 30-15اللطة التنموية الشامتة لعمان الابرى.)3.7 1988 ،
 2.2تاريخ عمان:
ع ّمان للسا عاعمة قلاقلة وح سب ،ولانها أعالة الماان وتجذره التاريلي ،وامتدا ه عت أكثر مين ح بية وحضيار ومنجيا تياريلي (رضيوان1996 ،
.)50
ل د تعد ت أقاللب الت سلمات التاريللة لمدينة ع ّمان ،وتحدث الدارقون في هذا الموضوع كثلراً ،إا أاهم اتف وا بفور أو بأخرى أن لتعوامي والظيرول
السلاقلة ،قوام التي ألما بالمنط ة أو باير ن ،ايثر ايكبر في تشال التارين الحديث لتمدينة.
فتارين ع ّمان الحديث يتاامن م إعا الدولة العثماالة النظر قلاقتها اإل ارية والماللة فيي عيد مين واياتهيا (السيوارية .)90-89 1996 ،وتياامن هيذا
التفالر م ااوم الشراكسة من عركاقلا إل با ايااضول وبعي اليبا العربلّية (قيورية ،فتسيطلن واير ّ ن) حليث بيدأ اقيت رار مجموعيات مينهم منيذ
أواخر ال رن الماضي وبيدايات هيذا ال يرن ( أبيو اضيال .)9-4 1997 ،حليث وعي أول فيوم مين الشراكسية إلي ع ّميان قينة  1878وقيانوا بيلن ايبنلية
ايثرية لع ّمان ال ديمة (فلا ل فلا) و هاللا المدرم الرومااي ،مستفلدين من المبااي التي ما زالا قائمة إليوام أافسهم وحلواااتهم وتلاين ما يحتياجون إلليه.
وتواع وعول الشركس إل ع ّمان عت فعات حلث وع إل ع ّمان عد أخر من المهاجرين عا  1900وي درون بـ 129عائتة من اع  150عائتية
كااا قد وعتا إل مش  ،وأقان هؤام في ع ّمان بال رب من رأس العلن ،وعرفا المنط ة التي قانوها فلما بعد بمحتة المهاجرين ،حليث قيانا قبلتية
قبرطاي قنة  1902هذه المحتة ،وقد أعرل عت إقاان المهاجرين خسرو باعا قائد الدرك وذلك بنام عت توجله مين واليي مشي  ،وعياتا لجنية ماواية
من ملرزا باعا ،ومحمد أفندي حبجوقة لتوزي ايراضي عت المهاجرين ،وإقياااهم بيال رب مين رأس العيلن التيي عرفيا فلميا بعيد بحيي المهياجرين .أميا
بالنسبة لتموا التي بنلا منها الدور في ع ّمان ،ف د بنلا ور الشراكسة من الحجار التي ااتاعا من ايبنلة ايثرية ال ديمية وتيم تثبلتهيا بيالطلن .واقيتلد
في بنام بعضها قوالب الطوب الطلني المجف  ،أما الس ول ،فااايا مين قيل ان ايعيجار وأغفيااها وقيل ان ال فيب النابتية باثير فيي قيل ع ّميان وعتي
قفوم الجبال المحلطة به ،التي كااا تغط بطب ة من التراب تجد ك قنة .وكان البلا عا يطت بالتون ايبل .
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( )1.2بلا مبني من الطلن وجذوع ايعجار المفدر( ،باج )1983
وذكر قتويفر الذي مر بع ّمان قنة  1905أن عد ور ع ّمان بتغ ( )500اراً ،أما التفتنااا كولوال مواس ف د ذكر فيي ت ريير أعيده قينة  1907أن عيد
البلوت في ع ّمان قد بتغ ( )800بلتاً .وهذا لل عت الحركة العمراالة ال وية التي بدأت تنش في ع ّمان (السوارية.)232-229 1996،
وكان لوعول قاة الحديد إل ع ّمان في عهر تشرين ايول  1903أثراً عظلماً ،ب حاقما ً بالنسبة لمست ب عمان؛ ين العم في مد خ قياة الحدييد كيان
يسلر بنشاط فائ  ،وقد حشيدت الدولية العثماالية مئيات مين الجنيو والعميال والفيناع والبنيائلن لتعمي فليه ،كميا رافي ذليك بنيام ماتيب لمحطية السياة و ار
إلقامة مأمور المحطة ،ومد خ لتتغترال.

( )2.2افتتام قاة حديد الحجاز ،المفدر( ،خلر )1988
بدأت ع ّمان باقت طاب المهاجرين وخفوعا ً من الدول المجاور  ،قورية ولبنان وفتسطلن ،وكان معظم ال ا ملن من التجيار .وبيدأت ع ّميان تنميو تيدريجلا ً
باتجاه الجبال ،حلث أن معظيم ايراضيي فيي وقي المدينية والمنياط الماعي ة لهيا كاايا ممتوكية لتشيركس ،وبيدأ الطياب السيوري والتبنيااي يظهير عتي
ايبنلة .وأهم ما كان يملا هذه المرحتة هو وجو اي رام المتعامد م خطوط الاواتيور ،والتيي بنيي عتي جواابهيا أقيوار ومين ختي هيذه ايقيوار بنليا
البلوت ذات الفنام أو ذات ال اعة الوقطلة من الحجر (.(Rifai, 1996: 134
ويذكر أن مساحة ع ّمان في بداية العشرينلات من ال رن الماضي كااا بحدو 2كم مرب ويسانها  5000اسمة ( عالح.)43 1980 ،

( )3.2عمان  ،1910المفدر( ،خلر )1988
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ومي اقييت رار المتييك المؤقييس عبييدم ايول ،ايمليير ااييذاك ،فييي المدينيية وتاقييلس امييار عييرأل اير ن عييا و اتليياذ عمييان عاعييمة لتدولة،بسييبب موقعهييا
المتوق في عرقي اير ن ووجو المطار وقاة الحدييد فليه ،ليم ياين هنياك فيي مدينية عميان أيية ميدارس أو مستشيفلات أو بنيوك ،وليم تاين خيدمات الميام
والاهربام متوافر في المدينه .وكااا مبااي ع ّمان أغتبها من طاب واحد وفي بع ايحلان طاب لن باقيتثنام البتديية ال ديمية التيي أضيل لهيا طياب ثاليث
في الثاثلنلات .وكااا الظاهر السائد في تتك الفتر ا ص المبااي العامة وتحوي المبااي اللاعة إل عامة من مثي ييوان ايملير اليذي كيان بلتيا ً خاعيا ً
وأعبح يوااا ً وكان مملااً بأكشاك الحراقة المتواة بألوان عتم الشري ). (Rogan, 1996:91-100

( )4.2فندأل فلا لفلا في العشرينلات وكذلك الديوان ايملري ورئاقة الوزرام ،المفدر(ااقتفا المعاعر)1998 ،
وفي عا  1927حدث زلاال ع ّمان لمد  30ثاالة حلث قت حيوالي  60علفيا ً وجيرم  ،99وتهيد  472منيااً وتضيرر  769منيااً (Abu Nowar,
)1993: 17-29
وقد ياون هذا من أقباب أن يبدأ العمران بالاح احو قمم الجبال .ففي البداية كاايا قميم الجبيال حايراً عتي خااايات الملياه (الحياووز) ،وم تفير عتي
ال ا رين ما يا ً وال ا رين عت ااتفال بمركا المدينة من خال وقائ مواعات خاعة بهم .وبدأ النميو العمراايي يظهير حيول الطيرأل بيداً مين اي رام
كميا فيي المرحتية السياب ة .وبيدأت الطيرأل تتلييذ مواقي متوازيية مي خطيوط الاواتيور .وبيدأت فييي هيذه المرحتية ال فيور المتالية والميدارس والمستشييفلات
ومبااي المااتب بالظهور ).(Rifai, 1996: 135

( )5.2المسجد الحسلني عا  ،1923المفدر )(Abu Nowar:1993

( )6.2قفر رغدان العامر بعد بناؤه ،المفدر( ،خلر )1988
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وفي عا  1931بدأت خدمة المواعات العامة في ع ّمان ،وأ ختا خدمة الهات  ،وربطيا المدينية باليدول المجياور  .وفيي منتفي الثاثلنليات تيم إاشيام
مدرقة حرفلة في ع ّمان ،وبع الانيائس والميدارس التابعية لتطوائي المسيلحلة مين مثي المدرقية ايهتلية لتبنيات ،ومدرقية المطيران .وبعيد ذليك ختيا
الاهربام إل ع ّمان عا .(Hacker, 1959:24-36) 1938
أما المؤرخ اير اي قتلمان الموق فل ول عن ذكرياته في تتك الفتر " عرفا ع ّمان يول م ّر أوائ عيا  1939وكنيا فيي التاقيعة عشير مين العمير،
وكااا معظم منازل المدينة في بطن الوا ي الذي تط ّ عتله جبال ع ّمان وتتت ي عنده .وقد بدأ في تتك الفتير أو قبتهيا ب تلي إاشيام المنيازل عتي قيفح جبي
التويبد وجب ع ّمان .كنّا في البداية ابتاع جمل حاجلّاتنا من أقواأل المدينية ال ديمية وبلاعّية قيوأل السي ّار ولاين بالتيدريج أخيذاا اسيتغني عين اليذهاب إلي
وق المدينة ،إذ أعبحنا اجد جمل الحاجلّات أو معظمها في الب ّاات التي أخذت تنتشر م ااتشار البلوت السانلّة" (المفتح.)7-4 1996 ،
وفي  25أيار  1946تم إعان اقت ال الممتاة اير الة الهاعملة ،وأعبح ل ب رأس الدولة "عاحب الجالة المتك" ،ويعتبر هيذا التيارين كن طية مففيتلة
أو محورية في تارين ع ّمان إذ بدأت مسلر ع ّمان تتغلر رويداً رويداً،
ولان في  15أيار  1948وقعا حرب فتسطلن التي أ ت إل لجوم العديد من الفتسطلنللن إل الممتاية اير الية الهاعيملة ،ومين ثيم إعيان وحيد الضيفتلن
في عا  .1950وكان لهذه ايقباب أعظم ما ياون عت مدينة ع ّمان من تأثلر ،إذ عمد كثليرون مين الاجئيلن إلي اإلقامية ،كميا أن رجيال الميال وايعميال
وأعحاب المهن اتلذوا منها مركااً لنشاطهم( .الموق .)78 -74 1985،
وما أن اقتفاقا ع ّمان وقاااها مين عيدمة الحيرب حتي تعيارم ور المدينية اإل اري وأاشيأت بعي ايبنلية العامية؛ كيالمتح عتي جبي ال تعية ،ومركيا
لتبريد في وق البتد ،وكتلة الحسلن في جب الحسلن ،ومدرقة ثااوية لتبنات في جب ع ّمان ،والعديد من المبااي الحاوملة من مث وزار الفيحة والماللية
والعدل في عارع الست ووزار الدفاع التيي فيي العبيدلي .وأاشيأ المستشيف الجراحيي وبنيك اليد فيي ايعيرفلة .وقيد تيم إاجياز هيذه المبيااي مي حتيول عيا
 .1955وقبتها بعاملن تم إ خال الطلران المداي إل ع ّمان ،وفي عا  1956أاشأت قاعات المسافرين والجمارك في المطار ).(Hacker, 1959:39-44
وي ول قعلد بك متحس ضمن كتاب "ع ّمان  "1950عن ع ّمان في تتك الفتر "وقد قدر مهندس بتدي كبلر في ع ّميان بيأن قلمية البنيام اليذي أحيدث أخليراً
في جبهة واحد من جبال ع ّمان السبعة الجملتة ا ت عن خمسية ماييلن ينيار أر ايي  .هيذا وياحيز مين يياور هيذا البتيد الايريم بيأن جباليه السيب تلتيال
متفاخر بأاها تحم عت رؤوقها قب مشاع تنلر الطري أما أجلال هذا البتد ال ا مة ،ها هي قب معاهد عتملية ثااويية وكأاهيا ايعيا فيي البحيار منهيا
ايهتلة ومنهيا الحاوملية .وتبتسيم و ييان هيذه الجبيال السيبعة بثغورهيا الجملتية ترييد أن ت يول أانيي كيذلك أحمي عتي عيدري مستشيفلات حديثية وعميارات
تجارية جبّار ومفاا ومعام وعاات عر لألفا ضمة يتمت ويتفاخر با هذا قاان ع ّمان" (طوقان 1950 ،بدون ترقلم لتففحات).
وهنييا تجييدر اإلعييار إليي أاييه وفييي العييا عييا  1956وضيي أول ملطيي هلاتييي لع ّمييان بمعنيياه الفييحلح ،يحييد عييا المدينيية وورائفهييا وخفائفييها
وااقتعماات الملتتفة وخطوط الن والمواعات وغلرها من اللفائص العامة ،والذي كان بدايية إلرقيام قواعيد التلطيل الحيديث لتميدن عتي اليرغم
من عد ايخذ بمضاملنه جدياً ،وفي عا  1964باعرت أمااة العاعمة بوض اياظمة التففلتلة التي قاهما فلما بعد بحسن تطبلي محتوييات وقلاقيات
الملططات التنظلملة التي أعرل عت وضعها قسم التلطل في ايمااة بالتعاون م بع خبرام ايمم المتحد (عالح.)107-106 1980 ،
وبدأت النظر الحديثة إل تلطل المدن بالظهور في ع ّمان بعد عو هؤام الملتفيلن ،مين حليث ت سيلم ايراضيي ،وقيواالن البنيام ،وكيذلك اارتفاعيات
واارتدا ات المسموم بها.
أعيبحا المدينيية ملططيية مي عييوارع لتسييلارات وطيرأل مسييت لمة تبعيا ً لنظييا التلطييل الشييطراجي .وامتيدت المدينيية فييي هييذه المرحتيية لتشييم ايراضييي
الاراعلة إل الشمال والجنوب والغرب من المدينة .وفي هذه المرحتة بدأت عمتلة الففي بيلن عيرأل ع ّميان وغربهيا حليث اكتظيا عيرأل عميان بالسياان،
وخفوعا ً م وجو مللمات الاجئلن هناك.
أما عت الفعلد المعماري وطراز ايبنلة ف د ااتشرت البلوت الحديثة بداً من البلوت ذات الفنام الوقطي .وبدأت عمارات الش بالظهور فيي هيذه الفتير
).(Rifai, 1996: 135-136

( )7.2عور يحد عوارع عمان في الستلنلات المفدر( ،حمو )1969
أما عا الدين المناعر فل ول عن ذكرياتيه عين تتيك الفتير " ع ّميان كاايا بالنسيبة يهيالي بتيدتي (بنيي اعيلم اللتلتلية) فيي اللمسيلنلات والسيتلنلات ،مااايا ً
لتبحث عن عم وماااا ً لتتجار  ،وي ول المناعر ل يد أقيا أبنيام بتيدتي فيي منط ية ايعيرفلة ل جبي الجوفيةل جبي السيرور … وكيااوا يعمتيون فيي حركية
البنام أو تجاراً متن تلن في مجال تجار المابس بشا خاص أو بل السمن البتدي وزيا الايتيون والعسي وايجبيان أو كيان الف يرام مينهم يعمتيون حميالي
قال في قوأل الحما قرب قل ع ّميان .هيذه مهين السيتلنلات .وي يول أيضيا ً وكيان هيذا فيي عيا  1961عنيدما زرت ع ّميان مي عي ل ي ايكبير يول مير .
بهرتني أضوام ع ّمان وأ رام جبالها ومطاعمها الشعبلة وم اهلها .ولانيه اابهيار وليد زراعيي أعيلب بالدهشية فيي مدينية هيي أعيبه ببتيد كبلير  .ف يد كاايا
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العاقات في ع ّمان عاقات بدوية زراعلة حت في محاتها الحديثة… كان قل ع ّمان رقراقا ً يااعاً .إا أن ب ايا خضروات وفواكه السوأل المركياي بيدأت
توقن أطرافه ،وكان الناس ي طعون السل بواقطة جسر الحما  .وكان عارع طيال وجسير الحميا وقيوأل البتيرام هيي مركيا المدينية التجياري وعفيبها
ور السيلنما .وقيد
الحلوي .وكااا بناية أمااة العاعمة هي ايكثر فلامة ،وكااا الم اهي تنتشر في عيارع طيال وعيارع السيت التحتيااي .إضيافة ليبع
كان الذهاب لتسلنما هو المتعة الوحلد التي يمارقها العمال في أوقات فراغهم .ورغم وجو جب ع ّمان وجب الحسلن وجب التويبد وهي ايرق في ذليك
الوقا ،ف د رتا الحلا في قاع المدينة هي الحلا الح ل لة الحلوية .بلنما كااا جبال ايعرفلة ل الجوفةل التامل النظل ل ااالل ايخضير ل ال تعيةل ال فيورل
النفر تمث حالة أ ا من الناحلة ااقتفا ية .أما ماركا والهاعمي الشمالي والجنوبي فتمث أحلام ااعئة تلتت فلها الطب ات ااجتماعلة .ل يد كاايا ع ّميان
فييي ايربعلنلييات قرييية كبليير  .وأعييبحا فييي اللمسييلنلات والسييتلنلات مدينيية عييغلر  .ومن يذ عييا  1967بييدأت المدينيية الفييغلر تابيير وتييوالي اافجاراتهييا
السااالة( ".المناعر .)15-9 1996 ،
و م اهاية الستلنلات وبداية السبعلنلات والطفر النفطلة كان من الواضح أن المدينة تتجه احو توق غلر مسلطر عتله ،بسب از يا عد الساان بعد
حرب عا  ،1967والحرب ايهتلة التبناالة ،إذ أعبح الملططون غلر قا رين عت مجارا هذه التطورات السريعة في مدينة ع ّمان.
والتوق الذي عهدته ع ّمان في هذه المرحتة كان باتجاهلن ايول عت الطري الواعتة بلن وق البتد ووا ي السلر .والثاالة بلن وق البتد والست عن
طري عويتح ،حلث ربطا هذه الطرأل ع ّمان م وا ي السلر وعويتح .وعت طول مسار هذين الطري لن ااتشرت واوير ع ّمان التي هي عواهد عت
مراح تطور مدينة ع ّمان (.(Rifai, 1996: 136

( )8.2عمان  ،1978المفدر المركا الجغرافي المتاي
وم اهاية الثماالنلات وبداية التسعلنلات من ال رن الماضي ،لم تان ع ّمان لتهدأ من أحداث قلاقلة حت تتهلأ اقت بال أخرى ،إذ جامت حيرب اللتيلج بعيد
الحرب اإليراالة العراقلة فأغرقا المدينة بمايد من العائدين .وكان من اتائج هذه ايحداث كافة أن زا ت إحسياس اإلاسيان العربيي والع ّميااي باليذات بعيد
الطمأالنة وااقت رار .فبحث عن الطمأالنة بعلداً عن الجماعة وباتجاه فر ي تمث في اامتاك والتمتك وااقتثمار في الع يارات ،قيوام اير أو البنيام،
بشا هائ  ،وتوقعا حدو المدينة ايع بشا قري وخارم حدو التنظلم ( أمااة عمان الابرى.)104-103 1999 ،
وبالتالي أ ت الظرول ال ياهر اإلقيتثنائلة التيي ميرت فيي الع يو ايربعية الماضيلة الي اشيوم أبنلية ا تلضي ييية قواعيد معماريية ،ياهيا قيب ا تلطيل
الملططييييييلن وتفييييييورات المهندقييييييلن فييييييي عمييييييان وميييييي تاايييييييد عييييييد السيييييياان وعييييييد ايبنليييييية عشييييييرات المييييييرات خييييييال فتيييييير وجلييييييا .
() http://ammancity.gov.jo/ar/gam/amman.asp

( )9.2توق الحدو اا ارية لتمدينة  ،2011-1925المفدر )Atlas of Jordan (http://books.openedition.org/ifpo/5044
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بعد هذه النظر السريعة عت تارين ع ّمان الحديث يمان ماحظة أن هنالك ثاثة توارين تشا ا ياط مهمية فيي حليا هيذه المدينية أا وهيي أعيوا ،1923
و ،1946و.1973
1946

1923

1973

عا ( )1.2المفدر قموه2001،
فالتارين ايول هو تارين تأقلس إمار عرأل اير ن ،والثااي يمثي اقيت ال الممتاية اير الية الهاعيملة اليذي يعتبير تيارين هيا ومففيتي ،إذ بيدأت طبلعية
ع ّمان بالتغلر رويداً رويداً ،ومما قاعد عت ذلك أيضا ً الحروب العربلة اإلقرائلتلة فلما بعد وإعان توحلد الضفتلن .أما التارين الثالث فلمث ا طية تحيول
أخرى في مسلر هذه المدينة ،فم ارتفاع أقعار النف أو ما يعرل بالطفر النفطلة ،تأثرت المدينة بهذا ايمر كثلراً بسبب تحويات المغتربلن واااتعيا
ااقتفا ي الذي عهده اير ن عموما ً وع ّمان عت وجيه اللفيوص ،وهيذا ميا أثير بيدوره بفيور كبلير عتي النشياط العمراايي بعيد هيذا التيارين و خيول
مفطتحات معمارية جديده وورائ وفعاللات جديده وبالتالي تم التوق عند هذا التارين وأيضا ياه يمث ت ريبا ا طة اهاية الفتر الامنلية المسياوية ليذات
الفتر لما قب اقت ال الممتاة اير الة الهاعملة.
وبالتالي يمان اللروم بالماحظات التاللة عن التارين العمرااي لمدينة ع ّمان في الفتر ما بلن 1973-1923
في الفتر ايول بيلن أعيوا  1946-1923كاايا الظياهر السيائد فيي تتيك الفتير ا يص فيي المبيااي العامية وتحويي المبيااي اللاعية إلي عامية مين مثي
اليديوان ايمليري اليذي كيان بلتيا ً خاعياً .وأيضيا ً كاايا معظيم المبيااي الحاوملية مسيتأجر  ،وكاايا عتي عيا عينا ي )(Box – Like –Buildings
مجتمعة حول المسجد الحسلني ،وقتل من هذه المبااي كااا موجو عت طري الست .
لذلك ا يمان التأكد من عحة فرضلة البحث خال هيذه الفتير ين معظيم المبيااي العامية المسيتلدمة ليم تاين مفيممة أعياً كمبيااي عامية ،واهيم المبيااي
العامة المفممة في هذه الفتر هي مبااي ينلة وقفور متالة وهي أعاً مستثنا من هذه الدراقة كما ذكر قاب اً.
في الفتر الثاالة بلن أعوا  ،1973-1946زا النشاط العمرااي وبدأت المبااي العامة المفممة خفلفا ً لهذه الغاية بالظهور وذليك بعيد اقيت ال الممتاية
والحاجة إل ااعتنام وااهتما بعاعمة الممتاة الفتلة ومما قاعد عت ذلك أيضا ً
ً
ً
 عحو المدينة من فجلعة حرب  1948وإعان توحلد الضفتلن ،مما زا من أهملة ع ّمان قلاقلا وإ اريا وقاعد عت إيجا بع أايواع المبيااي ليم تاينمعروفة قب ذلك.
 زيا عد قاان المدينة وتنوع أعولهم مما قد ينعاس عت ام التفالر المعماري. خول السلارات إل ع ّمان وتأثلرها عت الناحلة التلطلطلة. عو الملتفلن من مهندقلن أو ملططلن بعد الدراقة في اللارم وتنوع ختفلاتهم. بدم التفالر العتمي في تلطل المدينة حلث بدم بتطبل قواالن البنام ،وأيضا ً وض أول ملط هلاتي لع ّمان عا .1956 رهور تانولوجلات حديثة في البنام من حلث الموا أو وقائ اإلاشام. اااسلاأل احو الث افة الغربلة ،والنم الغربي في الحلا .لهذه ايقباب كان اختلار الفتر ما بلن  1973-1923كفتر م ترحة لتدراقة وتم اعتما العا  1946كن طة مففيتلة ومحوريية فيي مسيلر عميان إذ تمثي
ا طة المنتف في فتر اللمسون عاما ً من حلا مدينة ع ّمان اففها قب ااقت ال واففها ايخر بعده.

1946

1923

( بدم رهور عد من المبااي العامة المفممة خفلفا ً
لتلد الغاية المرجو منها)

(ا ص في المبااي العامة وتحوي المبااي اللاعة إل عامة)

عا ( )2.2المفدر قموه2001،
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 .3النشال العمراني في مدينة عمان والتوجهاد المعمارية الساةدة:
 1.3النشال العمراني وابرز المعماريين:
بعد اقت ال الممتاة اير الة الهاعملة واز يا النشاط المعماري والعمرااي في العاعيمه عميان ،وتياامن هيذا ايمير مي بيدم عيو المعمياريلن اير اليلن
الدارقلن في الجامعات العربلة عت وجه التحديد ،واقت طاب عد من المعماريلن العرب وايجااب لتعمي فيي مدينية عميان فيي مجيال العميار والتلطيل
لاقتفا ه من خبراتهم ،بدأ التنوع في الناتج المعماري يظهر عت مبااي المدينه تبعا لتتوجهات أو المدارس المعمارية التيي تبناهيا المعمياريون ،ومين أبيرز
هؤام المعماريلن اير الن والعرب الشري فواز مهنا والدكتور قلد كريم.
 1.1.3الشريف فواز مهنا:
من أبرز المعماريلن المحتللن الذين عمتوا في مدينة عمان في تتك الفتره المعماري فواز مهنا ،حلث ولد الشري فواز مهنا عا  1906و رس العمار
في إقطنبول ،وفي حوالي عا  1933عا إل عمان للعلن مهندس بتدية العاعمة كواه أول مهندس في اير ن .ومن أعماله مبن أمااة العاعمة ال ديم،
بجااب الساحة الهاعملة اآلن في اهاية ايربعلنلات وبداية اللمسلنلات ،وقفر بسمان الذي بدأ العم به عا .1950

( )1.3الشري

فواز مهنا  ،المفدر ( ،رفل )2007،

ومن المبااي ايخرى عمار الفالون ايخضر ،أو عمار التأملن ايهتلة المفرية في وق البتد عا  ،1948وكذلك مبنلان لتوفل الطباع في جب
عمان كان أولها المبن الذي اقتأجرته فلما بعد السفار التركلة والمبن ايخر اقتأجرته السفار الفراسلة وأحدهما مازال لغاية اان منال السفلر
الفراسي .ومن البلوت السانلة ايخرى التي قا بتفملمها بلا البتبلسي بااعتراك م معماري مفري يدع ملتار ع ر.
كما قا بتفملم مبن عاهد السلن الذي هو اان بلا الفن اير اي ( رفل  ) 49 2007 ،ومبن عتي البتبلسي ( بلا ايملر ااي ) بلا الشعر حاللا (
رفل )97 2007 ،

( )2.3بلا الفن اير اي  ،المفدر ( ،رفل )2007،
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( )3.3بلا الشعر ،المفدر ( ،رفل )2007،
كما تن

الشري

فواز بلن عمان وبغدا لفتر من الامن ،ومن اعماله في بغدا مبن قباأل اللل .

وت ول عاحبة السمو المتاي ايملر وجدان عتي عن والدها الشري فواز مهنا ،إن والدها كان يستوحي مبااله من العمار المحتلة م ااهتما بالعمار
العثماالة ،ومحاولة الدمج بلن الحداثة  Modernismوبلن المفر ات المحتلة في أعماله التي كان يستوحي منها خطوطه واللها مرجعه.
 2.1.3الدكتور سيد كريم:
يعتبر المعماري المفري الدكتور قلد كريم من أبرز المعمارين العرب في تتك الفتره ،ف د في المنوفلة في مفر عا  ،1911وكان والده يع ّد من
رجاات الدولة في مفر .التح قلد كريّم عا  1928ب سم العمار في معهد البولتلانلك (معهد الفناي ) في ال اهر وحف عت عها الدبتو وتلرم
من المعهد عا  ،1933ول د لفا ااتباه المدرقلن السويسريلن الذين كااوا في المعهد آاذاك وخفوعا ً عارل أادريه .Charles Andreae
وفي عا  1933غا ر قلد كريّم ال اهر إل زيورخ في قويسرا وتلفص في التلطل وحف عت
عا  ،1938وهو أول مهندس مفري يحف عت هذا الت ب.

رجة الدبتو عا  1935وعت

رجة الدكتوراه

وفي أثنام فتر إقامة قلد كريّم في قويسرا  ،تأثر بمهندس قويسري هو أوتو قالفلسبرغ  )1940-1882( Otto Salvisbergوكان يع ّد أحد منظري
العمار في قويسرا ،ومن أافار المحافظة عت الهوية المحتلة لا منط ة في التفملم المعماري .وبعد حفول كريّم عت الدكتوراه عا  ،1938عارك
قالفلسبرغ  Salvisbergوافتتحا ماتباً في زيورخ لان لفتر قفلره ،حلث قرعان ما لبث أن عا قلد كريّم إل ال اهر في العا افسه ،وقا بتأقلس
أول مجتة معمارية في الوطن العربي اقماها "العمار " وكااا بتشجل من قالفلسبرغ .Salvisberg
إضافة إل مجتة العمار  ،فت د كان لسلد كريّم العديد من ايعمال المعمارية أغتبها في مجال التلطل  ،وفي بداية اللمسلنلات قا بتغللر اقم المجتة التي
أقسها عا  1938من مجتة "العمار " إل مجتة "الفنون".
وبعد ذلك واجه  .قلد كريّم ضغوطات كثلر من اتجاهات ملتتفة ،كان أولها احتراأل ماتبه في عارع المتاة اازلي عا  1952ايمر الذي أ ى إل
ف دان الاثلر من أرعل أعماله ،كما كان له العديد من ايعدام ،وخفوعا ً اخ جامعة ال اهر ،كواه كان ااقداً اذعاً ،وأعبح هنالك تجاهاً له ،وأغت
ماتبه ،ومن من ممارقة المهنة لمد عشر قنوات ،وا تا ايعمال من ماتبه إل ماتب عدي ه توفل عبد الجوا "الماتب العربي لتتفملمات" ومن
أبرز هذه ايعمال مشروع تلطل مدينة افر الذي بدأ به ماتب قلد كريّم.
ثم قمح له فلما بعد بالعو لممارقة العم أثنام فتر حام الرئلس المفري الساب أاور السا ات ).(Volait, 1988 : 53-57

( . )4.3قلد كريم م مجسم مشروع مدينة افر ،المفدر(http://lite.almasryalyoum.com/lists/46882/) ،
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لان م ذلك فان قلد كريّم يع ّد من أبرز المعماريلن العرب في فتر اللمسلنلات والستلنلات ،وله العديد من الاتب منها كتاب "اعتراكلة الفلا" .إضافة
إل العديد من ايعمال في مفر وكذلك في عد كبلر من البتدان العربلة ومن بلنها اير ن ،حلث قا بتفملم قلنما الللا ماان قلنما الفلومي ،وقلنما
الحسلن في وق البتد ،وكذلك البلوت السانلة اللاعة بعائتة أبو قور  ،وهم الذين آتوا بسلد كريّم إل ع ّمان اظراً لعاقته بأحد أفرا العائتة ،وكذلك
عمار أبو قور  ،التي هي عبار عن ع قانلة ،والتي أعبحا فلما بعد مبن وزار العدل ووزار ايعغال وكااا تتب لدائر ايحوال المدالة
والجوازات ال وقا قريب وت بال رب من الاتلة العتملة اإلقاملة .ومن أعماله ايخرى في اير ن إعدا راقة لتلطل مدينة الع بة آاذاك.

( )5.3و ( )6.3واجهة عمار مبن أبو قور الساني ،المفدر ،الباحث
و كما ذكراا فان قلد كريّم كان أقتاذاً في جامعة ال اهر  ،لذلك ،ف د ّرس معظم المهندقلن الذين رقوا العمار في ال اهر وعا وا لتعم في ع ّمان في
بداية اللمسلنات ،وقد تأثروا لدرجة كبلر بأقتوبه في التفالر والتفملم وأعاروا إل ااه من أتباع مدرقة العمار الحديثة في التفملم ،وهذا ما ااعاس
عت أعمالهم بعد فتر الدراقة كون هذه المدرقة هي السائد آاذاك.
 .2.3التوجهاد المعمارية الساةده:
من خال النظر ال ابرز المعماريلن الذين عمتوا في مدينة عمان بعد ااقت ال ،ارى أاه يمان أن ياون هنالك اختال في التوجهات المعمارية السائد
وذلك اقتنا ا لتناتج المعماري لا من الشري فواز مهنا و  .قلد كريم.
فتمتاز أعمال الشري فواز بشا عا  ،بمحاولة اإلفا من المفر ات وال عناعر المحتلة واإلقتلملة في تفملم المبااي الجديد  ،أي العم عت إحلام
بع مفر ات الموروث المعماري اللاص بالمدينة ،ع ّمان ،وأيضا ً اللاص بالمنط ة.
وااحز أيضا في معظم المشاري التي قا بتفملمها الشري فواز مهنا اقتلدامه لألقواس بأعاالها الملتتفة في الواجهات اللارجلة لتمبااي ،واقتلدامه
لبع أاواع الفتحات التي تذكراا بالعمار اإلقاملة في ال اهر  ،وأيضا ً اقتلدامه يقتوب الحجر ايبت في المبااي ،قفر البتبلسي ،وهو ايمر الذي
يذكراا أيضا ً بالعمار اإلقاملة .ومن الماحظات ايخرى اقتعماله لتاورالش في أعت المبااي كمحاولة إلاهام المبن بفور متدرجة .ومن الماحز
أيضا ً اقتلدا المفمم لبع التفاعل المعمارية من ما الحجر  ،كتلجان ايعمد وبع تفاعل الفتحات ،وهو ايمر الذي يدل عت حساقلة
المفمم تجاه التعام م ما الحجر.

( )7.3و ( )8.3قفر البتبلسي في ع ّمان ،وااحز اقتلدا ام الحجر ايبت وأيضا ً اقتلدا
ايقواس وبع التفاعل الحجرية في الفتحات والاورالش ،المفدر(Old Houses of Jordan ,1997) ،
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( )9.3و ( )10.3ااحز اقتلدا افس العناعر في بع مبااي ال اهر في بداية ال رن العشرين أيضا ً حلث اقتلدا ام الفتحات افسه والحجر ايبت
والاورالش في اهاية المبن  ،المفدر www.archnet.org
وااحز أيضا ً اقتلدامه لبع أاواع الفتحات التي كااا قائد محتلا ً في فتر بداية ال رن العشرين كايقواس النف
واضح في مبن عمار الفالون ايخضر.

ائرية في مدينة عمان كما هو

( )11.3و ( )12.3واجهة عمار الفالون ايخضر ،المفدر ،الباحث
ترتااأعمال الشري فواز مهنا عت تح ل مفهو الهوية في العمار والتي بدورها تعتمد عت مبدأ اظري يرى أن العناعر وايعاال والتركلبات
المعمارية تعاس ام حلا الشعب أو الجماعة التي تنتجها .وام الحلا يتضمن العا ات والت اللد وأقاللب التفالر والمعت دات الدينلة والمبا ئ ايخاقلة
وال لم ااجتماعلة وغلرها من ايمور التي يشمتها المفطتح الغربي  Cultureومرا فاته العربلة "ث افة" و "حضار " ،وتدعم هذه النظرية المعاينة
الواقعلة لتطرز وأقاللب التفملم والبنام المتباينة لملتت الشعوب ( عاا  ،)1 1998 ،وي ول وضام العابدي إن إعااللة الهوية المعمارية في زمننا
برزت عت مستوى العالم كا وذلك منذ مطت النف الثااي من ال رن العشرين عندما اكتش معماريو هذا ال رن أن أغتب جمهور العالم الغربي
وأمرياا لم تعجبهم ايقاللب المعمارية الح ديثة يقباب عديد أهمها التجريدية المطت ة في هذه ايقاللب ،وختوها من الاخارل والحتي التي تثريها
وتطعمها بفنون أخرى؛ كالنحا والرقم ،وابتعا ه عن الم لاس اإلاسااي من حلث الحجم واارتفاعات الشاه ة التي زلا بالعاقة الحجملة بلن اإلاسان
والشارع والشجر من ااحلة ،والعمار الشاه ة اارتفاع من ااحلة أخرى ،واعتما ها موا التتبلس الفناعلة بداً من الموا ايعلتة التي اعتمدت عتلها
العمار التراثلة (العابدي.)17 1998 ،
يمان ال ول أن التوجهات اإلقتلملة والمحتلة في التفملم ،والتي باتا واضحه من خال النتام المعماري لتشري فواز مهنا ،هي تتك التوجهات التي
تتعام م الماان بشا خاص وتحاول أن ياون النتام المعماري لهذه التوجهات منتملا ً لهذا الماان عن طري إعا إحلام تراثه والحفار عت الهوية
المحتلة التي يتملا بها ،فإذا قتنا أن المنهجلة العامة لتتفملم تتاون من ثاث مراح هي التحتل  ،والتركلب ،والت للم Analysis, Synthesis and
) ،) Evaluationيمان ال ول أن التوجهات اإلقتلملة هي التي تولي الماان في ك هذه المراح أهملة خاعة ،وعت وجه التحديد في مرحتة التحتل .
أما مشاري  .قلد كريم ،فمن الماحز أن معظم مشاريعه تنتمي إل مدرقة العمار الحديثة في التفملم من حلث االتاا بمبا ئها  ،كتمجلد الت نلة ،وابذ
الاخرفة يج الاخرفة والتحول إل جماللات اآللة وااهتما بالناحلة الورلفلة (المبدأ المشهور .)Form Follows Function
واي لة عت اتباعه لهذا التوجه التفملمي أو الفاري كثلر  .فعندما ي و قلد كريّم بالحديث عن مشاريعه والاتابة عنها قوام في مجتة "العمار " أو في
كتابه "اعتراكلة الفلا" ،وهي المفا ر التي اقتطعنا الحفول عتلها ،اجد ااه ائم الحديث عن الورائ اللاعة با مشروع ،وكل أاه اقتطاع
تح ل ها ،واا راً ما يتطرأل إل الشا اللارجي لتمشروع .وكذلك فااه في المفا ر افسها وعت ايخص كتاب "اعتراكلة الفلا" اجد الم اراة الدائمة بلن
أعماله وأعمال روا مدرقة العمار الحديثة أمثال للاوربوزيله.

12

هذا من حلث الشا العا  ،أما إذا أمعنا النظر في التفاعل المستلدمة في مشاريعه كنظا الفتحات مثاً ،يمان أن اجد أن هنالك ام واحد هو المسلطر
عت أعماله ،وهو اظا الفتحات الطوللة قوام أكااا أف لة أ رأقلة ،وهي من الن اط اللمس التي وضعها للاوربوزيله .1،وكذلك ااحز اقتلدامه
كاقرات يععة لتشمس . Louvers
أما من حلث موا البنام فهو يستلد اللرقااة المستحة في اإلاشام وكذ لك في إعطام الشا النهائي لتمبن  ،وقد اقتمر باقتلدا هذه الموا في اإلاشام
حت في المناط التي تمتاز باقتلدا موا أخرى في البنام؛ كالحجر مثاً ومثال ذلك قلنما الحسلن وقلنما الللّا ومبن أبو قور في ع ّمان ،إذ لم
يستلد ما الحجر في هذه المشاري ب اقتمر بالعم بالنم افسه أو ايقتوب ذاته وهذا واضح من خال الفتحات وموا البنام وحت من خال ايلوان
التي بدأ باقتلدامها في الواجهات وخفوعا ً في قلنما الللا  ،وهي من تأثلرات للاوروزيله الواضحة.

( )13.3و ( )14.3واجهة عمار قلنما الللا  ،المفدر ،الباحث
أي أاه باختفار ا يوجد أية حساقلة لتتعام م البلئة المحتلة ،والتراث المحتي لا منط ة ،أي أن هنالك افي أو تجاه للفوعلة الظرل التفملمي
لا مشروع ،ومحاولة إيجا ام واحد من التفملم يمان وضعه في أي ماان ون أي اعتبار لتظرول المحلطة إا لشا الموق .
وفلما يتي بع

ايمثتة من مشاري قلد كريّم قوام في ع ّمان أو مش أو مفر ،ومن ايمثتة العالملة لمعماريلن عالمللن من مدرقة العمار الحديثة

( )15.3مشروع ايبرام السانلة ،مش
المفمم قلد كريّم (كريّم)217 ،

( )16.3مستعمر قتاللن السانلة،
المفمم هوراي للتفنول (كريّم)95،

ااحز في المشروعلن أعاه اقتلدا ام واحد من الفتحات ،وكذلك حت التشابه عت مستوى التاوين الاتي.

 1النقاط اخلمس هي :رفع املبىن على أعمدة ،والفتحات األفقية ،وحديقة السطح ،والتصميم احلر للواجهة ،واملسقط األفقي املفتوح.
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( )17.3و ( )18.3مشروع مجموعة النل السانلة ،المفمم قلد كريّم (كريّم)102 ،

( )19.3و ( )20.3مشروع مجموعة عاروفلم السانلة بالجلا  ،،المفمم قلد كريّم (كريّم)110-109 ،
ا احز في المشروعلن الساب لن وجو ام الفتحات افسه في أغتب مشياريعه ومشياري العميار الحديثية بشيا عيا أي الفتحيات الطوللية وكيذلك كاقيرات
يععة الشمس  Louversوهو النم افسه الذي اقتلدمه في قلنما الحسلن في ع ّمان.

( )21.3و ( )22.3قلنما الحسلن ،المفدر الباحث
14

حت عت مستوى المساق ايف لة ااحز تارار بع العناعر الرئلسلة في بع
والفحافة والنشر" و " ار ا ابة الفحفللن" في مفر.

( ) 23.3ار الطباعة والفحافة والنشر،

المشاري كما هو الحال في مشروع "اإلخيوان المسيتمون ار الطباعية

( )24.3ار ا ابة الفحفللن،
المفدر (مجتة العمار  ،المجتد السا س )9 ،8-7

المفدر (مجتة العمار )11 1946،

وهنا ا بد من ااقتباس من احدى م اات  .قلد كريم لتوضلح طري ة تفالره وتوجهه المعماري " ل د ااتها العمار من كواها فرعا من فروع الفن
الجمل الذى وض اما المعمارى عد طرازات ملتتفة يلتار منها ما يواف ذوقه فلتبسها ر ام مستعارا باقم الفن  ......ل د ااتها العمار عن كواها
تجسلم تح فنلة ا يتمان من فهمها أو يتمت بها اا الفناالن أو بعبار أخرى لغا فن ا يعرل قر جماله اا عد قتل يعد عت ايعاب وللس لفاحبها
أو قاكنها أن يح هذا التغا ....ل د ااتها العمار عن كواها ر اما خارجلا  ...ر اما مستعارا ارهار رجة وماااة قاكنلها .....ل د ااتها العمار من
كواها لوحة رقا  .الحام عت رجة جمالها هو الحام عت اسب أجاائها ......ل د بدأت العمار تتحرر من قلو الماض لتسلر م التطور الحديث
ف اتجها با قواها ف طري العتم وااختراع  .مستند عت اابحاث العتملة واااتام الفناع والمجهو الفارى .....ل د بدأت العمار تسلر عت قواعد
واظريات واظم ثابتة خاعة ابحاث عتملة وللة طويتة  .فغلرت اابحاث العتملة جمل أجاام المبن بحسب ما عتله من عم يؤ يه  .فالنافذ واتساع
فتحتها وطري فتحها وغت ها  ..حت ماان وضعها ت لد بنظريات ثابتة  .واافذ المدرقة غلر المستشف غلر مبن المااتب ....ل د بدأت العمار تتحد ف
جمل أاحام العالم بدأت تسلر ف اتجاه الطراز الدول ارتباط ول جمل العالم الحديث ببعضها فاتحدت الفناعات وتبو لا موا اااتام الت عتلها
تعتمد العمار الحديثة  .فاتحدت ايفاار و اآلرام و اتحدت طرأل اااشام بعد ما كان لا منط ة من المناط و ك ولة من الدول عمارتها الت اشأت
عن طري اااشام بها و الموا الطبلعلة الت وضعها طبلعتها تحا يد معماريلها فالمدينة الحديثة بدأت تسلطر عت جمل ول العالم  ...فالعمار فن
م لاس جماله هو الفراحة و المنفعة ه فن مطاب لتعفر الذى اعلش فله منذ تسللر العتم و اآلات للدمة المبن ثم وض الموا ف مواضعها الت
ي لدها بها العتم ا الفن  ..فن أقاقه اااتام الفناع الحديث و الذ ى حتا موا ه مح الموا الطبلعلة فالجمال هو البساطة و المنفعة م ا ام الغر "
المفدر )) http://www.sayedkarim.com/3omara1.php
وبالتالي استطل وع التوجهات العالملة واإلقتلملة بالثنائلة التي يتحدث عنها كلنلث فرامبتون  Keneth Framptonأا وهي Typology /
 Topography؛ أي النموذمل الطبوغرافلا ،فالنموذم هو وللد النم ااقتهاكي الذي جامت به الت نلة المعاعر لتجع من المبن مجر هلا إاشائي
يمان تاراره في أي ماان ،في الم اب هناك اماذم مرتبطة بالموق وخفائفه الطبوغرافلة ،تهتم بالجذور الحضارية لتماان وتبني اماذجها عت
التارين الح ل ي أو ايقطوري له (النعلم.)120 2001 ،

 .3.3م رداد اإللار النظري الخاص بعمارة فترة الدراسة:
بما أن المشاتة ايقاقلة في هذا البحث تتعت فلما إذا كان هنالك وجو لتوجهات عالملة أو محتله لتعم المعماري في ع ّمان خال فتر الدراقة ،ومنط ة
الدرا قة ،ف د تم اعتما المفر المتعت ة بالموق الفاري لتمفمم من طروحات مها البستااي ( البستااي )1996 ،كإطار اظري يتم ااحتاا إلله ويتم من
خاله إخضاع عد من المشاري المنتلبة الواقعة ضمن منط ة الدراقة وفتر الدراقة من أج التأكد من عحة فرضلة البحث ،م إجرام بع
التعديات عت هذه المفر لتتناقب بشا أو بآخر م موضوع هذه الدراقة .وبالتالي ف د تتضمن مفر الموق الفاري لتمفمم ال لم التاللة
ً
 -1الموق تجاه العمار وأهدافها يأخذ هذا الموق قلما ً متنوعة ،فبعضها يفسر العمار في ضوم المتطتبات الما ية التي توفرها لإلاسان مركاا عت
جوااب المنفعة والمتااة ،كالعمار الحديثة ،في حلن يتبن البع اآلخر مواقفا ً ملتتفة تؤمن بأهملة الجوااب المعنوية في العمار التي يدركها اإلاسان
من خال المعااي المتجسد فلها ،ويتح بموجبها اإليفال والتواع وااقتمرارية الحضارية (البستااي ،)75 1996 ،وهي الجوااب التي تؤكد عتلها
التوجهات اإلقتلملة في التفملم.
ً
 -2الموق تجاه التراث المحتي أو الت اللد (التوجهات ااقتلملة) يأخذ قلما متنوعة تتراوم بلن مواق ترف اقتثمار الت اللد المحتلة وااقتلملة ،وأخرى
تؤيد اقتثمارها ،فالمواق الرافضة لتت ا للد في تارين العمار برزت في ح بة العمار الحديثة ،أما المواق المؤيد لها ف د عاعا في ملتت الح ب
الساب ة والاح ة لها (البستااي.)75 1996 ،
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 -3الموق تجاه العمار الغربلة (التوجهات العالملة) معظم الدراقات ،قوام المعمارية أ اي بلة ،ت سم الموق تجاه العمار الغربلة إل ثاثة
اتجاهات ايول متمسك بما هو غربي ويع ّده رمااً لتت د والتطور ويدعو لتلضوع إل قلم العفر الجديد ،أما ااتجاه ايخر فهو الراف مطت ا ً لتفار
الغربي ويدعو إل التمسك بال لم المحتلة .والثالث الوق بلن الموقفلن الساب لن.
 -4الموق تجاه ال وى المؤثر في خت النتام المعماري تتعب عد من ال وى وراً مهما ً في عمتلة التفملم المعماري وتؤثر عت الشا النهائي لتنتام
المعماري؛ كالمعت دات الدينلة واللتفلة التاريللة لتمفمم والمستوى المعلشي والعا ات والت اللد والموق الجغرافي والطبوغرافلة والمناخ والموا
المستلدمة إضافة إل الموق تجاه التانولوجلات وذاتلة المفمم.
 -5الموق تجاه المراج التي يتعام معها المفمم يتنوع هذا الموق أيضا ً حسب الح ب والتلارات المعمارية الملتتفة ،حلث برزت ثاثة مراج
أقاقلة هي الطبلعة ،والتانولوجلا ،والت اللد (الموروث) ،واع تمدت الح بة الااقلالة الطبلعة كمرج أقاقي لتمحاكا  ،أما العمار الحديثة ف د اعتمدت
التطور التانولوجي مرجعا ً أقاقلاً لها (البستااي ،) 75 1996 ،في حلن يمان ال ول إن التلارات المحتلة اعتمدت الملاون التراثي ،كما يطت عتله
الجا رجي ،مرجعا ً أقاقلا ً لها.
وال لم الماواة لإلطار النظري في الجدول التالي

وبالت الي يمان تتللص هذه ايفاار والمواق

( )1.3جدول يبني القيم املمكنة للموقف الفكري للمصمم ،املصدر قموه2001،
القيم املمكنة

املتغري الرئيسي

العمارة لغة تعبري وختاطب ،أهم أهدافها :اإليصال ،والتواصل ،واالستمرارية احلضارية.

.1

جتاه العمارة وأهدافها

.2

جت ا ا اااه امل ا ا ااورو الل ا ا ااي أو التقالي ا ا ااد اللي ا ا ااة

موقف مؤيد

واإلقليمية.
(التوجهات اإلقليمية)

موقف رافض
موقف وسطي من احلالتني

جتاه العمارة الغربية ونظرياهتا.

الكالسيكية

العمارة هي املنفعة واملتانة أهم أهدافها :كفاءة األداء الوظيفي ،ومتانة اهليكل اإلنشائي.

.3

اعتماد كلي

(التوجهات العاملية)

رفض كلي
حالة وسطية
اعتماد كلي

احلديثة

رفض كلي
حالة وسطية
اعتماد كلي

ما بعد احلداثة

رفض كلي
حالة وسطية
.4

جتا اااه أليا ااة العواما اال املا ااؤثرة

ل ا ا النتا ااا

املعتقدات الدينية

البيئة الثقافية

املعماري.

اخللفية التارخيية
املستوى املعيشي
العادات والتقاليد
املوقع اجلغرا

البيئة الطبيعية

الطبوغرافية
املناخ
املواد املستخدمة
التقنيات
الرغبات (ذاتية املصمم)
.5

جتاه املراجع اليت سيتعامل معها.

العمارة وتقاليدها هي املرجع األساس
التقنية هي املرجع األساس
الطبيعة هي املرجع األساس
مراجع أ رى.
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وعند تطبياق م ارداد االلاار النظاري علاى مشاروة عماارة الصاالون ااص ار للشاريف فاواز مهناان والتاي تام اصتيارهاا بالاذاد كونهاا تقام ضامن فتارة
الدراسه و مم ك مبنى عام وأي ا لسبب رةيسي هو أننا نمتلك رصصة البنا التي تؤكد أن الشريف فواز مهنا هو مان ااام بتصاميمهان يملان الخارو
بالمفوظاد التاليه:
-1
-2
-3

-4
-5

العمار بالنسبة لتمفمم عبار عن لغة تعبلر وتلاطيب ومين أهيم أهيدافها اإليفيال والتواعي وااقيتمرارية الحضيارية وفيي الوقيا افسيه ا
يمان أن انفي أن العمار أيضا ً هي المنفعة والمتااة ومن أهم أهدافها كفام اي ام الورلفي ،ومتااة الهلا اإلاشائي.
أما تجاه الموروث المحتي أو الت اللد المحتلة ،فلمان اعتبار أن موق المفمم هو موق مؤيد لهذا التوجه.
أما تجاه العمار الغربلة واظرياتها فا يمان ال ول أن هنالك رف كتي من قب المفمم لمبيا ئ الااقيلالة ،2أو العميار الحديثية ،يايه ا بيد
وأن المفمم قد اقتفا من هذه المبا ئ في مجال أو بأخر في تفملم مبااله وخفوعا ً أن فتر عم الشري فواز مهنا في ع ّمان تاامنيا مي
فتر ااتشار مدرقة العمار الحديثة ،وقد ياون هذا ايمر قد عا تحيديا ً أميا المفيمم مين حليث المااوجية بيلن المفير ات المحتلية والميوروث
المحتي وبلن طري ة التفالر الحديث في التفملم.
يمان ال ول أيضا ً اايه وبيالنظر إلي النياتج النهيائي لتمشيروع ااحيز أن هناليك اهتميا مين قبي المفيمم تجياه العوامي الميؤثر فيي ختي النتيام
المعماري؛ كالبلئة الث افلة ،من حلث مراعا اللتفلة التاريللة والعا ات والت اللد ،وأيضا ً ااهتما بالبلئة الطبلعلة من حلث اقتلدا ميوا البنيام
المتلسر .
من حلث المراج التي تعام معها المفمم في عمته يمان ال ول إن العمار وت اللدها هي المرج ايقاس له م عد إغفال اقتلدا وتسيللر
التانولوجلات المستلدمة آاذاك في عمتلة البنام؛ كاللرقااة والحديد ،في خدمة الناتج المعماري.

وبالتالي يمان ال ول أانا اتعام هنا م مفمم يعتمد بشا كبلر عت التوجهات اإلقتلملة في التفملم ،حلث ارى محاولة المفمم اقتثمار بعي مفير ات
وبع خفائص الموروث المحتي واإلقتلمي في الناتج المعماري من أج خت عمار متواعتة م ماضلها ،ومنتملة إل بلئتها ،بحلث ا يشعر اإلاسيان
المستعم لهذا المبن أو حت المشاهد له بالغربة في بلئته.
أماعند تطبياق م ارداد االلاار النظاري علاى مشاروة ساينما الحساين للادكتور سايد كاريمن والتاي تام اصتيارهاا بالاذاد كونهاا تقام ضامن فتارة الدراساه
و مم كمبنى عام وأي ا لسبب رةيسي هو أنناا نمتلاك رصصاة البناا التاي تؤكاد أن د.سايد كاريم هاو مان ااام بتصاميمهان يملان الخارو بالمفوظااد
التاليه:
-1
-2
-3
-4
-5

العمار بالنسبة لتمفمم هي المنفعة والمتااة وأهم أهدافها كفام اي ام الورلفي ،ومتااة الهلا اإلاشائي.
هنالك موق راف من قب المفمم تجاه الموروث المحتي.
هنالك اعتما كتي عت اظريات العمار الحديثة أو مدرقة العمار الحديثة.
أما من حلث أهملة العوام المؤثر في خت النتام المعماري فمن الماحز أن هنالك تجاهي لتبلئية الث افلية المحلطية بالمشيروع فميثاً ا يوجيد
اهتما بالعا ات والت اللد السائد في المجتم  ،وبالتالي ا يوجيد أي أثير لهيذا العامي فيي المشياري  ،ومين الماحيز أيضيا ً أن هناليك عيد اهتميا
بالبلئة الطبلعلة من حلث عد اقتلدا الموا المتوافر ،الحجر ،في البنام.
يمان اعتبار أن التانولوجلا المتوافر في ذلك الوقا من حليث اقيتلدا اللرقيااة المسيتحة إضيافة إلي الحدييد  ،Steelهيي مين أهيم المراجي
التي تعام معها المفمم.

وبالتالي يمان ال ول أانا اتعام هنا م توجهات عالملة فيي التفيملم ،ين الت نلية المتيوافر ومبيا ئ العميار الحديثية هيي مراجي المفيمم ،و ا يوجيد أي
اهتما بالموروث المحتي وال لم والعا ات والت اللد اللاعة با مجتم وك بلئة ،وهذا ما يذهب إلله الجا رجي أيضيا ً إذ قيال " أميا قيلد كيريم فيان أعماليه
في اللمسلنات ،قوام بمفر أو بغلرها من البا العربلة ،كااا بنظري باللة أعاً فتم أقتط أخذها مأخذ الجد .فهي أعمال يمان وعفها بأاهيا مدرقيلة،
أي أاها تطب المعرفة المدرقلة ون ايخذ بنظر ااعتبار المتطتبات المحتلية ،ااجتماعلية منهيا والمناخلية ،فضياً عين أن قيلد كيريم ليم يسيتوعب الوضي
الت ني بشا يتف م المتطتبات البلئلة ،ايمر الذي أ ى إل اقتعمال موا وأقاللب ا تتواف م هذه المتطتبات .ثم إن ايعاال المعماريية التيي أ اهيا قيلد
كريم لم تا عن ا ممسوخ يعاال أوروبلة وأمريالة " (الجا رجي.)90-89 1991 ،

 .4االستنتاجاد:
بعد تحتل المشاري المنتلبة ،يتضح أاه كان هنالك توجهات معمارية اقتلملة محتله وأخرى عالملة أثنام التعام م المبااي العامة في مدينة ع ّمان في
الفتر التي تتا اقت ال الممتاة  ،وتتمث التوجهات المعمارية اإلقتلملة بالفار المعماري أو بالتوجه اللاص بالشري فواز مهنا ،بلنما تتمث التوجهات
المعمارية العالملة بالفار المعماري أو بالتوجه اللاص بسلد كريّم ،بمعن أخر أاه ا يوجد تمركا لهذه التوجهات حول أحد الطابعلن؛ اإلقتلمي والعالمي،
وأن التوجهات السائد تتأرجح بلن الطابعلن ،وهو ايمر الذي يتماع م طبلعة البحث.

اإلقليمية

العالمية

كرّي
الفكر اخلاص بسيد م

 2حيث ميكن أن نالحظ التماثل املوجود سواء

شكل ( )1.4المفدر قموه2001،
الواجهة األمامية للمشروع املنتخب ،أو حىت
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املسقط األفقي للمشروع نفسه.

الفكر اخلاص بالشريف فواز

المراجم:
-

المراجم العربيه:
ااقتفا المعاعر" ،1998 ،العاةفد االاتصاديةن أ نزا " في ااقتفا المعاعر ،العد  ،6ص.56-49 .
أمااة عمان الابرى ،عمان تاريخ وو ارة ،عمان.1999 ،
البستااي ،مها عبد الحملد ،1996 ،محاكاة التقاليد في عمارة ما بعد الحداقة النظرية والتطبيق ،رقالة كتوراه ،الجامعية التانولوجلية ،بغيدا ،
العراأل.
باج ،أرقان رمضان ،1983 ،ع ّمان بين اامس واليوم ،الطبعة ايول  ،W S Cowell ،لندن.
الجا رجي ،رفعة ،1991 ،ااصي ر والقصر البلوري نشؤ النظرية الجدلية في العمارة ،الطبعة ايول  ،ريا الريس لتاتب والنشر ،لندن.
حمو  ،أحمد عبد الرحمن ،1969 ،مدينة عمان -دراسة في جغرافية العمران ،رقالة ماجستلر ،جامعة علن عمس ،ال اهر .
خلر ،هااي1988 ،ن الهاشميون زعامة وعقيدة وجهاد ملوك العرب اب اإلسفم وبعده ملوك ورؤسا الدو العربية ،عمان.
رضوان ،عبدم" ،1996 ،ع ّمان :صصو يّة اإلنسان وصصو يّة العمران" في ع ّمان ،العد  ،25ص .50
رفل  ،محمد ،2007 ،عمران عمان ال ديمة أعمال المعماري الشري فواز ال مهنا ،الطبعه ايول  ،منشورات أمااة عمان الابرى ،عمان.
السوارية ،اوفان رجا الحمو  ،1996 ،عمان وجوارها صف ال ترة  ،1931-1864الطبعة ايول  ،منشورات بنك ايعمال عمان.
عالح ،حسن عبد ال ا ر ،1980 ،مدينة عمان راقة جغرافلة ،الطبعة ايول  ،الجامعة اير الة ،عمان.
طوقان ،عبحي ،1950 ،عمان  ،1950مطاب ار الاشال ،عمان.
العابييدي ،وضييام ،1998 ،العمااارة العربيااة اإلساافمية – إشاالالية الهويااة ،المييؤتمر المعميياري ايول لن ابيية المهندقييلن ،العمييار العربليية اإلقيياملة
المعاعر  ،إعااللة الهوية ،المركا الث افي المتاي ،عمان ،اير ن ص .23-17
عاا  ،قامر ،1998 ،الثقافة وصطاب الهوية :نظرة فلسا ية ،الميؤتمر المعمياري ايول لن ابية المهندقيلن ،العميار العربلية اإلقياملة المعاعير ،
إعااللة الهوية ،المركا الث افي المتاي ،عمان ،اير ن ص .15-1
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كريّم ،قلد ،1946 ،اإلصوان المسلمون دار الطباعة والصحافة والنشر ،مجتة العمار  ،المجتد السا س ،العد  ،6-5ص .24-3
كريّم ،قلد ،1948 ،جامعة القرية ،مجتة العمار  ،المجتد الثامن ،العد  ،2-1ص .12-4
كريّم ،قلد ،بدون تارين ،اشتراكية ال يف ،الطبعة ايول  ،ماتبة النهضة المفرية ،ال اهر .
كريّم ،قلد ،بدون تارين ،المرآة تح مشاك عرض ال لم ،مجتة العمار  ،المجتد السا س ،العد  ،8-7ص .46 -44
كريّم ،قلد ،بدون تارين ،دار نقابة الصح يين ،مجتة العمار  ،المجتد السا س ،العد  ،8-7ص .12-5
كريّم ،قلد ،بدون تارين ،شرفاد المراابة في االد العملياد ،مجتة العمار  ،المجتد الراب  ،العد  ،8-7ص .17-1
المركا الجغرافي المتاي ،ااردن ور وصراةب ،عمان.1993 ،
المفتح ،أحمد" ،1996 ،ع ّمان في ااكرة المؤ ّرخ وااديب سليمان الموسى" في ع ّمان ،العد  ،20ص .7-4
المناعر  ،عا الدين" ،1996 ،بانوراما :ع ّمان – ع ّمون – ع ّمان" في ع ّمان ،العد  ،22م  ،1ص .15-9
النعيييييلم ،مشييييياري عبيييييد م ،2001 ،تحاااااوالد الهوياااااة العمرانياااااة :قناةياااااة الثقافاااااة والتااااااريخ فاااااي العماااااارة الخليجياااااة المعا ااااارةن المسيييييت ب
العربي263،1،ل،2001ص .127-97
المراجم ااجنبيه:

Abu Nowar, Ma’an, 1993, From our Hashemite Arab History The Hashemite Kingdom of Jordan 1920-1929,
Press & Publication Department.

-

Al Asad, Mohammad, 1997, Old Houses of Jordan: Amman 1920-1950, 1st Edition, TURAB,Amman.

-

J R Curtis, William, 1987, Modern Architecture Since 1900, 2nd t Edition, Prentice Hall, Inc, New Jersey.

-

Rifai, Taleb, 1996, Amman City Centre: Typologies of Architecture and Urban Space, in: Amman the City
and its Society, Hannoyer, Jean & Shami, Seteny (Editors), Cermoc , Beyrouth, Liban.

-

Rogan, Eugene L. 1996, The Making of a Capital: Amman 1918-1928, in: Amman the City and its Society,
Hannoyer, Jean & Shami, Seteny (Editors), Cermoc , Beyrouth, Liban.

-

– Volait, Mercedes, 1988, L’ Architecture Moderne En Egypte Et La Revue AL – Imara 1939-1959, CEDEJ
LE CAIRE.

-

Hacker, Jane M. 1959, Modern Amman Social Study, Department of Geography Durham Colleges in the
University of Durham.
Jencks, Charles, 1985, Modern Movements in Architecture, 2nd Edition, Penguin Books, London.
Pilder, Andrew David, 2011, Urbanization and Identity: The Building of Amman in the Twentieth
Century, Master Thesis, Miami University, Miami.

المراجم االللترونيه:
)Abou Thiab, 2012: (http://books.openedition.org/ifpo/5044), ( July 15,2016
)Greater Amman Municipality: ( http://ammancity.gov.jo/ar/gam/amman.asp), para 4, ( July 15,2016
)Karim, Sayed : (http://www.sayedkarim.com/3omara1.php), ( July 15,2016
)Salem, Abdallah, (http://lite.almasryalyoum.com/lists/46882/), ( July 15,2016
18

الملحق :1
رخفة بنام عمار الفالون ايخضر ،المفدر الباحث

19

الملحق :2
رخفة بنام قلنما الحسلن ،المفدر الباحث

20

