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ٌتخذ اإلطار التشكٌلً لعمران أي حاضرة صفات وخصائص تملٌها معطٌات واقعٌة البٌئً ونتاج المررووو الفعلرً للمتؽٌررات
االجتماعٌة والثقافٌة الفكرٌة لقاطنٌه ..ولكلٌهما ـ المعطٌات والمتؽٌرات ـ تعزى خصوصرٌة التشركو ومحمر النتراج التعبٌرري
لفرضٌات الهوٌة والطابع ..فإذا ما أضٌؾ إلى ذلر أوجره التبراٌن الرواروة برٌن الرٌرؾ والحضرر تؤكرو لنرا مضرمون مرا أو إلٌره
عمران القرٌة وعمران الموٌنة عبرر عهروو مضرت مرن خصوصرٌة تعبٌرٌرة تنبرت عرن التقراب متروازن برٌن معطٌرات بٌئٌرة تقرر
بهوٌة المكان وفرضٌات زمانه من جانب وتقالٌرو وعراوات وأعرراؾ را رخة تج رو الهوٌرة الثقافٌرة لان ران قراطن ذات البٌئرة
من جانب آخر.
علررى أن واقعنررا المعاصررر كرران قررو شررهو تؽٌرررا جررذرٌا لتلر المتوالٌررة التررً لررت تخطئهررا شررتى الحضررارات ..أ رربابه ـ التؽٌررر ـ
تعووت ..بعضها شكلته هولة االتصاو والتواصرو الثقرافً الرٌفرً الحضرري وبعضرها اخخرر عززتره ؼٌبرة الرإٌرة الم ربقة
والم ررتقبلٌة لمتطلبررات الواقررع ا ومررا ارترربط بهررا مررن خلررو فررً نظررت التشرررٌع وقٌرروو الممار ررة  ..والنتٌجررة تماثررو ح رروته بنررى
العمران فً شتى األرجاب  ..هو أقرب إلى اال تن اخ بٌن عمران القرٌة وبعض من عمرران الموٌنرة  ..الشركو والمضرمون
مع تؽٌبة موازٌة وؼٌر مبررة لقرٌت وأعرراؾ ربا والتقرت فرً صرٌاؼتها الررإى االجتماعٌرة مكملرة للبنراب الفٌزٌقرً  ..لٌج رو
عمران القرٌة أقصى ورجات التؤثر بصورة العمران على أطراؾ الموٌنة والعكس  ..بوأ ذل واضحا فً أ رالٌب الصرٌاؼة
خصائص التعبٌر كنه  ..المعالجات واأللوان وأبعو من ذل  ..االرتجاو الذي ضاعت فرً أوراجره جوانرب الخصوصرٌة
فً كح الكورٌن  ..صورة الموٌنة كنتاج لفعاو تلتقً فً طٌاته ثوابت الماضً وفرضٌات الحاضر وصرورة القرٌرة بكرو مرا
تتضمنه من زخت بٌئً نمانً وتلقائً ثقافً عقائوي .
لذا تهوؾ الورقة البحثٌة من خحو منهج علمً ا تقرائً تحلٌلً إلرى رصرو لمجموعرة المتؽٌررات الترً أ رهمت فرً الصرٌاؼة
التعبٌرٌة والوظٌفٌة المتماثلة لعناصر العمران بعوٌو من األرجاب الرٌفٌة والحضرٌة برالواقع المصرري المعاصرر مرع تقرٌرر
ألبرز الخصائص الممٌزة لتل الصٌاؼة .

الكلمات األساس ـ ـ ـ ـية :
القـــرٌة  .الموٌنة .الثقافة  .الرٌؾ والحضر  .التباوو الثقــــافً  .عمـــران القرٌة  .عمـــران الموٌنـة.

أهداف الورقة البح ـ ـثية :
فً ٌاا التعرؾ علرى المعنرى بكرو مرن "القرٌرة" و "الموٌنرة" وتقرٌرر المحمر الممٌرزة لهمرا برالواقع المحلرً وكرذا أبررز
صور "التباوو الثقافً" فٌما بٌنها ا تهوؾ الورقرة البحثٌرة إلرى التنراوو التحلٌلرً لظراهرة التنراظر "التماثرو" التشركٌلً الروظٌفً
لعمران المناطا الرٌفٌة وتل الحضرٌة  ..األ باب والنتائج ا من خحو ما ٌلً :
أ  -رصو ألوجه التماثو الوظٌفً والتعبٌري بٌن عمران المناطا الرٌفٌة وتل الحضرٌة .
ب  -رصو للمتؽٌرات التً أ همت فً تؤكٌو أوجه التماثو الراهنة بٌن عمران القرٌة وعمران الموٌنة .
ت  -رصو لوور المتؽٌرات الثقافٌة والفكرٌة فً تؤكٌو جوانب التحقً التشكٌلً فً عمران القرٌة والموٌنة .
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The research paper summary:
The formational frame of the physical structure of any city has properties and characteristics
imposed by the environmental facts and by the outcome of the intellectual, cultural and social
changes of its residents and for both of them ( the facts and the changes ) attribute formation
specification and the properties of the expressive outcome of the identification and the
characteristic impositions ..so, if we added the existed sides of differences between the country
and the city to that , the content of the exclusiveness which both the country and the city
construction had across ended ages will be assured . this exclusiveness which bodes about the
balanced connection between environmental facts admit the place identification and time
impositions on one side, and fixed traditions ,habits and customs characterize the cultural
identification of the human being who reside in that environment on the other side.
Our contemporary society had witnessed radical change for those sequenced existed in all
cultures and there are many reasons for that change ,some of which were formed by the ease of
communication and the connection between the city and the country and the others were
promoted by the absence of future vision and that in advance for the requirements of the society
and the defect in legislation system and practice restrictions connected to it ,resulting in a
similarity characterized in the construction structure everywhere which is nearer to a copy of the
village construction and some of the city construction ( the form and the content ) with a parallel
and unjustified absence of values and customs in which the social visions met before in its formula
to supplement the physical structure .. so, The village construction characterized the maximum
degrees of being influenced by the form of the construction on the borders of the city and the
opposite . This is apparent in the methods of formula , the properties of expression , the essence of
tackling and colors and more farer than that such as improvisation in which the exclusive sides in
both cadres lost , the image of the city as the outcome of an interaction in which the fundamentals
of the past and the impositions of the present meet ,and the image of the village with its
vegetative, environmental, spontaneous and ideological momentum.
So, the research paper aims at observing the set of the changes which took part in the same
expressive and functional formula of the construction elements in many rural and urban places in
the contemporary Egyptian society with a report about the prominent characteristics of such
formula.

The key words:
Village. City. The country and the city. The cultural exchange. Village construction. City
construction.
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تمهيد  ..في أصل المشكلة البحثية :
ارتبطت حٌاة اإلن ان منذ بوب الخلٌقة بالترحاو من مكان خخر بحثا وراب األفضو فً المؤكو والمشرب والمقرات وا رتفابا
الحتٌاجاته النفعٌة والح ٌة  ..وطبعً أن ٌنجت عن ذل الترحاو نوع من اللقٌا والحوار مع أقرانه ٌ ..إثر وٌتؤثر ٌترر
بصمته من بعوه  ..مقروبة فً مرووو ل وكه التفاعلً مرع عناصرر البنراب الفٌزٌقرً للمكران وفرى أوجره التؽٌرر المحتملرة فرً
ثقافات الؽٌر ا تؤثرا بمنطقه الثقافً  ..لتتبوى آنذا ذاكرة المكان عبر تتابع األزمنة تحكرى عرن خصرائص المروروث برٌن
تؤكٌررو لصررفات الررذات إلررى ارتجرراو تخفررت بواعررث نشررؤته  ..تشررابه ربمررا  ..تحقررً قررو ٌكررن  ..أو ا تن رراخ ٌنبرت عررن ضررعؾ
المتلقً عن إوارة الحوار  ..وانعطافه فً اتجاه تبعً ٌتمثرو إزابه صرورة اخخرر كمرا وكٌفرا وتلر األخٌررة ـ تحوٌروا ـ هرً
الصورة الراهنة لعمران القرٌة وعمران الموٌنة بالواقع المحلرً ا كنتراج لتؽٌبرة خصوصرٌة الثقافرة وإخفراا القرٌت فرً تعزٌرز
ثقو المكان  ..فتتحشى محم الهوٌة وتتخذ الصورة وضعا مؤلوفا أقرب إلى التفاوت منه إلى التماثرو وإلرى التبراٌن منره
إلى التناؼت  ..بو وتتوحو الصورة فً أبعاوها المختلفة  ..صورة البٌئة الرٌفٌة وتلر الممثلرة للبٌئرة الحضررٌة وونمرا تمٌرز ا
ت تهوفه خصوصٌة الفرو الهوؾ واحتٌاجه لحنتماب  ..االنتماب للمكان بذاته بعٌوا عن كنهه  ..رٌؾ أو حضر .
وكانررت عوٌررو مررن المتؽٌرررات ال ٌا ررٌة واالقتصرراوٌة بررالواقع المصررري المعاصررر قررو أ ررهمت فررً تؽٌٌررر خصررائص البنرراب
االجتماعً والثقرافً لمجتمعرً الموٌنرة والقرٌرة والترا هوٌرة عمرانره ا رتتبعهما تؽٌرر مرواز فرً أ رالٌب التعامرو مرع مفرروات
وعناصر ذل العمرران بٌرو أن زٌراوة التواصرو الثقرافً برٌن البٌئترٌن والنراجت عرن زٌراوة الهجررات الرٌفٌرة الحضررٌة وكرذا
الحركة الترووٌة بٌن مختلؾ األرجاب الحضرٌة وما ترتب علٌهما من خلطة فكرٌة كان قو عزز من صور التبراوو الفعلرً
حٌاو تل األ الٌب  ..وٌإكو كون اال تقراب التحلٌلً لعمران المون والقرى بمختلؾ أقالٌت مصرر التخطٌطٌرة ٌنبرى عرن عوٌرو
من صور التماثو والتقابو واب فً خصائص الصرٌاؼة الوظٌفٌرة والتعبٌرٌرة لعناصرر البنراب أو فرً ٌا رات التعامرو مرع
المفروات التكمٌلٌة النطاا الفراؼً لتشكله  ..األمر الذي ٌصعب إزابه تقرٌر مواطن الخصوصٌة المعمارٌة ـ بكرح البٌئترٌن ـ
كوالة لتقرٌر الطابع وتحوٌو محم الهوٌة  ..وٌوفع بضرورة البحث فرً جرذور مشركلة المرزج العمرانرً الرٌفرً الحضرري ..
هو هو نتاج لفكر م با الطابع  ..أت أن رحى التحضر قو أجهزت على بواعث الخصوصٌة بمختلؾ األرجاب .

 - 2القرية .المدينة .الثقـافة ..المعنى والدالئل :
 1- 2القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية : Village..
"القرٌة" لؽوٌا من "قري" الضٌؾ  ..أي إضافته وإكرامه حٌث "القرى"  :ما ٌقروت إلرى الضرٌؾ و "القرٌةة"  :كرو مكران
اتصلت به األبنٌة واتخذ قرارا  ..أما القرٌة " كمصطلح عمرانةً "  :فتجمرع مقرات علرى أرض زراعٌرة إلٌرواب مرن ٌقومرون
على فححرة تلر األراضرً وا رتؽحلها وكرذا القرائمٌن علرى الخرومات اإلوارٌرة بهرا إضرافة الحتوائره علرى مبرانً خاصرة
بالحٌوانات ومخازن وورش خاصة باخالت الزراعٌة  ..وتتخذ "القرٌة" إزاب اختحؾ بنٌانها التركٌبً صرور عروة منهرا :
القرٌة " التحصٌنٌة "  .. Fort-Like Pattern Typeوتتمٌز بشرارع وائرري  Ring Roadحروو مركزهرا الخرومً ٌ رمى
"بواٌر الناحٌة" ٌتضمن كافة الخومات العامة والتجارٌة وٌحوى منازو أثرٌائها وعاوة ما ٌتخذ ذلر النمروذج الشركو النجمرً
 .. Star Shapeومنها أٌضا القرٌة "الموازٌة للقناة أو الطرٌق"  Canal or Road Typeوٌمٌزها إشراؾ مبانٌها على
القنوات المائٌرة أو شربكات الطررا لتشركو العصرب األ ا رً لهرا وتتخرذ لقراب ذلر الشركو الخطرى  Line Shapeوقرو
ٌشرركو مجتمعهررا العمرانررً جررزئٌن علررى ضررفتً الطرٌررا أو القنرراة  ..احرروهما "الجررزب األكبررر" ٌمثررو حٌررز القرٌررة والثررانً
"األصؽر" ٌ مى الكفر .
وقو تعووت أ ماب القرٌة المصرٌةا إزاب اختحؾ الوالالت اللفظٌة المتعلقة باال ت ..فنجو "الكفر" :وٌعنى ما بعو مرن األرض
عن القرٌةا وٌمثو جزبا تابعا لها و "المنٌة" :وتعنى الموقع المتطرؾ و"أوالد" وت تتبع با ت علت مثرو قرٌرة أوالو صرفر
و "بسةاتٌ " :وتقتررن عراوة بؤ رماب كبرار المرح و "نزلةة" :إشرارة إلرى مرا ٌنرزو فٌره النراس و "تة " :تعبٌررا عرن االرتفرراع
الن بً لموقعها و "شبرا" أ ت مصري قوٌت ٌعنى المزرعة و "مٌت" كلمة قبطٌة تعنى الطرٌا و "كوم" إشارة إلرى اتخراذ
القرٌة لموقعا صناعٌا حماٌة من أثار الفٌضانات و"بنى" :وتقترن با ت أحو القبائو البووٌة أو العائحت القوٌمرة و"الناحٌةة":
وتعنى أحو أرجاب أو توابع قرٌة أت و "النجع" :وتمثله مجموعة متناثرة من المبانً تتخذ موقعها أعلى هضاب طبٌعٌرة علرى
ضفتً النهر.

وقو اكتسبت القرٌة المصرٌة خصوصٌتها مرن ارتباطهرا بالمكران ومعطٌاتره الطبٌعٌرة والثقافٌرة واالجتماعٌرة وخرحو عهروو
مضررت اتخررذ البنرراب الفٌزٌقررً لهررا أنماطررا تعبٌرٌررة ارتبطررت بمررا وفرترره البٌئررة مررن خامررات وعناصررر طبٌعٌررة ج رروت هوٌتهررا
التشركٌلٌة مثلمرا اتخرذ ذات البنراب ـ الفٌزٌقرً ـ أنماطرا وظٌفٌرة رجلت الخصرائص االجتماعٌرة والثقافٌرة لقاطٌنهرا ومثلهرا "
المسك المركب "  ..تلتقً فٌه العائلة على تعاقب أجٌالها ا كإحروى لبنرات البنراب التركٌبرً لمجتمرع القرٌرة ـ بمرا ٌتضرمنه مرن
أعراؾ وقٌت وتقالٌو ج وتها القٌت التشكٌلٌة وو ائو التعبٌر التً طالما مٌرزت القرٌرة علرى اخرتحؾ منشرؤها ـ ذلر الرذي ٌتؤكرو
تما كه فً تححت البناب الفٌزٌقً لمجمو عناصر العمران بها  ..تلتؾ حروو القلرب وعراب الرذكرٌات ونطراا التحقرً الحرواري
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بٌن مجمو شرائحها  ..تلك هً الصورة التً سبق وجسدتها بصمة التعبٌةر البسةٌطة التلقاةٌةة والمعبةرة عة نقةاء المززج
وتوحده ..بجد أن هذه كانت مجرد صورة في ذاكرة الماضي..

 2- 2الم ـ ـ ـ ـدينة : City
"المدٌنة" المصر الجامع ..جمع "مداة " و "مد " ..ومون الموائن :بناهرا ومنهرا "تمةد " :عراش عٌشرة أهرو المرون وأخرذ
بؤ باب الحضارة باعتبار "المدٌنة" :الحضارة وات اع العمران.
والموٌنة تجمع عمرانً تتعوو أحجامه بٌن الصؽر والكبر ٌتراوح عوو كانها برٌن  05555-0555ن رمة للموٌنرة الصرؽٌرة
ومررن  055555-05555للمتو ررطة ومررن  -055555أقررو مررن ملٌررون للموٌنررة الكبٌرررة علررى أن زٌرراوة وظررائؾ الموٌنررة
ٌك بها طابع خاص وٌوفع بها بواٌة ما ٌعرؾ بالمترو بولٌس  Metropolisثت الموٌنة الضرخمة  .. Megalopolisعلرى
أن منشؤها عاوة ما ٌعتمو على نشاط أو أكثر من أنشرطة الزراعرة أو الصرناعة أو التجرارة أو ال رٌاحة ..إلرى ؼٌرر ذلر وتعرو
الموٌنة همزة الوصو بٌن القرٌة وال لطة المركزٌة ومركزا للخومات الثقافٌرة والترفٌهٌرة واإلوارٌرة والحضرارٌة لاقلرٌت بٌرو
أن الن ٌج التشكٌلً لعمرانها ـ وإزاب التنوع الثقافً المتاح لقاطٌنهرا وكرذا مقومرات التواصرو الخرارجً المكفولرة ـ لره أن ٌتخرذ
صورا تعبٌرٌة وظٌفٌة بالؽة التنوعا تتضمن بصمة التجوٌو المتتابعا تلتقً فً رٌاقها حروارات وائمرة برٌن معطٌرات الماضرً
وفرضٌات الحاضر ..بٌو أن النجاح ٌ تلزت الحفاظ على قور من القٌمة إزاب قضراٌا التجوٌرو وعحقاتهرا بصرٌرورة الماضرً..
ولٌس ذل بؽرٌب فالموٌنة وعوة للتمون.

 3- 2الثقـافة  ..واالتصال الثقـافي : Culture Contact
العمرارة والررة لثقافررة الزمران ونترراج لمعطٌررات البٌئرة المكانٌررة ..والتنرراوو التحلٌلرً إلشرركالٌة التقابررو برٌن عمررارة القرٌررة وعمررارة
الموٌنة ـ كانعكاس لمرووو التحقً الثقافً الرٌفً الحضري بٌن قاطنً البٌئتٌن ـ ٌتطلب التعرؾ علرى عوٌرو مرن المفراهٌت ذات
الصلة "بالثقافة" كمعنى وكوالة لل لو والنتاج اإلن انً ..ضمن تل المفاهٌت تبرز أهمٌة:
" التقـاطع ثقـافي .االتصال ثقـافي .التفـاعل الثقـافي .الصراع الثقـافي .االمتصاص الثقـافي "

شكل رقم ( )5الامترة دالة لثقتفة الزمتن ونتتج لماطيتت البيية المكتنية

بواٌرة فرؤن مفهروت " تقةاطع ثقةافً  " Cross Culturalكران قرو بروأ كؤحرو المفرراهٌت األ ا رٌة فرً فل رفة الترارٌع عنرو "فٌكررو"
اإلٌطالًا إزاب ا تخوامه إٌاه بهوؾ نقاط االلتقاب بٌن ثقافتٌن "أو أكثر" حٌث تتفاعو الثقافات بالتنراقض أو باالتفراا لٌنتهرً
األمر إلى احتمالٌن أ ا ٌن:
o

ذوبرران إحرروى الثقررافتٌن فررً األخرررى ؼٌررر أن ذل ر ال ٌنفررى إمكانٌررة تؽٌررر أكثرهمررا ثقررح إزاب ا رتٌعابها لمفرراهٌت
الثقافة األخرى كنتاج لما ٌعرؾ باالتصاو أو االمتصاص أو االنتشار الثقافً.

o

تؽٌرهما معا ونشإ ثقافة جوٌوة ت تمو جذورها من كح الثقافتٌن " أو أكثر " وتوفع بها معطٌرات الواقرع تجراه مرا
ٌ تجو علٌها من تطورات.

بٌو أن التقاطع الثقافً كان قو انتقو من فل فة التارٌع إلى علت تارٌع الثقافةا حٌث تطور المفهوت وتطبٌقاته إلى مرنهج لورا رة
تفرٌعات التقاطع الثقافً وجزٌئاته فرً اللؽرة والتصرورات الكلٌرة الممٌرزة لكرو ثقافرة ..فٌمرا ٌخرتص بالروٌن واللؽرة واأل ررة
والمإ رررات االجتماعٌرررة والتقالٌرررو واألنمررراط الممٌرررزة للمثرررو العلٌرررا الثقافٌرررة أو أنمررراط وتقالٌرررو العمرررو واإلبرررواع الفنرررً
والتكنولوجً وكذا ال لو الٌومً.
ونظرٌة "االتصا الثقافً" القوٌمة كان قو صاؼها البرٌطانً "فورتٌس" فً نهاٌة الثلث األوو من القرن الماضً تقروت علرى
القوو برؤن الثقافرات القوٌرة تنتشرر وتتمثلهرا الثقافرات األخررى األضرعؾا ب ربب عوٌرو مرن صرور التفروا والنفروذ ..بمعنرى أن
الثقافة األقوى تبوو "كوعاء" تنصهر فٌه الثقافات األقو تؤثٌرا ..بٌو أن " نظرٌة التثاقف " تررى أن ترواخو عوٌرو مرن الثقافرات
ٌ تتبعه نشؤة ثقافة جوٌوة.
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وكرران "دي فةةوس" قررو وصررؾ فررى كتابرره " االسةةتجابة للغٌةةر ..المجتمةةع والثقافةةة والشخصةةٌة 6791م" مررا ا ررماه بعملٌررة
"التفاع الثقافً" وتعرض لتبنى كو من المجتمع الم تقبو والمهاجرٌن ثقافة اخخر بالمولوو الشامو للثقافة ..وتج وه اللؽرة
والوٌن وطرائا الحٌاة وال لو والقٌت الخلقٌة والعمو ..إلى ؼٌر ذل من خحو بوب منهما فً تعلرت مرا ٌتقبلره ومرا ٌحتراج
إلٌه من ثقافة اخخر.
ومصررطل "التفاع ة الثقةةافً" فررى الفكررر األمرٌكررً ٌعنررى  Acculturationوترجمرره علمرراب الثقافررة العرررب" :تثةةاقف" أو
"مثاقفةة" ..وٌعنررى نروع مررن التبراوو بررٌن الثقافراتا إزاب التررواخو أو االمترزاج بررٌن مجتمعرٌن أو جمرراعتٌن أو أكثرر ٌنتمٌرران
لثقافات مختلفة  ..تمتل كو منها تراثا ثقافٌا متماٌزا وقو نج العالمران اإلنجلٌرزي "مالٌنوفسةكً" واألمرٌكرً "لٌنتةو " فرً
توظٌؾ نظرٌة "التثاقف" أو "التباد أو االتصا الثقافً" فً تحلٌو التؽٌرات االجتماعٌة والثقافٌة الفكرٌرة فٌمرا بعرو الحررب
العالمٌة الثانٌة ؼٌر أنه من الثابت أن نظرٌة "التفاع الثقافً" لت تتطور أال بظهور أعماو "مالٌنوفسكً" و "فروتس" فرً
برٌطانٌاا خحو أربعٌنٌات القرن الماضرً و "رٌدفٌلةد" و "لٌنتةو " فرً أمرٌكرا خرحو خم رٌنٌات نفرس القررن والترً أوت
إلى النظر إلى الثقافة كوظٌفة أو نظات أو ن اا محكوت ولٌ ت مجرو تجمع لخصائص وأنشطة منفصلة.
بٌرو أن عملٌررة "التفاعة الثقةةافً" ومرن وجهررة نظرر اجتماعٌررة تتضرمن انتشررار القرٌت األكثررر صرححٌة لمواجهررة الحٌراة وتلبٌررة
احتٌاجاتهررا فررً مرحلررة تطررور أو وضررع تررارٌخً بعٌنررها مررن وجهررة نظررر الجماعررة الناقلررة للقررٌت واأل ررالٌب الفنٌررة للعمررو
واإلوارة ونظرت المإ رات بمرا تتطلبره عملٌرة النقرو مرن تعروٌحت فرً بنٌتهرا و رلوكٌاتها وقوانٌنهراا طبقرا لتؽٌرر الظرروؾ
المحٌطة ..وقو ترإوى عملٌرة التفاعرو إلرى "صةرا ثقةافً" برٌن قرٌت وأ رالٌب عتٌقرة وأصرلٌة وبرٌن أخررى مكت ربةا جوٌروة
تتطلررب تقرٌررر اجتمررراعً ومنهجررً لجرروواها أٌضرررا تررإوي عملٌررة التفاعرررو إلررى تعمٌررا االقتبررراس والنقررو كؤ رراس لتؤصرررٌو
الخصائص الثقافٌة.
وأما ظاهرة "االمتصاص الثقافً"  ..Assimilationفعنو التقلٌوٌٌن تعنى عملٌة ذوبان ثقافرة العناصرر المهراجرة إلرى مجتمرع
م ررتقر فررً البنرراب الثقررافً لهررذا المجتمررع تررورٌجٌا ..وتلرر كانررت نظرررة األمرررٌكٌٌن "تحوٌرروا" ومررٌلهت الفكررري فررً تف ررٌرهت
لخصائص المجتمع األمرٌكً "الحلت" الم تهوؾا حاو نجاحره فرً تخطرى مشراكو المهجررٌن إلٌرها المرتبطرة بوحروة المجتمرع
ككو ..على أن البحث التجرٌبً المعاصر على مجتمعات حوٌثة أو تارٌخٌة كان قو أثبت صحة ما جله العررب األوائرو فرً
تؤرٌخهت للمرووو الثقافً للفتوحات اإل حمٌةا من كون عملٌرة االمترزاج التحقرً برٌن ثقرافتٌن مثلمرا حروث فرً عطراب العررب
اللؽة والوٌن الجوٌو ـ أو أحوهما ـ لألقطار التً افتتحوها وأخذوهت ألنماط الحٌاة والعمو والمعٌشة وأ الٌب التفكٌر ..وقرو
أكوت ورا ات علت االجتماع المعاصر ذل أٌضا ً إزاب التحلٌو "العضوي والبنٌوي" لتل المجتمعات ..وما ألت إلٌرها وتبرت
أن كح المجتمعٌن الم تقبو والمهاجر ٌتؽٌرران علرى مراحرو تورٌجٌرة ..ورأت "شةٌلٌا باترسةو " ـر وكمرا عرضرت لرذل فرً
كتررراب "الؽربررراب ال رررمر  "0691ـررر أن مرحلرررة "التكٌةةةف المةةةزدو " ت ررربا "االمتصةةةاص" حٌرررث ٌتقبرررو المجتمرررع الم رررتقبو
والمهجرون إلٌه فً البواٌة " الممٌزات والمزاٌا" االقتصراوٌة واالجتماعٌرة والثقافٌرة والنف رٌة واللؽوٌرة لكرو منهمرا قبرو ـ
وإثناب ـ شروع كو منهما فً ا تٌعابها ثت تباولها.
وطبعً أن قضٌة الثقافة الرٌفٌة الحضرٌة كوالة لتحقى عمران القرٌة والموٌنة تتضمن عوٌو من أوجه التؽٌبة لصرور التقراطع
بٌن ثقافتً البٌئتٌن مقابو تنامً ألوجره االتصراو والتفاعرو وجانرب مرن الصرراع ٌ رتتبعه امتصراص لجانرب لرٌس بالقلٌرو مرن
ثقافة اخخرا ٌتفا بووره وخصائص بنى ثقافة الموطن قٌا ا إلى تل الوافوة علٌها ..ؼٌر أن النتراج التراكمرً لعمرارة البٌئترٌن
ٌنبى عن والئو لبٌة لمرووو تل المفاهٌت التطبٌقً على الواقع مقابو تل اإلٌجابٌة المنتظرة لقراب امتصراص ثقافرة مرا ألوجره
اإلٌجابٌات التً تملٌها أخرى.

 3ـ عمران القرية وعمران المدينة ..صورة الواقع:

كانت عوٌو مرن المتؽٌررات ال ٌا رٌة واالقتصراوٌة برالواقع المصرري ـ خرحو العقروو الرثحث األخٌررة مرن القررن الماضرً ـ قرو
أ ررهمت فررً تؽٌٌررر خصررائص البنرراب االجتمرراعً والثقررافً لمجتمعررً الموٌنررة والقرٌررة ..وٌإكررو ذل ر أن اال ررتقراب التحلٌلررً
لعمران المون والقرى ٌنبى عن عوٌو من صور اال تن اخ والتقابو بٌن عناصر البناب التعبٌري والصٌاؼة الوظٌفٌرة لكرح
البٌئترٌن األمرر الرذي ٌصرعب إزابه تقرٌرر مرواطن الخصوصرٌة المعمارٌررة لكرو منهمرا كوالرة لتقرٌرر هوٌرة المكران بموارٌثررة
التراثٌة وطابع البٌئة وعطائها الراهن.
فؤما " المدٌنة " ..فعوٌو من األرجاب الحضرٌة بالمون خاصة ذات األصوو الرٌفٌرة أو تلر المتاخمرة لمنراطا لهرا قرو اتخرذت
صررورا وظٌفٌررة وتعبٌرٌررة تشرركٌلٌة تقلٌوٌررة ذي خصررائص تملٌهررا تق ررٌمات األحررواض الزراعٌررة مماثلررة لتلر الممٌررزة لعمررران
المناطا الرٌفٌة ..لقاب ما تتعرض له هذه األرجاب من ترووات انتقالٌة وهجررات رٌفٌرة حضررٌة ت رهت فرً تعٌٌرر الخصرائص
الثقافٌررة واالجتماعٌررة لقاطٌنهررا ومررن ثررت المرررووو ال ررلوكً والفعلررً لنترراج ممار ررتهت وارترربط بررذل اإلٌقرراع المت ررارع لتل ر
الترووات كؤحو أ باب تؽٌبة معٌار االنتماب إزاب الؽربة وعوت التواصو واال تمرارٌة ذل مرن جانرب ومرن آخرر فرؤن بصرمة
التشكو الناجمة عن تل الترووات تفتقر إلى مقومات النضج ممثلة فً تكامو وتواصو البناب التراكمً للبٌئة العمرانٌة.
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شكو رقت ( )3أ همت الهجرات الرٌفٌة الحضرٌة فً تؽٌٌر الخصائص الثقافٌة "ومن ثت العمرانٌة" لمجتمع الموٌنة

وأما " القرٌة " ..فقو كان البناب التشكٌلً لعمران القرٌة خرحو الفتررة المنوطرة بالورا رة قرو ارتربط بعوٌرو مرن صرور الهجررة
الرٌفٌة الحضرٌة وتل الخارجٌة من جانرب واخرتحؾ خصرائص البنراب المهنرً نتٌجرة ارتفراع معروالت التعلرٌتا ومرا ا رتتبعه
من انصراؾ ن بً عن العمو بالزراعة إلى ؼٌرها من األنشطة األخرى من جانرب آخرر وطبعرً أن ٌترترب علرى ذلر نروع
من الخلطة الثقافٌة الرٌفٌة ـ بٌن قاطنً المناطا الرٌفٌة والمترووٌن مرنهت علرى المنراطا الحضررٌة ـ ا رتتبعها تؽٌرر مصراحب
فً الخصائص الفكرٌة والثقافٌة ..ولقاب التؤثر بثقافة الحضرر مرن جانرب وكنتراج للروفرة الماوٌرة الناجمرة عمرا أصرٌر إلٌره مرن
هجرات خارجٌة مرن جانرب آخررا حروث تراجرع ن ربً فرً تعزٌرز قٌمرة النشراط الزراعرً كؤ راس لحقتصراو مقابرو توجهرات
م رتحوثة تجراه صرٌػ مهنٌرة واهٌرة صراحبها صرور شربة حضررٌة للمعٌشرة انعك رت تلقائٌرا علرى أ رالٌب التعامرو مرع البنراب
الفٌزٌقررً "العمرانةةً" للقرٌررة وافعررة إٌاهررا تجرراه نرروع مررن التماثررو أو المحاكرراة لتل ر الممٌررزة للموٌنررة مررع الفررارا ..فظهرررت
الخر انة الم رلحة بروٌح إنشرائٌا للحروائط الحاملرة والطروب األحمرر بمختلرؾ أنواعره بروٌح للطروب اللربن والبناٌرات ال ركنٌة
متعووة الطوابا بوٌح للم كن المركب ..وهكذا ..ا تحوثت خصائص وصٌػ بنائٌة وتعبٌرٌة جاموة مخالفة لتل الترً لطالمرا
مٌزت القرٌة المصرٌة وج وت هوٌة واقعها البٌئً وثقافة قاطنٌه.

شكو رقت ( )1من الصعوبة أوار صفة المكان ..وموقعه من ن ٌج تشابهت ماته فً الرٌؾ والحضر.

4ـ في دالئل " التبادل الثقـافي " لعمران القرية وعمران المدينة:

نعنرى بروالئو التبرراوو الثقرافً ـ تلر ـ اإلشرارات الوالرة علررى التحقرً والتماثروا برٌن عمرارة القرٌرة وعمررارة الموٌنرة بررالواقع
المصرري المعاصررر والترً ترتبررت علرى الهجرررات الرٌفٌرة الحضرررٌة ومرا ا ررتتبعها مرن حركررة ترووٌرة لألفررراو والجماعررات
البشرررٌة عبررر مختلررؾ األرجرراب الحضرررٌةا صرراحبها ـ بررح ش ر ـ نرروع مررن المررزج الثقررافً والفكررري وتؽٌررر مصرراحب فررً
خصائص البنً االجتماعٌة وما تضمنته من قٌت وأعراؾ وعاوات وتقالٌو.
ووالئررو التبرراٌن الثقررافً الم ررتهوفة ٌمكررن ا ررتقرائها حرراو التنرراوو التحلٌلررً لعوٌررو مررن المإشرررات ..أبرزهررا وض روحا ٌرررتبط
بالمعاٌٌر التالٌة:
 .1خصائص النسـ ـيج التشك ـ ـيلي.
 .2صورة ومفردات التعبير المعماري.

 .3أنماط وأشكال الوظائف الدارج ـة.

 1-4في خصائص النسـ ـيج التشكـ ـ ـ يلي ..أوجه التماثو فً خصائص الن ٌج لعمران القرٌة وعمرران الموٌنرة تتؤكرو فرً المنراطا ـ
ذات األصرروو الزراعٌررة ـ المتاخمررة للمررون وعلررى أطرافهررا تحرروٌا حٌررث ارتبطررت الصررٌاؼة التشرركٌلٌة لعناصررر الن ررٌج
العمرانً بما تملٌه خصائص األحواض الزراعٌة م بقا وتؤثٌراتها تبوو واضحة فً:
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o
o
o
o

البنرراب علررى الصررامت وون مراعرراة أل ررس الصررٌاؼة الفراؼٌررة التررً تتطلبهررا المقومررات الحضررارٌة لبنرراب الفررراغ
المعماري.
خلو فً الخصائص التشكٌلٌة للفراؼات الحضرٌة على تتابعها.
قصور فً أوجه المحئمة التشكٌلٌة والوظٌفٌة للمقومات البٌئٌة والمناخٌة.
قصور وتقلٌوٌة فً بنى وخصائص الن ٌج البصري والتشكٌلً للمجموعات المعمارٌة.

 2-4في صـور و مفردات التعبير المعماري ..أوجه التماثو فً أ الٌب وصٌػ التعبٌرر برٌن عمرارة القرٌرة وعمرارة الموٌنرة و
تج وها عوٌو من الصور التً ٌتضمنها الن ٌج التشكٌلً ومفرواته التعبٌرٌة ..وتل ٌمكن ا تقرائها فً تماثو كو من:
 oالخصائص التشكٌلٌة ومفروات التعبٌر بكح البٌئتٌن.
 oأ الٌب وخٌارات األلوان.
 oمفروات وصور التعبٌر عن القٌت التراثٌة.
 oالوالئو التشكٌلٌة والصٌػ التقلٌوٌة لعحقات الوظائؾ.

شكل رقم ( )1شهدت القري ة المصرية استحداث لخصتيص وصيغ بنتيية وتابيرية تمدة مختلفة لتمك الت لطتلمت ميزت
بييتهت الامرانية

 3-4أنماط وأشكال الوظائف الدارجـ ـة ..و أما أوجه التماثو بٌن عمارة الرٌؾ وعمارة الحضرا والمتعلقة بخصائص وأشكاو
الوظائؾ الوارجة بكلتا البٌئتٌن فتإكوها المإشرات التالٌة:
 oالتؽٌبررة الواضررحة لصررورة الم رركن المركررب بررالرٌؾ المصررري مقابررو ظهررور واض ر ألنمرراط اإل رركان متعررووة
الطوابا " نموذج العمارة ال كنٌة بالموٌنة ".
 oتؤثر عوٌو مرن المنراطا الرٌفٌرة بالصرٌػ الوظٌفٌرة الترً ٌتضرمنها مجتمرع الموٌنرة والمرتبطرة باألنشرطة التجارٌرة
والترفٌهٌة.
 oظهررور الم رركن " العةةاةلً " متعرروو الطوابررا بكررح البٌئتررٌنا فهررو برروٌو للم رركن " المركةةب " بررالرٌؾ وصررٌؽة
م تحوثة بالموٌنة نقح عن ثقافة الرٌؾ.

 - 5في أسباب ..بواعث " التبادل الثقـافي " لعمران القرية و المدينة:
ٌؤتً " التباد الثقافً " بٌن مجتمعً القرٌة والموٌنرة ومرا ا رتتبعه مرن تماثرو فرً البنراب التعبٌرري والروظٌفً لعمرارة البٌئترٌن
كنتاج لعوٌو من األ باب ..أبرزها وضوحا:
o
o

الهجررة الرٌفٌرة الحضرررٌة ومرا ٌ رتتبعها مررن تؽٌررات ثقافٌرة واجتماعٌررةا ت رهت فرً صررٌاؼة مرا ٌعررؾ " برـ "
المتص الرٌفً الحضري ".
العوامو األٌكولوجٌرة المرتبطرة بظراهرة التحضرر ممثلرة فرً التررووات الحركٌرة لل ركان عبرر مختلرؾ األرجراب
الحضرٌة وما ٌ تتبعها من تؽٌرات " دٌنامٌة " لعناصر ومفروات الن ٌج العمرانً بتل األرجاب.

 1 -5الهجرة والتواصل الريفي الحضري :
التعرؾ على مرووو للهجرة الرٌفٌة الحضرٌة ـ كؤبرز أ باب المزج الثقافً بٌن مجتمعً القرٌة والموٌنة ـ ومرا ٌترترب علٌهرا
من تواصو فكرى ثقافًا تحشت ازائه محم الخصوصٌة ٌتطلب التناوو التحلٌلً للمإشرات التالٌة:
 أسباب الهجرة الحضرية. خصائص وأشكال الهجرة. -المتصل الريفي الحضري.

 1-1-5أسباب الهجرة الريفية الحضرية:
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أرتبطت ظاهرة الهجرة الرٌفٌة الحضرٌة بعوٌرو مرن األ رباب بعضرها تعلرا بؤوجره القصرور الخرومً بمنراطا الهجررة مقابرو
تل الم تقبلة إزاب االهتمات الن بً باألخٌرة ـ وون األولى ـ من قبو األجهزة المعنٌة وبعضها األخرر تعلرا برالبرٌا والتمٌرز
الن بً لمناطا الحضرا فً معرض المقارنة بالمناطا الرٌفٌة فً ٌاا ما تتضمنه األولى مرن تنروع خرومً كمرً وكٌفرً..
ؼٌر أن ابرز أ باب الهجرة تتمثو فٌما ٌلً:
o

o
o
o

o
o
o

شررعور رركان المنرراطا الرٌفٌررة بالحرمرران الن رربً حرراو المقارنررة بالمنرراطا الحضرررٌةا ذات الم ررتوى المعٌشررً
األعلى واإلقامرة المتمٌرزة وفررص التعلرٌت األفضرو إلرى جانرب قرور ؼٌرر قلٌرو مرن الحرٌرة قٌا را علرى صرور
القهر التً ـ قو ـ تتضمنها أنظمة القٌت واألعراؾ الرٌفٌة.
رؼبة التعلت ـ الجامعً تحوٌوا ـ وما ٌ تتبعهما من طموحات تتعلا بالحرا االجتماعً والثقافً.
تؽٌر ووافع وطموحات شباب المناطا الرٌفٌة ورإٌتهت لحٌاتهت ال ابقة لفترة الخومة الع كرٌة.
تضاإو فرص الحصوو علرى أرض زراعٌرة لقراب تفترت الملكٌرة بفعرو الموارٌرث لألجٌراو المتعاقبرة مرن جانرب
ولما تتضرمنه بعرض ال رلوكٌات االجتماعٌرة مرن تعزٌرز لحرا البكرورة وا رتئثار االبرن األكبرر بمجمرو المٌرراث
وون إخوته من جانب آخر.
الطبٌعة المو مٌة للزراعة وما تتضمنه من فترات فراغا تعو وافع تلقائً لل فر إلى المون بحثرا عرن مزٌرو مرن
فرص العمو.
تضاإو الفرص الوظٌفٌة التً توفرها األجهزة والمإ ات الحكومٌة بالمناطا الرٌفٌة مع وجروو وفررة متعلمرة
من أبناب القرى.
تحقرى "قةوى الجة ب" التررً تمثلهرا المرون والتجمعرات الحضرررٌة ألهرو الرٌرؾ مرع مررا ٌقابلهرا مرن "قروى طرررو"
ج وتها النقاط ال ابقة فً ٌاا تخٌلً توعمره معلومرات ٌتناولهرا أهرو الرٌرؾ عرن نظرائرهت مرن أهرو الحضررـ
بعٌوا عن صوا تل المعلومات مرن عومره ـ حٌرث الطررا المرصروفة ..رهولة و رائو االتصراو ..تمٌرز أنظمرة
المعٌشة ..البرٌا الن بً لممثلً الحكومرة الرذٌن ٌتحركرون و رط الررٌفٌٌن ..إلرى ؼٌرر ذلر مرن مفراهٌت وأفكرار
توعٌت الحس التخٌلً لوى أبناب الرٌؾ إزاب تل الحٌاة الحضرٌة المبهمة لهت.

وللمتؽٌرات اإلوارٌة وال ٌا ٌة وما ٌرتبط بها وٌترتب علٌها من وورها ـ أٌضا ـ فً توعٌت قروى الجرذب لقراب الحضرر وقروي
الطرو من الرٌؾ باعتبار أن:
o
o
o

األخذ بؤ الٌب الزراعة الجماعٌرة ـ وون احترواب الفرائض فرً العمالرة الٌووٌرة ـ ٌعرزز ووافرع الهجررة لروى العوٌرو
من قاطنً المناطا الرٌفٌة.
رصو االعتماوات المالٌة لتنمٌة بعض المناطا الصناعٌة على ح اب ما ٌجاورها من مناطا رٌفٌرة ٌعرزز مرن
فرص اجتذاب تل المناطا ل كان المناطا الرٌفٌة المتضررة.
االضطرابات ال ٌا ٌة ـ من حرروب أهلٌرة وثرورات أو طؽٌران لربعض األنظمرة الحاكمرة أو األجنبٌرة ـ ٌصرحبها
تٌارات هجرة للمناطا اخمنة.

 2-1-5خصائص الهجرة الريفية الحضرية:
تتعوو صور وأشكاو الهجرة الرٌفٌة الحضرٌة إزاب اختحؾ أهواؾ الفئرات المهراجرة مرن جانرب وتؽٌرر الظرروؾ المصراحبة
للهجرررة ومروووهررا مررن جانررب أخررر علررى أن ابرررز مررا ٌمٌررز تل ر الصررور ٌتض ر فررً ررٌاا التعرررؾ علررى األنمرراط الشررائعة
للهجرة ..وتتمثو فً:
 هجـرة تدريجـ ـية ..مررن المنرراطا الرٌفٌررة إلرى مراكررز القرررى ثرت مررون ومحافظررات األقررالٌت ومرن بعرروها المررن الكبرررى..وهكذا وهى تج و االتجاه المتنامً ـ التلقائً ـ لظاهرة التحضر وؼالبرا مرا تررتبط بظرروؾ التعلرٌت ومرا ٌتعلرا بهرا
من ووافع لحرا اجتماعً.
 هجـرة موسمـ ـية ..مرن المنراطا الرٌفٌرة إلرى مختلرؾ المنراطا الحضررٌة والعكرس تتخلرو فتررات مرا برٌن الزراعرراتالمو مٌة وؼالبا ً ما ترتبط بتوجهات ومٌوو تجارٌة.
 هجــرة ارتداديــة ..وتمثلهررا اتجاهررات العررووة للمنرراطا الرٌفٌررة مررن تل ر الحضرررٌة مرررة أخرررى وتقلررو مررن كثافتهرراطموحات الحرا االجتمراعً ـر هروبرا مرن الوصرت بالفشرو مرن األقرارب والمحٌطرٌن ـ لرذا فإنهرا تررتبط بكبرار ال رن
وون الشباب.
 هجرة مركـ ـبة ..أو متعووة تحتمو التنقو عبر مختلؾ المناطا الرٌفٌة والحضرٌة على ال واب ومرن أكثرر مرن مكرانلؽٌره بمرا تملٌره اوتقضرٌه متطلبرات التطرور والحررا االجتمراعً والمتؽٌررات الثقافٌرة ؼٌرانره ال ٌشرترط فٌهرا أن
تؤخذ نفس نمط الهجرة التورٌجٌة.
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 هجرة طواف ـة ..وترتبط بالتروو على مناطا رٌفٌة أو حضرٌة متعووة بحثا ً عن فررص وظٌفٌرة ؼٌرر اختٌارٌرة وقروٌصاحبها نوع من عوت اال تقرارالنف ى والقلا وأحٌانا ً الٌؤس.

 3- 1- 5المتصل الريفي الحضري:
أجمعت ورا ات علت االجتماع على أن التواصو المكانً الناجت عن نزوح الهجرة الرٌفٌة الحضرٌة قرو وفرع با رتحالة التفرقرة
الواقعٌة بٌن الرٌؾ والحضرا بمعنى أن كرح المجتمعرٌن الرٌفرً والحضرري لٌ را بمنفصرلٌن ـ تمامرا ـ عرن بعضرهما الربعض
خاصة فً ظو التقوت الذي أحرزته و ائو االتصاو والتنقو فً عالمنا المعاصر بالتالً فرإن النظررة التقلٌوٌرة لكرو مرن الرٌرؾ
والحضر وتباعوهما قو تؽٌرت وا تبولت بما ٌعرؾ بنظرٌة " المتص الرٌف الحضري ".

شكل رقم ( )6نتصر المتصل الريف الحعري

وٌتعلا المتصرو الرٌفرً الحضرري ـ وكمرا ٌتضر بالشركو ال رابا ـ فرً فروضره التحلٌلٌرة بقطبرٌن ٌمرثحن الرٌرؾ والحضرر
بٌنهما نوعا ً من التتابع ـ بطوو المتصو ـ ٌمثو ن با ً مختلفة المتزاج الحٌراة الرٌفٌرة بتلر الحضررٌة ..بالترالً فرإن الفرروا برٌن
المجتمعات ال تقتصر على نوعها ـ وكونها ترتكز على الصناعة أو التجارة أو الصٌو أو الزراعة أو ..ـ بو تمترو تلر الفرروا
إلى التمٌٌز بٌن ورجة التحضر والترٌؾ لتل المجتمعات قٌا ا ً علرى الخصرائص المكانٌرة لمقومرات تواجروها وعحقاتهرا بمرا
حولها من تجمعات من جانب والثقو التؤثٌرى لنفوذها الحضري من جانب أخر.

عناصر المتصل الريفي الحضري:
تتشركو عناصرر المتصرو الرٌفرً الحضرري وكمرا ٌتضر بالشركو ال رابا وفقرا لترؤثٌر كرح القطبرٌن ـ الرٌرؾ والحضرر ـ حٌرث
تزواو ال مات الرٌفٌة فً اتجاه الرٌؾ لتبوو لنا المجتمعات األقو تحضراً وكذل تزواو ال مات الحضرٌة فً اتجراه الحضرر
لتتشكو التجمعات الحضرٌة الثانوٌة على اختحؾ ورجاتها.
أوال :التجمعات األقـل تحضراً:
وتنق ت إلى نوعٌٌن أ ا ٌٌن:
أ ـ تجمعات أقو تحضراً ..تتشكو نتٌجة وخوو ـ وبالتالً مزج ـ بعض األنشطة الحضرٌة من الرترب " األقرو " إلرى البٌئرة
الرٌفٌة ..وٌتصؾ ذلر الرنمط ـ وكمرا ٌتضر بالشركو ـ بالتضراو واالخرتحؾ برٌن هٌئرات و رمات ومحمر كرح
النشاطٌن " الرٌفً والحضري" الذي ٌتضمنهما وٌنتج عن هذا التضاو رووو أفعاو متباٌنة تإكو عوت التجرانس
بٌن الخصائص الرٌفٌة والحضرٌة للتجمع.
ب ـ تجمعات أقو تحضراً ..تتشكو نتٌجة ال ماح بتطور محووو للنظات الرٌفً فً اتجراه الحٌراة الحضررٌة " تحضرر محرووو
للرٌؾ " ..وابرز ما ٌمٌز ذل النمط ح ة التطور وان جات األنشطة الحضرٌة مرع النشراط الرٌفرً وبازوٌراو
فرص االتصاالت ونقو التكنولوجٌا وو رائو المواصرحت الحوٌثرة والت رهٌحت الحضررٌة ٌصرب مرن ال رهو
ظهور تطورات حضرٌة فً المجتمع الرٌفً وال تحروث هرذه التطرورات بصرورة فجائٌرة ا برو ت رتؽرا بعرض
الوقت .
ثانياً :التجمعات الحضرية الثانوية:
وتنق ت هذه التجمعات إلى ثحثة أنواع رئٌ ٌة هً:
التجمعات التابعة  -الضواحي  -األهداب الحضرية
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التجمع التـ ـابع ..وهرو تجمرع ذي ورجرة معٌنرة مرن االكتفراب الرذاتً فرً أنشرطته وخوماتره األ ا رٌة اال أنره ٌعتمرو علرى موٌنرة
أخررى ..أو تجمررع آخرررـ إلشررباع احتٌاجاترره مررن خررومات وت ررهٌحت ذات تررورج هرمررً أعلررى ..وٌررتت ذلر عررن طرٌررا تبرراوو
الوظائؾ والخومات فً إطار اإلقلٌت ككو بالترالً تكرون التجمعرات فٌمرا بٌنهرا مجموعرة متكاملرة ..وخرواص وتعرواو ال ركان
لهذا التجمع التابع مماثلة لتل التً تمٌز الموٌنة المركزٌة عن الضواحً.
الض ـ ـ ـاحية ..بالرؼت من أن الضواحً ظاهرة قوٌمة ومعروفة اال أن وضعها وأهمٌتها قو زاوتا فً ظو التطورات التً طرأت
على المون والعواصت الكبرى ..والضواحً ال ٌمكن لها أن تكون " تجمع مستق " حٌث أنها عبارة عن نوٌات حضررٌة بهرا
وظررائؾ وخررومات منا رربة لرتبتهررا فررً التررورج الهرمررً للتجمعررات الحضرررٌة واخررو اإلقلررٌت ككررو بالتررالً فهررً تعتمررو علررى
التجمعات " األعلى " رتبة فً الحصوو على الخومات ذات الرتبة األعلى .وتتؤثر الضواحً فً نموها وتطورهرا بخصرائص
شبكة المواصحت ـ ك حوٌوٌة وطرا ـ وموى كفابتها وا تٌعابها لم تهوفات التطور بتل الضواحً.
األهداب الحضرية ..وتتشركو األهرواب ـ عراوة ـ بطروو أو برالقرب مرن الطررا ال ررٌعة وجرواوو المٌراة وم رارات األنهرار
وتتخذ موقعا ً خلؾ نطاا الضواحً ..وؼالبا ً ما تنمو تل األهواب فً ظو تؽٌبة وور األجهزة الحكومٌة األمرر الرذي ٌرنعكس
علررى خصررائص وا ررتعماالت األراضررً فتبرروو ـ وون ررٌطرة اتجرراه محرروو ـ مجموع رات ؼٌررر منتظمررة مختلفررة متواخلررة
وممتزجة مع المناطا والم احات الزراعٌة.
تجمع مركزى

ضاحٌة
منطقة رٌفٌة

تحضرناجت عن وخ ـ ـ ـوو
انشطة حضرٌة لمناطا رٌفٌة

تحضر رٌفى ناجت عن تطور
محووو للحٌاه والنظات الرٌفى

عوت توازن فى تطور
البنى الحض ـ ـرٌة

تطور متوازن
للبنى الحضرٌة

منطقة رٌفٌة

ضاحٌة

تجمع ات

خدمات ات رتبة اق

مجرى مائى

شبكات طرق

التجمعات الحضرية االقـل تحض را

ارت باط الضواحى بالتجمع االم
كاساس للتكامل الخ ـ ـدمى

شبكة طرا

خدمات ات رتبة اعلى

تشكل االهداب الحضرية فى ظل توافر مقومات نمائها
"  ،..قرطتاكبش  ،ةيئام لوادج  ،ىئام ىرجم "
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وإضافة إلى التورجات الحضررٌة ال رابا التعررض لهرا ـ األقة تحضةر والثانوٌةة ـ الترً ٌتضرمنها المتصرو الرٌفرً الحضرري
ٌوجو تجمع أخر له صفات حضرٌة أكبر من تل التً تتضمنها الموٌنة المركزٌة فً نفرس إطرار اإلقلرٌت الرذي تتبعره وذلر
نتٌجة لما ٌتضمنه من تركز للعوامو االجتماعٌة واالقتصاوٌة وتشربع وتركرز لعملٌرات التصرنٌع وت رمى هرذه التجمعرات "
بالتجمعات فوق الحضرٌة " ..و اعو على تكروٌن مثرو هرذه التجمعرات تو رع وتعروو الهٌئرات والمعاهرو العلمٌرة والخومٌرة
العامة والتطور الصناعى ال رٌع والمتححا إضافة إلى التركز االقتصاوى المحتمو لتل التجمعات.

 2- 5االثارالمترتبة على الترددات الحركية للسكان:
أوت ظاهرة الهجرة الرٌفٌة الحضرٌة تجاه مراكز اال رتقطاب المتاحرة وعكرس مراكرز وقروى الطررو المقابلرة لهرا إلرى أثررٌن
هامٌن:
االوو :با تناوله ..وٌتعلا بالثقو الكٌفى لتل الهجرات وما ٌترترب علٌهرا وعلرى الجوانرب الثقافٌرة المرتبطرة بهرا
من تؽٌر فى الخصائص الحضرٌة للمناطا الجوٌوة لتبوو آنرذا أهمٌرة التفرقرة برٌن الرٌرؾ والحضرر وصرٌاؼة مرا
ٌعرؾ "بالمتص الرٌفى الحضري".
الثرانى :وٌتعلرا بمجموعرة التؽٌررات الناجمرة عرن الثقررو الترؤثٌرى لمراكرز اال رتقطاب فرى مواجهتهرا لألقطراب األقررو
تؤثٌراً وٌترتب على ذل امرٌن:
 oالمتؽٌرات االٌكلوجٌة لمرووو ظاهرة التحضرعلى مختلؾ االرجاب الحضرٌة.
 oالتؽٌرات الحجمٌة لمختلؾ االرجاب الحضرٌة لقاب الحركة الترووٌة لموجات الهجرة.

 1- 2- 5العوامل األيكولوجية المرتبطة بظاهرة التحضر:
لتٌارات الهجرة الرٌفٌة الحضرٌة بؤنواعها المتعووة ومروووها وووافع تشركلها وثقلهرا الن ربى الواضر مرن الرٌرؾ إلرى
الحضر ـ قٌا ا ً الى االتجاه المعاكس ـ وورها فى الوفع بالمجتمعات الحضرٌة تجاه نروع مرن التشركو الحٌروى الترورٌجً عبرر
عنه علماب االجتماع بالعوامو " الحٌوٌة أو األٌكلوجٌة " للموٌنة ..وتج وها الترووات الحركٌة ل كانها عبر مختلؾ ارجائهرا
الحضرٌة من جانب فى التقائها بمختلؾ أنماط الهجرة إلٌها ومنها من جانب اخر إضافة إلرى التؽٌررات الطبٌعٌرة الترى تطررأ
على وٌموجرافٌا ال كان ..وفى ٌاا ورا ة العملٌات البٌئٌرة واألٌكلوجٌرة للموٌنرة ـ المرتبطرة بتلر المتؽٌررات ـر كانرت هنرا
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محرراوالت عرروة لصررٌاؼة نظرٌررات مف رررة لرروٌنامٌات الموٌنررةا تعلقررت بالعوامررو األٌكولوجٌررة لظرراهرتى الهجرررة والتحضررر
وأبرزها:
التركز والتشتت ـ المركزية والالمركزية ـ الغزو والتتابع.

التركز والتشتت:
عملٌترران ٌمكررن ا ررتبٌانهما مررن خررحو الكثاف رات ال رركانٌة والتؽٌرررات التررى تطرررأ علررى توزٌررع ال رركان عبررر المكررانا كمرررووو
للهجرات الرٌفٌة الحضرٌة من جانب والحركة الترووٌة لل كان مرن منطقرة ألخررى مرن جانرب اخرر أو نتٌجرة االخرتحؾ فرى
معوالت الزٌاوة الطبٌعٌة لل كان.
" التركـز "  .. Concentrationوكما عبر ونكان  Duncanترتبط "بزٌاوة معوو الكثافة ال كانٌة " وتتؤثر فى ثقو تشكلها
ومروووها الحضرى بعوٌو من العوامو ابرزها  ..توافرو ائو المواصحت المتاحة وتباٌن القورة االقتصاوٌة برٌن مختلرؾ
االرجاب الحضرٌة واختحؾ وتنوع نوعٌة ا تخوات األرض.
وطبعً وفى نطاا تل العوامو أن " ...زيادة الكثافة السكانية " ٌ ...رتتبعها " زيـادة أثم ـان األرض " ...وبتلتدتل " ظهـور

مشروعات اقتصـ ادية تستهدف استثمار تلك الكثافة "ٌ ...لٌها " ظهور وسائل تلقـائية تسهم فى تنظ ـ يم عملية النمو " ...ت هت

بوورها فى " زيادة الكثافة السكانية " ...وهكذا.

و" التشتت " ٌ ..Deconcentrationعنى انخفاض ن ربة ال ركان الرذٌن ٌعٌشرون فرى قلرب الموٌنرة نتٌجرة االزوحرات ال ركانى
لرربعض مناطقهررا الواخلٌررة األمررر الررذى ٌعررزز عوامررو الطرررو تجرراه الضررواحى واألطررراؾ ..وٌررزواو معرروو التشررتت فررى المررون
الكبررى عنرره فررى المررون الصررؽرىا نتٌجررة التررزاحت ال رركانى الضرراؼط  ..واالتجرراه نحررو "التشررتت" ٌتطلررب شرربكة متطررورة مررن
المواصحت مع توافر لهٌاكو بنٌة أ ا ٌة تكفو للضواحى التطور الم تقو وتوفع بنمو شرائ اجتماعٌرة و رطى تجرو فرى
الضواحى مزاٌا ٌصعب الحصوو علٌها واخو الموٌنة.

المركزية والالمركزية:
وتمثح موى تركٌز ، Centralizationأو عوت تركٌز  Decentralizationالمشروعات الصناعٌة والتجارٌرة واخرو الموٌنرة
أو خارجها ..ومعروؾ أن االنتاج الكبٌر ٌتطلب زٌاوة حجت المشروعات الصناعٌة وضرورة التقرارب المكرانى برٌن المصرانع
واأل واا بهوؾ خفض تكلفة المنتج خاصة إذا ما ارتفعت أثمان األرض المخصصرة للصرناعة بالترالى فرؤن تح رن و رائو
المواصرحت وأ ررالٌب النقرو وتطررور فنرون نقررو المعلومرة مررن خرحو الحا رربات اخلٌرةا ٌعررزز مرن اتجرراه الرووو الؽربٌررة لفكررر
الحمركزٌة فرى حرٌن ان عكرس ذلر ٌحروث بالرووو النامٌرة ..حٌرث ٌتؤكرو االتجراه إلرى المركزٌرة الشروٌوةا نتٌجرة قلرة المروارو
المالٌررةا األمررر الررذى ٌرروفع بتركررز المشررروعات والصررناعات الكبرررى متاخمررة للمررون الكبرررىا بهرروؾ اال ررتفاوة مررن بنٌتهررا
األ ا ٌة ممثلة فى االمواو بالكهرباب والمٌاه وو ائو المواصحت.

الغ ـ ـ ـزو والتتابع :
الغـزوٌ Invasion ..عنى نفاذ جماعرة ركانٌة إلرى منطقرة مراا كانرت ترإوى مرن قبرو وظٌفرة مختلفرة أو أنهرا كانرت تتضرمن
جماعات كانٌة مؽاٌرة ..بما قو ٌترتب على ذل من تؽٌر او خحؾ فى الخصائص الثقافٌة واالجتماعٌرة والمررووو الفكررى
وال لوكى.
التت ـابع Succession..نتاج لعملٌة الؽرزو باعتبراراالخٌرة تعرو إحروى أو أولرى مراحرو التترابع ا بمعنرى أن تترابع الهجررات
إلى المكان المنوط بعملٌة الؽزو ٌمثو نوعا ً من التتابع.
وترتبط ظاهرتً الؽزو والتتابع بعوٌو من العوامو:
 تحركات ال كان من منطقة ألخرى وما قو ٌ تتبعها من تؽٌر فى الخصائص االجتماعٌة والبنى الثقافٌة. تو ع أحو أجزاب منطقة عمرانٌة إلى جزب آخر ٌختلؾ فى خصائص البناب الثقافى واالجتماعى لقاطنٌه. التؽٌرات التى تطرأ على شبكات الطرا وخطوط المواصحت. االححو العمرانى وما ٌرتبط به من تهوت لم اكن أو تعرضها لل قوط ب بب توهور حالتها. إنشاب مبنى عات أو خاص " م تحوث " ذى خصائص جاذبة أو طاروة بالمنطقة نطاا الظاهرة. إوخاو أنواع جوٌوة من الصناعات أو الحرؾ الى منطقة ما وما ٌترتب علٌه من ا تحواث وظٌفى.00

 ظهور تؽٌرات اقتصاوٌة من شؤنها إعاوة توزٌع الوخو القومى بٌن مختلؾ االرجاب الحضرٌة.وبصفة عامة فؤن عملٌتا الؽزو والتتابع تتعرض فترات زمنٌة وكان من قبو ال كان المقٌمٌن فرى برواٌاتها وتتخرذ أمثلرة رفرض
بٌررع األرض للوافررو ثررت تجاهلرره إلررى أن ت ررٌطر موجررات التتررابع علررى المنطقررة المنوطررة بموجررات الؽررزو األولررى وتظهررر تل ر
الصورة فى التحوو التورٌجى لألحٌاب الراقٌة تجاه ا تقطاب طبقات اجتماعٌة أقو .
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 2- 2- 5التطور الحجمى لالرجاء الحضرية إزاء الحركة الترددية لقـاطنيها:
تؤتى التؽٌرات االٌكلوجٌة التى تتضمنها ان جة االرجاب الحضرٌة كنتٌجة للهجرات الرٌفٌة الحضرٌة مرن جانرب والتؽٌررات
الوٌنامٌة التى تتخلو تل األطر ـ فرى ظرو الهجررات الواخلٌرة المتعلقرة برالحرا االجتمراعى والتؽٌررات االجتماعٌرة والطبٌعٌرة
لل كان من جانب اخر ـ لتوفع بتل االرجاب تجاه صٌػ تشكٌلٌة حضرٌة تحكمها ـ فرى رإى علمراب االجتمراع ـ مجموعرة مرن
القوانٌن الحضرٌة ..أبرزها:
قـانون المضاعفـات  -قـانون وراثة الحجم  -قـانون الحجم والتباعد -قـانون المدينة األولى
ق ــانون المـ ــضاعفـاتٌ ..عنررى زٌرراوة عرروو الوظررائؾ التررى ٌإوٌهررا الحٌررز الحضرررى او " تؤدٌهةةا المدٌنةةة " إزاب زٌرراوة حجمرره
وا تقطابه لنوعٌات مختلفة من اال تثمارات مما ٌضاعؾ نموه.
قـانون وراثة الح ـجمٌ ..تمثو فً تصارع المون واالرجاب الحضررٌة فرى االقلرٌت الواحرو مرن أجرو تضرخت وزٌراوة الحجرت فزٌراوة
الحجررتا تعنررى فرررص أكبررر ال ررتقطاب ال رركان وقررورة أكبررر علررى مواجهررة أى زٌرراوة طبٌعٌررة لهررإالب ال رركان فررى ظررو ترروافر
الوظائؾا األمر الذى ٌوفع بالحجت تجاه تضخت مضطرو ٌصعب ازائه ال ٌطرة علٌه لٌصب المبررر الوحٌرو للحجرت الححرا
هو ـ مجرو ـ الحجت ال ابا ..وبفضو هذا النجاح الحجمى تخفى تل االرجاب عٌوبها ونقاط ضعفها االجتماعٌة.
قـانون الحجم والتباعدٌ ..عنى الت لٌت بافتقار الفقٌر واثرراب الكبٌرر بمعنرى أن المرون واالرجراب الحضررٌة كبٌررة الحجرت لهرا أن
تتضخت وٌزواو حجمها على ح اب ما ٌحٌط بها من ارجاب صؽرى .وقو عبر " جٌفر رون " عرن تلر العحقرة العك رٌة برٌن
الحجت والتباعو بقوله " أ المد الكبٌرة كاالشجار العمالقة فى الغابة؛ تحرم االشجار الصغٌرة مة الوصةو ىلةى الضةوء
وتقضى علٌها بالقزمٌة وضعف النمو" فالمون الكبٌرة تحوو وون النموالحجمى للمون الصؽرى التى تقع فى ظلها.
قـانون المدينة األولى ..قانون ٌرتبط بالقوانٌن ال ابقةا حٌث أن الزٌاوة المضطروة ألكبر المون على ما واهاا تجعو منهرا "
الموٌنة األولى " فتحقا رٌطرة علرى بقٌرة المرون لٌبروو الفرارا بٌنهمرا هرائح وطبٌعرى انرذا أن تتضرمن ـ ت رتقطب ـ الموٌنرة
األولرى أكبررر عرروو مررن الوظررائؾ ال ٌا رٌة واالقتصرراوٌة والثقافٌررة بررو وتحصررو علرى أكبررر نصررٌب مررن اال ررتثمارات ..وفررى
ورا ة لجٌفر ون على ثمانى وعشرٌن وولة ..وجو أن "الموٌنة األولى " ٌزواو تعواو كانها علرى ضرعفى الموٌنرة التالٌرة لهرا
مباشرة وعاوة ما تكون "عاصمة للبحو" وممثلة للكٌان الوطنى وأ اس توحٌو األمة ؼٌر أن تل لٌ ت بقاعوة.

 - 6نتائج الورقة البحثية:
بعو التناوو التحلٌلً لوور " الثقافة المتبادلةة " برٌن المنراطا الرٌفٌرة وتلر الحضررٌة فرى تقرٌرر اوجره " التالقةً والتماثة "
الحاوث بٌن " عمرا البٌةتٌ " ..خلصت الورقة الى ان اوجه التماثو برٌن عمرارة القرٌرة وعمرارة الموٌنرة برالواقع المصررى
المعاصر ترتبت على الهجرات الرٌفٌة الحضرٌة وماا تتبعها مرن حركرة ترووٌرة لحفرراو والجماعرات البشررٌة عبرر مختلرؾ
االرجاب الحضرٌةا ترتب علٌها نوع مرن المرزج الثقرافى وتؽٌرر مصراحب فرى خصرائص البنرى االجتماعٌرة وماتضرمنته مرن
قٌت واعراؾ وعاوات وتقالٌو وارتبط ذل بعوٌو من اال تنتاجات:
 1-6فيما يتعلق بالقرية:
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اخررتحؾ الخصررائص الوظٌفٌررة والتعبٌرٌررة الممٌررزة لعمررران القرٌررة المصرررٌة المعاصرررة عررن تل ر التررى طالمررا
مٌزتها خحو عقوو مضت وتاكو ذل فى التؽٌبة الواضحة لصورة الم كن المركب بالرٌؾ المصررى مقابرو
ظهور واض النماط اال كان متعووة الطوابا " نموذج العمارة ال كنٌة بالموٌنة ".
افتقارعمران القرٌة لطابعه الممٌز -والماثو فى االذهان  -لبصمة الهوٌة التعبٌرٌرة كراواة توثٌرا لمعرالت المكران
وثقافة ماضٌه.
صاحب التؽٌر فى خصائص البناب الفٌزٌقى للقرٌة تؽٌر مماثرو فرى البنرى الفكرٌرة والثقافٌرة لقاطنٌره بعٌروا عرن
تقرٌرالٌهما كانت البواٌة.
تاثر عوٌو من المناطا الرٌفٌرة بالصرٌػ الوظٌفٌرة الترى ٌتضرمنها مجتمرع الموٌنرة والمرتبطرة باالنشرطة التجارٌرة
والترفٌهٌة.

 2-6وفيما يتعلق بالمدينة:
ارتبطت اخثار الناجمة عن امتصاص عوٌو مرن االرجراب الحضررٌة بالمرون للثقافرات الرٌفٌرة بمجموعرة مإشررات ..منهرا
ماٌإكرروه الن ررٌج التشرركٌلى لعمررران االرجرراب الحضرررٌة المتاخمررة للمنرراطا الرٌفٌررة ومنهررا مررا تعلررا بمفررروات التعبٌررر
المعمارى وانماط الوظائؾ ال ائوة بتل االرجاب وعلى نحو ماٌلً:
 فؤوجه التماثو فً خصائص الن ٌج العمرانى بالموٌنة ـ مع تل المناظرة لها بالقرٌة ـ تتاكو فرى المنراطا ـ ذاتاالصوو الزراعٌة ـ المتاخمرة للمرون وعلرى اطرافهرا تحوٌروا وتاثٌراتهرا بروت واضرحة فرى جوانرب الخلرو الترى
تتضمنها ا س الصٌاؼة الفراؼٌة بعوٌو من االرجاب الحضرٌة وماترتب علٌها من قصرور فرى اوجره المحئمرة
التشررركٌلٌة والوظٌفٌرررة للمقومرررات البٌئٌرررة والمناخٌرررة وكرررذا تبررراٌن فرررى خصرررائص الن رررٌج البصررررى والتشررركٌلى
للمجموعات المعمارٌة.
 وامرا مرراٌتعلا با رالٌب وصررور التعبٌرر فتج رروها عوٌرو مررن الصرور التررى ٌتضرمنها الن ررٌج التشركٌلى ومفرواتررهالتعبٌرٌررة ..وتل ر ٌمكررن ا ررتقرائها فررى تماثررو الخصررائص التشرركٌلٌة وخٌررارات االلرروان وكررذا مفررروات وصررور
التعبٌر عن القٌت التراثٌة بعوٌو من المناطا الحضرٌة مع تل المتاخمة لها رٌفٌا.
 وأمرا مررا ٌتعلرا بؤوجرره التماثرو فررً خصررائص وأشرركاو الوظرائؾ ال ررائوة ـ بكلتررا البٌئترٌن ـ فتإكرروها عوٌررو مررنالمإشرات أبرزها:
-

ظهور الم كن " العاةلى " متعوو الطوابا بكح البٌئتٌنا فهو بوٌو للم كن " المركب " بالرٌؾ
وصٌؽة م تحوثة بالموٌنة نقح عن ثقافة الرٌؾ.
اختفرراب الصررٌػ الفراؼٌررة الوظٌفٌررة الممٌررزة للم رركن الرٌفررى ازاب تمثلرره لصررورة المبنررى ال رركنى
التقلٌوى بالموٌنة.
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إزاب التنرراوو التحلٌلررً لمررا تضررمنته الورقررة البحثٌررة مررن موضرروعات وماالررت الٌرره مررن نتررائج انتهررت الورقررة إلررى مجموعررة
التوصٌات التالٌة:
 تكلٌؾ أجهزة التخطٌط ومراكز التنمٌة برالرٌؾ والحضرر بإعراوة ورا رة اللروائ المنظمرة لخصرائص العمرـرانبمختلؾ االرجاب الحضرٌة وفقا لمرا تملٌره خصرائص الهوٌرة البٌئٌرة والتراثٌرة لنطراا تواجروهاا كمروخو لتحوٌرو
االشتراطات المتعلقة بماٌلى:
 الخصرائص التشرركٌلٌة الم ررتهوفة للن ررٌج العمرانررى لكرو منطقررة ـ رٌفٌررة او حضرررٌة ـ بمررا ٌتفرراوالهوٌة البٌئٌة الممٌزة لها.
 المعالجررات التعبٌرٌررة المحئمررة لواجهررات عناصررر العمررران بمختلررؾ االرجرراب الرٌفٌررة والحضرررٌةوفقا لما تملٌه ثوابت تل االرجاب التراثٌة.
 العحقررات الفراؼررات لمختلررؾ عناصررر العناصررر العمررران بمررا تتضررمنه مررن قررٌت تعبٌرٌررة وثوابررتتشكٌلٌة تتفا ومعطٌات المكان وثقافة م توطنٌه.
 الخامرات واأللروان المحئمررة لم رتهوفات التنمٌرة الحضرررٌة بتلر المنرراطا ازاب ماتتضرمنه مررنخصائص بٌئٌة وثقافٌة.
 تكلٌؾ مراكز البحوث االجتماعٌرة وال كرـانٌة بورا رة المررووو التراثٌرى ـ الثقرافى والفكررى ال رلوكى ـ لحركرةال كان الترووٌة عبر مختلؾ المناطا الرٌفٌة والحضرٌة.
 تكلٌررؾ مراكرررز البحرروث واألجهرررزة المعنٌررة بررروزارتً الثقافررة واألعرررحت بالورا ررة الوورٌرررة الوجرره التؽرررـٌرفىخصائص البنً الثقافٌة والفكرٌة بمختلؾ المنراطا الرٌفٌرة والحضرـرٌة ..ا ربابه ونتائجره وكرذا ومرروووه علرى
عناصـر البنـاب الحضري العمرانً والتكمٌلً.
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احمو رأفت الت عبو العزٌز محموو " دراسات فً المجتمع الرٌفً " القاهرة المكتبة الجامعٌة 0660ت.
ال ٌو الح ٌنى " المدٌنة  ..دراسة فى علم االجتما الحضرى " القاهرة وار المعارؾ الطبعة الثانٌة 0690ت.
إٌمان عبو الرحمن النشار " العالقة التبادلٌة بٌ اإلنسا والبٌةة مدخ متعدد األبعاد لدراســات وممارسات التصةمٌم
" ر ررالة الفنررون الجمٌلررة فررً عررالت بررح حررووو المحررور األوو :العمررـارة والبٌئررة والتررراث الحضرراري المررإتمر العلمررً
الثالث كلٌة الفنون الجمـٌلة القاهرة  06-01أبرٌـو 0550ت.
جمرراو عطٌررة الخررولى محمررو إبررراهٌت جبررر " التلةةوا البصةةري كانعكةةاس لمتغٌةةرات اجتماعٌةةة واقتصةةادٌة  ..رصةةد
لخصــ اةص النسٌج البصري بعمرا مدٌنة القاهرة " مإتمر األزهرر الهنو رً الروولً ال راوس القراهرة  1-0ربتمبر
0555ت
امً خشبه " مصطلحات فكرٌة " المكتبة األكاوٌمٌة الطبعة العربٌة األولى  0661ت.
فاروا عباس حٌور " :تخطٌط المد والقرى " منشاة المعارؾ اال كنورٌة الطبعة االولى 0661ت.
مجوى محمو رضوان ومحمو عبو ال مٌع عٌو " تأثٌر النمو الحضرى على البٌةة العمرانٌة للمةد بالةدو النامٌةة " ـر
المإتمر األوو للبحوث الهنو ٌة .0660
مجمع اللؽة العربٌة " :المعجم الوجٌز " جمهورٌة مصر العربٌة طبعة 0661ت.
محمو إبراهٌت جبر إبراهٌت " التباٌ الثقافً أحد ىشكالٌات التنمٌة الحضرٌة بالمناطق التراثٌة " مإتمر الفٌوت الثانً
مصر الو رطى عبرر العصرور "الفٌروت  -بنرى روٌؾ – المنٌرا..الروور الترارٌخً والحضرارى وم رتقبو التنمٌرة األثرٌرة
وال ٌاحٌة "  35أبرٌو 0-ماٌو 0550ت.
محمو الجوهرى علٌاب شكرى " علم االجتما الرٌفى والحضرى " القاهرة وار المعارؾ الطبعة الثانٌة 0693ت.

 .00محمو زكى حواس " عمارة االنتماء فى مواجهة معمار البٌةة " مإتمر العمارة والبٌئة جامعة أ ٌوط ـ ماٌو.0661

 .00ن مات عبو القاور

ٌو التونى " :اشكالٌة النسٌج والطابع " وار الكتب المصرٌة القاهرة 0661ت.
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