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إنعكاس المكون المعرفى لثقافـة
الفقـراء
على المبدأ العمرانــــى المعاصر
سطذ ٝضٞثين ُطشذ خذيـذ ُؼٔـحسز جُلوـشجء
ئػذجد
و.و /هشاو يحًذ طاهر انهُثً
ٓذسط ٓغحػذ ذوغْ جُؼٔحسز
ذحُٔؼٜذ جُؼحُُِٜ٘ ٠ذعس جُٔؼٔحسيس ذٔذي٘س ٓ 15حيٞ
(ٓغدَ ُذسخس جُذًطٞسج ٙذوغْ جُٜ٘ذعس جُٔؼٔحسيس ذٌِيس جُٜ٘ذعس خحٓؼس جُوحٛشز)

و.و /عبُر يحًذ رضا انشاطر
ٓذسط ٓغحػذ ذوغْ جُؼٔحسز
ًِيس جُٜ٘ذعس خحٓؼس ػيٖ شٔظ
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انعكاس المكون المعرفى لثقافـة الفقـراء
على المبدأ العمرانــــى المعاصر

سطذ ٝضٞثين ُطشذ خذيـذ ُؼٔـحسز جُلوـشجء
م.م عبير محمد الشاطر (مدرس مساعد بجامعة عين شمس)
م.م /هشام محمد طاهر الليثى (مدرس مساعد بالمعهد العالى للهندسة بمدينة  53مايو)

انًستخهـص
يطرح البحث أهمية قرراة "الفقـر"" كنسر قافـر ذ تام ممرفميت مدةروو دمةارو تام قر
بددـير المأدى ،مت خ ل وراسة المكدنرفم المةرـيرة لقافـر ة الرار راة ،كمروخل ندرفر مرفر
للراراة  ،ت طري ا سدرفو مت الرصيو القافـذ للمجدمع المصرى التى يشجع لذ الدةفدت
دالدكفمل دالمؤاخفه ،كمف أت دمقل النمفتر الغربية لمرهدم الرار لم يكرت مدجرتراع لرذ المسرددى
الشةبذ ،إت مفل النمدتر الشةبذ إلذ ا خد ف ت غيرره ـرذ جملرة مرت الامرفيف دا شركفليفم
مقل المدقف مت الهدية أد الدراث أد الداـو أد الوينذ أد ا قدصفوى أد غيرهف مت المدغيرام.
ـغفية هرته الدرقرة دارويم نمردتر لدرسرير م مرا القافـرة الشرةبية ،قرفىم لرذ جملرة مرت الةدامرل
المدواخلة مت خ ل أشكفل الدةبير ت تادهف ،بوةاع بفلجتدر دالةفوام دالدافليو الدذ قومم ميراقف ع
شةبيف ع مفزال حيف ع ـذ نردس المصرييت ٔٓٝحسعحضٝ ،ْٜسد ٛز ٙجألٗغحم جُثوحكيس ئٌُٗٞٓ ٠احش

ستيغاايس ٓااإثشز ٓثااَ جٌُٔاا ٕٞجُااذي٘ٝ ٠جإلهطظااحدٝ ٟجإلخطٔااحػٝ ،٠ئعااوحؽ ٛااز ٙجٌُٔٗٞااحش
جُٔشخؼرس ػِ ٠جٌُٔ ٕٞجُٔؼٔحسٝ ٟجُشؼرُ ٠طشجتـن ٔٓٝحسعحضٜـْ جُر٘حتياس ٝجُاز ٟيساٟٞ
طلس جُٔالتٔس .
 -1تًهُذ
فلم ب ـا ر حلم جميل دسةذ الشةدب إلذ دحايا

لذ مسرح الحيف ..

دبدـرررفه المةمرررفرى (حسرررت ـدحرررذ) مفدرررم مةررر دجربدررر المةنيرررة بدارررويم ( مرررفر للرارررراة)،
ددررم طررردى الملرررف نهفىيررف ع ودت إ رررفو قراةدررر مررر أخررررى لدحديرررل تلررل الحلرررم إلرررذ حايارررة،
دجفهرررل الكقيرررر لامرررية الرارررر دحارررد الرارررراة ،رغرررم كدنهرررف قمرررية الةرررفلم
دتلرررل بسررربب
ل
الشرررفغلة اليررردم كأحرررو ركرررفىز مقلرررم الدخلرررف المةرررد للدنميرررة -بجفنرررب الجهرررل دالمرررر ،
إلرررذ أت منحرررم جرررفىز ندبرررل للسررر م ـرررذ رررفم 2006م إلرررذ أحرررو مرررت حرررفدلدا قهرررر الرارررر
ددحايررر الدنميرررة الحايايرررة بأحرررو البلررروات ا سررر مية النفميرررة-دهرررد الررروكددر محمرررو يررردنس-5
ـكرررفت هرررتا واـةرررف ع أل رررفو طررررح هرررته ا شررركفلية ـرررذ مةمفرنرررف المةفصرررر مرررت داقرررع وراسرررة
البفحقدت لجتدر المرجةية المةرـية ا س مية.
 5البروفيسور "محمد يونس" أستتا علتم اتقتصتاد بىحتدى جامعتاال بتنجوديسس ومؤستس بنت""جرامين" Grameen Bankأو متا
إشتهر بىسم "بن" الفقراء"س جائزة نوبل للسوم لعام  0224والتي منحتها له األكاديميتة الستويدية .مناصتفة متك بنت" جترامين الت ى
يرأستهس و لتت" نًتراه لجهتتود بنكته الرائتتدة فتتى مكافحتة الفقتتر فتى العتتالمس وإقتراط الفقتتراء وإبعتتاد شطتر الفقتتر عتن مويتتين البشتتر.
شكل( )51-5الدكتور محمد يونس قاهر الفقر فى بنجوديس والملقب بـ(:صديق الفقراء) والحائز على جائزة نوبل للسوم فى عام
. 0224
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 2-1حيثيات البحث (اإلشكالية)
ـرمررم المةررفيير الةفلميررة دقافـفدهررف الغربيررة ،دالدررذ دمررةدهف المؤسسررفم الودليررة المهيمنررة
دالمردكز ـذ مرفهيمهف لذ ظردف درؤى الةفلم الغربذ الغنذ قيمهرف المدنفسربة مرع طبيةدهرف
دحفجفدهررف ا قدصررفوية دالسيفسررية دمةطيفدهررف ا جدمف يررة دالبيىيررة ،ـ رإت المجدمةررفم مررف قبررل
الحمرفر الغربيرة كفنررم دحرفدل أت دكيررف نمرط حيفدهرف لررذ حسرب محيطهررف دبيىدهرف ،د نررومف
0
جفةم الحمفر الغربية أراوم أت دكيف المحيط دالبيىة دـ نمط حيفدهف .
دألت دةميم النمط الغربذ مسدحيل مليرفع ،ـرإت البحرث رت الخصدصريفم القافـيرة للمجدمةرفم
الةربية دا س مية دمنظدمدهف ا جدمف ية دإحيفةهف هد إقراة للقافـة دإمسفل بفلخيط ا نسفنذ
المرداررو ،دالررتى كررفت سررراع مررت أسرررار باررفة ا نسررفت حي رف ع لررذ الرررغم مررت كررل المررغدط الدررذ
يداجههف .لتا جرفةم أهميرة قرراة الرار ر كقافـر ة تام ممرفميت مدةروو دمةارو تام قدر
بددـير المأدى ،دجةلنف نمع اللبنة األدلذ ـذ حل مشك دهف.
 3-1تساؤالت بحثية -:لمراذا ثقافرة الفقر"اء أو البسطراء؟
(الادى الرف لة لمنفهمة الهيمنة الركرية الغربية)

دررم إخ ديررفر وراسررة هررتا النسر القاررفـذ دالخررفق بقافـررة الراررراة أد قافـررة البسررطفة ـررذ المجدمررع
المصرررى ألت م ر الدجربررة المصرررية حمررفريف ع دقافـي رف ع إردكررزم ـررذ غفلبيدهررف لررذ هررؤ ة
الراراة ،ـصفر الراراة بقافـفدهم هم المةيت األدما للرصيو القافـذ دالحمفرى المدردارث ،إت
مفل النمدتر ال شةبذ إلذ ا خد ف ت غيره ـذ جملة مت الامفيف دا شكفليفم مقرل المدقرف
مت الهدية أد الدراث أد الداـو أد الوينذ أد ا قدصفوى أد غيرهف مت المدغيرام.
كمف أن مت القفبم ـذ بة المجدمةفم النفىيرة دالدرذ
اسددطت ـيهف أنفس نراهم مت البسطفة أد مت الراراة،
كصررحراة مصررر دالداحررفم ،حيررث لررم يكررت لهررؤ ة
النررفس مطمررع لرروى ا سرردةمفر للررتهفب إلرريهم ،ألنهررم
رحل ،دقو صنةدا البيىرة السركنية الخفصرة بهرم دالدر
ددر مع دافليروهم ا جدمف يرة دالوينيرة دمنرفخهم الرتى
يدرررأقردت بررر  ،دكيرررف كيرررردا حيرررفدهم بفلنسررربة للمبرررفنذ
دالخفمفم الدذ دم البنفة بهف ،ـأصربحم المبرفنذ قريبرة
شكل ( :)5اشتوف النمو ج الشعبى لعمارة الفقراء
جواع
طفة الشةدر بفألمفت ،دكيف أت ا دصفل بريت عتتتن هيتتترث فتتتى كثيتتتر متتتن ا شتتتكالياالس والتتتتى تتتتم
األبنيررة ررت طري ر الانرردام دالممرررام دالسررفبفطفم صياهتها لتناسب معطياال بيئتهم.
المغطفه دالدذ دةطذ أيمف ع دلطيرف ع للهداة -شكل (.)1
د لي ـإت وراسة قافـ ة الراراة موخ ع هفمف ع جواع ندفر مفر للراراة  ،دهرد مرف أخرر ـر
وراسد حست ـدحذ لددحدل مفرد ـيمف بةو إلذ مفر األغنيفة .
 0إعادة إنتاج التراث ص . 55
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 4-1هذف انذراست
دهوف الوراسة إلذ إلافة المدة ل المررفهيم الخفصرة بةمرفر الرارراة دصريفغة مرهردم قافـرة
الرار دالراراة دقافـة البسطفة ،دتلل إقفر اندبفه المهدميت بفلقافـة الشرةبية دخصدصرف ع الدرراث
الةمران إلذ دجدو نفصر مرانية يمكت ات دمقل الندا القافـيرة للمجدمرع المصرر  .دكرتلل
دمع نمدتر قافـ يخق المجدمع المصر .

 -2يفاهُى :ثقافت انفقر وثقافت انفقراء
ا لدبفس الكبير بيت مرهدم قافـة الراراة دبيت قافـرة الرارر دمرف بينهمرف مرت

مت األهمية أت ير
دواخل.
ـمرهدم قافـة الرار يشير إلر أت الرارر لريس مجررو حرمرفت إقدصرفوى ددرككرف ع إجدمف يرفع ،دلكنر
يخلر أسررلدب حيررفه لر صرررة ا ندظررفم دالرسرردن النسرربذ ،ـررفلراراةلهم صرررفم وامغررة ملدصراة
برأسهم ،دهذ أنهم يدجو نوهم حسفب للمسدابل.
دقرو يةبرر قافـرة الراررر رت نارق مشررفركة الرارراة ـرذ الررنظم ا جدمف يرة الرىيسرية ،ددجرردو
لذ الةويو مت الةدامرل درأدذ ـرذ المحرل األدل منهرف
أنمفط خفصة للحيفه الةفىلية ،ـه دنه
الةدامل ا قدصفوية ،يليهف دامل إجدمف ية نديجة درف ل الررو مرع مجدمةر  ،قرم دامرل نرسرية
ددةل بدداـ الررو مع نرس دمع مجدمةر إجدمف يرف ع دنرسريفع ،دهرذ دامرل ليسرم منرصرلة برل
مدواخلة ددؤوى لشةدر الررو بفلدونذ دميفع قيمة الدرف ل.
أمف قافـة الراراة ـيطل للدةبير ت منظدمة قافـيرة مدكفملرة لروى الجمرفهير ددرف رل ددرد ىم مرع
الداقع دالدفريخ دالبيىة دالمةداو دالمدغيرام األخرى.3

ددةدبر أسفليب الدكيف مع الرار أحو السمفم المميز لقافـة الراراة لمرف لهرف مرت أسرفليب
إبوا يررة أندجهررف الراررراة مررت داقررع ظررردـهم للدداـرر مررع أدمررف هم ا قدصررفوية دمررف
يشةردت ب مت حفجة واىمة ددطلةرفم مسردمر درغبرة ـرذ الدمقرل بفلطبارفم الةليرف ـرذ
نرس الدقم مع مي تام اليو دحفلة الرار النسبذ الدذ يةيشدنهف.
بينمررررررف دخدلرررررررف المنطلارررررررفم ـرررررررذ مرهررررررردم قافـررررررة الرارررررررراة ،دحيرررررررث ددجرررررررو حفلرررررررة
مرجةيررررررة أد مةيفريررررررة مرررررررت خررررررفرر النمررررررردتر القاررررررفـذ تادرررررر ؛ ـرررررررإت الكشررررررف رررررررت
المكدنررررررفم دالة قررررررفم واخررررررل النمرررررردتر القاررررررفـذ المادرررررررح الررررررتى يخررررررق مجدمةررررررف ع
ودت اآلخررررررر يةررررررو محفدلررررررة جررررررفو كدشررررررفف الجررررررتدر المخدلرررررررة للظررررررفهر القافـيررررررة.
كمرررررف أت ـهرررررم البنيرررررة القافـيرررررة هرررررد ماومرررررة طبيةيرررررة لرهرررررم ددجهرررررفم دمداقرررررف المجدمرررررع
المخدلرة مت أى ظداهر دداجه .

1

ه ث المنًومة المركبة
الثقافية الشعبية.

ي دعى بالقدرة تامة على اتحاطة بكل مفرداتها وأبعادها إ أنها منًومة من أكبتر وأعقتد المنًومتاال
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شكل( )2يدةر الرارراة
ـرررررررذ مراحرررررررل مررررررررهم
المخدلرة لجهدو مكقاة مرت
الدنشررىة ا جدمف يررة بشرركل
مدررردازت ،نررردل رررت تلرررل
محفدلدهم دأكيو تادهم رغم
إـدارررفرهم للمرررفل ،بإنجرررفب
رروواع كبيررراع مررت األطرررفل
يؤكو بهم تادهم مت نفحية،
كمررف بف مررفـة إلررذ كرردنهم

ميز إقدصفوية لهم.

 1-2انًكىَاث انًعرفُت نثقافـت انفقـراء
إت قافـرررررررة أى مجدمرررررررع هرررررررذ محصرررررررلة ا ـكرررررررفر
السررررررفىو برررررريت أ مررررررفى  ،ددظهررررررر هررررررته القافـررررررة
ـرررررذ السرررررلدل الجمرررررف ذ للمجدمرررررع ،دلكرررررل قافـرررررة
مظرررررررفهر دأبةرررررررفو دخدلرررررررف مرررررررت جمف رررررررة إلرررررررذ
أخررررررررى ،حيرررررررث دقرررررررأقر ـيهرررررررف دامرررررررل ويرررررررو
منهف:
 1-1-2المكرون الدينرى لثقافرة الفقر"اء
إت المكرررررردت الرررررروينذ هررررررد نصررررررر أسفسررررررذ ـررررررذ
قافـرررررررة الرارررررررراة داألغنيرررررررفة لرررررررذ السرررررررداة ،ألت
القافـررررررررة أدالمكرررررررردت الرررررررروينذ لقافـررررررررة ا نسررررررررفت
ع
يرررررردبط برطردررررر أيرررررف ع كرررررفت هرررررتا ا نسرررررفت ـايرررررراع أد غنيرررررف ،ـفلررررررفر بررررريت ا قنررررريت هرررررد
مةيرررررفر ا لدررررررزام بةنفصرررررر المكرررررردت الررررروينذ ـررررررذ القافـرررررة ،ألننررررررف نجرررررو ا نسررررررفت ـررررررذ
شرررررردذ الحمررررررفرام ـررررررذ قافـدرررررر المكرررررردت الرررررروينذ بطرياررررررة شررررررةدرية ،دالدررررررذ دررررررم
صيفغدهف برةل المدردقفم مت الةفوام دالدافليو.
شتتتكل ( :)1المكتتتون التتتديني ستتتببا ه رئيستتتيا ه فتتتى
األحداث التاريشية التى تتعلق بمقاومتة المنطقتة
العربيتتتتتة ويتتتتتنعكس هتتتتت ا علتتتتتي تعتتتتتاملهم متتتتتك
الواجهاال.
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 2-1-2انًكـىٌ االقتصادي نثقافـت انفقـراء
يخدلرررررررف دةريرررررررف الرارررررررر طبارررررررف ع للمكررررررردت ا قدصرررررررفو
لألـرررررررراو؛ ـ ررررررررذ المرجةيرررررررفم الغربيرررررررة يررررررررى لمرررررررفة
ا قدصرررررررفو أت مرررررررت يارررررررل وخلررررررر رررررررت أربةرررررررة ود رام
يةدبررررر ـايررررراع ،دقررررو يكرررردت هررررتا المايررررفس منفسرررربف ع لرررربة
2
الب و دلكن يدنفسب مع بلوانف ع أخرى.
ـررررفلرار لرررريس دمررررةف ع إقدصررررفويف ع ـاررررط ،دلكنرررر دمررررع مررررت
أدمرررررفع البشرررررر يدصررررررف ـيرررررر ا نسرررررفت برارررررر ديركررررررر
براررررر ـينرررردل أـكررررفراع دررررؤوى إلررررذ الراررررر ،أد بمةنررررذ خررررر
ـرررررفلرار مرررررر يصررررريب الةاررررردل دالخيرررررفل كمرررررف يصررررريب
ا قدصرررررفو ،دهنرررررفل ـارررررراة يةيشررررردت ـرررررذ ظرررررل أدمرررررفع
إقدصرررررفوية غفيرررررة ـرررررذ الصرررررةدبة دلكرررررت قرررررراىهم الردحرررررذ
يدررررريا لهرررررم أت يسررررردمدةدا بحيرررررفدهم ديمدةررررردا مرررررت حررررردلهم،
دالرايرررررر مرررررت هررررررتا النررررردع هرررررد  :ـايررررررر إيجرررررفبذ دلرررررر
ـلسرد الخفصة ـذ الحيف .
ددادم الجدانب ا قدصفوية األسفسية ـذ قافـة الرارر لرذ رو
مبفوئ ددما ـ النافط الدفلية:





قافـ ة ا كدر فة بفلالي ل-شكل (.)5(-)4
ا هدمفم بفلكمي ة دالسةر قبل الجدو .
إندشفر قافـ ة المسدةم ل .Second Hand
ا سدغ ل األمقل للمدارو المدفحة.

شكل( :)2صتور لمهنتة الجزمجتى-أو
اتستتكافىس ففتتى مجتمعتتاال األهنيتتاء
يوجد "الجزمجى" ال ى يصلح األح ية
ألنهتتم يتشلصتتون منهتتا بمجتترد متترور
عدة أشهر عليها حتى لو كانال سليمةس
أمتتتتا فتتتتى مجتمعتتتتاال الفقتتتتراء فمهنتتتتة
"الجزمجى" مهمة وأساسية.

شكل ( :)3بائك حلي شبية بالتقليد.

 3-1-2المكون االجتماعي لثقافة الفق"اء
يةدمو المكدت ا جدمف للراراة يشكل رىيس ل المشفركة
الشررةبية الررت يجسرروه نمرردتر الحررفر ؛ ـيرردم دبررفول الخررومفم
بفسردمرار برريت أـرراو ببةمررهف الرربة ،ـيسردمودت منهررف جررزةاع
كبيراع مت اكدرفؤهم التاد  ،دكتلل دكفـلهم دأمنهم ا جدمف .
أمف اسدغ ل دقم الرراغ كأحو دسفىل الدكيف القارفـ دغيرهرف
مت طر ا جدمفع المخدلرة؛ ـفلمافه دالحمفمفم قويمف ع بمقفبة

شتتتكل( :)4صتتتورة لعربتتتاال الباعتتتة
الجائلين كأسلوب لوستتالول األمثتل
للموارد المتاحة.

 2ما عبر القرآن الكريم عن الفقر بتمييزث لدرجتي ن من الفقر يستحق أصحابها الزكاث وهو" :الفقراء والمساكين فالفقير فى الثقافة
الدينية هو من يمل" قوال يومه ولكنه يفتقر إلى أشياء أشرى كثيرة من الملبس والمستكن وهيتر لت"س أمتا المستكين فهتو متن
يمتل" شيئا مطلقاه .ك ل" فىن مصطلح الفقراء-إلى هللا -كان مرادفا ه لمصطلح "المتصوفة"س وهو راجك إلتى مرردر الزهرو ـرذ
األشيفة الونيدية.
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مندرررواويفم اجدمف يرررة قرررومم حررر ع لمشررركلة غيرررفب
ـراغفم اسدابفل الميدف دالغربرفة ـر ظرل صرغر
مسررطا الدحررو السرركنية ،دكررتلل مررفـة مزيررو مررت
الخصدصية ل محفرم الوار.

 4-1-2انًكـــىٌ انًعًــارٌ وانعًراَــٍ نثقافـــت
انفقـراء

شٌَ(ُٔ ) 7غاحًٖ جُلواشجء أ ٝجُشاؼريس جُطشجثياس كا٠
جُ٘ٞذااس ذٔظااش ٝيظٜااش جإلكطوااحس ئُاا ٠جُٔـااحال ٙكاا٠
جإلعاشجف ٝجُضخشكااسٝ ،ػ٘اذ جُؼااشٝسز ياطْ ضرغاايؾ
ٝضدشيذ ٗٔحرج صخشكيس ػحُيس جُٔؼ٘ٝ ٠ؿيش ٌِٓلاس
ئهطظحديحم .

لم دشهو بيدم الةردام مرت الطبارة الشرةبية بوايرة مرت
الةصر الرر دن إسراـف ع ـ الزخرـة؛ حيث اسدمر
البنفة الشةب بنرس الشكل ـ الةصدر ال حاة نديجة للظردف المفوية؛ ـاو كفت مبروأ البسرفطة
هد أحو الق دابم األسفسية ـ مفر المسلميت .دـ داص مرهدم القافـة مرت النفحيرة الرلسررية
نجو أت ممفرسة ا خدزال الدارو ـ مبفوئ الةمفر الحويقة ـارو اخدلرف دمفمرف ع رم هرد مدجردو
ـ مرجةيدهف القافـية لموننف ا س مية الداليوية؛ حيث ن بمةنفه األشمل دالت يخدق بةملية
ـحق ددجريو داخدزال كل مف هد زاىو دكرل مرف لريس لر مرردر دأسفسرف ع مرت الدداجرو ،دمرف
يةدبر بىف ع ل كرفة المنشأ دهد أمر يةن الرخق أد الددـر؛ بل دأد البسفطة ـ دأقيره
ل اسدةمفل ددنظيم حيرف مسردةملي ددسرهيل ـهمر دإوراكر  .دداردم الجدانرب المةمفريرة ـر
قافـة الراراة أد السيطفة ل و مبفوئ ـحداهف:

 .1يبذأ انهقطت كُتُجت إلحُاء ثقافت انًستعًم

5

(انحفاظ عهً انًـــىارد يٍ خالل يفاهُى اإلستذايت)
ـذ ا طفر التى وـةم ب الشريةة ا سر مية الرذ دسرهيل مليرة ا مرفر لكرل ـررو مرت أـرراو
المجدمع ،حيث أدجبم لذ الحفكم اد السلطة مدفبةرة تلرل ،مرت خر ل الدسرفىل المدةروو الدرذ
اقردهررف الشررريةة ،ـاررو شررجع هررتا ا ـررراو دخفصررة الراررراة مررنهم لررذ ممفرسررة الةمليررة البنفىيررة
دمنحهم ـرصة الملكية بأقل الدكفليف الممكنة دتلل ُطلؼيَ ٝضؼظيْ دٝس ْٛجإليداحذٝ ٠جإلٗطاحخ٠
6
ُخذٓااس ٓدااطٔؼًٝ ،ْٜثيااشجم ٓااح عاأؼ٘ح ػااٖ ػِٔيااحش جزطلحُيااحش جُر٘ااحء Building Ceremony
ٝجُط ٠يطْ ٖٓ خالُٜاح ضراحدٍ جُلواشجء جُٔغاحػذجش جُر٘حتياس ٓٝشاحسًط ْٜكئاح ذيا٘ ْٜد ٕٝئػاحكس جٟ
أػرحء ٓحديس ض٘ليزيس -شٌَ (.)8( – )7

5

ٓرذأ جُِوطس أ ٝجالُطوحؽ ذٔؼ٘ح ٙجألػْ " :ٞٛجُٔحٍ جُؼحتغ ٖٓ طحزرٝ ٚيِطوط ٚؿيش ،"ٙأٓ ًَ " ٞٛ ٝحٍ ٓؼظٓ ّٞؼشع ُِؼيحع
ال يؼشف ٓحٌُٛٝ ،"ٚز ٙجُِوطس يغطسد جُطوحؽٜح-أ ٟأخزٛحٝ -هيَ يددٝ ،رُي ُظيحٗطٜح ٖٓ جُطِق ٝجُؼيحع ذؼذ جالػالٕ ػٜ٘ح
ُٔذز ضط٘حعد ٓغ هئس جُِوطس ٝجٔٛيطٜح ػ٘ذ طحزرٜحٝ ،ئٕ ُْ يغطذٍ ػِ ٠طحزرٜح خحص جالٗطلحع ذٜح ج ٝجُطظذم ذٜح.
6
ئٕ ٓشجعيْ جُر٘حء  ٠ٛجآلُيس جُثوحكيس جُط ٠ضشذؾ جُر٘حء ذحُؼِٔيس جُطدذيذيس ُِٔسطٔاغ ٓٝاح ضشذطا ٚذطوٞعاٝ ٚئزطلحالضاٝ ٚضداذد ئذاذجػحش
جُ٘حط ٝضغحػذ ْٛػِ ٠ضٞزيذ ٓدطٔؼحضٝ ْٜضدذيذ ؽحهحض ْٜجُخالهس ك ٠ئؽحس سذؾ جُؼِٔيس جُؼٔشجٗيس ذحُٔدطٔغ .
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ٝئٌٖ ٓالزظس رُي ٖٓ خالٍ ػِٔيحش ئػحدز جعطخذجّ ٓاٞجد جُر٘احء جُوذئاس ٝجُٔلٌٌاس ٝضدٔيؼٜاح
ٓاشز أخاشُِ ٟر٘حياحش جُدذيااذزٝ ،ضطدِاٛ ٠از ٙجُظااحٛشز كا ٠أذاشص جُؼٔااحتش جإلعاالٓيس ٝخحطاس كاا٠
جُٔغحخذ زيث ٗدذ إٔ جُٔغأِيٖ ئعاطؼحٗٞج ذٔاٞجد ذ٘احء جُطوطٛٞاح ٓاٖ جُٔراحٗ ٠جألثشياس-جُلشػٗٞياس
ٝجُشٓٝحٗيسٝ ،ضشخغ ٛز ٙجُظحٛشز ئُٓ ٠رذأ جُِوطس ك ٠جُششيؼس.7
أ ٟإٔ ئػحدز جعطخذجّ ٓٞجسد جألٓس ٖٓ ٓٞجد جُر٘حء ٓشجش ٓٝشجش كٓ ٠رحٗٓ ٠خطِلاس ٝجالعاطلحدز
ٜٓ٘ح ذأهَ ضٌِلس ذذال ٖٓ إٔ ضِو ُٜٞ ٠دُيَ ػِ ٠جالعطـالٍ جُطحّ ُٔاٞجسد ٛاإالء جُلواشجء -8شاٌَ
()39-1

1

2

شٌَ ( :)8ئٕ ئُطوحؽ ٝخٔغ جُ٘حط ُٔٞجد جُر٘حء جُِٜٔٔس ٝجعطخذجٜٓح ذطشيوس ضإد ٟجُـشع يؼذ جزذ جُططريوحش جُؼِٔيس ك ٠جُٔدحٍ
جُؼٔشجُٗٔ ٠رذأ جُِوطس ،زيث جٜٗح دُيَ ػِٓ ٠ثحذشز جكشجد جُٔدطٔغ ُِٞط ٍٞالكؼَ زَ ك ٠زذٝد ؽحهحضٝ ْٜذحهَ ضٌِلس
ٌٓٔ٘س ،كحُظٞسز( )1ضٞػر جزذ جالػٔذز جُِٔطوطس ٖٓ ٓؼحذذ سٓٝحٗيس ٝجػحدز جعطخذجٜٓح ًؼ٘ظش جٗشحت ٠ك ٠جزذ
جُٔغحخذٝ ،جُظٞسز (ُ ) 3ؼطرس ٓذخَ ٓذسعس جُظحُر ٗدْ جُذيٖ ذحُوحٛشزٝ ،هذ جخزش ٖٓ جزذ جُؼٔحتش جُلشػٗٞيس جُوذئس.

 .2انحق فً انسُطرة عهً عهى انطرَق:
(جٗؼٌحط ٓرذأ جُ٘غيح جُٔطؼحّ ػِ ٠جُٔؼٔحس جُشؼر)٠
ُوذ ًحٕ ٘ٛحى ضٞجكن ضحّ ذيٖ جسضلحػحش جُرٞجذحش ٝجألذ٘يس جُؼحٓس ٝذيٖ زن جُطشينٓ ٞٛٝ ،ح
أًذش ػِيٓ ٚرحدب جُلوس جإلعالٓي ك ٠ض٘حُٜٝح ألزٌحّ جُر٘يحٕ ػ٘ذٓح ضؼشػص ُر٘حء ذؼغ
جُؼ٘حطش ٝجُٞزذجش ػِ ٠جُطشينً ،حُرٞجذحش ٝجُسدشجش ٝجُشٝجشيٖٝ 9جُغحذحؽ جُط ٠ير٘يٜح ٖٓ
يسن ُ ْٜذ٘حؤٛح كٞم جُطشينٝ ،10ضطير ٛز ٙجُطشيوس ضٞكيش ٓغحزحش جػحكيس ك ٠جُطٞجذن جُؼِيح،
ٝرُي ذحُر٘حء ػِ ٠خحٗد جُشحسع ٓغ ضشى ٓٔش يغٔر ُِٔحسز ذحعطخذجّ جُشحسع ذشٌَ ػحدٟ
ٝئ٘غ جػحهس جُٔشٝس كي.ٚ
 7أخٔغ جُلوٜحء ػِ ٠جػطرحس جُشة جُٔلوٞد ٌِٓحم ُظحزر ٌُٖٝ ٚذششٝؽ زذدٛح جُشع(ٍٞص) ك ٠زذيث ُ ٚزي٘ٔح خحء ٙسخَ كغأُٚ
ػٖ جُِوطس كوحٍ جُشع(ٍٞص)" :أػشف ػلحطٜح ًٝٝحءٛح ثْ ػشكٜح ع٘س كإ خحء طحزرٜح ٝئال كشأٗي ذٜح"٘ٛ ُٖٝ ،حى
جعطث٘حءجش ُِوحػذز ٜ٘ٓٝح جُٔسوشجش  ٠ٛٝإٔ كحهذ ٙاليٌثش أعل ٚػِٓ ٠ح كوذ ٓثَ ًغشز جُخرضٛٝ ،ز ٙجُٔسوشجش يدٞص جُطوحضٜح
ٌِٓٝيطٜح.
 8خٔيَ أًرش ػرذ جُوحدس :ػٔحسز جألسع ك ٠جإلعالّ طـ .68
9
جُشٝجشٖ خٔغ جُشٝشٖ  ٠ٛٝإٔ يخشج جخشحذح ئُ ٠جُذسخ ٝيرٖ ػِيٜح ٝيدؼَ ػِيٜح ه ٞجتْ ٖٓ أعلَ.
10
جُغحذحؽ":عويلس ذيٖ زحتطيٖ ضسطٜح ؽشينٝ،خٔؼٜح عحذحؽحش"٘ٓ(0ضُا ٠جٌُشيذُياس ٝنٓ٘اس ذ٘اص عاحُْ).جُشٝشاحٕ":جُد٘حذ أ ٝجُظِاس
جُ٘حضثس ػٖ جُدذجس ئُ ٠جُطشين ٓٝؼِوس ك ٠جُٜٞجء"0
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ُِٝغحذحؽحش ٝجُشٝجشيٖ كٞجتذ ًثيشز ػِ ٠جُريثس جُؼٔشجٗيس ،كٖٔ جُٔالزع إٔ أًثش جُٔ٘احؽن جعاطخذجٓح م
ك ٠جُشٞجسع  ٠ٛجألٓحًٖ ضسص جُغحذطحش ألٜٗح ٓظِِس-زيث ضوِاَ ٓاٖ جُٔغاحزحش جُٔؼشػاس ُِشأظ
(كحتااذز ٓ٘حخيااس)ٛ ،اازج ذحإلػااحكس ئُاا ٠أٜٗااح ضٞعااؼس ُِ٘ااحط ئرج ػااحهص ػِااي٘ٓ ْٜااحصُ-ْٜد ٕٝجإلػااشجس
ذحآلخشيٖ (-كحتذز ُِظحُر جُؼحّ)ًٔ،ح أٜٗح ضشذؾ جُٔرحٗ ٠ذؼؼٜح ذرؼغ ُطٌاً ٕٞطِاس ٝجزاذز كيغا٘ذ ًاَ
ٓر٘ ٠جآلخش-جُٞزذزٝ (-ظيلس ذ٘حتيس).11
ٛٝز ٙجُسِ ٍٞجُؼٔشجٗيس ُيغاص ضخطيطاح م ٓغاروح م ٓاٖ جُذُٝاس ج ٝجُغاِطس ُٝاْ ضطاأضٓ ٠اٖ كٌاش جُٜٔ٘ذعايٖ
ٝأٗظٔااس جُٔخططاايٌُٖٜ٘ٝ ،ااح زِااٗ ٍٞرؼااص ٓااٖ ضدااحسخ جُغااٌحٕ جُٔغااطٞؽ٘يٖ أٗلغاا ْٜجُٔؼحطااشيٖ
إلٌٓحٗيحش ذيثطٝ ْٜئضلحهاحض ْٜزياث يغاؼ ٕٞجُا ٠ئيداحد جُسِاُٜ ٍٞاحٓٝ ،اٖ خاالٍ ضاشجًْ ٛاز ٙجُطداحسخ
ضرِٞسش جألػشجف .
ٝزثص جألزٌحّ جُلوٜي س ػِ ٠دػٞز جُ٘حط جُ ٠ئطالذ جُطشهحش ذظلس ػحٓاسٌُٜ٘ ،اح ًِلاص ٓاٖ ضغارد
ك ٠جػحهس جُطشين ذشكغ جالػحهس ،كآحؽس جالر ٟشؼرس ٖٓ شؼد جالئحٕٝ ،هذ ئزطحخاص جُطاشم جُـياش
ٓرِطس جُ ٠هطؼٜح ٖٓ كطشز جُ ٠أخش ٟإلسضلحع ٓ٘غٞذٜح جُ٘حضح ٖٓ ضشجًْ ًٔياحش ٓؼاحكس ٓاٖ جالضشذاس
ٝؿيشٛحًٔ ،ح جٜٗح ًحٗص ضسطاحج جُا ٠جإلطاالذ ُطاأثش ضغاٞيس ٛاز ٙجُطاشم ذحُؼٞجٓاَ جُٔخطِلاس ًاحُٔطش
ٓٝخِلحش جُٜذّ ٝجُر٘حء  ٞٛٝأٓش ئٛطْ ذ ٚجُٔششك ٕٞػِ ٠أٓش شٞجسع جُٔذي٘س جإلعالٓيس.13،12
ٝضٞجكوح م ٓغ ج زطشجّ خاؾ ض٘ظايْ جُطشيان ُداأ جُٔؼٔاحسي ٕٞكا ٠جُٔذي٘اس جإلعاالٓيس ُاشذؾ ٓ٘شا ض ْٜػِا٠
خااحٗر ٠جُطشياان جُٞجزااذٝ ،رُااي ذاهحٓااس ػ٘حطااش ئضظااحٍ ٝزشًااس ػِاا ٠ئسضلحػااحش ال ضؼااش ذحُٔااحسز
ذحإلػحكس ئُ ٠ضٞكيشٛح ٓ٘حخح م ٓالتٔح م ُألخٞجء جُسحسز زيث صياحدز ٓغاطسحش جُظاالٍٛٝ ،آ ٞاح يغأ٠
ذـ"زـن جإلضظحٍ ٝجُؼِٝ . "ٞجُشٌَ ( )9يٞػر ٛز ٙجُؼ٘حطش.
م
ٝهاااااذ زاااااذد جُلوٜاااااحء ٛااااازج جإلسضلاااااحع ذاسضلاااااحع شاااااخض يسِٔااااا ٚخٔاااااال ُئاااااش ذغاااااُٜٞس أعااااالَ
جُر٘ااااااحء ٝيٌاااااا٘ٛ ٕٞااااااحى كااااااشجؽ يؼِاااااا ٙٞيااااااإٖٓ عااااااالٓس جُٔااااااحسز ًٔ ،14ااااااح جسضلؼااااااص جألذااااااٞجخ
جُشتيغاااااايس جُٔإديااااااس ئُاااااا ٠دجخااااااَ جُٔااااااذٕ جسضلااااااحع كحسعااااااح م سجًرااااااح م خااااااٞجدٝ ٙسجكؼااااااح م سٓساااااا،ٚ
ٓٝااااٖ ثااااْ ضٌااااآ ٕٞوحييغااااٜح أًراااااش ٓااااٖ ٓوااااحييظ جُؼ٘حطاااااش ٝجُٞزااااذجش جالخاااااش ٟجُطاااا ٠ضر٘ااااا٠
كااااااٞم جُطااااااشم جُذجخِيااااااس زيااااااث ضٔثااااااَ ذٞجذااااااحش جُٔااااااذٕ أًرااااااش جُٔ٘حكااااااز جُطاااااا ٠ضر٘اااااا ٠ػِااااااي
ؽشهحضٜح جُشتيغيس.
كحُاااااز ٟطاااااحؽ جُطشيااااان كااااا ٠جُؼِااااا ٛ ٞااااا ٞجُٔدطٔاااااغ ٗلغااااا ٚكااااا ٠ئؽاااااحس ٓراااااذأ جٗطلحءجُؼاااااشس،
زياااااث إٔ جُواااااشجسجش جُؼٔشجٗياااااس ٝجُٔؼٔحسياااااس جُٔ٘لااااازز ُاااااْ يٌاااااٖ ياااااطْ أخاااااز ئرٕ ٓغااااارن ٓاااااٖ
جُغِطحش ذٜح.
 11خٔيَ جًرش ػرذ جُوحدس  :ػٔحسز جالسع ك ٠جالعالّ ٓ ،إعغس جُشعحُس ُِطرحػس ٝجُ٘شش  ،طـ. 322
 12ػرذ جُغطحس ػثٔحٕ  :جُٔذي٘س جإلعالٓيس  ،طـ. 199
 13د ٠ِِٗ.ز٘اح " :دسجعاس جخطٔحػياس ٓؼٔحسياس" ،ذياٞش جُواحٛشز كا ٠جُواشٗيٖ جُغاحذغ ػشاش ٝجُثاحٖٓ ػشاش ،جُؼشذاُِ٘ ٠شاش ٝجُطٞصياغ
،1993ص.183
 14ئذٖ جُشجٓ :٠جالػالّ ذ حزٌحّ جُر٘يحٕ ،ضسوين :ػرذ جُشزٖٔ ذٖ طحُر جالؽاشّ  ،سعاحُس ٓحخغاطيش ٓوذٓاس ُدحٓؼاس جالٓاحّ ٓسٔاذ ذاٖ
عؼٞد جإلعالٓيسٛ1403 ،ـ  ،طـ.389
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 .3انحق فً إيكاَُت انركـــىب نهبُاء:
(جٗؼٌحط ٓرذأ جُ٘غيح جُٔطؼحّ ػِ ٠جُٔؼٔحس جُشؼر)٠
جُشًٞخ " :ٞٛجُطؼريش جُٔغطخذّ ُإلشحسز ئُ ٠جهحٓس خضء ٖٓ
ٓر٘ ٠كٞم ٓر٘ٓ ٠دحٝس"ٝ ،هذ ٗطح ٛزج ػٖ ضضجيذ ػذد
جُٔغطخذٓيٖ ُٔ٘ضٍ ٓحٝ ،جُسحخس جُ ٠صيحدز جُٔغحزس ٝجُط٠
ضطـيش ٖٓ خيَ جُ ٠خيَ زغد ػذد عٌحٜٗح ٝأزٞجُ ْٜجُٔحُيس
أ ٝسؿرحض ْٜجُشخظيسٝ ،رُي ذر٘حء أخضجء خذيذزًٝ ،حٕ
جُشًٞخ يطير ئٌٓحٗيس ذ٘حء ؿشكس ئػحكيس أ ٝخ٘حذ كٞم عوق
ٓدحٝس ذؼذ جُسظ ٍٞػِٞٓ ٠جكوس جُٔحُيًٝ ،غد ٓغحزس
ضٌٔيِيس ك ٠ز ٠سذٔح ًحٗص أسجػ ٠جُر٘حء كيٗ ٚحدسز.
ٝهااااذ عاااا َٜجُلواااا ٚأعااااِٞخ جُر٘ااااحء ٛاااازج ٓٔااااح عااااحػذ ػِاااا٠
ج ٗطشااااااحس ٙألٗااااااً ٚااااااحٕ يدؼااااااَ ٓااااااٖ جٌُٔٔااااااٖ شااااااشجء أٝ
جُسظااااااا ٍٞػِااااااا ٠زااااااان جُر٘اااااااحء كاااااااٞم عاااااااوق ٓر٘ااااااا٠
ٓدااااااااحٝسًٝ ،حٗااااااااص ضِااااااااي جُٔٔحسعااااااااس ضغاااااااأ ٠كاااااااا٠
ٓظااااااطِسحش جُلوٜااااااحء "ذيااااااغ جُٜااااااٞجء"ٛٝ ،اااااا ٠ضطٔثااااااَ
كااااا ٠ذياااااغ زااااان جالعاااااطخذجّٛٝ ،ااااازج جُطاااااذجخَ أ ٝجُشًاااااٞخ
يشخاااااغ ئُااااا ٠جُؼظاااااش جالياااااٞذ ،٠ئر ضشااااايش زداااااس ٝهاااااق
أيٞذيااااااس ٗشااااااشٛح زغاااااايٖ ٓسٔااااااذ سذيااااااغ ئُاااااا ٠سًااااااٞخ
خحص ذذجس ضوغ ذسحسز جُش ّٝجُغلِ ٠ذحُوحٛشز.
ًٔاااااح شااااادغ ٓاااااٖ ضِاااااي جإلٓطاااااذجدجش ئسضرحؽٜاااااح ذحُطظااااأيْ
جُٔؼٔاااااحسُِ ٟرياااااٞش ذاااااَ ٝجُٔراااااحٗ ٠ذٞخااااا ٚػاااااحّ ،كطؼاااااذد
ٓغاااااطٞيحش جألسػااااايحش ٝجُغاااااوٞف كااااا ٠ؽاااااحذن ٝجزاااااذ،
ذااااَ كاااا ٠ؿشكااااس ٝجزااااذز يدؼااااَ ٓااااٖ جُغاااا َٜذ٘ااااحء ؿشكااااس
ئػااااااحكيس ٓطظااااااِس ذااااااحُٔر٘ ٠جألطااااااِ ،٠كِااااااْ يٌااااااٖ ٓااااااٖ
جُؼااااااااشٝس ٟإٔ يٌاااااااآ ٕٞغااااااااط ٟٞأسػاااااااايس جُٔر٘ااااااااا٠
جُواااااااذيْ ٝجُدذياااااااذ ٝجزاااااااذجم ٓٝ. 15اااااااٖ أٓثِاااااااس جُشًاااااااٞخ
جُرحهياااااس كاااااا ٠ج ُوااااااحٛشز ؽشيوطاااااحٕ ،أذغااااااطٜٔح كاااااا ٠ذيااااااص
ئ ذاااااشجٛيْ أؿااااااح ٓغااااااطسلظحٕ ذرااااااحخ جُااااااٞصيش -أثااااااش سهااااااْ
ٛ1062( - 45ـ – )ّ1652-شٌَ (.)9

شٌَ ( :)9طٞسز ُشجزِس ٓسِٔس شٌِص
جُٔؼيااحس جُشتيغاا ٠كاا ٠ضسذيااذ جسضلحػااحش
جالعرطس ٝجُشٝجشيٖ ػِ ٠جُطشين جُؼاحّ
كحُؼرشز ك ٠جُؼِا ٞذغاؼس جُطشيان ألػِا٠
ٓح ئش ذ ٚذ٘حء ػِٓ ٠ططِرحش جُسيح ٙكا٠
رُااي جُٞهااص ٝجخطِلااص جسضلحػااحش ٓرااحٗ٠
جُٔذي٘ااااس جالعااااالٓيس ذ٘ااااحء ػِاااا ٠ضااااذسج
ٓغط ٟٞجُطشهحش ٗلغاٜح كِاْ يٌاٖ ٘ٛاحى
هحٗٞٓ ٕٞزذ يسٌٜٔح .

ٗ 15يِِ ٠ز٘ح " ،ذيٞش جُوحٛشز ك ٠جُوشٗيٖ جُغحذغ ػشش ٝجُثحٖٓ ػشش-دسجعس جخطٔحػيس ٓؼٔحسيس،جُؼشذُِ٘ ٠شش ٝجُطٞصيغ ، 1993طـ.183
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 .4انحق فً استخذاو حائط انجار انًشترك

(جٗؼٌحط ٓرذأ جُ٘غيح جُٔطؼحّ ػِ ٠جُٔؼٔحس جُشؼر)٠

إٌ ثوحكس جُدذجس جُٞجزذ جُٔشطشى ضؼذ ٓشخؼيس ذ٘حتيس ٛحٓس ك٠
جُٔذي٘س جإلعالٓيس ،كوذ ضٔيضش جُريثس جُؼٔشجٗيس أيحّ جُشعٍٞ
(ص) ك ٠جُؼٜذ جأل ٍٝذحإلعالّ ذحُسٞجتؾ جُٔشطشًس ذيٖ
جُديشجًٕٝ ،حٕ زحتطح م ٝجزذجم يٌلُِ ٠لظَ ذيٖ جُٔرحٗٛٝ-٠زج
ًٔح  ٞٛزحٍ ٓؼظْ جُٔذٕ جإلعالٓيس جُوذئس.
ٝيٌشق ٛزج جُطٞخي ٚػٖ ٗظشز جهطظحديس ضشٓ ٠جُ ٠ضوِيَ
ضٌحُيق جإلٗشحء ذطٞكيش ضٌحُيق ئٗشحء جُدذجس جُط ٠ضسَٔ
جُغوق ئرج ٓح أٌٖٓ ٝػغ جُخشد ػِ ٠خذجس جُدحسًٔ ،ح إٔ
يٌ ٕٞأدػ ٠ئُ ٠ضالطن جُٔرحٗٝ ٠جُٔطدحٝسجش جُغٌ٘يس ضسويوح م
ُٜزج جُٜذف ٖٓٝ ،جُ٘حزيس جالخطٔحػيس كحٕ ضطرين رُي يإًذ
ػِ ٠ضأًيذ جُؼالهس ذيٖ خذسجٕ جُد٘دٝ ،16هذ زَٔ جُٔحٌُيس
ٛزج جألٓش ػِ ٠عريَ جإلزغحٕ ُ ٝيظ جإلُضجُّ ،طؼحسػٓ ٚغ
ٓرذأ جٌُِٔيسٝ ،جُرؼغ زَٔ جُؼٔيش ك ٠خذجس ٙػِ ٠طحزد
جُدزع ،أ ٟال ئ٘ؼ ٚإٔ يؼغ خزػ ٚػِ ٠خذجس ٗلغُٞٝ ٚ
ضؼشس ذ ٖٓ ٚخٜس ٓ٘غ جُؼٞء أ ٝجُٜٞجء ٓثالمٝ-رُي ٖٓ ذحخ
جُسلحظ ػِ ٠زوٞم جٌُِٔيس.17
ئٕ ٛاااازج جُدااااحس جُغااااحذن كاااا ٠جُر٘ااااحء ًااااحٕ يٓٞااااح م ٓااااح الزوااااح م
كيااااااا ٚذحُ٘غااااااارس ُٔاااااااٖ خاااااااحٝسٓ ٙاااااااٖ جُدٜاااااااس جألخاااااااشٟ
ٝجألعاااارن ٓ٘اااا ٚكاااا ٠جُر٘ااااحءٝ ،هااااذ زااااحص ػِااااٛ ٠اااازج جُساااان
ٓ٘ااااااٌٛٝ .ٚاااااازج ُيظاااااايؾ جُٔدطٔااااااغ ذيثطاااااا ٚجُخحطااااااس دٕٝ
ضاااااذخَ ٓاااااٖ أٗظٔاااااس أ ٝكاااااشم خحسخياااااس-ئال كئاااااح ٗاااااذس-
ٛٝاااازج ٛااااا ٞأعااااحط جُطٞجخاااااذ جُٔغااااطوَٛٝ ،ااااآ ٞااااح يلغااااار
جإلٌٓحٗياااااس ئُااااا ٠جُطؼحػاااااذ كااااا ٠جُٔ٘لؼاااااس جُٔشاااااطشًس ذااااايٖ
جُرشش .شٌَ (ٝ )10شٌَ (.)11

16

17

شٌَ سهْ(ُ )10ريص جذشجٛيْ أؿح
ٓغطسلظحٕ ذرحخ جُٞصيش ٓسحؽ ٖٓ ثالثس
خٞجٗد ٝ ُٚٝجخٜس ٝجزذز ٝيشضٌض خضء
ٖٓ جُريص ك ٠جُطحذن جُؼِ ٟٞػِ ٠جُطحذن
جالسػُِٔ ٠ر٘ ٠جُٞجهغ ششهح ذ٘حء ػِ٠
ٓٞجكوس جُدحس.

شكل ( )55يوضح إمكانية إشترا"
الجارين المتوصقين فى حائط واحد
فاصل بينهم.

ًٔٝح يو ٍٞكطس ٠جُذسي٘ ٠ضؼِيوحم ػِٛ ٠زج جُسذيث" :يدرش جُٔحُي هؼحء ػِا ٠ضٌٔايٖ خاحسٓ ٙاٖ جإلسضلاحم ذسحتطا ٚػ٘اذ جُسحخاس،
كٔ٘غ جُٔحُي خحس ٙإٔ يشضلن ذدذجس ٙزحُس ئزطيحخ ٚئُ ٠رُي يؼطرش ضؼغلحم ك ٠ئعطؼٔحٍ زن جٌُِٔيس ،ئرج ُاْ يِاضّ ٓاٖ رُاي ػاشسجم
ذيٖ يؼٞد ػِ ٠جُٔحُي ،ألٕ جُٔ٘غ ػ٘ذتز ٓظ٘س هظذ جإلػشجس أ ٝجُؼرث ،ئر جُٔلشٝع إٔ ضظشف جُٔحُاي كاٛ ٠از ٙجُسحُاس دٕٝ
ٓظِسس يغطدِرٜح أٓ ٝلغذز يذكؼٜحٝ ،جُوظذ ئُ ٠جإلػشجس ٓٔ٘اٞع ٝجُؼراث ال يشاشع"...كطس ٠جُاذسي٘ : ٠كاٗ ٠ظشياس جُطؼغاق
ك ٠ئعطؼٔحٍ جُسن  ،طـ.155
كطر جُرحسُ ٟششذ طسير جُرخحس. ٟ
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 -5مبردأ إعرادة استخردام الف"اغات وتعردد وظائفهرا
(المرونة والتاليير فى الفراهاال متعددة الوًائف )Multi Purpose Units
تــــــؤد زيررررررفو الكقفـررررررة السرررررركفنية ـررررررذ ا حيررررررفة الداليويررررررة دالدررررررزاحم واخررررررل الحجررررررر
الداحررررو الررررذ الداررررفرب برررريت المسررررفكت دمرررري مسررررفحدهف ،ممررررف يررررؤوى الررررذ زيررررفو ـررررذ
الدرف رررررررل دا حدكرررررررفل مرررررررت خررررررر ل اسررررررردخوام منرررررررفط مشررررررردركة دمدواخلرررررررة أمرررررررفم
دبجرررررردار مسررررررفكنهم ،ـدارررررردم الخ ـررررررفم حرررررردل دلررررررل المنررررررفط المشرررررردركة الدررررررذ دررررررم
احد لهررررررف ،دكررررررل هررررررتا يخلرررررر جررررررداع خفناررررررف ع يرمررررررذ الررررررذ الالرررررر دالدررررررددر دزيررررررفو
مةرررررو م المةرررررفرل ،دخفصرررررة بررررريت األ طررررررفل دالنسرررررفة ،ددرررررزواو هرررررته المشررررركلة نرررررومف
دكررررردت هنرررررفل خرررررومفم مركزيرررررة يدشرررررفرل ـيهرررررف الجميرررررع ،مقرررررل دجررررردو ودر ميرررررفه أد
مغفسرررررل مدميرررررة ،ممرررررف يجةرررررل أد يخلررررر مرررررت ممفرسرررررة الرررررررو لحيفدررررر بحريرررررة دحرررررويف ع
يسرررررفهم ـرررررذ إبرررررواع الرارررررراة لرررررنمط مخدلرررررف مرررررت الدكيرررررف مرررررع المررررردارو المدفحرررررة ـرررررذ
دحاي الم ىمة ا ندرف ية المقلذ للمسكت  .شكل (.)12
دكرررررررفت اخرررررررد ف ظرررررررردف النرررررررفس ا قدصرررررررفوية دا جدمف يرررررررة رررررررفم ع هفمرررررررف ع ـرررررررذ
الرصرررررل بررررريت مخدلرررررف النشرررررفطف م الدرررررذ دجررررررى ـرررررذ البيرررررم ،ـنديجرررررة ل ـدارررررفر إلرررررذ
ا مكفنرررررفم المفويرررررة ،كرررررفت يدةررررريت لرررررذ السررررركفت دغييرررررر دظيررررررة المكرررررفت لكرررررذ يدرررررر
مررررررع إحديفجررررررفم السررررررف ة دبررررررفلطبع مررررررع مدطلبررررررفم المسررررررفحة ،18دهررررررتا يمقررررررل ـفرقررررررف ع
هفمرررررف ع بررررريت البيرررررردم المددسرررررطة مررررررت جفنرررررب ،دالبيرررررردم الكبيرررررر مررررررت جفنرررررب خررررررر،
دالرررررتى دمقرررررل ـرررررذ ا سررررردخوام المسرررررفحفم الواخليرررررة د ليررررر ـرررررإت الحيرررررز ـرررررذ البيررررردم
المددسررررررطة أد المددامررررررةة كررررررفت أكقررررررر مردنررررررة منرررررر ـررررررذ البيرررررردم الكبيررررررر  ،ـكفنررررررم
بيرررردم البسررررطفة دبنررررذ لكررررذ دظررررل قفىمررررة مررررت أجررررل ررررو أجيررررفل مدةفقبررررة ،دهررررتا قررررو
يدطلررررب مررررت سرررركفنهف إجررررراة دةرررروي م واىمررررة ليهررررف ـررررذ كررررل الةصرررردر حدررررذ دررررد ىم
مرررررع إحديفجرررررفدهم المسررررردابلية ،دتلرررررل ـرررررذ ظرررررل البنيرررررة الشرررررر ية المسررررردمو مرررررت أحكرررررفم
الرررررويت ا سررررر مذ الدرررررذ لرررررم دمنرررررع داسررررريم البيررررردم دومجهرررررف ،دكرررررتلل برررررفلدغييرام الدرررررذ
كرررررفت يررررردم إوخفلهرررررف لرررررذ بنيرررررة المبنرررررذ ،حرررررفل إحديرررررفر األسرررررر إلرررررذ إمرررررفـة غرـرررررة
للمسرررررركت الررررررتى دشررررررغل  ،أد ـرررررردا برررررررفب أد شرررررربفل ،أد سررررررو أيررررررف ع منهمررررررف ،أد دغييرررررررر
دظيرررررة الحجررررر  .دهررررد مررررف يطلرررر ليرررر الدصررررميم بررررفلمطرح دهررررتا المبرررروأ األسفسررررذ
يةدبرررررر مرررررت أهرررررم المبرررررفوئ المشررررركلة لةمرررررفر الرارررررراة ،دهرررررد مرررررف يرررررد ىم مرررررع رؤيدنرررررف
حدل حلدل جترية لمشفكل الدصميم للرىفم المددسطة دمحودوى الوخل.
18

ولعل فكرة التقسيم التقليدى للبيال اتسومى من شول تشصتيص مستاحاال شاصتة لقستتقبال وأشترى لققامتة لتم يكتن مطبقتا ه
بالدقة التى نتصورها على عمارة ه ث الفئة من الدورس بل كان على ما يبدوا قاصراه على عمارة القصور أو البيوال الكبيرةس
بينما نجد أن تقسيم الفراغ مشتلف إلى حد ما فى البيوال المتوسطة أو المتواضعةس حيث يمكن تحويل هرفة معيشة Living
 Roomفى المسكن الشاص إلى مكان عام وفقا ه تحتياجاال الساعةس ثم تعاد إلى حالها ا صلى كمكان عائلى بعد انصراف
الزوار.
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شكل( )50يوضح التباين بين اسلوب
الجلسة العربى وطريقة األكل جلوسا ه
على المائدة (الطبلية) والكراسى
والسفرة العصريةس فتراثنا العربى
يعتمد فى مضمونه على المرونة فى
إستشدام الفراغ الواحد ألكثر من
وًيفة والتمييز بين الفراهاال قليلة
ا ستشدام وعدم المالا ث فى مساحتها
مثل هرف الطعام الشاصة بالضيوف
وبين الففراهاال كثيرة ا ستشدام
كصالة المعيشة التى تعتبر محوراه
لحياث ا سرة ومكان لكثير من
ا نشطة.

دالجودل الدفلذ يدما إنةكفس المكدت المةرـذ لقافـة الراراة لذ المبوأ الةمرانذ.
انًكىٌ انًعرفً نثقافـت انفقراء

إَعكاس انًكىٌ انًعرفً عهً انًبذأ انعًراًَ

ثوحكس جُٔيَ ئُ ٠جألعحؽيش ٝجُخٞجسم ُسَ جُٔشحًَ
ٝجألصٓحش جُسيحضيس
ثوحكـس جإلًطلـحء ذحُوِيـَ
ثوحكس جٌُٔيس ٝجُغؼش هرَ جُدٞدز
ثوحكس ئٗطشحس ثوحكـس جُٔغطؼٔـَ
ثوحكس جإلعطـالٍ جألٓثَ ُِٔٞجسد جُٔطحزس

عيطشز جُذيٖ جُشؼرٓ ٝ ٠رذأ جٗذٓحج أػشزس أُٝيحء هللا
جُظحُسيٖ دجخَ جإلؽحس جُغٌُِ٘ ٠سحسز
ٓرذأ جإلهطظحد ٝػذّ جُٔـحال ٙك ٠جُضخشكس ٝجُرغحؽس ك ٠جُطشٌيَ
ٓرذأ جُر٘حء ذحُٔٞجد جُٔسِيس ًحُطيٖ ٝجُطلِس
ٓرذأ جُِوطس ٝذيغ ٓٞجد جُر٘حء ٗحضح جُٜذد ٝجُِٜٔٔس
ٓرذأ ئػحدز ئعطخذجّ جُلشجؿحش ٝضؼذد ٝظحتلٜح
ٓرذأ جُ٘غيح جُٔطؼحّ ٖٓ خالٍ-:
 .1جُسن ك ٠ئٌٓحٗيس سًٞخ جُر٘حء
 .2جُسن ك ٠ئعطخذجّ زحتؾ جُدحس ُِطغويق
 .3جُسن ك ٠جُغيطشز ػِ ٠ػِ ٞجُطشين
 .4ظٜٞس ػٔحتش جُٔ٘طذيحش جإلخطٔحػيس ٝجُطشحسى ك ٠جُٔشجكن
جُٔشطشًس

ثوحكس جُٔيَ ئُ ٠جُطشجذؾ جالخطٔحػٝ ٠جُٔشحسًس
جُشؼريس



النتائج المستخلصة:

 .1بإ دبفر أت ـهم (البنية القافـية) هد ماومة طبيةية لرهم ددجهفم دمداقف المجدمع
المخدلرة مت أى ظداهر دداجه  ،ـإت الكشف ت المكدنفم دالة قفم واخل
النمدتر القافـذ التادذ التى يخق مجدمةف ع ودت اآلخر يةو محفدلة جفو كدشفف
الجتدر المخدلرة للظفهر القافـية ودت أت نره أنرسنف ـذ م حاة نمدتر مرجةذ
قفبم مسدمو مت قافـفم أخرى ،19دبفلدفلذ ـ ددجو حفلة مرجةية مت خفرر
(النمدتر القافـذ) تاد ،د لي ـإت وراسة نمدتر(قافـة الراراة) ـذ المجدمع
19
حيث فرضال المعايير العالمية وثقافاتها الالربيةس والتى وضعتها المؤسساال الدولية المهيمنة والمرتكزة فى مفاهيمها على
ًروف ورؤى العالم الالربى الالنىس قيمها المتناسبة مك طبيعتها وحاجاتها اتقتصادية والسياسية ومعطياتها اتجتماعية والبيئيةس
وأصبح الالزو الفكرى والثقافى يالير هوية المكان .
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المصرى ،هد النمدتر المرجةذ لتاد ودت الحفجة إلذ روه-قصراع لذ نمفتر
الدـر كنمفتر مةيفرية.
 .2النظر الردقية الدذ نظر بهف المةمفرى الشهير حسن فتحى ندفر (عما"ة للفق"اء)
لم دنجا بةو ـذ الدجفدب مع القافـة المحلية لهؤ ة الراراة لددحدل ـلسرة مةمفره
إلذ طراز-اسدلهم األغنيفة بةو تلل -ليدم دطبيا بودت د ذ ـذ بافع مخدلرة ودت
إ دبفر لدبفيت البيىفم القافـية دالخصدصيفم المحلية.
 .3إت وراسة ثقافرة الفق"اء هد أحو الموخل الهفمة جواع ندفر مف يسمذ ب (عما"ة الفقر"اء)،
ـةم الدجربة المصرية حمفريف ع دقافـيف ع إردكزم لذ (الرا راة) ،ـصفردا بقافـفدهم هم
المةيت األدما للرصيو القافـذ دالحمفرى المددارث ،حيث أت المؤقرام األخرى
الداـو دالحويقة كفنم أقل دأقيراع ـذ مجدمع الراراة مافرنة بشراىا المجدمع األخرى
دالدذ دكدنم حاف ع برةل الدطدرام ا قدصفوية دالسيفسية بر النصف قرت المفمذ،
كمف أت دمقل النمفتر الغربية لم يكت مدجتراع لذ المسددى الشةبذ ،إت مفل النمدتر
الشةبذ إلذ ا خد ف ت غيره ـذ جملة مت الامفيف دا شكفليفم مقل المدقف مت
الهدية أد الدراث أد الداـو أد الوينذ أد ا قدصفوى أد غيرهف مت المدغيرام.
يمكت النهد بف قدصفو المحل إ
 .4أت مت أخطر مكدنفم (ثقافرة الفقر") ا يحفة بأن
ـذ إطفر منفـسة ربحية دإشف ة إقدصفو السد بدصر المحرز التى بويل ل إتا أريو
ألى إقدصفو أت ينه  ،دلتا ـإت إهمفل (قافـ ة الرا ر) دسببم ـذ قدل الدطلةفم
دالطمدحفم ،دإسدبولم المةرـة ا قدصفوية الدمفمنية بفلمةرـة ا دصفوية الدنفـسية
الصرا ية ،الدمع التى دردب لي لذ الصةيو الةفلمذ الوخدل ـذ صرا فم
اقدصفوية ومدية.
 التوصيات المقت"حة:
 .1مردر إ فو اكدشفف الدراث القافـ للطباة الغفلبة مت دام الشةب دددظير ـ
النظرية المةمفرية المةفصر دربط مكدنفد القافـية دالردحية بف طفر الرلسر الةفم
النفظم لألسس الركرية ألمدنف ا س مية.
 .2مداجهة الغزد القافـ الغرب بفلبحث ت التام كبويل للدبةية القافـية دالركرية ـ
الةمفر دالةمرات ،ددأكيو المرجةية المةرـية الركرية ا س مية دإحيفىهف ـ الةمرات
المةفصر ،دمافدمة هيمنة النمدتر الحمفرى الغربذ لذ كل ا دجفهفم الركرية ـذ
ودل الةفلم النفمية دالراير  ،أم مف يةنذ بفلدخلق مت الدحيز ل ( نمدتر الغير) باور
ا مكفت ،دتلل مت خ ل لدأكيو لذ نسبية الحمفر الغربية مع وراسة الظردف
الدفريخية دالقافـية المحيطة بظهدرهف دبردزهف.
 الم"اجع العامة:
14

خحٓؼس القاهرة – كلية الهندسة – قسم العمارة  -المؤتمر العلمى المعمارى
انعكاس المكون المعرفى لثقافـة الفقـراء على المبدأ العمرانى المعاصر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10

و.محمو بو السدفر قمفت ،نظرية الدظيرية بفلةمفىر الوينية المملدكية بموينة الافهر  ،وار الدـفة
لونيف الطبف ة دالنشر2000 ،م.
ـذ ا س م ،وار الرسفلة للطبف ة دالنشر دالددزيع،
جميل بو الافور اكبر :مفر ا ر
.1983
و.إسمف يل سرار الويت ،الةمفر دالمجدمع  ،وار الجمهدرية ،الافهر .2002
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