
 المحاضرة األولى :

تشمل هذه المحاضرة على مقدمة عامة عن مفهوم المدينة, فهي تمثل تركيباً معقداً من مجموعة من  

األنشطة والفعاليات التي تترجم الى نمط عمراني, إذ ان للبعد الثالث دور كبير في المدينة وعلى المصمم ان 

وفي الوقت ذاته على المدينة كبير في المدن التاريخية,  يعطيه أهمية وأولوية كبرى, وهذا ما نجده واضح وبشكل

 ان تلبي حاجات األنسان من الناحيتين الوظيفية والجمالية.

ومن هنا يأتي دور التصميم الحضري كرابط مهم ما بين التخطيط الحضري للمدينة والتصميم  

از بالبعد الثالث, وبذلك فهو يهدف الى حيث تمت المعماري, فهو ُيعنى بإظهار الجوانب الحسية والبصرية للمدينة

 إيجاد عناصر رابطة ما بين العناصر المكونة للمباني المنفردة.

 الرئيسية المؤثرة على التصميم الحضري في المدن وهي:كما يتم األشارة في المحاظرة الى العوامل 

 مؤثرات أجتماعية. -1

 .ةينفس -مؤثرات بيئية  -2

 مؤثرات تكنولوجية. -3

ان لتلك المؤثرات دور كبير على النتاج النهائي للشكل الحضري للمدينة, ومن ثم تأثير ذلك على  حيث 

مجموعة من مخططات المدن التاريخية والمعاصرة العربية, لساكينيها, ومن ذلك العرض الجانب االجتماعي ل

 الف ما بين تلك المؤثرات.األسالمية األوربية, يتضح الفرق في التنظيم الفضائي لتلك المدن نتيجة لألخت

( : بنية Spatial Organizationوتتشكل من العالقة بين الكتلة والفضاء نمطين من التنظيمات الفضائية )

 .Structure of solidsبنية كتلية  -Structure of spacesفضائية 

 تعريف التصميم الحضري :

 

 

ضرية والجانب الخاص, يهم الجانب العام بالفضاءات أنه الحقل الذي يمزج الجانب العام من البنية الح  
العامة التي تتشكل حول وما بين المباني الحديثة والقديمة ويضم الفضاءات المفتوحة بجميع انواعها في ضمن 

لمخطط التصميم الحضري, بينما يعبر  مستوى القطاع الذي يشكل المورفولوجية الحضرية أو الشكل الفيزيائي
ميم الحضري ن المباني, ويمكن تحقيق بنية حضرية فعالة بصرياً واجتماعياً على مستوى التصالجانب الخاص ع

( الى ان هذا هو اهم جانب في Goslingمن خالل تصميم فضاءات عامة تمتلك هوية واضحة وكفوءة., اشار )

يلية واألنشائية خطة التصميم الحضري على نقيض الخطوط العامة للتصميم الحضري التي تؤكد الجوانب التفص
  للتصميم المعماري

ويمكن ان يعرف ايضاً بأنه كل انواع الفضاءات بين المباني في المدينة او اجزائها والذي يمثل منظومة      
 االتصال بين المباني وسبل الوصول اليها. 

 يعتمد شكل الفضاء وحجمه على المباني المحيطة مثل:
 غير منتظم -منتظم  -1

 ضيق -واسع  -2

 مفتوح -مغلق  -3

تعريف الفضاء 

 الحضري

الفرق بين الفضاء 

 الموجب والسالب

( Spaceالفرق بين الفضاء )

 (Placeوالمكان )
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 التقليدية للمدينة الحضرية العقد ترابط

 



 

 

, هيئة تخطيط مدينة 1811مخطط عام لمدينة ستوكهولوم, السويد, 

 ستوكهولوم

 

 

 

0 
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 الخلفية التاريخية لتطور التصميم الحضريالمحاظرة الثانية: 

, سوف تتم اإلشارة الى التعريف بخلفية تاريخية حيث ان مفهوم ) التصميم الحضري ( هو مفهوم حديث نسبياً 

د الثورة الصناعية للتصميم الحضري والتي يمكن تلخيصها بثالث مراحل أساسية, وتبدأ المرحلة األولى من بع

في اوربا )حيث أبرز أنجاز كان هو مكائن االحتراق الداخلي( وما نتج عن ذلك من توسع هائل في حجم المدينة, 

 ويمكن اعتبار ان هذه المرحلة امتازت بأنها:

 متسرعة في استخدام التكنولوجيا, وعدم التروي في االختيار. -

 د أماكن للحركة.اصبحت مجرها األجتماعي وشوارع المدينة فقدت دور -

 هذا باإلضافة الى اهمال دور االنسان االساسي في البيئة الحضرية. -

 التي بدأت في أواخر خمسينات القرن الماضي , والتي أكدت على:ثم المرحلة الثانية 

 ان التصميم الحضري يجب ان يتكامل مع العناصر االقتصادية , الحضرية, الجمالية والبيئية. -

 بين البيئة والمستعمل والتحسس البصري ما بينها.صول الى طريقة أفضل لألستيعاب واالستعمالالو-

 the( أطلق نظريته في كتاب )Kevin Lynchاول المؤثرين في هذا الجانب هو بروفسور في امريكا ) -

Image of the city ) 

 :العشرين, والتي أكدت على وأخيراً المرحلة الثالثة التي بدأت مع بداية السبعينات من القرن 

 أهمية التراث لكل حضارة . -

 الحفاظ على الخصوصية لكل دولة. -

 تأثير الفرد, ودور االنسان وتأثيره على التصميم الحضري. -

وتشمل هذه المحاظرة التعريف ايضاً بأهم رواد تلك المرحلة واهم طروحاتهم في مجال التصميم الحضري مع 

 بيات وااليجابيات التي افرزتها كل مرحلة وبشكل مفصل مع الخرائط التفصيلية واالمثلة.األشارة الى أهم السل
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 الفضاءات المفتوحة: 

 
 اشكال الساحات / نظامية وغير نظامية

 
 نمط تنظيم الكتل واثره في شكل الفضاءات المفتوحة 



 
 

 place des Vosges –الساحة المغلقة 

 
 piazza di treviالفضاء الموجه  –الساحة المهيمنة 



 
 خطط يوضح انواع الساحات م

 
 عة نماذج للساحات المتجم



 
 الحضري العالقة بين العمق واالرتفاع وتأثيرها في تحديد احتوائية الفضاء 



 
 

 ساحة ديل كامبو

 
 شكل يوضح السعة البصرية 



 
 يمثل الشكل االول المقياس النصبي في حين يمثل الشكل الثاني نموذجا للمقياس االنساني 

 
 االتجاهية نحو المركز 

 
 االستمرارية البصرية والحركية 



 
 العنصر التكميلية في الفضاءات الحضرية 

 

 المحاظرة الثالثة:

تشابهة عملية التصميم الحضري بالنسبة ألي مصمم حضري المراحل التي تعرف عليها الطالب في المراحل 

 ر في الدراسية السابقة في التصميم المعماري وهي تنحص

 حصر المشكلة  -

 وضع الحلول  -

 وضع الغايات واألهداف من مدينة ألخرى -

وغاية المصمم الحضري بشكل عام هي :]الوصول الى شكل عمراني وبيئي تعمل من النواحي الوظيفية وتكون 

]كتل + جيدة ايضاً من النواحي الجمالية [, أما األهداف : تأتي من عناصر التصميم الحضري والمتمثلة ب: 

 فضاءات + شبكة حركة + فعاليات[ 

وبما أن غاية العملية التصميمية هو خدمة االنسان لذلك فإن الحصيلة النهائية يجب أن نحصل على بيئة حضرية 

 يشجع المستخدم على التفاعل معها. Human scaleذات ]مقياس إنساني[ 

 وبذلك فأن المحاظرة تشتمل على عدة محاور وهي: 

 لتاريخية نمتذج ناجحة للتصميم الحضري وظيفيا وجمالياً وبصرياً المدن ا -1

 عالقة التصميم الحضري مع التخطيط الحضري والتصميم المعماري -2



 المحتوى الحضاري لعملية التصميم الحضري  -3

 أهداف التصميم الحضري التي تتضمن : -4

 تنظيم الشكل العمراني -

 فية والكفاءة والحفاظ عليهاتحقيق المقومات الجمالية والوظي -

 مستويات التصميم الحضري -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي المقياس االنساني والمظهر االنسان

Human Scale& Form 

 

 

 

 توزيع الكتل والفراغات تحليل مسارات الحركة



 المحاظرة الرابعة :

والتي تبدأ بالتعريف بمفهوم البيئة الحضرية فهي تعني الوسط او المجال المكاني المحيط باإلنسان, وتضم جانبي 

قافية واالجتماعة ويمثل نظاماً معقداً يتصف باألستمرارية الزمان والمكان, ينتج عنها كل متكامل يعكس القيم الث

 (.Rapoportالحضارية)

 (:Lynch1960وُتصنف مكونات البيئة الحضرية الى ثالث مستويات أساسية )

 الهوية: ترتبط بتميز الفرد او تفرد العنصر في المدينة. -1

ل حافاتها, وقطاعاتها, وعالماتها الدالة, فضالً البنية: نعبر عن العالقات الفضائية بين عناصر المدينة وتشم -2

 عن نشاطاتها المميزة.

 المعنى: يضم القيم االجتماعية والفردية والمتغيرات الثقافية المختلفة. -3

المكونات األساسية للبيئة الحضرية تشتمل على بيئتين مادية وموضوعية والتي نتيجة ألختالفها نحصل على أما 

 بيئات الحضرية.أنماط مختلفة من ال

 أما مراحل األحساس بالبيئة الحضرية:

( يشير الى وجود ثالثة مراحل اساسية تمثل بمجملها مراحل استالم وتصور المحيط Rapoportوفقاً لـ )

 كأطوار متعاقبة لعملية واحدة وهي:الخارجي والتي يمكن رؤيتها 

 (Perceptionاإلدراك الحسي ) -1

 (Cognitionاإلدراك المعرفي) -2

 (Evaluationالتقييم) -3

وتبعاً لذلك هناك بعض المفردات التي تتقدم على غيرها في درجة تأثيرها على استثارة أحاسيس االنسان وتنبيهه 

في البيئة الحضرية, وبالتالي رسم الصور الراسخة في مخيلته والتي منها الخصائص الشكلية, طبيعة األستخدام, 

الحالة االقتصادية, تتعلق بطبيعة الشخص المستخدم للبيئة منها الفئة العمرية,  موقع العناصر, وامور اخرى

 المستوى الثقافي للفرد.

 

  

 

 

 

 
 

 للتعقيد (Lynch)  نموذج  
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لعمران المتميز, مدينة نيويورك, مثال ل -مركز روكفيلر

 , كتاب)مراكز للبيئة العمرانية (, لـ فيكتور جرون 1810

 

 

 

 

نموذج لمركز حي الشاطئ )سن ست(, سان فرانسيسكو, 

  1812كاليفورنيا, 
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 النمو الحضري  المحاظرة الخامسة:

ان مصطلح )النمو الحضري( يعني اجتماعيا ولغويا عملية انتقال اجتماعي الى حالة التحضر,وعمليا  •

ل عن صفة الريف واقتناء صفة الحضر,وبالتالي فهو التخلي عن خصائص فأنه يعني التخلي عبر األنتقا

 واكتساب اخرى.

ويعرف بأنه : انتقال الناس من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية بقصد األقامة الدائمة ,كما يقصد   •

 به ايضا اشتغال الناس بغير الزراعة. 

  غير .فالنمو الحضري بناء على هذا التعريف حركة وت     

 :الحضري للنمو المختلفة التصورات

 التصور الديموغرافي -

 التصور األقتصادي -

 التصوراأليكولوجي -

 :الحضري النمو نظريات

 E.W.Burgess) برجس) المتركزة الدوائر نظرية -1

 (Humer Hoyt هويت هومر) القطاع نظرية -2

 المتعددة النويات نظرية -3

 من السبعينات في مرة ألول ظهر التخطيط في نسبياً  جديد نهج الذكي الحضري النمو: الذكي الحضري النمو

 المنفصلة األراضي استخدامات ذات التخطيطية المشاريع على فعل كرد الشمالية امريكا في الماضي القرن

 المستدامة المدينة إيجاد الى الذكي الحضري النمو يهدف,  للتنقل الخاصة المركبة على الكبيرة األعتمادية وذات

 أراض اي استهالك وترشيد استغالل أفضل الحضرية األرض استغالل على تساعد مبادئ اتباع خالل من

,  زراعية اراض من يجاورها ما على وتعديها  المدينة تضخم دون الحؤول مع السكاني النمو ألستيعاب اضافية

 استغالل يتم ان قبل المتزايدة كانالس اعداد تستوعب بحيث األرض تنمية حقوق سقف رفع طريق عن وذلك

 (Wise Urban Densityذكية حضرية كثافة) ذات وفعالية تراصاً  اكثر مدينة الى للوصول, الفارغة األراضي

 

 

 

 

 

 



 

 المحاظرة السادسة: اإلضافة الحضرية

إضافة  جزاءاح ضضاةي  زديادى إلا  ما  عمليافا التياوية الضضاةشم ت امل عمليا  تمثل اإلضافة  الضضاةي  
  فووضسااق قيماا  ا  اال سااواح ا اا عالقاا  وااي  اإلضاافة  وا  االمتتعفماال وةقااف  للساايا المديناا  ومسااتويفا م تل اا  ن

يضااوش قيماا  تفةي ياا  يتوزااق الض اافم علياااف وضمفيتاااف او قاايا جي ااةث للنساايا  اافلقيا الثقفةياا  واإلي ولوزياا  والومي ياا  
 تيوة المد  م   ا ل  خ اة ؤدش إل ومف يق موت ةى وية و م   الل تزديد  اليفهف زعلاف نفوض  وفلضيفى لم فوغيةه

زسة)ةف اال ءمناايب يااةوي المفضااي وفلضفضااة  وأعتوفةهااف و لااق وي اا  توا االي  ت فعلياا  ت فملياا  مااو النساايا الموزااود
 والمستقول. 

 مستويفا اإلضفة  الضضةي :
المديناا  جو ج  ت ااو  اإلضاافة  علاا  مسااتوث يق ااد واا  المسااتوث ا ول )المسااتوث الضضااةش ا وسااوب:  -1

 .اإلقليام تتمثل وإضفة  جزءاح زديدى للمدين  لتضسي  نوعي  المنفيق الضضةي 

 

 

بناية موري, مرتفعات روبونجي, طوكيو, 

 2003اليابان, 
مشهد مركز مدينة, شنغهاي في الصين, 

2006  



يق اااد وااا  ج  ت اااو  اإلضااافة  علااا  مساااتوث المساااتوث الثااافني)عل  مساااتوث النسااايا )جزاااءاح المدينااا بب:  -2
 .النسيا الضضةشم جش ت و  وإضفة  جزءاح إل  النسيا الموزود  والعالق  وينامف

ويق ااد واا  ج  ت ااو  اإلضاافة  وإضاافة  جزااءاح إلاا   لثفلااع)عل  مسااتوث جزااءاح ماا  النساايا ب:المسااتوث ا -3
الموناا  جو إضاافة  موناا  من ااةد او مزموعاا  ماا  المواافني إلاا  الاانمي المزاافوة والتااي تمثاال واادوةهف مسااتويفا اإلمااالح 

 .بUrban Infill)الضضةش

 

م اااوا اإلضاافة  الضضااةي  علاا  مسااتوث ا وسااو لتضقيااق التااةاوي ب يوااي  1-1 اا ل )
 بwww.archdaily.com دة / )الم   عل  مستوث المدين    ل 

)الم ااادة / وتعءيااء العالقااافا ا زتمفعياا   ت فمااال ا زااءاح المضااافة  مااو اليويعااا ب يوااي  2-1 اا ل )
www.archdaily.comب 

http://www.arch/
http://www.arch/
http://www.arch/


يااوية الضضااةش المعف اة ماا   ااالل عاادى نفق اا المضاافمةى العالقاا  واي  اإلضاافة  وا  اال ةااي م افةيو الت
 مضفوة:

آلية الفصل ]تحديد  -بين اإلضافة واألصل : آلية الترابط ]التداخل, التكامل, التهجين[  العالقة تحكم التي اآللية -1

 منطقة أنتقالية, التجاور[

 أدراكية القةع, معنوية رمزية عالقة] ملموسة غير ضمنية عالقةطبيعة العالقة بين اإلضافة واألصل:  -2

 ] عالقة شكلية, عالقة وظيفية, عالقة منظومة الفضاءات[ ملموسة مورفولوجية مادية عالقة -[ حسية

 قيمة متولدة من تفاعل األثنين معاً  -قيمة المضاف  -: قيمة األصل بالعالقة المتحكمة القوى -3

 وسيتم طرح مجموعة من مشاريع التطوير الحضري المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

اإلضافة مخطط يوضح آليات اإلضافة الحضرية وفقاً لقيمة النسيج ما بين 

 واألصل



 التكامل الحضري: السابعة: ضرةمحاال

 م اوا الت فمل والت فمل الضضةش. -1
 االنتمفا واالمتءاج ةي  ل متضد او ةفعلم او االتضفد مو  يح ا اة او اناافح العاءل  الت فمل و  ل عفا

 واال تةاك ةي عالق  مت فة   ةي مزتمو مف.
  لالة ااافة التقليديااا  الضضاااةي  الت فمااال الضضاااةش: هاااو ت فمااال  ااال مااا  الوماااف   واالساااتعمفالا والت فمااال

والةي ي  مو  ل م  المزفل العفا وال فصم والت فمل ةي المقيفس والت فمل وي  الوي ا  المونيا  واليويعيا م 
 وت فمل اال ت ف فا والنما المتعددى للت ميا.

 اهدا  الت فمل الضضةش  -2
 والض اااافم علاااا   اااافة معفلزاااا  الم ااااف ل التااااي ماااااةا ضاااام  الضداثاااا  ومفوعااااد الضداثاااا  المتمثلاااا  وفالنت

 استمةاةي  المةا ء التقليدي  مو المةا ء الضديث .
 انواع الت فمل:  -3

 الت فمل الومي ي 
  الت فمل الو ةش 
 .  الت فمل ةي منمومفا الضة 
 سول تضقيق الت فمل ضم  المةا ء التقليدي   -4

  تضقيق التوا ل وي  النسيا التفةي ي والنسيا الضديع عل  المستوث الضة ي وال  لي 
  إعفدى االستعمفل  وسيل  إلضيفح المد  التفةي ي 
  تيوية الوني  االقت فدي  للمةا ء التفةي ي. 
  الاااتض ا ةاااي الت ااافميا المضااافة  وااااد  تضقياااق الت فمااال الو اااةش الاااذش يتضااام  التنااافغا والتنفساااق ةاااي

سااايا الم ااااد الضضاااةش والض ااافم علااا  وتقويااا  ءواياااف النماااة ا  ثاااة جهميااا  والعالمااافا الدالااا  ضااام  الن
 ووضو عدى ضواوي. 

 االلتءاا وفإلة فداا ال ف   وفلتةميا وال يفن  والتي تقوا السليفا المضلي  ون ةهف.  

 

 

• Victoria Square Project: 

Mixed-use city centre scheme sparks Belfast renaissance. The Victoria Square scheme harnessed 

the very latest retail thinking — incorporating pedestrian-friendly open and covered streets, 



penthouse apartments and modern entertainment spaces. 

 

 
 Temple Quay Project in Bristol 
 a major mixed-use development, located adjacent to the Floating Harbour and opposite Temple 

Meads Station in Bristol. The development contains 320,000ft² of office space, with retail outlets 

at ground floor and 72 residential apartments. 



 

 
 في تركيا  kartel pendikمشروع 



 

 وح العصر اعتماد اسلوب التجاور المناقض ضمن مشاريع االمالء الحضري المضافة لتحقيق الجذب واضافة ر

 

 في نوتنغهام / اعتماد اسلوب المحاكاة في مشاريع االمالء الحضري المضافة  LACEMARKETمشروع تطوير منطقة 



 

 في انقرة   BEYPAZARI YENDIENاعتماد اسلوب االستنساخ واالستعادة للهوية التقليدية ضمن مشروع 

 

 الت ميا الضضةش المستداا 

فعياا  الاا  المااد  المسااتدام : هااي المااد  التااي تضتاافج الاا  تلوياا  االهاادا  الثقفةياا  والسيفسااي  والوي ياا  واالزتم -1
 زفنق تلك االقت فدي  وال يءيفوي  ةاي تنميا دينفمي ي معقد ومتزفوق مو المتغيةاا

 تعةي  الت ميا الضضةش المستداا  -2
 موفدئ الت ميا الضضةش المستداا  -3
  اللزوح ال  اعفدى است داا الموفني والوني  االسفسي م والمواةد المعفد ت نيعاف 
   الض فم عل  المواةد اليويعي 
  يد اليفق  المستال   تة 
   اضتةاا    ي  المنفيق العمةاني  واالوعفد االزتمفعي 
 .المةون  وقفولي  الت ي  ةي الت ميا واالستعمفل 
 عنف ة االستدام  المست دم  ةي الت ميا الضضةش  -4



 
 

 المحاظرة الثامنة : الدراسات األدراكية 

ين خصائص البيئة الحضرية وأنماط السلوك فيها وبين تضم مجموعة الدراسات التي تستند الى تفسير العالقة ب

العمليات األساسية واإلدراك, وتركز مجموعة الدراسات هذه على طريقة التفكير في الذهن البشري الكامنة خلف 

 .توجيه حركته في البنية الحضرية

العالقة الثالثية بين الفرد تعتمد األسس الفكرية للدراسات اإلدراكية النظر الى البيئة بوصفها عنصراً في ضمن 

 مستقالً.والبيئة وعملية االدراك وليس موضوعاً 

(, لزيادة الوعي Sensationاإلدراك : عملية تنظيم وتفسير المعطيات الحسية التي تصلنا على شكل احاسيس )

 بالمحيط الخارجي.

 مراحل عملية اإلدراك: 

 ( Sensation) اوالً: اإلحساس

 (Attentionثانياً: األنتباه )

 (Sensational perceptionثالثاً: اإلدراك الحسي )



ب للوني  الضضةي  Gandelsons 1991تضليل )[ 9-4  ل ]
  Gosling (2003) ب/Bostonلمدين  )

 

 (Cognitionرابعاً: اإلدراك المعرفي )

 Learning andالتعلم والتذكر)وتطرقت المحاظرة ايضاً الى العمليات األساسية التي يتضمنها االدراك: 

memory)- ( التصنيف والتعميمClassification and generalization)- ت الذهنية )المخططاMental 

schemata)- ( المعانيmeaning.) 

 خصائص عملية اإلدراك 

 (Conceptual mapالخرائط الفكرية )-(      Generalizationالتعميم ) -(    Abstraction التجريد) -

 النظريات العامة لإلدراك 

  Gestalt theoryنظرية الشكل  -

  Transactional theory نظرية التفاعلية في اإلدراك ال -

  Ecological theoryالنظرية اآليكولوجية  -

 المناهج العامة في اإلدراك :

 المنهج الظاهراتي  -

 المنهج البنيوي -

 المنهج التفكيكي -

 

 

 

  

 Lunchingerب 1981) تضليل االنمفي الودا ي / [10-4  ل ]

 



 المحاظرة التاسعة: التاريخية/ االحيائية

نتاج اعمال مماثلة في قيمتها التاريخية: األهتمام بالظواهر والعودة الى الماضي وباألخص األشكال رغبة في ا

ولتوليد خزين ثقافي متراكم في ذهن المصمم للمحاكاة , تحفيز الخيال لألبداع شئ مشابهه باعتبار ان الجمالية, 

 عمارة اي فترة حضارية مؤشراً لها وتولد طرزاً مميزا لنتاجها

والتواصل, حيث تولي التاريخية  وهي كمفهوم فلسفي يرتبط بالعمارة بكل تياراتها كمحاولة لتحقيق التخاطب

 المكاني وبتعاقب الفترات. -اهتماما, بينما التاريخ يأخذ المباني من منظور شمولي ظمن سياقها الزماني

 وقد تطرقت المحاظرة الى طرح خصائص نتاج الكالسيكية الحيثة ضمن مراحل : 

 المرحلة األولى) أحيائية رجعية للتقاليد(

 فير المزدوج للتاريخ(المرحلة الثانية )التش

 المرحلة الثالثة )التاريخ ]الكالسيكية التقليدية[(

 المرحلة الرابعة )التاريخية ]الكالسيكية الحديثة[(

النمطية الثالثة في التصميم الحضري )التاريخية(: يمثل هذا التعريف للتصميم الحضري التي تدعو الى العودة 

 نباط األنماط الفضائية والمعالجات التقليدية في البنية الحضرية.ألستالى مورفولوجية المدينة التقليدية 

 التاريخية في دراسة البنية الحضرية أحد التوجهين اآلتيين: -وأخذت الدراسات المورفولوجية 

 (.Hillierتحليل البنية الحضرية التقليدية بارتباطها مع بنيتها االجتماعية كما في طروحات ) -1

حضرية بهدف التوصل الى األنماط الحضرية التي تحقق التواصل في البيئة الحضرية للمدينة تحليل البنية ال -2

 (.Rossi, Krier, Vidlerكما في طروحات )

 -فالنمطية احد المتطلبات االجتماعية للمدينة والتي تعبر عن :

 الربط بين العمارة والمدينة من خالل انماطها ومورفولوجيتها. -1

 رية هذه العالقة.تأكيد استمرا -2

 (: Historisimالتاريخية )

 (Revivalismاالحيائية ) -

 (Vernacularالمحلية ) -

 (Regionalismاالقليمية ) -

 

 

 Giang (2001)/بI soviet نموذج لم يي )
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 العقالنية والتجريبية شرة: االمحاظرة الع 

مفهوم النمط المكاني هي  -احد اآلليات التي اعتمدتها تيارات ما بعد الحداثة لتحقيق التواصل في السياق الزماني 

(Type( وأن النمط .)Type( )Typo( النمط : )Logy العلم, الدراسة او التصنيف الذي يعتمد على األنماط :) 

( ويستخدم Figure( او الشكل )Image( )Impression(: يعني في الالتينية التصور )Type)المصطلح 

 شكال.لوصف شكل عام او بنية عامة تميز صنف معين من الموجودات او اال

( للنمط: ذلك التصور الفكري الذي يتضمن قاعدة لتأسيس الشكل ويبقى ثابتاً دون De Quineyوفي تعريف )

 تغيير لوصف شكل عام او بنية عامة تميز صنف معين من الموجودات او األشكال.

 وفي التصميم الحضري: 

 ير )اعادتها وتكرارها(.اخذ االيقونات بشكلها دون تغي -) الواقعيون الجدد( اعتمدوا مبدأ -

 العودة الى األصول ) البحث عن نقاوة الشكل دون إضافات(. -اعتمدوا مبدأ )العقالنيين الجدد( -

 لذلك فأن التمط نظام يمتلك قواعد واشكال تعيد نفسها )العمارة(.

للعمارة بحثاً عن األشكال األستعارة بالنسبة للعقالنيين تكون شكلية ) إعادة اكتشاف العناصر األولية واألبتدائية 

 (.Utopian Formالمثالية )

كما تتضمن المحاضرة التعريف بأبرز معماريي تياري العقالنية الجديدة والواقعية الجديدة والتعرييف بمؤسسي 

 التيارين مع عرض لمجموعة من مشاريعهم.
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