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الفضاء الحضري ضمن الحي السكني :أهميته االجتماعية واالقتصادية
وتحقيق االستمرار الحضاري في مناطق النمو السكاني خارج المدينة
القديمة :مدينة صنعاء حالة دراسية

الملخص:
تعتــر الفضــاءات احلضرية والعمرانيــة العامة واملناطق املفتوحة مكون أساســي يف النســيج العمراين
احلضري .وذلك كوهنا تلعب دور كبري يف األنشــطة االجتماعية واالقتصادية حمور حياة االنسان واليت
تعكــس الصورة احلضرية للمجاورة واحلي واملدينة عامة .ومنذ نشــئت املــدن التارخيية القدمية كانت
ومازالــت الفضــاءات احلضرية تلعب دورا هام خاصة حني يتخلل نســيجها العمــراين التدرج واالحتواء
والتسلســل والتكوين والتشــكيل فيها حســب التصميم احلضري ،الذي ركز على الكتلــة والفراغ ودورهم
والتشكيل والوظيفة وامهيتهما ،ان ترابط الفضاء احلضري داخل النسيج يساهم يف ازدهار احلي السكين
والقطاع واملدينة ،ويشــجع التفاعــات االقتصادية واالجتماعية اليت هي حمور حياة االنســان ،كما أن
استخدام املساحات احلرة املفتوحة بشكل إجيايب اىل جانب الفضاء احلضري العام يشكالن هيكل حضري
إجيايب ترتقي من خالله املدينة بكل فعاليتها .اال أن البحث وجد الوضع الراهن يف املجاورات واالحياء
السكنية ملدينة صنعاء تعاين من امهال كبري للفضاءات احلضري وعدم التزام مبفردات التصميم احلضري
والتخطيــط احلضري ،واغفال دورها احلضــري يف رقي املدينة ،وتدهورها لعده أســباب أمهها املخالفات
اثناء تنفيذ املخططات اهليكلية او التفصيلية واهم أسباب ذلك ملكية األراضي .وعدم االلتزام باملفردات
احلضرية من خالل مفاهيم ونظريات وتقنيات التصميم احلضري ،وعند تطبيق اإلطار النظري الذي كان
أداة للتحقق من وجود مفردات التصميم احلضري يف الفراغات احلضرية ضمن املجاورات واالحياء جمال
الدراســة خلصت الدراسة اىل عدم تطابقه وافتقار الفضاءات احلضرية اىل أي مفردات تصميم حضري
يرتقــي به ايل بيئة حضريــه مالئمة اجتماعيا واقتصاديا .وتكاد تكون مجيــع مفردات الكتلة والفراغ
والشــكل والوظيفة لتحقيق الفضاء احلضري اإلجيايب الفاعل .ووجدت الدراسة إن الفضاءات احلضرية
على مستوى االحياء واملجاورات وعلى حدود القطاعات حتولت من ساحات عامه أو حدائق احياء حتولت
اىل فراغات ســالبة واســتخدامات خمتلفة متعددة أو ســكنات عشوائية للمهمشني فشــوهت املشهد العام
للمنظفة بكاملها ،واوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفردات التصميم احلضري واإلطار النظري للدراسة
إلعادة تطوير تلك الفضاءات احلضرية يف مجيع أحياء مدينة صنعاء.
الكلمات املفتاحية :الفضاء احلضري ،احلي الســكين ،التصميم احلضــري ،أمهية العوامل االجتماعية
االقتصادية ،الكتلة والفراغ ،التشكيل والوظيفة.
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Open Urban Space in Districts / Neighborhoods: The
Importance of the Socio-Economic Aspect and Civilization
Continuity in Areas out of the Old City: Sana’a City as a
Case Study
Abstract:
This study considered an important component of the Urban Fabric of which
play major role in social and economic aspects of the people in cities, districts,
villages, and neighborhoods. Since the exist of historical cities, and its open
urban space, have a distinctive activity within through all the urban fabric
of any city. According to urban design, some elements such as hierarchy,
enclosure, form and space and its surrounding, good conditions of these
elements giving values to the over all of the district and neighborhoods
images in which reflect to the image of the city in general. This will help a lot
and create the interrelation of socio-economic aspect, using open space in
positive ways will increase the effectiveness of social and economic activities
with the city and versa vars. The site survey and investigation and analysis
various areas been selected (districts) found lack of understanding the role
of open space, and lack of consideration of its importance to the social and
economic activities aspects, also found neglected as important part of the
urban land use due to many negative practicing in the actual implementation
of the structure and detail plan of the study area of the city. The study builds
theoretical framework based on the literature in order to understand and
measure the compatibility of the actual conditions in relation to urban design
theories and technical performance, the study conclude the real facts that
all open spaces have no real consideration to open urban space order to
improve areas within the city as a whole mainly in relation to socio-economic
aspects, the study conclude that no real consideration to improve open urban
space in order to improve areas within the city, also must of open space
found either used by public mini bus parking, squires of commercial open
market, as well as squatters and slums by homeless people. Therefore, study
recommended, redevelopment, and reconstruct, rehabilitate and repair the
open spaces in urban areas which improve all the overall urban spaces in
the city through districts, and neighborhoods.
Keywords: urban space, urban design, housing areas, influence of socioeconomic factors, form, space, fabric and functions.
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المقدمة:
شهدت املدن اليمنية خالل العقود املاضية توسعا عمرانيا هائال  ،وذلك تلبية للطلب املتزايد على املساكن
نتيجة للنمو السكاين وعلى وجه اخلصوص بعد عام 1962م ,وظهرت حركة بناء جممعات سكنية وأحياء
بطرق خمتلفة ،ليس اهتمامنا هبذا البحث طرق التخطيط او االدوات اليت استخدمت ولكن سيتم التركيز
على عناصر مهمة جيب أن تكون موجودة ضمن احلي السكين وماهي االستفادة من وجودها وهل هلا دور يف
التطوير احلضري الذي هو اصل التصميم احلضري العلم احلديث الذي يساعد على تطوير القدمي وأعاده
تأهيلها ،هذه الدراسة سوف تنظر ايل التكوين احلضري يف مدننا االسالمية والتارخيية القدمية “مدينة
صنعاء القدمية ”:حيث سيتم حتليل التحضر العمراين يف املناطق السكنية احلديثة ،ليس مللكية االرض
هنــاء اهتمام .وتركز الدراســة على االبعاد االجتماعية واالقتصادية اليت تعترب حمور حياة االنســان
الن باألصل املدينة واحلي السكين خطط له وصمم ليكون املكان املناسب والالئق لعيش الساكنني فيه.
قامت وزارة االســكان والتخطيط احلضري باعتماد العديد من خمططات ,وتقســيمات األراضي السكنية،
وقليال ما حيدد عليها مناطق االستخدامات وظهرت ظاهرة اخللط باالستخدام مما اثر سلبا على االحياء
السكنية وخصوصيتها وهذا اكرب سؤال االن يواجه املخططني احلضريني واملعماريني ،تلبية للطلب املتزايد
على األراضي الســكنية جعل انتاج املخططات مل تأخذ الوقت الكايف للدراســات واالعداد والتنفيذ ،لذلك
ظهرت بعض السلبيات يف املخططات السكنية القائمة حاليا ،البحث احلايل سوف ينظر لإلجيابيات وسوف
يســتفيد منها يف املعاجلات احلضرية اليت نشــهدها يف اهم عناصر تكوين املدينة احلديثة وامهية احلي
الســكين والتكوين الفضائي فيه ،وعند التحليل ســيتم حتديد جوانب الضعف وأساليب جتاوزها باحللول
العلميــة وتقنيــات التصميم احلضري .وذلك للوصــول إىل بيئة عمرانية مالئمة توفر للســكان الراحة
واألمــان وتعيــد للعمران يف املدن اليمنية احلديثة االمهية االجتماعيــة واالقتصادية اليت كان يوفرها
التكوين الفراغي داخل  /وســط احلي الســكين فيما يعزز التواصل احلضاري بني منو املناطق الســكانية
احلديثة والقدمية ذات الطابع احلضاري املميز.

هدف البحث:
يهــدف هذا البحث إلبــراز اهم اجلوانب االجتماعيــة واالقتصادية للتكوين احلضري يف احلي الســكين
ورفــع كفاءة أداء التكوين الفضائي ،من خالل بناء إطار نظري حيدد املتغريات االجتماعية واالقتصادية
واملؤثرات السلبية واالجيابية لتاليف الفجوة الكبرية اليت فقدت أثناء التطبيق يف مناطق النمو احلديث.
وهل ما حدث على الواقع العملي يف خمططات املدن استفاد من التشكيل والتكوين احلضري ملدينة صنعاء
القدمية (مقدار الربط والتواصل احلضاري) ،مع ان كثري من الدراســات واالحباث تؤكد على ان الفراغات
البينية – التكوين الفراغي داخل التجمعات الســكنية ملدينة صنعاء القدمية تعطي دروس هبذا اجلانب،
مث سيتم توظيف نظريات وتقنيات التصميم احلضري ملعاجلات أي سلبيات وعيوب وجدت يف مناطق النمو
السكاين ملدينة صنعاء.

المشكلة البحثية:
تكمــن مشــكلة البحث يف فقدان املناطــق احلضرية اجلديــدة للفضائي احلضري (الفراغــات العمرانية
السكنية) لدوره كوسط حيقق معايشة إنسانية ،ويليب احتياجات مستخدميه ،اقتصاديا واجتماعيا ويعكس
تفاعل اإلنسان مع املحيط وإحساسه باالنتماء للمجتمع .حيث إن هذه التكوين الفراغي بوضعها الراهن
مل حتقق دورها كمكان متارس فيه خمتلف األنشــطة اإلنسانية ،وتع ّبر عن األبعاد الثقافية واالجتماعية
والتارخيية للمجتمع ،ومتنح املستخدم ارتباطه باملكان واملجتمع الذي ينتمي إليه.
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منهج البحث:
أتبــع املنهج االســتقرائي واملنهــج التحليلي املقارن ملجموعة مــن املتغريات املؤثرة علــى التكوين الفضائي
(الفراغــات العمرانية الســكنية) بغيــة حتقيق هدف البحــث يف تفعيل دور التكويــن الفضائي كفرغات
عمرانية ضمن التجمعات السكنية وتقسم الدراسة اىل:
 -1مفهوم وتعاريف التكوين الفضائي (الفراغات املفتوحة) داخل التجمعات السكنية.
 -2بناء أطار نظري علمي لتحديد املتغريات املؤثرة.
 -3حتديد املتغريات املؤثرة على أداء التكوين الفضائي السكين.
 -4حتليل الوضع الراهن لعينات خمتارة من مدينة صنعاء.
 -5االستنتاجات واخلالصة مث التوصيات.
 -6املراجع.

اختيار العينات:

مت اختيــار عدد من املناطق احلضرية واليت تشــمل يف تكويناهتا فضاءات حضرية ضمن احلي الســكين
بعنايــة ومتثل احلالة الســائدة يف املدينة وســيتم تطبيق االطــار النظري الذي مت بنائــه من نظريات
وتطبيقات تقنيات التصميم احلضري علي تكوينات الفضاء احلضري داخل احلي الســكين وحتليل األداء
احلضري فيه ،ومن جتارب الباحث يف تدريس مقرر التصميم احلضري بشــقيه النظري والعملي لســنوات
عديدة تزيد عن العشــر سنوات حيث مسحت باختيار مناطق متثل واقع احلي السكين يف املدينة (مناطق
النمو الســكاين اجلديد – أي خارج مدينة صنعاء التارخيية) اليت ميكن من خالهلا طرح معاجلات وحلول
للمشــكالت احلضريــة وأعاده تأهيل الفضاء احلضــري ليصبح اكثر فاعليــة يف خمتلف اجلوانب خاصة
االجتماعية واالقتصادية .واملناطق املختارة هي (منطقة االصبحي ،منطقة السنينة ،ومنطقة احلصبة).

تعاريف ومفاهيم:

عدة صفات ومواصفات حتدد منــط املدينة ،ووظيفتها ،وخصائصها
من املمكن تعريف املدينة باســتخدام ّ
احلضارية ،وهــي كما يلي :هاديف مسية ( )2014يقول :املدينة كمجتمع حملّي :ارتبط مفهوم املجتمع مع
اُ
عرف عدد مــن الباحثني املجتمع املحلي
ألطــر الوظيفية واملورفولوجيا اخلاصــة باحلياة اليومية ،وقد ّ
عرف ماكيفر “املجتمع املحلّي على أنّه وحدة اجتماعية تساعد على مجع
بالنظر للشواهد واملعطيات ،فقد ّ
أعضائها على أساس املصاحل املشتركة ،حبيث يسود بينهم الشعور باالنتماء ،والقيم العامة ،اليت تساعدهم
أن املجتمع املحلّي يدل على
على املشــاركة بالظروف اخلاصة باحلياة املشتركة” [ ،]١وأضاف روبرت بارك ّ
دالالت مكانيــة جغرافيــة ،وذلك بالرغم من وجود اختالف يف التنظيــم ،والثقافة ،واملصاحل والعديد من
األمور األخرى .املدينة كظاهرة اجتماعية يســاعد التعريف السيســيولوجيا للمدينة يف اختيار األبعاد
االجتماعية الــي حتدد العناصر احلضرية يف خمتلف املجتمعات املحليــة والتنظيمات االجتماعية ،أما
مسر حممد أبو غايل ( )2013تقول :وقد أكّدت عدد من األدبيات اخلضرية وجود مقاربة سيســيولوجيا
أن املدينة هي تنظيم اجتماعي مك ّون من عدد من األنســاق ،والنظم االجتماعية
هلــذا املفهــوم ،يدل على ّ
جمرد
عرف الســيد مصطفى ّ
اخلشــاب املدينة سيسيولوجيا بأنّها ّ
املتواجدة داخل تنظيم أيد لوجي ،وقد ّ
أن عناصرها من إقامة ،ووســائل تنقل ،وأبنية داخلية ،هــي موجودات ذات طابع خمتلف ،مما
فكــرة ،إال ّ
جيعل املدينة من األمور املحددة ،اليت متتلك تكامل وظيفي يف كافة عناصرها املختلفة حبيث تك ّون وحدة
عرفها السيد عبد العاطي السيد على أنّها نظام اجتماعي ذو حالة حركية وديناميكية مستمرة،
كلّية ،وقد ّ
أن العالقة بني مك ّونات املدينة وعناصرها ،والعالقة بني األنظمة متغرية بشكل دائم [. ]2
كما ّ
مصطفــى مدوكــي ( )2014-2013يصف املدينة كأســلوب حياة ويقول :يرتبط مفهــوم املدينة مع تنوع
أســاليب احلياة بداخلهــا ،حيث يرتبط بأمناط التنظيم ســواء كان اجتماعيــا أم اقتصاديا أو حضريا،
املدينــة الكبرية هي عبار ٌة عن بيئة حضارية حتتوي على عدد كبري من الناس ،وتعرف أيضا بأهنا نســيج
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جمتمعي مــن العمارة ،واملصانع ،واالقتصــاد ،واملدارس ،واجلامعات ،وغريها من املؤسســات اليت تدل على
وجــود بيئة إنســانية يف منطقة ما ،وتعترب صــورة من صور التطور احلضاري ،وعنصــرا مهما من عناصر
املجتمع البشري .تقسم اىل قطاعات وحملة سكنية وجماورة وحي سكين ولكل جزء من هذه خصائصه يف
التكوين الفراغي (الفضاء احلضري) .والتبادل االجتماعي واالقتصادي الذي تلعبه هذه التكوينات []3

مفهوم احلي السكين – وأمهيته:

ميثل احلي الســكين منوذج حضري حمدد يف مســاحة ،يتمحور حول مركز وحواف واضحة املعامل ،ومزيج
من األمناط الســكنية واألنشطة والفعاليات ،ومواقع بارزة من املباين املدنية والعامة ،وشبكة من الشوارع
املتكاملــة ،ختتلــف الكثافة الســكانية للحــي تبعا ال من الرغبة يف حتســن البيئة املادية لتحســن []4
()Parolek, etal, 2008 – P112وتــرز أمهيــة مفهــوم احلــي يف التصميــم حضــري مــن الرغبة يف
حتســن البيئة املادية لتحســن حياة الســكان ،حيث أشــار () Chenاىل أن () Howard Ebenezer
كان أول مــن أدخــل مفهوم احلــي يف كتابــه “ “ ،”Cities The of Tomorrowيف أواخر عام ()1880
حيــث ضم (( ) Howardمدينتــه املثالية يف دائرة نصف قطرها  1200متــر) حول مركز مدين تكون
مكتفيــة ذاتيــا  ،ويف وقت احلق يف عام ()1929وســع () Perry Clarenceفكرة احلي وانشــأ ســقيفة
املشــاة  ،مركــز مدين تكون مكتفيــة ذاتيا وعرف احلي ككيان مكاين مع مركــز ضمن دائرة نصف قطرها
(400متــر) و يتحــدد احلجم املادي للحي حســب املنطقة املخدومة بفعالية املدرســة االبتدائية املحلية
()Chen, 2008-pp59-65ا[ ]5وقــام ( Stein Clarenceيف عــام ( )1942بتطويــر فكــرة ()Perry
ألنشــاء احلــي وإعادة تعريــف املركز من خالل جتميــع ثالث حمالت ســكنية ختدمها مدرســة ثانوية
ومركز أو مركزين جتاريني رئيســيني  ،تبلغ نصف قطر املســافة اليت تصل إىل هذه املرافق هو (800متر)
( – .)Meenakshi, 2017, PP, 83-84وأشــار ( )Lynchبــأن احلــي هو اللبنة االساســية للمدينة،
وعــرف احلــي بأنــه وحدة مكانيــة خالية مــن حركة املــرور العابــر ومكتفيــة ذاتيا قــدر االمكان –
( .)Lynch, 1984, 246ا[ ]6ويســتند مفهوم ( )Lynchاىل النموذج اخللوي يف التخطيط احلضري Ibid
الــذي يتصــور املدينة على أهنا جمموعة وحدات حضرية أو خاليا مثــل االحياء لكل منها مركز وحواف
واضحــة املعامل ( ،)Ibid, p400أمــا بالنســبة ل ( )Alexander Christopherفطرح مفهوم االحياء
املعرفة من خالل التأكيد اىل حاجة االشخاص اىل وحدة مكانية معرفة االنتماء اليها  ،وحدد خصائص
تلك االحياء بثالث مسات وهي أن حتتوي على جمموعات سكنية تقدر ب ( )500شخص ،وأن يكون حجم
احلــي حمــدودا حيث ال يتجاوز قطــره ( )300متر ،وأن تكون االحياء حممية مــن حركة املرور الكثيفة
وذلــك حفاظ علــى هوية وشــخصية احلــي)Alexander etal, 1977, P84( .ا[ ]7أما ()Krier Leon
فطرح مفهوم احلياة احلضرية وأمهيتها يف أعادة بناء املدينة األوربية بشكل أحياء حضرية ذات أستعمل
خمتلــط بتحديد حجــم املدينة باالعتماد على تلــك األحياء ،وبني أن كل حي جيــب أن يكون له مركز
وحدود واضحة تندمج فيه كافة الوظائف اليومية للحياة احلضرية على أســاس حركة املشــاة املرحية،
Maha Sabah, AL-Zubidi., (2006), p108ا[ ، ]8أما ( )Moughtinيعرف احلي احلضري بواسطة
حركة املشاة اليت حددت ب  4-10دقائق مشي على االقدام ( )Moughtin, 2005, p183ا[]9
وإلغناء هذا اجلانب هناك دراســة هامة حول احلي الســكين ملنظمة موائل عام ( )2013التابعة ملنظمة
هبيتــات ( )Habtatبعنوان (” )A New Strategy of Sustainable Neighborhood Planning
 ،حيــث اقترحــت منظمة موئل االمم املتحدة ( )Habitatهنجا للمســامهة يف تعزيز التنمية احلضرية
املســتدامة من خالل إنشــاء أحياء صاحلة للعيش تتسم بالكفاءة ،ويســتند هذا النهج على مخسة مبادئ
تدعم ثالث مسات رئيســية الستدامة االحياء وهي متضامه ومتكاملة ومترابطة ،و هتدف هذه املبادئ يف
دعم األحياء املســتدامة من خالل تعزيز النمو عايل الكثافة وتقليل االنتشــار احلضري ،وتعظيم كفاءة
األراضي ،وتعزيز التنمية املســتدامة واملتنوعة واملتكافئة اجتماعيا  ،وتشــجيع أحياء املشــاة  ،وتنمية
االنشــطة واالســتعماالت بطرق جمدية اقتصاديا  ،وتضمنت هذه املبادئ  :التأكيد على وجود شبكة من
الشــوارع املترابطة املوجه للمشــاة و راكيب الدراجات باألساس فضال عن املركبات والنقل العام ،و التأكيد
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على الكثافة العالية اليت تعزز الكفاءة احلضرية املســتدامة من خالل تركيز الناس أنشطتهم يف مساحة
حمددة  ،والتأكيد على االســتعمال املختلط الذي يهــدف اىل خلق فرص العمل املحلية وتعزيز االقتصاد
املحلي واحلد من االعتماد على الســيارات وتشــجيع املشــاة وحركة الدراجات وتوفري سلع وخدمات عامة
أوثــق للمجتمع الســاكن  ،التأكيد على املزيــج االجتماعي من خالل مزج اخليــارات ،توفري أنواع خمتلفة
من املســاكن ،وأتباع سياســات ختصيص املساكن امليســرة  ،وتوفري قطع األراضي بأحجام خمتلفة لزيادة
تنــوع خيارات الســكن ،والتأكيد على احلد من التنطيق االحادي الوظيفة لتنفيذ سياســات اســتعماالت
األرض املختلطة  ،وذلك من خالل اجلمع بني استعماالت األراضي املتوافقة يف البلوك الواحد أو يف احلي
()UN-Habitat, 2013, P1-7ا[ ]10حيث أشارت الدراسة اىل أن هذه املبادئ اخلمسة تسهم يف املالمح
الرئيســية لألحياء املســتدامة وهي :شوارع نابضة باحلياة  ،وتعزيز قابلية املشي  ،فضال عن القدرة على
حتمل التكاليف (.)Ibid, p2

مفهوم الفضاء احلضري يف احلي السكين:
املفهوم اللغوي:

الســاحة وما أتســع
الــرازي ( 1986ص  )506يقــول :الفضاء أســم مشــتق من الفعل فضاء و ال َف َضاءَّ :
(ح ْضرة)
فأن
احلضــر
ْضــى :خرج إىل الفضاء ،وأفضى إليه بســر[ ، ]11أخر ج ســره أما
مــن األرض وأف َ
َ
َضر) خالف البــدو .الرازي (1986ص  )441أضاف ،و (احلاضر) ضد البادي
حل
(ا
و
وفناؤه.
الرجــل قربه
َ
(احلضــارة) االقامة يف
و (احلاضــرة) ضــد البادية وهي املــدن فيما القرى والريــف والبادية ضدها ،و
َ
احلضر[.]12

املفهوم االصطالحي:

يعــرف كرســتيان ( )1996الفضاء بنية التعبري عــن وجودنا يف العامل  ،الن الوجود اإلنســاين هو وجود
فضائي  ،إذ ال ميكن فصل األنسان عن حميطه  ،و من حيث الشكل اهلندسي ميكن اعتبار كل حيز بني املباين
هو فضاء ارتبط هندســيا ومجاليا باألنواع املختلفة للواجهات املحيطة وتلك العالقة [ ]13اليت تســاعد
على إدراك الفضاء و هو ناتج تفاعل جمموعة معقدة من العوامل ليشــكل صيغة ثقافية تتأثر مبؤثرات
متعــددة ووفق مضمون البحث وهدفه فأن الفضاءات احلضرية ميكن تعريفها على أهنا ”:البنية القائمة
على املقياس االنســاين بني الفراغ والكتلة واليت تنشأ من خالل منظومة من العالقات املرئية و الوظيفية
 ،عاكســة التواصــل احلضاري هلوية املجتمع من ناحية اجتماعية ومن خــال العالقات املتعلقة بالتبادل
االقتصادي الداخلي للحي السكين من ناحية أخرى”]14[ .

التعريف اإلجرائي:

معزيــز مدحية واخرين ( )2014يقــول “لتواصل البصري للتكوين احلضاري بفعــل تأثري ثقايف مقصود
على مســتوى الفضاءات احلضرية ومبا يكرس القيمة ،التكاملية لألداء الفضائي” الشــكل رقم ( )1وكون
التصميــم احلضري للفضاءات يعد مهــارة فكرية فضال عما يتضمنه من مفاهيــم علمية ،وتقنية تناول
البحث (اإلدراك البنية احلضرية) بالتحليل والدارسة “[]15

املفهوم والتعريف اإلدراكي:

“املجتمع البشري يتألف من جمموعات اجتماعية خمتلفة متتلك كل واحدة منها على حدة رصيد داخلي
مشــترك بــن أفرادها للذاكــرة واملعرفة اإلدراكية (هوية مجاعية) هي نتيجة للتفســر املشــترك فيما
“الذاكرة اجلمعية” هي ذاكرة مشــتركة بني خمتلف مجاعات املجتمع [ ،”]16يتم خالهلا تنظيم وتفسري
املعلومات يف الفضاء احلضري مثل تنظيم هوية املجتمع من خالل معلومات (االنتباه ،اإلحســاس ،الشــعور،
االدراك احلسي ،واالدراك الذهين) ومجيعها تكون ظاهرة يف الفضاء البيين أو العام]17[.

https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2

مجلة العلوم
والتكنولوجيا

29

أمال عبد الكرمي عبد اهلل العرشي
املجلد السادس والعشرون العدد (2021 )2م

شكل ( :)1األداء الفضائي باملحتوي االقتصادي واالجتماعي والبيئي

تطوير مفهوم الفضاء احلضري:

كل انــواع الفضــاءات بني املباين يف املدينــة او اجزائها والذي ميثل منظومة االتصال بني املباين وســبل
الوصول اليها .شــامال الطرقات ،واالرصفة ،الســاحات العامة واملواقف .ويطلــق علية يف معظم االحياء
الفــراغ االجتماعــي .ويعترب منطقــة هامة ومركزيــة لتجميع النــاس وتبادل األنشــطة االقتصادية
واالجتماعية وتعزيز التواصل االجتماعي احلي.
تارخييــا :الفضاء احلضري العام يف الغرب كان حمصور فقط ملراكز املدن ،والســاحات العامة وســاحات
الكنائــس ،حيث كان بالغالــب يوجد حول املباين اهلامة والتارخيية وكانت تشــكل الفراغ احلضري وكان
يعتربها الناس املستخدمني هي ساحات لغرض التنفيس عن الروح ومشاهدة خمتلف الفاعليات السياسية،
واالجتماعية والثقافية [.]18
يف عصــر العمــارة احلديثة :أصبحــت أقل فاعلية كســاحات عامة وحتولت اىل مراكــز مدن ،مث مراكز
قطاعات ،وجماورات وهذا ما هو أهتما حبثنا احلايل.]18[ .

الفضــاء احلضري يف عصر النهضة :مثل الفراغ املــكاين يف القرن ال  16وال  ،17حيث لعب دورا هاما يف
اجلانبني االجتماعي واالقتصادي ،على املستويني املركزي وعلى مستوي الوحدات السكنية واحلي السكين،
وأشــهر عمــل يف ذلك احلني كان قيام ســلطات مدينة لنــدن بتنظيف وتنظيم وإعــادة تطوير املجاورات
الســكنية مبا فيها الســاحات والفراغات املفتوحة واملياديــن ()harding, 2004ا[ .]19ويضيف مصطفى
وشــيهوب مســر ( )2009عن مدينــة البندقية اليت اقــرت يف نفس الوقت تنظيــم وتطوير  50فراغ يف
املجاورات الســكنية واحلقت معظمها للكنائس بســبب عدم االهتمام بتلك الفراغات من سلطات التخطيط
والــي أهنــا أدي اىل أهنا فقدت أمهيتها االجتماعية واالقتصاديــة يف املدينة .وهناك جماورات عديدة
يف مدينة خبتابور – يف النيبال هي كذلك تعترب الفضاءات فيها كالســاحات أمام املباين اهلامة والساحات
العامة هي تارخييا أماكن توجد فيها أماكن الطعام وبعض االنشــطة االقتصادية وبعض منتجات الســوق
املحلية وفيها تتم التفاعالت واالنشــطة االجتماعية العامة ،أما يف املناطق احلضرية والريفية يف أمريكا
الالتينية الســاحات العامة يف املجاورات السكنية ترتبط يف الثقافة االجتماعية للحياة احلضرية [.]20
انظر الشكل رقم ( )2يبني الفضاءات كموجبة وسالبة وما تكون عليه احلالة

30

مجلة العلوم
والتكنولوجيا

https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2

أمال عبد الكرمي عبد اهلل العرشي
املجلد السادس والعشرون العدد (2021 )2م

جودة الفضاء احلضري:

شكل ( :)2وصف طبيعة أنواع الفضاءات

وتتحقق جودة الفراغات املفتوحة يف احلي الســكين من خالل العناية جبوانب متعددة ،منها“ :التنســيق
اجليد للفراغ ،واملساحة الكافية ملمارسة النشاطات ،واختيار املوقع املناسب ،وتوفري الصيانة الدائمة .ومن
العناية باخلصائص البيئية وبوضع
االعتبارات املهمة يف تصميم الفراغات املفتوحة يف األحياء السكنية
ُ
املباين املحيطة هبا ،فالعالقة بني املباين والفراغات تؤثر بشكل فاعل يف املناخ اخلاص بالفراغ ،وعلى مدى
توافر الراحة احلرارية الالزمة لتشجيع السكان على الوجود فيها واستخدامها .ويتأتَّى التأثري اإلجيايب
علــى بيئة الفراغــات من خالل وضع املباين واألشــجار املحيطــة بالفراغ وترتيبهــا وتوجيهها وحتديد
ارتفاعاهتا بشكل يعمل على التحكم يف حركة اهلواء ،وكمية أشعة الشمس املباشرة وأوقاهتا” [.]21

مجال الفضاء احلضري:

ويعتمد مجال الفراغات املفتوحة يف األحياء الســكنية على مهــارة املُصمم العمراين وقدراته اإلبداعية
يف الوصول إىل حلول متميزة تراعي حتديد مســاحة الفراغ ،ونسب أبعاده ،والكتل البنائية املحيطة به،
ونوع املواد املستخدمة فيه وملمسها ،واأللوان ،والنباتات ،وتوفري عناصر الفرش اخلارجي للفراغات (مثل:
الكراسي ،واملظالت ،وأسبلة مياه الشرب ،وسالل النفايات) وتوزيعها مبا يناسب النشاطات املتوقعة[.]20

العالقات االجتماعية يف الفضاء احلضري:

كما يسهم حتديد العدد املناسب من املساكن لكل جمموعة سكنية أو جماورة يف إجياد عالقات اجتماعية
وطيدة بني اجلريان .وتكتســب الفراغات املفتوحة يف األحياء السكنية خصوصيتها من تشكيلها الفراغي
ومن التحديد السليم لعدد مداخلها ومواقعها ،وكلما سهل التنقل على األقدام داخل احلي ووصول السكان
إىل مناطق األنشطة اخلارجية مع توافر األمان؛ كان ذلك دافعا ملشاركتهم يف األنشطة اجلماعية .ولتحقق
ذلك يلزم منع مرور الســيارات العابرة من اختراق األحياء السكنية .ويسهم منع حركة السيارات العابرة
للغرباء يف تعزيز اإلحســاس باألمان وتقويته لدى ســكان احلي ،وختفيض مســتوى جرائم الســرقات يف
األحياء ،وخفض خماطر سرعة السيارات [.]21

االحساس باألمان يف الفضاء احلضري:

فجعل حركة
فاإلحســاس باألمن يف احلي الســكين والثقة بتوافره يرتبط بطريقة تصميمــه الفراغي؛
ُ
عد من أفضل املعاجلات للرفع من
املرور مهيأة من أمام مجيع الوحدات الســكنية ولكن بســرعة منخفضة ُي ُّ
مســتوى األمن يف احلي السكين؛ ألنه مينح السكان شعورا حبرية وصول املشاة والسيارات وكذلك الشرطة
وحتد مــن دخول الغرباء .كما أن مزاولة الســكان
بســرعة منخفضة متكنهم مــن التعرف إىل العابرين
ُّ
لألنشطة اخلارجية متنحهم فرصة ملراقبة األنشطة املشتبهة حول الوحدات السكنية ،وتسهم بشكل فاعل
يف الرفع من مستوى أمن األحياء السكنية]17[ .
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خصائص الفضاء احلضري:

الفضاء احلضري هو الفراغ املحتوى بني الكتل والذي يشكل مراكز املدن والقطاعات واالحياء واملجاورات
وحىت املجموعة الســكنية ،وأن احلفاظ على شخصية التكوين الفضائي احلضري وخصائصه املميزة وأن
تعاد أحياءه وتستمر بدورها كمراكز للحياة االجتماعية واحلضارية بكل جوانبها يتطلب أمرين أساسيني
مها“ :احلفاظ على التكوين ومعرفة وظيفة الفراغ وعلى التنوع والتباين” [.]22

وظيفة الفضاء احلضري:

كل مدينــة هلا خصائص يف تكوينها وهلــا فضاءات ملختلف األغراض اال اهنا تتفــاوت بني األمهية ونوع
الغرض هلذا الفراغ وهذه الوظائف أو الغرض كالتايل:
 oلألغراض االجتماعية :تنشا الساحات وامليادين وكذلك الفضاءات البينية ألغراض اجتماعية مثل،
مركز املدينة ،تنشأ الساحات غالبا يف املدينة العربية واإلسالمية لتخدم التفاعالت االجتماعية بني
سكاهنا ،كما هو احلال يف التركيبة احلضرية ملدينة صنعاء القدمي.
 oلألغــراض االقتصاديــة :مراكز املدن تعترب فضــاءات تقوم بأدوار كبرية مثــل الربط بني قطاعات
املدينة بشــبكة املوصالت ،وتنتشــر فيها مراكز اخلدمــات واملراكز التجارية وهبــذا تكون هلا الدور
الفاعل اقتصاديا حيث تسمح بتوفري املساحات والوسائل املختلفة للتبادالت التجارية املختلفة.
 oلألغراض العسكرية :هناك العديد من الفضاءات اليت تظهر حلاجة األغراض العسكرية مثل ميادين
العروض يف املدن مثال ذلك ميدان (تنمني اسكوير) يف الصني ،امليدان األمحر يف مسكو روسيا ،ميدان
السبعني يف مدينة صنعاء باليمن
 oلألغراض البيئية :هناك العديد من الفضاءات احلضرية اليت تنشأ خصيصا لتكون وسط بيئي خيدم
املحيط الذي وجد من خالله،
 oلألغراض السياســية :ميدان رمســيس ،وميدان التحرير يف مدينة القاهرة ميدان التحرير يف مدينة
صنعاء وميدان الشــهيد اللقية يف باب شــعوب مبدينة صنعاء ،وميادين عديدة أخرى يف مدن اليمن
لعبت أدوار سياسية عديدة.

أشكال الفضاء احلضري وحجمه:

 منتظــم وغــر منتظم :ويف التشــكيل الفراغي له يشــمل حمــاور احلركة واخلدمــات االجتماعيةواالرتكازية ،واملسطحات املائية وتأثيث املكان .وتلعب التناسب واملقياس واالحاطة الفضائية دور يف
إجيابية الفراغ أو ســلبيته ،كون التناسب يشــر ايل العالقة الرياضية بني االبعاد احلقيقية للشكل
أو التشكيل النهائي.
 واســع وضيق :ويف التشــكيل الفراغي للفضاء تتحقق الروية املالئمة واملقياس اإلنســاين ،املشاركة،التسلســل والتدرج ،أنظر الشــكل رقم ( )3والذي يظهر فيه الفضاء احلضري بترتيبه ضمن املشــهد
احلضري والذي يســعي ايل تغيري املشــاهد احلضرية وخيلق املتعة من خالل التالعب بنمط ترتيب
البلــوكات ،والذي من شــانه حتقيق املتعة البصرية واليت نشــاهدها غالبا يف املــدن التارخيية (مثل
مدينة صنعاء القدمية) ،وهكذا يكون تفاعل املشاهد مع البيئة املحيطة.
 مغلــق – ومفتوح :األمثلة التالية تبني طبيعــة الفراغ من حيث االنفتاح واالنغالق والتدرج الفضائي.ومعظم التجمعات الســكنية يف املدن تبين من خــال التراكيب والتبديل والتوليف بني هذه األمناط
الكبرية والصغرية ،والعالقات التبادلية للشوارع والبلوكات ضمن بنية القطاع احلضري ،واليت تعطيه
شكله التجميعي النهائي.
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للشكل ( :)3عدد من األمناط :الزاوي ،املنحين ،االشعاعي ،املركزي ،املحوري ،العضوي ،التجميعي ،والشبكي.
ويكون حمتوي املحاور الرئيسية

شكل ( :)4التوجيه الفضائي ،من خالل الشكل العام للبلوكات .ضمن النسيج ويسعي اىل خلق املتتابعات
الفيزيائية بني األماكن ويتجنب املحاور الرئيسية

اخلصائص التصميمية للفضاء احلضري:
 احلدود الواضحة أن يكون ذو حجم حمدود أن يتصف باالحتواء واالستمرارية  -افقيا أو راسيا االرتباط مبداخل املباين أن يراعي املقياس االنساين -أن يرتبط بالفعاليات االنسانية لتحقيق خصائص الفضاء الوجودي.

األمهية االجتماعية لتكوين الفضاء احلضري:

بأمهــام ( )2008قال ،يقاس جناح تصميم األحياء الســكنية مبســتوى اســتجابة فراغاهتــا العمرانية
ومســاحاهتا املفتوحة ألنشطة ســكان احلي اجلماعية واحتوائها ،ومنحهم الشــعور بالراحة والطمأنينة
ُعد فراغات عامة مفتوحة ومشتركة لكل سكان
واألمان؛ فالشوارع ،وممرات املشاة ،والساحات ،واحلدائق ت ُّ
احلي ،وتشــكل أرضية مناســبة للقاءات بينهم ،ومزاولة األنشــطة اجلماعية للكبار ،وتوافر أماكن للعب
https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2

مجلة العلوم
والتكنولوجيا

33

أمال عبد الكرمي عبد اهلل العرشي
املجلد السادس والعشرون العدد (2021 )2م

جذب
يف أجــواء آمنة للصغار .وكلما كان الفراغ مســتخدما من ِق َبل الســكان كان حيويــا ومالئما
وعنصر ٍ
َ
يف املجتمع الســكين .وأضاف أن “مســتوى جاذبية الفراغات العمرانية واألماكن املفتوحة ،وقدرهتا على
استقطاب خمتلف أنشطة سكان احلي اخلارجية ،واستيعاهبا ،لكال اجلنسني وعلى اختالف فئاهتم العمرية؛
مؤشرا أساسيا على قياس مدى جودهتا .ويعتمد مجال الفراغات املفتوحة يف األحياء السكنية على مهارة
املُصمم العمراين وقدراته اإلبداعية يف الوصول إىل حلول متميزة تراعي حتديد مســاحة الفراغ ،ونسب
أبعاده ،والكتل البنائية املحيطة به ،ونوع املواد املســتخدمة فيه وملمســها ،واأللــوان ،والنباتات ،وتوفري
عناصر الفرش اخلارجي للفراغات (مثل :الكراســي ،واملظالت ،وأســبلة مياه الشــرب ،وســال النفايات)
وتوزيعها مبا يناسب النشاطات املتوقعة”[.]22

االمهية االقتصادية لتكوين الفضاء احلضري:

النعمــان واخريــن ( )2008يقولون” يف العامل االقتصادي جند أن املفهــوم االقتصادي خيتلف من جتمع
حضــري (عمراين) إىل آخر وفقــا لطبيعة اختالف مقومــات التنمية ومواردها املتاحــة الصناعية منها
أو الزراعية أو الســياحية أو التجارية وغريها .وقد أشــار كل من أفالطون وأرســطو إىل تقسيم املدينة
باالعتمــاد على الدور االقتصادي للطبقات املختلفة للمجتمع وإىل تقســيم إنتاجية األرض كما أن ظهور
االكورا  Agoraشكل مكانا جتاريا مهما دفع أرسطو إىل االعتماد بضرورة تكراره كنموذج حضري يف املدن
اإلغريقية ،كما كان [اون]  Owenرائدا يف اإلشارة إىل أمهية نشر الوعي الصحي ضمن قطاعات املدنية
لرفع املستوى املعيشي وتوفري فرص العمل كأساس لتحسني الوضع االقتصادي مث حتسني البيئة احلضرية،
كما أشــار [فووير]  Fourierإىل مفهوم اخللط يف االستعماالت االقتصادية Use Economical Mixed
،هذا املفهوم الذي أصبح ســائدا يف الثالثينيات من هذا القرن ضمن املفردات االقتصادية لتخطيط املدن
مع مفاهيم أخرى مثل املجتمع املتوازن  Balanced Wellســواء يف االقتصاد أو يف التنظيم االجتماعي.
ويأيت تأثري العامل االقتصادي من جوانب عديدة منها ،أن مصادر التمويل اليت تشــكل رأس املال األويل
للمشــروع هي اليت حتدد مدى صالحية الوحدة الســكنية ومن مث التجمع احلضــري بأكمله انطالقا من
عالقة اجلزء بالكل “ [.]23

اإلطار النظري لتطوير الفراغ احلضري وأعاده تطويره يف احلي السكين:

عندمــا مت بناء اإلطار النظري للدراســة تبادر للذهن ســؤالني مهمني األول :هل لعــب التكوين الفضائي
دورا اجتماعيــا مؤثر يف احلي الســكين الثاين :هل لعب التكوين الفضائــي دورا اقتصاديا مؤثر يف احلي
الســكين ،مع االحتفاظ خبصائص احلي السكين وعدم خلط االستعماالت وهل أوجد فارق حضري متميز
عند الســاكنني يف احلي .وهلذا الغرض مت بناء اإلطار النظري الذي يشمل املكونات األساسية يف عناصر
التكوينــات احلضرية وهي (الكتلة والفراغ ،واملتضمن التخطيط الفضائي ،التكوين والتشــكيل) ،مث مكون
(الشــكل والوظيفة ،واملتضمن أشــكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته اخلارجية ،ووظيفة الفضاء احلضري)
والعالقات املتبادلة بني املقياس اإلنساين واملكاين والوزن الزمين وكل هذه سيتم وصفها وحتليلها كمتغريات
حتــدد الوضع الراهــن للفضاء احلضري ضمن احلي الســكين ومدي احلاجة من عدمهــا إلعادة التأهيل
للفضاء احلضري وحمتوياته واحلي السكين عامة.
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شكل ( :)5اإلطار النظري لتطوير وأعاده تأهيل الفراغ احلضري يف احلي السكين (الباحث)

حتليل الوضع الراهن للفضاء احلضري يف احلي السكين ضمن مدينة صنعاء:

مت اختيار املناطق من مدينة صنعاء واليت متثل منطقة مالئمة للدراســة وموزعة بشــكل ميثل االطراف
والوســط للنمو الســكاين خالل الســنوات املاضية انظر الشــكل رقم ( )6الذي يبني مواقع املناطق على
املخطط اهليكلي للمدينة ،اليت ســيتم تطبيق املتغريات عليها مجيع بتحليل مقارن وفقا اإلطار النظري يف
هذه الدراسة للخروج بالنتائج املرجوة منه واملناطق املختارة هي:
 -1منطقة االصبحي يف القطاع الثالث
 -2منطقة السنينة يف القطاع اخلامس
 -3منطقة احلصبة يف القطاع الثامن

شكل ( :)6قطاعات مدينة صنعاء التسعة ،وعليها مواقع االحياء اليت مت اختيارها كعينة هلذه الدراسة
https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2
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مدخل لتحليل الوضع الراهن لواقع مناطق الدراسة:

تنميــة أو إعادة تأهيل الفضاء احلضري يف احلي الســكين ال تتم اال من خالل تطبيق نظريات التصميم
احلضــري وتقنياته  ،واالفتراض من مفردات اإلطار النظري كتكامل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
والبيئيــة املرتبطة بقيم مبادئ دميومة حياة الســكان  ،ويتضح اإلطار املســتخلص لتنمية وأعاده تأهيل
الفضاء احلضري لألحياء الســكنية من خالل املفردات الرئيســية والثانويــة يف االطار النظري (املصدر
الباحث) ،كقيم توفر للفضاء احلضري داخل احلي السكين جمموعة أوسع من اخلدمات بأبعاد اجتماعية
،اقتصاديــة وبيئية ترفع من مســتوي احلي بفضائــه احلضري واحترام املوقع واملحيط احترام الســياق
والشــخصية والتسلســل اهلرمي للفضاءات وقيم ختطيطية النقل املستدام رفع قيمة البيئة احلضرية من
البــى التحتية القائمة على التكامل املســتقبلي واملحافظة على الفضــاءات املفتوحة اليت تنظيم احلي
حول مركز واضح املعامل احلضرية ،والقدرة على اســتوعاب التغــرات التكنولوجيا احلديثة يف التصميم
احلضري وتقنياته .ســوف نستعرض احلاالت اليت مت اختيارها كنماذج بطريقة حتليلية وصفية وكمية
وحتديــد مواقع التطابق وعدم التطابق مع املفردات لنســتخلص القــرارات النهائية اليت جيب ان تعاجل
الوضع الراهن واحداث التطوير وأعاده التأهيل على األسس األكادميية بإطارها العلمي وتقنيات التصميم
احلضري.
( )1منطقة االصبحي القطاع الثالث:

أوال :الكتلة والفراغ:

حيرص املخططون للمدن واالحياء السكنية يف ختطيط اهليكل الفضائي على إجياد فضاءات مالئمة على
املســتويني فعند تصور الكتلة على مســتوي املدينة يف شوارعها الكبرية واملفتوحة يقترح فضاءات مناسبة
باحلجم وتكون كبرية ،وعند احلي السكين يتم وضع التكافؤ املناسب بني الكتلة والفراغ ،حيث ميكن تنظيم
الفعاليات احلضرية يف مقاييس كبرية أو صغرية ،مع مراعاة احلركة والروية البشرية وغرية من احتواء
وتدرج وشواخص وعقد وغريه .لقد وصف بعض املفكرين والباحثني بان الفضاءات املفتوحة واألبنية يف
املدينة واحلي الســكين على اهنا تعرف ببعضها البعض .حيث يقول Ellis, W.Cا( )1978الكتلة والفراغ
مبفهومه االول” هو هيكل البيئة اليت تبدو فضاءاهتا املفتوحة وكأهنا قد حنتت واقتطعت من كتلة صلدة
يعــرف على انه هيكل من الفضاءات املفتوحة وذلك الن الفضاءات تبدو وكأهنا اختذت شــكلها من النمط
املتواصل لألبنية “ [ ]24والواقع على مجيع احلاالت املدروسة خيتلف متاما هلذا النمط او يكون بنسبة ال
تذكر يف االحياء السكنية مبدينة صنعاء خارج املدينة التقليدية (صنعاء القدمي).
(أ) التخطيط الفضائي :العديد من الدراسات ومنها اقتراحات املعماري الشهري ليكربوزيه يف كتابه الشهري
املدينة املعاصرة ان يكون توجه حنو معاجلة البيئة احلضرية من خالل ( االحتواء ،التكرار ،التدرج) كنوع
مــن الطراز العاملي يف التصميــم الفضائي ،وخصوصا بعد أن وجدت املخططات الفضائية للبيئة احلضرية
املعاصرة تفتقر اىل احليوية اليت كانت تشكل اهم خصائص البيئة احلضرية التقليدية ،واليت هي كذلك
منعدمــه او مفقــودة يف الفضاءات احلضرية للحي الســكين يف معظم االحياء الســكنية يف املدن اليمنية
الناشئة حديثا وخارج املدن التقليدية القدمية مبا فيها مدينة صنعاء.

شكل ( :)7مقارنة بني الصور اجلوية للمجاورة واملخطط املعتمد من هيئة التخطيط وافتقار الفضاءات
احلضرية للتنظيم واحليوية
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(ب) التكوين والتشــكيل :يشرح Krierا( )1988تكوين الفضاءات العمرانية بأهنا فراغات خارجية تتألف
من عنصرين فقط مها اجلدران واالرضية ويضيف بأن وضوح اخلصائص اهلندســية والتشــكيل من القيم
اجلمالية للفراغ او الفضاء العمراين يســاعد على إدراكه ،فهو يعرب عن خربة عمرانية تعطي اإلحســاس
باالحتواء داخله .وتشكل الفراغات العمرانية يف االحياء السكنية أحد أهم عناصر االحتواء لألشخاص
والتفاعل معهم والتكوين العمراين للحي الســكين اليت متثل املناطق الرئيسة للتواصل البشري اجتماعيا
واقتصاديا وممارســة النشاطات االنســانية املختلفة وما يرافق ذلك من توفري شــروط الراحة النفسية
واجلســدية لكافة فئات الســاكنني يف احلي من خالل تأمني مزيج مركب من االنشطة والفعاليات املتكاملة
واليت تعين توفري بيئة مالئمة .وتتمثل أمهية الفضاء العمراين فيما يلي [.]25
 -1تطوير وتنظيم عالقة الناس مع الفراغ واملحيط حبيث يؤثر كل منهما على االخر.
 . -2توفــر الراحة للناس املســتخدمني للفضاء وتلبية احتياجاهتم وربطهم مبحتويات احلي الســكين
وخدماته من خالل تصميم الفراغ بني املساكن او املجموعات السكنية
 -3البيئة الفيزيائية املتوفرة يف الفراغ نفســه تؤثر على ســلوك وتصرفات االشخاص ألن التصرفات
البشرية ظرفية متالزمة وهي جزء ال يتجزأ من املحتوى االجتماعي والثقايف واحلسي.
 . -4ربط الفراغ واملجتمع حيث يصعب وجود فراغ من غري حمتوى اجتماعي والعكس صحيح.
التكوين والتشــكل يظهر يف تنظيم املجموعات الســكنية أو النســيج احلضري  ،وشــبكة الشــوارع ونسب
االســتخدامات لألرض ،إضافة ايل عالقة الفضاءات احلضرية بتكوين احلي الســكين انظر الشــكل رقم
( ،)8وهنا الوحدات السكنية واملباين مل تأخذ منط حمدد يف النسيج العمراين مبا يف ذلك طبيعة الشوارع
الغــر منتظمة واليت وجد فيها صعوبة يف حركة الســيارات ،ونظرا مللكيــة األرض فان االلتزام مبخطط
اهليئــة العامة لألراضي واملســاحة مل يتم وما هو يف خمططات اهليئة خمتلف عــن الواقع املنفذ ،ومازال
بعض األراضي زراعية رغم اهنا خمصصة للمركز (الفراغ احلضري) ،والغالب فيها وجود املباين الســكنية
التجارية على حواف الشــوارع ،ال يتوفر مواقف حول املدرســة أو املنطقة املحددة كمركز ،عناصر الكتلة
والفــراغ غري حمددة بنمط من حيث االرتفاعات والتشــكيل أما الشــكل والوظيفة فيغلب عليها الســكين
وعشــوائية التشــكيل والتخطيــط الفراغي ،ال يتطابق مع املعايــر التخطيطية للمجاورات الســكنية أو
املجموعات الســكنية حيث يوجد يف منتصفهــا فراغ يفتقر للكثري من التدخــات احلضرية ليصبح فاعل
اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا .على الرغم من أن نسبة السكين يصل اىل  % 70من استخدامات األرض اال
انه ال يوجد بأمناط وأساليب توزيع السكين املعياري ففيه تتداخل االستخدامات ونسبة السكين التجاري
تصل اىل  % 20وما تبقي من املساحة موزع بني التجاري ،الديين ،والصناعي ،والتعليمي وبقية اخلدمات.

شكل ( :)8واقع توزيع الوحدات السكنية مع الفضاءات يف املجاورة
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ثانيا :الشكل والوظيفة:

من خالل الدراســات واملســوحات امليدانية تبني ان الشــكل والوظيفة يف االحياء واملجموعات الســكنية
متباينــة متاما من حيث الشــكل والتوزيع الكتلي وطبيعة النســيج العمراين ،انظر الشــكل رقم ( )9ولكن
بواقع احلال معظمها ال تتبع نظام حمدد من النســيج العمراين وخبصوص املناطق املفتوحة (اليت تعترب
هي الفضاءات احلضرية) فجميع الفضاءات احلضرية ليست بشكل يناسب املحيط او يقدم وظيفة تناسب
السكان واملستخدمني ،وال هتتم لعناصر التشكيل احلضري حضريا أو بصريا.

شكل ( :)9الشكل والوظيفة اليت تظهر فاعلة يف احلي السكين ،والعالقة املتبادلة بني السكين والفضاءات
احلضرية اليت تبني سلبية دورها االجتماعي االقتصادي يف احلي

(أ) أشكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته:
الوضع الراهن للفضاءات احلضرية ال ميثل الشــكل احلضري املرجو خللق بيئة حضرية يف احلي السكين
لعــدد من األســباب تؤثر عليه وهــي ،أوال التجاوزات اليت حصلت من املســتخدمني ومل نتمكن من حتديد
األســباب ،اال ان هذه التجاوزات ظهرت بقوة يف املركز ،والفراغات املستويل عليها بالقوة ،والثالثة اندماج
بني األرض املخصص للجزيرة واحلي الســكين والشــارع (أي انه حصل ضم للشــارع مع اجلزيرة للمالك
اخلاصة – ونعود ونقول ان ملكية األرض تعترب مهمة يف حالة تطوير الفضاءات السكنية ضمن املجاورات
واالحياء السكنية .واشكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته واضحة خبلق فضاءات ال تتوفر فيها ادين معايري
الفضــاء احلضري ،او يتطابــق مع متغريات حددهتا النظريات وتطبيقــات التصميم احلضري يف ادبيتها.
أنظر .االشكال ( )9أو (.)10

شكل ( :)10أشكال الفضاءات احلضرية اخلارجية ومؤثراهتا على الشكل العام للحي السكين
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(ب) وظيفة الفضاء احلضري:
يعد الفراغ احلضري للمدينة واحلي الســكين واملجاورة احد املكونات األساســية لعمراهنا فهو املكان الذي
يعد الســتيعاب األنشطة االجتماعية واالقتصادية والدينية واخلدمية ،حيث تتم فيه ممارسة األنشطة
الثقافية واالجتماعية اليومية وىف املناسبات  ،فيتم االهتمام بتخطيط تلك الفضاءات احلضرية وتصميمها
وتصميم عناصر التشــكيل احلضري مبا يتناسب وواقع احلي السكين أو املجاورة السكنية  ،فيكون كمركز
ذو اســتعماالت خمتلطة ويكون النواة حيث يربط الكتل الســكنية ضمن شــبكة احلركة والسري بواسطة
الســيارة أو املشــي ،ويكون معزز خللق االحتواء واالرتباط باملحيط من حيث التناغم واالنسجام مع الكتل
وحيقق الراحة والســامة واألمان للســكان ،ويقوي الترابط والصالت بينهم .ولكن يتضح ان العديد من
العناصر األساسية يف الفراغات احلضرية اليت مت مسحها يف املجاورة ( )355مل تكون حتتوي على أي نوع
من الوظائف االجتماعية أو االقتصادية ومل حتقق االنسجام والترابط بينها وبني الكتل البنائية ولذلك
فتحتــاج ايل تدخالت من تقنيات التصميــم احلضري لتصبح فضاءات حضرية حبســب متطلبات البيئة
احلضرية املتجانســة والفاعلة واملنســجمة .فقد وجد ان الفراغات مبتورة الصلة وال تشــعر باالحتواء
أو التتايل وال تعمل لتحقيق البيئة البصرية املالئمة للحي الســكين فهناك التشوهات البصرية والتباعد
بينها وبني املحيط وال حيس الساكن ان هلا صلة باملكان ويشعر بالغربة حني يكون فيها.
االشــكال من  A-Eأسفل ،هي حمتوي احلي السكين (احلالة الدراسية) مفصلة كوظيفة ملحتوي الفضاءات
فيه وهل توجد وظائف معيارية كفضاء حضري مناسب للحي.

اخلصائص العامة للمنطقة ()A
هي متثل اخلط التجاري الســكين وتقع على شــارع تعز ،ول اميكن ان تكون جزء من الفضاء احلضري بني
املباين السكنية ،مبانيها تتراوح بني  7 - 2ادوار

اخلصائص العامة للمنطقة ()B
هي امتداد املنطقة ( )Aومتثل اخلط التجاري الســكين وتقع على شــارع تعز ،وال ميكن ان تكون جزء من
الفضاء احلضري بني املباين السكنية ،مبانيها تتراوح بني  7 - 2أدوار ،والشوارع اخللفية معظمها ترابية
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اخلصائص العامة للمنطقة ()C
املباين الواقعة على امتداد الشــارع  24على ميني املنطقة توجد منطقة عشوائية ،وارتفاعات األدوار غري
منظمــة تتراوح بني  ،6-2العقد البصرية يف الشــوارع وال يوجد ختصيص لفراغ حضري بني املجموعات
السكنية ،وال توجد جمموعات سكنية بتنظيم ختطيطي مسبق ومواد البناء خمتلطة يغلب عليها العشوائية
يف اتقاء املواد.

اخلصائص العامة للمنطقة ()D
املنطقــة املختارة هي موقع املركز والــي ميكن اعتبارها الفضاء احلضري األهــم ،اال ان حالته الراهنة
يفتقر اىل أي معايري ختطيطية وتصميمية ،حيث وجدت فيه خمالفات ختطيطية حســب خمطط اهليئة،
يغلب علية الفضاء السالب ،والشوارع معظمها غري مهيئة ليس هلا اجتاه أو حمددات.

اخلصائص العامة للمنطقة ()E
تقع املنطقة يف اجلهة الغربية من احلي السكين ،وحتيط هبا أراضي فارغة ومكونه اما من اهلناجر أو قطع
زراعية ،تعترب الورش مهيمنة على الفراغ الوســطي الذي ميكن ان يكون الفضاء احلضري وكذلك اهلناجر
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احلديديــة الــي متثل خمازن للتجار .عل الرغم من وجود شــوارع مســفلتة وجيــدة ارتفاع املباين بني
 3 - 1أدوار وحالة البناء فيها جيدة ومواد البناء جيدة أيضا ،وميكن اعتبار املنطقة سكين جتار بالغالب

التشوهات وسط احلي السكين:
نالحــظ من الصورة ان التشــوهات البصرية والبيئية والســمعية وعدم ظهور أي مــن خصائص الفضاء
احلضري من حيث الكتلة والفراغ ،وال الشكل والوظيفة.

متغريات للمقارنة حبسب اإلطار النظري ملنطقة االصبحي:

منطقــة حي االصبحي يقــع يف القطاع الثالث من مدينة صنعاء احلديثــة ومتثل اجلزء اجلنويب منها يف
هذه الدراســة البحثية ،حيث مت املسح امليداين على املجاورة ( )355انظر الشكل رقم ( )7وحتليل الفضاء
احلضري املوجود الذي خصص فراغ حضري خلدمات املجاورة ،ومن املسح والتحليل احلضري وجد التايل:
جدول ( :)1متغريات اإلطار النظري .لتنمية الفضاءات احلضرية ضمن حي االصبحي السكين

الكتلة والفراغ
املتغريات
االساسية

التخطيط الفضائي مطابق
الرؤية

املتغريات الفرعية

النطاق الواسع

غري
مطابق

التكوين والتشكيل
حماور احلركة

✓

التكامل

مطابق

✓

املبان

✓

✓

البين االرتكازية

✓

✓

تداخل الكتل

✓

املشاركة

مطابق

غري

والفضاءات

✓

عناصر التشكيل

✓

املسطحات املائية

✓

التسلسل والتدرج

✓

مسطحات خضراء

✓

اخلدمات

✓

التجاوب

✓

االجتماعية

الشكل والوظيفة
املتغريات

أشكال الفضاء

االساسية اخلارجي ومؤثراته
التكوين

https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2

الكتل

مطابق

غري

وظيفة الفضاء

مطابق

احلضري

✓

لألغراض
االجتماعية

✓

لألغراض

مطابق

غري
مطابق
✓

مجلة العلوم
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املتغريات

والفضاءات
عناصر التشكيل

أمال عبد الكرمي عبد اهلل العرشي
والتدرج2021م
التسلسلالعدد ()2
املجلد السادس والعشرون

التجاوب

✓

املسطحات املائية

✓

✓

مسطحات خضراء

✓

اخلدمات

✓

✓
جدول ( :)1يتبع االجتماعية
الشكل والوظيفة

املتغريات

أشكال الفضاء

االساسية اخلارجي ومؤثراته

مطابق

التكوين

مطابق

احلضري

✓

لألغراض

مطابق
✓

االجتماعية
✓

الكتل
املتغريات الفرعية

غري

وظيفة الفضاء

مطابق

غري

لألغراض

✓

االقتصادية

التباين

✓

لألغراض البيئية

✓

✓

لألغراض

✓

العسكرية (يطبق

اخلطوط

على املدينة)
✓

لألغراض

----

السياسية (يطبق

األلوان

على املدينة)
النسبة والتناسب
اهلوية
( )2منطقة السنينة القطاع اخلامس:

✓
✓

-------------

أوال :الكتلة والفراغ:

(أ) التخطيط الفضائي:

ال ختتلف املجاورات يف منطقة الســنينة عن بقية املجاورات يف القطاعات األخرى من املدينة ،فيها بعض
توجــه حنو معاجلة البيئة احلضرية من خــال (االحتواء ،التكرار ،التدرج) كنــوع من الطراز العاملي يف
التصميــم الفضائي ،لكن الواقع بوضعه الراهن وجد أن املخططــات الفضائية للبيئة احلضرية املعاصرة
تفتقر اىل احليوية اليت كانت تشــكل اهم خصائص البيئة احلضرية التقليدية كما يوضح الشــكل رقم
( ،)11واليت هي كذلك منعدمه او مفقودة يف الفضاءات احلضرية للحي السكين ضمن املجاورتني وخصوصا
املجاورة رقم (.)551

شكل ( :)11مقارنة بني الصور اجلوية للمجاورتني ( )551و( )555واملخطط املعتمد من هيئة التخطيط وافتقار
الفضاءات احلضرية للتنظيم واحليوية
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(ب) التكوين والتشكيل:
التكوين والتشــكل يظهر يف تنظيم املجموعات الســكنية أو النســيج احلضري  ،وشــبكة الشــوارع ونسب
االســتخدامات االرض ،إضافة ايل عالقة الفضاءات احلضرية بتكوين احلي الســكين انظر الشــكل رقم
(،)12ال يوجد يف املجاورتني الظاهرة بالشكل نسيج ذو صفة واضحة واملباين اخذت اشكال متناثرة وهبذا
تأثر التنظيم الفيزيائي لشــكل الفضاء احلضري والنســيج وأيضا تأثر واصبح غري معروف ختطيطيا أو
حضريا و طبيعة الشوارع الغري منتظمة واليت وجد فيها صعوبة يف حركة السيارات ،ونظرا مللكية األرض
فان االلتزام مبخطط اهليئة العامة لألراضي واملســاحة مل يتم أي أن ما هو يف خمططات اهليئة خمتلف
متامــا عن الواقع املنفــذ ،والفضاء احلضري حتول ايل منطقة صناعية كما يظهر يف الشــكل رقم (، )12
والفراغ غري حمددة بنمط من حيث االرتفاعات والتشــكيل ،والنســيج وال يتطابق مع املعايري التخطيطية
للمجاورات الســكنية أو املجموعات الســكنية حيث يوجد يف منتصفها فــراغ وتفتقر للكثري من التدخالت
احلضرية ليصبح فاعل اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.

شكل ( :)12واقع توزيع الوحدات السكنية مع الفضاءات يف املجاورتني  155و 555منطقة السنسنة

ثانيا :الشكل والوظيفة:

(أ) أشكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته:

رغم حداثة نشــائه املجاورتني ( )555 ،155يف منطقة السنينة اال ان الوضع احلضري الراهن للفضاءات
احلضرية ال ميثل الشــكل احلضري املطلوب خللق بيئة حضرية يف احلي الســكين وذلك لعدد من األسباب
تؤثــر عليــه وهي ،أوال التجــاوزات اليت حصلت من املســتخدمني ومل نتمكن من حتديد األســباب (أي ان
الدراســة ال تبحث يف أســباب خمالفات التخطيط) ،اال ان هذه التجاوزات ظهرت بقوة يف املركز واشــكال
الفضــاء اخلارجي ومؤثراته واضحة حيث خلقت فضاءات ال تتوفــر فيها ادين معايري الفضاء احلضري،
او يتطابــق مع متغريات حددهتــا النظريات وتطبيقــات التصميم احلضري يف ادبيتهــا ،والحظ ذلك يف
اســتخدامات األرض املبني يف الشــكل رقم ( )13ويظهر جليات أنواع املخالفات اليت مل تســاعد على خلق
فضاء حضري بيين هلذه املناطق السكنية.
https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2
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شكل ( :)13أنواع املخالفات اليت اثرت على الفضاءات احلضرية يف احلي مبجاوراته ()555 ،551

جدول ( :)2االختالفات بني الواقع واملخطط ونوع املخالفة وصفتها السالبة أو املوجبة

(ب) وظيفة الفضاء احلضري:
يلعب الفضــاء احلضري دورا اجتماعيا واقتصاديا هام للمدينة واحلي الســكين واملجاورة ،ورغم حداثة
ختطيط املجاورات يف منطقة الســنينة واليت كانت يف منتصــف الثمانينات وماتزال مل متتلئ فأن التطور
العمراين املتســارع إثر فيها كونه مت بعد التخطيط بشــكل غري مدروس لذلك أثــر على الوظيفة العامة
لألحياء الســكنية واملجاورات خاصة يف اســتعماالت األرض ،مبخالفات افقدت احلي وجود فضاء حضري
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مالئم .وكانت امللكية اخلاصة لألرض هي املؤثر األكرب بســبب حرية اســتخدام املالك ملحيط ملكيته ،ومل
يكن دور التخطيط ملزم أكثر من استخراج رخصة االنشاء ومل توضع شروط تنفذ يف توجيه االستخدام
ايل أثر على املكونات الفضائية داحل احلي الســكين .وافقدت الوظيفة االجتماعية واالقتصادية بشكلها
املنظــم والفاعــل وكان التأثري على املســتوى احلجمي للفضــاءات اليت ال تظهر واضحــة وتؤدى خدمة
للمستخدمني بشكل مناســب ومل يليب طلباهتم االقتصادية واالجتماعية – ونالحظ ان معظم الفضاءات
العامة قد حتولت اىل عقد مرورية أكثر منها فضاءات حضرية – ومن خالل خارطة استخدامات األرض
املبينة بالشكل رقم ( )14تبني عشوائية ختطيط الشوارع حيت ان هناك مباين داخلة ضمن الشارع ارجع
للشــكل رقم ( )13املخالفات العامة ،ورغم حداثة التخطيط يف املنطقة توجد مباين سيئة جدا ونقص يف
اخلدمات باإلضافة اىل وضع الســوق يف املنطقة التعليمية والسكنية مما أدى لالزدحام الشديد ،وحتولت
املنطقة اليت خصص مركز وفضاء حضري للحى حتولت اىل منطقة صناعية أنظر االشكال من رقم ()14
اىل (.)17

شكل ( :)14احلي كامل واستخدامات األرض علية ويظهر املنطقة املركزية اليت حتولت من مركز وفضاء
حضري ايل منطقة صناعية (اللون األزرق)

شكل ( :)15جزء من مشال شرق املجاورة رقم ( )551وفيه وظيفة الفضاء احلضري والذي أصبح عقدة وسطية
وشوارع بينية .ومنط البناء حول الفضاءات احلضرية
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شكل ( :)16الركن الشمايل من املجاورة رقم ( )551تبني طبيعة ووظيفة الفضاءات

شكل ( :)17املخالفات اليت اثرت على وظيفة الفضاء احلضري يف اهم أجزاء املجاورة

شكل ( :)18الفضاءات الواقعة يف اجلزء الشمايل واالكرب من املجاورة رقم ( )555وطبيعة وظيفتها واليت ال
حتقق وظائف الفضاء احلضري املعياري يف احلي السكين أو املجاورة
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شكل ( :)19طبيعة الشوارع يف اجلزء واليت ال متت بصله للفضاء احلضري ووظيفته
جدول ( :)3متغريات اإلطار النظري .لتنمية الفضاءات احلضرية ضمن حي السنينة السكين
الكتلة والفراغ
املتغريات

املتغريات الفرعية

االساسية

التخطيط الفضائي

مطابق

غري
مطابق

التكوين والتشكيل

مطابق

غري مطابق

الرؤية

✓

حماور احلركة

✓

النطاق الواسع

✓

املبان

✓

املشاركة

البين االرتكازية

✓
✓

التكامل

-----

تداخل الكتل

✓

والفضاءات

عناصر التشكيل

✓

املسطحات املائية

✓

التسلسل والتدرج

✓

مسطحات خضراء

✓

التجاوب

✓

اخلدمات االجتماعية

-----

الشكل والوظيفة
االساسية

ومؤثراته

املتغريات الفرعية

املتغريات

أشكال الفضاء اخلارجي

مطابق

غري

وظيفة الفضاء

مطابق

احلضري

مطابق

غري مطابق

التكوين

✓

لألغراض االجتماعية

✓

الكتل

✓

لألغراض االقتصادية

✓

التباين

✓

لألغراض البيئية

✓

✓

لألغراض العسكرية

✓

اخلطوط
األلوان

(يطبق على املدينة)
✓

لألغراض السياسية
(يطبق على املدينة)

النسبة والتناسب

✓

-------

اهلوية

✓

-------
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( )3منطقة احلصبة يف القطاع الثامن:

أوال :الكتلة والفراغ:

(أ) التخطيط الفضائي:

ختتلف املجاورات يف منطقة احلصبة عن بقية املجاورات يف القطاعات األخرى مثل القطاع اخلامس ،حيث
تعتــر أكرب حجما فيها ومثل غريها من حيث عدم وضوح االحتــواء ،التكرار ،التدرج ومعامل االهتمام يف
التصميــم الفضائي ،والواقع بوضعه الراهن وجــد املخططات الفضائية للبيئة احلضرية املعاصرة تفتقر
اىل وجود االهتمام بالفضاء احلضري كمكون أساســي حليوية أي فراغ وســطي يف احلي أو املجاورة واليت
يشــكل اهم خصائص البيئة احلضرية التقليدية واملعاصرة ،هي بالواقع منعدمه يف الفضاءات احلضرية
للحي السكين ضمن املجاورة رقم ( .)823اليت تعترب األكرب يف القطاع الثامن.

شكل ( :)20الصور اجلوية للمجاورة رقم ( )823واملخطط املعتمد وافتقار الفضاءات احلضرية للتنظيم
واحليوية .والعديد من املخالفات وعشوائية االستخدام

(ب) التكوين والتشكيل:
يف تنظيم املجموعات الســكنية أو النســيج احلضري يظهر التكوين والتشــكيل ،خاصة يف شــبكة الشوارع
ونســب االســتخدامات االرض ،إضافة ايل عالقة الفضاءات احلضرية بتكوين احلي السكين انظر الشكل
رقم ( )20والذي يبني اســتخدامات األرض ويعكس التكوين والتشكيل من خالل النسيج احلضري  ،ويظهر
يف احلى السكين مباين حكومية وفراغ خصص لوسط احلي استخدم سوق عام للمدينة مما اثر سلبا على
التكوين وخصوصية احلى ومل يعد الفراغ املخصص للحى يودى خدمته كفراغ حضري بل اصبح سوق عام
واختلط بالسوق العام الذي يقع على الشارع العام الرابط بني اكثر من قطاع باملدينة .وهبذا تأثر التنظيم
الفيزيائي لشكل الفضاء احلضري والنسيج والفراغ غري حمددة بنمط من حيث االرتفاعات والتشكيل ،أما
الشكل كذلك مثله مثل بقية االحياء اليت مت دراستها وحتليلها ال يتطابق مع املعايري التخطيطية لألحياء
واملجاورات السكنية.
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شكل ( :)21االستخدام العام والذي يكون ويشكل احلي وجماوراته

شكل ( :)22التكوين القائم يف املنطقة وبعض التجاوزات اليت اثرت على التشكيل يف املنطقة

ثانيا :الشكل والوظيفة:

احلي الســكين مت ختطيطه من قبل اهليئــة العامة ولعقارات واراضي الدولة خمصص للســكن يف اجلزء
األكرب من اجلهة الشــمالية للحي واجلزاء الثاين من اجلهة اجلنوبية على امتداد الشــارع الرئيسي املؤدى
اىل شــعوب من احلصبة ،حيــث حددت فيه جمموعة مــن قطع األراضي الكبرية لتكــون مباين حكومية
وخدمية مثل ( )1اهليئة العامة لألراضي واملســاحة )2( ،ارض مقترحة للسفارة الروسية )3( ،سوق أمانة
العاصمة )4( ،ارض خمصصة للمعهد العايل للقضاء .يتخلل قطع األرض هذه شوارع فرعية صغرية تربط
بني الشارع العام الكبري جنوبا واملنطقة السكنية يف الشمال ،كما خصصت منطقة فراع حضري خلف سوق
األمانة ليكون مركز للحي .أنظر الشكل رقم (.)21
(أ) أشكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته:
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شكل ( :)23امجايل التشوهات البصرية واحلضرية يف خمتلف مواقع احلي السكين ،تشوهات يف البناء ومواده،
تشوهات يف خط السماء ،تشوهات يف احلركة والتدرج وغريه

شكل ( :)24خمطط احلي السكين الصادر عن اهليئة العامة للمساحة واألراضي ،واليت ميكن مطابقتها مع
الشكل رقم ( )21الذي يبني وظيفة الفراغات املحددة فيها

شكل ( :)25طبيعة الفراغات اليت كانت لتكون فراغات حضرية يف احلي
50

مجلة العلوم
والتكنولوجيا

https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2

شكل ( :)26اثار العشوائيات على حميط احلي واستبدال الفضاءات احلضرية مبساكن صفيح وقمامة

(ب) وظيفة الفضاء احلضري:

شكل ( :)27ثالث مناطق رئيسية األرض الفضاء اليت خصصت مركز حي وفضاء حضري للحي ،ومنطقة شرق
احلي منطقة عشوائية املهمشني وخلفها مدرسة ابتدائية ،والفراغ حضري حدد خلف املعهد العايل للقضاء.
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شكل ( :)28مواقع للمباين اهلامة اليت تؤودي وظيفة هلا اثر على املنطقة بكاملها اقتصاديا واجتماعيا ،وتبني
حالة املناطق يف الشكل املجاور رقم ()27

شكل ( :)29مت إمهاله واستغالله من قبل املهمشني مساكن عشوائية بدال من ان يكون فضاء حضري يعزز مجال
وحيوية املنطقة

شكل ( :)30يظهر كيف مت توظيف الشوارع واي فضاء حضري اىل عشوائيات او باعة متجولني مما يغري طبيعة
الفضاءات وشوهها
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جدول ( :)4متغريات اإلطار النظري .لتنمية الفضاءات احلضرية ضمن حي احلصبة السكين
الكتلة والفراغ
املتغريات
االساسية

التخطيط الفضائي

مطابق

الرؤية
املتغريات الفرعية

النطاق الواسع

غري

التكوين والتشكيل

مطابق

حماور احلركة

✓

التكامل

✓

املبان

✓

✓

البين االرتكازية

✓

✓

تداخل الكتل

✓

✓

املشاركة

مطابق

غري مطابق

والفضاءات

عناصر التشكيل

✓

املسطحات املائية

✓

التسلسل والتدرج

✓

مسطحات خضراء

✓

التجاوب

✓

اخلدمات االجتماعية

✓

الشكل والوظيفة
املتغريات

أشكال الفضاء اخلارجي

االساسية

ومؤثراته

املتغريات الفرعية

التكوين

مطابق

غري

وظيفة الفضاء

مطابق

احلضري
لألغراض االجتماعية

✓

الكتل

✓

التباين
اخلطوط

✓

لألغراض االقتصادية

✓

✓

لألغراض البيئية

✓

✓

لألغراض العسكرية

✓

(يطبق على املدينة)
✓

األلوان

----

لألغراض السياسية
(يطبق على املدينة)

النسبة والتناسب
اهلوية

مطابق غري مطابق

✓
✓

-------------

y

x

الخالصة واالستنتاجات:
اســتخلصت الدراســة أن مفهوم الفضاء احلضري يف االحياء الســكنية ملدينة صنعاء (احلالة الدراسية)
ال ميكن فيها الفصل بني االنســان وحميطة ،وان الشــكل اهلندســي فيها تكون بفعل تنظيم الكتلة والفراغ
واحليز بينهم أصبح هو الفضاء احلضري ومرتبط هندســيا ومجاليا باألنواع املختلفة للواجهات املحيطة
وتلك العالقات اليت تســاعد على أدراك الفضاء .فيما اســتخلصت إن الطابع احلضري تعبري عن األفكار
والقيم وهو أكثر من جمرد مكان متارس فيه األنشــطة االجتماعية واالقتصادية وتتجســد فيه االحالم
اخلاصة باإلنســان .وتبني إن االدراك من خــال املجتمع يتألف من جمموعات اجتماعية خمتلفة متتلك
ذاكرة مشــتركة للمعرفــة االدراكية (هوية مجاعيــة) وفيها ينظم خمتلف احلــواس بفعل التفاعل بني
األنشطة احلركية والفضاء احلضري نفسه بتكوينه الفيزيائي والتأثري املكاين الروحي .فالتأثريات مثل
االنتباه ،واالحســاس ،والشعور واالدراك احلسي والذهين ،والبصري ،مجيعها نقدت أثناء اسقاط مفردات
اإلطار النظري لقياس تلك املفردات.
https://doi.org/10.20428/JST.26.2.2
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كما ان البنية احلضرية اليت تعكس حضارة االنســان وتطور الفكر اإلنســاين للمجتمع كيفما نشــعر هبا
يف املدن التارخيية القدمية ،اال ان اختالف الشــكل اإلمجايل بني ماهي علية املدينة التارخيية القدمية
واملــدن احلديثة فقد اعترب نتيجــة العالقة بني الكتلة والفضاءات واليت تأخــذ عدد من األمناط مثل:
املنحين ،الزاوي ،الشــبكي ،االشعاعي ،املركزي ،واملســتقيم املحوري ،مث العضوي .وكلها منعدمة يف املشهد
احلضري للفضاءات اليت خضعت للدراســة والتحليل يف مناطق الدراســة ضمن مدينة صنعاء احلديثة.
أما التشــكيل فلم يكن ضمن وحدة تصميمية بصرية تقوي مــن جذب مريح لرويتها ،وأن الكتلة والفضاء
ترتبط بعالقات وقوانني حتكم تناقضاهتا وتضاداهتا وثبت اهنا ال متثل كأهنا جزء من التكوين احلضري
الــذي كان باملاضــي (ضمن املــدن التارخيية القدمية) عمــا فنيا من خالل التــدرج واالحتواء واملقياس
اإلنســاين ضمن املشهد احلضري عرب احكام وقواعد االســتمرارية البصرية يف تناسق وانتظام العناصر
مع مساراهتا.
أمــا حمــاور احلركة فقد وجــدت حمققة اىل حد كبري حيث هــي القنوات الرابطة ونظــام االنتقال بني
الفعاليات املختلفة ،ومرتبطة باملســتوي االقتصادي واالجتماعــي غري اهنا ال حتقق مدى التطور التقين،
واختذت اشــكاال خمتلفة غري النســق املعياري يف تدرجات الشوارع واملســارات .أما اخلدمات االجتماعية
وخدمات البىن االرتكازية فكان الفضاء احلضري يف عينات الدراســة يفتقر متاما لتلك اخلدمات العامة،
وان تواجدت فأهنا فقرية وجزئية وليســت ضمن الفضاءات احلضرية اليت جيب ان حتيط هبا التجمعات
احلضرية .وهكذا ضهر الفضاء احلضري يف االحياء الســكنية مفقود وفاقد وظيفته ان وجد بشكل غري
فاعل من حيث التخطيط الفضائي ،التكوين والتشكيل ،أشكال الفضاء اخلارجي ومؤثراته ،مث عدم حتقيق
وظيفة الفضاء احلضري بشكلها املطلوب جلعل االحياء السكنية فاعله اجتماعيا واقتصاديا يف فضاءاهتا
احلضرية وكتلها وتبادل فعاليتهما .لكن ما وجد من عدم متييز العام واخلاص يسبب عدم وضوح العالقة
يف املجالني وهبذا فان معظم الفضاءات يف االحياء احلديثة سالبة ومفككة يف النسيج احلضري.
ويف التخطيــط الفضائي الذي ميثل جوهر التخطيط للمدن وقطاعاهتا وأحياءها الســكنية مل ندرك من
خالل تطبيق اإلطار النظري ان هناك الواقعية الواضحة واملميزة لكيفية استخدام وتطوير تلك املناطق
اليت اعتربت فضاءات حضرية ،ناهيك ان النطاق الواسع ملعاجلة قضايا اجتماعية واقتصادية تكاد تكون
منعدمة وتفتقر خللق بيئة تســاعد على املشاركة يف تقوية الروابط املجتمعية باحتياجاهتا ،وقلما ميكن
لتلك الفضاءات املوجودة على واقع االحياء الســكنية حبالتها الراهنة قادرة على التجاوب مع التطورات
بوســائلها املختلفة ،وهبذا نســتخلص إن الفضاءات احلضرية ال حتقق التواصل احلضاري كوهنا ال متلك
مؤشرات فاعلة لبلوغ هذا التواصل وحتقيق النقاط املذكورة يف جداول املقارنة للمفردات اليت استخدمت
لقيــاس فاعليــة الفضاءات احلضرية ،وهــل حققت األمهية يف اجلانبني األساســيني ملثل تلك الفضاءات
احلضرية يف املدن واالمهية االقتصادية واالجتماعية.

التوصيات:

بناء على ما طرح يف اخلالصة واالستنتاجات يوصي البحث مبا يلي:
 .1تبين اإلطار النظري لتحقيق فضاء حضري إجيايب فاعل ،ومبا فيه تبين التعريف االجرائي لتحقيق
التواصل البصري واحلركي للوصول لتحقيق تواصل حضاري للفضاءات.
 .2استثمار عناصر التشكيل احلضري ضمن النسيج العام مبا يكرس القيمة التكاملية لألداء الفضائي يف
وظائفه.
 .3استثمار مفردات اإلطار النظري يف أعادة التأهيل والتجديد احلضري للفضاءات يف االحياء السكنية
ملدينة صنعاء من خالل صفات الوضوحية ،املتعة احلسية ،املقياس اإلنساين يف الفضاءات اخلارجية
لتشكل جزءا فعاال يف قنوات التواصل احلضاري.
 .4إدخال التقنيات احلديثة يف خمتلف جماالت التجديد وأعاده التأهيل احلضري للفضاءات احلضرية
وتطبيقها والســعي لبلــوغ الصفات احلضرية بــن املاضي واحلاضر يف التشــكيل الفراغي من تدرج،
واحتواء ،وتكوين خيدم املجتمع يف انشطته االجتماعية واالقتصادية وتواصله احلضاري.
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 .5تعزيــز عوامــل اجلذب من خالل احيــاء املوروث الثقــايف ذات العالقة بالفراغ احلضــري التقليدي
وطبيعته ،يف الفضاء احلضري اخلارجي وسط االحياء السكنية من خالل عناصر التصميم والتنسيق
والتشكيل كي يشجع التجمع واللقاءات ضمن موقع واضح املعامل سهل الوصول بصريا وحركيا.
 .6االســتفادة من النسيج احلضري التقليدي واشكال تكوين الفراغات احلضرية كالبساتني والصرحات،
واملمرات يف تكوين وتشكيل ونسيج مدينة صنعاء القدمية.
 .7تعزيــز التواصل الفضائي واهلوية وتناغم املشــهد احلضري يف االحياء الســكنية من خالل البيئة
التقليدية يف واجهات املباين اخلارجية خللق نســق معني يعزز املشــهد البصري واالنسجام مع املوروث
احلضري والثقايف ليزيد من اجلذب واملتعة عند مستخدمي الفضاء احلضري يف احلي السكين.
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