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هذه الرسالة مهداة، إلى من يعمل على النهوض بهذا الوطن، 
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 :شكر وتقدير
اهلل العظيم وأشكره كثيرًا أن وفقني إلى إنجاز هذا في نهاية عملي المتواضع أحمد 

العمل، وأتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى جامعة دمشق وكلية الهندسة المعمارية 
اليوم.   في السنة األولى إلى التي احتضنت مسيرتي الدراسية منذ أن ولجت أبوابها طالبةً 

لى أساتذتها الذين كانوا بمثابة مصابيح الهداي  ة لسفينة بحثي عن العلم.وا 

ن واجب العرفان يدعوني أن أتقدم بالشكر الوفير والتقدير الكبير ألستاذي الفاضل  وا 
دقته على تفهمه و  الدكتور زياد المهنا الذي كان نعم المرشد والمشرف على هذه الدراسة

 . تقانوحرصه أن يظهر العمل بمنتهى اإل

شكر وعرفان إلى الدكتور محمد برهان طيارة  وال يفوتني في هذا المقام أن أسجل كلمة
لى روح الدكتور رئيف المهنا ال ذان ألهمت نقاشاتهما وأفكارهما هذه الدراسة وكانا لوا 

 بمثابة المرجع الروحي والفكري لها. 

لي المساعدة والنصح، وأخص بالشكر  مكما أشكر كل من دعمني ووقف بجانبي وقد
 مها عضيمة. الدكتور أحمد عامر جبري والسيدة

وفي الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني وتقديري لعائلتي الغالية التي لم تدخر جهدًا 
لى أصدقاء  ،وأخي -جدتي –والدي  –وال مااًل وال تشجيعًا إال وقدمته لي، والدتي  وا 

لى عائلتي الثانية التي غمرتني بحنانها ودعائها .. آل  كانوا لي بمثابة إخوٍة وأكثر. وا 
لى صديقي وشريكي وزوجي الغالي، البيروتي  محمد وا 

 .فلوالهم لما أبصرت هذه الرسالة النور وال تم هذا العمل

 جزاكم اهلل جميعًا عني كل الخير.
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 المستخلص:

تتناول هذه الدراسةةةةةةةة الفراغ من جهة دوره في التشةةةةةةةكيل المعماري، وكونه وحدة التشةةةةةةةكيل 
الرئيسةةةةةية التي ينطلق منها المصةةةةةمم ليقدم رؤيته للحل المعماري. فعندما يكون التصةةةةةميم 

فإننا ندعو هذا الفراغ بالفراغ المولد للتصةةةةةةةميم. وهو موضةةةةةةةوع الدراسةةةةةةة. منطلقًا من فراغ 
لفراغية الناظم لعالقات الربط الشةةةةكلية وايتجلى دور هذا الفراغ في كونه المولد للتشةةةةكيل و 

بين العناصةةةةةةةةةر، وهو موجه الحركة داخل المبنى، ومنظم عالقة العناصةةةةةةةةةر مع المؤثرات 
ة عناصر وفقًا ألهميتها وبالتالي رسم الهيئة الخارجيالخارجية. وهو المسؤول عن ترتيب ال

 . للعمل المعماري
الفراغ في عملية التصةةةةةةةةةةةةةةميم في كونه مبدأ ومنطلق العملية،  هذا أهميةالدراسةةةةةةةةةةةةةةة ظهر ت  

 ومولد العالقات بين العناصر األخرى.
 تتناول الدراسةةةةة مفهوم الفراغ المولد للتصةةةةميم عبر العصةةةةور وكيف تعامل المعماري معه
من خالل المةةةدارس المعمةةةاريةةةة المختلفةةةة والعوامةةةل المؤثرة في إحةةةداث تطور في مفهوم 

ماهية الفراغ من خالل توضةةةيح عناصةةةره المشةةةكلة وخصةةةائصةةةها والعالقات تبين الفراغ. و 
فاهيم شةةةةةةةةةةةرح بعض المو المكانية الممكنة لفراغين، وصةةةةةةةةةةةفات الفراغ والعوامل المؤثرة فيها 

ته مع االنسان من خالل كيفية ادراك االنسان للفراغ واحتياجاته المتعلقة بلغة الفراغ وعالق
 دور ز علىوتقوم الدراسةةةةة بالتركيعالقة الفراغ بالزمن. أيضةةةةًا شةةةةرح تالتي يلبيها الفراغ، و 

عملية التصةةميم المعماري من خالل توضةةيح كونه وحدة تشةةكيل معمارية وبيان في الفراغ 
الة ثنائية أو ح تلفة سةةةةةةةةةةةةةةةواء المفتوح أو المغلق،كيفية توليده للتصةةةةةةةةةةةةةةةميم في حاالته المخ

تناول ت شةةةةرح تأثير الشةةةةكل الهندسةةةةي للفراغ على خصةةةةائص التشةةةةكيل.حجم(. ثم ت-)فراغ
تحليلية للفراغ في بعض النماذج المعمارية على ضةةةةةوء الدراسةةةةةة الدراسةةةةةة أيضةةةةةًا العملية ال

كل عام ج الدراسةةةةة بشةةةةنتائ وتنقسةةةةمويخلص منها الى عدة اسةةةةتنتاجات. المجردة التحليلية 
في محورين األول يتعلق بطبيعة الفراغ وخصةةةةةةائصةةةةةةه وااخر بعالقته بالعمارة وعناصةةةةةةر 
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التصةةةةةميم. ويقدم مجموعة من التوصةةةةةيات التي تؤدي لالسةةةةةتفادة العملية من الدراسةةةةةة في 
 والتصميمية ووضعها في سياق التطبيق العملي.  األكاديميةتطوير العملية 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 وحدة تشكيل معمارية.كالفراغ المولد للتصميم، دور الفراغ، أهمية الفراغ، الفراغ 

 
 



 
 
 

  
  لبحثل اإلطار العام: األولالفصل 

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 1

 
 :األولالفصل 

 اإلطار العام للبحث

 
 

 البحث: مقدمة-1-1

حيثما أوجد اإلنسان تجمعًا بشريًا ترك شواهد عديدة على حضارته تبين تطوره وتصور 
نمط الحياة االجتماعية والفكرية التي كان يعيشها. وتعتبر اآلثار المعمارية من أهم الشواهد 
على الحضارة اإلنسانية. منها ما ال يزال قيد االستخدام ومنها ما يقف شاهدا على ما 

ة ومنها ما بقيت أجزاء منه فقط. إن بقاء تلك الشواهد إلى اليوم هو مضى من الحضار 
الذي مكننا من قراءة ما وراءها من فكر وثقافة وحضارة من خالل قراءة الرموز والمعاني 

فالعمل المعماري يحمل روح العصر الذي بني فيه من خالل تصميمه التي تحملها. 
 . وتشكيل عناصره

المعماري منها ما هو تحليلي ومنها التاريخي ية التصميم وتعددت الدراسات حول عمل
وتناولت أسباب ونتائج وآثار التغييرات والمؤثرات المختلفة على العمل المعماري في 

 مختلف العصور. 

في دراساته أن هناك مظاهر أساسية )جوهرية( في العمارة  1 فمثالً يعتبر )سيغفريد غايدن(
هي األساس في توليد طراز جديد. هذه  نتظهر في جميع الطرز وتعطيها قيمها وتكو 
ويعتبر أن تغييرها أو  constituent factsالمظاهر أسماها غايدن بالحقائق التأسيسية 

                                                                 
1   Giedion, Sigfried. (1967)”Space, Time and Architecture, The Growth of a New 

Tradition”, 5th edition revised and enlarged, Harvard University press. 

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
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غايدن الطراز. هذه الحقائق وفقًا لإعادة إنتاجها هو أمر ال بد منه ليحصل تغيير ثوري في 
وسكن  الطبيعة نالمجاورة بي-المسقط المفتوح-الجدران غير الحاملة-هي: مفهوم الفراغ

ا يؤدي إليه يات اإلنشاء ومنإلى تقاألسطح األفقية والشاقولية المترابطة باإلضافة -اإلنسان
صور طرز المعمارية بتطورها من تغيير في النظام االجتماعي. هذه الحقائق تظهر في ال

مختلفة، وقد تنتقل من طراز إلى آخر أو تتغير جذريًا بتغيير المنظور الفكري للعصر. 
 بأكمله. شخص واحد، بل تعبر عن فكر عصر  إنتاجوهي ليست من 

ًا العناصر التي أحدث التغيير في مفهومه تغييرًا ثوريتلك أهم  الفراغ المعماري هولعل و 
من خالل تفاعله مع كافة المعطيات األخرى التي تدخل في عملية  العمارةوجذريًا في 

في  2حتى أن المعماري فيليب جونسون" the design processالتصميم المعماري "
 :ديد الفراغفن تب: ابأنهمن خالل الفراغ مقالة له في جريدة النيويورك تايمز عرف العمارة 

 “Architecture is the art of how to waste space” 

أن العمارة بالنتيجة هي فن صياغة الفراغ وجعله قابالً لالستخدام من خالل في إشارة إلى  
التعامل مع جميع العناصر األخرى ما عداه من سطوح وكتل. فظاهر األمر أننا نتعامل 

في الحقيقة  مع العناصر المحسوسة والمجسمة من جدران وأرضيات ومباني، ولكننا
 نستخدم تلك العناصر في نحت وتشكيل الفضاء وتحويله إلى فراغ قابل لالستخدام.

وال شك أن لكل حضارة أو طراز أو اتجاه معماري رؤيته الخاصة للفراغ وطريقة معينة 
في التعامل معه. فالفراغ عمومًا على اختالف صفاته هو وحدة تشكيل معمارية وعملية 

ول آلية معينة للوص ضمن-الفراغاتأي -تعامل مع وحدات التشكيل  التصميم ما هي إال
إلى المنتج المعماري النهائي، فالعمل المعماري يتكون من عدة فراغات بحسب االحتياج 

مية. نها بعالقة ما ولكن تعدد الفراغات ال يعني أنها بذات األهبي فيماالوظيفي للعمل ترتبط 
عتماد معيار ما، فقد يكون الفراغ األهم هو الفراغ المسيطر ولتحديد أهمية الفراغ ال بد من ا

حجميًا على التكوين أو هو الذي يقوم وظيفيًا بأداء المهمة الرئيسية المطلوبة من المبنى. 

                                                                 
2 Lawson, Bryan. (2001), The Language of Space , 1st edition, architectural press, p(5) 
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ولكن بالنسبة للمعماري الُمَصمِّم هناك فراغ )أو أكثر( يكون هو المولد لعملية التصميم، 
الفراغ الرئيسي في العمل، هو المحرك للفراغات  وهو يمثل قلب العمل المعماري، هو

كما أنه يقود العملية التصميمية بأكملها من بدايتها. هذا الفراغ األخرى والموجه لها، 
يفرض وجوده في التصميم ويحمل خصائص هامة يضفيها على العمل المعماري برمته. 

اغات الفراغ وعالقته مع الفر وال نبالغ بالقول إن قيمة العمل المعماري تأتي من قيمة هذا 
  األخرى.  

تشكيل لاباعتباره وحدة  المولِّد للتصميم ستتناول هذه الدراسة عنصر الفراغ المعماري
سنقوم بالتعريف بها وبيان  ”Primary Architectural unit form“ األساسية معماريةال

خصائصه وذلك في توضيح دوره في عملية التصميم بأنه المحرك والموجه لهذه العملية، 
تشكيل بين والمولد لعالقات البالنسبة للعمل المعماري بكونه مبدأ عملية التصميم وأهميته 

 . عناصر التصميم األخرى

 

 إشكالية البحث:-1-2

ذهنية متكاملة تقوم على معالجة معطيات متعددة بهدف التصميم المعماري هو عملية 
ك أن ه. وال شنالوصول إلى نتائج. هذه النتائج هي العمل المعماري الذي يحقق الغاية م

كثرة المعطيات ال يعني أنها جميعًا ذات أهمية متساوية، فهناك معطيات أساسية في 
رات تكون المعطيات األخرى مؤثعملية التصميم تكون بمثابة جوهر وغاية تلك العملية، و 

فراغ هو الفي نظرنا توجه عملية التصميم إلى تلك الغاية. وجوهر عملية التصميم 
 فالفراغ بالنسبة للعمارة كلغة الجسدالمعماري، فهو لب العمارة وهو الغاية من العملية. 

 الفراغ في عملية التصميم.نطلق المعماري من للممثل ويجب أن يبالنسبة 
 نبعض المصممين من اعتبارات مختلفة مغفليالبحث في انطالق تتجسد إشكالية  وعليه

يم فيركز على تصمدور الفراغ في هذه العملية وضرورة انطالق التصميم من خالله 
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العناصر المشكلة له ويتعامل مع الفراغ كنتيجة للتصميم وليس بداية له في حين أنه هو 
 . ما يحدد مالمح التصميم وجوهره

 

 الهدف من البحث:-1-3
ونه كانطالق المصمم من تحديد الفراغ المولد للتصميم ليهدف البحث إلى توضيح أهمية 

 عملية وليس مجرد نتيجة لها. فالمعماري يصمم العناصر التي تدخل في تشكيلهال منطلق
 ويحدد عالقته بالفراغات األخرى من خالل التشكيل النهائي للعمل وهو الذي يكسب القيمة

 المعمارية للعمل ككل.
وصفه ب شكيلالفراغ المعماري كمكون أساسي من عناصر التهذا كما يهدف إلى بيان دور 

التي تولد التصميم من خالل تحديد الفراغ لشكل العالقات ما بين  معماريةالتشكيل الوحدة 
 العناصر وترتيب أهميتها وعالقاتها بعناصر المحيط الخارجي.

 
 البحث:الغاية من -1-4

تسليط الضوء على أهمية الفراغ كمنطلق لعملية التصميم ومكون أساسي في التشكيل 
المعماري واعتبار ما يليه من معطيات تدخل في عملية التصميم هي مؤثرات على العملية 

 .وتختلف باألهمية بحسب شدة تأثيرها عليه

 

 أهمية البحث:-1-5

بمفهومه الواضح منذ بدايات القرن العشرين  تناولت الدراسات النقدية الفراغ المعماري
ونشرت العديد من الكتب والمقاالت حول ماهية الفراغ وصفاته ومحدداته والعوامل التي 
تؤثر على تصميمه وتطوره وميزاته واختالف الطرز المعمارية من حيث الفراغ ... وغيرها. 
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بيعة تتناول فراغًا ذو ط أو. ولكنها كانت تتناول الفراغ كعنصر ما من عناصر التصميم
 وظيفية معينة.

حدة و انطالق عملية التصميم من الفراغ الذي نعتبره يأتي هذا البحث ليؤكد على أهمية 
والعنصر المولد للتشكيل والمحدد لشكل العالقات ما بين عناصر  تشكيل معمارية أساسية

لة من خالل عرض األدالتصميم بعضها ببعض، وكذلك عالقتها بالمؤثرات الخارجية، 
 والتي تدعم هذه الفرضية وتؤيدها. المولد للتصميم البحثية حول دور وأهمية الفراغ 

كما تظهر أهميته في تناوله الفراغ كمولد للتشكيل المعماري في الدراسة خالفًا للدراسات 
 التي تناولت الفراغ بشكل عام أو تناولت نوعًا وظيفيًا محددًا من الفراغات. 

 

 مجاالت البحث:-1-6

 تأخذ الدراسة منحيين: المنحى النظري والمنحى التطبيقي.

المنحى النظري يقوم بالتعريف بالفراغ المعماري وتقديمه بشكل يوضح ماهيته من خالل 
تحديد خصائصه وميزاته وصفاته وعالقته مع معطيات التصميم المعماري المختلفة 

 وموقعه من عملية التصميم. 

التطبيقي: فيهدف إلى تفعيل خطوات عملية تجاه عملية تصميم الفراغ أما المنحى 
 المعماري من خالل:

  التصميم المعماري من خالل األمثلة في المعماريين إلى أهمية الفراغ توجيه
 كان الفراغ فيها هو المولد للتصميم. المعروضة والتي 

  يز على أن بالتركتقديم توصيات لتطوير المناهج التعليمية للتصميم المعماري
ووضعه في السياق الصحيح  عملية التصميم هو الفراغ المعماري منطلق

 .كمنطلق ومولد للتصميم المعماري
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 أسلوب البحث والمنهجية المستعملة: -1-7
  :المناهج المستعملة-1-7-1

 سيتم استخدام المناهج التالية في البحث
a-  :سيتم استخدام هذا المنهج بمراجعة المصادر المكتوبة من المنهج النظري

يتعلق بموضوع البحث،  ومؤتمرات وغيرها مما وكتب ومجالت دوريةأدبيات 
أجل بناء القاعدة النظرية التي سيتم االعتماد عليها في الدراسة  وذلك من

 التحليلية الالحقة.
b-  على تحليل األسبابالمنهج التجريبي: الهدف من توظيف هذا المنهج والقائم 

في دراسة خصائص الفراغ المعماري في هذا البحث هو دراسة  جوربطها بالنتائ
العوامل التي أدت العتبار الفراغ هو المكون األساسي في عملية التصميم إثباتًا 

 لفرضية البحث.  
 التقنيات المستخدمة:-1-7-2

a- ن الدراسات السابقة جمع المعطيات: وبدأ بجمع المعلومات المتعلقة بالفراغ م
 يفات أساسية.نووضعها ضمن تص

b-  تحليل المحتوى: سيتم معالجة المعطيات السابقة ضمن تصنيفاتها للوصول إلى
 النتائج التي تدعم هدف البحث. 

 خصائص عينة البحث:-1-7-3
 ةسيتم اختيار بعض األعمال المعمارية التي تنتمي لفترات مختلفة من الحضارة اإلنساني

 أجريت عنها الدراسات، وقد انطلق المعماري في تصميمها من الفراغ و ذات شواهد قائمة
 تائج هذه الدراسات. نالكافية سواء التوثيقية أو التحليلية واعتماد 

 
 



 
 
 

  
  لبحثل اإلطار العام: األولالفصل 

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 7

 جدول المصطلحات:-1-8
 Architectural unit form وحدة تشكيل معمارية

 Background خلفية

 Communication التواصل

 Containment االحتواء

جدران ستائرية, نظام إنشائي يعتمد على 
 فصل الجدران عن الهيكل اإلنشائي للمبنى

Curtain walls 

 Design concept المفهوم التصميمي

 Domestic scale المقياس الداخلي

 Enclosure درجة االنغالق

 Flowing space الفراغ المنساب

 Foreground مقدمة

 Geometrical shape الهندسيالشكل 

 Gravity التوازن 

 Identity الهوية

 Intimate space المسافة الحميمة

 Messages الرسائل

 Negative space الفراغ السلبي

 Orientation التوجيه

 Personal Space الفراغ الشخصي

 Positive form االيجابي حجمال

 Place مكان
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 Public distance المسافة العامة

 Raum حيز من الفراغ

 Repetition التكرار

 Scale المقياس

 Security األمان

 Shape الشكل أو الهيئة

 Social distance المسافة االجتماعية

   Spatial Settings ترتيبات الفراغ

 Stimulation الراحة

 Surprise المفاجأة

 Symbolic space الفراغ الرمزي

 Symbolism الرمزية

 Symmetry التناظر

 Texture الملمس أو درجة الخشونة

 The Internal structure البنية الداخلية للفراغ

of space 

 Verticality الشاقولية
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 :الفصل الثاني
 المعماري.المولد للتصميم ما هو الفراغ 

 
 
 :تمهيد-2-1
 وهو مكون رئيسااي في جوهر العمل المعماريفي مقدمة البحث أن الفراغ هو  اإلشااار تم 

أوًا من التوقف نتيجة لها. لذلك ا بد  مجرد عملية التصااااميم ا منطلقالتشااااكيل كما أنه 
لمختلفة ا العصورومتابعة تطور مفهومه من خالل لتعريف هذا العنصر الهام والجوهري 

والتعرف إلى ماهيته ومكوناته وخصااائصااها وما يتعلق به من صاافاه ومفاهيم تهثر كلها 
 على عملية التصميم وتكسب الفراغ تلك األهمية بالنسبة لها. 

 
 تعريف الفراغ المعماري:-2-2

زخر أدبياااه العمااار  بمساااااااااااااااااهماااه للعااديااد من الفالسااااااااااااااافااة والمفكرين في تعريف الفراغ ت
منطلقين من أهميته في اسااتيعاب واحتواا الحدثا ودورف في التشااكيل البصااري لما يحيط 

عريفًا  نجد تولكننا ابناا وفقًا لمفاهيم العصااااااااااااار الذي وجدوا فيه أو المفاهيم التي تبنوها. 
بأنه في تعريفه  1أرساااااااطوواضاااااااحًا للفراغ في أدبياه العصاااااااور القديمة فيما عدا ما ذكرف 

من ضلغلفة من الصيير جدًا إلى ما هو حاوية لألشيااا نوع من تعاقب شامل لجميع األ"

                                                                 
  فون ميس ,بيير. )5002( " عناصر العمار  من الشكل إلى المكان", مأمون بدر الدين الورع – مترجم, جامعة 1

(111الملك سعود, الرياض, ص)   
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". فالفراغ في نظرف يقسم بحسب ااحتياج إلى فرالغاه محتواف ضمن بعضها حدود السماا
  من الخارج وممتلئة من الداخل. يمألها العناصااااااااااااااار واألشاااااااااااااااخاص هذف الفرالغاه محدد

 واألحداث التي تتم ضمنها. 
فيمكن القول أنااها وحتى مطلع القرن  أمااا عن ااهتمااام بااالكتااابااة حول الفراغ المعماااريا

العمار  إا من خالل منطق اإلنشاا والجمالا  التاسع عشرا لم يتناول المعماريون والنقاد
هو  Greenough 2"نادرًاا وكان "هوراتشاااااااااااايو جرينوف كتاباتهم كلمة فراغ إاولم ترد في 

أوضح فيها ما أسماف بالتكوين العلمي للفرالغاه  أول من أشار إلى الفراغ من خالل مقالة
إلى الفرالغاه  Donaldson 4"و"دونالدسااون Choisy 3"وكذلك أشااار "شااوازي اواألشااكال

لواقع أن كلمة فراغ التي ورده بهذف الكتاباه لم تذكر العمار  الرومانية. وا التي تحويها
عن الفراغ بمعناف الصااااااااااحيحا ولكن كان ذلك لاشااااااااااار  إلى األجزاا المختلفة من  للتعبير
على أن المحتمل أن تكون البداية الصاااااحيحة اساااااتعمال هذف الكلمة كان نتيجة  .المباني

والتي تفيدا إلى جانب معناها  في كتاباتهما (Raum)الكّتاب األلمان لكلمة اساااااااااااااااتعمال
حجر (ا وهو األمر الذي سااااهل على ههاا الكتاب تصااااور أي حجر  كجزا ) كفراغا كلمة

Hegel("5( محدودا وعلى هذا األساس أشار الكاتب األلماني "هيجل اقتطع من فراغ لغير

إلى أن اليرض من أي مبنى هو تحديد جزا من الفراغ  م1250محاضاااااااااااااااراته عام  في
بإدخال  ،Wolflin Heinrich("6(ينلفولف نريشهي "ل معينا وقد قام بعد ذلكاساااااااااااااااتعما

 7.الفكر  الفرالغية كوسيلة للنقد والتحليل
                                                                 

 Horatio Greenough ,1852-1805,نحاه أميركي عرف بمقااته في النقد المعماري والفني وميله للمدرسة الوظيفية     2

  Auguste Choisy ,1909-1844, مهرخ معماري فرنسي له العديد من المهلفاه في تاريخ العمار  خصوصًا اإللغريقية         3

 Thomas Leverton Donaldson ,1885-1795 معماري بريطاني معروف بريادته للتعليم المعماري كرئيس    4

ا وحائز على الميدالية الذهبية الملكية. ومهسس للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين  

 Georg Wilhem Friedrich Hegel ,1831-1770,كاتب وفيلسوف ألماني من أتباع المدرسة المثاليةا وأسهمه  5

الفلسفة في أوربةمهلفاته في تطوير   

 Heinrich Wölflin,4411-4681ا من أهم مهرخي الفن في سويسراا ساهم في تطوير التحليل النقدي لتاريخ الفن في بداية 6

االقرن العشرين من خالل مبادئ التصنيف الموضوعية التي وضعه  

محمد حسنا نوبي. )أيار 7002( "الفراغ المعماري من الحداثة إلى التفكيكية-رهية نقدية" مجلة العلوم الهندسيةا  7
(.5( العدد )51كلية الهندسةا جامعة أسيوطا مصرا المجلد )  
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الفراغ  رف المفكرونوفي العصر الحديث زاد ااهتمام بالفراغ وتعدده جوانب دراسته وع
صااااااميم والت ن عد  زوايا منها الشااااااكلية ومنها ااجتماعية ومنها بحسااااااب عالقته بالعمار م

  .وفيما يلي سنورد بعض هذف التعاريف المعماري.
يجمعنا وبنفس الوقه يفصاااااالنا هو ذاك الذي "في تعريف الفراغ:  8(براين اوساااااان)يقول  

 ."عن بعض
 “Space is both that which brings us together and simultaneously that which 

separates us from each other”.  

لياة عم نللعماار  كلهاا من خالل قيماة الفراغ الاذي يعتبرف هو اليااياة م (اوسااااااااااااااان)ينظر 
اني أو إنجاز تقني أو خلفية لمشهد عمر التصميم. فالمبنى في نظرف ليس مجرد عمل فني 

أو ظاهر  سااالوكية أو حضاااارية. على الرلغم من أنه ا يصااانف كعمار  إا إذا احتو  تلك 
: 9(ينشاااتاينويتي)كعمل فني كما يقول الفيلساااوف الخصاااائص التي تجعله يصااانف أيضاااًا 

 . "قيم ا توجد عمار  شياحيث ا يوجد "
Where there is nothing to glorify, there can be no architecture. 

لكي يتم احتواا النشاااااااااااط إا أن لغاية المعماري من عملية التصااااااااااميم هي أن يخلق حيزًا 
أن أي عمل يتم تصميمه ويأخذ فقط المظهر الخارجي  10(اوسن)اإلنسانيا وبذلك ير  

بعين ااعتبار يتوقف عن أن يكون هندساااااااااااااااة معماريةا ويصااااااااااااااابح في نظرف مجرد عمل 
أو  -نحتيا تمامًا كديكور المسااارف. فقيمة العمل المعماري تأتي من قيمة الفراغا والعمار 

تصااااااعِّد يكل وتنظِّم و هي حاوياه تسااااااتوعب وتفصاااااال وته -الفرالغاه المعمارية والعمرانية
أن دور العمار  هو تنظيم الفراغ  " 11(اوسااان)وتحتفي بسااالوك اإلنساااان المكاني. ويعتبر 

 . "وهيكلته
Architecture organizes and structures space for us. 

                                                                 
8  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford, UK, p(6) 
 p(3) ,المرجع السابق  9
 المرجع السابق 10
 المرجع السابق  11
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وباااالنساااااااااااااااباااة لاااه يتطور الفراغ الفراغ كمنتج اجتمااااعي   12 (Lefebver) (ليفيبفر)يعرف 
 دعم فقط بتلك العالقاه بل ينتج من خاللها.فهو ا ي   بالعالقاه ااجتماعية

أن الفراغ ليس مجرد الخلفية الداخلية لوجودنا المادي. بل هو  13 (Hiller) (هيلر)وير  
عاااماال مفتاااحي لكيفيااة وجود وقيااام المجتمعاااه والثقااافاااه في العااالم الحقيقي. ومن خالل 

هو أكثر من إطار طبيعي لألشااااااااااكال هذا الوجود تم تنظيمها كحقائق ملموسااااااااااة. فالفراغ 
ي ا الساااااالوك اإلنسااااااانف .خالل هذف األشااااااكال تحديداً  من ااجتماعية والثقافيةا فهو مبني

 يحدث ببساطة في الفراغا بل له شكل فرالغي. 
شااكيل ت"فيعرف العمار  أيضااا من خالل دور الفراغ فيهاا ويقول بأنها  14(لويس خان)أما 

 ”Architecture is a thoughtful making of space.” مدروس للفراغ
تقريبااًا على أن الفراغ هو لااب التكويناااه المعماااريااة كمااا عبر عن ذلااك بعض فال خالف 

إن الحيز الااداخلي هو حقيقااة  "الااذي قااال: 15رواد عمااار  الحااداثااة ومنهم فرانااك لويااد رايااه
 ."المبنى

"The room within is the great fact about the building, the space within 

becomes the reality of the building" 

بأنه  على أية حال يمكن تعريف الفراغ المعماري بشاااااااكل مبساااااااطا يفيد الدراساااااااة الحاليةا
جزء من الفراغ العام، تم اقتطاعه بمواصفففففففاد ومخدداد تاصففففففح، تجعله يصففففففل   ن 

وتتوقف هذف األنشاااطة وطريقة أدائها على  فيه اإلنسففان شنةففطح خياتيح تاصففح، يمارس
ذلك   .المقتطع وحجمه وهيئته التصاااااميمية وعالقته بالفراغ العام المحيط به طبيعة الجزا

التعريف الذي يرتبط في األساااااااااس ببيان مكوناه الفراغ المعماري وطريقة تصااااااااميمه  هو
و رجية للمبنىا أهيئته الداخلية وانعكاس كل ذلك على الهيئة المعمارية الخا وتشاااااااااااااااكيل

                                                                 
12  Lefebver, H., (1996) “The Production of Space”, Blackwell publishers LTD, Oxford, UK  
13  Hiller, B. (n.d) “Space is The Machine, A Configurational Theory of Architecture”, 

Cambridge University press, UK  
14 Frederick, Matthew. (2007), “101 things I learned in architecture school”, The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London, p(26) 
15 Retrieved in January 5th from, http://www.cmgww.com/historic/flw/quotes.html 
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ويعتبر الفراغ هو العنصاار األكثر وضااوحًا في  .16أيضااًا على اإلحساااس بالفراغ انعكاسااه
عطااف سااااااامًة أو صااااااافة  فهو ليس كالحجم  characteristicالحكم على عمل معماري وا 

نما يحضاار ذهنيًا ويدرك فيزيائيًا وحساايًا من خالل تفاعل الحواس  ير  بصااريًا وحساابا وا 
 جميعًا.

لقد تناوله التعاريف مفهوم الفراغ المعماري بشاااااااااااااااكل عام دون تحديد لدورف في عملية 
التصاااااااميما ولكن الفراغ الذي يعنينا في هذف الدراساااااااة هو الفراغ الذي يصاااااااممه المعماري 
ليكون منطلقًا لعملية التصااااميم ومولدًا لعالقاه التشااااكيل الحجمية والفرالغية بين عناصاااار 

  ك بينها وبين المهثراه والعوامل الخارجية المتعلقة بالموقع ولغيرف.التصميم المختلفة وكذل

 الفراغ المولد للتصميم:-2-3

تتعلق عملية التصاااااااااميم بكيفية معالجة المعماري للمشاااااااااكاله التي تطرف أمامه وتتم هذف 
 المعالجة من خالل تقديم فراغ معماري يقدم الحل المناسب لاشكالية المطروحة. 

من تقديم فراغ أسااااساااي يكون بمثابة قلب المشاااروع والنوا  الجامعة لبقية  ينطلق التصاااميم
الفرالغاها يكون هو الفراغ المسااااايطر على التصاااااميم والذي يدرك من خالله بقية األجزاا 
وطريقة تفاعله معها. وهو ليس بالضرور  الفراغ األكبر حجمًا وا الفراغ األهم وظيفيًا وا 

راغ الرابط للعمال المعمااري والمجمع لبقياة الفرالغااه وحاامال المركزي شاااااااااااااااكلياًاا ولكناه الف
الخصاااااااااااائص األبرز للتصاااااااااااميما وهو لغالبًا الذي يقيِّم العمل المعماري )أي يعطيه قيمته 

يحمل رساااااااااااااااالة المعماري التي المعمارية( كما يتم تقييم العمل المعماري من خالله. فهو 
أو  characteristicالصاااااااااااااافة يوصاااااااااااااالها من خالل التصااااااااااااااميم كما أنه يعطي يريد أن 

ذا الفراغ ككل ومن هنا يكتسب ه ىوان أو الهوية للمبنن. فهو بمثابة العىالشخصية للمبن
 ته.يأهم
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 ن بالنظر إلى األعماللفراغ موجود في جميع المباني ولكجزم أن مثل هذا انن ا يمكن أ
جااد ذلااك الفراغ المولاادا وتختلف وظيفتااه نن ا ا بااد أناالمميز  وذاه القيمااة فااإنالمعماااريااة ا

وموقعه من التصااااميم من عمل بخر بحسااااب رهية المعماري والمفهوم الفكري المساااايطر 
في عصاااااارف وطرازف. كما اختلف موقعه ووظيفته من المبنى عبر العصااااااور. ولفهم أعمق 

لعالمية المفهوم الفراغ المولد للتصاااميم ا بد من إجراا مراجعة لبعض األعمال المعمارية 
والمنتمية إلى عصاااااور وطرز مختلفة ودراساااااة موقع الفراغ وأهميته في تصاااااميمها وتقدير 
القيمة التي أضااااااااافاها هذا الفراغ بخصاااااااااائصاااااااااه على العمل المعماري بيية تطوير العمل 
المعماري المسااتقبلي من خالل تصااميم الفرالغاه التي تحمل الرسااائل التي يريد المعماري 

  توصيلها بأفضل شكل.

 

 المعماريح المتتلفح: المدارسالفراغ في  مفهوم-2-4

 تطور مفهوم الفراغ عبر العصور:-2-4-1
اختلفه طريقة تعامل المعماري مع الفراغ من عصاااااار بخر باختالف المفاهيم والعوامل  

المهثر  على العملية التصااااميميةا ومن خالل دراسااااة ساااالوك المباني تجاف الفراغ يمكن أن 
 .التشكيل المعماري وتأثيرف في صيالغة النمط المعماري لذلك العصرنرصد دورف في 

تعتبر العمار  المصرية القديمة والتي تعود إلى ثالثة آاف سنة قبل الميالد وحتى القرن  
الحادي عشااااااااار قبل الميالد من أكثر الطرز المعمارية إثار  لالهتمام بما تركته من معابد 

أما األهراماه فكانه كتاًل  اساااااااتخدمه كمقابر للملوك.وهياكل ضاااااااخمة واألهراماه التي 
عن  وترتفعضخمًة مصمتًة ترتبط مع مجموعة من المعابد األصير منها بممراه حجرية 

محيطها بما يدعى بالمصاااااااطبة. إن مهمة المصاااااااطبة فرالغيًا تحديد الحيز المحيط بالهرم 
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تطع الهرم من متوازي يريااااد المعماااااري أن يقكااااأنمااااا 
وأما المعابد  .17(1-5الشاااااااكل) مساااااااتطياله فرالغي.

فكااااااانااااااه عبااااااار  عن مجمعاااااااه من المباااااااني ذاه 
الضااخامة والكثافة العالية محاطة بسااور يحدد الحيز 
الفرالغي الذي تشااااااااااااااايله. يمكن أن نقول بأن المباني 

. وترتبط حجوماااًا محااااطاااًة بفرالغااااه ميلِّفاااةتشاااااااااااااااكااال 
نهر النيل بممراه مائية  مجموعة المعابد على طول

18(5-5الشكل) مرصوفة إن كانه قريبة من بعضها. أو بممراه حجرية
  

المصااااااااااااري قد نحه الكتلة ضاااااااااااامن الفراغ ففي حالتي الهرم  إن المعمارييمكن أن نقول 
والمعبد قد حدد أوًا حيز الفراغ الخاص بالعمل سواا بالمصطبة أو بالسور ثم قام بنحه 
)أوصاااااااااب( الكتلة صااااااااامنه. أما التكويناه المشاااااااااكلة من الحجوم فكانه ترتبط ببعضاااااااااها 

 جوم.للح (backgroundبالممراه وكان الفراغ حولها يشكل خلفيًة )
وفي بالد ما بين النهرين ازدهره عد  حضااااااااااااااااراه وممالك ما بين القرن العاشااااااااااااااار إلى 
السادس قبل الميالدا تركه من آثارها قصورًا ومعابد ضخمة الهياكل كثيفة البناا وأشهر 

                                                                 

 من وضع الباحثة 17
18 Siliotti, Alberto .(1972),  “Egypt, Splendors of an ancient civilization” , Thames and 

Hudson publishers, London 

 ( رسم تجريدي للهرم4-7الشكل)

 ( طريقة ربط المعابد واألهراماه بممراه حجرية أو مائية7-7الشكل)
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مباااااانيهاااااا الزيقوراه. والتي 
هي هياكل ضاااااااااخمة ترتفع 
 باااأساااااااااااااااطحهاااا عن األرض
وكااأنهااا عااد  مصاااااااااااااااااطااب 

 بااادالمعمتااادرجاااة ليساااااااااااااااتقر 
 .السااااااااااااااااطااح األخااياارعاالااى 

إن فكر  . 19(1-5الشاااااااكل)
المصااطبة )كما في العمار  

الفراغ برفعااااه عن مساااااااااااااااتو  األرض ولكن تعاااادد  نالفرعونيااااة( تقوم على تمييز حيز م
الطبقاااه وتتااابعهااا في اارتفاااع هو تااأكيااد على أهميااة حيز الفراغ األخير الااذي يضااااااااااااااام 

وتعتبر  فراغ مفروض.حه الحجم ضمن نالمعبد. فطريقة تصميم المعبد أيضًا تقوم على 
في العراق قرب مدينة الناصاارية من أشااهر الزيقوراه وأكثرها محافظة  )أور(زيقور  مدينة 

 ق.م.  )51(على بنااها رلغم أنها تعود للدولة السومرية الجديد  حوالي القرن 
ماااااا بين القرن فقاااااد تميزه العماااااار  في اليوناااااان أماااااا 

الساااااااااااااااادس واألول قبال الميالدا باالمبااني الصااااااااااااااارحياة 
س كروبوليالمعااااباااد ومن أشاااااااااااااااهرهاااا األالضاااااااااااااااخماااة كااا

وهو مجمع من عااد  مباااني منهااا . 20(4-5الشاااااااااااااااكاال)
ومنهااا المعااابااد  (stoa)المباااني العااامااة كااالرواق المعمااد 

كان المجمع يحاط بسااااااااااور يشااااااااااكل الحيز  .كالبارثينون
 والعااامااة فيااهي الاادينيااة نشااااااااااااااار المبااانتالعااام للمجمع وت

محصااااااااور بحيز السااااااااور. أما ال كأحجام ضاااااااامن الفراغ
المباني فكانه عبار  عن فراغ واحد بساااااااااااااايط وشااااااااااااااديد 

                                                                 
19 Retrieved in January 4th from: 

http://www.mesopotamia.co.uk/ziggurats/explore/zig.html  
20 Martin, Roland. (1972), “History of World Architecture, Greek Architecture” Electra 

architecture press, Milano, First English translation (1988) by Faber and Faber, London.  

 ( مجمع األكروبوليس1-7الشكل )

 ( شكل تصوري لزيقور  أور5-7الشكل)

http://www.mesopotamia.co.uk/ziggurats/explore/zig.html
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التحااادياااد لااادرجاااة أن المبااااني تظهر في الفراغ 
عمار  اليونان أيضااااااااااًا بوجود كأحجام. وتميزه 

 21(2-5ا الشاااااااااااااااكاال)فراغ مميز ياادعى األلغورا
يتشاااااااااااااااكاال من تجمع من المباااني ااجتماااعياااة 
والدينية ولعل أشهرها ألغورا أثينا. وكان الهدف 
من األلغورا إيجاد حيز للتجمع الشااااااعبي ولكنها 
لم تكن تأخذ شاااااااااااااااكاًل محددًا بل جااه نتيجًة 

 لتوضع المباني.

عد تلك الحضااااااااااااااااراه زمنيًا وجيرافيًا وحتى فكريًا إا أن هناك شااااااااااااااايئًا على الرلغم من تبا
كانه  المباني في تلك الفتراهف مشاااااااااااااااتركًا في طريقة تعامل المعماري مع الكتلة والفراغ.

كما كانه الكتل  22تتمتع بدرجة انيالق عالية لدرجة أنه ينظر إليها كحجم في الفراغ.
الفتراه  المباني في تلكمرتفع أو بسور. كانه  نحه ضمن فراغ يحدد بمستو  ت   معماريةال

أحجامًا تولد الفراغ أي أن الفراغ يتولد من التفاعل ما بين الكتل المختلفة. فكان التركيز 
 على الكتل نفسها ولم يكن الفراغ إا المحيط الذي تبددف تلك الكتل.

مباني على طريقة إنشااااااا الطرأ تييير ما بين القرن الخامس قبل الميالد والرابع الميالدي 
بساابب اسااتخدامها للقباب والتيطياه المعتمد  على القبواه والقبواه  في العمار  الرومانية

23(6-5الشكل) المتصالبة مما سمح للمعماري أن يخلق فرالغاه داخلية كبير .
  

                                                                 
21 Martin, Roland. (1972), “History of World Architecture, Greek Architecture” Electra 

architecture press, Milano, First English translation (1988) by Faber and Faber, London 
22 Giedion, Sigfried. (1971),”Architecture and the Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture” Harvard University press.   
23 Retrieved in January 4th from  http://www.uh.edu/engines/epi1345.htm  

 ( مسقط أللغورا أثينا1-7الشكل)

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.uh.edu/engines/epi1345.htm
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 ةاشاااااااااااااااتهره في العمااار  الرومااانياا 
المباني العامة كالكوليسااايوم ومباني 
الساايرك والحماماه والقنواه المائية 
باإلضاااااااااافة إلى المعابد. وفي نهاية 
الفتر  الروماااااانياااااة ظهره الكناااااائس 
الرومااانيااة أو مااا يعرف بااالبااازيليكااا. 

هذف النهضاااااااااااااة ومما سااااااااااااااعد على 
نااااااااا الاابااالاامااعااماااااااارياااااااة تااطااور مااواد 

اإلسااااااامنه. كل ذلك سااااااااعد على تييير طريقة واساااااااتخدام المالط أو وأسااااااااليب اإلنشااااااااا 
لعماااااار  تميز اكمن يالتفكير تجااااااف الفراغ. فكاااااان للروماااااان تعبيرهم الفرالغي الخااااااصا و 

 في تشكيل الفرالغاه الداخلية وتنوع هذف الفرالغاه.الرومانية 
أكثر على على م تسااااااااايطر 1000-400وعندما أصااااااااابحه الدولة البيزنطية ما بين عام 

تطوره العمار  فيها كامتداد للعمار   امدن الشرق
الرومانية متأثر  بالنمط الشاااااااااااارقي مسااااااااااااتفيد  من 
التطوراه التقنية والتييير الساااااااااااياساااااااااااي والمكاني 

ًا فأصاااااااااابحه الفرالغاه تيطى وانعكس ذلك فرالغي
بقباب معقد  مستند  إلى دعاماه كثيفة وأضيئه 
الفرالغااااه الاااداخلياااة بشاااااااااااااااكااال أكبر عبر النوافاااذ 
الزجاجية الشفافة والملونة مما أضفى جوًا خاصًا 
للفراغ الداخلي الذي تطور كثيرًا خالل هذف الفتر  
ولكن بقي محافظًا على مفهوم الفراغ الداخلي . 

رالغًا هو منطلق التصااااميم المعماري فكان هناك ف

 ق.م   71( معبد البارثينون روما 8-7الشكل)

( كاتدرائية آياصوفيا في 2-7الشكل)
اسطنبول بنيه في عهد الدولة البيزنطية 

وتتابعه عملياه  152عام األولى حوالي 
  تطويرها احقاً 
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ن يزف وكانه بقية الفرالغاه عبار  عوهو المسااااااااااااااايطر على المبنى كله ويمنحه هويته وتم
 24(7-5الشكل) .فرالغاه تخديمية وتابعة له

ومه للفراغ ومفه يممالك على سيطر  الطراز الرومانولم يهثر انقسام الدولة البيزنطية إلى 
 11 نالداخلي على العمار  في العصااااااور الوسااااااطىا بل ساااااامي الطراز الالحق في القرني

بطراز الرومانيساااااااااك والذي اساااااااااتمد طابعه  15و
األصااااااااااااااالي من الطراز الروماني على الرلغم من 

الشاااااااااااااااكاال  ااختالفاااه المحليااة بين قطر وآخر.
 المسيطر وظل مفهوم الفراغ الداخلي .25(5-2)

في عمااااار  تلااااك البالد يتطور  على التصاااااااااااااااميم
ويتنوع في تفاصاااااااااااااايله فتارً  يميل لالنيالق وتقل 
شاااافافية الفراغ وتسااااتخدم الجدران الحاملة الكثيفة 
فتميااااااال لالقتراب إلى مفهوم الكتااااااال كماااااااا في 

وطي في ر فيها الطراز اليبولونيا. وتار  يميل الفراغ لالنفتاف كما في فرساااااااااااااااا والتي ظه
. تميزف اارتفاعاه الشااااااهقة والمباني 16وانتشااااار إلى أوربا واساااااتمر إلى القرن  15القرن 

الهيكلية الحجرية ذاه الدعاماه الرشاااااايقة حيث ساااااامح النظام الهيكلي باسااااااتخدام الزجاج 
  بشكل أكبر إلنار  الفراغ الداخلي الذي تمتع بشفافية عالية ميزه هذا الطراز.

في إيطاليا. حيث  14وهذا ما مهد لتطور الفراغ في عصااااااااار النهضاااااااااة في أواخر القرن 
العملية ونظروا للقسااااااااااام الخارجي من مبانيهم كقطع فنية مساااااااااااتقلة حيث  نقلب المعماريو 

صااانعوا من حولهم فرالغاه صاااندوقية ذاه فراغ وساااطي مميز وبالرلغم من كونها فرالغاه 
كفرالغاه داخلية ميلفًة بالواجهاه التي حصااااااااااااااارتها  إا أنهم تعاملوا معهاخارج المباني 

روش بواجهاه المباني " وهو فراغ مفpiazzaوالتي شاااااااكله خارجيًا ما يعرف بالسااااااااحة " 
وتختلف الساااااحة في عصاااار النهضااااة عن تلك في العصاااار اليوناني القديم 26المشااااكلة له.

                                                                 
24 Retrieved on January 4th 2015 from http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia  
25 Retrieved on January 4th 2015 from http://architecturestyles.org/romanesque/   
26 Banham, Rayner, (1975),  “Age of The Masters: a Personal View of Modern 

Architecture”, architectural press, Oxford, UK  

( كاتدرائية الدومو في إيطاليا 6-7الشكل)
  4081بيزاا بنيه حوالي عام –

http://architecturestyles.org/romanesque/
http://architecturestyles.org/romanesque/
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لكتل من ا بأن المعماري في األولى قصد تصميم الساحة وتشكيلها وفرض شكل وتوضع
حولها. أما السااااااااااااااحاه في العمار  اليونانية التي ذكرناها فكانه نتيجة عفوية لبناا الكتل 

إن  ير.ل وتتحكم فيه الطبولغرافيا بشكل كبيشكتلذا كان شكلها لغير منتظم ولغير واضح ال
 لمنظورا ظهور فكر تطور مفهوم الفراغ في عمار  عصاار النهضااة مرتبط بشااكل مباشاار ب

الذي قرب اإلحساااااس بالالنهاية إلى الذهن البشااااريا عبر طريقة إظهار األفق . و في الفن
وطريقااااة عماااال امتااااداد للفراغ الااااداخلي 

حو الخارج في اللوحاه المرسومة في ن
حيث ساااااااااااعد الفن  ةعصاااااااااار النهضاااااااااا

التشاااااااااااااااكيلي في إعاد  تشاااااااااااااااكيل الفكر 
ام كما أثر على اإلنساااااااااااااني بشااااااااااااكل ع
ا تميزه الفرالغاه العمار  بشااكل خاص

مِّمته لتدرك  في هذا العصاار بكونها صاا 
من نقطااة معينااة يقف عناادهااا المراقااب 
كما أن تنظيم الفراغ كان يتبع المنطق 

 27(9-5الشكل)النسبي. 
انين الهندساااااااااااية وليس للحدس كما في عمار  العصاااااااااااور فالشاااااااااااكل واإليقاع يخضاااااااااااع للقو 

إن تطور الفيزياا والفلساااااافة والرياضااااااياه في هذف الفتر  انعكس على الحيا  28الوسااااااطى. 
طراز الباروك من  16الفكرية بشاااااااااااااااكل عام وكذلك على العمار  فظهر في أواخر القرن 

وتميزه فرالغاه الباروك  29(10-5الشاااااااااااااااكل) إيطاليا كبداية وانتشااااااااااااااار في أوربا وتركيا.
باحتضاااااااااااااااانها فكر  الالنهاية وهي ا نهاية رمزية أكثر منها حقيقية معتمد  على اللعب 

واساااااااااتخدام عناصااااااااار المبالغ فيه بالضاااااااااوا والظالل وتعدد مصاااااااااادر النور للفراغ الواحد 
معمارية مجزأ  أو لغير مكتملة عن قصدا وقد تميز هذا الطراز من خالل طرائق تخطيط 

                                                                 
27 Retrieved on January 4th 2015 from http://cameronpiper.com/capitoline-hill/  

28 Saalman, Howard, (1993),” Filippo Brunelleschi: The Buildings”, zwemmer press, 

London, UK  
29 Retrieved on January 4th 2015 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter_and_St._Paul%27s_Church,_Vilnius  

في   Piazza del Campidoglio( ساحة 4-7الشكل)
روما التي صممها مايكل آنجلو في عصر النهضة 

 4118-4158بين عامي 

http://cameronpiper.com/capitoline-hill/
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter_and_St._Paul%27s_Church,_Vilnius


 
 

  
  ماريالمعالمولد للتصميم الفصل الثاني: ما هو الفراغ 

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 21

المااادن وتعاااامااال المعمااااري مع تنظيم 
ودراسااااااااااااااااة الفرالغااه الخاارجياة بنفس 
طريقة وأسااااااااااااااس تعامله مع الفرالغاه 
الااااااداخليااااااة باااااااعتبااااااار أن الشاااااااااااااااوارع 
والساااااااحاه هي فرالغاه تتشااااااكل من 

. اهخالل واجهاه المباني المحيطة ب
الفراغ المسااااااااااااااايطر أو المولاااااااد  نإ

للتصاااااااميم ا يزال هو الفراغ الداخلي 
ثم  .ه أصبح يحمل معان  وقيم مختلفة عن تلك في العصور السابقةنوهو قلب المبنى ولك

ظهر نمط من الباااروك ياادعى الروكوكو مااال إلى البااذخ في الزخااارف والتزييناااه دونمااا 
 إضافة أو تييير على مفهوم الفراغ. 

في منطقة الشرق األوسط ووسط ولغرب آسيا وشمال إفريقيا وحتى جنوب لغرب أوربة  أما
عاملها بطريقة توحتى العصااااار الحديث فقد تميزه العمار  ابتداًا من العصاااااور الوساااااطى 

ي المدينة فمع الفراغ متأثرً  بأفكار ومفاهيم الدولة اإلساااااااالمية والتي بدأه معالمها تظهر 
( م ويعتبر المساااااااااااااااجااد النبوي في الماادينااة نوا  646النبويااة عااام )المنور  مااا بعااد الهجر  

 30العمار  العربية اإلسالمية.
ثم تطوره بعااد أن امتااده الاادولااة واختلطااه باااألقطااار المفتوحااة وظهره فيهااا عااد  طرز 
معماااريااة تنوعااه بتنوع المناااطق الجيرافيااة وطبيعااة الاادول الحاااكمااة والفتر  الزمنيااة التي 

هااذف الطرز على اختالفهااا بطريقااة تعاااملهااا مع الفراغ وظهره في  وجااده فيهااا. وتميزه
المسااااااااجد والقصاااااااور وكذلك المباني ااجتماعية كالمشاااااااافي والمدارس والمباني الحكومية 

 ولغيرها. 

                                                                 

 شافعيا فريد محمودا )1925(العمار  العربية اإلسالميةا ماضيها وحاضرها ومستقبلها. جامعة الملك سعودا الرياض  30

( كنيسة القديسين بطرس وبوبلس في 40-7شكل)ال
 على طراز الباروك 4204ليتوانيا بنيه عام 
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ل مع الفراغ في مبااني العماار  اإلساااااااااااااااالمياةا األولى: يمكن أن نميز طريقتين في التعااما
فراغ( حيااث -اعتماااد مباادأ ثنااائيااة )حجم

يتكون المبنى من وحدتين تشاااااااااااااااكيليتين 
هماااااااا الحجم الاااااااذي يحوي الوظيفاااااااة 
الرئيسااااااااااااااايااة وفراغ مفتوف يجاااور الحجم 
محااادد من جهااااتاااه األربعاااة )بجااادار أو 
رواق ليس له مهمة وظيفية أساااااااااااسااااااااااية 

ونااذكر على لفراغ( بقاادر مااا هو محاادد ل
ساااااااااابيل المثال الجامع األموي بدمشااااااااااق 
والذي بني ضاااااااامن محيط سااااااااور المعبد 

 31(11-5ابرامي القديم. الشكل)

والطريقااة الثااانيااة في التعاااماال مع الفراغ ينطلق فيهااا التشاااااااااااااااكياال المعماااري للوحااداه التي 
تحوي الوظائف الرئيساااااااااااااااية في المبنى من فراغ مفتوف ذو مواصااااااااااااااافاه وأبعاد ونساااااااااااااااب 
واتجاهاه محدد  ودقيقة. يقوم هذا الفراغ بتحديد عالقة العناصااااااااااااااار األخر  المشاااااااااااااااكلة 
للتصااااااااااميم ببعضااااااااااهاا وبتحديد عالقتها مع الفرالغاه العمرانية الخارجية. يمكن رهية هذا 
النظام في التشاااااكيل المعماري في جميع بيوه دمشاااااق القديمة وبيمارساااااتاناتها ومدارساااااها 

 32(15-5والفتراه الزمنية التي تنتمي إليها. الشكل) على اختالف الطرز المعمارية

 

 

 

                                                                 
31 Retrieved on March 14th 2015 from 

http://o.quizlet.com/ZmkbYRrUOtovTvoTdthaJg.jpg 
32 Retrieved on March 14th 2015 from 

http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;15;en 

الجامع األموي الكبير بدمشق أمر ( 44-7الشكل)
 م201الوليد بن عبد الملك عام ببنااف 
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نهاياه عصاااااار الباروك حوالي منتصااااااف القرن الثامن عشاااااار ظهره حركة في الفن في 
والعمار  ساااااااااااااااميه احقًا بالكالسااااااااااااااايكية الحديثة دعه للعود  إلى المبادئ الكالسااااااااااااااايكية 
الفيتروفية في العمار  الياية منها العود  لصاااااافاا العمار  الرومانية واسااااااتمرارية كالساااااايكية 

على مبالية الروكوكو في الزخرفة ثم أصاااااابحه  وكانه رد  فعل عمار  عصاااااار النهضااااااة
طرازًا معماريًا عالميًا بدايًة من بريطانيا وفرنساااااااااااااا ووصاااااااااااااوًا إلى أميركا وقد دخل إيطاليا 
متااأخرًا. لكن هااذف الحركااة اهتمااه باااألساااااااااااااااطح أكثر من الفرالغاااه فلم يكن هناااك تطوير 

خدام ا  والظالل وكان استلمفهوم الفراغ الباروكي بل تراجعه العناية به من حيث اإلضا
اإلضاا  سطحيًا جدًا في دراسة الفراغ. ولعل أشهر وأهم مدارس الكالسيكية هي مدرسة 
البوزار التي طوره طرازًا كالسيكيًا خاصًا بها ودرَّسته ضمن منهج أكاديمي استمر حتى 

 .33(11-5الشكل) .نمنتصف القرن العشري

                                                                 
33 Retrieved on January 4th 2015 from 

https://www.flickr.com/photos/gbatistini/6322422627/?rb=1    

( مسقط ولقطة في الفراغ المفتوف للبيمارستان النوري بدمشق بناف المعماري أبو 47-7الشكل)
 م وهو من الطراز السلجوقي4411الفضل الحارثي في عهد السلطان نور الدين زنكي عام 

https://www.flickr.com/photos/gbatistini/6322422627/?rb=1
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تزامن انتشاااااااااااار طراز الكالسااااااااااايكية الحديثة في  
القرن التاسااااااااع عشاااااااار مع قيام الثور  الصااااااااناعية 
وتطور وسااااااااااائل اإلنتاج وظهور متطلباه جديد  
معماريًا وعمرانيًا وقامه عد  مباني حديثة تحمل 
في طاااااابعهاااااا تحااااادياااااًا لتقنيااااااه البنااااااا الحاااااديثاااااة 

اد المتطور  كالحديد الصااااااب مما واسااااااتخدامًا للمو 
كسااااااااااااااار اارتبااااط بين قواعاااد ونظريااااه التفكير 

وانفصل إلى حد ما مسار العلم عن . 34والشعور
الفن فحصاااااااااااااااله فجو  بين المعماريين ومذاهبهم 

ي نالباحثة عن المثالية الجمالية وبين التقدم التق
وااحتياااجاااه الجااديااد  وباادأ اساااااااااااااااتخاادام األعمااد  

اه المصاااااااااااانع الكبير  الحديدية إلنشااااااااااااا صاااااااااااا
وظهره المباني ذاه المجازاه الواسااعة والطوابق المتعدد  التي يخدمها المصااعد وسااجل 

ااجتمااااعياااة في  ه( في مبنى التاااأميناااا1222أول ظهور لنااااطحااااه الساااااااااااااااحااااب عاااام )
 نم وه . لقد اختلف مفهوم الفراغ المولد للتصاااااااااميم حيث لم يعد المعماري فقطشااااااااايكالغو

لحديثة هو ا اإلنشاااااااأصااااابح المهندس والذي هو أكثر معرفًة بتقنياه  بل يقوم بالتصاااااميم
في هذف الفتر  قد تقدم عن العمار  واتهمه  نشااااااااااإل إن. يمكن القول من يقوم بالتصاااااااميم

المباني المقامة في ذلك الوقه بأنها ا تملك أي ذوق فني. من أشااااااااااهر مباني هذف الفتر  
 35(14-5ا الشااااكل)( في لندن1221( في فرنسااااا وقصاااار الكريسااااتال )1227برج إيفل )

ذي مساااااااابوق والجدران الزجاجيةا والفراغ الضااااااااخم لغير الوالذي اعتمد الهيكل المعدني وال
اإلنسان  حيث لم يعد مقياس جاا تلبيًة لالحتياجاه الجديد  ومستفيدًا من التطور التقني.

                                                                 
34   Giedion, Sigfried. (1967),”Space, Time and Architecture, The Growth of a New 

Tradition” 5th edition revised and enlarged, Harvard University press, UK. 
35 Retrieved on January 4th 2015 from http://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-

crystal-palace-joseph-paxton/  

 ( دار األوبرا بباريس بنيه45-7الشكل)
 على طراز مدرسة البوزار 4621عام 

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton/
http://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton/
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فقط هو المقياااس المرجعي للفراغ المعماااري 
باااال أصااااااااااااااابح الفراغ يلبي مقياااااس ابلااااة أو 

 . النشاط الصناعي الذي يحتويه
ولعاااال هااااذف الفجو  هي التي مهااااده احقااااًا 

 ART NEVOلظهور نمط الفن الحااااادياااااث 
حيث عاد العلم والفن لاللتقاا وبدأه نتائجه 

ًة لعمار  القرن تظهر  ساااااااااااااات في العمار  مهسااااااااااااااِّ
العشرين بكل ما فيها من تطوراه خصوصًا 
على صعيد الفراغ. حيث بدأ بالتمهيد ألفكار 

الحر تميزه عمار  الحداثة وظهور المسااااااقط 
أعمااال معماااريي الفن الحااديااث باااساااااااااااااااتخاادام 

تقنياه اإلنشااااا والبناا الحديثة والمواد الحديثة كالبيتون المسااالح والحديد الصاااب المصااانع 
ا فأصاابح المعماريون ينظرون إلى الفراغ مع 36والزجاج مما ساامح بتييير الفكر المعماري

 بداية عمار  الحداثة على أنه حجم وفراغ داخلي معًا.
تميزه عمار  القرن العشااااارين بتعدد التوجهاه الفكرية في العمار  وتناقضاااااها أحياننًا وقد  

تأثره لغالبًا بالمدارس الفنية كالتكعيبية والمساااااااااااااااتقبلية والتي أضااااااااااااااافه بعدًا جديدًا على 
اللوحاه الفنية أا وهو الزمن مما أكسااااااااااابها ديناميكية انعكساااااااااااه على أعمال المعماريين 

وكااان لهااذف الحركااة انعكاااس خاااص على الفراغ يختلف من .37(12-5الشاااااااااااااااكاال )فيهااا. 
 دراكإلقد أضاااااف معماريو الحداثة الزمن إلى الفراغ كبعد رابع حيث يتم مدرسااااة ألخر . 

الفراغ من خالل الحركة فيه. وبالتالي رهيته من أكثر من نقطة وزاوية. في هذا الوقه 
أليياه فكر  إدراك الفراغ من خالل المنظور ذي النقطاة الواحاد . لقاد أصااااااااااااااابحاه عماار  

                                                                 
36  Giedion, Sigfried. (1971), ”Architecture And The Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture” Harvard University press, UK 
37 Retrieved on January 4th 2015 from http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Le_Corbusier    

( قصر الكريستال في لندن 41-7الشكل)
 للمعماري جوزيف باكستون 

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Le_Corbusier%20استرجعت%20بتاريخ%205/1/2015
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Le_Corbusier%20استرجعت%20بتاريخ%205/1/2015
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حساااااااسااااااًة ثانيًة إلى قو  القرن العشاااااارين 
األحجاااام في الفراغ إنهاااا تمثااال أحجااااماااًا 
ملحوظة في كتلتها الخارجية وأيضاااا من 

القاااة فرالغهاااا الاااداخلي. كماااا أن هنااااك ع
المباااااني مع بعضاااااااااااااااهااااا البعض كونهااااا 
أحجام بذاتها فهي تشاااااااكل عالقة فرالغية 

وفي باادايااة  فاااعلااة مع األحجااام األخر .
ظهر تااااااأثر العمااااااار   العشااااااااااااااارين القرن

الحركة و بالمدارس التكعيبية والمساااااتقبلية 
اإلنشااااااااااااااااائيااة والوظيفيااة من فكااان طراز 

( الاااااااذي ART DECO)األره ديااااكااااو 
ر حمله مبانيه طابعًا نحتيًا وتتمتع بتعبي

حااجاامااي أكااثاار مااناااااااه فاارالغاايا وتاامااياازه 
بااالااديناااميكيااة والمرونااة وبكونهااا األحجااام 

ارتباط عدد من الساااااااااااطوف  نمشاااااااااااكلة م
 األفقية أو الشاقولية. 

تميزه  EXPRESSIONISMكمااا ظهر بااالتزامن معهااا اتجاااف آخر سااااااااااااااامي بااالتعبيريااة 
من الطبيعة وتعامله مع األحجام بحرية وكانه الفرالغاه أكثر  عمارته باستيحاا أشكالها

تحررًا وديناميكيًة واساااااااااااااااتمر تأثير المدرساااااااااااااااة التعبيرية إلى يومنا هذا مع تطور تقنياه 
-1929) (يورن يوتزن)مثل القبواه العمالقة ألوبرا سيدني للمعماري  واإلنشااالتصميم 
لااة الخااارجيااة باال يتم إدراكهااا أيضااااااااااااااااًا من ( والتي ا تقوم فقط بجااذب اانتاااف للكت1971

( الصور  العلوية: هي لوحة للفنان 41-7الشكل)
 تمثل الفن التكعيبي. 4444جوان لغريس عام 

للمعماريين   la maison cubistالصور  السفلية: 
 4447رايموند دوتشامب فيللون و أندريه مار عام 

 الشكل يوضح تأثر المعماري باتجاف الفن التكعيبي
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وفي مبنى الصالة  38(16-5الشكل) الداخل.
في طوكيو الريااااضاااااااااااااااياااة لأللعااااب األولمبياااة 

( الاااااذي 1964) (كينزو تاااااانيي)للمعمااااااري 
ربط التعبير الخااااارجي لمبناااااف ذو الشاااااااااااااااكاااال 

وأعمال الخيمي مع الساااقف الداخلي المعلق. 
ن القرن م ه)سانتيالغو كااترافا( في التسعينا

. منااذ الباادايااة لم تتااأثر 51وأوائاال القرن  50
الماادرسااااااااااااااااة التعبيريااة بااااتجاااهاااه التكعيبيااة 
والمساااااااااااااااتقبلية كما فعله ااتجاهاه األخر  
كالباوهاوس التي أنشاااااااااأ مدرساااااااااتها المعماري 

( لتكون منبرًا 1919)والتر لغروبيوس( عام )
واع الفنون نلنشااااااااااااااار فكر عااااالمي في كاااال أ

الحياااا  إا أن الطاااابع والتصاااااااااااااااميم وجواناااب 
المعماري لغلب عليها وتميزه أعمالها بتعدد 
النقااااط المرجعياااةا فلفهم الفرالغااااه المتنوعاااة 
تحتاج إلى زوايا متعدد  احتواا الهيكل كله. 

اا نوقد سااااااعده اإلمكانياه الحديثة لمواد الب
كالبيتون المسااااااااااااالح والزجاج على تحقيق هذف 

ة وضاارور  رهيالياية فكانه األسااطح الطائر  
من كافة جوانبه بما في ذلك المنظر  ىالمبن

. كما يوفر الزجاج تلك ااساااااااتمرارية بين الداخل 39العلوي تعني بعدًا جديدًا للمخيلة الفنية
والخااارج على نطاااق واساااااااااااااااع ممااا حرر مفهوم اانيالق ولغير النظر  تجاااف الفراغ المبني 

                                                                 
38 Retrieved on January 4th 2015 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Opera_House#mediaviewer/File:Sydney_Opera_Ho

use,_botanic_gardens_1.jpg   
39   Giedion, Sigfried. (1967),”Space, Time and Architecture, The Growth of a New 

Tradition” 5th edition revised and enlarged, Harvard University press, p(254) 

( الصور  العلوية: هي لوحة 48-7الشكل)
 4447للفنان ارنيسه لودفيغ كيرشنر عام 
 تمثل المدرسة التعبيرية.
 أستراليا. -الصور  السفلية: أوبر سيدني

 الشكل يوضح تأثر المعماري بااتجاف التعبيري
في اضفاا شعورف ورهيته الخاصة تجاف 

 عة واألشياا على العمل المعماريالطبي

http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Opera_House#mediaviewer/File:Sydney_Opera_House,_botanic_gardens_1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Opera_House#mediaviewer/File:Sydney_Opera_House,_botanic_gardens_1.jpg
http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
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لمبنى كله مما قاد إلى تطور جديد في كليًة. فأصااااااااااااااابح الفراغ الخارجي جزًا من تنظيم ا
 .40(17-5الشكل) تخطيط المدن.

تشااار أفكار الباوهاوس أد  إلى ظهور نمط معماري متشااابه في جميع البالد دعي نإن ا 
 ةالشاافافية والديناميكييتمتع بخصااائص  INTERNATIONAL STYLEبالطراز العالمي 

فاا بعد الزمن على العمل المعماري من خالل حركة الفرالغاه وترابط ا ضااااااااااااااا لفرالغاه وا 
. لم يعد الفراغ الداخلي أو الخارجي وحدف هو المولد للتصميم. بل الداخلية والخارجية معاً 

 ىيمكن القول إن التصاميم ينطلق من تفاعل وترابط هذين الفرالغين بشاكل كبير مما أعط
 . صفة ديناميكية للعمل المعماري ككل

 شااااااااااااارينالعالفكرية للمدارس المعمارية في النصاااااااااااااف الثاني من القرن  وتعدده التوجهاه
كالمساااااااااتقبلية والكالسااااااااايكية الجديد  وما سااااااااامي بعمار  ما بعد الحداثة والتي كانه بمثابة 
انقالب على المبادئ الشااااااااااكلية لعمار  الحداثة واسااااااااااتخدامها لالسااااااااااتعاراه الشااااااااااكلية من 
العماراه التاريخية وبالتالي فإن التعبير الحجمي كان هو المسااااايطر على العمار  في هذا 

 الطراز. 

                                                                 
40 Retrieved on January 4th 2015 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#mediaviewer/File:Bauhaus_Dessau,Gropiusallee.jpg  

 ( مبنى الباوهاوس في ديساو. للمعماري والتر لغروبيوس42-7الشكل)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#mediaviewer/File:Bauhaus_Dessau,Gropiusallee.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#mediaviewer/File:Bauhaus_Dessau,Gropiusallee.jpg


 
 

  
  ماريالمعالمولد للتصميم الفصل الثاني: ما هو الفراغ 

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 29

وا بااد من التوقف عنااد الماادرسااااااااااااااااة التفكيكيااة 
DECONSTRUCTIVISM  وتااااوجااااهااااااااتااااهااااااااا

لعقالنية عمار  الحداثة وما المعاكساااااااااااااااة تمامًا 
بعااد الحااداثااة ورائااداهااا )بيتر آيزنمااان( و)دانياال 

لقد تأثر معماريو  41(12-5الشكل) ليبزكيند(.
هااذا الطراز باادايااًة بااأفكااار الفيلساااااااااااااااوف )جاااك 
ديرياادا( كمااا تااأثروا بااالالتوازن في األشاااااااااااااااكااال 

الهندسااااااااية للمدرسااااااااة البنائية الروسااااااااية وتخلصااااااااوا من قواعد عمار  الحداثة. كما تطوره 
ب بسااااااااااااب الحادي والعشاااااااااااارين نوأوائل القر  اليشاااااااااااارينأعمال المعماريين في أواخر القرن 

عمال أه التي قدمها الكمبيوتر في نحه وتصاااااااااااااااميم الفرالغاه والكتل ونذكر التساااااااااااااااهيال
)فرانك لغيري( و)زها حديد( ولغيرهم والتي اعتمده على تقديم تصاااااااااااااااوراه مختلفة ولغير 
متوقعة للفرالغاه مساااتفيدين من التطور التقني لطرق اإلنشااااا وااحتمااه المختلفة التي 

 يقدمها الكمبيوتر.
صاار لواقع الفراغ في الطرز المعمارية المختلفة منذ العصااور القديمة إن هذا الساارد المخت

لطرز وكيف تتيير ا المعماريتشاااااااكيل الإلى يومنا هذا يوضاااااااح لنا موقع ودور الفراغ في 
بتييير مفهوم الفراغ ويمكن أن نلخص طريقااااة تطور مفهوم الفراغ من خالل الرساااااااااااااام 

  42(19-5في الشكل ) البياني

                                                                 
41 Retrieved on January 4th 2015 from http://www.eisenmanarchitects.com/  
 من إعداد الباحثة 42

للمعماري  7000( كنيسة عام 46-7الشكل)
 بيتر آيزنمان في روما إيطاليا.

 

http://www.eisenmanarchitects.com/
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Y 

 أهمية الفراغ في عملية التصميممهشر درجة 

عمار  الحداثة 
 والمعاصر 

 م 21ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 20ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 19ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 18ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 17ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 16ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 15ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 14ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 13ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 12ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 11ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 10ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 09ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 08ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 07ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 06ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 05ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 04ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 03 ففففففففففففففففففففففففففففففف
 م 02ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 م 01ففففففففففففففففففففففففففففففف 
  00ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 01ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 02ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 03ففففففففففففففففففففففففففففففف 

 ق.م 04فففففففف ففففففففففففففففففففففف
 ق.م 05ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 06ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 07ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 08ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 09ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 10ففففففففففففففففففففففففففففففف 
 ق.م 11ففففففففففففففففففففففففففففففف 

 
 

 عصر النهضة

 الباروك

 الكالسيكية الحديثة

العمار  
 اإللغريقية

العمار  
 الرومانية

العمار  
 البيزنطية

 العمار  المصرية القديمة

 عمار  بالد ما بين النهرين

 الرومانيسك

 اليوطيةالعمار  

الفراغ
 

يغلف الخجم ويبرز شهميته الرمزيح
 

صميم من فراغ رئيسي تتبع له بقية
يتولد الت

 
صر في التشكيل

العنا
 

تعدد االتجاهاد في التصميم 
 وظهور مفهوم الفراغ المنساب

يوضح الرسم البياني المفهوم 
الفرالغي المسااااتخااادم في 
عمااااالية التصاااميم عبر الفتراه 

 حيث يشير المحور التاريخيةا
Y .م الرسكما يشير  إلى الزمن

إلى درجة اهتمام المعماريين 
بتطوير صفاه الفراغ 
وخصائصه مما يهدي إلى 
زياد  أو تراجع درجة ااهتمام 
والتطوير في كل 

  Xوتتمثل بالمحور مرحلة.
تشير الخطوط المستمر  إلى 
اتباع المفهوم الفرالغي نفسه 
ن  خالل المد  الزمنية وا 
انحرافه يسارًا يعني تراجع 
ااهتمام بتطوير صفاتها بينما 
اانحراف يمينًا يشير إلى 
تطويرف من قبل المعماريين. 
أما اانكسار في المسار يعني 
ظهور مفهوم فرالغي جديد 

 أحدث تيييرًا في التصميم.

 ( رسم بياني يوضح تطور مفهوم الفراغ المولد للتصميم عبر العصور44-7الشكل)

X 

العمار  
 اإلسالمية
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  في العمارة:  مفاهيم الفراغ-2-4-2
اًا على ثالثة مفاهيم نالعمار  إلى ثالث مراحل ب 43 لقد قساااااااااام المهرخ )سااااااااااييفريد لغايدن(

اهيم . ووفقًا ليايدن فهذف المفاألحجام والفراغتتعلق بطريقة تعامل المعماري مع فرالغية 
 الثالث هي:

 المفهوم األول: العمار  كأحجام مولد  للفراغ-5-4-5-1
ويبني نظرتااه على طريقااة الحضاااااااااااااااااراه القااديمااة كاااإللغريقيااة والمصاااااااااااااااريااة ببناااا أحجااام 

لفراغ بدرجة ايشااكالن أحجامًا تحتل حيزًا من الفراغ ويتمتع اللذان كالبارثينون واألهراماه 
  ه ينظر إليه كحجم.نانيالق عالية لدرجة أ

 المفهوم الثاني: العمار  كفراغ داخلي-5-4-5-5
وبدأ هذا المفهوم من عند الرومان حيث انطلقه عمارتهم من تطور الفرالغاه الداخلية 
وساااااااااااااعدهم على ذلك ابتداع طرق جديد  في اإلنشاااااااااااااا مما ساااااااااااااهم في خلق التنوع في 

نارته الفرالغاه الد اخلية. واساااااااتمر هذا المفهوم بالتطور من حيث حجم وشااااااافافية الفراغ وا 
( في CURTAIN WALLSمرورًا بالطراز اليوطي والباروك وحتى الجدران الساااااااااتائرية )

 عصرنا هذا
 المفهوم الثالث: العمار  كحجم وفراغ داخلي معاً -5-4-5-1

الرساااامون هم من قدموا لهذا المفهوم وقد لمع هذا المبدأ في بداياه القرن العشااارين وكان 
وذلك بمعاكساااااااااااااة إرادية للكمال والمثالية في الفن والعمار  في أواخر القرن  الحديث للفراغ
أو عصااار الفن الحديث. وتميز بإضاااافة بعد الزمن إلى العمار  ويقوم على  التاساااع عشااار

يم. لقد التصاااااااامفكر  تحطيم الحجم وفتحه نحو الخارج ويصاااااااابح الفراغ الخارجي جزًا من 
اقتربه العمار  في هذف المرحلة من مفهوم الفراغ األول: العمار  كأحجام مولد  للفرالغاه. 

                                                                 
43  Giedion, Sigfried. (1971)”Architecture and the Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture”, Harvard University press, UK.   

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
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وقد أصاااااااابح العصاااااااار الحاضاااااااار حساااااااااسااااااااًا ثانيًة لقو  األحجام في الفراغ. إنه يعرِّف بأن 
 األحجام اإلنشائية كما التماثيل تكون الفراغ. 

 
تطور وبنى نظريته على تقسيم زمني ل كل عام.لقد تناوله نظرية لغايدن مفهوم الفراغ بش

 تعامل المعماري مع مفهوم الفراغ وظهور مفاهيم فرالغية جديد .
عملية ناولوا المعماريين تلتصاااااااااااااااميم يمكننا القول بأن بدور الفراغ في توليد ا وفيما يتعلق
رافدين لا ففي العمار  القديمة )المصااااااااارية وفي بالد اوفقًا لثالثة مفاهيم أيضااااااااااً  التصاااااااااميم

ا يحدد إما بمسااااااااتو  نحه حجم ضاااااااامن فراغ معرَّفواليونانية( كان التصااااااااميم ينطلق من 
مرتفع عن األرض أو بساااااااااااااور. ومنذ بدا الرومان باساااااااااااااتخدام التقنياه الحديثة في تنفيذ 
المجازاه الداخلية الواسااااعة وتيطية الفرالغاه الداخلية بالقبواه وحتى بداية القرن التاسااااع 

التصاااااميم ينطلق من وجود فراغ رئيساااااي يعتبر هو مولد التصاااااميم وتكون عشااااار أصااااابح 
و . وترتبط معه بعالقة بصااااااارية أو حركية وهالفرالغاه األخر  بمثابة التابع أو المخدم له
ة وتنوعه طرق معالجة هذا الفراغ حتى نهاي. الذي يحتوي الوظيفة الرئيسااااااااااية في المبنى
بقي المسيطر على التصميم وهو الذي يكسب  عصر الباروك وطرق التعبير عنه إا أنه

 المبنى خصائصه.
 مبالفراغ كمنطلق لعملية التصااااميوفي العصاااار الحديث اهتمه بعض المدارس المعمارية 

كعمار  الحداثة ومدارسااااااااها المختلفة ولكن تطور مفهوم وشااااااااكل ووظيفة هذا الفراغ بحيث 
بالغ راغ الخارجي وصاااااالًة به. وا نأصاااااابح أكثر تحررًا من محدداته وأكثر انفتاحًا على الف

أصبح من  حتى العالقة القوية بين الداخل والخارجبالقول بأن عمار  الحداثة تميزه بهذف 
الفراغ بوأصااااابح الفراغ أكثر انسااااايابيًة حتى أن المنظرين أساااااموف  الصاااااعب تمييز الحدود.

 . flowing spaceالمنساب 
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 الفراغ:العوامل المؤثرة في تغيير مفهوم -2-5

يييراه للعديد من التمفهوم الفراغ عبر العصاااااااااور وفي الطرز المعمارية المختلفة  تعرض
ده أ عديد  . وكانه هناك عواملكما تطوره طريقة تعامل المعماري معه ونظرته إليه

تيييراه. ويمكنناا أن نلخص العوامال المهثر  على تطور الفراغ بثالث هاذف الإلى إحاداث 
 ضحها فيما يلي:عوامل رئيسية سنو 

  تأثير التغيير الفكري واالجتماعي في دور الفراغ في التصميم:-2-5-1

لقد كان للتركيبة ااجتماعية وطريقة تفكير المجتمع الذي ظهر فيه الطراز انعكاسااااًا هامًا 
تعامل المعماري مع الفراغ يأتي من واقع هذا  نحيث أعلى تصاااااااااااااااميم الفراغ المعماري 

المجتمعا فهو إما يصااااااااااااااامم وفقًا لمفاهيم وأفكار المجتمع أو يثور عليها. وكانه المفاهيم 
وموقع الحاكم من المجتمع خصااااااوصااااااًا ااجتماعية كثيرًا ما تتأثر بأفكار الطبقة الحاكمة 

لقديمة كان المعماري في العصاااااااور القديمة والعصاااااااور الوساااااااطى. ففي عمار  العصاااااااور ا
 هي هيااااكااال المعااااباااد والمااادافنيقتطع حيزًا من الفراغ العاااام ويبني داخلاااه كتاًل وأحجااااماااًا 

الخاصاااااااة بالملوك. فكان الفراغ ضااااااامن محيط الساااااااور أو الفراغ الذي تحددف المصاااااااطبة 
م جالمرتفعة يشااكل لغالفًا احتواا الكتلة الداخلية والتي كانه كثيفة البناا وينظر إليها كح

براز أهميته. ضمن الفراغ.  أي أن دور الفراغ في التصميم المعماري هو تيليف الحجم وا 
هذف الطريقة في التصاااااااميم تعكس طريقة التفكير ااجتماعية بتقديس الملك أو االه الذي 

 بني الهيكل ألجله. 

 يفإن التيييراه الدينية وااجتماعية التي تطرأ على المجتمع يصاااااااااااااحبها أيضااااااااااااًا تييير 
 ر مفهوم الفرالغاه ااجتماعية في العصاااااااااروَّ فمثاًل تطت تعامل المعماري مع الفراغ.  طريقة

الحماماه الرومانية التي كانه بمثابة  الروماني وظهره مباني ذاه صفة اجتماعية مثل
اسا فقد صااممه فرالغاتها الداخلية الواسااعة احتواا نشاااطاه فرالغاه تجمع اجتماعية للن
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مه تياجاتهم في الترفيه فالفراغ مصمم للناس وبالتالي تييره طريقة تصميالناس وتلبية اح
 44فهو فراغ داخلي احتواا نشاط اجتماعي.وعالقته بالفرالغاه األخر  

كذلك فإن التراجع الفكري والعلمي في أوربة عمومًا في العصااااااااااااور الوسااااااااااااطى قد انعكس 
عديد من بتراجع حجم النوافذ في العلى تصميم الفراغ فعاد ليصبح أقرب لالنيالق وتميز 

 45مباني فتر  الرومانيسك واقترب أكثر من مفاهيم البناا القديمة كحجم ضمن فراغ.

ثم نشاااهد ثور  فكرية في بداية عصااار النهضاااة تميز برفض العقل للقيود المفروضاااة عليه 
وانعكس ذلك في تصاااااااااااااااميم فرالغاه أكثر تحررًا وشااااااااااااااافافية وارتباطًا بالمحيط من خالل 

 ية.نالفتحاه الزجاجية الكبير  وكذلك تصميم الساحاه العامة والفرالغاه العمرا

 ةلصااااااااااااناعياكما كان للتييير الكبير في التفكير والتركيبة ااجتماعية المصاااااااااااااحب للثور  
تالف إن اخ التاساااااااااااااع عشااااااااااااار والعشااااااااااااارين. القرنأكبر األثر في تييير مفهوم الفراغ في 

لواحااد وجنوحهااا إلى التناااقض أحيااانااًا من حيااث الفكر المعماااريااة في الوقااه ا تجاااهاااه اا
والمباادئ ماا هو إا انعكااس لحاالاة التنااقض في المجتمع. ففي نفس وقاه ظهور مبااني 

ساااااااااب الجمالية نمتقدمة في اإلنشااااااااااا والتقنية ولكنها تفتقر لمفهوم الفراغ المدروس وفق ال
التاسااااااع عشاااااار يظهر طراز الكالساااااايكية الجديد  الذي يدعو  نواإليقاعاه في أواخر القر 

إلعاد  إحياا مبادئ فيتروفيوس في الجمال والتصاااااااااااااميم دون االتفاه للتطور التقني في 
ا وهو أمر طبيعي الحدوث في مجتمع انفتح على تييير ساااااااااريع فيه من المواد واإلنشااااااااااا

تادف من ته والتمساااااااااااااااك بما اعيخافه ويساااااااااااااااعى لمقاوم نيتقبل هذا التييير ويواكبه وفيه م
ولكن كال النمطين لم يكونا مصااااااااااااحبين لتطور في المفهوم الفرالغيا فالفراغ في مفاهيم. 

الطراز الكالسااااااايكي الحديث كان اساااااااتمرارًا للفراغ الكالسااااااايكي القديم بينما أصااااااابح الفراغ 
نسب اباه و المصاحب للتطور التقني فرالغًا وظيفيًا بحتًا يلبي الحاجة الوظيفية الجديد  
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التي يحتويها دون أن يكون هناك حضااااااااااااور واضااااااااااااح للمفهوم الفكري للفراغ. مما يعكس 
 أيضًا حالة التباعد بين العلم والفن التي ساده في تلك الفتر .

يل المثال بالتياراه الفكرية المتعدد  وعلى سب ثم استمر التييير في العصر الحديث متأثراً 
رساااااااااة الباوهاوس في العمار  والتي أثره احقًا في تشاااااااااكيل نذكر التييير الذي أحدثته مد

الطراز العالمي. لقد تأثر مهساااساااها بالتييراه الفكرية والعلمية في عصااارف ودعا إلى اتباع 
العمار  والفنون لهذف التيييراه على الرلغم من أنها كانه مخالفة للتياراه الفكرية السااااااائد  

قرار سااااااااياسااااااااي إا أن أفكارها انتشااااااااره خارج حدود في ألمانيا مما أد  إللغالقها احقًا ب
وانتشاااااار مفهوم الفراغ الحر والفراغ المنساااااااب واتصااااااال الفراغ  ألمانيا واصاااااالة إلى العالم.

الداخلي مع الخارج وكذلك عملية التصاااااااااميم بااعتماد على خصاااااااااائص الفراغ المعماري 
األخير  فكيكية في الربعوكذلك كانه العمار  الت وليس الشااااكل العام لألسااااطح المكونة له.

د إلى أفكار الفيلساااوف الفرنساااي جاك ديريدا في األدب والشاااعر. نالقرن العشااارين تسااات نم
جاب من خالل بنيتاه الظااهر  بال ي والاذي اعتبر أناه ا يكفي لفهم النص األدبي أن نقرأف

ظهانن أ  رتعداف إلى ما وراا النص. لقد اهتمه الفلسااااااااااااااافة التفكيكية بما وراا الشاااااااااااااااكل وا 
كجدلية الحاضاااااااار واليائب والفراغ والحجما هذف األفكار ظهره في أعمال المتناقضاااااااااه 

ياب تنعكس والي مان الذي اعتبر أن جدلية الحضااااااااورنالمعمارين التفكيكيين مثل بيتر آيز 
ه محرر  من . فكانه فرالغاتوثنائية الحجم والفراغ ائية اإلنشاااااااااا والتفكيكفي العمار  في ثن
ليم ومن ساا إنشااائيمبنيًا أوًا وفق أساااس  نيكو  نالذي يجب أ واإلنشااااكافة قيود الشااكل 

 ثم يعمل على تحطيمه.

تناوله األمثلة الساااااااااااااااابقة تأثير التيييراه الفكرية على الفراغ المعماري من خالل تفاعل 
المعماري نفساااااااه مع التييراه وذلك بطريقة تعامله مع الفراغ. فتارً  كان الفراغ هو ميلِّف 

الااذي لااه التقااديس واألهميااة. وتااارً  أصااااااااااااااابح الفراغ يحتوي حاادثااًا اجتماااعيااًا. كمااا للحجم 
انعكساااه التييراه الفكرية وااجتماعية على صااافاه الفراغ نفساااه فتارً  ينيلق على نفساااه 

ون يقف في حالة تناقض مع الحجم وتارً  يكوتارً   ساب ليمتد خارج حدود المبنى.نوتارً  ي
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وفي كل حالة تكون له صاااااااميمية ضااااااامن التشاااااااكيل المعماري. مكماًل للتصاااااااميم كوحد  ت
  خصائص وصفاه تدعم تلك الحالة وتناسبها.

 

 تأثير عالقح العلم والفن في تطور مفهوم الفراغ:-2-5-2

لعل هذف الفقر  هي التي سااااااااتوضااااااااح الرابط بين التييير الفكري وااجتماعي وبين التطور 
المعمااااري من خالل عالقاااة العلم والفن. فاااالعلم هو العلمي والتقني وتاااأثيرف على الفراغ 

ن و  اأسااااااس التكنولوجيا التطور الحاصااااال في الرياضاااااياه والفيزياا والعلوم األخر  عبر ا 
ونظرياه اإلنشاااااااااااااا. أما التطور الفكري  جالعصااااااااااااور انعكس على تطور وسااااااااااااائل اإلنتا

يلي التشااااااااااااك والتييير ااجتماعي المصاااااااااااااحب له فقد انعكس على الفنون وخاصااااااااااااة الفن
والنحه. لقد أثره المدارس الفنية كثيرًا على المدارس المعمارية من حيث مفهوم الفراغ 
وتأثر المعماريون بالفنانين منذ بداية عصر النهضة حيث أن التطور الفني الحاصل في 
لوحاه الفنانين من حيث إدخال البعد الثالث عليها من خالل المنظور قد أد  إلى تطور 

ضاااااااته وقرَّ كبير في  التي  ب إلى الذهن فكر  الالنهايةتصاااااميم الفراغ من حيث شاااااكله وا 
أصااااااااااااااابح اإلنساااااااااااااااان يدركها من خالل نقطة الفرار. وهو أمر ترافق مع تطور وساااااااااااااااائل 
المواصااااااااااااله التي اختصاااااااااااره الزمن واختلف معها مقياس البعيد والقريب. وفي نهاياه 

باإلمساك  46نون والذي تميز وفقًا ليايدنالقرن التاسع عشر ظهر ااتجاف التكعيبي في الف
بالعنصاااااار من نقطة مرجعية متحركة. وأد  ذلك لظهور عد  طرق إلدراك العنصاااااار من 
قبل الناظر. فاللوحاه التكعيبية هي تعبير عن عنصر تم تشريحه لرهية األجزاا الداخلية 

ي عمار  بية فمنه والخارجية في وقه واحد. وقد كان هناك العديد من المناصااااااارين للتكعي
الحداثة مثل لوكوربوزييه وميس فان ديروف ووالتر لغروبيوس ولغيرهم. وقد عقلنوا مبادئها 
واسااتخدموها في عمارتهم التي تميزه بالشاافافية وترابط الفراغ الداخلي والخارجي معًا مما 
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أدخل عنصااااااااار الحركة في تصاااااااااميم الفراغ. وفي بداياه القرن العشااااااااارين ظهره الحركة 
ة في الفن والشاااااااااااااااعر والتي اعتمااده على تقااديم العااالم من منظور الفنااان الااذاتي التعبيرياا

والتعبير عنه من خالل مشااااااااااااعر وفكر الفنان وقد انعكساااااااااااه هذف الرهية العاطفية للعالم 
على األعمال المعمارية والتي تم توليد الفرالغاه واألحجام فيها من خطوط مرنة مشااااابهة 

 لتلك الموجود  في الطبيعة. 

الفنية التي ظهره في أواخر القرن التاسااااع عشاااار في الفن  (die stijl)ا كانه مدرسااااة كم
والموساايقى والعمار  والتي اعتمده مبادئ التجريد من خالل تبساايط األشااكال المعقد  إلى 
مكوناتها األولية من األشكال البسيطة واأللوان األساسية وانعكسه مبادئها على الفرالغاه 

ا فكانه تتميز بفرالغاه ذاه خطوط أفقية وشااااااااااااااااقولية تتوضاااااااااااااااع على المعمارية لمهيديه
مسااااتوياه متعدد  ولغير متقاطعة مما يعطي إمكانية لكل عنصاااار أن يقف مسااااتقاًل ولغير 

 متعارض مع العنصر األخرا وكذلك بعالقاه فرالغية بسيطة. 

ما أد  إلى ملقد أثاره العالقة بين العلم والفن انتباف األلمان منذ بداية القرن العشااااااااااااااارين 
والتي كان هدفها ربط مهاراه  (1907)إيجاد ما يسااااااااااااااامى برابطة العمل األلمانية عام 

الفنانين والعمال والصناعيين إلنتاج البضائع بجود  عالية وقد ضمه الرابطة المعماريين 
 أيضًا مما ألغنى اإلنتاج المعماري الذي رأيناف يواكب الفن والتقدم التقني لانشاا معًا.

عرض األمثلة السااااااااااااااابقة حول عالقة العالم والفنان والنتائج التي تنعكس على العمار  إن 
 47من خاللها توضح لنا حقيقة هامًة جدًا وهي أن الفراغ هو موضع اهتمام لكليهما.

فالفكر الذي حمله الفنان حول تصورف للفراغ انعكس بطريقة مباشر  على العمل المعماري 
وأد  لتنوع األعمااال وااتجاااهاااه المعماااريااة كمااا أحاادث قفزاه جااذريااة في تطور مفهوم 

 الفراغ وأد  لتوليد أنماط معمارية جديد  في كل مر . 
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 : ميم الفراغفي تص تأثير تطور مواد البناء وتقنياد اإلنةاء-2-5-3

فاه لم يكن باإلمكان  إن التقنياه الجديد  تمكن المعماري من خلق فرالغاه ذاه صااااااااااااااا
تحقيقها لوا هذا التقدم. فلم يكن باإلمكان مثاًل تشاااااااااااييد الفرالغاه الداخلية الضاااااااااااخمة في 
العمار  الرومانية لوا تطوير الرومان لطريقة اسااااااااااااااتخدام العقود والقباب فأصاااااااااااااابح الفراغ 

ليااة التصاااااااااااااااميم على عكس العماااراه القااديمااة التي نحتااه الحجم الااداخلي هو المولااد لعم
ا واإلنشاااااا فراغ. كما سااااااعد تطور تقنياه اإلنشااااااا والتعامل مع الحجر والطوبالضااااامن 
على تطوير الفراغ في الطراز اليوطي فأصااااااااابح أكثر اتسااااااااااعًا وأشاااااااااد إضاااااااااااً   الهيكلي
 وشفافية.

إلى تطور ألسااااليب اإلنشااااا ومواد  ةالثامن عشااار أده الثور  الصاااناعي نوفي أواخر القر 
البناا خصااااااوصااااااًا الحديد والزجاج وما صاااااااحبها من تطور لوسااااااائل النقل والمواصاااااااله 
والشااااااااااااااابكاااه الطرقيااةا كاال ذلااك خلق متطلباااه جااديااد  كااانااه التقنيااة الحااديثااة قااادر  على 

ياكل واله هن تحول اإلنتاج من اليدوي إلى الصااااااااناعي أد  إلى ظهور المنشاااااااا إتلبيتها. 
س التي لم تعد خاضاااعة لمقايي اهعكس معماريًا على تصاااميم الفرالغنسااابقة الصااانع مما ام

 هو من يحدد نسب وأبعاد الفراغ. ولكن يبل أصبح الموديول الصناعالجمال الكالسيكية 
رالغي أو يحدث تيييرًا في المفهوم الفا يكفي وحدف ليصنع عمار  جيد   يالصناعالتطور 

طور فكري. ومثال ذلك أن الثور  الصااناعية ساابقه التطور في للتصااميم إذا لم يصاااحبه ت
مفهوم الفراغ المعماري بقرن كامل. والسبب في ذلك هو عدم استيعاب المعماريين لنتائج 
التقدم العلمي والتكنولوجي. إذ ا يمكن أن نصاااااااااااااانع تقليدًا جديدًا في العمار  نساااااااااااااابًة إلى 

إلمكانياه المعمارية للنظرياه اإلنشائية المطور  الزمن الذي توجد فيه إذا لم ندرك تمامًا ا
لقااد ظلااه الفجو  قااائمااة بين العمااار  والهناادسااااااااااااااااة إلى أن ظهر مجموعااة من  48حااديثااًا.

المعماريين فيما يساااامى بطراز الفن الحديث الذي اعتمد على الهياكل المعدنية المصاااانعة 
لفراغ ليسااااااااتوعب والوحداه مساااااااابقة الصاااااااانع في اإلنشاااااااااا واإلكساااااااااا والزخرفة. وتطور ا

                                                                 
48  Giedion, Sigfried.  (1971)”Architecture and the Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture”, Harvard University press, UK.   
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كالمعارض واألساااااواق التخصاااااصاااااية والمحطاه والمصاااااانع التي لم يعد الوظائف الجديد  
اإلنساااان هو المقياس المرجعي لنسااابها بل أصااابح مقياس ابلة هو المهم. فالفرالغاه أته 

 لتلبي احتياجاه اإلنتاج. 

تطور استخدام أعمد  الحديد الصب والعالقة بين العمار  والتكنولوجيا  نفإ 49ووفقًا ليايدن
هي التي شااااكله العمار  الحديثة خالل المئة عام التالية. ومن ثم ساااامح اإلنشاااااا الهيكلي 
بواد  مباني طابقية شااااااااااديد  اارتفاع سااااااااااميه بناطحاه السااااااااااحاب لم يكن لها لتقوم لوا 

تي تحركه. وقد ساااااااااامح الزجاج والهيكل البيتوني اختراع المصااااااااااعد واكتشاااااااااااف الكهرباا ال
البًا اللذان ميزا عمار  الحداثة وأحدثا انقالمساالح في إبداع الفراغ المنساااب والفراغ المفتوف 

 في المفهوم الفرالغي فيها.

ة تقوم )وهي آل وفي العصاااااااااااار الحديث وفي أيامنا هذف فإن اختراع الطابعة ثالثية األبعاد
د لغير ق ة وفقًا ألي شكل وتصميم يقدم لها وبأي استخدام وظيفي( بتشكيل ماد  بالستيكي

المعماري في تصاااااااااااااااميم الفراغ لدرجة أنه أخرجه من أي قيد يعيق ابتكارف  همن إمكانيا
 لفرالغاه جديد  فلم يعد هناك من حدود لتصميم الفراغ إا خيال المعماري نفسه. 

فراغ قني له دور كبير في تييير مفهوم المما رأينا في األمثلة الساااااااابقة نجد أن التطور الت
المولد للتصاااااااااااااااميم بما يمنحه من إمكانياه جديد  للتشاااااااااااااااكيل. ووساااااااااااااااائل متطور  لتلبية 

حاااداث التييير في المفهوم إلااحتيااااجااااه الجااادياااد . إا أن هاااذا التطور وحااادف ا يكفي 
عماري مالتصااااااااميمي للفراغ المعماري إذا لم يصاااااااااحبه تييير فكري واسااااااااتيعاب من قبل ال

 لامكانياه الجديد  التي يتيحها هذا التطور. 

هااذف هي العواماال الثالث التي أثره على تطور وتيير مفهوم الفراغ المولااد للتصاااااااااااااااميم 
والذي هو منطلق عملية التصاااااااااااااميم بأكملها. وا شاااااااااااااك أن هناك عوامل أخر  تهثر في 
تصااااااميم الفراغ ولكنها ا تحدث تيييرًا جوهريًا في مفهومه. كما أنه يوجد تداخل بين هذف 

                                                                 
49 Giedion, Sigfried. (1971),”Architecture and the Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture” Harvard University press, UK.     
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يأتي  في صيالغة روف العصر الذي تترافق مع بعضها البعض ام العوامل كما رأينا فيالباً 
مَّم لهذف التييراه فيتخذ مفهومًا جديدًا في التصميم.   فيه الطراز ويستجيب الفراغ المصت

 

 :الصحالت-2-6
حيااث أن الفراغ هو لااب العمااار ا إن مفهوم الفراغ في العمااار  هو مفهوم جوهري وعميق 

ثير من التعاريف له وتعدده وجهاه نظرهم حول أهميته وقد عرض المفكرون والنقاد الك
وتم استعراض بعضها وشرف رهيتهم ألهمية الفراغ ودورف في العمار ا كما تم عرض أحد 

 أبرز النظرياه حول الفراغ وهي نظرية سييفريد لغايدن حول مفاهيم الفراغ الثالث.
وصيالغة  للتصميم والذي يقوم بتشكيلوبالنسبة لهذا البحث فإن األهمية هي للفراغ المولد 

العمل المعماريا وبالتالي فإن األهمية هي لشاارف مفاهيم توليد التصااميم من خالل الفراغ 
والتي تم جمعها أيضاااااااااااااااًا في ثالث مفاهيم فرالغية مقابلة لتلك التي ذكرها لغايدن. ويتأثر 

لذي تتركه في األثر ا مفهوم الفراغ المولد للتصااااميم بثالث عوامل رئيسااااية تم بيانها وبيان
الفراغ المعماري المولد للتصااااااميما تمهيدًا لالنتقال إلى بيان ماهية وخصااااااائص وصاااااافاه 

 .هذا الفراغ في الفصل الثالث
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 :الثالفصل الث
 .تحليل الفراغ المولد للتصميم

 
 
 :تمهيد-3-1

معماري أن عملية التصميم ال وبيان الفراغ المعماري عموما   تم تعريففي الفصل السابق 
اه الفراغ المولد للتصميم وعرضنا طريقة تعامل المعماري نتنطلق من فراغ أساسي أسمي

ائج في تن نمعمارية مختلفة وما أدى تغيُّر هذه الطريقة إليه م نماذجمع هذا الفراغ في 
 الطرز المعمارية. في اختالف صفات المنتج المعماري وبالتالي تنوع

ومه أكثر من مفهتوسع في تحليل الفراغ المولد للتصميم لتوضيح نوفي هذا الفصل س
اته وعرض صفاته وخصائصه وعالقته باإلنسان وبمفاهيم أخرى بهدف نخالل بيان مكو 

 اإلحاطة بمفهوم الفراغ المولد للتصميم وبيان أهميته في كونه منطلق العملية التصميمية.
 

 مكونات الفراغ:  -3-2
اصر األجزاء من هذه العنيتولد الفراغ المعماري من العالقة بين العناصر المشكلة له أو 

قد تشكل هذه الحدود سطوحا  مستمرة )كاألسقف  التي توضح حدود الفراغ ومداه األقصى.
والجدران( وقد تكون متباعدة)كاألعمدة( ولكنها منتظمة بطريقة تمكن الذهن من إدراك 
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دراكه على إالعالقة الفراغية بينها مما يولد حدودا  عامة  للفراغ ذهنيا  ويتمكن اإلنسان من 
  1الرغم من عدم استمرارية الحدود أو اختفاء بعض منها.

تقوم هذه العناصر باقتطاع الحيز المراد من الفراغ العام وتقديمه للمشاهد كعنصر مستقل 
ذو خصائص مميزة. يتم ذلك من خالل فئتين من العناصر، األسطح األفقية والعناصر 

 2العناصر بتحديد الفراغ وتمييزه. ذهيلي كيف تقوم ه فيماالشاقولية. وسنبين 
 
 األسطح األفقية:-3-2-1

تقوم األسطح األفقية بحسب توضعها في الفراغ باقتطاع حيز منه وتمييزه، وتختلف صفات 
االت. حالحيز المقتطع بحسب موضع السطح األفقي وعالقته باألرض. ونميز هنا أربع 

 3(1-3الشكل)

 سطح أفقي مالمس لألرض:  (1
إن توضع مستوي أفقي ذو طبيعة أو ملمس مختلف عن طبيعة وملمس األرضية العامة 

 يؤدي إلى تميُّز الفراغ المحدد بهذه المساحة عن الفراغ العام المحيط.

                                                                 
فون ميس ,بيير. )5002( " عناصر العمارة من الشكل إلى المكان", مأمون بدر الدين الورع – مترجم, جامعة  1

 الملك سعود, الرياض
2 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van Nostrand Reinhold  
 p(99) ,المرجع السابق  3

 ( حاالت تشكيل الفراغ من أسطح أفقية1-3الشكل )
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 سطح أفقي منبثق عن األرض: (5
ل فإن ذلك سيعزز الفص بسماكة ماإذا ما ارتفع المستوي األفقي عن مستوى األرضية 

البصري والحركي بينه وبين األرضية المحيطة، مما يعزز أهمية الفراغ المتشكل من 
 حواف هذا المستوي وتميزه عن الفراغ العام.

 سطح أفقي غائر في األرض:  (3
مستوى األرضية بعمق ما فإن الفراغ المتشكل سيظهر  نإذا ما انخفض المستوي األفقي ع

 ريغ لألرضية وتأكيد على أهمية الفراغ الناتج والمحدد بحدود المستوي الغائر.كأنه تف
 مسافة معتبرة:رتفع عن األرض يسطح أفقي  (4

إن الفراغ المتشكل بين هذا السطح ومستوي األرضية يحمل خصائص مختلفة ومتميزة 
 عن الفراغ العام المقتطع منه. 

  العناصر الشاقولية:-3-2-2
الشاقولية بحضور أكبر في الفراغ البصري مقارنة باألسطح األفقية. ولذا تتمتع العناصر 

عطاء  للشعور باالنغالق والخصوصية لمستخدميه. باإلضافة  تعتبر أكثر تحديدا  للفراغ، وا 
لدور العناصر الشاقولية في فصل الفراغات بعضها عن بعض وكذلك رسم الحدود الفاصلة 

باإلضافة للدور اإلنشائي الذي تلعبه في حمل األسطح  ة.بين الفراغات الداخلية والخارجي
المشكلة للسقف واألرضية، وعزل الفراغ الداخلي عن المؤثرات الجوية والضجيج والتحكم 

 بها. 
 4(5-3ويمكن أن نميز فيها ست حاالت: الشكل )

 العناصر الشاقولية الخطية: وتشكل الحدود القائمة للفراغ. (1
 سطح شاقولي وحيد: وهو يحدد الفراغ الذي يقابله مواجهة.  (5

                                                                 
4 Ching, Francis D.K. (1996),  “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van Nostrand Reinhold, p(121) 
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سطحان متعامدان: عندما يلتقي سطحان شاقوليان بزاوية ما على شكل حرف  (3
(L.فإن الفراغ المتشكل يتجه من زاوية االلتقاء قطريا  باتجاه الخارج ) 

سطحان متوازيان: المستويان المتوازيان يحصران بينهما فراغا  يتجه محوريا   (4
 باتجاه النهايتين المفتوحتين. 

أسطح تشكل صندوقا" مفتوحا": عندما تتوضع األسطح الشاقولية بشكل حرف  (2
(U.فإن الفراغ المتشكل يتوجه باتجاه الضلع المفتوح من الصندوق ) 

أسطح تشكل فراغا" مغلقا": إن انغالق الفراغ من اتجاهاته األربعة يزيد  (6
 الخصوصية والتحديد للفراغ الداخلي ويعزله عن محيطه الخارجي.

مما سبق نجد أن لمحددات الفراغ وعالقاتها ببعضها الدور الكبير والمؤثر في كيفية 
سب اصها وصفاتها تؤثر في اإلحساس بهيئة الفراغ وتكتصميم وتشكيل الفراغ، كما أن خو 

الفراغ خواصه وصفاته المختلفة. وسنتناول في الفقرة القادمة دراسة تأثير العالقة بين هذه 
 المحددات على صفات الفراغ. 

 
 
 

 شاقولية عناصر من الفراغ تشكيل حاالت( 5-3) الشكل
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 صفات الفراغ: -3-3
من و لة له وطبيعة العالقة فيما بينها، صفات الفراغ وخواصه من العناصر المشك تستمد

 إن الناظم لهذه العالقات بين العناصر يأتي طريقة إدراك العقل البشري لهذه العالقات.
 من طريقة تفكير المعماري ورغبته في إضفاء صفة ما على الفراغ.

 وفق ثالثة تصنيفات: يمكن تقسيم صفات الفراغ
 :الفيزيائيةصفات الفراغ -3-3-1

تتلقى حواس اإلنسان المعلومات من المحيط عن طريق البصر والسمع والشم والتذوق 
واللمس واإلحساس الداخلي. وتنتقل المعلومات إلى الدماغ الذي يقوم بوضع تصور عن 
الموضوع من خالل صور ومشاعر وانطباعات. إن أول الصفات التي يدركها اإلنسان 

 بعادا  أالل تفاعل حواسه معها، فيدرك أن للفراغ عن الفراغ هي صفاته الفيزيائية من خ
بة أبعاد نسالتي تربط هذه األبعاد كذلك  النسب، ويدرك االرتفاعو  العرضو  هي الطول

. وقد قدمت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، الفراغ إلى نسب أبعاده اإلنسانية
ولعل رسمة الرجل الفيتروفي لليوناردو دافنشي تعتبر من أشهر الرسومات التي توضح 

 لبعضها البعض ضمن األشكال الهندسية المعروفة. عالقة أبعاد اإلنسان 
ته ولونه إضاء(، ودرجة geometrical shapeللفراغ ) الشكل الهندسيكذلك يدرك العقل 

. ويعطي العقل الصفات الفيزيائية للفراغ وهي عادة  (texture)أو درجة خشونته  وملمسه
 أول ما يدركه اإلنسان منها. 

 
 صفات الفراغ من حيث عالقة العناصر المحددة والمشكلة للفراغ ببعضها: -3-3-5

بناء  على أربع مفاهيم، وهي التعريف )أو التحديد(  ويمكن أن تصنف هذه الصفات
واالنغالق والحركة والتوجيه. تؤثر طبيعة العالقة بين العناصر على صفة الفراغ من حيث 
التعريف )أو التحديد( أما الصفات األخرى فتتأثر بدرجة بقاء الفراغ مستقال ذاتيا  أو مرتبطا  

 بشكل ما بالفراغات األخرى. 
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 spatial definition :ة الفراغ من حيث التعريف أو التحديدصف-3-3-5-1

عطاءهيتشكل الفراغ من اقتطاع حيز بواسطة أسطح أو عناصر تقوم بتحديده  خواصه  وا 
وبذلك يكون الفراغ المتشكل من توضع األجسام أو العناصر المشكلة هو بذات األهمية 
)إن لم يكن أكثر( من تلك العناصر المشكلة له. وبالتالي فإن شكل وقيمة الفراغات 

تؤثر بشكل كبير على السلوك اإلنساني، فنحن نسكن الفراغ المتشكل في محيطنا  ةالمعماري
معرفة فإن كانت حدود الفراغ واضحة و تشكله. المبني وليس أسقفه وجدرانه وأعمدته التي 

 defined ا  معرفبين الداخل والخارج فإن الفراغ المتشكل يسمى فراغا   وقابلة للتمييز ما

space غير معرف إنه يعتبر فراغا  عدا ذلك ف وفيماspace undefined (3-3الشكل)5 

 
 بعدد ال المعرفةتتحدد الفراغات 

متناٍه من العناصر كالنقاط 
والخطوط واألحجام واألشجار 

 6(4-3وحروف المباني الشكل )

                                                                 
5 Frederick, Matthew. (2007), “101 things I learned in architecture school”, The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London., p(51) 
 p(51) ,المرجع السابق  6

 مجموعة من العناصر تشكل فيما
 غير معرفبينها فراغا  

ذات العناصر بترتيب مختلف 
 مثلث الشكل معرفا  تشكل فراغ  

العناصر بترتيب ثالث تشكل ذات 
 Aبشكل حرف  فراغ  معرفا  

 فوغير المعر  ف ( تشكيل الفراغ المعر  3-3الشكل )
 

( تحديد الفراغ عن طريق العناصر األفقية 4-3الشكل )
 والشاقولية
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هو الفراغ الذي  المعرففالفراغ 
ُتصمم محدداته ليكون هو على 
الشكل الذي هو عليه. سواء كان 
فراغا  معماريا  أو عمرانيا . الشكل 

(3-2)7. 
 
 
 
فهو الفراغ المتبقي من احتجاز حيز من الفراغ العام باألحجام  غير المعرفأما الفراغ  

 والكتل. 
. لمعرفةاونعيش في الفراغات  غير المعرفةيمكن أن نقول بأننا نتحرك من خالل الفراغات 

  8(6-3الشكل)

إن الفراغ المولد للتصميم هو فراغ ُمصم م ومقصود من حيث البنية والشكل والصفات لذا 
 إذا ما نسبناه إلى هذا التقسيم. وفيما يلي من الدراسة لن نتطرق معرفا  ال بد أن يكون فراغا  

نما سيكون الفراغ المعني في الدراسة هو فقط  إلى الفراغ غير المحدد أو غير المعرف وا 

                                                                 
7 Retrieved on January  4th from  http://www.shutterstock.com/pic-91862792/stock-photo-

madeira-the-city-of-santana-pastoral-landscape-two-charming-rural-houses-with-

triangular.html 
8 Frederick, Matthew. (2007),  “101 things I learned in architecture school”, The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London, p(32) 

. بيروت العاصمة وسط – النجمة ساحة( 2-3) الشكل
مثال على تشكيل فراغ الساحة المعرف من خالل توضع 

 األبنية على هذا الشكل

معرففراغ   

 غير فراغ
 معرف

 الفراغ المعرف وغير المعرف (6-3الشكل )
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الفراغ المحدد ، في مقابل مفهوم آخر هو الكتلة. وسنستخدم مصطلح )الفراغ( اختصارا  
 للداللة عليه.

 
 Enclosure: ، ومدى انغالق الفراغالمحيطالعالقة مع ن حيث صفة الفراغ م-3-3-5-5

يتأثر الفراغ بالعالقة المكانية بينه وبين المحيط والتي تحققها عناصر تعريف الفراغ ودرجة 
استمراريتها وكذلك وجود الفتحات فيها. وهي التي تؤثر على درجة بقاء الفراغ مستقال  

عن درجة  enclosureاالنغالق ذاتيا  أو مرتبطا  بشكل ما بالفراغات األخرى. يعبر مفهوم 
ة الفراغ عن محيطه، فالفراغ المغلق بشكل كامل ال يتمتع بأي اتصال بصري أو استقاللي

لى الفراغ( فعندما  حركي مع المحيط. )وال يعني ذلك عدم إمكانية الدخول والخروج من وا 
تكون الكتلة مركزة بشكل ما يكون 
الفراغ مغلقا  بشكل ما. وكلما ضعف 
الرابط بين المحددات تسرب الفراغ من 

لى ا واكتسب هذا لفراغات المجاورة وا 
الفراغ صفات جديدة بناء  على ذلك. 
ومن ناحية أخرى فإن وجود الفتحات 
وشكلها وعددها ومساحتها بالنسبة 
لألسطح يؤثر على درجة انغالق 

 9(7-3الشكل ) الفراغ وانسيابيته.

                                                                 
9 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van Nostrand Reinhold, p(158) 

( تأثير الفتحات على درجة انغالق الفراغ 7-3الشكل )
 وحركته وتوجيهه
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نما على وضوح محددات تحاتوال تعتمد درجة انغالق الفراغ على كمية وحجم الف   فقط وا 
ين ب الفراغ. فهناك عالقة مباشرة ما

مفهوم الفراغ الواضح والضمني 
ودرجة االنغالق. يتم خفض درجة 
 االنغالق للحصول على فراغ منفتح
بخفض درجة التعريف )على سبيل 
المثال إزالة أحد األسطح المحددة 
له(. أو بوجود عناصر تعود إلى كل 
من الداخل والخارج )على سبيل 

 10المثال امتداد جدار نحو الخارج(.
  11(8-3الشكل )

إن لدرجة انغالق الفراغ )والتي تحددها العناصر المشكلة للفراغ والفتحات الموجودة فيها( 
تأثير كبير على إدراكنا لشكله وتوجيهه. فنحن ال نرى من داخل الفراغ سوى السطح 
الداخلي للجدران، كطبقة من مادة رقيقة تشكل المحيط الشاقولي للفراغ. بينما ال ندرك 

 للجدران إال من خالل الفتحات كاألبواب والنوافذ. السماكة الحقيقية 
إن الفتحات الواقعة 
بشكل كامل ضمن سطح 
الجدار ال تضعف تحديد 

وال  زوايا الفراغ،
اإلحساس باالنغالق. 

 12(9-3الشكل )
                                                                 
فون ميس ,بيير. )5002( " عناصر العمارة من الشكل إلى المكان", مأمون بدر الدين الورع – مترجم, جامعة  10

( 535ص )، الملك سعود, الرياض  
 المرجع السابق، ص )535(  11
12 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van Nostrand Reinhold, p (168) 

( إزالة الزوايا ومن ثم تغيير أماكن أو 8-3الشكل )
الهندسي يؤدي لتغيير انفتاح  تدوير أجزاء من المحيط

 الفراغ واستمراريته مع الخارج

  (10-1لشكل )ا

 فتحات ضمن الجدار( 9-3الشكل )
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الزوايا.  رابطتبينما تضعف الفتحات المتوضعة على طول األسطح المشكلة للفراغ من 
ألن هذا النوع من 
الفتحات تسبب تآكل هذه 
األسطح في حين أنها 
تزيد التفاعل البصري 
بين األسطح المتجاورة 
 13(10-3المشكلة للفتحات. الشكل )

الكاملة ما بين األسطح فهي تعزلها وتعزز من استقالليتها. وكلما كثرت هذه أما الفتحات 
الفتحات واتسعت فقد الفراغ إحساسه باالنغالق، وأصبح أكثر استفاضة وتماهيا  مع 

الفراغات المحيطة. وهذا 
التأثير البصري يطال 
األسطح المشكلة للفراغ 
أكثر من الفراغ المشكل 

 14(11-3منها. الشكل )
لقد تمايزت الفراغات المعمارية عبر العصور بدرجة انغالقها، فمع الفراغ المغلق بشكل 
كامل في الحضارات القديمة كاإلغريقية والمصرية حيث أن درجة االنغالق العالية تشعرنا 

الفراغات على أنها أحجام تحتل حيزا  من الفراغ. ثم تطورت التوجهات  إلىبأننا ننظر 
الخارج حتى أصبحت سمة تمييز بعض الطرز كما في العمارة الغوطية  نحو االنفتاح نحو

التي اعتمدت أسلوب توسيع الفتحات في المحددات الشاقولية. كما نجد أن معماريي 
 الحداثة وما بعدها قد أطاحوا بالزوايا والجدران وقلبوا مفهومي الداخل والخارج كليا .

 
 

                                                                 
13 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van Nostrand Reinhold, p (168) 
 p (168) ,المرجع السابق  14

  فتحات على طول األسطح (10-3الشكل )

 ( تفريغ كامل بين األسطح11-3الشكل )
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 Movementصفة الفراغ من حيث الحركة: -3-3-5-3
يأتي مفهوم حركة الفراغ من طريقة إدراكنا له.  ومن اعتبار المعماريين بأنه "وسط" أو 

"medium يأخذ شكله وخصائصه من شكل وخصائص المحيط المكون له، ولكن تأثيره "
على اإلنسان أقوى من تأثير الشكل. وبالرغم من أنه غير ممتلئ بمادة إال أنه يتصرف 

لمحصور في وعاء. فالماء الموضوع في وعاء مغلق نجده ساكنا . كما يتصرف الماء ا
ويبدأ بالتسرب حالما نحدث فتحة في هذا الوعاء. كذلك يفعل الفراغ. نحن نطلق اسم 

( على الفراغ المحصور ضمن محدداته حيث ال staticالفراغ الستاتيكي أو الساكن )
واب غرفة المغلقة، عندما توصد األبفتحات وال حركة. هناك فراغ فقط. كما هو الحال في ال

وتغلق الستائر تحصل على فراغ ساكن "ستاتيكي" وعندما نفتح الباب أو النافذة نحصل 
( إذ dynamicعلى قيمة متدفقة للفراغ ونطلق عليه اسم الفراغ المتحرك أو الديناميكي )

 ارج. الخنحو  تسربنحو الداخل والفراغ الداخلي ي يتسربتشعر أن الفراغ الخارجي 
هناك طريقة لزيادة إدراكنا لموضوع حركة الفراغ، وهي أن نتصور الفراغ كأجسام طافية 

حيث تتوضع األجسام بال حركة بسبب الحدود األربعة المغلقة  15(15-3كما في الشكل )
سنحصل على  16(13-3حول الفراغ. عند إحداث فتحة في الجدار كما في الشكل )

                                                                 
15 Caudill, William wayne. Pena, William Meriwether. Kennon, Paul, (1978) 

“Architecture and you, how to experience and enjoy buildings” Whitney library of 

design, an imprint of Waston- Guptill publications, New York , p(51) 
 p(51) نفس المرجع السابق، 16

 ( فراغ متحرك "ديناميكي"13-3( فراغ ساكن "ستاتيكي"             الشكل )12-3الشكل )
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 لىإن مفهوم تسرب الفراغ هو مفهوم مجرد يستخدمه المنظرون ليرمزوا به إ 17حركة.
لىمن البعد الشعوري بانتقال الحركة  إضفاءعملية انتقال الحركة أو   الفراغ وا 

 
إن الشعور باتجاه تدفق الفراغ يتعلق بوضع المراقب، فالفراغ غالبا  يتسرب بعيدا  عنه. فإذا 
ذا كان  كان المراقب داخل الفراغ فإنه سيشعر أن الفراغ الداخلي سيتسرب خارجا ، وا 

 18المراقب خارج الفراغ فإنه سيشعر بتسرب الفراغ الخارجي داخال .
ال يمكن قياس التدفق كما  أو نوعا ، ولكنه موجود كحركة بصرية ذات تأثير شعوري. عند 
اختبار الفراغ الساكن سيشعر المراقب كأنه داخل صندوق. وهذا جيد إن كان السكون أو 
البيئة المحمية هي المطلوبة. أما إن كانت الحركة واالنفتاح واالتصال مع الفراغات 

الفراغ فيجب تحريكه بإحداث التعديالت المناسبة في السطوح  األخرى هي غاية تصميم
 المكونة له. 

ترتبط حركة الفراغ ارتباطا  مباشرا  بطريقة إحداث الفتحات في السطوح المكونة له. وبالعودة 
( في الفقرة السابقة يمكن أن نالحظ فيه أيضا  تأثير الفتحات على حركة 7-3إلى الشكل )

نما أيضا  اتجاه وكثافة الفراغ من خالل األس هم التي ال توضح فقط درجة االنغالق، وا 
 التدفق.

يرتبط مفهومي االنغالق والحركة ببعض بشكل كبير، فالحركة تتعلق بانفتاح الفراغ وتتأثر 
بدرجته. فإن لم يكن الفراغ مغلقا بشكل كامل فهو إما على اتصال مع فراغات أخرى 

ما على اتصال مع الفراغ  الخارجي.  مجاورة وا 

                                                                 
17 Architecture and you, how to experience and enjoy buildings” Whitney library of design, 

an imprint of Waston- Guptill publications, New York  p(16-20) 
18 Banham, Rayner, (1975), “Age of The Masters: a Personal View of Modern 

Architecture”, architectural press, Oxford, UK p(15) 
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كلما زاد انفتاح الفراغ على الفراغات األخرى كلما زادت الروابط الحركية والبصرية بينهما 
وضعفت الخصوصية. )ويمكن أن تصل إلى درجة تماهي الفراغين المتجاورين في حال 

 19(14-3غياب المحدد المشترك الفاصل بين الفراغين( الشكل )

من الجدير بالذكر أن مفهوم حركة الفراغ هو مفهوم تجريدي يستخدم للتعبير عن حركة 
نما صيغة مجردة  العناصر أو المستخدمين في الفراغ وهي ليست حركة فيزيائية أو مادية وا 

 للتعبير عن أثر شعوري عند مستخدم الفراغ.  
 Orientationصفة الفراغ من حيث التوجيه: -3-3-5-4

يتعلق توجيه الفراغ بنقاط االستقطاب، أي بالنقاط األكثر أهمية وجذبا  في الفراغ. يمكن 
تشبيهها بمركز الثقل، ويتم إحداثها في الفراغ بإحداث تغييرات معينة للحصول على 
التوجيه المطلوب. إن دور نقطة االستقطاب هو جذب الفراغ إليها ودفعه باالتجاه الذي 

المحددات. وهو دور حسي، يشعر بأنها تقوم بتنظيم تدفق الفراغ  تفرضه التغييرات في
وحركته، وبالتالي سلوك مستخدميه وطريقة استخدامهم للفراغ وطريقة توزيع الفرش 

 والعناصر المحددة. 

                                                                 
 من إعداد الباحثة 19

فراغ منفتح بشكل كبير على فراغ  على فراغ مجاورفراغ منفتح  فراغ مغلق منفصل
مجاور، خصوصية ضعيفة، 
 ويظهران كأنهما فراغ واحد

 ( تسرب الفراغ بين فراغين متجاورين14-3الشكل )
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تتعلق نقطة استقطاب الفراغ بأهمية السطوح بالنسبة لبعضها البعض. 
 بأهمية هذه السطوح )كالفراغ المربع( فإن نقطة استقطافإذا تساوت 

 20(12-3الفراغ تكون في الوسط. الشكل )
 

 ويكون توجيه الفراغ مركزيا  أي باتجاه نقطة االستقطاب.
 .21(61-3الشكل) 
 
 

ذا اختلفت باألهمية )كاختالفها في الطول في الفراغ  وا 
المستطيل( فيمكن أن تتحرك نقطة االستقطاب )نحو أو بعيدا  
عن( السطح المختلف أو تتشكل عدة نقاط استقطاب متساوية 

 22(17-3أو متفاوتة في األهمية. الشكل)
 

دران أو الجيتغير هذا التوجيه بوجود فتحات في 
إزالة سطح بإزالة أحد المحددات أو بعضها، ف

شاقولي مثال  يفقد الفراغ مركزيته ويحول نقطة 
االستقطاب إلى الجدار المقابل للسطح 
الُمزال. كما أن توجيه الفراغ يكون باتجاه 

 لُمزال. االخارج عبر السطح 
 23(18-3الشكل)

                                                                 
 من إعداد الباحثة 20
 من إعداد الباحثة 21
 من إعداد الباحثة 22
 من إعداد الباحثة 23

 (15-3الشكل)
 استقطاب مركزي

 تشكل نقطتي استقطاب (17-3الشكل )

التوجيه  (16-3الشكل )
 المركزي

تغير توجيه الفراغ بإزالة أحد  (18-3الشكل )
 محدداته
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وتضعف أهمية نقطة االستقطاب مع ارتفاع درجة ديناميكيته، ويصبح التوجيه باتجاه 
يتوضح لنا أثر إزالة سطحين متجاورين ومتوازيين  24(19-3مجرى الحركة. وفي الشكل )
من محددات الفراغ على 
نقطة االستقطاب التي 
 تتجه نحو الزاوية الساكنة
في حالة الجدارين 
المتجاورين بينما تختفي 

 في الحالة الثانية ويتدفق الفراغ خارجا نحو الزاوية أو السطح المفتوح. 
كيف  25(50-3بينما يوضح الشكل )

تضعف نقطة االستقطاب في الفراغ 
باختفاء ثالث أو أربع محددات للفراغ 
ويصبح توجيه هذا الفراغ باتجاه 

 الخارج أو باتجاه مجرى الحركة.
 أو متوجها  نحو الخارج Insideفإن الفراغ يكون إما متوجها  نحو الداخل  بالنتيجة:

Outside  الذي ترشد إليه العناصر المزالة من تلك المشكلة للفراغ، أو متوجها   باالتجاه
فراغ ويتعلق ذلك باتجاه حركة مستخدم البما يمليه اتجاه الحركة في الفراغ الديناميكي. 

بالدرجة األولى، فمفهوم توجيه الفراغ هو أيضا  مفهوم تجريدي يتعلق باألثر الشعوري عند 
 المستخدم. 

المصمم للفراغ أن يتحكم بنقاط جذب االهتمام الرئيسية من خالل ما يمكن للمعماري 
يحدثه في الفراغ من تغييرات أو إضافات على عناصر التشكيل. فإضافة عنصر ما 
)كتمثال أو قطعة أثاث( وسط فراغ ديناميكي سيحدث استقطابا ما حوله وسيغير في توجيه 

 ن الفراغ الديناميكي. حركة الفراغ فيه. أي إحداث مساحات ستاتيكية ضم

                                                                 
 من إعداد الباحثة 24
  من إعداد الباحثة 25

 تغير حركة الفراغ بتغير األسطح المزالة. (19-3الشكل )

 تغير التوجيه بإزالة محددات أكثر (20-3الشكل )
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 صفات الفراغ المتعلقة بالظواهر االجتماعية: 3-3-3

إن الفراغ الذي نصممه في جوهره هو ظاهرة اجتماعية إلى جانب طبيعته الفيزيائية. فهو 
ينتج من خالل العالقات االجتماعية التي يحتضنها. فللسلوك اإلنساني شكٌل فراغي. وبناء  

 الفراغ إحدى ثالث صفات وفقا  لدوره االجتماعي:على ذلك يمكن أن يأخذ 

 :public space الفراغ العام-3-3-3-1

هو الفراغ الذي يشترك فيه نوعيات مختلفة من الناس ويمارسون نشاطات متعددة بحقوق 
متساوية. فيحق ألي شخص استخدام الفراغ والمرور فيه والقيام بالنشاط الذي صمم ألجله 

قواعد والنظم والترتيبات التي تفرضها عناصر تشكيل الفراغ، ولعل ويلتزم بالمقابل بال
 الساحات العامة هي خير مثال على هذا النمط من الفراغات.

 :private space الفراغ الخاص-3-3-3-5

وهو فراغ مخصص لفئة محددة جدا  من الناس للقيام بنشاطاتهم الخاصة ولهم حرية اختيار 
ن. أصحاب هذا الفراغ هم الذين ترتيباته من خالل ترتيب قبول أو رفض مشاركة اآلخري

العناصر المشكلة له، كما يساهمون بتحديد صفاته وتشكيله. ولعل حديقة المنزل هي خير 
 مثال على الفراغ الخاص.

 :semipublic space الفراغ شبه العام-3-3-3-3

يس تها العامة، فهو لهذا النمط من الفراغات تمارس فيه فئة محددة من الناس نشاطا في
بخصوصية الفراغ الخاص من حيث الملكية وحرية وضع الترتيبات، ولكنه متاح للجميع 

اغ نموذجا  عن الفر  الحيفي أي وقت. فهو مخصص لفئة محددة ويمكن أن تمثل حديقة 
 شبه العام. فهو عام في ترتيباته وخاص في تحديد الفئة المستخدمة.

 :semiprivate spaceالفراغ شبه الخاص -3-3-3-4
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في هذا الفراغ تمارس فئات مختلفة من الناس نشاطات محددة، يملك فيها األشخاص 
إمكانية تغيير ترتيبات الفراغ واختيار القواعد واألنظمة. ولكنه غير متاح للجميع وليس 
في كل األوقات. يمكن أن تمثل حديقة المدرسة هذا النوع من الفراغات. فهو عام في 

 المستخدمة وخاص في ترتيباته. الفئة 
إن إدراك المعماري لخواص الفراغ وصفاته يساعده على التحكم في هذه الخواص بما 
يتالءم مع التصميم المرغوب والذي يخضع أساسا  للفكرة أو المفهوم التصميمي الذي 

 الفراغ،ومن هنا تأتي أهمية توضيح صفات  .design conceptيحمله، أو ما يعرف بـ 
 لعوامل المؤثرة عليها.وا
 

  العالقات المكانية الممكنة لفراغين متجاورين:-3-4
لعالقة ال بد من التوقف لتبيان نوعية ا الفراغ ومن أين يكتسبهاالتعرف على صفات  بعد

بع ويمكننا أن نصنف العالقات ضمن أر  بين الفراغات المتجاورة وتأثرها بصفات الفراغ
 : 26أنماط

 فراغ ضمن فراغ:-3-4-1
حيث يشكل الفراغ األوسع مغلفا  يحتوي 
الفراغ الثاني، ويكون بالنسبة له بمثابة 

 .27(51-3الفراغ الخارجي. الشكل )
 

تحدد النسبة بين حجم لفراغ المغلِّف والفراغ المحتوى ضمنه نوعية العالقة بينهما، فحتى 
يكون الفراغ الداخلي المحتوى مدركا  بشكل كاٍف يجب أن تكون نسبة حجمه إلى حجم 

                                                                 
26 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York , Van Nostrand Reinhold, p(178) 
 p(180)  المصدر السابق  27

 ( فراغ ضمن فراغ21-3الشكل )

 منظوريا   في المسقط
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الفراغ المغلِّف صغيرة إلى درجة ما، ولو زادت لضعفت القدرة على إدراكه وفقد الفراغ 
 المغلِّف صفة االحتواء.

ذا زادت النسبة كثيرا  تحول المغلِّف   وا 
  28(55-3الشكل ) إلى مجرد قشرة.

وحتى يتميز الفراغ المحتوى ويعطي 
لنفسه قيمة شكلية أعلى يمكن أن 
يكون له نفس شكل الفراغ المغلِّف 

بطريقة مختلفة مما يخلق شبكة ثانوية ومجموعة من الفراغات الديناميكية  ولكنه يتوضع
 29(53-3الشكل ) األخرى ضمن الفراغ األوسع.

ويمكن أن يكون الفراغ المحتوى ذو شكل مختلف مما يعطيه تميزا  عن محيطه كفراغ 
مستقل، وهذا التضاد الشكلي بين الفراغ المغلِّف والداخلي قد يعبر عن اختالف وظيفي 

 30(54-3الشكل )بينهما أو للتأكيد على األهمية الرمزية للفراغ المغل ف. 

                                                                 
28   Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York , Van Nostrand Reinhold  
 p(180)  المصدر السابق  29
  المصدر السابق  30

 المحتوى إلى( نسبة الفراغ المغلف 22-3الشكل )

 في المسقط

 منظوريا  

 فراغ ضمن فراغ متوضع على شبكة ثانوية (23-3الشكل )

 منظوريا   في المسقط

 فراغ ضمن فراغ آخر يختلف عنه في الشكل (24-3الشكل )

 المسقطفي  منظوريا  
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 فراغات متداخلة: -3-4-5
ينتج عن تقاطع شكلي الفراغين 
مساحة مشتركة، ذات خصائص 
تختلف عن كال الفراغين، ويؤثر 
هذا التقاطع بشكل ما على 

كل الش خصائص الفراغين أيضا .
(3-52)31 

يمكن أن تكون المساحة المتشكلة من التقاطع تابعة 
لكال الفراغين، بشكل متساٍو، بحيث تبدو الفراغات 

 الثالثة وكأنها ذات مساحة واحدة.
 32(56-3الشكل )

 
أو يمكن أن تكون المساحة المشتركة هي جزء من 

 ومقتطعة كليا  من الفراغ اآلخر.أحد الفراغين 
 33(.57-3)الشكل 

 
أو قد تكون المساحة المشتركة تشكل فراغا  مستقال  
تماما عن الفراغين األساسيين. وتأخذ دور الفراغ 

 34(58-3الشكل ) الرابط بينهما.

                                                                 
31 Ching, Francis D.K. (1996),  “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York , Van Nostrand Reinhol   p(183) 

32,  p(185)  لمصدر السابقا
 المصدر السابق 33
 المصدر السابق 34

 فراغات متداخلة (25-3الشكل )

 منظوريا   في المسقط

المساحة المشتركة  (26-3الشكل )
 تابعة لكال الفراغين

المساحة المشتركة تابعة (27-3الشكل )
 ألحد الفراغين فقط

المساحة المشتركة  (28-3الشكل )
 مستقلة عن كال الفراغين
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 فراغات متجاورة: -3-4-3
وهو من أكثر أنماط العالقات انتشارا  بين الفراغات. فهذا النمط يبقي كال الفراغين معرفا  
بوضوح ومستقال  بالوظيفة أو الغاية. وتحدد طبيعة السطح الفاصل بين الفراغين درجة 

 االستمرارية البصرية والحركية بينهما. 
  35(.59-3)فهذا السطح يأخذ إحدى الحاالت األربعة الموضحة في الشكل 

فهو إما يجعل االتصال البصري والحركي محدودا  جدا  ويقوي استقاللية كال الفراغين كما 
في الحالة األولى، أو أن السطح الفاصل بين فراغين يظهر كجدار مستقل يقسم الفراغ 

فراغين، كما في الحالة الثانية. أو يمكن أن سكون الفاصل بين الفراغين عبارة  إلىالعام 
ف من العناصر الشاقولية التي تسمح باستمرارية بصرية وحركية عالية، كما في عن ص

الحالة الثالثة. أو يمكن تحديده من خالل اختالف منسوب أو مادة السطح األفقي المحدد 
ألحد الفراغين، كما في الحالة الرابعة. وفي الحاالت الثالث األخيرة يمكن قراءة الفراغ 

 اغ واحد تم تقسيمه بواسطة حاجز. بطريقة أخرى على أنه فر 

                                                                 
35 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York , Van Nostrand Reinhol, p(184) 
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 ا بفراغ وسيط:هٍ فراغات أساسية ترتبط مع بعض-3-4-4

يمكن لفراغين مستقلين متباعدين أن يرتبطا من خالل فراغ وسيط ثالث، وتعتمد العالقة 
اغ أن راغ الوسيط. ويمكن لهذا الفر البصرية والحركية بين الفراغين على طبيعة هذا الف

يختلف شكال  ووظيفة  عن كال الفراغين للتأكيد على طبيعة هذا الفراغ الرابطة. فيمكن أن 
  36(30-3مماثل للفراغين المعنيين. الشكل )أصغر أو أكبر أو ذو شكل مختلف و  يكون

                                                                 
36 Ching, Francis D.K. (1996),  “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York , Van Nostrand Reinhol, p(185) 

الحاالت المختلفة لفراغين متجاورين (29-3الشكل )

 منظوريا  

فراغات أساسية ترتبط بفراغ وسيط (30-3الشكل )
 في المسقط
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 لغة الفراغ:-3-5
اللغة هي وسيلة التواصل التي تميز اإلنسان عن كافة المخلوقات، فهي وسيلة توصيل 

عطاء التوجيهات.   المعلومات واألفكار والمشاعر وتبادل الخبرات وا 
وللفراغ لغة خاصة يقوم من خاللها بكل ما سبق، ويستطيع مستخدم البناء أن يفهم هذه 

راغ وكذلك المعاني التي يحمِّلها المعماري للف اللغة ويستوعب المعاني التي يحملها الفراغ
 أو المستخدم.  راقبوالتي يرغب بتوصيلها للم

وفي الحقيقة، فإن ما يميز العمارة الجيدة هي قدرتها على توصيل هذه المعاني من خالل 
 الفراغ. فالفراغ بالنسبة للمعماري كما الحركة أو لغة الجسد بالنسبة للممثل.

يز لغة الفراغ عن لغات اإلنسان أن للمستخدم دورا  هاما  في إعطاء ولعل أيضا  ما يم
المعاني، فهذه المعاني تحمل في طياتها انعكاسا  لسلوك المستخدمين. وهي لغة عالمية 

الجميع بحاجة ف بيئاتهم. يشترك فيها جميع الناس بسبب تماثل احتياجاتهم على اختالف 
غ، كما أنهم بحاجة إلى الوصول السهل إلى األدوات إلى الشعور بالراحة واألمان في الفرا

 والمفروشات وبحاجة إلى إرشادات واضحة لطريقة استخدام الفراغ.
هذه االحتياجات المتماثلة تجعل من لغة الفراغ لغة مفهومة من الجميع ومقروءة من 

 الجميع أيضا . 
 بعض المفاهيم الهامة المتعلقة بلغة الفراغ، وهي: سنقوم بتعريف

 
 
  Communicationالتواصل: -3-2-1

يتم التواصل بعدة طرق بحسب نوع المعلومات التي يتم تبادلها، فهناك التواصل المرئي، 
والمكتوب، والشفهي، والتواصل المباشر "وجها  لوجه". ولعل ما يميز األخير عن كل 

" face to faceالطرق السابقة بأنه يحصل في الفراغ، ونجد أن تعبير "وجها  لوجه" أو "
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يشير إلى الفراغ الذي يحتوي عملية التواصل، وتتشارك فيها جميع الحواس. فالفراغ هو 
الذي يجمع أفراد هذه العملية وهو الذي يفصلهم عن بعض. وهنا يكون دور العمارة أن 

 وتهيكله، اإلنسانيتنظم لإلنسان هذا الفراغ الذي سيحتوي النشاط 
 

“Architecture organizes and structures space for us”   

   Bryan Lawson.37 
 

يقول فيليب جونسون في مقالة في مجلة النيويورك تايمز: "العمارة هي فن تبديد الفراغ"، 
”Architecture is the art of how to waste space“38 وال يقصد هنا التبديد بالمعنى .

نما ت ر ما في قدم الفراغ المناسب لتهيئتنا لتغييالسلبي للهدر، فالعمارة ال تبدد الفراغ وا 
المزاج أو ابتداء عالقة ما أو لفصل نشاطات ما عن بعضها، أو القتراح أو تنظيم 

حياتنا  لترتيب settings إعداداتسلوكيات مناسبة لعمل ما. إنها في الحقيقة تقدم 
، فتصميم 39ونشاطاتنا وعالقاتنا. في العمارة الجيدة يقدم لنا الفراغ ذلك دون أن نالحظ

الفراغ يجب أن يحقق عملية التواصل بشكل فعال وهو بذات الوقت يشكل جزءا  منها. 
 فهو أحد مفردات اللغة باإلضافة إلى أنه الحاوي للعملية بأكملها. 

                                                                 
37  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford, p(6) 
 p(5) المرجع السابق  38
 p(1) ,المر جع السابق 39
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  Messagesالرسائل: -3-2-5
توجه العمارة العديد من الرسائل إلى 
مشاهديها أو مستخدميها من خالل 
فراغاتها وعناصرها المختلفة وحتى 
أصغر تفاصيلها حجما . هذه هي 
الرسائل التي يحمِّلها المعماري 
للمبنى ويرغب بتوصيلها إلى العالم 
عموما  وللمستخدمين خصوصا . 
ولكون لغة الفراغ غير مكتوبة أو 

محكية مباشرة فهي بحاجة  مقروءة أو
الحسي. فالرسائل تصل إلى المستخدم بتفاعل حواسه كافة ، البصر  واإلدراكإلى االنتباه 

الداخلي والخارجي. نحن نطور بأنفسنا طرقنا الخاصة إليجاد معاٍن  واإلحساسوالسمع 
ك ر للفراغ، ونحن لسنا مفصولين عنه، فالفراغ وعناصره المشكلة له تقرر لنا كيف نتح

وكيف نشعر وما نستطيع سماعه ورؤيته ومع من نستطيع أن نتعامل. فمن خالل تصميم 
الة ويمكن أيضا  أن تقرأ رس، الفراغ يمكن أن توصل رسالة اجتماعية إن كنت أنت المصمم

اجتماعية إن كنت أنت مستخدما  للفراغ )كما الرسائل التي نقرؤها من دراسة الفراغ في 
وبما أن الرسائل توجه إلى  40(31-3مة بشكل عفوي( الشكل )المدن القديمة المصم

 ا تدخل بسالسة ودون أن نشعر بها.الالوعي فإنه
ائل ام. فقد يرسل المبنى رسوغالبا  ما نالحظ هذه اللغة عندما تكون في حالة سوء استخد

رغبة بدم االرتياح أو القلق أو الغرابة، قد يكون ذلك سلبية بمعنى أنها تشعر المستخدم بع
من  غمن المعماري ليعطي المستخدم ذلك الشعور من خالل تفاعل العناصر المكونة للفرا

ضاءة وغيرها يتولى الفراغ المولد للتصميم عملية توصيل الرسائل . و محددات ومواد وا 
 .بشكل خاص كون المعماري يقوم بتحميلها له أساسا  

                                                                 
40  Retrieved in January 5th 2015 from http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/photo-

contest/2011/entries/80774/view/ 

نة القديمة في دمشق. ( حارة في المدي31-3الشكل )
إن تناقص عرض الحارة يوحي بازدياد الخصوصية 

 وتناهي الزقاق األكثر ضيقا  إلى البيوت السكنية.
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 Symbolismالرمزية: -3-2-3

 Carlمن أهم المعاني التي يحملها الفراغ في لغته هي الرمزية. يعرف )كارل سي جونغ( 

C. Jung41  يء" إلى "ش اإلشارةالتعبير الرمزي بأنه هو أفضل طريقة يمكن من خاللها
تقوم التركيبة الذهنية لدماغ  Cassirer42 ووفقا  للفيلسوف كاسيرر غير معلوم ولكنه موجود.

المعاني بطريقة رمزية، فما العقل الواعي أو عملية الوعي إال عملية  اإلنسان على إدراك
يأخذ الصور `فالذهن   ترميزية. فليس هناك محتوى غير منسوب إلى شكٍل أو أشكاٍل ما.

من المشهد أمامه ثم يضفي عليها المعنى من خالل ما يحفظه من معاٍن رمزية للعناصر 
 مجرد معنى رمزي.المشكلة للصورة. لهذا فإن لكل شكل 

ذا ما عكسنا المعنى على العمارة وتصميم الفراغ المعماري فيمكن أن نعرف الرمزية  وا 
بالعالقة بين الشكل والوظيفة والمضمون " الثقافي والبيئي واالجتماعي والظرفي التاريخي" 
 والذي تفرضه طبيعة العالقة بين المحددات الثالث. فال ننسب الشكل بذاته إلى ثقافة أ

هوية ما، بل بما تتحدد داللة الشكل بعالقته بالمنظومة الثالثية ضمن إطارها الثقافي. 
 43مما يضفي عليه "رمزية" لهذه الثقافة أو تلك.

لها وظيفة، وتنتهي  signفاألشكال تبدأ بأخذ المعنى الرمزي من الوظيفة بداية  وتكون إشارة 
فة. يستخدم المعماري األشكال الرمزية حتى لو فقدت تلك الوظي symbolلتتحول إلى رمز 

ليعطي دالئل بصرية للناس عن كيفية استخدام المبنى أو إلعطائهم شعورا  أو انطباعا  
 44معينا . ويرى براين الوسون أنه ال يمكن ألي مبنى أي يخلو تماما  من محتوى رمزي.

                                                                 
41 Coomaraswamy, Ananda, k. (1994), “The Transformation of Nature in Art”, 

Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, India, reprinted edition. 
42 Cassirer, Ernst, (1955), “ The Philosophy of Symbolic Forms” volume 1, New Haven, 

Connecticut, Yale University press, Inc. P (65) 
السيد، وليد أحمد،)5009/15/53(, "المئذنة وفلسفة الرمزية في العمارة اإلسالمية" ، صحيفة العرب الكويتية،  43

(7864العدد )  
44 Lawson, Bryan. (2001),  “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford , p(13) 
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ظهر في ترتيب العناصر والتي ت the Internal structure of spaceإن بنية الفراغ الداخلية 
المشكِّلة للفراغ تعطي الفراغ تلك الرمزية بما تفرضه من إيحاءات أصبحت مرتبطة بالفراغ. 
وكذلك فإن المعاني المستقاة من تصميم المعماري والتي يضفيها هو على الفراغ يمكن 

كون وتحمل دالالت رمزية للفراغ، قد ت external meaningsتسميتها المعاني الخارجية 
هذه المعاني مستقاة من التاريخ والحضارات المختلفة أو مفاهيم التصميم المتعددة عبر 

 العصور.
بأنه هو  symbolic spaceمصطلح الفراغ الرمزي  Richard Eltin45يعرف ريتشارد ألتن 

الفراغ المصمم في المباني والمدن والحدائق ليتجاوز االحتياجات المادية إلى تحقيق 
االحتياجات الحسية والشعورية. وقد تميز بها معماريو القرن العشرين من أمثال كلود 
 نيكوالس لودوك وفرانك لويد رايت وغيرهم من المبتكرين لطراز معماري ذو مالمح واضحة.

ني التي أضفاها المعماري على فراغه أصبحت مرتبطة بالفراغ بذاته فأصبح أي أن المعا
 استخدام هذا الفراغ في التصميم هو استحضار للمعنى الرمزي برمته. 

كثيرا  ما نجد الرمزية في العمارة الدينية أو االجتماعية الصرحية كالمتاحف والمساجد 
طرة ٍن حسية كالصلة باإلله أو العظمة والسيوالكنائس والمباني العامة، ففيها إشارة إلى معا

 أو غيرها.
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الرمزية التي يحملها الفراغ الهرمي الشكل، فالهرم ينسب 
إلى الحضارة الفرعونية وقد بنيت األهرام لتكون مقابر للفراعنة ولكنها تطورت وحملت 

معنى  رمزيا  للسيطرة والسلطة والقوة. 
46 

                                                                 
45 Eltin, Richard (1995), “Symbolic Space: French Enlightenment Architecture and its 

Legacy” University of Chicago press, Chicago  
منصور، مجدي عبد العظيم. )5001(، " تأثير رمزية التشكيل الهرمي علي المنظومة المعمارية لعمارة الحداثة وما  46
 بعد الحداثة"، بحث علمي مقدم الى كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، مصر
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ومن هنا عندما أراد المعماري إضفاء هذه 
المعاني على فراغاته اختار الشكل الذي 
يحمل هذه الداللة، الهرم، ونجد ذلك في 
الفراغ الهرمي في مدخل توسعة متحف 

وأهمية رمزية العظمة الذي يحمل اللوفر 
مع تخفيف حدة وقداسة محتويات الفراغ، 

ة من خالل استخدام األسطح الشفافة لطالس
 47(35-3) الشكل  في تحديد الفراغ.

 
وال تزال الفراغات تحمل المعاني إلى مستخدميها من خالل ما تحمله من دالالت رمزية 
مستقاة من التاريخ والحضارات المختلفة مع االنتباه إلى أن المقصود بالرمزية هو 
استحضار المعنى وليس نسخا  للشكل، فالنسخ الشكلي يلغي الرمزية إذ يصبح مجرد نسخ 

 يقدم شيئا  جديدا  وال عصريا .   للمعطيات القديمة ولكنه ال
 
  Surpriseالمفاجأة: -3-2-4

يعرف مفهوم المفاجأة في علم النفس بأنه يحصل لإلنسان عندما يحدث شيء غير متوقع، 
ذا ما عكسنا األمر على العمارة فإن عنصر  أو مخالف للنظام أو الترتيب المفروض. وا 

 التناقض ضمن التركيب المستمر والمتجانس، معالمفاجأة في التصميم يأتي من استخدام 
الحفاظ على الشعور بالراحة تجاه هذا التناقض أو التغيير وانتماءه إلى النسق العام. وقد 
ذكر العديد من المحللين النفسيين أن المفاجأة هي مصدر الستيفاء حاجة اإلنسان النفسية 

 48لالستمتاع والتغيير البصري.

                                                                 
47 Retrieved in January 5th 2015 from http://fineartamerica.com/featured/louvre-museum-

paris-france-jon-berghoff.html 
48 Campbell, Aisling, (fall 2008) “Introduction Psychoanalysis and Architecture” 

Psychoanalysis and Space Magazine, Volume 4, Issue 1, Sydney University Press.  

( مدخل توسعة متحف اللوفر 35-3الشكل )
 1989عام  I.M.Peiبباريس من تصميم 
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فاجأة غائب نوعا  ما في عمارة العصور الكالسيكية التي اعتمدت لذلك نجد أن عنصر الم
على النظرة االستاتيكية للجمال المعماري إلى درجة وضع قوانين لما يعتبر متوافقا  مع 

 49الطرز الكالسيكية. 
لقوانين ، وقد يبلغ التمسك بهذه ااإلنسانيفالجمال هنا يرتبط بالنسب واألبعاد والمقياس 

 الذي وسم اإلبداع المعماري في إطار قوالب الطراز الكالسيكي.  درجة االنغالق
ولكن يظهر مفهوم المفاجأة كعنصر أساسي في جماليات عمران العصور الوسطى والعمارة 

اإلسالمية، كأن نجد قبة جامع أو برج قصر 
منظوري محدود من مشهد أو سبيل مياه وسط 

 المنازل أو البيوت المجاورة. فالجمال هنا ال
يعتمد على قوانين التماثل أو اإليقاع الهندسي 
أو التناسب الرياضي كما في تنظير أفالطون 
)على الرغم من وجود هذه القوانين في هذه 
الطرز( ولكننا نرى أنه يعتمد على العالقة أو 
التفاعل المتبادل بين مستخدمي الفراغ 
المعماري أو العمراني وخط سيرهم في هذا 

المعماري من مانع )على الرغم  يجد مالفراغ. فل
من وجود القوانين واإليقاع الهندسي في 
عمارته( من إحداث تغيير ما في هذا النسق 

 ليبعث نوعا  من البهجة أو التغيير في المتلقي والذي هو مستخدم الفراغ. 
 

عمارة الحداثة )كالعمارة التفكيكية( على عنصر المفاجأة  مدارسوكذلك اعتمدت بعض 
بشكل كبير لتوصيل رسائلها المختلفة للمستخدمين، لدرجة تقويض المسوغات المتعارف 

                                                                 
49 يوسف. وجيه فوزي، )5015/15/54( " إشكالية الجمال المعماري" استرجعت بتاريخ 5012/1/6 من  
http://wagihyoussef.tumblr.com/post/38738984871  

( توسعة متحف فيكتوريا وألبيرت 33-3الشكل)
للمعماري دانيال ليبسكيند تظهر فيه المفاجأة 

نمط العمارة في االنقالب الجذري على 
 للمتحف والجوار التاريخي له
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واالستقرار الظاهري وأصبحت هي السمة المميزة للعمل عليها بما يخص االنسجام والوحدة 
 50(33-3الشكل) المعماري بدال  من اإليقاع والقوانين.

طريق  ، وذلك عنمن خالل لغتهخالصة القول، يقوم الفراغ بتوصيل المفاجأة للمستخدم 
متوقعة  تماما  كما نقوم بتوصيل فكرة مفاجأة غير، التغيير أو التناقض في ترتيباته إحداث

 .عبر الكلمات
 
 : Containment االحتواء-3-2-2

يتحقق مفهوم االحتواء في الفراغ من خالل تلك العناصر التي تشكل حدوده الخارجية. 
درته يكتسب الفراغ المعماري قيمته من قالحدث. الفراغ يحتوي فالعمارة تحتوي الفراغ، و 

على احتواء النشاط اإلنساني، فالفراغ المعماري الجيد هو الفراغ الذي يؤمن الجو المناسب 
ألداء العمل أو النشاط أو إقامة العالقات أو إعطاء الشعور المطلوب فيه. وتتم هذه 

تي أيا  من تلك العمليات الالعملية عند استخدام الفراغ في الالوعي. حيث أننا ال نالحظ 
يقوم بها الفراغ. إننا نشعر فقط باالرتياح في هذا الفراغ أو ال. وقد يقوم المعماري بتصميم 
الفراغ الحتواء النشاط المطلوب بدون دراسة تفاصيل هذه العملية، إنها أيضا  عملية يقوم 

 مة لديه. الخبرة المتراكوتعتمد على المخزون الحسي والثقافي و بها المعماري في الالوعي. 
و مفهوم أوسع وأشمل من المغلِّف، فالُمغلِّف هو شكل من أشكال هإن مفهوم االحتواء 

االحتواء وال ُيظِهر الُمغلِّف الفراغي بالضرورة عالقة كاملة. فيمكن للصفة الفيزيائية للمغلف 
أو  خالل بروزأن تحدد جوانب متعددة لتشكيل وتوظيف الفراغ ويمكن أن ُيؤس س من 

الفاصل بين الفراغات. ولكن تبقى تراكيب الشكل هي  مفصل يحدد حافة الفراغ أو الحد
التي تحتوي الفراغ وتحدد إطاره، وبالنتيجة سلوك المستخدمين في تفاعلهم مع بيئتهم، إن 

 51التراكيب المتنوعة المسؤولة عن احتواء الفراغ هي التي تحدد عالقته بما يحيط به.

                                                                 
50  Retrieved in January 5th 2015 from http://www.culture24.org.uk/places-to-go/west-

midlands/birmingham/art17241 
51 Eckler, James F. (2012) “Language of Space and Form: Generative Terms for 

Architecture”, John Wiley & sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA 
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يمكن أن نفسر مفهوم االحتواء  52ادة تعريف أرسطو للفراغ بأنه "حاوية لألشياء"وباستع
كون ليقوم باستيعاب النشاط اإلنساني وفق االحتياج فييَصم م بأن الغالف الُمَحدِّد للفراغ 

الفراغ الموجود ضمنه محمال  بتلك الرسائل التي يوجهها المعماري للمستخدم تشير إليه 
ستخدم فيها الفراغ وتعطيه الشعور المطلوب ليرافق أداء النشاط. وتكون بالطريقة التي سي

أبعاد الفراغ مناسبة ألدائه من الناحية الوظيفية، كما أنه متناسب مع البيئة الثقافية والفكرية 
فاالحتواء ال يشمل االستيعاب الفيزيائي فقط لألشخاص والعناصر  لمستخدمي الفراغ.

نما يتعداه أ ن إ يضا  لالستيعاب النفسي والشعوري والثقافي لمستخدمي الفراغ.والحركة، وا 
استيعاب الفراغ للحدث يحوله إلى مفهوم )المكان(، فالمكان: هو الفراغ الذي ارتبط بالحدث 

  الذي يحتويه. 
خالصة القول، أن االحتواء هو مدلول استيعاب المستخدم للغة الفراغ من خالل استيعابه 

نعني بذلك  فإننا الحدثيحتوي  إن الفراغها الفراغ له، فعندما نقول للرسائل التي يوجه
 الفيزيائي" والالمادي "الثقافي والنفسي" لكافة احتياجاته.  االحتواء االستيعاب المادي "

 

 الفراغ واإلنسان: -3-6

يتعدى الفراغ المعماري مجرد كونه الفضاء البسيط المحيط بنا، فبالرغم من أن أول ما 
هو الشكل الفيزيائي من خالل صفاته الواضحة كالطول والعرض والمقياس والشكل  ندركه

الهندسي، وكذلك الملمس واللون واإلضاءة، إال أن الفراغ يمتلك صفات أخرى مجردة 
ومعقدة يصعب التحدث عنها بسهولة هي بمثابة رموز وقوانين وأجزاء مجردة تشكل أشياء 

م هذه الصفات الفراغية تظهر بعض العناصر الهامة ذات معاٍن كبيرة في الفراغ، ولفه
ة أكثر فالبيئة الفيزيائية التي ننشئها هي ظاهرة اجتماعي المفتاحية كعالقة اإلنسان والفراغ.

يصمم الفراغ المعماري ألجل اإلنسان، سواء كان هو المصمِّم أو   53منها فيزيائية.
                                                                 

فون ميس ,بيير. )5002( " عناصر العمارة من الشكل إلى المكان", مأمون بدر الدين الورع – مترجم, جامعة  52
(113ص)، الملك سعود, الرياض  

53 Proshansky, H.M., Ittelson, W.H, Rivling,L.G, (1970),”Environmental Psychology: 

Man and His Physical Settings” , Holt, Rinehart, and Wiston press, USA 
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المستخدم، لذا فعليه أن يلبي احتياجاته وذوقه ورغباته. ولكي نستطيع تقييم الفراغ ودراسة 
مدى مالئمته لهذه الرغبات واالحتياجات البد أن نتوقف عند بعض المفاهيم التي تدرس 

اإلنسان  اإلنسان للفراغ، وثانيا  باحتياجات إدراكعالقة اإلنسان بالفراغ وتتعلق أوال  بطريقة 
ي يلبيها الفراغ، وثالثا  مفهوم الفراغ الشخصي وما يعكسه من متطلبات في تصميم الت

 الفراغ. وسنتناول في هذا الجزء من البحث تلك المفاهيم تباعا .
 
 اإلنسان للفراغ:  إدراك-3-6-1

نقوم من خاللها بإعطاء المعنى للعالم ولألشياء  (active)اإلدراك: هو عملية ذهنية نشطة 
المحيطة بنا. وال يتعلق إدراكنا للفراغ بحاسة البصر فقط، على الرغم من أنها الناقل 
األساسي لالنطباع عن طريق الصور، إال أن إحساسنا بالفراغ يكون من خالل تفاعل 

شكله وحسب، فهناك عدة وال يتوقف إدراكنا للفراغ عند إدراك  54الحواس جميعا  معه. 
 (shape)عناصر تتفاعل معا  إلعطاء الصورة الكاملة. فنحن ندرك ببصرنا شكل الفراغ 

وحجمه  (texture)وبإحساسنا ندرك ملمس أسطحه  (dimensions)وأبعاده  (color)ولونه 
)evolum(  وبشعورنا الداخلي ندرك التوجيه)orientation(  والجاذبية والتوازن
)gravity(.55  .فإدراكنا للفراغ يتشكل من تفاعل كل تلك العناصر مع بعضها البعض

 للفراغ فيما يلي:  اإلنسانيمكن تصنيف آليات إدراك 
 
 :scaleالمقياس -3-6-1-1

ال يمكننا الحكم على الفراغ من خالل أبعاده الحقيقية وحسب، فعدد األمتار طوال  وعرضا  
، فمقياس scaleوارتفاعا  ليس له قيمة إن لم يكن موضوعا  ضمن سياق ما ندعوه المقياس 

بما هو المقياس المرجعي الرئيسي في العمارة ف اإلنسانالفراغ هو ما ندركه حقيقة . يعتبر 
                                                                 
54 Lawson, Bryan. (2001),  “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford , p(43) 
55 Wong, Wusius, (1993), “Principles of Form and Design, Two Dimensional Design”, 

John Wiley & Sons, Inc., Published simultaneously in Canada , p(10) 
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 لىإأنه هو المدِرك والمستقِبل فإنه ينسب األشياء 
أقرب المرجعيات له، مقياسه الشخصي، وليس 
بدليل أكبر على ذلك من اعتماد القدم والذراع 
والشبر واإلصبع وغيرها من أعضاء الجسم 

 كمقاييس مرجعية منذ الِقدم. 
مع مقياسه مع تطور  اإلنسانلقد تطور تعامل 

التفكير العلمي، فقد وضع فيتروفيوس مقاييس 
ووصفه بأنه المصدر  لإلنسانالنسب المثالية 

الرئيسي للنسب األساسية المستخدمة في البناء. 
ومن  56وتتميز بوجود نسب ثابتة بين أركان المباني المستخدم في تصميمها هذه الطريقة.

ي عصر النهضة ليضع لوحة الرجل الفيتروفي والتي رسمها ثم جاء ليوناردو دافينشي ف
 57(34-3بناء  على نسب ومقاييس فيتروفيوس السابقة. الشكل)

اس العمارة كمبدأ لمقي اإلنسانوكذلك في العصر الحديث قام لوكوربوزيه باعتماد مقاييس 
وحذا حذوه العديد من معماريي عمارة الحداثة وما 

 58(32-3بعدها. الشكل )
ومع تطور االحتياجات تطور المقياس المعماري 
وأصبح أكبر ليلبي هذه االحتياجات، إذ أصبحت 
اآللة هي المقياس في مباني المصانع مثال  أو 
 مواقف السيارات. فالفراغ المصمم جاء ليخدم

                                                                 

فيتروفيوس، "الكتب العشـــــــــــــرة في العمارة" )5009-5050(، عابدين. يســـــــــــــار، فاكوش، عقبة. الجابي، ياســـــــــــــر-  56
 مترجمون، مطبعة جامعة دمشق.
57 Retrieved in January 5th 2015 from http://www.badassoftheweek.com/davinci.html 
58 Retrieved in January 5th 2015 from 

 http://moreintelligentlife.com/story/le-corbusier-picasso-planning 

 –( الرجل الفيتروفي 34-3)الشكل 
 ليوناردو دافينشي

( استخدام لوكوربوزيه 32-3الشكل )
 كمقياس مرجعي للعمارة اإلنسانلنسب 
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 اآللة ويستوعب حركتها واحتياجاتها أكثر مما يخدم اإلنسان. 
أكبر.  كان تفاعله معه لإلنسانيوجه الفراغ الرسائل من خالل مقياسه، فكلما كان أقرب 
  59وكلما كبر المقياس أصبح يمثل المجموع، وليس الفرد.

تأتي أهمية المقياس في العمارة بكونه يتعلق بشكل مباشر بحياة الناس وسلوكهم، فهو ال 
يرتبط فقط بالوظيفة النفعية ولكن أيضا  بالوظيفة االجتماعية. فالمقياس أصبح من أهم 
عناصر اللغة االجتماعية للفراغ وتتعلق به األهمية االجتماعية للمبنى. ولتوضيح هذه 

 The Fidelity Bankجري مقارنة بين الرسائل التي يوجهها مدخل بنك الفكرة يمكن أن ن

 60(36-3)لشكل ا والذي يعكس مقياس الفراغ الذي يليه، في شارع فالتوت في فيالديلفيا،
ره مما يجب اإلنسانبتلك التي يوجهها مدخل مزار ما والذي هو أقصر ارتفاعا  من قامة 

أن نطلق على المقياس المتعلق  يمكن 61(37-3الفراغ. الشكل ) إلىعلى االنحناء للدخول 

                                                                 
59  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford, p(41) 
60 Retrieved in January 5th 2015 from 

http://www.philadelphiabuildings.org/pab/app/ho_display.cfm/138418 
61 Retrieved on January 7th 2015 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Nativity#mediaviewer/File:Bethlehem-04-

Church_of_the_Nativity.jpg 

في فيالديلفيا  Fidelity( مدخل بنك 36-3الشكل )
ذو المقياس الكبير الذي يرتفع إلى أربعة طوابق 

 مقارنة بمقياس اإلنسان المجاور في الصورة

( مدخل كنيسة المهد في 37-3الشكل )
م الرغبيت لحم ذو الباب الصغير على 

 من ضخامة حجم الفراغ الداخلي
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تمييزا له عن المقياس  Domestic scaleبوظيفة المبنى النفعية اسم المقياس الداخلي 
 .االجتماعي هذا

للمقياس يتعلق بتغير المنظور بتغير مكان  اإلنسانهناك جانب هام آخر يتعلق بإدراك 
الناظر، فإدراك الفراغات يختلف بالنسبة للسائر أو المتحرك في محيطها، ونجد هذا عند 
التحرك في المدن الكبيرة حول المباني أو في الفراغات التي ال يمكن إدراكها كاملة  من 

 نقطة واحدة. 
هو األداة التي تعطي االنطباع العام عن  Scaleإن المقياس وباختصار، يمكننا أن نقول 

  الفراغ ومحتواه والرسائل التي يوجهها للناس من خالل عالقته بهم وعالقته مع المحيط.
 
 :foreground and backgroundالمقدمة والخلفية -3-6-1-5

بما أن اإلدراك هو عملية ذهنية فإن طريقة تعامل الذهن مع العناصر المشكلة للفراغ 
دورا  أساسيا  في إدراكنا له، إذ يقوم الدماغ بترتيب العناصر بحيث تكون العناصر تلعب 

العناصر األقل  ويرسل Foregroundاألكثر أهمية في مقدمة المشهد ويطلق عليها 
-مما يعطيها ترتيبا  فراغيا  )أمام Backgroundخلفية المشهد ويطلق عليها  إلىأهمية 

ترتيب حجم. فرغم أن العين ترى األشياء األبعد أصغر خلف( وهو ترتيب أهمية وليس 
ا المرئي على الحكم على حجما  إال أن الدماغ يعلم أن ذلك غير صحيح. فال يؤثر حجمه

 62.مقياسها
 
 آليات ذهنية أخرى إلدراك اإلنسان للفراغ: -3-6-1-3

هناك آليات ذهنية يقوم بها الدماغ البشري بإدراك الفراغ وتعريفه من خالل رؤية وتحليل 
 Verticalityاالنطباع البصري للعناصر المكونة للفراغ ومن هذه اآلليات: االستقامة 

ناك وتشعر الناظر بتوازن الفراغ. وه األرضوتتعلق بتعامد العناصر المكونة للفراغ مع 
                                                                 
62  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford`, p(56) 
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للعناصر المكونة للفراغ حول محور ما يدعى محور التناظر. كما  Symmetryالتناظر 
يجعله يختفي من مقدمة  repetitionوأن تكرار العنصر أكثر من مرة أو بإيقاع معين 
عناصر  7 ال تحتفظ بأكثر من لإلنسانالمشهد ويصبح خلفية. والسبب أن الذاكرة القريبة 
، نها عنصر واحد في الخلفية. مثال ذلكفي وقت واحد وتصبح العناصر المكررة كلها كأ

قد يبدو العمود الواحد عنصرا  هاما  في مقدمة مشهد إن كان وحيدا في الفراغ ولكن عملية 
تكراره أكثر من مرة يجعل الدماغ يرى الرواق المشكل من مجموع األعمدة كعنصر واحد، 

هوما  كما اغ مقروء  ومفوليس العمود ذاته. إن طريقة تكرار العناصر وترتيبها يجعل الفر 
من خالل وضع قواعد للتكرار إلنتاج نمط  Architectural Styleأنه يولد النمط المعماري 

 63معماري معين ومن ثم كسر هذه القواعد إلنتاج نمط آخر.
نوعين حارة وباردة، عادة  ما يقفز  إلى األلوانوتقسم  األلوانكما أن الذهن يقوم بإدراك 

 الخلفية. إلىالباردة  األلوانمقدمة المشهد بينما تبتعد  إلىاللون الحار 
هذه هي آليات إدراك الدماغ للفراغ، فهو ال يتم عن طريق نقل الصورة كما هي من العين 

نما بتفاعل هذه الصورة مع محتويات الدماغ من مفاهيم وأفكار. إلى  الدماغ وا 

 احتياجات اإلنسان التي يلبيها الفراغ: -3-6-5
وفق هرم يسمى هرم الحاجات أو ما يعرف بهرم  اإلنسانيقوم العلماء بتصنيف احتياجات 

  64(38-3ماسلو، الشكل )

. في المقام األول تأتي لإلنسانمراتب بحسب أهميتها  إلىيقسم هذه االحتياجات 
االحتياجات التي ال غنى له عنها ليعيش وهي مقومات الحياة األساسية، وتليها احتياجات 

                                                                 

63 Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford 
64 Retrieved in January 5th 2015 from  

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B

3%D9%84%D9%88_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8

%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3

%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87 



 
 

  
  تحليل الفراغ المولد للتصميم: الثالفصل الث

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 76

االحتياجات االجتماعية وهكذا .. وانتهاء  األمان ثم 
بتحقيق الذات أي إيجاد الهوية. وتأتي العمارة لتلبية 
االحتياجات العليا أكثر منها لتلك األساسية الدنيا. 
وسوف ندرس هنا ماهية هذه االحتياجات وكيف 

 65المعماري بتلبيتها.يقوم الفراغ 

 :stimulationالراحة: -3-6-5-1

نما تحقيق الجو المناسب  وال نقصد هنا الرفاهية، وا 
ألداء العمل المطلوب. فلكل عمل حالة من النشاط 
 إلىا يحتاج تركيز وهدوء وبعضه إلىتناسبه وعلى الفراغ تحقيقها. فبعض األعمال يحتاج 

 جو معزول تماما ، وغير ذلك.  إلىحركة وتواصل مع المحيط والبعض يحتاج 

 :securityاألمان -3-6-5-5
والقدرة على متابعة أداء العمل ضمن الفراغ المصمم.  روالمقصود هنا هو الشعور باالستقرا

 . Social normsيتعلق الشعور باألمان تجاه الفراغ بما يدعى بالمعايير االجتماعية، 

هذه المعايير تتعلق بالثقافة العامة والخاصة لمستخدمي الفراغ وتؤثر فيها العادات والتقاليد 
والمعتقدات والبروتوكوالت االجتماعية. فعندما يراعي الفراغ المصمم هذه المعايير فإنه 

ال ُفِقد هذا الشعور. وكمث إذايعطي المستخدم شعورا  باألمان تجاهه. ربما ال نالحظه إال 
ى هذه المعايير االجتماعية يمكن أن نذكر الترتيبات التي ُيعنى بها الناس في الصين عل

-Fengشوي(  –لتوزيع غرف المنزل تتعلق بمعتقداتهم حول الطاقة والتي تدعى بال )فينغ 

Shoi فعندما يخالف الفراغ هذه الترتيبات فإن الصيني ال يشعر باألمان حين يستخدم .
فهو إما يعيد ترتيبه ليصبح أكثر أمانا  له أو ال يستخدمه إطالقا .  هذا الفراغ، وبالتالي

وصية في الخص إلىوكذلك األمر بالنسبة للعادات االجتماعية، فهي عند الشرقيين تميل 
استخدام فراغات المنزل عنها عند الغربيين. وكذلك يظهر االختالف بين فراغات مساكن 

                                                                 
65  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford, p(18-41) 

( هرم ماسلو 38-3الشكل )
 لالحتياجات اإلنسانية
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رتفع قيمة الخصوصية عند أهل المدن ونجد أن أهل الريف والمدن في نفس البلد، إذ ت
قسمين واضحين أحدهما للعائلة واآلخر للضيوف، بينما تتداخل الفراغات  إلىالمنزل ينقسم 

درجة تداخل فراغات الناس مع الفراغات  إلىفي بعض بيوت الريف حيث تصل 
 المخصصة للحيوانات في بعض قرى مصر على سبيل المثال. 

 

 :Identity الهوية-3-6-5-3

بالعديد من األدوار يوميا  أثناء قيامه بنشاطاته المختلفة، ويعتبر الفراغ  اإلنسانيقوم 
المعماري هو المغلف لهذه النشاطات، لذا وجب عليه أن يراعي ويالئم هذه النشاطات. 
هذا ما ندعوه بهوية الفراغ: وهي مدى مالئمة الفراغ للنشاط الذي يحتويه. ويمكن القول 

هوية الفراغ تأتي من جهتين، الجهة األولى: ترتيب عناصر الفراغ نفسه، والجهة بأن 
الثانية: من سلوك المستخدمين وطبيعة نشاطهم. فالمعماري يكون مسؤوال  عن الجهة 
األولى فقط ولكن عمله يؤثر كثيرا  في أداء الجهة الثانية. يقوم المعماري بتصميم الفراغ 

ي كالها ومواصفاتها وفقا  لرؤيته حول الشخصية أو الهوية التوترتيب عناصره واختيار أش
سيحملها هذا الفراغ. ولكن ما إن يبدأ مستخدم الفراغ بممارسة النشاط فيه فإنه أيضا  

واألعمال  settingsيعطي هذا الفراغ من شخصيته الخاصة. وذلك من خالل كل الترتيبات 
 التي يمارسها هو فيها. 

تياجات الثالث السابقة )الراحة واألمان والهوية( نجد أن هناك عامال  من خالل دراسة االح
أساسيا  مسؤوال  عن تحقيق هذه االحتياجات في الفراغ، يمكن أن نطلق على هذا العامل 

تأتي  اإلعداداتهذه  Spatial Settings  66الفراغية  اإلعداداتالهام اسم: الترتيبات أو 
حين وصف كيف يتأثر Behavioral Settings 67لوكية مما سماه باركر بالترتيبات الس

دادات أن هذه اإلع إلىبشكل عام بهذه اإلعدادات أو الترتيبات. فقد أشار  اإلنسانسلوك 
                                                                 
66  Lawson, Bryan. (2001), “The Language of Space”, 1st edition, architectural press, 

Oxford, p(23) 
67 Barker, R.G., (1968), “Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the 

Environment of Human Behavior”, Oxford University Press, Oxford  
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وثانيا  راغ نفسه، الف: أوال  من اإلعداداتتشمل البيئتين الفيزيائية واالجتماعية. وتتكون هذه 
 إلعداداتااة في الفراغ. وتأتي هذه والنشاطات المؤد  من الناس ثالثا  المحيط والمحتويات، و 

تشابه حيث ت اإلعداداتنتيجة للمتطلبات )االجتماعية والوظيفية وغيرها...(. لذلك نجد أن 
تتشابه المتطلبات، فالمكتبات العامة مثال  تتشابه في متطلباتها حول العالم، وبالتالي 

 يضا . الفراغ لها وتكون متشابهة أ إعداداتتستجيب 
وال بد أن نالحظ أنه كلما زاد التواصل حول العالم كلما زاد اطالع المجتمعات المختلفة 

 الخاصة بهم. وربما تأثروا بها أيضا . باإلعداداتعلى المجتمعات األخرى، وازدادوا معرفة  
لذا فإن سهولة االتصال والتواصل ساعدت كثيرا  في ظهور ما يسمى بالطراز العالمي 

The International Style  وهو طراز يقوم على فكرة إنتاج عمارة تالئم كل مكان. إن
الحماس الشديد لهذه الفكرة يفقد العمارة هويتها المكانية أو االجتماعية حين تصبح جميع 
األعمال المعمارية في كل أنحاء العالم تحمل ذات الطابع والمتطلبات والذوق. لذا عادت 

قة بالهوية المتعل اإلعداداتلمحلية والهوية من خالل التركيز على للظهور فكرة الشخصية ا
 المحلية لتميِّز عمارة منطقة أو حضارة ما عما سواها.

 اإلعداداتتغير ب أووبما أن العمارة تتعلق بالمجتمع الذي تبنى له، فإنها تتغير بتغيره 
السلوكية ألفراده، وتصبح الفراغات المعمارية مراعية  لإلعدادات الجديدة المتناسبة مع 

يمكن أن نالحظ تطور مفهوم الفراغ في المسكن التقليدي في مدينة دمشق على  المجتمع.
سبيل المثال: لقد كان الفراغ المقترح يتمتع بدور أساسي في توليد الشكل العام لتصميم 

هذا الفراغ هو الناظم لتوزيع باقي وظائف المنزل التي تتمتع بانفتاح كامل المنزل حيث أن 
عليه، وكان هذا الفراغ ذو خصوصية عالية جدا  مما رفع خصوصية فراغات تلك الوظائف 
التي انفتحت عليه السيما وأنها كانت على درجة عالية من االنغالق باتجاه الخارج. وهذا 

اح على الفراغ الداخلي المفتوح كان يناسب نمط الحياة في االنغالق نحو الخارج واالنفت
ولكن تطور نمط الحياة واختالف المتطلبات وطريقة التفكير تجاه الخصوصية ذلك الوقت. 

والعالقات االجتماعية أدى لتغيير طريقة التفكير تجاه السكن فلم يعد الفراغ المفتوح هو 
ية التصميم. وانتقل انفتاح الفراغات الداخل المولد لتصميمه بل لم يعد للفراغ دورا  في
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للوظائف باتجاه الخارج فأصبحت الفراغات السكنية أكثر عالقة  مع المحيط العمراني 
 .واختفى الفراغ المفتوح من تصميم الوحدة السكنية

 
 وتأثيره على تصميم الفراغ: Personal Spaceمفهوم الفراغ الشخصي -3-6-3

ارة الجيدة هي التي تلبي احتياجات الناس، وعلى الفراغ المعماري كما ذكرنا سابقا  فالعم
ولكي  ،68ووفقا  لروبرت سومرز أن يكون مالئما  الحتواء األحداث والنشاطات اإلنسانية.

يقوم الفراغ بذلك فعلى المعماري المَصمِّم أن يعي تماما  احتياجات المستخدمين الحقيقية، 
"فالمستخدمون هم بناة وصانعو ومنمذجو ومشكلو البيئة المحيطة بهم، في الحقيقة الناس 

 هم البيئة".
اجات اإلنسان التي ذكرناها في الفقرة السابقة على المعماري أن وحتى يلبي الفراغ احتي

وهناك العديد من األبحاث التي قام بها علماء يدرك تماما  منبع هذه االحتياجات وحدودها. 
النفس االجتماعي تناولت العالقة بين العمارة والسلوك، وكذلك درست اآلثار المترتبة للبيئة 

المفاهيم التي ُدِرَست في هذا المجال مفهوم الفراغ المصممة على الناس. من أهم 
من  1966الشخصي، والذي ظهر ألول مرة عام 

 قبل إدوارد هول في كتابه )البعد المخفي(.
الفراغ   Edward Hall69 هولإدوارد  يعرف

تلك الفقاعة الوهمية التي "الشخصي على أنه 
تحيط باإلنسان وتؤثر على سلوكه عندما يقتحمها 

 ."أشخاص آخرينشخص أو 

                                                                 
68 Sommer, Robert. (1969) “Personal Space: The Behavioral Basis of Design”, Prentice 

hall trade publishers, New Jersy, USA 
69 Hall, Edward T, (1969) “The Hidden Dimension”, Doubleday Anchor Book Inc. New 

York  

مراتب الفراغ الشخصي ( 39-3الشكل )
 بحسب إدوارد هول
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 70(21-2ويقسم هذه الفقاعة إلى أربعة مراتب: الشكل)

سم بعيدا  عن 46وهي المنطقة ضمن مسافة  (intimate distance) المسافة الحميمة:
اإلنسان يسمح باختراقها فقط لألشخاص القريبين جدا  كاألبناء واألحبة وأعضاء األسرة 

 المقربين والحيوانات األليفة.
ضمن مسافة ذراع عن الشخص وتتراوح ما  (personal distance)المسافة الشخصية: 

سم بعيدا  عن الشخص، وهي المسافة التي تحتاجها للتحدث إلى  (155-46بين )
 األصدقاء واآلخرين. 
( م وهي مخصصة للقاء 5.4-1.5تتراوح بين ) (social distance) المسافة االجتماعية:
 لمتعرف عليهم حديثا . الغرباء واألشخاص ا

( م وتستخدم للخطابات 5.4وهي كل ما هو أبعد من ) (public distance) المسافة العامة:
لقاء المحاضرات.   الجماعية وا 

تختلف في  اوتخضع هذه القيم العتبارات ثقافية وبيئية وتجارب اإلنسان الشخصية، كم
كما تتأثر بمكانة الشخص االجتماعية، فكلما ارتفعت  71الزمان.المكان الواحد بتغيير 

المكانة االجتماعية للشخص زادت المساحة المخصصة لفراغه الشخصي. كما تتأثر 
بتغيير الظروف المحيطة فجأة فعندما يطرأ تعديل طارئ على الظرف يستجيب الشخص 

 بتغيير إحساسه تجاه الفراغ الشخصي. 
اضيع مهم جدا  في دراسته للفراغ. فتوفير احتياجات أن وعي المصمم وفهمه لهذه المو 

ال تقتصر على توفير المساحات المطلوبة وظيفيا ، بل يجب أن تشبع أيضا  المستخدم 
 الحالة النفسية ألداء النشاط.

 والفراغ المعماري.  ،هناك فرق بين الفراغالخالصة: 

                                                                 
70 Retrived on January 6th 2015 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_space#mediaviewer/File:Personal_Space.svg 
71 Ariès, Philippe. Duby, Georges, (2001) “A History of private life”, Belknap Press of 

Harvard University Press, UK 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Duby
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Duby
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أن يصمم فراغا  أو مجموعة فراغات،  إنسانيستطيع أي  " :72فوفقا  للمعماري لويس خان
صد بذلك أن أي أحد قادر على إنشاء . يق"وحده المعماري قادر على تصميم فراغ معماري

مبنى أن كان مهتما  فقط باالحتياجات المساحية لذلك المبنى ولكن الفراغ المعماري يلبي 
 باإلضافة لتلك االحتياجات المادية، تلك االحتياجات النفسية.

: إن فقاعة الفراغ الشخصي هي وحدة أساسية منطقية في التصميم 73روبرت سومر يقول
المعماري، فقد يكون من المهم جدا  للمعماريين معرفة احتياج المستخدم المادي من الفراغ. 
ولكنه وحده ليس كافيا . فمثال  ال يمكن االكتفاء ببناء أربعة جدران للحصول على فراغ ذو 

أن يحقق هذا الفراغ المرونة الكافية ليكون قادرا  على أداء وظيفته خصوصية ما. بل يجب 
 بمشاركة وتفاعل وفهم أكبر للبيئة النفسية لإلنسان من قبل عدة أشخاص وال يتم ذلك إال

فراغ وبما أن الفراغ المولد للتصميم هو ال بمشاركة وتعاون بين المعماريين وعلماء النفس.
خول ع بتحقيق متطلبات اإلنسان المستخدم له ويهيِّئه للدالرئيسي في العملية فهو يتمت

 للفراغات األخرى ذات الخصوصية الوظيفية المختلفة. 
 

 الفراغ والزمن:-3-7

تعتبر الرياضيات الحديثة أن الزمن هو البعد الرابع من أبعاد الفراغ، فال يمكن أن ندرس 
الفراغ مجردا  عن السياق الزمني الذي هو فيه. فعندما ندرس أهمية الفراغ في عمارة 
العصور القديمة أو العصور الوسطى ال نتوقف عند نواحيه الوظيفية والشكلية ودوره 

تي أهميته من خالل الحدث الذي يحتضنه. والحدث يرتبط بزمن التصميمي وحسب بل تأ

                                                                 
72  Namazian, Ali. Mehdipour, Armin. (2013 ) “Psychological Demands of the Built 

Environment, Privacy, Personal Space and Territory in Architecture” International 

Journal of Psychology and Behavioral Sciences, issue 3(4): p(109-113) 
73 Sommer, Robert. (1969) “Personal Space: The Behavioral Basis of Design”, Prentice 

hall trade publishers, New Jersy, USA 
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( ويستمد الفراغ placeالحدوث، فعندما يحتوي الفراغ حدثا  فإننا نطلق عليه اسم مكان )
 74قيمته من قيمة هذا الحدث.

نا نعتبر الفراغ هو المولد لعملية التصميم فال يكفي أن ينظر المعماري إلى الفراغ وبما أن
لمجرد بعيدا  عن الظاهرة السلوكية، وَيفتِرض أن السلوك سيتبع توقعه وتصميمه بمفهومه ا

للفراغ. أن هذا سيضعف ارتباط الفراغ المَصم م بالواقع الذي يفترض أن يلبي احتياجات 
ضافة 75اإلنسان في المستقبل. إن احتواء الفراغ للحدث يبعده عن كونه مفهوما  جامدا  وا 
لهذه  نأظهر فيه خاصية الحركة. لقد وعي معماريو القرن العشري الزمن كبعد رابع للفراغ

الخاصية في الفراغ، وكانت الفراغات في أعمال معماريي الحداثة ذات ديناميكية عالية 
فلم يعد الفراغ مستقال  بذاته أو محصورا  ضمن الحيز الفيزيائي الخاص به بل تحطمت 

اخلي بالخارجي وتم خلط مفهومي الداخل جدرانه واتسعت حدوده حتى ارتبط الفراغ الد
والخارج حتى تجاوز كل منهما حدوده باتجاه اآلخر وأصبح لكل منهما امتداد نحو اآلخر. 
إن هذه االنسيابية الفراغية هي حتما  من منجزات عمارة الحداثة التي مهدت لها شفافية 

ني والتق يد التطور اإلنشائالفراغ في بعض الطرز المعمارية القديمة )كالغوطية مثال ( وساع
لمواد البناء وخصوصا  الحديد والزجاج على تصميم فراغات ذات انسيابية عالية، ونذكر 
على سبيل المثال فيال كاوفمان للمعماري فرانك لويد رايت التي اتخذت محددات فراغها 

ية بشفافية الشاقولمنحى االمتداد األفقي خارج حدود المبنى. بينما تمتعت المحددات األفقية 
عالية وخصوصا  عند الزوايا مما جعل انسيابية الفراغ عالية باالتجاه األفقي. تماما  كحركة 

  الماء في الشالل المنساب تحت المبنى.
ي للمحركات واستخدامها في العمارة وخصوصا  عمارة التقنيات العالية نالتطور التق نكما أ

High tech architecture ل مرنة قادرة معماري من تصميم مباٍن ذات مفاصال نقد مك

                                                                 
74 Campbell, Aisling, )fall 2008(, “Psychoanalysis and Architecture” Psychoanalysis and 

space magazine, volume (4), issue (1), Sydney University press.  
75  Lawson, Bryan. “The Language of Space”, (2001), 1st edition, architectural press, 

Oxford p( 511-366 ) 
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 وفق االحتياجاتكليا  على تغيير شكل المبنى 
المتغيرة للمستخدمين، فبلحظات يتخذ المبنى شكال  
ما مغايرا  تماما  لشكله في لحظة أخرى. مثال ذلك 

 Ernstمن تصميمصالة العرض الراقصة في النمسا 

Giselbrecht+ partners .76(40-3) الشكل  

 

 

 

 

يمكن أن نلخص عالقة الفراغ بالزمن في محورين: األول وضع الفراغ في سياق الزمن 
من خالل احتضانه للحدث، فال يمكن فصل الفراغ ع الحدث الذي يحتويه. والثاني: يتعلق 
باعتبار الزمن بعدا  رابعا  للفراغ مما يكسبه صفة الحركة والتي نالحظها من خالل مفهوم 

والذي ميز عمارة القرن العشرين وما تالها،  Flowing Space77لعمارة الفراغ المنساب في ا
 أو من خالل المباني الديناميكية ذات التقانة اإلنشائية والميكانيكية العالية.

 

 : خالصةال-3-8
إن الفراغ باعتباره مولدا  للتصميم المعماري والوحدة التشكيلية األهم في التكوين هو موضوع 
الدراسة في هذا البحث، وقد شرح الفصل الثالث ماهية الفراغ وما هي صفاته وكيف 

                                                                 
76  Retrieved on January 6th 2015 from http://www.archello.com/en/project/kiefer-technic-

showroom# 
77  Giedion, Sigfried. (1971) ”Architecture And The Phenomena of Transition, The Tree 

Space Conceptions in Architecture”, Harvard University press, UK, p(79) 

 صالة العرض الراقصة( 40-3الشكل )

http://www.amazon.co.uk/Sigfried-Giedion/e/B0034ND9OE/ref=dp_byline_cont_book_1
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يتشكل وما هي العوامل التي تؤثر عليه ووضح ما هي لغة الفراغ وكيف يؤثر على 
فكار والرسائل. كما بين عالقة الفراغ باإلنسان من خالل أساليب المستخدم ويوصل إليه األ

اإلنسان للفراغ واحتياجاته التي يلبيها الفراغ، وشرح عالقة الفراغ بالزمن تلك العالقة  إدراك
التي أضافت بعدا  رابعا  للفراغ ال بد منه الكتمال عملية التصميم. وبعد توضيح مفهوم 

 ته وخصائصه أصبح باإلمكان دراسة أهميته ودوره فيالفراغ وتفصيل الشرح في صفا
 العملية التصميمية في الفصل الرابع من هذا البحث.
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 :الرابعالفصل 
 .عالقة الفراغ بعملية التصميم المعماري

 
 
 :تمهيد-4-1

بعد توضيح مفهوم الفراغ وبيان ماهيته وصفاته وخصائصه توضحت أهميته كمولد لعملية 
 الرسائل التي يوجهها المعماري للمستخدمالتصميم والمنطلق لها، فهو الذي يحمل كافة 

ويلخص فكر المعماري وفكر العصر الذي يوجد فيه العمل ضمن هذا الحيز الذي يشغله. 
 إنه يشبه بطاقة التعريف للعمل المعماري التي ترمز إلى عناصر العمل ككل.

ون هو كسيقدم الفصل الرابع شرحًا تفصيليًا عن عالقة الفراغ بعملية التصميم والتي سي
 .منطلقًا لها ومولدًا للعالقات ما بين عناصرها المختلفة

 

 :  من خالل دور الفراغ في العملية التصميم تعريف-4-2
بالعودة للمراجع اللغوية واألدبية سنجد تعاريف كثيرة للتصميم ال يعنينا منها التعريف 

راغ من لمعرفة موقع الفالحرفي في هذا البحث بقدر ما يهمنا إدراك ماهية عملية التصميم 
 ما قاله المصممون عن التصميم.م فيما يلي نماذجهذه العملية. و 

فهي  (design processغالبًا ما نجد صيغة الكلمة على شكل )عملية التصميم( أو )
 عملية ذهنية تقوم على تحليل معطيات للوصول إلى نتائج.
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مقصودة تبدأ من تسجيل خصائص التصميم هو فعل متعمد أو محاولة ": 1وفقًا لتشينغ
اإلشكالية ودراسة محتواها وجمع المعلومات الالزمة ليتم تحليلها ودراستها. وهذه هي 
المرحلة الحرجة من العملية حيث أن طريقة صياغة السؤال تتضمن اإلجابة فطبيعة الحل 

 ."تتعلق بكيفية رؤية المعماري لإلشكالية
شكيل بصري هادف أي أن له غاية نفعية.  والتصميم : التصميم هو عملية ت2ووفقًا لوونغ

الجيد هو أفضل تعبير بصري ممكن لجوهر "شيء ما"، سواء كان هذا األمر هو رسالة 
 أو منتج.

وإلتمام هذا اإلنجاز بكفاءة على المصمم أن يبحث عن أفضل وسيلة ممكنة لتشكيل هذا 
 المحيطة. ةلبيئ"الشيء" أو تصميمه أو توزيعه أو استعماله أو ربطه با

على تصميمه أال يكون فقط تعبيريًا بل وأيضًا وظيفيًا، باإلضافة لكونه يؤثر أو يعكس  
 إنجازهالذوق العام وقت 
بأن له عالقة بتكوين العناصر "فيعرف المعنى المعماري للتصميم  3أما براين الوسن

 ."واألماكن التي لها سبب وظيفي وهي عناصر وظيفية وجمالية
أن التصميم هو عملية جدال بين اإلشكالية والحل، وعلى المصمم أن يقرب  ويعتبر

المسافة بين المشكلة والحل. ويعتبر أن وظيفة المصمم توجيهية وليست توصيفية وتتعلق 
بالمستقبل. فهو على عكس العاِلم الذي يصف واقع العاَلم، المصمم يقترح كيف يجب أن 

 يكون.
فإذا اعتبرنا أن التصميم يبدأ من احتياج يطرح إشكالية وأن العملية التصميمية هي اقتراح 
حلول فراغية لها فيجب أن يحقق الحل المقترح عدة متطلبات أهمها احتواء المشكلة من 

                                                                 
1 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New York 

, Van Nostrand Reinhold , (Introduction) 

2 Wong, Wusius, (1993), “Principles of Form and Design, Two Dimensional Design”, 

John Wiley & Sons, Inc., Published simultaneously in Canada, p(6) 
3  Lawson, Bryan, (2005), “how designers think, the design process demystified” 

Architectural press, Oxford, 4th edition, p (38) 
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 يالفراغالحل أي أن التصميم المعماري هو تقديم خالل تقديم الفراغ المناسب لها. 
 مشكلة المطروحة. المناسب الحتواء ال

 

 :تصميم المعماريفي عملية الالفراغ  اتعالق-4-3
يل ابتداًء من عملية تحل. عمليةموقع الفراغ من ال استنتاجمن تعريف التصميم يمكن 

 فالفراغ هو إليجاد الحل الفراغي المناسب. 4اإلشكالية فراغيًا مما سيؤدي )وفقًا لتشينغ(
 الحل المقترح من قبل المعماري لإلشكالية التصميمية. مولد

هذا الفراغ سيقدم تصور المعماري المستقبلي لحل اإلشكالية كما يراها وبالتالي سيحمِّله 
كافة الرسائل واألفكار والمعايير والصفات التي تناسب رؤيته للحل. تلك التي درسناها 

تصميم التي جعلت من الفراغ مبدأً لعملية ال، و ألطروحةتفصيالً في الفصل الثالث من هذه ا
إن الحيوية والحركة التي يتمتع بها الفراغ المعماري جعلت الكثيرين  ومولدًا للعمل كله.

يطلقون على تصميم الفراغ اسم تجربة فراغية فهو ليس محصورًا بمحيطه الشكلي 
نما يتمتع بصفات أبعد من ذلك بكثير نتيجة الح ذي يحتويه. دث الوالفيزيائي وحسب وا 

 في تقديم الحل. رؤيتهكما أنه ليس الحل الوحيد لإلشكالية فلكل مصمم 
فةةةةةي السةةةةةياق  مكونةةةةةات التصةةةةةميم المختلفةةةةةةوضةةةةةع  تةةةةةتم مةةةةةن خةةةةةالل إن عمليةةةةةة التصةةةةةميم

األساسةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةي التصةةةةةةةةةةميم هةةةةةةةةةةو وحةةةةةةةةةةدة التشةةةةةةةةةةكيل المعماريةةةةةةةةةةة  مكوناألفضةةةةةةةةةةل. فةةةةةةةةةةال
(architectural unit formوهةةةةي اللبنةةةةة األساسةةةةية فةةةة ).والتصةةةةميم  ي التشةةةةكيل

هةةةةةو إيجةةةةةاد التكةةةةةوين الشةةةةةكلي لتحقيةةةةةق للغايةةةةةة النفعيةةةةةة مةةةةةع ضةةةةةمان االسةةةةةتمرارية والثبةةةةةات 
علةةةةةى األرد. فلدراسةةةةةة عالقةةةةةة الفةةةةةراغ بالتصةةةةةميم المعمةةةةةاري البةةةةةد مةةةةةن دراسةةةةةة عالقتةةةةةه 

  بيان موقعه منها.و  واإلنشاءالثالث: الشكل والوظيفة مع عناصر العمارة 

                                                                 
4 Ching, Francis D.K. (1996), “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New York 

, Van Nostrand Reinhold  
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المعمةةةةةاري مةةةةةن تصةةةةةميم الفةةةةةراغ، فةةةةةإن هةةةةةذا الفةةةةةراغ يكةةةةةون هةةةةةو عنةةةةةدما ينطلةةةةةق المصةةةةةمم 
المولِّةةةةةةد لعالقةةةةةةات التشةةةةةةكيل الحجميةةةةةةة والوظيفيةةةةةةة للعمةةةةةةل المعمةةةةةةاري، ويمكةةةةةةن أن يكةةةةةةون 
مةةةةةةؤثرًا علةةةةةةى الحةةةةةةل اإلنشةةةةةةائي. سةةةةةةنقوم بتعريةةةةةةف وحةةةةةةدة التشةةةةةةكيل المعماريةةةةةةة وسةةةةةةندرس 
كيةةةةةةةف يتولةةةةةةةد التصةةةةةةةميم مةةةةةةةن الفةةةةةةةراغ ومةةةةةةةا هةةةةةةةي المةةةةةةةؤثرات التةةةةةةةي تطةةةةةةةرأ عليةةةةةةةه وتغيةةةةةةةر 

 .خصائصه
 
 (:architectural unit formوحدة التشكيل المعمارية )-4-3-1

يمكن أن يضم التصميم وحدات مختلفة  هي العنصر األساسي في عملية التصميم.
األشكال أو يمكن أن يكون من تكرار نفس الوحدة أو أن يتكون من وحدات متشابهة. إن 

 النهائي للتصميم. لتي تعطي الشكلعالقة وحدات التشكيل ببعضها هي ا
شكل تتتكون من عناصر و  فراغية إن وحدة التشكيل في التصميم المعماري هي وحدة

 اً غلقم فراغاً  تام المحددات وبالتالي يشكلهذا الفراغ  يمكن أن يكونهذا الفراغ.  حدود
الخطية أو من مجموعة من العناصر  يتشكلأو . (حجمًا إيجابياً  )وسنسميه اصطالحاً 

 .لبيًا(مفتوحًا )وسنسميه اصطالحًا فراغًا ستبين الحيز الذي يشغله ويشكل فراغًا  األسطح
 
 كيف يتولد التصميم من فراغ:-4-3-2

صائصه بحسب وتختلف نتيجة التصميم وخ والمغلق المفتوحيولِّد الفراغُ التصميَم في حالتيه 
ميم من فراغ يمكن أن يتولد التصنوع الفراغ المولِّد والتأثيرات التي يتعرد لها هذا الفراغ. 

. كيلم التشويقوم هو بمهمة ربط الفراغات األخرى ونظ مغلقاً أو  مفتوحاً واحد سواء كان 
ويمكن أن يتولد التصميم من العالقة الثنائية ما بين الحجم والفراغ حيث أن التصميم 

ن باألهمية يمتساويت حجميةواألخرى  فراغيةيتكون من وحدتين تصميميتين فقط إحداهما 
لفقرة ا بحيث ال يمكن القول أن التصميم نتج عن إحداهما بل نتج عن العالقة بينهما.
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طيها بين الخصائص المختلفة التي تعوت ثالثدور الفراغ في حاالته ال القادمة ستتناول
 المؤثرات التي تطرأ على الفراغ للتصميم.

 
 : )حجم إيجابي( مغلقاً الفراغ المولد للتصميم  عندما يكون-4-3-2-1

شكل فإن هناك فراغًا معينًا ي وحدات التشكيل الفراغيةعندما يتولد التصميم من تقاطع 
 : حالتينالناظم أو الضابط لعالقة الفراغات مع بعضها ومعه. ونميز هنا 

 األولى: عندما يكون الفراغ المولِّد للتصميم هو إحدى وحدات التشكيل للعمل المعماري، 
 ميم من وحدة تشكيل فراغية واحدة.عندما يتكون التصوالثانية: 

 الفراغ المولِّد للتصميم هو إحدى وحدات التشكيل للعمل المعماري:-4-3-2-1-1
 فإن النتيجة هي الحجم المكون من اندماج الفراغين معًا.  مغلقينعندما يتقاطع فراغين 

  5(1-4الشكل)وهناك ثالثة احتماالت رئيسية لنتيجة التقاطع، 

 ر األخرىالعناصيشكل الفراغ المولد للتصميم عنصر ربط مركزي ما بين  االحتمال األول:
كثيرًا ما و  وهو عنصر ربط فراغي بصري حركي. يمتد غالبًا على كامل ارتفاع المبنى

يتميز بتغطية ذات طبيعة مختلفة من حيث الشكل أو الشفافية أو إمكانية االنفتاح على 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 5

 أو أو

1 2 3 
 ( احتماالت نتيجة تقاطع فراغين إيجابيين 1-4الشكل)
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الفراغ الخارجي، عن بقية الفراغات 
مما يعطي الفراغ خصائص مميزة. 

يمكن أن يأخذ أشكااًل مختلفة في كما 
 6(2-4المقطع. الشكل)

إن القيمة الحقيقية لهذا الفراغ ال تأتي 
يس ذو فهو ل فحسب من قيمته النفعية

للتصميم ري والتكوين الحجمي والبصرئيسية بالضرورة ولكن دوره في ربط الفراغات وظيفة 
 هو ما يعطيه القيمة في كونه قلب العمل أو محرك التصميم.

من أهم المؤثرات التي يخضع لها التصميم المعماري هي عالقة الفراغ المركزي المولد 
للتصميم بمحاور الحركة والدخول إلى المبنى. فكون الفراغ يقع في مركز التصميم فال بد 

مباشرة  ارجيالخ ر الحركةمن اتصاله بفراغ آخر يقوم بالتهيئة للدخول. وعندما يتصل محو 
ل. بالفراغ فإنه يفقد مركزيته بالنسبة للتصميم ويصبح طرفيًا ويقوم بنفسه بدور فراغ الدخو 

  .7(3-4الشكل)

                                                                 

 من إعداد الباحثة 6
 من إعداد الباحثة 7

المولد للتصميم  اإليجابي( عالقة الفراغ 2-4الشكل)
 شاقوليًا ببقية الفراغات

 في المقطع في المسقط

 اتجاه محور الحركة الرئيسي

الفراغ المولد للتصميم مركزي ويرتبط بمحور 
 الحركة الخارجي عن طريق فراغ وسيط

 اتجاه محور الحركة الرئيسي

الفراغ المولد للتصميم يفقد مركزيته بالنسبة 
للتصميم عندما يتصل مباشرًة بمحور الحركة 

 الفراغ بمحور الحركة الخارجي على التصميم( تأثير عالقة 3-4الشكل) الخارجي
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 مين أوحج فالتشكيل المعماري يصبح مكونًا من اتحاد والثالث االحتمال الثانيأما في 
لجذب  تهإضاف. تعطي هذه الحالة تمايزًا للفراغ المضاف وغالبًا ما تتم مغلقينفراغين 

التصميم. غالبًا ما يرتبط هذا الفراغ مباشرة بمحاور الحركة االنتباه لنقطة هامة من 
الخارجية وبالتالي يشكل فراغ انتقال بين خارج المبنى وداخله، ويشبه في عالقته هذه حالة 

 في حالته غير المركزية إال أن النتيجة الشكلية للتصميم تختلفالفراغ في االحتمال األول 
 في كون الفراغ المولد للتصميم ظاهر حجميًا في التكوين. 

يظهر في عالقة الفراغ مع محور  3و2إن الفرق في تأثير الفراغ المضاف في االحتمالين 
عندما ركة إليها. فالحركة الخارجي وطريقة ارتباطه بالفراغات األخرى داخليًا ونقله الح

فراغ وسطيًا في التشكيل فإنه يوجه الحركة إلى مركز التصميم بشكل محوري يكون ال
 ويعطي أهمية لواجهة الدخول التي يتوسطها.

أما إن كان موقعه بشكل زاوي فالتوجيه يصبح قطريًا ويعطي األهمية للواجهتين الجانبيتين 
  8(4-4فيما بينهما. الشكل)التين يتوسطهما أو يربط 

 يتكون التصميم من وحدة تشكيل فراغية واحدة:-4-3-2-1-2
ات فراغ يغطي كافة نشاطهذا ال عندما يكون التصميم عبارة عن وحدة تشكيل واحدة، فإن

المبنى. ويتولد هذا الفراغ عن طريق تكرار مستوي شاقولي أو مقطع وفقاً لمسار مفرود. 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 8

 الحركة الرئيسياتجاه محور 

الفراغ المولد للتصميم جانبي ويرتبط مباشرة بمحور 
 الحركة الخارجي 

 الفراغ الجانبي والزاوي بمحور الحركة الخارجي على التصميم( تأثير عالقة 4-4الشكل)

 الحركة الرئيسياتجاه محور 

الفراغ المولد للتصميم زاوي ويرتبط مباشرة بمحور 
 الحركة الخارجي 
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تلعب كاًل من شكل المقطع وطبيعة المسار دورًا هامًا في تشكيل الفراغ. فالمقطع يمكن 
أن يتكرر نفسه على طول المسار كما يمكن أن تتكرر مجموعة من المقاطع المتشابهة 

 وتعطي نتائج حجمية مختلفة. 
لى شكل ع يتعلق شكل الفراغ بمدى تأثره بمجموعة العوامل الداخلية أو الخارجية التي تطرأ

 :9(5-4الشكل)المسار ويمكننا تمييز ثالث حاالت
 تتابع وفقًا لمسار خطي وتكون خصائصالحالة األولى: المستويات أو المقاطع الشاقولية 

 a( 5-4. الشكل )ماوصفاته والمسار المقطعبشكل كل من الفراغ الناتج متعلقة 
كل الداخلية تؤثر على شالقوى أو الحالة الثانية: يتعرد الفراغ لمجموعة من المؤثرات 

لجهة يتشكل فراغًا سلبيًا في ايمكن أن المسار وتؤدي إلى بروز الفراغ باتجاه المؤثر و 
المقابلة. هذا الفراغ يأتي كقيمة مضافة على التصميم حيث يساهم في جذب جزء من 

على أالحيز العام الخارجي إلى حيز الكتلة وتشكيل فراغ شبه خاص لها يتمتع بخصوصية 
  b(5-4الشكل ) من الفراغ العام المحيط. كما يطرأ تغيير على الحركة الداخلية لفراغ.

   c(5-4ويمكن أن تكون هذه المؤثرات باالتجاه األفقي أو الشاقولي. )
يتعرد الفراغ لمجموعة من المؤثرات أو القوى الخارجية مما يؤدي لتشكل الحالة الثالثة: 

كل جهة التأثير، نتيجة تسرب الفراغ العام إلى هذه النقطة ويتش فراغ سلبي خارج الفراغ من
حيز شبه خاص أيضًا ولكنه يختلف في خصائصه عن خصائص الحيز الناتج عن 

ؤثرات الداخلية من حيث األهمية ففي حالة المؤثرات الخارجية تكون األهمية األكبر الم
سلبي رجية فاألهمية هي للفراغ الأما في حالة المؤثرات الخا الحجمهي للبروز الحاصل في 

  d(5-4. )الحجم المصممالمتشكل أمام 
 e(5-4) ويمكن للمؤثرات الخارجية أن تكون باالتجاه األفقي والشاقولي أيضًا.

 
 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 9
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a- يتولد الفراغ من تكرار مستوي وفقًا لمسار خطي 

 تكرار المستوي باتجاه المسار 
الحجم المتولد من 

 تكرار المستوي

 فراغ سلبي

 مسار التكرار

 اتجاه المؤثرات الداخلية

b-  مسقط يوضح كيف تحدث المؤثرات الداخلية األفقية
تغييرًا في مسار حركة المستويات وتؤدي إلى تشكيل 
بروز في الحجم باتجاه هذه المؤثرات كما يمكن أن تخلق 

 فراغًا سلبيًا في الجهة المقابلة 

c-  مقطع يوضح كيف تحدث المؤثرات الداخلية
باالتجاه الشاقولي بروزًا أو استطالة علوية تضاف إلى 

 الفراغ الداخلي للتصميم. 

 اتجاه المؤثرات الداخلية

فراغ 
 سلبي

 مسار التكرار

اتجاه المؤثرات 
 الخارجية

d-  مسقط يوضح كيف تحدث المؤثرات الخارجية
ًا أمام مسار التكرار ويخلق فراغًا سلبياألفقية تغييرًا في 

 الكتلة ويعطيها قيمة مضافة للتصميم

اتجاه المؤثرات 
 الخارجية

e-  مقطع يوضح كيف تحدث المؤثرات الخارجية
 باالتجاه الشاقولي تغييرًا في تصميم الفراغ 

 المؤثرات الداخلية والخارجية على الفراغ المعماري  (5-4الشكل)
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 : )فراغ سلبي( مفتوحاً عندما يكون الفراغ المولد للتصميم -4-3-2-2
. فالنتيجة هي عملية اقتطاع الجزء المشترك من الشكلين مع حجم عندما يتقاطع فراغ مفتوح

. وبمعنى آخر إن عملية تقاطع الكتلة والفراغ هي عملية تفريغ للكتلة بقدر 10(6-4الشكل)
 يساوي ذلك الفراغ. 

 
فالفراغ يصبح جزًء من وظيفة ( 1مثل الحالة )فإذا كان التقاطع أقرب إلى مركز الشكل 

المبنى الداخلية ويشكل ما يشبه الباحة السماوية وهي غالبًا ما تكون فراغًا تعايشيًا ليس 
دور وظيفي محدد لكنه متعدد االستعماالت ويشكل امتدادًا وظيفيًا وفراغيًا وحركيًا  له

عضها شديد الديناميكية كونه يربط عناصر المشروع ببوهو فراغ  للفراغات الداخلية للمبنى.
كما أنه بمثابة المتنفس للفراغات الداخلية التي تتمتع غالبًا بدرجة انفتاح عالية نحوه 

لمبنى غات اوصية عالية باعتباره جزًء من فرايمنح تلك الفراغات خص خصوصًا وأنه
الداخلية. من أهم المؤثرات على صفات الفراغ المولد للتصميم في هذه الحالة هو نسبة 
تفريغ الحجم. أي نسبة أبعاد الفراغ إلى أبعاد الكتل المحيطة به. وفي عملية التفريغ 

 : 11(7-4الشكل) المركزي نلحظ حالتين
يتمتع الفراغ   a(7-4) الشكلالحجم مقاربة ألبعاد الحالة األولى: عندما تكون أبعاد الفراغ 

الداخلي بخصوصية عالية ودرجة ديناميكية عالية أيضاَ وله نقطة استقطاب مركزية وتنفتح 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 10
 من إعداد الباحثة 11

 أو أو

1 2 3 
   إيجابي( احتماالت نتيجة تقاطع فراغ سلبي وآخر 6-4الشكل)
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ع صلتها بالفراغ العام الخارجي مالفراغات اإليجابية المحيطة عليه بدرجة كبيرة فهو 
 . يشكل فراغًا خاصًا للمبنىخصوصية الفراغات. كما  الحفاظ على

يتمتع   b(7-4أبعاد الفراغ أكبر من أبعاد الحجم الشكل )عندما تكون الحالة الثانية: 
الفراغ بخصوصية أقل من الحالة السابقة ويكون أكثر ديناميكية وهو فراغ شبه خاص 

م أقرب ويصبح التصمي المحيطةفي التشكيل، وتضعف الروابط المعمارية بين الكتل 
للتشكيل العمراني. يشكل الفراغ رابطا فراغيًا وحركيًا ما بين األحجام التي تتمتع بانفتاح 

ف المحيطة ذات وظائ الكتلأقل على الفراغ منها في الحالة األولى كما يمكن أن تكون 
  مختلفة ومختلطة. 

 
( فالنتيجة 3( و )2ته كالحالة )الفراغ متقاطعًا مع حرف التشكيل أو زاوي أما عندما يكون

هي انفتاح التشكيل على الفراغ الخارجي العام. إن الفراغ المتشكل يمثل حالة برزخية بين 
الفراغ الخارجي العام والفراغ الداخلي الخاص للمبنى. وتتمتع الفراغات المتصلة به 

فة وتكون وظي ( ألن االنفتاح أصبح على فراغ شبه عام1بخصوصية أقل منها في الحالة )
هذا الفراغ إما استقبال وجذب إلى داخل المبنى أو تخديمية تابعة للفراغ المبني كفراغ 
نشاط خارجي. إن نسبة أبعاد الفراغ الجانبي أو الزاوي تؤثر في خصائص التشكيل، فتأثير 

 التشكيل يختلف عنه في حالة وصل التفريغ إلى المركز.  طرفالتفريغ في 
يوضح حالة التفريغ الجانبي في حالة كانت نسبة أبعاد الفراغ مقاربة a 12( 8-4الشكل )

وتؤمن  الحجمألبعاد الحجم ، يمكن أن تمثل نقطة استقطاب وجذب ودخول إلى داخل 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 12

a a 

a-  نسبة أبعاد
الفراغ السلبي 
مقاربة ألبعاد 
 الحجم اإليجابي

 ( حاالت الفراغ السلبي المركزي  7-4الشكل)

a a 

b-  أبعاد نسبة
الفراغ السلبي أكبر 

الحجم  من أبعاد
 اإليجابي
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، إنه يشكل حالة تسريب للفراغ الخارجي إلى داخل محور حركة مباشر إلى مركز التصميم
إلى  أما عندما يمتد التفريغ لحركة الخارجية.. كما تكون عالقته مباشرة مع محاور االمبنى

انفتاحًا نحو الفراغ الخارجي  أكثرفيصبح الفراغ  b( 8-4مركز التشكيل كما في الشكل )
ص الخارجي العام والداخلي الخاالفراغين ويصبح فراغًا شبه خاص كحالة برزخية بين 

كما يأخذ التشكيل . (a)بعكس الحالة ويشكل حالة تسريب للفراغ الداخلي نحو الخارج 
نماهذا الفراغ ال يشكل فراغ دخول رئيسي للمبنى . Uالعام للمبنى شكل الحرف  كون ت وا 

 ثانوية للفراغات الداخلية عليه. هناك مخارج

 
من زاوية التشكيل حيث تكون أبعاد الفراغ حالة التفريغ a 13( 9-4كما يوضح الشكل )

راغ. عبر الف الحجمصغيرة بالنسبة ألبعاد الحجم مما يؤدي لخلق نقطة جذب إلى داخل 
بشكل قطري. ويشكل حالة تسرب من الفراغ  التشكيلويكون توجيه الحركة نحو مركز 

داخل المبنى. غالبًا ما يشكل الفراغ في هذه الحالة مدخاًل للمبنى ويكون توزيع العام إلى 
 الحركة داخل المبنى بشكل قطري. إن جذب الفراغ الخارجي نحو الزاوية يزيد التأكيد على

فالفراغ يمتد إلى مركز  b(9-4العناصر المكونة للواجهتين الجانبيتين. أما الشكل )
، الحجم العام وأبعاده أكبر من عردالتشكيل. هذا الفراغ ينفتح بشكل كبير على الفراغ 

ويمثل فراغًا شبه عام يربط الفراغ الخاص داخل المبنى بالفراغ العام خارجه ويتمتع 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 13

a 

a a-  تفريغ جانبي
نسبة أبعاد الفراغ 

السلبي مقاربة 
ألبعاد الحجم 

 اإليجابي

 ( حاالت الفراغ السلبي الجانبي في المستوي األفقي 8-4الشكل)

a b 

b-  تفريغ
جانبي يصل 
إلى مركز 

اتجاه تسرب  التشكيل
 الفراغ

اتجاه تسرب 
 الفراغ
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سرب منه الفراغ خارجًا نحو الفراغ العام. التشكيل يأخذ شكل الحرف بديناميكية عالية ويت
L  .ويكون الدخول للمبنى من أحد أضالعه وليس من الفراغ 

 

مكن أن يكون تقاطع الفراغ والحجم على المستوي الشاقولي أيضًا أي أن التفريغ يمكن ي 
أن يتم على المستوي الشاقولي. وفي هذه الحالة تتغير صفات الفراغ من ناحيتي طبيعة 

أخذ . ففي حالة التفريغ المركزي غالبًا ما يالحجماالستخدام والتأثير الفراغي وعالقته مع 
أي أن نسبة أبعاد الفراغ أكبر من أبعاد الحجم ويشكل المبنى ما  الثانيةالتفريغ الحالة 

وفي حال تولد  .  14a(11-4يشبه اإلطار يمكن أن يحدد مشهدًا هامًا خلفه. الشكل )
في جانب أو زاوية التشكيل فإن الفراغ المتشكل في الواجهة يقوم التفريغ التصميم من 

و  b( 11-4بمثابة فراغ مهيئ للدخول. الشكل)إلى داخل المبنى ويكون  الحركةبجذب 
c صل ي. أما إن كانت أبعاد الفراغ المولد للتصميم أكبر من عرد الحجم وكان التفريغ

إلى مركز التشكيل وكان اتجاه الفراغ سفليًا أي أنه مغلق من األعلى، فإن الشكل النهائي 
ه خاص فراغ شب وهوللحجم يشكل تأطيرًا أو تحديدًا لمشهد خلفه أو حدث تحت الفراغ 

ذا ما كان الفراغ علويًا يكون انفتاحه ، eو d( 11-4يشكل الحجم مظلة له. الشكل) وا 
أوسع ويصبح الفراغ أقرب ما يكون للفراغ الخارجي يؤمن االتصال مع  نحو الفراغ العام

   gو f( 11-4الطبيعة والفراغ المحيط ويتسرب الفراغ خارجًا. الشكل)
 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 14

a 
a 

a-  تفريغ زاوي
نسبة أبعاد الفراغ 

السلبي مقاربة 
ألبعاد الحجم 

 اإليجابي

 حاالت الفراغ السلبي في زاوية التشكيل في المستوي األفقي ( 9-4الشكل)

a b 
b-  تفريغ زاوي

في المستوي 
األفقي يصل 
إلى مركز 

اتجاه تسرب  التشكيل
 الفراغ

اتجاه تسرب 
 الفراغ
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 حجم(-عندما يتولد التصميم من ثنائية )فراغ-4-3-2-3

في هذه الحالة يتكون التشكيل المعماري من وحدتين إحداهما سلبية )تمثل الفراغ( واألخرى 
من خالل ما يحيط به من محددات ليس لها وظيفة  الفراغظهر يإيجابية )تمثل الحجم(. 

الفراغ ، )وبذلك نميز حالة الفراغ هنا عن تلك التي كان فيها الفراغ حيز ذلك سوى تحديد 
تاج (، فاقتطاع الفراغ يححجميةمولدًا للتصميم بتوسطه لتشكيل مكون من عدة وحدات 
ت فراغ يتشكل الفراغ من محددالوجود محددات، وفي حالة العالقة الثنائية بين الحجم وال

من الناحية التشكيلية للفراغ وليس للحجم. أما الحجم في الطرف حجمية تكون تابعة 

a-  تفريغ مركزي في
واجهة الحجم يعطي 
تأطيرًا لمشهد خلف 

 التصميم

b-  تفريغ جانبي
صغير األبعاد في 

واجهة الحجم يشكل 
 فراغًا مهيئًا للدخول

c-  تفريغ في زاوية
التشكيل صغير 

األبعاد في واجهة 
الحجم يشكل فراغًا 

 مهيئًا للدخول

d-  تفريغ جانبي
سفلي عميق في 

واجهة الحجم يشكل 
إطارًا لمشهد خلفي 

أو مظلة للفراغ 
 السفلي

e-  تفريغ سفلي
في زاوية  عميق

واجهة الحجم يشكل 
إطارًا لمشهد خلفي 

أو مظلة للفراغ 
 السفلي

 ( حاالت الفراغ السلبي في المستوي الشاقولي 10-4الشكل)

f-  تفريغ جانبي
علوي عميق في 

واجهة الحجم يشكل 
انفتاحًا مع الفراغ 

 الخارجي

اتجاه تسرب 
اتجاه تسرب  الفراغ

تفريغ علوي  -g الفراغ
عميق في زاوية 

واجهة الحجم يشكل 
انفتاحًا مع الفراغ 

 الخارجي



 
 
 

  
  عالقة الفراغ بعملية التصميم: الرابعالفصل 

 

 دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته 99

المقابل للثنائية فينظر إليه كوحدة تشكيل واحدة على الرغم من إمكانية كون الفراغ الداخلي 
لى حيز يئ الفراغ إلهذه الوحدة مقسمًا إلى عدة فراغات أخرى إال أن العملية ال تتعدى تجز 

ة في هذه الثنائية هو احتواء الوظيف الحجمرئيسي ومجموعة من الفراغات التابعة. إن دور 
الرئيسية في المبنى أما الفراغ فدوره احتواء تجمع مستخدمي الفراغ. إنه دور حيوي هام 

ل عاٍل اتصا فراغ ديناميكي ذوفنجد أنه يهيئ المستخدم للقيام بالنشاط الرئيسي للمبنى. 
بالفراغ العام المحيط سواء بالمستوى األفقي أو الشاقولي كما أنه على صلة مباشرة بمحاور 
الحركة الخارجية وهو المنفذ المباشر الرئيسي إلى داخل الفراغ اإليجابي الذي نجد أنه 

 أكثر استاتيكيًة ويتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يحتويها.
 إن العالقة الثنائية بين الفراغ السلبي والحجم اإليجابي تأخذ إحدى حالتين: 

 
حيث تكون الوحدتين بنفس األهمية   15(11-4، الشكل)حالة التجاور الحالة األولى:

شكاًل  أو األبعاد لكنهما معًا يعطيانالتشكيلية وليس بالضرورة أن يكون لهما نفس الحجم 
مع الفراغ الخارجي العام متساوية األهمية لذلك  الفراغ والحجمموحدًا للتصميم. إن عالقة 

ولكن خصوصية السكون  كليهما،نجد أن محاور الحركة الخارجية يمكن أن تنتهي عند 
الحركة  محاور تجعل طريقة الربط الحركي الرئيسي األنسب مع الحجمالتي يتمتع بها 

 هي بمثابة مداخل ثانوية. فيكون الفراغ الحجمالخارجية عن طريق الفراغ ، وتكون مداخل 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 15

 ( العالقة الثنائية للفراغ والحجم في حالة التجاور والربط الحركي مع الفراغ العام 11-4الشكل)

 الفراغ السلبي
 الحجم اإليجابي

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي 

محور الحركة الرئيسي للفراغ 
 اإليجابي عن طريق الفراغ السلبي 

محاور حركة 
جانبية ثانوية إلى 
 الفراغ اإليجابي
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ي انه في التشكيل، أ للحجمهو حالة الوسط ما بين الفراغ العام الخارجي والفراغ الخاص 
 فراغ شبه خاص. 

 

حيث يكون الحجم محتوى في الفراغ. في  16(12-4حالة االحتواء، الشكل) :الحالة الثانية
هذه الحالة نجد أن محددات الفراغ تحصر الحيز الخارجي للتصميم الذي يتوضع الحجم 

ة، وأما األفقي في داخله، وقد تكون أفقية كالمصطبة تحدد حروف ونهايات حيز الفراغ
ون شاقولية ، أو تكa(12-4، الشكل)اإليجابيارتفاعه الشاقولي فيتعلق بارتفاع الحجم 

مكن أن يكون وفي هذه الحالة ي تحدد زوايا الفراغ وتشير بنهاياتها إلى نهاية ارتفاع الفراغ،
  .b(12-4، الشكل)الحجم أعلى أو أخفد من الفراغ

ويتصل الفراغ السلبي مع الفراغ العام مباشرة من خالل محاور الحركة التي تنتهي إلى 
لي الحركة وتحديد طريقة الوصول إلى الفراغ الداخ ثم يقوم الفراغ بتوزيعالفراغ مباشرًة. 

 للحجم من خالل ترتيباته الداخلية التي يقررها المصمم، إما مباشرة أو بشكل ملتف.
  17(13-4الشكل)

                                                                 

 من إعداد الباحثة 16
 من إعداد الباحثة 17

 ( العالقة الثنائية للفراغ والحجم في حالة االحتواء ومحددات الفراغ السلبي 12-4الشكل)

 الفراغ السلبي

الحجم 
 اإليجابي

مسقط يوضح احتواء 
 الفراغ للحجم

a-  تحديد الفراغ السلبي من خالل
 محدده األفقي 

b-  تحديد الفراغ السلبي من خالل
 اته الشاقولية.محدد
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إن دور الفراغ في هذه الحالة هو تغليف الحجم مما يكسب الحجم أهمية أكبر وحيزًا أكبر 
 وغالبًا ما يكون ذلك في المباني الرمزية. من مجرد الحيز الذي يشغله.

 
 

إن دور الفراغ المولد لعملية التصميم هو نظم العالقة والروابط بين الفراغات المعمارية 
األخرى وبالتالي إعطاء التشكيل المعماري سمته وخصائصه. ويتعلق هذا الدور بطبيعة 

-4الجدول )ويجمل وخصائص الفراغ المولد للتصميم وعالقته مع الفراغات األخرى. 
نوع وصفات الفراغ المولد للتصميم وموقعه من التشكيل  يبينو هذه الخصائص،  18(1

خصائصه ضمن التشكيل وطبيعة العالقة بينه وبين بقية الفراغات وما يؤدي و المعماري 
 إليه ذلك من نتائج على شكل التصميم.

  

                                                                 

 من إعداد الباحثة 18

 الفراغ السلبي الحجم اإليجابي

محاور الحركة للحجم عن 
 طريق الفراغ السلبي فقط

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي 

( العالقة الثنائية للفراغ والحجم في حالة 13-4الشكل)
 االحتواء والربط الحركي مع الفراغ العام 
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4الجدول)
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 دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة ( 1-4تابع الجدول)
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4تابع الجدول)
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4تابع الجدول)
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4الجدول)تابع 
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4تابع الجدول)
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4تابع الجدول)
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 تشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة ( دور الفراغ في ال1-4تابع الجدول)
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 ( دور الفراغ في التشكيل المعماري وفقًا لخصائصه المختلفة 1-4تابع الجدول)
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 مؤثرات الشكل الهندسي للفراغ:-4-3-3

دور الفراغ في التشكيل المعماري من خالل طبيعته إن كان مفتوحًا  الفقرة السابقة عرضت
)سلبيًا( أو مغلقًا )إيجابيًا( ومن خالل موقعه في التصميم وعالقته ببقية عناصر التشكيل. 

هذه الفقرة تأثير الشكل الهندسي للفراغ وذلك من خالل ما تضيفه خصائص  تتناولوس
 مولد للتصميم وبقية عناصره. الشكل على العالقة ما بين الفراغ ال

إن دور الفراغ الرئيسي في عملية التصميم بمختلف أشكاله هو الربط وتنظيم العالقات 
بين الفراغات األخرى لذا فإن هذه العملية تتأثر بطبيعة الشكل الهندسي للفراغ، فلكل شكل 

ات الربط بين عالقفيؤثر شكل الفراغ بذلك على خصائص تميزه وتتحكم بالعالقة ما بين 
الفراغ وبين عناصر التصميم، كما يؤثر على توجيه محاور الحركة وكذلك ينعكس في 

 .ترتيب أهمية العناصر المرتبطة به

 ثلث:مالشكل ال-4-3-3-1

 عندما يكون مسقط الفراغ مثلثًا فإن توجيه الربط والحركة يكون على ثالثة اتجاهات،
وغالبًا ما يتم الدخول إلى الفراغ المثلث من أحد أضالعه، وبحسب  19(14-4الشكل)

 شكل المثلث فإن المقابل لضلع الدخول هو أحد حالتين: 

. إن دخول الفراغ بهذه a(14-4الحالة األولى: ما يقابل ضلع الدخول هو زاوية، الشكل )
لتمايز هنا هو ألهمية فاالطريقة يعني إمكانية التوجه حركيًا إلى الضلعين المقابلين بذات ا

لضلع الدخول وتتساوى أو تتقارب أهمية الضلعين اآلخرين وبالتالي تتساوى أو تتقارب 
أهمية الفراغات التي تليها. وتشكل المساحة عند الزاوية المقابلة لضلع الدخول منطقة 

 استاتيكية تتمتع باستقطاب بصري قوي.

                                                                 

 من إعداد الباحثة 19
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حيث يكون الضلع الثاني متعامدًا  الحالة الثانية: ما يقابل ضلع الدخول هو ضلع آخر
. b(14-4، الشكل )مع مستوي الدخول وبالتالي ال تكون الزاوية واقعة على محور الدخول

في هذه الحالة يصبح دور الفراغ المثلث هو إعادة توجيه محور الحركة باتجاه الضلع 
لمجاور ا المقابل لضلع الدخول وتتشكل مساحة استاتيكية في كامل محيط الضلع الثاني

. )مع مالحظة أنه قد توجد روابط حركية لدواعي وظيفية إال أنها ليست محاور حركة له
 رئيسية توجه الفراغ(. 

 

 الشكل الرباعي:-4-3-3-2  

عندما يكون مسقط الفراغ المولد للتصميم رباعي األضالع فهناك ثالث حاالت لعملية 
 الربط:

الرباعي بالطول وكان مسقطه مربعًا، يتمتع الحالة األولى: إذا تساوت أضالع الفراغ 
المربع بنقطة استقطاب مركزية قوية كون المركز يبعد بعدًا متساويًا عن جميع األضالع 

فالمربع يقوم بتوزيع الحركة بشكل متساوي  20(15-4الشكل)وكذلك عن جميع الزوايا.
. يمكن القول أن a(15-4األهمية إلى األضالع الثالثة المقابلة لضلع الدخول، الشكل)

                                                                 

 من إعداد الباحثة 20

 جيه الحركة وترتيب أهمية الفراغات ( تأثير الشكل المثلث على تو 14-4الشكل)

مساحة ستاتيكية ذات 
 استقطاب بصري عالي

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

توزيع الحركة باتجاه 
الفراغات األخرى في 

 التشكيل

a-  توزيع الحركة في الفراغ المثلث إلى الضلعين المجاورين
 وتشكيل منطقة ساكنة في الزاوية المقابلة للدخول

 مساحة ستاتيكية 

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

تغيير اتجاه الحركة باتجاه 
 الضلع المقابل للدخول

b-  تغيير اتجاه الحركة إلى الضلع المقابل لضلع الدخول
 وتشكل مساحة ساكنة حول الضلع المجاور.
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مركز المربع يشكل مساحة استاتيكية يمكن اختراقها لتأمين االنتقال إلى الفراغات األخرى 
 . b(15-4كما يمكن الحفاظ على سكونها والدوران حولها، الشكل)

 

إذا تساوى كل ضلعين متقابلين في الطول الحالة الثانية: 
فالفراغ مستطيل الشكل، في هذه الحالة فإن أهمية العناصر 
المتوزعة على ضلعيه الطويلين أكبر من تلك التي تقع في 
نهايتيه أو على ضلعيه القصيرين، وذلك لكون الفراغ 
المستطيل فراغًا ذو ديناميكية عالية فهو أشبه بالممر 

لى محور حركة قوي خالفًا لحالة المربع ويتحول مركزه إ
الذي يتمتع بمركز استاتيكي نسبيًا. فعندما يكون مولد 
التصميم هو فراغ مستطيل فهو يقسم التشكيل إلى جزأين 
متقابلين من جهتي الضلعين الطويلين ويشكل محور حركة 

 21(16-4قوي على طول المحور الطويل. الشكل)

 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 21

 ( تأثير الشكل المربع على توجيه الحركة وترتيب أهمية الفراغات 15-4الشكل)

a-  كل األضالع الثالث بشإلى  المربعتوزيع الحركة في الفراغ
 متساوي األهمية

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

توزيع الحركة باتجاه 
الفراغات األخرى في 

 التشكيل

b-  ة حول المنطقة االستاتيكي المربعتوزيع الحركة في الفراغ
 في المركز.

توزيع الحركة باتجاه 
 فيالفراغات األخرى 

 التشكيل
اتجاه محور الحركة 

 الرئيسي

مساحة ستاتيكية حول 
 مركز الفراغ المربع

( تأثير الشكل 16-4الشكل)
المستطيل على توجيه الحركة 
على طول الفراغ وتقسيم 

 منطقتين إلىالتشكيل العام 
 فراغيتين متقابلتين 

اتجاه الحركة على طول 
 الفراغ المستطيل
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 راغ ذو شكل رباعي غير منتظم األبعاد: الحالة الثالثة: إذا كان الف

في هذه الحالة فإنه يأخذ صفات الشكل المنتظم األقرب إليه، فإن كانت أطوال محاوره د
. 22a(17-4أقرب للمربع ويأخذ صفات الفراغ المربع الشكل. الشكل)متقاربة فإنه يكون 

أما إن كانت أطوال محاوره شديدة االختالف في الطول فالشكل أقرب للمستطيل ويأخذ 
 .b(17-4صفات الفراغ المستطيل الشكل. الشكل)

 

 الشكل متعدد األضالع والدائري:-4-3-3-3 

. ∞إن الدائرة كشكل هندسي هي حالة خاصة من متعدد األضالع عدد أضالعه يساوي 
لذا فإن التأثير الفراغي للشكل الهندسي متعدد األضالع والدائري متشابه من حيث طريقة 
توزيع الحركة وتسريب الفراغ، فكالهما يتمتع بمركز استاتيكي )كما في حالة المربع( 

لف في شكل ويختالفراغات المحيطة والعناصر المرتبطة به وبتوزيع شعاعي للحركة نحو 
 23(18-4وعدد األسطح المحيطة بالفراغ. الشكل )

                                                                 

 من إعداد الباحثة 22
 من إعداد الباحثة 23

 ( تأثير الشكل الرباعي غير المنتظم على توجيه الحركة وترتيب أهمية الفراغات 17-4الشكل)

a-  األضالع إلى  األقرب للمربعتوزيع الحركة في الفراغ
 الثالث بشكل مشابه للفراغ المربع

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

اه باتجتوزيع الحركة 
الفراغات األخرى في 

 التشكيل

b-  كيل األقرب للمستطيل وتقسيم التشالحركة في الفراغ توجيه
 العام إلى منطقتين على جانبي الفراغ

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي
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إن االستقطاب الشديد لنقطة مركز الشكل متعدد األضالع والدائري يجعلها نقطة جذب 
للفراغ والحركة بشكل كبير وتتوزع العناصر على محيط الفراغ إما بأهمية متساوية، 

أو بتسلسل هرمي لألهمية حيث يكون الفراغ األكثر أهميةً هو بمقابل  a.24(91-4الشكل)
 . b(19-4ضلع الدخول للفراغ، وتتناقص األهمية مع االقتراب إلى نقطة الدخول. الشكل)

 

إن دور الفراغ في تغيير التوجيه وترتيب أهمية الفراغات المرتبطة به تبقى نفسها في حال 
كان الفراغ موجودًا في طرف التشكيل إال أنه يأخذ دورًا تشكيليًا جديدًا حيث يؤثر شكله 
في إنتاج الشكل الخارجي للتصميم فإن كان الفراغ مفتوحًا ومفرغًا من الحجم فإن دوره 

ن كان مغلقًا بارزًا هو جذب الف راغ الخارجي نحو الداخل من خالل تغيير توجيه الحركة وا 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 24

 ( التوزيع الشعاعي للعناصر المحيطة وتسريب الفراغ في الفراغ متعدد األضالع والدائري 18-4الشكل)

 ( ترتيب العناصر حول الفراغ المركزي الدائري أو متعدد األضالع 19-4الشكل)

a-  ترتيب العناصر حول الفراغ المركزي الدائري أو متعدد
 األضالع بشكل متساوي األهمية

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

توزيع الحركة باتجاه 
الفراغات األخرى 

 بشكل متساوي األهمية

b-  ترتيب العناصر حول الفراغ المركزي الدائري أو متعدد
 األضالع بشكل هرمي

اتجاه محور الحركة 
 الرئيسي

توزيع الحركة باتجاه 
الفراغات األخرى 

 بشكل متساوي األهمية
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فإن مهمته تصبح تجميع محاور الحركة ضمنه ونقلها إلى داخل الحجم. كما عن التشكيل 
يساهم في إنتاج تشكيل الواجهة. فإذا كان التفريغ عميقًا ويصل إلى مركز التشكيل فإن 

دور الفراغ في هذا التشكيل  تمت دراسةوقد  Uكل الحرف يأخذ شالتشكيل العام للمسقط 
في الفقرة السابقة ويتميز بتسريب الفراغ من داخل الحجم خارجًا نحو الفراغ العام. أما إن 
كان التفريغ قليل العمق بعيدًا عن مركز التشكيل فإنه يقوم بدور الفراغ التجميعي وغالبًا 

ينقل الحركة ويسرب الفراغ العام من الخارج  ما يكون هو مدخل العمل المعماري الذي
حاالت مختلفة لتأثير الشكل الهندسي  25(21-4ويوضح الشكل )نحو داخل الحجم. 

للفراغ في التشكيل المعماري في حال كونه موجوداً في طرف التشكيل وفي حالتيه المفتوحة 
)الفراغ السلبي( والمغلقة )الفراغ اإليجابي( وعالقته مع محاور الحركة واتجاه تسريب 

 الفراغ. 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 25
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األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المثلث المغلق

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المربع المفتوح

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المربع المغلق

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
المستطيل المغلق ذي بروز 

 سطحي

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
المستطيل المفتوح ذي تفريغ 

 سطحي

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 ساوي الساقين المفتوحالمثلث مت

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المثلث القائم المفتوح

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
المستطيل المغلق ذي بروز 

 متقدم

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
المستطيل المفتوح ذي تفريغ 

 عميق

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 الدائري المغلق

التشكيلي والحركي للفراغ األثر 
 الدائري المفتوح

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المضلع المغلق

األثر التشكيلي والحركي للفراغ 
 المضلع المفتوح

 مختلفة لتأثير الشكل الهندسي للفراغ في التشكيل المعماريالحاالت ( ال20-4الشكل)
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 :المعماريةدراسة الفراغ في بعض النماذج -4-3-4

على ضوء ما تقدم من تحليل لدور الفراغ المولد للتصميم وموقعه من التشكيل المعماري 
حليل البنية مختلفة وتال العالمية بعد النماذج المعماريةالتجربة الفراغية في دراسة ستتم 

التشكيلية الفراغية فيها بهدف توضيح دور الفراغ في توليد التصميم وعالقته بعناصر 
 .في هذه النماذج صميم المعماريالت

  Riverside transportation museum :لوسائل النقلمتحف ريفرسايد -4-3-4-1

يعتبر هذا العمل أيقونة فنية في   
البريطانية  Glasgowمدينة غالسغو 

من تصميم المعمارية زها حديد والذي 
الشكل  .2111انتهى بناؤه في حزيران 

(4-21.)26 

يتكون العمل من  من الناحية الشكلية:
دة واح (إيجابية)وحدة تشكيل فراغية 

مغلقة والعناصر األفقية والشاقولية المحددة للفراغ مكتملة. إن شكل الوحدة المعقد وغير 
  27(22-4الشكل) حركة مقطع عرضي على طول مسار مفرود. المنتظم ناتج عن

خالل حركة المقطع يتعرد لبعد التغيرات في شكله. فالمقطع غير ثابت الشكل على 
المتشابهة والمتسلسلة تحصر فيما طول المسار، وكأنه مجموعة من المقاطع الشاقولية 

مفتوح أي أنه يقود إلى نقطة نهاية في خطي بينها فراغ المبنى. أما المسار فهو مسار 
الجهة المقابلة لنقطة بدايته. ونتيجًة لذلك يتمتع الفراغ بدرجة ديناميكية عالية، فهو يشبه 
الممر أو النفق، خاصًة وأن واجهتيه شفافتين مما يعطي شعورًا بسرعة حركة الفراغ. 

                                                                 
26  Retrieved on January 7th 2015 from http://www.arcspace.com/features/zaha-hadid-

architects/riverside-museum/ 
 الصور من المرجع السابق والتحليل من إعداد الباحثة 27

 ( متحف وسائل النقل في غالسغو 21-4الشكل)
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تؤدي إلى إحداث استطالة ( a)نقطة لمجموعة من المؤثرات الداخلية في اللفراغ يتعرد ا
ن الفراغ إ(. bالمقابل )جزء الفي سلبي إلى خلق فراغ  في الفراغ لجهة القوى كما تؤدي

لحجم ساعد على االنفتاح باتجاه النهر وجذب المؤثرات الداخلية لجذب  نتيجةالمتشكل 
وبالرغم من تعقيد  الخارجي إلى هذا الجزء من المبنى مكونًا فراغًا شبه خاص.الفراغ 

إال أن الفكرة التصميمية بسيطة للغاية تقوم على تغليف الفراغ بغالف واحد الشكل ظاهريًا 
 أو تقديم مبنى مكون من فراغ واحد يضم كافة الفعاليات. 

من الناحية الوظيفية: الفراغ مقسم داخليًا إلى 
حيزين أحدهما أكبر من اآلخر وهذا التقسيم 
ناتج عن اختيار شكل المقطع بهذا الشكل. 

( 1يمثل الحيز الكبير ) 28(.23-4) الشكل
فراغ صالة العرد وهو فراغ يعكس شكله من 
الداخل كما من الخارج. فالمستخدم الواقف 

ضمن الحيز يستطيع أن يدرك شكل المبنى وحركة الفراغ لعدم وجود أي عائق حركي أو 
( 2بصري في الفراغ. كما أن الوظيفة محتواة ضمن الفراغ كاماًل. أما الحيز األصغر )
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 ( مقطع عرضي في الفراغ 23-4الشكل)

 ( توليد الفراغ من حركة المقطع على المسار22-4الشكل)

شكل المقطع 
الشاقولي 
 المتكرر

البروز الذي تحدثه المؤثرات الداخلية في الفراغ عند 
 bوالفراغ السلبي المتشكل في الجهة المقابلة aالنقطة

\ 

a 
b 

القوى الداخلية 
 ة على الفراغثر المؤ 

 فراغ سلبي

مسار تكرار 
 المستويات الشاقولية
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تم تقسيمه أفقيًا وشاقوليًا إلى عدد من الفراغات تناسب الوظائف المطلوبة فهو حيز  فقد
 فراغي كثيف داخليًا وكثير التقسيمات وال يمكِّن المستخدم من إدراك شكل المبنى تمامًا.
إن تصميم الفراغ على مسار مفتوح وتوجيه الحركة بهذا الشكل قد انعكس على طريقة 

وجه حركة الزائر من باب الدخول عبر الصالة وفقًا للمسار إلى باب أداءه لوظيفته فهو ي
 الخروج ومن ثم إلى مساحات العرد الخارجية. 

من الناحية اإلنشائية: فإن طريقة تنفيذ الفراغ تشبه طريقة تصميمه أيضًا فهو مكون من 
تترابط  (سلسلة من المقاطع المعدنية المتتابعة والمتشابهة في تصميميها )غير متطابقة

ومغلفة بصفائح معدنية تحدد الشكل . 29(24-4، الشكل )فيما بينها على طول المسار
كما أن استخدام الزجاج لتغطية المقطعين األول واألخير الخارجي والداخلي العام للفراغ. 

 يناسب فكرة الحركة داخل الفراغ بين نهايتيه.

 نتائج التحليل الفراغي لمتحف ريفرسايد في غالسغو بما يلي: تلخيصيمكن 

 من الناحية الشكلية: -4-3-4-1-1

a- طريقة المستويات المتتابعة عند توليد الفراغ بserial planes  فإن النتيجة تكون وحدة
 .للعمل unityتشكيل فراغية واحدة تضم جميع نشاطات المبنى وتعطي وحدة 
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 ميمه ( طريقة إنشاء الفراغ تشبه طريقة تص24-4الشكل)
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b-  ي الحجم المتولد عن طريق إضافة حيز فإن مجموعة العوامل الداخلية تحدث أثرًا
للفراغ من جهة التأثير أو إحداث تخلخل في الفراغ الخارجي في الجهة  الداخليإلى الحيز 

المقابلة لنقطة التأثير فتخلق فراغًا سلبيًا يشكل قيمة مضافة للفراغ المعماري األصلي 
 ويكون فراغًا شبه خاص للمبنى.

c- ة متحف وفي حال ،إن اختيار المعماري لشكل المقطع يؤثر في صفات الفراغ الداخلية
 سغو فإن شكل المقطع قد قسم الفراغ إلى حيزين تناسبًا مع االحتياج الوظيفي.غال

d-  يؤثر شكل المسار في خصائص الفراغ، وفي هذا المثال فإن المسار الخطي المفتوح
  توجيه الحركة يشبه النفق.جعل 

e- إن تأثير العوامل الداخلية على المسار يتجلى في تأثيرها على توجيه الحركة فيه 
فالمسار المنكسر يبطئ الحركة في وسط الفراغ أكثر مما لو كان المسار مستقيمًا وهذا 
ما أرادته المعمارية لزائر الصالة وهو أن يبطئ حركته في وسط الصالة ليتمتع بمشاهدة 
المعروضات ال أن يتوقف تمامًا، فالصالة لم تفقد ديناميكيتها ولكن خففت منها بكسر 

 .المسار

f-  جة انغالق الفراغ دوراً مهما في تقوية تأثير المسار على توجيه الحركة، فوجود تلعب در
المخارج الجانبية يساعد على تسرب الفراغ خارج المبنى بينما تزيد درجة االنغالق من 

 .التأثير الحركي للفراغ

g-  تعطي طريقة المستويات المتتابعة في توليد الفراغ إمكانيات ال متناهية في التصميم
حيث أن احتماالت تغيير الفراغ تتعدد بتعدد أشكال المقاطع المتتالية وكذلك أشكال 

 المسارات المختارة. 

 من الناحية الوظيفية: -4-3-4-1-2

ة وظائف معًا وذلك من يمكن لفراغ واحد محصور ضمن مغلِّف محدد أن يحتوي عد
خالل التقطيعات الداخلية للفراغ. وقد استخدمت المعمارية مقطعًا يقسم الفراغ إلى حيزين 
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بقي الحيز األكبر كاماًل وخاليًا من العوائق محافظًا على شكل الفراغ وخصائصه واحتوى 
 ةالوظيفة الرئيسية في المتحف وهي صالة العرد. بينما استخدمت القواطع األفقي

 والشاقولية في تقسيم الحيز األصغر ووزعت فيها الوظائف التخديمية والثانوية. 

 من الناحية اإلنشائية:-4-3-4-1-3

يعكس العالقة التكاملية بين شكل الفراغ وطريقة تنفيذه فطريقة إن فراغ متحف غالسغو 
  تصميم الفراغ هي نفسها طريقة تصميم الجملة اإلنشائية. 

ن عمل تصميم كيف يمك توضيحتحليل الفراغ في متحف غالسغو لوسائل النقل و  يتموبهذا 
 م بيانتمعماري من فراغ واحد بطريقة المستويات المتتابعة المتحركة على مسار. كما 

أهمية الفراغ المولِّد للتصميم من خالل خصائص هذا الفراغ التي أكسبها للعمل المعماري 
 ككل. 

 villa Savoye: يفيال سافو -4-3-4-2

من األعمال  يتعتبر فيال سافو 
الرائدة للمعماري لوكوربوزيه في 
بواسييه فرنسا مابين عامي 

والمؤسسة لمالمح  1928-1931
عمارة الحداثة في أوائل القرن 

 30(25-4الشكل)العشرين. 
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 فوي ( فيال سا25-4الشكل)
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 شكيلت وحدةمن الناحية الشكلية يتكون التصميم من 
 .31(26-4كل)الش ( في(Aرئيسية مشار إليها بالرمز 

تم رفعها عن مستوي األرد لتشكل تحتها وحدة تشكيل 
هي الفراغ المحدد بالمستوي األفقي ألرضية سلبية 

الوحدة الرئيسية والعناصر الشاقولية المتمثلة باألعمدة 
اإلنشائية، إن هذا الفراغ يمثل وحدة تشكيل ثانوية نشير 

(. ثم أضاف حجمًا مرنًا شكله مختلف Bإليها بالرمز )
 (Cدة الرئيسية مشار إليه بالرمز )عن الوح

وحدة التشكيل الرئيسية عبارة عن صندوق ذي مسقط 
 راغفمربع الشكل يشكل حجمًا إيجابيًا وقد تم اقتطاع 

يتولد التصميم في هذا النموذج من جانبي من الحجم. 
 .اقتطاع فراغ من حجم

يمكن تمثيل العملية بتقاطع الفراغ مع الحجم كما في 
 32(27-4)الشكل 

إن تأثير الفراغ المقتطع يظهر على التصميم من عدة 
نواح. فالفراغ أصبح يشكل صلة وصل للفراغ الداخلي 

لفراغ فإذا اعتبرنا اللحجم مع الفراغ العام خارج المبنى. 
بالنسبة  اصفراغًا شبه خ المتشكلالداخلي للحجم هو الفراغ الخاص للكتلة فيصبح الفراغ 

. وقد رفع المعماري خصوصية هذا الفراغ بقطع االتصال الحركي مع المحيط عندما له
أكمل تحديد فراغه باإلبقاء على الجدار المستمر ورفع منسوب الكتلة طابقًا واحدًا. ولكنه 
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   من إعداد الباحثة 32

( وحدات التشكيل 26-4الشكل)
 المكونة للتصميم 
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أبقى على االتصال البصري بجعل فتحات النوافذ الشريطية تستمر حتى في الجدار المحدد 
 للفراغ. 

 عن األرد خلق فراغًا تحتها أصبح هو بمثابة وحدةإن رفع الوحدة التشكيلية الرئيسية 
تتقاطع مع حجم بعكس العملية  (سلبيةفراغية )وهي وحدة تشكيل ( Bالتشكيل الثانية )

 33 (28-4. الشكل )(A)الحاصلة في تشكيل الوحدة الرئيسية 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 33

 Aمولد للتصميم في الوحدة الرئيسية الفراغ ال تحليل( 27-4الشكل)

المسقط المعماري 
 للوحدة الرئيسية

الحجم صندوق ذو 
 مسقط مربع

 الفراغ المقتطع 

النتيجة الحجمية 
 لتفريغ الحجم

تاح عالية للفراغات الداخلية عليه تمثلها األسهم الحمراء، كما أنه يشكل إن الفراغ يؤمن درجة انف
 اتصااًل بصريًا مع الفراغ الخارجي يمثله السهم األخضر.

  Bالثانوية تحليل الفراغ المولد للتصميم في الوحدة ( 28-4الشكل)

المسقط المعماري 
 للوحدة الثانوية

الفراغ السلبي الناتج عن 
 رفع الوحدة الرئيسية

الحجم اإليجابي 
 المضاف

النتيجة الحجمية 
 للوحدة

مل على الفراغ العام ويوجه تسرب الفراغ الداخلي للحجم باتجاه الخارج إن الفراغ ينفتح بشكل كا
 )األسهم الحمراء( كما يؤمن استمرارية محاور الحركة عبره )السهم األصفر(  
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إن تأثير الفراغ في هذه الوحدة مختلف عن الوحدة الرئيسية، فمن جهة فإن محددات الفراغ 
ساعد و األربعة الشاقولية غير موجودة وهذا سمح باتصال حركي بصري مع الفراغ المحيط 

رار سمح باستم نحو الفراغ العام كما الحجميةعلى تسريب الفراغ الداخلي في الوحدة 
ومن جهة أخرى إن الحجم الذي قطع الفراغ هو حجم الل المبنى. الفراغ الخارجي من خ

ا يحافظ على استمرارية الفراغ وقد أدت عملية رفع منسوب شفاف ذو جدران زجاجية مم
 كتلة المبنى إلى تحويل الفراغ أسفلها كاماًل إلى فراغ دخول. 

محيط بحالة تكوين تشبه تكوين الوحدة  فراغ فهي وحدة حجم ضمن (Cأما الوحدة الثالثة )
B  إال أن أثرها الفراغي مختلف فاالتصال الفراغي مع المحيط غير محقق حركيًا لكون

 ها.بالكتلة مرتفعة عن األرد وتشكل نهايات أرضية السطح األخير حدود الفراغ المحيط 
 34(29-4الشكل )

 

من الناحية الوظيفية: إن الفراغ المولد للتصميم هو الفراغ المقتطع من الكتلة الرئيسية 
يشكل صلة وصل فراغية ما بين الفراغ الداخلي للكتلة والفراغ الخارجي العام. فهو  وهو
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 Cالثانويةتحليل الفراغ المولد للتصميم في الوحدة ( 29-4الشكل)

المسقط المعماري 
 للوحدة الثانوية

الفراغ السلبي الناتج عن 
 رفع الوحدة الرئيسية

الحجم اإليجابي 
 المضاف

النتيجة الحجمية 
 للوحدة

إن الفراغ السلبي ينفتح بشكل كامل على الفراغ العام )األسهم الحمراء( ويؤمن استمرارية بصرية 
 ستمرارية الحركية مقطوعة نتيجة لرفع المنسوب  فقط في حين أن اال
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ليس بفراغ ذي وظيفة أساسية ولكن مهمته الفراغية والرابطة ما بين الفراغات األخرى هي 
التي تعطيه قيمته. وهو فراغ ذو ديناميكية عالية لكونه أيضًا صلة وصل حركية مع الكتلة 

 البناء.المضافة على سطح 

من الناحية اإلنشائية: إن طريقة اإلنشاء الهيكلي التي اختارها المعماري للمبنى هي طريقة 
مناسبة لعملية اقتطاع الفراغ السلبي من الحجم اإليجابي وتسمح بإحداث الفتحات الطويلة 
على طول الواجهات مما يؤمن االتصال الفراغي مع المحيط. كما أن اإلنشاء الهيكلي 

ضي، دون سلبي في المنسوب األر رفع الوحدة الرئيسية منسوبًا كاماًل لخلق الفراغ السمح ب
 أن تشكل األعمدة عائقًا أمام حركة الفراغ االنسيابية. 

 

 يخلص إلى النتائج التالية:  يإن تحليل الفراغ في فيال سافو 

 من الناحية الشكلية:-4-3-4-2-1

a-  يتولد التصميم في هذا النموذج بدايًة من اقتطاع فراغ من حجم، ثم رفع هذا الحجم
ن تحته فراغًا آخر ثم إضافة عنصر ضمن محيط الفراغ الذي يحدده  عن األرد ليكوِّ

 سطح الحجم األولي.

 b- من به فراغيًا بما يسبجزء ما من وحدة حجمية يغير في خصائص هذه الوحدة  غتفري
  للفراغ العام من أو إلى الفراغ الداخلي.تسريب 

c-  يمكن لعملية التفريغ أن تأخذ أشكااًل مختلفة ولكل حالة تأثير فراغي مختلف وفي
فإن الفراغ المقتطع كان في طرف الوحدة مما جعل التشكيل العام  يحالة فيال سافو 

وهو تشكيل منفتح نحو الفراغ الخارجي ويشكل الفراغ  Uلعناصر الوحدة يأخذ شكل حرف 
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الحاصل حالة وسط أو ما يسمى 
ويحافظ على  بالفراغ شبه الخاص

خصوصية الفراغات الداخلية المنفتحة 
الشكل عليه بالواجهات الزجاجية. 

(4-31)35 

d-  أدى رفع منسوب وحدة التشكيل
األساسية إلى خلق فراغ سفلي ساهم 
في تأمين استمرارية الفراغ الخارجي 

حددة م فراغيةمن خالل استمرار محاور الحركة عبره، وخلق وحدة تشكيل  تحت المبنى
  بنهايات سطح الوحدة الرئيسية.

 من الناحية الوظيفية:-4-3-4-2-2

الفراغ المولد للتصميم هو الربط بين الفراغات من خالل انفتاحها عليه مع االحتفاظ إن دور 
بخصوصيتها. ويتحقق ذلك من تشكيله حالة وسط شبه خاص بين خصوصية الفراغ 
نما من دوره  الداخلي للمبنى والفراغ الخارجي العام. فقيمة الفراغ ال تأتي من وظيفته وا 

 ساسية في المبنى.الفراغي. فليس للفراغ وظيفة أ

 من الناحية اإلنشائية:-4-3-4-2-3

الفراغ المولد للتصميم ضمن الشبكة اإلنشائية المفروضة للمبنى وهذا تأكيد على كون يقع 
الفراغ هو وحدة تشكيل معمارية تحمل أبعادًا مماثلة ألبعاد الحجم المبني. كما أن البناء 

 ر رفع منسوب الوحدة األساسية. الهيكلي سمح للفراغ أن يتسرب تحت المبنى عب
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( الفراغ واالتصال البصري مع الفراغ 30-4الشكل)
 الخارجي وانفتاح الفراغات الداخلية للحجم عليه
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. الحجم لتصميم من خالل اقتطاعه منالذي تولد اي فراغ فيال سافو  يكون قد تم تحليلبهذا 
أثر كون هذا الفراغ مماسًا لضلع الوحدة مما جعل الشكل النهائي للوحدة بشكل  وتوضيح
 .Uحرف 

 

 Beko complex ومبنى بيكو: مجمع-4-3-4-3

المخطط من تصميم المعمارية زها 
من  وهو2113حديد قدمته عام 

إعادة تأهيل المنطقة  ضمن مخطط
الصناعية في بلغراد عاصمة صربيا 
والقريبة من مركز المدينة التراثي 

قة لتصبح منطومبنى مصنع بيكو 
-4)سكنية ثقافية تجارية الشكل 

31)36 

يتولد التصميم من تجمع الكتل حول فراغ سلبي محدد بأحجام الكتل من الناحية الشكلية 
التي تحيط به، ويشكل التصميم ما يشبه الصندوق المغلق حول الفراغ مما يجعله فراغًا 

ا أن حركة داخلية عالية كونه الرابط بين الفراغات. كمتعايشيًا متعدد االستعماالت يتمتع ب
اغ كبيرة إن أبعاد الفر  يجعله بمثابة فراغ شبه خاص.انفتاح واجهات الفراغات الداخلية 

صفة الفراغ الخارجي تغلب عليه. بالنسبة إلى عرد الكتل المحيطة، وهذا ما يجعل 
 37(32-4الشكل )
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 الصورة من المصدر السابق والتحليل من إعداد الباحثة 37

 بلغراد  -مجمع ومبنى بيكو( 31-4الشكل)
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عد لبولكن هذا الفراغ قد تعرد 
 على المستوي المؤثرات الخارجية

تمثل ت األفقي من جهتين متقابلتين
في اختراق محاور الحركة 

مما الخارجية إلى داخل الفراغ 
ور اختناق في وسط أدى لظه

وتولد فراغين سلبيين  ،لفراغا
 .نقطتي االختراقخارجيين حول 

وكذلك .   38a(33-4الشكل )
اه باتج على المستوى الشاقولي

ت أد  .b(33-4األسفل. الشكل)
هذه المؤثرات إلى إضعاف تأثير 

لىمحددات الفراغ الشاقولية و   ا 
 الخارجي إلى الفراغتسرب الفراغ 

المولد للتصميم مما هيأ الفراغ 
الحتواء عملية الدخول  المتشكل

                                                                 

 من إعداد الباحثة 38

تأثير محاور الحركة على شكل الفراغ ( 32-4الشكل)
 وتشكل فراغات سلبية خارجية تمثل مدخاًل للفراغ

 

محور حركة 
 باتجاه الفراغ

الفراغ السلبي 
 المولد للتصميم

 الحجم اإليجابي 

 نالفراغ السلبي المتشكل م
 تأثير محاور الحركة

 تحليل الفراغ المولد للتصميم  ( 33-4الشكل)

النتيجة الحجمية للمؤثرات الخارجية في المقطع- b -الحجمية للمؤثرات الخارجية في المسقط  النتيجة a 

فراغ سلبي مهيئ 
 لدخول فراغ التصميم
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 تقاطع المحاور مع الفراغمدخل عند نقطتي ال ويتواجد. االختراقإلى الفراغ عند نقاط 
 39( 34-4الشكل). الداخلي

 

 

إن قيمة هذا الفراغ الشكلية تأتي من الطريقة التي أحدثت فيها المعمارية تلك الفجوة في 
 ويحقق ذلك االمتزاج المجمع إلى داخليتسرب  خارجيمحددات الفراغ مما جعل الفراغ ال

راغ. إن بوابات لدخول الفك، وخلق محاور حركية وبصرية تم استغاللها الداخليمع الفراغ 
ة ديناميكية عالية ونلمس فيه البعد الرابع من خالل حركتكسب الفراغ حركة تسرب الفراغ 

 الفراغ.

 الحظ بأن أبعاد الفراغ الكبيرة نسبةً يهذا من الناحية الشكلية، أما من ناحية الوظيفة ف
لحجمي وأضعف الروابط بين غ هو المسيطر على التشكيل العرد الكتل جعل الفرا

، كما أن وظيفة الفراغ هي الربط الفراغي والحجمي بين العناصر المحددة له، أي األحجام
أن له دورًا فراغيًا أكثر منه وظيفيًا. وهو يشكل فراغ تعايشي شديد الحركة داخليًا ضمن 

لى الفراغحدود الفراغ، وخارجيًا من   عبر الفتحات. وا 
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 ( تشكل مداخل للفراغ عند نقاط اختراق محاور الحركة 34-4الشكل)

إن الفراغ الخارجي يتسرب داخاًل من نقاط تأثير محاور الحركة )األسهم الحمراء( وتكثف 
 المحاور )األسهم الزرقاء( الحركة باتجاه مركز الفراغ   
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أما من ناحية اإلنشاء فالفراغ في هذه الحالة مستقل تمامًا عن الكتل المشكلة له وبالتالي 
 ليس له عالقة بأساليب أو نظم اإلنشاء.

 مركز مدينة بلغراد نتوصل إلى النتائج التالية:في بيكو  مجمعفي من دراسة الفراغ 

 من الناحية الشكلية:-4-3-4-3-1

a- لفراغاميم المعماري من اقتطاع فراغ من حجم وعندما يكون نسبة أبعاد يتولد التص 
ًا أكثر منه يكون عمرانيفإن التأثير الفراغي  لهأبعاد الكتل المشكلة كبيرة بالمقارنة مع 

 معماريًا. 

b-  حدث تغيرات في خصائص الفراغ في جهة األثر أو الجهة ت المؤثرات الخارجيةإن
شكل منطقة يحدود الفراغ المولد للتصميم إلى إحداث فراغ سلبي خارج  وتؤديالمقابلة له 

ما وأن كقبل الفراغ الداخلي شبه الخاص.  ةشبه عام كمساحةلدخول الفراغ مهيئة  وسطية
المؤثرات الخارجية باالتجاه الشاقولي تؤثر في محددات الفراغ الشاقولية وتؤدي إلى تسرب 

الدخول  نقطةفراغ سلبي على المستوي الشاقولي يعزز  إحداثالفراغ منه مما يؤدي إلى 
 إلى الفراغ ويرفع نسبة تسربه.

c-  لنقطة يرفع استقطاب الفراغ في هذه ا في مركز الفراغمحاور البصر والحركة  ءالتقاإن
 ويزيد من أهميتها بالنسبة للفراغ ككل. 

 

 من الناحية الوظيفية:-4-3-4-3-2

إن أهمية هذا الفراغ ال تأتي من أهميته الوظيفية بل من عملية الربط الفراغي بين العناصر 
المكونة للتصميم وعالقتها مع محاور الحركة الداخلية والخارجية. وهي التي تنعكس على 

 وظيفته كفراغ تعايشي رابط. 
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 :اإلنشائيةمن الناحية -4-3-4-3-3

بالضرورة أن يكون للفراغ المولد للتصميم أثر على اإلنشاء. يوضح هذا المثال أنه ليس 
فبالرغم من تأثره القوي به في بعد الحاالت إال أنه في حالة الفراغ العمراني السلبي فإن 
إنشاء الكتل المحددة للفراغ ال يؤثر وال يتأثر بطبيعة وخصائص الفراغ السلبي المولد 

 للتصميم.

ولد للتصميم أهمية الفراغ الم الذي يوضحبيكو و  مجمعلمشروع الفراغي  ينتهي التحليلبهذا 
 فيه ودوره في التشكيل وتأثير خصائصه على التصميم ككل. 

   ,Guggenheim Museumنيويورك: -متحف غوغنهايم-4-3-4-4

صممه المعماري فرانك لويد رايت عام 
 40(.35-4. الشكل)1939

من الناحية الشكلية: يتكون العمل من 
مجموعة من الوحدات التشكيلية المترابطة. 
الوحدة الرئيسية في التشكيل هي جناح 
العرد، ينطلق تصميمها من فراغ مركزي 

مغلق تلتف حوله جميع الفراغات األخرى بشكل حلزوني أي إنها تحيط به كاماًل ومن 
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  متحف غوغنهايم نيويورك( 35-4الشكل)

تحليل الفراغ المولد للتصميم، فراغ مغلق مركزي يتوسط التشكيل العام للعناصر ( 36-4الشكل )

 ويوجه الحركة في التصميم.

 المسقط المعماري

مسار الحركة الحلزوني الذي 

 يفرضه الفراغ بين العناصر

 محور الحركة الرئيسي 

الفراغ المولد 

 للتصميم
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ط كفراغ مغلق دائري ضمن التشكيل األكبر عدة مستويات. يظهر شكل الوحدة في المسق
  41(36-4المكون من الوحدات األخرى. الشكل)

أما في المقطع فنجد أن الفراغ المركزي المولد للتصميم يتوسط ستة مستويات من الفراغات 
 42(37-4المتتابعة شاقوليًا، تلتف بشكل حلزوني حول الفراغ المركزي. الشكل)

مل ارتفاع المبنى ويمتع بإضاءة عالية على الرغم من أنه يمتد الفراغ المركزي على كا
فراغ داخلي وذلك ناتج عن التغطية الشفافة التي تعلوه والتي تسمح بإضاءته دون أن 

 ينفتح على الفراغ الخارجي العام. 

 

تنفتح فراغات العناصر المحيطة بالفراغ المركزي عليه بشكل مباشر ويتسرب الفراغ إليها  
 من الفراغ الوسطي فتتأثر بصفاته من حيث اإلضاءة والحركة.

لى الفراغات األ ه وتنتهي خرى منيتميز هذا الفراغ بديناميكية عالية إذ تبدأ الحركة من وا 
 إليه. 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 41

 من إعداد الباحثة 42

 المقطع المعماري

 الفراغ المولد للتصميم في المقطعتحليل ( 37-4الشكل )

المولد للتصميم يتوسط الفراغ المركزي 

 الفراغات الملتفة حلزونياً حوله
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يرتبط الفراغ المركزي بمحاور الحركة الخارجية بطريقة 
ن هو عبارة عغير مباشرة عن طريق فراغ الدخول الذي 

وهذا يضعف تأثير   43(38-4فراغ وسيط، الشكل)
محاور الحركة الخارجية عليه لعدم وجود ارتباط مباشر 

  معها. 

إن شكل الفراغ في المقطع مخروطي قاعدته أوسع من 
قمته معاكسًا بذلك شكل الحجم الخارجي للتصميم والذي 
هو مخروط ضيق عند القاعدة عريد عند القمة. إن 

شكل المخروطي للفراغ وارتفاعه الكبير مقارنةً بأبعاده األفقية يعطي المستخدم شعورًا هذا ال
بالعمق كما أن تناقص القطر تدريجيًا باتجاه األعلى يزيد من قوة المنظور ويحدد أكثر 

 نقطة الالنهاية. 

 إن القيمة الفراغية للفراغ المغلق تنعكس على التصميم بنا يضيفه من شعور بأنه فراغ
ن انفتاح الفراغات المحيطة  داخلي خاص يعزل التصميم عن الفراغ الخارجي العام. وا 
عليه لن يقلل من خصوصيتها. كما ال يوجد تسرب للفراغ الداخلي من أو إلى الفراغ 
العام، مما يعطي شعورًا باالنعزال والخصوصية العالية للتصميم. يزيد من هذا الشعور 

لمصمتة التي تؤكد على أهمية وخصوصية محتويات الفراغ مساحة الواجهات الخارجية ا
إن االنطباع الفراغي العام للتصميم يشعر المستخدم  من خالل ما تحيطه به من غمود.

 باالنغالق التام عن الفراغ الخارجي واالنفتاح الداخلي للفراغات على بعضها البعد.

من الناحية الوظيفية: إن االنغالق والخصوصية العالية التي يتمتع بها الفراغ المولد 
للتصميم تجاه الفراغ الخارجي العام والذي انعكس على كام التصميم يعطي مبنى المتحف 
خاصية العزلة عن حركة وضوضاء الفراغ العام الخارجي، ويجذب إليه النخبة فقط ممن 
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( انتقال الحركة بين 38-4الشكل )

 الفراغات

الفراغ المولد 

 للتصميم

فراغ الدخول 

 الوسيط

محور الحركة 

 الرئيسي

توزيع 

الحركة 

إلى 

الفراغات 

 األخرى
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الفراغ. مما يالئم وظيفة المتحف الذي يحتوي أعمااًل ذات قيمة يرغبون برؤية محتويات 
 عالية جعلت الفراغ الذي يحتويها يتمتع بهذه الخصوصية الشديدة. 

من الناحية اإلنشائية: إن الفراغ اإليجابي المركزي المغلق مستقل عن الهيكل اإلنشائي 
على طريقة  صر األخرى ال تؤثرللمبنى، بمعنى أن طريقة توليده وعالقته الفراغية مع العنا

إنشائها. بل اعتمد المعماري في اختيار الجملة اإلنشائية للمبنى ما تفرضه طبيعة الفراغات 
 الثانوية وليس طبيعة الفراغ المولد للتصميم. 

 من دراسة الفراغ في متحف غوغنهايم في نيويورك نتوصل إلى النتائج التالية:

 :من الناحية الشكلية-4-3-4-4-1

a-  يحقق الفراغ المركزي المغلق خصةةوصةةية عالية للتصةةميم المعماري بسةةبب انعزاله
عن المؤثرات الخارجية التي تصب في الفراغات المحيطة به وتقوم هي باستقبالها 

 وتلقي األثر.
b-  نتيجة النعكاس الفراغ المركزي المغلق عن المؤثرات الخارجية فإنه يفرد صفاته

يث الخصةةةةةوصةةةةةية والعمق والصةةةةةفات الشةةةةةكلية. كما الفراغية على التصةةةةةميم من ح
يفرد نوعية العالقة بينه وبين الفراغات المحيطة ويؤثر على صةةةةةفاتها من حيث 

 االنفتاح والتواصل البصري واإلضاءة مما يجعله فراغًا مهيمنًا على التصميم. 
c-  شةةةةةةةةكل الفراغ المولد للتصةةةةةةةةميم في المسةةةةةةةةقط والمقطع يحمل في ذاته معاٍن متميزة

ضةةةةةةةةةةها على التصةةةةةةةةةةميم بشةةةةةةةةةةكل عام وتكون هي بمثابة المؤثرات لداخلية على يفر 
 التصميم. 

d-  من  تأتيعندما يتولد التصةةةةةةةةةميم من فراغ مركزي مغلق فإن قيمة العمل المعماري
القيمةةة الفراغيةةة التي يحملهةةا هةةذا الفراغ في طريقةةة ربطةةه بين الفراغةةات األخرى 

 يما بينها. والعالقات البصرية والحركية التي يخلقها ف
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 من الناحية الوظيفية: -4-3-4-4-2

دور الفراغ المولد للتصميم في حالته المركزية المغلقة هو الربط الفراغي أكثر مما هو 
وظيفي. فهو ال يحتوي وظيفة رئيسية ولكن دوره رئيسي في الربط الحركي والبصري 

 ما بين الفراغات الوظيفية. 

 اإلنشائية:من الناحية -4-3-4-4-3

إن تولد عملية التصميم من فراغ مركزي مغلق ال يؤثر على نوعية أو شكل الجملة 
اإلنشائية التي تستخدم إلنشاء الفراغات الوظيفية فهي تتعلق بطبيعة تلك الفراغات 

 وليس بطبيعة الفراغ المولد للتصميم. 

أهمية  وضيحتو  نيويوركلمبنى متحف غوغنهايم في  بهذا يكون قد تم التحليل الفراغي 
 الفراغ المولد للتصميم فيه ودوره في التشكيل وتأثير خصائصه على التصميم ككل. 

 

 مبنى كلية العمارة في جامعة دمشق:-4-3-4-5

تم تصميمه من قبل المعماري محمد 
. 1983برهان طيارة وافتتح عام 

 44( 39-4الشكل)

من الناحية الشكلية يتولد التصميم من 
فراغ داخلي مستطيل الشكل في المسقط 
تنفتح عليه فراغات الوظائف األخرى من 
قاعات دراسية وغيرها. إن الشكل 

المستطيل للبهو يجعل الفراغات تتوزع على جانبي ضلعيه الطويلين بينما يتشكل محور 
                                                                 

 الصورة بعدسة الباحثة 44

  كلية العمارة بجامعة دمشق( 39-4الشكل)
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. إن االستطالة في شكل المسقط 45(41-4حركة قوي على طول محوره الطويل. الشكل)
والسيطرة القوية للمحور الطويل يقدم إمكانية ربط خطية مع العناصر األخرى كمبنى 

 اإلدارة أو التوسعة التي أضيفت الحقًا واللذان يرتبطان مع الفراغ في نهايتي المحور. 

ما تنفتح عليه كل كيتمتع الفراغ بديناميكية عالية فهو الموجه الرئيسي لحركة المبنى ككل 
عناصر االنتقال الشاقولي. ويخترقه جسرين معلقين يربطان المراسم العلوية الشمالية 
 باألدراج الجنوبية مما يجعل االنتقال من فراغ آلخر تتم حصرًا عن طريق الفراغ المركزي.

خول ديرتبط الفراغ المركزي بمحاور الحركة الخارجية بطريقة غير مباشرة عن طريق بهو 
خاص وهو عبارة عن فراغ وسيط ينقل الحركة من المحاور الخارجية إلى داخل الفراغ 

 مما يضعف تأثير العوامل الخارجية عليه، ويقوي تأثيره الموجه للحركة داخل المبنى.

تراجع العناصر المتمثلة  46(41-4يمتد الفراغ على كامل ارتفاع المبنى وُيظهر الشكل)
المراسم( باتجاه داخل الفراغ مما يعطي شعورًا باالنغالق وهذا ما بالوحدات الصفية )أو 

 يزيد من خصوصية الفراغ.
يتمتع الفراغ بشفافية كبيرة ودرجة إضاءة عالية فعلى الرغم من أنه فراغ داخلي محاط 

إال أن جدران تلك العناصر الزجاجية تؤمن التواصل البصري بين الفراغ بالعناصر حوله 

                                                                 

 من إعداد الباحثة 45
 من إعداد الباحثة 46

 محور الحركة الرئيسي

توزيع الحركة في الفراغ باتجاه 

 عناصر االنتقال الشاقولي
اتجاه الحركة 

في الفراغ 

على طول 

محور 

 المستطيل

 المسقط المعماري 

  التحليل الفراغي للمسقط وتوضيح حركة الفراغ والربط بين العناصر ( 40-4الشكل)

 التوسعة الالحقة
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ويجعله  العالية للفراغ اإلنارةالداخلي والفراغ الخارجي العام. كما أن السقف الشفاف يؤمن 
 47(42-4الشكل)يتسم بالخفة والشفافية. 

إن القيمة الفراغية لهذا الفراغ المغلق مستمدة من ربطه 
البصري لكافة العناصر المحيطة به. ارتباطًا يعززه توجيه 

ر يجعل االنتقال بين العناص الفراغ للحركة داخله بحيث
يتم من خالله. وذلك بجعل عناصر االنتقال الشاقولي 
منفتحة مباشرة عليه وتتم الحركة األفقية من خالله سواء 
بالمستوى األرضي أو عبر الجسور المعلقة للمستويات 

 العلوية.

إن الشفافية العالية واالنفتاح واالتصال البصري الكبير بين 
تتم من خالل الفراغ يعكس فكرة المصمم العناصر والتي 

في تصميم فراغ لطالب العمارة يتناسب مع طبيعة الحياة 
االجتماعية التي يعيشها الطالب في الكلية من حيث العالقات المنفتحة والتواصل بين 

 طالب السنوات المختلفة.
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عماري يوضح عناصر المقطع الم

 الربط المعلقة داخل الفراغ

 الفراغ المولد للتصميم في المقطعتحليل ( 41-4الشكل )

الفراغ الداخلي المولد للتصميم وتراجع الوحدات 

 العلوية باتجاه داخل الفراغ مما يزيد الخصوصية

( الفراغ المولد 42-4الشكل )

للتصميم ذي اإلضاءة العالية 

 الطبيعية
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ي، فأهميته فمن الناحية الوظيفية: ليس للفراغ وظيفة رئيسية مدرجة ضمن برنامجه الوظي
ال تأتي من أدائه لدور وظيفي أساسي ولكنه هو الذي يعطي للتصميم مفهومه ويوصل 
 رسالة المعماري االجتماعية من خالل تصميمه وطريقة ربطه للعناصر المعمارية األخرى. 

من الناحية اإلنشائية: يتمتع الفراغ المركزي المغلق باستقاللية عن هيكل المبنى اإلنشائي، 
قته مع الفراغات وطريقة ربطه للعناصر ليس لها عالقة بالجملة اإلنشائية التي جاءت فعال

 مناسبة إلنشاء الوحدات الصفية والدراسية وغيرها. 

 

 لي:ي من دراسة الفراغ المولد للتصميم في مبنى كلية العمارة بجامعة دمشق نستنتج ما

 من الناحية الشكلية:-4-3-4-5-1 

لمغلق مستطيل الشكل يوزع عناصر التصميم على جانبي إن الفراغ المركزي ا -1
 محور الفراغ الطويل ويخلق محور حركة قوي على طول هذا المحور.

يتمتع الفراغ بانعزال عن المؤثرات الخارجية وذلك يجعله يفرد صفاته الفراغية  -2
على التصميم من حيث الخصوصية والعمق وتوزيع الحركة والصفات الشكلية 

يفرد طبيعة العالقة بينه وبين العناصر وكذلك بين عناصر للمبنى كما 
 التشكيل بعضها ببعد. 

يتلقى الفراغ الحركة الخارجية عن طريق فراغ وسيط هو بهو الدخول، الذي يقوم  -3
 بنقل الحركة إلى الفراغ الذي يوجهها بما يتناسب مع خواصه وصفاته.

محدداته وكذلك شفافية جدران الشفافية العالية للفراغ الناتجة عن شفافية  -4
العناصر المحيطة جعلت االتصال البصري مع المحيط الخارجي ممكنًا 

للمستخدم داخله. مما أضاف للفراغ بعدًا رابعًا جعل الفراغ الخارجي يشكل 
 امتدادًا فراغيًا للفراغ الداخلي.
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صر اأن الشكل الهندسي للفراغ في المسقط والمقطع يؤثر على طريقة ربطه للعن -5
وبالتالي على التصميم كله سواء من حيث الخصائص الداخلية أو من حيث 

 الهيئة الخارجية للمبنى.
إن محور الحركة الطويل الذي يفرضه الشكل المستطيل جعل الهيئة العامة  -6

للمبنى ذات تسلسل خطي للعناصر، حيث أن ارتباط العناصر الملحقة يكون من 
 ر. خالل اتصالها بنهايات هذا المحو 

 من الناحية الوظيفية: -4-3-4-5-2

دور الفراغ المولد للتصميم في الحالة المركزية المغلقة هو دور فراغي حركي رابط، 
وليس دورًا وظيفيًا، فهو ليس ذي وظيفة تدرج ضمن البرنامج الوظيفي للمبنى ولكنه 

 في تصميم المبنى. فراغ يقرره المعماري ويعطيه دورًا رئيسيًا 

 من الناحية اإلنشائية:-4-3-4-5-3

عندما يولد فراغ إيجابي مغلق تصميم المبنى فإن نوعية وشكل الجملة اإلنشائية 
نما تتعلق بطبيعة الفراغات الوظيفية  المستخدمة إلنشاء المبنى ال تتأثر بهذا الفراغ وا 

 األخرى.

 تحليل الفراغ المولد للتصميم في مبنى كلية العمارة في جامعة دمشق.  ينتهيبهذا 

وبمقارنة نتائج تحليل النماذج الخمسة السابقة وبمراجع نتائج الدراسة التحليلية لعالقة 
خواص الفراغ بالتصميم يمكن أن نستخلص طريقة الفراغ في توليد التصميم المعماري 

ي الجدول وهي مدرجة ف ميمية المتوقعة من كل حالة.في حاالته المختلفة والنتائج التص
 . الالحقةفي النتائج  ستجملو   48(4-2)

  

                                                                 

 من إعداد الباحثة 48
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النموذج 
 المعماري

خصائص الفراغ  نوع الفراغ
 الشكلية

أهمية الفراغ 
 الوظيفية

العالقة 
بالجملة 
 اإلنشائية

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتف 
 – ريفرستتتتتتتتتتايتتد
 -غتتتالستتتتتتتتتتتكتتتو

 بريطانيا

فةةةةةةةةراغ مةةةةةةةةغةةةةةةةةلةةةةةةةةق 
)إيجةةةةةةةابي( يمثةةةةةةةل 
وحةةةدة التشةةةةةةةةةةةةةةكيةةةل 
الوحيةةدة مكون من 
تةةكةةرار مةةجةةمةةوعةةةةةةةة 
من المسةةةةةةةةةةةةةةتويةةات 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةاقوليةةة على 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار خطي. 
تةةةةةعةةةةةرد الةةةةةفةةةةةراغ 
لمؤثرات داخليةةةةةةةة 
أدت لتغيير شةةةةةكل 
المسةةةةةةةةةةةةار وبالتالي 

 شكل الفراغ 

أضةةةةيف حيز من الفراغ 
إلةةةى الةةةفةةةراغ الةةةةةةةداخةةةلةةةي 
نتيجة المؤثرات الداخلية 
وأضةةةةةةةةةةيف حيز سةةةةةةةةةةلبي 

إلى التصةةةةةةةةةةةةةميم خارجي 
بتةأثير العوامةل الةداخليةة 
الجةةةةاذبةةةةة للفراغ. ويؤثر 
شةةةةةكل المسةةةةةار والمقطع 
في خصةةةةةةةةةةةةةةةائص الفراغ 
من حيةةةةةةةث الشةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةل 
والةةةحةةةركةةةةةةةة والةةةتةةةوجةةةيةةةةةةةه 

 واالنغالق. 

الةةةفةةةراغ الةةةوحةةةيةةةةةةةد 
للتصةةةةةةميم يحتوي 
 الوظيفة الرئيسةةةية
وكةةةافةةةة الوظةةةائف 
 الثانوية األخرى

يةةةؤثةةةر الةةةفةةةراغ 
فةةةي طةةةريةةةقةةةةةةةة 
تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةم 
الةةةةةةةةةجةةةةةةةةةمةةةةةةةةةلةةةةةةةةةة 
اإلنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةرد ويةةةةةةةةةةةةةة
طريقةةةة معينةةةة 

 في اإلنشاء

 -فيال ستتتتتتتافوي
 بواسييه فرنسا

الوحدة الرئيسةةةةةةةةةية: 
فةةةةةةةةراغ مةةةةةةةةفةةةةةةةةتةةةةةةةةوح 

 )سلبي( جانبي
 

الفراغ هو صةةةةلة وصةةةةل 
برزخية ما بين الفراغات 
الةةةةداخليةةةةة الخةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والفراغ الخةةةةارجي العةةةةام 
ووقةةةع الةةةفةةةراغ الةةةطةةةرفةةةي 
أعطى الوحةةدة شةةةةةةةةةةةةةةكةةل 

  Uالحرف 

لةةةةةيةةةةةس لةةةةةلةةةةةفةةةةةراغ 
وظيفة رئيسةةةةةةةةةةةةةةية 

ي فويتجلى دوره 
الةةةربةةةط وتةةةةةةةأمةةيةةن 
االتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
الةةةةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
والحركي مةةةةةةةابين 
الةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةراغةةةةةةةةةةةةةات 
الةةةةداخليةةةةة والفراغ 

 الخارجي العام

الةةةةةةفةةةةةةراغ هةةةةةةو 
وحدة تشةةةةةةةكيل 
أبعادها تماثل 
أبعةةاد وحةةدات 
تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةيةةةةةةةل 

 المبنى.

الوحةةةةدة الثةةةةانويةةةةة: 
فةةراغ مةةفةةتةةوح مةةن 
جوانبةةةةةةةه األربعةةةةةةةة 

 )سلبي(

يةةؤمةةن الةةفةةراغ الةةمةةفةةتةةوح 
االسةةةةةةةةتمرارية البصةةةةةةةةرية 

 المحيطوالحركية مع 
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مبنى ومجمع 
 -بلغراد  -بيكو
 صربيا

فراغ مركزي مفتوح 
)سةةةةةةةةةةةةةةلبي( أبعةةةةةةةاد 
الةةةةتةةةةفةةةةريةةةةغ كةةةةبةةةةيةةةةرة 
تعرد الشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةل 
لمؤثرات خةةةةارجيةةةةة 
أدت إلى ضةةةةةةةةةةةغط 
مةةحةةةةةةةددات الةةفةةراغ 
باالتجاهين األفقي 

 والشاقولي

أبعةةةةةةةاد التفريغ الكبيرة 
أضةةةةةةةةةةةعفت االرتباط بين 
العناصر المحددة للفراغ 
كما أضةةةةةةةةةةةةافت التغيرات 

أحةةةدثتهةةةا المؤثرات التي 
على شةةةةةةةةةةةةةكل المحددات 
ميزات شةكلية للفراغ من 
حيةةةث نقةةةاط تسةةةةةةةةةةةةةةريةةةب 
الةةفةةراغ وانةةفةةتةةةةةةةاح نةةحةةو 

 الفراغ الخارجي العام

دور الةةةفةةةراغ هةةو 
الةةةربةةةط الةةةفةةةراغةةةي 
والةةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
والةةةةحةةةةركةةةةي بةةةيةةةن 
عناصر التشكيل 
وتةةنةةظةةيةم عةةالقةةةةةةةة 
العنةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةر مع 
محةةةةةاور الحركةةةةةة 
الةةةةةةةةةةةداخةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةة 

 والخارجية

لةةةيةةةس لةةةلةةةفةةةراغ 
 تةةةةةةةأثةةيةةر عةةلةةى

إنشةةةةةةةاء  طريقة
 المجمع

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتف 
يم   –غوغنهتتتتتا
 -نتتتتتتيتتتتتتويتتتتتتور 

 أميريكا

فراغ مركزي مغلق 
 )إيجابي(

يفرد الفراغ صةةةةةةةةةةةةةةفاته 
على التصميم من حيث 
الخصةةةةوصةةةةية والسةةةةيطرة 
على التشةةةةةةةةةةةكيل وطريقة 
ربط العنةاصةةةةةةةةةةةةةةر ويؤثر 
شةةةةةةةةةةةةةةكله في المسةةةةةةةةةةةةةةقط 
والمقطع على الشةةةةةةةةةةةةةةكل 

 العام للمبنى

ليس لةةةةةه وظيفةةةةةة 
أسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية ولكن 
تةةأتي أهميتةةه من 
دوره فةةةي الةةةربةةةط 
الفراغي والحركي 
والةةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
والتشةةةةةةةةةةةةةةكيةةةل بين 

 العناصر 

ال يؤثر الفراغ 
عةةةةةةةلةةةةةةةى نةةةةةةةوع 
الةةةةةةةةةجةةةةةةةةةمةةةةةةةةةلةةةةةةةةةة 
اإلنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةةة 
لةةلةةعةةمةةةةةةةل فةةهةةو 
فراغ مسةةةةةةةةةةتقل 

 إنشائيًا عنه

 -كليتتتة العمتتتارة
 جامعة دمشتتتتت 

 سورية -

فةةةةةةةةةراغ داخةةةةةةةةةلةةةةةةةةةي 
مةةةةةركةةةةةزي مةةةةةغةةةةةلةةةةق 
)إيجابي( مستطيل 

 الشكل

خصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةص  تةةفةةرد
الشةةةةةةةةةةةةةةكةةل المسةةةةةةةةةةةةةةتطيةل 
الفراغيةةةةةة طريقةةةةةة توزيع 
العناصةةةةر وتخلق محور 
حركةةة على طول الفراغ 
كما تفرد خصةةةةائصةةةةه 
األخرى كةةةةةالشةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةافيةةةةةة 
والهرمية صةةةةةةةةةفات هامة 

 على التشكيل

اغ لةةةةةلةةةةةفةةةةةر لةةةةةيةةةةةس 
وظيفة رئيسةةةةةةةةةةةةةةية 
فةي الةتصةةةةةةةةةةةةةةةميم 
وتأتي أهميته من 
الةةةةةةةدور الةةفةةراغةةي 
الةةحةةركةةي الةةرابةةط 

 بين العناصر

ال يؤثر الفراغ 
إنشةةةةةةةةةةةةةاء على 

الةةمةةبةةنةةى فةةهةةو 
 مستقل إنشائياً 

 عنه.

 نتائج تحليل نماذج الدراسة( 2-4)جدولال
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 نتائج الدراسة التحليلية:-4-3-5

تناول الفصةةةةل الرابع عملية توليد التصةةةةميم المعماري من الفراغ وتأثر التشةةةةكيل المعماري 
نماذج معمارية لبالشةةةةةةكل الهندسةةةةةةي للفراغ وبعد الدراسةةةةةةة التحليلية للفراغ المولد للتصةةةةةةميم 

 عالمية يمكن أن نلخص النتائج في النقاط التالية:

الفراغ هو المولد لعالقات التشةةةةةةةةةةةةةةةكيل الحجمية والوظيفية وبالتالي هو بداية الحل  (1
 الفراغي المقترح لإلشكالية التصميمية. 

 نظماً مالفراغ هو وحدة تشةةةةةةةةكيل معمارية وهو الوحدة األهم في التشةةةةةةةةكيل باعتباره  (2
 بشكل عام. وبالتالي مولدًا للتصميملوحدات األخرى لعالقات ا

يقوم الفراغ بدور الناظم لعالقات الربط ما بين العناصةةةةةةةةر األخرى في التصةةةةةةةةميم،  (3
 فالمعماري يقوم بعمل التشكيل الحجمي انطالقًا من عالقة تلك العناصر بالفراغ.

فقًا لصفاته و  يقوم الفراغ بتوجيه الحركة وتنظيم الربط الحركي بين العناصر وذلك (4
 وخصائصه التي يفرضها على التصميم.

الفراغ المغلق المتطرف أو الواقع في مكةةةان ظةةةاهر حجميةةةًا دورًا في موقع يةةةأخةةةذ  (5
رسم الصيغة التشكيلية الخارجية للمبنى باإلضافة ألدواره األخرى كالربط الحركي 

 والحجمي. 
لى الفراغ الخارجي  (6 العام تتم عن طريق إن عملية تسةةةةةةةةةةةةةةةرب الفراغ الداخلي من وا 

الفراغ المولد للتصةةةةميم. فهو الذي يحدد صةةةةلة الفراغ الخاص للمبنى بالفراغ العام 
ن تسةةةةةرب الفراغ هو تعبير تجريدي  من خالل خصةةةةةائصةةةةةه الشةةةةةكلية والحجمية. وا 

 النسيابية الحركة في الفراغ.
 تظهر اسةةةةتجابة التصةةةةميم للمؤثرات الخارجية من محاور الحركة أو طبيعة الموقع (7

أو فكرة لةةدى المصةةةةةةةةةةةةةةةمم، في طريقةةة تفةةاعةةل الفراغ مع هةةذه المؤثرات من خالل 
تغييرات في شةةةةةةةةةكله وصةةةةةةةةةفاته الحتضةةةةةةةةةان هذه المؤثرات عن طريق خلق فراغات 

 سلبية تكون بمثابة قيمة مضافة للتصميم. 
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تؤدي مجموعة العوامل أو المؤثرات الداخلية كالحاجة إلى إضةةةةةةافة حيز للفراغ أو  (8
فراغ داخليًا إلى إحداث تغييرات في صةةةفات الفراغ الشةةةكلية تنعكس تغيير توجيه ال

سةةةواء بإضةةةافة حيز إلى داخل الفراغ أو جذب ، على الشةةةكل العام للتصةةةميم كامالً 
 جزء من الفراغ العام الخارجي باتجاه التشكيل. 

يحدد موقع الفراغ )سةةواء كان مغلقًا أو مفتوحًا( من التشةةكيل طريقة انتقال الحركة  (9
ه من الفراغ الخارجي، فالفراغ المتطرف يقوم بمهمة اسةةةةةةةةةةةةةةةتقبال وتلقي محاور إلي

الحركةةة وتهيئتهةةا لالنتقةةال إلى الفراغ الةةداخلي، بينمةةا يقوم الفراغ المركزي بةةالتحكم 
باتجاه وطريقة الحركة مباشرة حيث يقوم فراغ آخر بمهمة استقبال محاور الحركة 

 هو فراغ الدخول. 
من فراغ مفتوح ناتج عن تفريغ الحجم، فإن نسةةةةبة مسةةةةاحة  التصةةةةميمعندما يتولد  (11

التفريغ وأبعاد الفراغ إلى نسةةةةةةةةةةةةبة وأبعاد الكتلة تتحكم بصةةةةةةةةةةةةفات التصةةةةةةةةةةةةميم وعالقات 
 العناصر بعضها ببعد.

إن إحداث تفريغ صةةةةةةةةغير األبعاد في مركز الشةةةةةةةةكل يجعل الفراغ الناتج متنفسةةةةةةةةًا  (11
العام مع كونه فراغًا خاصةةةةةةةةةةًا، ويمثل  للفراغات الداخلية وصةةةةةةةةةةلًة لها بالفراغ الخارجي

 جزًء من فراغات المبنى الداخلية. 
به شةةةةكيل يجعل الفراغ الناتج فراغًا شةةةةكبير األبعاد في مركز الت فريغإن إحداث ت (12

خاص بسةةةةبب ضةةةةعف الروابط الحركية والبصةةةةرية بين أجزاء الحجم ويصةةةةبح التكوين 
 أقرب إلى التجمع العمراني.

في طرف التشةةةةةةةةةةكيل بحيث ال يمتد في إن إحداث تفريغ صةةةةةةةةةةغير األبعاد للحجم  (13
العمق إلى مركز التشةةةةةةةةةةةةةكيل يجعل من هذا الفراغ فراغًا شةةةةةةةةةةةةةبه خاص ومنطقة جذب 

 للفراغ الخارجي ومنطقة دخول.
إن إحداث تفريغ كبير األبعاد للحجم في طرف التشكيل ممتدًا إلى عمق التشكيل  (14

 به عام ومنطقة نشر للفراغ الداخلي للكتلة نحو الخارج. يجعل من الفراغ فراغًا ش
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يلعب الفراغ في المباني الرمزية ذات القيمة المعنوية العالية دورًا في إبراز أهمية  (15
الحجم، وذلةةك من خالل احتواءه للحجم وتغليفةةه لةةه وكةةذلةةك من خالل احتواء حركةةة 

 لكتلة. مستخدمي البناء والسماح للنخبة فقط بالدخول إلى داخل ا
تتأثر خصةةةةةائص الفراغ المولد للتصةةةةةميم بخصةةةةةائص شةةةةةكله الهندسةةةةةي من حيث  (16

عالقات الربط ما بينه وبين العناصةةةةةةةةةةةةةةةر األخرى وتوجيه محاور الحركة وكذلك في 
 ترتيب أهمية العناصر المرتبطة به والنتيجة الشكلية للعمل المعماري.

كالمثلث ضةةلع الدخول ) اختيار الشةةكل الهندسةةي للفراغ الذي تتقابل فيه زاوية مع (17
متساوي الساقين( يؤدي إلى فصل الحركة إلى قسمين باتجاهين متقابلين يمين ويسار 
نقطة الدخول مع التركيز على أهمية المسةةةةةةةةةةةةةةةاحة حول رأس الشةةةةةةةةةةةةةةةكل كنهاية محور 

 بصري أساسي. 
إن نسبة أبعاد الفراغ الرباعي الشكل إلى بعضها هي التي تقرر درجة استاتيكية  (18

ميكيةةةة الفراغ. فةةةالفراغ الةةةذي تتقةةةارب أبعةةةاد محةةةاوره في الطول يتمتع بمركز أو دينةةةا
اسةةةةةةةةةةةةةةةتاتيكي يمكن أن تلتف حوله محاور الحركة دون اختراقه. أما الفراغ الذي يزيد 

 طوله كثيرًا عن عرضه فهو فراغ حركي باتجاه محوره الطويل. 
الفراغ  عتتمتع األشةةةةةةةةكال المنتظمة بخاصةةةةةةةةية التوزيع الشةةةةةةةةعاعي فهي تتشةةةةةةةةابه م (19

 الدائري الشكل في طريقة توزيع الحركة شعاعيًا كما تتميز بمركز استاتيكي. 
إن ترتيب أهمية العناصةةةر المشةةةكلة للتصةةةميم يتعلق بطريقة توزيع الفراغ للحركة  (21

 ضمنه، وطريقة نقل الحركة من نقطة الدخول إلى تلك الفراغات. 
 نىته الوظيفية بالنسةةةةةةةةةةةبة للمبإن أهمية الفراغ المولد للتصةةةةةةةةةةةميم ال تأتي من أهمي (21

فهو ال يحتوي بالضةةةةرورة الوظيفة الرئيسةةةةية، بل يكتسةةةةب قيمته من دوره في  فحسةةةةب،
راغ فالربط الفراغي بين العناصةةةةةةةةةةةةةةةر والوظائف، فهو ليس بفراغ وظيفي بقدر ما هو 

 ربط.
إن الفراغ المولد للتصةةةةةةةةميم بحالته المغلقة والمفتوحة ال يتأثر بالجملة اإلنشةةةةةةةةائية  (22

لمغلقة. تماما في حالته ا إنشةةةةةةةةةةائياً فيمكن أن يكون مسةةةةةةةةةةتقاًل التي يقوم المبنى عليها. 
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 من حيث الشةةةةةةةةةةةةكل لى الجملة اإلنشةةةةةةةةةةةةائيةع نه في بعد األحيان يكون هو مؤثراً ولك
 لفراغ المطلوب. واختيار تقنية التنفيذ لتحقيق ا

 

 : خالصةال-4-4

إن الفراغ المعماري هو المولد لعملية التصميم بكونه وحدة التشكيل األهم والتي تنظم 
عملية ربط العناصر األخرى المكونة للتصميم. وتتحكم بالعالقة الحجمية والبصرية 

لفراغ ا والحركية بين هذه المكونات. يتولد التصميم من الفراغ في جميع حاالته سواء
المغلق أو المفتوح، وحيثما كان موضعه من التصميم. كما يمكن أن يتولد من ثنائية 

فراغ( في حالتي التجاور واالحتواء. ويمكن أن يكون التصميم هو عبارة عن وحدة -)حجم
تشكيل فراغية واحدة فقط تضم كافة نشاطات وفعاليات المبنى. يؤثر الشكل الهندسي 

عطاء التشكيل العام، وكذلك في للفراغ على التشكيل  المعماري من خالل توجيه الحركة وا 
تحديد ترتيب أهمية العناصر األخرى في التشكيل. إن الدراسة التحليلية لبعد النماذج 
المعمارية العالمية في نهاية هذا الفصل بينت دور الفراغ في تصميمها وأهميته في نظم 

قة الفراغ مع عناصر العمارة الثالث: الشكل عالقات الربط بين العناصر من خالل عال
 .والوظيفة واإلنشاء
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 الخامس:الفصل 
 نتائج البحث والتوصيات

 
 
 
 :تمهيد-5-1

يهدف المعماري من عملية التصميم إلى تقديم رؤيته لحل اإلشكالية المعمارية كما يراها، 
وعندما يكون تحليله ورؤيته لإلشكالية فراغيًا فإن النتيجة هي عمل معماري ينطلق من 

 الفراغ كمولد للحل التصميمي. 
ت الحجمية قافالفراغ هو وحدة التشكيل األكثر أهمية في التصميم لكونه منطلقًا للعال

والشكلية والروابط الحركية بين العناصر األخرى كما أنه يقدم تصورًا حول شكل العمل 
 المعماري ككل.

لقد تناولت هذه الدراسة الفراغ كمولد للتصميم وكمنطلق لهذه العملية حيث أوضحت ما 
لعصور اهو الفراغ وكيف يعتبر وحدة تشكيلية ثم كيف تعامل المعماريون مع الفراغ عبر 

من خالل استعراض األمثلة المعمارية من مختلف الطرز القديمة والحديثة من خالل 
سلوكها تجاه الفراغ. ثم فصلت الدراسة في صفات الفراغ وطريقة تشكيله والمؤثرات التي 
تغير في صفاته والمفاهيم التي ترتبط به بغية التعريف بالفراغ وتوضيح األهمية التي 

للتصميم قبل االنتقال إلى دراسة كيفية االنطالق من الفراغ في العملية يتمتع بها كمولد 
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التصميمية، والعوامل المؤثرة على التصميم والمتعلقة بشكل الفراغ والمؤثرات الداخلية 
 والخارجية عليه.

 
 : الدراسة نتائج-5-2

 رين: و سنعرضها فيما يلي مقسمة على محلقد َخُلَصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 نتائج تتعلق بطبيعة الفراغ وصفاته:-5-2-1

ويكون هو المولد الفراغ هو وحدة تشكككككككككككككككيل تدخل في تصككككككككككككككميم العمل المعماري  (1
 الرئيسي للعالقات الفراغية ما بين وحدات التشكيل األخرى.

يتم الحكم على العمككل المعمككاري من فراغككه فهو الككذي يحمككل أبرز خصككككككككككككككككائ   (2
التصكككككككككميم، كما يحمل رسكككككككككالة المعماري التي يريد أن يوصكككككككككلها من خالله. وهو 
يعطي الشخصية أو السمة للمبنى، فهو بمثابة الهوية أو العنوان للعمل المعماري 

 ككل. 
ائدة االجتماعي والثقافي السككككككككككككككك ارتبطت نظرة المعماري إلى الفراغ بطريقة التفكير (3

 في عصره، وانعكس ذلك على طريقة تعامله مع الحجم والفراغ في كل العصور. 
إن تغير مفهوم الفراغ لدى المعماري عبر العصكككككور أحدث تغييرات على مسكككككتوى  (4

الطرز المعمارية، واختلفت هذه التغييرات في أهميتها باختالف عمق التغيير في 
 مفهوم الفراغ.

ر الفراغ بثالثكككة عوامكككل هكككامكككة يؤدي تغيرهكككا إلى تغيير في مفهومكككه، وهي: يتككك ث (5
التغيير الفكري واالجتماعي، وتطور تقنيات اإلنشكككككككككككككككا  ومواد البنا ، وعالقة العلم 

 والفن وت ثر أحدهما باآلخر. 
أضككككككككاف دخول الزمن كبعد رابع في ذهن المصككككككككمم سككككككككمة جديدًة إلى الفراغ هي  (6

هككا المعمككاريون بمفهوم الفراغ المنسككككككككككككككككا  وهو الفراغ الحركككة، وهي التي عبر عن
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المرتبط بصكككريًا وشكككعوريًا بالفراغ الخارجي المحيط حتى أنه أصكككبح يشككككل امتدادًا 
 للفراغ الداخلي.

اإلنسكككككككككككككككككان للفراغ من خالل الزمن جعكككل الفراغ يرتبط بكككالحكككدث الكككذي  إدراكإن  (7
عوريًا آخر ا يكسبه بعدًا شيحتويه. فالفراغ الذي يحتوي حدثًا ما يصبح "مكانا" وهذ

 فتتعلق أهميته ب همية الحدث. 
يكتسككككككككككككككك  الفراغ معنًى رمزيًا يرتبط به من خالل ارتباطه بالحدث الذي يحتويه.  (8

ويمكن أن ينتقل هذا المعنى الرمزي إلى أعمال معمارية أخرى من خالل اقتباس 
حمل غ يتلك األعمال لخصكككككائ  هذا الفراغ وصكككككفاته وانطالق تصكككككميمها من فرا

 ذلك المعنى الرمزي.
الفراغ هو عنصككككككككككر غير مادي، يتم إدراكه من خالل العناصككككككككككر التي تحدد حيزه  (9

الفيزيائي وبالتالي فإن الحيز الحقيقي للفراغ ال يتعلق ب بعاد محدداته بالضكككككككككرورة، 
 .بل مما يدركه العقل من حيز منطلقًا من الحدود التي تفرضها عناصره المحددة

تؤثر التغييرات التي يحدثها المعماري في محددات الفراغ في خصككائصككه وتغير   (11
 من صفاته بما يتناس  والفكرة التصميمية التي يريد المعماري التعبير عنها.

تتعلق صكككككككككفات الفراغ بثالثة عناصكككككككككر رئيسكككككككككية، أواًل: بما يدركه اإلنسكككككككككان منها  (11
ة التي وثالثًا: بالظواهر االجتماعي بحواسككه، وثانيًا: بما يدركه اإلنسككان منها بعقله،

 يحتضنها الفراغ.
يقوم الفراغ بتوصكككككيل الرسكككككائل واألفكار والمشكككككاعر التي يحًملها المعماري له إلى  (12

المستخدم من خالل الالوعي، وذلك عن طريق لغة الفراغ. تلك اللغة التي يفهمها 
 الفراغ.جميع الناس حول العالم طالما تتشابه احتياجاتهم وغاياتهم من 

تكك تي عالقككة الفراغ بككاإلنسككككككككككككككككان من خالل طريقككة إدراكككه لككه وكككذلككك من خالل  (13
االحتياجات التي يلبيها الفراغ لإلنسان. وهي ال تقتصر على المساحات المطلوبة 
وظيفيًا بل يج  أيضككككككككًا أن تشككككككككبع الحالة النفسككككككككية ألدا  النشككككككككاط وتحقيق الحيز 

 الشخصي المناس  لألدا .
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ري في تشكيله وتعبيره يعبر عن روح العصر الذي يمثله ويحمل إن الفراغ المعما (14
 فكر المعماري ورسائله ضمن حدوده.

يمكن للتصكككككككككككككميم أن ينتج عن عالقات ما بين وحدات التشككككككككككككككيل دون أن يكون  (15
للفراغ دورًا في توليدها. ولكن التصكككككككككككككميم الناتج في هذه الحالة ليس هو ما يعنينا 

هو توضيح دور وأهمية الفراغ في التصميم الذي  في هذه الدراسة. فهدف الدراسة
 يعتمد الفراغ مبدًأ للعملية ومولدًا لعالقات التشكيل فيما بين عناصره.

 
 نتائج تتعلق بعالقة الفراغ بالتصميم وعناصر العمارة:-5-2-2

ما بين عدة معطيات للوصكككككككككككككككول إلى حل  لبما أن عملية التصكككككككككككككككميم هي تفاع (1
روحة، فإن موقع الفراغ من هذه العملية هو بداية أو لإلشككككككككالية التصكككككككميمية المط

 منطلق للحل المعماري لإلشكالية ومولد للتشكيل المعماري. 
يتجسكككككككككككد دور الفراغ في عملية التصكككككككككككميم بكونه الناظم لعالقات الربط الشككككككككككككلية  (2

والفراغية بين عناصككككككككككككككر التصككككككككككككككميم كما أن له دور موجه الحركة داخل المبنى، 
ر الحركة الخارجية بالفراغ الداخلي من خالل اسكككتقبال الحركة ومنظم عالقة محاو 

الخارجية وتوجيهها داخليًا بما يناسككككككككككككك  التصكككككككككككككميم. وهو المسكككككككككككككؤول عن ترتي  
 العناصر وفقًا ألهميتها وبالتالي رسم الهيئة الخارجية للعمل المعماري.

، ومولد ةإن أهمية الفراغ في عملية التصككميم تتجلى في كونه مبدأ ومنطلق العملي (3
 العالقات بين العناصر األخرى.

إن الطبيعة غير المادية للفراغ أعطته إمكانيات متعددة لعالقة ربطه بالفراغات  (4
 األخرى. مما سمح بتنوع عالقات التصميم في األعمال المعمارية المختلفة. 

تت ثر خصككككككائ  الفراغ المولد للتصككككككميم بخصككككككائ  شكككككككله الهندسككككككي من حيث  (5
ينه وبين العناصكككككككككككككر األخرى، وتوجيه محاور الحركة، وكذلك في عالقات الربط ب

 ترتي  أهمية العناصر المرتبطة به، والنتيجة الشكلية للعمل المعماري.
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 إن إدراك المعماري لخصككائ  الشكككل الهندسككي للفراغ وموقع الفراغ من التصككميم (6
مناسككك  ليمكنه من التحكم بالعملية التصكككميمية من خالل اختيار الشككككل والموقع ا

 للفراغ يتناس  مع اقتراحه للحل الفراغي لإلشكالية التصميمية. 
يتولد التصكككككككككميم من الفراغ بحالتيه المفتوحوالسكككككككككلبي( والمغلقواإليجابي( وفي كلتا  (7

الحالتين فإن موقع الفراغ من التشككككيل المعماري يحدد دوره في التشككككيل الحجمي 
ويؤثر على الهيئكككة الخكككارجيكككة للعمكككل المعمكككاري. كمكككا يحكككدد دوره في الربط بين 

 عناصر التصميم. 
تلع  أبعاد الفراغ المفتوح المقتطع من الحجم دورًا هامًا في تحديد شكككككككككككككككدة ترابط  (8

العناصككككككر الحجمية في الفراغ. وبالتالي يكون دوره ربط العناصككككككر المتباعدة ونقل 
الخككا  إلى الفراغ الخككارجي العككام إن كككانككت أبعككاده الحركككة من الفراغ الككداخلي 

و الفراغ الككداخلي إن كككانككت أبعككاده كبيرة، أو جككذ  محككاور الحركككة الخككارجيككة نح
 صغيرة.

في المبككاني الرمزيككة يلعكك  الفراغ دورًا هككامككًا في تغليف الحجم وذلككك إبرازًا ألهميككة  (9
 الكتلة ومكانتها الرمزية. 

لى الفراغات الداخلية والفراغ  (11 انسككككككيابية الحركة داخل الفراغ وطريقة انتقالها من واف
  أو انسكككككككيا  الفراغ( تشككككككككل سكككككككمة الخارجي ووهي ما ندعوه اصكككككككطالحًا بتسكككككككر 

أسكككككاسكككككية من سكككككمات الفراغ وتصكككككوغ عالقة الفراغ مع المحيط الداخلي للمبنى أو 
 الخارجي للفراغ العام.

اسكككككككككككككككتجابة الفراغ للمؤثرات الداخلية والخارجية وطريقة تعامله معها تؤثر على  (11
 ركيًا. حللتصميم وعلى طريقة ربط العناصر ببعضها البعض فراغيًا و الشكل العام 

يسكككككاعد التطور التقني واإلنشكككككائي في إحداث تغيير في مفهوم الفراغ وموقعه من  (12
التصكككميم ولكنه ليس عاماًل أسكككاسكككيًا في هذا التغيير. فإذا لم يترافق التطور التقني 
بتغيير على الصعيد الفكري والفني فالنتيجة هي إما بقا  الفراغ المعماري خاضعًا 

 . أو أنه يتحول إلى مجرد فراغ وظيفي لتحقيق الغاية النفعية لقواعد الفترة السابقة،
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بة للمبنى  (13 ال ت تي أهمية الفراغ المولد للتصكككككككككككككككميم من أهميته الوظيفية بالنسككككككككككككككك
فحسكككك ، فهو ال يحتوي بالضككككرورة الوظيفة الرئيسككككية، بل يكتسكككك  قيمته من دوره 

قدر ما هو بفي الربط الفراغي بين العناصككككككككككر والوظائف، فهو ليس بفراغ وظيفي 
 فراغ ربط.

إن الفراغ المولد للتصككككككككميم بحالته المغلقة والمفتوحة ال يت ثر بالجملة اإلنشككككككككائية  (14
التي يقوم المبنى عليها. فيمكن أن يكون مسكككتقاًل إنشكككائيًا تماما في حالته المغلقة. 
ولكنه في بعض األحيان يكون هو مؤثرُا على الجملة اإلنشككككائية من حيث الشكككككل 

 قنية التنفيذ لتحقيق الفراغ المطلو . واختيار ت

 

 توصيات عامة:-5-3

إن الغاية من البحث هي تسليط الضو  على أهمية الفراغ في التصميم المعماري كمنطلق 
لعملية التصميم ودوره في تلك العملية. وبعد عرض نتائج البحث سنقدم مجموعة من 

 التوصيات لالستفادة العملية من هذه النتائج:

توجيه المصككككككككككمنم للبحث عن اإلشكككككككككككالية الفراغية للتصككككككككككميم كبداية إليجاد الحل،  (1
 وجعل الفراغ هو منطلق العملية التصميمية. 

إن هذه الدراسككة تقدم عرضككًا واسككعًا لخصككائ  وسككمات الفراغ المولد للتصككميم في  (2
االته وكذلك في مختلف ح حالتيه المفتوح والمغلق ومختلف مواقعه في التصكككككككككككميم

كلية. مما يسكككاعد المصكككمم على اختيار الشككككل والحالة المناسكككبة لرؤيته للحل الشككك
 التصميمي ليكون الفراغ منطلقُا له في التصميم. 

توجيه العملية األكاديمية إلى أهمية الفراغ كمنطلق لعملية التصكككككككككككككككميم من خالل  (3
تشككككككجيع الطال  على تقديم حلول فراغية لإلشكككككككاليات التصككككككميمية التي تواجههم 
وتشككككككجيعهم على عمل نماذة حجمية للحلول التصككككككميمية التي يختارونها لدراسكككككة 
الفراغ ب بعاده الثالث. وتحفيز البحث العلمي نحو إجرا  دراسات ميدانية وتجار  
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حول الفراغ واالسكككتفادة من خصكككائصكككه المختلفة لتقديم حلول فراغية للعمل عملية 
 المعماري. 

توجيه المعماري نحو أهمية مواكبة التطور التقني والرقمي في التصككككككككككككككميم ليتمكن  (4
من االسكككككككككتفادة من كامل إمكانيات برامج الكمبيوتر المتعلقة بالتصكككككككككميم في توليد 

 الفراغ ودراسة االحتماالت المختلفة لهذه العملية. 
تنفيذ الحديثة والتحفيز البحث العلمي المعماري باتجاه االسكككتفادة من تقنيات البنا   (5

بغية إنشكككككككا  فراغات ذات صكككككككفات مختلفة مسكككككككتفيدًة من لتطوير العمل المعماري 
 اإلمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة. 

إن عملية إعادة اإلعمار التي تشهدها بعض المناطق في سورية بحاجة إلى إعادة  (6
راسة ها. تقدم هذه الدتخطيط للمواقع المتضررة وتقديم دراسة معمارية وعمرانية ل

مادة أولية يمكن االعتماد عليها في دراسة الفراغات العمرانية وتقديم توجيهات 
 للمصمم المعماري تراعي االستخدام األنس  للفراغ في عملية التصميم. 

 

 :الصةالخ-5-4

إن أهمية الفراغ في عملية التصككككككككككككككميم التي اكتسككككككككككككككبها من دوره الهام في توليد العالقات 
وتوجيه الحركة والت ثير على التشكككككيل المعماري اسككككتدعت الوقوف عنده ودراسككككته دراسككككة 
تفصككككيلية لبيان خصككككائصككككه وصككككفاته والمقومات التي تكسككككبه هذه األهمية في التصككككميم، 

من خالل التعريف بالفراغ المولد للتصككميم المعماري في  هذه الدراسككةوهذا ما سككعت إليه 
لفصل الثالث، ا الفصل الثاني وبيان ماهيته وخصائصه وصفاته والمفاهيم المتعلقة به في

وأخيرًا بيان موقعه من عملية التصميم وكيف يقوم بدور المولد لعالقات التصميم الفراغية 
 وقد لخصكككت نتائج البحث في الفصكككلمع عناصكككر التصكككميم األخرى في الفصكككل الرابع. 

الخامس األفكار الرئيسكككككككككككككككية التي تناولتها الدراسكككككككككككككككة حول الفراغ وذلك سكككككككككككككككعيًا لإلحاطة 
بالموضككككوع ولتسككككليط الضككككو  على هذا المكون الهام من مكونات التصككككميم لتحقيق هدف 



 
 
 

  
  الفصل الخامس: نتائج وتوصيات

 

المعماري وأهميتهدور الفراغ في التشكيل  154  

البحث في توضككككككككككيح دور الفراغ في عملية التصككككككككككميم وبيان أهميته، في مسككككككككككاهمة لحل 
التي طرحها البحث في إهمال المصككككمنم لدور الفراغ في توليد التصككككميم وكونه لية اإلشكككككا

 منطلق العملية. 

لقد توجهت هذه الدراسككككككككة بمجموعة من توصككككككككيات للمصككككككككممين والمرشككككككككدين األكاديميين 
والمسكككؤولين عن دراسكككات إعادة اإلعمار لالسكككتفادة من محتوى الدراسكككة في توجيه عملية 

ألكاديمي والتخطيط إلعادة اإلعمار نحو مراعاة أهمية الفراغ في التصكككككككككككككككميم والتوجيه ا
االنطالق في العملية التصككميمية والغاية من هذه الدراسككة المسككاهمة في رفع سككوية العمل 

في  الق من الفراغالتصكككميمي من خالل وضكككعه في السكككياق األفضكككل بالتوجه نحو االنط
 عملية التصميم.
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ABSTRACT 

Tis thesis studies the role of space in architectural composition, and 

being the main unit form that the designer starts from to offer his 

architectural solution. So when the design comes from a space as a 

starting point, this space is called the design generator space. Which 

is the subject of the study. Its role is reflected in being the generator 

of the whole composition, and governor of formal and spatial 

relations between the design elements, it directs the movement 

inside the building and controls the relationship with external 

influences. It is responsible for arranging the design elements 

according to their importance and thus draw the outside shape of the 

architectural work. The study shows the importance of this space in 

being the start and generator of the design process and the generator 

of the relationships between the other elements.  

The study consists of five chapters. Chapter one shows the general 

frame work, and defines the main problem of the study by showing 

how important it is for designers to start their design by finding a 

spatial solution for their design problems. And not to deal with the 

components of space forgetting that we design all the forming 

elements, such as walls, ceilings and floors in order to create the 

space that will be used. 

The goal of the study is to clarify the importance of space in 

architectural composition as the start of the design process, by 

showing the role of space as a primary design unit form.  

The first chapter goes on by presenting the scope of work and the 

academic methodology used in the study and the terminology being 

used in it. 

Chapter two explains what we mean by “the design generator 

space” by presenting different definitions of space in architectural 

literature over ages, and showing that the exact meaning of space 

which we use now, started to take place on the early nineteenth 

century in the writings of the German philosophers and had 
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developed through the later decades. And made a great progress in 

the modern architecture era.      

This chapter defines the concept and meaning of “the design 

generator space” as the core of the entire design. The starting and 

leading unit of the architectural composition. It gives the spatial 

solution of the design problem.  

The chapter clarifies how the concept of “the design generator 

space” has developed through different ages and how the architects 

have dealt with it in their works. 

 We can distinguish three ways of understanding and dealing with 

space, in the old civilizations such as old Egyptian and 

Mesopotamia space was used to emphasize the form, it was more 

like an envelope to give more holiness to what the form presents. In 

the middle ages architects used the interior space which contains the 

main function as a starting point of design.  

The renaissance era had a new vision for outer spaces and dealt with 

them in the same importance as the interior spaces.  

The modern era came with completely different and revolutionary 

concepts of space and created the flowing space which gave more 

dimensions to the space beyond its boundaries.  

There are three main factors effected the process of developing the 

concept of space. First of all the intellectual and social changes, 

secondly the relation between science and arts, the more they are 

close the deeper the change in the space concept is made, thirdly the 

development in building materials and construction techniques.  

By presenting the factors that effected space the second chapter is 

done to move on in the third chapter to analyze “the design 

generator space” and to clarify all the related notions and concepts 

that explain its essences. 

It starts by defining the space components which form its shape 

which are the horizontal planes and the vertical elements. 
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Then it presents the characteristics of space in three main categories, 

the first one is the physical characteristics which are comprehended 

by human senses. 

Second category is the characteristics related to space component 

which are: definition, enclosure, movement, and orientation. 

Third category is the characteristics related to social phenomena it 

contains, and according to that space can be public, semipublic, 

semiprivate and private.  

The third chapter then moves to clarify the four possible positions 

of two spaces.  

Then it clarifies the language of space through representing the 

related five important concepts which are: communication, 

messages, symbolism, surprise and containment. 

Then it moves to clarify the relation between space and man through 

three categories, the first is how man perceives space, and that 

comes through different mechanisms such as scale, foreground and 

background, verticality, symmetry, repetition, etc,…  

Second category shows the needs that space meets, which are: 

stimulation, security and identity. 

Third category clarifies the concept of personal space and how it 

effects the design of space. 

Finally, the third chapter ends with showing the relation between 

space and time in two different axis: the first is through its relation 

with the event it contains, which turns it into a “place”. The second 

is when considering time as the fourth dimension of space, which 

leads us to the concept of “the flowing space”  

Chapter four clarifies the relation between space and design 

process. 

It starts with defining design through the roll of space in the process.  



 
 
 

  
  
 

163  

Then it presents the relations of space with the architectural design.  

The study shows space as an architectural unit form, and clarifies 

how design is generated from space in its three different states: 

The first state is when we have a closed space (positive space) which 

also can be studied in two different situations: when space is one of 

many design elements, in this case it has three different positions in 

the composition, central, side, and corner. The thesis studied the 

effect of all positions on the design and the relation with other unit 

forms. 

The second situation of closed space is when it is the only unit form 

in the design, in this case space is formed by the repetition of one or 

many similar vertical planes serially. The study also shows the 

different effects of outer and inner forces on the spaces shape and 

characters.  

The second state of space studied in chapter four is the open space 

(negative space) which is the space that lost one or more of its 

boundaries. It is created by cutting a volume out of the form. It 

shows also three different positions in the composition: central, side 

and corner. The thesis studied the effect of all positions on the 

design and the relation with other unit forms. It also shows the effect 

of space dimensions and their proportions to the whole design. And 

how the whole design is effected when the space is extended to more 

than the center of the design. It also shows the effect of space in the 

vertical axis, space in elevations. 

The third state of space discussed in this chapter is the duality of 

(space-form). When the design consists of only two unit forms, a 

space and a form. It shows this duality in two positions: the first one 

is the juxtaposition between space and form. The second is the 

containment of form when space makes a boundary around the form 

in a symbolic manner.  

The study summarizes all three states with their different positions 

and definitions in a table presenting space characteristics and its 



 
 
 

  
  
 

164  

relation with other design elements and shows an architectural 

sample for each case. 

Chapter four then moves to clarify the effect of the geometrical 

shape of space in three categories, the triangular shape: with two 

possibilities of entering the space, one of them facing a corner and 

the other is facing an edge. The four angular shape: with two 

different shape proportions, the square and the rectangle. And 

finally the circular and multi angular shapes.  

Then the characteristics of space shape and its effect on design is 

being summarized in a table that shows the effect of each shape in 

the different positions and proportions on the design. 

The chapter ends with a case study of space in five different leading 

architectural projects: 

 Riverside transportation museum in Glasgow – UK 

designed by Zaha Hadid and constructed in 2011. 

 Villa Savoye in France designed by le corbusier and 

constructed in 1931 

 Beko complex master plan in Belgrade- Serbia designed by 

Zaha Hadid and submitted in 2013     

 Guggenheim museum in New York City USA designed by 

Frank Lloyd write and constructed in 1939. 

 Faculty of architecture – Damascus University designed by 

Mohammad Burhan Tayyara and constructed in 1983 

The study goes on three axis, formal, functional, and constructional 

state. Then the analytical study is summarized in a table shows the 

effect of space characteristics on the whole composition in the three 

axis.  

The main important points of the chapter are summarized in twenty 

two results.  
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Chapter five comes at last to summarize the whole study and 

divides them into two groups. The first one summarizes fifteen 

results related to the nature of space and its characteristics. The 

second summarizes fourteen results related to the relations of space 

in the design process.  

Finally it comes to six testaments to put the study in a practical 

application context that lead to improve the academic teaching 

process and practical designing process 
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