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مفاهيم أساسية حول  المدينة

ذات األصل السامي" دين " هي الكلمة المستقاة من آلمة : لغويا

  وتغير األمكنة بتعدد والمؤرخين العلماء تعاريف تعددت فقد :اصطالحا
 الصخرية الذآريات من مجموعة المدينة أن أرسطو اعتبر حيث األزمنة،
 المدن أن" :فيرى خلدون ابن أما ومكوناتها، معانيها إدراك الممكن

 موضوعة وهي ... آبير وبناء عظيمة وأجرام هياآل ذات واألمصار
  بد فال ... التعاون وآثرة األيادي اجتماع إلى فتحتاج للخصوص ال للعموم
"الدولة من المدن واختطاط تمصير في
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التعريفات الشاملة

)1(

 المجال من حيز على إسقاط ...” :أنها على Belegrin عرفها•
 االقتصادية القوة وصراع التاريخية والمخلفات الطبيعية للظروف
 المعماريين للمهندسين الخالقة والعبقرية التقني التطور وجهود

 الشعورية التطلعات وآذا اليومية والعادات اإلدارية والضغوط
“للسكان والالشعورية

)2(

 أمر ناقشوا الذين المتخصصين بعض آراء تلخيص ايدالو حاول آما•
 تمارس الذي اإلطار وهي بالفعل، موجودة المدينة " : فيقول المدينة
 العنصر وهي )الفرد حماية القيم، الثقافة،( االجتماعية الوظيفة فيه

 البرجوازية فيه تمارس الذي واإلطار االقتصادي للنظام الوظيفي
 لسوق اليومية الممارسة من وحدته يستمد آيان وهي سلطتها المنسجمة

.)1989، جـ .قارنيي بوجو( .”العمل
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:المقاربات التعريفية

:واإلحصائية الديموغرافيةالمقاربة 
اعتبار أن المدينة مكان لترآيز السكان   -

.وذلك باالعتماد على مقياس الكثافة
تحديد العتبات ومختلف المؤسسات   -

ومدى ارتباطها بالشروط  الديموغرافية
االقتصادية وااليكولوجية والتكنولوجية  

 والثقافية

:المقاربة االجتماعية
اعتبار أن المدينة  -

مكان للترآيز السكاني، 
يقوم أساسا على  

مجموعات متفرقة 
تربطها عالقات 
ومصالح متبادلة 
ومتعددة وأحيانا 

متضادة

المقاربة 
:الوظيفية

يفرق بين  -
المدينة والريف

إبراز  -
العنصر 

التكاملي بين 
هاذين 

األخيرين 



:المقاربات التعريفية
:المقاربة الجغرافية الحضرية

اعتبار المدينة آعنصر مهيكل ومقنن -
تهتم المنظر العمراني للمدينة، من  -

خالل الترآيز المعرفي على مبانيها 
ومؤسساتها ومدى درجة هيكلتها 

وتنظيم مظهر شوارعها وفق القانون 
شغل األراضي، : العمراني الذي يخص

الخ...الطراز العمراني السائد

:المقاربة السياسية
فتعتمد على مراسيم إدارية 

من شأنها إسناد أدوار مهمة 
ومميزة ضمن التسلسل 

مثل (اإلداري لإلقليم 
التقسيم اإلداري للواليات 

)بالجزائر



هناك تعقيد في تعريف المدينة مما 
:تطلب

التعريف  
النسقي

القطاعات  
التعريفية

المقاربات  
التعريفية

التعريفات  
الشاملة



)Jean Pelletier & Charles Delfanteحسب ( 
  إذ ،بساطة األآثر اعتبراه الذي اإلحصائي التعريف اعتمدا

  مختلفة، وتطبيقاته استعماالته لكن بالوضوح، يتسم مبدئه أن
 مساحة على لسكان إقليمي تجمع هي المدينة أن حيث

الكثافة، وهو األساسي الضابط عنه ينجم مما محدودة
:ومن أهم تطبيقاته 

:القطاعات التعريفية
القطاع التعريفي األول



:الهند

 5000القيمة •
تعتبر نسمة 

العتبة الدنيا 
لتشكيل مدينة

:هولندا

 1500القيمة •
تؤهل أي  نسمة 

نطاق لكي  
يكون مدينة

:فرنسا 

المدينة هي بلدة لها تجمع  •
سكاني يتعدى أفرادها سكانها  

التباعد بين +  نسمة 2000
متر 100المنازل ال يتعدى  

افتراض أنه إذا كانت منطقة فالحيه ذات كثافة سكانية متزايدة، فإنها : اإلشكالية
تتخطى العتبة الدنيا المؤهلة للرقي كمدينة لكن تبقي محافظة على السمات العامة  

للنطاق الريفي دون الحضرية



:القطاعات التعريفية
:القطاع التعريفي الثالث

االعتماد على خصائص أخرى تسهم في 
الكثافة، رمزية مدينة : (تحديد مفهوم المدينة

معالم مميزة طبيعية، معالم مميزة أثرية، (
طراز معماري وعمراني مميز، ساحات 

، ارتفاع المباني، عرض )الخ... تاريخية
الساحات، تهيئة الشوارع  ابعادالشوارع، 

....) والساحات 

:القطاع التعريفي الثاني

االعتماد على الخصائص الوظيفة المنتمية 
لمصاف القطاع الثاني والثالث، ومدى 

موافقتهما للحد األدنى للوظائف، على اعتبار 
أن المدينة في حد ذاتها مكان للتبادل وتقديم 

الخدمات بكل أنواعها سواء لمقيمين أو 
غيرهم باالقتران  مع حجم وتخصص 

.المدينة
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:النسقيالتعريف 

Rosnay المدينة هي مجموعة معقدة من : " في قوله
"العناصر في ما بينها منظمة حول هدف 

Lowry المدينة آنسق عام معقد أين الكل : "  في قوله
)Allain.R, 2004(". يؤثر على الكل 

le système  /system) /   النظام(النسق 



Systemaلمةآ هي 
 " :وتعني األصل إغريقية
  وآذا ”ببعض التماسك

  “المنظمة المجموعة”
(2010)  وحسب
Encarta: " منظمة مجموعة  
 عناصر أو أفكار( ومهيكلة

 ) بينها فيما عالقات ذات
الشكل."منطقي آكل يعتبرون (1-I): .رسم تمثيلي للنسق

( (2010المصدر: الباحث،

Sous éléments

تحت العناصر

النسق

العالقات

Sous- sous 
éléments

حت العناصرحت تت

:النسقيالتعريف 



:النسقيالتعريف 
وعليه فإننا 

نتبنى التعريف  
ألنسقي للمدينة 

لما له من 
تيسير في 

تنظيم  
الدراسات 
التحليلية 

المعتمدة في 
.هذه المادة

المدينة (، أن اعتبار  سعيدونيأآد معاوية 
هي خاصية غاية في األهمية، حيث ) آنسق

آكل متكامل األخيرة  هاتهيتم اعتماد دراسة 
، مرآباتها ومستعمليها وذلك لمدى حساسية 

المعقدة مما يصل بنا إلى دراسة التأثيرات 
من حيث التطور التاريخي  المتبادلة و

والتقني والقوانين والتنظيم االجتماعي 
واالزدهار االقتصادي وآذا السلطة 

.  الخ...السياسية والمرجعية الثقافية 
)Saïdouni.M, 2000.(

النسق يدل على  
مجموعة من 

العناصر المتصلة  
فيما بينها بمجموعة  
من العالقات والتي  

تشكل الكل  
( المتجانس 

)  مجموعة متجانسة
 )Farhi A, 

2010.(



عبارة عن نسق المدينة

في ديناميكية مستمرة للعناصر  المدينة
المرآبة لها والعالقات المتبادلة في ما بين 

عناصرها

نحاول الخوض في حقيقة ديناميكية وحراك 
المدن على اختالفاتها من خالل ما يحصل 

.أنسجتها العمرانيةعلى مستوى 


