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 ۱صفحة | 

 

 

 

 
 وسائط التناسق -العمارةالتكوینیة في  الوسائط

 االتصال وحماور التكوين نظم

- Circulation “Movement through Space"-  Axes of Composition  
- Formative direction- Symmetry and asymmetry  

 
 
 

، وتعریف بالتوجیه  محاور التكوین واحتماالتها في التصمیمالتعریف  : :هدف المحاضرة

 التكوینیة الوسائط ، وبعضومفرداته التكوین عناصر بین ما العالقات أشكال المؤثر والتكویني 

 التناسق. العمارة ووسائط في

 عناوین اساسیة

 

 )  الفراغ ضمن احلركة عناصر(االتصال نظم

 حماور التكوين 
Circulation “Movement through Space"-  Axes of Composition  

 Formative direction 
 

 Approach: The distant view :.او الوصولیةاالقتراب  )١

 : Frontal approach اقتراب امامي - أ
 : Oblique approach مائل اقتراب - ب

 :Spiral approachاقتراب حلزوني  - ت
  :Building Entranceالمدخل )٢

 انواع المداخل : - أ
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 المداخل من حیث التوضع في الواجهة 

 : للمداخل البصریة الصورة تقویة أسالیب - ب
 : Configuration of the path تشكیل المسارات والمحاور )٣

 االھمیة: بحسب المحاور   
  المحاورالمسارات و أھمیة: 

 االھمیة بحسب المحاور: 
 عمرانیاً  المحاور و المسارات خصائص: 
 المعماري التكوین محاور : 
 التكوین محاور بحسب الداخلیة للعناصر الفراغیة التشكیالت تنوع: 
 عمراني او معماري( والمسارات المحاور انواع: ( 

 المحور الخطي :  .١

 المحور اإلشعاعي :  .٢

 المحور الحلزوني:  .٣

 شبكي منتظم :  .٤

 شبكي غیر منتظم :.  .٥

 مركب:  .٦

 Path-space Relationships: Edges, Nodes, and Terminations of the: عالقة المسار بالفراغ )٤

Path 
 ,Form of the Circulation Space: Corridors, Halls, Galleries: تشــكیل فــراغ الحركــة )٥

Stairways and Rooms 
 

 : التكويني التوجيه
 Formative direction 

 تعریف التوجیه التكویني: - أ
 الخارجي التكویني التوجیھ -
  التكویني التوجیھ -

 ومفرداته: التكوین عناصر بین ما العالقات أشكال - ب
 

 :عالقات تقوم على الكبر واألبعاد والنسب الحسابیة .۱

 مؤشرا. الھندسي الشكل تعتمد عالقات .۲
 الفراغ من تشغلھ الذي والحیز التكوینیة العناصر موقع إلى تستند عالقات .۳
 المفرغة. والسطوح المصمتة السطوح بین المقارنة إلى تستند عالقات .٤
 باللون تتعلق لونیة عالقات .٥
 للمقارنة أساسا والمواد السطوح ملمس تعتمد عالقات .٦

 

 التناظر والالتناظر :
 Symmetry and asymmetry 

 : التناظرSymmetry  

 مفھوم التناظر في العمارة:   - أ

i. التناظر في العمارة القدیمة الكالسیكیة 
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 التناظر :استخدامات محاور  - أ
 مجاالت تطبیق مبدأ التناظر في العمارة القدیمة   : - ب
 اسباب تبني" التناظر" في العمارة قدیما: - ت

 
ii. :التناظر في العمارة  الحدیثة والمعاصرة 

 معماریو الحداثة والتناظر: - أ

  :والتناظر معماریو ما بعد الحداثة - ب
 . الالتناظرAsymmetry  

 أنماط التكوینات غیر المتناظرة :

 تكوینات غیر متناظرة إال أنھا تتسم بالتوازن : .۱
 تكوینات غیر متناظرة وغیر متوازنة: .۲
 تكوینات غیر متناظرة عفویة .۳

 

 
 

 -"Circulation “Movement through Space)  الفراغ ضمن احلركة عناصر(االتصال نظم

صلة الوصل  -ماإلى حد -تمثلاذ  تؤدي ردهات وفراغات الدخول دورًا هامًا في تنظیم الفراغات 

تعطـــي االنطبـــاع األول عـــن المبنـــى و  بـــین الوســـط العمرانـــي الخـــارجي وفراغـــات المبنـــى الداخلیـــة

ـــى المســـتخدمة) ـــرابط بصـــریًا ،   (باعتبارهـــا نقطـــة التالقـــي االول ـــا تت مـــع الفراغـــات العمرانیـــة احیان

 المحیطة

نى كعناصر موجبة تؤثر دراسة المكونات االساسیة لنظام االتصال الخاصة بالمب:  مالحظة هامة

  والمحیط. على ادراكنا لكل من كتل وفراغات المبنى

 بالمبنى: خاصة اتصال نظم 

 Approach: The distant view .من بعد ةؤیالر : او الوصولیة االقتراب )١

 Building entrance: From outside to inside .:من الخارج الى الداخل المدخل )٢

 Configuration of the Path: The Sequence of :تتـابع الفراغـات. تشـكیل المسـار )٣

Spaces 

 :Path-space Relationships حـواف ،عقـد ، وانهـاء مسـار :عالقة المسار بـالفراغ )٤

Edges, Nodes, and Terminations of the Path 
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 Form of: الممـرات ، الردهـات ، االروقـة ،السـاللم ،الغـرف تشـكیل فـراغ الحركـة )٥

the Circulation Space: Corridors, Halls, Galleries, Stairways and Rooms 

 

   Approach  buildingA:االقتراب او الوصولیة )١

یكـون بعـدة قبل المرور الى داخل المبنـى نقتـرب مـن مدخلـه بـدءا مـن الخـارج، یمكـن لالقتـراب ان 

 اشكال :

 :  Frontal approach امامياقتراب  - ث
على طـول  یقود االقتراب مباشرة الى مدخل المبنى  −

 مسار محوري مستقیم
واضـحًا  الهدف البصـري الـذي ُینهـي االقتـراب یكـون −

  للمبنى. األمامیة الواجهة بمدخل عادة وینتهي
 :  Oblique approach مائل اقتراب - ج

زیـــادة تـــأثیر المنظـــور علـــى میـــزات االقتـــراب المائـــل  −

 .المبنىالواجهة االمامیة وكتلة 
ـــه المســـار مـــرة واحـــدة أو أكثـــر −  لتـــأخیر یمكـــن إعـــادة توجی

  تسلسل حركة االقتراب. وٕاطالة
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 :Spiral approach اقتراب حلزوني - ح
هذا النوع من المسـارات یطیـل تسلسـل حركـة االقتـراب ، وفـي نفـس الوقـت ، یعطـي فكـرة  −

 كاملة حول البناء من حوله.

 .االقتراب إلظهار موقعه او قد یكون مخفیاً یمكن رؤیة المدخل بشكل عرضي اثناء  −

 

 

  ntrance: EBuildingالمدخل )٢

مســــتوي  فعـــل" اختـــراق "یتضـــمن الـــدخول الـــى مبنـــى 

وبغـــــض  رأســــي یفصــــل احــــد الفراغـــــات عــــن االخــــر، 

النظــر عــن طبیعــة الفراغــات ، یفضــل الــدخول  بشــكل 

 عمودي على مسار االقتراب من المبنى. 

 وللمداخل انواع : - أ

  بحسـب سـمة االختـراق المـداخل    An entrances can be distinguished according 

Topenetration  
تتراوح كتلة الفتحة من كونها مجرد ثقـب بسـیط الـى بوابـة ذات المدخل كفتحة في مستوي  .١

 تفاصیل معقدة .
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من ثقب في جدار ، ان یتم من خالل دعامتین وكمرة  یمكن المرور بأسلوب اكثر مهاراة .٢

 علویة بهدف ضمان استمراریة بصریة بین فراغین .

 
  یةالتشكیل من الناحیةالمداخل  Entrances can be classified into three groups   : 

 في مستوى الجدارمباشر : .١

ــــًا  بــــارز او غــــائر : .٢ البــــارز یشــــكل فراغــــًا انتقالی

تمهیدیًا ، والغائر یشكل حمایة علویة من العوامل 

 الطبیعیة 

 بشكل متعمد. غامض: .٣

في الفئات الثالث السابقة (المداخل من الناحیة التشكیلیة  ) قد تتشابه كتلة المدخل : مالحظة هامة 

  . لخصوصیة التصمیممع كتلة الفراغ الذي یتم الدخول الیه ، او قد تتباین تبعا 

  في الواجهة التوضعحیث من المداخل An entrances can be distinguished according 

to its location : 

 مركزي بالنسبة للواجهة :  .١

 غیر مركزي بالنسبة للواجهة : وهنا یزاح عن المركز محدثا تناظره الخاص حول فتحته  .٢

 
 

 تقویة الصورة البصریة للمداخل : أسالیب - ب

 من خالل :والزیادة من أهمیتها  الصورة البصریة للمداخل  یمكن تعزیز

) بـان یجعـل المصـمم الفتحـة اكثـر انخفاضـًا تغییر األبعاد (أقل ، أوسـع ، أضـیق .١

 أو أوسع أو أضیق مما هو متوقع.

 جعل كتلة المدخل عمیقة او ملتویة . .٢
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 فیة فنیة او جمالیة .توضیح الفتحة بعناصر زخر  .٣

 

 

  :Configuration of the pathتشكیل المسارات والمحاور  )٣

 لمس�ارات او مح�اوربالنس�بة  ھاض�عویح�ددھا  والخارجی�ة التشكیالت الفراغیة للعناصر الداخلی�ة
 ، الحركة والتكوین

 االھمیة بحسب المحاور: 

 :تقسم المسارات والمحاور الى 

وهـي المحـاور التـي تنـتظم حولهـا الفراغـات العناصـر   مسارات ومحاور رئیسیة: -١
 والفراغات  الرئیسیة 

وهــي المحــاور التــي تنــتظم حولهــا الفراغــات العناصــر  .مســارات ومحــاور ثانویــة -٢
 والفراغات  الثانویة.

 

  المحاورالمسارات و أھمیة: 

 ترتیب العناصر والفراغات األساسیة حول المحاور الرئیسیة. .۱

 والفراغات الثانویة حول المحاور الثانویة.ترتیب العناصر  .۲

 تنسیق الفراغات الداخلیة و تالئمھا مع الوظائف المحددة. .۳
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 تطبیق مبدأ التدرج على الفراغات المعماریة  والعمرانیة انطالقا من أھمیتھا ودورھا .٤

 

 االھمیة بحسب المحاور: 

 :تقسم المسارات والمحاور الى 

وهـي المحـاور التـي تنـتظم حولهـا الفراغـات العناصـر   مسارات ومحاور رئیسیة: -٣
 والفراغات  الرئیسیة 

وهــي المحــاور التــي تنــتظم حولهــا الفراغــات العناصــر  .مســارات ومحــاور ثانویــة -٤
 والفراغات  الثانویة.

  عمرانیاً المحاور  و المساراتخصائص: 

 باتجاه الهدف. طبیعة خطیة  لها نقطة بدایة ونهایةكل مسارات الحركة ذات  .١

 للشخص الذي یقترب منه . نقطة اتخاذ قرارتقاطع والتقاء المسارات هو دائما  .٢

 التمییـــز بـــین الطـــرقاو محـــور عنـــد نقطـــة التقـــاطع فـــي  قیـــاس كـــل مســـاریســـاهم  .٣

 مـنح فـراغ كـافعنـد التقـاطع فیجـب  تساوت الفراغاتالرئیسیة والطرق الثانویة، اذا 

 . توجیه انفسهمبما یسمح للناس بالتوقف لبرهة و 

ـــوظیفي یجـــب ان كتلـــة وقیـــاس المســـارات او المحـــاور والكتـــل  .٤ ـــح الـــى الفـــرق ال تَلّم

 بین العام والخاص وممرات الخدمة. والرمزي

 

 

  المعماري محاور التكوین: 

 تعریف محور التكوین :

هو الخط الوهمي المستقیم او المنحني الـذي یـربط بـین نقطتـین هـامتین او اكثـر تمـثالن  

 عناصر رئیسیة في التكوین الداخلي بشكل اساسي ومهمته :
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   تنتظم حوله عناصر التكوین في المسقط والحجوم 

 تحدید اتجاه الحركة وینظم الفراغات والعناصر 

 
 بحسب محاور التكوین خلیةتنوع التشكیالت الفراغیة للعناصر الدا: 

اعتمــاد محــاور صــارمة للتكــوین وبشــكل خــاص فــي التكوینــات المتنــاظرة عنــدما  -
اطــــر -تتطــــابق هــــذه المحــــاور مــــع محــــاور التنــــاظر یــــؤدي إلــــى أشــــكال قســــریة 

 الحد من حریة المصمم.-صارمة
 عمارة الحداثة والحداثة المتأخرة. عدم وجود محاور تكوینیة واضحة: -

المغلقة ذات المساقط المستطیلة هي أشكال حركیة(دینامیكیة) تولد هذه الفراغات  -
یســـاعد هــذا اإلحســـاس  الفراغــات إحساســا بتحـــرك الفــراغ باتجـــاه محــوره الطــولي،

 الترتیب المتسلسل للفراغات باتجاه محور واحد.
 .هي أشكال ساكنة،الدائرة)  -(المربعالمتضامة الفراغات ذات المساقط  -
ســاكنة مــع أشــكال حركیــة تــؤدي إلــى قــوة التكــوین وٕاثــراء طابعــه مشــاركة أشــكال  -

 التعبیري.
 

 (معماري او عمراني) انواع المحاور والمسارات : 
تتأثر طبیعة تكـوین المسـار بـنمط تنظـیم الفراغـات التـي مالحظة هامة عامة :  -

 تربطها . 
 
: یمكــن للخــط المســتقیم ان یكــون عنصــر التنظــیم االساســي لسلســلة  خطــيالمحــور ال -١

 من الفراغات ، وقد یكون منحنیًا او مجزءَا یتقاطع مع مسارات اخرى ،

تمتلك التكوینات االشعاعیة مسارات خطیة تمتد مـن /او تنتهـي  :المحور اإلشعاعي  -٢

 عند نقطة مركزیة عامة .

ــي -٣ مســار احــادي ینشــأ مــن نقطــة مركزیــة ، المســار الحلزونــي هــو  :المحــور الحلزون

 ویدور حولها .

یتــألف مـــن مجمـــوعتین مــن المســـارات المتوازیـــة التــي تتقـــاطع علـــى  :شـــبكي منـــتظم  -٤

 فترات منتظمة وتخلق مجاالت فراغیة مربعة او مستطیلة .

 : ینشأ من مسارات تصل نقاط قائمة في الفراغ . شبكي غیر منتظم  -٥
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 نماط السابقة .: یدمج بین مجموعة من االمركب -٦
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 المحور اإلشعاعي
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Dr. Mirna Nassrah         Theory of Architecture  1 Lecture 8  

 ۱۱صفحة | 

  :Path-space Relationships: عالقة المسار بالفراغ )٤

 في واحد من االشكال التالیة: االمسارات بالفراغات التي تربطھ تنحصر عالقات

 تمر بجانب الفراغات : - أ

 اھم السمات :
 ھویة كل فراغ محفوظة . -
 ھیئة المسار مرنة  -
 قد تستخدم فراغات متوسطة لربط المسار مع الفراغات . -

 : تمر خالل الفراغات - ب

 اھم السمات :
 مائال او على طول حافتھ .المسار قد یكون محوریاً خالل فراغ ، او  -
 یقطعھ للفراغ ، یخلق المسار فراغات للتوفق والحركة ضمنھ. -

 ینتھي في فراغ : - ت

 اھم السمات:
 ینشئ موضع الفراع المسار . -
 تستخدم خط الحركة الواصل بین المسار والفراغ ، یستخدم لالقتراب والدخول . -

 

.  
 

 Form of the، : الممــرات ، الردهــات ، االروقــة ،الســاللم ،الغــرف تشــكیل فــراغ الحركــة )٥

Circulation Space: Corridors, Halls, Galleries, Stairways and Rooms 
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تساعد الدراسة التحلیلیة لبعض األعمال المعماریة الهامة على الوقوف على وسائط التناسق 
الممیزة، كما تبین لنا أن هذه الوسائط تقوم على المختلفة والتعرف على خصائصها وسماتها 

إال أن دراستها المتأناة تتطلب أن  قواعد مشتركة ال تنتسب إلى عصر، أو طراز معماري محدد.
 نتطرق إلى كل منها بشكل منفصل على النحو التالي:

 ـ التناظر والالتناظر.
 ـ التوجیه التكویني.

 المعماریة المشكلة للتكوین.ـ العالقات ما بین العناصر والمفردات 
 ـ التضاد والتقارب والتساوي.

 ـ النسب والتناسب.
 ـ السیطرة: التبعیة: التدرج ووحدة التكوین المعماري.

 ـ المقیاس.
 ـ اإلیقاع والتكرار.

 
ف�ي المحاض�رات الس�ابقة ، و س�یتم التط�رق ال�ى مف�اھیم ھام�ة  التنویھ الى بع�ض المف�اھیم تم 

 بحسب التنصیف السابق اعاله.اسق  وسائط التن من خرىأ

 

 

 Formative direction : التوجيه التكويني

 تعریف التوجیه التكویني: - أ

التوجیھ التكویني واسطة ھامة من وسائط التناس�ق، یتمث�ل ف�ي توجی�ھ حج�وم المبن�ى والفراغ�ات 

العمرانیة المحیطة ب�المبنى أو مجموع�ة المب�اني نح�و ھ�دف خ�ارجي مح�دد  بحس�ب خصوص�یة 

 ۱المكان  . 

 مالحظة ھامة : 

یختلف مفھوم التوجیھ التكویني ھذا عن مفھوم توجیھ فتحات المبنى الخارجیة بالنسبة لالتجاھات 
 .۲الجغرافیة األساسیة 

                                                           
 هام، مبنى. ساحة عن عبارة استثنائیة حاالت في الهدف هذا یكون وقد التكوینیة، األفكار صیاغة حین االعتبار بعین یؤخذ أن یجب ١

 رئیسي تقاطع أو حدیقة تذكاري، نصب
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كالمسایرة التقلیدیة للخطوط المشكلة ألرض التوجیھ التكویني الخارجي :  -

 .الموقع والحجوم العمرانیة المجاورة

اخلي الرئیسي للمبنى نحو ھدف كتوجھ الفراغ الد التوجیھ التكویني الداخلي: -

محدد، كما ھو الحال في دار السینما أو المسرح حیث یوجھ فراغ الصالة نحو 

 ۳الشاشة أو خشبة المسرح، 

 ومفرداته: التكوین عناصر بین ما العالقات أشكال - ب
یرتكز التشكیل التكویني في العمارة على جمع أشكال وسطوح وحجوم وفراغات تختلف فیما 

بالكبر واألبعد واللون والملمس،.. یولد ھذا التباین في الخصائص الفیزیائیة والھندسیة بینھا 

عالقات مختلفة ما بین األشكال والمفردات، وھذا بدوره قد یؤدي إلى زیادة أو إضعاف القوة 

 التعبیریة للتكوین المقترح.

ئم بین عناصر التكوین حسب المؤشر الفیزیائي أو الھندسي الذي یعتمد أساساً لالرتباط القا

 :نمیز عدداً من العالقات في مجال العمارة والتكوین المعماريومفرداتھ 

ــاد والنســب الحســابیةـ��  .۱ ــر واألبع ــى الكب ــوم عل ــات تق منطلقــًا للمقارنــة بــین عناصــر  عالق
التكــوین (أبعــاد الخطــوط والســطوح والحجــوم): وتشــكل العالقــات بــین أبعــاد هــذه العناصــر 

 .نسبًا مختلفة فیما بینهابعضها مع بعض 

 

:  العالقات الھندسیة تنشأ من العالقة ما بین  عالقات تعتمد الشكل الهندسي مؤشرا .٢

 .أضالع األشكال الھندسیة المنتظمة وارتفاعاتھا وأقطارھا

                                                                                                                                                                      
 الفراغات من لكل بالنسبة واإلطاللة الطبیعیة لإلنارة.  التكوین لعناصر األفضل االتجاه إعطاء خالله من یتم الذيتوجیه الفتحات  ٢

 .الفراغات هذه من لكل المحددة والنشاطات الوظائف طبیعة حسب الداخلیة المعماریة
 موقع في تتواجد قد التي األلعاب ساحة نحو الصالة فراغ یوجه حیث المغلقة الریاضیة الصاالت ألبنیة بالنسبة األمر هو كما أو ٣

 .أطرافها أحد في أو الصالة من متوسط
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 عالقات تستند إلى موقع العناصر التكوینیة والحیز الذي تشغلھ من الفراغ .۳
 
قد تختلف العناصر والحجوم المشاركة في التكوین فیما بینھا بموقعھا في الفراغ •

والحیز الذي تشغلھ. فبعض ھذه الحجوم قد تأخذ استطالة أفقیة وأخرى تكوینیة امتداداً 

شاقولیاً وثالثة وضعاً مائالً أو مغایراً وترتبط ھذه الكتل والحجوم مع بعضھا بتناسق 

 الحجمیة والفراغیة وعالقات أساسھا البنیة

ترتبط مع : عالقات تستند إلى المقارنة بین السطوح المصمتة والسطوح المفرغة .٤
 بعضھا البعض بعالقات تكوینیة محددة أساسھا التضاد والتباین .

: تقوم على التوافق القائم على تدرجات اللون الواحد  عالقات لونیة تتعلق باللون .٥

قد تعتمد على التوافق القائم على األلوان المتجاورة  ودرجة التشبع والتركیز اللوني أو

 في الدائرة اللونیة. أو التناسق القائم على التضاد ضمن تشكیلة لونیة محددة.

للمقارنة واالرتباط بین السطوح المتجاورة  أساساعالقات تعتمد ملمس السطوح والمواد  .٦

ا اختالف ملمس السطوح من ھذه العالقات أیضاً العالقات التي یسببھ: في التكوین

والمواد المتجاورة (سطوح ذات ملمس خشن ـ سطوح ذات ملمس ناعم ـ سطوح ذات 
 ملمس صقیل).
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 Symmetry and asymmetry : الالتناظر التناظر و               

  Symmetryالتناظر : - ب

المفھوم العام للتناظر إلى اللغة الیونانیة القدیمة. بالنسبة للكثیرین  Symmetryیعود أصل كلمة 

 یعني التوازن والنسب الجمالیة والتطابق ما بین االجزاء بحیث تتحد في كل منسجم .

یعني ان تتخذ أجزاء وأشكال ھندسیة متساویة موقعاً محددا ودقیقا  : التناظر في العمارةمفھوم 

 والحجوم. اللألشكبالنسبة الى محور التناظر ، أو مستوى تناظر یمر من المركز الھندسي 

i. . الكالسیكیة التناظر في العمارة القدیمة: 

یعتبر التناظر في العمارة القدیمة من أھم االشتراطات للتوصل الى أشكال معماریة جمیلة 
 . ٤ومؤثرة 

 
 استخدامات محاور التناظر : - أ

 بعدة استخدامات :  المتناظرة التكوینات في التناظر محاور تستخدم

  في المستویین االفقي (المسقط) والشاقولي (الواجهة). التكوین لعملیة كناظم -
  .االتجاه وتوضیح للحركة كمحاور -
 .والثانویة الرئیسیة االنشائیة العناصر توزیع تسهل -

 
 مجاالت تطبیق مبدأ التناظر في العمارة القدیمة   : - ب

بنیة) :حیث شاع تطبیق التناظر على مباني المعابد لحجوم الفراغیة (األفي ا .١
والمسارح والقصور. فقد خضعت مساقط االنماط المعماریة االساسیة وأشكالها 

 الصارمة. التناظرفي العمارات القدیمة لقوانین 
في الفراغات الخارجیة : في الحدائق والساحات وعناصر تنسیق المواقع واتخذت  .٢

 للعمارة الخارجیة والفراغات الداخلیة .الشكل االستعراضي أسلوبا 

                                                           
 الرافدین وبالد القدیمة مصر عمارة التناظر عم إذ ، والواجهات للمساقط المتناظرة المعماریة بالتكوینات القدماء المعماریون أغرم فقد ٤

 فرنسا في الكالسیكي العصر وعمارة النهضة عصر عمارة الى ،إضافة والرومانیة منها االغریقیة الكالسیكیة والعمارة
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 اسباب تبني" التناظر" في العمارة قدیما: - ت

 :یمكن اجمالھا في ثالث نقاط اساسیة  من عدة منطلقات تم تبني التناظر قدیما         

 جمالیة صرفة ، من منطلقات  .۱

ونظرا للتبسیط االنشائي الذي ینجم عن تطبیق التناظر على المساقط واالشكال  .۲

 .لمعماریة ا

المسقط المتناظر واضح ومقروء وغالبا ما یتم التوصل الیھ بیسر وسھولة وھنا  .۳

 تكمن میزات التناظر .

ii. الحدیثة والمعاصرة في العمارة  التناظر: 

نادرا ما تكون التكوینات في األعمال المعماریة المعاصرة متناظرة تناظرا مطلقا ، اذ یتم 

اللجوء في الكثیر من االحیان الى الخروج عن التناظر الكامل والتام حتى في تلك الحاالت 

 .عندما تتوفر فیھا المبررات الوظیفیة واالنشائیة والمقنعة 

 اساسیتین : عمارة الحداثة /عمارة مابعد الحداثة التناظر وفق مرحلتین سیتم استعراض

 معماریو الحداثة والتناظر: - أ

التناظر والتوجه المحوري على تكویناتهم تطبیق   بشكل مقصود تجنب رواد العمارة الحدیثة
 ...التشكیل الحر للمساقط واألشكال  بأسلوبالمعماریة واستعاضوا عن ذلك 

أن التكوین المتناظر الیمكن اعتماده اال في حاالت یكون فیها التناظر  الحداثة معماریویرى  

 حركیًا وجمالیًا: اوٕانشائیا وظیفیمبررا 

 التعلیل:

التناظر معناه وجوهره عند اعطاء تصامیم متناظرة لوظائف غیر  یفقد  .١
 .متكافئة 

عند الموازنة بین مساحات وفراغات ذات محتوى غیر یفقد التناظر   .٢
 متوازن ،

تحویر االشكال للوصول الى التناظر القسري یؤدي الى الرتابة والخلل   .۳
 .بالرغم من توازن االشكال  الوظیفي
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 :والتناظر معماریو ما بعد الحداثة - ب
عودة جدیدة من خالل عمارة الحداثة المتأخرة وعمارة ما بعد الحداثة نحو التصامیم واالشكال 

استعارة عناصر ومفردات من العمارة الكالسیكیة وتتمیز في  المعماریة المتناظرة ویتجلى ذلك 
 . رئیسیة وثانویة صارمة وتكویناتها وفق محاور تناظر بأشكالها

 
  symmetryAالالتناظر . - ث

توزع العناصر اذ   ،عندما ال یتضمن التكوین أي محاور للتناظر نقول عن تكوبن یأنھ المتناظر

 وحدة التكوین .  تحقیق بشرطواألشكال والفراغات بطریقة معللة 

 : أنماط التكوینات غیر المتناظرة 

 : تكوینات غیر متناظرة إال أنھا تتسم بالتوازن .۱

حول محور توازن وھمي یؤدي إلى اإلحساس بتوازن  والمفردات  الكتل حیث توزع  

 التكوین . وقد یسمى محور التوازن ھذا بمحور التكوین .

 :ازنةتكوینات غیر متناظرة وغیر متو .۲

تستمد مقوماتها من الخصائص الوظیفیة للعمل المعماري والمعطیات التخطیطیة للموقع  
وین نتیجة لتركیز ك،وبحیث یزداد االحساس بالثقل التكویني على أحد اطراف الت

 . )میل في االرض مثال استغاللكحالة (التكوینیة على طرف دون اخر والمفرداتالعناصر 
 : عفویةتكوینات غیر متناظرة  .۳

 وأجزائھتعتمد الخطوط واالشكال الحرة كأساس حیث یتم توزیع عناصر التكوین 

بصورة معللة ، إال أنھا توحي بالعفویة والتلقائیة خارج إطار االشكال التي تجنح 

عادة بطابع الجرأة والتجدید  ھناوتتسم االفكار التكوینیة للتوازن حول محور وھمي .
 الخاصة . األصالةو

 

 

 
 
 
The end 
Dr. Mirna Nassrah  


