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Urban Consolidation 
ABSTRACT  

The concept of urban consolidation is linked to the policies of modern urban development, 

which involves adding new urban parts to the fabric of the city to produce an integrated 

urban system in which the objectives of urban development initiatives are realized through 

the physical structure of the city, Where contemporary urban trends called for a link between 

new and existing urban parts. The concept of urban consolidation has crystallized in many 

propositions, Which did not take the relationship between the existing and new urban order, 

and the process of creating a new interactive urban environment with the existing fabric. The 

research problem was related to (unclear characteristics and mechanisms of integration of 

the consolidated urban system). Research objectives emerged (put a model of mechanisms 

for integrating the consolidation urban system and re-evaluating urban development projects 

in the city of Baghdad). To process the problem of research, a theoretical framework for the 

concept of urban consolidation was constructed through the relationship between the old and 

new systems. Virtual perceptions were put forward at ( The integration of the new urban 

system with the existing system is achieved when adopting the objectives of development 

initiatives(Social, economic, and functional program). The main research hypothesis and 

secondary hypothesis were tested in two contemporary urban development projects , Where 

the application level was determined within areas characterized by the inclusion of an 

existing fabric and urban parts were added for developmental purposes . The research found 

a discrepancy in the characteristics of the integrated urban system within the three urban 

systems, which affect the variation of the integration of the new addition within its existing 

context. 
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 االدماج الحضري
*، ، مصطفى علي مدلول 2  أ.م .د خنساء غازي رشيد 1

 قسم هندسة العمارة، الجامعة التكنولوجية1, 2

 الخالصة 
يرتبط مفهوم االدماج الحضري بسياسات التطوير الحضري المعاصر والذي يعنى بإضافة اجزاء حضرية جديدة الى 

المدينة إلنتاج نظام حضري متكامل تتحقق فيه اهداف مبادرات التطوير الحضري من خالل التركيب الفزيائي نسيج 
للمدينة ، حيث دعت التوجهات الحضرية المعاصرة إليجاد عالقة بين االجزاء الحضرية الجديدة والقائمة.  تبلور مفهوم 

تناول العالقة بين النظام الحضري القائم والجديد, وعملية االدماج الحضري في العديد من الطروحات ، التي لم تكن ت
خلق بيئة حضرية جديدة تفاعلية تكاملية مع النسيج الموجود. ، فارتبطت مشكلة البحث بـ )عدم وضوح خصائص 
واليات تحقيق التكامل للنظام الحضري المدمج(. وبرزت اهداف البحث )وضع نموذج الليات تحقيق تكاملية النظام 

 ضري المدمج واعادة تقييم مشاريع التطوير الحضري المجتزئة في مدينة بغداد  ( .الح
لمعالجة مشكلة البحث تم بناء إطار نظري لمفهوم االدماج الحضري من خالل العالقة بين النظام القديم والجديد وعليه 

ي الجديد مع النظام القائم عند اعتماد طرحت التصورات االفتراضية للبحث المتمثلة بــــــ) يتحقق تكامل النظام الحضر 
تجسيد اهداف مبادرات التطوير)اجتماعية اقتصادية واهداف البرنامج الوظيفي( في ثالث مستويات حضرية )منظومة 
الحركة ، منظومة الفضاءات الحضرية المفتوحة ، منظومة التشكيل الحضري(. تم اختبار فرضية البحث الرئيسة 

متعلقة بها في مشروعين من مشاريع التطوير الحضري المعاصرة ، حيث ُحدد مستوى التطبيق والفرضية الثانوية ال
ضمن مناطق تمتاز باحتوائها على نسيج قائم  وتمت إضافة أجزاء حضرية لها ألهداف تطويرية. وقد توصل البحث 

لتي تؤثر في تباين ادماج الى وجود تباين في خصائص النظام الحضري المدمج ضمن المنظومات الحضرية الثالث وا
 االضافة الجديدة ضمن سياقها القائم.
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 المقدمة          

المدن بسرعة نتيجة ازدياد السكان وبظهور  ان تطور      
الصناعة خالل القرنين التاسع عشر والعشرين مع امتداد خطوط 
النقل وتوسعها ظهرت الحاجة الى خلق مدن جديدة او توسيع 
المدن القائمة كأحد الحلول المتبعة الستيعاب الزيادة المطردة في 

ه الضواحي السكان. وإليجاد حل لمشكلة الزحف العمراني باتجا
ولحماية البيئة الطبيعية والحفاظ على قيمة النسيج القائم وتعزيزه 
واالحساس بالمكان ظهرت توجهات حضرية جديدة تدعو الى 
اضافة اجزاء حضرية متكاملة مع النسيج القائم لخلق بيئة حضرية 
نابضة بالحياة تحقق المتطلبات المستجدة في الحياة الحضرية من 

 من اثراء النظام القائم وزيادة تماسكه. توسع ونمو وتزيد
من هنا تبلور المحور العام للبحث المتمثل بمفهوم االدماج 
الحضري كاستراتيجية ضمن سياسات التدخل الحضري التي 
تسمح بإضافة اجزاء حضرية الى النسيج القائم ، تتجسد فيه 
اهداف مبادرات التطوير الحضري ضمن المنظومات الحضرية 

الحركة ، منظومة الفضاءات الحضرية المفتوحة ، )منظومة 
منظومة التشكيل الحضري( ليحقق بذلك نظاما متكامال هو النظام 
الحضري المدمج . ، ارتبطت مشكلة البحث بـ )عدم وضوح 

. اما (خصائص واليات تحقيق التكامل للنظام الحضري المدمج
ية النظام اهداف البحث فتمثل بــ)وضع نموذج الليات تحقيق تكامل

الحضري المدمج واعادة تقييم مشاريع التطوير الحضري المجتزئة 
 في مدينة بغداد(.

 :التعريف بمفهوم االدماج الحضري  

 يعــرف ،اذ المعرفيــة الحقــول مــن بالعديــد االدمــاج مفهــوم ارتــبط   
 بــين التفــاعالت مــن مجموعــة انــه علــى االجتمــا  علــم خــالل مــن

 احساســـها إلـــى يـــؤدي وهومـــا مــا مجموعـــة داخـــل مختلفـــة عناصــر
 مختلفــــة وطرائــــق بآليــــات بينهــــا فيمــــا واالنســــجام التماثــــل بضــــرورة
 وهـــو االجتمـــاعي النســـق وظـــائف احـــد اإلدمـــاج ويعـــد.  ومتنوعـــة
 النســق يشــتغل أن أجــل مــن أجزائــه مختلــف بــين التنســيق يضــمن
 اإلدمـاج فـإن االجتمـاعي الـنف  علـم نظر وجهة ومن. جيد بشكل
 مختلــــف بــــين التفــــاعالت مختلــــف خــــالل مــــن عنــــه التعبيــــر يــــتم

 بالتماثـل اإلحسـاس إلـى يـؤدي الـذي الشـيء مـا، مجموعة عناصر
ـــــــه عبـــــــد) إليهـــــــا واالنتمـــــــاء المجموعـــــــة هـــــــذه مـــــــع , 2004 ، االل
عمليــة ربــط امــا فــي المجــال التربــوي فــان االدمــاج هــو  (.130ص

وتفاعــل بــين المــوارد المكتســبة والتــي ظلــت منفصــلة، مــن توظيفهــا 
يأخذ اإلدمـاج وجوهـا ( و هدف حل وضعية إدماج أو)لهدف محدد 

عديــدة، أهمهــا علــى اإلطــالا  اســتنفار الطالــب مكتســبات مدرســية 
 Xavier) مختلفة لحّل مشكل تطرحه وضعية داّلـة، وهومـا سـّماه

 Rogers) كزافييـــــــــــــــــه )ســـــــــــــــــبات بــــــــــــــــــ إدماج المكت
 (. 5،ص2007،روجيرس

الربط بين موضوعات   :في المجال التعليمي هواذن فاإلدماج    
ونشاط  .مجاالت مختلفة دراسية مختلفة من مجال معين أو

الذي يساعد على إزالة الحواجز بين المواد وإعادة  اإلدماج هو
وهذا  استثمار مكتسبات المتعلم المدرسية في وضعية ذات معنى،

 . اإلدماج السياقي ما يدعى بإدماج المكتسبات أو
 نستنتج ان االدماج هو    
عملية ربط وتفاعل )تكامل( بين العناصر المختلفة او     

داخل مجمو  ما بشكل يضمن االنسجام بين هذه  ةالمتنوع
 العناصر ضمن منظومة موحدة بأليات وطرا مختلفة .

 العناصر مختلف بينالتبعية المتبادلة  فكرة اإلدماج مفهوم يتضمن
 هذه بين ةكالمشتر  النقاط بإبراز ذلك ويتم إدماجها نود التي

 وتقريب روابطها تمتين ثمة ومن بينها يربط عما والكشف العناصر
 .إذابتها أو بينها المزج دون  ، بعض إلى بعضها
 ينبغي المنسجم الذي التنسيق في لإلدماج الثانية الخاصية تتمثل
 وتآزرها بتمفصلها وذلك العناصر المختلفة حركية يطبع أن

 .البعض بعضها وتكامل

 االدماج في العمارة والتصميم الحضري :  – 1

يقصد باإلدماج ادخال عنصر او مجموعة من العناصر        
الجديدة على اشياء موجودة بشرط ضمان تناسق معين فيما بينها 

متعددة لإلدماج يمكن تلخيصها ففي البيئة الحضرية هناك صيغ 
 بالشكل االتي :

ادماج الوظائف العمرانية : ونعني بها ادماج الوظائف السكنية 
والترفيهية والتقنية ووظيفة العمل بحيث يمكن ايجاد تكامل وتراكب 
فيما بينها في نف  المجال وبهذا تمتزج في المجال الواحد الوظيفة 

يودي الى القضاء على التقسيم  السكنية والتجهيزات المختلفة مما
 الوظيفي للمجال .

 االدمــاج فـــي النســـيج العمرانـــي : ونقصــد بـــذلك مجموعـــة اإلجـــراءات
التـــي نـــتمكن بواســـطتها مـــن ضـــمان االســـتمرارية العمرانيـــة بحيـــث ال 

( بين النسـيج العمرانـي القـديم والنسـيج  ruptureنالحظ اي تقطع ) 
العمراني المحدث من الناحية الشكلية ولقد برز هذا النظام كـرد فعـل 

 على مقترحات المدرسة الحديثة 
 فقد للوظائف عملي بتقسيم قام الذي اثينا ميثاا بعد للعمران
 بينها فيما الوظائف إلدماج وسائل المدرسة هذه اصحاب استحدث
 الشكلي الدمج الى وباإلضافة.  عمرانية شبكة ثاحدا طريق عن
 عمرانية سياسة اي تستطيع ال بعدا اصبح االجتماعي الجانب فان

 العالقات فيها ستكون  المستقبلية المدينة وان خاصة تجاهله
 النظرية الناحية من االجتماعي والدمج للجدل مثيرة االجتماعية
 من المختصة السلطات بها تقوم ان يمكن التي العمليات مجموعة
 بواسطة المجتمع في الكبير االجتماعي التفاوت على القضاء اجل
 المطالب بعض االعتبار بعين ياخذ والضبط التعديل في منهج
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 االجتماعي الدمج وظيفة فان العملية الناحية من اما االجتماعية
 تتخذ ان يمكن العفوي  التعمير مناطق في الدولة تدخل تطبع التي
 السوسيو العمومية المرافق بعض برمجة مثل متعددة اشكاال
 في التدخل هذه يساهم المناطق هذه بجوار او داخل جماعية
 من يمكن كما االسكان نوعية وتطوير المعيشي المحيط تحسين
 خلف. ) النزاعات من ويقلل االجتماعية والروابط العالقات تطوير
  (.5ص ،2010هللا،

 وجود تؤكد المعاصرة مدننا معظم على عامة نظرة ان         
 جلب بغرض وذلك البناء من والمعهود المحيط يخالف ما تصاميم
 المنحى هذا ، اإلبداعية القدرة وإظهار اإلبهار وتحقيق االنتباه
 اضطراري  تواجد وإلى العمراني التناسق تخريب إلى أدى الخالفي
 يمكن متناغمة، وغير متنافرة معماري  ولغات وأساليب لطرز
 من الطويلة القرون  وخالل الماضي في البصري، بالتلوث  تسميته
 كانت  الصناعية قبل ما المجتمعات لمختلف المعمارية الممارسة
 والتآلف  المعماري  بالتجان  البشرية والمستوطنات المدينة تتسم
 واألعراف البناء وتكنولوجيا البناء مواد وحدة عليه أضفاها قد

 عمارة بالضرورة هي االختالف عمارة إن.  والمستقرة السائدة
 ألن تسعى فهي. المكان مع والتآلف التواضع قيم فيها تغيب
 البديل إن. المألوف عن وتخرج المحيطة المباني على تطغى
 في االخترا  وقدرات المعماري  اإلبدا  ملكات استغالل هو بالطبع
 وتعزيز غيرها مع متآلفة عمارة إلى الوصول سبيل في التصميم
. والعمران المدينة وحدة يخدم بدوره الذي العمراني التجان 
 والعوائق المحيطة المعطيات اعتبار يتطلب الموقع في فاالندماج
 التجان  وتقوية المساهمة ح  تنمية  إلى يؤدي مما الموجودة
 اإلتالف عمارة إيجاد على العمل أن بالضرورة لي . واالنتماء
 والتحديثي اإلبداعي والح  الجمالية القيم فقدان إلى يؤدي

. الجمو  ثقافة في واالنحالل المعهود وترديد التكرار في والسقوط
 المحيطة المشكالت كل حل يتطلب اإلتالف مسعى في فالنجاح
 فيه يوجد الذي للموقع إال يصلح ال مميز حل على والحصول
 أو خصوصيته فقد آخر مكان في لووضع أنه بحيث المشرو ،
 البيئة وتحسين العامة الثقافة رفع في المساهمة ثم ومن صالحيته،
 (.2،ص2011حموش،) والعمرانية المعمارية

 اعمال من الكثير في واضحا ظهر االدماج مفهوم ان    
 االدماج ان الى اشار الذي رايت لويد فرانك امثال المعماريين
 وشائج من مزيدا   له تعني التي العضوية العمارة خالل من يتمثل
 ليكون  المعمار به يرتقي الذى الربط ذلك الطبيعة؛ مع المبنى ربط
 الصدد، هذا وفي. المهني نشاطه في االساسية المبادئ اهم احد
 عمارة اال هي ما المعاصرة العمارة“ ان الى”  رايت“ يشير

”  كاوفمان بيت”  إن . معها ومتكيفة الطبيعة من نابعة عضوية،
 االندماج لجهة األعجاب يثير”  الشالل ببيت”  الحقا دعي الذي

 مفردات مع كبير، وبإتقان فائقة مهنية بمهارة المشغول العضوي،
 وفوا  النهير، فوا  كابوليا المعلقة الشرفات وتبدو. المجاورة البيئة

 كتلة من”  نابتة”  وكأنها تبدو المتوتر، االيقا  ذات الشالل،

 يضيف ان استطا  المعمار ان(.  1 شكل) المجاورة الصخور
 حضور من نابع اخرا جماال المجاور، الطبيعي المنظر جمال الى

 بيت”  لعمارة التصميمي المنجز يشكله الذي االبداعي الحدث
 البيئة رموز مع عالية بعضوية المتالحم المنجز ذلك ،“ الشالل
”  رايت”  اصرار التالحم، وذلك االندماج هذا يزيد ومما. المحيطة
 موقع من القريبة االماكن من المستخرج للحجر واسع استخدام الى
 واساليب الجدران اكساء طرا  عبر المعمار حافظ كما. البيت
 على المطلة االحجار صخور طبقات اشكال ايقا  على تغليفها
 فاخر منتجع مشرو  خالل من واضحا االدماج يتضح كما.  النهر

 بين االندماج يتجلى حيث االردن جنوب يقع الذي رم وادي في

 من المحيطة الطبيعة المصمم استثمر اذ المعماري والعمل الطبيعة

  ( .2) شكل. تضاريس

  
 يبين االندماج العضوي بين العمل المعماري والطبيعة :1الشكل 

 ( http://www.bonah.org)المصدر

  
يبين كيف حرص المصممون على اندماج المنتجع مع الطبيعة المحيطة ليبدو   :2الشكل 

 ( منتجع وادي رام في االردن.  world.com3www.ibda) وكأنه جزء منها  المصدر

 في ألمعمارية الفراغات أتحاد هو االندماج يكون  ان يمكن اذن
 خطوط حول وانسيابها خطوطها في تسير وكأنها فتراها ألمحيط
 في يتبين كما رحِمه من ستولد ألذي والمحيط أألصلية الطبيعة
 المصمم حرص حيث االردن في رام وادي مشرو  في( 1) الشكل
 .منها جزء وكانه ليبدوا الطبيعة مع المشرو  اندماج على
 : االدماج وسياسات التدخل الحضري  -2

اجــــزاء الــــى النســــيج الموجــــود والعالقــــة بينهمــــا تمثــــل عمليــــة اضــــافة 
بعمليــة التــدخل الحضــري حيــث تظهــر عمليــات االضــافة علــى عــدة 

 The Architecture( فـي دراسـته )Byardاذ اشار ) مستويات ،

of Addition( الـى االعمـال المركبـة او المدمجـة )Combined 

Architectural Work فــــي االعمــــال المعماريــــة مــــن الناحيــــة )
الشــكلية والتعبيريــة المرتبطــة بــالمعنى مــن خــالل العالقــة بــين القــديم 
والجديــــد ضــــمن عمليــــات االضــــافة ، حيــــث حاولــــت الدراســــة وضــــع 
اطار عمل قابل للتطبيق إلنتاج اعمـال مندمجـة ناجحـة وذات معنـى 

ف الـــى . عــرف بــذألك االعمـــال المندمجــة بانهــا عمـــارة جديــدة تضــا
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عمــارة قديمــة لتواجــه الحاجــة للتغييــر ولتناســب االحتياجــات المتزايــدة 
لتولــد هويـــة مركبـــة تعبــر عـــن معـــاني جديــدة ، حيـــث تظهـــر بصـــورة 
مبــاني متكيفــة مـــع الحاجــات المتطــورة او بصـــورة قســرية مــن خـــالل 

 علــى المـدمج العمــل قيمـة نجـاح اكتسـاب مجـاور جديــد. حيـث يعتمــد
 مـن الناتجـة النهائيـة والقيمـة المضـافة والقيمـة اصـال الموجـودة القيمة
 وســـــياقات بمراجـــــع العمـــــل اغنـــــاء يـــــتم حيـــــث. معـــــا االثنـــــين تفاعـــــل
 حيـث تجنبهـا يصـعب بصـورة بينهمـا التـداخل فيتم وفيزيائية حضارية
 (.Byard,1998,p9) القديم معاني الجديد يقر

 ان لكل من العمل القديم القائم والجديد المضاف دور في التدرج
 : الكلي ويسهم في المعنى الناتج )المدمج( الجديد من خالل

 بتوسيع ترتيط حيث القديم، لمعاني الجديد العمل توسيع .1
  .نسبيا مستقلة جديدة اجزاء اضافة خالل من القديمة المباني

 يشتق حيث,  القديم من جديدة معاني الجيد العمل اشتقاا .2
 .االصل امكانيات من تعبيره الجديد العمل

تحويــــل العمــــل الجديــــد عمــــدا وعــــن قصــــد معــــاني القــــديم، اذ  .3
تــرتبط بــالتحول حيــث العمــل الجديــد يحــدث اثــر علــى معــاني العمــل 

  (.Byard,1998,p12 القديم )
بانهـــا افكـــار شـــكلية  التجميعيـــة اإلضـــافةمفهـــوم ( Clarkوقـــد بـــين )
ــــد إضــــافة أو مــــن عمليــــة تطــــورت  ــــائي لتولي ــــع  فــــي الشــــكل البن تجمي

 تـــــأثيراتعتبـــــارات شــــكلية ذات تعــــد أ فهــــي بـــــذلك  ،العمــــارة عمومـــــا  
بــــذلك  . ليبــــين يحقــــق اســــتخدامهما االغنــــاء فــــي التصــــميم ،فضــــائية

( علــى انــه  فكــرة شــكلية Additive Designالتصــميم التجميعــي )
بحيـــث  ،المســـتقلة نســـبيا   األجـــزاءتركيـــب و تجميـــع  أســـاستقـــوم علـــى 

األجــــزاء. ان تكــــوين مجموعــــة مؤتلفــــة واحـــــدة تكــــون الهيمنــــة لتلــــك 
)مدمجـــة( تعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الصـــيغ الشـــكلية المعتمـــدة فـــي 

 اللصــــــــقاو   االلتحـــــــاا والمتمثلـــــــة بكــــــــل مـــــــنالتصـــــــميم التجميعـــــــي 
(attached) ،( التجميـــــــــعaggregation) ، واالشــــــــــتراكاالرتبـــــــــاط 
(Joined) ،( التركيــــبassembled) (Clark, 2005,p246.) 
 والقـديم الجديـد بـين التـوافقي التوجـه فـان الحضـري  المسـتوى  على اما

ــــدخل سياســــات ضــــمن  التطــــوير مشــــاريع فــــي يتحقــــق الحضــــري  الت
 فـــي المتهرئـــة االجـــزاء عـــن بديلـــة جديـــدة أجـــزاء بإضـــافة  الحضـــري 
 طـــــرح وقـــــد.  القـــــائم النســـــيج مـــــن االخـــــرى  االجـــــزاء علـــــى والحفـــــاظ

(Bianca )ـــة أفكـــاره  بحثـــه فـــي الحضـــري  التطـــوير بمشـــاريع المتعلق
 الــذي  التقليديــة والمنــاطق الجديــدة المشــاريع بــين التــوافقي التصــميم 

 ودعـا عربيـة مـدن ثـالث في التطوير مشاريع من عدد فيه أستعرض
ــــى ــــادئ مــــن عــــدد إل ــــين التوافــــق النجــــاز  المب  الحديثــــة التــــدخالت ب

 القــــديم بـــين التفاعـــل ألجــــراء يســـمح وبمـــا, الحــــالي المدينـــة وتركيـــب
: هــــــي المبــــــادئ وهــــــذه, متماســــــك حضــــــري  نظــــــام إلنتــــــاج والجديــــــد

(Bianca,1988, p.21-23) . 
  وضــع أطــار تخطيطــي متكامــل حيــث تســتند خصائصــه علــى

ة التطوير والحفاظ إلعادة تكامـل البنيـة الحضـري نالعالقة التبادلية بي
 للمركز التاريخي.

 التـــــاريخي المركـــــز لخدمـــــة مالئمـــــة ومـــــرور نقـــــل إســـــتراتيجية  
 .الحضرية بنيته على الحفاظ في تساعد

 قاعـــدة فـــي التـــوازن  يحقــق بمـــا االرض اســـتعمال خطـــة تكيــف 
 الحضــــــري  والنســــــيج المعاصــــــرة الحضــــــرية الفعاليــــــات بــــــين التوافـــــق
 القــديم الحضــري  للنســيج التأهيــل إعــادة سياســة خــالل مــن التــاريخي

 . القديم الحضري  النسيج إجهاد إلى يؤدي ال بما
 دراســـــة اشـــــارت (Colquhour )و (Rowe )االهتمـــــام الـــــى 

 الطروحـات هـذه تناولـت حيـث االضـافة فـي الفيزياوي  السياا واحترام
 تعزيـــــز وكيفيـــــة الكبيـــــر المقيـــــاس ذات الحضـــــري  التصـــــميم مشـــــاكل
 المضـافة األبنيـة أنمـاط علـى باالعتمـاد تشـويهها أو المدينة شخصية
 ان الــــى اشــــار فقــــد( بــــرولن) امــــا الحضــــري، ســــياقها مــــع وعالقتهــــا
 فــــي المتجانســــة التعبيريــــة مــــن نــــو  ادخــــال عــــن عبــــارة االضــــافات
 حيــث نـادرا   إال معـه التنـاقض دون  القـديم المبنـى تصـميم مـع تعاملهـا
 وطـــرازا   زمنـــا   المختلفـــة األبنيـــة بـــين البصـــرية االســـتمرارية الـــى دعـــى
 البصــري  التكامــل تحقــق متجانســة ســياقية عمــارة ايجــاد يمكــن بحيــث

 الفكريــة االنتقائيــة الــى اللجــوء دون  المختلفــة المبــاني بــين والعمرانــي
 المـــادي الجانـــب علـــى ركـــزت انهـــا يعنـــي وهـــذا. العشـــوائية والمراجـــع
 المعماريـة التفاصـيل اسـتثمار يمكـن حيـث والجديـد، القـديم بـين للربط
 اذ الموجــود مــع منســجمة متجانســة اســتمرارية لتحقيــق الواجهــات فــي
ـــة لتفاصـــيل يمكـــن  مـــؤثرة عوامـــل تكـــون  ان المقيـــاس صـــغيرة معماري
 واالضــــافة القــــائم الحضــــري  الســــياا بــــي التواصــــل لتحقيــــق مشــــتركة
 (.Brolin,1980,p28-43) الجديدة

 ( كمـــا بينـــت دراســـةLauren( )Local Government 

Responses to Urban Consolidation Policy  مفهــوم )
االدمـــاج الحضـــري علـــى انـــه سياســـة حضـــرية مـــن شـــائنها ان تكـــون 
الشــكل الحضــري لســدني عاصــمة اســتراليا اذ تمثــل نهــج اســتراتيجي 
متكامــــل وذالــــك مــــن خــــالل خلــــق احيــــاء مدمجــــة تحــــد مــــن الزحــــف 

وسياســات  تالعمرانــي باتجــاه الضــواحي مــن خــالل اتبــا  اســتراتيجيا
 متعــدد المــدن مراكــز نحــو إنشــاء االتجــاه اعــادة تطــوير حيــث تشــجع

 .الســـــكانية العاليـــــة الكثافـــــة وتتضـــــمن قابلـــــة للمشـــــي، االســـــتخدامات
 ووسـائل الـدراجات ركـوب/  تشجع المشـي المسارات بين جيدة روابط
. العامــة األمــاكن فــي للتفاعــل للنــاس الفــرص وهــي تخلــق العــام النقــل

 إلــى المراكــز باإلضــافة لسياســة كبيــر هــو مكســب المحســن االتصــال
 الســكنية المنــاطق مــن قريبــة مســافة علــى الخــدمات فــان تحديــد ذلــك،

ـــة الرحلـــة يقلـــل مســـافة  تحســـين فـــي يســـهم جيـــد نهـــج ويعتبـــر. اليومي
 (.Lauren, 2005,p10)المدن  لمراكز والنشاط الحيوية

  نســتنتج ان عمليـــة االدمـــاج الحضـــري تـــتم مـــن خـــالل اضـــافة
اجــــزاء حضـــــرية جديـــــدة الـــــى اجــــزاء قائمـــــة لتواجـــــه الحاجـــــة للتغيـــــر 
ـــة مركبـــة تعبـــر عـــن  ـــد هوي ولتتناســـب مـــع االحتياجـــات المتزايـــدة لتول
معاني جديدة حيث يعتمـد قيمـة العمـل المـدمج علـى القيمـة المضـافة 

معـا وان تعزيـز شخصـية المدينـة والقائمة والناتجة من تفاعل االثنين 
يعتمد على طبيعة االنماط المضافة وعالقتها بالنسـيج القـائم ، حيـث 



Khansaa G. Et.al/ Muthanna Journal of Engineering and Technology, 6-1-(2018) 76-95 

 

80 

 

االضـــافة التـــي تعمـــل علـــى ادامـــة التواشـــج مـــع النســـيج القـــائم تعمـــل 
 على اداة الحياة فيها باستمرار اثناء نموها وتوسعها.  

  : ويمكن تعريف االدماج الحضري اجرائيا على النحو االتي 
  هـــو عمليـــة خلـــق نظـــام حضـــري جديـــد متكامـــل مـــع الســــياا

 المحيط من خالل اضـافة مجموعـة عناصـر يكـون فيهـا مـن التكامـل
واالنســــجام للحفــــاظ علــــى قيمــــة النســــيج القــــائم وتعزيــــزه واالحســــاس 
بالمكـــان لتســـهم فـــي زيـــادة تماســـك النظـــام لتحقيـــق اهـــداف التطـــوير 

 الحضري 
  كما يمكن تحديد مشكلة البحث بـــ)عدم وضوح خصائص واليات

 التكامل للنظام الحضري المدمج( 
  لذلك وفي ضوء مشكلة البحث سيتم في الفقرات الالحقة معالجة

مشكلة البحث من خالل تناول االنظمة الحضرية المكونة للمدينة 
للوصول الى تكامل النظام الجديد والنظام القائم ) النظام 

بيئة  حضري المدمج ( وبيان اهم خصائصه للوصول الىال
 .تفاعلية تكاملية مع النسيج الموجود

  : النظام الحضري 
ان النظام الحضري هو هيكل حضري تنصهر فيه العالقات بين 
العناصر البشرية التي تتمثل باألشخاص المتواجدين في ذألك 

تمثل بكل المكان )الهيكل الحضري( وبين العناصر المادية التي 
ما يحيط بهؤالء االشخاص ومن خالل خصائص العالقة بين 
العنصرين وطبيعتهما يتم تحديد ماهية النظام الحضري ورسم 
 مالمحه االساسية والذي يظهر الصيفة المكانية )عوض،

كذلك يمثل النظام الحضري بانه التشكيل  .(40 ص ،1998
المكاني الناتج من مجموعة من الفراغات التي تتخلل الكتل 
الحضرية مكونة منظومة فضائية حضرية فعالة )القيسي، 

 (. 83،ص 2011
  : ان النظام الحضري يتمحور حول ثالث مفردات رئيسية هي

 (       الشكل الحضريurban form.) 

   البنية الحضريةurban structure).) 

  النسيج الحضريurban fabric )    .) 
تتعلــق هــذه المفــردات بدراســة الهيئــة الحضــرية مــن الناحيــة الفيزيائيــة 
حيث تعك  فهمنا للتشكيل الحضري ويعتمد االخـتالف بينهمـا علـى 

(. فالشـــكل الصـــلد لوبنيـــة واالجســـام هـــو الـــذي dimensionالبعـــد )
تجريـد الشـكل الحضـري الـى بعـد واحـد شكل العالم الحضـري ويمكـن 

او بعدين فيكون ببعـد واحـد عنـدما ينظـر الـى شـبكة الشـوار  كقنـوات 
ناقلــة للحركــة فــي المدينــة وكبعــدين حينمــا ينظــر للســطوح كعناصـــر 

 (.113، ص 2010ثنائية االبعاد )النعيمي، 

 الشكل الحضري -1
يمثــــل مصــــطلح الشــــكل الحضــــري وصــــف عناصــــر المدينــــة        

ـــة حيـــث  ـــة  حيـــث يعـــرف بالتشـــكيل المكـــاني للعناصـــر الثابت الفيزيائي
يمكــن فهــم المدينــة الحضــري مــن خــالل جــانبين، االول يمثــل الشــكل 
الخـارجي حيــث يســتخدم للمقارنـة بــين المــدن مـن خــالل هيئتهــا ســواء 

 الجانب الثـاني الشـكل كانت شعاعية ام تجميعية وغيرها .بينما يمثال

الداخلي اذ يمثل بنية المدينة مثـل تضـامها ،كثافتهـا ،وكـذألك سـهولة 
 ( .Chakraborty, 2009, p. 9الوصول بين اجزائها  )

مــــن خــــالل الجوانــــب الســــتة التــــي طرحهــــا كــــيفن لــــنج حــــول الشــــكل 
الحضــــــري التــــــي تمثــــــل الشــــــكل الفيزيــــــائي ،االســــــتعماالت/الفعاليات 

 علــــى الفضــــاء ادراك الفضــــاء واالســــتمرارية فأنهــــا ،الحركــــة الســــيطرة
ممكــن ان تغطــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالمورفولوجيــا الحضــرية 
ــــك  ــــك التوجهــــات المورفولوجيــــا فــــي تعاملهــــا مــــع تل حيــــث تختلــــف تل
الجوانــــب ويمكــــن ان نميــــز اربــــع توجهــــات تتبنــــى كــــل منهــــا بعــــض 

 ( : 99ص  2016الجوانب حول الشكل الحضري وهي)محمد،
. 4التوجـــــه النمطـــــي . 3، التوجـــــه التشـــــكلي . 2, التوجـــــه المكـــــاني 

 التوجه التاريخي / الجغرافي
 منظومة البنية الحضرية-2

( ان  the image of the cityاكـد كـيفن لـنج فـي كتابـه )      
ـــــين اجـــــزاء النظـــــام  ـــــات ب ـــــة الحضـــــرية هـــــي سلســـــلة مـــــن العالق البني

ـــة بـــين  اجـــزاء النظـــام ضـــمن الحضـــري وهـــذه العالقـــات تكـــون متبادل
نظــام كلــي موحــد، فــالممرات ُتعــرف القطاعــات وتربطهــا مــع بعضــها 
الــبعض وتـــرتبط بــدورها مـــع العقــد والشـــواخص تعطــي هويـــة المكـــان 
واشــــار كــــيفن لــــنج أيضــــا بــــان عناصــــر البنيــــة الحضــــرية هــــي مــــواد 
تكتســب قوتهــا مــن خــالل تجميعهــا معــا فهــي تعطــي الشــكل المميــز 

 (.Lynch, 1960,p 108للمدينة )
طرح كيفن لنج العالقات التي ترتبط بها العناصر وتربط اجزاء 

 المدينة وكما يأتي : 
في هذه الحالة يكون التجميع عشوائي للعناصر  البنية الحرة :

ضمن البنية الحضرية وتكون الحركة المنطقية في المدينة غير 
 ممكنة بدون قوى خارجية .

في هذه الحالة األجزاء تكون بعالقة موضعية  البنية الموضعية :
اتجاهيه، وبمسافة نسبية بين األجزاء التي تكون غير مرتبطة، 
 والحركة تكون معرفة من خالل البحث باالتجاه العام الصحيح.

البنية المرنة : في هذه الحالة ترتبط أجزاء البنية مع بعضها 
البنية الحضرية  بطريقة غير ثابتة  ومرنة، وسلسلة األحداث في 

تكون معرفة  والحركة تتم سهولة، الن العناصر تكون واضحة 
 لدى سكان المدينة .

البنية الصارمة: في هذه الحالة العالقة بين أجزاء البنية تكون 
غير مرنة، واألجزاء تكون بعالقة ثابتة في جميع االتجاهات، 

مع نقاط  والحركة هنا اكثر حرية، ويمكن أن ترتبط بعالقة داخلية
 .جديدة
بــأن مواقــع العناصــر الماديــة أكثــر أهميــة  فأشــار (Rapoport) امــا

( عناصـــر أساســـية فـــي البنيـــة Pathsمـــن شـــكلها ، وتعـــد الممـــرات )
الحضـــرية , أمـــا اإلنســـان فهـــو جـــزء مـــن البنيـــة الـــذي يرســـم المعنـــى 
الحقيقــــي لهــــذه البنيــــة، مــــن خــــالل اللــــون والملمــــ  والشــــكل والمــــواد 
فــتعك  العناصــر الماديــة معــاني مختلفــة كونهــا انبثقــت عــن مراجــع 
ها مختلفة، تنتمي الى ثقافات وطرز حيـاة  مختلفـة. والتـي تـؤثر بـدور 
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علــــــــــى تشــــــــــكيل البنيــــــــــة الحضــــــــــرية، وأنمــــــــــاط الســــــــــلوك البشــــــــــري  
(Rapoport-1977-p.12. ) 

ان العالقــــة بــــين أجــــزاء البنيــــة الحضــــرية فاكــــد اوضــــح كولــــد كــــولن 
 تتطلب تحقيق ما يلي:

: وتــتم مــن خــالل إظهــار (Serial Vision. الرؤيةةة المااعةعةةة  1
 اإلنســـان، وبشـــكلالعناصـــر الماديـــة فـــي البنيـــة بشـــكل متتـــابع  لـــدى 

يثيـــر العواطـــف واإلحســـاس، باإلضـــافة الـــى ربـــط العناصـــر معـــا فـــي 
 (.Cullen,1961,p12) بالحيويةنمط جديد لتكوين بنية تتصف 

وهــو عامــل  (:Sense of Place. تحقيةةا اساسةةعل ةعلمكةةع  2
أساســي فــي انتمــاء اإلنســان الــى بيئتــه، وتمييــز المكــان عــن البيئــات 
األخرى، وهذا ما يعرف بهوية المكـان، والـذي يعـد عـامال أساسـا فـي 

  Cullen,1961,p11تصميم البنية الحضرية ) 
 (:Conforming. تحقيةةةةا توالةةةةا المحاةةةةون الشةةةةك   ل بنيةةةةة 3

لمقيـــاس، الطـــراز، مـــنح وذلـــك مـــن خـــالل معالجـــة اللـــون  الملمـــ ، ا
الطــــــــــــــابع الشخصــــــــــــــي، إذ أن معظــــــــــــــم المــــــــــــــدن لهــــــــــــــا أســــــــــــــاس 

(، فيعــــــرض النســــــيج الحضــــــري للمدينــــــة Old.Foundationقــــــديم)
أحداث  عبر المراحل المختلفة لطرز معماريـة مختلفـة، فبـذلك يجـب 
أن تكــون اإلضــافة الــى البنيــة بشــكل يوافــق طرازهــا القــديم وهــذا هــو 

ل البنيــة الحضــرية بحيــث أن الحــديث مفهــوم التوافــق الــذي هــو تكامــ
بـــأن  Cullen(. كـــذألك يشـــير Cullen,1961,p15يكمــل القـــديم. )

عناصــر البنيــة الحضــرية تكتســب أهميتهــا عنــد تفاعلهــا مــع بعضــها 
الــبعض لتأديــة الوظــائف المختلفــة وذلــك مــن خــالل التجــاور المكــاني 

-Cullenللعناصــر)االدماج( لتكــوين منــافع مجتمعــة ضــمن البنيــة )

1961-p.55.) 
 االجزاء من مجموعة من تتكون  الحضرية البنية منظومة ان • 

 وان بعضها مع االجزاء ارتباط تحكم وقوانين قواعد وفق ترتبط
 الى بل االجزاء ماهية الى ينظر وال للكل انتمائه في الجزء اهمية
 هذه مجمو  من يتكون  الذي العام النسق مع وارتباطها مواقعها
 . االجزاء

 مادية وغير مادية عناصر من مكون  الحضري  النسيج ان •
 اضافة أي وان مفردة اجزاء بشكل ولي  كلي نظام ضمن مدركة

 جزء تكون  ان يجب الجديدة المباني او العناصر من لمجموعة
 تربط وقواعد اس  وفق معه دمجها يتم والتي الكلي النظام من
 . بالكل الجزء
 لم ما الحضري  النسيج ضمن جزء أي أدراك يمكن ال •

 .منها جزءا يكون  الذي الكل مع يتفاعل
 طبيعة العالقة بين عنعصر النسيج الحضري 

سيتم في هذه الفقرة تحليل طبيعة العالقة بين عناصر        
النسيج الحضري للوصول الى كيفية تفاعل هذه العناصر مع 

االنسان زمانيا بعضها وكيفية يمكن ان تثبت هذه العالقات 
ومكانيا حيث ظهرت هذه العالقات بصيغ واشكال مختلفة 
)عالقة الكل بالجزء , عالقة الكتلة بالفضاء , عالقات معنوية ( 

 وصوال الى قواعد التنظيم .

 عالقة الكا ة ةعلفضعء-1
أن البنيــة الحضــرية تنــتج عــن عالقــة (Rapoport) بــين        

المختلفـــــة قـــــد تنـــــتج أشـــــكاال وهيئـــــات الكتلـــــة بالفضـــــاء والعالقـــــات 
حضــرية مختلفــة بــاختالف العالقــة بــين الكتلــة والفضــاء، وأشــر إن 
المــــــدن اإلســــــالمية ذوات بنيــــــة داخليــــــة، أي المــــــدن التــــــي تنفــــــتح 
 فضــــاءاتها الــــى الــــداخل مــــن خــــالل طبيعــــة العالقــــة بــــين الكتلــــة
والفضــــاء فــــي حــــين إن المــــدن الحديثــــة هــــي مــــدن االنفتــــاح نحــــو 

. فالمدينة من الناحيـة الشـكلية (Rapoport 1977/p10)الخارج 
تمثـــــل مجموعـــــة مـــــن الكتـــــل البنائيـــــة والحجـــــوم الفضـــــائية تشـــــكل 

ـــة، فعلـــى المســـتوى الحضـــري وصـــف  ( (chingبمجموعهـــا المدين
المدينـــة بانهـــا تتكـــون مـــن الكتلـــة والفضـــاء الـــرابط بـــين هـــذه الكتـــل 

( فيصـف kriorبعالقة متداخلة حيث يشـكل كالهمـا االخـر، امـا )
المدينــة بــان معانيهــا تــرتبط بالعالقــة الجدليــة بــين الكتلــة والفضــاء 
وان دراســـة العالقـــة بـــين الكتلـــة والفضـــاء تتضـــمن عـــدة مســـتويات 
حيــث تشــكل هــذه المســتويات تــدرجا  فالكــل ضــمن مســتوى معــين 
يتكــون مــن اجــزاء وفــي الوقـــت نفســه يعمــل كجــزء ضــمن مســـتوى 

(. ان (Road from and townscape, 1979, p. 10 اكبـر 
تـــداخل وانـــدماج الفضـــاءات والكتـــل يجعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان 
الفصـــــل بـــــين العنصـــــرين واعطـــــاء اهميـــــة الحـــــدهما دون االخـــــر. 
ــــة المجتمــــع مــــن خــــالل الســــطوح  فالفضــــاء الحضــــري تحــــدده ثقاف
المحيطــة كــالطرا والعقــد واثــاث الشــار  والواجهــات المحيطــة التــي 

 (.(Salingaros-1999-p.29تعطي الفضاء سمته الخاصة  
 عالقة الكل ةعلجزء : 1-1

ان تـــأثير االفكـــار المختلفـــة حـــول عالقـــة الجـــزء والكـــل فـــي       
المنظومــــــة الحضــــــرية قــــــد ظهــــــر بأشــــــكال مختلفــــــة علــــــى كافــــــة 
المســتويات التصــميمية واالشــكال المعماريــة، فعلــى مســتوى الفعــل 

ــــين  المتلقــــي التصــــميمي فــــان عالقــــة الجــــزء بالكــــل هــــي عالقــــة ب
والمبنى واالنظمة التي تقف خلفهما. أما على مستوى المدينـة فـان 
المبنـــى يتحـــول الـــى منظومـــة ثانويـــة يـــرتبط بعالقـــات واضـــحة مـــع 
بقيــة المنظومــات الثانويــة ضــمن المنظومــة الرئيســة للمدينــة وعلــى 
مســــتوى المعالجــــات التصــــميمية نجــــد التركيــــز علــــى قــــيم األجــــزاء 

بط بعالقـــات واضـــحة مـــع بقيـــة أجـــزاء ضـــمن الكـــل المتكامـــل ويـــرت
 (.182،ص2002المبنى  ) عبد الرزاا ،

ان عمليــــة اقحــــام جــــزء ضــــمن المنظومــــة الحضــــرية كمبنــــى      
يـــؤدي الـــى تحويـــل جـــزء مقحـــم فـــي كـــل، الـــى كـــل فعلـــي كشـــكل. 
والشكل على هيئة مبنى قـد يتحـول بعامـل  الـزمن الـى مظهـر مـن 

لي فـان عالقـة الجـزء مـع مظاهر المجتمع وجـزء مـن ثقافتـه. وبالتـا
الجـزء والجــزء مــع الكــل فـي المنظومــة الحضــرية والتــوازن البصــري 
والفكــــري بينهمـــــا يمكـــــن تطبيـــــق مفاهيمهـــــا النظريـــــة علـــــى عالقـــــة 

 (.3, ص2004المضاف مع السياا او المحيط.  )رسام , 

 العالقعت المعنوية 1-2
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ـــة تســـاعد       ـــه مـــن صـــالت ثقافي ان النســـيج الحضـــري بمـــا يحي
ى تثبيت السكان زمانيا ومكانيا حيث يوفر عالقات وثيقـة تـربط عل

 االنسان بالماضي والمستقبل وتكون هذه العالقات من خالل :
 :  الهوية

ان اهميــــة تــــأثير الهويــــة يبــــرز مــــن خــــالل كونهــــا تمثــــل شخصــــية 
المدينـة بمـا تحملـه مـن قيمـة تعــزز مـن روحيـة المكـان وتضـفي لــه 

المـــدى الـــذي يمكـــن بـــه تشـــخيص  طابعـــا مميـــزا، كمـــا انهـــا تمثـــل
 المكـــان والشـــعور بالهويـــة يمثـــل ابســـط اشـــكال االحســـاس بالمكـــان

(. وتتحـــــدد طبيعــــة الهويـــــة المكانيـــــة 18,ص  2016)العبــــادي , 
 بثالثة عوامل  شكلية  أساسية  :

 Spatialالتكـــــــــــوين الفضـــــــــــائي ,  Locationالموقـــــــــــع 

Configuration  , الصياغة المعماريةArticulation. 
يــث يســهم كــل مــن هــذه العوامــل بنســبة معينــة فــي تحديــد هويــة ح

المكـــان، فقـــد يهـــيمن جمـــال الموقـــع الطبيعـــي وخصائصـــه المميـــزة 
علــى هويــة المكــان )علــى الــرغم مــن عــدم وضــوح الهويــة البنائيــة( 
أو العكــ . اال ان المكــان ذا الهويــة القويــة والمــؤثرة يتطلــب وجــود 

قــع والتكوينــات الحضــرية عالقــات متماســكة وذات معنــى بــين المو 
والتفاصــيل المعماريــة التــي تمثــل بمجملهــا   روح المكــان  التــي قــد 
تجمــــع بــــين الروحيــــة المحليــــة والمعــــاني والعناصــــر المقتبســــة مــــن 

 (. 19, ص 2008)البدراني ,  حضارات اخرى 

 االنتماء : . 2
يمثل االنتماء إحدى أعمق القيم اإلنسانية والتي تتعلق       

الذات اإلنسانية والتي تولد نوعا من الترابط العميق بإحساس 
الذي يصل الى احد اإلحساس باالنتساب كمفهوم داللة على 
عمق الصلة بين متطلبات ورغبات الذات اإلنسانية ومدى إيجاد 
هذه المفردات فيما يقابلها. إن الشعور باالنتماء يجعل مستوى 

وبقوة واستمرار، الح  لدى الذات في إدراكها للمكان حاضرا  
والصفات التعبيرية والرمزية  التي يملكها نسيج المنطقة هي 
كفيلة  في شعور اإلنسان باالنتماء للمنطقة ولها وقع مؤثر في 
نفسية وإدراك المتلقي، وحسب شولز فان تحقيق االنتماء في 

 (45، ص2011المكان يعني بالضرورة تحقيق وظيفتين )ايليا , 
يعتبر عامال  مباشرا  في استقطاب وجذب  لذلك فان االنتماء

فعاليات وظيفية واجتماعية معينة كناتج ايجابي لتفاعلها مع 
 البيئة الحضرية.

 قواعد تنظيم عناصر النسيج الحضري-

مثلت المدن التقليدية بما حققت من تماسك منظومتها        
البنيوية من خالل تماسك مكوناتها بخالف مدننا المعاصرة والتي 
تكون فيها العناصر مفككة عن بعضها البعض حيث تظهر فيها 
البنية بصورة عشوائية وتعاني من التفكك مما يودي الى مشاكل 

 (. 14،ص2005حضرية متعددة )الصباغ، 
ــــى ان عم ــــتم باالعتمــــاد عل ليــــة تنظــــيم وترتيــــب البنيــــة الحضــــرية ي

مجموعـــة مـــن القواعـــد واالحكـــام التـــي تحكـــم اليـــة عمـــل العناصـــر 
المادية في المدينة تساعد علـى تماسـك النسـيج الحضـري وبالتـالي 

(. حيــــــــــــــث SALINGAROS,2003,p17المدينــــــــــــــة ككــــــــــــــل )
( الـــــى ان اي نظــــام معقـــــد يمتلــــك قواعـــــد Lozano,1999اشــــار)
ع االجــــزاء ضــــمن الكــــل لكــــي تــــودي وضــــيفتها حيــــث يفهــــم لتجميـــ

التماســـــك مـــــن خـــــالل نظريـــــة االنظمـــــة المعقـــــدة المتفاعلـــــة حيـــــث 
المســـتوى االكبـــر مركـــب مـــن عـــدة مســـتويات مختلفـــة فـــي تسلســـل 
هرمـــي نـــزوال للهيكـــل الطبيعـــي للمـــواد، تنـــو  العناصـــر والوظـــائف 
علــــى المقيـــــاس االصـــــغر هـــــو ضـــــروري لتحقيـــــق التماســـــك علـــــى 

 اس االكبر.المقي
( الــى ان التجميــع الهندســي للعناصــر SALINGAROSاشــار )

لتحقيـــــق التماســـــك الحضـــــري فـــــي مورفولوجيـــــا النســـــيج الحضـــــري 
واضح ومحدد في المنـاطق التقليديـة، بينمـا نجـد القواعـد المعاصـر 
للشــكل الحضــري قللــت كــال مــن التعقيــد والتــرابط فــي المــدن بحيــث 

متماســــــــــــــكة تظهــــــــــــــر المنــــــــــــــاطق الحضــــــــــــــرية بصــــــــــــــورة غيــــــــــــــر 
(SALINGAROS,2000,p220.) 

ان االتصــــال بــــين مختلــــف مكونــــات النســــيج الحضــــري كالشــــوار  
ـــة  ـــة ناجحـــة وتخلـــق بيئ والســـاحات الـــض. هـــو ضـــروري لتوليـــد مدين
انســـان كفـــؤه صـــالحة للعـــي  فبـــالرغم مـــن تناقضـــها يمكـــن ان يـــتم 
انســجامها فكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر يزيــد مــن االنســجام مــن 

او عــن طريــق النمــو الراســي  ممــا يحقــق التماســك  خــالل الجاذبيــة
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايي   الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

hillier,1999,salingaros,1998 
 اما اهم القواعد فهي كاالتي :  
القععةةةاة اى لةةةت : اقاةةةرا  العنعصةةةر الحضةةةرية ع ةةةت اصةةة ر -1

 المقعييس

فكــرة االقتــران : تمثــل هــذه القاعــدة عمليــة ربــط زوج مــن العناصــر 
المتضــــادة كــــالممرات والحافــــات والعقــــد وغيرهــــا بطــــرا الحضــــرية 

ـــة لتكـــوين زوج مـــن العناصـــر وان طبيعـــة هـــذه االرتباطـــات  مختلف
تعتمــــد علــــى الشــــكل والموضــــع فقــــد يكــــون االرتبــــاط وظيفيــــا بــــين 
العناصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــاس االرتبـــــــــــــــــاط النــــــــــــــــــاجح 

(salingaros,1998,p12 ان العناصر المتجـاورة والتـي يكـون .)
ل تعطي نوعا من االرتباط وتُكـون زوجـا مـن العناصـر بينهما تفاع

وتكــون فعالــة فــي صــياغة النســيج الحضــري، حيــث كــل عنصــرين 
يقوي احدهما االخر اما بصريا او هندسيا او هيكليـا او وظيفيـا او 

 .(22,ص 1999جميع هذه المبادئ )الدجيلي، 
 القاعدة الثانية : التنو  او االختالف : -2

واســـتمراريته تتحقـــق مـــن خـــالل تنـــو  عناصـــره ان ديمومـــة النظـــام 
حيـــــــث التنـــــــو  يحفـــــــز عمليـــــــة االرتبـــــــاط منتجـــــــة نظـــــــام متفاعـــــــل 

(hune,2004,p30 يظهــــر التــــرابط الحضــــري بطريقــــة مماثلــــة .)
فلتشــــكيل كــــل متفاعــــل معقــــد يتطلــــب تــــوافر العديــــد مــــن االنــــوا  
المختلفــــة مــــن العناصــــر الحضــــرية والســــبب ان بعــــض العناصــــر 

ــــاج لتكــــون وصــــال ت وســــيطة لتحفيــــز عمليــــة االقتــــران بينهــــا  تحت
لذألك نجد ان فصـل الوظـائف الحضـرية يضـعف عمليـة االتصـال 
ــــد  ألنهــــا تعكــــ  وجهــــة نظــــر تبســــيطية للمدينــــة التــــي تنفــــي التعقي
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االساســـــي فتحديـــــد المبـــــاني المتماثلـــــة بـــــالحجم كوحـــــدات اساســـــية 
  (.,Salingaros,1999للمدينة يفكك تماسكها )

 الاارج الهرم :ثة القععاة الثعل-3 
التـــــدرج الهرمـــــي: يمكـــــن ان يفهـــــم التماســـــك مـــــن خـــــالل نضـــــريه 
االنظمـــة المعقـــدة المتفاعلـــة حيـــث المســـتوى الكبيـــر المعقـــد مركـــب 
مــــن عـــــدة مســـــتويات مختلفــــة فـــــي تسلســـــل هرمــــي نـــــزوال للهيكـــــل 
الطبيعــي للمــواد اذ تــرتبط المقــايي  الصــغيرة بالمقيــاس االكبــر مــن 

 (Salingaros-2000-p.300خالل مقايي  متوسطة )
ان التركيـــب الهرمـــي لعناصـــر البنيــــة الحضـــرية يتكـــون مـــن عــــدة 

 مستويات كما يأتي : 
التركيـــــب الهرمـــــي للعناصـــــر الفيزيائيـــــة : ويكـــــون مـــــن خـــــالل . 1

هرميـــــة الشـــــكل، الحجـــــم، االرتفـــــا  والتفاصـــــيل المســـــتخدمة فــــــي 
 المدينــــة، إذ ينبغــــي آن يكــــون تــــدرجا هرميــــا فــــي اســــتيعاب الكتلــــة
المعمارية من األصغر الى األكبر، وكما نالحظ ذلك بوضـوح فـي 

 ( .Lynch-1960-p. 112المدن التقليدية )

ـــــاك نمـــــاذج . 2 ـــــات االنســـــانية : يوجـــــد هن التـــــدرج الهرمـــــي للفعالي
مختلفـــة لتـــدرج الفعاليـــات اإلنســـانية فـــي المنـــاطق الحضـــرية، وفـــي 
ـــــذين ســـــوف  ـــــاك حجـــــم محـــــدد لعـــــدد الســـــكان ال هـــــذه النمـــــاذج هن
يستفيدون  مـن هـذه الفعاليـات. أن هرميـة الفعاليـات واألنشـطة فـي 
المدينــــــة يمكــــــن مقارنتهــــــا بنظــــــام كرســــــتالر آو نظريــــــة األمـــــــاكن 
المركزية. فالتسلسل الهرمي للفعاليات والخدمات فـي المدينـة يشـبه 
التسلسل الهرمي في شبكة توزيع المسـتوطنات علـى نطـاا قـومي، 

ديم الخدمات الـى السـكان بـأكثر وان الهدف من ذلك هو تسهيل تق
 (.133ص ،1986،فاعلية واقتصاد ممكن. ) الجابري 

من خالل ما تقدم نستنتج ان مجاالت التدرج الهرمي في المدن 
 تكون في : 

التدرج الهرمي في الفضاءات , التدرج الهرمي في شبكة الطرا  -
التدرج الهرمي في , التدرج الهرمي في المراكز, الحضرية
التدرج في تركيب المدينة ) كتدرج قطاعات المدينة،  -, الخدمات

 عقدها وعناصرها األخرى (. 
 بين العنعصر القون تحايا طبيعة  : القععاة الراةعة-4-
كل انوا  القوى تتناسب عكسيا مع البعد المكاني مما يعني ان  

الفهم العام لنقاط القوى تكون قوية جدا لمسافات قصيرة، كذالك 
فان القوى تنشا نتيجة االختالفات او التمايز في خصائص 
البنية، فكلما كانت االختالفات بين العناصر كبيرة تكون القوى 

ما كانت المسافة بين العناصر التي تربط العناصر كبيرة، وكل
قليلة تكون قوة االرتباط بين العناصر أقوى كما توضحها 

التمايز بين العناصر  dr( حيث F=du/drالمعادلة االتية )
مقدار المسافة بين العناصر حيث كلما كانت المسافة  duوال

قليلة واالختالفات كبيرة كانت قوى االرتباط اكبر بين العناصر 
(Salingaros-2000-p 304)  . 

 نستنتج مما سبق طرحه من ان قواعد التي تم طرحها 

ان تماســك وتنظــيم مكونــات البنيــة الحضــرية يــتم مــن خــالل تنظــيم 
هذه العناصر في نظام حضري نجده واضـحا فـي المـدن التاريخيـة 
العريقة التي تتميز باالرتباطـات القويـة بـين اجـزاء البنيـة الحضـرية 
حيــــث تعتمــــد تلــــك االرتباطــــات علــــى الشــــكل والوظيفــــة والموضــــع 

ـــــة بـــــ ـــــوا  حيـــــث تكـــــون االرتباطـــــات الوظيفي ين العناصـــــر اقـــــوى ان
االرتباطــــات ، لــــذا كانــــت دراســــة هــــذه القواعــــد الستكشــــاف ماهيــــة 
النظام الحضري واستكشاف اهـم خصائصـه التـي تسـاهم فـي زيـادة 

االتصـال بـين مكونـات ان االرتباط بين عناصر النسـيج الحضـري 
النســـيج الحضـــري ضـــروري لتوليـــد مـــدن ناجحـــة وخلـــق بينـــة كفـــؤة 

 فعالة .

يتحقـــــق فــــي البنيـــــة مـــــن خــــالل اختالفـــــات فيزيائيـــــة او ان التنــــو  
اجتماعية والذي يجب ان يكون مدركا من قبـل االنسـان لكـي يثيـر 
مشــاعر واحاســـي  المتلقـــي حيـــث يكـــون التنـــو  فعـــال ليســـاهم فـــي 

 تكوين بنية مترابطة مفعمة بالحياة .
 :الجايا  القعئم الحضري  النظعم تكعمل-

ان مفهـــــوم التكامـــــل الحضـــــري ورد كســـــلوك منظومـــــاتي          
للمدينـــة حيـــث تعـــد المدينـــة منظومـــة متكونـــة مـــن عـــدة منظومـــات 
ثانويــة تـــرتبط بعالقـــات تنـــتج عنهــا الشـــكل النهـــائي للمدينـــة تجعـــل 
 من المدينة المنظومة الشمولية وهذه المنظومات الثانوية تظم : 

ــــــة : تشــــــمل عالقــــــة الكتلــــــة با لفضــــــاء ضــــــمن المنظومــــــة الفيزيائي
 قطاعات المدينة 

منظومـة الحركــة : تشـمل وســائل النقـل واالتصــال التـي تســاهم فــي 
 اختصار الوقت والمسافة مما يوثر في اداء المدينة .

ـــــد  ـــــيم المعرفيـــــة : تشـــــمل االعـــــراف والعـــــادات والتقالي منظومـــــة الق
 والمعتقدات التي تختلف بحسب طبيعة المجتمع 

التنــــو  والتخصــــص فــــي تقســــيم  منظومــــة االنتــــاج : تمثــــل طبيعــــة
 االنتاج في المجتمع الحضري. 

 مشـاريع واضـح فـي بشـكل الحضـري  التكامـل مصـطلح كمـا طـرح

 مـن تعـاني التـي االوربيـة المعاصـرة المـدن فـي الحضـري  التطـوير

 قطاعاتهـا بـين والعـزل السـكنية المنـاطق وعـزل والتشـظي التجـز 

 باعتبارها المدينة في والمرور النقل انظمة باستخدام وذلك المختلفة

 يضـمن وبمـا المعاصـرة قطاعاتهـا بـين التكامـل الرئيسـي عنصـر

 للحركـة والنقـل عديـدة خيـارات وخلـق الوصـول وسـرعة االنسـيابية

 هـذا والتفاعـل .وقـد اسـتخدم والحيويـة االسـتمرارية عنصـر وضـمان

 فـي (الحضـرية المكونـات لـربط الحركـة محاور يعتمد الذي) التوجه

 ربـط كـأداة  العـالم مـدن فـي الحضـري  مشـاريع التجديـد مـن العديـد

 التجديـد الحضـري  مشـرو  ذلـك مثـال المكونـات هـذه بـين اساسـية

 .رئيسـي حركـة محـور خـالل مـن مونتريـال فـي الـدولي للقطـا 

 لـربط المـدن فـي المائيـة مجـاورة للحافـات حركـة محـاور واسـتخدام

 (الكورني  شار ) النهرية للواجهة جامع بفضاء المختلفة قطاعاتها

 الصـين -شـنغهاي -بند لمنطقة النهرية الواجهة تجديد مثل. مشرو 

1991 (PLEA,2006,pp1-3). 
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 الحضـرية الفجوات لمشكلة كحل الحضري  التكامل مصطلح وورد 

 النسـيج اسـتمرارية عـدم تمثـل الحضـري التـي النسـيج تصـيب التـي

اجتماعيـة ) حضـرية قوى  الى الفجوات هذه اسباب تعود الحضري و
 حضـرية مشـاكل تحـدث التـي (وسياسـية ،اقتصـادية، ثقافيـة، بيئيـة

 والتـي الحضـرية الـى البنيـة السريعة الطرا  ادخال اهمها من عديدة

 التشـييد انعدام لسبب أو مختلفتين منطقتين الى تجزئتها على تعمل

 ومتغيـرات االرض قيمـة ارتفـا  نتيجـة التطـوير المتـزامن لمنـاطق

 عـن مختلفـة اسـتعمال وفعاليـات اقحـام ألسـباب او العقـارات سـوا 

 التجاريـة الشـوار  فـي الحكومي االستعمال مثل الحضري  محيطها
 ممـا الحضـري  النسـيج مـن مسـاحات واهمـال نتيجـة النـدثار أو

 تكامـل تسـتدعي اعـادة حضرية فجوات احداث الى جميعها تؤدي
 الحضــري. لــذألك ســيتم التطــرا فــي الدراســات الحضــرية النســيج

التي تناولت تكامل المنظومـات الحضـرية علـى المسـتويات الثالثـة 
) المنظومـــة الحركيـــة , المنظومـــة الشـــكلية , المنظومـــة الفضـــائية 
المفتوحــــة ( التـــــي تعـــــالج تكامـــــل االضــــافة الجديـــــدة مـــــع االجـــــزاء 

مشــاريع فــي الحضـرية القائمــة فــي المدينــة كشـرط لتحقيــق االدمــاج 
 (.61،ص2008)حسين، التطوير الحضري 

الماخصصة اول تكعمل النظعم الحضري الجايا الاراسعت -  
  القعئم : 

ســنتناول فــي هــذه الفقــرة الدراســات الحضــرية التــي تناولــت تكامــل 
 يأتي اماالجزاء الحضرية المضافة مع االجزاء القائمة وك

 Levels of urban integration and factors ofدراسة -1

integration in some operations of renewal of 

harbour areas, pedro costa , 2002  
طرحـــت الدراســـة مســـالة العالقـــات الممكنـــة بـــين المنـــاطق القائمـــة 
ــــي تحــــدد  ــــدة وعــــن العوامــــل الت ــــد الحضــــري الجدي ومنــــاطق التجدي
ــة الحضــرية بــين هــذه المنــاطق القائمــة  التكامــل الحضــري او العزل

ات التجديــد فــي المدينــة جــزءا جديــد والمســتحدثة وهــل انتجــت عمليــ
متكامــــل ومنــــدمج ضــــمن المدينــــة ام ســــاهمت فــــي عــــزل النســــيج 

 الحضري .
حــددت الدراســة مســتويات للعالقــات الحضــرية فــي تحليــل التكامــل 
ــــة  ــــد بمســــتويين همــــا تكامــــل المدين الحضــــري فــــي عمليــــات التجدي
وتكامـــــل الموقــــــع، فتكامـــــل المدينــــــة يكـــــون جــــــزءا مـــــن التخطــــــيط 

يجي والفيزيائي وهو يندرج ضمن اإلدارة الحضـرية للمدينـة االسترات
 ويتحقق من خالل توظيف البنية التحتية .

اما تكامل الموقع يشير الى المستوى االول من عمليـات التخطـيط 
المادي من خالل الفضاء العام وهو يعنـي تكامـل مشـاريع التجديـد 
ذلك الحضـــري للمواقـــع مـــع مـــا يحـــيط بهـــا مـــن نســـيج  قـــائم وهـــو بـــ

يعني دمج السـكان فـي واقـع حضـري لـي  فقـط مـن خـالل المنـافع 
الماديــــة الممكنــــة مــــن خــــالل اذابــــة الحــــواجز الحضــــرية وتوســــيع 
الفضاءات العامة خالل المناطق الحضـرية القائمـة والتمفصـل مـع 
الفعاليـــات الحضـــرية ولكـــن مـــن خـــالل خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة 

 وخلق فرص للتفاعل االجتماعي .

ــــك الحــــاالت عرفــــت الدراســــ ة عوامــــل التكامــــل الحضــــري بانهــــا تل
المتكــررة فــي عمليــات التجديــد الحضــري التــي تســاهم فــي التكامــل 
ــم تحــدث  الحضــري ) تكامــل الموقــع، تكامــل المدينــة ( والتــي اذا ل
تســـبب العـــزل الفعلـــي لتلـــك المنـــاطق الجديـــدة ماديـــا. ومـــن خـــالل 

د الحضـري فـي الحاالت التي تطرقت اليها الدراسة لمشاريع التجديـ
(   harbour،تجديــد Expo98عــدة مــدن )عمليــة تجديــد منطقــة 

وغيرهــا ومــن خــالل تحليــل العالقــة بينهــا وبــين المنــاطق المحيطــة 
 بها تم التوصل الى عدة عوامل للتكامل الحضـري التـي يمكـن مـن
خاللها تقييم التكامـل فـي مشـاريع التجديـد الحضـري وهـذه العوامـل 

 هي : 
يتم دمج المدينة في عمليات  تكعمل الماينة :ا ى : عوامل 

التجديد الحضري من خالل المعايير التي تم بموجبها اختيار 
منطقة التجديد الحضري واالسباب التي تودي الى هذا القرار 
للمساهمة في في التنمية الحضرية في ذألك الجزء من المدينة 

من  تنسيق عمليات التجديد الحضري ,والمناطق المحيطة به 
خالل استثمار وتوظيف البنى التحتية الرئيسية مثل امكانية 

مستوى المشاركة والنقاش في قرار التجديد ,الوصول والنقل العام 
الحضري والنهج التدريجي لوفكار والمفاهيم والمقترحات المادية  

انشاء مركزية حضرية جديدة لدمج استثمارات البنية التحتية ,
تحويل المناطق المحيطة في خلق  االساسية للمساعدة في

استثمار ، مساحات ترفيهية جديدة كجزء من الشبكة الحضرية 
 الرموز المعمارية في المدينة في عملية التكامل الحضري .

 ثعنيع تكعمل الموقع : 
اذابة الحواجز الحضرية بين مناطق التجديد والمناطق المجاورة 

ءات العامة الجديدة من خالل استمرارية الحركة  وتوسيع الفضا
توسيع شبكة نظم فعالة للنقل ,خالل المناطق الحضرية القائمة 

العام لمنطقة التدخل وخلق اماكن عامة تفاعلية في الشوار  
تطبيق متكافئ لمعايير تصميم الفضاء العام داخل  ,العامة 

وخارج موقع التدخل يعد شكل من اشكال ضمان االستمرارية 
استمرارية الفضاء , للحدود بين المنطقتين لتلك المناطق واذابة

العام هو تقنية ألضعاف امكانية العزل بين منطقة التجديد 
تمديد وتوسيع المحاور الحركية الحالية الى , والنسيج المحيط بها 

داخل منطقة التدخل) استمرارية المشاة، والسيارات ، المحاور 
مراني الجدية الطولية والمستعرضة (، ودمج هيكل المنطقة الع

 كجزء من االنسجة الحضرية القائمة .
فوائد المناطق المحيطة من التوظيف التي تحققت من عملية 
التجديد مثل االستفادة من النقل العام والبنى التحتية والوصول 

توظيف العناصر ,الى الخدمات المقترحة في المنطقة الجديدة 
المساحات الخارجية، اثاث المعمارية الرابطة كالساحات العامة، 

 الشار  .
يتضح مما سبق ان الدراسة قد بينت من خالل تحليل التكامل 
الحضري ان هناك مستوين للتكامل الحضري هو تكامل الموقع 
وتكامل المدينة يمكن تحقيقهما من خالل عدة نقاط لضمان 
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استمرارية السياا وعدم عزل المناطق الجدية الواقعة ضمن 
يد ومن خالل تحليل العالقة بين مناطق التجديد منطقة التجد

الحضري والمناطق المحيطة بها توصل البحث الى عوامل 
 .التكامل الحضري لتقييم مشاريع التجديد الحضري 

 . Nan Ellin  -INTEGRAL URBANISMدراسة  -2
بينت الدراسة ان الهدف االساسي من تصميم المـدن فـي العصـور 

التاســع عشــر منهــا المــدن اليونانيــة القديمــة هــو القديمــة فــي القــرن 
ـــــاج ـــــة، دخـــــول الســـــيارات واالنت  انتـــــاج امـــــاكن ذات ارتباطـــــات قوي
ــــر  ــــاء المدينــــة وتغي ــــت بن ــــة القــــرن العشــــرين حول الضــــخم فــــي بداي
مناطق ونطاا الحركة وذلك لتفضيل حركـة السـيارات علـى تجربـة 

تحــدة المشــي فــالخطط التــي انتشــرت فــي جميــع انحــاء الواليــات الم
خالل تلك الفترة كـان الـدافع فـي المقـام االول هـو الوصـول للتـدفق 
فــــي اســــر  وقــــت دون اعتبــــار لتصــــميم الرحلــــة، فمســــارات المشــــاة 
والمركبـــات فصـــلت وكـــذألك اســـتخدام االراضـــي، االنشـــطة، وكـــان 
نهـج المدينــة كماكنــة انتجـت مبــاني شــاهقة بحـد ذاتهــا علــى اســاس 

التـــي تربطهـــا الطـــرا الســـريعة  البـــدء مـــن جديـــد او اللـــوح االبـــيض
ـــــى  ـــــاء عل وهـــــذا واضـــــح فـــــي تـــــرك المـــــدن القديمـــــة ومواصـــــلة البن
االراضـــي البكــــر الزراعيــــة وواضــــح فـــي هــــدم المســــاحات الواســــعة 

 ( .18للمدن القديمة لبناء جديد ) ص
يهدف العمران المتكامل الى اعادة نسج النسيج الحضري والـى مـا 

نتيجـــة  (heal the wounds)يســـميه البحـــث التئـــام الجـــروح 
  تأثيرات تيار الحداثة ومابعد الحداثة والتي تتجلى في :

افتقار الفضاء العام وتزايد و  االماكن غير الجذابة بصريا
اضعاف االحساس بالمكان باالضافة الى االحساس بالخوف 

 واالنتماء للمجتمع والتدهور البيئي. 
على خم  ولتحقيق ذألك الهدف فان العمران المتكامل يدل 

 صفات هي : 
. تقيم جوانب 5. االصالة  4. المسامية 3. الترابط 2التهجين  
 الضعف .

التهجين واالرتباطية تجلب االنشطة والناس معا بدل عزل 
العناصر والوظائف وهي تعامل الناس والطبيعة بتكافل باإلضافة 
الى االبنية والمناظر الطبيعية، اما المسامية فهي تحافظ على 

مل العناصر التي جمعت في الوقت الذي تسمح بالوصول تكا
المتبادل من خالل نفاذية االغشية وعلى التصميم الذي يأخذ 
باالعتبار الحركة سواء حركة عبر الفضاء )تداول( او عبر 
الزمن )ديناميكية، المرونة( بدال من الحداثة التي تغري تفكيك 

 الحدود او تحصينات ما بعد الحداثة .
ل الحضري يبحث عن تكامل الوظائف واالستخدامات، التكام

العمل، التداول )برامج نمطية( فضال عن تحقيق هدف التكامل 
الحضري في تحقيق مفهوم التدفق حيث الحقيقة الحضرية هي 
التدفق حيث عرفت الدراسة التدفق بانه تجربة مكثفة واقعة بين 
ور الملل واالفراط ومن خصائصه اإلفاضة، الوعي، الشع

باالنسجام والمعنى، تعزيز االداء الفردي، واالماكن التي تكون 

في تدفق تسمح بسهولة الحركة للناس والبضائع والمعلومات 
وتمتلك تلك االماكن تحويالت وتعرجات مثيرة لالهتمام وغير 

 متوقعة .
تقتـــرح الدراســـة مـــن خـــالل التكامـــل الحضـــري تـــدخالت منضـــبطة 

كن )تعزيــــز التــــدفق ( مــــن خــــالل والتــــي تســــاهم فــــي تفعيــــل االمــــا
ـــار  التـــرابط ورعايـــة االمـــاكن المهجـــورة والمهملـــة حيـــث يمكـــن اعتب
التكامل شكل من اشكال الوخز باإلبر من خـالل فـتح االنسـدادات 
ـــى طـــول الخطـــوط الحضـــرية وهـــو نهـــج يعطـــي حيويـــة للمـــدن  عل
ويخلـــــق مجتمعـــــات ديناميكيـــــة ويمكـــــن تطبيـــــق هـــــذا الـــــنهج علـــــى 

لقائمـة او مــن خـالل التطــوير الجديـد وهــي تتخــذ الشـبكات المبنيــة ا
 اشكاال مختلفة اعتمادا على السياا .

بينـت الدراسـة ان العمــران الحـديث يبنــى علـى فصــل الوظـائف فــي 
ــــى الطبيعــــة  ــــى عل الشــــكل الحضــــري بينمــــا العمــــران المتكامــــل يبن
 التكافلية للوظائف من خالل الدمج والربط بينها وللقيام بـذألك فانـه

سـتفادة مــن البيئـة ومــن االشـكال الحضــرية الحاضـنة فالبيئــة يـتم اال
تعتمد على المنطق في ان صحة ورفاه االماكن تستمد مـن العديـد 
مــن المتغيــرات بــدال مــن محاولــة تحقيــق متغيــر واحــد .ومــن مدينــة 

( العمـران المتكامــل يســتفاد city building wisdomالحكمـة )
الجمـــــاعي، التكيـــــف مـــــع مـــــن المجـــــاورة والتـــــزامن، صـــــنع القـــــرار 

 االحتياجات .
( التنــو  1961المــوت والحيــاة ) كتابــه) فــي (جــان جــاكوب )بــين  

مــن خــالل تأكيــده علــى كافــة اشــكال التنــو  حيــث يتولــد مــن خــالل 
العديـد مــن الوظــائف كالكتـل الصــغيرة والمــزج بـين المبــاني القديمــة 
ثافــة والحديثـة، تكثيـف التجمعـات. كمـا اكــد ريـم كولهـاوس علـى الك

( لمنهـــاتن وامكانيــة كـــل كتلــة لـــدعم poetic densityالشــعرية )
ـــه مـــن االنشـــطة المتفرقـــة وغيـــر متوقعـــة واصـــفا  عـــدد ال حصـــر ل
ـــى ضـــرورة  التهجـــين بالتعقيـــد والتكثيـــف الموضـــعي وهـــو يوكـــد عل
الحفـــــاظ علـــــى العناصـــــر البرنامجيـــــة التـــــي تتفاعـــــل مـــــع بعضـــــها 

( دعــوا الــى annaالــبعض إلنتــاج احــداث جديــدة امــا مــارك وانــا )
تكثيــف لنظــام العالقــات بــين مختلــف القــوى التــي تكــون فــي بعــض 
االحيان متناقضـة. امـا )روجـر ترانسـك( فـي بحثـه عـن المسـاحات 
المفقــودة فقــد دعــا الــى خلــط االســتخدامات لضــمان اكبــر قــدر مــن 

 الثراء والحيوية للمدن. 
 اما المسامية فقد بينت الدراسة عدة انوا  منها : 

مية البصرية : تسمح لنا بالر يا مـن خاللهـا ولكـن ال نتحـرك المسا
من خاللها اي بالر يا جزئيا كالزجاج وقد اشار هربـرت موسـجاب 
الــــى ان المعمــــاريين تعــــاملوا مــــع الجــــدران كأغشــــية مســــاحية بــــين 

 الفضاءات العامة والخاصة .
: تسمح للوصول لالماكن وتنظم عالقة  المسعمية الوظيفية

 ساني معه .النشاط االن
تحدث عندما يتحول المكان على مدار المسعمية الزمنية : 
 اليوم، االسبو ، السنة .

 : تحافظ على القيمة التاريخية للمكان . المسعمية الاعريخية
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: تسمح للناس بالوصول لالماكن بصورة  المسعمية الموقاة
 موقتة.
 Carmona and Steve Tiesdellدراسة  -3

Urban design reader,2006. 
 anمن خالل دراسة نشرت في هذا الكتاب بعنـوان ) بين الباحث 

integrative theory of urban design المشكلة التـي تعـاني)
 .منها البيئة الحضرية وهي التجزئة والتفكك في الشكل الحضري 

بينت الدراسة من خالل اعمـال مجموعـة مـن المفكـرين الحضـريين 
لز ,وادمون بيكون, جاكوب , كيفن لـنج ( امثال )كولدن كولن, شو 

ســـعيها الـــى االســـ  النظريـــة المشـــتركة التـــي تكمـــن وراء المنـــاهج 
المختلفـــة للتصـــميم الحضـــري لبنـــاء نظريــــة اعـــم وهـــي مـــا ســــماها 

(Ernest   بالنظريــة التكامليــة للتصــميم الحضــري التــي تســعى )
مـــــن خـــــالل مجموعـــــة مـــــن المفـــــاهيم الـــــى اعـــــادة تماســـــك الشـــــكل 

واعـــــادة تكامـــــل البنيـــــة الحضـــــرية المفككـــــة , فقـــــد اكـــــد  الحضـــــري 
)كوردن كولن( ان التصميم الحضري هو فن العالقـة الـذي يسـعى 
الى نسج العناصر الحضرية معا كالمبـاني والفضـاءات والعناصـر 
الطبيعـــــة وغيرهـــــا مـــــن خـــــالل نظـــــام متماســـــك لخلـــــق فوائـــــد كليـــــة 

ت فـي المقيـاس فباستخدام هذه العناصر يمكننا التعامل مع الفروقا
والملمــــ  واللــــون. امـــــا ادمــــون بيكــــون فاكـــــد ان التحــــدي االكبـــــر 
للمصـمم الحضـري يكمــن فـي خلـق االســتمرارية مـن خـالل الحركــة 

 (.35ضمن الفضاء )ص
حــددت الدراســة مجموعــة مــن المبــادئ التكامليــة التــي يســعى كــل 
مصــمم حضــري مــن خاللهــا الــى تحقيــق التكامــل مــا بــين الموقــع 

 (: 47-37اا المحيط وهي )ص المصمم والسي
 :  Good form الشكل الجيد او) الموحد (.1
والتـي طالـب فيهـا التصـميم الجيـد  ( Sitte ) األفكـار الشـكلية ل 

يجب ان تتعشق وتترابط المباني فيه عبر الفضـاء يمكـن أن ينظـرا 
ليهــــا فــــي أعمــــال الجيــــل األخيــــر مــــن المصــــممين فــــي المنــــاطق 

الكتابـــة الخالقـــة فـــي  (1993)"الحضـــرية مثـــل) أالن جـــاكوب  
الـذي أضـاف عـددا مـن  (1974)ادموند بيكـون  تعريف الشار ، و
كل الجيـــد والـــذي اكـــد ان التجربـــة االنســـانية للفضـــاء المبـــادئ للشـــ

تحــدث علــى طــول محــور الحركــة ولتحديــد هــذا المحــور، المصــمم 
قد يضـع اسـتراتيجية المبـاني الصـغيرة والكبيـرة لخلـق الـروابط علـى 
نطــــاا وانحســــارها فــــي الفضــــاء ويمكــــن للمصــــمم تكــــرار عناصــــر 

االنســانية  مماثلــة ألنشــاء شــكل موحــد فــي الفضــاء وتعزيــز التجربــة
فـــي النفاذيـــة خــــالل الفضـــاء واســــتخدام العناصـــر التــــي تقلـــل مــــن 
التغيــر فــي االرتفــا  واالنخفــاض. النســبة والتناســب، العقــد. تأكيــد 

Raymond) Unwin مخطط المدن الذي اسـتند الـى )Sitte ) 

( فــي افكــاره علــى اننــا يجــب ان نقــيم عالقــة وتناســب بــين االجــزاء 
 في تصاميمنا .

 :Legibilityالوضوحية .2
وهي الدرجة التي يمكن لسكان مكان مـا تبـادل االتصـال بدقـة مـن 
خالل عناصره المادية والرمزية وهـي مـن اكثـر المفـاهيم التـي دعـا 

اليها كيفن لنج في مسيرته المهنية التـي امتـدت لعقـود والتـي اشـار 
حيـث اعتبرهـا مـن   the image of the cityاليهـا فـي كتابـه 

صر االساسية،  فالبيئة المنظمـة المميـزة تسـاعد السـاكن علـى العنا
توجيــــه نفســــه ، واجــــزاء المدينــــة التــــي تــــرتبط مــــن خــــالل سلســــلة 
متماسكة يمكن ان تتصل بالمحيط الحضـري ،الحـواف والعقـد هـي 

فقـد  sitteعناصر حاسمة فـي تـرابط اجـزاء الشـكل الحضـري ،امـا 
 مباشرة.  فضل التأثيرات المكانية كالعالقات غير ال

 :Vitalityالحيوية  .3

، التصميم الحضـري مـن وجهـة ,sitte ،Bacon في حين اعتبر  
هــو البــارز بيــنهم الــذي اكــد علــى  (جــاكوب )نظــر المشــاهد فــان 

مفهـــوم الحيـــاة فـــي المدينـــة مـــن خـــالل الحيويـــة، حيـــث انتقـــد بشـــدة 
التخطــيط الــذي يفصــل بــين االســتخدامات بشــكل مصــطنع ويخلــق 
منــاطق شــاغرة ميتــة كمــا هــو الحــال فــي بــرامج التجديــد الحضــري 
ــــة وبالتــــالي تــــدمير التنــــو  الــــذي تقــــوم عليهــــا  فــــي المــــدن االمريكي

المنـــاطق الجيـــدة. واكـــد علـــى ان الحيـــاة فـــي الشـــوار   الصـــحة فـــي
الصــــاخبة او المزدحمــــة امــــر ضــــروري لمدينــــة حيويــــة، والشــــوار  
الحيويـة تحتـاج الـى كثافـة تحبـب للمسـتخدمين والتـي تعطـي الــدعم 
المتبــادل وان ظــروف معينــة تغــذي هــذه العالقــات المتبادلــة والتــي 

التحبـــــــب تنـــــــتج منـــــــاطق متعـــــــددة االســـــــتخدامات، إضـــــــافة الـــــــى 
المتجــان ، االســتعمال المخــتلط، النفاذيــة، واالنفتاحيــة التــي تعــزز 

 الحيوية في المدن. 

 : Meaningالمعنت .4

في ردة الفعل تجاه الحداثة وما انتجت من انماط حضـرية تكـررت 
عبــر انحــاء العــالم بغــض النظــر عــن الســياا والمعنــى، اكــد جيــل 

التـي تمكـن المدينـة مـن جديد من المفكرين على المبادئ التكاملية 
التعبيـــر عـــن التـــاريض والتقاليـــد والجوانــــب االخـــرى التـــي تزيـــد مــــن 
المعنى وترسض الهوية. قسم من الكتاب اكد ان التصـميم المتكامـل 

 ينبع من دراسة التاريض والثقافة المحلية .
  Kimberlyدراسة  -4

بينــت الدراســة المشــكلة التــي تعــاني منهــا منطقــة فــي وســط مدينــة  
)سينســــيناتي( فــــي اوهــــايو االمريكيــــة مــــن تبــــاين وعــــزل اجتماعيــــا 
واقتصــاديا نتيجــة لقطــع االتصـــال الفيزيــائي بــين المنطقتــين والتـــي 
منعت تدفق حركة المرور الممكنة علـى طـول المنطقـة ولحـل هـذا 
المشـــكلة تقتـــرح الدراســـة منهجيـــة للتصـــميم الحضـــري  مـــن خـــالل 

ــــــذي يمكــــــن مــــــن تكامــــــل المنط ــــــدخل ال ــــــا نظــــــام ت ــــــين )اجتماعي قت
واقتصــاديا وفيزيائيــا ( واعــادة الحيــاة لمجتمــع منفصــل، يشــمل هــذا 
ــادة  ــادة االرتبــاط الفيزيــائي بــين المنطقتــين مــن خــالل زي التــدخل زي
التــدفقات للمشــاة وخلــق ممــرات حركــة داخــل وخــارج الموقــع وزيــادة 
فرص التردد للموقع بزيادة فـرص الحصـول علـى الخـدمات والسـلع 

 شاركة بينهما .وتعزيز الم
ـــاط فـــي هـــذه  وضـــحت الدراســـة انـــه يمكـــن تحقيـــق التكامـــل واالرتب

 المنطقة من خالل مجموعة من المفاهيم هي : 
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: وصــــف Designing Organicallyالتصــــميم العضــــوي .1
المنظرين الحضريين امثال جاكوب  والن المـدن كأنظمـة عضـوية 

نية وينبغــي ان معقــدة تســتجيب للنمــو والتنــو  وازديــاد الكثافــة الســكا
تكــون العمــارة قــادرة علــى تســتوعب التغييــر فــي التركيبــة الســكانية 
ويكـــون االنســـان جـــزءا اليتجـــزء مـــن االعتبـــارات التصـــميمة ســـواء 
علـــى مســـتوى التصـــميم الحضـــري والمعمـــاري مـــن خـــالل منهجيـــة 
 جديدة في التصميم الحضري سماها البحث بالتصميم العضوي .

ـــــو  .2 ( zoningطبيـــــق تقســـــيم االراضـــــي ): ان تDiversityالتن
بعد الحرب العالمية الثانية في امريكا قـد فرقـت بـين انشـطة النـاس 
واعمالهم اضافة الى المدن الصـناعية التـي فصـلت مصـانعها عـن 
المنازل من اجل تقليل التلوث ولد النمـو والزحـف العمرانـي اضـافة 

 الى قتل التنو  الذي هو اساس الحياة في المدن. 

ـــدفق االد.3 : تنـــتج التـــدفقات  Eddies and Flowsامـــة والت
الدائمة او المستمرة مـن خـالل تنشـيط البيئـة الحضـرية والـذي يـرى 

(Ellin  انــه الهــدف النهــائي للتصـــميم الحضــري المعاصــر كمـــا )
والهــدف  2006( Integral Urbanismاشــر اليــه فــي كتابــه )

مـــــن خلـــــق التـــــدفقات هـــــو لضـــــمان عـــــدم شـــــعور الســـــاكن بالملـــــل 
وللتحفيـــز وتـــوازن الطاقـــات وتســـاعد علـــى تخفيـــف االنقطـــا  فــــي 

 العديد من المدن المعاصرة .
: همـا  Connectivity and Porosityاالرتباطية والمسـامية .4

من العناصر المهمة واالزمة لنظام هجين ومولـدان للتـدخل ضـمن 
التصميم الحضري التـي تـرتبط مباشـرة بالتـدفقات وتتضـمن الشـبكة 

يــة وحركــة مــرور المركبــات , عتبــات العبــور بــين الــداخل االجتماع
والخارج , الحدود الزمنية , ممرات الحركة التي تعمـل علـى توجيـه 

 التدفقات وزيادة الكثافة .

( بانهــا الحالــة الحضــرية التــي  (Ellenامــا المســامية التــي عرفهــا 
تسمح للبعض بالتسرب او التدفق ولكن لـي  التـدفق الحـر فالنـاس 
بحاجة الى مستويات مختلفة من الخصوصـية والتفاعـل والمسـامية 
مهمــــــة لمســــــتويات مختلفــــــة مــــــن التفاعــــــل االجتمــــــاعي، وتعتبــــــر 
المسـامية فــي اختراقهـا للفضــاء امـر بــالغ االهميـة فــي هـذه البيئــات 

قدة وان فكرة المسامية تغطي الشفافية الحقيقية والمتصـورة فـي المع
البيئات الحضرية والمعمارية التي تحتـاج للنظـر فيهـا بأشـكال عـدة 

 منها : 
: كالحدود، وظيفية : عتبات وظيفية قابلة لالختراا،   ةصريع
 : كالحركة بين العمل والمنزل   موقاة
لمباني لإلشارة للتاريض : استخدام االجزاء القديمة من ا تعريخية

 .عند التصميم الجديد الستيعاب التغيرات
البيئية : التكامل بين البيئات والنظم الطبيعية والتي من صنع 

 االنسان .
القدرة على خلق وقراءة المنتج المعماري باعتباره عملية منتجة 
للتدفقات ألسباب كالسياا والوضوحية إلعطاء البنية عالقة 

فالتصميم الذي يعمل على محدودية التدفقات يخلق مادية ورمزية 
 مجموعة مادية) كيانات منفصلة ( واجتماعية منعزلة عن بيئتها

تعقيد البيئة الحضرية التي تلبي جميع هذه المتطلبات : التهجين
يتطلب وجود الية للتصميم الديناميكي فهو نهج ضروري في 

ة كثافة البناء التصميم الحضري لزيادة كثافة النشاط دون زياد
والنتيجة هي انماط هجينة جديدة التي تجمع الموارد البشرية 

 والطبيعية .
من خالل ماتم عرضه من الفقرات والدراسات السابقة يمكن 
صياغة التعريف االجرائي لمفهوم النظام الحضري المدمج 

بانه استراتيجية تدخل ضمن البيئة الحضرية يسهم في احداث بـــــ)
المنظومة  ،جابية ضمن المنظومات الحضرية الثالثتغيرات اي

الحركية ، منظومة الفضاءات الحضرية المفتوحة ، منظومة 
التشكيل الحضري ( عبر اضافة مجموعة من العناصر الحضرية 
تضمن تكامل النظام الحضري الجديد مع القديم عبر توفير بيئة 

نو  وتحقق حضرية حيوية متنوعة تتسم بالمسامية والترابطية والت
 .(التوافق واالنسجام مع السياا المحيط

 االطار النظري المستخلص : -
بعد استعراض االطار المعرفي المطروح في الفقرات والدراسات 
السابقة تحدد االطار النظري بمستويات اظهار النظام الحضري 

المنظومة الحركية ، المدمج ضمن المنظومات الحضرية الثالث )
الفضاءات الحضرية المفتوحة ، منظومة التشكيل منظومة 
 ( .1( كما هو موضح بالجدول )الحضري 

 الاراسة العم ية :  -
بعد ان تم استخالص مفردات االطار النظري الخاص بالنظام 
الحضري المدمج وتحديد خصائصه ضمن المنظومات الحضرية 
الثالث )منظومة الحركة ، منظومة التشكيل الحضري ، منظومة 
الفضاءات الحضرية ( ، تختص هذه الفقرة بتهيئة المستلزمات 
االساسية للتطبيق وصياغة الفرضيات والنتائج واالستنتاجات 

 والتوصيات .
لعرض اجراء الدراسة العملية وتطبيق المفردات الفرضيعت :   

 المستخلصة , تم صياغة الفرضيات كالتالي :
 في المدمج الحضري  النظام خصائص مؤشرات وجود يتباين

  الواحدة لتظهر اختالف في اهميتها   للمنظومة اظهاره مستويات
 لتظهر بينها فيما المدمج الحضري  النظام خصائص تأثير يتباين
ضمن المنظومات الحضرية  اهمية اكثر الخصائص بعض
 .الثالثة

 ععيير اناخعب العينعت البحثيةم  
ان تظهر في العينات البحثية المنظومات الحضرية الثالثة . 1

)منظومة الحركة , منظومة الفضاءات المفتوحة , منظومة 
 .التشكيل الحضري ( 

. امتالك العينات البحثية خصائص شكلية تظهر بوضوح 2
 ضمن المنظومات الحضرية .

. تنو  الخصائص الشكلية للعينات البحثية ضمن المنظومة 3
 . الواحدة
  صف العينعت البحثية   
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تم انتخاب اربعة مشاريع معمارية كعينات بحثية ألجراء القياس 
عليها والتحقق من الفرضيات من خالل تقديم وصف كامل 

للمشرو  باعتماد مصادر الدراسات السابقة باإلضافة الى 
 مصادر االنترنيت .

 يبين اىطعر النظري الساخ ص :  1جا ل 
المفردة 
 الرئيسية

خصعئص  المنظومعت
 النظعم

 الارميز آليعت الاجسيا  مؤشرات تحقيقهع الما يرات
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 االرتباطية

Y1 

 

تنظيم المحاور 
 Y1-1الحركية 

 (Y1-1)1 الحركية المحاور هندسية تنظيم
 (Y1-1)2 الحركة في االتجاهية تحديد

حركة  عقد توفير
 Y1-2 مركزية  

 (Y1-2)1 جذب حركية نقاط توفير
 (Y1-2)2 موجهة حركية عقد

ادامة التدفقات 
   Y1-3 الحركية

 (Y1-3)1 زيادة تدفقات المشاة
 (Y1-3)2  النافذة استمرار ممرات الحركة 

 (Y1-3)3   العام للنقل الفعالة النظم شبكة توسيع
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 االرتباطية

Y1 
 استمرارية الفضاء
 ضمن السياا

Y1-4 

 (Y1-4)1 توسيع الفضاءات العامة
 (Y1-4)2 خلق مساحات  ترفيهية جاذبة
 (Y1-4)3 التمفصل مع الفعاليات العامة 

-Y1   االنفتاحية
5 

 (Y1-5)1 االنفتاحية على العقد الحضرية
 (Y1-5)2 االنفتاحية على المحاور الحركية
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 الحيوية

Y2 
 التقارب المكاني 

Y2-1 
 (Y2-1)1 االستخدام كثافة

 (Y2-1)2    تقارب الفعاليات
 المسامية

Y3 
تحقيق الشفافية 

  Y3-1وظيفيا
 (Y3-1)1 دعم انشطة تحدث بانتظام

 (Y3-1)2 المحلياستحداث فعاليات تجارية وترفيهية ذات اهمية على المستوى 
 (Y3-1)3 استحداث فعاليات تجارية وترفيهية ذات اهمية على مستوى المدينة

 (Y3-1)4 ادخال وظائف معاصرة مع المحافظة على استمرار الهوية القائمة للمنطقة
تحقيق الشفافية 

   Y3-2بيئيا
 (Y3-2)1 تكامل البيئة الطبيعية والمصطنعة

 (Y3-2)2 التناغم البيئي  
 تعزيز المسامية

 Y3-3  الشكلية
 (Y3-3)1 تعزيز العالقات المتبادلة بين االشكال الحضرية المعاصرة والقائمة

 (Y3-3)2 استمرار الخصائص الشكلية مع السياا المحيط
 االرتباطية

Y1 

 

االفكار الشكلية 
   Y1-6 الجديدة

 (Y1-6)1 ترابط االبنية عبر الفضاء
 (Y1-6)2 استخدام عناصر تقلل التغير في االرتفا  واالنخفاض 

تحقيق التوازن في 
-Y1  توزيع الكتل

7 

 (Y1-7)1 خلق سلسلة مترابطة من الكتل
 (Y1-7)2 تعزيز مبدا الترابط البصري في التشكيل

 (Y1-7)3 التدرج بالكثافات البنائية
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 الصورية الجوانب 
Y4-1 

استعادة 
 القائم المشهد

 (Y4-1)1  ئمةالحفاظ على االستمرارية البصرية والكتلية للمباني القا
 (Y4-1)2 توفير بؤر جذب لتنظيم العالقات البصرية مع السياا

التوافق في 
الخصائص 
 التصميمية
Y4-2 

 (Y4-2)1 المحيطة استخدام نف  نسب الفتحات للكتل
 (Y4-2)2 استخدام الكتل المعمارية الصريحة المالئمة للسياا

 (Y4-2)3 احياء القيم المعمارية المرتبطة بالمكان
 (Y4-2)4 اعادة التأهيل بما يتالءم مع السياا 

 عالقات طبيعة
 الكتلي التشكيل

Y4-3 

 (Y4-3)1  متقطعة نقطية ابنية مكاني ترابط
 (Y4-3)2 مستمر حضري  بلوك

عالقات شكلية بين 
 الكتل الحضرية

 (Y4-3)3 شكلي  تتابع
 (Y4-3)4 جدلي انسجام
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 (  صف العينعت المناخبة ل اراسة العم ية2جا ل  
 الرمز انك ارا المكع / مج س محعلظة كولناري  المصمم / 2007 اععدة اايعء مركز ماينة كولناري مشر ع  .1

 A تعريف اعلة الوصف
 المحدودة فقيرةال المناطق مع تتعامل التي االوربية للمدن البيئة الحضرية مستوى  على المستدامة المشاريع من في كوفنتري  مدينة مركز تطوير مشرو  يعتبر     

االستثمارات  هاسببت التي التغييرات من الحد اساس على المحلية االحتياجات تلبية الى تهدف كفاءة اكثر بيئة واالقتصادي لخلق االجتماعي المستوى  على المصادر
 الذي العام ضاءوالف المساحات واختفاء الحضري المتماسك النسيج مالمح واندثار القديمة المناطق حدود اندثار الى ادت والتي الماضي القرن  ستينات في العقارية
التنقل   على ركيزالت خالل من االستدامة مفاهيم من المستوحاة العصرية التنقل مفردات عبر الحي القديم تطوير إلى رو المش هذا ويهدف . االنساني بالمقياس يتسم

موقع  من ينطلق المنطقة وسط في ترام خط شق إلعادة تماسك النسيج الحضري وربطه بمحيطه الحضري من خالل الدراجات وركوب المشي بواسطة المستدام
 كم . 5 تصل الى ومسافة بمسارين الخارجية االحياء بقية الى للتنقل تلبية شمالها الى الموقع جنوب في الرئيسية العام النقل محطة
 الى كافة وصوللل والترام الدراجات وركوب المشي المستدامة بواسطة االنماط ضمن التنقل سهولة جانب الى الهيكل المكاني وضوح للمشرو  العام المخطط من يتبين

 المنطقة على لالداخ نحو متجه المدينة ان انفتاح يتبين كما. للتنقل المستدامة غير االنماط بقية مع وغياب التقاطع المنافذ تعدد خالل من والمقاصد الوجهات
 اضحةو  شكلية ومالمح انماط ضمنوالفضاءات  االماكن على الحيوية صفة وإضفاء تجمع الناس دفهب العمومية على فعالياتها اقتصرت والتي الخاصة بالمشاة

  . نسيج المدينة بقية مع الوظيفي المستوى  على المقاصد بين بارتباطية قوية تتسم وبسيطة
حدود  ضمن وتضامها للمنطقة الخارجية الحدود جانب وضوح الى المنطقة اجزاء بين العالي الترابط درجة من خالل والتضام بالتماسك الحضري  النسيج نمط يمتاز
 لحضري اماا النسيج اجزاء لكافة التماسك تؤكد على حضرية بؤرة يعتبر والذي بالمشاة الخاص المركز الحضري  عن متر ( 500 ) بمسافة المستدام التنقل انماط
 النفتاح نحوا الى باإلضافة ، الموضعي المستوى  على تنو  متناسق ضمن الفعاليات تقارب خالل من العالية فيمتاز بالحيوية الحضري  الفضاء خصائص الى بالنسبة
 بمواد لواضحةا والحماية النفسي االمان بما يحقق العام الفضاء ضمن الفعاليات تكامل جانب الى ، الخاصة بالمشاة الحضرية البؤرة نحو التوجه خالل من الداخل

 .المملكة مدن بقية عن كونفنتري  مميزة لمدينة كعالمة المحلي المستوى  على المدينة تفرد يتيح و الناس ، لحركة المالئمة يحقق بما بالمشاة الخاصة اكساء المسارات
 خالل من سواء حد ىعل التراثية والتاريخية للمناطق الجزء مستوى  على الحضاري والثقافي الموروث على الحفاظ باستخدامها استراتيجية المستدام التنقل أنماط تتميز

 والحدود ريةالعقد الحض بين والتقارب والمنافذ بتعدد المسارات والمتمثلة المشي بواسطة المستدام ومسارات التنقل الحضري  النسيج من لكل الخصائص المشتركة
 . مدينة كونفنتري  في التاريخية والممرات بعض المناطق على الحفاظ جانب الى ، المدينة االنساني لحدود للمقياس الوضحة

   
 توفير بؤر مركزية للفعاليات  المنطقة المركزية للمشرو  المخصصة للمشاة التدرج الكتلي مع تعزيز المعنى المرتبط بالمكان 

 
 اليات التكامل الشكلي في مشرو  كوفنتري ( 1شكل )

 (BRADFORD CENTRE REGENERATION MASTERPLANالمصدر)  التكامل الشكلي في برادفورد (1شكل )
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 الرمز قطر المكع / شركة مشيرب العقعرية المصمم / اععدة اايعء  سط الا اة  مشيرب ( .1
 C تعريف اعلة الوصف

من  ل مجموعةمن قب المشرو   يقوم على اساس على اعادة تسخير عناصر التصميم التقليدية بلغة معمارية جديدة واستنادا الى الخطوات السبعة التي تم تطويرها
 المعماريين واالكاديمين والمخططين الحضريين الكثر من ثالث سنوات في مرحلة التصميم . وهي كاالتي 

 ( االستمراريةCONTINUITYلتحقيق االستمرارية بين الماضي والحاضر والمستقبل من خالل احترام التقاليد واعادة توظيف العناصر المعم :  )يات ارية بتقن
 حديثة وتطبيقها بطريقة جديدة 

  الفردانية والجماعيةINDIVIDUAL & COLLECTIVE)تنو  مع ضمان ان المباني( : تحقيق االنسجام والتماسك داخل المدينة من خالل تعزيز ال 
 المتنوعة ترتبط بلغة معمارية مشتركة 

  الفضاء والشكلspace and form )  ( انعكاس الشخصية والعادات غير الرسمية بهيئة : )clay city   ي جزء ه( فالبنايات هي ليست مجرد عناصر بل
 ينة  .( فيها الفضاءات واالشكال منحوتة داخل المدurban clayمن نحت حضري ) 

  ( المسكنhome تقديم بيئة معيشية استثنائية تقدم الخصوصية واالمان اضافة الى التداخل مابين الفضائات والداخلية والخارجية لزيادة : )  التفاعل
 االجتماعي والشعور باالحساس بالمكان .

  (  الشوارstreets  إليجاد شوار  نابضة بالحياة من خالل خلق بيئة مظللة ذات : )الماكن وتخلقاولوية للمشاة وتصميم الواجهات بصورة تعزز االحساس با 
 استمرارية الحركة .

  (التصميم من اجل للمناخDESIGNING FOR CLIMATEاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق اقصى قدر من الراحة مع الحد االدنى من استخ : ) دام
 ر القوى الطبيعية في الموقع .الطاقة لخلق الظل والحد من مكاسب الحرارة وتسخي

  ( اللغة المعمارية الجديدةNEW LANGUAGE OF ARCHITECTURE                    : ) 
 ة ع توحيدها بلغعمارية ملمالبناء على التقاليد المعمارية القطرية باستخدام لغة معمارية جديدة من خالل استخدام مراجع ذات تاثير والمرونة والتنو  في اللغات ا

 مشتركة منسقة لتكون مفهومة من قبل المتلقي .   
ذالك لكثرة التعقيد و المنافذ وتقوية االرتباطية على المستوى الجزئي والكلي للمدينة كما يمتاز بيمتاز المشرو  بالتجز  العالي على مستوى الكتل مما يسمح بتعدد 

تميز يء . كما لكهرباالمسارات الحركية مع بروز بعض المسارات الرئيسية من خالل تقاطعها مع شبكة النقل العام كعربات الترام التي توصل الى المترو كشار  ا
 ل مركزية تقوي الوضوحية فيهالمشرو  بنقاط استدال

   
   

 
 ( www.msheireb.comيبين خصائص النظام الحضري المدمج  ضمن المنظومات الحضرية , المصدر) :2شكل
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 اسلوب القياس  -4
توضح الفقرة اسلوب القياس المتبع ونوعه لمفردات االطار 
النظري ومتغيراته ، حيث يتم القياس من خالل المنهج الوصفي 
التحليلي لمعرفة تحقق القيمة في العينة المنتخبة بالتأشير 

قيمة متحققة  1لعدم تحقق القيمة ،  0المباشر للقيمة الممكنة ) 
( حيث يهدف الى بيان الخصائص المؤثرة للنظام الحضري 

 ضمن المنظومات الحضرية .
 تحليل ومناقشة النتائج :  -5
اظهرت نتائج التطبيق الخاصة بمفردة مستويات اظهار - ا ى

النظام الحضري المدمج ضمن المنظومات الحضرية الثالثة 
فتوحة , منظومة )منظومة الحركة , منظومة الفضاءات الم

التشكيل الحضري( بروز خاصية االرتباطية بنسبة اكثر تأثيرا في 
منظومة الحركة حيث حققت هذه الخاصية نسبة مقدارها 

 المشاة( و)توسيع تدفقات ( بفعل مؤشراتها الفاعلة) زيادة%72)
  النافذة الحركة ممرات ( و)استمرار العام للنقل الفعالة النظم شبكة

 ( ادامة التدفقات الحركية) ( ضمن متغير
حركة  عقد ( . اما متغير )توفير83%حيث حقق نسبة مقدراها )
( . وبنسبة اقل لمتغير )تنظيم 75%مركزية( فكان نسبته )
(. اما خاصية االرتباطية في منظومة 50%المحاور الحركية( )

%( ومنظومة التشكيل الحضري 60الفضاءات فكانت نسبتها )
 لثالثة( .ا (. الحضرية%53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بينت النتائج المرتبطة بخصائص النظام الحضري المدمج  -ثعنيع
ضمن منظومة التشكيل الحضري تباينا في تأثير تلك الخصائص 

(بصورة اكثر تاثيرا من 75%حيث برزت خاصية الحيوية )
(بنسبة تقارب الفعالياتالخصائص االخرى بفعل مؤشراتها )

( ضمن متغير 50%االستخدام( بنسبة ) %( و)كثافة100)
)التقارب المكاني( . اما الخصائص االخرى فقد كانت 

%( من خالل 63الخصائص التصميمة للشكل الحضري بنسبة )
الكتلي( وبنسبة اقل لخاصية  التشكيل عالقات مؤشرات) طبيعة

( بفعل مؤشرات )تحقيق الشفافية وظيفيا( , واقل 56%المسامية )
%( بفعل مؤشرات 53االرتباطية بنسبة مقدارها )قيمة لخاصية 

)تحقيق التوازن في توزيع الكتل( , وهذا يتفق مع فرضية البحث 
يتباين وجود مؤشرات خصائص النظام التي تنص على )

الواحدة لتظهر  ةالحضري المدمج في مستويات اظهاره للمنظوم
 اختالف في اهميتها( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات :  -6

 

 

 

 : يبين تباين مؤشرات خصائص النظام الحضري المدمج ضمن منظومة التشكيل الحضري2مخطط 
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Y1-2    توفير

عقد حركة 
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Y1-3      
ادامة التدفقات 

الحركية 

Y1-3         
استمرارية 

الفضاء ضمن 
السياق 

Y1-4  
االنفتاحية   

Y1-5     
االفكار الشكلية 

الجديدة 

Y1-6    تحقيق

التوازن في 
توزيع الكتل  

72%60%53%

االرتباطيةاالرتباطيةاالرتباطية

منظومة التشكيل منظومة الفضاءات منظومة الحركة 

%100نسب القيم المتحققة    50%75%83%67%50%50%67%

 : يبين مؤشرات خاصية االرتباطية ضمن المنظومات الحضرية الثالث1مخطط 
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%100نسب القيم المتحققة    75%63%50%50%50%67%50%38%63%



Khansaa G. Et.al/ Muthanna Journal of Engineering and Technology, 6-1-(2018) 76-95 

 

92 

 

 

 

 اوال : االستنتاجات العامة للبحث

 المستدام التوجه مبادى تحقق الحضري  االدماج عملية ان .1
 تقوية على تعمل التي المسامية تدعم خصائص خالل من

 خالل من الحضرية البيئة مكونات بين التبادلية العالقات
 الطبيعة بين التكامل وتحقيق الحضرية الحواجز ازالة

 مجموعة عبر والديناميكية االرتباطية دعم وكذألك واالنسان
 وايجاد االماكن تفعيل في تسهم التي التدخالت من

 عناصر بين الوصول سهولة ضمان خالل من الترابطات
 المفتوحة الحضرية بالفضاءات واالهتمام الحضرية البيئة
 لتفعيل الوظائف من مزيج توفير خالل من التنو  ودعم

 في التوافق الى باإلضافة والحيوية الديناميكية العالقات
 . الشكلية الخصائص

االدماج تكامل وتراكب وتداخل الوظائف تتضمن عملية  .2
 العمرانية والسكنية والترفيهية والتقنية ووظيفة العمل بحيث
تمتزج في المجال الواحد الوظيفة السكنية والتجهيزات 
المختلفة مما يودي الى القضاء على التقسيم الوظيفي 

 .للمجال

 النسيج عناصر تفعيل يصمن الحضري  االدماج ان .3
 المحفزة الحديثة العناصر مع وتفاعلها القديمة الحضري 
 النسيج على والحفاظ التطوير استمرارية يضمن بشكل

 الفيزيائي المستوى  ضمن االضافة عملية تمثل اذ الحضري 
 تعمل اذ واالجتماعية االقتصادية المستويات ضمن انعكاسا
 العناصر وتعزز  المتهرئ  النسيج تقوية على العناصر هذه

 قدرته فقد الذي الحضري  النسيج اصالح) وتبرزها القديمة
 جديد حضري  لنظام صيغة خلق مع المدينة تنظيم على
 (. المكان خصائص يحمل

 خالل من جديدة عناصر اضافة االدماج عملية تتضمن .4
 القائمة العناصر ضمن مدروسة استراتيجية حضرية تدخالت
( الفيزيائي) المادي المستوى  على تدخالت احداث ان حيث
 االجتماعي المستوى  على تغيرات حدوث الى تقود

 .واالقتصادي
 والتعددية بالحيوية يتسم حضري  نتاج على الحصول ضمان .5

 تنمية الى تؤدي والتي والتوافق والمسامية والترابط والتنو 
 فئاته بكافة االجتماعي التماسك تدعم واجتماعية اقتصادية
 .المحلي االقتصاد واقع تنع  جذابة بيئة ضمن

 االستخدام خالل من الحضري  التصميم مبادى تحقيق .6
 والفعاليات لونشطة المختلط واالستخدام لورض االمثل
 .المحيطة البيئة مع االنسجام يحقق وبشكل

تحفيز منطقة التطوير بإضافة عناصر مهمة محفزة من  .7
خالل اغناء المكان بعناصر جذابة ومشوقة تساعد على 

االجتماعي وتحافظ على الخصائص زيادة فرص التفاعل 
 .البصرية ضمن البيئة الحضرية

 اساس على يقوم نظاما المدمج الحضري  النظام يدعم .8
 توفير مع بالمكان واالحساس المدنية المشاركة تشجيع
 مدينة صناعة في تسهم واجتماعية وثقافية ترفيهية مساحات
 السياا) موجود هو ما بين الترابط أساس على تقوم مستدامة
 وتنو ( المحلي للسياا المالئمة) حديث هو وما (المحيط
 .واالنشطة الفعاليات

 ثانيا : استنتاجات الدراسة العملية 

 من ووضوحا تأثيرا اكثر بصورة االرتباطية خاصية برزت .9
 العينات خالل من مؤشراتها بتأثير االخرى  الخصائص
 المتعلقة المؤشرات تأثير برز حيث العملي للتطبيق المنتخبة
موجهة بتوفير نقاط جذب حركية وعقد  حركية عقد بتوفير

حركية موجهة تسهم في زيادة وتفعيل مركزية النظام 
الحضري المدمج وزيادة فاعليته للوصول الى بنية حضرية 
متكاملة كذألك فان الحفاظ على اتجاهية البنية الحضرية 
لمنطقة التطوير تسهم في تكاملها مع المراكز الحضرية 

االتجاهية من خالل احتضانها القائمة حيث يتم تفعيل 
للفعاليات وتخصيصها للمشي وركوب الدراجات ، لتوفر بؤر 
 .حضرية تساعد على التماسك لكافة اجزاء النسيج الحضري 

من خالل التمفصل خاصية االرتباطية  مؤشراتها تأثير برز .10
مع الفعاليات العامة بنسبة تأثير اكبر ضمن متغير 

اما مؤشر االنفتاحية فكانت  استمرارية الفضاء ضمن السياا
ذو تأثير في ظهور هذه الخاصية وذالك ضمن متغير 
االنفتاحية من خالل انفتاح النسيج الحضري على المسارات 

 .والساحات العامة
 مستوى  على المدمج الحضري  النظام ظهور تحقيق ان .11

 تفعيل خالل من اكبر بنسبة يتم الحضري  التشكيل منظومة
 من المكاني التقارب متغير ضمن يةالحيو  خاصية مؤشرات
 يسهم الذي المكاني والتقارب االستخدام كثافة زيادة خالل
 . االجتماعي للتالقي وحقول فضاءات خلق في
 على المدمج الحضري  النظام خصائص بعض ظهرت .12

 ضمن تظهر لم والتي الحضري  التشكيل منظومة مستوى 
 المفتوحة الفضاءات ومنظومة الحركة منظومة مستويات
 من الحضري  التطوير االهداف تجسيد في اسهمت والتي
 : خالل

 العالقات تعزيز( الشكلية المسامية تعزيز) مؤشرات ساهمت .أ
 الحفاظ في والقائمة المعاصرة الحضرية االشكال بين التبادلية
 . للمكان والثقافية االجتماعية الهوية على

 وظائف ادخال( وظيفيا الشفافية تحقيق) مؤشرات ساهمت .ب
 على للمنطقة القائمة الهوية استمرارية لعلى  الحفاظ مع معاصرة
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 باسلوب واحياءها التاريخية القيمة ذات االماكن توظيف اعادة
 . االنسانية بالمعاني الفضاءات اغناء الى اضافة حديث

 على اهمية ذات وترفيهية تجارية ذات فعاليات استحداث ان .ت
 اضافة للمكان التنافسية الميزة تعزيز في ساهم المدينة مستوى 
 . المدينة في الوظيفي االتصال تعزيز الى
 على اهمية ذات وترفيهية تجارية ذات فعاليات استحداث ان .ث

 الى اضافة المحلي االستثمار تعزيز في ساهم الموقع مستوى 
 متعددة. عمل بفرص االماكن تزويد

 : التوصيات -9-6

 االضافة فيه تتكامل مدمج حضري  نظام ايجاد على التأكيد .1
 المستويات على القائمة الحضرية االجزاء مع الجديدة
 الفضاءات منظومة,  الحركة منظومة) الثالث الحضرية
 للمشاكل كحل(  التشكيل منظومة ، المفتوحة الحضرية
 الحضري  التطوير مشاريع من الناتجة واالجتماعية الحضرية
 الحضري  محيطها عن المادية بانقطاعاتها تسببت التي
 .االجتماعية العزلة

 بين العالقة في الحضري  التكامل اليات على التأكيد .2
 يةللبن والترابط االستمرارية إلعادة والقائمة الجديدة االضافة
 . الترابط وعدم بالتفكك تمتاز التي الحضرية

 المدمج الحضري  النظام خصائص اعتماد على التأكيد .3
 تتسم متنوعة حيوية حضرية بيئة بتوفير يتسم نظاما بوصفه
 مع واالنسجام التوافق وتحقق والتنو  والترابطية بالمسامية
 االجتماعية االهداف تحقيق في يسهم مما المحيط السياا

 .الحضري  التطوير عملية تتطلبها التي والثقافية واالقتصادية
 التوجه مبادى لتحقق الحضري  االدماج اعتماد على التأكيد .4

 تعمل التي المسامية تدعم خصائص خالل من المستدام
 .الحضرية البيئة مكونات بين التبادلية العالقات تقوية على

 االرتباطية دعم و واالنسان الطبيعة بين التكامل تحقيق .5
 في تسهم التي التدخالت من مجموعة عبر والديناميكية

 سهولة ضمان خالل من الترابطات وايجاد االماكن تفعيل
 بالفضاءات واالهتمام الحضرية البيئة عناصر بين الوصول
 من مزيج توفير خالل من التنو  ودعم المفتوحة الحضرية
 الى باإلضافة والحيوية الديناميكية العالقات لتفعيل الوظائف
 .الشكلية الخصائص في التوافق

 مع وتفاعلها القديمة الحضري  النسيج عناصر على التأكيد .6
 التطوير استمرارية يضمن بشكل المحفزة الحديثة العناصر
 . الحضري  النسيج على والحفاظ
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نسب   آليات التجسيد ومؤشرات تحقيقها المتغيرات
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 االرتباطية
Y1 

 

تنظيم المحاور الحركية 
Y1-1 

 %72 %50 0 0 تنظيم هندسية المحاور الحركية

 1 1 تحديد االتجاهية في الحركة

 توفير عقد حركة مركزية  
Y1-2 

 %75 1 1 توفير نقاط جذب حركية

 0 1 عقد حركية موجهة

 ادامة التدفقات الحركية
Y1-3   

 %83 1 1 زيادة تدفقات المشاة

 1 0 استمرار ممرات الحركة النافذة  

 1 1 توسيع شبكة النظم الفعالة للنقل العام  

ومة
منظ

 
ات
ضاء
الف

 

 االرتباطية
Y1 

استمرارية الفضاء ضمن 
 Y1-3 السياا

 %60 %67 0 1 توسيع الفضاءات العامة

 1 1 خلق مساحات  ترفيهية جاذبة 

 0 1 التمفصل مع الفعاليات العامة 

 %50 0 1 االنفتاحية على العقد الحضرية Y1-4 االنفتاحية  

 1 0 الحركية االنفتاحية على المحاور

كيل
لتش
ة ا
ظوم
 من

  

 %75 %75 1 0 كثافة االستخدام Y2-1التقارب المكاني  Y2الحيوية

 1 1    تقارب الفعاليات

 المسامية
Y3 

تحقيق الشفافية 
  Y3-1وظيفيا

 %56 %63 0 0 دعم انشطة تحدث بانتظام

استحداث فعاليات تجارية وترفيهية ذات اهمية على 
 المستوى المحلي

1 1 

استحداث فعاليات تجارية وترفيهية ذات اهمية على 
 مستوى المدينة

1 1 

ادخال وظائف معاصرة مع المحافظة على استمرار الهوية 
 القائمة للمنطقة

0 1 

 Y3-2تحقيق الشفافية بيئيا
  

 %50 1 0 تكامل البيئة الطبيعية والمصطنعة

 1 0 التناغم البيئي  

 تعزيز المسامية
 Y3-3الشكلية  

تعزيز العالقات المتبادلة بين االشكال الحضرية المعاصرة 
 والقائمة

1 1 50% 

 0 0 استمرار الخصائص الشكلية مع السياا المحيط

 االرتباطية
Y1 
 

 االفكار الشكلية الجديدة
Y1-5   

 %53 %50 1 1 ترابط االبنية عبر الفضاء

 0 0 استخدام عناصر تقلل التغير في االرتفا  واالنخفاض  

تحقيق التوازن في توزيع 
 Y1-6 الكتل 
 

 %67 1 1 خلق سلسلة مترابطة من الكتل

 0 1 تعزيز مبدا الترابط البصري في التشكيل

 1 0 التدرج بالكثافات البنائية

ية 
ميم
ص
 الت
ص
صائ
الخ

ي  ر
ض
الح
كل 
للش

 
 Y

4
  

استعادة المشهد  Y4-1 الجوانب الصورية 
 القائم

الحفاظ على االستمرارية البصرية 
 والكتلية للمباني القائمة 

0 1 50% 63% 

 

توفير بؤر جذب لتنظيم العالقات 
 البصرية مع السياا

1 0 

التوافق في الخصائص 
 التصميمية
Y4-2 

 %38 0 0 للكتل المحيطةاستخدام نف  نسب الفتحات 

 0 1 استخدام الكتل المعمارية الصريحة المالئمة للسياا

 1 0 احياء القيم المعمارية المرتبطة بالمكان

 1 0 اعادة التأهيل بما يتالءم مع السياا 

طبيعة عالقات التشكيل 
 الكتلي
Y4-3 

 %50 0 1 ابنية نقطية متقطعة  ترابط مكاني

 1 0 بلوك حضري مستمر

عالقات شكلية 
بين الكتل 
 الحضرية

 %75 1 1 تتابع شكلي 

 1 0 انسجام جدلي
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