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 ABSTRACT 
The paper  deals with the role of the application of the theory of creative cities ( which 
defined by Charles Landry as the unique city that encourages the adoption of diverse, 
innovative and long-term collective solutions to its urban problems, defined by Richard 
Florida as the place that has a real presence and potential for attracting creative class,  They 
are the areas that allow integration with new ideas, and the constant dependence on 
economic change and technological innovation as a prerequisite for the continuation of high-
tech economy, and defined by Scott as a general term denotes a dynamic relationship, and 
finally defined by the researcher as the city that attracts the creative class to create creative 
industries to achieve creative economy) in the development of heritage areas, and assumes 
that the provision of components and standards of creative cities in any heritage area 
contributes effectively In the economic, social and cultural development.  In spite of the 
richness of the heritage  areas in terms of the elements that qualify them to make a leap in the 
development of the society around them, comprehensive development, it suffers most of the 
time from problems (political, social, economic and urban) The improvement and 
development of the status of the heritage areas by finding problems that plagued them in the 
light of creative cities concepts to reach heritage areas,  areas in turn Camden creatively 
contribute to an effective contribution to human resources development and dissemination of 
local culture and the arts national economy solutions .  Therefore, it was necessary to study 
the theory of creative cities and to clarify the concepts related to them as follows and 
classifications of their fields and to clarify their components, components and standards, as 
well as the study of heritage areas and problems that suffer from them and the traditional 
ways to upgrade them. The research concluded at the end of the study to choose the study of 
creative cities in the field of folk arts and crafts As a means of developing heritage areas. 
    And then an analytical study was conducted on two creative cities in the field of 
handicrafts and folklore at the global and local levels. The strengths and weaknesses of each 
city were derived, and the extent to which the city's creative thinking contributed to the 
development of its heritage area. 

  
  دور المدن اإلبداعیة فى تطویر المناطق التراثیة 

  

  عماد كامل فھیم  متى و ضحى محمد نجیب عبدالرحمن
   جامعة حلوان– ھندسة المطریة –قسم الھندسة المعماریة 

  
  :الملخص 

   على إنھا المدینةتشارلز الندرىالتي عرفھا (   دور تطبیق نظریة المدن اإلبداعیة  تتناول الورقة البحثیة
المتفردة التي تشجع إتباع الحلول الجماعیة المتنوعة والمبتكرة وطویلة المدى لمشكالتھا العمرانیة  ، كما عرفھا 

 بیتر ھولوعرفھا  ، ٢ على انھا المكان الذى لدیھ حضور فعلى وامكانیھ للجذب الطبقة المبدعة ریتشارد  فلوریدا
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ألفكار الجدیدة، و االعتماد المستمر على التغییر االقتصادي و على أنھا ھي  المناطق التي تسمح باالندماج  مع ا
على إنھا سكوت ، وعرفھا   ٣االختراع التكنولوجي حیث یعتبر شرطا أساسیا الستمرار اقتصاد التكنولوجیا العالیة

، وأخیرا عرفتھا  ٤مصطلح عام یدل على عالقة دینامیكیة بین والعمل، والترفیھ، والفنون، والثقافة، والبیئة  
في )  على إنھا المدینة التي تجذب الطبقة المبدعة للقیام بالصناعات اإلبداعیة لتحقیق االقتصاد اإلبداعي الباحثة 

تطویر المناطق التراثیة ، وتفترض أن توفیر مقومات ومكونات ومعاییر المدن اإلبداعیة في أي منطقة تراثیة 
ا اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا ، حیث أنھ بالرغم من ثراء المناطق التراثیة یساھم مساھمة فعالة في االرتقاء بھ

بمفردات وعناصر تؤھلھا إلحداث طفرة في تنمیة المجتمع المحیط بھا تنمیة شاملة إال إنھا تعانى في أغلب 
لوضع ، ویسعى البحث الى تحسین وتطویر ا) سیاسة واجتماعیة واقتصادیة وعمرانیة (األوقات من مشكالت 

الراھن للمناطق التراثیة من خالل إیجاد حلول للمشكالت التي تعانى منھا في ضوء مفاھیم المدن اإلبداعیة 
للوصول الى مناطق تراثیة تقوم بدورھا كمدن ابداعیة تساھم مساھمھ فعالة في االقتصاد القومي وتنمیة الموارد 

  .البشریة ونشر الثقافة والفنون المحلیة 
وتصنیفات مجاالتھا كاآلتي ن البد من دراسة نظریة المدن اإلبداعیة وتوضیح المفاھیم المتعلقة بھا      لذلك كا

وتوضیح مقوماتھا ومكوناتھا ومعاییرھا ، وكذلك دراسة المناطق التراثیة والمشكالت التي تعانى منھا والسبل 
یار دراسة المدن اإلبداعیة في مجال الفنون التقلیدیة لالرتقاء بھا ، وقد توصل البحث في نھایة الدراسة الى اخت

  .الشعبیة والحرف الیدویة كوسیلة لتطویر المناطق التراثیة 
    ومن ثم تم عمل دراسة تحلیلیة على مدینتین  إبداعیتین في مجال الحرف الیدویة والفنون الشعبیة على 

دى المساھمة التي أضافتھا فكر المدینة المستوى العالمي والمحلى وتم استنتاج عناصر قوة وضعف كل مدینة وم
  .اإلبداعیة على تطویر المنطقة التراثیة بھا 

  

  :الكلمات المفتاحیة 
 – معاییر المدن اإلبداعیة – مكونات المدن اإلبداعیة – مقومات المدن اإلبداعیة - المناطق التراثیة  –المدن اإلبداعیة 

  . مدینة أسوان –مدینة كانازوا
  

 :المقدمة  .١
، حیث إنھ وإلول مرة في تاریخ البشریة یعیش أكثر ٥ على القرن الحادي والعشرین قرن المدن أطلق تشارلز الندرى     

من السكان % ٧٥من نصف العالم في المدن ، حیث وصلت نسبة السكان  الذین یعیشون في المدن بالفعل في أوروبا الى 
، لذلك كان حتما خلق مدن جدیدة تعمل على تقویة القیم % ٥٠قارب ، ووصلت النسبة في دول العالم النامي الى ما ی

وذلك من خالل رعایة اإلمكانیات )  وھى الشعور بالمكان واالنتماء واالستمراریة والسالمة(الموجودة في القریة  
  . الحضریة المتمیزة ، والتفاعل، والتجارة

ریات جدیده تھدف الى االھتمام بالثقافات المحلیة وإبرازھا وعمل    مع الدخول في األلفیة الثالثة اھتم العلماء بوضع نظ
مثل اإلعالنات والصناعات الیدویة والتصمیم واألفالم والبرمجیات (اقتصاد یقوم على صناعات ثقافیة وفنیة وتكنولوجیة 

  .بداعیةیساھم مساھمة فعالة في االقتصاد الوطني ومنھا النظریات التي تتناول المدن اإل) والموسیقى 
    من ھنا تأتى أھمیة الدراسة البحثیة، حیث تتناول شرح نظریة المدن اإلبداعیة واستنباط مقومات المدن اإلبداعیة 

  .ومكوناتھا و معاییرھا ، وتأثیر تطبیق فكرتھا على تنمیة و تطویر المناطق التراثیة 
  

 :إشكالیة البحث  .٢
  :    تكمن إشكالیة البحث في 

مشكالت (ت وكوامن ازدھار فكر المدن اإلبداعیة المساھمة في حل مشاكل المناطق التراثیة المتنوعة     إھمال محفزا
أدى الى عدم مساھمھ ھذه المناطق )  بشریة، اقتصادیة طبیعیة وبیئیة ،مشاكل إداریة وتنظیمیة، وأخرى سیاسیة وقانونیة

  .نشر الثقافة والفنون المحلیة مساھمة فعالة فى االقتصاد القومي وتنمیة الموارد البشریة و
 :فرضیة البحث  .٣

  : یفترض البحث 
   أن تطبیق معاییر ومفاھیم المدن االبداعیة یؤدى الى تحقق االرتقاء المنشود بالمناطق التراثیة لتكون قادرة 

  .یةعلى المساھمة الفعالة لتطویر االقتصاد القومي وتنمیھ الموارد البشریة ونشر الثقافة والفنون المحل
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 :ھدف  البحث  .٤
        یھدف البحث الى تحسین وتطویر الوضع الراھن للمناطق التراثیة من خالل إیجاد حلول للمشكالت التى 
تعانى منھا فى ضوء مفاھیم المدن اإلبداعیة للوصول الى مناطق تراثیة تقوم بدورھا كمدن ابداعیة تساھم 

  .لثقافة والفنون المحلیةمساھمھ فعالة فى االقتصاد القومى وتنمیة الموارد البشریة ونشر ا
 :منھجیة البحث  .٥

  
  
  
  
  
  

 اإلطــــار النظـــري
    تناول الدراسات النظریة و التعریفات و المفاھیم الجوھریة المرتبطة بطرفي المشكلة البحثیة وھما 
المدن اإلبداعیة والمناطق التراثیة وذلك فى محورین رئیسین یتوجب إدراك أبعادھما لمساھمة  

 .المناطق التراثیة فى االرتقاء الشامل للمجتمع 

 المناطق التراثیة  المدن اإلبداعیة

  المفاھیم والتعریفات  -
  تصنیفات المدن اإلبداعیة  -
مقومات ومكونات ومعاییر المدن  -

 اإلبداعیة

 المفاھیم والتعریفات -

 أسباب تدھور المناطق التراثیة -

 سیاسات التعامل مع المناطق التراثیة -
حسب تصنیف  (اختیار المدن اإلبداعیة فى مجال الفنون الشعبیة والحرف الیدویة

 .لتطویر المناطق التراثیة )شبكة المدن اإلبداعیة التابعة لمنظمة الیونسكو

 اإلطــــار التحلیلي

نموذجین للمدن اإلبداعیة في مجال الفنون الشعبیة والحرف الیدویة على المستوى     تناول تحلیل 
نقاط قوة وضعف كل مدینة ومدى المساھمة التي قامت بھا تطبیق وتوضیح العالمي والمحلى، 

  . نظریة المدن اإلبداعیة لتطویر المناطق التراثیة بھا



  دور المدن اإلبداعیة فى تطویر المناطق التراثیة 
 

JAUES, 14, 51, 2019 
 
725 

  

 المدن اإلبداعیة  .٦
   المفاھیم والتعریفات١-٦
  : الطبقة المبدعة ١-١-٦

على إن االبداع یمكن ان یأتي من اي مصدر من موظف عام أو رجل اعمال أو  :تشارلز الندرىعرفھا  •
عالم أو عامل  حیث أن البشر العادیین یمكن ان یقوموا بإنجازات  غیر عادیة اذا ما تھیئت لھم الفرص وعلى 

بالرغم من لعبھم لدور مھم (  والمسئولین عن االقتصاد االبداعي  ذلك فان في المدینة  االبداعیة لیس فقط الفنانین
 ٦.)في المدینة

لمتمیز وھم العاملین على انھا  طبقة مقسمة قسمین أوال القلب اإلبداعي ا :ریتشارد  فلوریداعرفھا  •
بمجاالت العلوم والبحث والتعلیم والھندسة والفنون و التصمیم ووسائل االعالم وتصمیم برامج الحاسب األلى، 

  ٧.ثانیا االبداعین المتخصصین وھم اولئك الذین یعملون فى المجاالت الصحیة واالعمال والمال والقانون 
 
  : الصناعات اإلبداعیة ٢-١-٦

 اطلق رایمبى فى المؤشر األفریقي أن الصناعات اإلبداعیة ٢٠١٥تعریفھا یختلف باختالف الدولة ،عام  •
الثقافیة تشتمل على الخدمات والمنتجات (واألنشطة ) االقتصادیة مختصھ بالفنون ( ھى مجموعھ من األنشطة 

  ) .التى تجسد تعبیرات فنیة
 DCMS( The British government’s Department of Culture Media( صنف  ٢٠٠١فى  •

and Sportتلك الصناعات التي تنبع أصلھا من اإلبداع والمھارات   الصناعات االبداعیة على انھا ھي
والمواھب الفردیة والتي لھا القدرة على تحقیق الثروة وخلق فرص العمل من خالل تولید الملكیة الفكریة 

الفنون واسواق التحف والصناعات الیدویة والتصمیم وتصمیم االزیاء واستغاللھا وتشمل االعالنات والعمارة و
 ٨.واالفالم والفیدیو والبرمجیات  والموسیقى والفنون المسرحیة والنشر والعاب الحاسب اآللي والتلفاز والرادیو 

  
  : االقتصاد اإلبداعي ٣-١-٦

القتصاد الزراعي والصناعى والخدمى، ھو    یعتبر االقتصاد اإلبداعي الجیل الرابع من االقتصاد وذلك بعد ا
اقتصاد شمولى الیعتمد على النمو المالي فقط ولكنھ یدمج الحركة الثقافیة وازدھار كفاءة الحیاة ، حسب االمم 

 ھو مفھوم یعكس مجموعھ من األنشطة االقتصادیة تعتمد على المعرفة، ویقوم االقتصاد ٢٠٠٨المتحدة 
  ٩ .اعیة ، وھى تشمل الصناعات الثقافیة مضافا الیھا البرمجیاتاإلبداعي على الصناعات االبد

  

  : تصنیف المدن اإلبداعیة ٢-٦
   تصنیف شبكة المدن اإلبداعیة التابعة للیونسكو ١-٢-٦

صناعات الیدویة   صنفت شبكة المدن اإلبداعیة التابعة للیونسكو المدن اإلبداعیة الى سبعة أنواع وھم مدن إبداعیة لل
  ١٠.والفنون الشعبیة، للتصمیم ، لألفالم ، لفن الطعام ، لألدب ، للموسیقى ، لفنون وسائل االعالم

  

   تصنیف نظریة المدن اإلبداعیة ٢-٢-٦
عیة حسب مجاالتھا الى مدن فى مجال الفنون المرئیة ، العمارة ، الموسیقى ، الموضة   صنفت النظریة المدن اإلبدا

   واالزیاء ، التسویق ، الرقص ، البرمجة والتكنولوجیا، التصویر ، التراث ، الحرف الیدویة ، االدب ،اإلعالنات واألفالم

  
  : مقومات المدن اإلبداعیة ٣-٦

 السكان، البنیة ناصر الواجب توافرھا فى المدینة لكي تصبح مدینة إبداعیة وتشملمقومات المدن اإلبداعیة یقصد بھا الع
  .التحتیة، المصادر الثقافیة، الوعى السیاسي، موقع المدینة المتمیز

  : السكان ١-٣-٦
  ١١.یجب ضمان وجود طبقة مبدعة متآلفة فى المدینة تنتمى لثقافات متنوعة للعمل على إثراء المدینة 

  

  

  :بنیة التحتیة  ال٢-٣-٦
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وتشمل شبكات المیاه والصرف الصحى ، والطاقة المتجددة والغیر متجددة، وشبكات  :بنیة تحتیة مادیة 
  ١٢.االتصاالت ، الطرق ، المطارات والموانئ 

تتمثل فى  كیفیة  تعامل المدینة مع المشكالت والفرص التي وتواجھھا ، المناخ والحوافز :بنیة تحتیة معنویة 
  الذى توفره للمبدعین  ، دمج أصحاب المھارات العالیة فى السلطات التنظیمیة والتنفیذیة للمدینة 

 
  : المصادر الثقافیة ٣-٣-٦ 

ھي المادة الخام التي یمكن ان یعتمد علیھا اقتصاد المدینة،    
تشتمل على األفكار والمعتقدات المحلیة ، الحرف الیدویة ، 
النصب التذكارى ، العمارة والفراغات العمرانیة والمعالم 
الممیزة للمدینة ، الفنون المسرحیة والمرئیة والصناعات 

عات والمھرجانات والشعر االبداعیة ونمط الحیاة التقلیدى للمجتم
واللغة والطعام وطرق الطھى التقلیدیة واالنشطة الترفیھیة 
والمالبس التقلیدیة ، وكل ما یمكن أن یعبر عن الطبیعة الخاصة 

  ١٣.للمكان

  
 : الوعى السیاسى ٤-٣-٦

بأھمیة القضایا الثقافیة اإلبداعیة،     وعى القیادة السیاسة 
واعتمادھم على ثقافة االنفتاح و االستعداد للمخاطرة؛ التركیز 

ع فھم االستراتیجیة؛ والقدرة على على األھداف طویلة األجل م

العمل مع التمیز المحلي وإیجاد القوة في نقاط الضعف 
  ١٤.واالستعداد لالستماع والتعلم

  
 : موقع المدینة المتمیز ٥-٣-٦

  یجب أن یحقق موقع المدینة سھولھ للوصول لھا  وذلك  بربطھا بالعالم الخارجى بمطارات أو موانئ ، كما 
  .ینة ذات بیئة طبیعیة نظیفة وخالیة من التلوث یجب أن تكون المد

 
  : مكونات المدن اإلبداعیة ٤-٦

إلبداع والخیال ، وتضم    یجب أن  تصمم جمیع المبانى فى المدن اإلبداعیة بطریقة مبھرة و مستدامة تدعم ا
  .المدن اإلبداعیة مركز المدینة ، مبانى سكنیة وفنادق ، مبانى إداریة ، مبانى تعلیمیة ، فراغات عامة 

   مركز المدینة ١-٤-٦
ھو البیئة المبنیة التي تحتوى على المتطلبات الضروریة من بنیة 

، یمكن ان یكون مبنى ، شارع ، ) المادى والمعنوى  (تحتیة بشقیھا 
 مدینة ، وھو مكان اجتماع للمبدعین والمنظمات الذین ١٥منطقھ ،

عاییر لتشكیل لدیھم سمات خاصة فى منطقة واحدة، ویجب أن یوفر م
تنمیة الكفاءة في  البیئة اإلبداعیة وھى  القدرة على نقل المعرفة، 

بعض األنشطة، التعلم اإلقلیمي، یوفر تأثیرات البتكار المنتجات 
  ١٤ .والعملیات 

  

  

  

  

   المبانى السكنیة ٢-٤-٦
  تشتمل على المنازل الحدیثة والمحلیة ، والفنادق الحدیثة والمحلیة ، یجب أن  تكون متوفرة للسكان بحیث 

  ١٦.من دخل الفرد% ٣٠التزید قیمتھا عن 

شكل یوضح أحد المبانى السكنیة اإلداریة كأحد 
: المصدر         المدینة اإلبداعیةمكونات

projects#/dk.big://https  
 

شكل یوضح أحد المعالم للممیزة للمدینة التى تشكل أحد 
: المصدر         عناصر المصادر الثقافیة

Home/com.alraimedia.www  
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   المبانى التعلیمیة ٣-٤-٦

تشتمل المبانى التعلیمیة على الجامعات والمدارس الفنیة ، 
قنیة، كما ومراكز التدریب ، مراكز األبحاث ، والمعاھد الفنیة  الت

تتبنى  المدن اإلبداعیة أنواع جدیدة من التعلیم غیر التقلیدى الذى 
یتطلب  أماكن تعلم غیر تقلیدیة  تعطى فیھ المدن فراغات مفتوحة 
مستقلة وغیر تقلیدیة للتشغیل فى منظومھ التعلیم كالمنظمات 

 التى تعمل بشكل جید و مستقل عن (creative hub)االبداعیة  
 اتصال قویة تربط المدینة بالعالم الخارجى ، یرتبط طریق روابط

التعلیم فى المدن اإلبداعیة بنوع المجال التى تتفرد فیھ المدینة ویتم 
عمل برامج الكتشاف المواھب  الصغیرة وتدریبھا، كما یتم االھتمام 

  ١٧.بالتعلیم المتوسط للتأھیل لسوق العمل

  
   الفراغات العامة ٤-٤-٦

 التى تعتبر عنصر أساسي من الساحات العامةتشتمل على 
عناصر المدینة یتم تصمیمھا بدرجة عالیة من التمیز لتساعد على 
جذب المستخدمین للتفاعل معا وخلق فرص جدیدة لالبتكار وحل 

ع المدن حیث تشجوممرات المشاة و الدراجات مشكالت المدینة، 
اإلبداعیة تقلیل استخدام السیارات فى شوارعھا للحفاظ على البیئة ، 
وإلعطاء المستخدمین الفرصة باالستمتاع بالبیئة  المتفردة للمدینة 

   .وحدوث تفاعل بینھم 
  
  
  : المبانى الثقافیة ٥-٤-٦

 تشمل المكتبات ومراكز المؤتمرات والمسارح والمعارض ودور 
  .السینما والمتاحف

  
  
  : معاییر المدن اإلبداعیة٥-٦

تتشكل معاییر المدن اإلبداعیة من خالل القدرة على جذب المواھب المبدعة ، وتوافر العناصر التى تحقق جودة 
الحیاة ، وتوافر الصناعات اإلبداعیة ، وتوافر األصول الثقافیة ، وتوافر البنیة التحتیة الداعمة لإلبداع ، وتوافر 

ق التعاون المجتمعى ، وتحقیق التفرد فى المدینة ،و أخیرا الوعى السیاسى ، واتزان االقتصاد األساسي ، وتحقی
  ١٨.تحقیق التنمیة المستدامة 

  

  

 :المناطق التراثیة  .٧
 المفاھیم والتعریفات  ١-٧
   مفھوم التراث الحضارى ١-١-٧
یحتوى األول : التراث الحضارى من جزئیین  أساسیین  یتكون    

على  حضارة مادیة متمثلة فى المنشأت والمبانى والمواقع 
والحدائق ، وجزء ثانى یتضمن حضارة حیة متمثلة فى الموسیقى 

  . ١٩والحرف والفنون والشعر
  
  
  
    التراث العمراني ٢-١-٧
ھو كل ما شیده اإلنسان من مدن وقرى وأحیاء ومباني وحدائق    

ذات قیمة أثریة أو معماریة أو عمرانیة أو اقتصادیة أو تاریخیة أو 

 كأحد األماكن creative hubsشكل یوضح 
: المصدر    التدریبیة والتعلیمیة فى المدن اإلبداعیة

com.cladglobal.www://http  

المبانى الثقافیة المعارض كاحد  شكل یوضح أحد
: المصدر        مدینة اإلبداعیةنة للالمكو

com..dk.big.www ://https 

للتراث شكل یوضح أحد منازل النوبة كنموذج 
  الحضارى
:المصدر

africa/destination/com.bnbatouta://http
egypt/ 
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  ٢٠مبانى تراثیة ، مناطق تراثیة : علمیة أو ثقافیة أو وظیفیة، ویتم تحدیدھا وتصنیفھا وفقا لما یلي
  

  التاریخیة المناطق ٣-١-٧
  المختلفة القدیمة العصور فى نشأتھا كانت سواء ومعماریا ًعمرانیا التاریخیة المتمیزة المالمح ذات المناطق ھى 

أكثر من ( العشرین  القرن ومطلع عشر التاسع القرن خالل نشأت التى تلك أو اإلسالمیة، أو القبطیة العصور مثل
  . ) سنة١٠٠

  
  التراثیة القیمة ذات  المناطق  ٤-١-٧
 والتشكیالت الجمالیة القیم مالمح من العدید على تحتوي ھى التى 

 و التواصل تحقق والتي المعماري، التعبیر و البصریة المتجانسة
 معماریا یكسبھا طابعا وبما الفرعیة بنایاتھا و مكوناتھا بین التكامل

 أو تسجل لم ولكنھا ممیزا ، وھى التى كانت مسكونة من أعالم قومیة أو شخصیات ذات تاریخ وطنى أو علمى 
 ال مجموعة ھى وشوارع ومیادین وحدائق مبانى اعتبار المناطق ذات القیمة وما یحیط بھا من ، لذلك یجب توثق

 الموجودة واألنشطة نوع االستعمال ویمثل مكوناتھا، وتناسق طبیعة على أجزائھا بین التوازن یعتمد حیث تتجزأ،
 والحرف التجارة وبالتالى فإن نوعیات .المعماري لتراثا مع جنب إلى ًجنبا العمرانى التراث من ًأساسیا ًجزءا بھا

  ٢١ علیھا الحفاظ یلزم التى واالجتماعیة التراثیة االعتبارات من مھم جزء ھى والصناعات

  األثریة المناطق ٥-١-٧
أسالیب  بالتالى علیھا وینطبق اآلثار لقانونً طبقا تسجیلھا تم التى المناطق  مفھوم المناطق األثریة على    یطلق   

فى  اآلثار حمایة اشتراطات من ذلك وغیر األثر، حرم وتحدید حولھا المبانى ارتفاعات وتنظیم لآلثار الحمایة
  .القانون

  
  :المشكالت التى تواجھ المناطق التراثیة ٢- ٧
 مشكالت بیئیة  ١-٢-٧

تتشكل المشكالت البیئیة من عده عوامل منھا ارتفاع منسوب المیاة الجوفیة ، وتأثر المبانى التراثیة باختالف 
درجات الحرارة والرطوبة و عدم مقاومة بعض المواد المستخدمة بالمبانى للغازات واألتربة والفطریات 

 الطبیعیة الكوارث  المبانى ، كما  تتسببوالبكتریا یؤدى الى تلف ھذه األجزاء من المبنى بصورة تھدد سالمة
قد  مما للمباني، وفوریة بالغة أضرار في والبرق والسیول واألعاصیر والفیضانات والبراكین الزالزل في المتمثلة
  .األخر بالبعض تلفیات وإحداث بعضھا انھیار إلى یؤدى
  
 مشكالت إجتماعیة  ٢-٢-٧

أخرى ، كما یحدث نتیجة  إلى مناطق التراثیة للمناطق األصلیین السكان ھجرةتحدث المشكالت االجتماعیة نتیجة 
 باالنتماء اإلحساس للمبانى وغیاب الجمالیة أو أو التاریخیة التراثیة باألھمیة السكان لدى الثقافي الوعي غیاب
  ٢٢.المتزاید السكاني والنمو

 مشكالت إقتصادیة  ٣-٢-٧
قتصادي للسكان ، و نقص مصادر التمویل الالزم اال تحدث المشكالت االقتصادیة نتیجة النخفاض المستوى

لمشروعات االرتقاء بالمناطق التراثیة عمرانیا ومعماریا ، و قصور اإلمكانات الحكومیة عن االرتقاء بھذه 
  ٢٣.المناطق ، و عدم وجود وحدات سكنیة بدیلة أو تعویض مادى مناسب فى الرغبة فى تفریغ ھذه المناطق 

 

 مشكالت عمرانیة  ٤-٢-٧
 أو أثناء عملیات التوسع العمرانى  ، و تحدث نتیجة   نھبھا بعد األثریة المواقع تحدث المشكالت العمرانیة  نتیجة تدمیر

 االستخدام إعادة أو االستخدام سوء نتیجة عدم توافر عناصر حمایة للمناطق األثریة الغیر مؤھلة الستقبال السیاح ، وتحدث
یجة االھتمام بالمبانى التراثیة كوحدات منفصلة عن اإلطار العمرانى فى المحیط ، وتحدث المالئم للمبنى  ، وتحدث نت غیر

  مثل أعمال التدفئة مشوه بشكل التعدیالت بعض ، وتحدث نتیجة إدخال مدروس غیر بشكل الصیانة أعمال نتیجة إجراء
  ٢٤.الحریق وإنذار والتكییف

شكل یوضح مسجد أحمد بن طولون كنموذج 
  المصدر     للمبانى التراثیة

2018/5/story/com.7youm.www://https
/19/ 
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 مشكالت تنظیمیة وتقنیة  ٥-٢-٧
 غیاب التنسیق مع التاریخیة المناطق على الحفاظ عن المسئولة الجھات تحدث المشكالت التنظیمیة والتقنیة نتیجة تعدد

ھذه  بنوعیة واالھتمام النظر األثریة والتاریخیة مع عدم المباني بتأجیر الدولة أجھزة بعض ، كما یحدث نتیجة قیام.بینھم
 المؤھلة الفنیة األجھزة وجود بھ، كما تحدث ھذه المشكالت نتیجة عدم وتضر المبنى تنسجم مع ال قد التي الوظائف

 متخصصة فنیة ومعاھد ھیئات التراثیة ، وجود المناطق على مشاریع الحفاظ تنفیذ متابعة أو تنفیذ على والمدربة القادرة
أنواعھ  بمختلف اآللي النقل بدخول المعماري ، وأخیرا تحدث ھذه المشاكل بسبب السماح بالترمیم العاملین في تخریج
  .إلى المناطق التاریخیة وما یسببھ من ضرر بالغ فیھا  وأحجامھ

  
 مشكالت ثقافیة ٦-٢-٧

 یتعلق بالعمران فیما وخاصة األثریة األبنیة للحفاظ على الالزمة والتشریعات القوانین تحدث ھذه المشكالت نتیجة غیاب
 الرغم على الفني األثر مع بھا یتعامل األحكام التي بنفس األثري المبنى مع القانون بھا  ، كما تحدث بسبب تعامل المحیط

 في صیانة المحلیات دور تنظم تشریعات وجود بھ، وتحدث أیضا بسبب عدم المحیطة والبیئة منھما كال طبیعة من اختالف
 داخل البناء بتنظیم أعمال خاصة وتشریعات قوانین وجود بھا و عدم المحیطة وحمایة البیئة القیمة وذات األثریة األبنیة

  .التاریخیة التراثیة المناطق
 

 سیاسات التعامل مع المناطق التراثیة  ٣-٧
  والتعمیر البناء إعادة سیاسة ١-٣-٧

 عملیات تستلزم والتي عمرانیا، التراثیة المتدھورة للمناطق والتعمیر البناء إعادة بعملیات السیاسة ھذه ارتبطت
االقتصادیة  والقیمة الوظیفي بالبعد السیاسة ھذه وتھتم جذري،  واسع النطاق بشكل وتجدید وإحالل إزالة

 تغییر إمكانیة وفي األحیان، من في كثیر والتاریخیة الثقافیة القیمة حساب على واسعة بحریة وتتمیز لالستعمال،
االجتماعیة  العصر ومتغیرات التكنولوجي، التطور لتالءم وشبكات الحركة العمراني والنسیج االستعماالت
 أخرى بدیلة أماكن إلى للسكان، وترحیلھم نقل عملیات والتعمیر البناء إعادة عملیات تصاحب وقد واالقتصادیة،

النسیج  فى التغیر بجانب للسكان االجتماعي النمط في مصاحب ذلك تغیر عن وینتج لھم، بتوفیرھا الدولة تقوم
  .العمراني

 :التأھیل  إعادة سیاسة ٢-٣-٧
 االقتصادي االتجاه إلیھ أضیف ثم العمراني، الجانب علي كاملة واقتصر مناطق لیتناول التأھیل إعادة امتد منھج

 ، تطلق  مستواھم ورفع آرائھم وأخذ السكان مشاكل بحل االتجاه االجتماعي ثم وتوظیفھا التراثیة المباني باستخدام
 التراثیة التاریخیة المناطق علي الحفاظ بھا ویقصد التأھیل إعادة مشاریع علي الحفاظ مشاریع اسم البالد بعض
 .) واالجتماعیة دیةواالقتصا البیئیة / العمرانیة (المذكورة  الثالثة االتجاھات في الشامل بمعناه
 استعمالھا وإعادة وصیانتھا تجدیدھا وحمایتھا و ترمیمھا حیث من التاریخیة المباني بكل السیاسة ھذه تھتم   

حتى  وذلك الالزمة والخدمات والمرافق األساسیة بالبنیة وتزویدھا تحسین طرقھا حیث من العمراني ومحیطھا 
 العناصر حیاة استمراریة ھذه السیاسة تضمن وبذلك بالمدن، الحدیثة المناطق مع التاریخیة المنطقة تتكامل

 ورفع ككل المنطقة تحسین خالل من والوظیفیة والثقافیة بقیمتھا الجمالیة عمراني وطابع مباني من التاریخیة
  .واالجتماعي مستواھا االقتصادي

  
  :والصیانة  الحفاظ سیاسة ٣-٣-٧

 فقط، التاریخیة للمنطقة والعمرانیة المعماریة للمباني بالنواحي تھتم ال بأنھا التأھیل إعادة سیاسة عن السیاسة ھذه   تتمیز
 في متكامال تنتھج نھجا أنھا أي والتكنولوجیة ، واالقتصادیة واالجتماعیة العمرانیة في المجاالت التغییر مع تتعامل أیضا بل

 السریع التغیر مع المنطقة تكیف واستمرار استدامة وعناصرھا، لضمان أبعادھا بكل التاریخیة المنطقة بیئة مع التعامل
 المكان شخصیة على التاریخیة والتأكید بالقیمة اإلحساس استمراریة صیانة إلى تھدف السیاسة ھذه فإن فیھا، ولذا والمستمر
  . المحلي والمجتمع

 الدراسة التحلیلیة  .٨
تھدف الدراسة التحلیلیة بشكل أساسى الى تحلیل نموذج عالمي ومحلي لمدن إبداعیة فى مجال الفنون الشعبیة 
والحرف الیدویة لدراسة مدى  توافر مقومات ومكونات ومعاییر المدن المختارة والوقوف على نقاط قوة وضعف كل 
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تطبیق فكر المدن اإلبداعیة للفنون والحرف الیدویة فى تطویر المناطق مدینة كمدینة إبداعیة وإظھار مدى مساھمة 
  .التراثیة 

 :قائمة المدن التى ستتانولھا الدراسة  ١-٨
 .مدینة كانازوا فى الیابان كنموذج عالمى لمدن إبداعیة للفنون  الشعبیة والحرف الیدویة  -
 .مدینة أسوان فى مصر كنموذج محلى  لمدن إبداعیة للفنون  الشعبیة والحرف الیدویة  -

 
 :أدوات تقییم عینات الدراسة  ٢-٨

سوف یتم تقییم كل نقطة من النقاط المكونة للعناصر 
القیاس المتكون منھا النماذج المقترحة للتقییم لقیمة من 

تعنى ) ٢(تعنى التوجد قیمة ، ) ١(القیمة : أربعة وھى 
تعنى وجود متوسط ، القیمة ) ٣(وجود ضعیف ، القیمة 

  %. ٩٠تعنى وجود قوى یصل الى ) ٤(
  
  
  
  
  
  
  

 النسبة القیمة الرمز

%٠ الیوجد   

%٥٠أقل من  ضعیف   

  %٧٠أقل من  متوسط 

% ٩٠أقل من  قوى   

  رموز تقییم عناصر الدراسةجدول یوضح 
 الباحثة: المصدر 
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 مدینة كانازوا ٩
 التعریف بالمدینة ١-٩

 الیابان الدولة 
 الفنون الشعبیة والحرف الیدویة  مجال اإلبداع

 

 مقومات مدینة كانازوا كمدینة إبداعیة  ٢-٩
الوعى  المصادر الثقافیة  البنیة التحتیة  السكان

 السیاسى 
موقع المدینة 

 المتمیز 
 wi-fiخدمة  ٤٦٢٠٠٠ تعداد المدینة

free 
 متوافرة

نسبة  السكان فى 
 سن العمل

عناصر  %٦٢
الحمایة من 
العوامل 

 الجویة 

قنوات 
الحمایة من 
الحرائق 

 والثلوج

الحرف 
 الیدویة

٢٦ 
 حرفة

یتحقق سھولة 
الوصول الى 

 المدینة

نسبة الفنانین 
 والحرفیین

محطات تولید  %٦
الطاقة من 

 النفایات

 متوفرة

صدور 
العدید من 
القوانین 
التى 
تحمى 
المناطق 

 األثریة

التوافق بین 
 الدیانات

محطات المیاة  متوافر
و الصرف 

 الصحى

 متوفرة

الفنون 
 الشعبیة

یشتھر 
  فنون ٣

یتواجد مناطق 
 أثریة بھا 

وعى السكان 
بنمط الحیاة 

 المستدام

محطات تولید  متوافر
الطاقة 

 المتجددة 

 متوفرة

 كوماتسو المطار

 متواجد المیناء البحرى

 غیر متوفر المیناء البرى

نسبة الشركات 
العاملین فى 
المجاالت 

 اإلبداعیة

٢٠% 

محطة 
 القطارات

 متوفرة

المناطق 
 األثریة

تتوافر 
العدید 

 منھا 

تقوم 
الحكومة 
بمشاركة 
أصحاب 
المبانى 
األثریة 
فى 
تكالیف 
الترمیم 
تصل 
لنسبة 

٨٠% 

یتوافر بھا غنى 
 البیئة الطبیعیة 

     
 وجود متوسط وجود قوى  رموز التقییم

تتمیز مدینة كانازوا بوجود بیانات رسمیة عن العاملین فى قطاع الحرف الیدویة  التقییم 
والفنون الشعبیة ، كما تمیزت بوجود وعى للسكان بنمط الحیاة المستدام ، كما تمیزت 
بإرتفاع نسبة السكان فى سن العمل ، كما وفرت المدینة لسكانھا بنیة تحتیة متطورة 

ة بالعالم وبالمدن الیابانیة من خالل المطار ومحطة ومستدامة ، كما تم ربط المدین
القطارات والمیناء البحرى ، كما تحقق الوعى السیاسى وجمیع عناصر الموقع المتمیز 

 .للمدینة ، وتمیزت بعدد حرف یدویة كبیر ، إال إن عدد الفنون الشعبیة المشھورة قلیل 
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 مكونات  مدینة كانازوا كمدینة إبداعیة ٣-٩

المبانى  المبانى الثقافیة   المبانى السكنیة   مركز المدینة
 التعلیمیة  

 الفراغات العامة

توجد العدید  الخدمات الحكومیة
منھا فى 

 المدینة

تتمثل المنشآت 
المتفردة فى 
المدینة فى قریة 

 الفنون
یوجد العدید  الخدمات الدینیة

 من المعابد
یوجد بالمدینة 

 ٣٠أكثر من 
 متحف

جامعة كانازوا 
بمختلف 
 كلیاتھا

 

یوجد سوق  الخدمات المالیة
) شیو-أومى(

والعدید من 
 البنوك

تمثل القیمة اإلیجاریة 
للمساكن حوالى من 

% ٦٥الى % ٥٦
من متوسط دخل 
الفرد فى مدینة 
كانازوا وتزید تلك 
النسبة عن النسب 
المطلوبة فى المدن 
اإلبداعیة وھى 

٣٠% 

یوجد العدید من 
المطاعم 
التقلیدیة فى 

 المدینة 
محطة قطارات  خدمات النقل

كانازوا 
والمیناء 

 البحرى

یوجد العدید من 
المسارح مثل 
المسرح الوطنى 

 ، ومسرح نوح

معھد كانازوا 
التكنولوجى 

بمختلف 
 تخصصاتھ

 

العدید من  خدمات ثقافیة
المكتبات 
والمتاحف 
والمبانى 

 األثریة

تحتوى المدینة 
على أكثر من 

 مبنى مكتبة ٢٠
منفصلة والعدید 
منھا المتواجدة 
فى المؤسسات 

 التعلیمیة
العدید من  خدمات صحیة

المستشفیات 
العامة 

 والخاصة

تحتوى المدینة على 
 فندق ٢٠٠أكثر من 

بمختلف المستویات 
منھا العالمى ومنھا 

 التقلیدى

یوجد العدید من 
القاعات المتعددة 
األغراض فى 
المدینة منھا 
قاعة إیشیكاوا ، 

 وقاعة ھوغاكو

المدارس 
الفنیة مثل 

مدرسة 
أوتاتسویاما ، 

ومدرسة 
 الترمیم

 

تتمتع الفراغات    
العامة فى مدینة 
كانازوا بالغنى فى 
مفرداتھا حیث یتم 
إستخدام أنواع تبلیطات 
مختلفة فى األرضیات ، 
وإستدام أنواع مختلفة 
من األشجار ، إستخدام 
المقاعد الدائریة التى 
تعمل على تشجیع 
اإلتصال بین السكان ، 
تحدید ممرات للدراجات 
وعمل مناطق ركن لھا 

ئة األرصفة وتھی
والساللم إلستخدامھا ، 
عمل ممرات للمشاه ، 
كما تتفرد المدینة 
بقنوات الحمایة فى 
منطقة ناغاماتشى 
والتى توفر نھر جارى 
صغیر حول المنازل ، 
كما یتم إستخدام أنواع 
مختلفة من الزھور فى 

 .الطرق 

     

  وجود متوسط  وجود قوى   رموز التقییم
تمیزت المدینة بتواجد قوى لعناصر مركز المدینة وللمبانى الثقافیة والفراغات العامة  القییم 

، إال أن القیمة اإلیجاریة للمبانى السكنیة مرتفعة وعدد المؤسسات التعلیمیة قلیل 
 .نسبیا
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 معاییر المدن اإلبداعیة فى مدینة كانازوا  ٤-٩

القدرةعلى جذب 
 المواھب المبدعة 

الصناعات  جودة الحیاة
 اإلبداعیة

حمایة 
التراث 
واألصول 
 الثقافیة

إتزان 
اإلقتصاد 

 األساسى

التعاون 
 المجتمعى

تحقیق التنمیة 
 المستدامة

إرتفاع 
الدخل 

 الشخصى

تتوفر  متحقق 
اإلستدامة 

 اإلقتصادیة 

یقام العدید من 
المھرجانات 
والفاعلیات 

الثقافیة تصل 
 ١٥إلكثر من

 مھرجان

توفر 
المؤسسات 

الثقافیة 
 والترفیھیة 

  متحقق
 

تطوع 
المواطنین 
للعمل فى 

مجال 
اإلرشاد 
  السیاحى

 

تتوفر 
اإلستدامة 

 اإلجتماعیة

تعمل مدرسة 
أوتوتسایاما 

الحرفیة على 
جذب المواھب 
من كافة أنحاء 

 الیابان

غنى البیئة 
 الطبیعیة

تعاون  متحقق
المواطنین 

مع 
الحكومة 
فى تكلفة 

ترمیم 
المبانى 
 األثریة 

تتوفر 
اإلستدامة 

 العمرانیة

المناخ 
 الجید

متحقق 
بالنسبة 
لباقى 
المدن 
  الیابانیة

 

إتفاقیة 
عدم بیع 

المنتجات 
الفنیة 

المصنعة 
خارج 

كانازاوا 
في منطقة 

 الشاي 

تتوفر 
اإلستدامة 

 البیئیة 

یقام بالمدینة 
ورش عمل 

مختلفة 
للصناعات 
 المختلفة

سھولة 
 التنقل

  متحقق 
 

ى تحتو
 ٢٦على 

نوع من 
الفنون 
التقلیدیة 
والحرف 
الیدویة 
تضم 
حوالى 

٩٠٠ 
منشأه 

 ٣٠٠٠و
موظف 
بنسب 

٢٠ %
من 
منشأت 
المدینة 

من % ٦و
 موظفیھا  

تمت 
حمایة 
المناطق 
األثریة 
فى 
المدینة 
تمت بقوة 
القانون 
حیث 
تتابعت 
القوانین 
التي 
تعمل 
على 
المحافظة 
على 
التراث 
ابتداء من 
عام 

١٩٤٩ 
حتى 

 نا ھذایوم

یقوم إقتصاد 
المدینة على 
صناعات 
الغزل 
والنسیج  و 

االالت 
المرتبطة 
بھذه 
الصناعة 
والصناعات 
ذات الصلة 
باألغذیة و 
النشرو 
الطباعة، 
وكذلك 
صناعة 

 .المالبس

قیام 
الشركات 
بالمساعدة 
فى 
األعمال 
 المجتمعیة 

تتوفر 
اإلستدامة 

 الثقافیة 

       

  وجود قوى رمز التقییم
 

 تمیزت المدینة بإرتفاع نسب جمیع معاییر المدن اإلبداعیة بھا  التقییم 

  
  )مدینة كانازوا بالیابان(  خالصة المثال العالمى ٥-٩

تم دراسة مقومات مدینة كانازوا كمدینة إبداعیة واتضح ارتفاع نسبة موقع المدینة المتمیز والوعى السیاسى 
والبنیة التحتیة والسكان  ، وتوسط نسبة المصادر الثقافیة ، كما تم دراسة مكونات مدینة كانازوا كمدینة إبداعیة 

تضح ارتفاع نسبة  خدمات مركز المدینة والمبانى الثقافیة والفراغات الحضریة ، وتوسط نسبة المبانى التعلیمیة  ا
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والمبانى السكنیة ، كما تم دراسة مدى تحقق معاییر المدن اإلبداعیة فى مدینة كانازوا وإتضح إرتفاع جمیع 
  :النسب ، ومن ھنا نستخلص مایلى 

  
ن المدینة ، ووجود بیانات كاملة عن مجال الحرف الیدویة والفنون الشعبیة ارتفاع نسبة الشباب بین سكا

والعاملین بھ والشركات العاملة فى ھذا القطاع ، و ارتفاع نسبة وعى السكان  بنمط الحیاة المستدام ، وتوافر 
ى المدینة أفضل استغالل وعمل حمالت تسویقیة وترویج حرفة یدویة فى المدینة ، و استغالل المبانى األثریة ف

للسیاحة  لھا على مستوى عالى من إقامة مھرجات وأحداث ثقافیة حولھا ، كما لعب الوعى السیاسى دور كبیر 
فى حمایة المناطق التراثیة وإعادة بناء أجزاء منھا وسن العدید من القوانین  التى تعمل على حمایة المناطق 

بمشاركة المواطنین فى تكلفة ترمیم المبانى األثریة  المملوكة  صناعات اإلبداعیة ، كما تقوم الحكومة وتشجیع ال
فى بعض األحیان ، كما تمیزت المدینة بتوافر جمیع عناصر الموقع المتمیز ، كما تمیز مركز المدینة % 

 فندق ، كما تتفرد المدینة بوفرة وتنوع مبانیھا الثقافیة ، كما تضم المدینة العدید من المدارس الحرفیة أھمھا 
  .مدرسة أوتاتسویاما و مدرسة الترمیم ، كما  تتمتع الفراغات العامة  فى مدینة كانازوا بغنى مفرادتھا 

  
 

من الدخل ، وانخفاض عدد المبانى األثریة فى المدینة نسبیا إال إن العاملین على إدارة المدینة استطاعوا % 
جید للمناطق المتاحة وإبراز مدى عظمتھا وجمالھا وعراقتھا باإلضافة الى التغلب على ھذه المشكلة بالتسویق ال

إقامة العدید من الفعالیات والمھرجانات فى رحابھا ، وانخفاض درجات الحرارة فى الشتاء الى حد تغطیة الجلید 
ح للتمتع بالمناظر للمدینة اال إن العاملین على إدارة المدینة قاموا باستثمار ھذه الظاھر لجذب مزید من السیا

  .الخالبة التى یخلقھا الجلید وإقامة مھرجان الربیع عند ذوبانھ 

  
 

بتطبیق نظریة المدن اإلبداعیة على المناطق التراثیة یتم اإلھتمام بثالثة محاور األول اإلنسان ، والثانى الثقافة 
تم عمل اتفاقیة بیع المنتجات المصنعة خارج المدینة فى مناطق محددة  : أوال اإلنسانثالث المبانى األثریة ،،وال

لتشجیع الصناعات الیدویة المحلیة ، كما تم عمل مدارس حرفیة لتعلیم الحرف الیدویة المتواجدة فى المدینة ، 
 تم إنشاء العدید من المتاحف :ثانیا الثقافة لمدینة ، كما تم عمل مدرسة للترمیم لترمیم المبانى األثریة داخل ا

ض  ساعة طوال أیام العام بأسعار رمزیة ، كما تم إنشاء العدید من المكتبات والقاعات المتعددة األغرا
تم إعادة بناء أجزاء من قلعة كانازوا لتبدو  :أخیرا المبانى األثریةوالمسارح والمطاعم التقلیدیة حول المدینة ، و

كما كانت فى الماضى وتم إنشاء حدیقة القلعة حولھا وتم إقامة العدید من المھرجانات فى رحابھا ، كما تم ترمیم 
 استخدام بعض منھا كفنادق ومطاعم تقلیدیة وعمل خریطة منازل الساموراى وبیوت الشاى والجیشا وإعادة

سیاحیة لمناطق كاملة یوضح فیھا األماكن السیاحیة ، كما تم التعاون مع المواطنین فى تكالیف ترمیم المبانى 
  .مما أدى الى ترمیم معظم المبانى المستھدفة% 
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  مدینة أسوان ١٠
 التعریف بالمدینة ١-١٠

 مصر  الدولة 
 الفنون الشعبیة والحرف الیدویة  مجال اإلبداع

 
 مقومات مدینة أسوان كمدینة إبداعیة  ٢-١٠

موقع  الوعى السیاسى  المصادر الثقافیة  البنیة التحتیة  السكان
المدینة 

 المتمیز 
 wi-fiخدمة  نسمة٤٢١.٠٧١ تعداد المدینة

free 
غیر 

 متوفرة
نسبة  السكان فى 

 سن العمل
عناصر  % ٥٤.٥

الحمایة من 
العوامل 

 الجویة 

مخرات 
سیول 
طبیعیة 
 وصناعیة

الحرف 
 الیدویة

یتواجد 
العدید 

من  
  الحرف
 الیدویة

یتحقق 
سھولة 
الوصول 
الى 

 المدینة

نسبة الفنانین 
 والحرفیین

غیر متوفر بیان 
رسمى یوضح 

 النسبة

محطات تولید 
الطاقة من 

 النفایات

غیر 
 متوفرة

التوافق بین 
 الدیانات

محطات المیاة  متوفر
 و الصرف ا

 متوفرة

الفنون 
 الشعبیة

یتواجد 
أكثر 

 ٦من
فنون و 

٥٠ 
 رقصة

یتواجد 
مناطق 
 أثریة بھا 

وعى السكان 
بنمط الحیاة 

 المستدام

محطات تولید   غیر متوفر
الطاقة 

 المتجددة 

محطة 
 بنبان

أسوان  المطار
 الدولى

المیناء 
 النھرى

میناء السد 
 العالى

میناء  المیناء البرى
 قسطل

نسبة الشركات 
العاملین فى 
المجاالت 

 اإلبداعیة

غیر متوفر بیان 
رسمى یوضح 

 النسبة

محطة 
 القطارات

 متوفرة

المناطق 
 األثریة

جزیرة 
فیلة ، 
معبد 
كالبشة ، 
ضریح 
آغاخان 
، المسلة 
الناقصة 
، السد 

 العالى

حمایة آثار 
المدینة بالتعاون 

مع المنظمات 
الدولیة ، كما تم 

بدء تنفیذ 
مشروع تنمیة 

الحرف 
والصناعات 
المحلیة عام 

٢٠١٨ 
كما تم اعالن 
أسوان عاصمة 
الثقافة 
واإلقتصاد 

  ألفریقى
كما تم زیادة 
المخصصات 
المرصودة لنشر 
النتاج الفنى 

  ودعم اإلبداع
  
  
 

تتمیز 
بتنوع 
بیئاتھا 
   الطبیعیة

     
  وجود متوسط وجود قوى رموز التقییم

  
تمیزت المدینة بغنى مصادرھا الثقافیة وبتحقق كافة عناصر الموقع المتمیز بھا   التقییم

وبربطھا بالعالم ووباقى المدن المصریة عن طریق المطار ومحطة القطار وبالموانى 
 ، إال إنھا ال توفر بیانات رسمیة عن العاملین فى قطاع الحرف النھریة والبریة

 .الیدویة والفنون الشعبیة 
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 مكونات  مدینة أسوان كمدینة إبداعیة ٣- ١٠

المبانى  المبانى الثقافیة   المبانى السكنیة   مركز المدینة
 التعلیمیة  

 الفراغات العامة

الخدمات 
 الحكومیة

توجد العدید 
منھا فى 

 المدینة

ال توجد منشآت متفردة 
 فى المدینة 

یوجد العدید  الخدمات الدینیة
من المساجد 

 والكنائس

یوجد بالمدینة العدید 
 من  المتاحف

جامعة 
أسوان 

بمختلف 
 كلیاتھا

 

یوجد العدید  الخدمات المالیة
 من البنوك

تمثل القیمة 
اإلیجاریة للمساكن 

%  ٥٧.٩حوالى 
من متوسط دخل 
الفرد فى مدینة 
أسوان وتزید تلك 
النسبة عن النسب 
المطلوبة فى المدن 
اإلبداعیة وھى 

٣٠% 

یوجد العدید من 
المطاعم التقلیدیة فى 

 المدینة 

محطة  خدمات النقل
قطارات 
ومحطة 

 السوبرجیث

 مبنى مسرح ٢یوجد 
 مستقل فى المدینة 

مركز 
التدریب 

المھنى ، 
مركز 

التدریب 
الفندقى ، 
ولكن أى 

منھا ال 
تختص 
بتعلیم 

الحرف 
 الیدویة

العدید من  خدمات ثقافیة
المكتبات 
والمتاحف 
والمبانى 
األثریة ومبنى 
اإلذاعة 

 والتلیفزیون

تحتوى المدینة على 
 مبانى ٨أكثر من 

مكتبات منفصلة 
ویتواجد العدید منھا فى 

 المؤسسات التعلیمیة

العدید من  خدمات صحیة
المستشفیات 
العامة 

 والخاصة

تحتوى المدینة على 
 فندق ٨٠أكثر من 

بمختلف المستویات 
منھا العالمى ومنھا 

 التقلیدى

یوجد بیت ثقافة 
 قصر ثقافة٢و

 

یوجد العدید 
من 

المدارس 
الفنیة ولكن 
أى منھا ال 

تختص 
بتعلیم 

الحرف 
 الیدویة 

تفتقر مدینة أسوان    
لفراغات عامة 
مصممة فى 
شوارعھا العامة 
وذلك نظرا إلرتفاع 
درجة الحرارة ولكن 
تتمیز المدینة بكثرة 
عدد الحدائق العامة 
على طول كورنیش 
نیل المدینة وتتمیز 
ھذه الحدائق 
بفراغتھا الحضاریة 

 .المتمیزة

     

وجود   وجود متوسط  وجود قوى   رموز التقییم
 ضعیف 

تمیزت المدینة بتوافر كافة الخدمات فى مركزھا ، وبالرغم من توافر المساكن بھا إال  التقییم 
، وبالرغم من وجود فراغات عامة مصممة جیدا فى أن القیمة اإلیجاریة لھا مرتفعة 

حدائق المدینة المنتشرة على طول الكورنیش إال إنھ ال یوجد أى منھا فى الشوارع 
العامة ، وبالرغم من وجود العدید من المعاھد والمدارس الفنیة إال أن أى منھا ال 

افیة فى المدینة إال یختص بالحرف الیدویة ، وبالرغم من وجود العدید من المبانى الثق
 .إنھا ال تلیق بتاریخ المدینة العریق 

  



  دور المدن اإلبداعیة فى تطویر المناطق التراثیة 
 

JAUES, 14, 51, 2019                                                                                    740  
  

  

  
 معاییر المدن اإلبداعیة فى مدینة أسوان ٤-١٠

القدرةعلى جذب 
المواھب 
 المبدعة 

الصناعات  جودة الحیاة
 اإلبداعیة

حمایة 
التراث 
واألصول 

 الثقافیة

إتزان 
اإلقتصاد 
 األساسى

التعاون 
 المجتمعى

تحقیق 
التنمیة 
 المستدامة

 ٣قیام 
 مھرجانات

إرتفاع 
الدخل 

 الشخصى

غیر 
 متحقق 

تتوفر 
اإلستدامة 
 اإلقتصادیة 

إعالن المدینة 
عاصمة للثقافة 

واإلقتصاد 
 األفریقى

توفر 
المؤسسات 

الثقافیة 
 والترفیھیة 

متحقق 
ولكن 

بصورة 
  غیر كافیة

 

تتوفر 
اإلستدامة 
 اإلجتماعیة

وجود فرقة 
تعمل على 
الحفاظ على 

الرقصات 
 الشعبیة للمدینة

غنى البیئة 
 الطبیعیة

 متحقق

 ١٥یوجد 
نادیا للمرأة 
، كما یوجد 
العدید من 
الجمعیات 
األھلیة  

التى تتبنى 
تعلیم 

السیدات 
كیفیة 
 صناعة

المشغوالت 
  الیدویة

اإلستدامة 
العمرانیة 
غیر 

 متوفرة

تخصیص قسم 
فى متحف 

أسوان للحفاظ 
على الفنون 
الشعبیة فى 

 المدینة

المناخ 
 الجید

یتوفرشتاءا 
فقط ولكن 
الصیف 
یكون شدید 

  الحرارة
 

تتوفر 
اإلستدامة 

 البیئیة 

عمل الندوات 
الدولیة بصورة 

 دوریة للنحت

سھولة 
 التنقل

  متحقق 
 

مشغوالت 
یدویة 
لخوص 
النخیل 
وأعمال 
التطریز 
واألزیاء 
وأعمال 

الخزف  
وأعمال 
النحت 
والكروشیة 
والسجاد 
وأعمال 
الخرز 
  .والمكرمیة

 

قامت 
الدولة 
بسن 

العدید من 
القوانین 
للحفاظ 

على 
المناطق 
  األثریة

كما قامت 
الدولة 
بالتعاون 
مع 
المنظمات 
العالمیة 
النقاذ 
معبد أبو 

 سمبل

یقوم 
أقتصاد 
مدینة 
أسوان 
على 
العدید من 
المجاالت 
وھم 
الزراعة 
والصناعة 
والتعدین 
والصید 
 والسیاحة

إقامة 
المعارض 

للمشغوالت 
 الیدویة 

تتوفر 
اإلستدامة 

 الثقافیة 

       

 وجود متوسط وجود قوى رمز التقییم

الصناعات اإلبداعیة وإتزان اإلقتصاد األساسى ، وتوسط نسب كل تمیزت المدینة بإرتفاع نسب  لتقییم ا
من القدرة على جذب المواھب المبدعة والتعاون المجتمعى وتحقیق التنمیة المستدامة وجودة 

 .الحیاة وحمایة التراث وذلك لوجود عوامل فى كل منھم إال أن المدینة تحتاج الى المزید 
  

  ) :مدینة أسوان (  خالصة المثال المحلى ٥-١٠
تم دراسة مقومات مدینة أسوان كمدینة إبداعیة وإتضح إرتفاع نسبة موقع المدینة المتمیز والمصادر الثقافیة فى 
المدینة ، وتوسط نسبة الوعى السیاسى و البنیة التحتیة والسكان ، كما تم دراسة مكونات مدینة أسوان كمدینة 

تضح إرتفاع نسبة عناصر مركز المدینة ، وتوسط نسبة الفراغات الحضریة والمبانى السكنیة إبداعیة إ
،وإنخفاض نسبة المبانى التعلیمیة والثقافیة ، كما تم دراسة تحقق معاییر المدن اإلبداعیة فى المدینة وإتضح 

  .ب إرتفاع نسبة الصناعات اإلبداعیة وإتزان اإلقتصاد األساسى ، وتوسط باقى النس
  
  :ممیزات مدینة أسوان  كمدینة إبداعیة  •

   إرتفاع نسبة الشباب بین سكان المدینة ،و توافر موانى بریة وبحریة وجویة داخل نطاق المدینة وكذلك 
محطة قطارات تربطھا بباقى مدن الجمھوریة ، وجود محطة بنبان للطاقة الشمسیة والتى تعد أكبر مدینة شمسیة 
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یلومترات قلیلة من المدینة  ، كما تفردت المدینة بغنى مصادرھا الثقافیة من حرف یدویة فى العالم على بعد ك
متنوعة ، فنون شعبیة متنوعة ، كما تضم المدینة العدید من المناطق األثریة ،  بینما ساھم الوعى السیاسى فى 

إلقتصاد اإلفریقى ، كما تم البدء حمایة معابد أبوسمبل من الغرق ، كما تم إعالن مدینة أسوان عاصمة الثقافة وا
 ، كما تم زیادة مخصصات إقامة مھرجانات فى المدینة ، كما تمیزت المدینة بتوافر جمیع عناصر الموقع 

ندق محلى وعالمى ،  كما تحقق إتزان اإلقتصاد األساسى من خالل تنوع مصادر اإلقتصاد ، وتحقق التعاون  ف
  .المجتمعى من خالل نشاطات الجمعیات األھلیة والدور المجتمعى الذى تلعبھ جامعة أسوان 

  
 :عیوب مدینة أسوان كمدینة إبداعیة  •

  

 
 

  
  النتائج  .١١
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 :التوصیات  .١٢

  

 

 

 
 
مل على ترمیم كافة المبانى السكنیة الموجودة فى منطقة الدراسة وتوحید ألوان واجھاتھا وإرتفاعتھا لتظھر یجب الع §

بصورة تلیق بتاریخ المنطقة العریق ، كما یجب توفیر فراغات عامة مصممة بطریقة مبھرة  وسط منطقة الورش لتحقیق مصدر 
ر تنسیق الموقع فى منطقة الدراسة من مقاعد وأشجار ووحدات إضاءة جذب للحرفیین ، كما یجب اإلھتمام بتوفیر كافة عناص

وأرضیات مناسبة  وسالت مھمالت  ، كما یجب تصمیم ساحات تجمع عامة فى مناطق متنوعة من منطقة البحث مصصمة تصمیم 
بانى اآلثریة ثقافیا وسیاحیا جذاب ویتوفر بھا كافة عناصر تنسیق الموقع لخدمة المترددین على المنطقة  ، كما یجب إستغالل الم

بصورة تحقق عائد إقتصادى كبیر ، كما یجب إستخدام مركبات صدیقة للبیئة ذات طابع بمنطقة التطویر ، كما یجب إنشاء أكثر من 
  متحف یعرض تاریخ المنطقة بصورة تفاعلیة حدیثة 
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ب واألسس العلمیة للجدوى اإلقتصادیة للحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى للمناطق التاریخیة ، األسالی ١٩
   

المتمیزة ، الدلیل اإلرشادى ، الجھاز  القیمة وذات التراثیة والمناطق الحضارى للمبانى التنسیق ومعاییر  أسس٢٠
 
 كأداة فاعلة للحفاظ على المناطق التاریخیة وذات القیمة وتنمیتھا   GIS تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ٢١

د على سلیمان أبو غزالة ، مؤتمر األزھر الھندسى مدینة القاھرة ، إسماعیل محى الدین وأسع: دراسة حالة 
  
 

 ، محمد عبد "انيالعمر التراث على الحفاظ لسیاسات مقارنة دراسة"القیمة  ذات التراثیة بالنطاقات  اإلرتقاء٢٣
 الفتاح أحمد العیسوى ، جامعھ الفیوم ، ورقة بحثیة

دراسة (  الحفاظ على التراث العمرانى لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من خالل مؤسسات المجتمع المدنى ٢٤
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