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المستخلص
ان التسارع الهائل في جميع المجاالت الحضرية والسيما في الدول المتقدمة حدا بالدول النامية أخذ هذه المنجزات وتطبيقها
كما هي في أغلب األحيان ،وذلك للحاق ومواكبة الركب العالمي في التحضر ،ونتيجة لهذذا ههذرت سذلبيات وايجابيذات متداخلذة أ ت
إلى إرباك النظام العام واالستقرار في أتخاذ القرارات المناسبة في الدول النامية وبذلك اصبح النسذي الحضذرل لهذذه المذدن مسذرحا
للتجارب ،بخاصة إن لم تكن هذه القرارات مأخوذة بشكل انتقائي مدروس ،وهذا ما نت عنه معاناة مذدننا مذن التبذاين غيذر المتجذان
ضمن النسي الحضرل وتفاصذيله والنذات عذن التذأ يرات والتفذاعتت المسذتوحاة برذورة مبا ذرة وبذين مذا يحرذل مذن مت يذرات
وتطورات في المجتمعات األخرى نتيجة للقرارات غير المدركذة لبيتتنذا الحضذرية وخروصذيتها االجتماعيذة .وبمذا أن التفاعذل مذع
التحضر مطلوب للت ير والتطور ،لذلك ينب ذي أن يكذون هذذا التطذور بشذكل انتقذائي تفرضذه عبيعذة المجتمذع وبيتتذه ضذمن المكذان
والزمان ،من هنا تبلورت مشكلة البحث ،اذ يعاني النسي الحضرل لمذدننا العربيذة اليذوم مذن تت ذي للشخرذية والرذفات المميذزة،
وفقدان للهوية الحضارية العريقة وأصبح نسيجنا الحضرل خليطا ً من الطرز المستور ة وال ريبة عذن بيتتنذا و قافتنذا ،لذذلك سنسذلط
الضوء ضمن هذا البحث على مراحل تأ ير الفكر ال ربي على المدن اإلستمية برورة عامة ،وأهم االسباب والمشذاكل التذي يعذاني
منها النسي الحضرل التي تتشاعر بها اغلب المدن اإلستمية المعاصرة ،فضذت عذن ذلذك تحديذد اهذم الوسذائل التذي عذززت تا رنذا
بالفكر ال ربي ،وبالنتيجة سيقو نا ذلك الى تحديد السلبيات وااليجابيات الناجمة عن هذا التا ير ،ومن م تتفي النتائ السلبية مسذتقبت
عند تطوير وترذميم وتخطذيط المذدن مذن خذتل االخذذ بنظذر االعتبذار بيتتنذا ال قافيذة والطبيعيذة وتعزيذز الهويذة الحضذرية لمذدننا
المعاصرة.
الكلمات المفتاحية  :البيتة ال قافية ،البيتة الطبيعية ،المدن اإلستمية.
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Abstract
The tremendous acceleration in all urban areas, especially in the developed countries. This
has led to the developing cities taking these achievements and applying them as they are in most
cases, in order to catch up and keep pace with the global trend in urbanization. As a result,
overlapping negatives and positives emerged, which confused the public order and stability in taking
appropriate decisions in the developing countries. Thus, the urban fabric of these cities became a
stage for experiments, especially if these decisions were not taken selectively and deliberately.
This has resulted in the suffering of our cities from the heterogeneous variation within the
urban fabric and its details and the result of the direct effects and interactions among the changes and
developments taking place in other societies as a result of the decisions that are not aware of our
urban environment and its social nature. Since the interaction with urbanization is required for
change and development, therefore this development should be selective imposed by the nature of
society and its environment within the place and time. From here, the research problem crystallized,
as the urban fabric of our Arab cities today suffers from the disappearance of personality and
distinctive characteristics and a loss of ancient civil identity and our urban fabric has become a
mixture of imported and exotic styles of our environment and culture Therefore, we will highlight in
this research the stages of the influence of Western thought on Islamic cities in general and the most
important causes and problems that the urban fabric suffers from and which most contemporary
Islamic cities share. In addition to identifying the most important means that have strengthened our
influence with Western thought, and as a result this will lead us to identify the negatives and
positives resulting from this influence and thus avoiding negative results in the future when
developing, designing and planning cities through taking into consideration our cultural and natural
environment and thus enhancing the urban identity of our contemporary cities.

Keywords : urban fabric, urban environment, Islamic cities.
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 -1الغزو الثقافي للفكر الغربي للمدن العربية المعاصرة
 1-1الثورة الصناعية

النسي الحضرل للمدن االوربيذة منذذ القذرن السذا س
عشر مكون من وارع مسذتقيمة ومتقاععذة مقحمذة وقسذرية

القاعدة األساسية لهذه الفترة تقذوم علذى أسذاس النظذام

على النسي الحضرل لمدن العرور الوسطى .هذه الشذوارع

الرذذناعي فذذي اإلنتذذاج هذذذا النظذذام أ خذذل عتقذذات جديذذدة

تعذذرب بإسذذم الذذذ  Boulevardوهذذي عبذذارة عذذن ذذوارع

وتأ يرات هائلذة علذى المجتمذع والبيتذة المبنيذة .وتعذدُّ ال ذورة

عريضة ومستقيمة تكتنفها األ جار من الجذانبين ،اسذتمر هذذا

الرناعية واحدة من أهم نقاع التحول في تاريخ البشرية وتبعا ً

التشذكيل حتذى مذذع بذزوو ال ذورة الرذذناعية ،واسذتمر النظذذام

لظروب العمل وأنماع الحياة ،فأن مفاهيم الترميم الحضذرل

الفضذذائي العذذام للنسذذي الحضذذرل قائمذذا علذذى أسذذاس هذذذا

وتشكيل النسي ت يرت ت ير جذرل ومذا زالذت تت يذر بمعذدل

المفهوم ،الذذل يتكذون مذن أبنيذة عامذة تمتذد علذى عذول هذذه

متزايد أك ذر مذن أل وقذت مضذى .فالنسذي الحضذرل عذانى

الشوارع وسلسلة من الساحات المركزية التي تحد التقاععات

معاناة عميقة و ديدة من هذا العرر الجديذد ،الذذل قذد تسذبب

المهمذذة وهذذذا التنظذذيم مذذن أهذذم خرذذائي وسذذمات النسذذي

بتدمير جزء كبير من بيتتنا ال قافية والطبيعية.

الحضرل للمدن ال ربية .ولكن ما يؤسف لذه أن هذذه المبذا
 1-1-1الثووورة الصووناعية وتأثيرهووا علووى النسوويج الحضووري

التخطيطية ال ربية تمكنت من الزحف إلى البلدان اإلسذتمية،

للمدن الغربية

وكانت بدايذة تذدرج هذذا التذأ ير مذن اإلمبراعوريذة الع مانيذة
التي تعدُّ أخر فترة من فترات الحضارة اإلستمية .وكذان هذذا

تعدُّ التكنلوجيا بم ابة أحد العوامل األساسية التذي تذؤ ر

التأ ير عفيفا ً نسبيا ولكن مع مرور الوقت ت ل لت هذه األفكذار

على معايير ترميم وتشذكيل النسذي الحضذرل الذذل بذدوره

الى عمق نسيجنا الحضرل.

يذذذؤ ر برذذذورة مبا ذذذرة علذذذى أنشذذذطة االنسذذذان وعتقاتذذذه

مشكلة البحث

االجتماعية ،فالثورة الصناعية اعتمدت أساسا على استخدام

● يعاني النسذي الحضذرل لمذدننا العربيذة اليذوم مذن تت ذي

االلة ومصادر الطاقة الجديدة التي أثرت على تصميم المدينة

للشخرذذية والرذذفات المميذذزة ،وفقذذدان للهويذذة الحضذذارية

وتشكيل نسيجها الحضووري لوويط فقو فووي أوربووا وانمووا فووي

العريقة.

أجزاء أخرى من العالم ،الى جانب العوامل الثقافيووة ارخوورى

● أصذذبح نسذذيجنا الحضذذرل خليطذذا ً متضذذاربا مذذن النسذذي

التي كان لها دور اقل هيمنة من عامل التكنلوجيا.
أ ت التطذذذذذورات التكنلوجيذذذذذة لل ذذذذذورة الرذذذذذناعية

الحضذرل التقليذدل والطذرز المسذتور ة وال ريبذة عذن بيتتنذا
و قافتنا.

والت يرات االقترا ية الناجمة عنها الذى هجذرة أعذدا كبيذرة

هدف البحث

من السكان من الريف إلى المدينذة ،ممذا أ ى إلذى زيذا ة نمذو

الوقذذوب علذذى مراحذذل تذذأ ير الفكذذر ال ربذذي علذذى المذذدن

المستوعنات الحضرية التي بدورها أصبحت غير قا رة على

اإلستمية برورة عامة وأهم االسباب والمشاكل التذي يعذاني

اسذذتيعاب التذذدفق والنم ذو الطبيعذذي للسذذكان ،فضذذت عذذن إلذذى

منها النسي الحضرل التي يتشاعر بها اغلب المدن اإلستمية

تذذذدهور األوضذذذاع الحضذذذرية وههذ ذور مشذذذاكل اجتماعيذذة

المعاصرة.

واقترذذذا ية أخذذذرى .وأ ى االكتظذذذاه السذذذكاني وانتشذذذار

فرضية البحث

األمراض واالوبتة نتيجة هذذا االكتظذاه إلذى الحاجذة لتذوفير

مواكبة التطور العالمي في جميع المجاالت الحضرية على ان

هروب صحية متئمة ،وخلق بيتة معيشية أفضل .وفووي هو

يكون بشكل انتقائي مدروس من خذتل اعذا ة تكييفذه ،ليذتتئم

المرحلة التقت العمارة مع الصووحة العامووة وكذان نتيجذة هذذا

مع البيتة ال قافية والطبيعية للمدن اإلستمية.

االرتبذذاع ههذذور مجموعذذة مذذن التشذذريعات واإلجذذراءات
القانونية التي تضمن خلق هروب صحية متئمة عن عريق:
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● اخضاع األبنية للقوانين التي من انها التحكم فذي عذرض

ب ذأن هذذذه المعالجذذات أسذذهمت أيضذذا فذذي تحسذذين الظذذروب

الشوارع.

الرحية من ختل زيذا ة الفضذاءات المفتوحذة و ذق الطذرق

● التحكم في تخطيط وترميم األبنية وارتفاعاتها.

الواسذذذعة ليتخلذذذل الضذذذوء جميذذذع الفضذذذاءات الحضذذذرية
(.)Panerai and others , 2004 , p8

وتم ذذذل هذذذذه اإلجذذذراءات تقذذذدما ً ملحوهذذذا ً فذذذي السذذذيطرة

بالنتيجوووة أصوووب النسووويج ذا تشوووكيل قسوووري ،حصووور بوووين

االجتماعية ،ومهدت الطريذق التخذاذ تذدابير مبتكذرة ( AL-

مساراته الحركية قطع أراض غير منتةمة جوواءت كتحصوويل

 )Kaissi, 1983, p465فبذذدأوا بالبحذذث والتقرذذي عذذن

حاصل من تداخل تبكة الطرق مووع بعضووها ،وتووبكة الطوورق

الحلول والطرق في سبيل السذيطرة علذى هذذه النقلذة النوعيذة

ه كل جزء فيها ينتمي إلى تبكة نجميووة الشووكل تشووع موون

وتوصلوا إلى عريقتين (:)Jaber, 2013, P38

ساحة دائرية.

أ -معالجة المدن القائمة عن عريق استحداث أنظمة وقذوانين
لتقسيم األراضي وتنظيمها وم ذال ذلذك إعذا ة تخطذيط مدينذة
باري

من قبل Haussmann

()1

ب -إعا ة تشكيل مدن جديدة ،فظهرت أفكار المدن الحدائقيذة
التي وضع أسسها Ebenezer Howard

()2

أ  -معالجة المدن القائمة للنسيج الحضري الغربي
إعذذا ة تشذذكيل النسذذي الحضذذرل لمدينذذة بذذاري

مذذن قبذذل
تكل ( )1اختراق الشارس الواسع الو  Boulevaredللنسيج الحضري
التقليدي لمدينة باريط وازالته ضمن تحديثات . haussmenn
المصدرParaskevas,2011,p3 /

 Haussmannكان في الواقع استجابة لحاجة نظام الحكم في
تلذذك الفتذذرة للحمايذذة مذذن أل تهديذذد مسذذتقبلي مذذن ذذورات أو
احتجاجات أو تمر التي يمكن أن تستمر ضد الدولة و القوات
العسذذكرية التابعذذة لهذذا كمذذا كانذذت تحذذدث فذذي فتذذرات سذذابقة
(كذذال ورة الفرنسذذية بسذذبب غيذذاب العذذدل االجتمذذاعي) .ولقذذد
عك

تشكيل النسي أيضا الحاجة لمسايرة التطور التكنلوجي

الذل أنجبته ال ورة الرناعية بخاصة في مجذال حركذة النقذل
بالسذكك الحديديذة ( . )Serag , 2013 , p4و بنوواءا علووى
ذلووش تووقت الشوووارس الواسووعة والقسوورية المنتةمووة قاطع وة
النسوويج الحضووري القووائم .هو ا التشووكيل سوهل عموول القوووات
العسكرية على التدخل السووريع فووي الوقووت المناسووب وأتووا
النفوووذ إلووى معةووم االحيوواء السووكنية وموون ثووم أتووا امكانيووة
السيطرة بسهولة علووى االحتجاجووات أو التةوواهرات التووي قوود

تكل( )2يوض مخط  Haussmannلمدينة باريط بعد اجراء
المعالجات الجديدة .
المصدرJaber, 2003,p54 /

تحدث ومنع انتشارها.
وتعزيزا لما ذكر ،قام  Haussmannبعذزل األبنيذة النرذبية

ب-إعادة تشكيل مدن جديدة (مفهوم المدن الحدائقية )

المهمذذة ،وافذذرو مذا حولهذذا مذذن الكتذذل المحيطذذة بهذذا ،وربذذط

مفهذذوم المذذدن الحدائقيذذة ههذذر كذذر فعذذل لتكتظذذاه

األبنيذذة النرذذبيه مذذع بعضذذها عذذن عريذذق المحذذاور الحركيذذة

السكاني في مراكز المدن بعد ال ورة الرناعية وما أنتجته من

والبررية لتؤكد على هيمنتها .الحظ الشكل ( .)2( )1ويعتقذد

مشاكل بيتية وصحية على المجتمع .تكمن فكذرة هذذا المفهذوم
41
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في اللجوء للطبيعة كمحاولة لتقليل الزخم السكاني من مراكذز
المدن إلى مناعق تحقق نوعذا مذا بيتذة م اليذة للعذي ،،إذ انهذا
جمعت ما بين إيجابيات كل من المدينذة والريذف وتخلذت عذن
السلبيات الناجمة عنهما في مناعق مكتفية ذاتيا محاعة بحذزام
مذذن الفضذذاءات العامذذة الخضذذراء الحذذظ الشذذكل ( .)3موقعذذه
عا ة عند ضواحي المدن وتتكون مذن وحذدات سذكنية تختلذف
في الحجم ولكن جميعها تمتلك هي األخرى فضاءات خضراء
خاصة بها (. )Burke, 1975, p148

ب

تأ رت بهذه األفكار سلسذلة كبيذرة مذن المجتمعذات وأصذبحت

المغان الثالث كما رسمها هاورد في كتابه المدن الحدائقية  1902يبين
مساوئ ومزايا العيش في المدينة في اعلى اليسار والريف في اعلى
اليمين وكيف يمكن للمدن الحدائقية ان تجمع ما بين مزايا الريف
والمدينة معا وتجنب عيوبهما

نموذجا ً نمطيا ً اعتمد الى حد كبيذر فذي اغلذب المذدن االوربيذة
والواليات المتحذدة االمريكيذة عنذد تنميذة واسذتحداث ضذوا
سكنية جديدة السيما بعد اكتشذاب السذيارة كإحذدى التطذورات
التكنلوجيذة لذذلك الزمذان و المكذان ( Johnson , 2008 ,

 2-1-1الثووورة الصووناعية وتأثيرهووا علووى النسوويج الحضووري

.)p3

للمدن العربية
اإلمبراعورية الع مانيذة بذين القذرنين السذا س عشذر والتاسذع

أ

عشر حافظت على النسي الحضرل اإلستمي ،بيذد أنهذا فذي
فتراتها المتأخرة عملت كوسيط النتقال التأ ير ال ربي ليتوغل
الى المذدن اإلسذتمية السذيما بعذد فذتح القسذطنطينية علذى يذد
المسذذلمين ،فتذذأ رت العمذذارة اإلسذذتمية هنذذاك تذذأ را ً كبيذذرا ً
بالعمارة الكتسيكية ال ربية.
المدن ال ربية خضعت لتأ ير ال ذورة الرذناعية بشذكل سذريع
منذ القرن ال امن عشر ،وكانت هذه المدن أول من تمتذع بذنعم
التكنلوجيذا ،ولكنهذذا أيضذا اول مذذن واجهذت االضذذرار السذذيتة
الناجمة عنها.
وقذذد أ ت التجووارة ورا ً كبيذذرا ً فذذي احتكذذاك الذذدول اإلسذذتمية
بالدول ال ربية بعد ال ورة الرناعية .وما احرزتذه التكنلوجيووا
من تقدم في المتحة البخارية التي سرعت من عمليذة التبذا ل
التجارل وبأقل التكاليف ،وكان من نتيجة هذا االحتكاك التذأ ر

شكل ( )3يوضح افكار المدن الحدائقية .
أ -شكل يوضح ما الت اليه المدن عند قيام الثورة الصناعية وما ستكون
عليه نتيجة أفكار المدن الحدائقية ب -شكل يوضح المغانط الثالث كما
رسمها هاورد

بنظام تخطيط المدن ال ربية في تلك الفترة ،وأ ت التشريعات
القانونية أيضا ورا كبيذرا كنتيجذة تكميليذة لعمليذة االحتكذاك
التجارل ،إذ إن اإلمبراعورية الع مانية كانت قلقة وما حذول

المصدرAl-Kaissi, 1983,p471 /

كيفيذذة تنظذذيم مذذدنها والسذذيطرة عليهذذا .فذذتم تق ذديم سلسذذلة مذذن
اإلجراءات عرفت بالذ (تنظيمذات) عذن عريذق إعذا ة تنظذيم
عرض الشوارع وفقا لدورها في نظام بكة الطذرق مذع منذع
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اتباع نظام االزقة الم لقة النهاية ( .(Arnaud,2008,p5إن

فقطعت الشوارس العريضة والمتعاموودة تووعاعيا الناتجووة عوون

اتباس ه اإلجووراءات جوواء موون أجوول السوويطرة ارمنيووة علووى

القرار القسري للحوواكم اوصووان النسوويج العضوووي المتووراب ،

أزقة وتوارس مدن اإلمبراطورية وهي إحدى تووأثيرات الفكوور

ولم يؤخ بنةوور االعتبووار البيلووة الثقافيووة والطبيعيووة المحليووة

الغربي على مدننا اإلسالمية .الحظ الشكل (.)4

للمدينوووة ،وهوو ا مثوووان للتقليووود االعموووى والتوووأثر بالمةووواهر

أول المدن اإلستمية تذأ را بذالتحوالت الجذريذة فذي نسذيجها

السووطحية فقو دون تقوودير للعواموول المحفووزة التووي أدت الووى

الحضرل هي القاهرة ،وذلك بعد زيارة محمد علذي با ذا الذى

حدوث ه التغييرات عند المدن الغربية.

فرنسا عام  1867وتأ ر بنسي مدينة بذاري  .حيذث صذممت
في القاهرة أحياء جديدة على غرار النسي الحضرل لبذاري
من خذتل اسذت تل االراضذي الفارغذة عنذد الجذزء الجنذوبي

أ

ب

الشكل( )5يوضح مدينة القاهرة والتأثر بتكنلوجيا الثورة الصناعية لمدن

الغرب .أ-شكل يوضح تقطع اوصال النسيج الحضري التقليدي من خالل

النسيج الحضري إلحدى احياء إسطنبون عرض وتخطي

شبكة الطرق القسرية ب-شكل يوضح نظام شبكة الطرق لمدينة القاهرة.

الشوارس وفقا لقانون التنةيمووات والو ي فوورض موون قبوول

المصدرEmadel-Den , 2003 ,p23 /

الحاكم للسيطرة ارمنية على المدينة  ..ونالحظ من خووالن
الشكل كيفية اقحام هو ا التشووكيل علووى النسوويج الحضووري
التقليدي
الشكل ( ) 4يوض النسيج الحضري إلحدى احياء إسووطنبون
.
المصوودر  ) Arnaud,2008,p11,p16( /بتصوورف موون
الباحثة

 2-1الحرب العالمية األولى وظهور اتجاه الحداثة
تأ ير ال ورة الرناعية والتكنلوجية تزايدت منذ انتهذاء
الحرب العالمية األولى عذام  ،1918حيذث بذدأت المجتمعذات

ال ربي من القاهرة  ،وربط المدينتين من عدة محاور امتذدت

ال ربيذذة تنظذذر إلذذى الطذذرز الكتسذذيكية السذذابقة فذذي عرذذر

مذذن مركذذذز المدينذذة الجديذذذدة الذذذى مركذذز القذذذاهرة القديمذذذة

النهضذذة علذذى أنهذذا غيذذر صذذالحة ،كمذذا كانذذت لتتما ذذى مذذع

( (Kiet,2011,p4الحظ الشكل (.)5

التطورات التكنلوجية الجديدة التي تنوعت أساليب اسذتخدامها
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بمرور الزمن (الشووافعي  1982ص .) 210ويذذكر كييذت

االنشائية على سهولة الترميم المكون من خطوع راسية

 Kietأنه في عذام  1920بذدأت تتجلذى اتجاهذات حدي ذة فذي

وأفقية ومن نظام متكرر ،وسذاعدت أيضذا علذى اإلك ذار

فاندرو

من عمل الفتحات من أبذواب ونوافذذ وبمسذاحات واسذعة

ولذذي كاربوزيذذه وغيذذرهم  .وجذذاءت هذذذه الحركذذة كذذر فعذذل

وبما يخدم كذتً مذن الوهيفذة وسذهولة االسذتخدام .وكذان

ل ياب العدالة االجتماعية و كنتاج سلبي لل ورة الرناعية قبذل

الستخدام الحديد والرلب نتائجه ،لي

فقط على مستوى

الحرب العالمية األولى  .وهذه الحركة كانت ضد التعبير عذن

عرق وأساليب البناء ،وأنمذا لهذا تذأ ير غيذر مبا ذر فذي

الهوية ال قافية واستبدلتها بالوهيفية والكفاءة العقليذة ( Kiet ,

اختراع السيارات التي أصبحت من لذوازم الحيذاة للنذاس

 ( 2011 ,pp40فةهوور العديوود موون الووريى التووي توودعو إلووى

وعلى اختتب عبقاتهم ،ومذا انتجتذه مذن أ ذار انعكسذت

قطع الصلة بالماضي حتى يتسنى ظهووور عمووارة تنسووجم مووع

على تشكيل نسي المدن ،حيذث اصذبحت جميذع جوانذب

عصر التقنيات .

الحياة الحضرية تتكيف تبعا لحركة المذرور (الشووافعي

و ألجذذل تتفذذي النتذذائ السذذلبية فذذي مجذذال تشذذكيل النسذذي

 1982ص.) 210

العمارة ،تم لت بحركة الحداثة التي بداها كل من مي

الحضذذرل وعمارتذذه المتم لذذة باألكتظذذاه السذذكاني و ر اءة
التهوية وعدم خول اال عاع الشمسي اخل األبنية والوحدات
النسيج الحضري يتميز بنمط التوجهه نحو الخارج اذ يحيط الفضاء

السكنية فكانت هذه العوامل من أهذم المحفذزات لترذميم مذدن

المفتوح الكتل من جميع الجهات

جديذذدة ،فظهذذرت ر ى عديذذدة وتوجهذذات حدا ويذذة مذذن بينهذذا
أفكار  Le Corbusier,الحظ الشكل( .)6إذ حذاول االسذتفا ة
من التطور التكنلوجي من ختل اقترا ترذميم جديذد لمركذز
مدينة باري

( . )Johnson, 2008 , P5ويعتقوود الباحثووان

أن المحفووز ارون له و ا التطووور التكنلوووجي الكبيوور وظهووور
أتجووا العمووارة الحديثووة سوببه العمليووة االقتصووادية ،إذ كانووت
المدن االوربية منهكووة موون الحووروب وكووان المطلوووب إعووادة
اعمار له الموودن علووى نطوواق واسووع و توووفير سووكن مالئووم
شكل( )6يوضح مقترح لي كاربوزية لتطوير مركز مدينة باريس

له المجتمعات فحفزت ه الحاجة إلى ضرورة بنوواء موودن

المصدر)Johnson, 2008 , P4(/

جديدة في وقت سريع وه ا انعكط على تشكيل النسيج .
فالنسيج الحضري بعد الحرب العالمية ارولى تميز باآلتي:
● اللجوء إلى النسي الشبكي المنتظم كونه يحقق ترميم

 3-1االسووتعمار الغربووي وتطووور النسوويج الحضووري للموودن

سريع ومتين في الوقت نفسه ،ولتحقيق هذه ال اية حفزت

العربية المستعمرة

هذذذه الحاجذذة أيضذذا إلذذى اختذذراع مذذوا جديذذدة لتلبذذي

تذذأ ير الفكذذر ال ربذذي حذذدث بعذذد تفكذذك اإلمبراعوريذذة

المتطلبات المذكورة انفا.

الع مانيذذة بعذذد الحذذرب العالميذذة األولذذى فوزعذذت أمذذتك هذذذه

● االقترا في البناء وتبسيطه فذاختزلوا فذي كذل ذيء

اإلمبراعورية للدول االوربية المستعمرة والتي كانت في تلك

واسذذتخدموا هياكذذل كتليذذة مذذن ون أل تفاصذذيل ل ذذرض

الفترة بأم

التقليل من التكاليف.

جديذذدة .فبسذذطت نفوذهذذا علذذى المذذدن اإلسذذتمية واخضذذعتها

● ال ي استخدام الطابوق والحجر ،ولم يعد لها أل عمذل
انشائي كما كانت فذي الطذرز السذابقة ،واسذتعي

الحاجة لموار وأسواق ومرالح تجاريذة

للتوجهذذات الحدا ويذذة الجديذذدة ولتقترذذا الجديذذد القذذائم علذذى

عنهذا

اإلنتاج الرذناعي وفووي هو الفتوورة بالو ات انقطووع التواصوول

بالحديد والخرسانة المسلحة فساعدت خواص هذه الموا
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الحضوواري للموودن اإلسووالمية مووع بيلتهووا الثقافيووة والطبيعيووة
وفي المقابل استمرار السلسلة الحضارية للمدن االوربية .
االستعمار ال ربي أعتمد نفذ

الحلذول والمعالجذات التذي تذم

ذكرهذذا ضذذمن الفقذذرة ( )1-1-1فيمذذا يخذذي تطذذوير النسذذي
الحضذذرل لمذذدنهم علذذى المذذدن اإلسذذتمية ب ذ

النظذذر عذذن

االخذذتتب الجذذذرل مذذا بذذين البيتتذذين ال قافيذذة والطبيعيذذة عذذن
عريق:
● قطع اوصال النسي الحضرل المتضام ذو األزقذة الضذيقة
والمتعرجذذة مذذن خذذتل ذذق الطذذرق الواسذذعة والعريضذذة ال ذذ
 boulevardsبشكل قسذرل وبقذرار سذلطول وذلذك ل ذرض
الحماية وفرض السيطرة األمنية على االحيذاء السذكنية لكذون
االزقذذة الضذذيقة ال تتذذيح إمكانيذذة للحركذذة السذذريعة للقذذوات

أ

المستعمرة في حالة حذدوث أل حالذة اضذطراب ،فضذت عذن
أهميتها لحركة المرور ،وهذا العمل ينطول عليه هذدم أجذزاء

ب

من النسي الحضرل.
● تشييد مدن جديدة على أراض بكر الحظ الشكل ( )7إلقامة
المرذذذانع واألنشذذذطة االقترذذذا ية وأبنيذذذة خدميذذذة وسذذذكنية.
وترميم هذذه المذدن اعتمذد علذى الذنه نفسذه للمذدن ال ربيذة
كذذالتنظيم الشذذبكي المنذذتظم أو علذذى نمذذط التخطذذيط الشذذعاعي
لمدينذذة بذذاري

أو مذذن خذذتل مذذ كذذت النظذذامين الشذذبكي

والشعاعي معا ،فضت عن ذلك ،اعتما نمذط المذدن الحدائقيذة

الشكل ( )7يوض النسيج الحضري لمدينة مصر الجديدة احدى
المدن التي صممت على أراضي بكر من قبل االستعمار
أ-تكل يوض نسيج المدينة ب -صورة توضيحية الحد توارس
المدينة
المصدرIlbert,1984,p38/

فذي ترذميم االحيذاء السذكنية ( (Jaber, 2013, P3التذي
تتميز بشبكة عرق واسعة ذات انحنذاءات ومنعطفذات متعذد ة
ترطف على جانبيها الوحدات السكنية بهيتة كتل قائمة بذذاتها
ومحاعة بالحذدائق والفضذاءات المفتوحذة .الحذظ الشذكل ()8
(.)9
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هيمنة التخطي الحديث ال ي جاء به
المستعمر على النسيج الحضري
العضوي لمدينة القاهرة  ،مستخدما
ثالث أنواس من االنسجة النم
الشعاعي والنم الشبكي المنتةم
والمدن الحدائقية .

الشكل ( )8يوض جزء من النسيج
الحضري التقليدي لمدينة القاهرة
واهم لتطورات التي طرات على
النسيج
)(Khan,1984,p8
المصدر/
بتصرف من قبل الباحثة
بقايا من النسيج العضوي المتضام لمدينة القاهرة

الشكل ( )9يوضح أوجه التشابه القوي ما بين النسيج الحضري للقاهرة وباريس مع ميدان التحرير على اليسار وساحة
المصدرSerag, 2013,p6 /

شارل ديغول ايتوال في باريس على اليمين
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القذذوة االقترذذا ية لتلذذك

النسيج الحضري للمجتمعووات المسوولمة تووأثر بمعووايير

المدن  .هذه الحاجة حفزت على االسذتعانة بذالخبراء األجانذب

النموووذ الغربووي وبأنةمووة الحكووم خووالن فتوورة االسووتعمار،

بسبب غياب ال قافة المحلية ضمن هذا المضمار  .ههرت هذه

فاصب ه ا التأثير متأصل في المدن اإلسالمية إلى درجة أنه

المشكلة بوضو في اغلب ول الخلذي كالسذعو ية والكويذت

حتى بعوود االسووتقالن لووم تخضووع هو المعووايير الووى تقووويم أو

والبحرين وغيرهم ،حيث أن كافة مدنهم أقيم لهذا تخطذيط مذن

بالطبقة الحاكمة الذين عملوا

ركات أستشارية أجنبية وكل ركة من هذه الشذركات

مراجعة  .وتعززت هذه المبا

إعدا

كعمذذتء اخليذذين لل ذذرب والذذذين فضذذلوا هذذذه االمتيذذازات

ال تحاول التكيف مذع هذروب البيتذة ال قافيذة والطبيعيذة لذذلك

الخاصة من أجل السذيطرة االجتماعيذة والسياسذية ( jaber,

البلد وإنما تطبق كافة معاييرهم التخطيطية لبلدانهم على نسي

 ، )2013, p35وتعزيذزا لذذلك ،فقذد تذزامن مذع هذذه الفتذرة

المدينذذة اإلسذذتمية بذذدون أل تعذذديل أو تكييذذف (إبووراهيم ،

تخرج العديد من المخططين والمعماريين العرب الذين ذهبذوا

 ، 1978ص )49كما موضح في الشكل (.)11

فذذي بع ذذات راسذذية إلذذى كذذل مذذن المانيذذا وفرنسذذا وبريطانيذذا
والواليات المتحذدة االمريكيذة فتتلمذذوا علذى أيذديهم وتشذبعوا
بالتوجهات والنظريات المعماريذة التذي تخذي البيتذة ال قافيذة
والطبيعية للمدن االوربية )الشافعي  1982ص. )215
أن مواجهة االمتداد السريع ال ي جرى في العديد موون الموودن
اإلسالمية بصورة عامووة ،والعربيووة بصووورة خاصووة ،بسووبب
تزايد اعداد السكان نتيجة الهجوورة موون الريووف الووى المدينووة،
أدى الى أن أغلووب المخططووين والمسووؤولين المحليووين الو ين
درسوا في المدن االوربية بعد عووودتهم إلووى اوطووانهم اخو وا
يطبقون كل مووا تعلمووو هنووا موون أسوواليب تخطيطيووة حديثووة
فواصلوا اعتماد التنةيم الشبكي المنتةم للنسيج لكونه تنةيم

الشكل (  ) 10النسيج الحضري لمدينة دمشق عام  1965يوضح

سريع ومتين واقل كلفة كما مبين في الشكل (.)10

التأثر بالنظام الغربي في التخطيط .المصدرKiet, 2011,p40 /

 5-1اكتشوواف الوونف وتوواثير علووى تطووور النسوويج الحضووري
للمدن العربية
اكتشاب الذنفط سذهل عمليذة تطذور النسذي الحضذرل
لمدننا المعاصرة  ،اذ أ ى هذذا االكتشذاب الذى جلذب مرذا ر
جديدة لل روة والقوة ومن م انتعذا

وزيذا ة العائذدات الماليذة

لهذه المدن  ،وبدأت بفتح أسواقها لتست مارات العالمية وبدأت
تتناف

هذذه المذدن فيمذا بينهذا لتحقيذق النجاحذات االقترذا ية

على الرغم من كونها مذدن تقليديذة محافظذة  ،إال أنهذا خلذت
ضذذمن السذذباق نحذذو التطذذور التكنلذذوجي ( Jaber, 2013,
 ، )P39وساعد في ذلك العائدات المالية النفطية فقامت أنظمة
الحكذذم باسذذت مار هذذذه األمذذوال عذذن عريذذق وضذذع منذذاه
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المنتظم

لألحياء السكنية  ،شوارع اتجاهية

لكنها ال تعطي شعور باالنتماء

مستقيمة ناتجة عن قرار سلطوي

الشارع الرئيسي الواسع الذي يعرف
البوليفارد

Boulevard

باسم

التنظيم الشعاعي المتاثر

بنسيج مدينة

يقسم النسيج الحضري الى جزئين

باريس

جزء مكبر من البلو ال سكني نالحظ الكتلة محاطة بالفضاء المفتو من جميع الجهات الكتلة قائمة ب اتها ( اعتماد ارساليب التصميمية ذاتها
للمدن االوربية ) .المصدر Al-Hathloul, 1981,p164 /بتصرف من الباحثة

جزء مكبر من الوحدات السكنية
لحي الملز في مدينة الرياض ،
ذات قطع أراضي مستطيلة الشكل

مقسمة بدورها الى قطع اصغر
حجما ذات تنظيم مربع الشكل

الشكل (  )11النسيج الحضري لحي الملز في مدينة الرياض من تصميم مكاتب هندسية اجنبية
المصدرAl-Hathloul, 1981,p169 /

 1-2التطور التكنلوجي

 -2الوسائل التي عززت التأثر بالحداثة الغربية
ذكرنا في الفقرات أعته أن تأ ير الفكر ال ربي و قافته

التطذذور التكنلذذوجي لوسذذائل النقذذل بذذرا وبحذذرا وجذذوا،

على المذدن اإلسذتمية قذد حرذل علذى عذدة مراحذل وعلذى

سهل من التقاء المراكز الحضارية من مختلف مناعق العذالم

فترات زمنيذة معينذة ،وكذل فتذرة مذن هذذه الفتذرات أحذد ت

فلم يعد يفرل بينها إال بضع ساعات عن عريق وسائل النقل

ذذرخا فذذي النسذذي الحضذذرل اإلسذذتمي أ ت الذذى تفككذذه

وبضذع ذوان فذي العذذالم االلكترونذي  ،زا ذلذك مذن اعذذتع

تذذدريجيا ،وضذذمن هذذذه الفقذذرة سذذنتطرق إلذذى الوسذذائل التذذي

الدول العربية علذى أنمذاع الحيذاة االوربيذة واألمريكيذة ذات

عززت من هذا التأ ير وبشكل سلبي وهي كاالتي:

االقترا المز هر واصبح أفرا المجتمع اإلسذتمي يسذعون
للحرول على أنماع المساكن الكبيرة المتم لة بالفلذل و رغذد
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العذذذي ،الذذذذل يظهذذذر علذذى ا ذذذات التلفذذذاز والمجذذذتت،

العالية التي يزيد عد عوابقهذا عذن العشذرين عذابق منافسذة

واالستفا ة القروى من التكنلوجيذا المتطذورة .هذذه السذرعة

ومهيمنة على مآذن الحرم الشريف متضائت بجوارها أروقذة

التي تسوق عررنا انعكسذت علذى حركتنذا فانذدفعنا انذدفاعا

الحرم نفسه (إبراهيم  ، 1978 ،ص.)47

كبيرا بحيث لم نعد قا رين على تلم

مواقع خطواتنا لتجنب
 5-2المكاسب االقتصادية

الزلل ومن م االنكبذاب علذى الوجذوه (الهنووداوي 2013

االفذذرا الذذذين ال يتحظذذون سذذوى المكاسذذب االقترذذا ية فذذي

ص. )244

عملية الترميم أو التخطيط سواء عن قرد أو غير قرد ففذي
كت الوضعين سيكونون عاجزين عن بلوو حقيقة األمور ومن

 2-2البعثات الدراسية
تخذذرج العديذذد مذذن المخططذذين والمعمذذاريين العذذرب الذذذين

م سيكونون أسرى لمشذاهداتهم السذطحية خاصذة لمذا يجذرل

ذهبذذوا فذذي بع ذذات راسذذية إلذذى أوربذذا فعذذا وا إلذذى أوعذذانهم

في البلدان المتطذورة والرذناعية التذي تمكنذت مذن أن تشذكل

وعبقذوا األسذاليب التخطيطيذة الحدي ذة علذى مذدننا مذن ون

حضذذارة مدنيذذة حدي ذذة وأن تعذذزز مذذن كيذذان مجتمعاتهذذا .وأن

تكييف مع البيتة ال قافية والطبيعية.

الباح ين عن المكاسذب االقترذا ية لذو ركذزوا جيذدا علذى مذا
يجرل في تلك البلدان لوجذدوه ذيتا ً مختلفذا ً تمامذا فهذي ذروة

 3-2دور المخططين االجانب
عم

حضذذارية إنسذذانية مسذذتمرة (الهنووداوي  2013ص) 251

إن للمخططين االستشذاريين األجانذب ورا كبيذرا فذي

بينما أصبحنا نحن أسرى لهو المكاسووب وأصووب همنووا هووو

خرية المدينة اإلستمية ونسيجها الحضرل المميذز

ترويج البضوواعة كيفمووا امكوون ،وإعطوواء االسووبقية لالقتصوواد

وتظهذذر هذذذه المشذذكلة بوضذذو فذذي ول الخلذذي  ،حيذذث إن
مذذدنهم وقذذراهم كافذذة أقذذيم لهذذا تخط ذيط مذذن إعذذدا

ومصالحه ونفوذ  ،وه الوسيلة مرتبطة أيضا بالتجارة.

ذذركات
 6-2التجارة

استشارية أجنبية وكذل ذركة مذن هذذه الشذركات ال تحذاول

تعتقد الباح ة أن عملية التبا ل التجارل مذا بذين المذدن

التكيف مع هروب البيتة ال قافية والطبيعية لذذلك البلذد ،كمذا
أنها تطبذق معذاييرهم التخطيطيذة لبلذدانهم كافذة علذى نسذي

ال ربية والمدن اإلستمية لها ور كبير أيضذا فذي زيذا ة هذذا

المدينة اإلستمية من ون أل تعديل أو تكييف.

التذذذأ ير .فالتجذذذار أو العمذذذال أو الحرفيذ ذون يسذذذتور ون مذذذا
يشاهدونه في تلك الدول المتقدمذة مذن مذوا بنذاء متطذورة أو
تقنيذذات بنائيذذة معينذذة ،وعمليذذة االسذذتيرا هذذذه تذذتم برذذورة

 4-2التصرفات الفردية
التررفات الفر ية غير الواعية والنظرة الما ية البحتة

مبا رة من ون تفكير أو تحليذل مسذبق لألمذور ،وإنمذا تقحذم

إلذذى جوانذذب األمذذور بهذذدب تحقيذذق أكبذذر كسذذب مذذا ل عذذن

هذه الموا على األبنية المختلفة للنسذي كونهذا تحقذق مكاسذب

عريق است تل كل متر من األرض والتوفير في المسذاحات

اقترا ية لهؤالء االفرا  ،وال تقترر عملية االستيرا على ما

واستعمال ارخي المذوا  ،وسذلوك اسذهل الطذرق للوصذول

ذكر أعته فقط ،وانما قد يتأ رون حتى بأسذلوب الحيذاة ونمذط

إلى النفع الما ل ،وتقديم األمور الما ية البحتة على اإلنسانية

العي ،لتلك الدول.

والروحانية  ،تلك العوامل مجتمعة أسهمت في تدمير ما بقي
 -3مشكلة المدن العربية المعاصرة

من النسذي الحضذرل التقليذدل  ،فظهذرت األبنيذة الضذخمة
العالية ذات الطرز االوربية ال ربية تقف إلذى جذوار األبنيذة

كان النسي الحضرل لمدننا اإلستمية بذارز الرذفات

الترا يذذة التذذي أصذذبحت أبنيذذة غريبذذة بجذذوار عمذذتق ضذذخم

وواضح الشخرية والمعالم ،لكنه أصذبح اليذوم نسذخة منقولذة

ينافسها في المكانة وافسد من الرورة البررية للمدينة .كمذا

عن أل نسي حضرل ألل مدينة اوربية او أمريكيذة .وعمليذة

في منطقة الحذرم المكذي الشذريف حيذث تظهذر كتذل األبنيذة

النسخ هذه تنجح مرة وتخفق عشرات المرات ممذا نجذم عنهذا
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المظاهر التكنلوجية التي تعد إحدى العوامل ال قافيذة هذي

متناسين أن تلك الطرز االوربية ال ربية التي وجدت فذي تلذك

العامل الرئيسي والمهيمن بشكل كبير على تشكيل النسي

الدول هي نتاج سلسلة حضارية مسذتمرة عبذر التذاريخ نابعذة

لمدننا اإلستمية ،ممذا أ ى إلذى اخذتتل فذي تذوازن هذذه

عن احتياجات ورغبات تلك الشذعوب ومذن ذم جذاءت معبذرة

العوامل فسبب ههذور المشذاكل الحضذرية التذي يحذاول

عن ذاتهم وبيتتهم ال قافية والطبيعية.

العديد من المعماريين والمخططين إيجا حلذول مسذتمرة

مذذن أك ذذر مظذذاهر التحذذول خطذذورة التذذي ذذهدها النسذذي

لها حتى وقتنا الحالي.
 -2التنميذذة والتطذذور عنذذد ال ذذرب مسذذتمد مذذن اسذذتمرارية

الحضرل لمدننا اليوم هو فقدان عاملي الحماية والخروصذية
وقدسية الحياة االسرية وبالنتيجة فقدان التذرابط مذا بذين افذرا
المجتمع واز يا رو الفر ية لديهم الذل بدوره انعكذ

حضارية لتلك المدن ،فال ورة الرناعية تشذكلت بمبذا رة

علذى

من تلذك المجتمعذات ،بيذد أن الذدول الشذرقية مذن العذالم

تشكيل النسي الحضرل ،الذذل اتسذم بالتفكذك وفقذدان وحدتذه

اإلستمي قد قبلت النتائ المفروضة من قذبلهم ومعترفذة

التكوينيذذة ،واز يذذا التعذذرض للتقلبذذات الجويذذة .وأصذذبحت

بها ،كونها السبيل الوحيد للتقدم.

المكاسب االقترا ية من العوامل المهيمنة على تشكيل النسي

 -3حرل انقطاع للسلسلة الحضذارية بفعذل التذأ ير ال ربذي

إذ إن األراضي لم تعد تقسم وفق االحتياجات الفر يذة لألفذرا

ولذذم يأخذذذ بنظذذر االعتبذذار الفلسذذفة الفكريذذة التذذي اتبعتهذذا

أو وفذذق إمكانيذذاتهم االقترذذا ية ،وإنمذذا تذذم تقسذذيمها بقذذرار

المدن االستمية التقليديذة سذابقا ،ممذا جعذل اغلذب مذدننا

سذذلطول بشذذكل موحذذد للحرذذول علذذى الحذذد األقرذذى مذذن

متشابه من حيث الترميم بالمدن االوربية فلم يعذد هنذاك

العائدات وااليرا ات .ونتيجذة لذذلك أصذبح النسذي الحضذرل

تميز وهوية حضرية لمدينة عن األخرى.
 -4ان تا ير الفكر ال ربي على تطور نسي المدن االستمية

لألحيذذاء السذذكنية ذا تقسذذيمات ذات قطذذع أراض متسذذاوية فذذي

كان على عدة مراحذل وكذل مرحلذة مذن هذذه المراحذل

الحجم تستهدب فتات متجانسذة اجتماعيذا وما يذا .فضذت لمذا
ذكذذر أعذذته فذذان مذذن أهذذم المظذذاهر السذذلبية والمشذذاكل التذذي

انعك

يواجهها نسذي المذدن اإلسذتمية ،هذي هذاهرة هيمنذة وسذائل

يأتي :

علذى النسذي الحضذرل لمذدننا المعاصذره وكمذا

النقذذل علذذى حيذذاة المدينذذة الحدي ذذة ،فاضذذعف ذلذذك مذذن القذذيم
اإلنسانية والتعبير الحضارل لنسي المدينة االستمية فامتذدت

● االستعمار الغربي

األسذذواق والمعذذارض امتذذدا ا عوليذذا علذذى اسذذتقامة واحذذدة

في هذه الفترة انقطع التواصل الحضارل للمدن اإلستمية مذع

بموازاة الشوارع و حركة السيارات فضاعت بذلك قيم ومعالم

بيتتها ال قافية والطبيعيذة ،فقطعذت اوصذال النسذي الحضذرل

المدينذذة حيذذث فقذذدت الشذذوارع التقليديذذة وفضذذاءاتها ومتمذذح

المتضام ذا األزقة الضيقة والمتعرجة عن عريق ق الطذرق

ابنيتها واسواقها إلى اجواءئها الحميمية (الهنووداوي،2013 ،

الواسعة والعريضذة ال  boulevardsبشذكل قسذرل وبقذرار

ص.)231

سلطول ،وذلك ل رض الحماية وفرض السيطرة األمنية علذى
االحياء السكنية ،لكون االزقة الضيقة ال تتيح إمكانيذة للحركذة
السريعة.

 -4االستنتاجات
● المدن العربية بعد االستعمار

 -1إن البيتة ال قافية والطبيعية وتفاعلهذا مذع حاجذة اإلنسذان
للحماية والخروصية فضت عذن التفاعذل مذع التذأ يرات

اغلذذب المخططذذين والمسذذؤولين المحليذذين الذذذين رسذذوا فذذي

الخارجية لحضذارات أخذرى والتكيذف معهذا كانذت هذي

المدن األوربية بعد عو تهم الى اوعانهم ساروا علذى الطريذق

المحفذذذز األساسذذذي لتشذذذكيل النسذذذي الحضذذذرل للمذذذدن

نفسذذه وأخذذذوا يطبقذذون كذذل مذذا تعلمذذوه هنذذاك مذذن أسذذاليب

اإلسذذتمية .ولكذذن بعذذد قيذذام ال ذذورة الرذذناعية أصذذبحت
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