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الملخص
لحد المعرفة و. بانحاء مختلفة من العالمانتشرت ظاھرة التوائم الثنائیة في العمارة منذ منتصف القرن العشرین 

ویھدف البحث الحالي الى محاولة تحدید طبیعة .اآلن غیر واضحة وغیر شاملة حول طبیعة ومبررات نشوء تلك الظاھرة
ولدراسة الخلفیة النظریة للظاھرة تم الرجوع الى دراسة مفھوم التوائم في اللغة .ومبررات نشوئھا بشكل واضح وشامل

ودراسة أولیات ظاھرة التوائم ،ودراسة مبادئ التكوین المعماري والفني الثنائي،ة والعلوم البایولوجیة والطبیةوالفلسف
الى ان التوائم تشیر الفرضیة االولى .فتشكلت فرضیتا البحث الرئیسیتان المرتبطتان بھدفھ.تاریخ العمارةالثنائیة من 

وتشیر الفرضیة الثانیة ،مرتبطین مادیاً مع بعضھما أو غیر مرتبطین،ماثلینكونا متماثلین أو غیر متالثنائیة اما ان ی
الى ان المبرر لنشوء التوائم الثنائیة ھو الوحدة في التصمیم والتي تؤدي الى جمالھ وكمالھ واندماجھ في سیاقھ 

.الحضري
انحاء مختلفة من العالم والمكونة وأجرى البحث دراسة استقرائیة لعینة من المباني التوائم الثنائیة المنفذة في

فھناك توائم ثنائیة متماثلة تماماً ،وتوصل الى ان فرضیتیھ قد تحققتا بنسبة كبیرة ولكنھا لیست مطلقة.مبنى27من 
وتوائم غیر متماثلة بارتباط مادي بینھما او استقالل كامل انشائي ووظیفي احدھما عن اآلخر مع بقاء االرتباط البصري 

وكانت مفاھیم التكوین المعماري وقیمھ التشكیلیة الطامحة الى كسر الرتابة وتقدیم .قدمھما كتكوین ثنائي واحدالذي ی
الجدید والمثیر ھي المبرر االكثر تأثیراً في نشوء التوائم الثنائیة في العمارة باالضافة الى مبررات أخرى وظیفیة 

.وعقالنیة وحضریة وبیئیة
ظاھرة الثنائیات - التوائم الثنائیة: ات المفتاحیة الكلم
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Abstract
Dual twins in architecture have been widely spread since the middle 20th century  in

various parts of the world; however, the unclear and comprehensive view about the nature and
reasons of the emergence of such phenomena is still not established. The current study attempts
to determine the nature and reasons of the emergence of such phenomena clearly and
comprehensively. In order to examine the theoretical background of this phenomena, concept of
twins in language, philosophy, biological and medical sciences is reviewed in addition to
examining principles of dual architectural and artistic composition and the priors of dual twins
in history of architecture. Thus, the two hypothesis of the study are formed where the first
states that dual twins are either identical or fraternal, related or not related materially with
each other. The second indicates that unity of design is the reason behind the emergence of dual
twins leading to aesthetics, integrity within the urban context.

The study has made a deductive survey of 27 of dual twin buildings around the world.
The study concluded that both the hypothesis are largely met but not absolutely. There are
identical and fraternal twins but not materially related with each other and characterize by a
complete structural and functional independence with their visual interrelation forming both of
them as one dual composition. Concepts of architectural composition aiming at breaking
monotony and presenting the new were the most influential in the emergence of dual twins in
architecture in addition to other functional, rational, urban and environmental causes.
Keywords: dual twins - dualism.
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المقدمة - 1
وقد بدأت ھذه ،ي انحاء مختلفة من العالمدراسة ظاھرة وجود عدد كبیر من المباني التوائم الثنائیة فیتناول البحث 

الظاھرة باالنتشار منذ منتصف القرن العشرین بتوائم ثنائیة متباینة بوضوح في وظائفھا واشكالھا والمدارس واالتجاھات 
م والمفھو.المعماریة التي تمثلھا وفي أحجامھا وارتفاعاتھا مع مالحظة ان الغالبیة العظمى منھا ذات ارتفاعات عالیة

.متشابھین)كثرأأو (البسیط والشائع للتوائم ھو وجود فردین في الغالب 
ولم تتناول األدبیات المعماریة لحد اآلن طبیعة ومبررات نشوء ھذه التوائم الثنائیة في العمارة بشكل واضح 

البحث ھدفیو.كتوائماذ تباینت طروحات منظري ونقاد العمارة ومصممي التوائم الثنائیة في مبررات وجودھا،وشامل
.في العمارة بشكل واضح وشاملطبیعة ومبررات نشوء التوائم الثنائیةالى محاولة تحدید 

ولبلورة االطار والخلفیة النظریة للموضوع سیتم أوًال الرجوع الى مفھوم التوائم في اللغة والفلسفة والعلوم 
وثانیا دراسة مبادئ التكوین والتصمیم المعماري والفني .باألساسالبایولوجیة والطبیة التي اشتق المفھوم والمصطلح منھا

اصول دراسة وثالثا ،والمتعلقة بشكل اساسي بظاھرة الثنائیات والتي تعتبر االساس المجرد لظاھرة التوائم الثنائیة
.وأولویات ھذه الظاھرة في تاریخ العمارة

ث الى طرح فرضیاتھ حول طبیعة ومبررات نشوء وباالعتماد على االطار النظري للموضوع سیسعى البح
وللتحقق من الفرضیات سیجري البحث دراسة استقرائیة لعینة من .التوائم الثنائیة في العمارة وبما یتناسب مع ھدف البحث

.ثمحددات تتناسب مع ھدف وفرضیات البحوفق وسیتم انتخابھا ،المباني التوائم الثنائیة من انحاء مختلفة من العالم

: مفھوم التوائم - 2
: التوائم الثنائیة في اللغة 1- 2

ولھ معاني كثیرة من أشھرھا أن التوأم في اللغة ھو المولود مع غیره في ،وجمعھ توائم وتوأم،التوأم من المصدر تأم
ھذا المعنى ھو الذي یستعار و.سواءاً كان ذلك في االنسان أو في جمیع الحیوان) وقد یزید عدد التوائم عن اثنین(بطن واحدة 

وذھب بعض أھل اللغة الى أن التوأم من الوئام والموافقة مع الغیر أو من التوافق والتشابك الداخلي .في جمیع المزدوجات
.)308-307ص ،ابن منظور(كتوافق األلحان في الغناء او تشابك النجوم في السماء 

: التوائم الثنائیة في الفلسفة 2- 2
یعتبر الجمال فلسفة وفي.لفلسفة یعالج موضوع التوائم من خالل مفھوم الثنائیة الذي ارتبط بھ في الغالبوفي ا

organicبین الثنائیات من المبادئ التي تستند علیھا الصورة الفنیة والتي تؤدي الى وحدتھا العضویة Balanceالتوازن 
unityناظر بواسطة التماثل أو التویمكن تفسیر التوازنsymmetry وھو تماثل االجزاء حین یتم توزیعھا الى مجوعتین

فیحل محلھ نوع من التوافق بین المتماثالت كما ھو asymmetryوقد ینتج التوازن ایضا عن طریق عدم التماثل ،مثالً 
.)44-43ص ،مطر(التوازن غیر المتماثل في الدراما بین قوتي الخیر والشر على سبیل المثال 

والثنائیة ھي القول بزوجیة المبادئ المفسرة للكون ،بشكل عام ما كان ذا شقینالفلسفةمن األشیاء في نائيالثو
وبنفس المعنى یطلق لفظ ) 379ص ،صلیبا(أو ثنائیة عالم المثل وعالم المحسوسات وغیرھا ،كثنائیة األضداد وتعاقبھا

متكاملین وقد یكونان متقابلین أو ،ات ال ینفصالن وال یندمجانعلى تواجد مظھرین قائمي الذعلم المنطقفي الثنائیة
) مثال أصل الكون ضوء وظالم(یة كما تقدم مرادفة لألثنینیة وھي كون الطبیعة ذات مبدأین ئوالثنا.)139ص ،المسدي(

.)379ص ،صلیبا(من اثنین أكثر ویقابلھا فكرة كون الطبیعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ 
-ومنھا المباني التوائم الثنائیة -فكریة على الثنائیات في العمارة الخلفیة الد مما تقدم للبحث في تأثیرو المفی

أو ما ینتج عنھ من ،فسترتبط بالعدد اثنین فقط وتكرار الواحد الى اثنین وما یتولد عن ھذا التكرار من معاني خیالیة وفكریة
.العالقة بین طرفي الثنائیة فیما اذا كانت متقابلة أو متكاملةدون االھتمام في طبیعة،قیم شكلیة وحسیة

: التوائم الثنائیة في العلوم البایولوجیة والطبیة 3- 2
والتوأمان ھما الولیدان اللذان یولدان معًا ،من جمیع الحیوان ھو المولود مع غیره في بطن واحدةtwinالتوأم 

زالذي یتركب من عنصرین أو الذي یرتكbinaryالنبات ھناك الثنائي وفي عالم.)575ص ،تركي) (228ص ،غالب(
الذي یتمیز عن غیره من dieotyledonsوثنائي الفلقة او مزدوج الفلقة bilobateوھناك ثنائي الفص ،على العدد اثنین

.)244ص ،غالب(وحیدات الفلقة في البذور 
: والتوائم في البایولوجیا والطب نوعان 



التوائم الثنائیة في العمارة: ألحاج قاسم

48

الناتجان من بیضة مخصبة واحدة وھما التوأمان: Identical Twins/ Monozygotic Twinsالتوائم المتماثلة .أوال
سبق وأن تم تخصیبھا بنطفة واحدة ثم انقسمت الى بیضتین مخصبتین لتنموان فیما بعد الى جنینین كاملین باستقالل كامل كل 

فكأنھما شيء واحد حیث لھما نفس الصفات الوراثیة وبضمنھا جنسھما ؛ءالجنینان متماثالن بكل شينوھذا،منھما عن اآلخر
.)99ص ،زكي) (51ص ،غزال) (299ص ،تركي(

وھما التوأمان الناتجان من بیضتین منفصلتین وافق : Fraternal Twins/ Dizygotic Twinsالتوائم األخوان .ثانیا
والتوأمان في ھذه الحالة یكونان مختلفین بالصفات الوراثیة ،مختلفتیننثم جرى تخصیبھما بنطفتیفي وقت واحدوجودھما معاً 

ص ،تركي(وفرص التشابھ بینھما تماثل فرص التشابھ بین االخوة المولودین في والدات مختلفة لنفس األب واألم ،وبالجنس
.)100ص ،تركي) (51ص ،غزال) (249

: ائي المفاھیم االساسیة للتكوین المعماري الثن- 3
: وھيیمكن تجرید ظاھرة التوائم الثنائیة في التكوین الفني والمعماري الى مفاھیم أساسیة متداخلة فیما بینھا 

الذي یمكن أن یمتد الى ما وتصفان الخط الواصل بینھما النقطتان في الفضاء: مفھوم النقطتان المتجاورتان-
ویكون عمودیًا اَ من الخط الواصل بینھمااً أو محوراً أكثر أھمیة ووضوحوالنقطتان تقترحان خط،النھایة بكال االتجاھین

من وتتناظر حینھا النقطتان حول ھذا المحور الذي نتج باألساس،على منتصفھ ویمتد ایضا الى ما النھایة بكال اتجاھیھ
,Ching(تقابل وتتناظر فیما بینھا وتتواجد ھاتان النقطتان في الواقع المعماري كعناصر عمودیة أو أشكال ت.وجودھما معا

p 6–7) ( 1شكل(.
لالشكال والفضاءات او المتقابل ببساطة بالتنظیم المتناظر والمحاور بشكل عام تتأسس: مفھوم المحاور-

)Ching, p 322) ( 2شكل(.

2- شكل1- شكل
وأقدم الستراتیجیات المعماریة المعتمدة سط والذي یعد من أب:أو المستویات العمودیة المتوازیةمفھوم الجدران - 

فالمستویات التركیز،واالتجاهوباألمانوذلك لخلق الشعور ؛في العمارة القدیمة والى یومنا ھذا بتنویعات وتھجینات كثیرة
تكوین المعماري المتوازیة العمودیة تعرف وتحدد حجم الفضاء بینھما والذي یتوجھ محوریاً باتجاه كال النھایتین المفتوحتین لل

.Unwin, p. 139–141()Ching, p(المعابد االغریقیة والغوطیة والمسیحیة المبكرة وغیرھا وكما ھو موجود في أمثلة 
.)3شكل ) (121

4-شكل3-شكل
ن الجدرابن كعناصر عمودیة أو تتعرف بالنقطتین المتجسدتی: المحیطةاألطرالبوابات أو مفھوم المداخل و-
الفضاء الى جھتین داخل وخارج تناظران حول المحور الطولي بینھما و یؤدیان الى تقسیم و تعریفاللذان یالمتوازیة 

(Ching, p. 7, 238(البوابة   (Unwin, p 140) والبوابات في المقاییس الكبیرة على المستوى الحضري .)4شكل ) 
دفع االنتباه تعمل على تركیز وأنھا حیث لذي عرفتھ ابتداءًا من ق المحور اتشكل اطارات بصریة ضخمة لما یلیھا في عم

.Ching, p. 240) (Spreiregen, p(الى ما موجود في نھایتھ سواءاً كان معلماً مھماً او أي شيء یراد االھتمام بھ 
.)5شكل ) (102
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5-شكل
حیث ان االشكال المختلفة في ،اآلخراضافة توأم الى شقیقھیتحقق من خالل: مفھوم الشكل المتولد باالضافة-

ب ة  ی س سا ا ة  ی ل و أ ل  ا ك ش أ ن  م ج  ت ن ت ة  ر ا م ع ل additive transformationتحویرات الجمع او االضافة منھا ،طرق مختلفةا
الولي ا ل  شك ل ا ى  ل ا ر  ث ك ا و  ا ر  نص ف ع یضا ث  و بتالمس والشكل المضاف بشكل عام ینتج حین یرتبط بغیره بعالقة ا.حی

) : Ching, p. 56(ن او اكثر من االشكال ھي واالمكانیات االساسیة لتجمیع اثنی.جدیدفیزیائي لینتج كل 

أو یعمد الى جعلھا تتشارك بسمة بصریة وفي ھذه العالقة یعاد توقیع االشكال بشكل اكثر قرب االرتباط الفضائي·
.)أ6شكل (عامة واحدة مثل الشكل او اللون او مواد االنھاء 

ب6- شكلأ6-شكل

.)ب6شكل (تتشارك االشكال بحافة ویمكن ان تتمفصل حول ھذه الحافة وفي ھذه العالقة االلتقاء حافة بحافة·

اااللتقاء وجھ بوجھ· ة  ق ف ا و م و  ا ة  ق ب طا ت م ة  ی و ت س م ح  و ط س ن  ی ل ك ش ل ل ن  و ك ت ن  ا ة  الق ع ل ا ه  ذ ھ ي  ف ب  طل ت ی و منسجمة و
.)جـ6شكل (وتوازي بعضھا البعض 

وھنا ال یشترط ان تتشارك االشكال،وتتداخل االشكال في ھذه العالقة فیما بینھاالتشابك أو التداخل بین االشكال·
.)د6شكل (المتداخلة بأي سمة بصریة واحدة 

األھمیة وال وأالتوأمان او العنصران الثنائیان بنفس الحجم ومن المھم التأكید على أنھ في التوائم الثنائیة یكون كال 
أھمیة وللتوائم الثنائیة.المضاف والمضاف الیھ،فكالھما یحمالن الصفتین معا،وجود لمضاف ثانوي ومضاف الیھ رئیسي

ً في أي تكوین معماري أو فني ِذوقیمة شكلیة حسیة كبیرة جدا الكلیة للتكوین الذي الوحدةتساھم والى حد كبیر في إغناء ، ا
جداً الي تكوین فني أو معماري unityالوحدةومفھوم،توجد فیھ ,Graves(في التصمیم من المفاھیم االساسیة والمھمة 
p. 157 ( یانًا a unified whole أو بالكل الموحد ) 43ص ،مطر(organic unityبالوحدة العضویة ویعبر عنھا أح

)Robertson, p. 1 ( أو بالوحدة الجمالیة)والوحدة في أي تكوین تنتج من خالل.)98ص ،نوبلر:

6ج كل – شكل-6 د
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سواَء كان (و قد یكون التكرار تاماَ ،ابسط وسائل انتاج الوحدةتعتبر من اقدم وبالتكراروالھیمنة :الھیمنة-
ضمن العمل الوحدة فالطریقة البسیطة لخلق ،)سواَء كان تكراراَ متناوباَ أو تكراراَ متغیراَ (أو غیر تام ) موضوعاَ أو معنى 

.)Graves, p. 18, 108(الفني تكون باستعمال العناصر المتطابقة أو المتماثلة وتكرارھا 
في التقابل ھو وجود صلة بین االجزاء المتضادة فھي مرتبطة واالفتراض ،الذي ھو عالقة في جوھره:التقابل-

فاألسود واألبیض مرتبطان مع بعضھما كما ھي الحال بین األخضر ،مع بعضھا كتطرفات أو نھایات للخواص التي تمثلھا
فھ اآلخر الذي وكل حالة تقدیم ألحد القطبین المتنافرین تستدعي تقدیم طر.واألسفلواألحمر والفارغ والمملوء واالعلى 

.)105ص ،نوبلر(یحتاجھ لیبلغ االكتمال ولیصل الى حالة التوازن 

أوضح ما یكون وفي أبسط صیغة في التكوین المؤلف من عنصرین رئیسیین سواءاً كانا عنصرین :التوازن-
زنة القوى بعد ان تمت مواوفي الحالة األولى التوازن یكون قد تحقق . متقابلینمتماثلین متطابقین قد تكررا أو عنصرین 

بالتوازن ذا التوازن یدعى وھ. لجانب اآلخر بعد تكراره ومضاعفتھاالرتكاز بما یماثلھا في االفاعلة في جانب من نقطة
ً أو متشابھة جداً أو متكررالمتناظرة فالقوى الفاعلة الشكلي ة بتكرار متعاكس على جھتي قد تكون متكررة ومتطابقة تماما
(لمباني القدیمةالحیوان والكثیر من افي تناظر نصفي جسم ووجھ االنسان وكما ھي الحال لمرآة وكا(المحور ص ،نوبلر) 

105()Graves, p. 146() 7شكل(.

توازن ال شكلي8-شكلشكلتوازن شكلي7- شكل

وھذا النوع من التوازن الذي تعالج فیھ ،أو بعداً من نقطة االرتكازبتعدیل المساقة قربًا وقد یتحقق التوازن 
لتعادل تجمیعات أخرى ال تماثلھا في وفیھ العناصر تجتمع في طرف بالتوازن الالشكليلمتكافئة یدعى العناصر غیر ا

) Graves, p. 146) (105ص ،نوبلر(ر متشابھة ومتباینة وغیر متناظرة فھي غی،الطرف اآلخر من نقطة االرتكاز
.)8شكل (

متناظرین تماماً ومستقلین عن بعضھما البعض بشكل كامل یؤدي الى فقدان عنصرینالفني المؤلف من أووالتكوین المعماري 
تتولد المنافسة بین عنصري الثنائیة كمراكز لالثارة والمتعة في التكوین الذي انقسم عملیاً ؛ اِذالوحدة للتكوین ككل والضعف 

المتماثلة الجزاء الثنائیة والتي تقدمھما كعنصرین مستقلین عن بعضھما البعض تنجح والى حد فالنسب واألھمیة.اثنینالى
)Robertson, p. 7,14()ب، جـ، د، ط ،أ:9شكل ( كبیر في تحطیم وحدة التكوین النھائي 

ط9-شكلد،جـ،بأ،9-شكل
وكما یأتي ,الى الجذریة الرئیسیةونصري الثنائیة تتدرج من البسیطةوال بد حینھا من معالجات معماریة وفنیة لع

 :
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.)Robertson, p. 8()ز،ح: 9شكل (مختلفة من ناحیة اللون أو الملمسمعالجة عنصري الثنائیة بطریقة ·

ھـ، و9-شكلز،ح9-شكل

زیادة ارتفاع عنصري الثنائیة لنحصل على تناسب كلي جدید یھیمن على التكوین بعنصریھ ویربطھما معاً في ·
9شكل (م آخر تقریب وتقلیل المسافة البصریة بین عنصري الثنائیة بعد ان زاد ارتفاعھما وبكال،عالقة رئیسیة

.)Robertson, p. 8()ھـ، و:

حتى تتولد عالقة تحریك محور أو مركز عنصري الثنائیة الى الداخل لیجتمعا معاً ولیكونان أقرب لبعضھما·
.)Robertson, p. 14()ي–9شكل (بصریة بین االثنین 

ك، ل، م9-شكلي9-شكل

.)Robertson, p. 14()ك، ل، م: 9شكل (وضع عنصر رابط  بین عنصري الثنائیة ·

صریھ ولیس كعنصرین والشيء المھم جداً في التكوین الثنائي ھو الحرص على ان یقرأ كتكوین واحد بكال عن
.وبھذا تتعزز الوحدة وتظھر جمالیات التكوین الثنائي،مستقلین متنافسین فیما بینھما

: فالعالقات الشكلیة للتوائم الثنائیة یمكن اجمالھا بالشكل اآلتي 
میمیة بسھولة وفیھا تتحقق الوحدة التص,یمكن ان تعتبر التوائم الثنائیة من االشكال المتولدة باالضافة او الجمع

ستراتیجیات خلق الوحدة الي تكوین معماري أو وھي أبسط , التباعھا استراتیجیة تكرار العنصر ومضاعفتھ لمرة واحدة
وقد .عن اآلخر قلیالً التوأمین د یختلف أحد عنصري الثنائیة أو أحالذي فیھوسواءاً كان ذلك التكرار تام أو غیر تام ،فني

وشرط خلق الوحدة .بالنسبة لخلق الوحدة ال یتغیراالمرن وابلین او مكملین لبعضھما ولیسا متماثلیالثنائیة متقیكون عنصرا
متناظرین تمامًا ئیة معاً كتكوین واحد سواءاً كاناقراءة عنصري الثناأو الي تكوین ثنائي ھو وجوبفي التوائم الثنائیة 

وطرق جمع عنصري .زن الشكل والتكوین النھائي في كل الحاالتومتماثلین أو غیر متناظرین وغیر متماثلین مع بقاء توا
الثنائیة في التكوین الكلي عدیدة منھا تقریب المسافة البصریة بینھما بزیادة ارتفاعھما او تقریب مركزي ثقل كل منھما الى 

امكانیة رؤیتھما كعنصري أو بایجاد عنصر رابط بینھما یقدمھما كتكوین واحد مع بقاء،الداخل أي باتجاه بعضھما البعض
قد تكون ھناك مسافة شد بصري بینھما أو یكونا متالمسین ینعنصري الثنائیة أو التوأمو.اَ أحادیاَ ثنائیة واال اصبح تكوین

او مشتركین بسطح أو متشابكین ومتداخلین في اجزاء منھما وھما في كل االحوال سیتناظران حول المحور البصري 
.من وجودھما باألساسالرئیسي الذي یتولد

: بدایات التوائم الثنائیة وتطورھا في تاریخ العمارة - 4
معماریة متوائمة بشكل كبیر ویمكن ایجازھا عناصرولكن ظھرت،ثنائیة توائم في تاریخ العمارةمبانيلم تظھر

: كالتالي 
معرفة المحاور –المداخل سواءاً مداخل اسوار المدنلتعریف ظھرت االبراج الثنائیة: في العمارة العراقیة القدیمة -

.)أ10شكل () Mansbridge,p25(الخ .. .قصور،معابد: او مداخل االبنیة المھمة-الرئیسیة للمدینة 
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ب10شكلأ10شكل 

وھي على شكل عنصرین برجیین ضخمین pylonsظھرت المداخل الصرحیة : في العمارة المصریة القدیمة -
بواسطة المسالت المصریة العمودیة وكذلك تم تأكید محور المداخل ،مائلي االطراف على جانبي المدخل

)Mansbridge,p21 () ب10شكل(.
الثنائیة آذن المكل توائم في العمارة االسالمیة ن ابرز العناصر المعماریة التي ظھرت بشم: في العمارة االسالمیة -
: ت كالتالي ایمكن تصنیف عالقتھا مع المبنى والمجاورالتي

وقد ظھرت بشكل واسع في العمارة االسالمیة في ایران وعمارة تركیا : مآذن توائم على طرفي المداخل ·
.)جـ10شكل ()77قاسم،ص(وھناك كذلك شواھد لھا في العمارة االسالمیة في الھند ومصر،السلجوقیة

د10شكلجـ 10لشك

ویظھر ،وتعرف الفضاء المحصور بینھما،المبنى ككلوھي بذلك تعرف كتلة : مآذن توائم في أركان المسجد ·
وتشكل مآذن الجوامع التي بناھا السالطین العثمانیین في تركیا ،عنصر القبة الرئیسیة في ھذا الفضاء المحدد

كذلك ظھرت ھذه العالقة في عمارة المغول في الھند ،یم التابعة للدولة العثمانیة أبرز مثال لذلكواالقال
.)د10شكل () 77قاسم،ص(

خصوصاً في فرنسا ووسط ،في العصر الغوطيظھرت أبراج الكنائس الثنائیة التوائم: في العمارة االوربیة الغوطیة -
وكانت على االغلب تقع في واجھة المدخل مما ) ثمانیة.. .ثنائیة(على اعداد أكبر واحیانا احتوت بعض الكنائس ،أوربا

وكثیر من تلك االبراج الثنائیة تكون غیر ،الكنیسةھوللمحور الطوالني الذي تتمحور على جانبیھا لھیؤدي الى تعریف
.)ھـ10شكل () Mansbridge,p95(متماثلة بسبب طول الفترة الزمنیة التي كانت تتم بھا عملیة البناء 

و10شكلـه10شكل

: 15قبل ق (عصر النھضة - االغریقیة تقالید العمارة الكالسیكیةباحیاء-كما ھو معروف–تمیز عصر النھضة ) 
اال انھ ظھرت في عصر النھضة ابراج ،ینوالرومانیة وبالرغم من عدم ظھور عناصر توأم بشكل واضح في تلك العمارت

لكنھا احتوت على تفاصیل كالسیكیة بدل التفاصیل الغوطیة ،ایضاَ المداخلوھي تحدد-خصوصاً للكنائس–ثنائیة 
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)Mansbridge,p121()س الثنائیة بتفاصیل استمر ظھور أبراج الكنائ)17بعد ق (الكالسیكیة الجدیدة في و. )و10شكل
. ظھر في عصر النھضةما كالسیكیة مثل

كما ) العقالنیة،االنتقائیة،الكالسیكیة الجدیدة(تضمن العدید من التوجھات مثلما ھو معروف : القرن التاسع عشر-
ظھرت االبتكارات الھندسیة التي صاحبت الثورة الصناعیة وكان ظھور ناطحات السحاب في امریكا نھایة القرن من أبرز 

یة التي تكون بشكل كتلة مستمرة ھرت في شیكاغو بعض األبنیة العالولقد ظ.. .على تطور العمارةالتوجھات التي أثرت 
.)ز10شكل((www.nyc-architecture.com)بالبرجین التوأمینما یكونلعدة طوابق ثم تتفرع في النھایة الى اشبھ

ح10-شكلز10-شكل

الحداثة في العمارة مع مطلع القرن وظھور ما یسمى مع انتشار وظھور: القرن العشرین العمارة العالمیة في -
ومع ) االبتعاد عن المرجعیة التاریخیة،االبتعاد عن الزخرفة،المنشأ،الوظیفة(حول " الصارمة"بالطراز العالمي بتعالیمھ 

.خصوصاً مع االبتعاد عن االشكال المتناظرة،ر العناصر الثنائیة للتوأملم تظھ،زیادة التطور التقني
1927عام الذي فاز بھ ھانز مایر وھانز فیتر،صبة االمم في جنیفلكن كان المشروع الفائز في مسابقة تصمیم ع

في االوساط وبالرغم من عدم تنفیذ المشروع اال انھ حصل على صدى واسع ) ح10شكل (قد استعمل برجان توأمان 
وكذلك اشتھر تصمیم لي كوربوزیھ لالمم المتحدة الذي . (Hatje,p189)في تاریخ العمارة المعماریة واحتل مكانة مھمة 

.لذي احتوى كذلك على برجین متوازیین توأما1947لم یفز بالمسابقة عام 
البنیة العاصمة ) Baborsky, p. 202(1958عام اوسكار نیمایرلكن الحدث المھم في االبنیة التوأم ھو تصمیم 

شكل مستطیلین صارمین یحددان ببرجین توأم یتضمن وكان مبنى السكرتاریة الرئیسي لرئاسة الوزراء ،البرازیلیة الجدیدة
ة غیر ھذا وال یمر بھذا المحور القوي للمدین،المحور الرئیسي للمجمع الحكومي ویمتد لیحدد المحور الرئیسي للمدینة ككل

.)ط10شكل (ى التوأم المبن

ط10شكل 

شقق لیك شور درایف وكان قد ظھر بوقت موازي مبنیان سكنیان بشكل برجین توأم في الوالیات المتحدة ھما 
-1959(مدینة مارینا ق وكذلك شق) 2في جدول 1تسلسل() Carters, p. 64(میس فان دوروو للمعمار )1951- 1948(
وعند .وكالھما في شیكاغو) ي10شكل ()www.marinacityonline.com(لمعمار برتراند كولدبرغ ل) 4196

یبدو بوضوح انھما لم یھدفا الى تحدید ) بالرغم انھما اتخذا شكلین مختلفین(الى افكار المصممین عن المبنیین الرجوع 
.یفیة وانشائیة واقتصادیةوانما كانت السباب وظ،و الحصول على اشكال متناظرةأ،محوریة معینة

http://www.marinacityonline.com/
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ك10شكل ي10شكل 

للمصمم ) 1973-1966(مركز التجارة العالمي في نیویورك ومع مطلع السبعینات ومع اكتمال بناء برجي 
في االوساط لشھرة التي اكتسبھا ھذا المشروع ول.برر فكرتھ باالسباب الوظیفیة واالقتصادیةلذي امینورو یاماساكي

.)ك10شكل (م ائلعدید من االبنیة التوالشعبیة والمعماریة ظھرت بعدھا ا
داثة بتوجھاتھا المتأخرة وظھور عمارة ما بعد الحمكن تسمیتھا عمارة الحداثة یمع ما : نھایة القرن العشرین -

شكل االبنیة المعماریین من االشكال الصارمة لومع نفور،ومع ازدیاد البناء العمودي في مختلف دول العالم،المختلفة
ظھرت عدة توجھات في السبعینات والثمانینات للتعامل مع اشكال ھذه االبنیة ،العالیة التي اتخذت االشكال الصندوقیة

.Steel, p. 371–393) (Curtis, p(بمعالجات مختلفة توائم المحاوالت استخدام اشكال أبنیة وكان من بین تلك،العالیة
خصوصاً في اماكن االزدھار االقتصادي الناشئة ،لعالمتنتشر في كل انحاء االتوائم وھكذا اخذت االبراج .)(597 ,501

.و امریكا الالتینیةمناطق الخلیج و جنوب و شرق اّسیامثل في بعض مناطق العالم الثالث، 

:التصور االفتراضي لتعریف التوائم الثنائیة في العمارة - 5

اللغة، والفلسفة، : في ضوء الدراسة النظریة التي قدمھا البحث لمفھوم التوائم الثنائیة باطاریھا العام والخاص في
ائیة في الطبیعة وفي الحیاة االنسانیة نفسھا بمختلف ظاھرة التوائم الثنتبین وجود وسعة انتشار والعلوم البیولوجیة والطبیة؛ 

مرتبط بمفھوم مفھوم الثنائیةو.مجاالتھا، فمفھوم الثنائیة ذو حضور كبیر في الحیاة سواءاً كانت ثنائیة تقابل او ثنائیة تكامل
.؛ فكل توأم ھو ثنائي وال یشترط العكسالتوائم كما تقدم

لثنائي، ودراسة عمارة؛ تّم التعّرض للمفاھیم االساسیة للتكوین المعماري التحدید االطار النظري بما یخص الو
تطورھا في تاریخ العمارة وصوًال الى یومنا الحاضر؛ اذ كان ھناك دوماً العناصر المعماریة الثنائیة بدایات الظاھرة و

. المتقابلة والتي مھدت لظھور مباني توائم ثنائیة
تبیّن أن ھناك العدید ،األدبیات والمصادر المعماریةفي المھمة م الثنائیةالتوائانيوعند االطالع على عدد من المب

في احجامھا وارتفاعاتھا ووظائفھا واشكالھا والمدارس واالتجاھات متباینةوھي،منھا في أماكن مختلفة من العالم
.)غالبیتھا ذات ارتفاعات متوسطة وعالیة(المعماریة التي تمثلھا 

):1(والتي  یمكن اجمالھا بالجدول, صل البحث الى تحدید  مفردات االطار والخلفیة النظریة للموضوعوبھذا تو

تعریف ولسعة المفھوم ولعدم وجود تعریف واضح ومتفق علیھ في االدبیات المعماریة؛ استلزم البحث وضع 
: محدداً جوانبھ المتعلقة بھذا البحثاجرائي

-:فالتوائم الثنائیة في العمارة والتي سیھتم بھا البحث ھي التي تكون 
. مبنیان مرتفعان نسبیاً ومتشابھان كلیاً أو جزئیاً ·
. المبنیان مكافئان لبعضھما شكلیاً ووظیفیاً وانشائیاً ·
وقت واحد المبنیان مصممان كتكوین معماري واحد في موقع واحد من قبل نفس المصمم او الجھة المصممة في·

.دون اشتراط التنفیذ المتزامن لكلیھما

والتي جاءت معززة ومكملة لمفردات , وقد تبین في الدراسة االولیة التي اجراھا البحث في االدبیات المعماریة
ثانیة االولى ھي طبیعة وخصائص التوائم الثنائیة في العمارة، وال: وجود مسألتین ) 1جدول (االطار النظري السابق ذكرھا 

وھكذا تم تحدید ھدف البحث . أن الموضوعین لم یتم تناولھما بشكل واضح وشاملھي مبررات نشوئھا، حیث وجد 
. بمحاولة الكشف عن طبیعة ومبررات نشوء التوائم الثنائیة في العمارة بشكل واضح وشامل
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)1(جدول 

الخصائص العامة للتوائم : أوال
الثنائیة

التوأم األولاالرتفاع
التوأم الثاني

التوأم األولعدد الطوابق
التوأم الثاني

الوظیفة الرئیسیة

سكني
مكاتب تجاریة
إداري حكومي
متعدد االستعماالت

طبیعة المباني التوائم الثنائیة: ثانیا

تماثل التوأمین
تماثل شكلي
تماثل االرتفاع
تماثل التقسیم الداخلي

رار التوأمینطبیعة تك

تكرار بنفس االتجاه
مرآة-تكرار معكوس 

درجة90تكرار مع تدویر بزاویة 
درجة180تكرار مع تدویر بزاویة 

العالقة الطوبولوجیة بین التوأمین

التوازي بأحد األضالع
التقابل بأحد األركان
التقابل بخط منحني
التجاور بزاویة قائمة

المادي بین التوأمیناالرتباط

االرتباط في الموقع فقط
)جسر منفرد(بجزء رابط 

)جسور متعددة(بجزء رابط 
)قاعدة سفلیة(بجزء رابط 

تماس بمجموعة طوابق

فكرة التوائم الثنائیة ومبرراتھا: ثالثا

)لعدم إمكانیة استیعاب الوظیفة بمبنى واحد(حل وظیفي 
)عن رتابة الكتل الصندوقیة في عمارة الحداثةلالبتعاد (حل شكلي 

فكرة البوابة
فكرة تعریف محور في السیاق الحضري المحیط
فكرة تعریف فضاء حضري بین التوأمین

على محاور الدراسة النظریة لمفھوم التوائم الثنائیة باطارھا العام والخاص وفي ضوء مشكلة وھدف وباالستناد 
: رضیتي البحث الرئیسیتین كاآلتي تم صیاغة ف،البحث

فھما اما ان یكونا متماثلین أو غیر متماثلین ،تعلقت بطبیعة وخصائص التوائم الثنائیة:الفرضیة األولى 
.او غیر مرتبطین) مع بقاء تمایزھما الواضح كاثنین(ومرتبطین مادیاً مع بعضھما 

فھما ینتجان كتوائم باألساس بسبب سعي المصمم لخلق ،ائیةتعلقت بمبررات نشوء التوائم الثن:الفرضیة الثانیة 
وما یتبعھ من اندماج  وتكامل ،الوحدة في التصمیم وما ینتج عنھا في التكوین المعماري من جمال واثارة وكمال فني اوال

.بصري مع السیاق الحضري ثانیا
ووضع البحث تصوره لمحددات ،ثنائیةولتحقیق ھدف البحث تم اجراء دراسة استقرائیة لعدد من التوائم ال

: انتخاب نماذج العینة في دراستھ العملیة فكانت كما یلي 
دراسة النماذج المھمة والشھیرة الوارد ذكرھا وتحدیدھا في األدبیات المعماریة والتيضرورة -

عمارة، والتأكید على دراسة النماذج المصممة من شكل معالم ونقاط تحول مھمة في ظاھرة التوائم الثنائیة في الت
.قبل معماریین عالمیین لھم أثرھم الواضح في العمارة بشكل عام

ضرورة دراسة نماذج من التوائم الثنائیة من انحاء مختلفة من العالم وبضمنھا نماذج مشیدة في العراق والمنطقة -
.لتالي بیان الفائدة المرجوة من دراستھالبیان أھمیة وسعة انتشار ھذه الظاھرة وبا،العربیة

والتي تؤكد على تناول نماذج تتوفر حولھا معلومات ،ھناك ضرورة عملیة تتعلق بحدود وامكانیات البحث الحالي-
.كافیة في االدبیات والمصادر المعماریة
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: الدراسة العملیة والنتائج - 6
م انتخاب ، تومنھجھ والتي سبق ذكرھاھوالمتناسبة مع ھدفئيتعریفھ االجراضوء في التي وضعھا البحثوفق المحددات

.) 2جدول (في 1فجاءت بتسلسلھا التاریخي.توأم ثنائي شكلت نماذج عینة الدراسة العملیة للبحث27

ات لنماذج ولتسھیل عملیة المقارنة والتحلیل وبالتالي الوصول الى النتائج عمد البحث الى اعداد استمارة معلوم
:وكما یليظري للبحثشاملة مفردات االطار النوالتي تألفت ابتداءاً من ثالثة حقول رئیسة ،العینة
:شاملة،حول نماذج العینةمھمة معلومات عامةبالخصائص العامة للتوائم تم وضعوالمتعلق في الحقل األول·

.سنة االنجازالدولة التي یقع فیھا،اسم المصمم واسم المشروع، المدینة و
.بطبیعة التوائم الثنائیةفي الحقل الثاني معلومات تتعلق ·
.نشوء التوائم الثنائیةبفكرة ومبرراتفي الحقل الثالث معلومات تتعلق ·

.)3جدول (كما في فجاءت معلومات نماذج العینة 

: عینة ھي من األدبیات المعماریة ومن المواقع االلكترونیة التالیة مصادر معلومات نماذج ال1
·www.wikepeida.com وھي الموسوعة العالمیة االوسع انتشارًا .
·www.structurea.com وھي موسوعة عالمیة انشائیة .
·www.emporis.com وھو موقع عالمي عقاري .

المواقع عاله یمكن الوصول الیھا ضمن ذلك الموقع بواسطة البحث ضمن ذلك الموقع التي تم دراستھا صفحة خاصة بھا فياذ ان لكل من االبنیة 
. الخ ... ھا، مصمیمھا ، منفذیھا ، قیاساتھا ، صورتاریخھا : اذ یقدم كل منھا معلومات عن االبنیة . 

.  وسیتم االشارة للمصادر االضافیة االخرى قرب االشكال 
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)2(جدول 
2

(Baborsky, p. 202
– 203)

1

(Carters, p. 64-65)
الكونكرس الوطني 
البرازیلي، برازیلیا

اوسكار نیمایر: المصمم
National Congress
of Brazil, Brasilia
Oscar Niemeyer

شقق لیك شوردرایف، 
شیكاغو

میس فان دوروه:المصمم
Lake Shore Drive
Apartments,Chicago
Mies van der Rohe

4

(www.nyc_archite
cture.com)

3

(www.marinacityo
nline.com)

مركز التجارة العالمي
نیویورك

مینورو یاماساكي:المصمم
World Trade Center
New York
Minoru Yamasaki

مدینة مارینا
شیكاغو

برتراند كولدبرج: المصمم
Marina City
Chicago
Bretrand Goldberg

6

)220السلطاني، ص (

5

(Davern, p. 150)

وزارة المالیة العراقیة
بغداد

قحطان المدفعي: المصمم
Ministry of Finance
Baghdad
Qahtan Al-Madfaay

مقر بنز اویل
ھیوستن

فیلیب جونسون: المصمم
Pennzoil Place
Houston
Philib Johnson
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8

(Cerver, p. 131-
137)

7

)تصویر الباحث(

البنك االلماني، 
فرانكفورت

والتر ھانك، : المصمم
ھنز شیلد ، یوھانس 

شمدت
Deutsche Bank,
Frankfort, Walter
Hanig, Heinz
Scheid &Johannes
Schmidt

وزارة التربیة و وزارة 
التعلیم العالي والبحث 

ي، بغدادالعلم
المركز القومي :المصمم

لالستشارات الھندسیة

10

(Fentress, p. 91-
119)

9

(Ouchi, p. 114-
119)

بنایة (قاعة مدینة طوكیو 
)الحكومة المحلیة لطوكیو

كنزو تانك: المصمم
Tokyo City Hall
(Tokyo Metropolit-
an Government)
Kinzo Tange

ركتي سومیتومو بنایتي ش
طوكیو

نیكین سیكي: المصمم
Sumitomo Twin
Buildings, Tokyo
Nikken Sekki

12 11

بوابة اوربا،  مدرید
فیلیب جونسون : المصمم

و جون بورجي
Puerta de Europa
Madrid,
Philib Johnson &
John Burgee

برجي شركة بیلكاكوم
بروكسل
مایكل جاسبر: المصمم

The Belgacom
Towers, Brussels
Michel Jaspers
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14

(Pelli, 2001)

13

برجي بتروناس التوأم
كواللمبور

سیزار بیلي: المصمم
Petronas Twin Tow-
ers, Kwala Lumpur
Cesar Pelli

برجي دیرة دبي التوأم
دبي

دیليلیو أي : المصمم
Dubai Deira Twin
Towers ,Dubai
Leo A. Daly

16 15

بانكرز ھول
كالكري، كندا

كوھوس ایفامي:المصمم
Bankers Hall
Calgary
Cohos Evamy

برجي الدار لبیضاء التوأم
الدار لبیضاء

ریكاردو بوفیل: المصمم
Casablanca Twin
Toers, Casablanca
Ricardo Bofill

18 17

برجي باسفك بالزا
: تاكویك الفلبین ، المصمم

كاسا و اركتكتونكا+ریسیو
Pacific Plaza
Towers
Taqwig Philippines
Recio+ Casa &
Arquitectonica

مجمع برجي االمارت
ھازل : دبي ، المصمم

وانك و مجموعة نور
Emirates Towers
Complex, Dubai
Hazel Wong & Norr
Group
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20 19

برجي اعمال میونخ ھاي 
الیت ، میونخ

جان\مورفي : المصمم
Highlight Munich
Business Towers
Murphy/ Jahn

برجایا تایمز
كوااللمبور

اكیتك دایا ریكا: المصمم
Berjaya Times
Kuala Lumpur
Akitek Daya Reka

22 21

فارو- برجي اِل
بوینس اّیرس

ھیرش-دجون:المصمم
El Faro Towers
Buenus Aires
Dujoune- Hirsch

مركز تایم وورنر
نیویورك
دیفد جایلدز و :المصمم

سكدمور ایونك ملر
Time Warner Center
New York
David Childs &
S.O.M.

24

(www.e-
architect.com)

23

مركز تجارة البحرین 
العالمي ، المنامة

اتكینز: المصمم
Bahrain World Tra-
de Center, Manama
Atkins

سكن كولج بارك
: تورونتو ، المصمم
كرازیاني و كرازا

Residence of
College, Toronto
Graziani & Corazza
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26 25

برجي االمبراطوریة
شركة : مومبي،  المصمم

مقاوالت حافظ
The Imperial
Towers
Mumbai
Hafeez Contractor

مركز البحرین المالي
المنامة 
احمد جناحي: المصمم

Bahrain Financial
Center, Manama
Ahmed Janahi

مخطط لفكرة المبنى
)دون مقیاس(

المبنىتسلسل

صورة المبنى

)المصدر االضافي(

27

م  ھ واس ى وموقع م المبن اس
ة  مم او الجھ المص
ة  ممة بالعربی المص

واالنكلیزیة

برجي كراجي المالي
كراجي
شركة انشاء: المصمم

Karachi Financial
Towers, Karachi
Ensha’a,psc
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:النتائج 
: وتوصل البحث الى النتائج اآلتیة 

: النتائج العامة .أوال
مت من قبل معماریین ذوي وصم،وجدت المباني التوائم الثنائیة في بیئات ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة متنوعة.1

اِذ كان ھناك الدول ذات االقتصادیات الناشئة وقد زاد انتشارھا مؤخرًا في.توجھات ومدارس معماریة مختلفة
.27لث من نماذج العینة البالغة في دول العالم الثا%) 43بنسبة (مشروعًا 13

اِذ تبیّن من دراسة مشاریع العینة أن عقدي تسارع انتشار المباني التوائم الثنائیة في العالم بمرور الوقت .2
مباني وعقد 3وعقد السبعینات ،مباني توائم3الخمسینات والستینات من القرن العشرین شھدا معاً انجاز 

.مبنى توائم12والفترة بعد االلفیة الثانیة ولغایة الیوم انجاز ،مباني5مباني وعقد التسعینات 4الثمانینات 
110في وزارتي التربیة والتعلیم العالي في بغداد و) متر50(طابق 11ات مشاریع العینة ما بین تراوحت ارتفاع.3

في برجي بتروناس في )متر452(طابق88في مركز التجارة العالمي في نیویورك وارتفاع) متر412(طابق 
.كوااللمبور

-:ي الغالب لمشاریع العینة كالتالي وتدرج االستعمال الرئیس،تنوعت وظائف المباني التوائم الثنائیة.4
بنسبة مشاریع 4/ اداري حكومي،%)33بنسبة (مشاریع 9/ سكني، %)52بنسبة (اً مشروع14/ مكاتب تجاریة

مع مالحظة أن معظم المشاریع تتضمن وظائف خدمیة %)7بنسبة (مشروعان / متعدد الوظائف ،%)15(
.یسیةثانویة اخرى اضافیة فضال عن وظائفھا الرئ

تنوعت اشكال المباني التوائم الثنائیة في مخططاتھا ما بین االشكال الھندسیة القیاسیة كالمربع والدائرة والمستطیل .5
.المشتقة من اكثر من شكل قیاسيووما بین االشكال الغیر قیاسیة والمركبة،والمثلث والبیضوي

. قائماً بذاتھ وظیفیا وانشائیا دون اآلخرھناك امكانیة حقیقیة ألن یكون كل من المبنیین التوأمین .6

:   وتفسیرھاالنتائج المتعلقة بطبیعة وخصائص التوائم الثنائیة .ثانیا
وارتفاعاتھا %) 89مشروع بنسبة 24(مشروعاً في اشكالھا 27تماثلت مشاریع العینة البالغة : فیما یخص التماثل .1

وھذا التفاوت %) 70مشروع بنسبة 19(الداخلي لمخططاتھا وبدرجة أقل بالتقسیم %) 89مشروع بنسبة 24(
.اثلة شكلیاً مع ابقاء جانب من حریة االستخدام الداخليرص الكبیر في الحصول على توائم متمیظھر الرغبة والح

وعدد نماذج ،%)78بنسبة (مشروع 21ومن جانب آخر كان عدد نماذج العینة المتماثلة في الشكل واالرتفاع معًا 
مشاریع فیھا 9اي ان ھناك ،%)67بنسبة (مشروع 18لعینة المتماثلة في الشكل واالرتفاع والتقسیم الداخلي ا

ً في العمارة اكبر من نسبة التوائم ،اختالف وعدم تماثل بجانب أو اكثر وھذا یظھر ان نسبة التوائم المتماثلة تماما
.)بنسبة ثلثین الى ثلث(غیر المتماثلة 

من نماذج العینة ) المرآة(كان عدد المشاریع ذات التكرار المعكوس :بیعة تكرار التوأمین الثنائیینوفیما یخص ط.2
والتكرار مع %) 22(مشاریع بنسبة 6كان °180والتكرار مع التدویر بزاویة %) 59بنسبة (مشروع 16

وھذه %) 7بنسبة (مشروعین أما التكرار بنفس االتجاه فكان%) 11بنسبة (مشاریع 3كان °90التدویر بزاویة 
تبین الرغبة والحرص الكبیر في خلق الوحدة التصمیمیة الكلیة التي ) المرآة(النسبة العالیة للتكرار المعكوس 

ن التكرار اِذ أ،)في ھذا البحث3یر من فقرة راجع الجزء االخ(.تجمع كال التوأمین في تكوین معماري واحد
أما .كثر تكامًال بین التوأمین الثنائیین للوصول الى وحدة تصمیمیة كلیة بینھماالمعكوس والمتناظر ھو الصیغة األ

باقي صیغ التكرار فھي تدل على التكوین المتناظر والوصول الى تصامیم اكثر تنویعاً وتمایزاً مع حفاظھما على 
.وحدتھما الكلیة المدركة من خالل رؤیة المشروع التوأم من نقاط مختلفة

في مشاریع العینة كان توازي التوأمین بأحد االضالع :العالقة الطوبولوجیة بین التوأمین الثنائیینوفیما یخص.3
وكان التقابل بخط منحني %) 30بنسبة (مشاریع 8وكان التقابل بأحد االركان %) 44بنسبة (مشروعًا 12

قائمة فكان مشروعین ور بزاویةاما التجا%) 19بنسبة (مشاریع 5للتوائم ذات االشكال الدائریة والبیضویة 
وتنوع العالقة الطوبولوجیة بین التوأمین الثنائیین یدل على المحاوالت المختلفة للوصول الى ، %)7بنسبة (

ولما كان التوازي بأحد االضالع ھو االكثر تكراراً بین .تنویعات شكلیة تحقق الوحدة التصمیمیة الكلیة للتوأم
.األبسط بین التوأمین للوصول الى الوحدة التصمیمیة بینھماھي أن ھذه العالقة نماذج العینة فھو یدل على 

- بطكجزء را- عینة كان االرتباط بقاعدة سفلیة في مشاریع ال:وفیما یخص االرتباط المادي بین التوأمین الثنائیین.4
االرتباط بجسر منفرد وكان%) 15بنسبة (مشاریع 4وكان االرتباط بجسور متعددة %) 74بنسبة (مشروعًا 20

وكان التماس المباشر بمجموعة من الطوابق بین التوأمین المرتفعین مشروعاً واحدًا %) 15بنسبة (مشاریع 4
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إن.%)15بنسبة (مشاریع 4أما عدم االرتباط بین التوأمین وتواجدھما في موقع واحد فقط فكان .%)4بنسبة (
بقاعدة سفلیة یساعد والى حد كبیر على خلق الوحدة التصمیمیة الكلیة وجود النسبة العالیة في االرتباط المادي

البرجین للمشروع من خالل وجود عنصر جامع ثالث بین التوأمین ویوفر فضاءات كبیرة مشتركة وظیفیاً لكال
ن التوأمین الشكلي الوظیفي بیھو االرتباطا اءاً كانت منفردة أو متعددة كان دافعھوالجسور الرابطة سو.التوأمین

ا الى اثنین مایزھبین التوأمین یضعف تمالمباشر تماس المادي ولما كان ال.وتوفیر مرونة في الحركة بینھما
.انھا اقتصرت على مشروع واحدھذه العالقة في نماذج العینة اِذفیالحظ قلة استخدام

: رھاوتفسیالنتائج المتعلقة بفكرة ومبررات نشوء التوائم الثنائیة .ثالثا
: توائم ثنائیة تندرج كالتالي لقد كانت الفكرة الرئیسیة وراء تبریر لجوء المصممین الى تصمیم مشاریع العینة ك.1

مشروعًا 17بینھما كان تعریف وحصر فضاء حضريوفكرة %) 85بنسبة (مشروعًا 23كان ل الشكليالح
مشاریع 7فقد تجسدت في البوابةكرة أما ف%) 51بنسبة (مشروعاً 14كان الحل الوظیفي و%) 63بنسبة (
ي شكلغنىووھذا یوضح ان الدافع الرئیسي وراء انشاء التوائم الثنائیة ھو التوصل الى تنویع %) 26بنسبة (

وكان الدافع الناتج عن طبیعة السیاق الحضري وما یملیھ المخططون .ز والظھوریّ للمشاریع التي یراد لھا التم
ھو دافع ف وواضح على مستوى المدینةمن وجود محور وفضاء حضري معرّ والمصممون الحضریون معاً 

تجارة البحرین مركز د من بین مشاریع العینة مشروع وتفرّ .لمصممي التوائم في االستجابة لھذا المطلب المھم
تدامة وتوفیر حاملة لمفاھیم العمارة المسبیئیًّا العالمي بوجود مبرر رئیسي آخر ھو محاولة انتاج عمارة متوافقة 

الطاقة بواسطة استغالل حركة الریاح في الموقع وتركیزھا بكتلة وشكل التوأمین كقناة ھوائیة باتجاه المراوح 
.دة للطاقة والتي تحملھا جسور رابطة بین التوأمینالمولّ 

الناتجة عن فكانت المشاریع،وقد كان لبعض مشاریع العینة اكثر من مبرر واحد وراء تصمیمھا كتوائم ثنائیة.2
وكانت %) 26بنسبة (7مبررات 3وكانت المشاریع الناتجة عن %) 37بنسبة (مشاریع 10مبررین فقط 

مبررات فكانت مشروعاً واحدًا 5أما المشاریع الناتجة عن %) 22بنسبة (6مبررات 4المشاریع الناتجة عن 
ھناك في نّ ذ أعدد نماذج العینة الناشئة عنھا اِ وھذا یوضح العالقة العكسیة بین عدد المبررات و%) 4بنسبة (فقط 

.الغالب فكرة أو مبرر رئیسي وراء نشوء التوائم الثنائیة

:االستنتاجات- 7
نسانیة، ولھا صیغ عدیدة المزدوجات بشكل عام ظاھرة عامة في الحیاة الطبیعیة و االظاھرة التوائم الثنائیة و·

األولى ثنائیة منذ العمائر كعناصر توائمت ظاھرة المزدوجات في العمارة وجدو.تظھر من خاللھاتتجلى و
.استمرت باضطراد الى یومنا ھذاو،ثنائیة كاملة بعد القرن العشرینمباني توائموصوًال الى ظھور 

ئین مكافن متشابھین كلیّاً أو جزئیّاً، ومبنیی: تتألف منحدد البحث أن المباني التوائم الثنائیة في العمارة بشكل عام·
یشتركان في تكوین معماري واحد، في موقع واحد، مصممین من قبل نفس انشائیّاً، ولیّاً ووظیفیّاً ولبعضھما شك

بقاء تمایزھما الواضح قد یرتبطان ببعضھما معكل منھما قائم بذاتھ وظیفیّاً وانشائیّاً، ویمكن أن یكونوالمصمم،
.كاثنین

في بیئات ثقافیة واجتماعیة و اِذ ُوجدت ،بارزة للعدید من المدن العالمیةظاھرة المباني التوائم الثنائیة عالمة·
مدارس معماریة مختلفة، كمبنى مركز التجارة من قبل معماریین ذوي توجھات وُصممت اقتصادیة متنوعة، و
ت من ھنا كان سعي العدید من المدن العالمیة ذابرجي بتروناس في كوااللمبور، وو،العالمي في نیویورك

؛ ازدھارھام خاصة بھا لتكون عالمة لنموھا واالقتصادیات الناشئة لالعالن عن نفسھا من خالل انشاء مباني توائ
.خصوصاً في العقدین األخیرین

؛ فالوظیفة االنسب لمثل ارادة سیاسیة أو اقتصادیة كبیرةالعالیة؛ تنشا عنوالمباني ذات االرتفاعات المتوسطة ·
.كاتب الحكومیة ثانیاً مھي المكاتب التجاریة اوًال ثم الھذه التوائم المرتفعة 

فقد شھدت مدینة بغداد ،یسجل للعمارة العراقیة ریادتھا في مجال انشاء التوائم الثنائیة بین دول العالم الثالث·
.انشاء مشروعین رائدین لمباني توائم منذ عقد السبعینیات من القرن العشرین

.تنوعة في اشكال مخططاتھا و معالجات واجھاتھاالمباني التوائم الثنائیة م·
االرتباط تماثلھا، وطبیعة تكرارھا، والعالقة الطوبولوجیة بینھما، و: من حیث التوائم الثنائیةالمباني طبیعة ·

لكال التوأمین ألجل أن یدركا في سیاقھما الحضري التصمیمیةالوحدةالمادي بینھما ؛ تكون موجھة نحو تحقیق 
أو كانا –معظم المباني التوائم في العمارةكما ھو الحال في –عماري واحد؛ سواًء كانا متماثلین تمامًا كتكوین م

.غیر متماثلین
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في الغالب ھناك فكرة أو مبرر رئیسي وراء نشوء المباني التوائم الثنائیة مع امكانیة وجود مبررات اُخرى أقل ·
كان ي یُراد لھا التمیّز والحضور، وغنى شكلي للمشاریع التوالرئیسي ھو التوصل إلى تنوعالدافع و،تأثیراً 
أدى إلى المصممین الحضریین معًا مطلب المخططین وناتج عن طبیعة السیاق الحضري ومھم آخر دافع ھناك 

.بوابة حضریة على مستوى المدینةعریف لفضاء ومحور ووجود ت

:التوصیات-8
:قدمت یمكن الخروج بالتوصیات التالیةمن النتائج و االستنتاجات التي ت

االجتماعیة والسیمیولوجیة وما یمكن ان ني التوائم من النواحي النفسیة وضرورة التوسع في دراسة ظاھرة المبا·
.تحملھ من معاني وتداعیات للمتلقي

واضح في المباني المنخفضة االرتفاع؛ والتي انتشرت بشكل التوسع في دراسة الظاھرة للمباني التوائم الثنائیة·
.السكنیة في المدن العراقیة

ضرورة تدریس التوائم الثنائیة في العمارة كظاھرة لھا بدایاتھا وحدودھا ووصوالً الى مراحل نضجھا في وقتنا ·
.الراھن في الدراسة االكادیمیة

المدن العراقیة ومحاولة فيتوظیف المباني التوائم الثنائیة باالرتفاعات المتوسطة في خلق االجواء الدراماتیكیة ·
توظیفھا لتعریف المحاور والفضاءات الحضریة المھمة وتشكیل مداخل وبوابات حضریة، وذلك باالستفادة من 

.خصائصھا التي أشار الیھا البحث
عند تصمیم المباني التوائم یمكن للمصمم ان یتبع أي من المدارس أو التوجھات المعماریة، وال یشترط التناظر، ·

.في التكوین المعماري للمبنیین معاً من خالل الصیغ التي عرضھا البحثالوحدة م ھو التوصل الى المھ

:المصادر 
.بیروت،المجلد األول، دار لسان العرب،یوسف خیاط: تصنیف ،لسان العرب المحیط،ابن منظور·
،القاھرة،دار المعارف،كیة بالقاھرةالجامعة االمری،2ط،المعجم العلمي المصور،أحمد ریاض. د،تركي·

1968.
.1982،القاھرة–بیروت،دار الشروق،3ط،في سبیل موسوعة علمیة–التوائم،أحمد. د،زكي·
،دار الشؤون الثقافیة العامة،الطبعة األولى،عمارة ومعماریون،خالد. د،السلطاني·

.2009،بغداد
.1971،بیروت،دار الكتاب اللبناني،زء االولالج،المعجم الفلسفي،جمیل. د،صلیبا·
.1965،بیروت،المجلد االول،المطبعة الكاثولیكیة،الموسوعة في علوم الطبیعة،ادوار،غالب·
.1995،األردن-العقبة،المكتبة الوطنیة،الطبعة االولى،مفسر المصطلحات العلمیة،محمد حسین،غزال·
، رسالة ماجستیر غیر دراسة تحلیلیة للماّذن–صمیمیة في العمارة االسالمیة الخصائص الت،قاسم، حسان الحاج·

.1996منشورة،قسم الھندسة المعماریة، الجامعة التكنلوجیة، بغداد،
،تونس،الدار العربیة للكتاب،نحو تبدیل ألسني في نقد األدب: األسلوبیة واألسلوب ،عبد السالم،المسدي·

1977.
استنساخ دار ابن االثیر للطباعة ،القاھرة–دار النھضة العربیة ،مقدمة في علم الجمال،ميأمیرة حل. د،مطر·

.جامعة الموصل،والنشر
دار ،الطبعة االولى،فخري عاقل: ترجمة ،مدخل الى تذوق الفن والتجربة الجمالیة-حوار الرؤیة،ناثان،نوبلر·

.1987،بغداد،موزارة الثقافة واالعال،المأمون للترجمة والنشر
· Baborksy, Matteo Sir, XX Century Architecture, John Wiley & Sons, England,

2003.
· Carter,  Peter,  Mies  Van  der  Rhoe,  In: The Rationalists, edited by: Dennis Sharp,

Architectural Press, London, 1978.
· Cerver, Francisco Asensio, Large Buildings, vol. 2, Copyright: Francisco Cerver,

Barcelona, 1992.
· Ching, Francis D.K., Architecture: Form, Space and Order, Second Edition, John

Wiley & Sons, Inc., USA, 1996.
· Curtis, William J.R., Modern Architecture since 1900, Phaidon Press Limited, 1996.
· Davern, Jeann M., Architecture 1970-1980 A Decoration of Change, Architectural

Record Books, New York.



التوائم الثنائیة في العمارة: ألحاج قاسم

68

· Fentress, Curtis W., Civic Builders, John Wiley & Sons Ltd., London, 2002.
· Graves, Maitland, The Art of Color and Design, second edition, McGraw–Hill Book

Company Inc., London, 1951.
· Hatje, Gerd, Encyclopedia of Modern Architecture, Thames & Hudson, London,

1963.
· Mansbridge, John, Graphic History of Architecture, B.T. Batsford, London, 1967.
· Metz, Tracy, Highlight Munich Business Towers, In: Architectural Record, issue

March 2006, N.Y.
· Ouchi, Kensake, The 30th BCS Prize Workers, Published by: Building Contractors

Society, Tokyo, 1989.
· Pelli, Cesar and Michael J. Crosbie, Petronas twin towers–The architecture of high

construction, John Wiley & Sons, UK, 2001.
· Robertson, Howard, The principles of architectural composition, The Architectural

Press Ltd., Billing and Sons Ltd., Great Britain, 1945.
· Spreiregen, Paul D., Urban design: The architecture of towns and cities, McGraw–

Hill Book Company, London, 1965.
· Steele, James, Architecture Today, Phaidon Press Limited, 2001.
· Unwin, Simon, Analyzing Architecture, Routledge, London, 1997.
· www.e-architect.com.
· www.emporis.com
· www.marinacityonline.com
· www.nyc-architecture.com
· www.structurea.com
· www.wikepeida.com

جامعة ألموصل= تم اجراء البحث في كلية ألهندسة 

http://www.emporis.com/
http://www.marinacityonline.com/
http://www.nyc-architecture.com/
http://www.structurea.com/
http://www.wikepeida.com/

