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 المقدمة
نعكاس لثقافتو، تبعًا لممتغيرات الثقافية تتشكؿ أو تتطور اليوية القائمة وتنعكس عمى  إف العمارة ىى مرآة المجتمع وا 
التوجيات والمفردات المعماريةػ مما يصب بشكؿ مباشر عمى عناصر التصميـ الداخمي المكونة لمفراغات ذات األنشطة 

 الفراغ نظرا لما يعكسو التصميـ مف جوانب ثقافية تشكؿ ىويتو وكينونتو.المختمفة والتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى مسخدمى 
وفي ظؿ الفجوة بيف الماضي والمستقبؿ، أصبح المفيـو السائد ىو التعبير عف التفوؽ التكنولوجي واإلقتصادي بغض 

ماضي لـ يعد ينتمى إليو النظر عف توافقيما مع اإلعتبارات البيئية والمجتمعية والموروث مما جعؿ اإلنساف ممزؽ بيف 
ومستقبؿ يمكنو فقط العمؿ عمى تطوير ذاتو لمالحقتو، لذا ولدت الحاجة إلى مرجعية جديدة لميوية تعرؼ بػػاليوية المتطورة 

 -تستند إلى تغيرات تجمع بيف :
 األبعاد الثقافية المتغيرة. -
 والبيئة المكانيو والزمانية لمتصميـ. -

توافؽ بيف الماضي )التقاليد والموروث(، والمستقبؿ )الحداثة( ليصؿ إلى تصميمات تعبر وىنا يأتى دور المصمـ لخمؽ ال
عف الثقافة بيف الماضي والحاضر عمى السواء بتشكيالت صريحة أو رمزية معبرة بذلؾ عف اليوية المتطورة لمزماف 

 والمكاف معًا.

ساسية لمثقافة يؤكدىا التصميـ المعماري وبيا عناصر الثقافة واليوية تتغير بتغير العصور وتطورىا، فبعض العناصر األ
أخرى متغيرة يدخؿ عمييا مكونات جديدة يفرضيا كؿ عصر بمتطمباتو فيظير مردود ذلؾ عمى التصميـ الداخمي بشكؿ 

 مباشر.

يات التشكيؿ ويعتبر ىذا الببحث خطوة لمحاولة فيـ العالقة بيف األبعاد الثقافية المتغيرة والثابتة وتأثيرىا عمى جمال
 المعمارى والداخمي مف خالؿ مفيـو اليوية المتطورة ومكوناتيا.

Abstract: 
The architecture is a mirror of society and a reflection of its culture, and cultural variables 

form or develop existing identity and reflected on trends and architectural vocabulary which 

poured directly on the constituent elements of the interior design of various activities and 

spaces which directly affect mskhedmi void due to reflected the design of cultural aspects 

constitute the identity and everywhere. 
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In the gap between the past and the future, became the prevailing concept is the expression of 

the technological and economic superiority regardless of conformity with environmental 

considerations, community and heritage which made man torn between a past no longer 

belonged to him and the future can only work on developing itself to pursuing it, so was born 

the need for new identity reference known evolving identity based on changes of combin:- 

- Changing cultural dimensions. 

- The spatial and temporal environment of design. 

Here comes the role of the designer to create the harmony between the past (tradition and 

heritage) and the future (modernity) to arrive at designs that reflect the culture between the 

past and the present in both expressive or symbolic formations, thus expressing the evolving 

identity of time and place together to prove oneself through the natural reaction of 

contemporary culture. 

Hence, we can reach a balance between preserving heritage and taking care to start and 

innovate in order to reach a contemporary interior design that embodies the creative value 

between designer and heritage through the concept of evolving identity. 

 مشكمة البحث
يعتبر الحفاظ عمى اليوية مف أبرز القضايا المطروحة وذلؾ ألىميتيا وخطورتيا عمى األمة العربية. وبما أننا نعيش في 

صر العولمة الذي يتسـ بثورة معموماتية في مختمؼ وسائؿ اإلتصاالت والذ يستيدؼ مختمؼ مياديف الحياة )السياسية ع
 -واإلقتصادية واإلجتماعية وخصوصًا الثقافية(، وأثار ذلؾ عدة تساؤالت وىى:

 فية لمعولمة؟الطفرة المعمارية الموجودة ىؿ ىى مفردات تشكيؿ جديدة ليوية ناتجة عف المتغيرات الثقا -
 ما ىى االبعاد الثقافية الثابتة والمتغيرة المؤثرة عمى ىذه اإلتجاىات؟ -

 فروض البحث
يفترض البحث إثبات أنو مازالت بعض نماذج العمارة العربية المعاصرة تعبر عف الثقافة العربية لمماضي أو الحاضر عمى 

ليوية المتطورة لمزماف والمكاف معًا إلثبات الذات مف خالؿ السواء بتشكيالت معمارية صريحة أو رمزية، معبرة بذلؾ عف ا
 رد الفعؿ الطبيعي لمثقافة المعاصرة.

 أىداف البحث
 إظيار الجوانب المتعددة لميوية. -
الوصؿ إلى تحقيؽ توازف بيف المحافظة عمى التراث والحرص عمى اإلنطالؽ والتجديد لموصوؿ إلى تصميـ  -

 داخمي معاصر تتجسد فيو القيمة االبداعية بيف المصمـ والتراث مف خالؿ مفيـو اليوية المتطورة.  
 أىمية البحث

التعرؼ عمى اإلطار الشامؿ لمدى تأثير المتغيرات الثقافية عمى جماليات العمارة وترجمتيا لمفردات جديدة ليوية متكونة 
 ومردود ذلؾ عمى التصميـ الداخمي المعاصر. 

 حدود البحث
 اليوية لممدينة. العمارة والتصميـ الداخمي لمبانى ذات النشاط الثقافي في الوطف العربي وتحديد مالمح -حدود مكانية:
 أواخر النصؼ الثاني مف القرف العشريف إلى األف.-حدود زمانية:
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 منيجية البحث
 تحميؿ لمعوامؿ التي أثرت عمى ىوية العمارة. -
 تحميؿ ليوية العمارة المعاصرة. -
 دراسة لنماذج معمارية وداخمية لمتعرؼ عمى ىوية العمارة المعاصرة -
 التصميـ الداخمي والمعمارى المعاصر -

، فالعمارة (1)كمنا نعمـ أف العمـ ىو البحث عف الحقيقة، وأف الفف ىو التعبير عف الحقيقة، والعمارة ىى ىمزة الوصؿ بينيما
يؤدي أغراضًا إنسانية ومتطمبات حياتية مكانية ومادية مرتبطة ارتباطًا  Functional Compositionىى تكويف وظيفي 

وثيقًا بحياة المجتمع وزمانو، لذا فإنيا تخضع لممؤثرات الحضارية والزمانية واإلجتماعية واإلقتصادية فضاًل عف خضوعيا 
 (2)لعوامؿ طبيعية ومناخية.

نو مسمؾ ميـ يمثؿ أعمى   University of Brighton برايتوف لى ذلؾ دليؿ جامعةإشير تكما ويعتبر التصميـ الداخمى 
الخاص وكؿ وسيمة نحو خامة حقيقية، فيو وصؼ لكيفية تغير األماكف  التصميـ حمقة الوصؿ بيف االفكار التصويرية في

كثر فائدة لإلنساف، حيث تمثؿ المواد والعناصر الشكؿ والمحتوى ليا، فيي العمود الفقري ليذا أالحالية وتركيزىا لتصبح 
المعماري، حيث يكوف عمؿ المعماري مع  والتصميـ الداخمي التصميـ ستمرارية والتكامؿ بيفشارة لنوع اإلإوىي  التخصص،

نو البد أبقولو " (  Chingجنؾ)لى جنب، وىذا ما يؤكده المنظر في العمارة العالـ إجنبًا  الداخمي المصمـ
دراكيا، مف اإل الداخمي لممصمـ كثر مف التعريؼ أف تصميـ الداخؿ يذىب بعمؽ أال إطالع عمى الشخصية المعمارية وا 

يجب عمى  وبجانب ذلؾ .غناء الفضاء وتزييف وتكييؼ الموجوداتا  ولية والتأثيث و في تخطيط حدوده األالمعماري لمفضاء 
 ف يختار التأثيرات التي يعمؿ بياأف عميو أف يكوف مممًا بكيفية تشكيؿ نظـ المبنى وىيكيمتو، و أ اخميالد المصمـ

كقيـ معمارية ميمة، فالمبنى بشكمو ومقياسو وتنظيماتو الفضائية ىي مسؤوليات  نسجاـستمرارية وتحقيؽ اإلاإل
قتصادي، القيمة التعبيرية لألفكار مف حيث التخطيط الوظيفي، تكنولوجيا الييكؿ واإلنشاء، الجانب اإل الداخمي المصمـ

 (3)ع.تخاذ المبنى بطابع الموقإلى إوالنوعية باإلضافة 

 اليوية والثقافة في عصر العولمة
مما الشؾ فيو أف اليوية والثقافة العربية تتعرض لمعديد مف العوامؿ التي تيدؼ إلى النيؿ مف تميزىا وخصوصيتيا مع 
الثقافات العالمية. فمنذ بداية القرف التاسع عشر كاف األنفتاح عمى الثقافة مبررًا إذ كاف البد مف أف نغذي ثقافتنا الناشئة 

 بمعطيات الثقافة المعاصرة التي تقدمت بسرعة خارقة.
. البالد أو المجتمع إطار ضمف الشئ عف تعريؼ العاـ ُتعبر في مفيوميا اليوية وعندما نتحدث عف اليوية فنجد أف

 ما إذا اليوّية مفيـو الشكمية العالقات تحكـ وقد (4).األقميـ كاألمة أو أكبر إجتماعي كياف إلى لإلنتماء توصؼ واليوية
 . الداخمي لمفراغ التصميمي قراره في لو مميمة تكوف المصمـ فكر في تاريخية مضاميف إحتوت

                                                           
 15، ص2010، مكتبة االنجمو المصرية، 3تاريخ العمارة والفنوف السالمية ج  ،توفيق أحمد عبد لجواد (1)

 (2) http://www.m3mare.com. 
.19: ص2005ألؼ باء التصميـ الداخمي: جامعة ديالي: نمير قاسم خمف البياتي:  (3)  
: 1997دراسة في الممارسات النظرية والتطبيؽ: دار الشئوف الثقافة العامة: الطبعة األولي: بغداد:  -: االحياء في العمارة نوار سامي ميدي (4)

 .31ص

http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?9099-%E3%CB%C8%CA-%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%E6%C7%E1%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%CF%C7%CE%E1%ED
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 بتمؾ الخاصة والعادات بالتقاليد وبيئتنا، وتتأثر أنفسنا خالؿ مف تنبع فيي ،)*(دينامية بأنيا الداخمي الفراغ ىوية وتتصؼ
 الذي باألثر ترتبط ولكنيا ممموساً  شيئاً  ليست أنيا كما الزمف مع متغيرة ىي بؿ ثابتًا، أو جامداً  عنصراً  ليست وىي البيئة
 .العصور عبر الحضارة تخّمفو
نما لتكوف فقط (Referenceالمرجعية ) عف التبحث اليوية إف : (Charles Correaويذكر )     دؤوبة تكوف تابعة، وا 

  (5)عصر. بكؿ خاصة وتقنيات مؤشرات مف يحممو وما الزماف وعف الطبيعية، البيئية ومؤشراتو المكاف، عف لمتعبير
 الداخمي المصمـ يتبناىا واألشكاؿ التصميمية التي اآلليات وبيف فكرية كمنظومة اليوية بيف عالقة ىناؾ أف نجد تقدـ ومما

 التعبير عنو دوف الشكؿ وفيـ إدراؾ اليمكف إذ لمتعبير،
 اليوية نّعرؼ أف أردنا ما فإذا فيما يتناسب مع اليوية بالوضوح واإلستقرار،حؿ الفراغ  ىو الداخمي التصميـ ىدؼ إف

 -فأنيا:
اف غيره، إلى األمر تغير تغيرت ما إذا التي الجوىرية المنفردة الصفات )  والمتغيرات العابرة الظواىر تعني ال اليوية و 

 (6). الصفات( جوىر في تحدث ألنيا الظرفية الحاالت أو العارضة
وبمعنى أخر يمكف تعريؼ اليوية بأنيا )إيجاد نوع مف التوازف بيف المحافظة عمى التراث والحرص عمى اإلنطالؽ والتجديد 

 (7)(.*(1)بما يتواكب ومنظومة العولمة
ومما الشؾ فيو أف الثقافة ىى مف أساسيات التعبير عف المجتمع وحضارتو وخصائصو لذا فمعرفو الفرؽ بينيا وبيف 

: "المعارؼ والعمـو واآلداب والفنوف يتعمميا الناس ويتثقفوف بيا، وقد وتحتوييا الكتب ومع ذلؾ ىي تتمثؿ في أنياالحضارة 
 خاصة بالذىف.

أما الحضارة فمادة محسوسة في آلة تخترع وبناء يقاـ ونظاـ حكـ محسوس يمارس، وديف لو شعائر ومناسؾ وعادات 
 (8).فذىنيةومؤسسات، فالحضارة مادية وأما الثقافة 

فالثقافة ىى دومًا الجسر الذي يربط بيف األفراد وىوياتيـ الجماعية، ليذا السبب عمينا المحافظة عمى تمايز المفيـو 
ووظائفو النسبية، وكؿ ثقافة ىى متعددة الثقافات بمعنى " أف كؿ الثقافات ىى نتاج المزج واإلقتباسات والخمط الذي حدث 

 (9)منذ بدء العصور".
عرفتنا لميوية والثقافة في عصر العولمة نجد أنيما مف أىـ الجوانب التي تمّيز أمة عف أخرى، إلف الثقافة السائدة ومف م

في المجتمع ما ىى إال إمتداد لإلرث الحضارى والثقافي لألمة، كما أنيا منظومة متكاممة مف المعطيات المادية والنفسية 

                                                           
نفسيا وتسمى ديناميات داخمية ،  جتماعيةإ مجموعة السموكيات والعمميات النفسية التي تحدث داخؿىو مصطمح يشير إلى نظاـ مف دينامية  )*(

 .ت مجموعات متداخؿاأو بيف مجموعات مختمفة وتسمى دينامي
(5)  Correa Charles: Quest for Identity: Cambridge:1993: p10. 

الميندسيف األردنيف: جامعة بغداد:  : التعبير عف ىوية العمارة العربية اإلسالمية المعاصرة: المؤتمر المعماري األوؿ لنقابةنوار سامي ميدي (6)
 .157: ص1998األردف: -عماف

 الدعوة لحرية التعبير المتميز الذي يجمع بيف مفيومي األصالة والمعاصرة.العولمة في التصميم تعنى  *(1)
قسـ التصميـ الداخمي واألثاث: كمية الفنوف : فمسفة التصميـ الداخمي في العمارة المعاصرة بيف المحاكاة واإلبداع:  إيمان إبراىيم بدر )دكتوراه( (7)

 .429: ص2007التطبيقية: جامعة حمواف: 
المدنية: دراسة لسيرة المصطمح وداللة المفيوـ، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، -الثقافة-الحضارة ،نصر محمد عارف (8)  

 171، ص.1994
: األبعاد الثقافية..نظرة مستقبمية لجماليات العمارة والعمراف في الوطف العربي: قسـ العمارة: كمية  ياسمين محمد السيد قادوم )دكتوراه( (9) 

 .96: ص2012االيندسة: جامعة القاىرة: 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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يا التي تتجسد في الروح الداخمية التي تنطوي عمى خاصية اإلحساس باليوية والمعنوية واإلجتماعية التي تتميز بوحدت
 والشعور بيا.

 اليوية في التصميم الداخمي
لتحقيؽ التفرد   التحديات المعاصرهمجااًل إنسانيا ال يحيد عف اليويو التراثيو في عصر تتسارع فيو  التصميـ الداخمي يعد

 –يسعى فيو المصمـ الداخمي لمتعبير عف األبعاد التاريخيو والخصوصيو التراثيو والثقافيو التي يتفرد بيا  –واإلبداع 
واتسعت الفضاءات لتصبح الحاجة إلى تأكيد اليوية ضروره حتميو ال بديؿ ليا، مدركًا في  وخاصة بعد أف إنفتحت الحدود

إلى التمسؾ باليوية التراثيو، ويقوؿ المنظر   تزداد الحاجو نو بقدر ما يزداد اإلنفتاح عمى األفكار التصميميو العالميو،ذلؾ أ
المعمارية حيث ال مكاف منعزؿ وال   (: " أننا نشيد األف نياية الجغرافياCharles Jencks) والناقد المعماري العالمي

تفيـ األبعاد الفمسفيو لمفاىيـ االستدامو التراثيو وتعميؽ  كاف لزامًا عمى المصمـ لذا -وطف مستقؿ، وال ثقافة محصنة" 
 اإلحساس بيا.

 اليوية المتطورة 
اليوية بصفة عامة تعنى تفرد الشئ وتميزه عف غيره، كما أف اليوية رمز لخبرات العالـ كإطار لتشكيؿ العممية المعرفية. 

 باليوية حيث تمثؿ إنعكاس لمفيـو العصر الحديث مف تغيير النظرة لممكاف/الفراغ والزماف.وترتبط العمارة ارتباطا وثيقًا 
 فالزمف منظور لفيـ التقاليد والتحوالت التاريخية، والفراغ/المكاف تجسيد لقيمة الموقع كمصفوفة لعكس خصائص سكانيا.

  -خيرة وذلؾ لسببيف وىما:وقد أخذ مفيـو اليوية حيزًا أكبر لمطرح عمى الساحة خالؿ الفترة األ
نتيجة تالـز ما بعد الحداثة مع نقد الحداثة في العمارة مقرونًا بنمو تأثيرات العولمة وليذا بدأت أبعاد اليوية في  -1

 العمارة تأخذ بعد آخر في النقد والتاريخ المعمارى.
ية أعادت النظر لمعمارة عمة أنيا أداة الدراسات الحديثة لمنظريات الدولية واأليدولوجيات القومية في العمـو اإلنسان -2

 لميوية.
 -ومما سبؽ نجد أف كؿ مشروع ىو مسؤوؿ عف إظيار الجوانب المتعددة لميوية التي يمكف أف نمخصيا في الشكؿ االتى:

 
 (10)( يوضح تحميل العالقة بين العمارة ومكونات اليوية المتطورة. 1شكل ) 

                                                           
مارة: كمية : األبعاد الثقافية..نظرة مستقبمية لجماليات العمارة والعمراف في الوطف العربي: قسـ الع ياسمين محمد السيد قادوم )دكتوراه(  (10)

 مرجع سابق.41: ص2012االيندسة: جامعة القاىرة: 

http://interior-design.kau.edu.sa/
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يوضح المسقط االفقي لممشروع  ( 2الشكل رقم )   

 الثقافية المتغيرةعمى مفردات اليوية المتطورة االطار النظرى الحاكـ لتأثير االبعاد
ومف خالؿ تعرفنا عمى مفيومى اليوية والثقافة يأتى دور المصمـ في محاولة تجسيد الطموح في التوفيؽ بيف الماضى 
)التقاليد(، والمستقبؿ )الحداثة(، فتغيير النظرة لمفيـو الزماف والمكاف يثير التساؤؿ عف كيفيى إصالح ىذا التمزؽ، فإذا 

فيى األف مف أدوات بناء  an identitarian instrumentا أداة لميوية كاف التاريخ حصر منظوره لمعمارة عمى أني
المجتمع، واألولوية إلعطاء المكاف فقط راية إبراز اليوية تكوف أولوية خادعة ألف المكاف وجو مف وجوه اليوية لتصبح 

 تاريخية إقميمية، لذا فإف الزماف والمكاف إحداثيات تكمؿ بعضيا اآلخر.
اليوية المتطورة المتمثمة في الزماف والمكاف وما تقدمو مف جماليات متعددة األوجو مع االبعاد الثقافية ومف خالؿ مكونات 

في االعتبار إضافة أي عناصر نصؿ إلى مصفوفة تربط بيف االبعاد الثقافية واليوية المتطورة ومستويات الجماؿ مع االخذ 
 مستجدة.أخرى 

ية المتغيرة وعالقتيا بالعناصر المكونة لمزماف والمكاف معًا ينتج عدد مف الطرؽ ومف خالؿ العالقة بيف األبعاد الثقاف
لمتشكيالت المعمارية ال نيائي سواء عند تكرار العناصر أو عدـ تكرارىا، ينتج عف ذلؾ مالمح ليوية معمارية متعددة 

في تكويف الشكؿ المعماري، واألىـ ىو  المحاور نتيجة لتكوينة مجموعة العناصر المختمفة والمتطورة بإستمرار المشتركة
كيفية رؤيتنا لمالمح ىذه اليوية وأف تكوف نابعة مف حياة الناس كي تنيمى إلييـ، يدخؿ في ذلؾ عوامؿ كثيرة عمى تعقيدىا 
وبساطتيا وتختمؼ في ترتيبيا عمى حسب أولوية التأثير والظيور في التشكيؿ المعماري ويؤثر ذلؾ عمى مستويات 

ت المعمارية ودرجة إظيار جانب عف آخر كما يتضح في المصفوفة المعمارية لتفاعؿ األبعاد الثقافية المتطورة مع الجماليا
لى  عناصر المكاف والزماف معًا مكونًا بذلؾ الطرز المعمارية والمدارس الفكرية المعمارية عمى مر الحضارات والتاريخ وا 

 عمارية بيوية معمارية متعددة المحاور.األف وستظؿ في نتاج معماري مستمر لتشكيالت م
ومما سبؽ سنقـو بإستعراض وتحميؿ مجموعة مف النماذج المعمارية والداخمية لنوضح تأثير اليوية المتطورة واألبعاد 

 الثقافية عمييا.

 -: Stone Towerالقاىرة  –مشروع ستون تاورز -أواًل:
نظرا الرتفاع تكمفتو ولكننا نستعرض الفكر الذي قاـ عمى اساسو لـ يتـ تنفيذ المشروع عمى أرض الواقع  -) ممحوظة:

 تصميـ المشروع(.
 2يعد مشروع ستوف تاورز والذي تصؿ مساحتو الي حوالي 

 (11)(2مميوف متر مربع شكؿ رقـ )
 فمشروع ، مصر في االعماؿ برجاؿ الخاصة المشاريع اوائؿ مف

Stone Towers مسمي تحت يندرج Business Park حيث 
 الصفقات لعقد شركاتملفندقية   واجنحة ادارية مكاتب يوجد بو
 .فيو االستثمارات وتدواؿ
 مكاف لتوفير واالقامة النزالء لخدمة خاص جزء توفير مع بينيـ
 يـو مف اكثر مدار عمي الصفقات لعقد القادميف لالجانب  اقامة

 في فتيرياتوالكا والمطاعـ لالستراحات مفتوحة اخري واماكف ،
 لمعامميف بيذه المشروعات . الذىني والصفاء الراحة مف جو افضؿ توفير يتـ وبذلؾ ، الراحة  اوقات

                                                           
(11) http://www.architectfuture.com 
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واجيات  ( توضح استميام المغة الييروغميفية في3شكل رقم )
 المباني

 بالقاىرة موجودة ةمنطق وىي مربع متر   525,000  مساحة عمي  Stone Park بمنطقة Stone Towers مشروع يقع
 الفكرة واف ، ، والمشروع االرض صاحبة انيا حيث ة(رؤي ( بوضع التصميمات لصالح مجموعة حديدقمت زىا و 

 المفاىيـ عمي حديد زىا مكتب معماريي دائما بيا يقوـ عديدة ابحاث نتاج جاء Stone Towers لمشروع التصميمة
وي يحت ، مربع متر 855،00 بمساحة نجـو 5 فندؽ عمي Stone Towers ايضا يحتوي . لميندسة التصميمة واالفكار

 بغرض وذلؾ واالجانب المحمييف االعماؿ رجاؿ جميع تناسب التي  الخدمات مف العديد غرفة فندقية   500عمي عدد 
 (12).يـو مف اكثر ستأخذ والشراء البيع عمميات كانت اذا ىناؾ االقامة

متحجرة في منتصؼ الموقع فاستوحت فكرة جدراف ستوف عندما زارت زىا حديد الموقع شاىدت شجرة  فكرة المشروع :
تاورز مف الشجرة المتحجرة ) استمياـ مف البيئة المحيطة ( ، جدراف افقية تبدو كاشرطة في مباني الجية الشمالية وجدراف 

 ( .3متموجة في مباني الجية الجنوبية  ، شكؿ رقـ )

استمدت فكرة الوادي والدلتا في ستوف تاورز، فظير المشروع 
وكأف حركة اليواء الشديدة وعوامؿ التعرية في المنطقة 

تأثر فريؽ العمؿ القائـ عمي التصميـ  -الصحراوية المحيطة 
 بالعمارة الفرعونية القديمة

في  )االستمياـ مف التراث( فظيرت النقوش الفرعونية والخطوط
واجيات المباني تأكيدا لربط) ستوف تاورز( بالتراث المصري 

 وربط الماضي والحاضر بالمستقبؿ.
كما استميـ الفريؽ القائـ عمي التصميـ شكؿ بعض المباني  

 (13)(2، 1الخارجية مف شكؿ راس تمثاؿ ابو اليوؿ.صورة ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(12) http://www.youtube.com/watch?v=YqtmCIJMMqY 
(13) http://www.architectfuture.com 

 وشكل االضاءة الخارجيةجي لمعناصر المكونة لممشروع ككل ( توضح الشكل لخار  4شكل  رقم ) 
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( عنصر االستميام  1الصورة رقم )  
 المستمد من التراث المصري القديم

 

 راس تمثال ابو اليول( توضح  2رقم )  الصورة

يوضح االستمياـ مف التراث المتمثؿ في الحضارة المصرية القديمة حيث استوحت زىا حديد  (14)( 6، 5الشكؿ رقـ ) 
الشكؿ الخارجي لممباني مف شكؿ انحناءات الوجو والرقبة لتمثاؿ ابو اليوؿ. ويظير لنا التصميـ بشكؿ حديث يعبر عف 

 .ىوية متطورة ومراعية لالبعاد الثقافية لممكاف والزماف
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المرجع السابؽ (14)

( المنظر الجانبي المستميم من 5شكل رقم )  
 ابا اليول شكل راس

الشكل الخارجي لممباني (  6شكل رقم )
لتمثال من شكل انحناءات الوجو والرقبة 

 ابو اليول
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 -باالمارات: المجمس الوطني االتحادي الجديد-ثانيًا:

تصميـ الفائز بالجائزة األولى في المسابقة الدولية ال
المجمع  -لمتصميـ المعماري لممجمس الوطني االتحادي

البرلمانى الجديد والتى فاز بيا المكتب األمريكى معمارييوا 
 .كاليفورنياإيرليؾ ومقرىا لوس انجميس ، 

( توضح التصميم المعماري لمبنى المجمس الوطنى 3صورة ) 
 (15)االتحادي
      

 
 
 

صمموا مخططًا لمبرلماف الجديد لممجمس الوطني االتحادي الذي يجسد ىوية وقد 
فريدة مف نوعيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة : ىوية المجتمع الحديث الذى 

 .مع الحفاظ عمى وجود عالقة قوية لتاريخو وتقاليده يتحرؾ بجرأة الى المستقبؿ
 

 (16)( توضح الموقع العام لمبنى المجمس الوطنى االتحادي4صورة )    
 
 
 
 

ويوضح المصمـ الرئيسي لػ معمارييوا إىرليتش ) 
ستيفف إىرليتش ( : "البرلماف الجديد سيكوف مبنى 
متوازف ما بيف التراث اإلسالمي مع تطمعات دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لمعمارة المعاصرة العالمية ، 
. وىذ حيث نجد الحداثة والتقميد في توازف وانسجاـ" 

ىوية متطورة لممجتمع تعبر عنو ما يجعمو يعبر عف 
 وعف مواكبتو لعصر العولمة.

( توضح التصميم المعماري لمبنى المجمس الوطنى  5صورة )
 (17)االتحادي

 
 

                                                           
(15) http://www.bonah.org 

 المرجع السابؽ (16)
 المرجع السابؽ (17)
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( توضح تصميم مبنى المجمس الوطنى االتحادي والذي ظير فيو استخدام النجمة 6صورة )

 (18) االسالمية كعنصر لمتصميم في المبنى.

 
 
 
 
 
 
 

 الفنون بأبوظبي دار المسارح و-ثالثًا:
 

 Abu Dhabiومف وصؼ زىا حديد لمركز الفف فى ابو ظبى 
performing Art centre  بقوليا  يبدو المبنى وكانو "

منحوت فى البيئة يظير مف التقاطع بيف ممرات المشاه 
   (19)،ويبدو ككائف حى ينبثؽ منو شبكة مف األفرع المتتابعة

توضح التصميم المعماري لدار المسارح والفنون بأبو ( 7صورة ) 
 (20)ظبي

 
عي في تصميـ المساحات المغمقة تحقيؽ االستفادة وقد رُ 

القصوى مف اإلضاءة الطبيعية، حيث تجد النوافذ الضخمة 
التي تأسر ضوء النيار الطبيعي وتكّيفو لتعزيز أنظمة 

والردىات البحر الصوتيات. وعالوة عمى ذلؾ، تواجو المسارح 
لممحافظة عمى االتصاؿ البصري المستمر مع البيئة 

         .المحيطة
( توضح التصميم الداخمي لدار المسارح والفنون بأبو ظبي 8صورة )

(21) 
 

ي ولكف رغـ إنسيابية التصميـ والتكامؿ الواضح بيف التصميـ الداخمي والمعماري إال أنو لـ يعبر عف ىوية المكاف والبمد الت
يوجد بيا حيث يمؾ نأف يكوف التصميـ موجود بأي بمد أخر دوف وجود تأثير لذلؾ، فيو لـ يعبر عف ىوية متطورة لممكاف 

 مف خالؿ التصميـ.

                                                           
 المرجع السابؽ (18)

(19) Http://internetmoment.com 
(20) http://www.tdic.ae 
(21) http://www.tdic.ae 
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 رتخمي عن العناصالويتضح فيو ايضا  –(  مسجد ستراسبورغ ويبدو فيو التصميم االنسيابي المدبب  9)  صورة رقم
 العناصر الزخرفية في الداخل والخارج –القبة  –االساسية في تصميم المساجد ) المنارة 

 

 مسجد ستراسبورغ-رابعًا:
جاءت فكرة التصميـ لممسجد بصورة مستحدثة، وذلؾ في جميع عناصرىا المالوفة في تصميـ المساجد عمي مر التاريخ 

مختمفة جعمت منو عالمة مميزة. وتوضح االسالمي، والتي عبرت عف ىوية عربية متطورة ليا طابع مميز في بيئة مكانية 
 واجية المسجد والتصميـ الداخمي لو.   (22)( 10-9الصورة رقـ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -الخالصة:
التعبير عف التفوؽ التكنولوجي واإلقتصادي بغض النظر عف توافقيما مع أصبح المفيـو السائد في عصرنا الحديث ىو 

اإلعتبارات البيئية والمجتمعية والموروث مما جعؿ اإلنساف ممزؽ بيف ماضي لـ يعد ينتمى إليو ومستقبؿ يمكنو فقط العمؿ 
 المتطورة.عمى تطوير ذاتو لمالحقتو، لذا ولدت الحاجة إلى مرجعية جديدة لميوية تعرؼ بػػاليوية 

                                                           
(22) https://www.beautifulmosque.com 

( توضح التصميم الداخمي لممسجد بعيداعن استخدام الزخارف وبساطة  10صورة رقم )
 الخطوط االنسيابية
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ومف معرفتنا لميوية والثقافة في عصر العولمة نجد أنيما مف أىـ الجوانب التي تمّيز أمة عف أخرى، إلف الثقافة السائدة 
في المجتمع ما ىى إال إمتداد لإلرث الحضارى والثقافي لألمة، كما أنيا منظومة متكاممة مف المعطيات المادية والنفسية 

لتي تتميز بوحدتيا التي تتجسد في الروح الداخمية التي تنطوي عمى خاصية اإلحساس باليوية والمعنوية واإلجتماعية ا
 والشعور بيا.

وىنا يأتى دور المصمـ في محاولة تجسيد الطموح في التوفيؽ بيف الماضى )التقاليد(، والمستقبؿ )الحداثة(. ومف خالؿ 
وما تقدمو مف جماليات متعددة األوجو مع االبعاد الثقافية نصؿ إلى مكونات اليوية المتطورة المتمثمة في الزماف والمكاف 

مصفوفة تربط بيف االبعاد الثقافية واليوية المتطورة ومستويات الجماؿ مع االخذ في االعتبار إضافة أي عناصر أخرى 
والتكنولوجيا، وقد ظير مستجدة تصؿ بنا إلى تصميـ مميز يحمؿ الطابع والسمة المميزيف ليوية متطورة في عصر العولمة 

ذلؾ مف خالؿ تحميؿ بعض النماذج لمجموعة مف المبانى داخميًا وخارجيًا لنؤكد عمى مفيـو اليوية المتطورة التي راعت 
 االبعاد الثقافية المتغيرة بشكؿ يجعؿ العمؿ المعمارى مميز وذو سمة تعبر عف ىويتو.

    
 النتائج
لعربي ىي المحدد ليوية التصميـ, بمعنى آخر, في حاؿ غيابيا عف تعتبر عناصر التراث الحضاري والفني ا .1

 التصميـ ال يمكف تميزه بأنو عربي اليوية.
مف أبرز سمات تطويع التراث الحضاري والفني العربي في التصاميـ, تحويرىا بشكٍؿ غير مباشر وبعيد كؿ البعد  .2

 عف الواقع, وىذا ما يتوافؽ مع مبادئ المدرسة التفيكيكة.
تأكيد اليوية الثقافية العربية بالتصميـ الداخمي يكمف في الحرص عمى تضميف عناصر التراث الحضاري إف  .3

 والفني بالتصاميـ وفؽ قواعد ومبادىء األسموب التصميمي المستخدـ.
إف تأكيد اليوية الثقافية العربية بالتصميـ الداخمي يكمف في الحرص عمى تضميف عناصر التراث الحضاري  .4

 بالتصاميـ وفؽ قواعد ومبادىء األسموب التصميمي المستخدـ.والفني 
 تعبر اليوية المتطورة عف كينونة العمؿ المعماري والداخمي بشكؿ يجعؿ لو سمة تميزه عف أي عمؿ أخر. .5
تحقيؽ توازف بيف المحافظة عمى التراث والحرص عمى اإلنطالؽ والتجديد يصؿ بنا إلى تصميـ داخمي معاصر  .6

 يمة االبداعية بيف المصمـ والتراث مف خالؿ مفيـو اليوية المتطورة. تتجسد فيو الق
استغالؿ الجانب االيجابي لمعولمة والتقدـ التكنولوجى في خدمة التصميـ الداخمي والمعماري منأجؿ طابع مميز  .7

 يحمؿ صفات اليوية المتطورة ومراعي لالبعاد الثقافية المتغيرة.

 
 التوصيات

مفيـو العمارة أداة  بناء المجتمع والتعبير عنو وعف ىويتة والذي سينعكس بدوره عمى االتجاه إلى إحياء  -1
 التصميـ الداخمي.

 ليعبر عف الفكر الحديث لمثثقافات المختمفة مكانيًا وزمانيًا.إدخاؿ مصطمح اليوية المتطورة  -2
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