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 مضمونالفراغ العمراني ..دراسة بصرية لعالقة الشكل وال
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 (:Abstractممخص البحث )
شكال ومضمونا من خالل األدوار المتعددة التي يمعبيا الفراغ العمراني  ةالعمراني اتتعرض البحث لدراسة وتحميل الفراغ

رع او ساحات ميدانية، كذلك طبقا لألنشطة المتعددة التي داخل البيئة العمرانية طبقا لتصنيفو من حيث الشكل كممرات او شوا
يقوم بيا مستخدمي الفراغ والتي عمي أساسيا يتحكم المصمم في نسب الفراغ ومساحتو وعالقتو بما حولو وكذلك مكوناتو 

ة واالمان المختمفة وتوزيع العناصر والفرش داخمو مع مراعاة أسس التشكيل البصرى لمفراغات المختمفة ومحققا لمراح
 لمستخدميو.

واعتمد البحث عمي المنيج الوصفي االستقرائي من خالل تجميع دراسات نظرية قرائية سابقة تحوي المعمومات المتاحة 
في مجال الدراسة ليغطي البحث كافة النقاط التى تتعمق بدراسة الفراغ شكال ومضمونا مثل مفيوم الفراغ ومكوناتو وخصائصو 

 مي تشكيمو والتصنيفات المتنوعة لمفراغات العمرانية .والعوامل المؤثرة ع
الي بعض الحقائق التى امكن اإلستفادة بيا من تحميل ومقارنة الدراسات السابقة لموصول الي بعض النتائج البحث وانتيي

يم فراغات والتوصيات التى تتعمق بتصميم الفراغات بيدف صياغة بعض المعايير التصميمية والتخطيطية لمتوصل الى تصم
  عمرانية مالئمة لألحياء السكنية وممبية لإلحتياجات الحالية والمستقبمية لمسكان . 

 :(Aim of the study)هدف البحث 
ييدف البحث الى التوصل الى بعض األسس والمعايير التصميمية التى تساىم فى اعادة صياغة أسموب تشكيل 

 ت المحمية و المتطمبات الحالية والمستقبمية لمعمران الحضرى المعاصر.الفراغات العمرانية لممدينة فى إطار الثقافا
 الكممات المفتاحية: 

 .التصنيف الوظيفي –التتابع الفراغي  –التشكيل البصري  –العمران الحضري  –الفراغ العمراني  
 ( :Introductionمقدمة )

يعد الفراغ العمراني عنصرا اساسيا فى أى تكوين 
متنفس الطبيعى لمعمران الحضرى وىو جزء عمراني فيو ال

رئيسي من النسيج العمرانى لممدينة ولو تأثير بالغ فى 
ىذه التشكيل البصرى ألى تجمع عمرانى، فقد مثمت 

عدة ادوار ىامة عمى مر العصور فكانت مركزًا الفراغات 
 لمختمف األنشطة التجارية والثقافية والدينية واالجتماعية 

 

رىا، ويركز ىذا البحث عمى والترفييية  وغي
دراسة وتحميل الفراغ العمرانى من حيث المفيوم والتشكيل 

التصنيف وغيرىا من العوامل و والمكونات والخصائص 
المؤثرة عمى التشكيل واإلدراك البصرى لتمك الفراغات 
العمرانية طبقًا لممتغيرات المختمفة التى تؤثر عمييا من 

التدرج واالستخدام، ومن حيث النسب والشكل واالنغالق و 
ثم التعرض لمفيوم التتابع الفراغى والعالقة المتبادلة بين 
شكل الفراغ ووظيفتو لمتوصل الى بعض األسس والمعايير 
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التصميمية التى تساىم فى اعادة صياغة أسموب تشكيل 
 والفراغات العمرانية لممدينة فى إطار الثقافات المحمية 

 بمية لمعمران الحضرى المعاصر. المتطمبات الحالية والمستق
 :(Structure)الدراسة هيكل

 تتناول الدراسة الموضوعات االتية :
 .ات العمرانيةلفراغام مفيو  -1

 مكونات الفراغات العمرانية. -2
 خصائص الفراغات العمرانية. -3
 التشكيل البصرى لمفراغات العمرانية. -4
 التصنيف الوظيفي لمفراغات العمرانية -5
 النتائج والتوصيات. -6

 ييكل الدراسةمخطط ل( أويوضح شكل )                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ييكل الدراسةمخطط لشكل )أ( 
 : ات العمرانيةلفراغام مفهو  -1

الموجودة بين المبانى  مساحةلفراغ العمرانى انو اليعرف ا
الفراغ الذي يشكل كون الشوارع والطرق أوأنو ذييأو أنو الفراغ ال

عمى النحو  مما سبقميادين ويمكن تعريف وتوصيف كل ال
 -التالى:

 ات ثالثيةفراغاعرف بأنيتو  :المبانىبين  الفراغات1-1
الشاغمين أو أنشطة حتوى وتإحتواء المبانىصفة  ااألبعاد لي

مسطحات مائية أو ساحات عامة او ممرات مكالسكان
مسيارات لمواقف عامة أو  وأاومالعب اوحدائق خاصة 

أما الفراغ الطبيعى فيو د الفراغ بالجدران المعمارية، يحدو 
ية سواء داخل المدينة أو خارجيا، المحدد بالبيئة الطبيع

الفراغ العمرانى ىو المكان الذى يحوى األشياء كما ان 
واألشخاص واألنشطة عن طريق أبعاده الثالثة كما أنو لو 

صد ويق ،بمرور الزمنالعمرانى أو اإلنسانى صفة التطور 

السموك واألنشطة والحركة تطور بالتطور اإلنسانى ىنا 
يتخذ الفراغ ، و (1)وكل ما يتعمق باإلنسان من تصرفات
ت بين العناصر العمرانى ىيئتو وشكمو من خالل العالقا

ن بمشاعر عديدة بما يوحى الفراغ لإلنساالتى تحدده، كما 
ختمف من االتساع إلى الضيق ومن حيث ي، يالئم وظيفتو

 تتنوع وبساطة إلى التعقيد ومن االنفتاح إلى االنغالق ال
فى أشكاليا وأحجاميا ومعالجاتيا لتتخذ  الفراغات

خصائص ال نيائية لتخدم الوظائف واألنشطة اإلنسانية 
وقد اىتم العديد من رواد التصميم العمرانى ، 2المختمفة

عالم نظريات بدراسة الفراغات العمرانية، ومن أبرزىم 

                                                           
1
Ashihar.Yoshinobu ,“Exterior Design In 

Architecture” , Van Nostrand Reinhold. New York, p 

14, 1981. 
2
https://www.scribd.com/doc 

 فراغاث انمبانً

انمادٌت مكىناث ان -2

 فراغاث انعمرانٍتنه

 اندراست  هٍكم
 

 تىصٍاث اننتائج وان -6

مفهىو انفراغاث .1

 انعمرانٍت

 احساس انفراغ

 جمعتم مسٍطر نىوي مفتىح مغهق 

 اثاث اسقف ارضٍاث حىائط

انفراغاث  خصائص -3

 انعمرانٍت

 نسب انفراغ

 س انفراغمقٍا

 
 دخىل انفراغ

انعىامم انمؤثرة عهى  انتشكٍم انبصري نهفراغاث انعمرانٍت  -4

تشكٍم انفراغاث 

 انعمرانٍت

 ف. انساحاث وانمٍادٌن  فراغاث انشىارع

االدراك انبصري 

 نهفراغاث انعمرانٍت

 انتصنٍف انىظٍفً نهفراغاث انعمرانٍت  -5

https://www.scribd.com/doc
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( حيث قال "إذا أردنا توضيح مفيوم الفراغ krier) العمارة
العمرانى بدون تأثير االعتبارات الجمالية فإنو من الممكن 

 داخلبين المبانى  أن نشير إلى جميع الفراغات المحصورة
يا اليندسية ومعاييرىا ومن السيل إدراك خصائصالمدن 
 .1"الجمالية

مفتوحة الت فراغاتمك الاوتعرف بأنيالشوارع: فراغات 1-2
المنشآت بطريقة  تراصالتى يحددىاالشوارع من تشكمتالتى 

فراغ ممكن حول الميادين كل  شغلخطية بعد أن ت
تقسيم األراضى، وتحديد  فيالشوارع  ىموتسا المركزية،

 وظيفةالوصول إلييا، والشارع لو ديةلسيولة الممكيات الفر 
 ن الميدان. عواضحة بدرجة كبيرة 

وتعرف بأنيا تمك : حات والميادينالسا فراغات 1-3
 المفتوحة التى تنتج من تجمع مبانى حولفراغات ال

لمطرق وأحيانا ممتقى وىى تستخدم كالميادين والساحات 
ألنشطة االجتماعية والثقافية وفى تستخدم فى بعض ا

 تالترفيو والمعب ورياضة المشى وفى إقامة الميرجانا
 
 
 
 
 
 
 
 

يعتبر الميدان أول نمط توحة، و والفعاليات واألسواق المف 
وىو ينتج من تجمع " فراغى عمرانى يتعامل معو اإلنسان، 

ىذا التجمع والتنظيم  منشآت حول فراغ مفتوحمجموعة 
وقد بدأ  2"يتيح درجة عالية من التحكم فى الفراغ الداخمى،

ظيور المفيوم العام لمميدان بمصر فى القرن العاشر 
صر الفاطميين، واحتوى الميدان الميالدى، وبالتحديد فى ع

االحتفاالت تقام فيو آنذاك عمى قصور الخميفة، وكانت 
 الرسمية. 

                                                           
3
Simonds.Johan, "Landscape Architecture " 2

nd
 

Edition Me Graw Hill.U.S.A p 164,1983. 
 المرجع السابق2

ظيرت محاوالت عديدة لتصنيف الميادين، وقد 
بعضيا عمى أسس شكمية، والبعض عمى أسس وظيفية، 
ومجموعة أخرى اعتمدت عمى موقع الميدان فى نسيج 

 :3وىي كاالتيالمدينة 
 و فراغ يحتوى نفسو ذاتيًا، ىو مغمق:الميدان ال

طع حدوده فقط عند موضع اتصال الشوارع اوتتق
المؤدية إليو، ويغمب عميو التشكيل اليندسى 

 .الفاتيكان–( ميدان سان بيتر1)كما بالشكل المنتظم
 :حتوي مبنى واحد يالذي الفراغ ىو و الميدان المسيطر

مجموعة من المبانى ويكون موجو إلييا وترتبط بو أو 
المبانى األخرى. وىذا المبنى المسيطر من بقية 

ضخم "مثل  الممكن أن يكون كنيسة، أو أى منشأ
او محطات (2)كما بالشكل" القاىرة -مجمع التحرير
 .قطار ومسارح

 ينمو حول مركز الذى فراغ وىو ال:الميدان النووى
ويكون لو شكل فراغى محدد، وىو مبنى عمى 

ية لجذب عنصر مركزى رأسى، لو قوة بصرية كاف
أنظار الناس إليو وحيث أن مجال السيطرة البصرية 

ميدان قوس النصر تو ألى عنصر محدد ومن أمثم
 .(3)كما بالشكلفى باريس

 مجموعو من نتتابعممىوالفراغ الو :الميدان المجمع 
حجام وتنمو فى اتجاه الميادين مختمفة األشكال واأل

، من الممكن أن تتكون بينيم عالقة واحد محورى
ير محورية، ومن الممكن أن تحاط ىذه الميادين غ

بمبنى ضخم مسيطر، أو تتصل ببعضيا بعالقات 
التأثير الجمالى لممجموعة  ويعتمدغير مباشرة، 

اتجة ككمعمى إمكانية تكوين صورة بصرية متتابعة ن
.من تغيير العالقات الفراغية

                                                           
يط اشرف السيد البسطويسي "تخط –طارق محمد جمال الدين 3

ومعالجة الفراغات العمرانية ضمن النسق العمراني العام لممدينة" 
استدامة البناء في المنطقة العربية –مؤتمر االسكان العربي االول 

 .2010ديسمبر  26-23وخاصة البيئة الصحراوية 

 اٌفات١ىاْ –ِغٍك طاْ ت١تز ( ١ِذاْ  1ػىً رلُ )

*http://www.alebady.com/2010/ 



Journal of Advanced Engineering Trends (JAET), Vol. 38, No. 2. July 2019 

  

- 48 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميدان غير ال وىو :الشكل لميدان غير منتظما
شكل محدد، وال لو منتظم ىندسيًا، وال يوجد ال

 وفى فنى أو جمالى جانبيحتوى عمى أى 
 ىام مبنى إظيار عمى وظيفتو تقتصر الغالب
 ىذه أمثمة ومن محكمة، أو مسرح كنيسة،: مثل

 موضح ىو كما لندن - ترافالجر ميدان: الميادين
 (. 4) بالشكل

 
 

فى أربعة مفراغات العمرانية لمادية لمكونات االيمكن تحديد  العمرانية : مفراغات المادية لمكونات ال -2
 :1يىأساسية أبعاد

                                                           
1
Ashihar.Yoshinobu ,“Exterior Design In 

Architecture” , V N. R. New York, 1970. 

 
 اٌتذز٠زاٌما٘زج( ١ِذاْ 2ػىً رلُ )

*http://www.tahrirnews.com 

 

 
 تار٠ض–( ١ِذاْ لٛص إٌصز3ػىً رلُ )

*http://news.travelerpedia.net/ 

 
 ٌٕذْ–Trafalgar square( 4ػىً رلُ )

http://www.vetogate.com 

 
 ( تعذد ِظت٠ٛاخ االرظ١اخ 6ػىً رلُ )

 داخً اٌفزاغ طىٕٟ

 *تج١ّع اٌثادثح

 ػىً اٌفزاغ ٚاتجا٘ٗ ٔذٛ االٔغالق اٚ االٔفتاح( دٛائط تذذد 5ػىً )
 تخط١ط ِٚعاٌجح اٌفزاغاخ اٌعّزا١ٔح ظّٓ إٌظك اٌعّزأٟ اٌعاَ ٌٍّذ٠ٕح )ٚرلح تذث١ح(*
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ويقصد بيا البعد األول: المستوى الرأسى )الحوائط(  2-1
المستويات الرأسية التى تشكل الفراغ  او حوائط الفراغات

وتحدد حجمو وخصائصيا المختمفة وتتنوع بين الحوائط 
الخفيفة وصفوف األشجار أو األعمدة، الجامدة واألسوار 

وتعتبر حوائط الفراغ عامل أساسى فى توجيو الحركة 
وكذلك الخصوصية وليا تأثير عمى االنطباع النفسى لمفراغ 

 (.5كما ىو موضح بالشكل )
: وىى البعد الثانى: المستوى األفقى )األرضيات( 2-2

ة المختمفة تمثل قاعدة الفراغ العمرانى التيتتم عمييا األنشط
وتشترك األرضيات مع الحوائط فى تحديد الفراغ، وقد 
تكون األرضيات مستوية أو مائمة أو متعددة المستويات 

( حيث يمكن تكوين عدة 6كما ىو موضح بالشكل )
 .فراغات داخل الفراغ الواحد باستخدام عدة مستويات

 

 السقف يحدد الفراغ من البعد الثالث )سقف الفراغ(:  2-3
مى وفى الفراغات المفتوحة تكون السماء ويمكن إضافة أع

سقفًا إلى الفراغ أو إلى جزء منو بغرض تحديد الفراغ وىو 
الذييكسبو مقياسا خاصًا أو يحقق الحماية وقد يكون السقف 

مغطى أو شبو مغطى كما فى فراغ بعض الشوارع 
واألسواق، وقد يكون ىذا السقف مصمتًا ودائمًا مثل 

رسانية أو الحديدية أو خفيفًا مثل النباتات االسقف الخ
(.8)( و7واألقمشة والبالستيك كما بالشكمين)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقوم بدور جمالى أو وظيفى كما تعطى مقياس إنسانى 
لمفراغ وتساعد عمى تكوين الصورة الذىنية لمفراغ وتستخدم 

عناصر الفرش لتأدية دور وظيفى أو جمالى بالفراغ، 
 وىى تكمل الصورة الذىنية لمفراغ.ًا إنسانيًا وتعطى مقياس

 
 

 
 

 

 (فزاغ طّاٚٞ ِفتٛح ) غ١زِغطٟ ( تّذ٠ٕتٟ 7ػىً رلُ )

*http://test.madinaty.com 

 
 ( عٕاصز ِتٕٛعح ٌفزع اٌفزاغاخ9ػىً رلُ )

 Pure scape*تعط اعّاي ِىتة

 
 جشاْ اٌظعٛد٠ح  –( تغط١ح اٌفزاغ االٚطط تّجّع طىٕٟ 8ػىً )

*http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today.html 
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 زؤ٠ح ِٓ اعٍٝ اٌمٍعح ٠عطٝ إدظاص تاٌظ١طزج اٌ( 12ػىً )

 *تص٠ٛز اٌثادثح 

 
 زاغ ٠ٛدٟ تاٌخطز ٌمزتٗ ِٓ ِجزٞ ِائٟ( ف14ػىً رلُ )

 *ِٓ تج١ّع اٌثادثح

 خصائص الفراغات العمرانية:  -3
تبرز خصائص الفراغات من خالل وظيفتيا 
وتكوينيا ومعناىا واإلحساس بيا من خالل شكميا ونسب 
أبعادىا والمستخدمين ليذه الفراغات والوظائف واألنشطة 

  التى يقومون داخميا ويمكن تمخيصيا فيما يمى:
رؤيتنا لمفراغ نحدد استخدامو سواء كان استخدام  من خالل

 سكنى أو تجارى أو ترفييى وذلك عن طريق: 

  استخدام عناصر الفرش الخاصة بالفراغ كعممية تبميط
( 10الفراغ مثاًل فى االستخدام التجارى كما بالشكل )

 واستخدام الحشائش فى الفراغات الترفييية المفتوحة. 
 لمختمفة داخل الفراغ إلعطاء عرض األنشطة ا

اإلحساس بالحيوية والحركة خاصة فى االستخدامات 
 التجارية. 

 ويمكن معرفة خصائص الفراغات عقب تحديد:
  عام(.اذا كان ) خاص او شبو عام او نوع الفراغ 
  .)...وظيفة الفراغ )سكنى أو تجارى أو ترفييى 
  .مدى مالئمة الفراغ وتطابقو مع نوعيتو ووظيفتو 

يحاول مصمم الفراغ خمق فاإلحساس بالفراغ :  3-1
مجموعة من األحاسيس المختمفة لمرائى ويجب أن 
تتالءم ىذه األحاسيس مع وظيفة الفراغ ودرجتو عمى 

 سبيل المثال :

  اإلحساس بالصداقة والحميميةفراغ يعطىintimacy 
وذلك عن طريق النسب ومقياس الفراغ مثل فراغ خان 

حيث ضيق الفراغ ( 11)بالشكل  كماالخميمى بالقاىرة 
والتغطية الجزئية مع اشغاالت المحالت التجارية لجزء 

 من فراغ الممر. 
  عن طريق بالسيطرة والسيادة فراغ يعطى اإلحساس :

عمل بانوراما لصورة الفراغ من اعمي مبني القمعة 
كما والموضحة المميز بموقعو عمى ىضبة مرتفعة 

 (.12)بالشكل 
  ساس باألمان أو الخطراإلحفراغ يعطى 

 .( لفراغين يوحي احدىما باالمان واالخر بالخطر لقربو من بحيرة14( و)13)ينبالشكمكما ىو موضح 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( فزاغ ٠عطٝ إدظاص تاٌصذالح ٚاٌذ١ّ١ّح 11ػىً )

http://forums.roro44.net/563276.html 

 
 ( فزاغ ٠ٛدٟ تاالِاْ ٌّظتخذ13ٗ١ِػىً رلُ )

 *ِٓ تج١ّع اٌثادثح

 
 ( تث١ٍط اٌفزاغ اٌتجارٞ ٚاطتخذاَ إٌثاتاخ عٍٝ جأث10ٗ١ػىً )

*http://www.tadamun.info/ 
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  كما ىو اإلحساس بالتممك واالستحواذفراغ يعطى
( لفراغ ترفييي محاط بوحدات 15)بالشكل موضح 

 .فقط قاطني ىذه الوحدات ليستخدموسكنية خاصة 

  الغموض واإلحساس بحب االستطالع يعطى فراغ 
 (. 16)بالشكل رقم وعدم كشف الفراغ كما ىو موضح 

 

 
 
  اإلحساس بالتوقع فراغ يعطىanticipation 

كما عن طريق وضع نقاط متتالية مترابطةاالستمرارية و 
 ( . 17)الشكل ب

  اإلحساس بالمفاجأة فراغ يعطىsurprise  عن طريق
 . ( 18) بالشكل كما ىو  منظر غير متوقع يظير

 كما ىو  اإلحساس بشد االنتباه والفورية فراغ يعطى
 ( 19)بالشكل موضح 

  أو المحاصرة كما ىو  اإلحساس باإلحاطةفراغ يعطى
(  لنفق محاصر الجوانب 20)بالشكل موضح 
 .والسقف

  عن طريق وجود  اإلحساس بتقييد الحركةفراغ يعطى
(.21لشكل )كما با مجرى مياهكراغ محددات الف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( فزاغ ٠ٛدٟ تاٌتٍّه الداطتٗ تّثأٟ طى١ٕح 15ػىً رلُ )

 *ادذ اٌتجّعاخ اٌظى١ٕح تاٌما٘زج اٌجذ٠ذج

 
 ( فزاغ ٠ٛدٟ تاٌغّٛض ٚدة االطتطالع 16ػىً رلُ )

 *ِٓ تج١ّع اٌثادثح

 
 ( فزاغ ٠ٛدٟ تااالطتّزار٠ح 17)ػىً رلُ 

 اٌج١شج -*وٛر١ٔغ ا١ًٌٕ 

 
 ّفاجاج اٌ( فزاغ ٠ٛدٟ ت18ػىً رلُ )

 *ادذٞ اٌذذائك تّذ٠ٕح دتٟ

 

 
 ( فزاغ ٠ٛدٟ تاٌّذاصزج 20ػىً رلُ )

 )ٔفك اٌؼ١ٙذ ادّذ دّذٞ(*

 
( فزاغ ٠جاٚرٖ ِذذد طث١عٟ )ٔٙز 21ػىً )

 ا١ًٌٕ(

 فزاغ ٠ٛدٟ تجذب االٔتثاٖ  (19ػىً )
 وا٠زٚ فظت١فاي –*إٌافٛرج اٌزالصح 

ٔظثح اٌفزاغ ( 22ػىً رلُ )

ِٓ  0.25ذر بّّزٚاٌتٟ تماٌ

 ارتفاع  اٌذٛائط اٌجأث١ح
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الحجم وتعطى ىذه العالقة أنواع مختمفة  ونسبتيم اليالعالقة بين الطول والعرض واالرتفاع  ويقصد بيا:نسب الفراغ   3-2
 : 1من الفراغات أىميا

سبة فراغ الممر ( ن22)الشكل ويوضح  وًا ويعطى إحساس بالمحورية والتوجفراغ الممر: وىو الفراغ الطولى المحدد جانبي - أ
 الي ارتفاع

 . الحوائط الجانبية   
 
يكون الفراغ عميق عندما تكون و الفراغ العميق:  - ب

حوائطو مرتفعة والنسبة بين طولو وعرضو أكبر من 
ويكون الفراغ سطحى عندما تكون حوائطو ذات  1:1

 3-2ارتفاع قميل باإلضافة إلى أن طول الفراغ يعادل 
 .( 23)شكل كما بمرات عرض الفراغ

 
 بين طولو الفراغ المتسع: وىو فراغ مركزى النسبة-ج
 ولالنشطةساحات العامة وىو يصمح لم 1/1وعرضو  
 الترفييية او الساحات التجميعية في المراكز التجارية  

 نسب الفراغ المتسع(24)الشكل ويوضح 
 
 
 
 
 –العرض  –بعاد وىى: الحجم )الطول يتم تحديد مقياس الفراغ عن طريق معرفة ثالث أحيث مقياس الفراغ:  3-2

حركة الناس ونشاطيم أو ما يسمى االحتياجات مع االرتفاع( ويسمى المقياس المطمق ويجب أن يتالءم مقياس الفراغ 
 : 2كاآلتى (25)كما بالشكل المرفق رقم الوظيفية لمفراغ ، وتقسم المقاييس إلى ثالث أنواع

 الوظيفة ( أنواع مقاييس الفراغ حسب25شكل رقم )

                                                           
1
Noberg ,schulz.c-“Intentions In Architecture”- universities forloget Oslo-1966-p142 

2
Spreiregn, Poul.D- “The Architecture of Towns and Cities”- Mc.Graw Hill, NewYork- 1965p (67). 

 
 فزاغ )اٌّم١اص اٌٛدٚد ( فزاغ طىٕٟ

 
 فزاغ ) اٌّم١اص االٔظأٟ ( دذ٠مح عاِح 

 
 فزاغ )اٌّم١اص اٌتذوارٞ( طادح تزج ا٠فً

 ِٓ ارتفاع ح اٌفزاغض اٌفزاغ = زع..ٔظثح اٌفزاغ اٌع١ّك ( 23ػىً رلُ )
 زا١ٔحظّٕإٌظماٌعّزأىاٌعاٍٍِّذ٠ٕح*تخط١طِٛعاٌجحاٌفزاغاتاٌعّ

٠ٛظخ ٔظة فزاغ اٌّتظع: عزض اٌفزاغ = ارتفاع دٛائط اٌفزاغ، ٚسا٠ٚح ( 24ػىً رلُ )

 درجح تظتط١ع إدران اٌفزاغ تاٌىاًِ  45اٌزؤ٠ح 
 *تخط١طِٛعاٌجحاٌفزاغاتاٌعّزا١ٔحظّٕإٌظماٌعّزأىاٌعاٍٍِّذ٠ٕح
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  المقياس الودود: وىو احتواء صغير الحجم يحقق
ا
ل
ت
آ
ل

ف
 
ا
ال
ج
ت

ماعى والخصوصية واإلحساس بتفاصيل المحددات 
متر وىو أقصى  4المحيطة وال يزيد اتساعو عن 

 مسافة لتمييز مالمح الوجو.
  المقياس اإلنسانى: وىو المقياس الذى يقل فيو

ساس اإلحساس بتفاصيل المحددات مع زيادة اإلح
متر وىو أقصى  52بالكتل وال يزيد اتساعو عن 

 مييز حركات الجسم. تمسافة ل
  المقياس التذكارى: وىو مقياس ضخم يعطى

اإلحساس بالييبة التذكارية حيث يمكن أن تزيد أبعاده 
متر وال يمكن رؤية تفاصيل اإلنسان وترى  100عن 

 األشياء التذكارية الضخمة. 
 -)درجة االحتواء ى:يعتمد عمواحتواء الفراغ:  3-4

 (االحساس البصري بطبيعة االحتواء -شكل االحتواء 
: تتحدد درجة االحتواء بالعالقة بين  درجة االحتواء -أ

وىى النسبة ( 26كما بشكل )مسافة الرؤية وارتفاع المبنى 
بين عرض الفراغ وارتفاع حوائط الفراغ. وتزداد درجة 

تقل بكثرة الفتحات  االحتواء باستمرار حوائط الفراغ بينما
بالحوائط وكذلك التكسيرات الزائدة فى ارتفاعات المبانى 

ىى والضوء يؤثر عمى درجة االحتواء و كما أن المون 
العالقة بين عرض الفراغ وارتفاع المحددات المحيطة، 

 : (1)وىناك درجات احتواء الفراغ، 

                                                           
(

1
) spreiregn, Poul. D- “The Architecture of Towns 

and Cities”- Mc. Graw Hill, New York, 1965, p (73).  

  وزاوية  1:1فراغ شديد االحتواء: وتكون فيو النسبة
 درجة وىو فراغ مغمق.  45الرؤية 

  وزاوية الرؤية  1:2فراغ متوسط االحتواء: النسبة
30˚ 

  وزاوية الرؤية  1:3فراغ ضعيف االحتواء: النسبة
 . اواحتواء ادرجة وىو أقل انغالق 18

  14وزاوية الرؤية  1:4فراغ منعدم االحتواء: النسبة˚ 
وتزداد درجة االحتواء كمما زادت العناصر المحددة 

يطة بالفراغ وتقل درجة االحتواء كمما زادت الفتحات والمح
فى الحوائط أو العناصر المحددة لمفراغ ووجود فواصل 

 .كبيرة بين العناصر
الفراغات من حيث شكل  تنقسم: شكل االحتواء: -ب

 : الى االحتواء 
: مثل الشكل المربع أو المستدير الشكل المنتظم .1

يل شعور يعطى شعور بالسكون بينما يعطى المستط
 بالحركة. 

مثل الفراغات العضوية المرنة  الشكل غير المنتظم: .2
ذات الزوايا غير المنتظمة حيث يمكن استخدام 
الشكل غير المنتظم لتحقيق تنوع مبيج ليدف وظيفى 
 أو تشكيل معين كأن يستخدم فى الفراغات الترفييية. 

 : ويقسم إلى: اإلحساس البصرى بطبيعة االحتواء:  -ج
حيث تتمثل غ المحتوى الممتد بصريًا: الفرا .1

المحددات الرأسية لو )األشجار والنباتات، األسوار 
المنخفضة وبرغم اإلحساس باالحتواء الفراغى إال 
أنو يمكن االمتداد بصريًا خارج حدود ىذا الفراغ من 

. (27شكل ) أى موضع

 
 ( درجاخ ٚٔظة ادتٛاء اٌفزاغ26ػىً رلُ )
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ذا الفراغ بما ال يسمح أسية فى حوائط المبانى المحيطة بي: حيث تتمثل المحددات الر الفراغ المحتوى غير الممتد بصرياً  .2

 . (28)كما بالشكل عند المسافات الفاصمة بينو وبين ىذه المبانىبصرى خارج حدوده إال ال باالمتداد

 
 

: والذى يجمع بين الفراغ المحتوى شبو الممتد .3
 .(29)كما بالشكل مظاىر كل من السابقين 

 عمىدخول الفراغ طريقة تؤثر دخول الفراغ:  3-5
اإلحساس بو واإلدراك البصرى، فيى تعطى االنطباع 
األول لممشاىد وتكون بداية لسمسمة من األحداث 

كما واالنفعاالت يمر بيا المشاىد ويتم ذلك بعدة طرق 
 :  كالتالى( 30)بالشكل 

  توجيو الدخول في الفراغ من خالل عالمة مميزة 
  اب الدخول لمفراغ عبر حارات ضيقة وابو 
  الدخول من اسفل اعمدة ترفع مبنى 
  الطريقبالدخول من خالل بوابة او عالمة مميزة 
  الدخول عن طريق منحدر 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( دخٛي اٌفزاغ تطزق ِتٕٛعح30ػىً )
 التشكيل البصري لمفراغات العمرانية : -4

تشكيل وتجميل الفراغات  المؤثرة عمىالعوامل 4-1
اك مجموعة من العوامل التى تؤثر عمى ىنالعمرانية: 

عممية تجميل وتشكيل الفراغات العمرانية وىذه العوامل 
تتغير من مكان آلخر ومن مجتمع آلخر... وحتى 
يكون ىناك إدراك حقيقى إلمكانيات ىذه العوامل 

 ( فزاغ ِذتٜٛ ِّتذ تصز٠اً 27ػىً )

 )ٔادٞ ِذ٠ٕح ِذ٠ٕتٟ(*

 
 ( فزاغ ِذتٜٛ غ١ز ِّتذ تصز٠اً 28ػىً )

 (خاصح ف١ال طى١ٕح دذ٠مح )داخً*

 

 

 

 
( فزاغ ػثٗ ِّتذ تصز٠اً ٌٛجٛد 29ػىً )

 فتذاخ تظٛر اٌفزاغ
 زج اٌجذ٠ذج*دذ٠مح ف١ال طى١ٕح تاٌما٘
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ومدى تأثيرىا عمى التشكيل الجمالى لمفراغات 
جوانبيا العمرانية يجب دراستيا وتحميميا لمتعرف عمى 

المختمفة ، وتتحدد ىذه العوامل في عوامل تاريخية 
ووظيفية والموقع والتكوين العمراني وعوامل انسانية 
وعوامل اقتصادية وعوامل تكنولوجية يمكن تحديد كل 

 -منيا عمى النحو التالى:
يمثل البعد التاريخي لممنطقة العوامل التاريخية:  -أ 

العمرانية عامال ومحددا ىاما في تجميل البيئة 
حيث يتمثل في البعد الزمني الطويل الذي شاىدت 
خاللو اجزاء المدينة المختمفة متغيرات متالحقة من 

س عمى التشكيل العمراني كالفكر الثقافي والتي تنع
والنسق البصري ليا من خالل مشاىد بصرية 
مختمفة داخل المنطقة الواحدة ومن ثم البد من 

ية بيا لمحفاظ عمى احياء الوحده العضوية البصر 
 ىوية المدينة وطابعيا المعماري المميز ليا .

تتناسب االستعماالت المختمفة العوامل الوظيفية:  - ب
لألراضى مع احتياجات المجتمع، وتنعكس ىذه 
االستعماالت فى تشكيالت لمعناصر المعمارية 
البصرية التى تتالءم مع احتياجات الوظائف 

ة عامة مميزة المحددة ينتج عنيا خصائص بصري
لكل استعمال، وتحتاج المناطق التى تختص 
-بوظائف محددة داخل المدينة )مناطق تجارية

سكنية...الخ إلى تصميم يحقق الطابع  -إدارية
الخاص ليذه االستعماالت ويوفر احتياجاتيا 
الوظيفية ، كما أن تعدد استعماالت األراضى داخل 

صر المنطقة الواحدة يؤدى إلى تباين فى عنا
التشكيل البصرى لممنطقة بما يحتم إعداد دراسة 

 تحقق التجانس البصرى لمكوناتيا. 
يميز كل موقع عوامل الموقع والتكوين العمرانى:  - ج

خصائص مميزة لو وىي تمثل الشخصيو البصرية 
التى تتشكل من خالل إمكانياتو الطبيعية وأىمية 
ىذا الموقع الوظيفية عمى مستوى المدينة أو 

 ة التى يقع فييا وذلك عمى النحو التالى: المنطق
  :تتسم بعض المواقع اإلمكانات الطبيعية

بخصائص تكسبيا مميزات خاصة، مثل 

اختالف فى مناسيب االرض ، خمفية من 
الجبال ،وجود شواطئ او مناطق خضراء، 
وبالتالى فيي تحتاج إلى تنسيق بصرى ليتم 

وافق استغالل ىذه المميزات وتطويرىا لتحقيق الت
 والتكامل مع صفاتيا الطبيعية. 

  :تتميز بعض موقع المنطقة بالنسبة لممدينة
المناطق بموضعيا المكانى فى المدينة )مثل 

مداخل  -أطراف المدينة -وسط المدينة
مواقع تالقى محاور الحركة الرئيسية  -المدينة

فى المدينة( بما يضفى عمييا أىمية وظيفية 
بيا تحتاج ومن ثم خصائص بصرية خاصة 

إلى دراسة لتطويرىا وخاصة من النواحى 
البصرية لتحقيق التوازن بين االحتياجات 

 الوظيفية وصفاتيا الجمالية. 
   :فتتابع الفراغات التكوين العمرانى لممنطقة

ونسق توزيعيا يضفى طابعًا خاصًا لممنطقة 
متيحًا فرصًا لمتنسيق البصرى لرفع مستوى 

راغات كما أن تشكيل البيئة البصرية لتمك الف
ىذه الفراغات يتنوع من حيث الحجم ونسب 
أبعاده الفراغية والعناصر المعمارية التى تحدد 
مداخمو ومخارجو، وعالقة ىذه الفراغات 
باألنشطة التى تمارس داخمو أو حولو، 
باإلضافة إلى نسق توزيع طرق ومحاور الحركة 
وتقاطعاتيا كل ذلك يشكل الصور البصرية 

بالمنطقة بما يضفى أىمية كبيرة ليذه  الخاصة
المناطق ويحتم دراستيا لتطوير التشكيل 

 العمرانى البصرى ليا. 
وىى عبارة عن الظواىر التى العوامل اإلنسانية:  - د

يشترك فييا مجموعات كبيرة من الناس فى مجتمع 
من المجتمعات، مثل الحاجة إلى المعامالت 

بالطبيعة  االجتماعية أو الخصوصية أو االرتباط
وكذلك التقاليد والعادات المشتركة، وتختمف تمك 
الظواىر من مجتمع آلخر حسب خمفيتو الثقافية 
وعاداتو وتقاليده الموروثة ، كذلك العوامل العقائدية 
عند اإلنسان وىى عبارة عن قوة روحية يحتاج إلييا 
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إدراكو الفطرى وتؤثر بدرجة كبيرة عمى قوة تخيمو 
ه النواحى، الديانات السماوية وتفكيره وأىم ىذ

باإلضافة إلى التراث اإلنسانى الذى يتمثل فى 
اآلداب والفنون الرفيعة، وتؤثر ىذه العقائد عمى 
ن اختمفت درجة التأثير من  الفراغات العمرانية وا 
مجتمع آلخر باختالف طبيعة كل عقيدة ودرجة 

 إيمان المجتمع بيا. 
نيات فتؤثر اإلمكاالعوامل االقتصادية:  - ذ

االقتصادية لممجتمع عمى التكوينات المعمارية 
المختمفة ويبدو ذلك واضحًا إذا ما قارنا بين مجتمعين 
مختمفين فى الحالة االقتصادية أحدىما غنى واآلخر 
فقير أو حتى بمقارنة فراغات سكنية فى منطقة 
سكانيا أغنياء بفراغات أخرى فى منطقة سكانيا 

 فقراء فى نفس المدينة. 
لبًا ما يكون الفراغ العمرانى عشوائى الترتيب وفقير غا

المظير وتكثر بو المشاكل وتزيد فيو حدة التموث 
البصرى الفتقاره إلى العناصر الجمالية. بينما الفراغ 
العمرانى الغنى نجده مرتب بعناية ويشتمل عمى 
معظم العناصر الجمالية وذو مسطح مناسب ومظير 

 غنى. 
يشتمل ىذا العامل عمى ة: والعوامل التكنولوجي - و

كثير من العناصر التى تختمف من عصر آلخر 
ومن مجتمع آلخر وىى مواد البناء والطرق المتبعة 
فى اإلنشاء باإلضافة إلى األساليب العممية 
والتكنولوجية وىناك كثير من مواد البناء سواء كانت 
مواد طبيعية أو مواد صناعية، وكل مادة بناء تقترح 

شاء التى تتالئم معيا كما أن تطور طرق طرق اإلن
اإلنشاء كان نتيجة مباشرة لمحاولة استغالل أقصى 
إمكانية لمواد البناء المعروفة فى كل عصر، وتؤثر 
مواد وطرق اإلنشاء عمى شكل وتكوين الفراغات 
العمرانية ويبدو ذلك واضحًا فى العمارة الحديثة إذ 

الحديثة وطرق ينعكس التطور اليائل فى مواد البناء 
اإلنشاء واألساليب التكنولوجية عمييا ويظير ذلك 
واضحًا فى ضخامة المقياس والتنوع الشديد فى 

 الشكل والمون والمممس. 

 :ةالعمرانى اتمفراغالبصري لدراك اإل4-2
دراك لوحة  الفرق بين إدراك الفراغ العمرانى، وا 
فنية، أو عمل فنى مجسم، ىو أن اإلنسان يتحرك داخل 

لفراغ، ومن ىنا تتولد مجموعة من الخصائص البصرية، ا
وترتبط بمالمح الفراغ العمرانى المرئية. ويفرق بين المالمح 

فيشير إلى أن المالمح البصرية 1والخصائص البصرية، 
(Visual features ،ىى العناصر الفعمية لمبيئة )

وخواصيا الموضوعية، كما يدركو اإلنسان، بينما تعبر 
( عن ترجمة Visual attributesلبصرية )الخصائص ا

 األفراد ليذه المالمح، وخواصيا. 
ويرتبط إدراك اإلنسان لمفراغ العمرانى بمفيوم 
المركز، فيو يتخذ ىذا المفيوم كنقطة مرجعية فى وحداتو 
المعرفية، ويمثل تصميم، وتدعيم ىذه المراكز العمرانية أحد 

نى، وترجع أىمية أىم المجاالت المحورية التصميم العمرا
الفراغ العمرانى، فى إدراك عناصر البيئة المبنية، ويتيح 
الفراغ العمرانى مجااًل فراغيًا إلستيعاب المنشآت الضخمة 
المحيطة بو داخل النسيج المحكم لممدينة، كما أنو يتيح 

تنوع فى  ليحدثرؤية ىذه المنشآت من زوايا متعددة، 
 المشاىد واألحاسيس البصرية. 

كن اعتبار الفراغ العمرانى كما ذكر سابقًا فراغ ويم
معمارى بدون سقف، فالفراغ العمرانى يتكون من ثالثة 
عناصر رئيسية ىى: حوائط الفراغ )المتمثمة فى المبانى 
المحيطة والعناصر المحددة األخرى(، وأرضية الفراغ، 
وسقف الفراغ المتمثل فى السماء. باإلضافة إلى العناصر 

وشبو الثابتة، الواقعة داخل الفراغ نفسو )فرش الثابتة، 
 الفراغ(. 

دراك Appleyardوقد أشار ) ( إلى أن سيولة رؤية، وا 
 : 2المبانى تتوقف عمى

  :شدة وكثافة رؤية المبنىViewpoint 
Intensity"  وتحدد بعدد األشخاص الذين : "

 يعتادون رؤية المبنى من االتجاه المتعارف عميو. 

                                                           
مروة احمد عبد الرحمن "عناصر التصميمي العمراني المؤثرة عمى 1

 2007ىندسة القاىرة  –االدراك البصري لمداخل المدن "ماجستير 

مروة احمد عبد الرحمن "عناصر التصميمي العمراني المؤثرة عمى 2
 2007ىندسة القاىرة  –االدراك البصري لمداخل المدن "ماجستير 
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  قعو بصريًا: مدى أىمية موViewpoint 
S
i
g
n
i
f
i

cance  ىل المبنى يقع عند نقاط إستراتيجية :
بالمدينة، أى نقاط اتخاذ قرار فى منظومة الحركة 
بالمدينة، أو نقاط انتقالية فى أنظمة توزيع 

 الحركة. 
  :عنصر المفاجأة البصريةImmediacy  :

ويقصد بو المسافة المناسبة لرؤية المبنى، أو 
خط النظر حيث يقول  مسافتو عمى

(Hegemann أنو يمكن رؤية المبنى " :)– 
بوضوح، من مسافة تقدر  –كتكوين كتمى 

بضعف ارتفاع المبنى، أو من نقطة تكون عندىا 
درجة، ولرؤية أكثر 27زاوية النظر الرأسية لمعين 

من مبنى يجب ان  تزيد المسافة إلى ثالثة أمثال 
كون عندىا ارتفاع أعمى المبنى، أو من نقطة ت

درجة ، وأى زاوية 18زاوية النظر الرأسية لمعين 
تؤدى إلى فقدان المبنى لسيطرتو فى  18أقل من 

 مجال الرؤية. 
 مفراغات العمرانية: ل الوظيفي تصنيفال-5

تصنيفات الفراغات العمرانية طبقًا لعدة  عددتت
متغيرات، وىى التصنيف من حيث النسب، الشكل، 

ىذه نستعرض االستخدام، وفيما يمى  اواالنغالق، التدرج 
 التصنيفات المتنوعة. 

يكون تصنيف الفراغات الخارجية من حيث النسب:  5-1
النسب المدروسة التى تعطى األىمية لمساحة شكل 

وال يوجد عمى  4/5ولعناصرىا قريبًا من المربع فى حدود 
جوانب الساحة عنصر مسيطر. وعندما نريد إبراز عنصر 

الجوانب الضيقة لمساحة يكون شكميا  ىام عمى أحد

كما بالشكل المرفق رقم  3/4أو  1/2مستطيل بنسبة 
(31) . 
يمكن أنواع الفراغات الخارجية من حيث الشكل:  5-2

حيث  أنواع الفراغات العمرانية من حيث الشكلتصنيف 
ينتج الشكل ألى فراغ عمرانى من خالل ارتباط مجموعة 

قات لتكوين إطار مادى العناصر المكونة لو فى عال
ألنشطة اإلنسان، ويؤكد ذلك تفسير شكل الفراغ الخارجى 
بأنو: تركيبة التكوين الفراغى والعمرانى الذى يتحقق من 

 . (1)خالل تنظيم كل العناصر المكونة ليذا الفراغ 
ويدرك اإلنسان ىذا الشكل أو التكوين الفراغى 

ل من معان بحواسو ويتفاعل معو بقدر ما يعكس ىذا الشك
وأفكار ترتبط باإلنسان ومعتقداتو وتكوينو واحتياجاتو ولذلك 
فإن "اإلدراك الحسى لمتشكيالت الفراغية يصبح ناقص 
المحتوى ما لم يرتبط بالجوانب الحياتية التى تمارس فى 

 . (2)ىذه التشكيالت"
القيمة التعبيرية ألشكال الفراغات الخارجية 5-2-1

الخارجية ىى جزء من البيئة التى  إن الفراغاتالعمرانية: 
يعيشيا اإلنسان ويدركيا لذلك فإن إدراك اإلنسان ليذه 
الفراغات وتفسيره ليا يرتبط بعوامل غريزية وأخرى مكتسبة 
ويتأثر ذلك ببيئتو االجتماعية والثقافية ويعتمد استيعابنا 
وردود أفعالنا ألشكال الفراغات عمى ميمنا إلى ترجمة ىذه 

 . (3)لى لغة خاصة بنا تخدم حياتنااألشكال إ
والقيمة التعبيرية ألشكال الفراغات الخارجية ىى 
لغة أو وسيمة لالتصال ونقل المعانى واألفكار إلى 
اإلنسان، فالعالقة بين األشكال الفراغية وبين المعانى 
الخاصة التى يستوعبيا اإلنسان من البيئة المحيطة بو 

 ق فراغات مفيومة وناجحة. تعتبر عاماًل أساسيًا فى تحقي

                                                           

( عبد اهلل محمود فوده: "دراسة لممعانى البيئية الثقافية فى الفراغات 1)
 –جامعة القاىرة  –كمية اليندسة  –رسالة ماجستير  –الخارجية" 

1995 . 
 –(عبد الباقى إبراىيم: "بناء الفكر العمرانى والعممية التصميمية" 2)

 . 1990 –مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 
ار: "تأثير ىيئة الحيز فى مبانى رياض األطفال عمى (إيمان النش3)

 –كمية الفنون الجميمة  –رسالة دكتوراه  –تحقيق األىداف التربوية" 
 . 1998 –جامعة حموان 

 
 (ٔظة ارتفاعاخ اٌّثأٟ اٌّذ١طح تاٌفزاغ 31ػىً )
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تتكون أشكال الفراغات الخارجية العمرانية:   5-2-2
من المبانى  مفراغات العمرانيةالعناصر المختمفة ل

ترتبط ببعضيا فى عالقات والمظالتو األشجار وكل منيا 
تقارب لتحقق من خالل ىذا التقارب عالقات االستمرارية 

 وعالقات اإلحاطة .
يمثميا النظام الخطى والذى تتكون من  االستمراريةعالقة 

خاللو األشكال الخطية التى تعبر عن االستمرار والحركة 
واالنتقال. وتترجم إلى شوارع وممرات حركة فى الفراغات 

 الخارجية العمرانية. 
 Clusterيمثميا النظام التجميعى ) عالقة اإلحاطة

Orderالذى تنتج منو أشكال تحقق االستقرار والثبات ) 
واالحتواء والتى تترجم إلى ساحات وأفنية يمارس فييا 

 اإلنسان أنشطة اجتماعية ودينية وترفييية. 
( الذى أظير Kevin Lynch 1971وقد أوضح )

من خالل الدراسات أن الممرات والفراغات المجمعة تعتبر 
عناصر أساسية وحيوية الستيعاب اإلنسان لمبيئة التى 

الفراغات العمرانية الخارجية ليا كما أن أشكال  ،يعيش فييا
دور فى نقل المعانى إلى اإلنسان، كما أن المدينة لغة 
واألشكال الخطية والمجمعة لمفراغات الخارجية ىى 
مفردات ىذه المغة، والعالقة بين الفراغات والتى تقوم عمى 
خطة محددة تعمل عمى تركيب ىذه المفردات مع بعضيا 

 . (1)لتكون جمل مفيدة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وسيتم عرض األشكال المختمفة لمفراغات الخارجية 

 . عمرانيةال

                                                           
(

4
) Kevin Lynch: “Site Planning”, Cambridge The 

M.I.T. 1971.  

ىى و : Linear Spaceالفراغات الخطية  5-2-2-1
فراغات اتصال لمربط والدخول والخروج، ومن خالليا 
تحقق أحد المقومات األساسية لحياة اإلنسان من انتقال 
وحركة حيث يتأثر الفراغ باألبعاد )الطول والعرض(، 

بة بين األبعاد وبين مقياس اإلنسان تعطى أحاسيس والنس
مختمفة فكمما كبر حجم الفراغ عبر ذلك عن إمكانية سرعة 
الحركة، والفراغات الكبيرة والتى تعدت المقاييس اإلنسانية 
تعبر عن الحركة الميكانيكية حيث تؤثر النسبة بين 
االرتفاع والعرض فى اإلحساس بدرجة االحتواء لمفراغ مما 

ثر فى سرعة الحركة وتوجد بعض األساليب التى يمكن يؤ 
بيا تغير اإلحساس  بامتداد الفراغ مثل قطع االمتداد 

 (32)كما بالشكل البصرى بالكبارى أو البوابات أو األسوار 
 جيو العين إلى أعمى.أو استخدام األبراج أو المآذن لتو 

: Cluster Spaceالفراغات المجمعة  5-2-2-2
خل االجتماعى بين الناس فيى تتيح لألفراد تدعم التداوىى

تكوين المجتمعات حيث تؤثر العالقات بين أسطح المبانى 
المحددة لمفراغ الخارجى عمى إدراك واستيعاب اإلنسان ليذا 
الفراغ وتركيز االىتمام لمداخل وليس لمخارج من خالل 

كما بالشكل الفراغ بصريًا بو حركة عين اإلنسان ويرتبط 
 . اغ مجمع لعدة ميادين ( لفر 33)

 
 ( طٛر ٠مطع االِتذاد اٌثصزٞ ٌٍفزاغ 32ػىً رلُ )

*Aqueduct of Pegões, Tomar, Portugal 

 
 ( ١ِذاْ االٚتزا لذ٠ّا " ١ِذاْ ِجّع "33ػىً رلُ )

http://egyptoldpict.blogspot.com.eg* 

http://egyptoldpict.blogspot.com.eg*/
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  : يؤثر شكل عادة ما شكل الفراغ المجمع وحجمو
الفراغ وحجمو عمى إدراك الفراغ فاألشكال البسيطة 
مثل )المربع/ المستطيل/ الدائرة( ليا تعبير رمزى 
مباشر يحقق االستيعاب السريع لمفراغ من أى مكان أو 
يا نقطة فيو فى حين أن األشكال المركبة يحتاج إدراك

بصريًا إلى الحركة والتنقل داخل الفراغ كما أنيا تخمق 
حجم الفراغ الخارجى حيث  تاثيرفراغات أكثر تنوعًا. 

توحى المقاييس الحميمة بأنشطة واستعماالت خاصة 
أو شبو خاصة مثل األفنية فى حين أن المقاييس 

الكبيرة تالئم االستعماالت العامة لمفراغات الخارجية فى 
 الميادين والساحات والحدائق. المدن مثل 

: فمثاًل ساحة  ساحات ذات شكل منتظم5-2-2-3
كما الفاندوم فى باريس المستطيمة الشكل بزوايا منكسرة  

( وساحة الفوج المربعة الشكل وساحة فينيسيا 34)بالشكل 
(. وساحة العمود المربعة كميا 35)كما بالشكل فى روما 

شجع عمى انطباع تعطى انطباع بصرى منسق وتناظر ي
 صورة ذىنية سريعة واضحة لممشاىد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ساحات ذات شكل مركب ومتناظر 5-2-2-4
يعطى فكرة عن تعدد محاور التناظر فى الميدان فنالحظ وجود محور تناظر وحيد طولي فى الميدان األول يؤكد بقوة  وىو فراغ

وكذلك األمر بالنسبة لمميدان الثانى ولكنو ( 36شكل )سان بيتر روما(  ووضوح عمى كنيسة الفاتيكان فى آخر الميدان )ميدان
 .(37)كما بالشكل محور تناظر عرضي يؤكد عمى العنصر الرأسى المار فيو )المنارة( )ميدان فينيسيا فى إيطاليا(

عمى :ساحات متداخمة ومتصمة مع بعضها: 5-2-2-5
أو مثمن مع دائرة مع مستطيل، أو دائرة مع شبو منحرف، شكل 

 . ( 38)كما بالشكل امثمة  شبو منحرف
وذلك عندما فراغات مستمرة )طرق وممرات(:  5-2-2-6

 تعتبر شبكة الطرق الوسيمة الفراغية األولى لرؤية المدينة. 
 ويمكن تقسيم الفراغات من حيث الشكل إلى نوعين: 

 
 ( طادح اٌفأذَٚ تار٠ض )ِظتط١ً تشٚا٠ا ِٕىظزج (34ػىً رلُ )

* http://wikimapia.org/12318/ar 

 

 
 ( طادح  ف١ٕ١ظ١ا  رِٚا )ِزتعح اٌؼىً (35ػىً رلُ )

cehttp://www.planetware.com/veni 

 

 
 روما )محور طولً( –( مٌدان سان بٌتر الفاتٌكان 36شكل رقم )

https://c1.staticflickr.com 

 
 اٌطالٌا )محور عرضً( –سٌا ( مٌدان فٌن37ٌشكل رقم )

http://www.fotoartbook.com/?p=98290 

 
 ( ساحات متداخلة ومتصلة مع بعضها38شكل رقم )

Kevin Lynch: “Site Planning”, 

 

http://www.planetware.com/venice
http://www.planetware.com/venice
https://c1.staticflickr.com/
https://c1.staticflickr.com/
http://www.fotoartbook.com/?p=98290
http://www.fotoartbook.com/?p=98290
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غالبا ما يكون وىو فراغ الفراغ الساكن )اإلستاتيكى(:  - أ
ويوحى باليدوء واالستقرار دائري الشكل  مربع أو

ويؤكد العالقات االجتماعية بين المستعممين ويستخدم 
فى الساحات العامة والرئيسية ووظائف التجمع 

 . ( 39)كما بالشكل كما  واالستقرار

وىو فراغ خطى يمتد  الفراغ الحركى )الديناميكى(: - ب
معو البصر إلى نقطة التالشى المنظورية مما يوحى 

لحركة وتتجو العين إلى ىدف معين ويستخدم فى با
 . (40شكل ) الممرات التجارية والطرق والشوارع

 
5
: من حيث الفتح والغمق تصنيف الفراغات العمرانية 3-

او ات العمرانيةمن حيث كونيا مفتوحة تتحدد نوعية الفراغ
مع  اتالعالقة بين محددات الفراغخالل من  أو مغمقة

م يتقسومن ىذا المنطمق فإنو يمكن بعضيا البعض، 
 : (41شكل)كما بال(1)الفراغات العمرانية إلى ثالث أنواع

وىو الفراغ الذى تكون المسافات الفراغ المفتوح:  5-3-1
بين محدداتو بعيدة بحيث ال تؤدى إلى الشعور 

 إدراكو فى الطبيعة.  يصعبىو فراغ بالغمق و 
ددة المحالجوانب ذات وىو الفراغ الفراغ المغمق:  5-3-2

الحماية واألمان التحديد و يعطى اإلحساس بىو و 
اشكال ويستطيع أن يدركو اإلنسان بوضوح، و 

 ىي:لفراغ المغمق ا
  يعطى اإلحساس بالعزلة فراغ مغمق من كل الجوانبو

 عن الخارج.
  فراغ مغمق من جانبين ومفتوح من جانبين

 متعاكسين.
 مفة. تخفراغ لو أربع مداخل م 
 فراغ مفتوح من الجوانب . 

                                                           
(

1
) M. C. Cluskey Jim: “Road Form And Townscape” 

– the architectural press – London – 1978  p (112-

132).  

  .فراغ مغمق األركان 
 وىو أضعف الفراغات نظرًا  فراغ مفتوح األركان

 لعدم وجود أركان والتى تعتبر أساسًا فى الغمق. 
وىو فراغ يتكون تمقائيًا الفراغ شبه المغمق:  5-3-3

نتيجة وجود بعض المبانى المجتمعة وىو وسط 
بين الفراغ المغمق والمفتوح من حيث االستمرارية 
البصرية، ويتكون من خالل العالقة بين المبانى 

 والعناصر الطبيعية. 

 
 ( فزاغ اطتات١ىٟ ٠ٛدٟ تاالطتمزار39ػىً رلُ )

 *حدٌقة عامة بدبً 

 
 ( تجاري( فراغ خطً دٌنامٌكً )ممر 40شكل رقم )

 *تصوٌر الباحثة 

 
 ( الفراغ المفتوح والمغلق وشبه المغلق41شكل رقم )

* M. C. Cluskey Jim: “Road Form And 

Townscape” 



Journal of Advanced Engineering Trends (JAET), Vol. 38, No. 2. July 2019 

  

- 61 - 

 
 

 تصنيف الفراغات من حيث التدرج:  5-4
كون من محددات الفراغ الرئيسية من أرضية وحوائط متمثمة فى المبانى أو وىو الفراغ األساسى المت الفراغ الرئيسى: 5-4-1

مجموعة أشجار كبيرة والسماء كسقف عام لو وىو يحتوى بداخمو عمى عدة 
 فراغات ثانوية. 

وىو فراغ ذو مقياس إنسانى ويعطى  )الفرعي( :الفراغ الثانوى5-4-2
ببعض العناصر التى الخصوصية والحماية وينشأ من تقسيم الفراغ الرئيسى 

 بداخمو مثل األشجار الكبيرة. 
فيو مفيوم االنتقال من  ممحدود يتفراغ : وىو الفراغ االنتقالى 5-4-3

 . (42)كما بالشكل الخاصة أو شبو الخاصة أو العكسالفراغات 
 تصنيف الفراغات من حيث المستخدمين:  5-5

 يث شكمو وطبيعتو وصفاتوعمى الفراغ من ح النوعية المستخدمين لمفراغات تأثير 
الغرض الذى يتواجد من أجمو فى الفراغ العمرانى دور أيضًا، ويمكن تقسيم  و

 : (1)الفراغات طبقًا لممستخدمين إلى
  .الفراغ العام: وىو فراغ يتواجد فيو نوعيات مختمفة من الناس ألغراض متعددة 
  الناس ألغراض محددة. بعض الفراغ شبو العام: يتواجد فيو 
 الناس ألغراض متعددة.  بعضلفراغ شبو الخاص: يتواجد فيو ا 
  لغرض محدد.  ناس محددةالفراغ الخاص: يتواجد فيو 

 ونالمستخدم حيث( تدرج الفراغات من 46)شكل 
 *صور من موقع مدينتيعام ( –شبو عام  –)شبو خاص  

                                                           
(

1
 .1999 –جاِعح ع١ٓ ػّض  –و١ٍح إٌٙذطح  –رطاٌح دوتٛراٖ  –( عّاد اٌّصزٜ: "تم١١ُ تطٛر اٌفزاغاخ اٌعّزا١ٔح فٝ اٌّذ٠ٕح اٌعزت١ح اٌّعاصزج" 

 
 لخاص( تدرج الفراغات من العام الً ا45شكل )

 من تجمٌع الباحثة 
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يتم تحديد النشاط:  تصنيف الفراغات من حيث  5-6
ان شياء التى تتحرك بداخمو سواء كنشاط الفراغ من األ

فاألنشطة اإلنسانية فى إنسان أو وسائل نقل مختمفة أو 
الفراغات العمرانية ىى التى تحدد مالمح الفراغ وطابعو 
وصفاتو فتبعًا لموظيفة واألنشطة يأخذ الفراغ اسم النشاط 

 .( 47القائم فيقال مثاًل )ميدان السوق كما بالشكل )
نسانية لمفراغ العمرانى شخصيتو وتعطى األنشطة اإل

وطابعو وصفاتو وتحدد مالمحو، فيناك بعض الفراغات 
التى تأخذ اسميا من نوعية النشاط الممارس فييا، كما يتم 
تحديد أجزاء المدينة من خالل األنشطة التى تمارس فييا، 
ولإلنسان دور أساسى فى تشكيل الفراغات العمرانية حيث 

الحقيقى لمتكوينات الفراغية والتى ىو الذى يعطى المقياس 
نشأت أساسًا من أجمو، واألنشطة اإلنسانية فى الفراغات 

 فراغاتالحركة، و  فراغاتالعمرانية يمكن تقسيميا إلى 
 : 1االستقرار، عمى النحو التالى

وتتمثل فى حركة اآلليات وحركة الحركة:  فراغات5-6-1
 المشاة بمختمف صورىاوتتضح 

ى عوامل تحث عمى ف خصائص الحركة - أ
 (2)الحركة وعوامل تمنع الحركة

  :مثل وضوح العوامل التى تحث عمى الحركة
لوصول إليو وسيولة الوصول إليو اليدف المراد ا
 وجذب المارة. 

 مثل وجود خطورة فى العوامل التى تمنع الحركة :
الوصول إلى ىدف ما باإلضافة إلى الممل 

 اب المارة. والفوضى وغيرىا من المشاعر التى تنت
: ويعتبر احتواء الفراغ وشكمو موجهات الحركة - ب

من العوامل األساسية التى تساعد عمى توجيو 
الحركة داخل الفراغ كذلك فرش الفراغ سواء 
من عناصر طبيعية أو عناصر من وضع 

                                                           
1

ٌثعذ االجتّاعٟ ٌٍفزاغ اٌعّزأٟ ِعا١٠ز ِذّذ فىزٞ ِذّٛد ِذّذ "ا

عّزا١ٔح اٌذ١ّّح وزو١شج ٌذعُ اٌت١ّٕح اٌّجتّع١ح تص١ُّ اٌفزاغاخ اٌ

ٔذٛ ِذْ إٔظا١ٔح صذ٠مح ٌٍج١ّع .. دٚر أِأاخ " ِؤتّز ٌٍعّزاْ

 ٠2008ٕا٠ز  ٚتٍذ٠اخ اٌّذْ فٟ تعش٠ش اٌثعذ اإلٔظأٟ

(
2
) simonds Johan – “Landscape Architecture”, 2

nd
 

Edition McGraw Hill, U.S.A., 1983, p (200-208). 

اإلنسان فى تحديد اتجاىات الحركة داخل 
 .(3)الفراغ وتأكيدىا

ألرض : وعادة ما تكون اطبيعة سطح األرض - ج
المنبسطة ىى التى تكون فييا الحركة اسيل، 

واوضح، وتحقق سيولة الرؤية لمختمف 
االتجاىات والعناصر المتحركة كما تتميز 
باألمان بينما تتطمب الحركة فى اتجاىات 
الميول إلى أسفل مجيودًا أقل فى الحركة من 

 الميول إلى أعمى. 
: عند دراسة  الحركة اآللية داخل الفراغات - د

فراغ عمرانى البد من التعرف عمى بعض أى 

 النقاط اليامة الخاصة بالحركة اآللية: 
نوعية الحركة اآللية داخل الفراغ من حيث  -

 السيارات الخاصة ووسائل النقل الختمفة. 
التأثيرات البصرية لمحركة اآللية داخل الفراغ  -

 مثل تواجد وسائل الحركة وكثافتيا. 
حركة اآللية التأثيرات السمعية لوسائل ال -

 داخل الفراغ. 
ية التأثيرات الحركية لوسائل الحركة اآلل -

وسرعتيا  داخل الفراغ والناتجة عن كثافتيا
 داخل الفراغ. 

                                                           
(

3
) both Norman – Basic Elements Of Landscape 

Architecture – New York – 1983, p (143-147).  

 
 فزٔظا –ق االٚرت١ح ( ادذ ١ِاد٠ٓ االطٛا47ػىً رلُ )

*http://saidacity.net/news/171232/ 

 
 ( فزاغ ٠تظُ تاالطتمزار ٚ اِاوٓ ٌٍجٍٛص48ػىً رلُ )

 *دذ٠مح عاِح تثار٠ض
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 االستقرار: فراغات 5-6-2
والمقصود بيا ىو السموك اإلنسانى فى الفراغ و 

االستقرار فى أنشطة الراحة والجموس  فراغاتتتمثل 
ة والتحدث والمناقشات والتجمعات والمقابالت االجتماعي

المختمفة حول النافورات والحدائق.....، لذلك البد أن يكون 
الفراغ الذى يمارس فيو أنشطة االستقرار مجيز بالمواضيع 
مداده  واإلمكانيات التى تشجع عمى السكون والراحة وا 
بالمقاعد واألشجار المظممة وتنسيق الموقع كما بالشكل 

كما يتوفر بالفراغ العناصر الجاذبية  (،48المرفق رقم )
 . (1)لشد انتباه الناس

 ويمكن تقسيم أنشطة االستقرار إلى نوعين: 
 الوقوف : وتتمثل في توفير أماكن لموقوف  مناطق

لبرىة او لمتحدث او لفترة ما لمشاىدة شئ أو 
 االستمتاع بالبيئة المحيطة.

  مناطق الجموس: وتتمثل فى توفير أماكن لمجموس
ندما تكون الظروف الخارجية مناسبة واألماكن ع

المختارة لمجموس بعيده بالقدر الكافي عن أماكن 
الوقوف، ويفضل الناس الجموس عمى طول حواف 
الحدود المتميزة مثل سياج النباتات ومواجيين لمشاىد 
محببة فى الفراغ، كما يميل الناس إلى نقاط االرتكاز 

ية كما يفضموا من فرش فى الفراغ أو بيئة طبيع
الجموس فى أماكن جيدة التحديد حيث تعطييم 

 المحددات الشعور بالحماية من خمفيم 
وىناك بعض الفراغات تجمع بين الوظيفتين الحركة 

فشكل واالستقرار مما يؤثر عمى شكل الفراغ ومساحتو ، 
ساحة االجتماعات الجماىيرية ذات إطار محدد خالية من 

ماثيل لتسمح لمجماىير باالجتماع العناصر التزيينية والت
دون أية عوائق، أما الساحات الدينية فتشغميا المقدسات 

)الكعبة المشرفة( مثال ساحة الحرم المكي حيث تتوسطو 
الطواف تسمح بالحركة  ك (49)المرفق رقم شكل كما بال

اداء الصموات والجموس حول ىذه المقدسات الدينية أو 
 لقراءة القران والتعبد .

ارتبطت طولية الساحات الكذلك و 
الستعراضات العسكرية والمسيرات الجماىيرية كما وظيفتيابا

                                                           
(

1
) achihar, Yoshinobu – “Exterior Design In 

Architecture” – V N.R. New York, 1981, p (64,65).  

ىو الحال فى الساحة الحمراء فى موسكو وساحة المنصة 
كما  (48)كما بالشكل المرفق رقم فى مدينة نصر بالقاىرة

ان بيا اماكن مخصصة لجموس حاضري العروض 
 . ومشاىدييا 

 
 العسكرٌة لالستعراضات الطولٌة( الساحة 50شكل رقم )

 القاهره –منصة العرض العسكرى بمدٌنة نصر 
 *تصوٌر الباحثة

 
بالمملكة  الحرم المكى إرتبطت بالوظٌفه ساحة( 49شكل رقم )

 العربٌة السعودٌة*تجمٌع الباحثة



Journal of Advanced Engineering Trends (JAET), Vol. 38, No. 2. July 2019 

  

- 64 - 

 
 

 ( : Results)توصيات النتائج و ال-6
أىم النتائج ما سبق يمكن طرحبعد استعراض  

الخاصة التى إنتيت الييا الورقة البحثية و التوصيات و 
بالفراغات العمرانية التشكيل البصرى والوظيفى توافق ب

 كالتالي :الحضرية
 -النتائج العامة لمدراسة: 6-1

البحثية بعرض ألىم النتائج التى تم تنتيى الورقة 
 الييا والتى يمكن عرضيا فيما يمى:واإلنتياء إستخالصيا 

  يمعب تشكيل الفراغات العمرانية دورا اساسيا في
 انعكاس الصورة البصرية لمعمران الحضري.

  شكميا  حضريدعم النسيج اليالفراغ العمراني
من خالل الوظائف المتعددة التي يؤدييا  ووظيفيا

 داخل العمران الحضري.
 مراعاة اسس التشكيل  البد لممصمم العمراني من

البصري لمفراغات المختمفة من حيث النسب 
والمساحات والعالقة بما حوليا لتحقيق الراحة 

 .ممستخدمينواالمان ل
  تصنف الميادين عمى اسس شكمية ووظيفية وطبقا

 لموقعيا داخل النسيج العمراني الى :
 وىو فراغ يحتوي نفسو ذاتيا مغمقالميدان ال:

مواضع اتصال الشوارع  وتتقاطع حدوده عند
 المؤدية لو.

 ىو فراغ يحتوي مبنى واحد اوسط مسيطر:الميدان ال
مباني ويكون موجيا الييا وترتبط بو بقية  عدةاو 

 المباني.
  ول عنصر مركزي حفراغ ينمو النووي:ىو الميدان

جاذبة ولو شكل فراغي محدد و قوة بصرية راسي 
 النظار.ل

 مع مجموعة من  يدان المجمع :ىو فراغ متتابعالم
الميادين مختمفة االشكال واالحجام تنمو في اتجاه 
واحد محوري ويعتمد تاثيره الجمالي عمى امكانية 
تكوين صورة بصرية متتابعة ناتجة عن تغيير 

 العالقات الفراغية.
  منتظم الشكل:ىو ميدان غير منتظم الغير الميدان

ىندسيا ليس لو شكل محدد وال يحتوي عمى اي 

فنية او جمالية وتقتصر وظيفتو عمى ابراز دراسة 
 مبني ىام.

  تبرز خصائص الفراغات من خالل االحساس
دخول  –مقياس الفراغ  –نسب الفراغ  –بالفراغ 
 الفراغ .

  :يختمف االحساس :اإلحساس بالفراغ اوال
بالفراغطبقا لعدة عوامل ومتغيرات فنجد ان 

 االحاسيس تتنوع ما بين :
 intimacyبالصداقة والحميميةاإلحساس فراغ يعطى 

ضيق الفراغ نتيجة لوذلك عن طريق النسب ومقياس الفراغ 
بالسيطرة فراغ يعطى اإلحساس مممرات و لوالتغطية الجزئية 

: عن طريق عمل بانوراما لصورة الفراغ من اعمي والسيادة 
فراغ و اإلحساس باألمان أو الخطر فراغ يعطى ميزو ممبني 

اإلحساس بالتممك يعطى 
فراغ و بوحدات سكنية  ةمحاطةالترفييياتالفراغكالواالستحواذ

وعدم كشف  اإلحساس بحب االستطالع و الغموضيعطى 
 anticipationاإلحساس بالتوقع فراغ يعطى و الفراغ كمو 

عن طريق وضع نقاط متتالية مترابطة و االستمرارية 
 surpriseاإلحساس بالمفاجأة فراغ يعطى تبعيا العين و ت

 فراغ يعطىجاة و فق منظر غير متوقع يظير عن طري
اإلحساس فراغ يعطى و  اإلحساس بشد االنتباه والفورية

في أو المحاصرة كما ىو  بالممل أو باإلحاطة
اإلحساس فراغ يعطى و  الجوانب والسقف ةمحاصر االنفاقال

عن طريق وجود محددات الفراغ كطرق سكة  بتقييد الحركة
 .حديد أو مجرى مياه

 ويقصد بيا العالقة بين ب الفراغ : ثانيا: نس
الطول والعرض واالرتفاع ونسبتيم الي الحجم 

فراغ وتتحدد انواع الفراغات طيقا لمنسب الي :
: وىو الفراغ الطولى المحدد جانبيًا ويعطى الممر

: الفراغ العميقوإحساس بالمحورية والتوجو 
بين طولو عندما تكون حوائطو مرتفعة والنسبة 

عندما  الفراغ سطحى،و1:1من وعرضو أكبر 
طول الفراغ  وتكون حوائطو ذات ارتفاع قميل 

 الفراغ المتسع:و مرات عرض الفراغ  3-2يعادل 
 1/1وىو فراغ مركزى النسبة بين طولو وعرضو 
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وىو يصمح لمساحات العامة ولالنشطة الترفييية 
 .او الساحات التجميعية 

  :راغ يتم تحديد مقياس الفمقياس الفراغ: ثالثا
عن طريق معرفة ثالث أبعاد وىى: الحجم 

االرتفاع( ويسمى المقياس  –العرض  –)الطول 
 ىي:المطمق وتقسم المقاييس إلى ثالث أنواع 

المقياس الودود: يحقق التآلف االجتماعى  -
والخصوصية واإلحساس بتفاصيل المحددات وال يزيد 

 متر  4اتساعو عن 
بتفاصيل المقياس اإلنسانى: يقل فيو اإلحساس  -

الكتل وال يزيد اتساعو المحددات مع زيادة اإلحساس ب
 متر. 52عن 

المقياس التذكارى: يعطى اإلحساس بالييبة التذكارية  -
 متر. 100يمكن أن تزيد أبعاده عن  حيث

 : تعكسطريقة دخول الفراغ دخول الفراغ : رابعا 
ويتم وتؤثر في ادراكو البصرياالنطباع األول لممشاىد 

 اغ باحدي الطرق االتية :دخول الفر 
 توجيو الدخول في الفراغ من خالل عالمة مميزة  -
 الدخول لمفراغ عبر حارات ضيقة وابواب  -
 الدخول من اسفل اعمدة ترفع مبنى  -
الدخول من خالل بوابة او عالمة مميزة تعترض  -

 الطريق
 الدخول عن طريق منحدر  -

 : التشكيل البصري لمفراغات العمرانية 
  ثرة عمى تشكيل وتجميل الفراغات العوامل المؤ

من مكان آلخر ومن مجتمع  تتغير العمرانية
عوامل تاريخية : وتتحدد ىذه العوامل في آلخر..

عوامل  -الموقع والتكوين العمراني  -وظيفية  -
عوامل تكنولوجية  -عوامل اقتصادية  -انسانية 

. 
س عمى التشكيل العمراني كتنعالعوامل التاريخية:  -

احياء الوحده ومن ثم البد من لممدينة لبصري والنسق ا
وطابعيا ة المدينةالعضوية البصرية لمحفاظ عمى ىوي

 المعماري المميز ليا .

تحتاج المناطق التى تختص العوامل الوظيفية:  -
-بوظائف محددة داخل المدينة )مناطق تجارية

سكنية...الخ إلى تصميم يحقق الطابع  -إدارية
إعداد دراسة  معت الوظيفية الخاص ليذه االستعماال

 تحقق التجانس البصرى لمكوناتيا. 
يميز كل موقع عوامل الموقع والتكوين العمرانى:  -

خصائص مميزة لو وىي تمثل الشخصيو البصرية 
التى تتشكل من خالل إمكانياتو الطبيعية وأىمية ىذا 

 الموقع الوظيفية 
وىى عبارة عن الظواىر التى العوامل اإلنسانية:  -

ترك فييا مجموعات كبيرة من الناس فى مجتمع يش
و التراث الديانات السماوية  مثلمن المجتمعات، 

تشكيل الفراغات وتؤثر ىذه العقائد عمى اإلنسانى، 
 العمرانية. 

تؤثر اإلمكانيات االقتصادية العوامل االقتصادية:  -
لممجتمع عمى التكوينات المعمارية المختمفة ويبدو ذلك 

قارنا بين مجتمعين مختمفين فى الحالة  واضحًا إذا ما
 .االقتصادية 

مواد البناء  عمىيشتمل العوامل التكنولوجية: و -
ى األساليب والطرق المتبعة فى اإلنشاء باإلضافة إل

ل الفراغات يشكتتؤثر عمى العممية والتكنولوجية والتي 
العمرانية ويبدو ذلك واضحًا فى العمارة الحديثة إذ 

مواد وطرق اإلنشاء اليائل فى عكس التطور الت
فى ضخامة المقياس الحديثة واألساليب التكنولوجية 

 والتنوع الشديد فى الشكل والمون والمممس. 
 ةياإلدراك البصري لمفراغات العمران 

يرتبط إدراك اإلنسان لمفراغ العمرانى بمفيوم 
المركز، فيو يتخذ ىذا المفيوم كنقطة مرجعية فى وحداتو 

مجااًل  اتاحةترجع أىمية الفراغ العمرانى، فى المعرفية، و 
فراغيًا إلستيعاب المنشآت الضخمة المحيطة بو داخل 

 من زوايا متعددة، مولدًا بذلك تنوعو النسيج المحكم لممدينة، 
 وتتوقف سيولة رؤيةفى المشاىد واألحاسيس البصرية ، 

دراك المبانى عمى  مدى  -ية المبنىشدة وكثافة رؤ :وا 
 .عنصر المفاجأة البصرية -ع المبنى بصريًا أىمية موق
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  :تتعدد التصنيف الوظيفي لمفراغات العمرانية
تصنيفات الفراغات العمرانية طبقًا لعدة متغيرات، وىى 
التصنيف من حيث النسب، الشكل، االنغالق، التدرج 

 .او االستخدام
البراز اىمية الساحة تكون النسب من حيث النسب:  -

وال يوجد عمى جوانبيا  4/5ى حدود من المربع ف قريبة
عمى أحد الجوانب  اىام ابراز عنصر ا،وإلعنصر مسيطر 

أو  1/2الضيقة لمساحة يكون شكميا مستطيل بنسبة 
3/4 . 

العناصر المختمفة لمفراغات  تشكلمن حيث الشكل:   -
ات عالقمن خاللياحقق تالعمرانية عالقات تقارب لت

 القةعفاالستمرارية وعالقات اإلحاطة 
 تتكون من خالل)الفراغات الخطية (االستمرارية

األشكال الخطية التى تعبر عن االستمرار والحركة 
. وتترجم إلى وتصنف كفراغات ديناميكية  واالنتقال

ى الفراغات الخارجية العمرانية شوارع وممرات حركة ف
يمثميا النظام  )الفراغات المجمعة ( عالقة اإلحاطةو

حقق االستقرار ي( الذى Cluster Orderالتجميعى )
ترجم إلى ساحات وأفنية يمارس يوالثبات واالحتواء 

 فييا اإلنسان أنشطة اجتماعية ودينية وترفييية
 . وتصنف كفراغات استاتيكية

تعطى انطباع بصرى  ساحات ذات شكل منتظموهناك
صورة ذىنية سريعة واضحة منسق يشجع عمى انطباع 

 لممشاىد.
: وىو فراغ يعطى ومتناظر ساحات ذات شكل مركب و

محور  فيوجدفكرة عن تعدد محاور التناظر فى الميدان 
عمى يؤكد بقوة لفى الميدان او عرضي تناظر وحيد طولي 

 مبنى فى آخر الميدان.وضوح 
عمى شكل دائرة مع : بعضهابساحات متداخمة ومتصمة و 

مستطيل، أو دائرة مع شبو منحرف، أو مثمن مع شبو 
 .منحرف

وذلك عندما تعتبر ت مستمرة )طرق وممرات(: فراغا و
 شبكة الطرق الوسيمة الفراغية األولى لرؤية المدينة. 

تتحدد نوعية الفراغات من حيث الفتح والغمق:  -
مغمقة من خالل  اوالعمرانية من حيث كونيا مفتوحة 

 العالقة بين محددات الفراغات مع بعضيا البعض
محدداتو بعيدة  تكون المسافات بينالفراغ المفتوح ف
جوانب ذو الفراغ المغمقإدراكو فى الطبيعة و يصعبو 

محددة وىو يعطى اإلحساس بالتحديد والحماية 
 والفراغ شبه المغمق: ويمكن ادراكو بوضوح وواألمان 

وجود بعض المبانى المجتمعة وىو وسط ليتكون تمقائيًا 
بين الفراغ المغمق والمفتوح من حيث االستمرارية 

 .البصرية
الفراغ : تتدرج الفراغات العمرانية اليمن حيث التدرج: -

وىو الفراغ األساسى المتكون من محددات  الرئيسى
ى بداخمو عمى عدة فراغات يحتو و الفراغ الرئيسية 

)الفرعي( ىو فراغ ذو مقياس  الفراغ الثانوى:ثانوية و
إنسانى ويعطى الخصوصية والحماية وينشأ من تقسيم 

لتى بداخمو مثل العناصر ا الفراغ الرئيسى ببعض
: وىو فراغ محدود الفراغ االنتقالىاألشجار الكبيرة و

يتم فيو االنتقال من الفراغات الخاصة أو شبو الخاصة 
 .أو العكس

لفراغات العمرانية اتصنف من حيث المستخدمين:  -
الفراغ شبه  -الفراغ شبه العام -الفراغ العامالى:

 .الفراغ الخاص-الخاص
فاألنشطة اإلنسانية فى الفراغات اط: من حيث النش -

العمرانية ىى التى تحدد مالمح الفراغ وطابعو وصفاتو 
فتبعًا لموظيفة واألنشطة يأخذ الفراغ اسم النشاط القائم 

وتتمثل فى حركة اآلليات فراغات الحركة: ، فيناك وفي
و تتمثل فراغات فراغات االستقرار: و وحركة المشاة 

راحة والجموس والمقابالت االستقرار فى أنشطة ال
 مناطقسيم أنشطة االستقرار إلى االجتماعية ويمكن تق

وىناك بعض الفراغات تجمع .مناطق الجموسو الوقوف 
 مثل الساحات الدينيةبين الوظيفتين الحركة واالستقرار 

 -التوصيات العامة لمدراسة: 6-2
البحثية بعرض ألىم التوصيات التى تم تنتيى الورقة 

 يمكن عرضيا فيما يمى: ا واإلنتياء الييا والتىإستخالصي
: لمفراغات العمرانية االنسب اختيار الموقعضرورة  .1
التى ىى تمك لمفراغات العمرانية أفضل المواقع تعد و 

طبقاتيم  اختالفأكبر عدد من الناس ب تستوعب
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والتي تقع الواقعة المركزية وأعمارىم كالساحات والميادين 
غات وتتعدد االنشطة بيذه الفرا نةفى مركز المديغالبا 

 .وتتنوع طبقا لممترددين عمييا
فيتم : لمفراغات العمرانيةتحقيق التوافق البيئي ضرورة  .2

تساىم في وضع كى لاألشجار ونباتات الظل  توظيف
 مسطحات مائية ونوافيركذلك توفير و معالجة بيئية 

لمتمطيف من درجات الحرارة المرتفعة وخمق مناخ معتدل 
والحرص عمى التقميل ف محبب لمستخدمي الفراغ لطي

من استخدام الموارد الجديدة واالعتماد عمى الموارد 
الطبيعية الموجودة والتى تساعد عمى تقميل درجة الحرارة 

 استخدام مواد البيئة المحميةمثل األحجار فىو  وترطيبيا
 .أرضية الفراغات تبميط

لنسبة ات العمرانية بادراسة موقع الفراغضرورة  .3
مع الشوارع  ط الفراغاتيجب ربف: لمطرق المحيطة

مع  متوافقة  وأرصفة المشاة بطريقة متكاممةليا المجاورة 
 المؤثر االكبر تاثيراحركة المشاة  مثلالحركة حيث ت

التجمعات السكنية او عمى تشكيل الفراغات وتوزيعيا فى 
 . عمي نطاق المدينة 

راغات لمففرش توزيع عناصر الدراسةضرورة  .4
يعد توزيع عناصر فرش الفراغات من حيث : العمرانية

اىم العوامل المؤثرة عمى استغالل الفراغ بالشكل االمثل 
 لتوفير أماكن أكثر خصوصية لمستخدمي الفراغ ويفضل

متنوعة االقطار  تشكيل الفراغات عمى شكل دوائر
 . وتتصل بعالقة شبو مباشرة 

لمفراغات يفة وظالهدف و التحديدضرورة العمل عمى  .5
وظيفة الساحة ثم اعمى المخطط معرفة ىدف ف: العمرانية

دراسة المحاور البصرية ومواقع النظر والخصوصية )ما 
األشياء الممكن رؤيتيا والمناظر الواجب حجبيا( فى 
فراغ الساحة من حيث الحجم والشكل المتوقع لفراغ 

 الساحة. 
لمفراغات تحقيق عنصر االمان ضرورة  .6

يمكن تحقيق عامل حيث أنو االحياء السكنية :ةبالعمراني
ما  االمان والخصوصية لسكان التجمع السكني من خالل

 :يمى

 ا وتمنحيمداخل المنطقة بوابات تحدد وضع
مراقبة ىذه  من االمن المسؤل ليتمكنمميزة ىوية

المداخل والتحكم في اغالقيا والتاكد من ىوية 
 . الزائرين 

  راغات الطرق فطرق عابرة داخل  وضععدم
نظام الشوارع  األحياء السكنية واالعتماد عمى ب

( أو البرحات واألحواش cul-de-sacs) المغمقة
(courtyards( أو الشوارع الحمقية )loops لمحد )

 بسياراتيم. العابرينمن دخول 
  تمكين السكان والمارة من مراقبة الشارع والفراغات

ي األمن مستوىالرفع وتفعيل دورىم فى الخارجية 
 . لممنطقة 

  التأكيد عمى إبراز مفيوم الحى من خالل ىويتو
المميزة وتحديد حيز النطاق المشترك بين الفراغات  
وتطبيق نظام التدرج اليرمى في تصميمالشوارع 

 .االجتماعية بين السكان  روابطتقوية الل
 العتماد عمى مصادرباسموب يقمالم الفراغات تصم 

أكبر عمى  شكلاالعتماد بو الغير متجددة الطاقة 
وتوفير التيوية واإلضاءة الطبيعية الطاقات الطبيعية 

 واستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
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English Summary: 
 

This research analyses the shape and content of the urban spaces through the different roles 

it plays inside the urban environment. That will be achieved through classification according to 

the shape such as corridors, streets or   urban courts, and according to the various activities of the 

users upon which the designer controls the proportions of space, its area and its relation to the 

surrounding environment, the analyses of the urban spaces will also include its various 

components and the distribution of elements within , that will take into account the foundation of 

visual composition of the different spaces and achieving user comfort and safety. 

The research depended on the descriptive method by combining the studies of previous 

theories containing the available information in the field of study. The research covers all the 

points related to the study of space in form and content .that include the concept of space, its 

components and properties and the factors influencing its composition and the various 

classifications of the architectural spaces. 

The research ends with finding some facts that can be used to analyze and compare the 

previous studies to reach some conclusions and recommendations related to the design of the 

spaces in order to formulate the best design and planning criteria for residential neighborhoods 

that meet the current and future needs of the population. 

 


