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 اإلهداء

 

 من كان حبهما يجري في عروق دمي إلى
الحضن المعَبق  إلىشفاهم بتسامة على شقاهم وسعادتي ترسم األ من كانت ابتسامتي تزيل إلى

 بأريج الَوطن

 بكل افتخار من أحمل أسمه إلى
 .واإلحسان لهما اربي بطاعتهم أمرنيمن  إلى

 "وأمي أبي"

  بيٍت واِحد ذكريات من عشت معهمولكّل 
  واِحدة ةلِ َمن اجتمعوا َمعي على ِدفء َموِقد الِشتاء وَتقاسموا َمعي ظلَمة لي إلى

 "وأخواتيتي إليكم إخو  "

 َعوني وَسندي تِبيدي وكانَ  تِلمن أمَسك

من آنسني في دراستي وشاركني  إلى...  إل أْن أكوَن ُهنا َرغماا َعن أنِف الَحياة تِلمن أب
 همومي

  الروح التي سكنت روحي إلى ... اا وتقدير  تذكاراا 

 " إليك زوجتي "

 " أبي" مّرة ِبكلمة  ألفو َوهبوني الَحياة  همءَكي أستطيع َعطاُهنا  إلىِلَمن َجعلوني أِصل 
  م َكي َيتبعونيهِلمن َمضيُت أشّق الطريق ألجلِ 

 "لكم أبناء َقلبي "
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تتبعثر...فيكلمات فيمثلهذهاللحظاتيتوقفاليراعليفكرقبلأنيخطالحروفليجمعها
فيالخيالواليبقىلنافينهاية كثيرةتمرطورس...سطورفياألحرفوعبثًاأنيحاولتجميعها

....جانبنافوجبعليناشكرهمإلىالمطافإالقلياًلمنالذكرياتوالصورألشخاصكانوا

"ألزيدنكمنشكرتمإل"تعالىقال

إلتمامههذهالنعمةاهللإلىفشكريأوالً
 

لىو . نبيالرحمةونورالعالمينإلى ... األمةونصح...منبلغالرسالةوأدىاألمانةا 
سيدنامحمدصلىاهللعليهوسلم

والجبارإليكجامعتي هذهالصرحالعلميالفتيإلى

جامعةالنجاحالوطنية

إلىوأعطىمنحصيلةفكرهلينيردربناالعلممنوقفعلىمنابرإلى

الدكتورراميالحمداهللاألستاذ

 الذينمهدوالناطريقالعلموالمعرفةإلى،سالةفيالحياةالذينحملواأقدسرإلى
أستاذيالفاضل...نبعالعلموالمعرفةإلى
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حتراماهللعنيكلخيرفلهمنيكلالتقديرواإل فجزاهالرسالةهعلىهذفباإلشراالذيتفضل
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 الصفحة الموضوع
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2211.41،للمعماريأنطونيوغاودي،برشلونه،(Casa Batllo)لدارباتلو(11.1)شكلرقم
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كوربوزييه(1.4) شكلرقم (Le Corbusier)لو ، سافوي (Villa Savoye)فيال ،باريس،
(2212-2241)

14

بيتم(4.4) شكلرقم (Piet Mondrian)وندريان واألزرق)، باألصفر  ،(واألحمر تكوين
(2212.)

12

ريتفلد(1.4) شكلرقم -منزل  Rietveld Schröder House)شرودر ريتفلد( غريت
(Gerrit Rietveld)،(.2211)إسبانيا

12

.(2221)،(Suprematist)،(Kazimir Malevich)كازيميرماليفتس(1.4) شكلرقم 12

،ميسفاندوروه(Barcelona Pavilion)معرضبرشلونة(1.4) شكلرقم
(Barcelona Pavilion)،(.2212)إسبانيا

12

11(.1914)،(Dom- Ino")الدومينو"ظاماإلنشائيالن(4.4) شكلرقم

لعناصر(2.4)شكلرقم إضافة الوظيفي التوزيع يوضح األرضي للطابق األفقي المسقط
.الحركة

14

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
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فيالسافوي(2.4) شكلرقم المنحنىلمسارحركة، للطابقاألرضييظهر خارجية مناظير
.السيارة

14

ل(21.4) شكلرقم األفقي عناصرالمسقط إلى إضافة الوظيفي التوزيع يوضح األول لطابق
.الحركة

11

فيفيالسافويضمن(22.4) شكلرقم منظورلمنطقةالساحةالمكشوفةوالجزءالمظللمنها
.مستوىالطابقاألول

11

والخاصةضمنمستوىالطابقاألولفيفيال(21.4) قمشكلر الفصلبينالفراغاتالعامة
.سافوي

11

عناصر(24.4) شكلرقم إلى إضافة الوظيفي التوزيع يوضح الثاني للطابق األفقي المسقط
.الحركة

11

11.الثانيمناظيرمختلفةلفراغالتشميسفيفيالسافويضمنمستوىالطابق(21.4) شكلرقم

(21.4) شكلرقم
دراسةتحليليةلفيالسافويللمعماريلوكوربوزييهفيمجالالتناسباإليقاعي

.وتنظيمالفراغاتباستخدامخطوطمنحنيةضمنفراغاتمستطيلةالشكل

11

ينوفيالشتا،2111دراسةتحليليةلكلمنفيالميلكونتانتاللمعماريبالديو(21.4) شكلرقم
(.2214)للمعماريلوكوربوزييهفيمجالالتناسباإليقاعي

14

ل(24.4) شكلرقم          لدى األفقي المسقط ضمن الفراغي للتوزيع تحليلية ورسوم
.فيالسافوي/كوربوزييه

12

 Frank Lloyd)لويدرايتفرانك،(Kaufmann House)بيتالشالالت(22.4) شكلرقم
Wright)،(.2241)بنسلفانيا

11

األول(22.4) شكلرقم للطابق األفقي المسقط الفراغي، التوزيع في رايت أسلوب ويظهر
للوظائفوتطبيقمفهومالمسقطالحرحي شملعددمنالنشاطاتالتيال

.تتطلبالخصوصية

12

منطقة،فراغغرفةالمعيشةفيبيتكاوفمانيضمعددمنالفراغاتالوظيفية(11.4) شكلرقم
.طاولةالطعام،المدفأة،الجلوس

12

الثاني(12.4)شكلرقم للطابق األفقي الفراغي،المسقط التوزيع في رايت أسلوب ويظهر
.للوظائفوقداحتوىعلىالنشاطاتالتيتتطلبالخصوصية

11

الفراغي(11.4) شكلرقم التوزيع في رايت أسلوب ويظهر الثال  للطابق األفقي المسقط
.بيتكاوفمان/للوظائفوالتداخلبينالمسطحاتاألفقية

14

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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لمنزل(14.4) شكلرقم     الفراغيضمنالمسقطاألفقيلدىرايت للتوزيع تحليلية رسوم
(.بيتالشالل)كاوفمان

11

،ميسفاندوروه(Barcelona Pavilion)شلونةمعرضبر(11.4) شكلرقم
(Barcelona Pavilion)،(.2212)إسبانيا

11

الفراغي(11.4) شكلرقم التوزيع في ميس أسلوب ويظهر لمعرضبرشلونة األفقي المسقط
.للوظائفواستخدامهللخطوطالمستقيمة

14

ل(11.4)شكلرقم تحليلية ميسرسوم لدى األفقي المسقط ضمن الفراغي لتوزيع معرض/
.برشلونة

12

النهضة(14.4) شكلرقم عصر في الداخلية الفراغات بين العالقة يوضح توضيحي رسم
.واستخدامالجدرانالسميكةكعناصرإنشائية

41

41.والفراغاتالخارجيةتوضيحللعالقاتبينالفراغالداخلي(12.4) شكلرقم

(12.4) شكلرقم لمبنى داخلي قاعة)منظور ) فان( Crown Hall )كراون ميس ،
 (.2211-2211)شيكاغو،(Mies van der Rohe)دوروه

44

لطب(41.4) شكلرقم توضيحي بينرسم خاللها من البصري والتواصل الداخلية القواطع يعة
.الفراغاتالداخليةلدىميس

44

القواطع(42.4) شكلرقم استخدام في ميس طريقة يبين  لمعرضبرشلونة  داخلي منظور
.الداخليةفيتنظيمالفراغالداخليلقاعةالعرض

41

(41.4) شكلرقم فارنزور  أمريكا،(Farnsworth House)منزل دروه، فان ميس  ،
(2211.)

41

(Neue Nationalgalerie)متحفالفنالحدي (44.4) شكلرقم  برلين، ميسفاندروه،
(2212.)

41

في(41.4) شكلرقم التقليدي المفهوم  واستخدام سافوي فيال في الداخلية الفراغات طبيعة
الفصلواحتواءالفراغاتوالتواصلالحركي

41

(.2211)فياحمدأباد،الهند،عام(sarabhai)المسقطاألفقيلمنزل(41.4) شكلرقم 41

(41.4) شكلرقم العرضفيمعرضبرشلونة لقاعة داخلي منظور لمنزل/ داخلي منظور
(sarabhai في( المختلفة التصميمية الحلول توضح  ، أباد احمد في

ميسفان من كل عند الداخلية الفراغات لتنظيم المتوازية القواطع استخدام
.دوروهولوكوربوزييه

41

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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رسمتوضيحييبينالفرقبيناألسلوبالذياستخدمهميسواألسلوبالذي(44.4) شكلرقم
.لوكوربوزييهفيتحقيقالتواصلالبصريوالحركيبينالقواطعالمتوازية

41

وتخلل(42.4) شكلرقم الفراغ وانسيابية اإلنفتاح ويظهر كاوفمان بيت في المعيشة فراغ
.اإلضاءةإلىالفراغاتالداخلية

44

ريتفلد(42.4) شكلرقم منزل في المعيشة استخ-غرفة ويظهر الداخليةشرودر القواطع  دام
.المتحركة

44

لتحقيق(11.4) شكلرقم المتحركة الستائر استخدام فيبيتجروبيسويظهر المعيشة غرفة
.فكرةالتواصلوالفصلالفراغي

42

لتحقيقفكرة(12.4) شكلرقم الستائرالمتحركة فيبيتجروبيسويظهراستخدام نوم غرفة
.الفصلوالتواصلالبصري

42

الفراغات(11.4) شكلرقم بين الفصل ويظهر الصندوقي المبنى مفهوم يبين توضيحي رسم
.الداخليةوالبيئةالمحيطةبالمبنى

42

 Andrea)،للمعماريأندريابالديو(Villa Rotonda) (روتوندا)كابرا فيال(14.4) شكلرقم
Palladio)(.2111)،إيطاليا 

42

الصندوقي(11.4) شكلرقم المبنى تحطيم في كوربوزييه لو أسلوب يبين توضيحي رسم
بين التواصل محققا أعمدة على المبنى ورفع الشريطية الفتحات مستخدمًا

.الفراغالداخليوالخارجي

21

فيال(11.4) شكلرقم في الخارجي الحديقة وفراغ المعيشة فراغ بين للعالقة توضيحي رسم
.سافوي

21

الفراغالمنساب"مناظيرتعكسمفهوم(11.4) شكلرقم فيأسلوبتداخلالفراغاتالخارجية"
.معالفراغاتالداخليةفيفيالسافوي

22

كنيسةرونشامب"منظورخارجيلل(14.4) شكلرقم وتفاعل" يظهرالفراغفيالجزءالشرقي
.طةمعالبيئةالمحي

22

الصندوقي(12.4) شكلرقم المبنى تحطيم أسلوبرايتفيالخروجمن يبين توضيحي رسم
مستخدمًاالتداخلبينالمسطحاتاألفقيةوالعموديةمحققًاالتواصلبينالفراغ

.الداخليالخارجي

21

م(12.4) شكلرقم كاوفمان )Kaufmann House)نزل الشالل( (بيت عام، بنسلفانيا
وتظهراستخدامرايتللمسطحاتاألفقيةالتيتمتدمحققًةاإلنسجام.2241

.معالبيئةالمحيطةللمبنى

24
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منأعلىوأسفللقاعةالعرضالرئيسةفيمتحفجوجنهايمويظهر مناظير(11.4) رقمشكل
.انسيابيةالفراغ

24

المبنىالصندوقي(12.4) شكلرقم توضيحييبينأسلوبميسفيالخروجمنتحطيم رسم
بين التواصل محققا والعمودية األفقية للمسطحات األفقي اإلمتداد مستخدمًا

.ليالخارجيالفراغالداخ

21

واستخدام(11.4) شكلرقم الممتدة األسقف خالل من الداخلي الفراغ لعالقة توضيحي رسم
.المسطحاتالزجاجية

21

للفراغات(14.4) شكلرقم واحتوائه الفراغ سقف استمرارية تظهر برشلونة لمعرض مناظير
.ابالخارجيةضمنمفهومالفراغالمنس

21

 Mies)،ميسفاندوروه(Neue Nationalgalerie)متحفالفنالحدي (11.4) شكلرقم
van der Rohe)،(.2212)برلين

21

اند(11.4) شكلرقم ويظهر معرضبرشلونة العرضفي لقاعة الزجاجية الفراغالواجهة ماج
الداخليمعانعكاساتصوريةلعناصرالفراغالخارجيمحققًةمفهومالشفافية

.المطلقة

21

منزل(11.4) شكلرقم الزجاجية، المسطحات خالل من والخارج الداخل بين الفراغ انسيابية
.2211فارنزور ،أمريكا

24

لصاالتالعرضفي(14.4) شكلرقم الفراغالموحد الفراغاتالداخليةضمنمفهوم انسيابية
.2212برلين،متحفالفنالحدي 

24

علىالمسطحات(12.4) شكلرقم العرضيظهراإلنعكاساتالصورية منظورخارجيلقاعة
.المائيةألجزاءالمبنىوالشعوربانعدامالجاذبية

24

السقف(12.4) شكلرقم خالل من برشلونة معرض في الفراغ النسيابية توضيحي رسم
.وتحقيقالتواصلالحركيبينالفراغات

22

الصور(11.4) شكلرقم انعكاسات العرضويظهر لقاعة الجنوبي الجزء في للفراغ منظور
.ةإلىالواجهاتالزجاجيةواألعمدةواإلضاءةعلىالمسطحالمائيإضاف

22

لمنزل(12.4) شكلرقم مختلفة -ريتفلد مناظير ،( Rietveld Schröder House)شرودر
Utrecht)أوترخت )2211  (Gerrit Rietveld)للمعماريغريتريتفلد

(2222-2211.)

22

21.موضعالفتحاتضمنالمستوىالجداري(11.4) شكلرقم

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
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22.موضعالفتحاتضمنالمستوىالجداريعندالزوايا(14.4) شكلرقم

22.موضعالفتحاتضمنالمستوىالجداريبينالمستويات(11.4) شكلرقم

21.موضعالفتحاتضمنالمستوىالسقفيللفراغ(11.4) شكلرقم

منالخارجويظهرفيهفتحاتذاتأحجام"كنيسةرونشامب"الجدارالجنوبيلل(11.4) شكلرقم
.مختلفة

24

يظهرفيهفتحاتذاتأحجاممنالداخلو"كنيسةرونشامب"الجدارالجنوبيلل(14.4) شكلرقم
.مختلفة

24

يظهرالفراغالداخليوأسلوباإلضاءةفي"كنيسةرونشامب"منظورداخليلل(12.4) شكلرقم
.الجدارالجنوبي

24

صورلفتحاتالجدارالجنوبيأغلقتبزجاجملونمليءبالزخارفوالكتابات(12.4) شكلرقم
       .نقوشةالم

21

لل(41.4) شكلرقم الداخلية رونشامب"التجويفات كنيسة أسطحها" مع الضوء تفاعل ويظهر
.الداخليةالمنحنية

21

21.استخداملوكوربوزييهللفتحاتالسماويةفيفيالسافوي(42.4) شكلرقم

لشرك(41.4) شكلرقم اإلداري المبنى الركن ،(Larkin Administration Building)ة
.للمعماريفرانكلويدرايت

21

،(Johnson WaxCorporation)الفراغاإلداريلشركةجونسونللشمع(44.4) شكلرقم
(.2244-2241)للمعماريفرانكلويدرايتفيرايسنعام

21

جوجنهايموتظهرأسلوبرايتفيمناظيرمختلفةلقاعاتالعرضفيمتحف(41.4) شكلرقم
للفراغ العامة األجواء على وتأثيراتها اإلنارة وحدات استخدام عالقة، كذلك

.المسطحاتالزجاجيةمعالكتلالخرسانيةوتخللاإلضاءةالطبيعيةلها

24

استخدامرايتلنوافذالركنبأساليبوأشكالمتنوعةمحققًةمنخاللهامفهوم(41.4) شكلرقم
".الفراغالمنساب"

24

شرودرمستخدمافيتشكيلها-استخدامريتفيلدالفتحاتالركنيةفيمنزلريتفلد(41.4) شكلرقم
.الخطوطاألفقيةوالعمودية

22

22.شرودرفوقمنطقةالدرج-استخدامريتفيلدفتحاتالسقففيمنزلريتفلد(44.4) شكلرقم
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فراغالمعيشةفيبيتجروبيسويظهراستخدامالمسطحاتالزجاجيةإلدخال(42.4) شكلرقم
اإلضاءةالطبيعية

22

22.بيتجروبيسويظهراستخدامالفتحاتاألفقيةالعلويةفراغالنومالرئيسيفي(42.4) شكلرقم

منظوريوضحاتصالالفراغالداخليمعالفراغبالجزءالجنوبيلقاعةالعرض(21.4) شكلرقم
.منخاللواجهاتزجاجيةإلدخالالقدراألكبرمناإلضاءة

211

ع(22.4) شكلرقم الممتدة الفتحاتالجدارية ميسعلى المسطحاتاعتماد مساحة لىكامل
الجداريةإلدخالاإلضاءةالطبيعيةوالتحكمبهامنخاللالستائرالمتحركة،

.منزلفارنزور 

212

 Mies van der)،ميسفاندوروه( Crown Hall )كراون(قاعة)مبنى(21.4) شكلرقم
Rohe.)،(.2211-2211)شيكاغو

212

.منظورداخليلفراغالمعيشةفيمنزلكاوفمان(24.4) شكلرقم 211

للموادالطبيعيةالمستخدمةمعتوظيفمناظيرمختلفةتبيناإلنسجاماللوني(21.4) شكلرقم
.مبدأالتناقضمنحي الملمسبينتلكالموادمنزلكاوفمان

211

التناقضمنحي الملمسبينالمسطحات،منزل(21.4) شكلرقم مناظيرمختلفةتبينمبدأ
.كاوفمان

211

و(21.4) شكلرقم حي اللون التناقضمن رايتلمفهوم استخدام تكسيتهيظهر الملمسفي
.،منزلكاوفمانللمسطحات

211

(24.4) شكلرقم التياستخدمها المواد ميس"تنوع والكروم" الملون كالزجاج جديدة مواد بين
.ةكالرخامإضافةإلىالموادالتقليدي

211

مناظيرمختلفةتبينأسلوباستخداماأللوانضمنمحدداتالفراغفيالجناح(22.4) شكلرقم
.األلمانيفيمعرضبرشلونة

214

في(22.4) شكلرقم الفراغ محددات ضمن استخدامها وأسلوب األلوان تبين مختلفة مناظير
.الجناحاأللمانيفيمعرضبرشلونة

212

في(21.4) شكلرقم الفراغ محددات ضمن استخدامها وأسلوب األلوان تبين مختلفة مناظير
الجناحاأللماني

212

مع(22.4) شكلرقم اإلضاءة وتفاعل نوتردام كنيسة في توظيفاللون تبين مختلفة مناظير
.األسطحخشنةالملمس

212

212(.2211-2214)رجيالوحدةالسكنيةفيمرسيليا،فرنسامنظورخا(21.4) شكلرقم

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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212(2211-2212)مبنىالمحكمة،لوكوربوزييه،شلانديغلار،الهند،(24.4) شكلرقم

الدير(21.4) شكلرقم لكنيسة داخلية  church of the La Tourette)توريت ال مناظير
monastery)،،(.2214)لوكوربوزييه،فرنسا

221

(21.4) شكلرقم األزرقواألسود األصفر، باللوناألحمر،  Composition with )تكوين
Red, Yellow, Blue andBlack)،(.2212)للفنانبيتموندريان

222

(21.4) شكلرقم األوبيت ومطعم Aubette Café-restaurant)مقهى فان(  للمعماري
(.2212-2214)،دوسبرغوفانأيسترن

221

(24.4) شكلرقم للمعماري واألزرق األحمر Red\Blue chair)الكرسي ريتفلد( ،جريت
(2222.)

221

تشكيل(22.4) شكلرقم ضمن اللون توظيف توضح شرودر لمنزل مختلفة داخلية مناظير
.المسطحاتالداخلية

224

عمارة ما بعد الحداثة  :الرابع الفصل

(2.1)شكلرقم بروت السكني –المبنى Pruitt-Igoe)ايغو لويس( سانت عام/ أمريكا
-2211)عام(Minoru Yamasaki)،للمعماريمينوروياماساكي2241
2211.)

211

فرنسا،(/The Spaces of Abraxas)مشروعأبراكاسفيمارنالفالية(1.1) شكلرقم
(.2221-2242)،عام(Ricardo Bofill)للمعماريريكاردوبوفيل

211

(4.1) شكلرقم الفالية مارن كاسفي أبرا لمشروع خارجية  The Spaces of)مناظير
Abraxas.)

211

(1.1) شكلرقم ينجي بابا Casa Papanici)دار للمعماري( ، روما، مدينة إيطاليا، في
(.2212-2241)،(Paolo Portoghesi)باولوبورتوغيزي

211

(1.1) شكلرقم فنتوري والدة سكن Vanna Venturi House)دار هيل( تشسنات في
(Chestnut Hill)بنسلفانياللمعماريروبرتفنتوري،(Robert Venturi)،
(2214-2211.)

214

لفندق(1.1) كلرقمش األرضي للطابق األفقي ديالمسقط  Hotel de)ماتينيون
Matignon) (Minoru Yamasaki)فيفرنسا،للمعماريينفرانسوامانسار

(Francois Mansart)وجانكورتون(Jean Courtoone)،(2411.)

214
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فنتوري(4.1) شكلرقم والدة لمنزل األرضي للطابق األفقي المحورالمسقط مبدأ ويظهر
.المتحولعندالمدخلوالتوزيعالوظيفيللفراغات

212

منظورداخليلمنطقةالمعيشةفيمنزلوالدةفتتورييوضحالتحريفلمنطقة(2.1)شكلرقم
.الموقدوالدرج

212

(2.1) شكلرقم الجديد شتوتغارت لمعرض األرضي للطابق  األفقي  Neue)المسقط
Staatsgaleri ) ستيرلنج جيمس للمعماري شتوتغارت،  James)في

Stirling) (2211-2221)(.2221-2244)،عام

212

(21.1) شكلرقم الجديد شتوتغارت معرض في المركزية للساحة داخلي  Neue)منظور
Staatsgaleri استخدام( كذلك بالمنحدرات المتمثلة الحركة عناصر يبين

.تبسةمنعمارةالعصورالسابقةسيرلنغللعناصرالمق

212

يبين(NeueStaatsgaleri)منظورداخليفيمعرضشتوتغارتالجديد(22.1) شكلرقم
(.Hi-tech)المصاعدالزجاجيةوالتيتوحيبأسلوبهاإلىتوجهالهايتك

241

الج(21.1) شكلرقم لمعرضشتوتغارت المداخل منطقة تبين خارجية مناظير  Neue)ديد
Staatsgaleri ) الهايتك توجه إلى بأسلوبها توحي والتي -Hi)الزجاجية

tech.)

242

رجينسي(24.1) شكلرقم حياة لفندق األرضي للطابق األفقي المسقط يظهر/ فيوكووكا،
حول التناظر مفهوم واستخدام الدخول منطقة عند لألعمدة جريفز استخدام

.والفراغالمركزيالمحورفيالتوزيعالفراغي

241

رجينسي(21.1) شكلرقم حياة لفندق  الدخول لمنطقة خارجي منظور منظور/ فيوكووكا،
.داخليلمنطقةالدرجلفندقحياةرجينسي

241

مخططاتداربلوسيكفينيوجرسي،تظهراستخدامجريفزمفهومالتناظر(21.1) شكلرقم
Ruined Symmetry)العاب  حولمحوريينمتعامدينيتقاطعانبالفراغ(
.المركزي

244

الفراغي(21.1) شكلرقم التنظيم في المركزي المحور الستخدام توضيحي جاءرسم والذي
.ضمنحاالتمتعددة

241

فنتوريويظهراستخدامالقواطع(24.1) شكلرقم المسقطاألفقيللطابقاألرضيلمنزلوالدة
.القطرية

241

.مناظيرداخليةلبيتوالدةفنتوريتظهرفراغالمعيشةومنطقةالدرجالداخلي(22.1) شكلرقم 241

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
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في(22.1) شكلرقم االنحناء ويظهر فنتوري والدة منزل في الطعام لمنطقة داخلي منظور
.السقف

244

إ(11.1) شكلرقم ويظهر الشاطئ لمنزل األرضي للطابق األفقي القواطعالمسقط ستخدام
.القطرية

244

(12.1)شكلرقم الجديد معرضشتوتغارت في األستقبال لمنطقة داخلية  Neue)مناظير
Staatsgaleri)تظهراستخدامالخطوطالمنحنيةوالمتموجة

242

242.منظورداخليإلحدىقاعاتالعرضفيمعرضشتوتغارت(11.1) شكلرقم

242.خليإلحدىقاعاتالعرضفيمعرضشتوتغارتمنظوردا(14.1) شكلرقم

(11.1) شكلرقم العرض لقاعة داخلية مناظير (Sunar Houston showroom)،
.شيكاغو

211

(11.1) شكلرقم العرض لصالة داخلي Sunar Furniture Showroom)منظور في(
.هوستنبتكساس

212

في(New Orleans)فينيوأورلنز(Piazza d'Italia)الساحةاإليطالية(11.1)شكلرقم
.-2242أميركا،للمعماريشارلزمور،عام

212

الساحة(14.1) شكلرقم في الكالسيكي العمود استخدام اسلوب توضح مختلفة مناظير
.اإليطاليةللمعماريمور

211

إلسلوب(12.1) شكلرقم مختلفة مور"مناظير عناصرف" ضمن واإلضاءة توظيفالماء ي
.تاريخيةفيالساحةاإليطالية

214

.مناظيرتوضحالشرفةفيالطابقاألرضيفيبيتوالدةفنتوري(12.1) شكلرقم 211

211توضحالشرفةالعلويةفيالطابقالعلويفيبيتوالدةفنتوريمناظير(41.1) شكلرقم

فيفراغالمعيشةضمنبيت(42.1) شكلرقم فنتوريللفتحاتالكبيرة تبيناستخدام مناظير
.والدةفنتوري

211

211.غللمسطحاتالزجاجيةفيمتحفشتوتغارتمناظيرتبيناستخدامستيرلن(41.1) شكلرقم

214.رسمثالثياألبعادلمتحفشتوتغارت(44.1) شكلرقم

214.مناظيرتبينالفراغالدائريالمفتوحفيمتحفشتوتغارت(41.1) شكلرقم



  

 

ضمنم(41.1) شكلرقم اإليطالية الساحة في الخارجي الفراغ تبين خارجي ومنظور خطط
يطاليفينيوأورلنالجمعاإل

212

مارن(41.1) شكلرقم كاسفي أبرا مشروع  المركزي الفراغ تبين خارجي ومنظور مخطط
الفالية،فرنسا

212

الجدار(44.1) شكلرقم من الفتحاتفيكل طبيعة فنتوريتظهر لبيتوالدة خارجية مناظير
.األماميوالجانبيللمنزل

212

.مناظيرداخليةتبينطبيعةالفتحاتلفراغالمعيشةفيبيتوالدةفنتوري(42.1) شكلرقم 212

الطابق(42.1) شكلرقم في النوم لفراغ الفتحات فنتوريتظهر لبيتوالدة  داخلي منظور
.العلوي

211

.منظورداخليلمنطقةالمنورفيبيتوالدةفنتوري(11.1) شكلرقم 211

.مدخلبيتوالدةفنتوري(12.1) شكلرقم 211

(11.1) شكلرقم الزائرات للممرضات بنسلفانيا جمعية مقر  Headquarters)مبنى
Building)(.2211)،للمعماريروبرتفنتوري،بنسلفانيا

211

المسطحات(14.4) شكلرقم يظهر شتوتغارت متحف في االستقبال لمنطقة داخلي منظور
.الزجاجيةالمتموجة

214

ضمنمنظو(11.1) شكلرقم الزجاجية المسطحات يظهر شتوتغارت متحف في داخلي ر
.مستوىالسقف

214

مناظيرتبينأسلوبتشكلالفتحاتفيمتحفشتوتغارتباستخدامعناصر(11.1) شكلرقم
.تقليدية

211

211.مواقفالسياراتفيمتحفشتوتغارتمنظورخارجيلفتحةالتهويةلفراغ(11.1) شكلرقم

مناظيرداخليةلقاعاتالعرضفيمتحفشتوتغارتتظهرأسلوباستخدام(14.1) شكلرقم
اإلضاءةاإلصطناعيةفيالسقف

211

(12.1) شكلرقم للمعماريمايك(Portland)مبنىبورتالند ، أوريغون، -2221)لجرفز،
2221.)

211

العرض(12.1) شكلرقم لقاعة الداخلية الفراغات في اللون استخدام تبين  متعددة مناظير
(Sunar Houston showroom)،(.2221)،هوستن

214



 خ

 

 Michael)،للمعماريمايكلجريفز(St. Coletta School)سانتكوليت(11.1) شكلرقم
Graves)(.1111-1112)ن،،واشنط

212

سانت(12.1) شكلرقم لمدرسة  الفراغاتالداخلية اللونفي استخدام تبين  متعددة مناظير
(.1112-1111)،(St. Coletta School)كوليت

212

 .F)،للمعماريايسبيناس(Michelin Building)مبنىميشلين(11.1) شكلرقم
Espinasse)(.2222-2211)،لندن

211

فيتوظيفاللونضمنعناصرتاريخيةفي"مور"مناظيرمختلفةإلسلوب(14.1) شكلرقم
الساحةاإليطالية

211

في(11.1) شكلرقم مور استخدمها التي األلوان على اإلضاءة تأثير تبين مختلفة مناظير
الساحةاإليطالية

212

إلسلوب(11.1) شكلرقم مور"مناظيرمتعددة منملمس" فيتوظيفالماءفيتشكلعدد
.المسطحاتوالعناصرفيالساحةاإليطالية

212

مناظيرخارجيةلمتحفشتوتغارتتظهراسلوبجيمسستيرلنغفياستخدام(11.1) شكلرقم
.اجهاتالمبنىاأللوانبشكلمتباينمعو

211

مناظيرداخليةلمتحفشتوتغارتتظهرالمدخلومنطقةاإلستقبالومسارات(14.1) شكلرقم
.بأرضيتهماخضراءاللون(المنحدر)الحركة

214

.مناظيرداخليةلقاعاتالعرضفيمتحفشتوتغارتتظهربلونهااألبيض(12.1) شكلرقم 214
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة الموضوع

 .النتائج والتوصيات :الخامس الفصل
ختالففيالتكوينالعامللمسقطاألفقيبينيوضحنقاطالتوافقواإل(2.1)رقمجدول

.عمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثة
241

ا(1.1)رقمجدول نقاط واإليوضح بينلتوافق الداخلية الجدران تشكيل في ختالف
.عمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثة

241

واإل(4.1)رقمجدول التوافق نقاط الداخلييوضح الفراغ بين العالقة في ختالف
والخارجيبينعمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثة

241

واإل(1.1)رقمجدول التوافق نقاط بينختاليوضح والضوء الفتحات تشكيل في ف
.عمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثة

244

استخداماللونوالملمسبينعمارةفيختالفيوضحنقاطالتوافقواإل(1.1)رقمجدول
.الحداثةوعمارةمابعدالحداثة

242
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  في القرن العشرينة التصميم المعماري الداخلي بين تعددية المفاهيم الفكري
"حالة مقارنه بين عمارة الحداثة وعمارة ما بعد الحداثة"  

 إعداد
نبوسييعمر جالل حفظي ع  

 إشراف
خيري مرعي الدكتور  

 

 الملخص 
، الثقافية والسياسية التي أتى بها النصف الثاني من القرن العشرين اإلجتماعيةن مفهوم التعددية إ

تعدد األفكار والمدارس المعمارية حتى بات من الصعب التمييز ثاره على آكان له  ةكنموذج حيا

وللخروج من ذلك المأزق فقد عجت المكتبات ودور النشر . بين المدارس والطرز المعمارية

 هذا على المستوى المعماري،. بالمؤلفات والترجمات التي تزيل الغموض وتحدد مميزات كل منها

هذا التوجه ما زال حديث التعليم في الجامعات العربية أما بما يختص بالتصميم الداخلي فإن 

ما  بصورة خاصة والمعلومات بهذا الموضوع بصورة عامة والفكر المعماري وأسباب تنوعه

 . زالت تعاني من الشح وعدم الوفرة

هذه الدراسة تناقش موضوع التصميم المعماري الداخلي وتستعرض المفاهيم الفكرية المصاحبة 

بتعدد المدارس المعمارية في النصف الثاني من القرن  من عصر النهضة وانتهاء   أ  ءلتطورها بد

وهي تناقش بالذات تلك التطورات المتناقضة بين الحداثة وما بعد الحداثة لتحليلها . العشرين

بهذه الفترة وتوضيح أسباب اختالف وتنوع اإلنتاج المادي للتصميم  وكشف الغموض الذي لم  

 . على مستوى تنظيم الفراغ الداخلي أو تشكيلهالداخلي سواء 

يهدف إلى االستفادة من هذه التجارب  وتحليلها الغربية للعمارة إن دراسة تعددية المفاهيم الفكرية

على المستوى العربي للخروج بمفاهيم فكرية تتناسب مع المعطيات الثقافية والتقنية في العالم 

تتوافق  جديدة رية تساهم في صياغة تكوينات فراغية العربي بشكل يضمن صياغة مفردات معما

 .شكال  ومضمونا  مع متطلبات اإلنسان العربي



 غ

 

تؤثر بشكل واضح على هيئة ختالفات الفكرية اإلها بأن نتيجة مفاد   إلىفي النهاية تخلص الدراسة 

المباني في على تشكيل  مما كان له التأثير المباشر، عناصر الفراغ المعماري الداخليوومحددات 

 . عمارة الحداثة وما بعد الحداثة
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 الفصل الول

 مقدمة الدراسة وأهميتها

 

 تمهيد 0.0

 ومبرراتها الدراسة أهمية 2.0

 دراسات سابقة 3.0

 أهداف الدراسة 1.0

 الخطة البحثية ومنهجية الدراسة 0.0

 المعلومات مصادر 1.0

 الدراسة اتمحتوي 1.0
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 :تمهيد  1.1

 يمثل اإلنسانية،والتصميم حتياجاتاإل من بمجموعة يتعلق معنى له خلقشيء عملية هو التصميم إن

أن"(Viollet Le Duc)والمنظرالفرنسييالشيء،يذكرالمعمار جوهر بصريعن تعبير أفضل
هافيالشكل،وأنعلىالمصممأنيجدكلجزءمنالفراغالداخلييمتلكعقالنيةيتمالتعبيرعن
والشكل الوظيفة بين العالقات عن للتعبير ،(Lesnikowski,1982, P168)"أدواته

ينبغيأنيشتقمنالعواملالالشكلية،-فيالفراغالداخلي-بأنالشكل" (H..Haring)ويؤكد
لعواملاستجابةفراغالداخليهوإذأنالشكلفيال"والتكنولوجيةاإلجتماعيةكالعواملالسياسيةو

نعلىالمصممأناليفرضالشكلعلىالفراغالداخلي،بل معقدةومتعددةعاطفيةوعقالنيةوا 
.(Ibid, P215)الفراغيستنتجهمنخاللالواقعالحياتيالمحيطب

تحوالتعلىمستوى الثانية الحربالعالمية بعد ما حتياجاتاإلشهدتمرحلة نتيجةاإلنسانية،
 فيجوانبعدة اجتماعية،سياسيةووظيفية)للمتغيراتالتيطرأتعلىالحياة ثقافية، أوجدت(

نتج،لتتجاوبمعتلكالوظائفوالنشاطاتاإلنسانيةالمستجدةمختلفةمفاهيمجديدةوأنماطمباني
تفيبتلكالمتطلباتالوظيف الداخلية الهيئاتالفراغية من مجموعة والنفسيعنها معة متزامنة ية

تلكالمرحلةفيمختلفالمجاالت،كانالبدعلى التطوراتالتكنولوجيةواإلنشائيةالتيشهدتها
 .المعماريأنيبح إليجادالحلولالمناسبةلتلكالمتطلبات

يعةالتيحصلتسرتطوراتاللتغيراتالتيشهدتهاالساحةالعمرانيةفيالقرنالعشريننتيجةلالف
 والفوالذفيأواخر كالحديد جديدة إنشائية مواد الصناعيوظهور التقدم التاسععشرمن القرن

بأبعاد العلمواآللةساهمتفيتطويرأساليباإلنشاءوتشكيلالفراغاتالداخلية والزجاجوتقدم
ومنفتحة كبيرة ، التطورات تلك المرحلةإلىأدت لهذه السابق المعماري النتاج بأن عام شعور

عشرالقر) التاسع ن توجهات( عدة ظهور عنه نتج الذي التغيير من والبد مالئم غير أصبح
بعدالحداثة، الحداثةوما بعدضمنتيارينرئيسيينأطلقعليهما ومدارسمعماريةصنفتفيما
وقدظهرتاألخيرةكردةفعلعلىظهورالحداثةالتيبدورهاظهرتكثورةعلىماكانسائدًافي

.اسععشرمنطرزمعماريةالقرنالت
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الماضيفي مع التعامل برفضها  التاريخية العمارة لغة عن انفصلتنهائيا الحداثة إنعمارة
دعاءواإلاستعارةالسماتالشكليةأومحاكاتها،فكانمنأهممظاهرهاالتمردعلىسيطرةالماضي

و أنا بأنالطرزالسابقةهيطرزميتة، البد بالتنبدايةعصرجديد ليعنكلطرقجيبدأ
في الحاصلة والتغيرات التقليدية، األصول غياب شكل كما السابقة، الطراز من ألي التقليد

 اإلجتماعيةالعالقات النظرة وتغير إلىواإلنسانية والسياسة الحداثة،أالدين سمات وكانبرز
القرنالعشرينأثرهفيدفعالستخداماإلنتاجالكميبصورةمتزايدةخصوصًافيالعقدالثانيمن

قوأساليبجديدةفيتصميمفراغاتداخليةوظيفية،واقتراحالبح عنطرإلىيالحداثةيمعمار
تأكيدأساليبمحددةإلىتعبيريةجديدةوغيرهامنالتوجهاتالمشابهةمماأدى-معاييرجمالية

مالفراغاتمنحت للمبانيسماتمتشابهة والخارجية أشكالهندسيةبسيطةالداخلية ناستخدام
تكنولوجياأثركبيرفيلكماكانل،وعدماستخدامالزخرفةوكافةعناصرالتزيين،خاليةمنالتعقيد
.تحديداألشكال

وقدبنيتمفاهيمعمارةالحداثةعلىمجموعةمنالمفاهيمومنضمنهامفهومالفراغالداخليالذي
التصم العملية في تحول نقطة مفاهيمشكل في نلمسه ما وهذا الحداثة عمارة مباني في يمية

ونظرياتالكثيرمنروادتلكالتوجهاتسواءفيكتاباتهمأوأعمالهمالمعماريةالتيجسدوامن
منخالل(Frank L. Loyd Wright)كمفهومالمعماريفرانكلويدرايتخاللهاتلكالمفاهيم،

ونظريةالفراغالشامل(71، ص7711عبد الجواد، )(Prairir house)تصميمهلمساكنالبراري
(Universal Space) فندروه ميس المعماري أوجدها (Mies Van Der Rohe)التي

.فترةالحداثةاوغيرهممنالمعماريينالذينواكبو،(17، ص7791عويضة،)

عمارةالحداثةفيفيالستيناتمنالقرنالعشرينظهرتعمارةمابعدالحداثةنتيجةلقصورو
 المجتمع نيب إيجادأزمةإلىوالتيأدتاإلجتماعيةحتياجاتالروحانيةواإلنسانيةوالتجاوبمعاإل

الذينشأفيالثالثيناتمنالقرنالعشرينضمنإطارالحركةالحديثة الدولي لطرازاف،والعمارة
،التنوع منبدالً الوحدة إلى دعا والذي المجتالذي منه وقتالحقعانى في بسببازدياد،مع

والتي،المباني من ديالعد ريتدم نهاع نتج الذي ،االجتماعي بالجانبهتماماإل وعدم الجرائم معدالت
كماهوالحالفيتفجيرالمبنىالسكنيبرتايغو،كانتتجسدمبادئومفاهيمالحركةالحديثة
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(Pruitt-Igoe)لويس سانت في اعأمريكا/ ساكيمايامينورويارللمعم3791م
(Minoru Yamasaki)(3731-3791 ) عام بناؤه تم شيرزاد، )(3799-3791)والذي

المعماريينللبح عنمفاهيمجديدةللعمارةمن توجهالعديدمنإلىأدىذلك،(739، ص7007
يحظىحاالهتمامبالجوانباإلنسانيةوالرمزيةبالعمارةبصأفقد،ةياألصالةبالخصوص خاللجمع
 أبمساحة باإلضافة التصميمية العملية في اإلاستخدامإلىكبر الطرزمصطلح من ستعارة

فراغات لتشكيل تميزت التاريخية الغموض من بنوع مباني وركزت،  الشكل و ةيالرمز على كما

 .الطرقاألساليبوةيتعدد و ةيالفرد تركيزهاعلىإلىباإلضافة

اإل من أكثر الناتج علىالشكل الحداثة بعد ما عمارة قدركزتو عمارة عكس على فةيبالوظهتمام
جديدةالمفاهيمالنتجعنهامجموعةمن،والعمارة ناإلنسانيب التوافق ةهميأ على وأكدت،الحداثة

والفراغ الشكل مع التعامل في و، وخروجها بالبساطة األشكال اتسمت قد التكعيبيعن النظام
تقليدية واستعمال يتار مرجع لتكون ريالتحو بعض مع عناصر األلوانإلىخيباإلضافة استخدام
فأصبحالفراغغيرواضحالنهاية،كمااتسمتالفراغاتبعدمالتقيدبمحدداتواضحة،المتناقضة

 Michael)جريفزمايكل الحداثة مابعديأبرزمعماري منو،متداداألفقيبسهولةولهإمكانيةاإل

Graves) يفنتور روبرت و(Robert Venturi)  جونسونبوفيلي(Philip Johnson) ولهم 

.الحداثة مابعد فكر فيها طبقوا المعمارية المبانيو تصاميمال من العديد

أن نجد هنا القرنمن في العمرانية الساحة في المدارس من العديد وظهور المفاهيم تعددية
فيفهموتصنيفالفراغاتالعربنمناإلرباكلدىالمصمميةالعشرينساهمتفيخلقحال

الفكرية المفاهيم تلك نطاق ضمن الفراغ، ومحددات هيئات تشكيل آلية فهم من البد فكان
بدورهاالمعماري شكلت الرئيسوالتي العناصر لتلكيأحد التصميمي الفكر بناء عملية في ة

 المحتوياتوالعالاأنهإلىالتوجهاتالمعماريةباإلضافة لفهم بينالعناصرطريقة قاتالمختلفة
فإذاكانالهدفالرئيسيمنالعمارةتشكيلالفراغاتليمارسبهااإلنسانأنشطة،المكونةللمبنى
المختلفة حياته ، في المعماريين هؤالء استخدمها التي والمبادئ اآللية فهم من التشكيلفالبد

.الفراغي
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العم صاحبت التي والفنية العلمية اإلنجازات وجهإن على المعماري والتصميم عام بشكل ارة
 عن يزيد المنصرم القرن إنجازاتالخصوصخالل مجتمعة والوسطى القديمة وتطرحالعصور

المتغيرات هذه السؤالعنمجموعة تطرحمنجهة الدراسة فهذه منالتساؤالت، التيمجموعة
 ومحددات هيئة الداخليوطرأتعلى المعماري الفراغ عناصر تشكيلوما، على تأثيرها مدى

الحداثة بعد وما الحداثة أخرىعنالمبانيفيعمارة ومنجهة اإل، بينأهم ختالفاتالفكرية
الفراغالمعماريالداخلينقطةوعماإذاأحد الحركتينوكيفتأثرالفراغالداخليكنتيجةلذلك

داثةومابعدالحداثةفيالقرنتحولرئيسيةفيظهورمفاهيمتصميميةجديدةلدىروادعمارةالح
العشرين؟

 : أهمية الدراسة ومبرراتها  7.7

 الدراسة أهميةهذه وتوجهاتهميتسليطاألضواءعلىمعماريإلىتعود الحداثة بعد الحداثةوما
فيتشكيلالفراغالمعماريالداخليلكلمنهم التوصلللمبادئاألساسية بغية الفكرية أن، كما

التسليطاألضو فيفهم تساعد التصميمية الجانبمنالعملية تغيراتالتيطرأتماءعلىهذا
العمارة مفاهيم على التصميم، أسس على بالتعرف المجال هذا في والمهتم القارئ تفيد حي 

المعماريمنالمنظورالفراغيالمتبععندكلمنهذهالتوجهاتالمعماريةالغربيةالتيأحدثتها
 :ويمكنأنتندرجأهميةهذهالدراسةومبرراتهافيمايلي،ريةفيالقرنالعشرينالنهضةالمعما

 الدراساتالمحليةالعربيةالتيتعنىبدراسةالفراغالمعماريالداخليفيالوقتالذيقلة
ونظريات التاريخي اإلطار ضمن للمبنى الخارجية الهيئة دراسة نحو معظمها تتوجه

 .العمارة

 التيتغذيوتخدمهذاالنوعمنالدراساتسواءفيالمكتباتوالمتخصصةقلةالدراسات
 .أوالجامعاتالعربية

 والبدمنفهمهاوفهم،بهذهاألفكاروالنتاجالمعماريتأثرتإنالتوجهاتالمعماريةالعربية
 .أفكارهاالفلسفيةبالشكلالسليم
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 :دراسات سابقة  3.0

الجانب ابقةالس واألبحا  الدراسات معظم تهتم من المعمارية والمدارس التوجهات تتناول التي
زعلىالشكلالخارجيللمبانيكمنطلقلتحليلوتصنيفالعمارةضمنيالنظريوالتاريخيبترك

ةلفيحينأنالدراساتالتيتتناولهيئةالفراغاتالداخليةللمبانيالمعماريةتعدقلي،اإلطارذلك
وجدتفيإحدىالدراس ذا اتتكونجزئيةوليسترئيسيةفيعمليةتحليلالمبانيوتصنيفهاوا 

:الدراساتههذ ومن،ضمنمرجعياتفكرية

 تشينع .ك.دراسةللمعماريفرانسيسد(Francis D. K. Ching)(3791)عناصر"بعنوان
المعماري التصميم والطراز، والفراغ  Architecture: FORM, Space, and)الشكل

Order).العناصراألساسيةللشكلوالفراغوكافةالمباديءالتيناولتهذهالدراسةموضوعت
المشيدة ضمنالبيئة تنظمها للمصمم،. أولية الشكلكأداة علىعنصر الدراسة هذه  تؤكد

والتيإعتمدهاتشينغفيتحليلومناقشةاألشكالاألساسيةوتنظيماتالفراغوتحوالتهاالشاملة
 بذلك معتمدًا الرمزية، الدراسة المصورةوعلى األشكال باستخدام الدراسة تميزت تخلص.

بسطلفنأالدراسةإلىضرورةتشجيعالمتخصصينفيالمجاالتذاتالصلةلفهمأوضحو
 .لبيئةالمشيدةلالعمارةوعناصرالشكلوالفراغوالطرازالمعماري

 للباحثة ريماجست رسالة  القصراوي محمد مصطفى بعنوان (1229)سماح التكنولوجيا" دور
دراسة حالة المعاصرة العمارة تشكيل في المتقدمة منطقة: في المعاصرة اإلقليمية العمارة

المتقدمةوالدورالذيلعبتهاالتكنولوجيتناولتهذهالدراسةموضوع.الجامعةاألردنية،"الخليج
اإلقليميومنثمعلىالمستوىفيتشكيلالعمارةالمعاصرةعلىالمستوىالعالميبشكلعام

حي قامتالباحثةبدراسةأهمالتوجهاتوالحركات،فيمنطقةالخليجالعربيبشكلخاص
تجاهاتعلىومفاهيمهذهاإلمبادئالمعماريةالتيشكلتالعمارةالمعاصرةومنثمتمتطبيق

المتقدمةفيتشكيلاوجيالتكنولمعرفةالدورالذيلعبتهإلىالمعماريةللوصولاألعمالبعض
 .عمارةالخليجالعربي

 بعنوان (1229)ارييب علي حسن للباح  ريماجست رسالة  الفكر العصرعلى مستجدات أثر"

 والتطورات راتيوالتغ التأثيراتتناولتهذهالدراسة.الجامعةاألردنية،"العمارة في مييالتصم
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 أنإلىحي يشيرالباح ،ةيالعصر داتبالمستج هاثرأت خالل من علىالعمارة حصلت التي

 نييمعمار نيمصمم وجود إلىممااستدعتالحاجة ،دايتعق أكثر مأصبحتيالتصم مشكالت
قادرةيحد ةيميتصم مناهج إلى الحاجة إلىباإلضافة ،نيمتخصص  اتيتحد تجاوز على ثة

 ،ةيالعصر جداتبللمستيتستج دةيجد ةيمعمار فكر مدارس إيجاد إلى أدى،ةديالجد ميالتصم
 .المستجداتههذل تبعاً العمارة تطور عن ةيشمول فكرة إلى الوصول الدراسة وتحاول

 الفراغالمعماريمنالحداثةالىالتفكيك"بعنوان(1229)دراسةللباح نوبيمحمدحسن-
تظهرإشكاليةهذاالبح فيجدليةالخالفالقائمحولتوجهاتعمارةالتفكيك،"رؤيةنقدية

السؤالالرئيسيالذييدورحولهالخالف،هلقدمتعمارةالتفكيكجديدًاعماقدمتهعمارةو
المعماري؟ يخصالفراغ فيما خاللالحداثة من التساؤل هذا على اإلجابة البح  حاول

المعماري فرانكأوينجيري"المقارنةبينالفراغالمعماريفيفكروأعمالكلمن؛ ممثاًل"
منهجالبح يعرضالرؤية. ممثاًللعمارةالحداثة"ميسفاندرروه"يك،والمعماريلعمارةالتفك

النقديةمنخاللالمنهجالتحليليالمقارنللفراغالمعماريفيعمارةالحداثةوعمارةالتفكيك
ومنأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاهذهالدراسة؛أنالفراغاتالمعماريةلعمارةالتفكيكتختلف

 .يًاعنعمارةالحداثةفيالمحدداتوالهيئةجذر

  المفتوح والتصميم المغلق التصميم"بعنوان (1229)محسن خليل حسن الكريم عبد دراسةللباح 

 اإلدارة مبنى:دراسية حالة،اإلدارية المباني في جتماعيالبعداإل على وأثرهما المعماري للمسقط

 .اإلسالمية الجامعة،"البحرين مملكة ىمبن والمسمى بغزة اإلسالمية الجامعة في

إالأنهلللللذهالدراسلللللةتسللللللطالضلللللوءعللللللىجانلللللبملللللنجوانلللللبالتصلللللميمالمعملللللاريوهلللللوالفلللللراغ
ختالفللللللاتالفكريللللللةبللللللينالحللللللركتينوكيللللللفتللللللأثرالفللللللراغالللللللداخليالمعمللللللاريالللللللداخليودراسللللللةاإل

.كنتيجةلذلك
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 : أهداف الدراسة 1.0

فراغي ورؤية تصورات وضع بينإن ذلك خالل من التفاعل وخلق الغربية العمارة لتوجهات ة
والتطبيقاتالعملية النظرية ،األفكار بالنهاية الهيئةإلىسيؤدي فهم مستوى فيرفع المساهمة

واإل الحداثة بعد وما الحداثة لمبانيعمارة وكيفتأثرالخارجية الحركتين بين ختالفاتالفكرية
لذ الداخليكنتيجة األهدافالثانوية،لكالفراغ أما الدراسة الهدفالرئيسيلهذه يشكل ما وهذا

:فيمكنإدراجهافياألهدافالتالية

 الحداثةوعمارة المعماريةالداخليةلعمارة للفراغات الناتجة والهيئة تصميم أسلوبو مفهوم توضيح
 .مابعدالحداثة

 عمارةالحداثةوما في المعمارية الفراغات وهيئة تصميم أسلوبو مفهوم في يريالتغ جوانب ستقراءإ
 .بعدالحداثة

 بعدالحداثةفراغاتها بها أنتجت التي الكيفية بيان الحداثةوما  هذه ومكونات المعمارية عمارة

 .الفراغات

 ل الحداثة بعد وما الحداثة عمارة رواد من مجموعة على الضوء توجهاتهملإلقاء تعرفعلى
 .لقةبلغةالتصميمللفراغالداخليمنخاللنتاجهمالمعماريالفكريةالمعماريةالمتع

 معرفةالمؤثراتالمختلفةالتيساعدتفيتطورفكرالمعماريينالذينتتناولهمهذهالدراسةمن
 .حي تشكيلالفراغالمعماريالداخلي

 بناءقاعدةفكريةمتينةتثريالمهتمينمنباحثينوطلبهفيهذاالمجال. 

 :طة البحثية ومنهجية الدراسةالخ  0.0

حي  من الحداثة بعد وما الحداثة عمارة الجزء هذا والفلسفيةالمفاهيميتناول والسماتالفكرية
اتسم التي بهاتالرئيسية الداخلي، المعماري الفراغ هيئة على طرأت التي التغيرات ،ورصد

الحداثةوعمارة عماريةالداخليةلعمارةالم للفراغات الناتجة الهيئةو تصميمال أسلوبو مفهوم توضيحو
الحداثة بعد ما فإلىبالرجوع. السابقة إأهدافالدراسة تأخذ الدراسة الوصفيمنهجالنمنهجية

لمجموعةمنتقاةمنأعمالروادعمارةالحداثةومابعدالحداثةوذلكللتعرف(المقارنيالتحليل)
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وفراغاتمعماريةمميزةأشكاالًصميمالمعماريوخلقتالتيقادتعمليةالتالمفاهيمالفكريةعلى
فإنمنهجيةالدراسةتركزعلىأهدافإلىلوللوص.لكلمنهذينالتوجهين الدراسةالمنشودة

:المحاورالتالية

:المحور األول المبررات،الظروفالمختلفةواألفكارالفلسفيةمنالدراسةمعالجزءيتعاملهذا
م كل تبناها التي وقادتبالنهاية الحداثة إلىنتوجه التوجهين منهذين حيزإلىخروجكل

.الوجود

:المحور الثاني وترجمته الفكر بين المتبادلة العالقة على يركز المحور ماديإلىهذا واقع
والواقعية المدونة الفكرية األعمال من منتقاة مجموعة وتحليل دراسة خالل محسوسوذلكمن

تكمنالنتيجةالمتوخاةمنعمليةالتحليلهذهفيالوصول.دالحداثةومابعدالحداثةالمنفذةلروا
من.فهمواضحلمفهومالفراغالمعماري،عناصرهالمختلفة،طرقتنظيمهوخصوصيتهالمميزةإلى

التعرض فإن أخرى إلىجهة سيقود المحور اإلإلىهذا من والمفرداتمجموعة صطالحات
.شكلتبالنهايةالطرازالمعماريالمميزلكالالحركتينالمعماريةالتي

التيصاحبتكالالتوجهينوالسماتالمميزة:المحور الثالث األفكارالمعمارية تدوينأهم بعد
يبينمنخاللهاإجراءيصبحبإمكانالباح ،للفراغالمعماريلكلمنهما بينهما مقارنة عملية

.ختالفأوجهالتشابهواإل

 :مصادر المعلومات 1.0

لكونالدراسةنظراًاإللكترونيةعتمادعلىالمراجعالعربيةواألجنبيةباإلضافةللمراجعتماإلحي ي
:،ويمكنأنتندرجمصادرالمعلوماتلهذهالدراسةفيمايليجديداًبحثياًتطرقباباً

 :المراجع المكتبية

بح ومراجع ومجالت كتب العربية المكتبات في والتوجهاتتتوفر المعماري الفراغ حول ثية
المقاالتالتيتناولتأعمالمجموعةمنروادعمارةالحداثةوماإلىالمعماريةالحديثةباإلضافة
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واإل تأويلها حي يمكن الحداثة، إدراجهبعد يمكن المعماريكونه الفراغ فيدراسة منها ستفادة
.الرئيسيةللهيئةالخارجيةللمبنىبشكلعامكأحدمقوماتالتصميمالمعماريوأحدالمحددات

 :اإللكترونيةالمراجع 

التيتتناولهذاالموضوعبشكلعام،كذلكالمواقعاإللكترونيةنترنتاإلوذلكمنخاللصفحات
العالمياإللكترونية أو المستوىاإلقليمي على سواًء معماريون التيتعرضأعمال يمكن، كما

اإل المواقع من والعالميةاإللكترونيةستفادة مختلفالجامعاتالعربية في العمارة هندسة ألقسام
بالفراغالمعماريفيمجالذاتالعالقةواألبحا والدراساتالمستجداتخرآعلىضطالعلال

.القطاعالتعليمي

 :محتويات الدراسة 1.0

منلمحةعامةولتضالفصلاأل:هيأساسيةتناولالباح موضوعالدراسةفيخمسةفصول
همالتوجهاتالمعماريةوماأخصصلعرض الثاني الفصل .وأهدافهاأهميتهابينتعنالدراسةو

منمفاهيمنظريةومتغيراتفيلغةالعمارةبشكلعاموالفراغالداخليبشكلخاصخاللأفرزته
منمفاهيمالفترةالممتدةمنعصرالنهضةوحتىبداياتالقرنالتاسععشرومانتجعنذلك

صياغةهيئةالفراغاتالداخليةوماحد منمتغيراتفيتحديدالعالقةإعادةفكريةساهمتفي
 .بينمحدداتالفراغالمعماريالداخلي

الفرا تناول الثال فقد الفصل التيغأما والتوجهاتالمعمارية الحداثة المعماريالداخليلعمارة
العشرينوال بداياتالقرن الذظهرتمع فييدور الفراغاإعادةلعبته هيئة الداخليةتصياغة

لعمارةالحداثةضمنالمعطياتوالمستجداتالتيشهدتهاتلكالفترةوالتيامتدتمننهايةالقرن
لىالتاسععشرو وكيفاستطاعمعماريوتلكالفترةالخروج،ولمنالقرنالعشرينالنصفاألا 

فراغاتالمعماريةالداخليةنقطةانطالقفيالتحولالذيشهدتهجعلتمنالةبمفاهيمفكريةجديد
 .لغةالعمارةضمنمفرداتهاالمستحدثة
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همالتياراتالمختلفةفيهاوالتيشكلتأوجاءالفصلالرابعليتضمنعمارةمابعدالحداثةوبيان
بعدالحداثةوالتيمرجعياتفكريةساهمتفيتشكيلهيئةالفراغاتالمعماريةالداخليةلعمارةما

.جاءتفيمجملهامناقضةلماجاءضمنتوجهاتالحداثة

والمتغيراتالتي الحداثة لعمارة الداخلي المعماري الفراغ بين الخامسللمقارنة خصصالفصل
ختالفوالتوافقلنقاطاإلأوضحتفهمإلىفيمرحلةعمارةمابعدالحداثةللوصولهحدثتعلي

ا وقد بينهما معايفيما خمسة على المقارنة هييعتمدت رئيسية ر : الجدراناألفقيةالمساقط ،
 بين العالقة الفراغالداخلية، إضافة والفتحات الضوء والخارجي، والملمسإلىالداخلي .اللون

.النتائجوالتوصياتإلىوصواًل
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 الفصل الثاني

 (Pre-Modern Stage) ما قبل الحداثةمرحلة 

(0011-0001) 
 تمهيد 0.2

 (Renaissance)عمارة عصر النهضة  2.2

 (0111-0101)(Baroque and Rococo) عصر الباروك و الروكوكو  3.2

(Baroque()2111-2411)عصرالباروك2.4.1

(Rococo()2411-2421)عصرالروكوكو1.4.1

 (0111- 0031)  (Neo-Classical)الكالسيكية الجديدة  1.2

(Neo-Classical Revolutionary)الكالسيكيةالجديدةالثورية2.1.1

(Neo-Classical Romantic)الكالسيكيةالجديدةالرومانتية1.1.1

(Style Revival)إحياءالطرزالتاريخية4.1.1

 (0001-0011) (The Industrial Revolution)الثورة الصناعية  0.2

 (0001-0001) (ART NOUVEAU)يد طراز الفن الجد 1.2

 (Conclusion)الخالصة  1.2
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 :تمهيد 0.2

عليهيتطلبفهمعددمنالجوانبوالمفاهيمأتنفهمالفراغالمعماريالداخليوالتغيراتالتيطرإ
ةالتيواكبتالتغيراتالتيشهدتهاعمارةالماضيوعلىوجهالخصوصفيبداياتالقرنيالفكر

المجاليمكناستقراالخامسعش للمتغيراءر،وفيهذا المعماريةمنبدايةتالتطوراتالفراغية
المتغيراتالفكرية القرنالثامنعشرمنخالل الخامسعشروحتىالنصفالثانيمن القرن

.اتجاهاتها والتقنيةوالثقافيةالتيواكبتعمليةالتصميمو

حي اعتبرتةفقدتمالمزجبينالفنوالعمارة،يعتبرعصرالنهضةنقطةتحولفيلغةالعمارو
الوسطى العصور من انتقال حدي إلىمرحلة نظام . علىألقد العمارة منمؤرخي طلقعدد

بالتطور المرحلة فيهذه العلمية،حي تأثرتالعمارة بالتصاميم تصاميمعمارةعصرالنهضة
يرفيمفهوملغةالفراغيكماظهرتغ.يدةجدالعلميوالفنيومارافقهذاالتطورمناكتشافات

كانلهايلعمارةتلكالحقبةمتزامنًامعظهورالعديدمنالتوجهاتالمعماريةالمختلفةوالتيالداخل
تغيراتعلىلغةالعمارةومفهومالفراغالداخليعلىوجهالخصوص،فبعدتوجهإحدا ثرفيأ

 الباروكو 3122-3972)(Baroque and Rococo)الروكوكو الجديدةالكالسيكيةجاءت(
(Neo-Classical) (3992-3912 ) الحدي  الفن حركة ثم )نوفواألرت"ومن "Art 

Nouveau) أ، ظهوإلىضف الصناعيةرذلك (The Industrial Revolution)الثورة
(3992-3722 ) الحديثةاإلنشاءمنتغيراتفيطرقواكبتهاوما المواد منالمعدنواستخدام

.والزجاج

 المتغيراتساهمتفي الفراغاتإيجادتلك تصميم بعملية المرتبطة الفكرية المفاهيم من عدد
ببعضها والوظائفالتيتحتويهاوعالقتها فيصياغةمحدداتها المعماريةالداخليةكانلهادورًا

همأالباح فيهذاالفصلسيتناول.البعضوعالقتهابالفراغاتالخارجيةالمتصلةوالمحيطبها
 الفكرية عشرلالمفاهيم التاسع القرن بداية الخامسعشروحتى القرن منذ .لتوجهاتالمعمارية

.مسلطاالضوءعلىسماتالفراغاتالمعماريةالداخليةلتكالتوجهات
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 (:Renaissance)عمارة عصر النهضة  2.2

نتصفالقرنالخامسعشرحتىبداياتالثورةمتدتمنمإشكلتفترةعصرالنهضةفترةانتقالية
تميزتباإل منتصفالقرنالثامنعشر، اآلداب،الصناعية نتعاشفيمختلفمجاالتالفنون،

 إرجاعجذورها ويمكن المختلفة، إلىوالعلوم اإلنسانية التيسادتفي(Humanism)الحركة
في وخاصة وتعنيإيطالياأوروبا كما الرومانية للفنون القيامة وأ الجديد المولد النهضة ، القديمة،

 تعبير وهو الحدي  والعصر القرونالوسطى بين ألوروبا نتقاليةاإل المرحلة إلىالنهضة مفهوم يرمز

 الخامسعشر القرن مطلع في اإليطالية المدن بدأتفي التي الكالسيكية العمارة تقديم عنإعادة

 فقط الزخرفية نقلالطرز على مقتصرة النهضة حركة تكن لم.بعد فيما األوروبية المدن في وانتشرت

نما .(777، ص7717مصطفى، )ةالكالسيكي ألسسالتصميم عودة كانت وا 

حركة أحدثت التطور عن تحوالً النهضة لقد من والتي األوروبية للعمارة المستمر حركة  نبعت

 العصور خالل وتطورت الرومانية  مع ذلك تزامن الوسطىوقد نالقرو في القوطية إلىالمسيحية

التحررإلىالمجتمعينحوأوالتخلف،حي بد عصورالظلمات واعتبارها الوسطى العصور رفض
وقدبدأظهورطراز.والديمقراطيةوتأكيدقيمةاإلنسانوقدرتهعلىتحقيقالذاتعنطريقالعقل

في النهضة عصر ألإيطالياعمارة باتيستا ليون  Leon Battista)برتيضمنأعمالكلمن

Alberti) (3929-3991)برونلسكي فيليبو ،(Filippo Brunelleschi) (3199-3991)،
 ومايكل(3929-3992)(Andrea Palladio)بالديو -3999)(Michelangelo)أنجلو،
3919 وغيرهم( . انتقلت ذلك إلىبعد فنيوال جاكومو أعمال خالل من  Giacomo)فرنسا

Vignola( )3929-3991 (Tiliport)وتيلبيرت( في، وألمانيا ظهرتفيكلمنهولندا كما
هنري )Henry Focillon)أعمال )3993-3791 ) هاينرشولفن (Heinrich Wolfflin)و

 Richard )ريتشاردموريسو(3937-3722)(John Ruskin) رسكنجونو(3992-3719)

Morris Hun()3919-3979)(238، ص 7001المالكي، )لكالفترةوغيرهممنمعماريوت.

العصر علىمعمارييهذا والفكرالرومانيواضحًا الرومانية كانتأثيرالعمارة لقد فإنعمارة،
في والرومانية اإلغريقية للعمارة المعماري المورو  بين تواصل قاعدة شكلت النهضة عصر
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كمانرىذلكفيتصميم،رفةواألقبيةستعارةلبعضالعناصروخاصةاألعمدةواألقواسوالزخاإل
(3-1)فيفلورنساشكلS.Maria degli Angeli(3919)لكنيسة (Brunelleschi)برنلسكي

والذييعتبرأولمبنىمركزيفيعصرالنهضةوالذيشكلانعكاساللمفاهيمالتيكانتسائدة
الروماني العمارة ةفي الم، العناصر من كثير في التشابه الرومانيةويالحظ العمارة مع ستخدمة

فقداستخدمتدعائمضخمةبداًلمناألعمدة،فيروما(Minerva Medica) والسيمامعبد
أنالقبةشكلتChapelsتتجاويفعملتبهاكنائسفرعيةلوشك،فيالعصورالسابقة ،كما

وكذلكالتأثيرات ة،وليستمنطبقتينكماكانمستخدمفيأغلبالمبانيالقوطيةمنطبقةواحد
ألبرتي أعمال في ظاهر هو كما الداخلي الفراغ تشكيل في  (Alberti)الرومانية

ةويالحظأيضاإظهارالفراغالداخليكوحدةواحد.Riminiبمدينة(م3991) S.Francescoفي
.(777، ص7717مصطفى، )وليسكوحداتفراغيةصغيرةمنفصلة

إنالمفاهيمالتياستخدمهامعماريوعصرالنهضةفيالتنظيمالفراغيللمساقطاألفقيةاعتمدت
 المحوري التوزيع (axial plan)على مباني امتازت المتناسقحي  بالنظام النهضة عصر

المدخل من يمتد حولمحور موزعة جاءتالفراغاتالداخلية فقد الفراغية، والتناظروالمركزية

 

 

 

 .2434عام،فلورنسا،(Brunelleschi)برنلسكييللمعمار(S.Maria degli Angeli)كنيسةسانماريا(2-1)شكل  

 (www.flickr.com:المصدر)
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مؤكداعلىأهميةالفراغالذيينتهيعندهوتظهرالفراغاتمنحي الشكلوالمساحةمتساوية
ختلفة،إضافةإلىذلكفقدوجدللوظيفةنفسهابالرغمأنهااحتوتوظائفماممايوحيباحتوائه

الحركة بذلكمحاور باقيالفراغاتاألخرىمحددًا الفراغالمركزيالذيتتوزعمنحوله مفهوم
ويمكنتصنيفالتوزيعالفراغيضمن.للوصولإلىتلكالفراغاتعبرالمروربالفراغالمركزي

(:2-2)المساحاتالتشكيليةفيالمسقطاألفقيكمايليشكل

 زيعفراغيمتماثلحولمحورواحدتتوزعحولهالفراغاتالثانويةينتهيبفراغمركزيكماتو
 .2430هوالحالفيسانسبارتوفيفلورنساللمعماريبرونلسكيعام

 توزيعفراغيمتماثلحولمحوريصلإلىفراغمركزيتتوزعحولهالفراغاتاألخرى،كنيسة
 .2434رنلسكيعامسانماريافيفلورنساللمعماريب

 ،توزيعفراغيمتماثلحولمحورينيتقاطعانفيفراغمركزيتتوزعحولهالفراغاتاألخرى
 .2700فيإيطالياللمعماريأندريبالديوعامامثالذلكفيالروتوند

في جديدة مفاهيم والذينتجعنه المتنوعة األشكال باستخدام النتاجالمعماريلتلكالفترة تميز
 المعماريالذيترجمبمفاهيموقواعدمبنيةمنخاللالتطورالذيأحدثهبرنلسكيالفراغصياغة

 

              .صر النهضةرسومات توضيحية للتوزيع الفراغي ضمن المساحات التشكيلة في المسقط األفقي لمباني ع( 2-2)شكل   

 (الباحث :المصدر )
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(Brunelleschi) نظوربإدخالهالمكانضمندائرةالقياسالرياضيبتقنيهآليةللرسمفيعلمالم
الفراغاتالمعماريةةالمنظوريذينقطةتالشيواحد تحولفيفهموصياغة الذيشكلنقطة

.(77، ص7007أبو دية، )علىحدسواءالداخليةوالخارجية

ح مجملهادفقد في أثرت التي والمفاهيم المتغيرات من مختلفةثتمجموعة صفه إعطاء في
:تكوينالفراغيالداخليفيتلكالفترةويمكنإيجازهافيمايليلل

  األفقية المساقط في بالنظام(axial plan)المحورية النهضة عصر مباني امتازت حي 
 .المتناسقوالمتماثلحولالمحورالمركزي

 بتحوي الديني للمبنى الداخلي بالفراغ اإلنسان إحساس طوليتطوير مسقط من المسقط ل
مسقطمركزيمنخاللالمزاوجةبينالمخططالطوليإلىالمذبحإلىمنهالوصول الهدف

فيأوروباوالمركزيالبيزنطيليشعراإلنسانبجماليةالفراغالمحيطبهعندمايقففيمركز
فقدتحولإحساساإلنسانب معيأالمبنى، اتجاه ولكننالمبنىاليضغطعليهإلعطاء ن،

.بالفراغالمحيطوجوداإلنسانفيالمنطقةالمركزيةليجولببصرهفيالفراغتمتعاً

 الداخ الفراغات باستخدامتنظيم لية
في الحال هو كما القياس وحدات

 (S. Spirito)سانتوسبيريتو كنيسة
 عام صممت قبل2141والتي من

  شكلBrunelleschi))برونلسكي
(1-3 الرواق( ارتفاع يبلغ حي 

عرضه ضعف األوسط ارتفاع، أما
الطابقاألرضيفهومساويالرتفاع

وقسمت،(Clerestory) الفانوس

 

برونلسكيللمعماري(S. Spirito)كنيسة(3-1)شكل
(Brunelleschi)،فلورنسا(Florence)(2430)،عام. 

(www.Greatbuldings.com:المصدر)
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 األروقة ويتكونإلىالجانبية يساوينصفارتفاعها، الشكلطولضلعها مسطحاتمربعة
 فيالحظ هذا وعلى ونصف مربعات أربع من األوسط الفراغتصميم فيهتماماإلالرواق

.الداخليللمبنى

 لغة في التشكيلي الفن استخدم
للفراغات المعماري التعبير
خالل من ذلك ويتضح الداخلية
النحت وأعمال الحجرية النقوش

 التي علىإوالزخارف عتمدت
أو الوثنية األساطير موضوعات
في استخدمت والتي الكالسيكية

الداخل تزيين الجدران لمبانيية
المباني من وغيرها الكنائس

ألبرتي أعمال في جليًا ذلك ويظهر أندره (Alberti) األخرى سان كنيسة  San)داخل

Andrea ) 3992)عام ) (4-1)شكل مايكالنجلو ويعتبر ،(Michelangelo)أهم من
في المعمارية لألعمال الداخلية للفراغات والزخرفة النحتية النقوش أضافوا عصرالذين

 .النهضة

 النقوشوالتيشكلتقاعدةمتبعةالمزينةباألحجارينالفراغاتالداخليةيوقداستخدمفيتز
 .استخدامهاكمادةإنشائيةفيالمبنىإلىنوالتشكيلالداخليباإلضافةيفيالتزي

 تزي بشكل فيياستخدمتاألعمدة المعمدة األروقة في إنشائي الواجهاتوكعنصر على ني
باإل،القصورمباني تميزت لوالتي الحوشبواسطةلنتماء الفراغاتحول حي تنظم داخل

.عقوددائرية
 متداداألفقيفيتشكيلالواجهاتالداخليةوالخارجيةعلىحدسواءمنخاللالتأكيدعلىاإل

وقدتميزتالواجهاتبتعدداألنظمةالمستخدمةفي،الفاصلبينالطوابقشاستخدامالكورني
فيفلورنسا(Palazzo Rucellai)شكيلهاكماهوالحالفيتصميمألبرتيلقصرروتشاليت

 .(5-1)شكل(م3991-93) بينعامي

 

يللمعمار(San Andrea)سقفكنيسةسانأندره(4-1)شكل 
 .2461،عام(Mantua)،منتوفا (Alberti) ألبرتي

 (www.flickr.com:المصدر)
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 المحاوال بعض الداخليجرت الفراغ لربط ت
بالخارجويظهرذلكجليًافيأعمالأندريابالديو

(Andrea Palladio)(3929-3992)فيال في 

،(VillaRotonda()روتوندا)كابراالمعروفةباسم
 3911)إيطاليا 6-1)شكل( المبنى(. امتاز

بالمحوريةوالمركزيةباستخدامالشكلالدائريالذي
ا التكوين باستخداميتوسط تغطيته وتم لمركزي

القبة األربع، مداخله شكلت مصاطبةبينما من
نحو البناء في المركزية الدائرة من تنطلق ممتدة

 .الخارج

معماري يإن النهضة اإلإعصر خالل من العمارة تطوير وعناصرستطاعوا للمفردات ستعارة
يتفقيبتكوينللفراغالمعماراليخرجووخاصةمنالعمارةالرومانية،معماريةمنالعصورالسابقة

و والسياسية المتغيراتالدينية الفترةاإلجتماعيةمع وصياغتها،لتلك العناصر تحوير منخالل
للمضيقدمًاليس،ضمنالتقنياتالحديثةالتيظهرتفيتلكالفترةوصهرهاضمنقالبجديد

أساس الدرإنجازاتعلى جاءتمن التي والمعرفة بلالماضي فقط، القديمة الكالسيكية اسات
 .والمضينحومستقبليرتبطبالماضيويبنيحاضرهم

 

 Palazzo)قصرروتشالي(5-1)شكل

Rucellai)ألبرتييللمعمار(Alberti) ،،فلورنسا
 .2461عام

 (www.flickr.com:المصدر)

 

 

 

 ، (Andrea Palladio)أندريابالديوي،للمعمار(Villa Rotonda()روتوندا)كابراالمعروفةباسم فيال(6-1)شكل 
(2700)إيطاليا،عام

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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 (:1611- 1191)(Baroque and Rococo)  وكو كعصر الباروك و الرو  1.2

 (:Baroque( )1611- 1161) كعصر البارو  1.1.2

 وتعني األصل برتغالية كلمة(Barocco) المعادن،فكملة تشغيل صناعة من نابعة سميةالت هذه

الشكل،بدأعصرالباروكفيالقرنالسادسعشرالميالدي، مستديرة لؤلؤة أو منتظم غير شكل
 أنحاء جميع في انتشر الميالدي، عشر السابع القرن بدايات خاللإيطالياومع من

،(Wren)و(Vanbrugh)،(Jones)فيأعمالإنجلتراوفي(Juvarra)و(Fontana)أعمال
منالقواعدفقداعتمدهذاالطرازبشكلكبيرعلىالموهبةالفرديةبدالً،أوروباوأجزاءأخرىمن

مماشكلاختالفاتكثيرةفيتنفيذالمبانيالباروكيةويظهرذلكفيكثيرمنالمباني،الواضحة
 ،7007أبو دية، )ويرجعذلكلسماتهاالخاصةالتياكتسبتهامنوجودهافيكلدولةعلىانفراد

.(771ص

لتحررمنالقواعدالكالسيكيةوتقبلالجرأةفيالتشكيلمنخاللللقدكانتهذهالحركةتسعى
ييالتعبيرببعضالمؤثراتالحرةمثلعدمالتماثلوعدمالنظاموالبعدعنالفوارقبينالعمارةوفن

حي يعدبمثابةثورةتحررالفراغيللالنحتوالتصويرواعتبارهافنونمكملةلها،فقدأصبحرمزاً
فيعصرالنهضةمنالسيمتريةوالعالقاتالثابتةبينتعلىالقواعدوالنظمالكالسيكيةالتيساد

فشكلذلكلبنةأولىفيإيجادمفهومفراغيجديدعلىأيديكل،الفراغالداخليوالخارجيللمبنى
ف رانشيسكومن )Francesco Borromini)بوروميني )3977-3119 نيومان و( فون جون

(Johann Balthasar Neumann()3199-3991)( ،13، ص7771رأفت).

باإل الداخلية الفراغات التكستميزت خالل من الواجهاتيستمرارية لربط راتالركنية بعضهامع
مكمااستخد،راتفيالقطاعلربطالحوائطباألسقفالمائلةأوالمعقودةيومنخاللالتكس،البعض
ال علىحدالخط والخارجية الداخلية وواجهاتالمبنى والقطاع المسقط في يستمر الذي منحني

سواء والمنحوتاتواللوحاتالمزخرفةاالستخدامكذلك، لألعمدة الزينة المتقنوالمعقد أجل ،من
مصطفى، ):كمايليسماتالفراغاتالمعماريةالداخليةفيعمارةالباروكويمكنالخروجبأهمال

 .(711ص ،7717

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 استخدامأشكالقويةومعبرة(Powerful Plastic Form).
 الفراغي كمااتسمتبالغموض والتوتر،التكويناتالفراغيةبلغتحدالتعقيد.
 قبةمنخاللاستخدامالتأكيدالفراغالداخلي.
 والفراغاتالثانوية الفصلبينالفراغاتالرئيسية الفراغالرئيسيبمدخل، تأكيد تم درجوقد

 .التشريف

 المساقط أو الزخارف تشكيل في سواء والملتوية المنحنية الخطوط استخدام من اإلكثار
.األفقية

 استخدامالنحتوالزخارفوالحليوالمراياضمنتكوينمتكاملفيتشكيلالواجهاتواألسقف
(Galerie- glaces)فيالفراغاتالداخليةكماهوالحالفيقاعةالمرايافيقصرفرساي

.(7-1)شكل
 استخدامموادغاليةالثمنفيإظهاراألسطحالداخليةللفراغاتمثلالذهبوالفضةوالرخام

 .(8-1)كماهوالحالفيمخدعأوحجرةالملكةفيقصرفرسايشكل

 نيةبشكلكبيرفيتشكيلاألرضياتفيالمبانيوالقصورالسكهستخدمالباركيأ. 



 

 

 

                                                                                                                                          منظورداخليلحجرةالملكةفيقصرفرساي(8-2)شكل  

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

                                                                                                         فيقصرفرسايقاعةالمرايا(7-2)شكل   

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://en.wikipedia.org/
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 الداخلي الفراغ بين بالترابط االهتمام
الحدائقحولوالخ ارجيمنخاللتصميم
فيىالمبن بوضوح التوجه هذا ويظهر

قصورفرنساالتيبنيتفيمنتصفالقرن
.السابععشر

 في تأثيرات اعتماد انعكاسه ودراسة الضوء
النوافذ توزيع خالل من الداخلي الفراغ

خاصة مبانيبطريقة بها امتازت والتي
 في الفسإيطالياالباروك ذلك طاطومثال

 Saint Peter's)داخلكاتدرائيةسانبيترو

Basilica روم( لفي (3111–3119)ا
لللمعم اري برنيني  Gian)جانلورنزو

Lorenzo Bernini( )3979-3192)
 .(9-1)شكل

 (:Rococo( )1151- 1191) وعصر الروكوك 2.1.2

بمعنى(Rocaille)كلمةىإلتعودالتسمية.تمثلعمارةالركوكوالمرحلةالنهائيةلطرازالباروك
 المحارة الصدف)أشكال الطراز( لهذا المفضل الشكل وهو الزخارف، باستخدام تميز ذاتوقد
إلىشبهالمجردةباإلضافةالمنحنيةالمحاكيةألشكالالقواقعوالمحارواألصداف الخطوطاللولبية
والنعومة الدقة خفيفة، كانت الداخلية الزخارف أن كما وغيراستعملت، المضيئة األلوان فيها

.(711، ص7001المالكي، )الداكنة

امتازطرازالركوكوفقدكانتمبانيالركوكوأغنىزخرفةمنمنشآتالباروك بالجاذبية،كما
ففيفرنساتمثلتمبانيالروكوكوكانطرازالباروكمهيبًاجلياًلمبهرًا،فيحينوالرقةوالرشاقة

أهممنالقصوروالكنائسواألديرةالتيشيدتفيجنوبيألمانياوالنمساتعدولنبالء،مساكنافي

 

 Saint)الفسطاطفيكاتدرائيةسانبيترو(9-2)شكل

Peter's Basilica)للمعماريبرنيني(Bernini ) ،
 (.4211-4221)روما،عام

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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مباني الروكوكو قصر ذلك Residenz)مثال يللمعمار(  Würzburger)فورتسبورغ شكل(
(1-10 دي( Davis Church)فيزكنيسة )(3999-3999 تصميم( دومينيكوسالمعماري

)Dominikus Zimmermann)زيمرمان )3199-3911 ألمانيا( ، سالم، )(11-1)شكل
 .(13-17، ص7773

بعد طراز اختفى 1760 وفي والركوكو  األلماني المهندس موت الباروك (Neumann)نيومان
 ثم ،التعبير حرية التقيدوبالتالي عدم إلى الكثير دفع مما الكالسيكي الطراز إحياء إلى الدعوة وظهرت

العمارةوالفراغ فيمفاهيم أحد تغييرًاشامالً مما الصناعية الثورة ثم العملية األبحا  ذلك بعد جاءت
.(710، ص7717مصطفى، )الداخلي

 (:1111- 1811) (Neo-Classical)الجديدة  الكالسيكية 1.2

البا الكالسيكية ظهرت لعمارتي معادية فعل كردة المعماريةالجديدة اللغة بسبب والركوكو روك
فقداتجهتعمارةالكالسيكيةالجديدةفيالنصفالثانيمنالقرن،المتكلفةالمتعبةفيكلمنهما

 وأوروبا أمريكا من كل في عشر اليونانيةإلىالسابع صورها في الكالسيكية األصول إحياء

 

 

 
، (Davis Church) فيز كنيسة دي منظور داخلي ( 21-1)شكل   

                                                                                                                                       (    2674-2647)، جنوب المانيا، دومينيكوس زيمرمان  يللمعمار

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

اعةالدخولداخليلقمنظور(10-1)شكل 
ي،للمعمار(Residenz)والدرجفيقصر

 .،المانيا( Würzburger)فورتسبورغ
 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://en.wikipedia.org/
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والمبانيالعامةوالجامعيةوغيرها،تتدرائياالطرازالقوطيفيعمارةالكامكمااستخد،والرومانية
احتفظتأنه إال تعبيرات عدة اتخذتلنفسها اأنه رغم والتوجه، الشخصية وموحدفي محددط خب ا

قوانين واحترام العقالنية بنيتعلى كحضارات وروما ترىاليونان معاصره نظرية من ينبع  ففكرها
.(51-52، ص1991سالم، )الطبيعة

أوروبافيالقرن في أنالكالسيكيةالجديدةالتيانتشرت(تاريخالعمارة)رعيفيكتابهويذكرم
الثامنعشرتمثلتبتوجهينمعماريينمتناقضين،أولهماالكالسيكيةالثوريةالذييتمثلبتعبيرات

أصولالعمارةإلىأماالتوجهالثانيفيتمثلعنطريقتوجهرومانتيوشغفنحوالرجوع،قوية
.اليونانيةوالرومانيةالقديمة

تميزتكلمنهابسماتوخصائصمختلفةفيآليةالتعاملمعمفرداتوعناصرالعمارةاليونانية
الفراغاختلفتفيموالرومانيةكمرجعلتشكيلالمبانيفيتلكالمرحلةمماأوجدمتغيراتفيمفهو

عمارةعصرالنهضةوعمارةالباروككثيرمنجوانبهاعنتلكالمفاهيمالتيسادتفيكلمن
.والركوكوعلىوجهالتحديد

 (:Neo-Classical Revolutionary)الكالسيكية الجديدة الثورية  1.1.2

مصطل حيشير الثورية القرنإلىالعمارة نهاية بدأتمع التي الكالسيكية العمارة تطور مرحلة
بساطةالخطوطارةتلكالفترةبالعقالنيةواتصفتعم.السابععشروعلىوجهالتحديدفيفرنسا

 من المستلهم التصميم البساطةفي فقدتماعتمادعنصر،التفاصيلالمعماريةواالهتمامبواألشكال

شكالالهندسيةاليونانيةالرومانيةمعتمدةفيتشكيلهاالمعماريعلىاستخداماأل األنظمةالمعمارية
.الهرم،الكرةمثلالمكعب،الدائرة،األسطوانة،

االتجاها هذه ظهرت كلودتوقد أعمال في -بوضوح ليدوه Claude-Nicholas)نيكواله
Ledoux( إيتن (3911-3921( -و بولييه )Etienne-Louis Boullee)لوي )3919-
بعلوهاعشر الثامن القرن الستيناتمن منذ والتياشتهرتمبانيهوكلودميماتصامتازت،(3977
مزدفوق مععملقاعدة وإلعطاءفرنداتوجةمرتفعةودرجحولها، علىالجدران، لتلقيظالاًل
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 المهنية حياتهأبد،المثاليين المعماريين أشهر من فهو بولييه أما أشكالالنصبالتذكارية،بحساساإل

 كبرحي  من الرومانية العمارة بفن المباني تصميمإلى منها وانتقلالزخرفةوالكالسيكيةالجديدة بفن

ذاتانطباعات -كلودعلىعكس-ذاتالمقياسالكبيرالمبانيوضخامتها حجم وكانتمبانيه
 خلوها على غلب حي رمزية،  أصبحتتبدو حتى النوافذ من معظمها وكانتكالنصبالضخمة

ليال إضاءته المبنىعند فيذلكأنالتتغيرشخصية ومنفلسفته  المبني المثالية مشاريعه ،

شكل(3999)عام(Isaac Newton()Kenotaph)نيوتنإسحاقاإلنجليزيللعالمالتذكاري
التصميمأنيعبربلغةمعماريةعنمفهومالماال(1-31) ية،وهومائانه،حاولبولييهفيهذا

 كتابات فراغيوأعمالتناولته حيز لوجود بافتراضه يتعلق ما في خاصة الفيزياء، في نيوتن
بهذاأشاريةفقدئانهتعبيرعنالمااللاستخدامشكلالكرةلإلىلييهفيتصميمهمطلق،فقداتجهبو
نصبأمامواقع،تجدنفسكإلىهذاالتصميمالذييحولالمستحيلإلىأنظر"الخصوصبقوله

 الناظر إليهينتقل سحرية سابحاًالفراغفيعاليةبقدرة الالمتناه، الفراغ في يكالغمامة لهذ...
أمعنتتجدسطحامستمرًاالبدايةلهوالنهاية،وكلماإليهكرويميزةفريدهفكيفماتنظرالشكلال

عنك النظرأكثر،ازدادامتدادالسطحبعيدًا  ذلكفقدإلىضافةإ،(791، ص7007أبو دية،)"

.النهار أثناء كنجومالسماء لتبدو الكرة من األعلى الجزء في بفتحاتصغيرة صمم

اللللذيقلللامبتصلللميمه(3999)علللام(Pantheon, Paris)كملللاأنمبنلللىالبلللانثيونفللليبلللاريس
ليكلونكنيسلةثلمتحلول(3931-3992)(Jacques-Germain Souffelot) ليهفالمعملاريسلو

 

،(Isaac Newton()Kenotaph)نيوتنإسحاقاإلنجليزيللعالمالتذكاري رسوماتتوضيحيةللمبني(21-1)شكل 
 (.2624)بولييه،عاميللمعمار

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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ليكونمقبرةلعظماءفرنسايشكلنموذجاصريحاالستخداممفرداتاللغةالمعماريةللعمارةاليونانية
يالصللليبمتسللاوياألضللالعاليونللاناألفقلليفالمسللقطاألفقلليللمبنللىأخللوذمللنالمسللقطهوالرومانيلل

(31-1) شلكل ذاتالطلرازالكلورنثيةلملدخلالمعابلدالرومانيلمشلابهًجلاءكملاأنملدخلالمبنلى
.(719، 7007أبو دية، )

 (:Neo-Classical Romantic)ة الرومانتي الجديدة ةكالسيكيال 2.1.1

التوجهجمعي ضمنطرازيونانيجديدالمعماريةوالجودةالطبيعةالخواطرلجمالإثارةبينهذا
المتجانسةةامتازتبنسبهاوجميلةتفاصيلمعماريهدقيقلقداستخدممعماريوهذاالتوجه.وجميل

حتىالكالسيكيةظمهاونالقديمةةمبادئالعمارهافيتشكيلالمبنى،ركزواعلىانسجامعناصرو
إلىاألمروصلبهم يمكنذكر.أشكالهااقتباسوتقليد التوجهفيأوروبا ومنأهمممثليهذا
 )Robert Adam)روبرتآدم )3919-3971 ناش( )John Nash)وجون )3719- في(

،ليوفونكالنز(Karl Friedrich Schinkel()3993-3993)شينكلفريدريشكارلو،إنجلترا
(Leo von Klenze( )3999-3919 ) من كل ذكر فيمكن فرنسا في أما ألمانيا، شارلزفي

 )Charles Percier)بيرسير )3919-3919 )Pierre Fontaine)فونتين بييرو( )3911-

3991.)

 المعماري آدميعتبر للحلياتروبرت استعماله خالل من الرومانتية للكالسيكية الروحي األب
الرقيقة الجصية شكل العمارة(39-1)الرومانية بها اتصفت التي والعظمة القوة سمات أما ،

 

 

 

اليسارالمعابدإلى(.2677)سولفيهي،للمعمار(Pantheon, Paris)علىاليمينمبنىالبانثيونفيباريس(23-1)شكل 
.ذاتالطرازالكورنثيالرومانية

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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فقداليونانيةوالرومانيةفلمتكنظاهرةفيتصاميمه،فقدكانتتصاميمهمتأثرةبأعمالبالديو،
فيالقرنالثامنعشرمناالبتكاراتالمتعلقةبفنالعمارةالذيكانسائداًاًرأدخلروبرتآدمكثي

المي إذ بأسلوبأبدلالدي، وتنوعأسلوبالباالديو إشراقا أكثر الكالسيكي التصميم فيمن ًا
،كذلكاتصفتتصاميمه(39-1)استخدامالزخارفذاتالنعومةوتشكيلالحدائقالداخليةشكل

يرالشديدالناتجعناختالفالمستوياتداخلالفراغ،كماتميزتمبانيهبالبساطةيالداخليةبالتغ
الناتجو والمستويات األسطح على الظالل وتغير فيةالديناميكية والدخول اختالفالبروز عن

.(713، ص7717مصطفى، )أجزاءالمبنى

 انطباعاًأنهغير للحجرات تصاميمه الجديداًأعطى ذات زخارفه يناسب والحركة قشنللفراغ
 روزبالوالضئيل عام بعد انبثق الذي الجديد أسلوبه في آدم استخدم وقد وجه1761، على م

الرومانواسعاًالتقريبمجاالً تصاميم من أساًسا اشتقه الذي التصميم في المفردة األلوان من
تمثلتروبرتآدملتجديدالزخارفالمتعلِّقةبالمنازلالريفيةتصاميمأبرزومن.واإلغريقالقدماء

يمالتصمفي عام بعد به بلندن3911الذيقام سيون )Syon House)فيمنزل )3913-
(.31-1)شكل(3911



 

 

 
    بلندن الحديقة الداخلية في منزل سيون ( 27-1)شكل 

(Syon House( )2202-2200)، 

 (www.flickr.com :المصدر) 

تفصيلهإلحدىالزخارففيقاعةالشعب(24-1)شكل 
،(Syon House()2202-2200)بلندنمنزلسيون
 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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 (:Style Revival)التاريخية الطرز  إحياء  1.1.2

هذاءحياإلكتوجهمعماريفيالقرنالثامنعشرقدفتحالمجالالتاريخيةةالكالسيكياعتمادإن
النصفاألولمنالقرنالتاسععشرفيأمريكافيالقرونالطراز اتجهتعمارة فقد القادمة،

ووأ أهمإلىروبا ونجد والرومانية، واإلغريقية الفرعونية صورها في الكالسيكية األصول إحياء
مفهومأنإلى(تاريخعمارة)طرزبعضالمبانيالتاريخيةويشيرمرعيفيكتابهميزاتهفيتقليد

 :نيناثنيتوجهإلىانقسمالقرنالتاسععشرإحياءالطرزالتاريخيةفيالنصفاألولمن

 التامأولهما التقيد وُيطلبمنه التاريخية المعمارية المعماريإحدىالطرز المصمم يستخدم
(St Pancras Church)مثالذلكمبنىكنيسةالقديسبانكراس(Style Revival)بمبادئه

 (.39-1)،شكل(3937-3711)

 يسمحللمعماريبانتقاءأكثرمنطرازمبانيتصميمعنهفيأماالتوجهالثانيفقدتمالتعبير
(Eclecticism)واعدأيةقدونالتقيدبأهواءهووذلكحسبمعماريتاريخيفينفسالمبنى

للمعماريين تشارلز  -إحياء الطراز القوطي  - 3911البرلمان في لندن عام  مثالذلكمبنى

في ( Royal Pavilion)ومبنى البافلون الملكي (.39-1)بيري و اوغستس باجين شكل 

شكل ( Nash John)للمعماري جون ناش  -طراز انتقائي -( 3911 – 3931)برايتون عام 

(1-37.) 

 

 

 

 

 

 Robert)روبرتآدميللمعمار(Syon House()2202-2200)بلندنمناظيرداخليةلمنزلسيون(20-1)شكل

Adam)لشعباليسارفراغقاعةاإلىاليمينوفيالوسطفراغغرفةالرده،إلى.
 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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 األول االتجاه الدينيإلىدعا المباني في وذلك القوطي الطراز إحياء الكنائس)ة والجامعات،(
العامة للمباني طرازًا اإلغريقي الطراز وجعل . توجه الثاني االتجاه الطرازإلىأما استخدام

التجميعيوالذيصارفيمابعدهوطابعالعمارةفيالقرنالتاسععشرويتميزبجمععدةتفاصيل
.ومكانياًفةومتباينةزمانياًفيالواجهةالواحدةمنالمبنىمأخوذةمنعدةطرزمعماريةمختل

 

 

 

،إحياءللطراز(St Pancras Church()2227-2711)اليمينمبنىكنيسةالقديسبانكراسإلى(26-1)شكل  
.نايأث -س،طرازيونانيهضبةاألكروبولي)االرخيتون(اليسارمعبدإلى.اليوناني،للمعماريينوليموهنريإنوود

 (www.flickr.com :المصدر)

 

للمعماريينتشارلزبيريواوغستسباجين،بريطانيا-إحياءالطرازالقوطي-مبنىالبرلمانفيلندن(22-1)شكل
                                                                                                                     .(2230)عام

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://www.flickr.com/
http://en.wikipedia.org/


30 

 

لدىمعمارييتلككرتباظهورنوعمناإلإلىإنهذاالتوجهفيعمارةالقرنالتاسععشرأدى
مضطلعبكلالطرزالمعماريةأنهوالفترة،فالمعماريإماأنيكونمتخصصفيطرازمعينأ

 المعمارأمما والتيتمهديفقد والتقنية التطوراتالفكرية تتناسبمع علىالخروجبعمارة القدرة
االمعماريةهكماأنالمبانيفيتلكالفترةفقدتهويت،منذلكالعصرالالحقةالفترةإلىنتقاللإل

لهابصله،كمالميكنتالتمستجدةألبستطرزاًفنجدأنالعديدمنالمبانيذاتالوظائفالم
.منالسهلمعرفةالفترةالزمنيةالتيبنيفيهاالمبنىإالمنخاللقراءةوظيفةالمبنى

شكلتمنحنى األمور تشكرئيسياًهذه الداخليفي المعماري الفراغ الفتريل هذه تقدمةففي لم
يتخطىالمفاهيمالتيكانتسائدةفيعمارةالعصورالداخليمالفراغوعلىمفهجديدالعمارةأي

فقدتنوعتسماتالفراغاتبتنوعالطرزالتيالسابقةاليونانيةوالرومانيةوعمارةعصرالنهضة
سماتالفراغاتويمكنتحديدبعضاستخدمتفيتشكيلالمبانيمرحلةإحياءالطرزالتاريخية

 .الداخليةكمايلي

 فيالتنظيمالفراغيوالمحوريةماثللتاالتأكيدعلىمبدأ.
 السابقةاستخدامالزخارفبشكلمقننعماهوعليهفيالعصور. 

 بساطةالخطوطواألشكالوالتفاصيلالمستخدمةفيتشكيلالفراغاتالداخلية. 

 التأكيدعلىمفهومالفراغالمركزي. 

 اختالفالمستوياتداخلالفراغ. 

 

 

 

 John) للمعماريجونناش-طرازانتقائي-(Royal Pavilion)مناظيرمتعددةلمبنىالبافلونالملكي(27-1)شكل  

Nash)(2213–2221)،برايتونعام
 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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 (:1851-1911) (The Industrial Revolution)الثورة الصناعية  0.2

تطوراتفيعدةالفنتيجة.شكلعصرالصناعةمنعطفًاحادًافيمفهومالفراغالمعماريالداخلي
و الثقافية منها ونمتوالصناعيةاإلجتماعيةمجاالت عشر التاسع القرن منتصف شهدها التي

 المجتمع ظهرتحاجة العشرين، القرن فعلنوعياتجإلىوتزايدتفي كردة المباني من ديدة
والموادتقنياتاستخدامال معلتفاعللوالثقافيةاإلجتماعيةو البيئية للمعطيات ستجابةاإلطبيعيةفي
 أوجبتعلىمعماريمتوافقة جديدة تكوينية لصياغةمعماريةلغة فيه يؤمن بشكلالجديدة ذلكي،

حتياجات،والتيكانتفيتلبيتلكاإلمبانيذاتهيئاتفراغيةجديدةدالعصرالعملعلىإيجا
العصورالسابقةتقتصرعلىالمبانيالدينيةمنمعابدوكنائسومبانيمدنيةمتمثلةفيالقصور
مدارس، للمبانيمثل وظائفمستجدة عشر التاسع القرن فيحينظهرتفيأواخر والمنازل

الحد السكك محطات بورصات، بنوك، داخلية، مسارح المعارضمستشفيات، المتاحف، يدية،
التطورفياإل.ومبانيصناعيةوغيرهامنالوظائفاألخرى حتياجاتوالوظائفوقدتزامنهذا

الفوالذيوحتىالخرسانة زجاجوالهيكلالالجديدةتماستخدامهافيالبناءك المواد عددمن معظهور
.المسلحةضمنإمكانياتهاالجديدةوالمتطورة

البللوري مبنىالقصر  Crystal)شكل

Palace جوزيف قبل من لمصمما(
 (Joseph Paxton)باكستون

 3993عام لندن في(3921-3919)

 12-1)شكل لظواهر( النماذج أول
فييالتغ المعماري ير الفراغ مفهوم

خصائصه حي  الداخلي، ظهرت
الوحدات في يزةالمتم  المتكررة استخدام

 فراغاً بداخله وضم والحديد، الزجاج من

 المنتظمة مشكالبالوحدةالقياسية واسًعا

 

 Crystal)منظورداخليلمبنىالقصرالبللوري(11-1)شكل  

Palace)-للمصممجوزيفباكستون(Joseph Paxton)لندن،
(2272).                                                                                                                 

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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 اإلنشائي للهيكل (13-1)شكل فقد بتعأ، القياسأنهبر التوحيد نظرية سابقةيأساس للمباني
 بشكل الداخلي الفراغ فهوموم الحديثة مفهومالعمارة في كبيرة تحول نقطة أحد  ما التجهيز،وهو

باكستونفياألصلحدائقيًامهتمابحدائقفوالبدلناالذكربأنعملمصممالمبنىجوزي،خاص
.(71، ص7791، عويضة)الزجاجيةالدفيئاتالنباتاتو

إلظهللاراإلمكانيللاتنموذجللاً(Eiffel Tower)سلليفقللدشللكلبللرجإيفلللأأمللاعلللىصللعيداالمتللدادالر

(3911-3713)(Eiffel)شلليدالبللرجمللنقبلللإيفللل.الكامنللةفلليالمللوادالجديللدةوخاصللةمللادةالحديللد

رتفاعللاتالشللاهقةالمشلليدةبالكامللل،فقللدشللكلثللورهفلليمجللالالمبللانيذاتاإل3997فلليبللاريسعللام

.(71المصدر السابق، ص) (11-1)شكلالحديدفيذلكالعصرباستخدام

 
 من المتكررة ظهر استخدام الوحداتفي لندن ي( Crystal Palace)منظور داخلي لمبنى القصر البلـوري  (12-1)شكل   

.                                                                                                                      والحديد الزجاج

                                                                                                                     ( www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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اتجهنحوالبساطةفيالتشكيل،حي إنالفراغالمعماريالداخليفي المرحلةمنالعمارة هذه
بين يصل وأكثرحيوية ديناميكيا الرالأصبح للمبنىفياالتجاه بينأطوابقالمتعددة سيوأفقيا

المسطحات خالل من الخارجي بالفراغ الداخلي الفراغ اتصل كما المختلفة، والكتل الفراغات
ذاتالمساحاتالواسع فياستخدامالزجاجية أتاحإمكانياتأكثر فيالواجهاتواألسقفمما ة

الفراغاتالداخلية الطبيعيةإلضاءة اإلضاءة  فراغات تحررت والتقنيات، األساليب هذه وبظهور.

 أدى مما التقليديةفيالعصورالسابقة، البناء أنظمة فرضته الثابتالذي المحدد الشكل من المبنى

 صفة المفتوح الداخلي الفراغ أصبح وبذلك رشيقة، أعمدة واسعة،تخترقها داخلية اتفراغ ظهور إلى

.العمارةفيالقرنالعشرين في للحركةالحديثة مميزة

:كمايليعمارةالثورةالصناعيةضمنأهمسماتالفراغاتالمعماريةالداخليةويكمنتلخيص

 استخدامالحديدوالزجاجفيتشكيلالفراغاتالداخلية.   

 فيالواجهاتال بينالفراغالداخليوالفراغالخارجيمنخاللالمسطحاتالزجاجية شفافية
 .واألسقف

 استخداماالنحناءاتفيتسقيفالفراغاتالداخلية. 

 
 باريس ،(Eiffel)إيفل   للمصمم  -تتضمن الوضع الحالي للبرج -(  Eiffel Tower)مراحل بناء برج إيفل (  11-1)شكل   

(2227.)                                                                                                                     

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://en.wikipedia.org/
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 المسقطالمفتوح(Open plan)لوناتذاتنسبرشيقةوأوزانامنخاللاستعمالهياكلجم
 .تخدمةالتيكانتمسخرىبالمواداألةًخفيفةمقارن

 اإلبقاءعلىاستخداممفرداتلغةالعمارةالكالسيكيةمنمحوريةوتماثل. 

  إال آلي بشكل الزخرفية الوحدات إنتاج في الصناعي التطور بشكلأنهساعد استخدمت ا
 .مبسطعنالكالسيكية

 أصبحتالعناصراإلنشائيةفيالمبنىتشكلنواحيجماليةفيتشكلالفراغاتالمعمارية
 داخليةال

 حتياجاتالوظيفيةالمستجدةظهورهيئاتفراغجديدةتلبياإل. 

 الهندسي التشكيالت ةاستخدام باإلضافة  الفراغي التشكيل في بالبساطة تتصف إلىالتي
 .اإلنشائي للهيكل المنتظمة الوحدةالقياسية

 (:1881-1911) (ART NOUVEAU)طراز الفن الجديد   1.2

تعودالتسميةالسممحل(Art Nouveau،'الَفّنالجديد'ةاألصلتعنيكلمةفرنسي)أرتنوفو
(Siegfried.png)سيغفريدبنجوالذيكانيديره(بيتالفنالجديد)(3979)فتحفيباريسعام

.(http://ar.wikipedia.org)تميزبمعروضاتهذاتالتصاميمالجديدة

المعمارية المالمح أولى نوفو أرت حركة شكلت
 العمارة في جديد عصر لبداية يالتالجديدة

االتجاهات من العمارة تخرج أن استطاعت
الثامن القرن بدايات في سادت التي الكالسيكية

امتدتوانتشرتفيمختلفأنحاءأوروبافقدعشر،
العامة الحياة على تركيزها ذلك في ساعد وقد
ىوالسلوكاإلنسانيوتحررهامنالقيودالمفروضةعل

وتأكيدها نفسهالشكل، التصميم موضوع أوعلى
،(object)الشيء الكتلةالتأكيدأخربمعنى على

 
، لمترو باريس العامةدخل مال( 13-1)شكل   

(.                                                                                                                 2717-2277)هيكتور غيومارد،  يللمعمار

 (www.thingsiscool.blogspot.com:المصدر)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/
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 المواد باستخدام منخاللالتجديد المدخلالجديدةاإلنشائيةنفسها يظهرفيتصميم العامكما
باريس )The Paris Metro or Metropolitans)لمترو هيكتوريللمعمار(3977-3729(

.(11-1)شكل(3919-3791) (Hector Guimard)غيومارد

تعبيرعنالنظرةالفلسفيةلإلنتاجالفنيللقدوجدفنانواألرتنوفوفيمادةالحديدخامةمناسبةل
معه المشاهد تفاعل على لتساعد المنحنية الخطوط على اعتمادا النباتات. أشكال في ووجدوا

يةكاألعمدةااستعارةمناسبةلتصميمالعناصراإلنشائيةالمعدننهاوخاصةسيقاناألشجاروأغص
ل الدقيقة التفاصيل وتشكيل درابزيناتوالنوافذلواألقواسالحديدية بالنقوشالتي. االهتمام تم فقد

نمهرةمماجعلهذاالنوعمنالعملاليتالءممععصرينوبنائييعلىأعمالفنياعتمدتكلياً
المبالغةفيإلىيعةوانتهىالطبإلىفقداتجههذاالفن،الصناعةواستخداماآللةوسرعةاإلنتاج

 ,Pile,2005)استخداماألشكالالزخرفيةفيالمبانيوتشكلعناصرالفراغالمعماريالداخلي

P283-288 .) 

مللللللللللاكنتوشيتشللللللللللارلزرينللللللللللييعتبللللللللللرالمعمللللللللللار
(Charles Rennie Mackintosh)
مللللللللللنأهللللللللللمروادحركللللللللللةاألرت(3919-3719)

فقلللداعتملللدفللليتصلللاميمهعللللىإنجلتلللرانوفلللوفلللي
اسلللللللللللللللللتخدامالخطلللللللللللللللللوطالمنسلللللللللللللللللجمةالناعملللللللللللللللللة
المتجانسلللللللللةملللللللللعاسلللللللللتعمالاألللللللللللوانالمتناسلللللللللقة
ضلللللللمنإطلللللللارقلللللللويملللللللناألشلللللللكالالمسلللللللتطيلة،

إسلللكتلندافلللي(Hill House)منلللزلمثلللالللللذلك
الفنللللللللللونمبنللللللللللى،و(19-1)شللللللللللكل3721عللللللللللام
،(19-1)شلللللللللللكلالسلللللللللللكوجفلللللللللللي3979علللللللللللام

شــــــيرزاد، ):يللللللليبمللللللاحيلللللل تميللللللزتتصللللللاميمه
.(11-11، ص7777



 
،   (Hill House)منظور داخلي لمنزل ( 14-1)شكل 

(.                                                                                                                  2711)، إسكتالندا، ماكنتوش يماري تشارلز رينللمع

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

http://www.greatbuildings.com/buildings/Hill_House.html
http://www.greatbuildings.com/buildings/Hill_House.html
http://en.wikipedia.org/
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 والحديداستخدا والخشب والطابوق الحجر م
 .لمشغولا

 االعتمادعلىالصناعاتاليدوية. 

 حدالمبالغةإلىاستخدامالزخرفة. 

 استخدام فياإلنشائيةالمواد واضح بشكل
أعماله ولم الجدرانيستخدم في الدهان مواد

 .بعواملالطبيعةتتأثرباعتبارها

  عن المستعارة للعقود العصورأقبيةاستخدامه
 .الوسطى

 مبالغفيهابأبعادخشبيةالالدعاماتهاستخدام.

 غاوديأما (Antonio Gaudi)أنطونيو
تصاميمهف(3991-3711) خالل من حاول قد

النحت علىمبدأ معتمدة جديدة إلىلغة الوصول
للكتلةبدالمنتوظيفالزخرفالنباتيمن الشامل

 عناصرالمبنىكماهوالحالفيتجاربالبعض

اتجهاهتمامأرتنوفو،لذلكمنمعمارييأسلوب
لعمارةوماتحملهمناغاودينحودراسةميكانيكية

اإلنشائية المجاالت في وخاصة هندسية أشكال
على  المعتمدة تصميمهاألشكال ويعتبر ، الملتوية
 باتلو Casa Batllo)لدار (3729)برشلونهفي(

لتكالمفاهيمحي يالحظ(11-1)شكل ،تجسيدًا
تصامي التشكيلفي في بالكتل تأثره غاودي م

 
للمعماري  الفنون منظور داخلي  لمبنى( 17-1)شكل   

(.                                                                                                                 2272)، كالسكو، ماكنتوش يرلز رينتشا

 (www.en.wikipedia.org:المصدر)

 
 ،  للمعماري (Casa Batllo)لدار باتلو (  10-1)شكل 

(.                                                                                                                  2714)، برشلونه،أنطونيو غاودي

 (www.flickr.com :المصدر)

http://en.wikipedia.org/
http://www.flickr.com/
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كماظهرتبعضاالنحناءاتفياألسقفالداخلية،بالخطوطالمنحنيةالتيتعطيأشكاالمتموجة
 (19-1)والتيشكلتانعكاساللخطوطالمنحنيةفيالمسقطاألفقيشكل(19-1) شكلتللفراغا

(Pile,2005, p289.) 



 

 

 
في توظيفه للخطوط المنحنية التي تعطي  غاوديتظهر أسلوب ( Casa Batllo)باتلو  مناظير داخلية  لدار( 16-1)شكل  

          .                                                                                                                            أشكاالً متموجة ضمن محددات الفراغ الداخلي

 (www.flickr.com:المصدر)

 

   في توظيف لخطوط  غاودي أسلوبتظهر ( Casa Batllo)لطابق الثاني  لدار باتلو لالمسقط األفقي ( 12-1)شكل   

                                                                                                                                                                                           .                                                          األفقيالمنحنية ضمن المسقط 

 (Pile, 2005, p.289 :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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حرصعلىاألرتنوفو،يمنأهممعماريVictor Horta(3919-3799)يعتبرفيكتورهورتا
اإلنشائية منحالمواد التصميمية، كبرفيالعمليةأالجديدةوالسيماالحديدوالخرسانةالمسلحةدورًا

أننالمعالجاتالمعماريةيتعينأويعتقدهورتاب،الحجرأوتحتطبقةمنالجصإخفائهماوعدم
توظيفواسعإلى،والسيماانسيابيةالخرسانةالمسلحة،وتظهرخواصهاتراعيمزاياهذهالمواد

التصميمية العملية في التشكيلية للفنون . أما المباني شكلصممهاالتيفراغات "السلم"فقد
 المختلفة عنصربمناسيبه هورتا"اهتمام العمليةالعنصر اهذمنجاعالً" منطلق المعماري

.صممهاالتيالداخليللمبانيالفراغتنظيموالجديدة الصياغاتالتكوينيةالفراغيةفيالتصميمية
إلىحولهومنثمفيبروكسل(Hotel-Tassel()3979-3722)ومنتصميماتهفندقتوسيال

(.11، ص7777شيرزاد، )(17-1)شكلقصر

(:12-1)شكليليماكأهمسماتالفراغاتالمعماريةالداخليةفيعمارةالفنالجديدوتتلخص
 وجةفيتشكلالمسطحاتالداخليةوالخارجيةعلىحدسواءماستخدامالخطوطالمت.
  استخدام تشكيلالفسيفساءتم في

.األرضياتوبعضالمسطحاتالداخلية
 ك الحديد مادة إنشائيفعاستخدام ينصر

والتي للمبنى الداخلية الفراغات تشكيل
األشجار سيقان من أشكالها استوحت

 .انهاوأغص

  المنحنية الخطوط منالمستوحاةاعتماد
تشكيل في والطبيعة النباتات أشكال

 .لدرابزيناتوالنوافذلالتفاصيلالدقيقة

 المبالغةفياستخداماألشكالالزخرفيةفي
وتشك الفرايالمباني عناصر المعماريل غ

.الداخلي

 
منظور داخلي لمنطقة الدرج في فندق توسيال ( 17-1)شكل   

(Hotel-Tassel )فيكتور هورتا، بروكسل،   ي،  للمعمار

(2277-2711                                                                                                                  .)

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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 فيتشكيلالفراغاتالداخليةللمبنىللكتلة لغةجديدةمعتمدةعلىمبدأالنحتالشاملاعتماد
 .غاوديالمعماريفيأعمالكماهوالحال

 لالنوافذياستخدامالزجاجوالزجاجالملونفيتغطيةالفراغاتالداخليةوتشك. 

 منحنيةخطوطا ألغيتالتقاطعاتوأصبحت. 

 

 

 

 

 

 
فيكتور  ،  تظهر بعض من سمات الفراغ الداخلي لدى (Hotel-Tassel)تفاصيل مختلفة في فندق توسيال ( 31-1)شكل   

 . هورتا

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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 الخالصة 1.2

الم الفترة ضمن الحداثة قبل ما عمارة تناول تم وحتىلقد الخامسعشر القرن بداية من متدة
جديدةفنية،واكتشافات،علميةمنتصفالقرنالتاسععشروماصاحبهامنمتغيراتوتطورات

ظهورالعديدمنالتوجهاتالمعماريةالمختلفةخاللتلكالفترةوماأحدثتهمنكانلهااألثرفي
.ىوجهالخصوصتغيراتعلىلغةالعمارةومفهومالفراغالداخليعل

حي شكلتعمارة الفترة، تلك علىمعماريي واضحًا تأثيرًا الكالسيكية والعمارة للفكر كان فقد
الكالسيكيةمنخاللمفهوم تواصلفكريبينالمورو المعماريللعمارة عصرالنهضةقاعدة

الفراغتنتميفينتجعنذلكعددمنالمفاهيمالفكريةفيصياغةمحددات.االستعارةواإلقتباس
واإلغريقية الفرعونية صورها في الكالسيكية العمارة عليها بنيت التي المفاهيم إلى جوهرها
والرومانية،حي أستخدممبدأالتناظرفيالتنظيمالفراغيمؤكدًاعلىالفراغالمركزيللتواصلمع

الرئيسيكعناصرإنش ائية،إضافةإلىالمبالغةالفراغاتاألخرى،وبقيتالجدرانمرتبطةبدورها
فيإستخداماألشكالوالعناصرالزخرفيةفيتشكيلمحدداتالفراغاتالداخليةللمبنىحي وصل

.الىحدالتعقيد

فنتيجة الداخلي، المعماري الفراغ مفهوم في حادًا منعطفًا شكل الصناعة بأنعصر نرى كما
التيشهدهامنتصفالقرنالتاسعيةوالصناعيةالتطوراتفيعدةمجاالتمنهاالثقافيةواالجتماع

عشرونمتوتزايدتفيالقرنالعشرين،ظهرتحاجةالمجتمعإلىنوعياتجديدةمنالمباني
في طبيعية فعل واالجتماع البيئية للمعطيات االستجابةكردة للتفاعل والثقافية استخدام معية

،أوجبتعلىمتوافقة جديدة تكوينية لصياغةماريةمعلغة فيه يؤمن بشكلوالموادالجديدةتقنياتال
مبانيذاتهيئاتفراغيةجديدةتلبيتلكاالحتياجاتنتجدمعمارييذلكالعصرالعملعلىإيجا

عنذلكالعديدمنالتحوالتالفكريةوالتيكانعلىرأسهاظهورعددمنالحركاتالمعمارية
تناول الحداثةوالتيتم عمارة الفراغاتالمعماريةأطلقعليها خاللالفصلالتاليلفهمطبيعة ها

التيأنتجتهاوالخروجبأهمالجوانبوالمفاهيمالفكريةالتيكانلهادورًافيصياغةمحدداتالفراغ
.المعماريالداخلي
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 الفصل الثالث
 

 عمارة الحداثة

(Modern Architecture) 
 

 تمهيد 1.1

 (Modern) ةالحداث مصطلح 2.1

 (Motives and objectives) الدوافع واألهداف 1.1

 (Plans)المساقط األفقية  1.1

 (Le  Corbusier)المعماريلوكوربوزييه 2.4.3

 (Frank Lloyd Wright)المعماريفرانكلويدرايت 1.4.3

 (Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  3.4.3

 (Interior walls)الجدران الداخلية  5.1

 (Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  2.7.3

 (Le  Corbusier)المعماريلوكوربوزييه 1.7.3

 (Frank Lloyd Wright)المعماريفرانكلويدرايت 3.7.3

 (Gerrit Rietveld)المعماريغريتريتفلد 4.7.3

 (Walter Gropius)روبيسجوالترالمعماري 7.7.3
 بين الفراغ الداخلي والخارجي العالقة 6.1

(The Relationship between-interior and exterior space) 

 (Le  Corbusier)المعماريلوكوربوزييه 1.6.3

 (Frank Lloyd Wright)المعماريفرانكلويدرايت 2.6.3
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 (Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  3.6.3

 (Gerrit Rietveld)فلدالمعماريغريتريت 4.6.3

 (Lighting and Opening in plans)الضوء والفتحات  1.1

 (Le  Corbusier)المعماريلوكوربوزييه 1.7.3

 (Frank Lloyd Wright)المعماريفرانكلويدرايت 2.7.3

 (Gerrit Rietveld)المعماريغريتريتفلد 3.7.3

(Walter Gropius)روبيسجوالترالمعماري 4.7.3

 (Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  5.7.3

 (Color and Texture)اللون والملمس  8.1

 (Frank Lloyd Wright)المعماريفرانكلويدرايت 2.2.3

 (Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  1.2.3

 (Le  Corbusier)المعماريلوكوربوزييه 3.2.3

 (Gerrit Rietveld)لمعماريغريتريتفلدا 4.2.3

 (Conclusion)  الخالصة 9.1
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 :تمهيد 0.3

خراختلففيمعطياتهآىخذتالعمارةمنحنأمعنهايةالقرنالتاسععشروبدايةالقرنالعشرين
علىعتمادفيالفتراتالسابقة،فقدشكلتكلمناالكتشافاتالعلميةالحديثةواإلاًعماكانسائد

الطرق وتطور الجديدة جديدةاإلنشائيواإلمكانياتالمواد نظرياتفنية معطياتوةوالبح عن
نتجعنذلكةجديد التصميمية، ضمنالعملية وتوظيفها لها للمعماريمناالستجابة كانالبد
والبح عننظرياتإعادة القديمة الفكرية النظرفيالمفاهيم جديدة المعاصرة األخذوللعمارة

اإل الجديدةبعين المفاهيم من الكثير المعماريأو،عتبار للفراغ الجديدة والنظرة البساطة همها
.الداخلي

وظهورالوظائفالمستجدةكانالبداإلجتماعيةوفقتلكالمعطياتوفيظلالمتغيراتالثقافيةو
فراغيةلعم هيئات عن البح  الحداثة ارة اإلجديدة تلك تلبي فكراًحتياجات، العمارة فأخذت

،لتكوينالفراغالمعماريلجديداًأسلوباًومفاهيمونظرياتشكلتأشكاالًمستحدثًةواضحاًتصميمياً
.ومبانيلمتكنمعهودهمنقبلأشكاالنتجعنذلك

راتجاهاتمعماريةوفنيةكثيرةفيبداياتهذاالقرنتأثيرًاكبيرًاعلىالمفاهيمالمعماريةوكانلظه
المعمارية الفراغات عليها بدت التي الصورة نتاجها كان مختلفة وتيارات باتجاهات ووجهتها

.نارةالنصفاالولمنالقرنالعشريالداخليةلعم

فهمهمالتحوالتالفكريةالتيشهدتهاتوجهاتعمارةالحداثةلأسنحاولفيهذاالفصلاستعراض
 الداخليطبيعة المعماري والخروج،الفراغ التي النظرية والمفاهيم الجوانب تلكأفرزتهابأهم
بعضهامعكانلهادورًافيصياغةمحدداتهاوالوظائفالتيتحتويهاوعالقتهاوالتي،التوجهات

.البعضوعالقتهابالفراغاتالخارجيةالمتصلةوالمحيطبها
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 : (Modern)الحداثةمصطلح  2.3

  (William Morris)م مورس ان المعماري  وليأة الحديثة بيعتبر معظم الباحثين في مجال العمار

المؤسس النظري لعمارة الحداثة من خالل محاضراته التي امتدت من عام ( 2243-2270)

عمال الفنية، كما اعتبر اآللة جتماعي للفن في األإدخال العامل اإل إلىوالتي دعا فيها  2266-2274

 يكسبها الذي منتجاتها من خالل التصميم ينبغي تطوير واقعياً  اً أمرالتي أثرت على المجتمع 

 .(211ص، 2111المالكي،)  الميزات واللمسات الفنية

أشار مورس لمفهومي العمارة والحداثة، ففي تعريفه لمفهوم العمارة أكد على  م2222وفي عام 

ل العوامل أن العمارة هي ذلك الفن الذي يهتم بتطوير احتياجات اإلنسان من خالل إدراك مجم"

إن "أما مفهوم الحداثة فيقول " ا تمثل الحضارةنهوالتي ال يمكن تجاهلها أل ،الخارجية التي تحيط به

 .(Benevolo, 1971, p X) الفن الذي نسعى إليه يجب أن يشارك في تذوقه جميع أفراد المجتمع

ريثة فقد استخدم ألول مره من قبل المعماري اأما مصطلح عمارة الحد ماكنتوشينتشارلز
(Charles Rennie Mackintosh()3919-3719)فيرسالتهلفيتزفاندروفر3721عام
(Firtz Wandrover) فيها إلىيشير الفن"أن بمثابة وهي حية حركة هي الحديثة الحركة

 Ibid, p) "فئةقليلةكغايةلتحقيقالشهرةألسلوبمريحإلىوهوذلكالفنالذياليعود.الجديد

XIX). 

 (:Motives and objectives)الدوافع واألهداف  3.3

 ن الثامننيجاءت الحركة الحديثة في بدايات القرن العشرين مناقضة للتوجهات المعمارية في القر

نبذ األسلوب االنتقائي والتوجهات  إلى والتاسع عشر، فقد اتجه رواد الحركة الحديثة عشر

واتجهوا بالمقابل نحو أسلوب التصميم المبسط، كما هو الحال  التي ظهرت في ذلك الوقت التاريخية

 .إنجلترا يعند عدد من معماري

المبادئ األساسية  لحل المشاكل التصميمية وبالرغم من أن اعتمدت عمارة الحداثة مبدأ العقالنية

ا بأن والتي أكد من خالله( Vitruvius)للعقالنية ظهرت قديما كما هو الحال في نظرية فيتروفيس 
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، وظهور تفسيرات جديدة للعقالنية في القرن التاسع عشر العمارة هي علم يمكن إدراكها عقالنياً 

الذي ناهض ( Viollet -Le- Duc( )2242-2714)ضمن أعمال ونظريات فوليه ليه دووك 

 Structural)عمارة تتميز بالعقالنية اإلنشائية  إلىنتقائية في العمارة ودعا بالمقابل اإل

ionalismRat .) أما المنظر أوغست بيريه(Perret August( )6422-4727 ) فقد اعتبر جميع

إال أن العقالنية التي  .التحوالت في األساليب المعمارية هي نتائج عقالنية للتطورات التقنية

اعتمدت عليها عمارة الحداثة لم تعتمد على نظرية موحده بل استنبطت مفاهيمها من معتقدات 

عليها من خالل  ةعلى أن المشاكل التي تواجه العالم يمكن السيطر مؤكدةوالتي جاءت  ،متعددة

نوفو  واألرتفهي تقف موقف معادي من التاريخية  وفي هذا المجال. الكشف عن المسببات

 (.118، ص1999شيرزاد،) والتعبيرية

قيم في شتوتغارت تظهر العقالنية ضمن أعمال معماري الحداثة في المعرض السكني األول الذي أ

 (Le Corbusier) لو كوربوزييه والذي شارك به عدد من المعماريين أمثال 2716في ألمانيا عام 

و ( Ludwig Mies van der Rohe( )2220-2707)ميس فاند روه  لودفيغو ( 2226-2707)

( Peter Behrens) بهرنزوبيتر ( 2223-2707) (Walter Gropius) روبيسجوالتر 

ام الهيكلي أن استخدام النظ إلىفقد أشار ميس . وغيرهم من رواد العمارة الحديثة( 2202-2741)

ات الداخلية التمتع بتقسيماتها الحرة من فراغتطبيق طرق البناء العقالنية ويسمح أيضا للبيسمح 

" حتياجات االعتياديةخالل اعتمادها على استخدام الجدران المتحركة والحرة والتي تغطي اإل

(Frampton,1982,p 164) الحديثة  في المؤتمر األول للعمارة لو كوربوزييه، في حين أشار

(C.I.A.M ) أن أكفأ إنتاج هو ما ينتج من "...  إلىتحت قيادته  2712والذي عقد في سويسرا عام

 (.Benevolo, 1971, p 396" )العقالنية والتقييس

فقد شكلت الثورة الصناعية في القرن التاسع  ،قبل ذلك بكثير مايعود هذا التفكير العقالني  

واإلنشائية والتي  التقنية المهارات تطور في تالمعمارية، تمثل يةعشر َتَغيراً في المواقف الفكر

. والهيكل الفوالذي والزجاج المسلحة كالخرسانة الجديدة، ظهور عدد من المواد اإلنشائية إلىأدت 

تزامن ذلك مع التقدم العلمي واختراع اآللة، وقد ظهرت معطيات اجتماعية تميزت عما كان سائدا 

ن بإعادة النظر في األسس المعمارية يور السابقة، فقد قام الكثير من المعماريمن عالقات في العص

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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مواقف مشابهة تم . السابقة وطالبوا بإتباع المبادئ العلمية والمنطقية وذلك بإزالة كل ما هو زائد

للمصمم ( Crystal Palace)تبنيها في القرن التاسع عشر وبالذات في مبنى القصر البلوري 

، حيث استخدمت الوحدات (2-3)شكل ( 2213-2207) (Joseph Paxton)تون جوزيف باكس

المتكررة من الزجاج والحديد، 

واسًعا  اً فراغوضم بداخله 

باستخدام الوحدات القياسية 

المنتظمة للهيكل اإلنشائي، وهو 

ما أحدث نقطة تحول كبيرة في 

مفهوم العمارة الحديثة ومفهوم 

 الفراغ الداخلي بشكل خاص

 .(21، ص1981ضة،عوي)

فرضته ات المبنى من الشكل المحدد الثابت الذي فراغبظهور هذه األساليب والتقنيات، تحررت 

ات داخلية واسعة، تخترقها أعمدة رشيقة، وبذلك فراغظهور  إلىأنظمة البناء التقليدية، مما أدى 

 .الداخلي المفتوح صفة مميزة للحركة الحديثة في العمارة الفراغأصبح 

مع بدايات القرن العشرين كان على العمارة أن تستجيب لمشاكل العصر بما يتالءم من حلول في 

كل  التي طرأت في تلك الفترة مستخدمةً  اإلجتماعيةو اإلقتصاديةات الصناعية وضوء المتغير

فالمتطلبات الوظيفية التي . اإلمكانيات التي وضعها التقدم العلمي في متناول المعماريين واإلنشائيين

أوجدتها التطورات في مختلف المجاالت، أوجبت على المعماريين إيجاد صياغة للفراغات 

نتج عن ذلك تبلور تقنية الفكر . ذلك الحتواء تلك النشاطات اإلنسانية المستجدةالمعمارية و

واسعة لتطوير أساليب اإلنشاء، واستخدامات األجزاء  التصميمي المعتمد على اآللة، مما فتح أبواباً 

 .ات معمارية بأبعاد كبيرة ومنفتحةفراغاإلنشائية في تشكيل 

والتي ظهرت في نهاية القرن التاسع  توجهات الفنية المعاصرةتأثر معماريو الحداثة بالنزعات وال 

تعتبر التكعيبية . عشر وتبلورت مبادئها مع مطلع القرن العشرين والتي كانت ذات صلة بالعمارة

 
القصر البلوري ، (Joseph Paxton) جوزيف باكستون (  2-3)شكل  

(Crystal Palace) ،(                                       2207-2213)، باريس

 (www.flickr.com : المصدر)
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(Cubism ) ظهرت في فرنسا قبل الحرب العالمية األولى واشتقت إحدى أهم تلك التوجهات، التي

والتي تقوم على أساس ( Paul Cezanne( )3917-3721)يزان مبادئها من أعمال الفنان بول س

بها  ت، ثم تأثر(كرة -مخروط –مكعب)أشكال هندسية أساسية  إلىتحليل األجسام وإرجاعها 

واستنبطوا من ( Pablo Picasso( )3993-3791)مجموعة من الفنانين أمثال بابلو بيكاسو 

 .التكعيب النوع التحليلي والتركيبي

والمعاصرة الحديثة الفنية الحركات إن
الفراغ مفهوم فيتشكيل شكلتأرضية

فقداعتبر،ربوزييهوالمعماريلدىلوك
العمارةوالفنوسيلتينمختلفتينيستطيع
مفاهيمه عن يعبر أن خاللهما من

فكارهوأ ، سافوي فيال  Villa)وتعتبر

Savoye باريس( في ، -2717)عام
2731 1-3) شكل( الشواهد( إحدى

لل.التيتدلعلىذلك يتضمنمجموعةفراغفمنالناحيةالتشكيليةيظهرالمبنىكمكعبمجرد
نادىاعكستالمفاهيمالفكريةالتيأنهإلىإضافة،منالفراغاتالمتنوعةتمتشكيلهابأسلوبحر

.والتيكانلهااألثرالكبيرعلىصياغةفراغاتعمارةالحداثةفيمابعدلوكوربوزييهبها

فهو من أهم النزعات الفنية التي كان ومازال لها األثر الكبير لدى ( Abstract)أما الفن التجريدي 

     (Wassily Kandinsky) يالحداثة، ويعتبر الفنان الروسي فاسيلي كاندينسك يمعماري

 األلوان الفنية باستخدام تميزت أعمال كاندينسكي. أحد مؤسسي الفن التجريدي( 3911-3799)

فالفن التجريدي يقوم على مفهوم تجريد كل ما هو محيط بنا عن واقعه، وإعادة . المجردة واإلشكال

كون له صلة حس الفنان باللون والحركة والخيال دون أن يفيها تجلى ي ،صياغته برؤية فنية جديدة

 . بالطبيعة

 
   فيال سافوي ،(Le  Corbusier) كوربوزييه لو( 1-3)شكل  

(Villa Savoye) ،(                                       2731-2717)، باريس

 (www.flickr.com : المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1


48 

 

والتي  (New-Plasticism)تعتبر التشكيلية الجديدة 

نشأت في هولندا تطبيقاً لمبادئ هذا الفن، فاأللوان 

 ،المثال لمستخدمة في مبنى شرودر، على سبيال

-األصفر –األحمر)مشتقة من األلوان األساسية 

 -الرمادي -األبيض)وبالقيم اللونية الثالثة ( األزرق

 Piet)ويعتبر الفنان بيت موندريان  .(األسود

Mondrian) (3991-3799 ) من مؤسسي هذا

 اً التوجه في مجال الفنون التشكيلية والذي امتد الحق

ومن أشهر أعماله اللوحة التي ، ليشمل مجال العمارة

أهّم لوحات القرن والتي اعتبرت الحقا من ( 1-1)رسمها في العشرينات من القرن الماضي شكل 

 .تأثيرها الكبير في مجالي التصميم والعمارة الحديثة إلىبالنظر  العشرين

 مادياً  يعتبر منزل شرودر تجسيداً  

 صريحاً  بعاد وانعكاساً ثالثي األ

-New)لمبادئ التشكيلية الجديدة 

Plasticism)شكل العمارة في
(1-9 الجمالية(. فاإلمكانيات

خالل من تظهر الحديثة للعمارة
التعبير وصراحة التكوين بساطة

 باإلضافة ستخدام اإلىالفراغي

(Dennis Sharp)دينس شارب  يعنصر اللون بمفهومه الوظيفي، حيث يصف الناقد اإلنجليز
لو"منزلشرودرقائال(11، ص7771، العمارة في القرن العشرين)كتابهفي(3711-1232)

أراداإلنسانالتعبيرعنعمارةالقرنالعشرينفيمشروعواحدالختاربيتشرودرلريتفلد،حي 
فحسب،بلتمتصميمهبواسطةبتكارتعملبكمال،فلميكنهذابناًءهندسيامتناسباًكانتروحاإل

".المطلوبينفيجماليةالطراز عين،البعدينال

 
، (Piet Mondrian)بيت موندريان    (3-3)شكل 

                        2712،(واألحمر تكوين باألصفر واألزرق)

 (www.abcgallery.com : المصدر)

 
(  Rietveld Schröder House)شرودر  -منزل ريتفلد(  4-3)شكل 

 ( 2714)إسبانيا ، (Gerrit Rietveld)غريت ريتفلد 

 (www.flickr.com :المصدر  )

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://www.flickr.com/
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نشأت في والتي  (Constructivism)أما البنائية  

لفنانون روسيا، ثم انتشرت في ألمانيا، فقد كان ا

يشكلون أعمالهم الفنية باستخدام المواد المختلفة، 

ويركزون على دراسة الفراغ وتداخله وتقاطعه مما 

تكوين لأضاف ذلك ل .أمكن تطبيقه على العمارة

المعماري خواص جديدة أهمها السطوح المستوية 

بعد أن كانت ( محتويات عاطفية)وصار لها معنى 

زيمير ماليفتس ويعتبر كا، مسطحة تخلو من ذلك

(Kazimir Malevich( )3999-3719 ) أحد

الروسية امتازت لوحاته بتشكيالتها  البنائيةفناني 

 مربعاتمستخدماً الالهندسية فائقة البساطة 

مستطيالت، أحيانا مع بعض الخطوط المنحنية، و

 .(791، ص7007أبو دية، ) (9-1)ذات ألوان أساسية قوية شكل 

ف للبنائيةإكذلك النظرية المفاهيم ن
لودفيغظهرتضمنأعمالالمعماري

 Ludwig Mies van)ميسفاندروه

der Rohe( )3991-3717 في(
تشكل في اإلنشائية العناصر إظهاره

الفراغ في المعمارية والتيات مبانيه
اإلنشائية المعمارية بالتفاصيل تميزت

إلىالدقيقةوالبساطةوالوضوحإضافة
الحديثةوالسيمافيتصميمهلناطحات(اإلنشائية)يعدرائدالبنائيةأنه،حتىاإلنفتاحالشفافيةو

عامإسبانيافي(Barcelona Pavilion)السحابومبنىالجناحاأللمانيفيمعرضبرشلونة
.(330، ص7777شيرزاد، ) (1-1)شكل(3717)

 
 Kazimir)كازيمير ماليفتس   (7-3)شكل 

Malevich) ،(Suprematist) ،(2727                            .)

 (www.abcgallery.com : المصدر)

 
، ميس فان (Barcelona Pavilion)معرض برشلونة  ( 0-3)شكل 

 (.                     2717) إسبانيا، (Barcelona Pavilion) دوروه

 (www.flickr.com : المصدر)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1878
http://ar.wikipedia.org/wiki/1935
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
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في تشكيل عمارة الحداثة، فقد أصبحت المباني أكثر خفة معتمدة  إيجابياً شكل مفهوم البساطة دورا  

لمواد المستخدمة، وأصبح على السطوح المستوية المجردة من الزخارف، وعلى األلوان ومالمس ا

في العصور السابقة، فيمكن الحصول على الجمال بترتيب  هعما كان علي مفهوم الجمال مغايراً 

هو ذلك " لو كوربوزييهعناصر بسيطة ضمن تكوينات معمارية، فالجمال كما يصفه المعماري 

بساطة والجمال فقد أصبحت العالقة بين ال (76ص، 2766عبد الجواد،" )الشيء الذي هو كل شيء

 (.العمارة الحديثة=الجمال + البساطة )ضمن معادلة 

 :يمكن تلخيص أهم الدوافع التي ساهمت في إيجاد عمارة الحداثة بما يلي

 تبنيمفهومالعقالنيةونبذالتوجهاتالتاريخية. 
 ظهورالثورةالصناعيةوالتقدمالعلميواختراعاآللةومانتجعنهامنتطوراتتكنولوجية.
 ظهورعددمنالمواداإلنشائيةالجديدة. 
 تأثرالعمارةبالنزعاتوالتوجهاتالفنيةالمعاصرةوالتيظهرتفينهايةالقرنالتاسع. 
 ظهورعددمنالمتطلباتالوظيفيةالمستجدةالتيأوجدتهاالتطوراتفيمختلفالمجاالت.

 :ي ما يليتحقيقها تكمن ف إلىأما األهداف التي سعت عمارة الحداثة 

 اعتمادالبساطةكمبدأعام. 

 العلميواستغال منالتقدم الحديثةواالستفادة اإلمكانياتالتيأوجدتهالتوظيفالتكنولوجيا
 .اآللةفيتشكلمبانيعمارةالحداثة

 تناسبمعاإلمكانياتالكامنةفيهاياستخدامالموادالجديدةوتطويرالطرقاإلنشائيةبما. 

 المفا والمبادئاستخدام المفاهيم تشكيل في الفنية الحركات في ظهرت التي والمبادئ هيم
.النظريةلحركةالحداثة

 تفي جديدة هيئاتمعمارية تتماشىمعمتطلباتالعصروالعملعلىصياغة خلقعمارة
 .بالمتطلباتالوظيفيةالمستجدة
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 (:Plans)المساقط األفقية  1.3

المساحاتالتشكيليةيرتبطاختيارشكلالمسقطاألفق الفراغومدىقدرة يأليفراغبوظيفةهذا
إحدىالجوانبالتي الوظيفة،وتشكلالمساقطاألفقيةفيمضمونها للفراغعلىالتالؤممعهذه
يتحددمنخاللهاالعالقاتالوظيفيةبينالفراغاتالمختلفةومايحتويهالمبنىمنوظائفمتعددة،

.للمبنىةمفاهيمالتصميميبليتعدىذلكليشملال

عن نتجت والتي العشرين القرن بداية في وجدت التي المتغيرات ضمن الحداثة عمارة سعت
إيجادهيئاتفراغيةجديدةتتالءمإلىالتطورالعلميوالثورةالصناعيةومانتجعنهمامنالحاجة

يأفرزتهاعمارةالحداثةلتلبيةمعتلكالوظائف،وتعتبرالنظريةالوظيفيةإحدىأهمالتوجهاتالت
.تلكاالحتياجاتوالوظائفالمستجدة

 األساسالنظريللوظيفية المعماريإلىيرجع حي يؤكد الرومانيبداياتالنظرياتالمعمارية
) Vitruvius)فيتروفيس الميالد 07/07( الميالد14-قبل يجبأن (بعد علىأنأيمنشأ

 Horatio)أماالنحاتاألمريكيهوراشيوجرينوف.ويهاالمنشأيستخلصمنالوظيفةالتييحت

Greenough( )2211-2271 ) عام له مقال 2272ففي والوظيفة"تحتعنوان الشكل فقد"
فياًيمنطقورفضكلمالميجدلهتفسيراً،أناألشكاليجبأنتستنتجمنالوظائفإلىأشار
اإلنشاء الوظائفوالواقعتلتواألشكالعلميللفراغاتترتيب"أنهوقدوصفالمبنىعلى. الءم
كماأكدعلىضرورةالبح عنالمبادئ،"لمظاهرهاوتدريجهابالنسبةألهميتهاالوظيفيةاًوتأكيد

 سماها والتي لإلنشاء الوظيفية"العظيمة "بالمبادئ ، سولفان لويس المعماري  Louis)أما

Sullivan( )2270-2714 ) بشعار نادى الوظيفةلالشك“فقد )يتبع "form follows 

function()Benton,1980,p xxII.)

اختالف بأن وأدركوا األفقي للمسقط الفراغي التوزيع في التناظر مبدأ الحداثة رفضمعماريو
 تحتويهاالوظائف التي تؤدي إلىالفراغات إضافة الفراغي والتوزيع التشكل في إلىاختالف

قداستطاعمعماريوالحداثةوضمنف.الحركيفيمابينهااإلتصالوظيفيةواختالففيالعالقاتال
تقومعلىأساسالمسقطالحر النظريةالوظيفيةصياغةتشكيالتفراغيةضمنعالقاتجديدة
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(Free plan)وتقنياتهاوظهورمواد البناء وأساليب اإلنشائية والذيساعدعلىوجودهتطورالنظم
دعمدروادالحداثةالىالتنظيمالفراغيضمنالمساقطاألفقيةبأساليبمتعددةفق.البناءالحديثة

وفيمايليتمتناولاألساليبالتياتبعهارواد،لىتطبيقمفهومالمسقطالحرإتتجهفيمجملها
.الحداثةوالتيساهمتتحقيقمفهومالمسقطالحر

 :(Le  Corbusier) المعماري لو كوربوزييه 1.1.1

منإحدىالمفاهيمالتيأوجدهالوكوربوزييه (6-3)شكل(Dom- Ino")الدومينو"تبرنظاميع
المسلحة الخرسانة مجال في اإلنشائية النظريات تطوير في ساهمت والتي ساعدتعلى، فقد

 ظهورمفهوماإلسقاطالحرومرونةالتشكيلالفراغيالمعماريالداخليفيالمساقطاألفقيةللمبنى

 (.51ص،1911،د الجوادعب)

اإلنشائي الهيكل نظام استخدام أتاح
 )الدومينو"الخرساني "Dom-ino)

السميكةاإلستغناء الحوائط عن
 والعناصر الساندةالفاصلة اإلنشائية

واإل األعمدةللمبنى على عتماد
وفر مما إنشائية ستقالليةاإلكعناصر

حرية وأتاح الداخلية للقواطع التامة
 .التوزيعالفراغيالداخليللمبنى

كوربوزييهلقداستطاعلو"قائاًل"الدومينو"نظام(Sigfrid Giedion)"سيجفريدجيدين"ويصف
يعنىأنيساعدالهيكل)مهالسابقونفيعملتعبيرمعماريدسانيالذيقأنيوظفالهيكلالخر
التصميم عملية في الخرسانيأنه(. اإلنشاء بين للصلة المدهش السر يوضح كيف عرف

لقدكانتفكرةالبتكارالمساكن...األسطحعلىيواحتياجاتاإلنسانوالرغباتالملحةالتيتأت
.(8، ص2115، حسن) "بخفةغيرمسبوقة

 
Dom- Ino ،(2724                      .) )")الدومينو"النظام اإلنشائي ( 6-3)شكل 

 (www.blackcatbooks.com: المصدر)
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لوكوربوزييهفيأعمالويظهرذلك
 لفيال تصميمه فيال سافويفي

( Villa Savoye) سافوي

وضع(1929-1911) تم فقد ،
ثال  ضمن الوظيفية الفراغات
األول المستوى احتوى مستويات،
غرفة من الخدمة فراغات على
باإلضافة سيارات وموقف ضيوف

ووسائلإلى الرئيسي المدخل
أاإل المتمثلة الرأسية الدرجنتقال في

(.2-3)شكلاللولبيوالمنحدر

بالرغممنوقوعالمنحدرالذي،(12، ص1989)فيكتابهعصرأساطينالعمارةبانهامويشير
البعضعلىامتدادالمحورالمركزيإالأنتوزيعالفراغا تيربطالمستوياتالثالثةمعبعضها

متناظرة غير جاءت حوله من العقال. المفهوم يظهر ينوهذا لدى الفراغي التوزيع لوفي
،كذلكفانهذاالجانبالعقالنيظهرفيشكلالمنحنىالذيجاءاستجابةلضرورياتكوربوزييه

(.7-3)المرقابشكلإلىوظيفيةلحركةالسيارةوصوال

 
ي المسقط األفقي للطابق األرضي يوضح التوزيع الوظيف( 2-3)شكل  

                                                                     .إضافة إلى مسارات الحركة

 ( www.arch1201sarahpassarelli.blogspot.com:المصدر)

 (بتصرف من الباحث)

  
 .مناظير خارجية للطابق األرضي يظهر المنحنى لمسار حركة السيارة، فيال سافوي  (7-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر) 

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 شكل األول المستوى (21-3)يضم
في والمتمثلة الليلية الفراغات من عدد

النو هذهغرف وتظهر وخدماتها، م
ليستعلىأنهاالفراغاتضمنتوزيعها

الفراغات مع مباشر اتصال على
النهاريةالمتمثلةفيفراغالمعيشةالذي
إن المجاور، الحديقة فراغ مع يتصل
التوزيعالوظيفييظهرالفصلببن هذا
من الليلية والفراغات النهارية الفراغات

تو التي الحركة عناصر سطتخالل
.الفراغالكليللطابقاألول

 399ص ،3799)(H. BKER)ويرى ب( لفيالسافوي األول لفراغاتالطابق تحليله لوأفي ن
جزئينإلىتقسيمالشكلالمربعلمسقطالطابقاألولضمنالمحورالقطريإلىربوزييهعمدوك

ا أما الفراغاتالخاصةوالمتمثلةبغرفالنوموخدماتها، يضم احتوىالفراغاتاحدهما ألخرفقد
شكل،(22-3)شكلالعامةالتيتمثلتبفراغالمعيشةوالساحةالمكشوفةوالجزءالمظللمنها

(3-21.)

 
وضح التوزيع الوظيفي لطابق األول يلالمسقط األفقي ( 21-3)شكل  

                       عناصر الحركة                                               إلىإضافة 

 ( www.arch1201sarahpassarelli.blogspot.com:المصدر)

 (بتصرف من الباحث)

 

 

 
الفصل بين الفراغات العامة الخاصة ضمن ( 21-3)شكل 

.   مستوى الطابق األول في فيال سافوي

 (www.arch1201sarahpassarelli.blogspot.com:المصدر)

 (بتصرف من الباحث)

 
ء منظور لمنطقة الساحة المكشوفة والجز  (22-3)شكل 

      المظلل منها في فيال سافوي ضمن مستوى الطابق األول                                                                             

 (          www.flickr.com : المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 شكل الثاني المستوى 23-3)أما شرفة( على اشتملت والتي الحديقة فراغ على احتوى فقد
 فيلمخصصة الحديقة ساحة على تطل الرياح، من للحماية بستارة محاطة والتشميس لرؤيا

ويظهرضمنمستوىالسطحعددمنفتحاتاإلضاءةالسماوية(.24-3)المستوىالثانيشكل
.بذلكاإلضاءةوالتهويةالطبيعيةالفراغاتفيالمستوىاألولموفرةًالتيتتصلمع

 استخدام إن كوربوزييه للخطوطلو
التشميسفي لفراغ فيتشكله المنحنية
التشكل بهدف يكن لم الثاني الطابق
العضوية الخطوط هذه إن بل فحسب،

 صداتخذت في وظيفتها من تشكيلها
حول التفافها في يساهم مما الرياح،
التكوينبشكلأكثرسالسةمناستخدام

وهذاتطبيقلمفهوم.الخطوطالمستقيمة
الوظيفة" يتبع الشكل تتخذ" بحي 

الوظيفة حسب أشكالها العناصر
.المنوطةبأدائها

 
المسقط األفقي للطابق الثاني يوضح التوزيع الوظيفي  (23-3)شكل  

                                                                     إضافة إلى عناصر الحركة

 ( www.arch1201sarahpassarelli.blogspot.com:المصدر)

                                                          (بتصرف من الباحث)

 

 

 

يال سافوي ضمن مستوى الطابق الثاني                                                                                  مناظير مختلفة لفراغ التشميس في ف  (24-3)شكل 

 (          www.flickr.com : المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1


56 

 

المفهوممنافقداستطاعتحقيقهذ.اتفيالمسقطاألفقيفراغكمايظهرمفهومالتنظيمالشبكيلل
الفر أبعاد مستخدماًخالل الحر المسقط مفهوم ضمن الداخلية التشكيلشبكياًنظاماًاغات في

ومنخاللتحليل(27-3)اتمستطيلةالشكلشكلفراغالفراغيباستخدامخطوطمنحنيةفي
 أنتنظيم الشبكيفيفيالسافوينجد اتوالمساحاتالتشكيليةجاءعلىالمحورالفراغالنظام

-2.7-1.7)أماعلىالمحوراألخرظهرضمنإيقاع،(2.7-2-2-2-2.7)األولضمنإيقاع
النظامالشبكيفيتنظيمه(.2.7-2.7-1.7 اتفيفيالشتاينالفراغكماظهراستخدامهمبدأ

.اتمستطيلةالشكلفراغأيضاالخطوطالمنحنيةضمنمستخدماً

(Rowe Colin)ويرىالناقدروكولن
 أن كوربوزييه لو تنظيمه اتالفراغفي

شتاين فيال في التشكيلية والمساحات
 إيقاع 1-2-1-2-1)ضمن قد(

بالديو قبل من جاءتاستخدم حي 
 لفيال371وبعد كصدى عاما

 Melconttenta)ميلكونتانتا )2701
يللمعمار شكل  (20-1)بالديو

(Pile,2005, p 337 .)منالوب رغم
باستخدام الفراغي التوزيع في التشابه
الخطوطالتنظيميةلكالالمبنيينإالأن

 يشير بينإلىكولن التناقضالموجود
بالديووال للمركزفيفيالشتاينأسلوبمركزية الطارد توجه ، فيلوكوربوزييهحي استطاع

مناإلثارة المخططأنيحصلعلىنوعمناالنضغاطالداخليللجزءاألوسطمماعكسنوعا
ل للمبنىوالتيأصبحتقابلة الخارجية علىتشكيلاألجزاء منخالللالذيانعكستأثيره زيادة

فيحينحددبالديوفيمخططهمنطقةمركزيةوسطية،األفقيةلزيادةلالجزءاإلضافيالنصفي
.انعكستفيالتشكيلالخارجيمنخاللالمنصةالوسطية

 
في لو كوربوزييه  يدراسة تحليلية لفيال سافوي للمعمار( 27-3)شكل 

منحنية  ات باستخدام خطوط الفراغمجال التناسب اإليقاعي وتنظيم 

                                                                      .ات مستطيلة الشكلراغفضمن 

 (الباحث: المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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   فيلو كوربوزييه  يوفيال شتاين للمعمار، 2701بالديو  يللمعمار ادراسة تحليلية لكل من فيال ميلكونتانت( 20-3)كل ش  

                                                                                                                      (.2716) اإليقاعيمجال التناسب 

 ( www.christianwild.de: المصدر)
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جاءبعددمنالمفاهيمالتيساهمتلوكوربوزييهإنالتوزيعالفراغيضمنالمسقطاألفقيلدى
(:26-3)الحداثة،ويمكنتلخيصهاكمايليشكلفيصياغةفراغاتعمارة

 جاءتوزيعالفراغاتغيرمتناظرحي اتخذتموقعهاوشكلهاضمنالوظيفةالتياحتوتها
 .أ(/26-3)شكل

 تمثلتطبيقمفهومالمسقطالحرفيتحريرالقواطعالداخليةمنالعناصراإلنشائيةالمتمثلة
 .ب(/26-3)لدائريشكلباألعمدةوالتياستخدمتضمنمقطعهاا

 أحاديهالوظيفةضمننطاقالفراغالواحد. 

 د(/26-3)الفصلبينالفراغاتالعامةوالفراغاتالخاصةضمنالمستوىالواحدشكل. 

 معبعض الخاليا الفراغيضمنمفهوم التشكيل مساحاتاإلنفتاحيظهر منخاللزيادة
الحااإلتصالفتحات هو الفراغاتاألخرىكما فراغمع مع واتصاله المعيشة فيفراغ ل

 .ج(/26-3)الحديقةالمجاورشكل

 ةالتعاملمعالمحيطالبيئيفيتوجيهالمبنىواستخداممصداتالرياحووضعفراغالمعيش
 .و(/26-3)شكلستغاللالحداألقصىمنالضوءوأشعةالشمسوفراغالحديقةال

 منحنيةًاًخطوطتوالمساحاتالتشكيليةمستخدماًاالفراغالنظامالشبكيفيتنظيمهماستخدا
 .هل(/26-3)اتمستطيلةالشكلشكلفراغضمن

 الزجاجية والفتحات العلوية والحديقة التشميس فراغات خالل من المبنى سطح توظيف
.السطحية
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   فيال سافوي                                                               /لو كوربوزييه توزيع الفراغي ضمن المسقط األفقي لدى لرسوم تحليلية ل( 26-3)شكل  

 (الباحث :المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 :(Frank Lloyd Wright) فرانك لويد رايتالمعماري  2.1.1

لويداتجه فرانك تحريرإرايت المساقطلى
،األفقيةمنالقيودوالقواعدواألشكالالهندسية

 تعامل حي  المسقط مع نسيابيةاباألفقي
فجعلالتكاملوالتجانسأساسله،ونجدذلك
فيمساقطهحي كلفراغيكملاألخركوحدة
واحده،فقدألغىالحوائطوالقواطعالتيتفصل
بينالفراغاتالتيالتتطلبالخصوصيةفي

هواإل كما واحدة فيمساحة وضمها ستخدام
كاوفما لمنزل تصميمه في نالحال

(Kaufmann House( الشاللب( ،(يت
(.39-1)شكل3711بنسلفانيا

ل األفقي للمسقط الفراغي الوظيفي التوزيع كاوفمالجاء منزل في األول نطابق (37-1)شكل
في تتطلبالخصوصية النشاطاتالتيال من اشتملتعلىعدد واحده فراغية مساحة ضمن

الطعامواإل الجلوسوطاولة التيشكلتستخداممثلالمدخلوالصاالتومنطقة المكتبةوالمدفأة
واحداًاًفراغاتمفتوحةومنسابةدونقواطعلتكونالفراغنقطةانطالقفيتوزيعالعناصر،وتظهر

التواصلالحركيوالبصريضمنبيئةفراغيةبالرغممنتعددالوظائفالتياحتواهامحققاًشامالً
.(191، ص7777، أبو دية)(12-1)شكلاإلنفتاحواحدةامتازتبالحريةو

فاصالً لها المجاورة الشرفة منخالل المحيطة البيئة مع الفراغ زجاجي،ويتصل قاطع بينهما
كما.ويشغلمطبخالدارفراغأسفلالبرج،درجمعلقيالمسسطحماءالنهرالجاريإلىإضافة

فراغفيتصميماتكماهوالحالالفراغاتضمنمفهومالحداألدنىفيتصميمفراغأنتوظيفهلل
.(7001السلطاني، )المطبخ

 
  فرانك، (Kaufmann House)بيت الشالالت ( 22-3)شكل 

 ( 2730)بنسلفانيا ، (Frank Lloyd Wright) لويد رايت

 (   www.flickr.com: المصدر) 

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 .طاولة الطعام، ةالمدفأ، منطقة الجلوس، الوظيفية تيضم عدد من الفراغا نالمعيشة في بيت كاوفما فراغ(  11-3)شكل 

 (   www.my.homevaganza.com :المصدر ) 

 

ويظهر أسلوب رايت في التوزيع الفراغي للوظائف وتطبيق مفهوم المسقط الحر ، لطابق األوللالمسقط األفقي ( 27-3)شكل 

                                                        حيث شمل عدد من  النشاطات التي ال تتطلب الخصوصية                                                         

 (بتصرف من الباحث/ )(www.delmars.com:المصدر)

http://www.upload.wikimedia.org/
http://www.upload.wikimedia.org/
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الطابقالثانيفقداحتوىعلىعددمنالنشاطاتالتيتتطلبالخصوصيةمثلغرفةالنوم أما
جزءماممغطيةًاإلإلىشرفةكبيرةتمتدالرئيسيةالمطلةعلىالجهةالجنوبيةبالكاملومنخالل

نحوتعريشةمعمولةمنكماتمتدأرضيةهذهالغرفةشرقاً.منغرفةالضيوفالتيتقعأسفلها
وثمةبرجعالييوجدفيالزاويةالشمالية،الطابقالثال إلىالخرسانة،ويقودسلمالدارالداخلي

العلو– األخرىاألجزاء فيحينتشغلغرفالنوم المبنى، من الغربية شكل منه (13-1)ية
 .(المصدر السابق)

هزجاجيةمعترسيطلعلىالجهةهيحتويالطابقالثال علىغرفةنومتتصلمنخاللواج
تتصلمعغرف كما يمكنالوصالجنوبية دراسة لوة شكلللمنخاللها الغربية ترسفيالجهة

(1-11.)



 

النشاطات  ويظهر أسلوب رايت في التوزيع الفراغي للوظائف وقد احتوى على، لطابق الثانيلالمسقط األفقي ( 12-3)شكل 

                                                             .                                                                                           التي تتطلب الخصوصية

 (بتصرف من الباحث/ )(www.delmars.com:المصدر)

http://www.upload.wikimedia.org/


63 

 

لعم الفراغات صياغة في ساهمت التي المفاهيم من عدد استنتاج ويمكنويمكن الحداثة، ارة
(:13-3)تلخيصهاكمايليشكل

 جاءتوزيعالفراغاتغيرمتناظرحي اتخذتموقعهاوشكلهاضمنالوظيفةالتياحتوتها
 .أ(/13-3)شكل

  الحر المسقط مفهوم تطبيق الفراغاتتمثل بين تفصل التي والقواطع الحوائط إلغاء في
 .جل(/13-3)شكلوضمهافيمساحةواحدة

 المبنىعوضاًتو ألجزاء حاملة إنشائية كعناصر عنظيفالجدرانذاتالسماكاتالعالية
 .ب(/13-3)األعمدةشكل

 جل(/13-3)ستخدامالتيالتتطلبالخصوصيةفياإلالتعددالوظيفيضمنالفراغالواحدو. 

 الفصلبينالفراغاتالعامةوالفراغاتالخاصةعنطريقالمستوياتالمتعددة. 

 

         لطابق الثالث ويظهر أسلوب رايت في التوزيع الفراغي للوظائف والتداخل بينلالمسقط األفقي ( 11-3)شكل     

                                                                                                       المسطحات األفقية في بيت كاوفمان                                               

 (بتصرف من الباحث/ )(www.delmars.com:المصدر)

http://www.upload.wikimedia.org/
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 يفصلالتشكيلالفراغيضمنمساحاتفراغيةترتبطمعمسطحاتتمتدأمامالفراغاتيظهر
 .د(/13-3)التواصلالحركيوالبصريشكلبينهمامسطحاتزجاجيةمحققةً

 اإل وعدم الحركة عناصر مواقع المستوياتتعدد كافة بين ليصل واحد علىعنصر عتماد
 .المختلفةللمبنى

 ئيفيتوجيهالمبنىواستخدامالمسطحاتالممتدةلتحقيقالتفاعلمعالتعاملمعالمحيطالبي
منالحدلإلستفادةكذلكتوجيهمعظمالفراغاتللجهةالجنوبية.وحركياًالبيئةالمحيطةبصرياً

.و،هل(/13-3)األقصىمناإلضاءةالطبيعيةوأشعةالشمسالمباشرةشكل
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                                                          (        بيت الشالل) نلمنزل كاوفما/ توزيع الفراغي ضمن المسقط األفقي لدى رايت لرسوم تحليلية ل( 13-3)شكل  

 (الباحث :المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 :(Mies van der Rohe) المعماري ميس فان دوروه 1.1.1

التصميمية المفاهيم الفراغيللتقوم تنظيم ميس"فيأعمال تحكم" واضحة، مديولية علىقواعد
بذلكالتباعداتاإلنشائيةبينالعناصر، الخصائصالتعبيريةللتقنيةاإلنشائيةبموضوعيةمؤكدا

نيفيالتكويفيالتشكيلالخارجيللمبنىمنعكسةًعالية،حي تظهرالعناصراإلنشائيةبوضوح
ةنجدأنالقواطعالداخليةعندميستحررتمنمفهومهااإلنشائيكعناصرحامل.للمبنىيالفراغ

التصميمي فيتحقيقالمفاهيم ميس"ىلدةلتساعد الفراغالداخليوالمسقطالحرفي" منوحدة
ويوضحالعالقةبيناإلنشاء.ستخدامللفراغيروتعدديةاإليإمكانيةالتغإلىالتوزيعالفراغيإضافة
واإلنشاءالواضحاليمكنأنينفصلوا،فاإلنشاءهو(المفتوح)المسقطالحر"والمسقطالحرقائال

 "إلجمال،فهويسمحبعملالمسقطالحر،وبدوناإلنشاءاليتحققشيءالعمودالفقريللمبنىفيا
(Schulz,1974, p 183.) 

 في ألمانيا جناح معرضيعتبر
 (Barcelona Pavilion)برشلونة

منأهمالمبانيإنلم(19-1)شكل
والذي اإلطالق على أهمها يكن
صممهميسفاندوروهضمنمعرض
برشلونة في العالمي الصناعات

 عام أن3717بإسبانيا من وبالرغم ،
3712نةتمهدمهعامفسطاطبرشلو

بناءًأنهإال إعادة جاء لذلكفقد فيالقرنالعشرين، الحديثة مبانيالعمارة منأهم نسخةيعد
علىتلكاألهمية3791لمبنىاألصليعاممطابقةل .19-1)شكلفينفسالموقعتأكيدًا )   

(.139، ص7007أبو دية،)

المسطحاتفراغ،العرضفراغ،(19-1)شكلاترئيسيةفراغويتشكلمعرضبرشلونةمنثالثة
الخدمات،تجمعهمامنصةمرتفعةلتشكلاألرضيةلتلكاألسقفالمستطيلةالشكلفراغالمائية،و

 
، ميس فان (Barcelona Pavilion)معرض برشلونة  ( 14-3)شكل 

 (.                     2717) إسبانيا، (Mies van der Rohe) دوروه

 (www.flickr.com : المصدر)

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
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وتتكونقاعةالعرضمنسقفذوسماكةقليلةيرتكز.والجدرانالتيامتدتفيخطوطمستقيمة
في"ميس"طاةبصفائحمنالكروم،اعتمدعلىثمانيةأعمدةفوالذيةذاتمقطعصليبيالشكلمغ
 المتحرر التوظيف مقابل الشبكي النظام مقترباًلتوزيعها لمواد الفائقإلىبذلك ةيالتكوينات

(Supermatist)التيظهرتفيأعمالماليفيتش(Malevich)أعمالليسيسكيإلىإضافة
(El Lissitzky) بالبساطة يوحي العام نطباعاإل حي.

ناستخدامالمبنىيتغيرمعحي أ،ةذوالوظائفالمتعددالفراغضرورةتحقيقفكرةويرىميس
فالبدأنالمبنى،تمرورالزمنضمنمستجداتالحياةوالمتغيراتالتيتطرأعلىاستخدامفراغا
الخصوص لتلكالمتطلباتويقولميسبهذا األغراضالتيتؤديها"تستجيبالفراغاتالداخلية

الشكليتبع"،ولذلكنقلبشعارسوليفانالمبانيتتغير،كماإننااليمكنأننتحملهدمالمباني
.(7007حسن، /اإلكيابي)"،ونبنيحيزعمليواقتصادي،وفيهيمكنأننضعالوظيفة"الوظيفة
عطاءبعدمستقبليفيإمكانيةإحدا التغيراتضمنوهذا ينعكسعلىتشكيلالمساقطاألفقيةوا 

سعلىالعناصراإلنشائيةكعناصرثابتةفيالمتطلباتالمستجدةللمباني،لذافقدجاءاعتمادمي
.يريتغلحينجاءالتنظيمالفراغيللمسقطاألفقيباستخدامقواطعمحدودةوقابلةل

 

 المسقط األفقي لمعرض برشلونة ويظهر أسلوب ميس في التوزيع الفراغي واستخدامه للخطوط المستقيمة  ( 17-3) شكل

 (بتصرف من الباحث) /(www.jbdesign.it :المصدر )

http://www.upload.wikimedia.org/


68 

 

ظهرتأولىمحاوالتهفيهذاالمجالفيمبنىالشققالسكنيةفيمعرضفايسنهوففيألمانيا
 housing estate built for exhibition in Stuttgart in 1927)3719عام والتي(

يرحسبالحاجةفيتشكيلالمسقطاألفقيللشققالتيقاميتغلاستخدمالقواطعالداخليةالقابلةل
أبو دية، ) النظاماإلنشائيمنالهيكلالفوالذيوالذيساعدفيتحقيقذلكمستخدماً،بتصميمها

 (.113، ص7007

لصيا أخر ميسأضافتبعدا التياستخدمها المفاهيم إن الحرضمن المسقط مفهوم رؤيةغة
إنرؤيةميستعتمدعلىتحررالمقاطعالداخلية.ورايتلوكوربوزييهعماأوجدهةًجاءتمغاير

معتمداً الحركيوالبصريوالشفافية تتصفبالتواصل فراغية بيئة وخلق اإلنشائية العناصر من
حدالالشيء،والحقيقةأنإلىمبنىتجريدالحي يصل.علىمبدأالبساطةفيالتكوينالفراغي

"ميس"شعار القليليتيحالكثير" يظهرضمنتصميمهللمساقطاألفقيةمنخاللمفهومالفراغ"
ويمكنتلخيص .الحداألدنىإلىفيالتقليلمنمحدداتالفراغ(Universal Space)الشامل

نظيمالفراغيللمساقطاألفقيةلدىميسأهمالمفاهيمالتصميميةوالتيكانلهااألثرالكبيرفيالت
 (:10-3)شكلفاندوروهبمايلي

 تشكيالتمستطيلة ضمن وشكلها حي اتخذتموقعها متناظر الفراغاتغير توزيع جاء
 .أ(/10-3)بسيطشكلتكوينفراغيتتخللهاخطوطمستقيمةمتوازيةضمن

 ب(/10-3)شكلاصراإلنشائيةتحررالقواطعالداخليةمنالعنتمثلمفهومالمسقطب. 

 ماستخدا تنظيمه في الشبكي الفراغالنظام التشكيلية والمساحات التباعداتهاتحكمات
 .ب(/10-3)شكلاإلنشائيةبينالعناصر

 جل(/10-3)الفصلبينفراغاتالمبنىوفراغاتالخدمةضمنكتلمنفصلةشكل. 

  حرة فراغية مساحات ضمن الفراغي التشكيل مصميظهر داخلية قواطع بينها تهتفصل
 .د(/10-3)التواصلالحركيوالبصريشكلةًوزجاجيةمحقق

 التفاعلمعالبيئةةًتمتدالخطوطالتنظيميةللمسقطاألفقينحوالفراغالمحيطبالمبنىمحقق
منالحداألقصىمنلإلستفادةويظهراستخدامالقواطعالزجاجية،المحيطةبصرياوحركيا

 .(10-3)ةالطبيعيةشكلاإلضاء
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 معرض برشلونة                                                                /من المسقط األفقي لدى ميس توزيع الفراغي ضلرسوم تحليلية ل( 10-3)شكل  

 (بتصرف من الباحث) /(www.jbdesign.it :المصدر )

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.upload.wikimedia.org/
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 (:Interior walls)الجدران الداخلية  5.1

تجسيداً الداخلية الجدران ومادياًتشكل الثال ، البعد ضمن األفقية المواديللمساقط تطور عتبر
دورهافيإيجادمفهومالمسقطالحرضمنالبعدينمنإحدىأهمإلىشائيةباإلضافةوالطرقاإلن
 العوامل الداخليةالتي استخدمتالقواطع النهضة فيعصر الداخلية القواطع أثرتفيتشكيل
جاءتإلىباإلضافة فقد لذلك إنشائية، كعناصر الفراغاتالداخلية وتحديد تقسيم في وظيفتها

تقتصرعلىتوفيرإلىاليةإضافةضمنسماكاتع كانتمحدودة أنالتفريعاتالتياحتوتها
(.16-3)اتالمتجاورةشكلالفراغالتواصلالحركيبين

التيشهدتهافترةالثورةالصناعيةوظهورالعديدمنالموادالجديدةمنالحديدتوضمنالتطورا
 إضافة إلىوالزجاج اإلنشائية الطرق وتطور بصورةالخرسانة الداخلية القواطع ظهرت الحديثة

فقدعنذيقبلةمغاير ، إضافة وسماكاتقليلة فيإلىاتسمتبالخفة المستخدمة المواد تنوع
ولميكنهذاالجانبالوحيد،بلظهرالجانبالفكريكأحد.تشكيلهاوتحررهامنالقيوداإلنشائية

الفراغيةالداخلية،لذلكفقدجاءاستخدامالمحدداتالتيساهمتفيإعطاءصبغةجديدةللهيئة
الفكرية تطلعاتهم مع لتتجاوب الحداثة عمارة ضمن مختلفة بطرق وتنظيمها الداخلية القواطع

تناولاألساليبالمتعددة يليتم وفيما الفراغالداخلي، لمفهوم فييلمعماريوالفلسفية الحداثة
.نتكويناتفراغيةداخليةتنظيمالقواطعالداخليةوماينتجعنذلكم

 
الداخلية في عصر النهضة واستخدام الجدران السميكة كعناصر إنشائية                          ترسم يوضح العالقة بين الفراغا(  27-3)شكل 

 (الباحث :المصدر )
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 علالجدرانتعتبر الداخليحي تعمل محدداتالفراغ أهم إحدى من الفراغىالداخلية تقسيم
 تحتويهاإلىالكلي النشاطاتالتي طبيعة الفراغاتتتناسبمع من عدد تلك، تنظيم فإن لذا

وضمنعمارة.يللمبنىالعناصروتحديدالعالقةبينهايساهمفيصياغةطبيعةالتكوينالفراغ
 ظهرتأساليبمختلفة لالحداثة ويحدد العناصر تلك مع Ching)تشينغلتعامل دراسة(  في

(Architecture, Space, Form, Order, 2007,P 125 )الناتج الفراغي التكوين طبيعة
(:28-3)الستخدامالعناصرالعموديةكمايليشكل

 أ(/28-1)حوافاشاقوليهلحجمفراغيشكليمكنتحديدالعناصرالعموديةالخطية. 

 ب(/28-1)تحديدالفراغمنخاللمستوىشاقوليواحدموضحاالفراغالواقعأمامهشكل.

 تولدوتنشئالمستوياتالشاقوليةالمتعامدةحيزافراغيًاينطلقمنالزاويةباتجاهقطريشكل

.جل(/3-28)

 فيمابينهايتجهبشكلمحورينحوالنهاياتفراغياًاًتحددالمستوياتالشاقوليةالمتوازيةحجم

.د(/28-3)المفتوحةشكل

 حرف هيئة على التي الشاقولية المستويات U)تحدد نحو( يتجه بينها فيما فراغيا حجما

.د(/28-3)النهايةالمفتوحةلتكوينشكل

 ضمنهافراغياًلكحيزاًبذةًتحددالمستوياتالشاقوليةالمنغلقةفراغامنطوياعلىنفسهمحدد

.هل(/28-3)شكل
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ت بين الفراغ الداخلي والفراغات الخارجية                                                                               توضيح للعالقا  (12-3)شكل  

 (بتصرف من الباحث(/ )Ching, 2007, P. 125:المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 (:Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  1.0.3

 الداخلية القواطع تشكيل عندجاء
المعماري"ميس" للفراغ تنظيمه في

معتمداًليالداخ على الفراغمفهوم
وهو،(Universal Space)الشامل

يمكناستخدامهفيأكثرالفراغالذي
الشكل على التأثير دون وظيفة من

للمبنى، الخارجي أنإلىإضافة
الحاجةال حسب تقسيمه يمكن فراغ

فائقةبواسطة بنقاطقواطعبمرونة اًشعورتعطي،رتكازاإلشفافةأوصماءالتتقيدفيتوزيعها
الفراغبتكاملالفراغكوحدةواحدة بذلكمفهوموحدة إلىالتصلالقواطع،حي أنهذهمحققا

المفهوم.لتحريكلةوقابلالسقف فراغصريحواضحالإلىبذلكيتحولمفهومالفراغضمنهذا
غيرةحسبمتةيتحدداستخدامهضمننشاطوظيفيثابتولكنإمكانيةاحتوائهعلىعدةأنشط

(Crown Hall()3791-3791)الحاجةكماهوالحالفيتصميمهلقاعةكروانفيشيكاغو
 (.1،ص 7001حسن، ( )17،ص7007عويضة،)،(17-1)شكل

 
 ،( Crown Hall)كراون ( قاعة)منظور داخلي لمبنى  ( 17-3)شكل 

 ( 2770-2771)شيكاغو ، (Mies van der Rohe) ميس فان دوروه

 (www.harboearch.com:المصدر)

 

                 رسم توضيحي لطبيعة القواطع الداخلية والتواصل البصري من خاللها بين الفراغات الداخلية لدى ميس                  (  31-3)شكل 

 (   الباحث: المصدر)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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(12-1)نماذجالشكلةكنتلخيصهاضمنثالثمكذلكفقدتنوعتارتفاعاتالجدرانالداخليةوي
.والتيمنخاللهايتمتحديدمدىالتواصلالبصريبيناألجزاءالمختلفةللفراغ

عامإسبانيايشكلمعرضبرشلونةفي
نموذجا3717ً ميساًأخر، الستخدام

من متحرر بشكل الداخلية للقواطع
باألعمدةالعناص المتمثلة اإلنشائية .ر

موحد فراغ العرضمن قاعة تشكلت
 تؤثرعلى ال رأسيةقواطع بواسطة مقسم

متوازي وحدة بشكل تنظيمه تم الفراغ،
التواصلالحركيوالبصريشكلةًمحقق

(3-32) الداخليةبين، القواطع إلغاء اتجهميسنحو اتالتيالتتطلبالفراغومنجانبفقد
يةمحققاوحدةفراغيةتجسدتبالتواصلالحركيوالبصري،مثالذلكمنزلفارنزور الخصوص

(Farnsworth House)ومتحفالفنالحدي (11-1)شكل3799فيأمريكاعام( Neue 

Nationalgalerie)(.11-1)شكل3719فيبرلين

الفراغخالياً يتجاوبمعويظهر وهذا الشامل، الفراغ يعكسمفهوم الداخلية القواطع فلسفةمن
حي أنعمليةحدالالشيءإلىالفراغاختزالوتجريدالتيتقومعلىأساسالتصميمية"ميس"

واإلاإل ستقطاب عمارته في إليها لجأ التي ختزال بقوله ميس الالشيء"يصفها من "تقترب

 
في   منظور داخلي  لمعرض برشلونة  يبين طريقة ميس (  32-3)شكل 

استخدام القواطع الداخلية في تنظيم الفراغ الداخلي لقاعة العرض                                                  

 (www.flickr.com :المصدر )

 

 

 
 Neue)متحف الفن الحديث ( 33-3)شكل 

Nationalgalerie) ،(.2702)ن دروه، برلين ميس فا                                        

 (   www.wikipedia.org :المصدر )

،  (Farnsworth House)منزل فارنزورث ( 31-3)شكل  

           .                                    (2747) ميس فان دروه، أمريكا،

 (   www.flickr.com: المصدر)

http://www.wikipedia.org/
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(Almost Nothing وهوبذلكيدعو(97ص، 7007،شيرزاد)( البساطةفيكلشيء،إلى،
ضرورةإلى،ويشيربذلك"Less is more"القليليتيحالكثير"وقدعبرعنذلكبمقولتهالشهيرة

مؤكداتياجاتالفراغ،الزخارفواإلضافاتالتيتزيدعناححذفكلماهوغيرضروريمن
.(13، ص7791عويضة،)التفاصيلهواألكثرفيالجماليعلىأناألقلف

 (:Le  Corbusier) المعماري لو كوربوزييه 2.0.3

إال"الدومينو"تحريرالقواطعالداخليةمنمفهومهااإلنشائيباستخدامنظامإلىلوكوربوزييهسعي
عنالمفهومالتقليديفيالفصلواحتواءالفراغاتوالتواصلأنتشكيلالقواطعالداخليةلميخرج

الحركي،فقدجاءتضمننظامالخالياالتيتتصلفيمابينهامنخاللالممراتواألبواب،مثال
(19-1)ذلكفيالسافويشكل

فياحمدأباد،(Sarabhai House)أمافي
لوكوربوزييهاستخدام،فقد3799الهند،عام

الفراغيل المتوازيةفيالتنظيم لجدرانالداخلية
التقليدي مفهومها ضمن استخدمت حي 

 شكل إنشائية 19-1)كعناصر من(. بالرغم
التواصل من نوعا يخلق أن استطاع  ذلك
خالل من الفراغات بين والبصري الحركي

.لتيأحدثهاخاللهاالفتحاتا

 

 

 
                 تواء الفراغات والتواصل الحركيالفراغات الداخلية في فيال سافوي واستخدام  المفهوم التقليدي في الفصل واح( 34-3)شكل 

 (   www.flickr.com: المصدر)

 
في احمد ( sarabhai)المسقط األفقي  لمنزل ( 37-3)شكل 

.                                                       2777أباد، الهند، عام 

 (   www.flickr.com: المصدر)
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القواطعالداخليةبشكلمتوازيلتنظيمالفراغالداخليفيااستخدمولوكوربوزييهإنكلمنميسو
sarabhai house)كلمنمعرضبرشلونةومنزل للقواطعجاء( إالأنالحلولالتصميمية

اًمختلف لتفافاللاإلعلىالتواصلالحركيمنخمعتمداًهمصمت"ميس"ففيحينظهرتعند
تفريغهالتحقيقالتواصلالحركيوالبصريبينالفراغاتالداخليةإلىلوكوربوزييهحولهافقداتجه

(.19-1)،شكل(11-1)شكل





 

 

 
   في احمد أباد ،( sarabhai)منظور داخلي  لمنزل / منظور داخلي لقاعة العرض في معرض برشلونة ( 30-3)شكل 

                       ة المختلفة في استخدام القواطع المتوازية لتنظيم الفراغات الداخلية عند كل من توضح الحلول التصميمي

                                                                              .                                 ولو كربوزييه ميس فان دوروه 

 (   www.flickr.org :المصدر )

 

        لو كوربوزييهاستخدمه   رسم توضيحي يبين الفرق بين األسلوب الذي استخدمه ميس و األسلوب الذي(  36-3)شكل 

                                                                                            في تحقيق التواصل البصري والحركي بين القواطع المتوازية                                 

 (الباحث :المصدر )

http://www.flickr.org/
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 :(Frank Lloyd Wright)فرانك لويد رايت المعماري  1.0.3

 كعناصر"رايت"استخدم الجدران
إنشائيةلذلكظهرتبسماكاتعالية
بشكل القواطع تنظيم ويظهر

 وقد من"رايت"عاستطاتفكيكي،
الحاملة الجدران توظيف خالل

 القواطعالفراغتحرير من العامة ات
كاوفما منزل ذلك مثال نالداخلية،

 19-1)شكل جاءت( والتي
التواصلالحركيوالبصريةًالفراغاتالداخليةلمنطقةالمعيشةمتحررةمنالقواطعالداخليةمحقق

.االتجاهاألفقيبشكلكبيرمحققاالوحدةالفراغيةفي

 (: Gerrit Rietveld)غريت ريتفلد   المعماري 1.0.3

استخدمتالقواطعالداخليةالمتحركة
المعمار قبل يمن  Gerrit)ريتفلد

Rietveld( )3999-3719 في(
ريتفلد -منزل  Rietveld)شرودر

Schröder House) أوترخت،
(Utrecht )3719 استخدم. حي 

يمكن منزلقة خشبية منقواطع
اكسبهتتغييرأشكالالفراغاخاللها بذلكداءالوظيفيمحققاًمرونةعاليةفياألاالداخليةمما
ويظهرذلكبشكلواضحفي.اتالمرنةوفكرةالتواصلوالفصلالفراغيفيآنواحدالفراغمفهوم
 مستخدماًفراغتشكيل األول الطابق في المعيشة إضافة المنزلقة جماليةإلىالجدران توظيفه

 (.Curtis, 2003, p.158)(17-1)التكنولوجياالجديدةشكل

 
ويظهر اإلنفتاح    وانسيابية  نفراغ المعيشة في بيت كاوفما(  32-3)شكل 

 وتخلل اإلضاءة إلى الفراغات الداخلية                                             الفراغ 

 ( www.flickr.com  :المصدر )

 
       شرودر ويظهر-غرفة المعيشة في  منزل ريتفلد(  37-3)شكل 

 استخدام  القواطع الداخلية المتحركة

 (www.flickr.com : المصدر)

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://www.flickr.com/
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الفكرةمنقبلميسفيتصميمهلكذلكف المعرض السكني شققالسكنيةفيلقداستخدمتهذه

ات الداخلية التمتع فراغويسمح أيضا لل 2716األول الذي أقيم في شتوتغارت في ألمانيا عام 

بتقسيماتها الحرة من خالل اعتمادها على استخدام الجدران المتحركة والحرة والتي تغطي 

 .اديةاالحتياجات االعتي

  (:Walter Gropius) روبيسجوالتر المعماري  5.0.3

 الستائرجروبيسأما استخدم فقد
ففيالمتح ذاتها، الفكرة لتحقيق ركة

 منزلهلتصميمه في األول لطابق
المعيشةفراغاتصل"جروبيسبيت"
بينهمافراغب فصل الذي الطعام

التواصل فكرة محققا متحركة ستاره
 في الفراغي واحدآوالفصل ن لقد،

استطاعمنخاللذلكخلقمفهوم
المرنةالفراغ" ات و" الوظيفية المساحات توزيع الخصوصيفي مفهوم حسبةتحقيق ونقيضها

(.92-1)الحاجةشكل

وقداستخدمالمبدأنفسهضمنجدار
المالبس غرفة بين يفصل زجاجي

منطقةالنومفيالجناحالرئيسيمعو
البصري التواصل على المحافظة
بينالفراغينممايولدشعوراباتساع
على المحافظة إمكانية مع الفراغ
خالل من الفراغين كال خصوصية
شكل الجدار بها زود التي الستارة

(1-93.)

 
غرفة المعيشة في بيت جروبيس ويظهر استخدام الستائر (  41-3)شكل 

المتحركة لتحقيق فكرة التواصل والفصل الفراغي                       

 (www.historicnewengland.org: المصدر)

 
غرفة نوم في بيت جروبيس ويظهر استخدام الستائر  (  42-3)شكل 

 المتحركة لتحقيق فكرة الفصل والتواصل البصري 

 (www.historicnewengland.org: المصدر)
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 :الداخلي والخارجي الفراغالعالقة بين  1.3
 (The Relationship between-interior and exterior space) 

 اتالداخليةللمبنىوالبيئةالمحيطةبهإحدىأهمالمفاهيمالتيتناولهاالفراغتعتبرالعالقةبين

(717، ص7791التعقيد والتناقض في العمارة،)عمارةالحداثة،ويشيرروبرتفنتوريفيكتابه
(Flowing space()المنسابالفراغ)ماسميبأنأكثرإسهاماتالعمارةالحديثةجرأةهوإلى

.الذياستخدملتحقيقاالستمراريةبينالداخلوالخارج

 الفراغويعرف فراغالفراغبالمنساب الخارجي بالفراغ يالمتصل واحدة وحدة في بهذا-ًا وهو
المفتوحالفراغيختلفعن ب-المرنأو لىأيةالذياليحتويعالفراغأنهحي يمكنتعريفه

(.م7007، حسن، اإلكيابي)عوائقداخليةحتىولولمينفتحعلىالفراغالخارجي

 للمبنإلىبالرجوع الفراغي التكوين أن نجد النهضة عصر المبنىىعمارة مفهوم ضمن جاء
التياتسمتتاقتصرالتواصلبينالداخلوالخارجعلىالفتحاحي ،(91-1)الصندوقيشكل
جرتبعضالمحاوالتلربطالفراغالداخليمعالخارجويظهرذلكجليًافي.ودةبمساحاتهاالمحد

 بالديو أندريا  فيال في(Andrea Palladio)أعمال باسم المعروفة  Villa) (روتوندا)كابرا

Rotonda)، التيجاءتعلىهيئةةمنخاللمداخلهاألربع(91-1)شكل(3911)إيطاليا
فيعمارةالباروكجاءالربطبينالفراغالداخلي.مبنىنحوالخارجمصاطبممتدةتنطلقمنال

والخارجيمنخاللتصميمالحدائقحولالمبنيمثالذلكقصورفرنسافيالقرنالسابععشر
 .(771، ص7717مصطفى،)

 

 

 
 ي، للمعمار(Villa Rotonda) روتوندا فيال(  43-3)شكل 

              (2700)يطاليا ، إ(Andrea Palladio)أندريا بالديو 

 (   www.flickr.org :المصدر ) 

رسم توضيحي يبين مفهوم المبنى الصندوقي   (41-3)شكل  

ويظهر الفصل بين الفراغات الداخلية والبيئة المحيطة بالمبنى                                 

 (الباحث: المصدر)

http://www.wikipedia.org/
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عملروادالحداثةعلىتحطيمالمبنىالصندوقيضمنآليةتحققالتواصلبينالفراغاتالداخلية
تناولاألساليب يليتم الحداثة،وفيما بالمبنىوالتيتعتبرمنسماتعمارة المحيطة والبيئة

.بنىالصندوقيالمختلفةالتياتبعهاروادالحداثةوالتيساهمتفيإعادةصياغةمفهومالم

 (:Le  Corbusier) المعماري لو كوربوزييه 1.6.3

المبانيالتيصممهاتعتبرفيالسافويمن
أنلوكوربوزييه والتياستطاعمنخاللهما

وأفكاره مفاهيمه عن يعبر المبنى، يظهر
لل مجرد منفراغكمكعب مجموعة يتضمن

حر بأسلوب تشكيلها تم متنوعة ،الفراغات
بين ما الشفافة اتالفراغفقدظهرتالعالقة

الداخليةوالخارجيةمنخاللالنوافذالشريطية
والفراغالذيأوجدهأسفل،يتحيطبالمبنىالت

 الخارجي الفراغ انسياب على عمل مما األعمدة على برفعه شكلإلىالمبنى المبنى داخل
.(91ص، 1991، العزاوي، شهاب)،(47-3)،شكل(3-44)

بشكلواسعفي (Fluid Space)"المنسابالفراغب"منظومةماسميلوكوربوزييهاستخدملقد
فقدوضعفراغالمعيشةضمنفراغاتالطابقاألوللتتصلمعالمعالجاتالتكوينيةلفيالسافوي

 
رسم توضيحي للعالقة بين فراغ المعيشة     ( 47-3)شكل 

وفراغ الحديقة الخارجي في فيال سافوي                                                                   

 (الباحث: المصدر)

 
         الفتحات الشريطية  في تحطيم المبنى الصندوقي مستخدماً لو كوربوزييه رسم توضيحي يبين أسلوب ( 44-3)شكل 

                                                                                                                                                       .المبنى على أعمدة محققا التواصل بين الفراغ الداخلي والخارجي      ورفع

 (الباحث: المصدر )
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لتيامتدتمناألرضيةمنخاللالواجهةالزجاجيةاالفراغتوحيدلفراغالحديقةالمجاوروذلك
محقق السقف والحركياإلتصالةًحتى البصري اًومعبر، الداخليةاإلنفتاحعن الفراغات بين

.(181ص، 1999، شيرزاد)(40-3)والخارجيةضمنإطارحدودالمبنىشكل

تحقيق مفهوم الفراغ المنساب ضمن مفهوم مغاير عما  لو كوربوزيهفي كنيسة نوتردام استطاع 

 حواليفنجد الفراغ الذي يستخدم إلقامة القداس الخارجي والذي يتسع ل, أوجده في فيال سافوي

 الفراغالمنساب حيث ساهم هذا النوع من  الفراغشخص يظهر كإحدى التطبيقات لفكرة  32222

 . (0000ص، 2110، شارب) (99-1)شكل في تأثير المبنى وتفاعله مع البيئة المحيطة 

 
                               فيال سافويلداخلية في امع الخارجية  تاالفراغفي أسلوب تداخل " المنساب الفراغ" مناظير تعكس مفهوم (  40-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر)

 
يظهر الفراغ في الجزء الشرقي  وتفاعل مع البيئة المحيطة                                                            " كنيسة رونشامب"منظور خارجي  لـ( 46-3)شكل 

  (www.flickr.com: المصدر)
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 :(Frank Lloyd Wright)فرانك لويد رايت المعماري  2.6.1

فيلوكوربوزيهمختلفعماأوجدهبشكل (Fluid Space)"المنسابالفراغ"مفهومرايتاستخدم
اتالخارجيةإضافةالفراغتوماأوسعحي شملعندرايتأخذتمفهالفراغفانسيابية،تصاميمه

الفراغإلى فيحين على أساس لو كوربوزييه المنساب عند  الفراغتشكل مفهوم اتالداخلية،

ها من خالل مسارات الحركة وانسياب الفراغ ئالعالقات الفراغية داخل المبنى واستقرا تشكيل

خالل نظام الفتحات الشريطية وفراغات  المبنى ضمن الحدود الخارجية للمبنى من إلىالخارجي 

رايت تعامل بمفهوم بأن نجد . األسطح الحدائقية وفتحات السقف كما هو الحال في فيال سافوي

انسيابية الفراغ داخل المبنى من خالل مفهوم المسقط الحر فقد جعل رايت  إلىمختلف باإلضافة 

ات الفراغ إلىوالمسطحات التي امتدت الداخل من خالل األسقف  إلىات الخارجية تنساب الفراغ

أحمد، ) (84-3)شكل  الفراغينبذلك المبنى الصندوقي ليحقق مبدأ التكامل بين  الخارجية محطما  
  (.2112، حسن، اإلكيابي) (11-00ص، 0001،العزاوي

 )Kaufmann House)نكاوفمامنزليعتبر الشالل( (بيت ، عام شكل3711بنسلفانيا
استطا(1-97) التي النماذج أهم إحدى من يع، اإلرايتأن خلق المبنىوالطبيعةنسجام بين

اتالخارجيةالفراغاتالداخليةوالفراغنالمحيطةبهبشكلمتالحميصعبمنخاللهالتمييزبي
 تالشتمحدداتالفراغضمنمفهومهاالكالسيكيليخلقمفهوماجديدا،كمااستخدامرايتيبح

 
      اخل بينالتد رسم توضيحي يبين أسلوب رايت في الخروج من تحطيم المبنى الصندوقي مستخدماً ( 42-3)شكل 

                                                                                                                                                       .للمسطحات األفقية والعمودية محققا التواصل بين الفراغ الداخلي والخارجي

 (   الباحث :المصدر )

http://www.gayagriya.com/
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الداخلا بين البصري التواصل لخلق األسقفواألرضيات بين المحصورة الزجاجية لمسطحات
.ضمنحلولعديدة"المنسابالفراغ"والخارجمحققامفهوم

 نجد رايت أفكار لمفهومرؤيةضمن " متحف جوجنهايم"في مبنى الفراغ المنساب  جديدة

(Guggenheim Museum)  (3483)عام, مفهوم متصاعدة )حلزونية الاالنسيابية ضمن

، 1991،اويالعز  /أحمد) (92-1)شكلالتي أوجدها في الفراغ الرئيسي لمناطق العرض (ألعلى
  .(1، ص7007، حسن/ اإلكيابي)( 61-58ص



 

 

 
وتظهر استخدام رايت . 2730بنسلفانيا عام ، (بيت الشالل( )Kaufmann House) نمنزل كاوفما(  47-3)شكل 

          االنسجام مع البيئة المحيطة للمبنى                                                                                         محققةً للمسطحات األفقية التي تمتد 

 (www.flickr.com: المصدر)

 
 الفراغ  ةمن أعلى وأسفل  لقاعة العرض الرئيسة في متحف جوجنهايم ويظهر انسيابي مناظير(  71-3)شكل 

 ( www.flickr.com: المصدر)
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 (:Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  1.6.3

ةًينالفراغاتالداخليةوالبيئةالمحيطةبالمبنىمعتمدجاءتمساهماتميسفيتحقيقالتواصلب
فيتشكي الممتدة األسطح التشكيلباستخدام األفقيوالعموديلللعلىطريقة اتالداخليةفراغها

ب األفقيالفراغوعالقتها بامتدادها متميزًة جاءتمبانيه فقد الخارجي لمحددات. توظيفه ويظهر
األسقفواأل من األفقية بينالفراغ العالقة تشكيل في جدران من العمودية رضياتوالمحددات

الفراغالخارجيجدرانضمنامتدادهااألفقيمخترقةًالفراغالداخليوالخارجيفمنجانبتظهرال
بذلكمفهومةًمحطمةفيحينتتصلاألسقفمعتلكالجدرانضمنعالقةمتقاطعةغيرمحدود

الخارجيالمحيطبالمبنىالفراغالداخليوالفراغالتفاعلبينالمبنىالصندوقي،ساهمتفيخلق
(.93-1)ضمنمفهومجديدلمحدداتالفراغشكلالمتناهياًالفراغفأصبح

يعتبللللرمبنللللىمعللللرضبرشلللللونةإحللللدىأهللللماألمثلللللةالتللللياسللللتطاعملللليسأنيحقللللقمللللنخاللهللللا

بسللللاطةالتكللللويننجللللدمللللدىنجللللاحملللليسفلللليالخللللروجإلللللىفباإلضللللافة،مفهللللومالفللللراغالمنسللللاب

ديلللللنسييشللللليرالناقلللللداإلنجليلللللز.اللللللداخليوالخلللللارجيالفلللللراغبمفلللللاهيمجديلللللدةتحلللللددالعالقلللللةبلللللين

ــــرن العشــــرين)شللللاربفلللليكتابلللله ــــي الق ــــارة ف طريقللللةمعالجللللةموضللللحاً(00، ص0000، العم

فقللللدعللللالج"للفراغللللاتفلللليالمبنللللىالجنللللاحاأللمللللانيفلللليمعللللرضبرشلللللونةالللللدوليقللللائال"ملللليس"

وحللللاولحلللللتلللللكالمشللللاكلباسللللتخداممللللوادعاكسللللة،،مشللللاكلالفللللراغبوضللللوحملللليسفللللاندوروه

ويشللللير"ختصللللاروللللليسالسللللذاجةتنتيجللللةاإلاكانللللنهللللأمللللاالبسللللاطةالمقصللللودةفهلللليخادعللللة،أل

 
   رسم توضيحي يبين أسلوب ميس في الخروج من تحطيم المبنى الصندوقي مستخدما االمتداد األفقي( 72-3)شكل 

                                                                                                                                                       .قا التواصل بين الفراغ الداخلي والخارجيللمسطحات األفقية والعمودية محق

 (   الباحث :المصدر )

http://www.gayagriya.com/
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يأخلللللذاإلنسلللللانسلللللطحاأفقيلللللاوسلللللطحاعموديلللللاويجعلهملللللا"وصلللللفذللللللكبقولللللله"مللللليس"أنإللللللى

يتقاطعللللللانويسللللللاهمانفلللللليامتللللللدادفللللللراغمحللللللدد،ثللللللميعللللللزلالمللللللرءالعناصللللللرالحاملللللللةويسللللللتعمل

روععنللللللههللللللومشللللللجسللللللطوحفاتحللللللةأومغلقللللللةلللللللهمللللللنمللللللوادشللللللفافةأوغيللللللرشللللللفافةومللللللاينللللللت

.(المصدر السابق)(91-1)،شكل(91-1)شكل"مسيطرعليهمنذالبداية





 
رسم توضيحي لعالقة الفراغ الداخلي من خالل األسقف الممتدة واستخدام المسطحات الزجاجية                            (71-3)شكل 

 (www.architravel.com: المصدر)

 
        ه للفراغات الخارجية ضمن مفهومئة تظهر استمرارية سقف الفراغ واحتوامناظير لمعرض برشلون( 73-3)شكل 

 الفراغ المنساب

 (   www.flickr.com: المصدر)
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الجوانب إحدى فشكلت الشفافية أما
العالقةبين التيساهمتفيصياغة

مستخدماً الداخلية مادةالفراغات
أسلوب يعكس جهة فمن الزجاج،

أسطحت على نوعية تغيرات وظيفها
اإل عبر الزجاجية نعكاساتالجدران

الوجود لتحقيق تحتالضوء الضوئية
المادي تشير. فهي أخرى جهة ومن

ندماجبينالفراغاختفاءالسطحباتجاهالشفافيةالمطلقةوالشعوربانعدامالمادةمحققابذلكاإلإلى
الفالداخليواإل لعناصر شكلنعكاساتالصورية األخر باتجاه منهما ليتالشىكل الخارجي راغ

(.00ص، 2112،شيرزاد)(99-1)،شكل(1-99)


حققمفهومينرئيس يوبذلكيكونقد الينفيتحديد عالقةبينعالقة سواء الفراغاتالمختلفة،
البعضأوعالقةالفراغاتالداخليةمعالفراغاتالخارجية،األول الفراغاتالداخليةمعبعضها

يتم ثل في الفراغاستمرارية الداخلية االمتداداإلىات ظهور الممتدةتجانب للجدران البصرية

 
ميس  ،( Neue Nationalgalerie )متحف الفن الحديث ( 74-3)شكل 

        (.  2702)برلين ، ( .Mies van der Rohe) فان دوروه

     ( www.wikipedia.org :المصدر )

 
       الواجهة الزجاجية لقاعة العرض في معرض برشلونة ويظهر اندماج الفراغ الداخلي مع انعكاسات ( 77-3)شكل 

 .  مفهوم الشفافية المطلقة ةً صورية لعناصر الفراغ الخارجي محقق

 (www.ecomantaa.com :المصدر )  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://www.wikipedia.org/
http://www.ecomantaa.com/
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 إضافة الطبيعة، محققاًاإلتصالإلىتتعانقمع بذلكالبصريمنخاللالمسطحاتالزجاجية
(Farnsworth House)مفهومانسيابيةالفراغبينالداخلوالخارج،مثالذلكمنزلفارنزور 

عامفيأمري 91-1)شكل3799كا بالتواص(. تجسد الثانيفقد الحركيوالبصريضمنلأما
اتالداخليةللمبنىكماهوالفراغمفهوموحدةالفراغالداخليمحققابذلكمفهومانسيابيةالفراغبين

(.99-1)شكل3719فيبرلين(Neue Nationalgalerie )الحالفيمتحفالفنالحدي 



 توظيف يظهر أخر جانب "ميس"من
تشكيل في المائية للمسطحات
ةًانعكاساتصوريةألجزاءالمبنىمعطي

شعوراً مناإلنفتاحببذلك والتحرر
 شكل األرضية (99-1)الجاذبية

استطاع(139، ص7007أبو دية،) ،
نهائي ال مناظر إنتاج علىةبذلك

ذاتأسطح المائية المسطحات تلك
بعداً المبنى أعطى فقد القليل، الفراغآالعمق مفهوم ضمن الخارجية الفراغات قراءة في خر

منإدراكهلإلمكانياتنابعاًى،فيظهراستخدامهللماءكعنصررئيسيفيتصميمالمبنيائنهالال
.الكامنةفيتلكالمسطحاتالمائية

 

 

 
انسيابية الفراغات الداخلية ضمن مفهوم الفراغ ( 76-3)شكل 

.              2702برلين ، الموحد لصاالت العرض في متحف الفن الحديث

 (   www.wikipedia.org :المصدر )

الفراغ بين الداخلية والخارجية  ةانسيابي( 70-3)شكل  

المسطحات الزجاجية، منزل فارنزورث، من خالل 

.                                                   2747أمريكا 

 (   www.treehugger.com: المصدر)

 
نعكاسات منظور خارجي لقاعة العرض يظهر اإل( 72-3)شكل 

الصورية على المسطحات المائية ألجزاء المبنى والشعور بانعدام 

 (www.flickr.com: المصدر)   .الجاذبية

http://www.wikipedia.org/
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فيخلقالتفاعلواالنسجامبين"ميس"رضبرشلونةنجدمدىإبداعفيالجزءالجنوبيلقاعةمع
والداخليالفراغ الخارجية ةات التشكيالت، ذات بالرخام المكسوة الجدران الفراغ تحد حين ففي

ينكشفالسقف الخارجية الفراغات عن الفراغ جوانبعازلة ثالثة من الدقة متناهية اإلبداعية
(.97-1)راغاتليخلقحالةمنالفراغالمنساببصورةجديدةشكلبينالفلليشكلذلكالتفاع



الداخلي الفراغ مع ويتصل
واجهات خالل من للقاعة

األ من امتدت رضزجاجية
مفهومإلى لتحقق السقف

الشفافية،بينماتقفاألعمدة
السقف تحت طليقة حرة

تالمم متفاعلةإلىد الخارج
اإل حولهامع من نعكاس
متالشيةأنهلتبدوك ا وشكل،

علىسطحهليضيفنواحيجماليةأخرىبوجودتنعكاساالمسطحالمائيجانبأخرمنتلكاإل
 .(010، ص0000شيرزاد، ).(12-1)لجميلشكلالمنحوتةضمنتعبيرهاالحركيا

 
             .رسم توضيحي النسيابية الفراغ في معرض برشلونة من خالل السقف  وتحقيق التواصل الحركي بين الفراغات  (77-3)شكل 

 (www.architravel.com  : المصدر)

 
بي لقاعة العرض ويظهر انعكاسات منظور للفراغ في الجزء الجنو( 01-3)شكل 

 .  الواجهات الزجاجية واألعمدة إلىالصور واإلضاءة على المسطح المائي إضافة 

 (www.forum.asgvis.com  :المصدر ) 

http://www.forum.asgvis.com/
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ىمنخاللتحطيممفهومالمبن نتحقيقفكرةالتواصلالفراغيبينالداخلوالخارجتمتإكذلكف
دفق.اتوالحجوموالمسطحاتخارجالمكعبالفراغالصندوقيالمغلقمنخاللالعملعلىقذف

فيوصفهلفكرةالتمثيلالحرللفراغالمنساب"فاندوسبرغ"واضحالماعبرعنهجاءذلكانعكاساً
،فاليتمحصرالخالياالوظيفيةفي(anti-cubic)تكعيبية علىالعمارةالجديدةأنتكونال"قائال

(المستوياتالبارزةوالشرفات،الخإلىباإلضافة)مكعبمغلق،بليجبأنتتطايرتلكالعناصر
التي)رتفاع،والعرض،والعمق،والزمن،ةيتمالوصولباإلعنمركزالمكعب،وبهذهالطريقبعيداً

عملالجاذبيةاًتعبيربالستيكيجديدفيالفراغمناقضإلى(ذاأربعةأبعادتخيلياًتشكلمعاكياناً
.(317، ص7007أبو دية، )"األرضية

 (: Gerrit Rietveld)غريت ريتفلد  المعماري  1.6.1

(Rietveld Schröder House)شرودر-زلريتفلدمنظهرالتكوينالصندوقيفيي أوترخت،
(Utrecht يللمعمار2714( ريتفلد )Gerrit Rietveld)غريت )2222-2704) بأسطح،

 الطائرة المستويات من عدد تنتشر حي  وأفقية، باتجاهاتعمودية تمتد تتقاطعمستوية والتي
التواصلالفراغيبينالداخلأحيانامعبعضهاالبعضبأسلوبيحققجماليةالزاويةالقائمةمحققاً

(.317المصدر السابق، ص)(02-3)والخارجشكل

 

 

 

 

 

 
       ( Utrecht)أوترخت ، ( Rietveld Schröder House)شرودر -مناظير مختلفة لمنزل  ريتفلد( 02-3)شكل 

 (.Gerrit Rietveld( )2222-2704)غريت ريتفلد   يللمعمار ،(2714)

 (www.archdaily.com :المصدر ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://www.archdaily.com/


90 

 

 :(Lighting and Opening in plans)الضوء والفتحات  1.3

تبراإلضاءةالطبيعيةإحدىأهماألمورالتيتؤثرعلىهيئةالفراغاتالداخلية،فمنخاللهاتع
كذلكتتفاعلاألسطحالداخليةمع.أوكئيباًيتمتوضيحهيئةالفراغويمكنأنتخلقجوامرحاً

خليةالساقطةوماتوجدهمنتأثير،لذانجدإنطبيعةتفاعلمحدداتالفراغاتالداسأشعةالشم
بالبيئة الفراغ تصل والتي المستخدمة خصائصالفتحات خالل من يتم الطبيعية اإلضاءة مع

ومنجانبآخرترتبطكميةالضوءالداخلةللفراغبطبيعةوموقعوحجمالفتحاتالتي،المحيطة
 المستوى ضمن الفتحة حجم ويحدد والخارجي، الداخلي الفراغ بين السقفياتصل أو لجداري

لجداريأوالسقفيوالثانيمتطلباتااألولطرقاإلنشاءالمستخدمةفيالمستوى:نينرئيسيبأمري
.الخصوصيةالمرئيةوالتهويةومدىانغالقأوانفتاحالفراغ

راسموسن اإلحساسأب(Steen Eiler Rasmussen) ويرى في كبيرة أهمية ذو الضوء ن
إنذاتالفراغيمكنأنيعطيانطباع تغييرحججداًمختلفاًفراغياًاًبالعمارة، وموقعمبمجرد

زاويةيمكنإنيبدلتماماهيئةوشخصيةإلىوتحريكنافذةمامنوسطالحائط.الفتحاتفيها
(.ص797، 7009راسموسن، )الفراغ

ذلكفيتصنيفهلطبيعةوموقعالفتحةضمن(Francis D. K. Ching)يوضحفرانسيستشينغ
عليهابعضأوالسقفيوالتيجاءتضمنوضعياتمتعددة،حي تمإضافةلجدارياالمستوى

.(11-1)الوضعياتكمايليشكل

 (:Open in wall planes)ضمن المستويات الجدارية  حةالفت

المستوى ضمن الفتحة تقع أن يمكن
متعددةا حاالت ضمن وتأتي لجداري

(:11-1)شكل كمايلي
 المستوى ضمن متناظرة فتحة

 .أ/(11-1)شكل الجداري

 المستوى ضمن متناظرة غير فتحة
 .ب/(11-1)شكل الجداري

 
موضع الفتحات ضمن المستوى الجداري                          (  01-3)شكل 

 (الباحث بتصرف من(/ )Ching,2007, p.163 :المصدر)
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 جل/(11-1)شكل عددمنالفتحاتالمتجاورةضمنالمستوىالجداري. 

 د/(11-1)ةأفقيةضمنالمستوىالجداريشكلفتح.

لحوافالتقاءالمستوياتوتأتيضمنحاالتةًلجداريمالمساىيمكنأنتقعالفتحةضمنالمستو
(:11-1)متعددةكمايليشكل

 المستوى ضمن الحافة عند فتحة
.أ/(11-1)شكل الجداري

 ضمن حافتين عند طولية فتحة
 .ب/(11-1)شكل المستوىالجداري

 ضمن حافتين عند علوية فتحة
 .جل/(11-1)المستوىالجداريشكل

 أف مستويينفتحة ضمن ممتدة قية
.د/(11-1)نشكليجداري

نأوبينالمستوىاألرضيييمكنأنتقعالفتحةبينالمستويات،حي تمتدبينمستويينجداري
(:19-1)والسقفيللفراغوتأتيضمنحاالتمتعددةكمايليشكل

 جداري حافةةشاقوليةفتحة عند
.أ/(19-1)المستوىالجداريشكل

 مساحة ثلثي تشغل جداريه فتحة
المستوى حافة عند الجداري المستوى

 .ب/(19-1)السقفيشكل

 جداريهأفقيةعندحافةالمستوىفتحة
 .جل/(19-1)السقفيشكل

 مساحة كامل تشغل جداريه فتحة
.د/(19-1)المستوىالجداريبينالمستوياتشكل

 
                                                           الزوايا                   موضع الفتحات ضمن المستوى الجداري عند(  03-3)شكل 

 (بتصرف من الباحث(/ )Ching,2007, p.163 :المصدر)

 
موضع الفتحات ضمن المستوى الجداري بين (  04-3)شكل 

                                                                   .المستويات

 (بتصرف من الباحث(/ )Ching,2007, p.163 :المصدر)
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يليشكل كما حاالتمتعددة وتأتيضمن للفراغ المستوىالسقفي ضمن الفتحة تقع أن يمكن
(1-19:)

 فتحةسماويةمتناظرةضمنالمستوى
.أ/(19-1)السقفيشكل

 ضمن حافتين عند سماوية  فتحة

 .ب/(19-1)المستوىالسقفيشكل

 سماوية فتحة التقاء معالسقفعند
 .جل/(19-1)الجدارشكل

 مساحةفتح كافة تشغل سماوية ة
.د/(19-1)المستوىالسقفيشكل

معماري اهتماماًيإن أعطوا التصميمبالغاًالحداثة ضمن الطبيعية اإلضاءة مع التعامل آللية
ويعتبر.الفراغيلمبانيهموماينتجعنذلكمننظمالفتحاتوتوظيفالتقنياتالحديثةلتحقيقها

ةلعمارةالحداثةوالتيلمتساهمفيإعطاءهيئاتفراغيةمستحدثةذلكمنإحدىالسماتالمميز
 .اثةدفقط،بلساهمتأيضافيصياغةالهيئاتخارجيةلمبانيالح

 (:Le  Corbusier) المعماري لو كوربوزييه 1.1.1

،الداخليالمحيطالفراغلتعبيرالمعماريوالشعوربلالضوءالطبيعيكوسيلةلوكوربوزييهاستخدم
مبني على خفوت الظالل  عاطفيا   رونشامب ليكون له تأثيرا   الداخليلكنيسةفراغفجاءتصميمهلل

 (.210ص، 2111، جولدي)لإلضاءة غير المباشرة بحيث يظهر الشكل فيها بصورة طفيفة فقط 

منالخارجتبدوهذهالفتحاتشبيهة،ففيالجدارالجنوبيتخترقهعدةفتحاتذاتأحجاممختلفة
شكلبث (11-1)قوبصغيرة كبيراً، منالداخلتتسعلتدخلقدرا إلىمنالضوءالمنعكسأما

بعضهذهالفتحاتأغلقتبزجاجمليءبالزخارف،(19-1)وشكل(19-1)الداخليشكلالفراغ
وفصلالجدارعنالسقفليتشكلفتحةضيقةجداتدخلما،(17-1)والكتاباتالمنقوشةشكل

 
السقفي للفراغ                          موضع الفتحات ضمن المستوى ( 07-3)شكل 

 (بتصرف من الباحث(/ )Ching,2007, p.163 :المصدر)
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ينعكسعلىالسقفالخرسانيالخشنالذييتباينمعالحوائطالجصيةالبيضاءيكفيمنالضوء
 .(212، ص2110راسمون،)

 

 

 
من الخارج " كنيسة رونشامب"الجدار الجنوبي لـ( 00-3)شكل 

ويظهر فيه فتحات ذات أحجام مختلفة                              

  ( www.archdaily.com: المصدر)

 
من " كنيسة رونشامب"الجدار الجنوبي لـ( 06-3)شكل 

الداخل ويظهر فيه فتحات ذات أحجام مختلفة                             

  ( www.archdaily.com: المصدر)

 
  الداخلي وأسلوب اإلضاءة في الجدار الجنوبي                          الفراغيظهر " كنيسة رونشامب"منظور داخلي لـ( 02-3)شكل 

 (www.flickr.com : المصدر)
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 كأبراج يظهر ما المزاريب)أما 92-1)شكل( إال( الداخل هيمن ما الكنيسة تعلو ذاتنوافذ
لل توسعة مشكلة للخارج تندفع الداخليفراغتجويفات في، األجراس شكل على النوافذ وتظهر

الداخل ترىمن األبراجفهيال مضيئةً، منخاللها الضوء لتجويفاتيسقط المنحنية الجدران
لىالمذبحوإلىبحي توجهاهتمامالمتعبد المصدر )أشدمايكونلتجويفاتحي الضوءأعلىاا 

  .(212، صالسابق

و التجريدية بأشكالها ظهرتالفتحاتالسماوية فيفيالسافويفقد إدخالأما التيعملتعلى
(.93-1)راتالداخليةشكلمالضوءالطبيعيللفراغاتالداخليةوخصوصاللم

 
               صور لفتحات الجدار الجنوبي أغلقت بزجاج الملون مليء بالزخارف والكتابات المنقوشة ( 07-3)شكل 

                                                     ( www.flickr.com: المصدر)

  
 ويظهر تفاعل الضوء مع أسطحها  الداخلية المنحنية " كنيسة رونشامب"التجويفات الداخلية لـ( 61-3)شكل 

 ( www.flickr.com: المصدر)         
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 :(Frank Lloyd Wright)فرانك لويد رايت المعماري  2.1.1

نياإلداريةوالتياحتوتعلىفراغاتااميمرايتبتوظيفهلإلضاءةالطبيعيةفيالمبتصتتميز
للمبنى فيتصميمه الحال هو كما متعددة ضمنصيغ أسلوبه جاء وقد ذاتمساحاتكبيرة،

 الركن لشركة Larkin Administration Building)اإلداري ) عام صممه ،2211الذي
 مثاأنهإلىفباإلضافة فراغاتيعتبر تشكيل خالل من الفراغية الوحدة مفهوم تحقيق على ال

اإلضاءة الستخدام نموذجا جاء فقد قواطعمنخفضة، تفصلبينهما الموظفينضمنفراغواحد
السطح مساحة كامل يشغل الذي السقفالزجاجي خالل من الكبيرة الفراغات ضمن الطبيعية

النهار إضاءته يستمد والتي الموظفين لقاعة شكل خالله من 41-4)ية ، حسن/ اإلكيابي)(
 (.0، ص2112

فيرايسنعام(Johnson Wax Corporation)وكذلكالحالفيأبنيةشركةجونسونللشمع
إلىالمكتبيالخاصباألعمالاإلداريةفيشركةجونسونالفراغ،فقدتمتحويل(3711-3719)

ب النهارية باإلضاءة عالمكانمفعم منعزله خاصةرغم داخلية بيئة الخارجيضمن العالم ،ن
-mushroom)استخدامرايتلتحقيقذلكعناصرمستعارةمنالطبيعةكاألعمدةفطريةالشكل

   
 للفتحات السماوية في فيال سافوي لو كوربوزييه استخدام ( 62-3)شكل 

 ( www.flickr.com: المصدر)         
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shaped columns)الطبيعيةمنالسقفمنخاللالمسافاتالفاصلةبينها اإلضاءة تتخللها
(.191ص،7007،أبو دية)(91-1)شكل

ويظهللللرإبللللداعرايللللتفللللياسللللتخدامهوحللللداتاإلضللللاءةفلللليأسللللقفقاعللللاتالعللللرضفلللليمتحللللف
فقلللللللدشلللللللكلتضلللللللمنإيقلللللللاعيلللللللوحي،3797نيويلللللللورك(GuggenheimMuseum)جوجنهلللللللايم

أحلللللدالشللللكلمعطيللللاًةنالسللللقفملللللنخللللاللفتحللللاتمسللللتطيلاتتسللللربمللللأنهللللبإضللللاءةالنهللللاروك
فلللليالتفاعلللللمللللعالقللللراءاتالبصللللريةلتللللأثيراإلضللللاءةجديللللداًمفهومللللاً(السللللقف)محللللدداتالفللللراغ

توظيفللللللللهللمسللللللللطحاتالزجاجيللللللللةالتلللللللليجللللللللاءتإلللللللللىعلللللللللىاألجللللللللواءالعامللللللللةللفللللللللراغ،إضللللللللافة
اتالداخليلللللللللةالفراغلللللللللكلللللللللذلكالتواصللللللللللالبصلللللللللريبلللللللللين.محصلللللللللورةبلللللللللينالمسلللللللللتوياتاألفقيلللللللللة

والخارجيلللللةضلللللمنحللللللولإبداعيلللللةفللللليصلللللياغةالعالقلللللاتبلللللينالكتللللللالخرسلللللانيةوالمسلللللطحات
 (.99-1)الزجاجيةوتوفيراإلضاءةالطبيعيةشكل

 

 

 
   اإلداري لشركة جونسون للشمع غالفرا(  63-3)شكل 

(Johnson Wax Corporation)لويد  فرانك  ي،  للمعمار

 (.2736-2730)رايت في رايسن عام 

 (www.time4time.blogspot.com: المصدر)

 Larkin)المبنى اإلداري لشركة الركن ( 61-3)شكل  

Administration Building)، فرانك لويد  يللمعمار

.                                                        (2714) ،الركن رايت

 (www.archnewsnow.com: المصدر)
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فلللليتشللللكيلالنوافللللذ،ففلللليحللللينتميللللزتتصللللاميمجديللللداًرايللللتنموذجللللاًأوجللللدومللللنجانللللبأخللللر
باسللتخدامالشللريطاألفقلليمللنالفتحللاتكمللاهللوالحللالفلليفلليالسللافوي،نجللداسللتخداملللوكوربوزيلله

األرضياتتلفعلىالزوايالتشكلنقاطالتقاءرايتللمسطحاتالزجاجيةالمحصورةبيناألسقفو
فلليخلللقالتواصلللالبصللريبللينالللداخلوالخللارجمحققللاتاألسللطحالزجاجيللةفتحللاتركنيللةسللاهم

(.99-1)ولعديدةمثالذلكفيالالشالالتشكللضمنح"المنسابالفراغ"مفهوم

 

 
مناظير مختلفة لقاعات العرض في متحف جوجنهايم وتظهر أسلوب رايت في استخدام وحدات اإلنارة (  64-3)شكل 

                                                                                     كذلك عالقة المسطحات الزجاجية مع الكتل الخرسانية وتخلل اإلضاءة الطبيعية لها                                                   ، اء العامة للفراغوتأثيراتها  األجو

   (www.architecturedesign.com  :المصدر )

 
  بالفراغ المنسا"نوعة محققا من خاللها مفهوم استخدام رايت لنوافذ الركن بأساليب وإشكال مت(  67-3)شكل 

 ( www.wright-house.com :المصدر)

http://المصدر/
http://www.wright-house.com/
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 (: Gerrit Rietveld)غريت ريتفلد  المعماري  1.1.1

ريتفلد منزل -يعتبر ( Rietveld Schröder House)شرودر ، (Utrecht)أوترخت
يللمعمار(3498) ريتفلد )Gerrit Rietveld)غريت علىمثاالً، (3999-3719( آخر

جاء الحداثة، عمارة في الركنية وجدتتالفتحات والتي الركنية النوافذ مفهوم الفتحاتضمن
ال فيال في رايت أعمال ضمن فقد  فراغساهمت في تحقيق التواصل البصري بين شالالت،

خطوط أفقية وعمودية تعكس في  مالمعيشة والبيئة المحيطة بالمبنى وتظهر تقسيماتها باستخدا

    تشكيلها المساحات والخطوط األفقية والعمودية التي ظهرت في لوحات موندريان شكل 

(3-67.)



السقفيفي المستوى للفتحاتفي توظيفريتفلد ويظهر
الطبيعيةلمنطقةالدرجاريتفلدإلدخالبيت لذياإلضاءة

شكلعنصرمركزيفيعمليةتشكيلالفراغاتالداخلية،
مكعبا الشكليعلوها فيالسقفمربعة فتحة حي يقابله

فيالتواصلالبصريبينجديداًزجاجيًاشفافاأعطىبعداً
 باإلضافة والخارجية الداخلية انسيابيةإلىالفراغات

 الطبيعية السقفمحقإلىاإلضاءة من الداخلي قاالفراغ
الفراغمنالمسطحاتالعلويةشكل انسيابية بذلكمفهوم

(3-66.)

 
                                                                 شرودر مستخدما في تشكيلها الخطوط األفقية والعمودية -حات الركنية في منزل ريتفلداستخدام ريتفيلد الفت( 60-3)شكل 

 (   www. rawd-edu.net :المصدر )

 
د فتحات السقف استخدام ريتفيل(  66-3)شكل 

                        شرودر فوق منطقة الدرج -في  منزل ريتفلد

 (   www. rawd-edu.net: المصدر)

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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  (:Walter Gropius) روبيسجوالتر  1.1.3

 بيت في المعيشة فراغ في الفتحات بالمسطحات 3719 (Gropius House)جروبيستميز
اتالخارجيةوالبيئةالمحيطةمنجانب،الفراغنحواإلنفتاحمفهومالزجاجيةالتيحققمنخاللها

واستغاللالحداألقصىمنالضوءوأشعةالشمسمنجانبأخر،كماشكلموقعالموقدبجانب
العناص بين الجمع التناقضفي مبدأ الزجاجية الفراغاترالمسطحات تشكيل في المتناقضة

(.99-1)شكل"ضمنإطارالتناقضالتكامل"الداخليةوهذايعززمفهوم

إبوتظهرالفتحاتالعلوية فراغالنوممتدادها لنوافذ األفقيضمنالمستوىالجداريفيتصميمه
 97-1)شكل ) يعكس اًجانبوهذا والتر مفاهيم من ضمنجروبيسأخر الفتحات تنظيم في

قدراً فيذلكيحقق ولعل الكافياًالفراغاتالداخلية، اإلضاءة أنيكونمن دون للفراغ طبيعية
.هنالكتواصلبصريمعالبيئةالخارجية

 (:Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  5.1.3

لتحقيقذلكجدرانازجاجيةجاءتالفتحاتفيأعمالميسفاندوروهمتحررةمنالقيودمستخدماً
األولةساتر ظهر فقد مختلفين، أسلوبين العناصرضمن مع الزجاجية المسطحات دمج في

الثانيفكانمنخاللسحبالجدارالساتر،طرالنوافذأاإلنشائيةو إلىأما مناألماموتحريره
اإلنشائية العناصر (91، ص97ص، 7007،شيرزاد). ما. االتجاه بهذا أولىتجاربه ولعلمن

 

 

 
ويظهر  جروبيسفراغ النوم الرئيسي في بيت (  67-3)شكل 

 استخدام الفتحات األفقية العلوية   

 (www.newspirit-square1.blogspot.com:المصدر) 

ويظهر  جروبيسفراغ المعيشة في بيت (  62-3)شكل  

 لمسطحات الزجاجية إلدخال اإلضاءة الطبيعيةاستخدام ا

 (www.historicnewengland.org: المصدر)

http://figure-ground.com/gropius_house/
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سطحاتالزجاجيةضمنأسطحبزواياوالتيتميزتباستخدامالم"1"ظهرضمنمشاريعهالورقية
إلىبذلكأسلوبالتالعبمعاالنعكاساتالضوئيةويشيراًنحرافاتالسطحيةمظهراتسمتباإل
اأنهإننتائجهذهالتجاربعلىالزجاجالتيتظهرفيالخطوطالمنحنيةللمخططوك"ذلكقائال

برازكتلةالمبنىمنغفراإعطاءإضاءةكافيهلل:اعتباطيةقدحددتهاثالثةعوامل اتالداخليةوا 
إضافةلماحملتهمنفكرمعماريعكسالبساطةوالوضوحوالدقة ".نعكاساتالشارعوالتالعبباإل
.(377، ص7777شيرزاد، )والتعبيراإلنشائي

اشكلتاألسسالرئيسةلدىفكرميسفيأنهبالرغممنأنتلكالمفاهيملمتنفذفيحينهإال
ممتدةعالفتحاتالجدارية،اعتمدميسفيتصاميمهعلىالفتحاتالجداريةالتيجاءتالتعاملم

المسطحات مساحة كامل على
الفراغ  ذلك مثال الجدارية
لقاعة الجنوبي الجزء الداخلي
استخدام تظهر والتي العرض
امتدت زجاجية لواجهات ميس

األرض السقفلتحققإلىمن
من واالستفادة الشفافية، مفهوم
اإلضاءة من األكبر القدر

ا ضمن النهارية شكل الداخلية للفتحات(92-1)لفراغات استخدامه الجزء هذا تضمن كما ،
،(99-1)ضمنعالقةالفراغاتالداخليةمعالخارجيةشكلالسماويةوالتيتمتناولهاسابقاً

مناإلضاءةالطبيعيةلذلكالجزءمنمنخاللهاإدخالقدركاف عفقداستطا(91-1)وشكل
.قاعةال

(Farnswort House()3799-3793)تصللللللميمهلمنللللللزلفللللللارنزور اسللللللتطاعملللللليسفللللللي
أنيجللللللدمفهومللللللاجديللللللدالصللللللياغةالفتحللللللاتضللللللمنالمسللللللتوىالجللللللداريفقللللللدجللللللاءتالواجهللللللات

محاطللللللةبمسللللللطحاتزجاجيللللللةتمتللللللدعلللللللىكاملللللللالمسللللللاحةتنحصللللللربيللللللتالمسللللللتوياتةاألربعلللللل
                                                           

1
 .(523، 999، شيرزاد)تمثلت بمخططات صورية لناطحات السحاب تظهر تأثر ميس فان دوروه بالحركة التكعيبية    

 
منظور يوضح اتصال الفراغ الداخلي مع الفراغ بالجزء الجنوبي ( 21-3)شكل 

 .لقاعة العرض من خالل واجهات زجاجية إلدخال القدر األكبر من اإلضاءة

 (www.flickr.com :المصدر) 

http://www.flickr.com/
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ضلللللللاءةالطبيعيلللللللةبلللللللالرغمملللللللنذللللللللكاسلللللللتطاعمللللللليسأنيلللللللتحكمبمسلللللللتوىاإل.األفقيلللللللةللمبنلللللللى
وخصوصلللللللليةالفراغللللللللاتالداخليللللللللةمللللللللنخللللللللاللالسللللللللتائرالمتحركللللللللةالتلللللللليتللللللللمإضللللللللافتهاشللللللللكل

.(79، ص7797، بانهام)(1-93)


الجديدة البناء لمواد ميس استخدام إن
كالزجاجوالحديدساهمتفيإتاحةحرية
المستويات ضمن للفتحات التشكيل

للفراغ المحددة الحديد. مادة شكلت فقد
أطلق والذي الساند الهيكل والخرسانة

(Bones)عليهمصطلحالهيكلالعظمي
ابةالغطاءأوأمامادةالزجاجفيعتبرهابمث

علىهذاالنوعمناإلنشاء"ميس"الذييغلفالفراغاتالداخليةللمبنى،وقدأطلق(Skin)الغشاء
 3777، شيرزاد) "الغشاءوالهيكل"أي(Skin and Bone Construction")بناءالعظموالجلد"

شكل(Crown Hall()3791-3791)كروانفيشيكاغو(قاعة)مثالذلكمبنى ،(112،ص
(1-91.)



  
اعتماد ميس على الفتحات الجدارية الممتدة على كامل مساحة المسطحات الجدارية إلدخال اإلضاءة الطبيعية ( 22-3)شكل   

  .ائر المتحركة، منزل فارنزورثبها من خالل الست والتحكم

 (www.flickr.com : المصدر)

 
، ميس فان ( Crown Hall )كراون ( قاعة)مبنى (  21-3)شكل 

(     2770-2771)شيكاغو ، ( .Mies van der Rohe) دوروه

 (   www.flickr.com ):المصدر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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 (:Color and Texture)اللون والملمس  0.3

علىحدسواءيتغيراالنطباعالمتولدعناألشكالوالسطوحالمعماريةالخارجيةوالداخليةللمبنى
واأللوانجوهرياً اإلضاءة تأثير المختلفةتحت المالمس ذات األسطح استخدمتل.على قد

من العمارة في اللونية التأثيرات القدم الداخليةذ فراغاتها في استخدمت الفرعونية الحضارة ففي
نتيجة اإلغريقية العمارة في اللونية المعالجات ظهرت كما واألسقف، الحوائط على وخاصة

ف القوطية العمارة أما الجرانيتوالرخام، تأثيرجوهريعلىإالستخدام له الزجاجالملونكان ن
أهممنالدورالذيدوراًالحديثةضاءةواأللوانبدأتتؤديفيالعمارةإالأناإل.فراغاتهاالداخلية

(.211، ص1998حاكمي،) أدتهفيعمارةالعصورالقديمة

بما الداخلية العمارة في الفني التشكيل منالعواملالمؤثرةفي الملمس يعدعاملمنجانبأخر
 انعكاس قيمة تتغير حي الفراغ في المستخدمة اللونية المنظومة مجمل في تأثيرات من يضفيه

 عن يختلف ملساءالسطوحال استخدام إن.طبيعةملمسالسطح بتغير اللوني السطح عن الضوء

 الملساء السطوح تعطي حين في ،طبيعياً شعوراً الخشن يضفيالملمس حي  خشنة، سطوحال استخدام

  .الصناعيةبالمواد إحساسا

 بالحرإن الحداثة معماريو ختأثر في ساهم العشرين القرن بداية في الفنية تصوركات لق
 تصاميمهم، الستخداماتاأللوانضمن نحو الحداثة اتجهتعمارة استخدام اللون كعنصر فقد

مؤثر في التصميم، ففي بدايات القرن العشرين كان اللون األبيض شائعا عن طريق استخدام 

االهتمام يظهر باتجاه استخدامات لونية  أبدلفترة طويلة، ثم ( White Stucco) األبيض الجص

و  نأخرى ضمن مساحات محدودة، ولقد كان لمدرسة الفن التجريدي التي قادها كل من موندريا

فقد  صياغةتلكالتصورات،أثرها في (3991-3711)(Amédée Ozenfant)اميدياوزنفان

. األعظم من الجدران بقيمته اللونية البيضاءحتفاظ بالقسم ستعمل اللون بأسلوب صناعي مع اإلأ

في توظيف اللون بأسلوب جديد من خالل  De-stijlوال نغفل بالوقت ذاته الدور الذي أدته حركة 

 .وغيره من رواد ذلك التوجه دأعمال ريتفيل
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،األولاتجهثالثةتوجهاتجاءتوظيفاللونضمنالفراغاتالداخليةفيعمارةالحداثةضمن
ألواناإلى األسطح إعطاء في وتوظيفها المستخدمة المواد طبيعة عن الناتجة األلوان استخدام

ع يعبر منزلنوملمسا في رايت من كل عند التوجه هذا ويظهر المستخدمة، المادة طبيعة
معرضبرشلونة في األلماني الجناح في وميس الشالالت نحو. اتجه فقد الثاني التوجه أما

فيمنزلشرودردإلكساباألسطحاأللوانالمرادةكماهوالحالفيأعمالريتفيلاستخدامالطالء
ليسيسكيفيمقهىومطعماألوبيتيوالمعمار الدمجبينالتوجهينإلىفيحيناتجهآخرون.

.حسبطبيعةالفراغوالوظيفةالتييشغلها

 :(Frank Lloyd Wright)فرانك لويد رايت المعماري  1.8.3

تمنخاللكتاباتهبأنعلىالمعماريأنيصممضمنالمحدداتوالخصائصالطبيعيةأكدراي
المستخدمة للمواد فيإظهار، والتيتساعد الطبيعية، المواد تميزتباستخدام أعماله لذلكنجد

بتعدداأللوانالفراغالكفاءة،فقدجاءتيتعبيرملمسيولونيعال اتالداخليةعندرايتمتميزة
ولعلهذاانعكسمنخاللموقفهمناستخداماآللة،يةوتنوعمالمساألسطحالمحددةلهاالطبيع

التصنيع فيعملية بعيد، بالطبيعة المرتبطة والتصاميم الطبيعية نادىبتوظيفالمواد عناًفقد
 (.Scully, 1960,p. 12-13) عالقتهابكفاءةاآللة

كسمفاهيمرايتفيتوظيفهاأللوانالناتجةعنطبيعةإحدىالنماذجالتيتعنيعتبرمنزلكاوفما
المواد،فقداعتمدرايتعلىمنظومةاأللوانالطبيعيةللموادالمستخدمةفيتصميمهحي تظهر
الفراغاتالداخليةمتوافقةمعالطبيعةمنخاللتوظيفالجدرانالعموديةالمكسوةبالصخورذات

الزج المسطحات الطبيعية، تندمجاجية،األلوان بأسلوب صخرية بالطات المشكلة واألرضيات
البعضضمن ساهمواحدمتناغماأللوان،فراغعناصرالسقفواألرضيةوالجدرانمعبعضهما

البيئ مع اللوني باالنسجام تمتاز فراغية بيئة خلق في ةذلك شكل بالمبنى (91-1)المحيطة
 .(79ص، 7007،شيرزاد)
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فيتصميمهيظهرذلكأيضاً
الم فياألثا  المنزلستخدم

التكامل من نوع شكل حي 

اللونيفي والتوزيع ،التصميم
خالل مادةمن استخدام
 الطبيعيةبألوانهاالخشب
مدرو تشكيل،سبشكل مع

ذاتاللون الواجهاتالحجرية
عنوالملمسالطبيعيينمعبراً

اندماج الت"عناصرالطبيعةفيالموقعمنصخوروأشجارضمنمفهوم كامليةالعضوية فنجد"
متداداألفقيفيتشكيلاألسطحالعمودية،فتارةتصميمهللرفوفالخشبيةبشكلواسعضمناإل

المكتب،وتارةتدخلفيفراغتتناغممعاألسطحالناعمةذاتالطالءاألبيضكماهوالحالفي
كماهوالحالالبنيالداكنناندماجتاممعالواجهاتالحجريةعاليةالخشونةذاتدرجاتاللو

(.99-1)المعيشةوالمكتبةشكلفراغفيمنطقةالطعامضمن

 
                                                                                       . خلي لفراغ المعيشة في  منزل كاوفمانمنظور دا( 23-3)شكل 

 (www.abelgalois.blogspot.com :المصدر )

  

 

 
        مع توظيف مبدأ التناقض من حيث  ةمناظير مختلفة تبين االنسجام اللوني للمواد الطبيعية المستخدم( 24-3)شكل 

 .   منزل كاوفمانفي بين تلك المواد   الملمس

 (www.flickr.com: المصدر)

http://www.upload.wikimedia.org/
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جنبمعاألسطحإلىنالمالحظأنرايتاعتمدمبدأالتناقضفيتوظيفهللملمسالخشنجنبام
والتياعتمدتاللوناألبيضبينماتظهراألسطحالخشنةضمناللونالبني،التيجاءتملساء

(.99-1)الداكن

ويشبه.هذاالتوظيفللونوالملمسيرجعإلىمفاهيمتصميميةنابعةمنالبيئةالمحيطةبالمبنى
 تالناقد جينكز الراكد"األفقيةالمسطحات(Charles Jencks)شارلز ،(Still Water)"بالماء

معالعناصرالجداريةالصخريةذاتاللونالبنيوالتيجاءتمتناقضةالمسطحاتاألفقيةظهرفت
محققاالطبيعيةللموادهوالتيعكستأسلوبهالستخدام،كانعكاسللصخورالمنتشرةفيالمنطقة

ستقراربشكلمتناقضمعاألسطحاألفقيةالممتدةذاتاللوناألبيضوالذيمنخاللهامفهوماإل
شكل المتحركة الماء حركة يعادل

(1-91 عند( التكامل مفهوم ولعل
لمحددات اللوني التنظيم في رايت
استخدام أساس على يقوم الفراغ

جنباً إلىالمتناقضات أيجنب
التكامل" اجل من "التناقض
(Scully, 1960,p. 26).

 

  

 
 .   ات، منزل كاوفمانمناظير مختلفة تبين مبدأ التناقض من حيث الملمس بين المسطح( 27-3)شكل 

 (www.flickr.com : المصدر)

 
يظهر استخدام رايت لمفهوم التناقض من حيث اللون   ( 20-3)شكل 

.                                                                                       ، منزل كاوفمانوالملمس في تكسيته  للمسطحات

 (www.abelgalois.blogspot.com :ر المصد)

http://www.upload.wikimedia.org/
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 (:Mies van der Rohe)المعماري ميس فان دوروه  2.8.3

امميسلأللوانالناتجةعنطبيعةالموادالمستخدمةإالأنالمفاهيمالتصميميةالتييظهراستخد
إلىقادتميس هدفرايت حين ففي رايت، عند عنها مغايرة جاءت التكاملإلىذلك خلق

ميس اتجه متجانسة، لونية بالمبنىضمنمنظومة المحيطة الطبيعية البيئة مع إلىواالنسجام
لخلقنوعمنالتناقضاللونيساعياًتوظيفاأللوانا المواد إلبرازجمالياتلناتجةعنطبيعة

لغةالنقاءإلىالتكاملالشكليفيالتكوينوصوالًإلىإضافةهاالتفاصيلوالتشكيالتالتياحتوت
ذلكعملميسعلىتوظيفجماليةالتكنولوجياإلىبإبرازهللخصائصالجماليةلكلمادة،إضافة

التفاصيلالجديدة بدقة منل.باهتمامه الملون كالزجاج جديدة مواد ذلك لتحقيق استخدم قد
وكذلكالزجاجالشفافوالكرومجنباً األخضرواألبيض، التقليديةإلىالرمادي، جنبمعالمواد

ركالمرم ال)والرخام والذهبي األخضر أنتيكو تينوس جزعمالرخام ) لوحات الموادمشكلة من
.( 79، ص7771شارب، )(99-1)شكليةالجودةالحجريةعال



اللونيفيقاعةالعرضفيمعرضبرشلونةبأسلوبيوحيبالتناقض،عملميسعيظهرالتوزي
علىانفصالهاووقوفهاحرةضمنالفراغوذلكعلىتوظيفاللونضمنالقواطعالداخليةمؤكداً

بينهال ما في الحركي والتواصل الفراغ انسيابية على لتأكيد طالء. ميسعلى عمد فقد كذلك
الثمانيةالحااأل ناظرفيحينتمطالءالسقفلملةلسقفالقاعةبالكروملتظهرمتالشيةلعمدة

كذلكفقداتجه(.99-3)نسقفالمبنىيطفوفيالفراغشكلأباللوناألبيضليشعرالناظرب

 
 المواد التقليدية كالرخام   إلىبين مواد جديدة كالزجاج الملون والكروم إضافة " ميس"تنوع المواد التي استخدمها ( 26-3)شكل 

      (www.flickr.com :المصدر) 

http://www.flickr.com/
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ميسنحواستخداماألسطحالملساءوهذايتناسبمعطبيعةإظهارالتفاصيلبشكلدقيقضمن
.(109، ص7777شيرزاد،  )تلكالمسطحات

 (:Le  Corbusier) المعماري لو كوربوزييه 1.8.1

والفنوسيلتينمختلفتينيستطيعمنلوكوربوزييهاعتبر أنيعبرعنمفاهيمهالعمارة خاللهما
استخدامإلىعمدأنهسيطرعليهااللوناألبيضإاللوكوربوزييهبالرغممنأنفراغات.وأفكاره

الفراغات تلك ضمن األساسية األلوان . فيإلىوبالرجوع اللون توظيف أن نجد سافوي فيال
حاضراً كان قد الداخلية فراغاتها األرض، الطابق اتخذ غامقليفقد وكاًونًا أنهليبدو إلىيميل

شكل 27-3) التالشي الطالء(. سيطرة على والخارجية الداخلية الفراغات اعتمدتمعظم كما
شعور يعطي والذي اًاألبيض للمبنى الوزن (12ص،1989، بانهام)بانعدام بعض. وتظهر

لراحةلدىالمستخدمشكلمنالهدوءوااألسطحباللوناألزرقفيفراغاتالنوموالذييعطينوعاً
(3-71.)

 

  

 
 مناظير مختلفة تبين أسلوب استخدام األلوان ضمن محددات الفراغ في الجناح األلماني في معرض برشلونة   ( 22-3)شكل 

 (www.flickr.com : المصدر)
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 عمد نوتردام كنيسة كوربوزييهفي إلىلو جنبا اللون تمإلىتوظيف التي األسطح مع جنب
تلكءطال بين التفاعل لتحقيق الملمس خشنة معظمها في جاءت بالجصاألبيضوالتي ها

أماسقفالكنيسة.رعلىالشعوربفراغقاعةالصالةاألسطحواإلضاءةالتيكانلهااألثرالكبي
الذيلمنعهدهئهغرابةشكلهوانحناإلىبالثقلإضافةغريباًفقدجاءباللوناألسودليعطيشعوراً

ويظهرتأثيراللونعندفتحاتاألبواب.(107ص،7007،أبو دية)منقبللوكوربوزيهفيمباني
إلىمختلفةإضافةنايسةمنخاللالزجاجالملونذوكتاباتبالووالنوافذفيالجدارالجنوبيللكن

.(212-211، ص2118راسموسن، )(72-3)فتحاتاألبوابشكلعنداللوحاتالجدارية

التأثيراتالملمسيهإلىمنجانبأخرفقدتميزتبناياتهفيالفترةاألخيرةبجمالهاليسللونولكن
القويةألسطحهاالخرسانيةالخشنةالتيتتركهاأللواحالخشبيةالمستعملةفيقوالبالصبوتظهر

 

 

 
مناظير مختلفة تبين األلوان وأسلوب ( 71-3)شكل 

  استخدامها ضمن محددات الفراغ في الجناح األلماني

 (www.flickr.com : ) المصدر         

مناظير مختلفة تبين األلوان وأسلوب استخدامها ضمن ( 27-3)شكل  

 ني في معرض برشلونة   محددات الفراغ في الجناح األلما

 (www.flickr.com : ) المصدر         

  

 

 
     مناظير مختلفة تبين توظيف اللون في كنيسة نوتردام وتفاعل اإلضاءة مع األسطح خشنة الملمس                    ( 72-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر)
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 الرمادي الخرسانة بلون ، المصدر السابق)المسطحات
كماهوالحالفيالوحداتالسكنيةالتيصممها،(111ص

 شكل مرسيليا 71-3)في جاندكاره( ومدينة
(Chandigarh)1)فيالهندشكل(2770-2772)عام-

73 .) عمد بإلىكما األعمدةإبراز مثل العناصر عض
وأسطحالشرفاتوفتحاتاإلضاءةالطبيعيةباستخداماأللوان
األساسيةبشكلكسرالمللالناتجعناللونالرماديوأعطى

وهنانجد.للفراغاتالداخليةوالخارجيةللمبنىديناميكياًبعداً
توظيفواضحللونالناتجعنالموادالمستخدمةضمنمبدأ

والتيتمثلتالتناقضال الصارخة األلوان ناتجعناستخدام
.األزرقالغامقفيبعضالسطوحإلىواألخضرإضافةرباللوناألصفر،األحم

 church of the)توريت ال الديرلونفيكنيسةفيتوظيفهللوكوربوزييهوتظهرجلإبداعات

La Tourette monastery)  74-3)شكل فيفرنسا( األحمر،2776عام اللون استخدم ،
تخللها الدائري الشكل ذات السماوية للفتحات الخرسانية السطوح طالء في واألزرق األصفر

رائعةةءةالطبيعيةضمنسيمفونياإلضاءةمماخلقنوعامنالتناغمبيناللونوالملمسواإلضا

(Samuel, 2007, P.90). 

 
الوحدة  منظور خارجي( 71-3)شكل 

 2771-2746مرسيليا، فرنسا  يالسكنية ف

 (www.flickr.com:المصدر)

 

 

 
 (2770-2772)ربوزييه، شـانديغـار، الهند،ومبنى المحكمة، لو ك( 73-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر) 
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 (: Gerrit Rietveld)غريت ريتفلد   8.4 .1

إللللللىيرجلللللعذللللللك.فللللليتوظيلللللفالللللللونضلللللمنعملللللارةالحداثلللللةهملللللاًمتيلدوراًشللللللعبلللللتحركلللللةالد
العمللللقالفنلللليالللللذيحظيللللتبللللهتلللللكالحركللللةوالمفللللاهيمالفلسللللفيةالتلللليتناولتهللللاأفكللللارالفيلسللللوف

التللللللليظهلللللللرتفللللللليكتاباتللللللله،علللللللام(M.H.Schoenmakers)المنظلللللللرالرياضللللللليشلللللللوماكيرز
أشلللللار،(Het Niewe Wereldbeel")التصلللللورالجديلللللدللعلللللالم"وضلللللمنكتابللللله3739

األصلللللللفر،األحملللللللر،األزرق،األللللللللوان“بلللللللاللونالمبلللللللادئاألساسللللللليةالمرتبطلللللللةإللللللللىشلللللللوماكيرز
هللللللياأللللللللوانالموجللللللودةفقللللللط،فاألصللللللفريعكللللللسحركللللللةإشللللللعاععمللللللودي،واللللللللوناألزرقلللللللون

ويمثلللللللاألرض،أمللللللااألحمللللللرفيحللللللاولإضللللللافةمسللللللحةعتيمللللللةلكللللللل(أفقللللللي)منللللللاقضلألصللللللفر
 (.http://en.wikipedia.org/wiki/De_Stij)."األزرقواألصفرمن

 

 

 
   لو كربوزييه،، (church of the La Tourette monastery) توريت ال الدير مناظير داخلية لكنيسة( 74-3)شكل 

 ( 2776)، فرنسا

 (www.flickr.com: المصدر)

http://en.wikipedia.org/wiki/De_Stij
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أعمال خالل من الفكرية المفاهيم تلك برزت
)Piet Mondrian)نموندريا )3991-
3799 المشهورة( لنظريته ابتكاره في

الرسم" في الجديدة البالستيكية "(Neo-

Plasticism للمفاهيم( انعكاسا جاءت والتي
اللون شكل حي  شوماكيرز، طرحها التي

فيالعدداألولإحدىأهمجوانبها،فقدأشار
3739 عام(De-Stijl)تيلشفيمجلةدي

  نظريته الخطيةإلىوضمن اإلشكال أن
 واألفقيةإلىتختزل العمودية التأثيرات، وكل

وكلالهيئاتالشكليةتعتمدشكلمستطيلنقيشكل،األزرقواألحمرواألصفرإلىاللونيةتختزل
.(211، ص0000شيرزاد ،)(3-21)

عام (L. Van Doesburg)فاندوسبرغيخداماللونضمنأعمالالفنانوالمعمارويظهراست
الداخليإلحدى3711 الفراغاتالداخليةفيتصميمه لعنصراللونفيصياغة عبرتوظيفه ،
األوبيتالفراغ Aubette Café-restaurant)اتلمقهىومطعم ) 3719-3719)عام شكل(

(3-71 فقد( األلوانعل، ضمنىتلكالمسطحاتمؤكداًاستخدم مماالفراغعلىاستمراريتها
أخرفيسبيلتحقيق الديناميكيةأضافبعدا مفهوم الموضوع. لقد"يقولفاندوسبرغفيهذا

المكانالحقيقيللونفيالعمارةونحننكشفبأنالرسمدوناإلنشاءالمعماريالمعنى حققنا
(.Jaffe, 19, p. 58-60")لوجوده

 
تكوين باللون األحمر، األصفر، األزرق ( 77-3)شكل 

 Composition with Red, Yellow, Blue )واألسود 

and Black  )(2712)،نللفنان بيت موندريا 

 (www.flickr.com: المصدر)



112 

 

(Red\Blue chair)األزرق-يعتبرالكرسياألحمر
إحدى3739الذيصممهريتفلدعام(79-3)شكل

لدي التشكيلية المبادئ تطبيق مجال في إبداعاته
يظهر.اللونضمنعملثالثياألبعادتيلموظفاًش

تجريدي، تشكيل ضمن لأللوان البارع التوظيف
إلىرالعناصراإلنشائيةأسلوبهفيتكسيإلىإضافة

بذلكالمبادئمجموعةمنالعناصرالوظيفيةعاكساً
من وموندريان دوسبرغ فان أعمال جاءتفي التي

 الرئيسية األجزاء لكسر أساسيةإلىلتكوين عناصر
علىنقاءاألشكالالمستطيلةواستخداماأللوانةًمؤكد

المختلفة المسطحات ضمن وتوظيفها األساسية

(Curtis, 2003, p.156.) 

للمعمار شرودر منزل ييعتبر (Rietveld Schröder House)ريتفلد  (Utrecht)أوترخت،
تيلوالتيتظهراإلمكانياتالجماليةللونضمنش،إحدىأهمالنماذجالتيأفرزتهاالدي3719

الحدي العمارة التعبيرالفراغيإضافة التكوينوصراحة استخدامعنصرإلىثةمنخاللبساطة
العمارة في القرن )دينسشاربفيكتابهياللونبمفهومهالوظيفي،حي يصفالناقداإلنجليز

لوأراداإلنسانالتعبيرعنعمارةالقرنالعشرين"منزلشرودرقائال(11، ص7771، العشرين

 

 

 
  (2712-2716)،فان دوسبرغ  وفان أيسترن  يللمعمار( Aubette Café-restaurant)مقهى ومطعم األوبيت ( 70-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر)

 
 يالكرسي األحمر واألزرق للمعمار( 76-3)شكل 

(Red\Blue chair  )(2722)، جريت ريتفلد. 

 ( www.thegdfg.com  :المصدر )

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
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ختاربيتشرودرلريتفلد،حي كانتروحاالبتكارتعملبكمال،فلميكنهذافيمشروعواحدال
".فحسب،بلتمتصميمهبواسطةالعينالبعدينالمطلوبينفيجماليةالطرازمتناسباًبناًءهندسياً

ات،فقدفراغاللونكعنصرمرئيرئيسيفيتحقيقالتوازنفيالعالقاتالتشكيليةللداستخدمريتفيل
عك الفراغست جاءت التي اللونية مسطحاتها ضمن المفتوحة  –األحمر)باأللوان األساسية ات

واستمرارية، (األسود -الرمادي -األبيض)وبالقيم اللونية الثالثة ( األزرق-األصفر وحدة عكست
المنسابفقدظهرتالقواطعالمتحركةمنخاللاختالفالفراغالحجمداخلالمبنىضمنمفهوم

أشكاله جنبا ومواقعها اللونيإلىا المساحات اختالف مع المسطحاتةجنب على تمتد التي
أضافأبعاداًةًالداخليةعاكس توظيفاللونضمنالعملالتشكيليمما فيجديدةًبذلكمفهوم

(.79-1)شكل"ريتفلد"لدىالفراغإدراك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
يف اللون ضمن تشكيل المسطحات الداخلية                                                               مختلفة لمنزل شرودر توضح توظ ةمناظير داخلي( 72-3)شكل 

 (www.flickr.com: المصدر)
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 :الخالصة  0.3

 الحداثة عمارة دراسة خالل Modern Architecture)من القرن( من األول النصف في
،فقدعنلغةالعمارةالتاريخيةنهائياًهاعمارةالحداثةفصلتهاالعشريننجدبأنالتغيراتالتيشهدت

أدىترفض محاكاتها، أو الشكلية السمات استعارة في الماضي مع منحذلكالتعامل إلى
استخدامأشكالهندسيةبسيطةخاليةمغايرهمنخاللالداخليةوالخارجيةللمبانيسماتالفراغات

هذهالمتغيرات.األشكالتلكلتكنولوجياأثركبيرفيتحديدلاكانكم،زخرفةوعناصرمنالتعقيد
ومحددات هيئة الداخليوالتيطرأتعلى المعماري الفراغ عناصر التغيراتالتي، نتجتعن
التيوسواءفيكتاباتهمأوأعمالهمالمعماريةعمارةالحداثةروادطرأتعلىالمفاهيمالفكريةلدى

مادي انعكاسًا المفاهيملاًتعتبر منتلك وغيرها والوظيفية والبساطة العقالنية نحو االتجاه من
.المفاهيملتلبيالمتغيراتوالمتطلباتالوظيفيةالمستجدة

تتناسبمعالمعطياتالفكرية،الثقافية،اإلجتماعيةخلقبيئةفراغيةفقدسعىروادالحداثةإلى
و التطوراتالتكنلوجية إلى إضافة لمحدداتالفراغوالبيئية حي كان المستجدة، المواد استخدام

عمارة لرواد الفكرية المفاهيم مادي بشكل عاكسًة المعطيات لتك استجابتها في الكبير الدور
.الحداثة

ترفضلقد الفراغي التوزيع في التناظر مبدأ الحداثة بفقدعمارة الحداثة معماريو نأادرك
اإل إلى يؤدي الوظيفي ختالإختالف في فيالف اختالف إلى إضافة الفراغي والتوزيع تشكيل

الذيشكلمفهومالمسقطالحرنتجعنذلك،اهالعالقاتالوظيفيةواالتصالالحركيفيمابين
كمااتصفالتنظيمالفراغي.لمساقطاألفقيةلعمارةالحداثةالتياتسمتبهااهمالسماتأحدىإ

نتج،علىمبدأالبساطةفيالتكوينالفراغيًامعتمدواالنفتاحةبالتواصلالحركيوالبصريوالشفافي
تنوعالموادالمستخدمةفيتشكيلهاوتحررهامنوقليلةالسماكاتالاتسمتبالخفةوعنذلكجدران
هذاالتغييرفيأسلوبالتعاملمعالجدرانالداخليةتولدعنهعددمنالمفاهيم،القيوداإلنشائية
.والفراغالمرن،(Universal Space)الفراغالشاملمفهومفراغاتالحداثةكالتياتسمتبها



115 

 

شكلت التيكما المفاهيم إحدىأهم به المحيطة للمبنىوالبيئة بينالفضاءاتالداخلية العالقة
تحطيمالمبنىالصندوقيضمنآليةتحققالتواصلبينالفراغاتنتجعنهاعمارةالحداثة، هاتتناول
يةوالبيئةالمحيطةبالمبنىوالتيتعتبرمنأكثرإسهاماتالعمارةالحديثةجرأةوهوماسميالداخل

.(Flowing space()الفضاءالمنساب)بل

 بأن نرى اهتماماًكما أعطوا الحداثة ضمنبالغاًمعماريو الطبيعية اإلضاءة مع التعامل آللية
نظ ذلك عن نتج لمبانيهم الفراغي فتحاالتصميم م المستوياتةتاحأات ضمن التشكيل حرية

.استخدامموادالبناءالجديدةكالزجاجوالحديدوالتقنياتالحديثةمنخاللتوظيفالمحددةللفراغ
أستخدم الطبيعيكما الحداثةالضوء عمارة ضمن بالفضاءلكوسيلة والشعور المعماري لتعبير

فيالتيظهرتفيمطلعالقرنالعشرينلفنيةمنجانبآخرفقدكانللحركاتا.الداخليالمحيط
 استخدام اللون كعنصر مؤثر في صياغةفقداتجهوانحوتأثيرًاواضحًاعلىروادحركةالحداثة،

.محددات الفراغ

نقطةتحولرئيسيةفيأحد الفراغالمعماريالداخليمماسبقنستطيعالخروجبنتيجةمفادهاأن
وفليالفصللالتلاليتلم .ةللدىروادعملارةالحداثلةفليالقلرنالعشلرينظهورمفاهيمتصميميةجديد

تناولعمارةمابعدالحداثةلنرىمدىالتأثيرالذيأحدثهالفراغالمعمارياللداخليضلمنالمفلاهيم
.الفكريةلدىروادعمارةمابعدالحداثةوالتيانعكستبجوانبهاالماديةمنخاللأعمالهم
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 رابعالالفصل 

 عمارة ما بعد الحداثة

(Post-Modern Architecture) 

 تمهيد 1.1

 (Post- Modern)مصطلح ما بعد الحداثة  2.1

 نشأة عمارة ما بعد الحداثة 1.1

 المبادئ والمفاهيم النظرية لعمارة ما بعد الحداثة 1.1

 (Plans)المساقط األفقية  5.1

 ( Ricardo Bofill) ريكاردو بوفيلالمعماري  2.7.4

 (Paolo Portoghesi)المعماري باولو بورتوغيزي  1.7.4

 (Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  3.7.4

 (James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  4.7.4

 ( Michael Graves)زالمعماريمايكلجريف 7.7.4

 (Interior walls)الجدران الداخلية  6.1

 (Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  1.6.4

 (James Stirling)ستيرلنغ  المعماري جيمس 2.6.4

 ( Michael Graves)زجريفالمعماريمايكل 3.6.4

 (Charles Moor)شارلزمورتالمعماري 4.6.4
 العالقة بين الفراغ الداخلي والخارجي 1.1

(The Relationship between-interior and exterior space) 

 (Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  2.6.4

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
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 (James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  1.6.4

 (Charles Moor)شارلزمورتالمعماري 3.6.4

 ( Ricardo Bofill) ريكاردو بوفيلالمعماري  4.6.4

 (Lighting and Opening in plans)الضوء والفتحات  8.1

 (Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  2.2.4

 (James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  1.2.4

 ( Michael Graves)زالمعماريمايكلجريف 3.2.4

 (Color and Texture)اللون والملمس  9.1

 ( Michael Graves)زالمعماريمايكلجريف 2.7.4

 (Charles Moor)شارلزمورتالمعماري 1.7.4

 (James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  3.7.4

 (Conclusion)  الخالصة 11.1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
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:تمهيد  0.1

خالل خلق لغة  نم شامالً  يراً يير مفهوم العمارة تغيتغ إلىلقد سعت عمارة الحداثة ومنذ نشأتها 

 ةالتطورات التكنولوجي ن موظفةً لإلنسا ةحتياجات الفسيولوجيمعمارية تقوم على أساس تحقيق اإل

 . بذلك عن كل ما يربطها بعمارة الماضي  منقطعة

في مطلع الخمسينات من القرن العشرين شهد مسار العمارة مجموعة من المتغيرات التي كان لها 

األثر الكبير على عدد من المفاهيم والمبادئ الفكرية التي نادت بها عمارة الحداثة لما يزيد عن أكثر 

البحت، التخلي عن المحلية  العقالني الفكر الوظيفي ن نصف قرن من القطيعة مع الماضي، تبنيم

التطورات  ةً اإلنتاجي موظف والكم الشمول ، تبني البساطة كمبدأ عام، مفاهيم(الطراز الدولي)

والخامات الجديدة من الخرسانة والحديد والزجاج في صياغة التشكيالت الفراغية  ةالتكنولوجي

 . للمباني

ر الذي طرأ على أفكار وتوجهات عدد من رواد عمارة الحداثة تمثل في يذلك  التغي إلىأضف 

لو إدخال الدالالت الرمزية ضمن تصاميمهم حيث نجد االستعارات والدالالت الرمزية لدى 

في تصميمه لكنيسة رونشامب في استلهامه خطوط المبنى من الطبيعة وما ظهر من كوربوزييه 

ات الداخلية الفراغوالذي انعكس على تشكل  ىالت رمزية في تشكيله للهيئة الخارجية للمبندال

بالفراغ الذي "وصفه  الذيولو كوربوزييه عن الفكر المعماري الوظيفي لدى  ةوالتي جاءت مختلف

العديد من  كذلك نجد ذلك عند رايت في كثير من أعماله موظفاً . (Ineffable Space)" ال يوصف

عناصرمن هفي استعارتأبنيةشركةجونسونللشمعالالت الرمزية ضمن عدد من أعماله مثل الد
في يتكونيلالتةمنشوريالرؤوسالذاتدةلألعمتصميمهالطبيعة الموظفينصالةسقفمنها

 مايو، 7حسن)فطريةالوالتيجاءتكاألعمدة(Morning Glory)بريةةمستلهماذلكمنزهر
وغ(1، ص7001 المعماريي، من فليبنيرهم -Philip Johnson( )2710)جونسون أمثال
فيتصميمهللبيتالزجاجيخصوصاًهروود والذيكانمتأثربأعمالوأفكارميسفان(1229
ومعمطلعالستيناتاتجهنحوالتغيرفيتوجهاته.انبواليةكونيتيكتنيوكان في3797عام

.لرموزالتاريخيةضمنتصاميمهوالتيسنتناولهاالحقاًلالفكريةالتيتمثلتفياستعارته

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Canaan,_Connecticut
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Canaan,_Connecticut
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اعتبر نقاد العمارة ذلك بمثابة انقالب على المفاهيم والمبادئ التي نادت بها عمارة الحداثة وبالرغم 

لم تكن ذو بعد  - لو كوربوزيه، رايت -الت الرمزية التي استخدمت في تصاميمهم من أن الدال

تاريخي بل كانت مستوحاة من الطبيعة باعتبار الطبيعة مصدر الهام للمعماري في صياغة 

. تشكيالته الفراغية وتكويناته الخارجية

وضع  إلىتهم الذهاب من خالل كتابا اوفي الوقت نفسه ظهر عدد من نقاد العمارة الذين حاولو

جديدة للعمارة في ظل إخفاقات العمارة الحديثة في االستجابة للمتغيرات التي شهدتها  رؤية

ا أصبحت أنهطريق مسدود و إلىالمجتمعات الغربية، فقد أكدوا بأن عمارة الحداثة قد وصلت 

قت قد حان للعدول عنها يتسم بالبرودة وانعدام الروح فقد رأوا أن الو ممالً ( الطراز الدولي)طرازا 

ال مانع من  أنه ا، وفي سبيل تحقيق ذلك وجدوودفئاً  نحو عمارة أكثر حيوية وتبايناً  هتجاواإل

من الجمال مع  عاً واستعارة بعض الرموز من عمارة الماضي واستخدام الزخارف التي تضيف ن

 (.161،ص2111زيتون،)الرمزية التي تحرك الشعور الوجداني 

احد أشهر نقاد العمارة الذين ( -Robert Venturi( )2717)روبرت فنتوري  ي يعد المعمار

من خالل كتاباتهم وأعمالهم في وضع أسس وقواعد عمارة ما بعد الحداثة، ففي كتاب  اساهمو

الذي ( Complexity and contradiction in architecture" )التعقيد والتناقض في العمارة"

ري العمارة الحديثة بكونها عمارة أهملت الرمزية، ويرى بضرورة ، يهاجم فنتو2700نشره عام 

 (.77،ص1117ثويني،)توظيف العناصر التاريخية والتقاليد بشكل فعال في العمارة المعاصرة 

. عناصرها األولية إلىبذلك العمارة  ئاً اعتمد فنتوري في صياغة كتابه على التحليل والمقارنة مجز

تركيزه على الشكل والهيئة المعمارية، نجده  إلىاألسلوب إضافة  وقد تناول فنتوري ضمن هذا

الداخلية كأساس في توضيح كثير من المفاهيم التي جاءت ضمن عمارة  تافراغلل تناول تحليالً 

عمارة ما بعد )ات ضمن رؤيته للعمارة الجديدة الفراغالحداثة وذلك للخروج بصياغات جديدة لتك 

مفاهيم عمارة الحداثة التي تمثلت في أعمال ميس  فنتوري تجاهة فعل ويمكن مالحظة رد(. الحداثة

 Less" )القليل يعني الملل"ختزال والتبسيط في مقولته المشهورة فان دوروه خاصة في مجال اإل

is a Bore ) ًالقليل يعني الكثير"لمقولة ميس فان دوروه  والتي جاءت تحريفا( "Less is More )

 (.2005، 1السلطاني)
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  (Post Modern)مصطلح ما بعد الحداثة  2.1

 Arnold)توبينبي  دأرنول ليزيجاإلنالمؤرخ التاريخي  إلىيرجع استخدام مصطلح ما بعد الحداثة 

Toynbee( )2227-2767 ) في كتابه(A Study of History)  فقد استخدم 2732عام ،

ارة الغربية منذ نهاية القرن التاسع التغيرات التي شهدتها الحض إلىمصطلح ما بعد الحداثة لإلشارة 

 (.27، ص2774، روز)عشر 

لمفهوم ( 2220-2702)  (Joseph Hudnut)أشار الناقد جوزيف هودنوت  2747وفي عام 

حيث يرى في مفهوم ( Post Modern House)عمارة ما بعد الحداثة في مقال له تحت عنوان 

بق التجهيز يتم على نطاق اإلنتاج الضخم، فهو من البناء سا عمارة ما بعد الحداثة بوصفها لوناً 

 ها نتاج صرف للبحث والتصنيع التكنولوجي يتم تصنيعأنهيرى في منازل عمارة ما بعد الحداثة ب

أو الصلب الكروم، وهذا المفهوم يرفضه حاليا  كعمالقة ضمن قوالب من البالستي تمن قبل ماكينا

  المتأخرةيصف عمارة الحداثة  أنهم يرون نهالحداثة أل كثير من المعماريين المنتمين لمذهب ما بعد

(.26-20المصدر السابق، ص)وليس ما بعد الحداثة 

 The Language of)الحداثة في كتابه  ما بعد مصطلح إلىفقد أشار  جينكزارلز شأما الناقد 

Post-Modern ) لطرز ، بوصفه مزاوجة لطراز الحداثة بغيره من ا2766في طبعته األولى عام

وضمن الطبعة الثانية لنفس الكتاب فقد جاء بتعريف دقيق  2762وفي عام . وخاصة الكالسيكية

 من ألوان المزاوجة بين الحداثة وغيرها من الطرز واألساليب،  ا لوناً أنهلعمارة ما بعد الحداثة ب

تتكون من تركيب  تعتمد اللغة الهجينة ذات التركيب المزدوج فلغتها المركبةفعمارة ما بعد الحداثة 

للتقنيات الحديثة كاستمرارية للحداثة وأنماط قديمة كاستمرارية للماضي بهدف خلق عمارة تتصف 

 الجمهور مع الخطابة إلىبلغة النخبة لألقلية خاصة أهمية إعطاء المصدر السابق، )جانب
 (.002، ص010 -011ص
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 :عمارة ما بعد الحداثة ةنشأ 3.1

رات التي طرأت على المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت مجموعة من المتغي

شملت مجاالت مختلفة كان لها األثر في ظهور عمارة ما بعد الحداثة اختلفت في معظم مفاهيمها 

  .(2115ثويني، ): عن ما جاءت به عمارة الحداثة ويمكن رصد تلك المتغيرات كما يلي

 الدوافع العلمية والفكرية: 

يار العديد من نهإ إلىالعالم عدد من التطورات والتغيرات في مجال الفكر والعلوم أدت شهد 

وعلوم ما وراء  اضرورة اإليمان بالميتافيزيقي إلىالنظريات المادية الجامدة، حيث ظهر دعوات 

هذه ائية، فقد تأثرت عمارة ما بعد الحداثة بنهالطبيعة والتي تقرب باإلنسان من القوة الغيبية الال

 .عن النظرة المادية التي تميزت ونادت بها عمارة الحداثة ةً الرؤى متخلي

  والسياسية اإلقتصاديةالمستجدات: 

أيبان انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة ظهر عدد من المتغيرات الجذرية في 

حي العديد من الدول تن إلىقتصادي والسياسي أدت المفاهيم األساسية في كل من الجانب اإل

شتراكية، والتوجه نحو رؤى والشعوب عن رؤى الشمولية والمركزية والتي تمثلت في مبادئ اإل

تنحي معماريي ما بعد الحداثة عن  إلىأدى ذلك . التعددية والالمركزية المتمثلة بمبادئ الرأسمالية

مفاهيم التعددية  إلىة، مفاهيم الشمول والكم اإلنتاجي والتي مثلت إحدى سمات عمارة الحداث

 .ستقالليةاإلوالذاتية و

  اإلجتماعيةالدوافع: 

ظهرت رغبة في التأكيد على مفهوم الهوية والتواصل الثقافي وإحياء التراث وتحرير العمارة من 

تبعيتها لفئة النخبة، كذلك الرغبة في البعد والتحرر من المادية والسطحية التي أوجدتها عمارة 

فقد شهدت السبعينات كوارث . ج بعمارة تعكس واقع المجتمعات وتطلعات الشعوبالحداثة والخرو

معمارية ذات أبعاد اجتماعية أهمها تفجير عدد من األبنية التي اعتمدت في تصاميمها نظريات 

 كما ( C.I.A.M)ومثاليات المؤتمر الدولي للعمارة الحديثة لو كوربوزييه رواد عمارة الحداثة أمثال 
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روت هو الحال في تفجير المبنى السكني ب

/ سانت لويس( Pruitt-Ignore)ايغو  –

، (2-4)، شكل 2761أمريكا عام 

 Minoru) ياماساكي مينورو يللمعمار

Yamasaki( )2721-2720 ) الذي تم

والذي حاز ( 2777-2771)يده عام يتش

 نعلى جائزة من معهد المعماريي

ن، حيث شهد ذلك المبنى مشاكل يياألمريك

اجتماعية شتى من تخريب وفساد 

 Oscar)نيومان   أوسكار يوفي العام نفسه نشر كتاب للمعمار. الجريمة إلىاجتماعي إضافة 

Newman( )2737-1114 ) تحت عنوان(.Defensible space; crime prevention 

through urban design .New York: Macmillan, 1972) ،بين والذي يتناول فيه العالقة 

الجريمة، فقد شملت الدراسة عدد من  وانتشار الضخمة سكنيةال المعماري للمجمعات التصميم

 .األميركيةببريطانيا والواليات المتحدة  اإلسكانشاريع م

أما على الصعيد المعماري فيمكن تلخيص عدد من أهم األسباب التي ساعدت على ظهور عمارة ما 

 : بعد الحداثة نذكر منها

 ألحادية والتي نتج عنها عمارة أحادية التوجه تعتمد اتجاه عمارة الحداثة نحو استخدام الشفرة ا

 .يفي تصاميمها على االستغالل األقصى لنتائج التطور التكنولوج

 الجوانب فقدان أهمها من التصميم الجوانب المرتبطة بعملية تحقيق في الحداثة إخفاقات 

 .والبيئية والشخصية والنفسية اإلجتماعية

  وإتباع النظرة  لغة معمارية تخاطب المستخدم والجمهور معاً إخفاق عمارة الحداثة في إيجاد

 . األحادية الشمولية والتي تقوم على أساس النخبة، ورفض التعددية

  في تحقيقها الحتياجات المستخدم والتعامل مع  ةلنواحي السيكولوجيلتجاهل عمارة الحداثة

 .بحته ةا احتياجات فسيولوجيأنهاحتياجاته على 

 
سانت ( Pruitt-Igoe)ايغو  –المبنى السكني بروت ( 1-1)شكل   

 Minoru) ياماساكي مينورو، للمعمار 1912أمريكا عام / لويس

Yamasaki ) (1955-1952)عام.                                                    

 (www.flickr.com: المصدر)
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  الحداثة نهائيا عن لغة العمارة التاريخية فاصلة بذلك بين اإلنسان وبيئته انفصال عمارة

 .اإلجتماعيةالتاريخية و

 في كتاباتهم نحو البحث عن بديل  االذين توجهو نظهور عدد من الكتاب والنقاد المعماريي

في كتاب ( -Robert Venturi( )2717)روبرت فنتوري  يلعمارة الحداثة أمثال المعمار

( Complexity and contradiction in architecture" )يد والتناقض في العمارةالتعق"

 .2700الذي نشره عام 

  المباني الملل بسبب تكرار أوجده من وماظهور الطراز الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. 

 إلىة مؤتمر سيام ونبذ العمارة الوظيفية البحتة والتوجه نحو الكالسيكية و العضوية و الدعو 

 . جديدة من المباني أنواعوجود عمارة ترفيهية و 

 :المبادئ والمفاهيم النظرية لعمارة ما بعد الحداثة  1.1

د ما بعد الحداثة ساهمت في وضع اونق يظهرت مجموعة من األطروحات النظرية لمعماري

 :(1117ثويني،) النظرية لعمارة ما بعد الحداثة نذكر منها مالمبادئ والمفاهي

 شفرة المزدوجة ال(Double-Coding:) 

 إلى (What is Post-Modernism,1996, p.29-30)أشار الناقد شارلز جينكز في كتابه لقد 

مبدأ االزدواجية الظاهرية  أن عمارة ما بعد الحداثة تعتمد اللغة الهجينة من خالل اعتمادها

(Paradoxical Dualism )الشفرة المزدوجة"ج أو الداللة اللغوية ذات التركيب المزدو "

(Double-Coding)إلى لغتها المعمارية التقنيات الحديثة كاستمرارية للحداثة جنباً  ت، فقد تضمن 

جنب مع توظيف أنماط قديمة كاستمرارية للماضي بهدف خلق عمارة تتصف بلغة التواصل مع 

دوجة لغة معمارية نتج عن الشفرة المز. جانب إعطاء أهمية خاصة لألقلية النخبة إلىالجمهور 

قتباس نتماء لتراث الماضي من خالل اإلثرية مهجنة، تجمع مفرداتها بين األصالة المستمدة من اإل

من المفردات التاريخية أو اإلحياء الصريح لها، والبيئة المحيطة في االستعارة من الرموز 

 مكانياته التكنولوجية والمفردات المحيطة ذات الداللة، والمعاصرة التي تعكس حاضر المجتمع وإ
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 التعددية: 

إعادة  إلىلقد سعت عمارة ما بعد الحداثة في ظل رفضها النظرة األحادية الشمولية لعمارة الحداثة 

والمستخدم ضمن لغة معمارية مشتركة تخضع لمبدأ التعددية  يصياغة العالقة بين المعمار

تعددية من خالل العمل الجماعي تخاطب النخبة والعامة على حد سواء، وقد تم تحقيق تلك ال

يتضمن  يفقد أصبح دور المعمار. والتصميم بالمشاركة وإشراك المستخدم في صنع القرار

ضمن  التواصل مع طبقات المجتمع الدنيا الستلهام رغباتهم وتنظيم أفكارهم وتجسيدها معمارياً 

 .للعمارة يةالعملية اإلنتاج

 زمان والمكانتحقيق التواصل الثقافي والتعبير عن ال: 

جتماعي بين العمل تركيز اهتمامها نحو إعادة الحوار اإل إلىلقد اتجهت عمارة ما بعد الحداثة 

تحقيق الهوية المحلية للعمل المعماري من  ةالمعماري والمشاهد على مختلف المستويات، مستهدف

لتحقيق التواصل  خالل ارتباطه بالمحيط وتضمنه للعديد من الرموز المحلية ذات الداللة، ذلك

 . الثقافي بين األعمال المعمارية المعاصرة وما يجاورها من أعمال كالسيكية

 تحقيق التكافل: 

طرح عدد من الرؤى والفرضيات لتحقيق التكافل والتوازن بين  إلىاتجهت عمارة ما بعد الحداثة 

 :ذكر منهاوالعاطفة، إمكانيات الحاضر والحنين للماضي، ن لعدد من المتباينات كالعق

 الماضي والحاضر والمستقبل: األقطاب الثالثة. 

 احتياجات العامة وتطلعات النخبة. 

 بساطة اللغة المعمارية وعمق وثراء المعنى المتضمن. 

  التعبيرية المتضمنة القيمةمادية العناصر الوظيفية وروحانية. 
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 (:Plans)المساقط األفقية  1.1

عمارة في التوجهات الفكرية في النصف الثاني من القرن إن المتغيرات التي شهدتها مسار ال

والتي نتجت عن إخفاقات عمارة الحداثة في تلبية المتطلبات  2701العشرين وخصوصا بعد عام 

المتمثلة بالنواحي الوظيفية، هذه  ةالحسية للبيئة الفراغية والتركيز على الجوانب الفسيولوجي

ة مختلفة ساهمت في تشكل وصياغة الفراغات المعمارية إيجاد لغة معماري إلىالمتغيرات أدت 

جديدة تتالءم مع الجوانب الحسية اتصفت في استحضار  رؤيةالداخلية لعمارة ما بعد الحداثة ضمن 

والمفاهيم التاريخية ضمن صور متعددة والتي كان لها األثر على التنظيم الفراغي  تالمفردا

 . عد الحداثةللمساقط األفقية في مباني عمارة ما ب

ورية والتناظر إحدى أهم المفاهيم يعتبر كل من المح

التي ظهرت في تنظيم فراغات عمارة ما بعد 

الحداثة والتي ترجع في أصولها لعمارة العصور 

السابقة وعلى وجه التحديد عمارة عصر النهضة 

. كأحد السمات المحددة لطبيعة التوزيع الفراغي

 ةن مفهوم كل من المحوريإبالرغم من ذلك ف

من أساليب متعددة من قبل والتناظر استخدم ض

رواد عمارة ما بعد الحداثة وفي ما يلي سنتناول 

ما بعد الحداثة  يبعض النماذج لعدد من معماري

الستخالص أهم المفاهيم التنظيمية التي استخدمت 

 .في التوزيع الوظيفي لفراغات ما بعد الحداثة 

  (: Ricardo Bofill) ريكاردو بوفيلالمعماري  1.5.1

 اإلسبانيكرة التناظر التام في أعمال عدد من رواد عمارة ما بعد الحداثة كما هو الحال لدى تظهر ف

 في مارن الفالية سأبرا كا في تصميمه لمشروع(  -Ricardo Bofill ( )2737) ريكاردو بوفيل

(The Spaces of Abraxas)  ويظهر أسلوب . (2-4)شكل  (2721-2762)بين عامي بفرنسا

 
 The) في مارن الفالية سأبرا كا مشروع( 1-4)شكل   

Spaces of Abraxas /)ريكاردو بوفيل ، للمعماري فرنسا 

(Ricardo Bofill )،  (                                                  2721-2762)عام

 (www.idehist.uu.se: المصدر)
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مثال ذلك توظيف العمود لتحقيق التواصل الحركي بين  .دة توظيفه للعناصر التاريخيةبوفيل في إعا

المستويات المختلفة، حيث احتوت األعمدة على المصاعد والساللم والتي جاءت على المحيط 

الخارجي للمبنى، في حين تم توظيف األعمدة على المحيط الداخلي والتي طغت عليها الفتحات 

شيرزاد، ) (3-4)ت للمعيشة تطل على الفراغ المركزي الداخلي المفتوح شكل الزجاجية كفراغا

هذه المعالجات ساهمت في خلق لغة هجينة بين المتطلبات الوظيفية للمبنى  .(111، ص2112

 .التاريخية بمفهومها الشكلي لعمارة العصور القديمة والمحافظة على العناصر

 :(Paolo Portoghesi)المعماري باولو بورتوغيزي  2.5.1

 يمن جانب أخر نجد أن بعض أعمال المعمار

 Paolo) باولو بورتوغيزي اإليطالي

Portoghesi( )2732- ) ًتعكس مفهوما 

عن مفهوم التناظر ضمن عمارة ما بعد  مغايراً 

توظيف عناصر تاريخية  إلىالحداثة، فقد عمد 

في صياغة التكوينات الفراغية التي تمتد 

مها للعمارة الباروكية باستخدامه بمفاهي

ففي تصميمه لدار بابا ينجي . للخطوط المنحنية

(Casa Papanici ) مدينة روما إيطاليافي ،

، استخدم فيها الخطوط (2761-2707)عام 

دائري  فراغيضمن تشكيل ( 4-4شكل )المنحنية، فقد جاء التوزيع الوظيفي للمسقط األفقي 

 

 

 
                                                 ( The Spaces of Abraxas) في مارن الفالية سأبرا كا ارجية لمشروعمناظير خ( 3-4)شكل   

 (www.idehist.uu.se: المصدر)

 
ليا، في إيطا( Casa Papanici)دار بابا ينجي (  4-4)شكل   

 Paolo)مدينة روما، ، للمعماري باولو بورتوغيزي 

Portoghesi)  (.                                                                                                                           2761-2707)، عام

 ( www. atcasa.corriere.it: المصدر)

http://atcasa.corriere.it/
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عناصر وظيفية تقليدية كالمدفأة، طاولة الطعام، عناصر الحركة التكوين تتمحور مراكزه حول 

ات الوظيفية، كما الفراغسية، يعكس هذا األسلوب لغة تشكيلية تتجه نحو التعقيد في تشكل أالر

أخرى من  إلىبين الفراغات من نقطة  ييظهر هذا النوع من التنظيم الفراغي فكرة التتابع البصر

 (.Jencks,1988,p113)تمتد بين الفراغات  خالل المحاور البصرية التي

 :(Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  1.0.1

في كتابه  زجينكتشارلز يشير 

(Architecture today, 1988, p. 

أن التعقيد والتناقض في صياغة  إلى (200

 يضمن أعمال المعمار واظهر الفراغ

نظرية  مروبرت فنتوري والذي استخد

كما هو  (The shift axis)المحور المتحول 

الحال في تصميمه لدار سكن والدته 

(Vanna Venturi House ) في تشسنات

ات الفراغ، جاءت (7-4)شكل  2707-2703في بنسلفانيا بين عامي ( Chestnut Hill)هيل 

 .الداخلية ضمن المسقط األفقي معقدة ومحرفة في أشكالها والعالقات التي تربط بينها

يرجع استخدام المحور المتحول ضمن 

بدايات  إلىالتنظيم الفراغي للمسقط األفقي 

القرن السابع عشر كنموذج متبع في تصميم 

 ماتينيون دي الفنادق الفرنسية ويعتبر فندق

(Hotel de Matignon ) شكل  2611عام

 نالمصمم من قبل كل من المعماريي( 4-0)

 Francois فرانسوا مانسارالفرنسيين 

Mansart)( )2772-2000 )يالمعمارو 

 
 Vanna Venturi)دار سكن والدة فنتوري (  7-4)شكل   

House ) في تشسنات هيل(Chestnut Hill)  بنسلفانيا للمعمار ،

                                              (     2707-2703)، عام (Robert Venturi)روبرت فنتوري 

 (www.paperny.com: المصدر)

 
 ماتينيون دي المسقط االفقي للطابق االرض لفندق(  0-4)شكل   

(Hotel de Matignon( )Minoru Yamasaki ) ،في فرنسا

(                                                     2611)وجان كورتون، عام  فرانسوا للمعماريين

 (www.idehist.uu.se: المصدر)
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إحدى األمثلة على ذلك ( Jean Courtoone( )2062-2637)جان كورتون 

(Jencks,1988,p200.) 

سكن والدة فنتوري  إن مخطط دار

(Vanna Venturi House ) يظهر

 فراغالمحور المتحول بشكل جلي في 

المدخل الذي اعتمد الجدار المائل 

متطلبات الالقطري الذي جاء ليتكيف مع 

المدخل في انتقاله من  فراغاالتجاهية ل

أبواب  إلىالفتحة الخارجية الواسعة 

 إلىالمدخل الداخلي، هذا المحور المائل 

 اتالفراغالمعيشة يخرج منه بشكل شعاعي جداران قطريان يفصالن  فراغنحراف عن مركزية اإل

لتحريف من لويظهر تعرض التناظر .  المركزي الرئيسي في الخلف الفراغعن  ةاألمامي النهارية

ات التي تضم فراغ المطبخ الذي يقع على يمين فراغاجل التكيف وفق المتطلبات الوظيفية لل

 (.6-4)لذي يختلف بطبيعته الوظيفية عن فراغ النوم في الجهة اليسرى شكل المحور وا

إن التحريف المستخدم في صياغة العناصر العمودية 

المتمثلة بمدخنة الموقد والدرج الواصل بين مستوى 

الطابق األرضي والمستوى العلوي ساهم في صياغة 

المركزي بشكل عكس مدى التعقيد في  الفراغ

العناصر التي احتواها، فقد عمد فنتوري  العالقات بين

تشكيلهما ضمن عالقات امتازت بالتعقيد من  إلى

من جانب  لجانب، والتحوير والتحريف في التشكي

حد جانبي المحور يتغير شكل الموقد أ لىآخر، فع

أما الجانب . وكذلك الحال لمدخنته، ويزحف قليالً 

ن السلم يقلل من عرضه بشكل مفاجئ إاألخر ف

 
المسقط االفقي للطابق االرضي لمنزل والدة فنتوري ويظهر ( 6-4)شكل  

                       .                                        مبدأ المحور المتحول عند المدخل والتوزيع الوظيفي للفراغات

 (www.flickr.com: المصدر)

 

منظور داخلي لمنطقة المعيشة في منزل ( 2-4)شكل   

والدة فتتوري يوضح التحريف لمنطقة  الموقد والدرج                                                            

 (www.flickr.com: المصدر)
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 .(Venturi,1977, p.118-119)( 2-4)غير من مساره بسبب المدخنة شكل وي

   :(James Stirling) غجيمس ستيرلنالمعماري  1.5.1

يمثل معرض شتوتغارت الجديد 

(Neue Staatsgaleri ) في

 يللمعمار( 2724-2766)شتوتغارت 

 (James Stirling) ستيرلنججيمس 

 اً نموذج( 7-4)شكل ( 2710-2771) 

آخر يوضح األسلوب الذي يتم التعامل 

به مع مفهوم التناظر ضمن األسلوب 

 إلىف، الحداثةبعد نتقائي لعمارة ما اإل

جانب العقالنية المحورية لتوزيع كتل 

ستقبال ومناطق العرض، هذا ار المدخل يتجه بشكل غير مباشر نحو فراغ اإلالمبنى نجد أن مس

زدواجي في التنظيم الفراغي الذي يظهر ضمن األشكال المستطيلة والشكل إلاالتوجه يقابله الفكر 

األسلوب التجريدي ضمن عمارة ما بعد الحداثة في  إلىيرجع استخدام تلك األشكال ، الدائري

هذا التحوير في محور الحركة ساهم في خلق تفاعل بين المستخدم . ىصياغة فراغات المبن

 .(Jencks,1988, p. 177) أكبروالساحات والمسارات الخارجية للمبنى بشكل 

تكوين تقوم على لإن القراءة البصرية ل

حول المحور  غير التام أساس التناظر

مدخل المركزي الذي يصل بين ال

والفراغ الرئيسي للمبنى المتمثل بالساحة 

السماء والتي  إلىالدائرية المفتوحة 

احتوت بدورها على عدد من عناصر 

الحركة جاءت متماشية مع وظيفة 

الفراغ وهي فراغ لعرض األعمال 

 
المسقط األفقي  للطابق األرضي لمعرض شتوتغارت ( 7-4)شكل   

جيمس  يفي شتوتغارت، للمعمار( Neue Staatsgaleri)الجديد 

(                                                       2771-2766)، عام (James Stirling( )2710-2771) ستيرلنج

 (www.flickr.com: المصدر)

 
منظور للساحة المركزية في معرض شتوتغارت الجديد ( 21-4)شكل   

(Neue Staatsgaleri )ات كذلك يبين عناصر الحركة المتمثلة المنحدر

   استخدام سيرلنغ للعناصر المقتبسة من عمارة العصور السابقة                                                                      

 (www.flickr.com: المصدر)

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
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 العمارة النحتية ضمن بيئة فراغية استحوذت عليها العناصر المقتبسة والتقليد من الماضي كرانيش

أن الفراغ الذي أوجده ستيرلنغ  إلىجنكس  زيشير شارلو .المصرية واألعمدة ذات النسب المصرية

له قداسة نجد ماسورة  اً من وضع رمز في الساحة المركزية للمبنى افتقر للعنصر المركزي فبدالً 

أن هذا  إلىجنكس  استخلصو، (21-4)صرف تم تصميمها لتعطي إيحاءات جمالية معينة شكل 

 .(Jencks. 1987, 2 ed., P. 272)الشعور بالضياع وعدم المركزية  إلىعند البعض يرمز 

زدواجي المبني على التناقض إلايظهر الفكر 

مرة أخرى من خالل توظيف مواد حديثة ضمن 

كما هو . تشكيالت مستوحاة من مباني تاريخية

الحال في المدخل المواجه للشارع الرئيسي 

شكل معبد قديم  إلىبسقفه الجملوني يظهر اقرب 

ه بمواد حديثة من الحديد والزجاج، يتم تم تنفيذ

نتقال عبره من خالل أدراج ومنحدرات على اإل

الساحة الرئيسية والتي  إلى الجانبين وصوالً 

احتوت على المدخل الرئيسي للمبنى ضمن 

والذي شكل باستخدام عر  يتكوينه الالتناظر

تظهر المظلة كأحد العناصر المحددة . متعددة

لحديد والزجاج متعدد للمدخل ضمن سقف من ا

أما المصاعد (. 21-4)الجملونات يعكس في تصميمه التأثر بالحركة البنائية الروسية شكل 

ضمن عمارة الحداثة المتأخرة، حيث ( Hi-tech)توجه الهايتك  إلىا توحي بأسلوبها أنهالزجاجية ف

 (.Ibid, p.269-271) (22-4)شكل  تعرض العناصر والتقنيات الميكانيكية نحو الخارج

 
منظور داخلي في معرض شتوتغارت الجديد    ( 22-4)شكل   

(Neue Staatsgaleri ) يبين المصاعد الزجاجية  والتي

                    (                           Hi-tech)توحي بأسلوبها إلى توجه الهايتك 

 (www.flickr.com: المصدر)
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 (: Michael Graves) زالمعماري مايكل جريف 5.0.1

تقوم على أساس التناظر ( -Michael Graves ( )2734) زبالرغم من أن أعمال مايكل جريف

ه لفندق خر للمحور المنحرف في تصميمآحول المحور المركزي إال أننا نستطيع مشاهدة نموذج 

وضع  إلىفي فيوكووكا، اليابان، عمد في تصميمه  2771عام ( Hyatt Regency) يحياة رجينس

عمودين دائريين يمران بمركز محور الحركة ليشكالن نقطة تحور عند المدخل وضع فوقهما مظلة 

، ويظهر الفراغ المركزي بهيئته (23-4)، شكل (23-4)مستطيلة الشكل تؤكد مدخل المبنى شكل 

ن الدرج المركزي امتاز بتصميمه إالدائرية الشكل يتصل بالفراغات المحيطة، كذلك ف

 (24-4)يتصالن مع المستويات العلوية للمبنى شكل  نجزئيي إلىالكالسيكي حيث ينقسم 

 (.91، ص2111،خلوصي)

 

 

 

 

 
الزجاجية  والتي ( Neue Staatsgaleri)مناظير خارجية تبين منطقة المداخل لمعرض شتوتغارت الجديد ( 21-4)شكل   

                            (                                                                                      Hi-tech)توحي بأسلوبها إلى توجه الهايتك 

 ( www.flickr.com :المصدر)
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جريفز  يللمعمار( 2767-2766)في نيو جرسي عام ( Plocek Residence)تعد دار بلوسيك 

، ففي دار بلوسيك اعتمد جريفز على (Ruined Symmetry)على مفهوم التناظر العابث  مثاالً 

السفلي والثاني ثانوي يقطع الدار من المستوى  األول رئيسي يقطع الدار في المستوى: محورين

األول ويرتبط المحوران في فراغ مركزي يضم درجاً يحتضنه عمود عمالق تظهر قاعدته في 

( 27-4) المستوى السفلي وتاجه في المستوى العلوي الذي شكل عنصر اإلنارة السقفية شكل

(Graves,1982, p.119.) 

 
، يظهر استخدام جريفز لألعمدة عند منطقة فيوكووكا/ يالمسقط األفقي للطابق األرضي لفندق حياة رجينس( 23-4)شكل   

    .                                                                                                                            الدخول واستخدام مفهوم التناظر حول المحور في التوزيع الفراغي والفراغ المركزي

 (77ص، 1114، صيخلو: المصدر)

 

 

 
                                                                                                                                          يفيوكووكا، منظور داخلي لمنطقة الدرج  لفندق حياة رجينس/ يمنظور خارجي لمنطقة الدخول  لفندق حياة رجينس( 24-3)شكل   

 ( www.flickr.com:المصدر)
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اعتمد معماريو ما بعد الحداثة على الفراغ المركزي في التوزيع الفراغي للمبنى والذي جاء ضمن 

هيئات شكلية متعددة منها دائرية الشكل كما هو الحال في المبنى اإلداري وفندق حياة رجينسي في 

مسرح شتوتغارت الجديد في شتوتغارت  ومبنى. للمعماري مايكل جريفز 2771اليابان عام 

وذات شكل مستطيل كما هو الحال في أعمال روبرت . ستيرلنجللمعماري جيمس ( 2766-2724)

في  2707-2703بين عامي ( Vanna Venturi House)فنتوري في تصميمه لدار سكن والدته 

فقد احتوى الفراغ . ةوالذي استخدمه في العديد من تصاميمه الالحق ،تشسنات هيل في بنسلفانيا

المركزي على عناصر الحركة األفقية والعمودية والتي تصل بين المستويات المختلفة للمبنى وهذا 

يرجع إلى األسلوب الذي استخدم في عمارة القرون الوسطى وعصر النهضة في أعمال بالديو 

ضمن التنظيم يمكن الخروج بعدد من المفاهيم التي ظهرت و .وغيره من معماريي ذلك العصر

ي عمارة ما بعد الحداثة والتي ساهمت في صياغة فراغات يالفراغي للمسقط األفقي لدى معمار

 : عمارة ما بعد الحداثة، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية

  ًبغض النظر عن الوظيفة التي  احيث اتخذت أشكالها ومواقعه جاء توزيع الفراغات متناظرا

 .تحتويها

 
( Ruined Symmetry)ات دار بلوسيك في نيوجرسي، تظهر استخدام جريفز  مفهوم التناظر العابث مخطط( 27-4)شكل   

    .                                                                                                                            حول محوريين متعامدين يتقاطعان بالفراغ المركزي

 (Graves, 1982, p.121: المصدر)
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 من خالله مع الفراغات األخرى، يتميز  اإلتصالغ المركزي الذي يتم مبدأ الفرا داعتما

 إلىات مستطيلة الشكل، إضافة فراغبتشكيالته الهندسية التي جاءت دائرية الشكل ضمن 

 .ومصاعد أدراجعناصر الحركة العمودية من 

  يظهر التشكيل الفراغي ضمن مفهوم الوحدات الفراغية المنفصلة التي تتصل مع بعضها

 .لبعض من خالل فتحات جاءت ضمن مفهومها الكالسيكيا

 أحادية الوظيفة ضمن الفراغ الواحد. 

 توظيف الجدران ذات السماكات العالية كعناصر إنشائية حاملة ألجزاء المبنى. 

  مبدأ التناظر حول  ةً ات والمساحات التشكيلية محققالفراغاستخدام النظام الشبكي لتنظيم

 .المحور المركزي

 (:20-4)المحور في تنظيم الفراغ وجاء ضمن صور متعددة كما يلي شكل  استخدم 

   ً4)الفراغ المركزي شكل إلى  التناظر حول محور مركزي يمر بمنطقة المدخل وصوال-

 .أ/ (20

   استخدام المحوريين المتعامدين يلتقيان في فراغ مركزي الذي يضم عناصر الحركة

 .العمودية

  حيث تكون نقطة التحول عند منطقة المدخل والتي جاءت ضمن استخدام المحور المتحول ب

 :صور متعددة كما يلي

o  استخدام األعمدة الضخمة على محور الحركة في منطقة المدخل كما هو الحال في أعمال

 .ب/ (20-4)مايكل جريفز 

o التحول من خالل استخدام الجدران القطرية كما هو الحال في أعمال روبرت فنتوري 

 .جـ/ (20-4)شكل 

o  ًمنطقة المدخل كما هو الحال في  إلى التحول من خالل مسارات الحركة الجانبية وصوال

 .د/ (20-4)أعمال ستيرلنغ شكل 
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 (:Interior walls)الداخلية   الجدران 6.1

الرغم من التطورات اإلنشائية التي واكبت عمارة ما بعد الحداثة إال أن طبيعة القواطع الداخلية ب

، لم يكن ذلك بسبب القصور في النظم اإلنشائية وطبيعة المواد المستخدمة بل قنغالاتسمت باإل

وما  عمارة عصر النهضة إلىطبيعة المفاهيم الفكرية التي امتدت في جذورها  إلىيمكن إرجاعه 

نغالق والفصل بين الفراغات الداخلية أفرزته من هيئات فراغية اتسمت بتوافقها مع مفهوم اإل

بالرغم من . للمفاهيم التي نادت بها عمارة الحداثة ةً مع عمارة العصور الماضية ومناقض تماشياً 

ة لكل يالفكرمجملها تبعاً للمفاهيم ذلك فقد جاءت الجدران الداخلية ضمن صور متعددة اختلفت في 

من رواد عمارة ما بعد الحداثة وفي ما يلي سنتناول أهم تلك المفاهيم من خالل أعمال هؤالء 

 .الرواد

 

 

 
         رسم توضيحي الستخدام المحور المركزي في التنظيم الفراغي والذي جاء ضمن حاالت متعددة                                             ( 20-4)شكل   

 (الباحث: المصدر)

http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
http://www.google.ps/search?hl=ar&rlz=1W1GGLJ_en-GB&&sa=X&ei=WwEwTZC9KYaT4gbArZ2oCg&ved=0CBcQBSgA&q=%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%87&spell=1
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 :(Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  1.6.1

الداخلية القواطع تشكيل جاء
تنظيمه ضمن فنتوري عند
على معتمدًا الداخلي للفراغ

والتناقض التعقيد مفهوم يظهر،
ذلكمنخاللالجدرانالقطرية
التوزيع على سيطرت التي

ففيمشروع.الفراغيلتصاميمه
ال عامالمنزل المصمم ساحلي
(3797 الموقد( مدخنة اعتبر

بشكلشعاعيمتناظرلتشكلهيئة والتيتخرجفيالبداية المائلة الجدرانالقطرية التقاء نقطة
الفراغ شكل للمنزل الداخلية 39-9)ات ي(. فنتوري إلىشير المائلة العناصر استخدام أو)أن

اتالفراغعندمنطقةالمدخلكماتساهمفيالربطبينتجاهيوخصوصاًاإلالفراغترتبطب(القطرية
،كذلكفقدارتبطتالمنحنيات(39-9)تجاهيةضمنالطابقاألرضيشكلتجاهيةوغيراإلاإل
اإلباإل الفضائية الحتياجات هو كما جاءتتجاهية والتي الطعام غرفة سقف مقطع في حال

.(Venturi,1977, p. 119)(37-9)متناقضةلالنحدارالخارجيللسقفشكل

 
المسقط األفقي للطابق األرضي لمنزل والدة فنتوري ويظهر ( 26-4)شكل   

                                                                                                                             استخدام القواطع القطرية

 (www.flickr.com:المصدر)

 

 

 
                                                                             مناظير داخلية لبيت والدة فنتوري تظهر فراغ المعيشة ومنطقة الدرج الداخلي                                                       ( 22-4)شكل   

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://jazyxu.blogspot.com/
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المسقط األفقي للطابق األرضي لمنزل الشاطئ ويظهر ( 11-4)شكل   

                                                                                                                      .       استخدام القواطع القطرية

 (www.flickr.com:المصدر)

منظور داخلي لمنطقة الطعام في ( 27-4)شكل    

                                                                                                                       منزل والدة فنتوري ويظهر االنحناء في السقف                  

 (www.archdaily.com:المصدر)

الفراغالداخليللمبنىخلقنوعمنالديناميكيةالحركيةللقواطعضمنتجاهياإلالفراغإنمفهوم
يمكناعتبارهمنأهمالمفاهيمالتيأضافهافنتوريلفراغعمارةمابعدالحداثةحي تعكسالذيو

المعالجاتفيتكوينهذاالمبنىمحاوالتفنتوريلتحطيمشكلالصندوقالثابتللمبنىمنخالل
لذلكفيةنجدصورةأخرىمشابه.اعتمادلغةالتحريفالتيهيمنتعلىهيئةالفراغاتالداخلية

حي تظهرالجدرانالقطريةفيمنطقة3797عام(Beach house)تصميمهلمنزلالشاطئ
العالقاتالحركيةبينالفراغالمدخلوالتيترتبطب -9)اتالمتتاليةشكلالفراغاالتجاهيوتنظم

أضف(12 إلى، عنها التيعبر التوجيه عمليات ترجمة في أسلوبه الخطوطذلك خالل من
الذيأدى األمر فيإلىالمائلة الحقًا التوجه هذا استخدام حي شاع مألوفة غير خلقزوايا
.أعمالأتباعمابعدالحداثة

األسلوبيعكسمفهومالتعقيدفيصياغةالعالقاتبين ويشيرفنتوريفيكتابه.اتالفراغهذا
األدنىمنالتقسيماتإلىيسعىأنهإلى(307ص، التعقيد والتناقض في العمارة) الحد وجود

مايمكنىدنأإلىاتالحركةفراغحي أنالمخططيختصراإلقتصاديةالداخليةومراعاةللناحية
نإكذلكف-عتمادعلىالفراغالمركزيكحلقةوصلبينالفراغاتالمتعددةوهذايتجهنحواإل-

شائيالحاملللمبنىوهذايعكسالمفهومالتقليديالجدرانالداخليةشكلتفيمجملهاالنظاماإلن

http://www.archdaily.com/
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من بينها فيما التيتتصل الخاليا نظام الفراغاتضمن واحتواء فيفصل الداخلية للقواطع
.خاللالممراتواألبواب

   (:James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  2.1.1

مفهوما نجد ستيرلنجلدى جيمس خطوطهاالمعماري ضمن الداخلية الجدران الستخدام آخر
ن ساهمتفيإطفاء وعاًالمنحنية الفكر التميزضمن التناقضمنيزدواجإلامن المبنيعلى

مفهومين حي استخدمتضمن الجديد، والحاضر القديم الماضي بين الجدلية المناظرة خالل
فيالبعدالثانيوالثال علىحدسواء،أمااآلخرةحدهمايتجهنحواستخدامالخطوطالمتموجأ

ال الجدران تلك استنتاج على تميزتفيعمل والتي الدائرية األشكال خالل من المنحنية داخلية
.التواصلالحركيوالبصريمعالفراغاتالمجاورةةًبتفريعاتهامحقق

الفكر(Neue Staatsgaleri)معرض شتوتغارت الجديد يشكل لهذا زدواجيالمبنيإلانموذجًا
حاضرالجديد،فقدعمدستيرلنغعلىالتناقضمنخاللالمناظرةالجدليةبينالماضيالقديموال

اإلإلى منطقة في المنحنية الخطوط الواجهاتتوظيف خالل من الحداثة صفة مطفيًا ستقبال
أضف المتموجة التواصلالبصريبينالفراغاتبأسلوبيعكسالمفاهيمإلىالزجاجية صياغة

مع استحداث قيم فراغية  م الفراغ المألوفيتعيد تقيو التي  الحديثةمنخاللالمسطحاتالمفرغة

التي شكلت مصدر وقها وا تظهر غير مثقلة بثقل األسقف فأنهمعاصرة، كما  اوفنية بتكنولوجي

 (.12-4)خللها شكل تاإلضاءة الفائضة التي ت

 

 

 
تظهر استخدام ( Neue Staatsgaleri)ستقبال في معرض شتوتغارت الجديد مناظير داخلية  لمنطقة اإل( 12-4)شكل   

 لخطوط المنحنية والمتموجة ا

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://jazyxu.blogspot.com/


139 

 



منجانبآخرنجدأنمفهومالفصلالكالسيكيالستخدامالقواطعيسيطرعلىقاعاتالعرض
كالسيكي فتحات خالل البعضمن بعضها مع تواصلت مغلقة فراغات ضمن جاءت ةوالتي

محدودةالحجمساهمتفيخلقالتواصلالحركيبينقاعاتالعرضوالساحةالمركزيةالمفتوحة
(.11-9)فيالمنطقةالوسطيةللمبنىشكل

اتالعرضهواستخدامستيرلنغلألعمدةالدائريةذاتالنهاياتالمخروطيةفراغإنمايميزبعض
 بالذاكرة يرجعنا استخدمهاإلىوهذا التي األعمدة في رايت لويد لشركةالفراغفرانك اإلداري
الطول)والتيتتشابهفيإطارهاالعاممعاختالفنسبالمخروط(99-1)جونسونللشمعشكل

الهيكليةاإلنشائيةللفراغالذيتظهرفيهاألعمدةكعناصرإنشائيةضمنتفيالوق(.العرضإلى
 منخستيرلنجنجد مغايرتمامًا الرئيسيفييعكسذلكبمفهوم اللالمعالجاتالشكليةودورها

(.11-9)تنظيمالفراغضمنقاعاتالعرضشكل

 

 

 

 
منظور داخلي إلحدى قاعات (  13-4)شكل   

                                العرض في  معرض  شتوتغارت                                                                                              

 (www.flickr.com:المصدر)

منظور داخلي إلحدى قاعات العرض في  معرض  (  11-4)شكل    

         شتوتغارت                                                                                                                     

 (www.flickr.com:المصدر)
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 (: Michael Graves) زالمعماري مايكل جريف 1.6.1

ضمنالجدرانالداخليةمنإحدىأهمالمحدداتةيعتبراستخدامالعناصرالتاريخيةبصورةمحرف
مابعدالحداثةأمثاليفيصياغةهيئةالفراغاتالداخليةلدىعددمنمعماريالتيكانلهادوراً

جريفزيارالمعم تم( Michael Graves)مايكل عما مغايره جاءت المفاهيم تلك أن إال ،
ساهمتفي جديدة مفاهيم جاءتضمن فقد السابقة والعصور النهضة خاللعصر استخدامه

.خلقبيئةفراغيةاتسمتبجماليةاستخدامالعناصرالكالسيكيةبصورةتاريخية

ةاستخالصوتركيزللغةمناألشكالالتجريديةوتوظيفهايميزأعمالجريفزقيامهبعملي إنما
 جديدةرؤيةضمن جمالية . شيكاغو في العرض لقاعة تصميمه في ذلك  Sunar)يظهر

Furniture Showroom)فياستخدامهلألعمدةضمنتشكيل(19-9)شكل(3797)عام،
عمدةالداخليةضمنمفهومهاالجدرانالداخلية،ففيقاعةالعرضتظهرظاهرةاختفاءتيجاناأل

يرجعالنقاداستخدامجريفزألسلوبإظهارالمبنىوعناصرهبهيئتهالناقصةإلىتوفير.الكالسيكي
إمكانيةتصوريةمتنوعةلدىالناظربهدفاستكمالالصورةمستعينابالخيالإلىجانبمايعكسه

منخص لدىالعديدمن ائصالعصرالحاليمنحالةميتافيزيقيةغيرمستقرةوالتيتعدأساسًا
التجريديقد التكوينضمنتشكيلها المزدوجة تيجاناألعمدة أخرىنجد منناحية المعماريين،

 

 

 
                                                                                                                              (.2767)عام  شيكاغو، ،(Sunar Houston showroom ) اظير داخليه لقاعة العرضمن(  14-4)شكل   

 (www.flickr.com:المصدر)
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العرض لصالة تصميمه في الحال هو كما لإلضاءة كمصدر  Sunar Furniture)وظفت

Showroom)(200، ص2112شيرزاد، )(11-1)شكل(2221)هوستنبتكساس،عامفي.

 (:Charles Moor)تشارلز مور المعماري  1.1.1

 New)نيوأورلنزفي3797-3799عام(Piazza d'Italia)فيتصميمهللساحةاإليطالية

Orleans (11-9)شكلأميركافي( نجد لتعاملمعالعناصرالتاريخيةضمنلاخرأسلوبا،
باألسلوبالهزليوالسخريةكماوصفهرؤية مرعي"وصفتمنبعضالنقاد فياحدىكتاباته"

العمارة) ذلك(نظريات ويوضح ،
 ضمنإلىمشيرًا العناصر ان

محرفة بصورة جاءت تشكيلها
العناصرةًوبسخريةمتكلفةمحتوي

تثير التي والقصصية الروائية
اعتماد .المشاعر من بالرغم
نسبالكالسيكيةلقياساتلشارلزل
جاءتمحرفةفياأنهإالاألعمدة

 
(.                                                                                       2721)في هوستن بتكساس ( Sunar Furniture Showroom)منظور داخلي لصالة العرض (  17-4)شكل   

 (www.flickr.com:المصدر)

 
نيو أورلنز      في( Piazza d'Italia)الساحة اإليطالية (  10-4)شكل   

(New Orleans )،(                                                                                                               2767 -2762)عام في أميركا،  للمعماري شارلز مور              

 (www.flickr.com:المصدر)
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ستغراب،كماكمصادرمائيةبأشكالمختلفةتثيرالدهشةواإلةتوظيفهاحي ظهرتموظفاسلوب
(.19-9)تمكسوتهابالموادالحديثةالصقليةالالمعةشكل

 أشاروقد إلىمور " احد أسبابأن كان المجمع هذا المطلوبةإعطاءتصميم الخصوصية
ينادفيمدينةتسيطرعليهاقومياتمتعددة،ومنهناكانتل(الذييستخدمه)اإليطاليللمجتمع
المختلفةالفرصة لتوظيفالعناصرالتاريخية . تظهربوضوحفيالرموزالتياإليطاليةفالعمارة

تريفي Trevi)جاءتصدىلبركة بدالًواألنظمة( الخمسة العمودية الثالثة تلوينوأسلوبمن
األرضية الكتابيالذييظهرباألحرفالالتينيةاإلعالنجانبإلى، . انمعظم هذادافرأوبما

هممنصقليةفقدعكسناجزيرةصقليةفيوسطالساحةالتيجاءتبدورهااإليطاليمعالمجت
 (Moor,1980, p.20")كنقطةمركزية

 تخاطبستطاعاكما لغة ضمن الحداثة بأسلوب التاريخية العناصر بتوظيف يقوم ان مور
 المحلي لىفعاإليطاليالمجتمع الماء شارلز استخدم المثال ضمنوواإلضاءةسبيل الصلب
الخراطيمالمائيةفيتاجالعمودالذيشكلمن.عناصرتاريخية حي نجدفياحدىالمشاهد
فقدظهرتفيمشاهدمتعددة،فاسفلاإلضاءة،اما(Acanthus)لالأوراقعنالصلبعوضاً

استبدلمفتاحالقوساإلضاءةالتيجاناستخدمحلقةمن قد كما فصلتالتاجعنبدنالعمود،
(Key-stone)(.19-9)بجسممضيءشكل

 

  

  
                     مور     للمعماري  اإليطاليةمناظير مختلفة توضح اسلوب استخدام العمود الكالسيكي في الساحة ( 16-4)شكل     

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://jazyxu.blogspot.com/
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فيتشكيلالجدرانالداخليةفيالتنظيمالفراغيوالتياستخدمتمنواألساليباهيمتعددتالمف
:الحداثةويمكنتلخيصهابمايليدعمارةمابعيقبلعددمنمعماري

 تجاهيةوغيراتاإلالفراغربطبينلعندمنطقةالمدخلل(القطرية)استخدامالجدرانالمائلة
 .تجاهيةاإل

 الفراغيالمعماريالداخليمعتمداًجاءتشكيلالقواطعضم علىنظامالخاليانالتنظيم
 .المغلقةفيفصلواحتواءالفراغات

 استخدامالعناصرالتاريخيةبصورةمحرفهضمنالجدرانالداخليةوالتيتعتبرمنإحدى
دوراً لها كان التي المحددات بعدأهم ما لعمارة الداخلية الفراغات هيئة صياغة في

.ةالحداث
 حدىجوانبالنظاماإلنشائيالحاملللمبنىإشكلتالجدرانالداخليةفيمجملها.
 تشكيليةاكثرتاستخدامهلألعمدةضمنتشكيلالجدرانالداخليةوالتيجاءتلضروريا

 .إنشائيةمنها

  المواد معواأللوانامتازتالفواصلبتعدد واضحللموادتوظيفالمستخدمةفيتشكيلها
  .منتشكيالتكالسيكيةالحديثةض

 

 

  

  
                      اإليطاليةضمن عناصر تاريخية في الساحة  واإلضاءةفي توظيف الماء " مور"مناظير مختلفة إلسلوب ( 12-4)شكل     

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://jazyxu.blogspot.com/
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 .الداخلي والخارجي  الفراغالعالقة بين  1.1

 (The Relationship between-interior and exterior space) 

في  الداخلي والخارجي للمبنى احدى اهم المفاهيم التي كان لها دوراً  الفراغتعتبر العالقة بين 

 واألرضياتوالجدران  األسقفالفراغ من  صياغة الهيئة الداخلية للفراغات حيث تلعب محددات

لى إفقد سعى رواد ما بعد الحداثة  الداخلي والخارجي الفراغل تلك العالقة بين يهاما في تشك دوراً 

 .إعادة صياغة تلك العالقة ضمن المفاهيم الكالسيكية نتج عن ذلك صور متعددة

 (:Robert Venturi)المعماري روبرت فنتوري  1.1.1

 الداخل إلى الخارج من أصمم" هقولب العالقة بين الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي يفنتوريحدد 

 هي هنا التحول ونقطة... الداخلية اتالفراغ عمارة خلق في األسلوب هذا ويساعد... وبالعكس

 الخارجي الفراغ تشكل التي القوى لتقاءإ نقطة في تخلق فالعمارة... معمارياً  حدثاً  يعد الذي الجدار

 .(Venturi,1977, p86)"التكاملي العمل لهذا فضائية كوثيقة الجدار يعمل اذ معاً  والداخلي

هذه المفاهيم التي طرحها فنتوري في تحديد العالقة بين الداخل والخارج وحدد الجدار كنقطة تحول 

رة استخدم فيه مفهوم الجدران السات الذيوخصوصا في بيت والدته و أعمالهر من ينجده في الكث

والخلفي كجدران فاصله بين الفراغ الداخلي والخارجي للبيئة  األماميحيث جاءت كل من الجدار 

المحيطة به بينما شكل كل من الجدران الجانبية حالة من التواصل الفراغي من خالل تراجع 

 (17-4)شكل  األرضالمستويات العمودية للفتحات والتي شكلت الشرفة ضمن مستوى الطابق 

(Ibid, p. 118). 



145 

 

، فهو أعمالهالعالقة بين الداخل والخارج في معظم  ن مفهوم التناقض والتعقيد يسيطر على صياغةإ

خر يناقد ذلك من خالل آحتواء، ومن جانب من جانب يؤكد على مفهوم المبنى الصندوقي وفكرة اإل

لية التعامل مع محددات الفراغ، ففي تصميمه لبيت والدته يحقق ذلك المفهوم، فقد اعتبر فنتوري آ

يظهر ذلك من خالل المالمح المتناقضة في التعامل مع محددات ومغلقاً معاً،  هذا المنزل مفتوحاً 

حتواء الفراغ، حيث تظهر ستارات السطح مع جدران الشرفة العلوية في الخلف لتؤكد مفهوم اإل

 (.31-4)الذي خلفها في الشرفة العلوية شكل  اإلنفتاحا تتيح التعبير عن أنهومع ذللك ف األفقي

 

 

 
في بيت والدة فنتوري                                                                      األرضيمناظير توضح الشرفة في الطابق ( 17-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

 

 

 
                           ضح الشرفة العلوية في الطابق العلوي  في بيت والدة فنتوري                           مناظير تو( 31-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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ن إحتواء ومع ذلك فكذلك فقد جاء الشكل الثابت للجدران ضمن المخطط مؤكداً على صرامة اإل 

 (32-4)حتواء شكل لفتحات الكبيرة والتي جاءت قريبة من حافات الزوايا تناقض مفهوم اإلا

 .(118، ص1981فنتوري، )

   :(James Stirling) غالمعماري جيمس ستيرلن 2.1.1

نجد أن الجدار هو اآلخر يلعب دوراً رئيسياً في تحديد العالقة بين الفراغ ستيرلنغ في أعمال جيمس 

صياغة تلك العالقات،  في الداخلي والفراغ الخارجي للمبنى، اعتمد جيمس على مفهوم التناقض

ستقبال مع المساحات والتواصل البصري في صالة اإل اإلنفتاحففي متحف شتوتغارت نجد 

الخارجية مستعينا بمفردات عمارة الحداثة من خالل المسطحات الزجاجية الواسعة في الوقت الذي 

 (.31-4)الصارم للفراغ الداخلي  شكل  ءحتوامفهوم اإل ةً تظهر فيه الجدران في المنطقة ذاتها مؤكد

 

 

 
المعيشة في بيت والدة فنتوري                                                   في فراغ للفتحات الكبيرة  يمناظير تبين استخدام فنتور( 32-4)شكل   

 (www.flickr.com :درالمص)

 

 

 
                                                     تير تبين استخدام ستيرلنغ للمسطحات الزجاجية في متحف شتوتغارمناظ( 31-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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منعددإيجادإنتوقيعالمبنىعلىسلسلهمنالمستوياتالمرتفعةعنمستوىالشارعساهمفي
ىالمبنأمامالساحات الخارجشكل الداخليمع الفراغ تجسيد(33-4)ساهمتفيربط وهو ،

إلحدىالمبادئالتياستخدمتفيعمارةالعصورالسابقةكماهوالحالفيمبنىاألكروبوليس
 باسم المعروفة كابرا فيال في بالديو اندريا )روتندا)وأعمال )Villa Rotonda ) إيطاليافي

(Jencks, 1988, p. 175.) 

كذلك فقد شكل الفراغ الوسطي  

حدى ا الدائري ذو الشكلالمفتوح 

جوانب تلك العالقة في خلق بيئة 

داخلية تنفتح عليها الفراغات 

رغم من اقتصار الالمحيطة بها ب

التواصل بين الداخل والخارج 

على فتحات اتسمت بمساحاتها 

المحدودة وهذا تحوير لمفهوم 

 (.34-4)قليدية شكل الساحة الداخلية ضمن العمارة الت

 

 
.                                                                                                                رسم ثالثي االبعاد لمتحف شتوتغارت(  33-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

 

 

 
 مناظير تبين الفراغ الدائري المفتوح في متحف شتوتغارت ( 34-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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 (:Charles Moor)شارلز مور ت 3.1.1

 (New Orleans) أورلنز نيو في اإليطالي لمجمعشارلز مور في تصميمه ل يالمعماراتبع 

فقد شكلت الساحة   ،المحيطة الداخلية في خلق بيئة داخلية تنفتح عليها الفراغاتأسلوبا مشابها 

عناصرها بيئة فراغية مركزية اتصلت مع الفراغ الداخلي  فبمختل(Piazza d'Italia) اإليطالية

ربط المبنى مع البيئة الفراغية المحيطة به مما خلق نوعا من ساهمت في   ،(37-4)للمبني شكل 

  (.Jencks, 1988, p. 117) التفاعل بين الفراغ والمستخدم

 
  (: Ricardo Bofill) ريكاردو بوفيلالمعماري  1.1.1

في  سأبرا كا في تصميمه مشروع ريكاردو بوفيل يلدى المعمار تظهر فكرة الفراغ المركزي 

حيث الفراغات الداخلية للمعيشة تطل على الفراغ المركزي الداخلي  فرنسافي  مارن الفالية

في استخدام الفراغ المركزي  مالمفهو هذا ،(30-4)المفتوح والذي تضمن مناطق خضراء شكل 

 مالمفتوح ساهم في إعادة صياغة العالقة بين الفراغ الداخلي والخارجي ضمن بيئة فراغية يتحك

المصمم في عناصرها وخصائصها بما يتناسب مع طبيعة المفاهيم الفكرية للعالقة بين الفراغ 

 .الداخلي والخارجي للمبنى

 

 

 
            أورلنز نيو يطالية ضمن الجمع اإليطالي فيمخطط ومنظور خارجي تبين الفراغ الخارجي في الساحة اإل( 37-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
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في تنظيم العالقة بين الفراغات الداخلية والخارجية والتي  واألساليبيمكن تلخيص المفاهيم 

 :الحداثة بما يلي دعمارة ما بع يعدد من معمارياستخدمت من قبل 

  من الجدران نقطة تحول في صياغة العالقة بين الفراغ الداخلي  األفقيةاعتبار المحددات

 .والخارجي للمبنى مع المحافظة على مفهوم المبنى الصندوقي

 ية للمبنى فقد التناقض والتعقيد في تشكيل العالقة بين الفراغات الداخلية والخارج أاعتماد مبد

حتواء في حين تظهر الفتحات الكبيرة والتي جاءت تؤكد اإللالجدران ضمن المخطط  تجاء

 .حتواءمفهوم اإللقريبة من حافات الزوايا  مناقضة 

 من المبنى نحو الخارج لربط الفراغ  ةممتدالالمصاطب ذات المستويات المختلفة  أاستخدام مبد

جسيد إلحدى المبادئ التي استخدمت في عمارة العصور وهو ت يالخارجالمحيط الداخلي مع 

 .السابقة

 عتماد على الفراغ الوسطي المكشوف في خلق بيئة فراغية تنفتح عليها الفراغات الداخلية اإل

 . المحيطة مع اقتصار التواصل بين الداخل والخارج على فتحات اتسمت بمساحاتها المحدودة

 

 

 

 

 

 فرنسا، في مارن الفالية سأبرا كا نظور خارجي يبين الفراغ المركزي  مشروعمخطط وم(  30-4)شكل   

 (www.8bitinferno.blogspot.com:المصدر)

http://8bitinferno.blogspot.com/
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 (:Lighting and Opening in plans)الضوء والفتحات  0.1

 الفتحات إتشكل منأحدى الداخلي الفراغ هيئة ميزات الفراغ هم محددات بين التفاعل خالل
والضوءالطبيعيالذييمرمنخاللها،كذلكفهيتحددالعالقةبينالفراغاتالمتجاورةوعالقة

تلكالفراغاتمعالفراغالخارجي فتحاتبأسلوبمغايرفيالتعاملمعالمجاءتتلكالمفاهي.
عماقدظهرضمنفراغاتعمارةالحداثةوالتيتمتناولهافيالفصلالسابق،فقداتجهمعماريو

 الحداثة بعد اماإلىما السابقة، العصور منعمارة جانبمنها استحضار تم توظيفمفاهيم
المحدداتالتشكيليةفيالجانباالخرفقدجاءمنخاللتوظيفالموادوالتكنولوجياالحديثةكأحد

إلىأدىالتقليديةوالموادالحديثةمنهذاالتزاوجبينالمفاهيأإلىننشيرأوالبدأشكالهاصياغة
منخاللعددموفيمايليتمتناولتلكالمفاهي،كثرمنهوظيفيألييشكتذاتبعدأشكالةوالد
.معماريوعمارةمابعدالحداثةأعمالمن

 :(Robert Venturi)ماري روبرت فنتوري المع 0.0.1

 الجدران من المعمارية الفراغ لمحددات فنتوري معالجات بمقياسواألسقفتميزت بالتالعب
 كالنوافذ المعمارية واألبوابالعناصر المواقع فإن كذلك للنوافذواألحجامواألعمدة، المختلفة

غيرمتناظرةفيكثيرمنأعماله،حي اأنهوالفتحاتفيالجدرانالخارجيةتظهرمتوازنةإال
التعقيدوالتناقضفيأيظهرمبد.حتواءالفتحاتالكبيرةالتيتقتربمنالحافةلتقللمنفكرةاإل

افيمجملهاجاءتمتوافقةمعطبيعةالوظائفأنهعمليةاختيارمواقعالنوافذضمنالجدرانإال
.التياحتوتهاالفراغاتالداخلية

ففيبيتو المواقع نجد للفتحاتضمنالجدارواألشكالواألحجامالدته والتياألماميالمختلفة
ونافذ المدخنة المدخلوعنصر علىجانبيفتحة متوازنة فيالخلفةتعتبر الاأنهإالالمنور

والخلفيكستاروهذايظهرمنخاللاألمامي،كماجاءدوركلمنالجدارمتناظراًتشكلتشكيالً
(.19-9)تنظيمالفتحاتوالشرفةعلىالجوانبوعندزواياشكلسلوبأ
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أعطللللتبعللللدًاآخللللرفلللليإحاطلللةالفللللراغفالشللللعوريعطللللينوعللللاتنهللللذهالفتحلللاأملللنالللللداخلنجللللد
نغلللللالقوهلللللذاسلللللمحالمبنلللللىملللللنمسلللللتوىاإلهملللللعالخلللللارجبلللللالرغمملللللاظهلللللرعليلللللاإلنفتلللللاحملللللن

فللللللراغالمعيشللللللةفلللللليالطبيعيللللللةلتللللللكالفراغللللللاتوخصوصللللللاًاإلضللللللاءةمللللللنأكبللللللربإدخللللللالكميللللللة
(.19-9)شكلألرضياالطابق

،آخريعبرفيمضمونهعنمفهومالتعقيدتأخذمنحناًةالفتحاعفيالطابقالعلوينجدأنطبي
نالفتحاتشكلتنتيجةاللتقاءالجدرانالجانبيةمعالسقفالمائلوالذيأففيغرفةالنومنجد

،امافي(17-9)نتجعنهفتحاتشبهمثلثةالشكلفيالمنطقةالعلويةعلىكالالجانبينشكل
المنوروالتينتجتعنالتداخلبينتلكالمنطقتينةدنافذمنطقةالدرجوفوقمنطقةالمدخلنج

(.Venturi,1977, p.118)(92-9)تعكسالتحريفاتالتياقتضتهاالظروففيالداخلشكل

 

 

 
والجانبي للمنزل                                                 األماميمناظير خارجية لبيت والدة فنتوري تظهر طبيعة الفتحات فيكل من الجدار ( 36-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

 

 

 
                               مناظير داخلية  تبين طبيعة الفتحات لفراغ المعيشة في بيت والدة فنتوري                       ( 32-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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3712عام(Headquarters Balding)فيتصميملمقرجمعيةبنسلفانياللممرضاتالزائرات
الشمسدونأشعةجلتوفيرالحمايةمنأفنتوري،تلظهرالنوافذغائرةفيالجدارمنيللمعمار
عالجةالنوافذالسفلية،منالخارجتظهركماهوفياسلوبمإضافيةاستخدامعناصرإلىاللجوء
 للنوافذشكلمنخاللاإلأكبرالنوافذ الفعلية تميزت(91-9)طارالخشبييمتدخارجالحدود ،

 الواجهة في النوافذ مواقع اختيار التكويناألماميةعملية بساطة من بالرغم بالتعقيد للمبنى
(.Ibid, p. 109)الصندوقيللمبنى

فنتوريشكلفيمنطقةالمد ومقرجمعيةالممرضاتشكل(93-9)خلفيكلمنبيتوالدة
يظهراستخدامالقوسفوقمنطقةالمدخللكالالبنايتين،فاستخدامفنتوريللقوسلم(.9-91)

.للمبنىبلجاءرمزًاللداللةعلىوظيفتهكمدخلاإلنشائييكنناتجعنالنظام

 

 

 
منظور داخلي لمنطقة المنور في بيت والدة ( 41-4)شكل 

     فنتوري                                                            

 (www.flickr.com :المصدر)

 
منظور داخلي  لبيت والدة فنتوري                                                                  ( 37-4)شكل 

تظهر الفتحات  لفراغ النوم في الطابق العلوي                  

 (www.flickr.com :المصدر)

 

 

 
بنى مقر جمعية بنسلفانيا للممرضات الزائرات م( 41-4)شكل   

(Headquarters Biulding)(.                                                                                                                2701)روبرت فنتوري،  بنسلفانيا  ي، للمعمار

 (www.flickr.com :المصدر)

 
مدخل بيت والدة فنتوري                                                                  ( 42-4)شكل 

-www.american :المصدر)

architecture.info) 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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   :(James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  2.0.1

لنوافذحي لتقليديةفيمعالجةأخرىمزجالعناصرالحديثةمعأسلوبيستخدمجيمسستيرلنغ
منظم بإيقاع تظهر التي التقليدية الصغيرة والنوافذ الواسعة المسطحات ذات النوافذ بين يجمع

التناظرالكالسيكيفيهامستخدماً المفاهيمترجع،لغة إلىهذه إلىشارلزجينكزإليهأشارما
،يعتمداًوالذيتمتناولهسابق(Double Coding)زدواجيةاعتمادعمارةمابعدالحداثةمبدأاإل

الحديثة للتقنيات تركيب من تتكون مركبة لغة للفتحات تصميمه في االزدواجية اللغة جينكز
.قديمةكاستمراريةللماضيوأنماطللحداثةكاستمرارية

ال اإلهذه وظفهاةزدواجيلغة المتناقضة
فيغستيرلن والخاص العام بين للفصل

اعتمد فقد شتوتغارت، لمتحف تصميمه
فتحات صياغة في مختلفتين لغتين
لغة تظهر للمتحف، الداخلية الفراغات

اإل مناطق في والمداخلالحداثة ستقبال
تشكآك على سيطرت التييلية النوافذ ل

زجاجية مسطحات ضمن ذاتجاءت
(.91-9)مساحاتكبيرةاستخدمفيتشكيلهاموادحديثةمنالمعدنوالزجاجشكل

اإل منطقة الواجهةفعند تظهر نتظار
اإل كال في المتموجة تجاهين،الزجاجية

أتاح الضوءإدخالذلك من كبيرة كمية
الداخليةالواقعةفيتالفراغاإلىالطبيعي

ذلكاستخدامهىإلضفأالعمقالفراغي،
نفستالفتحا في السقف مستوى في

عناصر منطقة فوق الفراغية المنطقة
(.99-9)سيةشكلأالحركةالر

 
نظور داخلي لمنطقة االستقبال في متحف م( 43-4)شكل   

                          شتوتغارت يظهر المسطحات الزجاجية المتموجة                                                                                     

 (www.flickr.com :المصدر)

 
منظور داخلي في متحف شتوتغارت يظهر ( 44-4)شكل   

                           المسطحات الزجاجية ضمن مستوى السقف                                                                                     

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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اآل الجانب نشاهد ذاته الوقت للعناصرفي ستيرلنغ استخدامات في المزدوجة اللغة من خر
طقةالفناءالدائريكيفيمنيالكالسيكيةالمختلفةفيتشكيلفتحاتالمبنىفيظهرالقوسالرومانس

(.99-9)والتيتشكلمصدرللضوءللفراغاتالتيتحيطبهشكل

خرفيتشكلالفتحاتآأسلوباًسفلالمعرضأيظهرالجدارالذييحيطبفراغمواقفالسيارات
متبقيةمنمبنىقديمفيبرزأثاراأنهوكاألرضتظهربعضمنحجارةالحائطوقدسقطتعلى

.(Jencks, 1987, p. 272)(91-9)الشكلالهيكلالحديديللجداركنافذةتهوية

صطناعيةاإلاإلضاءةتكذلكفقدشكل
كبيراً مناهتماماتجريفزضمنجزءًا

بأشكالافراغ جاءت والتي العرض ت
مبدأ مجملها في استخدم متعددة،
السقف شكل حي  الفائضة اإلضاءة

لذلكضمنمساحتهالكاملة أومصدرًا
محدد الشكلةكفتحات في هو كما

(9-99.)

 

 

 
تشكل الفتحات في متحف شتوتغارت باستخدام عناصر تقليدية                                                 أسلوبمناظير تبين ( 47-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

 
منظور خارجي لفتحة التهوية لفراغ مواقف السيارات ( 40-4)شكل   

.                                                                                                                في متحف شتوتغارت

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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 (: Michael Graves) زالمعماري مايكل جريف 1.8.1

 الحديثةأسلوبيظهر العناصر مزج
 أخرىمع في معالجةأسلوبتقليدية

المعمار لدى جريفز،يالنوافذ مايكل
حي يجمعجريفزبينالنوافذالواسعة
الحديثةوالنوافذالصغيرةالتقليديةوالتي

مستخدماً منظم بإيقاع لغةتظهر
التناظرالكالسيكيفيهاكماهوالحال

تصا فيفي كما العالية للمباني ميمه
 بورتالند Portland)مبنى في(

نأوريغو 3791-3792)عام شكل(
.(200-200، ص2112شيرزاد، )(9-99)

مانهذهالمفاهيمفيصياغةالفتحاتوالتعاملمعالضوءضمنالفراغالداخليلدىروادعمارةإ
 المابعد بين التزاوج من كنوع مجملها في جاءت والعمارةالحداثة الحداثة بين والحاضر ضي

 

 

 
صطناعية في السقف                                                    اإل اإلضاءةاستخدام  أسلوبمناظير داخلية لقاعات العرض في متحف شتوتغارت تظهر ( 46-4)شكل  

 (www.flickr.com :المصدر)

 
، للمعمار مايكل جرفز، ( Portland )مبنى بورتالند ( 42-4)شكل   

(.                                                                                                                2721-2721)، نأوريغو

 (www.flickr.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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 العامطارهاإضمنإالالقديمةمماشكلذلكلغةهجينهيصعبتحديدمفرداتها يمكنأنهإال.
:الخروجببعضتلكالمفاهيمكمايلي

 النوافذمنخاللالجمعبينالنوافذىخرأمزجالعناصرالحديثةمع تقليديةفيمعالجة
 .وافذالصغيرةالتقليديةذاتالمسطحاتالواسعةوالن

 أكبرةبيرةفيالفراغاتالتيتحتاجإلضاءكيظهرتوظيفالفتحاتذاتالمساحاتال. 

 ذلك الفتحاتمثال نهاية فيتشكيل المختلفة الكالسيكية األقواساستخداماتالعناصر
 .ةالرومانسكي

 واألعمدةالشكليةاألقواسالتأكيدعلىفتحاتالمداخلباستخدام. 

 عناصراست طاراإل)إضافيةخدام منالخارجلتظهربشكلأسلوبفي( النوافذ معالجة
 .خارجالحدودالفعليةللنوافذأكبر

 ضمنمستوىالسقفحي شكلتالجمالونيةالمخروطيةواألشكالظهرتالفتحاتذات
 .ةللفراغاتالداخليةيالطبيعةلإلضاءمصدراً

 (:Color and Texture)اللون والملمس  9.1

بأحرص الحداثة بعد ما عمارة رواد يكون ن دوراًالستخدام المنظومةمؤثراًاللون فيصياغة
علىهاموقعأو،ونحنهناالنتكلمعنصبغاتمألوفةلمساحاتمحددةالداخليةللمبانيالفراغية
نماالمبنى،سطوح حدداتممختارةمنأجزاءتوظيفعنصراللونبصبغاتهالمختلفةعلىعنوا 
المتعددةهاعناصرضمنالفراغ . سيكولوجياأكذلكفقد اللونبعدًا خذ فيأسلوبانحي ظهر.

اعتمدعلىطالءالمسطحاتباأللوانوالتيجاءتضمنمالمسأالحصولعلىاللون حدهما
.الناتجةعنطبيعةالموادالمستخدمةاأللوانخرفقداعتمدعلىاستخداماتسمتبالنعومةامااآل

ستعارةالمجازيةارتبطتباأللوانالطبيعيةفقدظهرتتوجهاتفيمجاللغةاإلأخرىومنناحية
فيمختلفتوتمثيلرمزي كلمنالمعمارأجزاءها ويعد مايكلجريفزيالمبنىبحسبوظائفها

النهجفيالتوظيفاللونيالمستمدأعمالهموشارلزمورمناتباعهذاالتوجهحي تميزت بهذا
.منالطبيعة
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 (: Michael Graves) زالمعماري مايكل جريف 1.9.1

رتباطهمعالطبيعةمنخاللاستخدامإتظهرقدراتجريفزفيأسلوبتوظيفاللغةالمجازيةك
األلوانأكثرمنأيمعماريآخر،فتظهراستعارتهلأللوانالموجودةفيالطبيعةبأسلوبيعمل

فم الرمزية، فيعلىنقلدالالتها فيمبانيه فيظهر والماء السماء يعبرعن ثالاللوناألزرق،
المتسلق النبات فكرة بها ليعكس أحيانا، الجدران وفي عمومًا واألرضيات السقوف اللون. أما

العمودية العناصر مواقع في عادة ويوظفه الشمس بأشعة مرتبط فهو األصفر
191،ص1221شيرزاد،) .) المفاهيم هذه شوماكتاإلىترجع الرياضي والمنظر الفيلسوف بات

M.H. Schoenmakers)زكير ) فقد السابق، الفصل في تناولها تم كتابهأشاروالتي في
للعالم" )التصورالجديد "Het Niewe Wereldbeel) المرتبطةباللوناألساسيةءالمباديإلى

تجاهاألفقيويمثللاإلفيمثخضراألعمودي،أمااللونإشعاعحركةاألصفرحي يعكساللون
.(707، ص 7777شيرزاد ،)األرض

هذهالمفاهيمفياستخداماللونطبقتفيالعديدمنمشاريعجريفزكماهوالحالفيتصميمه
Sunar Houston showroom)قاعاتالعرضل منها(3792-3797)بينعامي( نأخذ ،

فقداستخدماللون3792سبيلالمثالتصميمهلقاعةالعرضفيهوستنفيشيكاغوعامعلى
 (.97-9)شكلفيشيكاغواألسقففيطالءاألزرق

 

 

 
( Sunar Houston showroom) مناظير متعددة  تبين استخدام اللون في الفراغات الداخلية لقاعة العرض(  47-4)شكل   

                                                                                                                            (.2721-2767)في هوستن، 

 ( Graves, 1982, p. 266:المصدر)



158 

 

 

فياللونوسيلةزيرىمايكلجريف
البيئة وادراك فهم في فعاله
على تسهل للمبنى الفراغية
والتعامل خالله التنقل المستخدم

اتالمتعددةالتييتكونالفراغمع
منها،وبهذافاناللونعندجريفز

 من واحدا التياإلشاراتيعتبر
البصريةو دراكا تساهمفيالقراءة

.الفراغومحدداته

فللللليواشلللللنطنللللللذوي(St. Coletta School) مدرسلللللةسلللللانتكوليلللللتففللللليتصلللللميمهل
قسلللللللليمالمبنللللللللىتإلللللللللى،عمللللللللدجريفللللللللز(92-9)شللللللللكل(1221-1223)حتياجللللللللاتالخاصللللللللةاإل

منهللللاةاختلفللللتفلللليهيئتهللللاالخارجيللللةوالتلللليتخللللدمكلللللواحللللد(بللللالبيوت)خمسللللةكتلللللتللللدعىإلللللى
خللللتالفلللللمهللللذااإل العمللللر،أسللللاسفئللللةمللللنمجموعللللاتالمسللللتخدمينالخمسللللةالموزعللللةعلللللى

يكلللنيقتصللللرعللللىالهيئللللةالخارجيلللةللمبنللللىبلللللاسلللتخدماللللللونكعنصلللرفعللللالفللليالداللللللةعلللللى
التلللي األللللوان ملللنتعريفيلللةلوحلللةلديلللهبيلللتفكلللل،(البيلللوت)يلللةلكللللملللنهلللذهالكتللللالبيئلللةالفراغ

مالللللللللللونوالزخرفللللللللةلتحديلللللللللدالفراغلللللللللاتاعللللللللللىفراغاتللللللللله،إناسللللللللتخد تعللللللللرفالتسللللللللمحللطلللللللللالب
العقليللللةعلللللىالتنقلللللوالتعللللرفوتحديللللدهويللللةالفللللراغعللللناإلعاقللللاتالداخليللللةسللللاعدالطلبللللةذوي

سللللللاعدفلللللليالشللللللعوربالنظللللللاموالتوجيللللللهللطلبللللللةذو(color-coded) طريللللللقالتميللللللزبللللللاللون
حتياجلللللاتالخاصلللللة،فقلللللدجلللللاءتوظيلللللفالللللللونضلللللمنالفلللللراغالواحلللللدعللللللىكافلللللةمسلللللطحاتهاإل

لطلللللللالءمسلللللللطحاتاألزرقمملللللللايسلللللللهلالتعلللللللرفعللللللللىالفلللللللراغ،كملللللللاقلللللللدتلللللللماعتملللللللادالللللللللون
تلللللييكثلللللراسلللللتخدامهاالفراغلللللاتالعاملللللةلتلللللوفرالهلللللدوءوالسلللللكينةوسلللللعةالفلللللراغفللللليالمنلللللاطقال

.(http://www.archdaily.com)(93-9) شكل



 
، واشنطن، أميركا،  (St. Coletta School)سانت كوليت ( 71-4)شكل   

                                                                                                                          (1110-1112)للمعمار مايكل جريفز، 

 (www.maxwellmackenzie.com:المصدر)
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 (:Charles Moor)تشارلز مور المعماري  2.0.1

ةمعينأشياءإلىنتباهجذباإلفيمحاولةمنهلالقويةغيرالتقليدية،األلوانشارلزموراستخدمت
اإل اللونيةامنخاللمفهوم المحدداتالفراغية،أولمحيطةنفصالعنالبيئة التييتشكلمنها

مجموعةلونيةبراقةختيارإإلىلذلكفهويتجه،جومليءباأللوانإيجادينبعذلكمنرغبةفي
ظهارواألثارةللتعبيرعنالتنوعالمعماريالمرح والحجوموتزداداألشكالالموادالمختلفةوتحديدوا 

.ستخدمةفيالمحيطالبيئيللمبنىالماأللوانةالفراغيةاذاتباينتمعتأثيرًافيالهيئاأللوانهذه

اللونضمن استخدام فيتيالمعمارأعماليظهر المعمارية للعناصر شارلزمورفيتصميمه
واإلعالناأللوان،فقداستخدممورالرموزالتزيينيةمنأمريكافيزفينيوأورليناإليطاليةالساحة

 الذي الكتابي ميشلين مبنى تأثيراتمن فتظهر التناقضالمفرطة حاالت  Michelin)اعتمد

Building يللمعمار( )F. Espinasse)ايسبيناس )3727-3733 ) (91-9)شكل

(Moore,1980,p. 24.) 

 

 

 
                                                                                                                             .(St. Coletta School)مناظير متعددة  تبين استخدام اللون في الفراغات الداخلية  لمدرسة سانت كوليت (  72-4)شكل   

 (www.flickr.com:المصدر)
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اللونكعنصرالىتوظيف"مور"عمدَ
التناقضليمرئيرئيسي من حققحالة

ينفيالعالقاتالتشكيليةللعناصروالتبا
باأللوان األعمدة جاءت المستخدمة،

الواجهاألصفر بينماةضمن الرئيسية
باقي الفاتح األزرق اللون شكل

بالعمقأعطىالمسطحاتوالذي شعورًا
ل فيلالفراغي احتوتها، التي تشكيالت

هذهالمنظومة(.91-9)شكلةاألماميحيناستخدماللونالبنيالمحمرضمنالجدرانواألعمدة
يأتيمنكونأضافاإليطاليةفيالبيئةالفراغيةضمنالساحةاللونية جديدًا األلوانإليهابعدًا

فهيتعطي باإلإحساساًذاتتأثيراتنفسية المكانيللمجتمع الشعوراإليطالينتماء وتقللمن
 .ةباالنفصالوتزيدمنالتفاعلمعالبيئةالفراغيةالمحيط

يرلونيكعنصرفعالفيتغةاءفيتوظيفاإلضجديدةرؤيةنمورأدخلإخرفآمنجانب
 المختلفة أثناءالمسطحات شكل (99-9)الليل استخدام يظهر كما عناأللوان، نتجت التي

المصقولةوالتيجاءتباللونالفضي المواد حي شكلتتيجانوبدنعددمنالالمعاستخدام
(.19-9)شكلنظرأاألعمدة

 
، للمعمار (Michelin Building)مبنى ميشلين ( 71-4)شكل   

(.                                                                                                                2722-2717)، لندن (F. Espinasse)ايسبيناس 

 (www.flickr.com : المصدر)

 

  

  
                      اإليطاليةفي توظيف اللون ضمن عناصر تاريخية في الساحة " مور"سلوب مناظير مختلفة ال( 73-4)شكل     

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://www.flickr.com/
http://jazyxu.blogspot.com/
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العناصر من عدد ملمس تشكيل في رئيسي كعنصر الماء توظيف على مور عمل كما
اسفللتستبدلإلىمائيةمنتاجالعمودنزواًلأشعةىسبيلالمثالنجدهيستعملوالمسطحات،فعل

بعدًاجماليًاأعطتوالتياألخرى،كمايظهرذلكفيالمسطحات(Rillen)عوضًاعنالثنيات
للماءالمنساب للونالفضيالذييظهرعلىالمسطحاتالتيكسيتبالصفائحالمعدنيةنتيجة

.(793، ص7007اد، شيرز )(99-9)شكل

 

 

 
ثير اإلضاءة على األلوان التي استخدمها مور في الساحة اإليطالية                                  مناظير مختلفة تبيين تأ( 74-4)شكل   

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

 

 

 
في توظيف الماء في تشكل عدد من ملمس المسطحات والعناصر في الساحة " مور"مناظير متعددة إلسلوب ( 77-4)شكل   

 اإليطالية

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر) 

http://jazyxu.blogspot.com/
http://jazyxu.blogspot.com/
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   :(James Stirling)المعماري جيمس ستيرلنغ  3.0.1

الناتجةعناستخدامنالواألتباينمعللالقويةأللواناتبعجمسستيرلنغهذاالتوجهفياستخدامإ
الرمل والحجر الجيري الحجر من الطبيعية أساساالعناصر شكل فقد متحفشتوتغارت، في ي

.شخصيةالمبنىالمختلفةإلىنتباهلإلبهارولجذباإل

عتكسياتجنبمإلىالصارخةجنبًااأللوانيمثلمتحفشتوتغارتمفهومالتناقضفياستخدام
الطبيعية،فقدجاءتعناصرالتصميمالكالسيكيبألوانهايللحوائطالرملوالحجرالجيريالرخامو
ستيرلنبألوانها استخدم الوقتذاته في بينها، فيما والمتباينة ضمناأللوانغالطبيعية الصارخة

الحديثةمنالمعدنوالصلبوالتيجاءتاستخدمالعناصر المواد ،األزرقنباأللوافيتشكيلها
المفرداتالمعماريةوالتاريخيةالعناصروالوردي،شكلذلكنوعًامنالتزاوجبيناألحمر،األخضر
اإلثارةوجذبفيإمعانًافيذاكرةالزائرعددمنالتساؤالتالتيتثيراستغرابهذلكراثأ.الحديثة
عطاءذاكرتهمفيلتبقىهذهالمعالمباقيةانتباهه نتماءالمكانيوزيادةالتفاعلمعباإلاساإحسوا 

.(Jencks,1987, p. 268)البيئةالفراغيةللمتحف

 اللون ضمن المداخل مظالت وحوافواألزرقاألحمرتظهر المنحدرات المقابضعند بينما
 باللونين تميزت الواجهاألزرقالساحاتفقد جاءت فقد الدخول منطقة اما الزجاجيةةوالوردي

 واألبواباألخضرباللون األحمرباللون اللون شكل كما اإلأرضيةاألخضر، ستقبالمنطقة
(.91-9)والمساراتضمنمناطقالتنقلشكل

 

 

 
بشكل متباين مع  األلوانجيمس ستيرلنغ في استخدام  أسلوبمناظير خارجية لمتحف شتوتغارت تظهر ( 70-4)شكل   

                                                                                                                                   واجهات المبنى 

 ( www.jazyxu.blogspot.com :المصدر)

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Stirling_(architect)&ei=xfF5Tr7RDtGb1AXl0b2fAQ&usg=AFQjCNFVpgn-q16lX5NyJAqfwP3o8CNbGQ
http://jazyxu.blogspot.com/
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األعمالتالعرضوذلكلكياليؤثرعلىاضمنمناطقوقاعاألبيضاللونغستيرلنمدعتاكما
(99-9)نحتيةوأعمالضةمنلوحاتوالفنيةالمعر

عمارةمايوالتياستخدمتمنقبلعددمنمعماريواألساليبهمالمفاهيموفيمايليتلخيصأل
:الحداثةفيتوظيفاللونوالملمسضمنالتنظيمالفراغيوهيكمايليدبع

 البيئةالفراغيةللمبنىوالتسهيلعلىالمستخدمدراكا فيفهموةاستخداماللونكوسيلةفعال
 .اتالمتعددةالتييتكونمنهاالفراغالتنقلخاللهوالتعاملمع

 

 

 
بأرضيتهما ( المنحدر)ستقبال ومسارات الحركة مناظير داخلية لمتحف شتوتغارت تظهر المدخل ومنطقة اإل( 76-4)شكل   

                                                                                                                  خضراء اللون           

 ( www.levelandtap.com :المصدر)

 

 

 
                                                    األبيضمناظير داخلية لقاعات العرض في متحف شتوتغارت تظهر بلونها ( 72-4)شكل   

 (www.flickr.com :المصدر)

http://levelandtap.com/
http://www.flickr.com/
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 األلوانالموجودةفيالطبيعةبأسلوبيعملعلىةستعارإتوظيفاللغةالمجازيةمنخالل
 .نقلدالالتهاالرمزية

  األلواناستخدام جنبًا إلىالصارخة مع الخامااأللوانجنب استخدام عن تالناتجة
 .الطبيعيةمنحجرورخام

 توظيفاللونضمندالالتهالرمزيةلخلقنوعمنالنظامالحركيضمننطاقفراغات
 .المبنى

 توظيفالماءكعنصررئيسيفيتشكيلملمسعددمنالعناصروالمسطحات. 

 رلونالمسطحاتالمختلفةيكعنصرفعالفيتغيةتوظيفاإلضاء. 

 بعداًاس ليعطي اللون ذوتخدام نفسية حساساًتأثيرات معباإلوا  والتفاعل المكاني نتماء
 .البيئةالفراغيةالمحيطة

 

 :(Conclusion) الخالصة  01.1

 الحداثة بعد ما Post-Modern Architecture)منخاللدراسةعمارة فيالنصفالثاني(
للعمارةمن مفاهيمجديدةاتجهتنحواعتمادةعمارةمابعدالحداثمنالقرنالعشريننجدبأن

هتمامبالجوانباإلنسانيةوالرمزيةبالعمارةيحظىحاإلبصأفقد،ةياألصالةبالخصوص خاللجمع
 التصميميةضمنأكبربمساحة اإل،العملية مصطلح استخدام إلى الطرزباإلضافة من ستعارة

لتشكيلفراغات المجموعةمنذلكنتجعن.ضالغمو من بنوع تميزت التاريخية الفكريةمفاهيم
 من أكثر الناتج الشكلوةيالرمز على ركزالتيساهمتفيإعادةصياغةمحدداتالفراغبأسلوب

فقد إتجه رواد عمارة ما بعد  ،والعمارة ناإلنسانيب التوافقهمية أ على مؤكداً فةيبالوظهتمام اإل

بغض  احيث اتخذت الوظائف  أشكالها ومواقعهفراغي الحداثة نحو مبدأ التناظر في التوزيع ال

من جانباً . النظر عن الوظيفية التي إحتوتها وهذا يعتبر انعكاساً مادياً لمفاهيم العمارة الكالسيكية

تتسمآخر  فراغية بيئة ساهمتفيخلق الداخلية الجدران فيتشكيل الفكرية المفاهيم بأن نجد
كمااستخدمتالعناصر.خالياالمغلقةفيفصلواحتواءالفراغاتمعتمدًةعلىنظامالباالنغالق

التاريخيةبصورةمحرفهضمنالجدرانالداخليةوالتيتعتبرمنإحدىأهمالمحدداتالتيكانلها
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دورًافيصياغةهيئةالفراغاتالداخليةلعمارةمابعدالحداثة،معتوظيفواضحللموادالحديثة
.يةضمنتشكيالتكالسيك

بالرغم من اعتبار المحددات األفقية من الجدران نقطة تحول في صياغة العالقة بين الفراغ الداخلي 

والخارجي للمبنى إال أنها بقيت محافظة على مفهوم المبنى الصندوقي، بالرغم من بعض 

رجي إال المحاوالت التي سعى من خاللها رواد عمارة ما بعد الحداثة إلى اإلنفتاح على الفراغ الخا

 .أنها لم تكن نتائجها مؤثرة في تحطيم المبنى الصندوقي واإلنفتاح نحو الخارج

منناحيةأخرىفإنتصميمالفتحاتوالتعاملمعالضوءضمنالفراغالداخليجاءفيمجمله
كنوعمنالتزاوجبينالماضيوالحاضر،بينالحداثةوالعمارةالقديمةمماشكلذلكلغةهجينه

.حديدمفرداتهايصعبت

فيمؤثراًاللوندوراًالستخدامنيكونروادعمارةمابعدالحداثةبأحرصعلىالجانباآلخرفقد
دراكالبيئةالفراغيةصياغةالمنظومة الداخليةللمبانيحي أستخدماللونكوسيلةفعالهفيفهموا 

است خالل من المجازية اللغة توظيف إلى إضافة للمبنى فيالفراغية الموجودة األلوان عارت
.الطبيعةبأسلوبيعملعلىنقلدالالتهاالرمزية

نقطةتحولرئيسيةفيأحد الفراغالمعماريالداخليمماسبقنستطيعالخروجبنتيجةمفادهاأن
هلللذهالمفللاهيمفلللي.فللليالقللرنالعشللرينروادملللابعللدالحداثللةظهللورمفللاهيمتصلللميميةجديللدةلللدى

ختلفللًةعللنالمفللاهيمالتلليصللاحبتعمللارةالحداثللة،وفلليالفصلللالتللاليتللمإجللراءمجملهللاجللاءتم
مقارنهلألفكارالمعماريةالتيصاحبتكالالتوجهينوالسماتالمميلزةللفلراغالمعملاريلكللمنهملا

.لنبينمنخاللهاأوجهالتشابهواإلختالفبينهما





 



166 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 النتائج 1.5

 (Composition of  Plan)التكوين العام للمسقط األفقي  2.2.7

 (Interior walls)الجدران الداخلية  1.2.7

 العالقة بين الفراغ الداخلي والخارجي 3.2.7

(The Relationship between-interior and exterior space) 

 (Lighting and Opening in plans)الضوء والفتحات  4.2.7

 (Color and Texture)اللون والملمس  7.2.7

 (Conclusion)  الخالصة 2.5

 التوصيات 3.5

 والعملي التطبيقي المستوى في توصيات 1.3.5

 واألكاديمي الفكري المستوى في توصيات 2.3.5
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النتائج 0.0

عالماضيفياستعارةعنلغةالعمارةالتاريخيةبرفضهاالتعاملمعمارةالحداثةنهائياًانفصلت
إلىالسماتالشكليةأومحاكاتها،فكانمنأهممظاهرهاالتمردعلىسيطرةالماضي،مماأدى

 منحت أساليبمحددة استخدامالفراغتأكيد من متشابهة سمات للمباني والخارجية الداخلية ات
كماكان،صرالتزيينوعدماستخدامالزخرفةوكافةعنا،أشكالهندسيةبسيطةخاليةمنالتعقيد

.أثركبيرفيتحديداألشكالالبناءتكنولوجيال

الفراغالداخليالذي مفهوم الحداثةعلىمجموعةمنالمفاهيمومنضمنها بنيتمفاهيمعمارة
عمارةالحداثةوهذامانلمسهفيمفاهيمونظرياتالكثيرلشكلنقطةتحولفيالعمليةالتصميمية

التوج تلك رواد تلكمن خاللها من جسدوا التي المعمارية أعمالهم أو كتاباتهم في هاتسواء
اإلالمفاهيم المتغيراتمن لتلبي المفاهيم من وغيرها والوظيفية والبساطة العقالنية نحو تجاه

.والمتطلباتوالوظائفالمستجدة

 نتج فقد ذلك من بالرغم قصور اإللدى مع التجاوب في الحداثة اعمارة لروحانيةحتياجات
و اإلجتماعيةواإلنسانية أدت أزمةإلىوالتي والعمارة المجتمع نيب إيجاد ، إهمال الجوانبإن

الجوانبالثقافيةيعتبراحدىاهمالمفارقاتإلىإضافةاإلنسانيةوالرمزيةفيالعمليةالتصميمية
.بينعمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثة

 الحداثةاتجهت بعد ما عمارة اعتماد جمعنحو خالل من للعمارة جديدة األصالة مفاهيم
ةيبالخصوص ، يحظىبمساحةحاإلبصأفقد بالجوانباإلنسانيةوالرمزيةبالعمارة فيأكبرهتمام

 استخداممصطلحاالستعارةمنالطرزالتاريخيةلتشكيلفراغاتإلىالعمليةالتصميميةباإلضافة

 و ةيالفرد تركيزهاعلىإلىباإلضافة والشكلةيالرمز على زتكماورك،الغموض من بنوع تميزت
 .ةالطرقيتعدد

 عمارة عكس على فةيبالوظهتمام اإل من أكثر الناتج علىالشكل الحداثة بعد ما عمارة فقدركزت

نتجعنهامجموعةمنمفاهيمجديدةفي،والعمارة ناإلنسانيب التوافق ةهميأ على وأكدت،ثةاالحد
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 فقداتسمتاألشكالبالبساطةوخروجهامنالنظامالتكعيبيواستعمال،معالشكلوالفراغالتعامل

،استخداماأللوانالمتناقضةإلىباإلضافةاًخييتاراًمرجع لتكون ريالتحو بعض مع عناصرتقليدية
نيةفأصبحالفراغغيرواضحالنهايةولهإمكا،كمااتسمتالفراغاتبعدمالتقيدبمحدداتواضحة

.متداداألفقيبسهولةاإل

كانلهااألثر،عناصرالفراغالمعماريالداخليوالتيطرأتعلىهيئةومحدداتهذهالمتغيرات
االختالفات،ومنجهةأخرىفانعلىتشكيلالمبانيفيعمارةالحداثةومابعدالحداثةالمباشر

.راغالداخليكنتيجةلذلكالفكانلهاألثرالواضحعلىهيئةالفكريةبينالحركتين

نقطةتحولرئيسيةفيظهورأحد الفراغالمعماريالداخليمماسبقنستطيعالخروجبنتيجةأن
.مفاهيمتصميميةجديدةلدىروادعمارةالحداثةومابعدالحداثةفيالقرنالعشرين

ينوالسماتالمميزةللفراغوفيمايليتمإجراءمقارنةلألفكارالمعماريةالتيصاحبتكالالتوجه
التشابهواإل أوجه تبينمنخاللها منخاللخمسةمحاورالمعماريلكلمنهما، ختالفبينهما

 بين العالقة الداخلية، الجدران األفقي، للمسقط العام بالتكوين تمثلت الداخليالفراغرئيسية
.اللونوالملمسإلىوالخارجي،الضوءوالفتحات،إضافة

 (:Composition of Plan)لتكوين العام للمسقط األفقي ا 0.0.0

مفاهيم سعت  إلىفي التنظيم الفراغي ضمن التكوين العام للمسقط األفقي  الحداثة عمارة اتجهت

 رؤيةتحقيق  إلىمن خاللها  مبدأجديدة الحداثة رفضعمارة فقد الفراغياألفقي التنظيم في
 حي  الفراغي التوزيع في بدركأالتناظر الحداثة اإلأمعماريو ن يؤدي الوظيفي إلىختالف

 في الاختالف إضافة الفراغي والتوزيع وإإلىتشكيل الوظيفية العالقات في اإلتصالختالف
 نجد لذا بينها، فيما شكلتبأالحركي الوظيفة هم الجوانب في تحديد وتشكيل هيئة أحدى إ ن

.هاوشكلهابمايتالءممعالوظيفةالتياحتوتهاموقعالفراغات المعمارية الداخلية، والتي اتخذت 
بعيداعنالمركزوموزعاً عبرمسطحاتأفقيةوأعمدةكمايظهرالتنظيمالفراغياألفقيمندفعا

همالسماتالتياتسمتبهاالمساقطاألفقيةأحدىإيمثلتطبيقمفهومالمسقطالحر.حرةطليقة
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 الحداثة الحوائطلعمارة إلغاء خالل من أو تحريرها من العناصر اإلنشائية المتمثلة والقواطع

فراغيةباألعمدة واستخدام القواطع المتحركة  ضمنمساحة والتيتفصلبينالفراغاتوضمها
ظهورالفراغاتذاتالوظائفالمتعددةبالرغممنذلكنجدأنعددمنإلىواحدة،مماأدىذلك

التباعداتهاتحكمات والمساحات التشكيلية الفراغي تنظيم استخدموا النظام الشبكي فروادالحداثة
من جانب أخر . والتيتمثلتباألعمدةالتيجاءتضمنمقطعهاالدائرياإلنشائيةبينالعناصر

يظهر التعامل مع المحيط البيئي في تنظيم المسقط األفقي من خالل توجيه المبنى واستخدام 

من التفاعل مع  نوعا   متد نحو الفراغ المحيط بالمبنى محققا  المسطحات والخطوط التنظيمية والتي ت

 .البيئة المحيطة والتواصل الحركي والبصري

بغض  احيث اتخذت أشكالها ومواقعه جاء توزيع الفراغات متناظراً أما عمارة ما بعد الحداثة فقد 

سيكية فقد استخدم النظام لمفاهيم العمارة الكال نعكاساً إالنظر عن الوظيفية التي احتوتها وهذا يعتبر 

كما . مبدأ التناظر حول المحور المركزي ات والمساحات التشكيلية محققاً الفراغالشبكي لتنظيم 

شكل الفراغ المركزي نقطة انطالق في تشكيل الفراغات األخرى والربط بين الفراغات المحيطة 

منها دائرية الشكل ضمن  به، والذي تميز بتشكيالته الهندسية التي جاءت ضمن أشكال هندسية

 .دراج ومصاعدأعلى عناصر الحركة العمودية من  ئهاحتوا إلىات مستطيلة الشكل، إضافة فراغ
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يوضحنقاطالتوافقواالختالففيالتكوينالعامللمسقطاألفقيبينعمارةالحداثةوعمارةما (:0.0)جدول رقم 
(.الباح :المصدر)بعدالحداثة

عام للمسقط التكوين ال

 .األفقي

عمارة الحداثة                  

(1921- 1961) 

    عمارة ما بعد الحداثة 

(1911- ) 

 ل الفراغككككككي حككككككو  يالتشككككككك

 المحور
 غير متناظر.  التناظر أيحقق مبد. 

  التشككككيل الفراغكككي للوحكككدات

 .الفراغية
  الوحدات الفراغيةة منفتحةة تتصةل

مةةةع بعضةةةها الةةةبعض مةةةن خةةةالل 

حات كبيةةةةةةرة فتحةةةةةةات ذات مسةةةةةةا

التواصةةةةةةةل البصةةةةةةةري  ةً محققةةةةةةة

 .والحركي في ما بينها

  الوحةةةةةدات الفراغيةةةةةة منفصةةةةةلة

تتصةةةل مةةةع بعضةةةها ( الخاليةةةا)

الةةةةةبعض مةةةةةن خةةةةةالل فتحةةةةةات 

التواصةةةةةةةل  ةً محةةةةةةةدودة محققةةةةةةة

 . الحركي في ما بينها

 الفراغ المركزي   يظهةةةر التنظةةةيم الفراغةةةي األفقةةةي

عةن المركةز ومةةوزع  اً منةدفع بعيةد

 .فقيةباتساق عبر مسطحات أ

  شةةةكل الفةةةراغ المركةةةزي نقطةةةة

انطةةةالق فةةةي تشةةةكيل الفراغةةةات 

 .األخرى والربط بينها

 التنظيم الشبكي للفراغات   استخدام النظام الشةبكي فةي تنظةيم

ات والمسةةةاحات التشةةةكيلية الفراغةةة

التباعةدات  هةاتحكمللمسقط األفقةي 

 .بين العناصر اإلنشائية

  اسةةتخدم النظةةام الشةةبكي لتنظةةيم

ساحات التشةكيلية ات والمالفراغ

مبةةةةةدأ التنةةةةةاظر حةةةةةول  محققةةةةةاً 

 .المحور المركزي

 التوزيع الوظيفي للفراغات   جةةاء التوزيةةع الةةوظيفي للفراغةةات

غير متناظر حيث اتخذت موقعهةا 

وشةةةةكلها ضةةةةمن الوظيفةةةةة التةةةةي 

 .احتوتها

  التعةةةةدد الةةةةوظيفي ضةةةةمن الفةةةةراغ

الواحةةةةةةةةةد والتةةةةةةةةةي ال تتطلةةةةةةةةةب 

 .ستخدامالخصوصية في اإل

 لتةةةةةةةةوظيفي جةةةةةةةةاء التوزيةةةةةةةةع ا

للفراغات متناظرا حيث اتخةذت 

بغةةض النظةةر  اأشةةكالها ومواقعهةة

 .عن الوظيفية التي احتوتها

  أحاديةةة الوظيفةةة ضةةمن الفةةراغ

 .الواحد

  التنظكككككيم الفراغكككككي للمسكككككقط

 .األفقي والمحيط البيئي
  اسةةةتخدام المسةةةطحات والخطةةةوط

التنظيمية والتةي تمتةد نحةو الفةراغ 

 مةةن نوعةةاً  ةً المحةةيط بةةالمبنى محققةة

التفاعةةةةةل مةةةةةع البيئةةةةةة الفراغيةةةةةة 

المحيطةةةةةة والتواصةةةةةل الحركةةةةةي 

 .والبصري

  جةةةةةةاءت الخطةةةةةةوط التنظيميةةةةةةة

منغلقةةة ولةةم تحقةةق التفاعةةل مةةع 

 .البيئة الفراغية المحيطة
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(:Interior walls)الجدران الداخلية  2.0.0
ريةللحركةخلقبيئةفراغيةداخليةتتماشىمعالمعطياتوالتطلعاتالفكإلىسعىروادالحداثة

مبد واعتماد أالعقالنية الداخلية الجدران شكلت والتي أالبساطة اأحد فيهم الفراغية لعناصر
موظفةً نتجعنذلكجدراناتسمتتحقيقها فيتشكيلها، الحديثة وطرقاإلنشاء الجديدة المواد

ساهمقيوداإلنشائية،بالخفةوالسماكاتالقليلةوتنوعالموادالمستخدمةفيتشكيلهاوتحررهامنال
علىمبدأةًمعتمداإلنفتاحذلكفيخلقبيئةفراغيةتتصفبالتواصلالحركيوالبصريوالشفافيةو

.البساطةفيالتكوينالفراغي
رفيأسلوبالتعاملمعالجدرانالداخليةتولدعنهعددمنالمفاهيمالتياتسمتبهايهذاالتغي

يمكناستخدامهفيأكثرمنالذي،(Universal Space)الشاملالفراغمفهومفراغاتالحداثةك
شفافةأوقواطعفراغيمكنتقسيمهحسبالحاجةبمرونةفائقةبواسطةأنالإلىإضافةوظيفة،

بذلكمحققاًبتكاملالفراغكوحدةواحدةاًشعورتعطي،رتكازاإلصماءالتتقيدفيتوزيعهابنقاط
.مفهوموحدةالفراغ

ساهماستخدامالقواطعالمتحركةفيخلقبيئةفراغيةاليتحدداستخدامهاضمننشاطوظيفيلقد
اتالفراغ"مفهومإلىإضافة.ثابتولكنإمكانيةاحتوائهعلىعدةأنشطهمتغيرةحسبالحاجة

أنونقيضهاحسبالحاجةحي ةفيتوزيعالمساحاتالوظيفيةوتحقيقمفهومالخصوصي"المرنة
اكسبهأالداخليةمماتأشكالالفراغافيتغييرأمكنمنإحدا منزلقةالخشبيةالقواطعالاماستخد

محقق الوظيفي األداء في عالية ةًمرونة مفهوم والفصلالفراغبذلك التواصل وفكرة المرنة ات
.الفراغيفيآنواحد

جاءضمن الحداثة الجدرانالداخليةضمنعمارة أوومنالمالحظأنتنظيم عالقاتعمودية
التواصلالحركيأوالبصريأواالثنينمعابطرقةًمتوازيةمتصلةأومنفصلةفيمابينهامحقق

.حسبالحاجةالتصميميةعديدة

فيعمارةمابعدالحداثةنجدأنالمفاهيمالفكريةفيتشكيلالجدرانالداخليةساهمتفيخلق
لربطبينلعندمنطقةالمدخل(القطرية)تخدامالجدرانالمائلةفقداسنغالق،راغيةتتسمباإلفبيئة
شكلتالقواطعالفراغ كما تلكالمنطقة، لتأكيد والجدرانالمتموجة اتاالتجاهيةوغيراالتجاهية
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معتمد الداخلي المعماري الفراغي التنظيم واحتواءةًضمن فيفصل المغلقة الخاليا نظام على
ضمنالجدرانالداخليةوالتيتعتبرمنةلعناصرالتاريخيةبصورةمحرفاتكمااستخدم.الفراغات

فيصياغةهيئةالفراغاتالداخليةلعمارةمابعدالحداثة،إحدىأهمالمحدداتالتيكانلهادوراً
فيالوقتذاتهشكلتالجدرانالداخليةفيمجملهااحدىجوانبالنظاماإلنشائيالحاملللمبنى

اس من والتيجاءتلضروريابالرغم الداخلية الجدران تشكيل ضمن لألعمدة تشكيليةتتخدامه
فواضحيكثرمنهاإنشائيةامتازتالفواصلبتعددالموادواأللوانالمستخدمةفيتشكيلهامعتوظأ

.للموادالحديثةضمنتشكيالتكالسيكية

نالداخليةبينعمارةالحداثةوعمارةمابعدختالففيتشكيلالجدرايوضحنقاطالتوافقواإل(: 2.0)جدول رقم 
(.الباح :المصدر)الحداثة

 الجدران الداخلية
عمارة الحداثة                  

(1921- 1961) 

    عمارة ما بعد الحداثة 

(1911- ) 

 تنظيم الجدران الداخلية   جةةاء ضةةمن عالقةةات عموديةةة أو

متوازية متصلة أو منفصلة في ما 

التواصةةل الحركةةي و  ةً بينهةةا محققةة

 .اإلنفتاح ةً البصري محقق

  جةةةةاء ضةةةةمن عالقةةةةات عموديةةةةة

متصةةلة فةةي مةةا بينهةةا سةةاهمت فةةي 

نغالق اإلبةراغيةة تتسةم فخلق بيئة 

كمةةةا اسةةةتخدمت الجةةةدران المائلةةةة 

والمتموجة عند منطقةة ( القطرية)

 . المدخل

 العناصر اإلنشائية  تم تحررها من القيود اإلنشائية.  ليةةةةة فةةةةي شةةةةكلت الجةةةةدران الداخ

حةةةةدى جوانةةةةب النظةةةةام إمجملهةةةةا 

 .اإلنشائي الحامل للمبنى

 المواد المستخدمة  ة امتةةازت بتعةةدد المةةواد المسةةتخدم 

ف واضةةح يةةفةةي تشةةكيلها مةةع توظ

للمةةةةةواد الحديثةةةةةة مةةةةةن الزجةةةةةاج 

 .والخرسانة والحديد

  امتةةازت بتعةةدد المةةواد المسةةتخدمة

فةةي تشةةكيلها مةةع توظةةف واضةةح 

للمةةواد الحديثةةة ضةةمن تشةةكيالت 

 .السيكيةك

 تشكل الجدران   اتسم بالبساطة والوضوح وخلوهةا

 .من الزخارف

  اسةةةةتخدمت الزخةةةةارف كعنصةةةةر

 .أساسي في تشكلها
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 :الداخلي والخارجي الفراغالعالقة بين  3.0.0
 (The Relationship between-interior and exterior space) 

الحداثةإلى المبنىالصندوقيضمعمدروادعمارة نآليةتحققالتواصلبينالفراغاتتحطيم
 بالمبنى المحيطة والبيئة الداخلية مفهوم الفراغحي ظهر فقد.(Flowing space)المنساب

منبينالمبنىوالطبيعةالمحيطةبهبشكلمتالحميصعبنسجاماإلروادالحداثةخلقعاستطا
 بين التمييز والفراغخالله الداخلية بالفراغات الخارجية الفراغضمنيحات  تالشتمحددات

لتخلقمفهوماً الكالسيكي األجديداًمفهومها العالقة تلك فيتحقيق أسلوبان ويظهر يعمل، ول
علىتوظيفمحدداتالفراغاألفقيةمناألسقفواألرضياتوالمحدداتالعموديةمنجدرانفي

فمنجانبتظهرال األفقيتشكيلالعالقةبينالفراغالداخليوالخارجي، جدرانضمنامتدادها
غيرةًمخترق متقاطعة عالقة الجدرانضمن تلك األسقفمع تتصل فيحين الخارجي الفراغ
.بذلكمفهومالمبنىالصندوقيةًمحطمةمحدود

 جانب آمن شكلت الشفافية من خالل استخدام المسطحات الزجاجية احدى الجوانب التي خر

 اتعور بانعدام المادة محققا بذلك االندماج بين الفراغساهمت في صياغة تلك العالقة والش

ماأ،الداخلية واالنعكاسات الصورية لعناصر الفراغ الخارجي ليتالشى كل منهما باتجاه االخر
بينالفراغاتالداخليةوالخارجيةضمنإطارحدوداإلنفتاحسلوبالتعبيرعنأفقداستخدمالثاني

 عمدة مما عمل على انسيابأورفعه على  حاطتبالمبنىأطيةالتيالمبنىمنخاللالنوافذالشري

استخدام حديقة السطح والتي تتصل مع الفراغات المحيطة  إلىضافة إداخله  إلىالفراغ الخارجي 

ىتحطيممفهومالمبن إلىالحداثة  يكذلك فقد اتجه بعض معماري.من خالل المسطحات الزجاجية 
 .اتوالحجوموالمسطحاتخارجالمكعبالفراغلعلىقذفالصندوقيالمغلقمنخاللالعم

تطبيةق  إلةىسةلوبه أمغةاير اتجةه فةي  ىخةذت منحنةأن هذه المفاهيم بألدى عمارة ما بعد الحداثة نجد 

المحافظة على مفهوم المبنى الصندوقي وجعل محددات الفراغ  إلىالمفاهيم الكالسيكية  والذي عمد 

علةى مفهةوم  للتأكيةدن بعةض المحةاوالت التةي ظهةرت فةي محاولةة علةى ذلةك بةالرغم مة كيداً أكثر تأ
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ظهر ضمن عمارة مةا بعةد  الذينغالق في نفس الوقت والتي تقوم على مفهوم التناقض واإل اإلنفتاح

 .الحداثة 

مةةن اعتبةةار المحةةددات األفقيةةة مةةن الجةةدران نقطةةة تحةةول فةةي صةةياغة العالقةةة بةةين الفةةراغ رغم بالفةة

 أا بقيةت محافظةة علةى مفهةوم المبنةى الصةندوقي، فقةد اعتمةد مبةدأنهةنةى إال الداخلي والخةارجي للمب

الجدران ضمن  تللمبنى جاءبين الفراغات الداخلية والخارجية التناقض والتعقيد في تشكيل العالقة 

المخطةةط تؤكةةد االحتةةواء فةةي حةةين تظهةةر الفتحةةات الكبيةةرة والتةةي جةةاءت قريبةةة مةةن حافةةات الزوايةةا  

 .حتواءمفهوم االلمناقضة 

الممتد من المبنى نحو ( المصاطب)سلوب المستويات المختلفة المناسيب أخر استخدام آمن جانب 

وهو تجسيد إلحدى المبادئ التي استخدمت في  يالخارج الفراغ الخارج لربط الفراغ الداخلي مع

فراغية  ذلك فقد استخدم الفراغ الوسطي المكشوف لخلق بيئة إلىضافة إ. عمارة العصور السابقة

تنفتح عليها الفراغات الداخلية المحيطة مع اقتصار التواصل بين الداخل والخارج على فتحات 

في استخدام الفراغ المركزي المفتوح ساهم في إعادة  مهذا المفهو. اتسمت بمساحاتها المحدودة

صرها المصمم في عنا مصياغة العالقة بين الفراغ الداخلي والخارجي ضمن بيئة فراغية يتحك

 .وخصائصها بما يتناسب مع طبيعة المفاهيم الفكرية للعالقة بين الفراغ الداخلي والخارجي للمبنى

نغالق والقصور لرغم من ذلك بقيت العالقة بين الفراغ الداخلي والبيئة الخارجية للمبنى تتسم باإلبا

ول في صياغة تلك ن محددات الفراغ والتي تشكل نقطة التحأذلك  إلىضف أ، اإلنفتاحفي تحقيق 

العالقة بقيت محافظة على مفهومها الكالسيكي بالرغم من بعض المحاوالت التي سعى من خاللها 

في  ةا لم تكن نتائجها مؤثرأنهعلى الفراغ الخارجي إال  اإلنفتاح إلىرواد عمارة ما بعد الحداثة 

 .نحو الخارج اإلنفتاحتحطيم المبنى الصندوقي و
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الداخليوالخارجيبينعمارةالفراغختالففيتشكيلالعالقةبينوضحنقاطالتوافقواإلي(: 3.0)جدول رقم 
(.الباح :المصدر)الحداثةوعمارةمابعدالحداثة

عالقة بين الفراغ الداخلي 

 والخارجي

عمارة الحداثة                  

(1921- 1961) 

    عمارة ما بعد الحداثة 

(1911- ) 

 قيالمبنى الصندو   عملةةةةةت علةةةةةى تحطةةةةةيم المبنةةةةةى

التواصةةل بةةين  ةً الصةةندوقي محققةة

الفراغةةةةةةةات الداخليةةةةةةةة والبيئةةةةةةةة 

 المحيطة بالمبنى

  بقيت محافظة على مفهوم

 المبنى الصندوقي 

  محككككككددات الفككككككراغ األفقيككككككة

 موديةاوالع
  تظهر الجدران ضمن امتدادها

الفراغ الخارجي  ةً األفقي مخترق

في حين تتصل األسقف مع تلك 

ن ضمن عالقة متقاطعة الجدرا

بذلك مفهوم  ةً غير محدوده محطم

 المبنى الصندوقي،

  أكثةةةرجةةاءت محةةةددات الفةةةراغ 

تاكيةةةةدا علةةةةى مفهةةةةوم المبنةةةةى 

فقةةةةةد . الصةةةةةندوقي واالنغةةةةةالق

التنةةاقض والتعقيةةد  أاعتمةةد مبةةد

 .في تشكيلها

 الشفافية والتواصل البصري   شكلت الشفافية من خالل اسةتخدام

أعطةى المسطحات الزجاجيةة ممةا 

شعوراً بانعدام المةادة محققةا بةذلك 

الداخليةةة  اتنةةدماج بةةين الفراغةةاإل

واالنعكاسةةات الصةةورية لعناصةةر 

الفةةةراغ الخةةةارجي ليتالشةةةى كةةةل 

 .منهما باتجاه االخر

  اسةةةةةةةةةةةةتخدمت المسةةةةةةةةةةةةطحات

الزجاجيةةةةةةةة بشةةةةةةةكل محةةةةةةةدود 

وخصوصةةةةةةا عنةةةةةةد المةةةةةةداخل 

 . والفراغات العامة

 (Lighting and Opening in plans) الضوء والفتحات 1.0.0

معمار اهتماماًييإن أعطوا التصميمبالغاًالحداثة ضمن الطبيعية اإلضاءة مع التعامل آللية
نتجعنذلكمننظ وما االفراغيلمبانيهم الفتحاتوتوظيفالتقنياتالحديثة موادوم استخدام

تحاتضمنالمستوياتالبناءالجديدةكالزجاجوالحديدوالتيساهمتفيإتاحةحريةالتشكيلللف
للفراغ المحددة كوسيلةً. الحداثة عمارة ضمن الطبيعي الضوء استخدم المعماريللقد لتعبير

مبني على خفوت  عاطفيا   ليكون له تأثيرا  الفراغفجاءتصميم،الداخليالمحيطالفراغوالشعورب

 .الظالل لإلضاءة غير المباشرة
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ويةبأشكالهاالتجريديةوالتيعملتعلىإدخالالضوءظهرتالفتحاتالسماخر فقد آمن جانب  
الممراتوالفراغاتالكبيرةمنخاللالسقفالزجاجيالذيالطبيعيللفراغاتالداخليةوخصوصاً

يشغلكاملمساحةالسطحواستغاللالحداألقصىمنالضوءوأشعةالشمسمنالسقفمعطياً
فيالتفاعلمعالقراءاتالبصريةفيتأثيراإلضاءةجديداًمفهوماً(السقف)أحدمحدداتالفراغ

مسطحاتالزجاجيةالتيجاءتمحصورةالذلكتوظيفإلىعلىاألجواءالعامةللفراغ،أضف
نوعاً خلق مما األفقية المستويات بين بين البصري التواصل والخارجيةالفراغمن الداخلية ات

ا العالقاتبين فيصياغة إبداعية حلول وتوفيرضمن الزجاجية والمسطحات الخرسانية لكتل
الطبيعية اإلضاءة الفتحاتجاءضمنمحدداتالفراغالعموديةضمنأومنالمالحظ. ننظام

:ثالثةأنماطتشكيليةكمايلي

 ًوتشغلمساحاتواسعةمنمحدداتالفراغالعموديةالنوافذالشريطيةالتيتمتدأفقيا.
 كلمللللنخللللاللالمسللللطحاتالزجاجيللللةالمحصللللورةبلللليناألسللللقفالفتحللللاتالركنيللللةوالتلللليتتشلللل

 .الزوايالتشكلنقاطالتقاءاألسطحالزجاجيةعندفتواألرضياتتل

 الفتحاتالجداريةالتيجاءتممتدةعلىكاملمساحةالمسطحاتالجدارية.

ادعمارةنهذهالمفاهيمفيصياغةالفتحاتوالتعاملمعالضوءضمنالفراغالداخليلدىروإ
 .لإلمكانياتالكامنةفيالموادوطرقاألنشاءالحديثةاستجابةًالحداثةجاءتفيمجملها

نهذهالمفاهيمفيصياغةالفتحاتوالتعاملمعالضوءضمنإأماضمنعمارةمابعدالحداثةف
كنوعمنالتزاوجبينالماضيوالحاضربينالحداثةوا لعمارةالفراغالداخليجاءتفيمجملها
أخرىالقديمةمماشكلذلكلغةهجينهيصعبتحديدمفرداتها،فقدتممزجالعناصرالحديثةمع

تقليديةفيمعالجةالنوافذمنخاللالجمعبينالنوافذذاتالمسطحاتالواسعةوالنوافذالصغيرة
متالعناصرويظهرتوظيفالفتحاتذاتالمساحاتالكبيرةبشكلمحدود،كمااستخد.التقليدية

فيوخصوصاًالرومانسيةالكالسيكيةالمختلفةفيتشكيلنهايةالفتحاتمثالذلكاألقواسمنها
معالجةالنوافذمنأسلوبفي(طاراإل)كمااستخدمعناصرإضافية.التأكيدعلىفتحاتالمداخل

 بشكل لتظهر أكبرالخارج للنوافذ الفعلية الحدود إخارج الإلىضافة المتنوعةاستخدام زخارف
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الع علىمستوىمحدداتالفرغ هذا موديةاضمنأشكالتجريدية علىمستوىالسقففقد. أما
والجم المخروطية األشكال ذات الفتحات شكلتااستخدمت حي  السقف مستوى ضمن لونية

.الطبيعةللفراغاتالداخليةةمصدرلإلضاء

تشكيلالفتحاتوتوظيفالضوءبينعمارةالحداثةوعمارةيوضحنقاطالتوافقواالختالففي(:1.0)جدول رقم 
(الباح :المصدر)مابعدالحداثة

 الضوء والفتحات 
عمارة الحداثة                  

(1921- 1961) 

    عمارة ما بعد الحداثة 

(1911- ) 

 الضوءالطبيعي   لتعبير المعمةاري لاستخدم كوسيلة

 الداخلي المحيط الفراغوالشعور ب

  لم يكن للضوء الطبيعي أي

 . بعد تعبيري

 شكل الفتحات   جاءت ضمن مساحات واسعة

تجاه بأشكال تجريدية تمتد في اإل

 األفقي

  جةةةةةةاءت ضةةةةةةمن مسةةةةةةاحات

صةةةةةغيره انتهةةةةةت بعناصةةةةةر 

 كالسيكية كاألقواس

 تنظيم الفتحات   جةةاء تنظةةيم الفتحةةات متفةةاعال مةةع

ر يمحددات الفراغ مما كةان لةه تةأث

 .ية للمبنىهيئة الخارجالعلى 

  تةةةةم تنظةةةةيم الفتحةةةةات ضةةةةمن

المفةةةاهيم الكالسةةةةيكية والتةةةةي 

 . تعطي الشعور بالملل

 

 (Color and Texture)اللون والملمس  0.0.0

فلليخلللقتصللورتسللاهمتلليتللأثرمعمللاريوالحداثللةبالحركللاتالفنيللةفلليبدايللةالقللرنالعشللرينوال
استتتخدام اللتتون كعنصتتر لحداثللةنحللوفقللداتجهللتعمللارةاالسللتخداماتاأللللوانضللمنتصللاميمهم،

.مؤثر في التصميم

جاءتوظيفاللونضمنالفراغاتالداخليةفيعمارةالحداثةضمنتوجهين،األولاتجهحي 
ألواناًإلى األسطح إعطاء في وتوظيفها المستخدمة المواد طبيعة عن الناتجة األلوان استخدام

عوملمساً المستخدمةنيعبر المادة الطالء.طبيعة استخدام نحو اتجه فقد الثاني التوجه أما
المرادة األلوان إلكساباألسطح عليها بانعداماًاألبيضوالذييعطيشعوراللونوالتيسيطر
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الدمجبينإلىفيحيناتجهآخروناأللواناألساسيةضمنالفراغات،إلىضافةإالوزنللمبنى
.تييشغلهاالتوجهينحسبطبيعةالفراغوالوظيفةال

الفراغات الملمسواللونضمن من توظيفكل التناقضفي مبدأ الحداثة اعتمدتعمارة كما
التناقضفيتوظيفالملمسالخشناالداخلية،فقد لتحقيقالتفاعلبينتلكاألسطحعتمدمبدأ

ةاتالملمسيالتأثيرالفراغ،الناتجةعنيةواإلضاءةالتيكانلهااألثرالكبيرعلىالشعوربجمال
والتياعتمدتاللوناألبيض،إلىجنباًالقويةألسطحها جنبمعاألسطحالتيجاءتملساء

إلبراز التناقضاللونيسعيًا لخلقنوعمن المواد عنطبيعية الناتجة وظفتاأللوان كذلكفقد
إلىنوصوالًالتكاملالشكليفيالتكويإلىاإضافةهجمالياتالتفاصيلوالتشكيالتالتياحتوت

.لغةالنقاءبإبرازهللخصائصالجماليةلكلماده

لواناألساسيةوتوظيفهاكعنصرمرئيرئيسيفيلألعددمنروادعمارةالحداثةاستخدامويظهر
لل التشكيلية العالقات في التوازن فراغتحقيق ات عمدت مثلإلىوالتي بعضالعناصر إبراز

اإلضاءةالطبيعيةباستخداماأللواناألساسيةبشكلكسرالمللاألعمدةوأسطحالشرفاتوفتحات
بعداً ليعطي األبيضوالرمادي اللون عن للمبنىديناميكياًالناتج والخارجية الداخلية .للفراغات

اتالمفتوحةضمنمسطحاتهااللونيةالفراغفلسفيافياستخدامها،فقدعكستوالتياخذتبعداً
داخلالمبنىضمنمفهومالتيجاءتباأللواناأل الحجم واستمرارية ساسيةوالتيعكستوحدة

جنبإلىمنخاللاختالفأشكالهاومواقعهاجنباًالمنسابفقدظهرتالقواطعالداخليةالفراغ
علىالمسطحاتالداخليةعاكسةختالفالمساحاتاللونيإمع توظيفةًالتيتمتد بذلكمفهوم

.اللونيالفراغجديدةفيإدراكمماأضافأبعاداًاللونضمنالعملالتشكيلي

فيمؤثراًاللوندوراًالستخدامنيكونروادعمارةمابعدالحداثةبأحرصخرفقدعلىالجانباآل
 المنظومة للمبانيمنخاللالفراغيةصياغة المختلفةالداخلية بصبغاته اللون توظيفعنصر

أجزاءعلى من محدداتالفراغمختارة كوسيلةهاعناصرضمن اللون حي استخدام المتعددة،
معةفعال والتعامل التنقلخالله المستخدم للمبنىوالتسهيلعلى الفراغية البيئة وادراك فيفهم
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األلوانةتوظيفاللغةالمجازيةمنخاللاستعارإلىضافةإاتالمتعددةالتييتكونمنها،الفراغ
 .ملعلىنقلدالالتهاالرمزيةالموجودةفيالطبيعةبأسلوبيع

الطبيعيةتجنبمعاأللوانالناتجةعناستخدامالخاماإلىكمااستخدمتاأللوانالصارخةجنبًا
بعداً ليعطي ورخام حجر حساساًمن وا  نفسية تأثيرات البيئةباإلذا مع والتفاعل المكاني نتماء

كعناصررئيسيةفيتشكيلملمسةضاءالفراغيةالمحيطة،منجانباخرنجدتوظيفاللماءواإل
.هايرلونيعددمنالعناصروالمسطحاتوتغ

ختالففياستخداماللونوالملمسبينعمارةالحداثةوعمارةمابعديوضحنقاطالتوافقواإل(:0.0)جدول رقم 
(الباح :المصدر)الحداثة

 اللون والملمس
عمارة الحداثة                  

(1921- 1961) 

    عمارة ما بعد الحداثة 

(1911- ) 

 الحركات الفنية   كان لهةا األثةر الكبيةر فةي صةياغة

المنظومة اللونية ضمن الفراغةات 

 .الداخلية لعمارة الحداثة

  لم يكن للحركات الفنية الدور

الكبير في تحديد المنظومة اللونية 

 لفراغات عمارة ما بعد الحداثة 

 مبدأ التناقض  اللون  استخدم في كل من

 والملمس

  مةةةةةن  أكثةةةةةراسةةةةةتخدم فةةةةةي اللةةةةةون

 استخدامه في الملمس

  استخدام األلكوان الناتجكة

 عن طبيعة المواد

  تةةةةم توظيفهةةةةا لإلعطةةةةاء األسةةةةطح

طبيعةةةة  نيعبةةةر عةة ألوانةةا وملمسةةاً 

 المادة المستخدمة

  ًتةةةةةةم اسةةةةةةتخدامها لتعطةةةةةةي بعةةةةةةدا           

ذا تةةةةةةةأثيرات نفسةةةةةةةية وإحساسةةةةةةةا 

ل مةةةةع باالنتمةةةةاء المكةةةةاني والتفاعةةةة

 البيئة الفراغية

 الجانب الوظيفي للون   توظيةف اللةون كعمةةل تشةكيلي فةةي

عكةةس وحةةدة واسةةتمرارية الحجةةم 

 ضمن الفراغات الداخلية للمبنى

 فةةي  ةاسةةتخدام اللةةون كوسةةيلة فعالةة

فهم وادراك البيئةة الفراغيةة للمبنةى 

والتسةةةهيل علةةةى المسةةةتخدم التنقةةةل 

ات الفراغةةةةخاللةةةةه والتعامةةةةل مةةةةع 

 المتعددة

 لوان األساسيةاأل   اسةةتخدام األلةةوان األساسةةية لكسةةر

الملةةل النةةاتج عةةن اللةةون األبةةيض 

ديناميكيةةا  والرمةةادي ليعطةةي بعةةداً 

 للفراغات الداخلية

  يظهةةر اسةةةتخدام األلةةوان األساسةةةية

 .  ضمن درجات متعددة
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 :(Conclusion) الخالصة 2.0

وعمارةمابعدالحداثةفيصياغةختالفوالتشابهبينعمارةالحداثةهمنقاطاإلأيمكنتلخيص
:الفراغالمعماريالداخليكمايلي

 حتياجاتوالوظائفالمستجدةللهيئاتالفراغيةاثةلتلبياإلدنتجتالمفاهيمالفكريةلعمارةالح
التطوراتاإلنشائيةوالموادالجديدة،فيالوقتالذينتجتلدىةًالمعماريةالداخليةمستخدم

ا بعد ما للمتطلباتدلحعمارة فياستجابتها الحداثة عمارة الذيأحدثته القصور نتيجة اثة
الحداثةاإلجتماعية وافتقار الغربية للمجتمعات نتيجةواإل الهوية إلى والثقافية للمكان نتماء

.العتمادهاعلىأحاديةالمضمونوالشكل
 على الحداثة بعد ما وعمارة الحداثة ريالداخلييشكلجوهرنالفراغالمعماأتتفقعمارة

 .التكوينالمعماريللمبنى

 اعتبرت فقد ، الحداثة بعد ما عمارة مفهومهلدى عمارةالحداثةعن ضمن الفراغ مفهوم تغير 

 ، رئيسية مسألة صياغته في والعقالنية المجردالبسيط وشكله وصراحته الفراغ وضوح أن الحداثة
حدوده وتاريخياً نوعياً فراغاً فأصبح مغايراً مفهوما ريالمعما أعطتللفراغ الحداثة بعد ما بينما

 وغير غامضة  والتعقيد التاريخي واإلثارة المجازية والتصور االستعارة تعتمدواضح،

.بالمفاجآت ومملوءة
 ةلهانقطةانعكاسماديللمفاهيمالفكريةيشكلتمحدداتالفراغالمعماريوالتحوالتالتشكيل

.مارةومابعدالحداثةلدىعمارةالحداثةوع
 ختلفتالحداثةفيتحديدالعالقةبينالفراغالمعماريالداخليوالفراغالخارجيعنمابعدإ

فقدعملروادالحداثة.اختالفالمفاهيمالفكريةلدىروادالحركتينإلىاثةوهذايرجعدالح
ا الفراغات بين التواصل تحقق آلية ضمن الصندوقي المبنى تحطيم والبيئةعلى لداخلية

ن أنجد بينما.ستمراريةبينالداخلوالخارجضمنأساليبمتعددةاإلةًالمحيطةبالمبنىمحقق

تطبيق  إلى أسلوبهافي  اتجهترواد ما بعد الحداثة  ىلد اً مغاير ىخذت منحنأهذه المفاهيم 

.المفاهيم الكالسيكية  في المحافظة على مفهوم المبنى الصندوقي
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 ركبيرفيتوفيراإلمكانياتالماديةفيتحقيقالتوجهاتالفكريةضمنالعمليةتقنياتدولل
التصميميةحي اتخذتالحداثةمنذلكوسيلةفيصياغةالفراغاتالداخليةفيالوقتالذي

.توظيفهاضمنعناصرتاريخيةإلىاتجهتعمارةالحداثة
 م بالبساطة الحداثة لعمارة المعمارية الفراغات والزواياةًستخدماتسمت المستوية األسطح

،القائمة بعدكذلكالحاللدىعمارة فيتوظيفالزخرفةاتالحداثةمعبعضاالختالفما
.والعناصرالتاريخيةضمنتلكالمسطحاتبأسلوبتجريدي

  فعال دور للون أن على الحداثة بعد ما وعمارة الحداثة عمارة الهيئاتفيتتفق تشكيل
توظيفاللونإلىالحداثةتالتوظيف،فقدعمدأسلوبااختلفتفيأنهخليةإالالفراغيةالدا

ضمنمفهومالبساطةمنخاللسيطرةاللوناألبيضعلىالمسطحاتمعاستخداماأللوان
الحداثة بعد ما فيالوقتالذياتجهتعمارة التاريخيإلىاألساسية توظيفاللونببعده

.لمكانيوالتفاعلمعالبيئةالفراغيةنتماءاوتأثيرهالنفسيباإل

 :التوصيات 3.0

:تيوصيباآلتانهإفونتائجاستنتاجاتمنالدراسةليهإتفيضوءماتوصل

 :والعملي التطبيقي المستوى في توصيات 0.3.0

 والمبادئ المفاهيم من لعدد نتيجة هدفًا ذاته بحد يشكل بل نتيجة ليس المعماري الفراغ
 .الفكرية

 فراغالمعماريالداخلينقطةتحولفيصياغةالمفاهيمالفكريةلدىالعديدمنروادشكلال
بعيناالعتبارذلكالجانبضمنالعملية الحداثةلذلكيجباألخذ بعد الحداثةوما عمارة

 .التصميمية

 إنالعمليةالتصميمةهيعمليةتزاوجبينالمتطلباتالوظيفية،الثقافيةواالجتماعيةلمجتمع
 .نيأخذالمصممذلكبعيناإلعتبارأماضمناإلمكانياتالتقنيةوالموادالمتوفرةلذايجب

 يجبأنتسبقالعمليةالتصميمةدراساتتختصبالجانبالثقافي،االجتماعيوالبيئيللفئات
 .التييستهدفهاالتصميملخلقنوعمنالتفاعلواإلنسجامفيمابينها
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 المتغيراتالتيحدثتللعمارةالغربيةوتحليلهالالستفادةمنهاللخروجينبغيدراسةالتحوالتو
 .بمفاهيمفكريةتتناسبمعالمجتمعاتالمحلية

 :واألكاديمي الفكري المستوى في توصيات 2.3.0

 تشجيعالدراساتوالبحو التيتعنىبدراسةالفراغالمعماريالداخليحي تفتقرالمكتبات
 .ىحدسواءلمثلهذهالدراساتالمتخصصةوالجامعاتالعربيةعل

 إثراءالجامعاتوالمكتباتالعربيةبالمراجعذاتالعالقةفيمجالالتصميمالداخليالمعاصر
 .التيتهتمبالجوانبالفكرية،اإلجتماعية،الثقافية،البيئيةوالتقنيةالمتغيرةفيالعالمالعربي

 لدىالمعماريينوطال مستوىالمعرفة الداخليبالتوجهاتالفكريةزيادة والتصميم بالعمارة
للحركاتالمعماريةضمنعمارةالحداثةوعمارةمابعدالحداثةلمالهمنتأثيرمباشرفي

 .صياغةمبادئهموتوجهاتهمالتصميمية

 للخروجبمفاهيمفكريةتتناسبمعالمعطياتالتقنيةوالثقافيةبشكليؤمنلغةمعماريةمتوافقة
يجبإعداددراساتتختصبالعمارةالعربيةوألية.ًامنحي الفكروالمضمونوالشكلمحلي

 .تشكيلالبيئةالفراغيةالداخليةمستفيدًةمنالتجربةالغربية

 ًالمساحاتالمشتركةبينهماةزيادلتباعدبينالمصممالمعماريوالمصممالداخلييجبنظرا
ألهميةوضخامةاألعمالواإلنشاءاتالمعماريةضمنللخروجبلغةتصميميةمتوافقةوذلك

 .المجتمعاتالعربيةالمطروحةفيالوقتالحالي
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Abstract 

The concept of social, cultural and political pluralism, which have been 

emerged in the second half of the 20
th

 century as a model life, has had its 

impact through establishing various ideas and architectural schools. 

Consequently, it becomes difficult to distinguish between these schools 

and architectural styles. To resolve this problem, lots of researches were 

carried out and many books and translations can be found in the libraries, 

all of which attempting to differentiate between architectural schools and 

styles as well as determining their characteristics. This is on architectural 

level, while this trend in interior design is still promising as the interior 

design was newly educated in most Arab universities, therefore, 

information on this subject in general and on architectural thought; reasons 

for its diversity, can scarcely be found.  

This study discusses the subject of interior architectural design and 

reviewing the intellectual concepts associated with its development; 

starting from the Renaissance period and ended with the establishment of 

different architectural schools in the second half of the 20
th

 century. It also 
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elaborates on the contradictions in the development between modernism 

and postmodernism and analyzes them in order to answer some questions 

usually asked on this period, especially those reasons behind the 

differences and diversity of material production of the interior design both 

at the level of the spatial organization or on its formulation. 

Indeed, studying pluralistic intellectual concepts Western architecture and 

analyze it so as to take advantage from their experiences in the Arab world, 

taking into consideration intellectual concepts correspond with the cultural 

and technical dimensions in the Arab world. These will create the solid 

platform to establish an architectural vocabulary able to contribute to the 

formulation of new spatial configurations compatible in form and content 

with the requirements of the Arabs. 

The study concludes that the intellectual differences affect significantly the 

space, form and order of the interior architecture; so these has had a direct 

influence on the formation of the buildings in the architecture of 

modernism and postmodernism. 


