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 نساط التػزيع الفخاغى لمسباني الدكشيةأل ى البعج الثقافتاثيخ 
 (1960 -1900)مجرماف القجيسة أسجيشة ب

 
 دمحمسميساف يحي عبجهللا ك خالج عمى الخديغ 

 ميٍت اىفُْ٘ اىجٍَيت ٗاىخطبٍقٍت، قغٌ اىخظٌٍَ اىذاخيً.ٕاحف:  -جاٍؼت اىغ٘داُ ىيؼيً٘ ٗاىخنْ٘ى٘جٍا

–khalidkhazinalicapoali@gmail.com (0918105526) E. Mail: 
 

 :  السدتخمز
يع الفخاغي لمسباني ز تػ ال انساط كاثخه فى تكػيغ السدكغ االمجرمانى القجيع متشاكالبعج الثقافي ىجؼ البحث لمتعخيف بال

 كسجيشة لمدراسة الػاقع الثقافي ايزا ساعجت في تذكضميا . العػامل التي  لمػقػؼ عمى ضيا كعملمتعخؼ سجيشة البالدكشضة 
ضا. عمضو فقج تسثمت مذكمة الجراسة في تكػيغ انساط تػزيع فخاغي باعتبار خرػصضة السجيشة كتكػيشيا تاريخ ومامجػ اسي

  فى االجابة عمى كل مغ األسئمة األتضة:
 ؟بسجيشة امجرماف القجيسة  لمسباني الدكشضة ىتػزيع الفخاغمىل ىشالظ ضابط ثقافي ل -أ 

أتبع  دكغ؟عسمضة التػزيع الفخاغي بالس بالفخاغات االخخػ في ةيا الػضضفضاتىل تخاعي شبضعة الفخاغات الجاخمضة كارتباش-ب 
بمغ حجع العضشة القرجية ستة نساذج تسثل اغمبضة كقج العضشة. ػصف كتحمضل لالسشيج التاريخى الػصفى التحمضمى  الباحث

تػصمت الى مجسػعو مغ الشتائج  .عمضيا فى البحػث الشػعضة  ػزيع الفخاغى ذلظ كفقًا لؤلسذ كالسعايضخ الستعارؼأنساط الت
نساط تػزيع أنتاج أفى  اً السخجعضات الثقافضة كالعخقضة الستبايشة بسجيشة امجرماف القجيسة كاف ليا اثخ كاضحىى اف  اىسيا

  .نساطخح صفة التذابو فى اغمب األإفخاغى متبايشة ت
Abstract 

This paper aims to illuminate the cultural dimension and its impact on housing formation in 

the old city of Omdurman through addressing patterns of spatial distribution of residential 

buildings in the city at large to define the factors that contributed to its formation. It also aims 

to study the city's culture and its contribution to the formation of spatial distribution patterns 

that adhere to it's character and heritage. The study mainly tries to answer the following 

questions: 

1. Is there any type of cultural rules that govern the spatial distribution of residential 

buildings in the old city of Omdurman? 

2. Is there any sort of consideration to the nature of interior spaces and functional linkages to 

other spaces in the spatial distribution process? 

The study follows a historical, descriptive and analytical approach to describe and analyze the 

study's purposive sample. The sample consisted of six models which represent the majority of 

spatial distribution patterns. in accordance with the accepted standards in qualitative research. 

Results show that the contrasting ethnic and cultural nature of the old city of Omdurman has 

a clear role on the creation of spatial distribution patterns which are contrasting and 

simultaneously similar. 
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 السدكغ االمجرمانى –العبلقات الػضضفضة  -التأثضخ الثقافي  -القػمضة الثقافضة  : الكمسات السفتاحية

  : السقجمة
قج يكػف السدكغ االمجرمانى القجيع كتكػيغ انذائي أمتجاد الشكاؿ كأنساط السداكغ السعسػؿ بيا فى أغمبضة أقالضع الدػداف 

ة امجرماف نفديا مغ ىجخات مجتسعات االقالضع  السجاكرة حاممة معيا ثقافاتيا فى ذلظ الػقت. كذلظ لسا شاب تكػيغ مجيش
كعاداتيا كتقالضجىا التى مالبثت كانريخت كتساذجت كتجاخمت فى أشار يتدع بصابع مغ القػمضة الثقافضة. التى أثخت بجكرىا 

أبعاد  ػأحجلمسبانى الدكشضة ىى خاغي أنساط التػريع الفعمى جسضع مشاحى الحضاة  بأمجرماف . مغ ىشا يسكغ القػؿ أف 
التأثضخ الثقافي في رسع مبلمح لمتػزيع الفخاغي الجاخمي لمسباني الدكشضة بسجيشة أمجرماف القجيسة في الفتخة ما بضغ عامي 

كجو أفى محاكلة لمػقػؼ عمى  .كفي مجيشة أمجرماف القجيسة عمي كجو الخرػص برػرة عامة ,( 1960 -1900)
فى اشار مغ البحث كالتحمضل لبضاف  .لثقافى عمى مفيـػ التػزيع الفخاغى لمحضدات الفخاغضة لمسبانى الدكشضةتاثضخ البعج ا

التاثضخ عمى خارشة التػزيع الفخاغى، كالتبايشات الكائشة التى ال تخمػ مغ التذابو كاالتفاؽ فى بعس االعتبارات لمعبلقات 
 .دكغ االمجرمانى القجيعفي السالػضضفضة مابضغ الفخاغات ببعزيا البعس 

  مذكمة الجراسة :
 مذكمة الجراسة في االجابة عمي كل مغ االسئمة االتضة :  تتسثل
 ؟ثقافي لتػزيع الفخاغات في الفخاغ الجاخمي لمسباني الدكشضة بسجيشة امجرماف القجيسة  تاثضخىل ىشالظ أ . 
عسمضة التػزيع الفخاغي بالسبشى الدكشي  فخاغات االخخػ فيىل تخاعي شبضعة الفخاغات الجاخمضة كارتباشيا الػضضفي بالب .

 ؟بامجرماف القجيسة 
 الجراسة:ىسية أ

 تكسغ اىسضة الجراسة في مايمى :
 الفخاغي الكائغ بسجيشة امجرماف القجيسة .التػزيع ايجاد اشار نطخػ يتشاكؿ مػضػع الثقافة كجػانب تاثضخىا عمى كاقع أ . 

 مػاقع الفخاغي لمسبانى الدكشضة بسجيشة امجرماف القجيسة .ق لضػثلت ةتاريخ ب . دراسة
 ى تكػيغ ىػية السجيشة الدػدانضة.فكره دقمة الجراسات الستعمقة بعبلقة الثقافة بالترسضع الجاخمى ك ج . 

 الجراسة:ىجاؼ أ 
 تيجؼ الجراسة الى االتي :

 العػامل لمػقػؼ عمىالجراسة البحث ك  لقجيسة بعضغمجرماف اأنساط التػزيع الفخاغي لمسباني الدكشضة بأالتعخؼ عمى أ . 
 التي ساعجت في تذكضميا . الثقافضة الستغضخة كالستبايشة

دراسة الػاقع الثقافي بسجيشة امجرماف القجيسة كالى اؼ مجػ اسيع في تكػيغ انساط تػزيع فخاغي باعتبار خرػصضة  . ب
 السجيشة كتكػيشيا كتاريخيا .

 البحث :  فخضيات  
الجاخمى كغضخه مغ مجاالت الجراسات االندانضة يسكغ اف يكػف احج الػسائط اك االكعضة السادية التى مغ خبلليا  الترسضع

 مغ خبلؿ السػركث الثقافى السادػ ليا. يسكغ عكذ ثقافة السجتسع
  الجراسة:حجكد 
حضث  .1960كحتى عاـ   1890 حجكد زمانضة : تذسل حجكد الجراسة زمانضا تكػيغ مجيشة امجرماف القجيسة مغ عاـأ . 

 تسثل ىحه الفتخة التكػيغ الحقضقي لمسجيشة باحضائيا القجيسة . 
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 حجكد مكانضة : مجيشة امجرماف القجيسة .ب . 
 السرصمحات:تحجيج 

سػؼ يتع تشاكؿ السرصمحات االتضة في متغ الجراسة كيقرج بيا ماتزسشو تعخيف كل مشيا اجخائضا ايشسا كردت في ىحه 
 : الجراسة
    :الشسطأ . 
يَء   نسَّط ُيفّزل تشسضط عسل الُعّساؿ في  -مرشػعات / بزاعة ،  نسَّط -: جعمو عمى نفذ الشَّػع أك األسمػب أػالذَّ

 (,704ص1986, اىَْجذ فً اىيغت ٗاالػالًالسرشع )
 :الفخاغ الجاخمى ب . 

تتسثل )بالسحجدات العسػدية ك األفقضة(، ىػ حضد مغمق تفرمو عغ الفزاء الخارجي مجسػعة عشاصخ ك محجدات مادية 
التي تعصي العسارة ىضئتيا ك ُتعخؼ جدءًا مػغ الفػزاء السستػج غضػخ الستشػاىي ك تؤسػذ تشػدضقًا لمحضػد السغمػق، ك إف تمػظ 
العشاصػخ السادية تحجد الرفات العامة الخئضدة لمفخاغ الجاخمي كسداحتو،ارتفاعو، أسمػب انفتاحضتو ك غمقو 

(Ching,1987,p.161.) 
 :التػزيع الفخاغي ج . 

ىػ مرصمح يدتخجـ في تخررات العسارة عامة ك الترسضع الجاخمي عمي أنو الصخيقة أك التختضب أك العبلقة التي تشذأ 
أك تكػف لتحجد تػزيع الحضدات الفخاغضة ك مجػ االرتباط بضشيا . في شكل عبلقات جػار أك عبلقة بضشضة تعتسج في األساس 

 .مي الجانب الػضضفي كقج ىطيخ تاثضخ جػانب اخخػ كذلظ كفق شبضعة السجتسعع
 الشطخى  االشار 2-2
 السبحث االكؿ : مفيػـ الثقافة  1- 2

لقج أصبح مػضػع الثقافة محل اىتساـ كثضخ مغ السيتسضغ في العمـػ اإلندانضة كىشاؾ مغ يخػ أف الثقافة ىي ذلظ الكل 
فة كالعقائج كالفشػف كالقضع كالعادات التي يكتدبيا اإلنداف كعزػ في السجتسع , كىشاؾ مغ السخكب الحؼ يذتسل عمي السعخ 

يخػ أف) الثقافة عبارة عغ تشطضع يذسل مطاىخ ألفعاؿ كأفكار كمذاعخ يعبخ عشيا اإلنداف عغ شخيق الخمػز أك المغة التي 
( .  23.ص1983لستخاكع عبخ األجضاؿ( )إبخاىضع ناصخيتعامل معيا كبيحا السعشى تكػف الثقافة عبارة عغ تاريخ اإلنداف ا

اما مفيـػ الثقافة فقج استعسل لػصف حقب تاريخضة كمجتسعات كامع معضشة كحلظ لػصف مجاالت خاصة بالشذاط اك 
أك أنيا . كىشاؾ نطخات أخخػ كثضخة مشيا مغ يخػ أف الثقافة صفة مكتدبة ( . 35، ص2006الحضاة )تػماسضممػ مضذضل

أف الثقافة كل مخكب مغ " عمي أف تمظ السفاىضع جسضعا تجكر حػؿ معشى كاحج كىػ . تقل عغ األفخاد كالجساعات كضاف مد
مجسػعة مختمفة مغ ألػاف الدمػؾ كأسمػب التفكضخ كالتكامل كالتػافق في الحضاة التي اصصمح أفخاد مجتسع ما عمي قبػليا 

جخل في ذلظ السيارات كاالتجاىات التي يكتدبيا أفخاد السجتسع تت ك مغ باقي السجتسعا  فأصبحػا يتسضدكف بيا عغ غضخىع
في صػر كأشكاؿ مختمفة أجضاؿ بعج أخخػ عغ شخيق االتراؿ كالتفاعل االجتساعي مغ جضل إلي جضل  يتشاقمػنيا بضشيعك 

ذلظ الجدء  "ثقافة ىيفال . كقج يتشاقمػنيا كسا ىي أك يعجلػف فضيا كفق تغضخ الطخكؼ كحاجتيع كلكغ الجػىخ يبقى كسا ىػ
مغ البضئة الحؼ قاـ اإلنداف بشفدو عمي صشعو متسثبل في األفكار كالسثل كالسعارؼ كالسعتقجات كالسيارات كشخؽ التفكضخ 
كالعادات كشخؽ معضذة األفخاد كقرريع كألعابيع كمػضػعات الجساؿ كأدكاتو عشجىع ككسائميع في اإلنتاج كالتقػيع 

يا كالشطاـ األسخؼ الحؼ يدضخكف عمضو ككسائل انتقاليع كالسعارؼ التي تذضع فضيع كغضخ ىحا كثضخ التي يعدفػن , كالسػسضقى
ككثضخ ججا مسا أنذأه اإلنداف لضجسع بضغ أفخاد مجتسع مغ السجتسعات كيخبط بضغ مرالحيع بسعشى آخخ ىي مجسػع 

تي يتسضد بيا مجتسع عغ آخخ كتؤدؼ إلي تحقضق العادات الدائجة كالمغة كالجيانات كاالختخاعات كالعمـػ في السجتسع كال
 .(47، ص ،1998 )دمحم عابج الجابخؼ  كضائف الحضاة االجتساعضة
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 حجكد امجرماف القجيسة : 2- 2
السػردة الى حي العسجة في شارع كخرؼ كمغ العباسضة حتى نياية شارع تذسل حجكد امجرماف القجيسة كل مغ حى 

ثانػية األف اضافة الى مشصقة حي العخب شساال كمغ بضت الساؿ كابػركؼ كحي كد أرك الذشقضصي قبل مجرسة دمحم حدضغ ال
أما االنتذار الػاسع الحؼ ضيخ في ، كحي مكي كد عخكسة الى البػستة كحي العخضة حتى جامع فضرل االف غخبا

ـ بجة ك الثػرة كبانت كغضخىا أما ا ،امجرماف لع يبجأ اال في أكائل الخسدضشات بسا في ذلظ حي العخضة كمشصقة السبلزمضغ
ف مشصقة الدػؽ كانت عبارة عغ كسط امغ االمتجادات فقج ضيخت في مشترف الخسدضشات ك أكائل الدتضشات كلحا ف

امجرماف كلعل االماـ السيجؼ عشجما انذأ بقعة السيجؼ كاختار جامعو في ىحا السػقع كمغ بعجه قاـ خمضفة السيجؼ ببشاء قبة 
) ضفة في ىحا السػقع الستسضد قرج بو أف يكػف في كسط السجيشة الحؼ تمتف مغ حػلو بقضة األحضاء.لخماالسيجؼ ك بضت 

 (1(.انطخ الخخشة رقع ) 7الصضب مضخغشى ص 

 
خخشة تحجد مجيشة امجرماف القجيسة )السرجر 

https://www.google.de/maps/@15.6433627,32.469446,14z ) 
 

 الثقافة االمجرمانية : 3- 2
السجف الدػدانضة حضث يصمق عمضيا العاصسة القػمضة كذلظ لسا ليا مغ خرػصضة تكػيشضة  مجيشة أمجرماف مغ ابخز تعج

لعبت فضيا الطخكؼ التاريخضة االجتساعضة ك الجيشضة كالدضاسضة كاالقترادية دكرا كبضخا مغ خمق شخرضة ثقافضة متعجده تحسل 
اشار تكػيشي ثقافي مػحج تحكب فضو كل االتجاىات ك الخكغ ك السحاىب معاىا كل مبلمح السجتسع الدػداني األصضل في 

  الثقافضة ك العخقضة ك الجيشضة .
كذلظ بسا انتجتو الثػرة  . مجرماف كعاصسة لمجكلة السيجية بالغ االثخ فى مايعخؼ بامجرماف الضـػأختار االماـ السيجػ أ

قرج فى خمق ندضج اجتساعى حاكػ بجكف  خد عسمت بقرج اكالسيجية كحخكة ديشضة سضاسضة مغ خمق كاقع اجتساعى متف
لحلظ كاف البج لشا بجاءا أف نبتجغ الحجيث عغ ثقافة انداف  .الغمبضة قبائل الدػداف بخمفضاتيع الثقافضة كالقبمضة كالسعخفضة 

ػ كتعبضخ أصضل لسكػناتو ك أمجرماف أك الثقافة االمجرمانضة مغ خبلؿ السػركث الثقافي االمجرمانى بذقضو السادػ كالغضخ ماد
مغ العػامل التى اسيست فى رسع مبلمح كابعاد الشتاج الثقافى برػرة  اً ف ىشاؾ عجدأالتى يسكغ القػؿ  .مبلمح مجتسعو 

كسا كاف لمتجسعات التى تاخح  .متسثمو فى التضارات الرػفضة كسشيج اصػلى لمتدامح  كالترافى كاحتخاـ االخخ  ,عامة 
كغضخىا مغ التجسعات ىى الشػاة االكلى  لتذكضل شخرضة . جضغ ( يلدضاسي فى مزسػنيا )نادػ الخخ الذكل الثقافى كا

الدضاسة ك الثقافة كغضخىا مغ السجاالت كسا بخز  كثقافضة امجرمانضة متسضدة. عمى صعضج الفغ كالغشاء كالسػسضقي كالذعخ 
كالتى كانت  ، ثقافة االمجرمانضة لتكػيغ سسات كمبلمح ادكر  الدضشسا فى بجاية الخسدضشضات مغ القخف العذخيغ جمضا فى 
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فى التكػيغ الفعمى لمذخرضة  اً اسياـ كاضح مجتسعةلف ثقافى كاجتساعى . فكاف ليحه العػامل أبجكرىا نقصة تثاقق كت
البة باخخ كل السطاىخ الد كالتى احتفطت بكل ماىػ جسضل كمحسػد كعسمت عمى اسقاط بذكل اك .الثقافضة االمجرمانضة

سا يعخؼ بعسمضة البشاء الثقافى االجتساعى التي شسمت . بفى تكػيشيا  اً ى تعتخػ الثقافات التى كاف ليا دكر كبضخ تخح الآكالس
فكاف البج اف يطيخ ىحا االثخ برػرتو السادية فى السدكغ االمجرمانى القجيع كاحج  .كل السشاحى الحضاتضة النداف امجرماف

مادػ فشجج انو يتسثل كلػ حتى بالقجر الزئضل  فى البعج الثقافى الغضخ ما بالشدبة لبلتجاه أ .ديةالسشتػجات الثقافضة السا
النساط التػزيع الفخاغي لمسدكغ االمجرمانى القجيع مػضػع الجراسة . بحضث عكدت مفيـػ السجتسع االمجرماني في التػزيع 

بلقة االجتساعضة عمي صعضج االسخة مغ جيو ك السجتسع السحمي الفخاغي لفخاغات السبشي الدكشي اذ نجج  انيا تبضغ شكل الع
 مغ جيو أخخؼ .

 عغ مجيشة امجرمافتاريخى ممسح  4- 2
غ خبلؿ تػفخ عجد مغ العػامل التى تتػفخ فى مشصقة جغخافضة معضشة تسضدىا بذكل اك باخخ مقجيسًا ذأة السجف تش عادة ما

لتي تفدخ نذأة كنسػ السجف تفدخىا عمى انيا نطاـ إتداعي لسخاكد تجارية, كمعطع الشطخيات ا عغ بقضة السػاقع الجغخافضة 
( بشطخية السكاف السخكدؼ حضث أف نطاـ السجف نتاج العػامل االقترادية السختبصة بالتجارة أك 1933كيفدخىا كخيدتمخ )

لشضل مغ قخية زراعضة صغضخة فسجيشة أـ درماف نست بالقخب مغ نيخ ا (.74، ص2005) فاشسة عبج القضـػالحخفة الثالثة.
 اخحت فى الشسػ كاالتداع بعج قضاـ الجكلة السيجية .إلى مجيشة 

قج يخجع كعمى االرجح  تاريخو قجيع فيتعجدت الخكايات كاختمفت حػؿ اصل االسع كندبتو فيػ  :امجرمافأصل التدسية  
، ك تتعج الخكايات في بالدػداف السضبلدؼ القخف الدادس عذخ في الفػنج الدابق لعرخ« بعرخ العشج»إلى ما يعخؼ 

تشتسي إلى أسخة مالكة كانت تدكغ السكاف الحؼ  امخاة أكثخىا ركاجًا تمظ التي تتحجث عغ  تفدضخ معشى االسع كأصمو كلعلّ 
ككانت تدكغ مشداًل مبشضًا « درماف» اسسو كلجاً  ، ككاف ليا األزرؽ  ك األبضس بالقخب مغ ممتقى الشضمضغ السجيشة قامت عمضو

الحالي، كإلى أـ ىحا الػلج ُندب « بضت الساؿ»كمحاط بدػر متضغ ضمت أثاره باقضة حتى عيج قخيب في حي  الحجخ مغ
كسا كرد فى بعز السخاجع باف اصل الكمسة يقاؿ إنيا محخفة مغ أـ  (http://e-omdurman.net.sd/ar) اسع السكاف.

في القخف ” بعرخ العشج“إلى تاريخ قجيع، قج يخجع حدب مؤرخضغ إلى ما يعخؼ ” أـ درماف“دآر أماف يعػد تاريخ مجيشة 
الدادس عذخ السضبلدؼ بالدػداف. كتتعج الخكايات في تفدضخ معشى االسع كأصمو، كلعّل أكثخىا ركاجا تمظ التي تتحجث عغ 

تقى الشضمضغ األبضس بالشضل األزرؽ، امخأة تشتسي ألسخة مالكة كانت تدكغ السكاف الحؼ قامت عمضو السجيشة بالقخب مغ مم
-http://e) كيصمق عمضيا أيزًا اسع " أـ در" ،اخترارًا ككشضة، .”أـ درماف“فدسضت ” درماف“اسسو  ككاف ليا كلجُ 

omdurman.net.sd/ar.) ( .3ص2014 تاريخ الجكلة السيجية كسا تعخؼ بالعاصسة الػششضة ) .( 1967أكرد شقضخ )ـ
ا لتجار الغخب ًالسيجية مجخد "حمة" صغضخة تقـػ في سيل فدضح رممي ال شجخ فضو ككانت محط  أف أـ درماف كانت قبل
 .  . (74، ص،2005) فاشسة عبج القضـػقبل دخػليع الخخشـػ

اف مجيشة امجرماف قج تذكمت فعمضا بعج قضاـ الجكلة )يقػؿ االستاذ عبج السشعع قصبي فى الشجكة التى اكردتيا مجمة السمتقي 
كسا كرد ذكخىا فى كتاب شبقات كد ضضف هللا فى ارتباط بدكخ نجسيا بالجكلة السيجية كىحا القػؿ مشػط بامجرماف  (ة السيجي

ـ، 1885السجيشة . فعشجما سقصت الخخشـػ عاصسة العيج التخكي في الدػداف عمى يج اإلماـ دمحم أحسج السيجؼ في يشايخ 
معدكخ السيجؼ الحؼ حارب بو العثسانضضغ كانترخ عمضيع مػجػدا في ، كاف ”غػردكف باشا“كقتل حاكع الدػداف آنحاؾ 

لتكػف ” أـ درماف“بأـ درماف، كرفس السيجؼ أف يتخح مغ الخخشـػ عاصسة لو فػقع اختضاره عمى ” أبي سعج“مشصقة 
 ( 3ص2014 تاريخ الجكلة السيجية ) .عاصسة دكلتو الججيجة
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قج خخج مع جساعة مغ أصحابو كىػ عمى جسل أشمق لو العشاف فدار بو  كقج قضل في اختضاره لسػقع أـ درماف بأنو كاف
الجسل إلى شساؿ أبي سعج حتى بخؾ في السػقع الحؼ تػجج فضو اآلف قبة السيجؼ )أك ضخيح السيجؼ(، فبشى عمضيا حجخة 

شبػؼ بالسجيشة السشػرة مغ الصضغ. كلسا تػفي دفشو أصحابو في حجختو تمظ تسذضا بسا فعمو صحابة الشبي دمحم في السدجج ال
، حضث ”عبجهللا التعايذي“ككفقا لمسؤرخ الدػداني إبخاىضع أبػ سمضع فإف أـ درماف شيجت مديجا مغ التػسع في عيج الخمضفة 

شّضجت السشازؿ بالصضغ كاآلجخ كالحجخ لتحل مكاف تمظ التي كانت مذّضجة بالقر )الحذائر الجافة كجخيج الشخضل( كالجمػد، 
ماف تتحػؿ إلى مجيشة كبضخة شضئا فذضئا، بعج أف كانت معدكخا لمسياجخيغ مغ أتباع السيجؼ الحيغ تػافجكا كبجأت أـ در 

كبشى الخمضفة عبجهللا التعايذي، خمضفة السيجؼ  .ـ، كىي الدشة نفديا التي تػفي فضيا السيجؼ1885بجكرىع إلضيا في سشة 
كبعج عامضغ قاـ بتذضضج الصابق األرضي مغ  .”الدايخ”لعاـ السدسى بػبضت الساؿ كىػ مقخ الخدانة العامة لمجكلة، كالدجغ ا

. كفي العاـ الحؼ تبله أسذ بضت األمانة، كىػ عبارة عغ مخدف كبضخ لمدبلح  مشدلو بسػاد بشاء أحزخىا مغ الخخشـػ
ء سػر السجيشة لتكػف ضخيحا يزع رفات السؤسذ. كبجأ بعج ذلظ في بشا” قبة السيجؼ“كمعجات الحخب، كسا قاـ بتذضضج 

ـ 1889الحؼ أحاط بسخكد السجيشة، حضث قبة السيجؼ كمشازؿ الخمفاء كحخاس الخمضفة كالسخافق العامة لمجكلة. كفي سشة 
شساال ” شسبات“تست احاشة السدجج الجامع بدػر كبضخ. كبمغ شػؿ السجيشة بضغ شابضة )حرغ( أـ درماف كحتى حي 

( كيعػد تّسجد  3ص2014 تاريخ الجكلة السيجية ) .يا شخقا كغخبا حػالي مضمضغأمضاؿ، فضسا بمغ عخض كجشػبا حػالي ستة
السجيشة مغ حضث الصػؿ لسدافات بعضجة، إلى تحبضح الدكاف إقامة مشازليع كمتاجخىع عمى ضفاؼ نيخ الشضل. كُقّجر عجد 

ف ألف ندسة، فضسا كصل الدكاف قبل كصػؿ السياجخيغ مغ أتباع السيجؼ مغ غخب الدػداف ما بضغ خسدة عذخ كعذخك 
 .ـ1895العجد إلى أربعسائة ألف ندسة بحمػؿ عاـ 

 احياء امجرماف : 2- 4
كأقخبائو كيبجأ الحي مغ تقاشع شارع  عبج هللا بغ دمحمعبج هللا التعايذي ،ككاف يدكغ فضو قادة جضر الخمضفة حى األمخاء

السػردة مع الخكغ الجشػبي الغخبي لجامع )مضجاف( الخمضفة عبجهللا ك يتجو غخبًا بخػر العخضة كىػ جغخافضًا يتبع لحي 
 العباسضة شساؿ. 
 درماف. دار الخياضة بأـ استاد ، كيقع غخبحي الياشساب
 يقع فى الجانب الذخقى لمسجيشة مع محاذاة الشضل  – حي السػردة

 (.دمحم أحسج السيجؼ كعخؼ بيحا االسع ندبة ألف سكانو كانػا مغ أفخاد كضباط الجضر الحيغ الزمػ زميغالسّل  حي
 اتخح فضيا أكؿ دار لخديشة الجكلة السيجية. الخمضفة عبج هللا التعايذي عخفت بيحا االسع ألف ساؿبيت ال
 يقع فى الجدء الذسالى الذخقى لمسجيشة اليجخة حي

عخؼ بيحا االسع ندبة إلى كدنػباكؼ، كىػ كاحج مغ قادة جضػش السيجية كيشقدع الحي إلى أربعة أحضاء أصغخ  كد نػباكي 
 نػباكؼ جشػب كد  -كد نػباكؼ كسط  -كدنػباكؼ شساؿ  -ىي: القمعة 

  اشمق عمضو ىحا االسع ندبة الحج قاعجة السيجيةأبػ ركؼ  حي
.شساؿ مجيشة الشضل، كيحجه مغ لجامعة الخخشـػ كغخب كمضة التخبضة التابعة نيخ الشضل يقع إلى الذخؽ مغ حي القسايخ

 الجشػب حي الجباغة.
 يشةكيعج كاحجًا مغ اقجـ احضاء أـ درماف حضث كاف يدكشو عسجة السج العسجة حي

، كىػ مغ أعخؽ أحضاء أـ درماف كيحجه مغ الذساؿ حي كد أكرك، كمغ الجشػب مشصقة الذيجاء كمغ الذخؽ حي حي السكي
 الخكابضة كمغ الغخب حي بضت الساؿ.

 يقع فى كسط السجيشة بالقخب مغ بضت الخمضفة  الذيجاء حي
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 ذضج ىشالظ.سسى بيحا االسع ندبة لسشي البخيج كالبخؽ )البػستو( الس حي البػستة
 يقع فى الجدء الذسالى الغخبى لدػؽ امجرماف القجيع  حى العخب
 يقع شساؿ سػؽ امجرماف اغمبضة سكانو مغ االقباط  حي السطاىخ

 سسي بيحا االسع ندبة لمدبلـ كالتعاير الحؼ كاف يدػد سكانو السدمسضغ كالسدضحضػف كبعس األسخ الضيػدية  السدالسة حي
 أك زريبة الكاشف. األتخاؾ كاسط الجيشة كبو جدء يعخؼ باسع حي، يقع فى احي الخكابية

 كيشقدع الي العباسضة شخؽ كالعباسضة غخب كالعباسضة شساؿ. ،العباسية حي
 كمغ الغخب ثكشة الذخشة اشبلؽ البػلضذ،  خػر أبػعشجة يحجه مغ الذخؽ حي الزباط كمغ الذساؿ حي أبػكجكؾ
 اشمق عمضو ىحا االسع ندبة لدكغ الزباط بوحي الزباط 
 يقع فى الجدء الجشػبي لمسجيشة. حي بانت

 أحج قادة السيجية السذيػريغ. ، حسجاف أبػ عشجة يشدب االسع إلى حي أبػ عشجة
 . كىي في السشصقة الػاقعة بالقخب مغ القسايخ كحي اليجخة باتجاه كد البرضخ.حي الكبجاب
 . عخؼ بيحا االسع ندبة ألسخة البشا السعخكفة بالذعخ كالغشاء في الدػداف.حي كد البشا

 كمدجج األنرار كالذيجاء كفخيق العبابجة. بضت الخمضفةك  . يقع بضغ الستحفحي السدتذفى
 . عخؼ بيحا االسع ندبة الف اغمبضة ساكشضو كانػا مغ الضيػد الييػد حي

كيشقدع الحي الي شساؿ ككسط  عبج هللا التعايذي حضث كانت تدتعخض فضو جضػش السيجية في عيج الخمضفةحي العخضة 
 كجشػب.حضث يقع جشػب غخب حى البػستة.

 القجيسةالسباني الدكشية بأمجرماف السبحث الثالث:  3- 2
 تعخيف السدكغ :

خار بسعشاه الذامل الحؼ ىػ شخط أساسي لمعصاء السدكغ ىػ السكاف الحؼ يزع الفخد ك االسخة , كىػ نػاة االستق
اإلنداني ببعجيو الحدي ك الفكخؼ , مغ ىشا تكسغ أىسضة السدكغ ك قضستو لمفخد ك السجتسع . ك ال يقترخمعشى  الدكغ 
الحقضقي في فخاغ داخل مشذأة سكشضة  فحدب , بل ىػ خمضة عسخانضة اجتساعضة , يتحقق مغ خبلليا ثبلثة  أىجاؼ ىي ) 

 ( 5ص  2009,شالب , ىبل)مقاء ( مع االخخيغ , ) التػافق (  بضشيع , ك تحقضق التفخد  )الدكضشة ( ال
 

 
 
 
 
 
 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس( ( مخصط تحميمي العتبارات السدكغ2الذكل رقع )
 

 القجيع:السدكغ االمجرمانى  3- 3 
( ك ذلظ الف التكػيغ  1960 -1900الدػدانضة في الفتخة ما بضغ )  قج تختمف مباني أـ درماف القجيسة عغ باقي السجف

الثقافي لسجيشة أـ درماف كسا اكردنا سابقا كاف نتاج نساذج عجد مغ القبائل الدػدانضة السختمفة ثقافضا ك اجتساعضا ك الحؼ 
تو مغ باقي مجتسعات أدػ بجكره لتكػيغ شخرضة مجتسع امجرماف القجيسة بسجسػعو مغ الخرائز كالدسات التى مضد 

 السكيٌخ

 اللمبء

 التوافك
        الوسكي 
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يقػؿ بختمضسى ) بختمضسى ،جاف كسا  ،السجف  الدػدانضة االخخػ في بعس الجػانب السختبصة بالثقافة ك الدمػؾ ك الفيع العاـ
( اف االختبلؼ فى البضئات كاالعخاؽ كاالجشاس كالقضع االخبلقضة كالسفاىضع الثقافضة كالجيانات كالسحاىب .. 2011, 38ص،

مغ تبلؼ السشاشق التى نذأت فضيا كل مجسػعة كالتصػر التاريخى ليا يشتج عشو اسالضب مختمفة فى الحضاة  الخ كتشػع كاخ
خبلؿ ىحا السجخل يسكغ القػؿ بأف السبشي الدكشي االمجرماني القجيع ىػ امتجاد ألشكاؿ ك أنساط السباني الدكشضة السعسػؿ 

ك شخيقة التذضضج ك التكػيغ ك التػزيع الفخاغي ك ذلظ  ةءت عمي الخامبيا في أغمبضة أقالضع الدػداف مع تغضخات بدضصة شخا
اذ يخؼ ) ندبتا لمبضئة الصبضعضة لمسجيشة التي حاكؿ البشاء االمجرماني أف يصػعيا في اتجاه انتاج بضئة فخاغضة داخمضة متسضدة. 

ى خارج الحزارة كذلظ يشفى كجػدىا ( اف الفغ كالعسارة الخارجة عغ حجكد التعبضخ تبق1996، 32بػنتا،خػاف بابمػ، ص
 مغ ىشا يسكغ تقجيع العػامل التي كانت ليا االثخ في تكػيغ السبشي الدكشي االمجرماني القجيع الي:اصبل .
معالجات   لسػاد البشاء كحتسضة  السشصقة، مغ تػفخ  خبلؿ جضػلػجضة  العػامل الجغخافضة، مغ) تأثيخ البيئة الصبيعيةأ . 

 .انذائضة معضشة(
 -: تأثيخ البيئة الثقافية ك تتسثل فىب . 

 ) الجيغ اإلسبلمي كالحؼ يحجد شكل العبلقة بضغ الحضد الخجالى كالشدائي داخل السدكغ (. تأثيخ العقيجة  -
 ) تئثخىا بسا سبقيا كتذسل كل انساط البشاء كالتذضج لمسبانى  (. الخمفية التاريخية  -
قالضج كالعخؼ كنػع التخابط األسخؼ كالعبلقات االجتساعضة كغضخىا مغ قضع العادات كالت ) تأثيخ الجانب االجتساعي -

 تختبط بالتصػر التاريخي كاالقترادؼ لمسجتسع(.
) يتسثل فى السدتػػ السعضذى كالجخل كالحؼ بجكره يشعكذ عمى السدكغ فى نػاحى  تأثيخ الجانب االقترادي -

 ىا (كثضخة كحجع السبشى كمػاد البشاء كشخيقة التذضج كغضخ 
فكاف لمتغضخات الدضاسضة أيزا دكر في التأثضخ عمي السباني الدكشضة  برػرة متبايشة  ) تأثيخ الجانب الدياسي -

شابع التي أخحت  () اشبلقات السػضفضغؿ االنجمضد الحيغ أنذأك عجد مغ السباني الدكشضة ػ خبلؿ الفتخة كالتى بجأت بجخ
كلكغ  التكػيغ ك التػزيع الجاخمي لمحضدات الفخاغضة ك العبلقة بضشيا .ك نسط مختمف مغ حضث الذكل ك شخيقة البشاء ك 

اقترخت ىحه الصخيقة في البشاء ك التػزيع الفخاغي عمي مباني االنجمضد كسا كانت تعخؼ ك لع يتأثخ السبشي الدكشي 
لبشاء إضافة لحلظ البعج االمجرماني القجيع بيا كذلظ قج يخجع في رأؼ الباحث لمتكمفة العالضة في التذضضج ك اسمػب ا

الثقافي الحؼ يتسثل في االنتساء لمفخاغ ) السبشي الدكشي (. تمتيا فتخات الحكػمات الػششضة الستعاقبة بتػجياتيا الدضاسضة 
كاالقترادية كالفكخية كالتى لع تؤثخ بذكل كاضح فى السبشى الدكشى االمجرمانى القجيع بذكل عاـ عجا بعس السبانى 

س احضاء امجرماف كالتى اخحت شكل مختمف فى البشاء كالسػاد كالتػزيع كالتى تخجع ممكضتيا لذخرضات الدكشضة فى بع
 . ( اكقضادات سضاسضة اك اجتساعضة

 
 
 
 
 
 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(مخصط تحميمي لمعػامل السؤثخة عمى السدكغ( 3الذكل رقع )

 وظيفخال

 الجيئخ الطجيعيخ

 

 ثمبلخال

 

 الوسكي
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 القجيع: سكػنات الفخاغية لمسدكغ االمجرمانىال4- 3 
كغ بسجيشة امجرماف القجيسة مغ حضث السكػنات الفخاغضة كذلظ بشاء عمى عجد مغ الستغضخات كحجع االسخة اتبايشت السد

كالػضع االقترادػ كالعادات كالتقالضج فى اغمب االحضاف ،كقج يكػف الػضع االجتساعى السخمػؽ لبعزيا ىػ احج اسباب 
 لقجيع، كلكغ فى الغالب مانججه متزسغ لمسحضدات الفخاغضة االتضة:التبايغ بالشدبة لمسدكغ االمجرمانى ا

)بضت الزضافة كىػ جانب خاص بالخجاؿ عبارة عغ فخاغ مدتصضل الذكل فى اغمب االحضاف يتسضد  بسداحو الجيػاف أ . 
 كبضخه ندبضا، مخرز لبلستقباؿ كالزضافة لمخجاؿ( 

كل ايزا يذضج بحضث يخبط الغخؼ بعزيا بعزا تتبع لمجانب ) الرالة كىى عبارة عغ فخاغ مدتصضل الذ البخنجة  . ب
الشدائي مغ السدكغ كقج تكػف ىشالظ بخنجه اخخػ فى الجانب االخخ تسثل فخاغ السعضذة بحضث تتع فضيا الزضافة كالتقاء 

 الفخاد االسخة  (
 ) فخاغ مخبع الذكل فى العادة . مخرز لمخاحة كالشـػ ( الغخفةج . 
 بارة عغ فخاغ مخبع الذكل فى الغالب تتع فضو كل عسمضات اعجاد كشيى الصعاـ() ىػ عالسصبخ د . 
)ىى مداحة مقتصعو مغ الفشاء الخارجى السعخكؼ بالحػش بحضث تكػف مفتػحة مغ جسبتضغ اك الخاكػبة اك العخيذة ق . 

 (اكثخ ذات سقف مشخفس ندبضا تتبع لمجانب الشدائي كتتع فضيا عجد مغ االنذصة لبلسخة
 ) مداحة مقتصعة مغ الفشاء الخارجى مدتصضمة اك مخبعة الذكل العخيذة  ك .
 ) فخاغ مخبع الذكل فى العادة . مخرز لمتخديغ برػرة عامة (السخدف ز . 
 (قزاء الحاجةالذكل فى العادة . مخرز ل دتصضل) فخاغ مالحساـ ح . 

 البعج الثقافي النساط التػزيع الفخاغي:  السبحث الخابع 1- 4
( في اتخاذ أشكاؿ ك اتجاىات كاسالضب  فى 1960 -1900اشتخكت أغمبضة السباني السػجػدة في الفتخة ما بضغ ) فقج

البشاء كالتذضج  تكاد تكػف متذابو برػرة عامة في أغمب األحضاف حضث يذسل ذلظ  جانب التػزيع الفخاغي لمحضدات الفخاغضة 
شخائق التػزيع الفخاغى مشتذخة برػرة شبو عذػائضة ضسغ حجكد مجيشة داخل السبشى الدكشى فشجج عجد كبضخ مغ أنساط أك 

امجرماف القجيسة كالستسثمة فى كل احضائيا مع مبلحطة انتذار نسط اكاثشضغ فى حى كاحج اك عجد مغ االحضاء الستقاربة 
نساط مختمفة تساما ك كثقافة مذتخكة . كسا نجج ايزا عجد مغ االحضاء ذات ااكالتى اغمبضة سكانيا يشحجركف مغ اصل  

ذلظ قج يخجع لمتبايغ الثقافي ك القبمى لمسجتسع االمجرماني القجيع مع مبلحطة انيا اتفقت في كثضخ مغ السفاىضع التي تحكع 
عسمضة التػزيع الفخاغي ك التي ىي فى االصل مختبصة بسخجعضات الجيغ االسبلمى الغالب عمى السجتسع االمجرمانى،كالتى 

الخجل كحلظ بة أ التاـ لجانب الخجاؿ عغ جانب الشداء تاسضا بالذخيعة االسبلمضة كالتى تحـخ اختبلط السخ تطيخ فى الفرل 
تبضغ حجكد العبلقة بضغ افخاد االسخة الػاحجة  فى كل انساط التػزيع الفخاغى بسجيشة امجرماف القجيسة إضافة لبعس العادات 

جدء أصضل مغ تكػيغ الشدضج االجتساعي لمسجتسع االمجرماني القجيع .  ك التقالضج لبعس قبائل أـ درماف القجيسة التي ىي
فشجج سسات الذخرضة الدػدانضة عامة ك الذخرضة االمجرمانضة عمي كجو الخرػص كالتى كاف  ليا دكر أيزا في 

السثاؿ فى  تذكضل ك تكػيغ السدكغ االمجرماني كالكـخ ك الزضافة ك التخابط االجتساعي القػؼ ك الحؼ يتزح عمي سبضل
كضعضو الرالػف ك حجسو ك الفشاء الخارجي السحضط بو إضافة لمسداحة التي يذغميا التي تكاد أف تكػف في أغمب 

كسا تأخح السباني الدكشضة االمجرمانضة القجيسة مداحات كبضخة ندبضا بالشدبة لعجد  .األحضاف نرف مداحة السدكغ ككل
يعدػ ذلظ لخغبة في اإلحداس بالحخية ك االتداع الحؼ نذاء عمضو انداف الفخاغات داخميا ك عجد السدتخجمضغ ك قج 

 .امجرماف بخمفضتو الخيفضة التى اكدبتو احداسو السشتح بالسكاف كسا نججه فى كل الخيف الدػدانى 
ات الفخاغضة تجدج انساط التػزيع الفخاغى الػاقع الثقافى السعاش مغ ناحضة كالستسثل فى رسع خصػط كحجكد الحخكة بضغ الحضد 

كمجؼ قػة كتػسط كضعف العبلقة الػضضفضة بضشيا مسا قج يذخح برػرة كاضحة السجػ التاثضخؼ لمثقافة السجتسعضة كماانتجتو 
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مغ عجد كبضخ مغ االنساط التى يغمب عمى معطسيا االىتساـ بالبعج الثقافى برػرة اكبخ مغ الجانب الػضضفى كاعتبارات 
 الشذاط.

 ءات البحث كمشيجيتو الفرل الثالث / اجخا

 :مشيجية البحث 3-1

تع اتخاذ السشيج الػصفى التحمضمى كالسشيج التاريخى فى كصف كتحمضل انساط التػزيع الفخاغى لمسبانى الدكشضة بسجيشة 
كقج اعتسجت السؤشخات التى تع استشباشيا مغ االشار الشطخػ كسعضار  امجرماف القجيسة كذلظ لسا يتػافق كشبضعة البحث

 مضل العضشة بغضة الػصػؿ لمشتائج .لتح

 :مجتسع البحث كعيشتو 3-2
كقج تع كضع اسذ  نساذح مغ انساط التػزيع الفخاغى لمسبانى الدكشضة السشتذخة ضسغ حجكد البحث شسمت عضشة البحث

 معضارية الختضار العضشة جاءت عمى الشحػ التالى :
 تاريخ تذضج السبشى الدكشى  أ . 
 نسط التػزيع الفخاغى فى السبانى الدكشضة بامجرماف القجيسة .انتذار استخحاـ ب . 
 حجع السبشى الدكشى كعجد الفخاغات داخمو.ج . 

 د . ثقافة الدكاف ) اليجخة مغ االقالضع السجاكرة(.

 رغضخةنساذج اثشضغ مشيا تسثل نسػذج لمسبانى ال تةمغ خبلؿ االسذ كالسػجيات اعبله تع تحجيج عضشة البحث عبارة عغ س
بحضث تسثل فى مجسػعيا اغمبضة انساط التػزيع الفخاغى لمسبانى   كبضخةمبانى عبارة عغ  ربعة نساذج االخخؼ كاال ندبضا

 الدكشضة ضسغ حجكد البحث .

  :ادكات البحث 3-3
انساط بيجؼ تحجيج الشساذج السشتخبة , اذ تع رصج عجد كبضخ مغ السدح السضجاني( جسع السعمػمات )تع اعتساد كل مغ اداة 

 6كفي نياية ىحه العسمضة اإلجخائضة تع تحجيج نساذج العضشة القرجية التي شسمت عجد  لمتػزيع الفخاغي ضسغ حجكد الجراسة 
اداة الخسع نساذج النساط التػزيع الفخاغى كذلظ كفق االسذ السعضارية التى كضعت لتحجيج العضشة .ايزا تع استخجاـ 

خسع تػضضحى فى شكل مداقط افقضة  لبضاف نساذج انساط التػزيع الفخاغى لمعضشة ( كذلظ لAUTOCADباستخجاـ بخنامج )
 السشتخبة .

 :تحميل العيشة  3-4
تذسل عسمضة تحمضل العضشة عمى كصف دقضق لتػضضح التخابط العبلئقى بضغ الحضدات الفخاغضة لمسبانى الدكشضة بسجيشة 

اكجو التذابو كاالختبلؼ ضسغ عضشة البحث القرجية كالػقف  امجرماف كالتى تتخح صفة الػصف العمسى التخرري لبضاف
 عمى اثخ البعج الثقافى فى تكػيغ انساط التػزيع الفخاغى .

  كصف كتحميل العيشة االكلى 5- 3
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 (1944)حى بانت  القجيسة عبارة عغ مدقط افقى لسدكغ بسجيشة امجرماف ( 1نسػذخ رقع )إ 1- 5 - 3

 

 

 

 
 غ ترسضع الجارس()السرجر م( 4الذكل رقع )

يسثل ىحا الشسػذج السدكغ االمجرماني القجيع نسػذجا لمسدكغ الكبضخ مغ حضث السداحة الكمضة مغ جية ك مغ حضث عجد 
يسثل  ك (الفخاغات الجاخمضة مغ جية أخخؼ فشجج كل الفخاغات في الجانب الشدائي مصمو عمي الفشاء الخارجي)الحػش

نفذ ، ياخح ىحا الشسط  الدسخكسا أنو السداحة السخررو لمشـػ في المضل ك االلتقاء ك  مشصقة تػزيع  لمحخكة بضغ الفخاغات
في الشساذج الدابقة كأعتبارات أك ضػابط تشطضع التػزيع الفخاغي كسا الفخاغات بضغ كاقع االرتباط الػضضفي لمعبلقات 
  ع الفخاغى فضو برػرة كاضحة .كسا يتزح جانب البعج الثقافى لمتػزيلمفخاغات لمسدكغ االمجرماني القجيع 

 (1946)لبػستواحى  القجيسة عبارة عغ مدقط افقى لسدكغ بسجيشة امجرماف (2نسػذخ رقع )إ 2- 5 - 3

 

 

 

 

 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(( 5الذكل رقع )
سدالسة ك السطاىخ يشتذخ ىحا الشسط لمتػزيع الفخاغي برػرة كبضخ في االحضاء القخيبة مغ سػؽ أمجرماف كحي البػستو ك ال

البداشة ك السباشخة في التػزيع  بحضث بلمفخاغات  الفخاغىك حي العخب ك غضخىا مغ االحضاء . بحضث يتدع كاقع التػزيع 
ك الزضافة في الجدء الجشػبي السصل عمي الذارع ك خرز الجانب الذسالي لمفخاغات الخجمضة  كضعت كل فخاغات الخاحة

لشدبة لجانب الشداء ك الخجاؿ معا . يطيخ تأثضخ البعج الثقافي في التػزيع الفخاغي في ىحا كالسصبخ ك الحسامات كىحا با
الشسػذج في مداحة الجدء الخجالي بالشدبة لمسداحة الكمضة إضافة لمفرل التاـ لمجانب الخجالي مغ جانب الشداء كسا أيزا 

 .في حجع الفشاء الخارجي بالشدبة لمسداحة الستبقضة 
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 (1951) حى العخب القجيسة (  عبارة عغ مدقط افقى لسدكغ بسجيشة امجرماف3نسػذخ رقع )إ 3- 5 - 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(( 6الذكل رقع )
يسثل ىحا الشسط نسػذج لمتػزيع الفخاغي لمسداكغ الكبضخة ندبضا مغ حضث السداحة بأعتبار أف أغمبضو السباني الدكشضة بسجيشة 

كالبخاحة لجػ السجتسع  ذلظ كسا أكردنا سابقا لمخغبة في االتداع دؼ يعقج يسة كانت ذات مداحات كبضخة  ك أمجرماف القج
ضة فنجج في ىحا الشسػذج االلتداـ بشفذ العبلقات الػضض .سعار األراضي الدكشضة في ذلظ الػقتا ساعج فى ذلظ ذىج ككل،

مغ القػه أك الزعف أك التػسط كلكغ يتجمى جانب ك العبلقة بضشيا  لمتػزيع الفخاغي بضغ الفخاغات اذ تتخح كضعضة الفخاغات
 جانب االختبلؼ في أشكاؿ التػزيع العاـ بالشدبة لمحضدات الفخاغضة ك عبلفاتيا بالسداحة الكمضة لمسدكغ .

 (1953ابخكؼ )حى  القجيسة بسجيشة امجرمافلسدكغ ( عبارة عغ مدقط افقى 4نسػذخ رقع )إ 4- 5 -3

 

 

 

 

 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(( 7ل رقع )الذك
قج ال يختمف ىحا الشسط كثضخ عغ األنساط الذائعة في شكل التخابط ك العبلقة الػضضفضة التي تجسع بضغ الفخاغات في 

عجد الغخؼ بحضث تع استخجاـ الغخؼ كفخاغات لمشـػ ك الخاحة ك التخديغ , قمة السدكغ االمجرماني القجيع فسغ السبلحع 
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ستقباؿ الزضػؼ في كل مغ الجانب الشدائي ك الخجالي كسا أضضفت البخنجه كالتي تسثل فخاغ كبضخ يسكغ أف أيزا ال
االخخؼ في عبلقة قػية مع الغخفة التابعة لمجدء الخاص بالشداء . يسكغ القػؿ بأف ىحا الشسط في االنذصة يدتػعب 

خىا يجؿ عمي السدتػؼ االقترادؼ لبلسخة ك عجد أفخادىا عجد الفخاغات مغ غخؼ ك غضبقمة التػزيع الفخاغي ك الحؼ يتدع 
مغ ناحضة أخخؼ , فشجج انو مغ الدائج في السجتسع الدػداني عجـ كضع اعتبار لمسدتخجمضغ برػرة كاضحة بحضث ال 

تي ىي يتشاسب عجد الغخؼ مع عجد السدتخجمضغ , كسا ال يخاعي الديادة السدتقبمضة في أعجاد االسخة . تأخح الحضذاف ك ال
 الجدء األكبخ مغ السدكغ االمجرماني القجيع ك ذلظ الستغبلليا في الشـػ .مدقػؼ عبارة عغ فخاغ غضخ 

 (1954)  الووردححى  القجيسة (  عبارة عغ مدقط افقى لسدكغ بسجيشة امجرماف5نسػذخ رقع )إ 5- 5 -3

 

 

 

 

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(( 8الذكل رقع )
ذ اعتبارات التػزيع الفخاغي لمشسػذج الدابق مع االختبلؼ  الػاضح في التختضب ك الػضع ك التػجضة يأخح الشسػذج نف

بالشدبة لمفخاغات مع زيادة في عجد الفخاغات بالشدبة لمغخؼ ك السخدف الحؼ يأخح شكل العبلقة القػية بضشو ك بضغ السصبخ 
تسثل غخفة  بحضثط أغمبضة الفخاغات لمجانب الشدائي في اشار كضضفي خجمي . تع كضع العخيذة في كضعضة بحضث تخب

 .بيايتع مداكلو معطع الشذاشات الضػمضة الفخاد االسخة  كالتىالسعضذة 
  (1959بيت الساؿ ) ( عبارة عغ مدقط افقى لسدكغ بسجيشة امجرماف حى 6نسػذخ رقع )إ 6- 5 - 3

 )السرجر مغ ترسضع الجارس(( 9الذكل رقع )
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كؿ نسط تػزيع فخاغي كشسط متبع في التػزيع الفخاغى لعجد مغ أحضاء أمجرماف القجيسة بحضث تطيخ فضو يجدج الشسػذج األ
اك  بالجيػافمبلمح االتجاه الثقافي ك العخؼ ك الجيغ أكال في فرل تاـ لجانب الشداء عغ جانب الخجاؿ كىػمايعخؼ 

لي السجخل الخئضدي لمسبشي الدكشي االمجرماني القجيع أقخب ا جيػاف(ال)الرالػف بحضث في الغالب ما يكػف فخاغ الخجاؿ 
مخفقو معو خجماتو التي ىي عبارة عغ حسامات ك فخاغ مراحب لو مكذػؼ يصمق عمضو الحػش . أما الجانب الشدائي 
فضذسل عجد ما بضغ غخفة الي غخفتضغ أك ثبلثو ك ذلظ عمي حدب عجد أفخاد االسخه . تأخح عبلقة االرتباط ك التػزيع 

لفخاغي في ىحا الجانب شخيقة تذبو التكخار بحضث يتع كضع الغخفة الخئضدضة ك بجانبيا غخفة أخخؼ في محاذاه ليا تخبط ا
تأخح التػجضو الذسالي الجشػبي في أغمب األحضاف ندبة لحخكة الخياح إضافة لفخاغ بالبخنجه بضشيسا صالو أك ما يعخؼ 

لشدائي مغ السدكغ االمجرماني القجيع ك ذلظ لبلرتباط الػضضفي بضشيسا ك السصبخ ك الحؼ يكػف مراحب أك تابع لمجانب ا
شبضعة الشذاط في اف الشداء ىغ الحيغ يقسغ بعسمضة اعجاد كشيى الصعاـ ك غالبا ما يػضع السصبخ في أقرى جدء أك في 

غ السخدف في بعس مباني مجيشة الداكية ك ذلظ لتفادؼ الخكائح الشاتجة مغ عسمضة اعجاد الصعاـ ك االبخخة . كحلظ نجج فخا 
أمجرماف القجيسة ك الحؼ يػضع في الغالب في أجداء قخيبة مغ الجانب الشدائي بحضث تػضع فضو االحتضاجات مغ مػاد 
غحائضة كأدكات تدتعسل في عجد مغ األنذصة داخل السبشي الدكشي برػره عامو . كفي بعس األحضاف يتع استغبللو عمي 

شتذخ ىحا الشسط في عجد كبضخ مغ أحضاء أمجرماف القجيسة كسط عجد مغ األنساط األخخػ  كمغ حدب عسل رب االسخة كي
 ىشا يتبضغ ىشا البعج الثقافى فى التػزيع الفخاغى لمسبشى الدكشى االمجرمانى القجيع .

 
 نتائج كاستشتاجات كتػصيات البحث :الفرل الخابع 

  :نتائج البحث  1- 4
 البحث عغ مجسػعو مغ الشتائج جات عمى الشحػ التالى : اسفخت عسمضة التحمضل لعضشة

التػزيع الفخاغى لمسبانى الدكشضة بسجيشة امجرماف القجيسة ىػ نتاج الفيع الثقافى القضسى لمسجتسع كالحؼ لعب دكر أ . 
 اساسي فى تكػيغ السجتسع.

ا اثخ كاضح فى انتاج انساط تػزيع فخاغى متبايشة السخجعضات الثقافضة كالعخقضة الستبايشة بسجيشة امجرماف القجيسة كاف ليب . 
 تاخح صفة التذابو فى اغمب االنساط.  

 يغمب اثخ البعج الثقافى )الجيغ االسبلمى( فى انساط التػزيع الفخاغى عمى غضخه مغ اعتبارات التػزيع الفخاغى .ج .
 سػؿ بيا في معطع االقالضع فى الدػداف .اغمبضة انساط التػزيع الفخاغى بسجيشة امجرماف القجيسة ىى انساط معد . 
يتسثل تاثضخ البضئة الصبضعضة فى عسمضة التػجضو بالشدبة لتػزيع الفخاغات الدكشضة فى كل انساط التػزيع الفخاغى بسجيشة ق . 

 امجرماف القجيسة .
لع تؤثخ بذكل اك باخخ  (1960 -1900)التغضخات االجتساعضة كالدضاسضة عمى السجتسع االمجرمانى فى الفتخة مابضغ ك . 

 عمى انساط التػزيع الفخاغى .

 االستشتاجات  2- 4
التػزيع الفخاغى كشسط ىػ عبارة عغ حالة تبضغ شكل التخابط كالعبلقة بضغ السكػنات الفخاغضة لمسبانى الدكشضة  .1

 كالتى بجكرىا تػضح حجكد االتراؿ كالتقارب بضغ افخاد االسخة كالسجتسع ككل .
 ػد انساط تػزيع فخاغى مختمفة ضسغ مجتسعات ذات خمفضات ثقافضة متبايشة مغ الصبضعى كج .2
 لجانب البضئة الصبضعضة اثخ كاضح فى انتاج انساط تػزيع فخاغى فى حجكد جغخافضة معضشة .3
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البعج الثقافى ىػ الستغضخ السدتقل الحؼ يديع برػرة اكبخ فى انتاج انساط تػزيع فخاغى تتخح اشكاؿ مختمفو  .4
 ات الػقت عغ مبلمح كسسات السجتسع .كتعبخ فى ذ

 ػصيات الت 3- 4
يػصي البحث باىسضة مخاعات البعج الثقافى لمسجتسع فى عسمضة الترسضع لمفخاغ الجاخمى ككل كلضذ جانب التػزيع  .1

 الفخاغى تحجيجا .
ممى ييجؼ كجػب دراسة عبلقة الترسضع الجاخمى بالجػانب السختمفة الكائشة كالسحضصة بالسجتسع فى اشار تكا .2

 النتاج بضئات فخاغضة جضجة تحسل تاريخ كمبلمح كسسات كرؤػ  كتصمعات .
ربط السجتسع بسػركثو الثقافى كذلظ مغ خبلؿ شخح الثقافة كسزسػف كمحتػؼ يجخل فى اغمبضة الشتاج االندانى  .3

 بذقضو السادػ كالبلمادػ .
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