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موسوعة اشترك في كتابتها مؤلفون  AAGاصدرت جمعية الجغرافيين االمريكان 

الموسوعة العالمية : مميزون وكتاب لهم مكاناتهم العلمية المرموقة . الموسوعة تحت عنوان 

( جزء ، وتم 15الموسوعة من ) ت( تكون1.) للجغرافيا : السكان ، االرض ، البيئة و التقنية

. ويتم تحديث معلوماتها سنويا ، فهي المرجع الموثق والرسمي  نشرها ورقيا والكترونيا

ومنها هذا وقد نشرت مقاالت منها على شبكة االنترنيت للجغرافيين ولعقود زمنية قادمة .  

 بقصد االفادة والتوضيح .  والتعقيب المقال ، الذي ترجمته بتصرف مع التعليق

للطبقة بدورة الفهم واالستيعاب و المعتقدات و  ثقافياالبداع ال Richard Floridaيصف 

القيم السائدة عند مجموعة مميزة من السكان الحضر حيث تتسم هذه المجموعة بحياة حضرية 

الحوانيت  التبضع منمقاهي االرصفة و االنجذاب اليها ، و رتيادعنها باعصرية ، معبر 

نجد هذا في االحياء السكنية القديمة في مركز . يمكن ان (2)االروقة الثقافية زيارة الصغيرة و

تم اعادة تطوير المساكن القديمة من قبل مجموعة من اغنياء المنطقة او مستثمرين  يالمدينة حيث 

 فيها الى ما يروه مناسبا تحويل الظهير االرضي والبنى التحتية بعدن حلوا مكان السكان االصليي

الحضاري اال ان  الرأسمالالى محتويات  عمقالطبقة وب ثقافة. وفي الوقت الذي تعود  (3)

انماطها االستهالكية المحددة تبدو منحازة باتجاه مستوى حضارة الشارع حيث ال تفضل االنتاج 

)مثل : المقاهي الصغيرة ذات النكهة الخاصة ء االصيلة واالماكن الكبير بل تبحث عن  االشيا

مقاهي االسواق والمحال التجارية الكبيرة ، محالت االغذية الكبيرة( . وهذه عن  عوضاالمستقلة 

االقتصادية العالية مع رغبة لتسديد اسعار عالية  –االفضليات مصاحبة للحاالت االجتماعية 

الترويح نوعية الحياة وطرز . ف(4)و الشعور بالفردية والخصوصية  مفضلةبنوعية خدمات ل

" عيش حياتك "لطبقة .  دى بعض افراد ال ثقافياالبداع التحفيز يلعبان دورا مهما في المطلوب 

و تفضيل الترويح الفعال على الواسعة شمل بشكل مكثف  النوعية العالية والخبرة مبدأ سائد وي

 . (الركض او تسلق الصخور وليس متابعة برامج التلفازممارسة ضي )سلبيات الزمن الما

، فهو وصف للطبقة هو اوسع من ذلك  ثقافيوعلى الرغم من هذه الخصائص فان االبداع ال

متسمة بثورة الحضر كروح  ز الحياة الحضرية التي يمكن ان توجد من خالل العولمة لطر
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ت مجتمع مركز المدينة في النصف االول من القرن الماضي . فمقهى الطرف حيث التقاء الشباب لتبادل االخبار هذه من سما (

 بالفنون االصيلة . اوالمعلومات وممارسة الهوايات وقضاء اوقات التسلية مع بعض . وكان الجيل وقتها محبا للثقافة واالطالع وشغوف
 ليه الحال في المرحلة االولى . وكونها دورة يعني العودة الى ما كان ع

3
( لكل شيء دورة حياة ، والمحلة )الجيرة السكنية( ليست مستثناة من ذلك واخر مراحلها هي الهدم واعادة التطوير ، وفي الغالب يتم  

 تطويرها اما ألغراض تجارية او سكنية بمستوى معياري عالي . 
4
تسهيالت الخدمية المتوافرة فيه مع االحتفاظ بامتيازات الطبقة ، على غير السائد بين ( بقصد التمتع بإيجابيات الموقع المركزي و ال 

 . والتمتع بالموالت وما يصاحبها من وسائل تسلية وترويح االقران من السكن في االطراف الحضرية والضواحي 
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.  (5)الحضرية طريقة حياة ( وليس جديد على نظرية ، مشاركة ، عصرية ةتقدمية )ديموغرافي

. وحاليا تطلق تسميات (6)فالمدن تعمل كفضاء عالمي للتدفقات المختلفة ومنها تدفقات السكان 

للشباب المهنيين  Yuppiesمسميات جديدة مثل اجتماعية  –على مجاميع سكانية اقتصادية 

لذوي الدخل المضاعف وبدون  DINKSللبرجوازيين والبوهيميين ، او  Bobosالحضر ، و 

يستقطب افضل ما في الطبقة كمؤسسة اجتماعية وتطورها  ثقافةفمفهوم ابداع ال. ( 7)اطفال 

وانتشار ذلك عبر العالم : صراع المدن للتنافس من اجل االستثمار ، المترفين من السكان ، و 

ليس أن   حيثى القيم االقتصادية لمجاميع معينة من السكان ، . فهو يركز عل ةالعالمي اتتوجهال

.  لإلبداعان اكثرية افراد الطبقة ليسوا مؤهلين بايضا يقر جميع افراد الطبقة متنعمين ماديا ، و

 . يضاف الى ذلك (8)حضريا وحضاريا هنا يؤدي الى تنمية غير متوازنة  ثقافيلذا فان االبداع ال

دينامي( جدا وباألصل يتسم بالفردية و التقدم و يوسم به الساكنين بدون لمفهوم حيوي )ن افا

. ففي جغرافية الحضر و النظرية االجتماعية (9)في دورة الحياة العمري النضج اطفال ، حيث 

للتنمية الحضرية عند دراسة التحوالت  ثقافيةلهذا المصطلح فائدة كبيرة عند تحليل االنطباعات ال

 المعرفة . في مجتمع 

 تعقيب وتوضيح

، وفي أي فرع دقيق من الموضوع قد يتساءل البعض عن عالقة الجغرافيا بهذا  (1)

كل ما فيها من تنوع ب؟ انها المدينة ، رد يتخصصات شجرة الجغرافيا الوارفة الضالل 

معماري وهندسي  واقتصادي ، واجتماعي و حضاري وبيئي . بكل ما فيها من 

انها احد  عوامل جذب و محددات و معوقات و عوامل طرد . ايجابيات و سلبيات ،

  ميادين الدراسة الجغرافية المهمة . 

 \ والتحضر  civilizationيقع الكثيرون في الخلط واللبس بين مصطلحات : الحضارة  (2)

وجميع هذه تضمها ،  culture ثقافيةو ال .civil، الحضارة المادية  urbanism التمدن

التي اصبحت تعرف بجغرافية الحضر   .Towns & Cities Geogجغرافية المدن 

Urban Geog.  . بعد أن تم التركيز على مجتمع المدينة اكثر من بنائها العمراني 

فالحضارة يقصد بها اي مجتمع ذا تعقيد ويتسم بالتنمية الحضرية و الطبقية االجتماعية   (3)

مثال( و تدرك بمعزل  المفروضة من قبل النخبة ممثلة بنظم التواصل )النظم المكتوبة

 https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization عن البيئة الطبيعية و سيادتها . 
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ت السياق العام للطبقة . انها حضرية من ( ممارسة الحياة الحضرية وفق منظور المجموعة وليس الطبقة ، وفق رؤية خاصة وليس 

 نوع غير مألوف . 
6
 ( تدفقات النقل واالتصاالت واالفكار و االزياء والتقنيات وكل شيء جديد .  
7
( مجاميع لم تكن موجودة سابقا ، وال تشكل كيانات مادية كما هي الجمعيات والنوادي ، بل منتديات و )كروبات( انتجتها تقنية  

 ، فهي افتراضية ولكن لها وجودها وفاعليتها ودورها في صياغة ثقافة وحضارة المجموعة . االنترنيت 
8
 –( مبان حديثة معاصرة بقرب تهرؤ عمراني ، مستوى حضاري عال بجوار تدني وتخلف . هذه كانت من صفات الحافات الريفية  

 الحضرية ، االن برزت في مركز المدينة . 
9
في المدينة )عزاب ، متزوجون بدون اطفال ، مع اطفال ( ربطت الكثير من الدراسات الغربية بين دورة حياة االسرة و مكان سكنها  

، و العديد منها اشارت الى عودة المسنين الى مركز المدينة ، الجديد هنا ان من يعود الى مركز المدينة قد ترفه ، مع يافعين ، مسنين( 
في الواقع فان مركز المدينة يجذب ماديا وليس كما اشارت الدراسات السابقة . اضافة الى عودة فئات بمؤهالت مهنية عالية . و

عاليا و مكانا صغيرا لتعمل ، مهنيا  أهيالالتطرفين : الفقراء واالغنياء ، لكل منهم نصيب فيه ، خاصة وان المهن الراهنة تتطلب ت
 اضافة الى القرب من السوق . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization


 عمليات التمدندراسة المدن و ب عنيوجغرافية الحضر هي فرع من الجغرافيا م (4)

الحاصلة فيها . وهي تبحث في مختلف معطيات الحياة الحضرية والبيئة المبنية . 

فالجامعيين و النشطاء و المسئولين الرسميين يشتركون في دراسة و تقييم التدفقات 

والبنى  االقتصادية و الموارد الطبيعية و االجسام البشرية وغير البشرية و انماط التنمية

التحتية والنشاطات السياسية والمؤسسية ، الحوكمة ، تداعي وتجديد ، و مبادئ التوحيد 

 االجتماعي و الحياة اليومية في المدينة . –و االستبعاد المكاني 

 hyorg/wiki/Urban_geographttps://en.wikipedia. 

، وهي فرع ضمن الجغرافيا البشرية ، تدرس منتجات الحضارة  ثقافةجغرافية ال (5)

لمجال وعالقتها باألماكن . انها تركز على وصف وتحليل اومعاييرها وتباينها عبر 

من طرق تنوع اللغات ، الدين ، االقتصاد ، الحوكمة ، وغيرها من الظواهر الحضارية 

 لوظائف البشرية وتباينها مكانيا . ل مكان الى اخر وتفسر كيفية ادائها
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cultural_geography 

من نماذج اعادة التطوير العمراني عمارات شارع حيفا في بغداد والتي وزعت ألساتذة  (6)

 اول االمر . لمشاكلمنطقة شعبية ، مؤدية الى شيء من ا الجامعات في

ومن نماذج اعادة التطوير الذاتية من قبل السكان االصليين ما حدث في بغداد في منطقة  (7)

سفينة وفي بعقوبة في حي السراي ، مع الحفاظ على الوحدة االجتماعية . يدعونا هذا ال

من السلطة عن طريق قروض بدون  الى المطالبة باعتماد سياسة اعادة التطوير بدعم

 منح مالية حسب معايير متفق عليها .  فائدة او حتى

تشكل مجموعة يعد دراسة المجموعة من مناهج الدراسة في الجغرافيا االجتماعية ، و (8)

مميزة ضمن الطبقة و ممارساتها الخاصة بها بعيدا عن سياق الطبقة امر يستحق 

المختصون بعلم االجتماع و انعكاس العمليات  يدرسها  ظاهرةالدراسة . مثل هذه ال

  هو ميدان دراسة الجغرافي .ونتائجها االجتماعية المشكلة للظاهرة على المكان 
   ( .1999جغرافية المشكالت االجتماعية ، دار الكندي ، اربد ، )مضر خليل العمر و محمد المومني ، 

 Socialوعند دراسة التركيب االجتماعي للمدينة يهتم الجغرافي بالمناطق االجتماعية  (9)

Areas  و المناطق الطبيعيةPhysical Areas  المنعزلة لفئة او طبقة معينة( واالحياء(

التي تمتلكها المجاميع ضمن  sub-cultureالفرعية  ثقافات، كما يهتم بال  Ghettoالخاصة 

رها على السلوك الجمعي وانعكاساته على المظهر االرضي واثها وحضارتالمدينة  ثقافة

. وتعاني بغداد  cultural landscapeللمدينة ، والتي تعرف بالمظهر الحضاري لألرض 

حاليا من تغير واضح في المظهر الحضاري االرضي نتيجة انتشار مجموعة معينة 

 الفرعية واستغاللها غياب دور امانة بغداد .  ثقافاتهاب

 Creative class; Cultural capital; Gentrification; Urban redevelopment; Urban uneven يضاينظر ا

development 
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