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ABSTRACT 
The open spaces of the city are exposed to many changes. The architectural configuration of 
these spaces is a direct result of the changes in the urban, social, technological and economic 
conditions. These conditions and their mutual effects are reflected on the nature of the 
composition, characteristics and shape of the outer spaces. The change in building patterns is 
one of the most important changes in the architectural conditions that affect the architectural 
configuration of the external spaces. The change in building patterns changes the urban 
configuration of the urban spaces. Changes to building patterns may be planned by official 
bodies and agencies that develop programs and plans that aim at developing thought in the 
characteristics of the urban fabric; they may be random and unthought by individuals or some 
investors for the purpose of profiting or may be due to external circumstances Such as wars, 
earthquakes and volcanoes. In the case of randomized and unplanned changes, the spatial and 
structural differences in the patterns of different building patterns lead to further deterioration 
in the visual image and the plastic properties of the surrounding outer spaces. If the random 
shifts in the architectural patterns of the buildings continue, they gradually lead to the loss of 
the architectural identity of the spaces External city. 
 
The research aims to identify the most important factors that lead to the change of building 
patterns, with an analysis of how this affects the changes of the architectural configuration 
and the characteristics of the architectural identity of the external spaces of the city through 
the study and analysis of some international and local examples in Cairo. The research 
concludes with a set of recommendations that set the basic features for controlling 
architectural changes in building patterns in order to improve and develop the architectural 
design of the open spaces of the city. 

 
ملخص  ال

تتعرض الفراغات الخارجٌة المفتوحة فً المدٌنة للعدٌد من التغٌرات، وٌعتبر التشكٌل المعماري لهذه الفراغات 
نتٌجة مباشرة لتغٌرات الظروف العمرانٌة و االجتماعٌة و التكنولوجٌة و االقتصادٌة، حٌث تنعكس هذه الظروف 
و تؤثٌراتها المتبادلة علً بعضها البعض علً طبٌعة تكوٌن وخصائص و شكل الفراغات الخارجٌة و المحصورة 

و تعتبر تغٌر انماط المبانً من أهم تغٌرات الظروف العمرانٌة التً تإثر علً التشكٌل المعماري  .بٌن المبانً
. للفراغات الخارجٌة، حٌث ٌإدي تغٌر انماط المبنى الً تغٌر التشكٌل العمرانً للفراغات الحضرٌة

و التغٌٌرات التً تتعرض لها انماط المبانً  قد تكون مخططة من الهٌئات و األجهزة الرسمٌة التً تضع 
البرامج و الخطط التً تهدف إلً عمل تطوٌر مدروس فً خصائص النسٌج العمرانً؛ و قد تكون عشوائٌة غٌر 
مدروسة من األفراد أو بعض المستثمرٌن بهدف التربح  أو قد تكون نتٌجة لظروف خارجٌة قاهرة مثل الحروب 

فً حالة - وٌإدى الخلل ألحجمً و التنافر التشكٌلً فً عالقات أنماط المبانً المختلفة  .و الزالزل و البراكٌن
إلً مزٌد من التدهور فً الصورة البصرٌة والخصائص التشكٌلٌة للفراغات - التغٌرات العشوائٌة غٌر المدروسة

الخارجٌة المحٌطة بها ،و إذا استمرت التحوالت العشوائٌة فً األنماط المعمارٌة للمبانً فؤنها تإدى تدرٌجٌا إلً 
. ضٌاع الهوٌة المعمارٌة للفراغات الخارجٌة للمدٌنة
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و ٌتعرض البحث لتحدٌد أهم العوامل التً تإدى إلً تغٌر انماط المبانً مع تحلٌل كٌفٌة تؤثٌر ذلك علً  تغٌرات 
التشكٌل المعماري و خصائص الهوٌة المعمارٌة للفراغات الخارجٌة للمدٌنة من خالل دراسة وتحلٌل بعض 

و ٌخلص البحث إلً مجموعة من التوصٌات التً تضع المالمح  .األمثلة العالمٌة والمحلٌة فً مدٌنة القاهرة
األساسٌة لضبط التغٌرات المعمارٌة فً انماط المبانً بهدف تحسٌن وتطوٌر التشكٌل المعماري للفراغات 

. الخارجٌة المفتوحة للمدٌنة
.  تغٌر انماط المبانً، التشكٌل المعماري للفراغات الخارجٌة، الطابع المعماري:الكلمات األساسٌة

 

:  المشكلة البحثٌة- 1-1
تعتبر ظاهرة تحول النمط  المعماري للمبانً وإنشاء أنماط جدٌدة منها من أهم المإثرات علً تكوٌن 

حالة المبنى طبقا : الفراغات الخارجٌة فً المدٌنة، ومن أهم العوامل المإثرة علً تغٌر النمط المعماري للمبانً
لعمرة االفتراضً؛ و التطور التكنولوجً فً مواد و أسالٌب البناء؛ وتغٌر تشرٌعات البناء؛ وتحوالت الظروف 

حٌث ٌتم بنهاٌة عمر المبنى تنكٌسه و أنشاء مبنى جدٌد بتقنٌات إنشائٌة حدٌثة، مما . االقتصادٌة واالجتماعٌة 
ٌغٌر من طابعة المعماري وٌكسبه خصائص تشكٌلٌة جدٌدة لم تكن فً المبنى القدٌم، و ٌإثر ذلك بالطبع علً 

. التشكٌل المعماري و الهوٌة المعمارٌة للفراغات الخارجٌة 
وإزاء ذلك ٌعرض البحث بالتحلٌل و الدراسة لظاهرة التغٌرات المعمارٌة فً أنماط المبانً فً أبعادها 
المختلفة و دراسة مدى تؤثٌرها علً الفراغات الخارجٌة المتاخمة لها والصٌاغة المعمارٌة للصورة البصرٌة 

وٌتعرض البحث لمجموعة من األسئلة الهامة حول مدى تؤثٌر تطور تكنولوجٌا بناء وتشرٌعات المبانً  . للمدٌنة 
علً تغٌر أنماطها ووظائفها كما ٌتناول محاولة تشخٌص تؤثٌر األنماط الجدٌدة للمبانً بسلبٌاتها و إٌجابٌاتها علً 

و اإلجابة عن تلك التساإالت تقتضً تحلٌل التطور التارٌخً . خصائص التشكٌل المعماري للفراغات الخارجٌة
ألنماط المبانً فً بعض الدول العالمٌة وفً مصر مع شـرح بعض العوامل التً تإثر علً تشكٌل الفراغات 

لذا تهدف هذه الورقة البحثٌة من خالل منهج علمً استقرائً تحلٌلً إلً التؤكٌد علً . الخارجٌة المتاخمة لها
الدور الحضاري للفراغات الخارجٌة وتؤثٌر ذلك علً تحدٌد أسس الصٌاغة الوظٌفٌة و التشكٌلٌة للمبانً الحدٌثة 

. وأٌضا علً الحفاظ علً الهوٌة المعمارٌة أثناء عملٌات االرتقاء و التجدٌد الحضري للنسٌج العمرانً للمدٌنة
 :الهدف من الورقة البحثٌة - 1-2

: تهدف هذه الورقة البحثٌة من خالل منهج علمً استقرائً تحلٌلً ودراسة مٌدانٌة إلً ما ٌلً
دراسة و تحلٌل تؤثٌر تغٌر انماط المبانً علً التشكٌل المعماري للفراغات الخارجٌة فً مدٌنة  -1

 .القاهرة
تقرٌر أهمٌة وضع محددات لتطور أشكال وأحجام المفردات البنائٌة فً المدٌنة بما ٌضمن الحفاظ علً - 2 

 .الطابع المعماري للفراغات الخارجٌة بها
وٌخلص البحث إلً مجموعة النتائج والتوصٌات التً تهدف إلً وضع ضوابط للتغٌرات المعمارٌة فً انماط 

. المبانً بهدف تحسٌن وتطوٌر التشكٌل المعماري للفراغات الخارجٌة المفتوحة للمدٌنة
: مقدمة البحث- 1-3

تعتبر الخصائص التشكٌلٌة للنسٌج العمرانً انعكاس ومحصلة ألسلوب حٌاة المجتمع بجمٌع ظروفه الطبٌعٌة و 
وٌلعب التركٌب الوظٌفً و تغٌراته فً . العمرانٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة وجمٌع طوائفه وتوجهاتها الفكرٌة

دورا أساسٌا فً تغٌٌر الطبٌعة العمرانٌة للنسٌج  (المبانً)والخالٌا الجزئٌة  (البلوكات)الوحدات األساسٌة 
وتستمد البلوكات و المبانً شكلها المعماري وصفاتها التشكٌلٌة من . العمرانً و من ثم الخصائص التشكٌلٌة له 

هو المبدأ التصمٌمً األساسً إلنشاء الغالبٌة العظمى " الشكل ٌتبع الوظٌفة"الوظائف الموجودة فٌها حٌث مازال 
وعند حدوث تغٌرات فً عدد أو توزٌع أو حجم الوظائف داخل المبنى ٌتؤثر تشكٌلة المعماري الداخلً و . منها

فعند تحول األدوار السكنٌة األولى فً المبانً إلً أنشطة أخرى سواء تجارٌة أو أدارٌة أو خدمٌة . الخارجً
وأٌضا عند إضافة مبانً جدٌدة للنسٌج العمرانً تحتوى علً نسب . ٌتغٌر تبعا لذلك التشكٌل المعماري للمبنى

مختلفة من الوظائف المتعددة فؤن التشكٌل المعماري لهذه المبانً ٌكون مختلفا عن طبٌعة المبانً المحٌطة بها 
وتظهر . وٌإثر كل ذلك علً الخصائص التشكٌلٌة للنسٌج العمرانً، خاصة تلك التً تحتوى علً وظٌفة واحدة

بوضوح مالمح تؤثٌر التغٌر الوظٌفً للمبانً علً تشكٌل الفراغات الخارجٌة بٌن المبانً، حٌث ٌشهد النسٌج 
العمرانً للقاهرة تمزٌق بعض الفراغات العامة بالكباري العلوٌة للمشاة؛ وإقامة منشآت جدٌدة فً بعض 

 .الفراغات المفتوحة؛ فضال عن التعدي بالبناء علً المساحات الخالٌة بٌن المبانً
: الدور الوظٌفً للفراغات الحضرٌة المفتوحة- 2
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بمثابة - سواء المحصورة بٌن المبانً أو خلفها أو أمامها – تعتبر الفراغات الحضرٌة المفتوحة بمختلف أنواعها 
الفراغات المعٌشٌة المفتوحة لسكان المدٌنة و التً ٌمكنهم فٌها تبادل الخبرات االجتماعٌة و الثقافٌة ومزاولة 

إلً دور ””   The Scanner"  الماسح" فً كتابة " جوردن كولن "األنشطة االجتماعٌة و الترفٌهٌة، وٌشٌر 
الفراغات الحضرٌة المفتوحة الواقعة أمام و بٌن المبانً، ومن هذه األنشطة التعارف بٌن الناس و تبادل الرإى 
والمفاهٌم حول جوانب الحٌاة المختلفة واإلحساس بنبض الحٌاة فً المجتمع عن طرٌق رإٌة اآلخرٌن و مزاولة 

خاصة فً النسٌج العمرانً التقلٌدي من المدن – والفراغات الحضرٌة المفتوحة  -  [14]. األنشطة الترفٌهٌة
تعج باألنشطة التً تعكس روح  و طبٌعة و إٌقاع الحٌاة الحضرٌة فً المدٌنة كما ٌوضح - العربٌة و الغربٌة

. [17] . 1شكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: أهمٌة الحفاظ علً الصٌاغة المعمارٌة للفراغات الحضرٌة- 3
 ،هناك ضرورة الحترام الصٌاغة والتشكٌل المعماري للفراغات الحضرٌة بٌن المبانً عند أنشاء مبانً جدٌدة

مثل المبانً والفراغات والمٌادٌن والساحات، :  والمحٌط الحضري ٌشتمل علً كالً من العناصر المادٌة 
.  والعناصر غٌر المادٌة  مثل التركٌب االجتماعً واالقتصادي للسكان والثقافة والتارٌخ الخاص بالمنطقة 

وأهمٌة احترام الصٌاغة المعمارٌة لمكونات المحٌط الحضري من مبانً  
:   فً كتابة" فرانسٌس تٌبالدس " و فراغات،  تتضح فً ما ٌشٌر إلٌة 

"Making people friendly Towns  " عند تطوٌر التكوٌن  : " بقولة
العمرانً  ألي منطقة من المدٌنة، ٌجب أن نكون غاٌة فً االنتباه إلً المحٌط 
 الحضري  الذي نعمل فٌه فاستراتٌجٌات تخطٌط المدن تحتاج إلً االهتمام  

 :بثالثة أشٌاء هامة 
المحافظة علً أفضل ما فً الماضً،    -1
 العناٌة باحتٌاجات الحاضر ،- 2
 .     تدبٌر مستقبل مناسب- 3

وٌعنى ذلك أنة عند تطوٌر العمران فً أي منطقة عمرانٌة ٌلزم المحافظة  
علً أفضل ما فً الخصائص والسمات المعمارٌة للفراغات و المبانً،  

علً أن تلبى  الفراغات المفتوحة رغبات سكان المدٌنة وتسمح لهم بمزاولة 
 [13] .2 األنشطة الحضرٌة فٌها كما ٌوضح شكل رقم 

و االتجاه العالمً بضرورة المحافظة علً خصائص وسمات التشكٌل المعماري للفراغات الخارجٌة المفتوحة 
تزاٌد فً اآلونة األخٌرة بزٌادة الوعً بؤهمٌة  اإلبعاد اإلنسانٌة والثقافٌة واالجتماعٌة للعمارة؛ حٌث أن نشؤة 

اإلنسان فً بٌئة عمرانٌة بما لها من معطٌات و مقومات محددة، ٌشكل شخصٌته وثقافته، حتى تصبح هذه البٌئة 
جزءا ال ٌتجزأ من هوٌة وكٌان ووجدانه اإلنسان، وبذلك تصبح المحافظة علً هوٌة البٌئة العمرانٌة أساسا 

 ومن ناحٌة أخرى فقد فشلت عملٌات اإلزالة ألجزاء كاملة من المدن. للمحافظة علً هوٌة اإلنسان وشخصٌته
فً تقدٌم حلول مقنعة للمحافظة علً الطابع المعماري للمدن؛ حٌث أن الفراغات الحضرٌة التارٌخٌة القدٌمة هً 

. التً تشكل شخصٌة المكان، والتً تعود علٌها سكانه وأصبحت جزأً منهم 
  :مفاهٌم الحفاظ علً الصٌاغة المعمارٌة للفراغات الحضرٌة المفتوحة عند أنشاء المبانً الجدٌدة- 4

                                                           

 فاذا لم ٌحترم االولى التى هى من صنع هللا عز وجل ،على المعمارى أن ٌحترم الطبٌعة والبٌئة الحضرٌة فٌما ٌصنعه فٌها من منشآت : وٌقول حسن فتحى  

  .1977حسن فتحى " .  شرٌطة أن ٌكون هإالء قد احترموا البٌئة التى هى من صنع هللا ،كؤنت خطٌئة ، واذا لم ٌحترم الثؤنٌة كؤنت قلة احترام لمن سبقوه 

 ٌوضح بعض 1شكل رقم 
مظاهر الحٌاة الحضرٌة التً 

ٌعٌشها سكان المدٌنة فً 
الفراغات الحضرٌة المفتوحة 
فً بعض الدول الغربٌة مثل 

ألمانٌا و برٌطانٌا 

أن " تٌبالدس" ٌوضح  : 2شكل رقم 
الفراغات الحضرٌة المفتوحة ٌجب أن 
تلبى رغبات و احتٌاجات سكان المدٌنة 

  [11] .وتتسع ألنشطتهم المختلفة
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 الساحات الرئٌسٌة للمدن األوروبٌة من األماكن التً تخضع للقواعد والدراسات العمرانٌة التً تكفل المحافظة (3)شكل 
 أي مبانًٌؤدى أنشاء فٌها ، وتتطور بحٌث  للمتتابعة البصرٌة  وىالعمر أنلهوٌة المعمارٌة للنسٌج  لعلى المالمح الرئٌسٌة

 .لمشاة على طول الشارع الحضرٌة لنشطةاأل تقوٌة حدود الشارع وامتداد إلى  فٌهاجدٌدة

هناك بعض المفاهٌم المتعلقة بتؤثٌر التغٌرات الحادثة نتٌجة أنشاء المبانً الجدٌدة فً منطقة ما من المدٌنة علً الفراغات 
إلً أنة للحفاظ علً الهوٌة المعمارٌة للفراغات الحضرٌة " فٌلدن" الحضرٌة المفتوحة بها، والتً ٌجب اإلشارة إلٌها، وٌشٌر 

: [12]المفتوحة ٌجب أن تراعى الجوانب اآلتٌة عند تغٌٌر أنماط المبانً القائمة بمبانً جدٌدة 
  Maintain a sense of placeالتؤكٌد علً اإلحساس العام بالفراغ المفتوح       - 1
 Continuityضمان حماٌة استمرارٌة الفراغ المفتوح وبقاإه                        - 2

:  وسٌتناول البحث بمزٌد من التحلٌل شرح مفاهٌم وشروط تحقٌق هذه الجوانب كما ٌلً
 
 sense of place: مفهوم اإلحساس بالفراغ المفتوح - 4-1

ترتبط السمات المعمارٌة للفراغات المفتوحة والمبانً فً أي منطقة من المدٌنة بالتعبٌر عن الهوٌة المحلٌة للسكان، وتزداد قوة 
اإلحساس بالفراغ لدى المترددٌن علٌها كلما كانت السمات المعمارٌة للمكان متوافقة تماما مع الهوٌة المحلٌة للسكان ومعبرة 

: [20]عن تارٌخهم وحضارتهم وحتى ٌستطٌع المشاة اإلحساس بثراء وجمال المكان ٌجب أن تتوفر فٌه العناصر اآلتٌة 
 . Legibilityأن ٌكون الفراغ سهل القراءة للمترددٌن علٌه  -1
 Perception of the Visual-أن ٌكون الفراغ سهل اإلدراك خالل المحٌط البصري حوله  -2

Environment- 
وٌتكون اإلحساس  - compatibility-أن ٌكون الفراغ متالئما مع البٌئة المحٌطة به ومحقق لإلغراض اإلنسانٌة  -3

الفراغ من انطباع صورته المادٌة والمعنوٌة فً عقل المشاهد، وتتحدد مالمح الصورة المادٌة للفراغ تبعا لالستمرارٌة 
البصرٌة والطبٌعٌة للمكان بعناصرها ومبانٌها التارٌخٌة ومفرداتها التراثٌة وكذا األنماط المعمارٌة للمبانً الموجودة به 

ومفردات تشكٌل الواجهات والمواد المستخدمة فٌها وألوانها ؛ أي أن الصورة المادٌة للفراغ تتشكل من المبانً أساسا  بطرزها 
وتتحدد مالمح الصورة المعنوٌة للفراغ من خالل تارٌخه واألحداث  التً وقعت به، واألنشطة الموجودة به .و أنواعها المختلفة

خاصة تلك التً تذكر المشاهد  بتارٌخ المكان، مثل منطقة ساحة مسجد الحسٌن بالقاهرة وهى من األماكن التً ٌتحد فٌها معنى 
.  الفراغ المادي و المعنوي لتكوٌن إحساس دٌنً تارٌخً للمنطقة عند المشاة المترددٌن علٌها

ولضمان استمرار المحافظة علً الهوٌة المعمارٌة للنسٌج العمرانً عند  أنشاء مبانً جدٌدة فٌه ٌجب التؤكٌد علً خصائصه 
التارٌخٌة مع إظهار  المبانً األثرٌة ومراعاة أال ٌإدى أنشاء المبانً الجدٌدة إلً طمس طابع الفراغات الحضرٌة القائمة وذلك 

:  من خالل 
مراعاة استخدام اللغة المعمارٌة التراثٌة للنسٌج العمرانً بصورة معاصرة فً المبانً الحدٌثة لخلق ترابط تشكٌلً  -1

.  فً الصورة البصرٌة لواجهات المبانً القائمة ذات القٌمة المعمارٌة لتحقٌق التجانس فً الطابع المعماري
المحافظة علً المالمح الرئٌسٌة للمتتابعة البصرٌة للفراغات عن طرٌق دراسة التكوٌن المعماري للمبانً القائمة فً  -2

إطار المحٌط البصري المحٌط بها لضمان عدم تشوٌه المناظر والمشاهد األساسٌة المكونة لصورة النسٌج العمرانً  كما 
التً تتبع قواعد عمرانٌة محددة عند  - (3)شكل رقم – ٌحدث فً الساحات و المٌادٌن العامة للمشاة فً الدول األوروبٌة 

. إجراء أي تطوٌر فٌها
مراعاة أن ٌإدى أنشاء المبانً الجدٌدة إلً تقوٌة حدود الشارع وتجمٌل صورته وامتداد أنشطة المشاة علً طول  -3

 .الشارع وتجنب اإلٌقاف الفجائً لألنشطة الحضرٌة الموجودة به 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Continuity          :        مفهوم استمرارٌة الفراغ- 4-2
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ٌمكن من خالل المحافظة علً االستمرارٌة فً التكوٌن التشكٌلً والخصائص البصرٌة للفراغ تحقٌق استمرارٌة 
الفراغ نفسه، وٌعنى ذلك أن تكون األنماط العمرانٌة والبٌئٌة الحضرٌة للمكان فً حالة استمرارٌة متجددة، تسمح 

عن طرٌق تطوٌر وإحٌاء اللغة التشكٌلٌة الممٌزة للنسٌج البصري بإضافة مبانً جدٌدة فً الفراغ بما ٌحقق 
.  استمرار ٌته وال ٌإدى إلً تشتت التكوٌن التشكٌلً والصورة البصرٌة له 

 

. تعـرٌف مفهوم تغٌر انماط المبانً- 5
تمر المبانً تبعا لظروف أنشاإها والعوامل البٌئٌة المحٌطة بها بما ٌمكن تسمٌته بتغٌر انماطالمبانً طبقا للعمر 

وٌتحدد العمر الفعلً للمبنى طبقا لمجموعة من العوامل المتغٌرة التً تإدى إلً اختالف عمر . الفعلً لكل منها
كل مبنى عن األخر، مثل مواد وطرٌقة األنشاء وطرٌقة التشغٌل و الصٌانة الدورٌة والبٌئة المحٌطة بالمبنً، و 

 و 50تلعب التفاعالت المتبادلة بٌن هذه العناصر الدور األساسً فً تحدٌد حالة و عمر المبنى الذي ٌتراوح بٌن 
: و تمر حالة المبنى بعدة مراحل منها.  عاما150

 (الثالثة أشهر األولى)البداٌة وهى نهاٌة أنشاء المبنى و قبل تشغٌله بعد تسلٌم المبنى طبقا للمواصفات - 1
العشر )ثم النضوج بعد أن تسترٌح أحمال المبنى الكاملة الدٌنامٌكٌة و اإلستاتٌكٌه الكاملة للمبنى بعد تشغٌله - 2

 (سنوات األولى
إلً -  40)ثم الشٌخوخة نتٌجة لسإ استعمال المبنى ورشح مصادر التغذٌة و الصرف فٌه و انعدام الصٌانة - 3

 ( عام من أنشاء المبنى60
 ( عام من اإلنشاء100بعد حوالً )ثم النهاٌة وٌتم الهدم أو التنكٌس واإلزالة بعد انتهاء العمر الفعلً للمبنى - 4
. ثم البداٌة الجدٌدة وٌتم فٌها أنشاء مبنى أخر فً نفس الموقع له دورة حٌاه جدٌدة- 5
:  آلٌة حدوث المشكلة- 6

و تبدأ سلسلة التغٌرات البنائٌة المإثرة علً الصٌاغة المعمارٌة للفراغات الخارجٌة فً مستوٌات متعددة من 
أصغر إلً أكبر األجزاء فً المبانً وذلك بزٌادة األدوار وتطوٌر مساحة الدور األرضً و تعدٌل الشكل 

الخارجً للكتلة البنائً و ٌلً ذلك تطورات البلوك كوحدة بنائٌة عن طرٌق تغٌٌر و إعادة بناء وحذف أو ضم 
بعض أو كل المبانً به؛ وٌإثر ذلك علً نسب و ارتفاعات وصٌاغة الفراغ الخارجً فضال عن تؤثٌره علً 

كما ٌتم ذلك فً البٌئة المحٌطة بالمبنى، حٌث تتغٌر مناطق . مستوى نشاط وحركة األفراد فً الفراغ الخارجً
من األحٌاء تبعا لتعدٌل وتغٌٌر تكوٌن بعض البلوكات البنائٌة و التركٌب الوظٌفً لها؛ ثم فً األحٌاء الكاملة مع 

تعدٌل التكوٌن العمرانً و البصري لألحٌاء و تعدٌل شبكة الطرق األساسٌة؛ وٌإثر ذلك بالتبعٌة علً الطابع 
وتتفاوت درجة تؤثٌر تغٌرات . المعماري للمنطقة و الصٌاغة المعمارٌة للفراغات الخارجٌة بصورة جذرٌة

المكونات البنائٌة للبلوكات علً تكوٌن الفراغ الخارجً طبقا لمدى قابلٌة الكتلة البنائٌة للبلوك لإلضافة سواء 
بالبناء أو التعلٌة وقابلٌتها للتقسٌم وكذا درجة احتوائها لفراغات احتٌاطٌة ٌمكنها استٌعاب أنشطة إضافٌة فضال 

. عن قابلٌتها الستٌعاب التعدد الوظٌفً لالستعماالت و الخدمات
 

شـرح تغٌر انماط المبانً وعالقتها بتطـور الفراغات البٌنٌة الحضرٌة  - 7
وٌإثر ذلك بالتبعٌة علً حالة الفراغات الخارجٌة المفتوحة فتنشؤ عن تغٌر انماط المبانً ما ٌمكن أن ٌسمى 

فتتعرض المناطق التً تصل فٌها أغلب المبانً إلً نهاٌة عمرها . بدورة تغٌر و تطور الفراغات الحضرٌة
الفعلً فً وقت واحد إلً تغٌٌر وتطوٌر شامل فً الطبٌعة البنائٌة للمنطقة ككل نتٌجة لتنكٌس و بناء عدد كبٌر 

وعلً العكس من ذلك فال .من المبانً فً وقت واحد مما قد ٌإدى إلً تغٌٌر الصٌاغة المعمارٌة لها بالكامل
تتعرض المناطق التً تتدرج وتتفاوت فٌها أعمار المبانً إلً تغٌرات ملحوظة فً طبٌعتها البنائٌة ولكن ٌتم 

. التغٌر فٌها ببطء وعلً مدى زمنً طوٌل
 

ولشرح و تحلٌل األنماط البنائٌة األساسٌة و تحوالتها ومدى تؤثٌر ذلك علً الطبٌعة البنائٌة و الخصائص 
 فؤنة ٌمكن تمٌٌز أربعة أنماط بنائٌة تعاقبت علً [9] التشكٌلٌة و البصرٌة للنسٌج العمرانً فً مدٌنة القاهرة 

: النسٌج العمرانً للقاهرة و بٌانها كما ٌلً
ٌتكون من مجموعة فٌالت ال ٌتجاوز ارتفاعاتها ثالث طوابق، لكل منها حدٌقة محٌطة بها، : النمط البنائً األول

وتمثل كل منها هوٌة معمارٌه واضحة ومحددة، ذات تكوٌن معماري  متمٌز  
 

                                                           
2 change is inevitable, but in places where all old buildings have been swept away” people feel a sense of insecurity and the  
Continuity is lost for ever. It is essential to keep some buildings of historic interest of all kinds and all periods, houses, windmills,  
warehouse, theaters, churches and even some railway stations, most of which can be converted to a modern use, whilst giving 
 Visual pleasure to visitors, residents or passers-by. Francis Tibblds,  
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ٌتكون من عمارات بارتفاع أربعة طوابق وتقلصت الحدٌقة المحٌطة بها، ولكن ال ٌزال : النمط البنائً الثانً
للعمارات السكنٌة هوٌة معمارٌه واضحة ومحددة، ذات تكوٌن معماري جٌد  

ٌتكون من عمارات بارتفاع ثمانٌة طوابق واختفت الفراغات البٌنٌة و الحدائق الصغٌرة : النمط البنائً الثالث
المحٌطة بها إال من بعض األشجار، ونسبة قلٌلة من العمارات السكنٌة لها هوٌة معمارٌه حٌث أن األغلبٌة تعبر 

. عن طرق اإلنشاء الهٌكلً
 طابقا واختفت العناصر الخضراء واألشجار، 12ٌتكون من أبرج سكنٌة تتجاوز ارتفاعاتها : النمط البنائً الرابع

. وال تعبر األبراج السكنٌة عن أي هوٌة معمارٌه ،حٌث أنها تعبر  فقط عن التطور التقنً فً طرق اإلنشاء
شرح آلٌة تطور المكونات البنائٌة النسٌج العمرانً لمنطقة سكنٌة، والتً تتم  (4)و ٌوضح الرسم الكروكً رقم 

علً أربعة مراحل متتابعة تمثل إطارا عاما شامال للتغٌر؛ و تعبر كل منها عن خصائص العمران فً المدٌنة فً 
حقبة زمنٌة محددة، و تفقد فً كل منها بالتتابع بعض سمات الصٌاغة المعمارٌة والتشكٌلٌة للفراغات الحضرٌة؛ 

حٌث تختلف مقومات ، هذا وال ٌعنى ذلك بالضرورة أن كل أجزاء المدٌنة ٌجب أن تمر بهذه المراحل بالتتابع
. التنمٌة و التطور فً كل منطقة عن األخرى

 4شكل رقم 
 :طبيعة المباني في نهاية القرن التاسع عشر: المرحلة األولى

 ٌتجاوز ارتفاعاتها  ٌتكون النسٌج العمرانً من مجموعة فٌالت ال
 حدٌقة محٌطة بها، وهى محاطة بالفراغات  ثالث طوابق، لكل منها

 واضحة  من جمٌع الجهات وتمثل كل منها هوٌة معمارٌه البٌنٌة
 و غنٌة بالتفاصٌل المعمارٌة  ومحددة، ذات تكوٌن معماري متمٌز

. الفنٌة الممٌزة
 

: القرن العشرين طبيعة المباني في مطلع: المرحلة الثانية
 تم إحالل بعض الفٌالت بعمارات بارتفاع أربعة طوابق وتقلصت 
 والفراغات البٌنٌة الحضرٌة والحدٌقة المحٌطة بها، ولكن ال ٌزال
  للعمارات السكنٌة هوٌة معمارٌه واضحة ومحددة، ذات تكوٌن 

. معماري جٌد و بها تفاصٌل معمارٌه جمالٌة
 

: القرن العشرين طبيعة المباني في منتصف: المرحلة الثالثة
 تم إحالل أغلب الفٌالت بعمارات بارتفاع ثمانٌة طوابق واختفت
  أغلب الفراغات البٌنٌة الحضرٌة والحدٌقة المحٌطة بها إال من
 بعض األشجار ،ونسبة قلٌلة من العمارات السكنٌة لها هوٌة  

  الهٌكلً وتقلصت معمارٌه حٌث أن األغلبٌة تعبر عن طرق اإلنشاء
.  إلً الحد األدنى لها  التفاصٌل المعمارٌة الجمالٌة

 
: القرن العشرين طبيعة المباني في نهاية: المرحلة الرابعة

 النادرة الباقٌة إلً أثر  تحولت الفٌالت والعمارات السكنٌة القدٌمة
  12معماري ،وتم إحالل العمارات بأبراج سكنٌة تتجاوز ارتفاعاتها 

 طابقا مبنٌة علً الصامت واختفت األشجار والفراغات البٌنٌة 
 الحضرٌة، وال تعبر األبراج السكنٌة عن أي هوٌة معمارٌه ،حٌث

  أنها تعبر  فقط عن التطور التقنً فٌطرق اإلنشاء واختفت التفاصٌل 
.  المعمارٌة نهائٌا

 تصور للباحث و الكروكً علً أساس المعلومات المتاحة فً المراجع : المصدر)
 (العلمٌة عن تطور العمران فً مدٌنة القاهرة

 
 

تطور األنماط البنائٌة األربع فً مدٌنة القاهرة وٌتمثل النمط األول فً الفٌالت  (6 و 5)وٌوضح الشكلٌن رقم 
، 10السكنٌة القدٌمة فً منطقة مصر الجدٌدة فً بداٌة أنشاإها وتحٌط بها الفراغات الحضرٌة من جمٌع الجهات 

كما ٌتمثل النمط الثانً فً المبانً القدٌمة بوسط القاهرة وهى بارتفاع حوالً دورٌن و بها فراغات و حدائق 
جانبٌة، و ٌتمثل النمط الثالث فً العمارات السكنٌة فً فترة األربعٌنات و الخمسٌنات وهى بارتفاع حوالً أربعة 

  .طوابق، وٌتمثل النمط الثالث فً األبراج السكنٌة بداٌة من السبعٌنات و حتى اآلن
والتطور العمرانً العالمً ٌكاد ٌكون متشابه فمثل هذه األنماط متواجدة فً أغلب الدول األوربٌة بالرغم من  

التباٌن بٌنهم فً المحددات االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة التً تإثر علً الصٌاغة التشكٌلٌة للعمران فً كل 
، وٌوضح الشكل [18]تطور األنماط البنائٌة األربعة فً مدٌنة بروكسل ببلجٌكا  (7)وٌوضح الشكل رقم . منها
.  تطور األنماط البنائٌة األربعة فً مدٌنة فرانكفورت بؤلمانٌا  (8)رقم 
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: دور تشرٌعات البناء فً الحفاظ علً الفراغات الحضرٌة- 8
تعتبر التشرٌعات البنائٌة بمثابة المحدد األساسً لكٌفٌة تشكٌل الفراغات الحضرٌة بٌن المبانً حٌث تمثل 

ولم تقدم التشرٌعات البنائٌة فً . المحددات البنائٌة و الردود المسموح بها أساس الصٌاغة التشكٌلٌة للفراغات
مصر فً  المناطق العمرانٌة القائمة أو فً المناطق الجدٌدة حال مفٌدا لمشكلة تقلص الفراغات الحضرٌة بٌن 

علً الصامت مع ترك مناور – المبانً؛ فتشرٌع فالبناء فً المناطق القائمة الذي ٌسمح بالبناء عل حدود األرض 
 للمحافظة علً استمرارٌة  خط التكوٌن المعماري لواجهات المبانً- خدمٌة و معٌشٌة داخل الكتلة المبنٌة

 
  التحوالت البنائية في مدينة القاهرة6  شكل رقم                               التحوالت البنائية في مدينة القاهرة5شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المطلة علً الشارع ؛ أدى إلً القضاء علً الفراغات الحضرٌة البنٌة فً نفس الوقت الذي ٌطبق فٌه نفس 
القانون فً بعض الدول األوربٌة مثل ألمانٌا و فرنسا مع تطوٌره بحٌث ٌتم ترك فراغ خلفً لكل مبنى حتى 

. ٌتشكل فراغ حضري كبٌر مفتوح ومتسع فً قلب البلوك السكنى المحاط بالمبانً السكنٌة من كل جهاته
أما تشرٌعات المبانً فً المدن الجدٌدة فقد أدت إلً بعثرة و تفتٌت الفراغات البٌنٌة بٌن كتل المبانً بترك ردود 

بصورة ٌصعب االستفادة الوظٌفٌة منها و - إلنارة الغرف السكنٌة فقط - حول الكتلة البنائٌة من جمٌع الجهات 
تصلح فقط كممرات حركة حول المبانً، و كؤن األجدى أن ٌراعى التشرٌع البنائً محاولة بناء فراغ حضري 

. مفتوح لكل مجموعة وحدات سكنٌة ٌسمح بمزاولة األنشطة الحضرٌة للسكان
ومن جهة أخرى فؤن أساس التشرٌعات البنائٌة الحالٌة فً القاهرة و التجمعات السكنٌة الجدٌدة من حولها ٌقوم علً أساس 

 وتعدٌالته ؛ األمر الذي ٌمنع من 106ثبات ارتفاع وحجم البناء المسموح به داخل الردود المنصوص علٌها فً القانون 
ٌعد إهدارا للمساحة المسموح - من وجهة نظر المستثمرٌن– ناحٌة األساس فكرة ترك أي فراغ حضري مفتوح إذ أن ذلك 

. ببنائها وبالتالً خفض المردود االستثماري من بناء أي مشروع
وعلً العكس من ذلك فؤن التشرٌعات البنائٌة فً بعض الدول األوربٌة التً تقوم عل أساس السماح بالتشكٌل ألحجمً 

 تعطى من ناحٌة المبدأ سماحٌة ترك فراغ من مساحة [11] –  9كما ٌوضح شكل رقم – للمبنى مع تغٌر االرتفاع 
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األرض المبنٌة و تعوٌض ذلك فً االرتفاع بما ال ٌعود بالخسارة علً المستثمرٌن وٌعطى تنوعا ممٌزا و متجددا فً 
.  تشكٌل الكتل المعمارٌة للمبانً

  التحوالت البنائٌة فً مدٌنة فرانكفورت فً المانٌا 8  التحوالت البنائٌة فً مدٌنة بروكسل فً بلجٌكا      شكل رقم 7          شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فً كتاباته عن أساسٌات تخطٌط المناطق السكنٌة إلً أن األنواع األربعة السابق شرحها " جٌرد البرس"وٌشٌر 
ٌجب أن تدرس بعناٌة قبل أنشاإها فً المدٌنة مع التؤكٌد علً ضرورة األخذ فً االعتبار عالقة كل منها بنسبة 
الفراغات الحضرٌة المحصورة بٌن المبانً، األمر الذي ٌعنى أن القرار التصمٌمً لكل منطقة سكنٌة ٌجب أن 
ٌتعامل مع كل من المبانً و نسب الفراغات الحضرٌة البٌنٌة بٌن المبانً كوحدة تصمٌمٌة واحدة ال ٌمكن أن 

على : 9شكل رقم 
عكس قانون المبانً 
الذي ٌقضى بالبناء 
على الصامت ، فأن 

قانون البناء الذي 
ٌسمح بالتشكٌل 

ألحجمً للمبنى داخل 
حدود األرض 

المعطاة ٌسمح 
بوجود فراغات 

حضرٌة حول المبانً 
مع وجود مرونة 

لتوزٌع الكتلة 
المعمارٌة أفقٌا و 

رأسٌا لخلق فراغات 
مفتوحة فً موقع 

المشروع 
 
 

بناء المبنى على كامل : 1بدٌل 
مسطح قطعة األرض 

بناء المبنى بضعف عدد : 2بدٌل 
األدوار على نصف مسطح قطعة 

األرض 
بناء المبنى بضعفى عدد : 3بدٌل 

األدوار على ربع مسطح قطعة 
األرض 

بناء المبنى بالجمع   : 4بدٌل 
بٌن التوزٌع األفقً والرأسً 

للكتلة المعمارٌة مع ترك فراغات 
حول المبنى بعمل أول دورٌن 

على ثالث أرباع مسطح األرض 
وبقٌة األدوار على ربع  مسطح 

قطعة األرض 

مسموح ببناء ما ٌكافئ         مسموح ببناء ما ٌكافئ         مسموح ببناء ما ٌكافئ 
   أمثال مساحة األرض         مثلى مساحة األرض3ر5 أمثال مساحة األرض      5
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وعلً ذلك ٌجب أن توفر التشرٌعات البنائٌة فً كل منطقة من المناطق التً ٌبنى فٌها أي من األنماط . تتجزأ
. السكنٌة األربعة الحد األدنى من الفراغ الحضري المفتوح لكل وحدة سكنٌة

 

: نتائج الورقة البحثٌة  -9
: انتهى التناول التحلٌلً لعناصر الورقة البحثٌة إلً مجموعة النتائج التالٌة

ضرورة تحقٌق المتطلبات االجتماعٌة والثقافٌة والنفسٌة لسكان المدٌنة عند إعداد المقترحات التصمٌمٌة  -1
والتخطٌطٌة للفراغات و المبانً فً المناطق الحضرٌة من خالل المحافظة علً الصٌاغة المعمارٌة 

للفراغات الحضرٌة المفتوحة الممٌزة لكل منطقة من المدٌنة والتً ٌجب أن تتوفر فٌها مساحات كافٌة  
مع العمل علً تطوٌر هذه الفراغات لتنهض بدورها فً حٌاة سكان ، لألنشطة المختلفة لسكان المدٌنة

. المدٌنة
ضرورة األخذ فً االعتبار أن منظومة التطوٌر المعماري للمبانً والفراغات العامة الخارجٌة هً منظومة  -2

واحدة متكاملة ،وبهذا ٌجب تقرٌر أنة ال ٌمكن تطوٌر المبانً بمفردها وترك الفراغات الخارجٌة المفتوحة 
. نهبا للتطورات العشوائٌة غٌر المدروسة فً المبانً

فشل مشروعات اإلنشاء ذات الحجم المتكرر الضخم مثل مشروعات األبراج السكنٌة التً تركز فقط إقامة  -3
المبانً الضخمة و سرعة التنفٌذ مع إهمال األبعاد الثقافٌة واالجتماعٌة  والعالقات التشكٌلٌة للفراغات 

الحضرٌة حولها، فً خلق فراغات حضرٌة كافٌة تسمح للسكان بمزاولة األنشطة الحضرٌة و االجتماعٌة 
 .الالزمة لهم

ضرورة وضع تصور مرحلً لعملٌات التطوٌر و التغٌٌر بما ٌضمن التغٌر التدرٌجً لمكونات النسٌج  -4
العمرانً علً أساس المحافظة علً الفراغات الحضرٌة ؛ حٌث أن التغٌٌر الجذري المتتابع فً العالقات 
الفراغٌة للمدن و فً خصائص ومكونات وعالقات المكان الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان قد ٌسبب اضطرابا فً 

بناءة النفسً وإحساسه بهوٌته؛ حٌث أن الصٌاغة المعمارٌة لعالقة المبانً القدٌمة والفراغات الحضرٌة من 
 . حولها أصبحت عالمات حضرٌة ممٌزة ترتبط فً أذهان سكان المدٌنة بالقٌم الجمالٌة التارٌخٌة 

وٌشٌر ذلك إلً ضرورة العناٌة بدراسة كٌفٌة بناء المبانً الجدٌدة مع النسٌج العمرانً القائم لخلق بٌئة  -5
عمرانٌة متجانسة؛ حٌث أن قٌام كل مبنى جدٌد بمعزل عن معطٌات ومقومات الفراغات الحضرٌة فً 

. المحٌط الحضري من حوله هً فكرة غٌر ناجحة تإدى إلً تدمٌر الفراغات الحضرٌة
ضرورة وضع اللوائح والتشرٌعات التً تكفل منع التغٌرات العشوائٌة فً عناصر ومكونات المحٌط  -6

. الحضري المادٌة وغٌر المادٌة وكذا منع اإلضافات غٌر المخططة فً أجزاء من النسٌج العمرانً
ضرورة وضع األسس والمعاٌٌر التً تغٌر من العقوبات السطحٌة للمخالفات البنائٌة و التً ال تتناسب مع  -7

 .العائد المادي من المخالفة لٌتم تحوٌلها إلً عقوبات رادعة تمنع المخالفات
 

: التوصٌات- 10
خلصت الورقة البحثٌة إلً مجموعة التوصٌات التالٌة بهدف التعامل مع ظاهرة تغٌر تغٌر انماطالمبانً ومنع 

:  تؤثٌراتها السلبٌة علً تكوٌن الفراغات الخارجٌة المفتوحة
 

علً األجهزة المختصة من وزراتى اإلعالم والثقافة زٌادة التوعٌة لدى مختلف شرائح المجتمع عن الدور - 1
الحضاري للفراغات الخارجٌة المفتوحة كفراغات تساهم فً أنشطة الحٌاة الحضرٌة بالمدٌنة وتزكى التفاعل 

وال مقابر " لٌست ملكا ألحد"اإلٌجابً و التبادل الثقافً و االجتماعً بٌن الناس، ولٌست فراغات مهملة 
. للنفاٌات و المهمالت

علً األجهزة التشرٌعٌة صٌاغة اللوائح والقوانٌن التً تضمن  التحدٌد الواضح للفراغات الحضرٌة بٌن - 2
المبانً بما ال ٌسمح بالتغٌرات العشوائٌة فٌها 

علً األجهزة التشرٌعٌة العمل علً وضع اآللٌات التً تنهى غٌاب السلطة التنفٌذٌة الالزمة لتطبٌق قوانٌن و - 3
ضوابط التراخٌص البنائٌة و الوظٌفٌة علً المخالفٌن 

ضرورة مساهمة المعمارٌٌن الممٌزٌن و الفنانٌن من مختلف الفنون فً تصمٌم عناصر ومفردات الفراغات - 4
. الخارجٌة المفتوحة مما ٌساعد علً تفعٌل الدور الحضاري لهذه الفراغات

ضرورة إعداد قاعدة بٌانات أساسٌة و تفصٌلٌة متجددة دائما بالحاسب اآللً لكل منطقة من النسٌج العمرانً - 5
ألعمار و لحاالت و استعماالت المبانً وكذا التركٌب الفراغً التشكٌلً الممٌز لكل منطقة من المدٌنة؛ وتكون 



 
 

 عالقة تغٌر تكوٌن الفراغات الحضرٌة العامة بتغٌر األنماط البنائٌة من حولها فً مدٌنة القاهرة

 

األساس للقرارات التصمٌمٌة الخاصة بتعدٌل التكوٌن الفراغً و الصٌاغة المعمارٌة لكل منطقة بما ٌحافظ علً 
 .تكوٌنها المعماري
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