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 اغرتاب الثقافة والبيئة
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 عبد الرزاق، عريف
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  مقدمة

باعتبارها متثل منوذجا للحياة االجتماعية واإلنسانية  أثارت مسألة املدينة اهتمام الدراسات السوسيولوجية واملعمارية،
  األمم.و  والسياسية يف خمتلف مناحي حياة الشعوب عاكسة بذلك إسقاطاهتا االجتماعية واحلضرية

وقد اعترب الكثري من املتخصصني يف الشأن احلضري أن املدينة" هي ظاهرة العصور احلديثة بسبب مواكبتها للثورة 
السكن، وأماكن و  أفرزته من تراتبية اجتماعية داخل فضاءهتا احلضرية من خالل توزيع مساحاهتا إىل أماكن العملالصناعية، وما 

 . ...اخل الرتفيه
لذلك فهي متثل مبثابة " مسرح املغامرة البشرية، تعرب عن أسلوب حياة جمتمعاتنا، وتروي ماضي هذه اجملتمعات، وتعلن 

  .1حتوالهتا مسبقا ع
بني ثقافة وافدة )الثقافة الريفية( وأخرى منطية حضرية بتعبري لويس  -الوقت شهدت املدينة صراعا حادا ومع مرور 

  .سببته سياسة املخطط احملدودة، وثقافة املواطنة املفقودة، يف منتجاهتا املعمارية - ويرث
أحياء ومدن جديدة إىل الواجهة،  وبروز ،ما أدخل العمارة يف اغرتاب حضري ناتج عن النسيج العمراين غري املستقر 

 . الدميوغرايف املتزايدفرضتها موجات النمو احلضري الناتج من حركية اهلجرة الريفية املستمرة وعوامـل النمـو 
ما أدى ، سامهت تعدد أصول ومشارب الوافدين )املهاجرين( إىل ضعف التجانس االجتماعي واالقتصادي ببـنهمو  هذا

احلديث املعاصر، و  املعماريـة بـني التقليـدي والريفيو  اءات التقليدية، وبروز التناقض يف األشكال العمرانيةالفض إىل حتطيم روابط
وانعكاساته على خمتلف مظاهر احلياة، هذه  التشـوه العمرانـي،و  اجل رميـةو  إضافة إىل املظاهر االجتماعية األخرى مثل البطالـة

  املسريين واملهتمني بالشأن احلضري.و  املخططني بقـوة علـى طاولـة تفكيـرو  الظواهر أصبحت تطرح نفسهاو  املسائل

  املشهد املديني وحمدداته يف اجلزائر:

تشهد املدن اجلزائرية ديناميكية سريعة وحركة نشطة يف خمتلف االجنازات واملشاريع ما أعطى للمدن وجها أخر ومسارا 
ا بصمات برزت جبالء ووضوح يف اجملال الرتايب للوطن عاكسة بذلك معامل ومالمح البناء، تاركة وراءهو  خمتلفا من حيث احلركة

                                       

وهران) اجلزائر(، عدد ، اعية والثقافيةالفضاء القسنطيين يف رواية الزلزال، جملة إنسانيات، مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتم املدينة يف الرواية اجلزائرية، حممد داود:1 
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االجتماعية وحىت السيكولوجية على ختطيط ومورفولوجية املدينة. ومع إفرازات وسائل و  اهلوية من خالل إفرازات املظاهر الثقافية
لقيمي للمجتمع وللعائلة ااالجتماعية اليت متس اإلطار االتصال احلديثة يف فضاءات اإلعالم املختلفة طور الكثري من العادات 

اجلزائرية مم خلق أمناط حياتية جديدة، وبالتايل أشكال ومناذج استقاللية أخرى تعترب إضافات وتغريات للحياة احلضرية 
  للمجتمع اجلزائري.

  بني الصدمة والتكيف()التحول القيمي 

اليت عوجلت يف  ،التنمية احلضريةو  ة يف تناول الباحثني للبناء احلضريلقد شكـلت القيـم إحدى االهتمامات األساسي
..، . وحدة اجلرية، بناء قوة العالقات االجتماعيةو  السلطة ،الرتفيه ،واملتغريات الدميوغرافية والثقافية ،ضـوء متغريات نسق القرابة

يرب مهمة يف متاسك اجملتمعات وقاعدة للسالمة فو  من أمثال دوركهامي وكونت الكالسيكينيوقد اعتربها علماء االجتماع 
كما أن الدراسات املعاصرة للقيم تؤكد على مسالة الصراع القيمي واليت ،  االجتماعية ومنبع للتعبري عن تكافل األفراد وتفاعلهم

  .1تربهن على ما يسمى مشكل القيم
 اهلجرة الداخلية اليت أفرزت مرفولوجية جديدةو  وتعزى مالمح التنظيم احلضري اجلديد إىل عاملي النمو الدميوغرايف

يبدو و  املمارسات اليت صارت تطغى وتطبع احلياة احلضرية داخل أوساط اجملتمعو  مستحدثة يف املدينة، عكستها الذهنياتو 
رية مدينية، قيم ذلك واضحا من تنوع منظومة القيم التقليدية يف املدينة اجلزائرية، بني قيم )دينية تقليدية، قيم ريفية، قيم حض

  ...اخل( دخيلة مستحدثة
 الفقر، وأدى ذلك إىل تشكل املدينـة يف شكـل متقطع جماليا بسبب تضافر العوامل األخـرى )التهمـيش، البطالـة،

  ...(. اإلقصاء االجتماعي
 متناقضة ت وخلفيـاتأمام هذا الواقع أصبح حتديد مفهوم املدينية آمرا صعبا، يف ظل اعتماد سكان املدينة على مرجعيا

  .لقب املديين اسـتحقاقو  ويف نيل حقهم من العيش يف املدينـة ،متعددة يف شرعنة ممارساهتم القانونية وغري القانونيةو 
اجيـايب  إن استمرارية القيم التقليدية الوافدة عند سكان املدينـة عكس جبالء عدم قدرة هذه األخرية على التأثري بشـكل

 .القادمني اجلدد إليها علـىو  ثقافيا بشكل حيميها من التأثري السـليب عليهـاو  وذلك إلدماجهم اجتماعيا، دد إليهايف القادمني اجل
املركز االجتماعي أي بني الطبقة و  لتعرف عملية التمييز بعدا أخر يف اجملتمع اجلزائري وكان احملك الرئيسي يف حتديده هو الطبقة

الطبقة الفقرية اليت تسكن األحياء الشعبية القصديرية احلاملة لقيم و  حتمل قيما عصرية،و  الراقية الربجوازية اليت تسكن األحياء
 كما جتدر اإلشارة إىل أن عدم قدرة املستعملني من التكيف مع اجملال احلضري اجلديد، وعدم حتقيق التفاعل معهم.  تقليدية

الذي يدفعه اجملتمع  ،، زيادة على التمدن االجتماعي الباهضأقصى االندماج يف احلياة احلضرية اجلماعية للمستعملني
  1من تراجع القيم واستفحال النزعة الفردية والالمباالة إزاء اجملال العمراين وازدياد يف مستوى اهلجرة...اخل

  .السيطرةو  للهيمنة ،املادي بني التيارات املختلفة يف اجملتمعو  وهبذا أضحت املدينـة ساحة ومسرحا للصراع الرمزي

                                       

  .111 . ص1821حممود الكردي: التحضر، دار املعارف القاهرة )مصر( 1 

  .110 التنمية، ديوان املطبوعات اجلامعية )اجلزائر( ص سيسيولوجياعلي غريب، إمساعيل قرية: يف 1 
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إمكانيـة حتول  جتانس القيمــي. مـع وما التصادم الذي عرفته اجلزائر منذ هناية الثمانينـات. إال دليال على خطورة هذا الال
العنف بني اجلماعـات االجتماعيـة اليت تتصـادم مصاحلـها أو تتعارض أفكارها كلها عوامل أدت و  املديـنة إىل ساحـة للمواجهات

  باجملتمع املتأزم. ر إىل اخرتاق قيمي يف اجملتمع اجلزائري الـذي أصبــح يعـرفبشكل أو بآخ

  ديكتاتورية اجلغرافيا أم أزمة ثقافة؟(:) األحياء العشوائية

شهدت اجلزائر كمثيالهتا من البلدان العربية هذا النمط من املساكن واألحياء القصديرية، واليت شيدت وال تزال بأطراف 
وقد لعبت اهلجرة  .من سكان اجلزائر العاصمة يقيمون يف أحياء عشوائية %1لكربى منها حيث اتضح أن حنو املدن خاصة ا

اجلزائر تطورا مهما لظاهرة  الريفية حنو املدن سبيا وعامال حامسا يف ظهور ومنو هذا النمط الغري خمطط من األحياء كمـا شـهدت
كما أخذت اهلجرة الريفية   % 21بـ االستقالل، فقد مثلت نسبة سكان احلضـراهلجرة الريفية جتاه املدن، وظهرت بقوة غداة 

األسر بغية االستقرار طويل املدى أو األبدي يف  جتاه املدن شكلني يف العموم، األول يعين األفراد خاصة لغرض العمل، واآلخـر
  2باملدن. إحدى التجمعات احلضرية

اجتماعية  أن اهلامشـية كظـاهرة ،حياء اهلامشية القريبة من مدينة سـكيكدةالدراسات امليدانية بإحدى األ وتؤكد إحدى
املتخلفة ال ميكن  تشكل إحدى أبرز األعراض املتصلة ببنية اجتماعية اقتصادية متخلفة. وأشار إىل أن حل مشكالت األحيـاء

االجتماعية واالقتصادية هتدف إىل  ية متس البنيـةيف تقدير السلطات احمللية لبعض احللول اجلزئية، وإمنا يف ضرورة تبين حلول جذر 
إرساء دعائم العدالة االجتماعية، وتقليل الفوارق الطبقية يف اجملتمع، حىت ال حيرم البلد من فاعلية هذه الشرائح وطاقتها البشرية 

  اليت ميكن إن أحسن استغالهلا إن تدعم جهود التنمية املتواصلة.
االجتماع  اصـطلح عليـه علمـاء لواقع اجملتمعات احمللية يف اجلزائر، يربز لنا جليا طغيان مـا *إن املقاربة السوسيولوجية

  احلضري مبصطلح "تريف املدن" على جل مظاهر احلياة احلضرية.

 تريف املدن)الوعي الزائف( : 

ليت تتصف خبصائص متيزها عن أي االنتقال من املنطقة الريفية ا، يعرف النزوح الريفي على أنه" تغيري ملكان اإلقامة
وقد شهدت املدينة الكثري من املشكالت اليت افرزها هذا األخري فأعطى الكثري من الباحثني االجتماعيني  ،املنطقة احلضرية"

، ةاهتماما هبا يف شرح أبعادها وأسباهبا ونتائجها، فمن بني املشكالت اليت يتسبب فيها النزوح الريفي جند املشاكل الدميوغرافي
  حيث حتدث اختالال يف الكثافة والرتكيب السكاين وتوزيعهم وخصائصهم جعل متركز السكان يف بعض املناطق دون األخرى.

إضافة إىل كون الكثري من النازحني ال يتخلون عن القيم الريفية اليت حترص على زيادة النسل وكرب حجم األسرة، 
  هو موجود بالريف. واحلفاظ على العالقات القرابية شأهنا شأن ما

ومن الواضح أن املهاجر يعيش يف املدينة، ولكنه يف الواقع ال ينتمي إليها، أي ال يندمج فيها اجتماعيا وثقافيا وأساليب 
فهو حيث يهاجر إىل املدينة يهاجر بعاداته، وقيمه وقيم  5احلياة األخرى إىل درجة أن تكون عالقات املهاجر حمدودة جدا.

  ، وطموحاته ويبقى ملدة طويلة متمسك هبا مما يعرقل عملية التحضر والتكيف مع القيم احلضرية اجلديدة.جمتمعه األصلي

                                       
2 Boutefnouchet Mostafa ; la famille algérienne son évaluations caractéristique récent ; éd SNED, Alger 1820. P. 111  

 .11ص.  1881 شريف رمحاين: اجلزائر غــدا، ديوان املطبوعات اجلامعية )اجلزائر( 1
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ومن نتائج النزوح الريفي ليس فقط تأثر النازحني بالنمط احلضري، بل أيضا بتأثري هؤالء يف منط احلياة احلضرية إذن 
ض الباحثني أن اجلماعة املهاجرة هي اليت تتأثر فقط باملكان احلضري من ليس هناك تأثري يسري يف اجتاه واحد وكثريا ما يعتقد بع

  1خالل معيشتها باملدينة، إال أن احلقيقة أن أفراد هذه اجلماعة يؤثرون أيضا يف منط احلياة احلضرية.
قبل فيقول:" إن ويرى" بورديو" أن استمرارية هاته الرواسب حمدودة بزمن معني، ويؤكد اختفائها أو اندماجها يف املست

الريفيني املتمسكني بدوام القيم الريفية يبدون تائهني، وحىت مثريين للسخرية..." وأن القطيعة باملاضي وزوال العادات يعترب أمر 
  حتمي.

أن عدد معترب من املهاجرين وأسرهم يعين استقرارهم باملدينة العيش فيها واالنتماء إليها، ولكن ليس بالضرورة املشاركة و 
  7األصلية. يف احلياة احلضرية العصرية بل قد يبقوا حييون وفقا الستجاباهتم وثقافاهتم

 على مستوى الفضاء السكني: 
موس  بشكل ملو  التغريات الواضحة اليت مستو  بال شك االختالالتو  إن املتأمل للمجال احلضري يف اجلزائر يلحظ

ظائف واألدوار اليت كان يقوم هبا يف جل اجملاالت وخباصة اجملال خمتلف الو و  ثرت على أهمكافة اجلوانب احمليطة به، وأ
 العمراين التخطيطي. و  )االجتماعي( السوسيولوجيو  السيكولوجي )النفسي(

أدى إىل  ونتيجة للنمو احلضري احلاصل نتيجة عاملي اهلجرة الريفية من جهة والنمو الدميوغرايف من جهة أخرى قـد
التحسن املستمر يف دخل األسرة، ساعد و  (االرتفاع )ارتفاع الكثافة السكانية يف الغرفة الواحدة ارتفاع يف عدد السكان، هذا

 التجهيزات االليكرتونية بغية تسهيل احلياة املنزلية، الشيء الذي زاد من ضيق املكانو  على العناية مبوضوع إعداد الغرف باألثاث
  صعوبة احلركة داخله.و 

الرواق أو الفناء، ما و  مما دفع السكان إىل إفراغ بعض الوظائف خارج الغرفة، كالطبخ مثال يف فضاء أخر أمام الباب
عدم النشاط بني أفراد العائلة، وهبذا بدأت تتجلى للعيان معامل األدوار والوظائف االجتماعية و  اخلمولو  جلب روح االتكالية

  ال احلضري.املختلفة واملستحدثة على مستوى اجمل
املنغلقة وحفاظا على و  تشجيعا للحياة املنعزلة ،ضيقها وخباصة اليت تطل على الشارعو  وتتميز واجهة الدار بقلة نوافذها

عازل ، يفصل ما بني ما يدور داخل احلرم املنزيل، وما يدور خارجه بواسطة جدارو  حبيث حيد ،خصوصية احلياة داخل املبىن
وهلذا كانت الغرف تفتح . ممارسة أفراد العائلة نشاطاهتم يف حرية كاملةو  صوهناو  قدسية احلياة اخلاصةمرتفع بعض الشيء لتامني 

على وسط الدار حيث كان املتجول ال ميكنه من خالل واجهة الدار التعرف على املكانة االجتماعية)الطبقة االجتماعية( لكوهنا 
  2تصميم البناء.بسيطة وغري مزخرفة مثلما نشاهده اليوم يف طريقة 

                                       

  .22. ص1001سناء اخلويل: أزمة السكن ومشاكل الشباب، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية )مصر( 1 

 1002/  1001أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع التنمية جامعة قسنطينة نوفمرب  -د العزيز بودن: املشكالت االجتماعية للنمو احلضري يف اجلزائرعب 7
 .111ص. 

  .21 -10 ، ص1000التهيئة العمرانية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية )اجلزائر( و  بشري التيجاين: التحضر2 
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االلتواء واالحنناء واالنغالق، ال تسمح للمار بالوقوف عندها. وقد أوىل هلا التنظيم و  وتتميز األزقة على العموم بالضيق
املراكب احليوانية يف مقابل مواصالت املسافرين. وما مييز هذه األزقة أهنا مليئة بالسكان و  العمراين أمهية وعناية كبرية بالراجلني

  ..اخل. جيدة مزودة بكل املرافق الضرورية كاإلنارة ومكان الفضالتو  ارة( وطرقها نظيفة)امل
جتسد بوضوح  هذا التغري الصارخ الذي شهدته املدن اجلزائرية على مستوى الطبيعة املرفولوجية وكذا الرتكيبة االجتماعية،

مدينة تفتقد للكل معامل اهلوية، فاقدة خلصائص املدينة األصيلة، يف مدينة بسكرة، واليت بينت الدراسة امليدانية هلا، أهنا أصبحت 
  مشوهة بكل أساليب العنف احلضري.

إن الناحية اجلمالية تكاد تكون مفقودة وشبه منعدمة نظرا ألن الفضاءات قاحلة ومتدهورة تنعدم فيها املساحات 
 ىل أن املسكن من الداخل يف بعض األحيان تطل فيه النوافذكبري، إضافة إو  القمامة على نطاق واسعو  اخلضراء وانتشار األوساخ

املتمثلة يف قدم أبنيتها وتداعيها، وضيق مساحات أبنيتها وقلة و  "ميزها تدهور أحواهلا العمرانية الشرفات على مساكن أخرى.و 
  ازدحام سكاهنا.و  وانعدام املرافق الداخلية يف اغلبها، واكتظاظ، عدد غرفها

بطريقة  أين خيلق سكان العمـارات ،خلارجية فهي غري منظمة وغري حمددة من قبل اهلندسة احلضريةأما الفضاءات ا
وأحيانا أخرى يغرس جمموعة من السكان على املساحة آو الفضاء احمليط  ،فوضوية مساحات صغرية امتدادا لشرفات األرضية

امللكية ويشخص حب  ث يعرب هذا السلوك عـن حـبحي. ..اخل. بالعمارة نباتات أو أشجار آو تستعمل حظرية للسيارات
  اجملال احلضري.و  الناس ورغبتهم اجلاحمة يف امتالك احليز

وتنظيمه وفق  السياسات اليت سعت الدولة اجلزائرية إىل استغالل اجملـال احلضـريو  ومن هنا يتنب لنا أن كل املخططات
كيفية استغالل هذا اجملال.  حمدوديتها، وذلك يعود الختالف الـرؤى فـياجملتمع اجلزائري قد أثبتت و  خصائص ومنط حياة األسرة

شكل البناء(،جند يف االجتاه األخر املعاكس و  التقنياتو  مواد البناء)فإذا كانت بعض اجملتمعات تويل للبعد املادي أمهية قصوى 
 . ..اخل. لنفسيةاو  الثقافيةو  أين يشكل البعد املادي متغريا ثانويا أمام العوامل االجتماعية

  لقيمي في تخطيط المساكن لمدينة بسكرة:اقراءة في بعض مالمح التغير  -

 
 (: مظاهر العنف والتلوث.0صورة )
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واليت  ،* يف هذه الصورة أعاله نقرأ مالمح الرتيف وإفرازات الصدمة احلضرية اليت جتسدت يف الكتابات على اجلدران
إضافة إىل قهر ، ية ثقافة العنف الرمزي املكبوتة بداخل أفراد اجملتمع )الشباب خاصة(هتدف إىل ترسيخ من الناحية السوسيولوج

بعد من أبعاد التلوث البصري  فهو السلطة البطريركية )األبوية( املطلقة املمارسة عليه من طرف رب األسرة. أما من الناحية البيئية
احلضرية يف ظل ضعف مؤسسات الضبط االجتماعي من األسرة كما نالحظ رمي النفايات الذي يعكس غياب الثقافة  ،املشوه

 املنفعيةو  جتانس وطغيان العالقات الثانوية السطحية ..اخل، وهذه عموما مظاهر احلياة احلضرية اليت تتميز بالال القانون الدين –
ليه رواد االجتاه االجتماعي يف الصراع، وضعف وارتفاع درجة التباين االجتماعي وهذا ما أشار إو  الفردانية، وشدة التنافسو 

  دراستهم من أمثال لويس ورث.

 
  

 (: غياب الثقافة الحضرية3) صورة

العائالت،  باعتبار أن هناك مـدخل واحـد للكـل، يف هذه الصورة نقرأ غياب اخلصوصية االجتماعية يف هذه املساكن
إضافة إىل األبعاد اخلفية اليت ، يف املساكن العمودية ةقسطنطينيالوهذا ما طرحه الباحث عبد احلميد دليمـي يف دراسته للعائالت 

كتابه" األبعاد اخلفية" أو  أصبحت تؤديها هذه الفضاءات، فضال عن دورها األصلي وهذا ما ذهب إليه العامل ادوارد هل فـي
 . الوظائف الكامنة بتعبري باريتو

مما جيعل فضاءات أخرى تقوم ، ات اليت حتتوي هذه النشاطاتيقابله غياب بعض الفضاء ،فتعدد نشاطات األسر وتنوعها 
 للتجمع فهو يلعب كذلك دور فضاء   ،فمثال املدخل باعتباره ممرا ومدخال خاصا للعائالت الساكنة ،غري أدوارها الفعلية بأدوار

ا كل من العاملني التمان وصفه تعتبـر كمـا اجللوس، ما يلغي مالمح اخلصوصية يف هذه املساكن وغياب روح املسكن التـيو 
وهذا ما يتناىف مع  البسـيكولوجية والسوسيولوجية...اخل.و  الفيزيولوجيـة ومسيث ايكوميب، بأهنا فضاء حيقق لساكنه األبعـاد

 خصوصية اجملتمع البسكري احملافظ عموما. 

 
 (غياب روح المسكنالمراقد )(: بيوت 4صورة )
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روح املسكن اليت تعترب كما وصفها كل من العاملني التمان ومسيث  ( نلحظ غياب02-01يف هاتني الصورتني )
السوسيولوجية...اخل." كم ذكرنا سالفا، ما جعل و  البسيكولوجيةو  ايكوميب "بأهنا فضاء حيقق لساكنه األبعاد الفيزيولوجية

 أهنا تفتقد لكل معاين احلياةالباحثني يف علم االجتماع احلضري وبالشأن التنظيمي للمدينة وصفها "مبساكن املراقد" أي 
اليت بدورها ترتكز على توفري ثالث أبعاد  الن الغاية االمسي من املسكن هو حتقيق الذات،، احلضريةو  التفاعالت االجتماعيةو 

كما نقرأ من خالل هذه الصور بروز ظاهرة االغرتاب احلضري من خالل غياب  االستقاللية. –احلماية  -وهي: اخلصوصية
، وهذا يفسر من الناحية السوسيولوجية العالقات (الصيانةو  نقص اإلضاءة -ياة احلضرية )رداءة نوعية الطالءمظاهر احل

والتضامن العضوي القائم على التفاعل املنفعي، ، كسيطرة العالقات السطحية الثانوية،  االجتماعية السائدة عند هؤالء العائالت
وخصائص احلضرية  ،ي إحدى السمات البارزة يف اجملتمع العضوي بتعبري إميل دوركاميوه، وبروز الفردانية وغياب الضمري اجلمعي

  مبفهوم لويس ورث.
 وفوضـى -التلوث البصـري )رداءة األلـوان و  *أما البعد البيئي فهو شاخص يف مظاهر التلوث األرضي )النفايات(

التصميم وضيق السالمل ورداءة نوعية الطـالء ونقص  ففوضى، وهي إحدى مسات اجملتمع احلضري بشكل عام ..اخل.( التنظيم
  الغري صحية اليت تسود فضاء هؤالء اآلسر العائالت.و  الصيانة تؤشر على البيئة املرضيةو  اإلضاءة

 ثانيا: األحياء العشوائية )المساكن األرضية(: 

 
 (: مظاهر الصدمة الحضرية1صورة )

 
 (: مظاهر التريف2صورة )

االنسجام العمراين وتنظيم و  ( نالحظ جتسيد الثقافة الفرعية اهلامشية اليت تفتقر إىل التناسق01-01) * يف هذه الصور
فمن الناحية السوسيولوجية تتجلى مالمح ثقافة العنف املادي اجملسد يف استعمال الشبابيك لغياب األمن يف هذه  ،الفضاءات
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وغياب فلسفة  ،ورمي النفايات على مساحات واسعة من املساكن تشارإضافة إىل ثقافة الفقر الشاخصة من خالل ان األحياء،
االقتصادية البائسة و  التخطيط العمراين، وتدين املستوى الصحي الذي يعكس املنزلة املكانة االجتماعية الفقريةو  وثقافة التصميم

وكلها مميزات فقراء احلضر اليت ، ..اخل. اجلرمية ،واليت ترتبط ارتباطا وثيقا بظواهر اجتماعية كثرية منها البطالة، األمية، هلؤالء
  احلضرية لويس أوسكار. ااألنثروبولوجيحللها وشخصها العامل يف 

والتصاميم وتناسق  البصري البارز من طريقة البناءو  *أما من الناحية البيئية فالصورتني تعكسان مظاهر التلوث األرضي
جند أن هذا املفهوم أو هذه الثقافة ، الصحة مبفهومها احلديث تعين الوقاية من األمراضالبناءات وكذلك مواد البناء. وباعتبار آن 

وهذا يعود بشكل كبري إىل عامل الضعف االقتصادي ، غائبة يف سلوكيات وتصرفات هذه الشرحية آو الطبقة من اجملتمع
العالجية واألماكن و  ة إىل نقص اخلدمات الصحيةإضاف القدرية والالمباالة وهي خاصية فقراء احلضر،، ..اخل( البطالة )الدخل،
 اخلدمات اجلوارية. و  أي ما يعرف مبعيار التنمية املستدامة التجهيزات ..اخل.. الرتفيهية
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