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الشكل العمراني ومرآباته
مفهوم الشكل العمراني

مقاربات الشكل العمراني

عناصر الشكل العمراني

الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

)حدود الدراسة(مجاالت دراسته  والشكل العمراني 

وسائل قراءة الشكل العمراني



:مفهوم الشكل العمراني
المتعلقة بالشكل العمراني غاية في التباين ،  التعاريفلطالما اعتبرت 

وذلك بحكم تعقيدها المستمد من تعقيد النسيج العمراني وتعقيد المدينة 
.  في حد ذاتها
بإعطاء صيغة   DOMINIQUE RAYNAUDحيث قامت 

لتعريف الشكل العمراني، لكن بصفة مغايرة، بغرض التبسيط المحكم 
حدود البحث  للفهم، أي أن الشكل العمراني يأخذ معناه انطالقا من 

:فتوصلت إلى النتائج التعريفية التالية الموجه إليه  

النسيج •
العمراني

إذا آان الشكل العمراني يستعمل في تمييز 
المساحات العمرانية التي تمثل خصائص 

القطيعة من جهة  والتجانس واالستمرارية 
أخرى 



الشكل االجتماعي  •
.العمراني

إذا آان الشكل العمراني يدل على 
ليس  والمظهر اإلنساني للمدينة 

اإلطار المبني 

.التمثيل العمراني• إذا آان الشكل العمراني ترآيبة 
ذهنية غير معدومة 

النموذج  •
.العمراني

إذا آان الشكل العمراني مرتبط 
للمدينة المجاليبالمظهر 

:مفهوم الشكل العمراني



بالنمط العمراني  • إذا آان الشكل العمراني مستنبط من 
التصنيف دراسة شكلية بمعنى 

  والنمطية

بالمخطط  •
العمراني  

قراءة  إذا آان الشكل العمراني ذو 
آل ما يتعلق  والبعد  ثنائية

الشبكات وبالرسومات 

الترآيبة  •
العمرانية  

إذا آان الشكل العمراني آمظهر 
فضائي ناتج عن حرآة تصميمية 

محددة على جزء من المدينة 

:مفهوم الشكل العمراني



حيث يتم اعتبار أن المجال العمراني •
محدود بأبعاده الثالثة ضمن مواده 

الحبكة، األلوان ، (البالستيكية 
، الحجم ، طيف المبنى،  الطرازات

)المجاالت العامة

مقاربة الشكل  ) 1
العمراني آشكل للمشهد  

 Paysage)العمراني 
urbain)  :

بمعنى أن المجال العمراني يدرس •
من خالل ما يشغله مختلف األفواج 

، العرقية، الديموغرافيةالحضرية، 
أنماط العائالت ، توزيع األعمال 

.  والوظائف في المدينة

مقاربة الشكل  ) 2
العمراني آشكل  

  المرفولوجيا(اجتماعي 
) :  االجتماعية

:مقاربات الشكل العمراني
:  هناك خمسة مقاربات أساسية) Lévy. A, 2005(حسب 



بمعنى دراسة المجال العمراني في بعده  •
  بالميكروالمحيطي ، ويعبر على ذلك 

– Microمناخ العمراني  climat 
(urbain)   حيث نميز التغييرات ،

:المناخية الموافقة لـ 
.التغيرات الجغرافية لكل حي•
التغيرات المتعلقة بالتنوعات في نمط  •

)  مفتوح، مغلق، نصف مفتوح(
الطاقة  (التغيرات الموافقة لتوجيهات •

Héliothermique) الشمسية الحرارية
//  ماء(التغيرات حسب الموقع •

) .غطاء نباتي// تضاريس

مقاربة الشكل ) 3
العمراني آشكل 

  بيومناخي
Bioclimatique  :

:مقاربات الشكل العمراني



حيث ترتكز الدراسة على العالقات البينية والمتبادلة بين  •
المجال الحر  /  الشبكاتية/ التحصيص(العناصر القاعدية 

.  لكل أجزاء النسيج العمراني) المجال المبني / 

مقاربة الشكل ) 4
العمراني آشكل 

لألنسجة العمرانية 
(Panerai, 

2001):

وهي ترتكز على الشكل الهندسي لمخطط المدينة  •
مخطط إشعاعي  // مخطط متعامد// مخطط عضوي (

التصنيفات من طرف   هاته، حيث اقترحت ) مرآزي
)Lavedan 1926, 1941, 1952(   والتي إرجاءها

.  إلى مفهوم الترآيبة العمرانية ومختلف دالالتها

مقاربة الشكل ) 5
العمراني آشكل 

لرسومات الشبكات 
 Tracésالعمرانية 
urbains:

:مقاربات الشكل العمراني



:عناصر الشكل العمراني 

وانطالقا من مما ثبت عن العديد من المتخصصين المعماريين 
والعمرانيين وحتى الجغرافيين، نقوم بسرد العناصر المكونة  

:للشكل العمراني

 PHILIPPEأما بالنسبة لـ 
PANERAI  فانه حدد دراسة

للنسيج  المورفولوجيةالدراسة 
العمراني على أساس توضع لكل 

التقسيمات // شبكة الطرقات ( من 
).المباني // العقارية 

، أآد أن Albert Lévyبالنسبة 
الشكل العمراني مكون أساسا من 

هيكلة  لتحتالعناصر الخمسة 
:  النسيج العمراني،المتمثلة في 

  التحصيص//  الشبكاتية// الموقع (
)  المجاالت الحرة // المبني // 

)Racine. F, 1999.(



:عناصر الشكل العمراني 

، فان  Gianfranco Caniggiaوفي ما يخص ما تطرق إليه 
:  دراسة الشكل العمراني تقوم أساسا على

يخص المبنى وعالقته بالمحيط المجاور، المستوى األول
من حيث   التحصيصيةيخص دراسة التجمعات المستوى الثاني 

وأشكالها وتطورها من جهة والعالقات المترابطة من   توضعها
جهة أخرى،

المستوى الثالث فتتعلق بدراسة العالقة يبن اإلقليم وخصائصه  
 .لتوضع المدينة



:عناصر الشكل العمراني 

ابرز أن دراسة األشكال العمرانية وتغيراتها عبر  Rémy Allainأما بالنسبة لـ 
// المشهد الطبيعي ( الزمن، تكون من خالل تحليل العناصر المؤثرة فيها مباشرة 

)). الساحات–الشوارع (المجال الحر // الحجم المبني //  التحصيصات//  الشبكاتية

Pinon(وأخيرا نعرج على أعمال  .P & 
Dominique .D-H, 1991 ( اللذان

أبدعا في تحديد وسائل القراءة 
لألشكال العمرانية ،وفق  المورفولوجية
 و، الهندسية  الطوبولوجيةالخصائص 

، آما اشتملت الدراسة على آل  البعدية
الشبكة //  الشبكاتية// الموقع : (من 

المجال // المجال الحر //  التحصيصية
).المبني

PIERRE MERLIN ,وأما عن 
CHOAYFRANÇOISE     أآدا على
أي ( العمرانية  المورفولوجياأن دراسة 

ترتكز على  ) دراسة الشكل العمراني 
تحليل تطور األنسجة العمرانية وإبراز 

// الموقع ( دور آل واحد من خصائصها 
//  التحصيصيةالشبكة //  الشبكاتية

).  المجال المبني // المجال الحر 



العناصر المدروسة                                 
المجال المبنىالمجال الحرالتحصيصالشبكاتيةالموقعالباحثين

)Saïdouni. M, 2000(۞۞۞۞

)Borie. A & Denieul. F, 1984(۞۞۞۞

)Racine. F, 1999(۞۞۞۞۞

)Panerai. Ph & Al, 2002(۞۞۞

)Caniggia .G, 1994(۞۞۞

)Allain. R, 2004(۞۞۞۞۞

 )Vallieres .A, 1999(۞۞۞

)2000. F, Choay. P & Merlin(۞۞۞۞۞

)Pinon .P & Dominique .D-H, 1991(۞۞۞۞۞

:عناصر الشكل العمراني 



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

الموقع

النسق 
الشبكي

النسق 
التحصيصي

نسق المجال 
الحر

النسق المبني



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

:الموقع

هو الشيء المتواجد قبل آل شيء  François Racine اآد
معماري أو عمراني، بحيث أنه ال يمثل المحيط فقط بل آل ما يوجد  

.  أسفل المدينة آذلك
انه القاعدة الجغرافية المعتبرة ضمن الهيكلة  Pinonوأضاف 

بمعنى آل ما آان (والغطاء النباتي  والهيدروغرافيةالتضاريسية 
).  موجود قبل تدخل تهيئة اإلنسان

اعتبر أن الموقع الطبيعي ): Saïdouni. M, 2000(أما بالنسبة 
هو مجموعة التوجيهات والعوائق المفروضة على التجمعات 

:مرآبة من المعطيات التاليةالسكانية، وهي 



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

:الموقع

وهو المحدد للشكل العمراني ونوعية السكن من  •
جراء العوامل المؤثرة من تشميس، رياح وتساقط 

.الخ...  :  المناخ

وهما العنصرين األساسيين في تنظيم وتوجيه •
الشوارع والهيكلة العمرانية، حيث نميز العديد من 

األرضية وأشكلها   بمورفولوجيةاألنواع الخاصة 
.بصورة متمايزة من منطقة إلى أخرى  

 وطبوغرافية 
  هيدروغرافية

:األرضية



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

:الموقع

للمواقع العمرانية مورفولوجيةتقسيمات  . 



:الموقع:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

تتطلب تحاليل مدققة لتفادي المخاطر المتوقعة على المباني،  •
والتي تنجم عن الفيضانات وما ينجر عنها من تصريفات  

للمياه، ومن جهة أخرى وجوب تحديد نوعية األرضية لضبط  
.مجال اإلطار المبني دون الدخول في نطاق الحيز الزراعي

:طبيعة األرضية

وهي معرفة آل الخصائص الجيولوجية لألرضية،  •
خصوصا من الناحية الزلزالية التي تسمح بتحديد توضع  

.المباني على حسب أهمية استعماالتها
طبيعة ما تحت 

:األرضية

وهو ما يساعد في الحفاظ على نقاط القوة للمدينة من خالل  •
.االستغالل األمثل لثروات الموقع

نمطية توزيع 
الغطاء النباتي  
:على اإلقليم



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني

Puy-de-domeعبر نسيج للشبكاتيةإبراز 
Montefrrand - France

:النسق الشبكي هو النسق الرابط بين مواضع من فضاء اإلقليم ، 
وهو مكون من مجموعة من الحرآات ذات  

الوظائف واالعتبارات المتغيرة، هذه الشبكة تعتبر 
و بالتالي تربط أجزاء  للتحصيصاتآعصب 

 ,Borie. A & Denieul. F. (اإلقليم في ما بينها
1984(

على أنها النسق    PIERRE PINONوعرفها 
الرابط بين مختلف أجزاء المدينة، ويحوي  
مجموعة من الحرآات على حسب أهميتها 

المتغيرة، آما أن هذه الشبكات تخصص لخدمة  
وهي مهيكلة للمجال الريفي أآثر    التحصيصات

).Racine. F, 1999.(من المجال العمراني



:خصائص النسق الشبكي
RÉMYحاول مختلف الباحثين من بينهم  ALLAIN  إعطاء تصنيفات نمطية لرسوم

:فنجد)  les tracés( الشبكات 

)1(
السبل  ووالتي تتعلق مباشرة بالشوارع ):  les tracés organiques( الرسومات العضوية •

.القديمة المميزة بتقاربها الكبير من بعضها البعض 

)2(
والمرتبطة بتوسعات معاصرة لتصميم آخر ):  les tracés juxtaposes( الرسومات المتجاورة •

. Lotissementو الحصص العقارية  ZACمنطقة التهيئة المقترحة  وللمدينة آالمدن الجديدة 

)3(
وتنشأ من عمليات فردية لحصص عقارية ضعيفة  ):  les tracés insérés( الرسومات المدمجة •

.الهوسمانيةاالمتداد أو من جراء حصص عمرانية آالشوارع 

)4(
وهي الشوارع التي أسست على أثار  ):  les tracés substitutionnels( الرسومات المستبدلة •

.األسوار القديمة 

)5(
les tracés( الرسومات المفروضة • surimposés  :( وهي الناجمة عن قرارات العمران اإلداري

. هوسمانالمرتبطة بتفويضات من السلطة مثل أعمال  و



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني
:التحصيصيالنسق 

وهو نسق تقسيم الفضاء اإلقليمي إلى عدد من الوحدات العقارية، لذ 
.  تجزئة لإلقليم   التحصيصاتتعتبر 

فعبر على هذا األخير بأنه نسق    PIERRE PINONو أما بالنسبة لـ 
.  تجزيئي لمجال اإلقليم إلى عدة وحدات عقارية

عبارة عن مجموعة من التقسيمات لألرضية، يتم   التحصيصيالنسق 
 طوبوغرافيالتعرف عليها بواسطة حدودها المضبوطة والممثلة بخط 

عن ما يجاورها، آما يمكن التمييز بين  التحصيصةواضح المعالم يميز 
Merlin ..(أبعادها  وعن بعضها البعض بواسطة شكلها  التحصيصات

2000. F, ChoayP & .(



Montpellierبمدينة تحصيصيةنموذج تقسيمات 

:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني
:التحصيصيالنسق 



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني
:  نسق المجال الحر

الحرة هي مجموعة من األجزاء غير مبنية للشكل  الفضاءاتشبكة 
إما أن  و) الخ ...ساحة ، طريق(عمراني ، بحيث إما أن تكون عامة 

 ,Borie. A & Denieul. F)  (الخ...فناء، حديقة(تكون خاصة 
1984  .(
.Gauthiez(أما  B, 2003 ( فعرف المجال الحر على انه مساحة فوق

الهندسة المدنية وال  منشاءاتاألرض ليست مشغولة بالمباني وال 
هو المجال المغلق بالمحيط من خالل جدران المنازل وفي  والحضرية، 

.Gauthiez(نفس الوقت هو المجال المفتوح مقارنة بداخل المنزل  B, 
2003.(



بفرنسا Richelieuتمثيل للمجال الحر بمدينة

:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني
:  نسق المجال الحر



:نسق المجال الحر
:   أن الدراسة المعتمد في الجانب التحليلي للمجال الحر سترآز على

الساحات العامة الشوارع



:الشوارع
)  Duplay. M & Duplay. C, 1982(نجد أن 

عرفاه على أساس انه المجال المحاذي للمنزل، 
وهو أيضا مجال عام ومهيأ ضمن تجمع سكاني، 

يعتبر مدخل للسكن والمباني العامة والملكيات 
.الخاصة

.Gauthiez(و بالنسبة لـ   B, 2003 ( طريق
.لتجمع سكاني يحفه المباني والجدران الواقية

RÉMYأما بالنسبة لـ  ALLAIN  فانه أعطى
تعريفا أآثر شمولية حيث اعتبر أن الشارع نسق 
حاوي لوظائف متراآبة وآذا للعديد من العناصر 

، مباني ،  قارعة طريق ،  تحصيصات( المرآبة 
آلها مرتبطة ببعضها ... ) أرصفة ، واجهات ،أثاث 

البعض ومكملة لبعضها البعض، مما يخلق نوعا 
من التعقيد الذي ال يمكن فهمه إال بطريقة دراسية 

).  Allain. R, 2004. (تشملهم آليا



P & Merlin .(فقد عرفاها 
2000. F, Choay (  على أنها آلمة

ساحة  ) (PLATEA(التينية األصل 
، مكان عام غير مغطى مكون  )عامة

من مجموعة من المجاالت الفارغة 
والمباني المحيطة ، أهميتها ودورها 

يتغير وفقا للثقافة والعصر وقوة 
.الحياة االجتماعية

 & Duplay. M(أما بالنسبة لـ 
Duplay. C, 1982 (  فان الساحة

هي شكل عمراني أساسي، وهي 
نمطية تغذي الخيال وتحدد الخيارات  

.المتعاقبة للمصمم وما يرد فعله

:الساحات العامة



:الساحات العامة

)  Allain. R, 2004(وعرفها 
على أنها آالشارع، وهي شكل 

عمراني شامل، غير قابل 
للتناقص أمام عناصره، وهي 

مجال عام فارغ، غالبا ما يكون 
مغلق محيط بمباني تشكل ما 

يسمى بالغالف المحيط، آما أآد  
آذلك على أن تأسيس الساحة  

يكون حول التبادل السياسي آما  
، )Agora(هو معروف في 

وتجاري آساحة السوق، وبذلك 
تمثل الشكل العمراني األآثر 

.رمزية على اإلطالق



:الخصائص المميزة لعناصر الشكل العمراني
:النسق المبني

وهو النسق الذي يلم مجموعة من الكتل المبنية لشكل العمراني مهما آانت وظيفتها 
).Borie. A & Denieul. F, 1984. (أو أبعادها) مسكن، مرفق(

.Gauthiez(أما بالنسبة لـ  B, 2003 (  فانه عبارة عن مجموعة من المباني على
.  األرضية أو تحت األرضية



:وسائل قراءة الشكل العمراني
نحاول في هذا العنصر تحديد مختلف وسائل القراءة والتي تتغير على حسب األهداف  

الذي حدد  ) Racine. F, 1999(المسطرة، ومن بين المتطرقين لهذا العنصر هو 
:رآائزيةثالث نقاط 

والتي يسعى الباحث الستخراج الخاصية األساسية •
المشترآة بين العناصر مميزة ضمن حقبة محددة 

المشترآة والخصائص  التوضعاتآمجموعة المباني، (
).الخ ... المعمارية المشترآة 

النمط ) 1
آوسيلة 
:للقراءة 

وهما خطوتان متكامالت تسمحان بفهم حقيقة •
الشكل العمراني على مر الزمن، إضافة إلى 

أنهما يسمحان بإظهار خاصية التشكل والتغير 
  .للنسيج العمراني

التحليل ) 2
و  السانكروني
: الدياآروني



:وسائل قراءة الشكل العمراني

تعتمد الرفع الهندسي على  المورفولوجيةاغلب الدراسات •
المتمثلة في الخرائط  وثائق األرشيف  ومستوى األرضية 

:وآذا. والمخططات
خرائط مخططات القديمة ، مشاهد  :الوثائق المصورة * •

المواد / أحجام المباني /  الشبكاتيةذلك لتمييز  وقديمة 
.العناصر المستعملة بالواجهات/ المستعملة  

التي تستعمل  و المخطوطات  الموجودة بمصلحة األرشيف* •
عندما يتعلق  المرفولوجيين وغالبا من طرف التاريخيين 

تغير اإلشكال العمرانية  وبالوضعية الخاصة بتشكل  االمر
.الخ... القوانين العمرانية  / من جراء عقود الملكية 

أو التاريخ / دراسات أثرية (  الدراسات التاريخية* •
، بحيث أن الدراسات حول الوسط العمراني )الخ ...المحلي

/ بناء / هدم / حرق (تعتمد آبنية لألحداث التاريخية للمدينة 
).الخ ... مباني خاصة

الوثائق ) 3
الرسومية 
المتوفرة 


