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يتناول البحث دراسة أثر القوى الحاكمة غير المادية على التشكيل الفراغى للمناطق السكنية فى مدينة نصر فى الفترة ما بين عامى  :الملخص

م، حيث تمثل بداية الفترة تحول واضح فى القوى السياسية بتولى الضباط األحرار مقاليد الحكم وما تبعه من تغيرات فى منظومة القوى 1974:1952

يضا مة مما أدى إلى حدوثتحول عمرانى وسيادة التشكيالت الفراغية للمناطق السكنية الشبيهة بالتشكيالت لكتل وفراغات مناطق غربية متأثرة أالحاك

  بالفكر الحداثى، وتم إختيار نهاية الفترة مع اإلنفتاح اإلقتصادى كنقطة تحول للقوى االقتصادية ومنظومة الشبكة الحاكمة التالية لها.

للحالة  فأعتمدت الدراسة تحليل شبكة القوى الحاكمة المؤثرة على التشكيل الفراغى لمنطقة الحى الرابع بمدينة نصر واستقراء تلك القوى الحاكمة

كمة وعملها م، لبيان أثر شبكة القوى الحا1974:1952الدراسية، والتعرف على التشكيالت الفراغية لمنطقة الدراسة فى الفترة الزمنية ما بين عامى 

 كمنظومة قوى على التشكيالت الفراغية لمنطقة الحى الرابع كحالة دراسية وعلى المناطق السكنية بمدينة نصر.

 

 المناطق السكنية -التشكيل الفراغى -شبكات القوى الحاكمة : الكلمات المفتاحية

 مقدمة 1-  

والمدن بشكل مستمر مع التغيرات الزمنية  نتيجةعواملمتعددة،ويمكن إرجاعهذا التغير فى تتغير السمات والتشكيالت االفراغية للمناطق الحضرية   

 السمات العمرانية والتشكيالت الفراغية إلى التغيرات الحادثة على المستوى اإلقتصادى أو السياسى أو اإلجتماعى أو الثقافى.

قوى حاكمة تعمل كمنظومة متكاملة يصعب فصلها عن بعضها البعض، ساعدت جميعا بالنظر إلى تلك المتغيرات نظرة شاملة نجد أنها تكون معا شبكة 

مختلفة الحجم  فى تشكيل تلك السمات العمرانية والفراغية سواء على المستوى الشامل العام للمدينة ككل أو على مستوى النسيج العمرانى ألجزاء عمرانية

 المجموعات السكنية وغيرها. مثل األحياء أو المجاورات أو البلوكات السكنية أو

قامت بإحداث تحوالت أثرت على تشكيل (Non-Physical Elements) من هنا يمكن الفرض بأنه هناك مؤثرات أو قوى غير حسية وغير ملموسة

تعمل معا بشكل متشابكمتداخل التى -السمات العمرانية للمدينةوالمناطق الحضرية بها؛ إذا فالمدينة تتشكل متأثرة بمجموعة من شبكات القوى الحاكمة 

تؤثرعلى تشكيل العمران بها وتطورهوتغيرهذة الشبكات يغير من خصائص وسمات العمران؛ حيث أنه ال يمكن الفصل بين هذه  -وليست كقوى منفصلة 

لى الخروج بنتائج غير دقيقة، ولكن القوى وبعضها البعض، ما قد يتسبب فى إهمال قوى أو مجموعة قوى مؤثرة داخل الشبكة لم تكن فى الحسبان وبالتا

ثير من خالل دراسة تلك القوى بشكل متشابك يمكن فهم القوى الكامنة وراء السمات العمرانية بشكل أشمل وأوضح وأدق والتعرف على عمليات التأ

محيث تمثل بداية الفترةتحول واضح فى القوى 1974:1952والتأثر بين تلك الشبكات والمنتج العمرانى الناتج، فتم إختيار حدود زمنية للبحثبين عامى 

ة نصر ألنه كان السياسية بتولى الضباط األحرار مقاليد الحكم، وتمثل نهاية الفترة اإلنفتاح اإلقتصادى كنقطة تحول للقوى االقتصادية،وتم إختيار مدين

لتى تقوم الدولة بتخطيطها وتصميم فراغاتها ومبانيها وتشرف علي مستهدف لها أن تكون العاصمة الجديدة فى تلك الفترة، ومدينة الثورة، والمدينة ا

حد األحياء عمليات إعداد الرسومات والتنفيذ، وبالتالى يظهر فيها توجهات الدولة ومنظومة عمل شبكة القوى الحاكمة وتم إختيار الحى الرابع ألنه أ

 عية المتوسطة وهى الطبقات المستهدف تنميتها سياسيا فى ذلك الوقت.السكنية نمطية التخطيط بالمدينة وهو حى يستهدف الطبقات االجتما

 مشكلة البحث: 

قوى منفردة تتلخص المشكلة البحثية فى عدم تناول أثر القوى غير المادية فى التشكيل الفراغى للمناطق السكنية تناوال كافيا،وتركيز الدراسات على 

أسباب التغيرات الطارئة على التشكيل الفراغى وبالتالى يتسبب فى الوصول إلى رؤية منقوصة عن  ومنفصلة عن باقى القوى يفشل فى تفسير ومستقلة

شكل شبكى من األسباب الحقيقية وراء التشكيل الفراغى للمناطق السكنية، فنرى أنه يجب دراسة القوى المؤثرة على التشكيل الفراغى للمناطق السكنية ب

 " وهو ما يصل بنا إلى فهم شامل وواضح ألثر القوى غير المادية فى التشكيل الفراغى.خالل منظومة "شبكة القوى الحاكمة
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 مناهج البحث: 

عن طريق جمع المعلومات والبيانات التى تتناول الشبكات الحاكمة وتحليلها وربطها بالمتغيرات فى  يعتمد البحث على المنهج اإلستقرائى والتحليلى:

 التشكيل الفراغى للمناطق السكنية وتشكيل العمران فى منطقة الحى الرابع بمدينة نصر.

 فرضية البحث:

تتشكل المدينة متأثرة بمجموعة من شبكات القوى 

تعمل   –التى تعمل معا بشكل منظومى  -الحاكمة 

على تشكيل الفراغ العمرانى بها وتطور أو تغير  

هذة الشبكات يغير من خصائص وسمات العمران 

 وبالتالى إنتاج تشكيالت فراغية جديدة.

 

 

 

 

 :شبكات القوى وشبكاتالقوى الحاكمة -1-1

تمعة فى شبكات القوى هى شبكات إقتصادية أوسياسية أوثقافية أوإجتماعية؛ أما شبكات القوى الحاكمة الحاكمة فهى مجموعة شبكات القوى السابقة مج

 . (Pflieger , et al., 2010 )شكل متشابك والتى تعمل على تشكيل سمات العمران والفراغات بالمدينة والمناطق الحضرية

 شبكات القوى الحاكمة والتشكيل الفراغى والتحوالت العمرانية: -1-2

والعوامل الال مادية مثل القوى اإلجتماعية واإلقتصادية  -الخصائص الجغرافية والطبيعية والمناخ  -يتأثر التشكيل الفراغى بكال من العوامل المادية     

 . (2017)سعد، اتوالسياسية والثقافية فجميع تلك العوامل يؤثر سلبا وإيجابا على السمات العمرانية وتشكيل النسيج العمرانى وتشكيل الفراغ

ابكة من القوى فالقوى الثقافية واإلرث الثقافى والتأثير السياسى والقوى اإلقتصادية والفصل أو الدمج الطبقى لفئات المجتمع جميعها تشكل مجموعة متش

مثال من خالل مراجعة تاريخالتحديثوالتخطيطالعمرانيفيالجزائر التى تميز النماذج فى ظل االستقالل أو تحت مظلة االستعمار، ويمكن ضرب 

 استعماري سياق من خالل نموذجين رئيسيين؛ فالنموذج األول في -الجزائر في حدث الذي التاريخي المعماري تجربةالتصادم–بالوصفوالتحليل 

االستقالل فتبين أن فى العقود األخيرة وجدت  سياق في والتعمير، والنموذج الثانى والعمران والفن المجتمع على فرنساالهيمنة خالله مارست استيطاني

 ، بقرارات سياسية إال أنها ظلت متأثرة بالتبعية الثقافية لالستعمار.(2016)سعيدونى، محاولة لتجاوز هذا اإلرث التاريخى 

فى إعادة صوغ واقع المدينة وقد عالج "عبدوتى محمد أحمد" التحوالت فى العاصمة العربية نواكشوط  من  وهو ما يوضح أن التحوالت العمرانية تساهم

سير واقع منظور متعدد االختصاصات )شبكات القوى الحاكمة( للحصول على رؤية "ثالثية األبعاد" كما يصف: اقتصادية واجتماعية وبيئية بما يسمح بتف

؛ ويوضح ياسر محجوب أنه يمكن معالجة مسألة تغيّرشكل المدينة العربية ومفهومها من (2016)أحمد، تام لما كان مأموالالمدينة وكيف أنه نقيضا شبه 

 .( 2016)محجوب، خالل ربط  تغير شكل المدينة العربية بضربات التغيرات االقتصاية والسياسية واالجتماعية والثقافية

 الجانب اإلجتماعى من شبكة القوى الحاكمة: -1-2-1

االجتماعى منذ حضارات الشرق القديم كانت السمة الرئيسية للنظام االجتماعى هى اإلنتقال بين الطبقات فنجد التنوع والتبدل المستمر داخل النظام 

ل التاريخ وما قبل األسرات، فيصعب تقسيم تلك المجتمعات إلى طبقات اجتماعية واضحة فاالنتقال من مهنة إلى أخرى هو سمة رئيسية منذ عصور ماقب

 : (Redman, 1978)التمايز، حيث كانوا يتواجدون فى مجموعات بسيطة 

اإلنتقاء العرقى والطبقى ويشير إلى أنها تسمح بالتواصل " على أن الفراغات العمرانية لها دورها فى تقليل العالقات المقننة القائمة على Sabletويؤكد "

 -قاءاإلجتماعى أكثر من الفراغات المغلقة وتوفر فرص أكبر لإلختيار مما يتيح جوانب أكثر حرية عن غيرها من الفراغات، فهى تحفز على )اإللت

 رفيه واللعب(.الت -األمن واألمان -اإلتصال والتلقين -التعبير عن الذات والمطالبة -الثقافة

ا ال نجد دليل وعلى الرغم من ذلك التفاعل المتبادل بين تشكيل تلك الفراغات وتأثره وتأثيره فى القوى االجتماعية الرابطة بين مجموعات البشرإال أنن

ها صاحبة التأثير األوحد على هذا النمط واضح على أن التشكيل الفراغى الناتج أو النسيج العمراني نتاج تأثير قوى إجتماعية منفردة وال يمكن الجزم بأن

؛ ولذا فإن فكرة الشبكات أصبحت أحد المفاهيم (Sablet, 1991)الشكلى للعمران فهو وإن تحقق فى ظروف معينة يمكن أال يتحقق تحت ظروف أخرى

والتحوالت فى عالمنا االجتماعى فمن خالل التعرف على الهيئات التى تمثل الفئات االجتماعية األساسية التى تمكننا من أن نبدء من خاللها بفهم التغيرات 

تبدو المقاربات والسياسية ومصالحها التى تمثل المصدر الحيوى لتلك التغيرات والربط بينها يمكننا الوقوف على أشكال وأسباب تلك التغيرات؛ فغالبا ما 

عض ولكن إذا كنا على استعداد للتعامل معها جميعا فيمكن تسليط الضوء على تأثيرات متشابكة من خالل تلك النظرة المختلفة معاكسة تماما بعضها لب

 . (2016)حداد، وآخرون، الشاملة

 الجانب اإلقتصادى من شبكة القوى الحاكمة: -1-2-2

العمران ـ إال انه يصعب تمييز حجم ذلك التأثير وطبيعته بشكل مجرد عن باقي المؤثرات."  فمثال فى "بالرغم من منطقية تأثير إقتصاديات البناء علي     

من البناء أو الشرق القديم كانت منازل الفقراء والقصور تشيد من الطوب اللبن على حدا سواء وهو نفس مادة البناء لكليهما وقد يرجع ذلك إلى توفير ز

  نسيج مدينة
القاهرة  

  1800سنة
 م

  القاهرة نسيج مدينة  

 م  1958سنة 

  نسيج مدينة
سنة  القاهرة 

 . م 1933
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كن تقليل حجم تأثير المستوى اإلقتصادى الذى لعب دورا هاما فمثال فكانت منازل األغنياء أكبر فى المساحة و بها مناطق تأثرهم بقوى أخرى ولكن اليم

 . (2017)سعد، تخزين أكثر وأخذت مواقع أكثر تميزا طبقا للمستوى اإلقتصادى للمالك والرفاهية المطلوبة وهو ما لم يكن متاحا لدى العامة من الناس

 :الجانب السياسى من شبكة القوى الحاكمة -1-2-3

ولكن –إنشائها إخناتون يطالعنا التاريخ أنهلم تنفرد القوى السياسية فى نشأة المدينة المصريةالقديمة إال فى مدينة "آخت أتون" أو "تل العمارنة" التى أمر ب

المتمثلة فى القرار األتوقراطى للملك بنشأتها إال أن إستخدام خامات البناء من الطوب اللبن يضيف قوى أخرى لتشكيل حتى وإن تفردت القوى السياسية 

نوب البالد ال المدينة إما للتسريع بإتمام البناء أو لظروف إقتصادية.فرغم التنازع الدائم بين منف وطيبة فى مصر الفرعونية وهو النزاع بين شمال وج

 على أثر تلك القوى منفردة على نشأة مدن ذات استمرارية تاريخية فبعد وفاة إخناتون عادت العاصمة مرة أخرى لطيبة. فتتابُع الملوك على يوجد دليل

 ب معالحكم يعطى تحوالً سياسياً، ورغم ذلك ظلت العاصمة تتنقل بشكل بندولى بين منف وطيبة قد يرجع ذلك لعوامل جغرافية طبيعية جنبا إلى جن

  (Rose, 2016). كما يؤكد (1984)سالم، العوامل السياسية إال أن العوامل السياسية غالبا ال تنجح منفردة فى المساعدة على نشأة المدينة ومن ثم تشكيلها

 رات عليه لقوى مادية فقط وموقع متأثر بالقوى السياسية.بذلك ال يمكن الوصول لفهم واضح للعمران من خالل إختزال المؤث

 :الجانب الثقافى من شبكة القوى الحاكمة -1-2-4

يخبرنا عن اتفاق كل من الحضارة المصرية القديمة وحضارة بالد الرافدين علي سيطرة المعتقدات الدينية علي كثير من أوجه الحياة  (2017سعد،)

في جه ويتشابه اليومية والعامة وسيطرتها علي الثقافات المحلية، إال أن تأثير تلك المعتقدات علي الظواهر والرموز العمرانية للحضارتين يختلف في أو

ر تمثيل المعابد أوجه أخري . فتختلف األساليب العامه لتمثيل المعابد المصرية القديمة عن األساليب العامة لتمثيل المعابد في بالد الرافدين.ويظهر أث

ابد المصرية القديمة علي بزقوراتها المرتفعة المتدرجة في بالد النهرين بوضوح في صورة المدينة ويصبغها بالطابع الديني. في المقابل، هيمنت المع

شآت الطابع المصري العام بصرحها التذكاري المميز وتشكيله المصمت الصارم العازل. فتشابه العمران المصري والرافدي فى فكرة فصل وعزل المن

 الدينية وإن اختلفا في تمثيلهما البصري والمكانى.

 الفراغ العمرانى: -2-1

هو فراغ خارجى محدد بثالثة أبعاد هى الطول والعرض واإلرتفاع حيث يحوى األشياء واألشخاص واألنشطة اإلنسانية،ويتشكل الفراغ الحضرى  

الجة بواسطة مجموعة المحددات الفراغية والعالقات بين الخطوط المكونة للفراغ،وتتنوع الفراغات العمرانية من حيث الشكل والحجم وطريقة المع

ت النهائية لفراغية وتتخذ خصائص فراغية ال نهائية بحيث تخدم تلك الخصائص مختلف الوظائف واألنشطة اإلنسانيةأي أن العالقة بين اإلنسان والفراغاا

 .  (Ashihar, 1981 p. 14)المدركة تمثل المنتج الفراغى العمرانى )التشكيل الفراغى النهائى(

 تنقسم الفراغات العمرانية إلى:   

 الفراغات الخطية:  -1  -2-1

منها المستقيمة والمنحنية   والتي ترتبط أشكالها بمحاورها الطولية وتتحدد وظيفتها األساسية بطريقة ربطها ولها أشكال متعددة 

 والمتعرجة. 

 

 :الفراغات المجمعة -2-1-2

ربطها إال أن ذلك ال يحدد وظيفتها األساسية المرتبطة أساسا بتداخل وتفاعل األنشطة اإلنسانية في  ترتبط أشكالها أيضا بمحاورها وطريقة 

الفراغ وبالتالي فأن هذا القسم من الفراغات مرتبط أساسا بالمستخدمين ويعطى فرصة للناس للتفاعل واإلجتماع في مجموعات وممارسة  

لمجمعة محتوى للناس واألنشطة. ولكن ما يهمنا هنا هو الشكل الذى تأخذه تلك  األنشطة المشتركة حيث يعتبر هذا النوع من الفراغات ا

 . (Ashihar, 1981 p. 14)الفراغات المجمعة

إجتماعية  أثر الفراغات العمرانية المجمعة فى تكوينها وتشكيلها بإحتياجات أفراد المجتمع المعتمدة على خصائص وسمات ت ت حيث 

من مكان ألخر نتيجة   تختلفبط هذة الفراغات باإلحتياجات الفعلية للمجتمع ورت تستوعب العادات والتقاليد والممارسات الجماعية. فت 

 . (Ashihar, 1981 p. 14)إختالف فكر المجتمع وثقافته وإجتماعياته

والتى  وغيرها عمرانى يتأثر بشكل واضح ومباشر بمجموعة من القوى اإلجتماعية والثقافية والفكرية أن تشكيل الفراغ ال  نالحظ ومن هنا 

 تمثل مجتمعة شبكة قوى حاكمة هى المسئولة عن هذا التشكيل 
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فراغ مجمع مغلق، يعطى اإلحساس      أ - 2 شكل

 (London Press, 1978)بالسكون التام.المصدر:

 

فراغ مجمع مغلق به نهاية وصول مفتوحة، يعطى اإلحساس  ب - 2 شكل

 (London Press, 1978)بالسكون شبه التام.  المصدر:

 

 :خصائص الفراغات العمرانية -2-2
ترتبط خصائص الفراغات العمرانية أساسا بالمستخدمين واألنشطة والوظائف التى يقومون بها فى هذه الفراغات، ولخصائص    

الفراغات العمرانية دور أساسى فى نجاح هذه األنشطة والوظائف التى يقوم بها المستخدمين لما لها من تأثير كبير على حركة اإلنسان  
 :  (Ashihar, 1981 p. 64:65)ذه الفراغات ويمكن توضيح هذه الخصائص فيما يليوردود أفعاله ومشاعره داخل ه

 نسبة الفراغ هى العالقة بين الطول والعرض واألرتفاع. النسب: -2-2-1

 ويمكن تقسيم الفراغات من حيث النسب إلى:   

 وهو الذى يعطى اإلتجاة  والمحورية وليس من الضرورى أن يكون مستقيما وهو محدد من جانبين.  الفراغ الطولى )الممر(: •

 . ١:١محدد من ثالث جوانب ونسبة طوله لعرضه أكبر من  الفراغ العميق: •

 . ١:١وهو الفراغ الذى يصلح للساحات العامة والنسبه بين طوله وعرضه  الفراغ المتسع: •

 المقياس: -2-2-2

( مقياس الفراغ بأنه  اإلحتياجات الوظيفية للفراغ بمعنى أن يكون مقياس الفراغ مالئم لحركة الناس وأنشطتهم طبقا لطبيعة Hamlin 1952عرف ) 

 (Gehl, 1987 p. 149:155)هذا الفراغ.

 

 أقسام: 3( مقياس الفراغ إلى poul 1965وقسم )

وهو الذى يحقق اإلحتواء ويشجع على التآلف اإلجتماعى وتحقيق الخصوصية، هذا المقياس تكون فيه  التفاصيل  للمحددات  الودود:المقياس  •

 م وهو أقصى مسافة لتحديد مالمح أى شكل.  ٤المحيطة واضحه جدا بحيث ال يزيد إتساعه عن 

محيطة مع زيادة اإلحساس بالكتل بصفة عامة وأقصى الجسم إتساع له يقل في هذا المقياس اإلحساس بتفاصيل المحددات ال المقياس اإلنسانى: •

 م وهى أقصى مسافة لتميز حركة .٣٥

 ينعدم فيه اإلحساس بالتفاصيل وهو يعطى اإلحساس بالرهبة والهيبة ويصل  المقياس التذكارى: •

 . (Ashihar, 1981 p. 64:65)  م 100إتساعه الى 

  
 اإلحتواء أواإلحاطة القوية واإلحساس القوى بالفراغ. ج - 2 شكل

 (London Press, 1978)المصدر:

 اإلحتواء أواإلحاطة الجزئية وضياع اإلحساس بالفراغ. د - 2 شكل

 (London Press, 1978)المصدر:

 

اإلحتواء:-2-3  

أى أنه توجد عالقة طردية بين نسبة الكتلة ودرجة  (2004)فرحات، تتحدد نوعية وشدة إحتواء الفراغ العمرانى من العالقة بين محددات الفراغ وبعضها

% أو 50سبة اإلحتواء فكلما زاد نسبة الكتلة )المصمت( إلى نسبة الفراغ زادت نسبة اإلحتواء؛ وينتج اإلحتواء عن مستوى ثنائى األبعاد عندما تصل ن

التى توضح العالقة بين نسبة الكتلة إلى الفراغ وتأثرها على شكل  أكثر من الكتلة )المصمت( لنصل لدرجات اإلحتواء؛ وفيما يلى مجموعة من األمثلة

 الفراغ الناتج ونسبه اإلحتواء به.

 

 نقاط اإلتصال بالفراغ )مداخل الفراغ( وعالقتها باإلحتواء:  -2-4

إحتواء هذة الكتل للفراغ فينتج منها أشكال تتنوع النقاط التى تمثل مداخل الفراغ أو نقاط اإلتصال بالفراغ فتؤثر على شكل الكتل المحيطة به وعلى 

 متعددة وتتنوع درجات اإلحتواء نتيجة تنوع أماكن تلك النقاط وإختالفها من فراغ ألخر.

 س.إذا فهناك عالقة عكسية بين نقاط اإلتصال بالفراغ  ودرجة اإلحتواء بحيث كلما زادت نقاط اإلتصال بالفراغ قل اإلحساس باإلحتواء والعك

 الفراغ وعالقته بنقاط اإلتصال به:شكل 
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 فراغ مغلق من كل  الجوانب: يعطى اإلحساس بالعزلة عن الخارج وزيادة الشعور باإلحتواء.  •

 فراغ مفتوح من جانبين متعاكسين. •

 فراغ له أربع مداخل متخالفة.  •

 فراغ مفتوح من أربعة الجوانب.  •

 فراغ مغلق األركان . •

فراغات نظرا لعدم وجود فراغ مفتوح األركان : وهو أضعف ال •

)المصرى، أركان والتى تعتبر أساسا فى زبادة درجة إحتواء الفراغ

1999)   . 

 

 اإلنغالق: -2-5

هي العالقة بين عرض الفراغ وإرتفاع المحددات  أوال: درجة اإلنغالق:

 .  (Hamlin, 1952 p. 100)المحيطة، وهناك  درجات إنغالقللفراغ

وزاوية  ١:١نسبة اإلرتفاع للعرض فى القطاع فراغ شديد اإلنغالق: •

 درجة وهو فراغ مغلق. ٤٥الرؤية 

 ١:٢نسبة اإلرتفاع للعرض فى القطاع فراغ متوسط اإلنغالق: •

 درجة.٣٠وزاوية رأسية 

 1:3اإلرتفاع للعرض فى القطاع  نسبةفراغ ضعيف اإلنغالق: •

 درجة وهو أقل إنغالق وإحتواء. ١٨وزاوية رأسية 

 ١:٤نسبة اإلرتفاع للعرض فى القطاع فراغ منعدم اإلنغالق:  •

درجة وتزداد درجة اإلحتواء كلما زادت  ١٤وزاوية الرؤية

العناصر المحددة والمحيطة بالفراغ وتقل درجة اإلحتواء كلما 

ائط أو العناصر المحددة للفراغ  ووجود زادت الفتحات فى الحو

 فواصل كبيرة بين العناصر وبعضها.

                     درجةةةةةةة إنغةةةةةةالق الفراغةةةةةةات العمرانيةةةةةةة والتةةةةةةى تعتمةةةةةةد  -2-5-1

 على محددات الفراغ:

وهو الفراغ الذى تكون المسافات بين محدداته   الفراغ المفتوح: -١

بعيده بحيث ال تؤدى إلى الشعور بالغلق ومن الصعب على اإلنسان 

 إدراكه فى الطبيعة.

 . (1999)المصرى، وهو الفراغ المحدد الجوانب ويعطى اإلحساس باإلحتواء والحماية واألمان ويستطيع أن يدركه اإلنسان بوضوح  الفراغ المغلق: -٢

يث الإلستمرارية وهو فراغ يتكون تلقائيا نتيجة وجود بعض المبانى المجتمعة وهو وسط بين الفراغ المغلق والمفتوح من ح  الفراغ شبه المغلق:-3

 البصرية، ويتكونمن خالل العالقة بين المبانى والعناصر الطبيعية

. 

 بقلب المناطق السكنية جنوب شرق مدينة نصر: -الحى الرابع -مثال لإلسكان الشعبى  -3-1

تتشابه نسب وأبعاد البلوكات السكنية لمدينة نصر مع تلك الموجودة فى 

عاصمة والية "البنجاب" وهى والية من واليات الهند –شانديجار 

الشمالية واشترك فى تخطيطها وتصميمها كل من المعمارى الفرنسى 

)عارف، وآخرون، كوربوزيه والمعمارى اإلنجليزى ماكسويل فراىلو

على الرغم من اإلختالف الظاهر فى تشكيل   -(11بدون تاريخ ص 

الطرق الثانوية والتى هى أكثر إستقامة وهندسية فى حالة مدينة نصر 

عن مدينة شانديجار. كما تم تجنب المسارات المعرجة؛ فنجد سيادة 

وارع المستقيمة تظهر واضحة فى المناطق النسيج الهندسى  والش

السكنية فى قلب مدينة نصر بالحى الرابع كما فى قلب مدينة 

. والحى الرابع هو جزء من  (Herzog, et al., 2010)شانديجار

مناطق اإلسكان التى تقع بجنوب شرق المدينة وتتشابه معها، ومن هنا 

وحدة التشكيل الفراغى للشارع تمتاز بالهندسية فهو يمكن القول بأن 

 فراغى خطى محدد الجوانب بواسطة كتل المبانى أو العمارات.

 

 بالحى الرابع بمدينة نصر:   Solids & Voidsالكتل والفراغات  -3-1-1

 :نفاذية وعروض الشوارع

بأنها نافذة غير مغلقة النهايات، وتتنوع عروض الشوارع بحيث يصل عرض تمتاز جميع الشوارع الرئيسية والثانوية الموجودة بالحى الرابع 

 م.  18:15م والشوارع المنبثقة منها ما بين 30:40الشوارع الرئيسية بين ال

 :النفاذية البصرية

 نقاط اإلتصال بالفراغات الحضرية.   ه -2 شكل

 (Cluskey , 1978 p. 112:132)المصدر: 

 درجات إنغالق الفراغات العمرانية.  ب ب  -2 شكل

 ( 2011)جمعة، المصدر: 

 .(مدينة نصرمثال للبلوكات السكنية فى )بلوك سكنى فى الحى الرابع   أ -4شكل 

 . (Herzog, et al., 2010)المصدر: 
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مسافات البينية بين العمارت الشارع الرئيسى والشارع الثانوى ذات نفاذية بصرية منخفضة ال يسمحا باإلمتداد البصرى خارجهما إال من خالل ال 

والكتل المعمارية على إمتدادهما أما النفاذية البصرية للفراغ 

 التجميعى متوسطة.

 :النسب الفراغية

فنجد أن الشارع الرئيسي والثانوى هو فراغ محورى مستقيم  

ومحدد الجانبين يعطى ديناميكية حركية على إمتداده أما الفراغ 

 1:1تصل نسبه طوله لعرضه فى حدود التجميعى فهو فراغ متسع 

 وله اربعة محددات فراغية.2:1و 

  نقاط اإلتصال بالفراغ:

الشارع الرئيسي والثانوى مفتوح من كال جانبيه، والفراغ 

التجميعى هو فراغ مفتوح من الجوانب، ما عدا الفراغ األوسط 

الرئيسى والذى يعتبر مفتوحا من إتجاهين متعاكسين بواسطة 

 لرئيسى.الشارع ا

 الطابع الوظيفى:

يمتازالشارع الرئيسى والثانوى بالطابع السكنى أما الطابع الوظيفى 

للفراغ التجميعى فيجمع ما بين السكنى والتجارى أحيانا والسكنى 

 فقط أحيانا أخرى.

 

 إرتفاعات المبانى وتوزيع المبانى بالحى الرابع بمدينة نصر:-3-1-2 

صممت المجاورات السكنية بحيث: أعتمد التشكيل الفراغى على فراغ 

وهو فراغ محتوى بمجموعة من الكتل أوسط هندسى مستطيل الشكل 

عالية اإلرتفاع ومفتوح من جانبين متعاكسين وهو الذى يحوى بداخله 

الخدمات الرئسية؛ ومن الناحيتن المؤديتين إلى الفراغ األوسط جاء 

التشكيل الفراغى فى صورة فراغ خطى مفتوح الجانبيين يعطى إستمرارية فراغية للوصول للفراغ 

 األوسط.

أقرب وجاء تشكيل وحدة الفراغ بين البلوكات السكنية فى صورة فراغ مجمع بشكل مستطيل 

للمربع من ناحية النسب وهو ما يعطى اإلحساس بالسكون،وتتنوع عروض ذلك الفراغ ما بين ال  

م، أما عن العالقة بين تلك التشكيالت الفراغية نجد أن التنظيم الفراغى للمجاورة 90م:50م:40

  8:9م بعدد طوابق من 24اعتمد على وضع المبانى ذات اإلرتفاعات المنخفضة والتى تصل إلى  

طوابق، بشكل مجمع مع بعضها وفى األماكن ما بين المحاور الرئيسية للحركة وحدود البلوكات 

طابق  13:12م بعدد 36:40السكنية، وتم وضع المبانى ذات اإلرتفاعات العالية والتى تصل إلى 

على طول المحاور الرئيسية للحركة وتطوق المبانى المنخفضة اإلرتفاع من جانب محاور الحركة 

الرئيسية، وتم وضع الخدمات والمدارس والمسجد فى قلب المجاورة وحديقتين عامتين تقعا ما بين 

قلب المجاورة والمداخل؛ كل ذلك تم تصميمه بنسيج شبكى وهندسية صارمة وواضحة لكل فراغ 

 من الفراغات الموجودة داخل المجاورة.

 

 

 الحى الرابع بمدينة نصر: -ىالتشكيل الفراغى لوحدة الفراغ باإلسكان الشعب -3-1-3

 التشكيل الفراغى لوحدات الفراغات الموجودة بالحى الرابع بمدينة نصر1 -3جدول 

 إعداد الباحث

الفراغ  الرمز

 الحضرى

فراغ الشارع  الرمز

 الثانوى

فراغ  الرمز

الشارع 

 الرئيسى

 التشكيل الفراغى

 

 تجميعى

 
 

 خطى

 

نوع الفراغ  خطى

 العمرانى

 

مبانى وكتل 

معمارية 

وعناصر 

تنسيق 

 موقعى

 

مبانى وكتل 

 معمارية

 

مبانى وكتل 

 معمارية

 

محددات الفراغ 

 العمرانى

متوسطة  

 النفاذية
منخفضة  

 النفاذية
منخفضة  

 النفاذية

 النفاذية البصرية

 الكتل والفراغات بالحى الرابع بمدينة نصر موضحا عليها أبعاد الفراغات.  ب -4شكل 

 بتصرف من الباحث.  (Herzog, et al., 2010)المصدر: 

 

توزيع المبانى ذات اإلرتفاعات العالية    ج -4شكل 

 . اتت اإلرتفاعت المنخفضة حول الفراغوالمبانى ذا

 . (Herzog, et al., 2010)المصدر: 
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فراغ متسع  

بنسبة طول 

 1:1لعرض 

 أو عميق 

فراغ محورى  

 مستقيم
فراغ  

محورى 

 مستقيم

نسب الفراغ 

 العرانى

 

 متوسطة

 

 قوية

 

 درجة اإلحتواء  قوية

 

مفتوح من  

 الجوانب
 

مفتوح من  

  الجانبين

مفتوح من  

 الجانبين

نقاط اإلتصال 

 بالفراغ

 

  3:1و 2:1

ما بين 

30:18  

 -درجة

متوسط 

 وضعيف
 

تقترب   1:1.5

درجة/   50من 

 قوى 

 

تقترب  1:1

  45من 

 مغلق -درجة

إنغالق درجة 

 الفراغ

 

سكنى/ متعدد  

اإلستخدام 

 -)سكنى

 تجارى(

الطابع الوظيفى  إسكان شعبى  إسكان شعبى 

 للفراغ

 

 نتائج دراسة حالة منطقة الحى الرابع السكنية بمدينة نصر: -4-1

بسبب إقتصار البحث على دراسة أحد أحياء مدينة نصر )الحى الرابع( فقط فال يمكن حتى هذة اللحظة تعميم نتائج البحث على المدينة   

 ككل وال على العمران فى تلك الفترة الزمنية ويوصى بإختبار تلك النتائج على أماكن أخرى فى نفس الفترة الزمنية. 

 : بالحى الرابعة القوى الحاكمةعلى تشكيل الفراغات تأثير الجانب اإلجتماعى من شبك

الفراغات طبقا للمخطط الموضوع   لت مدينة نصر حيث تشكمنطقة الحى الرابع  ب لم يظهر أثر القوى اإلجتماعية فى تشكيل فراغات    

ق طبقا لنظام طبقى أو انتقاء عرقى  تشرف عليه الدولة، فلم يتم تشكيل الفراعات أو حتى توزيع المناط   عمارى سيد كريم والذى من قبل الم

 أو قبلى. 

فهو تخصيص يفسره سياسة الدولة الصناعية  بالمدينة أما عن تخصيص مناطق معينة لإلسكان الشعبى ومناطق أخرى لإلسكان العمالى 

ع اإلستعماالت المتشابهة  والتى أوجدت ذلك التخصيص لإلسكان العمالى والتوجهات الثقافية المتمثلة فى التأثر بالحداثة حيث يتم تجمي 

 مع بعضها البعض وتقاربها من المناطق المتفاعلة معها كتقارب اإلسكان العمالى مع المصانع.   ة ومناطق اإلستخدام الواحد

 تأثير الجانب اإلقتصادى من شبكة القوى الحاكمة على تشكيل الفراغات بالحى الرابع:
نصر من خالل إستخدام األنماط التكرارية والمتمثلة   بمنطقة الحى الرابع بمدينةاغات نلحظ أثر القوى اإلقتصادية على تشكيل الفر   

فى الوحدات الكتلية التى يتم تكرارها بشكل مستمر، وهو األمر الذى يعكس سياسة وتوجهات الدولة اإلقتصادية نحو التقشف  
 مكن إنتاجها بالجملة وبالتالى التوفير يكون على كافة األصعدة. واإلقتصاد فى تكاليف عمليات البناء، فالوحدات التى تعتمد التكرارية ي 

فساهمت تلك الوحدات فى تحديد الفراغات وتشكيلها، حيث ساعدت تلك الكتل المتكررة فى إنتاج فراغات متشابهة داخل المجموعات  
 . بالحىالسكنية 

ية أدوار من أجل زيادة الكثافة السكانية للمبانى التى  تصادية فى إنتاج وحدات بإرتفاعات وصلت إلى ثمان قوأيضا أثرت القوى اإل 
 قامت الدولة بتنفيذها ثم وصلت إرتفاعات المبانى إلى عشرة أدوار فى مبادرات القطاع الخاص من أجل تحقيق ربحية أكبر. 

 : بالحى الرابعتأثير الجانب السياسى من شبكة القوى الحاكمة على تشكيل الفراغات 
مدينة نصر من خالل سيطرة الدولة على األجزاء األساسية  منطقة الحى الرابعب السياسية فى تشكيل فراغات نلحظ أثر القوى    

المكونة للمخطط العام للمدينة ككل فرغم أنه لم يكن مسموحا بتجميعهم بواسطة مستثمر واحد خالل المخطط العام األول إال أن جميع  
ية ومتشابهة فى الشكل نتيجة سيطرة القوى السياسية والتى أتاحت للمستثمرين البناء فى  األجزاء األساسية المكونة للمخطط شبه متساو

 قوالب حددتها الدولة مسبقا. 

 تأثير الجانب الثقافى من شبكة القوى الحاكمة على تشكيل الفراغات بالحى الرابع: 

المعمارى سيد كريم فى إنتاج شوارع منتظمة  أثرت الحداثة العمرانية والتى مثلت العنصر األوروبى والفكر الذى كان يحمله 
 ومستقيمة، ومصممه بشكل هندسى منتظم مكونة مجموعة من الفراغات المربعة أو المستطيلة أو المضلعة. 

  نة بفكر يشبه الفكر ي فقد تأثر المعمارى سيد كريم بالحداثة وفكر معمارى الحداثة فقد طور نماذج اإلسكان والكتل فى الحى الرابع بالمد
 م. 1952الترشيدى الذى إستخدمه لوكوربوزيه فى وحدات إسكان مارسيليا عام  

 م:1974:1952منظومة عمل الشبكة الحاكمة للحى الرابعبمدينة نصر فى الفترة من  -4-2

الحى الرابع كما ظهر لنا من خالل تحليلنا السابق للجوانب المختلفة المكونة لشبكة القوى الحاكمة المؤثرة على التشكيل الفراغى للمناطق السكنية ب

يب تلك م، ومن خالل التوصل إلى السمات العامة للتشكيل الفراغى لتلك المنطقة، يمكننا دمج وترك1974:1952بمدينة نصر فى الفترة من عام 
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المعلومات حتى نخلص منها للرؤية الواضحة لمنظومة عمل الشبكة الحاكمة وتأثيرها كقوى غير مادية متعددة الجوانب تعمل بشكل منظومى ال 
وحده يمكن إهمال تأثير أى جانب من جوانبها األربعة والذى يمثل كل جانب من جوانبها حجر الركن الذى ال هو يعمل منفردا ويكتمل البناء به 

 حتى وإن كان مؤثرا فاعال رئيسيا وحاكما، وال الذى يمكن إهمال دوره فى إكتمال البناء.

ومن هذا المنطلق ومن خالل الربط بين شبكة القوى الحاكمة ومنظومات إتخاذ القرار فى القاهرة فى تلك الفترة والمتمثلة فى القوة  
األوتوقراطية العليا ممثلة فى الرئيس جمال عبد الناصر كحاكم للبالد وصاحب القرار والتوجه السياسى واإلقتصادى للدولة، والقوة  

لة فى وزارة اإلسكان المسئولة عن التشيد والبناء، والقوة اإلدارية والمتمثلة فى بلدية القاهرة تحت قيادة المعمارى  التنفيذية المتمث 
محمد رياض، والقوة المسئولة عن توفير الحماية واألمن والمتمثلة فى وزارة الدفاع كما لعبت دور مالك األرض بجانب دورها فى  

ينة نصر، وإتخاذ القرارت التخطيطية والتصميمية من قبل عناصر التكنوقراط القائمة على قطاع  الحماية فى دراسة حالة منطقة مد
فى  بمدينة نصر العمران والمتمثلة فى المعمارى سيد كريم الذى قام بصياغة الرؤية التصميمية وتشكيل الفراغات للمناطق السكنية 

 تلك الفترة.

فى تلك الفترة وتشابه صياغة  تشكيل الفراغى للمناطق السكنية بمدينةنصر غة الوعلى الرغم من وضوح أثر التكنوقراط فى صيا
رؤيته للعمران مع صياغته لمدن الصحراء قبلها إال أنه لم يتفرد وحده بإتخاذ القرارات التشكيلية للفراغات والعمران للمناطق  

الحاكمة يمكن تركيب المعلومات للوصول إلى السيناريو   السكنية، فمن أجل فهم منظومة إتخاذ القرار هذة وطريقة عملها مع الشبكة
 الخاص بالتشكيل الفراغى لمدينة نصر. 

فنجد رغبة القوة األوتوقراطية العليا المتمثلة فى الرئيس جمال عبد الناصر فى إقامة مدينة جديدة طبقا لتوجهات الدولة السياسية   
المدينة بنفسه أو من خالل مستشاريه ثم يواجه أول تجاذب بين القوى والمتمثل فى  واإلقتصادية التقشفية، فإما أنه قام بإختيار موقع 

وزارة الدفاع بإعتبارها مالك األرض فلكى يتم البت فى تنفيذ القرار البد من موافقة وزارة الدفاع كقوة مالكة قد ترفض القرار  
عن موقع أخر بديل أو تقوم بالموافقة والمساعدة فى توفير   ألسباب أمنية أو لتعارض مصالحها مع القوى السياسية وبالتالى البحث

ة  األمن ودعم القرار وبالتالى إستمرار المنظومة، ثم اإلنتقال إلى المرحلة الثانية إلتمام الفكرة فيتم إسنادها إلى وزارة اإلسكان كجه 
عمارى المختص "محمد رياض" ومستشار الرئيس بمتابعة  مسئولة عن التنفيذ والتشيد، وبالتالى تقوم الوزارة بتوكيل بلدية القاهرة والم

العمل مع اإلستشارى المعمارى الموكل إليه العمل والممثل للتكنوقراط "سيد كريم" والذى يمثل فكره الحداثى وتجاربه السابقة مع  
ة اإلسكان والقوة األوتوقراطية المتمثلة  مدن الصحراء الطريقة السريعة إلتمام الفكرة العامة المقنعة للقوة التنفيذية المتمثلة فى وزار

 فى الرئيس جمال عبد الناصر وتوجهاته. 

ولكن إذا إفترضنا أن المعمارى سيد كريم قام بتقديم أفكار ال تتناسب مع توجهات منظومات إتخاذ القرار العليا وترتضيها تلك 
جابة هى ال، فعلى الرغم من إستمرارية المنظومة فى إتمام  المنظومات هل كان سيخرج إلينا هذا المنتج العمرانى بهذا الشكل؟! اإل

إتخاذ القرارات الخاصة بالفكرة يأتى دور الجانب اإلقتصادى من الشبكة الحاكمة فى مراجعة الكتل المعمارية المقترحة كما حدث  
ت التكرارية فى الحى األول  لكتل الوحدا(Plaza) ورفضت شركة النصر إقتراح المعمارى سيد كريم بعمل قاعدة مجمعة مشتركة 

بالمدينة والتى كانت سيتركز فيها الخدمات وسبب هذا الرفض هو تخصيص تلك المساحات لزيادة عدد الوحدات السكنية على حساب  
 الخدمات. 

معادلة  عملية متعددة المتطلبات وكل متطلب يضيف داخل الحى الرابع بمدينة نصر أتى كإنعكاس لوبالتالى نخلص بأن عملية بناء 
شبكة القوى المبدئية شبكة قوى أخرى جديدة قد يأتى بعضها حاكما، فتتراكب القوى وتتعدد ويتصاعد بعضها إلى مستوى حاكم،  
فتشكل تلك القوى منظومة قرارات مركبة للمستوى األوتوقراطى. مما يؤكد دور شبكة القوى الحاكمة فى تحقيق توازن بين 

 مجموعات إتخاذ القرار. 
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