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        الكَ ليتواكو فأَدنُتَ بمها ظُن  
                                 قُعود رضى هلُما أَدحٍ فَممي م كَل  

  
  إىل

ني    روح والدي الذي ألَهمَ
يرَ َدربي نِ ُ   بكلماتهُ و كلُّ ما علمَّني و ما َدأَب ي

  مثلي األعلى
  

  …ي ينبوع الحنان و الدعم الذي الينضب  توالدو إلى  
  

  …َسندي أخوتيإلى 
  …معالم ، علي،  زينب، حيدر

  م تسألُه  حيَن ءٍ فهم بحور عطا
  عونًا و تشجيعاً إلى قلٍب َخَفَق لي بصدٍق و جفوٍن لي كانت و 

  
  

  رياض املظفر                                                                                                                                               
  



  شكــر وتقديـر
  بسم ا الرمحن الرحيم

بعد حمد اهللا وشكره على ما وفقني ویسر لي من اتمام هذا الجهد المتواضع ، ارى لزامًا علّي 
شكر من أعانني وأسدى الّي معروفًا في هذا المجال ، فقد قال خیر البریة و خیر من نقتدى به        

، فمن هنا و من واجبي أن أسجل عظیم شكري ) ر الناس ال يشكر امن ال يشك:  ( )سلمآله وصلى ا عليه و(

المشرف على رسالتي  األستاذالمساعد الدكتور هادي عبد المحسن العنبكيوامتناني ألستاذي الفاضل 
الذي هو والدي في النصح و اإلرشاد و التوجیه الذي ما كان لهذه الرسالة أن تظهر بهذا المستوى و ما 

م لهذه المرحلة لوال وقوفه لجانبي ، فكان من یرفع معنویاتي و یشد من أزري و یقوِّ كنت أن وصلت 
لتخطیط الحضري واالقلیمي المعهد العالي ل، كما وأشـكر اساتذة خطواتي ، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء 

 ،المرحلة هذه ل اوصولهحتى ولى األ امراحله من یةالبحث يللدراسات العلیا الذین ساهموا في بلورة توجهات
ُ  ، من دون أن أخص أي أحٍد منهم ُ فهم خیر من ی مني حرفًا فملكني عبدًا فلهم مني جزیل علَّ  قال عنه

  .الشكر واالمتنان
لما ابداه من جهد مشكور علیه في تدقیق   للدكتور علي حاتمهذا وأعرب عن شكري وتقدیري 

  .أن یجزیه عني خیر الجزاء  جهدي المتواضع لغویًا ، أسأل المولى العزیز الخبیر
لتخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات المعهد العالي لهذا واعبر عن امتناني ألمینة مكتبة 

التي لم تبخل علّي یومًا ال سیما ما احتجت الیه من  سمیره سلیم الورديالعلیا ، الست الفاضلة 
في جامعة بغداد  المركزیةمكتبة لاامینة میسون مصادر ، كما واسجل شكري وامتناني للست الفاضلة 

  .على مساعدتها لي 
مي أصدقائي م أُ لم تلدهُ  الذیَن  األخوةِ  نعمَ  ألخوتي الذین و اهللاِ وأخیرًا اتقدم بشكري الجزیل 

الذین وقفوا معي في السراء و الضراء و شدوا أزري في في  عمار خلیلو  ماهر عبد المجیداألوفیاء 
المهندس المعماري یحیى ، كما وأخص بالتقدیر و العرفان ألخوتي أزمتي و رفعوا من معنویاتي 

رفیقي في السراء و الضراء الذي شد من أزري و  أشرف نذیر.د أخي و رفیق دربي و عادل الزهیري
وكل .......  المهندس علي قبس البلداويأخي و  رافقني طوال مدة دراستي و بحثي خطوة بخطوة ،

ا مني الكثیر في كل ما و تحملو  ةبحثیدراستي المدة  ةطیل وا عليَّ ر و صب ن وقفوا معي و أعانونيیالذ
  .وفقهم اهللا و جزاهم عني خیر الجزاء ......... عانیته 

  واحلمد  رب العاملني                                                      
 رياض املظفر                  



  فهم املدينة كنظام
  يف ضوء

  املتغريات االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجية

 

 أ 

 
  

ا    ي أدت بھ ھ ، الت ة(المدینة ھي إحدى الظواھر التي أحدثھا اإلنسان  من خالل حاجات ذات الجمعی ) ال

رئیس ) جانب روحي(لخلق بیئة تلبي ھذه االحتیاجات ، لذا فالمدینة  مكونة  من جانبین مھمین  دافع ال یشكل ال

  .یمثل ھیئتھا الحضریة ) جانب مادي(لظھورھا ، و 

ھ و  ي تفسره و تفسر حركت ات الت ً أبعاده و النظری قد سلط البحث الضوء على مصطلح النظام شارحا

ل ظھور انیة و عوام ات اإلنس ر النتاج ي تفس انیة الت ة اإلنس ات المعرف الل  نظری ن خ ا، و م ن  ھ ا ،  تمك فیھ

وم ،  و آلی ي الفصل األول من الربط بین المدینة كمفھوم و النظام كمفسر لھذا المفھ ھ و التحوالت الت ات حركت

ة  ، وتحصل و مسبباتھا  ع( ھي عناصرھا المتفاعل ة المجتم ات((حرك ات و متطلب ة االقتصاد و  ، )) حاج و حرك

ان محدد) التحوالت التكنولوجیة  ي  مك ة ( ف ة الطبیعی زمن )البیئ دة ی، و  بمرور ال ة معق ك منظوم تج عن ذل ن

انیة ( ما بینھا لتحقیق غایة ھي في األساس المحرك مكونھ من مجموعة أنظمة ثانویة تتفاعل فی الحاجات اإلنس

ي )  ة عناصرھا یلب م حرك ذي یحك ان النظام ال ة إذا ك ، ھذا ما حاول الفصل الثاني  توضیحھ ،  تتطور المدین

ات االقتصاد ع و المتطلب یة، ھذه االحتیاجات و تتدھور إذا كان العكس  ، فالمدن التي ال تلبي احتیاجات المجتم

  . وال تالئم المحدثات التكنولوجیة تتدھور و تندثر و تموت 

  :   ینتج نظام المدینة  من تفاعل ثالثة عناصر رئیسة ھي   

  نظام كامن .  (حركة االقتصاد +  ]اإلنسان  [حركة المجتمع(  

     البیئة الطبیعیة.  

   نظام ظاھر. ( التكنولوجیا(  

ي تشغلھا و ییعمل النظام كعامل  مؤثر في المدینة   ة الت ة الجغرافی ن الرقع جعل منھا ذات  تأثیر أوسع م

ون   -أي التغیر مع الزمن  -و ھذا النظام یتصف بالدینامیكیة   وح مك ھ نظام مفت ى إن ھ عل ن النظر إلی ، و یمك

رى  ات أخ ع منظوم ھا ، و م ع بعض ة م ة المرتبط ات الثانوی ن المنظوم ا م ون فیھ ادل یك أثیر متب ات ت بعالق

ات   ة  لتفاعل   متطلب ز  للحرك ؤثر الُمَحفِ ة(المجتمع أو الذات الجمعیة ھو العنصر الفعال أو الم ا الجمعی ) األن

ق[ االجتماعیة ، االقتصادیة  ، الفكریة   ((  أشكالھا        اني و خل  التي تكون التكنولوجیا المحرك الرئیس لتغییر الفكر اإلنس

ع ة المجتم ي حرك ؤثرة ف وة م نعكس كق ة ت ذات الجمعی دى  ال ر  ل ً  للتغیی افزا ً  أو  ح اد-تطورا ة  ] )) االقتص ع البیئ ة  م كاف

ة ل ور و تالطبیعی ة للتط ة فطری ان نزع ان لإلنس ا ك یم ، و لم الحجم و التنظ ددة ب ریة مح ة حض ا ھیئ تج عنھ ن

ھ  إن متطلبات اء ف كالھا   -االرتق م أش ي معظ تتطو   -ف ى س نعكس عل وعي ، لی ي و الن تویین الكم ى المس ر عل

ق و تعملیة التفاعل و  دف تحقی ة الحضریة بھ ي الھیئ ة خطوة أخرى نحو  إحداث تحوالت ف حرك المنظوم

  .تلبیة المتطلبات و الحاجات اإلنسانیة 

ل العنصر  ان تمث ان و المك ر الزم رة عب م  من ذلك نرى إن تدرج حاجات اإلنسان و متطلباتھ المتغی األھ

 ).المدینة(صفة الحركة للنظام  تعطي بدورھا التغیر التيفي إحداث عملیة 



ب   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
    إقرار اإلشراف  
    اإلهداء  
    الشكر  
  أ  ص البحثلخستم  
  ب  فهرست المحتویات  
  جـ  فهرست األشكال والجداول  
  ٢  المقدمة  
  ٢  مشكلة البحث  
  ٢  فرضیة البحث   
  ٢  هدف البحث   
  ٢  البحث  أسلوب  
  ٢  حدود البحث المكانیة و الزمانیة  
  ٣  البحث یةهیكل  

    تعريف املدينة و مكوناهتا –الفصل األول 

  ٦  متهيد  
  ٦  املدينة و ظهورها   )١-١(
  ٧  العوامل اليت أثرت يف تشكيل اهليئة احلضرية و بالتايل ظهور املدينة  )٢-١(

    تمع٧  حركة االقتصاد+ حركة ا  
     ١٠  احملددات الطبيعية  
   ١٠  التكنولوجيا  

  ١١  حاًاصطال.... التكنولوجيا  )٣-١(
  ١١  تعريف التكنولوجيا  )١-٣-١(

  ١٢  نشوء املدينة  )٤-١(
  ١٢  اإلنسان و حاجاته األساسية يف تفسري نشوء املدينة    )٥-١(
  ١٥  اهليئة احلضرية للمدينة  )٦-١(

  ١٥  خلفية تأرخيية  للهيئة احلضرية    )١-٦-١(
  ١٧  " Geomorphic Form" اهليئة اجليومورفية    )١-١-٦-١(
  ١٧  " Concentric Form" اهليئة املرتاكزة    )٢-١-٦-١(
  ١٧  "   Clustered Form" اهليئة املتجمعة   )٣-١-٦-١(
  ١٧  "   Orthogonal Form" اهليئة املتعامدة   )٤-١-٦-١(

  ١٩  مكونات اهليئة احلضرية    )٧-١(
  ١٩  الكتل احلضرية  )١-٧-١(
  ٢١  الفضاءات احلضرية  )٢-٧-١(

  ٢٣  الفضاءات احلضرية  أمناط  )١-٢-٧-١(
  ٢٣  األرضاستعماالت   )٣-٧-١(



ج   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٢٥  عناصر اهليئة احلضرية    )٨-١(

  ٢٧  الفصل لخصم  

  النظام و املدينة  و الزمن  –الفصل الثاني 

  ٢٩  متهيد  

  ٢٩  مفهوم النظام:  املبحث األول  )١-٢(

  ٢٩  اصطالحاالنظام   )١-١-٢(

  ٢٩  يف  اللغة النظام  )١-١-١-٢(

  ٣٠  النظام مبفهوم مفردات ارتبطت  )٢-١-١-٢(

  ٣٢  التعريف الرياضي للنظام  )٢-١-٢(

  ٣٣  " System" تعريف النظام بشكل عام   )٣-١-٢(

   ٣٤  مفهوم مرتبط باجلوانب  اإلدراكية  

   ٣٥  مفهوم مرتبط بالفلسفة  

     ٣٧  مفهوم مرتبط جبوانب عامة  

  ٣٨  "  General System Theory"نظرية النظم العامة    )٤-١-٢(

  ٣٩  التصنيف العام للنظم  )١-٤-١-٢(

  ٤٠  إدراك النظام  )٥-١-٢(

  ٤١  اإلدراكعمليات   )١-٥-١-٢(

  ٤٢  اإلدراكمراحل   )٢-٥-١-٢(

  ٤٤  النموذج العام للنظام  )٦-١-٢(

  ٤٥  احلركة يف النظام: املبحث الثاني   )٢-٢(

  ٤٥  نظرية النظم و احلركة  )١-٢-٢(

  ٤٦  ظرية النظمالتطور و ن  )٢-٢-٢(

  ٤٧  متى حتدث احلركة يف النظام  )١-٢-٢-٢(

  ٤٨  دراسة يف مفهوم الزمان:  املبحث الثالث  )٣-٢(

  ٤٨  عرض يف فكرة الزمان  )١-٣-٢(



د   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٤٩  عرض يف فلسفة الزمان  )٢-٣-٢(

  ٥٠  طرح الصيغ الزمانية  )٣-٣-٢(

  ٥١  )الذاتي ( مفهوم الزمان الوجودي   )١-٣-٣-٢(

  ٥١  )النسيب ( وم الزمان القياسي مفه  )٢-٣-٣-٢(

  ٥١  )الداليل ( مفهوم الزمان املتداعي   )٣-٣-٣-٢(

  ٥١  تعريف الزمن  )٤-٣-٢(

  ٥٢  ن بالنسبة للتحوالتاموقع الزم  )٥-٣-٢(

  ٥٣  ناموقع التحوالت بالنسبة للزم  )٦-٣-٢(

  ٥٥  مفهوم املدينة كنظام: املبحث الرابع   )٤-٢(

  ٥٥   أرسطو لدىنظرية العلل   )١-٤-٢(

  ٥٦  اإلحداث و اإلمكان  )٢-٤-٢(

  ٥٧  النظام اإلبداعي  )٣-٤-٢(

  ٥٩  كيف فسرنا املدينة كنظام  )٥-٤-٢(

  ٦٠  الفصل لخصم  

   كونه نظام من املدينة  اثياجلزء الرت –الفصل الثالث 

  ٦٢  متهيد  
  ٦٢  احلضرية القدمية يف املدينة العربية اإلسالميةالبيئة   )١-٣(

  ٦٤  )مدخل تارخيي (املدينة اإلسالمية   )٢-٣(

  ٦٤  اإلسالم و التحضر    )١-٢-٣(  

  ٦٥  مفهوم املدينة اإلسالمية    )٢-٢-٣(

  ٦٥  بدايات نشوء املدن اإلسالمية  )٣-٢-٣(

  ٧٠  النسيج الرتاثي العمراني للمدينة العربية:    )٣-٣(

  ٧٠  املسجد واملدينة اإلسالمية  )١-٣-٣(

  ٧٣  اثيةلرتاألسواق ا  )٢-٣-٣(

  ٧٤  الوحدات السكنية  )٣-٣-٣(

  ٧٤  احمللة السكنية  )٤-٣-٣(



ه   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٧٤  من املدينة اثيمميزات احملالت السكنية يف اجلزء الرت  )١-٤-٣-٣(

  ٧٦  التدرج اهلرمي و النسيج املتضام    )٤-٣(

  ٧٧  االنضمام حنو الداخل و التجانس  )٥-٣(

  ٧٧  اخلصوصية  )٦-٣(

  ٧٧  التجانس البصري  و أة عنصر املفاج  )٧-٣(

  ٧٨  العربية اإلسالميةاستعماالت األرض و األحكام الفقهية للمدينة   ) ٨-٣(

  ٧٩  التكنولوجيا و أثرها يف نسيج املدينة الرتاثية  )٩-٣(

  ٧٩    مفهوم العامل التكنولوجي  )١-٩-٣( 

  ٨٠  فعل التكنولوجيا يف النسيج احلضري  )  ٢-٩-٣(

  ٨١  الفصل  لخصم  

  النجف منطقة الدراسة –الرابع الفصل 

  ٨٢  متهيد  

  ٨٤  النشأة  و التطور... النجف   )١-٤(

  ٨٤  املوقع اجلغرايف  )٢-٤(

  ٨٥  موفورلوجية املدينةوجي  ) ٣ – ٤( 

  ٨٧  املناخ  )٤-٤(

  ٨٧  اخلصائص السكانية ملدينة النجف  ) ٥ – ٤( 
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  ٩١  احلقب التأرخيية لتطور مدينة النجف  )٧ – ٤( 

  ٩١  احلقبة األوىل  ) ١ – ٧ – ٤( 



و   

  رقم الصفحــة  الموضــوع  ت
  ٩٢  احلقبة الثانية  ) ٢ – ٧ – ٤ (

  ٩٥  احلقبة الثالثة  ) ٣ – ٧ – ٤( 

  ٩٧  احلقبة الرابعة  ) ٤ – ٧ – ٤( 

  ٩٩  احلقبة اخلامسة  )   ٥ – ٧  - ٤( 

  ١٠٠  إستعماالت األرض القدمية  ملدينة النجف  ) ٨ – ٤( 

  ١٠١  أهم مظاهر استعماالت األرض القدمية  ) ٩ – ٤(

  ١٠١  ألسوارظاهرة ا  ) ١ – ٩ – ٤( 

  ١٠٢  املالجئ  ) ٢ – ٩ – ٤( 

  ١٠٢  ظاهرة اآلبار والقنوات اجلوفية  )٣ – ٨ – ٤(

  ١٠٣  ظاهرة البالوعات  )٤ – ٨ – ٤(

  ١٠٣  املنطقة التجارية  )٥ – ٩ – ٤(

  ١٠٥  شبكة النقل احلضارية  )٦ – ٩ – ٤( 

  ١٠٥  اخلدمات العامة  ) ٧ – ٩ – ٤( 

  ١٠٦  ةاالستعماالت السياحي  )٨ –٩ – ٤( 

  ١٠٦  تفسري التحوالت اليت طرأت يف مدينة النجف القدمية يف ضوء فهمنا هلا كوهنا نظاماً  )١٠ – ٤( 

  اإلستنتاجات  و  التوصيات –الفصل اخلامس 

  ١١٢  االستنتاجات  )١-٥(

  ١١٢  االستنتاجات العامة  )١-١-٥(
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  ١١٨  املصادر باللغة العربية   

  ١٢٣  املصادر باللغة اإلنكليزية  
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  رقم الصفحــة  الموضــوع  رقم الشكل
  ٨  نماذج  لهیئة حضریة تقلیدیة  )١- ١(
  ١٣  للحاجات اإلنسانیة Maslowهرم   )٢- ١(
  ١٦  موروث الهیئة الحضریة  )٣- ١(
  ١٨  األنماط الشكلیة للهیئة الحضریة  )٤- ١(
  ٢٠  أنماط الكتل الحضریة في المدینة  )٥- ١(
  ٢٢  ع العناصر البنیویة فیهاتأثیر مخطط المدینة على مواض  )٦- ١(
  ٢٤  استعماالت األرض في التخطیط العمراني الحدیث من دالقص  )٧- ١(
  ٢٥  مقارنة لنمط استعماالت األرض في المدینة التقلیدیة والمعاصرة  )٨- ١(
  ٣١   الصیغة العامة للنظام  )١- ٢(
  ٣٢  التعریف الریاضي للنظام  أ)٢-٢( 
  ٣٢  مالتعریف الریاضي للنظا  ب)٢-٢(  
  ٣٣  التعریف الریاضي للنظام  جـ)٢-٢(   
  ٣٩  النظام بحسب رؤیة نظریة النظم العامة  )3-٢(
آلیة تكوین نظام المدینة و كیفیة نشوءها كظاهرة باالعتماد على طروحات أرسطو   )٤- ٢(

  ٥٨  للعلل األربعة

  ٦٣  المدینة اإلسالمیة فيالتنظیم المكاني   )١- ٣(
  ٦٥  سالمیة في القرون األولى من ظهور اإلسالمإمتداد الدولة اإل  )٢- ٣(

مراحل نمو و تطور المدن اإلسالمیة نتیجة نشاط حركة التجارة اإلقلیمیة ضمن حدود   )٣- ٣(
  ٦٦  الدولة اإلسالمیة

األمویة في لبنان من األمثلة على تأثیر العوامل السیاسیة و الدفاعیة في  عنجرمدینة   )٤- ٣(
  ٦٧  إنشاء المدن اإلسالمیة

  ٦٧  مدینة بغداد المدورة مثال للمدن السیاسیة و الدفاعیة  )٥- ٣(

، مثال لتأثیر ١٩٢٤مدینة النجف القدیمة مرسومة باألعتماد على المسح الجوي لسنة   )٦- ٣(
  ٦٨  العوامل الدینیة في نشأة المدن اإلسالمیة

  ٦٩  تحول شارع روماني إلى سوق إسالمي في حلب  )٧- ٣(
  ٧٠  ج الروماني لمدینة دمشق و ما یتفق مع متطلبات الحیاة اإلسالمیةتغیر النسی  )٨- ٣(
  ٧١   المؤثرة على المدینة تالقرارا  )٩- ٣(
  ٧١  تأثیر الجامع في توجیه النسیج الحضري   )١٠- ٣(
  ٧٢  سیطرة المئذنة و القبة على خط السماء في تكوین النسیج الحضري للمدینة اإلسالمیة  )١١- ٣(
  ٧٣  رسم أحد المستشرقین –سوق تراثي شریطي في بغداد   )١٢- ٣(
  ٧٥  التراثیةالنسیج المتضام في المحلة   )١٣- ٣(
  ٧٦  خاصیة التدرج في األزقة و الفضاءات للنسیج العمراني المتضام  )١٤- ٣(

یوضح تأثیر التكنولوجیا البنائیة على الهیئة الحضریة للمدینة و النسیج شكل   )١٥- ٣(
  ٧٩  دن العربیةالحضري في الم

  ٨٢  موقع منطقة الدراسة بالنسبة للقطر  )١- ٤(
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  رقم الصفحــة  الموضــوع  رقم الشكل

  ٨٣  ٢٠٠٢صورة جویة لمدینة النجف القدیمة حدیثة أخذت سنة    )٢- ٤(

)٣- ٤(  
صورة جویة لمدینة النجف توضح موقع مدینة النجف القدیمة ضمن النسیج الحدید 

  ٨٣  للمدینة الحدیثة

  ٨٥  رن العشرینمدینة النجف القدیمة في بدایات الق  )٤- ٤(
  ٩٣  )م١٩٢٥-م ١٠١٠(النجف بین عامي  )٥- ٤(

)٦- ٤(  
مخطط مدینة النجف القدیمة موضحًا فیها أسماء األحیاء القدیمة والتوسعات التي 

  ٩٤  حصلت بدایة القرن العشرین

)٧- ٤(  
مدینة النجف في بدایة القرن العشرین موضحًا فیها شكل السور السادس و المداخل 

  ٩٥  نةالرئیسة للمدی

  ٩٧  ١٩٥٨مدینة النجف و توسعاتها عام   )٨- ٤(
  ٩٨  ١٩٨٧ – ١٩٧٠مدینة النجف القدیمة بین عامي   )٩- ٤(
  ١٠٠  ٢٠٠٢مدینة النجف صورة جویة حدیثة لعام   )١٠- ٤(
  ١٠٧  مدینة النجف ضمن مراحل تطورها و أسوارها   )١١- ٤(

)١٢- ٤(  
لمدینة و استعماالت األرض تحلیل التغیرات التي حصلت بمرور الزمن على نسیج ا

بیها مؤثرة على النظام الظاهر لها محدثة لسلسلة من التحوالتا مدینة النجف ضمن 
  مراحل تطورها و أسوارها 

١٠٩  

)١٣- ٤(  
مخطط یوضح أثر شق الشوارع حول مرقد اإلمام األمر الذي أحدث تحوالت في 

ام بشكله العامالنظام الظاهر للهیئة الحضریة و بالتالي ینعكس على النظ ١١٠  

 



١  المقدمة

  :                 املقـدمـة   
اليت تضمن تطور  ، على ثالثة دعائم  على حنوٍ عامرتكز أواصرها ت إن الصياغة األساسية ملفهوم اجلانب العمراني للمدن  يعتمد أساساً على تركيبة 

 أنإن مسألة دراسة هذه املتغريات و مدى تأثريها على    املدينة الميكن  إذ،  ةباملتغريات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجي و املتمثلة اجلانب  العمراني  فيها 
  .من خالل وجود مصطلح  علمي يعرب عن نوع العالقات الوظيفية  الرابطة بني هذه املتغريات  إالتفهم  

ملصطلح  له مدلول عقائدي يتجسد على أرض الواقع إن هذا  ا  على حنوٍ واف ، إذهو املصطلح األمثل املعرب عن مضمون هذه املتغريات و   النظامو يعد 
من خالل دراسة عالقة هذه املتغريات مع النظام من ،وميكن اعتبار املدينة العربية التقليدية مصدراً  ثراً  الستقراء كيفية عمل النظام فيها  ،بواسطة شكل املدينة  

إن املدينة العربية التقليدية مل تكن (ة  املثلى  املرجوة منة ولكن على أساس اعتبار جوهري مهم  يتمثل يف ناحية و عالقتها  ببعضها من ناحية  أخرى  وصوالً  إىل احلال
ت  على قاعدة  رصينة مدعمة  بوظائف أساسية ساندة و من أو الصواب  أو التجربة  و اخلطأ ، بل نش أحدثاً عفوياً  أو شكال ًحمايداً و مل تكن حقال ً ملبدأ اخلط

  ).عرب الزمن   نكتشف ملسات النظام فيها باإليقاع التطوري هلا أنميكن  خالهلا
قد يعزى إىل  طبقة من اتمع بعيدة كل البعد عن )البيئية ،االجتماعية  ،االقتصادية (وقد يعتقد البعض إن اخلراب الذي حل مبدننا والسيما اجلوانب 

من  التخطيطب خمتصةغري كلها النهائي ولكننا نكتشف من خالل نظرة حتليلية حقيقية إن األمر برمته بيد الطبقة القواعد األسلوبية والطرق العلمية إلعطاء املدينة ش
بسبب عدم  و جود قواعد و انظمة الذين يسيطر عليهم توكيد الذات واثبات الوجود واخلروج عن السياقية والتفرد يف معرتك ساحة التحدي املهين  املعماريني 

، إن ما يعانيه نظام  املدينة وخاصة يف املراكز  التارخيية للمدن العربية اإلسالمية ومنها مركز ورهم يف عملية بناء و تطوير املدينة بنظرة ختطيطية علمية واضحة تبني د
ملدن ال  يتعاطف مع هويتها واعتماد سياسات ومعاجلات لنظام ا .مدينة النجف من معضالت  حقيقية هتدد نظام وشخصياهتا احلضرية يف الضعف والتالشي 

  .وخصوصية نظامها احلضري 
اضية  مبنية على التباين إن بناء اإلطار النظري ملفهوم  نوع العالقة بني النظام كأساس ملكونات املدينة و طبيعة املتغريات املؤثرة فيه ال يقوم على أسس افرت

  ةوصف اجلمال يف املدينة و اهليئة احلضري أ أكثر سعة مبين على  استخالص  املفاهيم  اجلوهرية ملبدا الوظيفي  بل هو تفكريعماهلبني الكتل  العمرانية يف ضوء است
املقارنة بني جمموعة من جوانب معينة  معربة عن التكوين ( و تعد مسة التوافق مالزمة  ملفهوم النظام  باعتماد أساس نظري  مضمونة .  الوقت نفسهمؤطراً بالفائدة   يف 

  ) . على حنوٍ عام اري  و مستوى األداء  النوعي  و صوالً إىل حالة  التوافق النسيب هلا على مستوى املدينة املعم
تى جماالت ويعد االنسجام و التناسق مسة معربة عن طبيعة النظام  الذي حاول اإلنسان  منذ البداية أن يعكسه يف مجيع نتاجاته  و يف طروحاته يف ش

أنا ( بــ  صوالً إىل حد التجرد يف بعض احلاالت  ، حيث إن مسألة  التعبري عن األفكار و اآلراء  املثرية  يعد من  احملركات  األساسية ملا يسمى احلياة  و ضروهبا  و
ت ملسألة تنفيذ النظام يف بعض اليت متثل التحدي   احلاصل بني اإلنسان  كمنشئ للنظام  و طبيعة الشكل و منط املكان  الذي يعد معوقاً يف بعض احلاال)  النظام 

تكوين الشكل املعماري يف ضوء معطيات   حاتفقت معظم و جهات النظر  لعديد من الباحثني  بأن مسألة و وضو  ،األحيان ، و عموماً يف النهج املعماري اإلسالمي  
توجه لذلك النظام  و يف  بعض األحيان تكون هذه املوجهات ضمن مستويات معني  تعد من املوجهات األساسية لطبيعة ال على وفق نظامالبيئة الطبيعية  املتاحة  

وصوالً إىل مستوى أعلى يتمثل  مبستوى التناغم و التواصل بني الكتل   نفسهمتباينة  ترتاوح بني التأثري اخلارجي لشكل التوزيع  اخلاص  بالتناسق الكتلي بني أبعاد البناء 
  .  اآلنفة الذكرل يف ضوء املتغريات العمرانية على مستوى املدينة كك



٢  المقدمة

الدينيـة والتارخييـة فحسـب  بـل لكوهنـا مـن  بـني أهـم املراكـز           وأمهيتهاللدراسة التطبيقية هلذا البحث ليس خلصوصيتها  القدمية  واختيار مدينة النجف
فضال عن إن خصوصية منطقـة الدراسـة   ، شتى جوانبها التخطيطية التارخيية اليت تواجه العديد من الضغوط واملشكالت اليت تعرض املدينة للتدهور واالحنسار يف

الدينيـة وتقـدم    املنشـات واملقـربة العامـة الكـبرية والعديـد مـن      )  عليـة السـالم  (فهي حتتضن ضريح األمام علـي   ،دينياً وثقافياً مهماً  اًنابعة من امتالكها موقع) النجف (
  .قتصادية جلميع  قاصديها خدماهتا الدينية والثقافية واالجتماعية واال

وإذا قمنا على طريـق أحيـاء    ...حتيى هبا املدينة  ال يقل أمهية عن الكيفية اليت ...رونقها وتفردها؟مظهرها و روحيتها؟  ولذلك كيف تظهر املدينة
  .اننا نفقد وحنطم جوانب وقيم جوهرية كبريه من حضارتنا وختطيط مدننفأ .املدينة وأشغاهلا بتحطيم مظهرها 

معرفية  و من أمهها تعدد وتشعب  املفاهيم اليت فسرت  كالتجلها مش  كالتأن املدينة العربية التقليدية  تواجه العديد من املش:     مشكلة البحث
 يف   حالة من التهرؤ   ا قد يوصل إىل واألثر املتباين لتشعب هذه املفاهيم مب ، ةا باملتغريات االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجيهمكوناهتا األساسية و مدى تأثر

من ناحية  ضمن مستويات خمتلفة  املدينة  ملكوناتملتمثلة  بفقدان الرتكيب الفضائي هلذه املدن و البيئة الطبيعية و غريالطبيعية تلف ا  ، و من ناحية البنية احلضرية 
  . ثانية

املادية  حمددة باملستوى الفيزيائي  يف نواتج اإلنسان و قد أنعكس . اغم و االنسجام و التوافق طبيعة النظام بشكله العام يعرب عن التن إن :فرضية البحث 
ذات تأثري مباشر علية و على ،  ةاحملكومة بنمط من العالقات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجي هي و ، لشكل املدينة باعتبارها البيئة املبنية اليت يعيش فيها

  .جاتهتوجهاته و نتا
زمنية  الزالت   اًيف كوهنا للسكن فقط بل هي عبارة عن أيدلوجيا  متثل حقب راملدينة العربية التقليدية اإلسالمية  ال ينحص أثر إن    :هدف البحث 

وبني  ،وهي  معتمدة أساساً على املقارنة بني خمتلف  املوضوعات و التحوالت التأرخيية و التطورات االجتماعية و الفوارق البيئية من جهة ،مستمرة حتى أالن 
بل هي حالة مستمرة ذات مقدرة  . ري  و ماضي تليد فقط و املكونة للمدينة  ال  لالطالع  عليها كإرث حضا  املهمةجمموعة السياقات املتبعة يف تفسري العناصر 

عو إىل أجياد حالة من يد  اًمدني  اًباعتباره  جمتمع  ذات  اتمع العربي اإلسالميعلى استيعاب   التغريات  احلاصلة يف ماهية الوظائف األساسية هلا  واليت  تعرب عن 
و يهدف البحث إىل ايضاح ذلك من خالل طرح مفهوم النظام لفهم  املدينة بشكل عام و .ثرة على املدينة و درجة تأثر هبايف طبيعة العالقة بني املتغريات  املؤ  اإلستقرار

  .املدينة العربية االسالمية  متمثلة مبدينة النجف القدمية بوجه اخلصوص 
لعربية  التقليدية  من خالل  حتليل املتغريات  احلاصلة  يف الشـكل  البحث حول تفسري  مفهوم  النظام  السائد  يف املدن ا أسلوبمحور تي  :البحث  أسلوب

نظـام  كداللـة  و مـؤثر لتطـور النسـق       العمراني  هلا  ضمن الفرتات الزمنية  و سياق الفضاءات احلضرية  التابعـة هلـا  و أجيـاد   احللقـات املفقـودة  الـيت تـربط  بـني أمهيـة ال         
الـذي يـتم مـن  خـالل  دراسـة هيكلـة الفضـاءات احلضـرية  و مضـمون          ، النظام من  االستفادة منها بالشكل  األمثـل    عمليكن مستاملسيطر  على  منو املدينة  ومدى مت

ية  ئـة الطبيعيـة و احلضـر   عالقاهتا ضمن النسيج احلضري  التقليدي  للمدينة  و معاجلة الفضـاءات  املتطرفـة  وفـق احملـددات  و االعتبـارات التخطيطيـة اخلاصـة بالبي       
  .باملدينة موضوع البحث

و  ،ن حدود البحث  املكانية تتمثل باملنطقة التقليدية  و النسـيج احلضـري التقليـدي  للمدينـة القدميـة يف النجـف       إ :حدود البحث املكانية و الزمانية 
ري استعماالت األرض  خالل الفرتة  الزمنية املعاصـرة املتمثلـة   باألخص املنطقة احمليطة بالصحن احليدري الشريف  يف حماولة الستشفاف اآلثار املرتتبة فيها بسب تغ

  .منذ فرتة اخلمسينات و حلد أالن
  



٣  المقدمة

  ...و اليت تتمثل يف  ، و فصال خاصاً باإلستنتاجات و التوصيات  ة نت هيكلية البحث أربعة فصول رئيستضم :هيكلية البحث 
  )تعريف املدينة و مكوناهتا  :  (  الفصل األول

املسيطرة على حفظ   النظرياتذا الفصل اإلطار النظري ملكونات املدينة من حيث  املفهوم وما هي العناصر املؤثرة يف تطور  وتغري هذا املفهوم  و ما هي أهم تناول ه
املـتغريات اجلوهريـة  الـيت أثـرت سـلباً  أو      و مفهوم الشكل احلضري للمدينة مع الرتكيز علـى جمموعـة    ،شكل التغري احلاصل  و أنعكاسة و فلسفتة  على اهليئة احلضرية 

و صـفات  وهيئـات  اختـذهتا     لو مقارنة بصورة التطور  هلذه املدن  بأشكا ،إجياباً  يف نشأة وتطور املدن  و املتمثلة  بالعوامل االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية 
  .ي الذي أنشئت من اجله كحالة  رد فعل  إزاء التغريات احلاصلة  يف مضمون الغرض الوظيف

  
  )املدينة  و الزمن  ،النظام (    :الفصل الثاني

ة ومنـها الغربيـة ال يـتم إال مـن خـالل الفهـم الواضـح هليكليـة عمـل املكونـات           يـ عمارطـرز امل الإن حماولة توضيح خصوصية العمارة العربية بشكل خاص و أي طراز من 
  .األساسية لنظامها 

علـى  إذ يهدف  هذا الفصل إىل توضيح أمهية هذا اجلانب يف العمارة باعتباره عملية إجنـاز عمـل معـني    ) System(دراسة مفهوم النظام و قد ركز هذا الفصل على 
ومن هنا جاء وصف النظام و إدراك مضمونه معرفـاً بأنـه سـياق أو حالـة معـربة عـن التجـانس و         ،معينة تظهر صفة منهجية مبنية على أسس موضوعية  وفق صيغة

 شرح مفهوم النظام يف هذا الفصل هو حماولة لتوضيح نوع االرتباطات اهلندسية بالشكل و املضمون للبنية احلضرية  املتغرية و بشـكل خـاص يف   إن ،الرتتيب و التناغم 
على بعض احلاالت من احلالة العامة املتمثلة باملدينة نوع التفسري  املصاحب هلا  باعتماد أساس أن هذه التفسريات قد تكون رمزية يف  إىلتنظيم املدن احملدثة استناداً 

و يكون هذا من خالل أربع مباحـث يرتكـز األول حـول النظـام ومفاهيمـة و      .و نزوال إىل مستويات اكثر تفصيلية قد تكون متمثلة بالوحدات العمرانية املنفردة  حنوٍ عام
تناول الزمن و دوره يف احداث التغري يف النظام و املبحث الرابع سيضع لنا تفسرياً شـامال لكـل هـذه املفـاهيم     املبحث الثاني يتناول احلركة يف النظام و املبحث الثالث ي

  .مفسراً املدينة كنظام 
  

  )اجلزء التقليدي من املدينة كنظام( : الفصل الثالث
حلقيقـي عـن مـوروث األمـة وتراثهـا الفكـري عـالوة علـى كـون النسـيج احلضـري            ن النسيج الرتاثي العمراني هو نتاج فكر و ثقافة اإلنسـان وهـو املعـرب ا   أباعتماد مفهوم 

  .التقليدي هو اهلوية املعربة عن خصوصية اتمع و الذي هو عبارة عن خليط من تفاعل متغريات اقتصادية و اجتماعية و تكنولوجية 
الرتاثي التقليدي ومدى ارتباطها مبفهوم النظام وما هي أهم الطرق إلحيـاء  نوع العالقات الرابطة حملتويات النسيج  دراسةومن هنا حاولنا يف هذا الفصل 

مفسـرة   كمؤشـرات الواقـع   الصيغة األساسية اليت بنيت عليها أطر تكوين املدينة املتمثلة بالنظام ومدى عالقته بالسياسات و املفاهيم احلضـرية املطروقـة علـى ارض    
من خالل بوابة النظام باعتبـاره العتبـة األساسـية ذات السـمة الديناميـة املتطـورة الـيت جيـب علـى كـل            ا يف املدينة  موضحةستحدث و أثرهلنوع العالقة بني القديم وامل

  .مدينة آخذه كشرط أساسي يف تكوينها لبلوغ مراحل خمتلفة من النمو و التطور 
  
  
  



٤  المقدمة

  )النجف منطقة الدراسة(  :الفصل الرابع
من خالل استعراض اخللفيـة التارخييـة لتطـور هـذه املدينـة عـرب        التقليدية من مدينة النجف  بدايةًاملتمثلة باملنطقة   ول هذا الفصل الدراسة التطبيقيةتنا

ل مرحلة االستنتاجات و التوصيات املبنية على حالة االستقرار املتـوفرة مـن خـال    إىلاحلقب الزمنية املصاحبة لتطورها وما هي أهم املتغريات اليت أثرت هبا وصوال 
  .عملية مجع املعلومات املتعلقة بتطور مدينة النجف عرب فرتاهتا الزمنية املتالحقة  

  
  )اإلستنتاجات و التوصيات (:   الفصل اخلامس
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 ٦ المدينة كنظام

  - : متهيد 
تناولت العديد من الدراسات املدينة و حاولـت تفسـري نشـأهتا و منوهـا و حتديـد مكوناهتـا ، و ألن املدينـة هـي إحـدى ظـواهر الـيت أحـدثها               

 نبني مهمـني مهـا  مـن جـا    إىل خلـق بيئـة أطلـق عليهـا فيمـا بعـد املدينـة ، لـذا فهـي مكونـة          ) الذات اجلمعيـة (اإلنسان  من خالل ظهور احلاجات ، اليت أدت به 
موضوع حبثنا يتناول مفهوم املدينـة كنظـام فيتوجـب     إن  و مبا  ،  الذي هو هيئتها احلضرية) جانب مادي(لظهورها و  يشكل الدافع الرئيس) جانب روحي(

مـا هـي هـذه     ، حلركـة عناصـرها و مكوناهتـا    ع العنصـر احملـرك و الـداف    ،مقومـات هنوضـها    ، ا اندثاره  و ارتقائهاها و ا فهم املدينة أوالً ،  أسباب نشوئعلين
  .هذا ما سيتناوله هذا الفصل   ، ؟ الصورة اليت هبا نفهم املدينة  ؟، و ما هي املكونات تفسري علة ظهورها 

  
  - :املدينة  و  ظهورها   :  )١-١( 

ة ضمن رقعة جغرافية حمددة ، منظمـة بالشـكل الـذي    جمموعة من األفراد و عدد من اهلياكل العمرانية الثابت {حيث ينظر إىل املدينة على إهنا  
بشـرية مرتبطـة بالتحضـر      )٢(،  فاملدينة بشكل أساسي هي ظاهرة )١}(يسهل عملية التبادل بالسلع و اخلدمات بني ساكنيها أنفسهم و مع حميطها اخلارجي 

ملدينة كظاهرة مرتبطة مبفهوم التحضـر فالبـد أن نفهـم أوالً معنـى     ن اأو مبا "  Human Community"، حيث ترتبط ظاهرة املدينة باجلماعة اإلنسانية 
هو طريقة احلياة املميزة ألهل املدن حيـث تـتالزم مـع طبيعـة االسـتقرار و      "  Urbanism" التحضر للوصول إىل فهم صحيح لعلة ظهور املدينة ، فالتحضر 

مع تكون اجلماعة اإلنسانية ، "  Manifesto of City" ح مدى ارتباط ظهور املدينة هي متاماً عكس البداوة املرتبط بطبيعة الرتحال ، األمر الذي يوض
) وهـذا املكـان هـو املدينـة    (هو احتاد أو وحدة تتكون من مجاعات أو زمر متجاورة تلجأ إىل مركز هلا ميثل مكاناً عامـاً تتالقـى فيهـا األغـراض      {فالتحضر

كمـا و ينظـر إىل   . ) ٣( }بـالظهور و بالتـايل تشـكيل اتمـع     ) التدرج الطبقـي  ( ث يبدأ اهليكل التنظيمي و السياسيا ، حيـــــــــــــكالعمل و احلماية و غريه
  . )٤(}نوع خاص من التنظيم ميلك القدرة الكافية للتأثري و تنظيم مساحات أكرب يعرب عنها عمرانياً باإلقليم  {هنا أاملدينة على 

  -:ة عناصر رئيس ةإن املدينة هي نتاج تفاعل ثالثجند و من خالل حتليلنا يفهم من ذلك 
  تمععنصر متغري مع الزمن ( ...........حركة االقتصاد +  ]اإلنسان  [حركة ا. ( 

  عنصر ثابت ( ............................البيئة الطبيعية. ( 

  عنصر متغري مع الزمن ( .............................التكنولوجيا . ( 

                                                
1) Gibson  J. E. , Designing the new city : A System Approach , JOHN WILEY and SONS, New 

York,1977,p.4 . 
إذن الظاھرة ھي حصیلة . بینھ : المعنى االصطالحي لكلمة ظاھرة ، قد جاء من كلمة الظھور و ھو عكس الخفاء ، و أظھر الشيء  )٢

بذلك تكون األشیاء عبارة عن ظواھر متنقلة من )  Visibleالمرئي ( نحو  )  Invisibleالالمرئي (ر من بنیة الخفاء عملیة الظھو
  الالمرئي نحو المرئي

  
 3) Gallion, Arthur B. ;and Eisner, Simon; The Urban Pattern ; S.K. Jain for CBS Publishers; Delhi, India; 

1984 , p.3 . 
4   ) Rapoport, Amos , On the Cultural Origins of Settlements, Introduction to Urban Planning, Edited by 

catanese A. and snyder J., Mc Graw-Hill Inc. , U.S.A., 1979, p. 34 .  
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كن النظر إليها على إهنا ، لذلك مي) التغري مع الزمن(و تفاعل هذه العناصر جتعلها ذات تأثري أوسع من الرقعة اجلغرافية اليت تشغلها ، و تتصف بالديناميكية  
يكـون اإلنسـان العنصـر الفعـال الـذي      من عدد من املنظومات الثانوية املرتبطة مع بعضها و مع منظومات أخـرى بعالقـات تـأثري متبـادل ،     نظام مفتوح مكون : 

مع البيئة الطبيعية لينتج .........) الفيزيولوجية ، النفسية ، االجتماعية ، االقتصادية (حيرك هذه املنظومة اليت تتفاعل فيها متطلباته بكل أشكاهلا 
سـتتطور علـى   ) يف معظـم أشـكاهلا  (و االرتقـاء فـأن متطلباتـه     عنها هيكل عمراني حمدد باحلجم و التنظيم ، و ملا كـان اإلنسـان ميلـك نزعـة فطريـة للتطـور      

من ذلك نرى . املستويني الكمي و النوعي ، ينعكس على عملية التفاعل و حيرك املنظومة خطوة أخرى حنو هيكل عمراني آخر خيتلف يف احلجم و التنظيم 
  .ه املتغرية مع الزمان و املكان ، اليت تعطي الصفة الديناميكية للمدينة ن اإلنسان العنصر األهم يف أحداث عملية التغيري تعكسها طبيعة متطلباتأ

حاجات إنسـانية و  –اتمع  ( لذا فإن املدينة عبارة عن ظاهرة و مبا إنها ظاهرة إنسانية فهي ناجتة من تفاعل بني الذات
و زمان حمددين ، و ذلك فإن احلاجات اإلنسانية )  طبيعيةبيئة  ( ، و جيري هذا التفاعل يف مكان) الفكر (و املوضوع ) عالقات اقتصادية 

و تطورها و تطور العالقات البشرية يتولدان يف الذات اجلمعية للمجتمع و بتفاعلها مع املوضوع الذي هو الفكر الذي خيضع هو اآلخر 
تدل على الزمان ، لتحل يف مكان الذي يعكـس للتغري تبعاً للتطورات التكنولوجية و املعرفية  و الذي يكون متغرياً ، و حاالت تغريه 

ً حتل فيه تبدالت حال العالقة بني الذات و املوضوع     .هذا التفاعل و التغري ليمثل املكان حمال
 

  :العوامل اليت أثرت يف تشكيل اهليئة احلضرية و بالتايل ظهور املدينة :  )٢-١(  
  
  تمعحركة االقتصاد + حركة ا :  

  : و يشمل العوامل :     معات    :أوالً
إن املفهوم . أو احلديثة منها  ال ميكن إمهال تأثري  العامل االجتماعي يف تشكيل اهليئة احلضرية التقليدية :  العامل االجتماعي .١

 Spatial" ي و التنظيم الفضائ"   Social Structure"   االجتماعية  بيئةراً مهماً يف العالقة بني تنظيم الأثاألساس  الذي يلعب 

Structure  " اخلاص  –لعالقة العام  ، و هو  املفهوم الثنائي )Public-Private  ( الذي تطرقت إليه الكثري من الدراسات
و هي حماور احلركة ، اليت ) اخلاص -العام( إن املهم من اهليئة الفيزيائية هو الذي يتأثر بتشكيل . كدراسة نيومن و هيلري و غريهم 

و يظهر ذلك جلياً يف النظر إىل مناذج  هليئة حضرية تقليدية . ت االنتقال عرب أجزاء املدينة و خطوط الربط بني قطاعاهتا متثل قنوا
لقد . من العام إىل اخلاص يف داخل احملالت على حنوٍ عامتضح فيها تدرج خطوط احلركة للمنطقة ي) ] ١-١(الشكل[ كما يف 

فاجتهت حنو التنظيم التخطيطي . ملفاهيم املتعلقة بتقسيم قطاعات املدينة و ختطيط شوارعها من ا اًغريت العمارة احلديثة كثري
ن ذلك يوفر فضاءات حضرية ميكن قراءهتا و التعرف عليها بسهولة كما أشار أعلى اعتبار "  Grid-Iron" الشبكي للشوارع 

. التخطيط يعكس مفاهيم الوضوحية و االنفتاح للمجتمع  هذا النوع منإن مؤكداً  )١(" Le-Corbusierيل كوربوزيه " إىل ذلك 

                                                
1) Blake, Peter ; Le-Corbusier Architecture and Form , Penguin Books, U.S.,1960,p.10. 
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االجتماعية  تكاليف حماولة للتخلص من املش)١(" Garden Cities" مفهوم املدن احلدائقية "  Howardهوارد " و تبنى 
  .النامجة من التوسع السكاني يف مراكز  املدن الكربى عن طريق تعدد املراكز خارج املدن القائمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Blake,1960,Ibid,p.11. 

  نماذج  لھیئة حضریة تقلیدیة) ١-١(شكل 
 ,Antoniou, Jim , Islamic Cities & Conservation, UNESCO Press , Paris , 1981:المصدر( 

p.17(   



  
  الفصل األول     
   تعريف المدينة 

 ٩ المدينة كنظام

و يعود أثـر هـذا   . إن العامل السياسي يأخذ جانباً مهماً يف اختاذ القرارات املتعلقة بتشكيل اهليئة احلضرية :  العامل السياسي .٢
ضـغط   امـل و االجتمـاعي للمـدن كع   السـلطة أو النخبـة احلاكمـة يف التنظـيم البيئـي       العامل إىل بدايات نشوء املدن و ظهور هيمنـة 

يف وصــفهم "  Citizen" و املــواطن "  State" لقــد اعتمـد أفالطــون و أرســطو علـى مفــردات سياســية ، كالواليـة    . اجتمـاعي  
و منـذ عصـر أرسـطو كـان     . إذ يعتقـد كـل منـهم إن أسـاس نشـوئها هـو التنظـيم البيئـي و االجتمـاعي و املعيشـي           . لنشوء املـدن  

و خـالل العصـور الوسـطى يظهـر تـأثري هـذا العامـل يف نشـر         .  )١(اً بأن منط احلكم السائد يؤثر يف اختيار مواقع املدناالعتقاد سائد
و يف عصـر النهضـة عهـد االنفتـاح السياسـي و      . املستوطنات ذات الطبيعة العسكرية يف املسـتعمرات أثنـاء التوسـع و الفتوحـات     

و تشـري  . )٢(بـراز نفوذهـا و هيمنتـها   إلتبحـث عـن املظـاهر الفخمـة للمـدن و األبنيـة        التجاري بني املدن ، كانـت السـلطة احلاكمـة   
كمـا  . إىل إن االستخدامات السياسية للمدينة هـي احملـددة هليئتـها و لتشـكيل القطاعـات احلضـرية فيهـا        "  Wrenرن " كتابات 

صـممت بـدوافع سياسـية قبـل أن     "  Fourierرير فو" و "  Owenأون " تفيد الكثري من البحوث إىل إن املدن الصناعية لكل من 
 . )٣(تكون اقتصادية و ذلك هبدف تشكيل اتمع الصناعي اجلديد

احلاسم و املهم يف توفري عنصر الربط  ثرفاملعابد كان هلا األ. راً مهماً يف ختطيط املدن القدمية أثلعب العامل الديين :  العامل الديين .٣
يف الغـرب  هم واضـحاً يف العصـور الوسـيطة    أثرظهر  الذيسياسية تتخذ من الكهنة و رجال الدين ، للمجتمع ، و كانت القرارات ال

من خالل سيطرة الكنيسة على معظم القـرارات التنظيميـة االجتماعيـة و السياسـية و االقتصـادية للمجتمـع و كانـت متثـل املركـز          
إن تأثري العمـل الـديين   . جهة و ما هو مادي و دنيوي من جهة أخرى احلضاري و الثقايف لتحقيق التوازن بني ما هو روحي و ديين من 

حيـث يـربز اجلـامع كمركـز  ديـين و سياسـي و اجتمـاعي        . يظهر واضحاً يف بنية اهليئة احلضـرية للمـدن يف احلضـارات اإلسـالمية     
رتباطات الدينية الروحية و الثقافية و الزالت املراكز الدينية و املراقد ، حتى الوقت احلاضر تعرب عن اال. ضمن النسيج احلضري 

 .للمجتمعات ، مما يؤثر يف قرارات املخططني و املصممني احلضريني 

   :االقتصاد : ثانياً                            
م إنتاجية االقتصادي للطبقات املختلفة للمجتمع و إىل تقسي ثرأشار كل من أفالطون و أرسطو إىل تقسيم املدينة باالعتماد على األ

دفع أرسـطو إىل االعتقـاد بضـرورة تكـراره كنمـوذج حضـري يف        اًمهم اًجتاري اًشكل مكان"  Agora" األرض كما أن ظهور األكورا 
وهـو باحـث و منظـر اجتمـاعي إنكليـزي كتـب كـثري اً مـن النظريـات عـن جمتمـع العمالـة و اقـرتح               [" Owenأون " كمـا كـان   . )٤(املدن اإلغريقيـة 

رائداً يف اإلشارة إىل أمهية نشر الوعي الصـحي    ]م ١٧٨٥الية نابعة من األسس االقتصادية هلا لغرض تنفيذها يف إنكلرتا و أمريكا عام جمتمعات مث

                                                
1) Houghton-Evans, W ; Architecture and Urban Design , the Construction Press,U.K.,1978,p.8. 
2) Houghton-Evans, W, Ibid,1978,p.8. 
3) Houghton-Evans, W, Ibid ,1978,p.8. 
4) Houghton-Evans,W, Ibid, 1978,p.3.  
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ضمن قطاعات املدينة لرفع املستوى املعيشي و توفري فرص العمل كأساس لتحسني الوضع االقتصـادي ثـم حتسـني البيئـة احلضـرية      
 The New World Of" م كتابــــــه ١٨٢٨باحــث و منظـر اجتمــاعي فرنسـي ، نشــر يف عـام     ["     Fourierفـورير  " ـار       كمــــا أشـــــــــ .)١(

Industry and Society  "أعت      إىل مفهـوم اخللـط يف االسـتعماالت االقتصـادية      ] كـفء ذاتيـاً   قـد فيـه إمكانيـة إقامـة جمتمـع مكتـف "Mixed 

Economical Use  "ضمن املفردات االقتصـادية لتخطـيط   املاضي هوم الذي أصبح سائداً يف الثالثينيات من القرن ، هذا املف
  . )٢(سواء  يف  االقتصاد  أو  يف  التنظيم      االجتماعي "   Well Balanced" املدن مع مفاهيم أخرى مثل اتمع املتوازن  

 
   احملددات الطبيعية:  

العوامـل املناخيـة و طوبوغرافيـة األرض و تـوفر      أثـر  حيـث إن  . الئـم إلقامـة املـدن و املسـتوطنات     يف مقدمتها يأتي اختيار املوقـع امل 
و . املوارد الطبيعية كاألهنر و البحريات و الغابات و املناطق اخلضراء يف التأثري على شكل املستوطنات و أسلوب ختطيط و تصميم أجزائها 

للمدينـة  "  Defensibility and Accessibility" املستمر  بـني الـدفاع و سـهولة الوصـول      الطبيعية يف عالقة التضارب تتدخل احملددا
  . كما حيدد موقع املداخل و نقاط  الدفاع فيها و بالتايل يؤثر على الشكل العام هلا 

عامـل ال لن هذه املفاهيم قد أهملت تقريباً بسبب التطور التكنولوجي و التقنـي إال إنـه ال يـزاأعلى الرغم من 
عي مهم جداً  يف حتديد القرارات التخطيطية و توفري البيئة املالئمة ملعيشة اإلنسان داخل املدينة ، و ليس لتـوفري  الطبي

  .احلدود الدفاعية كما كان معتمداً يف املفاهيم الكالسيكية لتخطيط املدينة 
  

   التكنولوجيا:  
إن نشوء و تطـور  . يف توفري املواد احمللية الطبيعية لبناء املستوطنات احلضرية فيها تشري الدراســـــــات إىل أمهية اختبار مواقع املدن 

إن البحـث عـن طـرق و تقنيـات بنائيـة جديـدة يف       . املدن األوىل أعتمد باألساس على توفر األراضي الزراعية و موارد مـواد البنـاء الطبيعيـة   
و "  Mass-Production"  و اإلنتــاج الكمــي"  Pre-Fabricated"  ق التصــنيع املســبالعمــارة احلديثــة ، قادهــا إىل تــبين مفــاهيم البنــاء  

متثل تعبرياً عن تطورات التقنية يف العصر الذي ولدت فيه العمـارة احلديثـة هـذه املفـاهيم بقيـت علـى       ) اقتصادية–اجتماعية (مفاهيم أخرى 
منـاطق أخـرى مـن العـامل ، إذ الزالـت يف بعـض البلـدان الناميـة متثـل           قيد احلياة حتى منتصف السـتينيات يف منـاطق والدهتـا و لفـرتة أطـول يف     

إىل رسـوخ مثـل هـذه املفـاهيم لفـرتة أطـول ممـا يف         أدىالسكانية بسبب بطئ التغريات التكنولوجية يف هذه البلدان مما  املشكالتاألساس حلل 
  .التكنولوجي    متطلعة للتغيري و مواكبة التطور  بكوهناالدول املتقدمة 

جديدة تؤثر بالتايل ) اجتماعية–اقتصادية(األساس يف طرح مفاهيم  ألثرمن هذا نفهم إن للتقنية و التكنولوجيا ا 
على اهليئة احلضرية و خلق مفاهيم جديدة لتطور املـدن و املنـاطق احلضـرية بفعـل عنصـر الضـغط الـذي خيلقـه التغـري 

   . ) اتمع-االقتصاد (التكنولوجي  على 
                                                

1) Houghton-Evans,W, Ibid ,1978,p.3-4.   
2) Houghton-Evans,W, Ibid ,1978,p.4.   
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يف القـدم ، ميتـد تأرخيهـا إىل تـأريخ اإلنسـان نفسـه و تـرتبط بأهـداف وتصـرفات اإلنسـان حيـث             مفهوم تـأرخيي موغـل  جيا فالتكنولو
 تأكيـد ، و )صـراعه مـن أجـل البقـاء    (يوجهها بعقله و يتأثر هبا ، و تنعكس أيضاً يف نشاطاته و حماوالته للتفاعل مع البيئـة و احلفـاظ علـى نوعـه     

فالتكنولوجيا قدمية قدم اإلنسان ، إال إن الشيء الوحيد احلديث يف هذا املوضوع هـو اللفـظ   .    (( خملوقات األرض وجوده و تفوقه على باقي
هـا الواضـح و املـؤثر يف جممـل النتاجـات الذهنيـة و الفيزياويـة لإلنسـان يف         أثرتتزايد أمهية التكنولوجيـا يف عاملنـا املعاصـر بسـبب     . )١())ذاته

  . ميثل ذروة التطور التكنولوجي و زيادة القدرات التكنولوجية  الذي  عصرنا الراهن ،
  : اصطالحاً.... التكنولوجيا:  )٣-١(

حيث تعرف ) دراسة الفنون التطبيقية(أول ظهور ملصطلح التكنولوجيا كان يف القرن السابع عشر ، حيث كان يستعمل داللة على 
  .الفعالية ملظاهر التحكم الفيزياوي  بأستخدام اإلنسان لألدوات أو النمط املنظم للفكر و

  -:تعريف التكنولوجيا:  )١-٣-١(
ميكن تعريف التكنولوجيا بتعاريف خمتلفة طبقا لوصف الفعـل الـذي تعـرف بـه التكنولوجيـا ووفقـا للغـرض املرجـو مـن التعريـف إال أن معظـم            

  :التكنولوجيا بأهنا نظر إىلالتعاريف ت
اإلنسـان   أثـر علوم خمتلفة ، و هتدف كلها إىل غاية واحدة و هي تطـوير اإلنتـاج  و تنويـع وسـائله و حتديـد      نسق من معارف تقنية مستمدة من  -أ

  . )٢(فيه هبذا مسة كبرية من مسات العصر احلايل
 تخـذ تو. ليهـا ه الطبيعيـة والسـيطرة ع  تعرف بأهنا الكل شديد التنوع من املعارف والوسائل والسبل اليت يستطيع هبا اإلنسان جماهبة بيئتـ و -ب

  .)٣(كينونة اإلنسان من تأثريات الفعل ورد الفعل بينه وبني الطبيعة وتؤلف جمموعة ردود األفعال هذه أمام الطبيعة مفهوماً للتكنولوجيا
ؤديهـا اإلنسـان يف   وأياً كان نوع املمارسات اليت ي ،إن الوعي اإلنساني يأتي مصاحباً للتكنولوجيا والذي يكون بشكل ممارسة عفوية يف بادئ األمر

  -:أو أكثر من األغراض التالية اًسلوكه وعالقته مع التكنولوجيا فهو يقصد واحد
 .)التوافق(عملية التوافق مع البيئة  )١

 . من التكامل عند التعامل  اًنوع حماولة اإلنسان أن يبين عاملا مصغراً ضمن العامل الطبيعي مؤشراً )٢

 ).حتويل(ي للرغبات إىل واقع تعامله مع البيئة من خالل منظار حتويل )٣

                                                
، الطبعة  ١٩٨٨، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ،  ٣، سلسلة عالم المعرفة "  التفكیر العلمي" فؤاد ، . زكریا ، د ) ١

  . ١٧٣الثالثة ، ص
   . ٥٣، ص ١٩٧٩لشؤون الطباعة األمیریة ، القاھرة ، ة مجمع اللغة العربیة ، الھیئة العام، " المعجم الفلسفي "  ) ٢

3) Gassett,Jose Yortega, History As A system & Other Essys Towards A philosophy of History, W.W. 
Norton company, New York,1962,p.101. 
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اً تشرتك يف ممارسة اإلنسـان لـدعم موقـف واضـح يف     هجند من خالل هذه التعاريف أن مفهوم التكنولوجيا فيه نوع من الفن والفعل والعمل وهي مجيع
ن اإلنسـان يف عالقتـه مـع    أإىل واقـع كمـا جنـد     فكـار  العمـارة يف عمليـة حتويـل اال     ملفهـوم  اربـة مقحتويل األفكـار والرغبـات إىل واقـع وهـي تكـاد تكـون صـورة        

  .حاجة توافقية أو تكاملية أو حتويلية مع البيئة يف ثالث حاجات أساسية هي يتمحورالتكنولوجيا 
  

   -:نشوء املدينة     ) : ٤-١(
فكمـا عرفنـا ممـا    .  )١()االجتماعيـة اهليئـة  (  املدينة بظهور أول جتمع بشري متحضر، حيث  إن املدن ال تقام إال يف حالة تواجـد  ةارتبطت نشأ

ما اختذت مجاعـة  تقدم إن املدينة هي كظاهرة وليدة تفاعل عناصر تتصف بالديناميكية بتغري الزمن ، فإن الظهور األول للمدينة أرتبط  مبفهوم التحضر حيث
طى اإلنسان أوىل خطواته من الكهـف إىل القريـة ، حيـث    ظهرت منذ أن خ"  Urbanism" من البشر قرار التجمع و االستقرار ، فالدالئل األوىل للتحضر 

الوعي الذي ميكنها من   أن ظاهرة جلوء اجلماعات البدائية للكهوف لغرض احلماية من املخاطر البيئة الطبيعية اليت مل يكن حينها تلك ااميع اإلنسانية متتلك
، فـبعكس مـا هـو شـائع فـإن التحضـر مل يبـدأ عنـدما تـرك اإلنسـان           نشوء جمتمعـاًُ حضـرياً  يعد أوىل أشكال تسخري مقدرات الطبيعة خلدمة الصاحل العام هلا 

للجماعة البدائية كأسلوب حتضر بدائي "  Archetype" ، حيث إن منط استيطان الكهوف يعترب النموذج األصلي .... الكهوف متجهاً إىل منط القرية 
اللجوء إىل الكهوف لتأدية السلوك اجلماعي يعود إىل الفرتات املبكرة ، و جلميع التجمعـات الـيت سـكنت    إن عادة  : ((لويس ممفورد  ، و يف هذا السياق يقول

حياة ميكن الكهوف و اجلدران اوفة ، حيث عانت من التشتت ضمن املناطق ، إن اخلطوط األساسية للمدينة بوصفها شكال خارجياً أو بنية داخلية لل
هـو   ،فاجتماع الناس و تالمحهم و ظهور نوع من االنتماء اإلنساني و التواصـل احلسـي فيمـا بينـهم      . )٢())التجمعات القدمية  أن جتد أســاساً هلا ضمن هذه

فهـم أسـباب نشـوء املدينـة جيـب أوالً أن نفهـم مـا هـي         و من أجل لذا . كان حتمية جتسيدية  حلاجة اإلنسان الفطرية  اليتأوىل بوادر التحضر و ظهور القرى 
  .ن ون و االجتماعيواجات اإلنسانية كما أكد ذلك الباحثون السيكولوجياحل

   -:اإلنسان و حاجاته األساسية يف تفسري نشوء املدينة  :  )٥-١(
، ) روحيـة (أو نفسـية  ) ماديـة (جسـمية   –يف علم النفس ميكن ببساطة أن نعرفه بأنـه حالـة داخليـة    "  Motive" احلاجة اإلنسانية أو الدافع   

و حتدد نوعيته و اجتاهه ، حيث تسري به حنو حتقيق أهداف معينة من شأهنا إرضاء جانب معني من جوانـب احليـاة   "  Behavior" السلوك البشري تثري 
: ت البشـرية  حيـث تـدل االعتبـارات علـى وجـود اجتـاهني يف الكائنـا       ( ، و هذه احلاجات و الدوافع اإلنسانية تتوزع بني قطـيب الــمادة  و الـروح     )٣(اإلنسانية

ني هـو الكينونـة أي العطـاء و    االجتاه األول للتملك و االقتناء و هو الذي ترجع قوته يف التحليل النهائي إىل العامـل البيولـوجي للرغبـة يف البقـاء ، و االجتـاه الثـا      
و حتـدد قـيم   . لب على عزلته بالتوحد مع اآلخـرين  املشاركة و التضحية و ترجع قوته للشروط اخلاصة بالوجود اإلنساني ، و حاجة اإلنسان الطبيعية للتغ

                                                
  . ١٩، ص ١٩٨٦ ;جامعة الموصل ، العراق  –نشر دار الكتاب للطباعة و ال ; المدینة اإلسالمیة ;محمد عبد الستار  ،عثمان )١

2) Gallion, Arthur B. ;and Eisner, Simon; The Urban Pattern ; S.K. Jain for CBS Publishers; Delhi, India; 
1984 , p. 4 . 

 ;دار الشؤون الثقافیة  ;الرزاق فاخر عبد : ترجمة  ; الكفاح من أجل السیطرة على التكنولوجیا: ترویض النمر  ;ریبكزیسكي ، تولد  ٣)
  .  ٦٠، ص ١٩٩٠ ;بغداد ، العراق 
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فطبقـاً لطبيعـة اإلنسـان الثنويـة و يف هـذا الصـدد يقـول        .  )١()البناء االجتماعي و معايريه أي االجتاهني املتصارعني يف داخل كل كائن بشري تكون له الغلبة 
و األشد إحلاحاً هي حاجات مادية ، كاملأكل و امللبس و مـا إىل ذلـك ،    ألن احلاجات األدنى" : (  Abraham Maslow" )إبراهام موسلو(عامل النفس 

،  )٢()ــــاسية  فإهنم جينحون إىل تعميم ذلك على علم نفس مادي بالدرجة األوىل يقوم احلوافز و يفوهتم أن هنالك حاجات أمسى ، غري مادية هـي أيضـاً أسـ  
درج طبقــاً لألولويـات ، ابتـداء مـن احلـــــاجة امللحــة إىل األقـــل إحلاحــــــــــاً و هكـذا حتــى        احلاجـات اإلنســانية يف تنظـيم هرمـي متـ    " موسـلو "فقـد وضـع   

  .أضعفهــــــــــــــــــــــــا 
وقـد  . بالنسبة إىل الفـرد   إنه عند تلبية احلاجة اليت تأتي يف املرتبة األوىل ، ستصبح األولوية للحاجة اليت تليها يف املرتبة"  موسلو"و يف هذا اإلطـــــار يعتقد   

  :  )٣( ]) ٢-١(شكل [رتب تلك احلاجات كما يأتي 

  
  .لسد حاجات اجلوع و العطش و املأوى " :   Physiological Needs" احلاجات الفسيولوجية : أوالً 

يف وجهـة نظــر البحــث تـؤثر يف ظهــور  منــط البيئــة    وكاحلمايــة الطبيعيـة ، اخلصوصــية ، التــأقلم الــذاتي ، " :  Safety Needs" احلاجــات األمنيــة : ثانيـاً  
  .احلضرية

                                                
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب  ;سعد زھران :ترجمة  ;سلسة عالم المعرفة  ; اإلنسان بین الجوھر و المظھر ;فروم ، اریك  ) ١

  . ١١٢، ص ١٩٨٨الكویت ،  ;
المجلس الوطني  ;كمال خالیلي : ترجمة  ;سلسلة عالم المعرفة  ;العلم في منظوره الجدید  ;. و  ستانسیو ، جورج ن ;أغروس ، روبرت  )٢

  . ٩٠، ص ١٩٨٩الكویت ،  ;للثقافة و الفنون و اآلداب 
  . ١٢٤م ، ص ٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / مجتمعیة العمارة العربیة ، المؤتمر المعماري األردني الثاني : المالكي ، قبیلة فارس   ) ٣

  للحاجات اإلنسانیة Maslowھرم )   ٢-١(شكل 
  )١٢٤م ، ص ٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / ، المؤتمر المعماري األردني الثاني  مجتمعیة العمارة العربیة: المالكي ، قبیلة فارس : المصدر(
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  .كاحلاجة لعضوية اجلماعة و العالقات الشخصية "  Belonging & Love Needs" حاجات االنتماء و احلب : ثالثاً 
  . هذاتبتقييم اآلخرين له و بالتايل اعتداده  ب اإلحساس"    :        Esteem Needs" حاجات التقدير : رابعاً 

و هي مرتبطة باجلمال و القيم اجلماليـة ، و الرغبـة يف الـتعلم و اكتسـاب اخلـربات و      :   Aesthetic Needs" احلاجات املعرفية و القيم اجلمالية : خامساً 
  .املعارف اجلديدة 

الـيت  ق الذات من خالل البنيـة االجتماعيـة   و هي إمكانية حتقي"    :      The Need for Self-Actualization" احلاجة إىل حتقيق الذات : سادساً 
  .يكون صادقاً مع طبيعته  فيه ، حيث ما ميكن أن يكون اإلنسان و حيققه ، هي ما يضيفه على البيئة اخلاصة 

لوية اليت يتضح إن ما يتم تصنيفه على إنه حاجة و درجة األو" موسلو"من خالل النظر إىل هذا التصنيف املتدرج بشكله اهلرمي حسب وجهة نظر 
صحيح إنـه   بالتايل تكتسبها ، مها متغريات زمانية مكانية و اختالفات القيم االجتماعية و الشخصية على وفق مرحلة احلضارية اليت مير هبا الفرد و اتمع

صـف بالصـفة الغالبـة الـيت تعطـي بالتـايل       ال مير كل اتمع بصورة متساوية هبذه املراحل لكن عموماً و بسبب ظروف البيئـة العامـة تنـتج حـاالت متوافقـة تت     
، كمحصلة أو نتاج هنائي ملا حيصل لألفراد ، و كذلك على الدرجة اليت يتم هبا إشباع هذه احلاجة يف إطارها ، فإذا مت إشباع حاجة ما  الطابع العام للمجتمع

ورة جزئية فقط ، سيظل ينظر إليهـا بوصـفها حاجـة حتـى يـتم إشـباعها       أما إذا أشبعت بص. بالصورة الكافية ، فإنه ال ينظر إليها بعد ذلك بوصفها حاجة 
  .بصورة كافية 

من  نسانية و تدرج بتدرج احلاجات بدءاً و هذا يفسر لنا إن نشوء اهليئة احلضرية و التجمع احلضري و الذي أرتبط باحلاجة اإل  
كالكهوف و القرية ، و تـدرج عـرب احلاجـات و تقـدم الـزمن و  بتشكيل البدائي للهيئة احلضرية ]احلاجة األوىل  [احلصول على املأوى 

  .احلضارات فبتطور حاجات اإلنسان تتقدم و ترتقي املدن 

حماولة لتخطيط املدينة جيب أن يسـبق بفهـم عـام للمفـردة      ة و أن أي. فاملدينة كمفهوم عام يتجاوز النماذج اخلاصة للمدن و مسمياهتا عند الساكنني 
إن املـدن   حيـث  ]، البيئة الطبيعيـة ، التكنولوجيـا   ) االقتصاد+ اإلنسان (حركة اتمع  [نا سابقاً ، فإن املدينة هي نتاج تفاعل العناصر كما أشر. ها نفس

   جتمـاع احلضـري  إن علم اال )١(تشكلت بعد انتقال اإلنسان من الصيد إىل الزراعة ثم للتجمع و التنظيم بفعل قوى اجتماعية و اقتصادية و تطور التكنولوجيا
اجتماعياً فـإن الظـاهرة هـي ضـرب مـن السـلوك ميـارس         [يدرس املدينة باعتبارهــا ظاهرة   ]وهو أحد فروع علم االجتماع يقوم على تناول احلياة احلضرية بالدراسة و التحليل  [

  :   )٣(اجتماعية ضمن جمموعة من اخلصائص منها)  ٢(]نوعاً من القهر اخلارجي املسلط على األفراد 
أي أن املدينة كظاهرة ليست من صنع فرد أو أفراد ، و لكنها من صنع اتمع بوحي من العقل الذي ينشأ من اجتماع  :املدينة تلقائية املنشأ  .١

  .األفراد و تبادل اآلراء و تفاعل وجهات النظر 
 ، إلنسان ثالث طبائع أساسية اجتماعية و نفسية و حيوية و طبقاً ملا تشري إليه البحوث االجتماعية فأن ل:  املدينة ذات طبيعة إنسانية .٢

واء حتت القوانني العامة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الرتبوية الالزمة للحفاظ على الطبيعة اإلنسانية ضتندفع املدن إىل االن حيث 

                                                
1)  Houghton-Evans ; Architectural and Urban Design , construction press, UK.,1978,P.7 . 

  .٢١م، ص ٢٠٠٣جامعة بغداد، -رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة المعماریة:  العمارة و التكنولوجیا: رسول ، ھوشیار قادر  ) ٢
  . ١٠م ، ص١٩٨٨معرفة الجامعیة ، القاھرة ، دار ال:  علم اجتماع حضري: عبد المعطي ،السید ) ٣



  
  الفصل األول     
   تعريف المدينة 

 ١٥ المدينة كنظام

ور باخلصوصية ووحدة اهلوية ثم بقية العوامل االجتماعية   و هلا بتحقيق عاملي األمان و احلماية األساسية و االنتماء و الرتابط و الشع
  .احليوية 

 

مبعنى أنه ميكن دراسة املدن بوصفها مواضيع خارجية و مستقلة عن ذواتنا و عن جتسيداتنا الفردية ، و دون :  املدينة متتاز مبوضوعيتها .٣
ن دراستنا هلا دراسة موضوعية يعين أن الفكرة اليت إ. جتاهاتنا اخلاصة التأثري يف دراستنا هلا و توقعاتنا من خالل ميولنا و قراراتنا و ا

  .تدرس عن املدينة هي ما يؤخذ عن الواقع أي ما يستمد من معطيات معرفية من الواقع ، الذي يشمل كل حمتويات الرتاث التارخيي للمدينة
ية و الفسيولوجية عن طريق أنظمة املواصالت و النظم االجتماعية و أي إن أجزاءها تتصل من الناحية املورفولوج:  املدينة متتاز بالرتابط .٤

  . االقتصادية و الرتبوية و الدينية املختلفة 
  

  - :اهليئة احلضرية للمدينة :  )٦-١(
  - :  خلفية تأرخيية  للهيئة احلضرية:  )١-٦-١(

احلضرية إىل بداية استقرار اتمعات الزراعية و التغري   ةهليئألمناط ا"  Archetypes"  - األساسية    -تعود بداية نشوء النماذج األولية  
فظهر . الواسع الذي حصل بظهور عدد من االخرتاعات البسيطة اليت ساعدت يف منو مفاهيم التخصص يف العمل و تقسيم األراضي  على مالكيها 

اهلندسي للوحدات السكنية ، ثم ظهرت  آثاره بعد ذلك واضحة يف  الذي قاد للتشكل ]. ١) ٣-١(شكل ["   Rectilinear" التقسيم املتعـــــامد 
من األمهية هو النمط نفسه  لقد رافق النمط املتعامد منط آخر على القدر . )١(البابلية و اآلشورية من جهة أخرىاملدن اإلغريقية و الرومانية من جهة و 

حيث كانت الدائرة متثل الشكل املثايل ،ي يعتقد انه كان من نتاجات احملاربني والرعاة الذ. ]. ٢) ٣-١(شكل[للمستوطنـــات "   Circular"   الدائري
) ٢(".وهنا تكمن القيمة الدفاعية له أيضا ،إلحاطة  و محاية املاشية والدفاع عنها وعن املستوطنة بوجود أسيجة  وحتصينات متساوية األبعاد عن املركز 

لألسباب  (اختذت أشكال أسوارها النمط الدائري آو القريب منه قد ،ى قسما من تلك اليت أقيمت على سفوح اجلبال حت ومن املدن  احملصنة  اً ونرى كثري
الذي أعطى إمكانية امتداد املدن وتوسعها باجتاه  ].٣) ٣-١(شكل["   Radio-Centric"  ومن الشكل الدائري برز النمط الشعاعي) ذاهتا 

و هنــــــالك بعض  األمناط اليت حتمـــــل صفة  اخلطوط  ) ٣(بالقطاعات السكنية " ثم  متأل املسافات بينها تدرجييا،شوارع اخلطوط الشعاعية اليت متثلها ال
وهي اليت يعتقد أهنا ظهرت يف مناطق سفوح اجلبال القريبة من احلقول و اليت كانت شوارعها تسري مبحاذاة . دة  و اخلطوط املنحنية  مع  بعض املتعام

، كما هو احلال يف الكثري من مدن  )٤(وط التدرج للجبال مكونة اخلطوط املنحنية اليت تلتقي مع اخلطوط املتعامدة لتقسيم األراضي الزراعية ااورةخط
  . ].٤) ٣-١(شكل[، أنظر  العصور الوسطى

  

                                                
1) Spreiregen, Paul ; Urban Design – The Arch. Of Towns and Cities , Mc Graw-Hill Book 
Comp.,N.Y.,1965,p.1-2 .  
2) Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.2 . 
3)  Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.3 . 
4)  Spreiregen, Paul,1965,Ibid,p.4 . 
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  الھیئة الدائریة.  4
  مدینة أثینا القدیمة

/ Eisner , 1975 , p.14 . 

  
  موروث الھیئة الحضریة) ٣-١(شكل 
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  :  )١(ط الشكلية األكثر  بروزا  و كما يأتي ميكن تصنيف النماذج األساسية هلذه التكوينات إىل األمنا
  " : Geomorphic Form"   اهليئة اجليومورفية:  )١-١-٦-١(

وتشري هذه املفردة إىل االرتباط الوثيق بني شكل املدينة و بيئتها احلضرية من جهة و الظروف الطبيعية من جهة أخرى مثل العوامل 
وقد منت الكثري من املدن اإلغريقية بشكل عضوي مستفيدة من مواقعها ذات التضاريس . األرض من جهة أخرى طوبوغرافيةاملناخية و 

مستغلة وجودها ،، كما إن الكثري من املدن أيضاً تشكلت مع العناصر الطبيعية املوجودة    )٢(األرضية املتميزة  و املشاهد البصرية  الرائعة
ورغم ظهور بعض األفكار اليت تدعو إىل االنفصال عن الطبيعة خالل  ].  ١) ٤-١(شكل[ريها للحماية والدفاع  كاألهنار و اجلبال و الغابات وغ

  . ة التاريخ احلضري ، إال إن تيارات فكرية مقابلها ظهرت أيضاً تدعو إىل  التناغم و االنسجام مع الطبيعة و حماكاة عناصر البيئة الطبيعي
  

   " : Concentric Form"   اهليئة املرتاكزة:  )٢-١-٦-١(

و تتميز غالباً بامتالكها ملركز رئيس ميثل بؤرة . تتمثل هذه  اهليئة بشكل وحدة متكاملة حييطها سور يفصلها عن احمليط الطبيعي 
د يأخذ و يتخذ السور شكال غري ثابت  يرتبط غالبــــاً بطبيعة األرض احمليطة ، و ق. )٣( على حنوٍ عامالتكوين الفضائي و الوظيفي و املركزي 

ء التعامل مع السور كعنصر دفاعي ضمن استغنا على الرغم من  و.  ]. ٢) ٤-١(شكل [شكال  هندسياً معيناً مستقال عن  البيئة  حوله       
قد يستعاض  اهليئة احلضرية للمدن املعاصرة ، إال إن الكثري منها ال تزال تنشأ و تقام على مفاهيم مشتقة من عناصر اهليئة املركزية يف التشكيل و

  .عن السور بأحزمة خضراء أو طرق مرور سريعة حلقية حول املدينة 
  

     :"   Clustered Form"  معةاهليئة املتج:  )٣-١-٦-١(
و .   )٤(و هي تكوينات حضرية تتشكل بتجمع عناصر كثيفة متعددة تنتشر بأمناط و كثافات و إيقاعات  متباينة يف فضاء غري حمدد

و قد متت . زية غالبًا ما تنمو هذه  القطاعات احلضرية بشكل عضوي تدرجيي مع منو متطلبات و حاجيات اتمع و خاصة بغياب السلطة املرك
  .]. ٣) ٤-١(شكل[)٥(الكثري من القطاعات احلضرية التقليدية بشكل جتميعي تدرجيي على حافة احملاور التجارية أو على ضفاف األهنار

   

     :"   Orthogonal Form"  عامدةاهليئة املت) : ٤-١-٦-١(

على أيدي حضارات متعددة حتى ظهور قد ظهرت "   Connective Orthogonal" إن  النماذج  األوىل من   األمناط    املتعامدة  
اليت  تتسم بكوهنا مفروضة من خـارج  اتمـع أكثـر مـن كوهنـا نابعـة مـن داخلـه أو         "  Modular Orthogonal" األمناط املتعامدة املوديولية    

                                                
1)  Lynch , K. ; A Theory of Good City Form , MIT Press , Cam. , 1981 , p.10 .  
2)  Lynch , K. ,Ibid, 1981 , p.25 . 
3)  Lynch , K. ,Ibid 1981 , p.25 .  
4)  Lynch , K ,Ibid 1981 , p.30 .  
5) Gosling , D. ; Concepts of Urban Design , St. Martin’s Press, U.K. , 1984, p.25 . 
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علـى املدينـة أو القطـاع احلضـري بأبعـاد و أمنـاط حمـددة         ناجتة له كما يف البيئة احلضرية ذات اهليئة التجميعية ، فهـي تفـرض كمخطـط رئـيس عـام     
"                                                  إمنا األمنـاط املتعامـدة اخلطيـة    .   ]ـ   ٤) ٤-١(شكل[مسبقاً خلدمة أغراض سياسية أو دفاعية أو دينية أو اقتصادية 

Linear Orthogonal  "من حـرفيني و جتـار   ( الطبقة االجتماعية الوسطى  أثرالتجارية للعصر الوسيط بتأثري  ،   فقد ظهرت غالباً يف املدن (
  . على اهليئة الشكلية للمدينة و استغالل فضاء الشارع كعنصر موحد و منظم للحياة العامة 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  األنماط الشكلیة للھیئة الحضریة) ٤-١(شكل 
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فبينما حتدث  اهليئة . ساني و تفاعله مع البيئة الطبيعية إن أمناط البنية احلضرية متثل الناتج املادي الفيزيائي للفكر اإلن
ً  باجتاه التجاوب مع البيئة الطبيعية و تطور اتمع ،  فـإن اهليئـة و بوجهة نظر البحـث اجليومورفية أو اهليئة التجميعية  تفاعال

ز املـدن و ذلـك بإنتـاج أشـكال و أبنيـة صـرحية على مراكـ) السياسية و الدينية و االقتصادية ( املركزية متثل تأثري السلطة احلاكمة 
فتأخذ بذلك قيمتهـا الرمزيـة و التعبرييـة مبقارنتهـا خبلفيتهـا املتواضـعة ذات املالمـح العضـوية . تهيمن على اجلزء املركزي هلا 

تغلـب فيـه سـيطرة  كما تعرب اهليئة املتعامدة على هيمنة سلطة اختاذ القرار بفرض نظام ختطيطي مقحم على اتمع. املتشعبة 
             أسـلوب  شـبكي  متعامـد   يكـون ذامعظمهـا ، حيـث إن كـون نسـبياً  يأما يف املـدن احلديثـة  ف.الشكل الكلي على أهمية األجزاء 

 "Grid-Iron "لتنفيذ ، التي يعتقد إنها أحد نتاجات العقالنية يف التخطيط و االقتصاد و يعرب عن البساطة و الوضوح ، و السرعة يف ا
ن أحدهما واقعي ترى فيه البيئة احلضرية مكاناً الحتضان مكوناتها و التي ختتفي فيها أهمية اجلـزء ضـمن هيئـة  فإنها حتتل بعدي

و يشرتك كال البعدين يف . الشكل التخطيطي الكلي ، و البعد اآلخر روحي و مثايل و رمزي يعرب عن احلتمية الكونية للنمو و التطور 
ال متتلك خياراً بيئياً حراً بـل جيـب أن تقولـب يف وحـدات ) جمهولة الشخصية و غري معرفة(أن الكتل النسيجية  للقطاعات االعتقاد ب

  ) .املخطط احلضري ( حمدودة مسبقاً  من نظام معني تضعه جهات مرجعية عليا 

  
   :  مكونات اهليئة احلضرية:  )٧-١(       

مة نظرية بكوهنا متثل اإلنسان فكرياً و سيكولوجياً ، و مكونات فيزيائية متثل العناصر املادية للتشكيل تتكون اهليئة احلضرية من مفاهيم عا  
  : و بتفاعل هذه املكونات تتشكل  اهليئة احلضرية املرتبطة باإلنسان ، و هي  . و املرتبطة  أساساً باإلدراك احلسي  ةالبصري يف البيئة احلضري

  :  الكتل احلضرية:  )١-٧-١( 
ئم للوظيفة يتطلب التنظيم اجليد للكتل احلضرية حتديد مواقعها ، الوظائف اليت حتويها أو تؤديها وعالقتها مع األبنية احمليطة هبا ، والنمط املال

املشغول بالبناية  واحملدد وهو الفضاء "  Block Plan)  " البلوك (وان تنظيم وترتيب الكتل جانباً مورفولوجياً مهماً ، فهناك ما يعرف بنمط . واملوقع
وتشكل الكتل جمموعة متالمحة تنتشر يف جماالت حتددها الطرق ويقسمها جزئياً التقطيع، وهو يشكل االستعماالت احلضرية . )١(جبدران البناية نفسها

  .])٥-١(شكل[اململوءة ، وميكن متييز ثالثة أمناط أساسية ألنواع الكتل احلضرية 

                                                
  .١٠، ص ١٩٨٣، مطبعة جامعة بغداد، بغداد مورفولوجیة المدینةاألشعب، خالص حسني وصباح محمود محمد ،  )١
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 تكوين منفصل(قلة منط الكتل املست.(  
  استمرار كتل املباني يف اجتاه معني(منط الكتل املتوازية.( 

  ١(وتظهر الكتل البنائية يف هذا االجتاه ملتحمة أو شبه ملتحمة مع بعضها وتلتف حول الفضاءات الداخلية: منط الفضاءات الداخلية( .  
من امتالكها على الرغم فيما يتعلق بتماسك الكتل احلضرية املكونة لنسيجها  تفتقر بعض املدن إىل التماسك يف مكوناهتا العمرانية وخصوصاً

  . )١(أساسي يف حتقيقها أثرإلجيابيات كان للتقدم العلمي والتقين 

                                                
1)  Henry, D., La lecture Morphologique, document redige pour services techniques de l’urbanisme, Paris, 
1990, p. 31. 

  )٥-١(شكل                                                                                                      
  في المدینة الحضریة أنماط الكتل

  :المصدر
حضري واإلقلیمي ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مركز التخطیط الدراسة في ھیكلة الفضاءات الحضریةالناشئ، ماجد نعیم ناصر، 

 ٤، ص ١٩٩٠للدراسات العلیا، جامعة بغداد، 
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  :الفضاءات احلضرية :  )٢-٧-١(
و بذلك فهو ميثل مكاناً . نسانية املختلفة ميثل الفضاء احلضري مبفهومه العام كل أنواع الفضاءات بني األبنية املرتبطة بالفعاليات األساسية اإل

باعتبارها خالية من أي تفاعل إنساني ، إال إن  )٢(وجود الدراسات احلضرية اليت أشارت إىل وجود الفضاءات السالبة من رغم على اللتجمع الناس ، و 
ن من واجب املخطط احلضري البحث يف أسباب حتول الفضاءات املفهوم العام للفضاء احلضري يشمل بضمنه هذا النوع من الفضاءات أيضاً  و اليت يكو

اليت مل تعتمد على ،  سؤولة املاحلضرية إىل فضاءات سالبة  و وضع احللول التخطيطية لتفادي هترؤ الفضاءات احلضرية و تآكلها بسبب التصرفات غري 
البنية احلضرية وبيئتها يف الكثري من جوانبه على تنظيم فضاءاهتا احلضرية ،  يعتمد تنظيملذا .دراسة واقعية تفسر العالقات اليت حتكم اهليئة احلضرية 

  .)٣(فضال عن إن اهلياكل احلضرية تكتسب خصائصها املميزة من طبيعة وتنظيم األجزاء مع بعضها
املباني احمليطة به ، و عن وضوح إىل إن الشكل الفضاء احلضري و حجم تأثرياته البصرية و النفسية تعتمد على طبيعة ) كراير(   حيث يشري 

إىل الفضاء احلضري من خالل )   Rossiروسي ( و ينظر  .  )٤(اخلصائص اهلندسية و اجلمالية  للتكوين الشكلي الفضائي تساعد اإلنسان على استيعابه
( يف حني يعده .  )٥(خالل تغري الزمن و ثبات النمط كونه أمناط متعددة متنوعة موجودة يف الذاكرة اجلمعية لسكان املدينة عرب املعنى السابق و اجلديد

ه ، لذا فإنه ليس جمرد جتمع نفسوسيلة للربط بني املستويات املتنوعة ملكونات اهليئة احلضرية و اليت تليب احلاجات اخلاصة و املتطلبات العامة يف الوقت 
دد بكتل األبنية، وكلما تقاربت الكتل مع بعضها يزداد انغالق الفضاء وحتديده، يسهل اإلحساس بالفضاءات عندما حتحيث .  لألماكن و البنايات 

ن ظاهرة أ )٦(" Cullen "أكد فقد  .وتعتمد درجة ذلك على النسبة بني ارتفاع املباني احمليطة واملسافة األفقية بينها، وهذا ما امتازت به املدن التقليدية
الذي يوفره الرتابط املذكور ) التعقيد البصري(رؤيتها بصورة منفصلة، وهذه النقطة قد مت تأويلها مبصطلح ترابط األبنية تعطي متعة بصرية أعلى من 

. ويؤثر ختطيط النسيج العمراني ألية مدينة على خمططها البصري وكذلك على أماكن وضع العناصر البنيوية فيها) . انفرادية(اله كمصطلح مضاد للــــــأع
  .] )٦- ١(شكل[

  

                                                                                                                                          
مركز التخطیط الحضري  إلىماجستیر مقدمة  أطروحة،  التنظیم المكاني وأثره في تطویر البنیة الحضریة،  حیعقوب، حیدر صال )٢

  .٢٧ص  ،١٩٩٩، واإلقلیمي
  .  ٥٤ص،١٩٩٢، رسالة ماجستیر ، ھندسة معماریة ، الجامعة التكنولوجیة ،  الفضاءات السالبة في العمارة، أمیل ، دینا  زیدان  )٣
، ندوة المؤتمر المعماري األول لنقابة المهندسین األردنیین، المركز العمارة العربیة المعاصرة، إشكالیة الهویة،  عبد علي  مهدي، سعاد )٣

 .٩، ص ١٩٩٨األردن،  –الثقافي الملكي، جمعیة المعماریین األردنیین، عمان 
4)  Lerup, Lars; Building the Unfinished ; Sag publications, London, 1977, p. 115 . 
5) Rossi ; The Architecture of The City ; MIT press , cam., 1989.p141. 
6) Cullen, Gordenl; Town Scape; The Architectural Press, London, 1961, p. 11. 
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  )٦-١(ل شك

  
  
  

إن معنى الفضاء احلضري مرتبط باإلنسان ، لذا فهو حياول تأكيد املعاني الشكلية و إعادة استكشافها يف اهليئة )  Eisenmanآيزمن  ( و أفرتض 
) ١(اير ملفهوم اهلندسة املستويةاحلضرية ضمن حماولة خللق بيئة ذات معاني من خالل إعــــــــادة استخدام مبادئ النظام الشكلي الثالثي األبعاد بأسلوب مغ

" إىل  إن الفضاءات احلضرية تصنف ضمن الفضاءات احملسوسة ذات األبعـــــــــــــــــاد النفسية )  Schulzشولز ( و كمـا أشــــــــــار .     
Psychological Dimensions  "ثريات و انفعاالت و أحاسيس مرتبطة بالتكوين متمثلة بالبعد الرابع للفضاء الذي يعرب عنه مبا يدركه الفرد من تأ

  . )٢(التعبريي للفضاء الذي تتصل متغرياته و تتفاعل مع الفرد لتكون لديه اخلربة التجريبية
 Urban"  و يف ضوء ما تقدم  ميكن القول إن الفضاء احلضري مفهوم يتحدد يف احلقيقة من جمموعة األمكنة احلضرية 

Places  "الرتابط الذهني  الناجتة من وجود "Mental Association  " املسبق للمكان من خالل الوصف أو الالحق له نتيجة
فيكون الفضاء احلضري بذلك أحد الظواهر الطبيعية التي يعرب فيها .للتفاعل بني الذات اإلنسانية للمجتمع مع اهليئة احلضرية 

مع البيئة حوله من خالل فهم و إعادة تشكيل املكونات املادية للبيئة )  من خالل ممارسته للفعاليات املتنوعة( اإلنسان  عن وجوده 
  .  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Broadbent ; Emerging Concepts in Urban Space Design ; MIT press , cam.,  1990, p. 200 .  
2) N- Schulz, Christian ; Existance , Space and Architecture ; Praeger Pub. , N.Y., 1971, p.11-14. 

  

  ناصر البنيوية فيهاتأثري خمطط املدينة على مواضع الع
  مدينة بشوارع شبكية - ب        مدينة بشوارع شعاعية - أ
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  :  الفضاءات احلضرية أمناط :  )١-٢-٧-١(
  : )١(تشري الكثري من الدراسات إىل إن األمناط األساسية للفضاءات احلضرية تكون على منطني

و غالباً ما . هي الفضاءات اليت تعطي اإلحساس باحلركة و االستمرارية و اإلجتاهية " :  Spaces   Dynamic"احلركية /ة الفضاءات الدينامي. ١
  .و قد تشمل أيضاً األشكال العضوية أو التجميعية بارتباط جمموعة من الفضاءات مع بعض. تكون بنمط غري مستقر طولياً أو شريطياً

و تعطي الشعور باالرتباط و االنتماء إىل بقعة مكانية حمددة حيث توفر جماالً . ف و هي فضاءات التوق" :   Static Spaces" الفضاءات املستقرة . ٢
  و تتنوع أشكاهلا ، فأما أن تكون ضمن األشكال اهلندسية الواضحة. زمنياً لفهم املكان و استيعابه ، و تتميز بكوهنا بؤراً مركزية على األغلب 

  .ة من اجلمع الشكلي بني أثنني أو أكثر من هذه األشكالأو تكون ناجت) كاملربع ، الدائرة  ، و املثلث ( 
  : األرضاستعماالت :  )٣-٧-١(

صرفات إن استعماالت األرض يف املدينة ما هي إال نتاج السلوك الفردي اجلماعي للسكان كافة بدافع من قيمهم ومثلهم، والسلوك اإلنساني هو الت
  :   )٢(جيازها بـإت األرض، فضال عن ذلك فان هناك عوامل أخرى تؤثر يف استعماالت األرض داخل املدن ميكن الفردية واجلماعية اليت تؤثر وتتأثر باستعماال

  .Natural Factorsالعوامل الطبيعية  )١

 :وتقسم إىل  Economic Factorsالعوامل االقتصادية  )٢

  .Land Valueقيمة األرض  -
 .Competitionعامل املنافسة  -

 .Transportationعامل النقل  -

  .Technological Factorsالعوامل التقنية  )٣

 Change of the Pattern of Land Investmentتغري منط االستثمار العائد على قطعة األرض  )٤

 Change of the Pattern of Investment Next to the Activityالتغري يف منط االستثمار ااور )٥

  .Invasionالغزو  -
 .Aggregation or Segregationالتكتل أو الفصل  -

 .Successionالتتابع أو التعاقب  -

 .Concentrationالرتكز  -

 .Deconcentration  التشتت -

 .Dominance اهليمنة -

                                                
، رسالة دكتوراه فلسفة مقدمة إلى قسم الھندسة  مفھوم التوافق بین التنظیم الفضائي و التنظیم االجتماعيالموسوي ، وضاح ،   )٣

                .  ٦٢، ص ١٩٩٧المعماریة ، جامعة بغداد ، 
  .١٥١، ص م  ١٩٩٤، اإلسكندریة ، مركز الدلتا للطباعة ،  تخطیط المدن و القرى  فاروق عباس، حیدر،  ٢)



  
  الفصل األول     
   تعريف المدينة 

 ٢٤ المدينة كنظام

 .Gradientالتدرج  -

خول بعضها قد تراجع يف اآلونة األخرية بعد د أثرتسهم هذه العوامل ، جمتمعة أو منفردة يف توزيع استعماالت األرض داخل نطاق املدن إال إن 
، )سوق استعمال األرض(التقنيات احلديثة، ويعد سعر قطعة األرض وقيمة إجيارها من أهم هذه العوامل ، إذ يدخل استعمال األرض ضمن ما يعرف بـ 

واملركزية يف ختضع فيه األرض إىل قانون العرض والطلب، وحيدد على أساس سعر األرض وقيمة إجيارها نوعية البناء وعدد طوابقه، وان سهولة الوصول 
  .])٧-١(شكل[. ها األكرب يف حتديد سعر األرض وقيمة إجيارها أثراملوقع داخل املدينة هلا 

  
  
  
  

تكون  ، فهي بذلك  قتصادية ضمن البيئة احلضرية كفعاليات ونشاطات خمتلفةاالجتماعية واالعالقات المتثل  استعماالت األرض احلضرية 
الذي تؤديه العالقات بني العناصر احلضرية وطبيعة جتميعها  ثريربز يف املدينة العربية اإلسالمية التقليدية األ. و تغرياهتا معرضة للتغري نتيجة هذه العالقات

 كان ووتنظيمها مما ينعكس على البيئة وبنيتها وخواص نسيجها احلضري وبذلك تصبح تلك العالقات أهم من العناصر نفسها يف التعبري عن هوية امل
ميثل مقارنة  بني استعماالت األرض يف املدينة التقليدية واملدينة املعاصرة ، ويالحظ إن استعماالت األرض يف بعض مناطق مدينة   ])٨-١(الشكل[

  )٧-١(شكل 
 مقصد استعماالت األرض يف التخطيط العمراني احلديث

  .١٥١ص  م ،١٩٩٤مركز الدلتا للطباعة ، اإلسكندرية ، ، ختطيط املدن و القرىعباس،  حيدر، فاروق: املصدر 
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االت غري مالئمة من النواحي التخطيطية حيث االفتقاد إىل التوزيع املالئم الستعماالت األرض، إذ ترتكز معظم االستعم العربية املعاصرة بشكل عام
  .واالستعماالت األخرى على جانيب الشارع واإلداريةالتجارية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :   عناصر اهليئة احلضرية:  )٨-١(
حيث تتكون الكتل من البناية الواحدة أو جمموعة " .  Mass & Space" تتشكل اهليئة احلضرية من عنصرين أساسيني مها الكتلة و الفضاء 

و تستغرق الفضاءات بامتدادها و تشعبها حول و داخل الكتل البنائية بشكل جيعل من . لوحدة األساسية لتكوين قطاع املدينة من األبنية اليت متثل ا
و ميثل مفهوم العالقة الثنائية هذه أساس جدلية العالقة بني الفراغ و جوهر العملية . الصعوبة مبكان الفصل بني العنصرين و إعطاء األولوية ألحدمها 

عن ) الفضاء –الكتلة (، يف مدى إمكانية تعبري عالقة  على حنوٍ عامطيطية للمخطط احلضري و املصمم احلضري على مستوى النسيج احلضري التخ
فقد .سية ا األسااألبعاد الوجودية لإلنسان و عن أفكاره و حضارة عصره خالل الصفات  املادية و املعنوية للهيئة احلضرية الناجتة و العالقة بني مكوناهت

لية للنسيج احلضري و عالقته إىل أن اهلوية املميزة للتكوين احلضري تعتمد بشكل أساس على طبيعة الشخصية الشك)  Schulz 1971شولز ( أشار
ءات و الكتل و ميكن أن تتكون هذه الشخصية بطرق و أمناط خمتلفة تبعاً ألسلوب التنظيم املكاني للفضا )١(" Existential Environment" ه ببيئت

                                                
1)  N- Schulz, Christian, 1971,Ibid, p. 14 . 

  )٨ -١(شكل 

  مقارنة لنمط استعماالت األرض يف املدينة التقليدية واملعاصرة

  ) ,Saudia Arabia, 1981. p. 275.A Strategy for Planning on Arab Town in Arabic CityJ. H., and Saher M.;  Ansari ; :المصدر (
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االحتواء و يف إطار التكوين احلضري الشامل و اعتماداً على املبادئ  اإلدراكية  األساسية مثل الوحدة و االستمرارية و االستقرار و اإلجتاهية و 
 Clustered" ــــا تكون ذات طبيعة جتميعية مـــــــــــادية خمتلفة ، منها مـــــــــ"  Place Structures " فينتج بذلك بنى مكانية . االنفتاحية و غري ذلك 

  " . Enclosure "   حيزيةأو   حلقية   "  Linear" أو خطية " 
انب إن منط العالقة بني الكتلة و الفضاء هو مؤشر لنمط العالقة بني اإلنسان و اتمع من جهة والبيئة من جهة أخرى ، حيث متثل الكتلة اجل

إلنتاج املكان "  Immaterial" و الفضاء احلضري هو اجلانب الروحي الالمادي "  Urban Fabric" يج احلضري من النس"  Material" املادي 
  .بتغري الزمن و مكان اتمع ) الفضاء  –الكتلة ( و هكذا نرى تغري طبيعة العالقة اجلدلية الثنائية " .  Place" اخلاص 

تعطي فكرة واضحة عن ما ميكن أن ينشأ يف إىل إن  املكونات األساسية اليت وصفها )  Lynch 1961( للنج تشري دراسات البيئة احلضرية
  :     )١(للمدينة و تشمل هذه املكونات ما يأتي  "  Mental Plans" ذهن اإلنسان من خمططات ذهنية 

ة للمدينة ، و شبكة ثلها شبكة الطرق الرئيسو مت. نة و هي قنوات احلركة اليت يتخذها الساكن لالنتقال عرب أجزاء املدي" :  Path" املسلك  .١
و بذلك فهي متثل حماور خطوط احلركة بدرجاهتا املختلفة  مشكلَّة ما يطلق عليها احملاور . الطرق الثانوية للقطاعات أو وحدات اجلرية 

اجتاهيه و غالباً ما تشكل عنصراً  إن املسارات  بشكل عام هي تكوينات خطية ذات طبيعة حركية )٢(" Coordinate Axes" التنسيقية 
و متثل املسالك و الشوارع عاملاً مصغراً يعطي للمتلقي جماالً واسعاً للتعبري عن هوية  املكان ، فالشارع ، ما . مهماً يف عملية اإلدراك و التصور 

  .و هويته املميزة   طور اتمع يف صياغة تفاصيلهو يسهم التاريخ و مسار ت   ، هو إال جزء مكثف من املالمح للحياة الكاملة لقرار املدينة 
و هي عناصر خطية ال يستخدمها السكان كمسالك ، و إمنا يديرها كقطاعات أحياناً أو هنايات خطية بني قطاعات " :  Edges" احلافات   .٢

القطاعات ، إذ ختتفي و تندمج  بني ة شكل جماالت واسعاحلافات أحياناً بو قد تظهر . حيث متثل خطوط التحول من قطاع إىل آخر 
و بذلك . و قد تكون احلافات بشكل حدود فيزيائية كاجلدران و قنوات املياه واملناطق اخلضراء . القطاعات بذلك تدرجيياً مع بعضها 

الشكل العام للقطاع و  بذلك تشكل عنصراً مهماً يف عملية حتديد أو ضم قنوات املياه و املناطق اخلضراء،  تشكل حدود فيزيائية كاجلدران و
 . اجلزء احلضري املعين 

 
و هي كيان ذو هوية حمددة و شخصية معرفة بفعل عوامل . متثل القطاعات أجزاء معينة من النسيج احلضري للمدينة " :  District" القطاع  .٣

رابطها الصورة احلضرية الكلية اليت تكتسب  مشرتكة متفاعلة معمارياً و حضرياً و اجتماعياً و اقتصادياً و اليت تشكل كحاصل تفاعلها و ت
"  Character" و الشخصية "  Identity" إىل متيز و تنوع اهلوية )   Lynchلينج ( حيويتها و تنوعها احلسي و الوظيفي ، كما يشري 

يدركها الناس كعناصر متوسطة أو كبرية احلجم "  Sectional Mass"  و تكون  القطاعات  بنى  جتمعية  بشكل كتل  مقطعية.  )٣(

                                                
1)  Lynch, Kevin ; The Image of The City ; The M.I.T. press, Cambridge.,1961, p. 67. 
2)  Lynch, Kevin, 1961, Ibid, p.67-68 .  
3)  Lynch, Kevin, 1961, Ibid, p.67-68 .   
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و تكون األولوية يف معظم . بامتداد ذي بعدين ، و على األغلب بامتالكها خصائص و ميزات مشرتكة جتعل اإلحساس هبا ذهنياً واضحاً 
 . )١(على حنوٍ عاماألحيان بشكل املخطط  الذهين لدى الساكن على مستوى املدينة 

و قد تتشكل عند تقاطعات املسالك و . ياً ، ينطلق منها و إليها مستخدمو القطاع احلضري و هي نقاط مهمة اسرتاتيج" :  Nodes" العقد  .٤
، أو تتولد يف أركان الشوارع حبيث حتمل )  لتبديل وسائط النقل مثال من اخلاص إىل العام (   املمرات ، أو تكون مناطق التقاء حركة الساكنني 

 Public" أماكن تكثيف الفعاليات بأنواع معينة ، كالساحات العامة و الساحات احلضرية  رموزاً معينة عند املستخدمني ، أو قد متثل

and Urban Squares  " اخلاصة ضمن أجزاء اهليئة و بذلك فهي نقاط توقف تعرب عن تقاطع أو التقاء احملاور العامة أو
 .)٢(احلضرية

رية املهمة على مستوى اهليئة احلضرية إذ تشكل نقاط داللة أو معامل أساسية و هي العناصر املادية البص" :  Landmark"  العالمات الدالة .٥
كالبناية املهمة مثال .)٣(و متثلها النصب أو األبنية املهمة أما بشكل عنصر فيزيائي حمدد و منفرد متميز عن خلفيته. ضمن اهليئة احلضرية 

و تكون الدالئل . و معرفة املوقع املوضعي للحركة و االنتقال يف املدينة أو نصب معني أو أي تفاصيل أخرى قد تفيد يف حتديد االجتاه 
إىل األجزاء الصغرية اليت ال ميكن ) كاألبنية املتميزة و النصب كبرية    احلجم (  متدرجة من الكبرية احلجم اليت ميكن رؤيتها من مسافة بعيدة

 .متييزها إال من قريب 

  
  
 
 

  : ملخص الفصل 
صل اإلطار النظري ملكونات املدينة من حيث  املفهوم وما هي العناصر املؤثرة يف تطور  وتغري هذا املفهوم  و ما هي أهم تناول هذا الف

و مفهوم الشكل احلضري للمدينة مع الرتكيز على  ،املعتقدات  املسيطرة على حفظ شكل التغري احلاصل  و أنعكاسة و فلسفتة  على اهليئة احلضرية 
و مقارنة بصورة  ،ريات اجلوهرية  اليت أثرت سلباً  أو إجياباً  يف نشأة وتطور املدن  و املتمثلة  بالعوامل االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية جمموعة املتغ

  .ي أنشئت من اجله و صفات  وهيئات  اختذهتا كحالة  رد فعل  إزاء التغريات احلاصلة  يف مضمون الغرض الوظيفي الذ لالتطور  هلذه املدن  بأشكا
  

    

                                                
1)  Broadbent, 1990 , Ibid, p.288 . 
2)  Broadbent, 1990 , Ibid, p.288 . 
3)  Moughtin, Cliff ; Urban Design-Street & Square ; Butterworth Architecture Ltd. , U.K. ,1992 , Reprint 

1995.  
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  : متهيد 
يل سيتوصـل يف األخـري   سيتناول هذا الفصل مفاهيم تتعلق بالنظام و حركته خالل الزمن و سيضع البحث تصوراً و اضحاً ملفهوم الزمن و بالتـا   

سـيتناوهلا هـذا الفصـل    مـع املفـاهيم الـيت            و ذلك بعد أن نربط ما تصل البحث إليه يف الفصل األول من هـذا لبحـث مـن فهـم للمدينـة       لوضع تصورٍ شاملٍ
و تطوره و تدهوره عرب الـزمن  ، و سـيتكون هـذا الفصـل مـن        نشوئه   و أسباب  وصوالً لوضع مفهوم عام شامل لفهم املدينة كنظام عام واسع  مفسراً مكوناته

فـاهيم املرتبطـة هبـذا املفهـوم  و كيفيـة  إدراك هـذا النظـام و        و يفسر كل اآلراء و امل           النظام مبفهومة العام: ة سيتناول املبحث األول ة مباحث رئيسأربع
: فسيتناول احلركة يف النظام أسباب و العوامل اليت تسبب هذه احلركة و كيف يكون تفسريها و، أمـا املبحـث الثالـث    : مراحل إدراكه، أما املبحث الثاني 

جبمع و ربط : الزمن و أثر هذه املفاهيم على حركة النظام ، و أخرياً سيقوم املبحث الرابع فسيتناول  مفهوم الزمن بشكل عام موضحاً كل املفاهيم املرتبطة ب
خيضـع للحركـة و الـتغري عـرب     كل املفاهيم اليت ستتناوهلا املباحث الثالث األوىل وصوالً لتحقيق فهـم عـام شـامل يـبني إن املدينـة هـي عبـارة عـن نظـام كـبري           

   .الزمن
  مفهوم النظام:  املبحث األول:  )١-٢( 

  -:اصطالحاًالنظام   : )١-١-٢(

هو حديث نسبياً بدأ يتبلور يف هناية األربعينيات من القـرن املاضـي ومـا لبـث أن انتشـر بسـرعة        اًعلمي اًمفهوم "System"إن مصطلح النظام 
فهـوم علمـي   مل و كلـه يعـود    ،)اخل....ام االقتصـادي النظام السياسي والنظـام الـدويل و النظـ   (وأصبح يستخدم على نطاق واسع ويف مجيع ااالت فنقول 

جمموعـة مـن العناصـر املرتابطـة واألجـزاء       :فالنظام السياسي والنظام العددي خمتلفـان قطعـاً ولكـن كالمهـا خيضـعان للمفهـوم نفسـه وهـو        ،  واحد ال يتغري
  .)١(املتفاعلة اليت تعمل معاً من أجل حتقيق غايات مشرتكة وأهداف حمددة

  -:يف  اللغة  النظام    ) :١-١-١-٢(
اً،      ينظمه ،      نَظَمه.  التأليف:  النظُم ((: يقول أبن منظور يف كتابه لسان العرب   ظَّم و   نظاماًو    نَظْمنتَظَم   و تَن فأ   اللؤلؤ   نَظَمتو . نَظَمه

فقـد  : بعضـه إىل بعـض    ضـممت األمر على املثـل و كـل شـيء قرنتـه بـآخر أو        نَظَم، و مه نَظَّالشعر و  نَظَمت مثله ، و منه التنظيم، أي مجعته يف سلك و 

ونظـام كـل أمـرٍ مالكـه ومجعـه       ،مـا نظمـت فيـه الشـيء     "  النظـام " و ، )٢( ))االتساق :  االنتظامو .... فيه الشيء  نظمتما  النظامو ....  نَظَمتَه

أنظتَ :   نقول أيضاً .مظُنُو أناظمو  ةماظَنيف اللغـة العربيـة معناهـا نظـم وترتيـب العناصـر       ) لفظة نظـام (مما سبق بان  فهمن.  الصخور أي تالصقت تم
مثـل مجـع اللؤلـؤ يف     [بـل هـو ألشـياء متشـاهبة     . و لكن هذا اجلمـع لـيس عشـوائياً    . فهي إذاً تعطي معنى اجلمع .واألجزاء وفق أنساق معينة وهلدف معني

                                                
، ١٩٩٧الزبیدي ، نوال عبد الحمید ، الغموض في العمارة ، رسالة ماجستیر ، قسم الھندسة المعماریة ، الجامعة التكنولوجیة ، بغداد ،  ) ١

  . ١٢٣ص
  .  ٥٦،  ص١٦ة ، مصر، ج، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، القاھر لسان العربأبن منظور ، جمال الدین بن محمد األنصاري ،    ) ٢
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التفريـق بـني    يف الوقت نفسـه و كذلك فأن مجيع املتشاهبات يعين . يعين نظمه على املثل : األمر  نَظَّم، لذلك فأن  ]الشعر  و  غري  ذلك سلك ، أو مجع أبيات  
  : فتعريف النظام يف اللغة هو . املختلفات ، ألن مجع األشياء املتشاهبة يعين عزهلا عما خيتلف عنها 

  
  -: النظام ممبفهو مفردات ارتبطت) :  ٢-١-١-٢(

هبذا املفهوم جند انه من الضـروري الرتكيـز عليهـا ملعرفـة معناهـا       اًمباشر اًوجود بعض املفردات اليت ترتبط ارتباط الحظنامن خالل الفقرة السابقة 
  -:احلقيقي ودورها يف صياغة وتركيب مفهوم النظام ومن بني هذه املفردات املهمة

نتسـقت هـذه األشـياء مـع بعضـها      إأي ) النسـق (و . اللغة العربية يعين ما كان على طريقة واحدة عامة يف األشياء يف) فالنسق(  -:orderالنسق  -:أوالً
إذا كانـت  ) ثغـر نَسـق  (ونقول . واحداً ىبعده جرى جمر ءن الشيء إذا عطفت عليه شيأل) نسق(والنحويون يسمون حروف العطف . نتسقتإالبعض ف
يعين التنظيم والنسق ما جاء من الكالم على نظام واحد والعرب تقول ) التنسيق(و، سنان انتظامها يف اللثة وحسن تركيبهاونسق األ. مستوية فيه األسنان

والنسق كواكب مصـطفة خلـف الثريـا يقـال هلـا      ) أنسق الرجل إذا قال سجعاً(ويقال  .أي على هذا الطور) خذ على هذا النسق(للحبل إذا امتد مستوياً 
  .أي بعضها إىل جنب بعض) رأيت نسقا من الرجال واملتاع(ل ويقا ،الفردوس

أي ثابـت ودائـم   ) عيش رتيـب (ويقال . ته فلم يتحركب الشيء ثبيأتي معنى هذه املفردة يف اللغة العربية مبعنى رتّ -:Arrangement الرتتيب -:ثانياً
  .ومقيم

ساق إليها الصـداق أو املهـر   (أي جعلها متتابعة ونقول ) ساق اإلبل(كقولنا ) اق الشيءس(إن معنى هذه املفردة يف اللغة هو  -:Contextالسياق  -:ثالثاً
  .)١(هو املهر) السياق(الن اصل الصداق عند العرب اإلبل وهي اليت تساق و ) أو السياق

  -:ما يلي فهممن خالل ما تقدم نستطيع أن ن
 ة وهدفإن النظام هو ما يكون عند جتميع أصناف برتتيب مقصود وبشمولي.  
 لذا فالنسق هو جزء من النظام أو إن النظام يشتمل على جمموعة مـن  . النسق هو ما كان على وترية واحدة لصفة عامة ومشرتكة يف األشياء

  .األنساق
  .)أن النظام هو ما يشتمل على نسق أو جمموعة أنساق لكل منها سياق خاص به ومرتبة برتتيب معني (  وهكذا ميكن القول

  
  
  

                                                
،      ١٦، الدار المصریة للتألیف و الترجمة ، القاھرة ، مصر ، ج لسان العربأبن منظور ، جمال الدین بن محمد األنصاري ،   ) ١

  . ٤٣٥ص  – ٤٣٠ص

  ))اجلمع بني املتشاهبات و التفريق بني املختلفات  ((  
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التعریف العام   
  للنظام

 

  في اللغة النظام  النظام كمصطلح

النظام یتكون من عناصر أو نظم ثانویة 
ترتبط بعالقات تحكمھا قواعد تنظیمیة 
ویتحقق النظام بھدف ویتفاعل ضمن 

  .حدود

  عناصر

  عالقات

  قواعد تنظیمیة

  ومكانیةحدود زمانیة 

  لـتفاع

  )الصیغة العامة للنظام(
ام ة ذات :     النظ نظم الثانوی ات أو ال ر أو المكون ن العناص دد م ر مح دد غی ن ع ارة ع عب

بعضالتي ترتبط ) مفاھیمیة أو فیزیائیة(ئص معینةخصا ات  بعضھا ب ة (بعالق ة أو تفاعلی تبادلی
ة دة أو وظیفی خ…أو معتم رى) ال ة أخ ن جھ ل م ع الك ة وم ن جھ س .م د وأس ا قواع تحكمھ

نھج  ق م ان ووف ان والمك دي الزم تنظیمیة منسقة لتحقیق غرض أو ھدف معین ضمن حدود بع
  .متسلسل

  
  )١-٢(شكل 

  الصیغة العامة للنظام 
 )الباحث/ إعداد(
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   -:  للنظام الرياضي التعريف ) :٢-١-٢(
و يف هذه الفقرة سيحاول البحث شرح فكرة النظام شرحاً . النظام ليس مقولة فلسفية حبتة ، بل هي مستعملة أيضاً يف العلوم و منها الرياضيات 

  . رياضياً إلعطاء تصور واضح عن هذه الفكرة  
تـرتبط  ) أ  (  و ما مييز اخلـط هـو إن    .  }... أ  ، ب  ،  جـ  ، د ،   {: ، جند إن اخلط يتألف من قطع مستقيمة متصلة هي  ]أ   )١-٢(الشكل   [يف 
  ) . د ( مع ) جـ ( ، و ) جـ ( مع  ) ب ( ، وكذلك ) ب ( بعالقة مع 

  . فأن ما حيدد نظام هذا اخلط هو عالقة متاثل مفردة  لذلك. و هكذا ) جـ ( ، ) ب ( متاثل العالقة بني ) ب ( ، ) أ ( و إن العالقة بني 
  

  
  
  
  
  

           : ،  وهـذه العالقـة تتـألف مـن قـانونني      ) جــ  ( مـع  ) ب ( متاثـل العالقـة الـيت تـربط     ) ب ( مـع  ) أ ( ، فأن العالقة الـيت تـربط    ]ب  )١-٢(الشكل    [ويف  
   -: و ميكننا متثيل املثالني السابقني رياضياً بقولنا  ]    ثابتة) ب ( و ) أ (  ثابت  ، الزاوية بني) = ب ( طول \)أ ( طول     [
 }. . . . . هـ  : د : : د : جـ : : جـ : ب : : ب  : أ  {

يـدعى نظامـاً مـن الدرجـة     و هذا . و هكذا ) ... د ( و ) جـ ( ، و متاثل العالقة بني ) جـ ( و ) ب ( متاثل العالقة بني ) ب ( و ) أ ( أي إن العالقة بني  
  ) .إنه يف املثال الثاني ، العالقة اليت تؤلف النظام تتألف من قانونني  على الرغم من( األوىل 

  
  

  أ) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
; Routledge ;London , England , 1989 , p.116 ., Order and CreativityScienceBohm , David ; and Peat , F. David;   

  ب) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
England , 1989 , p.118 . ; Routledge ;London ,Science, Order and CreativityBohm , David ; and Peat , F. David;   
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  -: ، فإننا نستطيع أن نقول  ]جــ )١-٢(الشكل   [و لكن لو أُخذ 
  ) س ص ( املستقيم األوىل هي العالقة من النوع األول ، على طول قطعة )١ع( حيث  }جـ   : ب : :  ١عب: أ   {

  )ص ع ( عالقة من النوع الثاني  ، على طول قطعة املستقيم الثانية  )٢ع(  حيث  }و   : هـ : :  ٢ع هـ : د  {كذلك 
  )ع ل ( عالقة من النوع الثالث  ، على طول قطعة املستقيم الثانية  )٣ع(  حيث  }ط   : ح  : :   ٣ع ح : ز   {كذلك 

  
  
  
  

لــذا . فالنظـام األول لـيس النظـام الثـاني  ، بـل خيتلـف عنـه        ) . د ، هــ ، و  ( هـي ليسـت ذات العالقـة الـيت تــربط     ) أ ، ب ، جــ  ( الـيت تـربط   فالعالقـة  
  . خمتلفة ) النظم ( فالتماثالت 

لنظـام األول و النظـام الثـاني متاثـل العالقـة بـني       أي  إن العالقـة بـني ا  ،  } ٣ع:    ٢ع: :    ٢ع:     ١ع  {و لكن هذه االختالفات نفسها متشـاهبة ، ذلـك إن    
  .و هذه العالقة بني النظم هي أيضاً نظام ، و لكنه من رتبة خمتلفة . النظام الثاني و النظام الثالث 

   
  -" :  System" تعريف النظام بشكل عام ) : ٣-١-٢(

منسـقة لكـل   ة موعـ وهـذه  ا .وفق غـرض معـني   على تناغمية عالقة  تعمل مع بعضها البعض يفاألجزاء اليت من  جمموعة النظام عبارة عن  إن
يصف منهجية فهو  تركيبياً أو بنيوياً و جمموعة العناصر املرتبطة واملرتابطة وظيفياًو هي ).واألفكار ذات العالقات املتبادلة املبادئجمموعة (واألفكار املبادئمن 

  .معني لرتتيب األجزاء يف كل متجانس متناغم لتحقيق غرض

  جـ) ٢-٢(شكل 
  التعریف الریاضي للنظام

  :  المصدر
; Routledge ;London , England , 1989 , p.120 .Science, Order and CreativityBohm , David ; and Peat , F. David;   
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ة و أرتبط النظام مبجموعة من املفاهيم العامة اليت جاءت بعيدة عن حقل العمارة و التخطـيط و لتشـري إىل جوانـب أمشـل منـها تـرتبط بصـيغ خمتلفـ        
   -: و ميكن تصنيف هذه املفاهيم العامة إىل عدة جوانب ختص . خمتلفة "  Context" سياقيةمتعلقة بأطر 

  
 يصف هذا اجلانب اآلراء اليت اعتربت النظـام يـدرك مـن خـالل إحسـاس اإلنسـان باألشـياء و        :  دراكيةمفهوم مرتبط باجلوانب  اإل

أحد التعاريف اليت أطلقـت  ، حيث إن املوجودات حوله على اختالف طبيعة الشعور املتولد لدى الشخص فيدرك عدة مواصفات يف الشيء املوجود 
و قـد  "   .  Created by Sense" الذي يتولد عند الشخص من خالل رصده لشيء معـني   )١(صريالب النوع من النظام هو وصفه بالنسق على هذا

ادة طرح هذا ملفهوم أما من خـالل طبيعـة اـال املرصـود أو طبيعـة  اخلصـائص الـيت يعكسـها هـذا اإلحسـاس و املواصـفات و اخلصـائص املرتبطـة باملـ              
الراصد ، إن اإلحساس بالنظام جاء من خالل عدة جمـاالت لرتتـبط بـالكون ، الطبيعـة أو البيئـة و       املرصودة أو من خالل منط تقييم الشخص املراقب أو

اإلنسـان   أن      منها العمارة و البيئة العمرانية ففي جمال الكون يكون إحساس اإلنسان بالنظام يتكون من خالل توافق أحداثه بعضها مع بعـض ،  إذ  حـاول  
، أستند بعض الباحثني يف ذلك على الكـثري مـن اإلشـارات      )٢(" Divine Sanction" قانون  معني  ربطه  بالقانون  اإلهلي   خيضع   هذا   النظام   إىل 

بيعـة و  نظرة احلديثـة للط أما  يف  جمال  الطبيعة  فقد  أرتبط  هذا  النوع  من  النظـام  بـال  .  ضمن املصادر األهلية من الكتب  السماوية  مثل  القرآن  الكريم  
اليت برغم مظهرها الذي يبدو عشوائياً و غري منتظم إال أنه يتضمن النظام يف كل جزء مـن أجزائهـا ، و خصائصـها         " Laws of Nature"   قوانينها

من خالل نواتج اإلنسـان   أما طبيعة النظام املدرك الذي ينعكس.  )٣(جاءت من خصائص الظواهر الطبيعية من االنتظام ، االستمرارية ، الدوام و الثبات
فيمـا خيـص تـأثري    . و املتمثلة بالعمارة و البيئة العمرانية فقد وصف بأن مصـدره أحيانـا ًُ يكـون مـن الطبيعـة أو مـن تـأثري العوامـل الرمزيـة أحيانـا ً أخـرى            

 John[يف  معـرض    توضـيحه   ملقالـة      :       )٤(] Geoffiry H. Baker [     الطبيعـة علـى العمـارة وبالتـايل بالبيئـة العمرانيـة فقـد أشـار الباحـث          

Barger   [  املنشورة يف   "The Guardian , 1985    " إن اإلحسـاس اجلمـايل الـذي نشـعر بـه      (( و )) إن أساس النظام  و اجلمال يف الفـن هـو يف الطبيعـة     ((على
   .)) إن الفن هو استجابة منظمة للطبيعة (( و  ))جتاه الطبيعة  جتاه ما يصنعه اإلنسان من أشياء جاء متأتياً من اإلحساس الذي نشعر به

حاول اإلنسان أن يوظفها يف شكل عمارته و من ثم يف بيئته العمرانية باحملصلة و ) البيئة الطبيعية ( هذه املصادر  اجلمالية 
ل املثـال اجلنـائن املعلقـة حيـث حـاول فعلـى سـبيمبا يتوافق مع متطلباته احلياتية و ليتوافق مع احلس الذي تعكسه الطبيعة  

     .املعمار نقل صورة مجالية لبيئة طبيعية و توظيفها يف البيئة العمرانية و غريها يف العمارة الكثري من األمثلة 

                                                
1) Ching , Francis D. K. , Architecture : Form , Space and Order , Van Nostrrand Reinhold 

Company , 1979 , p.297 .  
2) Allsopp , Bruce , A Modern Theory of Architecture , Rout Ledge and Kegan Paul, London , 1977 , p.18 
.  
3) Arinheim , Rudolf , The Dynamics of Architecture Form , University of Calfornia Press , 1977 , p.202 . 
4) Baker , Geoffrey , Design Strategies in Architecture / An Approach to The Analysis Form , Published 

by E. & N. Spon , London , 1989 , p.6 .  
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ئـة العمرانيـة يف إنـه عبـارة     يف معرض وصفه هليكل التصميم البيئي للهيئة العمرانية و بالتـايل البي               :)١(] .Meggs , Philip B [إذ يوضح 
صيغ تتنـاول عالقـة    ياة االجتماعية  ، و قد وضح ثالثهدفه أن ينشئ  نظاماً بصرياً مستجيباً إىل التقنية لتطوير األشكال الفيزيائية للح"  Art" عن فن 

  :البيئة املبينة مع العمل الفين وهي 
  
  
  

قد يكون مصدره أحياناً غري الطبيعـة و الكـون فيرتكـز يف ) يئة احلضرية اهل( إن النظام البصري الذي تعكسه البيئة العمرانية 
  . جمموعة األفعال الرمزية التي تعطي التميز لكل بيئة عن األخرى و حضارة عن األخرى و تعطيها طابعها اخلاص 

هـذا النظـام    )٢("Rapoport"  فقـد ربـط   .   إىل ذلـك      ] Prochazka & Amos Rapoport [    لـذا فقـد أشـار كـل مـن                          
فقـد    )٣(" Prochazka" أمـا  . و الذي ميز احلضارة الرومانية عن الصينية و عن اهلنديـة علـى سـبيل املثـال     ) النظام الديين ( باملعتقدات الدينية و أمساه 

اإلسالمية ، إذ أشار إىل إنه يتألف باإلضافة إىل املفاهيم الروحية و الذي ربطه بشكل خاص بالعمارة اإلسالمية و البيئة احلضرية ) Style(أمساه بالطراز 
  .بعض املكونات املادية 

 إذ ارتبطت أما بالتعبري . تشري بعض املفاهيم اليت وردت عن النظام إىل فكرة معينة ترتبط به تتخذ طابعاً عاماً :  مفهوم مرتبط بالفلسفة
ارة و التخطيط ، أو لرتتـبط جبوانـب فلسـفية خاصـة ترتكـز بطبيعـة النظـام يف التخطـيط و مرتبطـة بطبيعـة           عن فكرة مشولية لتعرب عن جوانب أعم من العم

 .قائلها 

جاءت أمـا مسـتندة علـى املصـادر األساسـية       اليتفيما خيص اجلانب األول فقد  برزت بعض املفاهيم لتعرب عن فكرة النظام يف الكون و سائر املخلوقات 
عبـد البـاقي   (و )  S. Gulzar Haider( أفكـار    و ضـمن ذلـك بـرزت   . ة من نظريات العلماء القدماء و الوقائع التجريبية هلـم  للكتب السماوية أو ناجت

فقد  ذكـر  إن  يف  القـرآن  الكـريم  و  األحاديـث       ، هي باختصار جاءت مرتبطة خبلق الكون و انعكاسه على مفهوم النظام يف الدين اإلسالمي  اليت) إبراهيم 
و الـذي يتضـمن الفكـرة    "  Essential Cosmological Framework" النبويـة  توجـد  اإلشـارات   املباشـرة   إىل   جـوهر  اإلطـار   الكـوني           

  .  )٤(الكلية للخلق و اآلخرة و أشياء أخرى لتعكس فكرة العامل املنظم الدائمي ، يف ذلك إشارة إىل خلق اإلنسان بأحسن تقويم 

                                                
1) Meggs , Philip B. , Type and Image / The Language of Graphic Design , Van Nostrand Reinhold , New 

York , 1989 , p.70 . 
2) Rapoport , Amos , Cultural Origins of Architecture / Introduction to Architecture , Edited by James C. 

Snyder and Anthony J. Cataneses , McGraw-Hill Book Co. , 1979 , p.16 .  
3) Prochazka , Amjad Bohumil © ,  Introduction to Islamic Architecture , Architecture of the Islamic 

Cultural Sphere , MARP Muslim Architecture Research Program , 1986 , p.18 .  
4) Haider , S. Gulzar , Islam, Cosmology, and Architecture / Theories and Principles of Design in the 

Architecture of Islamic Societies , A symposium held by the Agakhan , 1986 , p.73 .  

  للشكل مرئي تكون كفنتإن اهليئة احلضرية  "A visual art of form . " 

  أن تكون عالقة البيئة العمرانية مع األشكال الفنية متوازية بعضها مع بعض. 

 املرئية الفنية عمالأن تتبنى البيئة العمرانية بعض األ  "Visual work of art . "  
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مبـدأ الوحـدة و     هـو  و   يف الـدين اإلسـالمي   اًرئيسـ تشكل مبـدأ   اليتعبد الباقي إبراهيم فهو يشري إىل صيغة معينة من هذا النظام  ىل أما بالنسبة إ
  .)١(اإلسالمية    العربية    يف املدينة   التوحيد ليكون أساس املضمون لكل من الدين و العمارة التخطيط

) لويس كان(و النظام فيها ، برزت يف طروحات كل من  ) أي العمارة ( و بنظرة معنية بتكوينها  رئيسارة بشكل و هناك بعض املفاهيم املرتكزة بالعم
مبفهوم خاص يرتبط بطبيعة تكوين األشياء و العناصر و ربطها بفكرة ) لويس كان(تتباين بعضها عن بعض يف فكرة النظام إذ يشري إليه ) روبرت فنتوري(و 

إليه من جانب آخر يرتبط بالشـكل املعمـاري و النظـام فيـه و ذلـك مـن منطلـق التعقيـد و التنـاقض فيـه ، و مبـا إن            ) روبرت فنتوري (ري الوجود ، بينما يش
  .بتجاورها تتشكل اهليئة احلضرية اليت حنن بصدد دراستها  اليتالشكل املعماري هو أحد عناصر البيئة احلضرية 

فقـد  . من  خالل أفكـاره الـيت مل تـرد بعبـارات موضـحة و حمـددة       ]        John Lobell[      ر   إليهافقد أشا) لويس كان(ففيما خيص طروحات 
يقع  يف بدايـة   النظام مبدأ  أساسي  يف  العمارة  و  أعتربه  ميثل  العملية  الفاعلة  اليت  تدور  يف  وعي اإلنسان لصنع األشياء كشيء له قيمة  و ) كان ( أعترب 

 ))هو إبداع فاعل و إنه الطريقة اليت تظهر هبـا األشـياء للوجـود     ((، و يضيف بأن النظام "  Volume Zero"رجه و يشري إليه باحلجم صفر الزمن و خا
تعـين عـدة   ع أن تكونه الطبيعة بعد ، كمـا يشـري إىل إن هـذه العمليـة     تستطيع أن تكون بالفن ما مل تستطترتكز تلك القوى الفاعلة يف وعي اإلنسان حيث إنه 

أي إجياد مكان لإلنسان يف هذا العامل و يصف هذه العمليـة الـيت تـدور يف وعـي اإلنسـان أهنـا تقـع ضـمن          ((أشياء مهمة لإلنسان أمهها إهنا تعطيه الوجود 
و النظـام   ضـوء ، مت إىل عـامل ال امل الصـ ع، املقاس و غري املقاس و أحياناً أبعد منها إن مهمة  اإلنسان صنع األشياء و نقلها من  عامل الصمت و الضوءثنائية 

  . )٢()كان ( هنا يقع ضمن هذه الثنائية حبسب وجهة نظر 
فقد  أشار إىل النظام من وجهة نظر خاصة أيضاً و مرتبطة بالناتج املعماري أيضاً على وجه التحديد و إىل حالة أو واقع معني منه و ) فنتوري ( أما 

إذ يشري إىل إن التعقيد ممكن أن ينبع من خالل جانبني أما عن طريق الوسائل التعبريية للشكل املعماري أو من . اقض فيه الذي يتضمن كل من التعقيد و التن
 يف الوقـت نفسـه  إذ إن التعقيد  أو التناقض يف الوسائل التعبريية يظهـر عنـدما تكـون هنـاك حالـة تفصـح عـن شـيء و         . خالل متطلبات الربنامج الفضائي 

أمـا التنـاقض مـن خـالل الربنـامج الـوظيفي فيظهـر        .   -مثال على ذلك خمطط متناظر و متزن لكنه ليس متناظراً فعلياً  –ء آخر مناقض له تشري إىل شي
ات الـيت  هو النظام الذي يوفق بـني املتناقضـ  ) فنتوري ( عن طريق الفوضى و التنوع و التعقيد  داخل و خارج الربنامج الوظيفي ، إن النظام الذي يشري إليه 

ضـاً االلتـزام و   تفرتضها ظروف أي واقع ميتاز بالتعقيد ، و ذلك يف أن يكيف أشياء و يفرض أشياء أخرى ، فهو يفرض السـيطرة باإلضـافة إىل العفويـة و أي   
رجتـال و التصـرف حبريـة ضـمن الوحـدة      و يتطلب السالمة كما يدعو  أن ال يكـون هنـا القـوانني ثابتـة يف العمـارة ، فهـو يتـيح اـال لإل         يف الوقت نفسهالدقة 
  .  )٣(الكلية

                                                
،  ١٩٨٨، مجلة اإلسكان و التعمیر ، السنة الرابعة ، العدد الخامس لسنة  المنظور اإلسالمي للنظریة المعماریةإبراھیم ، عبد الباقي ،  ) ١

  . ١٦ص
2) Lobell , John , Between Silence and Light / Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn , Publisher , Ltd. 

, 1971 , p.27 .  
،  ١٩٨٧فنتوري ، روبرت ، التعقید و التناقض في العمارة ، ترجمة مھدي ، سعاد عبد علي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ) ٣

  .٩٧ص
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نستنتج من هذا إن مفهوم النظام قد أرتبط  بعدة جوانب فلسفية فهو يشـري إىل عمليـة خلـق اهللا سـبحانه و تعـاىل للكـون و 
ن خصـائص يشري إىل خصائص مجيع املخلوقات و األديان السـماوية بضـمنها الـدين اإلسـالمي الـذي يتضـم الوقت نفسهاإلنسان و ب

إىل  بأن النظام هو تعبري عن عملية تكوين األشياء و النظام يفسر عمليـة ظهورهـا و  انتقاهلـا )  كان ( كما أشار . الوحدة و التوحيد 
و مـن . من واقع غري ملموس إىل واقع ملموس و مقاس و هو متضمن يف كل األشياء املوجودة و احمليطة باإلنسان و يعطيها قيمتهـا 

و . فالنظام هو حالة التوفيق بني املتناقضات و تكييف األشياء مع فرض أشياء أخـرى ) فنتوري ( فإنه بالنسبة للمعماري  جانب آخر
البحث يتفق مع دمج الرأيني حيث إن النظام هو أداة لتفسري الظهور و يف الوقت ذاته تعمل كمنسق جيمع بني العناصر املتضادة و 

).مكون من عناصر و عالقات خمتلفة من حيث ظروفها التي متتاز بالتعقيد ( واحد معقد املتناقضة ضمن نسق جيعلها كل  
 

 ترد يف األدبيات كخصائص عامة تأتي لتعرب عن هدف و  اليتيتناول هذا اجلانب املفاهيم العامة للنظام  :  مفهوم مرتبط جبوانب عامة
بشـكل عـام فقـد    . فاهيم معينة  للنظام تعرب عنـه كهـدف و غايـة يسـعى اإلنسـان إىل حتقيقهـا       غاية  يسعى اإلنسان إىل حتقيقها ، فقد وردت يف الدراسات م

 . أجزائهجاءت هذه املفاهيم بصيغ عامة لتشري إىل أهداف إنسانية يف العمل على اختالف نوعه و لتحقيق التكامل بني 

())عطـاء العـامل معنـى لـه و إلعطـاء اإلنسـانية       هو مهم و أساسي يف الفكر البشـري أل  ((: النظام "  Rapoport" فقد أعترب 
١

 بالصـيغة نفسـها  ، و  )
  .  )٢())إنه الغاية العظمى اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها من خالل األفكار أو األفعال  ((] :  Gomez[ وصفه 

التعامـل  مـع  أي      نه أساسـي و ال غنـى عنـه مـن    إ (( : إىل  )٣(] Arinheimn[ ن أمهية النظام هذه تشمل جماالت عديدة على اختالف طبيعتها ، إذ يشري إ
أنه ضروري لتنظيم األجزاء ضـمن الكـل لتجنـب التنـاقض و التنـافر ، كـذلك فهـو يعتـربه          ((و  ))  "     Organization System"       نظام مؤسساتي

لكـي يكـون لـه معنـى و     "  Event" أو حـدث  "  Object" شـيء هـو   إليصال معنى العمل على اختالف نوعه فكرياً أو فيزياويـاً  ، حيـث إن أي    اًضروري
و من ذلك نستنتج إن النظام جاء ليشري إىل هدف أساسي يفضل حتقيقه يف أي عمل على اختالف نوعه  . ))فائدة فأنه جيب أن يكون مقدم بشكل نظامي 

  .لتجنب التنافر بني أجزاء العمل و إليصال املعنى املراد له 
نظام هو الكيان املتكامل الذي يتكون من أجزاء و عناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تبادلية من أجل أداء وظائف و أنشطة تكون و مبا إن ال  

واهر املختلفـة ،  يف تعدد األسباب و العوامل للظـ     النظام ، جتتمع ،  و األسس اليت يرتكز عليها  مفهوم  )٤(حمصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي حيققه النظام كله
) موضـوعية (، و أخـرى  ) ذاتيـة (هذا فضال عـن انقسـام مصـادر تلـك األسـباب منـها       . و تداخل تلك األسباب و العوامل و تفاعلها معاً بدرجات متباينة 

فهـو أيضـاً الكيـان املركـب و املـنظم الـذي       و النظام ميثل قاعدة تنتظم فيه و ترتتب من خالله األشياء و املواضـيع ،  . تتعلق بالبيئة اليت حتدث فيها الظاهرة  
تظماً  أكـرب مـن األجـزاء الـيت     جيمع بني األشياء أو األجزاء اليت تكون جمتمعة تركيباً موحداً ، و إنه ميثل جمموعة من النظم الفرعية اليت تؤلف بتكاملها كياناً من

  -:ة مبفهوم النظام وهيجمموعة من املفردات املرتبط حتديدمن خالل ما تقدم ميكن تتكون منها، 

                                                
1) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.8 . 
2) Gomez , Alberte  petez , Architecture and the Crisis of  Modern Science , the MIT Press , Cambridge , 

1984 , p.3 .       
3)  Arinheim , Rudolf , The Dynamics of Architecture Form , University of Calfornia Press , 1977 , p.162 . 

لعدد الرابع ، وزارة اإلعالم ، الكویت ، ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن ، ا اتجاھات جدیدة في الفكر التنظیميالسلمي ، علي ،   ) ٤
  . ٧٣، ص ١٩٧٨
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 .جمموعة العنصر -أ 

 .العالقات -ب 

 .ذات الثبات النسيبالتنظيمات أو جمموعة القوانني  -ج 

لنـا أمهيـة هـذه        مبفهـوم النظـام ممـا يؤكـد    ) التنظـيم  ،التوافـق  ،القواعـد  ، األنسـاق  ،العالقـات  ،املكونات( ارتباط املفرداتهو ا تقدم املالحظ مم
ن النظـام يتكـون مـن جمموعـة مـن أنظمـة ثانويـة كمكونـات أو عناصـر أو          حيث إومن جهة ثانية  من جهة، تعريف املعتمد للنظاماملفردات ويعزز ما نقصده بال

أن  ( ومن خالل ما تقدم ميكن القول ،حالة نسبية ال مطلقة هو   رئيسأجزاء وهو حبد ذاته يشرتك مع أنظمة أخرى ليشكل نظاما أكرب وان ما يسمى بالنظام ال
حيـث تكـون مقومـات    ). م يتكون من عناصر أو نظم ثانوية ترتبط بعالقات حتكمهـا قواعـد تنظيميـة ويتحقـق النظـام هبـدف ويتفاعـل ضـمن حـدود         النظا

ظم ، تـرتبط هـذه الـن   ) نظم الثانويـة أو الفرعيـة  الـ (ـهي أن تكون هناك عناصر أخرى تدخل و تشرتك يف النظام األكرب باإلمكان تسميتها ب. . تكوين النظام 
حـدود   بعالقات حتكمها قواعد ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى يتم حتقيق النظام هبدف معني أ و غاية معينة تتحقق من خالل أهداف و ذلك كله ضـمن 

  .معينة ، وهذا ما ستفسره نظرية النظم العامة 
  

   -" :   General System Theory"نظرية النظم العامة  : ) ٤-١-٢(
  : ذه النظرية يتأسس لتحقيق أهداف و أن هلذه النظرية أهداف و هيإن النظام وفق ه  

يف احلقــول املعرفيـة املختلفــة و إمكانيـة االنتقـال مــن حقـل إىل آخــر ،     "  Models" و النمـاذج  "  Laws" و القـوانني  "  Concepts" التحقـق مـن األفكــار   
وضع مناذج نظريـة تسـتطيع أن تفسـر أو توضـح آليـات التطـور والـتغري وبالتـايل التنبـؤ مبـا           باإلضافة إىل تشجيع تطوير النماذج النظرية بسبب وجود احلاجة ل

  .صات سيأتي الحقاً ، إلغاء اجلهود الذاتية املكررة يف حقول املعرفة املختلفة و بالتايل تشجيع تآخي العلوم من خالل  االتصال بني االختصا
ديناميكية ، مما أختص النظام به من صفات و خصائص فضال عن صفات املرونة و املنهجيـة ، و  هنا النظام يتضمن مبادئ احلركة و التغيري و ال  

 .عند  التفكري مبنهجية النظام املرن 

   -:  )١(على وفق أنظمة منطية و هي
                                           األنظمة الطبيعية "Natural Systems  "  
 ًاألنظمة املصممة فيزياويا   "Physical Designed Systems  "  
   ًاألنظمة املصممة جتريديا "Abstract Designed Systems  "  
   أنظمة الفعاليات اإلنسانية "Human Activities Systems  " 

                                                
1)  Checkland , Peter , Systems Thinking – System Practice ,  John Wiley  &  Sons Chichester  , U.K. , 

1984  , p.14 .    
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مـن خـالل هـذا الـتفكري إىل      سنتوصـل  القات و قواعد و أهـداف و حـدود ،   و إننا كلما فكرنا باألمناط لألنظمة و حددنا مكونات كل نظام من عناصر و ع
و خصائصـها و ترتيبـها   "      Holistic Constituent" الكليـة      حيـث ميكـن عـزل حمتـوى املكونـات     "       System Thinking"      نظاميـاً التفكري 

  . )١(اهلرمي صعوداً أو نزوالً ، بدالً من التفكري بالكل يف وقت واحد بصورة عامة غري قابلة للتحليل و التحقيق
األساسية و العالقـات املنتظمـة  املشكالتإذن تركز النظرية ليس فقط على العمليات أو األجزاء املنفصلة ، بل على مجيع    

 فقط و لتحليل النظام. )٢(تنتج عن التفاعالت الداينميكية التي جتعل سلوك األجزاء خمتلفة عند دراستها منفردة أو ضمن الكل التي
ُ إىل نظم  ثانوية و جتزئتها إىل مكوناتها ، لكي نتمكن من اختبار العالقات التي تربطها مـع األنظمـة الثانويـة األخـرى و جيب فصله

كما هو موضح يف الشكل حيث يبني لنا أن النظام العام هو عبارة عن جمموعة عالقات و عناصر . بالتايل عالقتها ضمن النظام الكلي 
  ) . ٢-٢(عام قد تكون أنظمة ثانوية أنظر الشكل تربطها قوانني و أجزاء هذا النظام ال

  
  -:التصنيف العام للنظم:  )١-٤-١-٢(

  -:وفق معايري ومن أوجه خمتلفة وهي على ميكن تصنيف النظم بصورة عامة
  :) ٣(أصناف ةوتكون على ثالث -:معيار عالقة النظام بالبيئة -:أوالً

                                                
1) Checkland , 1984 , Ibid , p. 14 .  
2) Al-Gabiri , Mudafar Ali , Systematization of Settlement Network in Arid & Semi Arid Areas , Iraqi’s 

Case Study ,  Institute of Physical Planning , Poland , 1981, p. 169 . 
رم  )٣ ماء ، المق ین أس د حس ارة  ، محم ي العم ام ف المیةالنظ تیر، ، اإلس الة ماجس ة رس ة المعماری م الھندس ة  -قس الجامع

 .١٥، ص١٩٩٦التكنولوجیة،
  

  )٣-٢(شكل 
  النظام بحسب رؤیة نظریة النظم العامة

  :المصدر
Urban and Regional rian ; McLoughlin, J. B

Faber paper covered ,Planning , as  system approach 
editions, London , 1973, p.76 . 
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هبا بصورة فاعلـة فهـو يسـتمد مـن البيئـة مدخالتـه        تأثرنظام الذي يتفاعل مع بيئته فيؤثر ويوهو ذلك ال    -:   open systemالنظام املفتوح  - أ 
ونظـام اجلامعـة ونظـام     احلاسـوب كنظـام الدولـة ونظـام    (وهو من أكثر أنواع النظم انتشـاراً  . األساسية الالزمة الستمراره وقيامه بتأدية وظائفه

  .وغريها )املصنع
وهـذا  . عمل بصورة مستقلة عن البيئـة يوهو النظام الذي ال يتفاعل مع البيئة فال يؤثر أو يتأثر هبا أي انه     -: closed systemالنظام املغلق  - ب 

  .النوع من النظم موجود من الناحية النظرية فقط حيث يندر وجوده وان وجد فان انعزاله عن بيئته يؤدي إىل حتلله وتالشيه التدرجيي
تاج إىل قدر ضئيل من التدخل البشري والعالقة بالبيئة وهـذا  حي و هو ذلك النظام الذي    -:   Relatively closedالنظام املغلق نسبياً  - ج 

وعنـد ذلـك    دليت تعمـل بالبطاريـات الـيت قـد تنفـ     النوع من النظم أصبح منتشراً بشكل واسع ومن األمثلة على هذا النوع من النظم هو الساعة ا
 . غيار أخرىحتتاج إىل تبديل أو إىل قطع  فإهنا

  :)١( وهي على صنفني -:معيار حسب الطبيعة األساسية للنظام -:ثانيا
أنظمـة الطـرق و أنظمـة اخلـدمات     (من أمثلة هذا الصنف من الـنظم   -:    physical system         )امللموسو احملسوس  (الفيزيائي النظام - أ 

  )."  Integrated Systems" املتكاملة يف األبنية 
فإذا أردنا التعامل مـع علـم اجليولوجيـا    . هو ذلك النظام الذي ميكن تصوره نظرياً           -:       Conceptual system    فاهيميالنظام أمل - ب 

كنظام فإننا نتعامـل مـع األفكـار والنظريـات الـيت تتعلـق بـاألرض وهـي عناصـر جتريديـة ميكـن التعـرف عليهـا بـاملنطق وال ميكـن التعامـل معهـا                  
 .حسياً

  :وهي على صنفني -:معيار درجة تعقيد النظام -:ثاثال
  .ميكن التعرف عليها بسهولة اليت وهو النظام ذو العالقات والعناصر احملدودة -: Simples systemالنظام البسيط  - أ 
ــد   - ب  ــام املعق ــة              -:  Intricate systemالنظ ــنظم الفرعي ــن ال ــة م ــتويات خمتلف ــددة ومس ــر متع ــمن عناص ــون ويتض ــات  ذا       يك عالق

 .كنظام شبكة االنرتنيت. متشابكة

  
  -:إدراك النظام :  )٥-١-٢(

إدراك النظام بصورة عامة والنظام العمرانـي بصـورة خاصـة مـن العوامـل املهمـة واألساسـية مـن اجـل امـتالك النظـام صـفة الوضـوح               عمليةإن 
ة يـتم مـن خالهلـا دراسـة مفهـوم اإلدراك ،حيـث إن الفقـرة األوىل تـدرس         رئيسـ ات يتضمن هذا احملور ثالث فقرو . املطلوبة يف عملية التعريف سابقة الذكر

يـة إدراك  ة لإلدراك أما الفقرة الثانية فإهنا تدرس أهم املراحل اليت متر هبا عملية اإلدراك ،أما الفقرة األخرية فإهنا تدرس أهم مـتغريات عمل رئيسالعمليات ال
  .عمرانيةالنظام للبنية ال

                                                
 . ٢٩-٢٧، مصدر سابق ، ص ١٩٩٦ ، محمد حسین أسماء ، المقرم ) ١



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤١ المدينة كنظام

  -:اإلدراكعمليات : )١-٥-١-٢( 
 يوصف اإلدراك بأنه نشاط نفسي أساسي يقوم به الفرد وليس ملكة عقلية أو جمموعة من األحاسيس وهناك العديد مـن التعـاريف الـيت مـن خالهلـا     

  -:)١(ميكن طرح مفهوم اإلدراك بشكل واضح ومنها

 .من خالهلا تقدم للفرد املدرك جتربة هلا معنى اليت هو العملية اليت يقوم هبا الفرد باختيار وتنظيم مؤثرات تتواجد يف بيئته - أ 

  .هو العملية اليت يعرف من خالهلا الفرد العامل وحيقق توافقا مع البيئة اليت يعيش فيها - ب 
 .هي عملية ختضع لدور الفرد يف البحث عن الشيء واحلصول على شيء والتفاعل مع املعلومات املتواجدة يف بيئته - ج 

تتكـون مـن حصـول  التـيبأنه عملية نفسية بالدرجة األساس  (ملفهوم اإلدراك وضع تعريف إجرائي ومن خالل ما تقدم ميكن 
الفرد على معلومات من بيئته وترمجة تلك املعلومات إىل مؤشرات تساعده على الفهم والتعرف علـى تلـك البيئـة وتعـد عمليـة 

  . )االختيار والتنظيم للمعلومات من أهم عمليات اإلدراك

يوجـه انتباهـه وبطريقـة خمتـارة ملـؤثرات معينـة حبـد ذاهتـا ويتجاهـل           حيـث  يستقبل املؤثرات البيئية من خالل حواسه يف وقت مـن األوقـات   أن الفرد
يـة  وبعـد عمليـة االختيـار تـأتي عمل    . فالفرد يقوم بعملية اختيار لتلك املؤثرات كنتيجة لعوامل داخلية وخارجيـة للفـرد ذاتـه     .مؤثرات أخرى تتزامن معها

  .) الزمان واملكان(الرتمجة ملا هو مدرك من تلك املؤثرات، وعملية اإلدراك تتغري بتغري الظروف 
  -:وعمليات إدراك النظام هي كاآلتي

   -:)٢(ة وهيرئيسإن التجربة البصرية لعملية اإلدراك متر بثالث مراحل  -:اإلدراك احلسي عملية  -:أوالً
  ).العمارة مثال(هي عملية متثل التفاعل بني املستلم والبيئة و. مرحلة الوعي املباشر يف اإلحساس - أ 
وتعتمــد علـى طريقــة فهـم النـاس يف إعطــاء املعنـى للبيئــة وكيفيـة التعــرف علـى مكوناهتــا        . مرحلـة املعرفـة والفهــم وإنتـاج املعرفــة اجلديـدة     -ب 

  .)تعريفها (بعد دثحيث أن تقيم األشياء جيب أن حي. هليكلة البيئة يف خميلتهم عملوالتخطيط الذي يست
وتتبـاين هـذه العمليـة مـن     ) اختـاذ القـرار  (ويتم من خالهلا حتديد األفضلية واملوازنة واالختيار ومتثل مرحلـة  . مرحلة التحديد النوعي للبيئة -ج 

 .شخص آلخر اعتمادا على اخللفية الثقافية واخليال الشخصي للمشاهد

  
  
  

                                                
الساعدي ، عادل زامل ، إدراك العمارة الخصائص المؤثرة في إدراك المفردات المعماریة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة  ) ١

  . ٥، ص ١٩٩٨المعماریة في الجامعة التكنولوجیة ، 
2) Rapoport , Amos , On The Cultural Origins of Settlement Introduction To Urban Planning , Edited by 

Anthony J. Catanese & Janis C. Snyder , Megraw-Hill,Inc.,1979 , p.91. 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٢ المدينة كنظام

قصد هبا العمليات الـيت يقـوم هبـا الفـرد باختيـار مـؤثرات مـن النظـام املوجـود يف البيئـة ذات أمهيـة لـه هبـدف              وي -:للنظام اإلدراكيعملية االختيار  -:ثانياً
الختيـار تعتمـد علـى    التعامل معها، فالفرد حماط ببيئة مليئة باملؤثرات ينتبه إىل بعضها ويتجاهل البعض اآلخر أو يتعامـل معهـا بأمهيـة اقـل، كمـا إن عمليـة ا      

   -:)١(عوامل هي
  .عوامل مرتبطة بالنظام - أ 
  .عوامل مرتبطة بالبيئة -ب 
  .عوامل مرتبطة بالفرد ذاته -ج 

تعرف هذه العملية بأهنا جمموعة العمليات اليت يقوم هبا الفرد بتجميع مؤثرات النظام بشكل ينـتج عنـه إطـار معـني      -:للنظام اإلدراكيعملية التنظيم  -:ثالثاً
  . يقصد هبا قيام الفرد لتشكيل مؤثر بيئي يف إطار له معنى للفرد اليت) اإلدراكيبالتجميع (وهي عملية تبدأ مبا يسمى. معروف للفرد ذاته

  
  -:اإلدراكمراحل   : )٢-٥-١-٢(

  -:متر عملية إدراك النظام بعدد من املراحل املتسلسلة وهي
عـن  ) عمـارة أو غريهـا  (لرسـائل املتسلسـلة مـن البيئـة     رد فعل ذهين جتـاه ا " ، هذا املفهوم بأنه )Lynch(يعرف :  )٢(" Sensation "اإلحساس -:أوالً

  . طريق العني ويكون هيكال تصوريا يف عقل املشاهد يعتمد على املعرفة والتوقع والتجربة
ذهنيـة   ن فرضية تعتمد على التجارب السابقة والتوقعات املستقبلية جتاه الظاهرة احلسية ويكون احلس البصري موجبـا عنـدما ميثـل حالـة    فاملشاهد يكو

ويتم فهم املعلومات عندما تتحول اإلشـارة  . حتدث من خالل تصور الظاهرة احلسية اخلارجية اليت متيل إىل تعزيز التطور املتجانس للعقل حول تلك الظاهرة
عدمية املعنـى عنـدما تصـبح     وتكون هذه املعلومات ذات معنى فعال عندما تكون منظمة بينما تكون. إىل املشاهد )املشهد(احلسية إىل رسائل تنقل من 

  . مشوشة وعشوائية
أثنـاء عمليـة   يف للعـني    فكـثري مـن الصـور الـيت تكـون مواجهـة      . إن اإلحسـاس ال يتحـول إىل إدراك إال مـع وجـود االنتبـاه     : "  Attention "  االنتباه -:ثانياً

ى املشـاهد يـتم تركيـز النظـر     ونات معينة يف النظام تتمتع خبصائص حمددة لدإال إن اغلب مكونات هذه الصورة ال يتم إدراكها وإمنا يتم إدراك مك. املشاهدة
  -: مهما يف عملية االنتباه من أمهها أثراًوهناك العديد من اخلصائص اليت تلعب ، عليها

 التباين.  
  اإلطار العام(احلافات اخلارجية للموضوع.(  

                                                
  . ٥١، مصدر سابق ، ص ١٩٩٦ ، محمد حسین أسماء ، المقرم ) ١

2) Lynch , Kevin , A Theory of Good City Form , The M.I.T. Press , Cambridge , 1981 , p.219  .  



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٣ المدينة كنظام

   ذب االنتبـاه إليهـا أكثـر مــن تلـك الـيت تفتقـر إىل املعلومــات، إال أن       إن األشـكال الـيت حتتــوي علـى معلومـات أكثـر جتــ     . كميـة املعلومـات
  .ال يستطيع املشاهد أن يفهم املعلومات إذاليت تتميز بدرجة عالية من التعقيد ال جتذب االنتباه حنوها  ضوعاتاملو األشكال و

  -:)١(ع أو النظام وهيمن حتديد عدد من العوامل اليت حتقق جذب االنتباه حنو املواضي) Isaac(لقد متكن 
 لتأكيد العنصر املهم يف املشهد املقياس واحلجم ،.  
  التضادcontrast .الضوء مامللمس أ مسواء كان باللون أ. 

 املشاهد ماحلركة سواء كانت للموضوع أ. 

  اإليقاعRhythm والفواصل خالل التنظيم األفقي والعمودي. 

 األشكال املنحنية والرتاكيب املتداخلة.  
 يه أو التعارض مع املألوفالتشو .  

 إمكانياته احلسية بقصد تفسري وفهم البيئة احمليطـة بـه   إستعمالوهو مصطلح يشري إىل قدرة اإلنسان على : )٢("  Perception "اإلدراك احلسي -:ثالثاً
 إستعمالهي الطريقة اليت نتعرف هبا على البيئة بإن مرحلة اإلدراك احلسي و ، بتكوين االنطباعات و ربطها بالذاكرة فيتحول اإلحساس إىل إدراك حسي ،

األشــياء املوجــودة فيهــا عــن طريــق املــثريات املختلفــة الــيت تصــل إىل أعضــاء احلــس    إىلان اإلنســان دائــم التعامــل مــع البيئــة وانــه يتعــرف  بــحواســنا ذلــك 
  . يقوم بتفسريها من خالل خرباته وجتاربه املاضية اليت) املستقبالت(

، بتحويـل   لـه  ها اإلنسان يف فهم وبناء البيئـة احمليطـة بـه ويف بنـاء اخلـرائط اإلدراكيـة      عملوهو الوسيلة اليت يست:  )٣(" Cognition "دراك املعريفاإل -:رابعاً
أكثـر مـن     هاإسـتعمل هـا أو  أي أن يكـون عرف . فاإلنسان يدرك بيئته معرفيا بعد أن تكون لديه خربة كافية عنها املعرفة املستلمة و املدركة إىل معرفة ذهنية ، 

  .يبين هلا خارطة إدراكية    مرة كي
تقريرا لفظيا وتشمل املعرفة الصـحيحة   محدثا أ ميوصف بأنه املعرفة بالشيء سواء كان موقفا أ:  " comprehension "االستيعاب والفهم -:خامساً

يتفـرد بأنـه عمليـة تركيبيـة منظمـة تتكامـل فيهـا اخلـربة           لكنـه  و بالعمليـة اإلدراكيـة   العامة ويرتبط ارتقاء االستيعاب  واملبادئوالصرحية الكاملة بالعالقات 
  . بشكل وحدات مركبة ذات معنى ميكن توظيفها بطريقة رمزية

ضـمن  ة ملفهوم النظام سنتطرق خالل الفقرة القادمة إىل دراسة إبعاد وخصائص العمارة العامة متهيدا لدراستها رئيساجلوانب ال درسنابعد أن 
  .اإلطار احمللي اخلاص

  
  

                                                
1)  Isaoc , Arg , Approach of Architectural Design , Friba Aibo Butterworth & co. , Publisher , Ltd. , 1971 

, p.29. 
2) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.28. 
3) Rapoport , Amos , 1979 , Ibid. , p.30. 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٤ المدينة كنظام

  :ناضمن هذا املعيار هنالك صنف -:معيار الغرض من النظام -:سادساً
كل نظام على اختالف أشكاله وأصـنافه البـد أن يكـون لـه هـدف حمـدد يسـعى لـه و إال فانـه           -:" Purposive System "  نظام هادف - أ 

  .يعترب نظام غري جمدي
الذي ال نستطيع استقراء أهدافه بسـهولة وأحيانـا ال نسـتطيع اسـتقراءه لدرجـة إننـا نعتقـد انـه غـري           وهو النظام -:نظام غري واضح األهداف - ب 

 .موجود

  : ناوضمن هذا املعيار هنالك صنف  -: معيار مصدر النظام -:اًسابع
  .و الظروف املناخية  كاملد واجلزر ودورة املياه -:.Natural systemنظام طبيعي  - أ 
ــنع اإلنســان    - ب  ــن ص ــام م ــرق   -:Man-mode systemنظ ــة  كأنظمــة الط ــعها اجلهــة     و أنظم ــيت تض ــة للمدينــة ال التخطيطي

 .التخطيطية أو التشريعية 

  : ناوضمن هذا املعيار هنالك صنف  -: معيار املخرجات للنظام -:ثامناً
  .Predictable  systemنظام ميكن التنبؤ مبخرجاته      - أ 
 .Unpredictable systemنظام ال ميكن التنبؤ مبخرجاته  - ب 

 
  -:النموذج العام للنظام: )٦-١-٢(

        -:يتكون النموذج العام للنظام من املكونات التالية
 -:  أنواع ةثالث على وهي  يستمدها من بيئته اليت يوجد فيها اليتوهي مجيع املتغريات اليت تؤثر بالنظام  -:In put  مدخالت النظام

 ولو أردنا أن نأخـذ نظـام   . اصر الالزمة الستمرار النظام وقيامه لتأدية وظائفه وحتقيق أهدافهوهي تشمل مجيع العن. املدخالت األساسية
 ،صـور  ،نصـوص (املعلومات كمثال فان املدخالت هي البيانات اليت يتم معاجلتها من خالل عمليات النظام ومن ثـم يـتم حتويلـها إىل معلومـات     

  ).اخل....رسوم
 كقطـع  . العناصر واملوارد اجلديدة أو العناصر املتطورة الستمرار أداء النظـام أو الالزمـة لتطـويره    وتعين ).حالليةإ(ستبدالية إلاملدخالت ا

  .الغيار على سبيل املثال الذي تستبدل مبواد أخرى جديدة حتل حملها
 تصـبح إحـدى مكوناتـه وإمنـا تـؤثر تـأثريا        هي املؤثرات البيئية اليت ال ختضع لعمليات النظام أو ال تتحول داخله كما إهنا ال. املدخالت البيئية

فـة للنظـام كالضـغط    وهـي قـد تكـون مسـاعدة أو معر     ،خارجياً على عمليات النظـام أو نشـاطه أو علـى النـوعني السـابقني مـن املـدخالت       
 . اخل...الرياح ،احلرارة ،اجلوي



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٤٥ المدينة كنظام

ن ناحيـة وبينـها وبـني املـدخالت مـن ناحيـة أخـرى وذلـك بغيـة حتويـل           وهو التفاعل الذي يتم بني عناصره املختلفـة مـ   -:Processing  ظامـــتشغيل الن 
  .وان عمليات النظام حتتاج إىل تضافر عناصر النظام املختلفة ،املدخالت األساسية إىل خمرجات

إن بعـض املنظـرين ال يفرقـون     وهي نتاج عمليات النظام ويرتبط هذا النتـاج ارتباطـاً وثيقـاً بأهـداف ذلـك النظـام حتـى        -:out put        خمرجات النظام 
  -:مها ن من املخرجاتابينهما وهنالك نوع

  .يف بيئته  وهي تلك املخرجات اليت ينتجها النظام وتؤثر على اإلطار العام الذي يعمل فيه النظام : املخرجات النهائية - أ 
 ، جديدة له  مدخالت   جزء من خمرجاته عملمدخالت للنظام نفسه الذي قد يست تستعملوهي املخرجات اليت  : املخرجات االرتدادية - ب 

 ). Feed back(بـ   تسمى   احلالة   وهذه
 

ميثـل  من حيث الكم والنـوع خمرجات ذلك النظامطبيعة أن الفرق بني أهداف نظام ما و فهممن خالل ذلك نستطيع أن ن
فـه تعتمـد بدرجـة كبـرية علـى عمليـات مقدار احنراف ذلك النظام عن أهدافه وان مدى اقرتاب خمرجات النظام من حتقيـق أهدا

ولتعزيز إدراك عمليات تشغيل النظام سيتم التطرق إىل توضـيح عالقـة كـل مـن التكنولوجيـا وآليـة التعريـف .  تشغيل النظام
  .للنظام ضمن الفقرات الالحقة

  

  -: احلركة يف النظام  :املبحث الثاني :  )٢-٢(
طويلة ، حيث إن أي نظـام ميـر مبراحـل تبـدأ مـع       دةورة عامة ، ال ميكن أن يبقى يف حالة سكون ملتوضح الدراسات املختصة إىل إن النظام ، بص  

املعلومـات يف  النشوء و تنتهي باملوت ، و إن عمر النظـام مسـألة نسـبية فعمـر األرض علـى سـبيل املثـال كنظـام مـتغري حيصـى مباليـني السـنني و نظـام معاجلـة               
ضمن حدوده اليت تشكل البيئـة  للنظـام و متثـل إحـدى     ) يتغري(ملايكرو أو النانو ثانية ، و إنه عرب هذا العمر النسيب يتحرك احلاسبات احلديثة له عمر يقاس با

 أو مبعنى( كما إن لبعض األنظمة ضمن مفهوم احلركة فيها أن تستعيد حيويتها و تطيل بعمرها و هذا ما يسمى بالتطور . اجلوانب املؤثرة يف طبيعته و حركته 
أما األنظمة اليت ال تتمكن من التعامل مع املؤثرات املستحدثة فلها أن تتطور ،  أن  تبذل  طاقاهتا  يف  املقاومة  مما  ) . آخر االستجابة ملتطلبات احلالة الراهنة 

  .يؤدي  إىل  شيخوختها  املبكرة و موهتا 
  

   -:نظرية النظم و احلركة :   )١-٢-٢(
يتأسـس لتحقيـق أهـداف و إن هلـذه     ) ضمن مفهـوم هـذه النظريـة    (لفصل إىل هذه النظرية و حددنا مكوناهتا و إن النظام تطرقنا يف بداية هذا ا    

  -:   )١(أيضاً ، و هي اًالنظرية أهداف
قال من حقـل إىل  يف احلقول املعرفية املختلفة و إمكانية االنت"  Models" و النماذج "  Laws" و القوانني "  Concepts" التحقق من األفكار  )١

  .آخر 

                                                
1)  Checkland , Peter , System Thinking , Systems Practice , John Wiley , N.Y. , 1984 , p.98 . 
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 .لتشجيع تطوير مناذج نظرية وافية عن وجود احلاجة  )٢

 .إلغاء اجلهود النظرية املكررة يف حقول املعرفة املختلفة  )٣

 .تشجيع تآخي العلوم من خالل االتصال بني االختصاصات  )٤

  
  -: )١(كما إن النظرية هذه تتعامل مع . التغير يف مستويات خمتلفة و من خالل هذه األهداف ، نرى إن كال منها ميثل حالة ديناميكية حتفز على احلركة و 

  .األنظمة اهلندسية الصلدة  - أ
 ) .كما يف حبوث العمليات(تستعمل األفكار اليت ختص النظم كعامل مساعد يف اختاذ القرار  - ب

 .السيئة الرتكيب  املشكالتملعاجلة "  System Thinking" تستعمل التفكري بالنظام  - ج

  .ا فيمكن طرح احلركة ، من الناحية النظرية الصرفة ، يف النظام  و هكذ
  

  -:التطور و نظرية النظم : ) ٢-٢-٢(
كـرة  البد من التطرق إىل التطور الذي حصل يف نظرية النظم أوالً ثم سـنتطرق إىل مفهـوم التطـور يف نظريـة الـنظم ، حيـث إن نظريـة الـنظم متثـل ف             

       يف النصـف األول مـن القـرن احلـايل ثـم عمـلً      ) لودفيـك فـون بريتـاليف   ( الفيزياء النظرية و األحياء و قد جاء هبا أصال العامل رصينة عمل على إجيادها علماء 
و و علمـاء األحيـاء ،   )دريدا ( على إضافة ما أمساه التطور املختلط يف النظام و دخل ضمن ذلك التوجه من اللغويني كـ )  E. Jantschأريك يانتش ( 

قـد  ف. ول التطـور متثـل احلركـة يف النظـام    إذا أخذنا بنظر االعتبار نظرية دارون حول التطور بأن هلا عالقـة بنظريـة الـنظم العامـة ، فـإن طروحـات دارون حـ       
أجسـامها مـع    تسـتطيع تكييـف  )  Coadjutorsمكيفـات  ( الـيت هـي     -أمثـال البكرتيـا    -بأنـه إرتقـاء الكائنـات العضـوية       ((وصف أحد علماء التطـور  

منّـت مـن ذاهتـا ميكانيكيـة معقـدة كـي تبقـي أجسـامها بدرجـة حـرارة           )  Regulatorsمنظمات (  إىل  -درجات احلرارة املتغرية ملا حييط هبا من أشياء 
())منظِّمات فوقية   ثابتة ، ثم ترتقي إىل

٢
يطـرح  ) يـانتش (ك النظرية الدارونية ، بينما جنـد  ، هنا فأن التطور يعين التكيف و زيادة احتمالية البقاء كما تؤكد ذل )

تطور البنى يف طور النشوء اهري ، تعكـس تطـور البنـى تعكـس      ((نظرية التطور املختلط اليت تشري إىل إن كل ما يف النظام يشارك يف احلركة و يستند إىل إن 
())واحد  على حنوٍ عام معاًرية و العيانيه تنشأ تطور البنى يف طور النشوء العياني ، و العكس بالعكس ، فالرتاكيب اه

٣
، و إن املقصود باهري و العيـاني   )

ام البيئـي هـو العيـاني    هو مقياس نسيب بني شيئني متغريين و لو كانت الفصيلة عيانية ، فإن اهري هو الفرد ضمن الفصيلة ، ولو كان اهري شعبة ، فإن النظ
بأن التطور املختلط ) يانتش(و بناءاً على ذلك جيد . معقدة   " Feed Back" بط مع املتغري العياني مبيكانيكية تغذية إسرتجاعية و إن املتغري اهري  مرت. 

ىل موت و ال ينظر إ... و هو تعميق احلياة بشكل إستثنائي رائع ... القانون األساس و الغرض من التطور هو اإلنفتاح  ((أوسع من التطور الداروني ، و إن  
                                                

1) Checkland , Peter , 1984 , Ibid. , p.95 . 
د ، ، بغدا ٤المترجم ) علوم(كتاب  –، ترجمة نھاد العبیدي ، دائرة اإلعالم الداخلي  الكون المرآةدیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢

  . ١٤٤، ص ١٩٨٦
  . ١٤٦،  مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٣
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، ثـم ربـط    )١())العام األنواع أو األنظمة العامة على إهنا كينونات فشلت يف التكيف ، فاألنواع تظهر و تبقى كمظاهر تعرب عن إنتشار و ظهور التطور املختلط 
ور لـدى علمـاء احليـاة ميكننـا أن نـربط      وجود املاضي و احلاضر من زاوية التطور املختلط يف احلقيقة نسميها املستقبل ، مما سبق من طروحات تتعلـق بـالتط  

حالـة طبيعيـة للنظـام     هذه املفاهيم ببحثنا عن التطور و احلركة يف النظام و آليات حصوهلا ، و يتضح لنا مـن هـذه األمثلـة الطبيعيـة إن احلركـة يف النظـام متثـل       
و )  ري أو مبعنى آخر اإلستجابة للتغري بالنظام العام احمليط بالنظام اجلزئيسرعة حدوث التغ(بكامله  و إن الفارق يف احلركة بني نظام و آخر هو سرعة احلركة 

تطـور أو   –أو مكوناهتـا و كـذلك يف طبيعـة احلركـة     ) بنية النظام أو عناصره ( مسبباهتا و املفصل الذي تبدأ به احلركة سواء على مستوى املساحة البعدية 
أخل ، فنـرى تيـاراً أو مدرسـة فكريـة تعـيش حقبـاً       ....ة متثل ما حيدث بـالنظم بصـورة عامـة كـنظم العمـارة      إن مجلة التفاصيل اليت ترتبط باحلرك -تدهور

أو ) العـودة إىل املاضـي  (       أطول أو أقصر عمـا سـبقها ، ثـم تتحـرك مـرة ثانيـة باجتـاه سـليب         -قد تكون – ملدةطويلة تتغري إىل تيار أو مدرسة فكرية تعيش 
و خـالل   ((، فقد بدأ كوننا باالنفجار العظيم كما يرى بعض املختصني و تطور كنظام عرب ماليني السنني حنو املستقبل ، ) تقبل زماناً و مكاناً حنو املس( إجيابي  

فيـه بعـض األنـواع ، يكـون     لذا فأنه يف الوقت الذي متوت . مراحل التطور يبدو إن اللحظات اليت تأتي بعدها ، متخذة االجتاهات اليت تتيح هلا مزيداً من النمو 
و أنه من املمكن أن تنتفي احلاجة إىل النظام ليحل حمله نظام آخر يستجيب ملسـببات و ظـروف جديـدة و مـتغريات     .  )٢())التطور مبجمله يف توسع و امتداد 

جديـدة تتوسـع و تشـيخ و    ) أسـر  ( نا عنـه  لنكـون نظـم    فعلى سبيل املثال فإننا كلنا ولدنا ضمن  نظام  األسرة الذي تطور عرب الزمان لنعلن إستقالل ،جديدة 
  . تنتهي و تؤدي إىل نشوء نظم جديدة و هكذا 

  
    -:متى حتدث احلركة يف النظام ) : ١-٢-٢-٢(
   :إن ما طرحناه حول التطور و احلركة يف النظام يؤشر إىل نوعني من احلركة و سنحاول يف هذه الفقرة أن نربط نوع احلركة مبسبباهتا     

  : اآلتيةاحلركة من داخل النظام و حتدث للمسببات : النوع األول 
  على سبيل املثال يف العمارة فإن فشل منهج تصـميمي يتحـتم علينـا االستعاضـة     ( عندما يفشل النظام يف حتقيق املقاصد اليت صمم  من أجلها

 ) .عنه مبنهج آخر 

  عندما تضمحل األواصر الرابطة ملكوناته. 

  النظام و يتأخر عن ركب التطور يف املكونات و تضارب قواعده و دساتريه مع حمدثات التكنولوجيا و احلركـة الفكريـة واملاديـة    عندما يضعف
 .اليت تسببها التكنولوجيا 

  لـى   كما حـدث للكـثري مـن احلركـات الفكريـة و الفنيـة الـيت أنتـهت لعـدم قـدرهتا ع          ( عندما يرفض النظام قبول معطيات أو مؤشرات مستجدة
 ) .مواكبة  متطلبات املرحلة 

                                                
   . ١٥١، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )١
  . ١٥٢، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢
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  عندما ينجز النظام األهداف اليت صمم من أجلها أو عندما يثبت فشله يف حتقيقها. 

 جديدة أو إضافة مكونات متكن النظام من مالئمة بيئته الداخلية و البيئة اخلارجيـة احمليطـة    اًعندما يصبح من الضروري  للنظام أ ن يضع صيغ
 .به 

 
  : اآلتية احلركة من اخلارج  النظام إىل الداخل النظام و حتدث للمسببات : النوع الثاني 
  خارج نطاقه  عندما ال يستطيع  النظام االستجابة ملستحدثات ظرفية. 

 أقوى و له و له القدرة  على السيطرة على النظام األضعف برغبة التوسع   عندما يكون هناك نظام. 

 يش هبا النظام من توفري الظروف املالئمة الستمرارية  احلياة  فيها عندما ال  تستطيع البيئة اليت يع. 

  عندما يفقد النظام العام عالقته بأنظمته الثانوية و تضعف أواصر الرتابط بني األنظمة ضمن النظام العام. 

  عندما يقرر النظام األكرب اإلستغناء أو التبديل أو التحديث يف النظام األصغر بسبب أو بدون سبب . 

  
  -:دراسة يف مفهوم الزمان :  املبحث الثالث:   )٣-٢(

 املدينـة لزمـان باجتـاه   وذلك لتوفري قاعدة مفاهيمية ل واملفاهيم املرتبطة به ، يناقش هذا املنحى الزمان من خالل صوره وفلسفته ، ومدلوالته ،
  .مما يعطي آلية التعامل معه وفهمه كصيغة تعبريية من خالل الدالالت املرتبط هبا  ،
  -:عرض يف فكرة الزمان  : )١-٣-٢(

الزمـان إال مـن حيـث تقابلـه مـع فكـرة        إن عرض فكرة الزمان من حيث صـورة ومدلوالتـه تعتـرب سـابقة يف املباحـث املعماريـة ، حيـث مل يفسـر        
     – بنصه )١() Lynch(  أشـار إليها اليت ) (Space فضاءال

“Space and time are associated constructs , although the spatial concept arises earlier and more easily 
than the temporal one . In early life, space and time are confounded “ (Lynch 1972: p 122)     

   – يف نصه )٢()Giedion (  ن وكما أوضحاأثارتا فكرة احلركة وربطها بالزم يتمن خالل مقارنته باحلركات الفنية كالتكعيبية واملستقبلية الأو 
“ So in our own day the common background of space -  time has been explored by the cubists 

through spatial representation and of  futurists    
through research into movement “ . (Giedion 1982 : 444 )        by the   

                                     انـه لـيس مشـاهبا للطـول والعـرض      " ضـمن نقاشـة ملفهـوم الزمـان     ) جويـدك  ( ن إىل وقت قريب بعدا رابعـا ، حيـث أشـار   اثّل الزمـوقد م
  . )٣("ميثل بعدا رابعا حاصال من اإلدراك واالرتفاع لكنه 

                                                
1) Lynch , Kevin , What Time Is This Place ? , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts , 1972 , p.122 . 
2) Giedion , Sigfried , Space , Time and Architecture, Harvard University Press , Cambridge , 

Massachusette , 1982 ,p.115  .  
، جامعة بغداد ،  ةالمعماریسالة ماجستیر ، كلیة الھندسة ، قسم الھندسة ، ر إمـكان الشكل الحي في العمارةالراوي ، علي غالب مازن ،  ) ٣

  . ٨٧، ص ١٩٩٨
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  :أما الصائغ يف دراسته للشعر اجلاهلي ، أشار إىل بعدين للزمان عند العرب ومها   
  .  )١("األول هو الزمان يف الطبيعة والذي خيضع حلركة الشمس يف الربوج ، والثاني الزمان يف اخلربة وهو خاضع حلركة النفس يف جمرى األحداث " 

ن الفن يسـتمد نوعـا مـن الطاقـة     إ يف دراسته ملعنى الفن أشار إىل دور الزمان يف حتديد املغزى املطلوب أو املقصود من العمل الفين إذ) ريد( أما 
  .  )٢("الوجدانية من ظروف وجودنا نفسها ، عن طريقة كشفة عن املغزى الوجداني للزمان واملكان 

  :مما تقدم ميكن وضع التصورات التالية 
  .الزمان هو غري الفضاء إال من ناحية الفعل املتضمن يف ذلك الفضاء ،فلكل من الزمان والفضاء دراساته ومفاهيمه  )١
يف )  هأثـر ( حالة خاصة باإلدراك ، فالزمان ال يتمثل ماديا بذاتـه ، و إمنـا بداللـة    ) أي الزمان (  ههنـالك إشارة إىل العالقة بني اإلدراك والزمان ، باعتبار )٢

  . يستوجب احلضور الذهين لذلك الزمان ) األثر ( ظاهرة واإلدراك هلذا الدال الـ
  :جود الزمان على بعدين  )٣

  . هو الزمان املرتبط حبركة األفالك والشمس ، وهو واسطة للقياس وهذا يبتعد عن فكرة التداعي : األول      
  .والتداعي وبالتايل فهو اقرب إىل العمارة الزمان يف اخلربة ، وهو اقرب إىل مفهوم اإلدراك : الثاني      

  .ربط الزمان بالناحية التعبريية للوجدان املرتبط باالختالجات النفسية  )٤
  ) . غري املتداعي ( أو املباشر ) املتداعي ( اعتبار الزمان أحد األبعاد احملددة للموجودات سواء على املستوى  )٥

  
  -:عرض يف فلسفة الزمان  : )٢-٣-٢(

هـو عـدد احلركـات     هإىل تعريـف الـزمن بقولـ   )  أرسـطو ( ويـذهب   …ن موجــود ؟  اضمن أي معنى ميكن القـول إن الزمـ  " رسطو أليف كتاب الطبيعة جاء     
صـفة   يـربط بـني احلركـة والزمـان باعتبـاره      أرسـطو ومعـه فـان   .  )٣("ن باملقابل هـو صـفة احلركـة    اوان احلركة صفة اجلوهر ، والزم) بعد ( و) قبل ( احلاصلة 

ن ال يكون شيئا منفصال ، شيئا قائما بذاته ، وان احلركة والسكون حيدثان داخل الـزمن يف حـني ال حيـدث يف شـيء     اإن الزم" فقد أشار أفالطوناحلركة أما 
ن مـده حتـدها احلركـة مثـل     إن الزمــا " بان الزمان مرتبط باحلركة بـل هـو مقابـل هلـا حـادث بوجودهـا        أرسطووجاء تعريف اخلوارزمي متفقا مع .  )٤("أخر 

                                                
   .  ٢٦٦، ص١٩٨٢، دار الرشید للنشر، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ،  الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسـالمالصائغ ، عبد اإللھ ،   )١
داد ،       : ، سامي ، مرجعة خشبة : ، ترجمة  مـعنى الفـنرید ، ھربرت ،   )٢ ة ، بغ ة العام ب ، مصطفى ، دار الشؤون الثقافی ،  ١٩٨٦حبی

  . ٧٨ص
، السنة الخامسة ، دار الشؤون الثقافیة )  ٢٩( الموقف الثقافي ، العدد  مجلة حامد ، خالدة ،: ، ترجمة إذن مـا الزمن غیـل ، ریـتشارد ،  )٣

  .١٨م ، ص٢٠٠٠ العامة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ،
  . ١٩مصدر سابق ، ص،  م٢٠٠٠غیـل ، ریـتشارد ،   ) ٤



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٠ المدينة كنظام

وسيلة للقياس أو التعريف ، أي للزمان يف هذه احلالة صفة االستقاللية وهو قابل للتعريـف   هيف تعريف أخر جاء الزمان بوصف . )١(" حركة األفـالك وغريها 
   )٢("إذن هنالك زمان سائر بني املوجودات واألماكن  …الزمان مقياس سائر هبذا الوجود مستقل عنه و متداخل فيه ،"  أي   من خالل املقارنة باملُقيس به

الزمانيـة فكـرة    املدةالزمنية ، والنقطة الزمنية ، حيث تقابل  املدة: فقـد حددا معنيني ضمن تعريف الزمان مها )   Elton و  Messel(  أما  
   -)٣(التواصل الزماني يف حني تقابل النقطة الزمانية مفهوم اآلن 

“ … definition of time , it must be realized that the word has two distinct  although related , 
meaning one is that of duration  an interval of time , the other is that of a specified instant of time , a 

point in time “ . 
 ( Elton & Messel 1978 : p 9 ) .  

  : تي آلاتقدم تعدديه املفاهيم املرتبطة بتعريف الزمان ، وجاءت تلك املفاهيم حسب احلقل الذي تنطلق منه ، وك يالحظ مما   
  . الزمان مرتبط باحلركة  )١
  . الزمان مستقل عن احلركة قائم بذاته  )٢
  . الزمان وسيلة للقياس  )٣
          مبفهـوم الفـرتة الزمانيـة ، أو الزمـان يعتـرب     )   Messel و   Elton( ليــه كــل مـن    اعتبار الزمـان نوع من التواصـلية ، وكمــا أشــار أ   امه: ن اللزمان معني )٤

  . أيضا مبفهوم النقطة الزمانية )   Messel و   Elton(كما حدده ) آن ( 
  

    -: طرح الصيغ الزمانية:  )٣-٣-٢(
الزمـان  " إىل إن ) ديفيـد هيـوم   ( الفلسفية يف شرح معناه وتفسريه ، وقـد ذهـب   الزمان مفهوم يتسع ألكثر من معنى ، وخصوصا ما تذهب إليه االجتاهات      

التماثـل ،  : وهذا الربط واالرتباط يتجلـى يف حـاالت هـي     ، ن العقل من ربط األفكار مكِّواملكان ال ميكن إدراكهما على حنو مباشر ، بل مها يقدمان لنا ما ي
   )٤("، العـالقة بني العـلة واملعلول العالقة بني األشياء يف الزمـان واملـكان 

يف فهـم قصـدية الزمـان ومعنـاه ، باإلضـافة إىل مـا تقدمـه هـذه الصـيغ يف           تصوراًوعلية فان تصنيف الزمان ضمن صيغ معينة من شأنه أن حيقق   
  : بلوره التصور املقبل حول الزمان وضمن سياق البحث ، وظهرت هذه الصيغ على الوجه آالتي 

  
  

                                                
  العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ،   ، المؤسسة  الزمـان في الفكر الدیني والفلسفي القدیملوسي ، حسام الدین ،  آلا. د  ) ١

  .١٦م ، ص١٩٨٠
، رسالة ماجستیر ، القسم المعماري ،  ي الشكل المعماري على المتلقي مستقبالً اثر التغیر التركیبي فالجبوري ، بدیعة علي محمد ،  ) ٢

  .٣٢١، ص ١٩٩٨الجامعة التكنولوجیة ، 
3) Elton L.R.B.& Messel H., Time and Man , Pergamon  Press , Great Britain , 1978 , p.9  .  

ر   ٣/ ة الـرواد ، الـعدد الفـصلي األول ، مجل المكـان/ إشكالیة الزمان إسماعیل ، محي الدین ،   )٤ ، السنة الثالثة ، ملتقى الرواد ، القص
  . ١٢-١١، ص ١٩٩٨األبیض ، بغداد ، 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥١ المدينة كنظام

  ) الذاتي ( مفهوم الزمان الوجودي :  )١-٣-٣-٢(
األزلية ، الـدهر  : ( اخلصائص  هذه   حيث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمان الوجودي ، أي اخلصائص املتمثلة بالزمان وتفسريه ومشلت      

  ) . ، اجلوهر ، العرض ، االستمرار ، اآلن 
   )النسيب ( مفهوم الزمان القياسي :  )٢-٣-٣-٢(

، أو س به ، وأخذت مفهوم احلركـة  تبأو مق اً، أي فكره الزمان باعتباره قياس) النسيب ( ث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمان القياسي حي      
   . املعنى اآليل لقياس الزمان 

   )الداليل ( مفهوم الزمان املتداعي :  )٣-٣-٣-٢(
 اداليل ، ويظهـر معنـى الزمـان وفـق التـداعي النـاتج مـن إدراك شـيء مـا ، وهـذ          حيث تقف هذه الصيغة ضمن معنى الزمـان املتـداعي أو الـ         
األثر ، احلـدث ، الـنص ، احلـال ، تـداعي ماضـي ، تـداعي       : ( لدى الفرد تسمح باحلضور الزماني املتداعي ، ويتمثل باملفردات  اًذهني اًداعي يثري صورـالت

  ) . حاضر ، تداعي مستقبل 

  -: ناتعريف الزم:  )٤-٣-٢(

ن واحد من أهم أبعاد الوجود خارج الوعي وداخله، فما كان خارجه هو الزمن غري املعتمد يف وجوده على وجود اإلنسان، أي ال يعتمد االزم
يكون بذات ة وعلى مفهوم ونظرة اإلنسان إليه مثل ما يقصد بالصريورة الكونية اليت احتاجت إىل زمن طويل لكي تصري واإلنسان خلق بعد الصريورة الكوني

ووضع أدوات القياس لتعريف أبعاده،  استعمالهن آخر داخل الوعي ال يفهم إال بدواعي ازم و .ن وجود موضوعي ولكنه ليس بذلك بالنسبة إىل ااالزم
كما يربط املكان ) إي احلدث(ن باملتزن احيث ال يوصف الزمن يف إطار مستقل عن احلوادث، اليت تقف عند حدود احلدس املشخص الذي يربط الزم

ن يف احلقل الداليل مندمج حبدث نسيب وحسي وارتباطه باحلدث جيعل كل منهما معرفاً إىل اآلخر وحمدداً له كما يف قول الشريف اباملتمكن، والزم
حسب  فالطول والقصر فيه نسيب ،) متى(بـ، أو هو مقارنة بني حادثة وأخرى يستعلم عنها )موهوم ن عبارة عن متجدد معلوم بقدر به آخراالزم(اجلرجاني 

باعتبارها هناية املاضي ) اآلن(، وتعرف )اآلن(ن عند البعض أما ماضٍ أو مستقبل وليس هناك من حاضر إمنا يعرب عنه بـ اوالزم .)١(من فيهااحلدث املتز
مشرتكاً، يقارب الزمن فهمه عالقة متغري إىل ثابت  فاصلة كما هي واصلة باعتبارها حكماً) اآلن(وبداية املستقبل وبه ينفصل أحدمها عن اآلخر و تكون 

ن، اتعرف الدارسات نوعني من الزم.)٢(الزمن عالقة متغري إىل متغري،والدهر بعالقة متغري لثابت وسرمدي بعالقة ثابت لثابت، حيث إن  بتكرار أحداثه
ن منفصل وهو ان العلمي وهو زمان الفيزياوي أو يدعى كذلك الزمامن السيكولوجي وهو معطى لنا وهو زمن كيفي، والثاني هو الزااألول يعرف بالزم

بياً ن السيكولوجي حتت تأثري اإلدراك احلسي لذا ال يعد تصوراً جتريدياً مستمداً من التجربة القائمة على املعية والتوايل إال إذا كان قلا، يقع الزم)٣(كمي

                                                
  .  ١٩٠ص ، ١٩٩٦،  ٥ط، العربیة ، مركز دراسات الوحدة ربيعنقد العقل ال - بنیة العقل العربيمحمد عابد ، . الجابري، د )١
، ١٩٧٩بیروت، القاھرة ،  –، دار الكتاب اللبناني أللفاظ العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة والالتینیةالمعجم الفلسفي با، صلیبا، جمیل  )٢

  .٣٣٦ص
    .٢٨، ص١٩٨٢ ، ، ترجمة المیلودي شغوم ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت  قیمة العلم،  بونكاري، ھنري) ٣
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   و الزمن     
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ن يظهر مصاحباً حلالة اإلبداع اليت يأتي هبا اة ذاتية ال شيء سوى جمرد إبداعات، فالتجدد يف الزمن واملكان حالاالزم) كانت(يعترب  . )١(بالنسبة هلما
  . )٢(نية وميتزج فيها اآلني باألزيلاالناتج إىل عامل الواقع وكل الفن العظيم ميتلك الصفة الالزم

  - :ن بالنسبة للتحوالتاموقع الزم :  )٥-٣-٢(

ة حيث حيتفظ بالقدرة على متيز اإلحساس احلاضر واإلحساس املاضي أو توقع األحاسيس املقبلة، وهذا يثري ن بوقع األسبقياميكن متيز الزم
يفضي هذا إىل التعرف على التزامن يف نطاق الشـعور إذ يعـرف    .أحدامها  تساؤالً حول الظواهر الشعورية يف حفظ الذاكرة باإلشارة إىل األسبقية يف وقوع

، وحيقق يف هذا التداخل الكـبري للتـزامن   )٣(متداخلتان بعمق لدرجة أن التحليل الذي يسعى إىل فصلهما لن يتم إال بتشويههما أهنماتني التزامن حلالتني شعوري
لـزمين  لواقـع ا إىل حد التشويه بالفصل باألسبقيات العتمادمها يف أحداثه على عناصر تقع خارجهما فضال عن تأصل احلالة وتسببها حبالة أخرى وملعرفـة ا 

  .ال بد من قبول الفرضية اخلاصة بالتزامن تلك اليت تربط استظهار احلالة بتعلقها بالسبب والنتيجة

الرتباطها بعالقة والختبار دقة مقياس الزمن مبماثلته بالبندول يف القياس الذي به نقبل التقريب، فمدة ظاهرتني متماثلتني واحدة، هبا يصح قول التقريب 
أن األسباب املماثلة، تقريباً، تستغرق نفس الزمن تقريبا، إلحداث نفس النتائج (وحتدد مدى الصحة بتعميم مشتمل حلاالت عدة  األسباب والنتائج

 القلب  على   كما أشارت الطروحات إىل وضع شروط للتزامن، ويكون من بينها القابلية .، والذي يقع يف باب املالئمة وليس من باب الصحة )٤()تقريباً
والعمل على القلب هي ربط األسباب بالنتائج  . )٥( متى شئناً  للقلب قابال   نظام تتابعهما كان   إذا  متزامنتني  إهنما  على  احلادثتني  إىل  ينظر  ثحبي

وان مرتبطتني بعالقة ثابتة، عن واعتبار األسبقية للسبب أي هنا يعاد النظر بالقلب إىل القابلية على القلب، إننا نعرف الزمن بالسبب، ففي حادثتني تبد
  .السبب والنتيجة، نفرتض أن احلادث املقدم هو سبب واآلخر النتيجة

ن باألسباب وأسبقية حدوثها، ولكن قد يكون االعتقاد أن السبب ال يرتبط مباشرة بالنتيجة، أو النتيجة هي السبب، هبذا اهبذا يعرف الزم
  :يف اعتبار القراءة سبب الكتابة والعكس، عند ذاك يكون التزامن ضمن احلدث بأحد األنظمة الثابتة فإن التفريق باألسبقية قد ظهر بوجهني كما

 والنتيجة على اعتبار أهنا منفعلة نظام السببية، الذي يربط السبب باعتباره فاعال.  

 نظام األسبقية، الرتتيب بأولوية احلدث.  

لطروحات الفلسفية وجعلت من تقديم إحدامها على اآلخر متثيال خاص من التزامن حلوادث هذا الفهم يف نظام التبادل اختذ موقفاً خاصة يف ا
واملوقف الذي أظهرته التفكيكية حول قابلية القلب لعدد من . فكر تبلورت جوانبه ليس يف جمال معاجلة الزمن إمنا امتد إىل أكثر من ذلكالالشعور، وهذا 

                                                
  . ١٩٣، ص ١٩٧٩العربیة للدراسات والنشر ، الكویت ، ، المؤسسة ایمانؤیل كانت عبد الرحمن ، . ، د بدوي )١
 ،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد  -، ترجمة صبار سعدون ، مجلة الثقافة األجنبیة األدب الحدیث واإلحساس بالزماننون، ت ولیم ،  )٢

  . ٥٢، ص ١٩٨٨
     .٢٧، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري )٣
    .٣١، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري  )٤
  . ٣٤، مصدر سابق ، ص١٩٨٢ ،  ، ھنري بونكاري  )٥
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ن الزمن هبذا الفهم يعاد صياغته يف حدود أولويات احلدث أو إالنتاجات يف جماالت معرفية خمتلفة منها العمارة،  الظواهر املتزامنة كان وراء العديد من
  .املسببات ونتائجها

ة معرب إال أن النتيجة ال ترتبط بالسبب املباشرة وذلك يعود إىل االرتباط الكبري بني األجزاء، حيث ال تكون الظواهر إال سبباً من حالة سابق
  . النظام عنها حبالة الوضع، وقد اعتمدت التيارات هذه الفكرة للتعبري عن الزمن وإظهار أثره على التحوالت يف

  - :موقع التحوالت بالنسبة للزمن :  )٦-٣-٢(

ث يؤلفـان  تتطلب دراسة الزمن ضمن التحوالت دراسة لصنوه الذي ال يفارقه وهو املكان باعتبارمهـا مـن مظـاهر تطـور الفكـرة املطلقـة، حيـ       
  . من أشكال وجود املادة املتحركةني أساسينيشكل

دة يف اخلالء هبذا يكون املفصل لتلك املتعلقات هو احلركة، والتغيري وارتباط كل منهما بالزمن، فاألشياء الواقعية يعرب عنها بتنظيم اجلواهر املفر
اجلواهر يف  اجتماع تنعدم، و بافرتاقهما تتكون األجسام و باجتماعهم لسكون، وويكون هذا التنظيم يف حاالت أربع هي االجتماع واالفرتاق واحلركة وا

ختالف فيها، اجلسم ال يكون بتداخل بعضهما ببعض، فاجلواهر ال تتداخل إمنا تتجاور فاألجسام عبارة عن مركبات من أجزاء صغرية متشاهبة متماثلة ال إ
  .رها هو الذي جيعل منها جسماًوهي منفصلة عن بعضها ومستقلة ولكن متجاورة وجتاو

اجلسم من مكان إىل مكان كُال فليس هناك مكان إمنا جواهر وخالء ويعرب عنه باحلركة وهي إنتقال اجلوهر الفرد يف  انتقالوال يقصد باحلركة 
م املتحركة إىل قلة أو كثرة السكونات تقاس حركة األجسام بسكوناهتا وتتفاوت سرعة األجسا ،)١(اخلالء من جماورة جوهر إىل جماورة جوهر فرد آخر

  :تقسمها إىل اليتاليت تتخلل احلركة 
                  حركة اإلعتمـاد، وهـي نـزوع اجلسـم السـاكن حنـو احلركـة، وكـان األصـل يف األشـياء أن تتحـرك ومتثـل حركـة االعتمـاد حركـة يف نفـس املوضـع .

  .)٢(أي حترك فيه وقتنيويوصف السكون بعبارة حركة االعتماد إنه كون الشيء يف املكان وقتني، 
 حركة النقلة، وهي انتقال اجلسم من موضع إىل آخر. 

إن مفهوم االعتماد من املفاهيم األساسية اليت تقوم عليها علوم مثل الفيزياء ويطلق عليها مفاهيم متعددة مثل املقاومة، الطاقة، 
  -:اجلاذبية أو العطالة، ومييز منها بني نوعني من االعتمادات

 تلبة أو العلوية وتدعى كذلك الكامنة، وتدرس االعتمادالذي حتمله املادة اإلمكانات ا.  
 االعتمادات الالزمة أو السفلية، وهي احملررة، وتدرس الذات اليت جتعل من األوىل نطاق فعلها املؤثر .  

                                                
  .   ١٨٣ص مصدر سابق ، ، ١٩٩٦، محمد عابد . الجابري، د )١

  .   ١٨٤ص مصدر سابق ، ، ١٩٩٦، محمد عابد . الجابري، د ٢)
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سكون هو فعل يتكافأ فيه حركتان وتعرف حركة األجسام ووضعها حبالة السكون أو الكامن من حركتها بتعلق هذه االعتمادات، فال
  .متضادتان جلسم واحد أو تتكافأ فيه قوتان تعمالن يف اجلسم

يف  النظـام إذ يكـون  . إىل موضوع حركة جواهر، وذلك بتغري التجـاورات ضـمن اخلـالء    النظامفدراسة الزمن ضمن التحول حييل سلسلة حتول 
وإن مل حتصل، ويعترب سكونه تغـري يف حلـول اجلـواهر مكـانني يف وقـتني أساسـهما جتـاورات مـع جـوهر          حالة حركة إعتماد طاملا ميتلك طاقة نزوع إىل احلركة 

 أو "   Inertia " ، أو طاقـة العطالـة  "  Energy "  ذا املعنى تكون لدراسة احلركة اإلعتمادية اتلبة منهما حصراً، إمكانية دراسة الطاقةهب .آخر
إتصفت حركـة االعتمـاد بـالتالزم     متت مناقشة التحوالت من باب احلركة بنوعيها، حركة اإلعتماد والنقلة، و.حتوالتهطاقة البدء للشكل ضمن تتابع حالة 

الة األصلية للقيـاس  املكاني والزمين مبا عرف حبالة السكون، والذي هو بدوره نوع آخر من أنواع احلركة وأبرزت حالة استثنائية من السكون باإلنتقال إىل احل
هـو نـوع خـاص مـن احلركـة يقـع فيهـا        . تدرس احلاالت العامة واحلاالت االستثنائية منها، فاألصل الذي يقع عليه املكان هـو السـكون   .لة السكونوهي حا

و أمكنـة  ان حنـ اجلوهر ضمن املكان لوقتني تكون مليئة بالطاقة، حالة اإلستثناء هي احلركة بقدر تعددات السكونات املكونة للمكان تعمل على إزاحة املك
  ).وهو جانب إبداعي ( أخرى، 

فاإلزاحة حالة استثنائية قياساً على وضعها الساكن، وإزاحة املكان توفر فرصـة لتوليـد أمكنـة أخـرى هـي جمموعـة إحتـواءات ملسـتقرات         
، ويطرحـه هيـدغر فلسـفياً     )١(مـع املكـان   هيـا متنايف حني ينظر إىل الزمن من إمكانية قياسه إذ أعترب أنه سيولة منتظمة أي يكـون  . منفصلة تنزع حنو احلركة

، حيث يبدأ سؤال الزمن من السؤال عن الكينونة، ويكون الزمن أفق التمييـز ملنـاطق خمتلفـة للكـائن، هبـذا فإننـا نضـع الضـد للـزمن يف          نفسها طريقة الكينونةب
  .مواقع متعددة وما حتول إليه

ل للقياس للزمن هي احلركة واالستثناء التوقف وتعويض تلك السلسلة يفضي حبدث إىل فالضد الزمين هو الالزمين هو املكاني، وحالة األص
ألمكنة فيها مكان فاحلالة العامة للزمن احلركة بني األمكنة، والتوقف هو احلدث قطع للسلسلة وغايته مجالية، يكون الزمن فيها مستقرات متصلة بني ا

حتمل التحوالت مسة التتابع بقياسات الواقع على ، حيث  الذي يبقي على احلدث وليس املوضوع خصائص الزمن واملكان وبدرجة عالية من التجريد
 تتابعيه، أو كان اآلن هو حاالً ملا يتوقع منه، أي يوفر سلسلة النظامالسابق الالحق على الواقع مولدة سلسلة قراءاهتا احلال واألصل منه، إن كان احلال هو آن 

أو ) اآلن(بــيستوجب طرحه يف الوصلة املعرب عنها ) املاضي واملستقبل(الثية التقليد يف دراسة الزمن، هبذا فإن قبول حاليت الزمن تستند يف دراستها إىل ث
هو إال باحلدث، و نظامال تنقطع سلسلة التحوالت بال .نظامما يدعى باحلاضر ومناظرة التتابع مناظرة إىل تتابع الزمن بصيغه خطية السلسلة تطورات ال

تفضي إىل ) احلدث(وسيلة لفهم حالة االستثناء لعموم واقع الزمن املبين على احلركة واحلدث، ميثل حالة السكون أو التوقف عنها أي قطع يف تلك السلسلة 
االحتماالتعلى نوع القرار ودرجة حتقيق اهلدف وعندها تتوقف كل   درجة معينة من التجريد مبستوى يتناسب والرغبة يف ذلك القطع بناء.  

وهي حتمل معظم صفات اللحظة السابقة ) اآلن(يف السلسلة أخر صورة قبل احلدث وحتجر احلركة هبيئة احلاضر أو  نظامإذ تقرر آخر صورة لل
ل ثاألساسي الذي مت النظامن املمثل لقربه م النظاماحلايل، أي دراسة الزمن املاضي بعالقته ب النظامبأقرب مستويات التجريد عن اهليئة القائمة فاإلشارة إىل 

  .أحد حاالته مساره التتابعي

                                                
 ،سوعة الجامعیة للدارسات والنشر والتوزیع ، بیروت سامي ادھم المو.ترجمة د ،  ھیدغر والسؤال عن الزمان،  داسفور، فرانسواز  )١

  . ٢٠، ص ١٩٩٣
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الساكن بدراسة اجلوانب الرتكيبية ومكوناهتا اليت  النظاممن احلركة اإلعتمادية اتلبة صفات  اًخاص اًتدرس حالة السكون باعتبارها نوع
تدرس فيه مصدر ) الزمن( ذلك فهي تدرس موهوم يقدر من معلوم متجدد حتمل الطاقة وطاقة العطالة جمرد تأثري الزمن يف حركتها، إما دراسة احلركة لغري

  .بتأثري حركة االعتماد اليت تتحرر حبركة النقلة هي املسؤولة عن التوقع النظاماإلمكاني الذي ميتلكه 
تج حبد ذاتها كصورة مباشرة دون ربطه باحلركة، أي أن عناصر الزمن ال تن - على سبيل املثال - وال يدرس الزمن بالعمارة

ً  ، إمنا هناك عناصر أخرى هلا عالقة باإلنتاج مثل الكم املادي ناجتاً معمارياً  ، وال يكون الزمن يف العمارة إال إطاراً لتحرك عناصر جماال
  .  احلضريةو هذا احلال ينطبق يف عملية التخطيط و إنتاج اهليئة .آخر بشكل مؤشر جمرد ولقياس مراحل التتابع واألوليات يف التحقيق

أي أن الزمن هو مؤشر لتحول املدخالت ضمن املسار لتحقيق الناتج من هذه املدخالت التي تكون مسؤولة عن إدراكنا 
  .على حادثة ويكون الزمن نظام للحوادث كما املكان هو نظام لألشياء املادية شارةللحالة وإحساسنا بها أو الساعة من وجود إذ مل تكن إ

  
   - :مفهوم املدينة كنظام : ث الرابع املبح :  )٤- ٢( 

ضوء نظرية النظم  يفبعد هذا العرض ملفهوم النظام و خواصه و آلياته و العنصر املؤثرة فيه ، سيحاول هذا املبحث تفسري املدينة     
ظريات املعرفية اليت ستشكل اخللفية و لتفسري نشوء املدينة و آليات ظهورها ضمن ظرفيات الزمان و املكان ، جيب أوالً أن نستعرض بشكل مقتضب الن

  : النظرية اليت تعز ز الطرح الذي يطرحه لنا هذا املبحث ، و هذه النظريات ، هي 
 " : Causal Theory"   ألرسطو نظریة العلل:  )١-٤-٢(

ما يتوقف عليه هذا : أي علة الشيء :  )١(العلة  هي القوة اليت يصدر عنها املعلول ، و ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجاً و مؤثراً فيه
  .و العلل هي ما تعطي الشيء حقيقته وصورة الشيء ناشئة من جمموع عالقاته اليت هي علله . الشيء 

طة عقله و إدراكه و معرفته ، يقوم بتشكيل الصور لآلالت و األدوات اليت حيتاجها ، أي يقوم  بإبتكار اإن اإلنسان بدافع من حاجاته و بوس
  .   )٢()حداث اإل( و جلبه من حالة الالوجود إىل حالة الوجود مستخدماً املواد املتوفرة و عالقاهتا ألجل غاية ما ، و هذا ما يسمى بــ ئهلشيء و إنشاا

 حتقيقه للعلة ، يف -املقصود هنا صورة البيت تظهر بفعل فعل البناء  –إذن يتم اإلظهار بفعل العقل ، لذلك فإن البناء هو الذي يظهر البيت 
–و العلل الثالث تدين لعمل الفاعل . ، بذلك فإن البيت يبتدئ حتقيقه عند فعل البناء ) السكن(من أجل غاية معينة ) فعل البناء( الصورية يف علة مادية 

أي انتقال الشيء من حال (الظهور هي تغري  عملية ف) .أي جيلبه للظهور (  و الفاعل جيعل ما هو غري حاضر ، حاضراً -البيت–يف إجياد الشيء  -البناء
  ] .الكيفية   ،   الكمية   ، املكان  [          :ة هي رئيس، حتدث يف ثالث مفردات ) إىل حال آخر 

  
  

                                                
  . ٩٥، مصدر سابق ،  ص١٩٧٩صلیبا، جمیل ،  ١) 

2) Heidegger , Martin , Question Concerning Technology , in basic writing , by David Farrell Krell , 
Harper & Raw publisher , New York , 1977 , p.291 . 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٦ المدينة كنظام

ورة و و تغري الشيء يفرتض جسماً قوامه مادة و صورة ، و هذه الصورة هي مبعث التغري و سببه ، أما املادة فهي اليت ينصب عليها فعل الص
و معرفة هذا الشيء يتطلب  -حيث صورة الشيء تعين وجوده–على هذا األساس فقد وضح أرسطو نظريته يف تشكيل الصور . تكون موضوعاً للتغري 

  :  )١(ود أي شيء و تفسري أي تغيري و هيو هي املسؤولة عن تفسري وج ةمعرفة علله األربع
  . ها الصورة يف الظهور تستعملنع منه الشيء أو ما يتألف منه الشيء اليت هي ما ص: " Material Cause" العلة املادية  -

  . )فهي طريقة لرتتيب العالقات لتؤلف الشيء(، أو مقومات أسلوب صياغة الشيء ،  الشكل و عالقاتهو هي : " Formal Cause" العلة الصورية  -
  .الشيء"  Formation"   الذي يبتدئ  بتصوير -انع الشيء و مبدعهص–و هي العلة احملركة : " Efficient Cause" العلة الفاعلة  -
  .)اهلدف(و هي إقدام الفاعل على الفعل -دثاحل–و هي الغاية من الشيء ، أو ما حيدث ألجل الشيء :  " Final Cause" العلة الغائية   -

  

و عملية . )٢(و جيعل الشيء ظاهراً )  Logosعقل  ( تضمن يف كلمة معاً ، و هذا اجلمع  م ةيقوم جبمع العلل الثالث -بوصفه علة فاعلة-اإلنسان 
و اإلمكان كقوة أما أن يكون يف العلة الفاعلة )  Potentialization اإلمكان( ترتبط بالــ)  Actualizationاإلحداث(إظهار الشيء 

  .ى سبيل املثال فإن ما هو قابل لإلحرتاق فيه قوة جتعله حيرتق و هكذا ، أو يف الشيء املفعول أي إن فيه قوة مبدعة جتعل الفعل ممكناً ، فعل) اإلنسان(
، و  -أي مصدراً للفعل يف الفاعل أو يف املفعول  -إذا اإلمكان كقوة تتعلق باإلحداث ،و اإلمكان عدها مصدراً إحداثياً أو إبداعياً 

  .إرادي ، إذن فهو ناتج من كونه عاقل ) اإلحداث(عل أو ملا يكون هذا الف –اإلنسان  -هذا بالطبع مصحوباً بإرادة الفاعل  

و اإلحداث كما ظهر مرتبط بالعلل ، حيث ما يقوم به اإلنسان من فعل إدراكي هو ما ميثل العلة الفاعلة و الغائية، أما 
  .عل أو احلدث بصفته القوة التي يصدر عنها الف) الذات(بعالقته بــ) املوضوع(ما متثالن ن املادية و الصورية فهاالعلت

) احلاجة(و تتحقق بوجود هذه العلل األربعة ، حيث يرادف العلة الغائية مفهوم ) احلدث(أما بالنسبة للظاهرة ، فأنها هي 
لدى اإلنسان و هي حسب وجهة نظر البحث الفكر ) فعل العقل(أو ) العقل(، و العلة الفاعلة ترادف "  Human Need" لدى اإلنسان 

املكان  أو (أو حسب منظور البحث هي ) التحقيق(اتمع ، أما العلة الصورية فرتادف مفهوم الوجود + االقتصاد  النابع من حركة
ة باملدينة كنتاج نهائي لإلنسان ، و أخرياً العلة املادية  التي ترادف ما حتتاجه الصورة أي املدينة للتحقيق و ) اهليئة احلضرية املتمثل

  . من خالل عالقتها بالتكنولوجيا النظم االقتصادية و قواعد تنظيم اهليئة احلضرية و حركة هذه النظم متثل النظم االجتماعية و

و تفسريها أي إرجاعها إىل علل ظهورها ثم ) احلاجات ( إذن مقومات ظهور الظواهر اإلنسانية تتمثل يف وجود الدوافع 
هو ما يشكل النظام الذي ) ظهور نظام العام املتمثل باملدينة(دث هذا اعتمادها قدرات اإلنسان اجلسدية و العقلية ، و إحداث احل

  . ميتلك مقومات و خصائص و قواعد
  

  :  اإلحداث و اإلمكان :  )٢-٤- ٢( 
ث للحدث قواعد اإلحدا –ذلك النظام ) املدينة( - إن  إحداث احلدث يشكل النظام ، هذا النظام حتتكم إليه العالقة بني الذات و املوضوع ، ليمثل  

 .  )٣(املعرب عن تلك العالقة و احلدث البد أن يكون له علة يف حدوثه ، و هذا يعين إن اإلحداث بقواعده ميثل علل نشوء ذلك احلدث 

                                                
 ٤٦، ص ١٩٨٩فؤاد الكاظمي ، صالح سعد اهللا ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، : ، ترجمة  الصراع الجوھريكوھن ، توماس ،  )١
. 

2) Heidegger , Martin , 1977 , Ibid. , p.291 . 
 ١٩٩٧دسة المعماریة ، الجامعة التكنولوجیة ، ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، قسم الھن المكان كنظامعبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )٣

   . ٤٥، ص



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٧ المدينة كنظام

اعي أي  وجود عمل مج -هي مصحوبة باإلرادة   اليتيرتبط باإلمكان ، و اإلمكان يتعلق بفعل قوة اإلنسان   -إظهار ما كان خمفياً  -اإلحداث  
توظيف التقنية و (و املدينة بأعتبارها منجز بشري نابع من حاجة إنسانية فهي إحداث  ناتج عن قوة املعرفة البشرية   -يهدف لتلبية احلاجات اإلنسانية 

بالنسبة للمدينة ميثل التنظيم يف  -  هو النظام الظاهر)  اإلحداث(اليت متثل اإلمكان ، بذلك ميكن القول إن ) التكنولوجيا املعرفية لتلبية احلاجات البشرية 
بالنسبة  للمدينة ميثل التنظيم الفكري الذي هو ناتج تفاعلي حلركة   -ميثل     النظام    الكامن  )  اإلمكان(،  و    - ا الفيزيائيةأجزائهِهيئتها و قواعد أرتباط  

وجهان لعملة واحدة ، وبذلك يتوضح بأن  حبسب رأي البحث ميثالن) النظام الكامنأي النظام الظاهر و (و مها  ،  -  اتمع ، االقتصاد ، التكنولوجيا
ما هي  –اليت هي ظاهرة إنسانية   -نظاماً كامناً يرتبط بعلل اإلحداث ، ينعكس يف نظام ظاهر يرتبط باإلمكان ، و ما ينتج من أشكال و عالقات يف املدينة  

يف الذات اإلنسانية يف عالقتها مع املوضوع بوصفها إحداث يتفاعل مع خصائص املادة حبيث تعكس نفسها شكال إال إمكانات ناجتة عن نظام كامن املتمثل 
أي   -يف املادة و ما صريورة الشيء )   Potentialityموجودة بالقوة (و حبسب أرسطو فإن الصورة .من أشكال نتاجات املعرفة اإلنسانية و ظواهرها 

نتيجة خلصائص اإلنسان . )١(، هلذا الوجود بالقوة ، أي األنتقال من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل "  Actualization"  إال حتقيقاً –ظهور صورته 
ميكية و و يصطلح على صفة الدينا -أي االنتقال من إمكانية الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل      -البدنية و العقلية  ، تتمكن الظواهر يف عامله من التحقيق 

خالصة . ، و هكذا كانت يده مفتاح  ذهنه  و عقله دليل يده  )٢("  Man ability"  لدى اإلنسان بالقدرة اليدوية    -اجلسد و الروح  امليالتعاون بني ع
الوجود بالقوة و الوجود   -جود القول هنا إن النظام يتمثل يف إحداث احلدث  ، و له وجهان ، حيث يتقابل الوجهان الكامن و الظاهر من خالل نوعي الو

    -بالفعل 
  " : Creative System"  النظام اإلبداعي:  )٣-٤-٢(

و عند . و الذي تنتمي إليه األجزاء "  The wholistic System" النظامان الكامن و الظاهر مها تعبريان خمتلفان لنظام واحد أو النظام الكلي 
أيضاً ، حيث تنتمي  إليه األجزاء ، و تنتمي إليه النظم األخرى كافة و يكون مؤشراً ) النظام الكلي ( اإلمكان تسميته الرجوع إىل نظام الكون بأكمله ، فإن ب

بيئتها    -مع حميطها ) اتمع ( ، بأنه النظام الذي تتجمع فيه الذات  اجلمعية ) املدينة(لذلك باإلمكان وصف النظام الكلي ... أساسياً يف تشكيلها 
و باحتاد هذا التأثري مع عامل الزمن  .. يؤثر أحدمها على اآلخر  ) أنظمة ثانوية (من مواضيع   -) أي املكان الذي تقام عليه الفعاليات البشرية ( يعية الطب

النظام [ اليت يتألف منها هذا  ، فضال عن إستجابته للقوى -حركته   -لذا فإن ظهور أي ظاهرة إبداعية ناجتة عن فعل اإلنسان  ) .التغيري ( تنتج احلركة 
يت تبقى ، فالنظام الكلي يشكل حيزاً أو مكاناً يتعلق مباشرة بالذات ، و ما حوله من موضوعات تثري فيه نوعاً من الدوافع ، فتنشأ التوترات ال] الكلي 

اإلبداعي للظواهر ، من حركة النظام الكلي لإلنسان ، حيث إن ، إذن ينتج النظام ) اتمع ( مستمرة إىل أن تنتهي بإكمال و إشباع حاجات الذات اجلمعية 
تكون بؤراً للتوترات ، و التوتر يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن ، فيحاول الفرد عن ) نظم األشياء اإلبداعية ( هذه احلركة تظهر أفكاراً  أو  أشياء ، أو بكلمة أدق 

  .  )٣(طريق حتقيق اهلدف أو احلاجة من إعادة التوازن
  

                                                
   . ٤٦، مصدر سابق ،  ص ١٩٩٧عبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )١
  . ٩٢، مصدر سابق ، ص ١٩٨٦دیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٢
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم الھندسة المعماریة عبد الجبار ، أحمد ، بنیة الصورة المعماریة في ضوء نظریة المعرفة اإلسالمیة ،  )٣

   . ٩٤، ص ١٩٩٥، كلیة الھندسة ، جامعة بغداد ، 



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٨ المدينة كنظام
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  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٥٩ المدينة كنظام

  - :كيف فسرنا املدينة كنظام :  )٥-٤- ٢( 
، أي هو نظام  )اإلمكان للحدوث ( ، أو  - قوة إبداعية  -أن النظام اإلبداعي لشيء ما ، هو الذي جيعل أن يصري ذلك الشيء ، ألن ميتلك القوة  

  .  النظام، لينتج يف النهاية هيئة أكثر حتديداً هي  موجود للشيء ، و هو يقود العمل يف غايته املدجمة يف صورته
  :   و هي  ة رئيسعناصر  ةفاملدينة هي كمحصلة ملا سبق من طروحات نظرية  هي نظام عام ناتج من تفاعل ثالث

  تمعحركة االقتصاد+  ]اإلنسان  [حركة ا    .  
 البيئة الطبيعية    .  
 التكنولوجيا   

أي التغري مع  -م جتعل منه ذا تأثري أوسع من الرقعة اجلغرافية اليت تشغلها ، و هذا النظام يتصف بالديناميكية  كعوامل  مؤثرة يف هذا النظا
 ، و ميكن النظر إىل هذا النظام على إنه نظام مفتوح مكون من املنظومات الثانوية املرتبطة مع بعضها و مع منظومات أخرى بعالقات تأثري  -الزمن 

ـ  ام  اليت  تتفاعل  فيها  متطلباتيها اتمع أو الذات اجلمعية هو العنصر الفعال أو املؤثر املُحفز  للحركة  ،  حمركاً  هذا  النظمتبادل ، يكون ف أنا (اـل
و خلق تطورًا  أو  لتغيير الفكر اإلنساني  رئيسالتي تكون التكنولوجيا المحرك ال[ االجتماعية ، االقتصادية  ، الفكرية((  بكل أشكاهلا ) اجلمعية

مع البيئة الطبيعية لينتج عنها هيئة حضرية حمددة باحلجم و ))  ]االقتصاد-حافزًا  للتغيير  لدى  الذات الجمعية تنعكس كقوة مؤثرة في حركة المجتمع
ور على مستويني الكمي و النوعي ، ستتط   -يف معظم أشكاهلا   -التنظيم ، و ملا كان لإلنسان من نزعة فطرية للتطور و االرتقاء فإن متطلباته 

ينعكس على عملية التفاعل و حيرك املنظومة خطوة أخرى حنو  إحداث حتوالت يف اهليئة احلضرية تعتمد هبدف حتقيق و تلبية املتطلبات و 
التغيري تعكسها تدرج حاجاته و العنصر األهم يف إحداث عملية ) اتمع(احلاجات اإلنسانية ، من ذلك نرى إن اإلنسان املمثل للذات اجلمعية 

  ) .املدينة(بدورها صفة احلركة للنظام  اليتمتطلباته املتغرية عرب الزمان و املكان ، 
  

  
  
  
  
  
  



  
  الفصل الثاني    
  النظام ، المدينة  

   و الزمن     

 ٦٠ المدينة كنظام

  : ص الفصل ملخ
  

يف إحداث احلركة كنظام هذا الفصل باستعراض املفاهيم املرتبطة بالنظام و ما يؤثر فيه و آليات حركة النظام و دور الزمن  قام
) النظـام (مفهـوم  يف مبحثـه األول  هـذا الفصـل    تنـاول من ثم التحول يف اهليئة احلضـرية املشـكلة للمدينـة كنظـام ظـاهر ، حيـث ي       كامن و

إن النظـام   إىلالتوصـل   تهقـد نـتج عـن دراسـ    فوالذي يعتـرب احللقـة الثانيـة ملشـكلة البحـث والـذي مت دراسـته يف إطـاره العـام ضـمن هـذا احملـور             
إن و .جمموعة من العناصر املرتابطة واألجزاء املتفاعلة اليت تعمل معا من اجـل حتقيـق غايـة مشـرتكة وأهـداف حمـددة       مصطلح علمي يعرب عنك

ــا أشــارت إىل ذلــك املعــاجم      ــاغم لتحقيــق غــرض معــني كم ــب األجــزاء يف كــل متجــانس متن ــة  هــذا املفهــوم يصــف منهجيــة لرتتي العربي
كمعيار البيئة أو طبيعة النظـام أو   املعايرين تصنيفها بشكل عام على أساس عدد من أظهرت الدراسة أن النظم ميكوقد  .واإلنكليزية

 . كـذلك خمرجـات النظـام ميكـن أن تعتـرب معيـارا لتصـنيف الــنظم       ودرجـة تعقيـد النظـام أو معيـار الغـرض مـن النظـام أو مصـدر النظــام         
  :  ة هييسرئكذلك أظهرت الدراسة أن النموذج العام للنظام يبنى على ثالث مراحل 

  مرحلة املدخالت.  
  مرحلة تشغيل النظام.  
 مرحلة خمرجات النظام . 

احلركة يف النظام مفسراً كيف حتدث و متى و أسباب حصول احلركة يف النظـام بتفسـريها مـن    أما املبحث الثاني فقد تناول 
اً ملتى يكون النظام قد وصل حداً ال يتوافـق مـع معطياتـه    خالل نظريات التطورية يف علوم احلياة كالنظرية الدارونية اليت وضعت تفسرياً عملي

  .سواء يكون تطوراً أو تدهوراً ) احلركة ( األمر الذي يؤدي بالتايل إىل التغري 

ليكون لدينا فهم أمشل للتحول و احلركة ضمن النظام فعلينا أوالً وضع فهم شامل و عام ملفهوم  من خالل املبحث الثالث وو  
أن الزمن هو مؤشر لتحول املدخالت ضمن املسار لتحقيق الناتج من هذه املدخالت   عمليات التحول و التغري يف النظام ، حيثالزمن و دوره يف

على حادثة ويكون الزمن نظام للحوادث  شارةاليت تكون مسؤولة عن إدراكنا للحالة وإحساسنا هبا أو الساعة من وجود إذ مل تكن إ
و أخرياً فقد خلص املبحث الرابع هذه املفاهيم كلها ليوصلنا إىل استنتاج مفاده إن املدينة و بعد أن ، ء املاديةاملكان هو نظام لألشيا كما

 تعرفنا إىل مفهومها و مكوناهتا و تفسري نشوءها يف الفصل األول هي عبارة عن نظام عام ينطبق عليه نظرية النظم العامة مكون من جمموعة
  :   و هي  ة رئيسفاملدينة هي نظام عام ناتج من تفاعل ثالث عناصر  )املدينة(ات مع بعضها مشكله أخرياً النظام العام أنظمة ثانوية تربطها عالق

  تمعنظام كامن ( .    حركة االقتصاد+  ]اإلنسان  [حركة ا(  
 البيئة الطبيعية  .  
 ثل باهليئة احلضرية املتم )نظام ظاهر(  بتفاعلها ينتج                    .  التكنولوجيا  



 



  
  الفصل الثالث      
   القديمالجزء        

 اً نظامونه  كبمن المدينة  

 ٦٢ امالمدينة كنظ

  -:متهيد 
  

عنــد دراســة اهليكــل احلضــري للمدينــة العربيــة اإلســالمية ومكوناتــه العمرانيــة جنــد إن هــذا اهليكــل غــين باملبــاني التأرخييــة والرتاثيــة ذات    
كوين النسيج العمراني جاءت لتعرب عن مرحلتها مبفاهيمها احلضارية والفكرية ومستوياهتا التقنية واالجتماعية، ويعد ت اليتاملواصفات التصميمية املنفردة 

ولذا مل يظهر منط حمدد للتخطيط العمرانـي إال إن  ) اجلامع ( لحاجات الفردية واملتأثرة بالتعاليم الدينية والرغبة يف االقرتاب من النواة الدينية نتيجة ليف األصل 
 حولـه املسـاكن ولـذلك نقـول إن املدنيـة العربيـة       توانتشـر ) األمـارة بيـت املـال ، دار   (     اجلامع أحتل املركز والذي حيتوي على الفعاليـات األخـرى املكملـة   

ليست جمموعة من املنشآت واملباني والطرق فقط وهي ليست جمرد جتمع من البشر يف مكان جغرايف واحد ، ولكنها عبارة عن تفاعل حقيقـي   اإلسالمية
وصيته من التعـاليم اإلسـالمية واألميـان بالشـريعة اإلسـالمية كقـانون للحيـاة        بني اإلنسان واإلنسان وبني اإلنسان واملكان وضمن إطار فكري يكتسب خص

ومـا هـي تكوينـات النسـيج      نشـوئها ة للمدينة العربية ومعنى التحضر يف اإلسالم ملعرفة مفهوم املدنية اإلسالمية وبدايـة  اثيوسنتناول يف هذا الفصل البيئة الرت
وبيـان اسـتعماالت األرض هلمـا وأيضـاً التطـور التكنولـوجي        إلسالميةدنية اوصل إىل أهم األحكام الفقهية للمهلا للت يف العراق على وجه اخلصوص الرتاثي 

  .والرتاثي املعاصر وأثره وفعله يف النسيج احلضري
  

  -: احلضرية القدمية يف املدينة اإلسالميةالبيئة  ) :١-٣(
حدوث حالة متكاملة من الرتابـط و االنتمـاء بـني اإلنسـان و املكـان ضـمن وتـرية زمنيـة  ، مولـدة           البيئة تعرب عن قاطنيها إذ تكتسب هويتها املكانية عند    

قـات تتكامـل مـع    جمموعة من املعاني التعبريية و املفاهيم القيمية اليت تضيف لذلك قيما أساسية ، ترتجم إىل أمناط حياتية وتنظيمية مستمرة على وفق حل
  .الزمن 

فة هي حصيلة عملية تفاعل مرتاكم بني اإلنسان و املعطيات اجلديدة املستمرة لبيئته احمليطة ، من خالل متاس تفاعلي زمين بني نواحي املعرة رتاثيفالبيئة ال     
دة القـيم  ، مـرورا بعمليـة تقيميـه مرحليـة تـؤدي إىل زيـا      )١(و املعرفة اليت يستقبلها نتيجـة تفاعلـه مـع ثقافـات و حضـارات أخـرى      )مكتسبة –فطرية (الذاتية 

كـن وصـفها بأهنـا    اإلجيابية للتكيف ، تدفع اتمع للتطور وفق سياقات تنظيمية معينة حتمل يف طياهتا عمقا زمنيا حيمل روح املاضي و مالحمه حبيـث ال مي 
  .مكامن أصلية يفهي حتمل املعاني و القيم مرتمجة إىل وسائل تؤدي إىل نظام منطقي متوازن ذ. مستنسخة أو مكررة  

ة بالتجانس و التالف احلسي ، فالرتابط املستند إىل وحدة العقيدة الدينية و املفاهيم القيمية أدى إىل خلق تقارب يف رتاثيالتكوينية للبيئة ال طبيعةتتميز ال      
لية حمددة ذات أبعاد إنسـانية تعمـل   فضاءات املدينة ، بكيفية تتالصق فيها األبنية وترتابط يف حركة مستمرة ومنتظمة متنح الفضاءات احمليطة صفات شك

" حيث األبنية تتحاور مع بعضها ومـع الفضـاءات بلغـة واحـدة و تـرتبط معهـا مبمـرات و أزقـة  و فسـح ترابطـاً عضويـــــــــــــــــــــــاً            . كنظام موحد متماسك 
Organic  "       ن هـذا التشـكيل   إ.    )٢(كـاني و االنـدماج الروحـي مـع البيئـة     حمكماً ،حبيث تكون فيمـا بينـها إيقاعـا بصـريا يعكـس إحساسـاً باالنتمـاء امل

                                                
  . ١١ص ، ١٩٦٨، بغداد ، مطبعة الحكومة  ،   ١١، مجلة األدب ، عدد   االتجاه النفسي في األنثروبولوجيالنوري ، قیس،   ) ١

, ed. Robey , D. , Wolfson College         Structuralism: An IntroductionPiajet ,Jean,  )٢ 
Lectures  ,Oxford, Galendon Press, 1973,p,19-21. 
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ة جـاء كاسـتجابة ملتطلبـات روحيـة دينيـة مـن جهـة ، و ملتطلبـات إنسـانية اجتماعيـة تعلقـت            رتاثياملورفولوجي املتماسك الذي تتميز به البيئة احلضرية ال
  :عداً إضافيا لطابعها اخلاص الذي جتلى من خالل جماالت حضورها بالظروف الطبيعية اليت تتميز هبا املدينة مما أعطى اهليئة احلضرية ب

  

  " :النظام الظاهر ) " التنظيمي (احلضور املادي –أوال 
ة تنظيميـا ،فـإن الرتابـط العضـوي للفضـاءات بفعـل الـنظم الروحيـة ميثـل حالـة اسـتقراء            رتاثيـ فعلى مسـتوى التمثيـل املـادي للهيئـة احلضـرية ال     

"Induction  "احلضـرية عوجلـت علـى وفـق      تفالتكوينا. بني املعنى والشكل،نصل من خالله إىل مستوى إعطاء حدود املعاني البيئة احلضرية  للتدخل
املكان ،من خالل قدرهتا على حتديد مدى تعرف املتلقي على مضـمون   ي ستعملعمقا وتعبريا ومنفعة مل أكثرأمناط تنظيمية جعلت عملية احلوار املكاني 

أن هـذه املعاجلـة تـتم    .)١(بصرية ، ومتييز األشياء ، وتوقيت السلوك ، وإجياد الطريق وصوال إىل مستوى فعال من احلركـة وكفـاءة وصـول عاليـة     األحداث ال
ئتـهما  هتيعرب عالقات تنظيمية موضعية تنحصر يف إطار نظام موحد من اخلصائص الشمولية تعمل كقوة موجهة تؤهل الفضاءات و الكتـل ألداء وظائفهـا ، و  

  .)١-٣( رقم  شكلأنظر ال.بشكل متكافئ الكتساب شكل حمدد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ": النظام الكامن )  " أإلدراكي(احلضور الذهين -ثانيا
فتحسس اخلصائص املميـزة للبيئـة ال يـتم مـن     . اًيإدراك وعمقاً أغنائياً ة قد أفضى عليها حساًرتاثيومكونات البيئة ال أن التماسك بني مفردات

ــالل ــه            خ ــتقراء دالالت ــرب اس ــة ع ــا التعبريي ــامل لنظمه ــتيعاب ش ــمنها ،واس ــة ض ــن احلرك ــب م ــس املكتس ــالل التحس ــن خ ــتم م ــا ي ــرية ، و إمن ــة البص التجرب
هتـا  ة متثل عاملـا مـن املعـاني الـيت يـدركها اإلنسـان مثلمـا يـدرك قيمـه املوروثـة،فهي  تسـاعده علـى حتسـس و أدراك معطيا             رتاثيفالبيئة احلضرية ال.املنبعثة

                                                
1) Rapoport , Culture and the Urban Order ,in :J.A .Agnew, .Mercer & D.E. Sopher ,(the City in Cultural 

Context) , Mass ,Allen & Unwin Inc,A,1964,p.80. 

  )١-٣(شكل 
  نة اإلسالمیةالتنظیم المكاني قي المدی

  
التنظیم المكاني للمدینة ، محمود ، قدوري  -:المصدر(

السنة ، ٢٣العدد ، مجلة المدینة العربیة ،العربیة اإلسالمیة
  )٦٥ص،الكویت، ١٩٨٧ینایر ، السادسة
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ذو أبعـاد مألوفـة لـدى اإلنسـان وتـرتبط      )الفضـاء –الكتلة (فتكوينها املادي .  )١(اجلديدة بشكل ميكنه من إظهار قيمه املوروثة واستحضار معانيها العميقة
زاء العناصـر البيئيـة مرتبطـة    وال تبتعد عنه ، أن هذه األبعاد قادرة على ربط مكونات البيئة مع قدرات اإلنسان لإلدراك الشمويل بشكل يبقي أجـ  همبقاييس

ثريهـا إىل صـيغة طبيعـة    أالعالقـة الرياضـية و املاديـة بـني اإلنسـان و بيئتـه بـل ميتـد ت         يفأن مـديات تـأثري مشوليـة اإلدراك ال ينحصـر     .    )٢( هنفسـ  وفق احملتوى
  . املمارسات احلياتية اليومية ، الذي يؤثر بدوره يف مقياس التجربة املكانية و إبعادها 

  

  -):مدخل تارخيي (املدينة اإلسالمية  ) :٢-٣(
  -:اإلسالم و التحضر   ) :١-٢-٣(  

ومعظـم أصـحابه و خلفائـه    ) ص(ال خيفى على اجلميع أن اإلسالم دين ظهر يف بيئة حضرية ، ودعا يف مبادئه إىل التحضـر و املدنيـة فقـد ولـد الرسـول                  
ثـم  . )٣(يف وقت كان معظم العرب يعيشون حياة البداوة و الرتحال )كل أهم مركز حضري يف شبه اجلزيرة العربية ومنها مكة اليت كانت تش( يف مدن ) رض(

إىل ) القريـة (اسم املدينة من يثرب ) ص(فقد غري الرسول . أحدثت انتقاال مهما يف التحضر اليتو أصحابه إىل املدينة املنورة ، ) ص(جاءت هجرة الرسول 
يف ) ص(وبـدا الرسـول   .    ، ثم دعا املؤمنني برسالته للهجرة إىل املدينة و التآخي بني املهاجرين و األنصـار ، وجعـل اهلجـرة مـن دالئـل اإلميـان      طيبة أو املدينة 

ضــرية يف تكـوين الشخصــية احلضــرية للمدينـة املنــورة فقــام بإنشـاء املســجد اجلــامع و األســواق و توزيـع األراضــي إلنشــاء الـدور و اســتكمال العناصــر احل      
 وقد جاءت األحكام الشـرعية يف اإلسـالم لتـدلل علـى أمهيـة التحضـر يف احليـاة اإلسـالمية ، ومثـال ذلـك إن إقامـة صـالة اجلمعـة ال تقـام أال يف                  .)٤(املدينة

  .)٥(حيكمها والٍ ويقام فيها دار للقضاء اليتاألمصار اجلامعة 

التماسـك   "سـالمية حيـث يتحقـق فيـه االجتمـاع لغـرض الصـالة و الـتعلم ، وباإلخـاء و االجتمـاع يتحقـق           و املسجد اجلـامع هـو أهـم جـزء يف احليـاة اإل             
  .)٦(" هي الغاية األساسية يف حياة املدينةالتية لفكرة الثقافة املتحضرة الرئيساالجتماعي الذي استند إىل الدين و الذي يعترب القوة 

  

                                                
1) Popper ,Karl ,No date,  Towards A Rational Theory of Tradition in its Conjectures and Reputations: 

The Growth of Scientific Knowledge , N.Y. , Harper & Row. 1985,p.32. 
2) Spreiregen ,Paul D., Urban Design : The Architecture of Towns and Cities , New York , McGraw Hill 

Book Co,1965,p.70. 
المجلد األول دار الكتب للطباعة ،مقالة في موسوعة الموصل الحضاریة،   في فترة االحتالل األجنبي منطقة الموصلجابر ؛ إبراھیم ،  ) ٣

  . ٣٤ص، ١٩٩٢، جامعة الموصل ،و النشر 
، أیلول  ، إصدار مركز الدراسات التخطیطیة و المعماریة    ٢٦، مجلة عالم البناء ، العدد  تأمالت في الفراغحازم محمد ، إبراھیم  ،   ) ٤

  .٢٢ص، ١٩٨٢القاھرة ، 
، مركز الدراسات التخطیطیة  و المعماریة ،   تأصل القیم الحضاریة في بناء المدن اإلسالمیة المعاصرةعبد الباقي ،  إبراھیم ،  ) ٥

  . ٣٦ص ،١٩٨٢القاھرة ، 
 ١٩٧٧للكتاب ،  الجزء األول ،  القاھرة ،   محمد عبد الكریم  ، نشر دار العربیة.، تحقیق د  بائع السلك في طبائع الملكابن األزرق ،  ) ٦

  . ١٨ص
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  -:مفهوم املدينة اإلسالمية   ) :٢-٢-٣( 
نظـام اجتمـاعي  ، أو نظـام اقتصـادي  مـن وجهـة النظــر       "املدينـة  و باالعتمـاد علـى إن    علـى أسـاس مـا توصـل البحـث إليـه يف الفصـل األول        و

ل ليست جمرد ظاهرة جغرافية أو تارخيية فحسب ،بـل هـي أوال وقبـ   " اإلسالمية العربية  املدينةف لذا. )١("السياسية، وعلى أهنا عمل فين و أداة لالتصال 
هلذا فان  .)٢(" كل شيء ظاهرة دينية اتسمت بتعبري وتنظيم مكاني حسب ما جاء يف التشريع اإلسالمي ، إذ امتزجت فيها القوانني املادية بالقيم الروحية

اإلنسـان مـع بيئتـه احلضـرية     املدينة اإلسالمية تعترب انعكاسا لنظام عقائدي و اجتماعي و ثقايف ، فنسيجها احلضري وتكوينها الفضائي جاء نتيجة لتفاعـل  
و من املالحظ  إن أغلبيـة املـدن اإلسـالمية مل تنشـأ يف عصـر صـدر اإلسـالم مـن قبـل املسـلمني أنفسـهم األمـر الـذي كـان مـن                 .حتت مفهوم عام هو اإلسالم 

   .املنظومة الكامنة اليت هي هنا الفكر املتمثل بالدين  الواضح دور التحول يف الفكر و تأثريه يف تغيري معامل املدينة و حتويلها إىل طابعها اجلديد املتأثر ب

  -:بدايات نشوء املدن اإلسالمية  ) :٣-٢-٣(
هجـري    ١٧(، الكوفـة  )مـيالدي ٦٣٧هجري  ، ١٦(أدت الفتوحات  اإلسالمية إىل تأسيس العديد من املستقرات لألغراض العسكرية مثل البصرة               

ظهـرت   )٢-٣(إال انـه بعـد اتسـاع رقعـة الدولـة اإلسـالمية و اسـتقرارها انظـر الشـكل رقـم           )٣()مـيالدي  ٦٤٢، هجري ٢٢(، الفسطاط )٦٣٨، ميالدي 
  .العديد من املدن نتيجة لعوامل خمتلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مقالة من حلقة التدارس التي عقدت بمركز الشرق األوسط التابع لكلیة الدراسات الشرقیة جامعة  التخطیط الماديالیسیف ، نیكیتا ،    ) ١

، الیونسكو ) سرجنت. ب.ر(على النشر ، ترجمة احمد تعلب ،  أشرف  "المدینة اإلسالمیة"كمبرج ، المملكة المتحدة تحت عنوان 
  . ١٥ص، ١٩٨٣،   

، إصدار األمانة العامة التحاد المھندسین  ٣٧/١٩٨٥، مجلة اتحاد المھندسین العرب ، العدد  التراث ضرورةالجادرجي ، رفعت  ،  ) ٢
  . ٢٣ص، ١٩٨٥  العرب ، بغداد،

سنة  ،  ١٦،  مجلة الرافدین ، العددالموصل وتأثیرھا على النمو العمراني فیھاالممیزات و التصامیم التراثیة في الجمعة ، أحمد قاسم ،  ) ٣
  . ٢٣ص، ١٩٨٦ ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل

  إمتداد الدولة اإلسالمیة في القرون األولى من ظھور اإلسالم) ٢-٣(شكل 
  

 Kettana , Lutfallah Jinin A.L., A case study in history of Islamic towns , PhD: المصدر (
Thesis submitted to the Victoria University of Manchester,Manchester,1979 ,fig. 1-1 . (  
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  :و هذه العوامل  هي  
  :  )١( العوامل االقتصادية . أ

علـى احملـاور و   راج ورغبة اخللفاء يف تيسـري العـيش و الـذي مـن مظـاهرة إنشـاء املـدن        وتعود إىل كثرة العوائد للدولة و املستحصلة من اجلزية و اخل     
اإلسـالمي   اخلطوط التجارية لتأمني اخلدمات األساسية للتجار و تـأمني طـرق التجـارة و القوافـل باإلضـافة إىل أن تكـون مراكـز لنشـر الـدعوة إىل الـدين          

  ).٣-٣(انظر الشكل رقم      اليم و املدن اإلسالمية،هذا باإلضافة إىل نشاط حركة التجارة بني األق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

                                                
، دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة  )دراسة في جغرافیة المدن(التركیب الداخلي لمدینة الموصل ھاشم خضیر، .الجنابي ، د ) ١

  .٣٤ص،١٩٨١ الموصل ، الموصل ،

  )٣-٣(شكل 
  مراحل نمو و تطور المدن اإلسالمیة نتیجة نشاط حركة التجارة اإلقلیمیة ضمن حدود الدولة اإلسالمیة

 , Technical Report No.3 ,  General Approach to the cultural Islamic Arab Aspects in DesignDoxiadis, Associates ,: المصدر (
Athens , January 1986 , p.2 . (  
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 :  )١(العوامل االجتماعية . ب

باإلضـافة إىل رؤيـة اخللفـاء ورغبتـهم يف     . وقد ظهرت هـذه العوامـل نتيجـة التسـاع الدولـة اإلسـالمية واهتمـام السـكان بطريقـة احليـاة اإلسـالمية               
فضلوا إنشاء مدن جديـدة إلسـكان الفـاحتني الـذين ال ميكنـهم       إهنماورة ذات العمارة و البنية احلضرية املتميزة ، كما منافسة وجماراة اإلمرباطوريات ا

  .العيش و االستقرار يف مدن ولدت قبل اإلسالم من قبل غريهم 

  

 : )٢(العوامل السياسية و الدفاعية  . ت

مثـل  .مية وتعكـس السـلطة و السـيطرة متحـدين بـذلك عواصـم اإلمرباطوريـات اـاورة         وهي رغبة اخللفاء و احلكام يف إنشاء عاصمة قوية وحم    
  ) .٥-٣(رقم لالعباسية  انظر شك) بغداد(،و  )٤-٣(انظر الشكل رقم  األموية) رعنج(مدينة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :  )٣(العوامل العمرانية  . ث

  ).الكوفة(نة ة ملراكز أخرى ثانوية مثل مديرئيسوهي إنشاء مدن متثل مراكز     

                                                
،  مجلة  أسباب التباین بین عمارة الحدیث و القدیم من المباني في مدینة الریاض: أعالم المبانيأسامة محمد نوري ، .الجوھري ، د ) ١

  . ١٩ص،١٩٨٦،مایو ، الریاض-، أبریل ٢٨البناء  ، السنة الخامسة العدد
الموصل في عھد السیطرة (و) السیطرة المغولیة االیلخاتیة الواقع الحضاري في الموصل في عھد(احمد عبد اهللا ، .الحسو ، د ) ٢

، مقالین في موسوعة الموصل الحضاریة المجلد لثاني ، دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل ، الموصل ،  )الجالئریة
  . ٧٣ص ،١٩٩٢

  .٤٢ص،١٩٥٧نشر  ، بیروت  ، لبنان ، ، طبعة بیروت  ، دار صادر ودار بیروت لل  ٥، ج معجم البلدانالحموي ، یاقوت ،  ) ٣

  )٤- ٣(شكل
مدینة عنجر األمویة في لبنان من األمثلة على تأثیر 

العوامل السیاسیة و الدفاعیة في إنشاء المدن 
  یةاإلسالم

  ). Kettana , Lutfallah Jinin A.L ,1979 ,  fig.1-7: المصدر (

  )٥- ٣(شكل
مدینة بغداد المدورة مثال للمدن السیاسیة و 

  الدفاعیة 
 : المصدر 

The Art of Islam(Language and Burckhrdt, Titus, 
, World of Islam Festival(publishing co.), Meaning)

Kent , England ,1976,p.183    
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  :العوامل الدينية    . ج
النجـف  (مثـل مـدن   . أثرت بعض األبنية الدينية و املراقد يف تكوين مستقرات بشرية حوهلا تطورت فيما بعد إىل مدن ذات شخصية حضرية مميـزة    

  ].)٦-٣(شكل[  )،كربالء ، الكاظمية ، سامراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  :العوامل اإلدارية    . ح

هـذه  .  أنشئت كمركـز أداري مهـم للدولـة األمويـة لضـبط و إدارة أمـور أجـزاء واسـعة مـن العـراق وفـارس            اليتخري مثال على ذلك ، )واسط(تعترب 
لكن ما يظهر أحد هـذه العوامـل حتـى تبـدأ بـاقي      . العوامل ال تعمل بصورة منفردة ، حيث قد يؤثر أحد هذه العوامل بشكل أساسي لتشكيل مدينة ما 

  .جزءاً  أو  ثري كالالعوامل بالتأ

  )٦-٣(شكل 
یظھر فیھا الكثافة السكنیة  ١٩٢٤مدینة النجف القدیمة مرسومة باألعتماد على المسح الجوي لسنة 

، مثال  )علیھ السالم(العالیة المتجمعة حول أحد المراقد المھمة في العراق أال وھو مرقد اإلمام علي 
  لتأثیر العوامل الدینیة في نشأة المدن اإلسالمیة

  
الدوري ، فراس عبد الحمید، التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن العربیة اإلسالمیة ، أطروحة : ر المصد(

  .) ١٢٤، ص ١٩٨٨ماجستیر مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري و اإلقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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تؤثر يف موضع املدينة وحيددها ابن  توجتدر اإلشارة أن اختيار املدن و إنشائها ال خيضع هلذه العوامل فقط ،بل هناك عوامل و إسرتاتيجيا
  :مهمتني يف إسرتاتيجيتني) ١(األزرق
  نهر للحماية و االتصال بالبلداناملاء ، املراعي، املزارع ،اخلشب و احلطب ،القرب من البحر أو ال(جلب املنافع.( 

  أرضية متمثلة هبجوم األعداء ،والسماوية متمثلة بفساد اهلواء(ودفع املضار.( 

  : نيرئيس نضيف هلذه العوامل ويف شقني
  :               العوامل الثابتة . أ

  اجلغرافية( العوامل الطبيعية(. 

  :)) لنظام الكامن و النظام الظاهراليت حتدث احلركة يف ا((     العوامل املتغرية. ب
 العقيدة(الدين.( 

 اخللفية التارخيية. 

 اجلوانب االجتماعية. 

 العادات و التقاليد. 

 العوامل االقتصادية. 

 التكنولوجيا ومواد البناء. 

لسوق الروماني يف دمشق  نتيجة توضح تغري النسيج العمراني تبعاً تغري متطلبات  اتمع هلذا لنسيج حيث قد تغري نسيج ا و فيما يلي أشكاالً
نتيجـة لـتغري   ) تنظـيم اهليئـة احلضـرية    ( لتأثري الدين اإلسالمي الذي دخل و ساد كفكر جديد لسكان هذه املنطقة و قـد نـرى بوضـوح تغـري النظـام الظـاهر       

  ] . )٨-٣(و شكل ) ٧-٣(شكل [أنظر األشكال ) . فكر اتمع املتمثل مبفاهيم اإلسالم ( النظام الكامن 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٤٧ص، ١٩٧٥، جامعة بیروت العربیة ، بیروت ،  المؤثرات المناخیة و العمارة العربیةالدین  ،  رالخولي ، محمد بد ) ١
  

  )٧-٣(شكل 
  تحول شارع روماني إلى سوق إسالمي في حلب

  ) Rogers, 1976 , p.55:  المصدر( 
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  -: اإلسالمية النسيج الرتاثي العمراني للمدينة العربية)  :  ٣-٣(
بشرية حمددة تقوم بفعالياهتا ضـمن حيـز مكـاني     عميثل النسيج العمراني للمدينة عدد من الكتل العمرانية اليت متارس فيها فعاليات متعددة من قبل جمامي          

  .  )١(االت األرض املختلفةحمدد نظمت فيها استعم
ة املكونة للبيئة احلضرية للمناطق الرتاثية و املتكونة من املباني التارخيية و الفضاءات احلضرية وان الرئيسأما النسيج الرتاثي العمراني فيقصد به العناصر      

ق إىل السمات العامة هلذا النسيج ومدى تغريها يف الوقت احلاضر وقبل أن نتطر.هلذا النسيج مسات وخصائص تتكون نتيجة العالقة بني الكتلة و الفضاء 
و عالقتها بالشكل   وبسبب تعدد السمات العامة للنسيج  الرتاثي للمدينة العربية  فأن جوهر املوضوع يؤكد أمهية دراسة اجلوانب العمرانية ملكونات املدينة

  .وموضوعية     إذا ما درس جبدية  تعترب   كال  متكامال اليتاحلضري 
  

  -:املسجد واملدينة اإلسالمية  ) : ١-٣-٣(
و الثاني متعلق بالقاطنني حيث يؤثر النوع األول من ) القادة و األمراء(يتأثر اهليكل العام يف املدينة اإلسالمية بنوعني من القرارات األول متعلق باحلكام             

هلا ودار األمارة وحتديد حماور احلركة الرئيسة اليت غالبا ما تنطلق من مركز املدينة  الرئيسوقع املسجد اجلامع القرارات على حتديد موقع املدينة واختيار م
بالتعاليم الدينية و  اً ومتأثر اًحنو بواباهتا الرئيسة ، أما النوع الثاني من القرارات فتظهر بوضوح يف األحياء السكنية ويكون هذا النوع من القرارات مرتبط

  .  )٢(ألحكام الشرعيةا

                                                
1)  Gibson J.E.; Designing The new city , John Wiley ,Canada ,1977,p.63. 

  ٣٢ص ، رسالة ماجستیر  ع على تشكیل النسیج الحضرياثر المسجد الجامإسماعیل ، ھالة ،  ) ٢

  )٨-٣(شكل 
  تغیر النسیج الروماني لمدینة دمشق و ما یتفق مع متطلبات الحیاة اإلسالمیة 

  ) Abdulac, 1981 , p.297:  المصدر( 
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ثر بالتايل على للمسجد يف املدينة العربية اإلسالمية األثر الواضح يف حتديد شكل و توجيه شكل  النسيج احلضري و توجيه األبنية ااورة فيها مما يؤ
  .)]  ١٠-٣(الشكل[ تركيبها و هيئتها بشكل مباشر و واضح أنظر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارات المؤثرة على هيكل  القر 
  المدينة اإلسالمية

  مستوى القيادة

  تحديد موقع المدينة

اختيار موقع المسجد الجامع  

قرارات على المستوى الشمولي  قرارات على المستوى الشمولي  

  مستوى القيادة

  تحديد موقع الدار

  تحديد بناء المساجد  

  )٩- ٣(شكل 
  )أعداد الباحث:املصدر(             ةاملؤثرة على املدين تالقرارا

 

  )١٠- ٣(شكل
  تأثیر الجامع في توجیھ النسیج الحضري 

  ) .Doxiadis, Associates, 1986 , Ibid:  المصدر(
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اسات وحبوث عديدة عملية حتدد هيكل املدينة اإلسالمية  والعناصر املنجزة اليت تشكل هذا اهليكل الذي ميتاز من حيث وجوده يف وهناك در 
حدد بثالثة حيز مكاني بالصفة الشمولية ومن هذه احملاوالت لتحديد معامل هيكل املدينة اإلسالمية و مقوماهتا منها دراسة عبد الباقي إبراهيم حيث 

  :ة هي رئيسصر عنا
 .املسجد  اجلامع  .١

 .الساحات  .٢

 .األسواق و الشوارع التجارية .٣

  :أما حممد  عبد الستار فقد حدد عناصر هيكل املدينة اإلسالمية كالتايل
 .املسجد الرئيس  .١

 .دار األمارة  .٢

  .اخلطة  .٣
سـالمية عـن خصوصـيتها باملسـاجد وقـد تبعـت مسـات املـدن         العمـارة اإل تعترب وهبذا يالحـظ أمهيـة اجلـامع يف هيكـل املدينـة اإلسـالمية األوىل حيـث           

و األبنية التجارية األخرى ، مع احلفاظ على مساجد األحياء نقاط بؤرة داخل النسيج العضوي  اإلسالمية من النمو العضوي للمساكن املمزوجة بالدكاكني
  .ة مرجعية يف النسيج احلضري فقد كان املسجد نقط. وقد كانت املدارس يف الغالب مندجمة مع املساجد أيضا 

ملمارسة الفعاليات احلياتية و الدنيوية إىل جانب وظيفته األساسية ككيـان ديـين ممـا      وحمل للعدالة  وأيضا اجلامع هو مركز تعليمي وثقايف ودار       
قـد   ه ا يتميز به اجلامع هو التوجه حنو القبلة وهـذا التوجـ  إن أهم م  . ) ١(اكسبه أمهية كبرية انعكست يف موقعه املركزي وهيمنته على تكوين النسيج احلضري

ك احلركـة وحتـى لـو    اثر بصورة كبرية على توجيه الكتل يف املدينة العربية اإلسالمية حبيث اصبح امتداد جدار اجلامع أثراً المتـداد وتوجيـه األبنيـة و مسـال    
ن على النسيج احلضري كما انه يهيمن على خـط السـماء يف   يمة اجلزء املهرتاثيامع يف املدينة الويعترب اجل.)٢(كانت بعيدة مبا يفوق املعطيات اهلندسية املؤثرة 

  ] .)١١ -٣ ( شكل[انظر .املدينة عن طريق القبة و املئذنة للجامع حبيث ال تتجاوز أي بناية ارتفاعه
  
  
  
  
  

                                                
،  ١٩٩٦، سلسلة دوریة تصدر عن وزارة الثقافة ، قطر ،  )ص(عمارة المدینة المنورة في عھد الرسول الغزالي ، الشیخ محمد ،  ) ١

  . ٢٤ص
2)  Hakim , Basim Sasim,  Arabic-Islamic Cities .Building and planning principles ,KPI.LTD , England ,1986, p.103. 

  )١١- ٣(شكل
  إلسالمیةسیطرة المئذنة و القبة على خط السماء في تكوین النسیج الحضري للمدینة ا

  )  ١٩٨٤جائزة األغا خان للعمارة ، تحدیات التوسع العمراني ، القاھرة ، : المصدر(
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  -:  اثية القدمية يف املدينة العربية اإلسالميةاألسواق الرت) :  ٢-٣-٣( 
اً كـبرياً يف تكـوين النسـيج احلضـري     أثرباألمهية ، وتؤدي و دار اإلمارة أن لألسواق أمهية كبرية يف املدينة العربية و اإلسالمية حيث تأتى بعد اجلامع              

سياسـية للمدينـة فهـو شـريان احليـاة ويعتـرب إىل       وتربز أمهية األسـواق يف احليـاة االقتصـادية و االجتماعيـة و ال    . الروافد املهمة يف تطور املدينة  ىوهي أحد
وجتسـد األسـواق الرتابـط املـادي و الروحـي يف حيـاة       .جانب اجلامع املكان الوحيد الذي جتتمع فيه القطاعات املختلفـة مـن اتمـع احلضـري مـع بعضـها       

ن إ.  ون يف الكـثري مـن األحيـان املسـجد داخـل حمـور السـوق        ويكـ نيملسجد اجلامع وحمور السـوق مـتالزم  سكان املدينة العربية و اإلسالمية حيث يكون ا
بسبب الشكل الشريطي ومتثل األسواق منطقة احلركة للسابلة ومتتاز مبعاجلات بيئية ومناخية ألغراض اإلنـارة و   االجتاهيةة خاصية رتاثيألسواق المعظم ا

  ) ] .١١-٣(شكل [ أنظر .  )١(التهوية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
كلیة الھندسة ،، رسالة ماجستیر حي الرشید/تطور المنطقة التجاریة في مركز الرصافة القدیمة بغداد، محمد عصام عبد األمیر،جعفر ) ١

  .٦٩، ص١٩٨٦، جامعة بغداد ، المعماریة 

 )١٢- ٣(شكل

علي،حسام حسین،الفضاءات الحضریة حول المراقد المقدسة ، : المصدر(
 )٢١، ص١٩٩١رسالة ماجستیر ، الجامعة التكنولوجیة ،
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  -:الوحدات السكنية   ) :٣-٣-٣(
مـن   رتاثـي ة وان هذه الوحدات متتاز خبصـائص ومسـات امتـاز هبـا البيـت ال     رتاثيأمهية كبرية ضمن النسيج احلضري املكون للمدينة ال  رتاثيللبيت ال            

و املنطقـة السـكنية   ) حوايل الثلـثني (ة املنطقة األكرب السكنية ضمن النسيج احلضري للمدين ةوتعترب املنطق. حيث التصميم و املعاجلات املعمارية و البيئة 
إن منط التجمع و التكتل املكاني للمجاميع السكنية إىل حمالت متجانسة تتـأثر جبملـة مـن العوامـل منـها العناصـر       .   )١(تتكون من عدد من احملالت السكنية

أمـا مـن  الناحيــة   .  املسـتوى االقتصـادي ووجــود مرقـد أو ضـريح يف املدينــة     احلضـارية وعنصـر األمــان واهلجـرة ومنـط وطبيعــة العائلـة و       –االجتماعيـة  
د اإلنشائية املتـوفرة  املعمارية للوحدة السكنية فيعترب شكل وتكوين املسكن هو الصورة أو التصور الذي يعكس املناخ والبيئة و التكنولوجيا والثقافة و املوا

وتوقري احلفـاظ علـى التقاليـد     لسكنية تعمل لتوفر البيئة السكنية املالئمة للتجمع اإلسالمي يف املدينة العربية ن الوحدات اإ. )٢(و احلياة االجتماعية لألسرة
  . القبائل العربية داالجتماعية املهمة عن

  -:احمللة السكنية   :) ٤-٣-٣(
وهلا مميزات عديـدة كالتجـانس املـرتبط بـالوجود الـديين      )٣(عربية اإلسالمية تعترب احمللة السكنية من املكونات احلضرية املميزة يف املراكز التارخيية للمدن ال    

  .عربية وهي عدم االندماج وااللتحام بأي مدن جماورة الو أيضا هناك ميزه تفقدها املدن غري  واألسري واالقتصادي واالجتماعي 
  -:من املدينة  رتاثيمميزات احملالت السكنية يف اجلزء ال) :  ١-٤-٣-٣( 
  :ة أمهها كثريمن املدينة  بسمات  رتاثيو تتميز احملالت السكنية يف اجلزء ال      

          أن كال منها له شخصية متميزة ، وقد حافظت على وحدهتا وجتانسـها الـذي يسـتند إىل عـدة أسـس أمههـا األسـاس الـديين و
 .)٤(االجتماعي –األسري إضافة إىل األساس االقتصادي 

 ج  مع حمالت أخرى ، حيث أن كل حملة مكتفية ذاتياأن تنظيمها  مينع االندما. 

ميثل االستجابة العقالنية لنمط احلياة السكنية و ملتطلبات  "Compact urban fabric"ويتكون اهليكل احلضري للمحالت السكنية من نسيج متضام 
فالنسـيج   ] )١١-٣(الشـكل  [انظـر  .ملميـزة للمـدن العربيـة اإلسـالمية     اتمع العربي اإلسالمي الدينية و االجتماعيـة احلضـارية ، ممـا جعلـه أحـد املعـامل ا      

وال تالئم  ،  نساني تكون األولوية يف األمهية حلركة السابلةإسكنية ذات طابع البيئة وال)الوحدة السكنية وشبكة احلركة (املتضام يوجد عرب ترابط مكونات 
كمـا ميكـن متيـز النظـام املتـدرج      .    )٥(حركـة تلـك احليوانـات نفسـها كاجلمـال و البغـال و غريهـا         العربـات الـيت جترهـا احليوانـات و    يف معظم مقاطعها حركة 

والفصـل الواضـح بـني اـال العـام و اخلـاص الـذي يسـاعد يف حتقيـق املتطلبـات االجتماعيـة ، احلضـارية و             ) املرتبطة بشبكة احلركـة (املفتوحة  تللفضاءا

                                                
1)  Hakim ,Basim ,Sasim  ,Arabic-Islamic Cities .Building and planning principle,KPI.LTD,England,1986,p115. 
2)  Hakim ,Basim, Sasim,1986,Ibid, p122.  
3)  Ismail ,A. A., Origin ,Ideology &Physical Patterns Arab Urbanization ,in Ekistics , No.195, Feb 1972 , p75. 
4)  Hakim ,Basim, Sasim, Arabic-Islamic Cities .Building and planning principles,KPI.LTD,England,1986,p.115. 
5) Warren, J, Characteristics of Islamic Arab Architecture Buildings and Urban Form ,   من بحوث ندوة التراث المعماري و

. ٩-٨، ص ١٩٨٠أیلول   ١٧- ١٥العمارة العربیة المعاصرة ، بغداد ،   
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الكثيف كثافات سـكانية و إسـكانية عاليـة وتقـارب     ) املرتاص(وحيقق النسيج املتضام . )١(" Privacy"اخلصوصية عامل  االدينية للمجتمع  ومن أبرزه
وة علـى  مكاني مما حيمل مضـامني إجيابيـة تـنعكس يف وقـوع اخلـدمات يف مركـز احمللـة ضـمن مسـافة املشـي املقبولـة لسـكاهنا ويف الرتابـط االجتمـاعي عـال               

اخية حيث يؤدي تقارب األبنية وضيق األزقة  إىل التظليل املتبادل وتقليل احلرارة املكتسبة إىل أدنى حد وتضليل ممرات املشـاة  التجاوب مع املتطلبات املن
  . من البيئة ذات الراحة التامة يف حمتوياهتا للقاطنني أي بعبارة أخرى توجد احمللة السكنية خلدمة الساكن وليس العكس  عوذلك إلجياد نو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1) Ansari ,J.,H. & Shaheer, M.,  A strategy For planning An Arab Town in the Arab City , Op.cit, p278-279 . 

  )١٣- ٣(شكل
النسیج المتضام في المحلة 

  ةتراثیال
الدوري ، فراس عبد الحمید، : المصدر (

التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن 
، جامعة رالعربیة اإلسالمیة ، رسالة ماجستی

  ) ٢٢،      ص ١٩٨٨بغداد ، 
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  -:التدرج اهلرمي و النسيج املتضام  ) :  ٤-٣(
  

ال أهنا متتاز أيضا خبصوصيتها العالية وهويتها إمتتاز بعامل املرونة والتكيف يف ختطيطها ،  وهي مميزة خاصة  اهل اإلسالمية إن املدينة العربية              
لـذلك  . تطلبات تطور العصر و مبا يعطيها حالة من التجدد و االستمرارية ضمن النسيج الرتاثي املدينـة  املميزة هلا اليت ينبغي احلفاظ عليها عند مالءمتها مل

وصـوال إىل املنـاطق السـكنية وعلـى مسـتوى الوحـدة        رتاثـي كمدينة والنسـيج ال (ة بالتدرج يف نسيجها احلضري و على مجيع املستويات رتاثيمتتاز املدينة ال
  ).السكنية أيضاً
تساعد املتلقي على عدم اإلحساس  يي شعوراً مسبقاً باالستمرارية وهال تعط اليتالك املتوجهة و التغري املفاجئ يف اللون و الشكل إن املس  

الـدار وتعطـي شـعوراً بالنظـام      تحيـث تتـوزع حولـه فضـاءا     رتاثـي الداخلي للبيت داخـل النسـيج ال   ءويصل هذا التدرج إىل داخل الفنا.  بامللل و الرتابة 
  .املتدرج 

إن الكثافة احلضرية البصرية هي السمة املميزة هلذا النسيج إما الكثافة السكانية فتكون عرضة للتغري و التذبذب  رتاثيو يالحظ يف النسيج ال
يطـة وشـبكة احلركـة ويكـون     بعض و عالقة هذه األبنية مـع الفضـاءات احلضـرية احمل   بيشمل هذا النسيج عالقة األبنية بعضها . )١(يف املراكز التارخيية للمدن

وميتاز النسيج املتضام للمدينة العربية اإلسالمية بوجود منطقة مركزيـة حتـوي اجلـامع كنقطـة يف     .  الفراغ  هذا النسيج على أسس املقياس و نسبة الكتلة إىل
  . )]١٣-٣(الشكل [   انظر    .املركز،وتتجه الفعاليات حنو املنطقة املركزية عن طريق مستويات حركة خمتلفة ومتدرجة 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                                
1) Wheatly , p. , Levels of space Awareness in the tradition Islamic city , in Ekistics ,No.253 , 1976 , p.21 .  

  )١٤-٣(شكل 
  خاصیة التدرج في األزقة و الفضاءات للنسیج العمراني المتضام

  

 , Technical Report No.3 ,  , General Approach to the cultural Islamic Arab Aspects in DesignDoxiadis, Associates: المصدر (
Athens , January 1986 , p.6 . (  
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  -:االنضمام حنو الداخل و التجانس  ) :٥-٣( 
غلقة للشارع وترتبط تلك ااميع مـع بعضـها عـن    و امل ستمرةاملواجهة ذات الاملكونات األساسية يف اهليئة احلضرية جماميع األبنية  ىيعترب أحد  

هي االستجابة العقالنية لنمط احلياة السكنية الذي يركز يف البيئة احلضـرية العربيـة اإلسـالمية علـى فكـرة      أن هذه األزقة .  طريق األزقة املتعرجة و امللتوية 
خاصـاً    الفضاء الداخلي وإمهال الواجهات اخلارجية الـيت اتسـمت بالبسـاطة مـن ناحيـة املعاجلـات املعماريـة فضـال عـن أهنـا معاجلـة بيئيـة تـوفر فضـاءاً              

أن هـذا التوجـه يف     .)١(اإلنسـاني، ومـن خـالل وحـدة اجلـرية و الوحـدة العمرانيـة فأهنـا تـؤدي إىل الوحـدة يف النسـيج احلضـري            للمعيشة عن طريق مقياسـها  
إن مبـدأ الوحـدة يف اإلسـالم بـني املسـلم      .   التصميم و التخطيط احلضري يعرب عن الوحدة و التميز يف املدينة العربية ويعرب عن خاصية التوجـه إىل الـداخل   

فتـها  يه املسلم هو األساس الذي أدى بالنتيجة إىل الوحدة بني مفـردات النسـيج احلضـري فـان الفضـاءات الداخليـة يف املسـكن ال ميكـن إن تـؤدي وظي         وأخ
  .)٢(أخرى بنجاح دون درجة عالية من االرتباط بينها وبني مكونات النسيج و بيئياً اًياجتماع

  -: "Privacy" اخلصوصية) :    ٦-٣(
يف تكوين البيئة احلضرية يف املدن العربية واإلسالمية حيث أهنا تؤثر ابتداء من  رئيساخلصوصية واحدة من أهم األسس اليت أثرت بشكل تعد

يف  فضـال عـن تأثريهـا املباشـر    . أجزاء العنصر العمراني الواحد ومـن ثـم العنصـر بأكملـه وعالقـات العناصـر فيمـا بينـها منتهيـة بالنسـيج احلضـري بأكملـه            
 هـو  ان السـكن العالقات االجتماعية وتداخالهتا وترابطاهتا يشعر كل فرد أو جمموعة باحلاجة إىل قدر من اخلصوصية يف متطلبات احلياة مبسئولياهتا ومكـ 

وصـية األمـة يف سـلوكها    وجاءت التعاليم الدينية اإلسالمية لتعمق هذا الشعور وتزيد من أمهيته يف مجيع املستويات مؤكـدة خص . أحد أهم هذه املتطلبات
وفيما خيص جانب اخلصوصية يف البيئة العمرانية فعنيت جبوانب عديدة كارتفاع األبنيـة فيمـا بينـها وحتديـدها وتصـميم األزقـة داخـل احمللـة         . وتصرفاهتا

لتجارية مع انفصاهلا مـن املنـاطق السـكنية    السكنية وانغالقها من اخلارج وانفتاحها يف الداخل مع االتصال املستمر وهناك خصوصية احلوانيت واحملالت ا
ة ومراعاة الفتحات والشبابيك ملا تسببه من ضرر معنوياً وذلك بسبب الكشف الذي تطل عليه هذه الفتحات مـع وجـود السـماح بوضـع فتحـات اإلضـاء      

نة العربيـة اإلسـالمية بسـبب الرتكيـز علـى مسـتوى       و بشكل عام تظهر هذه اخلصوصية يف النسيج احلضري للمدي.بالسلم  إال بشرط أن ال يستطاع أن تنال 
  .العناصر التفصيلية ألجزاء النسيج

  -:والتجانس البصري   فاجأةعنصر امل  ) :٧-٣(
 تتابعيـاً  ق الـذي يـتغري اجتاهـه بزوايـا خمتلفـة يعطـي أثـراً       يبتكوين مشهد مستمر ملسافة طويلـة فـالطر   حة ال يسمرتاثيإن ختطيط املدينة العربية ال 

 سـقة مشهد من خالل االنقطاع و التواصل يف انكشاف املشهد بصورة مستمرة حيث نالحظ أن مواد البناء و االرتفاعات و النسـب هـي متسـاوية و متنا   لل
ة وتغـري الظـل و الضـوء    إال أن تغري زاوية الطريق و يف كل مرة وما يرتتب عليها من تغري زاوية سقوط  أشعة الشمس عليها يف كل مر تقريباً على حنوٍ عامللمدينة 

شـعر بالتنـاغم الـدائم دون    يو.الطريق مما جيد عنصر املفاجأة لـدى املتلقـي   فتصنيعطي شعورا بتجدد املشهد يف كل مرة بعد املرور من التواء إىل آخر يف م

                                                
1)  Wheatly , p. , , Levels of space Awareness in the tradition Islamic city , in Ekistics ,No.253 , 1976 , p.42 . 

  .  ٥٨، ص ١٩٨٨، عالم المعرفة ، الكویت ، المدینة اإلسالمیة عثمان ، محمد عبد الستار،  ) ٢
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، اإلنسـانية الـروح و    ذات اجلـو اللطيـف  ة املتعرجة ، دراسة وحتليل املدن العربية ونسيجها احلضري أن األزقة امللتوي و ، اإلطالع ويبدو لنا من خاللانقطاع 
عنصـر مفاجـأة حيـة    هبـا   وهـي مليئـة باحليويـة و الديناميكيـة و     اإلسـالمية  النمط املتميز يف النظام احلركي للمقرتبات   يف املـدن العربيـة   هي  السمات كانت

عندما تكون واجهات األبنية من منط بنـائي واحـد أو أمنـاط متقاربـة حيـث       وتظهر لنا صفة التجانس على مشهد املدينة.احلضور ة وبصرية ومسعية دائم
تـدخل  التعـديل أو    أن دونمن  ذاهتا  تظهر صفة التجانس على املشهد بصورة كلية حيث تعطي الشعور بوحدة املعاجلة وقوة الواجهة من الناحية الشكلية 

  .املعاجلة 
سواء األثرية منها أم الرتاثية تتمثل يف القدرة العالية للمعمار العراقي علـى اسـتيعاب خصـائص     يةن اخلصائص اجلوهرية يف املباني اإلسالمإكما 

مون حيقـق لإلنسـان   األرض و البيئة و املتطلبات الوظيفية للمبنى و أجياد نوع من  التـآلف بينـها وبـني مـواد البنـاء املتـوفرة وصـوال إىل مبـانٍ ذات شـكل ومضـ          
  متكــامال صــورة متفائلــة ومتجانســة ســواء كــان للمبنــى الواحــد بوصــفها بدايــة مســتقلة أو موعــة مــن األبنيــة بوصــفها مشــهداً   هلــا يف  أفضــل  اســتعماالً

صـفة   ونستطيع مالحظـة هـذه الصـفة يف األزقـة البغداديـة القدميـة حيـث الـنمط البنـائي الواحـد واالرتفاعـات و األلـوان والنسـب املتشـاهبة ممـا يعطـي                .
  .على حنوٍ عامشهد التجانس على امل

  -: العربية اإلسالميةاستعماالت األرض و األحكام الفقهية للمدينة     ) : ٨-٣(
مشكلة يف الشكل املرئـي للمدينـة بشـكل عـام ، أو ألي عنصـر       إي ال ميكن اجلزم بوجود أو عدم وجود أحكام فقهية وضعت خصيصا ملعاجلة

مبحتوياهتا على أهنا وسيلة و ليست غايـة  )املادية (سالم يف الشكل و املضمون ، ونظرته إىل البيئة احلضرية وقد يعود ذلك ألسباب منها وجهة نظر اإل. فيه 
ولكن ذلك مل مينع وجود جمموعة من خالل التأثري يف أحد األنظمة اليت تشرتك يف صياغة املدينة جبميـع مسـتوياهتا ، كاألنظمـة الـيت     . ، وغريها من األسباب 

، وتتبـاين هـذه األنظمـة مـن حيـث وجـود األحكـام املـؤثرة علـى الشـكل           هي نفسها ختص املدينة اإلسالمية اليت اإلسالمية املدينة العربيةختص  اليتذكرت 
 ، تظهـر نظـم  ) كنظـام اسـتعماالت األرض   (  .أنظمة إال على القليل مـن األحكـام املـؤثرة علـى الشـكل احلضـري        يففي حني ال حتتو. واهليئة احلضرية فيها 

و مـا   أخرى كان ألحكامها الفقهية دور كبري يف صياغة الشكل احلضري الذي عرفـت بـه املـدن العربيـة اإلسـالمية ، كنظـام اخلصوصـية ، وتلـك األحكـام         
 .*يةأدت مبجموعها إىل أجياد شكل حضري متيز بالتنوع و الغنـى ضـمن وحـدة يف التشـكيل اتسـمت بـه اغلـب املـدن العربيـة اإلسـالم           ولذلك.يتعلق هبا

هـا يف  أثرت األحكام الفقهية اخلاصة باستعماالت األرض يف توزيع عناصـر معينـة بشـكل متـوازن علـى النسـيج احلضـري كاملسـاجد الـيت ميكـن رؤيـة تأثري           
الـذي كـان   ) مسـجد اجلمعـة   (وكذلك كان موقع املسجد الكبري . مستوى املخطط أو يف مستوى املشهد احلضري عند النظر ألية مدينة من مدن املسلمني 

وعندما أجازت األحكام الفقهية إقامة اكثر من مسجد مجعة بدا املخطـط يتحـول إىل   . منفردا يف البداية ، وتتفرع منه شعاعياً الشوارع الرئيسة يف املدينة 
و املدينة املنورة و النجف  ةكا يف مة كمأي أن الشكل العام لبعض املدن العربية و اإلسالمي.برتاتب واضح بعد أن كان مبركز واحد  خمطط متعدد املراكز و

                                                
  I-Berque,1980 ,p521) (abu-Lughod,1980,p62) (Khan.1980,p32):( یمكن مراجعة علإلطال  *
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وظيفة خمتلفـة ،  )أو لكل جزء منها (ومن جانب آخر أثرت تلك األحكام يف أجياد يف أجياد أسواق متخصصة كان لكل منها .  )١(وبغداد وغريها فاألشرا
  . يةمما أعطاها شكال وهيئة متميزة ميكن مالحظتها بوضوح عند التجول يف أسواق املدن اإلسالم

   -:  التكنولوجيا و أثرها يف نسيج املدينة الرتاثية ) : ٩-٣(
السـبب يف أحـداث تغـريات أساسـية ، وباملقابـل       تيف فتح جماالت واسعة يف خمتلف امليـادين وكانـ   أثر واضحلقد كان للتغريات التكنولوجية           

 هنـاك  ة واضحة ال ميكن جتاهلها وهي أن التكنولوجيا هي املسئولة عـن عصـرنا ولـيس   جديدة يف اتمعات ، أال أن هناك حقيق مشكالتأدت إىل ظهور 
ولذلك فان للتقدم التكنولوجي أمهية أساسه يف حياة املدن اليت   ،  الن أي شئ آخر ، وإذا مل تسيطر على البشرية حلد أالن فمن املؤكد أننا ال نسيطر عليها أ

التكنولـوجي ويف الوقــت نفسـه علينــا أن نالئــم التكنولوجيـا مــع تراثنـا وخصوصــيتنا التارخييــة ومبـا يعمــل إلبرازهــا و       ينبغـي أن تــتالءم مـع التطــور و التقــدم   
إىل تغريهـا مـن فـرتة إىل أخـرى ، ولـذلك فإننـا سنوضـح مفهـوم التكنولوجيـا ومـن ثـم             تأد أن مفهوم التكنولوجيا قد مر بتغريات  و مراحل عديدة .هائأحيا

  .لنسيج الرتاثي لعمراني للمدينة العربيةدراسة أثرها يف ا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:  مفهوم العامل التكنولوجي ) : ١-٩-٣ ( 
، يف حـني ظهـر يف    )٢()الدراسـة املقارنـة للتقنيـات الـيت هـي أدوات إنتـاج السـلع وتقـديم اخلـدمات          (لقد عرف بعض املنظرين التكنولوجيا على أهنا                

جمموعـة االخرتاعـات و   (  أو هـي  )   املهـارة الفنيـة يف اإلنتـاج ممـا يـؤدي إىل تقـدم الفـن الصـناعي          اسـتعمال ( قرتاهنا بالصناعة وهـي  تعاريف أخرى مفهوم ا
                                                

  . ٢٦٣ص مصدر سابق ،  ، ١٩٨٨عثمان ، محمد عبد الستار،   ) ١
2) Ackoff , Russel , L., Redesigning the Future ;A system Approach problems , John Willy& Sons ,New 

York ,1974,p.56 . 

  )١٥-٣(شكل 
  العربیةیوضح تأثیر التكنولوجیا البنائیة على الھیئة الحضریة للمدینة و النسیج الحضري في المدن 

، رسالة ماجستیر ، مركز التخطیط الحضري و  المعلوماتیة وسبل إحیاء النسیج التراثي العمراني في المدینة العربیةفریدون ، آالن ، : المصدر(
 ) ٣٠، ص ٢٠٠٢اإلقلیمي ، جامعة بغداد ،
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 ٨٠ امالمدينة كنظ

ه حنـو  اجلهـد احلثيـث و املـنظم املتجـ    (وهناك بعض التعريفات اليت ربطت التكنولوجيا بـالعلم ، حيـث أهنـا    . )١()األسرار الصناعية  املطبقة   يف   الصناعة 
هلا صلة وثيقة بالعلم ولكنـها ليسـت العلـم نفسـه ، فـالعلم        اأال أن الشيء املؤكد أن التكنولوجي) تطبيق االكتشافات العلمية املولدة بذلك التقنيات اجلديدة 

، وان التكنولوجيـا تسـتند بصـورة     اإلنسـان املاديـة   مشـكالت و أمـا التكنولوجيـا  فهـي تطبيـق املعرفـة العلميـة حلـل        … مثرة النشاط العقلي لإلنسـان  "هو 
  . )٢("أساسية إىل العلم و اكتشافاته

يف فتح جماالت واسعة يف خمتلف امليادين وكانت السبب يف أحداث تغريات اجتماعية أساسية ، وبالتايل ظهور  أثر واضحقد كان للتغريات التكنولوجيا     
عرف التكنولوجيا بأهنـا اسـتجابة للـتغري ولـيس سـببا لـه فحسـب ، أو ماكنـة الـتغري الضـخمة و           عديدة يف تلك اتمعات ولذلك فان هناك من ي مشكالت

  . )٣(هلا  املدوية اليت جتعل من التزايد يف الكم املعلوماتي وقوداً
  :وبذلك ميكن حتديد مظهرين من مظاهر التكنولوجيا ومها    

  التوفري املميز للخيارات املتعددة. 

 معرفتنـا مـن الطبيعـة خلدمـة      سـتعمال دود املعرفة عن الطبيعـة و املعـايري االجتماعيـة ، فالتكنولوجيـا هنـا تعمـل ال      تأثر التكنولوجيا حب
  .املتطلبات االجتماعية 

. ،  حيث    ارتبط تطور اتمعات بتطـور التكنولوجيـا   وتزايدت أمهية التكنولوجيا يف اتمعات بصورة مستمرة ويف املدة األخرية خصوصاً
ىل أفكـار  ن التكنولوجيا هي احلقيقة الرئيسة الكامنة خلف الدفعات السريعة اليت تطرأ علـى مسـرية الـتغري جعـل منـها بالنسـبة ألغلبيـة النـاس تشـري إ         وكو

املدينـة   اثـر لتكنولوجيـا يف   ةوستوضـح الفقـرة التاليـ   … وخياالت تعرب عن أبنية متطورة و مصانع ضخمة وآالت وتقنيات متطورة و حاسـبات واتصـاالت   
 الـيت النقل احلريف العربية ونسيجها الرتاثي ومدى اإلمكانات اليت وفرهتا التكنولوجيا لالستفادة منها لتطوير النسيج احلضري ، على الرغم من وجود حاالت 

  .آثرت عليها بصورة سلبية 
   -:فعل التكنولوجيا يف النسيج احلضري  )  : ٢-٩-٣(

ونسـيجها احلضـري أوال دراسـة الفـرق بـني املدينـة و احلضـارة ، فاحلضـارة هـي           اإلسـالمية  املدينـة العربيـة   تتطلب دراسة اثر التكنولوجيـا يف 
املستعملة يف شـؤون احليـاة وعليـه تكـون احلضـــــــارة خاصـة حسـب وجهـة         ) التكنولوجية(جمموعة املفاهيم عن احلياة ، أما املدينة هي األشكال املادية 

  . )٤(كون املدينة خاصة وعامةالنظر يف احلياة يف حني ت
ل املاديـة  وهلذا فعلينا التفريق بني األشكال املادية النامجة عن احلضارة و األشكال املادية النامجة عن املدينة،من هنا ميكـن القـول بـان األشـكا    

ية ختتلف عن األشكال النامجة عن احلضارة الغربية النامجة عن احلضارات املختلفة تكون أشكاال خمتلفة ، فاألشكال املادية النامجة عن احلضارة اإلسالم
                                                

  .١٤ص،  ١٩٨٥بغداد ، ، سلسلة الدراسات ، ،  دائرة الشؤون الثقافیة و النشر تحلیل أرسطو للعالم  البرھاني، جلوب ، فرحان محمد  )١
  . ١٥جلوب ، فرحان محمد ، مصدر سابق ، ص )٢

3) Aron , Rymond ; The Industrial Society "In Made Future: Reading in Society ,Technology and Design " ,Edited by 
Nigle Cross, David Elliottend, Robin Roy ;Hutchison and co;1974,p.68.  

، رسالة ماجستیر مقدمة إلى  مركز التخطیط  الحد من اثر الفكر الغربي في تخطیط المدینة العربیة اإلسالمیةسلیم ،  الداھري ، لمیاء  ) ٤
  .٥٣، ص ٢٠٠٠الحضري و اإلقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد ،
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أما األشـكال املاديـة الناجتـة    . ، وهذا االختالف يأتي من مبدأ هذه احلضارات ومفهومها للحياة و اإلنسان و اتمع وتكون الثقافات املختلفة نتيجة لذلك 
هنـا غـري ناجتـة عـن حضـارة أو ثقافـة خاصـة بـاتمع اإلسـالمي وهـو خيتلـف            فأهنا قد تتشابه وهي أشـكال عامليـة أل  )التكنولوجيا(عن العلم و الصناعة 

وبـذلك  وفـرت التكنولوجيـا اإلمكانـات و اخليـارات املختلفـة لتصـبح        .بصورة تامة عن مبدأ املسكن الغربي من حيث الفضـاءات و اخلصوصـية و العـزل    
أو مدى اآلثار السـلبية   ،مع هذه اإلمكانات هي اليت حددت مدى االستفادة منها  حتت إمكانية وتصرف املخطط و املهندس املعماري وان طريقة التعامل

تقنيات البناء و املواد كالكونكريت مثال قد فتح آفاقا جديدة يف البناء فظهرت املباني ذات االرتفاعـات العاليـة ولكـن دون مراعـاة      استعمالف،اليت خلفتها 
كمـا أهنـا وفـرت يف أجـزاء أخـرى      ،ودراسة عالقتـها مـع الفضـاءات احمليطـة     ،ي للمدينة هلذا النوع من املباني املقياس اإلنساني ومدى تقبل النسيج احلضر

ــها      ــديم و االســتفادة من ــاء النســيج الق ــة لتطــور و أحي ــعة و التقنيــات احلديث ــات الواس ــدن     الــيتاإلمكان ــد احلضــري للم ــن جتــارب التجدي ــا يف الكــثري م نراه
وان نتـائج هـذه األداة تعتمـد علـى كيفيـة       ،بان التكنولوجيا هي أداة للعصر وهـي اسـتجابة للـتغريات الـيت حيتاجهـا اتمـع       وميكن تلخيص ما ورد.العربية

  .التعامل معها ضمن النسيج احلضري للمدينة
  

  :ص الفصل لخم
يف مسـتوى التنظـيم أي تـأثري الفكـرة علـى واقـع       ن املفهوم للمدينة العربية يرتكز أساساً على جمموعـة مـن القـيم و املعـاني الروحيـة و تـنعكس       إ      

أن دراسـة اخلـواص األساسـية ملكونـات هـذه  املدينـة وضـعت احلجـر األسـاس ملعرفـة           . و يظهر هذا جليا يف نظـام املدينـة العربيـة اإلسـالمية     .  التطبيق 
ية ذات مسة متفردة هو الذي اسهم وبشكل كبري يف دعم حركـة  شخص اإلسالمية أن اعتبار احلضارة العربية. لشكل احلضري هلا ان يالبواعث األوىل لتكو

  يضـاف إىل ذلـك إىل أن حالـة   . و متناغم ومتوائم مع متطلبات البيئة احلياتية الفاخرة يف مناطق نشوء تلـك املـدن    التطور العمراني لتلك املدن بإيقاع مستمر
قـد جتلـت وبشـكل واضـح علـى منـط احليـاة احلضـرية وتوزيـع اسـتعماالت األرض فيهـا            مية اإلسـال اإلستقرارية  اليت مرت هبا مرحـل تطـور املدينـة العربيـة     

ليس يف إنشاء املدن فحسب و إمنا  يف إعادة صياغة البعض من هياكلها احلضرية بكل عناصـرها   اًبارز أثراًومضافا إىل ذلك كله فلقد لعب العامل الديين .
  . أهم عناصرها من اليومية وفعالياهتاتعترب احلياة  اليتمتمثلة بالوطنية الدينية 
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 الدراسة الميدانية  

  
  ٨٢  المدينة كنظام

  :متهيد

تعد مدينة النجف من املدن التارخيية املهمة وقد أسهمت متغريات عديدة يف نشأهتا و تطورها  وقد تباينت تأثريات هذه املتغريات عليها 
  .أبتدأ ًباملتغري  الديين  و  السياسي مضافا أليها  املتغريات  الطبيعية  وغريها من املتغريات األخرى    ،كل حسب  أمهيته

مدينة  تعـد  مسـألة ذات بعـد ختطيطـي يقـاس مـن خـالل اسـتقراء إمكانـات التطـور للمدينـة و              ةة  دراسة  النمو احلضري  ألين مسألإ
ومن خال ل هذا كلـه ميكـن القـول إن مدينـة النجـف تعـد حالـه        ،عالقة املدينة بإقليمها ابتداء من قلب املدينة التقليدي و حتى مقرتباهتا  اخلارجية 

  .ة من خالل جمموعة  اعتبارات ميزهتا عن كثري من مدن أخرىفريده  للدراس
        ا على  النظـام العـام واألنظمـة الثانويـة واحلركـة ضـمن هـذا النظـام        هتو سيتناول هذا الفصل دراسة تلك املتغريات وقياس مدى تأثريا

املتغريات يف تبديل صورة البنيـه احلضـرية ملكونـات املدينـة      و باألخص اجلزاء التقليدي حمدداً على أساس إسهام كل متغري من هذه  )ملدينةا (
  .التقليدية و املتمثلة مبدينة النجف  القدمية
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  )٢-٤(مخطط 
   ٢٠٠٢ة حدیثة أخذت سنة  صورة جویة لمدینة النجف القدیم

  )www.geobook.com من موقع اإلنترنتسحبت من : المصدر (

  )٣- ٤(مخطط 
   سیج الحدید للمدینة الحدیثةصورة جویة لمدینة النجف توضح موقع مدینة النجف القدیمة ضمن الن

 )www.geobook.comسحبت من اإلنترنت من موقع : المصدر (
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  ٨٤  المدينة كنظام

  -:النشأة  و التطور... النجف  ) : ١-٤( 
 هيف معرفـة تـأثريه علـى بنيـه مسـاكنه و طرقـ      و أمهية املوضع تكمن  ،ة تعين دراسة مزايا املكان الذي تغطيه املدينة بصوره مباشر ،أن دراسة املوضع 

و العربـات  داخـل املدينـة  أن املعرفـة بكـل هـذا يفيـد املخطـط          ،اليت النتظم   إذا كان املوضع يضم  تالالً  و منخفضات  الن ذلك يؤثر على حركـة السـكان    
ليفهم  ،فهو  دائما يبدأ باحمليط  ،يعمل على األرض و يرتبط باجلغرافية  ،اختاذه  األسس  االقتصادية  م منعلى الرغ هأال إن ،الذي يريد تطبيق قوانينه يف بنيتها 
 ،و من أجل الوصول إىل صوره واضحة املعامل  ملوضـع النجـف   .مورفولوجيته على بنية املدينة  أو على وجودها وو جي ،تأثري جيولوجيته  و طوبوغرافيته  

و ملا كان مـا هتيـأ   . و تطورها  ، نظامهاو مدى أثرة على  ،و استجالء نوع  العالقة القدمية بينه و نشأة املدينة فوقه  ،غرافية  التأرخييه  هلا البد من  دراسة اجل
املوضع الذي أنشأت فقد جرت تأكيدات على أن  ،و صفا ًمشوبا بالتناقض  ،و بدون حتليل  ،يصفها يف تتابع غري منسجم  ،من كتب التأريخ يف هذا الصدد 

يف أن موضـع  : و يصدق القـول  .)٢(و أنه  كاملسناة بظهر الكوفة متنع عنها مسيل املاء ،)١(و عن الكوفة بنفس املسافة ) كم ٥(يبعد  عن احلرية   ،عليه النجف 
و أن صـح  و   ،يهـدد الكوفـة  ،تشـجع  علـى أحـداث سـيل     ال يعلوه  املاء ولكن  ظروف البيئة احمليطـة  ال   ،النجف  كان كاملسناة مشرفا على ما حوله نسبياً 

 ،و أحيانـاً لإلقلـيم  القريـب منـه       ،أن للنجف مسميات كثرية  لبعضها مدلول جغرايف عن الطبيعة   التضاريسية  للموضـع   ،فهو نادر و  وقيت  ،جود مثل ذلك 
  . النجف   ،املشهد    ،الذكوات البيض  ،يقا بان ،وادي السالم  ،الربوة  ،اجلودى  ،الظهر  ،الطور: وهذه األمساء هي 

و  ،ثم جنف ضرب من اخلرافة حكتها عامة النـاس   ،) ني جف: (قريب من موضعها و أنه عندما جف قالوا ) ني(أن ربط تسمية النجف بوجود حبر أمسه 
يـوم دفـن     ،وكان موضع النجف يعرف عند رجـال الـدين    .)٣(هيؤيدفلم يعثر على ما  ،حاول بعض الباحثني  الوقوف على احلقيقة  اجلغرافية لتحليل التسمية  

وهـــو تـل يقـع شـــــمايل مــــــوضع     ) جبل الديك ( ــتعــــرف ب: و هي ثالث أوهلا ،)الربوات البيض(  بالذكوات  البـــــيض ،)ع(أمام املتقني علي بن أبي طالب 
املوضـع   وال يعد ،و احلقيقة  ،وهو تل كسابقيه يقع  يف جنوب غربي املوضع  ) جبل شرف (بــ : وثالثها  ،ية يف جنوب شرق) جبل النور (  ــب: وثانيها  ،املدينة 

  ةاألخـرى  فلـها مـدلوالت تأرخييـ       تأمـا املتسـميا  ) . السـراديب  ( املستخرجة من حفر املالجئ  هزادت يف ارتفاعها أال ترب ،عن أن يكون أرضاً متموجة 
  .وأسطورية

  :وقع اجلغرايف امل) ٢-٤(
الغرب من هنر الفرات مشرفة على منخفض النجف ، وتبعـد   إىل) كم  ١٠(تقع مدينة النجف عن احلافة اجلنوبية للصحراء الغربية يف العراق على بعد 

  . الشرق من مدينة كربالء إىل) كم  ٨٧(إىل اجلنوب الغربي من مدينة بغداد ، و) كم  ١٦٠(بـــ 
اإلمـام علـي    دوراً فعاالً يف نشأة املدينة وإعطائها صفة املدينة الدينية ، فقد اكتسبت أمهيتها عرب الزمن مـن احتضـاهنا ملرقـد    وقد لعب العامل الديين

) لسـالم  وادي ا( مما جعلها واحدة من أهم املـدن الدينيـة يف العـامل اإلسـالمي ، وتتميـز بوجـود املقـربة الكـربى         ) عليه السالم ( بن أبي طالب )عليه السالم (

                                                
  .٣٠٩م ، ص ١٩٧٠، طبع بمطابع أبریل ،  معجم البلدانبن یعقوب ، الیعقوبي ، محمد   ) ١
  .٣٥٠، ص  )بدون تاریخ( ، لیبیا للنشر والتوزیع  ٦، مجلد  تاج العروسالزبیدي ، محمد مرتضى ،   ) ٢
  .١٥م، ص  ١٩٦٥، قسم النجف ، الجزء األول ، بیروت ،  موسوعة العتبات المقدسةالخلیلي ، جعفر ،  ) ٣
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وقـد تـواترت علـى املدينـة منـذ نشـأهتا قـوى حضـارية         . )١(واملدارس الدينية واجلوامع واملساجد وظهرت معهـا أيـام خمصوصـة وغـري خمصوصـة لزيارهتـا      
  )] .١-٤(شكل[.وسياسية خمتلفة أثرت يف مراحل تطورها

  
  
  

   
  
  
   -:جيموفورلوجية املدينة  ) :  ٣ – ٤( 

  
  
  
  
  
  
  

   -:فورلوجية املدينة مووجي ) :  ٣ – ٤( 
و  املعـروف أن امليـزات    . )٢(يؤلـف جـزء مـن حافـة هضـبة صـحراويه ذات صـخور رمليـه         ،عموما ًأنشـئت النجـف علـى موضـع متمـوج  شـبه تلـي        

و بعيـد   ،ال مـن املـاء   و لكن مثل هذا مل حيدث يف النجف فقد أنشئت علـى موضـع خـ   . )٣(دائماً حتدد اختيار  موضع املدينة قرب املياه ،اجلغرافية للمكان 
و موضع كهذا يكون قليل  األمهية  اجلغرافية كمـا أن البقيـة الـيت ختلـو مـن العناصـر اجلغرافيـة  اجلاذبـة للسـكان ينـدر أن            ،خال من املوارد االقتصادية  ،عنه 

شـأنه شـأن أي    ،فيـه  )عليـه السـالم   (اإلمـام علـي   قبـل دفـن    ،فأنه ال قيمه  تأرخييه أو دينيه  ملوضع النجـف   ،و من هذا املنطلق  ،تكون ذات أمهية  تأرخييه 
  .جانب أخر من إحلافه  املتقطعة  للهضبة 

                                                
  .٢٦٥ص  ١٩٤٥، مطبعة المعارف  ، بغداد ،   سدة الھندیة وادي الفرات ومشروع ، أحمد ،  سوسة ) ١

2) William ، Frances، Euphrates Expedition ، Aimsworth، Vol. II، London، Kegah Paul Tranch and Co. ، 
Palernoster، 1975 ، P 74. 

3) J. Beaujeu-garnier، and chapot، g. ، Urban geography ، Longman Ltd، London، Third Impression، 1971     
، P 7. 

  )٤-٤(مخطط
  في بدایات القرن العشرین مدینة النجف القدیمة

 ) ٨٧الدوري ، فراس ،مصدر سابق ، ص: المصدر (
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  . ولغرض تكامل صورة املوضع نتبع  جغرافيته التأرخييه  بتحليل لبنيته من الناحية الطبيعية  بالقدر  الذي يتعلق  ببنيته مدينه النجف 
مـن احلصـى النـاعم  املركـب مـن بلـورات  الكـوارتز  البيضـاء يف الصـخر           )قدما ١٢(ظهر أن ،النجف فمن خالل وصف ملقطع  قناة حفرت يف موضع 

دوكسـيادس     ، و خلـص و من طني جريي قابـل للتفتيـت    ،من حصى الكوارتز )قدماً ٤٠(و إىل األسفل  منها طبقه ذات مسك  ،اجلريي  الضارب إىل احلمرة 
و مـن ثـم طبقـات مـن      ،طبقات من األنقاض يف القمـة  : ذكرها  عبد احملسن شالش  و بينت أن املوضع يتكون من احلديث عن  تكوينات موضع النجف  اليت 

يف مثـل هـذه األمـاكن يضـطر السـكان للـهرب مـن حـرارة          إذ ،وقـد مكنـت مـن حفـر املالجـئ        )١(ثم طبقه مسيكة مـن الصـخور الطينيـة     ،الصخور الرملية 
دور  ،و لطبيعة  تكوينات املوضع الرملية  النقية  اجلافـة  الـيت ال تتعـرض إىل الغـرق     .يقضون فيها ظهرية كل يوم من أيامه  ، الصيف و جفافه اىل  حفر املالجئ

  .  إجيابي يف ترسيخ االعتقادات اجلارية  بأفضلية الدفن فيها 
بـالقنوات  (مسيـت   ،فأضطر إىل فتح  قنـوات أرضـيه    ،وفة و الرتفاع  موضع النجف النسيب عما جاوره أثر كبري يف إمكان إيصال  مياه جاريه و مكش

تتصل بااري الصفوية اليت تأتي  باملياه من  ،و لذا حفر السكان آباراً من مساكنهم  ،ممتدة بسلسلة اآلبار  إىل قلب املدينة  و متشعبه  إىل أطرافها ) الصفوية 
ومع هذا يوجـد تبـاين بـني جـزاء و أخـر مـن أجـزاء        . م فوق مستوى سطح البحر ٦٠القدمية  فأن متوسط ارتفاع موضع النجف ،أما االرتفاعات . الفرات 

م و كـذلك  ٦٠ترتفـع األرض   ،)شـرف (حيـث تـل    ،و يف حملة العمارة بالقرب من السـور   ،م ٦٤حيث تل الديك ترتفع األرض إىل  ،املوضع ففي حملة املشراق 
حتـى   ،و أعلـى جـزء فيهـا هـو املبتدئـة  مـن دورة  الصـحن        ،م٥٩ة  يف شرقه  أما حملة احلويش فمعدل ارتفاعها و تل احلجال ،احلال يف تل النور  جنوب املرقد 

حتـى السـور  الـذي تبـدو عنـده        ،و تأخذ احمللة باالخنفاض التدرجيي  حنـو اجلنـوب    ،) بالطمه(و هو املسمى اليوم  ،و املسجد اهلندي  ،) مكتبة احلكيم (
أمـا األراضـي الواقعـة إىل الشـمال مـن مدينـة       . ) ٢(م ٥٨م و مير مبنتصفها خط االرتفـاع املتسـاوي   ٥٨) حملة الرباق( متوسطة االرتفاع  األرض مرتفعه نوعاً و

مـن   فهـو  ،و الذي  أختلفت بيئته الطبيعية اختالفاً واضـحاً عـن الظهـري السـابق      ،فتؤلف  الظهري الصحراوي للمدينة : و جنوب غرهبا  ،و غرهبا  ،النجف 
كم من غرب كـربالء حنـو الشـرق و    ٨٠و أبرز مظاهره هي احلافة املمتدة ملسافة  )٣(تنحدر حنو السهل الرسوبي  ،ناحية مزايا السطح  يعد هضبة صحراويه 

ي يليـة واد مـنخفض يـدعى    الذ)  الطار ( و تسمى    )٤(م)٥-٥(و يرتاوح ارتفاعها ما بني ) أبو صخري ( و منها جنوباً  حتى ،حتى النجف  ،اجلنوب الشرق 
ميتد من غرب كربالء حتى يصل منخفض النجف و قد أعاقت هذه املظاهر منو املدينة باجتاه الغرب وهذا األمر يعتـرب مـن املـردودات السـلبية      ،) شعيب(

  . للسطح على املدينة 

                                                
1)  Iraq Ministry of Planning ( Development Board ) Doxiadis Associates، The Future of the Cities of 

Najaf and Kufa ، 1985 ، p 12. 
2) Consulling AB. Swedish General، Map of Najaf and Kufa، Compiled From Aerial Photographs، 

Stockholm، Sweden، 1978 ، P 84. 
3) Admiralty Naval Staff، Geology of Mesopotamia and its Borderlands، Compelled by the geographical 

of Noval Indolence Division، London، 1961، PP. 16-18. 
4) Voute Casar، Historic Find near Rassaza (Karbala Lewa) its significance for the Morphological and 

geological History of the Abu – Dibbis Depression and surrounding Area، Summer Journal Vol. 
XIII Nos. 1 and 2 ، Al Rabita press. Baghdad ، 1975، P 134. 
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و  ،و طبقـت مـن الصـخور الرمليـة  و االهتيـدرايت       ، و جـبس  ،و طفـل   ،و تعود تكوينات الظهري الصحراوي إىل عصر املايوسني  من صخور طينيـه  
و جنوب غرهبا  ساعدت على سهولة حفـر اآلبـار فكـان مـن      ،مكنت من ظهور خط من العيون غرب النجف   ،أن هذه التكوينات حبكم تركيبتها . مارل 

و أن خـط  . أسـتملك سـكان النجـف أراض زراعيـة  فيهـا      و  ،أستوطن عنـدها البـدو    ،التشجيع على ظهور واحات زراعية  ،منذ نشأة احلرية  ،شأهنا 
و  )١(لـدى بعـض املـؤرخني   ) مناطق القصور ( خمرتقاً غرب النجف  و كربالء  حتى  حديثه و كانت مناطق العيون تسمى  ،العيون ميتد من جنوب الناصرية 

املياه اجلوفيـة مـن اآلبـار احملفـورة يف تكوينـات تلـك الصـخور ألعمـاق          منبثقة من خالل التكوينات  الصخرية    و خترج ،تظهر العيون يف جنوب شرق النجف 
  .قدماً  وقد ساعدت التكوينات الرملية على حفرها  ٨٠-٨ترتاوح ما بني 

  -:املناخ  ) : ٤-٤(
و التبـدل   ،بة الرطوبـة  و اخنفـاض نسـ   ،و صـفاء اجلـو    ،حيـث املـدى احلـراري اليـومي الكـبري       ،أن مناخ منطقة النجف ميتاز  باخلصائص الصحراوية 

مـن جممـوع الريـاح اهلابـة علـى املنطقـة  وهبـوب الريـاح الشـرقية و          % ٧٥و سيادة الرياح الغربية بنسـبة   ،الكبري يف كمية األمطار الساقطة من سنة إىل أخرى 
و املدن الواقعـة حافـة    ،ب رطبة كما تتعرض النجف بينما اجلنوبية و اجلنوبية الشرقية هت ،مع مساء صافية   ،مصحوبة جبو بارد جاف  ،الشمالية الشرقية 

  .  )٢(اهلضبة إىل عواصف ترابية
  -:اخلصائص السكانية ملدينة النجف  ) :  ٥ – ٤( 

) م  ١٧٦٥( قـدر عـدد سـكان مدينـة النجـف عـام       . ميثل السكان عنصراً أساسياً من عناصر املدينة ، إذ ال ميكن وجود مدينة حية دون سـكاهنا 
 ١٩٥٧ويف عـام  ) ٥٧٩٤١(بلـغ   ١٩٤٧ألف نسمة ويف إحصاء عام ) ٤٥-٤٠(ترتاوح ما بني ) ١٩٣٢(ويف تقديرات إحصاء عام . ة آالف نسمة حبوايل ست
بلـغ   ١٩٨٧سـمة ويف إحصـاء عـام    ن) ١٨٦٤٧٩( بلـغ   ١٩٧٧نسمة ، ويف عـام  ) ١٢٨٩٦(اصبح عدد السكان  ١٩٦٥ألف  نسمة ويف عام ) ٩٢(وصل إىل 

 ١٥.٤(ازدادت إعداد السـكان بنسـبة مقـدارها    ) ١٩٧٠ -١٩٦٥(و ما بني عامي  .نسمة) ٤٢٤٢٦٢(وصل إىل  ١٩٩٧ويف عام نسمة ، ) ٣٠٤٨٣٢(
زيـادة  ) ١٩٧٧ – ١٩٧٤(وأزداد عدد سكان النجف مـا بـني إحصـائي عـام         %)  ٢٦.١(ازدادت بنسبة مقدارها ) ١٩٧٧-١٩٧٠(وما بني عامي %) 

  .خالل ثالثني سنة%) ٣.٩(ومعدل منو سنوي بلغ %) ٢٢١.٨(بلغت نسمة ، وبنسبة ) ١٢٨٥٣٨(مقدارها 
، نتيجـة هلجـرة السـكان اآلخـرين إىل     ) م١٩٦٥-١٩٤٧(للمـدة  %) ٤.٣(يظهر إن معدل النمو السكاني يف املدينة كان عاليـاً حيـث زاد عـن     

فـاض إىل إن عامـل اجلـذب السـكاني للقـرى واملنـاطق       ، ويعـود السـبب يف ذلـك االخن   %) ٣.١(إىل ) ١٩٧٧-١٩٦٥(مدينة النجف ثم اخنفض بـني عـامي   
ت القطـر ،  ااورة ومناطق الوسط واجلنوب املتمثل بالعامل الديين والعامـل االقتصـادي قـد قـل تـأثريه بعـدما حصـلت عمليـة االسـتقرار يف عمـوم حمافظـا           

ومـا بـني   .  انعكست على تطـور الوضـع االقتصـادي للسـكان يف العـراق     بسبب سياسات التنمية املتوازنة والتوزيع املوضوعي للموارد املادية والبشرية اليت

                                                
  ).١١- ١٠(م ، ص ١٩٦٣بعة دنكور الحدیثة ، بغداد ، ، مط الحیرةیوسف رزق اهللا ،  ،  غنیمة ) ١
، مدیریة التربة واستصالح األراضي العامة ، تقریر غیر مطبوع  آراء ومقترحات حول الحد من ظاھرة الغبارالطائي ، فلیح حسن ،  ) ٢

  ).٤-١(بدون تاریخ ، ص 
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إن هذا املعدل يتفق مع معدالت الزيادة السكانية العامة للقطر ، مما يعكس ويؤكـد  %) ٣.٣(ارتفع معدل النمو مرة أخرى ليصل إىل ) ١٩٩٥-١٩٧٧(عامي 
) ٣٨٩٦٨٠( بلغ  ١٩٧٧كاهنا مبوجب إحصاء عام ني على مستوى احملافظة فان عدد سوباملقارنة مع النمو السكا .تراجع تأثري اهلجرة حنو مدينة النجف

  .)١(نسمة) ٨٠٦٩٢٨(بلغ  ١٩٩٧ويف إحصاء عام ) ٦٩٩٠٣٦(إىل  ١٩٩٥نسمة ثم ارتفع عدد السكان يف عام ) ٥٩٠٠٧٨(بلغ  ١٩٨٧نسمة ويف عام 
والتقـديرات املسـتقبلية    ١٩٧٧ة األخـرى مبوجـب إحصـاء عـام     واحتلت مدينـة النجـف مـن حيـث املرتبـة احلجميـة مقارنـة باملـدن احلجميـ         

من إن مدينة النجف ختلو مـن املـوارد    على الرغم من، على ال )٢(، املرتبة السادسة من بني املدن األخرى ١٩٨٧و ١٩٨٢لسكان املناطق احلضرية للسنوات 
ة الدينية ملدينة النجف هي اليت جعلتها هبذه املرتبة احلجميـة ومكنتـها مـن اسـتقطاب هـذه      ومن املزايا اليت تتمتع هبا املدن ذات املواقع املركزية إال إن األمهي

وتبلغ نسبة عدد سـكاهنا إىل إمجـايل   ) ٣.٦٦( ١٩٨٧األعداد الكبرية من السكان ، وتبلغ نسبة عدد سكان احملافظة إىل إمجايل عدد سكان العراق لعام 
  %).٦.٦(بلغ نسبة مساحة احملافظة إىل إمجايل مساحة العراق كما ت%). ٣.٧٩( ١٩٩٣عدد سكان العراق لعام 

   
  :وهناك عامالن رئيسيان، يوجهان منو السكان ، مها العامل الطبيعي وعامل اهلجرة 

  -:النمو الطبيعي  ) : ١ – ٥ – ٤(
 ١٩٥٧حيث إن  نسبة زيادة  السكان يف سنة . ف تشري معظم اإلحصاءات إىل  التذبذب الظاهر يف الزيادة الطبيعية للوفيات من سنة  ألخرى  يف النج

إن الزيادة غري عادية يف مواليـد النجـف ، ممـا يـدل علـى النمـو السـريع يف سـكان         %.  ٠.٧م  إىل   ١٩٦٥، ثم  اخنفضت هذا النسبة يف سنة %  ٠.٨م كانت  
ائقة يف محاية األطفال مـن املـرض وسـوء التغذيـة ، وخصـوبة عاليـة كمـا إن الـزواج         هذه املدينة  ،  وإن  زيادة املواليد فيها ،  تعين  حتسناً  صحياً  ،  وعناية ف

واملعـروف إن   )٣(متزوجـاً  ) ٦٨٤(م  ١٩٦٥سـنة ويف األقـل منـه سـنة      ١٥املبكر من العوامل اليت سامهت يف زيادة املواليد ، فقد بلغ عدد املتـزوجني يف سـن   
وألسباب أخالقية واجتماعية ، . اب األطفال ، كما يزيد من عدد املواليد لدى املرأة املتزوجة بشكل مبكرالزواج املبكر ، يطيل من عدد الوفيات فرتة إجن

لسـكاني يف  ينصح رجال الدين يف  مدينة النجف بإتباع الزواج املبكر بالنسبة لإلناث والذكور على حـد سـواء ، ويؤخـذ أحيانـاً، متوسـط معـدالت النمـو ا       
 ٥٥٠.٧٣٨(فإهنـا حتتـوي علـى    %)  ٤.٧(وكثرياً ما يتناول ذلك خمططو املدن، ويف حـال ثبـات معـدل منـو سـكان النجـف وهـو         املدينة لتقدير مستقبلها،

ومن هنـا ، جيـب علـى خمطـط املدينـة أن يضـع نصـب عينيـه معـدل منوهـا، ومـا سـيؤول إليـه بسـكاهنا، كـي ال يكـون                  .كتقدير أويل ٢٠٠٠يف سنة ) نسمة
  .هنا فقط ، بل ملستقبلهم أيضاً ، بعد أن يكون قد وضع ضوابط احتماالت الزيادة ، بني فرتة أخرى ختطيطه مربجماً حلاضر سكا

  -:عامل اهلجرة ) :   ٢ – ٥ – ٤( 

                                                
تقدیرات المناطق الحضریة حسب الجنس والمحافظات للفترة / دائرة اإلحصاءات والدراسات السكانیة  –الجھاز المركزي لإلحصاء  ) ١

  .٢٩ص). ١٩٨٧ -١٩٧٧(من 
  .١٩٩٧التعداد العام لسنة  –الجھاز المركزي لإلحصاء  ) ٢
  .، غیر مطبوعة ١٩٦٥مدیریة األحوال المدنیة العامة، جداول إحصاء عام  ) ٣



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ٨٩  المدينة كنظام

 وإنـه مـن الصـعوبة مبكـان حتديـد حركـة      . تتم اهلجرة بنوعني ، عاملية ، وأخرى قطرية ، حتدث داخل القطر بني مدينة ، وأخـرى أو بـني املدينـة والريـف     
و . اهلجرة الداخليـة، ورسـم خطـوط انسـياهبا بصـورة مضـبوطة يف العـراق، لعجـز الـدوائر اإلحصـائية ، والتسـجيل السـكاني ، عـن القيـام هبـذه املهمـة                

ن مجـيعهم  واإلحصاءات املتوفرة قاصرة عن إعطاء صورة صحيحة عن عدد املهاجرين ، كما إن املهاجرين الداخلني إىل النجف ، واخلارجني منها ، ال مير
وما تسجله الدائرة منهم ، ال ميكن االعتماد عليه ، وكان لزاماً على الباحث االعتماد على اجلداول . بدوائر األحوال املدنية لتسجيل دخوهلم أو خروجهم

فكـرة مقارنـة عـن املهـاجرين إىل     ، وهـي تعطـي    ١٩٦٥، وسنة  ١٩٤٧اخلاصة بالساكنني يف النجف ، واملولودين خارجها ، واليت وفرهتا لنا إحصائياً سنة 
م يف عـدد املولـودين    ١٩٦٥وقد تقدمت بغداد على القادسية يف إحصـاء سـنة    )١(النجف ، بني الفرتتني ، حيث ما زالت حمافظة كربالء حتتل املرتبة األوىل 

ع يف جـف ، مييـل إىل االخنفـاض ، وجيـنح إىل االرتفــا    بـدأ عــدد املولـودين يف احملافظـات القريبـة مـن الن      السـنة نفسـها  فيهـا مـن سـكان النجـف ، ويف إحصـاء      
وعليه إن السكان عنصر . ذلك فإن احملافظات القريبة ، تشكل املصدر األساس الذي يزود النجف باملهاجرين  على الرغم مناحملافظات البعيدة عنها ، و

ينة، ويتأثرون هبا ، وإن البحث فيهم ال يقل أمهيـة عـن البحـث يف طبيعـة     ويؤثر السكان يف املد. مهم من عناصر املدينة ، ودراستهم جذبت أنظار الباحثني
  . املؤسسة أو املسكن

  
  -:املتغريات املؤثرة يف تطور مدينة النجف  ) :  ٦ – ٤(  

   -:املتغريات الدينية ) :  ١ – ٦ – ٤( 
) م٦٢٨(الذين شاركوا يف فتح منطقة احلـرية سـنة    قادتهبن  الوليد وكانت النجف مسرحاً ملعارك أثناء الفتوحات اإلسالمية ، وقد نزل هبا القائد خالد 

و القادسـية بـني الكوفـة و    ) م  ٦٣٦هــ ،  ١٦(   وبالقرب من النجف دارت املعركة الفاصلة يف تاريخ الفتوحات اإلسـالمية ، معركـة القادسـية األوىل سـنة     . 
راً حامساً وفتحوا السواد ، أصـبحت منطقـة النجـف بعـد هـذه املعركـة ضـمن األراضـي الـيت          العذيب وقد انتصر املسلمون يف هذه املعركة الشهرية انتصا

(      وقبيلـة  ) تغلـب  ( ومن أهم القبائل اليت نزلت أطراف احلرية والنجف هي قبيلة  ).م  ٦٢٨ -هـ  ٧(  سنة   فتحها املسلمون وخضعت للحكم اإلسالمي
يت كان هلا مواقف مشهودة خاصة يف انتصارها على اجليوش الساسانية يف موقعة ذي قـار مـع حليفاهتـا القبائـل     ال) شيبان ( ومن أشهر فروعها قبيلة ) بكر 

حاضـرة إسـالمية بـالقرب منـها وهـاجر      ) م  ٦٣٨ -هـ  ١٨( العربية ، وحني بدأ شأن احلرية يضعف ويضمحل بعد أن فتحها املسلمون ، بنيت الكوفة سنة 
باخلالفة قـدم إىل الكوفـة وأقـام فيهـا ،      )عليه السالم (اإلمام علي وبعد أن بويع ) م  ٦٥٥ – ٣٥( ويف سنة  .)٢(بالنمو واالزدهارإليها سكان احلرية ثم أخذت 

ودفنـه سـراً حيـث قـربه اآلن ،     ) م ٦٦٠ – ٤٠(سـنة  ) عليه السـالم  ( عليه  اإلمامإستشهاد وأصبحت عاصمة للخالفة اإلسالمية مدة أربع سنوات وعند 
فيها خمفياً يف جزء من حافة هذه القرية يزوره سـراً أوالده وأفـراد أسـرته ، ومل     اإلمامالنجف يف ذلك الوقت قرية صغرية ذات بيوت متناثرة وقد ظل قرب كانت 

                                                
 . م ١٩٥٧ام المجموعة اإلحصائیة لتسجیل عم ،  ١٩٤٧إحصاء السكان لسنة  ) ١
 
  .٩٠-٨٩ص  مصدر سابق ،  ، ١٩٦٥الخلیلي ، جعفر ،   ) ٢



  
  الفصل الرابع     

 الدراسة الميدانية  

  
  ٩٠  المدينة كنظام

نـذ ذلـك التـاريخ    عنـدما قـام اخلليفـة هـارون الرشـيد ببنائـه ألول مـرة ، وم       ) م  ٧٨٧ – ١٧٠(وبقـي دون بنـاء حتـى سـنة     ) ضـريح  ( يشيد ملدفنه الشريف 
مـا قـام عـدد مـن     أخذت املدينة أمهيتها إذ عدت تلك السنة بداية الدفن يف منطقة النجف وبدأ عدد من املسلمني دفن موتاهم جوار القرب واإلقامة قربه ، ك

و أنشـئت  ) م  ١٠٥٨ –م  ٩٤٥( مـن  سكان الكوفة هبجر منازهلم قاصدين النجف ابتداء من القرن التاسع املـيالدي ، وازدادت هـذه اهلجـرة خـالل املـدة      
ظهـرت النجـف كضـاحية    ) م  ٩٧٧ -هــ   ٣٦٦(ويف سـنة   .املساكن حول القرب وبدأت نواة مدينة جديدة بالظهور، وبذلك نشأت العمارة األوىل حول القـرب 

  .يد يف ساحة املنطقة هو النجف، وهنا ظهر مركز مدني جد) عليه السالم(اإلمام علي   صغرية تتبع الكوفة وكان الرحالة يسموهنا بضاحية
  -:املتغريات احلضارية  ) :  ٢ – ٦ – ٤( 

من خالل املدارس الدينية اليت أنشـئت لتلقـي العلـوم الدينيـة سـنة       و ال سيمايتمثل تأثري العوامل احلضارية باتساع نطاق العلوم واملعارف الدينية 
إن ذلك ساعد علـى اسـتقطاب الطلبـة الـراغبني     . املكتبات والدواوين واالس االجتماعيةفضال عن ازدهار األدب وانتشار  )١() م  ١٤١٢ -هـ  ٨١٥(

يتـأرجح تـأثري عامـل    ،  ، وازدادت اهلجرة إىل النجف ، وعين بعمارة املرقد الشريف  أستقطابا حملياً واسعاًيف دراسة العلوم اإلسالمية من أقاليم النجف، 
التطوير والتأخري ، فقد مر عليهـا ، منـذ أوائـل نشـأهتا قـوى حضـارية ، وسياسـية خمتلفـة ، أثـرت عليهـا يف مراحـل             القوى احلضارية على مدينة النجف بني

لقيـت النجـف عنايـة    ) م  ١٠٥٨ - ٩٤٥( فـي عهـد الدولـة البويهيـة     ، ف تطورها ، فبينما هناك قوى تدفعها حنو االزدهار ، كانت قوى أخرى متنع عنها ذلك
وتعـاظم إصـالحها يف عهـد عضـد الدولـة      . ت حنوهـا ، وفيهـا ، وازديـاد اهلجـرة إليهـا ، وتعمـري القـرب ، والـدفن وتشـييد األبنيـة فيهـا           كبرية ، مـن فـتح قنـوا   

  .)٢(البويهي
،  املـدة إذ بنيت فيها مدارس دينية ، وحفرت قنوات ، ويف تلك )  م  ١٣٣٥ – ١٢٥٨(ولقيت النجف عناية كبرية ، يف عهد الدولة االيلخانية  ، 

خالل القرنني الثالث عشـر والرابـع عشـر املـيالدي بعـد أن تطـور النشـاط التجـاري والصـناعات احلرفيـة املميـزة ،            ذلك  و،  )٣(حتولت إىل مركز جتاري مهم 
ىل مكـة املكرمـة عـن    ، فضـال عـن كوهنـا حمطـة للحجـاج املتـوجهني إ       الرباليت كانت تصل عن طريق  قوافلواجنذب إليها التجار العرب واألجانب بواسطة ال

  .إن ذلك ساهم يف نشأة وتطور النجف وتشكيل بنيتها احلضريةحلج الربي الذي مير مبدينة النجف ، طريق ا
  
  
  
  

  -:املعاصرة املتغريات السياسية  ) :  ٣ – ٦ – ٤(
                                                

  .١٢٦ھـ ص  ١٣٥٣، مطبعة العرفان ، صیدا  ماضي النجف و حاضرھا ، محبوبة ، جعفر باقر ) ١
  .٦٨، ص )  ١٩٦٩(، المطبعة العالمیة ،  العراق في العصر البویھي محمد حسن ، الزبیدي ، -أ: أنظر   ) ٢

  .٢٢مصدر سابق ، ص جعفر باقر ،  محبوبة ،–ب  ).ماعة كانت في جنوب غرب بحر قزوین المسماة ببالد الدیلم ج: آل بویھ (
  .١٤٤،  ٩٨، ص  ١٩٦٨، مطبعة العاني ، بغداد ،  العراق في عھد المغول االیلخانیینخصباك ، جعفر ، حسین ،   ) ٣
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 الدراسة الميدانية  

  
  ٩١  المدينة كنظام

مبقاومـة األجـنيب وكـل مـا هـو       اإلحساس لـدى السـكان  لعبت العوامل السياسية دوراً إجيابياً يف تأكيد أمهية املدينة ودورها الوطين يف تنمية الشعور و 
كم أنفسـهم وإدارة شـؤوهنم   وتولوا ح)  ١٩١٥(وبرز دورها يف حترك سكان النجف ضد العثمانيني إلخراج حاميتهم من املدينة ومت هلم ذلك سنة دخيل ، 

رية للتخلص منهم وختليص العراق من سـطوهتم ونفـوذهم ، فعمـل    ويف مطلع القرن العشرين نشط السكان يف مقاومة اإلنكليز وشكلوا مجعيات سبأنفسهم ، 
والشامية ويف عدد آخر من مدن الفرات األوسط للثورة على اإلنكليز مستغلني تـأثريهم  ) أبو صخري (رجال الدين من العلماء على إثارة القبائل يف الكوفة و 

فشـل الثـورة إال    على العلى الرغم منوأعلنت ثورهتا على اإلنكليز وقاومت قواهتم ، و)  ١٩١٨(الديين ، فحملت تلك العشائر السالح حلماية النجف سنة 
مـاهري  إهنا خلقت قاعدة سياسية قوية لرفض االستعمار اإلنكليزي وتنمية روح احلقد والكراهية ضده وأذكت جـذوة االسـتعداد واملقاومـة يف نفـوس اجل    

جـزء مـن مواقـف مـدن العـراق وسـكانه ويف       بكوهنـا  استمرت النجف يف دورها الـوطين والسياسـي   و، )١(ممهدة لثورة أخرى ضدهم فكانت ثورة العشرين
  .خمتلف امليادين واألحداث الوطنية والقومية 

  -:احلقب التأرخيية لتطور مدينة النجف  ) : ٧ – ٤(  
  -:احلقبة األوىل  ) :  ١ – ٧ – ٤( 

، وأخـذت املسـاكن متتـد    ) طرف املشراق ( أول جانب نشأت فيه املساكن هو ما يعرف اليوم بـــ  م ، وإن ٧٨٧نشأت املساكن أول األمر مشال املرقد يف 
( اليت  كان موقعها قرب جامع اهلندي احلايل ، وحملة الزجنيل ، الـيت تشـمل اليـوم    . غرب املرقد ، وجنوبه ، فظهرت حمالت سكنية ، كمحلة الرباط ، و اجلية

بنـاه حممـد زيـد    : م  بأربعـة أسـوار ، األول     ١٠٥٧وسورت النجف حتى جمـيء الطوسـي يف سـنة    حمدد لنشأة هذه احملالت ،  د تأريخ، ومل ير) عكد احلمري 
 بنـاه : بناه أبو اهليجاء عبد ا بن محدان ، ومل يعثـر أيضـاً علـى تـاريخ تشـييده ، والثالـث       : ، ومل يعثر على تاريخ تشييده ، والثاني  )٢(الداعي ، حول املرقد 

ويف عهد الطوسي نشأت حمالت سكنية أخرى كمحلة العال ، الـيت تشـمل اليـوم املنطقـة املمتـدة      . م  ٩٨٢عضد الدولة  ، بعد أن قام بتوسيع املدينة يف سنة 
  .، وحملة أخرى بالقرب منها ) رحية سوق ال(من مرقده حتى 

م ، وبـه اختـذت النجـف     ١٠١٠، وزير الدولة بـن بويـه امللقـب بعميـد اجليـوش سـنة        بأمر من احلسن بن سهالن يبناه أبو احلسن األرجوان: السور الرابع و
  .مرتاً ، وموقعه عند أول سوق الصفارين احلايل ١٩٩ويبعد هذا السور عن املرقد يف أغلب اجلهات ) م  ١٢٥٠(شكال دائرياً طول حميطه 

، ) مـرتاً   ١٧٢١(من السور الرابع ، وبه اتسعت النجـف ، وأصـبح طـول حميطهـا     مرتاً  ٧٥بناه ويس اجلالئري حول النجف على بعد : السور اخلامس و
، وقد وصفت النجـف ضـمنه بأهنـا مدينـة صـغرية حماطـة بسـور واطـئ ، مسـاكنها أقـرب إىل كـوم األنقـاض منـها إىل              ) باب البلدة ( وله باب كبري يدعى بــ 

ملرقد ، فظهرت حمالت سكنية كمحلة آل جالل اليت حيتل سوق املسابح احلايل جزءاً مـن  ، وضمن السور اخلامس أخذت املساكن تدور حول ا )٣(املساكن
 جهـة  موضعها ، وحملة البزة اليت عليها اآلن مسجد الطرحيي ، وتوسعت حملة العمارة حـول مرقـد صـاحب اجلـواهر ، سـوى إنـه مل تنشـأ حمـالت سـكنية يف         

                                                
  .٥٧، ص ١٩٧٥رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، ،   دینة النجف الكبرىم محسن عبد الصاحب ،  المظفر ، ) ١
  .٢٤ -٢٣، ص ١٩٥٨، مطبعة اآلداب ، النجف ،  ٢، ط  ماضي النجف و حاضرھاجعفر باقر ، ، محبوبة  ) ٢

3)  Douglas، Carruthers، The Desert Route to India by great desert caravan routo berween Alppo & Basra، 
op. cit. ، PP.21-24. 
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م ، واليت أوضحت إن اجلوانب السكنية من النجف هي  ١٧٦٥التخطيطية اليت وضعها نيبور يف سنة  الشرف بعد امتداد حملة العال ، وتؤكد ذلك اخلارجة
، وجـزء غـري واسـع مـن اجلنـوب ، والشـرف ، والسـور ال يبعـد عـن املرقـد يف جهـة            ) جبـل شـرف   ( ، والغربي حتى ) جبل الديك ( اجلانب الشمايل حتى 

  .)١(الشرق
  -: احلقبة الثانية ) :  ٢ – ٧ – ٤( 

م ، حيـث بـين نظـام الدولـة      ١٨١١م تعاني تزاحم مساكنها ، وضيق طرقها ، وتزايـد سـكاهنا ، حتـى سـنة      ١٧٦٥وبقيت النجف يف املدة ما بعد سنة 
يف أكثـر جهاتـه   . مـرتاً )  ٨٥(حممد حسني العالق ، سوراً بأربعة أبواب ، وبأبراج ، ومعاقل ، ومراصد ، وحفر حوله خندقاً ، ويبعد هذا السور عن سابقه 

ؤلف اآلن وميكن مالحظة سور النجف السادس ، وهو حيف باملدينة اليت تكاملت ، واختذت مع سورها شكال مميزاً ، كما تبدو خلف السور األرض اليت ت
ة ، ميكـن إجـراء حتديـدات تقريبيـة     موضع منطقة اجلديدة ، ومنطقة األحياء احلديثة ، ويف ضوء املعلومـات التارخييـة الـواردة واعتمـاداً علـى الصـورة اجلويـ       

يف بنيتـها احلاليـة ألن   ملظاهر استعماالت األرض القدمية لتلك املدة احملددة ، بغية تبيان أمهيتـها آنـذاك ، واآلثـار الـيت عكسـتها علـى املدينـة القدميـة نفسـها          
ت هلا عالقة بالتنظيمات احلالية ، ويهـتم املخطـط  كـذلك باسـتعمال     اهتمام املخطط ليس حمدداً ، باملرحلة احلالية بل ميتد إىل املاضي للبحث عن تفسريا

يتضح  من ذلك أن منو مدينة النجف وتطورها قد بـدأ   و.)٢(كل وسائله وطرقه ليتنبأ مبستقبل املدينة ، باإلضافة إىل هذا ، إن ختطيط  املدن له أمهية بارزة 
  نية من حول املرقد الشريف الذي تركزت حوله الفعاليات السك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م ،  ١٩٥٥، ترجمة سعاد العمري ، مطبعة المعرفة ، بغداد ، م  ١٧٦٥مشاھدات نیبور في رحلتھ من البصرة سنة كارتسن ، ، نیبور   ) ١

  . ٧٧-٧٦ص 
2) Raymond E. Murphy، The American City، An Urban geography، McGrow-Hill Book Co. New York، 

1966 ، P. 1-5. 
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يف املدينة العربية اإلسالمية باعتباره مركزاً للحياة الدينية والثقافية ) املسجد اجلامع ( والنشاطات التجارية والدينية وكان شأنه يف ذلك شأن 
رقد الشريف فقد أحتل املركـز الـرئيس يف مدينـة النجـف وعـد األسـاس التنظيمـي        والسياسية واالجتماعية والتعليمية ، وبسبب هذه األمهية الكبرية للم

انتقـل إىل النجـف عـدد مـن أربـاب الصـنائع واحلـرف وطـالب العلـم واملعرفـة وازدهـر فيهـا             ) العاشر املـيالدي  ( يف هناية القرن  الرابع اهلجري ،  )١(لعمراهنا
وقدر عدد سكان النجـف يف أطوارهـا األوىل قرابـة  سـتة آالف     . مارة جديدة  وكبرية للمرقد الشريفالعمران واألسواق و أنفقت  أموال طائلة لتشييد ع

وأصـبحنا يف النجـف ، وهـو    (( إذ ورد يف بعض مـا كتـب عـن رحلتـه هـذه      ) ابن جبري ( زار النجف الرحالة العربي ) م  ١١١٤ -هـ  ٥٠٨(يف سنة . نسمة
  )).اء ، وهو صلب من األرض منفسح متسع للعني فيه مراد واستحسان وانشراح بظهر الكوفة ، كأنه حد بينها وبني الصحر

الذي وصفها بأهنا أحسـن مـدن العـراق عمـارة وأكثرهـا ناسـا ، وأسـواقها حسـنة         ) م  ١٣٢٦ -هـ  ٧٢٦( سنة ) ابن بطوطة ( وزارها الرحالة العربي 
وميكـن القـول إن مظـاهر التطـور العمرانـي والسـكاني وإنشـاء دور العلـم قـد وضـحت           مارة املساجد فيهـا مجيلـة ومزدهـرة ،     ونظيفة وعمارة املرقد، وع

                                                
، رسالة ماجستیر ، مقدمة إلى مركز  الطلب على مواقف السیارات في مدینة النجف القدیمة ، عبد الكریم ، عبد المجید ،  الخواجھ ) ١

  .١٥٣، ص  ١٩٨٥التخطیط الحضري 
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إذ شهدت النجـف حركـة عمرانيـة وثقافيـة     ) الناصر لدين ا ( ويف زمن اخلليفة العباسي ) م  ٦٥٦ -هـ  ٥٥٠ (معاملها يف املدينة يف العهد العباسي األخري 
  . كطريق مواصالت مائي ألغراض التجارة ونقل الزائرين والوافدين إليها) حبر النجف  ( ا املائي  ومما يؤكد إن النجف استفادت من منخفضه. واسعة

  -:احلقبة الثالثة  ) :  ٣ – ٧ – ٤( 
م ، و الستتباب األمن فتحت عدة فتحات يف سور النجف ، وخرج النـاس منـها ، واختطـوا مسـاكن هلـم فنشـأت حملـة جديـدة عرفـت           ١٩٢٨يف سنة 

، فتحت مخسة أبواب يف السور ، من جانبه اجلنوبي ، وخططت أرض واسـعة ، وأفـرزت إىل قطـع سـكنية بيعـت      ) هـ  ١٣٥٠( م  ١٩٣١ويف سنة بالغازية 
، ثـم شـيدت احلكومـة مدرسـتني     ) مسـكناً   ٢٠٠(م ما يقـرب مـن    ١٩٣٤على الراغبني من سكان املدينة ،فأنشأت املساكن اليت وصل عددها حتى سنة 

  .، وبنى أحد التجار محاماً كبرياً وحديقة عامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧- ٤(شكل
ً فیھا شكل السور السادس و المداخل الرئیسة للمدینة   مدینة النجف في بدایة القرن العشرین موضحا

 )١٢٤، فراس عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص الدوري: المصدر (
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، فقد قلع السور األخري بأكمله و أنشئ يف موضعه شارع يدور حول املدينـة القدميـة عـرف بشـارع السـور ، ووزعـت       ) هـ  ١٣٥٧( م  ١٩٣٨أما يف سنة 
ويف . ، وببنائها ظهرت حملة سكنية جديـدة عرفـت مبحلـة الصـاحلية    على ساكين أواوين السور ، وعلى مجهرة من الفقراء ، قطع أرض سكنية قرب الغازية 

ومبرور الزمن أخذت احملالت السكنية فيها وراء السور املتهـدم ، يف الثلمـة والشـوافع    . م  ، بوشر بوضع سور حميط باملقربة ، ليعزهلا عن املدينة ١٩٤٠سنة 
إذ اتسعت مدينة النجف يف هذه املرحلـة بسـبب عـدد مـن العوامـل املختلفـة التـأثري ، بشـكل         ،  )١(، والغازية ، و الصاحلية ، واجلديدة ، بالتوسع والتكامل 

وسائل النقل  كبري خاصة باجتاه الشرق واجلنوب لكي تتمكن من استيعاب إعداد املهاجرين إليها الذي ساعد عليه تطور شبكة الطرق املؤدية إليها وزيادة
ة لزيـارة الضـريح وزيـارة املقـربة ممـا انعكـس بـدوره علـى زيـادة الفعاليـات االقتصـادية               و إنشاء املصرف العقاري وازدياد أع داد الزائـرين القـادمني إىل املديـن

الـيت  ) املقربة ( إن اجتاهات النمو العمراني هبذا الشكل قد فرضتها حمددات منو املدينة املتمثلة بـ  املدينة واستعماالت األرض فيها  ، والتجارية و اخلدمية يف
هبذين االجتـاهني  حتتل املناطق الشمالية والشمالية الشرقية من املدينة ، وحبر النجف الذي  يقع إىل اجلنوب وجنوب غرب املدينة ، ولذلك توسعت املدينة 

كتوزيـع قطـع    وما زالت كذلك فظهرت حمالت سكنية جديدة شجعت على ظهورها ومنوها إجراءات ختطيطية وتسهيالت تـوفرت مـع بـدء هـذه املرحلـة     
. سـكان  أراضي من قبل بعض مجعيات اإلسكان للموظفني واملواطنني والقروض اليت كان يقدمها املصـرف العقـاري ، وقيـام البلديـة بعـدد مـن مشـاريع اإل       

  .ة ، اإلسكاناملعلمني ، اجلمهورية ، الثورة ، البلدية ، احلسني ، األمري ، احلنان. ومن بني هذه األحياء واحملالت السكنية احلديثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨٣محبوبة ، جعفر باقر ، مصدر سابق ، ص   ) ١
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  -:احلقبة الرابعة  ) :  ٤ – ٧ – ٤( 
م ، وبسبب زيادة عـدد املهـاجرين إىل النجـف ، وحتسـن الطـرق املؤديـة إليهـا ، وزيـادة وسـائط النقـل ، ونشـوء املصـرف العقـاري ،               ١٩٥٨وبعد سنة 

جلنـوب ، ومـا زالـت تتوسـع يف هـذين االجتـاهني فظهـرت حمـالت سـكنية حديثـة كحـي السـعد و احلنانـة و              اجتهت املدينة حنو التوسع السـريع إىل الشـرق وا  
منــت يف النجــف الوظيفــة  املــدةوخــالل هــذه . اإلســكان ، واحلســني ، والبلديــة ، واملعلمــني و األمــري ، والتوســعات اجلديــدة يف حنــون واجلمهوريــة والثــورة 

و أصـبحت النجـف مركـز جتميـع     . ة و أنشئ حي صناعي متكامل يف طرف املدينة ، وتوسعت الوظيفة التجاريةالصناعية وخباصة الصناعة امليكانيكي

  )٨- ٤(شكل
  ١٩٥٨مدینة النجف و توسعاتھا عام 

 )١٢٧ید ، مصدر سابق ، ص، فراس عبد الحم الدوري: المصدر (
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دينة عـن بعضـها   وتوزيع حلصالت كثرية ، وتوسعت اخلدمات العامة ، كاخلدمات الثقافية والصحية وخدمات النقل الداخلي الذي تطلبه تباعد أطراف امل
قامـت السـلطات املسـؤولة يف مدينـة النجـف  بـأجراء تغـيريات عمرانيـة ضـخمة ختـرج مبدينـة النجـف              ١٩٨١حتى   ١٩٧٥وإنه منذ وعن مركز املدينة ، 

  :عليه السالم فهناك مجلة من املشاريع اليت نفذت  )عليه السالم (اإلمام علي حاضرة متقدمة عمرانياً يتناسب مع مكانتها كوهنا مدينة إمام املتقني 
عليه السالم وذلـك بعـد هـدم مجيـع املنشـآت املختلفـة مـا بـني شـارع الصـادق           )عليه السالم (اإلمام علي احلسني مبرقد  ماماإلمشروع ربط ساحة     *

  .وزين العابدين
  ..شارع اهلاتف  و  النجف بني شارع الكوفة القديم حملافظة  املقابلة  إنشاء أسواق جتارية وساحات لوقوف السيارات يف املنطقة     *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩-٤(شكل 
  ١٩٨٧ – ١٩٧٠مدینة النجف القدیمة بین عامي 

 )١٢٨، فراس عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص دوريال: المصدر (
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كمـا  . ما إن هناك مشروع لتنفيذ الشارع اخللفي حول املدينة وتوسيع شارع الطوسي و إنشاء جماميع للمرافق الصـحية ضـمن املدينـة القدميـة    
دينـة وتطـوير   و إنشـاء دور اسـرتاحة يف مـدخل امل   ) أبـو صـخري   ( يباشر يف إنشاء أسواق و كازينوات ومطاعم يف األحياء اجلديـدة ومنطقـة اجلبـل وشـارع     

وجتري االستعدادات  لتنفيذ توسيع دورة الصحن احليـدري الشـريف ، وتوسـيع امتـداد شـارع زيـن العابـدين واملالصـق مـن جهـة حبـر            . متنزهات املدينة
وحسـب التصـميم األساسـي وتوسـيع شـارعي      )عليـه السـالم   (اإلمـام علـي   النجف وتوسيع شارع السور للمدينة القدمية وشارع الرابطـة وربطـه بشـارع    

يف موضع طرف العمـارة احلـايل أي أنـه سـيجري هـدم      ) مدينة الزائرين ( و إنشاء )عليه السالم (اإلمام علي السدير واخلورنق بشارع واحد وربطهما بشارع 
  .كما جتري املرحلة  الثانية من شارع حبر النجف. كامل هلذا الطرف السكين القديم

  -:احلقبة اخلامسة )  :  ٥ – ٧  - ٤( 
ووضـعه موضـع التنفيـذ ممـا أشـر مرحلـة مـن النمـو         ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(استهلت مدينـة النجـف مرحلتـها املعاصـرة بإعـداد تصـميم أسـاس هلـا للمـدة          

القدمية وما جنمت عنه عمليـة   شبكة الطرق يف املدينة ىمهمة علفبعد أن أجريت حتسنات س يف النسيج احلضري ملدينة النجف ، املتسارع والتغيري امللمو
حلة يف جزء غري قليل مواصلة فتح الشوارع اجلديدة  يف النسيج التقليدي ملدينة النجف اليت تنتهي غالبيتها بدورة الصحن ، فقد تغري منط احلركة يف هذه املر

غري منتظمة وشـوارع مقفلـة أصـبحت شـوارع مسـتقيمة      من النسيج التقليدي ، فبعد أن كانت الطرق تظهر على شكل ممرات ضيقة وأزقة ذات احنناءات 
ابية وعريضة بعضها باجتاه واحد وبعضها باجتاهني  معاكسني ، و أنشئ نفق لتنظيم حركة مرور السيارات وموقف للسـيارات حتـت األرض بطاقـة اسـتيع    

باالرتفـاع التـدرجيي دون توقـف حتـى وصـل      ) املركـز التجـاري   ( ينة وبدأ سعر األرض يف مركز املد، ) باب الوالية (  ساحة امليدان  سيارة  يف ٨٠تقدر بـــ 
أدت ،  )١(ألـف دينـار وحسـب املوقـع املطلــوب     ةثالمثائــ) ٣٠٠٠٠٠(مائـة ومخسـني ألـف دينـار إىل     ) ١٥٠٠٠٠(مــن  ١٩٩٨سـعر املـرت املربـع الواحـد عـام      

) للجنـائز  ( دون بشكل مستمر بقصد زيارة الضريح أو زيـارة املقـربة أو مصـاحبني    االنسيابية وسهولة الوصول اليت حتققت ألعداد كبرية من الزائرين الذين يف
السـكين إىل   إىل زيادة وتطور األنشـطة االقتصـادية ، وتوسـع منطقـة املركـز باجتـاه املنـاطق احمليطـة بـه ، وحتـول منـط اسـتعمال األرض فيهـا مـن االسـتعمال               

  .يمي املتنامي للمدينة وللحاجات املتزايدة من تلك األنشطة اليت حيتاجها الزائروناالستعمال التجاري و اخلدمي استجابة للدور اإلقل
ويف ضوء خمطط تطوير مدينة النجـف القدميـة ، فقـد مت هتـديم األحيـاء السـكنية       ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(وانسجاماً مع توجهات التصميم األساس للمدينة 

ن قبل بلدية النجف لتنفيذ مشاريع التطوير ، كما مت استمالك جزء كبري من حملة العمارة وجـزء مـن حملـة    م) الثلمة والشوافع ( اليت تقع غرب املدينة يف منطقة 
  .والشوافعاحلويش ومت هتدميها إلنشاء مدينة الزائرين ومركز اخلدمات السياحية املقرتح تشييدمها يف جزء من حملة العمارة وجزء من منطقة الثلمة 

اً ملـا حـدده   علـى وفقـ  اني خاصة يف االستعمال السكين الـذي حتقـق مـن خـالل اسـتغالل الفضـاءات املخصصـة للسـكن         النمو العمر. يضاف إىل ذلك 
توسـعاً إسـكانياً كـبرياً ، خاصـة علـى احملـور األول إذ       ) ديوانيـة   –كوفة و جنـف   –جنف (إذ شهد حمورا ، ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٦(التصميم األساسي للمدينة 

  .ال النجف بالكوفة والتصاق العمران فيهاشهدت هذه املرحلة عملية اتص

                                                
  .٧٩صالخواجة ، عبد الكریم ، مصدر سابق ،  ) ١
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  -:إستعماالت األرض القدمية  ملدينة النجف  ) :  ٨ – ٤( 

السـكين   يعد السكن من أبرز استعماالت أرض املدينة يف هذه املرحلة ، إذ كانت املساكن متتد من سور املرقد حتى مركز املدينـة ، وقـد قسـم النسـيج    
ــيطرة العثمانيــة ســنة     إىل أربعــة حمــالت ــدود هــذه احملــالت أثنــاء الس ــد   ) م١٨٧٥(ســكنية ، ضــبطت  ح ــذاك علــى التجني ــت الســلطات آن عنــدما عزم

حملة العمارة وتقع غرب املرقـد ، وحملـة احلـويش وتقـع جنوبـه ، وحملـة املشـراق يف مشالـه ، وحملـة          : وهذه احملالت حتيط باملرقد الشريف وهي . اإلجباري
ملدينة النجف القدمية قائمة ، كما كان لإلستعماالت الدينية والثقافيـة شـأن واضـح مـن بـني اسـتعماالت        الت  السيماووما زالت هذه التق ،  الرباق يف شرقه

ل حـول املرقـد   تعمااألرض القدمية يف مدينة النجف كاملدارس الدينية واملساجد واملقابر اخلاصة والعامة واملكتبات الدينية ، وقد تركز هذا النوع من االس
  .الشريف ، وتداخل مع بعض االستعماالت السكنية

فضال عن االستعماالت التجارية والصناعية احلرفية الـيت مشلـت السـوق الكـبري واألسـواق املتصـلة بـه ، وأسـواق احملـالت السـكنية األربعـة            
ارتـبط وجـود الصـناعات احلرفيـة     وقسم آخر خلزن وجتميع البضـائع ،   ، واخلانات اليت خصص قسم منها إليواء الزائرين بسبب عدم وجود فنادق يف املدينة

وتواجـدت  يف النجف باملنطقة التجارية واألسواق املزدمحة بالناس وأمهها حياكة العباءات والصـياغة واخلياطـة واحللويـات وصـناعة النسـيج اليـدوي ،       

  )١٠- ٤(شكل
  ٢٠٠٢صورة جویة حدیثة لعام مدینة النجف 

  )www.geobook.com من موقع سحبت من اإلنترنت: المصدر (
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نة استعماالت أرض صناعية أخرى متثلـت بصـناعة اجلـص ، واجلـرار والطـابوق      خارج سور املدينة خالل تلك احلقبة الزمنية يف غرب وجنوب غرب املدي
أما شبكة احلركة اليت تبلورت خالل تلك املرحلة كما مت اإلشارة إىل ذلك ، فإهنـا انعكـاس لبيئـة املدينـة ، إذ     ،  سباب تتعلق بتوفر املكان والبيئةوالدباغة أل

ويف النجـف فسـحتان وحيـدتان تفضـي إليهمـا األزقـة الداخليـة        ،  الضيقة ، نافذة وأخرى غـري نافـذة   واألزقةكان يف املدينة نوعان من الطرق غري املنتظمة 
يالحظ من خالل اسـتعماالت األرض القدميـة يف املدينـة القدميـة     ،  )٢م ٣٠٠٠(مساحة كل منها ) فضوه احلويش(و) فضوه املشراق(والشعاعية النافذة مها 

) قلـب املدينـة ومركزهـا التجـاري    (ة النجف عرب مرحلتها التارخيية الطويلة ، وإن هذه االستعماالت اليت تركزت حول املرقد تطور الرتكيب التقليدي ملدين
إن هذا التداخل أمر طبيعي يف مدينة مثل . وتداخلت بني األغراض الدينية والتجارية والسكنية ، حققت استعماالً كفوءاً  ألرض املدينة احملددة بسورها

ة والدينيـة والسـكنية ، والتـأثري املميـز للوظيفـة الدينيـة وقـدرهتا علـى اسـتقطاب الفعال              مدينة يـات  النجف حبكم االرتبـاط الـوظيفي لنشـاطاهتا التجارـي
  . األخرى وتطويرها ، وتوقيع األسواق ومنوها

هـذا السـور مل يسـتطع االسـتمرار يف مقاومـة حاجـة        ويف هنايات هذه احلقبة التارخيية من حياة املدينة وتطورها ضـمن سـورها السـادس واألخـري فـان     
يف سور املدينة من جانبه الغربـي وسـرعان مـا اتسـعت هـذه الثلمـة  و أصـبحت        ) ثلمة(الناس إىل سكن جديد و فضاءات أخرى للسكان ، فقد أحدثوا 

  .دة من مراحل منو وتطور مدينة النجف وهنا بدأت مرحلة جدي. فتحة كبرية خرج منها السكان ليختطوا مساكن صغرية هلم يف تلك اجلهة
  -:أهم مظاهر استعماالت األرض القدمية  ) :  ٩ – ٤(
  -:ظاهرة األسوار  ) :  ١ – ٩ – ٤( 

السور  كان. سبق وإن حتدثنا عن دوافع نشوء األسوار ، والكالم اآلن بصدد استعماالت أرض مدينة النجف وهي مسورة بسورها السادس
،  )١(م ، وهجمـات األعـراب املتكـررة     ١٩٠٨م ، وسـنة   ١٩٠٢محاية األسوار للمدينة من هجمات الوهـابيني سـنة     على الرغم منينة وظاهرة بارزة يف املد

ر  يف بـذل األمـو  فان للسور السادس كغريه من األسوار ، مردودات سلبية تربز يف عدم متكن مدينة النجف من التوسع إال يف حال هدمه ، وتربز سلبياته أيضاً
 دفـع السـكان مضـطرين إىل    اليت كانت ترد إىل املدينة يف بنائه وإدامته بدال من بذهلا يف تطوير احلالة العامة لسكان املدينة ، وتربز آثاره على مدينة النجف يف

اك ، أدى األمـر إىل أن تكـون أكثـر املسـاكن     بناء مساكنهم متزامحة ، وأكثرها من طابقني ، أو ثالثـة ، وملـا كانـت املـواد اإلنشـائية اجلـاهزة للبنـاء عاديـة آنـذ         
اله ، ضعيفة آيلة إىل االهندام السريع ، وكنتيجة إىل اضطرار السـكان إىل اسـتعمال أرض املدينـة ضـمن السـور لغـرض السـكن بأقصـى مـا أمكنـهم اسـتعم           

أرضـية لغـرض تقامستـها املسـاكن ، وبعـض هـذه       أصبحت الطرق ضيقة جداً بني املساكن ، وبعض هذه الطرق يعلوها سقف ممتـد ، والسـقف حبـد ذاتـه     
إن املدينـة املسـورة هبـذه احلـال مـن البنـاء تتعـرض        . الطرق يعلوها سقف ممتد ، والسقف حبد ذاته أرضية لغرض تقامستها املساكن املتقابلـة أو املتجـاورة  

  .)٢(بت بتفشي مرض الطاعون عدة مراتحتماً إيل انتشار األمراض اخلطرة ، وتردي مستوى الصحة العامة ، ويذكر إن النجف أصي

                                                
  .٢٢٧ – ٣٢٢مصدر سابق ، ص  ، ، جعفر باقر محبوبة ) ١
  .٤٠٨، مصدر سابق ، ص ، جعفر باقر محبوبة  ) ٢
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  -:املالجئ  ) :  ٢ – ٩ – ٤(  
، للجـوء إليهـا أيـام الصـيف احلـارة ، بعكـس أكثـر مـدن السـهل          ) السـراديب  ( وساعدت طبيعة الطبقات الصخرية ملوضع النجف على حفر املالجئ 

الجئ كنوع من استعماالت األرض القدمية يف املدينة القدميـة ضـمن السـور     وترتكز ظاهرة امل. الرسوبي ، حيث ال يسمح مستوى املياه اجلوفية على حفرها
وإن . مـن امـوع احلـايل ملسـاكنها    % ٨٦، تتـوزع علـى   ) ملجـأ  ٦٠٤٦(، وهي كظاهرة استعمال قدمية مت حصرها حديثاً وتبني إهنا تبلغ يف املدينـة القدميـة   

  .)١( من هذه املالجئ غري صاحلة لالستعمال حالياً% ٤٩نسبة 
  :واملالجئ يف املدينة على أربعة أنواع  هي 

  .وهي اليت يبلغ معدل عمقها ستة أمتار: املالجئ األرضية  -١
  .وهي اليت يبلغ معدل عمقها عشرة أمتار: مالجئ السن اهلصهاص   -٢
  .وهي اليت يبلغ معدل عمقها مخسة عشر مرتاً: مالجئ القرص  -٣
  .)٢(بلغ معدل عمقها مخسة وعشرين مرتاًوهي اليت ي: مالجئ رأس الطار  -٤
، وإنـه ملـا كـان متوسـط مسـاحة امللجـأ الواحـد ،        ) السـراديب (هذه الصورة ، يظهر أن جزءاً من مساحة املدينة دونه شبكة مـن املالجـئ    على وفقو

مـن مسـاحة املدينـة ،    % ٥ساحة نسـبة  وتشكل هذه امل. ٢م٤٢٣٢٩، فإن جمموع مساحة املالجئ حتت األرض يف املدينة القدمية وحدها  ٢م٧يؤلف 
  .هكتارات) ٥(هكتار من السطح دونه جتويف لغرض املالجئ فقط مساحته  ١٠٠ويعين ذلك إن كل 

فيهـا فيتخـذ    واختذت املالجئ ، إضافة إىل كوهنا مالجئ تقي الناس من احلر ، كمخازن بيتية للمؤن ، والفائض من األثاث يف فصل الشتاء ، أما املهجور
  .ازن للحطبكمخ

هتـا حفـر   ومتتد املالجئ احملفورة يف املساكن الضيقة إىل خارج حدودها ، إىل ما حتت سطح األزقة ، مما خلق صعوبات أمام بلدية النجـف عنـد حماوال  
  .وااري المتصاص املياه اآلسنة ومياه األمطار عالباللي

  

  -:ظاهرة اآلبار والقنوات اجلوفية  ) :  ٣ – ٩– ٤( 
كـالم  ظروف األيام السالفة اليت عاشها األقدمون من سكان النجف يف مدينتهم املسورة ، اللجوء إىل حفر اآلبار لتتصل باألقنية ، الـيت سـبق ال  واقتضت 

  :وحفر سكان النجف اآلبار على نوعني مها . عنها يف الفصل األول  ، واليت تأتي باملياه من الفرات
  .مرتاً ، تنبع من النزيز ١.٥مرتاً ، ومعدل قطره  ٦٠ها آبار تبعية ، معدل عمق الواحد من -١
  .مرتاً ٢.٥مرتاً ، ومعدل قطره  ٤٠آبار عباسية ، معدل عمق الواحد منها  -٢

                                                
  .تقریر حول كشف سرادیب محلة العمارة،  ١٤٢دائرة بلدیة النجف ، إضبارة رقم  ) ١
  .٨،  ٧، ص ١٩٤٧، مطبعة الراعي ، النجف ،  آبار النجف ومجاریھا،  شالش ، عبد المحسن )  ٢
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ذ من اآلبار إىل ، ويفتح السكان يف النجف القدمية مناف )١(واآلبار العباسية آباراً مستطرقة ، إذ تتصل منابعها لنقل مياه الفرات إليها اليت تدعى بالكهاريز
، ومـا زال قسـم    )٢(السراديب ، كما يفتحون منافذ هوائية بني بئر وآخر ، وتستخرج مياه اآلبار باحلبل والدالء ، وتوضع يف أحواض صممت وسط املسكن

يعلو مـنخفض  ) النبعية ( ن مكان يدعى بـــ منها يف بعض املساكن ويف بعض املدارس الدينية ، وإن أحد القنوات الصفوية املرتبطة هبا اآلبار العباسية تنفذ م
  .مرتاً ٢٠النجف بـــ 

  :ظاهرة البالوعات ) ٤ – ٨ – ٤(
ف ، والثانيـة  وترتكز البالوعات يف النجف القدمية ، بشكل يلفت النظر ، إذ إن أغلب البيوت فيها حتتوي علـى بـالوعتني عميقـتني ، األوىل تـرتبط بـالكني     

د ذلك إىل أن أكثر األسر يف النجف ، متتنع مبوانع اجتماعية ودينية ، مـن ربـط جمـرى الكنيـف وجمـرى ميـاه الغسـل ببالوعـة         لغرض تصريف مياه الغسل ، ويع
اجلوفيـة هـو   إن الظرف املوضعي للرتبة يف النجف مناسب متاماً لتصريف املياه اآلسنة ، إذ إن املوضع ذا الرتبة الرمليـة ، واملسـتوى الـواطئ للميـاه     . واحدة

سوى إن تركيب االكنفة والبالوعات غري جيد ، يف مجيـع منـاطق النجـف ، وإن املظـاهر الـيت تفصـح عـن سـوء         . )٣(وضع املناسب إلقامة أماكن التعفني امل
تغور بواسطة البالوعات يف  احلال اليت هي عليها تعود إىل أن االكنفة تفرغ قذارهتا ، ومياهها ببالليع ، وندرة وجود خمازن للتعفني ، إضافة إىل إن مياه االكنفة

  .الرتبة الرملية للتجمع يف أماكن تساعدها على التجمع
إن املظاهر املتقدمة من االستعماالت ، أنشـأها سـكان النجـف دون سـطح موضـع املدينـة وهـي تشـكل شـبكة مـن التجويفـات ، عـددها يف املدينـة              

  .دأت تعرض املدينة القدمية إىل مشكلة تتطلب التخطيط املناسب حمللهابالوعة ، ب ١٤٠٦٠بئراً و ٧٠٣٠ملجأ ، و ٦٠٤٦القدمية وحدها ، 
  -:املنطقة التجارية  ) : ٥ – ٩ – ٤( 

نطـاق   األسواق من أهم العناصر التخطيطية اليت ارتبطـت باملكـان ، واإلنسـان يف املدينـة العربيـة القدميـة وقـد اسـتمت بصـفة االسـتمرار العضـوي يف           
  .الكيان الطبيعي للمدينة

  .، وتشكل إحدى مكونات النسيج العمراني التقليدي )٤(من أصل املساحة الكلية فيها%) ٢٥(تشغل األسواق التقليدية يف املدينة القدمية مساحة 
ة النجـف  نـ تتمتع هذه األسواق خبصائص ومسات األسواق العربية اإلسالمية اليت تبدأ عادة من نقطة مركزية متثـل قلـب املدينـة ، كمـا هـي احلـال يف مدي      
ت السـكنية  القدمية ، إذ يبدأ كل سوق من هذه األسواق من إحدى أبواب املرقد الشريف الذي ميثل قلب املدينة القدمية وينتهي عند مـدخل إحـدى احملـال   

  .األربع اليت تتكون منها املدينة القدمية  ، وهي تفصل بني حملة وأخرى

                                                
ھد الدراسات ، جامعة الدول العربیة ، مع ٢، ط  محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریةجاسم محمد ،  الخلف ،) ١

  .١٧٢، ص ١٩٦١العربیة العالمیة ، مطبعة لجنة البیان العربي ، 
اوي عن الفارسیة ، شركة التجارة والطباعة ، ترجمة عباس العز  المنشئ البغدادي ، رحلة المنشئ البغداديالحسیني ، محمد احمد ،   ) ٢

  .٩١ص  ،م  ١٩٤٨المحدودة ، بغداد ، 
       ١٩٦٥، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ٩،  مجلة المھندس العدد األول ، سنة معالجة الصرف في المناطق الصحیة ، لیفون ، آرتین   ) ٣

  .١٣، ص
  .١٥٥ص ،مصدر سابق ،عبد الكریم عبد المجید ،الخواجة ) ٤
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والتســقيف يف األسـواق العربيــة  ) . م٦-٤(وهـو ســوق مسـقف يـرتاوح عــرض سـقوفه بـني      ) لكـبري  الســوق ا( إن أهـم األسـواق يف املدينــة القدميـة هـو     
ارة التقليدي كان على شكل قباب على أقواس مدببة ومبسافات موحدة متكـررة ، وتوجـد فتحـات دائريـة يف هـذه القبـاب مـن األعلـى تفيـد ألغـراض اإلنـ           

اخلاصـية الناحيـة املناخيـة والبيئيـة ، وقـد شـكل السـوق الكـبري جـزءاً فعـاالً مـن النسـيج              عاجلت هذه. وإعطاء انعكاسات مجيلة على أرضية السوق
  .احلضري اليت يرتابط ويتجانس هيكله مع املرقد الشريف وبقية عناصر اهليكل احلضري

ويـرتبط السـوق   . الـرباق و املشـراق   ويبتدئ هذا السوق من باب املرقد الشريف خبط مسـتقيم وينتـهي إىل خـارج املدينـة القدميـة ، ويفصـل بـني حملـيت        
  .الكبري باحملاور الرئيسية حلركة السابلة واليت تؤدي إىل املرقد ، مما جعله موضع طلب شديد من قبل أصحاب املصاحل والتجار واحلرفيني

خمزنـاً مقارنـة مـع    ) ٢٩٧٠(فيـه الـيت بلغـت    إن أمهية هذا السوق فضال عن كونه من أقدم األسواق تكمن يف العدد الكبري من املخازن التجاري املوجـودة  
  .١٩٩٧خمزناً عام ) ٩٦٦(و ١٩٨٥خمزن أخرى موزعة على عموم احملالت السكنية يف بقية مناطق املدينة القدمية يف عام ) ٦١٠(

  :وتتصل هبذا السوق أسواق ثانوية لبيع املفرد ، وهذه األسواق هي 
  .سوق الصاغة - أ

 .سوق العباجيية - ب

  .سوق القصابني -جـ 
  .سوق املسابيح –د 

  .سوق النعلجية -هـ 
  .سوق احلدادين –و 

باب الصحن القبلي وينتـهي إىل حملـة احلـويش ، ويـأتي مـن حيـث األمهيـة بعـد السـوق          ) باب القبلة(ويبتدئ من ) سوق احلويش( أما السوق الثاني ، فهو 
  .الكبري

  ).قيصرية اخلياطني(شرقي الثاني وينتهي باحمللة نفسها حيث يفضي إىل ويبتدئ من باب الصحن ال) املشراق ( والسوق الثالث ، هو سوق 
  .أما السوق الرابع وهو سوق القاضي فيبتدئ من باب الصحن الغربي وينتهي إىل حملة العمارة

ينة القدميـة الـذي يرتكـز علـى أمهيـة      إن هذا العدد من املخازن واحملال التجارية اليت حتتويها هذه  األسواق ، يشري إىل حجم النشاط  االقتصادي يف املد
  .أو إقليمها الواسع العاملي) حمافظات القطر ( املوقع الديين ملدينة النجف اليت تزورها أعداد كبرية من الناس القادمني من إقليمها ااور أو إقليمها القطري 

  .القدمية ضمن إطار خمطط تطوير مركز جتاري وأسواق جتاريةوبسبب حيوية وفاعلية هذا النشاط فقد تغريت أجزاء من النسيج احلضري للمدينة 
أن يـرتبط باحملافظـة    إن أي تفكري يف تطوير وإصالح املدينة القدمية ينبغي أن ال يؤدي إىل مزيد من التفريط بالنسيج التقليدي واألسواق التقليدية بل ينبغـي 

  .متميزةعليها مراكز جتارية ممتازة ومناطق تراثية ذات خصائص فريدة و
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  -:رية شبكة النقل احلض ) : ٦ – ٩ – ٤( 
عمليـة شـق الشـوارع    ) ١٩٥٤(إن واحداً من أبرز حـدثني مهمـني أثـراً علـى شـكل ووظيفـة النسـيج احلضـري للمدينـة القدميـة ، عنـدما بـدأت يف عـام              

لتقليـدي ، فضـال عـن عـدم انسـجامها مـع روحيـة املدينـة         املستقيمة لتحقيق سهولة الوصول إىل املرقد ، واليت متت على حساب أجزاء كبرية من النسـيج ا 
  .القدمية ونسيجها العربي اإلسالمي ذي الصفة العضوية املرتاصة واملتماسكة

، وقـد اسـتخدمت السـتعماالت وأغـراض جتاريـة ، وسـرعان مـا تطــور        ) الطوسـي (و) الرسـول (و) الصـادق (و) زيـن العابـدين  (وهـذه الشـوارع هـي    
  .فيها ، وتداخلت معه االستعماالت اخلدمية األخرى النشاط التجاري وتركز

أسواق حيتشد فيها النـاس للتسـوق وممارسـة الفعاليـات التجاريـة       إىلتتميز هذه الشوارع بكثافة احلركة العالية ، إذ تتحول أرصفتها يف الصباح واملساء 
  .األخرى خاصة شارعي الصادق والرسول

) شـارع الطوسـي  (ريع التطوير عملية توسيع بعض الشوارع وشق شـوارع جديـدة ، كمـا حصـل يف توسـيع      وقد جرت يف السنوات األخرية وبسبب مشا
  ).شارع العمارة( وشق 

م أدى ذلك إىل تشويه اخلصائص احلضرية لشارع الطوسي وأضعاف هيمنة املرقد على خط السماء ، ومتزيق النسيج احلضري يف حملـة العمـارة وهتشـي   
مشاريع التطوير والتجديد احلضري إن تسـعى ملعاجلـة التمزقـات يف النسـيج القـديم بشـكل معاصـر ، وإعـادة احلركـة           ملى بتصاميمما يفرض ع. نظام احلركة

  .القدمية بصورة حديثة من خالل ربط حماور حركة املدينة القدمية
  -:اخلدمات العامة  ) :  ٧ – ٩ – ٤( 

واملؤسسات الصحية فقد خلت منها النجـف املسـورة ، وذلـك يعـود إىل عـدم وجـود حكومـة         أما اخلدمات العامة كاملدارس ومراكز الشركة والدوائر
وما وجد من بعد حني من املؤسسـات العامـة يف شـرق النجـف وخـارج سـورها هـو بنايـة سـراي احلكومـة ،           . مركزية كفيلة بتوفري األمن والثقافة والصحة

  .كوفة والنجفوحمطة العربات اليت كانت تتوىل نقل املسافرين بني ال
تزايد ما تقدم وصف موجز لتوزيع استعماالت األرض يف مدينة النجف وهي مسورة بسورها األخري ، سوى  إن املدينة بعد أن ضاقت ذرعاً بسورها ل

ملدابغ ، وإىل املزارع  ، حاجة سكاهنا إىل سكن جديد ، أحدث السكان ثلمة يف السور ، ومن جانبه الغربي لينحدروا إىل مصانع اجلرار و الطابوق ، وا
ة وملا توسعت الثلمة وأصبحت فتحة كبرية خرج الناس منها خيتطون مساكن هلـم ، يف تلـك اجلهـة وعلـى املنحـدر ، وقـد أطلـق علـى املنطقـة السـكني          

تـربره عوامـل انعـزال املنطقـة      )١(عـدم صـالحها للسـكن     علـى الـرغم مـن   ىل هـذه  املنطقـة أول األمـر    الصغرية الناشئة مبنطقة الثلمة ، وخروج السكان إ
  .وإشرافها على ما حوهلا مما يقلل املخاطر إضافة إىل قرهبا من الضاحيتني الزراعية والصناعية الواقعتني غرهبا

  

                                                
1)  Gollion، Arther B.، and Simon Eisnor ، The Urban Pattern، P. 34-36. 
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  -:االستعماالت السياحية  ) : ٨ –٩ – ٤(  
  :تأخذ السياحة إىل النجف شكلني أساسيني مها 

  .ادة هبا باملناطق التجارية أيضاًوترتبط حركتهم ع –زيارة املرقد واملقربة  -١
 .الزيارة لغرض مشاهدة األبنية التارخيية والرتاثية وخصائص املوقع -٢

 –شـخص تقريبـا   ) ١٠.٠٠٠(فقد تبني أن عدد الزوار يبلـغ يف األيـام االعتياديـة    ) ١٩٨٤(ومبوجب إحدى الدراسات امليدانية عن مدينة النجف عام 
) كعيد األضحى ويـوم عاشـوراء مـثال    ( شخص أما يف الزيارات املومسية ) ٤٣.٠٠٠)  ( الزيارة األسبوعية ( والعطل  كمعدل عام ، ويبلغ يف أيام اجلمعة

، %) ١٢(، واألجانـب  %) ٣٣(وختتلف الطبيعة االجتماعية واالقتصادية للزوار وتقدر نسبة القادمني مـن الريـف   . ألف زائر) ١٠٠-٧٠(فيرتاوح بني 
، ونسبة الذين ترتاوح مدة إقامتهم %) ٤٣(الدراسة على أن نسبة الزوار الذين تكون فرتة بقائهم خالل النهار فقط هي حبدود  ، كما دلت%) ٥(والعرب 

  )١(.فقط%) ٥(أيام ) ٧-٣(ونسبة الذين ترتاوح مدة إقامتهم بني %) ٥٢(يوم ) ٢-١(بني 

عـدادات مـن الـزوار وتقـديم اخلـدمات الضـرورية هلـم خـالل مـدة بقـائهم يف           نستنتج مما سبق أن هناك حاجة ماسة لتوفري فضاءات إلسـتيعاب هـذه اإل  
وإن تكدس الزوار يف األرصفة احمليطة به خيلق وضـعاً ال   و ال سيمااملدينة ، إذ ينبغي توفري فضاءات مسقفة أو أماكن لإلقامة املؤقتة بالقرب من املرقد ، 

  . يتناسب وأمهية املرقد ومكانته الدينية والتارخيية
  

  :مدينة النجف القدمية يف ضوء فهمنا هلا كوهنا نظاماً  تفسري التحوالت اليت طرأت يف)  ١٠-٤(
  : ....تضح لنا األمور التالية ت مما سبق
   و الـذي اسـتقطب النـاس مـن األمصـار و      ) عليـه السـالم  (إن السبب الرئيسي لنشوء مدينة النجف هو وجود املرقد الشريف لإلمام علـي

القرى ا عليه وسـلم (اورة  ممن  أحبوا أهل بيت رسول ا خـدمتاً للمقـام الشـريف وزواره أو ممـن زهـدوا الـدنيا و أرادوا ممـن        ) صلى ا
حتى يدفنوا قربه بعد مماهتم ، و إن نشوء أوىل املـدارس العلميـة  مدرسـتاً العلـوم اإلسـالمية و الفقهيـة و       ) عليه السالم (يقطنون قرب اإلمام 

ة جعلت من هذه املدينة  مركزاً جلذب  أصحاب العلوم و طلبة العلم ممـن سـعوا لـه مـن مجيـع أمصـار العـامل اإلسـالمي ، جـاعال مـن           اإلنساني
رابـط قبلـي أو    مـن زهـاد و علمـاء و طلبـة علـم مـن خمتلـف أمصـار اإلسـالم فهـم مل جيمعهـم             نخبةالجمتمع مدينة النجف جمتمعا متميزا من 

 .بالدنيا زهدهم عشائري بل كلن 

         قطـاعي الطـرق و اللصـوص      أغـارات سورت املدينة بعدة أسوار و السبب يف ذلك يعـود لألعـراض احلمايـة مـن غـزوات القبائـل الرحالـة و
و كلمــا ........ حيـث إن مدينــة النجـف أقيمــت بعيـدة عــن أي مركـز حضــري أو طريـق قوافــل      .. حاهلـا حــال مـدن الصــحراء   

                                                
  .١٣ص   ، ١٩٨٥ ، مشروع مدینة الزائرینالمدیریة العامة للتخطیط العمراني ،  ،وزارة الحكم المحلي   ١)
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هبا أسوارها تنشأ أسوار خارج حدود املدينة حتـل حمـل السـور الـذي قبلـه لتعطـي جمـاالً لنمـو املدينـة          وصلت مدينة النجف حداًَ تضيق 
 .ضمن حمدداهتا الطبيعية للمنطقة و هكذا مرت املدينة بعدة مراحل للنمو  

  
 

 
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١-٤(شكل 
مدینة النجف ضمن مراحل 

  تطورھا و أسوارھا 
 الباحث
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  رب املياه ،  و لكن مثل هذا مل حيـدث يف النجـف فقـد أنشـئت     دائماً حتدد اختيار  موضع املدينة ق ،املعروف أن امليزات  اجلغرافية للمكان
لذا فلم يكن هناك أي أمهية أو دور للموضع املدينـة قبـل إكتشـاف     .   خال من املوارد االقتصادية ،و بعيد عنه  ،على موضع خال من املاء 

 .مرقد اإلمام عليه السالم 

  
  : مدينة النجف القدمية بوصفا نظام عام يتكون من 

  )اإلقتصاد+اتمع (: ام كامن نظ
) صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    (من األمصـار و القـرى اـاورة  ممـن  أحبـوا أهـل بيـت رسـول ا         إمتاز جمتمع مدينة النجف بكون أفراده ممن هم   

يدفنوا قربه بعد ممـاهتم ، و إن نشـوء أوىل املـدارس    حتى ) عليه السالم (خدمتاً للمقام الشريف وزواره أو ممن زهدوا الدنيا و أرادوا ممن يقطنون قرب اإلمام 
له من مجيع أمصار العـامل  العلمية  مدرستاً العلوم اإلسالمية و الفقهية و اإلنسانية جعلت من هذه املدينة  مركزاً جلذب  أصحاب العلوم و طلبة العلم ممن سعوا 

يريد زيـارة قبـور أهلـه ممـن دفنـوا قـرب املدينـة إىل تنشـيط اخلـدمات العامـة األمـر الـذي             ، وقد أدت فيما بعدحركة الزوار للمرقد الشريف  و من  اإلسالمي
  .جذب أهل احلرف و املصاحل للقدوم للمدينة و انشاء عمل مربح و من مجيع اشكال احلرف التجارية و اخلدمية 

  قواعد تنظيمية للهيئة احلضرية : نظام ظاهر 
الـذي أمتـدت حولـه الفعاليـات السـكنية و      )عليه السالم(المية هلا مركز روحي متمثل  مبرقد اإلمام مدينة النجف هي حاهلا حال املدن االس  

نـه عنصـر تنظيمـي    الذي يتخللها حمور رئيس  هو حمور السوق الكبري  ، الذي ميتد من املرقد الشريف و حتى سور املدينة وصوالً ببوابته األمر الذي جيعـل م 
ية و اخلدمية من و هو احملور احلركة الرئيس لألهل املدينة و للغرباء من زوارها و العنصر التنظيمي األهـم هوسـور املدينـة الـذي     ينظم توزيع الفعاليات التجار

بب كونـه  حيدد شكل منوها و جتمع وحداهتا السكنية فهو جعل من وحداهتا السكنية متالمحة وصوالً من حميط بناء املرقد حتى يالصق بناء السور و بس
حتـى   كن من السهل اإلستغناء عن السور بسبب ظروف املدينة األمنية  ، األمر الذي جعل الوحدات السكنية ترتاكم و يستغل كل ما امكن من مساحةمل ي

إن الكثري من األزقة أصبحت ضيقة و تكاد تكون مسقفة من األعلى و حوت  مجيع الوحدات السكنية على سرايب حتـت األرض و مبسـاحات جتـاوزت    
باإلضـافة إىل  إثنـان إىل ثـالث طبقـات فـوق سـطح        احة الوحدة السكنية نفسها و بطبقـات جتـاوزت يف بعـض األحيـان الـثالث طبقـات حتـت األرض        مس

  .األرض لتستوعب أكرب عدد ممكن من السكان بأقل مساحات بسبب حمدد السور 
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  - :االستنتاجات  )١-٥(
  -:االستنتاجات العامة  )١-١-٥(

  
  -:ميكن تلخيص أهم االستنتاجات العامة اليت مت التوصل إليها من خالل النقاط التالية

املسـتوى الثقـايف والسياسـي واالقتصـادي والعمرانـي كانـت ترتكـز علـى أسـس ونظـم يف صـياغة             ىإن الشعوب اليت كان هلـا دور فاعـل ومـؤثر علـ     )١
 .ومن بني العوامل اليت لعبت دوراً فاعال ومهماً يف صياغة تلك النظم  برز العامل الديين على اختالف أمهيته من حضارة ألخرى. ارهتاحض

 
ظـام أوسـع   إىل نإن مفهوم النظام ضمن إطاره العام يتصف بالنسبية فالنظام الذي نصفه بالرئيسي ضمن أبعاد معينة ميكن اعتباره نظاماً ثانوياً بالنسـبة   )٢

 .وأكثر مشولية
 
وهذه النظم ترتبط مـع بعضـها الـبعض وتـؤثر يف بعضـها الـبعض علـى        ) عناصر(إن مفهوم النظام بصفته اردة هو عبارة عن جمموعة من النظم الثانوية  )٣

أو العناصـر ضـمن النظـام     تشـغيل ذلـك النظـام وقواعـده التنظيميـة، وتعمـل مجيـع هـذه األنظمـة          أسـلوب وفق درجات من األمهية لكل منـها حيـدده   
 .الرئيسي لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف وضمن البعد الزماني واملكاني

 
 .وان أمهية تعريف النظام تأتي أيضاً من أمهية معرفة جوهره وماهيته. إن عملية إدراك وفهم النظام هي جزء ال يتجزأ من عملية تعريفه )٤
 
 .دى احنرافه عن أهدافه ويف الوقت نفسه هو مؤشر لوجود خلل يف عملية تشغيل النظامإن خمرجات النظام أو نتاجاته هي مؤشر مل )٥
 
و املـادي  إن النظام لكي يكون حيوياً ومستمراً وملبيا ملتطلبات ظرفه البد أن يتسـم بالتوالديـة الناشـئة مـن القـدرة علـى اإلضـافة للمسـتوى الفكـري           )٦

صفة البـد مـن عامـل اإلنرتوبـي الـذي يسـاهم يف حتفيـز النظـام وإعـادة هيكلـة عناصـره كـلٌ ضـمن              وليس بصيغة االستنساخ ارد، والمتالك هذه ال
 .وهذه املسالة تتطلب نضوجاً على املستوى املعريف و املعلوماتي. استحقاقاته وأمهيته

 
 .بب غياب االتفاق اجلمعيإن عملية التعريف تتطلب صيغة ذات بعد مجعي و ال ميكن للنزعة الفردية والذاتية أن تعطي تعريفاً بس )٧

  
جي فيجب إن منسك عصى املوازنة من املنتصف يف مراعاة نظام مدننا  وختطيطها وبني التطورات الـيت تـدخل إىل مـدننا عـن طريـق التقـدم التكنولـو        )٨

 لتهدف إىل أجياد صيغة جديدة حتافظ على عناصر ونظام مدننا وخاصة التارخيية
 
 .له من أن يعرب عن مرحلته وظرفه الزماني واملكاني   الن ذلك سوف يسهم يف امتالكه للهوية إن النظام لكي ميتلك تعريفه البد )٩
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 .إن وضوح النظام هو جزء من عملية إدراكه لوجود لغة مشرتكة بني املوضوع واملتلقي سواء كان هذا املوضوع عمارة أم غريها )١٠
 

ويتصف بالوضوح وحيظى بتأييد اتمع فأن هذا يعطيها القدرة على التواصل واالستمرار إن العمارة إذا امتلكت نظاماً توالدياً حيمل خصائص مميزة  )١١
 .وامتالك اهلوية

 
 ).آلية تشغيل النظام(وقواعده التنظيمية ) مدخالته(إن النظام العمراني جيب أن يرتبط جبهة مرجعية يستمد منها مكوناته )١٢
 

 .ة وإمكانية االرتباط بعالقات مع منابع املعرفة املختلفةإن الصفة التوالدية للنظام العمراني تعطيه املرون )١٣

 
والـيت  ) اخل...العقائد والقيم االجتماعية واجلمالية واالقتصادية(إن النظام العمراني إذا أريد له أن ميتلك هوية فالبد له من أن يعرب عن القيم اجلوهرية  )١٤

 .تشكل يف جمموعها صورة لثقافة وحضارة اتمع
 

 .العمرانية هي حاجة أساسية غري قابلة للحوار وهي مرجع يستمد منه النظام أهدافه وخصائصه وقواعده التنظيميةإن اهلوية  )١٥
 

ارة مـن  إن أمهية أن يكون للنظام العمراني مرجعاً هو لغرض حتقيق املعنى الذي يدرك من خالل الشفرات املشـرتكة مـع املتلقـي والـيت تسـتمدها العمـ       )١٦
 .تسعى يف رقي خواص ذلك النظام من جهة أخرى ةالتقييم على وفق نظرة إبداعي املرجع من جهة وإلعادة

 
ة إن عمارتنــا احملليــة واإلســالمية ذات خصــائص عمرانيــة ناجتــة مــن ارتباطهــا مبنظومــة مرجعيــة كــان أساســها القــيم الدينيــة واالجتماعيــة والبيئيــ    )١٧

ظامـاً ذا خصـائص مميـزة ومعـرب عـن وعـي مجـاعي وذا معنـى يعطـي دالالت املرحلـة           ممـا أعطاهـا ن  . والوظيفية فضال عن النواحي الفنيـة واجلماليـة  
 .وظرفها

 
عـن طريـق    إن ارتباط النظام بالعمارة كمنهج يأتي من خالل سيطرته على أجزاء العمل والتوفيق بينها، ويرتبط بالعمارة من خالل العملية التصـميمية  )١٨

وهذا يعين أن النظام يعترب دالة للعمارة كونه منهجاً هلا، وان العمارة تعتـرب دالـة   .ظام وتساهم يف تكوينهجمموعة من املبادئ التصميمية اليت تعرب عن الن
 .للنظام يف كوهنا ختلق النظام وتعرب عنه

 
  :االستنتاجات اخلاصة  )  ٢-١-٥(

ور مبـادئ التنظـيم احلـديث يف البنيـة احلضـرية      هـو أسـاس لظهـ    ،إن الرؤية اجلوهرية للفكر التمدني هو ارتباطه بفكرة املدينة كظـاهرة حضـارية    .١
  .للمدينة مصاغة على أساس تشكيالت مادية واقعية 
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إن بدية النشوء احلضري للمدينة ككيان مبحتواها الروحي و املـادي يـتم مـن خـالل تنظيمهـا الفضـائي وفـق آليـة دقيقـة يتجسـد فيهـا التشـكيل              .٢
  .ة العضوي ألجزاء اتمع بأمناطه القيمية املختلف

املـادة و بنيـة   (و ) الروح وبنية اخللود يف املدينة(إن صياغة تعريف حمدد ملفهوم النشوء و التكوين للنسيج احلضري للمدينة يتأرجح بني قطبني مها  .٣
ذي يظهـر يف حـاالت   ويتكئ على مبدأ الفهم العميق لنمط العالقة بني الكتل و الفضاءات املشكلة للنسيج احلضري للمدينة و الـ ) الفناء يف املدينة 

  .كثرية كسلوك على املستنفعني من تلك املدن
علـى أسـاس إن التكنولوجيـا هـي أداة العصـر و تعـد       ...إن دراسة اثر التكنولوجيا يف املدن  العربيـة و نسـيجها احلضـري ميكـن أن يعـرب عنـه        .٤

  .ة التعامل معها ضمن نطاق النسيج احلضري للمدينة استجابة للتغريات اليت حيتاجها اتمع و إن نتاج هذه التغريات تعتمد على كيفي
يئـة احلضـرية   إن اصل مفهوم املدينة يعرب عن العالقة التكوينية بني جمموعة الكتل البنائية و الفضاءات احلضرية و اليت تلعب دورا كبري يف تكوين اهل .٥

النسـيج احلضـري و إلـزام مسـتخدمي املدينـة باالهتمـام بأمهيـة         ءللنسيج العمراني و توضح طبيعة الوظائف و الفعاليات و الـيت مـن شـاهنا أحيـا    
  .احلفاظ على اجلوانب األساسية فيها 

دينـة  إن احرتام البعدين الزماني و املكاني ألصل نشوء املدينة يف ضوء معطيات النظام يعد وسيلة ناجحة إلدراك املفهوم اخلاص ألصل تكوين امل .٦
باعتبـار أن الشـعور املكـاني يعـد مؤشـر أساسـي يف تصـميم و ختطـيط املـدن و متالزمـا           ) الزمـان (ام و عـ )املكـان (فهي تشري إىل بعـدين خـاص   

  .باإلحساس بأمهية البعد الزماني املستقبلي  فيها
فـق و  إن التعبري عن مفهوم النظام يف املدينة ميكن استخالصه من خالل مجلـة مـنم املفـردات التصـميمية علـى اعتبـار إن النظـام هـو حمصـلة للتوا          .٧

النظـام  التناسق بني جمموعة متغريات تؤدي يف النهاية إىل جتانس معني من خالل إبراز رؤية منفردة للعمليـة الوظيفيـة الـيت جتـري داخـل ثنيـت هـذا        
  .وهو حماولة إلجياد حالة من التناظر بني موجة التطور احلاصلة للمدينة و طبيعة هذا التطور و دوره يف تنشيط منو هذه املدينة 

 إن النظام داخل مدينة هو عبارة عن تعبري لعالقة اجلزء املركزي للمدينة بأي صورة كانت و على أي مسـتوى مـن التكـوين مـع جوانـب الكتـل مـن        .٨
  .تل ناحية اجتاهيه و حماور احلركة من ناحية الرتتيب الفضائي بالنسبة لتوافق اجتاهيه حماور احلركة الرئيسية مع اجتاهيه حماور تنظيم الك

أو املتسـاوية  إن طابع اخلصوصية يف العمارة العربية اإلسالمية يعرب عن حالة التوافق املطلق ملفهوم النظام ألنه يعرب عن عالقـة األجـزاء املتشـاهبة     .٩
  .مقارنتها مع األجزاء املنفردة و ممزوجة باألبنية ذات النمط الوظيفي بنوع املشهد احلضري للمدينة 

حلضـرية  إن الرمز األويل للحضارة وعالقتها بالتكنولوجيا يف ضوء معطيات النظام متثل النمط التنافسي للمدينة الذي مل يعد قاصـرا علـى البنيـة ا    .١٠
و  ،حيـة  بل انتقل إىل اتمع ليشكل منطا سلوكيا لتحقيق الرمـز املكـاني للحضـارة احلديثـة مفهومـا مـن خـالل التأكيـد علـى التمـايز البنـائي مـن نا            

غبـات  التوسع الكمي من الناحية األخرى و الذي ميكن أن نسميه بالنقطة احلرجة للمدينة واليت تؤدي إىل السيطرة  عامل املادة و تطويعـه حسـب ر  
  .اإلنسان 



  
  لفصل الخامس  ا   

 االستنتاجات و التوصيات
 ١١٥ المدينة كنظام

باإلضــافة إىل املالئمــة إن نظــام املدينــة العربيــة التقليديــة يعكــس احلاجــة إىل الرتابــط االجتمــاعي و احلاجــة إىل األمــن و احلمايــة و اخلصوصــية    .١١
  .املناخية إن هذه األفكار و القيم و املفاهيم  منبثقة عن مبادئ أصيلة تدعم مستوى النتاج املادي و الثقايف فيها 

  .ر الغربي يف التخطيطإن املدينة العربية التقليدية نسيج متشابك من املباني و االستعماالت و الطرقات و إهنا خبالف الفك .١٢
لعربية التقليدية يف إطارها العام تعمل كوحدة مرتابطـة هلـا مركـز واحـد تعـود إليـه الطـرق الرئيسـية و متـارس بـالقرب منـه الفعاليـات             إن املدينة ا .١٣

علـى  األساسية و إن فكرة التخطيط يف املدينة العربي ة التقليدية تقوم علـى أسـاس تقسـيم املدينـة إىل أحيـاء متكاملـة و مرتبطـة و غـري معتمـدة          
  .امعو و مقسمة للمدينة بأكملهاحماور ج

اإلسالمية التقليدية اقرتن باألحكام و التشريعات و القوانني البنائية اليت حددها الفقـه اإلسـالمي معتمـدا علـى عمـل الكـثري مـن         نإن تطور املد .١٤
األسـس و االرتفاعـات و العالقـات بـني     الفقهاء من خالل االستنباط والقياس من القـران الكـريم و السـنة النبويـة الشـريفة يف حتديـد اخلصـائص و        

  .األبنية و التشكيل مبحددات الشرع ا إلسالمي 
ن العربية التقليدية و إن صور ة العمران كرد فعل على حاجات اإلنسان و كحل ناجح للبيئات املتطرفة و تظهر بصورة واضحة و جلية وبنجاح يف ختطيط و تصميم املد .١٥

  .بدون أي لبس
 .شرف هي واحدة من أهم املدن اليت كان السبب الرئيسي يف نشوء نظامها العمراني هو العامل الديينإن مدينة النجف األ .١٦

خطـط  غياب اهلوية العمرانية املعربة عن خصوصية مدينة النجف، وهذا يرجع ألسباب أمهها إن حماولة تعزيز مفهوم اهلوية العمرانيـة مـن قبـل امل    .١٧
ودة وان وجـدت فهـي حمـدودة، والن الواقـع العمرانــي ملدينـة النجـف جيـرد هويتـها العمرانيـة مــن          النجفـي مـن خـالل نتاجـه هـي حالـة غــري موجـ       

 .اخلصائص املميزة

هنالك ضعف وقصور لدى املخطط يف عملية التواصل مع املوروث العمرانـي النجفـي بشـكل خـاص والعراقـي بشـكل عام،العتقـاده أن هـذا          .١٨
 .ملية التواصل مقتصرة فقط على استنساخ العناصر واألشكال املعماريةاملوروث مل يعد يليب متطلبات معاصرة وكأن ع

  
 

جهـة  إن من أسباب ابتعاد املخططني و املخططني عن التواصل مع املوروث العمراني التقليدي هو أن هذه العمارة ال حتقق متطلباته الذاتيـة مـن    .١٩
ة الذاتية للمخطط موجـودة يف مجيـع قراراتـه التخطيطيـة دون الرجـوع      وهذا مؤشر واضح إىل النزع.ومتطلبات الزبون املعاصرة من جهة أخرى

إىل املفاهيم األساسية اليت جيب مراعاهتا أساسيات و قواعد النظم اليت شكلت هـذه اهليئـات احلضـرية و آليـات تفاعلـها مـع متطلبـات حركـة         
 .املتغريات املكونة لعناصر نظامها 

  
  
  



  
  لفصل الخامس  ا   

 االستنتاجات و التوصيات
 ١١٦ المدينة كنظام

 -:التوصــيات )  ٢-٥(

نـا  نتاجات اليت مت التوصل إليها ولغرض حتقيق إمكانية االستفادة من فهم املدينة كنظام  ولغرض أن منتلك دوراً فاعال ومـؤثراً ميليـه علي  من خالل االست
  -:نوصي مبجموعة من النقاط أمهها إنتراثنا وحضارتنا العريقة ميكن 

 تمـع وارثـه احلضـاري والعمرانـي وضـمن مرحلتـه        ضرورة امتالك عمارتنا احمللية نظماً هلا خصائص توالدية ونابعة من تطلعات ومتطلبـات ا
 .لتحقق أهداف تنسجم وتتطابق مع مبادئنا العربية واإلسالمية.وظرفه

 هـذا   ضرورة وجود جهة مرجعية متتلك املؤهالت العلمية اليت متكنها من تبين عناصر النظام العمراني احمللي ومتابعة أدائها والعمل على تطوير
 .ء من خالل عمل الدراسات والبحوث اليت من شأهنا رفع كفاءة النظام العمراني احمللياألدا

 االت املعرفية األخرىضرورة االبتعاد عن االقتباس األعمى للمفاهيم واألفكار الغربية سواء على مستوى العمارة أم على مستوى ا. 

   الشـعوب والثقافـات املختلفـة لـيس علـى صـعيد العمـارة فحسـب وإمنـا يف           ضرورة تكوين مؤسسات شأهنا مسألة عملية التبادل الثقـايف مـع
 ااالت األخرى أيضاً وبأساليب خمتلفة ومتنوعة،مع دعم هذه املؤسسات من قبل اجلهات املعنية بكل اإلمكانيات اإلعالميـة والتكنولوجيـة  

 .حملليةاخل، لكي تستطيع هذه املؤسسات القيام حبماية وصيانة قيمنا ا...واملادية

         تمـع وانعكاسـات ذلـك علـى  ضرورة االهتمام بدور املخطط يف جمتمعاتنا احمللية والسعي إىل انتزاعه من حالة الفرديـة الـيت يتعامـل هبـا مـع ا
 .الواقع العمراني للمدينة

 
 تمع خصوصيته وهويته املمتمع واليت تعطي ذلك ايزة، وميكن حتقيق ذلك مـن خـالل عـدة    ضرورة تعزيز وتعميق املفاهيم اليت يتفق عليها ا

 .جماالت منها السعي املستمر يف عمل استبيانات واستفتاءات ختص العمارة ضمن اتمع الواحد وتقيمها وإعالهنا

      ي دون التأكيد على التوجهات املعمارية اليت تؤكد على اجلوانب العميقة والفكرية بعزل الثابت عن املتحـول واألساسـي عـن الثـانوي واجلـوهر
 .الظاهري وغريها من املبادئ املرادفة

               مـن  ضرورة التأكيد على النظام العمرانـي التقليـدي الـذي متيـزت بـه عمارتنـا التقليديـة فهـو نظـام اثبـت قدراتـه ومنهجيتـه يف العمـارة احملليـة ف
 .األجدر تطوير هذا النظام واالستفادة منه لتلبية متطلباتنا العمرانية املعاصرة

 سسات اخلاصة واملعنيـة بالبنيـة العمرانيـة يف املدينـة وإجيـاد آليـات مناسـبة يف متابعـة هـذه املؤسسـات مـن حيـث كفاءهتـا املهنيـة               تعزيز املؤ
 .وطبيعة نتاجها

         ضرورة االهتمام باملناهج الدراسية والتأكيد من خالهلا على عمارتنا احمللية واإلسـالمية بالقـدر الكـايف الـذي يسـتطيع مـن خاللـه املهنـدس 
 .فضال عن بقية املفاهيم العمرانية العامة األخرى لرفع مستوى الواقع املعريف للمهندس.املعماري أن يتناول هذه العمارة بتعمق أكثر



  
  لفصل الخامس  ا   

 االستنتاجات و التوصيات
 ١١٧ المدينة كنظام

                 ضرورة التأكيد على رفع كفـاءة املخطـط إلجيـاد آليـات لعمليـة تكـوين النظـام وتطـويره علـى وفـق أسـس علميـة إلعطـاء العمليـة التصـميمية
وميكـن حتقيـق ذلـك مـن خـالل القيـام       . مبوجبها مع إعطاء املخطط هويـة مميـزة ، حتـى يف حالـة تغـري الظـروف العامـة للمجتمـع        منهجية تسري 

كالندوات واملؤمترات اليت يتم من خالهلا طرح األسـاليب  .باملمارسات املعرفية الواسعة على مستوى املدينة الواحدة أو على مستوى العراق
 .ق األهداف السابقة وحث املخطط على املشاركة يف هذه املمارساتالعلمية املتطورة لتحقي

 
 تعميق مفهوم األمانة العلمية واملهنية لدى املخطط يف عالقته مع النتاج العمراني واملتلقي وبقية االختصاصات األخرى. 

 
 تمعح الثقايف يف اشضرورة التأكيد على أن يأخذ املخطط احمللي دور املر. 

 
  



١١٨  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

  : المصادر و المراجع باللغة العربیة 

  .القران الكریم  )١

د ،   )٢ ازم محم راھیم  ،  ح راغإب ي الف أمالت ف دد    ت اء ، الع الم البن ة ع ات    ٢٦، مجل ز الدراس دار مرك ول  ، إص أیل

  .م١٩٨٢التخطیطیة و المعماریة   ، القاھرة ، 

اقي ،   )٣ ةإبراھیم ،  عبد الب ة المعماری ور اإلسالمي للنظری دد       ،  المنظ ة ، الع ر ، السنة الرابع كان و التعمی ة اإلس مجل

  . م١٩٨٨الخامس لسنة 

د األول  ،مقالة في موسوعة الموصل الحضاریة،   منطقة الموصل في فترة االحتالل األجنبي ،إبراھیم ، جابر  )٤ المجل

  . م١٩٩٢ ،جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة و النشر 

، مركز الدراسات التخطیطیة  و   لحضاریة في بناء المدن اإلسالمیة المعاصرةتأصل القیم اإبراھیم ، عبد الباقي ،   )٥

  .م١٩٨٢المعماریة ، القاھرة ، 

اب ،  الجزء األول ،        بائع السلك في طبائع الملكابن األزرق ،  )٦ ة للكت ، تحقیق محمد عبد الكریم  ، نشر دار العربی

  . م١٩٧٧القاھرة ،  

ن محم   )٧ دین ب ال ال ور ، جم ن منظ اري ، أب ربد األنص ان الع اھرة ،    لس ة ، الق ألیف و الترجم ریة للت دار المص ، ال

  .١٦مصر، ج

دین ،   )٨ ي ال ماعیل ، مح ان إس كالیة الزم ـان/ إش ـصلي األول  المك ـعدد الف ـرواد ، ال ة ال ة ،  ٣/ ، مجل نة الثالث ، الس

  .م١٩٩٨ملتقى الرواد ، القصر األبیض ، بغداد ، 

ة    ، رسالة ماجستیر  مسجد الجامع على تشكیل النسیج الحضرياثر الإسماعیل ، ھالة ،  )٩ اري ، الجامع ، القسم المعم

    .م١٩٩٨التكنولوجیة ، 

ورج ن  ;أغروس ، روبرت  )١٠ د، . و  ستانسیو ، ج وره الجدی ي منظ م ف ة      العل ة ، ترجم ال  : ، سلسلة عالم المعرف كم

  .م١٩٨٩،  خالیلي ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت

  .م١٩٨٣،  ، مطبعة جامعة بغداد مورفولوجیة المدینةاألشعب، خالص حسني وصباح محمود محمد ،  )١١

  .م١٩٩٦،  ٥ط، العربیة ، مركز دراسات الوحدة  نقد العقل الغربي -بنیة العقل العربيالجابري،  محمد عابد ،  )١٢

دد   ، مجلة اتحاد المھندسین العرب    التراث ضرورةالجادرجي ، رفعت  ،  )١٣ ة     ٣٧/١٩٨٥، الع ة العام ، إصدار األمان

  .م١٩٨٥التحاد المھندسین العرب ، بغداد،  

تقبالً الجبوري ، بدیعة علي محمد ،  )١٤ ي مس ى المتلق اري عل ي الشكل المعم ، رسالة ماجستیر ،    اثر التغیر التركیبي ف

  .م ١٩٩٨القسم المعماري ، الجامعة التكنولوجیة ، 

د قاسم ،    )١٥ االممالجمعة ، أحم ي فیھ و العمران ى النم ا عل ل وتأثیرھ ي الموص ة ف امیم التراثی زات و التص ة   ی ،  مجل

  . م١٩٨٦،  سنة  ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ١٦الرافدین ، العدد

ابي ، ھاشم خضیر،     )١٦ ل الجن ة الموص داخلي لمدین ب ال ة المدن(التركی ي جغرافی ة ف ة و   )دراس ب للطباع ، دار الكت

  .م١٩٨١صل ، الموصل ، النشر ، جامعة المو

ة : أعالم المبانيالجوھري ، أسامة محمد نوري ،  )١٧ أسباب التباین بین عمارة الحدیث و القدیم من المباني في مدین

  .م١٩٨٦ ، مایو ، الریاض-، أبریل ٢٨،  مجلة البناء  ، السنة الخامسة العدد الریاض



١١٩  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

الموصل في عھد (و) ھد السیطرة المغولیة االیلخاتیةالواقع الحضاري في الموصل في ع(الحسو ، احمد عبد اهللا ،  )١٨

ة یطرة الجالئری ة        )الس ر، جامع ة و النش ب للطباع اني ، دار الكت د لث ل الحضاریة المجل وعة الموص ي موس الین ف ، مق

  . م١٩٩٢،  الموصل ، الموصل

د ،     )١٩ د احم داديالحسیني ، محم ة المنشئ البغ دادي ، رحل ئ البغ اس العز    المنش ة عب یة ، ، ترجم ن الفارس اوي ع

  . م ١٩٤٨شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد ، 

اقوت ،   )٢٠ وي ، ی دانالحم م البل ان ،         ٥، ج معج روت  ، لبن ر  ، بی روت للنش ادر ودار بی روت  ، دار ص ة بی ، طبع

  .م١٩٥٧

د ،  )٢١ م محم ف ، جاس ریةالخل ادیة والبش ة واالقتص راق الطبیعی ة الع ي جغرافی رات ف دول  ، ٢، ط  محاض ة ال جامع

  .م١٩٦١العربیة ، معھد الدراسات العربیة العالمیة ، مطبعة لجنة البیان العربي ، 

  . م ١٩٦٥بیروت، ، قسم النجف ، الجزء األول ، موسوعة العتبات المقدسةالخلیلي ، جعفر ،  )٢٢

، رسالة ماجستیر ،    ةالطلب على مواقف السیارات في مدینة النجف القدیمالخواجھ ، عبد الكریم ، عبد المجید ،   )٢٣

  .م١٩٨٥مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري 

  .م١٩٧٥، جامعة بیروت العربیة ، بیروت ،  المؤثرات المناخیة و العمارة العربیةالخولي ، محمد بدر الدین  ،  )٢٤

ة اإلسالمیةالداھري ، لمیاء سلیم ،   )٢٥ ت   الحد من اثر الفكر الغربي في تخطیط المدینة العربی ة  ، رسالة ماجس یر مقدم

  .م٢٠٠٠ ،    ، جامعة بغداد  إلى  مركز التخطیط الحضري و اإلقلیمي للدراسات العلیا

ة اإلسالمیةالدوري ، فراس عبد الحمید،  )٢٦ ة ماجستیر    التجدید الحضري في مراكز التأریخیة للمدن العربی ، أطروح

  . م١٩٨٨مقدمة إلى مركز التخطیط الحضري و اإلقلیمي ، جامعة بغداد ، 

ازن ، ال )٢٧ ب م ي غال ارةراوي ، عل ي العم ي ف كل الح ـكان الش ة   إم م الھندس ة ، قس ة الھندس تیر ، كلی الة ماجس ، رس

  .م١٩٩٨المعماریة ، جامعة بغداد ، 

  . )بدون تاریخ( ،، لیبیا للنشر والتوزیع ٦، مجلد  تاج العروسالزبیدي ، محمد مرتضى ،  )٢٨

د ،   )٢٩ د الحمی وال عب دي ، ن ارالزبی ي العم وض ف ة    ةالغم ة ، الجامع ة المعماری م الھندس تیر ، قس الة ماجس ، رس

  .م١٩٩٧التكنولوجیة ، بغداد ، 

، رسالة ماجستیر مقدمة  إدراك العمارة الخصائص المؤثرة في إدراك المفردات المعماریةالساعدي ، عادل زامل ،  )٣٠

  .م١٩٩٨،  إلى قسم الھندسة المعماریة في الجامعة التكنولوجیة

ي ،  )٣١ لمي ، عل يالس ر التنظیم ي الفك دة ف ات جدی ع ، وزارة   اتجاھ دد الراب امن ، الع د الث ر ، المجل الم الفك ة ع ، مجل

  .م١٩٧٨اإلعالم ، الكویت ، 

داد ،    الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسـالمالصائغ ، عبد اإللھ ،  )٣٢ ، دار الرشید للنشر، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغ

  .  م١٩٨٢

ة ،      راء ومقترحات حول الحد من ظاھرة الغبارآالطائي ، فلیح حسن ،  )٣٣ ة واستصالح األراضي العام ، مدیریة الترب

  . تقریر غیر مطبوع بدون تاریخ

دنان ،  )٣٤ ام ع زاوي ، ھش ريالع یج الحض ة النس ى ھیئ ة عل ة الفكری ر البنی ر تغی ورة  أث ر منش وراه غی الة دكت ، رس

  .م١٩٩٨،جامعة بغداد ،



١٢٠  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

ة ،    )ص(المدینة المنورة في عھد الرسول عمارة الغزالي ، الشیخ محمد ،  )٣٥ ، سلسلة دوریة تصدر عن وزارة الثقاف

  .م١٩٩٦قطر ، 

  . م٢٠٠٠/ العمارة و البیئة / ، المؤتمر المعماري األردني الثاني  مجتمعیة العمارة العربیةالمالكي ، قبیلة فارس ،  )٣٦

ة  ، رسالة ماجست  مدینة النجف الكبرىالمظفر ، محسن عبد الصاحب ،   )٣٧ ى یر مقدم داد ،     إل ة بغ ة اآلداب ، جامع كلی

  .م ١٩٧٥

ارة اإلسالمیةالمقرم ، أسماء محمد حسین ،   )٣٨ ي العم ام ف ة     النظ ة  ، رسالة ماجستیر، قسم الھندس ة   -المعماری الجامع

 . م١٩٩٦ ، التكنولوجیة

ى    مفھوم التوافق بین التنظیم الفضائي و التنظیم االجتماعيالموسوي ، وضاح ،  )٣٩ ة إل ، رسالة دكتوراه فلسفة مقدم

  .م١٩٩٧قسم الھندسة المعماریة ، جامعة بغداد ، 

یم ناصر،      )٤٠ ریةالناشئ، ماجد نع اءات الحض ة الفض ي ھیكل ة ف یط      دراس ى مركز التخط ة إل الة ماجستیر مقدم ، رس

  .م١٩٩٠الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، 

یس،     )٤١ وري ، ق يالن اه النفس وجي االتج ي األنثروبول دد     ف ة األدب ، ع ة  ،     ١١، مجل ة الحكوم داد ، مطبع ، بغ

  .م ١٩٦٨

ا ،    )٤٢ یف ، نیكیت اديالیس یط الم ة       التخط ابع لكلی ط الت رق األوس ز الش دت بمرك ي عق دارس الت ة الت ن حلق ة م ، مقال

ب ،  أشرف     ،  "المدینة اإلسالمیة"الدراسات الشرقیة جامعة كمبرج ، المملكة المتحدة تحت عنوان  د تعل ة احم ترجم

  .م ١٩٨٣، الیونسكو ، ) سرجنت. ب.ر(على النشر 

  . م١٩٧٠، طبع بمطابع أبریل ،  معجم البلدانالیعقوبي ، محمد بن یعقوب ،  )٤٣

  .م ١٩٩٢، رسالة ماجستیر ، ھندسة معماریة ، الجامعة التكنولوجیة ،  الفضاءات السالبة في العمارةأمیل ، دینا ،  )٤٤

  .م ١٩٧٩، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الكویت، ایمانؤیل كانترحمن ، بدوي،  عبد ال )٤٥

) علوم(كتاب  –، ترجمة نھاد العبیدي ، دائرة اإلعالم الداخلي  الكون المرآةدیفید ، . و بیت ، فـ ;. بریجز ، جون بـ )٤٦

  .م ١٩٨٦، بغداد ،  ٤المترجم 

  .   م ١٩٨٢ م ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ،، ترجمة المیلودي شغو قیمة العلم، ھنري ،  بونكاري )٤٧

داد  ، سلسلة الدراسات  ، ،  دائرة الشؤون الثقافیة و النشر تحلیل أرسطو للعالم  البرھاني، جلوب ، فرحان محمد  )٤٨ بغ

  .م ١٩٨٥، 

  .م ١٩٩٤، اإلسكندریة، مركز الدلتا للطباعة،  تخطیط المدن والقرىحیدر،  فاروق عباس ،  )٤٩

  .م ١٩٦٨، مطبعة العاني ، بغداد ،  العراق في عھد المغول االیلخانیین،  عفر،حسینخصباك،ج )٥٠

دین ،       )٥١ دیماآللوسي ، حسام ال دیني والفلسفي الق ر ال ي الفك ـان ف ة   الزم ة للدراسات والنشر ،      ، المؤسس العربی

  .م ١٩٨٠بیروت ، لبنان ، 

واز ،   )٥٢ انداسفور، فرانس ؤال عن الزم دغر والس ة  ھی ر  ،  ترجم ات والنش ة للدارس وعة الجامعی م الموس امي ادھ س

  .م ١٩٩٣والتوزیع ، بیروت ، 

داد  -، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الھندسة المعماریة العمارة و التكنولوجیارسول ، ھوشیار قادر ،  )٥٣  ، جامعة بغ

  .م ٢٠٠٣



١٢١  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

فاخر عبد الرزاق ، دار : ، ترجمة  الكفاح من أجل السیطرة على التكنولوجیا: ترویض النمر ریبكزیسكي ، تولد ،  )٥٤

  .م ١٩٩٠ ،الشؤون الثقافیة ، بغداد ، العراق 

ة ،   : خشبة ، سامي ، مرجعة : ، ترجمة  مـعنى الفـنرید ، ھربرت ،  )٥٥ ة العام حبیب ، مصطفى ، دار الشؤون الثقافی

  . م١٩٨٦بغداد ، 

ؤاد ،     )٥٦ ا ،  ف يزكری ر العلم ة      التفكی ون و اآلداب    ، المجل ٣، سلسلة عالم المعرف ة و الفن وطني للثقاف ة س ال ، الطبع

  .م ١٩٨٨، الكویت ،  الثالثة

  .م ١٩٤٥،  ، بغداد ، مطبعة المعارف  وادي الفرات ومشروع  سدة الھندیةسوسة ، أحمد ،  )٥٧

  .م ١٩٤٧، مطبعة الراعي ، النجف ،  آبار النجف ومجاریھاشالش ، عبد المحسن ،  )٥٨

اني   أللفاظ العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة والالتینیةالمعجم الفلسفي باصلیبا، جمیل ،  )٥٩ اب اللبن روت،   –، دار الكت بی

  .م ١٩٧٩القاھرة ، 

ورة ،    بنیة الصورة المعماریة في ضوء نظریة المعرفة اإلسالمیةعبد الجبار ، أحمد ،  )٦٠ ر منش ، رسالة ماجستیر غی

  . م١٩٩٥،  قسم الھندسة المعماریة ، كلیة الھندسة ، جامعة بغداد

ة       المكان كنظامعبد القادر ، رافد عبد الطیف ،  )٦١ ة ، الجامع ة المعماری ورة ، قسم الھندس ، أطروحة دكتوراه غیر منش

  .م ١٩٩٧التكنولوجیة ، 

  .م١٩٨٨،  عرفة الجامعیة ، القاھرة، دار الم علم اجتماع حضري،  السید عبد المعطي ، )٦٢

 م١٩٨٦جامعة الموصل ، العراق ،   –ر الكتاب للطباعة و النشر ، دا المدینة اإلسالمیةمحمد عبد الستار ، ، عثمان )٦٣

.  

  . م١٩٦٣، مطبعة دنكور الحدیثة ، بغداد ،  الحیرةغنیمة ،  یوسف رزق اهللا ،  )٦٤

دد    : ، ترجمة  إذن مـا الزمنغیـل ، ریـتشارد ،  )٦٥ افي ، الع ة الموقف الثق ة   ) ٢٩ (  حامد ، خالدة ، مجل  ، السنة الخامس

  .م ٢٠٠٠افیة العامة ، وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد ، دار الشؤون الثق،

ك ،    )٦٦ روم ، أری رف وھر و المظھ ین الج ان ب ة      اإلنس ة ، ترجم ة عالم المعرف وطني    :، سلس س ال عد زھران ، المجل س

  .م ١٩٨٨للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ، 

ة ،  ، ترجمة مھدي  التعقید و التناقض في العمارةفنتوري ، روبرت ،  )٦٧ ، سعاد عبد علي ، دار الشؤون الثقافیة العام

  .م ١٩٨٧بغداد ، 

دد  ، مجلة المدینة العربیة ،  التنظیم المكاني للمدینة العربیة اإلسالمیة، محمود ، قدوري  )٦٨ ت  ،  ٢٣الع السنة  ، الكوی

  .م ١٩٨٧ینایر ، السادسة

وھن ، توماس ،    )٦٩ وھريك راع الج ة  الص ع   : ، ترجم الح س ؤاد الكاظمي ، ص ة ،  ف ة العام ؤون الثقافی د اهللا ، دار الش

  . م١٩٨٩بغداد ، 

دد األول ، سنة   معالجة الصرف في المناطق الصحیةلیفون ، آرتین ،   )٧٠ ة المعارف ،    ٩،  مجلة المھندس الع ، مطبع

  .م ١٩٦٥بغداد ، 

  .م ١٩٧٩،ة العامة لشؤون الطباعة األمیریة،القاھرةالھیئ، المعجم الفلسفي مجمع اللغة العربیة ، )٧١

  .م ١٩٥٨،  ، مطبعة اآلداب ، النجف ٢، ط  ماضي النجف و حاضرھامحبوبة ، جعفر باقر ،  )٧٢



١٢٢  العربيةو المراجع باللغة  المصادر  

  . ھـ ١٣٥٣، ، مطبعة العرفان ، صیدا ماضي النجف و حاضرھامحبوبة ، جعفر باقر،   )٧٣

ر،  ،محمد جعفر )٧٤ دادعصام عبد األمی ة بغ افة القدیم ز الرص ي مرك ة ف ة التجاری ور المنطق ید/تط  ، رسالة  حي الرش

  .م ١٩٨٦، جامعة بغداد ، كلیة الھندسة المعماریة ،ماجستیر

عاد ،   )٧٥ دي، س ةمھ كالیة الھوی رة، إش ة المعاص ارة العربی ین     العم ة المھندس اري األول لنقاب ؤتمر المعم دوة الم ، ن

  .م ١٩٩٨،  األردن –، عمان  األردنیین، المركز الثقافي الملكي، جمعیة المعماریین األردنیین

یم    )٧٦ ون، ت ول ان، ن اس بالزم ة       األدب الحدیث واإلحس ة األجنبی ة الثقاف عدون ، مجل ة صبار س ؤون  -، ترجم دار الش

  .م ١٩٨٨الثقافیة العامة بغداد ، 

، ترجمة سعاد العمري ، مطبعة المعرفة ،  م ١٧٦٥مشاھدات نیبور في رحلتھ من البصرة سنة نیبور ، كارتسن ،  )٧٧

  . م١٩٥٥بغداد ، 

ریةالتیعقوب، حیدر صالح ،  )٧٨ ة الحض ویر البنی ي تط ى مركز       نظیم المكاني وأثره ف ة إل ة ماجستیر مقدم ، أطروح

  .م ١٩٩٩التخطیط الحضري واإلقلیمي، 
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Abstract 
 
 
 The city is one of manmade manifest according to his needs that made 
the community to create suitable environment that deals with his needs, so 
city is made of two structures spiritual ; that give the main motive for it's 
manifest , and  material ; that makes it's urban form .and this research throw 
light upon the theories that deals with the " System " , that explain the city , 
what it composed of  , it's changing and transformation  atomization throw 
the general systems theory . 
 The city composed of interacting elements that is ;  
 human community changes (it's Needs & Demands) , and economy 

changes ,as a " potential system ", that make the main motive for the 
transformation of the city structure, it is ((  )). 

 technology improvement , as an " organized system ",((  )).  
 natural environment, (( )).    
These elements create the method that explain the way the city maybe 
improved , or  be tumble and die .   
The contemporary Iraqi, and Arabic cites has been for a long period of time 
suffering absence for a role of a comprehensive and integral urban system, 
cities like Najaf suffer from enormous urban problems mainly, because of the 
basic urban system itself and it’s tools of implementation. 
The variation in the urban fabric of the Arabian City is considered to be a usual 
output as well as the different influences that led to form that city. 
These variations in patterns, which appear in the Arabian City, come as a result 
of the development in technical basis, the sequence of historical phases and 
the cultural influences. 
The Urban structure of the Arabian City represents the intellectual and social 
outcome, which represents the cultural heritage of that structure with it, 
societal traditions and values as well as the fabric that includes all land uses. 
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