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 المقدمة :
ييعد تصميـ الحدائؽ مف العمكـ التي إرتبطت إرتباطان كثيقان بتطكر الشعكب كعاداتيا كتقاليدىا 

ختالؼ أديانيا منذ بدأ اهلل الخمؽ، كلقد تعمـ اإلنساف تنسيؽ الحدائؽ مف مشاىدتو لمطبيعة التي تظير  كا 
قدران عظيمان مف الترابط كالتكازف بيف عناصرىا النباتية كالحيكانية كالجمالية . ))كاألىرضى مىدىدناىا كأىلقىينا ًفييا 

كف كاًسيى كأىنبىتنا ًفييا ًمف كيًؿ شىيءو مَّكزي  .  91كرة الحجر اآلية س ))رى
تبرز أىمية الحدائؽ ككنيا الرابط بيف اإلنساف كالبيئة المحيطة، إذ تعد مكاف لمتبادؿ الثقافي 
كاإلجتماعي كتكفير الراحة النفسية كالخدمات البيئية كالترفييية ألنيا تعد مكانان لميدكء كالراحة في عالـ 

 . ف كي يتأمؿ الطبيعة المحيطة بومميء بالضكضاء فضالن عف إنيا تعطي فرصة لإلنسا
تيعد الحدائؽ كالفضاءآت الخارجية الجزء الميـ كالمكمؿ لعمكـ البيئة الحضرية، فإذا كانت األبنية 
تمثؿ الجزء المغمؽ فالحدائؽ كالفضاءآت الخارجية بينيا تمثؿ الفضاء التكاممي المفتكح، إذ إف اإلنساف 

 . الخارجية كيككف بتماس مباشر معيا قبؿ تعرضو لمفضاءآت الداخمية يتعرض لمفضاءآت
إفَّ تكامؿ مكاقع األبنية كالحدائؽ كالفضاءآت الخارجية يجعؿ البيئة مفيكمة لممستخدـ كتمنحو 
إحساسان باألماف كالتكجو كالجماؿ، كىذا يتطمب تصميـ فضاءآت خارجية ذات كظيفة مالئمة إلستعماؿ 

كقت نفسو تككف ذات خصائص بيئية متميزة تحقؽ راحة اإلنساف كتجدد حيكيتو كتتكامؿ األفراد، كفي ال
مع مكاقع األبنية التي تحتكييا كظيفيان كحسيان كبيئيان كذلؾ يتحقؽ مف خالؿ دراسة العالقة بيف المعالـ 

مالية لممكقع الطبيعية لممكقع مع المعالـ التي ىي مف صنع اإلنساف كبما يرفع مف القيمة النفعية كالج
فضالن عف إنشاء مساحات جميمة كمريحة لمحكاس تعمؿ عمى تعزيز التفاعؿ اإلجتماعي بيف األفراد كتسيـ 

 في إغناء التجربة الفكرية كالركحية .
تكجو إىتماـ المخططيف كالمصمميف في اآلكنة األخيرة نحك أىمية تصميـ الفضاءآت الخارجية، 

ات المفتكحة كناتج عرضي لمخططات األبنية، كما أنيا خالية مف أية ففي السابؽ كاف ينظر إلى الفضاء
نشاطات كلذلؾ فيي غير مستخدمة معظـ الكقت، كلذلؾ فقد أخذكا يركزكف عمى كيفية جعميا مكاقع 
مناسبة إلدراؾ البيئة الطبيعية كاإلحساس بيا كتعزيزىا باألنشطة اإلجتماعية المختمفة لتعزيز التفاعؿ بيف 

 .مجتمع أفراد ال
 

 مبادئ تصميم الحدائق ) الفضاءات الخارجية ( 
المرحمة الثانية
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 : بعض المصطمحات والمفاهيم
ىك شخص مختص يقكـ بدراسة تساعد عمى أعداد التصميـ المناسب :  Designerالمصمم  .1

حيث يقكـ بخمط مككنات التصميـ األساسية كالتكميمية باستخداـ المعايير التصميمية كاإلدراؾ 
 الخارجية التي يقكـ بتصميميا .الحسي لتحقيؽ الفائدة كالمتعة كالجماؿ لمحدائؽ كالفضاءآت 

 كىناؾ مجمكعة مف المكاصفات التي تككف شخصية مصمـ الحديقة أىميا :
امتالؾ الرغبة كالحافز كالقابمية ، لذا فاف ألمينو ستككف المدرسة الحقيقية لتككيف مصمـ  .أ 

 الحدائؽ .
الحديقة ال كجكد الخياؿ الخصب الكاسع ليككف األساس في عممية اإلبداع ، بحيث يتصكر  .ب 

حجاميا المتكاممة .  عند اإلنشاء بؿ عندما تكبر نباتاتيا بعد عدد مف السنيف كتأخذ إشكاليا كا 
الدراية المتقدمة بالعمكـ الزراعية كمعرفة شاممة بنباتات الزينة مف حيث طبيعة نمكىا كطرؽ  .ج 

فنكف اقي العمكـ كالإكثارىا كمكاعيد تزىيرىا كالظركؼ البيئية المالئمة لنمكىا ككذلؾ المامو بب
 . ذات العالقة 

اإلحساس بالجماؿ كحبو الغريزم  لمطبيعة  ككنكزىا  كيمكف لممصمـ اكتساب تمؾ الصفات  .د 
مف خالؿ الدركس الخاصة بتنمية الحس الفني في الجامعات كبكثرة المشاىدة كالممارسة 

 ماداـ لديو الرغبة كقكة المالحظة لمجماؿ أينما كاف .
عمـ كفف تصميـ الحدائؽ عبر العصكر المختمفة لمكقكؼ عمى العمـ  اإللماـ بتطكير .ق 

 كاالقتباس الذم يراه كيمكف تطبيؽ فيما يقكـ بو .
 دراسة نفسية الشعكب كعاداتيـ كتقاليدىـ كرغباتيـ لتقديـ ما  يتالءـ معيا . .ك 
 امتالكو أساسيات ىندسية في العمؿ التصميمي . .ز 

نستطيع بيا التعامؿ مع أنكاع متعددة مف  منظمة : ىك عممية عقمية Designingالتصميم  .2
دماجيا في مجمكعة كاحدة مف األفكار كاالنتياء برؤية كاضحة لتمؾ األفكار، كعادة  المعمكمات كا 

في شكؿ رسكمات أك جدكؿ زمني كالتصميـ يتضمف الطريقة كالمنتج في نفس  تظير ىذه الرؤية
 .الكقت 

 ،تتضمنو مف مفاىيـ عممية كتقنية فضالن عمافنية  (Skill)ميارة  كأيضان يعرؼ التصميـ عمى أنو
ة ػػػة المتفرقػػاذ ينضكم ىذا المفيكـ عمى عممية تجميع االفكار كمف ثـ تحكيؿ تمؾ العناصر الفكري

كاف عممية تخيؿ شيء غير مكجكد  (Three-dimensional form)ى شكؿ ثالثي االبعاد لا
 . تخمك مف الصعكبات ي بحػد ذاتيا عمميػة الكمف ثـ ادراكو بشكؿ مرئي كمنظػكر ىػ
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: ىي تمؾ االرض المتممة لمبناء، كالمخصصة لزراعة النباتات بحسب  Gardenالحديقة  .3
ترتيب خاص كتنسيؽ معيف باعتبارىا حالة تعبيرية لخمؽ لكحة فنية ذات تنسيؽ بديع يخمط 
مككناتيا االساسية كالتكميمية مصمـ الحدائؽ باستخداـ المعايير التصميمية كاالدراؾ الحسي 

 لبيت نجد فييا الفائدة كالمتعة كالجماؿ .لتعطي معنى معيف لخمؽ جنة في ا
: تعرؼ الفضاءآت الخارجية بأنيا ذلؾ الجزء الذم ينسؽ  Landscapeالفضاءآت الخارجية   .4

بفعؿ اإلنساف إبتداءان مف الفضاءآت حكؿ األبنية كالطرؽ كالمرافؽ العامة حتى الطبيعة الكاسعة، 
اكؿ الخارجية كاألرضيات كأشكاؿ الصخكر مف خالؿ تككيف عالقات بيف األبنية كالسطكح كاليي

كالمسطحات المائية كالنباتات مع التأكيد عمى المحتكل اإلنساني كالعالقة بيف اإلنساف كالفضاء 
 قدرتيا عمى التغير كالنمك  . فضالن عفالخارجي بأبعاده الثالثة كمان كنكعان 

إنو المنظكمة الفضائية المتككنة مف كيعرؼ الفضاء الخارجي بأنو العالقة بيف الكتمة كالفراغ، أك 
تكزيع الكتؿ في الفراغ، كىك محاط بكاجيات كسطكح متنكعة لكتؿ بنائية أك نباتية تعرؼ بكضكح 
خصائص شكمو اليندسي كقيمتو الجمالية كالكظيفية بحيث تمكف اإلنساف مف إدراؾ الفضاء 

 الخارجي كفضاء معرؼ .
ب كنظـ كؿ مف شكؿ األرض كالماء كالزرع كاألبنية كيعرؼ الفضاء الخارجي عمى إنو فف تركي

 كما بينيا إلحداث فضاء خارجي جذاب كمتميز عمى حد سكاء .
 -:  كيقسـ الى

لتككف لذم يختص بتنظيـ األرض كتخطيطيا : ىك العمـ ا Landscape Design .أ 
 . الشكارع اك المحالت كاألسكاؽ ...الػخصالحان اما لمسكف اك المدارس اك  مكاف

قامة العمـ الذم يختص بالحدائؽ كلكف بإ: ىك  Landscape Architecture .ب 
كالنافكرات كالنصب كالمنحكتات كالمماشي  HARD SCAPEالمنشآت البنائية فقط 

 . كالساللـ كالقمريات كالمسقفات ...الػخ
 SOFTالذم يختص بتنسيؽ الحدائؽ نباتيآ : ىك العمـ   Landscape Gardening .ج 

SCAPE تطمبو النباتات المتنكعةككؿ ما ت . 
 يمي : كىناؾ تقسيـ أخر تتبعو بعض الجامعات اك الدكؿ كما

   Landscape Gardening  -ب            Landscape Design .أ 
 

: يعرؼ تصميـ الفضاءآت الخارجية   Landscape Designingالخارجيةتصميم الفضاءآت  .5
كترتيب العناصر المككنة لمفضاء الخارجي كيسعى إلى إعداد مساحات جميمة  بأنو إختيار
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كمريحة لجميع الحكاس، بيئة منسجمة في عالقتيا مع البيئة الفيزياكية )الطبيعية أك التي ىي مف 
 صنع اإلنساف( كبيئة تعمؿ كظيفيان كبيئيان .

كيعرؼ بأنو حرفة تكامؿ الفف كالعمـ إلدارة كتخطيط كتصميـ مجمكع الفضاء الخارجي الفيزيائي 
كالثقافي، أك ىك المينة التي تعنى بإستعماالت األرض كالتصميـ الخارجي كاإلستفادة مف السمكؾ 
ى اإلجتماعي في إعادة تركيب الفضاءآت الخارجية كفؽ اإلمكانيات المتكفرة، أم إنو ينظر إل

الفضاء كمادة أكلية تتداخؿ مع التصرفات كالسمكؾ اإلنساني كالكظيفة ككؿ األجزاء بطريقة معقدة 
 متداخمة .

ىي مجمكعة مف االجزاء كالعناصر كالنظـ كىي ايضان تمثؿ سمسمة :  Environmentالبيئة  .6
بؿ تصنيفيا تمتاز بتعددىا كتعدد سك  ،غيرىا مف التصنيفاتمترابطة مف العالقات بيف عناصرىا، ك 

مع بعضيا ضمف الكؿ يتـ كفؽ درجات  العناصر كالمككناتكالتعامؿ معيا، كما اف ترابط تمؾ 
 . عالية مف النظاـ )الضمني كالبٌيف(

 : ىك الفضاء الذم تجرل فيو مختمؼ الفعاليات كالجمكس كالقراءة كغيرىا( . الفضاء الموجب .7
 : ىك الفضاء الخالي مف أم فعاليات )عكس الفضاء المكجب( . الفضاء السالب .8
 كىذه الفضاء الخارجي، كأبعاد المباني رتفاعإ بيف التناسب ىيالفضائي :  حتواءاإل درجة .9

 مف قبؿ بو كاإلحساس إدراكو الفضاء كطريقة تحديد خكاص عمى كبير تأثير ذات العالقة
 اإلنساف .

 تمثؿ الحد الذم°( 54الزاكية ) اف مف بالرغـ ،°(06بحدكد ) نظر بزاكية محددة البشرية العيف إف
 أقؿ بحدكد ( أك9) العدد مف تقترب النسبة كانت التفاصيؿ، ككمما كؿ فيو العيف تدرؾ أف يمكف
 الفضاء . ذلؾ لمستعممي كالحماية باإلحتكاء  اإلحساس خمؽ كمما معينة

 كبعبارة أخرل :
ىك ارتفاع المباني  (H)تعني عرض الفضاء الخارجي ك  (D) : حيث (D\H=1)عندما تككف  -

الفضاء ،  ذلؾ لمستعممي كالحماية المحيطة بالفضاء الخارجي ، فيذا يعطي إحساسان باالحتكاء
 °( .54(كيمكف لمعيف البشرية أف تدرؾ كؿ تفاصيؿ المبنى بزاكية نظر

 °( .72) : يمكف لمشخص أف يرل كؿ المبنى بزاكية نظر (D\H=2)كعندما تككف  -
: أم إف الشخص يرغب في رؤية أكثر مف بناية كاحدة أك إف ىذا  (D\H=3)أما عندما تككف  -

الشخص يرغب في رؤية ىذه البناية كجزء مف مجمكعة ، في ىذه الحالة يمكنو النظر بزاكية 
 ( . كالشكؿ أدناه يكضح درجات الحقؿ البصرم :◦91تقارب )
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: إف اإلنغالقية الفضائية شعكر فطرم يعطي احساس بالحيزية ، كعمى  الفضاء انغالق درجة .10

 إلى استنادان  كذلؾ لكنيا قد تعطي شعكران باإلحاطة مفتكحة الخارجية الفضاءات ككف مف الرغـ
 كما يأتي : الفضاء حكؿ ترتيب المباني كيفية
محكمة كال  إحاطة األربعة جياتو بو مف تحيط المباني كانت : إذا الفضاء الخارجي المغمق -

. كحتى عند سحب أحد الكاجيات  تكجد فتحات كفكاصؿ بيف ىذه المباني ، كما في الشكؿ )أ(
 لمداخؿ فإف الشكؿ سكؼ يكتمؿ بصريان ليعطي اإلحساس باإلنغالؽ ، كما في الشكؿ )ب(.

الة تحيط بو المباني مف جياتو : الفضاء الخارجي في ىذه الح الفضاء الخارجي األقل انغالقا -
كعندما  . المباني، ككما مبيف في الشكؿ )ج( ىذه بيف فتحات كفكاصؿ كيحتكم عمى األربعة

تككف ىناؾ بنايتيف متناظرتيف حكؿ ممر مؤدم الى فضاء خارجي آخر فإف ىذا يعطي الفضاء 
جو الى حافة مجكفة، الخارجي اآلخر أىمية بالرغـ مف إف اإلنغالقية ضعيفة بسبب إف العيف تت

 كما في الشكؿ )د( .
، ككما في الشكؿ  بالمباني محاطة الثالثة أطرافو : عندما تككف المغمق شبه الفضاء الخارجي -

)ىػ( كالذم يكضح إف الفضاء الخارجي محاط باألبنية مف ثالث جيات بينما الجية الرابعة خالية 
 نحك الجية غير المحاطة . مما يجعمو فضاءان شبو مغمؽ كما يعطي إتجاىية

، ككما في الشكؿ )ك( كالذم  مفتوحا   الخارجي الفضاء يككف عندئذ ذلؾ مف كاف أقؿ إذا أما -
يظير فيو الفضاء الخارجي محاطان باألبنية مف جيتيف متعامدتيف بينما الجيتيف األخرل خالية 

ناسقان في االتجاىية، أما مما يعطي الفضاء الخارجي انفتاحية كلكنيا في نفس الكقت ال تعطي ت
الشكؿ )م( فيك أيضا مف نكع الفضاء الخارجي المفتكح كلكف تكقيع المباني عمى جيتيف منو 

 بشكؿ متكازم يعطيو اإلنفتاحية مع اإلتجاىية .

 

 
 

شكؿ يكضح درجات الحقؿ 
 البصرم
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المتفرقة اك المجزئة فضالن عف : ىك عممية الترتيب المنطقي كالشامؿ لمعناصر  Orderالنظام  .11
 تنظيـ كعالقة كؿ عنصر بغيره مف العناصر .

 ىػػك العمميػػة المتبعػػة لتحقيػػػؽ التمػػازج بػػيف نظػػاميف أك أكثػػر يرتبطػػػاف : Integrationالتكامللل  .12
 .إلى تكحيدىا عمى كفؽ مستكيات محددة ىدفيا التنسيؽ بيف تمؾ المجمكعة كصكالن 

نضماـ إلى شئ آخر لتشػكيؿ كحػدة أك كػؿ شػامؿ إلظيػار مػزيج ىك اإل Integrateكفعؿ التكامؿ 
شػياء لتعمػؿ نػو فعاليػة التػرابط ألثنػيف مػف األأبقامكس اككسفكرد التكامؿ  كيعرؼ .مف الخصائص 

 . سكيان 
كيػػة فيزيا : تعػػرؼ الحركػػة عمػػى أنيػػا فعاليػػة بحػػد ذاتيػػا بكصػػفيا ظػػاىرة (Movementالحركللة ) .31

 ، كمػػف جانػػب آخػػر تعػػد الحركػػة أداة لمتعبيػػر عػػف مسػػتكل اإلتصػػاؿتسػػتكجب فعػػؿ اإلزاحػػة المكانيػػة
الفضػاءآت تصػاؿ فػي لمتعبيػر عػف مسػتكل التػرابط أك اإل كمؤشػر بيف األفراد كالفعاليات، كتسػتعمؿ

 . ارجية عمى حد سكاءالداخمية كالخ

 
 

 
 )أ( يكضح الفضاء الخارجي المغمؽ 

 

)ب( يكضح الفضاء الخارجي يبقى مغمؽ 
 بصريان عند سحب أحد الكاجيات لمداخؿ 

 
)ج( يكضح الفضاء الخارجي األقؿ 

 إنغالقان 

 
)ىػ( يكضح الفضاء الخارجي شبو المغمؽ 

 بإتجاىية نحك الجية غير المحاطة
 

 
 

)ك( يكضح الفضاء الخارجي المفتكح 
 غير المتناسؽ اإلتجاىية

 

  

)م( يكضح 
الفضاء الخارجي 
المفتكح غير 

 المتناسؽ اإلتجاىية

 

 
 

 يوضح درجات إنغالق الفضاء شكل

 
)د( الفضاء الخارجي األقؿ إنغالقان عمى 
شكؿ بنايتيف متناظرتيف حكؿ ممر 

 مؤدم الى فضاء خارجي آخر
 



7 

 

: يمثؿ اإلحساس الخطكة األكلى لإلدراؾ السميـ، فاإلحساس ىك األثر  Sensationاإلحساس  .14
 النفسي الذم ينشأ مباشرة مف إنفعاؿ حاسة أك عضك حساس كتأثر مراكز الحس في الدماغ بو .

ف اإلنساف يصبح  أك ىك األثر النفسي الذم يحدث في الجياز العصبي نتيجة لمنبو )مثير( كا 
 كاعيان بالعالـ المحيط بو عف طريؽ حكاسو .

ىك النكعية التي تييج االحاسيس كتعمؿ عمى اثارة الفكر، كتخمؽ نكعان مف  : Beautyالجمال  .15
 المتعة الجمالية مف خالؿ االنطباع البصرم الظاىرم لمشكؿ .

: تعني الشعكر بالسعادة كالرضا كاالرتياح، كسركر  Sensory Pleasureالمتعة الحسية  .16
تيف اليكمي، كىي المصدر لمسعادة الحكاس، كاالسترخاء كالتسمية بشيء مميز كبعيدان عف الرك 

 كالفرح كالرضا .
كتعرؼ المتعة الحسية أيضان : بأنيا مشاعر تيثار حسيان )بصريان كسمعيان كلمسيان كشميان( بتأثير 
األسس كالقكاعد كالعناصر كالخصائص التصميمية لمفضاءات الخارجية كبفعؿ مككنات ىذه 

ر الصناعية ككجكد الكائنات الحية، كتتضمف مشاعر الفضاءات المتمثمة بالنبات كالماء كالعناص
 التشكيؽ كالمفاجأة كالبيجة كالسركر كالراحة كالتعجب .

 

 عالقة تصميم الحدائق بالعموم والفنون األخرى
فضاءات خارجية  أف لعمـ كفف تصميـ الحدائؽ عالقة كثيقة بعدد مف العمكـ كالفنكف المختمفة أليجاد

مالئمػػة لمراحػػة كاالسػػتجماـ كامتػػدادىا نحػػك الفضػػاءات الداخميػػة، كمػػا يػػرتبط ايضػػا بمعظػػـ العمػػـك الزراعيػػة 
المصػمـ نباتػات التشػكيمية الجميمػة حينمػا يسػتخدـ األخرل . كيعد ىذا االختصاص ذا ارتباط كثيؽ بالفنكف 

الفنػػكف فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت المككنػػة ليػػا  الزينػػة فػػي القػػص كالتشػػكيؿ، كمػػا يشػػترؾ ىػػذا العمػػـ مػػع تمػػؾ
كالخيػػاؿ كالحػػس المرىػػؼ كالمسػػحة الجماليػػة المبيجػػة ، كاف أسػػاس العمػػؿ فػػي تصػػميـ الحػػدائؽ ىػػك الخيػػاؿ 
الخصػػػب، كمػػػا بػػػيف العالقػػػة المباشػػػرة ليػػػذا االختصػػػاص بعمػػػـ البيئػػػة مػػػف ناحيػػػة الطقػػػس كالتربػػػة كالتصػػػحر 

قػػػة المباشػػػرة ليػػػذا االختصػػػاص بالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة لمحسػػػابات كالػػػتممح كالتعريػػػة، كأشػػػار كػػػذلؾ إلػػػى العال
دامتيػا  كالتقنيات المتنكعة الحديثة كالمقننات المائية كاآلالت كالمكائف الحديثة فػي خدمػة تصػميـ الحػدائؽ كا 
.. كغيرىػػػا . فضػػػالن عػػػف عالقػػػة ىػػػذا العمػػػـ بعمػػػكـ الرياضػػػيات  فػػػي حسػػػاب مسػػػاحة الحديقػػػة كالفضػػػاءات 

حجـ كالكزف كالنسبة المئكية كعمؿ إشكاؿ ىندسية. كمػا أف ليػذا العمػـ عالقػة كطيػدة بػالتخطيط المفتكحة كال
 )تخطيط المدف( . الحضرم
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  Elements of Gardens Designعناصر تصميم الحدائق  
كىػي خصػػائص ميمػػة تكمػػف فييػا القػػيـ الحسػػية لمككنػػات الحديقػة االساسػػية كالتكميميػػة كتحػػدد ىػػذه 

كالمممػػػس كالقيمػػػة سػػػبعة عناصػػػر ىػػػي الخػػػط كاالتجػػػاه كالشػػػكؿ كالحجػػػـ  كىػػػينػػػكف المرئيػػػة العناصػػػر فػػػي الف
 . الضكئية كالمكف

في الفنكف المرئية يتككف الخط مف تالصؽ النقاط مع بعضيا، كىي أقدـ كاسطة :    Lineالخط  .1
كالقمـ كمكاد اخرل فعند البدء بتصميـ الحديقة ال بد مف أف تمجأ إلى الكرقة .لمرسـ كالتمثيؿ الفني 

( تحكم مككنات الحديقة االساسية كالتكميمية ابتداءن sketchلكضع الصكر التخيمية عمى شكؿ )
مف النقطة كالخط كباقي عناصر التصميـ كانتياءن بتككيف الصيغة النيائية لمعمؿ الحدائقي، في 

انسيابية حركة اف الحدائؽ يتككف الخط مف الممرات كالكاح االزىار... الخ، كيرتبط الخط ب
الخطكط ليا دالالت كمعافو فالخطكط االفقية تكحي بالثبات كاليدكء، كالخطكط العمكدية تكحي 
بالقكة كالشمكخ كالكقار، ك الخطكط المنحنية فترمز لمكداعة كالرشاقة كالرقة، كالخطكط الدائرية 

صار، كاما الخطكط المائمة تشير إلى الالبداية كالالنياية، كالخطكط الحمزكنية ترمز لمداء كالح
ترمز لعدـ التكازف، ك تشير الخطكط الشعاعية لمسيادة أك مركز النظر، كترمز الخطكط المتقاطعة 
إلى الصراع كالصداـ كالمقاكمة، كتثير الخطكط غير المنتظمة االحساس باالرتباؾ كعدـ 

تصميـ الحدائؽ اكثر . كتبيف مف دالالت الخطكط اف الخطكط المنحنية مرغكبة في  االستقرار
 . مف الخطكط المستقيمة ذات القكة كالصالبة

اف شكؿ ام جسـ ىك صفة أك تعبير عف مظيره الخارجي، كعند تصميـ :  Form الشكل .2
الحديقة تحدد اشكاؿ النباتات عند بمكغيا الحجـ النيائي كىذا يجب أف يؤخذ في نظر االعتبار، 

كقد . اشكاؿ مختمفة فمنيا البيضكية أك الدائرية أك اليرمية كأخرل غير منتظمة الشكؿ  كلالشجار
صنفت استعماالت االشجار كالشجيرات عمى كفؽ اشكاليا المتعددة، فاألشكاؿ الكركية مثالن 
تستخدـ لمؿء الفراغات أك نماذج مفردة اما الشكؿ اليرمي فيستخدـ بيف المجاميع النباتية االخرل 

ر جذب، ك تستعمؿ االشجار المظمية الشكؿ لغرض ايجاد صكرة ظمية، اما الشجيرات عنص
القصيرة أك المنتشرة فانو يمكف استخداميا مغطيات تربة، أما الشجيرات المنتشرة ذات الفركع 

. اف االعتبارات  المتشابكة فأنيا تستخدـ عناصر تكرار ضمف خط نباتي أك مجمكعة نباتية
ة ألدراؾ شكؿ الحديقة تككف ذات تأثير إيجابي عند تناسؽ جميع مككنات الجمالية كالبصري

، أف عمى المصمـ مراعاة الشكؿ الذم ضمف الشكؿ النيائي لبمكغ الكماؿ الحديقة كالعالقات في
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يجب أف يحقؽ المتطمبات االساسية مف تظميؿ كحماية بيئية كقيـ االحتكاء اضافة إلى القيـ 
 .ة حسية المطمكبكاالبعاد ال

اف التأثيرات المممسية لالجساـ تدرؾ كتحس بالممس، ك ىذه :   Textureمممس )النسجة(ال .3
التأثيرات تدرؾ بالعيف بالنسبة لمنباتات، فالعيف الحساسة تدرؾ الفرؽ بيف المممس الناعـ كالخشف، 

كالمممس ىك الجزء الرئيسي الكحيد الذم يالمس البيئة ، كالمممس الناعـ اكثر جاذبية مف الخشف 
كيتاثر بكؿ ظكاىرىا كقيميا، كما اف المكف كالمممس تكأماف ال ينفصالف، كتؤدم قكة كاتجاه الضكء 

كيحاكؿ مصمـ الحدائؽ استخداـ انكاع مختمفة مف . ب مممس السطكح تأثيران كاضحان في استيعا
ع استعماؿ التدرج في ىذه النسجات مف نسجة خشنة ثـ النباتات ذات النسجات المتباينة م

متكسطة إلى ناعمة، كذلؾ لغرض التميز بيف انكاع النباتات المختمفة في الحديقة كإليجاد التنكع 
، فمثالن شيد بحيث ال يككف مفاجئان لمنظرايضان مما يجعؿ العيف تتكيؼ كتتأقمـ تدريجيان لمم

يقاف السميكة أك التي تحتكم عمى براعـ كبيرة تعطي انطباعان النباتات ذات االكراؽ الكبيرة كالس
بصريان عمى اف النبات ذك نسجة خشنة، كما أف نظاـ ترتيب االكراؽ كشكميا كىيئتيا الخارجية 
 تؤثر في نسجة النبات، فاألكراؽ البسيطة تبدك خشنة النسجة كاالكراؽ المتباعدة أيضان تعطي

 .نفسو الشعكر 
يبيف عالـ الجماؿ )جكرج سانتانا( اف الفضاء ىك الظاىرة االزلية التي خمقت :  Space الفضاء .4

كما يحتاجو  اره كخيالو فيو ليخمؽ ما نقص منولالنساف لتعطيو جماالن كاسعان في التأمؿ كلنسج افك
فيما يفكر أك فيما يبدع، كالفضاء مف العناصر الميمة جدان بالعممية التصميمية التي يجب 

مما يكلد  ارب يسبب اكتظاظيا كتزاحـ الفضاءا، فعند غرس االشجار بشكؿ متقاالىتماـ بي
نمك ـ نسبة أفتراشيا فذلؾ يسبب انتظا الشعكر بالضيؽ، كعكس ذلؾ عند غرس االشجار بحسب

كالرغبة المصممة  ا يكلد الشعكر بالراحة كاالتساع،النبات كاخذه الكضع الطبيعي في الفضاء مم
كثنايات كمتضادات  دة يخمؽ اسمكبية خاصة بو ببركزاتغير مضا في الحصكؿ عمى مؤثرات

لتككيف فضاء داخمي كاسع  ة، كىذه تخمؽ تأثيرات بصرية قكيةذكية بيف االشكاؿ المحدبة، كالمقعر 
( كتكفر Interior view) داخميكصميـ، كبذلؾ تحقؽ الحديقة مع المبنى استمرارية المنظر ال

 .اخؿ كالخارج كتحقؽ التدفؽ الفضائي بيف الد
يشير المقياس إلى كيفية ادراكنا حجـ عنصر معيف أك فضاء فيو نسبة إلى :  Scale المقياس .5

، كلمقياس تعمؿ في تقدير القياسات كاالبعاداشياء اخرل، كعميو فالمقياس ىك تناسب ثابت يس
رسـك الرسـ في تصميـ الحدائؽ دكر ميـ في معرفة النسب بيف محتكيات الحديقة عند عمؿ ال
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التكضيحية فمف خالليا يمكف معرفة حجكـ االشجار كالشجيرات كغيرىا مف النباتات كمقارنتيا 
، رفة مدل االنسجاـ مع ما يحيط بيابالمحتكيات التكميمية كالمعدات أك المنشات المعمارية ثـ مع

 : كىناؾ نكعاف مف المقياس
العناصر كشكميا نسبة  يعرؼ بانو حجـ:  Generic scaleالمقياس العام )الشامل(   . أ

إلى مجاكرتو في المحيط كىك يقضي اف تتناسب عناصر التصميـ فيما بينيا في المساحة 
 . كاالرتفاع لكي تبدك العناصر كميا في مجمكعة متجانسة

اف العالقة بيف حجـ عناصر أك مككنات الفضاء :  Human scale المقياس االنساني . ب
انت الحديقة متصمة اتصاالن عضكيان بحاجات االنساف نسبة إلى ابعاد جسـ االنساف، لما ك

 . و مقياسان كمرجعان ألبعاد منشآتوفجدير أذف اف يتخذ المصمـ االنساف نفس
يعد المكف احد مظاىر االستيعاب البصرم الذم مف خاللو يمكف التمييز بيف :   Colorالمون .6

كذلؾ نتيجة التأثير الفسيكلكجي الذم االجساـ كتأكيد شخصيتيا مف خالؿ ابراز شكميا أك مكادىا، 
يحدث عمى شبكة العيف نتيجة االحساس الضكئي الذم ينتقؿ إلى المخ كىذا التأثير يسمى المكف، 

 : كالمكف تحدده ثالثة عكامؿ
: الصبغة التي تميز ام لكف مف االخر ك نسميو باسميا، كىذه تحددىا  Hueالصبغة  .أ 

 بالصبغات )احمر، ازرؽ، اصفر...الخ(. طكؿ المكجة ليذا المكف، كانيا تترجـ
 : يقصد بيا درجة النصكع أك الممعاف أك كمية الضكء المنعكس مف المكف. Valueالقيمة  .ب 
: يقصد بيا درجة التشبع، كىذه الشدة تكصؼ أك تميز بمقدار الصبغة  Intensityالشدة  .ج 

 .كنقائيا كغنائيا المعينة 
كىك مف اىـ العناصر االساسية لتصميـ الحدائؽ كىك التصكر الصحيح لما :  Time الزمن .7

كىذا ما يسمى بالكساء  ،عند اكتماؿ نمكىا بعد مركر سنكاتستحتمو النباتات مستقبالن كالسيما 
الزمني فالحديقة ال تصبح متكاممة إال بعد عدة سنكات كيستمر عطاؤىا ينمك مع نمكىا جماليان 

م رسالتيا في تحقيؽ االىداؼ التي أنشئت مف اجميا، فيككف انجازىا عمى كانسانيان، كىي تؤد
 .الصبر كالتفاؤؿ  مراحؿ كىذا يتطمب

مف الضركرم كجكد اضاءة جيدة طبيعية أك :  Light and Shadowالظالل الضوء و  .8
، اصطناعية لالستمتاع بالتأثيرات الحسية كيمكف لممصمـ تحقيؽ ذلؾ باستخدامو الماىر لالضاءة

الف الضكء يكلد الشعكر باالرتياح ك التفاؤؿ، اف ضكء النيار يتغير باستمرار، اذ يستطيع الضكء 
تحديد نكع المككنات االساسية ك التكميمية كابعادىا ككمياتيا، كيؤثر الضكء في تكجيو الحديقة 
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س ك كلضكء الشم.  اء كمف يكـ الى يكـ بشدتو كلكنوكمناخيا، كيتغير مف الصباح حتى المس
الظؿ تأثيره كاضحه في الكاف النباتات في الحديقة كالسيما النباتات المزىرة، فاالزىار البيضاء المكف 
ك االزىار الشاحبة المكف ال تظير الكانيا عمى نحك كاضح في الجك المشمس لذا يفضؿ كضعيا 

تككف براقة التي في اماكف مظممة بعيدان عف اشعة الشمس عكس االزىار ذات االلكاف القاتمة 
 . كتستخدـ االضاءة الصناعية بعد الغركب الطالة فترة االستمتاع بالحديقة ،تحت اشعة الشمس

 األسس والقواعلد األسلاسلية في تصميم الحدائق والفضاءات الخارجية
ختمفػػت طػػرؽ كطػػرز إضػػاءات الخارجيػػة تبقػػى ثابتػػة ميمػػا ىنالػػؾ أساسػػيات فػػي ىندسػػة كتصػػميـ الف

عد كأف المظير النيائي لمحديقة يحدده عدد مف األسس كالقكا كأشكاؿ كأحجاـ الحدائؽ،التخطيط كالتصميـ 
خراجيػػػا تحػػػت أم ظػػػرؼ مػػػف الظػػػركؼ البيئيػػػة كالطكبغرافيػػػة كالعمرانيػػػة إلكػػػي تكػػػكف الحديقػػػة متناسػػػقة فػػػي 

 : تصميمية كمف أىـ ىذه القكاعد ىيكالسكانية كال
زدحػاـ إلحػديث فػي تخطػيط كتنسػيؽ الحػدائؽ فا تجػاهتعتبػر البسػاطة اإل : Simplicityالبساطة   .1

نسجاـ في شكؿ العاـ لمتصميـ إمباني الكثيرة يسبب أرباؾ كعدـ  ت أك الآالحدائؽ بالنباتات كالمنش
عالكة عمى ارتفاع النفقات التي تصرؼ ألقامتيا كصيانتيا، فالحدائؽ البسيطة غيػر المعقػدة تكػكف 

عػػػدد أقػػػؿ مػػػف العناصػػػر  سػػػتعماؿإة حيػػػث يكتفػػػى بمػػػف الحػػػدائؽ المعقػػػد تكػػػاليؼ أنشػػػائيا أرخػػػص
أللػػكاف فػػي انسػػجاـ األحجػػاـ ك إضػػافة اف إلاب خػػراج الحديقػػة فػػي تصػػميـ سػػميـ كجميػػؿ.كالمككنػػات إل

ضػػؿ يظيػػر دقػػة التصػػميـ كالتنفيػػػذ، الحػػدائؽ البسػػيطة يزيػػد مػػف جماليتيػػا كنمػػك النباتػػػات بدرجػػة أف
 . ظيار عناصرىا الجميمةإ بنباتاتيا مما يزيد فيسيكلة صيانتيا كالعناية بك 

يػر الحديقػة بشػكؿ كىي مف أىـ العناصر في التخطيط التػي تظ : Unityالوحدة أو ) الترابط (   .2
مفػة ببعضػػيا عبػارة عػف كحػدة الصػػكرة النيائيػة لمحديقػة كتػرابط عناصػرىا المخت ان متػرابط، كىػي أيضػ
أكجييػا كالمجػاكرات كالمبػاني المحػيط بيف الحديقة لجميػع  الى التكافؽ ما ةضافكتألفيا كتكافقيا باإل

مػػع طػػراز الحديقػػة بحيػػث تظيػػر الحديقػػة كالمنػػزؿ  ان يكػػكف طػػراز المبنػػى كػػالمنزؿ متكافقػػككػػأف  بػػو،
سػػػػتخداـ المتسػػػػمقات أك إل التػػػػي تػػػػربط الحديقػػػػة بػػػػالمبنى ىػػػػك ككحػػػػدة كاحػػػػدة، كمػػػػف العكامػػػػؿ األخػػػػر 

تاتيػػا يجػػب أف تتماشػػى مػػع المنشػػآت األسػػيجة المرتفعػػة عمػػى جػػدراف األبنيػػة، كمػػا أف الحديقػػة كنبا
الصناعية كالمعمارية بيا فتككف ىذه المنشآت مع طراز الحديقة، كأف أمكف فتككف مف نفس المكاد 

ظيػػػار إكاحػػػده مرتبطػػػة يعمػػػؿ كػػػؿ جػػػزء منيػػػا  المككنػػػو لممنػػػزؿ حتػػػى تظيػػػر الحديقػػػة كالمنػػػزؿ بفكػػػرة
الحديقػة المسػطحة دة في الحديقة، فكما طكبغرافية األرض يؤثر في أيجاد الكح . العناصر األخرل
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كمػػا أف شػػكؿ كنػػكع التصػػػميـ  . أم كػػاف نكعػػو ان مفاجئػػػ ان متػػداد سػػطحيا أرتفاعػػإيجػػب أف ال يقطػػع 
في  ستعماؿ خطكط مستقيمة مثالن إمكف أف تككف الكحدة بي يتكافؽ مع نكع خاص في التخطيط فال

ة كذلػػؾ بتكػػرار عنصػػر أك حػػدائؽ طبيعيػػة ذات خطػػكط كمماشػػي متعرجػػة، قػػد تختمػػؼ كحػػدة الحديقػػ
ئيػػػػػػة أك الخضػػػػػػراء أك النػػػػػػافكرات أك شػػػػػػكؿ أك مكػػػػػػكف كػػػػػػأف يتكػػػػػػرر التنػػػػػػاظر أك المسػػػػػػطحات الما

 يطاليػػػػػة كالفرنسػػػػػية، كقػػػػػد تعمػػػػػؿ النباتػػػػػات الكبيػػػػػرة كاألشػػػػػجارأللػػػػػكاف...الخ كمػػػػػا فػػػػػي الحػػػػػدائؽ اإلا
اف كتكافقيػػػا نسػػػيابي كاحػػػد لمحػػػدائؽ كمػػػا أف األلػػػك إيجػػػاد خػػػط كالشػػػجيرات بتالمسػػػيا مػػػف األعمػػػى إل

نسػػػجاميا كعػػػدـ تنافرىػػػا فػػػي أيجػػػاد الكحػػػدة بػػػيف أجػػػزاء التصػػػميـ. تسػػػتخدـ بنجػػػاح فػػػي الحػػػدائؽ ا  ك 
 . الصغيرة المساحة كمف دعائـ األلكاف ىك المكف لممسطح كاألشجار تحيط كتحدد السياج الخمفي

سيادة كيقصد بيا :  Elements Prevalentلمحديقة وسيادة أوجه الحديقة  ةالشخصية الذاتي .3
حديقػة  رم أك بقيػة مككنػات الحديقػة، فمػثالن كجو مف أكجو الحديقػة أك شػكؿ معػيف أك عنصػر معمػا

يسػػكد فييػػا الشػػكؿ الػػدائرم أك حديقػػة يسػػكد فييػػا األشػػكاؿ المسػػتطيمة أك المربعػػة أك أنشػػائي معػػيف 
كف الحديقػة كالشرفات أك النافكرات أك التماثيؿ أك يسكد فييا عنصػر نبػاتي كاألزىػار...الخ كقػد تكػ

متميػػزة بمػػا بيػػا مػػف منػػاظر طبيعيػػة ككجػػكد شػػكاطئ أنيػػر أك بحػػار أك غابػػات أشػػجار أك نخيػػؿ أك 
المختمفػة مثػؿ بركػة مػاء، حديقػة  ةالمرئيػ ةفي تصميـ الحدائؽ المعػالـ الثابتػجباؿ ككدياف، كيراعى 

ة صػػػخرية أك صػػػحراكية أك أم شػػػكؿ أك مبنػػػى زخرفػػػي كأف يكػػػكف لكػػػؿ جػػػزء منيػػػا شخصػػػية ذاتيػػػ
مستقمة بحيث يفصميا عف بعضيا، بعض المساحات سكاء كانت خضػراء)ثيؿ( أك غيػر مزركعػة. 
كمػػا يجػػب مراعػػاة العنايػػة بشػػكؿ ىػػذه األكجػػو لكػػي تػػؤدم الغػػرض الػػذم أنشػػئت مػػف أجمػػو كلكػػي ال 

 .تتغير معالميا أذا ما أىممت فتفقد شخصيتيا 
معػػػيف أك اكثػػػر لمعظػػػـ معػػػالـ كيقصػػػد بػػػو سػػػيادة لػػػكف  : Color Prevalentسللليادة الملللللون   .4

سػػتخداـ األلػػكاف إشػػأ فيػػو الحديقػػة كىػػذا ال يمنػػع مػػف الحديقػػة عمييػػا، ألنيػػا تتماشػػى كالمكػػاف الػػذم تن
الحػدائؽ التػي تنشػأ عمػى سػكاحؿ البحػار  كف بدرجة قميمة كغير مركزة. فمثالن األخرل المكممة ليا كل

الضارب الى  أغمؽ مثؿ المكف البنفسجييجب أف تسكدىا األلكاف السائدة في ىذه المناطؽ بدرجة 
ستعماؿ األلكاف األخرل مثؿ األحمػر كلكػف إ، الى جانب المكف األخضر، كيمكف الحمرة أك األزرؽ

بدرجة غير سائدة حتى تظير مع غركب الشمس، أما األلكاف التي تسػكد فػي الحػدائؽ الصػحراكية 
كقػػد تسػػتعمؿ فييػػا الػػكاف أخػػرل كلكػػف فيػػي المػػكف األصػػفر كالبرتقػػالي كاألحمػػر مػػع المػػكف األخضػػر 

 . بكميات قميمة كغير مركزة
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كاد الحديقػة كيقصػد لمتنػكع تػأثير نفسػي ميػـ عمػى ر  : Variationاللتلنلوع  ) التكرار المتنلامم (  .5
العناصر كالمككنات مثؿ النباتات كالمنشآت كالفعاليات التي تضميا الحديقػة،  ختيارإبو التنكع في 

مف المعركؼ اف األنسػاف يمػؿ بسػرعة مػف مشػاىدة الحػدائؽ الخاليػة مػف عنصػر التنػكع كالمفاجػأة، 
فالتنكع يشمؿ تكزيع النباتات المختمفة بترتيب كتنسيؽ يظير في كؿ منيا مفاجأة كجماؿ. كما أنيا 

يريح الػنفس لمػا فييػا مػف حيػاة كذكؽ كتغييػر، كػذلؾ يشػمؿ  جميالن  ان ا أك بعضيا تنكعتظير جميعي
ضػػػافة الػػػى تنػػػكع كنصػػػب كتماثيػػػؿ كجمسػػػات كمقاعػػػد باإل تنػػػكع المنشػػػآت مػػػف أحػػػكاض زىػػػكر كمػػػاء

الفعاليػػات التػػي تمػػارس فييػػا كػػأف تكػػكف ىنػػاؾ مسػػاحات لمزاكلػػة الرياضػػة لمكبػػار كاألطفػػاؿ كأمػػاكف 
قد يستعمؿ التنػكع ككسػيمة مػف كسػائؿ التقكيػة فػي التصػميـ كلكػف يجػب المالحظػة لميدكء كالقراءة ك 

ختيار التنكع الػذم يتماشػى مػع التصػميـ كعػدـ األخػالؿ إلمبالغة الزائد في التنكع، فيجب مف عدـ ا
، فقػػػد يكػػػكف التنػػػكع فػػػي أنشػػػاء مجػػػرل مػػػاء اك مماشػػػي ةنصػػػر التػػػرابط فتبػػػدكا الحديقػػػة مشػػػتتفػػػي ع

مػػػف خػػػالؿ  ان ألرض بتمكجيػػػا كيكػػػكف التنػػػكع طبيعيػػػخػػػتالؼ طكبغرافيػػػة اإي فػػػ كممػػػرات منحنيػػػة اك
رتفاعاتيػػػػا كالكانيػػػػا لممجمػػػػكع امختمفػػػػة كالتػػػػي تختمػػػػؼ فػػػػي أشػػػػكاليا ك اسػػػػتخداـ العناصػػػػر النباتيػػػػة ال

شػػػكاؿ كاألحجػػػاـ المختمفػػػة الخضػػػرم كاألزىػػػار، كػػػذلؾ فػػػأف اسػػػتخداـ العناصػػػر المعماريػػػة ذات األ
بػػيف فتػػػرة كأخػػرل يػػػكفر  ف تغييػػػر  أشػػكاؿ كمكاقػػػع أحػػكاض األزىػػار مػػػامػػػف التغييػػر كأ ان يعطػػي نكعػػ

 . عنصر التنكع كالمفاجأة كيزيد جماؿ الحديقة
مكاقػػػع تجػػػذب النظػػػر مػػػف ختيػػػار العناصػػػر المختمفػػػة ككضػػػعيا فػػػي إ :   Balancesالــتــــنا   .6

ب قميمػة الجػذتكػكف ىنػاؾ منطقػة خاليػة أك  تكزيػع النباتػات بشػكؿ متجػانس بحيػث ال المحكر فمػثالن 
 SYMMETRICALمتناظر. كالتكازف نكعاف األكؿ تكازف  ان كأخرل كثيفة كقكة جذب عالية جد

BALANCE  الغيػػر متنػػاظر  كالثػػاني التػػكازفUNSYMMETRICAL BALANCE   حيػػث
.  تسػػتعمؿ العناصػػر كالمككنػػات المتنكعػػة ليػػا نفػػس قػػكة الجػػذب كلكػػف بأشػػكاؿ كمضػػاميف مختمفػػة

العناصػر المتنكعػة فػي الحديقػة كمتكائمػة مػع المسػاحة كالشػكؿ كالنظػاـ العػاـ كذلؾ التكازف مع كػؿ 
 كالغرض مف أنشائيا كالكظائؼ المتكخاة منيا كما يحيط بيا .

فػػي الحديقػػة  ةصػػر الثابتػػأف كجػػكد العنا : Proportional & Scale اللتلنلاسلللب واللمقليلللاس .7
تسػتعمؿ أشػجار مرتفعػة بػالقرب  األشػجار، حيػث ال سػتعماؿإكجػكد بنػاء )بيػت( يحػدد  ، مثالن أصالن 

بػراز العنصػر النبػاتي بحيػث إالنظر أكثر مف البناء كػذلؾ يجػذب مف البناء )البيت( ألنيا ستجذب 
 ركرم كجػػػكد التناسػػػب فػػػي القػػػكاـ مػػػثالن يسػػػتعمؿ لػػػكف النبػػػات مغػػػاير لمػػػكف البنػػػاء ككػػػذلؾ مػػػف الضػػػ

 اعـ .ستعماؿ نباتات ذات قكاـ ناعـ قرب الجدار النإ
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النظر أكثر مف باقي المكاقػع، مف الضركرم كجكد نقطة معينة تجذب  :  Emphasisالتلوكليلد   .8
ز بألكانػػو كحجمػػو. كضػػع بركػػة أك حػػكض مػػاء صػػغيرة ىندسػػية ككسػػطيا نصػػب أك تمثػػاؿ بػػار  مػػثالن 

، فػػي عناصػػر أخػػرل متػػكفرة غيػػرسػػتعماؿ عناصػػر أك مككنػػات ذات جاذبيػػة عاليػػة إالتأكيػػد يػػأتي ب
شر المجمكع الخضرم الى كؿ الجكانب نتمفترشة ) مظمة الشكؿ (  ةشجرة ظمي مثؿ نبات األلبيزيا

أكثر مف ثماف امتار يعطييا نقطة جذب أذا أستعمؿ مع نباتات ذات أفرع قائمة كالعكس صػحيح. 
كذلؾ يجب مالحظة عدـ   SPECIMEN م يجذب يككف نقطة جذباف العنصر اك المككف الذ

 . نقطتي جذب في المكقع الكاحد أك الحديقة الصغيرةكضع أكثر مف 
يعتبر التتابع مف األسس الميمة في تصميـ كتنسيؽ الحػدائؽ ، فالترتيػب  : Sequenceالتلتلابللع  .9

نات التي كالتتابع في خط النظر لممشيد ) المنظكر (، فالعيف تنظر كتتحرؾ عمى العناصر كالمكك 
لمكف الحجـ أك ا لعناصر األقؿ سيادة، فالتتابع يككف في الشكؿ أكثـ الى ا ليا سيادة المشيدية أكالن 

العناصػر  حسػاس الفمسػفي. كيحػدث التتػابع فػي تغييػر أشػكاؿ كأحجػاـأك المممس أك الكظيفة أك اإل
رتفاع لمنباتات المختمفة كأحجاميػا مػف الصػغير الػى الكبيػر يككف ىناؾ تدرج في اإل المختمفة فمثالن 

حيػث يمكػف أحػداث تتػػابع  TEXTURE. كػذلؾ ىنػاؾ تتػػابع فػي المممػس  ثػـ الصػغير مػرة أخػرل
يككف تتابع فػي األلػكاف  ان متكسط ثـ الخشف كالعكس صحيح. أيضتدرجي مف المممس الناعـ الى ال

أك المنظػر  مف المكف الفػاتح الػى المتكسػط ثػـ الػداكف كالعكػس صػحيح. ىػذه األمثمػة تجعػؿ المشػيد
د كحدة كبسيكلة تحرؾ العػيف فػي أجػزاء الحديقػة، كمػا أف التتػابع حساس بكجك كاإل ان متجانس تنسيقي

 . يخمؽ سيادة  أك تككيد في عناصر كمككنات الحديقة
اإلتسػػػاع ىػػػك عبػػػارة عػػػف خػػػداع لمنظػػػر، مػػػف :  Enlargment or Extensionتلسللللاع إل ا .10

، ان سػاعب األحيػاف عنػدما يكػكف أكثػر أتالمعركؼ لمعظػـ النػاس أف األنسػاف يشػعر بالراحػة فػي أغمػ
ألف الطبيعة تككف فييا المشاىد ممتدة الى مسافات بعيدة كتبػدكا غيػر محػدكدة، كىػذا مػا تػـ  ان كنظر 

األشػػجار كالشػػجيرات ( تكظيفػػو بشػػكؿ كاضػػح فػػي تصػػميمات الحػػدائؽ الفرنسػػية القديمػػة) بخطػػكط 
عنػػد كضػػع  أثػػاث ضػػخـ أك عمػػؿ  (. فمػػثالن   HA HAنكميزيػػة القديمػػة) بأسػػيجة كالحػػدائؽ اإل

مماشي كاسعة في فضاء حديقة محدكدة األبعاد تبدك أصغر مف الكاقع كالعكس صحيح تبدك أكبر 
مػػػف الكاقػػػع عنػػػد تنسػػػيؽ أثػػػاث صػػػغير. كػػػذلؾ عنػػػد تنسػػػيؽ أشػػػجار كبيػػػرة فػػػي مسػػػاحة صػػػغيرة فػػػأف 

فػالحجـ  ان ىػك الػذم يجعػؿ تصػميمو أكثػر أتسػاع المساحة تبػدك أصػغر مػف الكاقػع كالمصػمـ النػاجح
الكسػػػط المناسػػػب لممكقػػػع المحػػػدد فػػػاأللكاف البػػػاردة كالمكقػػػع المفتػػػكح كبػػػاألخص فػػػي  كالشػػػكؿ كالمػػػكف
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عالقػة بػيف  حساس  باألتساع الغير حقيقي لممكقع لمناظر، ليذا تكجدكتجنب التقسيـ يؤدم الى اإل
 . المساحة كالحجـ المخصص لمفضاء المحدد كحجـ األشياء المستعممة فيو

ؿ حديقػػة محاكرىػػا كىػػي خطػػكط كىميػػة فمنيػػا المحػػكر : لكػػ Design Axialمحللور التصللميم  .11
الرئيسػػي الطػػكلي كمحػػكر أك اكثػػر ثػػانكم أك عرضػػي عمػػكدم عمػػى الرئيسػػي، كلكػػؿ محػػكر بدايػػة 
كنيايػػػة كػػػأف يبػػػدأ بنػػػافكرة فػػػي طػػػرؼ يقابميػػػا مقعػػػد فػػػي الطػػػرؼ المقابػػػؿ . كال يقتصػػػر كجػػػكده فػػػي 

الطبيعي، كألىمية ىػذا المحػكر فػي الحديقػة الحدائؽ اليندسية المتناظرة، بؿ يكجد ايضان في النظاـ 
ؿ إلى خالئو مف ام عائؽ يحجب خط النظر عف الكصك العمؿ عمى تقكيتو كاظياره كذلؾ بإيجب 

أك غيرىػا ممػا يحجبػو، كلمعمػؿ عمػى اظيػاره كتمييػزه يجػب اف تكػكف  نيايتو فػال تػزرع عميػو اشػجار
المحػاكر عػادة فػي تحديػد مكاقػع الطػرؽ  المحاكر االخرل الثانكيػة اقػؿ فػي العػرض كالطػكؿ، كتمثػؿ 

ككػػذلؾ تحديػػد اكجػػو الحديقػػة المختمفػػة . لمحػػدائؽ الصػػغيرة خاصػػة المنزليػػة منيػػا تصػػميـ ذك طػػابع 
خاص يعتمد عمى قدر أقؿ مف النباتات كالمنشآت، كال تنطبؽ عميو جميع اسس كمبػادئ التصػميـ 

اليندسية تكػكف اكثػر كضػكحان، كامػا كالتخطيط عمى نحك دقيؽ . كاف محاكر التصميـ في الحدائؽ 
الحػػػدائؽ الطبيعيػػػة فتحتػػػاج ابػػػراز محاكرىػػػا عنػػػد التصػػػميـ إلػػػى المعرفػػػة العمميػػػة كالعمميػػػة كالتصػػػكر 

 الحقيقي لمخطط الحديقة مستقبالن .
ىػػػػك تشػػػػابو عنصػػػػريف متكػػػػامميف فػػػػي الشػػػػكؿ أك الحجػػػػـ أك المػػػػكف أك :  Symmetryالتنللللاظر   .12

بالنقطػة التػي خرجػا منيمػا كمػع مػا يحػيط بيمػا، كالتنػاظر قػد يكػكف عمػى المممس كلو عالقة كثيقػة 
 . ظير في كحدة كاحدة بعد النمكجانبي محكر رئيسي أك محاكر ثانكية، كقكة تصميـ التناظر ت

كال يعتمػػػد التنػػػاظر فػػػي الحػػػدائؽ طبيعيػػػة الطػػػراز كىػػػك يعػػػد ركنػػػان اساسػػػيان فػػػي الحػػػدائؽ اليندسػػػية  
 :كلمتناظر عدة أكجو منيا 

التناظر الثنائي: كفيو تتكرر كحدة التصميـ عمى جانبي المحكر االساس كيمكف تنفيذه في  .أ 
 المداخؿ كفي المساحات الصغيرة.

التناظر المضاعؼ: كتتكرر فيو كحدة التصميـ عدة مرات عمى جانبي المحكر االساسي أك  .ب 
 المحاكر الثانكية.

شكؿ دائرم أك بيضاكم حكؿ كحدة دائرية التناظر الدائرم )البيضاكم(: كتتكرر فيو اجزاؤه ب .ج 
 أك بيضاكية في كسط الحديقة كيمكف اف يككف ثنائيان أك مضاعفان.

التناظر الشعاعي: كفيو تتكرر اجزاء الحديقة بحيث تككف جميعيا خارجة مف مصدر  .د 
 .اشعاعات  96-1اعية عف دائرم كاحد أك بيضاكم كاحد كال تزيد ىذه االجزاء الشع
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يعتبػػر العامػؿ الزمنػػي ميػـ فػػي ىندسػة كتصػػميـ الفضػػاءات  : Time Factorي نالعللامل الزمللل .13
سػػػكاء كانػػػت بمسػػػاحات كبيػػػرة أك صػػػغيرة ،مػػػف المعػػػركؼ اف فػػػف تصػػػميـ الحػػػدائؽ لػػػو خصكصػػػية 

تػػػأثير عامػػػؿ  ان ام النمػػػك كالتطػػػكر كىنػػػا يظيػػػر جميػػػ يختمػػػؼ عػػػف غيػػػره مػػػف الفنػػػكف ىػػػك الديناميكيػػػة
ف كاألعمػاؿ يتـ بيف يـك كليمة كغيره مػف الفنػك  الكقت كبير فيك ال، أف الدكر الذم يمعبو فيو الكقت

فالحػدائؽ التػي تعتمػد فػي جمػاؿ شػكميا عمػى التصػميـ  . نجاحػوإل طكيالن  ان كأف أستغرؽ بعضيا كقت
 ،أك المتسمقات أك أم نباتات اخرل الكاضح كالتي تككف عناصره المتنكعة كاألشجار أك الشجيرات

ىػذه الدرجػة  ى يكتمؿ نمكىا كتأخذ الشكؿ المطمكب كمتى كصؿ النمػك الػىحت طكيالن  ان تستغرؽ كقت
النيائيػة لمتصػػميـ مػف قبػػؿ مصػمميا بعػػدىا يمكػف لمحديقػػة أف تبقػى مػػدة  ةيمكػف اف تتكضػح الصػػكر 

طكيمة قد تصؿ الى مئات السنيف دكف اف تتطمب المزيد مف العناية ) بػاألخص لمنباتػات الكبيػرة ( 
ى لػك تجػاكز نمكىػا الحػد المرسػـك ليػا مثػؿ مػا حػدث فػي حػدائؽ فرسػام كتظؿ محتفظة بشكميا حتػ
حتػػػى ت حافظػػػت عمػػػى ركحيػػػا، ك آف الحػػػدائؽ كىندسػػػة المبػػػاني كالمنشػػػفػػػأف قػػػكة التصػػػميـ لكػػػؿ مػػػ

 . لألنظار عما كاف شكميا في بدء نمكىا تان ممف جميالن  سراؼ في نمكىا أعطاىا شكالن اإل
ؿ فيػػػي ال حتػػى كصػػػمت تصػػػميماتيا الػػى درجػػػة الكمػػػا طػػػكيالن  ان سػػػتغرقت الحػػػدائؽ الشػػييرة كقتػػػإلقػػد 

حتى تحتفظ بشكميا كتحافظ عمى  ان اليا كصيانتيا كلكف الى فناف ايضكمتحتاج الى بستاني فقط إل
ركحيا كطابعيػا. كيػرل المصػممكف صػكرة مػا سػكؼ تكػكف عميػو ىػذه الحػدائؽ عنػد التصػميـ كبعػد 

لػؾ بفضػؿ خصػكبة خيػاليـ كذكقيػـ الرفيػع بفضػؿ التنفيذ بالرغـ مف عدـ بمكغيػا النضػج كقتػذاؾ كذ
ت كالمبػاني فػي التكػػكيف، آكالمػاء كالنباتػات ككػػذلؾ المنشػاء الػدكر الكبيػر الػذم يمعبػػو طػابع األرض

كما أف جماؿ التصميـ ذم النسب اليندسية المناسبة يظير لممشػاىد بمجػرد رؤيتػو حتػى لػك كانػت 
تات الطبيعػي كلػذلؾ فيػـ الحدائؽ عمى جماؿ النبا ال تزاؿ في دكر النمك كالتطكر. كيعتمد ميندسك

ىػػػا كركنقيػػػا. أف ءتػػػات حتػػػى يكتمػػػؿ كتظيػػػر لمحديقػػػة بيانتظػػػار طػػػكاؿ مػػػدة نمػػػك النبايضػػطركف لإل
...الػػػخ تظيػػػر قى اك حتػػػى كتابػػػة الشػػػعر يالمتنكعػػػة مثػػػؿ  فػػػف الرسػػػـ اك المكسػػػالفنػػػكف كاألعمػػػاؿ 
ي اك أم شئ أخر كتككف ىي الصػكرة النيائيػة نتياء مف ذلؾ العمؿ الفنإلافكر  جماليتيا ككظائفيا

لو ثابتو ال تتغير في معظـ األحياف بينما نالحظ اف في مجاؿ تصميـ الفضاءات  )الحدائؽ( فأف 
الصػػػكرة النيائيػػػة لػػػو قػػػد تسػػػتغرؽ عػػػدة أشػػػير اك عػػػدة عشػػػرات السػػػنيف حسػػػب متطمبػػػات التصػػػميـ 

حسب فصكؿ السنة اك حتػى خػالؿ اليػـك كالظركؼ المحيطة بو كفي أكثر األحياف تتنكع الجمالية 
 الكاحد .
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 التطور التاريخي لتصميم الحدائق
ً  اعدػميـ ما ػ  ا  اعثػمي  عػم مػف مخ نػؼ اع اػ ف  ،ريخيػ اف كؿ عصر مػف اعصصػ ر اع   سػ ا

  كػػ ف مػػراد صػػ مض   صكػػت مدػػمار  ػػا ؽ ا ػػؿ اعػػؾ اعصصػػر ع ػػا   .اع ػػت  ص ػػر عػػف رضيػػم  ث ػػ ر م
عصػراضييف ا  اعمصػػرييف إا ااػم عكػؿ عصػر  نمػػ ف ضيم ػم اع ايػ  اعفم عيػ  ممػ   ػػ  فميػؿ عػم  ا .اع اػ ف

اعدمامى يخ نػؼ عمػ   ػ  فميػؿ مػت عصػرا   اعػاي عػم فمػين  مػت عصػرا  كػ ف مػت عصػر اخػر ا  
 ضيم  فم عي  مخ ن  . 

عام  ا  ؿ م   ع  أريخ مف اعثمائؽ افم مت مث  ا  مم   اسع مف اع   عنت  اعاش ط ت 
شػكؿ اعػؾ مػف طم ث  ػم لشػ  ع  ي ،عنػى مػر ر اعػنمف   ص ضػج الفيػ ؿعناس ف اعم مع ماا اشأ م   

 اف ايصػػػ ؿ م  ػػػػ ـ  ػػػأريخ مػػػػف اعثػػػمائؽ ك اثػػػػمد مػػػف  ػػػػا   ،رغ   ػػػم اعك ماػػػ    ثديػػػػؽ اا ػػػم اعم معػػػػ 
اعاشػ ط ت الاسػػ اي  اات اعديمػػ   اعمػػمع ؿ اعػػاي   صػػؿ اعيػػم الاسػػ ف ع ػػر الؼ اعسػػايف  صػػم مص اػػ د 

صػين   عي طنػج    ػيي كي يػ  اشػً   ػاا     عنت مع اع يئ   كؿ مث  ي      ثد م م  ضمرا م  كػؿ    
 د مام .اع ف  مصرم  اعممينات  اعص  ت اعص م  عم  مم  امك اي  الس   م

  Ancient gardens دائق العصور القديمة قبل الميالدحأواًل : 

 وادي الرافدين )ما بين النهرين( حدائق .1

ؽ ام ػػم  أريخ ػػ  اعػػى  صػػم ث ػػ رد  امي اعرامػػميف مػػف ا عػػى اعث ػػ رات  اضػػمم   عنػػى الطػػن

عػػمد الؼ مػػف اعسػػايف  ؽ.ـ مدػػم كشػػ ت اع ادي ػػ ت مػػت  ػػنم اشػػ ر عػػف مخططػػ ت  مشػػ  م  صػػ ر 

 ادػػػ ا اات عنضػػػ   م  ػػػ ع  امسػػػ  اعثػػػمائؽ  اعمسػػػ ث ت اعخ ػػػراً  الثنمػػػ  اع اضيػػػ   مصػػػمات 

 مػت  ػنم اعري ح يمكػف منثظ  ػ      ص ػ  مػت كثيػر مػف ك ػج اع ػأريخ اعدػميـ عث ػ رد  امي اعرامػميف 

سػػ مر اعدميمػػ    ا عػػؾ ملئػػؿ  اصػػ ي كثيػػرد  شػػير اعػػى مػػم  اع اػػ ً سػػك ف  نػػؾ اعثد ػػ  مػػف اعػػنمف 

   عثمائؽ  م  ث  يم مف اث اض م ئي   ا    ت منر ع   طي ر. 

عدػػم ام ػػػ نت ماطدػػػ  مػػػ  يف اعا ػػريف  خصػػػ    ار ػػػ     مػػػرد مي   ػػ   م  مثنػػػم مفنػػػ   اع ػػػرات 

 اسػػ ا ما اعػػى  صػػض اعمػػنرخيف مأاػػم مػػت ابعػػؼ اعث عػػ  ض ػػؿ  ،عمثصػػ رد ر امػػم م   الا ػػر  اعداػػ ات ا

اعمػػينم ك اػػت  ا عػػؾ ثػػمائؽ عنػػى ف ااػػج مػػمرف ت اعنضػػ رات  يػػاكر  أاػػم  ا عػػؾ ضػػرج اثػػم اعدصػػ ر 

 اع  ك    اعخ را ات اصن   مف ف  ؿ اعكنمااييف. أصا ؼاعمنكي   شكؿ مر  ص ت منر ع عني   
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    ت  خم  صممت اعثمائؽ مف ث ع ػ   نياػت  ػا  الش رييف  ا  ضص ر ـ عنى  اى 

اعثمائؽ   عمدص رات اعماشأد عنى مر  ص ت  مف  ا  اعثمائؽ  مثصا  مف ث ع    ك ات اشف ر 

  صػػم  ،اعاخيػػؿ  اعصػػا  ر  اعسػػر   اعشمشػػ ر مػػف ا   ػػ ت اعنياػػ  اعما شػػرد عػػمي ـ مػػت اعثػػمائؽ الشػػ ري 

ك يػػرد صػػممت نمػػف اعمنػؾ سػػاث ريج مػػت اعدػػرف اعسػػ  ع اع ادي ػ ت مػػت  ػػنم اشػػ ر  فػػمت  د يػ  ثميدػػ  

ك ات مكس د   ع ر ػ   ضػم شػ  مت ثدػ ج مػت صػخ ر اعثميدػ   2ـ00111ؽ. ـ    ـ مس ث  ضمر   

 ك ف مف خنع   يفنج اعم ً   س ط  ضا ات اعى اعثميد . 

مػػت نمػػػف اعمنػػػؾ سػػاث ريج  اعمنػػػؾ اسػػػرثم ف كػػ ف اعسػػػدت الصػػػطا عت ما شػػرا   مػػػت اعدػػػرف 

ؽ.ـ   صػػميـ  200-222ف ؽ.ـ  ا عػػؾ اصػػ ي  ػػ كنـ عػػف  أسػػيت اعص صػػم  الشػػ ري  سػػا  اعثػػ م

 م ان   ثسج   صي ت سرف ف اعث ات فن ت عم ا    ت مف س ري . 

عدم صممت اعثمائؽ الش ري  عنى اعامط اعط يصت )مت اعغ عج(  مت ظػر ؼ ط يصيػ  عنػى 

  ػػ ت مػػف شػػ نت الشػػف ر اعغ  يػػ   ا  صػػ ا سػ  ح اعمر  صػػ ت  ف اػػج اعدصػػ ر اعمنكيػػ ، كمػػ  أاشػػئ ا اعغ

اظ ـ نراع  مصمات اعري ح عثم ي  اعممف  اعما طؽ مف اعري ح اعشميمد ا   دنيؿ اعغ  ر  ضم اسػ صمؿ 

ا   ػ ت مصن مػػ  نرعػت عنػػى مسػ م ت مثػػممد  م ػ  ط  عنػػى شػكؿ خطػػ ط مػف افػػؿ اافػ ح عمنيػػ  

 اعنراع . 

مدػم عػمت ااػااؾ اثػم  عف ئػج اعػماي  اعسػ ع ثيػ  ام  اعفا ئف اعمصند  اع ػت  ا  ػ  اع ػ  ني ف 

ً  عن ف ػػم اعميميػػ  اميػ ت ث يػػمد اعمنػػؾ اعميػػمي اسػػ ي ك   أمػر اعمنػػؾ ا  خػػا اصػػر اعثػ ات   ا ً ػػ  ار ػػ 

( ؽ.ـ ي كػ ف اع اػػ ً مػػف أر صػػ  مػػمرف ت ا  ط ا ػػؽ فاػػج اع ػػ ج اعرئيسػػت اعثػػ ات عنسػػ ر 016-202)

عدصػر اعمنكػت عممياػ     ػؿ ثسػ م  فػ ً مػت اع ادي ػ ت اعماخنت ف ار   ج ابع   عش  ر  عام م ضػع ا

ـ  اعث اي  61×62،  ك ات ا ص م اعمصط   ال عى 0161اعمصنف سا   J.Lacamمت  درير الث ري 

ـ  اعث عثػػػ   اعرا صػػػ  اضػػػؿ ثفمػػػ   مسػػػ ث  كنمػػػ  ار  صاػػػ  اعػػػى العنػػػى  كػػػ ف ار  ػػػ ع اعمصػػػط   01×61

ـ ما ػػػ  2ـ، 00أث اض اعمسػػػط   اعث ايػػػ  ار   ع ػػػ  ـ عنراعػػػ  اعا   ػػػ ت كػػػ2ـ مػػػف  ػػػما   8األ عػػػى 

ـ   ػػػت ك ميػػػ  عنراعػػػ  0مخصصػػػ  عنا   ػػػ ت اـ اعمصػػػط   اعث عثػػػ   اعرا صػػػ  مػػػ ف سػػػمك   لينيػػػم عػػػف 

ـ  ثيػػ  ي سػػ    22اعشػػفيرات اعدصػػيرد  اعا   ػػ ت اعمن ػػرد اعصشػػ ي  يصػػؿ ار  ػػ ع اعفاػػ ئف اعكنػػت اعػػى 

 اعثصيف عنمميا . اعفًن اعصن ي مف اعثمائؽ مع ار   ع اعفمار 
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أم  اعسدت مك ف ي ـ  صػ رد غيػر  ا ػث  عثػم الف كػ ف اعمػ ً يػأ ت مػف أعنػى مسػط   اعػى 

السػػ ؿ  سػػ اضت م طاػػ   دطػػع مػػف اع خػػ ر اعمرصػػ ؼ   صػػ رد ااسػػي  ي  ع فػػ م ااثػػمار  سػػيط يسػػمي 

يف  اعي سػميف عنم ً  اعؾ. اعا    ت اعمنر ع  ك ات  ت اعاخيؿ  اعد غ  اعصا  ر  اعرم ف  اعصاػج  اع ػ

 .  اعنينيـ   اع ي عج  اعر ن 

 الحدائق الفرعونية )وادي النيل(  .2

 
  Persian gardensالحدائق الفارسية  .3

د    اع اسػص  ث ػى سػد ط    صم الم راط ري  اع  رسي   اثمد مف الم راط ريػ ت اعد يػ   اعك ػً 
مػػػت اعدػػػرف اعسػػػ  ع  عػػػاا مػػػ ف اع اػػػ ئ ـ   عثػػػمائؽ كػػػ ف  ػػػمي ي    م ػػػ ثرا  اثي اػػػ   اعمسػػػنميفعنػػػى ايػػػمي 

  عما طؽ اعمث ايػ  عثػم م ـ اعغر يػ  مػع مػف مػ  يف اعا ػريف ا   ص ػ رد اخػر  ي  دػم ف اثي اػ  طػ  ص ـ 
  ا  Paradice gardensاعخػػػ ي   ػػػـ عنػػػى اعػػػرغـ مػػػف اف ثػػػمائد ـ   صػػػؼ  ثػػػمائؽ اع ػػػرم ت  

  عدػػم كػػ ف اع ػػمؼ مػػف ااشػػ ً اعثميدػػ  اع  رسػػي   ػػ  خنػػؽ ماػػ   ا  Eden gaerdenثػػمائؽ اعفاػػ   
 سػط م يػأ عنراثػ  اع  مػ  )مػ ً  صػ  ؼ أشػف ر  مم شػت  طرضػ ت( ع ػاا افػم  ػ ف اعثميدػ  اع  رسػي  
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 ؿ اعثميدػ   مث  ي   ػ  أ  ثت عنم ان يف  يئ  منئم   راث    م  لطنؽ عا ف   كير ـ  اع م ػع  فمػ
 نا امف عنفميع  لسيم  اعص ائؿ . ك ات  نؾ اعثمائؽ مصن ع   م م  عف اعمثيط اعخ رفت م ت م

  م  ينت :  مينت اعثمائؽ اع  رسي  

 

  Greece gardensحدائق االغريق )اليونان(  .4
ام ػػػ نت اعثػػػمائؽ اعي ا ايػػػػ    شػػػك ع   اع امسػػػػي  اعما ظمػػػ    م ثين ػػػػ  اعفمينػػػ   العمػػػػمد اات 

 رم اكر م اص      كاعؾ اعن ري ت  اع خ ري ت  يا  يع اعمي   اعم ممد  مػف  اعا  ي ت ا  اع يف ف اع ت
 يف اعصخ ر اعمرمر،  ك ات اعثميد  اعي ا اي  م ضػع عنثػمي   اعمط عصػ   ض ػ ً ا ضػ ت اع ػراغ  اماً 
اع ص عي ت اعري  ي    فمػع اع نميػا  ػاا مػف ا ثيػ   مػف ا ثيػ  اخػر  افػم  ػأف اعثميدػ  ك اػت ل ؿ 

ا  م ممػػ   ماسػػفم   مػػع اع خطػػيط اعصمرااػػت عنمػػمف اعي ا ايػػ  اا اف اعثميدػػ  اعي ا ايػػ  فػػًن مػػ مـ مػػرد فػػًن
عػػ صض اعصا صػػر اعمصم ريػػ  اع ػػت مخنػػت  ػػمف  صػػميـ اعثميدػػ  اعي ا ايػػ  صػػممت مػػت  ػػا  اعثػػمائؽ 

عػاا  اعممرات اعرئيسي  اعك يػرد  اع ػت  ػر ط ميمػ   يا ػ   ممػرات اضػؿ سػص  عفصن ػ  شػ ك  م ك منػ  عنثركػ 
يص دػػم  ػػ ف  نػػؾ اعثػػمائؽ ك اػػت ا عػػى اعم ان ػػ ت اعص مػػ  اع ػػت ظ ػػرت مػػت اعمػػمف اعي ا ايػػ  خص صػػ  
 اعصػػ عـ اعدػػميـ عم مػػػ   ك اػػت اعممػػرات  خػػػرق مػػف  سػػط اعثميدػػػ  مم ػػمد اثػػ  افنائ ػػػ   كػػؿ ااسػػػي  ي  
   ػػ ح مػػت مسػػطع اخ ػػر ما سػػط  ا ثػػؽ مػػف  صػػض مسػػ ث  م  صػػ رد ماسػػفم  اػػ م رات مػػف  ػػيف 

مرمر ضرج  ا  اعا م رات نرعت ا    ت مث   عنرط    مثؿ اعارفت  اع ي عج   ػيف ك  ػ ت صخ ر اع
اعن ػػ ر  الشػػػف ر  اعماػػػ ظر اعفمينػػػ  مػػت اعثميدػػػ    ػػػم  خنيػػػ  اعاثػػؿ اثي اػػػ    ػػػت مر  ػػػ   مصػػػ  م  
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 صػػ رد  امسػػي  ما ظمػػ   عنػػى اعػػرغـ مػػف كػػؿ  ػػاا مػػت اظػػر الغريػػؽ ك اػػت اعثميدػػ  اعي ا ايػػ  غيػػر 
 .   عمي ـاف عـ  ث ِ  عنى كرم  اعصاج اعم  نم ك من  

اف أ ـ م  ف ً عف  نؾ اعثد   مف اعنمف مم  عم عنض   م   ع  أريخ مف  صميـ اعثمائؽ 
نثميدػ  اعي ا ايػػ  اع ػػت عػمت أإام افػ   ع Platon ػ  مػ  يخػي ثميدػػ  اع ينسػ ؼ الغريدػت أمنطػ ف 

 .اعمصمم   امسي 

  Roman gardensالحدائق الرومانية  .5
الرض  اعمػ ً  ك اػت مػع  -اع ت اع مم    منس   ااش ً اعثميدػ  اعر م ايػ   ػت: األستاف 

 ديػػ  اعصا صػػر اعمر كػػن السػػ ت عكػػؿ اعثدػػ ؿ اعمصم ريػػ  اف رائػػم مكػػرد  ػػا  السػػت مػػت اع صػػميـ  ػػ  
  اعاي ك ف ث اض   مضيد  مت مام  عظيم  مت مف مصػم  سػمت اسػن  م Topiariusاع ا ف    ي ري ت  

السػػػن ج اع   يػػػ ري  اف فم عيػػػ   مضػػػ   صػػػ ميمم اعثمائديػػػ   ػػػت اع ػػػت اعط ػػػم اعشػػػ رد مػػػت اسػػػن ج  
 خطيطم اع امست اعماػ ظـ  مراضػم اعن ػ ر اع اسػص  اعفمينػ   اعمسػطث ت اعخ ػراً اع اسػص   اع م ثيػؿ 
اع ػػت  شػػير اعػػى الع ػػ   اعشخصػػي ت اعر م ايػػ  اعمث طػػ  ا  اعمػػنطرد   شػػفيرات مشػػكن   فػػمراف مػػف 
اعا   ػػ ت اعم سػػند  مػػع ثنػػ ؿ مصم ريػػ  م ا غمػػ ، فميػػع  ػػا  اعم اصػػ  ت اعطػػت مػػت اعا يفػػ  اسػػن ج 
فميم  صيغ فميمد مت  امس  اعثمائؽ  ديػت اث ر ػ  راسػخ  ميمػ   صػم، عدػم اع اػ ا  دػي اعثيػؿ  ضػي 
  شكيؿ الشف ر  اعشػفيرات  ثػ  ع ا   ػاا عمػؿ امػ اق  شػكيني  لشػخ ي  ثي ااػ ت  ث ػى مشػ  م 

عمنيػػ ت اعصػػيم  مػػ  شػػ كؿ اعػػؾ،  مػػت نمػػف ك رميػػ ف اعث عػػ  صػػممت ثميدػػ  ع مػػ  عنػػى شػػكؿ مػػف 
ـ نرعػت مي ػػ  اعػمام مػػف ا ػ ت اعغػػ ر  اعيػ ت   ػػت مث طػ    لعمػػمد 220×060مسػ طيؿ مسػػ ث    

اعر م ايػػ   اع م ثيػػؿ  ك اػػت عنػػى فػػ ا ت  ػػا  اعثميدػػ  العمػػمد اعم صػػن  ميمػػ   يا ػػ   ػػ ض ات  ك اػػت 
م  كثيػرد ي م ػع   ػ  اعفم ػ ر  يد ػت مي ػ  ا ضػ ت مريثػ  مػت اع ادػؿ  ػيف مسػ ث      ا عؾ ثمائؽ ع 

  مف امثن   ا  اعثمائؽ )ثميد  سي ير( ) ثميد  م ماسم( ) ثميد  ع ك ع (. 
اعمرثنػػ  الخػػر  مػػف مراثػػؿ  طػػ ر اعثػػمائؽ عػػم  اعر مػػ ف ك اػػت نمػػف اع ينسػػ ؼ  ع سػػي ت 

د اع ص يػػر مػػت اعػػامط اع امسػػت اعكنسػػيكت ااػػااؾ   اعػػاي كػػ ف صػػ ثج مكػػر Lucis Eneusأايػػ ت   
مطرح مكرد اع صميـ اعط يصت  مؿ اع امست  ث مظ عنى شكؿ اعط يص   عنى عا صر   لف الاسػ ف 

 راث م اعا سي  مت اث  ف اعط يص . يفم
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  Chinas Gardensالحدائق الصينية.  .6
 ؿ  اع   ج  اعشمت ك ات اعط يص  مدمس  عم  اعصيايف م  ن  عنى ضمسي  األرض  اعف 

  اعافـ   الا  ر  اعفنر  اعك اكج ك ات  دمت األشف ر  شكؿ خ ي. 
اف اع نس   مت اعمص دػمات اعصػياي   ػت اسػ ت ع  ػـ  امراؾ مصاػى اعثميدػ  لف اعصػيات مػت 
 نؾ اعمرثن  ك ف م يأ  مف اعا ثي  اعا سي  ع د ؿ كؿ م يثم  مف ظ ا ر  اسرار مػت اعط يصػ   يميػؿ 

 مً   اعراث  اع ت يص   اعي   عف طريؽ مكرد اع م ع  فم ع  . اث  اع 
اف فميع اعمظ  ر اعر ثي  ك ات عنى صن    عط يص  لا   ما    اعي    كاعؾ اعثميدػ   ػت 

 ا ا  اعط يص   اثم  مظ  ر  . 
اعى ف اػج اعػؾ افػم اف منسػ   اعط يصػ  ركػن ا عنػى كػ ف اعصا صػر ا  اعرمػ ن مػت اع كػ يف 

   مص ات م صممد ممثن اعم ً عم عمد اشك ؿ مرئي   غيػر مرئيػ   ااػم يكػ ف شػ ك  اعشػراييف اعثمائدت ع
اعمصدػػمد مػػت الرض،  اعف ػػ ؿ  ي كن ػػ  اعم ي ػػ  فميص ػػ  ع ػػ  اشػػك ؿ  مظػػ  ر مخ ن ػػ   م صػػممد م كػػرد 
ف اع صممي  مت اعمص ات  اظرد اعصػيايف عنط يصػ   ف  ع ػ   صػخ ر    م ئ ػ  اشػ ت اع كػرد الس سػي  مػ

اس صم ؿ اعثفر مت اعثميد  اعصياي  اعمصمم  اس سػ  مػف اعثفػر   شػك ؿ م ا عػ   ا  ػ ع م صػممد 
كأف  ك ف اثي ا  مت ث ع    م  مػف السػ درار   ػت مندػ د عنػى اع ر ػ  ا  مػت   ػع مغػ ير ا  يكػ ف 

ات ا  اعػػ اف ي   عدػػم اثػػرت اعثميدػػ  اعصػػيا . اعػػخ…م صػػممد شػػكن    منمسػػ   اػػ عـ ا  خشػػف ا  ا ا ػػً 
 .  أثيرا  ك يرا  مت اعثميد  اعي   اي  مظ رت اعثميد  اعي   اي   عيمد س  د     ثن   طران فميم

 حدائق بعد الميالدثانيًا : 

 Japanese gardensالحدائق اليابانية  .1

اعثػػمائؽ اعي   ايػػ  اسػػ ت  ك يا ػػ  اعمػػ ً  اعصػػخ ر  اعصنضػػ  ميمػػ   ػػيف اعصاصػػريف ممػػ  يصطػػت 

ميا ميكي  اثي ا   اعى اع مً   اعسكيا  اثي ا  اخر ، عدم اث رت  ا  اعمش  م عػم  مش ما  ي ثت اعى اع

اعكثير مف اعشصراً اعي   اي ف اعمدمرد عنى اعط ً  صػؼ فميػؿ عنثػمائؽ اعي   ايػ  اعمسػ  ث د امك ر ػ  

  صػػػ ميم   اس سػػػ  مػػػف اعثػػػمائؽ اعصػػػياي  مػػػع  غييػػػر ا   ثػػػ ير ا   طػػػ ير  ػػػ عمث     ضػػػم  ػػػمأ  ػػػاا 

يير مت اعدرف اعث ع  نمف اعمنك    اي َك َك ـ    مػر ر اعػنمف اخػا اعي  ػ اي ف عنػى عػ  د ـ  طػ ير اع غ

ثػػػمائد ـ ا   غييػػػر اسػػػن   ـ مػػػت اع ص مػػػؿ  السػػػ   مد مػػػف  ػػػا  اع ك ياػػػ ت اعخ ػػػراً ثسػػػج م طن ػػػ ت 
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ي ف   ر يػ  اعثي د عمي ـ  ظر ؼ ثي   ـ اعفميمد  اع ط ر اع  ئؿ اعاي طرا عنى مما ـ  اع اى اعي  ػ ا

الشػف ر  اعشػفيرات  ر يػ  ضنميػ  مػت ا ااػت  عصشػػرات اعسػايف   نػغ  صػض اعمػ ر  ػا  اعا   ػ ت   ػػت 

 .ف  ع   مص ات رمني  عمي ـمت اعصا ميؽ ا  ال اات اعمصمد عاعؾ ر ع ا  اصؼ ضر 
   دسـ اعثمائؽ اعي   اي  اعى ثنث  اشك ؿ :

مػت اعمسػ ث ت اعصػغيرد عنماػ نؿ أ      مائمػ سػ صمؿ :  Flat Gardensالحدائق المنبسطة  .أ 
مت اعطرض ت ثي  ي  ع اعرمؿ عنى األرض ،   ر ج عنيم مف ميع مػف اعثفػ رد ضػم  كػ ف 

 ض ئم  ا   أخا أشك ؿ أخر     نع  صض اعا    ت .
عاصػػر   اعغ عػػج  ػػ  اعػػ نؿ ثيػػ     ػػع اعثفػػ رد :  Dry Gardensالحدددائق الفافددة  .ب 

    رصؼ  مل  مف اعم ً مي   .
  ػػت ثػػمائؽ ك منػػ  : Rocks & Water Gardens حدددائق الصددخرية المائيددة ال .ج 

ر األم ميػ  مػف اع ثيػرات عمف ميع مف اع نؿ  مف ري عميمد عنميػ     اسػيؽ اعماػ ظ اع صميـ
 ،    سط   فنر   ص ميـ مخ ن    ث كت اعط يص . اعثف رد

 اعصػػغيرد اعامػػ  ا  اعم  رشػػ    شػػ  ر اعثػػمائؽ اعي   ايػػ   أسػػ خمام   اعا   ػػ ت اعمدنمػػ   اعدصػػيرد
ثيػػػ   ص  ػػػر اعصاصػػػر األس سػػػت مػػػت اع اسػػػيؽ مػػػع اعثفػػػ رد كمػػػ  مػػػت ا ػػػ ت األناعيػػػ  اعي   ايػػػ   مصظػػػـ 

 الشف ر اعصري   اعدمـ مثؿ اعصا  ر اعثمري ا  اعصا  ر اعم دـن اعم  را  غير   .
   ا ؾ أر ص  اا اع عنثمائؽ اس ا فت مف األشك ؿ اعثنث  اعس  د :

 مثػػػػؿ اعماظػػػػر اعفػػػػ ؼ  األاثاػػػػ ًات  -: سددددوي ( –سددددان  –ئق الصددددخرية )  ددددارا الحدددددا .1
اعصا عي  عنا يرات  اع ثيرات اعصا عي   م ف م ً  يدنم ف اعم ً   عثصى  اعرمؿ  أ ـ  ا  
اعثػػمائؽ ثميدػػ  اعمص ػػم ) ري اػػ غت (  ميػػم افػػم اف  ك يا ػػ  مكػػ ف مػػف خمسػػ  عشػػر ثفػػرد 

 سطث  مغط د   عرمؿ . أثف ـ مخ ن    م   ع  عنى مس ث  م
 –أ ري  – ػػيف  – اع ػػت مي ػػ  اعصاصػػر اعرئيسػػت اعميػػ    سػػمى ) سػػيف  -: الحدددائق المائيددة .2

سػػيف (  يمكػػف اف   شػػكؿ اشػػك ب   اثف مػػت مخ ن ػػ    كمػػؿ   ألشػػف ر  اعصػػخ ر  أفمن ػػ  ) 
 ش ي  ( ثي  ي فم مي    ثيرد مر  ط    ع ثر . 

مك اػػ    دنيػػم م سػػط ع ث ػػير اعشػػ ي  أر   ط ػػ  ا كػػ ري (  –) يػػ افيف  -: حدددائق الثقافددة .3
   عثد م   اع ف .
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شكنت  م فج م طن  ت اع رق ) نف (  ك ات مر  طػ  مػع  -: حدائق الشاي ) او شانيفا ( .4
اع يػػت اعػػاي يشػػرج ميػػم اعشػػ ي اعمسػػمى ) شػػ نكت (   ػػت اات ا صػػ م مثػػممد  منياػػ   سػػدؼ 

 مار )  اع  ا ت اعثفري خ ي اات مينيف ) اعفم ع ف ( ا  كشؾ   ئر   ث ض  خري 
  عثميد  اعي   ايػ  ( ك كػ يف ع  فػ ات مػع اث  ػ ؿ اعشػ ي  كػ ف ميكػ ر اعثميدػ  يػمع  عن أمػؿ 
 ثي  يفج اف  ث ن عنى اع س ط   اع ػمً   اعث ػ ظ عنػى ابا صػ بت  مي ػ  يثػت اعي  ػ ات 

 ؿ مػػػػت  ػػػػا   أاػػػػم مادطػػػػع عػػػػف اعصػػػػ عـ .   مثػػػػؿ األشػػػػف ر اات األ راؽ األ ريػػػػ  اعمكػػػػ ف األ
 دػػؿ مػػف األاط ػػ ع اعػػاي يثصػػؿ عنيػػم  اعثػػمائؽ األن ػػ ر مثػػممد اعكميػػ   ثيػػ  يفػػج اف ل

اعي  ػػػ ات مػػػت  يػػػت اعشػػػ ي أمػػػ ـ اعمن ريػػػ  اات األن ػػػ ر اعماسػػػد  . مػػػف اعصػػػصج مصرمػػػ  رمػػػن 
اعثميد  اعي   اي   عكف اع  صيؿ اعرائع اعاي ينثر م ضع  اعفس ر اع اي    اعصخ ر   األا رد 

 اعكشؾ   ا  اعصا صر عيست م   ع   شكؿ ع  ي مكؿ ما   ع   اعرمني  عنمصمـ    اع ئر
 اعي   ات.

  The Islamic gardens (Arabic gardens)الحدائق االسالمية العربية االندلسية  .2

 صم ظ  ر اعػميف السػنمت مػت  مايػ  اعدػرف اعسػ  ع اعمػينمي  ا سػ ع رضص ػم ما صػؼ اعدػرف 
ـ  ػػنم اعشػػرؽ  اعصػػراؽ  مصػػر  ا سػػصت عمػػـ  اعم عػػ  السػػنمي  ع صػػؿ سػػيطر اعمسػػنم ف عنػػى مصظػػ

اعػػى ف ػػ ؿ اع منيػػ  شػػرض   اسػػ  اي  غر ػػ    اػػت اعم عػػ  السػػنمي  عنضػػ ت مػػع فميػػع م ؿ  ث ػػ رات 
اعص عـ اعدميـ  أاشأ اعمسنم ف افمؿ اعثمائؽ عاا  دت مث مظػ  عنػى ع ما ػم   د عيػم  مػت اعثيػ د اعص مػ  

ثػػػػمائؽ السػػػػنمي   اام ط ػػػػ  اات عنضػػػػ   ثيدػػػػ  مػػػػع اع ػػػػف اعمصمػػػػ ري السػػػػنمت  اعخ صػػػ    ديػػػػت اع
اعمػػ ر   اعػػاي يثمػػؿ  يفسػػم    صػػيؿ كثيػػرد  مضيدػػ   ػػيف طي  ػػم  مػػف اعمصػػر ؼ اف اعػػميف السػػنمت 
ثـر اض م  اع م ثيؿ ا  اعرس م ت مم  ام  اعى ا  ك ر أس عيج  طرائؽ اخر  مت  اا اعمف ؿ لش  ع 

اعم اػػمت اعصر ػػت مػػت اع ص يػػر عػػف شخصػػي م مأ ػػمع مػػت مفػػ ؿ اعريػػ ند  اعنخرمػػ   رغ ػػ ت اعمصػػمـ ا 
 اعخػػػط  اعاثػػػت عنػػػى اعصػػػخ ر مػػػف صػػػ ر  اشػػػك ؿ ثي اايػػػ  ا  ا   يػػػ  نيػػػف   ػػػ  اعثػػػمائؽ  اعدصػػػ ر 
 اعد ع ت مظ ػرت  ثنػ  مريػمد مػف ا ع ػ   ا ػماع ت عػـ يسػ د   اثػم،  مػف  ػا  اعرنيػ  اشػأت اعثميدػ  

اعم اصػػ  ت مػػف السػػنؼ  ا  ػػاد الخػػر  م عثميدػػ  مػػت اعصػػ عـ السػػنمت السػػنمي  مد  سػػ   صػػض 
 شكؿ ركا   أس سي   ع طنص ت  راث  اعص ئن  اعمسنم  م ت ا  ص  مف ر ح  ع مات   د عيم السػنـ  عدػم 
 رم مت اعدراف اعكريـ مت كثير مف ابي ت اكر فا ت عمف   اع رم ت.   م  ي صنؽ   صميـ اعثميد  

اعمشػػاج  ضاػػ ات اعمػػ ً  نيا ػػ   اع ػػت نرعػػتمدػػم ك اػػت  امسػػي  اعطػػران مسػػ ديم  ال ػػنع السػػنمي  
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الشػػف ر  الن ػػ ر   ثػػيط  ػػ عمفمع ع شػػكؿ ماػػم شػػ م فنيػػرد مث طػػ   مرضػػميف مػػف الن ػػ ر  ثػػ ض 
رد غ اعاػ م رات  عنػى اعفػ ا يف اػ م رات مصػ اعياػ  يعاعم ً مت اع سط ا  اعشػكؿ اع امسػت   ػممؽ ماػم 

   اعرضراض  مت الثػ اض اعمرميػ   ااا مػ   فػمت عنػى مسػ ث  م م فػ  غيػر مسػ  ي  مكػ ف  اثر مي  
يػ ـ اع غنػج عني ػػ   ر ط ػ   سػػنعـ   صػؿ  ػػيف اعشػرم ت اعمر  صػػ   اعماخ  ػ    ميػػن  صػميـ اعثميدػػ  
السنمي    ع  انف مف خنؿ اس صم عم اعشفيرات اع ت   ثمؿ اعدي  اع شكيؿ مثؿ اعي ت  اعشمش ر 

ؾ عمػػن  صػػػض اع راغػػ ت اثي اػػػ  ا   دنيػػؿ ا   ك يػػػر ثفػػـ  ػػػا  اعا   ػػ ت ثسػػػج م   طنػػج عمنيػػػ   اعػػ
 ػػػيف افػػػناً اعثميدػػػ  اعمخ ن ػػػ   السػػػ   مد مػػػف اعسػػػا ميف اعك يػػػرد عنراعػػػ  اعا   ػػػ ت  Balanceاعم اناػػػ  

اعصم ميػػ  مي ػػ  عغػػرض اعثصػػ ؿ عنػػى الشػػك ؿ اع ػػت  كػػ ف عا صػػر م يػػمد مػػت اعسػػيطرد عنػػى  صػػض 
مصم ري  كػ ع غيير مػت شػكؿ اعماظػ ر الفمػ عت عمفم عػ  ا   ػ ت مػع م يثيط ػ  مػف عا صػر  اعثن ؿ

ماي  اعى غير اعؾ  ك ات  ا  ال اات  اعسا ميف اعك يرد ماسد   م   ع عنى ف ااػج اعمػمرف ت ا  
يػ  عنى ث م  الثػ اض اعم ئيػ  ا   ف اػج اعاػ م رات كمػ   ػـ ال  مػ ـ  ػ لع اف  اعػر ائي اعصطريػ  اعد  

اع ػت  م نػؾ  ػا  اعصػػ    اخ يػ ر ـ  ػ عط ع سػيك ف عنن ػ ر  اعا   ػ ت  ،اعمث  ػ  عػم  فميػع اعمسػنميف
كمػ  اسػ خممت  صػض اعا   ػ ت  Rosmarinus offciainialis(، ي سػميف، ر ن مػ ري، مثؿ )اع رم

اعشػ ئص  كصا صػر عم ميػ   صطػت عنمػؽ ا  اعمثػيط اع ػيؽ خطػ ط عم ميػ  ا  شػ ض عي  ملعػ  عنػػى 
عث ػػػ ت  السػػػ درار مثػػػؿ اعسػػػر   اعدػػػ غ اعصمػػػ مي كمػػػ  ر عػػػت الاسػػػف ـ اع ػػػ ـ  ػػػيف اعصا صػػػر اعا   يػػػ  ا

  الاش ئي   ص    مع  صض  مع اعمثيط اعدريج ما  .  
كػػ ف اعمػػ ً مػػف ا ػػـ اعصا صػػر مػػت اعثميدػػ  السػػنمي  مدػػم كػػ ف اسػػ صم عم  كػػؿ مػػ  امكػػف مػػف 

 ث ت اعيا  يع ميظ ر رضراض   ص مي  إاا م   سنؿ  ػيف ص ر  اشك ؿ م   ياس ج سيث   مف اا  يج ا  م
اعفػػي  اعصػػخ ر ا  ياشػػؽ مػػف م  ػػ ت اا  يػػج عنػػى شػػكؿ اػػ م رات   مئػػ  ا  يػػنمام ااػػمم ع   سػػرع  
ميظ ر عنى شكؿ ا م رات ض ي  ك يرد ا  يظ ر مس رسن عنى خ م ت اعصخ ر ان ل مف اعنى اعػى 

ي فمع مت س اضت ا   ػرؾ ا   ثيػرات ا  اثػ اض   ػا  الس ؿ  شكؿ م يش م اع مارات ا  اعشنلت 
الشػػك ؿ الخيػػرد  ػػت مظ ػػر مػػف مظػػ  ر اع م ػػع   عمػػ ً  افػػم   ػػ رد اخػػر  يا ػػع مػػف صػػا  ير ماخػػؿ 
اثػػ اض صػػغيرد عيشػػكؿ م يسػػمى   ع سػػدي ت  عػػ مد مػػ  ك ف  ػػا  اع سػػدي ت ماخػػؿ   ثػػ  اعػػمار  فميػػع 

   م ضصت فيم. اشك ؿ اعم ً مت اعثميد  مع اعا    ت عيشكؿ ما 
مػػػت ا اخػػػر اعدػػػرف اعسػػػ  ع اعمػػػينمي  ػػػمات ا  ػػػ  مكريػػػ  شػػػ من  مػػػت اسػػػ  اي  عنػػػى مخ نػػػؼ 
الصػػػصمد  اعميػػػ ميف مامػػػت طينػػػ  اعثكػػػـ اعصر ػػػت السػػػنمت مػػػت  ػػػاا اعفػػػًن مػػػف ا ر  ػػػ   مػػػف  ػػػمف 
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م شػػػمنت  ػػػا  اعا  ػػػ   امسػػػ    صػػػميـ اعثػػػمائؽ اع ػػػت ا خػػػات اسػػػن    خ صػػػ  كػػػ ف اعطػػػ  ع اعمميػػػن 
اعصر يػػ  السػػنمي  اع ػػت ثكمػػت  نػػؾ اع دػػ ع مظ ػػرت اعثػػمائؽ اعمث طػػ    سػػيف  ا   يػػ  ا   عنشخصػػي 

فماريػػ   مدسػػم   مصػػمم   صػػميم   امسػػي    رعػػ  ك اػػت ا يفػػ  ع كػػر م  ػػ عت منسػػ ت يص ػػر عػػف 
 اعشخصي  اعفميمد اع  اض  اعى اع دمـ مع اعمث مظ  عنى اعفا ر الصين  عم  ي   اعمفيم. 

( اع ػػت ادنػػت عػػف اعر مػػ ف Patioام ػػ نت اعثػػمائؽ السػػنمي    مخػػ ؿ مكػػرد )  ثػػ  اعثميدػػ  
 ااشئت اعثميد  اعمغند  اعم صن    عمانؿ  اعؾ   س صم ؿ اعا    ت اعمخ ن   مف الشف ر  اعشػفيرات 
  اع ت   ثمؿ اعدي  اع شكيؿ اس صم ل مصم ري  عثفج اعاظر  اخات  ا  اع  ث ت   ـ  ػيف ارك ا ػ

ا م ممػػ   اعاػػ م رات  اعن ػػ ر  اشػػف ر اعسػػر   ل ؿ مػػرد اسػػ غنت شػػرم ت اعماػػ نؿ  ثيػػ  اصػػ ثت فػػًن
عنثميد  اعمانعي . عدم كثر اس صم ؿ اعثمائؽ  اعمس ث ت اعخ راً الخر  مػت نمػف اعثكػـ السػنمت 

عؾ مت الامعت لس  ج ظ  رد منم س  مت ا  ت اعسك ف اعفمم   صطش ـ عن ف الخ ر اعفميؿ  ا
عكػػػ ف  طػػػا ـ الصػػػنت ي  دػػػر ع فػػػ م اعا   ػػػ ت  شػػػكؿ ا  ػػػي مػػػف المثنػػػ  عرمػػػ ن اعثػػػمائؽ اعصر يػػػ  
السنمي  الس  اي  م    م ف م مت ضرط    غرا ط  كثمائؽ اعثمػراً مػت غرا طػ   مثػؿ     صػين   

ف منايػػ  اعمضيدػػ  صػػ رد م ك منػػ  عػػف اعثميدػػ  اع ػػت خند  ػػ  اع  ػػرد اعصر يػػ  السػػنمي   مػػ  ا صػػ ت  ػػم مػػ
اع ػرؼ  اعرخػ ً  اع دػمـ  اع يماػ  مظ ػرت ثػمائؽ رميصػػ  اعمسػ    مضيدػ  اع صػميـ فمينػ  اعماظػر عنػػى 
ايػػػػػمي م امسػػػػػت ثػػػػػمائؽ  مصمػػػػػ رييف امػػػػػ ييف ااػػػػػااؾ  عدػػػػػم  رم ل ؿ مػػػػػرد اكػػػػػر السػػػػػيف  الط ريػػػػػ  

 Boxing Hedgesع ت لناعػت   كاعؾ  صم فا  اعصريؼ إام اف   رائص   عنثميد  الم ي  مت اس  اي  ا
 . سفم  ميم   يا  مص عم   ض ئم  عثم الف م ت  ثمد م ك من  مع  ص    مر  ط   ما

  The Mongolian Gardensحدائق المغول.  .3

ـ امخنػػ ا اعطػػران اع  رسػػت مػػت صػػ رد ثميثػػ  كمػػ  0220 نم اع اػػم عػػ ـ اعػػاعمغػػ ؿ    صػػم غػػن 
 م اعى ثم ك ير ثػمائؽ اعمغػ ؿ مػت اع اػم مصؿ اعصرج  م م   مت الامعت مثمائؽ غرا ط    س  اي   ش

 ثمائؽ كشمير   مين اعطران اعمغ عت  ك ام مف الاظم  اع امسي  اعم ا ظرد مس ث     اسص  مد را  
  عثميد  اع  رسي   اعثمائؽ ااشئت ث ؿ اعدص ر  عيت مت  سط   كم  مت اعطران الامعست  كػاعؾ 

.  ا خػات  مكرم  اعم راف  عن ف م اعم  م د 0220 ث ؿ اعمد  ر كم  مت   ق مثؿ اع ت ااشئت سا 
اعميػػ    اعظػػنؿ عاصػػريف اس سػػيف مػػت اع اسػػيؽ  اعػػؾ عشػػمد ار  ػػ ع اعثػػرارد   ع اػػم  اثيطػػت اعثػػمائؽ 
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  شػػف ر اعسػػر  مػػت صػػ  ؼ ما ظمػػ   عنػػى مسػػ م ت م سػػ  ي   اسػػ صمنت اعا   ػػ ت اعصطريػػ   اشػػف ر 
 س صمؿ مت اعطران الامعست .اع  ك     مينت  دن  اعماشأت اعصا عي  كم  ا

 ثالثًا : حدائق عصر النهضة في اوروبا
مػػت  مايػػػ  اعدػػرف اعخػػػ مت عشػػػر ثػػمثت ثػػػ رد   طػػػ ر   ئػػؿ مػػػت فميػػػع مفػػ لت اعثيػػػ د  عػػػـ 
يد صػػػر عنػػػى اعصػػػا ع  ا  الض صػػػ م ا  اعنراعػػػ  ا  اعصنػػػـ  الخػػػر   ػػػؿ شػػػمؿ اعػػػؾ مفػػػ ؿ  امسػػػ  

اا اع  سػػػع اعث فػػػ  عثػػػم    غيػػػر مػػػت امػػػط ااشػػػ ً اعثػػػمائؽ عدػػػم   سػػػصت اعمػػػمف عمراايػػػ   ي  ػػػمف  ػػػ
اعثػػمائؽ عػػف اعمسػػ    اعاظػػري )اع نسػػ ت( اعػػى اعصمػػؿ اع ط يدػػت خص صػػ  مػػت اعمسػػ ث ت اعخ ػػراً 
خػػ رق اعمػػمف عػػاا افػػم اف  ا عػػػؾ انعػػ ت فميػػمد أثػػرت مػػت اسػػػن ج اعصمػػؿ اعكنسػػيكت اعمػػ ر   مػػػت 

 ا ػث    دػمر  ػاا ال  صػ م كػ ف  ا عػؾ   صميـ  ااش ً اعثمائؽ  ثي  افم ال  ص م عف اعط يص   ػما
اض راج اكثر مف اي ض ؿ اث  اع ف اعمصم ري شكن  م م ا  خ رق اعممف عدػم ا سػصت رضصػ  اعثميدػ  

اعا صيػػ     ػ ع ت عنػػى شػػكؿ  امسػت م اػػ ظر مضيػػؽ رامػػؽ اعػؾ شػػص ر   ل  صػػ م عػف اعاظػػرد اعم ميػػ  
 لس صم ؿ اعثميد  .

  The Italian Gardens يةالحدائق اإليطال .1
ع رت ثمائؽ عصر اعا    اليط عي   ص رد  ا ث  عف اع ر رد اعمنث   عنس   مد مػف 
فميػػػػع المك ايػػػػ ت اعم  ثػػػػ  لظ ػػػػ ر اعصػػػػ رد اعفم عيػػػػ   خممػػػػ  ا اسػػػػ ف   طنص  ػػػػم مػػػػت  نػػػػؾ اعدػػػػ د 
ي     عمد را  مع الام ط اعس  د  عم  ض ؿ عصر اعا    مإف عا صر  كػ يف اعثميدػ  ا   يػ  اـ ااشػ ئ

ك ات مصمد عنى الغنج عكت  ثمؿ  يف طي      مص اي   إظ ػ را  اكثػر   ػ ث     ػاا مػ  ينثػظ مػت 
خػ رق اعممياػ  عنػى اعمر  صػ ت  اع  ػ ج مػت م اضػع غيػر مسػ  ي   اعدصػ راعثمائؽ اع ت أاشػأت مػت 

ع م م ف  ا  ماثمرد ك ات   طنج م  رد ع عي  ع صميم   عنى شكؿ  امسػت  ر ػط فميػع أفنائ ػ  مػ
 اعثػػمائؽ  اعدصػ ر ص ػ    أسػن ج ا  ك ػ ًد ع عيػ  عفصن ػ   ثػػمد  اثػمد يصمػؿ اع راسػ ت  اعمػمرف ت 

اع ػت ا دػػف عمن ػػ  ااػػااؾ  لناعػت  د ي  ػػ  عثػػم الف  مػػف ا ػػـ اعمػمف اليط عيػػ  م عاسػػي    ػػ م ؼ  ر مػػ  
 مػػف  0626ا   اعمػػمف اعرائػػمد مػػت  نػػؾ اعثركػػ  اع ايػػ  اعثمائديػػ   مػػت   م مػػ  أسسػػت ثميدػػ  ا   يػػ  سػػ

اعم فػػػ مد مػػػت ايط عيػػػ  ا ػػػ م  عمػػػ   رم مسػػػ د   اع ػػػت أاشػػػأت مػػػت عصػػػر اعا  ػػػ    اعدصػػػ راعثػػػمائؽ 
 0261مينمميسػت  - Vignolaمصمم   اعم اػمت  0200 مينلات - 0221س   مينمي -ت:  
 . 0016مين  ركينا   -
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 : يمكف  ثميم ثن  مراثؿ ع ط ر اعثمائؽ اليط عي  مت عصر اعا    إعى
 ػػػػمأ  أعمػػػػ ؿ اعم اػػػػمت أع ر ػػػػت   ا  ػػػػت  (ـ0210-0621  م ػػػػم مػػػػف )ة األولدددد  المرحلدددد  

   ع ص ميـ اع ت   ص    رم ا ت عثمائؽ  ن ميرد مت اع   يك ف .
 ػػت م ػػرد ضصػػيرد   ػػمأ   ا يػػا ثػػمائؽ  ن ػػميرد   ا  ػػت   مػػ د اعم اػػمت مياػػ ل   المرحلددة الثانيددة  

 اعاي   ع  ص ميـ ثميد  مرايند .
 مي    ك مؿ مف اعثمائؽ .      (ـ0222-0220  م م مف ع ـ )   ة الثالثةالمرحل  

 وقد تميزت الحدائق اإليطالية بما يلي :

       

 
 -مف أش ر ثمائؽ عصر اعا    مت ايط عي   :

ـ  اػ ًا عنػى 0200 ضػم صػمم   اعم اػمت مياػ ل  تقع في بانييدا Villa Lante فيال النت .1
اػت مػت   اييػ  ـ   دػع عنػى سػ ي فيم 0280طنج مف ك رميا ؿ ك م  را   اا  ى اعصمػؿ عػ ـ 

 ضػػػم أ خػػػا اعك رمياػػػ ؿ كمكػػػ ف عناصػػػناؿ  مراسػػػ  شػػػن ف اعكايسػػػ   عػػػيت لسػػػ د  ؿ اع ػػػي ؼ 
األ عى   ت أك ر ػ    ك  ر  امسي  اات مث ر رئيست يدسم   إعى أر ع ثمائؽ، 0.مس ث   

خططػػت  شػػكؿ مر صػػ ت    سػػط   اػػ م رد ك يػػرد اات شػػكؿ مائػػري .  ضػػم اسػػ صمنت مػػت  ػػا  
   ػػػػ ت اع ثميػػػػم  األسػػػػيف  اعمدص صػػػػ   اعا   ػػػػ ت اعمشػػػػكن      ػػػػ م  إعػػػػى اعثميدػػػػ   كثػػػػرد ا
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اع م ثيػؿ ، إمػػ  اعثميدػػ  اعث ايػ  م  ميػػن   فػػ م اػػ م رد مػت فػػمار سػػ ام   ػت أعنػػى مػػف مسػػ    
األ عى  يس مر اعمس      لر   ع ث ى اعثميد  اعث عث   اع ت  ش م اعشرم  ، ثي  ي فم مػت 

اعمر ص  مي فم مي   شنؿ   ت أعنى اعثمائؽ  مف اعمص عـ اعمميند ا  ي    ا م رد إم  اعثميد  
ع ػا  اعثػمائؽ  فػ م مغػػ ر يف مػت اعمسػ  ي ت اعص عيػػ  مي ػ ، انثػظ مػػت  صػميـ  ػا  اعثػػمائؽ 
سػػص  اعشػػرم ت  أسػػ خمـ اعمسػػطث ت اعخ ػػراً  اعم ئيػػ  كصا صػػر رئيسػػي   مكمنػػ  عنصا صػػر 

 اعمصم ري  .
كـ مف ر م   02   صم  تيفولي Tivoli وتقع في مدينة Villa Deste اسددتيدفيالحدائق  .2

 يػر  عيك ريػ  كامػ اق  Pirro Ligorio   ص  ػر مػف أ ػرن اعثػمائؽ األيط عيػم  ضػم صػمم   
رائػع عسػػ ي ف ػػؿ يثػػ ؿ اعػى شػػرم ت  ثػػمائؽ  عدػػم اخ ػػ ر اعك رمي ػ ؿ مسػػت ع ػػاا اعصمػػؿ ،ألاػػم 

 ميـ  رمػػ ا ت عثػػمائؽ  ن ػػميرد  صػػ رد فيػػمد  ألاػػم أكمػػؿ  صػػ  Fortuneمرت مص ػػم م ر ػػ ف 
عػػاعؾ ظ ػػر  ػػأثير كػػن اعصمنػػيف اعسػػ  ديف عنػػى اع صػػ ميـ اعمصػػمد عثػػمائؽ مسػػػت اع امسػػي  . 
ثيػػػ  لثػػػظ ابف ا اسػػػ ف اع ػػػف عنػػػى األرض    كػػػ ف مػػػف عػػػمد شػػػرم ت عنػػػى مسػػػ  ي ت 
د مخ ن    م ص ض   .  ر  ط اعشرم  األ عى   عم اى  يدع مػت أعنػى اعسػ ي    ػـ فػمراف سػ ام

مػػع سػػنعـ  مغػػ رات منياػػ    ع م ثيػػؿ ، إمػػ  اعشػػرم  اعث ايػػ  م ي ػػ    ػػمأ اعثػػمائؽ  صػػ رد مصنيػػ  
ثيػػػ     سػػػط   اػػػ م رد مركنيػػػ    ث ػػػ ي كػػػاعؾ عنػػػى مفم عػػػ  مػػػف ا   ػػػ ت اعنياػػػ  اعمشػػػكن  
 صػػ رد  امسػػي  . إمػػ  اعشػػرم  اعث عثػػ  م ثػػ ي عنػػى م ئػػ  اػػ م رد مرك ػػ  عنػػى فػػمار يم ػػم عنػػى 

 يست مع مفم ع  مف اع م ثيؿ عنى  اا اعفمار .ط ؿ اعمث ر اعرئ
اع اسػػيؽ  اع صػػميـ مػػت  كػػ يف اع ػػ رؾ ) اعثػػمائؽ ( م اػػ ظر  -: حدددائق البدداروي األيطاليددة .3

ثػػ ؿ مثػػ ر أسػػ ت   اػػ ؾ اثسػػ ت عامػػ  األشػػك ؿ اعثميثػػ    اػػ ع اع  ػػ ًات اعم ثػػم   ػػيف 
خمـ اعميػػػ   عميا ميكيػػػ  اعم ػػػ ات  اعك ػػػؿ اعخ ػػػراً ، يمثػػػؿ  مايػػػ  م ف ػػػ  ع اػػػ ً اعثػػػمائؽ   سػػػ 

اع ك يف  ينثر األ ف   اعميك ري ع ف اعثمائؽ اع  ر كت  مث ؿ عنى اعػؾ اعاػ م رد اع ػت ك اػت 
 مثػػؿ عاصػػرا مصم ريػػػت م كػػ م   اعميػػػ    كمن ػػ .   مػػت اعا  ػػػ  اصػػ ثت مفمػػػع ماػػت مصدػػػم 

اعصا صر   أ   ر اعمي    رسـ اعشكؿ اعا  ئت عنا م رد  اعص ت اص ي  مير مف ري اعمي   مف
اعم مػػ  عدػػ د    فيػػم اعميػػ   اصػػ ثت اع م ثيػػؿ مػػت اعاػػ م رات مغطػػ د   عميػػ    مدػػمت مث  ا ػػ  
 اعميػػػػ    فػػػػري مػػػػت كػػػػؿ مكػػػػ ف  كػػػػ ف  اػػػػ ع اعك ػػػػؿ اعخ ػػػػراً  مشػػػػ رك    اع ص عػػػػ  مػػػػت اع  ػػػػرد 
اع  ر كي    سصت مس ث ت اع ا ف اعميك ري  اعفمين  األعمػ ؿ اع ايػ  اعرميصػ  اعمسػ     أل ؿ 
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مت  ا  اع  رد . ظ ر اعمسرح اعا ػ  ت األخ ػر  فػمراف  اطئػ   نخرميػ ت ن ريػ   ا   يػ  مرد 
 ثفـ اعمسرح صغير  اعشرم ت   عمام كثيرد  فمراف  اطئ  مع نيا  مصدمد عنمثفػر اع اػ ئت 
اع م ثيؿ ميا ميكي   أ ـ اعثمائؽ مين   ركني ، م ن  ػ م ينت ، مػين اع ػ  ت ، مػين اعػم   رااػم  

.عدػػػم  صػػػؼ األيطػػػ عييف مػػػف  Algradi عػػػم    مشػػػ رك  اعمصمػػػ ري اعكػػػرامي ميـ ريامػػػف  صػػػ
 اعثمائؽ   ام ث ات مر     صم مف اعم سيدى .

  The French Gardensالحدائق الفرنسية  .2
 اعػػػؾ  0211-0000ع شػػػت مراسػػػ  ا  ػػػ     عصػػػر   مػػػت مفػػػ ؿ  امسػػػ  اعثػػػمائؽ سػػػا  

مدػػػم اسػػػ   م مػػػف أصػػػث ج اعاظريػػػ ت  Andre Lenoter ث ػػػ ر مصػػػمـ ثػػػمائؽ مرسػػػ ي اعشػػػ ير 
ممػػ  عنػػى اامريػػم ال اف يادػػؿ م ػػ  يـ  Molea   Boaso اعمم رسػػ ت مػػت  ػػاا اعمفػػ ؿ مثػػؿ اعثاػػ ئت 

  ص رات مع  مثيي   صميؿ ا   غيير مف افؿ اع ص ؿ اعػى ارضػى صػ ر اع ػف  اعفمػ ؿ. عػـ يصػِط 
 اً مػػف اعا ثيػػ  اعفم عيػػ  ا  اامريػػم الم ػػني  لي عاصػػر ااشػػ ئت مػػت اعثميدػػ  عنػػى عاصػػرا اخػػر سػػ

اع ظي يػػ  مندػػم مرت فميػػع اعمك اػػ ت  صػػ رد مضيدػػ     ػػص    شػػكؿ م ػػ انف عكػػؿ ثميدػػ  مػػف اعثػػمائؽ 
 اع ت صمم   عنى ثمد مك ف كؿ فًن مف اعثميد  عم ا مي م  دمر م  ع  ضت األفناً أ مي . 

اسػػػػ ط ع اف  Perspective اعماظػػػػ ر  Isometric   طػػػ ر اعرسػػػػـ اع امسػػػػت الين م ػػػري  
يفػػم اعثنػػ ؿ  سػػ  ع  عكػػؿ افػػناً اعثميدػػ  سػػ ي  اخػػاا  اظػػر الع  ػػ ر اعمث ػػ   اعا ػػ  ت  اع  ػػ ريت 
 الر ػي  اعم  ر ػػ  اع ػػت اسػػ غؿ  ركي   ػػ    م ف   ػػ  افمػؿ اسػػ غنؿ مفصػػؿ ما ػػ  عاصػػر ااشػػ ئت ل

اف ي  ػي اع ت ث  ؿ مي ػ   Sketchesع خطيطي  يس ص ض عام عدم رسـ اعصمم اعك ير مف اعص ر ا
كؿ مدرد مػف مدػرات  صػ ميمم عنػى ثػمد عدػم اسػ ط ع  م  ر ػم  ع دري ػم اف يسػ غؿ كػؿ مشػ م عيصمػؿ 

سػي   عكػت يسػ ريي مام ص رد فمين    ا ث   م   م  عكت ي م ػع   ػ  الاسػ ف  كػؿ  ػمً   راثػ  ا 
 ك ع مشػت  اعػركض Active recreation ص عػ ا  راثػ  م Pasive recreationراثػ  غيػر مص عػ  

 . ا  اماً  صض اع ص عي ت اعخ ي    رك ج اعخيؿ
 Tilier - Voleعدم صمـ عيا  ر اعكثير مف اعثػمائؽ اع ػت لناعػت شػ ر    اعػى الف مثػؿ 

vikont – Kline - Font nebloklini – Medon ،     مػػت ضمػػ  اعم عػػم  ا ماع  ػػم اع ػػت    ػػ 
-0000ميدػ   أ اشػأت مػ  يف عػ ـ عنى مر اعصص ر  ت ثمائؽ اع رس ي مت مراس  عدػم صػممت اعث

 ك ػ را  عشػرد الؼ  20مسػ ث  مػف الرض ضػمر     غطػت ك  ر  0006ضمر    مس ث عنى  0088
 0611مف اعم ً    2مني ف ـ 8اع ثيرات الصطا عي   اعط يصي   س  عج مف عمم    ،مف األشف ر
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 ف ثػمائؽ اع رسػ ي اعظػـ   ص ػ رد اخػر  مػ Flower beds كنـ مف مراضم اعن  ر اعرئيسي  0ا م رد  
  يف اعط يص   ر ح الاس ف.   عؼ م 

 وتر ثالثة مبادئ أساسية في التصميم. لقد اتخذ لين
 اعطى عنم  ات ثرم  ماسفم   م م مف  صم  اعثميد . -0
   ص مم عنيم اعمث  ر اعث ا ي .  Main axisا   ع اعسي مد مت مث  ر اع صميـ -2
ر ج عنيم مت  صميـ  ثمات اع ا ظر عنػى ط عػم عنػى ا مي  اعمث ر الس ست  م ي -0

 ع ا ظر اع  ـ مت اع صميـ.اعرغـ مف اخ نم       م مأ ا

 

 

 

 

 

  مف األمثن  عنى اعثمائؽ اع راسي  :
ـ  نيػر  0081-0002:  ايػت  ػا  اعثميدػ   طنػج مػف   ػ ل م كػم   حدائق فوليو في ونت .1

مخػػـ  ك اػػت  صػػميـ اعثميدػػ  اشػػ م م عيػػ  عػػ يت اعرا ػػع عشػػر  أا ػػؽ عني ػػ   سػػخ ً مػػع  اػػ ً 
  عمسػػرح عتث  ػػ لت أسػػ خمـ لاػػ  ر ع ثديػػؽ  ػػاا اع ػػمؼ ) اع كػػ يف اع اسػػع عنثميدػػ  ( عكػػت 
يمكف اعثص ؿ عنى ماظر  اسع اعى ممخؿ اعثميد  اسدت ثنث  مم شت اع ت  ك ف شػص ع 

عثميدػػػ  ثنثػػػت امػػػ ـ اعمػػػمخؿ ي كػػػ ف مػػػف ماػػػ ً أسػػػ د  ؿ مثػػػمم  م ػػػ ات رسػػػمي   اطئػػػ  ، امػػػ  ا
اعك ػػر  م دػػػع عنػػػى اعف اػػج األخػػػر عندصػػػر . اع ركيػػج اع كػػػ يات يػػػم ر ثػػ ؿ مثػػػ ر أس سػػػت 
مركػػني مػػت اعما صػػؼ مػػف  مايػػ  اعػػى اعا  يػػ    اػػ ؾ ثنثػػ  مثػػ  ر عر ػػي   ػػ اني اعمثػػ ر 
األسػػ ت ، اعمثػػ ر ال ؿ امػػ ـ اعسػػنـ اعك يػػر اع ػػت   ػػ ط مػػف اعم اػػى اعػػى اعثميدػػ   اعمثػػ ر 

ض اعػػمائري  اعمثػػ ر اعث عػػ  يثػػ ي اعداػػ ؿ . امػػ  اعمثػػ ر اعرئيسػػت اعثػػ ات يثػػ ي عنػػى اعثػػ  
 ميدع ام  اعم اى  يث ط ام مام   صمد ممرات م ئي  منخرم  .
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كػػػ ف مػػت اعم ضػػػع ضصػػػر صػػغير مراسػػػت اعطػػػران عنػػػى أرض  : Versailles ثػػمائؽ مرسػػػ ي .2
ثػػػ  يف ـ مػػػع اعمصمػػػ ري عي مػػػ   اع اػػػ ف عيػػػ  رمف  ا0002ضنينػػػ  الاثػػػمار  ػػػمأ لاػػػ  ر عمنػػػم 

أخريف  ضم أ يثت ع م  أمك اي  غير مثم مد ك ريؽ عمػؿ يرأسػم اع اػ ف اعص دػري لاػ  ر أ ػـ 
مصمـ ثمائؽ مت مراس   أ ر   مت نم ام . ضم  ـ   سيع اعدصر عػمد مػرات  ك اػت اعثػمائؽ 
 مثؿ اع ركيج األس ست عنمميا  اعد ممػ  .  اف مرسػ ي   ػمأ  ثػمائؽ  ث ايػ   ممياػ  .  اعشػ ارع 

نثػػ  اعرئيسػػي   ػػر ط اع ػػ رؾ ) اعثػػمائؽ ( مػػع  ػػ ركيف )  ػػ رؾ سػػػ     ػػ رؾ سػػ ف فرمػػ ف ( اعث
  مثؿ اعمث  ر األس سي  اث  اعدصر.  

إمػػػػ  األشػػػػص  اعثنثيػػػػ  مدػػػػم أخػػػػات مػػػػف  ػػػػ رؾ ر م . مثػػػػؿ مرسػػػػ ي اع خ مػػػػ   أأل ػػػػماع اعممثنػػػػ  
ك يػرد األ صػ م  كم ضػع عنكنسيكي  اع راسي  .  ا  ت اعمث  ر اعثنث  اعرئيسػي   ماطدػ   اسػص  

فػػػػاج اظػػػػر رائصػػػػ  اع اسػػػػيؽ  سػػػػ ث  األسػػػػنث  ،  اعمػػػػمخؿ اعخػػػػ ي   عدصػػػػر مشػػػػكؿ  كأاػػػػم 
( اعػاي  ضم  ـ  ا ً اعدصػر ض ػؿ اع ػ رؾ )اعثػمائؽ اس د  عت  عكام  مدي ت ي ا سج مع مرس ي

. ي كػ ف  ػ رؾ مرسػ ي ثي  ي ا سج مع أ ص م  شكؿ اع ػ رؾم ر   602اص ي ط ؿ اعدصر 
اعك يػر يخ نؼ  ػ ع ك يف  اع ركيػج اع ػ رؾ اعصػغير اعػاي يدػع  ػيف اعدصػر  اعداػ ؿ مف فنئيف 

أمػػ  اع ػػ رؾ اعػػاي   ركػػن ميػػم اعصا صػػر )اعمسػػطث ت اعمرايػػ  اعم ئيػػ   اعاػػ م رات  اعماث  ػػ ت(. 
اعك ير ك ف غ     مر ميم مم شػت مسػ ديم    دػ طع   شػكؿ ع ثػ ت مايػ  م ا عػ   منخرمػ ت 

 .عمم اعخ ص مص   امسي  عكؿ ما   عم

 The English gardensالحدائق االن ليزية  .3
عـ  كػف ااكن ػرا اات اصػ ع    ػاا اع ػف مػف ثيػ  اعصمػؽ اع ػأريخت كػ لغريؽ  اعر مػ ف   ػنم 
اعشرؽ  ؿ ضم ظ ر  اا اع ف ثميث  اس ي  مك ات  ا ؾ اعمػ ؿ عػـ  كػف اات ضيمػ   أريخيػ  ع عيػ    ػاا 

 شكؿ  ا ي ك ف مػت ع ػم اعمنػؾ  اػري اعثػ مف  مػت نمػف اعخص ي عاا م ف  ماي  ظ  ر  اا اع ف 
عاا اطنؽ عني   اعثمائؽ اع ي م ريػ    ػت ثػمائؽ  امسػي   ميػنت مػف اظيرا  ػ  مػت  Tudorاعم امت 

مراسػػ   ايط عيػػ    دسػػيم   اعػػى افػػناً مسػػ دن  يػػر  ط  ص ػػ     صػػميـ اس سػػت  اثػػم  ا  ػػع   صػػميم   
ي ػ  اعشػرم ت  اعدمريػ ت  الشػف ر  اعشػفيرات اعمدص صػ  اعاظ ـ اع امست اعم ا ظر غير اعمطنؽ  م

 ص    الخر .اع ت  صنؿ  صض افناً اعثميد  عف  
مت اعدرف اعث مف عشر  مأ عصر فميم مت ا ر     ظ رت ثرك ت  ثرري   منس    ك ػ ج 
مػػػت ااثػػػ ً ا ر  ػػػ  اعمخ ن ػػػ   اطنػػػؽ عنيػػػم )عصػػػر النم ػػػ ر( ا  ثػػػت ميػػػم اعظػػػر ؼ اعم ػػػ مرد مرصػػػ  

ط رات عنى مخ نؼ الصصمد  اعمي ميف مػف ا رن ػ  مفػ ؿ  امسػ  اعثػمائؽ مػت ا ر  ػ   خص صػ  عن 
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 Landscapeمػػف اعثػػمائؽ اعط يصيػػ   ظ ػػرت كنمػػ  مػػت ااكن ػػرا اع ػػت ظ ػػرت مي ػػ  ل ؿ مػػرد صػػيغ  
 ضػػم  طػػرؽ الخيػػر مػػت اثػػم   Adison , Pop كػػ ف مػػف ثمنػػ  مكػػرد اعثػػمائؽ اعط يصيػػ  كػػؿ مػػف 

اعمش  م اعط يصي  اعثديدي  اع ت عـ  مس   يم الاس ف مت أثػم ك  ػم )اعػاي ي ماػت  ما ضش  م اعى ضيم 
   اات اثج اف ار  الشف ر   ت  ك مؿ اغص ا    ا راض   مت اعط يص  مم  ارا     ت مدص ص  
 مشػػكن  عنػػى  يئػػ   امسػػي (    صػػنت مكػػرد اعثػػمائؽ اعط يصيػػ  ممػػ  ام  اعػػى  غييػػر مػػت م ػػـ  امسػػ  

 Willaimنسػيكي   اعظػـ مػف اثػر مػت  ػاا اعمفػ ؿ مػت ما صػؼ اعدػرف اعثػ مف عشػر  اعثػمائؽ اعك

Kent ،  مػػف امثنػػ  اعثػػمائؽ الاكنينيػػ  اع امسػػي   اعط يصيػػ   ثميدػػ  رفم اػػمي  ،  ثميدػػ  فن يػػؾ   
 ائؽ اخر . ثميد  س    ،  كي ك رمف   ثم

  The Modern gardensحدائق العصر الحديث رابعًا : 
يػػػم  امكػػػ ر  دمميػػػ  سػػػ عمت عنػػػى اع غييػػػر اعفػػػاري مػػػت اعمف مصػػػ ت ال ر يػػػ   يػػػن غ مفػػػر فم

خنؿ اعدرايف اع  سع عشر  اعصشػريف افػم  ػأف اعثػمائؽ ك ا ػ  أمػ كف لماً  مم رسػ  مص عيػ ت ع مػ  
افػػم   ا ػػ  اث نػػت م ضصػػ   اف م عيػػ   م مػػ  . عدػػم ظ ػػرت ثػػن  مػػمارت مػػت مفػػ ؿ اعثػػمائؽ ا  يػػ  اعدػػرف 

ا ف  ػ ت مػت عنض  ػ  مػع  ت خنؿ اعدرف اع  سع عشػر   ػا  اعمػمارت ع ػ  ثنثػ اعث مف عشر   ط ر 
 . اعط يص 

 : اع ات  ثمائؽ اعما ظر اعط يصي  )اعثمائؽ اعمماظرد(.  االول 
 : اعثمائؽ اع ص يري .  الثانية
 : اعثمائؽ اعصياي .  الثالثة

ائؽ الاكنينيػ  اعصػياي    صم مر ر ثد   مف اعنمف   ثػمت  ػا  اعمػمارت اعثنثػ    سػـ اعثػم
ثػػـ اخ صػػر   سػػـ اعثػػمائؽ الاكنينيػػ  اع ػػت  دػػت السػػـ اعسػػ ئم ع ػػ  عثػػم الف ثػػـ اخػػات اعثػػمائؽ   فػػم 
أ ف     اخػر مػت  صػميم   اعػاي يميػؿ اثػ  اع سػ ط   اعسػ  ع   م اك ػ   طػ رات اعصصػر خ صػ  مػت 

 ػػػري ماخػػػؿ اعمػػػمف اعدػػػرف اعصشػػػريف عاػػػمم  أصػػػ ثت اعمسػػػ ث ت اعخ ػػػراً فػػػًن مػػػف اع خطػػػيط اعث
 خ رف   خ ص  م ؿ غرج أ ر    اعصا عي ، انمام عمم اعممف اع ت شمن   اع خطيط  كػ ف مػف  ػيف 

  مػف سػ ف مرااسيسػك  اعػاي اخػا عنػى ع  دػم مراسػ  اعثػمائؽ Thomas Chirchاعمصمػ ريف اعػر ام  
ف يصػمـ ثػمائؽ الس  اي ، اليط عي ، اع راسي  م ن  عنى مراسػ  ثػمائؽ صػغيرد خ صػ   اسػ ط ع ا

مػػف  ػػاا اعاػػ ع ث ػػى مػػف اعمسػػ ث ت اعم منػػ  فػػما  فصن ػػ  مثيطػػ   مريثػػ    فمػػين   مصػػ ل   مػػف أسػػ  اد 
اعدرف اعصشريف اع ر ميس ر المريكػت     ػ مكت  مػف ف مصػ  ساسػا  ت   ػ  مصمػ ري لامسػكيج   ػ  
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م ف اعنفػً  اعػى ص ثج مكرد م مم  فم عي    ػت ايفػ م اعثنػ ؿ اع صػميم  عن  ػ ًات )اعمسػ ث ت( 
 ع صػػػميمي    لسػػػن ج غيػػػر اعم اػػػ ظرنؿ اعصا صػػر اغ  أي اسػػػ Symmetryا  ػػ ع طريدػػػ  اع اػػػ ظر  

 .  صميم  مت اصغر اعمس ث ت   ا  اعطريد  امكام  نمت صص    اعمنق م  يف اعصا صر اع
   اػػػػػػػػػ ؾ مػػػػػػػػػف  ظ ػػػػػػػػػ ا ماػػػػػػػػػ ف اعصمػػػػػػػػػ رد  شػػػػػػػػػكؿ فميػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع اعصا صػػػػػػػػػر اعا   يػػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػػػؿ

“Gustaf Aman”   “Marks Yoriel”  مػت ممياػ  سػ    ػ  ع  اع رانينيػ    ػ  مػف اعظػـ مصمػ ري
 مف  امس  اعثمائؽ مت اعفًن اعغر ت مف اعص عـ. 

  ”Walter Pious”،“Hienrch Vip King“ مػف اعػايف سػ  م ا مػت  ػاا اعمفػ ؿ اي ػ  
اعثػمائؽ      مػف اعظػـ مػف اشػ غؿ مػت مفػ ؿ –منست كني  اعثمائؽ  اعا    ت اعط يصي  مت  رعيف 

مت ا ر   . مػت ال اػ  الخيػرد مػف ااشػ ً اعثػمائؽ  اعم ان ػ ت  شػكؿ  اسػع مػت اعصػ عـ  اػ ؾ  ػر رد 
لا   أي اعمسػ ث ت  اعادسي  األف م عي عم   ص    ثير  ا  اعمس ث ت اعخ راً مف اعا ثي  اعفم عي  

 . اعخ راً م م    ر ري  عإلاس ف اعمص صر اعاي اص ي مثدن   أع  ً اعثي د
عدػػم ظ ػػرت مػػت اعدػػرف اعصشػػريف  مػػ  ض نػػم مصػػطنث ت  خػػي  امسػػ  اعثػػمائؽ  اعصمػػ رد ممػػف 

 : يأ ت اعى ض م ت  امس  اعثمائؽ م  ا ي ت Landscapeمصطني 

Landscape Gardening 

Landscape Design 

Landscape Architecture 

Landscape Planning 

  Landscape Socialالف م عي     األع    م  ً 
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 الرومانية( الحدائق 2شكل )

 www.getty.edu: المصدر 

 
 

 

 حدائق الملىك المصرية القديمة( 7شكل )

 www.archaeolink.comالمصدر : 
 

 الحدائق البابلية )الجنائن المعلقة(( 0شكل )

 www.aregy.comالمصدر : 

 

 ( الحدائق الفارسية2شكل )

 en.wikipedia.orgwww.المصدر : 

 

 

 اإلغريقية )اليىنانية(( الحدائق 2شكل )

 www.kuna.net.kwدر : المص
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 ( الحدائق الصينية2شكل )

 iraqpf.comwww.المصدر : 

 

 

 

 

 أ( الحدائق اليابانية -1شكل )

 www.forum.irhal.comالمصدر : 

 

 

 لحدائق اليابانيةب( ا -1شكل )

 www.forum.irhal.comالمصدر : 

 

 

 حدائق قصر الحمراء )األندلسية(( 1شكل )

 .facebook.comwwwالمصدر : 

 ( حدائق فيال النت االيطالية1شكل )

 italianstay.comwww.المصدر : 

 ( حدائق فيال فارنيسي االيطالية72شكل )

www.aromansummer.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.iraqpf.com/
http://www.forum.irhal.com/
http://www.forum.irhal.com/
http://www.facebook.com/
http://www.italianstay.com/
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 ( حدائق فرساي الفرنسية77شكل )

 www.elbanota.comالمصدر :   

 

 

 الهندسية ق االنكليسيةالحدائ( أ -70شكل )

 www.English gardens.com المصدر :
 

 

 األمريكية( الحدائق أ -72شكل )

 www.fressko.comالمصدر :  

 

 

 

 

 

 

 الطبيعية الحدائق االنكليسية( ب -70شكل )

 www.English gardens.comالمصدر:

 

 الحدائق البرازيلية( ب -72شكل )

 .comwww.forum.abjdeatالمصدر : 

 

 

 
 

 

 

http://www.elbanota.com/
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 : قائمة المصادر

  وتنسيق الحدائقاتو دهة محمد وطارق اتو دهة . تصميم 

 طالل محمود الجلثي . هندسة وتصميم الحدائق 

 طارق محمود القيعي . تصميم وتنسيق الحدائق 

  ترجمة . سيروب كندريان -أسس تصميم 

 Garden Design  تأليفSalvia Crowe 

 االنترنيت 

 




