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 بني التقليد والتحديث يسكن الريفوامل االجتماعية ةيالبن
 اظةة السيي حمراسة ميدانية لريف د

 علم االجتماع )م( أستاذ-نور مجعة أد/ حسني  

 جامعة قناة السويس-ةلوم اإلنسانيكلية اآلداب والع 

 مقدمة 
من القرن خرية األجمال العمران خالل العقود الثالثة  يفة املصرية تطورا ملموسا يت القر دهش 

. تلك يللمجتمع الريفحتية تالبنية ال أحد املالمح األساسية يف لعمراينطور اتالعشرين. ويعترب ذلك ال

ة عياالجتماج ابلغة األمهية من الناحيتني ئاثر ونتاآمتعددة وأفرزت نتجت عن عوامل  يتالبنية ال

مالءمة أكثر  "األصالة واملعاصرةبني  يالريفاملسكن "ء اختيار الباحث لقضية ة. لذلك جافيوالثقا

يؤكد  ييف املصر الر  ذلك ألن واقع احلال يف .والكيفيةأببعاده الكمية  يالتغري االجتماعلدراسة 

 يدرجيتغري التخالل الفرتة الزمنية املشار إليها سلفا وهذا هو منط الة بعاقتم توالحتبشدة حدوث 

نسميها أن  صحي Mutational change يالطفر  الاالنتقأو  من التغريجتاوره فرتات  يالذ

 ية ئتغريات بنا

Structural changes الدقيق هلذا املصطلح. ياالجتماع ابملعىن 

طبقا  خر تتباين من قرية أل يللريف املصر  ييكولوجوإذا كانت شروط املوقع وظروف التقسيم اآل 

غري مظاهر للت عنالبحث يفصح حمل   للقر اشرة راسة امليدانية املبدالتقدم والنمو فإن واقع ال يو تملس

وفيما بينها.   القر  ماعية داخلتالعالقات االججممل أشكال  غري يفتالزم مع التن واملرت املق ياملاد

وعلى  ككل.  يمبادالت ومعامالت داخل اجملتمع احمللت عالقات خرية أم قرابة أم زمالة أم سواء كان

طلعات طاملا تضوء  يف وحتديثهابتنمية القرية املصرية لبحث هذا اتصل أطروحات تاجلانب اآلخر 

اخلمسينات من القرن العشرين ومن ة يداة األربعينات وبيمنذ هنا ياالجتماع الريفت علماء دراو 
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مواقع قريبة من احلياة  جتعال يف معدالت مناسبة  القر  بلوغ مستوايت احلياة والعيش يفمهها أ

 احلضرية.

منو أن  ذلك .هذا البحث ة من األمهية مبكان يفر ألصالة ومستجدات املعاصنود ابني بالعالقة ن إ 

مجيع جماالت  واضحا يفوابت ذلك  .طويلة حمللية خالل عقودااملعطيات على  قرية املصرية اعتمدال

التجارة والتبادل  ة ويفيواألشغال احلرفتكنولوجيا األداة والتقنيات املنزلية و الزراعة  يش يفاحلياة والع

دية من حيث يوالنماذج التقل العن األشك يوما إليها. ومل ينفصل العمران الريف يئواإلنتاج الغذا

لداخلية اوتصميم املرافق وحتديد الفراغات  واإلنشاء وفنونهد وسبل التجهيز يناء وأدوات التشيمواد الب

البنية  يف يه احلضر نظري  عن يفيلر لسنني استقل العمران ااات ئت مقاستغر وخالل فرتات  .واخلارجية

 ومظاهر احلركة والنشاط وانعكس كل ذلكف واألدوار واملنافق ئالوظا "املورفولوجيا" ويفوالرتكيب 

تجاورة سواء كانت من املة الريفية يبني اجملتمعات احملل وفيما  داخل القر ة يالعالقات األيكولوجعلى 

تشكل  جم اليتة احلري كب  يمن نوع القر ذلك إىل  " وما"النزلةأو  ""الكفرأو  "النجع"أو  نوع "العزبة"

 يسة.ئوحدة حملية ر 

أو  االستقراراتسمت بطابع  ة واحمليط اليتئالبيعطيات ماملوقع و ا يأيكولوجأن  جلدير ابإلثبات هناا 

شق القيم إىل  التأثريوامتد  .طبيعة العالقات االجتماعية بكل صورهاعلى  ةالسكون انعكست بشد

التغريات وعصر على  خالل املراحل السابقة والثقايف يماعتاالجاث رت مكوانت الواملعايري وكل 

رية ثنات بفعل عوامل كيالستهناية منذ يتحول بطفرات متالحقة  يتمع القرو فلما بدأ اجمل .احلداثة

أو  ألصليةمن نوع ما مع العناصر ا، التقاءحتقق ة بدأت العناصر الوافدة ير قالعلى  معظمها وافد

ت متعددة وبشكل تخذ مسارايغريات احمللية الداخلية يشتد و تاملمث ما لبث التفاعل مع  .يديةالتقل

لتجديد، كما حدث مجعت بني التقليد وا طة اليتيالوسلذلك نشأت النماذج العمرانية  يتفاضل

، ت التعليمايتو ء مسوارتقا، صالتاالل ئوحتت أتثري وسا .حمل البحث  ر بني الق يونوع يتفاوت كم

العمران  شديدا معحققت تقاراب  ثة اليتيمرانية احلدها ظهرت النماذج العري األنساق املهنية وغوتغري 
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 أتثري العمران تلتحم ابملدن ألن  ت القر أن بديمانينات من القرن العشر ث. ومنذ بداية الياحلضر 

 والثقافية يةاالجتماعهر احلياة كل مظاعلى   لكذرا. وانعكس أثعمق أشد قوة و أ ىضحأ ياحلضر 

 مواضع البحث. ري يفثك  جاء مفصال يف يالنحو الذعلى 

 للبحث:  يجهناإلطار امل 
هناية  صميمه واملشار إليه يفتمت  يالنموذج الذ حسبأسلوب دراسة احلالة إىل  ذا البحثيرتكز ه 

 هذا البحث.

الذاتية ملظاهر احلياة السري خ حياة اسر حمددة وتتبع يالتحليل املركز لتار إىل  احلالة ويرتكز منط دراسة 

فالشواهد املادية ، ابلواثئقملسكن عرب فرتات تطورية فاصلة مع االستعانة والعالقات يف صلتها اب

معلومات  على  تتم تطبيق دليل دراسة احلالة، ب الدراسة املفصلة للسري الذاتيةوايل جان، املباشرة

 كمية حمددة.

أو  حصاءاتمل ختلو من بعض اإل فية اليتيع الكئاالوقويتألف هذا النموذج من بنود إلحصاء  

 .ياحلصر الكم

 :بحثع الي( ميض1) 
 يالثثللتقسيم الة طبقا يالنماذج السكن ة يفيعمرانص الئإحصاء اخلصاإىل  ينصرف تقدير الباحث 

  مستو على  ني األشكالثة. وهو تقسيم تفرضه شروط املقارنة بيهلا ما بني تقليدية ووسيطة وحد

تغري من ويقرتن هذا التصنيف مبظاهر ال .ف واملناشط والعالقاتئالوظا  و وعل مست، والرتكيببنية ال

 وصوال لتحديد الصلة بني عناصر التقليد ومكوانت وذلك ريغتحية والعوامل املسؤولة عن هذا الان

 .(1) شيوالعاة يت احلاياالرتقاء مبستو على  ريهاثالتجديد وأت

 ته:يهمألية البحث و( إشكا2) 
حتتل  واحملددات اليتضم الكثري من البنود تظومة مركبة من بوصفه يتنبع القيمة احلقيقية للعمران الريف 

جمتمعة مسكنا ومن ال ميلك سكنا   فلكل اسرة من سكان القر  .لسكانحياة ا موقعا اسرتاتيجيا يف
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اة يلحند احلدود املادية لأمهية املسكن عوقف ت توال .عا نشاذاقل مو ثميأو  يبا عن القريةغر يعد 

اء مظاهر الشعور ابلوجود واهلوية وكل مقومات األدإىل  بل تتجاوز ذلكي، واالستقرار االجتماع

ل ثلبحث ألهنا مالعمران ظاهرة جديرة اب يف يالطفر وملا كان التغري  ياالقتصاد يجتماعواإلجناز اال

 وضوع املقارنة بني األصالة واملعاصرةف ما يقع ابملدن أصبح مخالعلى  مغايرةحتوال عن مناذج 

 معنوية ذات أخر ة ملموسة و يمادت نة بني عناصر ووحدامع املقار جتو ، البحث عنصرا داال يف

 لة اجتماعية ثقافية.دال

 :نحو التايلالعلى  ية هذا البحثوميكن إثبات عناصر إشكال 
دا من األسر عدوضمت  ،ت لعشرات السننيدتشكل وحدة معيشية امي ياملسكن الريفأن  (1) 

ا حياة األسرة خاصة خالل املراحل هتا دوراهيوتعاقبت عل ياملمتدة ذات الطابع األبو 

 التقليدية.

بشدة النموذج املساكن القروية وتغاير  يف يفيع الوظيفراغات وبنية التوز ( تتباين املرافق وال2) 

 .(2) ةبتعاقمراحل م تفصيل يفمما يلزم دراستها ابل يضر احل

املنافع" واألدوار "ف ئالوظا ب ويفييف البنية والرتك بعمران احلقل يالريف( يتصل العمران 3) 

 م.يالق أنساق ة ويؤثر بعمق يفعيماتات االجقطبيعة العالعلى  عكس ذلك بشدةوين

على  وتنعكسالنشاط و طبيعة احلياة  وجية فارقة تؤثر يفيكولأص ئخبصا  ( يتميز عمران القر 4) 

 املدن. يف ىالثقافية مبا ال يضاهصادية والقرابية و تة االقعيتماالنظم االج

ألسباب تتصل املدينة  نها يفعالقرية نوع داخل الدرجة وال يف االجتماعية( ختتلف العالقات 5) 

 .صالتساليب االأران وتشكيل زمر اجلماعات و ابلعم

 تثر أربع قرن و على   تزيددثت خالل فرتة زمنية الغريات طفرية حتل ي( تعرض العمران الريف6) 

 لوظائف والنظم مما يستوجب البحث.واالبناء على  بشدة
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وبلوغه معدالت ، يمع الريفتوحتديث اجمل،  ا بتنمية القر ( تتصل البنود املشار إليها سلفا مجيعه7) 

 من قبل، مما يستوجب الكشف عنها.  مسبوقةريغ

 هداف البحث:أ( 3) 
ترتبط بعدد من فإن هذه العالقة ، البحث كيز يفرت ة واملعاصرة حمور الاألصال بنية قانت العالإذا ك 

وهذه  .سباهباأائصها و وخصة قعة هذه العاليحتديد طب لة يفالدال تف واألهداف ذائر والوظااملظاه

 : ياألهداف ه

النماذج  سمح ابلتفرقة بنيتالريفي خالل فرتة زمنية حمددة شكال العمران أعلى  ( التعرف1) 

 وتقسيماته الداخلية ووظائفه. دواتهأخالل وصف مواد البناء ومراحله و  تلفة مناملخ

النماذج إىل  ة للتحول عن النماذج القدميةاملصاحب قايفثرصد مظاهر التغري االجتماعي وال (2) 

 احلديثة.

 .االجتماعيةل العالقات شكاأقة بني تغري النماذج العمرانية و ( حتليل وتفسري العال3) 

 ابية والسلبية من خمتلف جوانبها.جيج التغيري وآاثره اإلئنتاديد حت (4) 

 ة.يجمال التنمية العمران ت قابلة للتطبيق يفمقرتحاإىل  ( الوصول5) 

 ( جمال البحث:4) 
 يالريفثل القطاع مي يالذ ياجلناين وهو احل يع حتتب  سبع قر على  للبحث يشتمل اجملال اجلغرايف 

 :يحياء هأربعة أكون من تت يتوال سيحملافظة السو 

 اجلناين. يح، عتاقة يح، ربعنياأل يح، السويس يح 

لقطاع حدود امثل  قناة السويس اليت  جملر  ياز مو  2كم44شريط طوله على  اجلناين يحويقع  

من  يالقطاع الريف أويبدة يحمافظة اإلمساعيل  ال حبدود قر جهة الشممن  يبينما يتصل احل يالشرق

س يابلسو  يتداخل القطاع الريفإىل  الغرب ويشري ذلك عتاقة يف يس جنواب وقطاع حمنطقة اهلوي

 يمحد محدأالشهيد سيناء عرب نفق إىل  بصورة مباشرة وميتد هذا التداخل يع احلضر مع القطا 
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سيناء إىل  يح األراضامتداد العمل ابلزراعة واستصال يفقرية اجلبالايت مما ساهم  يقع يف يوالذ

إطار الزمام حيث  يف الزراعية يمشاريع استصالح األراضإىل  ابإلضافةاجلناين  يحخارج زمام 

 .جغرافية املكانعلى  ييغلب الطابع الصحراو 

 اليتفقط من مساحة احملافظة  %42.7مثل  2كم 442241 نياجلنا يوتبلغ املساحة الكلية حل 

 يداخل زمام ح 2كم  64 احة األرض املزروعة ابلفعل حوايل، وتصل مس2مك 14456243بلغ ت

 افظيتحم نتيجة لالستصالح يف يمستزرعة خارج زمام احل يراضأ 2مك  25إىل  ابإلضافةاجلناين 

 يمساحة األراض وتبلغ إمجايل .اجملاورة األحياء سيناء اجلنوبية والشمالية وبعض املساحات يف

اصيل نتجه من حمت اجلناين وأهم ما يداخل زمام حفدان  16551فدان منها  21463ة عيالزرا

لطبيعية كالرمال بعض الثروات اإىل  وابإلضافة، والفاكهة القمح والذرة والفول السوداين زراعية

 والطفلة والزلط.

ي: ه  قر بع سعلى  عنيلف نسمة موز أ 6624.4اجلناين  يتمركز حبفي يشر النطاق الب عنما أ 

 644.عامر نسمة وقرية  2352نسمة وشندورة  4444ة نسمة والشلوف 1.311اجلبالايت 

 .نسمة 471.نسمة وجنيفة  7144يت نسمة وكرب  16471نسمة واجلناين 

 4يوجد ث يمن اخلدمات والبنية األساسية حمبحافظة السويس ابلعديد  يفيتمتع القطاع الر يو  

 يدائتعليم االبتمدرسة لل 24إىل  ابإلضافة يوحدات للطب البيطر  4وعدد  زراعيةمجعيات تعاونية 

ومدرسة  يزهر أ يعدادإمعاهد  .و يهر ز أ ابتدائيمعاهد  6وعدد  يداعدعليم اإلتمدارس لل 14و

اجلبالايت ومدرسة ة يبقر  يالزراع يوالعام بقرية اجلناين ومدرسة للتعليم الثانو  يهر األز  يواحدة للثانو 

صحية وحدات  7حدة خلدمة القطاع ووا ىكربيت وتوجد مستشفقرية   يف يجار تال يعليم الثانو للت

. كما يوجد .عيةوحدات اجتما .مراكز للشباب و 4على  وةعالسرة أتنظيم  ةوحد 13وريفية 

، ية جنيفةر ق وكنيسة واحدة يف يهلأمسجد  72و يحكوم .1مسجد منها  44هبذا القطاع 

 .عدد اثنان من بيوت الثقافةإىل  ضافةوابإل
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حمطات ملياه الشرب وثالث حمطات  6راه عدد قن و اجلناي يجمال البنية األساسية يتوفر حل ويف 

وليد الكهرابء حيث تحمطات لوال توجد  ينية ومركز للتدريب املهلآسنرتاالت  6و يللصرف الصح

ها وقرهبا من مصدر الطاقة قشدة تالصسا من إنتاج حمطات الكهرابء ابحملافظة نتيجة أمد ر تست

 غلبها مرصوفة.أ 2كم  572طوال أ تد هبا شبكة للطرق إمجايلمو ، حملافظةة ابيالكهرب

اجملال ما أ يوالبشر  ل البحث جتمع اجملالني اجلغرايفحم  وتشكل تلك احملددات البنية األساسية للقر  

واخر مارس من أ يف ىهوانتم 2444ناير ي ت يفأثالثة شهور بد  للبحث فقد امتدت ملد الزمين

 .نفس العام

اجلناين   يوهو ح ت واملؤشرات عن نطاق البحثنه من املناسب إرفاق بعض البياانأالباحث   وير  

 .م1444يوليو  اختاذ القرار مبحافظة السويس يف من مركز املعلومات ودعم كما صدر

 :اتنهج البحث وأدوات مجع البيانم (5) 
 وهو منهج يعين Case Study Method "ةمنهج دراسة احلال"على  راسةدتعتمد هذه ال 

ها. ري غأو  املصنعأو  ياحلأو  القريةهذه األسرة و اء كانت املفصل لوحدة البحث سو ابلوصف 

منطية متباينة االمتداد، تتكون من ابعتبارها مجاعة  ""األسرة يبحث هالهذا  والوحدة املستخدمة يف

، ومن ""حكرأو  "غرفة"أو  شقة""أو  منزل""مسكن معني  م وأوالدها غالبا، وتقيم يفاألب واأل

 ىفتاكفقد  يجتانس اجملتمع الريفإىل  . وابلنظراالجتماعيةة ئر والتنشثكاتفها اإلنفاق والئاهم وظأ

 يو تنها. وحيمكل   د السكان يفدحسب ع  القر على  حالة موزعةيار ثالثة عشرة تالباحث ابخ

عشر وحدات أساسية تنقسم  على  ،األسرعلى  صممه الباحث وطبقه يالذل دراسة احلالة" ي"دل

تناول تو ، ة عن األسرةيولاانت أيضم بتوهذه الوحدات  .عددةتمة يعبنود فر إىل  كل وحدة منها

 االجتماعيةت مث تناقش أهم أشكال العالقا، لة الكبريةئللعا يالتطور ابلوصف والتحليل التاريخ 

اذج املساكن خالل عدة أجيال وصلة عن منبياانت إىل  هذا ابإلضافة ؛ارجهااألسرة وخداخل 

 .(3)كن وغري ذلك من احملددات السالنموذج ابلعالقات بني 
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لة ئمؤسس العايكون أن  ؛مههاأدراسة احلالة من  اآلخر مت وضع شروطا اساسية يفاجلانب وعلى  

ه الرغبة يوتتوفر لدره عن ستني عاما وقت إجراء البحث عمية وال يقل من مواليد القر  ياألصل

 .ايم وتشتمل عدة مقابالتأعدة  على صيل مطولة خالل فرتة زمنية موزعةإعطاء تفاعلى  والقدرة

مرحلة من مراحل كل   طريق تطبيق دليل دراسة احلالة من مجع معلومات يفوقد مكن الباحث عن 

وبذلك  .وانتهاء ابحلفيد Pater Familiasداء ابجلد األكرب، تلة ابئالعادورات حياة أو  احلياة

 تللمعلوما ياالمتداد الرأس حأات

حبث جتسد الزاهرة من خالل  يتال Longitudinal data .للبياانتفرصة االستقصاء الطويل  

طور العالقات ت وبني autobiographiesاحلياة  وظهر جليا االلتقاء بني سري .النموذج

 .الصلة الوثيقة بني منوذج املسكن وحركة ونشاط السكان أتكدت ثحبي .االجتماعية داخل املوقع

 :يفيا املسكن الريأيكيليج: ياناث 
الكلمة أن  بل، يقيم به الشخص يابملوقع الذمنذ البداية  Ecology" يارتبط مصطلح "أيكولوج 

رة من ئضم دابح يوأص. واتسع املفهوم بعد ذلك Homeسكن املأو  املنزل تعين Okiosاليواننية 

املشيد وممارسة عدد من الوظائف وأصبحت عالقة السكان ابملكان  ،يطاحملأو  حمددات الوسط

لذلك مت إفراد  .هذا الشأن املهمة يف حد املعاينأة ئات البييف والتوافق مع معطيكتة واليومتية الياحليا

ثمار تاس ن يفوجهود السكااحلالة لتحديد العالقة بني املسكن وطبيعة املوقع  جانبا من دراسة

 .(4)عطيات البيئة م

 يالطبيعاملناطق الريفية ابلوسط تفسري عالقة سكان  ئية يفاالجتاهات النظرية البيأن  والواقع 

ومنها ما ، للسكانالنوعية ص البشرية ئفمنها ما يتصل ابخلصا ة،ري املختلفة كث غرياتتوتفاعلهم مع امل

ومن بينها ، ول السنويةاملواسم والفصالتزامل خالل  تومجاعا املشرتك يحيعاجل قضااي العمل الفال

تماعية عرف ابأليكولوجيا االجيما إىل  ابإلضافةهذا  ، احلقل واملنزلنيالعالقة بطبيعة ما يناقش 
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 ل انحيةاهات وغريها الكثري تتناو جتوهذه اال ral EcologySocial and Cultu (5)ة فيوالثقا

 صل اإلنسان مبا شيده من مواقع.ت اليت يمن النواحأكثر  أو

املناطق الريفية خباصة مثل  يف ناول الواقع العمراينة تتعية فر يا نظر أنساق هناكأن  ثباتواجلدير ابإل 

ة" و يات الفالحو ا األديكولوجي"أو  "وانييكولوجيا تربية احلأو " "زراعيةالدورات الأيكولوجيا "

 ة ذاتيوغريها من األطر التفسري  "ودقا الو يولوجيكية" و "أتالذا ةيل املوارد احمللالغتا اسيكولوجأي"

وهذه األنساق النظرية  .تللمرافق واالستخداماعيا ا نو ميدا وتقسييتش يفية ابلعمران الر قالعال

كد أبن املمارسة ؤ تو ، قيطبتال  تصل الفكرة مبستو  اليت، التجارب املعاشة الفرعية ال تنفصل عن

  .(6) اهل ياإلطار املرجع تقل عنواألداء ال تس

من خالل املواءمة  ديد مواد البناءحت ة يفئيات البيالذاتية من توظيف معطلهم ئكن القرويون بوسامو  

احملاصيل من األلياف  مبخلفاتربة وخلطها تنقل األ ل خاصة يفئدعوا وساتت واباتوالنبا بةرت بني ال

وعن  .عددة من اللبناتتنواع مأذلك نوع من املالط يصلح لصناعة  عنب ونتج عشاوالقش واأل

عمليات  ددة يفساليب حمأناوب التجارب واخلربات ابتكرت تاعل بني اجلماعات و طريق التف

 األداة مع بني تقنية جتب يألسالايد. وهذه التشي

Tool Technology القيمة التبادلية و والعادة من انحية  العرف نيوبValue in Exchange 

م يمع القة يهذا الصدد تتكامل القيم االقتصاد خر ويفآ من جانب Value in Useواالستعمالية 

عني للبناء من املواد بشكل مإذا كان املالحظ املعد  ثالل امليبس وعلى .(7) ةفيقاوالث االجتماعية

على  األخشاب "والبوص" ما يعتمدل ثم  ك من املواد األخر ة فإن هنايلستعمااالذات القيمة 

من  " نوعري مدفوع األجرغويعترب "العمل : اجملاورة  لقر اشمل تة ليصادتم االقهتادل ومتد معامالبالت

القرابة  تجلماعا "االنتماء والوالء"ارتباطا بقيم أكثر  ة بني األسر والبدانت وهوعالياملشاركة الف

لتزامل والعمل املشرتك وغريها من ايضا صالت أو  ؛بة والدم واملصاهرةروابط القراولذلك فإن  .واجلرية

فرتات  عرب يالعمران القرو  ت دورا أساسيا يفلعب يبشر لمقدرات التوظيف غري املكلف للجهد ا
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تداخلت  والثقافية فقدة عيماتني العناصر املادية واالجهذا الصدد التفرقة ب ويصعب يف .لةيزمنية طو 

عدد األبعاد من تمركب مهو  ي" الذيتا يعرف "ابلتكيف الذاكبري، ونتج عن ذلك مبشكل  

ية ئبيف العوامل واملدخالت اليتوظ ن من خالهلا يفو جنح القروي يتوافقية، التال تلقدرات واخلرباا

 ربعة عن التغيريات الطقسية جتاألضرار الناري من ثدفعت عنهم الك، يات بسيطةلصاحلهم بتقن

لة من بطة ابلفصول املعتدتمر ولذلك بقيت صناعة الطوب اللنب وعمليات البناء  .فصول السنويةال

عة وليس ابلضرورة عن ة واملتوقواتر تاساهتم املارهبم واحسجتم و هترايطبقا لتقدحسبها القرويون  العام اليت

من  وهو- Marvin Harrisهذا يشري مارفن هاريس  ويف .تقدير الزمن ابلساعات واألايمق يطر 

 املوقع نيوب التكنولوجيااج ت عمليات إننيهناك ارتباطا بأن  إال-قافة ثلل يأقطاب التفسري األيكولوج

ومنها  تمعات ذات الطبيعة املميزةواجمل البيئات ويبدو ذلك مؤكدا يف .يةالطقسواملكان والتغيريات 

إىل  دتميالظروف احلالية بل  مكاانت املتاحة يفاإلد عن يتوقف األمروال  .اجملتمعات الزراعية

 (.) .املستقبل التطورات يف

ة ونشاط يالزراعات ئااي حتليلية للعالقة بني البينث هاريس من معلومات مفصلة يفكره ما ذ أن  والواقع 

ي، الريف املصر  احلياة يف من جوانب ريتفسري كث يفيد مباشرة يف .م مع الوسطالسكان وتفاعله

والنشاط  زراعيةات اليعملولذلك فإن ال، كز لعدد من البحوث املباشرةتار ن هذا التحليل أخاصة و 

عمال تسعن اال قلتستق احملصول ال يليات احلرث وانتهاء ابحلصاد وتسو قب ابتداء بعماملتصل واملتعا

بيل املثال تعترب املخازن سوعلى  .قلساسية لكل من املنزل واحلألواملرافق اماكن والفراغات ألد لاملعتا

ها. ئوانتها زراعيةورة الدابلنسبة البتداء الر واألسطح واألحواش املسورة مواقع مهمة ئواحلظاوالصوامع 

ليل حتويكشف  .شرةمباذه املواقع قبل حلول موسم احلصاد شييد هتديد وإعادة جتو إعداد  يوجير 

 قايفثوال يواالجتماع يابحلراك الفيزيقبطة تاملر ة يالعالقات االجتماعافة ثع عن زايدة حجم وكئالوقا

 .(4)للسكان 
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رتات فخالل  Communication Ecology االتصالأيكولوجيا  وهناك تغري ملموس يف 

 قلاحلإىل  املنزلمني من داات القفئ عربل الشفهية املباشرة ئرر الرساالنشاط حيث تتعدد وتتك

ات يإجناز العمل كثر استعمال احليواانت يفيشاط البشري ه النفييزداد  يالذ تالوق ويف .والعكس

مواسم  ا يفري دا كبئ حيقق عارياألخ ألن هذا، إنتاج األلبان من االستفادة منها يفأكثر  ةيالفالح

 .(14) الراحة واالسرتخاء ها وقت العمل ابملقارنة لفرتاتيما يقل فوغالبا ، أخر 

ا ابلغ يمرجعشكل إطارا تشييد تات اليوبني عمل ةيقافثوالماعية ة االجتئالعالقة بني احمليط والبين إ 

 بات أهم املالمح يفثإب ىولذلك اكتف .حبث حمدود النطاق كل جوانبه يف  رياألمهية يصعب تفس

 .(11) باينةتع املتكررة واملئإحصاء الوقاإىل  ذج منهاو والنماملثال إىل  صياغة أقرب

 مراحل متعاقبة اتصلت فيها عربقرابة واجلوار قدر عمق عالقات ال يالذ يالقرو أن  ويالحظ 

باره ملكا له، عتداخله اب ممارسة النشاط كان واالستمرار يفامل االستقرار يفل العالقات مع اأشك

ة قتدعمها عال تبطة بتلبية حاجاته اليتمر مواقف احلياة أن  أدركي، املصر  الريف ع يفئا هو الشاوهذ

كل   لال املمارسني لعمليات البناء خنيل بعالتفالك فإن ذول .نسب واملصاهرةالقرابة وصالت ال

، ثىواألن ، والذكرريالكبري والصغتدعمه طبيعة العالقة بني  يحله يتميزون ابحلمو والتدفق الذمرا

ولذلك  .األسرةاة يخالل دورة حأو   مراحل الزمنعربوليات ئاألدوار واملسدد لكل منهما بنودا حتو 

ذلك  ىجليتو  .شرتك بني اجلميعالكفء واملعاجلة الصحيحة للمواد واألشياء قاسم مإن االستخدام ف

ما يعرف أو  األسقف ويف، دة زمنية حمددةم واملكثف يف تشييد اجلدران عن طريق األداء التناويب يف

 يكون دوافع العمل هتو قارهبم. أصفوفة من أفراد األسرة و م مل يفيتجاوز فريق الع"، حيث "ابلشدة

 ثلهم يالذ ياجلهد والشعور اجلمعثار يوإ، د املشرتكةيلتزام ابلتقالواال، جابة ملطالب العادةتاالس

 .(12) يةدأية مشاعر فر على  We Sentimentساس ابلنحن سبقية اإلحأ

 مدخال مهمايراه املشاركون  يالذ العصيب يضلعهذا النشاط املشرتك يزداد اجلهد ال اللوخ 

 مدتتع ليتة ايللجماعات القرابوما حيدث ابلنسبة  .تعرف القسمة خر ضمن منظومة الابآللتحام لال
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ري غالعمل من  "لفرق املتزاملني" يفابلنسبة  يكرر بشكل تفاضلتلبدنة يوااملمتدة لة ئالعاعلى 

ل خة دايوالدالالت النفس املعاينأن  على هذا الصدد امليدانية يف عئولقد دلت الوقا .األقارب

املسكن  ات التشييد يفيعمل لزمر الرفاق أحد حمددات الطاقة العضلية املؤثرة يف يالسياق التفاعل

مظاهر و ، اطفة االرتباط ابملوقع واملكانبني أفرادها عصل ت هذه الزمر اليتأن  الحظي. و يالريف

وجود  تؤكد-ع األجر و  مدفغريالتعبري عن النشاط أو  از الدورر إبطريق  عن-حساس ابهلوية اإل

حمور بناء األيكولوجيا  يوه يملصر ف ايالر  ة ذات االنتشار الواسع يفياإلجيابجمموعة من القيم 

 .(13)للثقافة 

 "يجكولو ياألالنسق "ضوء فكرة  كني وحميطه يفوتفسري العالقة بني املسهذا ويعترب حتليل  

Ecosystem أن  ذلك .واضح يعملهلذه الفكرة مردود أن  كما،  طر النظرية داللةألاكثر أ من

، التفاعل بني الوسط والسكان مقعو   عدة منطلقات أساسية تعني مستو على  هذه الفكرة ترتكز

مد عليها تيع يتاملطلقات الم أشكال التكيف وصور املالءمة. ومن أعلى  لعوانعكاس هذا التفا

 Feed" رتجاعيةاالسأو  دةتو "التغذية املر  Homestatis "ر الذايتو القص"م النسق عمليات و مفه

Back  واملخرجات  " والتوازن بني املدخالتيالسيربانطيقو "الضبطInputs out puts 

Equilibrium امنةبعاد املتز بني األ ي" و "التواز ريو "نسبية التغ"  

Sychronic Dimensions ةري املتغة بعاقتو "األبعاد امل" Diachronic Dimension 

احلياة بني خمتلف جماالت  يفاضلتكثرية موزعة بشكل   اتطيمع يويضم النسق األيكولوج .وغريها

 يوينبغة وما تتعرض له من تغريات فيالظواهر الطبيعية واجلغراإىل  ضافةإلاب، ية والبشريةتاحليوانية والنبا

 .(41) يتفاعلهذه املكوانت بشكل  تعملأن 

  مستو وعلى  صئالتكوين واخلصا  مستو على  ق ختضع لتبادل احلدودالنس تمكوان ذلك ألن 

صلة ابلنسق تف املفاهيم واألفكار امليظو . وبتيميكنايتعرب عن اجلانب الد ف اليتئالوظا

، ياحلركة واألداء العضل يف عرب عنها القرويوني يتال Energyة يالطاقة املادأن  ، جندياأليكولوج
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. Cathexis "ةية النفسقالطا"ومع وزيع األدوار، توميثلها النشاط و  ةيماعتاالج قةمع الطا يتلتق

ق يلفر ك رت ل العمل املشثومي .واملنزل قلاحل املميز يفحقيق األداء تعمل هذه املكوانت الثالثة سواي لتو 

يفرضها  يتال ولياتينفك ارتباطه ابألدوار واملسؤ  ال يالذ يواملعيش يتايوازن احلتزاملني قاعدة للتملا

ة بني احلركة ية التفاضلقة للعاليواجملتمعات الزراع  القر  ة يفيختضع احلياة اليومولذلك  .العرف

ات. قالعالوتشتد كثافة ، نة يكثر فيها العمليرتات معفمواسم و  يف نوالسكون وينشط القرويو 

زايدة النشاط  أن عيني ي، الذDynamic Equilibrium يناميكيزن الدل التوايفسر هذا امليو 

عا مها مأو  التزاملأو  القرابةساس أعلى  ذا التحمت مجاعات العملفإ .ختل ابالستقرارواحلركة ال 

اء النشاط تتبعه فرتة مراجعة واسرتخسابيع فإن هذا أأو  ايمأبضع  إلجناز عملية تشييد املسكن يف

 .أخر وتوجيه الطاقة حنو مناشط 

إذا يقرتن ب الفصول واملواسم. قرتدة حسب تعاالتغذية امل تتكرر عملياتاجلانب اآلخر وعلى  

ة واألاثث ياملرافق السكن اإلحالل والتجديد يف تحركة العمران ووحدا د يفائصاد بنشاط ز فصل احل

شكل مدخالت  يف أخر تنعكس مرة ل الوحدات املشار إليها خمرجات ثوم، يةواألدوات الفالح

ويتلوه أيضا تشوين السماد يسبقه  ياحملصول للبذر الذ ظ القرويون أبفضل جزء منحيث حيتف

ل اعمواستواحلقل لتنمية الثروة احليوانية  ر املنزلئحظاوتتكامل الوظائف بني  .غذية النباتاستعدادا لت

وظائف  يات لتؤدنسان واحليوان والنبة اإليوتتكامل تغذ .أخر وأغراض السماد والوقود  خملفاهتا يف

 من املكوانت اجلافة للرتبة واليتحالل األتربة املزودة بعناصر الغذاء حمل ما يناظرها إبتنمية الرتبة  يف

إعداد  ويفالبناء  تم جتريفها تستعمل يفي يتوهذه املكوانت ال .الفاعلةية ئاستنفذت عناصرها الغذا

التغذية  عملياتري جدا من ثاأليكولوجيا الريفية جماال للكأن  اجلدير ابإلثباتي، السماد الطبيع

، ABiotic ياحليو وغري  Biotic ياحليو   ت، املستو ايمستو  عدةعلى  حتقق نشاطها املرتدة اليت

خدمات اإلسكان والصحة على  وكلها تنعكس وغريها، Cultural ثقايفوال Social يواالجتماع

 .(15)تقاء مستوايت احلياة والعيش وار 
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مع معطيات ف يه ووظائفه ابلتكتمايته وتقسوانتتصل مك يالريف الذ العمران يفأن  واخلالصة 

 .ة وغري البشريةيالبشر ، يةاملادري غتفاعل بني العناصر املادية و البيئة خيضع لعمليات متشابكة من ال

تقسيم  كما يتم  .املنزل واحلقل والرتبة يفتصل ابالستعمال الرشيد للمياه تة موازانت عديدوهناك 

. وهذه ةية واجتماعية وثقافي طقسيريها طبقا ملعاغري و والتهوية  ر اإلضاءةداملرافق والفراغات ومصا

كل فرتة تتباين   يفعاقبة. و تات زمنية مرت عرب فتصل هبا من موازانت تعرضت للتغري ياملعايري وما 

ذلك  .البيئةطبيعة التفاعل مع  تغيريا يف يعين ياألمر الذوطرق استثمار اخلامات أساليب البناء 

ليد واحملاكاة للنماذج العمرانية التسعينات من القرن العشرين حنو التق بشدة يف حجن يالذالتغيري 

 وترتب، د، وطرق االنتفاع ابملرافق والفراغاتيالتشيري من مظاهر ثك  القرية املدينة يف تاحلضرية فتبع

 . (16)القرية املصرية  نية يفاجتاهات التنمية العمرا النظر يفذلك وجوب على 

 ي:للعمران القرو يارخيتير اللتطا: اثثال 
ر "دا يه يللمسكن الريف البداايت األوىل تيد وكانيمناذج خمتلفة من التش يالعمران الريفشهد  

، قسامأة ثمن ثالوكانت تلك الدار تتكون  تالئدة عاتتألف من عاليت  Linageالبدنة أو  لةئالعا

ور، وقسم ية الطياملخصصة لرتبامع واملواقد والصو  احلظائرمن وسط الدار و  ألفتت يسم داخلق

للمنزل يشتمل  ياخلارجيعان النوم وقسم ملحق ابحمليط وقاملكشوفة أو  سقوفةوسيط يضم الصالة امل

حدة النمطية املخصصة ملعظم مناشط وكانت الو  .الزراعيةن األدوات يماكن ختز أاعات العلف و ق

 .(17)" يةئ"القاعة القبا يبع بدنه معينة هتت لعائلة اليتا

وبساطة ، احمليطة البيئة يفالبناء  اتر خامفالرغم من تو على  دديالش ءوميزت حركة التشييد ابلبط 

على  مدتويع ايمأبضعة  كان يشيد يف  يذلكن، اسة املفليات اإلحالل والتجديد، وقلة تكلعم

 .(.1)أقارهبم طوعية ألفراد البدنة وجرياهنم و لا اجلهودوعلى  ،ودةدحم تتقنيا

خالل  يالطم تراكمأن  على قةتياملنازل الع نة لسكايبع السري الذاتتالة وتاحلع دراسة ئل وقاوتد 

تلك  .صناعة الطوب اللنب عمل يفتست كوين مادة "املالط" اليتتوحدة ل يكفيسم الفيضان كان موا
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طة. يلبسالصناعة ابعض احملرتفني هلذه وعلى  فراد،لألاجلهود املشرتكة على  مدتتاع يتالصناعة ال

ة ئمن ما ما يقربة منذ ياملرحلة التقليد جريف" يفت"الأو  نحر"لض الرتبة الزراعية "لتعر تمل  وابلتايل

 د يفيسراف الشداإلعلى  كنها تدلل حمدودة ولئاخلامات احمللية بوسا استثمار متعام مضت حيث 

ن القبائية" عند مرحلة القبة اعي"الق بلغ مسك اجلدران يف ثحي (14) البناء املستخدمة يفة املواد كمي

سم. ونقس القياس  74لغرف العادية جدران ا بينما جتاوز ذلك السمك يف، قرب من مرتينيما 

أو  البلديةكتل الضخمة من األخشاب "تلك ال يف تمثل األسقف واألبواب اليتعلى  يصدق

وحمدودة األبعاد وال ضيقة  دتب الل من الفتحات والنوافذ، اليتقمع اإل  " واملواد األخر اإلفرجنية

 يهو الفراغ املعمار  ""احلضريأو  ار املكشوفدبل ذلك ظل وسط المقا ويف .تسمح ابلتهوية الالزمة

 .اجلو مباشرةإىل  كثيفةاألدخنة واألخبرة الوعن طريقه تتصاعد  (24) هويةتلح لليص يالوحيد الذ

 ماكن املكشوفة داخل املنزل وخارجه وتلكهل األ" وأقصد به "الفراغ العمراينأن  ر ابإلثباتياجلد 

داخل ف مهمة ئوظا يتؤدداخل املسكن كانت  و "احلضري" يف ""الصالةإىل  ابإلضافة، تعلوهاليت 

ن طريق عة اليومية يم املعيشهتاحتياجاالقدمي. فقد مكن أفراد البدنة من تغطية  يلئالنظام العا

 ياالستخدامات ختزين احلبوب وتنظيفها، وطههذه  ومن بني .تعددة هلذا الفراغعماالت املتاالس

ا. ولذلك فإن هغري والزواج و ليد واخلتان سة االحتفال ابملواوممار ، واستقبال الضيوف، عام وتناولهالط

ومل  .فصل الشتاء وخالل الليل ال يفاتعماسأكثر  عان" كانتيعرفت ابسم "الق الغرف املغلقة اليت

 ت املساحات الواسعة يفيلصغار وبقن األب واألم واألبناء امؤلفة لوحدة أسرية نووية م  سع سو تت

 .(21) ية للحاجات املشرتكة للبدنةتلبأكثر  املنزل القدمي

بدأت لقرن العشرين حيث مران خالل مرحلة ما قبل اخلمسينات من اعأهم مالمح ال يتلك ه 

نات. وتزامن ذلك مع حتوالت يلستد بداية اعنر االحنسا ية منها خباصة يفئالنماذج القدمية والقبا

هذا  نضج يفالبلغ مرحلة  ي. فلم يقبل اجليل الذ(22) ةالت املمتدئنسق البدانت والعا جذرية يف

حمل البحث ظاهرة   القر  وبدأت يف .قوهألفها من سب ية واملعيشية اليتتاحلياالعقد قواعد املشاركة 
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بلغوا مرحلة الرجولة. وبدأت حياة اليافعني ومن ة من ثلة بني الور ئلبيت العا "راينميم العقست"ال

كثرية تتصل ابلسعة والكفاءة الوظيفية تفاصيل  على  ظاهرة التقسيم يوتنطو  .كوينالت هم يفر أس

حبت هذه وقد صاث. اثاملرافق وتوزيع األ تقالل يفواالسصلة وبتشييد اجلدران الفا، للموقع الراهن

، لقعالقة املنزل ابحل ويف، نزلامل ة يفيل جوانب احلياة التقليدك  األبعاد يفحتوالت متعددة  .الظاهرة

 .(23)ة العائلة والبدن عن تانشق يتنقسامية الاملتاحة للخيار بني الوحدات االالبدائل  ويف

القرن عند بداية السبعينات من  يهتت وتنمتد من هناية اخلمسينا جلديدة اليتهذه املرحلة ا ويف 

املشيدة من حيث كان االنتشار األوسع للمساكن  يديللعمران شبه التقل لسيادةالعشرين ظلت ا

حمدودا  اواألمسنت املسلح عدد دة من الطوب احملروق واألجرياملشومل تتجاوز املساكن  .الطوب اللنب

لعدد من النماذج  ة اجلناين ابنتشار نسيبيقر  زتيمو  ؛حمل البحث  القر  ينواح كل انحية من  يف

 أخر ج مع دراسات ئتتفق هذه النتاو  . األخر   القر  قارنة لندرة مل هذه النماذج يفملاحلديثة اب

  مد وتؤكد هذه النتائج .أخر  تحمافظا ذات احملافظة ويف يف  مشلت عددا من القر ، سابقة

 .(24) يالعمرانية ابلريف املصر طور البنية ت التجانس يف

آليات ن إ الوسيطة املرحلة يف يعن العمران الريفللمعلومات املفصلة  ياكم الكمرت ال ستفاد منيو  

أن  غري .ن املرحلة السابقةعساليب التشييد مل ختتلف كثريا أو  البناء من حيث املواد وطرق إعدادها

ف ا فقد احنسرت ماما الغر ري تطورت كثظيفة للغرف والفراغات واملرافق و لالتصميم والتقسيم افنون 

د البدنة غرفة مشرتكة بني أفرا وهي- "وجود "املندرةن القبو" كما أصبح القبائية املعروفة ابسم "قيعا

 عن يد والتخليجدتاإلحالل وال حركة العمران ممثلة يف. ونشطت حمدودا-ستقبال الضيوف معدة ال

جديدة للكتلة السكنية  ينواحأو  اءيالزراعية وإضافة أح يألراضوالتوسع صوب اة مياملواقف القد

 حظائر وقيعاندامها للحقسمني إإىل  ياملسكن الريفانقسام أن  على ع امليدانيةئلوقاوتدل االقدمية. 

إىل  ضافيلوسيط. النمط ا الضيوف من املالمح الشائعة يف الشة واستقبيواآلخر لغرف املع، النوم

 مقابل الرتكيز يف للمنزل يواحمليط اخلارج تذلك اتساع النوافذ وتعددها، وقلة استعمال الفراغا
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املنزل كمكان للنوم استعمال أسطح  ىهذه املرحلة انته ويف .الغرف املغلقةعلى  الستخداما

من  ياحلركة والنشاط اليومت ولذلك ضعف .للحقلمكانة أكرب ابملقارنة  يسكن الريفواكتساب امل

، ةراعيالز  ية لألراضيواالقتصادكما قل اهتمام القرويني ابلقيمة الرتاثية ،  والعكس قلاحلإىل  املنزل

 .(25) "االنتشار ف األرض يفيت ظاهرة "جتر أوبد

عنها" و "وشرف الدفاع  وقرايب يلئماء عاتنالزراعية وهو ا" ولقد بقيت قيم "االنتماء لألرض 

وانعكس  .املسكن واحلقلددات األساسية الستمرار العالقة املتوازية بني ازهتا" من احمليح "التوسع يف

 .خالل املرحلة التقليديةجتاوزها  يحماذير ال ينبغعلى  اشتملت يتالد يأعمال التشيعلى  ذلك بشدة

وان هذه الشرحية سيما حنو التحديث. ال مام حاجات الشباب وتطلعاهتمأاعت دتولكن هذه القيم 

النسق على  ل الفالحية ذات الغلبةاملهن واألعماعن  حول النسيبتمهنيا، نتج عنه الحققت حراكا 

 .(26) أخر فرعية  أنساق ىلإ يالتقليد ينامله

 يالذللمسكن  الداخلية اتطرق التشييد والتقسيمعلى  كاساتانع ينلقد كان لتغري النسق امله 

طة يالوسولذلك شهدت املرحلة  .الزراعية يمن األراض يلقرو حيتل مكانة موازية نسبيا ملا ميتلكه ا أبد

مة املنفعية يمقابل الق االقتصادية للعقارات يفوالقيمة ، ن احلقل وعمران املنزلموازانت عدة بني عمرا

 يفو . ي الفالحغريالعمل  عن يمواجهة الراتب الشهر  يفع احملصول يج عن بتد النائلألطيان، والعا

العالقات وتعدد القرية ونقصد هبا زايدة كثافة إىل  قلالعودة من احلت رحلة أهناية تلك املرحلة بد

 يا عن االرتباط التقليديجيتدر  يالنهار، والتخلخالل ساعات  وجه النشاط داخل احمليط السكينأ

 النسيبالنصراف مصحواب ابوجاء ذلك  .ها من احلظائر واألكواخفيمة ئاملزرعة واملشيدات القاة ئببي

امليكنة التقنيات احلديثة " تأبدأن  بعد يمل الزراعالع ماهلا يفتعجل اسأاملاشية من  ةربيت عن

 .يبشكل تفاضل  القر  شر يفتنت" زراعيةال

لك ت" ياالقتصادمبرحلة االنفتاح "نت مع املرحلة املسماة زامتغيريات تهذه الأن  ثباتواجلدير ابإل 

 نتاجقطاع اإل لىلة عدو وسيطرة ال يصاد االشرتاكقتعن اال يدرجيتال التحول يف مثلت املرحلة اليت
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، االقتصاديةخلت ابلتوازانت أدة يالكية شداستهول يمب. وميزت فرتة االنفتاح يلاأمسالنظام الر إىل 

ر ثأت يالذ (27) ،يمظاهر احلياة ومن بينها العمران القرو بعض على  وكانت هلا انعكاسات سلبية

ورد. تللمنتج املس يثر حبركة التبادل التجار املنزلية وأتدة ابملنيل املتزايد حنو استرياد التكنولوجيا بش

ها تمشل اليت  القر  بعض وافدة يفالة تروج للسلع يحمالت جتار  يوه "البوتيكات"ولذلك انتشرت 

 اسة.الدر 

يضا أو ، العريب خباصةدول اخلليج إىل  جيةمضافا إليه عامل اهلجرة اخلار  ياح االقتصادترب االنفتويع 

املرحلة  حركة التشييد يف العوامل أتثريا يفأكثر  التعليم من وانتشار خدمات ينتغري النسق امله

 .ة القرن العشرينيهنا ىتوحالثمانينات  واخرأمنذ  يالشكل الطفر  تت واختذتطور اليت  ةطيالوس

. فقد اقرتنت فرتة االنفتاح العمران احلديث واملعاصر مرحلةأو  املرحلة الثالثةإىل  ما ينقلناوهذا 

 .العقارية يد لألراضيمقابل االرتفاع الشد راضي الزراعية يفلألالقتصادية  بتداعي القيم يصادتاالق

العقارات  ل االستثمار يفالزراعية بشكل حاد من أج يج عن ذلك انتشار ظاهرة جتريف ألراضتون

 يف يواألفق يالرغم من زايدة حجمها والتوزيع الرأسعلى  عقاراتمة هذه اليفتضاعفت قاملبنية 

 ياألراضلى ع  التجريف والبناءميشرع لتحر ذلك تدخل امل عنف. ونتج يالر  دة يفيالوحدات املش

 .(.2) ا هنااهتإثبإىل  لية ال سبري تفاصيل كثعلى  ذلك ينطو يالزراعية معا. و 

إبجراءات من قبل اقرتن  رر يف والتبو يد ظاهرة التجر ض يعيالتشر التدخل أن  إىل شريومثة ما  

 ياحلجر  يوالطفل يتالطوب األمسنل من ئراد واملؤسسات إلنتاج بدان جانب األفومبادرات م، الدولة

هذه املرحلة احلديثة  يفأصبحت  الحتياجات امللحة والشديدة ملواد البناء اليتأمكنها سد ا يوالرمل

ألن الطرق  .دن واملراكز احلضريةعمران امل املستخدم يفويناظر ، ألويلمنتجا حضراي ابلدرجة ا

ة يفيفية وشبه الر يق الر املناط ن" توقفت ماما يفئاحملروق عن طريق "القماإنتاج الطوب  القدمية يف

والصراع مظاهر للمقاومة على  ذلك ينطو ي. و زيناختداوال و تاجا و تها إنمير جتة أيضا بسبب يواحلضر 

 .(24)اوزت سمس سنوات جتة يغرق فرتة زمنتاس يالذ
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 .الفيال""و  و "الشقة" "ةر ثة فظهرت "العماية احلديول القرويني حنو التقنحتوكان من نتيجة ذلك   

اه اجلارية ياملالعصرية كة ودخول املرافق فياه اجلو يفاع املارتأن  على ات اجلماعيةوتكشف اللقاء

البناء احلديث حمل املساكن القدمية إحالل إىل  دفعت العوامل اليتمن  يالصحوالكهرابء والصرف 

م وحرب االستنزاف وانتصار أكتوبر 1467تسبب العدوان اإلسرائيلي أن  يطة ال سيما بعدوالوس

  من املساكن الطينية وغريها.ريالكثعلى  ىوقض يمري عددا كبريا من منازل القر تد يف

رحلة احلديثة هو ذلك التحول شبه الكامل عن ميكن إثباهتا خالل امل أبرز مظاهر التطور اليتن إ 

ت ن معطياعد كثريا عتتب واليت، رية ذات التقنية احلضريةالطرز املعماإىل  النماذج التقليدية والوسيطة

دية ياملرافق التقل ىشتالمالمح التغري  وأبرز .الشكل واملضمون ك واضحا يفذلويبدو ، البيئة الريفية

بز قدمية وصناعة اخللا يل الطهئختتص بوسا اليتاصة ابلتخزين وتربية املاشية والطيور، وتلك اخل

" "املصاطب " واشيةحظرية امل" "صومعة الطيور" و" و من بني هذه املرافق "خمزن احلبوبها. و غري و 

ة. هذا يارجالداخلية واخل تابلفراغاخدامات اخلاصة تواالس، ادة للسطحاملعتواالستعماالت 

 وارز" "النو  و الطيقان""ط و ئار املكشوف ودواليب احلاوسط الدأو  "ري"احلض يتالشإىل  ابإلضافة

 الكثري. اهري " وغن"الكانو  و ""الفرن الرباين

املسقوفة طابع سبت كل األماكن تم احلديثة واكو لنواغرف االستقبال  مقابل ذلك استحدثت ويف 

" ياألحاد"النموذج إىل  من الشكل الكبري املمتد العائلةحتولت أن  اخلصوصية بعد

Monogamyمث ، دةدحم تأوقا اد األسرة يففر مع أجتفة، مع غر من أكثر  وزع أفراده بنيتي ي، الذ

ا. ميلية قدئت العااقللعال ياالنتشار دعمت الطابع  اعل اليتشاركة والتففرص املأن  يأ .تفرقهم

ن وأضيف أب .(34)ة البنو  تالوالدية وعالقاالعالقات على  وأصبحت قاصرة ريكبحد  إىل  تضاءلت

وابلقيم واملعتقدات  ،طشااالجتماعي ونوع النن دائما ابلتفاعل رت قتص العمران احلديث ئصاخ

من قطعة واحدة واملتعددة من املؤلفة ة فاألبواب الكبري  .مؤثرة اصر ثقافيةعنر ابعتبارها واألفكا

 يوحبرص القرو ، النماذج القدمية ألمن املشرتك يفظيفة او صلت بتاكذلك النوافذ الضيقة، و ، الداخل
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خلت املنازل من الشرفات  كللة. ولذئن معرفة األسرار اخلاصة للعادو كل ما حيول على   التسرتعلى 

 . اجلرياننييثة مرفقا لالتصال بج احلدذ ماالن أصبحت يف اليت

 .داخل الناحيةمفهوم اجلرية وطبيعة العالقات على  لعمران متعدد الطوابقثر اأاجلانب اآلخر وعلى  

ة املرنة كاحلر  ويفالبناء  ة يتبع خطوط االمتداد األفقي يفالنماذج القدمي اجلرية يف مفهو مفقد كان 

 جابة عندتسدوار، وسرعة االاأل والتناوب يف بادل املنافعتشرتك زين للجدار املئاحلاعلى  حيث سهل

ملكية  يف العائلة أفرادأو  شرتاك األخوةاالرغم من على  الرأسي نققه العمراحيوذا ما ال ، العونطلب 

هبام اهرة اإلظأن  . بلرااكر تال وأكثر ازالت احلركة األفقية املصرية أيسر منال و وقد كانت  .العمارة

دد من ع منها كل  ة طوابق يفعدعلى  تشمل اليت يالنواحقها وسط يي بدأت تشق طر الشخص

 .الشقق

وحماكاة قرية املصرية جنح بشدة حنو تقليد ال احلديث يفمظاهر العمران أن  وخالصة القول  

اإلنشاء والتصميمات ساليب أملواد التشييد و  ييسئوق املدينة املصدر الر صبح سأو ، النماذج احلضرية

ل ئة ووساياألدوات املنزلات من يث واملقتناألاثإىل  ت صور التبعيةتدة واخلارجية وامية الداخليعمار امل

وميكن  يءكل ش  نت عميقة التأثري يفكا  اليت البيئةع ذلك انفصال عن معطيات بلزينة وتالرتفيه وا

 :يجه وعوامله فيما يلئهم مظاهر التطور ونتاأرصد 

من القرن عقد الستينات  خاصة يف يللمجتمع املصر  االجتماعية ةيالبنية االقتصاد شهدت-1 

عرض الصفوات القدمية من كبار املالك تإىل  دتأرخيية واتة الت سياسيو حتالعشرين وما تالها 

. وظهرت Lower Social Mobilityاهلابط  يماعتللحراك االج ىاسيني القداميوالتجار والس

حركات إىل  تأداليت  صاديةتاالق تواألزماة ياسيالس مث كانت النكسات، اعدةصدة يجد تصفوا

 ار العقارات يفجتوظهر  (31)ة دييساليب احلياة التقلأت الكثري من ري غوتفاعالت عديدة  مضادة

 عن-ت السوق لياآ بفعل-صميم توانفصل ال" ي" حمل "البناء التقليديوحل "املقاول املعمار ،  القر 

 متعهد مواد البناء"."تنفيذ" و ال ين"ف ""املهندسالتنفيذ. ولذلك ظهر 
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بناء وما يتصل به الجمال  يف صمنو القطاع اخلا ال يفجمال االقتصاد ممث يفإىل  الليربايل التحول-2 

 مقابل التوسع يف العام يفوجود القطاع  لصقسنوات ت بضع ويف .وسياساتمن مواد وخدمات 

كبريا من هذه التحوالت ولكنها املدن   ة. وقد كان نصيبصع األعمال واالجتاه حنو اخلصخقطا 

 .يالعمران الريفعلى   مباشرغريل انعكست بشك

وشرحية الفالحني   عدادا كبرية من سكان القر أمشلت  مة اليتئة والداتاخلارجية املؤق اهلجرة-3 

جماالت االستثمار إىل  اجتهت لفرتات حمدودة مدخراهتم اليتأو  يائدون هنائومحل العا .خباصة

صول أمواله الثابتة عن طريق حيتفظ أب ير القرو السهل واملضمون ألن املستثم لوهو اجملا يقار الع

 . (32) انتفاع الغري به صيد فر يع تقمة املستمرة للعقار از ياحل

تراجع على  مجيعا  القر  تدل نتائج دراسة احلالة يف حيثملصرية، االقرية  يف النسق املهين تغري-4 

، عقد الستينات دها يفدثلث عإىل  نقصت املهن الفالحية اليتأو  يالزراعطاع عدد املشتغلني ابلق

غري الفالحية ضاعفت االهتمامات غلني ابألعمال تزايد فئات املشتأن  إىل جئات هذه النوتشري

 .يثة املنقولة عن املدندقنية احلتال تذاابلتنمية العمرانية 

دة دعتأبعاد موله الكم والكيف معا  قاء يفتوهو ار  ةيعليم وتراجع نسبة األمتال  مستو  ارتقاء-5 

 ي.عن العمران التقليد يحول الطفر تلعمران احلديث والمناذج اشار تان  مباشر يفثريذات أت

 مباشر يفل بشكل ئة. وقد سامهت هذه الوسايتصال العامة والشخصأساليب االوسائل و  تقدم-6 

 خدام التقنيات املنزلية احلديثة.تواس قلن

 ف(ئص واليظائة واخلصايلبن)ا يفيمناذج العمران الر: ابعار 
لعمران ل واخلصائص األساسية يللمسكن الريف يورفولوجيتناول هذا اجلزء من البحث التكوين امل 

للغرف  يلداخللتقسيم اومرورا اباد البناء و وإعداد م يوالداخل يرجم اخلايالتصمو ط يابتداء ابلتخط

على  مل البنيةتوتش .واألقسام توحدالل يالوظيفخصيص تشطيب والتاء ابلهتوالفراغات واملرافق وان

يدة عن عد ضم تفاصيلت والوحدات األساسية والفرعية اليتدة من املواد واملكوانت دوفات متعمصف
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ال العمران التداخل بني أشكأن  والواقع .ثدياحل يوالعصر  يالنمطو  ياملسكن القدمي التقليد

عديدة عند ملتعاقبة يضع الباحث أمام خيارات  الفرتات اعربالزمنية الواحدة و  نها خالل الفرتةيوتبا

 طبيق قواعد املنهجتوذلك عن طريق ، تضم تفاصيل متغايرة، املقارنة بني مناذج متعددة إجراء

توحيد وضرورة ، بني الوحدات الف النسيبوجه التشابه واالختأإبحصاء  يقضت اليت، املقارن

 .واجلغرايف يارخيتين الدار البعبتاالعواألخذ بعني  (33)قامات املقارنة م

ألبعاد وا Structural Dimensionة ئيالعناصر البنادات و دفرقة بني احملتالإىل  هذا ابإلضافة 

وضع جداول تتطلب  يةصول منهجأوكلها  .Functional Dimensionالفسيولوجية الوظيفية 

، وبني تألقسام األساسية والفراغاوا، والشكل ندسيةاهل تصلة ابألبعادص املئمقارنة بني اخلصا

دم أقضوء ما تقدم  ويف .يسيني مالحمه ودورهئاجلانبني الر عماالت ولكل من تف واملنافع واالسئالوظا

واألصيلة ، من حيث املواصفات املعمارية األصلية والفرعية، الثالثة ةيعرضا للنماذج األساس

 ف واملنافع وذلكئمرحلة اتلية لوصف وحتليل الوظا يف قلة مث انتثديالوسيطة واحل والقدمية، والدخيلة

 :النحو التايلعلى 

 ث التصميم:يح( النماذج العمرانية من 1)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر
كانت بداية انتشار النماذج   -

يف أواخر  احلديثة واملعاصرة
الستينات، واكتسبت طابع 

فرة يف عقد الثمانينات من الط
 القرن العشرين.

واقرتنت البداية أبعداد  -
متناثرة من املساكن اخلرسانية 
ذات الطابق الواحد واليت 
 أخذت شكل الشقة.

ت النماذج الوسيطة يف أبد -
الستينات من القرن العشرين 

خطيط تتصر القحيث ا
تصادي االجتماعي يف قاال
املشروعات  ضبعلى ع الريف
لة دو امت هبا القليت امية داخل

 قبيل فرتة االنفتاح.
فة من البناءين ئوظهرت طا -

ت ذخأنات و يمنذ بداية اخلمس

 داية معينةبد دحنأن  بعيص-
 هلذا النموذج. ولكن جيل
 األجداد الذي انتهي منذ ما

 ني عاما مضتسن سميقرب م
 األقل، هو الذي عاصرعلى 

 يقةعتاحلياة يف املساكن ال
 قطرائومكن من بث خربته و 

 ل اآلابء الذين مشلهميه جلتحيا
 مد تصميم املسكنعتالبحث وا
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وظهر "املقاول" املعماري يف  -
الريف واستخدمت الرسوم 
والتصميمات اهلندسية اليت  

كانت شرطا ضروراي للرتخيص 
دخول ابلبناء هذا إىل جانب 

عدد من الفنيني من خمتلف 
التخصصات يف شرحية 

املخططني، وأصبحت عمليات 
التشييد تنفيذية فقط يشارك 
فيها كل مهين بدوره ويف حدود 
ختصصه. وذلك ضمن منظومة 

 مرحلية.

را مهما يف تقسيم املساحات دو 
على  عهاياملعدة للبناء وتوز 

 الغرف واملرافق.
واتصلت خربة البناء ببعض  -

القياس  تواأدسائل و و 
حوزة املساحي اليت كانت يف 

وي اخلربة يف ذة فقط من ثثال
نشطت حركة و اخلمس   القر 
نقسام ااس املرتي بعد قيال

ة هر اظاألسر املمتدة وبروز 
مة املرياث العقاري بني سق
وية" اليت و سر الصغرية "النألا

 .ارت االنتشبدأ

قسامه  وأوختطيط حيزه اجلغرايف
ملعرفية ااخلربات على  هتوفراغا

أو  ةائل العريكبل املختزنة
 دا.ديحتدها يعم

 لفراغاتالهتمام ابا انوك -
 ة من بنيية والداخليخلارجا
  حتدد املساحاتيتايري العملا
  موقع احلضري،عنيوت ةلداخليا

 .ط املسكنسهو غالبا و و 
 ماء اخلرباتدومل يعرف الق -
 شارية اليت ميز بعضتالسا
عمليات  ي يفأوي الر ذ

 .دييالتش
 املساحة: و  عحيث املوق نمة ينامر الع جالنماذ  (2)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط ذج احلديث واملعاصرالنمو 
على  كثريا  اتت املساحقضا -

 رغم من التوسع العمراينال
 داد األفقي حنو األراضيتاالمو 
 راسةدمن  ادفتزراعية. ويسال
 امقسان تحلالة تكرار حاالا
 انملساحة الواحدة اليت كا
األب داخل أو  جلدا لكهاتمي

ملناطق يف اأو  الكتلة السكنية
 .سر صغريةأ ةعداملتاسمة بني 

 اتاملساح لك قلتذول
 4.بني  راوحت ماتة و يالنمط

 قصت املساحة الكليةن -
 رةهمسكن، ولعبت ظالل
 لعائالتام النووي يف النقساا
 راا يف انشطمورا مهدمتدة امل
 ملساحة األصلية للمسكنا
. كثرأأو  نصفنيإىل  ميدلقا
 ةيتراوحت املساحة النمطو 
ل حم  مسكن الريفي يف القر لل

 244 – 154بني البحث ما 
  .2م

 عقاملوا عنوحدث حتول  -

التساع يزت املساحة ابم -
 األسر الزواجية اتاجح لسد
أو  البدنةإىل  بة اليت تنتميكاملر و 

 العائلة املمتدة. وتراوحت
 ساحة النمطية يف مساكنامل
ا م األساسية واألصلية تالئلعاا

 .2م 544- 444بني 
 يدةعدمنية أرات ابعتوال -
 املناطقعلى  ر البناءصاقت

 املتاحة داخل نطاق الكتلة
 ثر ملنازلأالسكنية، وال يوجد 
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 ت حركةأوبد 2م 124 –
 واسعة لالمتداد السكين عرب

قوانني أن  غرياألراضي الزراعية 
إىل  ت القروينيعفدالتحرمي 

 سي.أالتوسع العمراين الر 

حات اسة بسبب ضيق املالقدمي
 اجلديدة سرواجتاهات بعض األ

رج اخ نهاكتشييد مسا  إىل
جيوب ت الكتلة السكنية وظهر 

 ول.احلق رة ملساكن وسطثناتم

عن بعيدة أو  مشيدة ابحلقول
 العمران. وتتحكم يف اختيار

للتشجري،  صلحت اتاملواقع فراغ
الفالحية  طةشوممارسة األن

 وجتمعات املناسبات
 .اعيةماالجت

  بناء:لا تيث خامارانية من ح( النماذج العم3) 
معطيات  تشييد املسكن سواء كانت من نقصد خبامات البناء كل املواد واملكوانت املستعملة يف

 .أخر منقولة من مناطق أو  الريفية البيئة
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر

حد كبري، إىل  حنسرتا -
  بشكل نسيب بني القر  ولكن
احمللية من  تاملكوان لسبعا

ها يف غري واألخشاب و  املالط
ل ئاالنتشار الواسع لبدا مقابل

و  "حملروقاالطوب " التشييد من
"األمسنيت" و  "الطفلي" و

احلديد إىل  ضافةإلاب بش"،د"ال
والرخام والبالط  واألملونيوم
 ريها.غو 

 اخلامات الصبح استعمأ -
 ودا جدا يف قريةدالتقليدية حم

 ن وجنيفة وكربيت خباصةجلنايا
 يكولوجية وتكنولوجيةأسباب أل
ثقافية اجتماعية عديدة من و 
 دة بعد مرحلة التهجريالعو  مههاأ

 مجعت مواد البناء بني -
 ية املشار إليهاداملكوانت التقلي

 يف النموذج السابق وبني
 بو ة منها الطديخامات جد

 األمسنيت واآلجر، والرمل
الزيوت  واحلديد واجلري وبعض
ة ير مااملع وانتشرت الطرز

ر انتشاال لحة. وظلسامل
 ية.دالتقلي األوسع للخامات

 ذجالنماز يهم ما ميأو  -
 سيطة تلك االزدواجية يفو ال
 ل بني املواد التقليديةاالستعما
 لواحد.ا يثة داخل املسكنداحلو 

 ات البناء منكون خامتت -
احملروق  الطوب اللنب، والطوب

 هذه األخري خدامتتصر اسيقو 
ران دمن اجل اجلزء األسفلعلى 
األمسنت املسلح ال ن استعماوك

على  ومقتصرا حمدودا جدا
 بعض

 الصفوات.
 جدو جانب الطوب ت ىلإو  -

 ية" واإلفرجنيةد"البل اباألخش
خيل" لنا و "البوص" و "سعف

" "التنب قش األرز" و"و 
 تالنباات بعض اتوخملف

ملكوانت ا واحليواانت وتلك هي
 النمطية للبناء.
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 ن مصرداالحتكاك احلضري مبو 
 مساعداتعلى  ختلفة عالوةامل

 ولة.دلا
 هتات البناء وتقنياأدو العمرانية من حيث  جالنماذ  (4)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر
 ل "خالطاتاكثر استعم  -

 املواد" وبقيت األدوات املشار
إليها يف املرحلة العتيقة 

 ة.مستمر 
يتميز النموذج املعاصر  -

البناء  تمستوايت تقنيا بتعدد
التخصص إىل  جنحت اليت
لكل مرحلة من مراحل  صبحأو 
ية سوتكوين البنية األسا دييشتال

لها اخلاصة كما ئوسا للمرافق
 يف العمران احلضري. لاهو احل

 واتداأل الظل استعم -
 مدختستعا. ومل ئالسابقة شا

 طت خلط املواد "اخلالالآ
 "اخلالطأو  "كانيكييامل
 را واحنسرتدوي" إال اندالي
وحل  العمل بطريقة املناولة قفر 

 مكاهنا جمموعات العمل
ت السقاال عربة اهلابطة عدالصا

 اخلشبية.

 وات البناءأدهم أن م -
 و"امليزان "ةر احملا"و  "املسطرين"
اخلشبية"  تالسقاال"و "يئاملا

 و"السالمل املتنقلة.
على  يات البناءمدت تقنعتوا -

األدوات  اخلربات احمللية وبعض
ة "املناولة" قطري كانتو البسيطة 

 صطف فيها فريق العملي اليت
 شيوعا.أكثر 

 حيث شكل املسكن ونوع البناء: نالعمرانية م جالنماذ  (5)
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر

العمران  الشكأت ددتع -
ع املختلطة األنوا  تدووج

 فهناك.
 املؤلف من شقة واحدة املنزل-أ

خل واحد دشقتني، وله مأو 
 ت.عدة شرفاأو  وشرفة
 املؤلف من قسمني املنزل-ب

ذات األعمدة والسقف 

 يشتمل النموذج الوسيط -
 ل من بينها:اشكأة عدعلى 
 منالريفي املكون  املسكن-أ

ب قسمني يفصل بينهما اب
 اببأو  ابب "الوسط" ىسمي
 ".احلضري"
 دار العيلة" وتتكون من"-ب 

ة عيعدة قيعان لكل وحدة فر 

مي ديز املسكن النمطي القم -
رت ثية يف االنتشار وكئاابلعشو 

والضروب  اخلطوط املنحنية
 دة.و رات املسدحلاوا املتعرجة
 ت املباين يف الشكلسوجتان
حمليط وا رجي ويف املداخلااخل

املشرتكة  وتالمحت اجلدران
ة يالنمط ريغهم النماذج أو 
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خر الذي والقسم اآل اخلرساين
 عن طريق ابب يتصل ابألول

من الطوب  ديمش وهو داخلي 
 احملروق واألخشاب.

 رة متعددةماالع منوذج-ج
 .بقالطوا
 الريفي املبين من املنزل-د

 .ابالبوص واألخش
 الريفي املشيد من البيت-ه

الطوب اللنب وبه املرافق 
نواع ألكثر اوأة دميقال ةيالتقليد
ة قملسكن املؤلف من شا انتشارا
 واحدة.

 داخل العائلة واحدة منها، كما
احلظائر  طتعددت هبذا النم

 زن املقسمة بنياواملخ
  الوحدات.

الريفي الصغري  املسكن-ج
، عتاناقف ثالث، و غر ويضم 

  .وحظرية للمواشي
 كونتتت الطويف" و يالب" -د
 ،اترانه من الطني ال اللبندج
 ينرت د ارتفاعه عن ميال يز و 
 مسقوف ابلبوص وسعفو 
 ار.األشج عو فر لنخيل و ا

"قصور  وبعض "وار العمدة"د
بفخامة  توميز كبار املالك" 
 اتحيث الشرف البناء من
دة ذات مواألع الواسعة

جان، والرسوم والنقوش لتيا
األلوان الزاهية.  يعة ذاتدالب

كرب املساحة إىل   ضافةإلهذا اب
دد البناء وتع ة موادثحداو 

 . الغرف

 
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر

 ن النوم" ذاتاعقيصبحت "أ -
يدي حمدودة قلالشكل الت

بعد تكرار   يف القر  رااالنتش
حالل والتجديد اإلات عملي
يف الطرز  شييدلتة اادوإع
الكثري من  تدية كما فقديقلالت

 وظائفها.
 الحلت غرف االستقب -

ة حمل ثيدطقم احلألاب ةاملؤثث
 دككابل" املؤنثة رة"د"املن

 املقاعدأو  الكتب""أو  اخلشبية

ة ئيابالق النوم انعقياحنسرت "-
ت قيوب الوسيطة جمن النماذ 

ودة دحم ري القبائيةغ انعيالق
بعض  ناالنتشار كما خلت م

 ة مثليقسامها الداخلأ
 .ان"الطيق
 ويف مقابل ذلك تعددت -
ال لغرف املعدة للنوم واستقبا
"  رداملنا"ف واختفت و لضيا
ال قبتماكن مشرتكة السكأ

 سرةاأل حتولتأن  الضيوف بعد

 تيق منعتكون املسكن الي -
 ة" ذات الشكلئيالقبا ان"القيع

تعلوه ي املخروطي املستدير الذ
ة يللتهو " د السقف "اتروزةعن

والسقف من  راندوتتكون اجل
الطني. كما الطوب األخضر و 

 ة.يري القبائغ انت القيعدوج
على  وتشمل القاعة النمطية -
و الفرن" و "البحراية" "
صطبة" و "الكسالنة" و "امل
 و "شنة"الشنو  "الطاقة"
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 ن النخيل.م املصنوعة
 حمل  وهناك تباين بني القر  -

 بة للحظرية اليتسالبحث ابلن
وجودها من معظم ى اختف

قرية اجلناين، وبدرجة  مساكن
ونفس   األخر   ر قال قل يفأ

عان قيعلى  قديصس القيا
 حلضري.وا العلف
 ريغراغ العمراين فصبح الأ -

 املسقوف حمدود جدا، حيث
 افيتعترب "املناور" بديال وظي

 ه العمران حنو ضمجتمهما وا
إىل  احمليط اخلارجي اتفراغ

 .ةياملساحة املبن

جود و  الشكل املمتد. ومع عن
احلظائر و  "احلضري" املكشوف

أن  ال" إقيعان العلف"و 
 دها قل عن ذي قبل،دع
 ضعف االهتمام هبا واكتسبتو 
كرب، أ مهيةأالصالة املسقوفة" "

اخلارجية يف  امسعد األقتومل 
 مهية.أذات  حميط املسكن

حياان "خزانة أو  "املهج"
 ."أللبانا
لعلف اوتعترب احلظرية وقاعة  -
وسط "أو  رة واحلضريدواملن

الصالة أو  الدار" املكشوف
 اتمن التقسيم املسقوفة

األساسية للمنزل من الداخل، 
بينما تكون املصاطب املشيدة 

د مدخل املسكن من عن
 .رجيةاالنمطية اخل اتالتقسيم

 ة والطالء:ياألرض عنوا أحيث  نمة يانر العم جالنماذ  (8)
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر

تضاعفت صور اخللط 
ملنازل املشيدة واالزدواجية يف ا

من الطوب اللنب خباصة وزاد 
االهتمام ابلطالء من الداخل 

 وغريها. ابجلري والزيوت
وجدت منازل مشيدة كلها  -

من الطوب اللنب ولكن مجيع 
أو  األرضيات فيها من البالط

 "دكة األمسنت".
معظم املساكن  أصبحت -

مجع املسكن الوسيط بني  -
املواد التقليدية املستعملة يف 
 املنازل املبنية من الطوب اللنب.

انتشر استعمال البالط يف  -
معظم املنازل املشيدة حديثا 
منذ بداية الستينات كما كثر 

واجلري استخدام األمسنت 
والزيوت خاصة يف دورات 

 املياه.
شهد هذا النموذج تداخال 

استعمل "املالط" املكون من  -
عداد إاألتربة والقش واملاء يف 

أرضية الغرف وطالء اجلدران 
والسقف من الداخل ومكن 
القرويون جبهودهم الذاتية من 

عداد أنواع خمتلفة متباينة يف إ
 التماسك من الطني. درجة
دد من احملرتفني يف ختصص ع -

دهان احلوائط إبتقان خاصة 
جدران املضايف و"املنادر" 
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املبنية من الطوب احملروق 
واملسلح مطلية من الداخل 

يوت واملواد الصناعية ابلز 
األخر  وبقيت أنواع الطالء 

 التقليدية حمدودة االنتشار.

واختالطا بني املواد التقليدية 
واحلديثة داخل املنزل الواحد 
حيث وجدت الغرف املطلية 

إىل  ابلزيت واألرضية املبلطة
جانب الغرف املطلية ابلطني،  
كما جاور الطالء ابجلري 

 "الطرطشة األمسنتية".
ري املطلية كثرت املساكن غ  -

من الداخل واخلارج. وهذا منط 
 مل يكن شائعا من قبل.

و"قاعات النوم" واستعمل 
املخمر أو  "الطني املعتق

بدرجات متعددة يف أنواع من 
الطالء األملس، ذو املتانة 
الشديدة، وقوة التحمل، 

الطقسية عدة  ومقاومة التغريات
 سنوات.

استعملت دكة األمسنت  -
وامللونة يف بعض غرف العادية 

املسكن القدمي، ومل يستعمل 
البالط إال يف عدد قليل جدا 

 من املساكن.
وشاع استعمال اجلري يف 
الدهاانت وقل استخدام 

  الزيوت.
 :ةئفدالتو  ةر االانو  ةهويث وحدات التي( النماذج العمرانية من ح9)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج احلديث واملعاصر
 و ضيقةلوافذ النتالشت ا -

ا "النوارز" وحلت املناور مكاهن
تعدد النوافذ إىل  ضافةإلاب

 الكبرية.
ر دصبحت الكهرابء املصأ -
 اتصبحت "ملبألإلضاءة و  التام
 مة تراثية.يذات ق اجلاز"
ة ئفدر التدت مصاددتع -

ية، ئة الكهرابئفدبني التت ومجع
د كبري من دلغاز يف عاب ةئفلتدوا

 حلت النوافذ الواسعة حمل -
ر دكمصا" "الناروزة "احلضري" و

 هوية.تلل
ل از املن انتشرت "املناور" يف -

 اجلديدة.
معظم  انتشرت الكهرابء يف -

 . منازل القر 
ر داملص ىد والشلئاملنا تظل -

 .ةئفداألساسي للت
 بعض األسر تمداستخ -

 "وسط الدار املكشوفة" انك -
 املنزل. يسي يفئهوية الر تر الدمص
 فةيبوظ "روزةااقرتنت "الن -

 .التخلص من األدخنة واألخبرة
 ميزت النوافذ ابلضيق وقل -

 وجودها.
 استعملت ملبة "الكريوسني" يف -

 من  البية الكرب غال  االضاءة لد
 السكان.

 مثل ر األخ بيحت املصادوج -
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 حمل البحث.  قر لا لاز من
 وحلت سخاانت املياه يف -
دة من ياملساكن املش ممعظ

 احملروق واخلرسانة. الطوب

 رابئية.ة الكهيالدفا"
حمدودا  رادمص نر فصبح الأ -

 ة.ئللتدف
من  ود جدادد حمداستعمل ع -

 ة.ئيابر هالك السكان "املراوح"

 نطاق حمدود.على  "الكلوب"،
 "األفران"على  ةفئمدت التدعتا -

 "املوافد" وكانتأو  "و "املنائد
 ة الوقوف اجلاف.ئفمادة التد

 ية:نماذج العمرانلل يسيم اليظيفقالت: انيثا
ة يه األساساتبتقسيم يفييؤديها املسكن الر  اخلدمات اليتأو  املنافعإىل  يفييتصرف التقسيم الوظ

ن يوتبا، ة" ختتلف ابختالف النماذج العمرانيةيل الوظيفئالبدا"أن  إىل شارةب اإلجتة. وهنا عيوالفر 
ة الثقافية وتصبح يعومنو العمران والتنمية االجتماوتتعقد العالقة بني تطور  .زمنيةات الرت املراحل والف

 ملعاصرةن بني األصالة وايعناصر التباعلى  هذا البحث يركزأن  وحيث .حمال لدراسات وحبوث كثرية
حنو لى ع الوظيفية م الوحداتيلب تقسف تتطئالوظا  مستو على  حديد فإن املقارنةتد واليالتقلأو 

 .االتكوين املشار إليه سلف يالثالث يوجاملورفولم يمغاير للتقس
 :املرتبطة ابلفراغات فئ( الوظاأ) 
وهنا جتب  .عالهأو حميطه وداخل املنزل  ج املنزل ويفري املسقوفة خار غع قاو يقصد ابلفراغات هنا امل 

 ييتميز ابحلراك الفيزيق يلذا يلنشاط القرو كون حمورا ي، و ثل بديال مهماميالفراغ أن  إىل اإلشارة
غري املسقوف  ير ئط الداي"السطح" واحملو" احلضري"ومن بني الفراغات  ي.اجملتمع احمللداخل 
وكذلك كل املساحات  .قبل األسرةاستخدامه من  كما يعترب مدخل املسكن فراغا يكثر  .للمسكن

ناطق امل كثري من املناشط يفممارسة الإىل  .بطبعه يالقرو ومييل  .احلقل حظائرتفصل بني  يتال
ات الراحة والنوم ساسا بفرت أمرتبطا  يالعتيد للمسكن الريف يالتقليدلذلك كان النموذج  .اخللوية

 يغادرونه غالبا إال صباحا. وال، دون من احلقلئالفالحون العايهرع إليه ، اثناء الليل
املشرتكة ألفراد ساس احلياة أغات ت الفراسبعينات بقيت استعمااللقد اسبقت ع ة اليتوخالل الفرت  

والعمليات اخلاصة بفصل القش ل املثال كان فصل حصاد القمح يسبوعلى  .البدنة والعائلة املمتدة
ة ييسئيث كانت املهنة الر حو  .ةياألماكن اخللو  ستغرق عدة شهور يقضيها الفالح يفن احلبوب تع
 ي.خلالداعلى  يوالفراغ اخلارجاملنزل  فسحةعلى  قلاحل فوقت فسحةتابلزراعة فقد  الشتغالا يه

صبح الفراغ أحبيث  .طة االجتماعية والرتوحييةنشحيز املمارسات واألإىل  ع العملقوجتاوز النشاط موا
خاصة  .دا طبيعيا للعمران السكين"اجلرن" و "السوق" و "احلقل" و "الطريق" امتدا يف ياخلارج
 من عاصمة احملافظة.  رب تلك القر لقنتيجة 
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التخزين وتشوين عمال أ غالبا، واحمليط ابملسكن يفف الفراغ املسور ياجلانب اآلخر مت توظوعلى  
إىل  ضافةإل. هذا ابوغريهاد بعض املخازن والصوامع واألعالف املواد، كما كان موقعا لتشيي

 يليدلتقن مبدخل املنزل ائالفراغ الكاما أ. االجتماعيةاملناسبات  اغ يفجزء من هذا الفر  عمالتاس
أكثر  أو صطبة"متم تشييد "يلة، وغالبا ما يطو ة فرت ارب واجلريان قمع األ العائلةفقد شاهد جتمعات 

زالت ط مث يالعمران الوس احنسرت هذه الفراغات يفدخل املنزل للجلوس والنوم فوقها. وقد عند م
واملواقع يد اجلد العمرايندخلت هذه املساحات ضمن التقسيم أعن معظم املساكن احلديثة و 

 أبن التعلق الشديد بعمران املنزل يفف يونض .فراغات احمليطعلى  يصدقونفس القياس  .املسقوفة
 .ية النسبية لكل األماكن اخللويةمهألا اقض كبري يفناملعاصرة اقرتن بتو ة ديثاحلالنماذج 

 خباصة يف والفالح ،بعامه ييقضيها القرو اليت  الساعاتأن  ع دراسة احلالة عنئتكشف وقاو  
ة من تكنولوجيا يالزراعصبحت حمدودة جدا، وذلك بعد حتول العمليات أع اخلالية واحلقول قواامل
 .ا اآللة"ي"تكنولوجإىل  داة""األ
مفضال ملمارسة مكاان  يرابض واملساقاملاحلقل وغريها من  حظائرلفاصل بني لقد كان الفراغ ا 
النكات العشبية و كما جتسده   يالفكاه يري اللفظالتعب ويف ،"واايت مثل "لطاب" و "السيجةاهل

ل ئرت فيه وسادوقت ن يف، "قافيةثوال االجتماعيةر التندر" و "احلاجات "احلواديث" و "مظاه
خالل  ياللفظ ياملمارسات وصور التعبري احلركقافة. وقد احنسرت هذه ثوات نقل الدأاالتصال و 

ري من ثشعبية الكت الثقافة الريفية القدا اآلن وفيئت هناالشتمث  املرحلة الوسيطة من التطور العمراين
ل االتصال العامة ئوسا وتقدمت، ث وانتشرت التقنيات اجلديدةياحلدالعمران  ت وطأةحتاصرها عن

 .(34) بعض الدول األفريقية يف أخر ج مع دراسة ئالنتاوتتفق هذه 
كالفرن " .ة واملرافق املشرتكةيات املنزلدمجتميع اخلموقعا مهما فهو مكان  ""احلضريهذا ويعترب فراغ  

كذلك يعترب احلضري  .هاري غو  "اانت األلبانخز " "البنية"و  "الطاقةالكنون" و ""و  "السلم"و  "الرباين
ة وحظري ، وايضا حنو سطح املنزل، خارج املنزلإىل  وسطا داخليا للتحرك واالنتقال من بعض الغرف

املصادر على  تعتمد ة واإلضاءة اليتيللتهو  يثابة املصدر األساسمبف أبن هذا الفراغ ي. ونضياملواش
مث زالت  ت،نايطة ابتداء بعقد السبعيملرفق لإلمهال خالل املرحلة الوسعرض هذا اتوقد  .الطبيعية

 .والشباك "ث. وحل حملها "املنوريالعمران احلد يا يفئهنا
 بني النماذج العمرانية الثالثة املذكورة واليتة فييالفوارق الوظ تسطح" جتل"فراغ الإىل  فإذا انتقلت 

شية ذات املكانة ياخلدمات املعفقد كان هذا الفراغ مركز جتمع  .ها املبحوثون بشكل مفصلعن عرب
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تقسيم   ث جر يح .عقود طويلةخالل  يجية للفالح املصر تيارت صادية االسقتاال االجتماعية
 العائلةإىل  يتنتماليت  Monog amious Famliesللسطح بني األسر الصغرية املساحة الكلية 

 . ولكلClanالبطن" "أو  Linage" البدنة"كيان أكرب هو أو إىل   Extended Familyة الكبري 
م ترصيدا ي ىتبق اليت .ية اجلافةئخمزون من احلبوب واملواد الغذاعلى  يتو حيسم مستقل قسرة أ
 .عدة شهور اللقه خيوتسو  بادلهتأو  اجلديداحملصول  يتأي يتوحي، الزراعهالكه خالل املوسم تاس
ات إحصائها. وترتبط هذه التفاصيل بقيم وعادات ومعتقدإىل  تفاصيل ال سبيلعلى  ذلك ينطو يو 
 .(53) ةفكار كثري أو 
 طح يففراغ السصل تة. فقد ايوم الوظيفة االجتماعة لفراغ السطح تقيالوظيفة االقتصادجانب  ىلإو  

يح فرص تمساحات حمددة تمعات األسر الصغرية واملركبة وسط بتجقة يالنماذج العمرانية العت
  املساحة الكلية اليتعربوسع أنطاق على  بني األسر، كما تسمح اباللتقاء قالل النسيبتاالس

 "الطوف"أو  "الطوب"سوار من أ دي. ومكن القرويون من تشي2م 444 – 344تراوحت ما بني 
صبح صاحلة ت يجيد كة بشكل يإعداد األرض ، ويتمرتسطح عن ميد ارتفع سور اليز  ريها. والغأو 

 .(36)يا ة املعتدلة مناخل السنو فصخاصة خالل ، م والنومناول الطعاللجلوس وت
ور يربية الطوتفيف احلبوب واملالبس، جتسطح منها عددة للتم أخر استعماالت إىل  شرييومثة ما  
عمال األسطح تاسإىل  يشريل دراسة احلالة ما يدل ومل يرد ضمن بياانت .بعض احليواانت الصغريةو 
املرحلة الوسيطة ضعف االهتمام  وخالل .وغريها متدميا مثل األفراح واملأق االجتماعيةاملناسبات  يف
ار السطح سو أمهلت أالنوم". و "" و فة "اخلزينيفها خاصة وظائ من وظريثكاملنازل وفقدت السطح أب

ماذج احلديثة املشيدة من األمسنت املسلح النأن  على ع امليدانيةئالوقايا. وتدل جير تدمث تالشت 
شيد فوقها من يوما سوارها، أ. فقد جاء زوال خمازن األسطح و االسطح كثري غريت من وظائف 

ها استعمال األسطح لرتبية مقدمت ة مغايرة يفيفيل وظئان بظهور بدارت مق "اعاتق"أو  ""مقاعد
 نيمن بو  .ور"يعشش تربية الط"و  "احلظائراملسكن من " خالأن  بعدي، ساسألطيور بشكل ا
كاان مالبعض  كما استعمله،   األخر  اتلفواملخاألاثث  ايتشوين مواد البناء وبقا ةظائف اجلديدو ال
 .فراح خباصةلأل
 :سقوفةاحات املسع واملقف اخلاصة ابملوائ)ب( الوظا 
لبعض  يعالفر  يالداخل  واحملتو ، قسيمف ابختالف نوع املوقع، ومنط التئعدد هذه الوظاتت 

"، ومها من يوغري القبو  يو لقب"ا بتشكيلها "ومقيعان الن"هذا الصدد تعترب  ويف .الوحدات املشيدة
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 يف. فهئالعديد من الوظا يموقعا مهما، حيتو  .يملسكن الريفتقسيم ا العتيقة يفبني الوحدات 
املقتنيات املنزلية من األدوات حفظ وإنضاج اخلبز، و ، الطعام يوطه، عمل للنوم واجللوستست

لغة العامة   "االعة" يفن إ عنل دراسة احلالة يتكشف تفاصو  .اضأيبل واالستحمام ، واملالبس
كبرية عائلة  إىل  يفلكل أسرة صغرية تنتم .القدميةالنماذج العمرانية  اة النمطية يفكانت وحدة احلي
مثل "الصالة" و   ر الوحدات األخ ر يفتشرتك كل األستصف ابخلصوصة، بينما تقاعة واحدة 

 ."احلضري"" و "املندرة
و  "" و "املهجاملصطبة" و "الكسالنة"و  ة منها "البحراية"عيوحيث تضم القاعة تقسيمات فر  
 فقد بقيت موقعا "الناروزة" " و"الفرنإىل  اان، ابإلضافةيحأ "و "خزانة األلبان" الطاقة"الشنشنة" و "

أن  بل .الوحدة خيل منزل قدمي من هذهومل  .ة اليومية معظم فصول العامياتحليللعديد من املناشط ا
وابحنسار النمط  .املساكن التقليدية عا يفئشا" بتعدد األسر الصغرية كان منطا القيعان"تعدد 
 احلديث. نالعمرا واهلا ماما يفوز  تالشيها انك  مث، ذج الوسيطةافه ابلنسبة للنمئت وظاضعف
تربية  يف يليدقلتارها دو وز اجتت عدة وظائفهلا و لقاعة. ة لياتة انة املنزل مكسب حظري تكوت 

 ع دراسة احلالةقائل و دة. وتري الكبالعائلة  يفسر ألد اتعدزلية بنر املئاظت احلددلك تعذول .املاشية
مساحة  خلرة داو تجام مأقساإىل  مهااقسنساعها واتا يتيح ليتا مجاحلبرية ر كائر احلظشاانتعلى 
ذا هيح ت. ويطيينأو  يحاجز حجر أو  يبشود خمع، نيمع ؟؟؟ خرأكل قسم و   نيبصل فوي .واحدة

. (37) هناراأو  فرصة رعاية وحراسة املاشية ليال امنهم منفرد يأأو  اعة،جملة كئلعاايم ألفراد سقتال
 ةري ابحلظمام تولقد ضعف االه، اخلدماتية املشرتكة للحيواانت يتناول الكل أداء لكحالة امل ويف

أغلب مساكن  يف احلظائرد أغلب األسر، كما زالت عنة يشمن املاتباعا، وخلت النماذج الوسيطة 
 .خباصة  الكرب   القر 
املكان املشرتك بني كل  يوه "املضيفة"أو  "املندرة"ة الوظيفية بة الثالثة من حيث األمهيتاملر  يف يتوأت 

وهلا ، الوحداتث مشاع بني كل اثات وأينمقتى عل يو تحتو ، بدنةالأو  املمتدة العائلةوحدات 
وحيق  االجتماعيةء املناسبات الضيوف وقضال اتتفق مع وظيفتها اخلاصة ابستقب مواصفات معمارية

 هلا. ويف غراض املخصصةألال يتجاوز االستعمال اأبشرط وقت  يأ لكل أسرة صغرية استعماهلا يف
ون حمتواها من كيوغالبا ما  .ساعات القيلولة يف يفالذكور للنوم يف الصخدمها تكررة يستحاالت م

دد حيلة" ولذلك يتماعية "لبيت العالواجهة املعمارية واالج "وتعترب "املندرة .ة"يالدكك اخلشب"ث اثاأل
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خدام. تاالسمنع أو  ت املختلفة هلا، كما يتمتع بسلطة إابحةعماالتة االسكبري البدنأو   العائلةعميد 
 .(.3) "لعائلةعميد اأو  "اجلد" بديع خيص جد ابملندرة دوالب خشيببعض األحيان يو  ويف
حمل وسط بني  قع يفي يالكبري الذ الفراغ يسكن وهاملرتبة الرابعة الصالة املسقوفة ابمل يف هذا وأتيت 

اليت  "وجد "قاعات العلفتالصالة  جانب دة. واىليتعماالت مشرتكة عدقيعان النوم واملندرة وهلا اس
هذا النوع واألمر وجد قاعة واحدة من تحياان أو عدد األسر "النووية" بتة النماذج القدمي تعددت يف

 يط به، والذيسعة الفراغ احملو متدادها، ومساحة املنزل او  العائلةحمل اختالف حسب حجم 
غريت مناذجها خالل تهذه الوحدات أن  مامتابالهاجلدير  .قاعات العلفخيصص منه جزء لتشييد 

ها بشكل وغري ة والصالة ري املندرة واحلظ وظائفا ومع استمرار يجير ها تدوظائفوقلت الوسيطة  رحلةامل
مهجورا صبح بعضها أ و ريشكل كبها ضعفت بوظائفأن  املعاصر إال يضمن العمران القرو  يئجز 
 وظائفانتهاء الإىل  سعيناتتالة يثمانينات وبدالث خالل هناية ازحف العمران احلدي  دأاما و م
 .(34) يفيظو الل الحضا اإلأي ه تعينتشار وندر تقلة االن نة ألسلفا ابلضرور شار إليها امل
"أوضة ء مثل لفظ ابات ال يعرفها األيمسمناك هأن  على احلالةدل بياانت دليل دراسة تو  

ة وتفردا يخصوص تسبتالنماذج احلديثة واك حلت حمل املنادر يف لصالون" اليت"او  "الضيوف
 وأصبح .ة احلديثةيالتقن ريغتاألاثث ب وتغري دة.تت املمالئللبدانت والعا يم النوو بسبب االنقسا

مهها كرب النوافذ وتعدد طبقات أ نة منية معيانعمر  اتاصفو ميز مبتي سرةالصالون موقعا خاصا لأل
النماذج  داخل جتد قاعات للتنب حىتأن  ردث من الناححمل الب  قر لا بعض ضلفها". ويف"بواهبا أ
 ة. عيدمية املتداالق
 : يةمدابملرافق اخلصة اخلا وظائف( الجـ) 
 اإلقامة ريغ وظائف يتقنية تؤدأو  داغ غري مشيفر أو  خلدمية كل موقع مشيديقصد ابملرافق ا 

مثل   يومية لسكان القر ية تحيا وظائف تليبأو  تتصل ابملرافق االقتصادية واالجتماعيةأو  ،والنوم
 هذه مقدمة يف يتواإلضاءة واملياه وغريها. وأت ةيوالتهو ، ية وغري البشريةشر بال تخلص من الفضالتال

متعددة غراض أ اهلا يفصغرية مشيدة بشكل بسيط الستعم توحدا يوامع" وهصخازن والملااملرافق "
 يفذه الوحدات دورا مهما ولقد لعبت ه .ربية الطيورتاحلبوب ومنتجات األلبان و من بينها ختزين 

 " و"اخلزانةأو  "منها "اخلنةها. و وظائفوتعددت مناذجها ومسمياهتا بتعدد دمي قوال يليدقتالعمران ال
لفظية مغايرة ميات ختص جمتمع البحث وهلا بدائل الصغري". وتلك مسو "املخزن  م" و "العشة""اخل

 .(44) أخر ة يرو جمتمعات ق نسبيا يف
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كانت   اليتبناء هذه املخازن والصوامع، مام باالهت قلهناية الثمانينات  وحىتسبعينات الوخالل  
وميكن القول  .البحث  كل قرية من قر   يف لنمو العمراينا  مستو طرق متفاوتة حسب على  تعتمد

 االمتداد واالنتشار العمراينوبني ، هلذه املشيدات يض التدرجيقبني التنا يعكس أبن هناك تناسب
يخ األخري عنصر ندرة ر التا ددحيم. و 2444عام  وحىتد السبعينات ثة. خالل عقيللنماذج احلد
عند ميات اخلاصة هبذه األماكن معناها املسث، كما فقد يواقع العمران احلد يفمثل  ياالنتشار الذ

حفظ األشياء  "بيدوال"و  "ندرةصال"وحلت  .والشباب وصغار السن خباصة احلايلاجليل 
 ع.ماوالصو  حمل املخازن ""األسطح" و شرفات املنازل"واملقتنيات و 

 تخمتلفة حققشكال ومناذج أعلى  وهو-" أصبح استعمال "مرحاض الزريبة .راآلخ اجلانبوعلى  
ينة عماكن مأالوسيطة خصصت بعد عني. وخالل املرحلة  أثرا-ة املساكن القدمي عضب يف انتشارها

غرف  يف كل ذلمثنب والطوب األمحر ايضا كمراحيض و ل املشيدة من الطوب اللاملناز  داخل يف
شكل على  سقوف ابلطوب األمحرر مبئفرة احلهذه  يليو ، فجة التكوين تدنوها حفرة صغريةصغرية 
ولكنها   و تسوهذه األنواع متباينة امل "بيت الراحة"أو  "الكنيف"أو  .وهذا هو املرحاض .قبوه

 يأ "ات"قضاء احلاجعلى  طةيالنماذج العمرانية الوس يفها تفيتقتصر وظحيث  .واحدة الوظيفة
 ازدواج الوظيفة خالل مرحلة اتليةمث كان ، جدا للفظ ددو احمل ىنالتخلص من الفضالت البشرية ابملع

 .تحماموذلك ابستعمال املرحاض لالس .تطوراأكثر 
ن البنية جزء مصبح أة املعاصرة يالنماذج السكن تشييد غرف خاصة حديثة يفأن  ونثاملبحو ذكر يو  

-الكابنيه" " – "التواليت"تشري للمرحاض فأصبحت  سميات اليتملاوتغريت  .األساسية للمنزل
صيص ختله ثمي يالذ يفياالزدواج الوظعلى  بعض هذه الكلمات يدلأن  ". ويالحظورة املياهد"

ني مثلما القروي  عة لدئاملتأدبة شا املعاينت األلفاظ ذات يوبق .حدة تضم احلمام واملرحاضغرفة وا
مقابل  ري عن احلضر يفكثعاصر ينقل الامل يالعمران القرو أن  والواقع .سكان املدن  كذلك لد  يه

 . فقدان اخلصوصية العمرانية للقر 
ابستعمال  ""القيعان م يفتمام اخلاص حيث كان االستحمام يمرفق احل ةميالقد جومل تعرف النماذ   

ه احلمام عن في قلاست ياما خالل العمران املعاصر الذمغري تدية "الطشت" وهذا ما ياألداة التقل
كما مشل العمران احلديث مرفق   .هاألوجددة عرية. اصبحت وظيفة احلمام متثحاالت ك املرحاض يف
مرفق الصرف إىل  ب اإلشارةجتز. وهنا ياملم يفوالوظي مستقل له حمتواه التقينع ق"املطبخ" كمو 

 الرطبة من املياه والبقااي البشرية تر املخصص جلمع الفضالئالب يأ "اجملرور" مثل يفتامل يالصح
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نينات امثعقد ال الستعمال يفع ائشا أصبح مثنات، يالسبعوغريها. وهذا املرفق ظهر خالل عقد 
 فالعامة للصر  تث ضمن املشروعاححمل الب  ا بعد ذلك مث دخلت بعض القر تطورا كبري وحقق 
 .يالصح

انتشرت  واليتا ية نسبيالنقة يفو اه اجليمر للصدكمة"  بماه" ومثله "الطليمرفق "املإىل  ت اإلشارةيبق 
. ومجع هذا املرفق الميسورة احلجية ملساكن األسر ر اخلا ش"حوااأل"بعض  ة، ويفميالنماذج القد يف
السيما  .األسر من انحية يلبدنة واالستخدامات املشرتكة لباقالة و ئة للعاالت اخلاصا االستعمنيب
نتان. واتبعت األسر ثاأو  كان بكل انحية طلمبة  وابلتايل ياة نسبعرفق كانت مرتفملاكاليف هذا تن أو 

- القلة- البالص- الزلعة-الفخارية والنحاسية )الزير  األواين يف "سلوب ختزين "املياهأ ةيالريف
  القر  ر يفساأل  ستعملة لدل املئ( وكانت هذه الوساإخل..- الدست- البستلة- اجلرة- القادوس
 .ذكر املبحوثونيما على  ناتث فيما قبل الستيالبححمل 
وذلك بظهور  .واألدوات اه من حيث املصادريعماالت اخلاصة ابملتاالس يف ث حتول نسيبدوح 

ن وما بعدها. ومجع العمراالستينات  هتا اجملالس القروية يفشيد العامة واملشرتكة اليتاملشروعات 
يطة تنفيذ بعض الفرتة الوسهذه وبني "الطلمبة". وشهدت  يالوسيط بني هذا املصدر احلكوم

رجييا. وعقب السبعينات أمهلت تدومت ذلك  .املساكنإىل  ه اجلاريةايمشروعات إدخال امل
 رية تنتشر يفااملياه اجل بدأتالعمران احلديث  " ومع ظهورصة "ابلصنابري العامةشروعات اخلاامل

 هلذا املرفق. ين املصدر األساسأصبحت اآل حىتة ثياملساكن احلد
أغراض  يفة لإلضاءة أثناء الليل واستعملت هذه املاد يالكريوسني املصدر األساسا وقد كان هذ 

 وظائف تخمتلفة ذاوكانت "ملبات اجلاز" من مستوايت وأنواع  .تتصل ابملواقد والنظافة أخر 
بشكل  ستمرتاوالكحول و الكريوسني على  مدتتع أخر ل ئبدا تدوقد وج .اإلضاءة حيوية يف

أصبحت املصدر  حىتطة حيث بدأت الكهرابء حتل مكاهنا تدرجييا الفرتة الوسي خالل يئجز 
  . واملهم يفير العمران احلديث والعص وغريها يفدفئة والتهوية تولتشغيل أدوات ال لإلضاءة ياألساس
 لة التكاليف.ية قليتقنيات حملعلى  كانت تعتمدل الوظيفية القدمية  ئالبداأن  كل هذا

 :ياالجتماع ريغوالتالعمران : ساخام 
 االجتماعية صعودااحلياة  دث يفحت هذا البحث تلك الذبذابت اليت يف ياالجتماعيقصد ابلتغري  

ويشتمل  .املتصلة هبذه النماذجالوظائف  مناذج العمران ويف وهبوطا وتصاحب عادة التحوالت يف
 والثقايف يابحلراك االجتماع يرتبط أيضاكما ،  حديث والتنميةتوالتطور والالنمو  معاينعلى  التغري
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حبث  القضااي احملورية يفلة السكون والتغري من بني مبسألقد كان اهتمام العلماء وال يزال . و ينوامله
 كما تكون سببا يف،  العمران جة للتطور يفنتي يتمظاهر التغري قد أتأن  . ويالحظيجتماعالتغري اال

 ما.ئاحلدوث قا م يفالتالز  ى يبقمن احلالتني يأ هذا التطور. ويف
ة فرتات زمنية يالتقليداألبعاد واملقومات احملددات و مصر متمركزا حول  يف يعمران الريفولقد ظل ال 

بينت  يالنحو الذعلى  ذلكولكنه شاهد تطورات كبرية وسريعة بعد  طويلة فيما قبل عقد الستينات
مهمة ختص ج ئان وتغري اجملتمع عن نتاري العمر كرر بني تغتويكشف االقرتان امل .األجزاء السابقة يف

انتهاء ابلعالقات بني ابتداء ابلعالقات األسرية و ا اختالف أشكاهلعلى  جتماعيةالعالقات اال
 بعض مالمح التغريإىل  إجياز شديد اإلشارة يف يوتكفككل.   ياجملتمع احملل  مستو على  السكان

 ين الريفنتقال من النماذج العتيقة للمسكاالعلى  األسرية ترتبات. وابلنسبة لعالقات قالعال يف
مها وكثافتها ووظائفها طبيعة األسرة وحج احلديثة تغري يفنتهاء ابلنماذج وا طةيمرورا ابلنماذج الوس

 ريدة ذات احلجم الكبتاملم العائلةو البدنة  الكبري املمتد ممثال يف يعن الشكل األبو ولت حتفقد 
وأبنائهم لعالقات املباشرة بني األب واألم جم الصغري وااحلإىل  واالنتشار األوسع للعالقات

. العائلةنقسم إليها ت يتال ت الوحدانيا بييا ووظيفئبنااملوزع  يبيت العائلة التقليد ىوانته .املباشرين
 قلعن "البيت الكبري". ومل تستلوحدة املعيشية املستقلة املنشقة جة ذلك ظهور منوذج اتينوكان من 

ن العمرا اما يفمتغري  يوهو األمر الذ .يديالتقلالوظائف ابلنسبة للعمران  ملنزل يفاملزرعة عن ا
 قلاست يحميط املسكن الذ ة يفعيماتاالجضاعفت صور وأشكال العالقات تاحلديث، حيث 

 .(41)وسط احلقول  االجتماعيةمقابل فتور كبري وضمور واضح للعالقات  احلقل يف عنفيا وظي
ا، التحامأكثر  كانتأن   بعد، و االستقاللميال متزايدا حن  األخر  يوار هوشهدت عالقات اجل 
 .الناحية  مستو على  ليا مشرتكائاختذ طرازا عا يطبيعة العمران الذإىل  اسكا. ويرجع ذلكمشد أو 

فضال ، ل اخلدمات واملنافقداملصاحل وتبااتصال على  ةميالنماذج القد كة يفاملشرت  وساعدت اجلدران
 وحدث حراك مكاين، االستعمال تغريت التناوب يفقاعدة أن  ديب (42)بات األمن والدفاع متطل عن
ار ات اجلو قعرضت عالتالكتلة السكنية فل والتجديد واتساع نطاق الد بسبب عمليات اإلحيشد
حمل البحث   لقر ا يفها وظائفاجلرية و  معاين تأصبح .ةاألصالد من عناصر يشتت وفقدت العدتلل

العمران  جلرية يف. ومن أهم مسات عالقات ايالنموذج الريفإىل  منها ياحلضر النموذج إىل  أقرب
 .(43)وضيق نطاق املبادالت ي، خصواإلهبام الش، وضعف فرص املشاركة، االستقاللاحلديث 
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السكنية داخل الوحدات  يالوظيف يئام البناااللتح لعبت القرابة دورا كبريا يفمن جانب اثلث  
 أتوتبادهلا. فقد بد تفعيل األدوار مضمونه ودوره يف تالعالقا يخارجها. ولكل من نوعة و يديالتقل

"األحياء"  يبعض النواحمسميات  ذلك يف ىة الواحدة وجتليالناح رة يفاألنساق القرابية متجاو 
والتحمت جدران الت معينة جتاورت مساكنها وامتدت مسافات طويلة بل ئعاأو  أبمساء بدانت
 العالقات الوثيقة اليت القرابة واجلوار معا يدعمان يتاجتماع صلأن  اعتبارعلى  شيدةالوحدات امل

لتوالت ملموسة تعرض  يذوهو األمر ال .كان املميزملا يف ش سواييمتزج فيها رابطة الدم ابلتعا
وزعت تانقسمت و  ة، اليتيعد املسافات بني اجلماعات القرابتباعلى  ةري ثحيث ساعدت عوامل ك

ص ئولذلك فإن اخلصا، ادة للمزارعواملناطق اجلديدة املتاسمة ع، هتا بني مواقع العمران القدميوحدا
"البيت " و  "الشقة" و "الفيال" و "العمارةبني ياملسكن الريف جمناذ العمرانية املعاصرة وتنوع 

 .(44)واملضمون  لالشك ة يفيتماعاالج تاحلديث" تالزمت مع تغري العالقا
تقدير عناصر  يفددات األساسية احلقل واملنزل من احمل ات العمل وروابط املزاملة يفوتعترب عالق 

 سأساعلى  هذه العالقاتشكلت تنفيذ. فقد تموضع ال اتهليآ شييد ووضعتالات يعمل املشاركة يف
جيد  لبتكاليف أقل، وابستعماملتزاملني من تشييد املسكن ا . ومكنت مجاعةيطوع يئتلقا

آليات التناوب على  ابلدرجة األوىلمد تسكن يعاملحمددة ولذلك كان بناء  تدواأو ، يةاحملل تللخاما
 اجلديد يفومنذ هناية الستينات بدأ العمران  .خباصةءات البسيطة للمشاركني من الشباب والكفا
 خلط املواد " يفانيكيةاملعدات امليك"وبعض  "متعهد األنفار"وظهر "مقاول البناء" و  .االنتشار

وجاء ذلك مصحواب بظهور  .ساس العملأصبح األجر أ، و يالعمل الطوعها. واحنسرت فرق فعور 
 .عمال التشييد والبنية املرفقيةأ فة من "الفنيني" يفئطا
 يتفرتات النشاط العلى  عدة شهور، واعتمدتإىل  البناء لأعما لذلك امتدت الفرتات الزمنية يف 

على  قدرةاملتاحة والة لإلجناز ابإلمكاانت ينت الدافعرت للعمل والنشاط واق يتعقبها فرتات تراخ
بعمال من املدن واملراكز احلضرية االستعانة إىل  تامتد الفنية اليتالعمالة جمال توظيف  املنافسة يف

صاحل وإمنا التقاء مي، حملأو  قرايب يماسك اجتماعالقة بني املتزاملني اجلدد عالقة اجملاورة ومل تعد الع
 .(45) ةادية مباشر ومنافع م

اجتماعية كثرية جوانب إىل  وأشكاهلا، وإمنا امتد االجتماعيةطبيعة العالقات على  قتصر التغيرييومل  
ل وأساليب ئوبوسا، واالجتماعيةعليم، واملكانة االقتصادية ت، ومبستوايت الينصل ابلنسق املهتت

ص ئبني العمران وخصاغيري تال التالزم يفأن  والواقع .من األبعاد واحملددات العامة وغريها لاالتصا
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، يتصادقا ياسيسواألخر ي، اترخي يبعضها اجتماع .عوامل متعددةإىل  السكان يرجع ومناشط
 والنحعلى  امل التغيري بشكل حمددعو  إثبات. لذلك وجب (46) ييكولوجأ، والرابع ايفثقوالثالث 

 .ايلتال
 :ةصاديتامل االقعيال (1) 
، وكلها ناحليواربية ت، و يعومن العمل الزرا، يةبيع احملاصيل الزراع عنة جتالنا د الدخلتعترب بنو  

 .املصرية  من سكان القر   در الدخل بني الغالبية الكرب هم مصاأجانسة من تتشكل منظومة م
ل يق احملاصيسو تات ياحلصاد وبعمل املراحل التقليدية مبواسم يد والبناء يفينت حركة التشقرت الذلك 
  . لذلكزراعيةهناية املواسم ال تكرار يفأكثر  كانت  األخر  يد هيوالتجد حاللات اإليعمل أن حىت

باين تت اليتاحة و تامل تمكاان، وحسب اإليتدرجيمظاهر العمران تسري بشكل  غريات يفتكانت ال
كل من على   ت تؤثرأبدة جديدة يصادقتك عوامل اهناأن  غري .آلخرخر ومن عام من فصل آل
 :يمقدمة هذه العوامل ما يل م ويفهتاقمناشط السكان وعالوعلى  يلريفالعمران ا

 :ينهسق املنال تغري-أ 
واملهن  القطاع األعم م واستمر التحول يف1464ة منذ رت خالل الف فقد حدث حراك مهين 

حيث احنسرت م 1445- 1475وة خالل الفرتة من مرا وبلغ حد الذر تالبحث مسحمل   ابلقر 
مقابل ذلك  ويف .األعمال تعد تتجاوز ثلث حد كبري وملإىل  ة بفالحة األرضعمال املرتبطألا

 وظائفهذه القطاعات العمل ابلهم أومن   داخل القر  أخر قطاعات  د العاملني يفعدتضاعف 
 هذا ابإلضافةوداخلها   عليم، والعمل ابملصانع والورش خارج نطاق القر تلغال ابتواالش، احلكومية

 يف ز النسق املهينيهم ما ميأات وغريها. و يدليالصغرية والصاحملالت  ممثال يف يلتجار القطاع امنو إىل 
 ياجلمع بني العمل الزراع ثلت يفم ية األداء والنشاط اليتئثناأو  ة العمليازدواجغري السريع لتة ارت ف

 صباحا والعمل ابلتجارة مساء. وظائفممارسة الأو  ،ابلتعليم الواالشتغ
مستوايت الطموح وارتقاء ، ر الدخلدكرار مصاتا ل املهنية وتباينهئتعدد الفصا على بتوقد تر  

خط  املساكن القدمية سارت يف التجديد يفإىل  شييد ابإلضافةتالحركة أن  ولذلك جند ي.االقتصاد
أو  بناء مسكن جديد مرتبطا مبوسم عديومل  عدد مصادر الدخلتو  ينالنسق امله للتغري يف يبه مواز ش

خاصة  .السنةعرب شهور  ياالستمرار والتواصل املرحلحيز إىل  كذل ىمعني بل ختط يراعفصل ز 
 وم العمليهناية  يفأو  "فرق الشغل "ذات األجر املدفوع مقدماعلى  د يرتكزيشيتال وأن العمل يف

 يبار اقتصادعتاملنازل العصرية كا دبشكل كبري حنو تشييالريف  هت املدخرات يفجتاألكثر. واعلى 
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شراء األطيان  كوين واألجر أفضل من االستثمار يفتعددة التابب املهن مراه القرويون من أر يأول 
 .(47) ةيعالزرا

 ول اخلليجية:الدإىل  اخلارجية اهلجرة-ب 
وبعض أرابب ، واملدرسنيني، يخاصة من جانب العمال الزراع، الدول العربيةإىل  تعترب اهلجرة املؤقتة 

تراكمت خالل عدة سنوات  املدخرات اليتمهما من روافد ارتفاع الدخول وزايدة فنية رافدا املهن ال
شراء  ستثمار الثاينجمال التشييد واال هوقراهم وكان االستثمار األول إىل  بعدها املهاجرون عاد

ات ئبني كل ف يستثمار العقار ل حنو االيدة املزايعلى  دراسة احلالةولذلك تدل  .زراعيةاألطيان ال
 .دئة العاري قليلة اجلهد كث أخر أعمال إىل  االشتغال ابلزراعة عنانصرف معظمهم دين اللذين ئلعاا

  .من قبل  القر  مل تكن معروفة يف اليت بناء احملالت واملستودعاتإىل  ياالستثمار العقار وامتد 
ان ذلك وكة يعحنو شراء األطيان الزراأكثر  لعودة املهاجرين ميال ايت األوىلاكذلك شهدت البد

حنو بناء   الكرب ة يمث تبدل هذا امليل بشدة واجتهت الغالب، والسبعيناتالستينات  يخالل عقد
قامة احلاجة امللحة لإلولكن هذا الفائض عن   بعض القر  يف وحدث فيض عمراين .املساكن
 .(.4)اآلن  نفس االجتاه حىت ر يفل دون االستمراحيمل  والسكىن

 ي:تصادقاال االنفتاح-ج 
وذلك  .1473ورية مصر العربية عقب حرب أكتوبر السياسية االقتصادية جبمه دث حتول يفح 

االقتصاد احلر إىل  االقتصاديةمعظم القطاعات على  وسيطرة الدولة يشرتاكاالعن النموذج  يابلتخل
ن . وكا(44) عقد الثمانينات للخصخصة يف وبدأت املراحل األوىل .األسواق العامليةعلى  احواالنفت

التحول  ثل ذلك يفمحد كبري و إىل  صرية سلبياالقرية املعلى  يح االقتصادانعكاس مرحلة االنفتا 
االنتحاء  يف . ومثل ذلكيفرت الالنموذج إىل  للمدينة "سلة غذاء" القريةابعتبار  ياجتن النمط االنع

شياء  أ يف الوافدة منهااالقتصادية  تطياعاملعلى  مناذج احلياة فيها واالعتمادصوب املدينة وتقليد 
وكان من  . ال تناسب القر  لذلك جاءت العمارة الريفية مثقلة ابلكثري من التقسيمات اليت .كثرية
وتالشت قاعات ، املنزل حظائرسرت فقد احن .األساسية وظائففقدان الكثري من ال ذلك نتيجة

املنزل  يف الرتيفستهالك االأن  ذات الطابع املميز وخالصة األمرالعلف واملخازن والصوامع الريفية 
 .(54)اإلنتاجي مقابل تراجع النموذج  ع يفئهو النمط الشا املعاصر يالقرو  يفيالر 
 الدخول: ة يفيعيالطب الزايدة-د 
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ه فيحتسن  يالوقت الذ يف .كثرية  وظائفمهن و  بسبب عمل األبناء يف عددت مصادر الدخلت 
الدخل أن  على اانت دراسة احلالةيدل بتو  .زراعيةالسعار احلاصالت أفعت توار  ياإلنتاج الزراع

بضعة على  لستينات مل يزداة خالل عقد عياحد من األرض الزرافالحة فدان و  عنالناتج  يالسنو 
على  ، وينطبق نفس القياسسنوايجنيها  يلفأاآلن  وز الدخل الصايفاجتاجلنيهات وقد مئات من 

 يخل من بيع األراضدالإىل  ابإلضافةذا ه .تمراتضاعف عدة  ية احليوان الذيالدخل من ترب
دخول األسر  زايدة كبرية يفإىل   دأذلك كل   .مها عشرات األضعافقيتضاعفت  يلذالعقارية ا

الزراعية  يراضألاسمة لتاملناطق اجلديدة امل عمرانية خاصة يفالالتنمية على  ة وانعكست بشدةيلقرو ا
(51). 
 ة:عيماتامل االجعيال (2) 
الكبرية" من ة ي"البدنة" و "العائلة األبو  ة القدمية ممثلة يفيديسرية التقلاألنساق األ عنحول تاليعد  
نت هذه قرت فقد ا .ه ومرافقهوظائف ، ويفيفيمنوذج املسكن الر  ثريا يفأتماعية تهم العوامل االجأ

إىل  انقسمت اليت ""الدار الكبريةأو  العيلة" تما كان يعرف "ببي ك وسطرت األنساق ابلتعايش املش
املنزل  رافق يفوبقيت معظم الوحدات واملساسا للنوم ليال. أقلة املخصصة تسعدد من الوحدات امل

بع تت " بني األسر الزواجية اليتاملشاع علىكانت امللكية "ع، كما  يمشرتكة بني اجلم يديالتقل يفيالر 
ذ هناية عقد ومن .دهايعمأو  ائلةد كبري العي وحقوق التملك يفوبقيت احليازة  .العائلة املمتدة

الورثة على  العائلة خاصة بعد موت عميد ريع البيت الكبيوز ت يأ "القسمة" ت ظاهرةأنات بديالست
الفراغات واملناطق إىل  ء املشيدةاألجزاضا بطبيعة املوقع ونسبة يقرتنة اة امليالشرعوفقا للقواعد 

 .(52)املكشوفة 
واملساحة واملرافق حول عن الطرز القدمية من حيث نوع البناء تا للصدر وزيع متومن هنا كان هذا ال 

حمل البحث اجملتمع  األسر احلديثة ظاهرة واسعة االنتشار يف يف يو االنقسام النو  إنولذلك ف .وغريها
حركة على  بني األبناء الكبار العائلةكبري وزيع سلطة  تثر أاجلانب اآلخر وعلى  .وبنسب متفاوتة

ل ئاع اجلديدة واستعمال بداقللمو املقرتن بفرص االنتقال  احلراك اجلغرايف ويف جديد،توالحالل اإل
ة" تباينت ي"العصبعالقات القرابة من قيم "االنتماء" و "الوالء" و شييد احلديثة. وحيث حتللت تال

 .الت متعددة األصول واألعراقئمجعت بني عا املناطق اجلديدة اليت صالت اجلوار يف
 ويف االجتماعيةحتديد األولوايت  بني األجيال يف ة ابلتباينيب من العوامل االجتماعنويتصل جا 

 تطوره  ارتباطا بشكل املسكن وطبيعة بنيانه ومستو أكثر  صبحتأ ة اليتعيماتجتدرج املكانة اال
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. وغريها "وحدة األصول"و  "القرابة العاصبة"و " اخليارات اخلاصة "ابلعزوةعلى  من الرتكيزأكثر 
 توالت حتثفقد حد Social Stratification ياالجتماع يدريج الطبقتري التغهذا جبانب 
عد امللكيات حيث مل ت يبداية االنفتاح االقتصادمنذ  االجتماعيةح والطبقات ئالشرا أساسية يف

ة، بل ياعر الطبقرة املشبلو  ويف، الطبقة  حتديد مستو  ار الوحيد يفاملعي ياملصرية ه القرية ة يفيعالزرا
 اخلاصة يفات يتفتت امللكإىل  . وابلنظروظائفوال اليها احملكات املهنية وقطاع األعمتقدمت عل

صبحت املكانة املهنية لبعض األعمال أحث بشكل حمدد، فقد حمل الب  القر  ويف، حمافظة السويس
د يدحتسكن و ج املذلك املعيار بنموذ ويتصل  .االجتماعيةد الطبقة يدحت يف الفالحية معيارا داالغري 
ة ة كبري ئف وهم-ية ئمثل املشتغلني ابملهن القضافكلما ارتفعت املكانة املهنية لبعض األعمال  .مستواه

 .(53) هثأاثومرافقة و  يفيملسكن الر طراز ا ملموس يف سنحتكان هناك   كلما-ابلريف اليوم 
  امل الثقاظية:عي( ال3) 
االقتصادية كلتا العوامل   م يفيويؤثر التعل .ذه العواملمقدمة ه " يفالتعليم  "مستو ارتقاء  يتأي 

 نسبة األمية يفاخنفاض على  ك كبري وتدل الشواهد املستمدة من دراسة احلالةواالجتماعية بش
إىل  صلتث لاناإل نيالذكور وختتلف ب  لد %25 – 14ني ترتاوح ما ب حمل البحث يف  القر 

 .%45 – 15بني  اوح ماترت معدالت 
ا هتأرفع درجاإىل  صلت فاع مستوايت الطموح اليتتعليم يرتبط ابر تال  ارتقاء مستو أن  حظوقد لو  

 وظائفالعاملني ابلبهم مث تاختالف ر على  ة املدرسنيئة تليهم فمؤهالت جامعيعلى  بني احلاصلني
املثقفون ها في  ير  ثة اليتياحلد العمرانيةاالهتمام ابلنماذج  الطموح يعين  ة. وارتفاع مستو ياحلكوم
التأثيث على  خاصة وأن النموذج احلديث للبناء يشجععن نوازع االرتقاء والسمو عبري تمظهرا لل
 .ات اجلديدةيالتقن قلاجليد، ون

 العامة بكل ضروهبا عامال ثقافيا جوهراي يف صالتب االيطور أسالترب تاجلانب اآلخر يعوعلى  
إىل  جانب مهم منه يفيرجع  يبناء املسكن الريف ة يفيصر ا العينولوجالتك قلألن نة. ية العمرانيالتنم
عدد من على  ذلك ينطو يو د. ياألخذ بكل ما هو جدعلى  عدتسا يته التايفنو االتصال  عوامل

 قلدوات االتصال ونأن بكل أداة موثيقة الصلة  قدات"تكار" و "املعالقيم" و "املبادئ" و "األف"
نفس  يف يوه، اخلربات واملعارف لقعية البصرية أهم طرق نوسائل السموتعترب ال املعرفة واخلربات

فنيات االتصال أن  باتإلثاجلدير اب .التقليدية القدمية الحد روافد التحول عن األشكأ قتلو ا
حجم ولذلك يتناسب  ياملنزل الريف ة املرفقية املعاصرة يفيابلبناملعلومات ترتبط بشدة  قلوأساليب ن
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ديثا كلما حتأكثر  املسكناملسكن وتقسيماته ومرافقه فكلما كان وذج مع من الليب االتصونوع أسا
 دة مع تعدد وتباين وحداهتا.يتقنيات االتصال اجلد الاستعمزاد حجم 

 امل األيكيليجية:عيال (4) 
طة يالقدمية والوسخالل كل املراحل  يفيالعمران الر  ها يفري ثأتة وتباين يكولوجيل األمت العوادتعد 

العمرانية ة النماذج غصيا ة وداللتها املباشرة يفيل األيكولوجامو ة العيأسبقإىل  ويرجع ذلكثة. يواحلد
ضفاف الرتع ومن على   نشأت القر . فقد يحنو يدعم الدور األيكولوجعلى  يالريف املصر  يف

ة للحيا يةئوارد املامهية املجانب منها أب وجية يفكولياأل صل العواملتحمل البحث وت  بينها القر 
لتخزين املياه ل ئوساعلى  يملت مرافق املسكن التقليدتواش .واحليوانالفالحية وحاجات اإلنسان 

على  مدتعتكل مراحل التشييد ا"املالط" للبناء و إعداد  تعملياأن  بل .عماهلا بشكل حمددتواس
 .(54)مصدر قريب للمياه 

 واحليوانية كل بدوره يفية تياة النبار مظاهر احلئوسا زراعيةالالرتبة خدمت تاجلانب اآلخر اسوعلى  
 يف سكان الر نيوظل التفاعل بها. غري اء ورفع اجلدران واألسقف و إعداد مواد وخامات البن

 ممثال يف ي الطفر ريث بدأ التغينات حيد السبععق حىت ايشكلها املباشر قو  ة يفعيومعطيات الطب
حتولت  يتنات البناء" اللب"هذه املعطيات وكان اول ، ييئبلاالوسط  تايملعطخدامات البديلة تاالس

اهلواء  عناق اللبنات مبعزل رت طريق اح عناملتماسك  ياحلجر النوع إىل  اللنب ينيعن الشكل الط
كما حلت األخشاب "اإلفرجنية" حمل   .مالءمة للبناءأكثر  بديال" احملروق ن الطوبئقما"فكانت 

 "األلواح"و  "شبية" ابألمسنت و "العروق اخلي"الطملت مواد دبتواس "البلدية"جار خشاب األشأ
 حلديد.أبسياخ ا

واالستعماالت األشياء و د الكثري جدا من املواد كولوجية جيياألاملسألة  من يبحث يفأن  والواقع 
ترتبط  يأيكولوجيا املسكن الريفن ولذلك فإ" ةيئمعطيات البعلى  مدتعتااليت  ري املنزليةغاملنزلية و 

ا تربية ييكولوجأو "" زراعيةورات الديكولوجيا الأنساق األيكولوجية، مثل ن األبعدد كبري جدا م
" ي" و "أيكولوجيا الر ر والدخان"أيكولوجيا النا " والوقود اجلاف اليكولوجيا استعمأ"و "احليوان
ة خباص يبعامة واملسكن الريفمن احلياة الريفية أكثر  أو جانباختص  ة اليتيها من األطر التفسري وغري 

(55). 
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 : والتحديثغريات التقيمعمشجعات و: سادسا
 على وتتفق اآلراء ككل.  يجتماعاة والوجود االيطبيعة احل من الظواهر الكامنة يف يماعتالتغري االج 

ة بدون سكون تعقبه احلركة ظاهر توجد  وال .حلركة الزمتان ضروريتانستقرار والنمو واالسكون واالأن 
ما أكثر  ساكنةص ئيضم خصا يماعتاالجالوجود  كل عنصر يفأن   إىل باحثنيوذهب مجهرة ال

ناصر فإن ع اعاحملاكاة والنقل واالتبعلى  التقليد تعتمد . وإذا كانت ظواهرامتغرية نسبي أخر تكون و 
. كان بشكل نسيبالزمان وامل زمتان يفالالتحول واإلبداع وكالمها متإىل  ث ترتكزيجديد والتحدتال

مشجع ابلنسبة ملالمح  ايبذات مردود إجيية ئالبحث عن وجود عناصر إنشاج هذا ئوتفصح نتا
وتدل  .ف واملناشطئظاو صعيد الوعلى  ،ية والتكوينالبن  مستو على  ميالقد يالتقليدالعمران 
 احلظائردية من يافق التقلالقدمي وتعدد املر  النموذج يف ياتساع املسكن الريفأن  على ع امليدانيةئالوقا

ابملكان وتوظيفه االنتفاع  ثلت يفمحتقيق وظائف مشجعة على  ها ساعدغري واألفران و واملخازن 
حدة وجملموع على  لكل منزلتلبية احلاجات األساسية  الت يفئااألسر والعبني  يبشكل تفاضل

 سكان القرية ككل.
من السلع   من املتطلبات املعيشية اليوميةكثري  يف ق االكتفاء الذايتيحتقالت من ئومكنت العا 

 اتاالنتفاع ابملخلف عن ة فضاليصنعة من املالبس واألدوات الفالحات املينتمن املقة وعددا ئيالغذا
تناسب الدخول  ةحمدودف اقتصادية يصلح له من أعراض متعددة بتكالتما يواحليوانية ف زراعيةال

 "سلةحني كانت القرية  أسواق املدينة عنغناء تاالساستطاع  يدودة للريف الذوتساير احلاجات احمل
ض ئالغذاء. وحقق الفا يف-ألقل  على-نة ياملدعلى  مادعتماما االالغذاء" للمناطق احلضرية وامتنع 

وفرت للفالح  مظاهر احلياة التقليدية اليتأن  . غرييدا جمزاي للقرو ئعابكل مشتمالته  يفيالر 
ل مل ختلو من صور املعاانة دالتباف طراأ نيدة فيما بهيز  أبسعار ريفككل الرزق الو    لقر وسكان ا
والعيش مقاران احلياة   ة، فضال عن اخنفاض مستو ية والثقافيمية والتعلاألحوال الصحي يالبدنية وترد

 .(65) ةيابلرفاهقدم واالستمتاع تمعدالت النمو وال وكيفية يف ة، مع وجود فوارق كميةينابملد
العمران واالرتقاء   حتسن مستو  ذج املتوسطة ممثال يفنماالإىل  ةميمن النماذج القد ويعترب االنتقال 

 دخول املياه جندها حاضرة يف الصحية ومن العناصر املشجعة اليتمظاهر الرعاية الثقافية و ببعض 
ها. يوما إل كوين األاثث املنزيلتاملرافق و بعض  مع تطور ملموس يف، املساكنإىل  ة والكهرابءيالنق
ية ولكن بشكل متفاوت بني األسر داخل القر واجلديد  يديقاء بني التقلتث الداملرحلة ح تلك ويف

كل وامللبس أملا األساليب التقنية احلديثة يفاملكانة واملركز ومسايرة  الدخول ومعايري تطبقا ملستواي
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نني تقتخططني للتنمية الريفية هية ولقد كان بوسع املفيرت ة واليواألنشطة الثقافاملنزلية  تواخلدما
النمو  ضطراد يفحتقيق االعلى  هتاة قدر يه حركة التجديد حنو ما حيفظ للقر التنمية وتوجيط شرو 

ت عليها وسبقتها حتوال تقدمت لمدينة اليتة ليحالة التبعإىل  دون االنزالق يجتماعواال ياالقتصاد
 .منقول عنهاأو  شديدة لكل ما هو وافد من املدينةنزعة التقليد واحملاكاة ال يفسلبية معوقة مثلت 

والتبادل جمال اإلنتاج  خاصة يفة يا عن إجيابيات املرحلة التقليدري هدت هذه املرحلة تراجعا خطوش
 ككل.  يلنشاط االقتصادوا
على  واالعتماد تفاء الذايتاالكدرجييا عن مصادر ت ة ختلياميالقدويعد التحول عن البنية املرفقية  
بع تو  احلظائرل و الوخمازن الغقلصت الصوامع تش. فقد ياة والعتطلبات احليتلبية م ة يفياحمللارد و امل

جه تنتفاع مبا تاالن عنثلت من قبل ثروة يعتد هبا، فضال ماليت  تعداد احليواانأص قدرجيا تناتذلك 
قات ة االجتماعية والعالطبيعة احلياعلى  ذلكوانعكس  .اجات اليومية األساسيةلبية احلت يف

وتضاءلت مظاهر التعاون  ،طفرق العمل والنشاعلى  ةيالفرد تاث غلبت النزعيح كوالسلو 
دعت روابط كذلك وهنت العالقات القرابية وتص  .العامةة املرافق ياحلقل واملنزل ومحا ملشاركة يفوا
 ن املصادرعوالدفاع  البيئة، ومحاية يالتطوع من قيم التضامن والعمل ريالريفيون عن كث ىلختة و ري اجل

املأجور  غريظل العمل  اء يفمم الوالء واالنتية قياملرحلة التقليد ع. فقد سادت يففا تاملشرتكة لالن
 .الفردأو  سرةالقدرة املالية لألعلى  مستقال يعتمدوبدأ النشاط أيخذ طابعا  .واخلدمات املتبادلة

ومع تباين  .شبه اتم عن النموذج الوسيطومنذ عقد الثمانينات خباصة شهدت القرية حتوال  
التقليد على  يعتمد أمنذ ذلك التاريخ بد يلقرو منوذج العمران اأن  إالغري والتحديث تت المعدال

عن  يالسكان ابلتخلعرب عنها ، تصل بعمران احلقلتاشر عن املدن. فقد حدثت ردة والنقل املب
ناطق م ملموسا للثروة احليوانية يفاحلقول وحققت منوا  خمتلف انتشرت من قبل يف اليت احلظائرمرفق 
إبمهال  نترت اقموقع القرية ظاهرة معوقة إىل  ثل هجرة هذه احلظائر والعودةما ة. إذياألساس يالرع
مظاهر باعا من املرافق الفالحية من اهم ة املشيدة حديثا تيالريفوانية، مث كان خلو املساكن ية احلالثرو 
حول تالبحث منوذجا للسبع حمل ال  وتعترب القر  .الذاتية للقرية املصريةالكفاية  تاض معدالاخنف
هذه  توحقق ياالجتماع يصادتضمونه االقممن  يتفريغ العمران الريفإىل   دأ يالذ يالطفر 
ج املشجعة. ئات من النريكثعلى   ةبشد كثر ذلأ. و ياحلضر مع تدا مع اجملياآلن التحاما شد  القر 

 كلعلى   ون بتحقيق تقدمنة فإن ذلك يكياملد  وغ القرية مستو لبل نسعىذلك ألننا إذا كنا 
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رتقاء االجبانب  يضرور  ينتاجمرار النمط اإلت، فاسيتالءم مع طبيعة اجملتمع القرو يايت مبا و املست
 .يعواالجتما الثقايف

ذلك  ألن، والضعفوجه القصور أمن  يشوبه الكثري ير النموذج احلضإىل  عمرانيا القريةول حتن إ 
القيم  يداعتاأليكولوجية واملرفولوجية فضال  املستوايتعلى  يطبيعرة التكوين الئخرج القرية من داأ
هلكة وليست تسم، جمتمعات حملية مقلدة واتبعةإىل   حولت القر  اليت يه املعيار يمناط التوجأو 
خل الدول اد  القر  يف يشيغاير كثريا مظاهر احلياة والعة مبا يللقر  يعيالطب  جة، فاقدة للمحتو تمن

 املتقدمة.
إبعادة صياغة ذلك إال  تىأيتنظر. وال لإعادة اإىل  حاجة يف يالقرو العمران أن  الباحثتقدير  ويف 
 ي.جهزة التخطيط احمللأعن طريق  القرية يف االجتماعيةة و يدتصاقاة االياحل
 احات ووييياتقرتم 

خمتلف  يف يادصاالقت يحلياة والعيش حتقيق معدالت للنمو االجتماعت ااياالرتقاء مبستو  يعين 

فإن ، الشاملةالتنمية  يسية يفئاملصرية من احملاور الر  القرية انبه وملا كانت التنمية العمرانية يفجو 

 يالذ الكثري من مثالب النموافتقد لعشرات السنني خلف  يالذو ، التخطيط هلذا النوع من التنمية

 ير ضاحل العمران عنخيتلف  يالعمران القرو أن  وطاملا .أخر مظاهر  جيابية يفايضا آاثره اإلبرزات 

األخذ إىل  تاجحتفإن التنمية املتوازنة  وظائفالبناء وال يفعددة تنة من فوارق ميني القرية واملدبملا 

 :يهدافه وهأحث و بضوء اشكالية هذا العلى  ةيابلتوصيات التال

طلبات البنية ومتا يتالءم مع الطبيعة األيكولوجية مب، للقرية مراينعالتخطيط ال إعادة النظر يف :أوال 

الضرورية هلا وذلك بشموهلا للحظرية واملخزن  الوظائف-صحيححنو  ىعل- تليبأن  جيب ة اليتياملرفق

 اجنة.اسية لرتبية احليوان والثروة الداألساحلاجات  وكل ما يليب
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احملورين ملا بني هذين ، بعناصر األصالة دون اإلخاللحديث، تق متطلبات الالبد من حتقي :اثنيا 

والعناصر الوافدة من د يصور منطية للتقل  تكون القر أن  ينبغي النمو. وال مثالنشأة  تالزم يفمن 

 للحياة الريفية. قايفالث يصادقتاال يوختل ابملضمون االجتماع، حلياةال تناسب طبيعة ا اليت، املدينة

 قسيم العمراينتكذلك الشملها القرية و ت اليت يلنواحة لفياغر والطبو  يااجلغراف مراعاة الظروف :اثلثا 

راعاة احمليط والشوارع م عوالفيال مجبانب الشقة  يالعصر  يملنزل الريفث تضم ايالسكنية حبللوحدات 

 سية.ئيالر 

ذلك  ويعين .والزراعة أمهيتها املفقودة اآلن للحقل يمبا يعط، الفالحيةالتقنية  التحول يف :رابعا 

 صادية، وحدث حتول يفقتاالريت الشروط والظروف غت" بعد ما ي"اإلنتاج الفالحعلى  الرتكيز

ما ياملسكن العمران ال سضا ببنية يأ، تلك املنتجات املرتبطة زراعيةجات التللمنة يالقيمة االقتصاد

 .حاجة ماسة لوسائل وأماكن التخزين وما إليها نها يفمثفع تار  يتال تذه املنتجاهوأن 

ثلما املشجعية، مث ومظاهرة يحدت الايمزاعلى  لوقوفل صلةتة امليماعتإجراء املسوح االج :خامسا 

 تشجيع العناصر اإلجيابية اليتهذا الصدد  يف ية ومن الضرور ينمتلوا ريغتم الكشف عن معوقات التي

 السكان يف ورؤ ني االعتبار أراء خذ بعألازاحة املظاهر املعوقة مع ة وإيفيتالءم مع التنمية الر ت

 .مستقبالة يخمتلف السياسات التنمو 

القيم  وتدعيمكان القرية وخاصة ما يتصل بتنمية ة لسيوالثقافماعية تاالهتمام ابلبنية االج :اسادس 

 يل النوادثكة مرت املش االجتماعيةوبناء املساكن واملرافق  زراعيةال الاألعم األصيلة مثل املشاركة يف

اء و ميزت به القرية س ياألداء الذ من مقومات ودور املناسبات وما إليها بوصفهاالريفية واملضايف 

 .املعاصرةأو  طةيالوسأو  ةيدياذجها التقلمن يف
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حنو حيول دون على  Versual Migrationرتدة املأو  "معاجلة مشكلة "اهلجرة العكسية :سابعا 

احلضرية املناطق إىل  ينتمونن يدتوان معظم املهاجرين املر  السيما، القرية كان يفزم مشكلة اإلسأت

حمل البحث   القر  يف  مهية كرب أل هذا النوع من اهلجرة ثومي . ا من القر يالقريبة نسبأو  جملاورةا

 .سية السو ندية من مياحلضر األحياء  كلة اإلسكان يفشضخم متإىل  ابلنظر

ع الريفي اجملتمعلى  را سلبيةركت آاثتليت االريف  اجملتمععلى  احلد من الثقافات الوافدةويتصل هبذا  

انتشار  عناملدينة فضال على  مادعتاالو  كستهالساليب االأإىل  ةياجتناإلشة يمناط املعأ عنوله حتل

 .عرافد واأليلعادات والتقالا

نات الثمانيظهر خالل عقد  يالذو  زراعيةضي الفوق األرا ثرمن االمتداد العمراين املتنااحلد  اثمنا:  

 قلادل يف احليازة السكنية بني احلمعاجلة التبو 

فضال عن انه  ل العمراينيشكتمناط الأنافر وتدهور تإىل  ييؤدج ضارة و ئوالقرية الن ذلك يغرز نتا 

 .القريةيف  يلوث البصر تيسبب ال

مهية يف أملا هلا من دة مساحات الفراغات ايز إىل  ؤديية مبا يرانة العميبة البنيالتدخل يف ترك :اتسعا 

 ة.يماعتاالجيث اإلنتاج واملناشط تنمية القرية من ح

صنع مؤسسة إم وهو  Bio-villages Modelعية الطبيق برانمج القري البيولوجية يتطب :عاشرا 

ة حتقيق ثالثيإىل  يؤديند مبا بعض قري اهلعلى  الذي طبق Swaminathan س سوامنينا اثنأ

ابلتخلص ر من التدهو  البيئةة يومحا، ودة للقري من املوارد واألشياءات احملديالتكامل بني املعط

كامل تزايدة فرص العمل مع احلد من الفقر و الت واستخدام الطاقة املتجددة يف االنتاجي من الفض

 ة.ير قة يف اليوية التقليداملشروعات التنمذلك مع 
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