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 عمارة عصر النهضة (: 1)محاضرة 
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 : خصائص عمارة عصر النهضة 
النظريبة ونحتبظ ذلب   واآلراف التي أصببت  اساباف  بي بنباف اس  بار وتناقش هذه الفقرة المبادئ المهمة      

 :من خحل مايلي 
 . االعتماد على الناب والنظريا  الرياضية والهنداية وخاصة الفيثاغوراية  .1

 . اعتماد ناب جام اإلناان بمثابة المفتاح لف  لغز التنااب اسمثل  .2

 . مبادئ الجمالية الد اعتما .3

 مببا وتببببين خصبببارة ال مببارة مبببن خبببحل مدينبببة  لورناببا التبببي ت تببببر  تالبببة متميببزة ل مبببارة  تبببرة عصبببر       
النهضببة التببي تبباثر  باسوضبباي الايااببية واالقتصببادية والتببي تميببز  باسفبب ال المتنوعببة ومفبباهيم جديببدة لفهببم 

يبة مبن خبحل المنظبور الببذا اعتمدتبس الدراابة الفنيبة  بي تلبب  الفضباف الم مبارا التبي تبرجم بمفباهيم وت ببابير مبن
 : الفترة  ي أعمالها والتي ظهر  محمتها من خحل المبادئ التالية 

 . االاتقامة  ي المنظور للواجها  وظهور النزعة الذاتية .1

 .الوتدة  ي الت بير بااتخدام القناي  ي واجهة المبنى  .2

                                                                                                                                                             .  الوتدانية  ي إنتاج الف رة.  3 

 .إظهار الفن التف يلي وااتخدامس  ي لغة الت بير الم مارا   .4

 .إبراز القوام اإلنفاري للمبني   .5

 . لصخور  مادة إنفارية ااتخدام ا  .6

 . ااتخدام الاطوح الماتوية  ي الفضافا  الخارجية  .7

 
 : التخطيط  في عصر النهضة 

 : وتوضح اساف التي ياتند عليها تخطيط المدينة  ي عصر النهضة و التالي       
 . وجود النظام المل ي الذا ياتند على قوة الجيش والبحد  .1

 .وايطرة يم ن االعتماد عليها  ي أوقا  المتن ظهور جيوش منظمة لها قوة  .2

ظهور طبقة من المهندابين الحم بين والفنبانين ذا  الفبهرة ال الميبة واسدبباف والفب راف وبالتبالي تتبرر  .3
 .  ي الف ر وتفتح نتو الماتقبل 

 . التطورا  التي تدث  نتيجة لتغيير وتطور االاتراتيجية ال ا رية وواارل الد اي  .4

 
 :تخطيط  في عصر النهضة مكونات ال
  :أهم النظم التي أتب    ي تخطيط االمدينة  ي عصر النهضة وهي  وتناقش           
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 .الفواري الماتقيمة  .1
 .التدارق .2

 .المدن القحعية أو القحي .3

 .الميدان .4

 الثورة الصناعية وتاثيرها على الفكر المعماري(: 2)محاضرة 
ي تتديبد ال حقبة ببين اللغبة الم ماريبة  بوتناقش اهم المفبا ل التبي ظهبر  وخاصبة ب بد الثبورة الصبناعية       

و يفيببة تفاعلهببا مببا اللغببا  االخببرة الماببتخدمة  ببي ال لببوم المترابطببة م هببا  االقتصبباد و ببذل  التغيببرا  التببي 
ي او الت امبل مبا الثبورة التقنيبة التبي ظهبر  ظهر   ي هي لة ال مالة وانتقالها مبن ال مبل اليبدوا البى المي باني 

 . ي انتاج المواد البنارية  ا ة
بواابطة تغييبر جبذرا  بي "  يف تتم االجابة علبى هبذه االابرلةم تمب  االجاببة علبى اسابرلة التبي اثيبر  تبديثا

 . ف ل الناتج الم مارا
البيربة البفبرية , البنباف وتطويرهبا مثبال ذلب  تقنيبا , لذا  ان ال مارة تداخل  مبا تخصصبا  وعلبوم اخبرة      

بببالم نى الوااببا و يفيببة الاببيطرة عليهببا ب ببد ان ت رضبب  الببى االثببار الاببلبية الناتجببة عببن الثببورة الصببناعية او 
بالنتيجبببة اببب ة المفببببردا   ,مببباتت ره لبببس مبببن اثبببار الثبببورة التقنيبببة والاياابببا  ال امبببة  بببي الدولبببة و االقتصببباد

نتيجببة الببى صبب وبة ايجبباد لغببة م ماريببة مفببتر ة ل ببي تببتم ن مببن ان تتصببر الم ماريببة نفاببها و التببي اد  بال
اللغببة الم ماريببة  ببي مجبباال  الت بيببر و المتتببوة وبببذل  اصبببت  المتغيببرا  و الثواببب  التببي يتضببمنها النبباتج 

 .الم مارا مت ددة و ثيرة
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ـــر (: 3) محاضـــرة ـــة الســـائدة خـــ ل ال   العمـــارة)التاســـش ع ـــر  التوجهـــات المعماري
 (االنت ائية

وتوضببح أهببم التوجهببا  الم ماريببة  ببي القببرن التااببا عفببر تيببق ظهببر اتجاهببان متناقضببان االول اببلبي       
والثاني ايجابي، االول  ان لس اثر على ال مارة لفتبرة لياب  بالقصبيرة والثباني  بان لبس تباثير واضبح علبى تطبور 

        .وتقدم االتجاها  الم مارية الم اصرة

 

 :الرومانتيكية الك سيكية وله ث ث مجاميشالدعوة الى ": اوال

و الجام ببا  ، ( ال نببارف)تببدعو الببى اتيبباف الطببراز الغببوطي وذلبب   ببي المببباني الدينيببة : المجموعببة االولببى  -
                . للمباني ال امة" االغريقي طرازا وبج ل الطراز

 .ة البيزنطية والفرعونيةوال مار  ,ااتخدام طرز عمارة عصر النهضة: المجموعة الثانية  -
ااببتخدام الطببراز التجمي ببي والببذا صببار  يمببا ب ببد هببو طببابا ال مببارة  ببي القببرن التااببا : المجموعببة الثالثببة  -

عفببر ويتميببز بجمببا عببدة تفاصببيل  ببي الواجهببة الواتببدة مببن المبنببى مبباخوذة مببن عببدة طببرز م ماريببة مختلفببة 
          ".انياوم " ومتباينة                            زمانيا

    

 الدعوة الى البساطة": ثانيا

لف ببر الجديببد الببذا صبباتب الثببورة الصببناعية  قببد ظهببر  نوعيببا  جديببدة مببن المببباني اطبي ببة لو نتيجببة       
 ترجمببة لحتتياجببا  المنف يببة الماببتجدة مثببل مببباني متطببا  الابب   التديديببة و الم امببل ومببباني البورصببة و 

 .الخ...لصناعيةالماتودعا  و الم امل ا
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و ببان ااببتخدام . ولقببد وا ببب هببذا التطببور  ببي االتتياجببا  االم انيببا  و االاببتخداما  الماببتتدثة لمببواد جديببدة
التديببد والزجبباج باالضببا ة الببى الخراببانة الماببلتة بمثابببة التطببور الف لببي لحابباليب االنفببارية والف ببر الم مببارا 

 .انذا 
 

 : العوامل التي ساعدت على انت ار االتجاه نحو البساطة 
   .التاجة الى نوعيا  جديدة من المباني لم ت ن موجودة  -1

 الصناعة والمنتجا  الصناعية  -2
 االقتصاد  -3
 المواد االنفارية الماتتدثة  -4

 دام الزخارفخاال راط  ي اات -5
 (التجدريدية واالنفارية , الت  يبية) المذاهب الجديدة للفن التديق  -6
ال بقرية الم مارية  ي ر ه الم مباريين التقليبد واالقتبباف مبن الماضبي   بان هبد هم انتباج عمبارة ت ببر  -7

            .عن ال صر وتتنااب ما ت نولوجية ال صر واالم انيا  المتاتة

 

 

 

 

 
  

 ال ر  التاسش ع ــــر المدارس المعمارية السائدة خ ل: (4)محاضرة 

وتنباقش ظهبور المبدارف الم ماريبة خبحل القبرن التاابا عفبر والتبي  انب  تتمبل فب ارا  متطبورة ومبن        
 :اهم هذه المدارف 

 :المدرسة الفكرية الع  نية   - 1
و ببببان لببببس اراف  ثيببببرة  ببببي االفبببب ال ( 1171 – 1114يوليببببس لببببودو    )ومببببن مناصببببرا هببببذا االتجبببباه        

 :ولقد ميز نوعين من االف ال الم مارية م مارية،ال

 ي  ف االتجاه التقليدا  :النوي االول -

ي  ف االتتياجا  التقيقبة للمبنبى بم نبى اتتياجبا  االنفباف وهبو نبوي مبن الصبراتة والصبدق  :النوي الثاني -
 . سبببج المنف ي ل ي الت بير من جهة نظره وينقام الى صدق  ي الت بير عن الغره من المبنى والبرنام
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 :مدرسة الف  الحديث   -2
اول االتجاهببا  التببي ااببتطاع  ان تخببرج ال مببارة مببن االتجاهببا  ال حاببي ية الببى االتجاهببا  الجديببدة        

ة مببال  قبدام االفب ال الزخر يبة  بي المبباني بطريخوقد اتجس هذا الفن الى الطبي بة وانتهبى البى المبالغبة  بي اابت
بدايبة عصبر جديبد  بي ليبس ناعتبارها تر ة م ماريبة   ن م ننتالم مارية الجديدة التي  لمحمحا لىاو   هي . يها

مدراببة  وخاصببة   ببي  حابب و م ماريببةال ساعمالبب ببي  يني مببا نتوشزر تفببارلروادهببا االوارببل ال مببارة و ببان مببن 
 :اعمالس بما يلي   الفنون  ي  حا و وتميز 

  .المفغول م التجر والطابوق والخفب والتديدااتخدا -1

  .االعتماد على الصناعا  اليدوية -2

  .ااتخدام الزخر ة الى تد المبالغة -3

مبواد البدهان مبا عبدا  بي الجبدران باعتبارهبا ياتخدم ااتخدام المواد االنفارية بف ل واضح  ي اعمالس ولم  -4
  .تتاثر ب وامل الطبي ة

 .ااتخدامس لل قود المات ارة عن اقبية ال صور الواطى -5

  .الروا د الخفبية باب اد مبال   يها سااتخدام -6

أو  تا يبببدها علبببى موضبببوي التصبببميم نفابببسو , formتا يبببدها علبببى الفببب ل  بتتميزتر بببةالفن الجديبببد بببب          
 او بم نى اخر التا يد على ال تلة نفاها مبن خبحل التجديبد باابتخدام المبواد االنفبارية الجديبدة object  الفئ 
 الراببمانية  ببي مببداخلوااببتمرار , (االنفبباق  ببي  ينببا لمتببرو ببباريف او متطببة متببرو دخل ال بباممببال)       مثببال
 تجاببيد علببى  ليببا ت تمببد االنمبباط التببي او الراببوم تيببق المفببردا  الماببتخدمة او الزخببارف او مببن نىاالمببب  ا ببة

 .الطبي ة
 
 
 
 
 
 

التطبي ات والتطورات الجديدة العمال المعماري  في النصـ  الثـاني مـ   :(5)محاضرة 
 لتاسش ع را ال ر 
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م ام انيببا  المببواد  هببلبم ي ببن مببن الاببهل   ,التطبيقببا  الجديببدة والتطببور  ببي االنفبباف الخراببانيوتنباقش        
ي الجديببد فبباروالمفهببوم االن ال مببارةبببين  قويببة جبباد عحقببةيمببن الم مبباريين الببذين تبباولوا او  .الجديببدة  ببي ال مببارة

) ارنيببس  ينوتببو بيريببس اوجاب   Tony Garnier & Auguste Perret نهاريببا عببن التقاليببد  واتخلببي دون ان( 
خرابببانة عبببن الهم التبببي اابببتخدم  بهبببا لالفراغبببا  الداخليبببة  بببي اعمبببا ام بببن زيبببادةتيبببق  .الم ماريبببة الموروثبببة

 .غيبر تاملبةاررية تاب  الجبدران بباخرة بدلو بي هبذه التالبة اابت .ية والجبدراننفبارطريق تقليل  ميبة المبواد اال
 ببس الم تبب الخباة( ةتابلملاالخرابانة الابت مال )  بي بباريف( اول اعمالبس)بيريس جا  و ومن اهم اعمال ا 

  : تميز بالتالييو 

  .طوابق مالتة 9ت ون من ي -1

  .النظام الهي لي على اعمدة خراانية ةفيد على طريقمالمبنى  -2

 .ااتخدام ماطتا   بيرة من الزجاج -3

 .للمبنىال لوية  دوار ي اال يلواب ااتخدام ال -4

طورهببا لو وربوزيببس الببى    ) ا ترااببهببذه ال زهببور  ببي اتببواهللمبنببى مببا ااببتخدام  يبباتتراجببا الطوابببق ال ل -5
   (.تدارق الاطح  يماب د

  .الفترة تبر من اهم التطورا  التي تدث   ي هذه وي ,يخلو المبنى من الزخارف -6

 

Peter Behrens زرنبه ان المهندف بيتبر ب المانيا ي و           م لبحدوا  ولبس مصبمو  اتياتبس  نانبأ البذا ببد 
التبي ظهبر   يهبا  وأتات  لس الظروف الفرة ليقبوم بال ديبد مبن االعمبال,  ي الفن الجديد ال ديد من االعمال

نبا  ربياالعمبال مصبنا الت هبذه و انب  اول .ةطابابما ال التصميمة والتيوية  ي أالجر  Turbo Factory  بي  
:االتي ب الذا تميز 1909برلين   

  .على ف ل المبنى الواضح الصريح ايطريهي ل انفاري  .1

  فبغل الزجباج مابطتا  يو بذل   ,ة  بي الواجهبة الجانبيبةتريصاالعمدة التي تتمل الاقف  حو وضتظهر ب .2
 .واا ة بين االعمدة 

 .ومقامة ا قيا القويةجدران مصنوعة من الخراانة الو , الى االمام  الاقف يبرز .3

 .زخارف او  ورنيش ةيخلو المبنى من اي .4

البببببى ال مببببارة التببببي تابببببتخدم الصببببلب والخرابببببانة  وتت تبببببر اعمالببببس مرتلبببببة انتقاليببببة مببببن ال مبببببارة ال حاببببي ية
هبم ادوار بالغبة  بي وترجا اهميبة دوره  بي ال مبارة البى ان ثحثبة مبن الم مباريين عملبوا بم تببس  بان ل.)المالتة

(. لو وربوزيس, ميف  اندروه, والتر روبيوف.. تطور الف ر الم مارا خحل القرن ال فرين   
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 البببذا بيببر ال والتطبببور التقببدم اهمهببا  ثيبببرة اتببداق لببس مهبببد  قببد ا يهبب تبببدق الببذا التطببور  بببان امري ببا و ببي       

و ببان نصببيب فببي اغو مببن التطببور ا ثببرمن اببارر المببدن  ببي  .وال مببارة والم ر ببة ونفنبب ببل مجبباال  ال صبباتب
الفبهير عبام  فبي اغو تريبق ن موقا المدينة  ي منتصف ماارا  التجارة باالضبا ة البى تبدوقاامري ا وذل  

ال حاببببي ية وظهبببر  المببببباني  الفببب النجبببح الم مببببارا  بببي ماببببايرة التقبببدم االنفبببباري وابت بببد عببببن او  .1781
مببن اابم مدراببة فببي اغو و  تجباه  يمببا ب ببداالا علببى هببذ واطلببق .جديبدة لببى  راغببا يبة  ببرد   ببل للتاجبة اهي لال

هبذه المدراببة  وبظهبورالببى التفب يح  البابيطة  رو ي والبباطاهبم مباتميز  ببس انهبا تخلصبب  مبن الطبراز القبو 
 هبو هنببرا فببي اغو مدرابة عليبس البذا قامبب  الببذا وضبا المبببدأ االاباف و بان المهنبدف .اببق  وامري با اوربببا

Henry H.Richardsonرتفارداون  1737-1776 .  
 

 Louis Sulivan لفاناف بر  بي هبذا االتجباه المهنبدف لبويف ابال قبادوا ن الذينو ومن افهر الم ماري         
Form Fallows Function المبنبى وظيفبةبالف ل الم مارا   ي عحقة الذا نادة باهم نظريةو  الفب ل يتببا  

دون عمبل بب  ابطح واتبد يتبر ا  الجديبدة المبت برة  لبم ليبالت مبانيبسلفان ان يضبيف البى اااتطاي ابو  .الوظيفة
  بان اابلوبس  .ةيبتجبار الطبي اال ي مبانيبس  بي امري با و بذل   الموجود ب ثرة ااتخدم الطوب  ما .يا   يستل

م ظبم المبباني   بد علبىثبم وضبا  بورنيش م  لمبنبى مبن القاعدة واالجبزاف الابفلية لااتخدام االتجار  هو دارما
اعمالبس  وأهبم ومبن افبهر .لمبنبىلنهايبة   وأيضباالخطبوط اال قيبة  لتا يبد Carson Department Store  بي  

مبانيبببس ومبببن .هبببا الفببببوالذ وعبببالج زوايبببا المبنببببى ببببان ج لهبببا ماببببتديرة ياابببت مل  ,فبببي اغو N.Y Guaranty 

building   صبغيرة ب قبودنهايبة المبنبى   مبا انبس خبتم وتوجهبا ب قبود البذا عبالج  يبس المبداخل م الجبة متميبزة 
.تسلنهاي أ يدات  
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 العمارة الحديثـــة ون وء الطراز الدولـــي(: 6)محاضرة 
مببا  امبب  عليهببا ال مبارة التديثببةقولببد  المبببادئ التبي  مم هبالتببي جيببل البرواد االوارببل و وتببين  يفيببة والدة       

جمببي هم االقتببباف مببن  واتيببق ر ضبب ، وربوزيببسو ل روبيببوف و  ,يفمبب ،امثببال رايبب  ,نهايببة القببرن التااببا عفببر
 .تنااببب مببا عصببرها ووقتهبباتالماضببي علببى اعتبببار ان عمببارة الماضببي هببي عمببارة تققبب  رغبببا  اهلهببا بمببا 

علبببى   تر بببوا ببببذل  بصبببما  واضبببتة مقبولبببة ل البببى تلبببولو لوصبببلوببببذل  بببل م مبببارا مبببنهم جهبببدا  بيبببرا  بببي 
وبببالرغم مببن ذلبب   ببان هبب الف الم مبباريين لببم يخلقببوا طببرازا جديببدا يم ببن ان  .طريقتببس الفرديببة ببل علببى  عمببارتهم

 البنبباف وابباعد علببى هببذا تطببور مببواد .لللتف يببر وتلببول متميببزة  ريببة ةجديببد ةهببم طريقببفيتبببا وانمببا تر ببوا مببن خل
ثبببة متبببل ال مبببل الجديبببدة وظهبببور اابببت ماال  مابببتتدثة للصبببلب والزجببباج والخرابببانة واابببتخدام االال  التدي

وا مبن  براو وانمبا اابتقى  بل أوال يم ن القول ببان هب الف البرواد قبد ببد ,لوجيو اليدوا وانتفار ال لم والتطور الت ن
  لبى  .ايببمبا اضباف علبى عبقريبة  بل مبنهم مبذاقا خاصبا واتجاهبا  رد ,ممنهم من تجارب االابقين وطور   ره

 روبيببوف يف و مببرايبب   مببا  ببان لبهرنببز التبباثير علببى  لويببد تبباثير  بيببر علببى  رانبب  اببالفانابببيل المثببال  ببان ل
  . وربوزيسو لو 
 

International Style      الطراز الدولي  

ة الوظيفيبب ةالتببي انتفببر   يهببا النظريبب ةالزمنيبب ةو ببي نفببف الفتببر  مببا بدايببس ال فببرينا  مببن القببرن ال فببرين       
 ةوهبو طبراز عبم م ظبم البدول االوربيبInternational Style  ظهر طراز مميز امي  ي مبا ب بد الطبرز البدولي

الم نيببس الببى طببراز عببام وظرو هببا  ببل ي بببر عببن مجتم هببا وبيرتهببا ة مببن مجموعببس عمببارا  متميببز  ةوتببول ال مببار 
 .ة بس يم ن تطبيقس  ي م ظم الدولذتتلنموذج واتد ي
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بفبب ل فببديد  ردةهنداببيس الم  بببس المجببالطببراز الببدولي هببو ااببتخدام االفبب ال ال ةمببا تميببز  بببس عمببار  هبمو        
هببي تجريببد المبنببى مببن  ة اصبببت  البابباط .ة ببي ال مببار  ةمببن اببوف  هببم مفهببوم البابباط او ببان هببذا ناتجبب .النقبباف

 مربببا او ماببتطيل ةصببريت ةذا  افبب ال هنداببي  قيببةوالمابباقط اال اف ببل بببروزا  تتببى اصبببت  الجببدران ملابب
 بي ذلب   ةق اب باد وببذل  تمافب  مبا مفهبوم الفنبون التفب يليحوبف ل عام اصبت  ال تلس مجرد مجام ذا  ث

ومجبببرد فببب ارا   ةوهبببي قواعبببد جامبببد .ةوالنقببباف والتفببب يح  الجديبببد ةنظريبببا  الت  يبيببب الوقببب  البببذا ظهبببر  يبببس
 ااتب هببا الم مبباريون الببذين طبقببوا الطببراز الببدولي  مببا ااببخدم  الفتتببا  الزجاجيببس التببي اظهببر  المبنببى ظ يفبب

 . اوففا 
التببي ينطلببق منهبا التالاببل الف ببرا  ةالبدايب ةهببي نقطبب ةالتببي ج لبب  الوظيفب ةوعلبى ع ببف مفهببوم الوظيفيب      

تبت ببد عببن  ةم ماريبب ة غيببر المرنببة مجببرد ت وينببا جامببدال ستفبب يحتباصبببح الطببراز الببدولي الم مببارا  للتصببميم
جبببوهر الف بببر ل متبببدقبببط ال تتفببب يح    ثبببم صبببار  المبببباني مجبببرد ئ ومبببنلمبنبببى التبببي مبببن اجلهبببا انفبببا ةوظيفببب

هبا تالطراز الدولي الى تفابس المبباني تتبى انبس مبن الصب ب تفريق التي قام عليها وادة تفابس القواعد .الم مارا
 ةالظببروف االجتماعيببس والمنبباا علببى ال مببار و  البيرببة واختفببى تبباثير ةاالقليميبب ةوبببذل  اختفبب  ال مببار  هاعببن ب ضبب

 .ةغير مرن ةجامد ةالتي تتول  الى عمار 
 
 
 
 

 
 االتجاهــات المعماريــة السائــدة خ ل ال ــر  الع ريــ  (:7)محاضرة 

ام ببن مببن خحلهببا تطببوير والتببي  ,ظهببر   ببي النصببف االول مببن القببرن ال فببرين التببيمببدارف ال تبببينو         
 : الف ر الم مارا

 Bauhaus  باوهاوفالمدراة  .1
 CIAM Group  مجموعة ايام .2
 Functionalism  المنف يةالمدراة  .3
  Organic Theory  النظرية ال ضوية .4

 
 Bauhausوس ــاوس وكروبيــمدرسة الباوه.  1
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  و انب ,تبزعم تر بة التطبور ال لمبي والفنبي House of building  لمبة الباوهباوف م ناهبا بيب  البنباف        
 ببي بببدايتها تهببتم بببالترف اليدويببة ثببم التببرف القارمببة علببى ااببتخدام الما نببة ومببن مبادرهببا خلببط ال مببارة بببالفن 

لبببببوجي علبببببى المابببببتوة الفنبببببي و والت نيببببب  الصبببببناعي  بببببي مقاببببببل االتتياجبببببا  التديثبببببة وتطبببببور االنتببببباج الت ن
مبارة وتنظبيم المببادئ التصبميمة وبهذا يم ن تتديد الهدف االااابي للباوهباوف هبو تبزاوج الفبن وال  .والصناعي

اببببق التجهيبببز بلوجيبببة التديثبببة والصبببناعية وظهبببور اال  بببار الخاصبببة و عصبببر الت ن ,لتناابببب ال صبببر التبببديق
 .والتوتيد القيااي والتصميم على موديول ما عدم ااتخدام الزخارف 

 لم مبارا ببدور المبنظميقبوم  يهبا ا Team Workانها نتباج مجموعبة  ي لل مارة   روبيوف وتتر ز ر ية       
Coordinater عبن مجموعبة البرواد  روبيبوف ل االعمال بالف ل والماتوة الحرق و ي هذا المنطبق اختلبف ل 

   نباتج   بر الجماعبة  روبيبوفت تبر ناتج   ر ومتباوال  فخصبية  انب  عمبارة  عمباراتهم  ان   بينما .لراالوا
  The  Product of team Work قبام جميببا   ,باوهباوف منبذ نفباتهاال اتبد اهببداف مدرابة هبو و بان هبذا

 . روبيوفاااتذة وطلبة المدراة بوضا تصميمها والمفار ة  ي تنفيذها تت  افراف 
 
 Congres International Architecture Modern والفريــــع العا ــــر الدوليــــة مجموعةســــيام .2

(CIAM)  ِ 
عبدد مبن المهندابين الم مباريين مبن ابارر انتباف البدول  مبن 1121 ون  مجموعبة ابيام الدوليبة عبام  ت       
,    مببن هولنببدا مهنداببين 3 ,مببن المانيببا مهنداببين 3, مببن اوياببرا مهنداببين 6 ,مببن  رناببا مهنداببين 6, االوربيببة

مببن افببهر المهنداببين الببذين و  .مببن بلجي ببا ومهنببدف واتببد, مببن اابببانيا مهنداببين 2, مببن ايطاليببا مهنداببين 2
وقبببد  بببان  .R.Banham نهببباماوب Ernest Mayمببباا  اببب نر أ ,Le Corbusier زيبببس وربو و انظمببوا لهبببا ل

 خطبببيطمفبب لة االابب ان وتمببا  وت املبب  بفبب ل خبباة لمجموعببة اببيام دورا  بيببرا  ببي تطببوير ال مببارة التديثبببة
 .المدن

وانتهببى االجتمبباي  1156تتببى عببام  1121ولقببد قامبب  المجموعببة ب قببد عفببر اجتماعببا  خببحل المببدة         
 : Team –X والذا امي  يما ب د بالفريق ال افر  11ال افر بانفقاق الفريق رقم 

  ,تها االجتماعية واالقتصاديةجهتم عمل برنامج عمل لتوجيس ال مارة و : االجتماي االول -
 نوعيبببة التبببد االدنبببى لمابببتويا  االاببب ان المختلفبببة والبتبببق  بببي ةفببب لماخبببتة بدراابببة  :االجتمببباي الثببباني -

  ,االا ان
 ,عقد  ي برو ال ونوقش  يس ا ضل االاتخداما  لحره ومواد البناف: االجتماي الثالق -

 الخ... 
 االتجاهــات المعماريــة السائــدة خ ل ال ــر  الع ريــ  (:8)محاضرة 
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 Functionalism الوظيفيـــة .3
 للبرنبامج بم نبى ان البرنبامج البذا تضبمننبتج النهباري مان المبنى اصبح الوخحصة النظرية الوظيفية         

 The ى ت ببوين م مببارا تتببول  ببي النهايببة الببى منببتج نهبباري وهببو المبنببىاتتياجببا  المبنببى والببذا يتببرجم البب

Program Becomes The product . مببن خببحل   روبيبوفوقببد امببن بهبذا االتجبباه م مباريون  ثيببرون مثببل
 بببي امري بببا  قبببد  اامببب .التخطبببيط ومببببادئ ال مبببارة الوظيفيبببةدئ ا وربوزيبببس مبببن خبببحل مببببو مدرابببة الباوهببباوف ول

مبا مببادئ النظريبة مختلبف عبن االخبر تابب  الم مباريون و ان ت امل  بل مبن هب الف.  لفان  ورايااعتنقها ا
التديثببة والب ببد  يةاعتببرا هم باالتجاهببا  ال لميببة والصببناع ومببا يجم هببم هبباال ان . ره لم انيهببايمفهومببس لببس وتفابب

و بي  اوروببا  بان لنظريبة الوظيفبة  .تي ية الاباردة  بي ذلب  الوقب  مبا اابتخدام الزخبارفن  الروماعن االتجاها
 :ن اتجاها

 :االتجاه االول 
س  بي تصبميم المبنبى هبو تتب بينادا بالتف ير بالمنطق الذا يتم بس تصميم االلبة اا ان االابلوب البذا         

للمبنببى مطابقببا تمامببا للوظيفببة  الم مببارا الفبب ل النهبباري وبببذل  ينببتج الم مببارا .نفاببس ااببلوب تصببميم الببة مببا
 .نف بةوالم

  :االتجاه الثاني 
 أالم مبباريين بببد ب بهويببذهب الببى تبد تفبببيس البيبب  او المبنبى بااللببة تتببى ان  ,وهبو اتجبباه ا ثببر تطر با       

نببببا ا الداخليببببة  ببببي تقليببببد االال  وج ببببل افبببب ال المببببباني تفبببببس االال   ببببي فبببب لها الخببببارجي وان اختلفبببب  الم
 لهبا لبيف مي اني يبة الفب ال اعمبى تقليبدا خارجيبةلا االفب ال ظهبر  وببذل . والفراغا  التي تتتويها هبذه المبباني

  .تل  االف ال تتتويها بما عحقة
يختلف مفهومها عبن المفهمبوم ال بام لهبا  بي اوروببا   فبي امري با يب من أما النظرية الوظيفية  ي امري ا         
النظرية باالتجاه ال ضوا النابا من م نى التطور والتغيير وهو بالف بل اتجباه منطقبي موجبود  بي امبور م تنقي 
مواد  بالتطور ال بارن ل بل المخلوقبا  وتغيبر الطبي بة التبي مبن تبول االنابان تبط المفهوم ال ام لها بوير  .التياة

 . الخ...غرا ية االره وطبو  متيطالطبي ة والبيرة والمناا ال
 

  ِ   Organic Architectureة  ــويضة العــلنظريا. 4
 :المبادئ االاااية للنظرية ال ضوية 

 .بما  ي ذل  طبي ة الموقا نفاس ,التالف بين المواد النفارية الماتخدمة والطبي ة المتيطة .1
 . رة والداررة اوالمثلق هرم االمربا ينتج م  ب ان بم نى ,خارجيةالالصراتة  ي الت بير عن الواجها   .2
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الت امببل بببين البنبباف و راغاتببس وت وينببس الببداخلي بببالمظهر الخببارجي لببس تتببى ي بببر بصببدق عببن صببفة المبنببى  .3
 .نفاس

 .Form & Function are Oneالف ل والوظيفة هما فئ واتد  .4
  .من م اني الفراو الم مارا جديدبين الفارغا  الداخلية والخارجية وهذا م نى  نقان ي ون هنا  ت ا دالب .5
 االفبب ال الخارجيببة  ببي ال مببارة ال ضببوية يجببب ان ت ببون , البببد للمبنببى ان ينمببو مببن الببداخل الببى الخببارج. 6

 .ت بيرا صادقا عن التادق  ي الداخل وبذل  تتتطم   رة ظهور المبنى  صندوق
 

 
 أساطي  العمارة الحديثة(: 9)محاضرة 

 بببي تصبببميم  (لو وربوزيبببس و رانببب  لويبببد رايببب )مبببن قببببل رواد ال مبببارة التديثبببة  وتنببباقش االابببلوب المتببببا      
 .عمارتهم

 Le Corbusier  هـــلوكوربوزي
 :المبادئ الخماس التي وض ها لو وربوزيبببس 

تببم  ة ببي المبنببى علمببا ان هببذه القاعببد ةترتفببا خببحل الفراغببا  الوجببودول ببي تببره  ةبصببور  ةااببتخدام االعمببد. 1
ربوزيبس قبد اابتخدمها مبن خبحل الموديبول مبن خبحل الت بوين ال بام بتيبق و و بان لبي  ( 11)اتباعها  بي القبرن 

 .ج لها تاتوعب التمل ال ام للت وين االنفاري وتر  الجدران التتمل فيف
بببل  ةاالاببتقحل الببوظيفي ل ببل مببن الهي ببل االنفبباري للمبنببى عببن الجببدران وهببذا ال يفببمل الجببدران الخارجيبب. 2

 .القواطا 
 قببد  ةجماليبب ةويلهببا الببى واببيلت قببط بببل ت ةانفبباري ةلببيف  واببيل ةخدامس لل ون ريبب  والهيا ببل ال ون ريتيببتاابب. 3

م المنتنيببا  والاببحلم اااببتخدببنمبباذج مختلفببس  للببدار ة ببي تفبب يل الفضببافا  الداخليبب ةااببتخدم الجببدران الداخليبب
 .ةوالمنتني ةوالقواطا الماتوي

 .التي نتج  عن الهي ل االنفاري ةس التر هالواج. 4
 .ر ي اقف الدا terrace بااتخدامس لل. 5
 

 تفرانك لويد راي
 :ما يليباتصف  عمارتس      

 ةال تلبب ةالفبب ل ال ببام مببن واقببا التيبباه االجتماعيببس  مببا انببس نظببر لم الجبب اببتنبطانظببر الببى المنببزل  مبباوة م .1
 .ولم ي الجها  اجزاف   ل
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منببببزل او مبنببببى بفبببب ل  ضببباف واتببببد امببببا التقاببببيما   قببببد اختلفبببب  لتلبببببي ا عبببالج الفضببببافا  الداخليببببس ال .2
 .الخاصس متطلبا ال

 .ةالمخطط ال ام ااتخدم  يس المدخنس   حمس دالل .3

علبببى عبببدم رابببمانيس وفببب ليس المخطبببط اضببباف مببببدا المرونبببس   يبببدوالتا نان اابببتخدام للمنبببازل ذا  الطبببابقي .4
 ةذل  اعبباد التيبباوبببلفضببافا  الداخليببس ام الجتببس لمفتببوح اد  بببس الببى ااببتخدام المخطببط الممببا لمخططاتببس 

 .لفضافا  الرتيبس الموجوده داخل المنزل تيق ادخل عليها مبدأ التغيير الماتمر ل

 قبال ببي ااببت المنببزل اليابباني ج لببس ياببت ير ب ببه ال ناصبر المهمببس اذ ج ببل المنبزل مبب هح ةب مببار  هان تباثر  .5
ااببتخدامس المببواد الخببام و , ان واجهتببس ال ت  ببف متتببوة المنببزل  الضببوف وج لببس   تلببس واتببده متماابب س تيببق

 .من جيل الى جيل  ي انتقلت ي البناف وال

 مبا  زويبقعلى اااف  ونها ماطتا  ولم يلجبا البى اابتخدام مببدأ الت ةوالخارجي ةعالج الفضافا  الداخلي .6
 ببي غر ببة واتببدة بببل  واتبد وتتببىاالرتفبباي للفضبباف ال ببي س التنببوي تبب  بل م مبباريو اوربببا بببل ااببتخدم  بي م الج

وعبس و بذل  التبدرج و بق فاابتخدام الفبر ا  والابقوف الم  تدادا  اال قيبس للابطحم ي اال اانس ااتخدمه تتى
 .الموقا لمنتنيا 

، وااببتخدم الجببدران الملونببة  ببي المببداخن،ر جاال ااببتخدم واد متنوعببة وهيا ببل انفببارية مختلفببة  قببداابتخدامس مبب .7
 ماااببتخد وبببذل  ادخببل نوعيبة جديببدة  ببي ااببتخدام المبواد وقببد لجببا  ببي ب به االتيببان الببىوالقواطبا الخفبببية 

وتوتيبدها بواابطة  ابطح واتبد بي  المبواد المتنوعبة هبذه مااابتخد  بان وببذل  .زجباجوال ال ون ريب الصخور و 
 .للفضافا  ضا ياا ااضاف   رة جديدة ومفهوم اضفاف ماتة   نية عليها

التبي اباد   بي عصبر  قيبو لبم يهبتم ب ناصبر التز  رغبم انبس تبي اضبا ها علبى مبانيبسة الفنية الماتامتاز بال .1
الت بببوين الم مبببارا والتفاصبببيل  عمليببة اعتمبببد  علبببى مابببتتس الفنيببة ان ليببة ببببراالنتقا  بببي الفتبببرةاو النهضببة 

 .الواجهةخاصة بال
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 نزعات العمارة الحديثـــة(: 12)محاضرة 
تاببب 1171والببى  1121مببن اببنة , اببنة( 51)وت ببره تقاليببد او نزعببا  التر ببة الم ماريببة الاببتة لفتببرة      

 :وهي Modern Movement in Architectureتصنيف جين ز  ي  تابس 
 
 النزعة المثالية أو الت ليد المثالي .1

ح االجتمببباعي الفببببيهة بالمثاليبببة االجتماعيبببة  التريبببة االنابببانية واالصبببحهبببذه النزعبببة بالمثاليبببا  لبببق وتت       
وتت لبق  ببذل  بمتاولبة الوصبول الببى ال مبال وبااببتخدام االلبة وانتاجاتهبا  وااببطة لتطبوير الفنببون . اال حطونيبة

 .لخدمة المجتما ال المي
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 النزعة الذاتية .2

وقببد توابب   هبذه النزعببة  بي  تببرة انتفببار . باظهببار الفببخة الم مبار أو ذاتيببة الت بم هببذه النزعبةلبق وتت       
ولمبا  انب  هبذة النزعبة واابطة الببراز . جه  ال مارة نتبو الصبرتية لتمثيبل القبوة فبان الت بمالنازية والفافية وات
 . قد عمل اغلب الم ماريين و ي الفترا  المختلفة بهذا التقليد, ذاتية الم مار ايضا

 
 النزعة الحدسية .3

اا وجبوب , الخحقبة الذاتيبة للم مباراعتمد  هذه النزعة علبى االعتقباد بضبرورة االابتلهام مبن القابليبا        
ان ي بببون الم مبببار مابببتقح ذاتيبببا  ينبببتج مبببا يبدعبببس  نبببس وان  بببان مجانببببا للنظبببام ومابببايرا للفوضبببى  بببي ب بببه 

 . اا ان النزعة اعتمد  على الخيال والتصورا  الترة للم مار. االتيان
 
 النزعة المنط ية .4

و بي الفتببرا  . وان المدرابة الوظيفيبة هبي مبن عمادهبا, ل تابتند هبذه النزعبة علبى المنطبق وال لبم والتتليب      
المتاخرة اصبت  المدراة البيرية را  ة راية هذه النزعبة التبي تبنب  جميبا الظبروف المتاطبة بالمفبروي بصبورة 

 .واضتة وااااية لتتديد التصميم بف ل ي من الوظيفة المطلوبة
 
 النزعة غير الذاتية .5

تيق تطلب االمبر االنتباج الواابا  بي م الجبة , بناف الجاهز والمصنوي اابقاظهر  هذه النزعة بظهور ال      
" إعمبل بنفاب  " ويم بن وصبفها بصبناعة . و ي هذه النزعة التظهبر ايبة ذاتيبة للم مبار. االمور وخاصة الا ن

(Do it Yourself Industry  .) 
 

 النزعة الفاعلية .6
, ن التبببي يجبببرة االهتمبببام باالبنيبببة ال امبببة واالجتماعيبببةان هبببذه النزعبببة منتفبببرة بصبببورة عامبببة  بببي البلبببدا      

وقبد تبباتي . ويجبرة تصبميمها بفب ل يب من اابتخداماتها الغبراه مختلفببة بف اليبة وباعتمباد الابرعة  بي االنجباز
 .الت وينا  الم مارية الفنية  يها بالدرجة الثانية

 
 باب ف ل عمارة الحداثـــةأس(: 14)محاضرة 

 ونهبببا اصببببت  مثقلبببة بالمفبببا ل التبببي ا رزتهبببا التصبببنيفا   التديثبببة  فبببل ال مبببارة اببببرز ااببببابوتوضبببح      
 :وايتم مناقفة المفا ل من خحل جانبين اااايين .المختلفة لمبادة وتوجها  التر ة
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 الجوانب الجمالية  .1
 الجوانب االجتماعية  .2

 
 الجوانب الجمالية: "اوال

    :جوانب ررياية يم ن تتديد اهم المفا ل  ي ثحق      

  :اال تقار الى الرموز التضارية .1
ة ااااببية ومهمببة تيببق ر ببز   ببي تطبيقاتهببا علببى نبببذ الماضببي و يغا ببرز  توجهببا  ال مببارة التديثببة صبب     

 .التضارا قطايالتقاليد مما خلق تالة من االن
  :طبي ة الم اني المرتبطة باالف ال المجردة .2

ومببن  قببر  ,يببدها مببن م انيهببار حفبب ال وتجلة اب بباد الم نببى وعانبب  مببن الفقببر ال ببام اهملبب  ال مببارة التديثبب     
وتببا ذلب  تر يبز متزايبد علبى  ,الطبي يبة ال لبوم ئمباد ضوف ار  ال مارة  ي   قد. ومتدوديتها اللغة الم مارية

 .التقارق الموضوعية
 :طبي ة الفهم المتتققة عند ا راد المجتما. 3

لببم ي ببن بماببتوة االتصببال الوااببا للمجتمببا  ال مببارة التديثببةالتصببال مببا الماضببي  ببي ان الت بيببر عببن ا     
التبي يم نهبا البتبق واالابتنتاج وتنتقبد التداثبة بفقبدها القيمبة الم نويبة ( الطلي ة أو النخبة ) وانتصر  ي القلة 

 .واالناانية الم ثرة  ي المجتما ال ام
 

 الجوانب االجتماعية :"ثانيا
مبببن خبببحل مبببن خبببحل التطبيبببق التبببي اد  البببى  فبببل ال مبببارة التديثبببة  ااابببيةمناقفبببة المفبببا ل االابببيتم      

 :الى  رضيتينالتطرق 
 :الفرضية االولى -

 تيبببق ."ان ي بببون الم مبببارا مصبببلتا هو ام انيبببةاعتبرتبببس اااابببياعلى مببببدأ و لقبببد ر بببز  ال مبببارة التديثبببة     
 :تفتره الفرضية التالية

 ." من خحل تغيير خصارة البيرة ن الو  ا راد المجتمامر غييياتطيا الم مارا ان  "
 :الفرضية الثانية -
واهمبال  بل ( الفب ل يتببا الوظيفبة  ) بم نبى اخبر اا .تيبق انبس ينببا منهبا, الوظيفة هي اااف خلبق الفب ل" 

 " رتبط بالماضي واليت لق او غير موجود بالوظيفةمفي 
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 الحداثـــةباب ف ل عمارة أس(: 15)محاضرة 
وتوضبببح ابببببرز اابببباب  فببببل ال مبببارة التديثببببة المرتبطبببة بالجوانببببب االجتماعيبببة ويم ببببن تتديبببد اهببببم هببببذه      

 :المفا ل   يما يلي
 عدم االنتماف الى الم ان .1
  قدان الخصوصية .2
 الغربة والنفور واوف االاتخدام. 3
 
 عدم االنتماء الى المكا  .1

 بببي ال مبببارة التديثبببة وب بببد انتابببار دور البببرواد والم اابببين قبببد اد  البببى التوجبببس ال قحنبببي ان تطبيقبببا       
صباتب ذلب  ضبرورا  مبا ب بد التبرب . ممبا انبتج تالبة مبن الملبل  نتيجبة تتميبة لهبا, الت رار والتقليد للنماذج

يط ال المية الثانيبة التبي تطلبب  ابرعة  بي التطبيبق وابهولة وزيبادة االنتباج والتفبيد ممبا ادة البى التقبيف وتباب
تيق امتاز  االف ال بال موميبة وعبدم ارتباطهبا التضبارا وهبذا ببدوره ادة البى  قبدان الخصوصبية , االف ال

 .واالنتماف الم اني و قدان الفروقا  االناانية التي تميز المجاميا المختلفة
 ف دا  الخصوصية. 2

ا وام انيبة تلبيبة تاجاتهب امتطلباتهبتاباوا الفب وب  بي  ةلقد ا تره   ر التداثة مبن ببين ا تراضباتس ال ثيبر      
س النظبرا بنظبر االعتببار الخصوصبية االقليميبة والثقا يبة والتضبارية والصبناعية وخصوصبية فلم ياخذ موقلذا و 

اي  ببذل  االم انيببا  االقتصببادية وال التالببة الايااببية ر ولببم يبب وابرازهببا ودعمهببا يببة والتراثيببةطنتتديببد الهويببا  الو 
ديمقراطبببي  تبببر ل مبببارة التدثيبببة الوصبببول الببى اهبببدا ها المرابببومة مبببن ايجبباد مجتمبببا لبببم تاببتطا ا .ل ببل منهمبببا

 (  ال ببام) مبن خبحل تا يبدهم علبى الجماعبا   والبذا ا تبره تتقيقبس ايب ر وهبو المببدا البذا نبادة ببس  ,متاباوا
 (.الخاة ) وليف الفرد 

 الغربة والنفور وسوء االستخدام. 3
د  م انيهبببا  قبببوبالتبببالي  يفببب ل الفضببباف والتيبببز التضبببرا  جبببزف   بببال قبببد  ال مبببارة التديثبببة وجودهبببا      

مبببن خبببحل عحقتهبببا مبببا االبنيبببة االخبببرة والفضبببافا  المتيطبببة وتوجهببب  نتبببو الفرديبببة  بببي  الرمزيبببة ودالالتهبببا
وبببذل  , او تمثبل مفباريا انتاجيببة لغبره البربح مجبرد  بن رمببزا امببا الت امبل مبا المببباني او االجبزاف  اصببت 

ا تغيبر تيباة يتيبق اعتقبد البرواد ببان الم مبارا يابتط .والنفور بين االنابان وبيرتبس مفهوم الغرابةرة اثاالى   اد
خصوصبا  بي عصبر الصبناعة . وال امبةالمهنيبة  النخببة وة ببينهالمجتما وتو ير  رة لتياة ا ضل مما خلق 
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ي ال بببالم لبببس نفبببف  بببل فبببخة  بببلن ببببان ي صبببار هنالببب  زببببون يبببد ا واخبببر يابببت مل المبنبببى والعتقببباد الم مببباري
الفيزياريبة واالجتماعيبة االااابية والخبتحف الثقا يببة واالرضبية المفبتر ة ببين الم مبارا والماببت مل االتتياجبا  

للم مبارا بغبه النظبر عبن الزببون  بان  بتيق اصبح التصميم ي  ف الترتيب الهرمي للقيم الجمالية واالجتماعية
 .جاه االبنية والبيرةذل  ادة الى الغرابة والنفور  ي المجتما ت

 
 


