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نسنانية فني عالقتهنا منع ذاتهنا ومنع نساني الذي يعبر عنن النذات اإلالمدينة هي اإلكتشاف اإل   

مجتمعها ومع كونها ، وهذه العالقة ال يمكن أن تكون منسجمة إال إذا تولدت هذه الظاهرة عنن 

يحيط بها من متغيرات بشنرية  ، مع باقي ما المتشعبفهم عميق للذات المنتجة لها في تعقيدها 

 ينتج مدينة متوافقة مع الذات اإلجتماعية والبناء اإلجتماعي لها . ومادية ، وهذا ما

غير أن الالتوافق بين رؤية المجتمع لذاته وتاريخنه ، وعندم قدرتنه علنى إدراك ألهنم تلنك      

واقعه ، رؤية غير قنادرة علنى فهنم ذاتهنا ، التطورات ، ينتج عنه رؤية مغتربة عن ذاته وعن 

ألنها ال تمتلك الوسائل نظرا للوضع النذي تعنيف فينه ، كمنا أنهنا تعنيف داخنل ذات غينر ذاتهنا 

وجعلهنا للينة تتبناهنا فني بنائهنا  األخينرة بما أنها تأخذ دون قدرة نقدية علنى تملنك هنذه الوسنيلة

 الفكري.

ن المشاكل ، ألن المشكل في أساسنه مشنكل فكنري ، وهذا ما يجعل مدننا تتخبط في عديد م    

تعبنأ بنأمر الجواننب السوسنيوثقافية ، إنمنا هندفها األساسني هنو  فنجند أن القنرارت السياسنية ال

توفير السكن دون إهتمام بساكن هذه العمارات ومنا سنيعانيه أثنناء سنكنه فيهنا فنان صنح القنول 

ركيبتهننا ، وتطبننع شخصننه بقيمهننا ستسننكن هننذه المسنناكن ذات الفننرد وتقولننب شخصننه وفننق ت

 وتعمل على للياته الالشعورية،إلى جانب جوانبه الفكرية والقيمية والسلوكية .

وقد حاولنا في هذه الدراسة معرفة هذه العالقة القائمة بين البناء بمختلف أنماطنه وعالقتنه      

ينق ذلنك التوافنق بينهمنا ، بالبناء االجتمناعي ، والتنأثير المتبنادل بنين كنال البنيتنين ، ومندى تحق

ومعرفة اآلليات التي يعتمدها السكان من أجل تحقيق خصوصيتهم المغيبنة فني أغلنب االحينان 

أثناء عملية التخطيط والتشييد ، كما أن هاتين العمليتين األخيرتين همنا نتناع عامنل سياسني لنه 

النذي لعبنه والزال يلعبنه  الدور الفاعل والكبير في خلق هذه البنية ، لذلك حاولنا معرفنة الندور

هذا العامل في تشكيل البنية العمرانينة ومندى إنعكاسنه علنى البنينة السوسنيوثقافية،وقد تحنددت 

 أسباب إختيارنا لموضوعنا في األسباب التالية :

،حيث أن مجال الدراسة يختلف عنن مكنان  تباعد بين الباحث وموضوع الدراسة إيجاد -

ث عنندما يندخل إلنى مجنال دراسنته قنادرا بشنكل منا سكن الباحث وهذا منا يجعنل الباحن
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على مالحظة اإلختالفات والبننى الفكرينة التني تحنرك سنلوكات الفناعلين اإلجتمناعيين 

 .داخل مجالهم الحضري

، حينث يعتبنر مجنال الدراسنة مجناال  جتماعينة لمجتمنع الدراسنةالتركيبة العمرانية واإل -

متنوعا من حيث البنايات السكنية سواء القديمة أو التي بنيت خالل الحقبة اإلسنتعمارية 

 .أو ما بعد الحقبة اإلستعمارية ، كما أن التركيبة اإلجتماعية متنوعة

، حينث أن مديننة بسنكرة تبعند عنن مقنر سنكن  قرب مجتمع الدراسة منن منطقنة السنكن -

 .كلم، 120الباحث بمسافة 

التعمق أكثر في مجال تخصص الباحث ، حيث يعتبنر إختينار الموضنوع إسنتكماال لمنا  -

 تمت دراسته خاصة في مرحلة الماستر .

 هداف تمثلت في :ن األأكما 

الفاعننل علننى فهننم الممارسننات الثقافيننة داخننل المجننال الحضننري والمعنننى الننذي يضننفيه  -

 فعله.

، وذلك منن خنالل رصند تاريخانينة  فهم متغيرات الواقع السوسيوثقافي لمجال الدراسة -

تلنك التغينرات التني حندثت فني كنال البنيتنين  معرفنةالسوسيوثقافي والعمراني من أجنل 

 .ومدى حدوث تغيرات عليهما

، وذلننك مننن خننالل تحدينند تننأثيرات  هننو سوسننيولوجي هننو عمراننني ومننا الننربط بننين مننا -

 .السياسي في تشكيل العمراني ومدى تأثير هذا األخير في السوسيوثقافي 

وبعد التحديد لألسباب واألهمية واألهداف يجب اآلن ضنبط العناصنر المحنددة لموضنوع       

 بحثنا .
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 تحديد الموضوع: -1

قننديمها وحننديثها إال أن المنظننرين المدينننة ظنناهرة عالميننة عرفتهننا جميننع المجتمعننات         

الغربيين يربطنون ظهورهنا بالحضنارة الغربينة وبخاصنة بمرحلنة التصننيع)الحداثة( فنالتطور 

الننذي يبننرز فنني المجتمعننات الغربيننة تصنناحبه تغيننرات علننى جميننع المسننتويات سننواء الماديننة 

رة سواء باإلسنتعمار والالمادية أما الشئ الموجود في دول  العالم الثالث هو إرتباط هذه الظاه

 أو بالنفط ،فهي ليست وليدة مراحل تاريخية مستخلصة من التجربة الحضارية لألمة.

وهذا ال ينفني وجنود  -أن المدينة إرتبطت في البدء باإلستعمار والشئ المالحظ في الجزائر    

أي لتنننرتبط فيمنننا بعننند بالسياسنننات المختلفنننة التننني منننر بهنننا المجتمنننع  -مديننننة قبنننل اإلسنننتعمار

ية مختلفنة تحمنل تنوعنا ربالسياسات اإلسكانية العديدة وهذا ما أنتج وما يزال ينتج أنماطا معما

 ثقافيا يكون في الغالب بعيدا عن خصوصية المجتمع الثقافية

وباعتبننار البننناء الصننحراوي لننه خصوصننياته التنني تميننزه عننن بنناقي األنمنناط المعماريننة      

ن هنناك أنماطنا معمارينة تعتبنر دخيلنة علنى هنذا المجتمنع األخرى إال أن الشنئ المالحنظ هنو أ

باعتبارها صارت بعيدة عنن تلنك الخصوصنية كمنا أن النسنيج الحضنري أصنبح وهذه المدينة 

عبارة عن تشوهات في الجانب الجمالي للمدينة نضرا لغياب الرقابة وإعتبنارات أخنرى وهنذا 

" حسنب  المغلنوب مولنع بتقليند الغالنب ن "ما أفقد المدينة طابعهنا الممينز لهنا فهنذا عائند إلنى أ

عنا وننسى أن لنا خصوصنيتنا حتنى  خر المختلفباآلالمقولة الخلدونية أي أننا نحاول التماهي 

لى البعد الجمنالي فهنذا إمن البنايات غير المتناسقة والتي تفتقر في الغالب  اتحولت مدننا مزيج

سنينعك  علنى كنل جواننب المجتمنع فالطنابع  منا عائد إلى إفتقناد المجتمنع لفلسنفة خاصنة بنه ،

 .العمراني أيضا سيكون بعيدا عن الواقع وغير متوافق معه 
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 الدراسات السابقة: -2

جتماعي :تأثير أنماط العمران علنى تشنكيل بعنن عناصنر التراث والتغير اإلولى:الدراسة األ

 .جتماعية متباينة بمصر لمحمود فهمي الكردي إدراسة ميدانية لسياقات -الثقافة الشعبية

حيث تركز التساؤل المحوري للدراسة حول العالقة القائمة بين العمنران والثقافنة الشنعبية      

 ومدى وجود ذلك التأثر والتأثير القائم بينهما ؟

 أما المنهج فقد تم استخدام منهج دراسة حالة .

 : مناطق متعددة . يارفقد تم إخت لمجال المكانيأما بالنسبة ل

 : في النقاط التالية شكاليةاإلوقد تلخصت  

 ي مدى يؤثر النمط العمراني على صياغة عناصر الثقافة الشعبية ؟ألى إ -

 قتصار هذا التأثير على الثقافة أم أنه يمتد ؟إما مدى  -

 هل التغير الحاصل على النمط له تغيرات مماثلة على الثقافة الشعبية ؟ -

 جتماعبة متباينة ؟إير التمايز األيكولوجي على خلق سياقات تأث -

ماهي التأثيرات التي أفرزها التفاعل القائم بين أنماط العمنران علنى صنياغة أشنكال متجنددة  -

 1وصور مستحدثة لعناصر الثقافة الشعبية ؟

 :في نتائج الدراسةلتتلخص 

 أوال: المكان والثقافة.

 وثقافي.جتماعي إالنمط العمراني حيز  -

 لكل نمط عمراني طابعه الداللي. -

                                                           
دراسة ميدانية لسياقات اجتماعية متباينة -تأثير أنماط العمران على تشكيل بعن عناصر الثقافة الشعبيةمحمود فهمي الكردي:  - 1

 .16-12ص،-،ص2002والدراسات االجتماعية ، مصر ،،مركزا لبحوث بمصر 
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 النمط العمراني يحمل ثقافته الخاصة به. -

 عادة انتاع النمط العمراني على عديد من العوامل.إنتاع وإيتوقف  -

نمنناط العمرانيننة المختلفننة ال يمكننن فهننم أي تحننول بننالنمط العمراننني للتباينننات بننين األ -

قتصننادية التنني يمننر بهننا ماعيننة واإلجتبمعننزل عننن التحننوالت البنائيننة والتحننوالت اإل

 المجتمع

 ثانيا : الخصائص التاريخية للعمران في مصر وبروز الشعبي .

 جتماع بالعمران .هتمام علم اإلإحتمية  -

 دراسة تاريخية العمران . -

 يكولوجية .الخصائص التاريخية للعمران في مصر تعك  الخصائص األ -

 . العمارة الرسميةمون أنصار جيها... أنصار العمارة الشعبية  -

 دماع الخصوصية الثقافية .اأنصار العمارة الشعبية المصرية يطالبون ب -

 ثالثا : تباينات الثقافة الشعبية وخصوصية النمط العمراني .

 النمط العمراني له خصوصيته . -

 عادة تشكيل النمط العمراني .إالثقافة الشعبية تعمل على  -

 انان مستقالن في ذاتهما .النمط العمراني والثقافة الشعبية كي -

 نتاع النمط العمراني .إعادة إنتاع وإتعمل ممارسة القوة على  -

 1رابعا : تفاوتات النمط العمراني وخصوصية الثقافة الشعبية .

 نماط المعمارية .البيئة المحيطة باأل -

 زدياد العمارات الحديثة .إ -

 جماليات المسكن . -

 تغير في المعتقدات الشعبية . -

                                                           
 .272-264ص،-: مرجع سابق ، ص محمود فهمي الكردي - 1
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 مالمح التغير في الثقافة الشعبية بأنماط العمران .خامسا : 

 للعولمة تأثير سلبي . -

 وجود مجموعة مالمح للتغيرات في الثقافة الشعبية . -

 نحسار التقليدي في مواجهة الحداثي .إ -

 سيادة الروح الفردية في مواجهة الروح الجمعية . -

 تجاه لالستهالك بدال من االنتاع .اإل -

 الشكلي من الدين .التمسك بالجانب  -

 1 سيطرة النزعة المادية على النزعة الروحية . -

ومن بين اإلنتقادات التي يمكن أن نوجههنا لهنذه الدراسنة أن الباحنث قنال أننه إعتمند مننهج      

 دراسة حالة فهو عبارة عن لداة بحثية ولي  منهجا .

النمط العمراني وعالقته بالثقافنة  لتقاء مع دراستنا فتتمثل في دراسة العالقة بينأما نقاط اإل    

الشعبية ، إلى جانب عقد مقارنة بين تأثيرات البناء في تشكيل الثقافنة الشنعبية أمنا فني دراسنتنا 

 تأثيره على القيم .

 لعبد الحميد دليمي . –سكان السكن واإل –دراسة في العمران  الدراسة الثانية :

 : فيما يلي شكاليةاإلوقد تلخصت  

عتبنارات هناك عالقة جدلية بين المجتمع والمديننة والسنكن يحنتكم إلد بين الباحث  أن فق       

 . 2جتماعية وثقافيةإقتصادية وإ

الكتاب عبارة عن دراسة ميدانية لمدينة قسننطينة حينث يعنرض فينه المؤلنف بداينة إذ أن        

 : بأهم اتجاهات السكن سواء

 تجاه الحاجات .إ -

                                                           
 .277-272المرجع السابق، ص،ص ،  - 1
 .3، ص،2007الجزائر ، دار الهدى،  –السكن واإلسكان  –عبد الحميد دليمي : دراسة في العمران  - 2
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 جتماعي(إقتصادي،إ)سياسي، ختصاصتجاه المتعدد اإلاإل -

 جتماعية والثقافية للسكان.بعاد اإلتجاه البنائي،حيث المدينة تأخذ األاإل -

 جتماعية .تجاه السياسة اإلإ -

سننننكان وهنننذا منننن ناحينننة : قلننننة خننننرى تعننناني منننن مشنننكلة اإلمديننننة قسننننطينة هننني األف    

الزراعننني للمديننننة(،النمو سرة،الهجرة،التصننننيع)رغم الطنننابع المشننناريع،تغير مرفولوجينننة األ

 الديموغرافي السريع .

ن الفضاء المنزلي أصنبح ال أ"فمشكلة السكن صارت واقعا معيشا يعانيه المواطن،كما  -

 . جتماعية،ثقافية،...الخ(إ فراد )يلبي حاجات األ

ال فنني عالقتهننا مننع بنناقي البننناء إيننتم معناهننا  كمننا أن العائلننة باعتبارهننا وحنندة بنيويننة ال -

حيناء هنو دراسنة تغينر ي...كما أن دراسنة تغينر شنكل السنكن والعمنارات واألجتماعاإل

  1المجتمع والعائلة."

بنين أن هنناك مجموعنة كثينرة منهنا لكنل منهنا مجموعنة  أنمناط البنناءوفي حديث الباحث عن  

 : خصائص وهي مبينة كاآلتي

 حياء القصديرية:األ

المدينننة لننم تسننتطع أن تسننتوعب حيننث أن 2"نتيجننة للتصنننيع والنننزوح الريفنني."وهي -

 النازجين الريفيين إلى جانب صعوبة إندماجهم في البنية اإلجتماعية .

"الحي القصديري يحمل أسلوب حياة خاص بقاطنيه تجعنل منن الصنعب وهذا ما يجعل -

 3عليهم التخلي عنه."

 البناء الفوضوي بالمواد الصلبة :

                                                           
 .23عبد الحميد دليمي ،مرجع سابق ،ص، - 1
 .143المرجع نفسه ، ص، - 2
 .151المرجع نفسه ، ص، - 3
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ها ، هني صنورة معبنرة عنن الحاجنات "...هندسة الحي وشكله ووظائفه التي يقندمإذ أن -

 1اليومية للسكان."

للحنني  "...تتميننز مننن حيننث مورفولوجيتهننا أنهننا تعطنني الصننورة المنتظننرةكمننا أنهننا  -

 2الحضري،كما تتوفر على مجال واسع للبناء في المستقبل..."

 األحياء القديمة :

 فحسب الباحث فهي عبارة عن :

 3لقاطنيها..."حياء تفتقر للشروط الضرورية أ" هي  -

 نتقالية :حياء اإلاأل

 عبارة عن سكنات بنيت بشكل سريع من أجل إسكان أسر محدة... -

 والدة السكن الجماعي:

 هو عبارة عن سكنات إقتصادية تحتوي مجموعة أسر... -

 البناءات الجاهزة الخفيفة:

 بناءات مخصصة بشكل مؤقت إلسكان مجموعة أسر تعرضت لظروف معينة... -

 الفاخرة:الفلل 

هي سكنات تحمل خصائص تميزها عن غيرها من السكنات من حيث الشنكل وطريقنة  -

 عيف أصحابها...

 البناء التطوري:

                                                           
 .160مرجع سابق ، ص،عبد الحميد دليمي ، - 1
 .161المرجع نفسه ،ص، - 2
 ،بتصرف.164،166المرجع نفسه ،ص، - 3
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هنني نتنناع أزمننة السننكن كمننا أنهننا تحمننل أسننلوب حينناة خنناص بفنن ت ذات دخننل محنندود  -

 ومنخفن،إلى جانب أن أغلب سكانها من الف ت المهمشة إجتماعيا...

نمناط المعمارينة الدراسة في أنهنا تعطيننا نظنرة عامنة عنن مختلنف األ حيث تكمن فائدة هذه    

 الموجود وتأثيرها على الساكنة ومعرفة مدى توافق نتائجها مع دراستنا .

 .لرجاء مكي طبارة -دراسة ميدانية-جتماعية للمجال السكنيإمقاربة نف   الدراسة الثالثة :

بنننوي والمشنننبع للحاجنننات للخطننناب األ الوسنننط المجسننند ن "المسنننكن هنننوأتنننرى الباحثنننة       

 1." نسانيةاإل

"وعلينه توجند إجتماعية والعناصر المعمارية-وهذا ما يبين أن هناك عالقة بين الجوانب النف 

 2". جتماعي والمعماريإلعالقة بين الذاتي وا

 3"تأثير على المستوى العالئقي." وهذا ما ينتج عنه

 بعند فلكلنوري أمنا الحديثنة ذات بعند علمني ليدينة ذات"العمنارة التقكما أن هنناك إختالفنات بين

 وهذا عائد إلى التطور العلمي الحاصل .4".

 براز الجوانب الالشعورية.إل وذلك ظهار قوة المسكنإكما تبين الباحثة أن الغالء في     

 :فتمثلت في عينة الدراسةأما  

وعرقي، وهنذه المنطقنة تمتند منن جتماعية، تنوع طائفي إ"الجنوب اللبناني، باعتباره فسيفساء 

 5". الزهراني بعد مدينة صيدا شماال حتى النبطية شرقا

خذ على هذه الدراسة أنها لم تضبط جيدا مجال الدراسنة ومنا يترتنب عننه اوما يمكن أن يؤ     

 في تحديد نوع العينة ومدى مصداقية النتائج .

                                                           
 16-15ص،-راسات، صبيروت ، لبنان ،المؤسسة الجامعية للد ،-دراسة ميدانية-رجاء مكي طبارة : مقاربة نفس إجتماعية للمجال السكني - 1
 .19المرجع نفسه ،ص، - 2
 ،بتصرف.20-19ص،-المرجع نفسه ، ص - 3
 ،بتصرف.21المرجع نفسه:ص، - 4
 .40المرجع نفسه : ص، - 5
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منندى تحقيننق البننناء إلشننباع حاجننات  أمننا جوانننب التالقنني بننين دراسننتينا فتتمثننل فنني معرفننة    

 سكانه .

 . سلمى خضراء الجيوسيلسالمي المدينة في العالم العربي اإل : رابعةالدراسة ال

رفولوجينة المديننة وو تتعلنق بمأويحتوي الكتاب على مجموعة من المقاالت سنواء تاريخينة    

 لى جانب المدينة والعولمة.إو التنظيم المجالي لها أسالمية اإل

 حيث تتمثل النقاط التي يمكن أن تخدم موضوعنا كاآلتي : 

 تاريخية المدينة اإلسالمية وتطورها . -

 تنظيم المدينة اإلسالمية . -

 1خصوصيات المجال الحضري اإلسالمي . -

فالعنصر األول يفيدنا في تطنور المديننة اإلسنالمية، أمنا العنصنر الثناني فلنه فائندة فني الفصنل 

ة العمرانيننة والمدينننة،أما عنصننر الخصوصننية فهننو جنند أساسنني فنني األخيننر المتعلننق بالسياسنن

 خصوصيات المدينة اإلسالمية .

 سالمية لهاني محمد القحطاني.مبادئ العمارة اإل : خامسةالدراسة ال

سالمية لم تفهم ألنها لم تدرس وفق المناهج الحديثة وهذا منن يرى المؤلف أن"العمارة اإل      

 ". جديدة من الفهم والممارسة نتقال بها آلفاقجل اإلأ

 المية=سياق تاريخي+جغرافي+ثقافي.سإعمارة  -

 2زدهار معماري.إ جتماعي+سياسي=إزدهار إ -

 سالمية :هم محاور المدينة اإلكما أن الباحث تطرق أل

                                                           
)العناصننر .2014سننلمى خضننراء الجيوسنني واخرون:المدينننة فنني العننالم االسننالمي،بيروت،لبنان،مركز دراسننات الوحنندة العربيننة، - 1

 رس ( .المذكورة هي من الفه

قراءة تحليلية في الشكل،بيروت،لبنان،مركزدراسات الوحدة -هاني محمد القحطاني:مبادئ العمارة االسالمية وتحوالتها المعاصرة -2

 .8-7ص،-ص.2009العربية،
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 توجه العمارة نحو الداخل حتواء:اإل -

 من بين دالالته: -

 مستوى وظيفي. -

 . دموية(.)تجاور ناتج عن روابط  جتماعيإمستوى  -

 . )حفاظ على درجات الحرارة(. مستوى بيئي -

 أمن+تقارب. -

 حتواء يحقق الخصوصية.اإل -

 :تأكيد للجانب الخارجي المرئي لنسيج العمارة وهياكلهاالظهور -

لنى إحتنواء إ:"...اآللينات والميكانيزمنات التني ينتم بموجبهنا تحنول العمنارة منن التحوول -

 ظهور أو العك .

 سالمية.: مجمل اللبنات التي تتكون منها العمارة اإل الطبقات -

: المننرادف العننددي للطبقننات الننذي يشننكل فنني مجملننه الشننكل النهننائي للمنندن التكوورار -

 والهياكل االسالمية.

 : مجموعة عناصر ن الكتاب يحتوي علىأكما 

 تأثير القيم الثقافية على العمارة. -

 عمال العمارة الحديثة.أأهم  -

 واقع المر للعمارة.لى الإشارة اإل -

 1. وروبيةسالمية مع العمارة األتشابه العمارة اإل -

حيث تتقارب هذه الدراسة مع موضوع دراستنا في إبراز أهم خصوصيات العمارة اإلسالمية 

 ومقارنة ذلك بموضوع دراستنا ومعرفة مدى تحقيق ذلك .

 françoise naver-bouchanine : habiter la ville- : سادسوووةالدراسوووة ال

marocaine,maroc 

                                                           
 .19-7ص ، -هاني محمد القحطاني : مرجع سابق ، ص - 1
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 نطلقت الباحثة من مجموعة فرضيات:إحيث 

 قيم وسلوكات ساكني المدن تبين التقاء بين قيمهم السوسيوثقافية.... -

و غربنني ولكننن أي نمننوذع تقلينندي أهننر ظالقننيم والسننلوكات المكونننة لهننذا النمننوذع ال ت -

 تكون مجموعة من العناصر الهرمية...

 1نماذح ثقافية لليات التملك...نمادع السكن تتحقق عبر  -

 حيث تفيدنا هذه الدراسة في معرفة العالقة بين الجانب المادي والجانب السوسيوثقافي .

جتماعينة اآللينات النفسنية اإل-جتمناعي الفضنائيإلدراسات في علنم الننف  ا : سابعةالدراسة ال

 لجميلة سليماني . -للمسكن

 : في مشكلة الدراسةحيث تجسدت 

حيناء أرتباطينة بنين الفضناء المنزلني والصنحة النفسنية لندى سنكان إالبحث عن عالقنة  -

ختالف كننل مننن الجننن  )ذكر،أنثننى(، الحالننة المدنيننة االقصننبة ،وهننل العالقننة تختلننف بنن

 .)متزوع،غير متزوع( ، الوضعية المهنية)عامل،بدون عمل( 

 :  فقد  المنهجأما عن 

 عتماد المنهج الوصفي .إتم  -

 مجتمع وعينة الدراسة :وقد تجسد 

مقاطعنة منن بلدينة القصنبة بنالجزائر  46صنل أمقاطعات من  7جراء البحث في إتم إذ  -

 2. 2008حصاء العاصمة وذلك وفقا إل

 :  في النقاط التالية نتائج الدراسةوتمثلت 

                                                           
1 - françoise naver-bouchanine : habiter la ville marocaine,maroc,gaeten morin edition-maghreb l 

harmattan ,1997.p,13. 
 .306،309ص،-،ص2011،الجزائر،دار هومة،سليماني جميلة : دراسات في علم النف  االجتماعي الفضائي - 2
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 ات الصحة النفسية ودرجات الفضاء المنزلي .جرتباطية بين درإوجود عالقة  -

رتباطيننة بننين الصننحة النفسننية والفضنناء المنزلنني لنندى سننكان اإل خننتالف العالقننةإعنندم  -

 ختالف الجن  نظرا لتقاسم كال الجنسين لنف  الفضاء .احياء القصبة بأ

رتباطيننة بننين الصننحة النفسننية والفضنناء المنزلنني لنندى سننكان خننتالف العالقننة اإلإعنندم  -

 حوال السكنية .ختالف الحالة المدنية نظرا لسوء األاحياء القصبة بأ

رتباطيننة بننين الصننحة النفسننية والفضنناء المنزلنني لنندى سننكان خننتالف العالقننة اإلإعنندم  -

 حياء القصبة باختالف الوضعية المهنية .أ

 أسباب تدهور النسيج العمراني بالقصبة :

 نقطاعات التي عرفتها القصبة جعلتها أشبه بمنطقة معزولة.اإل -

 أوجد مظهرا من مظاهر السكن العشوائي . يالريف حالنزو -

 قدم النسيج الحضري للقصبة ووجود تجاوزات تم  الطابع العمراني لها . -

 التجديدات والتغييرات غير المناسبة للمسكن . -

 تعدد وظائف الغرفة الواحدة . -

  1.راديإضرار بفعل من األ %40جل ترحيلهم أتخريب المواطنين لهذه السكنات من  -

وباعتبننار هننذه الدراسننة نفسننية فهنني تهننم موضننوعنا مننن ناحيننة العالقننة القائمننة بننين السننكن    

والجانب النفسي للسكان ، كما أنها تهمننا منن ناحينة نتائجهنا وخاصنة تنأثيرات الذهنينة الريفينة 

 على النسيج العمراني .

فالوصنف عملينة  غير أن ما الحظناه أن الباحثة تقنول أنهنا إعتمندت علنى المننهج الوصنفي    

 ترافق جميع عمليات البحث إنما نقول المقاربة الوصفية وعليه ال وجود لمنهج وصفي .

خالقينة فني العنالم جتماعينة واألفنن البنناء والمعنايير اإل –العمارة الذكورينة  : الثامنةالدراسة 

 لشاكر لعيبي . –العربي 

                                                           
 .367-364ص،-سليماني جميلة ، مرجع سابق ، ص - 1
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حيث يتجسند ذلننك مننن ،حجنب النسنناءسنالمية هنندفها "ينرى الباحننث أن العمنارة العربيننة اإلإذ   

خننالل هندسننة المسننكن سننواء مننن ناحيننة : الفننناءات المعزولننة ، المننداخل المنكسننرة ،البنناب 

 عتباره معبرا بين الداخل الحميمي والخارع المبتذل ، المشربيات ، الديوانية .اب

 حسب الباحث فالبناء الحديث يؤثر ويغير معايير المجتمع . -

 يم المعماريين .تدخالت الرجال في تصم -

 1التصاميم المعمارية الحديثة : تنظيرات العمارة الذكورية ." -

وتعتبر هذه الدراسة البناء فضاء لتجسيد الهيمنة الذكورية  هذا من جهة كمنا أنهنا تعتبنر أن     

البناء يغينر معنايير المجتمنع وهنذا منا سنتتم دراسنته فني موضنوعنا عنن تنأثير البنناء علنى قنيم 

 السكان .

 نثروبولوجيا الحضرية لمصنطفى عمنر حمنادةالمدن الجديدة دراسة في األ : التاسعةالدراسة 

. 

 التعريف بموضوع البحث : وقد أوجزنا ذلك حيث تطرق الباحث إلى 

 يكولوجي .لى جانب تأثير البعد األإثقافي هتمام بالجانب السوسيواإل -

 هناك مشكالت عديدة تعرفها الدول الثالثية . -

 . أة مجمعي الدراسة ) سوسيوثقافية (عوامل نش -

 : للدراسة في همية النظريةاألوتكمن 

 رية (ضنتروبولوجيا الحهدف كشفي ) عن النظريات والمناهج في األ -

 : فتتمثل في االهمية التطبيقيةأما 

معرفننة الخصننائص السوسننيوثقافية المحننددة لنمننو هننذه المنندن والتنني تجعلهننا تنمننو بهننذا  -

 الشكل.
                                                           

،رياض الري  للكتب ،لبنانوالمعاييراالجتماعية واالخالقية في العالم العربي،بيروتفن البناء  -شاكر لعيبي :العمارة الذكورية - 1

 .138-17ص،-،ص2007والنشر،
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 :في طار المجتمعي للدراسة اإلويتمثل 

 مدينتي السادات والعامرية الجديدة . -

التعنننرف علنننى المقومنننات السوسنننيوثقافية لنشنننأة ونمنننو هنننذه المننندن ، والتعنننرف علنننى  -

 لى هذه المدن ومدى تكيفها مع واقعها الجديد .إنتقلت إخصائص الجماعات التي 

 : ينالمنهجوقد إعتمد الباحث على 

 التاريخي . المنهج المقارن والمنهج -

 : في النقاط التالية نتائج الدراسةولتتلخص 

وجننود بعننن المشننكالت المتصننلة بعمليتنني التخطننيط والتطبيننق تعننوق مننن عمليننة نمننو  -

 المجتمعين .

 نسان هو الوجه الحقيقي للمدينة .عتبار اإلإ -

 المدينة ظاهرة سوسيوثقافية . -

نهننا نتنناع لحاجننات أكمننا  المنندن الجدينندة نتنناع الحاجننات السننكانية وكننذا تضننخم المنندن -

 سوسيوثقافية واقتصادية .

 للرواسب التقليدية تأثير في عملية التنمية . -

 طبيعي للمدن . ونشاء هذه المجمعات ناتج لقرارت سياسية ال لنمإ -

 سباب نشأتها .أختلفت إن إهداف نفسها وألللمدن ا -

بينهننا وبننين الثقافننة حتكنناك ثقننافي ومننا إالفسيفسنناء الثقافيننة لهننذه المنندن لننم تسننمح بتكننون  -

 الحضرية .

 1هتمام بالجانب التنظيمي والعمراني دون مراعاة للجانب البشري .اإل -

إن النقنناط المشننتركة بننين هننذه الدراسننة ودراسننتنا هننو مشننكالت التخطننيط ، إلننى جانننب      

 الرواسب الثقافية وتأثيرها على التنمية ومعرفة مدى تأثيرها على مجتمع دراسة بحثنا .

                                                           
 .2011،دار المعرفة الجامعية،،مصردراسة في االنتروبولوجيا الحضرية،االسكندرية-مصطفى عمر حمادة:المدن الجديدة - 1
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أمننا مننا الحظننناه فالباحننث يقننول أنننه إعتمنند المنهجننين المقننارن والتنناريخي ففنني أي دراسننة      

نعتمنند الجانننب التنناريخي عننن تطننور الظنناهرة كمننا أننننا نعتمنند المقارنننة بننين الظننواهر أو بننين 

مراحلهننا التاريخية،ولننذلك ال وجننود لمنننهج تنناريخي أو مقننارن ، إنمننا هننناك مقاربننة تاريخيننة 

 .ومقاربة مقارنة 

سننتحالة الهننروب إمقننال لعبنند الحمينند دليمنني حول:المدينننة الجزائريننة بننين  : عاشوورةالدراسووة ال

 .)مجلة العلوم االنسانية( وصعوبة الصراع

زمة المدينة الجزائرية هي أزمة فكنر وأزمنة البنينات أستاذ عبد الحميد دليمي أن"يعتبر األ     

 1قتصادية والثقافية والسياسية..."تماعية واإلجالحضرية أزمة تتعلق بالعناصر اإل

سنالمي "كما يرى أن الهندسة المعمارية ال تقدم نفسها كقطيعة معرفينة منع التنراث العربني اإل

 2". المهندس أصبح منفذا لمشاريع السلطة السياسية أن ستعمارية،كماوال مع العمارة اإل

إذ نجد أن هنذا المقنال يعنالج موضنوع أزمنة المديننة منن ناحينة عندم تبنني نمنوذع ننابع منن     

عمق الواقع السوسيولوجي وهذه النقطة تتوافق مع طرحننا النذي نتبنناه فني موضنوعنا،كما أن 

 المقال أفادنا من ناحية الجانب السياسي والعمراني في دراستنا .

هيمننة  - نسنانيمقنال لعبند ف فرحني : العمنران المسنتقبلي والبعند اإل : حادية عشرالدراسة ال

 (courie du savoir) وذلك في : -التعمير وغياب العنصر البشري

وهننذا مننا يجعلننه مفتقننرا 3". ال بعنند فزيننائي فقننطإهننو  الحننديث مننا"السننكن إذ يننرى الباحننث أن

ال فننني مخيلنننة إنسنننان الهننندف اليوجننند "...حسنننب الباحنننث اإلللجواننننب اإلنسنننانية فننني بناءه،و

خر وفق ما تمليه متطلباته الفكرية والثقافية والدينينة للى إنسان يختلف من مكان المنظرين،فاإل

ن غالبيننة النظريننات العمرانيننة مبسننطة ومبتننورة تفضننل ، لهننذا تكننو جتماعيننةقتصننادية واإلواإل

                                                           
 .164.ص،2006، ،12ي ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الجزائر ،عمجلة علوم االنسان والمجتمع: عبد الحميد دليم - 1
 .172-171ص،-المرجع نفسه:ص - 2

3 - couries des savoir : عبد ف فرحي العمران المستقبلي والبعد االنساني- هيمنة التعمير وغياب العنصر البشري

،n02,juin,2002.p,95 
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كما أن هنناك نظنرة غينر متكاملنة 1." نسانجانب واحد من الجوانب التي تتطلبها طموحات اإل

 في عملية التخطيط إذ يبين الباحث أن :

 مدينة في التخطيط العمراني. –ستمرارية ثنائية ريف إ" -

 .والمدينة على أنهما وحدتان مستقلتانلى كل من الريف إالنظرة التجزيئية  -

 .المجال بكل مؤسساته البشرية ريفية كانت أم مدينية كل ال يتجزأ -

 2". غفال المتغيراتإالنظرة الكلية مع عدم  -

حيننث أن هننذه الدراسننة تتطننرق للمشننكلة التنني يقننع فيهننا المخططننون وصننانعو القننرار فهننم     

وضعية البناء اإلجتماعي ، وهنا تلتقني هنذه  يغفلون العنصر البشري وعدم وضع إعتبار حول

 الدراسة مع عنصر خاص بالمدينة والسياسة العمرانية .

قليمينة شنكالية الهوينة بنين العولمنة واإلإمقنال حنول المديننة العربينة و : ثانيوة عشورالدراسة ال

 . (couries des savoir)وذلك في :  لبلقاسم الديب ومحمد العيد شوية .

 3".سنتهالك النمناذع المعمارينة الغربينة دون مراعناة لعناصنر الهوينةإيرى الباحثنان أننه "ينتم 

و تتصنننرف فننني األفكنننار أوهنننذا نظنننرا لعننندم وجنننود أرضنننية فكرينننة تبنننني أفكننناره المعمارينننة 

"البحث عنن مندى المالئمنة بنين الصنورة المعمارينة المعمارية الدخيلنة عليها،وهنذا منا يسنتلزم

  والواقع السوسيوثقافيومتطلبات الحياة 

سننالمي العمراننني يمتنناز بالشننمولية فنني مبادئننه العامننة والتخصصننية فنني جزئيننات الفكننر اإل

 4التطبيق..."

 سالمية:"تكوينات المدينة العربية اإلوتمتاز بجملة

 فضاء العبادة. -

                                                           
1 couries des savoir :-عبد ف فرحي op.cit ,p,97. 
2 -ibid,p-p,97-98. 
3 - couries des savoir:بلقاسم الديب،محمد العيد شوية،المدينة العربية وإشكالية الهوية بين العولمة واإلقليمية  

n02,juin,2002.p,168 
4 -ibid,p-p,169-170. 
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 فضاء التسيير. -

 فضاء التجارة. -

 تصال والحركة.فضاء اإل -

 فضاء الترفيه. -

 1قامة."فضاء اإل -

 وهذا ما يستدعي رؤية حول واقع المدينة وقد أوجز الباحث ذلك في جملة نقاط :

 سالمية :إالوضع الراهن للمدينة العربية ا

 مي.سالجنبي في العالم العربي اإلتطورات ناتجة عن التدخل األ -

 دخال التكنولوجيا.إتطورات ناتجة عن  -

 ستخدام الطراز المعماري الغربي.إ -

نننتج عنننه سننوء توظيننف لتلننك العناصننر فنني  اري التقلينندي منناعنندم هضننم الفكننر المعمنن -

 2." العمارة الحديثة

 :التي تطرق لها الباحث حول المدينة العربية واإلسالمية  أهم اآلثارأما عن 

 جتماعي والثقافي."على المستوى اإل

 جتماعية.جتماعية وتفكك الروابط اإلالعزلة اإل -

 جتماعية.للعمران،وتمزيق لشبكة العالقات اإلتأثير على مستوى الشكل الخارجي  -

 سالمية.خلخلة المنظومة القيمية للمجتمعات العربية اإل -

 طم  الهوية. -

 غتراب العقل المعماري العربي عن حضارته.إ -

 على المستوى التنظيمي:

                                                           
1 - couries des savoir : محمد العيد شوية، بلقاسم الديب ,p-p,172-175. 
2 -ibid,p-p,177-179. 
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 القوانين التشريعية. -

 :زيائي المادييعلى المستوى الف

 1." سالمية فسيفساء ال هوية لهاالمدينة اإل -

 :فقد إقترح الباحث  مستقبل المدينة العربية أما عن

 "هناك ثالثة حلول

 . نعزالفكرة اإل -

 . ندماعفكرة اإل -

 . ستيعابفكرة اإل -

نطالقننا مننن دراسننة المننوروث إخننرين وذلننك لننى جانننب االسننتفادة مننن المننوروث العمراننني لألإ

 2العمراني."

فهذه الدراسة تتناول مشكلة قائمة بين التقليدي والحنديث فني العمنارة وعندم هضنم لكليهمنا      

فكريا وهذا ما ينتج عنه مشكالت على المستوى الفيزيقي والمسنتوى الفكنري ، وهنذه الدراسنة 

 تلتقي مع موضوعنا في  محور المدينة والمجتمع عالقة تأثر وتأثير .

 شكالية البحث:إ -3

والواقنع  نمناط المعمارينة(نطلق منها البحنث هني المديننة والمتمثلنة في)األإن المفارقة التي إ   

ن التوسننع العمراننني الننذي شننهدته الجزائننر منننذ سنننوات وخاصننة السنننوات أذ إالسوسننيوثقافي 

لمنا شنهده المجتمنع منن نمنو ديمنوغرافي سنريع جعنل  عائند خيرة عنرف نمنوا سنريعا وهنذااأل

ن هنذه أجل تلبية الطلب المتنامي للسكان غير أء مشاريع سكنية كبيرة من السلطات تقوم بانشا

صنول و األأفنراد سرة والمجتمنع سنواء منن حينث عندد األفيها خصائص األ المشاريع لم تراع

                                                           
1 - couries des savoir :بلقاسم الديب، محمد العيد شوية،op.cit,p-p, 180-183. 
2 - ibid,p-p,184,185. 
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عتبنننار السنننكن يقولنننب شخصنننية قاطنينننه ويطنننبعهم ابو ، الثقافينننة للقننناطنين فننني هنننذه السنننكنات

ن العكن  صنار أال إبخصائصه حينث أن العالقنة كاننت فيمنا مضنى ثقافنة تننتج نمنط عمرانني 

 ين صار النمط العمراني)نمط غربي( منتجا للثقافة.أواقعا 

 وعليه يمكن أن نحدد مفارقتين أساسيتين تنطلق منها جميع أسالة بحثنا وهما :

و سوسيوثقافي و ما هو عمرانني ويتجسند ذلنك منن خنالل الممارسنات مفارقة بين ما ه -

 السوسيوثقافية داخل الفضاء السكني وخارجه .

مفارقننة بننين مننا هننو سياسنني ومننا هننو إجتمنناعي ، وذلننك مننن خننالل سياسننات اإلسننكان  -

 وتأثيرها في الواقع السوسيولوجي .

 ولذلك يمكن صياغة السؤال الرئيسي كما يلي:

 ء أن يؤثر على الثقافة بعد أن كانت الثقافة هي المؤثرة فيه؟كيف يمكن للبنا-

 لى تساؤالت فرعية:إويتفرع هذا التساؤل 

 جتماعية والثقافية لقاطنيها؟نماط العمرانية الحاجات اإلهل تلبي األ -

 نماط العمرانية على معايير المجتمع؟هل تؤثر األ -

 النمط العمراني؟لسياسات العمرانية في تشكيل ا ماهو تأثير -

 : شكالية الدراسة في المخطط التاليإحيث يمكن تجسيد 

 جتماعية والثقافيةالحاجات اإل                                        

 وروبي،حديث(________________ثقافة+مجتمعأنمط عمراني)تقليدي،

 معايير المجتمع                                       

 السياسات العمرانية                                      
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 حيث أن عناصر البحث يكون التأثير والتأثر فيما بينها أفقيا وعموديا .

 . -المخطط من إعداد الباحث-

 

 السياسات العمرانية

 الثقافة والمجتمع

 معايير المجتمع

الثقافيةو الحاجات األجتماعية  

األنماط 

 المعمارية)تقليدي،أوروبي،

 حديث(
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 مجاالت الدراسة: -4

 المجال الزماني:-4-1

هننذا بالنسننبة للجانننب  2013 خننالل جننوانختيننار الموضننوع وذلننك إبتنندأت الدراسننة منننذ إ   

 النظري.

فكنان أول ننزول  2014ديسنمبر  22بتندأت ينوم إأما فيما يتعلق بالجانب الميداني فالدراسنة    

 . 2016 لى غاية مايإمر ن ليستمر األللميدا

 المجال المكاني:-4-2

سنتمرت إمنازي  كمنا قندم المندن الصنحراوية التني عرفنت وقنت األأتعتبر مدينة بسكرة من     

سننتمر ليومنننا هننذا ،فهنني توجنند بمنطقننة الننزاب و"يأخننذ حننتالالت المختلفة،ولتخننالل مختلننف اإل

الرومانينننة القديمنننة التننني كاننننت تقنننع فننني منطقنننة  (zabi) سنننمه منننن مديننننة زابنننيإالنننزاب 

تخنذوها إفنجد أنها كانت موجنودة مننذ القندم فالرومنان  1." الحظنة...وقاعدة الزاب هي بسكرة

فريقي يؤكد ذلك ف"بسنكرة مديننة مركزا لهم من أجل حماية مناطقهم في التل،كما أن ليون اإل

يننام كننان الرومننان يحكمننون بننالد البربر،وخربننت بعنند ذلننك،ثم أعينند أعريقنة فنني القنندم ،أسسننت 

ن عننامرة كمنا ينبغي،وسننورها مننن فريقيننا،وهي اآلإلنى إسننالمية ؤهنا لمننا دخلنت الجيننو  اإلابن

 2غيننر التمننر..."راضننيهم ال تنننتج شننيئا أاآلجننر النئ،أمننا السننكان فمؤدبننون لكنننهم فقننراء ألن 

شنارة منن إمازي  لينأتي الرومنان ومنن بعندهم العرب،غينر أن هنناك صليون هم األفالسكان األ

فريقي لطبيعة المواد المستعملة في البناء وهي اآلجنر النئ،النذي ال يسنتخدم فني يومننا ليون اإل

دن رجنناء مننأنمننا تسننتخدم مننواد حديثننة ككننل المننناطق فنني مختلننف إهننذا خننالل عمليننات البننناء 

 جر النئ.ستخدام اآلإستعمارية الفرنسية تم ال أن المالحظ أنه خالل الحقبة اإلإالوطن،

                                                           
 .142،143ص،-،ص1983اسماعيل العربي:الصحراء الكبرى وشواطئها،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، - 1
 .138،ص،1983،بيروت،لبنان،دار الغرب االسالمي،2االخضر،طليون االفريقي:وصف افريقيا،ت:محمد حجي،محمد  - 2
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عاصمة الزيبان وهي منن  vesoeraكما أن بسكرة ذات تسمية رومانية "...وعند الرومان     

ذ سننكنها البربننر قبننل قنندوم الرومان،وتننداول علننى أمرهننا_ بعنند الفننتح إأقنندم منندن الجزائننر 

واخنر الثالنث أم ثنم بننو مزنني منن 1152م ثم بننو سنندي النى 1058سالمي_بنو رمان الى اإل

حتنل الحضننة ودخنل بسنكرة إن لغا والذي سيام حأليها إتراك، الذين وصلو لى قدوم األإعشر 

وبننى بهنا التنرك  1552يام صالح راي  خضعت المدينة لنظام الجزائنر أم وفي 1542ه،949

لنى إشن عليها صالح باي عدة غارات وبقيت المدينة علنى هنذه الحنال برجا عند منبع المياه، و

حيننث أن بننرع التننرك مننازال موجننودا ليومنننا  1."1844مننارس 04حتلهننا الفرنسننيون فنني إن أ

 . ثبج فيهاستقرار األإعرفت المنطقة غارات الهالليين و -" هذا،كما

 . (13)ق الموحدين -

 ستقرار في الزاب الشرقي.إ الكرفة:-الغربي.،ستقرار في الزاب إالدواودة:-بني سليم: -

 .بنو مزني : ثبجأسرة من األ (14)ق الحفصيين: -

،وقند vescera"تشغل بسكرة مكان المديننة الرومانينة القديمنة التني أخنذت منهنا اسنمها -

 الزاب..."كانت من المراكز العسكرية المحصنة التي شيدت لحماية 

 سندي.بني -الدولة الحمادية:أسرة بني مزني، -

 . الموحدون:بنو غانية -

 . الحفصيين -

 . تراك: حسن لغااأل -

مينر عبند ستقالل ببسكرة ولكن األبعد نزول الحملة الفرنسية حاول فرحات بن سعيد اإل -

ستيالء عليها لينصب خليفنة عليهنا بعند ذلنك الحسنن بنن عنزوز وفني القادر نجح في اإل

 2الدوق دومال..." بن الملكإستولى عليها جيف فرنسي بقيادة إ 1844سنة 

سنننباب أ"... أن هنننذه المديننننة منننن أعظنننم المننندن وأجمعهنننا لمننننافع كثينننرة منننع تنننوافر كمنننا نجننند

 العمران.فيها قد جمعت بين التل والصحراء..."

                                                           
ركة الوطنية للنشر ،الجزائر،الش2موالي بالحمسي :الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العهد العثماني،ط - 1

 .100،ص،1981والتوزيع،
 .149-143ص،-اسماعيل العربي : مرجع السابق ،ص - 2
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ن لهم سحنة سمراء،وهم شعب جندي،ويختلف أذ"...إملة خصائص بجكما أن سكانها يتميزون 

فريقية ،وذلك على النرغم منن ائل العربية واإلكثيرا في مظهره و في سلوكه عن غيره من القب

أنهم يتحدثون لهجة محرفة من العربية ويرجح أن يكون فرعا للجن  العربني ،ولكنن سنلوكهم 

  1فارقة..."ستقرارهم في المدن واختالطهم باألإتغير بسبب 

 :المجال البشري-4-3

ذلنك ، حينث يبنين التطنور ، والجدول التنالي يوضنح يتمثل مجتمع الدراسة في مدينة بسكرة    

 .2008إلى غاية اإلحصاء األخير لسنة  1977السكاني لمجتمع البحث من 

 (1جدول رقم )

 التطور السكاني لمدينة بسكرة :

 السنوات

 

1977 1987 1998 2008 

 

 بسكـرة

 205608 172905 129961 87200 عدد السكان )نسمة(

 3270 4329 4241 - الزيادة السنوية )ن/س(

نسبة عدد السكان من 

 ( %مجموع سكان التجمع )

- 91,61 91,04 89,61 

 

+ RGPH ONS 2008ة العمرانيووة لواليووة بسووكرة ئوومديريووة التخطوويط و التهي المصوودر :

 . المصالح التقنية للبلدية

)المصودر : بلديوة  . أسنرة 34107هنو  2008أسر بلدية بسكرة حسب إحصناء  عددحيث أن  

 . البرمجة ومتابعة الميزانية (بسكرة ، مديرية 

                                                           
،ت:اسماعيل العربي،الجزائر،الشركة الوطنية للنشر 1824-1816-قنصل امريكا في الجزائر-شالروليام شالر:مذكرات وليام  - 1

 .109،ص،1982والتوزيع،
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حينناء المتماثلننة منن حيننث النننمط العمرانني وعليننه تننم أمنا العينننة فتتمثنل فنني مجموعننة منن األ   

 ختيار عينة طبقية تناسبية تمثل مجتمع الدراسة وتتمثل في :إ

 أسرة . (120بسكرة القديمة) -

 أسرة . (200وسط المدينة ) -

 أسرة . (200ووسط المدينة)نتقالية بين بسكرة القديمة إمنطقة  -

 أسرة . (220) حياء مبنية من قبل المواطنين(أ) منطقة العالية -

 أسرة . (260) منطقة سكنية مبنية من قبل الدولة. -

 موزعة حسب التعداد السكاني لكل منطقة. ) أسرة ( مفردة 1000 حيث تمثلت العينة في

 التالي يبين ذلك : شكل التوضيحيوال

 

 المخطط من إعداد الباحث .

 

 

الدراسة)مدينة بسكرة(مجتمع   

 العينة :

 أسرة . (120بسكرة القديمة) -

 أسرة . (200وسط المدينة ) -

 أسرة . (200نتقالية بين بسكرة القديمة ووسط المدينة)إمنطقة  -

 أسرة . (220) حياء مبنية من قبل المواطنين(أ) منطقة العالية -

 . أسرة (260) منطقة سكنية مبنية من قبل الدولة. -
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 منهج الدراسة: -5

منهجين أساسيين في هذه الدراسة وتمثال في : المنهج التجريبني والنوظيفي ،وقند  عتمادإتم     

والعكن   جتمناعيتنأثير الننمط العمرانني علنى البنناء اإل معرفة في المنهج التجريبيتمثل دور 

فني الحيناة  لننمط العمراننيعتمناد المننهج النوظيفي لمعرفنة وظيفنة اإلى جاننب ،إ أيضا صحيح

 جتماعية والثقافية لمجتمع الدراسة.اإل

 تقنيات البحث: -6

ينة وتتجسند األولى رئيسية وتتمثل في اإلسنتمارة واألخنرى ثانو عتماد أداتين بحثيتينإحيث تم 

 في المقابلة .

أسننالة متعلقننة بموضننوع الدراسننة لمعرفننة منندى صنندق " عبننارة عننن هنني  : سووتمارةاإل -6-1 

حيث تم بناؤها من خنالل تسناؤالت الدراسنة  1و التأكد من معلومات غير مدعمة."أالموضوع 

ليتم بعد ذلك توزيعها على مفردات عينة مجتمع البحث حسب ما يتناسنب وعندد أفنراد مجتمنع 

 البحث ، حيث تم تعديل بعن األسالة وإضافة أخرى بعد توزيعها على المبحوثين .

نهننا الكشننف عننن ع خنناص مننن المقابلننة التفاعليننة ...والغننرض منننو..." هنني : المقابلووة -6-2

المعاني الثقافينة التني يسنتخدمها المبحوثنون ، والبحنث والتحنري عنن ننواحي الثقافنة التني ينتم 

مالحظتها ، والتني تكنون ال تنزال غينر واضنحة أو مبهمنة بنرغم أنهنا كاننت موضنع مالحظنة 

لبلدينة وقد تم إجراؤها مع مهندسين معمناريين فني مديرينة التعمينر والبنناء  2مباشرة ودقيقة ."

،حينث تنم إجنراء مقنابالت فردينة  معمارينا مهندسا 12مقابالت مع ال هذهوقد تم إجراء  بسكرة

وأخرى جماعية وقد تركزت األسالة بشكل أساسي حول : التخطنيط ، مندى اإلسنتمرارية بنين 

المخططننات العمرانيننة ، تقيننيم المخططننات السننكنية ، اإلجننراءات المتعلقننة بتغييننرات تتعلننق 

 .الخ . بالسكن،..

                                                           
عمار بوحو ،محمد محمود الذنيبات:مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث،بن عكنون،الجزائر،ديوان المطبوعات  - 1

 ،بتصرف.67،ص2001الجامعية،
 .384،ص،2014،القاهرة،مصر،المركز القومي للترجمة،1راء البحث االثنوغرافي،ت:محمد رشدي،طجيامبيرتو جوبو:اج - 2
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 مخطط العرض :7- 

التطرق في الموضنوع إلنى مجموعنة منن المحناور التني تعنالج جواننب محنددة فني  تمحيث    

  موضوع الدراسة ، وقد حددت كاآلتي :

 . تطوراتهاهم أو ودالالت ول : المدينة، مفاهيمالفصل األ

حيننث سننيتم التطننرق فنني هننذا الفصننل للمفنناهيم المتعلقننة بالمدينننة والتنني تخنندم موضننوع       

الدراسة كالمديننة والخصوصنية اإلجتماعينة والثقافينة ،إلنى جاننب الندالالت الرمزينة المتعلقنة 

، كمننا سننيتم التطننرق إلننى  التنني يضننفيها الفنناعلون اإلجتمنناعيون علننى واقعهننم المننادي بالمدينننة

 ريخي للمدينة بصفة عامة ومن ثم المدينة الجزائرية بصفة خاصة .التطور التا

 جتماعية والثقافية .الفصل الثاني : النمط العمراني والحاجات اإل

سننيتم التطننرق فنني هننذا الفصننل إلننى منندى تحقيننق النننمط العمراننني للحاجننات اإلجتماعيننة      

والثقافية لقاطنيه وقد تم التطرق إلى مجموعة حاجات كالحاجة لألمنن ، تقندير النذات ، المنرأة 

جتماعية ، الحاجات الدينية وإلى جاننب التطنرق إلنى مندى في المجال العمراني ، الحاجات اإل

 مارات مع حاجات السكان .تجاوب الع

 الفصل الثالث : المدينة والمجتمع عالقة تأثر وتأثير .

في هذا الفصل سيتم دراسة العالقة القائمة بين المدينة والمجتمع ، وذلك من خالل النتتأثير      

على القنيم والسنلوكات ، إلنى جاننب نظنرة المجتمنع للمنرأة فني المجنال الحضنري ، كمنا سنيتم 

 المدينة وتأثيرها على المعتقدات التقليدية  وفي األخير دراسة عالقات الجوار .التطرق إلى 

 الفصل الرابع : المدينة والسياسة العمرانية .

سيتم التطرق في هذا الفصل ألهنم مخططنات السنكن مننذ اإلسنتقالل إلنى يومننا هنذا ، إلنى      

، ومعرفنة العالقنة  اإلقتصنادية المختلفنة سنواء اإلجتماعينة أو جانب التطرق إلنى أبعناد السنكن

 . وأين يكمن اإلختالف بينهما من وجهة نظر المبحوثين بين النمط التقليدي والحديث



 

 
 

 

 
 

 :الفصل األول

المدينة مفاهيم 

وأهم  ودالالت

 تطوراتها
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 مفاهيم الدراسة: -1

 المدينة:-1 -2

ختالفهنا ، فكنل مجتمنع يطبنع انسنانية بنسانية عرفتها جمينع المجتمعنات اإلإالمدينة ظاهرة      

جتماعي والثقنافي الخناص النذي يمينزه عنن بناقي المجتمعنات األخنرى حينث مدينته بطابعه اإل

...المدينة هني المنوطن الطبيعني لانسنان المتحضنر،وهي لهنذا السنبب "يرى لوي  ويرث أن

يكولوجيا الحضنرية إلفتعريفه يندرع ضمن ا 1". ثقافية تتميز بنموذجها الثقافي الخاص منطقة

نسننان الحضننري عننن فهننو يعتبننر المدينننة مكانننا طبيعيننا لننه جغرافيتننه الهندسننية التنني تميننز اإل

نسان الريفي والسبب في ذلك أنها تحمل أسلوبها الخناص فني التفكينر والسنلوك النذي يطبنع اإل

 سكانها .

سنننتاذ عبنند الحلنننيم دليمنني عنننن لننوي  وينننرث فنني تعريفنننه للمدينننة فهنننو ينننرى يبتعنند األ وال   

جتماعي،تاريخي،عمنل إطنار حيناتي وإنتناع إالمديننة جسنم وعقنل وعنادات وتقاليند وهني "أن:

نتنناع العالقننات إعننادة إيننديولوجيا فنني النننمط الحينناتي وفنني إدبننا،تنتج أفني،وهنني تحمننل حينناة و

فهني بنذلك وعناء  2". هذا التكوين السياسني واإلينديولوجي للحينز جتماعية يأتي التمايز مناإل

نتنناع أسننلوب الحينناة إيحننوي البننناء الفننوقي للمجتمننع حسننب تعبيننر مننارك  فهنني تنننتج وتعينند 

الخنناص بسنناكنيها،كما أن المدينننة تتميننز بننديناميكيتها وتفاعننل عنندة عوامننل فنني تشننكيلها ولننذلك 

لنى تفاعنل إخنر يعنود تفنرد شنكل المديننة عنن األن أالمدن هني نتناع عندة عوامنل وقنوى و"ف

أي أن المديننة تتشنكل منن  3".لى عامنل واحند منهنا فحسنبإجميع هذه العوامل والقوى ولي  

القانونينة فهني و جتماعينة والسياسنيةقتصنادية والتواصنلية واإلالعوامل الجغرافية والبيئينة واإل

اعنل جندليا لتننتج فكنات فهني عوامنل تتبذلك تركيب من البنية التحتينة والفوقينة حسنب حلنيم بر

المدن قرار تتخنذه االمنم بعند تحقنق التنرف "بن خلدون أنإمدينة تتميز عن باقي المدن،ويرى 

 ودواعيننه...من أجننل القننرار والمأوى،لننذلك وجننب أن يراعننى دفننع للمضننار...،وجلب المنننافع

                                                           
قدر،جدة،السعودية،وكالة روبرت بارك،ارنست برج ،رودرك ماكنزي:المدينة،ت:السيد عبد القادر،ابوبكر احمد با - 1

 .11،ص،1988بشر،
 .172،ص،2006،الجزائر،جامعة محمد خيضر،12عمجلة العلوم االجتماعية واالنسانية:عبد الحميد دليمي، - 2
 .157،ص،2009مركز دراسات الوحدة العربية،حليم بركات:المجتمع العربي المعاصر،بيروت،لبنان، - 3
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قتصنادي إلنق منادي فابن خلدون ينطلق في تصوره للمديننة منن منط 1"وتسهيل المرافق لها...

يننتج عننه االسنتقرار  فالمدينة تنتج بعند أن يكنون هنناك فنائن عمنا يحتاجنه قاطنوهنا وهنذا منا

 .منهممن لسكانها وجعل المرافق قريبة ولتحقيق هذا الهدف البد من تحقيق األ

كمننا أن "المدينننة ولنندت مننن خننالل الحاجننات والعالقننات بننين البشننر...وهي مكننان للعالقننات  

من خالل هذا التعريف نجد أن المدينة نتاع لعالقات أنتجهنا التجمنع البشنري منن  2." اإلنسانية

 أجل تلبية مختلف حاجاته سواء البيولوجية أو اإلقتصادية أو السياسية أو السوسيوثقافية .

 المجتمع:-1-2

عننا  ضننمن تجمعننات سننكانية صننغيرة أو  فقنند ، رضنسننان علننى سننطح األد اإلومنننذ وجنن     

ولنى أفكنان البند علينه منن تنوفير حاجاتنه البيولوجينة بدرجنة ،ستمرار وجنوده إكبيرة من أجل 

جتماع القدر الكثير منن أبنناء جنسنه ليحصنل القنوت إفالبد من "خرى ومن ثم باقي حاجاته األ

وعليه فنابن خلندون  3"بأضعاف.له ولهم،فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة ألكثر منهم 

فننراد أيننن يصنبح تقسننيم العمنل حاجنة ملحننة بنين أ بتنوفير الغنذاء ينربط العندد الكثيننر منن الننناس

ال عن طريق التعاون منن أجنل تحقينق حاجناتهم ومنا يننتج عنن ذلنك منن إالمجتمع وال يتم ذلك 

شنكاال جديندة أنهم ينتجنون إيكتفنون بنالعيف فني مجتمنع، ...البشنر ال"،ف فائن عن جاحناتهم

سنتمرار فني العيف،لنذلك عنندما يقومنون بتحوينل جل اإلأللوجود.وبالتالي مجتمعات،وذلك من 

طننار إفالبشننر فنني  4". والسننلوك،وبالتالي ثقننافتهم يحولننون طننرق التفكيننر نهماطننرق عيشننهم،ف

جتماعيننة ينتجننون قننيم وجننودهم المننادي والالمننادي فكننل جماعننة تنننتج إعيشننهم ظمننن جماعننة 

خرى ،فأي تغير فني خاص في التفكير والسلوك الذي يميزها عن باقي الجماعات األسلوبها الأ

جتماعيننة أي أن هننناك عالقننة بننين نمننط نتاجهننا يصنناحبه تحننول جننذري فنني تركيبتهننا اإلإنمننط 

 جتماعي.نتاع والبناء اإلاإل

                                                           
 ،بتصرف.315،ص،2007إبن خلدون:المقدمة،دار الفكر،بيروت،لبنان، - 1

2 -muriel montero :la ville ,ellipses,paris,France,2002 ,p,6. 
 .57إبن خلدون : مرجع سابق،ص،- 3
 .10،ص. 2015المجتمع الثقافة ،ت:شقيب مصطفى ، بيروت ، لبنان ، دار الفارابي ،  :الجماعة  موري  غودلييه - 4
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حركننة يننتم بهننا المجمننوع -1"نتنناح ثالثننة عناصننر: حسننب مالننك بننن نبنني المجتمننع هننوو     

اإلجتمناع اإلنسناني  أي أن 1". تجاهاتهناوتحديند إل-3سباب هذه الحركنة،نتاع ألإو-2نساني،اإل

يستلزم تظافر عدة عوامل سواء كانت فكرية أو ميكانيكية إجتماعية منن أجنل تحقينق المجتمنع 

 ألهدافه المسطرة من أجل تحقيق ذاته داخل البنية المجتمعية الكلية .

 الثقافة:-1-3

سنناليبه الخاصننة فنني أنسننان يعننيف ضننمن جماعننة معينننة فهننو بالضننرورة ينننتج مننادام اإل      

خنرى وال يمكنن أن تسنتمر هنذه القنيم فني التفكير والسلوك التي تميزه عنن بناقي الجماعنات األ

ثقافنة أي مجتمنع منن المجتمعنات هني طريقنة   نإ"ال اذا تم تناقلهنا جنيال بعند لخنر فإالوجود 

فكار والعادات التي يتعلمونهنا ويشنتركون فيهنا وينقلونهنا ألعظائه،أو بالحري مجموعة اأحياة 

سلوب حياة يميز جماعة ما عن أخرى سنواء أفالثقافة حسب رالف لينتون  2"خر...من جيل أل

ال عننن طريننق الننتعلم إيننتم ذلننك  فكارهننا أو سننلوكاتها التنني تتجسنند فنني حياتهننا اليوميننة والأفنني 

نسان هو حيوان عنالق فني شنبكات رمزينة ...اإل"أن: ونقلها للجيل الذي يليها،أما غيرتز فيرى

ن تحليلهنا أن ال يكنون علمنا تجريبنا يبحنث عنن قنانون بنل أرى أنسنجها بنفسنه حنول نفسنه ...و

بحنننننث عنننننن الشرح،شنننننرح التعبينننننرات أعلمنننننا تأويلينننننا يبحنننننث عنننننن معنى.وهكنننننذا فأننننننا 

لتعرينف قنام نسنان حسنب هنذا ا،واإل 3"ها الظناهرة علنى السنطح.ضنجالء غوامإجتماعية،واإل

سنيرا لنه ومحكومنا ب لينات عملنه فالثقافنة أصنبح فني نفن  الوقنت أبانتاع عالمه الرمزي النذي 

عطناء معننى لوجنوده فني هنذا إجنل أنسنان منن نسنانية أنتجهنا اإلبذلك هي شبكة من الرموز اإل

  يويلينة الرمزينة فنلتأالوجود غير أنه وقع أسيرا لمعانيه الظاهرة والباطنة ،وهننا يكمنن دور ا

مجموعنة منن "جتماعيين،كما يعرفها مالك بنن نبني بأنهنابراز تلك المعاني الخفية للفاعلين اإلإ

جتماعية،التي تؤثر في الفرد مننذ والدتنه وتصنبح الشنعوريا العالقنة والقيم اإل الصفات الخلقية

فهنو يتبننى تعريفنا سنيكولوجيا  4". التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة فني الوسنط النذي ولند فينه

                                                           
 .17،ص،2013د مجتمع،دار الوعي،الجزائر،مالك بن نبي:ميال - 1
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ليهنا فيتشنبع بتلنك القنيم إللثقافة حيث أن االنسان يتلقى تلك القنيم منن قبنل الجماعنة التني ينتمني 

 سلوب حياته الطبيعي الذي يجعله مقبوال ظمن جماعته.أالشعوريا أين تصبح تلك الثقافة 

 القيم:-1-3-1

جتماعينة والثقافينة،من التي تنبنع منن تركيبتنه اإلنسان بانتاع مجموعة من المفاهيم يقوم اإل     

...تلنننك المعتقننندات التننني "جتماعي،واسنننتمراريته،فتعتبر بأنهنننا:أجنننل محافظتنننه علنننى بنائنننه اإل

فهني بنذلك محنددات  1"نتمسك بها بالنسبة لنوعية السلوك المفضنل،ومعنى الوجنود وغاياتنه...

 لى حياتنا.لى جانب أنها تضفي معنى عإجتماعيا،إلسلوكنا المرغوب 

 النمط العمراني:-1-4

ن النننمط يجمننع بننين أي أجننزاء يمكننن التمييننز بينهننا، وحنندة وظيفيننة تعمننل ككننل األ"هننو :الوونمط

بنينة متكاملنة منع  فهنو بنذلك 2". تالفها جميعا فني وحندةاجزاء يمكن تمييزها على حدة وكل بأ

 بقية البناء المادي والالمادي للمدينة من خالل تفاعله مع بقية األجزاء المكونة للمدينة .

خننرى نسننان تتميننز بخصننائص عننن بنناقي البنننى األن أي بنيننة عمرانيننة يشننيدها اإلإ كمننا     

المجتمنع  ركيبنةت هذه البنية تتغير بتغيركما أن نسان يجسد ثقافته الالمادية في ما هو مادي فاإل

ساسي في كل قراءة للنسيج المديني ويحندده كمجموعنة منن ...النمط هو العامل األ"وثقافته ف

السمات المشتركة لسلسلة مبان لها الوظيفة نفسها في بيئة ثقافية معينة وشيدت في فترة زمنينة 

حيث الشكل  فحسب هذا التعريف يعتبر النمط العمراني تلك المباني المتشابهة من 3"محددة...

كمنا ، شنباع حاجنات قاطنيهنااوالوظيفة والتي تمتناز ببنائهنا فني فتنرة زمنينة محنددة كمنا تقنوم ب

 فهذا البناء المادي يتنأثر بمنا 4". النمط العمراني...يتطور ويتغير بحسب تغيرات المجتمع"نأ

يتغيننر بتغيننر بنيننة المجتمننع فهننو بننذلك يتميننز ببعننده الننديناميكي،كما أن تعريننف  إذهننو ال مننادي 

الطنابع المعمناري هنو "بأننه يبتعد كثينرا عنن تعرينف الجيوسني فهنو يعرفنه ستاذ رشوان الاأل
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بنيننة مجموعننة الصننفات المركبننة التنني تميننز مكانننا بذاته،ويضننم فنني ثناينناه مفنناهيم تخننص األ

نشطة الثقافية،فهو تعبير عن حاصنل تجربنة لموقع والمناخ واألوالعناصر المعمارية ومالمح ا

نسننانية فنني مكننان محنندد وخننالل فتننرة زمنيننة بعينهننا فنني التعامننل مننع تطننور بيئننتهم الجماعننة اإل

فهننو مجموعننة مننن العوامننل المتفاعلننة التنني تكننون النننمط العمراننني وتعبننر عننن  1". الحضننرية

 .رؤية الجماعة لذاتهم من خالل المجال الحضري

نتيجننة التفاعننل بننين العناصننر السوسننيوثقافية والمناخيننة واإلقتصننادية والماديننة فنني ..."كمننا أنننه

من خالل هذا التعريف نجد أن النمط العمرانني هنو عالقنة تفاعلينة  2تشكيل معمار مدينة ما ."

 بين عناصر إنسانية وعناصر مادية تسهم في تكوينه

 سرة الحضرية:األ-1-5

ي تجمنع سنكاني ساسني ألساسية في بناء المجتمع فهي المكون األالوحدة األسرة تعتبر األ      

م حضنننريا أم حنننديثا مجتمعنننا ريفينننا أسنننتمراره سنننواء كنننان مجتمعنننا قنننديما إوهننني التننني تمثنننل 

جتماعيننة ككننل إفهنني بننذلك مؤسسننة  3"جتماعيننة فنني المدينننة......أصننغر الوحنندات اإل"فهنني

خننننرى المكونننننة لبنيننننة المجتمننننع الحضننننري فهننننو تعريننننف ال يتعنننندى وصننننفا المؤسسننننات األ

جتماعينة ،وللسنلوك للنشناطات اإل ا...تشكل نواة ومركنز"لى جانب ذلك فهيإمورفولوجيا لها 

سرة تعتبر ناقال لثقافة المجتمنع عبنر مختلنف للينات نقنل الثقافنة فاأل 4". جتماعيينوالتثقيف اإل

،كمنا أنهنا تعتبنر مؤسسنة منن مؤسسنات  سنتمراريتهإى من جينل آلخنر منن أجنل المحافظنة علن

جتماعينة هني الوسنط الرئيسني بنين شخصنية الفنرد والحضنارة إ...العائلنة كمؤسسنة "المجتمنع

ساسنية التني ينتم منن سنرة هني الواسنطة األفهننا نالحنظ أن األ 5". ليهاإجتماعية التي ينتمي اإل

ال باسنتمرار إستمرار تلك الحضنارة إيكون  فراده والأ يلى باقإمة معينة أخاللها نقل حضارة 

سالمية تمتاز بتركز السلطة بيند الرجنل وتعنزز سرة اإلن األاسرة،ومما هو متعارف عليه فاأل

ة أكمنا تحنط منن قيمنة المنر ، إلى جانب أن الننص النديني بنرر ذلنك التمنايز بينهمنا ،من مكانته
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لف الثانية قبنل كبر،وذلك خالل األألبوي،السلطة فيه لأمازيغية،عبارة عن نظام العائلة األ"ف

كبنر وذلنك خ األو األأب و األأفهنا السنلطة مركنزة فني يند كبينر العائلنة  1" -لجيزالا-  الميالد

ن أسنرة نووينة،غير أن المالحنظ أو أسنرة ممتندة أو أختالف ننوع المجتمنع سنواء كنان قبيلنة اب

ن الرواسنب أجهنا للعمنل غينر ة وخروأت تننقص نسنبيا وذلنك عائند لنتعلم المنرأهذه السنلطة بند

مر والمشتقات الثقافية حسب تعبير بناريتو تبقنى مسنتمرة فني الالشنعور الجمعني للجماعنة،فاأل

 نسبية بين كال الجنسين. ةوااجل تحقيق ولو مسأيحتاع الى فترة طويلة من 

 الخصوصية الثقافية:-1-6

حداثتنه مجموعنة منن السنمات التني و أو تخلفه قدمه ألكل مجتمع مها كانت درجة تطوره       

ساسنيين همنا أأي خصوصنية مرتبطنة بعناملين فن ،خنرىتجعله متميزا عن باقي المجتمعات األ

لنى ثقافنة معيننة تجعلنه إنتمناء الفنرد إفهنذان العنامالن يتفناعالن جندليا ويحنددان  ثقافنةالبيئة وال

صنية الثقافينة ثابتنا ألننه خرى"...في حين يظل مفهوم الخصوفراد الثقافات األأيتميز عن باقي 

غيننر أن مفهننوم الخصوصننية  2"بحكننم التحدينند يعبننر عننن عناصننر التمننايز الثابتننة فنني الثقافننة.

ولى ثابتنة والثانينة ديناميكينة ومتغيرة،ولنذلك تبقنى الثقافية مختلف عن مفهوم الخصوصية فناأل

 . مة معينةأتلك العناصر الثقافية مستمرة في المخيال الجمعي لمجتمع ما أو 

لنى قنانون إغير أن تلك السمات الثقافية لي  بالضرورة أن تبقى مستمرة وثابتة فهي ال تحنتكم 

ن إمطلق فهي نسبية رغم طول الزمن وعدم مرونة المجتمع فني النتخلص منن بعنن سنماته و

فننراد دون عناصننر الثقافننة التنني يشننترك فيهننا أعضنناء بعننن فئننات األ"كانننت خاطئننة،كما أنهننا

أي أنهننا مجمننوع  3". سننكان كالعناصننر الثقافيننة المرتبطننة بمختلننف المهنننغيننرهم مننن بنناقي ال

لخ التنني تميننز ثقافننة مننا عننن غيرهننا إجتماعيننة والعقليننة...الخصننائص التاريخيننة والنفسننية واإل

 فعالهم.أوتحدد سلوكاتهم و
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 الخصوصية اإلجتماعية :-1-7-

هي مجموعة الخصنائص اإلجتماعينة التني تمينز مجتمعنا منا عنن بقينة المجتمعنات األخنرى    

سواء من حيث التركيبة البيولوجية  أو نوع األسرة أو البنية اإلجتماعينة بصنفة عامنة، كمنا أن 

جتمننناعي لكلنننى الجنسنننين ، إذ ان تلنننك للجاننننب النننديني دور فننني تحديننند الفصنننل المجنننالي واإل

 لذلك المجتمع . والسلوكية لى البنية الذهنيةالخصائص ستنعك  ع

 المسكن:-1-8

جنل الحماينة منن مخناطر الطبيعنة ، أنسان منذ القدم الكهنوف والمغنارات منن لقد سكن اإل      

ن تطننور ثقافتننه أحينث عننرف مجموعننة مننن المسناكن وذلننك بنناختالف البيئننة التني يسننكنها كمننا 

 1". نسنانالوسنط النذي يشنبع جمينع حاجنات اإلالمسكن هو "الزمه تطورا في شكل مسكنه ف

يننة جميننع حاجاتننه بنسننان وحاجاتننه المختلفننة أيننن يقننوم بتلنننه عبننارة عننن فضنناء يحتننوي اإلأأي 

لخ ولمنننا كاننننت الحاجنننة الروحينننة جننند ظرورينننة إجتماعية والروحينننة...البيولوجية،النفسنننية،اإل

دس منن جنراء أننه يؤلنف ن السنكن هنو دائمنا مقنإ"نسنان فن وجد اإلأومرتبطة بالمسكن منذ 

نسننان الننذي فهنننا هننو عبننارة عننن صننورة العننالم كاإل 2"لهنني...إلم خلننق اصننورة العننالم،وأن العنن

نسنان لنفسنه ...الكون الذي بناه اإل"يعتبر كونا صغيرا يحمل جميع دالالت هذا العالم، كما أنه 

بناره كوننا صنغيرا قنام نسنان باعتفاإل 3". لهة في خلقها بدءا جديدا،يعدل حيناة جديندةبتقليده اآل

م أنسننانيا إببننناء كونننه وذاتننه فنني مسننكن يعبننر عننن وجننوده فنني هننذا الكننون سننواء كننان وجننودا 

 4." نسننانيصننوغ اإلوول...نننه:"...كيان...كوننا األألهيننا،وينظر غاسننتون باشننالر للبيننت علننى إ

نسنان ويفنرض فهنا المسكن بعد أن كان قد صني  منن قبنل االنسنان صنار هنو النذي يصنوغ اإل

البيننت للننة للسكن"حسننب "ن التصننور الوضننيفي للمسننكن يعتبننرأال إفكنناره وسننلوكياته،أعليننه 

ينن أنسنان لنة النذي عرفنه اإلفهنا أصبحت النظرة للمسكن للينة نظنرا لعصنر اآل 5 "لوكاربزيه

نسنننان بنننذلك ويعتبنننر مثلنننه مثنننل كنننل العناصنننر المادينننة للكنننون ويفنننرغ منننن قيمنننه سيشنننيؤ اإل
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رؤية البينت تختلنف عبنر المراحنل العمرينة لألفنراد لهنذا المكنان "جانب ذلك ف لىإنسانية،اإل

نسنان لمسنكنه مختلفنة منن ن تكنون رؤينة اإلأفنذلك أمنر طبيعني  1". الذي يحمنل داللنة رمزينة

لخ إنتمناء الطبقني وكنذلك الجنن  والمرحلنة التاريخينة...لى ذلك اإلإخرى كما نظيف مرحلة أل

 االنسان لمسكنه.فهي عوامل محددة لرؤية 

 الفضاء:-1-9

بعناد أنمنا هنو ذو إي حيناة فني طياتنه أيحمنل  ن الفضاء لي  ذلك المكنان الجامند النذي الإ      

يحنناءات ثقافيننة وتشننريحية إيحننتفظ الفضنناء...بمعاني متعننددة،ذات "كثيننرة تتعنندى ذلننك حيننث

جنل أنسنان لنه منن اإلعطاهنا أنسانية متعددة إفبذلك فالفضاء يحمل دالالت  2"وسياسية قوية...

...البنناء المنادي النذي يشنغل حينزا جغرافينا "التعبير عنن ذاتنه وعنن وجنوده وعنن حاجاتنه ف

ولى ومسؤول عنن تنوفير أفهو مكان مادي بدرجة  3".  نسانيةمعينا،ويقوم بتوفير الحاجات اإل

المكنان النذي نعنيف "كمنا أن حاجيات قاطنيه،كما أنه يجعلننا نحن  بكينونتننا الذاتينة والجمعينة

حساسنننا بننذاتنا وتطننوير عالقاتنننا الشخصننية إفيننه هننو المكننان الننذي تتننوفر فيننه الفننرص لخلننق 

ننه يسنهم فني تطنوير أفهو يملك القندرة علنى تكنوين صنورة الفنرد عنن ذاتنه،كما  4". والعائلية

جاسنم جتماعينة،وال يبتعند تعرينف حترامنه لمعناييرهم اإلإالعالقات العائلية لقاطنينه منن خنالل 

نمنا هنو مفهنوم دينناميكي محنرك إالبناء لي  شيئا جامندا و"نه ذلكأالدباغ عن سابقه فهو يرى 

لنه القندرة علنى تكنوين  افالبناء حسب وجهنة نظنره يحمنل بعندا ديناميكينا متغينر 5" لمشاعرنا.

 و سلبا.أيجابا إوبناء ذواتنا وتحريك مشاعرنا سواء 

 الحضرية:-1-10

لنى إنتقال المجتمع منن مرحلنة البنداوة إرتباط بالتحضر أي مرتبطة أشد اإلن الحضرية إ       

نننه الننى الحضننارة فإعننندما تنتقننل النندول مننن البننداوة "بننن خلنندون إمرحلننة الحضننارة فحسننب 
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 1". لنى التنرف وكنذلك تغينر فني العمنرانإيصحب ذلك تغينر فني طريقنة الحيناة منن الشنظف 

منر يمن  ي مجتمنع فنذلك األة هنو السنمة الممينزة أللنى الحضنارإفتغير نمط الحياة من البداوة 

لنننى تغينننر فننني العمنننران أي البنننناء إمنننر يتعننندى ذلنننك جتمننناعي للمجتمنننع كمنننا أن األالبنننناء اإل

وهنو المعنروف بهنذه النظرينة فنجنده  عنن تعرينف إبنن خلندون المادي،وال يبتعد لنوي  وينرث

فهني بنذلك أسنلوب  2"و المندن.بنمن  رتنبطإسلوب الحياة النذي ...السمات المميزة أل"يقول أنها

فكار ناتجة عن حيناة أنها عبارة عن أو البدو أي أرياف حياة يميز ساكني المدن عن ساكني األ

لى جانب ذلنك فنظرينة إنها سلوكات تتجسد في الحياة اليومية لهم،أالمدينة _بدرجة أولى_ كما 

 3"بالحجم،الكثافة،الالتجان ."التحضر حسب لوي  ويرث:مرتبطة

 العمارة والمعمار:-1-11

 العمارة :1-11-1

منة فهني بنرز مندى تقندم أو تخلنف األتنسنانية فهني المنرلة التني ن العمارة نتاع الثقافة اإلإ      

يضنناح عننالمهم إلننى كننل أنننواع المبنناني...ومن ثننم تعبننر عننن قنندرتهم علننى إمفهننوم عننام يشننير "

 4".الثقافنات عنن نفسنها وتفهنم ذاتهناالثقافي وتحديد مالمحه...من خالل العمنارة وحندها تعبنر 

نسنان ينن تتجسند ثقافنة اإلأبنية عبر مختلف المراحنل التاريخينة فهي بناء مادي يشمل جميع األ

يحتويننه العقننل الجمعنني للمجتمع،كمننا  زماتننه وعننن كننل منناأفيمننا يبنيننه وتعبننر عننن ذاتننه وعننن 

نسننانية صننلة طات اإلوسننع مننن أكثننر النشننالعننل العمننارة بمفهومهننا البيئنني والحضننري األ"أنهننا

بتجسنننيد الواقنننع الحضنننري لألمنننة وألنهنننا ذات عالقنننة صنننميمة وجدلينننة فننني تحديننند الننننمط 

جتماعي العام من خالل تأثيراتهنا المباشنرة علنى البيئنة البشنرية وعكسنها الحياتي،والسلوك اإل

هننوم فهنننا العمننارة تتعنندى مف 5"يننة فتننرة تاريخيننة...أللمفنناهيم والرمننوز الماديننة والمعنويننة فنني 
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النتاع الثقافي لتصبح خالقة لمفناهيمهم وقنيمهم وسنلوكاتهم أي أن البنناء المنادي لنه تنأثير علنى 

العمنارة المسنتوردة كنأي  أن ال أن الشنئ المالحنظ فني مجتمعاتننا هنوإالحياة الخاصة بالسكان،

العمننارة الغربيننة مواكبننة ألهننم "سننلعة أخننرى فهنني ليسننت نتاجننا للتطننور الفكننري للمجتمننع ف

وهننننا تكمنننن المفارقنننة بنننين مجتمعاتننننا  1". رات الفكرينننة التننني تحننندث داخنننل المجتمنننعالتغيننن

و الفنيننة ويننتم تجسننيدها فنني عننالم الهندسننة أهننم التطننورات الفكريننة أومجتمعنناتهم فهننم يواكبننون 

المعمارية ،أما في مجتمعاتنا فالعمارة مستوردة هي وقيمها البعيندة عنن قنيم مجتمعننا وهنذا منا 

  تعبر عن حاجات وتطلعات سناكنيهانها الحيان تشويه لهذه العمارات ألب األينتج عنه في غال

سننيكون لننه تننأثير علننى قننيم سنناكنيها  أن هننذه العمننارات غريبننة عننن مجتمعاتنننا وهننذا مننا، كمننا 

جسنناما ميتننة بننل هنني حيننة.كما أن "العمارة...نشنناط ثقننافي ال يمكننن فهمننه أفالعمننارات ليسننت 

شننرط  ةولننذلك ففهننم الثقافننة الحاضنننة للعمننار 2الحاضنننة لهننا." والتعامننل معننه دون فهننم الثقافننة

 .و ما سيتم بنائه مستقبالأكان مبنيا  ظروري سواء من أجل فهم ما

 المعمار:-1-11-2

فالمعمنار ال يبتعند  3". نتناع السوسنيوثقافيإجتماعي...المعمنار منرلة إ"يحتوي علنى مضنمون 

ثقنافي ويعتبنر حاضننا للثقافنة ونتاجنا لهنا فني جتمناعي وإكثيرا عن مفهوم العمارة فهو ذو بعند 

، كما أنه يعتبر الصورة األخيرة التي تالحظ في البنايات من خنالل تفاعنل العوامنل  اآلن نفسه

 .اإلجتماعية والثقافية

 المدينة وأهم التطورات التاريخية الحاصلة فيها: -2

خرى ومنن بنينة مرحلة فكرية ألنساني الذي جعله ينتقل من كتشاف اإلالمدينة هي ذلك اإل      

 ول في الكهوف والمغارات التي تشهد على حياتنه فيهنا نسان األخرى،فقد عا  اإلجتماعية ألإ

مناكن عديندة منن العنالم،غير أن نمنو حاجنات أكتشافها في إمن خالل الرسومات التي تم وذلك 

أيننن  ماديننة لثقافتننهالجوانننب الماديننة والالنسننان وتطننور قدراتننه العقليننة نننتج عنننه تطننور فنني اإل
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ولننى فنني الظهننور فنني عصننر بنندأت المنندن األ"نسننان معننادن يسننرت لننه حياتننه فقنندكتشننف اإلإ

سننننلوب الحينننناة الخنننناص بهننننذه أفاكتشنننناف معننننادن جدينننندة معننننناه تطننننور فنننني  1". المعننننادن

ولنى منن أجنل تحقينق لنى التعناون بنين التجمعنات البشنرية األإالمجتمعات،فقد دعت الضرورة 

العمل+مجموعننات كثيننرة مننن "فنتنناع الكمننالي فيمننا بعنند إجننل أالضننروري مننن العننيف مننن 

ة المدينة مرهون بقبائل كثيرة مع العمل ،أي أن توحد مجموعنة أفنش 2"نشأة المدينة.=  القبائل

ما قلنيم منا ،وهنذا منا يسنتلزم تقسنيإمن القبائل سينشؤ عننه نمنو سنلم الحاجنات الخاصنة بسناكنة 

 جتماعية تتعقد وتتعقد معها حاجات الناس.عضويا للعمل فهنا البنية اإل

فريقيننا ليسننت نتاجننا مسننتوردا مننن الغننرب رغننم مننا مننرت بننه إغيننر أن المدينننة فنني شننمال      

من خالل عملية المقاربنة بنين الشنواهد "حتالالت مختلفة عبر التاريخ الطويل فإالمنطقة من 

اريون النومينننديون يمكنننن القنننول أننننه كنننان ثمنننة معمنننار ليبننني المعمارينننة التننني تركهنننا المعمننن

مازيغيننة شننيدت لنفسننها منندنا تميزهننا عننن بنناقي المنندن ن هننذه المجتمعننات األأي أ 3"نومينندي.

يمدغاسننن فهننو يعبننر عننن إمننن خننالل الشننواهد المعماريننة كضننريح  -منندن المسننتعمر-خننرىاأل

 .مازيغيةأهندسة معمارية 

قلنيم جغرافني معنين وتوحند مجموعنة منن إسنتقرارا فني إن تشنييد المعمنار يسنتلزم أحيث       

)القنرن  تشييد وبناء معمار يعبر عن فلسفة ذلك المجتمع"...وقد الحنظ بليننوس أجل القبائل من

فريقيننا الشننمالية ال تختلننف عننن مثيلتهننا فنني بنناقي بلنندان البحننر إول المننيالدي(أن القريننة فنني األ

لى عامل البيئة الجغرافية المتقاربة بنين هنذه المجتمعنات كمنا إالتشابه يعود  فهذا 4المتوسط..."

فريقي منع بقينة معمنار منطقنة أن عامل التثاقف يلعب دورا أساسيا في تشابه المعمار شمال اإل

ن الفترات التاريخية التني منرت بهنا المنطقنة تركنت أثنر أبين المتوسط،كما حوض البحر األ

سننتمراره إسننتقرت أو زالننت فتجسنندت ثقافتهننا مننن خننالل معمارهننا أو إتلننك المجتمعننات التنني 

 . ليومنا هذا في معمارنا
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نهنزام إسالمية تميزت بطولها فهي ال تزال ليومننا هنذا رغنم قينام دول وحيث أن الفترة اإل     

و بقائنه ليومننا هنذا فني حواضنر كثينرة منن مندن أنتج عننه منن زوال فني عمرانهنا  أخرى وما

ول الهجري واسنتمر بعند خذ في الظهور منذ القرن األأن الفن المعماري الذي أ..."إذالجزائر،

ن يكنون أسالمي خالص ،وال يننقص هنذه الحقيقنة إذلك لعدة قرون هو في حقيقته وجوهره فن 

منم السنابقة ستفاد منن الخبنرة البشنرية المتراكمنة أو نقنول عنن تنراث األإهذا الفن في تطبيقاته 

ينندي التنني شننيدته ومنندى فكننار الكامنننة وراء هننذا المعمننار واألايننة هننو األ،ألن القصنند فنني النه

فنننالفن  1"ذواق أبنننناء هنننذا المجتمنننع.أسنننالمي وتعبينننره عنننن رتباطنننه بحاجنننات المجتمنننع اإلإ

يسنتعمل رسنوما بشنرية أو  سالمي فن يبتعند عنن الفنن المعمناري الغربني فهنو الالمعماري اإل

ر ظنما يعتمد على رسم ونحنت منناإو الروماني ،أوناني تماثيل كما نجده في الفن المعماري الي

،غير أن تلننك الهندسننة متأتيننة مننن تلننك أو مننا يعننرف بفننن األربيسننك طبيعيننة أو ليننات قرلنيننة

بنندوا ومنن خصننائص البندو الترحننال  احتاللها،فنالعرب فنني بنداياتهم كنانوإالمجتمعنات التني تننم 

البالد المحتلة ،أما الباقي فهنو موجنود منن قبنل نهم خلفو قادة من جيشهم ليحكمو أوالغزو،غير 

سنالمي،ومع منرور الوقنت هننذا منا أننتج فنننا تلنك المجتمعنات ففنهنا يمتننزع منع تعناليم النندين اإل

ختالفنات فني إسنالمية ذات المندن اإل"أنسالميا ممتزجنا منع مختلنف الثقافنات المختلفنة، كمنا إ

لحقبنة الساسنانية)طوب وطين(ومنهنا منن فني الحقبنة الرومانية)حجارة(واأ تها فمنها من نشأنش

سنالمية وهنذا منا يؤكند كالمننا فيمنا سنبق فالمندن اإل 2"نندثر.إلى يومنا هنذا ومنهنا منن إستمر إ

خننتلط بهننا إفسيفسنناء ثقافيننة تتمننازع فيهننا مختلننف الفنننون المعماريننة لمختلننف الثقافننات التنني 

قنة الجدليننة القائمنة بننين الغالننب لخ فالعالإم فرسننا،أم أمازيغننا...أالمسلمون،سنواء كننانو روماننا ،

لنني  لننه فائنندة،أي أن هننناك تننأثيرا وتننأثرا بننين كننال  والمغلننوب تتميننز بأخننذ المفينند وتننرك مننا

وائنل كنانو بندوا فهنم يأخنذون منن اآلخنرين الطرفين وهذا ما يبينه كالمنا فيما سبق فالعرب األ

ويمزجننون فنننونهم بتننراثهم الننديني،غير أن االسننتاذ محمنند العربنني عقننون يننرى أن منندن شننمال 
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فهني تمتنزع بنالمؤثرات  1"كانت ...عبنر التناريخ مراكنز حضنارة العنصنر الغالنب..."فريقياإ

 الخاصة بالحضارات الغازية.

 خصائص:"سالمية تميزت بجملةكما ان المدينة اإل

 التركيز على الداخل أكثر من الخارع. -

 فقي.متداد األالمرونة وقابلية التكيف واإل -

 ثبات الشكل مع تباين الوظيفة. -

 2". يقاعية والهندسيةاإل -

ن تلنك أثرت بثقافنة المجتمع،حينث نجند أفمن خنالل هنذه الخصنائص نالحنظ أن العمنارة تن     

نهنا ال تتمينز بنأي شنئ أالمنازل تبرز جماليتها من داخلها وتتمينز بانغالقهنا علنى الخنارع كمنا 

مميز من خارجها،وهنذا عائند النى نظنرة الرجنل للمنرأة، وكنذا حمايتنه لهنا منن عينون الغربناء 

 سوار.المتطلعة لما يوجد داخل تلك األ

ن تمتند أمكنان نهنا باإلأينر وظائفهنا ،كمنا ن هذه المساكن تتميز بمرونتها من حيث تغيأكما      

فقينا أن حيث أن األسرة فيما مضى كاننت ممتندة فهنذا يسنتدعي نمنوا سرها المكونة لهاأمتداد اب

، حينث أننه  ، غينر أن األمنر إسنتمر ولكنن بشنكل عمنوديللمسكن من أجل إحتواء أسر األبنناء

  . في الوقت الحاضر تطورت أساليب ومواد البناء

سننرة للتوسننع خاصننة بعنند  زواع منننازل مهيننأة للتوسننع عموديننا حسننب حاجننة األ ..."إذ أنهننا

سمنتية والحديد ، وعوضا عنن التوسنع بناء ، هذا التوسع سمحت به طبيعة مواد البناء اإلاأل

 3" رضفقيا في متسع من األأالقديم الذي كان يتم 
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يحنرك الالشنعور الجمعنني مننازال ،النذي سنرة الممتندة منر منرتبط بذهنيننة األاألحينث أن     

، أي أن الرواسننب الثقافيننة واإلجتماعيننة لبنيننة األسننرة  فننراد اللننذين يبنننون بنايننات فرديننةلأل

 .الممتدة والتقليدية مازالت تحرك المخيال الجمعي لساكنة المدينة الجزائرية

 خينةالتاري المجتمنع تركيبنةلنى إخرى من حيث ثبات شكلها وهذا عائد أيضا خاصية أولها      

، حيث يمكن تفسير ذلك إلنى النظنرة األحادينة للنذات الذي يتميز بحبه للثبات أكثر من التغييرو

وعدم تقبل اإلخنتالف والتغيينر وذلنك خوفنا منن ضنياع السنلطة التقليدينة،كما أن األمنر منرتبط 

ينر ،غير أن الوظيفة الخاصة بالمسكن تتغبالمخيال الديني الذي أس  لألفكار النهائية والمطلقة

 .اإلجتماعية،عدد أفراد األسرة ،ذكور إناث،أهل المنزل والضيوف  بتغير تركيبته

 لى:إ"يقسم غاي باثربردع المنزل ذو الفناء كما

 المنزل ذو الفناء الداخلي. -

حيننث أن الشننكلين يوجنندان فنني المسنناكن التقليديننة وكننذلك  1المنننزل ذو الفننناء الخننارجي." -

الحديثننة ، إال أن الشننكل الغالننب هننو المنننزل ذو الفننناء الننداخلي فتتميننز بننه سننكنات الفقننراء 

واإلغنياء باعتباره مركزا للمنزل ومكانا لممارسة أنشطة عديدة ، كما أننه الفضناء الوحيند 

أنننه يمكننن القننول أنهننا حريننة مقينندة  الخننص بالنسنناء مننن أجننل الخننروع بكننل حريننة ، غيننر

 بضوابط ذكورية على الجسد األنثوي .

 سالمية تتكون من مجموعة فضاءات:"كما أن المدن اإل

 فضاء العبادة  -

 فضاء التسيير. -

 فضاء التجارة. -

 تصال.فضاء اإل -

 فضاء الترفيه. -
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 1قامة."فضاء اإل -

ساسني النذي باعتبناره المحنور األسالمية هو فضاء العبادة إي مدينة ساسي ألفالمركز األ      

ن مركنز صننع القنرار أي مديننة يسنتدعي بنناء المسنجد،كما أتدور حوله جميع المحاور،فبنناء 

لننى جانننب السننوق إن كننان المسننجد فيمننا مضننى يعتبننر مكانننا لصنننع القرار،أضننروري بعنند 

عنها فني  خرى ال غنىألى جانب فضاءات إساسيا للحياة االقتصادية للمدينة،أباعتباره محورا 

جراها تياقة الصنديق حنول أن نلخصهما في فضائين حسب الدراسة التي أي مدينة،كما يمكن أ

 قصر تمنطيط:

 الفضاء الدنيوي)المدن ( -

سنالمية التني نه يعبر عنن حالنة المخينال الجمعني للمجتمعنات اإلأحيث  2الفضاء المقدس." -

،غير أن الذهنيننة النندينيتعتبننر مجتمعننات دينيننة بدرجننة أولننى فكننل شننئ يحننتكم الننى المحننك 

الذكوريننة جعلننت الفضنناء المننديني فضنناءا ذكوريننا يخنندم هيمنتهننا كمننا أن هننذه الهيمنننة هنني 

 .هيمنة طبقة على جميع الطبقات األخرى

خرى بتغيرات وتطورات كثيرة،خاصنة فني الفتنرة سالمية مرت هي األالمدينة اإلغير أن      

خر أجتماعيا فذلك يستدعي منن أجنل تندارك التنإوين عرفت المجتمعات تقهقرا فكريا أخيرة األ

خننر دون تمحننيص لنتاجاتننه الماديننة المحملننة بقننيم الحاصننل فنني جميننع المجنناالت نقننال عننن األ

خننر غتننراب عننن الذات،فالننذات المسننلمة تعننيف فنني قننيم األإينننتج عنننه  سوسننيوثقافية ،وهننذا مننا

وال هني تندرك قيمهننا  ا فنال هني تعني قيمنه ومنا مننرت بنه منن تطنورات تاريخينةهنالمختلنف عن

يننتج عننه كنره  الخاصة التي طالها التهمنيف والتغيينب سنواء مننه أو منن فني السنلطة،وهذا منا

نسننان يتجسنند فنني طريقننة البننناء الخاصننة باإل نتقنناص مننن قيمتننه،وذلك منناإلكننل مننا هننو محلنني و

 جمالينة ما يستورد نمطا معماريا غربيا،أو يبني بناية مشوهة وخالية من كنل قيمنةإالمسلم فهو 
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وهذا يعود إلنى نظنرة اإلنسنان لذاتنه،كما أن األمنر محمنل بتمنثالت تقليدينة متعلقنة بالمعتقندات 

 :ونذكرها فيما يلي سالمية تطورات ،فقد عرفت المدينة اإلالخاصة بالعين وغيرها

 سالمية:الوضع الراهن للمدينة للمدينة العربية اإل-2-1-

 تطورات كانت ناتجة عن عدة عوامل إذ أنها تمثلت في :لقد تميزت المدينة اإلسالمية بعدة 

 سالمي.جنبي في العالم العربي اإلتطورات ناتجة عن التدخل األ" -

سنالمية بعند فالمديننة اإل 1". قتصناديةدخال التكنولوجيا فني الحيناة اإلإتطورات ناتجة عن  -

فني الغنرب غينر هنم التطنورات الحاصنلة ستعمار الغربي لها عرفت أنها غير مواكبة ألاإل

لننى هننذه النندول درسننو بنياتهننا إوروبيننين عننند قنندومهم مننر المسننتغرب أن هننؤالء األأن األ

جننل تكننوين عمننارة متوافقننة مننع ثقننافتهم وثقافننة السننكان أيكولوجيننة مننن جتماعيننة واألاإل

في مدينة بسكرة أن البنايات التي بنتها فرنسنا قند تنم  ه الباحثالمحليين ،والشئ الذي الحظ

ختنراق إسننتمترا وهنذا منا يمننع الحنرارة منن 50بنالطين حينث يصنل سنمك الجندار بناؤها 

،كمنا أنهنا (01،02،03)أنظر المالحنق،داخل البناء والمحافظة على درجنة حنرارة معتدلنة

صنليين ،أو لنى جاننب بنناء سنكنات تتوافنق منع السنكان األإ"،تحمل طابعا أوروبينا ومحلينا

،كما أن للتكنولوجيا تأثيرا فني عملينات  2"عمليات التشييدستخدامهم في إفارقة الذين تم األ

نسننان فنني بنائننه وكننل نشنناطاته المختلفة،وخاصننة الجانننب البننناء الحديثننة فقنند سنناعدت اإل

ن التصنيع الذي عرفته هذه المجتمعات كنان لنه تنأثير فني بنينة المجتمنع أقتصادي،حيث اإل

ساسننني فننني تغيينننر الننننمط أور للتصننننيع د"ذ أنإخينننر فننني العمنننران،ليبنننرز أثنننر هنننذا األ

قتصادية تسهم بدور كبير وبدرحة أولى بتغيينر التركيبنة فالحياة اإل 3"االيكولوجي للمدينة.

لنى إسنر سرة أين تمينل أغلنب األجتماعية،وما يترتب عنه تغيير في نمط الحياة وبنية األاإل

كمنا أن المنناطق  4"العائلة الممتدة تعوق عملية التحضر."سرا نووية، حيث أنأن تصبح أ

طنراف تتمينز بشنكل خناص بهنا ،كمنا أن سنلوكات الصناعية والتي تقع في الغالب على األ
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،وهننذا عائنند إلننى عنندة عوامننل كاألصننل األول خرىسننكانها تختلننف عننن بنناقي المننناطق األ

ومدى توفر المرافق العمومية ومدة اإلقامة بهذه المناطق إلنى جاننب الندخل الفنردي ، كمنا 

ذي يغلب على المنطقة سينعك  على خصائصهم ، حينث تلعنب هنذه العوامنل أن النشاط ال

ال أن إ،على تكوين نمط خاص من الشخصية الحضرية تتمينز عنن بناقي المنناطق األخنرى

 1"صنعوبة تحديند الفنوارق الريفينة الحضنرية."المفارقة المالحظنة فني المندن الجزائرينة 

ن يتمثنل قيمهنا الفكرينة والسننلوكية أمنا نإنسنان المدينننة ن يسنكن اإلأفالحضنرية ليسنت فقنط 

مننر المشننكل فنني المجتمننع الجزائننري وجميننع ويجسنندها فنني حياتننه الواقعية،وهننذا هننو األ

خننتالط النمنناذع السننلوكية النابعننة مننن هننذه المصننادر الننثالث إ..."المجتمعننات العربيننة.ف

من الطنابع وتشكلها في صور مختلفة وفقا لوضعيات التفاعنل التني تتولند عنهنا . فتنارة يهني

خننرى يطغننى السننلوك أالبنندوي حيننث ينحسننر كننل مننن النمطننين الريفنني والحضننري وتننارة 

القننروي أو الريفنني وفنني أوقننات ومناسننبات أخننرى يطفننح السننلوك الحضننري ولننو بصننورة 

تنزال مسنتمرة ليومننا هنذا  فتلك الرواسب الثقافية ما 2"... صطناعيغلب عليها التكلف واإل

ديننة جزائرينة تحمنل قيمنا خالصنة بهنا فهني منزيج بنين نمناذع فال يمكن القنول أننه توجند م

 ةريفين ذو أصنول ن لنم يكوننو إجتماعية وفكرية بدرجة أولى حيث أن أغلب سكان المدن إ

، وقند تبيننا ذلنك  ن كانو حضريين فجيرانهم ذوو أصول ريفيةإصول ريفية،وأف بائهم ذوو 

من خالل الدراسنة الميدانينة ، وذلنك منن خنالل معرفنة األصنول األولنى للسنكان والجندول 

 أدناه يبين ذلك :
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 (02جدول رقم)

 ول :صل األاأل

 حضري ريفي الفئة

 168 58 وسط المدينة

% %26.36 %76.36 

 حضري ريفي الفئة

 80 40 بجوار وسط المدينة

% %33.33 %66.66 

 حضري ريفي الفئة

 144 56 بسكرة القديمة

% %28 %72 

 حضري ريفي الفئة

 105 95 عمارات

% %47.5 %52.5 

 حضري ريفي الفئة

 010 160 العالية

% %61.53 %38.46 

 591 409 المجموع

% 40.90% 59.10% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

رقننم يبننين أن مننا  %40.90نسننبته عنناله أن منناأحيننث نجنند أنننه مننن خننالل الجنندول المبننين      

سنتمرار لقنيمهم إمنن ذلنك و أصول ريفية ومنا يسنتلزمه ويقارب نصف عينة مجتمع الدراسة ذ

لنى إيتجسد في سلوكاتهم اليومينة أو فني معنامالتهم فهنم يميلنون  الريفية داخل المدينة ،وهذا ما
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ويننة والجهويننة حتننى فنني التنظيمننات الرسننمية ،حيننث أن سننلوكات السننكان تغليننب الننروابط الدم

 ولين يغلب عليها التكلف.ن كانت قيم األإصول الحضرية ستتأثر بقيمهم،وذوي األ

مر المالحظ حول هنؤالء السنكان أنهنم يميلنون للعنيف بجنوار بعضنهم النبعن حيث أن األ     

ول حينث ول والمكنان األصنل األلنى األإنين غتراب وكأنه الحلفة وعدم اإلحساس باألوذلك لأل

ون علننى قننيمهم الفكريننة والسننلوكية داخننل هننذه المجمعننات الحضننرية رغننم مننا ظينقلننون ويحنناف

ننه وجند أحينث  ، أي أن هنناك ذهنيتنان تسنكنان معنا تسلتزمه هذه السكنات من قيم خاصنة بهنا

حيناء التني أقنارب فني األمنن أفنراد العيننة لهنم %47.30نسنبته ن مناأخنالل الدراسنة الميدانينة 

قتصننادي يجعننل السننكان يقيمننون فنني أمنناكن محننددة يقيمنون بهننا ف"التماثننل السوسننيوثقافي واإل

وهننذا مننا يسننتلزم نقننال ومحافضننة علننى قننيمهم الريفيننة داخننل وسننط حضننري مننن  1ومتماثلننة."

 مسننتلزماته الفرديننة والننروابط المبنيننة علننى المصننلحة الشخصننية،فهم بننذلك يبنننون بننناء فكريننا

 لى فضاء مشبع بالقيم الريفية.إداخل بناء فكري لخر وهو المدينة،أين تتحول المدينة 

لنى صننفين إسنباب التني تنركتهم يسنكنون بجنوار أقناربهم صننفت وعند سنؤالنا لهنم عنن األ    

صنلة النرحم +  ( جتماعينةإوأخنرى  )نينة + عدم الشنعور بالوحندةأمان + طمأ ( أسباب نفسية

وجنود نمنط ثقنافي ينمنو داخنل المديننة مننن "،فهنذا منا يثبننت ) الحاجنة النيهم  رتبناط بالعائلنة +إ

حسناس جنل عندم اإلألنى المديننة حينث يتمركنزون فني مكنان واحند منن إخالل اولئك الوافندين 

سننتمرار إساسننية مننن أجننل غتراب عامننل مننن العوامننل األفعنندم االحسنناس بنناإل 2". غتراببنناإل

ن العنيف أولى،كمنا لنى منناطق سنكنهم األإ وان يعنودأال كان لزاما على سكانها إسكانها فيها،و

فننني وسنننط مثنننل هنننذا يسنننتدعي محافظنننة علنننى قنننيمهم والتصننندي لكنننل قيمنننة تهننندد تماسنننكهم 

 .،فهم بذلك يعيشون حالة صراع بين قيمهم الخاصة والقيم الحضريةجتماعياإل
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 نظريات المدينة :-2-2-

حيث سيتم التطرق بشكل مختصر لهذه النظريات ألن كل الدراسات الحضرية تتناولها    

  باطالة ، وقد تمثلت هذه النظريات في :

منطقة  -منطقة األعمال المركزية ، -" رنست برجس( :أنظرية الدوائر المركزية )-2-2-1-

إذ ينتقل نمو المدينة  1". منطقة السكن الجديدة -منطقة سكن العمال والمهاجرين ، -التحويل ،

على شكل دوائر حيث يعتبر المركز هو النواة المركزية لألنشطة اإلقتصادية واإلدارية،حيث 

يعتبر المركز هو العصب األساسي الذي ترتكز عليه المدينة وجميع الدوائر األخرى ،كما أن 

اعية حيث كل دائرة هذا النمو تصحبه عملية إعادة التوطين والتوزيع لمراكز القوى اإلجتم

منها تتركز فيها فئة إجتماعية محددة،كما أن عامل الهجرة له دور في التأثير على أيكولوجية 

المدينة ومراكز القوى إلى جانب التأثير على البنية اإلجتماعية للمدينة ،كما أن النمو الذي 

ر الطبيعي له تأثير في تشهده المدينة سواء الطبيعي بفعل الزيادة الطبيعية أو بفعل النمو غي

البنية اإلجتماعية للساكنة من حيث التفكك اإلجتماعي وما يصاحبه من ظهور لمشكالت 

إجتماعية،فهنا البنية اإلجتماعية في حالة حراك وتغيير تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن 

 النسبي في بنيتها .

مناطق ذات  -اإليجار نظرية تعتمد على فكرة - نظرية القطاع )هومر هوايت( :2-1-2-

إجار مرتفع )أطراف القطاع(،مناطق ذات إيجار منخفن)أسر ذات دخل منخفظ وتمتد 

قطاع اإليجار المتوسط )أسر ذات دخل  -سكناتها من مركز المدينة إلى أطرافها .(،

، أما هذه النظرية فترى أن سكن المناطق الحضرية يعتمد على فكرة اإليجار فكل 2"متوسط(

، وهي األخرى تؤس  لفكرة الطبقية داخل  ن ضمن المنطقة التي تتوافق ودخلهاأسرة تقط

 . المدينة
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نمو المدينة يتم من خالل نويات متعددة  نظرية النويات المتعددة ) هاريس وإلمان (:3-1-2-

نواة تجارة المحلية  -النواة الرئيسية : )نشاطات تجارية وخدمات رئيسية (مركز المدينة،  –

حيث يعتمد نمو المدينة وفق هذه النظرية على نوايات  1والصناعات الثقيلة )أطراف المدينة(

 عديدة تشكل المدينة وذلك وفقا للنشاط اإلقتصادي الممارس فيها .

حيث ترى هذه النظرية أن هناك إنتقاال  ري ) رادفيل (:ضلحنظرية المتصل الريفي ا4-1-2-

، وهذه النظرية يمكن أن تنطبق  له طابع اإلستمرار من الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية

 . على مجال الدراسة كما على كل المدن اإلسالمية

وقد تركزت حول ثالثة عناصر ":  حيث نعود اآلن لنظرية الظاهرة الحضرية

 الكثافة،عدم التجان  : الحجم،

 إذ يتميز العنصر األول  والمتمثل بحجم إجتماع السكان :

 إختالفات فردية . -

 تمييز مجالي . -

 ضبط رسمي . -

 عالقات سطحية . -

 .عالقات ثانوية  -

 .التصنع والعقلنة  -

 .تقسيم العمل  -

 .نانية عالم + األالتواصل عن طريق وسائل اإل -

 الكثافة :

 .جتماعية تعقد البنية اإل -

 تقارب وتباعد . -
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 التمايز اإلجتماعي . -

 تشابه الحاجة ، إتجاه لنف  المنطقة السكنية . -

 عدم التجان  :

 .جتماعي إتراتب  -

 السلوك الحضري يمتاز بتذبذبه . -

 التمايز.  -

  1الفردية ."  -

خالل هنذا العنرض المنوجز لخصنائص النظرينة الحضنرية يتبنين أن : التطنور والتغينر  من   

نيتهنا المادينة كمنا أن األمنر لنه إنعكناس علنى بوالتغيير الذي تشهده المدينة له إنعكاسنات علنى 

البنية اإلجتماعية ، حيث يمكن أن نوجز عامل الحجم في عناملين أحندمها بشنري أي أن هنناك 

نتناع إلنى جاننب تغينر تكنولنوجي كلهنا تنؤثر فني بنينة الشخصنية الحضنرية تغييرا فني نمنط اإل

وهنذا منا يسننتلزم الحنديث عنن العنصننر الثناني والمتمثننل فني الجاننب المننادي أي النمنو المننادي 

الكبير للسكان ، وهنا البد أن نتحندث عنن الكثافنة فبقندر منا سناهمت الحيناة  دللمدينة نظرا للعد

الناحينة المادينة إال أنهنا خلقنت نوعنا منن الغربنة بنين أفنراده  الحضرية في تقنارب السنكان منن

وذلننك نظننرا لنننمط اإلنتنناع والتغيننر التكنولننوجي، كمننا أن األمننر مننرتبط بنننوع التفاعننل الشننكلي 

المبني على المصالح المؤقتة ، وهذا ما أسهم فني تعقند البنينة اإلجتماعينة للمجتمنع الحظنري ، 

مديننة منا اسنتلزم ظهنور إختالفنات طبقينة ، وهنذا منا يننتج كما أبرز فروقا طبقية بنين سنكان ال

عنننه بننروز إخننتالف فنني طريقننة التفكيننر والعننيف وكننذلك منطقننة السننكن ، حيننث يبننرز تقسننيم 

مجالي جديد للمدينة فكل منطقة تتمينز بطبقتهنا التني تسنكن فيهنا ، أمنا عنن عنصنر الالتجنان  

القنول أن الشخصنية الحضنرية تصنبح  فهو نتيجة حتمية عن العنصرين السنابقين ، فهننا يمكنن

متميزة بجملة خصائص كالفردينة والتذبنذب ، كمنا أن اإلخنتالف الطبقني يجعنل سنكان المديننة 

 متمايزين من حيث السلوك واللباس وطريقة الحديث وكذلك طريقة التفكير .
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 المدينة ودالالتها الرمزية: -3

فهو بالتأكيد يعطني معننى خاصنا لكنل منا نسان كائنا يعيف في الرموز التي يخلقها مادام اإل    

لنى مجنال مقندس إيحنيط بنه،كما أننه يقسنم مجاالتنه  يحيط به من أجل خلق تن لف بيننه وبنين منا

تياقننة الصننديق،كما أنننه يعطنني  باألسننتاذ وردننناه لنفننا فنني الدراسننة الخاصننةأومنندن  حسننب مننا 

أو غيرها من الندالالت  جتماعية أو دينيةإيحيط به ،سواء كانت دالالت  دالالت خاصة لكل ما

نسنان أي أننه ينرتبط بالبعند النديني فهنو رابنط بنين اإل 1"...البيت كائن عمودي..."خرى فاأل

 .كما أنه يعبر عن عمق الذات اإلنسانية وخالقه

 2." كما نجد أن لكل مكان في المننزل داللتنه الخاصنة ف"صنحن الندار يمثنل فكنرة الوحندة    

سنرة الواحند فيمنا بينهم،غينر أننه منع التطنور التكنولنوجي راد األأي أنه يرمز لت زر وتعاون أف

سننرة الجزائريننة كانننت لننه تننأثيرات علننى هننذه الحننديث ومننا صنناحبه مننن تغيننرات فنني بنيننة األ

فنراد دوار التقليدينة ألسري وتغيرا في األالمفاهيم ،حيث أن هناك نوعا من الفردية والتفكك األ

 سرة.األ

 3"بعد تخصيصي ، نقطة الوصل بين الداخل والخارع ، غرض تنظيمي . فلها"األبواب :أما  

 فهي عبارة عن الحاجز الذي يفصل بين الخارع المدن  والداخل المقدس. 

فهنا نتسائل لماذا  4"ضاءة ، الحرارة(.تجاهه نحو الشم  )اإلإالمنزل يعتمد على "كما أن

فهنا الزال المخيال الجمعي للمجتمع مشبعا بالقيم الدينية،  ؟ يعتمد إتجاه المنزل نحو الشم 

 كما أن األمر مرتبط بالديانات القديمة التي إتخذت الشم  للهة لها .

لننى المدينننة بصننفة عامننة كوحنندة واحنندة حيننث نجنند أن الدراسننة التنني أجراهننا إولنعنند اآلن     

براهيم بن يوسف حول المينزاب حينث ينرى أننه "فني المديننة الميزابينة هنناك مكاننان يحنتالن 
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حنداهما تحمنل صنبغة إمنر قنائم بنين مؤسسنتين فهننا األ 1." مكانة كبيرة وهما المسجد والسنوق

فهنذا التنناقن بنين هنذين  )فضناء مندن ( صنبغة دنيوينةخرى ذات واأل )فضاء مقدس(، دينية

رض ففي"المجال من خالل التناقن القائم بنين أبعناده الفضائين يحدد قيما عديدة ومنها قيم األ

رض تتحننندد منننن خنننالل القنننرب أو البعننند عنننن هنننذين أي أن قيمنننة األ 2." يحننندد قيمنننة االرض

اجتمنناعي ورمننزي للفضنناء فنني تحدينند  "المدينننة الميزابيننة هننناك بعنندإذ نجنند أنننه في الفضننائين،

رض قريبنة منن المسنجد زادت قيمتهنا وكلمنا كاننت بعيندة عننه فكلما كانت األ 3قيمة االرض."

 كانت قيمتها أقل ،وكلما كانت قريبة من السوق كانت قيمتها قليلة.

مننر المالحننظ سننواء فنني المنندن الجزائريننة أو المنندن الغربيننة أن قيمننة االرض غيننر أن األ     

جتماعيننة نشننطة اإلحنندد بمنندى البعنند أو القننرب عننن مركننز المدينننة نظننرا لتركننز أغلننب األتت

جراؤهنا منع المهندسنين المعمناريين إقتصادية والسياسية فيه،فمن خالل المقابالت التي تنم واإل

تبننين أن قيمننة االرض تخضننع للمقننايي  الحديثننة أي منندى البعنند والقننرب عننن سننكرة لمدينننة ب

 .يعتبر الشريان األساسي ألنشطة المدينة( مركز المدينة ) الذي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - brahim benyoucef : le m zab-les pratiques de l espace,alger,entreprise natioale du livre,1986,p89. 

2 -op.cit:p,100. 
3 - op.cit ,p,19. 
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 مستقبل المدينة العربية :-3-1

 :؟ما هو الحل الذي يجب أن تتخذه المدينة العربيةومما سبق ذكره  

 نعزال.فكرة اإل -

 ندماع.فكرة اإل -

خالل العناصر الثالثة،يمكن القول أن المدينة العربية بصفة  منف 1". ستيعابفكرة اإل -

ال تبتعد عن هذه العناصر الثالثة من أجل الخروع  خاصةعامة والمدينة الجزائرية بصفة 

 من أزمتها

ما أن تنعزل عن التراث المعماري العالمي وعن تراثها التاريخي الذي أنتجته حقنب مختلفنة اف

 طنورات الحاصنلة فني العنالمتالنذات واآلخنر وعندم مواكبنة ال لىع نغالقإسينتج عنه  ،فهذا ما

منا أن إ،ووهذا منا يعتبنر أمنرا مسنتحيال نظنرا للتقنارب النذي فرضنته العولمنة علنى دول العالم

يننتج عننه أن تعنيف  تندمج في تراث اآلخرين المختلفين عنا ،والتنكر لتراثها الماضي وهذا ما

قنننيمهم فنننال هننني تننندرك ذاتهنننا وال هننني تننندرك ذات اكنيها داخنننل قنننيم مختلفنننة عنننن سنننذوات 

نماط المعمارينة الحديثنة،حيث أن هنذه السنكنات تتعنرض اآلخرين،وهذا هو المعمول به في األ

نجد أن أكثر منن  الدراسة الميدانيةللتغيير نظرا لعدم توافقها مع خصائص ساكنيها،فمن خالل 

ذ أن إ،%58.00 لنىإل نسنبتهم بتعديالت علنى مسنكنهم حينث تصن انصف مفردات العينة قامو

)ليكنون جمنيال ومريحنا + غينر الئنق ،  أسباب التعديالت تراوحت بين أسنباب مادينة وجمالينة

سنباب ألنى جاننب إسرة (،فراد األأ)ليتناسب وعدد  جتماعيةإوأخرى  قديم + ترميم + تحسين(

 : التالية ويمكن تمثيل ذلك من خالل العالقة )راحة نفسية( نفسية

ن عملية أ،حيث تعديل على المسكن=سباب نفسيةأجتماعية+إسباب أوجمالية+ ديةأسباب ما

ال لداة طيعننة فنني ينند إهننو  سننتقراء لهننذه النتننائج تسننمح لنننا بمعرفننة أن المهننندس المعمنناري منناإ

عتمناد علنى دراسنات تخنص سنكان هنذه إالسلطة تجبره على تنفيذ مشاريعها المستوردة دونما 
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، كمنا  ولى التي يحتكمون اليها في تفكيرهم وعيشهممعرفة ثقافتهم األو أصولهم أو أالعمارات 

أن األمنننر منننرتبط بتركيبنننة إجتماعينننة ال تنننزال تحنننتكم إلنننى أسننن  تقليدينننة تصنننارع التغينننرات 

الحاصلة في الجانب التكنولوجي والمادي فهي تحاول أن تحافظ على ذاتها فني ظنل التغينرات 

 ي  والجدول أدناه يبين ذلك :المتسارعة التي تم  البناء اإلجتماع

 (03جدول رقم:)

 مسكن :التعديالت على  إجراء 

 ال نعم الفئة

 90 130 وسط المدينة

% %59.09 %40.90 

 ال نعم الفئة

 49 71 بجوار وسط المدينة

% %59.16 %40.83 

 ال نعم الفئة

 96 104 بسكرة القديمة

% %52 %48 

 ال نعم الفئة

 95 105 عمارات

% %52.5 %47.5 

 ال نعم الفئة

 90 170 العالية

% %65.38 %34.61 

 420 580 المجموع

% 58.00% 4.20% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية
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أو تبني فكرة اإلندماع حيث يتم تبني المنظومنة الفكرينة والقيمنة ل خنر المختلنف عننا إلنى      

جانب تبنني قيمنه المادينة ومنهنا الجاننب العمرانني والنذي يحمنل هنو اآلخنر منظومتنه الفكرينة 

 و ينتم اعتمناد الفكنرة الثالثنةوالقيمية الخاصة بنه منع اإلبتعناد عنن منظومتننا الفكرينة والقيمينة أ

ي عنصنر منن قصناء ألإو أستيعاب،سواء للمنوروث المعمناري الخناص دون تهمنيف وهي اإل

شنواطا عديندة فني جمينع أنفتناح علنى اآلخنر النذي سنبقنا لى جاننب اإلإعناصر هويتنا وثقافتنا،

، وعندم خلنق حالنة منن اإلغتنراب عنن الت ،هذا من أجل خلق توافق بنين النذات واآلخنراالمج

 .ذاتنا
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 تمهيد :

خاص بتطورها العمراني سواء كاننت مديننة قديمنة إسنتمرت ليومننا   كل مدينة لها تاريخ      

هذا وتعاقبت عليها فترات تاريخية لتكنون بالشنكل النذي نالحظنه عليهنا أم كاننت مديننة حديثنة 

فهي األخرى تنمو وتتطنور وتتغينر بنمنو المجتمنع ونمنو حاجاتنه ومندى قندرة صنانعي القنرار 

هنا وقندرتها علنى إسنتيعاب النمنو الطبيعني وغينر على إيجاد مخططات عمرانينة تتمينز بمرونت

 الطبيعي للسكان )مثال : الهجرة( .

تحتوي على مجموعة من المساكن المتشابهة من حيث الشنكل  )المدينة(بالضرورة إذ أنها      

جتماعيننة أو إو أشننباع حاجننات مختلفننة لقاطنيهننا سننواء كانننت نفسننية اوالوظيفننة،والتي تقننوم ب

أي أن  1" . نسنانإلالمسنكن هنو الوسنط النذي يشنبع جمينع حاجنات ا"عتبرلخ لذلك يإروحية...

شنباع إقدرة علنى من نساني بامتياز لما له إالمسكن يتعدى كونه فضاء ماديا فقط بل هو فضاء 

ودعت فيه من أجنل تحقينق منا يتوقنع مننه أحاجات سكانه،فهو بذلك يستجيب للقيم الثقافية التي 

فهي عامل أساسي من أجل تحقيق  2"عامال مهما في السكن.قضايا الخصوصية أعتبرت "ف

توافننق بننين السننكان وسننكنهم فيتعننين علننى المهننندس المعمنناري أن تكننون تصنناميمه نابعننة مننن 

أرض الواقننع ومعتمنندة علننى مختلننف الدراسننات سننواء النفسننية او السوسننيوأنتروبولوجية،من 

يتم تشنييده فهنذه العالقنة الثالثينة جتماعي ومنا سنإهو  هو مخطط وما أجل تحقيق توافق بين ما

 البد أن تراعى في ذلك.

لنى إسكان في الجزائر في البدايات كانت مفتقندة مر المالحظ هو أن مشاريع اإلغير أن األ     

رتجاليننننة إخصوصننننية المنطقة،"الجوانننننب الجماليننننة وكننننذا عنننندم تحقيقهننننا لحاجننننات السننننكان

دلنة الثالثينة،نظرا لكنون القنرار فني مثنل هكنذا لى عدم تحقينق المعاإوهذا عائد  3". المبادرات

أمور يصدر من قبل السلطات العليا،أين يصبح المهندس مجرد وسيلة لتمرينر وتنفينذ قنرارات 

ولى،فهنل السلطة،والضحية هنا هو المواطن الذي يجد نفسه داخل سنكن غرينب عنن ثقافتنه األ

 حقق السكن حاجات المواطن؟
                                                           

 .16،ص:مرجع سابقرجاء مكي طبارة - 1
 ،بتصرف.1369: مرجع سابق،ص، سلمى الخضراء الجيوسي ولخرون - 2
 .95بشير ريبوح : مرجع سابق،ص،- 3
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لتطننرق إلننى مجموعننة مننن الحاجننات لمعرفننة منندى تحقيقهننا وعليننه فنني هننذا الفصننل سننيتم ا    

حاجات قاطنيها وقد تم إعتماد الحاجة لألمن والحاجة لتقدير الذات والحاجات اإلجتماعينة كمنا 

المرأة في المجال الحضري،وهذا من أجل معرفنة نظنرة الرجنل إلنى المنرأة  قمنا بابراز مكانة

 داخل الفضاء الحضري .

 : منالحاجة لأل -1

منان منن أجنل ساسي له هو األفالمطلب األ إجتماعية نسان يعيف ضمن مجموعةبما أن اإل     

سننتقراره النندائم فنني محننيط جغرافنني وفضنناء عمراننني محنندد مننن أجننل قدرتننه علننى إتحقيننق 

حساسننه بذاتننه، فالسننكن مننن خننالل الدراسننة التنني إن ذلننك يحقننق لننه أسننتمرار والبقنناء ،كمننا اإل

منن مفنردات العيننة ينرون أن المسنكن  %92.60 منا نسنبته أجريت في مديننة بسنكرة تبنين أن

جتمنناعي إمنان، كمننا ال يخفنى علينننا أن هنذا العامننل لني  وحينندا فهنو مننرتبط ببعند ينوفر لهننم األ

فهنننا المدينننة  %47.30 نظننرا لوجننود أقننارب للسننكان فنني مجمعنناتهم الحضننرية وذلننك بنسننبة

 % 40.90 ولننى للسننكانصننول األاأللى جانننب إمويننة،دمازالننت محملننة بالعالقننات القرابيننة وال

،فكننل هننذه  %71.90لننى جانننب كننون السننكن عبننارة عننن ملكيننة خاصننة وذلننك بنسننبة إريفيننة ،

 . حساسالعوامل تضافرت في بناء هذا اإل

صوووول عالقوووات قرابية+األ=مووون الحاجوووة لأل ب: مكنننان تكنننوين عالقنننة نعبنننر عنهنننافباإل     

 من.باأل حساساإ فتعطي لنا+تملك المسكن )ريفية(ولىاأل

فهنى أمان السكان تحقق في بعده الجماعي فالرواسب التقليدية ال تنزال مسنتمرة ومكرسنة فني 

 الفضاء الحضري ، الذي من بين خصائصه الفردية .

 وذلك عائد حسب رأيهم الى: %7.40ر بدمن وتقغير أن نسبة قلية ال تشعر باأل

 .جتماعية + سرقة إمشاكل  -

 . ضجيج + تلوث -
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قامنة فني الحني وعندم وجنود لنى مندة اإلإلنى عوامنل أخنرى سنواء إمنر نرجع األ ويمكن أن    

وحننول الفضنناء  أقننارب وعنندم تملننك السننكن فهنني عوامننل تسننهم فنني بننناء نظننرتهم حننول ذاتهننم

 السكني الذي يقيمون فيه .

جتماعية+ضوجيج وتلو++مودة إمشواكل ويمكن أن نجمع هذه العوامنل فني العالقنة التالينة:     

 مان.عدم الشعور باأل=قارب+عدم تملك المسكنأقامة+عدم وجود اإل

 أي أن المالحظ  هنا أن الفئة األولى كنان لهنا تنأثير علنى قنيم الفئنة الثانينة فني تصنورها لنذاتها

 داخل الفضاء الحضري .

 أدناه يبين لنا ذلك : والجدول
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 (04جدول رقم:)

 الشعور باألمان.

 ال نعم الفئة

 12 208 المدينةوسط 

% %94.54 %5.45 

 ال نعم الفئة

 26 94 بجوار وسط المدينة

% %78.33 %21.66 

 ال نعم الفئة

 16 184 بسكرة القديمة

% %92 %8 

 ال نعم الفئة

 15 185 عمارات

% %92.5 %7.5 

 ال نعم الفئة

 05 255 العالية

% %98.07 %1.93 

 74 926 المجموع

% 92.60%  7.40% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

ول،فالمسنكن ينوفر كما أن عاملي الحماية والمراقبة يعتبنران عنامالن مكمنالن للعامنل األ      

جتماعينة،فهو فضناء مشنبع اإل فراد الذين يقيمون فيه ،سواء من العوامل الطبيعية أوحمايته لأل

المراقبنة علنى أفنراده منن خنالل هندسنته  ننه يقنوم بوظيفنةأنسنان،كما بما يتوقعه منه اإلويشبع 

أي أنه أصبح يملك سنلطة علنى أفنراده بمنا يفرضنه منن قندرة  المعمارية المشبعة بقيم المجتمع



 الفصل الثاني : النمط العمراني والحاجات اإلجتماعية والثقافية
 

 

62 
 

علننى ضننبط تحركننات اإلنسننان فنني الفضنناء المعننيف وتقسننيم الفضنناء إلننى فضنناءات ذكوريننة 

كنان  تى إذاح،ووأخرى أنثوية وأخرى مشتركة بين الجنسنين فهنو بنذلك أصنبح فضناء مجنسننا

مستوردا فالمجتمع يكيفه وفقا لحاجاته من خالل منا يالحنظ خاصنة فني العمنارات الحديثنة منن 

سرة أو منع فراد األأ عدد ضافة غرف أخرى ليتناسب البناء معإتغيير في الشرفات وغلقها أو 

مننن مفننردات عينننة مجتمننع %58.00جتماعيننة حيننث نجنند أن مانسننبتهمعتقننداتهم العرفيننة واإل

)غيننر  لى:أسننباب ماديننة وجماليننةإهم بة قامننت بتعننديالت علننى المسننكن وذلننك عائنند حسننالدراسنن

 سرة(.)ليتناسب وعدد أفراد األ جتماعيةإسباب أو أل الئق+ليكون جميال+قديم+ترميم(

سر تكيف المسكن وفق ثقافتها التي غيبت أثناء عملينة التخطنيط وتقنوم بسنكنها حيث أن األ     

،وهنننا نقصنند الحاجننة للحمايننة والمراقبننة، وعليننه نالحننظ أن العالقننة وفننق مننا يتوافننق وحاجاتها

الجدلية القائمة بين العمرانني واإلجتمناعي تظنل مسنتمرة حتنى يتوافنق اإلجتمناعي والعمرانني 

 .ولو نسبيا 

 والجدول أدناه يبين ذلك :
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 (05جدول رقم:)

 فراد:ألوظيفة الحماية والمراقبة على ا

 ال نعم الفئة

 20 200 المدينة وسط

% %90.90 %9.10 

 ال نعم الفئة

 21 99 بجوار وسط المدينة

% %82.5 %17.5 

 ال نعم الفئة

 12 188 بسكرة القديمة

% %94 %6 

 ال نعم الفئة

 05 195 عمارات

% %97.5 %2.5 

 ال نعم الفئة

 10 250 العالية

% %96.15 %3.84 

 68 932 المجموع

% 93.20% 6.80% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

فمن خالل المعطيات النواردة فني الجندول أعناله يتبنين أن المسنكن يقنوم بوظيفنة المراقبنة      

، وذلننك عائنند لمننا تننم ذكننره سننابقا مننن تكييننف  % 93.20والحمايننة علننى أفننراده وذلننك بنسننبة 

للمسكن ليتكيف وفق حاجات السكان ، فالمسكن أصبح يملك القدرة على خلق مشناعر إنسنانية 

متبادلة بينه وبين االنسان،وهنا أصبح السكن فضاء مؤنسنا له سلطة رمزية ومادينة علنى فكنر 
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ي يمكنن أن ينتقنل إليهنا كمنا ووجدان اإلنسان من ضبط لحركات جسنده وتحديند للفضناءات التن

أنه يمكن أن نقول أنه صار له دور متعلق بحماية اإلنسان ماديا وال ماديا وكأن المسنكن صنار 

 عبارة عن رحم األم وذلك من خالل عودة الكائن البشري األولى إلى الرحم . 

 مننن مفننردات عينننة مجتمننع البحننث تننرى أن المسننكن ال يملننك % 6.80غيننر أن مننا نسننبته     

القدرة على توفير الحماية والمراقبة ، إذ يمكن أن تتمثل تلك العوامل فني : مندة اإلقامنة القليلنة 

، إلى جانب كون هذه المناطق السكنية تسكنها ف ت متجانسة نوعا ما من الناحية القرابينة فهنذه 

ينة التني المجموعات تقوم باقصاء كل العناصنر الدخيلنة عليهنا ، باعتبارهنا تهندد ثقافتهنا الفرع

سنيؤثر فني الشنعور النداخلي  تقوم بانتاجها وإعادة إنتاجها داخل الفضناء الحضنري ، وهنذا منا

لهذه الف ت التني ستشنعر باإلقصناء اإلجتمناعي وكنذلك بناإلغتراب عنن الفضناء السنكني النذي 

يقيمنون فينه،حيث يمكنن القنول أن فكنرة لنوي  وينرث عنن التقنارب والتباعند ، إذ أن مفننردات 

مع البحث مارست هذه اآللية بطريقة أخرى تتوافق مع بنيتها اإلجتماعية فهذه الفن ت عينة مجت

اإلجتماعية الساكنة بجوار بعضها متقاربة من حيث سنكنها منع بعنن فني سنكنات جماعينة أو 

فرديننة غيننر أنهننا مننن الناحيننة العقليننة والوجدانيننة قامننت باقصنناء هننؤالء النندخالء علننى بنيننتهم 

ة، حيننث أن الالشننعور الجمعنني قننام بممارسننة هننذه اآلليننة بطريقننة مخالفننة اإلجتماعيننة والثقافينن

لفكننرة ويننرث نظننرا ألن المعطيننات اإلجتماعيننة والنفسننية والثقافيننة مختلفننة عننن بنيننة المجتمننع 

األمريكي حينث ال ينزال داخنل الفئنة اإلجتماعينة الواحندة هنناك تقنارب إجتمناعي إنمنا التباعند 

العناصنر الخارجينة عنن هنذه المجموعنات ، حينث أن األمنر وهو هنا عملينة إقصناء ينتم علنى 

 سيكون له إمتداد إلى باقي التنظيمات الرسمية التي سيتعامل معها هؤالء السكان .

 الحاجة لتقدير الذات -2

سننباب التنني تجعننل أفننراد يمكننن أن ننطلننق مننن هننذا الجننزء  مننن الدراسننة فنقننول منناهي األ      

 من مدينتهم؟ نهم جزءأومجتمع المدينة يشعرون ب

من مفنردات العيننة ينرون أنهنم يشنعرون %88.90يجاد أنإمن خالل الدراسة الميدانية تم      

جتماعينة إ-منر يعنود النى أسنباب نفن بأنهم جنزء منن حنيهم ومندينتهم لنذلك يمكنن القنول أن األ
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لى مدينة ما البد من تحقيق تن لف إالمجتمع لكي يح  بانتمائه  سرة أوبدرحة أولى حيث أن األ

ال مننن خننالل عامننل الننزمن والخبننرة النفسننية إبينننه وبننين المكننان الننذي يقننيم فيننه وال يننتم ذلننك 

 1"لفنة.قنيم األ"نسان والمكنان النذي يقنيم فينه فباشنالر ينرى أن المكتسبة في خلق ت لف بين اإل

منن خنالل عملينة تبنادل  الإتى ذلنك أضرورية منن أجنل خلنق تن لف بنين الفنرد والمكنان وال يتن

،فهنذه العالقنة  ،وهننا يتحنول الفضناء إلنى مكنان مؤنسنننسان والمكانجتماعية بين اإلإنفسية و

،كمنا أن للمكنان قندرة عالقنة تنافر منا عالقنة تجناذب أوإتحدد نوع العالقنة القائمنة بينهمنا،فهي 

 .على بناء تصور الفرد والمجتمع لذاته

الندخل الفنردي أو عملينة تملنك الفضناء المنزلني لهنا دور فني  كما أن للعوامل المادينة سنواء   

سرة أو المجتمع بأنها جنزء منن هنذا المكنان فالفضناء بنذلك يشنبع قيمنة أساسنية مدى شعور األ

،فهنا العوامننل الماديننة تسنناهم بنندور كبيننر فنني خلننق شننعور الفننرد وهنني التملننك للفضنناء السننكني

 والمجتمع بذاتهما .

ينرون أنهنم ال يشنعرون بنأنهم جنزء منن %11.10العيننة والمتمثلنة بنسنبةأما باقي مفردات     

جتماعيننة إعوامننل -لننى ثالثننة عوامننل أساسننية:أوالإحننيهم أو منندينتهم فننيمكن تصنننيف أرائهننم 

أي أن التركيبننة اإلجتماعيننة المكونننة للحنني  والمتمثلننة فنني عنندم التفاعننل والتعامننل مننع الجيننران

ض نوعا من اإلقصاء اإلجتمناعي علنيهم كندخالء إلنى البنينة السكني المشبعة بالقيم الريفية تفر

يجنار ومنا يننجم إن السكن عبارة عن أ،أما العامل الثاني فهو عامل مادي يتمثل في اإلجتماعية

سننتقرار،أما العامننل عننن هننذا العامننل مننن عامننل لخننر وهننو عامننل نفسنني والمتمثننل فنني عنندم اإل

بنين أفنراد  شنابه المسنتوى الثقنافي والمعرفنيالثالث فهنو عامنل ثقنافي والنذي يتمثنل فني عندم ت

منر منر لنم ينراع أثنناء عملينة توزينع السنكنات علنى سنكانها أو أن األفهنذا األ األحياء السنكنية،

،ويمكن أن نرجنننع األمنننر إلنننى التركيبنننة منننرتبط بأسنننباب خارجنننة عنننن سننناكن الحننني والمديننننة

دينة واإلجتماعينة مازالنت مسنتمرة اإلجتماعية التي إنبنت عليها مديننة الدراسنة فنالروابط التقلي

 .وذلك ما سيؤثر في التنظيمات الرسمية لمجتمع الدراسة

 والجدول التالي يبين كالمنا السابق :
                                                           

 .53غاستون باشالر : مرجع سابق،ص،- 1
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 (06جدول رقم:)

 : نك جزء من هذا الحي وهذه المدينةأر بوشعال

 ال نعم الفئة

 30 190 وسط المدينة

% %86.36 %13.63 

 ال نعم الفئة

 23 97 بجوار وسط المدينة

% %80.83 %19.16 

 ال نعم الفئة

 22 178 بسكرة القديمة

% %89 %11 

 ال نعم الفئة

 16 184 عمارات

% %92 %8 

 ال نعم الفئة

 20 240 العالية

% %92.30 %7.70 

 111 889 المجموع

% 88.90% 11.10% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

إلى جانب العامل األول يوجند عامنل تقندير النذات باعتبناره عنامال أساسنيا فني معرفنة مندى    

إنتماء أفراد مجتمع الدراسنة إلنى مجنالهم الحضنري ،كمنا أننه ضنروري لمعرفنة نظنرتهم إلنى 

 ذاتهم ومجالهم المعيف والجدول التالي يبين ذلك :
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 (07جدول رقم:)

 لذات:ابتقدير  اسحساإل

 ال نعم الفئة

 18 202 وسط المدينة

% %91.81 %8.18 

 ال نعم الفئة

 16 104 بجوار وسط المدينة

% %86.66 %13.33 

 ال نعم الفئة

 14 186 بسكرة القديمة

% %93 %7 

 ال نعم الفئة

 20 180 عمارات

% %90 %10 

 ال نعم الفئة

 10 250 العالية

% %96.15 %3.84 

 78 922 المجموع

% 92.20% 7.80% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

ن المسننكن أساسننية بالنسننبة للسننكان،حيث تعتبننر الحاجننة لتقنندير الننذات مننن الحاجننات األ     

باعتبنناره فضنناء يتجنناوز بعننده المننادي ،فيننوفر لسنناكنيه هننذه الحاجننة النفسننية،فهو بننذلك يختننرق 

ن أنسان فيكنون بنذلك قنادرا علنى تنوفير التقندير والالتقندير لنذات االنسنان،حيث عمق كيان اإل

من مفردات العينة يرون أن المسكن يلبي لهم حاجة تقدير الذات ، فنجند أن المسنكن 92.20%
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لى جاننب كنون أسنرهم نووينة فهنذا عامنل إمنن والراحنة،وفر لهم جانبا نفسنيا والمتمثنل فني األ

تقوودير ذا يمكننن أن نمثلننه فنني العالقننة التاليننة:إكية،فتقنندير الننذات السننكن ملكمننا أن جتمنناعي إ

 شباع مادي .  إجتماعي+إشباع إشباع نفسي+ إ=الذات

سناكنيه ووفنق تصنوراتهم حنول ذاتهنم وقنيمهم  أن المسكن النذي تنم تعديلنه وفنق حاجنات إذ    

               الثقافية واإلجتماعية صار يوفر هذه الحاجة .

عائد حسنب   فذلك% 7.80أما أولئك الذين اليشعرون بتقديرهم لذاتهم والمقدرة نسبتهم ب     

ن هناك من ينرى أن السنبب أ)سبب نفسي(،كما  لى الالأمن وعدم توفر الراحةإمفردات العينة 

جتمناعي( ومنا يننجم عننه منن مشناكل بنين أفنراد إ)سنبب  لى أن السكن هنو سنكن عنائليإيعود 

سنر العيننة هنم أسنر ممتندة أمنن %38.20ن منا نسنبتهأء حينث أننه تبنين سرة وخاصنة النسنااأل

يضنا تعتبنر منن بنين الرواسنب التني خلفتهنا أقارنا ذلك بنالريف فهنذه  ذا ماإوهي نسبة مرتفعة 

مننن ناحيننة ومنن ناحيننة أخنرى يمكننن أن نقننول أن األمنر مننرتبط بأزمننة  الذهنينة الريفيننة للمديننة

ع لبائهم،فهنننا الالشنعور الجمعنني لهنذه الفنن ت منن ناحيننة سنكن منادام هننؤالء األفنراد يسننكنون من

أخرى يرفن التغيرات التي تفرضها الحياة فني المديننة وبنذلك فهني تبحنث عنن أمانهنا داخنل 

شنننبكة عالقاتهنننا التقليدينننة وال يمكنننن أن نفسنننر ذلنننك بعامنننل أزمنننة السنننكن فقنننط بنننل بالجاننننب 

يجننار مننن بننين تبننر عامننل اإللى جانننب ذلننك يعإ،الالشننعوري لمفننردات عينننة مجتمننع البحننث

سنتقرار نفسنية فهنم إ العوامل التني تسنهم فني عندم تقندير النذات وذلنك نظنرا ألنهنم فني حالنة ال

 مهددون بالخروع من سكنهم في أي لحظة.

 : الحاجات الدينية -3

يعتبننر الجانننب الروحنني مكونننا أساسننيا للمدينننة ،فقنند كانننت المدينننة تعبننر عننن قداسننتها مثننل      

نسنان،فحتى السنكن كنان مقدسنا خنرى التني عرفهنا اإلنشنطة األأو نشناط منن األقداسة أي شئ 

ن السكن هو دائما مقدس من جراء أننه يؤلنف صنورة العنالم وأن أ"ذ إنسان،ومرتبطا بحياة اإل

ن بعند إنساني،فالرواسنب الثقافينة وإلهي فيما هو ذن تجلي اإلإفالسكن هو  1"العالم خلق الهي.

                                                           
 .89مرسيا الياد : مرجع سابق ،ص،- 1
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ول لهننا فهنني ال تننزال مسننتمرة فنني الشننعوره الجمعي،حيننث أن تلننك نسننان عننن عصننره األاإل

للمعتقنندات الدينيننة دور فنني "ذ أنإالمبننادئ تتجسنند فنني كننل نننواحي حياتننه وخاصننة معمنناره 

قواس،القبنة وغيرها،كمنا نسنان بخالقنه تتجسند فني معمناره منن خنالل األفعالقنة اإل 1"العمارة.

سنم الفضناء الخناص بنالمرأة والرجنل كمنا ذكنر ذ أننه يقإ 2". للدين دور في هيكلة المكان "أن

 الكمية قد بينت: عطياتالمفي العنصر السابق،فنجد أن 
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 (08جدول رقم:)

 :قداسة المسكن

 ككل االماكن مقدس الفئة

 10 210 وسط المدينة

% %95.45 %4.55 

 ككل االماكن مقدس الفئة

 14 106 بجوار وسط المدينة

% %88.33 %11.66 

 ككل االماكن مقدس الفئة

 02 198 بسكرة القديمة

% %99 %1 

 ككل االماكن مقدس الفئة

 10 190 عمارات

% %95 %5 

 ككل االماكن مقدس الفئة

 18 242 العالية

% %93.07 %6.92 

 54 946 المجموع

% 94.60% 5.40% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

 جتماعي ثقافي؟ إو من خالل تساؤلنا هل قداسة المسكن متأتية من بعد ديني أم من بعد 

منن مفنردات العيننة تنرى %94.60تبين أنه من خالل المعطيات الكمية للدراسنة نجند أن       

جتماعيننة إلننى قداسننة إقننل تنأن المسننكن مقنندس ولكننن القداسننة هنننا خرجننت مننن معناهننا الننديني ل

جتماعي والنفسي هما بدرجنة أولنى خيرة فاإللتكون القداسة الدينية هي األ ونفسية بدرجة أولى
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سنتمرار جتماعي حتى يمكنه اإلإهو  في حياة المجتمع قبل الديني فالعامل الديني يكيف وفق ما

سرة+حفظها،أما العامنل النفسني فتمثنل جتماعي تمثل في:جمع شمل األذ أن العامل اإلإوالبقاء،

)رغم أن سننتقرار+طمأنينة،ليكون العامننل الننديني متمننثال فنني الحرمننةإمان+حرية+أفي:راحة+

هذا العامل يحمل في داللته بعدا جنسانيا(،فالعوامل اإلجتماعية مازالنت محملنة بنالقيم التقليدينة 

لألسنرة الممتنندة نظننرا لكنون نسننبة معتبننرة مننن مفنردات عينننة مجتمننع البحنث أسننر ممتنندة، أمننا 

زة بالفرديننة فهنننا نسننتنتج أن الفننرد فنني المجتمننع الحضننري فنني العوامننل النفسننية فهنني قننيم متمينن

صراع بين قيم الفردية وقيم الجماعة وهو فني مجنال الدراسنة يعنيف بثنائينة سنيكون لهنا تنأثير 

على جانبه الفكري والقيمي ، أما العامل الديني فهو اآلخنر محمنل بقيمنة الحرمنة والتني تعتبنر 

 ملة بدالالت كثيرة تتجاوز المعنى الديني الضيق .قيمة إجتماعية ونفسية ودينية فهي مح

عامووول اجتماعي+عاموووول =قداسووووة المسوووكنويمكنننن تلخنننيص ذلنننك فنننني العالقنننة التالينننة:    

 نفسي+عامل ديني.

حسننب جانيننت أبننو لغنند...لي  للعوامننل الشننرعية والسياسننية والدينيننة دور فقننط فنني نشننئة "ف

ومن خالل ذلك فالعامل النديني لني  المحنك  1"خرى دور.نما للعوامل الثقافية هي األإالمدينة 

 لها دور في البناء المادي. نسانية )الثقافية(ديد نوع المدينة فالعوامل اإلحساسي في تاأل

 سالمية في عاملين:                                         كما يمكن أن نحدد عوامل بناء المدن اإل

 "العامل الروحي. -

 2العامل الثقافي." -

 "للفقه دور في تشكيل منظومة القواعد.)أنشطة البناء والجوار(حيث أن

 لى مقدس ومدن .إعراف المحلية... دور في تقسم المكان لألو
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 1"حكام التحريمية وصورية عملية البناءهناك مبادئ فقهية تشجع األكما أن ...

الجنار منن خنالل عندم فنتح البناب حتنرام إذ يتبين لنا أن الفقه قام بعملية تحديد علو البنناء وإ    

خننرى متزاجهننا بالننديني هنني األإلخ وال يخفننى علينننا أن لألعننراف المحليننة بعنند إمقابننل الجننار...

 جتماعي لمقدس ومدن . قسمت الفضاء اإل

مننناكن أن المسنننكن ككنننل األتنننرى  %5.40أمنننا بننناقي مفنننردات العيننننة والمقننندرة نسنننبتها ب    

كثننر أوى فقننط فهنننا تحننول المسننكن لمرقنند ال أعتبنناره مننإلننى إخرى،فهننذا عائنند فنني نظرهننا األ

سننر عنندم شننعور هننذه األلسننر،وهذا عائنند ائفننه مغيبننة عننن حينناة هننؤالء األظصننبحت بنناقي وأو

، إلننى جانننب اإلقصنناء  بانتمائهننا للوسننط الحضننري وعنندم تحقيقننه للتنن لف بينننه وبننين حاجياتهننا

لسنكن أو وجنود أفنراد منن الالشعوري الذي يتعرض لنه أفرادهنا منن حينث جندتهم فني مكنان ا

ذوي أصنننول متشنننابهة يتمينننزون بنننانغالقهم علنننى اآلخرين،فالعوامنننل اإلجتماعينننة والنفسنننية 

 .والمادية لها دور في معرفة مدى قدسية المسكن بالنسبة للفرد والمجتمع

 جتماعية:إلحاجات اال -4

و السوسنيوثقافية تعتبر عوامل عديدة مسهمة في تكوين أي مدينة سواء العوامل المناخية أ      

المجتمعنات "ذ أنإط معمارينة عديندة ،ها فهي عوامل تسنهم فني تشنكيل أنمناأو السياسية وغير

 جتماعينننننننةنماطنننننننا عديننننننندة للسنننننننكن نتيجنننننننة للمناخ،وتركيبتهنننننننا اإلأالبدائينننننننة عرفنننننننت 

فتركيبننة المجتمننع  ومنندى تطننوره التكنولننوجي تسننهم فنني تصننور  2"طفال...(أ)رجال،نسنناء،

فريقينننة...منزل قبيلنننة بانقننة اإل"جتماعيننة فالبننناء النننذي يتوافننق وتركيبتنننه اإلنسننان لننننوع اإل

،فنظننرة الرجننل للمننرأة وألبنائننه ولذاتننه،كلها تسننهم فنني  3"والد ومنننزل للضننيوف.للزوجننة واأل

ذا كنان إهنذا  4"يتوافنق منع بنينة المجتمنع. اجتماعينإ اللبنناء بعند"ذ أنإتقسيمه للمجال السنكني،

...مندى المالئمنة بنين الصنورة المعمارينة "اصة،أما اذا كان غينر ذلنك فمنا نابعا من ثقافته الخ
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فمن خالل المعطيات الكمية المستقاة منن الميندان  1"ومتطلبات الحياة والواقع السوسيوثقافي؟.

ن العالقننات فنني المدينننة مبنيننة علننى أمننن مفننردات العينننة يننرون %69.70يتبننين أن مانسننبته

 سنرة،وننوع األ%40.90ولى ريفية وذلك بنسنبةلى أصولهم األإالعالقات القرابية ،وهذا عائد 

ننه أمنر الفنت للنظنر فمديننة بسنكرة أال إ%50فرغم أنهما لم يصال ألكثر من %38.20الممتدة

لنى قنيمهم كلهنم وخاصنة مازالت محملة بقيم المجتمع الريفي في هذه النقطة وهذا منا سنيؤثر ع

فنني التنظيمننات الرسننمية فقننيم المدينننة لننم تسننتطع بعنند أن تحلننل قننيم الريننف وقننيم القبيلننة داخننل 

حدهما ديني:صنلة النرحم وطبيعنة ألى عاملين إالمدينة وهذا عائد حسب وجهة نظر المبحوثين 

الدينينة بطريقنة  :الت زر،فهننا المجتمنع يتعامنل منع القنيم جتمناعيإالدين،أما العامل الثناني فهنو 

جتماعية،وتحويل الدين لداة لتبرير نوعية عالقاته المبنينة شباع حاجاته اإلإبراغماتية،من أجل 

،كما أننه يمكنن أن نخضنع في أرض الواقع علنى المحابنات والمحسنوبية والمصنالح الشخصنية

منن  رية للوي  ويرث حيث نجد أنهضمجتمع الدراسة إلى مجموعة نقاط تتميز بها نظرية الح

ن هنناك عنصنرا مشنتركا بنين النظرينة ومجنال أخالل العنصر األول والمتمثل في الحجم نجد 

الدراسة وهو اإلختالفات الفردية فاألمر في المدينة سيتميز بذلك نظرا لتقسيم العمل واخنتالف 

ن الفنارق يكمنن فني أن اإلخننتالف باألسناس ذو بعند متعلنق بتركيبنة إجتماعيننة أالمنداخيل غينر 

بطابعها القبلي ،وهذا ما يؤكده العنصر المشترك الخناص بالكثافنة والمتمثنل فني التشنابه  تتميز

الخاص بالحاجات يستلزم توجها إلى نف  المنطقة السكنية وهنا حاجة السكان هني حاجنة إلنى 

إعادة تأسني  للنروابط القرابينة والقبلينة،غير أن الضنغط النذي تشنكله الحيناة الحضنرية وعندم 

بي تلننزم السننكان بالتعامننل بفرديننة أنانيننة حسننب تعبيننر حلننيم بركننات ففنني أغلننب التجننان  النسنن

 .األحيان ساكن المدينة في صراع بين قيم المدينة وقيم الريف والقبيلة 

ن العالقنات فني أمنن مفنردات العيننة فتنرى %30.30خرى والتني تبلن  نسنبتهاأما الفئة األ     

المدينة مبنية على أساس الفردية،وهي فئة تمثلت قيم المديننة الحديثة،وهنذا عائند حسنب وجهنة 

حترام فتقسيم العمنل المبنني علنى التضنامن العضنوي بندأ ستقاللية والعمل واإلاإل : لىإنظرها 

ومنننا يسننهم فنني تفكننك تلننك الننروابط التقليديننة التنني مننا تننزال مسننتمرة فنني مجتمننع الدراسننة لي
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نهنا حسنب جنورع زيمنل أكمنا  1". ختالفنات والفنروق الفردينةالمدينة تعزز اإل"هذا،حيث أن 

قتصنننننننننننننننننناد النقدي،التجريديننننننننننننننننننة،نظرة الفردية،الالشخصية،التشيؤ،اإل"تتميننننننننننننننننننز ب:

الالمبنننناالت،النقود،التمزق النفسنننني والعقلي،نننننوع ودرجننننة مننننن الحريننننة الشخصية،تقسننننيم 

فهذه النظرة للمديننة  2". المقابالت،الوجود الموضوعي نسان،قلة وندرةالعمل،الصراع مع األ

صننمود قننيم التقلينند "تختلننف عننن مكونننات منندننا التنني ال تننزال مشننبعة بننالقيم التقليديننة حيننث

شننكالية المننوروث التقلينندي الموجننود فنني الالشننعور إ"ف 3". وتمظهراتهننا لنندى سننكان المنندن

ن مندة طويلنة لنذلك البند منن قطيعنة الجمعي للسكان مازال يحرك سلوكياتهم رغم سنكنهم للمند

جننل أوتحقيننق ذلننك يتطلننب منندة طويلننة وتشننبعا حقيقيننا بقننيم المدينننة مننن  4"مننع التننراث القننديم .

فعملية التحضر في المجتمع الجزائري تتميز بطابعها القسنري وهنذا منا  ن ،نسان متمدإتحقيق 

الممارسنات التني تتعلنق  سينتج عنفا خاصا بمدننا يقابله عنف مضاد من قبل السكان من خنالل

بالجانننب المننادي للمعمننار أو الممارسننات اإلجتماعيننة التنني يقننوم بهننا سنناكنة هننذه المسنناكن أو 

 .بالنسبة للتصورات الذهنية حول ثنائية التعامل بين قيم ريفية وأخرى مدينية

ثلنت كما أن هناك فئنة أخنرى تنرى أن العالقنات فني المديننة مبنينة علنى كنال العالقتنين فتم     

نهنا تتنأرجح بنين أال إمن مجمل مفردات عينة مجتمع البحث،فهي رغم قلتها %7.10نسبتها ب

،وهنذا التنأرجح بنين القيمتنين نناتج عنن طبيعنة كال القيمتين وتستعملها من أجل تحقينق حاجاتها

 .الواقع السوسيولوجي إلى جانب أنه يوجد صراع بين قيم الريف وقيم المدينة

 لنا المعطيات اآلنفة الذكر :والجدول أدناه يبين 
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 (09جدول رقم:)

 العالقات في المدينة:

 كليهما الفردية عالقات دموية الفئة

 04 48 164 وسط المدينة

% %75.54 %21.81 %1.81 

 كليهما الفردية عالقات دموية الفئة

 05 37 78 بجوار وسط المدينة

% %65 %30.83 %4.16 

 كليهما الفردية عالقات دموية الفئة

 16 36 152 بسكرة القديمة

% %76 %18 %8 

 كليهما الفردية عالقات دموية الفئة

 06 51 143 عمارات

% %71.5 %25.5 %3 

 كليهما الفردية عالقات دموية الفئة

 40 60 160 العالية

% %61.53 %23.07 %15.38 

 71 303 697 المجموع

% 69.70% 30.30% 7.10% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

وال يكتمننل العنصننر السننابق دون الحننديث عننن إحسنناس المبحننوثين داخننل مجنناالت سننكناهم     

وذلنك لمعرفنة مندى تحقيقهنا لاشنباع النفسنني والوجنودي للفنرد والمجتمنع علنى السنواء ، وقنند 

 بينت المعطياة الموضحة في الجدول التالي ذلك : 
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 (10جدول رقم:)

 بيتك :نت في أو اسكحسإ

 مقيد فيها حر في تصرفاتك الفئة

 38 182 وسط المدينة

% %82.72 %17.27 

 مقيد فيها حر في تصرفاتك الفئة

 30 90 بجوار وسط المدينة

% %75 %25 

 مقيد فيها حر في تصرفاتك الفئة

 42 158 بسكرة القديمة

% %79 %21 

 مقيد فيها حر في تصرفاتك الفئة

 45 155 عمارات

% %77.5 %22.5 

 مقيد فيها حر في تصرفاتك الفئة

 38 228 العالية

% %87.69 %14.61 

 187 813 المجموع

% 81.30% 18.70 % 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

منن مفنردات %81.30نسبته نستنتج من خالل المعطيات الكمية المستقاة من الميدان أن ما     

 في تصرفهم،وذلك عائد حسب نظنرهم لكنون المسنكن ملكنا وهنذا مناالعينة يرون بأنهم أحرار 

ذ أن أغلنننننب مفنننننردات العيننننننة يعتبنننننر سنننننكنهم ملكنننننا وذلنننننك إ ، أكدتنننننه الدراسنننننة الميدانينننننة

نسنان النذي يسنتأجر مسنكنه،كما نسان شعورا مختلفا عنن اإل،فالتملك يعطي اإل%71.90بنسبة
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حرية التصورف ن ذلك في العالقة:كم،ويأمانا وا أسرة راحة وأستقرارأن هذا العامل يعطي لأل

 جانب مادي)ملكية المسكن(+جانب نفسي)راحة،استقرار،أمان(. =في البيت

علينننه يمكنننن القنننول أن حرينننة مفنننردات عيننننة مجتمنننع البحنننث مرهوننننة بالجاننننب المنننادي و    

والمتمثننل فنني التملننك وبننذلك يتحننول المسننكن إلننى فضنناء قننادر علننى التننأثير فنني اإلنسننان فنني 

تصوراته الفكرية والوجودية وإعطائنه قيمنة داخنل الفضناء المعنيف وخارجنه ، كمنا أن األمنر 

 تعداه إلى الجانب النفسي لانسان فهو بذلك خلق قيما ال يمكن اإلحساس بها إال فيه .

فهنننم ينننرون أنهنننم مقيننندون فننني  %18.70أمنننا بننناقي مفنننردات العيننننة والمقننندرة نسنننبتها ب     

خرين ثم أنه يوجند أفنراد لخنرين أي حترام األإأوال -لى:إم وذلك عائد تصرفاتهم داخل مساكنه

ممتنندة فهننم يننرون أن تصننرفاتهم تصننبح مراقبننة مننن قبننل أفننراد أسننرة الننزوع حيننث هم سننرأأن 

لى جانب عامنل إيجدون راحتهم النفسية، وهم بذلك ال %38.20 سر الممتدة بتمثلت نسبة األ

حيننث  النفسنني لهننؤالء السننكان سننتقرارمننن عنندم اإليجننارا ومننا يسننببه إلخننر وهننو كننون السننكن 

حينث أن العامنل اإلجتمناعي يعتبنر السنبب األول فني عندم شنعور  %28.10تمثلت نسبتهم ب 

هذه األسر بحريتها إلى جانب العامل المنادي والمتمثنل فني اإليجنار فكليهمنا يحندان منن حرينة 

والمادية أنتجت تصنرفات مقيندة اإلنسان في فضائه المعيف، وبعد تفاعل الجوانب اإلجتماعية 

 .بأطر إجتماعية تقليدية وأخرى مادية تفرض نفسها على هؤالء السكان

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني : النمط العمراني والحاجات اإلجتماعية والثقافية
 

 

78 
 

 (11جدول رقم:)

 قارب لك في حيك:أد ووج

 ال نعم الفئة

 130 90 وسط المدينة

% %40.90 %59.10 

 ال نعم الفئة

 50 70 بجوار وسط المدينة

% %58.33 %41.66 

 ال نعم الفئة

 114 86 بسكرة القديمة

% %43 %57 

 ال نعم الفئة

 102 98 عمارات

% %49 %51 

 ال نعم الفئة

 131 129 العالية

% %49.61 %50.39 

 527 473 المجموع

% 47.30% 52.70% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

في هذا العنصر سيتم التطرق إلى وجود أقارب من عدمه ومندى النتتأثير النذي يسنببه هنذا      

 التواجد على سكان المدينة من عدمه .

يمكن القول أن أي مجتمع بدأت عالمات التحلل القبلي تبرز فيه وذلك من خالل مؤشرات      

  تعبر عن التحليل القبلي :
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 . التبعثر السكاني -

 . نتماء والوالء الجمعيضمور اإل -

 1". نمو التوجه المهني -

ويمكن القول أنه في المدينة تبندأ النروابط القرابينة والقبلينة بالتحلنل والتفكنك نظنرا لطبيعنة      

سنتقراء لنبعن المعطينات عنن مديننة إالبيئة الحضرية التي يقيمون فيهنا غينر أننه ومنن خنالل 

مننن  %40.90نسننبةب تمثلننت أصننولهم  الريفيننةللسننكان  ولننىصننول األبسننكرة والمتمثلننة فنني األ

نهننم يننرون أن العالقننات فنني المدينننة مبنيننة علننى أسنناس أمفننردات عينننة مجتمننع البحننث ،كمننا 

فكلهنننا عوامنننل تجعنننل سنننكان هنننذه المديننننة يتمينننزون  %69.70دموي)قرابي(وذلنننك بنسنننبة

حضننرية،فالحدود الريفيننة الحضننرية فنني المنندن الجزائريننة غيننر واضننحة -بخصننائص ريننف

معنننالم وذلنننك نظنننرا للنقلنننة المفاجئنننة لسنننكان المننندن فالمديننننة حقنننب منننن التطنننور الفكنننري ال

جتمنناعي،وال يمكننن التأسنني  بشننكل مفنناجئ للمدينننة بهكننذا شننكل،ومن خننالل المعطيننات واإل

ن لنم إوهني و%47.30السابقة كانت نسنبة أولئنك النذين يسنكنون بجنوار أقناربهم مقندرة بنسنبة

بة لمجننال حضننري فهنني نسننبة كبيننرة،ويمكن تمثيننل ذلننك مننن ال أنهننا بالنسننإلننى النصننف إتصننل 

 السكن بجوار االقارب.=أصول ريفية+عالقات دمويةخالل العالقة:

وإعنادة إنتناع لتلنك القنيم، كمنا أنهنم سنيقومون باعندة  تلنك القنيم ارسنتمرإ وهذا ما ينتج عننه    

كمنا أنهنم سنيؤثرون بقنيمهم  نتاع لروابطهم اإلجتماعية داخل التجمعنات الحضنرية والسنكنية،إ

و مهنية تعيف فني حني واحند فنان مشناعرها أكلما كانت جماعة عرقية "على باقي السكان ف

حسناس بالغربنة كمنا أننه يجعلهنم يسنكنون فني حني واحند منن أجنل عندم اإل وهنذا منا 2"تتوحد.

يناة باعتبنارهم يحناولون المحافظنة علنى ذواتهنم الجمعينة منن تنأثيرات الح ولصنل األحنين لأل

الحضرية وهذا ما يخلق ثقافات فرعية تتنوع بتنوع األصول األولنى وأمناكن القندوم التني أتنى 

منها هؤالء السكان ، كما أن األمر سينعك  بالضرورة على البنى الذهنية لهؤالء السنكان منن 

بلني خالل إعادة بناء وتشكيل البنى القبلينة األولينة وهنذا منا يسنهم فني إحيناء تقاليند المجتمنع الق

                                                           
 .151-149،ص-صمرحع سابق،قي  النوري، - 1
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وذلك ما يالحظ خاصة في إعادة إحيناء جماعنات األحيناء التني تكنون موازينة لنظنام الجماعنة 

المتواجنند خاصننة فنني المننناطق الريفيننة وهننذا يسننتلزم عنننه بالضننرورة وجننودا لتكننتالت سننكانية 

متشنننابهة يننننتج عنهنننا فننني المقابنننل تكنننتالت وأحنننالف وجماعنننات ضنننغط سنننيمتد أثرهنننا داخنننل 

اء وإعننادة بننناء خريطننة القننوى السياسننية الصننانعة للقننرارات داخننل التنظيمننات الرسننمية وبننن

 .المدينة

كما تم سؤال مفنردات عيننة مجتمنع البحنث عنن قضنائهم ألوقنات فنراغهم ، باعتبناره عنامال   

تابعا للعامل اإلجتماعي ، كما أنه يعتبر المنفذ الذي يحقق به الفرد تجديد نشناطه ومعرفنة ذاتنه 

 يمارسها فيه ،وقد تبين ذلك من خالل المعطيات التالية : من خالل األنشطة التي 
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 (12جدول رقم:)

 فراغ :الوقات أ اءقض

 داخل وخاج المسكن خارج المسكن داخل المسكن الفئة

 10 40 170 وسط المدينة

% %77.27 %18.18 %4.54 

 داخل وخاج المسكن خارج المسكن داخل المسكن الفئة

 28 35 57 المدينةبجوار وسط 

% %47.5 %29.16 %23.33 

 داخل وخاج المسكن خارج المسكن داخل المسكن الفئة

 00 44 156 بسكرة القديمة

% %78 %22 %00 

 داخل وخاج المسكن خارج المسكن داخل المسكن الفئة

 08 42 150 عمارات

% %75 %21 %4 

 داخل وخاج المسكن خارج المسكن داخل المسكن الفئة

 22 54 192 العالية

% %73.84 %20.76 %8.46 

 68 275 725 المجموع

% 72.50% 27.50% 6.80% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

مننن مفننردات العينننة يفضننلون قضنناء وقننت فننراغهم داخننل %72.50أن مانسننبته  الحننظن    

لهم أمناكن ترفينه ،كمنا أنهنم يقضنون جنل وقنتهم فني العمنل  مساكنهم وذلك ألن المدينة ال توفر

 وقات فراغهم في الراحة،وهذا لما ينوفره لهنم المسنكن منن أمنان وراحنة وأستغالل إوالبد من 

،وهنذا منا يبنين ماكننان،فهي كلها عوامل تسهم في كونهم يفضلون مساكنهم على باقي األأطمإ
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وقعها الفنرد مننه وهنو بنذلك لنم يسنتطع إسنتيعاب أن الفضاء العام فضاء مفرغ من القيم التي يت

، كما أن ذلك يحيلننا إلنى مفارقنة وهني  تطورات الحياة الحضرية من أجل بناء أفراد متكاملين

أن فضنناء الرجننل هننو الفضنناء العننام والمننرأة فضنناءها الخنناص هننو المسننكن فكيننف حنندث هننذا 

نظنرة الرجنل لذاتنه بعند هنذا  التغير وجعل هناك تغيرا في أماكن تواجد كنال الجنسنين ومنا هني

 التغير وما هي نظرة المرأة للرجل بعد أن إقتحم عليها فضائها الخاص ؟ 

يمكن أن نرجع ذلك إلى عملية بحث الفرد)رجل( الحضري عن ذاته ووجنوده اإلجتمناعي      

داخننل الفضنناء العننام ، وعننندما وجنند أن الفضنناء العننام يتميننز بعدائيتننه سننواء فنني التنظيمننات 

مية أو خارجهنا منن خنالل الظنواهر السنلبية التني تطبنع الواقنع اإلجتماعي)جريمنة،عنف الرسن

لفظي،خدمات سيئة،...إلخ( كما أن الفضاء المادي بمنشنأته يتمينز بفوضناه البصنرية بنذلك قنام 

 الذي يعتبر عودة الشعورية إلى عالمه الذاتي . -السكن-بعملية نكوص إلى الفضاء الخاص

لننى وجننود إفيقضننون أوقننات فننراغهم خننارع منننازلهم وذلننك عائنند %27.50نسننبته  أمننا مننا    

لى أسنر ممتندة،كما إعبرت عنه مفردات العينة من أولئك الذين ينتمون  ما مشاكل أسرية وهذا

،وهنا تحنول المسنكن إلنى كينان جتماعينةاإل ن المسكن أصبح ال يوفر لهنم حاجناتهم النفسنية وأ

بب الضننغوط اإلجتماعيننة والنفسننية التنني يعيشننها غريننب عننن ذات هننؤالء السننكان ، وذلننك بسنن

هؤالء السكان ، وعليه تحول المسكن وساكن المسكن إلى كينانين مغتنربين عنن ذات بعضنهما 

الننبعن، وهنننا نجنند أن هننؤالء السننكان يتعرضننون إلننى عنننف رمننزي مننزدوع سننواء داخننل 

 .مساكنهم أو خارجها

 : المرأة في المجال العمراني -4-1

المجتمعننات العربيننة مجتمعننات أبويننة والمجتمننع الجزائننري كننذلك فقنند تجسنندت عتبننار اب     

سنواء الفكرينة منهنا أو المادينة،وباعتبار هنذا األخينر  نظرته في جمينع ننواحي حياتنه المختلفنة

 صننبح المسننكن الحننديث شننكال مننن أشننكالألقنند "بتجسننيد رؤيتننه فيننه و إطننارا مؤنسنننا فقنند قننام

لنى الفضناء إبوي لم يكتف بالفضناء الالمنادي بنل تعنداه األ ذ أن الخطابإ 1". بويالخطاب األ

                                                           
 .14، :مرجع سابق ،صرجاء مكي طبارة - 1
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المادي ليجسد هيمنته الذكورية،وحضوره الندائم فني جمينع المجناالت منن أجنل تحقينق سنيادته 

 الفضاء المعماري يصير هنا مثاال علنى ممارسنة السياسنة الموضنوعة فني خدمنة الرجنال"ف

المقسنمة لنه بنين فضناء خناص بالنسناء أي أن ذلك يتجسد من خالل شكل البنناء وهندسنته  1".

ة فني حضنرة أمر يتجسد في سلوكات البد أن تلتزم بها المنروفضاء خاص بالرجال،كما أن األ

خترقنت قوانيننه وتصنبح إن تجاوزوت ما رسمه المجتمع تكنون بنذلك إفي غيابهم،و أوالرجال 

ذ أننه حسنب إبعنة لهنم قيمة الرجال النذين تكنون تا وكذلك نتقاص من قيمتهاإليها نظرة إنظرته 

ونجند ذلنك خاصنة فني  2". نعكاسنات علنى الهندسنةإالفصل بين الجنسين له "حليم بركات يعد

بواب،فهي بذلك تمنع الرجال الغرباء منن معرفنة المشربيات أو مداخل المنازل أو في شكل األ

واحند  ...الفصل بنين الجنسنين بأننه"ما يوجد خلف تلك الجدران،كما أنه حسب جانيت أبو لغد:

فنالمرأة صنارت عبنارة عنن  3". سنالميةالتي ساهمت في تكوين هوية المدينة اإل من العناصر

سنالمية ،وهنذا منا يطبنع سنلوك جمينع أصنبحت جنزءا منن هوينة المديننة اإل ، فقندوصمة ثقافية

 يعيشون في نف  الفضاء المشترك. ادامو جتماعية ماقاطنيها بمختلف طبقاتهم اإل

 عطيات المستقاة من الميدان تبين أن :حيث أنه من خالل الم

ة وهنذا يعنود حسنبهم أمن مفردات العينة يرون أن المسكن يقوم بحجب المر%37.60نسبته ما

 . جتماعية أو نفسيةإلى عدة عوامل سواء دينية أو إ

 ) ديني ونفسي (.ستقرار + حماية + سكينة إ+  األولى صولستر+ حرمة + األ -

 جتماعي(إ).العادات والتقاليد  -

 . مكانها الشرعي -

المسكن =جتماعية+عوامل نفسيةإعوامل دينية+عوامل ويمكن تمثيل ذلك في العالقة التالية:

 . يحجب المرأة

                                                           
 .107شاكر لعيبي : مرجع سابق ،ص،- 1
 .158حليم بركات : مرجع سابق،ص،- 2
 .1171سلمى خضراء الجيوسي وآخرون : مرجع سابق،ص،- 3
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أي أن الفضاء السكني حمل بالقيم اإلجتماعية التقليدية للمجتمع من أجل الحفاظ على قنيمهم     

الخاصة كما نالحظ أن النظرة الذكورية وظفت الجانب الديني بشكل كبير فني جنسننة الفضناء 

الخاص ،كما ال يخفى علينا أن مجتمع الدراسة به نسبة البنأس بهنا ممنن أصنولهم ريفينة وهنذا 

 لق هذه الرؤية حول المرأة .يخ ما

فهنني تننرى أن المسننكن ال يقننوم %62.40مننا بنناقي مفننردات العينننة والتنني تقنندر نسننبتها بأ   

 بحجب المرأة وهذا حسب رأيهم عائد الى أنها:

 حرة + خروجها للعمل  -

 تغير طريقة المعيشة  -

 التطور التكنولوجي -

فقند خرجنت المنرأة %49.60عينات لى كون نسبة كبيرة من مفنردات العيننة جامإوهذا عائد    

تجاه المرأة كما أن الوسنط الحضنري يتمينز  ة الرجلنظرل نسبي للدراسة وهذا دليل على تغير

مننن مفننردات عينننة مجتمننع  %66.00بنننوع مننن الحريننة عننن الريننف فنني تعلننيم المرأة،كمننا أن

 جعلهننا تخننرع مننن عننامالت ،أي أن المننرأة دخلننت سننوق الشننغل بشننكل كبيننر وهننذا منناالبحننث 

أي أن العالقنة  صلي حسب وجهة الرجل التقليديةالمكان الذي كان يعتبر فيما مضى مكانها األ

بين الرجل والمرأة أصبحت عالقة إستغالل ، تحكمها القيم المادية المغلفة بقيم التعاون،فذهنية 

المجتمنع الننذكوري تتعامننل بطريقننة نفعيننة مننع المننرأة ،وبالمقابننل فالذهنيننة األنثويننة تسننتغل هننذا 

ون الطويلنة منن المنفذ من أجل فرض هيمنتها على الرجل ولنو بطريقنة إسنتغاللية،أي أن القنر

 اإلستغالل جعلت هذا التحرر النسبي للمرأة منفذا من أجل فرض هيمنتها على الرجل.

المسوكن =تعلم المورأة +خروجهوا للعمول+التطور التكنولووجيويمكن تمثيل ذلك من خالل:    

 ال يحجب المرأة.

 والجدول التالي يبين لنا كالمنا السابق :
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 (13جدول رقم:)

 ة:أب المروظيفة حجوالمسكن 

 ال نعم الفئة

 152 68 وسط المدينة

% %30.90 %69.09 

 ال نعم الفئة

 86 34 بجوار وسط المدينة

% %28.33 %71.66 

 ال نعم الفئة

 114 86 بسكرة القديمة

% %43 %57 

 ال نعم الفئة

 112 88 عمارات

% %44 %56 

 ال نعم الفئة

 160 100 العالية

% %38.46 %61.53 

 624 376 المجموع

% 37.60% 62.40% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

لننى ذكننور إلننى: أوال:مفهننوم الجننن  إلسننيمياء المكننان المننديني "تقسننيم جانيننت أبننو لغنند...    

بننو لغنند أن أفنجنند  1"ناث،وثانيا:رؤيننة للمكننان المننديني مقسننما فنني دائرتين،عامننة وخاصننة.إو

نناث لى الندائرة العامنة أمنا اإلإحيث ينتمي الذكور  -ناث إذكور و -أعطت الفضاء بعدا جنسيا 
                                                           

 .1172سلمى الخضراء الجيوسي وآخرون :مرجع سابق،ص،- 1
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فينتمننين للنندائرة الخاصننة ،فبننذلك يصننبح الرجننل متملكننا للفضنناء العننام وسننيده المطلننق ويحملننه 

الرجل طبق سلطته من "رجاعها الى عالم الداخل فإبدالالت ذكورية أما المرأة فيتم قهرها و

 .1"ة.أالمرن أما عن الداخل فهو من شأالخارع 

سننالمي لتنظنيم خنناص خضنع البيننت العربني اإل"ذ تقننول:إوال تبتعند لمننال قرامني عننن ذلنك     

هنننل البينننت والغربننناء،وبين المكنننان أزاء حنننواجز فاصنننلة بنننن إيعكننن  قنننيم الجماعنننة،فنحن 

ذن فالمسننكن فضنناء مقسننم جنسننيا إ 2"طفننال وبننين مضننيفة الرجننال...المخصننص للنسنناء واأل

ي أحند أن يتخطاها،وعلينه يمكنن أن محددة لكل جنن  وعمنر وال يمكنن ألوعمريا وفق أدوار 

 مر من خالل العالقة التالية:نمثل األ

 . مسكن)داخل(_____________________مرأة -

 . مسكن)خارع+الفضاء العام(_____________رجل -

لرجنل ذ أن اإأي أن العالقة القائمة بين الرجل والمنرأة هني عالقنة هيمننة وسنيطرة وتملنك،    

وضنعية النسناء "ناقام بتملك الفضاء العام وخارع المسكن وقام بسجن المنرأة داخنل السنكن،ف

 3"في الفضاء المعماري التقليدي حيث تصير الدار بالنسبة اليهن بمثابة سجن مكيف ومريح .

منر مننذ والدة المنرأة فذلك هو هدف الرجل منن خنالل فنرض سنلطته علنى المنرأة ويتجسند األ

هنا دون جندال أو نقا ،كمنا أن تن تكون خاضعة لسلطة الرجنال النذين يمثلنون حرمفهي البد أ

حينث تمثلنت قنيم الخضنوع  يديولوجينة قاهرهناإلى أن تصنبح المنرأة مدافعنة عنن إمر تعداه األ

ه بين الشروط السنكنية بنين مختلنف الندول بالتشا"كما أن وصارت جزء من هويتها المستلبة ،

كمنا أن  4" ة المسنلمة.أستعباد والرفن والقمع للمريديولوجية اإلإلى قرون من إالعربية يعود 

مر فناأل 5". ة فني الفضناءأجتماعي والثقافي دور في الحد من حرية المنرللبعد التاريخي واإل"

ال تنزال  )نسنبة للقبيلنة( جتماعينة قبلينةإلي  وليد الصدف بل هو نتاع لسيرورة تاريخية وبنية 

 الرجال والنساء. من جذورها باقية ليومنا هذا في المخيال الجمعي لكل

                                                           
  .124شاكر لعيبي : مرجع سابق،ص،- 1
 .302،ص،2007لبنان،دار المدار االسالمي، ،بيروت،-دراسة جندرية-لمال قرامي:االختالف في الثقافة العربية االسالمية - 2
 .33شاكر لعيبي: مرجع سابق ،ص،- 3
 .52المرجع نفسه : ص،- 4
 ،بتصرف.305المرجع نفسه ،ص،- 5
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 مدى تجاوب العمارات الجديدة مع حاجات سكانها: -5

نسنان سنواء ... تنأثير علنى اإل"نسنانية عديندة فهنو ذوإيعتبر المكان فضاء حيا محمنال بقنيم     

فهو بذلك يؤثر على كيان اإلنسان ويشنكله وفنق الصنورة التني بناهنا الفنرد  1 ". و سلباأيجابا إ

التوزيع غير العقالني للسكان سبب فني عندم التنوازن " أو الجهات المسؤولة عن بنائه،كما أن

ينجم عنه مشاكل عديدة سواء من ناحية الكثافة السكانية العالينة وخاصنة  وهذا ما 2." الفضائي

عننداد كبيننرة منننهم فنني فضنناء محنندد يسننبب ضننغطا علننى مراكننز أكننز فنني وسننط المدينننة أو تر

 جتماعية.إالخدمات العمومية،مما تنجم عنه لثار سواء نفسية أو مشكالت 

كما أن البعد اإلنساني جد ظروري فني عملينة بنناء السنكنات ، وتغييبنه هنو تغيينب للمحنرك    

 ال فنني مخيلننة المنظننرين إقننة نسننان الهنندف ال يوجنند فنني الحقيإلن ا"...ألاألساسنني لهننا وذلننك 

تمليننه متطلباتنننه الفكريننة والثقافيننة والدينينننة  لننى لخننر وفنننق منناإنسننان يختلننف مننن مكنننان فاإل

تماعيننة ،لهننذا تكننون غالبيننة النظريننات العمرانيننة مبسننطة ومبتننورة تفضننل جقتصننادية واإلواإل

وهنذا يعتبنر مشنكال بنين منا هنو  3." نسنانجانب واحد من الجوانب التني تتطلبهنا طموحنات اإل

زمنة نظري وما هو عملي ،ولذلك البد منن إيجناد توافنق بينهمنا منن أجنل الخنروع منن هنذه األ

وال يتم ذلك إال من خالل معرفة دقيقة وعلمينة بمعطينات الواقنع اإلجتمناعي ككنل فني ترابطنه 

 مع جميع أجزائه .

فمهمنا بندت لننا بمنشن تها المادينة العنصنر كما أن المدينة في المقام األول عبارة عنن أفكنار     

األساسي إال أنه ال قيام للعنصر المادي دون األفكار والفاعلين اإلجتماعيين داخل هذا الفضناء 

زمننننة المدينننننة أسننننتاذ عبنننند الحمينننند دليمنننني أن "يعتبر األري بمختلننننف فنننن تهم حيننننثضننننالح

جتماعينننة عناصنننر اإلالجزائرينننة،هي أزمنننة فكنننر وأزمنننة البناينننات الحضنننرية أزمنننة تتعلنننق بال

 4قتصادية والثقافية والسياسية..."واإل

                                                           
 .،بتصرف3،صسابق، : مرجععبد الحميد دليمي  - 1
 .44،ص،مرجع سابقروبير أوزيل، - 2

3 - couries des savoir,عبد ف فرحي،العمران المستقبلي والبعد االنساني  ,op.cit ,97. 
 .164عبد الحميد دليمي،المدينة الجزائرية ،ص :مرجع سابق،مجلة العلوم االنسانية - 4
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جتماعية والثقافية والمجالية التي تعترض سكان العمنارات الجديندة "العوائق اإلوعليه فما هي 

: 

 .سر الجزائرية مدى تجاوب العمارات الجديدة مع ثقافة األ -

 . الجزائرية سرمدى تجاوب التقسيم المساحي الداخلي مع حجم األ -

 . ستجابة المساكن لشروط الراحة والرفاهيةإدى م -

 1". سرةطار المبني مع كيفية حياة األعدم تجاوب اإل -

يعتبنر التوزيننع الالعقالننني للسنكنات علننى المننواطنين مننن قبنل المسننؤولين عمليننة تخضننع إذ    

، وهننذا مننا نننتج مجموعننة مننن األمننور تتعلننق بمجننال  فنني أغلننب األحيننان إلعتبننارات شخصننية

الدراسة من تركز ف ت سنكانية متشنابهة وخاصنة فني العمنارات ، إذ أن نسنبة البنأس بهنا ذات 

أصننول قرابيننة مشننتركة تقننيم بجننوار بعضننها فنني العمننارات وهننذا مننا ينننتج عنننه إسننتمرار للقننيم 

ما أن األمر يتعداه إلى باقي السكان الريفية )عالقات دموية تمتد إلى المؤسسات الرسمية ( ، ك

الذين يجندون أنفسنهم غربناء عنن قنيم هنؤالء السنكان أينن يسنتدعيهم األمنر إمنا الخضنوع لقنيم 

 هؤالء أو االغتراب عن قيمهم وهذا ما ينتج عنه تمزق نفسي بين قيم الريف والمدينة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .186-179ص،-سابق،ص:المدينة،مرجع عبد الحميد دليمي - 1
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 السوسيوثقافية لقاطنيه :مقارنة بين نمطين تقليدي وحديث في تلبية الحاجات -5-1

 (14جدول رقم:)

 . تحقيق حاجات السكان وذلك من خالل نمطين معماريين )تقليدي وحديث ( مدى

 سكن حديث سكن تقليدي 

 %98.07 %92.50 مانالشعور باأل

 %96.15 %97.50 حماية ومراقبة

 %92.30 %92.00 نتماءاإل

 %96.15 %90.00 تقدير الذات

 %38.46 %44.00 حجب المرأة

 %93.04 %95.00 قداسة المسكن

 %61.53 %71.50 العالقات القرابية

 %87.69 %77.50 مدى الحرية في التصرف

 %49.61 %49.00 قاربوجود األ

 %73.84 %75.00 قضاء وقت الفراغ

 %78.68 %78.40 المجموع

     

من خالل المعطيات الواردة فني الجندول أعناله يتبنين أن المجمعنات السنكنية القديمنة تنوفر     

 القيم التقليدية أكبر منن المجمعنات السنكنية الحديثنة ، وذلنك عائند إلنى أن النروابط التقليدينة منا

زالت موجودة في هنذه السنكنات بشنكل كبينر وهني بنذلك تنربط الفنرد بقنيم الجماعنة، وتؤسن  

اريتها داخل هذه المجمعات السكنية كمنا أنهنا تسنهم فني بنناء ثقافنة فرعينة تمينزهم عنن إلستمر

بنناقي سننكان المدينننة ولننو بشننكل نسننبي ألن المدينننة وحنندة كاملننة ومتفاعلننة مننع بنناقي الحواضننر 

والكل يتأثر بالوضع العالمي ، بخالف المجمعات السكنية الحديثة حيث توفر بنسبة أكبنر القنيم 

ذلك تربط الفنرد بقنيم الفردينة ، حينث شنعور اإلنسنان منرتبط أكثنر بذاته،وبنذلك الفردية وهي ب

تكون هذه المجمعات السكنية لها تأثير في البنية الذهنينة لهنؤالء األسنر، أمنا منا يمكنن إعتبناره 
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القاعنندة المشننتركة بننين السننكن التقلينندي والحننديث هننو اإلنتمنناء ووجننود األقننارب ومننن خننالل 

 ذلك :المخطط التالي نبين 

حمايووة ومراقبوووة+حجب المرأة+القداسووة+العالقات القرابية+قضووواء وقوووت  =سووكن تقليووودي 

 الفراغ.

 مان +تقدير الذات+حرية التصرف.األ =سكن حديث

 نتماء ووجود األقارب.أما القيمتين المشتركتين فهما : اإل

 ومن خال الجدول التالي بينا ذلك :   

 (15:)جدول رقم

 العالقة بين نمطين معماريين )تقليدي وحديث(جدول توضيحي عن 

 السكن الحديث القيم المشتركة السكن التقليدي

حماية ومراقبة+حجب 

المرأة+القداسة+العالقات 

 القرابية+قضاء وقت الفراغ.

 

األمان +تقدير الذات+حرية  جود األقاربواإلنتماء +

 التصرف.
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 الفصل : ملخص

التطرق لمجموعة من الحاجات سواء النفسية أو اإلجتماعية أو من خالل هذا الفصل تم 

الدينية ، إذ تبين أن السكن التقليدي يوفر بشكل أكبر الحاجات اإلجتماعية ، أما السكن 

الحديث فهو يوفر القيم الفردية بشكل أكبر وهذا عائد بدرجة إلى السكن وما حمل من قيم 

 والسلوكية لألفراد .حيث كان له إنعكاس على البنية الذهنية 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

المدينة والمجتمع 

 عالقة تأثر وتأثير
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 تمهيد :

ضفاء معاني مختلفة حوله وحنول منا يحنيط بنه وهنذا انسان كائنا رامزا فهو يقوم بعتبار اإلاب  

الفضننننناء والزمنننننان همنننننا ظاهرتنننننان "ن أذ إنسنننننجام بينهمنننننا امنننننن أجنننننل خلنننننق توافنننننق و

جتماعيتان وفكرتان رمزيتنان فني وقنت واحند ،يخبرننا تحديند معانيهمنا إطبيعيتان،وممارستان 

فالفضنناء بمعننناه المننادي  1"... خننتالفشننياء عننن الثقافننة والتغيننر واإلالمتعننددة بكثيننر مننن األ

فهنذان المفهومنان يحنددان وبتفاعله مع الزمن واإلنسان يخلق لنا تصورات ومفناهيم إنسنانية ، 

خننر محنندد لهمننا،وال يخفننى علينننا أن نننه هننو اآلأ،كمننا  المننادي والالمننادي نسننانمعنننى لنتنناع اإل

 خر يتأثر بهذه العالقة الثنائية.هو اآل -الحضري وهنا بالتحديد الفضاء -نكاالم

فالمدينة باعتبارها مجموعة من السكنات المختلفة التي بناها سواء أصحابها أم كانت نتناع      

جتماعينة المختلفنة التني تحمنل معهنا قرارات سياسية،فهي تتكنون منن مجموعنة منن الفئنات اإل

هننذه التركيبننة الماديننة تتفاعننل مننع التركيبننة أسنناليبها الخاصننة فنني التفكيننر والسننلوك حيننث أن 

كنل مديننة تننتج نمطهنا "يجابا أم سلبا فويرث ينرى أن إ إما جتماعية،والعك  صحيح وذلكاإل

فهننا نجند أن المديننة توجند الشخصنية الحضنرية التني تتوافنق منع  2". الخاص منن الشخصنية

فنننراد والجماعنننات األ جتماعينننة والسياسنننية،كما أنهنننا تنننؤثر علنننىقتصنننادية واإلنشنننطتها اإلأ

أي أنهنا بطابعهنا المنادي تملنك  3". تكون شخصية الفرد والجماعات التي توجند بنداخلها"فهي

لنى جاننب إفراد والجماعات وكذا خلق قيمهم التي يعيشنون بهنا القدرة على تشكيل شخصية األ

 إذ أن يننؤثر و يتننأثر باألسننر السنناكنة فيننه، خننركننون المسننكن كأصننغر وحنندة سننكنية هننو اآل

فالقيم المادية تمتلك القدرة على بناء الجاننب النفسني والوجنودي  4." نسان"...البيت يصوغ اإل

 نسان حول ذاته وحول مجتمعه.نسان كما أنه يملك القدرة على خلق تصور اإللا

                                                           
معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،ت:سعيد -طوني بينيت،لوران  غروسبيرغ،ميغان موري :مفاتيح اصطالحية جديدة - 1

 .532،ص،2010ة العربية،،بيروت لبنان،مركز دراسات الوحد1الغانمي،ط
 .246روبيرت بارك،ارنست برجس،رودريك ماكينزي:مرجع سابق،ص،- 2
  .248: ص،المرجع نفسه  - 3
 .68غاستون باشالر : مرجع سابق ،ص،- 4
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البند منن التركينز  " -وذلنك حسنب بنارك ووينرث -ظناهرة المديننة  اكما أنه لكي نفهم جيند    

 على ثالثة مسائل :

 يكولوجيا المدينة.أدراسة  -

 تنظيم المدينة. -

 1"دراسة سيكولوجية السكان . -

يكولوجيننا الحضننرية،تنظيم المدينننة( )األ لننى جوانننب ماديننةإفهنني عناصننر يمكننن تقسننيمها       

)الجانننب  لننى جوانننب بشننريةإبننل يتعننداه  2". ...فالمكننان المسننكون يتجنناوز المكننان الهندسنني"

فهنني تحمننل جننانبين أحنندها  3". ...المدينننة نتنناع عقالننني ومننادي"النفسنني للسننكان(،وعليه ف

ال منن خنالل عملينة التخطنيط التني تتوافنق إثننين نساني واآلخر مادي وال يتم التوفينق بنين اإلإ

 رض الواقعأبين ثقافة المجتمع وتصوره عن الفضاء المادي ، أي أن أي دراسة ال تنطلق من 

تج واقعننا ماديننا والمادينا غريبننا عننن الثقافنة المحليننة ، ومننا الحظنناه فنني مجننال دراسننتنا أن سنتن

 المجتمع يقوم بتكييف المسكن وفق تصوراته الخاصة ،من أجل خلق ت لف بينه وبين سكنه .

الوظيفينة وقد تم اإلعتماد في هذه الدراسة على جملة عناصر من أجنل معرفنة تلنك العالقنة     

ن المدينننة والمجتمننع، وذلننك مننن خننالل مجموعننة عناصننر وهنني : التننأثير علننى القننيم القائمننة بنني

والسلوكات ، نظرة المجتمع للمرأة ، تأثيرها على المعتقدات التقليدية و عالقات الجوار ، وقند 

 بدأنا في ذلك بعامل القيم والسلوكات .

 

 

 

 

                                                           
 .106،ص،2009رفة الجامعية،مدخل نظري،مصر،دار المع-محمد عاطف غيث:علم االجتماع الحضري - 1
 .68،ص،سابق :مرجعغاستون باشالر - 2
 ،بتصرف.9روبيرت بارك،ارنست برجس،رودريك ماكينزي: مرجع سابق،ص، - 3
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 التأثير على القيم والسلوكات: -1

نمنناط المعماريننة والقننيم الجدليننة التنني محننورا العالقننة فيهننا همننا األنبحننث هنننا عننن العالقننة      

 جتماعية ،فأيهما يؤثر على اآلخر؟اإل

سننتدالال منطقيننا بسننيطا لوجنندنا أن السننكن التقلينندي النننابع مننن القننيم الثقافيننة إعتمنندنا إفلننو      

التني تنربط الفنرد )وخاصنة الحاجنات التقليدينة شباع حاجناتهم المختلفةاالخاصة بالسكان يقوم ب

نماط المعمارية المستوردة والتي تنمو بشنكل ،غير أن األ.( بقيمه القبلية )أنظر الفصل السابق(

لى داخنل إمتسارع حتى أنها صارت تأخذ حيز المنطقة السكنية القديمة أو بدأت تدخل أشكالها 

 يشعر سنكانها بالغربنة نمو المدينة الجديدة على حساب القديمة"ذ أنإ،السكنية التقليدية المنطقة

 خصائص المدينة العتيقة:"ذ نجد أن  إفالمعمار يحمل قيمه الخاصة به  1".

 نسيج معماري متكاثف ومتماسك. -

 نساني.التناسق بين البعد الفيزيقي واإل -

 الموائمة)البعد الفيزيقي(. -

 البساطة والعمق. -

 2". لغة بصرية وجمالية -

حيث أن المعمار التقليدي ومن خنالل منا سنبق يبنين أن هنناك رؤينة متوافقنة بنين المعمناري    

 هو فكري وما هو مادي . والسوسيوثقافي أنتجت ذلك التناسق  والتزامن بين ما

لننى مشنناكل إدي ؤذ يننإصننيلة للمجتمننع،أمننا ذلننك المعمننار الننذي ال يكننون نابعننا مننن القننيم األ    

 جتماعينةإلنى تنوترات إيرتبط بالوعي المجتمعي ينؤدي  المعمار الذي ال"جتماعية ونفسية فإ

جتماعية ستتسنبب بمشناكل عديندة يكنون دراك المهندس أو السياسي لهذه الحقيقة اإلإفعدم  3".

ضنحيتها سناكن هنذه العمننارات باعتبناره منن يعننيف بكياننه داخلهنا،فهو بننذلك ممنزق بنين قيمننه 

                                                           
 ،بتصرف.163سابق،ص،حليم بركات : مرجع - 1

2 - couries des savoir :خلف ف بوجمعة،المدينة الحزائرية والبحث عن الهوية ,op.cit ,p-p,10-102. 
 .184،ص،2012بيضاء،المغرب،افريقيا الشرق،في المجتمع المغربي الحديث،الدار ال-احمد كوال:التحضر التحديث الحداثة- 3
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للتوسنع الحضنري السنريع لثنارا سنلبية "ذه السنكنات. كمنا أنجتماعية والقيم التي تحملهنا هناإل

فالتوسع الحضري السريع ينتقنل بنوتيرة ال تتوافنق منع  1". جتماعي والحضريعلى البناء اإل

 . التطور الثقافي وهذا ما يحدث هوة ثقافية حسب وليام أوجبورن

التشننتت "نشنناء ففوضننى فنني اإلب تتميننز كمننا أن الشننئ المالحننظ فنني العمننارات الحديثننة      

لنى جاننب الفوضنى المادينة فني إفالفوضنى البصنرية  2". جتماعيإالمجالي يقابله حتما تشتت 

وهنذا  المجنال الحضنري بصنفة عامنةوبين ساكن العمارة  عملية التشييد تسهم في الالتوافق ما

منا نالحظننه فني المجمعننات السننكنية الجديندة حيننث تبننى بشننكل شننبه عشنوائي كمننا أن المرافننق 

الملحقة بها ال ينتم توفيرهنا فني أغلنب األحينان أي أن الهندف هنو تنوفير السنكن فقنط أمنا بناقي 

المرافق فهي تنجز بعد عملية اإلسكان وهذا ما يبنين أن سياسنة اإلسنكان ال تعتمند رؤينة بعيندة 

، فمننن ى ،كمننا أنهننا تتماشننى وفننق الضننغوط اإلجتماعيننة التنني يفرضننها الواقننع اإلجتمنناعيالمنند

 خالل الجدول التالي تبين أن:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .72ماكينزي: مرجع سابق،ص، روبيرت بارك،ارنست برجس،رودريك - 1
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 (16جدول رقم:)

 سلوكات :القيم والعلى  السكنثيرأت

 ال نعم الفئة

 78 142 وسط المدينة

% %64.54 %35.45 

 ال نعم الفئة

 67 53 بجوار وسط المدينة

% %44.16 %55.83 

 ال نعم الفئة

 80 120 بسكرة القديمة

% %60 %40 

 ال نعم الفئة

 78 122 عمارات

% %61 %39 

 ال نعم الفئة

 120 140 العالية

% %53.84 %46.15 

 423 577 المجموع

% 57.70% 42.30% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

العينة ترى أن للسنكن تنأثيرا علنى قنيمهم يتمثنل من مفردات  %57.70نالحظ أن ما نسبته     

فهننا األسنر تحنتكم فني ذلنك إلنى  حتنرام متبنادل بنين الجينرانإخالقني منن ذلك فني :الجاننب األ

أس  إجتماعية تقليدية مبنية على أساس الروابط اإلجتماعينة التقليدينة التني تبننى علنى تراتنب 

جاننب العامنل النفسني والمتمثنل فني لنى إ،إجتماعي يقسم فئنات المجتمنع حسنب الجنن  والعمر
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،كمننا أن لننه بعنندا وقنند سننبق أن بينننا ذلننك فنني الفصننل السننابق )أنظننر الفصننل الثنناني(  الراحننة

، فهننا المسنكن أصنبحت لنه القندرة علنى ضنبط فرادجتماعيا من خالل تحديد وتقويم سلوك األإ

يرا سنلبيا علنى حيناة ن للسكن تأثأ،كما سلوك الفرد في عالقة جدلية بين اإلجتماعي والعمراني

،وذلك خاصنة فنني تلنك الفنن ت اإلجتماعينة الهشننة نحنالل الخلقنني لسناكنيهنسنان منن خننالل اإلاإل

التننني ال تجننند المرافنننق العمومينننة التننني تشنننبع حاجاتهنننا المختلفنننة فتتحنننول إلنننى أنشنننطة غينننر 

جتمناعي وأخالقني علنى ساكنيه،فالسنكن إ،كما أن شكل وحجم السنكن لنه تنأثير نفسني وأخالقية

جتمنناعي علننى سننكانه مننن خننالل بننروز إلننذي يقطنننه أفننراد أكثننر مننن قدرتننه لننه تننأثير نفسنني وا

كمنا أنننه مننن خنالل التطننور التكنولننولجي أسنهم السننكن فنني تقليننل  )عدوانيننة( جتماعيننةإمشناكل 

التفاعل ين أفراده ،فهننا نالحنظ أن البنناء المنادي لنه تنأثير فني خلنق جواننب أساسنية فني حيناة 

شننباع حاجننات إتميننز ببعننده الننديناميكي كمننا أن لننه القنندرة علننى خلننق قيمننه ونسننان أي أنننه ياإل

مننرا حيويننا فنني تكننوين أ...يقننول بننراي : أن المكننان الننذي يسننكن فيننه الفننرد يعنند "ذ إسننكانه،

 1". جتماعيةشخصيته،وعامال مؤثرا على الصحة النفسية والجسدية واإل

فهم يرون أن السكن ال ينؤثر  %42.30 الىأما عن بقية مفردات العينة والتي تصل نسبتها     

لنى عناملين وحسنب المعطينات الكمينة المسنتقاة منن الميندان ، إ في قيمهم وذلك عائد في نظرنا

وهذا األمنر ال يتحقنق إال منن خنالل الفتنرة التني يقضنيها سناكن هنذه  أساسين هما عامل الزمن

ماعي لهؤالء السكان إلنى جاننب السكنات في مدينته ومدى قدرته على التكيف مع الواقع اإلجت

قدرتنه علنى بنناء شنبكة عالقنات إجتماعيننة داخنل مدينتنه ، غينر أن المالحنظ أن السنكان الننذين 

فهنو  عامنل التملنكتتشابه أصولهم األولى يقومنون بعنزل إجتمناعي علنى جمينع الندخالء ، أمنا 

ر مصير إقامتنه عامل جد أساسي في إحساس الفرد بوجوده وعدم تبعيته إلى األخرين في تقري

،كمنا  سنوات 5_0مدة اقامتهم بين  %37.20فلو عدنا الى المعطيات الكمية للدراسة نجد أن ،

، أي أن أسر هذه المجمعات السنكنية منا زالنو منرتبطين يجارإسكنهم عبارة عن  %28.10أن 

ن نفسننيا بمننناطق سننكنهم األولننى ، كمننا أن تنن لفهم مننع سننكناتهم لننم يتحقننق بعنند ، نظننرا للعنناملي

 .السابقي الذكر

                                                           
 .26ص،،سابقمرجع عبد الحميد ديلمي، - 1
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 نظرة المجتمع للمرأة: -2

)الننذكوري( والمدينننة اللننذان  ساسننيان المجتمننعمننر بعالقننة ثالثيننة محوراهننا األيتعلننق األ     

 يؤثران في المرأة باعتبارها نقطة التأثر :

 .)ذكورية(مدينة --------- مرأةإ ------مجتمع)ذكوري(

فهل حقيقة منا تنزال تلنك النظنرة اإلنتقاصنية للمنرأة مترسنخة فني الظمينر الجمعني لمجتمنع     

 الدراسة ؟

دوار الجندريننة وبالتمثننل قتننرن تقسننيم الفضنناء بتوزيننع األإ" : تننرى لمننال قرامنني أن حيننث    

هم العوامل المحددة لهندسة الفضاء ووصمه بعالمنات ممينزة أجتماعي للجسد الذي يعد من اإل

لننى فضنناء موصننوم جنسيا...خاضننع لثنائيننات إوقنند تحولننت المدينننة علننى وجننه الخصننوص 

نثوي،النننننذكوري،وكانت العالقنننننات بنننننين الجنسنننننين عديدة:الداخل،الخارع،المغلق،المنفتح،األ

ه عالقة بالمنظومة القيمينة ومنهنا ل عتبارات مختلفة ،منها ما يتصل بالدين،ومنها ماامعكوسة ب

حايين،فكنل مجتمنع يصنم أرتباط بمنزلة المرأة..وهي عالقنات محندودة حينا،ومرننة فني إله  ما

الفضاء بعالمات تكشف عن الهوية الدينية والعرقية والجنسية وهي عالمات تبنين عنن طرينق 

لنظننام والفوضننى بوطة سننلفا محكومننة بثنائيننة اضننسننتغالل المكننان وتشننكيله وفننق مقتضننيات مإ

،وهو يعكن  نظنرة حاسني عبير عن  تطلعات الذات واألن المكان لداة تشغل للتأويمكن القول 

لنى الكنون ، ونستشنف منن وراء تقسنيم الفضناء  طريقنة تنظنيم الجماعنة إلى نفسه وإكل جن  

فالفضنناء المننادي بننذلك أصننبح  1". جتماعيننة والرمزيننةقتصننادية واإلللمجنناالت السياسننية واإل

لننى جانننب الرؤيننة إا،يحمل قيمننا ذكوريننة متخفيننة وراء الجانننب الننديني والقيمنني نفضنناءا مجنسنن

،فقيم المجتمننع الننذكوري قامننت بتقسننيم المجننال الحضننري وفننق مننا المنتقصننة مننن قيمننة المننرأة

يتوافق منع رؤيتهنا لنذاتها ولمنا يسنتلزم تحقيقنا لمصنالحها التني ترسنخ هيمنتهنا الذكورينة علنى 

 من خالل المعطيات الكمية المبينة في الجدول التالي: ذ يتبينإ،المرأة
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 (17جدول رقم)

 ة:أالمسكن فضاء خاص بالمر

 ال نعم الفئة

 74 146 وسط المدينة

% %66.36 %33.63 

 ال نعم الفئة

 37 83 بجوار وسط المدينة

% %69.16 %30.83 

 ال نعم الفئة

 40 160 بسكرة القديمة

% %80 %20 

 ال نعم الفئة

 58 142 عمارات

% %71 %29 

 ال نعم الفئة

 80 180 العالية

% %69.23 %30.76 

 289 711 المجموع

% 71.10 % 28.90% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

يبنننندو أن الذهنيننننة الذكوريننننة الزالننننت تعتقنننند أن المسننننكن فضنننناء خنننناص بننننالمرأة وذلننننك     

حيث أن نظرة الرجل ال تنزال تنرى أن مكنان المنرأة هنو مسنكنها وذلنك عائند  %71.10بنسبة

 لى جانننب الخلفيننة الدينيننةإولننى للسننكان) ريفيننة(،صننول األللرواسننب الثقافيننة الناتجننة عننن األ

التي يستغلها الذكور من أجل تحديند للفضناءات الخاصنة بكليهمنا ،حينث و الممأسسة منذ قرون
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حريتهننا،التي يعتقنندون أنهننا محرومننة منهننا خننارع الفضنناء يننرون أن المسننكن يننوفر للمننرأة 

بنناء ،وكنأن المنرأة لني  العام،كما أنهم يرون أن المسكن يعتبر عالمها الذي تقوم فيه بتربية األ

التربيننة فقننط دون مراعننات للتطننورات الحاصننلة فنني اإلنجنناب و الإلهننا أي دور فنني المجتمننع 

، وذلنك منا بينتنه المعطينات الخاصنة  والعمنلالمجتمع،كما أن المنرأة صنارت تخنرع للدراسنة 

بمفردات عينة مجتمع البحث حول النساء)تركز المسنتوى التعليمني لانناث بنين فئتني الثنانوي 

أما بالنسبة للنسناء العنامالت فني مجتمنع البحنث % 44.61و الجامعي بنسبة  %36.15بنسبة 

 ).%70.00فتقدر نسبتهن ب 

يقننة للرجننال رغننم التطننور الحاصننل مازالننت متشننبعة بننالقيم ن أن التمننثالت العمييبنن فهننذا مننا   

، وهنا نالحظ أنه في عنصر سابق متعلنق تلبينة  نها قيم حديثةأالتقليدية مهما بدت في ظاهرها 

السننكن للحاجننات اإلجتماعيننة والثقافيننة للسننكان ، وفنني العنصننر المتعلننق بننالمرأة فنني المجننال 

السنكن ال يقنوم بحجنب المنرأة ، فمفنردات  ينرون أن %62.40نسنبته  الحضري وجندنا أن منا

مجتمع الدراسة تتعامل بثائية في نظرتهم للمنرأة فهنم يتعناملون بنفعينة فني عالقنتهم منع المنرأة 

أيننن تننم تشننييؤها وإسننتغالل مكانتهننا اإلجتماعيننة التنني إكتسننبتها داخننل البننناء االجتمنناعي فهننذا 

القنيم الحضنرية فالمؤشنرات الظناهرة التعارض ناشئ عنن الصنراع القنائم بنين القنيم الريفينة و

تبننين أن هننناك تغيننرا شننكليا إال أن األمننر الواقننع هننو خننالف ذلننك فالرواسننب الثقافيننة ال تننزال 

، كمنا أن هنذا يننعك  داخنل بننائهم الفكنري ،  تشتغل فني الالشنعور الجمعني لمجتمنع الدراسنة

كنون ذلنك مبنررا حيث أنهم في مواقف يبرز ذلك التناقن بشنكل واضنح وفني أحينان أخنرى ي

 وفق لليات تفكيرهم التي تجمع النقين وضده في نف  الوقت.

سنرة أما باقي مفردات العينة فهي ترى أن المسكن لني  للمنرأة فقنط بنل هنو لكنل أفنراد األ     

وحتنى إن كاننت  راحة وسكينة وأمنان واسنتقرار() بما يوفره من عوامل نفسية%28.90بنسبة

األمنر يسنتوقفنا منن خنالل توجنه المسنكن إلنى داخنل ذات الفنرد منن هذه النظرة متفائلنة إال أن 

خالل العوامل النفسية ، فهو هنا عاجز عن التوجه إلى خنارع ذات الفرد،وذلنك عائند كمنا قلننا 

 .إلى العوامل الخارجية التي ال تزال مسيطرة على الفضاء العام 



 الفصل الثالث : المدينة والمجتمع عالقة تأثر وتأثير

 

102 
 

رتبط بالعورة أي بالجاننب إن المسكن ،في المخيلة الخاصة بمفردات مجتمع البحث قد أكما    

 نسان،ويبين لنا الجدول التالي ذلك:نسان حيث صار بمنزلة اللباس الذي يستر اإلالجسدي لا

 (18جدول رقم:)

 بالعورة: هطارتبوإمفهوم المسكن 

 ال نعم الفئة

 98 122 وسط المدينة

% %55.45 %44.54 

 ال نعم الفئة

 49 71 بجوار وسط المدينة

% %59.16 %40.83 

 ال نعم الفئة

 94 106 بسكرة القديمة

% %53 %47 

 ال نعم الفئة

 59 141 عمارات

% %70.5 %29.5 

 ال نعم الفئة

 100 160 العالية

% %61.53 %38.46 

 400 600 المجموع

% 60.00%  40.00% 

 1000 المجموع

 %100 المئويةالنسبة 
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منن مفنردات عيننة مجتمنع البحنث أن المسنكن منرتبط بالعورة،حينث تحنول %60.00يرى     

نسنان مثلنه مثنل اللباس،حينث أن لى فضاء ال مادي يملك القندرة علنى سنتر عنورة اإلإالمسكن 

سنتدل بعنن أفنراد مجتمنع إنسنان حينث مفردات عينة مجتمع البحث ترى أن المسكن سنتر لا

بأمثننال شننعبية مثننل "داري تسننتر عاري"،"المسننكن قبننر الحياة"فالمسننكن بننذلك يسننتر البحننث 

منان رتباطنه باألإلنى جاننب إسنرارهم وعلنيهم فني نفن  اآلن،أنسان،كما يحافظ على عيوب اإل

 عورة----------ذ يمكن أن نبين ذلك في المخطط التالي:مسكنإوالحماية)جانب نفسي(،

 ستر------------لباس                                                                                

 عورة.-----------جسد                                                                                

و بنذلك فالسكن هنا صار فضاء مؤنسنا يملك القدرة ستر عورة اإلنسان مثله مثل اللبناس فهن   

يعبر عن هوينة سناكنه منن خنالل شنكله النداخلي والخنارجي حينث يمينل السنكن إلنى اإلنغنالق 

علنى الخننارع وتفنتح نسننبي علنى الننداخل وهننذا منا يالحننظ خاصنة فنني تلنك التعننديالت الداخليننة 

مجتمنع الدراسنة  ا، ولنو قمننا باسنتقراء لألمثنال التني قندمها مبحوثنو والخارجية على السنكنات

م : "داري تستر عاري ." فهنا كأن المسنكن فضناء يتمينز بتعارضنه عنن الفضناء نجد أن قوله

العام الذي يتحول إلنى فضناء كاشنف وفاضنح ومختنرق لخصوصنية اإلنسنان ، وعلينه تتحنول 

النندار أو المسننكن بننذلك عننودة إلننى الننذاتي والخصوصنني والحميمنني  واإلئننتالف مننع الننذات 

بعدوانيتننه وعنفننه المننادي والرمننزي علننى ذات والتصننالح معهننا بعكنن  الفضنناء العننام بتميننزه 

 اإلنسان.

أما المثل الثاني وهو "الدار قبر الحياة ." فهنا يتحول المسكن إلى فضناء يشنبه النرحم باعتبنار 

القبر عودة إلى رحم األرض والسكن كأنه رحم المرأة ، والسبب في ذلك هو عدوانية الفضناء 

جتماعي ، وعليه نجد أن السنكن ينرتبط بمجموعنة العام واختراقه لخصوصية الفرد من قبل اإل

 تصورات خاصة بالمبحوثين وهي :

 المسكن مرتبط بالتصور الغيبي حول الموت . -

 المسكن مرتبط باألرض . -
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 المسكن مرتبط بالمرأة . -

 المسكن مرتبط بالجن  . -

 المسكن مرتبط بالفردي والخاص والتملك . -

مجتمننننع البحنننث يننننرون أن المسنننكن ال يننننرتبط منننن مفننننردات عيننننة  %40.00كمنننا أن       

بالعورة،فهم يرون أنه عبارة عن مأوى فقط ومنا ينوفره لصناحبه منن حاجنات نفسنية كالراحنة 

لى عدة عوامل مثل عندم التملنك للفضناء المنزلني أو عندم إستقرار والحماية،فالسبب يعود واإل

جتمناعي والمنادي ة الفضناء اإلمنر متعلنق بعندم تلبينن األأنتماء لهذا الفضاء،كما حساس باإلاإل

، فهنا العالقة بين المسكن وسناكنه هني عالقنة تننافر ناتجنة عنن أسنباب مادينة  لحاجات قاطنيه

إجتماعية ، فالمسكن فقد تلك القدرة على ستر اإلنسان باعتباره غريبا عنن ذاتنه وغينر -ونفسية

 .متوافق مع حاجاته

 إلى جانب ذلك سألنا المبحوثين عن حرمة المسكن وقد تبين ذلك من خالل الجدول التالي :   
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 (19جدول رقم:)

 على قيمة الحرمة: والحفاظالمسكن 

 ال نعم الفئة

 06 214 وسط المدينة

% %98.18 %2.72 

 ال نعم الفئة

 00 120 بجوار وسط المدينة

% %100 %00 

 ال نعم الفئة

 12 188 بسكرة القديمة

% %94 %6 

 ال نعم الفئة

 03 197 عمارات

% %98.5 %1.5 

 ال نعم الفئة

 00 260 العالية

% %100 %00 

 24 976 المجموع

% %97.60 %2.40 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

منن مفنردات العيننة  %97.60نجند أن  )المسكن مرتبط بنالعورة( من خالل العنصر السابق   

ن كثينرا منن مفنردات مجتمنع أيرون أن المسكن يحافظ على قيمة الحرمة،وذلك بعد أن وجدنا 

أي أنهنم قناموا بتكيينف السنكن منع حاجناتهم  %58.00البحث قناموا بتعنديالت علنى مسناكنهم 

ومما هو معنروف عنن السنكنات الحديثنة أنهنا تتمينز بشنرفاتها ونوافنذها المطلنة علنى الخنارع 



 الفصل الثالث : المدينة والمجتمع عالقة تأثر وتأثير

 

106 
 

فنراد تغلنق الشنرفات أو يوضنع حناجز لذلك نجد أنه في السكنات المبنينة منن قبنل الدولنة أو األ

يمنع الرؤية داخلها،كما أن النوافذ يوضنع لهنا زجناع يمننع الرؤينة لمنن هنو خنارع المسنكن أو 

نما ساكن البنناء هنو منن إيتم غلقها نهائيا ،أي أن السكن في البداية لم يوفر هذه القيمة)الحرمة(

سنتيراد إمر أثناء عملية التخطيط ،أو خنالل عملينة ام بتوفيرها في مسكنه،بعد أن تم تغييب األق

،فهنا نجد أن ساكن هنذه السنكنات يقنوم بهندسنة المسنكن وفنق التصنورات جنبيةالمخططات األ

التي تتوافق مع نظرته لذاته ولألخرين ، فسكان هذه العمارات يحاولون اإلنغالق على ذواتهنم 

م من نظرة األخرين اإلنتقاصية لهم باعتبارهم غير قادرين علنى الندفاع عنن حنرامتهم وتخوفه

وهذا ما يعيدنا إلى المسكن التقليدي الذي يعتبر مغلقا على الخارع ومنفتحا على الداخل، حيث 

أن التصورات التقليدية ما تزال مستمرة في الالشعور الجمعي لمجتمع البحث،فساكن المسنكن 

 .في تصوراته صورة المسكن التقليدي أينما ذهب الحديث يحمل

وذلك عائد لكنونهم مسنتأجرين  تلك القيمة يرون أن المسكن ال يوفر لهم %2.40لنجد أن       

،وهننذا مننا يجعلهننم فنني منظننور األخننرين ذوي قيمننة جننراء تعننديالت عليهاإيمكنننهم  لسننكنات ال

تهم فحرمننة المسننكن مننن حرمننة إجتماعينة متدنيننة نظننرا ألنهننم غينر قننادرين علننى صننون حرمنا

نسائهم،فهنا نجد أن المجتمع يتعامل بطريقة متناقضة مع هؤالء اإلفراد،إلنى جاننب إعتبنار أن 

،كمنا أن السنكن ال يتوافنق من ال يملك مسكنا خاصا هو إنتقاص في رأسماله الرمنزي والمادي

 وتطلعاتهم وقيمهم.

جزائريون أمرا خاصا بهم وهو النتلفظ باسنم نه تم سؤال مفردات العينة عن أمر يعده الأكما    

 :ومن خالل المعطيات التالية تبين أن في الفضاء العام حيث وجدنا أنه )الزوجة(ةأالمر
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 (20جدول رقم:)

 : التلفظ بمصطلح الزوجة أمام مجموعة غرباء

 ال نعم الفئة

 98 122 وسط المدينة

% %55.45 %44.54 

 ال نعم الفئة

 44 76 المدينةبجوار وسط 

% %63.33 %36.66 

 ال نعم الفئة

 86 114 بسكرة القديمة

% %57 %43 

 ال نعم الفئة

 80 120 عمارات

% %60 %40 

 ال نعم الفئة

 150 110 العالية

% %42.30 %57.69 

 458 542 المجموع

% %54.20 %45.80 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

ينرون أن النتلفظ بمصنطلح %54.20لمفردات عينة مجتمنع البحنث وجندنا أن عند سؤالنا       

زوجتي أمر عادي،حيث أنه في مجتمع البحث هنناك تغينر فني مثنل هكنذا تصنور فبعند سنؤالنا 

منر منن ناحينة مر عادي وال يوجد عيب فني ذلك،كمنا أنهنم ينرون لأللهم تبين أنهم يعتبرون األ

عائنند للمسننتوى الثقننافي والمعرفنني سننواء للرجننل أو  دينيننة ويعتبننرون المننرأة "حاللهم".وهننذا
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، غينر أننه ال يخفنى عليننا أن ،حيث يلعنب عامنل التعلنيم دورا فني حنل مثنل هكنذا أفكنار المرأة

الذهنية الذكورينة تتعامنل منع المنرأة بطريقنة براغماتينة، منن أجنل تحقينق مصنالحها المادينة ، 

 الذهنيات حول هذه القيمة ؟فهل يمكن القول أن هناك تغيرا حقيقيا في 

جتمناعي وذلنك فني نظنرهم عائند لسنلطة إمر يتعلنق ببعند يرون أن األ %45.80أن  إذ نجد    

جتماعينة، وممنا هنو معنروف فني المجتمنع تهم اإلئجتماعي المتوارث من خالل تنشنالعرف اإل

عيبنا قنارب يعتبنر أمنام مجموعنة غربناء أو حتنى األ "زوجتني"الجزائري أن التلفظ بمصطلح 

الندار" التني لنم تعند مقصنودة " "ومسا بكرامة الرجل ولذلك تسمى "الدار"أو "لخام"حينث أن

قنند حركتهننا المخيلننة الشننعبية وأخرجتهننا مننن طابعهننا للننذاتها كفضنناء جغرافنني هندسنني جامنند، ف

جتماعية التي تأسسنت منن أجلهنا أصنال، لتبعنث فيهنا األصلي محررة إياها من تلك الوظيفة اإل

أو بمصنطلح لخنر"  1". خلها ضمن إطار جديد قريب الصلة من اإلطنار اإلنسنانيالروح و تد

نتقاص منن بوي المتسلط تفرض نظرتها عليهم من خالل اإلالعايلة"،كما أن طبيعة المجتمع األ

طفال،كمنا أن ة والنظنرة الدونينة لهنا واعتبارهنا شنيئا تابعنا للرجنل وتننزل منزلنة األأقيمة المنر

منر منرتبط لى جانب كون لخرين ينرون أن األإفي نظرهم )جانب نفسي(،مر يرتبط بالعيب األ

 )جانب أخالقي(. حترامبالتقدير واإل

 المدينة وتأثيرها على المعتقدات التقليدية: -3

عتبار المدينة العربية والمدينة الجزائرية بشكل خاص عبارة عنن فسيفسناء فكرينة إيمكن       

، منن سنواء داخنل أفرادهنا أو جماعاتهنا  المتكاملنة بنائينا ومادية فهي تحمل جميع المتناقضات

خننالل الجمننع بننين األسننطوري والننواقعي مننن خننالل الجمننع بننين األمننر ونقيضننه دون إحسنناس 

شكالية الموروث التقليدي الموجود في الالشنعور الجمعني للسنكان منازال إ"فبوجود تناقن 

 2". منن قطيعنة منع التنراث القنديم يحرك سلوكياتهم رغم سكنهم للمندن مندة طويلنة لنذلك البند

 فالتراث التقليدي الذي ال يزال يشغل الفضاء العام كالعالمات التي تالحظ على سطح المننازل

                                                           
ن ،وهرا المنننننراة: رمزينننننة الفضننننناء بنننننين المقننننندس والننننندنيوي فننننني الثقافنننننة الشنننننفوية-محمننننند سنننننعيدي ،الننننندارنيات :انسنننننا - 1

 .14-6ص،-،ص2007،خريف2الجزائر،ع
 .211احمد كوال: مرجع سابق،ص،- 2
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بعاد العين الشريرة،أو وضع صنورة لليند فنوق منداخل السنكنات،وهي ترمز إلفهي  )عجالت(

 خوفا من الحسد.مر وصل ببعضهم لحد رقية منازلهم يضا تحمل داللة العجلة،أو أن األأ

 ثر فضاء الدراسة على معتقدات ساكنيه؟أفهل 

 يتبين  ذلك من خالل الجدول أدناه :

 (21جدول رقم :)

 على المعتقدات التقليدية :وتأثيرها قيم المدينة 

 ال نعم الفئة

 58 162 وسط المدينة

% %73.63 %26.36 

 ال نعم الفئة

 41 79 بجوار وسط المدينة

% %65.83 %34.16 

 ال نعم الفئة

 54 146 بسكرة القديمة

% %73 %27 

 ال نعم الفئة

 70 130 عمارات

% %65 %35 

 ال نعم الفئة

 60 200 العالية

% %76.92 %23.07 

 283 717 المجموع

% %71.70 %28.30 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية
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حتنواء وتغيينر إن تكون بنناء مادينا فهني تمتلنك القندرة علنى أتعتبر المدينة بناءا فكريا قبل      

من مفردات العينة يرون أن للمدينة تأثيرا علنى  %71.70ذ أن ما نسبتهإوتحوير أفكار الناس،

ن المدينة تحمل قيمها الخاصة بها والمتمثلنة فني قنيم الفصنل قيمهم وسلوكاتهم التقليدية نظرا أل

لى المستوى الثقافي والتعليمي لمفردات العيننة،حيث إوهذا عائد  ، بين الحياة الدينية والالدينية

، كما أن للعوامل الدينية أو بتعبير أصنح يلعب التعليم دورا في تغيير التمثالت التقليدية للسكان

النندين الرسننمي لننه تننأثير نسننبي علننى الحينناة الذهنيننة لسننكان المدينننة فالمدينننة الجزائريننة لننم تقننم 

ينيننة والالدينيننة وذلننك نتنناع لطبيعننة المجتمننع الننذي يحمننل القننيم الدينيننة بفصننل بننين الحينناة الد

 .والالدينية في مخياله الجمعي

مننن مفننردات العينننة يننرون أن المدينننة ال تننؤثر علننى معتقننداتهم  %28.30 ال أن مننا نسننبتهإ    

قنداتهم لى تشبثهم بمعتإالتقليدية وذلك كونهم يرون أنها راسخة في مخيالهم الجمعي وذلك عائد 

منر لى جاننب أن األإقنامتهم ليسنت طويلنة،إولى ريفية ،كمنا أن مندة التقليدية وكون أصولهم األ

، حيث أن الرواسب الثقافينة منا تنزال موجنودة فني  لى ضعف الوازع الدينيإفي نظرهم يعود 

الالشننعور الجمعنني لهننذه الفئننة كمننا أنهننا تحننرك تمننثالتهم اإلجتماعيننة حننول ذواتهننم وفضننائهم 

 . فالمعي

بعناد إتقوم بوظيفة جمالية : لها بعد اخفاء ما يوجد داخنل العمارة...و الجدران الخارجية ال"ف

، وهذا ما نالحظه  في السكنات المشيدة من قبل السكان أو التغيينرات التني 1". العين الشريرة

يقننوم بهننا السننكان علننى سننكناتهم ، إذ تفتقنند إلننى الجانننب الجمننالي ، وهننذا يعبننر الشننعوريا عننن 

المخيال الجمعي المتخوف من نظرة اآلخرين التي يمكن أن تتسبب في لثار سنلبية علنى أفنراد 

ا نجنند أن النندين الرسننمي لننم يسننتطع التننأثير بعنند علننى النندين غيننر األسننرة وكننذلك السننكن، وهننن

الرسمي لهنؤالء السنكان فاألصنول األولنى إلنى جاننب سنكن مجموعنات متشنابهة دموينا أسنهم 

بشكل كبير في إستمرارية هذه التصنورات وهنذا منا يجعنل عملينة تشنكيل وإعنادة تشنكيل لهنذه 

فكرينا موازينا للبنناء الفكنري المنديني وقند  التصورات داخل الفضاء المديني أي أن هناك بنناء

يصننبح منافسننا لننه ومحركننا للتصننورات التقليديننة لبنناقي السننكان ، فالتصننورات التقليديننة تبقننى 
                                                           

 .97-95ص،-شاكر لعيبي:مرجع سابق،ص- 1
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مترسخة في الالشعور الجمعي لألفراد واستمرارها عند فئة إجتماعية معينة ما يمكن أن يؤثر 

 املون معهم .في األفراد المجاورين لهم إلى جانب األفراد الذين يتع

 عالقات الجوار: -4

في المدينة من بين العالقات التي تختلف تمامنا عنن الرينف  تعتبر عالقات الجوار)الجيرة(     

فردينننة وسنننطحية ومبنينننة علنننى  تن طبيعنننة المديننننة تفنننرض علنننى سنننكانها عالقننناأحينننث 

صنلحة نسانية عقالنينة،غير شخصية،المخصائص المدينة الكبيرة : العالقات اإل"المصلحة،ف

 فهل تحقق ذلك في المدن العربية والمدينة الجزائرية بالخصوص؟ 1". عالقات المال

     "  سرة العربية على مجموعة منن الخصنائص نوجزهنا فيمنا ذكنره هشنام شنرابي:تنبني األ     

ب هننو المعيننل لبنناقي أفننراد عتبننار األا،فب 2". السننيطرة،الخجل والشننعور بالننذنب -تكاليننة،اإل -

يخلنننق شنننعورا  سنننرة،فهم يعتبنننرون عالنننة علينننه،وبالمقابل يكوننننون تنننابعين له،وهنننذا منننااأل

يخلنننق مشننناكل  بالتبعينننة،كما أنهنننا عالقنننات مبنينننة علنننى القهنننر والتسنننلط والسنننيطرة،وهذا منننا

العالقننات "سننينعك  علننى المجننال السننكني ف  مننرن األأذ إنفسننية،كالخجل والشننعور بالننذنب،

)حتى  ما العالقات السيئة فهي تنعك  على المسكنألمسكن،سرة تنعك  على االجيدة داخل األ

فنوعية العالقات السائدة داخل السكن تحدد نوع السلوك وهنذا منا  3"ثره(أالمسكن له تأثيره وت

 . خرى والسكناتسر األتأثير على األينجم عنه 

فهنذا  4." سرة وخاصنة عنندما يكنون ضنيقانعكاس على الجانب النفسي لألإن "للمكان أكما     

منر فراد،سواء كان األن للمجال الحضري القدرة على التأثير على الجانب النفسي لألأيبين لنا 

صنورة المجنال "ن أذ إجتمناعي نعكاس على الجانب اإلإيجابا أم سلبا،كما أن للمجال السكني إ

جعلنه ي ،وهنذا منا 5". جتماعية وكنذلك تنرتبط بشنكل البنناءتنعك  على قيم العائلة ومواقفها اإل

...علننى أسنناس أن "سننر حننول ذاتهننا ويتجسنند فنني سننلوكاتها،باعتبار أنننه ينندخل فنني تمننثالت األ

                                                           
 .32روبيرت بارك،ارنست برجس،رودريك ماكينزي:مرجع سابق،ص، - 1
 .36-32ص،-مرجع سابق،صهشام شرابي:  - 2
 .20-19ص،-،صسابقرجاء مكي طبارة : مرجع - 3
 .185-184ص،-عبد الحميد دليمي: مرجع سابق ص- 4

5 - brahim benyoucef :op.cit ,p,97. 



 الفصل الثالث : المدينة والمجتمع عالقة تأثر وتأثير

 

112 
 

سر،وحسننن الجننوار وحيننناة فننراد واألسننتقرار والتقنننارب بننين األوظيفننة السننكن هننو خلننق اإل

هننداف السننكن ،وتعتبننر المجنناورة السننكنية مننن أفهننذه مننن بننين  1"جتماعيننة مرغننوب فيهننا...إ

السنننكنية: ...عبنننارة عنننن مجموعنننة متكاملنننة منننن المسننناكن بمرافقهنننا المجننناورة "وظائفننه ف  

حياجنات اليومينة عتماد علنى نفسنها لتغطينة اإلكتفاء الذاتي لاوخدماتها الضرورية،لتحقيق اإل

للحياة وفي الوقت نفسه تعتمد المجاورة على المجتمع الكبينر وهنو مجتمنع المديننة ككنل والتني 

 أدناه يتبين أن: ومن خالل الجدول 2"هي جزء منه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12عبد الحميد دليمي : المرجع نفسه،ص،- 1
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 (22جدول رقم:)

 :الجيرةت اعالق

 ال عالقة سيئة حسنة جيدة الفئة

 10 00 98 112 وسط المدينة

% %50.90 %44.54 %00 %4.54 

 ال عالقة سيئة حسنة جيدة الفئة

 11 05 54 50 بجوار وسط المدينة

% %41.66 %45 %4.16 %9.16 

 عالقةال  سيئة حسنة جيدة الفئة

 06 06 90 98 بسكرة القديمة

% %49 %45 %3 %3 

 ال عالقة سيئة حسنة جيدة الفئة

 08 02 65 125 عمارات

% %62.5 %32.5 %1 %4 

 ال عالقة سيئة حسنة جيدة الفئة

 20 00 70 170 العالية

% %65.38 %26.92 %00 %7.69 

 55 26 377 555 المجموع

% %55.50 %37.70 %2.60 %5.50 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

يرون أن عالقاتهم مع جيرانهم جيدة وذلك نظرا لكنون نسنبة  % 55.50نجد أن ما نسبته       

 ن أسنر مفنردات العيننة الأكبيرة من مفردات العينة يقيمنون بجنوار أقاربهم،وهنذا منا يبنين لننا 

جتماعيننة التقليديننة،وأن قننيم المدينننة لننم تسننتطع بعنند تننزال تبحننث عننن أمانهننا داخننل العالقننات اإل
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يرون أن العالقات في المدينة مبنية على  %61.53) جتماعية التقليديةالتأثير على الروابط اإل

غلب مفردات العينة يرون أن العالقات في المدينة مبنينة أ،ومما يعزز قولنا أن أساس دموي .(

، أي أننه  مان في مساكنهمباأل سرس هؤالء األحساإينعك  على س على أساس دموي،وهذا ما

منا تنزال األسنر الحضنرية تحمنل فني أعمناق  في المخيال الجمعي المبني علنى الجاننب النديني

الشعورها القيم التقليدية ، كما أنها تقوم بخلقها حتى ولو كاننت تعنيف بعيندا عنن أسنرها وذلنك 

لثقافننة موازيننة لثقافننة المدينننة  مننن خننالل قننيم الجننوار والتننزاور، وبننذلك تؤسنن  هننذه األسننر

 .  وبالمقابل تفرض عليها قيمها وتتصارع معها

فنذلك عائند %5.50،أو ال عالقنة لهنم بجينرانهم%2.60أما عن أولئك الذين عالقناتهم سنيئة    

،فالننذين لهننم قننامتهم فني أحيننائهم،أو أنهننم منن أولئننك النذين ال يوجنند لهنم جيرانإلنى قصننر مندة إ

علننى قننيم اآلخننرين ،إلننى جانننب ذلننك يمكننن أن يقننوم األفننراد الننذين لهننم  جيننران كننان لهننم تننأثير

جيننران بعننزل إجتمنناعي ونفسنني لمننن ال ينتمننون إلننيهم فننالعزل اإلجتمنناعي والعالئقنني لألفننراد 

يخلنق نوعنا  يسهم في بناء عنف رمزي موجه تجاه الذات وتجاه األخر المختلف عنهم وهذا ما

 .وعدم مقدرتهم على اإلندماع مع هوالء األفراد من اإلغتراب عن قيم هوالء اإلفراد 

وقد إعتمدنا فني األخينر علنى جندول تنم فينه بنناء المعطينات المتعلقنة عنن العالقنة بنين المديننة 

 والمجتمع والجدول التالي يبين ذلك :
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 (23جدول رقم:)

 تأثير وتأثر السكن بالبعد اإلجتماعي

 النسب القيم

 %57.70 والسلوكاتالتأثير على القيم 

 %71.10 المسكن فضاء خاص بالمرأة

 %60.00 العورة

 %97.60 الحرمة

 %54.20 التلفظ باسم الزوجة

 %71.70 التاثير على المعتقدات التقليدية

 %55.50 عالقات الجوار

 %66.82 المجموع

 

نلخنننص مننندى تنننأثير المسنننكن علنننى قنننيم السنننكان وذلنننك  ومنننن خنننالل الجننندول التنننالي     

أي أن السننكن لننه القنندرة علننى خلننق كيننان اإلنسننان وتشننكيله، وإعننادة تشننكيله  %66.82بنسننبة

وذلك وفق عالقة جدلية بين البناء واإلنسان ، كما أن السنكان فني حالنة عندم تنوفيره لحاجناتهم 

ول ذاتهنم وفضنائهم المعنيف ،وهننا يقومون بتغييره وتعديله وفق منا يتوافنق منع تصنوراتهم حن

تكمن قدرة الفرد في التغيير على مجاله الحضري، ونالحظ كذلك أن الجدول يبنين أن السنكان 

يتراوحون بين القيم التقليدية والقيم الحديثة فهذا ما يبين أن هناك ثنائينة فني عالقنة السنكان منع 

م المدينننة ، وهننذا مننا يجعننل مسنناكنهم فرضننتها مننن جهننة قننيمهم التقليديننة ومننن جهننة أخننرى قنني

 مجتمع المدينة يعيف حالة من الصراع والتكيف في نف  الوقت منع قيمنه والقنيم الدخيلنة علينه

قية العناصر البنائينة بتعنوين ذلنك الخلنل ب، أي أنه إذا ظهر خلل في البنية اإلجتماعية ستقوم 

 . يوهذا ما يعبر عنه في الوظيفية بالتكامل البنائي والتساند الوظيف
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 ملخص الفصل :

للسكن تاثير على اإلنسان فهو يبني كيانه ووجدانه ويقولب شخصيته وفق تركيبته ، كما أن 

ساكن هذا السكن له القدرة على بناء هذا السكن وتشكيله وفق الرؤية التي تفرضها عليه 

، فهذه العالقة تم إيجادها في مجال الدراسة ، إذ أن ساكن هذه ثقافته وتركيبته اإلجتماعية 

وخاصة السكنات المبنية من قبل الدولة يقوم بتعديلها للتوافق مع قيمه ، كما ان هذه السكنات 

السكنات كان لها تأثير على قيم سكانها ، إذ أن هناك عالقة جدلية بين البنية المادية والبنية 

        السوسيوثقافية.



 

 

 :الفصل الرابع

المدينة والسياسة 

 العمرانية
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 لى يومنا هذا:إستقالل مخططات السكن في الجزائر منذ اإل -1

 عملية التخطيط : -1-1

إن عمليننة التخطننيط الحضننري عمليننة جنند أساسننية فنني تشننييد أي مدينننة ، حيننث البنند مننن        

مننن أجننل ( ، وهننذا  05-04ين قننلحتننوافر رؤيننة )قريبننة ، متوسننطة ، بعينندة( المنندى ) أنظننر الم

قدرة الفضاء الحضري على إستيعاب السكان الذين تم إعنداد هنذه السنكنات منن أجنل إسنكانهم 

أو الوافدين الجدد القادمين من مناطق مجناورة والتني تكنون فني أغلنب األحينان منناطق ريفينة 

لذلك يستلزم األمر تخطيطا للجغرافيا البشرية ، وجعل هذه الفئات السكانية تندمج فني الفضناء 

لمديني وتمارس الحياة الحضرية ، وتبندأ عملينة اإلنندماع الحضنري بالتندريج وذلنك بنالتخلي ا

أثنناء عملينة التخطنيط البند منن مراعناة مجموعنة منن "، وعليه ف عن القيم الريفية أو البدوية

 الشروط:

 جتماعية.إعتبارات إ -

 قتصادية.إعتبارات تقنية وإ -

 1". عتبارات مناخية وجيولوجيةإ -

أي أن معرفننة اإلختالفننات اإلجتماعيننة والثقافيننة للوافنندين الجنندد أو حتننى البنيننة اإلجتماعيننة    

 لسكان المدينة وتفاعلها مع هؤالء الوافدين وما ينتجه هذا التفاعل على تركيبة كال الطرفين .

إلننى جانننب ذلننك البنند أن يننتم التركيننز علننى منندى تطننور أو تخلننف هننذا المجتمننع فنني جانبننه    

كنولننوجي واإلقتصننادي ألن ذلننك يسننهل عمليننة معرفننة منندى تننأثر بنيننة المجتمننع الذهنيننة الت

بالجاننب المنادي ومعرفننة قندرتها علننى إسنتيعاب التطنور التكنولننوجي النذي سننيدمج فني بنيتهننا 

 اإلجتماعية .

كمننا أن الجانننب المننناخي والجيولننوجي يعتبننران عنناملين جنند مهمننين فنني تحدينند نننوع السننكن    

الذي يتوافق مع البنية اإلجتماعية للسكان ، ولذلك لي  منن المعقنول أن ينتم تطبينق مخططنات 
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معمارية لمناطق ساحلية علنى منناطق صنحراوية أو جبلينة فلكنل منطقنة جغرافينة خصائصنها 

 التي تتميز بها .

لة اسنجابنة عنن األلنى اإلإرض فني المديننة يرمني ستعماالت األ...التخطيط السليم إل" نأكما  

كينف  -أين يقضي الناس أوقات الفراغ...، -أين يعمل الناس...، -أين يسكن الناس...، -: التالية

، وكننذلك يمكننن أن نظيننف مننع مننن يسننكن الننناس ؟ وكيننف يسننكن  1". ينتقننل الننناس والبضننائع

الناس ؟ فهذه هي األسالة األساسية من أجل إيجاد إنسان مندمج في فضنائه الحضنري ، وغينر 

 عالق في شبكة عالقات إن لم يكن جزء منها سيعرض لاقصاء اإلجتماعي .

يتحول الفضناء المنديني إلنى غير أن تلك العملينة إذا لنم تحنتكم إلنى رؤينة مادينة وبشنرية فسن   

حضننري ،كمننا هننو مالحننظ فنني فضنناء مجننال دراسننة بحثنننا ، -فضنناء مريننف ، أو فضنناء ريفنني

من مفردات عيننة مجتمنع البحنث هنم أسنر ممتندة ،  %38.20حيث بينت المعطيات الكمية أن 

  %47.30، كمنا أن%40.90إلى جانب أن األصل األول لهنؤالء السنكان ريفني وذلنك بنسنبة 

ات العينة يسكنون بجوار أقاربهم ، وهنذا منا سنينعك  علنى نوعينة العالقنات السنائدة من مفرد

، أمنا منا  %62.70فني الوسنط الحضنري حينث تتمينز بطابعهنا الندموي القرابني وذلنك بنسنبة 

يتعلننق برؤيننة الرجننل للمننرأة فالمسننألة تحمننل جننانبين فظنناهر الظنناهرة المتعلننق برؤيننة الرجننل 

أمنا  % 62.40فالمجنال السنكني اليحجنب المنرأة وذلنك بنسنبة  لحجب الفضناء السنكني للمنرأة

عمق الظاهرة واألمر المتعلنق بالرواسنب الثقافينة حنول كنون الفضناء السنكني خناص بنالمرأة 

أي أن الذهنية الذكورية تتعامل كما ذكرنا سابقا بطريقة براغماتية مع  % 71.10وذلك بنسبة 

منن الريفينة داخنل المجنال الحضنري)وما الحظنناه  المرأة، وهذا ما ساهم في إسنتمرارية القنيم

أن نسننبة درجننة خنالل المعطيننات التنني تننم تزوينندنا بهننا مننن قبننل المصننالح البلديننة لبلديننة بسننكرة

فهني عبنارة عنن معطينات كمينة ( 06)أنظر الملحنق % 99.51التحضر في مدينة بسكرة هي 

البند منن إعتمناد معطينات ال تستند إلى معطيات أخرى تحندد درجنة التحضنر الحقيقنة ،ولنذلك 

كيفية لتحديد درجة التحضر فني أي مجنال حضنري(، وهنذا كلنه منن إنعكاسنات سنوء التسنيير 

 والتخطيط للمجال الحضري وقصر رؤية صانعي القرار على المستوى المحلي .
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و أنشنناء المنندن وذلننك مننن ناحيننة البنيننة التحتيننة إتعنند عمليننة التخطننيط عمليننة أساسننية فنني      

رادة ن وجدت الكفاءة المناسنبة واإلإمجمعات السكنية ،أو المساحات الخضراء وهذا تخطيط ال

 السياسية التي تدعم قيم االبداع.

ذ أن أغلنننب المننندن الجزائرينننة الينننوم هننني ننننواة لمنننا تركتنننه فرنسنننا منننن معمنننار أو نتيجنننة إ    

جنود مندن سنابقة كمنا أن هنذا ال ينفني و -، لمخططاتها المعمارينة التني كاننت تعتنزم القينام بهنا

)أنظنر نها كانت مستوطنة للجزائر،هذا إل -لاستعمار الفرنسي والدليل في ذلك تلك القصبات 

أي  1". سنتقالل كنان مرتبطنا بالسياسنات الفرنسنيةالتخطيط في بداية اإل"،ف( 0807،الملحق

يتطلننب مر أن الجزائنر المسننتقلة كانننت منهنارة مننن كننل النننواحي سنواء الماديننة والالماديننة،فاأل

تكوين كوادر وأخصائيين في جميع المجاالت والمجال المعماري بشكل خاص،لذلك كنان البند 

ن التحضنر الحنديث أعتنراف بن...وهنذا يفنرض عليننا اإل". عتماد على تلنك المخططناتمن اإل

 2". قتبنناس مننن العننالم الصننناعي الغربننيولننى حصننيلة اإلفنني العننالم العربنني هننو بالدرجننة األ

لننى جمينع النندول العربيننة التنني عرفننت إمننر يتعننداه را علننى الجزائنر بننل األمر لنني  مقصننوفناأل

لى جانب التخلف الفكري عن مثيالتهنا الغربينة ولنذلك وجندت نفسنها إستعمار،مجموعة من اإل

بعينندة عنهننا بأشننواط كثيرة،حيننث أن العمننارة الغربيننة نتيجننة لحقننب تاريخيننة متعننددة،وتجارب 

لننى إنننة العربيننة بطريقننة مختلفننة عننن نظيرتهننا الغربيننة شننكالية تطننور المديإ"فكريننة عدينندة ف

سنالمية عرفنت قفننزات ن المديننة اإلأفهننا نجند  3". )القبيلننة( جاننب تطورهنا منع القنيم الريفينة

لى إذ أنها مازالت لم تنتقل كليا من قيم الريف والبداوة إفكرية على حساب عقلها المحرك لها ،

فرادهننا ليومنننا هننذا فالفضنناء الالشننعور الجمعنني ألتننزال مسننتمرة فنني  ال فهننيقننيم المدينننة ،

سننتمرارية ثنائيننة الريننف والمدينننة فنني إ"لى جانننبإجتمنناعي مننازال مشننبعا بننالقيم التقليديننة،اإل

لى المجال العلمي فمن واجنب التخطنيط أن يبننى إمتدت إفهذه المشكلة  4". التخطيط العمراني

وافنننق منننع حاجنننات ومتطلبنننات سنننكان نننناجع ومتإعلننى أسننن  علمينننة بحتنننة منننن أجنننل تحقينننق 

نجناز أو لنم تقندم ...شنيئا سنواء علنى مسنتوى اإل"والتخطيط ةالسكان،كما أن الهندسة المعماري

                                                           
 .76بشير ريبوح:مرجع سابق،ص،- 1
 .80قيس النوري : مرجع سابق،ص،- 2
 .33رجاء مكي طبارة : مرجع سابق،ص،- 3

4 - couries des savoir :عبد ف فرحي،العمران المستقبلي والبعد االنساني ,p,97. 
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سنالمي وال منع الفكر الهندسني،ال تقندم نفسنها كقطيعنة تامنة منع التنراث المعمناري العربني اإل

ذ،ظرفيننة سننتعمارية،قد وضننع المهننندس والمخطننط فنني الجزائننر فنني وضننعية المنفالعمننارة اإل

صبح خنادم السنلطة أكتسبوه بالجامعة حيث إصعبة،وغير عادية تجعلهما بعيدان كل البعد عما 

سناس منن النظام السياسني برضنى النذي قتنل فينه حرينة الفكنر والقنوة والشنجاعة،على هنذا األ

،وهننذه هنني  1". التحليننل نجنند أن المهننندس يؤكنند علننى الملننف المننالي وعنندد السننكنات والوقننت

سنالمي بستمولوجية حسب تعبينر باشنالر منع التنراث اإلعة اإلي هي تحقق تلك القطالمشكلة فال

ول نسنان األلنى اإلإصيل الذي يمتد ستعماري وال هي تبني تجربتها من خالل تراثها األوال اإل

يننف لتلننك ظعنندم هضننم الفكننر المعمنناري التقلينندي مننا نننتج عنننه سننوء تو"مننازيغي( أي أن )األ

مر أصننبح عبننارة عننن قننرارات سياسننية توجننه أفكننار فنناأل 2". الحديثننةفنني العمننارة  العناصننر

ن يطبنق منا ينؤمر بنه دونمنا تفكينر أو أال إوعمران المجتمنع كيفمنا شناءت،وما علنى المهنندس 

بعند عملينة  ما وسكان أجدل،وهذا ما ينجم عنه مشاكل عديدة سواء أثناء عملية التخطيط أو اإل

 سكان.اإل

ة تغينب عنن ينسنانفالعناصنر اإل 3." ال بعند فيزينائي فقنطإهنو  منا وبذلك ف"السكن الحديث    

نسنانية مختلفنة إنما هي نتاع تجربنة إن كانت فهي ليست وليدة تجربة المجتمع،إهذه السكنات و

ينتج عنه تشوه فني  نسان مغتربا عن ذاته وبعيدا عن قيمه،وهذا ماعن تجربتنا فبذلك،يعيف اإل

ينتج عننه كمنا هنو حاصنل  حاصل في الجانب الفكري.وهذا ماصورة الذات والهوية مثلما هو 

لنى تغيينرات فني عمارتنه إفي كنل المندن الجزائرينة ومنهنا مديننة بسنكرة،حيث يلجنأ المنواطن 

التغيينرات تشنوه المنظنر العنام للسنكنات  حيان،كما أن هذهدونما تعرض لعقوبات في أغلب األ

لى جاننب تجسنيده لرؤيتنه إوعنن ذاتنه، نسنان غينر الراضنية عنن سنكنهمما يعبر عنن نظنرة اإل

 . الالشعورية حول ذاته في هذه التغييرات
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3 - couries des savoir, عبد ف فرحي,op.cit,p,96. 
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 :مخططات السكن في الجزائر -1-2

 سكانية نوجزها دونما تفصيل كبير فيها وهي كاآلتي:إلقد عرفت الجزائر عدة مخططات 

 .1967،1973المخطط الثالثي:-"

 .1970،1973ول:المخطط الرباعي األ-

 .1974،1977الثاني: المخطط الرباعي-

 .1980،1984ول:المخطط الخماسي األ-

 1".9198 ،5198: المخطط الخماسي الثاني-

حينننث أن هنننذه المخططنننات السنننكنية كنننان وال ينننزال تأثيرهنننا فننني خلنننق وتشنننكيل الجاننننب    

يحننناءات ثقافينننة وتشنننريحية إن بمعننناني متعنننددة ،ذات يحنننتفظ الفضننناء اآل"السوسنننيوثقافي إذ

فالجانب السياسي يطبع الفضاء المعيف برؤيته اإليديولوجينة سنواء إيجابنا  2"وسياسية قوية...

 أو سلبا .

كمننا أن لفتننرة التصنننيع دورا فنني تشننكيل المنندن وذلننك مننن خننالل توحينند شننكل المنشنن ت    

 3"للفترة التي تميزت بالتصنيع لثار على النمط العمراني."،حيث أنالسكنية

هتمنام بالجاننب التنظيمني والعمرانني دون مراعناة "اإل كما أن هذه المخططات في الغالب كان

، وذلنك الجانننب المننادي فهننا المعننايير الكمينة هنني التني يننتم اإلهتمنام بهننا  4." للجاننب البشننري

سننتمرارية إالعمننارة الغربيننة عرفننت "على مخططننات أجنبيننة فللمدينننة هننو فنني الغالننب يعتمنند

 5". ستقاللحتى بعد اإل
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5 - couries des savoir : خلف ف بوجمعة ,op.cit,p,100. 
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 الجزائر:أبعاد السكن في  -2

بعنناد السوسننيوثقافية للمجتمننع سننكاني البنند عليننه مننن مراعننات األإي مشننروع أن نجنناح إ     

ذ أن"المجنال النذي إال تغييب لذاته عننه ،إهو  بعاد ماسكانه،حيث أن تغييب تلك األإالمستهدف 

ويكنون سنرة ما المجال المعد مسبقا فهو الذي يفرض نفسه علنى األأسرة يتأثر بثقافتها،تبنيه األ

فنراد ببنائهنا وفنق رؤينتهم حنول مر هنا مقصور على تلك السكنات التي يقوم األفاأل 1." ثقافتها

ما أفنراد عنن قنيمهم وسنلوكاتهم،ذاتهم وحول حاجاتهم فهنا المسكن مرلة معبرة عنن صنورة األ

السكنات المعدة مسبقا سواء من قبل الدولة أو جهة أخرى فهي تحمل قيما خاصة بهنا وخاصنة 

 جتماعينا وفكريا،كمنا أنهناإعمارات الحديثة التي تتكون من أسنر ذات أصنول مختلفنة ثقافينا وال

توحينند  "ذ تننمإسننر الجزائريننة تحمننل قيمننا مسننتوردة غيننر مراعيننة لخصننائص األ )العمننارات(

وهنذا منا يننجم  2". المعمار الحديث على المستوى الوطني دون مراعاة لخصائص كل منطقنة

أو تغيينرات  )الواجهنة( سنكان،من تغيينرات علنى سنكناتهمعنه عدة مشاكل فيمنا بعند عملينة اإل

 جتماعيناإثنناء عملينة التخطنيط الالمدروسنة أداخلية،كي يتوافق المسكن منع الحاجنات المغيبنة 

 أن: دناه والمتعلق باالجراءات العقابية يتبين لناأذ نجد أنه من خالل الجدول المبين إ.
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 (24جدول رقم:)

 : التعرض لعقوبات أثناء إجراء التعديل على المسكن

 لم اجر اي تغيير ال نعم الفئة

 44 150 26 وسط المدينة

% %11.81 %68.18 %20 

 لم اجر اي تغيير ال نعم الفئة

 44 61 15 بجوار وسط المدينة

% %12.5 %50.83 %36.66 

 تغييرلم اجر اي  ال نعم الفئة

 46 110 42 بسكرة القديمة

% %21 %55 %23 

 لم اجر اي تغيير ال نعم الفئة

 54 123 23 عمارات

% %11.5 %61.5 %27 

 لم اجر اي تغيير ال نعم الفئة

 58 166 36 العالية

% %13.84 %63.84 %22.30 

 246 610 142 المجموع

% %14.20 %61.00 %24.60 

 1000 المجموع

 %100 المئويةالنسبة 

 

مننن مفننردات  %61.00مننن خننالل المعطيننات الكميننة المسننتقات مننن الدراسننة تبننين أن         

مجتمع البحث قاموا بتعديالت على مسكنهم ،حينث أنهنم لنم يتعرضنو لعقوبنات منن قبنل الدولنة 

سننر عتقنناد األإذ يننرون أن السننبب عائنند الننى غينناب الرقابننة مننن قبننل الدولننة،وذلك عائنند فنني إ،

، وهنذا يعتبنر إسنتمرارا لذهنينة خاصنة " تشناء تفعنل بنه منا "هو ملك خاص الجزائرية أن ما
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بالمرحلة اإلشتراكية، كما أنه مرتبط بذهنية أفراد القبيلة التني تعتقند أن المسنكن ومنا يحنيط بنه 

يعتبر ملكا خاصا وامتدادا له ، وهذا حينمنا يمتنزع فكنر محلني منع فكنر اشنتراكي غينر مكينف 

كما الحظنا ذلك من خالل المقابالت التي تنم ة المجتمع تنتج عنه مثل هذه المشاكل ، وفق ذهني

ال أن إيقومنون برقابنة ميدانينة للمجمعنات السنكانية  مذ أنهنإجرائها مع المهندسين المعمناريين إ

ذ تقنول مجموعنة منن المهندسنات إأن تطبنق علنى المخنالفين  تطبيق تلك المخالفنات منن الننادر

-60ال ننادرا:مثال كنل ثالثنة أشنهر هنناك محناظر منابين إظر لكن التنفينذ ال ينتم هناك محا"أن

لكن ما السبب الذي يجعنل هنذه المحناظر ال ينفنذ منهنا  1". منها 15-01ال تطبيق إال يتم  100

إال نسننبة قليلننة ؟ فاإلجابننة عننن تسنناؤلنا أن السننبب الرئيسنني هننو التركيبننة اإلجتماعيننة لمجتمننع 

ة،السننكن بجننوار األقننارب ،األصننول األولننى ،عالقننات مبنيننة علننى أسنناس الدراسننة )أسننر ممتد

دموي= فكل هذا سينعك  فيما بعد على التنظيمات الرسمية ، ويسنهم فني بنناء ثقافنة الوسناطة 

داخل المجتمع .(، كما أن هذا التغيير ما هو إال عنف مضاد للمارسة السياسية التني قامنت بهنا 

فنق نمناذع معمارينة مسنتوردة ، وقند تمثنل هنذا العننف المضناد الدولة إلسكان هؤالء السكان و

الذي يم  في األسناس قنيم هنؤالء السنكان منن خنالل تغيينر شنكل البنناء سنواء منن النداخل أو 

الخارع ، باإلضافة إلنى التحاينل علنى القنوانين سنواء باسنتغالل شنبكة العالقنات الشخصنية أو 

للمحافظة على قيم هنؤالء األفنراد وهنو أيضنا  بطرق غير شرعية ،وما هذا التغيير إال محاولة

طريقتهم فني التعبينر عنن ذاتهنم ، كمنا أن هنذه السياسنة تسنهم فني تعزينز القنيم الريفينة وعنودة 

 هؤالء السكان إلى شبكة عالقاتهم التقليدية .

،وقامت بالتعنديالت كما أنه توجد فئة أخرى قامت بطلنب رخصنة منن قبنل السنلطات المعنينة  

 .نونيةوفق طرق قا

جنراءات القانونينة علنيهم تخناذ اإلإفقند تنم منن مفنردات عيننة مجتمنع البحنث  %14.20أما     

جراءات القانونينة فني الجزائنر تطبنق علنى لى جانب أن اإلإوذلك نظرا لما تم ذكره فيما سبق،

 ضعف.األ
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السنائدة هني فهذا يبين أن سلطة الدولة شبه غائبة وأن القيم  1". قوة الدولة من قوة المدينة"ف

المدينننننة يشننننكل أزمنننة  شننننخاص ال بالقوانين،وهنننذا منننامننننر منننرتبط باألذ أن األإقنننيم القبيلنننة،

، فالمدينننة منن الناحيننة القانونينة الشننكلية هني مدينننة عصنرية وذلننك الجزائرية،وأزمنة المجتمنع

 وفقا لتلك القوانين المسيرة للمؤسسنات أمنا منن ناحينة عملينة تطبيقينة فالجاننب القنانوني مغينب

وال يطبق إال نادرا كما ذكرنا أعاله ، فننحن أمنام إنفصنام بنين مديننة نظرينة )وثنائق( وأخنرى 

 عملية )الواقع( .

باعتبنننار المديننننة جنننزءا منننن المجتمنننع الجزائنننري  مر يننننعك  علنننى جمينننع المجننناالتفننناأل   

،بعد تغيينب واقنع المجتمنع  جتماعيةإذ أن المدينة تصبح فوضى معمارية ووالمجتمع العالمي إ

 :أدناه ما يلي ذ تبين لنا من خالل الجدولإ
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 (25جدول رقم:)

 :أبعاد السكن

 جتماعية ثقافيةإ سياسية الفئة

 80 140 وسط المدينة

% %63.63 %36.36 

 جتماعية ثقافيةإ سياسية الفئة

 44 76 بجوار وسط المدينة

% %63.33 %36.66 

 جتماعية ثقافيةإ سياسية الفئة

 70 130 بسكرة القديمة

% %65 %35 

 جتماعية ثقافيةإ سياسية الفئة

 69 131 عمارات

% %65.5 %34.5 

 جتماعية ثقافيةإ سياسية الفئة

 42 218 العالية

% %83.84 %16.15 

 305 695 المجموع

% 69.50% 30.50% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

العامنل السياسني "معروف أن السنكن فني الجزائنر منرتبط بالسياسنات السنكانية فمما هو     

يننرون أن للسننكن أبعننادا سياسننية،حيث  %69.50حيننث أن  1". عمننارهننو المحننرك لعمليننة اإل
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)تزاينند السننكان(،فتزايد السننكان فننرض علننى  لننى جانننب ديمننوغرافيإيعننود السننبب فنني رأيهننم 

جلنب مخططنات "سرة وهذا ما استلزم عننه أفراد األ الدولة أن تقدم سكنات ال تتوافق مع عدد

مر كي يسنهل علنى المسنؤولين هنو توحيند فاأل 1"أجنبية )توحيد البنايات على مستوى الوطن(

، كمنا أننه منن خنالل المقنابالت التني تنم  جنبية من أجل تلبية الطلنب فقنطأستيراد مخططات إو

حينث لنم تعند (f4،f3)لني عنن السنكناتتنم التخ"ننه أجرائها مع المهندسين المعماريين ينرون إ

،كمنا أنهنم ينرون أن الهندف منن خنالل  2". للدولة القندرة علنى تلبينة الطلنب المتننامي للسنكان

ن السياسننيين أزمننات السياسننية،كما سننكات الشننعب وخاصننة فنني فتننرة األإمشنناريع السننكن هننو 

 ستمرار مصالحهم .إجتماعي من أجل يقومون بشراء السلم اإل

نالحظنه  وهنذا منا 3". نواع السكن المتعنددةأمكانات المادية للسكان تتوافق مع اإل"كما أن     

حياء الراقينة فنجند أسنرا ذات دخنل مرتفنع،فهي تتمينز بأسنلوب حيناة خناص بهنا خاصة في األ

سر ذات الدخل المتوسط والمنخفظ ،ومما يمكن قوله أن المديننة تتمينز بأسناليب يميزها عن األ

 . لوب حياة كما هو معروف عن باركحياة عديدة ولي  بأس

اريع السننكن تبننين لنننا ومننن خننالل شننسننتطالع حننول رؤيننة السننكان لملننى جانننب أنننه بعنند اإلإ   

 الجدول التالي:
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 (26جدول رقم:) 

 مشاريع السكن:معايير 

 ال الكم وال الكيف الكيف الكم الفئة

 12 64 144 وسط المدينة

% %65.45 %29.09 %5.45 

 ال الكم وال الكيف الكيف الكم الفئة

 00 39 81 بجوار وسط المدينة

% %67.5 %32.5 %00 

 ال الكم وال الكيف الكيف الكم الفئة

 00 70 130 بسكرة القديمة

% %65 %35 %00 

 ال الكم وال الكيف الكيف الكم الفئة

 00 69 131 عمارات

% %65.5 %34.5 %00 

 الكيفال الكم وال  الكيف الكم الفئة

 00 100 160 العالية

% %61.53 %38.46 %00 

 12 342 646 المجموع

% 64.60% 34.20% 1.20% 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

فمن خالل المعطيات السابقة تبين أن للمواطن رؤية حول مشاريع السكن فني الجزائنر فقند     

لكنم دون مراعنات للمعنايير علنى أسناس امن المبحوثين يرون أنها مبنينة  %64.60وجدنا أن 

ذ ينرون أننه إن المعمناريين يجنراء المقنابالت منع المهندسنإثقافية وهذا ما وجدناه عند السوسيو
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فالسننكن صننار ،1". عمننار علننى الجوانننب السوسننيوثقافيةتننم تغليننب الجانننب السياسنني فنني اإل"

النمنو النديموغرافي يسنتلزم كمنا أن مفرغا من أبعناده اإلنسنانية الخاصنة بانسنان هنذه المديننة ،

كثرة الطلب على السكنات، مع العلم أن أغلب أفراد المجتمع الجزائري منن فئنة الشنباب،حيث 

منن  46-25أنه من خالل المعطيات الكمية وجدنا أن أغلب الفئة المتزوجنة مركنزة بنين عمنر 

 بنسنبة 39-32 مجموع الفئات الغالبة على مجتمع الدراسة حيث أن الرجال مركزون في الفئة

)هذا ما يحيلنا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في الزواع من قبل فئنة الرجنال نظنرا  % 23.60

للتغيرات التي مست بنينة المجتمع،وخاصنة لمنا للجاننب اإلقتصنادي منن دور فعنال فني الحيناة 

) واألمنر  %27.80والمقندرة نسنبتهن ب 32-25 أما النسناء فمركنزات فني الفئنةالزوجية . ( 

المالحظ أن نظرة المجتمع للمرأة المرغوب فيها في الزواع التزال هني تلنك النظنرة التقليدينة 

أي أن تكننون المننرأة تصننغر الرجننل بننأعوام مننن أجننل أن تقننوم بخدمتننه،كما أنهننا نظننرة تكننرس 

لكنل منن النذكور  02-01بنناء مركنز بنين ،كمنا أن عندد األ لفكرة تبعية المنرأة للرجنل ...إلنخ (

) وهنذا األمنر أفنراد منن المجتمنع الكلني للدراسنة 04ناث أي أن متوسنط أفنراد األسنر هنو اإلو

يحيلنننا إلننى شننئ جدينند فنني المجتمننع الجزائننري وهننو أن عنندد أفننراد األسننرة بنندأ يتننناقص نظننرا 

للظروف اإلقتصادية التي فرضت نوعا منن تحديند النسنل إلنى جاننب طبيعنة السنكن المتوسنط 

ال أن هننذه الغننرف متوسننطة الحجننم وذلننك إ f3-f4الغننرف مركننزة بننين مننع العلننم أن  الحجننم (

،وهي بذلك ال تلبي حاجات السنكان حينث أننه بحسنب مهندسنة معمارينة تنرى %68.00 ةببنس

ذن إ، 2". فننراد أو ضننيق المكننانالمهننم أن المننواطن يحصننل علننى مسننكن وال يهننم عنندد األ"أن

المننواطن دون مراعننات لقيمننه الثقافيننة سننكان إ ق يننجننو مننن قبننل السننلطات تحقفالهنندف المر

 وخصائصه السوسيولوجية .
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 النمط العمراني التقليدي والحديث أية عالقة: -3

توجد في مدن عديدة المدينة القديمة والمدينة الجديندة مثنل القصنبة فني الجزائنر العاصنمة       

،غينر أننه سنرعان  حق () أنظر المال نطلقت منها المدينةإأو قسنطينة،كما أنه توجد نواة أولى 

نحصننار مفهننوم العمنننارة إ"مننام تقنندم العمننارة الحديثننةأطغننت وانحصننرت تلننك العمننارة  مننا

مننر الحاصننل بالنسننبة للواقننع وهننذا هننو األ 1". جتمنناعي للدولننةإضننعف سياسنني و=التقليديننة

هملت تراثها المادي والالمادي وكنل ذلنك منن أجنل أجتماعي والسياسي للدول العربية التي اإل

 اللحاق بالتطور الحاصل في الدول الغربية،فمن خالل المعطيات الكمية نجد أن:
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 (27جدول رقم:)

 ختالف في نمط البناء التقليدي والحديث:اإل

 تكنولوجي جغرافي ثقافي سياسي ديني اقتصادي اجتماعي سكاني الفئة

وسط 

 المدينة

46 110 124 18 14 00 00 00 

% %14.74 %35.25 %39.74 %5.76 %4.48 %00 %00 %00 

 تكنولوجي جغرافي ثقافي سياسي ديني اقتصادي اجتماعي سكاني الفئة

بجوار 

وسط 

 المدينة

19 41 46 08 04 01 01 00 

% %15.83 %34.16 %38.33 %6.66 %3.33 %0.83 %0.83 %00 

 تكنولوجي جغرافي ثقافي سياسي ديني اقتصادي اجتماعي سكاني الفئة

 بسكرة

 القديمة

62 100 126 20 26 00 00 01 

% %18.84 %30.39 %38.29 %6.07 %7.90 %00 %00 %0.30 

 تكنولوجي جغرافي ثقافي سياسي ديني اقتصادي اجتماعي سكاني الفئة

 00 00 00 14 18 107 98 26 عمارات

% %9.88 %37.26 %40.68 %6.84 %5.32 %00 %00 %00 

 تكنولوجي جغرافي ثقافي سياسي ديني اقتصادي اجتماعي سكاني الفئة

 00 00 00 14 04 152 116 42 العالية

% %12.80 %35.36 %46.34 %1.21 %4.26 %00 %00 %00 

المجمو

 ع

195 465 555 68 72 01 01 01 

% 14.35%  34.24% 40.86% 5.007% 5.30% 0.073% 0.073% 0.073% 

 1000 المجموع

النسبة 

 المئوية

100% 
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لننى عنناملين إخننتالف فنني نمننط البننناء يعننود المعطيننات الكميننة نجنند أن اإل مننن خننالل  

 قتصنادي(إ)عامنل  %40.86 جتمناعي وذلنك بنسنبةقتصنادي واإلاإل ين :أساسيين وهما الجانب

ذن فالعوامننننل الماديننننة والسوسننننيولوجية تعتبننننر المحكننننات إجتمنننناعي( ،إ)عامننننل  %34.24و

سننرة جتماعيننة لألمجتمننع البحث،فالتركيبننة اإلساسنية فنني تحدينند نننوع البننناء حسنب مفننردات األ

سنر الممتندة بندأت تنزول ،رغنم النسنبة ذ أن األإالجزائرية تغيرت ولم تعد كمنا كاننت منن قبنل 

الكبيرة التي عبرت عنها المعطيات الكمينة للدراسنة،كما أن المسناكن التني تقنوم الدولنة ببنائهنا 

ر الظنروف المعيشنية لمفنردات ، إلنى جاننب تغين سنر ممتندةمخصصة ألسر صنغيرة ولني  أل

مجتمع البحث ، حيث صارت تعتمد في تحقيق مواردها من خالل الدخل الفردي ، وهذا ما لنه 

تأثر في البنية الذهنية للسكان حيث أن الواقع اإلقتصادي أصبح منتجا لنوع النمط النذي يعنيف 

 .فيه السكان

 الحديث والتقليدي تبين أن :القة بين السكن عكما أنه عندما طرحنا سؤاال متعلقا بال
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 (28جدول رقم:)

 رتباط بين المسكن التقليدي والحديث من حيث الشكل والوظيفة:إلا

 ال نعم الفئة

 124 96 وسط المدينة

% %43.63 %56.36 

 ال نعم الفئة

 52 68 بجوار وسط المدينة

% %56.66 %43.33 

 ال نعم الفئة

 110 90 بسكرة القديمة

% %45 %55 

 ال نعم الفئة

 82 118 عمارات

% %59 %41 

 ال نعم الفئة

 106 154 العالية

% %59.23 %40.76 

 474 526 المجموع

% %52.60 %47.40 

 1000 المجموع

 %100 النسبة المئوية

 

نسنانية عديدة،فقنند قنام االنسننان ببنناء سننكنات فيمنا مضننى إبعنناد أيعتبنر المسننكن فضناء ذو       

ال أن التطور الحاصل ونمو عدد السكان الكبير جعل الندول تقنوم بتحمنل هنذه إتعبر عن ثقافته 

ذ إال في القليل الننادر،إشئ يربطهما  كالمسؤولية ،حيث أن البناء التقليدي والحديث لم يعد هنا

والحنننديث يوجننند تنننرابط بينهمنننا منننن ناحينننة الوظيفنننة ينننرون أن البنننناء التقليننندي  %52.60أن
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)جاننب نفسني(،كما أننه  سنتقرار والرفاهينة،فوضائف المسكن لم تتغير حينث أننه ينوفر لهنم اإل

وكنأن سناكن هنذه المسناكن يعتبنر أن عندم إمنتالك  جتمناعي(إ)جاننب  سنرةمع شمل األبجيقوم 

ين أن قناطن السنكنات منا زال سكن يقوم بعملية عكسية وهي تشتيت شمل األسرة، وهنذا منا يبن

محمال بالرواسب الثقافية التقليدية الخاصنة بقنيم األسنرة الريفينة والممتندة،كما أن هنناك تحنوال 

خاصننا حيننث كانننت العوامننل النفسننية هنني التنني لهننا تننأثير كبيننر علننى تصننورات مفننردات عينننة 

ى جانننب مننا مجتمننع البحننث فالسننكن بنندأ يتوجننه نحننو فردنننة الفننرد داخننل فضننائه المعننيف، إلنن

الحظنناه منن خنالل التغيينرات التني يقنوم بهننا السنكان علنى سنكناتهم سنواء منن النداخل أو مننن 

الخننارع وهننذا لتتوافننق ولننو نسننبيا مننع تصننوراتهم الالشننعورية حننول السننكن التقلينندي، كمننا أن 

 األمر يتعداه إلنى صنراع بنين قنيم المسناكن الحديثنة وقنيم المسناكن التقليدينة ، أينن تغلبنت القنيم

 .التقليدية على القيم الحديثة

من مفردات عينة مجتمنع البحنث فينرون أن نمطني البنناء يختلفنان منن ناحينة %47.40أما     

تسننناع،كما أنهنننم ينننرون أن االبعننناد لى جاننننب الضنننيق واإلإالشنننكل وكنننذا منننواد البنننناء)الطين(،

لنى إ،-تغير نسنبي-عسرة والمجتملى تغير في تركيبة األإجتماعية لهما قد تغيرت،وهذا عائد اإل

نهنا كاننت ألنى جاننب إسرة فيما مضنى كاننت أسنرة ممتندة جتماعية،فاألدوار اإلجانب تغير األ

فني  لسنتقالإسنر نووينة ممنا يسنتلزم عننه قتصادية،أما في يومنا هذا فأغلب األإنتاجية وإوحدة 

 ية .انقتصادية وبداية تنامي الفردالناحية اإل

لننى البعنند الجمننالي وعنندم إفننراد فنني منننازل تفتقننر سننكان األإلننى إالسياسننية السننكانية تهنندف ف

هنذه المننازل تكنون لهنا لثنار وانعكاسنات  ،جينث أنجتماعية والثقافية مراعاتها للخصائص اإل

 فراد.جتماعية على األإنفسية و
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 (29جدول رقم:)

 جدول يلخص العالقة بين المدينة والسياسة العمرانية

 النسب القيم

 %63.44 لعقوبات أثناء التعديل على السكنعدم التعرض 

 %69.50 البعد السياسي للسكن

 %64.60 مشاريع تراعي الكم

 %37.55 عائد لعاملين)اقتصادي واجتماعي(  اختالف النمط

 %52.60 الترابط بين السكن التقليدي والحديث

 %53..57 المجموع

 

مننن مفننردات مجتمننع البحننث  %53.57إذ يتبننين مننن خننالل معطيننات الدراسننة أن مانسننبته     

يرون أن العالقة بين العمراني والسياسي هي عالقة عكسية نظرا ألن السياسني ال ينطلنق منن 

الجانب السوسيوثقافي إنما منطلقه األساسي هو األرقام التي توفرها اإلحصائيات،غير أن تلك 

لمدروسننة كننان لهننا فنني بعنن األحيننان تننأثيرات مسننت البنيننة اإلجتماعيننة فبنندأت العملينة غيننر ا

تتحول بنيتها نحو قيم الفردية أو باألصح نحو فردانية أنانية حسب تعبير حليم بركات ،كمنا أن 

األمر لم يخلو من سلبيات هنذا التغيينر السنريع النذي لنم يتوافنق منع تركيبنة المجتمنع فني بنائنه 

،وهذا ما الحظنناه منن سنلوكات تعبنر عنن رؤينة السنكان لمسناكنهم ،ولنذلك  المادي والالمادي

يقننوم سنناكنة العمننارات بتغييننر علننى سننكناتهم لتتوافننق مننع خصوصننياتهم المغيبننة أثننناء عمليننة 

التخطيط، كما أن سكان هنذه المسناكن بعند تمنثلهم للقنيم السنائدة فني محنيطهم الحضنري قناموا 

سنتر علنى التجناوزات القانونينة أثنناء إجنراء تعنديالت علنى باستغالل عالقاتهم الدموينة فني الت

 مساكنهم .
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تم اإلنطالق في هذه الدراسة من العالقة الجدلية القائمة بين النمط العمرانني ومندى  لقد   

 تأثيره وتأثره بالبناء السوسيوثقافي، إذ تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وهي كاآلتي :

، أي أن  جتماعينةإلنى عوامنل مادينة وإسناس شعور السكان باألمان يعود في األ يعود   

 .سكني له قدرة على خلق إحساس اإلنسان بوجوده النفسي واإلجتماعيإمتالك الفضاء ال

جتماعينة،التي غيبنت أثنناء عملينة المجتمنع للبنناء ليتوافنق منع حاجاتنه اإل لقد تم تكيينف  

حينث  هي األخرى مفتقرة لننف  الحاجنات، لبناءات التقليديةا كما أن ، التخطيط من قبل الدولة

،أو أثننناء بننناءه لسننكنه ثننناء عمليننة التعننديل علننى سننكنهأتبننين أن الفننرد ال يمتلننك رؤيننة جماليننة 

ة بشننكل لخننر وهنني أن رؤيننة السننكان رؤيننة لنيننة لحاجنناتهم يننالخنناص، ويمكننن قننراءة تلننك الرؤ

 .وتفتقر للرؤية الواضحة واإلستشرافية

، فهنذه  جتماعية،مادية،زمنينةإ، لى أسباب متعددة:نفسيةإنتماء للمدينة يعود الشعور باإل 

األسنباب تتفاعنل فنني عالقنة متبادلنة فيمننا بينهنا وتسنتدعي إحننداها األخنرى منن أجننل خلنق هننذا 

 .الشعور

 جتماعية والمادية.شباع الحاجات النفسية واإلإلى إتقدير الذات يعود   

جاننب لى إلى:خنروع المنرأة للعمنل وتعلمهنا،إالمسكن لم يعد يحجب المرأة وذلك عائند  

، ويمكنن أن يقنال أن نظنرة كنال  التغير التكنولوجي وما صاحبه من تغينر فني طريقنة المعيشنة

 . الجنسين الى أدواره التقليدية ال تزال مستمرة ولو بشكل نسبي

جتمناعي والنفسني متأتية من البعند اإل هي نماإقداسة المسكن ليست متأتية من بعد ديني  

وهننذا يبننين أن المسننكن يتجننه إلننى ذات اإلنسننان اإلجتماعيننة ، ليكننون البعنند الننديني هننو األخيننر

 .والفردية في عالقة أفقية وليتجه إلى اإللهي في إتجاهه العمودي

صنننول مجنننال الدراسنننة منننازال مشنننبعا بنننالقيم الدموينننة والقرابية،وهنننذا عائننند النننى األ  

ة علنى اإلسنتمرار ، وهنذا يبنين أن للبننى التقليدينة قندر سنرة)ممتدة(ولى)ريفية(وكذا نوع األاأل

 .داخل بنية المدينة
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المجتمنننع يتعامنننل منننع القنننيم الدينينننة بطريقنننة براغماتينننة منننن أجنننل تبرينننر عالقاتنننه     

، وهنذا سنيكون لننه  سنينعك  فيمننا بعند علنى التنظنيم الرسننمي للمؤسسنات جتماعية،وهنذا منااإل

إنعكنناس مسننبق علننى البنيننة الذهنيننة التنني تتعامننل مننع القننيم الدينيننة وفننق مننا يتوافننق مننع البنيننة 

 .اإلجتماعية التي تتميز بازدواجيتها التي تتراوح بين القيم الجماعية والفردية

لننى جانننب إ ولننى )ريفيننة(صننول األلننى األإقننارب يعننود الرغبننة فنني السننكن بجننوار األ  

،فالسكان هنا قامو بنقنل بنينتهم اإلجتماعينة ومنا يترتنب عننه بالضنرورة نقنل  الدموية العالقات

 .للبنى الفكرية، وما يترتب عنه صراع بين بناهم التقليدية والحديثة

السكان يقضنون أوقنات فنراغهم داخنل مسناكنهم وذلنك عائند النى قلنة أمناكن الترفينه أو    

،  الفضنناء العننام يسنناهم فنني عننزل مجننالي للسننكان،فهنا نعنندامها فنني بعننن المجمعننات السننكنيةإ

حيث أن الرجل قند إقنتحم الفضناء الخناص بنالمرأة نظنرا للضنغط الممنارس علينه فني الفضناء 

 . العام

السكن التقليدي والحديث لهما نف  الوظيفنة فني تلبينة حاجنات السنكان،وذلك عائند النى   

 را عن ساكنة السكنات التقليدية.أن الذهنية التي يعيف بها ساكنة العمارات ال تختلف كثي

للسكن تأثير سواء إيجابنا أو سنلبا علنى قنيم السنكان،فهو كينان مؤنسنن لنه القندرة علنى    

 خلق كيان اإلنسان وتشكيله .

للرواسننب الثقافية،والخلفيننة الدينيننة تننأثير فنني رؤيننة الرجننال أن المسننكن فضنناء خنناص    

مل بتنناقن مبنرر منن وجهنة نظنرهم حنول المنرأة بالمرأة، وهنا نجد أن الذهنية الذكورية تتعا

فهم من جهة يخظعون ظاهرا للتطورات الحاصلة ، وهذا ما يبرز نظرتهم اإلسنتغاللية للمنرأة 

، أما من جهة أخرى ففي أعماق الشعورهم الجمعي فالنظرة التقليدية للمنرأة ال تنزال مسنتمرة 

. 

البراغمناتي حنول عالقنتهم بالنسناء فني الفضناء الرجال يتعاملون بثنائية تتميز بطابعها   

 السكني ،وهي عبارة عن عالقة إستغاللية .
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السننكن عبننارة عننن فضنناء مؤنسننن لننه المقنندرة علننى سننتر عننورة اإلنسننان ، كمننا أن لننه   

بالظرورة قدرة على كشف عورته إذا كان الفرد اليمتلك سكنا، فهنا عنورة اإلنسنان ال تتوقنف 

 ا تمتد إلى الجانب الفكري والرمزي ،كما تم  جانبه القيمي .عند جانبها المادي إنم

بالنسبة لقيمة الحرمة تم توفيرها بعد أن قام سناكن البنناء بتعنديالت علنى مسنكنه ، فهننا    

ال تزال نظرة الرجل محكومة بالسكن التقليندي وهنذا منا يحينل بالضنرورة علنى قيمنه الفكرينة 

 حول حجب المرأة  .

 يمي دور في التأثير على المعتقدات التقليدية .للمستوى التعل   

أسر مفردات عينة مجتمع البحث ال تزال تبحث عن أمانها داخل العالقنات اإلجتماعينة   

التقليدية،فالمدينة لنم تسنتطع بعند التنأثير علنى العالقنات والنروابط اإلجتماعينة التقليدينة ، فهنذه 

مرارها في هذا الوسنط الحضنري وهني تقنوم البنى الفكرية وجدت العوامل المساعدة على إست

 بانتاع وإعادة إنتاع نفسها .

السنننكان النننذين ال ينتمنننون دموينننا إلنننى هنننذه المجمعنننات السنننكنية يتعرضنننون لاقصننناء  

-اإلجتماعي والثقافي ، أو اإلندماع في شبكة العالقات التقليدية من أجل تحقينق إنندماع مجنالي

فتهم الفرعية داخل هذه المجمعات السنكنية والتني صنارت ثقافي، فهؤالء السكان قامو ببناء ثقا

 تفرض عنفا رمزيا على كل الدخالء .

 إستمرارية القيم الريفية في الالشعور الجمعي لسكان المدينة .  

عف رقابة الدولة وتسيبها خلنق فوضنى بصنرية كاننت لهنا إنعكاسنات علنى المجنال ض  

 .للسكاننية النفسية واإلجتماعية الحضري ، كما أن األمر له إنعكاسات على الب

العامنننل السياسننني هنننو المحنننرك األساسننني لعملينننة اإلسنننكان ن وذلنننك عائننند للسياسنننات  

 المنتهجة من قبل الدولة منذ اإلستقالل ، فهو عامل له تأثير في بناء البناء اإلجتماعي  .

السننكان المدينننة تتميننز بأسنناليب حينناة ولنني  بأسننلوب واحنند وذلننك عائنند إلننى أصننول  

 ،حيث أن السننكان يعيشننون داخننل بنيننتهم الذهنيننة وفننق ثنائينناتوتمركننزهم فنني مننناطق معينننة



 خاتمة عامة
 

 

141 
 

 -وهنذا منا يسنتلزم بننى فكرينة متبايننة داخنل بنناء البنناء العنام للمديننة  - تتجسد فني سنلوكياتهم

 ولي  بأسلوب حياة واحد حسب بارك .

سكن المقندم مهمنا كنان نوعنه في جعل المواطن يرضى بال -النسبي-نجاح سياسة الدولة   

 .ولو على حساب عاداته وتقاليده 

إختالف البناء التقليدي والحديث يعود إلى عاملين أحدهما إقتصنادي واآلخنر إجتمناعي   

 ، فالتطورات المادية الحاصلة في المجتمع جعلت البناء يخضع لهذه التطورات .

وذلنك عائند للذهنينة التقليدينة التني منا البناء التقليدي والحديث تربطهما الوظيفة نفسها،   

 يزال السكان متشبعين بها .

 المهندس المعماري ما هو إال لداة في يد السلطة من أجل تنفيذ مخططاتها . 

رغم تغييب خصوصيات المنواطن إال أن سناكنة هنذه العمنارات تقنوم بتكييفهنا وفنق منا  

 يتوافق مع حاجاتهم .
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،ليبيا،دارالكتننننب 1منننندخل عننننام،ط-زيننننن العابنننندين علنننني صننننقر:التخطيط الحضننننري -19

 .2004الوطنية،

سنننالمي،بيروت،لبنان،مركز خرون:المديننننة فننني العنننالم اإلأسنننلمى خضنننراء الجيوسننني و -20

 .2014دراسات الوحدة العربية،

جتمننننناعي الفضنننننائي،الجزائر،دار سنننننليماني جميلنننننة : دراسنننننات فننننني علنننننم الننننننف  اإل -21

 .2011هومة،

خالقيننة فنني العننالم جتماعيننة واألفننن البننناء والمعاييراإل -شنناكر لعيبنني :العمننارة الذكوريننة -22

 .2007العربي،بيروت،رياض الري  للكتب والنشر،

 .2009صبري فارس الهيتي:التخطيط الحضري،عمان،دار اليازوري، -23

معجنننم -صنننطالحية جديننندةإطنننوني بينينننت،لوران  غروسنننبيرغ،ميغان موري :مفننناتيح  -24

،بيننروت لبنننان،مركز دراسننات الوحنندة 1مصننطلحات الثقافننة والمجتمع،ت:سننعيد الغننانمي،ط

 .2010العربية،

 .2007السكن واالسكان،الجزائر،دار الهدى،-عبد الحميد دليمي:دراسة في العمران -25

 .2016عبد الرحمان المالكي :مدرسة شيكاغو،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،المغرب، -26

سنننرة المتغينننرة فننني مجتمنننع المديننننة العربينننة،بيروت،لبنان،دار عبننند القنننادر القصنننير: األ -27

 .1999العربية،النهضة 

 س..عفيف بهنسي:جمالية الفن العربي،بيروت،لبنان،عالم المعرفة،د -28

فريقنني القننديم،الجزائر،ديوان قتصنناد والمجتمننع فنني الشننمال اإلعقننون محمنند العربي:اإل -29

 .2008المطبوعات الجامعية،

 عنداد البحننوث،بنإعمنار بوحو ،محمند محمنود النذنيبات:مناهج البحننث العلمني وطنرق  -30

 .2001عكنون،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،
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 .2006ب،مجد،.،د6غاستون باشالر:جماليات المكان،ت:غالب هلسا،ط -31

محمنند بننندوي ،بيننروت ، لبنننان ،مركننز دراسنننات كليفننورد غيرتننز : تأويننل الثقافات،ت: -32

 .2009الوحدة العربية ، 

 ردن، داروالعولمنننننننة،األلحضنننننننرية بنننننننين التقليننننننند نتروبولوجينننننننا اقننننننني  النوري:األ -33

 .2011اليازوري،

،بيروت،لبنننان،دار 2خضننر،طفريقيا،ت:محمنند حجي،محمنند األإفريقي:وصننف ليننون اإل -34

 .1983الغرب االسالمي،

 .2013 دار الوعي،الجزائر، مالك بن نبي:مشكلة الثقافة، -35

 .2013دار الوعي، الجزائر، مالك بن نبي:ميالد مجتمع، -36

دار المعرفنننة مصنننر،سكندرية،براهيم:التنمينننة والعشنننوائيات الحضرية،اإلإمحمننند عبننناس  -37

 .2000الجامعية،

منننندخل نظري،مصننننر،دار المعرفننننة -جتمنننناع الحضننننريمحمنننند عنننناطف غيننننث:علم اإل -38

 .2009الجامعية،

 .2008سكندرية،دار المعرفة الجامعية،براهيم: التصنيع والتحضر،اإلإمحمد عباس  -39

 .2009والعادي،ت:عادل العوا،بيروت،لبنان،دار التنوير،لياد:المقدس إمرسيا  -40

نتروبولوجينننننننننا دراسنننننننننة فننننننننني األ-مصنننننننننطفى عمنننننننننر حمادة:المننننننننندن الجديننننننننندة -41

 .2011،دار المعرفة الجامعية،،مصرالحضرية،االسكندرية

منننننننوالي بالحمسننننننني :الجزائنننننننر منننننننن خنننننننالل رحنننننننالت المغاربنننننننة فننننننني العهننننننند  -42

 .1981للنشر والتوزيع،،الجزائر،الشركة الوطنية 2العثماني،ط

 محمود فهمي الكردي : تأثير أنماط العمران على تشكيل بعن عناصر الثقافة الشعبية، -43
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الجماعة ، المجتمع الثقافة ،ت:شقيب مصطفى ، بينروت ، لبننان ، دار موري  غودليه :  -44

 . 2015الفارابي ، 
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دمشننق  ،2ط،سننماعيلإ،ت:كامننل -نسننانيةبدايننة الثقافننة اإل-شننياء يوليننوس ليننب : أصننل األ -48

 .2006 ،دار المدى، ،سوريا

 المجالت والدوريات :

 .2009،جوان،24التواصل:ع -01

 .2007،خريف2الجزائر،ع ن،نسانيات :،وهراإ -02

،الجزائر،جامعنننة محمننند 12نسنننانية:عبد الحميننند دليمننني،عجتماعينننة واإلالعلنننوم اإلمجلنننة  -03

 .2006خيضر،

سننة حوصنلة المعنارف فني  50نورية بن غبريط رمعون،مصنطفى حنداب:الجزائر بعند  -04

 .crasc،2008،وهران،2004-1954 جتماعيةالعلوم اإل

 األطروحات :الرسائل و 

مقاربنة -للمدينة الصحراوية)القصر( ووظيفته اإلجتماعينةتياقة الصديق:النمط المعماري  -01

-2005أنتروبولوجيننة لقصننر" تننامنطيط" أدرار، رسننالة مجسننتير،جامعة وهننران ، الجزائننر ،

2006 . 
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خليفننة عبنند القننادر: تحننوالت البنننى اإلجتماعيننة وعالقتهننا بالمجننال العمراننني فنني منندن -02

 .2011-2010الجزائر ،الصحراء،أطروحة دكتوراه علوم ، جامعة بسكرة ، 



 

 

 : ملخص

وعالقتها بالخصوصية اإلجتماعية  معماريةاألنماط الفي هذه األطروحة المعنونة ب :       

تم التطرق لهذا  حيث، والثقافية للمدينة الجزائرية الدراسة الميدانية بمدينة بسكرة

الموضوع من عدة نواحي سواء  من حيث الحاجات السوسيوثقافية أو المادية ) عمرانية ( 

 وعالقتها بالجانب الالمادي أو السياسية ودورها في تحريك عملية التعمير واإلسكان .

ل إذ تم البحث في مدى توفير المدينة للحاجات السوسيوثقافية لسكانها ، فتبين أن مجا     

الدراسة ما يزال محمال بالقيم التقليدية نظرا لعدة عوامل سواء ما تعلق منها باألصول األولى 

) ريفية ( أو نوع األسر ) ممتدة ( ...الخ ، كما تبين أن للسكان قدرة على توفير حاجاتهم 

نفسها ، كما تبين أن الذهنية التي يعيف بها السكان  تقريبا هي المغيبة أثناء عملية التخطيط 

 .سواء في السكنات التقليدية أو الحديثة

إلى جانب ذلك تم التطرق للعالقة التي توجد بين الجانب المادي من المدينة وجانبها      

الالمادي ، ومن جهة أخرى تبين من خالل الدراسة أن للبناء المادي تأثيرا على البنية 

الالمادية ، حيث يمكن إعتبار السكن كيانا مؤنسنا له القدرة على التأثير على اإلنسان سواء 

 أو سلبا .إيجابا 

كما أعتبر العامل السياسي من خالل الدراسة الميدانية أنه المحرك األساسي لعملية      

أن له تأثيرا على بقية عناصر الدراسة ، حيث كانت له إيجابيات كما أن له  أياإلسكان ، 

 سلبيات على البنية المادية والالمادية للمدينة .

  

 

 

 

 



 

 

Abstract :  

In this thesis entitled “ architectural styles and their relation of the 

social and cultural specifity of the city “ _ field study of the city of 

biskra _ the subject has been approached from several angle , be they 

on the sociocultural or material needs( architrctural ) and their 

relationship to the non-material aspect or political and their rol in 

motiving the process of town planning and hausing … 

The research has examined the extent to which the city responds to the 

sociocultural needs of its inhabitants, and it has turned out that the 

subject of the study is full of traditional values due to many factors, 

either linked to the earliest origins ( rural ) , or the family type ( 

extended) , etc … it has also been shown that the population is able to 

meet their needs during the planning process, and it has been show 

that the mentality of the population is almost the same in traditional or 

modern housing . 

In addition the relationship between the material side of the sity and 

its non-material side has been discussed ; on the other hand, the study 

showed that the material construction had a positive or negative 

impact on humain being . 

The political factor was considered by the field study as the main 

driver of the housing process, that is, it ampacts on the rest of the 

study elements because it has advantages and disadvantages on the 

material and non-material structure of city . 



 

 

Résumé : 

Dans cette thèse intitulée “les styles architecturaux et leur relation 

a la spécificité social et culturelle de la ville” etude de terrain de la 

ville de biskra- le sujet a été abordé sous plusieurs angles qu’il soient 

sur les besoins socioculturels ou matériels ( architecturaux ) et leur 

relation avec l’aspect non matériel  ou politiques et leur rôle dans la 

motivation du processus de l’urbanisme et le logement . 

Le travail de recherche s’est penché sur la mesure par laquelle la ville 

répond aux besoins socioculturels de ses habitants, il s’est avée  que le 

sujet de l’étude regorge de valeurs traditionnelles en raison de 

plusieurs facteurs , qu’ils soient liés aux premières origines (rurales) 

,ou au type de famille ( étendue ) , etc… il a également été démontié 

que la population est en mesure de satisfaire ses besoins pendant le 

processus de planification, et il a été démonté que la montalité de la 

population est presque la même dans le logement trditionnel ou 

moderne . 

En outre, la relation entre le coté matériel de la ville et son coté non-

matériel a été discutée, d’aure part, l’étude a montié que la 

construction matérielle avait un ampact positif ou négatif sur l’être 

humain . 

Le facteur politique a été considéré par l’étude de terrain comme le 

moteur principal de processus de logement , c’est a dire qu’il a un 

impact sur le reste des élément de l’étude , car il présente des 



 

 

avantages et des inconvénients sur la structure matérielle et no 

matérielle de la ville . 
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 المصدر : بلدية بسكرة .

 



 

 

 

 -الشماليالجزء -( : مدينة بسكرة خالل الحقبة اإلستعمارية 02الملحق )

 المصدر : بلدية بسكرة .

 

 



 

 

 

 : مدينة بسكرة خالل الحقبة اإلستعمارية الجزء الجنوبي . (03الملحق )

 المصدر : بلدية بسكرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التخطيط رؤية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى . : (04) الملحق

 التقديرات الديموغرافية بلدية بسكرة -1-

 اآلفاق

 عدد السكان

2008 

(1,5) 

 المدى القريب

2013 (1,5) 

 المدى المتوسط

2018 (1,8) 

 2028المدى البعيد 

(2,00 % ) 

 293836 241048 220478 204661 التجمع الرئيسي

 

 : يتكتتون من :المجمــع 

الذي يتحكم في توزيع جميع التفاعالت المجالية إلى مختلف األقطاب  :القطـب الرئيسي بسكـرة  -

 تدريجيتا وفق مكوناته التاليتة :

 وستط المدينتة )المركز الحيوي بالمجمع ( . •

 وستط خدماتي خاصتة على المحور المؤدي إلى العاليتة . •

 .مناطق سكنيتة موجودة خاصتة على المحيتط العمراني للسكن الفردي في عمومه  •

القطب العمراني الجديد )الجهة الغربيتة ( في طور التكوين و هو توسع مهم في إحداث توازن  •

 عمراني و خدماتي داخل مدينة بسكرة بفعل البرامج المختلفتة التي تحتوي عليهتا .

مناطتق التوسع المقترحتة في هذه الدراستة هي تواصل كما هو موجود على مستوى ، رواق  •

(  83( ،و )31( و الطريق الوطني رقم ) 46( و الطريق الوطني رقم )03رقم)الطريق الوطني 

هذه  الفضاءات المجاليتة تعتمد في هيكلتها على المحاور الداخليتة و الوالئيتة و الوطنية و التي 

 ترتبط في معظمها بالحزام الخارجي المقترح .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (:التخطيط 05الملحق )

 عدد التعييـن

 السكان

 عـدد

 المساكن

 سكــن فـردي سكــن نصف جماعـي السكن الجماعي

النسبة  العدد   

(%) 

المساح الكثافة

 ة )هـ(

النسب العدد

ة 

(%

) 

المسا الكثافة

حة 

 )هـ(

العد

 د

النسبة 

(%) 

الكثاف

 ة

المسا

حة 

 )هـ(

18 12,66 50 20 633 6,33 100 20 633 3164 15817 مدى قريب

98 

60 30 63,26 

24 16,46 50 20 823 8,23 100 20 823 4114 20570 مدى متوسط

68 

60 30 82,26 

63 - 50 20 - 42,23 100 20 4223 10558 52788 مدى بعيد

35 

60 30 211 

145 56,79 ///////////////// 5679 17836 89175 المجموع

6 

//////////////// 29,12 10

70

1 

////////////////// 356,5

2 

 هكتار 442,43اإلجماليــة    : المساحـة العقاريـة 

 

 2008 -بسكرة  – مديرية التخطيط و التهيئة العمرانيةالمصدر : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :التوزيع السكاني عبر مجال الدراسة  -

 يظهر فوارق و إختالالت كبيرة في تمركز السكان عبر مختلف المراكز العمرانيتة .

 : الكثافـة السكانيـة ▪

 2008الكثافـة السكانيـة  الجدول رقم: قيمة

 بسكـرة البلديـات

 205608 عدد السكان )نسمة(

 1610,08 (2الكثافة )ساكن/كلم

 127,70 (2المساحة )كلم

 

 2008: مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية  المصدر

 :تحليل األنسجـــة العمرانيــة  --

 إلى عدة مستويات . لقد إعتمدنا تقسيم التجمعات حسب الهيراركية العمرانية

 :المستــوى األول  ▪

مدينتة بسكترة إحتاللها المستوى األول جعلها تمارس هيمنة و إستقطاب على جميع المجال الوالئتي و 

 مجال الدراستة خاصة ، تلخص خصائصها في :

توسعات مستمرة أدت إلى إستقاد طاقات الموضع اإلستيعابيتة و بالتالي الوصول إلى العوائق  ▪

يعية حفزه تواجد عوائق إصطناعية )منطقة صناعية ،عسكريتة ( تحتل مواقع و مساحات الطب

 الحاجب ( . –مهمة في النسيج و الحل التوسع على المحاور الطرقية ) شتمة 

التوسع يتم بشكل بناءات فردية فوضويتة أغلبها أنتجت أنسجتة و قطاعات عمرانيتة غير واضحة المعالم 

يكلة طغت عليها الوظيفة السكنية التي تعتبر غير منتجتة مما أعطى صفتة المجال و الوظائف و غير مه

 غير المنتج للمدينتة ) أحياء سيدي غزال ،العالية الشماليتة و الجنوبية ( .

إستعمال العقالني للعقار الحضري طغت عليه التحصيصات ذات المساحات الكبيرة على حساب  ▪

 المساحات الحرة .



 

 

 ألرض ضعيف في المناطق السكنية الحضريتة الجديدة )السكنات الجماعية ( .معامل اشغال ا ▪

إحتواء مركز المدينة على تجمعات سكنية غير ال ئقتة به وظيفيا و جماليا بطابق أرضي أو طابق  ▪

 كحي فرحات و حي سطر الملوك تستوجب عمليات تثمين للعقار ذو قيمة أكبتر . 2+

 ى مركز المدينتة .طغيتان الحركة الميكانيكيتة عل ▪

إن الطبيعتة القانونيتة لألراضي ذات الملكيتة الخاصتة باإلضافتة إلى التعدي المستمر على أمالك  ▪

الدولة دون رقابتة ،تعتبر الظاهرة المميزة للتوسع في المدينتة و التي أوقعتها في إشكاليتة عقارية 

 المنظور العمراني للمدينتة  حقيقيتة أنتجت ظواهر عمرانيتة سلبيتة و مجاالت تسيئ على

كاألحيتاء المحيطيتة المهمشتة و المقصيتة من الكليتة الحضريتة ) سيدي غزال ، فليا  ،العالية  ▪

 الحاجب ( –يتات الحدوديتة )شتمة الشمالية ....( ،باإلضافتة إلى ظاهرة التالحتم العمراني مع البلد

 إن إستقطتاب المدينتة و هيمنتها تغذيان هذه الظواهتر و تضمن إستمرارها .   ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المالحظة عدد المساكن عدد البنايات القطاعات الرقم

 / 2795 2461 17الى03 01

 / 3357 3017 33الى18 02

 / 5083 4920 60الى34 03

 / 5623 2046 82الى61 04

 / 5354 4903 106الى83 05

 / 4050 3148 125الى107 06

 / 4442 4591 149الى126 07

 / 6906 4018 183الى150 08

 / 6583 5189 210الى184 09

 / / / 02الى01 10

 / 44193 34293 10 المجموع

           

 المصدر:بلدية بسكرة.مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية          

 2008تقديرات احصائية لسنة          

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( : درجة التحضر .06الملحق )

 :* درجـة التحضـــر 

 قيمـة درجة التحضـر

 بسكــرة البلديــات

 99,51 درجة التحضر

 2008: مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية  المصدر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وهو حي باب الدرب مايزال يحمل إلى اليوم  ( : النواة األولى لمدينة بسكرة 07ملحق )

 رغم أنه تغير  نفس اإلسم

 المصدر : بلدية بسكرة .



 

 

 

 

 (مخطط مدينة بسكرة في الحقبة اإلستعمارية08الملحق )

 المصدر : بلدية بسكرة .



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانم-عبد الحميد بن باديس-جامعة

 كلية العلوم االجتماعية

 :علم االجتماعقسم

 علم االجتماع و األنتروبولوجيا تخصص:

 

 

 

 استمارة بحث:

         األنماط المعمارية وعالقتها بالخصوصية االجتماعية والثقافية للمدينة الجزائرية الدراسة          

 -بسكرة-الميدانية بمدينة                                                         

 

 

 

 

 شكريد عبد الكريم:الباحث

 

 مالحظة:

 هذه االستمارة تستخدم ألغراض علمية بحتة دون المساس بالمبحوثين.

 نرجو مأل االستمارة بعناية ودقة وشكرا لكم على تعاونكم.



 

 

 :البيانات الشخصية ➢

 الزوجة                السن                   الزوج -

 جامعي   ثانوي     متوسط       ابتدائي         أمي الزوج-المستوى التعليمي:-

 متوسط           ثانوي            جامعي       الزوجة  أمية             ابتدائي  -                     

 نوع األسرة :           نووية            ممتدة -

 عدد أفراد األسرة :     الذكور            االنا+ -

 الزوج  عامل                بطال -الحالة المادية : -

 الزوجة عاملة                ماكثة بالبيت-                      

 الدخل الفردي :       ضعيف          متوسط              حسن          جيد -

 األصل األول:          ريفي            حضري -

 المسكن:بيانات خاصة عن 

  F4اربعة غرف    F3ثالثة غرف   F2غرفتان   F1نوع المسكن ؟ :غرفة واحدة -

 ............................ ...................................................................... ....................................................................................اخرى أذكرها. 

 هل مسكنك عبارة عن ؟:   ملكية          ايجار -

 هل الغرف ؟ :               ضيقة         متوسطة         واسعة -

 ............................................................................................................................................منذ كم سنة وأنت مقيم بهذا الحي؟ -

 هل قمت بتعديالت على مسكنك  :   نعم              ال   -

اذا كانت االجابة نعم  -

 ................................................................................................................................................................................................لماذا

 ........................................................................................................................ماهي األسباب التي تركتك تسكن في هذا الحي؟ -

 وظيفة واحدة            متعددة الوظائف    هل للغرفة ؟           -

 .......................................................................................................................اذا أجبت عن االجابة الثانية)متعددة الوظائف( لماذا؟

 باالغتراب     هل تحس وأنت في بيتك ؟      باأللفة         -

 ...........................................................................................................................................اذا كانت االجابة الثانية)االغتراب( لماذا ؟

 

 



 

 

 لساكنيه؟ هل يلبي السكن الحاجات االجتماعية والثقافيةالمحور األول: ➢

 هل يوجد أقارب لك في الحي ؟                        نعم             ال          -

 ............................... ....................................................اذا كان لك أقارب في حيك فما هي األسباب التي تركتك تسكن بجوارهم -

 هل تشعر باألمان وأنت في بيتك ؟                    نعم             ال  -

 ........................................................................................................................................................اذا كانت االجابة ال فما سبب ذلك؟

 هل تشعر بأنك جزء من هذا الحي وهذه المدينة ؟  نعم             ال   -

 ..................................................................................................................................اذا كانت االجابة ال فما هو السبب حسب رأيك؟

 المسكن يقوم بوظيفة الحماية والمراقبة على األفراد ؟   نعم             ال    في اعتقادك هل  -

هل المسكن في اعتقادك مكان مقدس أم أنه ككل األماكن ؟                 نعم             ال  -

 ................................................................................................................................................................................................لماذا؟

 أين تقضي وقت فراغك ؟                 داخل المسكن              خارج المسكن  -

 في تصرفاتك هل انت في مسكنك تحس بأنك ؟        حر في تصرفاتك           أم أنك مقيد -

 ..........................................................................................................................................................................................................لماذا؟

 بتقديرك لذاتك ؟               نعم               الهل وجودك في هذا المسكن يجعلك تحس  -

 ........................................................... .................................................... ....................................................اذا كانت االجابة ال لماذا؟  

 أن المدينة البد أن تستمر فيها العالقات الدموية أم تكون فيها العالقات مبنية على الفردية ؟نعم         ال هل تعتقد  -

 ..........................................................................................................................................................................في كال االجابتين لماذا؟

 في رأيك هل المسكن يقوم بوظيفة حجب المرأة ؟                  نعم             ال  -

 ...........................................................................................................................................................................في كال االجابتين لماذا؟

 :هل أنماط العمارة تؤثر وتغير معايير المجتمع؟المحور الثاني ➢

 هل تعتقد ان للمسكن تثيرا على قيمك وسلوكاتك ؟                 نعم             ال    -

 ..................................................................................................................................................................اذا كانت االجابة نعم لماذا؟ 

 سيئة             كيف هي عالقتك بجيرانك ؟                                         جيدة          حسنة            -

 ................................. .................................................... .................................................... ....................................................اخرى تذكر

 لمعتقدات التقليدية مثل العين الشرير ؟             نعم              ال      هل تعتقد ان قيم المدينة تأثر على ا -



 

 

 ..................................................................................................................................في حالة االجابة بال ما هو السبب في رأيكم ؟

 تقادك هل المسكن فضاء خاص بالمرأة ؟                                            نعم              ال    في اع -

 .........................................................................................................................................................................في كلتا االجابتين لماذا؟

 هل تستطيع وأنت وسط مجموعة من الغرباء ان تتلفظ بمصطلح زوجتي ؟             نعم              ال        -

 .........................................................................................................................................................................في كلتا الحالتين لماذا؟ 

 هل تعتقد ان مفهوم المسكن مرتبط بالعورة ؟                                              نعم             ال -

 ............................................................................................................................................................................في كال الحالتين لماذا؟

 هل المسكن يحافظ على قيمة الحرمة ؟                                                      نعم             ال          -

 .....................................................................................................................................................................جابة ال لماذا؟اذا كانت اال 

 :هل للعامل السياسي دور في تشكيل البعد العمراني؟المحور الثالث ➢

 اجرائك لتغيير في المسكن هل تعرضت الجراءت عقابية من قبل الدولة ؟     نعم            الفي حالة  -

 ......................................................................................................................................اذا كانت االجابة ال في رأيك ماهي االسباب؟

 هل في اعتقادك ان المسكن في الجزائر له أبعاد سياسية اكثر منها اجتماعية ثقافية ؟ نعم            ال  -

 ..................................................................................................................................................................اذا كانت االجابة نعم لماذا؟

 ال   هل تعتقد ان مشاريع السكن في الجزائر تراعي الكم دون الكيف ؟                       نعم          -

 ...................................................................................................................................................................في حالة االجابة بنعم لماذا؟

 في رأيك الى ما يعود سبب االختالف في نمط البناء التقليدي والحديث ؟   -

 سياسي             ديني        سكاني           اجتماعي           اقتصادي                                      

 ............................... .................................................... .................................................... ....................................................أخرى تذكر 

 هل هناك ارتباط مابين المسكن التقليدي والحديث من حيث الشكل والوظيفة ؟          نعم            ال -

 ............................................................................................................................................................................في كال الحالتين لماذا؟

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانم-عبد الحميد بن باديس-جامعة

 كلية العلوم االجتماعية

 :علم االجتماعقسم

 علم االجتماع و األنتروبولوجيا :تخصص

 

 

 

 دليل مقابلة :

         األنماط المعمارية وعالقتها بالخصوصية االجتماعية والثقافية للمدينة الجزائرية الدراسة          

 -بسكرة-الميدانية بمدينة                                                         

 

 

 

 

 شكريد عبد الكريم:الباحث

 

 

 

 



 

 

 البيانات الشخصية:

                    : السن-

 المستوى التعليمي:-

 الحالة العائلية:-

 المهنة:

 يتعلق هذا المحور بالفصل اإلخير والمتعلق بالسياسة العمرانيةول:المحور األ

 األخرى؟............................................ماهي الخصائص المعمارية التي تميز مدينة بسكرة عن باقي المدن 

 ماهو الجانب الجمالي المميز للمدينة الصحراوية حسب رأيكم؟..............................................................-

 ..........................................ماهو المعيار المعتمد أثناء عملية التخطيط؟...........................................-

 .ماهي معايير اختيار الموقع أثناء عملية البناء؟................................................................................-

 .....................................لماذا؟..........................إذا كان ال  سرة؟هل يراعى أثناء عملية التخطيط نمو األ-

 هل يراعى أثناء عملية التخطيط المرافق األخرى الخاصة بالمواطن؟.......................................................-

 ..................هل هناك تواصل بين المخططات العمرانية القديمة والحديثة؟..............................................-

 ماهو تقييمك للمخططات العمرانية التي عرفتها الجزائر؟......................................................................-

 .....................لماذا؟..إذا كان ال لماذا ؟أثناء عملية التخطيط  هل يتم االستعانة بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين-

 ....هل هناك شراكة بينكم والجامعة؟................................................................................................-

 هل هناك رقابة على السكنات التي يتم تسليمها للمواطنين؟....................................................................-

 ل هناك اجراءات قانونية على المواطنين الذين يقومون بتغيير المظهر الخارجي لمسكنهم؟وماهي؟.................ه-

 

 

 

 


