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 سوسیولوجیا الفصل الحضري مدخل إلی 

 (مقاربة اإلیکولوجیا البشریة وإسهام کل من بارك وبیرجس) 

 

 

 

 

Abstract 

At first glance, the city appears to be an enormous collection of people, ideas, activities, 

arenas, fields and things. It seems like a fusion of difference and a creation of unity, of urban 

identity. It is a form of human meeting; they seem to create a creative web of materials that are 

difficult to synthesize. "The city has been able to attract in its orbit the groups of the world most 

distant, and it has also been able to combine various fields, people and activities to make it an 

organized world," said Worth.  

But this conjunction and synthesis described by sociologists such as Weber and Becher, 

conceals behind it a deeper truth of separation. The city has parts, sections, and ordinances. It 

is the heart, the center, the ocean, and the margin. As much as it strives for rapprochement and 

grouping, it excels in exclusion, isolation and discrimination. Rather, it was perhaps the most 

inclined to build and preserve distinctions. Perhaps the urban fabric, which is painstakingly 

woven, without the ability to bridge the differences and distances between the various urban 

elements, or rather without the ability not to break the bonds of one at all. Could urban 

segregation be the reality of all urban living? Is it original? Does it grow with the city? 

In this article, we will try to clarify urban segregation and understand how it occurs and how 

it affects the urban sphere and living, from the perspective of human ecology that crystallized in 

the framework of what has come to be called the Chicago School.  
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 : مقدمة 

تبدو صهرا  . تبدو املدينة للوهلة األو�� تجميعا هائال أل�خاص وأف�ار وأ�شطة ومجاالت وحقول وأشياء

للوحدة وخلقا  اإل�سا�ي،  تبدو.  ا�حضر�ةللهو�ة  ،  لالختالف  االجتماع  أش�ال  من  شكال  وصال  ،  باعتبارها 

"لقد استطاعت املدينة أن �ستقطب �� . خلقا لنسيج مبدع من مواد وخامات يصعب التوليف بي��ا، ور�طا

ف ب�ن مجاالت ِ
ّ
وأناس وأ�شطة متعّددة لتجعل  ،  مدارها مجموعات العالم األك�� �عداكما استطاعت أن تؤل

ما" م��ا عا
َّ
جميع الذي وصفھ علماء اجتماع من  ،  لكن هذا الوصل.  يقول وورث،  1ملا منظ وليف والتَّ هذا التَّ

إ��ا قلب ومركز  .  املدينة أجزاء ومقاطع وتراتبيات.  ُيخفي خلفھ حقيقة أعمق �� الفصل،  1قبيل في�� و�يشر 

ْ�َ�ُع �.  ومحيط وهامش
َ
جميع ت ْجَهُد من أجل التقر�ب والتَّ

َ
مي��و�قدر ما ت بل لر�ما �ان  .  � اإل�عاد والعزل والتَّ

مايزات وِحفظها ة،  ولرّ�ما �ان النسيج ا�حضريُّ .  أك�� ا�جنوح لبناء التَّ دون القدرة ع��  ،  الذي يحاك بمشقَّ

أو باألحرى دون القدرة ع�� عدم تقطيع أواصر  ،  رتق الفوارق واملسافات ب�ن مختلف العناصر ا�حضر�ة 

أصال ي�ون .  الواحد  مع    فهل  ينمو  هل  أص��؟  هو  هل  حضرّي؟  عيش  �ل  حقيقة  هو  ا�حضرّي  الفصل 

ن الفصل ا�حضري وتفّهم كيف يحدث وكيف    املدينة؟ هل يخلق أم يقتل املدينة؟ سنحاول �� هذا املقال تب�ُّ

�ن ا�َحَضِر�َّ ا�جال والعيش   �� ر  ِ
ّ
إطار ما أصب،  يؤث  �� تبلورت  ال�ي  البشر�ة  اإلي�ولوجيا  ح  وذلك من منظور 

 . عليھ بمدرسة شي�اغو يصط�ح

مع  ،  تقوم مقار�ة اإلي�ولوجيا البشر�ة ع�� تحليل "كيف وملاذا تتوزع ساكنة معينة �� ا�جال،  و�اختصار

وسنكتفي هنا بتقديم �عض العناصر  .  1تحديد القوى الرئيسية ذات التأث�� ع�� عمليات االنتقاء والتكّيف"

 .  إزرا بارك و�رنيست وا�سون ب��جس راِئَدْي هذه املقار�ة األساسية من إسهاَمْي �ّلٍ من رو�رت

 (مدرسة شیکاغو)   الفصل الحضري حسب مقاربة اإلیکولوجیا البشریة 

من  ،  ارتبط االستعمال املعاصر ملفهوم الفصل ا�حضري أساسا بمدرسة شي�اغو األمر�كية و�اشتغالها

البشر�ة اإلي�ولوجيا  مقار�ة  س��ورات،  خالل  مجاال    ع��  باعتباره  ا�حضري  للمجال  االجتما��  التقسيم 

سما بالتعدد واالختالف
َّ
 .  ُمت

وقد أحال الفصل عند رواد هذه املدرسة إ�� مع�ى التفرقة ا�جالية فيما ب�ن الس�ان ا�حضر��ن لنفس  

،  االجتماعيةا�جال ا�حضري ع�� أساس متغ��ات سوسيولوجية �شمل العرق والثقافة والدين والطبقة  

عكس استعارة  .  لك��ا �شمل أيضا اللغة واملهنة وقيمة الوعاء العقاري والقيمة الرمز�ة للمناطق واألحياء
َ
و�

فها رّواد هذه املدرسة،  الغيتو
َّ
��ذه الطر�قة ع�� بارك عن  .  الكث�� من حمولة هذا املفهوم الّداللية،  ال�ي َوظ

بمثابة فسيفساء  ،  عند الفحص،  تو": "تتبّدى مدننا الك��ى الفصل ا�حضري �� مقال لھ تحت عنوان "الغي 

املنفصلة   الشعوب  عرقها  –من   �� عباد��ا  ،  ا�ختلفة   �� فقط  أو  ثقاف��ا  �س��–��  إ��    شعوب  م��ا  �ل 

 
1- McKenzie  Roderick D.,  «The ecological  approach to the study of the human  community», in Park Robert E., 
Burgess Ernest W., McKenzie Roderick D., The City. Chicago, University of Chicago Press, 1925, p: 63-79.  
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الثقافية ا�خاصة واإلبقاء ع�� الفردية والفر�دة عن ا�حفاظ ع�� أش�الھ  �ل  .  ا�حياة تصوراتھ  إذ �س�� 

ا� هذه  من  تفاديھمجموعة  يمكن  ال  �ش�ل  املنفصلة  ا�جماعية  ،  جموعات  ا�حياة  سالمة  ع��  حفاظا 

و�قدر ما يصبح الفصل بالنسبة إل��ا وسيلة  .  إ�� فرض نوع من العزلة األخالقية ع�� أعضا��ا،  ا�خاصة ��ا

خاّصٍ    يمكن أن ُيقال عن �ّلِ شعب و�ّلِ مجموعة ثقافية أ��ا تن�ىئ وتحافظ ع�� غيتو،  لتحقيق هذه الغاية

 . 2��ا"

من جهة �ونھ يتمظهر ،  و�بدو الفصل ا�حضري وفق فرضية اإلي�ولوجيا البشر�ة طبيعيا بالدرجة األو��

�� ارتباط �س��ورات إي�ولوجية وا�حة من    وذلك،  ع�� ش�ل توزيع طبي�� ل�جماعات البشر�ة �� ا�جال

ة أدبيات هذه املدرسة الرائدة أن س��ورات  وتو�ح قراء.  قبيل التنافس واالنتقاء والتكيف والغزو والتعاقب

إّن الطا�ع الطبي�� لهذا الفصل يخرجھ  .  طبيعية أيضا،  الفصل ا�حضري تخفي س��ورات مواز�ة للوصل

  و�حيل الطا�ع الس��ورا�ي إ�� حركّية .  من مجال القرار السيا�ىي،  لكن ليس ��ائّيا وال قاطعا،  �ش�ل كب��

الوث فرد
ّ
سم ��ا الث

ّ
إن الفصل هنا ال يبدو  .  ذات طبيعة تجاذبية وتنافرّ�ة �� نفس الوقت،  افةثق-بنية-يت

كنتيجة أو �اختيار معياري بقدر ما يبدو �آلية �� نفسها �سهل حركة األفراد وحركي��م االجتماعية داخل  

تقيم  .  الفصل نفسھ ينحو إ�� تيس�� حركة األفراد،  فـ"إضافة إ�� وسائل النقل واالتصاالت.  منظومة لي��الية

أن   دون  تتالمس  صغ��ة  عوالم  من  فسيفساء  املدينة  من  تجعل  أخالقية  مسافات  الفصل  س��ورات 

 .  يقول بارك، 3تتداخل"

 Robert Ezra Parkرو��ت إزرا بارك 

ل الفصل أساس الّتقسيم االجتما�� للمجال ا�حضري عند رو�رت إزرا بارك ِ
ّ
صاحب اإلي�ولوجيا  ،  ُيمث

و�متاز هذا الفصل ب�ونھ ُيفِرز داخل املدينة مناطق يصفها بالطبيعية  .  مدرسة شي�اغوومؤسس   البشر�ة 

.  أي دون تصميم مسبق،  و�� تنشأ �ش�ل طبي��،  و�مجاالت الفصل تارة ثالثة،  و�الروحية تارة ثانية،  تارة

عضو�ة ،  و��� حد ما،  بمع�ى ما،  و�نما  artefact"ليست محض حادث مصطنع    ذلك أن املدينة بحسب بارك 

تحمل  .  organism"4حية   أي  متجا�سة  القطاعات ساكنة معينة  أو  املناطق  هذه  واحدة من  �لُّ  وتحتوي 

خاصة مع�ن،  ثقافة  عيٍش   
َ
إل��ا  ،  ونمط ينظر  قد  أيضا  لكن  إيجابية  �عت��  قد  متمايزة  بوظيفة  وتقوم 

بحت املدينة عبارة عن مجموعة  هكذا "أص.  باعتبارها سلبية كما هو ا�حال بالنسبة إ�� أحياء الصفيح مثال

 .  يخ��نا بارك، 5م��ا تضم ساكنة 'منتقاة'" واحدة�ل  ، من املدن داخل املدينة

 
2- Park Robert E., Human communities: The city and human ecology, 1952, p: 99.  
3 - Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
in  Park Robert E., Burgess Ernest W., McKenzie  Roderick D., The City. Chicago, University of Chicago Press, 
1925, p: 1-46.  

،  في المالكي عبد الرحمن،  197-176.  ص،  ترجمة المالكي عبد الرحمن،  كمختبر اجتماعي""المدينة  .  )1929(.  بارك روبرت إزرا   -  4
ة سوسيولوجيا التحضر والهجرة

ٔ
فريقيا الشرق ،  مدرسة شيكاغو ونشا

ٔ
  .2016،  ا

5- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit.  
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�� �ل املدن ابتداء    6توجد هذه املناطق الطبيعية املتجا�سة داخليا واملتمايزة خارجيا وفق �عب�� ماكين�ي 

 من بارك أنھ �لما ازداد حجم املدي.  من حجم مع�ن
ُّ

وهو ما  .  نة �لما ازداد الفصل ا�حضري داخلهاو�ستشف

ان
ّ
الس� لفصل  متصاعدة  س��ورة  عن  عبارة  التحليل  ��اية   �� التحّضر  أن  ب�ن  .  �ع�ي  الّتمايز  يصل  وقد 

م بارك نتائج دراسات متعلقة بمدينة  .  قطاعات املدينة ا�ختلفة إ�� مستو�ات مذهلة و�� هذا اإلطار يقّدِ

إ��   ب�ن أحياء املدينةشي�اغو �ش��  أنھ "�� املدن األور�ية  .  اختالفات ديمغرافية وثقافية عميقة  وَ�ف��ض 

من املرّجح أن ت�ون التمايزات ب�ن األحياء أك�� قوة  ،  حيث بلغت عملية الفصل مستو�ات أع��،  األك�� قدما

 . 7ووضوحا مّما �� عليھ �� أمر��ا"

الس�ا االختالف  تقسيم  من  �ل 
ّ

الش هذا  وجود  ويع��  عن  الواحدة  للمدينة  ا�جغرا��  ا�جال  داخل  �ي 

و�دّل هذا ع�� أّن ا�حياة داخل املدن الك��ى  .  مسافة اجتماعية تفسر املسافة ا�جالية ب�ن منطقة وأخرى 

ع��   يقوم  مما  أك��  ا�ختلفة  املناطق  ب�ن  املتبادلة  واملنفعة  الواحدة  املنطقة  داخل  التعا�ش  ع��  تقوم 

ع�� أن العالقات االجتماعية ال ت�ون فقط ب�ن أفراد  ،  وهذا هو األهّم ،  كما يدّل .  حقيقية  عالقات اجتماعية

 .  ب�ن مجموعات اجتماعية داخل ا�جتمع الواحد، وخصوصا، و�نما أيضا

وكيف   والثقافية  الطبيعية  املناطق  هذه  تنشأ  كيف  عمليا؟  ا�حضري  الفصل  هذ  يحدث  كيف  لكن 

س بارك  يصف  وجودها؟  ع��  اإلي�ولوجية  تحافظ  البنية  خاللهما  من  تتش�ل  طبيعّيت�ن  اثنت�ن  ��ورت�ن 

 :8هما، للمدينة

الساكنة،  االنتقاء - من  خاّص  نوع  واجتذاب  استقطاب  إ��  منطقة  �ّل  �س��  بمقتضاه  وهذا  ،  الذي 

ولذلك فإّن  ،  ذلك أّن �ل املناطق ليس لها نفس قوة التأث�� وا�جذب،  االستقطاب يتم بصورة المت�افئة

 إ�� فئة محدودة من الناستأ
ّ
 .  ث��ها ال يمتّد إال

(املعدي   - العدوائي  الثقافيةcontagieuxالطا�ع  للّنماذج  الذين  ،  )  الس�ان  يجعل  الذي  الطا�ع  هذا 

ومن ثم  ،  �عيشون �� مناطق من نفس النمط يخضعون لنفس الظروف ولنفس األوضاع االجتماعية

 .  ت�ون لهم نفس ا�خصائص

قا��ّ و�بدو أّن هذا ال�
ّ
يخفي تمفصال ،  والذي يفرز تمفصال ب�ن ا�جما�� وا�جما��،  �اكب ب�ن الطبي�� والث

ويع�ي هذا أن االختيارات الفردية املقصودة  .  ب�ن الفردّي وا�جم��ِّ ،  ع�� املستوى امليكروسوسيولو��،  آخر

ألفراد إ�� االنضمام إ��  وت�ون حاجة ا.  تلعب دورا مهّما �� تفعيل عملية االنتقاء ذات الطا�ع غ�� القصدّي 

عامال قوّ�ا �� تفعيل االق��اب واالبتعاد كمي�ان��َمْ�ن للفصل  ،  ولالندماج ولالحتماء،  من �ش��هم طلبا لالنتماء

واملصا�ح املهنية واالقتصادية �ش�ل ال يخطئ نحو  ،  وهكذا "تنحو الرغبات واألذواق ال�خصية.  ا�حضري 

بالش�ل الذي يجعل الساكنات ا�حضر�ة  .  ساكنات �� املدن الك��ى أي نحو تقسيم ال،  segregationالفصل  

 
6- McKenzie Roderick D., «The ecological approach to the study of the human community», op. cit.  
7- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit . 

ة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، عبد الرحمنالمالكي  -8
ٔ
فريقيا الشرق ، الدار البيضاء،  مدرسة شيكاغو ونشا

ٔ
  .128. ص، 2016، ا
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) ف��ا  متحكما  وال  مقصودة  ال  ب�و��ا  تمتاز  س��ورة  وفق  وتتوزَّع  .  تنتظم   . ا�جورة  .  شعور  و�ماِرس   (

neighborhood sentiment  ،ر �ش�ل عميق �� التقاليد والعادات ا�حلية
ّ

تأث��ا انتقائيا حاسما ع��  ،  املتجذ

 . 9ساكنات املدن األور�ية األك�� قدما و���ز �� ال��اية �ش�ل وا�ح �� خصائص الس�ان"

ا�حال الفردي ،  و�طبيعة  االختيار  بارك،  ي�ون  �� ،  بحسب  بقوة  عاملة  ره�ن محّددات سوسيوثقافية 

املدينة انتقاء وتوزيع ساكنة  الثقافة والعرق واللغة،  عملية   �� ال�ي ،  اتووا�ح أن هذه ا�حدد.  يحصرها 

قد طفت ع��  ،  �ش�ل حدودا لالختيار الفردي امليكروسوسيولو�� �� عملية االنتقاء املاكروسوسيولوجية

الّسطح �ش�ل وا�ح نتيجة الطا�ع املركب إثنّيا للمدن األمر�كية (شي�اغو �ش�ل خاّص) ال�ي تتأّسس بني��ا  

ال تمثل قيودا مطلقة و��ائّية ال يمكن لألفراد    لكن هذه ا�حّددات أيضا.  الس�انية ع�� ظاهرة ال�جرة الوافدة

قد تضمحل إ�� أن تختفي �ش�ل كب�� مع  ،  كما نفهم من بارك،  إّن سطو��ا ع�� الفرد.  التخلص م��ا �أفراد

 ،  ويع�� بارك عن ذلك قائال: "تحدث مثل هذه الّتفِرقات ب�ن الس�ان.  تحقيقھ للمز�د من النجاح املادّي 
ً
،  أّوال

تحدث داخل هذه املستوطنات  ،  ومع ذلك ال محالة.  ع�� أساس العرق ،  وثانيا،  غة والثقافةع�� أساس الل

عمليات اختيار أخرى تؤدي إ�� الفصل ع�� أساس املصا�ح املهنية والذ�اء  ،  املهاِجرة والغيتوهات العرقية

خ�ىي
ّ

موح ال�
ّ
أّن األك�� حرصا.  والط رجون قر�با من  واألك�� طموحا سيخ ،  واألك�� �شاطا،  والنتيجة �� 

أو ر�ما  ،  غيتوها��م ومستعمرات املهاجر�ن ال�ي ينتمون إل��ا و�نتقلون إ�� منطقة استيطان ثان للمهاجر�ن

إ�� منطقة �وسمو�وليتانية يتواجد ف��ا أعضاء من عدة مجموعات مهاجرة وعرقية يجتمعون ويعيشون  

�غادر األفراد الناجحون و�ن��ون  ،  والثقافة  ومع ضعف الروابط العرقية واللغة،  أك�� فأك��.  جنبا إ�� جنب

التجار�ة واملهن �� األعمال  أو  ،  بإيجاد أماك��م  بأي لغة  دة  ال�ي لم �عد محدَّ ب�ن مجموعة الس�ان األقدم 

 . 10مجموعة عرقية"

اقتصادي (الذي قد يبدو ع�� األقّل بالنسبة إ��  -كما يبقى االختيار الفردي أيضا ره�ن العامل السوسيو

الثقافية)ال للمحّددات  معاكسا  العليا  االجتماعية  لقيمة  .  طبقات  ا�جا��  (الّتفاوت)  التمايز  �عّزز  هكذا 

اقتصادي متناسب مع قيمة الوعاء  -العقار نزوع الساكنات إ�� االستقرار داخل مناطق لها مستوى سوسيو

فبمجرد  ،  ولذلك.  وامل�انة ا�جالية  و�نجم عن ذلك قدر كب�� من التطابق ب�ن امل�انة االجتماعية.  العقاري ��ا

والّدخل املهنة  �غ�� ع�� مستوى  السكن،  أن يحدث  �غ�ٌ� ع�� مستوى  آلّيا  �غي��  .  �عقبھ  "إن  بارك:  يقول 

تميل إ��    –أي باختصار التغي��ات �� الوضع االقتصادي واالجتما��  –النجاح أو الفشل ال�خ�ىي،  املهنة

ع�� املدى  ،  ّن التنظيم املادي أو اإلي�ولو�� للمجتمع �ستجيب ويعكسإ.  أن ت�ون م�جلة �� �غي��ات املوقع

والثقا��،  البعيد االجتماعي�ن.  امل�ي  والفصل  االنتقاء  الطبيعية،  إن  ا�جموعات  ينشئان  اللذان  ،  وهما 

 . 11يحّددان �� ذات اآلن املناطق الطبيعية للمدينة"

 
9- Park Robert E., «The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment», 
op. cit.  
10- Park Robert E., «The Concept of Position in Sociology», Papers and Proceedings of the American 
Sociological Society, 20, 1926, p: 1-14.  
11- Ibid. 
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  BurgessErnest Watsonإرنيست وا��ون ب��جس  

�عت�� نظر�ة ا�جاالت مّتِحدة املركز (أو مش��كة املركز) لصاح��ا إرنيست ب��جس من أو�� وأهّم النظر�ات  

ھ "نمو املدينة" وال�ي  ،  وتقوم هذه النظر�ة.  ال�ي وصفت وفّسرت ظاهرة الفصل ا�حضرّي 
َ
��ا مقال ال�ي تضمَّ

البشر�ة اإلي�ولوجيا  مقار�ة  إطار   �� القرا ،  تندرج  االجتماعيةع��  للظواهر  الطبوغرافية  م  .  ءة  تقّدِ و�� 

م�انا ودورا داخل التنظيم  ،  ومن خاللها لألفراد الذين ي�ّونو��ا،  الفصل ا�حضري باعتباره "يمنح للمجموعة

 . 12الك�� ل�حياة ا�حضر�ة"

  �� من مركزها  انطالقا  ا�خارج  نحو  وتتوسع  تنمو  املدن  �ل  �ون   �� النظر�ة  جوهر هذه  ش�ل  و�كمن 

و�حدث  .  لكن أيضا املتواصلة ومش��كة املركز،  سلسلة من املناطق الدائر�ة (أو ا�حلقية) املتمايزة واملعزولة

و�تّم  . 13هذا التوّسع عن طر�ق "مد �ل منطقة داخلية �جالها من خالل غزو املنطقة ا�خارجية ال�ي �عق��ا"

.  املهاجر القادم إل��ا من املناطق القرو�ة ا�جاورة  ذلك بدوره ع�� العدوان الطبي�� ع�� وسط املدينة من قبل

با�خالفة (أو التعاقب)  ،  الذي ال يحدث ال �ش�ل مفا�� وال نمطي،  ويسّ�ي ب��جس هذا النمط من التوّسع

succession  ، فرَّغ املناطق من ا�جموعات األصلية ال�ي تدهورت جودة عيشها
ُ
�ل    كما تصبح خاللھ.  وخاللھ ت

ل خاضعة  �غزوهامنطقة  الذي  ا�حال .  لنشاط  لدى  ،  و�طبيعة  سلبية  صورة  ت�و�ن   �� الغزو  هذا  يتسبب 

رضت عل��ا املغادرة
َ
ومَردُّ ذلك ما نجم عن قدومها من ترّدِ  .  الساكنات األصلية عن ا�جموعات الوافدة ال�ي ف

ضا لدى الساكنة  و�نما أي،  وال تت�ون هذه الصورة السلبية فقط لدى ساكنة املركز.  لإلطار العام للعيش

هذه األخ��ة يتّم غزوها من الداخل �� إطار  .  حيث السكن اإلي�ولو�� والطبي��،  األصلية للمناطق الهامشية

 .  نفس عملية التوسع

و�بدأ غالبا باخ��اق غ��  ،  ) الغزو 1و�حدد ب��جس ا�خالفة أو التعاقب �� العمليات املتعاقبة التالية: (

وهذا  ،  وهو عبارة عن مقاومة معتدلة أو عنيفة من س�ان ا�جماعة،  ّد الفعل) ر 2يليھ (،  م�حوظ أو تدر���

)  4و(،  ) تدفق الوافدين ا�جدد والتخ�� السريع عن املنطقة من قبل س�ا��ا القدامى3يف�ىي �� ال��اية إ�� (

 . 14الذروة أو تحقيق توازن جديد من االستقرار ا�جتم��

�� خمس مناطق مّتحدة املركز �ش�ل �� ،  خاللها هذه العملياتوتتحدد ا�خطاطة ال�ي تحدث ف��ا ومن  

ھ ع�� الرغم من طا�عها ال�و�ي. تراك��ا بنية املدينة
ّ
ال تنطبق هذه ا�خطاطة ع�� أّيٍ من املدن �ش�ل  ، غ�� أن

نفسها،  حر�� شي�اغو  مدينة  ذلك   �� ا�جغرافية.  بما  التعقيدات  إ��  ب��جس  بحسب  ذلك  و���  ،  و�رجع 

 
12- Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project», op. cit.  
13- Ibid.  
14- Burgess Ernest W., «Residential  Segregation in American Cities», The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science, 140(1), 1928, p: 105-115.  
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أما  .  وكذا إ�� درجة مقاومة ا�جتمعات للغزو ،  و��� العوامل التار�خية،  ملتعلقة بالتخطيط ا�حضري العوائق ا

 :15املناطق ا�خمس ف�ي

التجاري املركزي .  1 املنطقة  ال��  املدينة"“بـ  : �عرف هذه  ا�حضري حيث  ،  وسط  ا�جتمع  ل قلب  ِ
ّ
وتمث

واالجتماعية والتجار�ة  والصناعية  املالية  األ�شطة  واملتاجر  .  واملدنية  ت��كز  امل�اتب  مبا�ي  ع��  وتحتوي 

املدنية ا�ح�ومية  واملبا�ي  ا�حام�ن  وم�اتب  األطباء  وعيادات  والبنوك  والفنادق  واملقا��  ونظرا  .  واملسارح 

كما تتم�� ببناء ناطحات ال�حاب لالستفادة من  ، ت�ون هذه املنطقة غ�� سكنية ، الرتفاع ت�لفة األرض ف��ا

ال باهظة  �شهد.  ثمناألرض  ف�ي  املنطقة  ��ذه  ان 
ّ
الس� ة 

ّ
قل لدينامي��ا،  ورغم  من  ،  نظرا  مستمرة  جحافل 

الوظائف .  الزّوار باختالط  املنطقة  هذه  أطراف  و�ا�جملة  إذ،  وتمتاز  بالتقسيط  البيع  ت 
ّ
محال ��ا  ،  نجد 

البضائع ا�خفيفة،  ومخازن  الصناعات  �ش�ل أو�ح  .  وكذا �عض  تتم��  املنطقة  أن هذه  تنامي  و�بدو  مع 

 . حجم املدينة

لذلك ف�ي تجمع ب�ن . : منطقة بينية �� أوج الطفرة من السكن إ�� التجارة والصناعةمنطقة االنتقال. 2

والثانية األو��  املنطقة  املبا�ي  ،  مواصفات  منطقة  �غزو  ال�ي  واملصا�ع  التجار�ة  األ�شطة  ��ا  تختلط  أي 

حيث املبا�ي القديمة ال�ي �جرها أ�حا��ا �عد ارتفاع  ،  السك�يّ إّ��ا أيضا منطقة الّتدهور  .  السكنية القديمة

معيش��م والعّزاب،  مستوى  ا�جدد  املهاجرون  يأ�ي  وت�اليف  ،  وحيث  منخفضة  اإليجارات  ألّن  ويعيشون 

العمل زهيدة إ�� م�ان  ا�حضر�ة  ،  و�التا��.  النقل  والعشوائيات  الغيتوهات  املنطقة �� موقع ظهور  فهذه 

 .  رغب الناس �� الهروب منھوامل�ان الذي ي 

العاملة.  3 الطبقة  سكن  القاطنينمنطقة  أك��  الدخل :  ذوي  من  واملوظف�ن  العمال  من  املنطقة  ��ذه 

واختيار هؤالء للسكن ��ذه املنطقة راجع لرغب��م �� .  ومعظمهم من ا�جيل الثا�ي من املهاجر�ن،  ا�حدود

واملساكن �� هذه املنطقة ذات جودة  .  ف النقل وللوقتالتواجد بالقرب من مواقع أعمالهم اقتصاد املصار�

 . ومعظم الناس الذين �عيشون ��ا مستأِجرون. أفضل من املنطقة االنتقالية

ا�جودة.  4 والعا��  املتوّسط  السكن  بحوا��  منطقة  املنطقة  هذه  تبعد  وسط    20إ��    15:  عن  دقيقة 

العمومي النقل  وسائل  باستعمال  ع��.  املدينة  �شتمل  بالطبقت�ن    و��  ا�خاصة  السكنّية  االحياء  أغلب 

ثانوي وأحيانا جام�� لتعليم  التجار�ة وذوي املهن من املستوف�ن  . املتوّسطة والعليا من أ�حاب االعمال 

� الوضع الفكرّي للس�ان �� نوع الكتب وا�جالت باملن�ل 
ّ

و�� انتشار األندية النسائية و�� االستقالل  ،  و�تج�

غ�� أّن أك��ي��م �عيش ��  ،  العديد من أغنياء هذه املنطقة �� بيوت مستقلة بحديقةو�قيم  .  �� التصو�ت

�سبة  و ،  واملنازل �� هذه املنطقة أحدث وأك�� من املناطق السابقة.  شقق العمارات ذات الطوابق املتعّددة

دم ا�خدمات    وتحتوي هذه املنطقة ع�� ا�حدائق العاّمة واملراكز التجار�ة ا�حلية.  املستأِجر�ن أقّل  ال�ي تّقِ

ّ� اليومّي 
ّ

 . و�ضائع االس��الك ا�ح�

 
15- Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project». Op. cit.;  Burgess 
Ernest W., « Residential Segregation in American Cities », op. cit.  
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 ) The City, p. 55 املصدر:املناطق ا�حضري ( 1ا�خر�طة رقم 

 

 

(الضوا��): .  5 واإلياب  الذهاب  املناطق    منطقة  خارج  وتقع  باملدينة  ا�خارجية  املنطقة  هذه  تحيط 

البناء املتصلة  من  ،  العمرانية  واحدة  ساعة  �عد  املدينةع��  تدّر��.  وسط  القرى  ،  �ش�ل  هنا  وتتحول 

وال يزال جزء كب�� من هذه املنطقة عبارة عن مساحة مفتوحة  .  الصغ��ة ا�حاطة بأراض مفتوحة إ�� ضواٍح 

و�سكن �� هذه املنطقة مجموعات من الس�ان متباينة  .  من مجموعة من املدن الصغ��ة والضوا�� م�ّونة

و�� أجزاء أخرى �سكن أ�حاب  ،  �عض أجزا��ا �سكن أ�حاب الدخل العا��  ي االجتماعية: فف�� طبقا��ا  

القروي  وتمتاز هذه املنطقة بتوليفها ب�ن جّو السكن  .  الدخل ا�حدود الذين ترتبط مصا�حهم بداخل املدينة

 .  تجمامأو للتسوق أو لالس، ع�� النقل السريع أو بواسطة السيارة إ�� املركز املي��و�وليتا�ي للعمل والولوج

يخفي نظاما  ،  لقد انتبھ ب��جس إ�� أن ما يبدو من �عقيِد وفوضو�ِة �� ا�جال ا�حضري ملدينة شي�اغو

أي ع�� وجود مناطق اقتصادية وثقافية طبيعية ل�ّل م��ا بنيتھ ا�خاصة وتنظيمھ  ، معّينا يقوم ع�� الفصل

املتم�� وم،  الداخ��  �شر�ا  األخرى  املناطق  ع��  منفتح  ھ 
ّ
أن التنظيم  .  جالّياغ��  عدم  عمليات  وتحقق 

disorganization  ��جمل ب��جس .  والتنظيم املتعالقة جدليا توازنا متحّر�ا لهذا النظام االجتما �� 
ّ

و�ستشف

و�خاصة ع��  ،  وما تفرضھ ع�� الّساكن،  الفورة الكب��ة (األقرب ما ي�ون إ�� الفو�ىى) ال�ي �عرفها املدينة

فـ"بقدر ما �ش�� عدم التنظيم إ�� إعادة  .  و�التا�� من صراع داخ�� وتحّرر ،  ستمّر من تكّيف م ،  الوافد ا�جديد

أك�� كفاءة  reorganizationالتنظيم   الّتعديل  الفو�ىى،  وجعل  إ��  ُينظر  أن  َمَرضية،  يجب  باعتبارها  ،  ال 

طبيعية دائما.  و�نما  ي�ون  ي�اد  والّسلو�ات  املواقف  تنظيم  إلعادة  كمسّبق  التنظيم  عدم  نصيب    إّن  هو 

املدينة إ��  ا�جديد  العادة،  الوافد  التخ�� عن  إليھ،  أّما  بالنسبة  الغالب أخالقّيا   �� �ان  فليس من  ،  وعّما 

�عطي التغي�� عاجال أو آجال  ،  ر�ما،  وغالبا.  النادر أن يرافقھ صراع عق�ّ� حاّد و�حساس بخسارة �خصّية
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ا ع�� تحقيق أهداف جديدة"
ّ
�� تصور  ،  و�نب�� أن نالحظ �� املقابل االرتباط الوثيق.  16شعورا بالتحّرر وحث

التنظيم،  ب��جس عدم  اختيارا��م،  ب�ن  هوامش  �سمح  ال  الذين  األفراد  حر�ة  من ،  و��ن  ع��ا  ي��تب    وما 

رت  ، فالناس يرغبون �� مغادرة األحياء الداخلية. باستقرار البنية، قرارات
ّ
وهم يقومون بذلك فعال م�ى توف

الفردّية.  اإلم�انيةلهم   املسارات  ا�حيط،  وتف�ىي  إ��  املركز  العيش،  من  مستوى  تحس�ن  عن  إ�� ،  بحثا 

بيعية األد�ى ملعانقة املنطقة الطبيعية األع��
ّ
تلعب منطقة الّتدهور دورا  ،  مجالّيا.  االنفصال عن املنطقة الط

(التوزيع/الفصل) الّتنظيم  �� عملية  الّرغم من �و��ا من،  مهما  أو  ،  طقة اضمحالل فع��  ثبات  أي منطقة 

الّس�ان �� عدد  هذه املنطقة �� امل�ان الذي �ستقبل  .  regenerationف�ي أيضا منطقة تجديد  ،  تناقص 

وم��ا  .  و�منح للوافدين ا�جدد �عض مقّومات صراعهم من أجل البقاء،  ال�جرة الوافدة املكثفة إ�� املدينة

والتمّدد ا�خالفة  املهنة،  ياواجتماع.  تنطلق س��ورة  واالقتصادية،  تضطلع  والثقافية  اإلثنية  ، بامتدادا��ا 

فتقسيم العمل يمنح ل�ل مجموعة من األفراد مجموعة اجتماعية ذات م�انة وموقع اجتما��  .  بنفس الدور 

وتنتقي و�عيد  ،  �غر�لdistribution  يتم إرساء عملية توزيع،  يقول ب��جيس،  فـ"�� سياق توسع املدينة.  مع�ن

وال�ي تتّم وفق نمط  ،  عملية التوزيع هذه و�� إطار .  األفراد وا�جماعات ع�� أساس اإلقامة واملهنة  توط�ن

املدينة األمر�كية     differentiationعادة ما يحدث تمايُز ،  مع فقط �عض التعديالت الطفيفة املهّمة،  واحد

 . 17إ�� مناطق" ال�وسمو�وليتانية

.  باعتباره ال مركزة ممركزة،  يتحّدد الفصل ا�حضري أيضا،  �� واإلرادي و�� إطار هذا النمّو املتمايز الطبي

ز" �ع�� عنھ نفس ا�خطاطة املوصوفة أعاله، �ّل مدينة،  وتتطور املدينة
َ

و�تحّقق  . إ�� "نظام ال مركزي ممرك

ز من خالل عملية ت.  18ذلك ع�� "عمليات متخاصمة ولك��ا مت�املة من ال��كز والالمركزة"
ّ

جميع  يحدث ال��ك

املدينة لس�ان  حت�ّي  شبھ  طبي��  والثقافية  ،  وتالق  االقتصادية  وأ�شط��ا  وقدرا��ا  إم�انا��ا  وألهّم 

مركزة من خالل �شوء مراكز أعمال فرعية �� املناطق  .  والسياسية �� منطقة األعمال املركز�ة
ّ

وتحدث الال

ب��جس.  النائية هذه'،  و�حسب  تمثل  لل��التا�عة'   املراكز  "ال  'املأمول'  تجميع،  اإلحياء  تمثل  العّدة   بل 

أك�� اقتصادية  وحدة   �� محلّية  األمس.  مجتمعات  شي�اغو  الر�فية  ،  وتخضع  البلدات  من  تجمع  و�� 

ال�ي   ال مركز�ا ممركزا لعملية إعادة تنظيم لتصبح نظاما،  ومستعمرات املهاجر�ن من ا�جتمعات ا�حلية 

 . 19يطر عل��ا �ش�ل وا�ح أو غ�� مرئّي منطقة األعمال املركز�ة"تتجّمع �� مناطق أعمال فرعية �س 

 

 
16 - Burgess Ernest W., «The Growth of the City: An Introduction to a Research Project», op. cit. 
17 - Ibid. 
18 - Ibid.  
19- Ibid. 
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 خاتمة: 

أن �عكس تحّوالت الظاهرة  ،  كما يّت�ح من خالل هذه القراءة،  لقد استطاع إسهام �ّل من بارك و���جس

ا�حضري  ا�جال  تحّوالت  ومعها  هو.  ا�حضر�ة  رئيسيا  اسما  التحّول  لهذا  اسهاُمهما  أعطى  الفصل   ولقد 

 .  ري ا�حض

و�سقّية تخ��ق ا�حياة    برز الفصل ا�حضري �� عمل��ما باعتباره ظاهرة �لية،  ومحاِيثا للتحضر املتصاعد

ثالثة ع��  تراجيديا  1مستو�ات: ا�حضر�ة  �عيش  الذي  ا�حضري  اإل�سان  �عكسھ  سي�ولو��  مستوى   (

وكخوف من  ،  إقصاء وعزل �  الفصل داخليا عاش.  التكّيف �� مواجهة هذه اآللة الرهيبة ال�ي �سّ�ى مدينة

الفردي ،  التقهقر التار�خ ال�خ�ىي ل�حراك االجتما��   �� ل  باعتباره  ،  و���ز الفصل ا�حضري إذن.  وي�جَّ

األفراد قناعات   �� ر 
ّ

تتجذ �أفراد؛  ،  مواقف  سلو�ا��م   �� ضعف  2وتنعكس   �� ل 
ّ
يتمث اجتما��  مستوى   (

ل هذا الّرابط، الّرابط االجتما��
ّ
تقسيم العمل وتقسيم السكن داخل املدينة مجموعات  و�خلق . بل �� تحل

متمايزة ا�حضري ،  اجتماعية  للمجتمع  الروحية  الوحدة  واجتناب  .  و�كسران  ابتعاد  إ��  املنافسة  وتتحّول 

طبقّية أش�اال  األد�ى.  يأخذان  ا�جماعات  إ��  الّسلبية  الصورة  ��ديدا،  و�عّزز  التقوقع  ،  باعتبارها  هذا 

وتبدو ا�حتمية االجتماعية متجلية �� هذه اإليديولوجيا التطور�ة ال�ي �سكن . �اجع واالنفصال خوفا من ال�

ن مستواه السوسيو اقتصادي  -التأو�ل اإلي�ولو�� للمدينة وللتحضر ومؤداها أن جزءا من الّساكنة سيحّسِ

،  وع�� املواردومن البداهة القول إّن املنافسة ع�� ا�جال  .  حتما �� مقابل جزء آخر سيعا�ي ال��ميش حتما

الدولة وظيفة  غياب  السوسيو،  ��  العالقات   �� السيا�ىي  التدخل  غياب   �� والسوسيو-أي  - اقتصادية 

.  أي طبقات أو مجموعات اجتماعية مستفيدة وأخرى متضّررة،  ستخلق حتما فائز�ن وخاسر�ن،  مجالية

 فرديا
ّ
ي مرتكزا ع�� قاعدة القدرات  أ ،  أّما االستيعاب الذي سيحصل ببطء و�درجات متفاوتة فلن ي�ون إال

ن من خ�خلة بنيات الفصل ا�حضري االجتماعية  .  الفردية وقدرة ال�خص ع�� التكّيف ِ
ّ

وهذا بالطبع لن يمك

ومن�جم3والذهنية؛   متماسك  كمجال  املدينة  ��اية  �عكس  مجا�ّ�  مستوى  املنافسة  .  )  تتحّول  وهكذا 

األرض ع��  مجالية  منافسة  إ��  و االجتماعية  ا.  السوسيوتخلق  باملنافسة  - لعمليات  املرتبطة  مجالية 

تظهر مناطق للفصل  ،  فمن جهة أو��.  فصال مجاليا متعّدد املستو�ات،  مع نمو وتوّسع املدينة،  و�التكّيف

ثانية عة �ارطوغرافيا؛ ومن جهة 
َّ
التحّضر ا�حيطي،  ي��ز تمّدد املدينة،  محّددة ومتوق  �� يا 

ّ
كهروب  ،  متجل

.  وما يرتبط ��ما من انحراف وجر�مة وضغوط،  حيث الفقر وسوء العيش،  باتولوجيةمستمر من ا�جاالت ال

ت�افؤ واقعا مجاليا
ّ
ليس كمجال مقسم �ش�ل  ، وتنبثق املدينة ع�� هذا املستوى . ومن جهة ثالثة يصبح الال

ما ك��اتبية مجالية مطابقة لل��اتبية االجتماعية ا�جذرّ�ة، وظيفي
ّ
 . و�ن

،  مع مدرسة شي�اغو ومقار�ة اإلي�ولوجيا البشر�ة ، هوم الفصل ا�حضري قد منحوخالصة القول أّن مف 

وأشمل أعمق  �ش�ل  ا�حضر�ة  البنية  تحليل  ا�حضر�ة،  وهكذا.  إم�انية  ا�جاالت  تحليل  زاو�ة    أصبح  من 

 .  الفصل أساسّيا لتفّهم البنية والعالقات ا�حضر�ة
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