
 

65 
 

 
 )العصر وروح الحداثة لمتطلبات وفقا الحضري للتخطیط المعاصرة الرؤیة(

                           
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1 م.د.عصام صباح إبراھیم
esamsabah87@gmail.com    

  :المستخلص

ان النظر في دالالت الرؤیة المعاصرة للتخطیط الحضري واالقلیمي وفقا لمتطلبات الحداثة  
كان من خالل تناول سبعة مواضیع بصیغ مقترنة بداللة الحداثة، وتكمن فیھا . وروح العصر

ً لمستوى ك ینونتھ المبھمة، وتم عرضھا في اربعة محاور وھي: محور ماھیة التخطیط وفقا
ومحور الدیموغرافیا والمجتمع في التخطیط ،  السیاسة والحریة وعالقتھما بالتخطیط.

ومحور منطق الفن وفلسفة التخطیط، ومحور منطق التخطیط الریاضي وفلسفة المكان . وقد 
ً مع روح العصرتوجھ البحث نحو   ً متماشیا ومسیرة المجتمع، مقترن بمزیة  طرح تخطیطا

صیغة مدركة للواقع من فوضى تشوبھا إلى تراكب بعض العلوم والفنون التي ال تخلو من 
"غموض في فھم التخطیط المتماشي مع : في  مشكلة البحثمن خالل  لمسات تخطیطیة.

الخروج من النمط الكالسیكي للتخطیط عبر متسلسلة ": في ھدف البحث"، و روح العصر
 فرضیة البحثفي حین اعتمد على  ."یر مطروقة مقرونة في بوتقة مكونة أساساً للتخطیط غ

  ."وجوب االھتمام بموضوع مالئم عصریاً بغیتھ المكان وما یتعلق بھ ویحیطھ ": في 
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Abstract: 

Seven topics are addressed in terms of formulas in conjunction with the 
modernity of what planning is according to the level of being vague and 
it is: Math logic and its' relation with planning, Philosophy and its' 
relation with planning, policies and its' relation with planning, Freedom 
and its' relation with planning, Demography and its' relation with 
planning Society and it's its' relation with planning, art and its' relation 
with planning. 
Putting ahead and behind and extracts all the thoughts that related to the 
after modernity in implication and this research is about to raise a 
planning that is aligned with spirit of the era and societies' march 
connected with a form that is aware to the reality as mess blended with 
fog to formulate some science and arts that is not free of planning 
touches. 
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  توطئة: 

ائزه في  ي ر ط الكالس ةو  علوم : االجتماعان للتخط ةالعمارة والهندسة الم هندسة، و اإلحصاءو  االقتصادو  الجغراف  دن
انًا یتم االجتهاد بإضافة علم أخر ومن ثم إلغاءه. هندسة مساحةو  أن وٕاّن تعارضت مع  ،  وأح اجه" القائل  رأ "جان ب

قع داخل تصنیف  ره ُ االقتصاد هو  عض أن ما تقدم ذ ر ال ة، و ة ال االنسان د مبهما إن تم التعم في هذه عّ العلوم العلم
ط الحضر  ،العلوم ب "التخط عض مفردات، " لكن منها خرج علم مر ة ها. الذ نتج من خضم  ر أهمیتها في تنم لذا ال نن
ان ن من الم ط ، حتى نتم ي إلى تخط ط الكالس علم جدید ثم الحداثةعبور مرحلة التخط الرغم من ظهور حاالت زج   .
عیدًا عن التكرار إخراجه، عد الحداثة  غي إلى مرحلة ما  ط . لذا ین ام نشأة تخط ة ق ان ة ترتكز على قاعدة م ة حداثو

شر  ة تعطي تنظیرًا عصرًا للمستقبل ال ط ة التخط س الحر فسر مقای ل اآلتي    .، والش
  
  

اس التنم ةمق ف ة الوظ ان   ة الم

                                                                                                     
  
  
  

                                                                                                     
  
  

                           
ل رقم (   )1ش

م  ط السل ر األجزاء برمتها إن سارت عجلة التخط ر جزءًا أخرًا، مما یؤد إلى تطو إن تطور الجزء الواحد یؤد إلى تطو
ة. أسس نهضو ط    بدقة، وهذا إن انبث التخط

احث   المصدر : ال
اسة  ة المحور االول، الس ط:موعالقتهوالحر التخط   ا 

ون  حث عن احثا عن حرته، إلنسان اعندما  و اسو فانه ی ةطة الحرة السا  ،ائن غیر متزن بدون حرته. فهو اجتماع
من في تمرده القیود التي تكبل عقله ،وثمنها  غضًا  ة على أنما مألوفة ومجترة  عني  ،فال حرة من دون إرادة تمرد و

ذا حا سبب إمساك حرته وه اته  ة ذلك عدم الشروع في تحقی رغ ة مجتمع ان ذ رفاه ن اإذ ل المخطط الذ یروم لم
اسي یتعارض معه ه الدهرو  ،الس غالي في موضوع الحرة ف ،مع ترادف التعارض العلمي الذ طو عل عض  قد أخذ ال

ما معلوم أداع ة و مة تخالج النف ،ن لكل شيء قواعدًا للفوضى العشوائ وهي  ،سفالحرة أداة فعالة مناطة بتصرفات ذات ق
ة أنه قانون الفیزاء االجتماع ار) ینبئنا  اإلنسان هو المؤثر ف ،بدورها تحاكي الجسد المؤثر في هالة المجتمع (الرد واالعت

اً  ًا وٕایجا اة سل س هنا ،الوحید في صورة الوجود والح یل الوجودلول شترك معه في تش اسمه وحده  ،ك من عالم آخر  فهو 
ة وذلك  ).63ص ،2012 ،عبد الرزاق ،بران(الج س خاضعًا للحتم ار صعب ل ضع الكل في اخت فالتعرج على الحرة 

ر عن انتقال القوى والطاقات بوساطة الهرمية ع ركة   ا

رات ي لهذه الظا ا ع امل  العالقة والتطور الزم مع التنظيم والتوز

 األجتماعيةاألقتصادية

ة مادية معنو

 نوعية كمية
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عض من غیر، مهما تدرج اإلن نه علمهسان في مصیره ومصیر ال ان فأنه سوف یبرهن على ما أم ون في الم  ،أن 
ةف مة اجتماع ذ وقد لوحظ أن، الحرة هي ق ة وه  هما: ا وصوًال إلى قوتین متضادتینحرة الفرد تعطي أنماطًا غیر حتم

اسة و  طالس   .التخط
الحداثة وذلك لكي یبدع وفقًا للتحوالت  اسي وعلى المخطط أن یؤمن  ط ال بد وأن تعطى له الحرة من لدن الس فالتخط

ة ع مراحل اإلنسان ط یراوح ما لم یؤمن بجم ار ولم یزل التخط ش في مرحلة ما . الجارة في األف عد الحداثة فنحن نع
شرةإعلما  ة ال ار نظامهم  ،ن الحرة هي جوهر التنم ة المواطنین في اخت من حیث هي السبیل الوحید لضمان مشار

تهم في صنع القرار  ع مشار اسي وتوس ةالتالي فإّن  .الس مثلون المرحلة الحضارة التارخ ان المتحضرون هم من   ،الس
ة لكون  مثا ة الجدیدة هي  ط الحضر  المدن ان.  موقع للتخط انة جدیدة لتوزع الس عتبر فقط م حیث أن ظهور وهذا ال 

ل الفضاء  ضًا مع التصور النوعي له طا أ ة جدیدة مرت انات  الحضر مدن في وهذا ما یتالءم مع اإلم طي والوظ التخط
ة واالوضاع اال ة التكن ة والعلم ة في مراحل النمو الحاضرة المتاحة التي توفرها العوامل االجتماع إذن فالمدینة ، قتصاد
ة  اغة اآلت ن التعبیر عنه وفقًا للص م ما   ، ة من تفاعل رمز یوجد مستقبل هو ما یتم التخیل له عبر فلسفة،  –متأت

ة  عة من اإلنسان ة نا ط المعاصر –فالمعاصرة هي الحداثة وهذه ال تتم إال برغ فلسفة التخط ننا تسمیتها  الحرة یتم م ، ف
ط البنیو  سر ذلك وفقا للتخط ات الوجود ذ النشء الجدید. ف اسة إث س أداة أو  أسلوب أو  اني  م الم وإلعادة التنظ

( ات .. أنما اس ل متغیر (إجراءات .. س فة  ل ووظ ل اآلتي على أدوات معینة تغمد ش   .ما في الش
  

  
  
  

  

  
زة   تداخل   محل                                    دمج الظواهر  التعقید   المر

زة  إزاحة   حیز                                    تعرة الظاهر   التجرد    الالمر

ل رقم (   )2ش
ًا من الخط ع ع األوقات، أما طب ان موجود في جم ان، فالم الزمن مجردًا من الم ون انعدام اإلحساس  أن  أ تقبل الرأ 

ة (بیئة مشیدة). ة هندس   أو بداخل حتم
احث  المصدر : ال

ا والمجتمع في المحور الثاني، ال موغراف ط:د   التخط
ة نسان، فأن وعندما نتظاهر في معرفتنا إلى الدوافع التي تحرك اال هن على أن اإلنسان ردیف تبر التأمالت السوسیولوج

ة  عد الحداثة ومن خالل مستو للحرة في النظرة األدائ عد النظرة، ومستو عرفةمنظرة ال ما    .ما 
ه و  ز عل طة إلى ما یر س ون من لكل فعل رد فعل مساٍو ومضاد، في إن "قانون نیوتن الثالثنظرة  ب أن الصوا". وقد 
  ". ومضاد أو غیر مضاد ،لكل فعل رد فعل مساٍو أو غیر مساوٍ "

عض اآلراء حاء  عض األسس المستند علیها العلم واست غي تغییر  ط الحضر یدخل ضمن  من ان لذا ین التخط
مي لكونهما مشیدان ط اإلقل ات الحف ،التخط طة بین المستو ة وس شیر إلى منطقة موقع م مفهوم مطاط  ةاإلقل  ،ضر

ه  طوعل ون تخط مي مالئمًا ل ط اإلقل ار التخط ن اعت مي هو أسلوب إعداد  –صًال امتو  –ًا م ط اإلقل فالتخط

منظومة 
ة   اقتصاد

منظومة 
ة   اجتماع
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ح  ة وتوض ة االجتماع ات في الحیز الحضر المتمیز. ضمن العوامل التي أدت إلى األهداف التفصیل في ترتیب الفعال
األسانشأة المدینة ط  ة، علمًا أن هدف التخط ما یتوضح في الترسم ان،  ة س هو الم   .اآلت

  
                                  

ان                                                                                                                     الم
  

ل رقم (   )3ش
ان یدرس ظ ة.متعددة مجت واهرعلمًا أن علم الم ان تشف أنماطًا وعالقات م ة، و عاده الفلسف ان ضمن ا   معه في الم

احث   المصدر : ال
ط :   المحور الثالث، منط الفن وفلسفة التخط

تفرغ جزء آخر  ع جزء منهم أنتاج الطعام و ستط حیث  ع أفراده  في جم إن مجتمع قرة من القر استطاع أن ینتج ما 
مي لإلنتاج العلمي واألدبي أو اسة (الدل  ).414ص ،1990 ،د. محمد العبید و ،د. مالك ،للتفرغ للفن أو للدین أو للس

ر  ذ ن استنتاج قانون من مجموعة وقائعTylor"ما و م ة: عندما  ه الحضارة البدائ تا خ  ،" في  ح دور التار ص
سًا یجذب قطعة من الحدید ،المفصل متخلفًا جداً   نستخلص من التجرة القانون العام عنا أنواستط ،فإذا رأینا مغناط

س المغناط د ،النجذاب الحدید  غي بذل مز س ل التعممن الجهد في  اً فال ین خ المغناط حث.لموضوع تار حتى و  ل
ان المدیني ان مثل الم ان أو بنمط معین من الم الم االة  ظهر المجتمع ال م ون مخططاً  ،عندما  ل  ،عندما ال  یجر 

ة شيء  طرقة رمزة أو فعل ه  اح المجال الشاغر والتوطد ف االة الجت ات الالشعورة تفید من هذه الالم انت البن ما لو 
ًا  ل حلم شعورمثلما تستخدم االهتمامات الالشعورة تقر ش د (ستروس ،الرقاد لكي تتجلى  في ،على حد قول فرو  ،لود ل

قول  .)385ص ،1977 ال هو مهماز اللذات "Marquis de sade"و ه ،: الخ عتمد عل أنه القوة الدافعة  ل شيء 
عرف المرء المرحلأ ،لكل شيء قه  قول "أ ،س عن طر اشة؛ و قه تنشأ المتع الج س عن طر " : Leon Trotskyل

ضًا أن نخشاه غي علینا أ اندماج الشعب فقط فحسب بل ین ع أن نحلم  نا فنحن ال نستط  "أبن وحسب رأ،  مهما 
عد مرحلة من مراحل التطور الحضار والتحول االجتماعي؛  س المدن  قول و خلدون" فإن المیل نحو االستقرار وتأس

ست سو جزء ضئیل من الكون تهدده قو  :فرزر استمرار. األرض ل ة لها نحو هدف یبتعد  إن تقدم المعرفة رحلة ال نها
امل حتى اآلن (فرزر ل  ش مس جورجس ،لم نفهمها  طًا مالئمًا األیدلكن  )214ص ،2011 ،یر ج ا تضع تخط یولوج

رة هنا والقول لـلها. إ مان " Tylor" ن الف ة: الدین هو اال ا مز ة. إذن للیوتو ة فمؤجلة  بتؤدةولو  ائنات روح الواقع
ة  ق مة الحق ر "فران هي انتقاص من ق ال؛ و ة من الخ قة قد تكون متأت ًا ما تبدو لكون الحق ون" غال س ب س

سبب  عیدة عن التصدی  ع الحقائ الجدیدة مستحیلة و عد أن نقوم بتوس ح مألوفة مع الوقت  سوء اطالعنا لكنها تص
عد أسلوب ابتدائي مي لوجدناه  ،معرفتنا. فالتحلیل هو أسلوب متقدم عن الجدل الذ  این اإلقل فلو أخذنا ذلك على الت

ما یبدل حالة من عدم التن ج وفقًا لحاجته  التدر قة أن المجتمع ال یبدل مؤسساته  اني. والحق ل الم اسب في اله
ان حسب رأ "ش، الصانع أداوته  ما أن الفضاء هو استغراق الحجمافالم  كر حسن آل سعید" هو استغراق المساحة 

ة أن تنصب هدفها  ؛ت).. صو ما وتجسد حضور أ شيء في ثالث حاالت أو في أحداها (صمت.. صورة على اإلنسان
انها نفسه (نیتشه عرج  ).315ص ،2009 ،فردرك ،ما وراء مجالها الحالي ال في عالم األوهام بل في أمتداد  و

س لها محتو متمیز  ة ل ة عنه؛ ولكن البن مادة غر ل یتحدد عن طر مقابلته  : فهي "شتراوس" قائًال: فالش
حاول ومن خال  المحتو ذاته. الحظ ان الفن  حدثنا عن شيء ما: حول ل ما تقدم  ة أن  ع نشاطاته األساس في جم

قة للمعرفة ،الكون  مالوعالم الفن هو نهج للمعرفة  ،حول اإلنسان أو حول الفنان نفسه. إن الفن طر ه ة لإلنسان شأنق

 حیز   –موقع     –تلة   –مشید  –متناه  –حتمي  –هندسي 

عي  محل    –موضع  –فضاء  –غیر مشید  –متناه ال  -حر  –طب
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طرقة متوازة للمعرفةأنه فقط عندما نّقر بوضو  ،. في الواقععالم الفلسفة أو عالم العلم شأن الفن  لذلك فسوف  ،ح 
عندها فقط یتاح لنا تقدیر أهمیته في تارخ  ،متمیزة عن سائر الطرائ التي بواسطتها یتوصل اإلنسان إلى فهم بیئته تكون 

شر (رد ال ،هررت ،الجنس ال ما عرفالحي  ).17ص ،السنة  اة  یئة ها "سبنسر" هي المواءمة المستمرة بین البوالح
ة ة والبیئة الخارج ان األبرز في سلب ذلك الجمال من الوجود.ف ،الداخل ه  الدین  ا مرارا مذه وفي الدین أعلن سانت

دًا أن جوهر الدین هو األسطورة والشعر  ه الماد مؤ عي ومذه قول،الطب ون صانع الساعات  "Russell"ف ه الصور ش
ل جمیل ه عمل ساعات ذات ش ستهو اس  –ت قغفل عن غرضه األصلي من صناعتها للداللة على الو ف ،الذ  فااللت

ین  ة  –حاصل عند الصور ه عقالن س ف ة ونهم قد طرحوا أمرًا ل ة؛ والشخص علماء ما حددها تدل على شخص
ة والن، والنفس هي مجموعة متكاملة ة والعصب أنواع شتى من االستعدادات الجسم ةعلى أن المرء یولد مزّودًا  منها  ،فس

اء والمواهب الخاصة ة لالنفعاالت ،الدوافع الفطرة والذ ة ،ومنها درجة خاصة من الحساس ودرجة  ،ودرجة معینة من الحیو
ة والتي تعتبر   ،أخر لتحمل الصدمات ة والثقاف ة واالجتماع ه المؤثرات المختلفة من بیئته الماد وسرعان ما تتوالى عل
ه م اشةن الجماعة الصغیرة أهمها تلك التي تأت ه وترعاه في سنواته األولى (ع ط   ).297ص ،1993 ،د. ثروت ،التي تح

نت أصفي  هذا  ة و شغلني في صورة شعر ان  ل ما  ار قول "یوهان غوته" : لقد حاولت ان أجسد  ن استذ م و
أخذ عادةأن الالحساب مع نفسي بنفسي؛  أنه من خالل هذا الموقف الرافض تجاه المبدعین. و موقفًا رافضًا  ،مجتمع 

ل سلوك الرفض لد المبدعین ذاتهم.   یتش
شف اوتبین الدراسات ما  )1 اة المبدعین. فقلد  رة من ح حدث منذ الفترات الم ن الرفض االجتماعي للمبدعین 

ة السلوك. وأن  ل میل لالستقالل. وتلقائ ه ش ة لد أصحا أخذ في البدا المبدعین "تورانس" عن أن االبداع 
ة أو األصالة. الفعل ضغوطًا شدیدة النقاص الطاقة اإلنتاج    یواجهون 

اء واألفكار في وضع ثابت. لهذا فأن الصراع  )2 قاء األش میل عادة إلى المحافظة على  عتقد "الونثال" أن المجتمع  و
   القائم. بین المبدع والمجتمع صراع محتوم طالما إن في االبداع تهدیدًا للتوازن االجتماعي

ما  )3 ستثیر التنافر والتوتر لد الفأو ستثیر رد. فأن تصرفات الفرد المبدع قد ن رفض المجتمع  للمبدعین قد 
ه المجتمع في  طمح إل ط تنافرًا وتوترًا مماثًال. فاختالف المبدع وتفرده یتنافر مع ما  بدورها في المجتمع المح

یر واالدراك. ات ولنماذج التف حرك  استقرار وث ون الضغط ،هذا التنافر بدوره توترًا ما في المجتمعو ون  ،ف و
  وفرض التواف لما هو عام. ،الرفض

عد  )4 ثیر من معاییر السلوك. و هم عن  عض المبدعین ینحرفون في سلو الفرد المبدع فقد تبین إن  ما یتعل  وف
ه تهدیدًا الهذا االنحراف غیر مقبول من المجتمع ما . ألنه یر ف ة.  رة التقلید ن أستقراره العقلي ونماذجه الف

مًا مختلفة ة ،المبدعین یتبنون ق األدوار الجنس ة  انًا عن األدوار التقلید حثون دائمًا عن غرض وأنهم ینحرفون أح  ،و
ار (صالح طین بهم فرصًا واسعة للتشهیر واالستن منح المح ومن  )19ص –18ص ،1990 ،قاسم حسین ،وهذا 

ل اآلتيا ما في الش ة  ان المتس تتبلور منطقیته الفن   .لم
ة شر  صورة المستقرات ال

  

  

  

ل رقم (   )4ش

 تطلعحضور ذكرى

 سیكون ماوجودشرود
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طة.   فسر حاالت الوجود المختلفة، والمترا
احث   المصدر :ال

  
ع،  ان:مناقشة المحور الرا ط وفلسفة الم   منط التخط

بيإلى عندما یهدف المنط  دما و،االستقالل عن الواقع التجر وهو الذ تجر  ،قول "برتراند رسل" : مبدأ التجر
أتي:  ما  اغته على وجه الدقة  ة متماثلة یوجد منها على األقل حالة واحدة(ص ن تحلیلها إلى  ،ل عالقة متعد م

ین أكثر من حد و  ،عالقة جدیدة لحد جدید ن أن توجد هذه العالقة بین أ حد و م حیث ال  احد والعالقة الجدیدة هي 
ست له هذه الخاصة) سها ل ة تنشأ عن خاصة  ،ولكن ع الكالم الدارج ُقرر أن العالقات المتماثلة المتعد وهذا المبدأ 

ة ة للحدود التي تصف بها ،مشتر النس قوم  ،مع أضافة أن هذه الخاصة تقوم  ن أل شيء آخر أن  م في عالقة ال 
ة لهذه الحدود النس قه الفالسفة. وهي بذلك تعطي البها  ط ثیرًا ما  وهو أن العالقات المتماثلة  ،نص الدقی للمبدأ الذ 

ة في الغموض (راسل ارة غا ة تنشأ من تطاب المضمون. ومع ذلك فتطاب المضمون ع  ،1961 ،برتراند ،المتعد
عرج  ).35ص –34ص ش على المتنا" Russell"ثم  ة وحدها: تلك التي تع قول: الفلسفة الهیجل ن أن  ،قضاتل م

ان. ل م الت مشابهة في  غیر اكتراث ألنها تجد مش ولن یوجد  ،فالدولة هي نتاج التناقضات القائمة في المجتمع تظل 
ة ته شائ عد الخالص من  ،الفرد المتحرر الذ ال تشوب حر قي إال  ل الفرد على ولن یوجد الفن الحق الدولة التي تش

ستطع أن ینتزع هذه الصورة من الواقع هواها. على إن الشاعر حین شاء قدم صورة للفرد الحر لم  . ألن الواقع ال أن 
اشة لتهم الدولة (ع فأن ما تم  ).169ص –168ص ،1993 ،المصدر نفسه ،د. ثروت ،ضم إال صورة االفراد الذین شّ

اً  عد " أول ون قبلي  ،طرحه ال  عدو أن  ادل ا ،فطر  –وحتى  ة ،لمواضعبل هو قد جاء من ت غة هي قض  ،فالص
قول ما  قة یتم بدراسة  "Zeitlin Irving" والدالة عالقة؛ و أن اكتشاف الحق ة وهي التي نقول  الفلسفة المتعال

ة س عن طر الخبرة والتجر ر ول ات الف ة مجرد  .عمل ع ومتغیره المستقل هما في معظم األحوال الراض أن المتغیر التا
ط قول  ).85ص ،1961 ،المصدر نفسه ،برتراند ،تین (راسلمتسلسلتین مترا ما  انت " Russell"و ة مهما  : أ حر

؛  ة أخر ع القوتان الكبنفرض وقوعها فأنها تفترض من قبل حر الئقة في  یرتان إكمال محادثاتهما حول عالقاتال تستط
ة الجانب ات أحاد د الحصول على أفضل عض البلدان ،حال أن إحداهما تر د االنسحاب من أزمات مفاجئة في   أو تر

ة متسلسلة منفصلةفأن  ة ،ل مسافة هي عالقة واحد بواحد و المتوال س لها  ،ذات حدود متعاق ة ولكن ل لها بدا
ة ة ،نها عد ة وال ة والقبل ة بین األحداث وهي: اآلن ضًا اتصال و ثالث عالقات أساس اني انولها أ تكرر  ، فالحدث الم

ل اآلتي ما في الش ان،  قوة الم امنة وهذه ما تسمى  ان أوجه مختلفة وطاقات    .فأن للم
 

   

  

  

  

  

ل رقم (   )5ش

 الوجود الزمني المنظور لحظة استشراف لحظة آنیة  لحظة ماضیة

  اتحاد المكان بالزمان 
  یسمى بـ(النجوى)

  
 (المونولوج)

تفاعل اإلنسان مع  االسترجاع الوصف
 المجتمع المحیط

 سي للقاطنینالسلوك النف

  التناص
 (المحاكاة)
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أن  ح شاهداً یبین  ص ة تدور في محور قطبي  ال ة الخ ة التراكم مثا ة هي  ان   . السوسیوم
احث   المصدر : ال

  
ان طرح  ك" الوقد  ادئ "دردا" مفهوم "التف ك نقد األسس والم التف قصد دردا  ة عند نیتشه و قابله العدم ذ 

ضًا عن المختلف أثناء  حث دردا أ ة و ار جدیدة على وف منظور المخیلة اإلبداع والنظم السائدة ومحاولة إعادة بناء أف
ون المختلف متمیزًا عن غیره إذ أنه یختلف عنه في الشدة والقوة  ة البناء و  ،2011 ،أ. م. د. سالي محسن ،(لطیفعمل

   ).264ص
وتقاوم نزعة أ  ،قائًال: لن یلتقي التوأمان أبدًا. فالمادة تشغل حیزًا في الفضاء" Zeitlin Irving"عرج هنا و 

قى ،مادة أخر لشغل نفس الحیز بیرة للموس ة  عطي نیتشه أهم ة عندما تتغلب على القصور الذاتي؛  تلة وحر  ،لها 
ل شيء ألنه اة وعن أنواع الفنون األخر  ،یجدها تتكلم عن    ،فهي تعبر أصدق تعبیر  ،تتكلم عن المأساة وعن الح

نبهنا " الRussellو ارناب" قد بین أنه ال بد من التمییز بین تحل ال " على أن " ار أن  و قا اعت ات  لإلث
ة أتكون تح اتالمعنى األخیر تصور أضی نوعًا ما. الح أن القض ة أم قابلة لإلث قة  .لیل ما وان الطروحات السا

عاني النقص أو عدم  :هي میل المخططون إلى ارتكاب ثالث أخطاء  ،ألخطاء من لدن المخططیننتیجة  تجاء تحلیل 
ة الصورة الكبر . . مةءالمال اق.، عدم رؤ األفعال... أ الس  ،ون وأرنولد برا ،إد ،(فاینر الفشل في قرن المعلومات 

 )263ص ،2008

ل منهما؛  "Zeitlin Lrving"وقد یر  ة بین الفرد والعالم ینتج عنها إعادة بناء  قوله: هناك إذن عالقة جدل
ضًا على اللغة عرج أ قول: اللغة قدم الوعي. اللغة هي الوعي العملي. ،ما و ادئ و  ف عندما یبتعد العلم عن أ م

ة أو قواعد سلوك أخالقي بدعو  وارث عظمتوجیه ة فأن  ة العلم انها الحر س ة و ع البیئة الطب وقد عانت  ،ى تحل 
اة من طامة العصر الكبر المتمثلة في الحداثة (أحمد    ).14ص ،2013 ،د. حامد خلف ،ل جوانب الح

قول ما  ات أن النظام الناتج من مجموعة معطاة من : " Russell"و من الصعب أن نتبین أ طر إلث
ح عبیدًا لهالم ما یلي دون أن نص قوله: سنتخذ من النحو مرشدًا لنا ف ته  بین حر امل؛ و ك ؛ قدمات نظام  الكت إن الد

د  ه واعترافه المؤ عا ضم في است ة وأساتذتها العقائدیین ألنه  ة للبرجواز النس حة  مثل فض ة  غته العقالن في ص
ضاً  الوقت نفسه أ اء و ها ،الحالة القائمة لألش ة تف حتم ع تلك الحالة و ط التضاد الذ  كاالعتراف  الكت عتبر  . فالد

ة مرنة ًا في حالة حر ل اجتماعي حاصًال أو ناتجًا تارخ ة ووجوده الوقتي  ،ل ش عته االنتقال ان طب الحس أخذ  وهو لهذا 
ك في جوهره نقد وثور (روز  ، الكت ذا فالد    .)72ص ،1988 ،اینو ،وه

رفع مستو الدخل إلى فأنهم متفقون على أن اله خططون مما الأ ة فهي هدف  %14دف محدد رقمي  أما الغا
ال رقم أن األولى أص ،وٕانما طموح ،لكن  ةعلمًا  ة لنفسها ولألولىل ،غر من الثان ة هي الحاو فرق ، كون الثان و

ط "Glasson "المخطط  ط و  الدال  بین التخط طوالذ  لحالمُ التخط قة تنفیذ التخط طر ط الدال  ،له عالقة  صنع التخط
ساطة المؤشرات العامة نه ،ب شمل على توجیهات معینة ،وهو استشار في تكو ط الملح أو االمر. ف علمًا  ،أما التخط

ط قد جاءت وفقًا لفلسفات. ات التخط حقائهي الن الفلسفة علما أ أن مستو بن ومن هذا حد جابر  الموجودات علم 
حقائ الموجودات المعلولة.  ان العلم الفلسفي إنه العلم  ر حدودها من جهة االشتقاق والفعل  ،ومثله قول الكندح عد ذ

ة ة الكل اء األبد ه عین الفلسفة فهو أن الفلسفة علم األش حد  قدر طاقة  ،وعللها ،وماهیتها ،انیتها ،والعلة: فأما ما 
ة  ،سفةاإلنسان وقول الفارابي: الفل ذا یتبین أن للفلسفة غا ما هي موجودة. وه الموجودات  حدها وماهیتها إنها العلم 

سي ،واحدة قة (الكب حث عن الحق ة ُ و ما  .)46ص ،2009 ،د. محمد محمود ،ال ًا وفقًا لم تم سرده من بدا ر منطق
ط الم مي" إلى "التخط ط الحضر واإلقل ارة "التخط حث هو أن تتغیر ع ارة عن ال م ع اني" وذلك لكون الحضر واإلقل
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اضيعلما أن "بیئة مشیدة" فاألهداف غیر متناقضة.  ات یتمیز المنط الر اض الر قة  واستخدامه ألسلوب  ،صلته الوث
ن الرمز  ة  ،التدو اض ات -المنط الكالمي –فاللغة الر اض ثیرة تدل على أن ،  هي ما وراء الر ات  وقد ظهرت تسم

اضي ،والمنط الرمز  ،وجبر المنط ،ومنها: المنط اللوغارتمي ،المنط الحدیث هذا  ،والمنط النظر  ،والمنط الر
اسم المنط الدقی ،والمنط الصور  نعت  قا ،و اسم اللوجست ان  عض األح سمى في  د .  و ات التي تؤ تلك التسم

س ة من حیث هو منط استداللي (الكب ر ،د. محمد محمود ،يصفته االستدالل أما  .)80ص ،2009 ،مصدر ساب الذ
ة التي تتضمن  ان ل االجتماعي على الدراسات الس ة" أو علم التش ا االجتماع م" فقد أطل تعبیر "المرفولوج ها "در

ة غها الماد ال المجتمعات وص ان الجغرافي ،والعناصر التي تتألف منها ،دراسة أش ة والهجرة الد ،وتوزع الس اخل
ة ا  ،والخارج ان أسم المرفولوج طل على علم الس م" أن  ها وأنماط المساكن. وقد فضل "مورس هلفاكس" تلمیذ "در

ا مغراف ة عوضًا عن الد ا تعني الوصف المحض؛  ،االجتماع مغراف ار أن الد ر "اعت قوله: Zeitlin Irvingما و  "
ح اهناك م ص ًا. إلصادفات عدیدة تتدخل في أن  ة. :من بین أوضح هذهنسان مرضًا عقل ة االقتصاد انة االجتماع  الم

ل الوعيف ش دًا من ذلك العلم،  الوجود االجتماعي هو الذ  ة في أ علم من العلوم هي الجاني األكثر تجر  ،فالنظر
س تقدمه وارتقاءه في سلم التطور العلمي فقط ع سعى ،الذ ال  ضًا حقائقه و إلى توحید لغته ومصطلحاته  بل یلخص أ

حث والتصنیف والتحلیل والتفسیر إلى المد الذ  ومفهوماته. ه العدة الضرورة لل ضع في أید المشتغلین  ومن ثم 
ه النظرة شرطًا ضرورًا للعلم ذاته (زایتلن ح ف    ).5ص ،1989 ،ارفنج ،تص

طة ذهن ة في خر ط الت تخط اني وختامًا تتبلور فكرة نمذجة مود یل الحیز الم ونات تش ة تعبر عن م
ل( اني، ش م الم   ): 6الُمنَظم، وفقًا آلراء مختصین في التنظ

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                            
احث                                              االعتماد على المصادر في اعاله .المصدر ال

  مناقشة المحاور :
حث عنا ان في ال ان شرع قة ن العلم والفلسفة شر ان من حیث ،الحق عة. فأولهما وهو  وأنهما متساو الطب االتسام 

ة ات العقل المدر حث الفلسفة الجانب التصور المتعل  الت. بینما ت حث الجانب الظاهر من المش قول ، العلم ی و
"Karl Popper ا ات القضا قع إث ثیرًا ما  ل جزءًا من هذا التطبی الذ " :  ش ة ما و ة عند تطبی نظر القاعد

ل رقم (   )6ش
يف استعماالت األرض  ية املادية  -يو تص ن. –الب تص عض امل   حسب رأي 

Doxiades، Constantine، 1968، P:35./ Lunch، Kevin، 1960، P:89./ 
Chapin، Stuart، 1972، P:71 

3. Chapin  

مناطق سكينة / مناطق 
هية / مناطق ا   لوصول ترف
 مناطق عمل

2. Lunch 

ن االستعماالت) دود (ب   ا
  العقد (مركز الكثافة)

  االتصال (التدفق)
القطاعات (نقطة تفاعلية)

1. Doxiads 
( س (سك   التجا
دمات (املركز)   ا
ركة (النقل)   ا

اصة (الصناعية)  ا

يائية   شواخص ف
Land Mark 
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ات مثله مثل التطبی نفسه ة. وهذا االث ة. ،نختبر بواسطته النظر ارات النظر ه علینا االعت  عمل هادف ُخطط له تمل
ة تظهر فعًال  قي أم قض الة قانون حق نا ق ع أبدًا أن نعلم إذا  عة الحال ال نستط طب مظهر القانون ولكنها في إننا 

عة لشروط على حدود معینة تسود في منطقتنا من الكون  قین عن أ  ،واقع األمر تا ستحیل علینا القول ال ولهذا 
اً  ع ة طب ة معطاة إنها في الواقع ضرور ة غیر منطق ط ،" Karl Popper وهذا القول لـ " ،قض إذن مما تقدم فالتخط

عد الح ان وفقًا لسیرورته. الحضر في مرحلة ما  ارة في األساس إعادة صیرورة الم ط  لذلك فأنادثة ما هو إال ع التخط
ان  اني هو وسیلة لفهم الم نًا ممارسة  –الم ون مم مه؛ من المحتمل أن  ط التنظ انيالتخط امل فقط في  م ل  ش

ا ( اس   . )  Lewis ، keeble ،1964،p.40المجتمعات التي تكون متقدمة س
  

  
  

  

  

ل رقم (   )7ش

ة  ف ة الوظ سة. یبین التراكب   للمحاور الرئ
احث   المصدر : ال

  االستنتاجات:
ة  .1 اس ة الس ة والرؤ ط ة التخط ما بین التوافق ة التوأمة ف  .عدم

ة اكثر في االدالل  .2 تلة صماء یخالجها الرغ ل ، فهي  ة واله ل هندسي ملزم لواقع حال بین البن ذو للمدینة ش
 .الرموز واالشارات 

ان بوساطة  .3 صورة للع صالها  ط الحضر ، فضال عن ا التخط م للمحاور ذات العالقة  استنطاق المفاه
رةالتجسیدات  ة ذات التناغم مع الحرة الف   .الفن

ات:   التوص
ة غیر منظورة في البدء ،و  .1 ال ة خ ة الحجة لرؤ قطع ط الحضر ما هو اال مسعى جاء  من ثم تمت ان التخط

ة لروح العصر والمواطنة انت حاو اة ان  ة المنظورة ، ففیها الح ة الهندس ة بوساطة الحتم  .هذه الرؤ

عد الحداثة. .2 ار مع إدخال مضامین الحداثة وما  ه المخططون الك  السعي وراء ما جاء 

الف .3 ة مختصة  ة للطل الشعر واالدب مع جعل إحد المفردات العلم  ن اإلنساني.إدخال الفنون 

  
  
  
  
  
  

 التخطیط والمكان الفن والفلسفةالدیمغرافیا والمجتمعالسیاسة والحریة

 حتمیة خیالیوتوبیا ادیولوجیا

األصل،  –استراتیجیة اإلبدال التواصلي فیما بین المراحل الكالسیكیة 
 ترقیع األصل –نقض األصل، وما بعد الحداثة  –والحداثویة 
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