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 تمهيد
هذا الباب الذي خصص لموضوع التوسع والتشكل العمراني ، سنتطرق فيه  في       

ألسباب التوسع العمراني معرجين على المراحل التاريخية للعمران البشري ، الذي 

عبر المسار الزمني للوجود العمران وما شهده من تغيرات من خالله يمكن أن ندرك 

السكان لضمان  استقطابأإلنساني ، نشأة ما يعرف بالمدينة التي عملت على 

 .على مجاالت شاسعة بأجزاء منشطرة  امتدادها، من خالل  استمرارها

ادة في ــدن بزيــان المــزيادة سك اقتــرانة ــالى نتيجرق ــوبتعبير أخر سنتط      

راني ــع العمــبر عنه بالتوســاكن المعـــة للســري بالنسبـــار الحضـالعق استهــالك

ال ــن أشكــث عــط بالبحــل المرتبــرف بذلك الفعــذي يعــري ،الــدد الحضـــأو التم

زات و ــن و التجهيـــــــص السكـــما يخـــديدة فيـــات الجـــات للطلبـابـسيد اإلجــتج

  .وتنظيمـــها ها ،ــها ،موضعــيث برمجتــة من حـــالتحتي تآــالمنش

  التوسع العمراني ،التمدد الحضري:  المفاهيم األساسية 

ة  ــاهيم األساسيــرض المفـــالباب ع اذــدمة هــروري في مقــرى أنه من الضــن     

د ــورة تفيــاء صــإعطدف ــحث بهــح البــل مفاتيــات التي تشكــط المصطلحــو ضب

دد ــالتم أو رانيــع العمـــحي التوســركز على مصطلـــو سن. ارئـــين القــو تع

ر ــات الكثيـــام في أدبيــر من االهتمــدر كبيـوذا على قــذين استحــري اللـــالحض

 في، ة ــة و السوسيولوجيــة و االقتصاديــرافيــاث الجغــات و األبحــمن الدراس

م المقترحة ـــت المفاهيــد اختلفــو ق. ي ــم النامـــا و حتى في العالــا و أوروبــأمريك

افة الى ــفباإلض، ها ـل فيـــة و التحليـــا الدراســـح و تعددت زوايـــلكل مصطل

ف عملية ــرى تكتنــة أخــفإن ثمة صعوب، ها ــد تعاريف لــة ضبط و تحديــصعوب

زائر ــامي و الجــالم النـــة للعـــة بالنسبـــخاص، ة بها ـــالمرتبط واهرــاس الظــقي

م ــبالتقييح ـــي تسمــتاس الــــرات القيــة بمؤشـــــات المتعلقـــص الدراســرا لنقـــنظ

 .واهر ــل من هذه الظــارنة لكـــو المق

  "Etalement Urbain  "التمدد الحضري "  Extension Urbain"  التوسع العمراني -1

لكن ال يزال ،  للتوسع العمرانيتعددت المصطلحات التي تعبر على األشكال الجديدة 

فال توجد تعريفات محددة تضبطها  و مؤشرات ، الكثير منها يكتنفها بعض الغموض 

التمدد الحضري أو  "Extension Urbain"التوسـع العمراني  و. دقيقة تقيسها 

"Etalement urbain"د من المصطلحات الدالة على التوجه الجديد في التحضر واح

التوسع في معناه العام . عالميا و بوتيرة أسرع في دول العالم النامي و الجزائر 

و يعني ، التمدد الحضري هو توسع مساحة تجمع سكاني على المجاور لهالعمراني أو

نه العمران في توسع كما عبر عنه بأ، كذلك التوسع األفقي للمجال المبني للمدينة 

l’urbain en expansion 
 (01)

عن مصطلح "  étalement" يختلف مصطلح التمدد. 

كون التوسع يعني عملية زيادة أبعاد المجال المبني" extension"التوسع 
(02)

و يعتبر   

توسع المجال المبني هو النتيجة المنطقية لعملية " "Pierre Merlin"بيار ميرالن 

 "رانية التنمية العم
(03)

 أما التمدد فهو يؤشر لتراجع درجة شغل المجال الحضري .
 

01- P.JULIEN ;Mesurer un univers urbain en expansion ,Economie et statistiques, 

n°336,2000,pp.3-33 

02- Dictionnaire de l’académie françaises, en ligne, www.atil f.atil f.fr 

03- P.MERLIN, les banlieues des villes françaises, La Documentation Française, Paris,1998. 
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" عملية االنتشار على مساحة بشكل سططحي "من خالل 
(04)

ومطن المؤشطرات الدالطة ، 

علططى التمططدد ةططاهرة النمططو الططديمغرافي الكبيططر الططذي يكططون فططي صططالح األ ططراف و 

الضططواحي علططى حسططاب المركططز 
(05) 

كططل هططذه التعططاريف ركططزت علططى  . ( أ  )شططكل 

أما كميطا فالتمطدد هطو نمطو للمسطاحة المبنيطة يفطوق فطي ، الجانب النظري لظاهرة التمدد 

وتيرتططه نسططبة زيططادة السططكان 
(06)

ممططا يططنعكى علططى الكثافططة السططكانية بحيططث أنهططا تقططل ، 

    .بشكل حلقي كلما ابتعدنا عن مركز المدينة 
 يوضح التوسع العمراني على األ راف والضواحي( : أ  ) شكل                             

 Alain lie’bard – Andre’ De Herde : TRAITE’ D’ARCHITECTURE ET-:المصدر

D’URBANISME BIOCLIMATIQUES 

 
 مراحل التمدد الحضري( : ب)شكل 

 
ENAULT C, Vitesse, accessibilité et étalement urbain, analyse et application:المصدر   

à l’air urbaine dijonnaise, doctorat de géographie, Université de Bourgogne, Dijon, 

2003,p118.    

يمكطن تشطبيه العمليطة ببطؤرة حريطي  طابي ، يهدف دعم تصور الفكرة و فهم الصيرورة 

يلتهم المنا ي المحيططة و فطي نفطى الوقطت يرسطل و لمسطافات  ويلطة شطرارات تصطبح 

 . (ب)الشكل  ها بؤر لحرائي ثانوية تتصرف كالحريي األساسيبدور

 

04 - Dictionnaire de l’académie française ,opcit. 

05 -P.BESSEY-PETRI,Les formes récentes de la croissance urbaine, Economie et statistiques, 

n°336,2000,pp.35-52 

06 -GPOYANNE,Forme urbaine et mobilité et quotidienne, thèse de doctorat en science 

économiques, université Montequieu-Bordeaux IV,2004,p21 
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  :أسباب التوسع العمراني -2

يختلططف البططاحثين فططي تحديططد أسططباب التوسططع العمرانططي،  يططر أن أ لططبهم يجمططع علططى    

النمطو أو التططور حيطث يقطر بطأن   "F. Parfait" ثطالث نقطا  رئيسطية كمطا ذهطب إليطه

  :العمراني يرتبط مباشرة بثالثة أسباب رئيسية أال وهي

 (تجاوز معدل الوالدات بالنسبة لمعدل الوفيات) الزيادة الديمو رافية  - 

 انتقال سكان األرياف نحو المدن - 

  .وأخيرا تحول و انتقال المدن الصغيرة نحو تجمعات هامة - 

عطدى الطططرل السططالف و لكطن بصططورة مكملططة  يططر فقططد ت" Pierre Merlin" أمطا     

فباإلضططافة للزيططادة ، مناقضططة لططه، مبططرزا أسططباب النمططو الحضططري فططي نقطتططين اثنتططين

الديمو رافية الواردة في الطرل سالف الذكر يضيف سببا أخرا ناتجا عن هذه الزيطادة 

  .يتمثل في زيادة استهالك المجال الحضري

لطططى أن زيطططادة اسطططتهالك المجطططال يتناسطططب  طططردا بالزيطططادة ويُْعتَقطططُد مطططن الوهلطططة األو    

الديمو رافية، لكن المسألة تتعدى أن تكون عبارة عطن عالقطة رياضطية  بهطذه البسطا ة 

سطنتطرق فيمطا يلطي إلطى . إذ توجد عوامل أخرى تدخل و تطتحكم  فطي اسطتهالك المجطال
  .عوامل المتحكمة فيهماالزيادة الديمو رافية بالوسط الحضري و كذا استهالك المجال و ال

الزيادة الديمو رافية هي تلك الزيادة فطي الحجطم السطكاني  :رافيةـــادة الديموغـــالزي -2-1

داخل مجال معين الناتجة عمومطا عطن ةطاهرتين رئيسطيتينز الزيطادة الطبيعيطة و حركطة 

وفيمطا ، السكان أو ما يعرف بطالهجرة حيطث يشطكل النطزول الريفطي أحطد أهطم عناصطرها

  :لي نتطرق لشيء من التفصيل للظاهرتين سالفتي الذكري

تعطرف الزيطادة الطبيعيطة ألي مجتمطع بالفطارق بطين معطدل   :ةــــــــيــادة الطبيعـــالزي -2-2

الخصططوبة والوفيططات ) الططوالدات و الوفيططات حسططب مزاجططه الططديمو رافي الططذي يحويططه 

تفططع يقابلططه معططدل وفيططات ، فبمعططدل والدات مر(بالنسططبة لكططل فمططة عمريططة و لكططل جططنى

عمومطا يعطود انخفطاض  معطدل . منخفض نحصل على زيطادة سطريعة و العكطى صطحيح

  : الزيادة الطبيعية بالمدينة مقارنة بمثيله بالريف لألسباب اآلتية

انخفاض معطدل الطوالدات الراجطع أساسطا لتطدني الخصطوبة بالنسطبة للسطكان الحضطر     

لظططروف الماديططة للحيططاة الحضططرية بططاللجوء إلططى مقارنططة بسططكان الريططف، ويعططود ذلططك ل

 .  رق مراقبة الوالدات من جهة و تأخر سن الزواج من جهة أخرى

ارتفاع معدل الوفيطات و خاصطة بعطد الثطورة الصطناعية، إذ أن الظطروف الصطحية       

المتدهورة، انتشار السكنات  ير صحية و ةروف العمل الشطاقة و القاسطية خاصطة إذا 

ر بتشغيل األ فال و النساء بأولى المدن الصناعية كانت السبب المباشطر فطي تعلي األم

هذا االرتفاع، و لعل أن أحسن دليل على ذلك ارتفاع معطدل وفيطات األ فطال الطذي يعطد 

  . مؤشرا لقياس المستوى الصحي لسكان منطقة ما

ةطروف  بيد  أنه بالتقدم التكنولطوجي الطذي رافطي الثطورة الصطناعية عمطل علطى تحسطين

المعيشة في المطدن فقطد أصطبح السطكن يسطتجيب لمعطايير صطحية كمطا تطم اعتمطاد التكفطل 

الطبي للسكان فانخفضت معدالت الوفيطات، خاصطة معطدالت وفيطات األ فطال أقطل منطه 

عكى ذلطك فطي بلطدان العطالم الثالطث حيطث التقطدم الطبطي ، في األرياف في المدن النامية

  .يفسر ارتفاع معدل الوفيات في هذه األخيرةخص المدن قبل األرياف وهذا ما 
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من خالل التطرق للزيادة الطبيعية من جهة و النمو الحضري السطريع علطى حسطاب    

الريف من جهة أخرى،  نخلص إلى أنه بالر م من الزيادة الطبيعية المرتفعطة بالوسطط 

  لزيطادة الطبيعيطةالريفي  ير أن اتجاه النمو الديمو رافي المديني يأخذ مسارا معاكسا ل

، يفترض أن  هذا يدل على وجود ةاهرة أخرى تتحكم في تحديد الزيادة الديمو رافية

  . تكون حركة الهجرة
  :رةـــة الهجـــحرك-2-3

الهجرة هي تلك الحركة التطي يقطوم بهطا األفطراد لالنتقطال مطن مطو نهم األصطلي نحطو    

كطان اإلقلطيم الطو ني، المنطقطة، التجمطع تتم بمغادرة اإلقليم األصلي سواء .أماكن معينة

   :ونميز من بين أصناف الهجرة ما يلي. أو البلدية نحو إقليم آخر
  :انــــــق الزمــوف -ا

 الهجرة النهائية أو الدائمة حين يتعلي األمر بتغيير السكنز -

كططالهجرة الموسططمية التططي ، هجططرة مؤقتططة حططين ال يكططون هنالططك تغييططر لمكططان السططكن -

البدو و الرحل و كذا بعض النشا ات الفالحية التي تستقطب تنقطل اليطد العاملطة  تخص

 الالزمة، و كذا التنقالت لقضاء العطل السنويةز

الهجرة اليومية التي تخص التنقالت اليومية ما بطين أمطاكن السطكن و العمطل وخاصطة  -

  في التجمعات الحضرية الكبرىز
  :انـــق المكــوف  -ب

ن القططارات كمططا هططو الشططأن بالنسططبة لمططيالد ونمططو القططارة األمريكيططة بفضططل الهجططرة بططي- 

التدفي األوروبي بعطد اكتشطاف العطالم الجديطد، وكطذا بعطض أشطكال االسطتعمار المختفطي 

ا و ـطـوب إفريقيـطـا، جنـطـر بعطض المنطا ي كمطا حصطل ألستراليـطـي تعميــف دواعـــخل

  .زيلندا الجديدة

هجططرة سططكان الضططفة الجنوبيططة للبحططر )  اقتصططاديةبأسططباب الهجططرة الدوليططة، تططرتبط  -

الجمططين  )، سياسططية، عرقيططة أو دينيططة (المتوسططط للعمططل فططي بعططض البلططدان األوروبيططة

  (سياسيين أو المغادرين لبلدانهم بسبب اندالع الحروب

الهجرة الداخلية، وتحدث داخطل إقلطيم البلطد الواحطد ويطتحكم فيهطا سطببين أولهمطا النمطو  -

و ثانيهما البحطث عطن إ طار أو  ( الصناعة و مراكز النشا ات الحضرية )قتصادي اال

  .مستوى معيشي مالئم

من أهم مظاهر الهجرة سواء داخلية كانت أو خارجية، ةاهرة النزول الريفي التطي    

تتعلطططي بحركطططة تنقطططل كثيفطططة لسطططكان األريطططاف نحطططو المراكطططز الحضطططرية بفعطططل قطططوتين 

التبططاين فططي المسططتوى المعيشططي بططين الوسطططين أال و همططا قططوة متططوازيتين نططاجمتين عططن 

جذب التطي تمارسطها مغريطات الحيطاة الحضطرية، وقطوة الططرد لتطدني ةطروف المعيشطة 

  .بالريف مقارنة بمثيلتها بالمدينة

لقد عرفت حركة النزول الريفي أوجها بعد الثورة الصناعية، النزول الريفطي رافطي    

فقد كان ضروريا ليسمح للصناعة لتصبح النشا  األكثر . يفي الزمن التطور الصناع

لكن الفرق في المستوى المعيشي بين الريف . أهمية من خالل اليد العاملة التي تحويها

  .و المدينة يبقى السبب الرئيسي للنزول الريفي

دن ـم -في بادئ األمر -إن ةاهرة النزول الريفي وليدة الثورة الصناعية إذ شهدتها    

م ــالبلدان األوروبية التي تعتبر مهد هذه الثورة، ما فتمت أن تنتشر في باقي بلدان العال

 .لكن بوثيرة و شكل مختلفين خاصة إذا تعلي األمر ببلدان العالم الثالث
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إذا كانططت الظططاهرة فططي البلططدان األوروبيططة الصططناعية ناجمططة عططن إرادة سياسططية و    

ها، خاصة بتوفير مناصب العمل الالزمة، فإن الظطاهرة بالتالي هناك إمكانية للتحكم في

ببلططدان العططالم الثالططث أخططذت أشططكاال أخططرى فقططدت مسططت بالدرجططة األولططى العواصططم و 

ل ــطـالمدن الكبرى، بسبب عدم قدرة استجابة باقي المدن للطلب المتزايد لمناصب العم

ة ــــطـن في فرص التنميمن جهة و الفروق المسجلة بين المدن الناجمة أساسا عن التباي

 .بينها من جهة أخرى

ن ـطـهذا ما أدى إلى ةهور نمط أخر للهجرة وهو ما يعرف بالهجرة بين المطدن أو بي   

  .األوسا  الحضرية

ة وتدفي ــأخيرا نقول إن الزيادة الديمو رافية الحضرية هي إجمالي الزيادة الطبيعي   

ة السطابقة، إذ ـة الفرضيطـة، هذا ما يثبت صحرــة الهجــر عنه بحركـــالمهاجرين المعب

لك المسطجلة ـارنة بتــة بالوسط الريفي مقــة الهامة المسجلـم من الزيادة الطبيعيــبالر 

ة ــة بسبب حركــها الريفيــادة الديمو رافية الحضرية أهم من مثيلتـدن، فإن الزيــبالم

بيعية الريفية يحسب لصالح الزيطادة زء من الزيادة الطـر أن جــر آخــرة، وبتعبيــالهج

  .الديمو رافية الحضرية

  :استهالك المجال دليل النمو الحضري-3

ه ـــــطـري منـطـيب الفرد الحضــري بنصــالك المجال الحضــدل استهــيعبر عن مع   

، إذ  ريـال الحضطــط المجــحدود محي ةرفــال يتأتى هذا إال بمع،  (ساكن/ متر مربع)

اءات ــطـجال خاص بالسكن، النشا ات و التجهيزات العمومية و خاصة الفضيتشكل م

 .( الغابات و المساحات المشجرة) ، الرياضية و أماكن التجوال و التنزه  الخضراء

ال ــطـه ضمن االستعمــن تصنيفــاإلشكال المطرول يكمن في صعوبة تحديد ما يمك    

ي النطاجم ـطـال الريفــري بالمجــال الحضام المجــالحضري و ما دون ذلك، بسبب التح

ال الريفي، خاصة فيما يتعلي بالمساحات ـاب المجــأساسا عن زحف التعمير على حس

الخضراء و أماكن التجوال و التنزه الواقعة  البا في حدود التجمعات الحضرية، التي 

  .تعتبر كمنطقة فاصلة بين المجالين الحضري و الريفي

تحديد المجال الحضري فإن المجال السكني يعتبر أهم مكون هطذا  بغض النظر عن    

ه بالزيادة الديمو رافية وفي عالقطة ــرا الرتبا ــا نظــة وتوسعــا، وةيفـاألخير حجم

  .أي أنه بزيادة عدد السكان يزداد استهالك المجال السكني،  ردية

  ة الذكر؟ــلبسيطة السالفالك المجال السكني على العالقة الرياضية اــهل يتوقف استه

ا ـكم، لةــذه المرحــدى هــري تتعــال الحضـــالك المجــة استهــة مسألــفي الحقيق    

ادة ـــط بالزيــالك المجال ترتبــد إن زيادة استهــة األولى يعتقــي ذكره، فمن الوهلـسب

ن ــ، لك(آت سكن، تجهيزات، منش) الديمو رافية لتجسيد مختلف المشاريع الحضرية 

ا ـكم األولي المسبي فيمـين أو الحــذا التخمــدى هــذه الزيادة تتعــفه، الحقيقة  ير ذلك

ادة ـطـر الزيــاف لتأثيــرى تضــل أخــوي عوامــال، حيث تحـــالك المجـــيخص استه

  :يمكن إدراجها  ضمن عنصرين أساسيين، الديمو رافية على هذا األخير
  :لعامل االقتصادي في استهالك المجالتأثير ا - 1 - 3 

م ـطـاز التجهيزات و مختلف النشا ات يتــال المخصص إلنجـد المجــإذا كان تحدي     

ع ـطـاني ألي تجمــم السكـط بالحجـــددة ترتبــة محــى عمرانيــر و مقاييــي معاييـــوف

ي على أسطاس ـكنال الســد المجـن الصعب تحديـ، فم ى هذاـ، فإنه على عك ريــحض

روق ــة الفـاهلــدة متجـــى موحـــاييــــي مقـــاذج وفــداد نمـــــي بإعـــم السكانـالحج
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ي ـطـالف المنا ـع باختـة بأي تجمــادية المتعلقـــاالقتص و اعيةـــص االجتمـو الخصائ

 .  هاــدة نفســة الواحــل المنطقـــو حتى داخ

تى ـرارا ، فحطـرف استمـــال يعـالك المجــذلك أن استهل على ـن دليـل أن أحسـولع   

دن الزال ـطـالي للمــو المجــرافية فالنمــادة الديمو ــع الزيــرار وتراجــة استقـفي حال

اء ــح بإرضــــالتي تسم،  انــشي للسكــوى المعيــن المستــرار بفضل تحســفي استم

ط ــمرتب رــهذا األخيالك ــو استه،  المجالد من ــالمزي الكـــباستهان ــول السكــ م

ذي يزداد ــ، ال ن الفرديــالمسك إنجــاز ول فيــ، و بالتالي الطم يــبالمستوى المعيش

 .الــالك المجـه استهـمع

الك المجال السكني فحسب بطل ـر في استهــشي ال ينحصــن المستوى المعيــتحس إن  

ر لالسطتعمال ـ، فتحسن المداخيل تج ريـال الحضـرى للمجــات األخــيؤثر في المكون

ة الطرقطات ـشبك)ال الحضري ــين للمجــالكبير للسيارة، التي تعتبر من أكبر المستهلك

  (.بمختلف أصنافها و كذا المواقف
   :تأثير العامل االجتماعي في استهالك المجال - 2 – 3

الك ـطـات استهـطـد لمستويـــدد الوحيــادي المحــل االقتصـــار العامــن اعتبــهل يمك   

 المجال الحضري؟ 

لك ـال المستهـتوى المعيشي و المجـن اعتبار العالقة بين المســبمعنى أخر هل يمك    

ها في كل المجتمعات باختالف ـن نفسـة لكل ساكــتر المربع بالنسبــه بالمــبر عنــالمع

؟ لمعرفة ذلك نستعرض نموذجين  اخيلاوي المدـ، حتى في حالة تسـةــالبلد أو المنطق

 .ال ـــالك المجــين الستهـهام
     :النموذج األنجلوساكسوني -أ

ة لكل فرد يرتفع بسرعة مع تحسطن ــال بالنسبــالك المجــات استهــفي هذه المجتمع   

ة ــطن مريحــذ مساكـة تحبـورة أو الغنيـالت الميسـدة أن العائـدة السائـاعـ، فالق لــالدخ

ة ــــرديــارة الفــذة من السيــز، متخـدا عن المركـة بعيــة السكنيــة بالضاحيــمع حديق

ة ـــاريـز التجـراكـ، الم لـن العمــة من و إلى أماكـها اليوميـالتـة لتنقـة الرئيسيـالوسيل

ل لتجمع المكاتب مطن ــان المفضــر يبقى المكــ، هذا األخي ومختلف الخدمات بالمركز

ات ــها أقليــــرة التي تشغلــــة و الفقيــــة الكثيفــياء السكنيــــاري لألحــة واإلجبـــجه

ا ـال أوروبطــدان شمــوذج بلـذا النمــود هــيسو  ، رقية من جهة أخرىــو ع اقتصادية

 .اـــا ألمانيـــبما فيه
  :نيــوذج الالتيـــالنم -بـ 

ركز ـطـرب من المــاز القــخذ امتيــة تتــالت الغنيــلعائ، فا يــوذج السابــى النمــعك  

ة ـة واسعطــول على شقـذ الحصـ، حيث تحب هاـوقع سكنــيار مــي الختــعيار أساســكم

ة ـــطـ، ثقافي ةـ، تربوي اريةـتج) زات ـدمات و التجهيـف الخـرب من مختلـة بالقـريحـم

  .فــانوي بالريــن ثــك مسكالــها امتــ، كما يمكن (الخ ...ة ــو ترفيهي

ل ـطـن وسائــذ مــواحي حيث تتخــراف بالضــو األ ــة تنبذ نحــالت البسيطـو العائ   

ات و ــف الخدمـز حيث مختلـل من و إلى المركـى للتنقـة المثلـاعي الوسيلــالنقل الجم

 . النشا ات الحضرية

ل ــــات النقـــول محطـــف حــل كثيــــبشكة ــاء السكنيـــز األحيــــد تمركــــلذا نج   

 .هاــؤدية إليــالم( ين ــة بالراجلــالخاص) ة ــاور الرئيسيــو المح
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تعلي ي الذيال الحضري ــللحديث عن االنتق" وك دورافورــار بلــبي "صـــو قد خل   

 :رها على نمو المدن وفي أربع مراحلــبالتغيرات الديمو رافية و تأثي

 . دودة الحجمــدد و محــة العــحيث مدن قليل مرحلة األولىال -

البا ـم  طـطـرعة الناجــد ســتئ يشهــذي مافــير الــة عملية التعمــبداي المرحلة الثانية -

 .فيــزول الريــن النــع

ات فطي آن ــل كل المحركــما تعمــغ أوجها حينــير تبلــرة التعمــوتي المرحلة الثالثة -

 .ةــات منخفضــة وفيـنسب ، ةــة عاليــيز خصوبـزول ريفــدز نــواح

 .انـوي و تجمع القسم األكبر من السكـطء و لكنها تحـم ببـدن تنـالم المرحلة الرابعة -

حاليا لم تبي أي دولطة . رونولوجيـاوت كـدان مع تفـيطبي هذا النموذج على كل البل   

ون ــة يصنفــدان اإلفريقيــة  و جل البلــاألسيويدان ــي المرحلة األولى ، بعض البلــف

الثة حيث يفسر معدل التحضطر ـرحلة الثــال للمــدد االنتقــضمن المرحلة الثانية و بص

ة ــطـة الثالثــن المرحلــف ضمـة فتصنــا الالتينيــدان أمريكـــ، أما بل مـالي في العالـالع

  .ةــة في الرابعــدان الصناعيـــو البل

بر ـطـاءات أكــة لفضــالث في حاجــدان العالم الثــف فإن بلــوء هذا التصنيــعلى ض   

  .ةــة الثالثــوغ المرحلـلي لبلـير المستقبـللتعم

الك المستقبلي للمجال الحضري المعبر عنه بنصطيب ـات االستهـكخالصة فإن توقع   

وى ـطـن المستـديمو رافي و تحسو الـ، النم نـي متغيرين أساسييـن منه تبنى وفــالساك

المعيشي بدون تجاهل خصائص المجتمع التي تعبر، تجسد و ترضي  موحات الفطرد 

  .أو الساكن المديني كوحدة أولية لبناء المجتمع الحضري

ر عبر ـارب و الخبرات لبني البشـما للتجـر تراكـوم يعتبــدن اليــه المـإن ما آلت إلي   

ر و ما وصلت إليه الحضارة ـار التعميــم و إدراك مسـلفه. ريــود البشــخ الوجــتاري

ذا ـطـخ هــج على تاريــزوم التعريـــان من اللــه كــؤول إليــــع ما ستــة و توقـــالبشري

 . هاــر بــي مــل التــم المراحــالل أهــران من خــالعم

ن أه الطرول إمطا ، هطذ ع النظطام العمرانطي بطرول توجهطه وتطتحكم فيطهـيتمتط حيث 

ن تكون أتكون نشأت من تلقاء نفسها كما هو الحال في التجمعات البشرية األولى وإما 

،  د الثورة الصطناعيةـمدن التي ةهرت بعالتابعة لفكر أو تيار معين كما هو الحال في 

ع الظطروف الطبيعيطة ـر مطـة األمـة في بدايـوتكيف النظام العمراني للمجتمعات البشري

ة بطططه، ثطططم بطططدأ بعطططد ذلطططك العمطططران فطططي التشطططكل والتكيطططف علطططى حسطططب البيمطططة المحيطططط

 ااالجتماعية السائدة في المدينة وأخيطرا أصطبح النظطام العمرانطي يتبطع نظريطات وأفكطار

ة والتططي نتجططت مططن أفكططار الفالسططفة واألدبططاء الططذين أرادوا ـة حديثططـرانيططـوتيططارات عم

 ةـارته القديمطـه وحضـيم الصلة بماضير وليى عمرانا عدـعمرانا يمثل الوقت والعص

 ت معهـن جهة إلى أخرى ومن قطر إلى آخر واختلفـدد مـران وتعـف العمـ، لهذا اختل

ذا ـة المحيططططة باإلنسطططان وأدى هطططـارات والظطططروف الطبيعيطططـالثقافطططات والحضطططأيضطططا 

ها الرئيسطة ـوع وةائفهطا وخطدماتها وأنشطتطـالف المطدن وتنطـاالختالف إلى تنطوع واختط

ران  اإلسطالمي ـز العمطـراني بطين الفكطر والنظريطة تميطـراع العمـم هذا الصـي خضـوف

ع ـبل اتبط اأو اتجاه اأو تيار ام يتبع فكرـا والذي لـاص بهـط خـة بنمـنة اإلسالميـوالمدي

دن ـم المطـج للعالم أعظـيز أنتـع اإلسالمي، هذا التمـة المجتمـة وثقافـريعة اإلسالميـالش

داد، دمشطي، ـدن بغطـل مطـم يعرف لها مثيل على الكرة األرضية مثطـة والتي لـاريخيـالت

 .الخ من المدن اإلسالمية العريقة...ة ـقاهرة المعز، الزيتون
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 :تعريف مفهوم العمران 4-1-1
( URBS)إن كلمة العمران  من الناحية اللغوية مشتقة من الكلمة الالتينية هي 

العمران إلى إعطاء نظام معين للمدينة، كما تعبر ، حيث يهدف "المدينة"والتي تعني 

عن ةاهرة التوسع المستمر الذي تشهده المدينة بشكل متواصل مع  "العمران"كلمة 

أيضا  مرور الزمن ويمكن أن يختلف مفهوم الكلمة من حقبة إلى أخرى، والعمران

التحكم في هو مقاربة استشرافية لواقع المدينة ويحاول فهم  بيعتها المعقدة بغية 

نموها عن  ريي أدوات وآليات معينة، ومن ضمن تعريفات العمران المختلفة نذكر 

العمران في أصوله هو تلك الممارسة االجتماعية " (F.CHOAY)تعريف منها، 

الخاصة والتي حاولت بعد الثورة الصناعية بناء تنظيم مجالي مبني على أساس علمي 

، G.B FORD)أما ". قتصادي الجديدومتكيف مع المجتمع التكنولوجي واال

علم وفن لتصحيح األخطاء المجالية التي ارتكبت في " بـالعمران  فقد عرف( 1920

الماضي بواسطة تهيمات مناسبة للمجال كما أن مجال تدخل هذا االختصاص يعني 

 ".جميع المستعملين والمتدخلين في آن واحد

طرق التي تسمح لتكييف دراسة ال" بـ العمران ( Le robert)كما عرف 

مجموعة التقنيات أيضا  السكن وخاصة السكن الحضري مع متطلبات اإلنسان وهو

( Alfred Aghache ،1920)أيضا  ، وعرف"الهادفة إلى تطبيي هذه الطرق

في تطبيقاته والعمران  مهم لخيال والتشكيل والتنظيم دور  لفن يلعب " العمران بـ 

ألحجام والمنظور ومالحظات المهندس واالقتصادي يجب أن يترجم إلى اقتراحات ا

وعالم االجتماع ومختص الوقاية وهو عبارة عن فلسفة اجتماعية لكون المدينة تبحث 

وكل ما أبدعه علم التنظيم  ار مالئم إليجاد مجموعة محلية منظمة، إعن تحقيي 

جل توفير مستوى جيد من الرفاهية لإلنسانأوالرفاهية من 
(19)

.  

 :المراحل التاريخية للعمران البشري 4-1-2
يبدأ تاريخ العمران من منطقة الشرق األوسط، حيث كان المو ن األصلي 

العراقية والتي  "بابل"لظهور ولنمو المدن األولى، وعلى سبيل المثال كانت مدينة 

عرفت بحدائقها المعلقة والتي شكلت نوعا مميزا في تلك الحقبة من العمران والعمارة 

ثم ( م.ق 991م و .ق 919)في الفترة ما بين اساكن 91.111كان عدد سكانها حيث 

تطور العمران خالل الحقب المختلفة  بقا للوةيفة والثقافة ومتطلبات الحضارات 

المختلفة حتى بداية القرن التاسع عشر وةهور الثورة الصناعية، هذه األخيرة التي 

ثة والتي نتج عنها مشاكل كثيرة أدت إلى ةهور المدن الصناعية والمدن الحدي

 . ومتنوعة أدت إلى تنوع أنما  العمران

وقد قسم العلماء مراحل ةهور وتطور العمران إلى حقب زمنية وتاريخية من 

 :منذ فجر التاريخ وصوال إلى وقتنا الحالي اجل قراءة جيدة لتطور العمران

 

 :  العمران القديم 1 -2 -4-1

التاريخ تحتوي على مساكن  ير منتظمة الشكل مصنوعة كانت أقدم المدن في      

، تل (ق م 9911) باألردن "جرش"من مواد  ينية ومبنية من أحجار نذكر منه 

هذه المدن كاملة كانت مبنية من ( ق م 1911) "قبرص"و ( ق م 0111)حالف 

سمحت االكتشافات األثرية  "بابل"الحجارة وذات شكل هندسي منتظم، وفي حضارة 
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ن تلك الحضارة القديمة باكتشاف التنظيم االجتماعي الذي نظم العمران في تلك لمد

المملكة حيث تميز عمران المدينة البابلية بالشكل الهندسي المنتظم وبالموقع  ير 

المدينة بواسطة شوارع ومجار مائية وشوارع رئيسة بالمركزي للقصور التي ترتبط 

 .تختلف باختالف األحياء السكنية

 حيث تميزت عمارة المصريين القدامىعند المصريين القدامى، ب أما 

الشاهقة والعظمة وإبراز الجانب الديني في الحجم والشكل العامين  تباالرتفاعا

رتكاز العمارة المصرية القديمة في إلعمران المدينة المصرية القديمة وذلك بسبب 

و كانت ،ة قصور الحكاماألساس على الجانب الديني الذي يتمثل فيه تعظيم وقداس

وتكون مبنية بالحجارة وذات ارتفاعات شاهقة  الدينية والقبور تتوسط المدن، األماكن

وذلك كمركز للديمومة والخلود والهيمنة المطلقة على المجتمع أما البنايات األخرى 

 .فتكون مبنية بالطين وذات أشكال  ير هندسية

 
 . م.ق 2111سنة  البيضويذات الشكل (  رأو)مدينة ( 01)شكل رقم 

منشورات دار الراتب الجامعية  11ص، نايف محمد عتريسي. د قواعد تخطيط المدنكتاب : المصدر   
 .2013وبتصرف من الباحث 
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 . م.ق 0022سنة (  جرش)مدينة مخطط (  22)شكل رقم 

اتب الجامعية    منشورات دار الر 10صنايف محمد عتريسي، . د كتاب قواعد تخطيط المدن: المصدر 
.2013وبتصرف من الباحث 

 

 .العمران اليوناني 2-2 -1 -4

يتميز العمران اليوناني للمدن بالمخطط الشطرنجي باإلضافة إلى أن 

( الريال وأشعة الشمى)اليونانيين حاولوا االستفادة من العناصر المناخية في العمران 

عند  لما كان هو معروفكما ادخل اليونانيون الوةيفية على العمران خالفا 

حيث تم تقسيم المدينة على ( الوةيفة الدينية)وهو وحدة الوةيفة  مىاالمصريين القد

حسب المهن والنشا ات التي يقوم بها اإلنسان باإلضافة إلى دراسة وتحديد موقع 

المدينة بدقة بحيث كانت المدن اليونانية تتمركز في البداية في التالل والهضاب 

ماء ثم نمت وتطورت باتجاه السهول ونذكر على سبيل المثال المدينة لغرض االحت

، حيث تميزت هذه المدينة بتمركز للمعابد (ACROPOLIS)العليا االكربول 

والبنايات الرسمية المؤدية إلى شوارع رئيسة تمكن السكان من اللجوء اليها بسهولة 

تضم المساكن والخدمات هذه المدينة ( ASTRY)في حالة الخطر، والمدينة السفلى 

المجال الديني، مجلى "  ار هو إوالنشا ات التجارية، المدينتان يعمالن في 

 ".الشيوخ، مجلى الموا نين 

المجال الديني وهو مكان محدد لآللهة أما مجلى الشيوخ فهو مركز لتمثيل 

ن أما مجلى الموا ني( Boule) "البولتريوم"السكان وتواصلهم مع الحكام في قاعة 

، (Agora) "أقورا"فهو يتمثل في السوق والنشا ات التجارية أو ما يعرف 

حتواء المدن اليونانية على مجاالت ترفيهية مثل المسارل والمباني اباإلضافة إلى 

الرياضية التي كانت عامال للتفاعل االجتماعي والثقافي داخل المدينة كما كان يقطن 

" مدين ميليت"و" اثينا"مدينة هو الحال في نسمة كما  11.111هذه المدن ما يفوق 
(19)

. 

 
 . 01 ، العمران والمدينة، المكتبة الو نية دار الهدى والنشر عين مليلة، ص1119دكتور خلف هللا بوجمعة، -19
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   القديمةألثينا اليونانيةمدينة مخطط أل(24)شكل رقم         

 نايف محمد . د نكتاب قواعد تخطيط المد: المصدر        
 منشورات دار الراتب الجامعية  22صعتريسي ،        

 .2013وبتصرف من الباحث                  
 

  :العمران الروماني والبيزنطي 2-3 -4-1

يطاليا حيث إةهر العمران الروماني مع بداية ةهور الحضارة الرومانية في 

ي من حيث التنظيم والرسم العام، تميز هذا العمران بالتشابه مع العمران اإل ريق

كان يجسد الطابع الديني والقيصري للطبقة الحاكمة، وتتميز المدن الرومانية  حيث

 : بخصائص عامة نذكرها فيما يلي

  نظام فيزيائي متناسي في منشآته الكبرى العامة التي تديرها السلطة. 

  التميز الواضح للمدينة في إقليمها عن الريف. 

 ن الروماني بأنه شكل يقارب النموذج حيث كانت المدينة ذات الشكل تميز العمرا

يسمى (  رب، شرق وشمال، جنوب)المستطيل ترتكز على محورين متعامدين 

، امتر 11وقد يصل إلى  امتر 09إلى  00المحور األول ديكامانيى وعرضه من 

رع أمتار، ثم تتشكل الشوا 19إلى 19وعرضه من  "الكاردو"والمحور الثاني 

الموازية لهذين المحورين في خطة شطرنجية داخل صور المدينة، هذه الشوارع 

منتظمة الشكل ويكون عرضها األدنى متران ونصف كما تبعد عن بعضها البعض 

كما يتوسط المدينة المسرل والساحة المركزية  امتر 91و  91مسافة تتراول بين 

ال إضافات على مدنهم تمثلت في كما قام الرومانيون بإدخ( forum)المسماة فوروم 

 راض عسكرية والنمو ةهور شبكات النقل والمنشآت الفنية والحمامات وذلك أل

السكاني الذي بلغ حدود مليون نسمة، هذا التطور ساعد الرومان في أنشاء 

مستعمرات بعيدة ولكنها دائما تحمل نفى السمات العمرانية والمعمارية للمدن 

في الشرق الجزائري حيث بنيت  "تيمقادتبسة و " تيلمثال مدينالرومانية على سبيل ا

تحمل نفى مواصفات المدن الرومانية  اوكانت في القرن األول ميالدي تينالمدين هاتين

في ايطاليا
(19)

. 
 

 . 01 ، العمران والمدينة، المكتبة الو نية دار الهدى والنشر عين مليلة، ص1119دكتور خلف هللا بوجمعة، -19

 

 مخطط مدينة ميليت( 03)شكل رقم  
  Atlas d’architecture: المصدر

 خلف هللا، . ضمن العمران والمدينة د
 .2213وبتصرف من الباحث  10ص
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 دخل المدينة الرومانية تبسةم (22)   رقم صورة

  .2013الباحث : المصدر               

 

 

 

 

 مدخل مدينة تيمقاد القديمة (21)   رقم صورة

  .2013الباحث : المصدر

 مخطط مدينة تيمقاد الرومانية( 20) شكل رقم
ضمن العمران  ’ J : pelletier et ch. Delfante ‘Grande histoire de la ville: مصدرال

  22خلف هللا بوجمعة،  ص. والمدينة د

 .2013وبتصرف من الباحث 

 الرومانية تبسةمخطط مدينة ( 20) شكل رقم
 .2013الباحث : المصدر
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 :عمران القرون الوسطى 4-1-2-4

إن الثقافة العمرانية والتطور العمراني في أوروبا خصوصا كان في ركود 

كبير حيث تميز العمران في أوروبا في هذا العصر بخصائص عامة نذكر منها على 

 ( .L.Benvolo)حسب 

 .ع ضيقة و ير منتظمة شوار -

 . رقات متدرجة وساحات مرتبطة بها  -

 .بنايات محادية و رقات مفتوحة على المجال العمومي  -

هذه الحقبة هو عنصر في  وكان من أكثر العناصر المميزة للتركيبة العمرانية

 .الساحات العامة 

 

 

 االيطالية(  Venice) مدينة  البندقية (  Place Saint-Marc)  (23)   رقم صورة

 .  Encarta 2013 :المصدر
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 : الساحــات العامة 4-1- 2 -4-1

المدن األوروبية في القرون الوسطى مع اختالف تنوعت الساحات في 

 . ياألنواع نذكر األتالوةيفة والنشا  لكل منها، و من ضمن هذه 

ساحة السوق وهي ساحة عبارة عن عملية توسيع محور رئيى وتقع في  -

 .يةقوافل التجارالعبر منها تالطرقات التي كانت 

لب عليها الشكل الساحة المركزية وهي ساحة مفتوحة من كل الجوانب يغ -

 .المستطيل وتكون فاقدة عنصر التناةر

الساحة بين الطرق المتوازية وهي ساحة تتضمن التواصل المباشر مع  رق  -

 .العبور التي تمر عبر المدينة

الساحة المثلثية الشكل وهي ساحة تنتج من بقايا االنتظام في النسيج العمراني  -

 . حيث تكون عبارة عن مجاالت متبقية وهامشية

يمكننا أن نقول أن ساحة السوق هي الساحة األكثر شهرة حيث أنها تعبر عن و

 .نافورة أو بمر السلم االجتماعي باحتوائها على 

 :عمران عصر النهضة 0- 2 -4-1

 09و  09ةهرت النهضة في مجال الثقافة واإلنتاج العمراني في القرنين 

عرفت المدينة في هذه الحقبة وبالتحديد بايطاليا ثم امتدت إلى دول أخرى حيث 

، Brunelleschi)اإلبداع في جميع الميادين وفي ميدان العمران أبدع كل من 

Bramanete) بحيث أصبحت مشاكل المدينة تدرس بطرق نظرية ومستقلة ،

بتغيرات شكلية مقارنة بسابقاتها حيث أن الطرقات أصبحت أكثر أيضا  وتميزت

أكثر انتظاما وأعيد االعتبار للناحية الجمالية، كما اتساعا وتنظيما والساحات أصبحت 

ثر على أكانت المدينة تبنى على أسى إيديولوجية تدخل فيها الفلسفة والثقافة مما 

شكلها العام وشرو  وآليات التصميم، و كان هناك تصور نظري لمدينة مستقبلية 

نشاء مدينة إمنها هو مثالية تعتمد هذه المدينة على عناصر  اية في المثالية والهدف 

 Pierro)، (Giotto 1266-1337)سعيدة، ويمكننا أن نذكر في هذا االتجاه 

Lorenziti 1285-1348) ،(0190Ambrogiol 1290-) ،(L.devinci 

، حيث ساهم هؤالء في تطوير العمران ودراسة مشاكل المدينة في (1452-1516

م فقد كان العمران في عصر أبعادها العامة والخاصة بطريقة علمية وعلى العمو

 يتطور على شكلين  ( أوروبا)النهضة 

وتطور خاصة في روما مع نهانية القرن ( style Baroque)النمط الباروكي  -

وفي القرن السابع عشر مع انجازات ( Quint)السادس عشر في ةل البابا كوينت 

 ( .Bernin)برنان 

النمط خاصة في فرنسا مع تطور هذا   (style classique)النمط الكالسيكي  -

 ."دوفين"الساحات الملكية مثل ساحة  إنشاء

كمططا تصططورها برابططادو ( Vitruve)ويمكننططا إعطططاء مثططال علططى ذلططك مدينططة فيتريططف 

 (:19) م كما هي موضحة في شكل رقم0999والمعدة عام 
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إلى  تخاذ شكله ومفهومه وصوالافي هذه الحقبة من الزمن يبدأ العمران في 

مجاالت لل ومذهال اوقتنا الحالي حيث عرفت المدن بعد الثورة الصناعية توسع

الحضارية مما أدى إلى ةهور مشاكل معقدة لم يعرفها العمران وال المدينة من قبل، 

إرادة وحاجة ملحة  لتحديد معايير في هذه الحقبة  األخصائيينلدى   بحيث تولدت

 .م المجال العمرانيلتنظيم معدة مسبقا للتحكم في تضخا

يمكننا أن نالحظ إدخال مصطلح علمي على مصطلح أيضا  في هذه الحقبة

العمران حيث أصبحت عبارة عن مجموعة من الخطوات العلمية واإلجراءات التي 

تمكن من وصف وتحليل المدينة وتفكيكها إلى عناصر أولية بحيث يمكن فيما بعد 

ارة أخرى إن المدينة لم تعد مجاال للتدخل التدخل وإعادة التركيب العمراني وبعب

اآلني الذي ال يسبقه تصور محدد المعالم واإلبعاد بل هناك نظرة استشرافية في 

 .معالجة المجال الحضري ونذكر مثال على ذلك أعمال هوسمان في باريى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط مدينة فيتريف( 20) شكل رقم
خلف هللا . ، دضمن العمران والمدينة J : pelletier et ch. Delfante: المصدر 

   20صبوجمعة  

 

 
 

 مدينة باريس. قوس النصر  (24)   رقم صورة

.Encarta 2013   المصدر: 

 مخطط أعمال هوسمان بباريس(21) شكل رقم
 .، ضمن العمران والمدينةJ : pelletier et ch. Delfante: المصدر 

 .22خلف هللا بوجمعة، ص .د
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 وفي األخير يمكننا أن نقول أن العمران تطور إلى أن أصبح اليوم مجاال

واسعا ومتعدد االهتمامات واألبعاد، كما أصبح يستعمل أدوات معروفة تتمثل في 

مخططات التعمير التي تقترل حلوال تقنية لمشكالت آنية ومستقبلية يتم التعرف عليها 

لوصول إلى ذلك هي منهاج االستقراء لعن  ريي المعاينة والتحليل، وتكون أدواته 

 .الخ...الجتماعية والجغرافية والثقافية والصحية رافية واووتحليل المعطيات الديم

 : تطور الفكر العمراني 4-1-3
مع تطور العمران وتعقد واقع و بيعة المدينة ازدادت المشاكل العمرانية 

المطروحة  وتدخالتها وذلك مع بداية القرن العشرين وتعددت النظريات والدراسات 

يولوجيات، بحيث انقسم الباحثون إلى ديالعمرانية على حسب القناعات الشخصية واأل

إلى تيار تقدمي  0599عام (  F. choay)اتجاهات متناقضة لخصها فرنسواز شواي 

 .وتيار ثقافي

 :التيار التقدمي 1-3-1-4

نجازاته و ابعه الدولي إع بقوة تصوراته وتنوع عقائده وتوس امتاز هذا التيار

ول كفرنسا، بحيث اقترل عتراف الرسمي من بعض الدوذلك بحصوله على اال

مؤيدوه هذا التيار إعادة تنظيم المدن وفي لغاية وهي تحقيي الفعالية القصوى مع 

كما اعتمدوا  ،الخ...استعمال التقنيات والمواد الجديدة مثل الفوالذ، الخرسانة، الزجاج

جمالية مميزة وفي نظرة  وبوية لتنظيم نمطية المساكن والعمارات وفي صرامة 

عن تصورات هذا ( Tony Granier)ثالية، وفى هذا اإل ار كتب المهندس شكلية م

التيار الذي اقترل فيه إقامة بنايات وفي نموذج واحد يعتمد على مبدأ تقسيم صارم 

 .للمجال حسب الوةائف العمرانية

م مع مؤسسة المؤتمر الدولي للهندسة 0519حيث كانت بداية هذا التيار الفعلية سنة 

والتي كانت تعتبر أهم حافز للممارسات العمرانية في ( CIAM)لحديثة المعمارية ا

الذي أعطى األولوية  0511يضا مع صدور ميثاق أثينا لعام أالعالم حينذاك و

العمل، السكن، الترفيه، : " للتجارب مع الوةائف العمرانية األربعة الرئيسة وهي 

 " .التنقل 

يجاد األرضية الخصبة لتجسيد هذه وقد ساعدت الحرب العالمية الثانية في إ

عمار المبادئ عمليا وعلى نطاق واسع بسبب الدمار والطلب المتزايد على إعادة اإل

 . وبسرعة

االتجاه التكعيبي و االتجاه : عدة نذكر منها  تكما تميز هذا التيار باتجاها

 .اإلنشائي و االتجاه الوةيفي 

ل ما هو الحال في ألمانيا مع جماعة مث: (cubisme)االتجاه التكعيبي  1-1-3-1-4

( Mies vander rohe)، (Walter Gropius)، (Bauhaus) "البأو هأوس"

(Hilber Seimer )الذي كانت لها مسؤولية تجديد مركز مدينة  ةاألخير ههذ

 .في الواليات المتحدة األمريكية "ديترويت"

على رأس هذا حيث كان : (constructivisme)التيار اإلنشائي  2-1-3-1-4

الذي تحصل على ( Lucio Costa)والبرازيلي ( le Corbosier)االتجاه كل من 

 (.Oscar Nimeyer)مسابقة مخطط برازيليا الذي نفذه مع المعماري الشهير 
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حيث كان هذا االتجاه نتاج ( : fonctionnalisme)االتجاه الوظائفي 3-1-3-1-4

 ى من جهة وأحداث القطيعة مع السياساتفي مصادر المدن الكبر لمحاوالت التحكم

الفاشططلة اتجططاه تطططور النسططيج العمرانططي بشططكل عشططوائي مططذهل مططن جهططة أخططرى حيططث 

 اعتمد هذا االتجاه

حضري إلى منا ي البحيث يقسم المجال (  Zoning)تقسيم المنا قي لمجال العلى 

 .واضحة المعالم ومفصولة إلى شكل تام وحسب الوةائف العمرانية 

 .التيار الثقافي 2-3-1-4

ثر مواجهة التيار التقدمي ةهر وتطور تيار آخر هذا التيار تدور افكاره حول إ

موضوع احترام المدينة والوفاء لموروثها التقليدي وضرورة قيام المعمار على أسى 

من المعرفة القبلية والشاملة للمعطيات الديمغرافية والجغرافية واالجتماعية والثقافية 

ولم ( culturaliste)أ لي على هذا التيار اسم التيار الثقافي  حيثينة، بفي المد

يعرف هذا االتجاه امتدادا واسعا مثل التيار التقدمي ولكنه حظي باهتمام دولي 

( William Morris)و ( John Ruskin)وعالمي، وكان من رواد هذا التيار 

التاسع عشر لذلك فضلوا على المنطي العمراني للمدن الصناعية في القرن  اعاتب

الرجوع إلى جماليات القرون الوسطى في الطرقات والشوارع المتعرجة والمدن 

صغيرة األبعاد المؤهلة لتلبية الحاجات الروحية والطبيعية لإلنسان ومع نهاية القرن 

ن يمثالن قطيعة واضحة لتطور ونضوج هذا التيار، حيث في االتاسع عشر ةهر مؤلف

 Der)المؤلف األول في هذا الميدان بعنوان فن تخطيط المدن م ةهر 0595سنة 

stadbau ) للعمراني الرائد(Camille Sitte ) فلكونه من الغاضبين على تهيمة

حيث قام سيتي بطرل مقترحات مضادة  "هوسمان"وفي مبادئ الوالي  "فيينا"مدينة 

كتحفة فنية  مبنية على دراسات مستفيضة للمدن العتيقة تؤدي إلى مخطط عمراني

تعطي فيها األولوية للشوارع والساحات التي تشكل أماكن مميزة للتفاعل االجتماعي، 

 .سيتي بإعادة  بناء ديانة جديدة بالعودة إلى الماضي(  le Corbosier)حيث اتهم 

للمنظر ( tomorrow) دا  بعنوانم 0959أما المؤلف الثاني فقد ةهر عام 

على فكرة إحا ة المدينة بحزام من المساحات حيث اعتمد ( howard) "هوارد"

تتداخل المساكن مع الحدائي ويكون عدد السكان محدد بحدود  بحيثالخضراء، 

 .نسمة وأ لي على هذه المدن الحدائقية  11.111

بوجود اتجاهين هما االتجاه الليبرالي واالتجاه أيضا  وتميز هذا االتجاه

جال بوصفه وعاء الستقبال التجمع البشري ذو الطبيعي، االتجاه الليبرالي ينظر للم

( Luwis Mumford)خصوصية تاريخية وثقافية ومن ابرز رواده االمريكي 

 Patrck)م وايضا 0599الذي صدر عام  "المدن عبر التاريخ"صاحب كتاب 

Geddes ) م 0509الذي صدر عام  "تطور المدن"صاحب كتاب. 

اهضة المجال الحضري واعتماد مدينة أما االتجاه الطبيعي فيدعو إلى مبدأ من

من  ا بيعية قائمة على حرية المجال والقياس اإلنساني  فبذلك تكون المدينة مزيج

 F.L)برز راود هذا االتجاه األمريكي أالخصائص الريفية والحضرية ومن 

wright)
 (19)

. 

 
 . 11 ار الهدى والنشر عين مليلة، ص، العمران والمدينة، المكتبة الو نية د1119دكتور خلف هللا بوجمعة، -19
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 :أهداف التخطيط العمراني 4-1-4
يهدف التخطيط العمراني إلى ضمان حي الموا ن بالعيش في وسط مالئم 

والوصول إلى مستوى على صعيد السكن والعمل بهدف تأمين متطلبات المجتمع، 

 .رفاهية جيد داخل النسيج العمراني 

مهاجرين الجدد والتي يعبر عنها بالحاجة إلى مساكن التزايد الديمغرافي وموجة ال .0

للعائالت الجديدة وتبديل المساكن القديمة هذه المساكن التي يجب تأمينها بالتجهيزات 

 .الجديدة

التزايد الديمغرافي للسكان يؤدي إلى  لب المزيد من العمل وخاصة للطبقة الشابة  .1

المنا ي الصناعية وتطوير  قطاعات عمل جديدة وإعادة تنظيمإنشاء مما يفرض 

 .قطاع الخدمات

التطور االقتصادي وارتفاع المستوى الحياتي للموا ن وتحول المجتمع إلى  .1

  .مجتمع استهالكي يبرز حاجة الموا ن إلى تجهيزات تجارية ورياضية وترفيهية

التطور العلمي والثقافي لدى السكان يدفع إلى وضع المزيد من التجهيزات العلمية  .0

 .قافية والتربويةوالث

تقليل فترة االنتقال بين المسكن والعمل واألماكن الترفيهية تبرز الحاجة إلى إعادة  .9

 .حياء المدينة وتنظيم عملية النقل الفردي والجماعيأشبكة المواصالت تغطي كافة 

حياء أالحفاة على التراث العمراني نظرا لما يمثله من تراث تاريخي يتطلب  .9

  .دينة وترميم األبنية األثريةالوسط القديم للم

الحفاة على التوازن الطبيعي يتطلب الحفاة على الموارد الطبيعية وحماية المحيط  .9

 .الطبيعي وتنظيم المنا ي الجبلية والشوا ئ

منا ي خضراء  وإنشاءحماية الصحة العامة للموا نين، تقتدي مكافحة التلوث  .9

 .ومساحات مشجرة

الساحات العامة وتزيين الشوارع وتنويع أشكال  لية المدينة تتطلب تنظيماجم .5

 .المساكن كي تتجنب الرؤية الروتينية المملة

الحفاة على توازن المجتمع وأمنه يتطلب عدم الفصل بين أحياء المدينة سواء  .01

على الصعيد االجتماعيأو على الصعيد الطبقي 
(19)

. 

يط العمراني للوةيفة وعلى حسب األهداف المسطرة لهذا البحث نقوم بدراسة التخط

 .الترفيهية 

 :التخطيط العمراني للوظيفة الترفيهية 1-4-1-4

يهدف التخطيط العمراني للوةيفة الترفيهية إلى إيجاد الحلول األمثل للوةيفية 

الترفيهية داخل المدن مثلما هو الحال في الوةائف األخرى للمدينة من سكن وصحة 

ل إلى تخطيط وها التخطيط العمراني للوصالخ والتي يجب أن يراعي...وموصالت 

حاجات المدنية ويوفر مستوى جيد من الرفاهية جيد ومناسب يلبى جميع  عمراني

لإلنسان مستخدم الفضاء العمراني
(19)

. 

 
العربية، دار اليازوري العلمية للنشر  ، التخطيط الحضري، الطبعة1115األستاذ دكتور صبري فارس الهيتي،  -19

  119ص والتوزيع، 
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 .الترفيهية وتوزيعها داخل المدن األرض  أصناف استعماالت 1-1-4-1-4

برزها أمتنوعة ومتعددة  االترفيهية داخل المدن أصنافاألرض  تشمل استعماالت    

المتنزهات العامة والمالعب الرياضية وحدائي الحيوانات والنوادي ودور السينما 

ألماكن التاريخية واألثرية والمراكز والمسارل ومراكز الشباب إضافة إلى ا

الحضرية والمكتبات وتمتد قائمة هذه المجاالت إلى األماكن الطبيعية كالشوا ئ 

والسواحل والبحيرات وضفاف األنهار والغابات وسفول الجبال وبطون األودية 

 وترتبط بهده القائمة بعض أماكن الخدمات كالفنادق والمطاعم والكازينوات والمقاهي 

بالنواحي الترفيهية للسكان هو تزويد كثير من خطط المدن  ممن بين مظاهر االهتماو

بمنطقة خضراء أو ما يعرف عادة بالحزام األخضر أو تزويدها بأذرع أو أشر ة 

خضراء تمتد من المركز نحو الخارج وتمر بصورة خاصة وبقدر اإلمكان خالل 

.المدينة وموازية للطرق العامةالمزدحمة أو المتأخرة في  تالمنا ي أو القطاعا
 (19)

 

على ذلك الحزام األخضر الذي خطط حول مدينة  ويمكنا أن نذكر مثاال

 01والذي بلغ  "موسكو"أميال، والحزام األخضر حول  9والذي بلغ اتساعه  "لندن"

ميال مربعا  119ميال مربعا في حين أن المدينة بلغت حينها  959أميال ومساحته 

 (15شكل رقم )كما هو مبين في  . 1111مليون نسمة عام  01.1وعدد سكانها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ودائما وعلى حسب األهداف المسطرة لبحثنا هذا يمكننا أن نقول أن المساحة       

حد األصناف الرئيسة والبارزة من أالتي تحتلها األحزمة الخضراء تشكل 

ها إضافة إلى ما لها من وةائف أخرى االستعماالت الترفيهية داخل المدن وخارج

كاتخاذها وسيلة لتحديد توسع المدن وتلطيف ةروفها الجوية المحلية كما أنها تعتبر 

 .حد الطرق التي تقيد تو ل المدن داخل األراضي الزراعية التي تحيط بالمدينة أ

ن في هذا المجال، حيث هذه نستعرض لبعض اقتراحات المخططيوفى سياق دراستنا 

من مساحة  %01أن ال تقل نسبة االستعمال الترويحى في المدينة عن  واقترحا

 .المدينة سواء داخل منطقتها المعمورة أو عند حدود التماس المباشرة لها

 
العربية، دار اليازوري العلمية للنشر  ، التخطيط الحضري، الطبعة1115األستاذ دكتور صبري فارس الهيتي،  -19

  .110والتوزيع، ص 

 

 قة الخضراء حول موسكوالمنط( 22)شكل رقم  

 .2213وبتصرف من الباحث  232صبري الهيتى ص.التخطيط الحضري د: المصدر

 المنا ي المعمورة 

 والضواحي

 منا ي خضراء
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 .أصناف االستعمال الترويحي داخل المدن 2-1-4-1-4

يتميز االستعمال الترويجي بتعدد أنما ه إضافة إلى انتشار هذه األنما  

ويأتي هذا استجابة إلى تباين أذواق . وتداخلها مع االستعماالت األخرى داخل المدنية

ذه ومن أوسع ه. الناس وأعمارهم ور باتهم ومستواهم المعيشي والثقافي

االستعماالت مساحة هي المنتزهات و البا ما تقع عند أ راف المدينة أو كجزء من 

 .األحزمة الخضراء التي خطط لها الن تطوق المدينة

 توقد صنف ةوتصنف المراكز الترفيهية حسب مالمتها لوةيفتيها الترفيهي

وفى منا ي . المراكز الترفيهية إلى منا ي للترفيه الخارجي وأخرى للترفيه الداخلي

ويمكننا أن نذكر التقسيم . الترفيه الخارجي تعتمد المصادر الطبيعية كمعيار للتصنيف

 :الذي جرى في الواليات المتحدة األمريكية حيث قسمت األنما  الترفيهية إلى ما يلي

 .منا ي الترفيه ذات الكثافة العالية-0

 .منا ي الترفيه العامة-1

 .منا ي البيمة الطبيعة-1

 .منا ي الطبيعية الفريدةال-0

 .المواقع التاريخية واألثرية-9

 .المنا ي البدائية-9

حيث . "البصرة العراقية"مدينة في  دراسة أجريتأيضا  وفى هذا سياق نذكر

مدينة البصرة  وإقليمها يقسمها في  ن بعد دراسة مراكز الخدمات الترفيهيةوقام الباحث

 :إلى صنفين رئيسين هما

والتي تقع خارج الحدود البلدية للمدينة والتي تعتمد على . رفيهية اإلقليميةالمراكز الت-0

. والمياه والحياة النباتية والحيوانية خخصائصها الطبيعية في قوة جذبها للزوار كالمنا

 .ويتطلب مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات وملكيتها تعود إلى الدولة 

نحو المستعملين  ةوالتي تقع ضمن الحدود البلدية وموجه.المراكز الترفيهية المحلية -1

وتتصف هذه المراكز بصغر مساحتها وارتفاع كثافة استعمالها وتعدد أنواعها وملكياتها، 

ويفوق عامل سهولة الوصول إلى هذه المراكز خصائصها الطبيعية، ويكون وقت 

 .خليةاستعمالها الرئيى بعد العمل عادة وتمارس بعضها ضمن قاعات دا

في  (صبرى الهيتى.د)قام بها دراسة أيضا  وبعض ذكر الدراستين السابقين نذكر

مدينة بغداد وقام بتقسيمها إلى في  الترفيهيةاألرض  تدرس استخداماوالذي  .بغداد

. األنما  التالية
(19)

 

المنا ي المفتوحة الخضراء المخصصة للترفيه كالمنتزهات وحدائي الحيوانات -0

 .نهر والبحيراتوواجهات ال

 .المطاعم -1

 المسارل ودور العرض -1

 .المقاهي-0

 .المتاحف واألماكن األثرية-9

 .مساحات األلعاب الرياضية والتسلية-9

 
العربية، دار اليازوري العلمية للنشر  ، التخطيط الحضري، الطبعة1115األستاذ دكتور صبري فارس الهيتي،  -19

    .119والتوزيع، ص  
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 :المخصصة الستعماالت الترفيهيةاألرض  معايير اختيار 3-1-4-1-4

مما الشك فيه أن هناك فروقا فردية واسعة بين األفراد في المجتمع الواحد 

وبين المجتمعات البشرية من حيث مجاالت الترفيه التي ير بون ممارستها، فكلما 

ذ تؤدى إمية تختلف مجاالت الترفيه تختلف ر بات اإلنسان وان لهذا االختالف أه

 راض الترفيهية بالمرونة، حيث أن ما يتطلبه لألاألرض  إلى اتصاف متطلبات

ال إال يشكل األرض  األشخاص الذين يفضلون ارتياد المسارل ودور السينما من

نسبة ضميلة من المساحة المعمورة من ارض المدينة، وتتطلب نشا ات الصيد 

ا ي الطبيعية مساحات واسعة من والمخيمات والتجوال لغرض التنزه في المن

 .األرض

ومع زيادة السكان المستمرة وتصاعد ةاهرة التحضر واستمرار اتساع المدن 

وازدحامها واالستمرار في تقليص ساعات العمل األسبوعية واستمرار ارتفاع الدخل 

الفردي وةهور البرامج الترفيهية للشباب واستمرار الزيادة في تعقد الحياة الحضرية 

قبال على وسائل الترفيه لإلصبح كل من سكان المدن والريف تواقون بشكل متزايد أ

 .داخل المدينة وخارجها 
(19)

 

ويمكننا أن نذكر في سياق موضع البحث أن معظم المعايير قائمة على أساس 

 التقدير في حين أن البعض األخر منها مقترل، فقد قدر بان العائلة األوروبية التي

م99أشخاص تحتاج إلى  9إلى  0تتكون من 
1
أو على األقل ثلث المساحة المبنية من  

الدار كحديقة أو مجال يترك لأل راض الترفيهية العائلية داخل البيت لقسم من النهار 

من مساحة الحي السكنى كحدائي أو  %91إلى % 01كما تخصص نسبة تتراول بين 

ائي العامة والساحات وميادين متنزهات، وقدرت حاجة العوائل االنكليزية من الحد

 .األلعاب بنصف مساحة الحي السكنى

أما األحياء التي تجهز بمنهج ترفيهي مناسب فقد اقترل أن تخصص نسبة 

الشديد على  ونتيجة للضغط.من مجموع مساحتها لأل راض الترفيهية  01%

 من قلة البلد الذي يعانى) المنا ي الترفيهية حول المدن الكبرى مثال في هولندا 

 من الهكتار لكل نسمة من 1.199ةهرت أحدى المبادرات لتخصيص أفقد ( األرض 

 .  لكل شخص 1م 01الترفيهية آي األرض 
كما ةهرت تقديرات واسعة المدى تتعلي بمتطلبات األرض الترفيهية للمدن من قبل 

ية آن تحتوى م، فقد اقترحت هذه الجمع0511الجمعية الترفيهية القومية األمريكية في سنة 

ايكرات من األرض الترفيهية لكل  01نسمة مقدار  01111المدن التي يبلغ عدد سكانها 

نسمة فقد وجدت  01111من السكان، أما بالنسبة للمدن التي يقل عدد سكانها عن  0111

 .لكل شخص 1م01شخص، آي  01الجمعية أن يخصص فيها أيكر واحد لكل 

 011األمريكية أن يخصص على األقل أيكر واحد لكل  كما ارتأت دائرة شؤون المتنزهات

نسمة من السكان كمنتزه أو مكان ترفيهى أما داخل المدينة آو بالقرب من حدودها وقد 

 .من مساحة كل مدينة كحد أدنى لأل راض الترفيهية  %01اقترل أن تخصص نسبة 

يفة وفى األخير يمكننا إعطاء جدول لمتوسط مساحات الفضاء المخصصة لوة

 .الترفيهية

 
العربية، دار اليازوري العلمية للنشر  ، التخطيط الحضري، الطبعة1115األستاذ دكتور صبري فارس الهيتي،  -19

    .119والتوزيع، ص  
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المساحة التي 

يخدمها 

 بالكيلومتر

مساحة المواقع 

بالمتر المربع 

 األدنى

مساحة المواقع 

بالمتر المربع 

 المثالي

لكل  2المساحةم

 شخص 1222

صنف المركز 

 الترفيهي

 مالعب 0111 0111 1111 1.9

 حدائي ألعاب 0911 01111 9111 1.9

 حديقة 1111 09111 01111 1.9

 حفل رياضي 0911 011111 01111 1.9

 متنزه عام 1911 111111 011111 0.9

 

 

 

 :مراحل التخطيط العمراني للمدينة 5-1-4
حاولة لتهيمة المناخ الذي يسمح للمجتمعات إن التخطيط الحضري للمدينة هو م

بإيجططاد الوسططائل الضططرورية لتحقيططي إ ططار معيشططي مالئططم لسططكانها تتططوفر فيططه أسططباب 

الراحة والرفاهية داخل المدن، حيث يسعى اإلنسان دائما إلى تنظيم البيمة الطذي يعطيش 

فطراد المجتمطع فيها وإيجاد األدوات التي تمكن من تحقيي االنسجام األفضل بين جميع أ

ولهططذا يسططتلزم لإلنسططان عمليططة التخطططيط . محاولططة السططتثمار كططل الطاقططات لتحقيططي ذلططك

الحضري التطي تهطدف إلطى ضطمان نسطيج عمرانطي متطوازن ومتناسطي وةيفيطا وجماليطا 

واجتماعيا، ولتخطيط مدينة ما ال بد أن تمر هذه األخيرة بعدة مراحل في تكوينهطا إلطى 

لمورفولوجيطات تاريخيطة، اجتماعيطة وتعططي فطي النهايطة  أن تصبح عبارة عطن تراكطب

 "اصططفهان"علططى ذلططك مدينططة  تنوعططا فططي المجططال الحضططري ويمكننططا أن نضططرب مثططاال

بتنظيمها  "الشاه عباس"م حيث قام  0999اإليرانية التي أصبحت عاصمة إليران عام

 . بإقامة برنامج واسع إلعادة التنظيم

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مساحات الفضاء المخصصة للوظيفة الترفيهية  (II-01) جدول رقم

 .241صبري الهيتى ص.التخطيط الحضري د.المصدر 

 مدينة اصفهان للشاه عباس (12)شكل رقم 

 ، ضمن العمران والمدينةJ : pelletier et ch. Delfante: المصدر 
  03د خلف هللا بوجمعة ص
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 :لتخطيط الحضري للمدينةا 1-5-1-4 

ة لتطوير المدينة وفي أهداف لحضري للمدينة هو الوسيلة الرئيسإن التخطيط ا

مدروسة ومحددة تمكن من تلبية حاجات األجيال وذلك عن  ريي المخططات 

العمرانية التوجيهية المعبرة عن التسيير العقالني والمتوازن للمجال، بحيث يتم ذلك 

مراحل  ثالثة وجدولة الحاجات المادية الخاصة بالمجتمع على يبعد الدراسة التحليل

يتم وضع التصورات  متوازنة قصير المدى، متوسط المدى،  ويل المدى، بعد ذلك

 الممكنة للتوسع 

الذين يشكالن  والتلوثالعمراني الذي يعتبر نهجا منظما يشكل حاجزا للفوضى 

ت حيث يقوم التخطيط الحضري السمعة الغالبة للمدن العفوية وفي هذه المعطيا

 :المعاصر على مراحل وهي كاألتي

 .مرحلة جمع المعلومات، مرحلة التحليل، مرحلة االقترال

 .(الدراسة األولية)مرحلة جمع المعلومات   1-1-5-1-4

تشمل هذه المرحلة جمع المعلومات اإلحصائية الخاصة بالمعطيات الطبيعية 

قع المختار وتتم العملية بطريقة علمية، بحيث يتم واالجتماعية واالقتصادية في المو

انتقاء المصادر كالخرائط الذي ينبغي دراستها والمخططات المختلفة والنشريات 

 .الخ...اإلحصائية الصادرة عن الدوائر الحكومية أو الهيمات أو مراكز البحوث

 .مرحلة تحليل المعلومات 2-1-5-1-4

ى الدراسة والترتيب والتحليل، فالدراسة تخضع المعلومات التي تم جمعها إل 

المتصفحة للمعلومات تمكن من تصنيفها وترتيبها في جداول وبيانات مختلفة تتم 

معالجتها فيما بعد الستخراج منحنيات وجداول استنتاجيه ذات دالالت معينة تكون 

هي خالصة التحليل والمفتال الذي نتمكن بواسطته من صيا ة عدة سيناريوهات 

 .يعيةتوق

 .مرحلة االقتراح 3-1-5-1-4

وبناء على االستنتاجات والخالصات التحليلية للمرحلة السابقة فانه يمكن 

للعمران الشروع في تنظيم المجال وإعطاء وبرمجة المقترحات من مسكن 

وتجهيزات ومساحات خضراء ومرافي عمومية وذلك للتجاوب مع حاجات المدينة 

نبغي تقديره، ثم يشرع بعد ذلك في عملية إبداعية لتحويل ظر الذي يتفي المستقبل المن

بحيث يتم تحقيي ، -المخطط التوجيهي العام–هذه البرمجة إلى تصميم عمراني تسمى 

 .ترافي مراحل تكوين المدينة ةهذا المخطط عبر مراحل متعدد

 .مراحل تصميم المدينة 2-5-1-4

شارك وتعاون تهذه األخيرة ن من الصعب تحديد مراحل معينة لبناء المدينة أل

ها عدة أجيال حيث تكمن الصعوبة في تحديد المراحل في أن البعد الزمني له ئفي بنا

 ابع ديناميكي مما يعني أن المدينة هي نتاج أو  يدور كبير في تكوين هذا الكيان ذ

 .بناء مستمر عبر الزمن

مراحل  ا على ثالثالعمراني يمر تصميمهمشروع ذلك الويمكننا القول أن المدينة 

"(فاروق حيدر" على حسب تصنيف)
(19)

 :وهي كاألتي 

 
  91 ، العمران والمدينة، المكتبة الو نية دار الهدى والنشر عين مليلة، ص1119دكتور خلف هللا بوجمعة، -19
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 .نجاز الرسيمات إ. المرحلة األولى

 .عداد التصميمات التمهيديةإ: المرحلة الثانية   -

 .عداد التصميم النهائيإ: الثة المرحلة الث  -

 . انجاز الرسيمات: المرحلة األولى 1-2-5-1-4

حيث تشمل هذه المرحلة الفكرة العامة عن التخطيط األولي عن المدينة 

وصورتها المستقبلية اإلجمالية، بحيث يكون تصور إجمالي لكل منطقة من المنا ي 

لكيفات صيرورة المدينة على  المشكلة للهيكل المديني العام في شكل خطو  عريضة

المدى البعيد وتكمن صعوبة هذه المرحلة في اعتمادها على قدرة المصمم العمراني 

على اإلبداع الفني ال  ير وهذا يعني أنها ال تخضع لمعادالت هندسية أو حسابية إنما 

القدرة الذاتية على اإلبداع والتجاوب مع البرامج والسياسات المرسومة وفي هذه 

مرحلة يتم دراسة االستعماالت المختلفة والممكنة لألرض وتصور بدائل متعددة ال

ألداء بمدى قدرة كل منهما على ا كحلول احتمالية تختلف الواحدة عن األخرى

الوةيفي واألداء الجمالي، وتكون هذه البدائل عبارة عن تشكيالت  من االستعماالت 

لخ ويختلف كل بديل عن األخر بكيفيات ا...السكنية والتجارية والخدماتية والصحية

ترتيب العالقات بين االستعماالت المختلفة واألحجام واألبعاد اعتمادا على المقومات 

 .الجمالية في التخطيط سواء كانت  بيعية أو مستحدثة 

 (.Avant projet)عداد التصميمات التمهيدية إ: المرحلة الثانية  2-2-5-1-4

في هذه المرحلة تتطور الرسيمات التي تم إعدادها في المرحلة السابقة بعد 

االختيار النهائي إلى تصميمات تمهيدية، تظهر فيها مالمح النسيج العمراني المنتظر 

ومن ثم يشرع بعد ذلك في دراسة التوافقات بين مكونات التصميم من اجل إبراز 

تعديالت الالزمة لتحقيي األهداف المنشودة عوامل التوافي والتعارض بينها وإجراء ال

على دراسة مركز المدينة ثم يتم االنتقال  اوةائفيا وجماليا، حيث يكون االهتمام منصب

إلى المجال الخارجي تدريجيا، وهكذا تخطط المنا ي مجاليا حسب تقسيم وةائفي 

نظيمها دون إهمال تداخل الوةائف مما يستدعي مهارات مميزة من اجل ترتيبها وت

مجاليا بصورة متكاملة ويمثل التصميم التمهيدي  اهتماما كبيرا لشبكة النقل 

 .والشوارع التي تمثل التقا عات بين األنشطة السكنية وباقي النشا ات األخرى

 .إعداد التصميم النهائي: المرحلة الثالثة 3-2-5-1-4

لتمهيدية التي يأتي التصور النهائي للتصميم العام للمدينة بعد الرسيمات ا

أعدت قدرا من التفصيل للنسيج العمراني وأيضا التنسيي بين االستعماالت المختلفة 

لألراضي، بحيث يعبر التصور النهائي للمدينة عن االختيار النهائي الذي يفترض فيه 

أن يكون أفضل االقتراحات التي تنظم شكل استعمال األراضي داخل المدينة، بحيث 

األفضل هو ذلك التصميم الذي يحقي اكبر قدر من التوافي بين  يكون هذا التصميم

هذه االستعماالت لتنظيمها معا بشكل يحقي التوازن بين الوةائف وسيولة الربط 

مجاليا بينهما عن  ريي شبكة من الطرقات كما أن هذا التخطيط العام للمدينة يجب 

األمثل للوقت وتحقي فيه أن تتوفر فيه عوامل تسيير العقالني للمجال واالستغالل 

 .اكبر قدر من البعد الجمالي 
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 :النظريات الحديثة لتخطيط المدن 6-1-4
أثرت الثورة الصناعية التي ةهرت في أوروبا على المدن بشكل كبير حيث 

مشاكل بيمية واجتماعية كثيرة مما دفع المفكرين والسياسيين والفنانين  نتج عن ذلك

جاد الحلول وتفادي المشاكل التي نجمت عن الثورة الصناعية إلى التفكير بجدية في إي

وفي ميدان العمران حدثت تغيرات جذرية في مبادئ التخطيط العمراني بهدف وضع 

تصاميم جديدة لمدن معبرة على حقيقة المجتمع الجديد، أي معبرة على قيم العالم 

ة هذا التطور الصناعي وهكذا برزت نظريات جديدة في العمران والعمارة نتيج

( Howard)رد اوالتفاعل في المجتمع، و من رواد هذه النظريات الحديثة كل من هو

( W.christaller)وكريستالر   (S.Matta)مالطا ، وسوريا( geddes)دس يوق

ن، ويمكننا هنا وفى هذا اإل ار أن  نعرض بعض النظريات الحديثة للتخطيط يوآخر

 .وهى كما يلي يالعمران

 :ظرية المدن الحدائقية ن 1-6-1-4

تصوره لهذه المدينة في أواخر القرن التاسع ( Ebenzer Howard)وضع 

م هذا المؤلف الذي 0959عام  "الغد الحدائقية"عشر عند ةهور كتابه الشهير مدينة 

احتوى على المبادئ األساسية الجديدة لتصور مدينة المستقبل، حيث انطلي من فكرة 

المدينة والقرية أيهما يمكن أن يوفر الحياة المتكاملة، ." التالي مركزية مفادها التساؤل

وقد رأى في هذا الشأن أن لكل منهما ايجابيات " حيث أن لكل منهما ميزاته وعيوبه؟ 

يستحسن توةيفها وسلبيات يستحسن تفاديها وانتهى إلى آن ايجابيات المدينة تتلخص 

السترجاع والراحة والترفيه المميزة في الحياة االجتماعية الثرية وتوفر أماكن ا

والتنظيم المجالي المقبول والشوارع المحسنة التصميم، أما السلبيات فمن أهمها، بعد 

المسافات بين آماكن السكن وآماكن العمل، التلوث البيمي، والمشاكل الصحية 

 .الوقائية، والتواجد السكاني  ير الالئي 

ية في نقاء الهواء وجمال الطبيعة وتوفر أما الريف فتتمثل ايجابياته األساس

الخ، أما السلبيات فتتمثل في ركود الحياة االجتماعية ...أسباب الراحة والعيش البسيط

 .ونقص فرص العمل وانعدام وسائل الترفيه وآماكن الراحة والبنى التحتية األساسية 

وتوةيف قواعد لتصميم مدينته على أساس تفادي السلبيات " هوارد"هكذا بنى 

من وضع تصميم مدينة جديدة  "ردواه"االيجابيات من الفكرة السابقة، بحيث تمكن 

والتي وصفها بأنها مدينة الحياة السليمة، هذه المدينة ليست ( المدينة الحدائقية)سماها 

مستعمرة سكنية مغلقة وإنما مدينة  كاملة العناصر يسكنها عدد محدود من السكان 

كفل لها حياة اجتماعية كاملة كما تكون ملكية األراضي ملكا وال يزيد وال ينقص ي

لسكانها تفاديا لالستغالل الشديد للعقارات مما قد يؤثر في الكثافة السكانية بتكاثف 

نسمة  11.111مركزا لمدينة بمساحة يقطنه حوالي  "هوارد"المباني كما اقترل 

مرات مساحة  زراعية ومساحات خضراء بمساحة تقدر بخمى أراضتحيط به 

المركز أما النشا ات الغالبة للسكان فتتمثل في الصناعة التي ترتبط ارتبا ا وثيقا 

تتكون من خمسة شوارع دائرية  "المدينة الحدائقية"أن أيضا  بالزراعة المحيطة به،

أيضا  تبدأ برقم واحد من الخارج بحيث تكون مالصقة للمنطقة الصناعية الدائرية

الداخل، بحيث تكون مالصقة للسوق التجاري وفي الوسط  وتنتهي بالخامى من

الساحة المركزية المحا ة بحدائي وترتكز حولها المباني العامة مثل المكتبات 

 . الخ...والمباني الحكومية ودور القضاء والمسرل والمتاحف والدوائر الحكومية
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ئرية المنا ي السكنية في نطاقات دابعده ويلي الحدائي سوق تجاري وضعت 

ممتدة يتوسطها  ريي دائري واسع توجد على حوافه المدارس والمباني الدينية، أما 

ينطلي من كما ،المصانع فهي على الطريي الدائري الذي يلف المدينة من الخارج

ة مارة على الساحة المركزية وبذلك تنقسم المدينة إلى ستة المركز ستة  رق رئيس

 وهي مدينة (Ebenzer Howard) صوراتعلى ت و نذكر مثاالة، رئيس أقسام

بنيت مدينة ليتشورث على بعد ( هواردأين  بقت نظرية المدن الحدائقية ل)ليتشورث 

نسمة ولم تكن عملية  19.111كلم  على مدينة لندن وقد صممت لتسع  91حوالي 

عمار هذه المدينة من  رف السكان في مستوى  موحات المصممين وذلك لعدة إ

 . أسباب فنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نظرية المدن التابعة 2-6-1-4

، Raymond Unwin)ةهرت فكرة المدن التابعة على يد المنظر إنوين 

صغيرة  االذي تأثر بفكرة المدن الحدائقية ولهذا اقترل في هذا العام مدن( 1922

 .ةوثيقا وتتبع بمدينة رئيسالحجم على نفى المبدأ شريطة أن تكون مرتبطة ارتبا ا 

 .نظرية األماكن المركزية 3-6-1-4

نظرية األماكن ( Walter Cristaller) رل المنظر األلماني كريستلر 

المركزية كفكرة مبنية على توزيع المدن على إقليم معين وفي نظام ميكانيكي يحدد 

 Armatue)المسافات بين المدن المتفاوتة في أحجامها ومراتبها في شبكة المدن 

urbaine )بنى أفكاره على حسب الفرضيات التالية حيث. 

 تجانى األقاليم وخلوه من التضاريى والعوائي الطبيعية الصعبة -

 . تصنيف االحتياجات المطلوبة في منا ي اإلقليم المختلفة -

 : ويتشكل نطاق نفوذ األماكن المركزية حسب أشكال مختلفة هي

 مدينة ليتشورث (11)شكل رقم 
، د خلف هللا ضمن العمران والمدينة J : pelletier et ch. Delfante: المصدر 

 .2213وبتصرف من الباحث  10صبوجمعة، 
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تنازعه نفوذ المدن مدن متماثلة تمثلها دوائر متساوية وبين فراغ وةيفي ي - أ

 المختلفة 

مدن متماثلة مثل سابقاتها لكن الدوائر في هذه الحالة ال تتماس بل تتقا ع حتى  - ب

 .تتالشى الفرا ات البينية وبالتالي تكون منا ي النفوذ مضلعة الشكل

 

حيث يرى كريستلر أن الشكل السداسي هو الشكل المضلع المناسب والمثالي 

باعد بين المراكز المتماثلة ويكون التباعد بين المراكز ذات لتحديد نطاق النفوذ والت

المستوى األعلى خاضعى للنظام الشكل السداسي وهكذا إلى أعلى المراتب في اإلقليم 

شكل  المتجانى الواحد ومن هنا فان المدينة تعتبر مركزا نطاق نفوذه عبارة عن

 .ساحة اإلجمالية سداسي تتناسب أهميته مع الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.la cité de demain)نظرية مدينة الغد  4-6-1-4

إن صاحب هذه النظرية هو متصدر المدرسة الحديثة في العمران المعماري 

(le Corbosier ) هذا األخير الذي اقترل تصميم لمدينة إشعاعية ذات حدائي واسعة

قا وتحوز  اب 91يتكون وسطها من نا حات سحاب تحتوي كل عمارة منها على 

من مساحة المدينة وتستغل كمكاتب وفي مركز المدينة توجد  %19مساحة قدرها 

محطة تحت الطرق الفرعية بغرض تحويل السير وفي الطابي السفلي من المركز 

وعلى ثالثة مستويات توجد محطات لخطو  النقل والمواصالت العامة، ويمكننا أن 

م، كما يحيط 0519المقترل عام ( Plan voisin)مالحظة ذلك في المخطط المسمى 

بنا حات السحاب عمارات سكنية على شكل خطو  منحنية تتكون من ستة  وابي 

 لرتنطاق النفذ المدن المتماثلة  وشبكة كريس (12)شكل رقم 

 .2213وبتصرف من الباحث  11ص.فاروق عباس حيدر: در المص
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تتخللها مساحات خضراء وهي بكثافة اقل بكثير من نا حات السحاب وتقدر كثافتها 

مساحة مخصصة للفيالت وهي اقل كثافة من باقي أيضا  بعشر كثافة سابقاتها ونجد

أن هذه المدينة تتسع إلى ثالثة مالين نسمة وتسمى المدينة المعاصرة األجزاء كما 

وفي هذا الشأن جاء ( le Corbosier)وهذا وعلى حسب المقترل التصميمي لـ 

 :بالتفاصيل التالية( le Corbosier)من  رف  0511المخطط المقترل في عام 

 لكثافة السكانية يقسم المكان إلى مليون ساكن في المركز حيث التركيز العالي ل

 .ومليونين في الضواحي األقل تركيزا

 تقوم العمارات على الجوانب العريضة 

  عمارات المركز العالية تكون على شكل صليب أما العمارات األخرى فهي

 .منعرجه الشكل في المسقط األفقي

  متر 011متر وتبعد مسافة بينية قدرها  91الشوارع الرئيسة بعرض.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ville idéale)نظرية المدينة المثالية  5-6-1-4

م مدينة مثالية 0511عام ( Erick Gloden)اقترل المنظر ايريك جلودن 

كلم تسع كل  1.01على أساس تكوين المدينة من خاليا دائرية متساوية المساحة بقطر 

من برنامج  نسمة وكل من هذه الخاليا مصمم لتأدية وةيفة معينة 011.111منها 

 1220لباريس  voisin( فوزان)مخطط  (13)شكل رقم 

 ، ضمن العمران والمدينة J : pelletier et ch. Défiante: المصدر 
 .2213وبتصرف من الباحث   22صخلف هللا بوجمعة . د
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محدد لوةائف كل خاليا المدينة مع مراعاة أن تكون هذه الخاليا مكتفية ذاتيا من 

المسافة المالئمة بين المسكن وموقع العمل وبين أيضا  حيث الخدمات كما حددت

المسكن والخدمات وخاصة المدارس بالمدة التي تستغرقها أي رحلة على أن ال 

ألقدام باإلضافة إلى وضع في مركز كل خلية ما دقيقة سيرا على ا 09يتجاوز ذلك 

يناسب من مؤسسات وخدمات لتأدية وةائفها على أن يحيط بالمركز حلقات من 

المساكن المتدرجة الكثافة، كما تم اختيار مواقع الصناعات في أماكن مناسبة بالنسبة 

كة من للمركز أما بالنسبة لحركة المواصالت في هذه المدينة فإنها تتكون من شب

السكك الحديدية لتحقيي التنقل السريع ومن شبكة من الطرق لتربط مراكز الخاليا 

 .فيما بينها واعتمد هذا النظام العضوي للمدينة بإنشاء خاليا مستجدة لنمو المدينة

ن أعابوا على هذه النظرية ألنها مستحيلة التحقيي في الواقع نظرا ين الباحثإ

 .لتساوي الخاليا

 .رية المدينة ذات الخاليا المختلفةنظ 6-6-1-4

ات تناولت كال من وإحصاءجاءت هذه النظرية على أساس دراسات وتحليالت 

فقد (. Gaston Bardet" )بارديه"من  رف  0515تكوين المدينة وسكانها، عام 

أدرك هذا األخير بان التخطيط المجالي ليى مجرد إجراء رسم تنظيمي، ولكنه يتعدى 

را عن تكوين وتجميع المجموعات السكنية والفرا ات بشكل يعطي ذلك ليصبح معب

 .للمدينة كيانها ومعالمها

وتنطلي هذه النظرية من فرضية مفادها أن كل حي وكل منطقة في المدينة لها حياتها 

كما أن نمو هذه . الخاصة و ابعها المميز الذي يجب أن ينعكى على مستوى التصميم

تظهر فيه معالمها األصلية وتتم المحافظة على مراكزها  المدينة يجب أن يكون بشكل

مع إنشاء مراكز جديدة من خاليا مختلفة متفاوتة الحجم حسب الضرورة و ولكل 

 .واحد من هذه المراكز  مركزه أيضا

 (.Super bloc) كنظرية السوبر بلو 7-6-1-4

ي حيث انتي جاء بها علماء التخطيط العمرهذه النظرية من أشهر النظريات ال

بالواليات المتحدة  "نيوجرسي"بوالية  "راد بورن"تجلت معلمها في التخطيط لمدينة 

 Henry)ن رايت وشتاين  يم المقترحة من  رف المنظر0515األمريكية عام 

Wright et Clarence Shtein) حيث جاءت هذه النظرية بأفكار جديدة تمثلت ،

 : فيما يلي 

 المراد تخطيطها األرض  دوضع الشوارع الرئيسة على حدو -

انطالق الشوارع المحلية من الشوارع الرئيسة خدمة لمساكنها على أن ينتهي  -

في خطوة لجعل قلب المنطقة ( Cul-de-sac)كل شارع منها بميدان صغير يسمى  

عن حركة ومسارات السيارات والتي يمكن استغاللها في إقامة المنتزهات  ابعيد

 .طية أخرى بعيدة عن ازدحام الحركة والتلوث وضع عناصر تخطي ةوإمكاني

 (.L’unité de voisinage)نظرية المجاورة السكنية  8-6-1-4

وأ لي عليها هذا االسم عام ( Clarence Perry  1927)ترجع هذه النظرية إلى 

رض المجاورة األم، حيث تقوم هذه النظرية على أساس أن مساحة وحدة 0515

 "بيري"خذ أمن السكان لهم متطلبات معيشية متميزة وقد السكنية تحدد ببعد معين 

Perry 0111إلى  0111يسع إلى  االمدرسة االبتدائية كنموذج حيث اعتبرت مركز 

 اساكن 9111إلى  9111مما ينتج عنه عدد سكان المجاورة السكنية يساوي  امتمدرس
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وتوسيع وتعمير  من المجتمع، تتم عملية تخطيط 0/9اعتبارا من أن التالميذ يمثلون 

هذه المجاورة السكنية حسب هذه النظرية ببناء مساكن ذات كثافة متوسطة ومساحة 

معقلنة بحيث أن التلميذ ال يسير من منزله إلى مدرسته االبتدائية أكثر من نصف 

كيلومتر كما تخصص مساحة تقدر بعشر من المساحة اإلجمالية للمجاورة السكانية 

هكذا تم تنظيم شوارعها الرئيسة واستغالل شوارعها لتكون منتزهات وحدائي و

المحلية الداخلية لخدمة مبانيها والتركيز على وضع المحالت التجارية وأماكن العبادة 

 .والمكتبة في مواضع مميزة ووضعت بها أشياء مميزة

ويكون للمجاورة السكنية نواة تقع في وسطها لجذب جميع سكانها و التكفل 

يح عنهم وتعليمهم مما يساعد على تأكيد األساس االجتماعي في بمشاكلها والترو

 .عناصر المدينة وتخطيطها العمرانيعملية تنظيم 

 :الحاجيات الفيزيائية للمدينة 7-1-4
التحتية وتظهر في  ىتحتاج المدينة من اجل استمرار وةيفتها إلى عدد من البن

، هذه البنايات التحتية (VRD رقات وشبكات مختلفة )أدوات التعمير تحت تسمية 

قد يتجاوز عمرها عمر البنايات والعمارات في المدينة وتحتاج المدينة إلى مجاالت 

تزيد من تحسين مناةرها الطبيعية وتنقية هوائها وتقليل المناةر الضارة على صحة 

سكانها كما تحتاج إلى عناصر تحسن من اإل ار الحياتي وتسهل تأدية األعمال 

 :الفيزيائية للمدينة فيهذه الحاجات ية ويمكننا أن نلخص لصناعية والخدماتالمنزلية وا

 توفير الطاقة -0المنزلية   تفاياالن -1 الصرف الصحي -1المنزلية  المياه -0

المقابر، وفي إ ار أهداف البحث سوف نخص بالدراسة -9المساحات الخضراء -9

في  المساحات الخضراء بهتقوم المساحات الخضراء، ولذلك لدور الكبير الذي 

 .تحسين مستوى الرفاهية المحقي داخل النسيج العمراني

 .المساحات الخضراء 1-7-1-4

تعتبر المساحات الخضراء من الحاجات الفيزيائية الضرورية للمدينة حيث أنها 

تساعد على تنقية الهواء وتصفيه من ثاني أكسيد الكربون وتنتج األكسجين الصافي 

نستطيع أن نقول أن المنا ي الخضراء  يدائما ومن الجانب العمرانإلى الهواء و

داخل النسيج العمراني تحدث تقطعات تسمح بتخفيف التركيز الحضري وتطغي 

صبغة جمالية على المناةر الطبيعية المفضلة من  رف  البية السكان  كأماكن 

الحضرية  الراحة والتنزه، تتشكل المساحات الخضراء في المدينة من الغابات

والمتنزهات والحدائي العامة الصغيرة والساحات المغروسة وهي عادة ما تكون 

مملوكة للبلدية أو لمصلحة خاصة تشرف على تسييرها ويتغير المظهر حسب حجمها 

من الجنينة الصغيرة إلى الغابات الواسعة ذات الممات من الهكتارات كما هو الحال 

، أما من الناحية الجمالية فان (Bois de Bolougne)في  ابة بولون بباريى 

في عملية التزيين الحضري كما تكون  أساسالمنتزهات والحدائي الكبرى لها دور 

ويتنوع توضع ( paysage urbain)من مكونات المنظر العمراني  اء مهماجز

المساحات الخضراء العمومية في النسيج العمراني في أشكال عديدة بحيث يمكننا أن 

 :تياألنما  األكثر شيوعا وهي كاآلنذكر 

التركز في مجال أو مجالين مركزيين كما هو الحال في السنترال بارك بنيويورك  -

  .وأو جولدن قيت بارك في سان فرانسيسك
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التوزيع في مساحات خضراء صغيرة ومتناثرة ولو في وسط العمران عالي  -

أين نجد شبكة ( Intra-muros)التركيز الحضري كما هو الشأن في باريى العتيقة 

 Boulongne)ومثال هذا  ابتي بارسي في تولون ، من حدائي تسمح بمسار مستمر

et Vincennes ) كذلك في مراكز مدينتي هانوفر وشتوتغارت بألمانيا. 

المساحات الخضراء التي تختص بها السفارات والقنصليات والقصور الرسمية 

 (.Agriculture Urbain)والزراعة الحضرية داخل المدن 

  : المدينة تعريف 1-2-4
 االتجاهات اختلفت حيث للمدينة وواضح محدد تعريف إعطاء في العلماء اختلف

 الباحثين بعض عرف كما المدينة لتعريف شامل مفهوم إعطاء في واأليديولوجيات

 المدينةإلى  الباحث منه ينظر الذي االتجاه أو للنظرة  بقا مختلفة بتعاريف المدينة

  من هناك مثال

 أنها على المدينة عرفت حيث البحتة الفنية السوسيولوجية الناحية من المدينة عرف-

 والبناءات اإلقامة ،مثل منها تتكون التي العناصر ولكن مجردة فكرة عن عبارة"

 مختلفة  بائع لها مشخصة موجودات عن عبارة .الخ... المواصالت ووسائل الداخلية

 المختلفة لعناصرها الوةيفي التكامل ذلك هو محددا شيما المدينة يجعل ما فإن ولذلك

."واحدة وةيفة للمدينة يكون ال ذلك ومع كلية وحدة هيمة على
 (15)

 

 يطلي قد ما مكانأي  أن حيث. القانونية لالصطالحات وفقاأيضا  المدينة عرفت كما-

 . لياع سلطة عن تصدر رسمية وثيقة أو إعالن  ريي عن مدينة اسم عليه

 الواليات في الحال عليه هو كما .اإلحصائية الناحية من المدينةأيضا  وعرفت -

 ."مدينةفهو  فأكثر نسبة 1911 به مكان كل يعتبر" حيثب. األمريكية المتحدة

 على المدينة "وزيمرمات" Sorken "سوروكن" من كل عرف أخرى جهة ومن -

 التعريف هذا. الريفي العالم عن الحضري العالم يختلفأين  خصائص ثمان أساس

 الثمانية الخصائص كانت حيثب . المجال هذا في اوحوض التعاريف أكثر يعتبر من

 التمايز -9 السكان كثافة-0 المحلي المجتمع حجم-1 البيمة-1 المهنة -0:كاآلتي

 وأنما  عدد" التفاعل نسي -9 والحركة التنقل -9 االجتماعيات والتشريع

 تعريف ف العديد من المفكرين والفالسفة المدينة ونذكر منها، كما عر"االتصاالت

 يعد لم المعاصر العالم إن" Lwis wirth ويرث لويى "يقول حيث "ويرث لويس"

 رقعة على ينتشرون الناس من منعزلة  صغيرة جماعات من يتكون الذي العالم هذا

 المميز لمظهرا نإ، البدائي المجتمع يصف sumer مرسُ  كان كمااألرض  من واسعة

 في تقام هائلة تجمعات في تركزه هو الحديث العصر في اإلنسان حياة ألسلوب

 . المدينة اسم هيعل تطلي التي الممارسات و األفكار شعاع إ على تعمل محددة مراكز

 التي الحضارية عناصرال النتقاء يسعى أن البد لمدينة السوسيولوجي التعريف أن 

 على بناءا المحلي المجتمع وصف فإن ولهذا اإلنسان اةلحي متميز كأسلوب تميزها

 عدد مثال األخرى المقاييى بعض علىأيضا  ذلك ينطبي كما. صائبا ليى الحجم

 هذه أهمية إن السياسي التنظيم وأشكال والنظم المتاحة الفيزيائية واإلمكانات السكان

 وصيا ة وتعديل هتوجي على قدرتها في ولكن المدينة في وجودها في ليى المقاييى

 . حضري شكل في االجتماعية للحياة معين  ابع

 
 .015، علم االجتماع الحضري،جامعة اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص 1119دكتور  ريب محمد سيد احمد،  -15
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 ليى استخدامه يمكن الذي الحضري التعريف أنإلى  "وارث لويى" خلص حيث -

 بل المدن كل بين المشتركة المتغيرات أو لخصائصا على يركز الذي التعريف هو

 . اختالفاتهما يكتشف أن يمكن الذي تعريفال هو

 السوسيولوجية لأل راض المدينة تعريف يمكن "وارث لويى" حسب وعلى إذا

 والكثافة بالكبر نسبيا يتميز لإلقامة دائم مكان أنها على
(01)

. 

ليست مجرد تجمعات  لمدينةأن ا"فيقول( Robert Park) "روبرت بارك"أما 

من الناس مع ما يجعل حياتهم فيها امرأ ممكنا مثل الشوارع والمباني والكهرباء 

ووسائل المواصالت كما أنها ليست مجرد مجموعة من النظم واألدوات مثل المحاكم 

والمستشفيات والمدارس والشر ة وخدمات المدينة من أي نوع، إن المدينة فوق هذا 

جاها عقليا ومجموعة من العادات والتقاليد إلى جانب تلك االتجاهات كله تمثل ات

 .المنظمة والعوا ف المتصلة في هذه العادات والتي تنتقل عن  ريي هذه التقاليد

ن المدينة ليست مجرد ميكانيزم فيزيائي أو بناء أب "روبرت بارك"كما يضيف 

التي تنظم الناس الذين صنفه اإلنسان وذلك ألنها منظمة في العمليات الحيوية 

 .يكونوها، بل أنها نتائج الطبيعة وذات  بيعة إنسانية على وجه الخصوص

كما أن وسائل االنتقال أو االتصال التي تعمل على الوصول إلى درجة كبيرة 

من التنقل وتعمل في نفى الوقت على تركيز اكبر للسكان الحضريين تعتبر من 

هذه األخيرة  التنظيم االيكولوجي للمدينة، بحيث أنالعوامل ذات األهمية الكبرى في 

أيضا  ليست مع ذلك مجرد وحدة جغرافية أو ايكولوجية ألنها في نفى الوقت هي

وحدة اقتصادية، والتنظيم االقتصادي للمدينة يقوم على تقسيم العمل و يعزز هذا 

التصاعد الرأي ويعتبر في نفى الوقت من الوجوه  ير المفهومة في المدينة هذا 

 .الواضح في المهن والحرف داخل نطاق السكان الحضريين

أن المدينة مكان إقامة  بيعي   (Robert Park)ويمكننا أن نلخص فكرة 

لإلنسان المتمدن ولهذا السبب فإنها تعتبر منطقة ثقافية تتميز بنظمها الثقافي 

للمدينة لكنه لم يقدم تعريفا محددا ( George zimel) "جورج زيمل"أما .المتميز

تعرض للمشاكل العميقة للحياة في المدينة والتي تنبع من مطلب الفرد إن يحافظ على 

استقالله وفرديته ووجوده في وجه القوى االجتماعية الهائلة وللتراث التاريخي 

والثقافة الخارجية وفي تكتيك الحياة، حيث أن الحرب التي كان يخوضها اإلنسان 

ن اجل الحفاة على وجوده الجدي قد وصلت في هذا الوقت إلى البدائي ضد الطبيعة م

آخر تحوالتها بحيث حفز القرن الثامن عشر اإلنسان ليحرر نفسه من كل الروابط 

التاريخية في الدولة أو الدين أو األخالقيات أو االقتصاديات ذلك الن  بيعة اإلنسان 

أما القرن التاسع . قها عائين يعوأالخيرة والمشتركة بين الجميع يجب أن تنمو دون 

الخ على مزيد من التخصص الوةيفي لإلنسان في ...عشر إلى جانب مزيد من الحرية

العمل الن هذا التخصص يجعل األفراد ال يقارنون بعضهم ببعض في الوقت الذي ال 

يمكن االستغناء عن أيهم ولكن هذا التخصص مع ذلك يجعل كل إنسان يعتمد مباشرة 

 .نشا ات المكملة لآلخرينعلى أوجه ال
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يحاول أن يبحث عن األسى السيكولوجية  ويمكننا هنا أن نالحظ أن زميال

لعوا ف للحياة حيث انه يدرس التوترات وا "المتروبولتي"التي تكمن وراء الطابع 

ونوع الذكاء الذي يجب أن يتمتع به األفراد الذين ينجحون في الحياة في مثل هذا 

النوع من المدن الكبرى كما انه يدرس في نفى الوقت التنظيم االجتماعي في التعقيد 

الذي يؤدي إلى قيام الروابط والجماعات المتعددة التي تعتمد على تقسيم دقيي للعمل 

بعد من حدودها أهي امتدادها الوةيفي  "المتروبوليى"في  ويعتقد أن أهم خاصية

الطبيعية
(01)

 من األوائل الذين حاولوا "ماكس فيبر" وفى هذا اإل ار دائما يعتبر ،

واحداً  ان هناك عنصرأ "ماكى فيبر"حيث يقول  ،لمدينة وضع تعريف محدد

وعة أو أكثر من مشتركاً بين التعريفات العديدة للمدينة، بحيث أنها تتكون من مجم

إقامة مغلي، وعادة ما تبنى المنازل في  االمساكن المتفرقة، لكنها نسبياً تعتبر مكان

 .المدن قريبة بعضها من بعض، فيكون الحائط لصيي الحائط 

ومن جانب أخر فإن تعريف المدينة من الجانب االقتصادي بأنها مكان إقامة يعيش  -

لتجارة أكثر مما يعيشون على الزراعة، حيث يركز السكان فيها أساساً على التبادل وا

شكل جزءاً أساساً من حياة تفي تحديد المدينة هو وجود سوق محلية " ماكى فيبر"

 .هي عبارة عن سوق "ماكى"الناس اليومية ولهذا فإن المدينة عند 

تصور المدينة عن  ريي استعراض الخصائص المتعددة التي أيضا  كما يدعم -

فيركز من حيث فكرته . ة تاريخياً، حيث يعتقد أنها كامنة في  بيعتهاميزت المدين

االقتصادية للمدينة على أنما  المنتج والمستهلك، ويربط بين نمو المدينة وبين 

الزراعة كما يعرض للمفهوم اإلداري والسياسي للمدينة ذلك المفهوم الذي يمكن نتبعه 

نها كانت مكان إقامة الحاكم أو األمير تاريخياً حيث كانت تمثل مراكز السلطة أو أ

الذي يمارس من خاللها سيطرته على بقية أمالكه التي تقع في األراضي الزراعية و 
 .لذلك كانت المدينة مكان القالع التي تمثل  نقطة الدفاع األولى عن اإلقطاعيات القديمة

في الفكر مفهوم هذا الوللتعمي أكثر في مفهوم المدينة البد من التعرف على 

االجتماعي لإلنسان عبر التاريخ، من اجل التعرف على أسلوب التفكير الذي عمل به 

 .للوصول بالمدينة إلى أسماء معاني الرفاهية المنشودةاإلنسان 

 .المدينة في الفكر االجتماعي 2-2-4
ن والفالسفة عبر العصور بمفهوم المدينة منذ فجر التاريخ واهتم المفكر

التصورات الفلسفية لمنظور المدينة من وجه " كل على حسبه"ء وحاولوا  إعطا

حيث احتلت أهمية كبيرة في عقول الفالسفة والمفكرين . النظر الخاصة لهم

في العصور المختلفة من الحضارات  وأهميتهاالجتماعين الذين حاولوا فحص الدور 

.اإلنسانية
 (00)

  

قطاعاً منه ومجرد وحدة سة المدينة جاءت كتجسيد للمجتمع وليست اإن در

مورفولوجية ولقد عبر عن هذا التصور أ لب المفكرين االجتماعين على مر 

 .العصور وحتى قيام الثورة الصناعية
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-0ن عبر التاريخ نستعرض كل من أراءومن خالل تطرقنا ألراء الفالسفة والمفكري

م، 190" القديى أو سطين-1(م.ق190-111)أرسطو-1(م.ق019-109) أفال ون

أبو  –الوسطى وأيضاً أراء بعض الفالسفة اإلسالميين نذكر منهم  في القرون" م011

وصوالً " م 0019 -0111" وأيضاً ابن خلدون " هـ115هـ، 115"  ينصر الفاراب

أدم  -فولتير –إلى فالسفة القرن الثامن عشر ومدن الثورة الصناعية نذكر منهم 

 .فيشته –سميث 

 ."م.ق019-109"فِكر أفالطون حول المدينة  1-2-2-4

رأى أفال ون أن االستقرار المتكامل للمدينة هو  الهدف األعلى الذي يحافظ 

على االنسجام والتناسي بين السكان، فجعل المدينة شبه مستقرة خوفا من تعرضها 

حيث دعا إلى وضع . للتغير والهزات االجتماعية والحروب األهلية لمدينة الفاضلة

كما أراد أن يتخلص من االضطرابات  التحديدات الصارمة ضد زيادة التل،

من المهن والحرف تقسيماً  االقتصادية، فقام بتقسيم السكان إلى أصحاب األصناف

 .االجتماعي إلى الرول المبدعة، الرول الشعرية وراثياً مغلقاً وأرجع سبب القلي 

كما أكد أفال ون على ضرورة  رد الشعراء من جمهوريته بعد أن يتوجوا 

فار، بحيث كانت جمهورية أفال ون عبارة عن تصورات عقلية راكدة بأكاليل ال

.وساكنة بكل ما فيها من مساحة وسكان
 (00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ويمكننا أن نخلص نظرة أفال ون للمدينة على أنه قد ربط بين التغير 

وتأثر " كوزنيت"و" أثينا"والفوضى وانتقد بشدة قلي المدن الكبيرة التجارية مثل

ضح من كثرة االضطرابات والقالقل والفتن بين سكان أثينا فاعتبر بشكل وا

نموذجاً مثالياً لالستقرار واقترل تجميد كل حركة في األنظمة السياسية " أ لنطى"

واالقتصادية والعقلية وفضل العودة إلى البناء التقليدي للمدينة الفاضلة اليونانية 

ات إلى الزيادة السكانية والتغيرات كما أرجع أفال ون كل تلك االضطراب. القديمة

: التي تحدث في تركيبها وإتباع السياسة التوسعية ذات المظهرين األساسين وهما

 .السيطرة على األسواق والتجهيز

 
، سكان المدينة بين الزمان والمكان، جامعة الزقازيي، المكتب العلمي للكمبيوتر 0559دكتور السيد حنفي عوض،  -00

 .99يع ، اإلسكندرية ، ص للنشر والتوز

 فالطون أطلنطسالمدينة المثالية عند أ (00)   رقم صورة

.Encarta 2013   المصدر: 
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 ."م.ق 322 –م .ق 314".فِكر أرسطو حول المدينة 2-2-2-4

ثمانية وخمسين مدينة إ ريقية وأجنبية، حيث كان  مائة و قام أرسطو بوصف

وحسب أسباب نهائية  يبحث عن كل واقع يقترب من الكمال في الكائن الحقيقي فيها،

 .كائناً سياسياً  وكافية، خاصة التي تصحب اإلنسان باعتباره

ألنما  السلوك الفردية و االجتماعية في المدينة  أرسطوومن خالل دارسة 

 :حدد أربعة مظاهر للواقع االجتماعي وهي

 .التضامن أو الرول االجتماعية -0

 .التجمعات الخاصة -1

 .المجتمعات الدولة، المجتمع األكبر الذي يتوج كافة -1

وك االجتماعي والتي تحيط بالتقاليد واألعراف مجموعة القواعد الخاصة بالسل -0

 .والتطبيقات واآلداب والقانون واألخالق وما يدعى بوسائل السيطرة االجتماعية

وضع تصورهما للمدينة الفاضلة التي " أرسطو"و" أفال ون"ويمكننا القول أن  -

ن يستطيع أن يعمل فيها كل موا ن وفي القوانين ويكفل لنفسه فيها أكبر قدر م

 .  السعادة والرفاهية

 ."م432 – م304"  حول المدينة أوغسطين القديس فِكر 3-2-2-2

 هــكتاب في نــمجموعتي أو ينــنوعإلى  البشري النوع بتقسيم أو سطين القديى قام

  ويةينالد المدينة في واــفعاش الدنيا اةــحي ارتضوا الذين مجموعة(  هللا مدينة)  الشهير

 القديى يضيف كما.هللا مدينة في هللا تعاليم وفي شواييع أن رتضواا الذين ومجموعة

 تناسى إذا ولكن والرخاء، والسالم والنظام القانون الحقيقية الخيرات تحقيي يمكن أنه

 الخيرات بتلكو معوا  هللا مدينة بها تتمتع التي الطيبة الخيرات الدنيوية المدينة سكان

 . البؤس ويزداد الشقاء يبرز أن الضروري ومن ذحينم ،الوحيدة الخيرات واعتبروها

 فإن هللا مدينةإلى  األول وإخالصهم والءهم السكان ينذر لم إذا أنهأيضا  ويضيف

 .خراآل ضد قسم كل فيكون نفسها على تنقسم األرضية المدينة

 الكنيسة أختار قد هللا"  بأن أو سطين عند األساسية الفكرة تلخيص ويمكننا

 "األرض   على رمزاً  لتكون
(00)

 .أفال ون فكر في األساسية الخطو  أتبع ثم ومن 

  . " هـ332 - هـ202"  حول المدينة يالفاراب نصر أبو فِكر 4-2-2-4 

 الفاضل المجتمع عليها يقوم  أن يجب التي األسى يضع أن يالفاراب نصر أبو حاول

 يقول حيث ،"الفاضلة المدينة أهل أراء"  كتابه في البشرية النفى وخصائص

 ".المجتمع في إال كماالته أفضل يبلغ وأن يبقى أن اإلنسان يستطيع ال" يالفاراب

 ثالثة منها والكامل، كامل  ير هو ما ومنها كامل هو ما منها البشرية والمجتمعات 

 :هي الكاملة و ير المدينة، والصغرى األمة، والوسطى المعمورة، العظمى

 ال بالمدينة ينال األقصى والكمال األفضل والخير منزل،وال والسكة والمحلة القرية 

 الفاسقة والمدينة الجاهلة المدينة تضاد الفاضلة والمدينة منها أنقص الذي باالجتماع

 السياسي االجتماعإلى  الحاجة يالفاراب وصف وقد. الضالة والمدينة المتبدلة والمدينة

 منعزالً  أهدافه يحقي أن فيها عيستطي ال اإلنسان أن بمعنى الفاضلة المدينة في

 . اآلخرين عن ومستقالً 

 
، سكان المدينة بين الزمان والمكان، جامعة الزقازيي، المكتب العلمي للكمبيوتر 0559دكتور السيد حنفي عوض،  -00

 .99للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، ص 



  مراحل وأهداف التخطيط العمراني :الثانيالفصل                                                                 النظريالجزء 

 

 010 

 ." م1420 -م1332" حول المدينة خلدون ابن فِكر5-2-2-4

 دراسة في المدن بتناول دونخل ابن قام

 مرحلة في المدن وضع حيثب البشرية، المجتمعات رةيلمس الدائري العام لخطا

 والحضارة العصبية  اية وهي والملك العصبية على تقوم التي البداوة بعد الحضارة

 الر يد العيش مرحلة في العمران  اية وأنها الترف في التفنن هي خلدون ابن عند

 الحضارة هذه ةل في نهأ "خلدون ابن"أيضا  لويقو والفراغ

 وفرض التذكارية والنصب القصور وبناء الثروات جمعإلى  الحكام ينصرف 

. أعدائه قلوب ويخيف حلفائه في يؤثر أن أجل من للجنود الرواتب لدفع الضرائب

 من ومنهم الصنائع معاشه في ينتحل من منهم بأن الحضر أهل خلدون بنا ويصف

 على زائدة أحوالهم ألن البدو أهل من وأرقى أنمى مكاسبهم وتكون جارةالت ينتحل

.وجدهمنسبة  على ومعاشهم الضروري
 (00)

 

 تفسير خالل من للمدينة "خلدون ابن" نظرة أو فكرة نخلص أن ويمكننا

 مبنية أنها على الدائري الخط فيومسيرتها  البشرية المجتمعات حركة في نظريته

 العوامل أهميةإلى  تشير والتي المدن وحضارة البداوة نبي التميز مبدأ على

 يعني حيث الوسطى العصور دولة في المنظم المجتمع حياة في بصراحة االقتصادية

 وريفي حضري كشكل المجتمع بناء في سليم القتصاد  موازنة وجود ضرورة ذلك

لهوية والثقافة وبالتالي المحافظة على ا السياسي االستقرار مفتال هي الموازنة وهذه

 .المحلية والنمو بمستوى الرفاهية للمدينة 

 ." فيشته سميث، أدم فولتير،"  11الـ القرن مفكرين 6-2-2-4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهي متباينة اتجاهات ثالثة في المفكرين هؤالء أفكار جاءت

  الفاضلة المدينة -

  كرذيلة المدينة –

 .والرذيلة الفضيلة بين المدينة –

 
، سكان المدينة بين الزمان والمكان، جامعة الزقازيي، المكتب العلمي للكمبيوتر 0559دكتور السيد حنفي عوض،  -00

  .99للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، ص 

 فيشته (21)   رقم صورة ادم سميث              (20)   رقم صورة      فولتير            (06)   رقم صورة

 Encarta 2013المصدر 



  مراحل وأهداف التخطيط العمراني :الثانيالفصل                                                                 النظريالجزء 

 

 011 

 .الفاضلة المدينة - أ

 الحرية في وممارسته الفرد لمواهب المدينة مجتمع حتراما تعكى مدينة فهي

 .     االجتماعي التقدم مع المتفاعلة الفضيلة تبدو مدينةال هذه وفي والثقافة والتجارة

 .كرذيلة المدينة  -ب

 الريفي االقتصاد وتخلف الحضري النمو على التصنع نمو ألثار وصف فهو

 صور وبداية. العلمي الكشف على القائم النمطإلى  الديني النمط وتحول ناحية من

 الفقراء وبين جانب من األثرياء بين لةالمتباد الذاتية المصالح بين والصراع التناقض

 . أخر جانب من

 .والرذيلة يلةضالف بين لمدينةا -ج

 تمتص وأنها العقلية للحضارة نتاج هي المدينة أن على التصور هذا جاء حيث

  الريف من الحياة

 حول التاريخ عبر االجتماعي اإلنساني الفكر عرض وبعض األخير وفي

 الذي للتغيير فنظرا 09ال القرن إبان والمجتمع المدينة ينب التصور تغير فقد المدينة

 من تعرف لم بصورة مساحاتها واتسعت أحجامها تضخمت إذ ذاتها المدن على حل

 السكانية كالتغيرات داخلية عوامل مجرد نتيجة التبادالت هذه المدن تعرف ولم قبل

 لإلقامة قراهم تركى إل الريف بأهل ودفع الزراعة على  رأ الذي التغيير نتيجة بل

 إنسانيتهم فيه يجدون جديد شيء عن البحث دافعهم ولكن العمل وراء سعيا ال بالمدن

 المصانع نظام النهضة وعصر الوسطى العصور عرفت أن بعد خصوصا وذاتيتهم

 .الكبرى

والفالسفة يتبين لنا االختالف والتنوع الشديد  نومن خالل تعريف المدينة عند المفكري

 .نفة الذكر مما أدى إلى تنوع واختالف المدن وبالتالي تنوع وةائفها آتعاريف في  ال

 :أنــواع المدن 2-4- 3
باستعمال تقسيم سداسي للمدن من حيث األعمال التي  "جيمى و هاليرت"قام 

مدن -0مدن سياسية  -1مدن تجارية  -1مدن صناعية  -0 .تقوم بها المدينة وهي

 .راض مدن متعددة األ -9جية مدن صحية  تروي -9ثقافية 

عن الدقة ألن كل  ال يعبرالتقسيم تقسيما من حيث الوصف كما أنه  اويعتبر هذ     

المدن تقريبا تعتبر متعددة األ راض
(15)

 . 

المدن تسعة أنواع بناء على دراسته ألنواع العمل التي تقوم بها  "هاريى"كما قسم  -

مدن تجارية  -1مدن تجارية بالقطاعي   -1مدن صناعية  -0 :األهالي في كل مدينة

 -9مدن جامعية  -9(المناجم ) ستخراجية إمدن  -9مراكز للمواصالت  -0بالجملة 

 .مدن متعددة األ راض  -5مدن سياسية  -9مدن ترويجية 

بين حال المدينة وبين القوى التراكمية التي بدأت تتضح فاعليتها " ممفورد"ويربط -

صرة مما يؤدي إلى تعميدها إذا ما استمرت تلك القوى أو مع قيام صورها المعا

العوامل على حالها باالنهيار واالنحالل ومن هنا تقوم دورة للنمو الحضري حيث 

 .قيامها ويرتب مراحلها على النحو التالي "ممفورد"يرى 
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 .مرحلة النشأة -0

 .المدينة بالمعنى الصحيح  -1

 .المدينة الكبيرة  -1

 .المدينة العظمى  -0

 .المدينة الطا ية  -9

 .المدينة المنهارة -9

 :وظائف المدن 4-2-4
تقوم المدينة بعدة وةائف تشمل كافة الجوانب الحياتية ولكن هناك بعض المدن التي 

 .فيها وةيفة على الوةائف األخرى، نذكر منها الوةيفة اإلدارية والوةيفة التجاريةتطغى 

 .الوظيفة اإلدارية 1-4-2-4

تكون المدينة في هذه الحالة هي مقر السلطة العامة والتي ال يقتصر حكمها 

على المدينة وحدها بل تشمل المنطقة التي حولها أو يتسع إلى وحدة قومية أكبر، 

حاجات اإلدارية ،يجب أن تختلف تبعا لنمط اإلدارة ويمكن لبية المدينة بالولكي تفي ت

أن نقول بصفة عامة إن وجود الحكومة المركزية وقواتها العسكرية والممثلين 

األجانب المعتمدين لديها أو المتعاملين معها وعدد من الموةفين اإلداريين  

عليها أن و ،في المدينة  لبا ثونيحدوالموةفين العموميين ورجال األعمال كل أولمك 

فتنشأ القوة الشرائية من اإلنفاق العام ومن إنفاق الجماعات  ،تواجهه بمختلف التقنيات

المتمثلة بالسلطات اإلدارية في المدينة وهذه القوة الشرائية حين توجه أي السلع 

المدينة كما والخدمات االجتماعية والمرافي الترفيهية و يرها، إنما تساعد على تنمية 

ولكنها تمنح  ،يمكننا القول إن كفاءة المدن ال تقتصر على الجوانب االقتصادية فحسب

الفرصة لتراكم األموال والخبرات واستثمارها في مجاالت العلم والتعليم والفن 

الخ، يضاف إلى هذا  أنها ستتيح الفرصة للتعمي في مجاالت التخصصية ...والصحة

الناس في منا ي  كثرةار والمعارف والثقافات ولكن نمو المدن والعميقة و تبادل األفك

العديد من  سكنية بدرجات عالية من الكثافة السكانية، تثير من  ناحية أخرى

المشكالت االقتصادية واالجتماعية مثل مشكالت اإلسكان والجريمة والصحة 

مشاكل التي المعايير والصراع وهكذا وبسبب هذه ال لوالتفكك االجتماعي واختال

البتكار واالختراع للتغلب على هذه المشاكل تدخل المدينة في حركة النمو تدفع إلى ا

بين عجلة التحضر والنمو االقتصادي في الوثيي االقتصادي هذا ما يفسر الترابط 

العديد من مجتمعات دول العالم
(15)

. 

 .الوظيفة التجارية 4-2-42-

تباع منتجات المنطقة بإفة تجارية، مركز لتجمع السكان تؤدي وةيالمدينة 

الريفية لسكان المنا ي الريفية األخرى التي ال تنتج نفى المحصالت ،كما يعرض 

الصناع والمستوردون في أسواق المدينة سلعهم ويشترون السلع المحلية لتصديرها 

وتختلف المؤسسات التجارية في المدينة مابين أسواق أسبوعية للخضر وبين المراكز 

مصرفية الحديثة فالتاجر البدائي يباشر بنفسه عمليات البيع والشراء والنقل ال

 .أخصائيين لشتى هذه الوةائف  كونتوالتمويل ولكن التجارة الحديثة قد 
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ارة جملة وتجارة تجزئة وأصبح هناك تجارة في الداخل هناك تج تفأصبح

وتجارة في الخارج وأسواق للنقد وشركات للتأمين وأخرى للنقل ومخازن ومصارف 

 .وبورصات و رف تجارية وشركات تجارية وهكذا

 بيعية لآلراء المختلفة  ةن اختالف أنواع المدن وتنوع وةائفها كان كالنتيجإ

أخرى من أنما  المدن  ا انمأفكرية المتنوعة ولكن هناك واالتجاهات السياسية وال

ن إيعرف المدن اإلسالمي هذا األخير تتشارك فيه معظم مدن الحضارة اإلسالمية، 

هذا النمط لم يخضع ألفكار المنظرين أو للنظريات الحديثة التي ةهرت بعد الثورة 

 . الصناعية وإنما خضع ألسى الشريعة اإلسالمية

 :المدن اإلسالميةتخطيط  5-2-4
إن تخطيط المدن اإلسالمية يخضع للقواعد الشرعية التي وردت في القرآن 

ن بحيث تكون البداية من وجمع عليه العلماء المسلمأالكريم أو في السنة الشريفة أو ما 

اختيار موقع المدينة وتحديد عالقاتها بما يحيط بها وهناك الكثير من المعايير 

بعين االعتبار عند اختيار موقع المدن وتخطيط موضعها حيث  األساسية التي تؤخذ

وقد  الماء وتحصين المدينة لضمان األمن: ن أساسين همايشر  "ابن الربيع"ذكر 

ن يحيطها جسور يعين أهلها على أعذبة وسعة المياه ال:)ذكرها بالصيغة اآلتية

ه ؤسكاني المزمع إنشان توفر المياه في موقع التجمع الإ( تحصين منازلهم من األعداء

نه يساعد على االستقرار واستمرارية أمن أهم الخطوات في تكوين المدينة كما 

الحياة، باإلضافة إلى العامل األمني الذي يضمن معيشة مستقرة وآمنة للسكان وال يقل 

التي اختير موقعها الن كل من  "بغداد"على ذلك مدينة  عن عامل المياه ونذكر مثاال

يعتبران بمثابة خندق مائي يزيدها تحصينا، كما أن هناك  "ة والفراتدجل"نهري 

باإلضافة إلى عامل الماء وعامل األمن هو عامل توفر المواد الغذائية،  اثالث عامال

حيث يبرهن هذا العامل على أن المعطى االقتصادي يعد من المؤثرات األساس 

يف إلى هذه ضن يمكننا هنا أنوفي تخطيط وإنشاء المدن اإلسالمية،أيضا  المعتمدة

وجود الهواء النقي مما يبرهن )خر وهو شر  اعتدال المكانآعامال  ةالعوامل الثالث

على أن العامل البيمي المرتبط بصحة اإلنسان لم يتم إ فاله ألهمية التفاعل يبن 

على الربط بين جودة الهواء  "القزويني"وفي هذا المجال يؤكد ( اإلنسان وبيمته

أنها  يبة الهواء  "الطائف"لة النفسية لإلنسان فيذكر في حديثه عن مدينة والحا

اللحم يبقى )شمالية ربما يجمد ماؤها في الشتاء ويذكر في حديثه عن مدينة  صنعاء 

عن مدينة  ليطلة أيضا  وهنا يؤكد على صحة هوائها، كما يذكر( بها أسبوعا ال يفسد

( لغالت في مطاميرها سبعين سنة ال تتغيرها تبقى اة هواؤمن  يب تربتها ولطاف)

ا لمدة سنة ضً  يب هوائها يؤدي إلى أن يبقى التفال بها  َ  "أصفهان"كما ذكر بان 

والحنطة ال تسوس واللحم ال يتغير، ومن خالل ما سبي يمكننا أن نقول أن المناخ يعد 

وتحديد من أهم المؤثرات المباشرة في تخطيط المدن اإلسالمية وتصميم شوارعها 

اتجاهاتها مما أدى إلى تشابه المدن اإلسالمية في األقاليم المختلفة، بحيث تكون 

متالصقة المباني، متدرجة الشوارع من جراء وقوعها جلها في المنا ي التي تمتاز 

" ابن الربيع"بالحرارة الشديدة في فصل الصيف ومن خالل الشرو  الذي وضعها 

أضاف شر ا آخر حيث ذكر أن من  "ابن األزرق" و" ابن خلدون"من  نجد أن كال

إذا ال بد لذي قرار من  يب ومرعى السائمة وقربه  " أصول اختيار موقع المدن 

، ومتى كان المرعى الضروري لها كذلك دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب
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" تسهل الحاجة إليه وهي ضرورية
(19)

وهذا يعني أن المرعى الطيب وتوفر الحطب  

وهكذا يمكننا القول أن هذه . صران ضروريان لالستقرار وعمارة األرضعن

جازا بليغا للشرو  التي وضعها المسلمون لمواقع المدن نالمواصفات والعوامل تمثل إ

 :لثمانية شرو  وهي كاألتي ومراعاة

سهل تناوله من  ير تعب وهذا يأن يسوق إليها الماء العذب ليشرب و: الشر  األول-

تتوفر مصادر المياه العذبة ويكون من الممكن توصيله إلى المدينة بسهولة يعني أن 

 .عن  ريي التخطيط ومد شبكات قنوات المياه

شبكات  رقات متنوعة وضمان صيانتها باستمرار وهذا يعني  إنشاء: الشر  الثاني-

الحرص على معايير واضحة لتقدير الشوارع لكي تتناسب مع حركة المرور 

 .وكثافتها

 .بناء المسجد الجامع في وسطها أي وسط المدينة: الشر  الثالث-

تقدير أسواق المدينة لينال أهلها حاجتهم عن قرب حيث شرع : الشر  الرابع-

ن في تخطيط األسواق وتصنيفها وتوزيع بعض المرافي التجارية على واألموي

 .مكونات المدينة

عني أن التخطيط في المدينة تقسيم خططها بين القبائل، وهذا ي: الشر  الخامى-

تخطى البعد المادي ليشمل التخطيط االجتماعي، فتجميع مجموعة من القبائل في 

 . موضع واحد يبرز نظرة اإلسالم لتذويب التعصب القبلي بشكل متدرج

ل الجهات، وهذا يعني أن الدفاع بها من ك يجعل خواصه محيطة أن: الشر  السادس-

 .متقدمة  المدينة يبدأ من مواقع عن

يتم إحا ة المدينة بصور متين يمنعها أو يحصنها، وهذا يعني أن : الشر  السابع-

 .يضمن تأمين الحاكم ورعيته

أن ينقل إليها من أهل العلم والصناع بقدر حاجة  سكانها حتى يكتفوا : الشر  الثامن-

به ويستغنوا عن الخروج إلى  يره وهذا الشر  فيه داللة واضحة على وجوب 

.تعمير المدينة وضمان اقتصادها المحلي وتثقيف سكانها
 (15)

 
كما أن مخطط المدينة اإلسالمية يجب أن يشمل ويحترم خمسة عناصر أساس وهي 

 :كاآلتي

ويقصد به توفر عنصر الماء الذي يجب أن يكون عذبا ونقيا، فالماء . النهر الجاري -0

 .ذاءعنصر يساعد على توفير الشر  الثاني المتمثل في الغ

 .يقصد به توفر الغذاء(. المواد الغذائية)المحراث الطيب  -1

 الخ...ويقصد به توفير مصادر الطاقة من حطب وزيوت. المحطب القريب -1

 ويقصد به تأمين الموقع وحماية الحاكم والرعية. الصور الحصين -0

وهذا يعني توفر . السلطان إذا به صالل حالها، وأمر سبلها وكفى جبابرتها -9

 .عادل الضابط للنظام العامالحاكم ال

ويمكننا القول أن تبدل كيفيات تخطيط المدن حسب الظروف المحيطة حيث أنها 

كانت مرتبطة في البداية بأهداف عسكرية ثم تحولت بعد ذلك إلى مراكز إلدارة 

 .األقاليم الواسعة وصوال إلى تخطيط جديد بعد أن استتب األمن واستقرت األمور

 
، المدينة اإلسالمية بين الوحدة والتنوع، المكتبة الو نية، دار الهدى للطباعة والنشر 1119 بوجمعة، دكتور خلف هللا -19

 .011والتوزيع عين مليلة، ص  
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 .بنية المدينة اإلسالمية  6-2-4
تختلف المدن اإلسالمية وتتميز عن المدن األخرى التي تنتمي إلى الحضارات 

مستوى التنظيمي الداخلي الخاص والمجال المختلفة على المستوى الهيكلي و

المركزي حيث يتواجد المسجد الجامع والسوق ودار اإلمارة، وال شك أن اإلسالم هو 

نوعا خاصا من البنية الحضارية عن  رق مؤسساته من جهة وعادات  إنشاءالذي 

إتباعه من ناحية أخرى حيث تكمن أصالة المدن اإلسالمية وتميزها في العناصر 

كلة لها وال في الكيفيات التي تنظم بها هذه العناصر، فقد لوحظ إنها تتبدل حسب المش

الظروف التاريخية وحسب الجغرافيا وبمعنى أخر أي أنها تتبدل حسب الظروف 

، فان العناصر العمرانية األساسية المهيكلة لبنية المدينة اإلسالمية  (الزمان والمكان)

 : يمكننا تلخيصها فيما يلي 

 : النواة األساسية. 1
تضم النواة المركزية األساسية كل من المركز الديني والثقافي المتمثل في المسجد 

الجامع الذي كان في البداية يضم وةيفة المركز السياسي اإلداري أيضا قبل أن ينفصل 

، باإلضافة إلى أن كل الطرق الرئيسة والثانوية تؤدي إلى "دار اإلمارة"وحده في مؤسسة 

كما هو الشأن في المدن . النواة التي لها دور تجميعي وتوزيعي للمجاالت والوةائف هذه

 .الميزانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتوزع الخطط السكنية حسب توزيع قبلي محكم وترتبط فيما : الدوائر المحيطة. 2

بينها من جهة ومع المركز والمرافي المختلفة من جهة أخرى بشبكة من الطرق 

ية الملتحمة بها، ومع مرور الوقت ةهرت بعض المرافي الرئيسة كما الرئيسة والثانو

 .ن يتطهر قبل ذهابه إلى المسجدأهو الشأن في الحمامات التي تسمح للمسلم 

تضم آليات الدفاع في المدينة اإلسالمية سورا يحيط بها من جميع :  التحصين. 3

ن األعلى إلى الجهات بحيث يكون مضاعفا في بعض الحاالت ومتدرج السمك م

على  "األمويون"بقالع محصنة، وقد اهتم  دعمت بعض المدن اإلسالميةاألسفل كما 

الالزمة لحماية ثغور الدولة اإلسالمية من  ارات  الحصون وجه الخصوص بإنشاء

 .ستولوا عليهااالروم مستغلين في ذلك الحصون البيزنطية التي 

 

 

 

 

 منظر عام لمدينة غرداية القديمة (10) رقم صورة

 Encarta 2012 :المصدر

 ينة غرداية القديمةمنظر عام لمد( 22) صورة رقم

 2213الباحث : المصدر
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 :لوحدةبنية المدينة اإلسالمية وعناصر ا7-2-4 
عطيها مظهرها يتتمثل أهم المالمح في مبادئ محددة للبنية العامة للمدينة والذي 

 : الخارجي ومميزاتها في بعض العناصر األساس وهي كما يلي 

يعكى التشكيل العام للمدينة اإلسالمية مدى الترابط العضوي :  الترابط العضوي -1

نه يعبر عن أابط األجزاء كما لعناصرها األساس التي تشكل نسقا متجانسا ومتر

وةائف المكونات العمرانية والمعمارية المختلفة للمدينة التي تتشكل من المباني 

المختلفة، وقد افرز الترابط العضوي نسيجا عمرانيا يعبر عن التلقائية الواضحة في 

من التعبير والخيالية مما جعل المدينة تستمد جماليتها ورونقها من البسا ة النابعة 

 .البيمة والثقافة والبعد االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكون المكونات العمرانية والمعمارية للمدينة : االنسجام والتناسب القياسي  -2

ه ئاإلسالمية  في حالة انسجام تام كما يوجد هناك تكامل بين النسي الكلي وبين أجزا

ي المسكن، الوحدة األولية أو األنساق الجزئية وفي متدرج محكم بين وحدات ثالث ه

الوحدة الثانوية والوحدة الكلية المشكلة من كل هذا مع  طة المشكلة من المساكن،الخل

المرافي، حيث يعتمد هذا التدرج المجالي على نظرة مرتبطة بالمقياس اإلنساني 

حجام التي تشكل البنية الداخلية للمدينة والخطة ومدى شعور اإلنسان بالفرا ات واأل

في النهاية المحيط العام الذي يعيش فيه اإلنسان، حيث كان  تشكل لتيلمسكن اوا

مع فراغ  الخطةتصور اإلنسان المسلم  المسكن مع فراغ يسمى الفناء أو الحوش و

. اسمه الرحبة وللمدينة  مع فراغ اسمه القلب أو المركز الذي يقع فيه المسجد الجامع

ا بشكل جيد مع التدرج الهرمي للمجاالت هكذا تتنوع الفرا ات وتنسجم قياساته

لمدينة، االمبنية واألحجام، محافظة بذلك على التناسب القياسي واالنسجام التام لبنية 

مما يبين أن المسلمين لم يتصوروا المدينة كمجرد تجميع بسيط من الشوارع والمباني 

 .همبل ككيان يتكون من فرا ات وأحجام تتوافي مع مقياس السكان وحاجات

 الترابط العضوي ( 11)   رقم صورة

  .110خلف هللا بوجمعة ص. المدينة اإلسالمية د: المصدر 



  مراحل وأهداف التخطيط العمراني :الثانيالفصل                                                                 النظريالجزء 

 

 019 

تتأثر الشوارع في المدينة اإلسالمية إلى حد : تدرج الشوارع وتكامل الفراغات -3

كبير بالتكوينات المعمارية العامة، حيث أنها تخضع لتغيرات دقيقة تجعلها متناسبة 

مع حركة المرور وكثافتها حتى ال تضيي بهذه الحركة في مدة وجيزة وهكذا تتدرج 

فقات الحركة في ترتيب منتظم يبين الرئيى الشوارع حسب األهمية ووفي تد

والفرعي منها، وتنتظم الشوارع في تكامل واضح بحيث تكون هناك شوارع رئيسة 

تربط الخطط العمرانية والمعمارية األساسية للمدينة  وشوارع ثانوية تفصل بين 

إلى دروب وأزقة مفتوحة أو مغلقة  ديالمساكن بما يتناسب وحاجة االرتفاق وقد تؤ

 ."قصبة الجزائر"كما هو واضح في مخطط 

وتقوم الشوارع الرئيسة بهيكلة توسع المدن اإلسالمية وتكون حركتها كثيفة أما 

وتكون اقل اتساعا لتليها األزقة والدروب  الخطط الشوارع الثانوية فهي تتو ل داخل

 في تدرج واضح، بحيث احترم هذا التدرج بشكل جيد عند إنشاء المدن اإلسالمية

 ."بغداد"و "واسط"األولى في بداية العهد اإلسالمي كما هو الحال في مدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتدرج أهم الوةائف في المدينة اإلسالمية من المركز إلى : التدرج الوظيفي  -4

اإل ار، فالمحيط وفي انسجام كامل بحيث يتكفل المركز بالوةيفة الدينية والسياسية 

الخ، ويمثل هذا التكتل الهام ...ذا لتواجد المسجد الجامع ودار اإلمارةواإلدارية وه

القلب النابض المحرك لجميع األجزاء الباقية في المدينة اإلسالمية ومن ثم نجد 

 قصبة الجزائر –التدرج في الشوارع ( II-11)شكل رقم  

 .111خلف هللا بوجمعة ص. المدينة اإلسالمية د: المصدر 
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سيطرة الوةيفة السكانية، أما في المحيط فنجد السوق والمحالت الصناعية 

( الحكم، السكن، العمل)ةائف والزراعية التي تختص بوةيفة العمل، باإلضافة إلى و

انظر الشكل رقم )تقوم الشوارع بوةيفة الربط واالتصال كما هو موضح في الشكل 

(12-II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ أن هذه الوةائف تتطابي إلى حد كبير مع الوةائف العمرانية التي : مالحظة

نصف األول من القرن ةهر في ال ذيالحديث وال "ميثاق أثينا للعمران"حددها 

في بداية  هذه األخيرةالماضي إلى حد كبير ماعدا الوةيفة الترفيهية، حيث لم تكن 

الشام "تكوين المدن اإلسالمية من األولويات، لكنها ةهرت فيما بعد وخاصة في 

      .وذلك بعد استقرار الدولة "واألندلى

ل أو المسكن عند اإلنسان ن حرمة المنزإ: انفتاح المجال السكني على الداخل -0

بصمات مميزة يضع  المسلم وحفاةه وحرصه على حياة عائلته تجعل منه إنسانا

وةاهرة على المسكن الخاص به حيث يجعل منه فرا ا حراما ينبغي تمييزه والحفاة 

في تصميم المجاالت السكانية والتمييز فيها  الغن هذا المبدأ كان له األثر البإعليه، 

تتمثل في الجدران التي  جليةالداخل والخارج بواسطة حدود وفواصل بوضول بين 

ال تتوفر على شرفات تنفتح على الفضاء الخارجي، وهي ال تنفتح على األمام مثلما 

هو الحال في الواجهات الغربية وتم تقسيم المسكن بشكل يوحي باالستدارة نحو 

ام له بوصفه مصدر إزعاج الداخل وإدارة الظهر إلى المجال الخارجي في تجاهل ت

من  امجال مفتول نحو السماء يكون جزء تكوينومساس بمفهوم الحرمة هذا أدى إلى 

وملجأ من الحرارة المرتفعة في  ليكون متنفسا له" الفناء أو الحوش"المسكن يسمى 

فصل الصيف كما تنفتح البيوت والغرف على هذا الفناء الذي ال يشتر  له موضع 

انظر ) "قصبة الجزائر"نه يقع في الوسط كما هو الحال في أبحيث  معين من المسكن

هوية ومرور تمنافذ صغيرة للما هي إال ، وتكون الفتحات الخارجية (01 رقم الصورة

 التدرج الوظيفي( II-12)كل رقم ش

 .2213وبتصرف من الباحث  112خلف هللا بوجمعة ص. د ،المدينة اإلسالمية: المصدر 

 العمل السكن مركز الحكم
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الضوء ومع ذلك فهي تصمم بحيث تكون أعلى من خط النظر لكي ال تضطرب 

ة الداخلمحر
(19)

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، المدينة اإلسالمية بين الوحدة والتنوع، المكتبة الو نية، دار الهدى للطباعة والنشر 1119دكتور خلف هللا بوجمعة،  -19

 .011والتوزيع عين مليلة، ص  

 

 قصبة الجزائر  –الفناء في وسط القصر (12)رقم  صورة

 .122خلف هللا بوجمعة ص. د، المدينة اإلسالمية : المصدر 
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 :ـةـــــــــــــــــــــخالصـ    

ا مطن من خالل هذا الفصل تطرقنا فيه لموضوع التوسع والتشكل العمرانطي وأسطبابه ، عرجنط       

خالله الى المراحل التاريخية للعمران البشري وما شهده من تغيرات عبر المسار الزمنطي للوجطود 

اسطتقطاب السطكان لضطمان اسطتمرارها ،  من نشأة ما يعرف بالمدينطة التطي عملطت علطى.  أإلنساني 

زيـطـادة زيطادة سكـطـان المـطـدن ب، باقتران  من خالل امتدادها على مجاالت شاسعة بأجزاء منشطرة

 . في استهــالك العقـار الحضـــري بالنسبــة للســـاكن المعــبر عنه بالتوســع العمــراني

كمططا أن العامططل االقتصططادي واالجتمططاعي لططه تططأثير فططي اسططتهالك المجططال مططن خططالل تحسططين        

ماعيططة المسططتوى المعيشططي للسططكان ، ليبططدأ العمططران فططي التشططكل والتكيططف علططى حسططاب البيمططة االجت

 .السائدة في المدينة

وأخيرا أصبح النظام العمراني يتبع نظريات وأفكارا وتيارات عمـرانيطـة حديثطـة والتطي نتجطت      

من أفكار الفالسفة واألدباء الذين أرادوا عمرانا يمثل الوقت والعصـر ولطيى عمرانطا عطديم الصطلة 

 بماضيـه وحضـارته القديمـة

تعطـدد مطـن جهطة إلطى أخطرى ومطن قططر إلطى آخطر واختلفطـت معطه أيضطا لهذا اختلـف العمـران و    

الثقافططات والحضططـارات والظططروف الطبيعيططـة المحيطططة باإلنسططان وأدى هططـذا االخططتالف إلططى تنططوع 

واختططـالف المططدن وتنططـوع وةائفهططا وخططدماتها وأنشطتططـها الرئيسططة وفططـي خضططـم هططذا الصطططـراع 

عمـران  اإلسطالمي والمديطـنة اإلسالميطـة بنمطـط خطـاص بهطـا العمـراني بين الفكر والنظرية تميـز ال

 والذي لـم يتبع فكرا أو تيطارا أو اتجاهطا بطل اتبطـع الشطـريعة اإلسالميطـة وثقافطـة المجتمطـع اإلسطالمي

اإلنسطجام و التناسطب القياسطي وتطدرج الشطوارع  مالمحها المتمثلة في الترابط العضوي،  من خالل

   .لتدرج الوةيفي وانفتال المجال السكني على داخلهو تكامل الفرا ات الى ا


