نظريات الفروق الريفية الحضرية عند علماء االجتماع
لقد ادرك الفالسفة قبل علماء االجتماع الفروق الواضحة بٌن مجتمع القرٌة والمدٌنه والحظ هؤالء ان المدٌنه تختلف
عن الرٌف المحٌط بها من حٌث النشاط االقتصادي وأنماطه السٌاسٌة وما ٌتبع ذلك من اختالف فً اشكال الحٌاة
االجتماعٌة وبعد أن تبلور علم االجتماع كنظام علمً تابع علمائه هذا االهتمام وبذلوا جهودا متباٌنه ألقامة نظرٌات
حول الفروق القائمه بٌن الرٌف والمدٌنه ولكن الجهود الحقٌقٌه والمنظمه فً وصف وتفسٌر هذه االختالفات جاءت
متأخره فنحن النستطٌع أن نعٌن بداٌة حقٌقة لها إال فً عصر ابن خلدون فً القرن الرابع عشر  ,وفٌما ٌلً أراء
عض العلماء الذٌن تطرقوا أو حاولوا توضٌح الفروق بٌن الرٌف والمدٌنه نبدأها -:
اوال  :ابن خلدون
هو اول المساهمٌن فً هذا الحقل من المعرفه فقد كتب فصوال منظمه فً التمٌٌز بٌن البدو والحضر وذلك فً الباب
الثانً من كتابه الشهٌر (المقدمه) حٌث ذكر ان المفكر العربً ٌشاهد نوعٌن من المجمعات البشرٌه
النوع االول  :هو المجتمع الرٌفً والذي اسماه بالمجتمع البدوي هذا المجتمع الذي ٌمٌز بظاهرة العصبٌه التً تعتبر
دعامة المجتمع القبلً كما ٌتمٌز هذا المجتمع بقوة التماسك للعالقات االجتماعٌه بٌن أبنائه وٌتمٌز أبنائه أٌضا
بالشجاعه والطٌبه والكرم والطاعه واالعتماد على النفس إذ أن قسوة الحٌاة البدوٌه تتطلب جهود كبٌره من التعاون
لتغلب على مصاعب الحٌاة حٌث أن هذه العصبٌه كونت لدٌهم شعور قوي باإلنتماء الى الجماعه (العائله /االقارب)
وتمٌز اٌضا بكثافة السكان الواطئه ومهنة السكان الرئٌسٌه هً الزراعه وال ٌعتمد فً هذا المجتمع تقسٌم العمل أو
التخصص فٌه .
أما النوع الثاني  :فهو المجتمع الحضري الذي ٌهتم أبنائه بأنماط مختلفه من التسلٌه والرفاهٌه بحٌث ٌؤدي هذا
وبشكل تدرٌجً االبتعاد عن الطٌبه الموجوده عند البدو وهذا النوع من الترف جعله كسالى وعالقتهم غٌر متماسكه
وٌتمٌز اٌضا بالكثافه السكانٌه العالٌه والتخصص بالعمل وبالمستوى االجتماعً والمعاش العالً ودرجة التقدم
الحضاري والمادي والثقافً ولكن كما اسلفنا سابقا أن العالقات االجتماعٌه التً تربط اعضائها ال تكون قوٌه
ومتماسكه كما هو الحال فً المجتمع البدوي حٌث أنها تحدد بالقوانٌن والرأي العام وأخٌرا ٌتمٌز هذا المجتمع

بتنوع العناصر السكانٌه وكثرة األجانب فٌه .
وقد كانت نظرة ابن خلدون ومن تبعه من علماء فً القرن التاسع عشر الى هذٌن الطابعٌن من المجتمعات (رٌف ,
حضر) نظره شامله كلٌه ٌنقصها التحلٌل الواضح الذي ٌحدد طبٌعة كل نمط منها  ,وقد قام ببعض الجهود التً
تفوق غٌره من العلماء فً تحلٌل خصائص كل مجتمع أال أنه لم ٌحدد بشكل متكامل النظره التحلٌلٌه .

