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لكل بٌئة عمرانٌة طاب عها المستتمد متن رتور تعبٌرٌتة محببتة لناتوس قاطنٌهتا ل حتبهم للمتة وللملتبس ولثقا تة التذا ل تلت
الرتتور نتتتاط لتطتتور لمتتة برتترٌة رائعتتة ماعمتتة بتتاللون ذا صرورتتٌة تملٌهتتا شصرتتٌة متتوطنهم  ..طتترا البٌئتتة بكا تتة
مضمٌنها  ..ال ٌستطٌع احد ان ٌصطئ مالكل حضارة من برمة تؤكد هوٌة المكان وثقا ة قاطنٌه كما الٌستطٌع ان ٌصطتئ
اٌضا ارتباط هذه البرمة بطابع ٌعرض لعالقة الواقع والموروث  ..ذل ان منظومة العمران الى حٌز حضرى تتشتكل ازا
تقرٌتتر رتتٌانة عنارتتره التشتتكٌلٌة ٌ -زٌقٌتتة وتكمٌلٌتتة  -لبواعتتث " الهوٌتتة التعبٌرٌتتة " متتن جانتتو والموائمتتة المستتتحدثة "
لطابع " تل الرٌانة من جانو اصر ى سٌاق تالقى وتكامل بتٌن معطٌتا الحٌتز التراثٌتة و رضتٌا واقعته المعارتر ..
االمتر التتذى ٌكاتل لتلت المنظومتة نتتود متن التحتتدٌث تالتقرٌر االستتتمرارٌة  ..باعتبتار ان الهوٌتتة دالتة لموروثتتا المكتتان
والطابع تجسٌد لكا ة المتمٌرا التى تارضها مستحدثا واقعه ل ذاتٌة او منبثقة عن المٌر .
والبنا التشكٌلى للعمارة المررٌة المعاررة كان قد تزامن مع متمٌرا سٌاسٌة واقترتادٌة عتدة ل استتتبعها رتٌانة مصتلاتة
للبنى الاكرٌة واالطرالثقا ٌة ولكون العمارة دالة الثقا ة وتجسٌد لمجرٌتا الاكتر ..قتد ترتتو علتى ذلت وبالتبعٌتة عدٌتد متن
االمتر التذى ٌتد ع بمحتاوال التنتاول التحلٌلتى لطتابع
انسحب على عمارة هذه الاترة كاكتر ونتتاط لممارستا
االشكالٌا
وهوٌة ذل النتاط تجاه العدٌد من التساوال  ..بعضها ٌبحث ى دالئله االولٌة وبعضها االصتر ٌعترض لعالقتته بتالموروث
وبعضها الثالث ٌتناول صرائص التوارل الاكرى لمعطٌاته .
لذا تعرض هذه الورقة البحثٌة من صالل منهج علمى استقرائى تحلٌلى مدعم بدراسة مٌدانٌة البرز الصرائص الممٌزة لهوٌتة
وطتتابع العمتتارة المرتترٌة المعارتترة ل تتى ستتٌاق تنتتاول التتدالئل الاكرٌتتة لماهتتومى الهوٌتتة والطتتابع وعالقاتهم تا بمعطٌتتا
التراث والمعاررة من جانتو وبماتتضتمنته البٌئتة المحلٌتة متن متمٌترا  -عتدة انعكست اثارهتا علتى المنتتج المعمتارى ..
كرا وممارسة  -من جانو اصر .

الكلمات األسـ ــاسية :
" العمارة المررٌة المعاررة  ..الهوٌة والطابع والتراث  ..المعطٌا

الهدف من الورقة البحثية :

والنتاط "

تهدف الورقة البحثٌة إلى تقرٌتر ابرزالصرتائص الممٌتزة لهوٌتة وطتابع العمتارة المرترٌة المعارترة " كنتتاط " استهم
رٌانته عدٌد من " المعطٌا " وذل ى سٌاق التناول التحلٌلى لما ٌلى :
 العمارة المـــــعنى و الهــــــــــدف . بواعث نشاة الطابع وتشكل هوٌة للعمل المعمـــاري . معطٌا البنا التعبٌرى للعمارة المررٌة المعارـرة . -صرائص النتاط التعبٌرى للعمارة المررٌة المعاررة .

تى

المنهج العل ـ ـ ـمي :

تتتىتى رتتٌانة الورقتتة البحثٌتتة تتً ستتٌاق متتنهج استتتقرائً تحلٌلتتً مٌتتدانى ٌ ..عتترض لبواعتتث تشتتكل هوٌتتة وطتتابع العمتتارة
المررٌة المعاررة وابرزالصرائص الممٌزة لها صتالل العقتود التثالث االصٌترة متن القترن الماضتى ل ازا ماتضتمتنه هتذه
الاترة من " معطٌا " عدة ل جسدتها متمٌرا سٌاسٌة واقترادٌة وردود ا عال ثقا ٌة واجتماعٌة انعكست اثارهتا مجملتة -
وبرورة واضحة  -على " المنتج " المعمارى كرا وممارسة .
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Abstract:
Each constructive environment has its own characteristic which is derived from
expressive images desired by its residents such as their loving for the language, the clothes
and identity culture , these images are the outcome of the development of a fantastic
visual language that is full of colors and has its own privacy which is imposed by their
home's character … presenting the environment with all its contents , no one can deny
that each civilization has its own features which insure the identity of the place and the
culture of its residents and no one can deny that those features associate with a
characteristic displays the reality and heritage relationship . The physical structure
system of any urban space results from the formational elements – physical and
supplementary- form the motives of the " expressive identity " on the one hand , and the
originated harmony for the " characteristic " of that formula ,on the other hand , in a
compatible and supplementary context between the space of the heretical input and the
impositions of its contemporary reality …. this guarantees modernization , ratification
and continuation for that system , considering the identity is a function for a special
heritage and the characteristic is a characterization for all the changes which imposed by
the novel ideas of its reality either they were personal or derived from others .
The formational construction of the contemporary Egyptian architecture concurred with
many economic and political changes resulted in different formula for the thoughts and
the cultural frames .Also there are many problems resulted from architecture being the
function of culture and the characterization of thoughts, those problems effected on the
architecture of that period as a thought and an output of some practices which leads the
attempts of the analytical approach of the characteristic and the identity of that output to
many inquiries ,some of which concern with its primary signs , others concern with its
relationship with the heritage and the last set concern with the characteristics of the
intellectual continuity for its input .
So, this research paper displays the prominent distinguished characteristics for the
identity and the characteristic of the contemporary Egyptian architectonics, through
analytical inductive and scientific approach , in the content of the intellectual signs for the
identity and characteristic concepts and their relation with the heritage and
contemporariness input ,on the one side, and what the local environment imposes from
many changes reflected on the architectural product either in thought or in practice ,on
the other side .

Key words:
The contemporary Egyptian architectonics ….. Identity, characteristic, heritage, input
and output.

نطـ ـ ـاق الورقة البحثية :
وٌعنى به نطاق التناول التحلٌلى لموضود الدراسة المستهد ة وٌتضمن بعدٌن :
األول  ..زمنى تتحدد ى سٌاقه " المتمٌرا " التً أسهمن ً بلورة مالمح النتاط .
واألصر  ..مكانى ٌسجل مردود تل " المتمٌرا " على صرــــائص المنتج .
النطاق الزمنى  ..وقدحدد بالعقود الثالث االصٌرة من القرن الماضتى ل باعتبتار تلت الاتترة " االستاس " تى تشتكل
ابتترز صرتتائص الهوٌتتة والطتتابع للعمتتارة المرتترٌة المعارتترة كدالتتة " لكنتته " النتتتاط  ..ازا ماتضتتمنته متتن
متمٌرا كرٌة وثقا ٌة واقترادٌة عدة شكل طبٌعة " معطٌا " ذل النتاط .
النطاق المكـانى  ..حدد " كرٌا " برورة شاملة ل تتضمن التناول المنهجى للتوجهتا الاكرٌتة للعمتارة المرترٌة
صتتالل النطتتاق الزمنتتى موضتتود الدراستتة  ..و" تحلٌلٌتتا " بعمتتران مدٌنتتة القتتاهرة ل ازا ثقلهتتا النستتبى قٌاستتا التتى
نٌرها من مدن المحا ظا االصترى وباعتبارهتا تتضتمن كا تة الثقا تا المعبترة عتن الواقتع المرترى المعارترل
واٌضا لكون عمرانها ٌجسد كا ة المشكال التى تتضمنها العمارة المررٌة المعاررة .

و ى معرض تقرٌر اعتبارا النطاق التحلٌلى المكانى تم تناول عٌنة دراسٌة باحد منتاطق العارتمة ل حتدد بنطتاق برترى
تشكٌلى الحدى مناطق مدٌنة نرر " الحد الجنوبى لطرٌق النرر – االتوستراد  -ى نطتاق المستا ة بتٌن شتارعى الطٌتران
ومكرم عبٌد " لعدٌد من االعتبارا ٌعرض لها الحقا .

مف ـ ــاهيم  ..ودالالت :
العمارة منتج ثقا ى ٌجسد رنبتا االنستان الوظٌاٌتة الناعٌتة واالدراكٌتة الحستٌة والمتدصل للتعترف علتى ماتاهٌم " الهوية .
الطـابع  .المعاصرة " ..ى العمارة كنتاط تشكله معطٌا عدة ٌتطلو تقرٌتر اوجته الحاجتة للعمتارة كبنتا وظٌاتى ذى دالئتل
تعبٌرٌة بمعنى التعرٌف بالعمارة " كمعنى " و" هدف " .

 - 1العمارة الم ـ ــعنى :
بداٌة ان هنا صالف جوهرى بٌن مضمون الظواهر " الجامدة " وتل " الاكرٌة "  ..االولى نتتاط قتوانٌن مطلقتة ثابتته
ومراد ا طارئه تحدد وجودها وحركتها  ..والثانٌتة تجستدها ارادة الاترد وستلوكٌاته البٌولوجٌتة المتوارثتة لتذا هتى
تتضمن العقالنٌة الى جانو االعتباطٌة والانطزة " المبالمة " واالبداد واالوهام ( جادرجى ..والتنظٌر 8991م) .

شكل رقم ( )8العمارة  ..منتج ثقا ى ٌجسد رنبا االنسان الوظٌاٌة الناعٌة واالدراكٌة الحسٌة  ..واداة االصٌرة الطابع والهوٌة

والتعرف على العمتارة " كمعنتى " ٌتطلتو تقرٌتروادرا الثوابت واالطروحتا الاكرٌتة ـ المتعلقتة بتذل المعنتى ـ بتدالئلها "
الملموستة " و" الرمزٌتتة " التتتى تتتنظم بموجتتو ماتتاهٌم عقالنٌتتة واضتحة تبتمتتى تاكٌتتد الشتتق الناعتتى ٌمتتا هتتو " ملمتتوس "
والشتتق "المعنتتوى " تتى كتتل " رمتتزى "  ..متتع وجتتوو وحتمٌتتة تكاملهمتتا وٌستتتلزم ذل ت التكامتتل إترتتاف احطتتار والحٌتتز
المكانى ألنشطة وممارسا احنسان والجماعة بقتدر متن التتوازن والتكامتل البرترى ـ إستتٌاا المتطلبتا احستتاطٌقٌة* ـ
بمردوده احٌجابى على النواحى الحسٌة والتااعلٌة كىحد ثالوث متطلبا احنسان المرتبطة بوجوده والمتمثلة ى :
أ  -متطلبات نف ــعية  " ..وظٌاٌة " تؤمن بقائته وإستتمرارٌته  ..وتترتبط بمضتمون الشتق التوظٌاى لرتٌانة الاترا
المعمارى ل ومتدى استتٌاائه لمصتلتف االنشتطة الحٌوٌتة علتى تنوعهتا التوظٌاى  ..انشتطة الستكن والتر ٌتة والتتعلم
واالدارة  ..الى نٌر ذل .

و  -متطلبات رمزيــة  "..تشكٌلٌة " تحدد هوٌته وتؤكد ذاتته  ..تتدل علٌهتا وتتدعمها وتنظمهتا  ..وتثترى وعٌته
بحاضتتتره  ..وتجستتتدها الطتتترز والتتتدالال الرمزٌتتتة للموروثتتتا وردود اال عتتتال التاثٌرٌتتتة لعنارتتتروماردا
التشكٌل .
 متطلبات إسـتايييية "..حسـٌة " تستهدف تصاٌف حدة الملل المترتو على التعامل المتكرر مع شتكلٌا احطتارالمحتٌط وتتؤمن للاترد ررتة توظٌتف شتكلٌا ذلت احطتار كتىداة لالستتمتاد أو تجعتل التعامتل معته ممتعتا ل
وتتترتبط بالتتدالال الرمزٌتتة للقٌاستتا التشتتكٌلٌة " مقومتتا التكتتوٌن البرتترى " ..وتجستتدها  :الوحتتدة والنستتو
واالٌقاد والتماثل والتوازن والتماٌر والتباٌن ونٌرها من معاٌٌر تهدف الى تسهٌل لمة التعبٌر .

واستٌاا احطار التشكٌلً للعمل المعماري للمتطلبا " الناعٌة " و" الرمزٌة " وتل " احستاطٌقٌة " لته أن ٌتجتاوز المتردود
السلبً لظاهرة التلوث البررى والتشكٌلى لعنارر العمران ذل ان التقا الجانبٌن " الناعى " و" االدراكى الحستً " ٌحتدد
" هوٌة " العمل ل ى سٌاق ادرا المعمارى لموقع ذل العمل من معطٌا البٌئة نطاق رٌانته وموقعه " المعمارى "من
االصر ى سٌاق ماٌتبناه من قضاٌا كرٌة تستوجو التالقى .
أٌضا ىن تلبٌة العمارة المتوازنة لجوانو الحاجة الثالث ٌعد ترجمة لرٌمتٌن متن الحتوار بتٌن االنستان " الااعتل " وماتردا
الكٌان المعمارى احد عنارر البٌئة " نطاق الاعل " ( جادرجى ..والتنظٌر 8991م) :
أ  -حـوار جســدي ٌ ..جستتده استتتٌاا االطتتار التشتتكٌلى للاتترا المعمتتارى للنطتتاق التتترددى الممثتتل لالنشتتطة الحٌوٌتتة
لالنسان على اصتالف رورها الوظٌاٌة ( نطاق الحركة الصدمى والناعى لمنطقتة جلتوس  ..ممارستة رٌاضتة
نشاط مكتبى . ) ..
و  -حوار ادراكى  ..تحدده المؤشرا والدالئل الحسٌة لدى المتلقى " مستصدم ام متابع " تجتاه عنارتر وماتردا
العمل المعمارى على اصتالف روره الوظٌاٌة وله رٌمتان :
حوار أحـادى " مناترد " ٌ :ترتبط بجوانتو االستتقرا الحستى للاترا "  ..وٌهتدف لمجترد نقتل معلومتا
معر ٌة من العمل المعمتارى للمستتصدم كتاعالم بتان الاترا اعتد الدا وظٌاتة بعٌنهتا  ..كالتدالئل المترتبتة
على رٌانة رانا تر ٌهٌة وتعلٌمٌة وعالجٌة و ...و..
حوار مزدوج " متبادل "  :وٌاترض تالقى حسى وادراكتى متبتادل بتٌن دالال رتٌانة العمتل المعمتارى
التعبٌرٌة وادرا المتلقى لمضمونها  ..وٌتعلق بقٌم الجمال وماٌستتتبعه متن تعتاطف ٌترتتو علٌته تضتامن
وجدانى ( العمارة المحلٌة اقرو الى تعزٌز هذا المعنى ) .

 - 2العم ـ ــارة الهدف :
العمارة كهدف تعد األساس ً رٌانة العالقة التبادلٌة بٌن الواقع وموارٌثه ذل ان رٌانة العمتل المعمتارى تجتاه استتٌاا
الجوانو الوظٌاٌة والحسٌة االدراكٌة لالنسان ٌتطلو المزط المتوازن بٌن موارٌث ماضتٌه كباعتث " للهوٌتة "و " االرتالة "
ل بمتتا تجستتده متتن تجتتارو استرشتتادٌة وبتتٌن معطٌتتا حاضتتره الحتتا ز التتى " المعارتترة " واداة ذلتت مجمتتال ماتتردا
وعنارر " الطابع " .

 1- 2الهـ ــوية :

الهوٌة "  IDENTITYدالة " التراث و" باعث " لالرالة والمعاررة والثقا ة ..
ٌتصطى الدالئل اللموٌة لتعرٌاها  ..على انها :
لغــويا  ..تعنى  " :الذا

واالستطراق الحسى لمعناها

 ..ذا الشئ  ..حقٌقته وصارته " (..عالم الاكر مجلد 11 8999م) .

فـلسـفيا  ..تعنى  " :ماٌعرف الشئ ى ذاته ل دون اللجؤ الى عنارر صارجٌة لتعرٌاته " ..وتستتعمل اٌضتا للداللتة
على الجوهر وهو " ماال ٌندرط وال ٌدصل ى التمٌرا الزمنٌة والعرضٌة والماهٌة " .
و ى علم " المنطق " تشٌر الهوٌة الى معنٌٌن :
 oالتوا ق او التالقى  ..بمعنى التساوى والتشابه المطلق بٌن كٌاٌن او كمٌن .
 oالثبو  ..ثبو الشئ ثباتا الٌتمٌر بما ٌعترٌه اوماٌعترى ماٌحـٌط به .
" استطٌقا "  Aestheticكلمة ٌونانٌة تعنى حر ٌا االحساس او الشعور او االستبرار واالدرا
استصدموا الكلمة لالشارة الى لساة الجمال وعالقته بالقٌم االصرى ( سامى صشبة . ) 18

بٌد ان االنرٌق والرومان ومتن بعتدهم العترو

وأمتتا الهوٌتتة  ..عمرانيــا  ..تشتتٌر التتى الثوابت التشتتكٌلٌة الموروثتتة والعنارتترالمتمٌزة ونٌرالمتكتتررة الدالتتة علتتى
شصرتٌة المكتتان وتؤكتد الدراستتا العلمٌتتة الموضتوعٌة علتتى تارٌصٌتة ونستتبٌة الهوٌتتة وعتدم االقتترار بثبوتهتتا ..
وتل راا مرنة تكال الموائمة والتعاٌش واالقتباس من ثقا ا اصرى .

 2- 2الطـ ـ ـابع :
الطتتابع "  .." Characterهتتو مجمتتود الرتتاا " المراجتتع " البرتترٌة التتتى تمٌتتز مكانتتا بعٌنتته  ..وهتتو "عمرانتتى"
الرتباطه باضا ا االنسان واال راد والجماعا ٌ ..رتبط بالمكان والزمان وثقا ة الجماعة وٌجمع تى ثناٌتاه مالمتح
 :الشخصي  ،والخصوصي  ،والتفرد  ،والتميز ،والتمايز  ،والطةرز  ،والوحةدة  ،والتجةان  ،والتكةرار ..وللطتابع
بعتتدٌن أساستتٌٌن  :متتادي وثقتتا ً ٌ ..تتد عا بتته كماهتتوم لتجتتاوز الجوانتتو المادٌتتة والبرتترٌة والتشتتكٌلٌة للنطاقتتا
لذا هو بمكوناته وعنارره ومارداتته التركٌبٌتة ٌعتد
العمرانٌة الى االبعـاد الثقا ٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة للجماعا
محددا للدالئل الاكرٌة والرمزٌة لتلت االبعتاد  ..وانعكاستا لمالمتح المكتان والزمتان والمتمٌترا االجتماعٌتة والثقا ٌتة
السائدة هو تسجٌل مركو لمعطٌا الواقع االجتماعى واالقترادى والثقا ى واٌضا التقنى للجماعتا البشترٌة
 ..والطتتابع تتتابع لالحتتداث والتترؤى والتٌتتارا  ..بٌتتد انتته الٌشتتترط ان ٌمثتتل قٌمتتة تستتتوجو الحاتتاظ علٌهتتا وتقرٌتتر
الطابع ٌتطلو الوعى بالمحتوى "  "Contextوالمكان " " Placeوالموروث . Heritage

وتنتتاول مستتالة " الهوية " كباعتتث  -ذى دالال ثقا ٌتتة تارٌصٌتتة  -لتشتتكل التتذا المعمارٌتتة و" الطةةابع " كدالتتة لصرتتائص
البرمة التعبٌرٌة الدارجة لرٌغ العمران الٌنبمى ان ٌمال دور " التراث " الباعتث المرجعتى لكلٌهمتا  ..وكتذا " االصةال "
 " ..المعاصرة "  ..ونٌرها من مااهٌم لها دالالتها وثٌقة الرلة بكال الماهومٌن من جانو ولمجملها ان ٌجسد " النتاط "
المعمارى " لمعطٌا " اى حاضرة من جانو اصر .

 3- 2الت ـ ــراث :
" التراث " من االرث  ..احد بواعث تشكل الهوٌة وسند مرجعى لماهٌة الطابع  ..وهتو للمجتمتع مماثتل للعتادة عنتد
الارد ٌقترن ببرمة الزمن وٌشكل احد روا د الطابع اداه محاتزة للبنتا المنظتومى للحضتارة ٌنبمتى اال ٌترادف
الركتود ولتٌس بالضترورة ان ٌعبترعن طتراز قتدٌم كمتا انته الٌلتزم ان ٌرجتع التى ماستبق بتزمن طوٌتل وانمتا قتتد
ٌكون مما بتدا متن وقت قرتٌر بمجترد اتصتاذ احتدهم لقترار ٌتصطتى بته مشتكلة متا انته ٌكتون قتد اتصتذ صطتوة تجتاه
ارسا تراث لٌعد تكرار اصرٌن لتناس الحتل بداٌتة القتراره ومتع اضتا ا نٌترهم الستهاماتم ٌرتبح التتراث قتد تتم
ارستتاؤه  ..بٌتتد ان عالقتتة التتتراث بتتالزمن التشتتكل متوالٌتتة بتتالرنم متتن اضتتاا االصٌتتر علتتى االول رتتبمة االرتتالة ..
ونالبا ماٌتم اقرار ثواب التراث مع ترا النضج لكل عل  ".حسن تحى "  ..وللمصزون التراثى دوره تى تاكٌتد "
الهوٌتتة "  ، Identityو" التاتترد "  Differentiationو" الطتتابع "  Characterالمعمتتارى وشصرتتٌته المتمٌتتزة ل
االمر الذى ٌجسد النتاط الثقا ى والمادى الى حضارة ومعٌارذل ارتباطه بالموروث التارٌصى ل كباعتث " لالرتالة
"  Originalityومعطٌا الواقع ل كمعٌار" للمعاررة "  ( Contemporaryس التونى . ) 11

 4- 2االص ـ ــالة :
تتعلق بمدى ارتباط مجتمع ما بجتذور انماطته الثقا ٌتة والذهنٌتة منهتا والستلوكٌة رنتم ورود تتاثره بنمتاذط حضتارٌة
وثقا ٌة مماٌرة للنموذط الحضارى والثقا ى الذى ٌنتمى الٌه هذا المجتمع تارٌصٌا وتتطلتو االرتالة توارتال تارٌصٌتا
بال انقطاد ل االصٌر نهاٌة آلرل وظهور آلرل مصالف  ..واالرتالة ازا ذلت مترادف للهوٌتة واحتد رتور التعبٌتر
عن الطابع  ..وهى اٌضا مطلو تتاكد ى سٌاقه برمة التارٌخ وثقله الحضارى .

 5- 2المعـ ــاصرة :
كماهوم مباشر تعنى التزامن ل بٌد ان التقتا الماهتوم والترتنٌف الراستى للحضتارا متن جانتو واعتبتار الحضتارة
المربٌة االكثر تقدما وهى الحضارة العررٌة والمعارترة متن جانتو اصتر كتان قتد د تع بتذا الماهتوم تجتاه التعبٌتر
عن التطور من ناحٌة والحداثة من ناحٌة اصرى  ..على ان المعاررة انذا تستلزم اتساق الاكتر  ..بنتاه ومناهجته
وادواته بما ٌطرحه وٌنتجه العرر ذاته ( سامى صشتبة  .. )581-585والمعارترة تى ستٌاق الدراستة دالتة لتالقتى
الواقع المعمارى المررى المعارر مع المعطٌا الثقا ٌة والتقنٌة للنطتاق الزمنتى المستتهدف ل اضتا ة لكونهتا تقرٌتر
البرز صرائص ذل النطاق .

 - 3العمارة المصرية المعاصرة  ..المعطيات :

ارتبط الواقع المرري إبان العقود الثالث االصٌرة من القرن الماضى بعدٌد من المتمٌرا االجتماعٌة والثقا ٌة المترتبتة علتى
مجموعتتة متتن االحتتداث السٌاستتٌة واالقترتتادٌة  ..ابرزهتتا تتتاثٌرا كتتان االناتتتاا االقترتتادى ومتتا ترتتتو علٌتته متتن هجتترا
صارجٌة ل اسهم مردودها ى رٌانة مصتلاة للبنى الثقا ٌة واالجتماعٌة والتقى ذل المردود مع قرتور متواز تى استتٌعاو
لٌتتنعكس ذل ت مجمتتال علتتى ممارستتا الاتترد الاكرٌتتة اوال
الجهتتا التشتترٌعٌة واالجهتتزة التناٌذٌتتة لتتدالئل تل ت المتمٌتترا
والسلوكٌة من بعدها لقا معطٌا البٌئة من حوله ل بنود من الالمبااله والتراجع القٌمى  ..اثرا بال ش ى صرتائص النتتاط
التراكمى لتل البٌئتة بتدا التاكت والعشتوائٌة والتبتاٌن والتضتاض ابترز صرائرتها  ..تلت البٌئتة تى ستٌاق بنائهتا الاٌزٌقتى
وعالقاتهتا التكمٌلٌتتة تجستد احتتد ركائزالمنتاع المرجعتتى لاكتر المعمتتارى المرترى المعارتتر  ..وطبعتى ان ٌتتد ع ذلت بتتبعض
الممارسا تجاه التعاٌش مع معطٌا ذل المناع وان ٌنحى بعضها االصر منحا اصتر  ..نٌتر ان ذلت االصٌتر كتان قتد ا تقتد
مقوما التالقى مع المٌر االمر الذى اضاى على اعمالته نتود متن الصرورتٌة  ..بتل قتل الذاتٌتة لتتهتاوى انتذا بواعتث
تشتتكل الهوٌتتة ازا ا تقارهتتا البتترز عنارتترها  ..التوارتتل والتالقتتى وٌتحتتدد الطتتابع حٌنئتتذ بمتتا تملٌتته معطٌتتا ذل ت النتتتاط
التراكمى كما وكٌاا  ..لتبدو محاولة التناول التحلٌلى لهوٌة وطتابع عمتران العارتمة اشتكالٌة بالمتة التعقٌتد  ..وٌقترتر االمتر
ٌصات رنٌنهتا وٌتالشتى
على مجرد التعترض لتلت المحتاوال الجتادة والجٌتدة والتتى تباعتد بٌنهتا االرجتا لتبتدوكعالما
تدرٌجٌا وسط هذا الضجٌج .

المعطـ ــيات الباعث :
ونعنتتى بتل ت المعطٌتتا كا تتة العنارتتر  -مباشتترة او نٌتتر مباشتترة  -التتتى استتهم تتى رتتٌانة الواقتتع المعمتتارى المرتترى
المعارر برورته الراهنة  ..وتتضمن تل المعطٌا  :االنسان المررى كاتر وثقا تة موروثتة ومستتحدثة والمكتان ممتثال
ى البٌئة المررٌة بزصمها التارٌصى ومعطٌاتها الطبٌعٌة اضا ة للزمان باٌضته التقنتى المتامر وثقا تته المتاحتة للجمٌتع ..
والمعطٌا الثالث  "..االنستان  .المكتان  .الزمتان "هتى االستاس تى بلتورة " نتتاط " العمتارة المرترٌة المعارترة  ..وهتى
ذاتها ادوا تقٌٌم ذا " النتاط " .
 1- 3الزمــان  :دال ة لمعطٌا واقع تقنى ثقتا ى نٌتر مستبوق انعكست اثتاره علتى ممارستا العمتران التعبٌرٌتة ل
برور عدة ابرزها حالة االزدواجٌة الواضتحة بتٌن المٌتل لكتل مستتحدث او الصلتود التى واقتع ثبت متع تراثته
وطبعتتى ان العمتتارة دالتتة الثقا تتة  .. Cultureواالصٌتترة "هتتى وحتتدة المتتنهج والمتتداصل والتترؤى واستتالٌو التنتتاول
والتعامل مع االشٌا والظواهر واالحداث وادراكها وتقٌٌمهتا والحكتم علٌهتا "( س التتونى  ، )16و تى عتالم الٌتوم
التوجتتد منتتاطق معزولتتة او نائٌتتة وبعٌتتدة عتتن تتتاثٌرا المٌتتر بستتبو تقتتدم انظمتتة االترتتاال تتالقتتى وتترتتادم
الثقا ا المصتلاة ل ى سٌاق مااطلق علٌه العولمة  ..وهى التعنى بالضرورة سٌطرة وهٌمنة ثقا ة متا بتل ان هتذه
التطورا تساهم ى حركتة ثقا ٌتة اوستع واكثتر تعقٌتدا  ..باعتبتار ان العولمتة التهتدد الهوٌتا الثقا ٌتة ل بتل تعٌتد
تشكٌلها او تطوٌرها ل لتتكٌف مع معطٌا الحاضر  ..وللهوٌة اوالهوٌا الثقا ٌة انذا الصٌار ل ى التالقتى دون
التبعٌة او االستقاللٌة مع الندٌة او الصٌارالثالث االصٌر  ..وطبعى ان ٌتحدد ذل الصٌتار از الثقتل التتاثٌرى لكتل
ثقا ة  ..بٌد ان تناول الواقع المحلتى ابتان الاتترة المنوطتة بالدراستة ٌنبتئ عتن ضتعف تى صرتائص البنتى التركٌبٌتة
الثقا ٌتة وتوابعهتا ل انعكتس ستلبا تى عتدم قتدرة النطتتاق التجرٌبتى للمعمتار المحلتى علتى استتٌاا رضتٌا الواقتتع
التقنتتى المتتذهل ومعطٌاتتته الثقا ٌتتة المرتتاحبة ومعتتروف ان العمتتران كاكتتر ونتتتاط تشتتكٌلى ٌعتتد دالتتة لصرتتائص
المنظومة الثقا ٌة .
 2- 3المك ــان  :اما المكان ٌلتقى ٌه تراث الماضى بالغ الثرا ومعطٌا الحاضر نتاط عدٌد متن االشتكالٌا
المنظور التارٌصى للواقع المررى ٌشٌر الى الحضارة الارعونٌة وتل المسٌحٌة ومن بعدهما تاتى الحضارة

..

احسالمٌة وما تتضمنه من ثواب مرجعٌة ٌجدر بها أن تدعم التناول الاكري ومن بعده التعبٌري لنتاط العمـارة
المعاررة  ..نٌر أن ٌض متا أشتٌر إلٌته متن إشتكالٌا كتان قتد استهم والتى حتد كبٌتر تى تحٌٌتد بتل قتل تمٌبتة ذلت
التتتتراث ازا ظهتتتور بنتتتى تشتتتكٌلٌة نرٌبتتتة احٌانتتتا ماككتتتة اصتتترى  ..ذا رتتتٌغ ارتجالٌتتتة تجستتتد الواقتتتع الثقتتتا ى
واالجتماعى وماال الٌه منظومة القٌم والمعاٌٌرمن تقرٌر للاردٌة والذاتٌة مقابل كل ماهوعام  ..لٌتشكل مناع بٌئتى
مدعاه لالستمرارٌة ٌ ..شكل منظومة مرجعٌة جدٌدة سمتها التاك والتبتاٌن والتنتاقض واحٌانتا القرتور ونٌتر ذلت
من مااهٌم مستحدثة على واقع لطالما اثمر ثمارا حاظها وسجلها التارٌخ بل ووثقها ببرمته .

شكل رقم ( )1ا لموروث التراثً الثرى للحضارة المررٌة ادة مرجعٌة لتشكل هوٌة وطابع عمرانها المعارر

 3- 3اإلنس ـ ـان  :اداة الاعتتل  ..ومعٌتتار تنتتاول حٌتتاة االنستتان المرتترى ٌتجستتد تتى الثقا تتة  ..ثقا تتته الموروثتتة وتلت
الناجمة عن التاثر بالمٌر ومانجم عن التقائهما من رؤى مستحدثة  ..و ى معرض ذلت تان التنتاول التحلٌلتى للواقتع
الثقا ى الٌنبمى ان ٌمال ثقا ة ما بعد الرناعة  Post –Industrial Cultureكابرز دالئل المتمٌرا التتى تضتمنتها
تلت الاتترة وكتان قتد رتا هتتذا المرتطلح عتالم االجتمتاد االمرٌكتى " دانٌٌتتل ٌتل " متع اوائتل الستبعٌنا لٌرتتف
اوجه التمٌر المحتملة للبنى االجتماعٌة ازا تحول الٌا االستثمار تجتاه الرتناعة صتالل العقتود االصٌترة متن القترن
وتكوٌنتتا كرٌتتة وناستتٌة وصلقٌتتة
العشتترٌن وماترتتتو علٌهتتا متتن نشتتو مجتمعتتا جدٌتتدة ذا عالقتتا
وانتاجٌة مصتلاة تماما عن كل ماسبقها (سامى ع  )111-115وكان المجتمع المرترى قتد شتهد تحتوال كبٌترا تى
ناتس الستتٌاق صتتالل الاتتترة المشتتار الٌهتتا ..اضتتف التتى ذلت حتتدوث نتتود متتن الصلطتتة الثقا ٌتتة ل ازا التالقتتى الرٌاتتى
الحضرى من جانو والحركة الترددٌة لسكان عدٌد من المدن – بدا ع الحرا االجتماعى  -عبر مصتلتف ارجائهتا
الحضتترٌة متتن جانتتو اصتتر والثقا تتا الوا تتدة متتن جانتتو ثالتتث  ..تلت التتتى ارتتتبط بعضتتها بتتالهجرا الصارجٌتتة
ومنها ما رضته معطٌا الواقع التقنى وثورة االتراال نٌر المسبوقة  ..لقا ذل وكنتاط لعدٌتد متن المشتكال
السكانٌة والسٌلسٌة تسارع حركتة البنتا معتززة بتو رة مادٌتة متع قرتور تى اوجته المتابعتة والتقتوٌم لقتا النتتاط
التراكمتتى لعنارتتر بنتتا مصتلتتف البٌئتتا الحضتترٌة ل انعكستتا باناتتال بتتٌن الحتٌاجتتا االنستتان الناستتٌة والحستتٌة
االدراكٌة ل لتبرز ظاهرة " االنتراو " والالنتما ى البٌئا العمرانٌة المستحدثة ٌستتبعها عدٌتد متن الظتواهر
االجتماعٌتتة والستتلوكٌة ل المرتبطتتة ب تالعنف واالعتتتدا علتتى البٌئتتة متتع نٌتتاو االلتتتزام والتتترابط االجتمتتاعى
وتداعى القٌم وتدهور الرحة الناسٌة وشٌود االكتئاو والعزلة  ( .س التونى . )16-16

شكل رقم ( )3الواقع المعمارى والحضرى البيئى بمدين القاهرة نتاج لعديد من االشكاليات .
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تزامن العمارة المررٌة صالل النطاق الزمنى للدراسة مع تطورا عمارة " مابعد الحداثة " علتى المستتوى العتالمى وقتد
استصدم مرطلح " مابعد الحداثة " ى العدٌد من المجاال لورف اسلوو ما او وجهة نظر تعتارض او تحتل محتل استالٌو
ونظرٌا ما بعد الحداثة  ..وقد انتقد هذا المرطلح باعتباره جدلى او نٌر دقٌتق اال ان ماهتوم مابعتد الحداثتة كتان قتد ثبت
كموضتتود رئٌستتى تتى مجتتاال الانتتون التعبٌرٌتتة وارتتبح المعنتتى العتتام واالشتتمل واالكثتتر وضتتوحا لهتتذا المرتتطلح " انتته
التتر ض لكتتل الثواب ت او الحقتتائق المربٌتتة الدٌنٌتتة والعقالنٌتتة والتعبٌرٌتتة كمتتا جتتا تتى موستتوعة The Thames And
" " Hudson,1883لعمتتارة القتترن العشتترٌن  .وقتتد طتترا مرتتطلح " مابعتتد الحداثتتة " عتتام 8965م تتى مقتتال " لجوزٌتتف
)  (C. Jencksلورف اعمال معمارٌة اعتمد
هندن " بعنوان "بٌ مابعد الحداثة " وانتشر ى السبعٌنا مع كتابا
على تلقٌط عنارر معمارٌة تنتمى الى عرور معمارٌة تنتمى الى عرتور مصتلاتة واستتصدامها تى التشتكٌال المعمارٌتة .
ومع بداٌة الثمانٌنا استصدم المرطلح لورف التمٌٌترا الحادثتة االساستٌة الحادثتة تى عالقتة المعمتارى بتالمجتمع بستبو
وضع مبادئ الحداثة االصالقٌة واناالها لدور االنسان ى رٌانة العمل المعمارى ( محمتدابو المجتد ..تجربتة مابعتد الحداثتة
1008م) .

على أن نتاط العمارة المررٌة المعاررة وان كان ٌتضمن عدٌد متن رتور االرتجتال التعبٌترى التى ان بعتض منته كتان قتد
تحر ى سٌاق اتجاها واجتهادا كرٌة معمارٌة ٌمكن اقرارها ى ستٌاق تنظٌترى ٌستجل لكنته العمتارة المرترٌة صتالل
تل الحقبة  ..ابرز تل " االتجاهات المعماري " :
 1- 4االتجاه الت ـ ــاريخى  .. Historicismاستهدف استصدام الماردا والعنارر المعمارٌتة التارٌصٌتة بنتود متن االنتقتا تى
رٌانة معمارٌة مستحدثة سوا برورة محر ة او بتررف قائم علتى ثقا تة المعمتارى الصارتة بهتدف مصاطبتة كتر العامتة
او التمٌز وقد اتصذ ذل االتجاه رور مصتلاة :
 تحوٌر العنارر االنشائٌة تجتاه محاكتاة االشتكال االنشتائٌة التارٌصٌتة " المحكمتة الدستتورٌةالعلٌا ".
 احتتداث تنتتاقض برتترى بتتٌن القتتدٌم والجدٌتتد ستتوا بتلقتتٌط عنارتتر تنتمتتى لطتترز تارٌصٌتتة دون تحتتوٌرواضا تها للمبانى او تناٌذ عنارر تارٌصٌة باستصدام مواد معاررة تتناقض مع تل االرلٌة .

شكل رقم ( )4األعمال المعماري واإلبداعي المتميزة تبدو في عزل إزاء ما يحيطها من ممارسات اقرب إلى االرتجال.

 2-4االتجاه االحيائى الصريح ٌ .. Straight Revivalismصتلف عن االتجاه السابق تى ارتباطته بالمكتان ومعطٌاتته التراثٌتة
ل هتو ٌترتبط بالمحلٌتة كمرتدر للاكتر وبالتقلٌدٌتة المرتبطتة بالمكتان ومعطٌاتته التراثٌتة كمحتر للمشتاعر  ..عمارتته تتتركن
للتارٌخ وموارٌثه بهدف احٌا عمارة تقلٌدٌة انتدثر او تى ستبٌلها لالنتدثار وقتد ا ترز ذلت االتجتاه ثتالث رتور "مشتٌصة
االزهر" :
 االلتزام الحر ى بالمواد وطرق االنشا وكا ة القواعد الحاكمة للعمارة التقلٌدٌة. االلتزام بالشكل وكا ة القواعد المؤثرة ٌه مع استصدام اسالٌو تكنولوجٌة معاررة . التطتترف او متتاٌطلق علٌتته الممتتااله الزصر ٌتتة تتى استتتعمال عنارتتر معمارٌتتة متنوعتتة ستتوا تارٌصٌتتة اوتقلٌدٌة وتجمٌعها ى عمل واحد رنبة ى التعبٌر عن الماضى بمٌر حدود زمنٌة .

شكل رقم ( )5االعمال المعماري واالبداعي المتميزة خطوة تجاه صياغ الطابع والهوي .

 3-4االتجاه المجازى الميتـافيزييى  .. Metaphor and Metaphysicsالتعبٌر المجازى ٌقرد بته التعبٌتر عتن معنتى نٌتر
مباشتر قتد ٌكتون معنتتى ضتمنى ٌصتلتف عتن المعنتتى الحر تى للكلمتا المرتبطتة بحتتدث او ظتاهرة او داللتة امتا المٌتا ٌزٌقتتا
ظاهرة نٌر قابلة للتاسٌر العلمى بٌد انها طارة تظهر بصالف التطور المنطقتى لالشتٌا وقتد ررتد  Jencksمجموعتا متن
االعمال المعمارٌة :
 اتجاه مجازى  ..تضمن ممااله ى التعبٌر عن المحتوى او المضمون " مكتبة االسكندرٌة ". اتجتتاه مٌتتتا ٌزٌقى  ..تضتتمن اعتمتتادا علتتى القتتدرا الشصرتتٌة للمعمتتارى للصتتروط بالعمتتل المعمتتارى عتتنالمىلوف والتعبٌر عن شئ كامن ى ذهنه وٌمثل نود من الصرورٌة الاكرٌة .

 - 5الدراسـ ــة الميدانيــة:
ى سٌاق تقرٌر المردود التحلٌلى لما سبق تناوله من معانى ودالال تعرض الورقة البحثٌة لدراسة تطبٌقٌتة تتضتمن توثٌتق
بررى وتحلٌلى لمجموعة الصرائص البررٌة والتشكٌلٌة الممٌزة الحد المنتاطق الحضترٌة بمدٌنتة القتاهرة ل علتى نحتو
ماٌلى :
ع ينة الدراسـ ـ ـ ـة :
تتى ستتٌاق تقرٌتتر ماستتبق طرحتته لقتتا قضتتٌتى هوٌتتة وطتتابع العمتتارة المرتترٌة المعارتترة  ..الصرتتائص
واالستتباو تعتترض الدراستتة بالتنتتاول التحلٌلتتى للصرتتائص البرتترٌة والتشتتكٌلٌة لشتترٌحة  -تتضتتمن مجموعتتة
معمارٌة متعددة الوظائف والدالئل التشتكٌلٌة  -باحتدى منتاطق مدٌنتة نرتر  ..وحتدد – الشترٌحة  -باالطتار
البرترى التشتتكٌلى للمنطقتتة شتترقى طرٌتتق النرتتر ل تتى نطتاق المستتا ة بتتٌن حتتدود التقتتا شتتارد الطٌتتران متتع
طرٌق النرر من ناحٌة وحد التقا االصٌر مع شتارد مكترم عبٌتد متن ناحٌتة اصترى وللصرتائص المكانٌتة
والوظٌاٌة الممٌزة للمنطقة تعزى اسباو االصتٌار .

شكل رقم ( )1الجزء األول من الدراس التطبيقي  ..المساف بين شارعي مكرم عبيد وعبا

العقاد

 1- 5الخصائص المكانية الوظيفية :
أرتبط اصتٌار العٌنة موضود الدراسة بما ٌلى :
 االهمٌتتة النستتبٌة للمنطقتتة الحضتترٌة التتتى تتضتتمنها وكتتذا اهمٌتتة طرٌتتق النرتتر كاحتتد ابتترز محتتاور الحركتتةبالعارمة .
 الرورة البررٌة لتل الشرٌحة تكاد تجسد العدٌد من مشكال العمران بالعارمة عبر ارجائها المصتلاة . موقتع عٌنتة الدراستتة ٌتضتمن اعتبتتارا لحركتة االنستان التتى جانتو حركتتة الستٌارة ولتذل دالالتتته المرنتة لقتتالساا التشكٌل المتاحة .
 اشتمالها علتى عدٌتد متن االعمتال المعمارٌتة مثتل  :مركتز طٌبتة التجتارى الثقتا ى – بنت االستكان والتعمٌتر –مبنى هٌئة المعونتا االجنبٌتة – ادارة مترور مدٌنتة نرتر – الجامعتة العمالٌتة – مركتز شترطة مدٌنتة نرتر-
مجمع ابراط ماٌو السكنى االدارى ونٌرها من اعمال معمارٌة تتمٌز بماٌلى :

شكل رقم ( )6الجزء الثاني من الدراس التطبيقي  ..المساف بين شارع عبا

العقاد وطيب مول

 تنود وظٌاى تمثله مشروعا ستكنٌة وتجارٌتة وادارٌتة وصدمٌتة  ..ولتذل دالالتته ٌمتا ٌتعلتق بمرونتةمحتملة ى لقا بنائها التشكٌلى .
 تكامتل وظٌاتى ( تجتارى ستكنى ادارى ستكنى ثقتا ى تر ٌهتى ٌ )...هتئ لنتود متن التكامتل والتالقتىالتعبٌرى المراحو .
 تباٌن كترى وتشتكٌلى مالحتظ تجستده الرتٌانة التعبٌرٌتة لتلت المشتروعا علتى اصتتالف مستتهد اتهاالوظٌاٌة .

 2- 5الخصائص البصرية والتشكيلية :

التناول التقٌٌمى لعٌنة الدراسة ٌنبئ عن عدٌد من اوجه الصلل سوا ٌما ٌتعلق بصرائص الهوٌة التعبٌرٌة ودالالتها الاكرٌتة
او ٌما ٌرتبط بالطابع والبرمة التشتكٌلٌة وٌؤكتد ذلت التبتاٌن الواضتح تى استالٌو المعالجتا ونٌبتة المعطٌتا الحضترٌة
كمحدد ترمٌمى لعدٌد من المشروعا و ى سٌاق ذل ٌمكن ررد ما ٌلى :
 صلل ً صرائص الهوٌة إزا اال تقار للتوحد ً لمة التعبٌر والتباٌن ً أسالٌو المعالجا . الطابع المعماري لعٌنة الدراسة ٌتضمن عدٌتد متن رتور التبتاٌن تتضتمنها أستالٌو الرتٌانة وبعتض متن جوانتوالصلل ً القٌم التعبٌرٌة لماردا التشكٌل وقرور ً رٌغ المعالجة وعالقا التكامل .
 اال تقار إلى توا ق أسالٌو التعبٌر عن الوظائف المصتلاة ى سٌاق العمل المعمارى الواحد . تباٌن ى اسالٌو الرٌانة التعبٌرٌة لمعظم االعمال المعمارٌة بالرنم من التماثل الوظٌاى لبعض منها . تباٌن ى صرائص واسالٌو المعالجا وكذا صٌارا االلوان لمجمل المشروعا على تتابعها المكانى . تباٌن ملحوظ ى اتجاها التناول الاكرى لمصتلف االعمال المعمارٌة بعٌنة الدراسة دونما مراعتاه لمعطٌتا الحٌتزالحضرى المحٌط .

شكل رقم ( )1الجزء الثانى من الدراس التطبيقي  ..المساف بين طيب مول ومسجدرابع العدوي .

 - 6نت ـ ـائج الورقة البحثية :
إزا الطترا الستابق لنتتاط العمتارة المرترٌة المعارترة ـ تى ستٌاق متا تضتمنته البٌئتة المحلٌتة متن معطٌتا عتدة ـ صلرت
الدراسة الى رعوبة تحدٌد هوٌة وطابع عمارة تل الحقبة بالرنم من احتوا ذل النتتاط علتى عدٌتد متن الممارستا الاردٌتة
االٌجابٌة ل ازا نٌبة التوارل والتوحد البررى والتشكٌلى عبر كا ة االرجا الحضرٌة للواقتع المحلتى وٌؤكتد ذلت متاٌلى
:
 8- 1احطار البرتري التشتكٌلً لنتتاط العمتارة المرترٌة المعارترة ٌؤكتد علتى عدٌتد متن اوجته القرـتـورالمتعلقة بمتا
ٌـــلً:
 أهداف الصطط والسٌاسا الحضرٌة . دور التشترٌعا البنائٌتتة تً تحدٌتتد األستس والمعتتاٌٌر التشتكٌلٌة المالئمتتة لكتل حٌتتز حضترى إزا متتاٌتضمنه من معطٌا .
 الرؤى المسبقة لصرائص النسٌج البررى العمرانى المستهدف . االلمام بمعطٌا الواقع الحضرى والمتمٌرا الثقا ٌة المراحبة . التقٌٌم المرحلى والمتتابع الوجه التمٌر ى الصرائص البررٌة والتشكٌلٌة لمصتلتف االرجتا الحضترٌة.
1
1
1
1
1

 1الصرائص البررٌة لماردا العمران التشكٌلٌة تاتقر الى التجانس والتالقتى التعبٌترى إزا متا تتضتمنه متن .." تباٌن ى صٌارا االلتوان و تى ماتردا التشتكٌل  ..استتقاللٌة تى التعبٌتر عتن الوظتائف  ..متع نٌبتة دور
المعطٌا الحضرٌة ى البنا الترمٌمى لالعمال المعمارٌةل على اصتال ها الوظٌاً وتتابعها المكانً " .
 6عزلة التراث كاحد الثواب المرجعٌة لهوٌة وطابع العمارة المررٌة المعاررة . 6لمتة التعبٌتر المعمتارى لعدٌتد متن االعمتال المعمارٌتة نٌتر واضتحة وتاتقتر للتالقتى التشتكٌلى والتوارتل المكتانىوالمرجعٌة التارٌصٌة .
 5صلتتل تتى المرجعٌتتة الثقا ٌتتة لتتبعض االعمتتال المعمارٌتتة بتتدا تتى اتصتتاذ اتجاهتتا التارتتٌل " التارٌصٌتتة " لماتترداتراثٌة نٌر محلٌة .
 1التناول الاكرى لقضٌتى الهوٌة والطابع قارر على قلٌل متن االعمتال المعمارٌتة نٌتر انهتا تعتانى عزلتة حضترٌةازا ماٌحٌطها من ممارسا ارتجالٌة.

 - 7المراجع العلمـ ـية :

 .8اشرف هبة عرتام رتاى التدٌن  " :العولمة  /المحلية وعمةارة المقاومة  ..تةامتت تحليلية فةى العمةارة المصةري
المعاصرة فى العقةد االخيةر مةن القةرن العشةرين " المتؤتمر العلمتى الثالتث لكلٌتة الانتون الجمٌلةجامعتة حلتوان " رستالة
الانون الجمٌلتة تى عتالم بتال حتدود " ..المحتور االول  :العمتارة والبٌئتة والتتراث الحضتارى القتاهرة  89/86ابرٌتل
1008م .
 .1المجلس األعلى لآلثار " :الـــقاهرة التاريخي " وزارة الثقا ة مشرود تطوٌر القاهرة التارٌصٌة براٌر 1001م .
 .6جوناثان كللر  " :فردينان دوسوسير ..تاصيل علم اللغ الحديث وعلم العتمات " ترجمة وتقدٌم  :محمتود حمتدى عبتد
المنتتى مراجعتتة محمتتود همتتى حجتتازى المشتترود القتتومى للترجمتتة ارتتدار رقتتم  188المجلتتس االعلتتى للثقا تتة
1000م .
 .6حسن تحى  " :عمارة الفقراء " ترجمة د .مرطاى ابراهٌم همى الهٌئة المرترٌة العامتة للكتتاو الطبعتة الصامستة
1001م .
 .5حٌ تدر ابتتراهٌم  " :العولم ة وجةةدل الهوي ة الثقافي ة " عتتالم الاكتتر المجلتتد الثتتامن والعشتترون العتتدد الثتتانى اكتتتوبر /
دٌسمبر8999م المجلس الوطنى للثقا ة والانون واالداو الكوٌ .
 .1راستتم بتتدران  " :العمةةارة والتحيةةز " المعهتتد العتتالمى للاكتتر االستتالمى سلستتلة المنهجٌتتة االستتالمٌة ارتتدار رقتتم ()9
الطبعة الثالثة 8681ه8991-م ص " 860/815اشكالٌة التحٌز ..رؤٌتة معر ٌتة ودعتوة لالجتهتاد "  ..المحورالثالتث
" الان والعمارة " تحرٌر  :د.عبد الوهاو المسٌرى .
 .6ر عة الجادرجً  " :العمارة المقدس " مجلة المستقبل العربى ـ العدد رقم  158ص ٌ 69/60ناٌر 1000م .
 .1ر عتتة الجتتادرجً  " :العمةةارة والحاج ة الةةى تنييةةر بنيةةوى " عتتالم الاكتتر المجلتتد الستتابع والعشتترون العتتدد الثتتانى
8991م المجلس الوطنى للثقا ة والانون واالداو الكوٌ .
 .9سامى صشبة  " :مصطلحات فكري " القاهرة المكتبة االكادٌمٌة الطبعة االولى 8996م .
 .80عبد الحلٌم ابراهٌم عبد الحلٌم  " :مواجه مع مفاهيم التحيز فى الفراغ المعمارى  ..من الحوض المرصود الى ميدان
الراجستان " المعهتد العتالمى للاكتر االستالمى سلستلة المنهجٌتة االستالمٌة ارتدار رقتم ( )9الطبعتة الثالثتة 8681ه-
8991م ص " 811/868اشتتتكالٌة التحٌتتتز ..رؤٌتتتة معر ٌتتتة ودعتتتوة لالجتهتتتاد "  ..المحورالثالتتتث " الاتتتن والعمتتتارة "
تحرٌر  :د.عبد الوهاو المسٌرى .
 .88كرٌم ابو حالوة  " :االثار الثقافي للعولم  ..حيوي الخصوصيات الثقافي فى بناء عولم بديل " عالم الاكر المجلد
التاسع والعشرون العدد الثالث ٌناٌر  /مارس 1008م المجلس الوطنى للثقا ة والانون واالداو الكوٌ .
 .81مجمع اللمة العربٌة  " :المعجم الوجيز " جمهورٌة مرر العربٌة طبعة 8996م ص 161ص.156
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