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This research highlights the importance of urban synergy as a design strategy in 

contemporary urban projects to build physical and functional linkages, coordinate 

relationships and reduce distances between individual structures. The synergistic approach 

is the linkage point between the existing shape and the surrounding blocks to achieve a 

comprehensive and flexible entity. In this filed, the research problem was identified: 

Previous knowledge of urban synergy as a concept from the perspective of developmental 

characteristics to reach a sustainable urban system, which necessitated the wording 

formative mechanisms of urban synergy as a design strategy. The objective of the research 

is to reach a comprehensive theoretical framework that achieves the strategy of urban 

synergy. This required the construction of a theoretical framework consisting of three main 

concepts:(urban synergistic approaches, characteristics supporting of spatial synergies, 

Synergistic Formation Mechanisms. The research came to the knowhow to apply the 

strategy of synergistic formation in contemporary urban projects through considering the 

mediating position in overcoming urban transformation and hybridization and deal with 

the formative characters on several levels: relationships, places, details. 

   

ة ي ح ا ت ف م ل ا ت  ا م ل ك ل صا  ا خ ل م  ل

التآزر الحضري ،التآزر المكاني 
،التشكيل التآزري، الفضاء الحضري 

 المعاصر.

 

كأستراتيجية تصميمية في المشاريع الحضرية المعاصرة لبناء الروابط المادية  البحث ُيبرز اهمية التازر الحضري
والوظيفية ولتنسيق العالقات وتقليل المسافات بين الهياكل الفردية، حيث يعتبر االسلوب التآزري نقطة الوصل بين 

تناول شكلة البحثية : الشكل القائم والكتل المحيطة به للوصول لكيان شامل ومرن . وفي هذا المجال تحددت الم
المعرفة السابقة التآزر الحضري كمفهوم من منظور الخصائص التطويرية للوصول الى نظام حضري مستدام مما 

التوصل الى وتحدد هدف البحث: استوجب ضرورة صياغة االليات التشكيلية للتآزر الحضري كأستراتيجية تصميمية.
وتطلب تحقيق ذلك بناء إطار نظري يتألف من ثالثة  زر الحضري.بناء أطار نظري شامل يحقق استراتيجية التآ

مفاهيم رئيسية تمثلت: )مناهج التآزر الحضري،الخصائص الداعمة للتآزر المكاني،آليات التشكيل التآزري( ، وقد 
ف الوسيط توصل الى الكيفية في تطبيق أستراتيجية التشكيل التآزري في المشاريع الحضرية المعاصرة باعتبارها الموق

في التغلب على التحوالت والتهجين الحضري وتعاملها مع الخصائص التشكيلية على عدة مستويات: عالقات ،اماكن، 
 تفاصيل.
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 المقدمة  .1

،التحسين ستدام )التحضر الم ظهرت العديد من  الدراسات التي حاولت توضيح مفهوم التآزر ولكنها أتخذته بصورة مرتبطة مع مفاهيم أخرى

ة الحضري،المدينة كمناظر طبيعية ،التكيف الحضري( لدراسة خصائص المدينة بأكملها والوصول الى عدة خصائص شمولية حضري

لمشاريع امستدامة دون الدراسة الذاتية المنفردة لهذا المفهوم أو الوصول الى خصائص تشكيلية تصوغ التآزر الحضري على مستوى 

ت المتخصصة تحليل ونقد بعض الدراساخالل لتآزر الحضري من ل مطلقةا اعتمد البحث تحديد بعض المفاهيم الالحضرية المعاصرة ، لهذ

حديد االليات التشكيلية توتحديد االهداف اإلستراتيجية التي يقدمها مفهوم التآزر الحضري والمتغيرات المتعلقة بتحقيق هذه االهداف  ومن ثم 

الى الغاية  تصميمي في المشاريع الحضرية هوالوصولاليكون هدفها لستراتيجية التآزر الحضري أناء بوذلك للمفهوم التآزر الحضري، 

 المحلية التي تعّرف المدينة .

 منهجية البحث .2

يحقق استراتيجية التآزر الحضري ، وصوال الى بناء أطار نظري شامل  توصلالاتخذ البحث خطوات منهجية اعتمادا على هدف البحث في 

ديد آليات التشكيل المستندة الى مفهوم التآزر في المشاريع الحضرية المعاصرة لتوضح التفسيرات الهيكلية والعالقات الحضرية التي الى تح

 تظهر كتكوينات هندسية ضمن المشاريع الحضرية والتي تأخذ نهج عقالني تركيبي، عليه تحددت منهجية البحث كما يأتي:

 تآزر الحضري والمفاهيم الرئيسية والمفردات الثانوية المرتبطة به معتمدا الطروحات المعرفية السابقة.بناء اطار نظري حول تعريفات ال 

 . استكشاف آليات تحقيق التآزر الحضري وبناء اطار نظري متكامل حولها 

 . قياس جوانب االطار النظري على مشاريع حضرية بما يُمكن التحقق من فرضية البحث 

 ات مفهوم التآزر والمفاهيم المرتبطة معهالمحور االول: تعريف .3

والوضع المربح للطرفين.وهناك نطاقين ‘‘العمل معآ’’في العلم والفن بأته العمل التعاوني، وفي اليونانية القديمة هو حرفيآ التآزر  يعرف 

السلبي فيضم: النزاع أو االضطهاد أو  للتآزر أحدهما أيجابي واالخر سلبي .يتضمن التآزر االيجابي:التعلم أو التفكير أو التعاون، أما

 (.Ravetz,2017,P:3 )االستغالل.

  Synergeticsالتآزر بصيغة 1.3. 
، حيث تتعامل 1976عام  Hermann Hakenمن قبل البروفيسور الفيزيائي االلماني  Synergeticsظهر مفهوم الـتآزر الول مرة بصيغة  

ية داخل نظام مفتوح وغير مباشر وبفعل التأثيرات التازرية والتفاعالت غير الخطية والظروف الصيغة السابقة مع مجموعة من االنظمة الفرع

مثال على المناسبة يتم تحويل الهيكل القديم لالنظمة الفرعية الى نظام هيكلي جديد بتحديد التغيرات الزمانية والمكانية والوظيفية والطبيعية.و

ره كنظام معقد مفتوح غيرخطي يضم مجموعة من االنظمة الفرعية :البيئية واالقتصادية واالجتماعية ما سبق:التحضر المستدام الذي يتم أعتبا

تدام وجوانب أخرى، وبالتالي فأن التطوير الحضري المستدام يقوم على خلق التنسيق والتنافس مع االنظمة وخلق القوة الدافعة نحو النظام المس

 (.Jiao,2017,P: 4 )للوصول إلى حالة منظمة و بأتجاه محدد.

  النموذج التأزري2.3.

يفهم النموذج التآزري بأنه نظام حضري مثالي متكامل بمعنى أنه  يشير الى االنتقال من نموذج تطويري اقتصادي ،مادي ،أحادي الوظيفة  

 :ويأخذ هذا النظام صيغتين للتآزر (.(Ravetz,2013,P:3 الى نموذج تآزري شامل ومنظم وذاتي التكافؤ.

 موديالتآزر الع 1-2-3

هو احد التوجهات الحضرية المعاصرة للتعامل مع مناطق داخل المدينة بهدف تطويرها. لذا فهو تفكير تعددي المستويات سواء مع هياكل   

حضرية متعددة الطبقات أو أشكال متعددة المستويات ألستخدام االرض باالضافة الى التقسيم الطبقي من حيث الضرائب و الرسوم الخاصة 

لفردية للمدينة .وبهذه الطريقة يتم خلق هوية محددة لالماكن والحفاظ على االتصال القائم وتقليل أثره السلبي على التكوين بالمستويات ا

الحضري والحياة الحضرية وأستبعاد االجزاء أو العناصر أو الطرق المضافة بصورة افقية فردية داخل المدينة التي يمكن ان تشكل قيود 

 (.Blazy, 2019,P:1 الحقآ. )

 التآزر المكاني  2-2-3

هو المفهوم النابع من خصائص التنظيم المكاني المادي للمدينة التي تدعم بدورها تصرفات الناس وسلوكهم ، وخصوصآ في األماكن العامة. 

لعناصر من مباني و منشأت كما ويرسم العالقة التشكيلية المحددة بين مجموعة من العناصر مع اخرى أو يحدد الطريقة التي يتم بها ترتيب ا

تقنية ومشهد طبيعي. وبالتالي أنتاج فضاءات حضرية مفتوحة تعزز العالقة والتواصل بين االماكن المختلفة ويمكن تطبيقها على مقاييس 

 .(Frick,2007,P:261 )مختلفة :الشارع أو الساحات أوالمناطق المحلية أو المدينة بأكملها .
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 المتعلقة بمفهوم التآزر الحضري:الدراسات السابقة  .4

1-4 Sustainable Urbanization Synergy Degree Measures -A Case Study in Henan Province, Jiao, 

2017. 

ركزت هذه الدراسة على التطوير الحضري كونه نشاط أو جانب محدد كأن يكون المجتمع أو االقتصاد أو البيئة، وفيها تم تجاهل التفاعالت    

التأزرية التي تؤدي بدورها الى تطوير حضري متكامل، حيث تهدف التوجهات الحالية الى نظام تأزري يعزز التناغم بين االقتصاد الحضري 

على  والموارد البيئية والموارد الطبيعية وحياة السكان.والتحضر المستدام هو نظام معقد يملك هياكل وأبعاد متعددة ذو تطور ديناميكي يعتمد

( وهو نظام تآزري مركب ذو خصائص منهجية SSUSقاط الزمنية مما أستوجب أستحضار ما يسمى بالنظام التأزري الحضري المستدام )الن

ومتطورة ومكون بدوره من عدة انظمة فرعية خماسية هي :التغير الديموغرافي، والتطور االقتصادي، والتشكيل الفضائي، والنظام البيئي، 

ين االنظمة الفرعية لخلق مسارات يهتم بضرورة االنسجام ب SSUSوالتنمية االجتماعية. هدفه بناء نظام تطوير حضري مستدام. لذا فأن نظام 

حضرية جديدة وأعتبار الفعالية التأزرية أمرآ مهما في التوسع الحضري المتكامل وأن وجود االثار التآزرية تحقق مجال كبير من التحسين 

ترتيب لكل نظام فرعي الحضري بخلق حالة من الترتيب لالنظمة السابقة .ويعتمد هذا النظام على درجة التازر التي تتحدد من درجة ال

( يوضح االنظمة الفرعية لنظام التأزر  1الشكل )  .(Jiao,2017,P:3وبالتالي للنظام المركب ككل والحفاظ عليه بصورة منظمة ومستقرة. )

 .(SSUSالحضري المستدام )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 Synergistic Urban Improvement: Case Study of Hikifune Neighbourhood in Tokyo, Vankova, 2018. 

   تناولت الدراسة أستخدام اسلوب التآزر كنهج ألحتضان التعقيد الحضري المعاصر لتعكس هذه العالقة أستراتيجية التحسين التآزري  

Synergistic Improvement التي تتضمن أستكشاف العالقات البينية لعدد من القضايا الحضرية وتساهم في تحول نموذجي نحو تطوير

 ,Vankova الحضرية المتمثلة بمشاكل االنعزال و سلسلة الكوراث المباشرة وغير المباشرة على البيئة الحضرية.)حضري شامل للمشكالت 

2019,P:75). 

 (Jiao,2017,p:5) المصدر: /(ssusالمستدام )النظام التأزري الحضري ( 1الشكل )
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 .(Vankova, 2019,P:76-78 ) :ضمت هذه االستراتيجية عددآ من اآلليات لمواجهة التحديات المتعددة

  الترابط الحضري الداخليInterconnected Urban ها فرصة الذي يعتبر وسيلة لتنشيط الفضاءات الحضرية غير الفعالة واعتبار

 . Urban Improvement للتحسين الحضري

 ي الذي يعني دراسة الجانب الديموغرافي الذي يتطلب وفرة التنوع السكاني وتقليل الرتابة والتجانس في المجتمع التي انالتكامل العمر

جتماعي واالقتصادي والسياسي وضرورة عالقات الجوار القوية والحد من تقلص االسر وقلة السكان لها اثار وخيمة على المستوى اال

. 

  المدينة بمستوى النظرThe City at Eye Level  وهو التاكيد على اهمية المستوى االرضي للمدينة لكونه يحدد النجاح االجتماعي

حضرية وتعزيز المشهد الطبيعي الحضري واالندماج االجتماعي.وذلك بالتوجه واالقتصادي والذي يلعب الدور االهم بتجربة البيئة ال

الى تعددية االستخدامات التي تساهم في التحسين الحضري وتسليط الضوء على الطبقة االبداعية التي تعزز قوة الفضاءات المفتوحة 

 م اشكال النقل المخصصة للمشاة.لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين والتغير الكبير في الشارع التقليدي ليض

  االمكانات المستغلة المتمثلة بالعوامل الواضحة على الرغم من اختالف المدن وتأكد بدورها على الهوية المحلية: موقع المكان،والقيمة

ة اآلمنة والتي تعتبر التراثية،والطبيعة،والتكنولوجيا،والقدرة المالية،والشراكة بين القطاع العام والخاص،والرعاية الصحية والصور

 التآزري.أصوال لتسهيل التحسين 

Urban Synergy:City as a landscape, Donatas, 2013.   3-4 
اعتبرت هذه الدراسة التآزر الحضري بأنه أيجاد رؤية وتنسيق مختلف للعالقة بين عناصر المدينة والمناظر الطبيعية لكون االعدادات   

حين ظهرت االثار المكانية العميقة بسبب الثورة  19البيئية تحدد مستقبل المدينة. مما يجدر االشارة الى بداية هذه العالقة مع القرن الى 

اعية وتكنولوجيا العصر التي أجبرت على حدوث طفرات جذرية في المدينة وتشكيل الفضاء الحضري و سلوكيات الحاالت االجتماعية، الصن

تم التفكير بأساليب الستخدام خصائص المناظر الطبيعية من 19 واصبحت المباني غير مهيئة للهواء النقي أو الضوء، وفي ثمانينات القرن 

 ة لخلق تنظيم افضل للمدينة من حيث الجمع بين النقل والمناطق الترفيهية وأدارة المياه والتحكم بالفيضانات. )اجل مصلحة المدين

Donatas,2013,P:1). 

ومدينة  City Fruitfulوقد تعامل التآزر الحضري في تشكيل العالقة بين المدينة والتقنيات البيئية من خالل أقتراح مفهوم المدينة المثمرة   

ويُعبر المفهوم االول عن نهج المنطقة الزراعية وذلك من التعامل مع السكن والعمل والترفيه واالنتاج الزراعي   City of the Sunشمسال

ة اكثر وأستهالكه،أما المفهوم الثاني فقدم رؤية مثالية عن كفاءة الطاقة الضوئية والرياح واستخدام التصميم االيكولوجي التكيفي لتحقيق تنمي

 (.Donatas,2013,P:4 استدامة. )

4-4     .2013 New Futures for Older Ports: Synergistic Development in a Global Urban System", Ravetz, 

ل أكدت الدراسة على ان التآزر هو النهج المكون من ترابط األنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمكانية، ويُظهر ك

من المجتمع أو النظام البيئي، والنهج التآزري هو كيفية عمل االشياء معآ، ويهدف إلى التعلم اإلبداعي والتفكير االستباقي و  نظام نوًعا معينًا

يرسم االمكانية الواضحة لحل المشاكالت و فهم العبث االجتماعي. كما يتعامل مع النظم المستدامة والتكيف مع نظم اخرى، وتشير مفاهيم 

 ة إلى مستويات متعددة ،والتي يمكن تأطيرها باالنظمة اآلتية :القدرة التكيفي

  األنظمة التكيفية الوظيفية: والتي تتعامل مع استعارة النظم الميكانيكية التشغيلية، اي تستجيب للضغوط قصيرة المدى مع وجود نوع من

 المرونة.

 مل مع التحوالت واالنتقاالت البيئية.النظم التكيفية المعقدة: وتعني أستعارة للنظام البيولوجي، أي التعا 

  أنظمة التكيف التآزري: أستعارة عن النظام البشري الذي يتضمن المداولة المعرفية وتنمية الشخصية والدفع بشكل أكثر بالصفات

التكيف ، ولكن أيضا لتوليف اإلنسانية في التفكير والتعلم واإلبداع والوعي، وتركز المرونةعلى الصفات اإلنسانية وليس قدرتها فقط على 

 (.(Ravetz,2013,P:2 األهداف االجتماعية بشكل أوسع.

 (. (Ravetz,2013,P:3 وقد أوضحت الدراسة المراحل االربعة للنهج التكيفي التآزري :

 والمدني والمواطنين  المرحلة العقالنية: ويظهر النهج التآزر على المستوى المجتمعي )أصحاب المصلحة( بما فيهم القطاع العام والخاص

 والتعاون مع القطاعات األخرى و تشكيل جدول أعمال أوسع للمجتمع من خالل العمل الجماعي. 

 مرحلة االختالف: استكشاف ديناميكيات التغيير والسيناريوهات البديلة. 

  .مرحلة الظهور: استكشاف التفكير اإلبداعي واالبتكار والبحث عن أنواع جديدة من التآزر والتواصل والتعاون واالبتكارات 

 .مرحلة التقارب: تصميم االستراتيجيات لتعزيز التآزرو تحديد قضايا التنفيذ والتقييم وما إلى ذلك 

مما تقدم أن الدراسات السابقة طرحت مفهوم التآزر الحضري من خالل اقترانه مع مفاهيم أخرى لينتج عنها أستراتيجيات وانظمة  يتضح 

 اعتمادا على آليات مواضحة من منظور الخصائص التطويريةيتشكل التآزر الحضري  . وبالتالي  فأن( 2مختلفة وكما موضح في الشكل ) 

 بضرورة صياغة االليات التشكيلية لمفهوم التآزر الحضري’’ومن هنا برزت المشكلة البحثية شامل مركب للوصول الى نظام حضري 

  بناء أطار نظري يحقق التشكيل التآزري.في  :هدف البحث حددوت‘‘ تحقيقآ ألستراتيجية التشكيل التآزري

 

 

 

 

 



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 19 (2020), Issue 1, Pages 25-45 

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعامل مع التآزر المكاني والخصائص الداعمة يجعل منها عوامل حاسمة في تشكيل الفضاء الحضري . وتعتبرأيضآ نستنتج مما سبق ان 

مقياسآ للتآزر الحضري عندما تثبت الخصائص الداعمة بأنها ذات صلة تجريبية وتحليلية ومستدامة لتقييم الفضاءات وصياغة التعديالت 

ورة للبحث ان يبحث في مناهج التآزر الحضري، والخصائص الداعمة للتآزر المكاني ، وآليات والتصميمات الجديدة ، من هنا صار ضر

 .التشكيل التآزري للفضاء الحضري

 أستخالص مفردات بناء االطار النظري .5

 بروز التآزر الحضري ومناهجه 1-5

قوية. وان التآزر هو الفعل المستفيد  ماديةينبع التأزر الحضري من مفردة التعايش والتي تعني التفاعالت بين العناصر القائمة في رابطة   

من الخصائص المتشابهة للعناصر المكونة للشكل الحضري ويتميز بتنسيق العالقات الفردية بين هذه العناصر .لذا البد من االشارة الى 

المرادفات االخرى التي قد تقترن مع مفهوم التآزر  أما،‘‘عملية تشكيل كلية للعناصر’’ي الوحدة أو التكامل حيث ُذكر التكامل على أنه مفهوم

وفي لحظة االنصهار تذوب الخصائص الجينية االوليه لتَبرز  consolidation،التوحيدmerger،االندماج fusionهي "االنصهار 

 .(Blazy, 2019,P:1 )ائعة. الخصائص المهيمنة الش

مل لذا فأن التآزر هو شكل من أشكال التعايش والترابط يتصف بأنفتاحية العناصر الفردية القائمة فيما بينها والتبادل مع بعضها البعض،ويش   

لتجمعات الحضرية ،مما يستدعي ذلك االنفتاح مستويين : المستوى الوظيفي واالنفتاح على المستوى المكاني لالشكال أو العناصر أو مشاريع ا

ر عدم الحاجة الى الحواجز أو الحدود غير الضرورية بين العناصر الفردية ليوفر سهولة الوصول الى الوظائف الفردية مع الحفاظ على المعيا

 ‘‘. )كوناتهجودة الجسم المادي المعقد بين محيطه من حيث مجموع خصائص م’’وأحدى شروط ظاهرة التآزر هي  االساسي للتسارع.

Blazy, 2019,P:2.) 

 االنواع االساسية للتآزر الحضري  1-1-5

 .(Blazy, 2019,P:3 يتخذ التآزر الحضري أربعة انواع تمثلت بالتالي: )   

حيث تحاول أحدى العناصر بفعل وظيفتها أو موقعها من السيطرة على العناصر االخرى في Negative Synergy: التآزر السلبي   .1

 .النظام 

:  ينتج من تكافئ المكونات الصغيرة والمتمثلة بالعناصر غير المهمة،أوالثانوية،أومتوسطة  Simplest Synergy  التأزر البسيط .2

 االهمية.

 يحدث عندما يكون التأثير نتيجة لتلخيص أنشطة المكونات الفردية.  Additive Synergism: المضافالتآزر  .3

 .هو تضاعف العالقات بين العناصرHyper Additive Synergism: المفرط  المضافالتآزرا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير مفردة القرب على التآزر الحضري2-1-5 

التازر 

 الحضري

 التحضر المستدام

 (ssusالمستدام )النظام التأزري الحضري 
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 ا

 (يوضح التآزرالحضري من منظور الخصائص التطويرية.أعداد:الباحثين 2الشكل)

 التآزر الحضري

المضافالتازر التازر البسيط التازر السلبي المفرط المضافالتازر    التعايش 

 التآزر االيجابي

 مضاعفة العالقات المكونات تلخيص أنشطة التكافئ بين المكونات سيطرة أحد العناصر

 يناعداد:الباحث/ ومستوياتهانواع التآزر الحضري  (3الشكل )
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.ومن هنا  activities ، االنشطةcoordination ،التنسيق   fusion يتم زيادة تفعيل العناصر الخاضعة الى هذا المفهوم من خالل :االلتحام 

ولفعالية التآزر في الهيكل الحضري بالذات يجب تحديد العالقات ‘.الكل أكبر من مجموعة المكونات الفردية’’للتفعيليكون المعيار االساسي 

المتبادلة بين العناصر،وتنسيق العناصر الوظيفية الفردية ومعرفة اتجاهات التطوير والمبادئ التعاونية بين المكونات الفردية والنقاط 

قات متبادلة بين المكونات المكانية الوظيفية من خالل القرب والذي يعرف في اغلب االحيان بأنه المسافة االستراتيجة للوصول الى عال

 (Blazy, 2019,P:4 الصغيرة بين االجسام أي المسافة القصيرة بين العناصر الفردية )المكونات االكثرأهمية(.)

 .(Boschma, 2005,P: 61–74)  ر الحضري:هناك خمسة أنواع للقرب مع محتوياتها التطبيقة تؤثر في التآز

 تكاملية الموارد المعرفية المتنوعة. القرب المعرفي: .1

 وجود النظام للوحدات المكانية المرتبطة بشكل حر،وضرورة تنسيق شبكات االعمال.القرب التنظيمي:  .2

في ادارة رأس المال االجتماعي ،وكيفية ترسيخ دقة تركيز االنشطة وأستخدام آلية السوق في أمكانية خلق المهارة القرب االجتماعي:  .3

 مما يدفع الى التعامل مع مستويات الثقافة والثقة والوالء..التقاليد وتثبيت الوحدات

كيفية التعامل مع النظام المؤسساتي بحضور السيطرة والتطورات المستدامة باالضافة الى التوازن بين المتانة القرب المؤسسي:  .4

 والمرونة.

 للوصول الى مناهج القرب السابقة.  مهارة العالقات الداخلية والخارجيةلجغرافي: القرب ا .5

هنا نجد ان الغرض من القرب هو التقليل من تراكم الخدمات والمكاتب والمهام التجارية على عدة مراحل. فليس هدف التآزر الحضري هو   

ي مشكلة المدن المعاصرة وأنما التشجيع على اعادة تشكيل الفضاءات العامة خلق االماكن المزدحمة "المدن ذات المسافات القصيرة" والتي ه

حول المباني وتصميم استمرارية ممرات المشاة وركوب الدراجات مع الفضاءات العامة.ونحن بحاجة الى هياكل حضرية متعددة المستويات 

النظر،المدينة بمستوى المشاة، المدينة بمستوى الدراجات، ،وهذا يظهر في نظريات االدراك المعاصرة التي تتحدث عن المدينة بمستوى 

يات المدينة بمستوى السيارة، المدينة بمستوى البنية التحتية مما يوفر نهج متعدد المستويات للتركيب المكاني وأحيانآ التعامل معها كمستو

 .(Blazy, 2019,P:9 عامودي. )مستقلة عن بعضها وفي نفس الوقت تؤثر على بعضها البعض وهذا مايطلق بالتازر ال

 دور القوة التفصيلية في التآزر الحضري 3-1-5

يؤكد الكثير من العلماء بأن التآزر الحضري يمكن تقويته بمجموعة من العناصر التفصيلية وعدم تشتيتها ومن الممكن أن يحدث التآزر 

 ,Blazy ة مما يخلق تأثير نفسي قوي على المستخدمين. )الحضري على مستوى التفاصيل الحضرية في االماكن ذات الوظائف المختلف

2019,P:6.) 

 ،مما يستدعي توضيح االتي :  مقياس مكاني عالميألنشاء التفاصيل التآزر الحضري مع  يتعامل

ات مختلفة مما يستوجب التفكير بمستوي .يتكون الفضاء الحضري بصورة عامة من مسارين أحدهما لحركة المشاة واالخر آللية السيارات

شخاص في مسارات الواقع مهم  باعتبارها ذات دقة التفاصيل المعمارية والحضرية ومراقبتهاوللحلول المكانية وضبط متطلبات نظام النقل 

استحضار صورة متحركة ومتغيرة بأستمرار وذات خطوط ضخمة و  macroscale المشاة ،أما القيادة السريعة فتتعامل مع المقياس الكلي 

استمرارية الهيكل الحضري وبالتالي تأثيره على التآزر الحضري .والبد من االشارة الى أن التآزر أمر صعب بكونه ال يتجاوز  يعطلمما 

 (.Blazy, 2019,P:8 أطراف مشروع أستثماري واحد. )

 

 

 

 

 

 

 .التآزر المكاني والخصائص الداعمة له 2-5

األشياء ’’فأنه العالقة بين  Supportivenessأما الدعم ‘‘االشياء واالشياء’’هو العالقة بين  Spatial Synergyالتآزر المكاني 

وتطويرها وأدراكها والوصول الى الغاية المحلية وأستيعاب فكرة المدينة . أما ضياعه يعني وجود االماكن  والتآزر المكاني‘‘. واألشخاص

يعني أتالف االماكن وفقدان المحلية وغياب معنى المدينة.وان انشاء التآزر المكاني في عملية ‘‘ Spatial desergy ’’وهو مايطلق عليه 

 مكلفآ على مستوى المصطلحات المادية والبشرية. ) التصميم الينتج عنه تكاليف أضافية في حين أن غيابه يكون

Frick,2007,P:261.).وتعتمد خصائص التازر المكاني عل عدة مبادئ 

 

 

 

 

 

 (.Frick,2007,P:262-263 )مبادئ التآزر المكاني:  1-2-5

طريقة ترتيب المباني والمنشآت الفنية والمشهد الطبيعي والكيفية التي يتم بها تطوير شكل قطاعات  المبدأ االول: 

 الفضاء:الشوارع،الساحات..الخ، لتكوين مجاالت للرؤية من خالل أمكانية رؤية كل نقطة من مجال نقطة أخرى.

 التازر الحضري
 عناصر فردية

 التفاصيل الدقيقة عناصرمجهرية

 خليط مكاني مركب

 مكونات التآزر الحضري/اعداد:الباحثين (4) الشكل

الفضاء الحضري هو تنظيم 

المحتويات المكانية 

 الفيزيائية

 التآزر المكاني المدينة‘ المحلية،االماكن

spatial synergy 

 الالمدينة‘فقدان المحلية‘الالمكان
 غياب التآزر المكاني

Spatial desergy 

 (Frick,2007,P:262 تأثير التآزر المكاني أو غيابه على الفضاء ااحضري / المصدر:)( 5الشكل )
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طريقة الربط لألجزاء الفضائية أو االماكن مع بعضها البعض بحيث يؤمن العالقة المادية واالتصال بين االجزاء الفضائية.،  المبدأ الثاني: 

يعتمد ذلك على شبكة الشوارع والمسارات وربط كل مكان بأي مكان أخر، وتنظيم مستويات مختلفة من الفضاءالحضري على مستوى: 

نة،وما  بعدها.باألعتماد على الخطوط المحورية التي ينتج تشكيلها عن أمكانية رؤية الشخص لها من أي األحياء،المناطق المحلية،المدي

مكان.ومن مميزات الخطوط المحورية : طبيعة طولها وعرضها وأتجاهها وطريقة ربطها والعالقة بين الخطوط المستمرة والمتكسرة وعرض 

 الشبكة وأحجام الكتل .

المسافات المتفاوتة بين قطاع الفضاء وقطاعات الفضاء االخر،أي تحديد أمكانية الوصول الى المواقع.وتقاس بعدد مجموع  المبدأ الثالث:

 العناصر المكانية التي يتم أجتيازها وتسمى "العمق الكلي"أو "المسافة الشاملة".

 .الخصائص الداعمة والميزات المكانية لفضاء حضري متآزر 2-2-5

 الوجود المادي والفضائيو  االنشطة وسلوكيات االخرينفي الفضاء الحضري بتناول العالقة التفاعلية بين  Supportivenessيختص الدعم  

بأعتبارها نموذج العالقات  supportive environments‘‘البيئات الداعمة’’بمصطلح Rapoportللفضاء الحضري. وهذا ما أشار اليه 

المكانية المناسبة لوجودية أنشطة معينة وبالتالي  -والتي يشير فيها الى الخصائص الفيزيائية ‘‘ شخاص واألشياءاأل’’و‘‘البيئة والسلوك ’’بين 

.تاليا بعض الخصائص الداعمة والميزات المكانية لتصميم الفضاء الحضري المتآزر:  (Rapoport, 1990, p: 11) فهي تدعم هذه االنشط

( Frick,2007,p:264-265) 

 ضم العناصر العالية، ونسبة العرض الى االرتفاع،وانخفاض نسبة السماء المرئية. تويات عالية من االنغالقيةاعتماد مس: 

 الناتجة عن التغيرات المفاجئة ، اإليقاعات غير المنتظمة ، التحوالت من أنواع مختلفة لتقليل الرتابة  ظهور أحتمالية الفضاءات المعقدة

تباين بين الحد األدنى والحد األقصى ومتوسط العرض. وتعددية المنعطفات والتحوالت لكل وحدة طول .وتتطلب التباين في العرض أي 

 داخل الفضاء. وجود العناصرالرئيسية البارزة )المباني واألشجار والمداخل وغيرها(..

 ام االنحناءات والمنحنيات : فضاءات فرعية قصيرة، استخدام الزوايا أو المستويات المتداخلة،استخدمشاهد قصيرة أو مسدودة

 والزوايا،واستخدام تقاطع المحاور،وتغيرات مستويات النظر

 :واستخدام التنوع في المواد  وتعني اهمية المعالجات والتفاصيل الغنية وتتضمن البروزات الدقيقة األسطح الواضحة للعناصر المغلقة

عامل مع مواد عالية التركيب متوافقة مع المشي ،والتغييرات في مستوى واأللوان ،وااليقاعات غير المنتظمة.باالضافة الى اهمية الت

المشروع: ساللم ، خطوات ، منحدرات ، إلخ، والتغييرات في الضوء والظل ،وجود العناصر العلوية من أسقف معلقة ، مظالت ، 

 ( 6شكل  أقواس وجسور في الممرات فوق الشارع ؛ شرفات ..الخ و خطوط السقف المعقدة والمركبة.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مما يجدر االشارة ان التازر المكاني يعتمد على تشكيل الفضاء الحضري بالذات ،لهذا سيعتمد البحث على اليات التشكيل التآزري للفضاء 

 الحضري.

 آليات التشكيل التآزري 3-5  

المعاصر توضح التفسيرات الهيكيلية والعالقات الحضرية والتكوين الهندسي للمشاريع الحضرية ضمن هناك ثالثة آليات للتشكيل التآزري  

 النهج العقالني الحضري .تشمل هذه االليات التالي :

 Aggregatingآلية التجميع  5-3-1

(. والتجميع هو تشكيل الفضاء  Zuziak,2016,P:207(يعني التجميع ترتيب العناصر الحضرية وفقآ الى النقاط الهيكلية الرئيسية.  

 الحضري وفقآ الى صيغة مستقبلية مما يتطلب التعامل مع مفهوم التشظي وليس التراكم لتوليد فرصآ أفضل للترتيب المكاني .)

Agata,2016,p:92.)ى ذلك مظاهر السيارات التي تفكك االنسجة التقليدية للمدينة الى اشكال جديدة تخدم المتطلبات المعاصرة ومثال عل

 .واليشترط بالتجميع ظهور مايسمى بالطفيليات المكانية المتمثلة بالبوابات للفضاء الحضري على رغم من توفيرها لمستلزمات االمان لكنها

 (.Agata,2016,P:94 تدهور جودة الفضاء الحضري. )

تبدو العمارة المعاصرة بطبيعتها متسارعة وفعالة أي تشير الى تسارع الوقت، حيث تمثلت العمارة المعاصرة للمدينة بواجهات زجاجية  

ليل والنهار ملساء،أختفاء الحدود السرية بين الداخل والخارج المتمثلة باالبواب الرابطة أو النوافذ العازلة للفضاءات، أختفاء الحدود بين ال

عاصر لزيادة فعالية االضاءة االصطناعية ،التفكك الشكلي للعمارة،ظهور الهويات المؤقتة،طابع الفضاء الحركي ،أختفاء التوحيد في العالم الم

 أعداد : الباحثين /الفضاء الحضري والخصائص الداعمة فيالتآزر المكاني أ( 6الشكل )

التازر  الخصائص الداعمة التازر المكاني 

 الحضري

 المدينة

 المحلية االماكن
 التفاصيل

عالقة العناصر 

مع العناصر 

 )فضاء مادي(

عالقة العناصر 

 مع االشخاص

 تشكيل فضاء مادي اجتماعي



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 19 (2020), Issue 1, Pages 25-45 

 

32 
 

ارع الوقت أو لكون التغيير هو سمة مميزة للعمارة المعاصرة،وجود التسلسالت الزمية المختلفة ،وهذا يعني أن كل الميزات السابقة مثلت تس

 (.(Szpakowska,2016,P:182 .الوقت الضخم في الفضاء الحضري المعاصر 

لذلك يسعى التآزر الحضري في الفضاءات المعاصرة الى التعامل مع الزمن وذلك بأستحضار رمز تشكيلي بأعتباره نقطة لتجميع العناصر  

ارية النص )سلسة الهياكل الداللية(،التسلسل الزمني لالحداث )سلسلة من وترتيبها وذلك الستقبال الوقت وأبطاءه من خالل أداتين :أستمر

العناصر الخطية(. ان تطبيق هاتين االداتين للوصول الى تشكيل معاصر للفضاء الحضري يتحقق بآليتين: العودة الى الوراء)التماثل( أو 

ياكل التذكارية  التي تحمل مهمة أساسية في التوسط بين قطبي الزمن  الترقب في االستعادة)عدم التماثل(.ومثال على ذلك االعمال الفنية واله

وتعكس الوقت الجمالي وتربط الحاضر مع الماضي. كما أن التباطئ في الفضاء الحضري ينتج من خالل تقليل أهمية حركة المركبات في 

تأثر بالعالمية )االتصاالت الالزمة لتشغيل الشبكة( نص المدينة بأعتباره أثر أيجابي ، ألن الزي المتماسك للفضاء الحضري المعاصر ي

 ( .(Szpakowska,2016,P:185 والتضامن االجتماعي والبيئي فقد  يؤدي هذا الى االغتراب أو التجربة غير المتجانسة.

 Tuningآلية النظام  2-3-5

هو أتباع عقالنية الشكل الحضري وفك رموز الشبكات التي تخلقها روابط حضرية معينة ،بالتالي يعرف على أنه  النظام المكاني أو  النظام 

ة منطق الشكل الحضري بأعتباره شبكة مرتبطة ومتكيفة وذات معنى ثقافي .ويرتبط تعقيد النظام وفقآ الى "طبقات النظام " المختلفة المتمثل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   والقانونية.                                                                                                                  ‘طبيعية ،والثقافية،واالجتماعية،واالقتصادية،والتكنولوجية،والسياسية بالطبقات ال

 ((Zuziak,2016,P:200-201 ان تعريف النظام الحضري على انه منطق الشكل الحضري يخضعه الى خمسة ضوابط متمثلة بالتالي:و

 . تحديد الخصائص البارزة للتشكيل الحضري المعاصر 

 التصال المكاني وتكوين المشروع المعاصر والفكرة الحضرية السائدة.أنماط التماسك وا 

 أن تعكس عالقات المشروع السمات النظامية للعملية التي دعا لها هنري ليفبفر "اإلنتاج االجتماعي للفضاء." 

 .الضوابط السياسية المكانية لقيادة المشروع الجديد 

 ية والثقافيةلألنماط االجتماعية واالقتصاد التكامل المكاني. 

 النظام وشبكة الشبكات  1-2-3-5

التي تعمل على توضيح مستويات عديدة من العالقات التشكيلية، كما تستخدم هذه االلية  Net of Netsيتعامل النظام مع الية شبكة الشبكات   

لتعريف مجموعة من العناصر ذات التمايز العام والتي تحمل خاصية االشكاال المتقطعة وغير المنتظمة وغير المتجانسة وايضا معاني 

تؤدي الى خصائص بديهية من عدم التحديد والواقعية ،كما تعتبر كعامل ضابط االستقرار والتماسك. تتعامل هذه الشبكة مع النظام بعقالنية 

وأن تعقيد العالقات المكانية وتداخل (. Agata,2016,p:90 للعمليات الدينامية المتغيرة من خالل ضبط التوازن والمرونة لهذه التغيرات.)

فضاء الحضري المعاصر بسبب وجود نماذج التوجيه الرئيسية التي  تعمل االنماط والتمايز بين الحركة والغاية يولد أشكال سلبية لنظام ال

 (.Agata,2016,p:93 على تنظيم الفضاء وتوجيه االنتباه فيه. )

بأعتبارها لغة غيرمادية بدال من اللغة المادية Coded كنتاج للتصميمات المشفرة   Open Formتتعامل هذه اآللية مع فكرة الشكل المفتوح   

)الرسومات و النماذج( التي تحول طريقة التفكير المعماري واالستراتيجيات المعمول بها  و الشكل المفتوح هو  تصميم بارامتري مفتوح 

ميم التقليدي( هندسيًا وينتمي إلى الفضاء )يتوضح في التص Closed Form يولد اتصال االجزاء مع كاملها . هذا كله في مقابل الشكل المغلق 

)تصميم بارامتري أو خوارزمي( توبولوجيا ، وال يتم  open formالمتري ألنه شكل مادي. وبعكس ذلك ، يتم تعريف الشكل المفتوح 

 لغة غير مادية. )احتوائه في فضاء متري بل في فضاء توبولوجي نظًرا ألنه تصميم مفاهيمي و بنية منطقية محددة بواسطة رمز او 

Marcos,2011,p:3). 

  Tectonic Configureآلية التكوين التكتوني 3-3-5

(. ومصطلح التكتونية ينبع من (Zuziak,2016,P:200 تعني هذه اآللية منطق الشكل الحضري وفن التكامل وفن تصميم البناء الحضري. 

تطور هذا المفهوم شمل معنى الخلق في أنشاء االعمال الفنية التي تضم المهارة  والتي تعني الباني أو النجار. ومع Tektonالكلمة اليونانية 

 اصبح يفسر بالعالقة بين الكل المعماري وأجزاءه والتي تصور االزدواجية بين الشكل والبناء. واألسلوب والمواد وحتى المفهوم نفسه

(Liu,2006, P: 267). 

 التكتونية الحضرية 1-3-3-5

وم ظهر مفهوم التكتونيك في اليونان القديمة بأعتباره وسيلة لتوحيد الشكل والجمال والتقنية لخلق العمارة .وعندما يكون مستوى هذا المفه  

 ةعلى نطاق أوسع أي بتوافر نهج ثالوثي يربط بين العمارة المعاصرة والسياق الطبيعي والفضاء الحضري يطلق عليه في هذه الحالة بالتكتوني

وتعمل التفاصيل كحل مادي لتجسير الجماليات والتقنية والشكل المعماري والسطح  .Urban Tectonic  ( Melvin,2017,P:3) الحضرية

ضاء الحضري جميعهم معا لخلق االجواء والشعور بالبيئة المبنية بأصغر التفاصيل لجذب المتلقي ،وخلق التباين للرتابة المكانية ،وقراءة الف

ن الحاجة الى العالمات التعريفية، وعمل الطبيعة كغراء ينسج العالقة بين المباني والفضاء الحضري مع بعضها، وتنظيم السطح الحضري دو

الحضري الُمتشكل من المباني والطبيعة والفضاءات الحضرية والمرافق الخدمية بتصميم ذو نهايات وعالقات مفتوحة  ليكون وسيلة لتآزر 

تتمثل التكتونية الحضرية بالتدفق بين الفضاءات الداخلية والخارجية كما تعمل الطبيعة مفصآل وتفصيال مكانيآ للمشهد العناصرمعآ ، عندها 

 (.Melvin,2017,pp:7-9 الحضري فيها . )

تعبير عن اجل المن لشكل الحضري ليتعامل التشكيل التازري مع آلية التكتونية الحضرية من خالل صياغة المبادئ العامة والقواعد الخاصة 

حيث   الطابع الفني والمادي وليس االجتماعي فقط ،باالضافة الى حل المشاكل الناتجة من التحوالت الحضرية والتهجين الوظيفي والحضري.
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في المدينة  تعتبر هذه اآللية ان الشكل الحضري يظهر بتحديد الدافع الرئيسي ألنتاج هذا الشكل ،فكان دافع الحداثة هو تخفيف الثقل الحضري

من خالل األستقاللية في تشكيل الكتل المغلقة مما أنتج فضاءات غير محددة وغير منتظمة وأندماجها مع عمومية الشارع، أما دافع ما بعد 

أدى الحداثة هو الوصول الى فضاءات ذات قيمة أجتماعية محددة واالستمراية في تطوير المدن باالعتماد  على فضاءات داخليه )فناءات( ف

بوجود الموقف الوسيط بين   Synergy of Pluralismالى أنتاج الكتل المغلقة . بينما التكتونية الحضرية اليوم تحقق مفهوم التآزر التعددي 

الشكل القائم بحد ذاته وعالقته مع المباني المحيطة ، والتوجه نحو روحية الكتل المدمجة باالضافة الى توفر شروط النموذج المستدام 

وتكثيف المباني والنماذج الشاهقة االرتفاع التي تتطلب    Molecular Urbanismاالتصالية الداخلية والخارجية والتحضر الجزيئي و

 Skyوالحدائق العالية   Skywaysاالنفصال عن مستوى االرض والتوزيع العامودي للبرامج الوظيفية والربط من خالل المسارات العالية

Gardens. (Januszewski,2018,PP:1-2,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكتونية الرقمية 2-3-3-5

 ظهور المعدات الرقمية كأداة عامة للتعامل مع التصميم المعاصر،مما أدى الى ارتباط مفهوم التكتونيك بالثورة التكنولوجية والفن ويطلق  

مثل العمارة  كالعليها بالتكتونية الرقمية مع االحتفاظ بالقيم التقليدية لهذا المفهوم، والتعامل مع التقنيات بطرق جمالية ليُنشأ تراكيب معقدة لألش

.وأن المبدأ التوجيهي في التصميم التكتوني هو (Kirstine, 2009,P:8 ) المتشابهة أو المتحولة أو النشطة أو التوبولوجية أو البارامترية

 المنظورات التقنية التي تفسر الواجهات الحضرية والتفاصيل المولدة للشعور ، وتتعامل مع صنع النموذج، والتعبير عن الشفافية الهيكلية

ل القواعد والقيود واالهداف المحددة صانعة للقرار من خال Tectonic Parametersالمرتبطة بالقوى ويمكن أعتبار المعلمات التكتونية 

للتصميم )نتيجة المنطق( وتنتج الهيكل الشفاف بتحديد الواجهة الحضرية كحد أقصى بين المبنى والفضاء الحضري والتي تعرف في الوقت 

المستخدم للمشاركة في نفسه المفصل الوظيفي والمفاهيمي مما يسهل فهم التشكيل الحضري وسهولة االتصال بين الداخل والخارج ودعوة 

 .(Kirstine, 2009,P:150 الفضاء الحضري.)

يتم توظيف التصنيع الرقمي في العمارة المعاصرة كأدوات وطرق وأستراتيجيات تتعامل مع مستويات مفاهيمية مثل التصميم المعاصر   

مي تغيرآ في النموذج المعاصر بنفس عمق التغيير وأدارة العناصر وتجميعها وأنشائها مع خلق لغة معمارية خاصة ،كما أحدث الوعي الرق

هو الذي أجرته الحداثة حيث تمثل هذا التغير بالتوجه نحو التعقيد ،وان التغيير االعمق الذي أحدثته المعدات الرقمية في التشكيل الحضري 

د المفاصل المتمثلة بالتفاعالت بين االجزاء في توليد الشكل المفتوح الذي يحقق منطق التآزرالمعاصر بين المبنى والفضاء  الحضري بوجو

 .(Marcos,2011,P:1) العمودية واالفقية والمائلة.

 التكتونية والخفاء 3-3-3-5

أو غير المادي لمناقشة القضايا المعاصرة التي  Invisibleظهر في االونة االخيرة أهتمام متزايد في عالقة التكتونية مع مفهوم الخفي   

تتعلق بالفكر واالنتاج المعماري، ووصف الجوانب التي ترتبط باالهمية المادية والتقنية للفضاء الحضري. كما أتخذ مفهوم الخفي أو غير 

مبنية، وفي حاالت أخرى بأنه العنصر أو األداة المرئي في تعريفه عدة سياقات مختلفة ، شملت كونه يعتمد مواد جديدة وغير تقليدية للبيئة ال

المستخدمة في التصميم ، وفي تفسيرات أخرى بأنه العناصر غير الملموسة في التصميم مثل الصوت أو الرائحة ، وفي تعبير أخر يُصور 

 ((Karandinou,2007,P:2 هذا المفهوم بفكرة المشروع المصمم ، وقد يتجسد بحاالت االحداث وسلوك المستخدمين للمكان.

 ((Karandinou,2007,P:2-3 تجسدت المفاهيم الثانوية المتعلقة بغير المرئي في ثالث موضوعات تحقق التكتونية الحضرية :  

  البناءConstruction. يختص باالحداث واالجراءات والعمليات واالدارة الصانعة للبيئة المبنية وطريقة عملها : 

 المواد Materials ة العناصر الخالقة للتأثير والسرد ألضفاء الطابع الحسي والوجودي في تشكيل الفضاء الحضري، وأن :هي مجموع

للتأثير الحسي والشعور العام  أهمية في تعزيز التصور المادي للفضاء، وهذه أشارة على أن تكتونية المواد ال تتعلق فقط بالمظاهر 

 Peter لعناصر الحسية بصورة بصرية .مثال عل ذلك الحمامات الحراريةالبصرية والوظيفية. باالضافة الى صعوبة تمثيل ا

Zumthor’s thermal baths  فيVals  الفكرة والصوت والرائحة ودرجة الحرارة التي تخلق عبارة عن متاهة من العناصر الحسية:

 ملحق(./8شكل ) ي سرد المكان.جميعها الجو ورواية المكان بأعتبارها االدوات الرئيسية للتصميم والعناصر االساسية ف

  التكولوجيات Technologies.تشمل التقنيات المعاصرة المولدة للفضاءات الهجينة التي تلبي االحتياجات بطرق جديدة وفعالة :  

 المشهد التكتوني 4-3-3-5

تعتمد قوة الفضاء الحضري المعاصر على قوة التاريخ والحوار الناشئ بين الفترات المتعددة السابقة في تشكيل الفضاء الحضري وصياغة   

هذه االفكار ضمن مفهوم أيديولوجي متماسك ومتواصل من صنع االنسان،مما يستجيب هذا الطرح لالفكار السياقية والظروف المحلية 

 التكتونية

 التقنية

التكتونية 

 الحضرية

 الفضاء الحضري

 ( التكتونية والتكتونية الحضرية / أعداد : الباحثين7الشكل )
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 Tectonic Landscape  تشكيل الفضاء الحضري وصلته بالمكان ضمن مفهوم الثقافة الهيكلية والمشهد التكتونيوالتجميع الفني ل

Rossmann,2008,P:4) في هذه الحالة يراعي المشهد التكتوني العالقة بين المبنى والفضاء الحضري من خالل تعزيز الشظايا التاريخية.)

ة المحيطة بأعتماد آلية البناء المستمر التي تدعو الى عدم االنقطاعية بين التشكيل الحضري والمناظر واالثار المتراكمة عبر الزمن في البيئ

 الطبيعية ،والحفاظ على حساسية االثار التاريخية للموقع ، وأحترام الظروف المحلية بأستخدام نهج التصميم التقليدي ضمن صياغات معاصرة

تتوافر فيها  دون فقدان القطع االحادي بأعتماد شبكات وأنظمة لخلق صور كاملة ذات ثقافة وفيرة ،ونسج الشظايا التاريخية بكيان متآزر

(.وبالتالي فأن االثار (Rossmann,2008,P:9-10شبكات التداول وأماكن الراحة والمأوى الوظيفي وجمال نسجها والتفاعل االجتماعي 

خلق المشهد التكتوني الجديد و تترك في الوقت نفسه االلهام واالساليب والعمليات المتبقية عبر الزمن تمثل نقاط سلبية أو أيجابية في 

بصلة الستراتيجية بكونها خطوة للتصور والتمثيل واالنجاز للتصميم المعاصر بدال من أعتماد التجريد التام. أما في حالة كون الموقع ال يمت 

 .Eclectic Collageواحدة ذات صلة و تتجسد بآلية تلصيق الصورة االنتقائية للتاريخ أو يفتقر له فيتم أعتماد حركة تاريخية قوية 

Rossmann,2008,P:45)). 

تويات تعبيرية الذي يعمل على على أعطاء مسFetishism أن للتفاصيل الحضرية دور في تعزيز العمل التصميمي ،كما في التشكيل الفني  

التفاصيل مع اليات  ي أضفاء المتعة الفنية وأعطاء رسائل نصية، كما يتعامل هذا النوع منتنتقل بين الماضي والحاضر والمستقبل ودورها ف

جود العالقات والوحدة واالدماج مشترطة بو والتجزئة، والتحريف، والتضخيم، تتمثل باالزاحة،و الجمع، واالنعكاس)القلب(،واالبراز،

 والتعامل معها بتنوع المقاييس ومواقع غير مألوفة.  التركيبية، كما يمكن تمثيلها بأستخدام العناصر الزخرفية

(AL- nassiry,2001,P:36.) 

 العملية الدراسة .6

 صياغة الفرضية 1-6

: يتحقق التآزر  اعتمادا على ماتقدم من معرفة سابقة ومفاهيم تحقق هدف البحث وتمكن من حل المشكلة البحثية ، تم تحديد نص فرضيته  

 في التشكيل الحضري أعتمادآ على منهجه االستراتيجي وخصائصه الداعمة وآليات تشكيله.

 للتطبيق األساسية المستلزمات 2-6

 المستخدم القياس سلوبا 1-2-6

 .العملية للدراسة المنتخبة المشاريع الختبار التحليلية والدراسة الوصفي المنهج على البحث أعتمد 

 

 للمشاريع التطبيقية العينة مبررات اختيار 2-2-6

 تم انتخاب عينتين من المشاريع الحضرية المتخصصة بعد تحديد مجموعة من المتطلبات شملت:  

  أستراتيجية الـتآزر في التشكيل الحضري للمشروع.أعتماد المشروعين على 

 لمفردات التازر الحضري . ةالتنوع الشكلي والوظيفي للعينات المنتخبة لتحقيق االمكانية الشمولي 

  كثر .أالمشاريع المنتخبة هي مشاريع مطبقة على ارض الواقع وليست مشاريع افتراضية ألمكانية قياس المفهوم بشكل واقعي 

  ات .نالقواعد المعرفية الضرورية والصور الالزمة للعينات المنتخبة ليوفر السهولة الكافية في استيعاب العيتوفر 

 وصف المشاريع المنتخبة للتطبيق 3-2-6 

 . وتحليلهما وصفيا ألجراء القياس عليها والتحقق من الفرضية من خالل تقديم وصف كامل مشروعين حضريين انتخاب تم

 :(A(مشروع رمز ال chasse campus in bredaمشروع  6-2-3-1

 بالمسابقة الخاصة بالمشروع. OMA /مكتب Rem Koolhaas  المصممز اف 1996،عام في منتصف التسعينات

الرتفاع مسكن،ومن عدة عناصر شملت :كتل برجية ،حي مغلق،ووحدة بناءخطية،مجمع بناء ذو أذينين منخفض ا 730المشروع من يتكون 

 ملحق./9a))شكل رقم ، مسرحاً ، بولينغ ، سجن ، ومركز ثقافي.Zوعالي الكثافة،مبنى سكني على شكل حرف 

مدينة وأنما أستخدام أستراتيجية واضحة في التصميم بأعتماد تقليدية تعتمد على الكتل المغلقة وشوارع ال لحاجةلم يكن تصميم المشروع 

نموذج "الحرم الجامعي" الذي يعتبر نهج تدريجي مستقبلي يوفر فرص أفضل للتطوير، ولكون وسط المدينة مزدحم ومضغوط فيمثل النموذج  

باني المنفردة المنفصلة في الموقع مع وجود المساحات نقطة أرتباط بين الحياة الحضرية واالنفتاح. كما ويتم "تجميع" مجموعة متنوعة من الم
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طابع كتل المباني الجديدة تقارب الخضراء الموحدة وهذا يشير الى التباعد بين الكتل المكونة للمشروع وتضم فيما بيها المساحات الخضراء. 

 (/ملحق.9bالمشروع : )شكل رقم لذا فأن أهم أجزاء  (1) التكامل الحضري.حالة من والقديمة تضفي بالتماثل مع بعضها 

Chassé-Park Housing لة الجسر المكونة ينقسم المبنى إلى ثالثة أقسام: صفين منه مكون من ثالثة طوابق يتوازيان مع بعضهما البعض وكت

 Z، ويشكالن مًعا شخصية منحوتة كبيرة التنسيق على شكل حرف  وتشكل نقطة االتصال جلس على الصفين السابقينتمن خمسة طوابق 

وبدوره يخلق من خالله بوابة الدخول الى المبنى دون الحاجة الى أضافة البوابات أو العناصر االخرى.تم إيالء اهتمام خاص لتفاصيل 

، والذي يستفيد أيًضا بشكل كامل من المزايا التقنية ألساليب  التصميم واختيار المواد عالية الجودة والمتينة والحرفية في بنائها جانبًا أساسيًا

 ملحق./ )9c. )شكل رقم  (2)البناء الحديثة.كما ويرتبط موقف السيارات المشترك تحت األرض مباشرة بالساللم.

Park Apartments Chassé Terrain  طابقآ  12هي عبارة عن حديقة محاطة بمجموعة مكونة من خمسة أبراج سكنية متطابقة ذات

وخلق وتعد  امتداًدا مباشًرا للمساحة المعيشة الخاصة .باالضافة الى وجود سلسلة كتلية واحدة تعطي االيحاء بربط األبراج وأحتضان الحدائق 

ألحمر ذو الطبيعة الخضراء، الذي يلف نفسه عبر الفناء ، ويربط األبراج ويزودهم فناء داخلي . العنصر الرئيسي للتصميم هو المسار ا

بضرورياتهم الحيوية ، وهو تحويل من الشريان الرئيسي.مما يعني بروز أهمية الحركة والعناصر الخضراء إلعطاء الطابع المتماسك 

 ملحق./)9d)شكل رقم  (3)طباع بفوضوية النظام.للعناصر. أما الساحة المقابلة لالبراج فذات رسم ديناميكي يعزز االن

ة يشعر المرء فيها أما مواقف سيارات المشروع فتم االرتكاز على معايير تصميم رئيسية توفر اإلحساس العام بالوصول إلى مساحة مفتوح   

جمين. جميع مواقف يمكن أن تخفي المها بالترحيب واالمان،تجنب المصممون تعيين الزوايا المختلفة المظلمة أو الجدران أو األلواح التي

 .ي الدراجاتالسيارات تتم تحت المباني. هذا يحول حركة مرور بمنطقة منخفضة مفتوحة عامة  تقطعه شبكة من المسارات للمشاة وراكب

 .أللومنيومابقشرة خشبية مع االنحياز الى  المشروع كتلبعض تتميز كما و

 ( /الملحق.2يظهر نظام التآزر التشكيلي في مفردة قياس المشروع )جدول رقم 

 : (B(مشروع رمز ال Citadel in the new city center in Almere(Netherland) مشروع  6-2

احترام المدينة وفي مسابقة تطوير حضري لمنطقة وسط  Rem Koolhaasو  OMA أستديو به فاز ،يقع  المشروع في شمال غرب هولندا 

ت السكنية لكون كل شيء فيها يسيطر عليه العقارا  Almereعزز هذا المشروع الصورة الحضرية لمدينة  و مقياس المدينة الهولندية

كنية بين الوظائف الس م. ويتميز المشروع باالثار المكانية المختلفة والتي هي نتيجة الجمع 2007تم االنتهاء منه حتى عام كما المماثلة. 

ر مربع للثقافة مت 9000متر مربع من الخدمة والمساحة التجارية ،  67.600والوظائف االخرى. يشمل البرنامج الوظيفي للمنطقة الجديدة 

 ملحق(/ a 10شكل رقم )وحدة سكنية. 890والترفيه )المسرح والسينما( ، و 

تم تصميم المشروع بأعتماد عدة مستويات طبقية لوظائف رئيسية شملت شوارع التسوق المخصصة للمشاة فوق مستوى مخصص للسيارات 

، وتشكيل صفيحة محدبة طويلة للغاية مرتبطة باألرض الطبيعية، أي يحتوي على سطح مموج وفضاءات خضراء واسعة.المستوى االدنى 

مكان لوقوف السيارات وشارع داخلي يستخدم  3300خصص لحركة المرورحيث يوجد مرآب ضخم يضم مخبئ تحت بالطة خرسانية ،و م

للمركبات الخاصة وحافالت المدينة.أما المستوى العلوي فخصص لحركة المشاة فقط ومنظمة كشبكة من الممرات المترابطة. ولهذا نرى 

ت التجارية ، بما في ذلك مراكز التسوق. وتقع الوظيفة السكنية في محيط و تصميم الطوابق األرضية والطوابق السفلية من المشروع للخدما

نقاط عامودية مفتوحة وهكذا ، نظمت بنية ضخمة من الطبقات  6يتم تنظيم العالقة بين المستوى العلوي والسفلي بوجود  داخل المنطقة.

ستوى من المنازل في الجزء العلوي من المشروع وتترتب بعضها تم وضع م.التسوق ، مساحة المعيشة -البنية التحتية  -الوظيفية الثالث 

على الرغم من  تقريبا. مستوى السكن يرتبط بممرات المشاة واالرض الطبيعية ويتخذ هذا المستوى شكل سجادة الطيران.  Uبشكل حرف

متر فوق مستوى   6.5منحدر اصطناعي يرتفع إلىي وجود هأن مبنى السينما هو مبنى واحد فقط في المجمع ، إال أن له ميزة تلفت االنتباه: 

منطقة التسوق العمودية  وتقطع.  Almere سطح األرض ليوفر بعض الراحة من منظر األرض المستوي المهيمن الذي يسيطر على مدينة

 .ملحق/(c 10 شكل رقم ). (4)بأكملها ، بدًءا من مستوى المركبات وتنتهي في تل المسرح.

 Christian de" صممها المعماري Citadel يبلور المخطط الرئيسي هو كتلة حضرية متعددة الوظائف تدعى القلعة  "العنصر الذي أن 

Portzamparc  .يوجد في الطابق السفلي مركز تجاري كبير ، لكن الجزء  تقع في قلب هذه المنطقة الكبيرة وتعتبر أعلى نقطة في المنطقة

منزاًل ومصاطبًا تخلق واحة خضراء في وسط مركز تجاري مزدحم. وينبثق  52كبيرة على السطح تضم  العلوي من المبنى عبارة عن حديقة

التصميم المكاني للقلعة عن فرض شكله المربع على محوري من شوارع التسوق. فيظهر المشروع بأربعة أجزاء غير منتظمة. وتكمن أصالة 

 .%30ب الكتلة الحضرية ، بينما يتم نقل فضاء المعيشة إلى مستوى السقف بنسبة ال تتجاوز الحل في حقيقة أن الفضاء العام يتم تقديمها إلى قل

                                                           
 )1(http://dash-journal.com/chasse-park/ 

 (2) https://www.archiweb.cz/en/b/chasse-park 

 )3(https://www.insideoutside.nl/Chasse-Terrain-Breda 

) 4( https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=426671 

http://dash-journal.com/chasse-park/
http://dash-journal.com/chasse-park/
https://www.archiweb.cz/en/b/chasse-park
https://www.archiweb.cz/en/b/chasse-park
https://www.insideoutside.nl/Chasse-Terrain-Breda
https://www.insideoutside.nl/Chasse-Terrain-Breda
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=426671


Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 19 (2020), Issue 1, Pages 25-45 

 

36 
 

جميع مكونات البناء متصلة بنظام نقل النفايات  تعد الكثافة والتركيز وخلط الوظيفة والتمايز والتميز هي الكلمات األساسية لمخطط المشروع.

 ملحق./( 10dرقم شكل) . (Januszewski,2018, p:5)جميع. تحت األرض ، وشبكة من أنابيب الصلب ونقاط الت

 (/ الملحق.2يظهر نظام التآزر التشكيلي في مفردة قياس المشروع )جدول رقم 

 العملية للدراسة المنتخبة المشاريع على القياس مفردات طبيقت 3-6

 الدراسة العملية مشاريع على النظري اإلطار لمفردات المتغيرات قياس سيتم المنتخبة للمشاريع التفصيلي الوصف عرض أن تم بعد 

،حيث ان)  1-0تتراوح بين  قيم تحديد طريق عن المتغيراتقياس  تم وقد المنتخبة، المشاريع بين المقارن الوصفي التحليل طريقة باستخدام

 .(1ثم ماقشة النتائج كما مبين في الجدول رقم ) ن( وممتحققة قيمة 1= متحققة ، غير قيمة=  0

 

 

 االطار النظري للتازر الحضري جدول  (1) جدول

المفردات 

 الرئيسية

 القيم الممكنة  المتغيرات المفرردات الثانوية 

ي
ضر

ح
ج التآزر ال

ه
منا

x
 

 

 التعايش

X1 

 أنفتاحية العناصر الفردية

 X1-1  القائمة

  X1-1aتبادل العناصرمع بعضها البعض

  X1-1bرابطة جسدية قوية

   X1-1c عدم  وجود الطفيليات المكانية

  X1-2a المتشابهة المكونة للفضاءالخصائص   X1-2 هوية محددة

 X1-2bذوبان الخصائص الجينية  لتَبرز الخصائص المهيمنة 

 القرب

X2 

 X2-1a تكاملية الموارد المعرفية المتنوعة X2-1 المعرفي

 X2-2aالنظام للوحدات المكانية المرتبطة X2-2 التنظيمي

 X2-2bتنسيق الشبكات

 X2-3a   أماكن التسوق(تركيز االنشطة )دقة  X2-3 االجتماعي 

 X2-4a سيطرةالنظام المؤسساتي X2-4 المؤسسي

 X2-5aالعالقات بين  الداخل والخارج  X2-5 الجغرافي

أمكانية رؤية كل 

نقطة من مجال 

 نقطة أخرى

X3 

  X3-1a الخطوط المحورية                 X3-1  بطارتال

 X3-1b العالقة بين الخطوط المستمرة والمتكسرة 

  العمق الكلي

X3-2                  

 X3-2a عدد العناصر المكانية التي يتم أجتيازها

 X3-2b مجموع المسافات المتفاوتة بين فضاء وفضاء اخر

ي 
عمة للتآزر المكان

ص الدا
صائ

خ
ال

Y
مستويات عالية من  

 االنغالقية

Y1 

االرتفاع عامودي)مشهد 

 (الطولي للعناصر

Y1-1 

  Y1-1a ضم العناصر العالية

 Y1-1b انخفاض نسبة السماء المرئية

 Y1-1c  تغيرات مستويات النظر

مشاهد قصيرة ) مشهد افقي 

 Y1-2 أو مسدودة

 Y1-2a فضاءات فرعية قصيرة 

 Y1-2b تقاطع المسارات 

أحتمالية الفضاءات 

 المعقدة

Y2 

 االيقاع 

Y2-1 

 Y2-1aالتباين في العرض أي تباين بين الحد األدنى والحد األقصى ومتوسط العرض 

 Y2-1bتعددية المنعطفات والتحوالت 

 Y2-1cأسقاط العناصر الرئيسية البارزة )المباني واألشجار والمداخل 

األسطح الواضحة 

 للعناصر المغلقة

Y3 

 Y3-1a  التنوع في البروزات والمواد واأللوان Y3-1 االسطح الجانبية

 االسطح االرضية

Y3-2 

 Y3-2a مواد عالية التركيب متوافقة مع المشي 

 Y3-2bالتغييرات في مستويات المشروع 

 Y3-3a  وجود العناصر السقفية Y3-3 االسطح العلوية

  Y3-3b خطوط السقف المعقدة والمركبة

شكيل 
ت الت

اليا
ي

التآزر
 Z

 التجميع 

Z1 

  )تشكيل الشبكة( محاكاة

Z1-1  

 Z1-1aالتشظي بدال من التراكم 

 Z1-1bترتيب العناصر الحضرية وفقآ للنقاط الهيكلة الرئيسية)التآزر السلبي( 

 Z1-2 أبطاء الوقتيهدف 

 

   Z1-2aأستعادة النص 

 Z1-2bأستحضار رمز تشكيلي 

 Z1-2c المركباتتقليل أهمية حركة 

 النظام المكانيشكل 

Z2 

 Net شبكة الشبكاتأعتماد 

of nets   Z2-1  

  Z2-1a العالقات التشكيلية

 Z2-1b لعمليات الديناميةا

 coded Z2-2a التصميمات المشفرة  Z2-2 الشكل المفتوح

 Z2-2bاتصال االجزاء مع كاملها 

 Z2-2c االجزاء العامودية واالفقية والمائلة بالتفاعالت بينالمفاصل المتمثلة 

 التكوين التكتوني 

Z3 

  Z3-1a روحية الكتل المدمجة Z3-1 التكتونية الحضرية

 Z3-1bالنموذج المستدام 

 skygardens Z3-1cالحدائق العالية تميز 

 Z3-1dتصميم ذو نهايات وعالقات مفتوحة 

 التكتونية الرقمية

Z3-2 

 Z3-2a المتحولة(-وبولوجيةتال -البرامترية)العمارة التراكيب المعقدة

 Z3-2bالفضاءات الهجينة 

 Z3-2c( الشفافية الهيكلية)المنظورات التقنية 

 Z3-3aالتشكيل الفني )مستويات تعبيرية تنتقل بين الماضي والحاضر والمستقبل(  Z3-3 المشهد التكتوني

 Z3-3bالبناء المستمر 

 Z3-3c ومتحولةالصورة االنتقائية بأعتماد حركة تاريخية قوية 
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 للتطبيق المنتخبة بالمشاريع الخاصة النتائج .7

 X التآزر الحضريالمرتبطة بمناهج  النتائج 1-7

ألنفتاحية بفعل متغيراتها فكان  %79التي تم تسجيلها للمشروعين حققت نسبة  X1 النتائج الخاصة بالتحليل،أن مفردة التعايشأظهرت 

 ، X1-1a تبادل العناصرمع بعضها البعضبأعتبار أن قيمها الممكنة ) %83النسبة  االكبر والتي قدرها   X1-1 العناصر الفردية القائمة

الخصائص المتشابهة المكونة ) X1-2انخفضت نسبة المتغير هوية محددة ،و %100سبة حققت ن (X1-1c عدم  وجود الطفيليات المكانية 

 .%75الى نسبة ( X1-2b  ، ذوبان الخصائص الجينية  لتَبرز الخصائص المهيمنة X1-2a للفضاء

-X2 التنظيميلكل من المتغيرين التاليين:متغير االقرب  %100حيث كانت النسبة االكبر  %60 فقد سجلت نسبة قدرها X2أما مفردة القرب 

العالقات بين  الداخل والخارج ) X2-5التوبولوجي القرب ( ومتغير X2-2bتنسيق الشبكات  ،X2-2aالنظام للوحدات المكانية المرتبطة ) 2

X2-5a تماعياالجللمتغير القرب  %50أنخفضت النسبة الى ( ،بينما X2-3  المؤسسيولمتغير القرب X2-4  فكانت لمتغير ،أما أقل نسبة

 . X2-1a بفعل قيمته الممكنة تكاملية الموارد المعرفية المتنوعة 0%وهي  X2-1 المعرفيالقرب  

 X3-1الى متغير الترابط  %75،حيث كانت النسبة االكبر  %62أما أمكانية رؤية كل نقطة من مجال نقطة أخرى فحقتت قيمة قد رها

-X3لمتغير العمق الكلي  %50( وأنخفضت النسبة الى   X3-1b، العالقة بين الخطوط المستمرة والمتكسرة  X3-1a )الخطوط المحورية

 ضاء اخرمجموع المسافات المتفاوتة بين فضاء وف و X3-2a عدد العناصر المكانية التي يتم أجتيازهاحيث تساوت القيم الممكنة لكل من  2

X3-2b. 

 Yالمكاني بالخصائص الداعمة للتازر  المرتبطة النتائج 2-7

نسبة  Y1 مفردة مستويات عالية من االنغالقيةالمنتخبين تفاوت في نسب المتغيرات فقد أظهرت  بالمشروعين الخاصة التحليل نتائج اظهرت

 ،Y1-1b انخفاض نسبة السماء المرئية ،Y1-1a العناصر العاليةضم ) Y1-1 مشهد عاموديلتساوي متغيريها والتي شملت  %50قدرها 

  . (Y1-2b تقاطع المسارات، Y1-2a فضاءات فرعية قصيرة ) Y1-2 مشهد افقي ( وY1-1c تغيرات مستويات النظر

سجلت نسبة  Y2-1 االيقاعوذلك الن القيم الممكنة لمتغير  %83 حققت النسبة االعلى وهي Y2 مفردة أحتمالية الفضاءات المعقدة بينما

أسقاط العناصر الرئيسية البارزة و  Y2-1aالتباين في العرض أي تباين بين الحد األدنى والحد األقصى ومتوسط العرض لكل من  100%

 .Y2-1c)المباني واألشجار والمداخل 

-Y3 االسطح االرضيةحيث كانت النسبة االعلى لمتغير ،  %58فقد كان لها نسبة قدرها  Y3  اما مفردة األسطح الواضحة للعناصر المغلقة

 . Y3-3واالسطح العلوية Y3-1 االسطح الجانبيةوتساوت النسب للمتغيرين  %75وهي  2

 Z المرتبطة بآليات التشكيل التازري النتائج3-7

لية االولى وهي الية آلفي النسب المسجلة الليات التشكيل التآزري الثالثة . فكانت النسبة االكبر ل القريبالتفاوت  التحليل نتائج اظهرت

في بفعل قيمه الممكنة المتمثلة  %75سجل أعلى  نسبة قدرها Z1-1 لكون متغير المحاكاة )تشكيل الشبكة( %62ذات النسبة  Z1 التجميع

 التشظي بدال من التراكم و %100حقتت نسبة التي   Z1-1b الرئيسيةترتيب العناصر الحضرية وفقآ للنقاط الهيكلة 

 Z1-1a أبطاء الوقت أما نسبة متغير  .%50حقق نسبة المZ1-2  أستحضار رمز تشكيلي)لكون القيمة الممكنة  %50انخفضت الى فقد 

Z1-2b)  0سجلت نسبة% . 

 Net of Netsشبكة الشبكات الختالف نسب متغيراتها حيث سجل المتغير  %54فقد أظهرت نسبة قدرها  Z2أما آلية شكل النظام المكاني 

Z2-1  الختالف قيمها الممكنة حيث كانت لقيمة العالقات التشكيلية %75نسبة قدرها Z2-1a وقيمة العمليات الدينامية  %50نسبةZ2-1b 

 .%33فقد سجل نسبة أقل قدرها Z2-2 أما المتغير الشكل المفتوح %100نسبة 

وبنسبة Z3-1 التكتونية الحضريةللمتغير فكات أعلى قيمة الختالف نسب متغيراتها، %52قدرها  نسبة Z3أظهرت الية التكوين التكتوني 

و الحدائق Z3-1a  لكل من روحية الكتل المدمجة  %50ونسبة  Z3-1bللنموذج المستدام  %100الن قيمها الممكنة سجلت نسبة  75%

لكل من   %50لكون أعلى نسبة لقيمها الممكنة هي  %33ذا نسبة   Z3-2 . أما متغير التكتونية الرقميةskygardens Z3-1cالعالية 

ال قيمه  %50فأظهرات نتائجه نسبة قدرها Z3-3 (. أما متغير المشهد التكتونيZ3-2c ، المنظورات التقنية  Z3-2a )التراكيب المعقدة

للصورة االنتقائية بأعتماد حركة  %0و Z3-3bللبناء المستمر  %50و Z3-3aشكيل الفني للت %100الممكنة سجلت نسب متفاوتة وهي 

 .Z3-3cتاريخية قوية ومتحولة 

  الحضري للتآزر االجرائي التعريف .8

 المعرفي والنظري السابق توصل البحث الى صياغة تعريف أجرائي للتآزر الحضري:أستنادآ الى كل ماورد من الطرح 

االجتماعية ويظهر هذا –هو مفهوم متميز يهدف الى ايجاد نظام حضري مختلف في طبيعة تشكيالته للفضاءات الحضرية المادية      

لمقياس الكلي والمقياس العقالني والمقياس المكاني العالمي .يُظهر المقياس االول ترتيب العناصر الحضرية ا :ثالثة مقاييسالنظام على 
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مودي والتآزر قياس التآزر المكاني والتآزر العادلة بين العناصر القائمة لتوفير فرص للترتيب المكاني ويدعم هذا المبموجب العالقات المتب

التعددي .ويتعامل المقياس الثاني مع منطقية االشكال الحضرية كالمنشآت الفنية والتقنية .أما المقياس الثالث فيُظهر اهمية التفاصيل 

امكانية تطبيق اليات التشكيل التآزري )التجميع والنظام والتكوين  ،معالمحلية كالمشهد الطبيعي وفن االشكال الحضرية لتخدم الجوانب 

 . معآ التكتوني( على مقياس معين او على المقايس الثالثة

 االستنتاجات  .9

  التعامل مع الخصائص التطويرية التآزر الحضري هو نظام معقد شامل يتعامل مع انظمة مختلفة للوصول الى مفاهيم أخرى في حالة

 الكلية للمدينة  .

 ليات التشكيل المستخدمة العتباره آبين البحث اهمية دور مفهوم التأزر الحضري في صياغة االتجاهات المعاصرة للمشاريع الحضرية و

ه مع الكتل المحيطة في منطقة الدافع الرئيسي لخلق  نموذج حضري  معاصر يحقق الموقف الوسيط بين الشكل القائم بحد ذاته وعالقت

 معينة  لتغلب على التحوالت الحضرية والتهجين الحضري والوظيفي . 

 . تعامل التأزر الحضري  مع الخصائص التشكيلية على عدة مستويات: العالقات واالماكن والتفاصيل 

 للمشروع لتحقيق الوثاق مع بعضها البعض  برزت أهمية مفردة التعايش في تحقيق التآزر الحضري من خالل تبادل العناصر المكونة

اء عن الطفيليات المكانية المتمثلة بالحدود والبوابات..الخ التي تعتبر محدد ومقيد مكاني للمشروع لوجود معالجات أخرى نواالستغ

ص المهيمنة للمشروع معاصرة  كأن يحدد ويعرف المشروع نفسه من خالل الكتل المكونه له أوبتعددية طبقات المشروع كما أن الخصائ

 .لتحقيق هوية محددة  لها تأثير على مفردة التعايش

  يعتبر القرب شرط ضروري لحدوث التازر من خالل تأثيره على العالقات المتبادلة بين الداخل والخارج والقرب كما هو معروف

 الكيانات المهمة في المشروع.أهمية تركيز مما يزيد من  الخاضعة الى النظام المسافة القصيرة بين العناصر

  أمكانية رؤية كل نقطة من مجال نقطة أخرى لها دور كبير على الطابع النفسي والمكاني للمشاهد أو المتلقي في تحقيق التآزر الحضري

تم أجتيازها كون المشاهد يحصل على صورة متكاملة للمشروع ،ويعتير العمق الكلي أو المسافة الشاملة من خالل عدد العناصر التي ي

 بصريآ أو حركيآ ذات تأثير عميق على المفهوم.

 .وجود مستويات عالية من االنغالقية بضم العناصر العالية له اهمية في تحقيق المفهوم 

  العوامل الحاسمة في تصميم الفضاء الحضري  هي في الواقع ما يشكل "التآزر المكاني" و "الخصائص الداعمة" له ، حيث يمّكن مفهوم

لدعم" حلقة الوصل بين الفضاء المادي واالجتماعي فبالتالي أن الميزات المكانية للخصائص الداعمة  لها دور في تجسيد التازر "ا

الحضري حيث أن التباين في العرض أي تباين بين الحد األدنى والحد األقصى ومتوسط العرض  وأهمية العناصرالرئيسية البارزة 

 يخلق أحتمالية الفضاءات المعقدة. كالمباني واألشجار والمداخل

  من خالل الزوايا والمنحنيات و المستويات  بأعتبارها مشاهد افقيةأن المشاهد القصيرة أو المسدودة تعتبر خاصية داعمة للتآزر الحضري

 المتداخلة وتقاطعية المحاور.

 كانية المتمثلة مواد عالية التركيب متوافقة مع المشي أن األسطح الواضحة للعناصر تعتبر كداعم للتأزر الحضري من خالل الميزات الم

 و التغييرات في مستويات المشروع وتعتبر هذه الميزات ذات التأثير االكبر في تحقيق التآزر االفقي والعامودي.

 تجميع للوصول ال نموذج الية التجميع ذات التأثير االقوى في خلق التآزر الحضري بوجود النقاط الهيكلية الرئيسية التي تعتبر محور ال

تآزري واهمية التشظي بدال من التراكم نظرآ لكون التشظي هوأمكانية  مستقبلية للتعامل مع المشروع  من حيث االضافة أو أعادة 

المادي فقط وانما على المستوى الروحي  ىالمستو ىالتشكيل بدال من التراكم الذي يوفر أقل فرص مستقبلية. والتجميع اليكون عل

 بأستعادة النص وخلق رمزية عالية للمشروع الحضري.

  دور شبكة الشبكاتnet of nets  في الية النظام المكاني كونها ترسم الخطوط الواضحه للعالقات التشكيلية والدينامية مما تخلق التأثير

 الكبير على مفردة النظام المكاني للتآزر الحضري.

  الدور االكبر للتكتونية الحضرية في الية التكوين التكتوني لتركيزها على النموذج المستدام و تصميم ذو النهايات والعالقات المفتوحة 

 المستقبل.لتدعم الحاضر الى الماضي  من تنتقل  باالضافة الى المشهد التكتوني الذي يصوغ  تشكيالت فنية تعبيرية

 دة التعايش هي المفردة االهم لمنهج التآزر الحضري يليها  أمكانية رؤية كل نقطة من مجال نقطة أخرىيتبن مما سبق أن كل من مفر 

 مفردة القرب.ومن ثم 

  هي أحتمالية الفضاءات المعقدة تليها األسطح الواضحة للعناصر المغلقة ومن ثم  مكانيلتآزر الاأما المفردة االهم لخصائص دعم

 ية.مستويات عالية من االنغالق

 آلية التكوين التكتوني يليه آلية شكل النظام المكاني ومن ثم كما ويعتبر التجميع هو االلية االبرز بين االليات االخرى للتشكيل التآزري. 

 

 التوصيات .10

 معماري  والياته التشكيلية في خلق نتاجالنظري بأعتماد مفهوم التآزر الحضري  اإلطار في مفردات من قدمه ما باستثمار البحث يوصي

 حضري على المستويين الشكلي والوظيفي.

 .االخذ بنظر االعتبار أن التآزرالحضري هو وسيلة للتعبير الفني والمكاني وليس ناقل للفكرة االجتماعية فقط 

  ع في تطبيق أهمية االستفادة من التجارب العالمية من أجل زيادة الوعي المعماري والحضري في كيفية التعامل مع المشاريالتأكيد على

 اليات التشكيل التآزري.

 .ضرورة وجود وعي عام من قبل المعنيين في االرتقاء بمستوى المشاريع الحضرية باعتماد المفاهيم المعاصرة 
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 االطار النظري للتازر الحضري قياس جدول (2) جدول

المفردات 

 الرئيسية

المفرردات 

 الثانوية 

القيمة  أمكانيات تحقق القيم الممكنة في العينات المنتخبة القيم الممكنة  المتغيرات

المتحققة 

(0-1) 

نسب 

 القيم

النسب 

 الكلية 

 B A Bمشروع   A مشروع

ي
ضر

ح
ج التآزر ال

ه
منا

x
 

 التعايش

X1 

أنفتاحية 

العناصر 

 الفردية
-X1  القائمة

1 

العناصرمع بعضها تبادل 

  X1-1aالبعض

مكانية التبادل االفقي للمشروع من حيث أ-

 أحتياج كل عنصر حضري الى آخر.

اصية التسارع باالنتقال بين العناصر خ-
الحضرية مما يعني وجود أنفتاحية وظيفية 

 لعناصر المشروع.

 مستويات المشروعلعامودي بين أمكانية التبادل ا-

أمكانية الوصول من حيث سهولة االنتقال بين الى  -

 الوظائف الفردية .

1 1 83% 79% 

 

 

  رابطة جسدية قوية
X1-1b 

عناصر رابطة افقية وعامودية بين طبقات المشروع  شكليآ وأستقاللها جودة االجسام المادية
 )جسور مشاة وساللم متحركة(

0 1 

عدم  وجود الطفيليات 

   X1-1c المكانية

الحدود تتمثل بواجهات العناصر الخلفية 

والحزام الطبيعي،ترتيب العناصر يُعرف 
 المداخل ،المداخل الخاصة لكل عنصر قائم

 يخلق من خالله بوابة الدخول   zمثال مبنى 

 ليوفر سهولة الوصول

الحدود هي الواجهة الخلفية للمباني السكنية 

 داخل.والمستويات االخرى،المحاور تعرف الم

1 1 

 هوية محددة
 X1-2  

الخصائص المتشابهة المكونة 
  X1-2a للفضاء

تعددية الخصائص واشكال الفضاءات 
المكونة من خطوط متكسرة ،أختالف ترتيب 

وتنظيم الكتل المحيطة مما ينتج فضاءات 

 مختلفة وتظهر بعضها ذات اروقة

فضاءات خطية وفضاء مركزي ناتج من تقاطع 
 رئيسيينمحورين 

0 1 75% 

ذوبان الخصائص الجينية  

لتَبرز الخصائص المهيمنة 

X1-2b 

هيمنة المباني البرجية وسط المشروع،هيمنة 

الواجهات ذات الخطوط المنظمة التي تضفي 

خاصية الوحدة والتماسك بين العناصر 
 الحضرية.

هيمنة خاصية التمركز للمبنى متعدد الوظائف،هيمنة 

 للوحدات السكنيةخاصية التجاور 

1 1 

 القرب

X2 

 المعرفي

X2-1 

تكاملية الموارد المعرفية 

 X2-1a المتنوعة

نقصان الوظائف المكملة للمشروع  

 )الفعاليات التجارية،التعليمية(

عدم أستقالليته الحتياج المشروع الى المواقع 

 المجاورة  )كالوظائف الصحية مثال(

0 0 0% 60% 

 التنظيمي
X2-2 

النظام للوحدات المكانية 
 X2-2a المرتبطة

 %100 1 1 القرب منظم القرب بزوايا واتجاهات متعددة 

المنظمة للمشروع و التعامل واضح في  Gridشبكة  القرب متحقق بأسلوب الشبكة العشوائية X2-2b تنسيق الشبكات

 تجاورالواحدات السكنية ومد المحاور وتقاطعها.

1 1 

 االجتماعي 

X2-3 

أماكن دقة تركيز االنشطة )

 X2-3a   التسوق(

 االفتقار الى مساحات التسوق-

الفضاءات معزولة لكل جزء حضري )عدم -

وجود فضاء حضري مركزي  يجمع كل 

 العناصر(

 :التفكير بطرق مختلفة للحلول المكانية

 مستوى مخصص للمحالت التجارية -

فضاء االلتقاء وسط المسارات االربعة تؤدي الى -

 المشروع

0 1 50% 

 المؤسسي
X2-4 

 سيطرةالنظام المؤسساتي
X2-4a 

وجود المسرح،البولينغ، السجن ،ومركز 
 ثقافي

 %50 0 1 غياب النظام المؤسساتي)وجود المسرح فقط(

 التوبولوجي

X2-5 

العالقات بين  الداخل 

 X2-5aوالخارج 

الداخلية مع مستوى الكل :عالقة الفضاءات -

 حدود المشروع،اضافة الى مسارات المشاة
مستوى الجزء:عالقة الفضاءات مع الكتل -

 المحيطة

 تشكيل الفضاءات العامة حول المباني 
استمرارية ممرات المشاة وركوب -

 الدراجات مع الفضاءات العامة

 :عالقة المحاور مع حدود الموقع.مستوى الكل-

 6:العالقة بين طبقات المشروع من مستوى الجزء-
 نقاط عامودية مفتوحة)الساللم المتحركه(

تؤثر على بعضها  هياكل حضرية متعددة المستويات-

 )التازر العامودي(البعض 

1 1 100% 

أمكانية  

رؤية كل 

نقطة من 

مجال 

نقطة 

 أخرى

X3 

 الترابط 

X3-1                 

  الخطوط المحورية

X3-1a 

عبارة ع عالقة بين خطوط المشروع 

 متقطعة

 مد الخطوط المحورية وتقاطعها-

تناسب العرض مع الطول يسمح بالسير وتوفر -

 امكان الجلوس والرؤية الواضحة

شبكة من ممرات المشاة المترابطة في الجزء -

 ذات اتجاه يعطي امكانية التجول والرؤيةالعلوي 

0 1 75% 62% 

ة بين الخطوط العالق

 المستمرة والمتكسرة

X3-1b   

وجود الخطوط الحركية المتعرجة 

 والمتكسرة

 1 1 الخطوط المتكسرة الممتدة من مركز المشروع.

  العمق الكلي

X3-2                  

عدد العناصر المكانية التي 

  X3-2a يتم أجتيازها

طول المسافة الشاملة لتعدية  العناصر 

 المقطوعه.

الشاملة االفقية لتعددية مستوى تقطع المسافة 

عناصر من نفس الوظيفة،قصر المسافة الشاملة 

 العامودية .

1 0 50% 

مجموع المسافات المتفاوتة 

 بين فضاء وفضاء اخر

X3-2b 

تشغل الفضاءات مواقع مختلفة داخل 

 المشروع مما يخلق هذا التفاوت

 0 1 قلة المسافة المقطوعة 

أمكانية  

كل رؤية 

نقطة من 

مجال 

نقطة 

 أخرى

X3 

 الترابط 

X3-1                 

  الخطوط المحورية

X3-1a 

المشروع عبارة ع عالقة بين خطوط 

 متقطعة

 مد الخطوط المحورية وتقاطعها-

تناسب العرض مع الطول يسمح بالسير وتوفر -

 امكان الجلوس والرؤية الواضحة

شبكة من ممرات المشاة المترابطة في الجزء -

 ذات اتجاه يعطي امكانية التجول والرؤيةالعلوي 

0 1 75% 62% 

ة بين الخطوط العالق

 المستمرة والمتكسرة

X3-1b   

وجود الخطوط الحركية المتعرجة 

 والمتكسرة

 1 1 الخطوط المتكسرة الممتدة من مركز المشروع.

  العمق الكلي

X3-2                  

عدد العناصر المكانية التي 

  X3-2a يتم أجتيازها

طول المسافة الشاملة لتعدية  العناصر 

 المقطوعه.

المسافة الشاملة االفقية لتعددية مستوى تقطع 

عناصر من نفس الوظيفة،قصر المسافة الشاملة 

 العامودية .

1 0 50% 

مجموع المسافات المتفاوتة 

 وفضاء اخربين فضاء 

X3-2b 

تشغل الفضاءات مواقع مختلفة داخل 

 المشروع مما يخلق هذا التفاوت

 0 1 قلة المسافة المقطوعة 
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مستويات 

عالية من 

 االنغالقية

Y1 

مشهد 

 عامودي 

)االرتفاع 

الطولي 

 للعناصر(

Y1-1 

 ضم العناصر العالية

Y1-1a  

منفردة  مرتفعة وجود عدة عناصر

 منفصلة

 Citadel"" 1 1 50% 50% أعلى نقطة مركزية في المنطقة

انخفاض نسبة السماء 

  Y1-1b المرئية

 0 0 غياب مالمسة العناصر للسماء غياب مالمسة العناصر للسماء

تغيرات مستويات 

 Y1-1c  النظر

خلق صور  المشروع  التي تعددية مستويات- المشروع بمستوى واحد ارضي
 مختلفة

 بولوجية االرض التالعب في طبو-

0 1 

مشهد افقي 

)مشاهد 

قصيرة أو 

 مسدودة(

Y1-2 

فضاءات فرعية 

 Y1-2a قصيرة 

أتجاهية متعددة لمسارات المشاه تؤدى 

 الى فضاءات تخلق مشاهد خاصة
 %50 0 1 استقامة المسارات

 تقاطع المسارات

Y1-2b 

 1 0 تقاطع محوريين رئيسين تقاطعهاتشعب المسارات وليس 

أحتمالية 

الفضاءات 

 المعقدة

Y2 

 االيقاع 

Y2-1 

التباين في العرض أي 

تباين بين الحد األدنى 

والحد األقصى ومتوسط 

 Y2-1aالعرض 

 تالف الهندسية الشكلية للفضاء الواحداخ-

 كيرسم ديناميظهور فضاء ذو  -

ختالف حافات الفضاءات حسب الكتل أ-

 المحيطة  

 يةالفضاء العام يتم تقديمه في قلب الكتلة الحضر

من تغير عرض المحاور خصوصآ في وسط 
  أجزاء غير منتظمة 4وتكوين المشروع 

1 1 83% 83% 

تعددية المنعطفات 

 Y2-1bوالتحوالت 

 لمتعددة مسارات المشاة ا-

 المتكسرةالمسارات  الفضاء ذو شبكة-

المستوى االخير ذو  مسارات فضائية على شكل 
 مربع اما المستوى التجاري شمل محورين فقط

1 0 

أسقاط العناصر الرئيسية 

البارزة )المباني 

واألشجار والمداخل 

Y2-1c 

 1 1 متحققة بشكل واضح متحققة بشكل واضح

األسطح 

الواضحة 

للعناصر 

 المغلقة

Y3 

االسطح 

 الجانبية

Y3-1 

التنوع في البروزات 

 والمواد واأللوان

Y3-1a 

التشابه بتفاصبل الواجهات البسيطة 
وبكونها مسطحة وافتقارها الى العالقات 

 او البروزات

 التنوع في الواجهات الحضرية لكل مستوى :
 اري ذو واجهات شفافةالمستوى التج-
لمستوى السكني ذو بروزات وعالقات والوان ا-

 وتفاصيل دقيقة غنية من شرفات ونوافذمختلفة 

0 1 50% 58% 

االسطح 

 االرضية

Y3-2 

عالية التركيب  مواد

 متوافقة مع المشي

Y3-2a 

الطبيعة الخضراء و  المزايا التقنية

 واختيار المواد المتينة وعالية الجودة 
 %75 1 1 حديقة خضراء كبيرةمع  الجودة التقنية

التغييرات في مستويات  

 Y3-2bالمشروع  

نظمت بنية عدة مستويات طبقية لوظائف رئيسية  المشروع عبارة عن مستوى واحد

البنية  -ضخمة من الطبقات الوظيفية الثالث

 التحتية والتسوق ومساحة المعيشة

0 1 

االسطح 

  العلوية

Y3-3 

 وجود العناصر السقفية 

Y3-3a 
 %50 1 0 جلوس معلقة وشرفاتوجود اماكن  التوجد

خطوط السقف المعقدة 

  Y3-3b والمركبة

سقف العناصر للمشروع مسطحة وذات 

شكل بسيط عدا عنصر واحد ذو سقف 

 مموج

 تتكون الطبقة االخيرة من 

سطح مموج وفضاءات خضراء واسعة ويتخذ 

 شكل سجادة الطيران

0 1 

ي
ل التآزر

شكي
ت الت

اليا
 Z

 

 التجميع

Z1 

محاكاة 

)تشكيل 

  الشبكة(

Z1-1  

التشظي بدال من التراكم 

Z1-1a 

نموذج "الحرم الجامعي" نهج تدريجي 

 مستقبلي يوفر فرص أفضل للتطوير 
 االزدحام والتراص الكتلي

والكثافة والتركيز وخلط الوظيفة والتمايز 

 والتميز

1 0 75% 62% 

ترتيب العناصر 

الحضرية وفقآ للنقاط 

الهيكلة الرئيسية)التآزر 

 Z1-1bالسلبي( 

نقطه هيكلية بارزة لتوجية العناصر  Citadel زيادة عدد النقاط الهيكلية

 تفرض طابعها على المشروع
1 1 

أبطاء بيهدف 

 Z1-2 الوقت

 

العودة الى الوراء لخلق أستمرارية في  -   Z1-2aأستعادة النص 

 النص 

من خالل التماثل بين كتل المباني الجديدة 

 والقديمة إلنشاء التكامل الحضري 

عدم التماثل مع نص أي  الترقب في االستعادة

 المدينة
1 0 50% 
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-https://www.flickr.com/photos/erblin/المصدر :  Vals( التكتونية والخفاء في الحمامات الحراية في 8شكل )

/bucaliu/5738040799/in/photostream 

أستحضار رمز تشكيلي    

Z1-2b 
 اضر الى الماضيالحأنعدام الوقت الجمالي باالنتقال من -
 والسالسل النصية للمشروعفقدان الرموز التاريخية أ-
 

0 0   

تقليل أهمية حركة 

 Z1-2c المركبات

العنصر الرئيسي للتصميم هو المسار 

 األحمر ذو الطبيعة الخضراء

حركة مرور بمنطقة منخفضة وجميع  -

 مواقف السيارات تحت المباني

المستوى االدنى مخبئ تحت بالطة خرسانية ،و 

مخصص لحركة المرورحيث يوجد مرآب ضخم 

 سيارة 3300يضم 

1 1 

شكل النظام 

 المكاني

Z2 

أعتماد شبكة 

 الشبكات
Net of nets   

Z2-1 

 العالقات التشكيلية

Z2-1a 

الحضرية اليخضع  التباعد بين الكتل

 الى شبكة الشبكات
استخدام شبكة منظمة مستقيمة ُسقطت عليها 

 عالقات التجاور في المستوى السكني 
0 1 75% 54% 

 العمليات الدينامية 

Z2-1b 
المسارات الحمراء المنحنية التي 

 التخضع للشبكة مما يضعف التوجيه
استخدام عدة شبكات:شبكة قائمة لتسقيط ممرات 

مائلة  المشاة في الطبقة االخيرة وشبكة بزاوية
 لمد محاور  التسوق

1 1 

الشكل 

  المفتوح

Z2-2 

 التصميمات المشفرة 

coded Z2-2a 

 ما شابهتصميمات برامترية أو  او  التصميمات البسيطة والحداثوية وليست الرقمية

 
0 0 

  

اتصال االجزاء مع 

 Z2-2bكاملها 

مجموعة متنوعة من المباني المنفردة 

 في االطار التشكيلي العام المنفصلة
 1 0 االتصالية العالية

المفاصل المتمثلة 

بالتفاعالت بين االجزاء 

العامودية واالفقية 

 Z2-2c  والمائلة

توفر  تمفصل عامودي: نقاط عامودية مفتوحة االمتداد بدال من التمفصل

 العالقة المتناغمة بين المستوى  العلوي والسفلي

 التقاء المحورينتمقصل افقي:مفصل 
 

0 1 

التكوين 

 التكتوني

Z3 

التكتونية 

 الحضرية

Z3-1 

 روحية الكتل المدمجة

Z3-1a  

ويمثل المشروع  نقطة أرتباط بين 

لكون وسط  الحياة الحضرية واالنفتاح

 المدينة مزدحم ومضغوط

 %52 %75 1 0 ككل)شكل المربع( امكانية تحديد شكل المشروع

 النموذج المستدام 

Z3-1b 

المساحات الخضراء الموحدة مواقف 

السيارات المشترك تحت األرض 

تحويل من الشريان الرئيسي  الى مسار 

 المشاة

نقاط التجمع ،اماكن الجلوس المعلقة،عزل حركة 
نظام نقل السيارات عن المشاة، السطح االخضر،

 النفايات تحت األرض

1 1 

تميز الحدائق العالية 

skygardens Z3-1c 

وعمل الطبيعة كغراء الحدائق السفلية 

ينسج العالقة بين المباني والفضاء 

 الحضري

متر  5المنحدر االصطناعي االخضر يرتفع إلى 

فوق مستوى سطح األرض ليوفر بعض الراحة 

 من منظر األرض المستوي المهيمن للمدينة

0 1 

 تصميم ذو نهايات

 وعالقات مفتوحة

Z3-1d 

 1 1 االتصال بين المشروع والمجاورات بفعل أستمراية النهاياتأمكانية 

التكتونية 

 الرقمية

Z3-2 

)العمارة التراكيب المعقدة

-التوبولوجية -البرامترية

 Z3-2a المتحولة(

العمارة التوبولوجية تظهر من التعامل مع أسطح  شكليآ عناصر بسيطة
 المشروع بخلق تموجات ومد المساحة الخضراء

0 1 33% 

 الفضاءات الهجينة

Z3-2b 
 ال توجد

 
0 0 

المنظورات التقنية 

 (الشفافية الهيكلية)

Z3-2c 

مما  االبراج الخمسة الزجاجية الشفافة

تدعو المستخدم للمشاركة في الفضاء 

 الحضري

 0 1 المستوى التجاري شفافية 

المشهد 

 التكتوني

Z3-3 

التشكيل الفني )مستويات 

تعبيرية تنتقل بين 

الماضي والحاضر 

 Z3-3aوالمستقبل( 

عناصر تشكيلية متميزة تتمثل بمبنى 
وكتلة المسرح  z عل شكل حرف 

 المحنية والتشكيالت االرضية المتميزة

 ملحق/9c,9e )رقم شكل)

التكشيالت الهندسة للمكعبات السكنية باالضافة 
للغطاء االخضر العلوي  الى التشكيل التوبولوجي

. 

1 1 50% 

عدم االنقطاع بين التشكيل الحضري  Z3-3bالبناء المستمر 

والمناظر الطبيعية ،والحفاظ على 

 حساسية االثار التاريخية

سطح المشروع المحدب يتغلب على منظر 

األرض المستوي المهيمن للمدينة مع  احترام 

  مقياس المدينة

1 0 

الصورة االنتقائية بأعتماد 

حركة تاريخية قوية 

 Z3-3cومتحولة 

بصياغة  أستخدام نهج التصميم التقليدي

أشكال معاصرة كأن تكون الكتلة على 
ذات واجهات تقليدية  zشكل حرف 

 مستمرة مع المدينة 

 ضعف االستعارات والرموز التاريخية 
 

0 0 

https://www.flickr.com/photos/erblin-bucaliu/5738040799/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erblin-bucaliu/5738040799/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erblin-bucaliu/5738040799/in/photostream/
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 للمشروعالمخطط االرضي :( 9aرقم شكل)                                     

 

 

 

   

 Chassé-Park Housingكتلة مبنى :( 9cرقم شكل) :التشكيل الكتلي للمشروع 9bرقم شكل
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  المسرحكتلة :9e)رقم شكل)

  

   
   

 Park Apartments Chassé مبنى: )9d رقم شكل)

Terrain 
 

 campus-chasse-https://oma.eu/projects/breda/المصدر :  chasse campus in breda( مشروع 9شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oma.eu/projects/breda-chasse-campus
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 التشكيل الكتلي للمشروع :( a 10رقم شكل)
المخطط االرضي  :( 10bرقم شكل)

 للمشروع
 

   

  

 للمشروعالمستويات الوظيفية  :( 10cرقم شكل) 

 
 

 

 

   للمشروعمع المستويات االحركية الرابطة   Citadel :( 10dرقم شكل)
/المصدر :  Citadel in the new city center in Almere(Netherland) ( مشروع 10شكل )

/citadel-https://www.christiandeportzamparc.com/en/projects/de 

 

https://www.christiandeportzamparc.com/en/projects/de-citadel/

