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املعماري شكيل ال انية امل العالقات
Spatial Relations in Architectural Formation

: اساسية ن عناو

(االحتماالت-1 : اك او ن كتلت لتجميع االساسية نلتجميعاالساسيةاالحتماالت :اكاوكتلت
The basic possibilities for two or more forms to group together :

الفرا1-1 :Spatial tensionالتجاذب

:Edge-to-edgeواحدةبحافةاتصال1-2

:Face-to-faceبوجھوجھاتصال1-3

وم1-4 :Interlocking Volumesاملتقاطعةا

:Enclosureمماحتواء1-5

:االحتواءقواعدامةمالحظات1-5-1

ن1-6 نم ممتصل :Third element linkثالثب

1-6-1: االتصال قواعد امة مالحظات

الفراغ:-2 الكتل تنظيم قواعد) اتيجيات( اس
Strategies (rules) to group forms in the space

املركزي2-1 شكيل centralized form ال

طي2-2 ا شكيل Liner formال

االشعا2-3 شكيل Radial formال

التجمي2-4 شكيل clustered formال

للكتل.4-2-1.1 التجمي شكيل ال التنظيم طرق

ي2-5 الشب شكيل Grid formال

املحاضرة التصميمية::دف انية امل العالقات م بأ ية-التعرف كي العناصر–ال ارتباط تحكم ال

، البعض ا ببعض والعمارة.االولية الفن من ل عتمد
ُ

وال
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(االحتماالت.1 : اك او ن كتلت لتجميع االساسية لتجميعاالساسيةاالحتماالت

ن التوضيحية)(:اكاوكتلت الرسومات مع حفظ

ا ببعض االولية ال االش لرط خطة ا املصمم أ ا-ي تصميم املراد الوظيفة ا الوصول وذلك-دف

:بطرق اك او ن) ل ن(ش كتلت لتجميع احتماالت عدة وفق مختلفة

الفرا1-1 للكتلSpatial tensionالتجاذب الشديد التقارب ع العالقات من النوع ذا يقوم :

شارك ت أو ما، عض من جدا ن قرب ما و انية إم من الرغم ع منفصالن ن ن و الت يبقى

اللون مثل بصرة بصفات نات و .الت املادة او ، ل الش ،او

واحدة1-2 بحافة حافةEdge-to-edgeاتصال الكتل شارك ت العالقات من النوع ذا :

بوجھ1-3 وجھ ن:Face-to-faceاتصال مستو ن سطح وجوه العالقات من النوع ذا يتطلب

البعض. ما لبعض ن مواز السطحان ذا ون ي او ن الكتلت ن شا م

وم1-4 فراغ:Interlocking Volumesاملتقاطعةا الكتل ق تخ العالقات من النوع ذا

، البعض ا عض
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م1-5 م لحيث:Enclosureاحتواء يحتويمغلفااألوسعالفراغش

ي،الفراغ ونالثا سبةو :لھبال و لالحتواء امة خاصة قواعد وفق تم و ار ا الفراغ بمثابة

االحتواء:1-5-1 قواعد امة التوضيحية)مالحظات الرسومات مع (حفظ

. بداخلھ املحتوى والفراغ املحتوي الفراغ ن ب مية ا سبة ال و

مھ-أ سبة ون ت ان يجب اف ل ش
ً
ا ُمدر املحتوى الداخ الفراغ ون ي ح

. ما درجة ا ة صغ غِلف
ُ
امل الفراغ م ا

ا-ب كث زادت قشرة.لو مجرد ا ف ِ
ّ
املغل ،تحول غِلف

ُ
امل الفراغ م ا مھ سبة

التوجھ.-ت غ لكن اوي ا الفراغ ل ش نفس يأخذ ان املحتوى للفراغ يمكن

-ث
ً
ا تم عطيھ مما ل) الش مختلف(تضاد ل ذوش املحتوى الفراغ ون ي ان يمكن

. وظيفي اختالف عن ع قد
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ثالث1-6 م ب ن معThird element linkمتصل ن كتلت ترتبط العالقات من النوع ذا :

مختلفة او ل الش او م ا مختلفة ون ت قد كة مش ثالثة كتلة بواسطة البعض ما عض

ثانية. ة بصر سمة باي

1-6-1: الرط قواعد امة التوضيحية)مالحظات الرسومات مع (حفظ

منيمكن-أ بمسافة ن مفصول ن فراغ ن ب الرط

البصرة العالقة تتوقف نا ، ثالث فراغ خالل

ك املش الثالث الفراغ طبيعة ع ما بي والفراغية

دود. با ما مع
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وظيفتھ-ب عن التعب دف ن الفراغ عن ھ وتوج كتلتھ يختلف ان املتوسط للفراغ يمكن

كرابط.

ن-ت االصلي ن للفراغ انيمكن الرابط الفراغ ا اضافة

خطية متوالية يؤلفوا ي عاد واال ل الش
ً
جميعا ساوو ي

. الفراغات من

يصبح-ث ان ذاتھ املتوسط للفراغ يمكن

ن فراغ ن ب يصل ي شكيلھ
ً
خطيا

يرط او ، ما عض عن عيدين

مباشرة. عالقة ا بي س ل الفراغات من املة مجموعة

للفراغ-ج يكفي-املتوسطيمكن بما ا كب ان يصبح–اذا ان

الفراغات من مجموعة ب ترت ع املسيطروقادرا الفراغ و

. نفسھ حول

ن الكتلت ن ب املتبقي عن االوسط الفراغ-ح كتلة شأ ت ان يمكن

ن الفراغ وتوجيھ كتلة خالل من رمتفردا فيظ ، ن االصليت

. ما يرط الذي

ادات لالطالع)-(ش
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2.) الفراغ: الكتل تنظيم قواعد) اتيجيات( التوضيحية)اس الرسومات مع حفظ

السابقةالكتلتتصف االحتماالت عن الفرا(الناتجة واحدة-Spatial tensionالتجاذب بحافة اتصال

Edge-to-edge -بوجھ وجھ املتقاطعة- Face-to-faceاتصال وم النمو)Interlocking Volumesا ع ا بقدر

االخرى، الكتل مع انواالندماج ض الكتلُيف تلك تظم تؤمنت اتيجيات اس او قواعد وفق

ا. بي فيما التناسق

ندرك ي دين-ل القواعد-كمشا ذه صنف
ُ
ت موحدـ، كت ن و كت املضافة الكتل تلك

امل الكتل ن ب شأ ت ال العالقة لطبيعة
ً
وفقا اتيجيات :واالس ي ما وفق ، ا ل ونة

املركزي2-1 شكيل :centralized formال

اصلية- كتلة حول تتجمع ة الثانو الكتل من مجموعة

مسيطرة، .مركزة ه وتم تھ و شكيل ال تمنح

ذات- لكتلة البصرة السيطرة املركزة شكيالت ال تتطلب
ً
ندسيا متمركزمنتظم موضع

-: كمثال ، ا محيط داخل ا بذا وقائمة معزولة ي كمبا مثالية االماكنتبدو

املقدسة.
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centralized form املركزي شكيل ال

طيا2-2 ا شكيل :Liner formل

صف.- ع بالتتا تظم ت كتل من سلسلة

اما- ون ت ان الكتل من السلسلة ذه ل يمكن

ة شا م غ او .متكررة ا طبيع

خلفھ.- الفراغات ا مدخل مستوى او ة واج يؤلف ان طي ا شكيل لل يمكن

-. الفراغ من جزء ليحتوي عا ُ ان طي ا شكيل لل يمكن

و- املوقع لطبوغرافيا ستجيب ي منحنيا جعلھ او طي ا شكيل ال تجزئة يمكن

معطياتھ.

ب- ل ش ر فيظ
ً
رأسيا يتجھ ان طي ا شكيل لل رج.يمكن

متنوعة.- ة ثانو كتل بھ تتصل بحيث كعنصرمنظم عمل ان شكيل لل يمكن

https://manara.edu.sy/
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االشعا2-3 شكيل :Radial formال

. مركزة كتلة من إشعا ل ش ارج ا نحو تمتد خطية كتل من ن و ت

وسمات- املركزي شكيل ال سمات ن ب واحد ن و ت شكيل ال من النمط ذا يجمع

طي. ا شكيل ال

يمكن- لھ، وظيفي أو رمزي مركز اما ن(قلب) و الت مركز ون ي

ان مكن و بصرا مسيطرة كتلة خالل من املركزي اروضعھ اظ

الكتلة. مع يندمج

املراكز- من شبكة تنمو ان االشعاعية شكيالت لل يمكن

خطية. بأذرع املتصلة

االشعا شكيل Radial formال

التجمي2-4 شكيل :formclusteredال

بصرة سمة شارك ال او بالتقارب
ً
ا سو تجمع الكتل من مجموعة

كة. مش

بحسب- وم وا عاد األ وظيفية متطلبات وفق الكتل تجميع يتم

يل س ع املركزي شكيل ال نالحظھ الذي ند ال لالنتظام فتقد و ، مثال الوظيفة

املثال.

مرن- التجمي .التنظيم مختلفة ات وتوج عاد وا ال واش كتل تھ بن ليدمج يكفي بما

https://manara.edu.sy/
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للكتل2-4-1 التجمي شكيل ال التنظيم الرسومات:طرق مع (حفظ

التوضيحية)

.-أ اك اسا فراغ او بكتلة الكتل ذه ق ت ان

ترتبط-ب بحيث الشديد التقارب خالل من ا ببعض ترتبط ان

ع و ا ببضع ا صر و .وظيفيا منفصلة بصورة ا ام ا عن

اوجھيمكن-ت ذات واحدة كتلة وتندمج ا ام ا تتقاطع ان

. متعددة

من-ث مجموعة من يتألف ان التجمي للتنظيم يمكن

، والوظيفة ل والش عاد اال باألساس ة ساو امل الكتل

ح شابھ م متناسق تنظيم ا بصر الكتل ذ تب ت

.السمات البصرة

ب ت
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ي2-5 الشب شكيل Grid form :ال

شبكة- بواسطة تظم وت ترتبط كتلية وحدات من مجموعة

عاد. اال ثالثية

الشبكة- املتوازةعرف طوط ا من اك او ن متقاطعت ن مجموعت من نظام :

تولد ذلك و منتظمة بمسافات ا عض عن تبعد منال ندسيا
ً
نمطا ايضا الشبكة

منتظمة. بمسافات ا عض عن تبعد ال النقاط

النقاط- من فراغية شبكة ،تتولد الثالث البعد املرعة الشبكة اسقاط يتم

الكتل من عدد أي تنظيم ا بصر يمكن ، االطاراملوديو داخل املرجعية طوط وا

والفراغات.

ث
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