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"دراسة تحميمية لبنية النسيج الحضري لمدينة الكاظمية القديمة"
كريم حسن عموان
الكمية التقنية /بغداد

المستخمص:
إف استمياـ كاستخالص األفكار كاإلبداع بطريقة التحميؿ الدقيؽ كالدراسة المعمقة لمجكانب
التفصيمية لمنسيج الحضرم لممدينة العربية التقميدية تحتاج إلى النظرة الشمكلية لجكانب العممية
التخطيطية كالتي ىي إنعكاس لمجكانب الفكرية كالركحية ليا كلغرض الكصكؿ إلى ذلؾ ينبغي
تحميؿ كدراسة النسيج الحضرم ليا كبشكؿ معمؽ ،حيث تكصؿ الباحث مف خالؿ االستدالؿ مف

المؤشرات الرقمية إلى ترابط المككنات الحضرية بعضيا مع البعض كفؽ عالقات كظيفية كتككينية

تتكافؽ مع المفاىيـ الثقافية كالدينية كالتاريخية لممدف العربية القديمة كاإلسالمية كبما يتالءـ
كالظركؼ البيئية كالمناخية السائدة في ىذه المدف كبما يحقؽ االستدامة في خمؽ البيئة النظيفة

كالمالئمة مع متطمبات العصر.

ANSTRACT:
The extraction of the innovation and the ideas from the detailed
comprehensive elements for the traditional Arab Islamic cities through
deep study and accuracy numerical indicators method which depend on
the survey for all practical planning elements which reflect the unity sense
for the principles idea and spiritualism factors, so it must analyze these
indicators for the urban fabric to achieve this goal. The researcher get off
from the study of these indicators the high association and unity elements
between them through their functions and formations for the religious,
sustainability, cultural and climate factors in these intelligent cities.
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مشكمة البحث:

إف استخالص األفكار كاإلبداع مف خالؿ التكاصؿ مع النسيج الحضرم لممدينة العربية

التاريخية التقميدية في الكاظمية تحتاج إلى اإللماـ بكافة الجكانب التخطيطية الذكية كبالجكانب
الفكرية كالركحية ليا كالحفاظ عمييا كليس ىي عممية نقؿ حرفي لألفكار ك اإلنقطاع عنيا.

ىدف الدراسة:

القياـ بالعممية التحميمية الكصفية ك الرقمية لمككنات كمفاىيـ ىيكؿ النسيج الحضرم لممدف

التاريخية القديمة كمنيا مدينة الكاظمية القديمة الستنباط المفاىيـ كالمؤشرات التخطيطية لالستفادة
منيا في تخطيط مدننا المعاصرة.

فرضية الدراسة:

إف النسيج الحضرم لمدينة الكاظمية التاريخية القديمة يتككف مف عناصر مترابطة

بعضيا مع بعض كفؽ عالقات كظيفية كتككينية ذكية كاف الكظيفة لمككنات المشيد الحضرم

لممدينة تتكافؽ مع مككنات المفاىيـ الدينية كالتاريخية لممدف العربية القديمة كاإلسالمية.
المقدمة:

إف النسيج الحضرم لممدف التاريخية القديمة لو مميزاتو كخصكصياتو المعركفة مف خالؿ تجربتو

لفترة مف الحقب الزمنية الغائرة في التاريخ معتمدة عمى أسمكب كنمط الحياة التي يعيشيا سكانيا،
فنسيج كمشيد المدينة ألحضرم تكلد نتيجة لمتفاعؿ بيف إنشطتو االجتماعية كخصائصو
االقتصادية ألفراد المدينة كمفاىيميا العقائدية كالدينية ،باإلضافة إلى عكامؿ كعناصر البيئة

الطبيعية الفيزياكية كالنفسية .حيث إف المنتج النيائي لتفاعؿ كؿ ىذه المتغيرات كالعناصر يؤدم
إلى تككيف النسيج الحضرم لممدينة كىيكميا ك مكرفكلكجيتيا كالذم يككف كاضحا مف خالؿ تركيب

كتميا الفيزياكية كفضاءاتيا المختمفة كالتي تحدد ىكيتيا كخصكصيتيا .إف المدينة ىي مسرح

العمرنية مف الجية األخرل كالتي تمثؿ النتاج
ا
درامي مككناتو األشخاص مف جية كالكتؿ الفيزياكية
الحضرم كالثقافي لممجتمع كىي بذلؾ تجسد األبعاد الكاسعة لمفكر االنساني كالذم يعكس بدكره

األكجو المتعددة لمتعبير عف القيـ الفكرية التي يتبنيا المجتمع.

إف النسيج الحضرم لمدينة الكاظمية القديمة ما ىك أال الصكرة الحية التي ترسميا المدينة في
مخيمة ك أحساس ساكنييا كزائرييا مف خالؿ تككيناتيا المكرفكلكجية كمعالميا الفيزياكية كالتي ىي
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في الحقيقة صكرة تراثيا الناتج عف تطكرىا الطبيعي كالثقافي كالتقني كالعقائدم لمشريعة اإلسالمية
السمحاء عبر مراحؿ التاريخ.

يتضمف البحث بعض المفاىيـ النظرية كبصكرة مختصرة جدا ذم العالقة الكاممة مع عنكاف

البحث كىدفو ،كأما ألجزء ألعممي فقد اعتمد الباحث عمى تحميؿ البيإنات بأسمكب كمي مف خالؿ
المؤشرات الرقمية كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ المسح العممي ألمكقعي كالمكتبي لمنطقة
الدراسة باعتماد األساس النظرم الخاص بتخطيط ىذه المدف كفؽ مبدأ النظرية العضكية ،إضافة

إلى تحميؿ المسح أالستبيإني لمجيات االستشارية ذات العالقة.

كمف خالؿ ىذا األسمكب المستخدـ تـ التكصؿ إلى إف تخطيط المدف التقميدية كإف كفؽ مفاىيـ

التخطيط المستداـ كالذم يعتمد مبدأ المراقبة كاالستفادة مف التجربة عبر مراحؿ زمنية طكيمة كالذم

أدل إلى تككيف مدينة تراعي كتخدـ قاطنييا مما يعني إعطاء األىمية الكبيرة في ضركرة استمياـ

األفكار التخطيطية الذكية كاالستفادة منيا في تخطيط مدننا مف خالؿ تنطيؽ كسف القكانيف
كالتشريعات الحديثة.
 -1مفيوم النسيج الحضري لممدن العربية التاريخية القديمة:

العمرنية التي تمارس فييا فعاليات
ا
إف النسيج الحضرم لممدينة ىك عبارة عف عدد مف الكتؿ

متعددة مف قبؿ مجاميع بشرية محددة تقكـ بفعالياتيا ضمف حيز مكإني محدد نظمت فييا
استعماالت األرض المختمفة.

كبسبب خصكصية كتعدد السمات المميزة لمنسيج الحضرم لممدينة العربية القديمة ،سيتـ التطرؽ

إلى بعض السمات الميمة ذات العالقة مع ىدؼ البحث كليس جميعيا ،فمقد تأثرت ىذه السمات
كبمركر الزمف كبشكؿ كبير نتيجة لمتغيرات كالتحكالت كالتطكرات الحضرية ،فعممية التخطيط

لممدينة العربية الحديثة تحتاج إلى اإللماـ بالجإنب الفكرم كالركحي ليا كليس عمميو نقؿ لألفكار
كاإلشكاؿ مف المدف األخرل.

إف أىـ الخصائص كالسمات المميزة لمنسيج الحضرم لممدينة العراقية ىي(:)1

التكيؼ البيئي كالمالئمة المناخية.-تقميدية النسيج.

-استخداـ المكاد البنائية المحمية.
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تأثير العادات كالتقاليد االجتماعية عمى الفكر التخطيطي لممدينة فامتازت المدينة بسماتالخصكصية كالشكؿ العضكم كالتمركز حكؿ الجامع ،كىي تعني التفاعؿ الحقيقي بينيا كبيف

قاطنييا.

التدرج في الفضاءات كالحركة.العالقات الخاصة كالمميزة بيف المناطؽ كاألحياء السكنية بما يتيح ليا تنظيـ استعماالت األرضكقكانيف البناء كاالرتفاعات.

العمرني كالذم يمتاز
ا
كمع كؿ ذلؾ فإف لممدينة العراقية التقميدية مميزات تتمثؿ بنسيجيا التراثي

بعدد مف الميزات أىميا(:)2

ا-االتجاىية نحك الداخؿ كالكحدة في التككيف.
ب -تماسؾ أجزاء النسيج الحضرم.
ج -كجكد الفضاءات الال اتجاىية.

د -التدرج في النسيج الحضرم.

ق-الكثافة العالية لمنسيج الحضرم (النسيج المتضاـ).
-2الفضاءات الحضرية:

الفضاء الحضػرم ىػك االمتػداد باإلبعػاد الثالثػة لمعػالـ المحػيط باإلنسػاف ،كالفضػاء يمثػؿ مكإنػا

الجتماع اإلنساف لػذا فيػك لػيس حيػ انز ماديػان يشػغؿ مكإنػان فػي المدينػة فحسػب بػؿ إنػو محاكلػة فمسػفية
كركحيػػة طبيعيػػة كاقتصػػادية ميمػػة إلػػى حػػد بعيػػد ،إذف فالفضػػاء ىػػك حيػػز مػػادم يشػػغؿ الف ػراغ بػػيف

األبنيػػة كيعتبػػر كعػػاء يحػػكم النشػػاط االنسػػاني كتشػػكؿ كفػػؽ مفػػاىيـ كتكجيػػات فكريػػة كانسػإنية تمثػػؿ
حصيمة تفاعؿ اإلنسإف مع بيئتو الطبيعية كالثقافية.

كمف ىنا تبرز أىمية الفضػاءات الحضػرية داخػؿ المدينػة العربيػة اإلسػالمية باعتبارىػا جػزءان أساسػيا
في تككيف الييئة الحضرية كالنسيج التراثي لممدينة.
كىنالؾ عدة إشكاؿ مف الفضاءات الحضرية منيا:
 الفضاء المستقر . -الفضاء الحركي .

 -3المشيد الحضري:

إف صكرة المشيد الحضرم أساسيا :

()3

 الييكؿ التخطيطي العاـ لممدينة .
 الييئة الحضرية العامة .
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 العالقات الرابطة لمككنات المشيد الحضرم.
 التنظيـ الفضائي .

 الخصكصية الفردية.

النسيج المعمارم ك تشكؿ الكتؿ ك الفضاءات .-الشكارع بعدىا تككينات خطية .

الساحات بعدىا ك حدات احتكائية .-العقد.

-الشاخص ،المعالـ.

-4النظرية العضوية:Organic Theory
كى ػي أحػػدل نظريػػات التصػػميـ الحضػػرم لممػػدف ذات منظكمػػة عضػػكية ،Organic System
تح ػػاكي ى ػػذه النظري ػػة مف ػػاىيـ كمف ػػردات ف ػػي مج ػػاؿ عم ػػـ األحي ػػاء كتطبيقي ػػا ف ػػي مج ػػاؿ تص ػػميـ البيئ ػػة

الحضرية الحظ شػكؿ رقػـ( .)1إف أىػـ مبػدأيف لمػنمط العضػكم ىمػا األكؿ :التعبيريػة كالتػي تشػير إلػى
إف أم ظاىرة في الطبيعة ،كيضمنيا المدينة ،ما ىي إال تعبير حقيقي عف المعنى الكامف
كراءىا ،كالثاني ىك الترابط كىي أحكاـ العالقة التي يتناسؽ فييا الكؿ.

شكل رقم()1
المدينة العضوية

المصدر:بمدية الكاظمية ،شعبة المعمومات الجغرافية.
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-5وصف وموقع منطقة الدراسة:
تقع مدينة الكاظمية في الجزء الشمالي مف بغداد عمى بعد ( 5كمـ) مف العاصمة بغداد،
كتعتبر مدينة الكاظمية مف المدف اإلسالمية كالثقافية الميمة في العالـ العربي اإلسالمي كفييا

ضريح اإلماميف مكسى الكاظـ كمحمد الجكاد.

يحد مدينة الكاظمية مف الجنكب نير دجمة كمف الغرب سكة حديد بغداد – مكصؿ ،أما مف

الشماؿ فيحدىا بكابة بغداد كمف الشرؽ نير دجمة.

كمف خالؿ ىذا البحث سيتـ دراسة محالت المنطقة القديمة أم المركز التاريخي لمدينة الكاظمية
الحظ مرفؽ رقـ ( ،)1كىي ذات مساحة حكالي ( 90ىكتار) ك مكرفكلكجية المدينة اقرب إلى

الدائرة ذات نصؼ قطر يتراكح ( )500 -350متر كىي مؤلفة مف المحالت :التؿ كالد بخانة ك

القطانة كالشيكخ.

تعتبر مدينة الكاظمية مركز جذب كاستقرار كالذم يفسر التكسع المستمر حكؿ المرقد ألكاظمي
الذم يمثؿ النكاة الكظيفية المعمارية كالتخطيطية لممدينة ،إذ تدكر في فمكو المدينة بكؿ أنماط

تكسعيا كيأتي ذلؾ بفعؿ العامؿ الثقافي بجإنبو الديني كىك مف أىـ العكامؿ المحفزة لتكسع الديني

كازدياد دكرىا المركزم الذم إنعكس عمى بنيتيا الكظيفية مؤث ار بذلؾ في تشكيؿ المدينة(.)4
 -6نظرة تاريخية عن نشأة النسيج الحضري لمدينة الكاظمية وتطور ىيكميا الحضري:

الكاظمية ىي إحدل أقضية محافظة بغداد ،كبغداد ىي عاصمة العراؽ .فبغداد اكبر مدف

العراؽ كىي مف المدف الكبرل في الشرؽ األكسط كثاني اكبر مدينة عربية معاصرة بعد القاىرة
كىي مدينة عريقة يعكد إنشائيا إلى عيد أبك جعفر المنصكر ثاني خميفة عباسي  145ىجرم

( )762ميالدم ،كتعتبر بغداد حاليا رابعة كبريات العكاصـ اإلسالمية مف حيث حجميا السكاني،
تضـ بغداد العديد مف المعالـ التاريخية الشييرة منيا الحضرة الكاظمية المقدسة.
مرت الكاظمية عبر مسيرة تطكرىا الحضرم بثالث مراحؿ متميزة(:)5

 -المرحمة األكلى :مف النشأة إلى عاـ  1940ميالدم.

 المرحمة الثانية :لمفترة مف  1941إلى .1960 -المرحمة الثالثة :بعد عاـ .1961

إف ىذه المراحؿ تأتي منسجمة مع تطكر نسيجيا الحضرم كتأثير التطكر الحاصؿ في طرؽ النقؿ
ك كسائمو كالتي أثرت عمى النسيج الحضرم.
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كصؿ عدد سكاف الكاظمية إلى ( )42272نسمة عاـ  1936مكزعيف عمى محالتيا ،فضال عف
محمة جديدة أضيفت ليا باتجاه الجنكب الشرقي في محمة العطيفية الحظ جدكؿ ( .)1كقد مثؿ

سكاف الكاظمية القديـ ( )32448نسمة بنسبة قدرىا  %76,8مف مجمكع سكاف المدينة الكمي.

أما لمفترة 1960-1941فمقد تكاصؿ نمك السكاف في ىذه المرحمة مما أدل إلى استحداث إحياء

جديدة في أطراؼ المدينة مثؿ حي السالـ كالحرية الحظ جدكؿ رقـ ( ،)2ككذلؾ تـ ربط المدينة
مع االعظمية بالجسر الخشبي كالذم أدل إلى انتعاش المدينة .
جدول رقم ()1

مساحة الكاظمية وعدد سكانيا عام  1936ميالدي
عدد السكان

الكثافة

المساحة (هكتار)

مجموع الكاظمية التقليدية

58,58

84225

883,5

العطيفية

432,25

8542

88,8

المجموع الكلي للمدينة

824,83

24434

112,3

المنطقة

(نسمة\ هكتار)

 -المصدر:ألباحث باالعتماد عمى :الجشعمي ،ىدى عبد األمير ،مصدر سابق،ص.8 :

جدول رقم ()2

عدد السكان لمدينة الكاظمية
المنطقة

عدد السكان 1823

عدد السكان 1883

المدينة التقليدية

85843

22824

العطيفية

14828

84844

السالم

851

11221

الحرية

-

14848

المجموع الكلي

28483

144442

المصدر:الباحث باالعتماد عمى الجشعمي،ىدى عبد األمير ،مصدر سابق ،ص.21 :

منو نالحظ إف نسبة سكاف الكاظمية القديمة يبمغ  %78,12لعاـ 1947ك  %37,98لعاـ 1957
مف مجمكع سكاف مدينة الكاظمية الكمي أم انخفاض النسبة كذلؾ بالحفاظ عمى عدد سكاف
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المدينة كعدـ تجاكز العتبة أم إنيا أحياء محددة الحجـ كبذلؾ فيي تضمف اعتماد كتحقيؽ
الرفاىية في تقديـ كافة إنكاع الخدمات عند اعتماد الصيانة المستمرة كمنع تيرؤىا في حيف شيدت
تكسع في أحياء مدينة الكاظمية الجديدة بتأثير جذب المركز التاريخي القديـ أم إنو نكاة متجدد
كفعاؿ كالميـ في مدننا المعاصرة استمياـ ىذه األفكار التخطيطية الذكية.
بعد عاـ  1961ارتفعت كثافة السكاف ففي بداية ىذه المرحمة بمغت مساحة الكاظمية التقميدية
( )896100متر مربع كبنسبة  %4مف المساحة الكمية لمدينة الكاظمية كيسكنيا  44903نسمة
أم بنسبة  %19,95مف مجمكع السكاف كبكثافة  501شخص /ىكتار مقارنة مع 108,9
شخص /ىكتار عمى مستكل الكاظمية ككؿ الحظ جدكؿ رقـ ( ،)3إف المؤشر الرقمي لكثافة
المدينة القديمة ىي كثافة مرتفعة كىي تعني االستغالؿ األمثؿ لمساحات األرض المخصصة ليا
عكس اإلحياء الحديثة كالتي تتطمب إلى تخصيص مساحات كبيرة .إف ىذا المبدأ الذكي في
االستغالؿ األمثؿ لألرض المخصصة لممناطؽ السكنية ىي تالءـ الظركؼ الحالية كالتي تعإني
مف شحو تكفر أألرض المتاحة لتكسع المدف القائمة ك أقامة المدف الجديدة ،كالذم يضفي إلى
ضركرة ألرجكع إلى مفاىيـ التخطيط التقميدم المستداـ لممدف العربية التقميدية.
جدول رقم ()3
المساحة والكثافة في مدينة الكاظمية عام 1965
المنطقة

المساحة (هكتار)

عدد السكان

الكثافة
شخص /هكتار

الكاظمية التقليدي

58,21

228,8

841

العطيفية

1422,82

24524

21

السالم

135

48153

182

الحرية

225,82

81338

183

العكيالت

44,43

8228

134

النور

82,3

8582

458

النواب

13,2

3884

284

المجموع

4482,1

448882

145,8

المصدر :الباحث باالعتماد عمى:الجشعمي،ىدى عبد األمير ،مصدر سابق ،ص.29 :
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تعكد أسباب ارتفاع الكثافة السكانية كخاصة في محمتي التؿ كالد بخانة ضمف الكاظمية
التقميدية لكقكعيا خمؼ المرقد ألكاظمي مف الجيات الشمالية كالشمالية الشرقية كالشمالية الغربية

إذ اثر ىذا المكقع في المحافظة عمييا كعدـ تعرضيا إلى التغيير في نمط شكارعيا كما حدث في
بداية الستينات في محمة القطانة عندما شؽ شارع الزىراء بعرض  20متر.

تمت إزالة مساحات كاسعة مف المنطقة السكنية المحيطة بالمرقد ألكاظمي حيث بمغت النسبة

المئكية المزالة بالنسبة إلى المساحة الكمية  %10,63الحظ شكؿ رقـ (.)2

فضال عف تطكر كنشاط الحالة االقتصادية كاالجتماعية لمسكاف في ىذه المرحمة فأثرت في

استعماالت األرض كقيمة العقار كقمة االىتماـ في صيانة المنطقة مما سبب في انكماش
االستعماؿ السكني كتحكيؿ أجزاء كبيرة مف المدينة إلى استعماالت تجارية .مما أدل إلى فقدإف

المدينة إلى مشيدىا الحضرم المستداـ كتضارب القديـ كالحديث بمشاىد متناقضة كبدكف تكاصؿ.

كىكذا نالحظ بدأت ظاىرة انخفاض عدد السكاف في الكاظمية القديمة في الثمإنينات كذلؾ

لتحكؿ أجزاء كبيرة منيا إلى استعماالت تجارية كلـ يبقى في المدينة أال العكائؿ ذات الدخؿ
الكاطئ كالمياجريف إلييا مف الذيف يسكنكف في دكر متيرئة كىذا دليؿ عمى حيكية ارتباط فعاليات
المدينة بعضيا مع البعض اآلخر الحظ جدكؿ رقـ (.)4
شكؿ رقـ( ) 2

يكضح منطقة الدراسة بعد إزالة جزء مف المنطقة المحيطة بالمرقد ك قبؿ البدا بالتطكير

المصدر :إنترنيت +http:// www.aljawadain.org،الباحث ،تاريخ الدخول 2009/11/19
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جدول رقم ()4

عدد السكان في المرحمة الثالثة
السنة

عدد سكان الكاظمية
التقليدية

عدد سكان الكاظمية
الكلي

النسبة المئوية*

1828

228,8

448882

4,4

1833

25244

188284

82,3

1853

83188

84288

21,44

4448

88524

844444

3,22

المصدر :الباحث باالعتماد عمى:

 -بمدية الكاظمية/شعبة المعمومات الجغرافية.

 -الجشعمي ،ىدى عبد األمير ،مصدر سابق.

* النسبة المئوية ىي حاصل قسمة عدد سكان الكاظمية القديم \عدد سكان الكاظمية الكمي.

إف التيديـ الناشئ عف التيرؤ كاإلىماؿ كسكء االستعماؿ ككذلؾ التيديـ الناشئ عف إعادة البناء

كتغيير االستعماؿ كزحؼ المناطؽ التجارية أدل إلى التداخؿ بيف استعماالت األرض المختمفة
كالجمع بيف القديـ كالجديد كالذم كإف لو األثر الكبير عمى تمزيؽ النسيج ك المشيد الحضرم
كبتر الييكؿ الحضرم لمدينة الكاظمية القديـ فضال عف التأثير الذم أحدثو تغيير الييكؿ

االجتماعي لممدينة.

كبذلؾ فإف مركز الكاظمية التقميدم كاجو مشاكؿ التحضر كالتصنيع كالتفكؾ االجتماعي كالضغكط

الديمكغرافية كغياب الفيـ الصحيح لمتخطيط الشامؿ بسبب ضعؼ تأثير ق اررات السمطة
التخطيطية.

 -7النسيج الحضري لمدينة الكاظمية التاريخي:
إف النسيج الحضرم لمدينة الكاظمية التاريخي مؤلؼ مف ثالث محالت سكنية كىي المحالت

 ،423 – 421-419كالمتضمنة المناطؽ ألد بخانة كالتؿ كالشيكخ كالقطانة .كأدناه كصفا سريعا
لييكؿ النسيج الحضرم لمدينة الكاظمية(.)6

1-7الديمكغرافية كالمساحة:

إف عدد سكاف المدينة التقميدية القديمة  39862نسمة في عاـ  2009كالتي تمثؿ نسبة

 %7,66مف نفكس مدينة الكاظمية الكمي ،كاف مساحة الكاظمية الكمية يبمغ ( 5600ىكتار)
كمساحة المنطقة التاريخية التقميدية بحدكد ( 91ىكتار) ككما مكضح في الجدكؿ رقـ (.)5
أم إف مساحة المنطقة التقميدية تمثؿ  %1,6مف مساحة الكاظمية حاليا.
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جدول رقم()5

يوضح مساحات المحالت السكنية في منطقة الدراسة
أرقام محالت مناطق الدراسة

المساحة (هكتار)

218

18,1534

241

28,4823

248

82,3224

المجموع

81,4238
المصدر :الباحث باالعتماد عمى بمدية الكاظمية شعبة المعمومات الجغ ارفية.

 2-7المناطق التجارية:

عدد المحالت التجارية كحسب إحصائيات الشير الثامف في  2009بمغ ( )3253محؿ

تجارم ،كىك مؤشر عمى التحكؿ السريع الستعماالت األرض مف السكني إلى التجارم.
 3- 7الدور السكنية:

يبمغ عدد الدكر السكنية في النسيج الحضرم لمدينة الكاظمية كحسب مناطؽ الدراسة ككما

مكضحة في الجدكؿ رقـ (.)6

جدول رقم ()6

أعداد الوحدات السكنية لمنطقة الدراسة
رقم المحمة

أعداد الوحدات السكنية

419

550

421

2000

423

1492

المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيإنات شعبة المعمومات الجغرافية ،تاريخ الزيارة 2011/7/26

حيث نالحظ إف محمة  419اقؿ عدد دكر سكنية بسبب زحؼ االستعماؿ التجارم .إف معدؿ إشغاؿ
الغرؼ في مناطؽ الدراسة يبمغ (.)7()1,8

 4-7األزقة:

يبمغ عدد األزقة في المنطقة القديمة ( )186ك مجمكع أطكاليا ( )32634متر طكؿ كىك مؤشر
عمى الحركة داخؿ اإلحياء القديمة كتكقيع الفعاليات المختمطة كالخدمات اليكمية.
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 5-7الخدمات:
إف خدمة تجييز الماء  Water supplyتغطي كؿ إحياء مدينة الكاظمية القديمة إذ يبمغ طكؿ
شبكة الماء الصافي الرئيسية كالفرعية ( )220كمـ ،كأما خدمة شبكة المجارمSewerage system

فيي مجيزة لكؿ مناطؽ الدراسة .يبمغ تكلد النفايات الصمبة  )96( Generationمتر مكعب يكميا،
باستخداـ العربات اليدكية كالمركبات الصغيرة المالئمة لحجـ األزقة .كىذا يعطي فكرة عف مستكل

الخدمة المقدمة  ،Service rendersكتكيؼ مناطؽ الدراسة مع المتطمبات الحديثة لخدمات
البنى التحتية.

-8التكوين الحضري لمدينة الكاظمية:
تكامؿ التككيف الحضرم لمدينة الكاظمية حكؿ المرقد ألكاظمي عندما اخذ التكسع يتجو شعائيا
مبتعدا عف المرقد عمى الرغـ مف كجكد مقبرة التؿ األحمر كالتي شكمت عائقا لالستقرار مف الجية
الجنكبية الشرقية مما يفسر اتجاه النمك الشعائي نحك النير كاستمر ىذا التكسع إلى إف تكقؼ

لكجكد حكاجز طبيعية بسبب كجكد النير كالبساتيف المطمة عمييا .كعندما تأسس سكؽ المرتضى
الحالي كىك سكؽ محكرم يربط بيف المرقد ألكاظمي كساحة باب الدركازة كاخذ محك ار يتجو نحك

المرقد تكسع االستعماؿ السكني عمى جإنبيو استجابة لنمك السكاف مقارنة مع الجيات األخرل مما
يجعؿ محمتي التؿ كالد بخانو أقدـ المناطؽ الحضرية في المدينة .مثمت أنظمة الشكارع بشراييف
اتصاؿ كحركة ترابط بيف تككينات المدينة المختمفة حيث ارتبطت مقاييس الشكارع بكسيمة النقؿ

المستخدمة آنذاؾ ككثافتيا كىي حيكانات النقؿ(.)8

تتكزع البيكت التقميدية عمى شبكة الطرؽ المذككرة مف حيث طرازىا المعمارم المميز كشناشيميا

كما تكجد ضمف األزقة كالشكارع ساحات مفتكحة تساعد في زيادة الترابط االجتماعي كىي تمثؿ
مناطؽ مفتكحة ضمف النسيج المزدحـ بالسكاف كاألبنية.

-9تحميل ومناقشة ىيكل النسيج الحضري لمنطقة الدراسة:
مف خالؿ مالحظة جدكؿ رقـ ( )7كالذم يكضح المؤشرات العددية لفعاليات كمتغيرات

ىيكؿ النسيج الحضرم لممنطقة القديمة التاريخية المحيطة بالمرقد المقدس ،نالحظ إف مؤشر
مجمكع مساحة كسكاف محالت منطقة الدراسة نسبة إلى المساحة الكمية كسكاف قضاء الكاظمية

ككؿ قد بمغت ( %1,6ك )%7,6بالترتيب منو نالحظ استدامة منطقة الدراسة في حفاظيا عمى

خصكصية الكثافة العالية السكانية عمى الرغـ مف قمة النسبة المئكية لمساحة المنطقة القديمة إلى
مساحة قضاء الكاظمية ،ىذا مف ناحية مف ناحية أخرل فإف نسبة سكاف الكاظمية التقميدم
بالنسبة لنفكس الكاظمية لعاـ 2009الكمي سجمت اقؿ نسبة مسجمة عمى تاريخ المدينة كىذا يعكد
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حسب تحميؿ الباحث إلى تي أر المنطقة القديمة لترؾ أصحابيا كعرضيا لإليجار مف قبؿ العكائؿ
ذات الدخكؿ الكاطئة كضعؼ الخدمات المقدمة Rendered service

التاريخية كالتراثية

()9

لعدـ تقدير قيمتيا

كزحؼ االستعماالت التجارية باتجاه المناطؽ السكنية .إف مؤشر الكثافة

السكانية لمنطقة الدراسة تشير إف الكثافة السكانية

حاليا لمحالت منطقة الدراسة ىي عمى

الترتيب (220ك 510ك )470نسمة /ىكتار كالكثافة

الكمية لجميع المنطقة القديمة تبمغ  430نسمة /ىكتار كىي أعمى مف الكثافة السكانية لمدينة

الكاظمية كالبالغة  90نسمة /ىكتار ،مف ىنا نالحظ انطباؽ كثافة منطقة الدراسة بمميزات
كمكاصفات النظرية العضكية بارتفاع الكثافات السكانية كما إف اقؿ كثافة كانت لمحمة  419بسبب

زحؼ المحالت التجارية عمييا كتغير االستعماؿ السكني إلى تجارم إذ يبمغ أعداد المحالت

التجارية ( )1545كىي أعمى عدد محالت تجارية مف المحالت األخرل لمنطقة الدراسة ،إضافة
إلى إف ارتفاع الكثافة السكانية لمنطقة الدراسة يعكد إلى إف التضخـ الحضرم كالسكاني في المدف
أدل إلى تركز السكاف في المناطؽ القديمة كتقسيـ المنزؿ الكبير في ىذه المناطؽ إلى أقساـ
كاستغالليا مف قبؿ العكائؿ المؤجرة.

))10

 1-9أألزقة وفعاليات الحركة ومشيدىا الحضري:
إف معدؿ طكؿ األزقة في المحمة القديمة يبمغ حكالي  67متر كاف عرضيا ()6-2متر كىك

متغير كغير ثابت إذ بتغيير عرض الطريؽ في بدايتو عنو في نيايتو كعف بقية أجزائو كىي مف
أىـ صفات المدف التقميدية ضمف النظرية العضكية في نظريات التصميـ الحضرم
جدكؿ رقـ ()7

التحميؿ الكمي لبعض فعاليات الييكؿ النسيج الحضرم
رقم المحلة

المساحة
2
(م )

النفوس

الكثافة
السكانية
نسمة/
هكتار

عدد
العوائل

عدد
األزقة

طول
األزقة
(م)

عدد
المدارس

عدد
المحالت
التجارية

عدد
الجوامع

عدد
المراكز
الصحية

218

181534

8444

444

231

48

8434

8

1828

2

1

241

284832

44138

814

8282

85

12124

1

842

8

4

248

823224

12228

234

8428

28

11244

4

1242

3

-

المجموع

814238

88524

284

8834

152

84282

2

8488

44

8
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المصدر :الباحث باالعتماد عمى بيإنات بمدية الكاظمية ،تاريخ الزيارة .2011/7/31-26

إف إشكاؿ األزقة تراكحت بيف المنحنية كالمنكسرة كالعضكية ،كاف جميع األزقة في ىذه المنطقة
تدخؿ ضمف النمط العضكم في تخطيطيا العاـ ،حيث األزقة التقميدية كالتي تمتمؾ صفة المالئمة

لحركة السابمة كاف ىذه المالئمة العالية جاءت كنتيجة طبيعية لما تمتمكو ىذه المحالت مف
معالجات في اإلبعاد كتنظيـ الكحدات السكنية كالذم كفر نكع مف االحتكائية كالحميمة كالمقياس

االنساني في فضاءلتيا كالمعالجة البيئية التي كفرت الفضاء المالئـ لمحياة ففي ىذه المحمة جعؿ
مف طرفيا فضاءات مالئمة لحركة السابمة كلعب األطفاؿ كبأماف إضافة إلى الخصكصية الكبيرة

ليذه الشكارع كتكفير فرصة مشي قريبة لمكصكؿ إلى مناطؽ التسكؽ كالعمؿ .مف مراجعة جدكؿ

رقـ ( )6يمكف مالحظة عدد كأطكاؿ كالمساحات التقريبية لألزقة كالتي مف خالؿ استقراءىا نالحظ
العالقة الطردية بيف أطكاؿ كاعداد األزقة مع مساحاتيا المحالت السكنية كقد بمغت نسبة مساحة

األزقة بالنسبة إلى المساحة الكمية لممحالت السكنية تقريبا( ،)%11-%10كىك مؤشر عمى
اعتماد تصميميا اإلبداع التخطيطي في تحقيؽ سيكلة الكصكؿ كاالستغالؿ األفضؿ لألرض

الحضرية لتحقيؽ كتسييؿ اإلدارة الحضرية لممدينة في تكزيع خدمات البنى التحتية كسيكلة

الكصكؿ إلى استعماالت األرض المختمفة كتحقيؽ الخصكصية االجتماعية كضماف األمف
كالسالمة كىذا ما تسعى لو المدف الحديثة في الكصكؿ إلى االستدامة مف خالؿ االستفادة مف ىذه

األفكار.

 2-9الكحدات السكنية:مف مالحظة جدكؿ رقـ( )7كالذم يكضح الحالة الفيزياكية لمكحدات
السكنية كأبعادىا كتركيبة كجمع عناصرىا المؤثرة في النسيج الحضرم كالتي تتميز باإلنسجاـ كقمة

العمرني لإلحياء الجديدة كبذلؾ نضمف
ا
متغيراتيا كككنيا أكثر تشذيبا ( )Smootherمف تخطيط
إدارة حضرية سميمة كمكجية  ،فنالحظ إف بناء الجدراف مف الطابكؽ مع استخداـ الخشب في

صناعة كشناشيميا كأبكابيا كديككراتيا لتككف منسجمة مع مبادئ االستدامة الحديثة في الحفاظ

عمى الطاقة كاستخداـ مكاد البناء المحمية المالئمة ألجكائنا كىكية عمارتنا ،يبمغ معدؿ عدد

الفتحات في الكاجية  1,9كمعدؿ مساحة الكحدات السكنية حكالي 115متر مربع كعرض كاجية

الدار( )7.5متر كعدد طكابؽ الدار ذات طابقيف كنسبة البناء  %85كالذم يعني حماية البيكت
مف الظركؼ المناخية القاسية كقمة التأثر باإلشعاع الشمسي كدرجات الح اررة كال تكجد مساحة

ارتداد عف حدكد القطعة .كما إف المشيد الحضرم ليذه المحالت السكنية تحتكم  %92مف الدكر
السكنية التي تمتمؾ بركزات لحاجات بيئية كمعيشية كاجتماعية كىذه البركزات تتمثؿ الشناشيؿ في
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الطابؽ العمكم كىي تعتبر تشكيال لعنصر جمالي كتحقيؽ مستكل عالي مف الخصكصية كتككف
متكررة عمى طكؿ الزقاؽ إيقاعا كتميا معماريا ممي از في األزقة كاإلحياء السكنية التقميدية.
جدول رقم()7

يوضح المواصفات الفيزياوية لموحدات السكنية
مساحة الدار
السكني

عرض واجهة
الدار

عدد طوابق
الدور السكنية

نسبة البناء

118

3,8

4

%58

مسافة ارتداد
الدار
-

المصدر :الباحث باالعتماد عمى :بيإنات بمدية الكاظمية.

إف المنزؿ في ىذه المحالت السكنية منفتحا عمى الداخؿ لكجكد الحكش الداخمي كمنغمقا تماما
عمى الخارج ضمف نسيج حضرم كثيؼ كيككف الزقاؽ مجاال حيا لمفعاليات االجتماعية كاف ما

تكفره العقد  Nodesكالساحات مف مناطؽ مفتكحة ك فضاءات مستقرة تارة كمتحركة تارة أخرل
تمثؿ نكعا مف مناطؽ التجمع لمسكاف كيزيد فعاليتيا تنكع المشاىد المتسمسمة فييا ككجكد عناصر

اإلثارة كالمفاجئة خالليا.

إف مركز نشأة المدينة ىك المركز التاريخي القديـ كالذم يعني تأثره في العامؿ الديني كالثقافي
بشكؿ كاضح في تشيد كبناء مدينة الكاظمية فقد كاف المرقد ألكاظمي ىك النكاة الديني كالتخطيطي
كالمعمارم لممدينة فقد تكتمت حكلو الفعاليات المختمفة كالسكف كالتجارة كالخدمات ،منو نالحظ

االنسجاـ التاـ بيف المدينة السكنية ك كثقافتيا ك كظيفتيا كمنطقة سياحية دينية.

كعميو كضمف المعايير العممية كمف خالؿ السند النظرم لمنظرية العضكية Organic theory

كالتي تعتبر المدينة منظكمة عضكية  Organic systemكالتي تؤكد عمى الترابط كىي إحكاـ
العالقة التي يتناسؽ فييا الكؿ كاف المدينة ما ىي أال تعبير حقيقي عف المعنى الكامف كراءىا
ككضكح الرؤية بالنماذج المتعددة لممدف كفقا لمعكامؿ التي لعبت دك ار بار از في نشأتيا ك تطكرىا

كانييارىا كتدىكرىا

()11

أم إف المدينة تمثؿ ” التكامؿ العضكم يستند إلى التشابو القائـ بيف التككيف

الخمكم لممدينة العربية اإلسالمية ك تشريح الجسـ البشرم“( ،)12إف االستمياـ الحقيقي ليذه األفكار مف

التخطيط

العمرني المدف التاريخية التقميدية ينبغي تكفره في مدننا المعاصرة لضماف اإلدارة
ا

الحضرية المشذبة كالتكاصؿ لتحقيؽ اليكية كالخصكصية لمدننا المعاصرة.

-10تحميل ومناقشة استمارة االستبيإن:

قاـ الباحث بإعداد استبياف لمقابالت الجيات االستشارية ك الفنية مف ذكم العالقة ،حيث تـ

استبياف كمقابمة( )20شخص مف ذكم العالقة في متابعة كتطكير كصيانة المدينة التاريخية
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القديمة كتضمنت االستمارة ( )6أسئمة الختيار جكاب مف متعدد اختيارات ككذلؾ ثالثة أسئمة،
تككف أإلجابة ب(نعـ) أك (كال) ،ك جدكؿ رقـ ( )8يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()8

ت
أوال
1

2

أعداد والنسب المئوية لإلجابات

عدد اإلجابات

%

السؤال
اإلجابة بوضع عالمة (√) أمام اإلجابة المناسبة:
ما ىو برأيك اإل نماط التخطيطية اآلتية األكثر مالئمة لتطوير النسيج الحضري
لممنطقة:
ا-اإل زالة الكاممة لممنطقة القديمة التقميدية والقيام بإعداد تصاميم حضرية حديثة
ليا.

-

-

ب-إعادة تأىيميا من خالل إزالة جزء من المنطقة والحفاظ بالجزء المتبقي.

5

25

ج-الحفاظ عمى كل المنطقة مع االىتمام بصيإنتيا وتقديم الخدمات ليا.

15

75

ح-أخرى.

ماىي طبيعة الحركة المالئمة لمتطوير وتعظيم إدراك المشيد الحضري في نفس
الوقت:
ا-حركة المشاة باتجاه المرقد.

18

90

ب-حركة المركبات باتجاه المرقد.

1

5

ت-حركة المشاة والسيارات.
3

4

1

أي الق اررات التصميمية تعزز من إبراز النسيج الحضري لممنطقة:

6

5

ا-اعتماد نفس أفكار الطرز والمفاىيم التراثية باستخدام و إدخال التقنيات الحديثة
لمواد البناء المحمية.

16

8

ب-استخدام المعالجات والمفاىيم المعمارية والتخطيطية الحديثة.

4

20

ماىو طبيعة نسيج التطوير الذي يعزز من إبراز المشيد الحضري:
ا-نسيج متضام بشكل متماس مع المرقد.

15

75

ب-نسيج متضام لمجزء السكني و ينفصل عن المرقد.
ت-نسيج غير متضام تماما.

5
-

25
-

ث-أخرى.
5

-

-

-

-

لغرض إعادة تطوير المنطقة المحيطة بالمرقد يفضل الحفاظ عمى:
ا-ارتفاعات األبنية وخط السماء.
ب-المقياس االنساني.

-

-

ت-اتجاه محاور الحركة نحو المرقد و تقاطعيا عنده.

20

ث-التدرج في الفضاءات.

-

10
0
-

العوامل التصميمية التي تقترح االعتماد عمييا عند إعادة تطوير المنطقة:
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ا-النسيج المتراص.

5

ت-استخدام عناصر تراثية(مثل األقواس) في البناء الحديث وبمواد بنائية حديثة

5

اإلجابة بنعم أو كال لألسئمة اآلتية:
ىل توجد اجتماعات وتبادل المفاىيم واآلراء مع الجيات ذات العالقة إلعادة
تطوير المنطقة:
نعم
كال

1
19

5
95

نعم
كال

17
2

90
10

18
2

90
10

ب-مراعاة المناخ.
ثانيا
1

2

ىل تمإنع من بناء عمارات سكنية أو تجارية متعددة الطوابق في المنطقة:

3

ىل تؤيد استخدام مواد و تقنيات بناء عصرية مع توفير خدمات حديثة عند إعادة
تطوير ىذه المنطقة مع الحفاظ عمى كثافات سكانية عالية.
نعم
كال
المصدر :الباحث من خالل المسح الميداني.

10

25
50
25

لقد أظير سؤاؿ االستبياف المتعمؽ باألنماط التخطيطية األكثر مالئمة لتطكير النسيج الحضرم

لممنطقة %75 :مف اإلجابات كانت منحازة إلى الحفاظ عمى كؿ المنطقة مع االىتماـ بصيانتيا
كتقديـ الخدمات ليا ،كىك مؤشر يظير إشكالية تيرؤ المدينة كعدـ تقديـ الخدمات ليا

كالتي

تعتبر مف المشاكؿ الرئيسية التي تعاني منيا المدينة بمحالتيا الثالثة.

 % 90مف اإلجابات تؤكد عمى أىمية حركة المشاة باتجاه كاحد أم المحكرية في الحركة كاالتجاه
كىي إحدل مميزات المدينة التقميدية .إف  %5فقط مف اإلجابات تعارض كجكد حركة مركبات

داخؿ المنطقة أم تؤيد مدينة مشاة كىذا ما يؤيده الباحث أيضا %80 .مف اإلجابات أكدت عمى

اعتماد نفس الطرز كالمفاىيـ القديمة كالتراثية لممنطقة العتمادىا في إبراز النسيج الحضرم

لممنطقة مما يظير أصالة كاستدامة كخصكصية تخطيط المدينة القديمة كتأثرىـ كاندماجيـ في

عكس رغباتيـ في العيش في المدينة %75 .مف اإلجابات كانت مع النسيج المتضاـ بشكؿ

متماسؾ مع المرقد كاف  %5مف اإلجابات كاف يؤيد نسيج متضاـ لمجزء السكني كينفصؿ عف

المرقد .كمرة أخرل نالحظ استدامة مفاىيـ كاألفكار التخطيطية لممدينة التاريخية العضكية لممدينة.

 %100مف اإلجابات تؤيد اتجاه محاكر الحركة نحك المرقد كتقاطعيا عنده.

إف  %50مف اإلجابات تؤيد ضركرة مراعاة المناخ عند االعتماد في إعادة تطكير المدينة ،كىذا

يتفؽ مع مفاىيـ المدينة المتضاـ العضكم في معالجتيا لمعكامؿ المناخية.
لقد تضمنت المجمكعة الثانية مف األسئمة اإلجابات اآلتية:
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 %95مف اإلجابات أظيرت عدـ كجكد اجتماعات كتبادؿ لممفاىيـ كاآلراء مع الجيات ذات
العالقة ألعاده التطكير لممنطقة ،كىك مؤشر عف عدـ اطالع الكثير عمى التفاصيؿ الخاصة

بتطكير المنطقة %90.مف اإلجابات تمانع في بناء عمارات سكنية أك تجارية في المنطقة متعددة

الطكابؽ ،كىذا يفسر تأثيرىا الضار عمى فقداف خصكصية الشرفية التي تتميز بيا المدينة القديمة
كزحؼ المناطؽ التجارية إلى المناطؽ السكنية كغيرىا مف المشاكؿ مما أدل إلى ترؾ أصحاب
بيكت المنطقة كعرض بيكتيـ إلى اإليجار كبالنتيجة أدل إلى تيرؤ المنطقة.

 %90مف اإلجابات كانت تؤيد ا الىتماـ بالمنطقة كاستخداـ التكنكلكجية كالتقنيات الحديثة مع
تكفير خدمات حديثة عند إعادة التطكير مع الحفاظ عمى كثافات سكانية.

 -11االستنتاجات و التوصيات:
 1-11االستنتاجات:

إف أىـ االستنتاجات التي تكصمت ليا الدراسة:

 -1مدينة الكاظمية القديمة تخضع لنظرية المدينة العضكية.

-2النسيج الحضرم لممدينة التاريخية القديمة ىك نسيج متناسؽ يؤخذ بنظر االعتبار اإلعجاب
كالتفكير الذكي في التنظيـ كالتصميـ لمتنكع المكجكد في البيئة كعناصرىا ذات المساس المباشر

باإلنساف مف حيث قيـ الجماؿ ،القكة ،المنفعة كالفائدة المباشرة لإلنساف.

-3العالقة الطردية بيف أطكاؿ كاعداد األزقة مع مساحاتيا المحالت السكنية كقد بمغت نسبة
مساحة األزقة بالنسبة إلى المساحة الكمية لممحالت السكنية تقريبا .%11-%10

-4إف المشيد الحضرم لمحالت منطقة الدراسة تحتكم الدكر السكنية بركزات لحاجات بيئية
كمعيشية كاجتماعية كىذه البركزات تتمثؿ الشناشيؿ في الطابؽ العمكم كىي تعتبر تشكيال لعنصر
جمالي كتحقيؽ مستكل عالي مف الخصكصية كتككف متكررة عمى طكؿ الزقاؽ إيقاعا كتميا

معماريا ممي از في األزقة كاإلحياء السكنية التقميدية.

-5تتميز المدينة التاريخية في الكاظمية بالكحدة كالتكجو نحك الداخؿ كيبدأ اإلحساس بالكحدة

حاؿ دخكؿ المدينة عبر بكاباتيا.

-6التالؼ كالتفاعؿ في سمكؾ ك آراء سكاف المدينة إنعكست عمى شكؿ النسيج الحضرم بشكؿ
عضكم كتمقائي.

-7إف تخطيط النسيج كالمشيد الحضرم لمدينة الكاظمية القديـ لـ يكف عفكم بؿ كإف معتمدا عمى
عبقرية ك تخطيط مسبؽ لفعاليات المدينة.
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-8المدينة التقميدية في الكاظمية استطاعت إف تقيـ تنظيميا الحضرم كالمكاني عمى مجمكعة مف
المبادئ األساسية المستمدة مف الفكر اإلسالمي مف حيث الكحدة كالتكحيد حيث نالحظ ترابط

مفيكـ األمة الكاحدة مع مبدأ الكحدة.

-9كحدة تركيب مدينة الكاظمية التاريخي كانسجاـ بيئتيا الجغرافية كالتخطيطية كاالجتماعية
كاالقتصادية.

-10إف تنظيـ الفضاء المفتكح في المدينة التقميدية يتـ بحيث تحقؽ المتطمبات االجتماعية بأسمكب
تنامي الفضاءات بشكؿ متدرج.

 -11المحالت السكنية في المدينة ذات نسيج متماسؾ كمتشابؾ تنتشر خالليا المساجد بتكزيع
متدرج ضمف مبدأ التكامؿ.

-12مرت مدينة الكاظمية القديمة في مراحؿ عديدة مف التطكر الشكمي كالبنيكم كالذم يدؿ عمى
أصالة كغنى التخطيط كرسكخو كاستدامتو.

-13إف أدراؾ الساكف لمشيد مدينتو كبيئتو الحضرية ىي عممية إبداعية كليست مجرد استقباؿ

جامد لممؤثرات البيئية فإحساس اإلنسإف ببيئتو كشعكره الشخصي تجاه المدينة كالذم جاء نتيجة
تفاعؿ مستمر بيف اإلنسإف كالمكإف القائـ فيو بيف الذىف كالبيئة يتجسد أساسا بعممية تأكيؿ الذىف

كتفسيره لمعالقات البيئية.
 2-11التوصيات:

 -1استمياـ األفكار كالمؤشرات التخطيطية الذكية كاالستفادة منيا كمعايير تخطيطية لممدف
الحديثة.

 -2ال يجكز بتر أك اإلزالة ألجزاء كالحفاظ عمى األجزاء األخرل ككف المدينة تعمؿ ضمف مفاىيـ
كأساس النظرية العضكية.

 -3تعزيز الصالحيات الميمة لمجيات التخطيطية في اخذ أرائيـ عند التعامؿ مع المدف التاريخية
القديمة مف خالؿ القكانيف كالتشريعات.

 -4إف أعادة البناء ضمف النسيج الحضرم القديـ لضركرات أك أىداؼ معينة نتيجة االستيالؾ

كتيرؤ بعض أبنيتيا المعمارية البد إف تككف برؤية معمارية متجانسة مع الخصائص اإلنسانية

بيدؼ ضمإف استم اررية الشخصية المكركثة المميزة ليا كذلؾ البد مف تحديد ضكابط

تخطيطية تنظـ تمؾ العممية.

 -5مف الضركرم تعزيز الشعكر باالنتماء كالخصكصية كالتقارب االجتماعي لدل المكاطنيف
الساكنيف في المدينة ،كالذم يتأتى مف خالؿ اعتبارات فضائية ككظيفية لخمؽ شكاخص بصرية

كمؤثرات ديناميكية لصيانة ىكية حضرية مميزة.
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