شكل العمران (أسس التشكٌل العمرانً  -محاضرات)
إعداد :م /طارق عٌد
أوالً  :العناصر األساسٌة لتشكٌل المجتمع العمرانً ؟
-

الفراغ

 -الكتل

عمرانً

معماري

مقفل مفتوح

مقفل مفتوح

 الطرقممرات مشاه

شبكة المرور اآللً

ثانٌا ً  :محددات التشكٌل العمرانً ؟

-

محددات طبٌعٌة

محددت لوجستٌة

محددات طبوغرافٌة - :

الوضع بالنسبة
للتجمعات العمرانٌة
القائمة :

دراسة طبٌعة األرض
و تحدٌد االرتفاعات
و دراسة مورفولوجٌة
األرض و المالمح
الطبٌعٌة لألرض :
اختالف التطارٌس
السٌول
الكثبان الرملٌة.

-

محددات مناخٌة :

ٌختلف الوضع إذا ما كان
المكان قرٌب أو بعٌد من
األماكن المؤهولة والطرق
والبنٌة التحتٌة أو األماكن
األثرٌة .

-

-

-

-

الوصول للموقع :
أي سهولة الوصول
للموقع و تواجد خطوط
برٌة أو جوٌة أو سكك
حدٌدٌة  ،فإذا كان فً
أماكن منعزلة فٌإدى ذلك
إلى زٌادة تكلفة النقل .

الرٌاح
درجة الحرارة
الرطوبة و المطر
وكل بلد لها مناخ عام
 macroclimateومناخ
خاص microclimate

محددات جٌولوجٌة :
طبٌعة التربة
المٌاه الجوفٌة
النباتات و الحٌوانات
البرٌة .

محددات اقتصادٌة

-

القرب من عناصر البنٌة
األساسٌة :
القرب من شبكة كهرباء و
الطرق والمٌاه والصرف
الصحً واالتصاالت

محددات اجتماعٌة

محددات سٌاسٌة و عسكرٌة

عالقة المدٌنة بالتنمٌة و ٌقصد بها التركٌب
الدٌموغرافى
العمرانٌة لإلقلٌم :
ٌجب أن ٌكون هناك ربط واالجتماعً أى دراسات
بٌن القائم والجدٌد حتى السكان و التً تصب فً
تنتظم الشبكة العمرانٌة دراسات اإلسكان و
urban network
معرفة الشرائح التً
سٌقدم لها هذا المشروع
تكالٌف تشٌٌد المدٌنة :وٌتحكم فً هذا
تتضمن العمال والمعدات الموضوع التوزٌع حسب
ومواد البناء.
الدخل و السن والحالة
االجتماعٌة و الدٌانة
مقومات القاعدة
والتعلٌم .
االقتصادٌة والطبٌعٌة
والصناعٌة للمدٌنة .

فً حالة إذا ما كان
الهدف األساسً للبناء
استراتٌجً ٌكون لها
معاٌٌر اختٌار أخرى
ألنه سٌكون لها تخطٌط
دفاعً وعسكري.

ثالثا ً المبنى :
هو أحد أهم عناصر التشكٌل العمرانً و له  -وظٌفة  -و شكل

 -1الوظٌفة ٌ :قصد بها المضمون النفعً للمبنى بما ٌعنً األنشطة المختلفة التً تؤدى بداخله  ،وتتعدد أنواع
المبنً وفقا للوظٌفة فمنها :
 المبنى السكنً  :البٌوت و القصور و األبراج السكنٌة. المبنى الخدمً  :دٌنً كالمعبد و الكنٌسة و المسجد أو تعلٌمٌة كالمدارس و الجامعات أو اجتماعٌة و رٌاضٌة مثل النوادي و الصاالت ومراكز الشباب.
 المبنى اإلداري  :الوزارات و المحلٌات و الهٌئات و المؤسسات . المبنى الصناعً  :مصنع أو مجموعة ورش . المبنى التجاري  :المراكز التجارٌة بأنواعها . المبنى الترفٌهً  :المسارح و دور العرض و المالهً و المتنزهات . -المبنى الثقافً و التراثً  :المتاحف و مراكز و بٌوت الثقافة و المكتبات .

 -المبنى التارٌخً أو األثري .

 -2الشكل  :و ٌقصد به عناصر و وسائل التشكٌل المستخدمة فً المبنى و التً تدل على قوة التموٌل للحركة
العمرانٌة  ،واالتجاهات و المٌول الفنٌة لعصره ،و المناخ المحٌط ،و كذلك أفكار و فلسفة المجتمع المشٌد لهذا المبنى.
 تتماٌز المبانً (الكتل) شكالً فٌما بٌنها من حٌث التكوٌن أو الشكل الهندسً( متصل أو منفصل  ،و مربع أو مستطٌل أو مستدٌر أو متعدد األضالع )
 كما تتماٌز من حٌث مساحة األرض المشٌدة علٌها  ،و إرتفاعها أو عدد الطوابق التً تتخللها  ،و كذلك الحجم الكلً كمحصلةنهائٌة لمجموع األرتفاعات مضروبا ً فً المساحات المختلفة .
 و تختلف المبانً أٌضا ً من حٌث التوجٌه و هو ٌعنً توجٌه المحور الطولً للكتلة (المبانً) ناحٌة االتجاه الوظٌفً أو الجمالًاألفضل لها والذي ٌحقق الحماٌة من االشعاع الشمسً أو االستفاده منه وكذلك االستفادة من اتجاه الرٌاح المرغوبة.
 -و تؤثر مواد البناء المستخدمة و الطراز المعماري و األسالٌب الفنٌة المختلفة على شكل المبنى بصورة كبٌرة .

أ -الخصائص المتحكمة فً تشكٌل الكتل و األسطح المحددة للفراغ :
 -1درجة انتظام الكتل  :كتل مرتبة أو متزنة أو كتل غٌر منتظمة و لٌس فٌها تماثل حول محور معٌن و تتنوع فً الشكل و الحجم.
 -2درجة اتصال الكتل  :إتصال حوائط الكتل أو إنفصالها الذي ٌؤدي إلى (ظاهرة التسرب الفرغً).
 -3تشكٌل الواجهات  :تختلف من حٌث تقسٌمات الواجهة و البروزات و اللون و الملمس .

ب -عناصر و مفردات التشكٌل المعماري للمبنى :
 -2واجهة Facade
 -1السقف النهائً العلوي Roof
 -3عتب Lintel
 -3حائط Wall
 -5الكمرة Beam
 -4العامود Column
 -7فتحة الشباك Window Opening
 -6فتحة الباب Door Opening
 -11جلسة الشباك window Sill
 -9مظلة Shed
 -8عضد الباب أو النافذة Jamb
 -13أرضٌة Flooring
 -12سفل Plinth
 -11درج السلم Steps
 -16دهان (خارجً داخلً) Paint
 -15أسقف داخلٌة ceiling
 -14فناء Courtyard
 –18الحٌز التمهٌدي الخارجً (حدائق) Landscape
 -17الحٌز الداخلً (غرف و طرقات)
 -21تماثٌل و منحوتات Statues & Sculptures
 -19تكسٌة (خشبٌة – حجرٌة) Cladding

ج -أسس تشكٌل المبانً (الكتل) :
 -1النسبة :
النسبة هً العالقة بٌن أبعاد العناصر المختلفة فً المبنى :
 -الحٌزات الداخلٌة أو الخارجٌة  -عناصر الحركة  -الفتحات  -عناصر التشكٌل المعماري

 -2التناسب : Proportion
هو عالقة أبعاد العناصر بالنسبة إلى بعضها:
 نسب نافذة بالنسبة لنافذة آخرى نسب فراغ بالنسبة لفراغ آخر -نسب مبنى بالنسبة آلخر

 – 3المقٌاس : Scale
عالقة أبعاد العناصر بالنسبة ألبعاد اإلنسان .
وأنواعه :
 التذكاري :وٌظهر تناسبا كبٌرا بٌن أبعاد المبنى أو العنصر وأبعاد اإلنسان  ..وٌصعب اإلدراك فٌه. اإلنسانً :وٌظهر تناس ًبا معقوالً بٌن أبعاد المبنى أو العنصر وأبعاد اإلنسان  ..وٌظهر إدراك العناصر بشكل إجمالً . -الودود  :وٌظهر العالقة بٌنهما بشكل أكثر ألفة  ..وٌمكن إدراك التفاصٌل.

 4التماثل : Symmetryفً التشكٌل المعماري أن هناك محور ٌعنً سواء رأسً أو أفقً أو مائل ،تتشابه العناصر الواقعة على جانبٌه .
وقد ٌكون التماثل مطلق بمعنى أن العناصر على جانبً محور التماثل تكون متشابهة ومتطابقة ،وقد ٌكون التماثل نسبى بمعنى
تشابه العناصر واختالف الوظٌفة مثال.

 -5االتزان :
وهو ٌعنى اتزان المبنى إستاتٌك ًٌا وهو ما ٌسمى باالتزان اإلنشائً ،كما أن هناك االتزان التشكٌلً وهو ٌعنى اتزان كتلة المبنى
أومجموعة الكتل التً ٌتكون منها المبنى ،وقد ٌكون االتزان أفقً حول محور رأسً أو ٌكون االتزان رأسً حول محور أفقً .
ولالتزان أنواع ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً :
 االتزان الكامل  :وهو ٌعنى اتزان كل العناصر التً ٌتكون منها المبنى وكذلك عناصر التشكٌل التً تتكون منها جمٌع الواجهات . -االتزان الجزئً  :وهو ٌعنى اتزان بعض عناصر المبنى ،كؤن تكون الكتل متزنة وال ٌوجد اتزان فً التشكٌل المعماري لكل الواجهات أو

العكس .
 -6العمق :
فنظرا لزٌادة طول الطرقة الداخلٌة بالنسبة
اإلحساس بالعمق ٌرتبط بالنسب والتناسب فً التشكٌل الوظٌفً والمعماري للمبنى،
ً
لعرضها ٌتولد اإلحساس بعمق الحٌز الخاص بالحركة ،ونتٌجة لزٌادة بروز بعض أجزاء الواجهة عن الفتحات فإن ذلك ٌوحً
بعمق الواجهة .
 -7األفقٌة:
األفقٌة تعنى أن ٌؤخذ المبنى أو عناصره المختلفة االتجاه األفقً الموازى لألرض ،ففً المناطق الصحراوٌة (حٌث تتوفر األرض)
ٌلزم بناء الكتل المعمارٌة فً االتجاه األفقً .
كما تؤتى األفقٌة فً التشكٌل المعماري لواجهات المبنى بقصد التخفٌف من حدة الرأسٌة ،حٌث تستخدم النوافذ الطوٌلة التً
تحقق اإلحساس باألفقٌة.
 -8الرأسٌة:
هً عكس األفقٌة ،وتعنى استخدام كتل تتمٌز بارتفاعات عالٌة بالنسبة ألبعادها فً المسقط األفقً ،كذلك ٌتم التوصل إلى الرأسٌة
باالتجاه فً تشكٌل الواجهات والكتل ،كؤن ٌتم معالجة الكتلة األفقٌة بخطوط رأسٌة (فتحات – عناصر ) لتخفٌف حدة األفقٌة.
 -9الترابط:
وهو ٌعنى ترابط العناصر أو الكتل التً ٌتكون منها المبنى على مستوى الطوابق المختلفة ،وكذلك ترابط عناصر التشكٌل
المعماري وترابط المقاطع التشكٌلٌة التً تتكون منها عملٌة التشكٌل المعماري.

رابعا ً  :النواحً و الممارسات االجتماعٌة و االنسانٌة المإثرة فً التشكٌل العمرانً :
هي كل النشاطات الحياتية ،المعنىية والمادية ،الفردية أو الجماعية التي تخضع لمجمىعة عالقات مثل :
 -عالقة اإلنسان بربه  -عالقة اإلنسان بالكىن -عالقة اإلنسان باإلنسان -عالقة اإلنسان بالطبيعة .

أ -المتطلبات السٌكولوجٌة المتمثلة فً احتٌاجات اجتماعٌة سواء للفرد أو للجماعة:
 -1الخصوصٌة
 -4الشعور باألمان

 -3خاصٌة الحٌازة و التملك
 -2التواصل و بناء العالقات االجتماعٌة
 -7المشاركة
 -6تحقٌق الذات وحق التعبٌر
 -5الشعور باالنتماء

ب -بعض التأثيرات االجتماعية و اإلنسانية و انعكاسها على الشكل العمراني:
 -1النسٌج المتضام:
البٌئة التقلٌدٌة تتمٌز بوجود تصور ذهنً واضح  ،و عالقات اجتماعٌة قوٌة ومترابطة ونوع من االرتباط واإلنتماء إلى كٌان واحد ،وقد
مظهرا موحدًا للكتل البنائٌة سوا ًءا فً االرتفاعات أو مواد
ساعد ذلك على وحدة المعالجات المستخدمة فً مبانً المدن القدٌمة على إضفاء
ً
البناء وطبٌعة األلوان والتجانس بٌن المفردات التصمٌمٌة والمعالجات المعمارٌة فً الواجهات والفتحات .

 -2التدرج الهرمً للفراغات:
عندما برزت الخصوصٌة كعامل هام ومإثر وكمفهوم خاص نابع من المفاهٌم اإلسالمٌة إنعكس ذلك على الطراز المعماري الخارجً للمبانً
والمنشئات بتدرج هرمً قوي إبتداءأً من الفراغ الخاص داخل الوحدة السكنٌة ثم الفراغ الخاص بمجموعة من الوحدات السكنٌة
) (Clusterثم فراغات شبه عامة إلى فراغات عامة .حٌث ٌشعر الشخص الذي ٌسٌر خالل شوارعها وأزقتها بانسٌاب فراغاتها وتكاملها ،
فال ٌستطٌع أن ٌحدد بشكل قاطع المناطق التً ٌمر بها دون وجود دالالت ٌهتدي بها أثناء سٌره.

 -3المقٌاس اإلنسانً المتناسب:
ٌتدرج المقٌاس من الحمٌم إلى الحضري والتذكاري ،وقد أوضحت الدراسات إن العامل المشترك للمناطق السكنٌة األقل عرضة للجرٌمة
واالعتداء على البٌئة العمرانٌة هو المقٌاس الحمٌم مما ٌوفر عامل اآلمان .

 -4تناغم اإلٌقاع :
ٌعمق اإلٌقاع المنتظم الشعور بؤهمٌة دور كل جزء فً تشكٌل المنظومة الكلٌة واالهتمام باختٌار التفاصٌل وموضعها فً التشكٌل  ،مما ٌخلق
شعور بؤهمٌة وقٌمة األداء الجماعً و مدى أهمٌة دور الفرد  -مهما كان حجمه -فً محصلة عمل المجموعة.

 -5الهوٌة الخاصة:
تنعكس المفاهٌم الدٌنٌة و العقائدٌة الموروثة على التوزٌع المكانً الفراغً لألنشطة على مستوى المناطق السكنٌة  ،والعالقات األفقٌة
والرأسٌة عامة فً تكوٌنها  ،والقٌم الجمالٌة  ،واأللوان والزخارف مما ساهم فً تمٌز هوٌتها.

 -6خصوصٌة طابع المكان:
ٌساعد طابع المكان على التؤكٌد بؤهمٌة شخصٌة الفرد فً المجتمع ،فالحفاظ على الطابع ٌإكد على الحفاظ على شخصٌة المكان واإلنسان
أثرا على سلوكه وقٌمه وتمسكه بمعتقداته ومبادئه.
الذي ٌعٌش به ،فٌكون له ً
وله بعدان  - :بعد مادي ٌعتمد على التفاعل بٌن المكان والبٌئة الطبٌعٌة والعناصر المبٌنة .
 -بعد ثقافً حضاري ٌتعلق بؤنشطة و سلوكٌات المجتمع .

 -7التعبٌر الوظٌفً :
و هو الربط بٌن لغة التشكٌل المعماري وبٌن النشاط اإلنسانً ،كما فً تخطٌط المدن واالتجاه إلى الداخل واالنفتاح على األفنٌة لتالفً
االرتفاع فً درجات الحرارة واالستفادة من العالقة الجمالٌة التً تتوالد بٌن الظل والضوء وانعكاساتهما المتبادلة على سطوح المبانً.

خامسا ً  :الفراغات داخل التجمع السكنً :
تتشكل البٌئة العمرانٌة الطبٌعٌة من مجموعة من الفراغات العمرانٌة و هً التً تحدد التشكٌل العالم للكتل العمرانٌة،

وٌنقسم الفراغ إلى :
 -1الفراغ العمرانً:
 فراغ عمرانً مفتوح  :و هو الذي ٌتصل مع فراغات أخرى و بالتالً ٌصعب معرفة حدوده. -فراغ عمرانً مقفل  :و هو ال ٌتصل بالفراغات األخرى إالّ عن طرٌق ممرات مشاه موجودة بٌن كتل المبانً

 -2الفراغ المعماري :
 فراغ معماري مقفل  :و هً الفراغات الوظٌفٌة داخل المبنى. -فراغ معماري مفتوح  :و هً األفنٌة الداخلٌة للمبانً .

-

تكمن أهمٌة الفراغ العمرانً فً أنه ٌعكس شكل التشكٌل العمرانً للمدٌنة و ٌوضح االرتباط بٌن المجتمع والعمارة .
للفراغ العمرانً مجموعة من الوظائف و هً :
 -1توجٌه الحركة  :طرق و ممرات مشاه و شوارع .
 -2تركٌز الرإٌة  :مٌادٌن و ساحات .
 -3التحكم البصري  :امكانٌة الرإٌة من خالل عنصر او عدم السماح بها.
 -4الحماٌة من العوامل المناخٌة  :مثل االشعاع الشمسً و درجة الحرارة و الرٌاح و غٌرها .

تصنٌف الفراغ العمرانً من حٌث التشكٌل و االتجاه
الفراغ الخطً
ممرات و طرق و شوارع

فراغ الساحات
هو فراغ مركزي ٌتمثل فً فراغ المٌادٌن و ٌنقسم إلى ثالث مستوٌات:
 فراغ استراتٌجً  :تلتقً فٌه المحاور الرئٌسٌة للمدٌنة فراغ محلً  :شبه مغلق  ،و اتصاله بالمدٌنة محدود -فراغ مركب ٌ :جمع بٌن االستراتٌجً و المحلً .

و توجد مستوٌات أخرى تجمع الفراغ الخطً و فراغ الساحات:
الفناء الداخلً  :داخل المبنى أو ٌتوسط مجموعة من المبانً
الفناء األمامً  :فراغ مركزي ٌتصل من فراغ خطً واحد مثل:
انتظار السٌارات  ،افنٌة المساجد ...

خصائص الفراغ العمرانً
مقٌاس الفراغ العمرانً:
و هو ما ٌجعل المبنى فً أفضل النسب الجمالٌة  ،و هو ما ٌعطً االحساس بالكبر و الصغر
و البساطة و التعقٌد و ٌنقسم إلى ثالثة أنواع :
 -1المقٌاس الودود (الحمٌم)  :كما بٌن المبانً السكنٌة مثل أماكن لعب األطفال ،ال ٌزٌد اتساعه عن  24متر .
 -2المقٌاس االنسانً ٌ :راعى فً هذا المقٌاس حجم االنسان و ال ٌزٌد اتساعه عن 135متر .
 -3المقٌاس التذكاري  :و ٌستخدم لحل مشكلة التجمعات الكبٌرة مثل الساحات و أماكن التجمع  ،و تزٌد أبعاده عن  1911متر.
و هو ناتج عن عالقة نسبٌة بٌن طول و عرض و ارتفاع الفراغ  ،و هذه العالقة تعطً ثالثة
نسب الفراغ العمرانً :
أنواع من الفراغ :
 -1الفراغ الخطً  :و هو فراغ نهاٌته غٌر محددة مثل الممرات و الشوارع و ٌعطً احساس بالعمق .
 -2الفراغ العمٌق  :و هو فراغ نهاٌته مغلقة  ،و تصل نسبة طوله إلى عرضه . 1 : 4
 -3الفراغ المركزي المتسع  :تكاد تصل أبعاده للشكل المربع  ،مما ٌعطً إحساس باالتساع .
و هو كل ما ٌحٌط بالفراغ العمرانً من كتل و فتحات و فواصل بٌن الواجهات و ٌتؤثر ب :
احتواء الفراغ العمرانً :
 درجة االحتواء  :تعتمد على النسبة بٌن ارتفاع المبانً المحٌطة و عرض الفراغ  ،و تزدادبإستمرار األسطح المحددة للفراغ  ،بٌنما كثرة الفتحات عند أركان الفراغ تإدي لظاهرة التسرب
الفراغً  ،كما أنها المحددة لمجال و زاوٌة الرإٌة( .كما بالشكل) .
 شكل االحتواء  :و هو شكل الفراغ الناتج من تجمع حوائط المبانً المحٌطة للفراغ و هو على صورتٌن ( :كما بالشكل)* شكل منتظم  :و ٌظهركؤشكال هندسٌة منتظمة و ٌعٌبه الملل و السكون  ،و ٌمكن كسره بإرتباط فراغات فرعٌة .
* شكل غٌر منتظم  :ناتج عن عدم انتظام حوائط عناصر الفراغ المحدده له  ،و بذلك فهو ال ٌتبع شكل هندسً منتظم ٌحدده .

سادسا ً  :مسافات السٌر  Walking Distancesو تقسٌم المناطق

: Zoning

 تقسٌم المناطق : Zoningهو إحدى وسائل تخطٌط استخدام األراضً التً تستخدمها الحكومات المحلٌة فً أغلب الدول المتقدمة.
نظرٌا ً  :الكلمة تعبر عن الممارسة أو النشاط المتعلق بتخصٌص استخدامات لألراضً فً مناطق تم تخطٌطها و ٌتم فصل
المناطق عن بعضها بطبٌعة االستخدام ،وقد ٌكون التقسٌم قائ ًما على معاٌٌر أخرى مثل ارتفاع المبانً أو الكثافة السكانٌة ،أو
الخصائص المتشابهة .وقد اقتضت أسالٌب التخطٌط المدنً استخدام مناطق ألغراض محددة فً مدن عدٌدة من العصور القدٌمة.
وعمل ًٌاٌُ ،ستخدم التقسٌم إلى مناطق لمنع تعارض عملٌة التطوٌر الجدٌد مع السكان أو األعمال التجارٌة الحالٌة وللحفاظ على
"هوٌة" مجتمع ما  ،و عموما تندرج المناطق المدنٌة تحت إحدى الفئات الخمس األساسٌة :
 -1السكنٌة  -2السكنٌة-التجارٌة  -3المختلطة  -4التجارٌة  -5الصناعٌة

و قد تحتوي كل فئة على عدد من الفئات الفرعٌة.
 مسافات السٌر :Walking Distancesهً المسافة التً ٌمشٌها الفرد نحو هدف معٌن داخل الحٌز العمرانً و تتؤثر بالعوامل األتٌة :
 -2طول الطرقات و الزمن الممكن تحمله بالعالقة مع :
 -1عالقة الهدف بالفرد
 نوعٌة الناس و العمر – القدرة الجسدٌة – الوقت المتوفر للناس -4الصعوبات (االخطار – تدرج االرتفاع)
 -3عدد الممرات المتوجب بها قطع الطرٌق
الوجهة
الحد األقصى للمسافة

االحتٌاجات االسبوعٌة و محطة القطارات
روضة األطفال و المدرسة االبتدائٌة و االحتٌاجات
و المدارس الثانوٌة
الٌومٌة و منشآت المسنٌن
 1111م
 611م
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