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 النمو احلضري والتحضر يف بلدان العامل
 مقاربة لنظرايت السوسيولوجيا احلضرية

Urban growth and urbanization in countries of the world 
An approach to urban sociology 

 Dr. Ahmed Tahiri  |د. أمحد الطاهري
 

 

 ملخص
هذا مقال هندف فيه إىل الوقوف عند أبرز النظرايت اليت قّدمها السوسيولوجيون لتفسري ظاهرة النمّو احلضري والتحضر يف 
اجملتمعات، حيث سعوا من خالهلا إىل وضع إطار نظري علمي يشرح ما عرفته اجملتمعات من متّدن خالل اترخيها املعاصر، حيث 

عّدة نظرايت قّدمها علماء االجتماع عّللوا من خالهلا املتغريات العمرانية على املستوى العاملي. كما وقفوا فيها عند تبلورت 
اإلشكاالت اليت خلقتها ظاهرة التمدن احلضري، أبرزها أزمة السكن والبطالة، وهنا عمل املنشغلون ابلشأن السوسيولوجي على 

ملا نتج من أزمات بسبب ظاهرة النمو احلضري. ولذلك انشغلنا يف هذا املقال بطرح خمتلف اقرتاح مقارابت تطرح حلوال عملية 
 النظرايت اليت قاربت الظاهرة، مما يهيئ إطارا نظراي ألّي دراسة مستقبلية تسعى إىل معاجلة املوضوع ميدانيا.

 الكلمات املفتاحية
 السوسيولوجيا، التحضر، النمو، نظرايت

Abstract 
This is an article in which we aim to stand at the most prominent theories presented by 
sociologists to explain the phenomenon of urban growth and urbanization in societies, 
through which they sought to develop a scientific theoretical framework that explains what 
societies have known of urbanization during their contemporary history, as several theories 
emerged presented by sociologists who explained the variables construction on a global 
scale. They also stood in it at the problems created by the phenomenon of urbanization, 
most notably the housing and unemployment crisis, and here those engaged in sociological 
affairs worked on proposing approaches that offer practical solutions to the crises that 
resulted due to the phenomenon of urban growth. Therefore, our interest in this article was 
to put forward the various theories that stood at the phenomenon, which provides a 
theoretical framework for any future study that seeks to address the subject in the field. 
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 مقدمة
عرفت البشرية على مر الزمن جمموعة من التحوالت، من قبيل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وكذا 
 احلاجة امللحة لألفراد يف حتقيق العيش الكرمي والرفاه يف حياهتم اليومية، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من النظرايت واالجتاهات الفكرية
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رة اإلنسانية وحتوالهتا بشكل عام، واليت حتاول تفسري ظاهرة التمدين واإلسكان احلضري واإلشكاالت اليت ترتتب عن لدراسة الظاه
ذلك بشكل خاص. إذ ستعمل هذه النظرايت على تفسري ظاهرة التحضر اليت رافقتها أزمة سكانية حادة، ترتب عنها   جمموعة 

رافات وكذا اتساع نطاق األحياء اهلامشية، مما استأثر ابهتمام املخططات والسياسات من املشاكل مثل ارتفاع معدل البطالة واالحن
 التنموية، ومن هذا املنطلق فقد صاغ العديد من الباحثني واملفكرين دراسات معمقة ومتنوعة إلجياد حلول انجعة حلل أزمة املدينة.

غمار  رابية، فرضت واقعا جديدا للتدبري الرتايب. فخوضلقد شهدت دول العامل الثالث منذ العقود األخرية عدة حتوالت ت
املنافسة يتطلب حتقيق تنافسية املدن من خالل التوافر على أقطاب حضرية قادرة على التواصل مع اخلارج واالندماج يف االقتصاد 

الرتاب  ث ليشمل جمموعالدويل وخلق شبكة حضرية قادرة على التواصل مع اخلارج، متكنها من نشر مقومات التنمية والتحدي
اجلهوي، ومن مت الوطين الذي حيتاج إىل شبكة قوية من األقطاب احلضرية الكربى ومن جمموعة مدن متوسطة وصغرية داخل كل 

 1جهة تلعب دور الوسيط الرتايب يف جمال التبادالت االقتصادية مع العامل الريفي.
ة هلما ة وبقّية أجزاء العامل، مل تعتمد على جمّرد وصف الظواهر املصاحبإن دراسة النمّو احلضري والتحّضر يف البلدان العربيّ 

والنامجة عنهما. كما أن منو أحجام املدن ليس يف نظر الكثري من الباحثني املختصني جمّرد تغري وتبدل عشوائي، بل إن هذه التغريات 
تجمعات قادير هذه التغريات يف خصائص املدن والترتبط حسب آرائهم بقواعد وقوانني وعوامل ومتغريات تتحكم ابجتاهات وم

احلضريّة. ولكي تغلف النظرة إىل املدينة ابلغالف العلمي، وحىت ال تبقى عملّية تفحص ودراسة املدن وأحجامها وأعدادها جمرد 
لعوامل املؤثرة فسري ادراسات وصفّية قائمة على املالحظة الساذجة، فقد طور عدد من الباحثني جمموعة نظرايت ومناذج وقواعد لت

 .يف مواقف املدن ويف أحجامها وأعدادها، ويف الكيفّية اليت تتوزع هبا هذه املراكز احلضريّة يف أقاليمها ودوهلا اخلاّصة هبا
 نظرية األماكن املركزية. -1

بوصفها نظرية  Walter Christallerعلى يد العامل اجلغرايف األملاين فالرت كريستالر  3311صيغت هذه النظريّة سنة 
 2استنتاجية عامة، صممت أساسا لتحديد حجم املدن وعددها وتوزيعها، وقد أتثر كريستالر مبفاهيم نظرايت املواقع التقليدية.

واملكان املركزي وفق إطار هذه النظريّة يعىن به ابتداء املركز احلضري، وقد اهتمت هذه النظريّة أساسا بعملية إحصاء هلذه املراكز 
ية، حبيث إذا نظران إىل فحوى هذه النظريّة، وجدانها مركبة يف سلسلة من التوكيدات، واملفاهيم، والنتائج املنطقّية ملا ميكن أن احلضر 

د قنسمّيه)ابلرتتيب التسلسلي ملراكز العمران(، وذلك وفقا لوظائفها، فكانت هناك مثال: القرية الصغرية، والقريّة، والبلدة، واملدينة، و 
 .3ذا الرتتيب أساسا مبناطق السوق، وشبكة املواصالتارتبط ه

ويف ضوء هذه املفاهيم استنتج كريستالر نظاما تسلسليا مرتابطا من األماكن املركزية اليت تتدرج يف أعدادها، وأحجامها 
السكانية. ولقد فكر كريستالر يف الشكل الذي ميكن للمنطقة التكميلية أن أتخذه. ومبا أنه كان يبحث عن توزيع متساو ومتجانس، 

مثل هذه املفاهيم. لكن على الرغم من مالءمة الدائرة، إال أهّنا تربز مشكلتان، فاملشكلة األوىل  من خالل منهجه العلمي لقياسات
هي وجود فراغات ومناطق فجوات يف حال تالمس الدوائر حمليطاهتا، فهذا يعين أنه تتكون مناطق ليست اتبعة ألي مركز من املراكز، 

                                                             
، 33-31دوج ز حسن املباركي، موقع املدن الكربى يف إعداد الرتاب الوطين ويف السياسة اجلهوية ابملغرب، جملة كلية والعلوم اإلنسانية، مراكش، عدد م 1

 .31، ص2132
2Brian Berry, Cities as systemswith in system of Cities, in Leahy W .,Mckee D. and Dean R., 
(ed), urbanEconomics: Theorydevelopment and planning, the free press, New York, 1970,pp. 
162-163 

 .22، ص3311حممود الكردي، النمو احلضري: دراسة لظاهرة االستقطاب احلضري يف مصر، رسالة دكتوراه منشورة، مطبعة دار املعارف، مصر،  3
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 داخل بعض املناطق مع أكثر من منطقة تكميلّية، وحىت يتخلص من هاتنيوتنجم املشكلة الثانية عن تقاطع الدوائر، حيث تت
 4املشكلتني فقد تبىن الشكل السداسي، وهلذا تعرف نظرية كريستالر أحياانً ابسم النظام السداسي.

 نظرية أقطاب النمو: -2
خص جوهر هذه ، ويتل3333" أول من وضع دعائم هذه النظريّة يف سنة François Perrouxيعد "فرانسوا بريو 

 ةالنظرية يف وجود منطقة أو أكثر من املناطق الدولية تتمتع مبيزات معينة، اقتصادية واجتماعية، وجغرافية جتعلها حمورا للتنمية ابلنسب
ناطق للمناطق األخرى، وتؤثر فيها حبيث جتعلها تتجه إليها دائماً. ويذهب فرانسوا بريو إىل أن تنمية ذلك القطب تؤثر على تنمية امل

اليت تقع يف نطاق نفوذه، وميكن هلذا القطب أن يتسبب بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف حتديد العالقات بني األنشطة االقتصادية، 
 .5واالجتماعية ويف طريقة أتديتها لوظائفها

وهو نقط النمو " على أقطاب النمو تعبريا مشاهبا إىل حد ما يف املعىن، AlbertHerschantويطلق "ألربهتري مشان 
ويقصد هبا تلك املناطق اليت تظهر فيها قوى هلا أتثري خاص يف عملّية الرتكيز اجملايل للنمو االقتصادي يف الدولة، ويصحب ظهور 

 تهذه النقط، انبثاق ظاهرة النمّو غري املتوازن سواء بني الدولة وغريها من الدول، أو بني اإلقليم وجريانه، أو حىت بني بعض اجلماعا
 :7. ومييزلويس دافينبني نوعني من أقطاب النمو مها6داخل اإلقليم الواحد 

: ويعرف أبنه يتكون من جمموعة من الوحدات االقتصادية اليت متارس أتثرياهتا يف املناطق اجملاورة، من أـ قطب النمو الفعال النشط
 تطور تكنولوجي.خالل سلسلة ردود الفعل النامجة عما أصاب املنطقة اليت ظهر هبا من 

وميكن التعرف عليه بصفة خاصة يف املناطق اليت أستحدث فيها التصنيع وأصبحت هناك إمكانّية، أو  قطب النمو الكامن:-ب
احتمال لظهور ذلك القطب وممارسة أتثرياته. وتبقى اخلطوة األساس لتمويل قطب النمو من الطور الكامن إىل الطور النشط، حمددة 

 ت هذا القطب الكامن أو أفضلياته من حيث نوعية الصناعات الالزمة له.البحث عن أولواي
وميكن القول أبن كل توازن اقتصادي ديناميكي مرتبط بتوازن اجتماعي ديناميكي أيضا، إن أي خلل أو اضطراب تراكمي حيدث 

ال الصناعة مثال، تنعكس جية اليت حتدث يف جميف األول، يرتد ابلضرورة إىل الثاين، مبعىن أن التجديدات الفنية، والتطورات التكنولو 
بال شك على العالقات االجتماعية القائمة، وتظهر أتثريها يف األنساق والنظم االجتماعّية السائدة، وهذا ما حدث فعالً يف اجملتمع 

 املغريب بعد التغريات امللحوظة اليت عرفها.
 نظريّة وسائل االتصال:-1

د السوسيولوجيني املدينة والظواهر املّتصلة هبا يف ضوء فكرة التفاعل البشري، والعالقات بني األفراد، فمثال جنحيّلل كثري من 
" قد تصور املدينة من خالل هذا التفاعل، فالنقل واالتصاالت يف نظره ماهي إاّل وسائل إلحداث ذلك التفاعل Meir"ماير

 ه يتمثل يف سهولة االتصاالت الدائرة بني األفراد، واالنتقال من مكان إىل آلخرالبشري. إن السبب الرئيس لنمو احلضري واتساع
ولكن النمّو احلضري مل حيدث هكذا بشكل مطرد، بل إّن اجتاهات التقدم الفين لوسائل االتصال، وهيكل النقل وما ترتب على 

                                                             
 .32، ص 3393املعاصرة يف دراسات احلضرية، وكالة املطبوعات الكويت،  عبداالله أبو عياش، وإسحاق يعقوب القطب االجتاهات 4
 .19نفس املرجع، ص 5

6Albert Hirschman, Inter Regional and international transmission of EconomicGrowth, in 
Friedman J., and Alonso W., Regionldevlopment and planning , The M.I.T . press, U. S 
. 1964, pp.623-226 

 .12حممود الكردي، النمو احلضري: دراسة لظاهرة االستقطاب احلضري يف مصر، مرجع سابق،ص 7
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ني صال أخرى بديلة تسهل التعامل الذي يتّم بذلك من احتقان يف نظم املواصالت ابملدينة، كّل ذلك أسهم يف خلق وسائل ات
األفراد داخل املركز احلضري نفسه أو بينه وبني املراكز احلضرية األخرى، األمر الذي ميكن معه يف النهاية القول أبّن النمّو احلضري 

 .8يفّسر ذاته يف ضوء نسبة وسائل االتصال املتاحة يف املركز احلضري
ل كيز على دور وسائل االتصال اجلمعي وحتديد وظيفتها يف عملية النمو احلضري، فهذه الوسائوقد حاول بعض الباحثني الرت 

قد أصبحت جزءا مكمال للحياة احلضرية، وبغريها ال ميكن تصور النشاط احلضري وهو يقوم بوظائفه احملددة له، وينظر إليها معظم 
فكفاءة شبكة وسائل االتصال  .بدو عليها تعقيدات األقاليم احلضريةالسوسيولوجيني بوصفها انعكاسا جملموعة من اخلصائص اليت ت

بني املدن، واملراكز احلضرية األخرى ال تتوقف على النمط الفيزيقي فقط، بل ترجع أيضا إىل مدى تقبل األفراد واهليئات للمعلومات 
وقد ميز  .االتصال ميكن تسميته بنقاط التقاء وسائلاليت يتلقوهنا، أو مبعىن آخر ميكن القول أبن كفاءة هذه الشبكة تعتمد على ما 

 "بني مفهومني يف هذا اجملال مها: Max Webber"ماكس فيرب
 ـ األماكن احلضرية: ويقصرها على املناطق احلضرية ذات التأثري العلمي احملدود.

ا إىل املستوايت دود، بل ميكن أن تصل أتثرياهتـ العوامل احلضرية: غري حمدودة املكان، ويقصد هبا وجود مناطق ليس هلا جمال أتثري حم
 .اإلقليمية، والعاملية

ويساعدان هذا التمييز على تغذية اهليكل األساس لنظرية وسائل االتصال يف جمال النمّو احلضري، إذ إن املدن اليت تتسم  
ائل االتصال، من األنشطة املتصلة بوس بدرجة عظمى من االتصاالت" ابلعوامل احلضريّة" األخرى، واليت تستحوذ على نسبة كربى

ومن  .تتجه إىل النمو بنسبة أسرع من تلك املدن اليت متتلك وسائل االتصال ذات التأثري احملدود الذي ال يتجاوز جمال املدينة نفسها
ل االتصال داخل ئخالل ذلك حاول فيرب أن يصنف اجملتمعات احلضرية إىل منطني يتسم أوهلما بتفاعل حمدود انجم عن أتثري وسا

املدينة الكربى فقط، وميتد الثاين من خالل منظور أمشل ليضم كّل مناطق الوطن، بل ويتعداها إىل خارجها، وينتج ذلك عن التقدم 
 .9يف أمناط االتصال، ووسائل املواصالت

والتحضر  عملية النمّو احلضريويف ضوء ما سبق، يالحظ أّن نظريّة املكان املركزي أبرزت عّدة عوامل ميكن أن تسهم يف 
لعل أمهها: وجود السلع املركزية داخل نطاق هذا املكان، ونشاط سكانه، وتوافر طرق املواصالت ووسائل النقل. واهتمت كذلك 

قي، بهذه النظرية بتحليل املشكالت النامجة عن النمو احلضري مثل ظاهرة احنراف األحداث، وزايدة نسبة اجلرائم ووضوح التمييز الط
 .وأزمة اإلسكان، وأزمة النقل واملواصالت

أما نظريّة أقطاب النمو، فيعتمد النمو احلضري يف ضوئها على عوامل مثل : وجود ميزة نسبية يف املكان سواء أكانت ميزة 
ني منطقة القطب، ب جغرافية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، أم كل ذلك جمتمعا، مث استغالل هذه امليزة، وكذلك قيام عالقات تبادلية

واجلزء حميط هبا، أما من حيث مشكالت النمّو احلضري يف هذه النظرية، فقد ارتبطت ابلنمو احلضري غري املتوازن القائم بني أجزاء 
 .الدولة ككل، وكذلك ابلظواهر النامجة عن وجود صناعات رائدة

ئل االتصال، أشارت إليها حمددة يف التقدم الفين الذي حلق وسا وفيما يتعلق بنظرية وسائل االتصال كانت عوامل النمو احلضري اليت
وهيكل النقل وتكلفته، ووسائل االتصال البديلة، بينما كانت املشكالت تتصل مبجال تغطية وسائل االتصال ألجزاء النمط احلضري، 

 .وبتنوعها، وبدرجة سرعتها، وابنتظامها، وبدرجة أتثريها وجماهلا
 احلتمية:نظرايت االجتاهات -6
 االجتاه االقتصادي: -أ

                                                             
 . 13حممود الكردي، النمو احلضري، دراسة لظاهرة اإلستقطاب احلضري يف مصر، رسالة دكتوراه منشورة، مطبعة دار املعارف، ص 8

9H.Richardson,op.cit,p.314. 
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إن هذا االجتاه يستمد توجيهه النظري من خالل تركيزه على العامل االقتصادي ابعتباره احملدد األساسي لبناء اجملتمع  
وتطوره، فتمثل هذا االجتاه يف جمال الدراسات احلضرية يف أعمال "شيفكي وبل و الكوست"، حيث ذهبا إىل تفسري البناء االجتماعي 
واإليكولوجي احلضري على أساس التوسع االقتصادي وذلك ابنتقال اجملتمع من منط اإلنتاج البدائي إىل منط اإلنتاج  الصناعي 
والنشاط اخلدمي الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل اتساع نطاق اجملتمع يف جمال التفاعل، ويصاحب ذلك بعدد من التغريات البنائية 

 10النشاط اإلنتاجي ويف الرتكيب السكاين للمجتمع ككل. اهلامة يف املهارات وبناء
 االجتاه التكنولوجي: -ب

حيث ربطت بني التقنية  3312 -3323ظهر االجتاه التكنولوجي يف فرتة األزمة االقتصادية اليت اجتاحت العامل فيما بني 
اه على ر تطور اجملتمعات وتقدمها. أكد هذا االجتواالقتصاد والسياسة، وأقرت أن التقدم التكنولوجي هو العامل السياسي الذي يقر 

دور وسائل النقل على األمناط املكانية والزمانية واملدن واملراكز احلضرية. ومن رواد هذا االجتاه "وليام اجربن وأموسهاويل" حيث 
د من ذلك، لي، ويذهبان ابعيعتقد كل منهما أن طبعة سكان املدينة، موقع إقامتهم وأعماهلم هي نتاج مباشر لوظائف النقل احمل

 11حيث ينظران إىل املدن على أهنا من خلق وسائل النقل.
ومن املالحظ أن هذا االجتاه اعتمد البعد التكنولوجي كسبب رئيسي يؤثر على اجملال احلضري واملرفولوجية احلضرية وكذا 

ا احلضري، ومن هنا فان التكنولوجيا تلعب دور البناء احلضري. حيث أقروا أن هدف كل إنسان احلصول على مسكن يف الوسط 
أساسيا يف حياة الناس، وكعامل أساسي حلل أزمة املدينة واخلروج منها بنظرايت منهجية ترضي البشرية ومتكنها من العيش الكرمي يف 

 ظروف جيدة.
 النظرية املاركسية والدعوة للتحضر التام للمجتمع: -3

 " مؤسسني لالجتاه املادي التارخيي يف علم االجتماع، ويف سياق حتليلهما للمجتمعاتيعترب "كارل ماركس وفريدريك اجنلز
،  ياإلنسانية وتطورها سيلتقيان بشكل عرضي مبسألة املدينة والعالقة بينها وبني البادية يف إطار تناوهلما لبعض أهم حماور الفكر املاركس

والصناعة ودور املدينة يف ذلك ن أو مسألة تقسيم العمل. وأهم آرائهما هبذا  كمسألة االنتقال من اإلقطاع إىل الرأمسالية التجارية
.  ويف هذا الكتاب جند موقفهما واضحا 3162 -3163الصدد تضمنها كتاابهتما اإليديولوجية األملانية، لذا ألفاه ابالشرتاك يف 

مل صناعي وجتاري من جهة، وعمل فالحي من جهة من البداية: "إن تقسيم العمل داخل أمة ما يفرتض أوال تقسيم العمل إىل ع
 .12أخرى، ومن مث التفريق بني املدينة والبادية وتعارض مصاحلهما"

هذا إذا أول شكل من إشكال تقسيم العمل، أما الشكل الثاين فهو ما يعرب عنه "ماركس واجنلز" بقوهلما: إن أكرب تقسيم 
نتقال من التوحش خذ يف الظهور مع االألبادية. إن التعارض بني املدينة والبادية قد للعمل املادي والفكري هو الفصل بني املدينة وا

 نإىل احلضارة من التنظيم القبلي إىل الدولة، من اإلقليمية إىل األمة، وظل هذا التعارض قائما على امتداد اتريخ احلضارة إىل اليوم. إ
ة، والشرطة، والضرائب ...إخل. أو بكلمة واحدة ضرورة التنظيم اجلماعي، وجود املدينة يستدعي يف نفس الوقت ضرورة وجود اإلدار 

 ابتداء ابلسياسة عموما. 

                                                             
 66مرجع سابق، صحفيظي ليلى/ الطاهري اجغيم، 10
 63نفس املرجع، ص 11

12K.Marx et F.Engels ,L’idéologie allemande, Ed sociales, paris, 1974,p . 44 
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 13وهنا سيظهر ألول مرة تقسيم السكان إىل طبقتني كبريتني، وهو تقسيم يرتكز مباشرة على تقسيم العمل ووسائل اإلنتاج.
ية اإلقطاعية ر اإلقطاع. ففي هذا العصر ستتنامى الفوارق بينهما، ألن البنغري أّن تقسيم العمل بني البادية واملدينة قد ابتدأ منذ عص

 املعتمدة على امللكية الواسعة لألراضي واستبعاد األقنان سترتكز يف البوادي، هذا يف حني أن املدن ستشهد تركز امللكية التعاونية اليت
احتواء ناعي التجاري لليد العاملة إىل العمل على استيعاب و تعرب عن التنظيم اإلقطاعي للحرف. وستدعو حاجة هذا التنظيم الص

 األقنان الذين كانوا يفرون بشكل مجاعي يف اجتاه املدن املزدهرة، وسيستمر هذا الفرار وبدون انقطاع طيلة القرون الوسطى.
و اآلخر إىل دون الواحد تلإن هؤالء األقنان الذين كانوا يذوقون خمتلف أصناف العذاب على أيدي أسيادهم يف البادية سيف

. فاملدينة 14املدن حيث جيدون جمموعة سكانية منظمة، وحيث مل يكن بوسعهم سوى قبول الوضعية اليت تفرضها عليهم احلاجة
ليست جماال للحرية وللعمل الفكري فحسب، إهنا أيضا اجملال املفضل واألحسن للعيش والسكن وهذا احلكم القيمي ينطبق على 

ومدن احلاضر ألن "املدينة نتاج لرتكز السكان واألدوات ورأس املال، واحلاجيات، بينما البادية تربز واقعا مضادا هو مدن املاضي 
العزلة والتشتت، ومن جهة أخرى فإن من فضائل املدينة، وابعتبار تركز عدد كبري من السكان فيها إاتحة نشأة الصناعة، نظرا لكون 

لوقت أداة لإلنتاج )اليد العاملة الوفرية( وأداة للتبادل )االستهالك(. ونظرا هلذا املوقف الواضح من هؤالء السكان يشكلون يف نفس ا
البادية واملدينة سينتهي املفكران إىل طرح ما نعتربه أهم أفكارمها يف هذا الصدد أال وهو دعوهتما إىل ضرورة القضاء على التعارض 

حلاحا هي ملفكران يف البيان الشيوعي أن من بني املهام امللقاة على عاتق الربوليتاراي واألكثر إالقائم بني البادية واملدينة، وسيستقر ا
ني بالعمل على إهناء تبعية البادية، إذ يعتربان أن من واجبات الثورة العمايل اختاذ "اإلجراءات الكفيلة بتحقيق احملو التارخيي للفوارق 

 15ملدين والبادية".
ميكن أن نسجل أيضا تلميح فردريك اجنلز، إىل أن فشل النظام الربجوازي يف حل مسألة السكن يعود ويف هذا اإلطار، 

ابألساس إىل فشله يف القضاء على التناقض املوجود بني املدينة والبادية يقول: "إن مسألة السكن ال ميكن أن حتل إال عندما يكون 
ايل إىل تناقض بني املدينة والبادية، هذا التناقض الذي دفعه اجملتمع الرأمسايل احلاجملتمع قد اجته ابلقدر لكايف للعمل على إلغاء ال

 .16ذروته
فهذا املوقف الواضح سيشكل برانمج العمل ابلنسبة لعلماء االجتماع املاركسيني الذين اهتموا ابلظاهرة احلضرية، وابلظاهرة  

 دثة أمهها:القروية أيضا لنصل فيما بعد إىل جمموعة من النظرايت احمل
 النظرية املاركسية احملدثة: -2

ظهر االجتاه املاركسي احملدث يف فرنسا هناية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن املاضي، على إثر املظاهرات اليت عرفتها 
يون وعلى رأسهم "مانويل  نسشوارع فرنسا للمطالبة بتغيري األوضاع املتعلقة ابلعمل واحلياة احلضرية، مما دفع بعلماء االجتماع الفر 

ومنه  17كاستيل" إىل انتقاد النظرية االيكولوجية اليت انطلقت من عوامل فيزيقية لتفسري ظواهر اجتماعية وتنظيمية للحياة احلضرية.
 فإن هذه النظرية ترتكز على اآليت:

 إن مفهوم الثقافة احلضرية تستعمل يف طياهتا توجهات إيديولوجية. -

                                                             
لدوكتوراه يف اعبد الرمحان املالكي، سوسيولوجيا التحضر يف املغرب، دراسة يف العالقة بني األطر االيكولوجية واألنساق الثقافية بفاس، اطروحة لنيل  13

 23علم االجتماع، كلية االداب والعلوم اإلنسانية بفاس، ص
  11نفسه، ص  14
 11عبد الرمحان امللكي، مرجع سابق، ص 15
 .92لز حول مسألة السكن، ترمجة جربان كورية، دار دمشق، دمشق، صفردريك اجن 16
 .19، ص2116إمساعيل قرية، علم االجتماع احلضري ونظرايته، منشورات جامعة قسنطينة،  17
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 ابحملتوى االجتماعي للظواهر، وال ينبغي النظر إليها يف إطارها الفيزيقي فحسب.ينبغي االهتمام  -
 إن املواقع واجملالت احلضرية هي مظاهر تفرعت عن الصراع الطبقي. -
 جيب معاجلة مشكلة اإلسكان يف عالقة مع االستهالك اجلمعي. -
 18لكبرية واألقليات احلضرية والصراع.ضرورة االهتمام ابلطبقة العاملة واجلماعات االجتماعية والربجوازية ا -

فكاستيل إذا يرى أنه علينا الرجوع إىل األسباب احلقيقية اليت أدت إىل خلق التناقضات يف البناء االجتماعي احلضري، وعدم 
يعيشها  تغطيتها بتفسريات وتربيرات ايدولوجية للقضاء على الوضع القائم، كما يلح على ضرورة تفسري الظواهر والتناقضات اليت

 19اجملتمع احلضري ويف مقدمتها اإلسكان احلضري، إبرجاعها إىل سياقها التارخيي الذي تسوده القوة والسيطرة والتنافس.
 نظرية االجتاه الفيبريي احملدث: -9

دينة ينخرط مإن دراسة فيرب للمدينة تندرج كما أسلفنا يف إطار مشروعه الفكري املتكامل والتحليل الذي يقرتحه علينا فيرب لل
بشكل كبري يف إطار حتليله للسلطة، فال نعثر عنده على أي حتليل من النمط االيكولوجي الذي عليه أتسست مدرسة شيكاغو وال 
أي تركيز على ظاهرة تقسيم العمل كما عند دوركايهم الذي كانت املدينة ابلنسبة إليه هي جمال التضامن العضوي. ونبحث عنده 

ما شكل املسألة املركزية عند ماركس أي العالقة بني التقسيم التقين والتقسيم االجتماعي للعمل ابعتبار أنكل أيضا وبدون جدوى ع
وإىل جانب هذا ظهر اجتاه آخر اهتم ابلدراسات احلضرية يركز على طبقة اإلسكان  20واحد منهما حيدد اآلخر، حسب ماركس.

عندما أجريت دراسة ميدانية عن السالمة واجملتمع احمللي  3329ويعود ذلك إىل سنة يف جمتمع املدينة وهو االجتاه الفيبريي احملدث، 
 والصراع من طرف الباحثان "مور وركس " حيث أقاما مجلة من القضااي نذكر منها:

 ال ميكن تفسري مشكالت اجملتمع احلضري يف ضوء متغري الطبقة املهنية. -
 مة واملكانة االجتماعية.تتحدد طبقة اإلسكان يف املدينة يف وعاء السال -
 هناك صراع طبقي على اإلسكان وهذا الصراع الطبقي هو العملية األساسية للمدينة ابعتبارها وحدة اجتماعية. -
 متثل الطبقات اإلسكانية مدخال لتمثيل البناء احلضري والعمليات االجتماعية اليت تقع بداخله. -
 .يؤدي النمو احلضري إىل التمايز الطبقي واحلضري -
 نظرية امليرتوبول احلديث: -1

( واحدا من علماء االجتماع األملان الذين عايشوا أهم التحوالت والتغريات 3331-3131لقد كان جورج سيمل)
، وما ترتب عن التصنيع من ظواهر حضرية جديدة جاءت نتيجة 21االجتماعية اليت عرفتها أملانيا وأورواب بصفة عامة يف بداية القرن 

 املعقدة يف أملانيا.احلضرية ة البسيطة إىل احلياة لعملية االنتقال السريع من احلياة القروي
املاضية إىل دراسة ة املدينإىل حتليلها، ومن دراسة املدينة مع سيمل، من حماولة تعريف احلضرية لقد انتقلت السوسيولوجيا 

اضرة، إىل درجة أصبح يعترب فيها أحد رواد مدرسة شيكاغو، رغم أنه ال عالقة هبذه املدرسة ال من حيث الزمان وال من احلاملدينة 
ويف مقال له حول " املرتو بول واحلياة الذهنية"، وحاول سيمل حتليل العالقة بني الثقافة واجملال داخل الوسط احلضري  .حيث املكان

، وفق منهج شكالين أتثر به بشكل كبري رواد مدرسة شيكاغو، اعترب أن املدن الكربى هي ظاهرة "كربلنيللمدن الكربى يف أملانيا "
جديدة ارتبطت ابلتحوالت الكربى اليت عرفتها أورواب الغربية على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف، وإثر االنتقال 

                                                             
 62حفضي ليلى، مرجع سابق، ص18
 .313إمساعيل قرية، مرجع سابق، ص 19

20 J remy et L Voye, la ville et l’urbanisation , op,p.209 

http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
http://www.kolchi.tv/vb/showthread.php?t=23202
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ضري نتقال من األشكال التقليدية للمجتمع احمللي إىل األشكال احلديثة يف اجملتمع احلالدميوغرايف واهلجرة والتوسع احلضري، وابال
 املعقد واملركب، توسعت املدن وانتشرت مظاهر االستالب والعزلة والعالقات الال شخصية.

اء للسوق والتبادالت االقتصادية، فإن العالقات اإلنسانية فيها نوع من التشيؤ والال عند سيمل هي فضاملدينة وما دامت 
اهم يف د "سيمل" تسعناملدينة إنسانية، اذ يصب فيها كل فرد غري مبال ابآلخرين احمليطني به، نظرا النتشار الفردانية. وما دامت 

إحداث تغريات ثقافية واجتماعية يف حياة اإلنسان، فإن هذا األخري يصبح فيها مستلبا ويتميز مبجموعة من اخلصائص األخرى  
كاالستقالل الفردي وسيادة العقل احلسايب والتجريدي وغياب العاطفة والعقلنة وتقسيم العمل األكرب، وبذلك فإن سيمل يلتقي 

هوم تقسيم املعاصرة من علماء االجتماع، كدوركايهم يف مف السوسيولوجيةملرتوبول، مع بعض التحليالت هنا يف حتليله للمدينة ا
لكلي، ومع "ماركس" يف االعمل واألنومي، ومع "فيرب" يف مفهوم العقلنة، ومع "تونيز" يف مسألة الفرق بني اجملتمع احمللي واجملتمع 

مفهوم االستالب. وبذلك فإن املرتوبول عند "سيمل" هي جمال كل هذه التناقضات السالفة الذكر،كما أهنا هي جمال لالقتصاد 
 ة.النقدي كموضوع مهيمن يف املدن الكربى اليت تسلب الفرد من إنسانيته وجتعله غريبا عن جمتمعه، بسبب تراجيداي الثقافة املرتوبولي

 :مدرسة شيكاغو والظاهرة احلضرية-3
يعترب ظهور مدرسة شيكاغو مبثابة ثورة كوبرنيكية يف اتريخ السوسيولوجيا، نظرا ملا أحدثته يف سريورة علم االجتماع من 
تغريات، ال على مستوى املوضوع فقط ابالهتمام بظاهرة التحضر واهلجرة وغريها من الظاهر األخرى، بل كذلك على مستوى 

حث السوسيولوجي وتقنياته، ومناهجه، الذي بقي وفيا للبحث السوسيولوجي النظري يف أورواب، أما يف الوالايت املتحدة األمريكية، الب
مع رواد مدرسة شيكاغو فقد اجته البحث السوسيولوجي امليداين منحى آخر، ينطلق من امليدان ومن الواقع ابعتباره خمتربا غنيا 

ألحداث واألفعال والظاهرة االجتماعية، وذلك اببتكار تقنيات وأدوات علمية جديدة ومناهج ونظرايت ابملعطيات والوقائع وا
ومقارابت ومفاهيم. كل هذه االبتكارات اليت يعود فيها الفضل لرواد مدرسة شيكاغو، اليت جعلت من علم االجتماع حسب 

كل أو و أن علم االجتماع قد أصبح اليوم على الطريق ليصبح بش"بريجس وابرك" يقوالن يف كتاهبما: مقدمة لعلم االجتماع " يبد
 21آبخر علما جتريبيا".

ومن العوامل األساسية اليت أدت اىل ظهور هذه املدرسة املتميزة يف اتريخ السوسيولوجيا هو تلك التحوالت الكربى اليت 
تائجها ظهور العديد من الظواهر االجتماعية) الفقر، ، واليت كان من ن21وبداية القرن 33عرفتها مدينة شيكاغو يف أواخر القرن 

اهلجرة، اإلجرام، االحنراف، الدعارة، الصراعات اإلثنية، واالختالالت البنيوية...( يف املدينة اليت أصبحت مسرحا غنيا ابلظواهر 
عبته حركة معة شيكاغو والدور الذي لاالجتماعية املرضية، هذا ابإلضافة إىل جمموعة من العوامل األخرى كنشأة السوسيولوجيا يف جا

اإلصالح االجتماعي والتحقيقات االجتماعية اليت عرفتها الوالايت املتحدة األمريكية، كما كان لبعض العوامل األخرى الفكرية 
تحدة األمريكية، ملوالفلسفية دور حاسم يف نشوء هذه املدرسة ولعل أمهها هو التأثري الذي أحدثته الفلسفة الرباغماتية يف الوالايت ا
 .خالل فرتة العشرينيات والثالثينيات من القرن املاضي، والتأثري الذي أحدثه التيار التفاعلي الرمزي يف رواد املدرسة

ويبقى من الصعب التطرق إىل كل انتاجات سوسيولوجيا مدرسة شيكاغو، وحىت جزء منها نظرا لضخامتها من جهة ولضيق 
سوف نقتصر على بعض أفكار رواد هذه املدرسة حول التحضر واهلجرة وبعض اإلشكاالت احلضرية الوقت من جهة أخرى، لذلك 

 .األخرى، وذلك بشكل مقتضب
 :"وليام اسحاق طوماس، وفلوراين زاننيكي ودراستهما "للفالح البولوين -31

                                                             
 .11عبد الرمحان املالكي، مرجع سابق، ص21
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واليت يعتربها علماء االجتماع ، 1920-3331لقد تطرق كل من "طوماس وزاننيكي" يف دراستهما هاته املنشورة ما بني 
أول حبث يستحق نعت حبث سوسيولوجي، لوضعية الفالحني البولونيني يف موطنهم األصلي ومث وضعيتهم بعد هجرهتم إىل أمريكا، 

د عمن أجل التعرف على منط عيشهم يف بولونيا مث ما طرأ من تغيري على منط عيشهم وأوضاعهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية ب
هجرهتم اىل أمريكا، ومن خالل اعتمادمها على تقنيات جديدة يف البحث السوسيولوجي كحكاايت احلياة ودراسة احلالة )املنهج 

 البيوغرايف(، استطاع كل منهما حتليل وفهم كل اإلشكاالت املرتبطة هبجرة الفالح البولوين.
 سوء التنظيم االجتماعي وإعادة التنظيم، الذي يعين ضعفولعل أهم مفهوم مت اخللوص إليه يف هذه الدراسة هو مفهوم  

وتراجع أتثري القواعد االجتماعية بني أفراد اجلماعة، واعترب أن اهلجرة هي ظاهرة انجتة ابألساس عن سوء التنظيم االجتماعي والتفكيك 
سريع للكثافة ذلك نتيجة لالرتفاع الالذي يعرفه اجملتمع، كما أن اهلجرة تصبح مصدرا التفكيك االجتماعي ابلوسط احلضري، و 

السكانية...وقد الحظ "طوماس" أن هجرة الفالحني البولونيني إىل أمريكا تتسبب يف خلق نوع من سوء التنظيم وحدوث صراعات 
سبة ملفهوم نداخل األسرة وارتفاع نسبة اجلرائم. غري أن هذه احلالة من سوء التنظيم ال تستمر إىل ما ال هناية، فكما هو الشأن ابل

األنومي عند دوركايهم، فإن سوء التنظيم هو حالة مؤقتة حبيث سرعان ما تسعى مجاعة املهاجرين إىل اعادة تنظيم نفسها 
Réorganisation  من خالل إنتاج قواعد وقيم جديدة تتالءم مع واقعها اجلديد حىت يستطيع املهاجر االندماج يف اجملتمع

 22األمريكي
 املقاربة االيكولوجية للتحضر واهلجرة:روبرت ابرك و  -33

يعترب ابرك األب الروحي ملدرسة شيكاغو بدون منازع، نظرا لضخامة اإلنتاجات السوسيولوجية اليت ألفها حول جمموعة من 
ن الفقرية كالظواهر احلضرية كاهلجرة والتفكك العائلي والسكان املشردون وعصاابت األحداث اجلاحنني والغيتو واالنتحار ومناطق الس

 والغنية ومناطق اجلنوح القوي وفتيات طاكسي، والعائلة اجلنزية وتنظيم الدعارة والسود والصراعات االثنية. كل هذه الظواهر االجتماعية
اليت صاحبت التوسع احلضري الذي عرفته مدينة شيكاغو بفعل تعدد األقليات االثنية قد تطرق هلا ابرك ابلدراسة والتحليل وفق 

ر ايكولوجي ينطلق يف تفسريه هلا من التفاعل احلاصل بني اجملال احلضري بكل ما يزخر به من خصوصيات وأمناط وقيم وبني منظو 
 .اإلنسان وما ميتلكه من مواقف ومتثالت

 وانطالقا من االيكولوجيا اإلنسانية اعترب ابرك أن دراسة اإلنسان ينبغي أن تتم على أساس دراسة التفاعالت بينه وبني
الوسط الطبيعي واجلغرايف الذي ينتمي إليه، معتربا بذلك املدينة من هذا املنظور االيكولوجي جماال غنيا ابلتفاعالت والديناميات 

 .االجتماعية. أو بلغة ابرك نفسها أن املدينة هي خمترب اجتماعي لتحليل وفهم كل الظواهر احلضرية
 ية والتحضر، اعترب أن هجرة الفالح إىل املدينة هي ظاهرة اترخيية وعمليةويف إطار حديث ابرك على ظاهرة اهلجرة اإلنسان

دائمة ال ميكنها أن تتوقف، ولكنها تتحول مشكلة اجتماعية عندما يتم السعي إىل حلها عن طريق اإلدماج احلضري أو ما يسميه 
ها، ختتلف عن الثقافة يمنة األعراف والتقاليد اجلامدة عليابرك بعمليه االنصهار، ألن الثقافة اليت حيملها املهاجر القروي اليت يتميز هب

  .احلضرية اليت تتميز بسيادة الفردانية والرأي العام والقانون الوضعي
وهكذا ميكن القول أن أهم ما ميز ابرك يف دراسته لكل الظاهر االجتماعية احلضرية هو هيمنة البعد االيكولوجي عليه يف 

ارجعوا كل عالقة اجتماعية  " ربا  املدينة جماال خصبا وخمترب ا اجتماعيا لدراستها، وقد قال ابرك خماطبا طالبهتناوله هلذه الظواهر معت
إىل عالقة جمالية وعندئذ ميكنكم أن تطبقوا على العالقات بني الناس املنطق األساسي للعلوم الفيزايئية ابإلضافة إىل"توماس وزاننيكي 

االجتماع الذين اهتموا ابلظاهرة احلضرية، بشكل عميق "كربجيس" الذي اهتم بدراسة النمو احلضري  وابرك" جند جمموعة من علماء

                                                             
 .32 -33عبد الرمحان املالكي، مرجع سابق، ص  22
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وأثره على احلياة االجتماعية، "ولويس وورت" الذي حاول صياغة مقاربة ثقافية لظاهرة التحضر من خالل تعريفه السوسيولوجي 
 حلضري.الشامل للتحضر ابعتباره منط يف العيش وتوسع يف اجملال ا

وجند كذلك "روبرت ردفيد" الذي قارب الظاهرة احلضرية من منظور أنرتوبولوجي منتهيا إىل صياغة نظرية املتصل الريفي 
اليت حاول من خالهلا الربهنة على أنه من الصعب يف زمننا احلاضر احلديث عن   " continuim rural- urbain"احلضري

 .صوجود جمتمع حضري خالص وجمتمع قروي خال
إىل هنا ميكن القول، ان مدرسة شيكاغو تبقى حمطة المعة يف اتريخ السوسيولوجية، نظرا للنقلة النوعية اليت أحدثتها يف األسس 

األبعاد ينطلق من  وفق منظور متعدد احلضرية االبستيمولوجية وامليتودولوجية لعلم االجتماع، ونظرا الهتماماهتا املكثفة للظاهرة 
 .العالقة التفاعلية بني اجملال احلضري والثقافة يف إطار مقاربة ايكولوجية إنسانية

ورغم كل هذا فان مدرسة شيكاغو مل تسلم من االنتقادات اليت وجهت هلا، وقد ركزت هذه االنتقادات على ثالث نقط 
يكولوجي بعيدا عن مقاربة الظاهرة احلضرية والسلوك االجتماعي للفرد، مث انتقادات أخرى ركزت على أساسية: اعتبار النموذج اال

 اجلانب املنهجي، من خالل اعتبار التقنيات اإلمربيقية اليت استعملها رواد املدرسة، انقصة وابلتايل ال ميكن أن تؤدي إىل نتائج علمية
مات امربيقية متناقضة وعقيمة. والنوع الثالث من االنتقادات جنده يركز على مسألة دقيقة. بقدر ما تؤدي اىل استنتاجات وتعمي

العالقة بني الثقافة واجملال اليت تعترب مسألة إيديولوجية، وكل هذه االنتقادات جندها ابألساس موجهة إىل وورت من طرف 
 ، لتفنيد مفهوم "الثقافة احلضرية""أسطورة الثقافة احلضريةأمساه  ""أمانويلكاستيلز" الذي خصص فصل من كتابه املسألة احلضرية 

العديد من نتائج واستنتاجات  -حسب "كاستيلز" – ومفهوم التحضر عند "وورت"، انطالقا من نتائج أحباث ميدانية تفند كلها
 .ومفاهيم وورث وغريه من رواد مدرسة شيكاغو

 خامتة
ظاهرة ليت اقرتحناها يف الدراسة ختتلف اختالفا واضحا على مستوى حتليل المن خالل ما سبق يتضح لنا جليا أن النظرايت ا

احلضرية وتفسريها. إال أهنا تتفق يف بعض النقاط فما خيص بعض املشاكل اليت ترافق اجملال احلضري. فمشكلة اإلسكان بصفة عامة 
هو إجياد حلول جدرية وصرحية وقابلة للتحقق، اهتم هبا من طرف العديد من الدراسات وكان اهلدف األساسي من هذه الدراسات 

وذلك للتقليص أو احلد من املشاكل ذات البعد السكاين احلضري وكذا العوامل الفيزيقية والصناعية واالجتماعية، دون إغفال اجلانب 
 املتعلق حبياة الساكنة.

إن اجلانب النظري يف الدراسة أيخذ بعدا اسرتاتيجيا لدراسة كل املشاكل اليت يتخبط فيها جمال اإلسكان والتعمري، فاإلسكان 
يعترب مشكلة كل إنسان، تؤثر مباشرة على األسرة وصحتها النفسية واجلسدية واالجتماعية، فاخلمول وقلة احليوية مها أهم أسباب 

 حمفز على اإلدمان، وهذا ما أكدت عليه معظم الدراسات اليت اهتمت بدراسة السكن العشوائي. ومنه اعتالل مزاج الساكنة وأكرب
فإن ظروف اإلسكان الرديء من أهم األسباب املباشرة هلذه األمراض االجتماعية من قبيل االحنراف والسرقة واإلدمان. ومنه فكلما  

عية واالقتصادية مبختلف أنواعها الشيء الذي سيؤثر سلبا على الفرد واألسرة كان اإلسكان رديئا كلما كثرت معه املشاكل االجتما
 واجملتمع ككل. 

 
 

 الئحة املراجع
العلوم  احلوز، منشورات كلية اآلداب و –اتنسيفت  –ـ أمحد احلاليسي االشكال احلديثة للتعمري واعداد الرتاب: حالة جهة مراكش 

 .9االنسانية مراكش، العدد 
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 .2116قرية، علم االجتماع احلضري ونظرايته، منشورات جامعة قسنطينة ،ـ إمساعيل 
ية دـ املختار عطار: قانون التحفيظ العقاري والتجزئة العقارية أي ضمان لالستثمار، التجزئة العقارية والتعمري، ندوة العقار والتعمري بل

 .2113ة احلقوق مراكش،املنارة، جليز، مركز الدراسات القانونية، املدنية والعقارية، كلي
  3312ـ بن الشرقي حصري أمحد: ارتسامات ومعطيات اترخيية حول مدينة مراكش اجلزء الثاين 

 .2113ـ مجال خلوق، التدبري الرتايب ابملغرب: واقع احلال ومطلب التنمية، الطبعة األوىل
ة، مراكش، اجلهوية ابملغرب، جملة كلية والعلوم اإلنسانيـ حسن املباركي، موقع املدن الكربى يف إعداد الرتاب الوطين ويف السياسة 

 .2132، 33-31عدد مزدوج 
ـ حفضي ليليا، املدن اجلديدة ومشكلة اإلسكان احلضري، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع احلضري، جامعة 

 .2113منتوري، قسنطينة، 
،  2112-2113ي، مسلك علم االجتماع، الفصل الرابع، املوسم اجلامعي ـ خدجية الزاهي، حماضرات يف علم االجتماع احلضر 

 .مراكش -جامعة القاضي عياض -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 2112ـ رشيد البكر إعداد الرتاب الوطين ورهان التنمية اجلهوية، أطروحة لنيل الدكتوراه، نشر وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري والبيئة

 .3319محيد اجلنايب، جغرافية احلضر، أسس وتطبيقات، مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل، ـ صالح 
 .3322ـ عبد املنعم شوقي، جمتمع املدينة واالجتماع احلضري، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة 

 .3311ـ عبد الرزاق عباس حسني، جغرافية املدن، مطبعة أسعد، بغداد،
 .3326ـ عطيات عبد لقادر محدي، جغرافية العمران، مطبعة دار املعارف اإلسكندرية، 

ـ عبد الرمحان املالكي، سوسيولوجيا التحضر يف املغرب، دراسة يف العالقة بني االطر االيكولوجية واألنساق الثقافية بفاس، اطروحة 
 انية.لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنس

، 3ـ عبد اللطيف فضل هللا، تطور السكان وتوزيعهم اجملايل داخل مراكش ويف أحوازها، جماالت مغاربية، السلسلة اجلديدة، عدد
 اجلغرايف املغريب.-االحتاد  2119
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