
  : المباني الفنیة            

  :المسرح: 3-3-1

 أنواع المسارح:  

 ك، كـذلجید في الصوتیات والرؤیـة ر، ویعتبأنشأ على أرض مائلة طبیعیا: المسرح اإلغریقي -1

  .بجانب بساطته في التنفیذ

أنشأ على أرض مسطحة تقریبا بشكل نصف دائرة على أساس مبنى قائم  :المسرح الروماني -2

ـــذا المســــرح البســــاطة بالمقارنــــة بالمســـــرح  ص، ویــــنقه الخارجیــــة الممیــــزةبنفســــه لــــه حوائطــــ هـ

  .اإلغریقي

ویتمیز هذا المسرح بانفتاح خشبته علـى الجمهـور دون جـود أیـة حـوائط أو : المسرح المفتوح -3

 د، ویشـــاهمســـاوئ هـــذا النـــوع أن المتفـــرجین یجلســـون بمواجهـــة بعـــض ن، ومـــحـــواجز بینهمـــا

هذه المسارح  ل، وتستعموبذلك یفسدوا العمل الدرامي المطلوب الممثلین بخلفیة من المتفرجین

  .في األعمال الدرامیة والدفیلیهات

أكثــــر األشــــكال المفتوحــــة  ر، ویعتبــــوقــــد یســــمى المســــرح الــــدائري: مســــرح األلعــــاب الریاضــــیة -4

  .للمسرح

 هذا النوع من المسارح بأنه ف، ویوصوقد یطلق علیه مسرح متعدد التشكیل: المسرح المتغیر -5

ویعتبـــر أكثـــر المســـارح . یجمـــع تشـــكیل جمیـــع أساســـیات المســـارح المختلفـــة فـــي مكـــان واحـــد

یسمح تصمیم هذا النوع بإنشاء خشبة مسرح متحركة لها طابع متغیر . دینامیكیة في التشكیل

  .یدار میكانیكیا أو یدویا

ــددة منهــــا الغــــرض : المســــرح متعــــدد األغــــراض -6 یعتبــــر ببســــاطة فــــراغ یســــتعمل ألغــــراض متعــ

 .صالة لأللعاب الریاضیة و، أصالة محاضرات و، ألمسرحيا

 المعاییر التصمیمیة للمسارح:  

حجـــم  ي، وبالتــالالعـــروض ة، ونوعیــیتوقــف تصــمیم المســـارح علــى الســعة المطلوبـــة للجمهــور -

  .المطلوبة بین الممثل والمتفرج ة، والعالقخشبة المسرح

ســم إلــى  86لخلـف الكرســي مـن یجـب أن تكــون المسـافة بــین خلـف الكرســي : كراسـي المســرح -

تكون المسافة األخیرة مناسبة للمتفرج بحیـث ال یقـف لتمریـر متفـرج آخـر فـي  ث، حیسم 144

  .نفس صف مقاعد المسرح

، كرســي 14یكــون أكبــر عــدد ممكــن مــن الكراســي فــي الصــف الواحــد : صــالة المســرح تممــرا -

 ا، كمـضل هـذه الطریقـةرؤیة خشبة المسرح بطریقة وضع الممرات اإلشعاعیة حیث تف ضلغر 
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العمودیــة علــى  ت، والممــراویفضــل الممــر اإلشــعاعي المســتقیم عــن الممــر اإلشــعاعي المقــوس

خشـبة المسـرح غیــر مفضـلة ألن المتفـرجین الــذین یمـرون فـي الممــرات یقطعـون مجـال الرؤیــة 

  . للمتفرج الذي یجلس على مقعده في صالة المسرح

یكــون  م وفــي المســتویات األخــرى2> المســرح ویجــب أن یكــون عــرض الممــرات عنــد مســتوى 

فإنــــه یجــــب زیــــادة عــــرض  2م350م،أمــــا إذا كانــــت مســــاحة المســــرح أكثــــر مــــن 1.5العــــرض 

  .2م50سم لكل 15الممرات بمقدار

وٕاال یحــدث تشــویه فــي  60ْتكــون أكبــر زاویــة أفقیــة فــي خطــوط الرؤیــة بمقــدار: خطــوط الرؤیــة -

أسـیة مسـاعدة علـى قـدرة تمییـز الممثـل علـى خشـبة أكبر زاویة ر  33ْوتعتبر زاویة ا، كمالصورة

  .المسرح

، لكـل مقعـد 3م5.6إلـى  3م4.2صـالة المسـرح تحتـاج إلـى حجـم مـن : الحجم الصافي للمسرح -

  .یدخل في ذلك خشبة المسرح وال

ــــاع فتحــــة المســــرح - ـــدراما12-9یكــــون عــــرض الفتحــــة مــــن: عــــرض وارتف  م15-12، ومــــنم للـ

  .للموسیقى م9-6، ومنم للدراما6-4.5أما ارتفاعها فیكون من. للموسیقى

  .یجب أال تزید المسافة تحت البلكون عن ضعف ارتفاع أرضیة البلكون عن أرضیة المسرح -

یعتبــر مــن أفضــل  ث، حیــعنــد تصــمیم المســارح یجــب االنتبــاه إلــى تغطیــة األرضــیة بالســجاد -

اخـل یـؤدي إلـى الـتخلص مـن ضـجیج الحضـور عنـد حـركتهم د كللصـوت، كـذلالمواد الماصة 

  .المسرح

یجب أن یقع السقف في المحور الطولي للمسرح، وفوق خط مستقیم یتجـه مـن نقطـة : السقف -

نقطــة علــى جــدار المســرح  ى، إلــم فــوق أرضــیة أعلــى مكــان فــي الصــالة3واقعــة علــى ارتفــاع 

  .عرض فتحة خشبة المسرح >بعدها عن األرضیة 

في المسارح  ا، أمم1.5 >ضها عر  ن، ویكو توضع في كل جانب من جوانب المسرح: األدراج -

فــــیمكن أن  2م250شــــخص وبمســــاحة ال تتجــــاوز 800التـــي ال یتجــــاوز الحضــــور فیهــــا عــــن 

  .شخص 100م عرض لكل 1 ص، ویخصم1.1 >ینخفض عرض الممرات إلى 

 د، وعنـمـن مسـاحة المسـرح بحـد أدنـى 2م100م لكل 1یكون عرض األبواب بمقدار : األبواب -

  .م1.5 < نعرض، ولكم 1.25 >مستوى المسرح یوضع بابان 



یجب أن یخرج الجمهور من المسرح إلـى صـالة تفریـغ تكـون مسـاحتها مالئمـة لعـدد الحضـور  -

  .الستیعابهم

كما وال یجب فتح األبواب الخارجیة للمسرح مباشرة على قاعـة المسـرح حتـى ال یـدخل الضـوء  -

أو ممـرات انتقالیـة  ذلـك فیجـب وجـود منطقـة ى، وعلـمباشرة من الخارج ویحدث اإلبهـار للعـین

  .بین داخل وخارج المسرح

بمــواد عازلــة للصــوت ومكســوة بمــواد  ة، ومحشــو تكــون جــدران المســرح مصــمتة تمامــا: الجــدران -

مشـــتتة أو ماصـــة للصـــوت حتـــى ال یـــنعكس الصـــوت ویشـــكل مصـــدر جدیـــد ویحـــدث صـــدى 

  . وتشویش للصوت المصدر

/  3م0.85رح بمقــدار هــواء متــدفق یتطلــب قــانون المبــاني تهویــة صــالة المســ: تهویــة المســرح -

وفي عملیة التهویة داخـل  جدید،منه هواء خارجي % 50مع االحتفاظ بقدر  شخص،/ دقیقة 

أمــا مخــرج الهــواء  البلكــون،المســرح یكــون مــدخل الهــواء مــن الســقف والحــوائط الجانبیــة وتحــت 

عــادة إلزالــة  ویســتعمل فلتــر فحمــي أو المحلــل الكهربــائي المتفــرجین،فیكــون مــن تحــت مقاعــد 

  .الروائح والدخان في المسرح

  : الخدمة المسرحیة خلف خشبة المسرح -

  :أقل مساحات للخدمة المسرحیة خلف المسرح -

 ة، حجـــر شـــخص/2م1.5: أزیـــاء المســـرح ة، حجـــر 2م2.7: الحـــارس ك، كشـــ2م4.5: صـــالة التوزیـــع

حجـرة خاصـة،  أشخاص ودش واحـد لكـل ممثـل لـه 6دورة واحدة لكل : ت، الحماما2م9: جالماكیا

: ر، الممــ2م27: النباتــات الخضــراء ة، حجــر ممثلــین لــیس لهــم حجــرات خاصــة 6ودش واحــد لكــل 

االنتظـار  ن، مكـام كمـا یسـتعمل منحـدر بـدال مـن السـاللم فـي حالـة فـرق المسـتوى1.5أقل عـرض 

: ة، اإلدار 2م13.5: المنوعــات ن، دكــا2م9: تغییــر المالبــس ة، حجــر 2م4.5: علــى خشــبة المســرح

  2م9

م ، فــراغ 3.6م وأقــل ارتفــاع 2.4بــاب التحمیــل أقــل عــرض لــه : فــراغ منــاظر المشــاهد الخلفیــة -

م ، مكـان تصـلیح المنـاظر أقـل مسـاحة لـه 6واالرتفـاع  2م18استالم المناظر أقـل مسـاحة لـه 

  .2م9

  

  : الفراغات الممهدة لدخول المسرح -

لك مخــرج واحــد لهــا لكــل مقعــد ، وكــذ 2م0.929تتطلــب مســاحة قــدرها : صــالة مــدخل المســرح -1

ألقــل متطلـــب مســموح بـــه فـــي قــانون المبـــاني ، كمــا یتطلـــب قـــانون المبــاني األمریكـــي أبـــواب 

م 1.5الصــالة أن تكــون مطلــة علــى الشــارع مباشــرة علــى أســاس أن یكــون أقــل عــرض للبــاب 

  .شخص 300لكل 



لغرفــة  وتعتبـر المـدخل والمـوزع المسـرح،وهـي المسـاحة التـي تسـتعمل لتوزیـع جمهـور : الردهـة -2

لكــل مقعــد فــي  2م0.13وتتطلــب أقــل مســاحة  المســرح،حفــظ المالبــس وصــالة الجلــوس فــي 

  .المسرح

ویتطلب شـباك  للجمهور،یجب فصل المكتب عن حركة المرور الرئیسیة : مكتب بیع التذاكر -3

  .مقعد في المسرح 1250لكل 

ونـات قریبـة مـن یلحق بها مكان للمشروبات ویفضـل أن تكـون الـدورات والتلیف: صالة الجلوس -4

  .لكل مقعد للمسرح 2م0.75وتتطلب مساحة بمقدار  مدخلها،

للسـیدات مـن الجمهـور ،  جللماكیایلحق بحجرات الجلوس حجرة للمدخنین وحجرة : الحمامات -5

مقعد 1000مرحاض لكل 2أحواض و 3مباول على األقل و 5وتكون الحمامات للرجال بعدد 

  .مقعد1000أحواض لكل 5لى األقل ومرحاض ع 5، والحمامات للسیدات ، بعدد 

سـم وأقـل عـرض للنائمـة 18.5یجب أن تكون درجات الساللم بأقصى ارتفاع للقائمـة : الساللم -6

 .      سم26.5

  

  :السینما: 2

تحظى دور السینما باهتمام خاص في تصمیمها فهي لیست كأي مبنى عادي صـمم لیلبـي حاجـة 

 اإلنســان،مــع أســمى درجـات اإلحســاس فــي شــعور بــل هــي مبـاني أنشــئت للتعامــل  معینــة،وظیفیـة 

مثلها مثل المسارح والمتاحف ودور األوبرا وغیرها من  الرفیع،فمن خاللها یقدم الفكر الراقي والفن 

  .المباني الفنیة

  :وبشكل عام یجب تحقیق نقطتین هامتین عند تصمیم دور السینما

ة الوصـول للمبنـى وتـوفیر أمـاكن تحقیق أقصى قدر من الراحة بالنسبة للزائر من حیـث سـهول -1

  .االنتظار

تحقیــق أقصــى قــدر مــن الراحــة بالنســبة للمشــاهد مــن حیــث الرؤیــا المناســبة للشاشــة والصــوت  -2

 . الواضح

 مكونات دور السینما ومعاییرها التصمیمیة:  

فهـي عبـارة عـن منطقـة  الفـرد،یجـب أن تكـون المـداخل واضـحة وظـاهرة وأن تجـذب : المدخل -1

ومن المطلوب أن یعطـب المـدخل اإلحسـاس  داخله،انتقالیة بین ما هو خارج المبنى وما هو 

كما ویمكن أن یكون هناك أكثر نم مدخل ومخرج لمنـع االزدحـام فـي حالـة  والجمال،بالروعة 

وعلـــى ویفضــل أن تفــتح المخـــارج الرئیســیة نحـــو الخــارج  الصـــالة،انتهــاء الفــیلم والخـــروج مــن 

ویوضـع فـي أي زاویـة نـم زوایـا . وأن تكـون مرئیـة مـن كافـة الجمهـور والزائـرین العـام،الطریق 



ویمكــن كــذلك وضــعه فــي  للجمیــع،المــدخل مكــان لبیــع التــذاكر الــذي یجــب أن یكــون واضــح 

  .كما ویجب أن یكون هناك أكثر من مخرج للطوارئ. مكان مركزي

 الفـیلم،جمـع الزائـرین اسـتعدادا للـدخول لمشـاهدة وهـي سـاحة واسـعة یـتم فیهـا ت: صالة المدخل -2

. ویجب أال تحتوي هذه الصالة على مقاعد أو طاوالت حتى ال تعیق حركة الزائرین وتجمعهم

مـع األخـذ بعـین االعتبـار أن  شـخص،لكـل  2م0.45ویجب أن تعطي صالة المدخل مسـاحة 

  .الجماهیر تجتمع في هذه الصالة 6/1

حیــث تحتــوي  ومشــاهدته،و المكــان الــذي یــتم فیــه عــرض الفــیلم وهــ ):مكــان العــرض(الصــالة  -3

 درج،الصـــالة علـــى مقاعـــد الجلـــوس والشاشـــة والبلكـــون التـــي یـــتم الوصـــول إلیهـــا عـــن طریـــق 

  .وتختلف حجم الصالة على حسب عدد األمكنة

  :ومن المعاییر العامة لتصمیم الصالة

ع مـن المسـرح وعـادة مـا یكـون أن یكون شكل المسقط محكوما بمجال الرؤیا والتـي تكـون أوسـ -

ولكـن الوضـع األمثـل للشـكل هـو تقلیـل المسـافة بـین  مربـع،على شكل مروحة أو مسـتطیل أو 

مصــدر الصــوت والمقاعــد الخلفیــة عــن طریــق اختیــار الشــكل المربــع للمســقط وتفضــیله علــى 

  .النسب المستطیلة بالقدر الذي یتناسب مع خطوط النظر

الممرات البینیة إضافة إلـى اسـتعمال الشـرفات یقلـل المسـافة إلـى الترتیب االقتصادي للمقاعد و  -

  .ولكن یجب تجنب الظالل الصوتیة التي قد تتكون أسفل الشرفات األخیرة،المقاعد 

وذلـك هـو مـا یفضـله  مقعـد،عمل البلكون یهدف إلى تقلیـل المسـافة بـین شاشـة العـرض وأبعـد  -

ولكــن یســتثنى مــن  فقــط،إال ببلكــون واحــد صــاالت الســینما ال یســمح  ي، وفــغالبیــة المشــاهدین

> االرتفــاع الحــر تحــت البلكــون  ن، ویكــو ذلــك المســارح النظامیــة التــي یــتم تحویلهــا إلــى ســینما

ویستتبع من ذلك أن تكـون المـداخل واألدراج  الممر،صفوف من  10 >م وعمق البلكون 2.3

  .صفوف 10واضحة كلیا من أجل ك 

یفضل عمل أماكن الجلوس بشكل مائل قدر اإلمكان وفقا انحدار أرضیة صالة السینما حیث  -

كمــا ویكــون هــذا االنحــدار أقــل منــه فــي حالــة المســارح لتــوفیر خطــوط رؤیــة  قاعــة،لحالــة كــل 

  .واضحة لكل فرد من الجمهور

وهنـاك  مكـان،یجب رفع صفوف المقاعد بحیث یصبح الضـلع السـفلي للشاشـة مرئـي مـن كـل  -

حیــــث أن الصــــورة  أبعــــاد،إلــــى اســــتعمال األفــــالم بثالثــــة  بعــــض الجهــــود الجدیــــدة التــــي قــــادت

المجسمة تحول إعادة تكوین الرؤیة بعینین بدون نظارة ومستقطبة بحیـث یسـقط علـى الشاشـة 

حیــث أن المشــاهد ال  مختلفــة،وبــآن واحــد صــورتین لــنفس العنصــر مــأخوذتین مــن نقــاط نظــر 

  .یرى إال واحدة منهما بكل عین



وتكــون الشاشـــة لهــا ثقــوب حتــى تســـمح  الصــالة،ناســـب مقاســات مقاســات الشاشــة یجــب أن ت -

وعمق الفـراغ  تقریبا،ون في منتصفها كلتوصیل الصوت من المكبرات الموجودة خلفها والتي ت

كما ویجب عمل أسطح الفراغ من مـواد  المكبر،أقدام لیسمع  5الموجود خلف الشاشة یساوي 

وتكون مدهونة حتى تزیـد مـن انعكاسـات وتصنع الشاشة من مادة بالستیكیة . ماصة للصوت

ویجـب مراعـاة الرؤیـة الجیـدة للشاشـة مـن أي  التحـدیب،الصوت ویكون شـكلها عدسـي مـزدوج 

نقطــة وتقلیـــل التقاطعـــات فـــي الرؤیــة وذلـــك عـــن طریـــق موقــع الشاشـــة واالنحـــدار فـــي الصـــالة 

  .وتوزیع المقاعد

شة بحیـث یجـب أن تكـون الزاویـة یجب أال یكون الصف األول من المقاعد قریبا جدا من الشا -

  .33ْبالوضع األفقي من قمة الصورة المسقطة إلى عین المشاهد في أول صف ال تتجاوز 

وعرض آخر صف مـن المقاعـد  الشاشة،یجب أن یكون عرض الصف األول مساویا لعرض  -

وأقصـــى مســـافة بـــین الشاشـــة وآخـــر صـــف تســـاوي ضـــعف  الشاشـــة،مـــن عـــرض  1.3یســـاوي 

  .عرض الشاشة

وتصـل أحیانـا  إنـش، 34ل أن تكون مسافة الممـرات الموجـودة بـین الكراسـي ال تقـل عـن یفض -

  .إنش 42-40إلى 

لتقلیل التردید یجب أن تكون الحوائط الجانبیة من مادة مشتتة للصـوت وبهـا مسـاحات ماصـة  -

ویفضـل . وكذلك السقف ومشتتة،وكذلك یجب عمل الحائط الخلفي من مادة ماصة  للصوت،

  .ات من الموزاییك نظرا للكثافة العالیة وقلة الفراغات ومعالجة المادة للصوتعمل األرضی

بــالرغم مــن أنــه یمكــن رفــع الصــوت إلــى أي مســتوى لیصــل إلــى المقاعــد األمامیــة لــذلك یجــب  -

  .تصمیم العواكس أو السقف ككل لعمل تقویة متتابعة بالشكل المطلوب

یفتحان على الوسط الخارجي لتأمین التهویة تحتوي الصالة على األقل على نافذتین أو بابین  -

كمــا ویجــب عنــد تصــمیم األبــواب التــي  اصــطناعیة،أمــا مــن الضــروري وجــود تهویــة  العــادي،

وممكـن  م،2>تفتح على الصالة أن تكون تفـتح علـى الخـارج بحیـث یكـون العـرض الكلـي لهـا 

فتـــاح نحـــو الـــداخل م إذا كـــان القســـم الثابـــت قابـــل لالن1.5أن یقـــل العـــرض المســـموح بـــه إلـــى 

وفـي حـال وجـود جهـاز أوتومـاتیكي تبقـى األبـواب مفتوحـة وال یجـب أن یكـون أمامهـا  بسهولة،

  .أي عتبة ألنها تفتح إلى الخارج

یجب أن تحوي كل صالة سینما علـى غرفـة اإلسـقاط ومـن الواجـب أخـذه فـي  :غرف اإلسقاط -4

  :االعتبار عن تصمیم هذه الغرفة ما یلي

  .الغرفة والصالة إال الفتحات الالزمة لإلسقاط والمراقبة ال یوجد اتصال بین -

وتفتح نحو الخارج  األبواب،وكذلك  لالحتراق،أن تكون األرضیة والجدران من مواد غیر قابلة  -

  .وتنغلق من تلقاء نفسها



  .أن تتم إنارة هذه الغرفة طبیعیا أو بواسطة منور -

رج خــــاص بحیــــث یكــــون عــــرض یجــــب أن یــــؤمن لهــــذه الغرفــــة مخــــرج مباشــــر أو بواســــطة د -

  .1/1ویكون المیل  كاملةسم ویجهز بدرابزین على 65>الدرج

ومســاحة الغرفــة فــي حالــة وجــود  م،2.8>االرتفــاع  م،2>عــرض وطــول الغرفــة : أبعــاد الغرفــة -

  .وما فوق 2م6جهاز واحد تساوي 

عــن  وبجوارهــا تكــون غرفــة المراقبــة التــي تكــون مفصــولة اإلســقاط،تحتــوي الغرفــة علــى جهــاز  -

وتحتــوي هــذه الغرفــة علــى خزانــة األفــالم وجهــاز تهویــة وبجوارهــا  بــاب،غرفــة اإلســقاط بوجــود 

  .غرفة التحكم

یجب أن یسمح موقعها بتفریغ سریع للصالة دون أي إعاقـة تتخلـل : عناصر االتصال الرأسي -5

ى وتبنــ الزائــرین،ویحــب أن تكــون مرئیــة لجمیــع  والصــالة،المعــابر وصــاالت البهــو بــین الــدرج 

ویعمل الدرابزین من الخشب  التفریغ،من مواد غبر قابلة للذوبان بتأثیر الحرارة وخاصة أدراج 

أمــا بالنســبة لــألدراج الحلزونیــة فــال . م2.5-1.25ویتــراوح عرضــها مــا بــین  للحریــق،المقــاوم 

سـم وعرضـها 16<ویكون ارتفاع الدرجـة فقط،یسمح بها إال نادرا ومن أجل استعماالت ثانویة 

  .سم في المكان الضیق23>ویؤخذ عرض الدرجة في األدراج الحلزونیة الشكل  م،س30>

ــذ -6 ویكــون عــرض  مقــبض،وتنفــتح بســهولة بواســطة  أكثــر،تتــألف مــن قســم متحــرك أو  :النواف

وتحــاط النوافــذ علــى الســاحة الداخلیــة بإطــار  ســم،1.25واالرتفــاع یســاوي  ســم،35>المصــراع 

یـت الشـبابیك فـي الصـالة التـي تحتـوي علـى صـندوق ویمكـن تثب مسلح،معدني وتجهز بزجاج 

  .المحاسبة

 والصــیانة،وأخــرى كافیــة ألعمــال التنظیــف  رئیســیة،تشــمل علــى إضــاءة  :تجهیــزات اإلضــاءة -7

وٕانـــارة خاصـــة للنجـــاة مرئیـــة كلیـــا وتكفـــي وحـــدها إلنـــارة المخـــارج والمـــداخل وفـــي حالـــة تعطـــل 

-15بـــد مـــن تـــأمین محـــوالت بمســـاحة مـــن وعنـــد اســـتخدام التیـــار العـــالي ال الرئیســـیة،اإلنـــارة 

  .  وال توضع تحت الصالة أو غرفة اإلسقاط ،2م40

  
 




