الفصل الرابع
محكات التفرقه بين الريف والحضر
هناك اختالفات واضحه بٌن الرٌف والحضر فً طرٌقة الحٌاة وكفاٌتها فً االنتاج وابعد من ذلك اننا ننظر الى
الرٌف والحضر كمجتمع له من الخصائص ما ٌمٌزه عن غٌره فً المجتمع الرٌفً له سماته الخاصه سواء فً
طرٌقة الحٌاة أو فً التقالٌد أو االعراف أو فً العادات التً تختلف عما هو موجود فً المجتمع الحضري
والمجتمع البدائً أو التقلٌدي وأن كان هناك تشابه بٌن المجمع الرٌفً والمجتمع التقلٌدي من ناحٌة التجانس فهذا
ال ٌعنً أن لكلٌهما نفس السمات والخصائص التً لألخر وأن تشابه بعضهما ,وٌمكن أن نلخص هذه االختالفات
فٌما ٌلً :
أوال  :المهنه ()Occupation
من المحتمل ان ٌكون اعظم تمٌز بٌن المجتمعات الرٌفٌه والحضرٌه فً المهنه والوظٌفه التً ٌكون بها افراد كل
مجتمع معبر الواقع ,أن الفرد فً المجتمع القروي ٌختلف عن الفرد فً المدٌنه ولكن هذا نادرا الى حد كبٌر لوضع
رجل الحضر على نفس الوصف ولٌنا اختالف جوهرٌا ذلك أن سكان الرٌف مرتبطٌن بالزراعه وتربٌة الحٌوانات
واعتماده علٌه فً الغالب وخصوصا فً عملٌة الزراعه ولكن سكان الحضر ٌعملون بالتجاره والتصنٌع وغٌرها
من المهن غٌر الزراعٌه واالختالف فً هذه الناحٌه بالغ االهمٌه
أ-المرتبطون بالرٌف خالل عملهم مع الطبٌعه فٌؤخذون منها ما ٌحتاجونه فً حٌاتهم كالملبس والمأكل والمسكن
وٌنتجون حاجتهم وفق ما تقدمه الٌهم لك الطبٌعه التً ال ٌتحكم فٌها االنسان إال القلٌل .
ب-أما مهم الحضر فتشمل الصناعات (الٌدوٌه) وبٌع المصنوعات وال ٌرتبط سكان الحضر بالطبٌعه .
وٌتبٌن مما سبق أن المجتمع الحضري تتعدد فٌه المهن وتكون غٌر متجانسه على العكس من المجتمعات الرٌفٌه
التً تتبع نظام الزراعه كما أن هناك اختالف فً توزٌع المهن على كل من االناث والذكور باختالف حجم
المجتمع إضافة الى عامل التوزٌع المهنً بالمجتمعات المختلفه هذا ٌعمل معظم سكان االرٌاف والقرى وعائلتهم
فً الزراعه ,بٌنما ٌعمل غالبٌة سكان الحضر فً الصناعه والتجاره والتوظٌف الحكومً ومهن أخرى غٌر

زراعٌه (تجارٌه) وٌعتبر المقٌاس الوظٌفً أو المهنً اقرب الى طبٌعة الحٌاة االجتماعٌه فً الرٌف والحضر النه
ٌفرق بٌنهما على اساس الوظٌفه االجتماعٌه والتخصص المهنً لكل من الرٌف والحضر فالمدٌنه الً ٌشتغل
( )%08من سكانها بالصناعه واعمال التجاره والشؤون المالٌه والخدما والمهن الحره ,إما الرٌف فهو الذي ٌعتمد
معظم سكانه على الزراعه وٌسود هذا التفسٌر فً العالم حٌث ٌقسم االقتصادٌون االعمال الى اقسام مختلفه هً :
الصناعات الثانويه
وفقا لهذا االساس فأن المجتمعات التً تعتمد على الصناعات االولٌه فً معٌشتها هً المجتمعات الرٌفٌه (زراعٌه
صٌد ,تعدٌ ن) وهذه المجتمعات ٌقل فٌها عدد السكان عن المجتمعات التً تعتمد على الصناعه (التحوٌلٌه أو
الثانوٌه )وهً المجتمعات ذات الطابع الحٌوي .

