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  ضــرورة تشــكيل لجــان فرعيــة للتنســيق الحضــاري فــي كــل مدينــة، تعمــل تحــت مظلــة المجلــس القــومي للتنســيق
قســام العمــارة والفنــون الجميلــة، وتكــون مهمتهــا دراســة تنســيق الواجهــات فــي أعضائها من  أكون  تالحضاري، وي

  البالتات والخطط اللونية والمواد المستخدمة لتكوين مشاهد عمرانية متناسقة.     واقتراحمختلف المناطق  
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يــث تنــاول القــانون ، حاأللــوانهمية عنصر  أوقد تناولت قوانين البناء عملية األلوان بصورة مبسطة ال تتناسب مع    المناطق،
مجموعــة الشــروط فــي  ء) وكــذلك مــا جــا٢٣في عنصر الملمس بالمادة ( ءبمثل ما جا٢)١الالئحة التنفيذية عنصر االلوانوالئحته  

) من مراعاة ٨٤بالمادة ( ءالصادرة من المجلس األعلى للتنسيق الحضاري في منطقة القاهرة التاريخية، باإلضافة الي ما جا
  بالجمال حساسلوان الواجهات المحيطة بما يحقق اإلألوان واجهات المباني مع أو أعدم تنافر لون 

  النتائج والتوصيات  )٧
  أوال : النتائج

   تحكمها عالقات تنظيمية تخضع للعديــد   ،الرئيسية المكونة للشكل   العناصريرتبط التشكيل المعماري بمجموعة من
كتلة المبنــي   وتشمل تلك العناصر (  ،طار النظم والقوانين التي تحكم عملية البناءإفي  تعمل  و،  سس والمبادئمن األ

 .) نالواأل –مواد النهو والتشطيب   -الفتحات   -البروزات  -
 ال تحقــق المرونــة المطلوبــة   نســبة االشــغال واالرتفــاع  والتــي تعتمــد علــي  الشروط التي تحكم تشكيل كتلــة المبنــي

لتحــل  ٣١/٣/٢٠٢١ن الشروط البنائية الجديدة التــي صــدرت بتــاريخ أ، وجدير بالذكر  للتشكيل وتحتاج الي تطوير
ديد كتلة المبني عن طريــق نســبة قد اعتمدت ايضا علي تحالشروط الواردة بالمخططات االستراتيجية للمدن،  محل  

 .لم تقدم جديدا في مجال التشكيل المعماري بذلك ، وهيالمبني  وارتفاع  (F.P) شغالاإل
 الشروط الخاصة بــالبروزات كافيــة لتحقيــق الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي تلبــي مفــردات التشــكيل المعمــاري 

  والمنفعة.
  طــار قــانوني يحــافظ علــي عنصــر إالفتحات الواردة بقانون البناء هي شروط مرنة لتحقيق التشــكيل المطلــوب فــي

 المنفعة. 
 حاســيس ســواء بالراحــة مواد التشطيب وملمسها ذو أهمية كبيرة فــي رســم صــورة ذهنيــة للمبنــي تــنعكس علــي األ

لشــعور بالجمــال ممــا يــؤثر علــي رضــاء ، كما تــنعكس بصــورة مباشــرة علــي اواالضطرابو الفوضى  أوالهدوء  
 بالمبني واقتناعهالمشاهد 

   شــكال لما له من قوة كامنة وقدرة هائلة علي تغيير ظاهر التكوينات واألذو اهمية كبيرة في التشكيل  األلوانعنصر
األلــوان فــي المبــاني  ســتخداماوجــود قواعــد حاكمــة تــنظم عمليــة  ب، وهو ما يتطلفرادوتأثير نفسي علي سلوك األ

 .بالنسبة لمختلف المناطق
  ن قــانون البنــاء أعلي الرغم من أهمية عنصري التشطيبات الخارجية واأللــوان فــي عمليــة التشــكيل المعمــاري إال

 .مع أهمية كل عنصر في تحقيق التشكيل المطلوب  بال تتناستناولهما بطريقة هامشية  

  

 

  التوصيات ثانيا :
   يلــ إســرة  باســتخدام متوســط حجــم األ  المســتهدفةالكثافــة الســكانية  تحويل    عن طريقالعمل علي تحديد كتلة المبني 

 وأ )( F.A.R كثافــة بنائيــة لــي إ، ومــن ثــم ترجمــة ذلــك  (G.F.A) ( Gross Floor Area)مســطحات بنائيــة 
  ساليب التي تحقق المرونة المطلوبة للتشكيل.قاعدة الحجوم كأحد األ عتماداو  تحويلها الي حجم مكعبات بنائية

  يجــابي علــي مرونــة التشــكيل إ تــأثيرالحفاظ علــي الشــروط الخاصــة بــالبروزات والفتحــات كمــا هــي لمــا لهــا مــن
  .المعماري

   لقيود التي تعمل علي ضبط أداء التشكيل ا  وأبعض الشروط    لي  إتحتاج المواد المستخدمة في التشطيبات الخارجية
مــع المحــيط  نســجامواالو التوافــق ألي شيء من الوحــدة والطــابع إومحاولة الوصول للمبني من الخارج  المعماري  

   .الخارجي للمبني
   أو خطــط تنظيمها في قالب تشــكيلي  واللون في البيئة السكنية   تيارخاضرورة وضع الضوابط التي تسهم في تنظيم

 .الشارع انتهاء بالمسكن السكنية على مستوى الحي السكني أو المجاورة أو  لونية للمناطق
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  مصدر البهجة  لواناأل في التشكيل لواناألبتدرج إظهار ال لواناظهار الكتل باأل

 تقسيم االسطح  الباليتة اللونيةاستخدام  ظهار عناصر المبني ال  لواناستخدام األ

 في التشكيل  لواناأل تباين  في التشكيل  لواناأل تباين  لوان غير منتظم لأل توزيع
 المعماري التشكيلفي  لوانعنصر األ استخدام) يوضح ٦شكل رقم (

الموجه للون أن يؤدي بعض األدوار الهامة المتنوعة، والتي يمكن تصنيفها إلى أدوار موضوعية، وآخري ويمكن االستخدام  
وعية هــي األدوار الملموســة التــي يســتطيع المتعامــل مــع . ٥) ٢٠١٢عبـد المجيـد، (غير موضوعية (سيكولوجية)   فــاألدوار الموضــً

ا، مثل (تأكيد وإبراز هوية األحياء السكنية، وكــذلك تحســين وتجميــل البيئــة الخارجيــة المناطق السكنية أن يلمسها وأن يدركه
حيــث يســتطيع االســتخدام المــنظم والمــدروس القائمة، وأيضا تحقيق تجانس بصري بين المناطق السكنية القديمة والجديدة)،  

في تحديد شخصية كل حي على حــدة، وذلــك تسهم للون أن يؤكد هوية الحي السكاني عن حي سكني آخر بخطة لونية محددة 
وكــذلك تحســين المنــاطق بعا مميزا أو هوية عامة واضحة لكــل حــي،  افي غياب العناصر التشكيلية األخرى التي قد تحقق ط

 المبــاني التــي تفقــد تشــبعها بفعــل ألــوانيمكن أن يتم بمعالجة األثار الناتجة عن التدهور الجمالي واضــمحالل السكنية القائمة  
 لــوانووضع مواصفات قياســية لأل اإلشعاع الشمسي أو تلوث الهواء بعوادم السيارات وذلك من خالل والتوزيع الجيد للون، 

تشــكيلية جماليــة ينــتج عنهــا مــردود   ةودرجة تشبعها  وإضافة أبعاد جمالية لم تكن موجودة بهذه البيئة مما يضفي عليهــا قيمــ 
لوان الــربط بــين المنــاطق القديمــة والمنــاطق يضا نستطيع من خالل األأالمناطق، وسلوكي ونفسي على السكان في مثل هذه  

دوار األمــا  أقل التقليل من النقلــة البصــرية التــي قــد تحــدث بــين القــديم والجديــد ..  و علي األأالمستجدة لعمل تجانس بصري  
حيث ينفــر اإلنســان أن ينســب نفســه إلــى  وهو إحساس فطريساس باالنتماء للحي  حالسيكولوجية للون فتتلخص في تنميه اإل

الجمالي والتــذوق الفنــي لــدى المتعايشــين  حساسفي تنمية اإللوان بدور هام بيئة عشوائية غير منظمة بصريا وكذلك تقوم األ
  تهذيب سلوكيات األفراد قاطني تلك األحياء. مع الحي السكني، وهو ما ينعكس علي

.  حياء الســكنية لــه بعــض المتطلبــات منهــا .شان تنظيم استخدام األلوان في األن عملية اختيار األلوان واتخاذ قرار بأوال شك 
المعرفة النظرية بعلم األلوان، حيث يعتبر الحــد األدنــى لتلــك المعرفــة هــو اإللمــام بمصــطلحات وتعريــف األلــوان المختلفــة 
كالماهية واإلضاءة والتشبع والعالقات اللونية وطرق وأساليب خلط األلوان المختلفة وأهم النظريات اللونية وما تمثله بالنسبة 

جرستين وأخــرون )  -منسل  –بوب  -رفة البالتات والنظريات اللونية، سواء التقليدية ( شفريل للعمل المعماري .. وكذلك مع
) كــذلك ينبغــي معرفــة الخطــط اللونيــة التــي تتناســب مــع   RGB – HLS – HVS – CMYK – PCMأو الحاســوبية  (

ويــتم تحديــد ، حتملــة لإلضــاءة والتشــيعاالستعماالت المختلفة وتصنيفاتها التي تحقــق تجانســا لونيــا يتوافــق مــع التغيــرات الم
شــعاع الشمســي، واأللــوان المنــاخي، والمحــدد الــوظيفي، واإل  عتبــاراالمنها    عتباراتااأللوان المالئمة للمبني بناًء علي عدة  

 المحيطة، والتفضيالت اللونية ألطراف العمل المعماري

شــكال وتــأثير نفســي وقدرة هائلة علــي تغييــر ظــاهر التكوينــات واأللما له من قوة كامنة ن ولعنصر الومن هنا تتضح أهمية 
قواعــد حاكمــة تــنظم عمليــة اســتخدام األلــوان فــي المبــاني بالنســبة لمختلــف أهميــة وجــود كذلك تتضــح و علي سلوك االفراد
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في التشطيب الخرسانةاستخدام  في التشطيب  الزجاجاستخدام   في التشطيب   المواد المخلوطةاستخدام    

المعماري التشكيلفي  عنصر الملمس استخدام) يوضح ٥شكل رقم (  
حاسيس سواء بالراحة والهــدوء ألفي رسم صورة ذهنية للمبني تنعكس علي ا  ةوتعتبر مواد التشطيب وملمسها ذو أهمية كبير

او الفوضى واالضطراب، كما تــنعكس بصــورة مباشــرة علــي الشــعور بالجمــال ممــا يــؤثر علــي رضــاء المشــاهد واقتناعــه 
تعريــف التشــطيبات الخارجيــة  حيث ذكــر فــي، هذا العنصر بطريقة هامشيةالقانون  قد تناول  فرغم من ذلك  ، وعلي البالمبني

، ٢)١الالئحـة التنفيذيـة  الكــرانيش والــدهاناتو  عمــال الحليــاتأالتكسيات ووالمختلفة    بأنواعهبانها تغطية واجهات المباني بالبياض  
قائمــة مــن  منطقــة يجــب ان يتضــمن  أليالمخطــط التفصــيلي    عــدادإعنــد    هنــ أ  عليمن الالئحة التنفيذية    ٢٣نص المادة  تكما  

، وغير ذلــك لــم يتنــاول القــانون والئحتــه لوانها وموادها وطابعها المعماريأطابع المنطقة بواجهات المباني و  تشملالشروط  
ال من خالل مجموعة الشروط الصادرة من المجلس األعلى للتنسيق الحضــاري فــي منطقــة القــاهرة التاريخيــة إهذا العنصر  

المشــربية فــي حالــة زيــادة  أو وتتضمن استخدام مادة الخشب في الفتحات والزجــاج الشــفاف والمــدخن مــع التغطيــة بالشــيش
و الحديد المشغول واستخدام الحجر الطبيعي في التكسية أمن مساحة الواجهة وتكون الدراوي من الخشب    ٪٢٠  الفتحات عن

  .دوار المتكررة باللون البيج في األ والدهاناترضي ويمكن استخدام البياض و البناء في الدور األأ

  لواناأل )٦
تمثل األلوان عنصرا من عناصر التشكيل العمراني، فهي تؤثر علي الخصائص البصرية التي تحدد كتلة المبني، حيث تلعب 
األلوان دورا هاما كأداة لتقسيم األسطح والبروزات لخلق صورة بصرية جديدة لــم تكــن فــي التشــكيل األصــلي للكتلــة، ومــن 

كثر من لون الي تكــوين صــورة أوضوحا حيث يؤدي التباين الناتج عن وجود خالل األلوان يتم إدراك التشكيل بصورة أكثر  
ويمكن القول بــأن  -بصرية يمكن إدراكها بسهولة عند رسم صورة ذهنية لدى اإلنسان والتي تعطي انطباع محدد عن المبني 

  ٣)١ )٢٠١٠رافت، (يه واالضطراب. استعمال األلوان في العمارة قد يكون مريح ومبهجا وجميال وقد ينتقل إلى اإلزعاج والتشو

ويمكــن مــن خاللــه تحقيــق المتطلبــات  ،ما يخــدم مجــاالت اخــريمثلويمكن اعتبار األلوان علم قائم بذاته يخدم مجال العمارة 
تطورت مع الزمن نظريات ومبادئ و توجهات كثيرة بالنســبة للدراســات   وقد    )،٦شكل رقم (  الوظيفية والجمالية في المباني

ومن خالل دراسات لونية ســليمة ســيكون مــن الممكــن تحويــل المبــاني والفراغــات التــي   Mohsen &Elhady. )٢٠١٢(2اللونية.  
اختيــار تشــكيالت تشكل معظم مدننا إلى أماكن أكثر بهجة وجماال ليس بطالئها بالدهانات بشكل عشــوائي وإنمــا عــن طريــق 

لونية مدروسة في نقاط محدودة تقوم بالمهمة المطلوبة، والوصول  إلى قواعد تشكيلية لتركيــب األلــوان مــع بعضــها الــبعض 
  .للحصول على أعلى متعة جمالية ممكنة
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 اساليب معالجة الفتحات   اساليب معالجة الفتحات  اساليب معالجة الفتحات 

المعماري التشكيلفي  عنصر الفتحات استخدام) يوضح ٤شكل رقم (  

 النهو والتشطيب) مواد ( الملمس )٥
وال يتوقف ، دراكاإلهو أحد وسائل   حساس، واإلالبصر واللمس  تيسابحويرتبط    ،الملمس هو مظهر السطح الخارجي للمادة

لمبنى فنــدرك بالبصــر شــكل ذهنية لمعا إلعطاء صورة  تتكاملإدراكنا للمبنى عند إدراك شكله فحسب بل هناك عدة عناصر 
، وتتوقف قوة االدراك علي عدة عوامــل ندرك ملمس األسطح التي تتشكل منها كتله المبني  وباإلحساسالمبنى ولونه وإبعاده  

منها مسافة المشاهدة وقوة اإلضــاءة وزاويــة ســقوط الضــوء وخشــونة االســطح ودرجــة اللمعــان واالنعكــاس ودرجــة اللــون 
  وتشبعه  

ســواء كانــت ، للمبني والمواد المستخدمة فــي التشــطيب الخارجية لألسطح المكونةانواع التشطيبات بمختلف الملمس    رتبطوي
او مواد مصنعة ومنهــا الطــوب  ،او مواد مخلوطة ومنها الخرسانة والبياض والطين ،كالخشب والحجر والرخام مواد طبيعية

عملية اختيار االسطح وملمسها علي طبيعــة اســتخدام  وتتوقف )،٥شكل رقم ( وغيرها والحديد  كاأللمنيوموالزجاج والمعادن  
...) وكذلك حجم المبني وتوزيع المســاحات والعناصــر وايضــا توافــق المــادة  -صناعي   –تجاري    –ادارى    –المبني (سكنى  

بيئة المحيطــة، وهــو مــا يتطلــب مــن المعمــاري ان يكــون علــي معرفــة جيــدة بــالمواد وطبيعتهــا وخواصــها المستخدمة مع ال
  .وصورتها المتعددة وامكانيات استعمالها بما يتالءم مع طبيعة استخدام المبني في محيطة الخارجي

  

   
االخشاب الطبيعيةالملمس في  الملمس في االحجار المصنعة  الملمس في االحجار الطبيعية  

   
في التشطيب  الطبيعيةاالحجار  ملمس في التشطيب  االحجار المصنعة ملمس  االخشاب في التشطيب  ملمس   
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مــادة تغطيــة  -اتجاه الفتحــة    -وهي (شكل ومساحة وأبعاد الفتحة    اتمحددال  عدد منوتتوقف عملية االستفادة من الفتحة على  
كاســرات منهــا إضــافة   ،معالجات لتعظــيم االســتفادة مــن الفتحــةوتشطيب الفتحة) وفي بعض األحيان يتم اللجوء إلى بعض ال

الشــمس والتشــميس  إلــى أشــعة  أحيانا نحتــاجفإذا كنا  ،  من المعالجات  و شيش أو زجاج عاكس وغير ذلكأو مشربية  أشمسية  
في أوقات أخرى نحتاج إلــى فطبيعية الضاءة اإلوفي بعض األحيان نحتاج إلى  ،ففي أوقات أخرى نحتاج إلى الظل والتضليل

واوقــات اخــري نفضــل  درجــة مــن درجــات االتصــال بالخــارجنحتــاج لأو  ،حيانا الي تهوية طبيعيــةأوكذلك نحتاج   ،ظالماإل
  الخصوصية.

ومــادة   ، تحديــد شــكل ومســاحة وأبعــاد الفتحــة أثناء  لتحقيق أهداف وظيفية  المعماري المتغيرات يتحكم فيها مجموعة من   اً هي إذ 
  . االستفادة من الفتحة في التشكيل الخارجي للمبنى  يمكن  وكذلك   ، ونوع المعالجات المطلوبة تبعا لحاجة الفراغ الداخلي   ، التغطية 

فراغات وتهوية  إلضاءةأال تقل مساحة الفتحات المخصصة  علي. ٢الالئحة التنفيذية من الالئحة التنفيذية للقانون ٩٦المادة   وتنص
مســاحة للفتحــة يعنــي انــه من مسطح مرافق البناء، وتحديــد ادنــي  ٪١٠من مسطح ارضية الغرف السكنية و   ٪٨المبني عن  

وجــود المرونــة الكافيــة  ييمكن زيادة الفتحة بالقدر الذي يحدده المصمم المعماري لتحقيق الشكل والوظيفة المطلوبــة مــا يعنــ 
في المبني فعليــه اختيــار االمــاكن التــي تحقــق رغبتــه بحيــث ال يطغــي للتشكيل، اما اذا اراد المصمم ايجاد مساحات مصمته  

شــروط االختيــار، وبــذلك يمكــن اعتبــار   يفة لعمل التوازن المطلوب بين الشكل والوظيفة وتحديــد أولويــاتالشكل علي الوظ
   لتحقيق التشكيل المطلوب في اطار قانوني يحافظ علي عنصر المنفعة. ةمرنالفتحات الواردة بقانون البناء هي شروط 

  

  

  

   
 الفتحات مصدر لإلضاءة والتشميس  الداخل والخارجتواصل بين   مع الفتحات المصمتةتبادل األجزاء 

   
 توزيع الفتحات بانتظام   اثر التكنولوجيا علي شكل ومساحة الفتحة  التشكيل بالفتحات 
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في بروز الكتلة  التفرد في بروز الكتلة   التمييز    في استخدام البروزات  التنوع 

   
في البروزات  التكرار في البروزات   والتكامل التنوع  في البروزات  واإليقاع واالستمرارية    

   
في البروزات  التوافق والتجانس في البروزات  سيطرةال   دور البروزات في اظهار عناصر المبني 

مفردات التشكيل  في تحقيقالبروزات عنصر  استخدام) يوضح ٣شكل رقم (  
 Symmetryالتماثــل ومنهــا    )،٣شــكل رقــم (أهداف جمالية عن طريق استخدام مفــردات التشــكيل  وسيلة لتحقيق    البروزاتف

 واالستمرارية ،rhythmاإليقاع و، Repetition  التكراروكذلك وسيلة لتحقيق  ،Hegemony والسيطرة  Balanceواالتزان
Continuity  ،   وأيضا مــن خــالل البــروزات يمكــن تحقيــق التوافــقCompatibility،  والتجــانسHomogeneity والتكامــل 

Integration    ،توظيف البروزات في تحقيق الوحدة  كذلك  ويمكن  Unity  أو التنــوع  variety  مــا أن للبــروزات دور هــام ، ك
 ، وكــذلك Uniquenessوالتفــرد  التمييــزق يــ االحيــان تحقوفــي بعــض  Identity  والهويــة Character فــي تحقيــق الطــابع

تســاعد فــي الضــوء والظــل التــي اســتخدام زوايــا ســقوط عن طريق التشكيل العام للمبني  البروزات وسيلة من وسائل اظهار  
جــة عــن الناتعملية اإلدراك البصري للتشكيل أو التكوين حيث تظهر الحدود الخارجية للقوالب والفواصل من خالل الظــالل 

وســيلة   أيضــا  تعتبــر البــروزاتكما  ،  عند ضبط التشكيل  contrastالمطلوب  العناصر البارزة والغاطسة والتي تحقق التباين  
هاما في زيــادة الفراغــات والمســاحات الداخليــة  اأيضا دورا وظيفي  البروزات  وتلعب  .من وسائل التحكم في مساحات األلوان

ســرات ، وتعمــل كــذلك علــي معالجــة الفراغــات الداخليــة بيئيــا عنــد عمــل كاللمبنى عند عمل أبراج بارزة في وجهــة المبنــي
  .شمسية، كما انها أيضا وسيلة من وسائل اظهار عناصر ومكونات المبني

 مــن الالئحــة ١٠٣المــادة  وتــنص، فــي عمليــة التشــكيل المعمــاري للمبنــى على ما تقدم يمكن إدراك أهميــة البــروزات  وبناءً 
 لطريــقامن عرض )  ٪٥) واالبراج (  ٪١٠ بروز البلكونات المكشوفة عن ( ال يزيدعلي أ.  ٢)١الالئحة التنفيذيـة  لقانونالتنفيذية ل

 واال يتجــاوز طــول االبــراج نصــف طــول الواجهــة  ،م مــن حــدود الجــار بــدون بــروز١٫٥وان يتــرك    ،م١٫٢٥بحد أقصــى  
وعناصــر زخرفيــة زيــادة عــن البــروز  توحليــا نيشاكــرويجــوز عمــل بــروز  (ويستثني مــن ذلــك االدوار غيــر الســكنية)،

م، واال يقل االرتفاع بــين منســوب محــور الطريــق وأســفل ٠٫٢٥بمقدار  المسموح به للبلكونات واالبراج او صامت الواجهة  
التشــكيل  التــي تلبــي مفــردات متطلبــاتالتعتبر هذه الشــروط كافيــة لتحقيــق الحــد األدنــى مــن و،  م٤زات عن  البروجزء من  

    )٣(الموضحة في شكل رقم 

  الفتحات  )٤
وهــي مصــدر إضــاءة  ،بين الــداخل والخــارجمن عناصر االتصال فهي عنصر  ،هاما في المبنى  اتؤدي الفتحات دورا وظيفي

ولهــا أيضــا دور فــي تــوفير الراحــة الحراريــة لعناصــر   ،وكذلك مصدر للتهوية الطبيعيــة  ،وتشميس لعناصر المبنى الداخلية
وقــد تــأثرت   ،مع الفتحات  المصمتةجمالي في تشكيل واجهات المباني بتبادل األجزاء  كما أنها تؤدي دور    ،المبنى من الداخل

 ،كبر للفتحاتأواسعة ومساحات    إنشائية  الحديث بتكنولوجيا ومواد البناء التي أصبحت توفر بحور  الفتحات كثيرا في العصر
  )٤كل رقم (ش تحةوخامات مختلفة لتغطية الفوكذلك توفر مواد  
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غيــاب المرونــة الكافيــة وهــذا يعنــي ،  همسموح بالبناء داخلــ لهيكل وهمي  حجم المبنى مع الحد األقصى  لينطبق الحد األقصى  
  .األمثل لألرض  ستغاللباال هوعالقتالتي تحكم الشكل الناتج عن تصميم المبني 

منسوبة إلــى مســطح األرض   G.F.A)(لثانية يتم تحديد كثافة البناء وهو ما يعني تحديد جملة مسطحات البناء  وفي الطريقة ا
ألنهــا تســمح بجــزء مــن  هي أكثر مرونة مــن الطريقــة األولــىالي حد ما مسموح به وهذه الطريقة    رتفاعاقصى  أوفي حدود  

  ضافة شرط تحقيق الكثافة البنائية المرتبطة بكثافة السكان.إلالتحرك داخل أدوار المبني بالحذف او ا
مــا يعنــي الســماح بتجــاوز الحــد  ،ويقوم جوهر هذه الطريقة على قاعدة الحجــوم  ،هي أكثر الطرق مرونةفما الطريقة الثالثة  أ

ودون تجــاوز   ،فــي حــدود عــدد مــن المكعبــات المتريــة  البنائيــة مــع ردود داخــل األرضاألقصى لالرتفاع المحدد بالشروط  
  الطريق لعرضالمقرر بالنسبة   رتفاعاال

المبنى في تكوين مرن يلبي متطلبات عمليــة التشــكيل مــن وتعتبر الطريقة الثالثة هي طريقة لترتيب وتنسيق عناصر وأجزاء 
مجمــل مســطحات  (Gross Floor Area - G.F.A) ترجمــة الكثافــة الســكانية إلــىخالل قاعدة الحجوم وهي تعنــي ايضــا 

للــتحكم فــي التبــاين المتوقــع فــي مكعبــات متريــة لحجــم المبنــى دون تجــاوز حــد معــين لالرتفــاع    وتحويلها اليادوار المبني  
  ٤٥ قــانون رقــم - ١٩٥٤لســنة  ٦٥٦ ( قانون رقم وقد وردت قاعدة الحجوم في عدد من القوانين السابقة،  ارتفاعات المباني  

  :وذلك من خالل فئات ثالث على النحو التالي( احكام انتقالية )  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦ قانون رقم - ١٩٦٢لسنة 
 مثل عرض الطريق  ١.٥مثل مسطح االرض بالوحدات المترية المكعبة في مناطق ال يزيد ارتفاعها عن  ٢١  
 مثل عرض الطريق   ١.٢٥مثل مسطح االرض بالوحدات المترية المكعبة في مناطق ال يزيد ارتفاعها عن  ١٤  
 عن مثل عرض الطريقامثال مسطح االرض بالوحدات المترية المكعبة في مناطق ال يزيد ارتفاعها  ٧  

حــاالت  والثانيــة فــيفــي اغلــب االحــوال فيعتمد علي الطريقة االولــي  ٧ قانون البناء الموحـد ٢٠٠٨لسنة    ١١٩اما القانون الحالي  
  .٢)١ الالئحة التنفيذية ) من الالئحة التنفيذية للقانون ٥٣ - ٢٨ – ٢٦ – ٢٣المواد ارقام ( بسيطة وذلك من خالل 

التركيــز علــي الكثافــة وبالتالي فان الشروط التي تحكم تشكيل كتلة المبني ال تحقق المرونــة المطلوبــة للتشــكيل وتحتــاج الــي 
   .اعتماد قاعدة الحجوم كأحد االساليب التي تحقق المرونة المطلوبة للتشكيلفي تحديد حجم الكتلة، وكذلك (F.A.R ) البنائية  

  البروزات  )٣
تقوم البروزات بدور هام كعنصر مــن عناصــر التشــكيل المعمــاري ال يقــل أهميــة عــن تشــكيل الكتلــة االصــلية للمبنــى وتعــرف  

وعناصر تشكيلية وزخرفيــة    ت وحليا   نيش ا وكر بروزات المباني بأنها كل ما يخرج عن كتلة المبنى االصلية من بلكونات وأبراج  
  . أهداف وظيفية وأهداف جمالية   لما لها من في تشكيل المبنى بصورة قوية ثرة  وتعتبر هذه البروزات أداة من األدوات المؤ 

   
ت استخدام بروز الحاليا    استخدام بروز البلكونات واالبراج  استخدام بروز الكاسرات  
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 في تشكيل الكتلة  التكرار  السيطرة في تشكيل الكتلة  يقاع في تشكيل الكتلة اإل

  ) يوضح أهمية عنصر الكتلة في عملية التشكيل المعماري  1شكل رقم ( 

للمدينة   العام  االستراتيجيالواردة في المخطط    المستهدفة  السكان  كثافةعلى  في تحديده  عتمد  يفي األساس  ما حجم الكتلة فهو  أ
الكثافة الســكانية هــي نســبة عــدد الســكان و،  تلك الكثافة  تحقيقتعمل علي  التي  مرتبط بقوانين وشروط البناء  وهو      ،القريةو  أ

وتحديد الكثافــة الســكانية مــن أهــم األعمــال التــي يقــوم بهــا المخطــط لتحقيــق  ،الفدان / إلى مسطح األرض و تقاس بالشخص
التحكم في الكثافــة الســكانية عــن يتم و، عدد السكان وبين المرافق العامة وكذلك الخدمات التي توفر لهم بالمنطقةالتوازن بين  

    :)٢شكل رقم ( طرق ثالثتحجيم المبنى له عملية و  ،ستعماالتهااتحديد  و  طريق تحجيم المباني

لطرق المختلفة لتحجيم المبنيااالشكال الناتجة عن    الحجم االساسي  
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ارتفاع الدور مع نسبة اشغال محدد ب ثبات الشكل من مبني لمبني  ثبات الشكل من مبني لمبني  طبقا لكثافة السكان هيكل افتراضي    
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كثافة بنائية  محدد ب تغير الشكل مع ثبات الكثافة تغير الشكل مع ثبات الكثافة طبقا لكثافة السكان هيكل افتراضي    
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مسطح االرض مثل  ٢١مكعبات مباني  تغير الشكل من مبني لمبني  تغير الشكل من مبني لمبني  طبقا لكثافة السكان هيكل افتراضي    

) يوضح طرق تحجيم المباني في القوانين والتشريعات٢شكل رقم (  

+ شغال للمبنى من مســطح قطعــة األرض المقــام عليهــا إاقصى نسبة  )(Footprint –F.P  -( النسبة البنائية )تحديد  )١
 للمبنى  رتفاعاقصى أتحديد 

(النسبة بين جملة مسطحات جميع أدوار المبنى وبين مساحة  (Floor Area Ratio  - F.A.R)تحديد الكثافة البنائية  )٢
 قطعة األرض المقام عليها المبنى)

  ( قاعدة الحجوم ) في مسطح قطعة األرض مضروبةتعيين حجم مكعب المباني على أساس الوحدات المترية  )٣

عبارة عن هيكــل وهمــي محــدد بمســاحة مــن األرض للبنــاء عليهــا   ،تحديد هيكل الكتلة داخل إطار ثابتفالطريقة األولى يتم  
 جــزء مــن وتنحصر عمليــة التشــكيل فــي الكتلــة عــن طريــق الحــذف وهــو مــا يعنــي خســارة   ،ثابت ال يمكن تجاوزه  رتفاعاو

وهذه الطريقة هي أقل الطرق مرونــة حيــث جزء من اقتصاديات البناء    لفقدانيجابي نظرا  إغير    تجاهامسطحات المبنى وهو  
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تعــرف كتلــة  في ادراك العمل المعماري، كما انها تعكس صورة مادية للخصائص البصـرية للمبنـي، و  هاماتلعب الكتلة البنائية دورا  
المبني بانها جسم المبني األساسي، فاذا تم تجريد المبني من عناصر التشكيل األخرى كالبروزات والفتحــات واأللــوان وغيرهــا،  

الــتحكم فيــه منفــردا مــن حيــث التكــوين واالتــزان  ويمكــن    ، اهم عنصر من عناصر التشــكيل   اعتباره فان شكل الكتلة الناتج يمكن  
المعمــاري فــي وضــع  بهــا المصــمم  أ والتي يبد ، عملية التشكيل المعماري  أول عنصر في كتله المبني  تعتبر والنسب وغير ذلك و 

بمــا لهــا   التي يجب التركيز عليها في البحث والدراســة  الكتلة من األمور الهامة وحجم وبالتالي فإن شكل التصور العام للتصميم 
   بالغ التأثير في عملية التشكيل المعماري   من 

ة لشكل الكتلة فقد تناولت العديد من األبحاث عمليــة الشــكل، حيــث يبــدأ التشــكيل المعمــاري للمبنــي بصــياغة شــكل الكتلــة  بالنسب 
الكتلــة ليخــرج منهــا بأشــكال ومســاحات يتكامــل فيهــا مفهــوم الجمــال   الفنــانمثلمــا ينحــت ذات معــاني بأسلوب ينتج عنه مالمح 

..)، ويقوم المعماري بصــياغة الشــكل مــن   -  تجاري  –إداري  -  سكني (  استخدام المبنى  باختالف شكل الكتلة  ويختلف ، واالنتفاع 
ويمكــن  ،  والنفعــي   ور الــوظيفي خالل مجموعة من المحددات يتقدمها األسس والمعايير التي تلبي متطلبات المســتخدم لتحقيــق الــد 

باإلضــافة، أو التشــكيل بالحــذف، أو التشــكيل  التشــكيل ومنهــا  تساعد في تحقيــق أهدافــه،التي   ساليب األ بعض  استخدام للمصمم  
، والتشــكيل بــالتكرار، او التحــول وغيــر ذلــك مــن  أو التركيــب   بالحذف واالضافة معا، أو التشكيل بالتجميع، والتشــكيل بــالتراكم 

يقــاع  التماثــل واإل الجماليــة والمعنويــة ومنهــا المســتخدم    احتياجــاتالتي تلبي  يمكنه استخدام بعض مفردات التشكيل األساليب، و 
طــار مــن التشــريعات التــي إويأتي كل ذلك في حدود الضوابط التي يفرضها القــانون وفــي   )١شكل رقم (وغيرهم،  واالتزان 

   .تحكم المباني والعمران

  
 

 التشكيل بالحذف  التشكيل باإلضافة  التشكيل بالحذف واالضافة 

   
 التشكيل بالتركيب التشكيل بالتراكم التشكيل بالتجميع 

   
  التناسب في تشكيل الكتلة   التماثل في تشكيل الكتلة  الكتلة االتزان في تشكيل 
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التوازن بــين الذي يهدف إلى حل مشكلة  ) Critical Interpretation(  على منهج التفسير النقديساس في األعتمد البحث ي
 ) Logical Reasoning(  مــن خــالل التــدليل المنطقــي  بها من قيود قانونيــة وذلــك طوما يرتب التشكيل المعماريعناصر 

حيث تخضع عملية التشكيل ألسس ومبادئ علم الجماليات الذي ال يستطيع دائما بناء حيثياتــه علــى دليــل حقيقــي متفــق عليــه 
حيــث يطبــق هــذا األســلوب عنــدما تتعلــق المشــكلة في كثير من األحيــان   )  Speculation(   ولكنه يعتمد على مجرد التأمل  

هداف أتباع منهج التفسير النقدي في الوصول إلى إكثر من تعلقها بالحقائق وبالتالي كان من الضروري  أ  )  Ideas  (باألفكار  
 القانون. المنهج الوصفي التحليلي للتعامل مع بعض بنود  ئهجزاأ، كما يستخدم البحث في بعض  البحث

  البحث  عناصر 
  كتلة المبني   -٢  الشكل والتشكيل المعماري -١
  الفتحات  -٤  البروزات  -٣
  األلوان -٦  الملمس (مواد النهو والتشطيب) -٥
  المراجع -٨  النتائج والتوصيات   -٧

  المعماري والتشكيلالشكل  )١
الشكل هو المظهر الخارجي الذي يميز الشيء، وغالبا مــا  أن  Chingويري  (المعجم الوسـيط) .هيئة الشيء وصورته هو الشكل

 Ching, (1977) 33 .يستخدم في الفن والعمارة ليدل على التركيب الشكلي للعمــل، ويشــير إلــى عناصــر الشــكل وأســلوب ربطهــا
عناصــر الشــكل تضــم كتلــة المبنــي األساســية، ومــا  أن نجــد،  عناصرتلك الللتعرف علي وصورته  المبني    هيئة  ليإالنظر  وب

(مصــمت مــا يتخللهــا مــن فتحــات كذلك تضم التغطية الخارجية للكتلة و، و(بارز وغاطس)  و حذفأضافة  إيجري عليها من  
وكلهــا المــع أو مطفــي) ،  -( أملــس أو خشــن   الملمسبــ صــفات خاصــة    أو، وما يميزها من صفات خاصــة بــاللون  ومفتوح)

وفي محاولة الستخالص عناصر الشكل المرتبطــة بقــوانين البنــاء، نجــد ، وتنظيمية  عناصر تخضع لشروط وضوابط قانونية
ومــواد النهــو والتشــطيب)،  -واللــون  -والفتحــات  -والبروزات  -ر رئيسية هي (الكتلة ن عناصر الشكل تضم خمسة عناصأ

لكل عنصر استقاللية خاصة به ولكنــه فــي نفــس الوقــت يمثــل  وولكل عنصر من هذه العناصر تأثير مباشر علي شكل المبني،  
وهذا يعني إن العنصر المفرد قد ال يمثل شيئا بذاته ألنه ال يملك طاقة جماليــة    ،    Arnheim, (1977) 4 .  . جزء من التنظيم الكلي للعمل 

فالجمال جمــال العالقــة ولــيس جمــال العنصــر    فيه إال من خالل وجود عالقة معينة تربط هذا العنصر بالعناصر األخرى،  كامنة 
او الترتيــب او التجميــع او التكــوين او البنــاء او  ويتم التعبير عن العالقة بــين عناصــر الشــكل بــالتنظيم،   ١) ١) ١٩٩٣(  الحاجم، . فقط 

  . المعماري للمبني  الشكل تلعب العالقة بين هذه العناصر دورا محوريا في الحصول على  و االنشاء الخ، 

فــي ظــل  المكونــة للشــكل  تجميع مجموعــة العناصــر    و أ ربط  القيام ب تطلق على تلك العملية التي يتم فيها  ف كلمة تشكيل  أما   
عالقة تنظيمية تحكم تواجد هذه العناصر بالنسبة إلى بعضها البعض وفقا لمقاييس وقواعد محددة كما أنها تطلق على نتاج  

شمل وأعم من مفهوم الشكل حيث أن الشــكل يــدل علــى الهيئــة الخارجيــة لألشــياء  أ ومفهوم التشكيل .٩)١  )١٩٨٠وفيق.(  . هذه العملية 
  . الشكل األفضل بالتنظيم والتوجيه للحصول على  )  الهيئة الخارجية لألشياء ( مفهوم التشكيل يدل على التحكم في  فقط بينما  

فــن تنظــيم العالقــة  ويعرف التشكيل عموما بانه فن تنظيم العالقة بين عناصر الشكل، أما التشكيل المعماري فيري الباحــث بانــه 
هــداف المنفعــة العامــة  أ بين عناصر المبني الشكلية ومكوناته داخل اطــار الــنظم والقــوانين التــي تحكــم تلــك العناصــر وتحقــق  

يحقــق متطلبــات اإلنســان وفــي نفــس الوقــت    انتفاعي حيث تمثل العمارة حيز فراغي   امنية)،  –اقتصادية  –ووظيفية  - (جمالية 
   .٨) ١  ) ٢٠٠٥. ( ميخائيل  . يخاطب الجانب الروحي والحس الجمالي داخل اإلنسان 

ســس والمبــادئ التــي تحكــم العالقــة بــين عناصــر الشــكل والتــي يحــرص ويرتبط التشكيل المعماري كذلك بمجموعة مــن األ
 –الطــابع  -االتــزان  –المقيــاس  –النســبة للحصول علي تشكيل متميز ومنتج معماري جيد منهــا (  استخدامهاالمعماري علي  

 -ومنهــا (التماثــل  حســن اســتخدامهاأاذا  للمبني شكل ومعني  تضيفالتي  بعض مفردات التشكيل    استخدامالهوية)، كما يمكنه  
 التبــاين) -التوافــق  -التكامــل  -التنــوع  -التجــانس والتنــاغم  -اإليقــاع  - واالســتمراريةالتكــرار  -التفرد  -الوحدة   -السيطرة  

طــار الــنظم والقــوانين التــي إفي  عناصر الشكللقد تمكن المعماري من إقامة عالقات جمالية وانتفاعية ووسائل  وكلها أدوات  
 -والبــروزات  -المبنــي  كتلــة    هــي (وعناصــر الشــكل المرتبطــة بقــوانين البنــاء  وسوف نتناول فيمــا يلــي  ،  تحكم عملية البناء

  .والتشطيب)ومواد النهو  -واللون  -والفتحات  

 المبني كتلة )٢
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شــيء مــن التــوازن بــين  إحــداثث في النهاية الي مجموعة من النتائج والتوصيات التي تعمــل علــي لوان، وقد خلص البحاأل
  .المرونة المطلوبة في عملية التشكيل والقيود المفروضة لتحقيق المنفعة العامة

  .الملمس، اللون،  قوانين البناء،  الشكل،  الكتلة ،التشكيل المعماريالمفتاحية:  الكلمات 

  المقدمة 
فقــد ..  لمبنــىالمعمــاري لتشــكيل  الفــي  أي قيود قد تحــد مــن تطلعاتــه  كاملة بدون  عندما يمتلك المعماري خياالً واسعاً وحرية  

ولذلك  ،اآلخرين ويخرج المبنى بصورة قد تضرخراج منتج معماري جيد، وقد يتجاوز المعماري حدود المألوف إيتمكن من  
عندما يتم فرض القيود بصــورة خري أمن ناحية و، شرعت بعض القوانين التي تفرض بعض القيود للحد من تلك التجاوزات

لــي إتفتقر  ويترتب علي ذلك إنتاج مباني بصورة نمطيه مملة ،التشكيلالمعماري في عملية مبالغ فيها فإن ذلك يحد من حرية 
  النواحي الجمالية.

ن مشكلة المجتمع تنحصر في كيفية جمع .. تلك الدرجة مــن القــانون والتــي بــدونها إ"  Heraclitusليوناني "وقال الفيلسوف ا
  1Arthur Gallion, Simon Eisner (1963) ستبداداا.. مع تلك الدرجة من الحرية والتي بدونها يصبح القانون  نحاللاتصبح الحرية 

هي عملية التوازن بين حرية التعبير والتشكيل في حدود بعض القيود القانونيــة التــي تعمــل علــى إخــراج المبنــى بصــورة   اذا
ال مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم إن بنود القانون ماهي  أمثل لحق الملكية، مع التأكيد علي  جيدة وفي حدود االستغالل األ

 .ح العامالبناء بطريقة شرعية لتحقيق الصالأعمال 

  المشكلة 
أن التوازن بين حرية التشكيل المعماري والقيود التي تفرضها قوانين البناء هو توازن مفقود إلى حد ما، حيث تظهر المشكلة 

تنــاقض أخري فــي صــورة    وأحيانا  تلك القوانين،تطبيق  شكل وأحجام كتل المباني الناتجة عن  صورة نمطية مملة لفي  أحيانا  
منــاطق كثيــرة بــدون  كرنفال األلوان الذي يعم تظهر فيوكذلك نسق عام للمنطقة، لعدم وجود  مختلفةطرز معمارية واضح ل
  اختيار األلوان. وم  يتنظتحكم أي قيود 

  فرضية البحث 
معماريــة لم تخضــع لدراســات كافيــة إلخــراج بيئــة ن قوانين وشروط البناء المرتبطة بمفردات وعناصر التشكيل المعماري أ

القانون التي تســاعد المعمــاري فــي عمليــة  بنود ومواد في بعض الالزمةويرجع الباحث ذلك الي عدم وجود المرونة   مميزة،
خري يمكــن مــن خاللهــا ضــبط عمليــة التشــكيل إلظهــار المنــتج المعمــاري النهــائي أبنود ومواد    في  التشكيل، وكذلك قصور

  .بصورة أفضل

  أهمية البحث 
  لتحسين البيئة العمرانية.الرئيسية  متطلبات الكأحد  التشكيل العمرانييتناول البحث   
  يعمل البحث على تحسين البيئــة العمرانيــة مــن خــالل تحســين قــوانين البنــاء التــي تعتبــر أداه قويــة للــتحكم فــي التنميــة

  .العمرانية وأعمال البناء
  المعماريفي التشكيل  المطلوبة المرونةتحقيق لمسار القانون  تصحيحوحق الملكية  استخدامزيادة يعمل البحث على.   

  الهدف من البحث
الناتجة عن التشكيل القيود التي تحكم عملية بين و ،إيجاد توازن بين التشكيل المعماري للمبانيهو البحث    الهدف الرئيسي من

 :هداف الفرعية التاليةمجموعة من األ، وذلك من خالل ٢٠٠٨لسنة  ١١٩قانون البناء تطبيق  

  البناء بنود قانونعناصر ومفردات التشكيل المعماري التي ترتبط بمواد والتعرف علي.  
 عملية التشكيل المعماريفي   تأثيرها  وكيفيةبنود ومواد القانون  تحليل.  
  القانونية ومحاولة إيجاد الحلول الالزمة لتحسين الصورة البصرية للمباني رمواطن الضعف والقصوتحديد.  

 منهجية البحث
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ABSTRACT: 
Many studies talked about the architecture forming elements and its importance in the building's 
shape, The architecture forming is the extraction of the designer’s ideas about making the 
buildings at its shape using the designing basics, principles and elements to reach to the building 
at the wanted shape, at the same time he is obligated to the law that controls the building 
process. The research is talking about the study of these elements and how flexible is the law in 
dealing with it, this is study contains the main forming elements like the building's mass and the 
restrictions related to it like height, area, It also contains prominence element, openings element, 
colors element, and the Texture element through studying the finishing materials. In the end the 
research achieved a pack of results and recommendations that makes a balance between the 
needed flexibility in forming and law restrictions to reach to general benefit. 

KEYWORDS: Architecture forming, shape, mass, texture, color, building law. 
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  : ملخصال
هو خالصة فكر في صياغة شكل المبني، والتشكيل المعماري  التشكيل المعماري  تناولت العديد من الدراسات أهمية عناصر  

فــي   المعمــاري  ومفــردات التشــكيل  التصــميميةاألســس والمبــادئ  المطلوبــة، مســتخدماً  صــورة  الفي إخراج المبنى ب  المصمم
وقــد تنــاول  ،وفي نفس الوقت هو مرتبط بمجموعة من األطر القانونيــة التــي تحكــم عمليــة البنــاء  ،الوصول إلى تلك الصورة

، وتشــمل هــذه الدراســة عناصــرالتلــك القــانون فــي التعامــل مــع بنود مدى مرونة و  المعماري  عناصر التشكيلدراسة  البحث  
والمســاحة، وكــذلك البــروزات والفتحــات ومــا   االرتفــاععناصر التشكيل الرئيسية ومنها كتلة المبني وما يرتبط بها من قيود  

د النهــو والتشــطيب، وكــذلك عنصــر يضــا يتنــاول البحــث عنصــر الملمــس مــن خــالل مــواأبعاد، وأبهما من شروط و  طيرتب


