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ABSTRACT 
The urban design stages aimed to create built-up environment  that meets the needs and 
behaviors of man to reach the comfortable and turnout of urban space as point to practice the 
social activities, may notice that the Urban Spaces did not meet the needs of man  in terms of 
(Economic, social and recreational activities) led to negative effects  on environment and  
behaviors of man and its culture which leads to the lack of benefit of it, resulting  to 
distortions in Urban Environment ( physical) and loss of space to perform his function  ( such 
as human social space ) that is designed for it , the study faced problem of improving and 
renovating Urban degraded areas that has focused   on the physical side ( built-up 
environment)while ignoring the moral side aspect that is reflected in the person who lives in 
the regions. This has led to the emergence of negative effects either on the built-up 
environment on the space users or the impact of the space user on the built-up environment, 
such as the lack of places for pedestrian - the disappearance of sidewalks - not to vacate 
spaces for the activities of stability and seating for users of the space and the beneficiaries or 
disappearance of certain social activity or the environmental impact of various types of 
pollution (visual, auditory, environmental). The study concluded that the relationship between 
the urban spaces of all types must go in two parallel and integrated directions resulting in  the 
environment conducive to its function, which is designed for the comfort of the person and 
satisfy his desires, whether economic, recreational or cultural 
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  الفراغات الحضریة
  

  سامح محمد حامد علیان
   أكادیمیة طیبة بالمعادي– معھد طیبة العالى للھندسة -قسم الھندسة المعماریة  

  

  لخصالم
إن مراحل التصمیم العمرانى تھدف إلى تكوین بیئة مشیدة تلبى إحتیاجات وسلوكیات االنسان للوصول الى راحة وقبول 

                                         وقد تالحظ أن الفراغات العمرانیة التلبى ،قطة تجمع لممارسة االنشطة االجتماعیة المستخدمین للفراغ العمرانى كن
ھذا باالضافة  الى وجود تأثیرات سلبیة على البیئة مما یؤثر على )االقتصادیة واالجتماعیة والترفیھیة (إحتیاجات االنسان 

مع فقدان الفراغ لتأدیة وظیفتھ   ) المادیة ( فادة من ھذا الفراغ وحدوث تشوة فى البیئة العمرانیة سلوك االنسان مع عدم االست
والمشكلة التى تتعرض لھا الدراسة ھى ان االرتقاء والتجدید للمناطق .كفراغ اجتماعى انسانى الذى صمم من اجلھ

مع إغفال الجانب المعنوى وھو االنسان الذى یقطن ) ة البیئة المشید(  المتدھوره عمرانیا قد ركزت على الجانب المادى 
مما كان لھ اثره فى ظھور تأثیرات سلبیة سواء على البیئة المشیدة على مستخدمى الفراغ أو تأثیر مستخدم .ھذه المناطق

ممارسة انشطة عدم توافر فراغات ل،إختفاء ارصفة المشاه، الفراغ على البیئة المشیدة مثل عدم وجود اماكن لعبور المشاه
 االستقرار والجلوس لمستخدمى الفراغ او اختفاء نشاط إجتماعى ما أو تأثر بیئى ینتج عنھ مظھر من مظاھر التلوث بانواعة

وخلصت الدراسة الى ان العالقة بین الفراغات العمرانیة بانواعھا البد ان تسیر فى اتجاھین ) البیئى ،السمعى ، البصرى ( 
حتى تؤدى البیئة المبنیة لوظیفتھا التى صممت من اجل راحة االنسان وتلبیة رغباتة سواء اقتصادیة او متوازیین ومتكاملین 

    .ترفیھیة او ثقافیة

mailto:sameh_sameh8144@yahoo.com
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  الفراغات ، الحضریة، البیئة، العمران: الكلمات الدالة
  

  مقدمة
 التركیز على الجانب المادى من المشكالت التى تواجھ الفراغات العمرانیة واالرتقاء بالمناطق المتدھورة عمرانیا ھى

مما كان لھ تأثیر على ) المستخدمین للفراغ العمرانى (المتمثل فى البیئة المشیدة وإغفال الجانب المعنوى واالجتماعى 
، االجتماعیة، تكوین فراغات غیر متؤائمھ مع إحتیاجات المستخدمین باالضافة إلى تأثیرات سلبیة على الجوانب السلوكیة

ویظھر ذلك فى الفراغات العمرانیة فى القاھرة مثل میدان التحریرومیدان رمسیس حیث إفتقاد تلك . والثقافیةاالقتصادیة
، الفراغات العمرانیة للمقیاس اإلنسانى نظرا لوجود الكبارى والحركیة االلیة مما یتسبب عنھ تلوث بصرى 

الترفیة حیث تحولت الفراغات ، األنشطة مثل التنزهومن الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة حیث إختفاء بعض .بیئي،سمعى
وعلى الرغم من وجود محاوالت لتطویر الفراغات العمرانیة اال انھا تغفل الجانب اإلنسانى فى .إلى وظیفة الحركة واإلنتقال

وبة منھا وذلك التطویر وتتجھ إلى تحسین البیئة المشیدة فقط مما یؤدى إلى عدم تحقیق وظیفة الفراغات العمرانیة المطل
إلن . سیضطر إلى تغییر شكل الفراغ وخصائص الفراغ العمرانى لكى یتماشى مع متطلباتھم وإحتیاجاتھم وسلوكیاتھم

عملیات التصمیم العمرانى البد إن تراعى توفیر بیئة مناسبة لإلنسان من جمیع النواحى النفسیة واالجتماعیة واالنسانیة 
والبد من الوصول إلى التنمیة المتكاملة لمستخدمى الفراغات العمرانیة .والبیئیة)  الفراغوظیفة (والسلوكیة واالقتصادیة 

  .ویتم ذلك عن طریق تصمیم الفراغات العمرانیة لتوائم متطلبات االنسان
  

  المشكلة البحثیة 
ا على الجانب المادى  التصمیم العمرانى للفراغات العمرانیة وكذلك االرتقاء بالمناطق المتدھوره عمرانی عملیاتتركز

وإغفال الجانب االجتماعى لمستخدمى الفراغات مما أدى إلى وجود فراغات عمرانیھ غیر متوافقة مع إحتیاجات االنسان 
 ،الفراغ   ویظھر ھذا فى میدان التحریر الذى یفتقد المقیاس اإلنسانى وحدوث عدم احساس االنسان باحتواء ،فى ھذا الفراغ

لسرعة الحركة االلیة والتلوث البصرى والسمعى والبیئى حیث تحول الفراغ من تنزه وترفیھ إلى وكذلك میدان رمسیس 
وظیفة حركة الیة وانتقال المشاه وتجاھل لكثیر من متطلبات االنسان داخل الفراغ من توفیر بیئة مناسبة من جمیع النواحى 

  .واالجتماعیة والبیئیة) یة الوظیف(النفسیة والجمالیة واالنسانیة والسلوكیة واالقتصادیة 
  لفرضیة البحثیة ا

فشل الفراغات العمرانیة فى تأدیة وظیفتھا ھو عدم االھتمام بجمع البیانات عن السبب فى تفترض الدراسة أن 
مستخدمى الفراغات العمرانیھ ومدى إحتیاجاتھم وتحلیل السلوكیات لھذة الشریحة ومعرفة متطلباتھم الحیاتیة داخل 

ودراسة تصمیمھا وتنفیذھا لتتوافق مع متطلبات وتصرفات ) البیئة المشیدة ( التى تحتوى على مكونات مادیة الفراغات 
) نفق االزھر(بھ واالنفاق لذا یتم دراسة حالة میدان االوبرا والحركة االلیة  .االنسان داخل ھذة الفراغات االنسانیة

 اإلجتماعیة والتأثیر السلبى لمظاھر التلوث بأنواعة المختلفة  وعدم توافر فراغات لالنشطة)كوبرى األزھر(والكبارى
شھدت احتفاالت افتتاح قناة السویس ق مكان دار االوبرا القدیمة التى وخاصة التلوث البصرى كانشاء جراج متعدد الطواب

  .قلیلة    وكذلك فندق الكونتینتال الذى تم ھدمة منذ اشھر 
  منھجیة البحث

كما تعرض لمكونات ، م الفراغ العمرانى وتعریفاتھ المختلفة وتقسیماتھ إلي فراغات خطیة ومجمعةمفھولت الدراسة تناو
: أنشطة الحركة(وأنشطة انسانیة ) اثاث وتفاصیل/عناصر طبیعیة/أرضیات/حوائط(الفراغات العمرانیة من مكونات مادیة 

من أنشطة وقوف (راالستقرا وأنشطة وتحلیلھا من خصائص وموجھات الحركة وطبوغرافیة األرض والحركة اآللیھ
واحتواء من حیث درجة وشكل ومحددات / مقیاس/من نسب( لخصائص الفراغات العمرانیة التعرضثم ) وجلوس
  ).االحتواء

ثم تناول أنواع الفراغات العمرانیة من حیث الشكل وقیمھا التعبیریة وتقسیمھا إلي فراغات خطیة ومجمعة والمعانى التى 
كال للفراغ الخارجى من حیث حجم الفراغ الخارجى وتشكیل السطح المحدد لھ وأنواع الفراغات من حبث تنقلھا تلك األش

فراغ (ومن حیث المستخدمین ) انتقالي/ثانوي/فراغ رئیسي(ومن حیث التدرج ) شبة مغلق/مغلق/فراغ مفتوح(الغلق 
  ).خاص/شبة خاص/شبة عام/عام

فى اطار نظرى )  العتبة– رمسیس – عابدین –التحریر (قة القاھرة الخدیویةوتتم الدراسة لعدة فراغات ومیادین فى منط
 والتطرق  واالنشطة االجتماعیة  مكونات الفراغ العمرانى سواء مكونات مادیة وأنشطة الحركة حیث منواطار عملى   

غات من حیث الشكل وكذلك التعرف على أنواع الفرا إلى خصائص الفراغ العمرانى من نسب فراغیة ومقیاس واحتواء
ومن ثم تحلیل .ومن حیث المستخدمین للفراغ ودراسة البیئة العمرانیةوالقیمة والبعد التشكیلى والوظیفى والفكرى والتدرج 

 ارتفاعات – استعماالت االراضى –حاالت المبانى (البیانات وارساء عالقة بین المتغیرات السلوكیة والمتغیرات العمرانیة 
شبكة الشوارع والمیادین والفراغات الطولیة واالنتقالیة والحوائط التى تشكل ،تطور الفراغ )ر البصریةالعناص–المبانى 
  .)الفراغ 
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 تعریفات -١
  : الفراغ العمرانى ١-١

بأن الفراغ ینتج عندما یكون ھناك حاجزا أو أكثر (Snclaniz Goldie) یعرفھ سیكلیزجولدى  )١(الفراغ العمرانى -
وممیزات الفراغ تعتمد على خواص الحواجز التى تشكلھ وتفاعلھ مع الفراغات .لواحدة من الحواس أو أكثر

  .المحیطة
 الفراغ العمرانى على انھ مجوعھ عناصر او نقاط تتحقق من خاللھا خصائص Ahedlاالمریكى القاموس یعرف  -

  )٢ (.ھندسیھ ذات ابعاد ثالثیھ فى مجال الخبره الیومیة
 ھو الفراغ الناتج عن التكوینات التخطیطیة للكتل المعماریة لھا عالقات بالطرق كما یمكن تعریف الفراغ العمرانى -

 وھذه الفراغات تترابط مع بعضھا فى سلسلة متصاة مكونة فى –والمسارات التى یستعملھا مشاھدوا المدینة 
 )٣ (.مجموعھا طرق السیر العامة واماكن التجمع الرئیسیة

  تطور مفھوم الفراغ و التعامل معھ
ومع بناء . فبحث عن كتلة صخریة یحتمى بھاول مطلب فكر فیھ االنسان ھو البحث عن المأوى واالستقرار أن إ

ومع تطور التفكیر بدأ البحث عن ایجاد فراغات لخدمة االنسان .المدن وتطور احتیاجاتھ عرف النماذج االولیة للفراغ
  : )١(  كما فى الشكل رقم اجتماعیا 

  كما فى معبد حتشبسوتعرف الفراغ العام من خالل المعابد وخدمة المفھوم الدینى المسیطر:دیمةلحضارة المصریة القا
  عرفت االجورا كمكان للتجمع والحیاة العامة واالحتفاالت: الحضارة االغریقیة
  الفورم مكان فراغى  للحكم واللقاءات العامة:الحضارة الرومانیة
  شعبة  ومتدرجةفراغات غیر منتظمة مت:الحضارة االسالمیة

  فراغات عظیمة تظھر التباھي والعظمة والحیاة العامة السائدة:عصر النھضة
  

  
  العصر الرومانى     

  مدینة بغدادالعصر الفرعونى 

                                                           
 جامعة - كلیة الھندسة -رسالة دكتوراه،لفراغات العامة داخل النسیج العمرانى للقاھرة الكبرى ا،محمود طھ اسماعیل  )١(

  م٢٠٠٠حلوان 
  .نفس المرجع السابق )٢(
  م٢٠١٢دار الكتاب الحدیث –الدراسات البصریة والعمران –محمد عصمت حامد العطار ، إسماعیل عبد العزیز عامر  )٣(
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  المدینة الرومانیة  العصر االغریقى

  یوضح الفراغ العمرانى وتطوره عبر العصور )١( شكل رقم

  -:)١(عناصر ومكونات الفراغ ٢-١
وھى المسطحات التى تشكل الفراغ فى المستوى االفقى وھى ترتبط بموقع الفراغ : رضیات اال ١-٢-١

  .واستخداماتھ وتعتمد على شكل الحوائط و االرضیات ممكن ان تكون بھا میول او منحدرات
وھى العناصر التى تشكل الفراغ فى المستوى الرأسى وھى التى تحدد شكل الفراغ وتقسم :  الحوائط ٢-٢-١  -

نواع من فراغ مغلق او شبھ مغلق ویمكن ان تكون ھذه الحوائط مبانى متراصھ بجانب بعضھا او مجموعھ من ا
  .االشجار او مزیج بین المبانى واالشجار او اسوار خشبیھ او نباتیھ او معدنیھ

غات مسطحات التى تشكل المستوى العلوى وعاده تكون السماء كما یوجد بعض الفراالوھى :   االسقف٣-٢-١ -
المغلقھ اما عن طریق االشجار او عمل بعض االغطیھ الصناعیھ ویمكن استخدام كتل بنائیھ كما فى قاھره المعز 

 .فنجد ان لتغطیھ الشوارع یخرج بروز من المبانى لتظلیل فراغ الشوارع
ره عن مقاعد  االشیاء المرئیھ داخل الفراغ ذات وظیفة تتوافق مع استخدام الفراغ وھى عباوھو:  الفرش٤-٢-١ -

  .وعناصر اخرىومناطق خضراء كاالشجار اعمدة انارة مسطحات مائیھ 
الجلوس والتفاعل ، طفالأللعب ا، لالسرالزراعة ، المعیشة الخارجیة : ھ أھم وظائف-)٢(الدور الوظیفى للفراغ -٢

تتمثل فى انواع كثیرة و.لشبابالعاب التي یمارسھا ألا، النشاطات الثقافیة والترویحیة، النشاطات الھادئة،جتماعيالا
  -:منھا

  .فراغ لالستعماالت خاصة مثل حدیقة منزل -
  .فراغات صغیره امام كل المنازل او العمارات السكنیھ -
  .فراغات على مستوى التجمع السكنى -
  .فراغات على مستوى الحى ككل مثل المیادین -
نى شخصیتة وطابعة وصفاتة وتحدد تعطى االنشطة للفراغ العمرا:.االنشطة االنسانیة فى الفراغات العمرانیة  -٣

مالمحھ فھناك بعض الفراغات التى تأخذ إسمھا من نوعیة النشاط التى تمارس فیھا ولإلنسان دور أساسى فى 
تشكیل الفراغات العمرانیة حیث ھو الذى یعطى المقیاس الحقیقى للتكوینات الفراغیة والتى نشأت من أجلھ 

   : مرانیة یمكن تقسیمھا إلى واالنشطة االنسانیة فى الفراغات الع
 للحركة داخل الفراغات مثل فرش وھناك موجھات وحركة المشاه ھى حركة االلیات :انشطة الحركة: أوال 

  ..الفراغ من العناصر الطبیعیة أو العناصر التى من صنع اإلنسان
تتمثل فى أنشطة الراحة المقصود ھو السلوك االنسانى فى الفراغ و:  انشطة االستقرار داخل الفراغ  :ثانیا

  .والتجمعات حول النافورات والحدائق والجلوس والمقابالت اإلجتماعیة والتحدث والمناقشات
ترتبط خصائص الفراغات العمرانیة أساسا بالمستخدمین واألنشطة والوظائف :)٣( الفراغات العمرانیةخصائص -٤

یة دور أساسى فى نجاح ھذه األنشطة والوظائف التى یقومون بھا فى ھذه الفراغات ولخصائص الفراغات العمران
التى یقوم بھا المستخدمین لما لھا من تأثیر كبیر على حركة اإلنسان وردود افعالھ ومشاعره داخل ھذة الفراغات 

  :  ویمكن توضیح ھذه الخصائص فیما یلى 
  النسب ١-٤

 : من حیث النسب الى نسبة الفراغ ھى العالقة بین العرض واالرتفاع ویمكن تقسیم الفراغات 
 وھو الذى یعطى اإلتجاه والمحوریة ولیس من الضرورى أن یكون مستقیما ):الممر( الفراغ الطولى   -  أ

                                                           
  .، مرجع سابقمحمد عصمت حامد العطار، إسماعیل عبد العزیز عامر )١(
  .م٢٠١١جامعة حلوان–كلیة الھندسة –معاییر التصمیم الحضرى ومؤثراتھ فى تحقیق االمن فى المناطق العمرانیة الجدیدة ، عمر یحیى المشد )٢(
 عین جامعة،كلیة الھندسة -رسالة دكتوراه ،انیة العالقة التبادلیة بین السلوك االنسانى والبیئة المادیة فى الفراغات العمر، باھر إسماعیل فرحات)٣(

  م٢٠٠٨شمس
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  .١,٥:١والنسبة بین ارتفاعة الى عرضھوھو محدد من جانبین 
  ٤:١ الى عرضھ اكبر من إرتفاعة محدد من ثالث جواني ونسبة : الفراغ العمیق   - ب
  ٣:١الى عرضھ طولھ فراغ الذى یصلح للساحات العامة والنسبة بین وھو ال: الفراغ المتسع   - ت

   :المقیاس ٢-٤
المقیاس للفراغ بأنھ االحتیاجات الوظیفیة للفراغ بمعنى أن یكون مقیاس الفراغ مالئم (Hamlin1952)عرف

   :الى ثالثة مقیاس الفراغ ) Poul 1965 (لحركة الناس وأنشطتھم طبقا لطبیعة ھذا الفراغ ویقسم
 .م لتحدید المالمح٤ھو المقیاس الذى یحقق االحتواء والخصوصیة والیزید طولھ عن :المفیاس الودود -
 .م٣٥ھى المسافة التى تحدد الكتلھ وتمیز حركة الجسم وال تزید عن :المقیاس االنسانى -
 .م١٠٠ینعدم فیھ ادراك التفاصیل ویعطى احساس بالرھبھ ویصل اتساعة  الى :المقیاس التذكارى -

  )١(الفراغ االیجابى والفراغ السلبى ٣-٤
غیر (اما الفراغ السلبى،ھو الفراغ المحصور بین المبانى او أى عناص اصطناعیة موجودة ھناك) المحدد(الفراغ االیجابى 

ة متعددویوجد حاالت ) ٢( او اإلصطناعیة وحدوده قلیلة جدا كما بالشكل رقم ھوالفضاء المحیط بالعناصر الطبیعیة):المحدد
او فراغ ،)٤(،)٣(لتحدید الفراغ االیجابى سواء بكتل بنائیة تتحد مع عناصر نباتیة كاالشجار من جانبى كما فى شكل رقم 

  ). ٥(یمكن تحدیده بالمبانى فقط كما فى شكل 
  
  
      

  
یوضح الفراغ السلبى والفراغ االیجابى)   ٢ (شكل رقم      

 
 
 
 
 

ع المبانى یخلق فراغات سلبیةتوزی  
  غیر محددة الشكل

 بيیوضح الفراغ االیجابى والسل ) ٢(شكل رقم 
 

 
 
 
 

یوضح الفراغ السلبى والفراغ االیجابى  ) ٢( شكل رقم      
 
 
 
 
 

 
 

  
(Neutural Space)   ناصر النباتیةالعة لتحدید الفراغ ویالكتل البنائ متزن متعادل تم تحدیدة باستعمال فراغ) ٣(شكل رقم  

 
   القائمةمع المبانى  لتحدید الفراغ واحد كجانب  مثل  االشجار

 
    والفراغ المحدد ذو شكل یمكن تحدیده بالعناصر الطبیعیة مثل االشجار (Neutural Space) فراغ محاید

 
                                                           

  مرجع سابق، عمر یحیى المشد   )١(

 فراغ إیجابي محدد

 فراغ سلبي

 فراغ إیجابي

 فراغ سلبي
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(Neutural Space) مثل  كحدین للفراغ ر النباتیة العناصالمبانى ومتزن متعادل تم تحدیدة باستعمال   فراغ )٤(شكل رقم  
تؤدى الى خلق فراغ محایداالشجارمع المبانى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  یمكن قیاس مسطحة وتقع الخطوط الرابطة على االركان وبذلك بكتل المبانى فقط ذو شكل یمكن تحدیده الفراغ المحاید )٥(شكل رقم 
 

 

  كن استقراء المبانى والفراغ على انھا الشكل أو الخلفیةیمفراغ سلبى ) ٦(شكل رقم 

وذلك الن المبنى اخذ مكان الفراغ واصبح  No Containment (Negitive space) فراغ سلبىمعدوم وفى ھذه الحالة یصبح الفراغ 
  .)٦(كما فى الشكل رقم الفراغ غیر موجود 

  االحتواھ -٥
 إدراك العناصرالرئیسیة ومدى توافقھا مع األرضیات فعدم التوافق بین إن العامل الرئیسى فى االحساس باإلحتواء ھو

  .لحركیة لإلحتواءوبناءا علیھ تحدد المظاھر البصریة وا الحوائط واألرضیات یضعف اإلحساس باإلحتواء
 وعرض تحدد العالقة بین مسافة الرؤیة وإرتفاع المبنى أى النسبة بین ارتفاع المحددات المحیطة: درجة االحتواء 

  :لذا فاالحتواء لھ اربع درجات) ٧( الفراغ  كما فى شكل رقم 
  ١:١درجة أى العالقة ٤٥عندما تكون رؤیة الزاویة :إحتواء قوى  ١-٥
  ٢:١درجة أى العالقة ٣٠عندما تكون رؤیة الزاویة :  إحتواء متوسط٢-٥
  ٣:١درجة أى العالقة ١٨عندما تكون رؤیة الزاویة  : إحتواء ضعیف٣-٥
 ٤:١درجة أى العالقة ١٤عندما تكون رؤیة الزاویة  :إحتواء لإلنغالق ٤-٥
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  درجة اإلحتواءیوضح ) ٧(شكل رقم

  

  
  

لیس لھ ،مبنى مسیطر فى المنتصف ونسب الفتحات كبیرة یالنسبة للمبانى لیس لھ شكل محدد، المبانى فى جزر منفصلة ومتباعدة ) ٨(شكل رقم 
  . إحتواء معدومكل والفراغ خلفیةالیمكن قیاسة المبانى فى الش،حدود

  
  منفصلة ومتباعدة لیس لھ  ) Hots(المبانى فى جزر،المبانى ھى الشكل والفراغ ھو الخلفیة االحتواء الضعیف یبین ) ٩(شكل رقم 

  شكل محدد لیس لھ حدود الیمكن قیلس مسطحھ
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  ٤:١ حتى ٢:١لرأسیة االحتواء القوى نسبة االرتفاع الى العمق من یبین االحتواء بالتشجیر وتغییر المستویات ووجود المستویات ا) ١٠(شكل

  

   الفراغات أنواع -٦
 وشكلھ من خالل العالقات بین خطوط العناصر التى تحدده  واألنشطة ھیتخذ الفراغ العمرانى ھیئت : من حیث الشكل

یقسم و االنغالقمن االنفتاح إلى ،یدومن البساطة إلى التعق، فھناك الفراغات تختلف من االتساع إلى الضیق االجتماعیة
  : الفراغ العمرانى إلى نوعین

 فراغ خطى ویتمثل فى الطرقات والشوارع وممرات المشاه -
 .فراغ مركزى ویتمثل فى الساحة والغرفة والمیدان والفراغ البینى -

  )١١(ویقسم ایضا من حیث االنشطة  شكل رقم 
 .رع الشافراغ متعدد االنشطة  وھو: فراغ دینامیكى -
   .أنشطة أقل سرعة وھى المیدان:فراغ إستاتیكى -

  
           فراغ استاتیكى                                          فراغ دینامیكى 

   من حیث االنشطةانواع الفراغات) ١١(شكل رقم 

  تقسیم الفراغ طبقا للتوجیھ -٧
  الى أنواع طبقا للتوجیھ  ویمكن تقسیم الفراغ

  .)١٢( شكل لى الداخل وھو منغلق على الداخل  ومحدد مثل الفناء بالعمارة االسالمیةفراغ متجھ إ ١-٧

 فراغ متجھ إلى الخارج مرحب ومنفتح كما فى االكروبولیس االغریقى الذى یتواجد باعلى قمة فى المدینة  شكل  ٢-٧
)١٣.(  
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  )الفناء الداخلى( یوضح االتجاة الى الداخل )١٢ (شكل رقم 

  
  فراغ سلبى احتواء معدوم  )االكربولیس ( یوضح االتجاه الى الخارج  )١٣   (شكل رقم 

  :  )١(تصنیف المیادین  -٨
 أخرىومجموعة ، وظیفةالى اساس ل و البعض ع،الشكلبعضھا على اساس ، ظھرت محاوالت عدیدة لتصنیف المیادین 
  :ع من التشكیل الفراغى العمرانى خمسة انوا) Zucker( استنتج .اعتمدت على موقع المیدان فى نسیج المدینة

  :میدان مغلق  ١-٨
ویغلب علیة لتشكیل الھندسى ، و تتقطع حدودة فقط عند موضع اتصال الشوارع المؤدیة الیھ ، ھو فراغ یحتوى نفسة ذاتیا 

  .)١٤(شكل المنتظم 

  
  مثال لمیدان مقفل) الفاتیكان(میدان سان بیتر )١٤(شكل رقم 

  
  مثال لمیدان مفتوح" باریس"یدان قوس النصر یوضح م)  ١٥(شكل رقم 

  
  

                                                           
  م٢٠١٢دار الكتاب الحدیث –الدراسات البصریة والعمران –محمد عصمت حامد العطار ، إسماعیل عبد العزیز عامر  )١(
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   )١ (:المیدان المسیطر  ٢-٨
 و ھذا المبنى . ھذا الفراغ یربط بمبنى واحد او بمجموعة من المبانى و یكون موجھ الیھا و ترتبط بھ بقیة المبانى االخرى

  .و مسرح او مجالس الحكم أطار  قةمحط": بدین امثل قصر ع"او اى منشأ ضخم ، یطر من الممكن ان یكون كنیسة سالم
  :االشعاعىالمیدان   ٣-٨
لھ قوة بصریة كافیة لجذب ، وھو مبنى على عنصر مركزى رأسى ، فراغ ینمو حول مركز و یكون لھ شكل فراغى محدد 

انظار الناس الیھ و حیث ان مجال السطرة البصریة الى عنصر یكون محدد فان ابعاد ھذة الفرغات تكون ایضا محددة و 
  .  یویةالخدمن امثلة ھذا النوع میدان مصطفى كامل فى القاھرة 

  :المیادین المجمعة  ٤-٨
تكون بینھم عالقة غیر ن تمن الممكن ا، بعة من المیادین مختلفة االشكال و االحجام و تنمو فى انجاه واحد محورى امتت

وفى ھذة ، او تتصل ببعضھا بعالقات غیر مباشرة ، و من الممكن ان تحاط ھذة المیادین بمبنى ضخم مسیطر ، محوریة 
عتمد على امكنیة تكوین صورة بصریة متتابعة ناتجة من تغییر العالقات ی، لتأثیر الجمالى للمجموعة ككل االحالة فان 

  .الفراغیة
  : المیادین غیر منتظمة الشكل٥- ٨

وال یحتوى على اى جانب جمالى او فنى و فى الغالب تقتصر وظیفتة ، وال یوجد شكل محدد ، میدان غیر منتظم ھندسیا 
میدان التحریر بالقاھرة كما فى شكل رقم :  ومن امثلة ھذة المیادین .مسرح او محكمة، كنیسة : ى ھام مثل على اظھار مبن

)١٦(.  

  
  یوضح میدان میدان التحریر غیر منتظم الشكل)١٦(شكل رقم 

 )٢(طرق معالجة الفراغ -٩
ینة ویجب أن تكون  مبنى فى محور لمركز النظر ویعطى للمبنى سیطرة معإلبرازالتشكیل المحورى یستعمل 

 مع غیره یمكن اتصالھالمبانى المحیطة بسیطة التصمیم وال تتعارض مع المبنى الرئیسى ولكى تحدد الفراغ وتؤكد 
  إبراز التصمیم بخلق محاور فرعیة متعامدة مع المحور الرئیسى فمثال 

  یكون الفراغ ضعیف من االركان یؤدى إلى عدم جذب المبانى للنظر  -١
  ) ١٧( عدم جذب المبانى للنظر كما فى الشكل رقم األركانقوى من الفراغ یكون  -٢
 ، وھناك فراغ محسوس وقوى جذب المبانى للنظر  -٣
  )١٨(كما فى شكل رقم فراغ كمقدمة للفراغ الرئیسى  -٤

  

                                                           
  .، مرجع سابقمحمد عصمت حامد العطار، إسماعیل عبد العزیز عامر )١(
  .، مرجع سابقمحمد عصمت حامد العطار، إسماعیل عبد العزیز عامر  )٢(
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   احتواء ضعیف- األركانفراغ قوى - ٢             عدم جذب المبانى للنظر    األركان فراغ ضعیف -١

   محدوداستعمالھعدم جذب المبانى للنظر                                         ایجابي -فضعی احتواء

  یوضح طرق معالجة الفراغ المجمع) ١٧(شكل رقم 

  
  فراغ محسوس وقوى جذب المبانى للنظر -٤                             احتواء قوىفراغ كمقدمة للفراغ الرئیسى-٣

  ق معالجة الفراغ المجمعیوضح طر) ١٨(شكل رقم 

   

  الفراغات الخطیة  -١٠

  
  بمیدان االوبراازیة للشوارع المحیطة الموالممرات یوضح الفراغات الخطیة  وھى )  ١٩    (شكل رقم 

  ھیئة المساحة: المصدر١/٢٥٠٠مقیاس الرسم 
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والتى تم استعمالھا ) ١٩(المستقیمة والمنحنیة والمتعرجة وھى تظھر فى شكل رقم  الفراغات الخطیة بمختلف أشكالھا
  )فؤاد سابقا( یولیو ٢٦شارع ،شارع عدلى ، التجاریة مثل شارع الجمھوریة لألنشطة

  

میدان عرابي -٧ مصطفي كامل -٦ میدان طلعت حرب -٥ میدان عابدین - ٤ میدان األوبرا -٣ میدان رمسیس -٢ میدان التحریر -١
  میدان العتبة-٨

  األوبرا بین المیادین الرئیسیة في وسط مدینة القاھرةیوضح موقع میدان   ) ٢٠(  شكل 

  )٢٠(كما فى شكل فى القاھرة الخدیویة میادین نجد أن میدان االوبرا یحیط بھ عدة میادین ویظھر التدرج الفراغى لل
  :  إلى من حیث التدرجالفراغات تصنیف  -١١
 الفراغ الرئیسى   - أ

 الفراغ الثانوى  -  ب
  الفراغ االنتقالى-       ج
  : إلىمن حیث المستخدمین فراغات وتصنف ال -١٢

ھى فراغات تخص المدینة عامة وتستخدم فى الساحات والمیادین واالسواق التجاریة والمبانى الدینیة :الفراغ العام -أ
  .والتاریخیة

  .ھى فراغات شبھ عامة كالفراغ الموجود فى المجاورة السكنیة أو یحده مجموعة من العمارات:الفراغ شبھ الخاص - ب
ھى أحواش المساكن أو حدائق الفیالت السكنیة والمدارس وتعد الفراغات الخارجیة إمتدادا للفراغات :لفراغ الخاصا- ج

  .الداخلیة مؤكدة العالقة بین الفراغ العام والخاص

  

  )فناء(داخلى      فراغ             خاص          فراغ           خاصشبھ            فراغ                  فراغ عام               

   والعامیوضح الفراغ الخاص ) ٢١(  شكل رقم 
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 )١(تصنیف الفراغات من ناحیة الشكل - ١٣
ترتبط نسب الفراغات بالمحددات الطبیعیة وقد روعى فى ھذا الفراغات عالقتھا عالقتھا بزوایا الرؤیا المختلفة 

 یتكون من میدان عام محدد بالطرق الخاصة للمبانى المحیطة والتى تحدد أشكال ونسب ھذه الفراغات والذى
بالسیارات أو میدان شبھ مقفل محدد بالمحاور الرئیسیة ومدروس بھ زوایا الرؤیة وذلك لالحساس بالفراغ أو میدان 

  ).٢٢( كما فى شكل رقمشبھ مقفل محدد بالمركز

  
  اشكال الفراغات الحضریة)٢٢(شكل یوضح 

االتجاھات المروریة أو أو فراغ حضرى مركب أو میدان مركب مدروس بھ شكل أو میدان غیر محددالشكل یعتمد على 
  ).٢٣(الفراغ كما بالشكل رقم 

  

  میدان غیر محدد الشكل یعتمد على االتجاھات المروریھ                 فراغ حضرى مركب                                فراغ حضرى مركب مدروس

  قة بین فراغ المیدان واالھداف المرئیة داخل المیدانیوضح العال  )٢٣(  شكل رقم 

٢أھمیة التصمیم العمراني -١٤
)١(  

الخ .. .سواء كانت ھذه االحتیاجات وظیفیة أو جمالیة أو روحیة، وتنبع ھذه األھمیة من تحقیقھ الحتیاجات ومطالب اإلنسان
:  

بوظیفتھ من    العناصر المادیة الالزمة لقیام الفراغیھتم بتنسیق العمران وربط مكوناتھ وتوفیر:األھمیة الوظیفیة ١-١٤
  فرش واضاءة

سواء كانت بیئة مبنیة أو طبیعیة بما یحقق المتعة ، ایضا بتحسین البیئة الخارجیة لإلنسان  یھتم:األھمیة الجمالیة  ٢-١٤
  البصریة للمستعملین

                                                           
 جامعة – كلیة الفنون الجمیلة –تخطیط الحیزات الحضریة للحد من التلوث ،أحمد مسعد عبد المعطى ، یحي مصطفى محمد إبراھیم  )١(

  .م٢٠٠٨اإلسكندریة 
(2) http://egypt-engineers.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 

http://egypt-engineers.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
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في اجتذاب االستثمارات وتنشیط السیاحة وبالتالي توفیر ابراز أھمیة المدینة وإمكانیاتھا لھ أثر :األھمیة االقتصادیة ٣-١٤
  فرص االقتصاد الناجح بالمدینة

وضوح الصورة الذھنیة لدى المستعمل عن مدینتھ تجعلھ یشعر باألمان في الحركة داخل مدینتھ وھو :األھمیة األمنیة ٤-١٤
   نتاج طبیعي لبیئة عمرانیة منظمة

متبادلة بین االنسان والعمران فان نشأة االنسان في بیئة عمرانیة منسقة تجعل سلوكھ لوجود عالقة :األھمیة السلوكیة ٥-١٤
  .إیجابیا بالمحافظة على العمران

وھذه العالقة تبنى على ، الشعور باالنتماء بتنمیة العالقة الوطیدة بین اإلنسان والبیئة المحیطة:األھمیة الروحیة ٦-١٤
  . عقولناتفاصیل الصورة الذھنیة التي تنشأ في

الحفاظ على ثقافة وشخصیة المكان و المجتمع المحلى المتمیزة أصبحت ھامة لجذب المستثمرین :األھمیة الثقافیة ٧-١٤
  .والسیاح

  منطقة االوبرا واالزبكیةدراسة الحالة  - ١٥
 كما فى زىمركم ضمن منطقة القاھره الخدیویة تم تخطیط الفراغ العمرانى تخطیط ١٨٦٣منذ بدایة انشاء المنطقة عام 

 غیر مشكلھ والمیدان فراغ ثقافى اجتماعى النسیج العمرانى یغلب على الفراغ والفراغات  ونجد)٢٤( الشكل رقم
  .فراغات داخلیة داخل الكتل والمتنزھات ،الشوارع فراغ انتقالى ) طولى الفراغ ال(،

  
  وبرى االزھر ونفق االزھریوضح میدان االوبرا وبھ جراج االوبرا ومبنى المحافظة وك )٢٤(شكل رقم 

بعد أن كان لھ دور ثقافى متمثل فى دار ) ناقل للحركة ( الجدید للفراغ یتمثل فى فراغ انتقالى ونجد ان الدور الوظیفى 
  اجتماعى متمثل فى فندق الكونتیننتال باالضافة الى الطرز، ترفیھى متمثل فى حدیقة االزبكیة ، االوبرا 

  .تناغم فى القاھرة الخدیویةالمعماریة الحدیثة التى ت
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.  
   ونمط المبانىیبین الفراغات العمرانیةواالزبكیة حدیقة یوضح میدان االوبرا و) ٢٥( شكل رقم

 - :تطویر شبكة الشوارع ١- ١٥
 الشوارع اكثر وضوحا نتیجة استقامة خطوط البناء والفراغات متمثلة فى نقاط تالقى الشوارع عند المیادین الرئیسیة كما 

فى العتبة واالوبرا والمسارات السفلیة كما ) كوبرى االزھر(كما ظھرت المسارات العلویة كالكبارى )٢٥(ل رقم فى الشك
ونجد أن التطور ، مما لھ تأثیر على السلوك االنسانى فى المنطقة األزھر فى مترو االنفاق جزء من حدیقة االزبكیة ونفق 

بارى وانفاق واسوار و التعدى على الحدائق الخضراء مما لھ تأثیر العمرانى بصورة تجاھلت السلوك االنسانى كعمل ك
  .)١(سلبى على االنسان

                                                           
كلیة -رسالة ماجستیر،  العالقات التبادلیة بین السلوك والبیئة المادیة فى الفراغات العمرانیة - فرحاتإسماعیل باھر )١(

  ٢٠٠٣جامعة عین شمس ،الھندسة 



  

  الفراغات الحضریة
 

JAUES, 14, 52, 2019 
 

1274 

 

  1870عام  مسقط افقى لمیدان االویرا ) یوضح26شكل رقم (

 

 1870) یوضح واجھة مبنى االوبرا وتمثال ابراھیم باشا بمیدان االوبرا عام 27شكل رقم (

 

 

 

 1870) یوضح واجھھ مبنى االوبرا  والفراغ االمامى الخاص بھ عام 28شكل رقم (

 – القاھرة الخدیویة ، رصد وتوثیق عمارة وعمران القاھرة –حواس سھیر زكى  )١(
 م.2002منطقة وسط البلد 
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 بدأ الدور الوظیفى فى التحول نتیجة الختفاء وتغیر نشاط بعض المبانى حیث إختفت دار االوبرا بعد -:دین المیا ٢-١٥
كوبرى ( وابق كما ظھرت بعض العناصر الوظیفیة مثل الكبارى العلویةحریقھا وحل محلھا جراج العتبة متعدد الط

فى میدان االوبرا وحدیقة االزبكیة مما أدى إلى تغیرات فى النواحى الجمالیة فى ) نفق االزھر( واالنفاق ) االزھر 
را كان للترفیھ والتنزه وبذلك یمكن القوال بأن تغیرات المیادین ذات الوظائف المحددة مثل میدان دار االوب، المیدان 

  .)١(أصبح میدان للمرور والحركة مما كان لھ تأثیره السئ على سلوكیات االنسان وردود أفعالھم وحیاتھم االجتماعیة
  

 )٢(الفراغات االنتقالیة ٣- ١٥
اط على تلك الفراغات وانتشار النشزادت الممرات والفراغات االنتقالیة وظھرت بعض الخدمات والمساجد الصغیرة 

وزیادة الممرات والفراغات ،وھذه الممرات التمثل عائق للمشاه وتوفر الحمایة المناخیة  ) ٢٥(التجارى الطولى شكل رقم 
وبالتالى السلوكیات االنسانیة االنتقالیة تمثل جانب ایجابى على النسیج العمرانى نظرا لزیادة االنشطة فى تلك الفراغات 

  .مادیة على ظھور السلوكیات واالنشطةالمصاحبة داللة تاثیر البیئة ال
  )٣(الفراغات الداخلیة المفتوحة ٤- ١٥

 والتى تھدف إلى االنفتاح الى الخارج ولیس الى الداخل الغربیةاختفاء الفراغات داخل كتلة المبانى نظرا للتأثربفكر العمارة 
فندق ) ٢٥( ا فى شكل رقم  كمفراغات خارجیةوالتى توفر فراغات اخرى بدال من الفراغات الداخلیة على شكل 

  .الكونتیننتال
   . فى منطقة االوبرا وحدیقة االزبكیةكما  المصرى على ثقافة وسلوكیات المجتمعالعمارة الغربیةریومن ذلك یتضح تأث

  )٤(خط السماء ٥- ١٥
من االنشاء خط السماء مركب نظرا للواجھات التى شكلت مزیجا من عمارات مختلفة الطرز حیث إختالف نظم البناء وز

  كما فى القاھرة الخدیویة
ویتضح من ذلك أن عملیات التطویر العمرانى لمنطقى االوبرا وحدیقة االزبكیة قد مرت بمراحل مختلفة ظھرت فى نظم 

فى كل فترة زمنیة منذ نشأة المنطقة حتى االن مما كان لھ  وبالتالى حدث تغیر لخط السماء) االرتفاعات ( البناء المختلفة 
 على الجانب الجمالى  ) المبنیة ( ثر على الناحیة البصریة والجمالیة وھذا یفسر تأثیر البیئة المادیة اال
  )٥ ()المستوى الرأسى (الواجھات ٦- ١٥

 العمارة فى جمعھا مابین الطرز المختلفة والتى جمعت بین أعمال معماریة بید أجانب حیث نقلوھا كما ھى من استمرت
إضافة ومشاریع إخرى تم إضافة زخرفات شرقیة وإسالمیة كى تبدو مصممة فى البیئة المحلیة بالدھم دون حذف أو 

  .مشاریع یظھر بھا استخدام مواد كالزجاج وااللمونیوم والفتحات الكبیرة واالرتفاعات العالیة والتخلص من الزخارف،
  ونستنتج أن منطقة الدراسة

طبقا لوجود انشطة الجانب المادى وتشمل ثقافات ومجتمعات مختلفة  تشمل طرز عمرانیة ومعماریة مختلفة وھذا من 
ومع زیادة كثافة لم تكن موجودة بالتالى سلوكیات إنسانیة مختلفة وتجاریة مثل سور االزبكیة للكتب  والباعة المتجولین 

لتى تعتبر كحد قاطع تمنع  ا)إنشاء كوبرى األزھر (وسائل المواصالت وبالتالى الحركة االلیة توزعت الى مستویات علویة
وإنشاء االسوار التى تحد من ) خط مترو االنفاق  –نفق االزھر  ( مثل نفاقوانشاء اال ،الرؤیة للواجھات المحیطة بالفراغ 

وارتفاع ووجود أكشاك خاصة ببیع الكتب القدیمة وتطور وازدھار المناطق التجاریة  وانشاء انفاق للمشاه حركة المشاه
ر االبراج مما ادى الى تفاوت المقیاس فى الفراغ العمرانى الواحد لذا فان االحتواء اصبح ضعیفا على عكس المبانى وظھو

 .الشوارع الذى ازداد فیھ االحتواء لعدم وجود تغیر فى الشوارع منذ نشات القاھرة الخدیویة
 النتائج - ١٦
 .ى یدركھاالفراغ العمرانى ھو الشكل النھائى للعالقة بین اإلنسان واألشیاء الت -١
 اختفاء العالمات الممیزة للمیدان كدار األوبرا وفندق الكونتینتال الذین اختفوا من المیدان  -٢
بالنسبة الفراغ  من مركز ثقافى ترفیھى إجتماعى الى فراغ ناقل للحركة مما یھمش وظیفة الفراغتغیر وظیفة  -٣

 .لمستخدمى المكان
 .الفراغاء ضعیف لمستخدمى انتقال درجة االحتواء من احتواء قوى الى احتو -٤
 أھمیة التشكیل والتسیق للساحات وارتباطھا بالحدائق والمزروعات والمسطحات المائیة  -٥
المحافظة والتاكید على تواجد المكونات المختلفة للفراغ مثل العناصر الجمالیة كالنصب التذكارى أو التماثیل أو  -٦

 .الدالالت الثقافیة

                                                           
  مرجع سابق-باھر اسماعیل فرحات )١(
   مرجع سابق-باھر اسماعیل فرحات )٢(
   مرجع سابق-باھر اسماعیل فرحات )٣(
   مرجع سابق-سماعیل فرحاتباھر ا )٤(
   مرجع سابق-باھر اسماعیل فرحات )٥(
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دورات ،مظالت إنتظار لوسائل النقل ،الحواجز ، تضمن الفراغ العمرانى مثل االكشاكیجب االھتمام بالخدمات التى ت -٧
 .دالالت تمیز الھویة المصریة،أشجار ،مقاعد،میاه

 .البصرى الجمالىمراعاة النمط المعمارى للفضاء العمرانى والسیما التراثیة منھا وذلك لتحقیق اإلنسجام  -٨
 الھرمي من العام للخاص ولكنھ أختفي في باقي المناطق وتم االستعاضة عن بقى التدرج: التدرج الھرمي في الفراغات -٩

التدرج من العام إلى الخاص بالتدرج في عروض الشوارع ووظیفتھا حیث ظھرت الممرات التي ارتبطت في بدایاتھا 
  .  صالتونھایاتھا مع باقي فراغات المنطقة مما یحقق للمستخدمین منطقة بعیدة عن الحركة الرئیسیة للموا

مثل األوبرا (تعدد األشكال والوظائف للمیادین فمن حیث الشكل تنوعت بین الدائریة والمستطیلة فتطورت المیادین  -١٠
 االھتمام حیثوتحولت وظائف المیادین  ،من طابع اجتماعي وحضاري إلى میادین لنقل الحركة ونقط التقاء الشوارع)

لھا جراج متعدد الطوابق وظھر كوبري األزھر العلوي ونفق بالوظیفة واالنتفاع حیث اختفت مثال األوبرا وحل مح
  .   الذي كان لھ تأثیر على حركة المستخدمین في المنطقة وسلوكیاتھماالزھر

اختفت فكرة األفنیة الداخلیة وبدأ التركیز على االرتفاعات الرأسیة واالنفتاح على الخارج :   الفراغات الداخلیةءاختفا -١١
على  ء األفنیة الكبیرة والعناصر المعماریة المناخیة والبناءءاخلیة مما ترتب علیھ اختفاعن الفراغات الد واالستغناء

  .كامل قطعة األرض مما كان لھ التأثیر على األنشطة والسلوكیات اإلنسانیة
  
 التوصیات - ١٧
انب االھتمام بالذوق الجمالى والحس الفنى للفرد والمجتمع لما ینعكس أثره على البیئة المحیطة من كافة الجو - ١

 .االجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة
 .المحافظة على خط السماء فى حالة تغییر المبانى من حیث االرتفاع واللون والنمط المعمارى - ٢
 .االھتمام باالسالیب العلمیة فى ترمیم المبانى التاریخیة بمنطقة الدراسة - ٣
 .وضع مناھج الترمیم لطلبة كلیات الھندسة اسوة یكلیات االثار - ٤
 .ل بین ممرات المشاه والحركة االلیةالفص - ٥
 .تشجیع منع الحركة االلیة داخل المناطق التاریخیة والقاھرة الخدیویة - ٦
إستغالل بعض االراضى الفضاء وأراضى المبانى التى تھدم فى فتح فجوات داخل االحیاء التراثیة القدیمة كعناصر  - ٧

 .رالستقطاب الھواء وتوزیعة داخل الممرات مع زرعھا باالشجا
على دراسات وأبحاث متعددة ءا   یجب وضع المعاییر واالعتبارات واألسس التصمیمیة للفراغات العمرانیة بناء - ٨

 . الحتیاجات المستخدمین ولتأثیر البیئة المبنیة المحیطة على تحقیق األھداف التربویة
ئص الفراغات العمرانیة  الحاجة إلى إمداد المتخصصین في مجاالت علم النفس بمزید من المعلومات عن دور خصا- - ٩

 على السلوك اإلنساني 
 )العمرانیة( على تفاعل المستخدمین مع البیئة المادیة الفراغ كیفیة تأثیر -١٠
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