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امللخص: يتمثل الدور احليوي لألهنار يف التشكيل احلرضي للمدن وحتديًدا يف هيكلتها ومنظومة احلركة 
واستعامالت األرض فيها، إذ تقرتب استعامالت األرض دائام من النهر لالستفادة من املزايا التي يوفرها، 
الواجهة  بقيت  فقد  املدينة،  حياة  يف  عليه  املطلة  الواجهات  تؤديه  الذي  الكبري  الدور  من  الرغم  وعىل 
النهرية يف العراق، بصورة عامة، ويف مدينة بغداد، بصورة خاصة، مهملة ختطيطيًا وتصميميًا. يتناول هذا 
البحث دراسة اثر املعايري التخطيطية يف التشكيل احلرضي للواجهات النهرية ملدينة بغداد؛ مما استوجب 
استعراض دراسات التشكيل احلرضي للواجهات النهرية، بصورة عامة، واملعايري التخطيطية التي تساهم 
يف تطوير التشكيل احلرضي للواجهات النهرية، بصورة خاصة. وبناء إطار نظري الستخالص مؤرشات 
التشكيل احلرضي واستخالص املعايري التخطيطية يف تشكيل الواجهات النهرية وتوضيح أثرها يف تشكيل 
الواجهات النهرية ملدينة بغداد، إذ يوظف ذلك يف تطبيق القياس يف الدراسة العملية للمنطقة املنتخبة وهي 
مركز الرصافة القديمة. توصل البحث إىل نموذج يفرس فرضية البحث ومتغرياهتا وأمهية عنارص هيكلة 
املدينة يف التشكيل احلرضي للواجهات النهرية وكذلك رضورة تعزيز الوظائف احلرضية واالستعامالت 
لدعم فرص التفاعل االجتامعي وسهولة الوصول واالنفتاح املبارش عىل الواجهة النهرية كوهنا فضاًء عامًا 

ذا قيمة تارخيية وحضارية.
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املقدمة
لبث  ومـا  املـدن،  نشوء  أسـاس  دائـام  األهنـار  كانت 
ضـروراته  له  قانونا  النهر  من  املـدن  قـرب  أصبح  أن 
واحلضارية،  االجتامعية  وحتى  واالقتصادية  العسكرية 
هلذا نرى أن املدن التي قامت عند ضفاف األهنار قامت 
من  األجزاء  هذه  تقدم  حيث  عظيمة،  حضارات  معها 
املدن إمكانيات هائلة للمتعة والرتفيه للسكان، إذ ُتعدُّ 
الواجهات النهرية من املميزات احلرضية ألغلب املدن. 
يتناول البحث أحد املشاكل احلرضية املهمة التي تعاين 
منها مراكز املدن بسبب النمو واالنتشار احلرضي وهي 
النهر  وفقدان  النهرية  للواجـهات  احلضـري  اإلهـامل 
ارتباطه باملدينة ونسيجـها احلضـري، تربز أهـمية هذه 
الدراسة من خالل حماولة حتقيق االستفادة القصوى من 
إجيابيات مرور النهر داخل مدينة بغداد مع إجياد صيغة 
يمكن أن حتـقق االستفادة من النهر بصورة اشمل وبام 
يضمن التوقـيع السليم واملناسب للفعاليات املختلفة، 
دراسة  وجـود  »عـدم  بـ:  البحثية  املشكـلة  وحـددت 
احلرضي  التشكيل  يف  التخطيطية  املعايري  ألثر  شمولية 
البحث  فرضية  أما  بغداد«.  مدينة  يف  النهرية  للواجهة 
التشكيل  مبادئ  بني  والتوفيق  املوازنة  »متثل  الرئيسية: 
يف  التخطيطية  املعايري  وبني  النهرية  للواجهة  احلرضي 
هذه الواجهات، جوهر نجاح عملية التشكيل احلرضي 

هلا عمليًا يف املدن«.

)1( التشكيل احلرضي
إجيـاد  فن  احلضـري  التصميم  يف  التشكـيل  يعني 
التصميم  يعتمد  إذ  املدينة،  عنـارص  بني  وحـدة برصية 
احلضـري عىل تنظيم املكـونات املـادية واملعنوية للبيئة 
احلضـرية املرئية، وهو من ثم فن تشكـييل هيتم بمظهر 
مثلام هو  األشيـاء وقيمها اجلـاملية والتعبريية والرمزية 

علم هيتم بعملها الوظيفي وكفاءهتا األدائية بالقدر نفسه 
)احلاجم، 1993(.

الوحدات  هي  احلضـري  التشكـيل  عنـارص  تـعّد 
هذه  صنفت  احلرضية،  للتشكيالت  والتعبريية  البنائية 
العنارص بحسب أمهيتها اىل عنارص أساسية وهي )الكتلة 
يف  أمهية  التشكيلية  العنارص  أكثر  من  وهـام  والفضاء( 

التصميم احلرضي )اخلفاجي، 2007(.
التشكيل  تفسري  دراسة  شمولية  رضورة  تتوضح 
احلرضي ألي مدينة يف ضوء أنامط أساسية لتفسري التشكيل 
التشكيل  عنارص  بدراسة  اهتمت  كوهنا  هلا،  احلضـري 
وحتليلها من كـتلة وفـضاء وما يرتتب عليها من أنامط 
تشكيلية تساهم يف عملية حتليل هذه التشكيالت، أمهها: 
)1.1( أنامط الشكل احلرضي )أنامط العالقات بني الكتل 

)Trancik, 1986(  :وهي ،)والفضاءات
أ( النمط الشبكي.

ب( النمط الزاوي.
ج( النمط املنحني.

د( النمط الشعاعي/املركزي.
ـ ( النمط املحوري. ه
و( النمط العضوي.

ز( النمط التجميعي.
)1.2( أنامط الكتل احلرضية 

تشمل الكتل احلرضية ثالثة أنامط رئيسية أساسية 
)Trancik,1986(  :هي

أ( األبنية النصبية العامة أو املؤسساتية.
ب( حقل الكتل احلرضية.

ج( األبنية االجتاهية التي حتدد احلافات.
)1.3( أنامط الفضاءات احلرضية

مخسة  إىل  احلرضية  الفـضاءات   )Trancik( يصنف 
امتدادًا وظيفيًا وبرصيًا وبدرجات  أنامط بقدر ما حتقق 
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خمـتلفة من االنفـتاحية واالنغـالقية وعىل النحـو اآليت: 
 )Trancik, 1986(

أ( فضاء املدخل. 
ب( الفضاءات السكنية شبه اخلاصة.

ج( الشبكات االبتدائية للشوارع أو الساحات.
د( احلدائق العامة الكبرية.

هـ( منظومة الفضاءات احلرضية املفتوحة اخلفية.
)1.4( نمط التوجيه الفضائي

يكون التوجيه الفضائي من خالل التشكيل احلرضي 
للبلوكات احلرضية، ومن الشكل التجميعي هلا تتشكل 
وحدات اجلرية والقطاعات. ويكّون التتابعات الفيزيائية 

)Jarvis, 2002( .والتوجيه البرصي بني األماكن
)1.5( نمط التعريف الفضائي

يأخـذ التعريف الفضائي إحـدى الصيغ التنظيمية 
)Ching, 1996( ،الثالثة اآلتية

أواًل: التعريف اخلطي: ممكن أن يأخذ إحدى الصيغ 
التنظيمية اآلتية:

1- شكل خط املوقع.
2- انسياب اجتاهي للحركة.

3- املحاور البرصية واملنظور. 
4- أي حمـاور تنظيمية أخـرى كالعـنارص اخلطية 

العمودية.
ثانيًا: التعريف املستوى: يمكن أن يأخذ:

1- شكل حافة املباين.
2- ساحة التجمع.

3- أو أي مستوي ببعدين.
التعريف احلجمي: ممكـن حتقيقه من خالل  ثالثًا: 
فرض شكل عمالق يسيطر )هييمن( عىل البيئة، يتضمن 
مفهوم  حيمل  كام  األجـزاء،  عىل  الكيل  الشكل  هيمنة 

تعددية استعامل األجـزاء يف ضمن الكل.

)1.6( نمط استعامالت األرض واملكان
متتلك الفضاءات احلرضية وظيفة مناسبة تزيد من 
الفضاء  مفـاهيم  امتالكها  من  أكثر  املكـانية،  خواصها 
ذات  فالفضاءات  مكـانية،  ارتباطات  أي  من  املجـرد 
االستعامالت املتعـددة أو املختلطة أو املتكـاملة ضمن 
وحيويًة  ثراًء  أكـثر  تكـون  مطلق  بشكل  وليس  حدود 
األحادي، وجيب  االستعامل  ذات  الفضاءات  تلك  من 
االستعـامالت  لديناميكـيات  التشكـيل  يستجـيب  أن 
االجـتامعية يف الشكـل الفيزيائي، ليكـون الفضاء أكثر 

)Aldous, 1992( .ديناميكية ومرونة
مما تقدم يمكن تعريف التشكيل احلرضي بأنه: "فن 
وعملية تكوين شكل ذا وظيفة ومعنى، حتكمه مفاهيم 
ومبادئ أساسية للحصول عىل قيم مدركة، ويتكون من 
عنارص أساسية )كتلة – فضاء( وعنارص ثانوية، لتكوين 

تشكيل برصي متنوع".
ويوضح اجلدول )1.1( األنامط الرئيسة املستخلصة 
العملية  الدراسة  يف  ذلك  وتوظيف  الثـانوية،  ومفرداهتا 

للبحث الحقا.

)2( التشكيل احلرضي للواجهات النهرية 
"نمـط شكـيل  بـأهنا:  النهـرية  الواجـهات  تعـرف 
النهر، متتاز  مكـاين خطي للمنطقة احلضـرية املطلة عىل 
بخـصائص تصميمية، أهـمها االستمـرارية والتكـامل 
والرتابط واالنفتاحية واملقياس والتفرد، تتأثر بمجموعة 
الشكـلية  اخلـصائص  تكـوين  يف  تساهم  العـوامل  من 
ومـا  االجـتامعية،  والبيئة  الطـبيعية–  :البيئة  منها  هلـا، 
أبعـاد اجتامعية وثقافية وعادات وتقاليد متثل  متـثله من 
البعـد احلضاري والرتاثي"، ينعكس ذلك عىل اجلـانب 
التخطيطي والتصميمي هلذه الواجهات لتلبية احتياجات 

املستعملني الرتفيهية والثقافية. )خلف، 2012(
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اجلدول )1.1(. أنامط التشكيل احلرضي /إعداد الباحثني، 2012م.

رضي
احل

ل 
كي

تش
ط ال

أنام

 مؤرشات حتقيق املفردات املفردات الرئيسة

النمط الشبكي أنامط الشكل احلرضي 
النمط الزاوي
النمط املنحني

النمط الشعاعي /املركزي
النمط املحوري
النمط العضوي

النمط التجميعي
املباين النصبية العامة أو املؤسساتيةأنامط الكتل احلرضية

املجال السائد للبلوكات احلرضية
نسيج األبنية املحاذية للشوارع والساحات

املداخلأنامط الفضاءات احلرضية
االحتواءات الداخلية للمباين 

الشوارع والساحات
املتنزهات العامة واحلدائق

الفضاء اخلطي املفتوح
التتابعات الفيزياويةنمط التوجيه الفضائي

التوجيه البرصي
شكل خط املوقعالتعريف اخلطينمط التعريف الفضائي

انسياب اجتاهي للحركة
املحاور البرصية واملنظور
أي حماور تنظيمية أخرى

شكل حافة املباينالتعريف املستوي
ساحة التجمع

أي مستوى ببعدين
املساحة أو احلجم الكايفالتعريف احلجمي

اإلحاطة
النظامية

فضاءات ذات استعامالت املتعددة، أو املختلطة، نمط استعامالت األرض واملكان
و املتكاملة

الثراء
احليوية

الديناميكية 
املرونة
احلامية 
األمان

االنتامء املكاين
فضاءات ذات االستعامل االحادي 
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تناولت جمموعة من الدراسات احلرضية التشكيل 
احلرضي للواجهات وأهم املعايري التخطيطية املؤثرة فيه، 

وهي:
 Dennis Jerke, "Urban Design And  )2.1(

The Bottom Line" , 2008

فضاءات  إىل  الوصول  أمهية  إىل  الدراسة  أشارت 
يتطلب  الذي  األمر  املدن،  مراكز  يف  النهرية  الواجهات 
وإعـادة  هلا  احلضـري  التشكـيل  عنارص  هيكـلة  إعـادة 
تصميم الواجهات النهرية عن طريق الربط والتكامل مع 
باملكان  اإلحساس  لتحقيق  للمدينة،  احلرضي  التشكيل 
فوائد  من  النهاية  يف  عليه  يرتتب  وما  املعنى،  خالل  من 
دور  إىل  الدراسة  تطرقت  كام  وبرصية.  وبيئية  اقتصادية 
النهرية  الواجهات  يف  والساحات  احلرضية  الفضاءات 
لتقديمها العديد من الوظائف املتنوعة وعدد من الفوائد.

 Connor, "The Riverfront Development  )2.2(
Plan City Of Pittsburgh", 2006

ملـدينة  النهـرية  الواجهة  تشكيل  الدراسـة  تـتناول 
)بيتسربغ( يف والية بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية 
من خالل الرتكيز عىل عدد من املحاور التخطيطية املهمة 

املطلوب حتقيقها للواجهة النهرية:
1- تأسيس الواجهة النهرية بوصفها بوابة للمدينة 

من خالل حافاهتا ومداخلها.
2- تأكيد نرش حمالت البيع واألكشاك والكافيرتيات 
املفـتوحة عىل طـول الواجهة النهـرية وجعلها سمة من 

سامت هذه املدينة.
عن  فضال  متامسك  وحركي  برصي  نظام  إجياد   -3
تشجيع التعامل بمستويات متعددة ملنع التقاطعات احلركية 

وتوفري مشاهد برصية متنوعة عىل امتداد رشيط الواجهة.
4- إزالـة االستعامالت واملـامرسات غري املالئمة 
من واجهة النهـر فضال عن محـاية البيئة املوجودة أصاًل 

من التطوير احلرضي الذي يمكن أن يكون عىل حساب 
الواجهة نفسها.

 Casalino, Denise, "Chicago River )2.3(
Corridor ", 2005

يطـرح الكتاب عـددًا من العوامل املهمة املؤثـرة 
يف تشكـيل الواجهات النهرية للمدينة، املتمثلة بإجيـاد 
ترابط  عىل طول املمر النهري وحماولة جذب العامة اىل 
النهر، كام تطرقت الدراسة إىل الفعاليات التي جتري عىل 
الواجهة النهرية النعاشها، وطبيعة الفعاليات، لتؤثر يف 
حتديد طبيعة التصميم والتأثيث. حددت الدراسة أبرز 
الفعاليات املفضلة يف الفضاء املفتوح للواجهة النهرية بـ: 
التنزه واجللوس والتالقي والتجول وركوب الدراجات 
اهلوائية والركض واألكل والباعة املتجولون والعروض 
واللعب  والكتابة  والتشجري  والرسم  والصيد  التمثيلية 

فضال عن املشاهدة واالسرتخاء.
 Urban Design Associates, "Central  )2.4(
Riverfront Urban Design  Master Plan", 2000

تتناول الدراسة دور التخطيط احلضـري يف إعـداد 
مدينة  املركـزية يف  النهرية  للواجهة  األسايس  املخـطط 
املبادئ األساسية  )Cincinnati(، وأشـارت إىل عدد من 

وختـطيط  تشكـيل  عند  باحلسبان  تؤخـذ  أن  البد  التي 
الواجهات النهرية، أمهها: 

أواًل: منظومة احلركة، تشمل شبكة الطرق والطرق 
املبدأ  السيارات والنقل، ويؤكد هذا  الرسيعة ومواقف 
إعادة تأسيس شبكة الطرق للمدينة باجتاه النهر، فنظام 
طـرق الواجهة النهـرية املوجودة هـو جـزء من شبكة 
الشوارع لوسط املدينة، لذا مُتّد شبكة الطرق من وسط 
املدينة إىل أن تنتهي عند النهر، كام جيب ان تغتنم الفرصة 
إذ  النهرية  الواجهة  الرسيعة عن  الطرق  إلزالة حواجز 
ُيعّد مبدأ أساسيًا إلعادة التطوير الناجح للواجهة النهرية 
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وربطها بوسط املدينة. أما فيام خيص مواقف السيارات، 
فيكون إنشاء مواقف السيارات متعددة الطوابق بموقع 
يعد  مشـرتكة  سيارات  مواقف  إنشاء  إن  إذ  مركـزي، 
األمر  الشوارع  السيارات يف  األفضل من وقوف  احلل 
الذي ُيعّد غري اقتصادي ويؤثر يف مجالية املنطقة. أما عن 
املواصالت العامة، فإن إنشاء خطوط النقل العام سوف 
ال يقلل من إنشاء مواقف السيارات اخلاصة إذ لن تعد 
هنالك حاجة لتلك املواقع بكثرة يف حال كانت املنطقة 
تكون  وسـوف  كـفوءة،  مواصالت  بخطـوط  خمدومة 
مستقبلية  استثامرية  لفـرص  متـاحة  اإلضافية  األرض 

لوسط املدينة وضفتها املائية.
ثانيًا: اجلذب السياحي: إن ربط استعامالت اجلذب 
السياحي باخلدمات التجارية يف وسط املدينة، ومنطقة 
األعامل املركزية هو اهلدف األسايس لالستثامرات العامة 
من إنشاء املالعب، وتقوية اخلدمات التجارية يف وسط 
الثقافية، إذ جيب أن توقع  املدينة، والرتفيه، والنشاطات 
استعامالت اجلذب الثقايف والتطور التجاري و/أو التطور 
وكذلك  املائية  الواجهة  من  املركزية  املنطقة  يف  السكني 
داخل وسط  الثقافية  بالنشاطات  مرتبطًا  يكون  أن  جيب 

املدينة.
مما تقدم بمكن تلخيص أهم املؤرشات التخطيطية 
للواجهة النهرية وكام جاءت يف الطروحات يف اجلدول 

 .)1.2(

)3( الدراسة العملية
)3.1( القياس

– عىل  التشكيل احلرضي  تفسري  البحث يف  يعتمد 
وفـق أنـامط التشكـيل احلضـري، مـن خـالل تـراكب 
املفردات الفاعلة يف القياس وترميزها مفردات التخطيط 
لغرض  احلرضي،  التشكيل  أنامط  ترقيم  ثم  احلرضي، 

التخطيطي  الشكل  يف  موضح  كام  والتحليل،  التقييم 
)1.1(، وطرح القيم املمكنة هلا.

اجلدول )1.2(. مفـردات ختـطيط الواجهات النهـرية / إعـداد 
الباحثني، 2012م.

املفردات التخطيطية
السكني استعامالت األرض 

التجاري
السياحي
الرتفيهي

الفعاليات
طرق السيارات منظومة احلركة وقابلية الوصول

طرق السابلة
مواقف السيارات

أبنية مؤسساتية عنارص هيكلة املدينة
أبنية نصبية

1- نمط الشكل احلرضي
2- نمط الكتل احلرضية

3- نمط الفضاءات احلرضية
4- نمط التوجيه الفضائي

5- نمط التعريف الفضائي 
6- نمط استعامالت  االرض 

واملكان

تشكيل الواجهة 
النهرية

املعايري 
التخطيطية

أنامط التشكيل 
احلرضي

)x1( استعامالت االرض -
)x2( منظومة احلركة -

)x3( عنارص هيكلة املدينة -

الشكل )1.1(. نموذج للمفردات املؤثـرة يف تشكـيل الواجـهة 
النهرية، إعداد الباحثني، 2012م.
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اعتمد البحث القياس الوصفي التحلييل املستند إىل 
كافة  التارخيية  املعلومات  بطرح  وذلك  املالحظة  تقنية 
واملحققة بأسلوب وصفي وبحسب التسلسل التارخيي 
ومن مصادرها التارخيية ومن ثم يعاد حتليلها يف ضمن 
املعلومات  صيغة معـامرية وحرضية، وقد نظمت هذه 
املستخلصة يف استامرات خاصة مقسمة إىل ثالثة أجزاء 

رئيسة:
تفصيلية  برسوم  مدعام  وصفا  تضمن  األول:  اجلزء 
للمراحل املنتخبة، لتوضيح احلاالت املعتمدة يف القياس، 
الطروحات  تقدمه  ما  إىل  ومستندا  الباحث،  من  مقدما 
احلرضية املختلفة الواصفة للمرحلة املورفولوجية املنتخبة.
الفـقـرات  تعـريف  استـامرة  الثاين: تضمن  اجلزء 
مالحـظات  مـن  املستخلصة   – الوصف  حـاالت   –
وصفية، مع األخذ بنظر االعتبار وضع التسلسل والرموز 
للمتغريات يف كل مرحلة مورفولوجية، هبدف تقـديم 

صورة أكثر شمولية للحالة الوصفية.
وأخريا اجلزء الثالث: تضمن استامرة القياس، التي 
االستامرة  تكونت  وقد  القيم،  الستخالص  خصصت 
من حقلني رئيسني، اشتمل األول عىل تسلسل متغريات 
الفقرات  وتسلسل  الرئيسة  وقيمها  احلرضي  التشكيل 
املعـايري  عىل  الثـاين  – واشـتمل  الوصـف  – حـاالت 

)التخطيطية( مع رمز املرحلة املورفولوجية.
)3.2( منطقة الدراسة

ركز البحث عىل اختيار الواجهة النهرية يف منطقة 
الرصافة القديمة التي تقع يف قلب مدينة بغداد بوصفها 
الشكل  التقليدية  املدينة  ملورفولوجية  امليدانية  احلالة 
انتخـاب ثـالث مراحـل  البحـث  ارتـأى  إذ   ،)1.2(
مورفولوجية رئيسة ومؤثرة يف التشكيل احلرضي ملدينة 
خاص،  بشكل  النهرية  وللواجهة  عام،  بشكل  بغداد، 
كوهنا املنطقة البحثية املهمة لدراستها بصورة تفصيلية، 

وهي: )املرحلة األوىل من القرن )13عرش – 18 عرش 
امليالدي(، املرحلة الثانية يف القرن )19( عرش امليالدي، 
املرحلة الثالثة املرحلة املعارصة(. يتمثل السبب الرئييس 
يف اختيار منطقة الرصافة بوصفها حالًة بحثية معربة عن 
القياس  مؤرشات  حتقق  التقليدية،  املدينة  مورفولوجية 
عن  فضال  بغداد،  ملدينة  النهرية  الواجهة  باعتبارها 
الرصافة  ملنطقة  التوثيقية  والدراسات  املعلومات  توافر 

القديمة التي تضمن توفري معلومات كافية للتطبيق.

 

  
  
  

 www.google( الشكل )1.2(. حتديد منطقة الدراسة. املصدر: 
.)earth.com, 2012
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)3.2.1( املرحلة املورفولوجية األوىل -A- )القرن 13 
عرش – القرن 18 عرش امليالدي(

موقع  )يف  دجلة  هنر  شـرق  الواقعة  املنطقة  كانت 
امليالدية األوىل، منطقة  القرون  لبغداد( يف  املركز احلايل 
القـرى واملستوطنات  بساتني مسكونة تضم عـدًدا من 
ذات النشاط الزراعي والتجاري املهمة، أهم ما يميزها 
سوق مهم سمي باسم )سوق الثالثاء(. )مكية، 2005( 

وكام يف الشكل )1.3(.
بنيت  ثم  خلالفته  مركًزا  املعتضد  اخلـليفة  اختذها 
قصور أخرى وسورت املنطقة بسور بشكل نصف دائري، 
سميت بدار اخلالفة، وجرى بناء املسجـد الذي عرف 
احلقبة  هناية  يف  فيه  بنيت  الذي  اخللفاء«،  »جامع  باسم 
املعـروفة  اليـوم  حتى  القائمة  الفخمة  املنارة  العباسية، 
بمنارة سـوق الغـزل وعـرف اجلامع عند العامة حينها 

بجامع سوق الغزل. )جواد وسوسة، 1958(
كانت أكثر األبنية من الرصوص وهي األطيان عدا 
اجلامع والقرص فإهنام من اآلجر، وكان توزيع األرايض 
عىل هنر دجلة للقادة العسكريني، فأصبحت استعامالت 
وأسواق،  بساتني  الرصافة  من  الغريب  باجلانب  األرض 
وبينها كانت املنازل للجند والناس )املالكني( والتجار، 
أما يف اجلانب الرشقي فكانت املساجد واحلاممات وأيضا 
السكن، وكذلك القصور العديدة وأمهها ما يعرف اليوم 

بالقرص العبايس. 
من  الرشقي  اجلانب  مالمح  تتشكل  بدأت  وبذلك 
املدينة واتسعت رقعته احلرضية حول دار اخلالفة الذي 
بغداد  ملدينة  احلرضي  التارخيي  وللمركز  هلا  نواًة  أصبح 
الحًقا. ثم نمت املنطقة الرشقية حوهلا يف ضمن املحاور 
باملنطقة منـذ عهـد سوق  القـائمة  التجـارية والتكوينية 
الثالثاء وكذلك بسوق الرحيانني )منطقة سوق الشورجة 

احلالية(. )مكية، 2005(.

 

  
  
  

الشكل )1.3(. املستويات التارخيية يف موقع مدينة بغداد حتديث 
عـىل خـارطة )هوزفـيلد(. املصـدر )رزوقـي، 

2008م(.

يف بداية حكم اخلليفة املستظهر باهلل )487– 512( 
بدأ بإنشاء سور عظيم وخندق حييطان باملدينة والعمران 
اجلديد الذي يضم دار اخلالفة وحريمها وأسوارها وما 
)السوداين، 1979(، ويف سنة )517 هـ-   شيد حوهلا، 
)الفضل(  واسمه  باهلل  املسرتشد  اخلليفة  عزم  1123م( 
بغداد  من  الرشقي  للجانب  السور  بناء  عمل  إمتام  عىل 
فأنشأ السور وجعل له أربعة أبواب أمهها، الباب الذي 
عـرف يف العصـور األخـرية بـ »باب املعظم«. ظهـرت 
عرش  السادس  القرن  يف  حاليا(  الدفاع  )وزارة  القلعة 
حماطة  املعظم  باب  جهة  من  الغربية  الزاوية  يف  ميالدي 
بسور بشكل ربع دائرة، جنبا إىل جنب مع جامع السلطان 
املخروطية  السلجوقية  القباب  وظهرت  شاه(،  )ملك 
كان  فقد  وهبذا  السهرووردي.  الشيخ  قبة  منها  الشكل 
سور بغداد الرشقية حيصن بغداد من مجيع جهاهتا بام يف 
ذلك جهة النهر، كام يف الشكل )1.4 أ، ب، ج(. )مكية، 

2005م(
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الشكل )1.4 أ(. منطقة الرصافة - القرن السادس عرش امليالدي. 
املصدر )مكية، 2005م(.

  

  
  
  

الشكل )1.4 ب(. منطقة الرصافة - القرن السابع عرش امليالدي. 
املصدر )مكية، 2005م(.

  

  
  
  

الشكل )1.4 ج(. منطقة الرصافة - القرن الثامن عرش امليالدي. 
املصدر )مكية، 2005م(.

)3.2.2( املرحـلة املورفولوجية الثـانية –B– )القـرن 
الـ 19 عرش امليالدي(

شهدت مدينة بغداد سلسلة من املشاريع اإلصالحية، 
الـوالة  من  اثنني  أيـدي  عىل  الغربية  باحلضارة  املتأثرة 
باشا(،  و)مدحت  باشا(  )نامق  مها  البارزين،  العثامنيني 
هو  احلقية  هذه  خالل  املدينة  معامل  عىل  طرأ  تغري  وأهم 
إزالة األسوار القديمة للمدينة. أراد مدحت باشا إنشاء 
شـوارع عريضة عىل نمـط )البولفار( الفـرنيس مكـان 
السـور، لكنه مل يستطع أن يكـمل إال بعًضا مـن هـذه 
الطرق فقط. وقد نتج من ذلك تعرض املدينة ألخطار 
لتوسيعها  الطريق  مهد  نفسه  الوقت  يف  لكنه  الفيضان، 
شيًئا فشيًئا. وقد ظهرت بوادر ذلك أواًل شاميل القلعة، 
باشا(  )مدحت  هـدم  إذ  1987م(،  وجـربا،  )فتحـي 
معامل  بحجارته  وشيد  الرشقي  بغداد  سور  من  الكثري 
املتصلة  الربوج  أن يمس  ومـدارس والقشلة، من دون 
بالقلعة وبرج الطلسم وأبواب بغـداد األربعة، وملا ويل 
سنة  السور  من  بقـي  ما  هبدم  أمر  بغداد  باشا(  )رسي 
)1305هـ-1887م( ومل يرتك منه غري األبواب، تطور 
احلقبة  هنايات  لنهر دجلة يف  املحاذي  العمراين  الرشيط 
دار  )الرساي  ومنها  األبنية  أهم  حتـوي  التي  العثـامنية 
احلكـم، ودار اإلمارة(. )جواد وسوسة، 1958م(. إن 
الفيضان  من  الرصافة  السدة حلامية  وإنشاء  السور  هدم 
قبل اندالع احلرب العاملية األوىل يسجالن نقطة حتول يف 
تاريخ املدينة من قبل الوايل )مدحت باشا(، إذ أضحت 

.)JCP،1984( .الرصافة مهيأة لتوسع حرضي رئيس
وصـف )فيليكـس جونس وكولينكـوود( بغـداد 
عرش  التـاسع  القـرن  يف  املرسومة  بخارطتهام  الرشقـية 
اخلـارج  من  أمامه  ضخم  بسور  حموطة  أهنا  امليالدي، 
خندق عميق حتيط به من جهة الصحراء سداد قوية وأن 
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السور الداخيل كان حيمي املدينة من خطر الغرق بمياه 
املدينة  هنر دجلة اجلارية اىل اخلندق، وقدرا طول سور 
بـ )9688( مـرت ويف ضمن ذلك املسـنيات التي عـىل 
جونس  )فيليكس  وصف  يف  ويتوضح  النهر.  ساحـل 
فضال  وأبراجها،  بأبواهبا  املدينة  أسوار  وكولينكوود( 
عن اخلنادق واملسنيات التي عىل ساحل النهر، ووضوح 
الكـيالين(،  و)مرقـد  السهـروردي(،  الشيخ  )مشهـد 
بدائرة  وقتها  وسميت  املستنرصية(،  )املدرسة  وكذلك 
الكمرك، فضال عن وضوح اجلـرس الوحيد الذي يربط 
نفسه  السابق  بموقعه  املنطقة  هذه  يف  بالكرخ  الرصافة 
ومع البوابـة والربج الضخـم. واحلفـاظ عىل استعـامل 
مواد اإلهناء فضال عن القرميد ومشهد القباب واملنائر 

املتنوعة، كام يف الشكل )1.5(. )مكية، 2005م(
)3.2.3( املرحلة املورفولوجية الثالثة –C– )القرن الـ20 

و21 امليالدي( املرحلة املعارصة
بـدأ التوسـع العمـراين واحلضـري ملـدينة بـغـداد 
باشا(،  )ناظم  زمن  يف  احلديثة  املدينة  نحو  بالتوجهات 
املعظم  باب  من  طريق  بفتح  األملان  بمعونة  قام  حني 
النهر. وقد جرى  املركزية يف شارع  األسواق  منطقة  إىل 

توسيعه باجتـاه الباب الشـرقي عىل يد )خليل باشا عام 
1916م( الذي أسامه باسمه )خليل باشا جداة يس(، ثم 
أصبح معروًفا باسم الشارع اجلديد عند دخول اإلنكليز، 
شارع  اسـم  عليه  أطلق  الوطني  احلـكم  بدايـة  وعند 
وجربا،  )فتحي  الرشـيد.  هارون  بأجماد  تيمًنا  الرشيد، 
االنتداب  إهناء  أثر  وعىل  أ(،   1.6( الشكل  1987م(، 
الربيطاين عام )1932م(، وافقت احلكومة العراقية عىل 
األنموذج  غرار  عىل  حديثة  مدينة  بصيغة  بغداد  تطوير 
من  )1935م(  عام  هلا  أسـاسيا  تصميام  أعد  إذ  الغريب، 
قبل املهندسني األملانيني )بريكس وبراوفيز(، ومن أبـرز 
اقرتاحاهتام، فتح شوارع عريضة واسعة، جرى فتح اثنني 
من هذه الشوارع مباشـرة مهـا، )شارع غازي - شارع 
الكفاح حالًيا وشـارع الشيخ عمر نسبة إىل مرقـد الشيخ 
)1954م(  عـام  ويف  1936م(،  عام  السهرودي  عمر 
عليه  أطلق  الرصافة  وسط  آخر  عريض  شارع  افتتح 
وقد  أجزائه(  بعض  يف  اخلـلفاء  أو  اجلمـهورية  )شارع 
أسفرت تلك العملية عن إزالة نحو )2000( دار تراثية 
التأرخيـية. )فتحي  الواجـهة  وجـوامع عـدة مهمة من 

وجربا، 1987م(

 

  
  
  

الشكل )1.5(. منطقة الرصافة - القرن التاسع عرش امليالدي، املصدر )مكية، 2005م(.



71جملة العامرة والتخطيط، م 26 )1(، الرياض )2014م/ 1435هـ(  

  
  
  

الشكل )1.6أ(. خارطة حممد أمني زكي بك لبغداد سنة 1919م 
الرشـيد(. املصدر )زهري غانم،  )فتـح شـارع 

2009م(.

التشكيل احلضـري  الكـبرية يف  التغيريات  بـدأت 
التي  الكـبرية  التطويـر  ملشـاريع  نتيجـة  وذلك  التقليدي 
إليه  املؤدي  تنفيذ )جرس 17 متوز(، والطريق  أوهلا  كان 
مرشوع  تنفيذ  تبعه  ثم  1973م(،  عام  الطالئع  )شارع 
جرس  فتح  فإن  بذلك  1981م(،  عام  حيفا  )شارع  بناء 
)األحرار والشهداء والسنك( كان هلا األثر الواضح يف 
تغيري خصائص التشكيل احلرضي التقليدي السيام بعد 
شارع  ومنها  اجلديدة  بالشوارع  املذكورة  اجلسور  ربط 
حيفا؛ مما ولد االنفصال الكيل للواجهة النهرية عن مركز 
التخطيطية  املستويات  مجيع  ضمن  يف  املعارص  املدينة 
والتصميمية. )األلويس، 1982م(، الشكل )1.6 ب(.

)3.3( قياس املتغريات )التطبيق( يف املراحل 
املورفولوجية املنتخبة

تم تطبيق القياس للوصول إىل فهم العالقة ما بني 
يف  التخطيطية  املستويات  تكامل  حتقق  التي  املتغريات 
النموذج  ضمن  النهرية  للواجهات  احلرضي  التشكيل 
الثالثي )الشكل 1.1(. نظمت الرشوحات يف استامرة 
قياس لكل مرحلة مورفولوجية، التي تم تنظيم مؤرشاهتا 
نموذجا   )2 )1و  استامرة  توضح  التقييم،  استامرات  يف 

لتقييم املرحلة املورفولوجية األوىل - مؤرش استعامالت 
األرض، ثم تم مجع القيم جلميع املراحل املورفولوجية 
يف اجلدول )1.3(، الذي يوضح تلخيصًا لعدد احلاالت 
الواردة للمتغريات وقيمها الرئيسة يف استامرات القياس 

للمراحل املورفولوجية الثالث املنتخبة.

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

الشكل )1.6ب(. واقـع حال الواجهة النهرية وأهـم املحـاور 
والعقد يف املنطقة، إعداد الباحثني، 2012م.
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ني، 2012م.

ف / إعداد الباحث
ص

س - استامرة الو
استامرة )1(. نموذج استامرة القيا

رمز املرحلة األوىل 
)A

(

التسلسل

رضي
ت أنامط التشكيل احل

متغريا

املعايري التخطيطية 
للواجهة النهرية

)X
(

1
2

3
4

5
6

رضي
نمط الشكل احل

رضية
نمط الكتل احل

ت 
ضاءا

نمط الف
رضية

احل
ضائي

نمط التوجيه الف
ضائي

ف الف
نمط التعري

ض واملكان
ت األر

نمط استعامال

ض
ت األر

استعامال
)X

-1( 
ت 

ت االستعـمـاال
كانـ

موقـعة بشكـل حمـوري 
عىل طول املحور النهري 

يف الواجهة النهرية.

ت 
ت االستعـمـاال

أثـر
فـي تشكـيـل املبـانـي 
املـؤسساتـية، بشـكـل 
رش مع النهر، لتمثل 

مبا
النواة األساسية للنشوء 

وتوسع التشكيل.

أثر االستعامل الرتفيهي 
واإلداري فـي تشكـيل 
ضاء اخلطي املفتوح 

الفـ
للواجـهة النهرية، وأثر 
ت 

يف تشكـيل االحتواءا
ث 

حـي
الـداخـلية مـن 

مسـاحـاهتا وأحـجامها 
يس.

وبشكل هند

ت 
تـتابع االستعـمـاال

فـيـزيـاويـا )الكـتـل( 
صــريـا )عــقـــد 

وبـ
طول 

عىل 
ت( 

الفعاليا
الـواجـهـة النـهــريـة 
وبشكـل متكـامل مـع 

مركز املدينة.

ت 
ت االستعـمـاال

عرف
ضاء 

تشكـيل نمـط الفـ
اخلـطـي، نـسـبـة إىل 
تـأثـري حمـور النهـر فـي 
املوقـع، وكـان أهـمـها 
ت اإلداريـة 

االستعـامال
والرتفيهية والتجارية.

ت 
ت وتنوع

ت االستعامال
تـعـدد

لتحـقـيق الثــراء والديـناميكـية 
ص يف جزء 

واالنتامء املكاين وباألخ
ت بمركز 

الواجـهـة النهـرية فبدأ
احلكم واجلامع ومن ثم التعليمي 
ك 

س وكذل
ت املـدار

ث أنشئ
حيـ

ت 
ت املتنـوعـة كاخلــانـا

الفعـاليا
ت واألسواق وأشهرها 

واحلـاممـا
رص 

سـوق النهـر والثالثاء واملستن
والسـراي والبـولـونجية، معرفة 
االستخـدام التجـاري املرتبط مع 
يس الزوارق 

النقل بكل مرافئ ومرا
ضافة إىل الرتفيه املتمثل 

والسفن. إ
ت 

ضاءا
ت والف

باملقـاهي واملتنزها
اخلــارجـيـة وامليـاديـن العـامـة 
ني، 

ت الـزراعـة والبسـات
مسـاحـا

ت السكنية 
لتأيت بعده االستعامال

للمدينة وهـو نسيج تقليدي ذو 
ص 

صية عالية بشكل مرتا
صو

خ
ألبنية املنازل.
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ني، 2012م. 
ص القيم / إعداد الباحث

س – استامرة استخال
استامرة )2(. نموذج استامرة القيا

املرحلة األوىل 
)A

الرمز )
ف

ص
ت الو

تسلسل حاال

صفة = 6
ت الوا

جمموع احلاال

املعيار التخطيطي
رضي وقيمها الرئيسية

ت أنامط التشكيل احل
تسلسل متغريا

ض
ت األر

استعامال
)X

رمز )1-

1
2

3
4

5
6

شبكي

النمط الزاوي

النمط املنحني

النمط الشعاعي

املحوري

العضوي

التجميعي

النصبية

املجال السائد

نسيج األبنية

املداخل

االحتواءات

الشوارع

املتنزهات

الفضاء اخلطي

التتابعات الفيزياوية

التوجيه البرصي

اخلطي

املستوي

احلجمي

متعددة

أحادية

جمموع القيم
الكيل

•
•

•
•

•
•

•
•

•

9
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
2

1
1
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اجلدول )1.3(. تلخيص لعدد احلاالت والقيم ملتغريات الفرضية الرئيسية - للمراحل املرفولوجية الثالث - إعداد الباحثني، 2012م.

تسلسل املعيار 
التخطيطي

)X(

عدد نصوص الوصف يف املراحل املورفولوجية A-B-C = 54 نص حالة وصف

X( الكيلتسلسل متغريات أنامط التشكيل احلرضي
معدل )

الشكل 
احلرضي

1

الكتل 
احلرضية

2

الفضاءات 
احلرضية

3

التوجيه 
الفضائي

4

التعريف 
الفضائي

5

استعامالت 
األرض

6

استعامالت األرض
)X-1(

254633

23

منظومة احلركة
)X- 2( 

336342

21

هيكلة املدينة
)X-3(

2511563

32

10.5%17.18%18.413%27.614%17.121%9.213%7اجلموع الكيل

76

)3.4( حتليل نتائج القياس
أواًل: حتليل النتائج املرتبطة باملعيار األول استعامالت 
يف  تنوع  عن  التطبيق  نتائج  كشفت   :)X-1( األرض 
التشكيل  املعيار يف متغريات أنامط  مستويات تأثري هذا 
الثالث،  املورفولوجية  املراحل  ويف  الستة،  احلرضي 
وقد بينت نتائج التطبيق يف املراحل الثالث، أن معدل 
والثانية  األوىل  املرحلة  يف  له  معدل  أعىل  سجل  تأثريه 
وأنامط  الكتل،  أنامط  مع  بالتكامل  نفسه،  وباملعدل 
واضح  وهذا  الفضائي،  التوجيه  ونمط  الفضاءات، 
باألبنية املؤسساتية والنصبية والفضاءات اخلارجية عىل 
فمعدل  جمتمعة  املراحل  يف  أما  النهرية.  الواجهة  طول 
 ،)%30.3( وبنسبة   )76( أصل  من   )23( هو  تأثريه 
ما   ،)6( بمعدل  الفضائي  التوجيه  نمط  خالل  من 
يؤكد رضورة تكامل التتابعات الفيزياوية والبرصية يف 
التشكيل احلرضي مع هذا املعيار، كام يف تطوير الواجهة 

النهرية الرشقية ملدينة نيويورك. 

ثانيًا: حتليل النتائج املرتبطة باملعيار الثاين: منظومة 
احلركة والنقل )X-2(: كشفت نتائج التطبيق عن تنوع يف 
التشكيل  املعيار يف متغريات أنامط  مستويات تأثري هذا 
احلرضي الستة، يف املراحل املورفولوجية الثالث، كان 
أعىل معدل تأثري هلذا املعيار يف املرحلة األوىل، بتكامله 
احلضـري  للتشكيل  احلضـرية  الفضاءات  أنـامط  مع 
املراحل  يف  التطبيق  نتائج  بينت  وقد  النهرية.  للواجهة 
املراحل جمتمعة هو )21(  تأثريه يف  معدل  أن  الثالث، 
من أصـل )76( وبنسبة )27.6%(، من خـالل أنـامط 
رضورة  يؤكـد  ما   ،)6( بمعـدل  احلضـرية  الفضاءات 
املداخل  اخلارجية وفضاءات  الفضاءات  أنظمة  تكامل 
تطوير جتربة  املعيار، كام يف  األبنية مع هذا  واحتواءات 

مدينة سياتل. 
ثالثًا: حتليل النتائج املرتبطة باملعيار الثالث: عنارص 
هيكلة املدينة )X-3(: أفرزت نتائج التطبيق عن تنوع يف 
التشكيل  املعيار يف متغريات أنامط  مستويات تأثري هذا 
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الثـالث،  املورفولوجية  املراحـل  يف  الستة،  احلرضي 
وقد بينت نتائج التطبيق يف املراحل الثالث، أن معدل 
تأثريه يف املراحـل جمتمعة هـو )32( من أصـل )76( 
أنامط  يف  تـأثري  نسبة  األعـىل  وهـو   )%42.2( وبنسبة 
املراحل  ضمن  يف  النهرية  للواجهة  احلرضي  التشكيل 
املورفولوجية الثالث. وأن أعىل معدل كان يف املرحلة 
الفضاءات احلرضية، ما يؤكد  األوىل، من خالل أنامط 
وفضاءات  اخلارجية  الفضاءات  أنظمة  تكامل  رضورة 

املداخل واحتواءات األبنية مع هذا املعيار.
املعايري  تأثري  معدل  عن  التطبيق  نتائج  أفرزت  كام 
التخطيطية الثالثة يف كل مرحلة مورفولوجية، إذ وجد 
أنامط  يف  الثالثة  املعايري  لتأثري  سجـل  معدل  أعـىل  أن 
التشكيل احلضـري كان يف املرحـلة األوىل، من خالل 
واملبـاين  اخلـالفة  بقرص  املتمثلة  املدينة  هيكلة  عنارص 

اإلدارية واحلكومية والقلعة يف الواجهة النهرية.
احلضـري:  التشكـيل  أنـامط  نتائج  تفصيل  رابعًا: 
كشفت نتائج التطبيق عن وجود تنوع يف مستويات تأثري 
الثالث،  املورفولوجية  املراحـل  يف  التشكيلية  األنامط 
أعىل  أن   الثالث،  املراحل  التطبيق يف  نتائج  بينت  وقد 
تأثري لـ)نمط الفضاءات احلرضية( كان )21(  مستوى 
من أصـل )76( وبنسبة )27.6%( يف ضمن الثـالث 
املرحلة األوىل،  له يف  أعـىل مستوى  إذ سجل  مراحل، 
وفـضاءات  اخلـارجية  الفضاءات  أنـظمة  خـالل  من 
احلضـري  التشكـيل  يف  األبنية  واحتواءات  املـداخـل 

للواجهة النهرية.
تأثري  مستوى  أدنى  أن  عن  التطبيق  نتائج  كشفت 
بنسبة )%9.2(،   ))7( الشكل احلرضي  )نمط  لـ  كان 
إذ كام بينت النتائج تأثري األنامط يف كل مرحلة، فكانت 
خالل  من  تأثري  معدل  أعـىل  األوىل  للمرحلة  النتائج 
الثـانية من خالل  نمط الفضاءات احلرضية، ويليها يف 

نمط الفضاءات احلرضية، ويف املرحلة الثالثة كان أدنى 
معدل تأثري لألنامط من خالل نمط التوجيه الفضائي، 
نتيجة اإلمهال وسـوء األحوال التخطيطية والتصميمية 

للواجهة النهرية.

)4( استنتاجات الدراسة العملية
1- حـققت املرحلة األوىل بـروز أعـىل معدالت 
التشكيل احلرضي  أنامط  التخطيطية مع  املعايري  تكامل 
هيكـلة  )عنارص  الرتكـيز عىل  مع  النهر  واجـهة  ملنطقة 
املدينة( يف التشكيل احلرضي لنمط الفضاءات احلرضية 
كام يف املخـطط )1.1(، ويف املرحلة الثـانية قـل تأثري 
املعايري التخطيطية يف التشكيل احلرضي مقارنًة باملرحلة 
هيكلة  )عنـارص  لـ  تـأثري  معدل  أعـىل  وجـاء  األوىل، 
املدينة( يف الرتكيز عىل نمط الفضاءات احلرضية أيضا، 
النهـرية يف هيكلة  الواجـهة  منطقة  وهـذا يوضح دور 
املدينة بوصفها مركزًا للحكم والدولة ومتيزت باألبنية 
املؤسساتية التي ظلت حارضة لوقتنا هذا بوصفها أبنية 
تارخيية فقط. مما يؤكد عدم وجود تأثري لعنارص هيكلة 
املدينة يف تشكيل الواجهة النهرية يف املرحلة الثالثة، إذ 
برز فيها معيار استعامالت األرض بصورة قليلة التأثري 

ألهنا منطقة تضم األبنية التارخيية والرتاثية.

املخطط )1.1(. معدل تأثرياملعايري التخطيطية، إعداد الباحثني، 
2012م.



وحدة شكر حممود احلنكاوي  وعمر عبد الوهاب خلف: أثر املعايري التخطيطية يف... 76

2- كام بينت النتائج التفصيلية للمراحل الثالث:
أ( تأثري املعيار التخطيطي األول )استعامالت األرض( 

يف األنامط التشكيلية كلها مع تركيز واضح عىل:
النصبية  املباين  عىل  بالرتكيز  احلرضية،  الكـتل  نمط   ●

احلضـرية  للقطاعات  السائد  واملجـال  املؤسساتية 
للمحـاور  املحـاذية  لألبنية  احلضـري  والتشكـيل 

واحلركية والساحات.
● نمط الفضاءات احلرضي، بالرتكيز عىل االحتواءات 
للمحور  املفتوح  اخلطي  والفضاء  للمباين  الداخلية 

النهري واملتنزهات العامة.
التتابعات  عىل  بالرتكـيز  الفضائي،  التوجـيه  نمـط   ●

البرصية والفيزياوية.
ب( جـاء تـأثري املعيار الثاين )منظومة احلـركة( يف 
األنامط التشكيلية مع تركيز واضح عىل: أنامط الفضاءات 
احلرضية بالرتكيز عىل فضاءات مدخل املدينة والشوارع 

والساحات والفضاء اخلطي للمحور النهري. 
ج( أما املعيار الثالث )عنارص هيكلة املدينة( مثلام 

ذكر أعاله فقد ركز عىل نمط الفضاءات احلرضية.
3- يتوضح من نتائج التطبيق ظهور القصور يف تأثري 
للواجهة  احلرضي  التشكيل  أنامط  يف  التخطيطية  املعايري 
عن  املدينة  مركز  انفصل  بعدما  بغداد،  مدينة  يف  النهرية 
النهـر من حيث االستعـامل واحلركـة وبوصفه عنـرصًا 
املقومات  الرغم من توافر  املدينة، عىل  أساسيا يف هيكلة 

التارخيية األساسية يف تشكيل هذه املنطقة احلرضية.
التي أكدت  الرئيسية  البحث  4- مما يؤكد فرضية 
رضورة التوازن والتوفيق بني دراسة التشكيل احلرضي 
من جهة ودراسة املعايري التخطيطية يف حتقيق النجاح يف 
تطوير الواجهات النهرية عمليا يف املدن. كام يف الشكل 

.)1.7(

- نمط الفضاءات احلرضية

تشكيل الواجهة 
النهرية

املعايري 
التخطيطية

أنامط التشكيل 
احلرضي

- عنارص هيكلة املدينة.

الشكل )1.7(. نموذج تكامل املفردات املؤثرة يف تشكيل وتطوير 
التطبيق/ إعداد  النهرية واملستنتجة من  الواجهة 

الباحثني، 2012م.

)5( االستنتاجات العامة 
بدراسة  احلضـري  التشكـيل  دراسة  تتحدد   -1
عنارصه األساسية الكتلة والفضاء والعالقة بينهام، لفهم 
وتفسري التشكيالت احلرضية للمدن منذ نشوؤها حتى 

مراحلها املعارصة، ودراسة أنامط التشكيل احلرضي.
شكيل  )نمط  بأهنا:  النهـرية،  الواجهات  تعرف   -2
مكاين خطي ملنطقة حرضية مطلة عىل النهر متتاز بخصائص 
تصميمية مؤثرة يف التشكيل احلرضي هلا، أمهها االستمرارية 

والتكامل والرتابط واالنفتاحية واملقياس والتفرد(.
3- أما حدود منطقة الواجهة النهرية، فهي: )أّي 
ارض متلك اتصاال طبيعيًا أو برصيًا قويًا مع النهر يمكن 
عّدها واجهة هنرية سواء ارتبطت به مبارشة أو اتصلت 
به برصيا. كام إهنا متثل منطقة االتصال املبارش بني النهر 
والصف األول من البنايات مضافا إليه العمق العمراين 

هلذا الرشيط(.
4- تناولت عملية ختطيط الواجهات النهرية، حمورًا 
عامًا يشمل كل األسس واملبادئ والعمليات األساسية 

يف التخطيط والتنطيق هلذه املناطق احلرضية، وهي:
أواًل: أهم أنواع االستعامالت يف الواجهات النهرية.
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ثانيًا: منظومة احلركة والنقل.
)الشوارع،  ختـطيط  هي:  التخطيطية  املبادئ  ثالثًا: 
واملتنزهات واملناطق املفتوحة، وحواجز الطرق الرسيعة، 
ومواقـف السيارات، واجلـذب السياحي، واملواصالت 

العامة(.
رابعًا: أسس ختطيط الواجهة النهرية، وهي: جيري 
تتمثل  النهرية من خـالل أسس عـدة  الواجهة  ختطيط 
بكيفية طرحها للمحافظة عىل )البيئة والتاريخ واحلركة 

والنقل فضال عن االقتصاد(.
خامسًا: تنطيق الواجهات النهرية والعوامل املؤثرة 
فيه:  يتأثر الرتكيب الداخيل للمدينة بعوامل عدة، ومن 
النهرية، وأن  الواجهة  العوامل يف ختطيط  تؤثر هذه  ثم 
عملية  يف  متكامل  بشكل  جمتمعة  تعمل  العوامل  هذه 
مما  وظروفها  خصوصيتها  مدينة  لكل  ولكن  التنطيق. 
يؤدي إىل االختالف يف شكل البدائل املقدمة مع ثبات 

العوامل املؤثرة فيها.

)6( التوصيات
1- رضورة دراسة التشكيل احلرضي للواجهات 
النهرية لفهم طابع املنطقة احلرضية وهويتها واستخالص 
اجلوانب االجيابية من دراستها حرضيا لتطبيقها يف عملية 

التطوير احلرضي هلا.
2- رضورة الرتكيز يف سياسات تطوير الواجهات 
التأهيل من  النهرية يف مراكز املدن عىل احلفاظ وإعادة 
التارخيية  الواجهات  يف  والسيام  التاريخ  إحيـاء  خالل 
فضال  والتثقيفي  والتعليمي  السياحي  اجلانب  النعاش 

عن توفري الرتفيه واالستجامم.
3- رضورة التأكيد يف اإلسرتاتيجيات التخطيطية 
للواجهات النهرية عىل الصفة اخلطية وامليزة البرصية هلا، 
للمشاهد احلرضية يف  الرتابط واالستمرارية  من خالل 
الواجهات النهرية، ومن خالل التتابع بأنظمة الفضاءات 

النهرية،  والطرق  املتنزهات  وكذلك  والعامة  اخلارجية 
وتأكيد التنوع من خالل االستعامالت املتعددة الوظائف 
املستخـدمة  واملـواد  الكـتل  وتفاصيل  احلركـة  وأنظمة 

واأللوان يف كل عنارص تشكيل الواجهة النهرية.
4- رضورة تأكيد معايري ختطيط الواجهات النهرية 
اإلدارة  وعمليات  واألسس  املبادئ  كافة  شملت  التي 
والتنطيق واستعامالت األرض املتعددة ومنظومة احلركة 
والنقل وعنارص هيكلة الواجهات النهرية لتعزيز فرص 

نجاح التطوير هلا.
5- رضورة تعزيز الوظائف احلرضية والفعاليات 
لتعزز من فرص التفاعل االجتامعي وسهولة الوصول 
باالنفتاح املبارش عىل الواجهة النهرية كوهنا فضاًء عامًا 

ذا قيمة تارخيية وحرضية.
6- تفعيل وتـطوير عنـاصـر الواجهة النهـرية من 
جسور وفضاءات عامة ومفتوحة وحمطات النقل النهري 
وباقي العنارص األخرى التي ذكرت حماواًل املوازنة بني 
توجهات احلرضية يف تشكيل وتطوير الواجهات النهرية.
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Abstract. The vital role of the river represented in the city's urban formation specifically in their 
structure, spatial organization, and land use, as land use always get closer to the river to take advantage 
of the benefits it provides. In spite of the significant role played by the riverfronts in the city life, they 
have remained generally in Iraq, and especially in Baghdad, neglected in planning and designing. This 
research confirm on studying the effect of planning standards in the urban formation of the riverfronts 
of Baghdad. The research methodology depended on building a theoretical the literature review of 
the riverfronts urban formation in general, to toward defining the planning standards that govern the 
development of the riverfronts urban formation, in particular.  And building a theoretical frame to extract 
the most important indicators of urban formation and planning standards, and explain their effects in 
the urban formation of Baghdad riverfronts. These indicators were employing in the application of 
measurement in the case study, for the selected area - old Rusafa center. The research reached a model 
that explains the research hypothesis and its variables, and point out the importance of the elements 
of city structure in the urban formation of riverfronts, as well as the important of improving the urban 
functions and events that enhance the opportunities of social interaction and accessibility by the direct 
accessibility to the riverfronts, as a valuable urban area and historical public space.


