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بمورفولوجية  الشوارع    يقصد  نظام  فبها  بما  للمدينة  الخارجي  المظهر  عنها  لينتج  الوظائف  مع  الشكل  تفاعل  المدينة  

يؤك وقد   , منها  على جزء  تستقر  او  عليها  تقع  التي  واستعماالت  االراضي  وقطع  االبنية  البعض على شكل    د واشكال 

انه ينبغي النظر الى المدينة ككل او ككتلة الكائن    المدينة وامتدادها االفقي دون االخذ بنظر االعتبار البعد العمودي اال 

, واذا ما نظرنا الى المدينة ككائن حي فنه  تعطي حقيقة مجسم المدينة ذي االبعاد الثالث    لذلك فان هذه النسبية  ال   الحي

 جية . ثم والدتها ونموها وتطورها والتي يطلق عليها بالمراحل المورفولو نشأتها ال بد من التعرض الى مراحل 

مراحلها   فر  حي  كائن  اي  عن  المدينة  تختلف  فليس    تفوقه   آلنهاوقد   . عنه  تطورها  دورات  وتتباين  طول  حيث  من 

ان تفنى المدينة او تنتهي ، اذ ان هناك مدن قديمة قائمة منذ االف السنين حتى االن كدمشق مثال ، وان بعض  بالضرورة  

الى الوهن   المدينة على    والشيخوخةالمدن تعرضت  , وليس شرطا ان تحافظ  لكنها استعادت شبابها في دورة تجديدية 

 موضعا بل لربما ترث المدن بعضها بعضا ضمن موقعها او في منطقتها ذات االهمية المكانية . 

 ومن اهم عناصر مورفولوجية المدينة : 

 واطارها العام . خطة )المخطط( المدينة وانظمة الشوارع فيها التي تعطي شكل المدينة  -1

 الوحدات المعمارية والمباني .  -2

 التركيب الداخلي للمدينة وتبدل الوظائف داخلها .  -3

 المراحل المورفولوجية الي تمر بها المدينة .  -4

 خطة المدينة وانظمة الشوارع فيها .  -1

اة داخلها , وذلك عن طريق  ظم مظاهر الحيينالمستقرات البشرية على سطح االرض حاول االنسان ان    نشأت منذ ان  

لتؤدي الوظائف   منها بحيث تسد رغبات واحتياجات ذلك المجتمع    المطلوبةتوزيع وتطويع استعماالت االرض داخلها 

 البشري . 

كلما اصبح هناك    وظائفه ولقد كان تنظيم الحياة وال زال في القرية سهال وبسيطا ولكن كلما زاد حجم المستوطنة وزادت  

الى جهد   كان  حاجة  المكاني سواء  الحيز  داخل  االرض  المكاني الستعماالت  التوزيع  كفاءة  تزيد من  وافكار تخطيطية 

قرية ا مدينة . واستعماالت االرض ليست ثوابت او قوالب محدده الحركة داخل المدينة بل هناك تنافس وقوى تحركها ،  

, ولذا ظهرت الحاجة الى الطرق والممرات التي  بطبيعة الحال من حركة الناس داخل المستوطن مهما صغر    يأتيوهذا  

 ينتقلون عبرها وتشكل تلك الطرق شبكة الشرايين التي تمد اجزاء )اعضاء( المدينة بالحيوية والنشاط والحركة . 

حد ادنى من االلفة بين    توقير ال بد من    ت يحوبصيغة يرتاح بها ،    لإلنسان وهكذا يهدف تخطيط المدن الى ايجاد بيئة  

 المدينة فردا وعوائل .  ساكني 

وكل مدينة تمارس نشاطها في اطار خطتها التي نمت مع الزمن لذلك ينبغي ان نفرق بين المدن التي نمت نموا طبيعيا  

 ، حيث صنفت انماط الخطط والشوارع الى ثالث مجاميع هي : بغير نظام وتلك التي انشات وفق خطة موضوعة 

الشوارع في العرض و االتجاه وبعدم وجود شوارع مستقيمة تسود الخطة ومن  الخطط غي المنتظمة ، حيث تتباين    -أ

 امثلة ذلك ما موجود في المدن القديمة سواء منها العربية والمدن االوربية قبل عصر النهضة . 

سة  الدائرية وربط هذه الخطط بالنمو الطبيعي للمدن اكثر من كونه مخططا ؛ اذ تتفرع طرق رئي  –الخطط الشعاعية    -ب 

 من مركز المدينة وتقطع بانتظام من قبل الشوارع الدائرية  ومن مثلة ذلك ما موجود في مدينة اربيل . 

النظام الشبكي وتتصف هذه الخطط بتقاطع شوارعها مشكلة زوايا قائمة والتقاطع يحدث على مسافات متساوية اي    -ج

    الرمادي والفلوجة بمراحلها الحديثة .  يني الشكل الشطرنجي كما في مخطط مد 

ويمكن القول بصورة عامة ان اي مخطط للمدينة يتأثر بعاملين اساسيين هما العامل الطبيعي والعامل البشري ، فالعامل  

الطبيعي له اهمية في اعطاء الشكل وربما الوظائف للمدن سواء منها التي بنيت في الماضي او الحاضر ومن االمثلة  

لها ال بد ان  التي   الجبال موضعا  تتخذ من رؤوس  التي  المدن الحصينة  العامل ان  الشكل    تأخذ نسوقها على اهمية هذا 

الشكل الدائري او    تأخذ الدائري انسجاما مع قمة الجبل ، كما اننا نجد في االراضي السهلية ان المدن المسورة غالبا ما  



كل ، وقد يكون الشكل المستطيل مناسبا للمناطق السهلية السيما تلك  القريب منه كما يظهر في مدينة اور البيضوية الش

اشكال مستطيلة او مضلعة او    نشأت في ارض هضبية او جبلية ذات المناطق التي تقطعها االنهار ، ومع ذلك هناك مدن  

توسع المدينة كما    وقد يكون الموضع ضيقا محدودا يحول دون  قريبة منها كما هي الحال في خطة مدينة نينوى القديمة .

ذلك   المكرمة ومع  الحال في موضع مكمة  التوسع  هول  ذلك عن طريق  للتغلب عل  المخطط عن وسائل جديدة  يبحث 

 العمودي او تسوية المنطق الجبلية المضرسة او شق االنفاق . 

ة او بناء شوارع جديدة  العامل البشري في نمو وتطور المدينة سواء باتخاذ قرارات توسيع حدودها االداري   تأثيرويتبين  

او من خالل التطور الحضاري والتقني الذ فرض مسؤوليات ووظائف جديدة في المدن . فاستخدام السيارة على نطاق  

توسيع   الشوارع فضال عن  ابسطها سعة واستقامة  اعباء جديدة ظهرت واضحة في مخططها  المدن  واسع فرض على 

، وكذلك ما تركته القطارات والطائرات والسفن الكبيرة  سوار من حولها  محيطها واطارها الخارجي وفكها من اسر اال

 من اثار واضحة في مخططات المدن . 

وربما تنعكس اثار سلبية من جراء شق الطرق العريضة المستقيمة في قلب المدن من خالل القضاء المورث الحضاري  

 لها من ومحيه من رصيدها التاريخي .   

 المباني ( الوحدات المعمارية ) -2

الوحدات   تتشابه  وال   . نفسها  البناية  بجدران  وتحدد  باألبنية  المشغولة  الفضاءات  بها  فيقصد  المعمارية  الوحدات  اما 

المعمارية داخل المدينة الواحدة ال من حيث السعة او االرتفاع او مساحة قطع االراضي التي تقوم عليها ؛ اذ ان لكل  

مواصفات وطراز خاص ، فما يصلح للوظيفة التجارية ال يصلح لالستعمال السكني او بالعكس  مبني  وظيفة او استعمال  

ر بعض المباني التي انشات لغرض او استعمال معين ليتالءم مع استعمال الحق كما  اال انه غالبا تحصل تبديل وتحوي  ،

 يجري للبيوت التي تحورت الى محالت تجارية . 

وارتفاعوهنالك صورة واضحة   ترتيب  ان  هو  المدن  بها  مو  تشترك  يمكن  المباني  تابعتها من خالل خط سماء  توزيع 

باالنخفاض التدريجي نحو  االرتفاع    يأخذ مركز المدينة  اذ ان المباني المرتفعة ذات الطوابق المتعددة تتجمع في    المدينة

د االركان في مقترباتها وملتقياتها ولكن ينخفض  اطراف المدينة كذلك يزداد االرتفاع عند واجهات الشوارع الرئيسة وعن

 .   هذا االرتفاع عند االبتعاد عن واجهة تلك الشوارع 

 .   التركيب الداخلي للمدينة وتبدل الوظائف داخلها . وهذا ما تم دراسة في الفصل االول في مادة جغرافية المدن -3

 المراحل المورفولوجية التي تمر بها المدينة .  -4

ال بد من تشخيص هذه المراحل عن طريق    فأنناتوسع او قد يحدث له النقيض  يعتبرنا المدينة ككائن حي ينمو و اذا ما ا

المدين تعد  بحيث  المدينة  رقعة  على  ماديا  تنعكس  التي  المتغيرات  من  ي  ة كثير  مفتوحا  الحضاري  حسجال  التطور  كي 

انب طراز االبنية والمواد المستخدمة في البناء وبالتالي  ومن ابرزها المساحة ثم نمط الشوارع وانظمتها الى جلساكنيها  

عليها والتي ما هي اال انعكاس لوظيفتها    طرأت خطتها ) مخططها( يضاف الى ذلك استعماالت االرض والتبدالت التي  

او   الشكل  مع  الوظيفة  تفاعل  المدينة تظهر  بها  تمر  التي  المراحل  من  فكل مرحلة  المحصلة  وفي  بها  تقوم  بكلمة  التي 

 اوضح مورفولوجية المدينة . 

))يقصد بالمرحلة المرفولوجية اية فترة في التاريخ الحضاري لمنطقة ما تخلق نماذج او اشكال مادية متميزة في المظهر  

النماذج    لألرض الحضاري   هذه  وتبقى  المرحلة  تلك  في  المدينة  او  المنطقة  لمجتمع  واقتصادية  اجتماعية  حاجات  لتسد 

 تمثل الوحدات المعمارية الميزة كظاهرة موروثة ((   المادية التي 

 وبالرغم من ان لكل مدينة مراحلها المورفولوجية التي تحكي تاريخها الحضاري يمكن تحديد مراحل عامة هي : 

ريا  مرحلة الظهور والنشأة والتي يبرز فيها العامل االساس الذي ادى الى نشوء المدينة سواء كان دينيا ام حربيا او ادا -1

وليس شرطا ان تستمر المدينة في تأدية وظيفتها من خالل هذا العامل بل قد تتبدل وظيفتها او تتعدد كما هو المعتاد بعد  

 نموها . 

 مرحلة النمو حيث يزداد عدد سكانها عم طرق النمو الطبيعي او الهجرة حيث ترقى المستوطنة الى بلدة .  -2

 اد الكفاءة الوظيفية للمدينة وإلقليمها ويمكن عندئذ تسميتها بالمدينة . مرحلة النضج حيث يتضخم السكان وتزد  -3



االقليم كأن    -4 او  البلد  الوظيفة االولى في  انها تؤدي  فتبرز في  المدن  المدينة غيرها من  االكتمال حيث تسبق  مرحلة 

     تكون عاصمة ادارية او تجارية او مركزا دينيا . 

 د.حميد حسين فرحان / مدرس المادة                                                                                       


