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 ملخص البحث

ٌشهد الواقع المعماري المعاصر استعانة عشوائٌة واختٌار ؼٌر منتظم للتراث أو العناصر التراثٌة المستخدمة الستٌفاء 

الوقت الحالً إال انه ال ٌمكن  الجوانب المعمارٌة من العمل المعماري والتصمٌم الداخلً.. ورؼم عودة الفن للعمارة فً

اعتبارها عودة حقٌقٌة تحقق االستؽبلل األمثل إلمكانٌات التراث والهوٌة .إذ ال تتعدى فً جوانب كثٌرة كونها تجارب 

 ؼٌر منظمة تخضع لبلتجاهات واآلراء الفردٌة لمبدعٌها وتمثل ثقافتهم وفكرهم الخاص...

ٌراه "جمٌل" دون التقٌٌد بمعاٌٌر معٌنة أو أسس ملزمة لصٌاؼة ذلك الفكر، مما أحال ومن ثم فقد انفرد كل منهم بتقدٌم ما 

مفردات األشكال التراثٌة فى أحٌان كثٌرة إلى مجرد قشرة لتزٌٌن المبنى من الخارج بل أحالة برمته فً أحٌان أخرى 

ى معمارٌة  وعمارة مصرٌة ببل هوٌة لكٌان ؼرٌب عن السٌاق الذي ٌتواجد فٌه.. ومن ثم  كانت المحصلة النهائٌة فوض

 أو شخصٌة وأصبح التؽرٌب المعماري جزء ال ٌتجزأ من التؽرٌب الحضاري ..

وعلٌه تسعى الدراسة البحثٌة لتوضٌح مظاهر التدهور والتراجع الواضح لدور المبدع المعماري والمصمم الداخلً فً 

ر العشوائً من خبلل التقلٌد واالقتباس الصرٌح دون أي صٌاؼة تصمٌمات ذات مبلمح مصرٌة مما أدى النتشار التفكٌ

إضافة أو حذؾ من األرصدة المعمارٌة السابقة ,ولم تعد هناك القٌمة الضمنٌه المطلوبة أو المتوقعة وراء أسباب استخدام 

ت األفكار هذه اللؽة المعمارٌة" الفرعونٌة أو اإلسبلمٌة على سبٌل المثال" وساد نوع من الفوضى العمرانٌة وتشت

 التصمٌمٌة فً خلق بٌئة متمٌزة تستطٌع تلبٌة االحتٌاجات والفراؼات لممارسة األنشطة المختلفة.

ومن خبلل ذلك سٌتم التوصل لمدى تأثٌر التفكٌر العشوائً على العمل المعماري والتصمٌم الداخلً.. ومعرفة العبلقة 

أدوات التوصل لتصمٌم داخلً معاصر ذو هوٌة مصرٌة من  التصادمٌة بٌن الهوٌة والمعاصرة. ومحاولة استنباط أهم

خبلل استؽبلل مفردات األشكال التراثٌة وتجرٌدها.. ومن ثم الخروج بتصمٌم داخلً فً صورته النهائٌة المتكاملة المحققة 

 المعاصرة والهوٌة ..لئلتزان بٌن 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   73 

Abstract: 
The contemporary architectural reality witnesses random using and selection with heritage 

and heritage related elements which used to complete the architectural aspects of the 

architectural work and internal design. Although, in current time, there is a return of art to 

architectural field, we couldn't consider this as real return could achieve the optimal using of 

the identity and heritage capabilities where, in most cases, it is mostly unorganized 

experiments subject to individual opinions and trends for its creator and represent their ideas 

and culture . 

so, each designer introduced what he personally sees as "beautiful" without any restriction 

with specific standards or binding bases to form this thought which leads to make the heritage 

related elements, in many cases, to merely a decorative addition to the facades where in some 

cases the matter reached to be a strange element from the general context. So, the final result 

of this situation is a architectural chaos and an Egyptian architecture without identity or 

personality where the architectural westernization becomes an integrated part of general 

civilizational and cultural westernization . 

so, this study seeks to explain the characteristics and forms of apparent deterioration of the 

creative architect and internal designer role in forming the Egyptian designs which leads to 

spread of the random thinking through imitation and clear copying without any addition or 

omitting to any of the previous architectural elements this in addition to absence of any 

implied value either required or expected behind reasons of using this architectural language 

(either the pharaonic or Islamic elements for example) instead of this there is dominance of a 

constructive chaos  leads to disperse of designing ideas and prevent it form creative special 

environment could meet needs and spaces to practice different activities . 

Through this study we try to reach to the impacts of the random thinking on the architectural 

work and the internal design in addition to explain the clashing relationship between the 

identity and contemporaneity and try to conclude the most important tools to reach a 

contemporary internal design with Egyptian identity through using elements of heritage forms 

and abstract it. So, we can produce an internal design in its final integrated form which 

achieves balance between both identity and contemporaneity. 

 

 مشكلة البحث:

ؼموض المعرفة العلٌمة حول أثر التفكٌر العشوائً على الهوٌة المصرٌة فً التصمٌم الداخلً المعاصر مما أدى إلى  

معمارٌة وتصمٌم وجود خبلفة تصادمٌة بٌن الهوٌة والمعاصرة فً العمارة والتصمٌم الداخلً نتج عنها ظهور نتاجات 

داخلً ال تتعدى كونها تجارب ؼٌر منظمة تخضع لبلتجاهات الفردٌة مما أحال العناصر التراثٌة لكونها مجرد قشرة 

 لتزٌن التصمٌم.

 أهمٌة البحث:

الحاجة إلى تحقٌق اإلبداع الذي ٌعبر عنا وعن مجتمعنا وعن هوٌتنا المصرٌة للوصول إلى تصمٌم داخلً معاصر ذو  

 ٌة معاصرة تجاري التقدم فً العمارة...هوٌة مصر

 هدف البحث: 

العمل على الوصول إلى طابع ممٌز فً التصمٌم ٌجمع بٌن الهوٌة والمعاصرة ٌبلئم فن وعادات المجتمع وذلك من  

 خبلل انتاج هوٌة متجردة متحولة فً جوهرها سٌام الثابت التراثً فٌها فً صنع الحاضر.. فتكون المعاصرة بهذا المعنى

 معاصرة". -هوٌة -من صنع الهوٌة "تراث
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 فروض البحث:

التطبٌق المعاصر للفكر الحاكم فً العمارة المصرٌة.. "فرعونٌة أو إسبلمٌة" على مستوى التشكٌل العام للمبنى  .1

هوٌة والعناصر الوظٌفٌة المكونة له وأخٌرا على مستوى الزخارؾ والحلٌات سٌؤدي إلى انتهاء العبلقة التصادمٌة بٌن ال

 والمعاصرة فً العمارة والتصمٌم الداخلً .

النماذج المعمارٌة التً اتبعت الفكر التارٌخً أو البٌئً فً العمارة المصرٌة تستطٌع أن تحقق الشعور بانتماء األفراد  .2

 إلٌها الحتوائها أشكاالً جدٌدة اتبعت فً تنظٌمها الهٌكل األساسً لبلطار الذهنً للمجتمع واالفراد

بٌن الهوٌة والمعاصرة ٌحقق التواصل بٌن التصمٌم الداخلً والمستخدم داخل الفراغ بصورة أكبر من الجمع  .3

 التصمٌمات االعتٌادٌة المجردة لكونها تمثل وسٌلة إثارة للمتلقً.

 المقدمة:

المستخدمة الستٌفاء ٌشهد الواقع المعماري المعاصر استعانة عشوائٌة واختٌار ؼٌر منتظم للتراث أو العناصر التراثٌة 

الجوانب المعمارٌة من العمل المعماري والتصمٌم الداخلً.. ورؼم عودة الفن للعمارة فً الوقت الحالً إال انه ال ٌمكن 

اعتبارها عودة حقٌقٌة تحقق االستؽبلل األمثل إلمكانٌات التراث والهوٌة .إذ ال تتعدى فً جوانب كثٌرة كونها تجارب 

 ا وتمثل ثقافتهم وفكرهم الخاص.جاهات واآلراء الفردٌة لمبدعٌهؼٌر منظمة تخضع لبلت

فأصبحت العمارة مجرد إقتباسات من مفردات العمارة الؽربٌة تارًة أو نماذج كاملة من عمارة مستوردة تارة آخرى، مع 

ٌة، وإنما عبرت عن محاوالت لتطوٌع هذا الوافد على البٌئة المصرٌة و التى ال تعبر عن أٌة قٌم ثقافٌة اجتماعٌة مصر

مفاهٌم ؼربٌة لها جذورها وأشكالها وإٌحاءاتها ورموزها فأصبحت من السلبٌات فً مجال العمارة، فتمثلت فً إنعدام 

المعٌارٌة السلٌمة للتذوق واإلحساس المعماري لدى كل من مستخدم ومنتج العمل المعماري من مهندس وحرفً وإنعدام 

ٌن اإلنسان والمبنى، وأٌضاً ؼٌاب كامل لمفهوم النقد المعماري ورفض أو قبول أي نمط أو اإلٌجابٌة والتفاعل المتبادل ب

اتجاه معماري فنً مطروح، ومن ثم كانت المحصلة النهائٌة فوضى معمارٌة وعمارة مصرٌة ببل هوٌة أو شخصٌة، 

طبٌعة هذه التحوالت وأصبح التؽرٌب المعماري هو جزء ال ٌتجزأ من التؽرٌب الحضاري، وذلك كشرط رئٌسً ل

 واإلتجاهات ومعرفة اآللٌات والركائز التً ٌمكن أن  تسهم فً تحدٌد مبلمح العمل المعماري المصري فً عصر العولمة.

و بسبب إنعكاس الظواهر السلبٌة الناتجة عن التؽرٌب واألستنساخ الحضاري فً بداٌة عصر العولمة ,أثر ذلك على 

 .ظهور التفكٌر العشوائىا أدى إلى المجال المعماري مم

 مفهوم التفكٌر: .1

التفكٌر هو خطوة فى إنتاج السلوك , وإن كل فكرة فى نفس المصمم و أى شخص آخر هى فكرة اآلثار المحتملة لهذا 

الشئ , و ترتب على ذلك أن العقل أو الفكر له وظٌفة إبتكارٌة بّناءه ,و المصمم حٌن ٌكون األفكار العامة و ٌضعها فى 

التصمٌم ٌخرج نتائج تجعله مختلفاًعما هو علٌة قبل تدخل هذة األفكار العامة.
1 

 مفهوم التفكٌر العشوائى : .2

ٌطلق على التفكٌر الؽٌر سلٌم أو لم ٌقم على دراسة سلٌمه و ؼٌر منطقى و الذى ٌخلق مشاكل فى التصمٌم الداخلى 

سة و عشوائٌه لئلستجابه إلحتٌاجاتنا وبالتالى التفكٌر العشوائى وللمستخدم داخل الفراغ و بالتالى نلجا لتعدٌبلت ؼٌر مدرو

                                                           
1

ٕاٌ َٕال ػجذانحهٛى, أصر اإلرجبْبد انؼهًّٛ فٗ فٍ رصٕٚر انقرٌ انؼشرٍٚ ٔ ئيكبَٛخ اإلضزفبدح يُّ, دكزٕراح,كهٛخ انزرثٛخ انفُٛخ,جبيؼخ حه 

 65,ص1978,
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هو عدم مقدرتنا على التوصل إلى تصمٌم داخلى معاصر ٌجمع بٌن المعاصرة و الهوٌة بما ٌبلءم شخصٌة المستخدم 

 فى حاجه ألسس و سمات"»المصرى 

 :2األسلوب الفوضوي والتفكٌر العشوائً 2-1

مختلؾ عن االسالٌب األخرى فً كونه أسلوب بنً من وجهة نظر بعض األشخاص ومن األسلوب الفوضوي قد ٌبدو 

وجهة نظر أخرى نجد أن األفراد الفوضوٌٌن ؼالباً لدٌهم العدٌد من الجهود واالمكانٌات لبلبتكار وهذ الخاصٌة نادرة لدى 

ة فهم حرٌصٌن على أخذ قلٌل من هنا اآلخرٌن.. حٌث أن األفراد ذوو األسلوب الفوضوي ٌمٌلون إلى تبنً طرٌقة عشوائٌ

 وقلٌل من هناك وقلٌل من أي مكان آخر.

وأنهم فً العادة لٌسوا محصورٌن بما حول الناس العادٌٌن من نطاقات التفكٌر والفعل... بل أنهم مستعدون للوصول إلى 

ٌن اكتسابهم قدراً كافٌة من تنظٌم وضع األشٌاء دوماً بالطرق التً قد ال ٌستخدمها األفراد أبداً.واألفراد الفوضوٌٌن ح

 الذات هذا ٌمكنهم من توصٌل ما ٌقدمونه بفعالٌة.

 مفهوم الهوٌة: .3

 هً حقٌقة الشًء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرٌة والتً تمٌزه عن ؼٌره و تسمى اٌضاً وحدة الذات.

ٌتمٌز به الفرد أو المجتمع عن الؽٌر من خصائص وهً االمتٌاز عن الؽٌر والمطابقة للنفس أي خصوصٌة الذات وما 

 .3وممٌزات وقٌم ومقومات ولفظ الهوٌة ٌطلق على معان ثبلثة هً التشخٌص والشخص نفسه والوجود الخارجً

 4الهوٌة المعمارٌة: 3-1

تستمر هوٌة  الهوٌة المعمارٌة تعنى الطابع أو الشكل المعبر عن شخصٌة كل مجتمع, و هى الشكل المعمارى ألى بناء, و

العمارة بإستمرار هوٌة األمة, و تتطور بتطوٌرها و تنهض بنهوضها و تتفكك بتفككها, وبهذا المعنى فإن هوٌة العمارة 

. و الهوٌة حاجه رمزٌة تؤمن متطلبات الفرد والجماعة و 5تعنى إنتماء هذه العمارة إلى حضارة معٌنه خلقتها امة معٌنه

ا عن طرٌق تصنٌع مصنعات تحمل معالم تعبر عن متطلبات هوٌة الذات, و ٌتمثل فى تعبر و تعلن عنها و ٌتحقق هذ

 الداللة المعنوٌة: كالفخامة و طرز المعابد.

 :(Heritage)مفهوم التراث  4

ٌعرؾ التراث بأنه " كل ما هو حاضر فٌنا أو معنا من الماضى, سواء ماضٌنا أم ماضى ؼٌرنا, سواء القرٌب منة أم 

 6البعٌد" 

وتظهر عبلقة التراث بالحاضر و مظاهر حضور األول فى الثانى, فالتراث فى الحاضر مستوٌان للحضور: داخلٌاً )فٌنا( 

و خارجٌاً )معنا( .. ففى المستوى األول ٌكون حضورة داخلٌاً حٌث ٌبدو التراث مندمجا فى الوعى المعاصر و مكوناً 

فى ذلك التراث العربى بمختلؾ معارفة و علومه ومستوٌاتة الثقافٌة: أساسٌاً فى النسٌج اإلجتماعى و الثقافى ٌستوى 

الرسمى منها و الشعبى , و ما تسرب إلٌه من التراث اإلنسانى. و أما فى المستوى الثانى فٌكون حضور التراث مستقبلً 

توى الثانى, بعداً عن الوعى المعاصر و خارج مكونات النسٌج الثقافى واإلجتماعى, و ٌكتسب حضور التراث فى المس

 مادٌاً.

                                                           
2

 .99صـ -2008 -يكزجخ انُٓضخ انؼرثٛخ -د/ػبدل ضؼذ ٕٚضف -ررجًخ -أضبنٛت انزفكٛر 

 1997انقبْرح يبرش  -َذٔح صراع انحضبراد أو حٕار انضقبفبد -حضبرح ٔاحذح ٔصقبفبد يزؼذدح -يحًٕد أيٍٛ انؼبنى 3

 1ص – 2016-جبيؼخ حهٕاٌ  -كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛقٛخ  -"رأصٛم انٕٓٚخ انضقبفٛخ نهؼًبرح انزراصٛخ"  -دكزٕراِ  -يحًذ ػجذانحًٛذ َؼًبٌ   4

5  http://www.atlarikh/alarabi.ma/html/addad57/adaa57partie12.htm. 

 45ص 1991يحًذ ػبثذ انجبثرٖ, انزراس ٔ انحذاصّ دراضبد ٔ يُبقشبد, يركس دراضبد انٕحذح انؼرثٛخ, انطجؼخ األٔنٗ, ثٛرٔد, ٕٚنٕٛ 6
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وٌرى حسن فتحى ان التراث هو" كل الخبرات الموروثة و التركة التى تناقلتها األجٌال, لكنة لٌس بالضرورة ٌعنى الِقدم 

 7"بل ترتبط اهمٌتة بدورة المجتمعى اكثرمن بعده الزمنى

 تراث وهى:و تكمن أهمٌة الحفاظ على التراث الثقافى فى األهداف التى ٌمثلها هذا ال

 الحفاظ على ذاكرة اإلنسان و المجتمع و هوٌتهما. .1

 إؼناء الثقافة اإلنسانٌة من خبلل الحفاظ على التنوع الثقافى لدى الشعوب العربٌة. .2

 إن التراث بقٌمتة الثقافٌة و اإلجتماعٌة ٌكون مصدراً تربوٌاً,وعلمٌاً,وفنٌاً, وثقافٌاً,وإجتماعٌاً. .3

 التراث والعولمة: 4-1

كان العالم الجدٌد أو الحضارة الجدٌدة من أهم خصائصها سرعة التؽٌر، فإنه لن ٌنفع اإلنسان فٌها معلومات إذا  

جاهزة ٌتضمنها التراث أو الكتاب، بل سٌكون اإلنسان بحاجة ؼلى أن ٌعدو من خبلل تنشئة جدٌدة ونظام اجتماعً مؽاٌر 

واقع.. فالحضارة الجدٌدة حضارة معلومات واستٌعاب لهذه المعلومات ،وذاته قادرة على التفاعل الناضج الواثق بذاته مع ال

ومجابهة فكرٌة متبادلة. ولٌس مناط األمر تجمٌع المعلومات بل القدرة على اإلفادة بها وتأوٌلها وفق رؤٌة عقبلنٌة 

 كثر جدٌة.وتوظٌفها فً التطبٌق واالنتصار فً هذه الحضارة للمجتمع األقدر مجتمع وافراد على اإلبداع األ

وصفوة القول أن التراث النابض بالحٌاة هً التربة الصالحة لبلزدهار والتطور، أما التقلٌد الجامد فهو تابوت ٌحوي رفاتاً 

 بالٌاً.

وما من موضوع شؽل الفكر العربً الحدٌث والمعاصر مثل موضوع التراث" فالتراث فً جانبه المقدس ٌستقر فً 

انبه األخرى ٌتمثل فً نظم معرفٌة وأنماط عقلٌة وشعورٌة داعٌة وال داعٌة.والتراث اٌضاً عقولنا ووجداننا لكنه فً جو

متعدد األقنعة، وكثٌراً ما ٌتم التخفً وراءها هرباً من واقع مرفوض أو احتماءاً للدفاع عن الذات الحضارٌة فً مواجهتها 

 .8لتحدٌات العصر

مع التراث، وفً تحدٌد موقفنا من المعاصرة، وقد كانت بداٌة  ما من شك اننا نشهد فً زمننا أزمة فً تعاملنا 

االزمة حٌن ٌتبنى عمداً على نظامٌن للتعلٌم، نظاماً تقلٌدٌاً قدٌماً ترك على حاله دون إصبلح ٌبدأ بالكتاب فً القرٌة 

رموقة فً الدولة والتً وٌنتهً باألزهر فً القاهرة. ونظاماً جدٌداً له مدارسه التً تؤهل خرٌجٌها لتولً المناصب الم

 أنشئت ووصفت مناهجها على ؼرار مناهج العالم األوروبً وعلومه. 

وهنا بدأت تظهر فً مصر تلك الهوة الهائلة بٌن التعلٌم الدٌنً والتعلٌم المدنً وبدأت المدارس الجدٌدة تخرج جٌبلً بعد 

 9"م وتراثهم الفكريجٌل ممن قد فرؼوا تفرٌػ ًمن كل ما ٌصلهم بماضٌهم ودٌنهم وتقالٌده

 وللخروج من هذا المأزق:

هناك موقؾ من التراث ال ٌكون االقبال علٌه للهروب من حاضر ثقٌل الوطأة أو التروٌج عن النفس أو التفرج  

على إطبلق العصور الخوالً، وإنما االستفادة من حكم األقدمٌن وتحارب األسبلؾ فً أن نجعل من عالمنا المعاصر 

وأن ٌهٌئ ألنفسنا مستقببل ًزاهٌاً ال ٌحترم الماضً فٌه لمجرد أنه ماض وال السلؾ ألنهم سلؾ وال نقصر عالماً أفضل، 

الحق فً التفكٌر على األموات أو تقتصر على األخذ من حضارات الؽٌر مع اإلقرار بأن االستفادة من معاصرة ؼٌرنا 

 ممكنة على نحو استفادة أوربا من معاصر العرب.

 

                                                           
 141, ص2015, يبرش, 676ثذر انذٍٚ يصطفٗ, انجحش ػٍ انّٕٓٚ فٗ انؼًبرح انؼرثّٛ, يجهخ انؼرثٗ, انؼذد 7

 .ص.98اكزٕثر  23يجهخ ضطٕر ػذد  -أقُؼخ انضرا -اػزذال ػضًبٌ 8

 . ص98أكزٕثر  22يجهخ ضطٕر ػذد  -انزراس يبرا رقجم ٔيبرا ررفضّ يُّ  -حطٍٛ أحًذ أيٍٛ 9
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 صرة و التراث فى العمارة:المعا 4-2

تعرؾ المعاصرة على أنها ذلك المعنى الدال على الكٌان الذى ٌعاش فٌه اآلن بكل مكوناته المادٌه و الفكرٌه و روح        

المعاصرة فى تلك القٌمة الجوهرٌة فى معنى المعاصره و هى الشئ الممٌز لعصر بذاتة عن سواه من العصور فهى بذلك 

مادٌة و الفكرٌة, فتمثل المعاصرة بالنسبه لئلنسان دلٌبلً على الحٌاة و معنى من معانٌها, فقد ٌعنى توقؾ جوهر قوالبة ال

التطور توقؾ اإلنسان عن العطاء . فالتراث هو نتاج معاصرة سابقه , وال شك ان اإلهتمام بمتابعة الجدٌد و المعاصره 

  10.التحدٌث ٌعد بمثابة دلٌل على التواجد و الحٌاة و التجدٌد و 

و قد أثبتت تجارب الشعوب المختلفه أنه لٌس من سبٌل للتخلى عن قٌمة و اإلبقاء على أخرى فى اى زمان أو مكان وأنه 

ال ٌمكن تصور واحدة من قٌم التراث أو المعاصرة دون األخرى فى حٌاة اى جماعة بشرٌة .
11

 

 مفهوم األصالة:  5

عادٌة أو نادرة تنبع من اإلنسان ذاته وٌرى ؼلٌفورد أن األصالة تعنً إنتاج تظهر األصالة على شكل استجابة جدٌدة ؼٌر 

ما هو ؼٌر مألوؾ فالمقصود بالجدٌد أن ٌكون الشًء جدٌداً بالنسبة لصاحبه وتمكن تقدٌر األصالة من خبلل التفكٌر فً 

 التتابعات المستقبلٌة لحدث ما وتولٌد األفكار والتوقعات المترتبة على ذلك الحدث.

 العولمة حوار أم صدام بالحضارات: 6

 ٌقول هٌنتجتون فً كتابة صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمً.

الصراع فً العالم الجدٌد لن ٌكون أٌدٌولوجٌا أو اقتصادٌاً بل سٌكون اإلنقسام الكبٌر بٌن البشر والمصدر الؽالب للصراع 

ثقافٌاً 
ترجمة عادل العوا(،  –رنسً األصل جارودي )حوار الحضارات وعلى النقٌض ٌراها المفكر اإلسبلمً الف، 12

"لٌس بمحال إطبلقا حدوث مبادلة تتٌح حوار بٌن الحضارات. ولكن الحوار ٌفترض أن ٌكون كل طرؾ مقتنعاً بأن ثمة 

 شٌئاً ٌتعلمه من الطرؾ اآلخر".

ألسرة والدم والعقٌدة فذلك هو ما ٌجمع الناس فما ٌهم الناس لٌس هو األٌدٌولوجٌة أو المصالح االقتصادٌة بل اإلٌمان وا

 وما ٌحاربون من آجله وٌموتون فً سبٌله.

والفروق الثقافٌة هً التً تحتل األساس والمركز فً التصنٌؾ والتمٌٌز بٌن البشر الٌوم وتحدد الهوٌة الثقافٌة عنده 

، فالحضارة عنده هً الكٌان الثقافً األوسع بالتضاد مع اآلخرٌن وفً الحروب تترسخ الهوٌة وٌتحقق التماسك االجتماعً

الذي ٌضم الجماعات الثقافٌة مثل القبائل والجماعات العرقٌة والدٌنٌة واألمم وفٌها ٌعرؾ الناس أنفسهم بالنسب والدٌن 

حضارة واللؽة والتارٌخ والقٌم والعادات والمؤسسات االجتماعٌة بدرجات متفاوتة وفقاً للجماعات الثقافٌة الداخلة تحت 

 واحدة.

 أسباب صدام الحضارات 6-1

 لقد حصرها "صموٌل هانتٌجون" فً عدة أسباب أساسٌة هً:

اإلختبلؾ بٌن الحضارات، وهً نتاج لقرون طوٌلة كما فٌها إختبلفات أكثر عمقاً من اإلختبلفات السٌاسٌة  .1

 واألٌدٌولوجٌة، حٌث أن الحضارات تتماٌز عن بعضها بالثقافة والتقالٌد

                                                           
انسثذٖ,اإلرجبْبد انًؼًبرٚخ انًحهٛخ ٔرأصٛرْب ػهٗ انؼًبرِ انًؼبصرِ ,دكزٕراِ, كهٛخ انُٓذضخ انًؼًبرٚخ, جبيؼخ انقبْرح , يُصٕر ػجذهللا ػهٗ  10

 68, ص 2007

11 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216928  

  .10،9، ص 1998ت، د. صالح قُصِٕ، يقذو كزبة صذاو انحضبراد ئػبدح صُغ انُظبو انؼبنًٙ، دار انكز 12



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                مجلة العمارة والفنون                                         

   78 

أصبح مكان صؽٌر، وعلٌه فإن عملٌة التفاعل بٌن الشعوب من مختلؾ الحضارات تعرؾ تناسباً واسعاً ولكنه  العالم .2

 تفاعل متزاٌد بقوة فً اتجاه تعزٌز الوعً الحضاري.

إن ضرورة التحدٌث اإلقتصادي والتؽٌٌر االجتماعً فً كل العالم تعمل على تعمٌق عملٌة الفصل بٌن الشعوب وبٌن  .3

 لى إضعاؾ مؤسسة الدولة الوطنٌة كمصدر للهوٌة.هوٌاتهم وع

إن الوعً الحضاري ٌفرز الدور المزدوج للؽرب، فمن جهة نجد أن الؽرب فً قمة القوة، ولكن فً نفس الوقت نجد  .4

 أن نتاج ذلك إتجاه الحضارات ؼٌر الؽربٌة إلى العودة إلى ظاهرة األصولٌة.

 حظاً فً الوصول إلى وفاق مع الخصائص والفروق السٌاسٌة والثقافٌة.إن الخصائص والفروق الثقافٌة تبدو األن أقل  .5

 العولمة ومفهوم الهوٌة الثقافٌة فً العمارة والتصمٌم الداخلً: 6-2

ٌعتبر كثٌر من المنظرٌن والمفكرٌن  أن لفكر العولمة أكبر األثر فً تهمٌش الهوٌة الثقافٌة والمحلٌة ونسخ التراث 

واإلٌكولوجٌة والمتطلبات الحقٌقٌة للمجتمع والتركٌز على الشكل والتشكٌل كهدؾ فً حد  وتهمٌش المشاكل البٌئٌة

 (13).ذاته

إن العبلقة بٌن الحضارة العالمٌة وبٌن الثقافات تختلؾ إذن حسب قدرة كل ثقافة على إدماحها فً بنٌة مفاهٌمها وقٌمها 

االختبلؾ تصدر المدنٌات وتتمٌز داخل نطاق كل حضارة، الخاصة، وحسب البٌئة التً تعٌش فٌها هذه الثقافة، وعن هذا 

أي تتحدد درجة تمدن كل مجتمع وأسلوبه
 

كما أن هناك عدد من المجتماعات المعاصرة تسود ظاهرة "االنفصام الثقافً"، 

واألذواق  أي الفجوة المعرفٌة والفكرٌة بٌن النخبة والجماهٌر، هذا إلى جانب االختبلفات العمٌقة فً الحساسٌة الفنٌة

واإلتجاهات الجمالٌه
(14). 

وفً دراسة موضوعٌة وعنوانها "الوعً التارٌخً والثورة الكونٌة" دعت إلى ضرورة وضع خطة قومٌة عربٌة  

 للحوار مع الثقافات اآلخرى، وهذا ٌستدعً القٌام بدور نقدي مزدوج:

 االستٌعاب النقدي لفكر اآلخر. األول:

وٌعنً بذلك ضرورة أن نمارس النقد الذاتً لممارساتنا الفنٌة والثقافٌة وهذا النقد الذاتً هو  –النقد الذاتً لؤلنا  الثانً:

 .(15)المدخل الضروري فً رأٌه لحوار الحضارات اآلخرى

 أسباب ظهور التفكٌر العشوائى فى العماره و التصمٌم الداخلى : 7

 
 عدم استقرار قوانٌن البناء المصرٌة: -1

إستقرار قوانٌن البناء المصرٌة على مر الزمان اآلثر األكبر فً التأثٌر على منظومة البناء فً مصر كان التضارب وعدم 

فً عملٌة اإلنتاج حٌث اتسمت بعدم اإلستقرار والتناقض من حٌث قوانٌن اإلرتفاعات والردود والمسافات بٌن الجٌران 

طوره. كما أن رخاوة تطبٌق القوانٌن وعجزها على وعبلقة المساحة المبنٌة باألرض، مما أثر على حركة البناء وت

االستمرار أثر فً إنتشار ما ٌسمى بإسكان العشوائٌات والمخالفات للمبانً مما أدى إلى عملٌة النتاج المعماري على 

 المستوى المعماري والعمرانً.

 

                                                           
 .37ص  99انؼٕنًخ ٔصراػُب يغ انغرة. َذٔح اإلضالو ٔانؼٕنًخ. انذار انقٕيٛخ نهُشر  –ػبدل حطٍٛ   (13)

 .12-11، ص 1993َبدٚخ ػًر انجٕالَٙ، انزغٛٛر اإلجزًبػٙ، يذخم انُظرٚخ انٕظٛفٛخ نزحهٛم انزغٛٛر، يإضطخ شجبة انجبيؼبد، اإلضكُذرٚخ   (14)

انجبثر٘، انؼقم األخالقٙ انؼرثٙ: دراضخ رحهٛهٛخ َقذٚخ نُظى انقٛى فٙ انضقبفخ انؼرثٛخ، يركس دراضبد انٕحذح انؼرثٛخ، ثٛرٔد، ( يحًذ ػبثذ 15)

  .2001يبرش 
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 غٌاب المخططات العامة للمدن واألحٌاء: -2

والمساحٌة للمدن والقرى المصرٌة حٌث أنه ترجع الخرائط المساحٌة ألٌام ومن خبلل عدم توفر المخططات الحقٌقٌة 

. وتختلؾ رؤٌة المنظرٌن والمعمارٌٌن، أنفسهم حول تحدٌد سمات المعماري وقدراته والدور الذي 1931الملكٌة وعام 

لهذا المجتمع فً فترة ما  ٌلعبه فً صٌاؼة النتاج المعماري والعمرانً للمجتمع ومقدار تأثٌره على صٌاؼة الفكر الحاكم

 من تارٌخه، وٌمكن إرجاع هذا اإلختبلؾ إلى تعدد التوجهات الفكرٌة المعمارٌة.

 
الخوؾ من استخدام المنهج العلمً فً تناول األعمال اإلبداعٌة خوفاً من األتهام بأنه شٌوعً أو علمانً مع أن أجدادنا  -3

 استخدموا من قبل هذا المنهج ولم ٌتهمهم أحد.

وض واإلبهام وؼٌرها من التعقٌدات التً تكتنؾ تناول بعض المبدعٌن والنقاد مما ٌظنها البعض أنها الثقافة الؽم -4

 الرفٌعة مع أن البساطة فن عمٌق السهل الممتنع.

المبالؽة واإلثارة ال ٌدر لها سوى خطؾ انتباه المتلقى بأسالٌب مبهرة ولكنها فً النهاٌة ال تحمل معنى أو داللة سوى  -5

 صاحبها ال ٌرٌد إال اإلثارة واإلبهار ال أكثر وال أقل. أن

ؼلبة فكرة األتباع على اإلبداع بمعنى أن نعٌش أسرى ما أبدعه السابقون دون مناقشة وببل فهم لطبٌعة العصر وما  -6

المؽامرة أن لم  تتطلبه من إبداع وإبتكار قٌعان من ذاتنا وٌواكبان زماننا وفرق كبٌر بٌن أن تبدع إبداعاً ٌنطوي على روح

 تكن الثورة الفكرٌة تتبع ما كان موجوداً بالفعل.

ؼٌبة الجدٌة فً الكثٌر من األعمال اإلبداعٌة والنقدٌة أٌضاَ وهً ظاهرة سلبٌة فمن سمات الشعب العرٌق أن ٌبدع فكراً  -7

 وفناً.

تصمٌم ٌنتسب إلٌنا بالمعنى الحقٌقً الصحٌح ونتٌجة إلستشراء الظواهر السلبٌة وؼٌرها فً ثقافتنا بوجه عام لم ٌعد لدٌنا 

وٌطبع بروحنا و لم نبتدع نظرٌة علمٌة تنتسب إلٌنا إنما نحن ال نزال تابعٌن لما ٌستحدثه ؼٌرنا شرقاً وؼرباً من نظرٌات 

 علمٌة

 الصراع بٌن األصالة بقوالبها التراثٌة والمعاصرة بتوجٌهاتها الغربٌة: - 8

األمم والشعوب تثور تساؤالت شتى حول هوٌتها وجذورها الحضارٌة وإذا طبقتا هذه  فً اللحظات الحاسمة من تارٌخ

تمثبلن هذه  1973من ناحٌة وحرب أكتوبر  1967الحقٌقة على التارٌخ المعاصر فإنه ٌمكن القول أن هزٌمة ٌونٌو 

مستقبل وعن السلبٌات اللحظات الحاسمة التً أدت إلى ظهور وبلورة عدٌد من التساؤالت عن الماضً والحاضر وال

واإلٌجابٌات عن عدم الفاعلٌة السٌاسٌة والعسكرٌة وفاعلٌة الشخصٌة القومٌة العربٌة وقدرتها على التفاعل الخبلق مع 

 .(16)المواقؾ المصٌرٌة

وتمثلت الٌقظة على الصعٌد الفكري فً نشأة تٌار فكر نقدي ٌحاول دراسة أسباب التخلؾ والوسائل الفعالة للتقدم 

عصرٌة وتم طرح عدٌد من األسئلة حسب المٌول األٌدلوجٌة والتصورات الفكرٌه واإلنتماءات الطبقٌة والسٌاسٌة وال

   .(17)ٌوجزها عبدهللا العروي فً كتابة األٌدلوجٌة العربٌة المعاصرة

 

 

 

                                                           
 .13ص  1993يكزجخ يذثٕا٘  –انشخصٛخ انؼرثٛخ يقذو انطجؼخ انضبَٛخ  –( انطٛذ ٚطٍ 16)

  .31-30، 1993يكزجخ يذثٕنٙ  –انزراس ٔيفٕٓو اٜخر ثٍٛ صٕرح  –انشخصٛخ انؼرثٛخ  –( انطٛذ ٚطٍ 17)
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 مشكلة األصالة: -1

حد ذاته بمعنى أنه بمواجهة )األنا( ٌوجد  وٌعنً بها مشكلة تحدٌد الهوٌة أو تعرٌؾ الذات وبما أن كل تعرٌؾ هو نفً فً

)اآلخر( أو بعبارة آخرى بالنظر إلى )اآلخر( نستطٌع كعرب أن نعرؾ أنفسنا فإنه كان ٌتعٌن أن نحدد موقفنا من )اآلخر( 

 الذي هو كان )الؽرب(.

 مشكلة االستمرارٌة: -2

ت التً نعطٌها نحن العرب للتارٌخ العربً وٌعنً بها عبلقة العرب بماضٌهم بعبارة آخرى ما هً المعانً والدالال

الطوٌل المزدحم بالنجاحات واإلخفاقات على السواء، إن هذه المشكلة كان البد لها أن ٌجئ مباشرة بعد مشكلة األصالة 

 ذلك ألن الماضً عادة ما ٌعبأ لكً ٌعطً للذات اتساقاً وٌمنحها الثقة فً المستقبل.

 مشكلة المنهج الفكري العام: -3

وتثٌر هذه المشكلة المنحنى الذي سٌتٌح للعرب أن ٌكتسبوا المعرفة وأن ٌمارسوا الفعل وتتضمن هذه المشكلة السؤال   

 الجوهري الذي ٌتعلق بصلة العقل العربً بالعقل العالمً إن صح التعبٌر أي قضٌة التفرد والعمومٌة بمعناها الواسع.

 مشكلة أدوات التعبٌر: -4

حول أنسب أدوات التعبٌر التً تتٌح للعرب أن ٌعبروا بواستطها عن مرحلة تطورهم الراهنة إذا كانت  والتساؤل هنا ٌدور

هذه هً المشكبلت الكبرى التً طرحها المثقفون العرب بعد الصدمة الحضارٌة التً أصابت المجتمع العربً من احتكاكه 

اخر التسعٌنات من نحن وما هً عبلقتنا بماضٌنا وكٌؾ مع الحضارة الؽربٌة فقد تساءل المثقفون العرب مرة آخرى فً أو

 نفهم الكون والمجتمع واإلنسان وأخٌراً كٌؾ نعبر عن أنفسنا؟

 وٌمتد اإلنقسام حول القضاٌا الوطنٌة لٌطول أولوٌات السٌاسة الخارجٌة المصرٌة من خبلل ثبلث رؤى.

 تٌار ٌركز على فكرة الهوٌة الوطنٌة المصرٌة. .1

 ولوٌة اإلنتماء العربً لمصر.تٌار ٌؤكد على أ .2

تٌار أكثر إنفتاحاً ٌرى ضرورة تجدٌد تلك األولوٌات لٌكون لسٌاسة مصر الخارجٌة مجال أكثر حٌوٌة عن طرٌق  .3

 اإلرتباط بالؽرب وتدعٌم العبلقات المصرٌة.

 جدلٌة العالقة بٌن األصالة والمعاصرة فً التصمٌم: 8-1

بله مع مفهوم المعاصرة أو التحدٌث، أو حول ربطه بالهوٌة، فٌكون من أهم هذه مصطلح األصالة ٌثار الجدل فٌه عند تقا

المحاور الجدلٌة ربطه باإلبداع مباشرة لٌصبح هو فً ذاته، القدرة على تحقٌق المفهوم المركب من األصالة والمعاصرة، 

طى حدود معٌنة، بل هً ومن منطلق الفهم بأن "األصالة لٌست مجرد وصؾ محدد أو رصٌد فكري ال ٌمكن أن ٌتخ

اإلرادة والقدرة الذاتٌة على اإلبداع
 من خبلل الموقؾ التمٌز المضاد للتقلٌد والتكرار. (18)

وتبرز مقابلة اإلبداع واضحة بالتضاد خاصة مع "التقلٌد"، وبما ٌشٌر فً المادة من مشاكل فً تقٌٌم ما ٌمكن تسمٌته 

باإلبداعات التقلٌدٌة
وإن المقابلة المنطقٌة بٌن التقلٌدٌة واإلبداع، تعنً أن "اإلبتكار والتقلٌد" قطبان على طرفً  ،(19)

نقٌض
(20). 

                                                           
(

18
  .29ص-و1986 -انقبْرح –( صالح قُصِٕ )د(: انٕاقغ ٔانًضبل يطبًْخ فٙ َقذ انؼقم انًصر٘ انؼرثٛخ نهذراضبد ٔانُشر 

(
19

  .59ص -و1986 –انٓٛئخ انًصرٚخ نهكزبة  –( شكر٘ يحًذ ػٛبد )د( انجًبنٛبد انزقهٛذٚخ ثٍٛ ؟؟؟ انُقذ٘ ٔانخجرح 

(
20

 .29ص-1989 –ثغذاد  –دار انضقبفخ  –ررجًخ ػبدل انؼبيم  –يبرا ٚؼُٙ اإلثزكبر ثبنضجظ  –( نٛف أٔزٚرٔف 
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 عملٌة إنتاج العمل المعماري و التوجهات الفكرٌة المعمارٌة الموجودة بمصر: 9

المكاتب الكبرى ما ٌسمى إن عملٌة إنتاج العمل المعماري فً مصر تعتمد على اإلبداع الفردي على مستوى األفراد أو 

ببٌوت الخبرة أو دار تصمٌمات وإستشارات هندسٌة وإن أصبح فً الوقت الحالً تعتمد فً عملٌة إنتاج العمل المعماري 

 على المكاتب األجنبٌة وطرق التصمٌم األجنبٌة مما أوجد نوع من التقرٌب المعماري.

ذاتها الحداثة الؽربٌة التً توافرت فً الؽرب ونشأت عنها عمارة  فبنظرة إلى العمارة المصرٌة فً حالة الحداثة كانت هً

قائبلً "إن العمارة فً مصر فقدت  1957الحداثة لم تتوفر فً مصر إطبلقاً ولعل هذا ما عبر عنه راٌت عندما زار مصر 

كل بلد إال  روحها وطابعها الممٌز بهذه العمارت الشاهقة التً تصعد سرٌعاً وهً تحمل روح البناء وطابعه من

 .(21)مصر"

كما أن العمارة المصرٌة فً مرحلة ما بعد الحداثة استنساخ العمارة ما بعد الحداثة العالمٌة فً إتجاهاتها وأفكارها. 

فالمجتمع المصري على المستوى الثقافً ٌحوي العدٌد عن المتناقضات بٌن طٌاته والتوجهات الثقافٌة والفكرٌة المتباٌنة 

. وهذا ٌعكس مدى التناقض الذي تتسم به الحٌاة (22)تتفاعل بحٌث تصل إلى لؽة أو تشكٌل جماعً التً تتناقص وال

الفكرٌة فً مصر فً محاولة لؤلتجاه األصولً فً مجابهة التٌارات الؽربٌة وقضٌة األصالة والمعاصرة والتراث هذا 

ى مستوى ثقافة العامة والصفوة المتخصصة التناقض الذي ٌظهر فً المستوى الثقافً ألفراد المجتمع فهناك تباٌن عل

والعمارة بإعتبارها نتاج ثقافً حضاري فقد تأثرت بالتناقض الثقافً الموجود واألزمة الثقافٌة التً ٌعانً منها المجتمع 

 .(23)المصري والتً إمتدت مكانه المجاالت الفنٌة المختلفة

 إلى التوجهات التالٌة: فٌمكن تقسٌم التوجهات الفكرٌة المعمارٌة الموجودة بمصر

التوجه األول ٌعتمد على المخزون الذاتً التراكمً لدى المصمم فً إطار ثقافته وتعلٌمه وخبراته المكتسبة كمصدر  ( أ)

 أساسً لئللهام ومنبع ٌستقً منه المعماري أفكاره وصٌاؼته الفراؼٌة والتشكٌلٌة.

المعماري والعمرانً المعاصر بالقٌم الجمالٌة والمعمارٌة  وتعتمد على العودة إلى الجذور والتراث وضرورة ربط النتاج

للتراث المصري سواء كان فرعونً أو قبطً أو إسبلمً، وإعتبار التراث المصري هى المنبع األساسً لؤلفكار 

 والمفاهٌم والصٌاؼات الحدٌثة وٌمكن تقسٌم هذا اإلتجاه إلى ثبلث مداخل وهً:

ث من منطلق أنه مصدر للصٌاؼات والمفردات والعبلقات التشكٌلٌة والفراؼٌة المدخل التلقٌطً وٌتعامل مع الترا .1

 فٌقوم باستعارة هذه المفردات وٌحاول صٌاؼتها داخل النتاج المعماري والعمران المعاصر.

المدخل اإلحٌائً الصرٌح للعمارة التراثٌة والشعبٌة وعمارة من خبلل تكرار تشكٌبلت قدٌمة ؼالباً من مظهرها  .2

 رجً ونقلها كما هً مع تصرفات مسبقة.الخا

المدخل التحلٌلى:مدخل إعادة صٌاؼة المفاهٌم المشكلة للتراث سواء تشكٌلٌة بصرٌة أو وظٌفٌة أو إجتماعٌة بصورة  .3

عصرٌة تتوافق مع متطلبات الفرد مع التطبٌق الواعً للتكنولوجٌا المتطورة ولٌس إستعارة الفمردات أو العبلقات 

 ثٌة.الفراؼٌة الترا

توجه ٌعتمد على الفكر العربً وٌعتبر النتاج المعماري والعمرانً العالمً وبخاصة نتاج عمارة الحداثة المعاصرة  ( ب)

وعمارة ما بعد الحداثة هو المصدر الرئٌسً لنتاجه وإبداعاته. وٌتعامل هذا التوجه مع الفكر المعماري الؽربً على أنه 

                                                           
رضبنخ دكزٕراِ، غٛر يُشٕرح، قطى انُٓذضخ انًؼًبرٚخ،  –ئرجبْبد انؼًبرح انًصرٚخ يٍ انزراس ئنٗ انًؼبصرح  –ػصبو انذٍٚ ػجذانرؤٔف   (21)

 .56-52، ص 1976جبيؼخ األزْر، 

 –ػهٗ ػجذرانرؤٔف، انُقذ انًؼًبر٘ ٔدٔرِ فٙ رطٕٚر انؼًبرح انًصرٚخ انًؼبصرح "رضبنخ يبجطزٛر غٛر يُشٕرح" قطى انُٓذضخ انًؼًبرٚخ  (22)

 .119، ص1991جبيؼخ انقبْرح،  –كهٛخ انُٓذضخ 

 .1986-1985(انًإرًر األٔل ٔانضبَٙ نهًؼًبرٍٚٛ انًصرٍٚٛ 23)
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صري أفكاره وتوجهاته ورؤٌته التصمٌمة ألن نتاج هذا الفكر ٌعد تعبٌراً عن المصدر الذي ٌجب أن ٌستقً المعماري الم

حضارة العالم المتقدم. وٌقوم المعماري من خبلل هذا اإلتجاه بتلقً رسائل المعاري الؽربً ونقلها داخل الحٌز العمرانً 

مجتمع الؽربً كذلك إختبلؾ المصري بصرؾ النظر عن إختبلؾ القٌم اإلجتماعٌة والثقافٌة للمجتمع المصري عن ال

 العوامل والظروؾ التً أفرزت هذه العمائر عن ظروؾ ومبلمح الواقع المصري.

 توجه ذاتً:

ٌضم عدة توجهات فردٌة منها التوجه نحو األشكال النحتٌة فً محاولة صٌاؼة لؽة تخاطب ذات أبعاد نحتٌة تشكٌلٌة فردٌة 

تأكٌد الذات واإلختبلؾ عن الشائع حتى وإن كان من خبلل الؽرابة الزائفة  وهو محاولة للتعبٌر عن محاولة التفرد من أجل

 وخصوصاً فً الواجهات الخارجٌة دون إحترام أو تقٌد باألسس العلمٌة  والفنٌة البلزمة.

 دور المعماري المصري وصالحٌته: 9-1

وتنسٌقها والتصمٌم العمرانً، والتصمٌم امتد تأثٌر المعماري بعد أن كان قاصراً على تصمٌم المبانً وتخطٌط المواقع 

البٌئً فأضاؾ هذا على المعماري صعوبات وتحدٌات كبٌرة أدت إلى تعاظم دورة المجتمع كذلك تحول دورته فً أعقاب 

، ولكن ما نبلحظه الٌوم أن (24)الحرب العالمٌة من مصمم للمبانً إلى منتج لها من خبلل مشارٌع اإلسكان التً أقٌمت

ماري على ثقافة المجتمع سلبً نظراً لتشوه الثقافة المعمارٌة وإنعكاس ذلك على المتلقً  ومتخذ القرار تأثٌر المع

فأصبحت العمارة المصرٌة استنساخ للعمارة الؽربٌة مشوهة المعالم ال تنتمً إلى تراث أو خلفٌة ثقافٌة حضارٌة إنما هً 

 إجتهادات فردٌة تنبع من خلفٌة ثقافٌة ذاتٌة تلقطٌة.

 تتوع أنماط التفكٌر لدى المصمم: 10

 The Rational Model (25)أوالً: التفكٌر المنطقً 

ٌفترض أن العملٌة التصمٌمة عملٌة منطقٌة قابلة للشرح والتفسٌر، وٌعتمد هذا الفكر المنطقً على مدخل التصمٌم المنظم 

Systematic Design وذلك من خبلل لؽة األتساق ،Pattern Language  ،والتً إبتكرها كرٌستوفر  ألكسندر

وفٌها ٌتم تحلٌل كافة المشاكل والمواقؾ التصمٌمٌة إلى مجموعة من المشاكل البسٌطة والجزٌئات األولٌة والتً ٌسهل 

تحلٌلها إلى مكوناتها األساسٌة وحل كل جزء منها على حدة، ومن ثم تجمٌع هذه األجزاء مرة أخرى بصورة جٌدة لتكون 

 ول.أفضل الحل

 مضمون التفكٌر المنطقً فً العملٌة التصمٌمٌة:

o ًالحكم اإلٌجاب 

o الوضوح فً الخطة 

o اإلهتمام بالمزاٌا وتطوٌر أوجه القصور أو التؽلب علٌها 

o الحرص على التجدٌد 

o (26) التركٌز على األفكار الفرٌدة. 

                                                           
(24) Ettouney, M. Sayed “The Desiger in The Development Labyrinth” Noterm Housing & Physical Planning, 

Selected Published Papers, Part I, Cairo, 1992, PP, 137.  

(
25

) Christopher Alexander, Notes on the synthesis of from, 1964, P. 23. 

(26) FROMM, E. “The creative attitude”. En H.H. ANDERSON (e.d.), Creativity and the cultivation, New 

York: Harper and Brothers, 1959, P. 54.  
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 The Intuitive Model (27)ثانٌاً: التفكٌر الحدسً اإلبداعً 

المدخل الفكري المرتكز على العملٌة التصمٌمٌة المنطقٌة إلى مدخل فكري آخر ٌمثل تطوٌر للؽة األنسٌاق حدث تؽٌر من 

التً صاؼها كرٌستوفر ألكسندر، بحٌث تصبح أكثر مرونة وتتبلئم مع طبٌعة التفكٌر اإلبداعً لدى المصمم، حٌث تتم 

خل فكرة وذاتٌته الخاصة والتً تشتمل على المخزون المعرفً أكثر األفكار إبداعاً داخل عقل المصمم بطرٌقة ال إرادٌة دا

 والخبرات السابقة للمصمم، وتكون خارج نطاق التحكم اإلداري.

 مضمون التفكٌر اإلبداعً فً العملٌة التصمٌمٌة:

o السعً نحو أكبر كم من األفكار 

 االعتبارات والمعاٌٌر الحاكمة للفكر اإلبداعً فً التصمٌم الداخلً:

 

 

 المردود السلبً للتفكٌر العشوائى على العمارة والتصمٌم الداخلً:

إن أبرز الفكر المعاصر الذي ساد منذ بداٌة النصؾ الثانً من القرن العشرٌن، أنه ٌعٌش حالة من التنوع والصراع، 

ذه اإلتجاهات وٌتمثل التنوع نتٌجة تعدد اإلتجاههات والمذاهب، من خبلل الصراع الناتج عن هذا اإلختبلؾ بٌن ه

إذ أن الكٌنونة الذانٌة والهوٌة ترتبط بفهم  (28)والمذاهب وهذا ما ٌجعل البعض ٌطرح فكرة أزمة الهوٌة فً عصر العولمة

التراث والتارٌخ وبإدراك واع للمتؽٌرات الجدٌدة على الساحة الدولٌة والتزود بعلوم العصر الحدٌث، وتطوٌر القٌم 

 والمفاهٌم واإلنفتاح على العالم، ولٌس اإلنؽبلق على الذات، وهو األمر الذي أصبح مستحٌبلت فً ظل ثورة االتصاالت.

وهنا ٌظهر الوجه السلبً لفكر العولمة تتمثل فً صهر الذاتٌة القومٌة لخلق قواماً جدٌداً وبناءاً ثقافٌاً مختلفاً ال ٌمكن رصد 

مكوناته وأجزائه بصورة واضحة ومسبقة، والعمارة والتصمٌم الداخلً فً ظل التؽٌر فً المفهوم الحاكم أصبحت مثل 

تعبر عن الجذور التارٌخٌة للحضار الؽربٌة أو التطور الحضاري المادي للؽرب، ؼٌرها من المجاالت واألفكار التً 

ظهور مفاهٌم جدٌدة للحٌاة وسٌطرة األفكار الؽربٌة وسٌاساتها وتكتبها مجموعة من التؽٌرات على المجتمعات ومنها 

ه كبل من هانز بٌتر مارتن المجتمع المصري، واستمر تأثر العمارة المصرٌة بالنموذج الؽربً وأفكاره وهذا ما أكد

Hanes Peter –  هارلد شومانHarlead Showman  فً كتابهما  الشهٌر "فخ العولمة" الذي حلل وتعامل بمذٌج

                                                           
(27) Christopher Alexander, ipd, 1964, P. 11. 

(
28

  ( أحًذ ػًبرح "االضزقالل انحضبر٘" انٓٛئخ انًصرٚخ انؼبيخ نهكزبة
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نقدي مع قضٌة العولمة من خبلل الكتابات وتحلٌبلت ألراء الفلسفة والفنانٌن المبدعٌن، أن العولمة كما طرحت فً نطاق 

ٌها على ما هو إمتداد لفكرة ومفهوم نظرٌة "المؤامرة" التً حكمت عقول مصممٌنا ووجدانهم عالمنا النامً تم التركٌز ف

العربً منذ فترة طوٌلة، وقد أثر فً تشكٌل الفكر المفهومً فً العمارة والتصمٌم الداخلً وهو طمس الهوٌة وإسقاط كل 

ً جاءت نتٌجة تنمٌط عمارة الؽرب ومحاولة تحوٌل القٌم المحلٌة والثقافٌة والتراثٌة، فعولمة العمارة والتصمٌم الداخل

البناء فً كل أنحاء العالم إلى شئ نمطً لنموذج إقتصادي، فعولمة العمارة والتصمٌم الداخلً ونمذجتهم وتنمٌطهم ما هو 

المٌة إال تحول لتبعٌة الفكر الؽربً العالمً المعاصر وتقلٌد وتقل التشكٌبلت والمفردات التً ظهرت فً العمارة الع

وتقول  –الحداثٌة المعاصرة وهذا فً حد ذاته ٌمثل عدم الوعً بالتارٌخ أو بدور العمارة فً التعبٌر عن المجتمع 

الدكتورة نعمات فؤاد فً كتابها "التراث والحضارة" أن الهوٌة لٌست قضٌة فكرٌة فحسب بل هً قضٌة سٌاسٌة، أما 

منها النٌل من الهوٌة والتراث وهز القٌم والتشكٌك فً النفس االستعمار الجدٌد فله مأرب خفٌة ودروب ملفوفة 

 (.29وقدراتها)

وقد أكد عدد من المنظرٌن أن عصر العولمة هو عصر البلحوار، ولٌس عصر التأثٌر المتبادل، وهو عصر ؼٌب  

مح للفكر التواصل الحضاري، ولٌس عصر االختبلؾ الذي من شأنه أن ٌقود إلى تراكٌب جدٌدة من شأنها تحقٌق مبل

 اإلبداعً فً العمارة والتصمٌم الداخلً، فهو عصر الصراع الذي لن ٌثمر إال على إنتصار الؽرب بأفكاره الحداثٌة.

 

وٌمكن رصد أهم سمات المردود السلبً للتفكٌر العشوائى على تشكٌل مالمح التصمٌم فً العمارة 

 والتصمٌم الداخلً  داخل المجتمعات العربٌة فٌما ٌلً:

 الفكر الؽربً، مما ٌسبب نوعاً من اإلزدواجٌة بٌن الموروث والوافد، وخلق صراع بٌن ثقافتٌن. نقل -1

االنفصال عن المعاٌٌر الفكرٌة للتراث على الرؼم من أنه قد ٌكون فً بعض جوانب التراث ما تدعو له العولمة من  -2

 عقل وعلم وتقدم وإنسانٌة وحرٌة ومساواة وعدالة إجتماعٌة.

 سطورة التشكٌل المعماري العالمً وإعتبارها نموذج مناسب وبدٌل عن المروث ومبلمح الهوٌة.التروٌج أل -3

 .(30)فكر العولمة فً التصمٌم ٌعنً نفً لآلخر وإحبلل لؤلختراق الثقافً محل الصراع األٌدٌولوجً اإلٌجابً -4

 

 أزدواجٌة الموروث والوافد نقل الفكر الؽربً فً العمارة والتصمٌم الداخلً

 طمث الهوٌة االنفصال عن المعاٌٌر الفكرٌة للتراث

 النموذج البدٌل التروٌج ألسطورة التشكٌل المعماري العالمً

 إحبلل لؤلختراق الثقافً فكر العولمة فً التصمٌم ٌعنً نفً لآلخر

 

الضؽط الفكري ولتٌار نستنتج من هذا أن المصمم قد دخل مرحلة البحث عن الذات متردداً بٌن التراث المعماري وبٌن 

العولمة المصحوب بالضؽط التكنولوجً، فلم تكن ظاهرة البحث عن الذات قاصرة على العمارة والتصمٌم الداخلً بل 

، إذن ٌجب الوضع فً اإلعتبار خصوصٌة العبلقة بٌن العولمة والهوٌة 31شملت كل نواحً الفنون واألداب المعاصر

ة والتصمٌم الداخلً، فاختراق الفكر التصمٌمً الذي تمارسه العولمة ال ٌقؾ عند حدود الثقافٌة عندما ٌتعلق األمر بالعمار

تكرٌس االستتباع الحضاري بوجه عام، بل هو نوع من خلق نمط من أنماط الثنائٌة واالنشطار فً التعبٌر عن الهوٌة فً 

 الصٌاؼات الفكرٌة فً العمارة والتصمٌم الداخلً.
                                                           

(
29

 .1984انؼبيخ نهكزبة، َؼًبد أحًذ فإاد، "انزراس ٔانحضبرح"، انٓٛئخ انًصرٚخ  (

(
30

) Max Weber, The Protestant Ethic And Sprit Capitalism Eleventh Impression, George Allen, Unwin Ltd, 

London, 1971.  

(
31

  .1984(َؼًبد أحًذ فإاد، "انزراس ٔانحضبرح"، انٓٛئخ انًصرٚخ انؼبيخ نهكزبة،  
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 معمارٌٌن المصرٌٌن حول التراث و عشوائٌة التفكٌر:آراء نقدٌة لمجموعة من ال 11

تم استقراء واقع العمارة المصرٌة عن طرٌق إجراء عدد من الحوارات الشخصٌة مع بعض المعمارٌٌن المصرٌٌن 

أصحاب محاوالت لئلبداع فً المجمتع المصري، وبعض رواد الفكر المعماري والمهتمٌن بالقضاٌا النقدٌة المتعلقة بهذا 

الموضوع للتعرؾ على رؤٌتهم ومناقشة بعض القضاٌا الهامة المسببه لظهور التفكٌر العشوائى فً مصر، بهدؾ 

االستعانة بها فً تكوٌن الرؤٌة العامة لواقع العمارة المصرٌة الحالٌة من منظور اإلبداع المعماري، وفٌما ٌلً استعراض 

 ساسٌة لهذا الموضوع وهً:ألهم ما دار فً هذه الحوارات فً إطار المحاور األ

 .ظروؾ العمل المعماري فً مصر وتأثٌره على اإلبداع 

 :نظم التعلٌم المعماري فً مصر ودورها فً دعم اإلبداع 

 .عبلقة اإلبداع بالتراث وخصوصٌة المجتمع 

 

 المهندس المعماري/ جمال بكري -1

 :التفكٌر العشوائى وظروف العمل المعماري فً مصر وتأثٌره على اإلبداع 

العمل المعماري فً الحقٌقة لٌس نتاج المعماري وحده فقط، وإنما هو نتاج كل المجتمع ، فالقانون فً مصر مختلؾ 

وهزلً ، فبل ٌوجد وعً أبدا بالعمارة، أما المستعمل فنجد أن المصري ٌحكمه العادة والتقٌد، فإذا ألؽٌت له التراسات 

ه التراس ٌقوم بإلؽائه ألنه ٌسعى إلى تقلٌد جاره الذي ألؽً التراس، التقلٌد ٌتساءل عنها ألنك حرمته من العادة، وإذا منحت

 هو أهم سمات التخلؾ.

 :نظم التعلٌم المعماري فً مصر ودوره فً ظهور التفكٌر العشوائى 

لدٌنا فً مصر قصور شدٌد فً التعلٌم، إن ثقافة التلقٌن تخرج مقلدٌن ولٌس مبدعٌن، وإذا كان نظام التعلٌم ٌبدأ من   

 الصؽر وبالتالً فالجامعة تابعة، وفً النهاٌة التعلٌم المعماري هو جزء من منظومة عامة عشوائٌة.

 :عالقة اإلبداع بالتراث وخصوصٌة المجتمع 

اث إلى طراز فالطراز هو تجسٌد وتثبٌت وقتل للتراث، ألن األصل أن التراث ٌنمو، واللؽة مثبلً هً فً مصر حولنا التر

تعبٌر عن إحتٌاجات عصر فبل تصلح بعض المفردات المستخدمة فً عصر للتعبٌر عن عصر آخر، فعلى المبدع أن 

ن التراث ٌلعب دور كبٌر، أما فً تصمٌم ٌوازن بٌن العقل والوجدان للخروج بمعادلة جدٌدة، فمثبلً فً تصمٌم المساك

 معامل مثبلً فبل ٌوجد أي دور للتراث ألنه نمط مستحدث.

 المهندس المعماري/ مجد مسرة: -2

 :التفكٌر العشوائى وظروف العمل المعماري فً مصر وتأثٌرها على اإلبداع 

اإلبداع بل هً لؤلسؾ محبطة، فاإلبداع دائماً أما بالنسبة لئلبداع فً مصر فإن ظروؾ العمل المعماري ال تشجع على 

ٌواجه بالرفض، وهذا ٌرجع إلى تدنً الوعً الثقافً، كما أن القٌم السائدة هً القٌم المادٌة، وهً سبب اإلنهٌار المعماري 

فً مصر، ألن األهداؾ المادٌة تطؽى على حساب اإلبداع واإلبتكار، وأرى أن شرط نجاح المعماري فً مصر هو أن 

ٌتعاٌش مع المجتمع، ومن المهارة أن ٌعرؾ كٌفٌة التعامل مع المجتمع المصري الذي أؼلبه لٌس لدٌه الوعً الثقافً 

 المعماري الكافً، حتى ٌتقبل األفكار الجدٌدة.
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 : نظم التعلٌم المعماري فً مصر ودوره فً ظهور التفكٌر العشوائى 

الحدٌثة للعمارة ووجهنا إلى التعرؾ على كبار المعمارٌٌن المبدعٌن فً نحن فً فترة الدراسة كنا متأثرٌن باالتجاهات 

العالم ودراسة اتجاهاتهم، وهذا لم ٌمنع من دراستنا واهتمامنا بتارٌخ العمارة المصرٌة، ولكن توجٌهنا إلى العمارة الؽربٌة 

أنه ٌعنً انتحار للمعماري ألنه ٌقلد، بل  أو العالمٌة كان أكبر، أما بالنسبة لموضوع االنتماء للمدارس المعمارٌة فأعتقد

أعتقد أن المعماري ٌجب أن ٌكون ذو أفق واسع جدا ٌستفٌد من جمٌع المدارس وأن ٌبدع وأن ٌؽٌر دائماً فً أسلوبه، 

 وأرى أن المعماري الناجح هو من لٌس لدٌه أسلوب محدد فبل تظهر مبانٌه كنسخة واحدة.

 مجتمع:عالقة اإلبداع بالتراث وخصوصٌة ال 

التراث مهم جداً والمعماري علٌه أن ٌفهم تراثه، وال ٌخفى على أي معماري فً مصر أو فً العالم أهمٌة وعظمة العمارة 

الفرعونٌة، ألن فٌها كل مقومات الفلسفة والقوة والتعبٌر والمنطق وحسن استخدام المادة والوظٌفة، فهً عمارة إبداع 

طق والعلم، ومن قناعتً بقٌمة التراث المعماري بدأت أدرس فً تارٌخ العمارة وخلق لم ٌتكرر بهذه البساطة والمن

المصرٌة بدءاً من الفرعونٌة وصوالً إلى المعاصرة، ثم بدأت أخد من كل اتجاه فلسفته ولٌس شكله فقط، وبدأت أتساءل 

نت الظروؾ لم تتؽٌر من عن أسباب تشكٌل هذه االتجاهات، وأٌضاً أنا أعٌش فً عصر له فلسفته ومنطقة، فإذا كا

الماضً فبل مانع من االستفادة منه ولكن ٌجب التطوٌر للتماشً مع العصر، فأقوم بعمل تزاوج بٌن العصر وما فً 

 ذاكرتً من منطق وفلسفات قدٌمه وأخرج بمعادلة جدٌدة هً العمارة المصرٌة الحدٌثة فٌكون العمل "مصري وعصري".

 د فهٌم و د/ هشام بهجت:المهندسان المعمارٌان: د/ أحم-3

 :التفكٌر العشوائى وظروف العمل المعماري فً مصر وتأثٌرها على اإلبداع 

وفً الواقع ظروؾ العمل فً المجتمع المصري ال تشجع على اإلبداع، ألن المجتمع ملئ بالمشاكل، وال أقصد أن اإلبداع  

ماري ٌؤثر بشدة على هذا المجال ألن المالك هو هو عمل بدون معوقات، ولكن ظروؾ العمل هدامة، ونقص الوعً المع

 الذي ٌعطً الموافقة على العمل، واإللمام بالمجال المعرفً للعمارة مهم جداً، فاإلبداع قضٌة وعً.

 :نظم التعلٌم المعماري فً مصر ودوره فً ظهور التفكٌر العشوائى 

 إطبلقاً.باختصار شدٌد نظم التعلٌم المعماري ال تشجع على اإلبداع 

 :عالقة اإلبداع بالتراث وخصوصٌة المجتمع 

وإذا تحدثنا عن التراث، فنحن مجتمع ال نعً التراث، المجتمع ٌطمس ماضٌه، وأنا أن تواجد هذا الكم من التراث 

المعماري فً مصر ٌجعل التؽٌٌر أمر صعب والتؽٌٌر أساس اإلبداع، فعلى سبٌل المثال المجتمع اإلنجلٌزي ال ٌتقبل 

تؽٌٌر بسهولة عكس األمرٌكً الذي ٌعٌش على الجدٌد، وبالتالً التراث فً المجتمع اإلنجلٌزي ال ٌشجع على اإلبداع، ال

 وقد ٌكون البعد عن التراث هو سبب تقدم المجتمع األمرٌكً.

 المهندس المعماري د/ علً عبدالرؤوف-4

 إلبداع:التفكٌر العشوائى وظروف العمل المعماري فً مصر وتأثٌرها على ا 

إما عن تشجٌع ظروؾ العمل فً مصر لئلبداع، فرأًٌ أن الظروؾ االقتصادٌة ال تعٌق اإلبداع بل أن قلة الموارد قد 

تكون تحدي للمعماري المبدع، ولكن نحن لدٌنا فً مصر عدم وعً بتوظٌؾ الموارد، وهناك مفهوم سائد أنه ٌجب أن 

نقص وعً بٌن العامة، أما الخاصة فلدٌهم وعً مشوه، فالمجتمع لو لدٌه  تتوافر الموارد الؽالٌة لئلبداع، كما أن هناك
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وعً ٌمكن أن ٌؤثر إٌجابٌاً على النتاج المعماري، أما مشكلة الخاصة التً تتركز فً إطار مجتمع المعمارٌٌن سببها الفقر 

 الشدٌد فً تبادل الحوار الصحً بٌنهم.

 هور التفكٌر العشوائى:نظم التعلٌم المعماري فً مصر ودورها فً فً ظ 

إن التعلٌم المعماري فً مصر ال ٌنتج معمارٌٌن مبدعٌن، فقد ٌكون هناك مبدعٌن تعلموا فً مصر ولكن الموضوع 

مصادفة ؼٌر مقصودة، نحن نحتاج ألسلوب حوار بٌن األستاذ والطالب وكٌفٌة تنمٌته، فً مصر ال ٌتم عمل اختبارات 

مناخ هنا ال ٌؤمن بالعلم وال ٌؤمن بتقدٌر األشخاص، نحن فً مصر نعلم الهندسة حقٌقة الكتشاؾ قدرات الطالب، وال

 المعمارٌة، وال نعلم اإلبداع المعماري.

 :عالقة اإلبداع بالتراث وخصوصٌة المجتمع 

ٌكون وبالنسبة لعبلقة التراث باإلبداع، هناك توجهات إبداعٌة، وهو إعادة صٌاؼة التراث، والتعامل مع لؽة العصر، وال 

المبنى ؼرٌب عن المكان، بل ٌكون هناك حوار جٌد بٌن األصالة والمعاصرة كما فً قصر الفنون بدار األوبرا، هو ٌنتمً 

إلى مصر وإلى العالم )به لؽة عالمٌة(، العمل المبدع هو العمل الذي ٌحدث التوازن بٌن التراث والعالمٌة وهكذا، والصدق 

 اإلبداعً هو أهم شئ.

ك خصوصٌة تمٌز المجتمع المصري، الفرق بٌن المبدع المصري واآلخرٌن إننا نتمتع بوجود رصٌد ملهم، وبالطبع هنا

ونحن كمعمارٌٌن ٌحق لنا أن نرتد إلى أي حقبة تارٌخٌة ونتأملها ونستفٌد منها ونبنً من خبللها، وأرجع للحظة الحالٌة 

 المعالجة اإلبداعٌة للتراث، ولٌس شكلٌاً.المعاصرة، ولكن ٌجب أن ٌكون هناك وعً، فٌجب أن نلجاً إلى 

 

 نماذج معمارٌة توضح أثر التفكٌر العشوائى على الهوٌة المصرٌة: 12

 النموذج األول: المحكمة الدستورٌة

 أوالً: التوثٌق والتوصٌف

تً استوجب معه تقع المحكمة الدستورٌة العلٌا على نهر النٌل والذي ٌعتبر من العناصر الرئٌسٌة المؤثرة على التصمٌم وال

 ضرورة استؽبلل زواٌا الرؤٌة إلى أبعد الحدود.

والذي اعتمد على وضع حل معماري ٌحقق من خبللة منظومة من التفاعل  –م. أحمد مٌتو  –إذ قام بتصمٌمها المعماري 

القضاٌا المصٌرٌة مع طبٌعة الموقع على النٌل وتحقٌق اإلنطباع بالسمو والرهبة التً تلٌق بمحكمة دستورٌة تنظر فً أهم 

التً تؤثر على المجتمع المصري.و لكن كان رأٌه أنه قد أخفق فى هذا النموذج من حٌث إهدار المساحات الداخلٌه وعدم 

 تناول العناصر الفرعونٌه بالشكل المناسب من حٌث النسب ..
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 التصمٌم ثانٌاً: تحلٌل مالمح المحاكاة والفكر اإلبداعً فً تحقٌق الهوٌة القومٌة فً

 المحاكاة على المستوى الفكري: -1

تمثل الفكر اإلبداعً فٌما حملته خطوط التصمٌم والكتلة البصرٌة من مفهوم ضمنً للمحاكاة الفكرٌة الرمزٌة والتً عبر 

بها المصمم عن العدٌد من المعانً الحسٌة المتناقضة بٌن الرهبة والرحمة، والؽموض والشفافٌة ، والقوة واللٌن، حٌث 

ٌرمز لقوة القانون ممثلة فً الكتلة القوٌة بأشكالها الواضحة الصرٌحة، وفً نفس الوقت ٌرمز للرحمة فً صورة الفراغ 

التجمٌعً بٌن الكتل، واستخدام التباٌن بٌن الصرٌحة، واستخدام التباٌن بٌن األشكال التكعٌبٌة ذات الحواؾ الحادة وبٌن 

 ٌة ثنائٌة القوة والضعؾ.األشكال الدائرٌة لتعبر عن هذه الثنائ

 

 

 المحاكاة على المستوى الشكلً: -2

فً إطار التفاعل مع الموقع جاء التصمٌم معبراً ومؤكداً على مبلمح الهوٌة القومٌة من خبلل المحاكاة الشكلٌة للمعبد 

 الفرعونً فً كثٌر من جوانبه متخذا من مفردات التراث مرجعٌة ٌستند إلٌها المصمم.

 Façadeوهو مثال لئلقتباس الشكلً المباشر بعٌداً عن المضامٌن أو ما ٌمكن تسمٌته بعمارة الواجهات 

Architecture وٌتم ذلك عن طرٌق استعمال العقود أو األقواس أو الكوابٌل بدون العبلقة بالفراؼات الداخلٌة سواء ،

 .ة المعروفة دون أن ٌكون لها عمق تصمٌمً ووظٌفًبالنسبة للمساقط أو الحجوم، والنقل المباشر لؤلشكال التراثٌ

فواجهة المحكمة الدستورٌة الرئٌسٌة تأخذ شكبلً نصؾ دائري، علٌه أعمدة فرعونٌة تستقبل الزائرٌن فً جو من الرهبة 

لضخامة حجمها وارتفاعها، وإذا تخطٌناً صؾ األعمدة وجدنا مدخل بهو كبٌر ٌتناسب مع الواجهة الضخمة ونتوقع أن 

نجد فً نهاٌة هذا البهو مع محور التماثل قاعة المحكمة الكبرى ولكن فً الواقع نجد مخرجاً ثانوٌاً صؽٌراً فً نهاٌتها، أما 

القاعة الكبري فنجدها على أحد جوانب المحور، وهذا ما ٌسمى بخٌبة األمل إذا أن ابسط قواعد العمارة الفرعونٌة تدعو 

 التً بنً المبنى من أجلها_ على محور التماثل. – إلى وجود القاعة الرئٌسٌة المهمة

فبلبد من التحضٌر للقاعة الرئٌسٌة من حٌث تسلسل الفراؼات، بما ٌتناسب مع مكانتها فً نفوس زائرٌها. وذلك ألن مثال  

المحكمة ٌظهر االنفصام فً الشخصٌة، حٌث أن مفاهٌم الواجهة تتعارض مع الترتٌب الفراؼً للمسقط األفقً
(32).  

 

                                                           
َٕٕٚٛ، انًجهص انٕطُٙ نهضقبفخ  –اثرٚم  34، انؼذد 4( خبنذ ػصفٕر، انزُبظر انجًبنٙ ٔانٕظٛفٙ فٙ انجٛئخ ٔانؼًراٌ، ػبنى انفكر، انًجهذ  32)

 .167، ص2006ٔانفٌُٕ ٔاألداة، انكٕٚذ، 
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 النتائـــج:

كانت العمارة العربٌة ومنذ فترات الحداثة تتأثر باالتجاهات المعمارٌة الؽربٌة وتتبنى أنماطها وأشكالها ومدارسها 

المختلفة، لذا فمن الطبٌعً أن تستمر هذه العمارة بتلقً المتؽٌرات المعمارٌة والعمرانٌة الجدٌدة والمتسارعة التطور، 

 استمرار الهوة الحضارٌة بٌن المجتمعٌن العربً والؽربً مما أدى لظهور التفكٌر العشوائى.خاصة فً ظل 

إقتباس وتقلٌد عمارة القرن الحادي والعشرٌن الؽربٌة أدى إلى استمرار عملٌات التؽرٌب العمرانً وضٌاع الهوٌة، 

العرب وهذا ما سٌكون مشابهاً للدور السلبً الذي والشعور بعدم اإلنتماء لهذه العمارة الوافدة التً ستعرقل تطور المجتمع 

 سبق ولعبته العمارة العربٌة فً فترات الحداثة فً عملٌة تطور المجتمع.

رفض إتباع عمارة القرن الحادي والعشرٌن الؽربٌة سٌجعل العمارة العربٌة بعد فترات وجٌزة بعٌدة عن التطورات 

فٌاً وحضارٌاً بالتطورات والتؽٌرات المعاصرة فً العالم الؽربً وبالتالً المعمارٌة التى تحدث فً العالم الؽربً، ثقا

سوؾ لن تتطور العمارة بنفس معدل تطور المجتمع العربً، ولن تساعد األفراد على التأقلم والتكٌؾ مع التطورات 

 الجدٌدة وبالتالً ٌشعرون بعدم االنتماء إلٌها.

لعب دوراً إٌجابٌاً فً تقدم وتطور المجتمع العربً ثقافٌاً وحضارٌاً فً ومما سبق نستنتج أن العمارة العربٌة حتى ت

المستقبل البد لها أن تتواصل مع الجذور الحضارٌة للمجتمع من ناحٌة وأن ترتبط بالتطور التكنولوجً والعلمً 

ها، وتأمٌن قاعدة مألوفة والمعلوماتً المعاصر من ناحٌة آخرى، لتكون قادرة على استٌعاب االحتٌاجات المستقبلٌة لشاؼلٌ

لهم من خبللها ٌنظمون طرٌقة معٌشتهم وسلوكٌاتهم لتتناسب مع الظروؾ الجدٌدة وبالتالً تخلق لدٌهم شعوراً باالنتماء 

 إلٌها. 

 

 التوصٌــــــات

 ضرورة التكامل والربط بٌن عمارة القرن الحادي والعشرٌن وبٌن العمارة العربٌة:

من الثورة المعلوماتٌة دون التخلً عن القٌم المعمارٌة األصلٌة عن القٌم الثقافٌة واالجتماعٌة وذلك من خبلل االستفادة  

للمجتمع العربً وهنا سٌجد اإلنسان العربً نفسه أمام عبارة جدٌدة متطورة متبلئمة مع روح العصر والتطور التقنً 

ته الثقافٌة والحضارٌة من جهة آخرى، وبالتالً والمعلوماتً من جهة، ومتواصلة مع تراثه المعماري والعمرانً وقٌم

ستدعم هذه العمارة الجدٌدة سلوكٌات األفراد والجماعات وتساعدهم على التأقلم والتكٌؾ مع هذه التطورات الجدٌدة وهذا 
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وهذا  سٌخلق لدٌهم الشعور باالنتماء لهذه العمارة الجدٌدة وستلعب دوراً إٌجابٌاً فً تطور المجتمع العربً المعاصر

 سٌكون مشابهاً للدور التً لعبتة العمارة العربٌة فً فترات ما بعد الحداثة عند اتباعها االتجاهٌن التارٌخً والبٌئً.

 على المستوى األكادٌمى:

أرى أن التعلٌم المعماري و التصمٌم الداخلى فً مصر ضد اإلبداع، من أول مرحلة إختٌار الطالب، ومفهوم التصمٌم  

الطالب ال ٌعرؾ قٌمة وأهمٌة العمارة والتصمٌم الداخلى، التعلٌم فٌه قصور كبٌر، ثانٌاً هناك تحدٌات إبداعٌة المعماري، ف

ال تطرح على الطالب، وهناك قصور فً تقٌٌم المشروعات، وقصور فً إعادة الحوار مع الطالب حتى ٌستفٌد، التعلٌم 

مصممٌن داخلٌٌن، أٌن هً المواد التً تدرس اإلبداع فً المعماري فً مصر ٌنتج مصممً مبانً ولٌس معمارٌٌن او 

 الجامعات المصرٌة..؟؟
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