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 البحث عن الذاتية فى العمارة العربية المعاصرة

 محمـد عاطف ابوعاشور إيمان محمد عيد عطية

 ةجامعة المنوفي - كلية الهندسة -قسم الهندسة المعمارية 

 

 الملخص 
تميز الوطن العربى  على  مىدا تارياىط الطويىث بىاللراا الحمىارا ومىا الاىط مىن تىراخ معمىارا اااىر بكىث  نىوا  

لعمران، فلقد كانت العمارة ف  العالم العربي عل  مر العصور ه  المرآة الصادقة المعبىرة عىن إحتياجىات جماليات ا
المجتمىىو ومقوماتىىط وهروفىىط ، حيىىخ نجحىىت فىى  إسىىتيعاه المتفيىىرات وصىىهرتها فىى  بوتقتهىىا وطبعتهىىا بطىىابو محلىى  

 يتمش  مو قيمها وبيئتها.
رين فقد  صبحنا نعيش فى  عصىر التااعىث بىين مىاهو عىالم  ومىاهو  ما اآلن ونحن ف  مطلو القرن الحادا والعش   

محل  , فوجدنا النمواج الفرب  للعمارة بكث مالمحط واصائصط يسود تارة , وتارة  ارا نجد العمىارة التراليىة يىتم 
مىىااا استنسىىااها مىىن اىىالث ا سىىتهال  المىىادا المتزايىىد للعناصىىر المعماريىىة التراليىىة فىى  التشىىكيالت المعماريىىة  

تىىيليرات بصىىرية شىىكلية علىى  المههىىر الاىىارج  لببنيىىة بيسىىاليه نمطيىىة ماتعلىىة ومكىىررة وبىىدون ارتبىىاط وهياىى   و 
معنوا مما ياقد هاه العناصر قيمتها ويزيف التعبير المعمارا كما يشوه النهرة ال  العناصر التراليىة ااتهىا, و ايىرا 

 ط يقدم عمارة بماهومها المتطور.نجد فكرا متوازنا يحمث عبق المام  وف  الوقت اات
فالاكر المعمارا األصيث الاا نبتفيط لعمارتنا العربية اإلسىالمية ينبفى   ن يصىنو القىدرة على  توصىيث ا نقطىا      

الحمىىارا للقىىيم واألعىىراف اإلجتماعيىىة األصىىيلة، عىىن طريىىق إيصىىاث العناصىىر اإليجابيىىة التىى  يمكىىن تطويرهىىا مىىن 
اصر اإليجابية المعاصرة مىن اتجاهىات فكريىة حديلىة وإيصىالها للمجتمىو بصىورة وامىحة التراخ وكال  تطوير العن

 تممن للمجتمو القدرة عل  التقييم واإلاتيار.
فنجد  ن هنا  بعض النمىااج المعماريىة لمعمىاريين حىاولوا ا رتبىاط بالبيئىة والتىراخ ومورولاتىط فحىاولوا تيصىيث    

لمحليىة وتسىتايد فىي الوقىت ناسىط مىن المتفيىرات اللقافيىة وا قتصىادية والسياسىية عمارة عربية الطابو تستلهم البيئىة ا
وتوهياها لتشييد عمارة عربية حديلة اات انتمااات عدة  تجاهات  ماتلاة من الموروخ المعماري الحماري ولكىن 

رة التراليىة وتوهياهىا بيبعاد مالئمة للعصر الحال , فهي اعماث حاولت توفيق عمارة تحىاوث تبنىي ماىردات مىن العمىا
من االث مباني حديلة إلكسابها الطابو المحلى  حتىي تحقىق األداا ا ملىث  لهىا وهيايىا مىن اىالث التجريىد المعمىارا 
والتجديد الاالق لدور المعارف المحلية ف  عمليات البناا. )وال  من ا بتكار والتجديد لصناعة تشكيالت وتكوينىات 

اصية البيئات المحلية سواا تل  الت  تعتمد عل  التقاليد التراليىة كمراجىو تصىميمية معمارية معاصرة ومعبرة عن ش
 . لالستلهام  و األعماث الت  تجتهد ف  الق عمارة  صيلة تتسم بالتاوق وا متياز ف  التعبير المعمارا(

 مشكلة البحث:
ا العربىي   المميىز للىبالد العربيىة فى  ه  فقد النتاج العرب  المعاصر للشاصية البصىرية المميىزة والطىابو المعمىار

المدن الرئيسية الكبرا وال  نتيجة التيلر بىالاكر الفربى  وا نبهىار بىالتطور التكنولىوج  الكبيىر الحىادخ دون النهىر 
للمقومات الحمارية للمجتمعىات العربيىة , حيىخ  صىبحت العمىارة العربيىة المعاصىرة تتىيرجا بىين محىاو ت لتقليىد 

رية المعاصرة للعمارة العالمية وبين ا تجاهات الت  تنىادي بتيصىيث التىراخ والعىودة مىرة  اىرا إلى  ا تجاهات الاك
 األصوث المعمارية الت  تتناسه مو بيئتنا المحلية وهروفنا المعيشية

 هدف البحث:
رات , مىن اىالث رصد تيلير المتفيرات العالمية عل  العمارة المعاصىرة للعىالم العربى  ومىدا اسىتجابتها لتلى  المتفيى

رصد توجهات الاكر المعمارا العرب  المعاصر الت  نجحت ف  بلورة هوية معماريىة معاصىرة تنبىو وتسىتلهم لفتهىا 
 .التشكيلية من جاورها الترالية من االث إيجاد التوازن المنشود بين األصالة والمعاصرة

  
The Arab world was distinguished over its long history with its rich civilization and architectural 

heritage. The Arabian architectural product has been the true mirror of society; its needs and 

circumstances, throughout the ages. It was able to accommodate changes in a manner that 

coincides with its values and culture. However, in the early twenty first century, we have come to 

live in an era of interaction between what is global and what is local; as we found that the Western 

model of architecture with all its features and characteristics, sometimes, prevails. Other times, we 

also find that traditional architecture is reproduced through the growing material construction of 

the elements of architectural heritage in formations to give visual effects on the outside appearance 

of buildings in a duplicated artificial module without any moral or correlation function which 

makes these elements lose their value, fake architectural expression and also distorts the 
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perception of the traditional architecture. Finally, we find a balanced thought that holds the 

fragrance of the past, meantime introduces a developed concept of architecture. 

    The original architectural thought that we desire for our Arabian – Islamic architecture should 

be capable of delivering civilized values and social inherited traditions, through the delivery of the 

positive elements that can be developed from heritage, and the development of positive elements 

of contemporary trends and modern thoughts. The clear delivery of these thoughts would enable 

the society to evaluated and select. 

    We find that there are some architectural models for architects who tried to link the environment 

with heritage. They tried rooting architecture inspired by Arab character of the local environment 

and benefit at the same time from cultural, economical and political variables and employing them 

for the construction of a contemporary and modern Arab architecture with several different 

directions of the architectural heritage of civilization, and with dimensions appropriate for the 

current era, in an attempt to link the ideological trends of contemporary architectural and cultural 

heritage. Their works sowed trials to adopt elements of architectural heritage employed by modern 

buildings to indicate the local character in order to achieve optimal functional performance 

through architectural abstraction and creative renewal of the role of local knowledge in 

construction (from innovation to make formations and configurations that affect the character of 

local environments). 

Research problem: 

    The loss of contemporary Arabian product to the visual characteristics of the style and character 

of Arabian architecture is unique in Arab country's major cities. This loss was a result of being 

affected by Western trends and great fascination with technological development without 

considering the cultural elements of the Arab societies, where the contemporary Arab architecture 

oscillating between attempts to imitate the intellectual trends of modern international architecture 

and trends that call for the return once again to inheritance and architectural assets that are suitable 

for our cultural and living circumstances. 

Aim of the research: 

    The aim of this research paper, through the inductive analytical approach and case field study, is 

to identify the impact of the global architecture (the Western model of building) on contemporary 

Arabic architecture and its response to that influence. Also, try to monitor trends of the 

contemporary Arab architecture, succeeded in forming the identity of contemporary architectural 

language inspired by the traditional roots through the creation of the desired balance between 

tradition and contemporary architecture. 

 
 

 مقدمة: .1
المجتمع هو رحم العمارة ومجتمعنا يشهد عصر تتباين فيه     

القيم والمضمون الحضارى عصر تتباين فيه االنتماءات 

بيئة المشيدة هى نتاج تفاعل فكرى بين حساس بالهوية , فالواإل

افراد وجماعات اى مجتمع وهى نتيجة لقناعات ذلك المجتمع 

المنتج لهذه البيئة العمرانية، هذه القناعات لم تتكون مرة واحدة 

أو ظهرت بالمصادفة ولكنها تكونت من خالل خبرة طويلة 

 مارسها المجتمع.

عربددع علددى مددر ولقددد نانددت العمددارة فددى مصددر والعددالم ال    

العصور هى المرآة الصدادةة المعبدرة عدن إحتياجدات المجتمدع 

ومقوماتدده وظروفدده ، وبددالرتم مددن تعروددها لمجموعددة مددن 

المتغيرات االجتماعية والسياسية واالةتصادية والدينية إال أنهدا 

هددا تنجحدت فددى إسددتيعا  هددذه المتغيددرات ، وصددهرتها فددى بوتق

لقددد تدد  رت ا وبيئتهددا, فوطبعتهددا بطددابع محلددى يتمشددى مددع ةيمهدد

العمددارة فددى مصددر والدددول العربيددة بالعديددد مددن العوامددل منهددا 

االةتصددادية والسياسددية ممددا أدى إلددى التنددوف واالخددتال  فددى 

الطددابع المعمددارى لكددل فتدددرة دمنيددة, فقددد ةامددت علدددى أر  

الوطن العربى الممتدة من المحيط إلدى الللديج عددة حضدارات 

منددة نددان لهددا أ ددر نبيددر علددى تشددكيل بعضددها متتاليددة وبعضددها مت ا

 الطابع المعمارى الممي  لهذه البقعة من العالم.

وباتددت الشددعو  العربيددة تبحددث عددن منجددور جديددد تجسددد مددن     

خالله هويتها العربية ولكن بمفهوم عالمى أو مدا ةدد نسدميه البحدث 

عن منطق للتواصل بين األصالة والمعاصرة ونحن نحيدا انن فدى 

, فالعمدارة هدى التجسديد الحقيقدى والتعبيدر الصداد  عصدر العولمدة

عددن البيئددة التددى تنشدد  فيهددا وينبغددى أن تتجدداو  مددع هويددة المكددان 

بحيث تكون مردودا طبيعيا لثقافته الذاتيدة وأن تلبدى متطلباتهدا, لدذا 

فالعمارة العربية تعيش فى انونة األخيرة حالدة مدن التلدبط وعددم 

دم التدوادن التدى تشدهدها منطقتندا االستقرار ننتاج طبيعى لحالة عد

 العربية.

فت مل مشهد العمارة العربية المعاصرة منذ منتصف الثمانينيات     

وحتى األن، يشير الى وجود العديد من اللصداص  المتشدابهة بدين 

المتغيددرات المحليددة بالمدددن العربيددة الملتلفددة والتددع يشددكل بعضددها 

ذه المالمدددش فددددى مالمدددش مشددددترنة ومتبايندددة أحيانددددا . وتتضدددش هدددد

التشدددكيالت المتنوعدددة لمشدددروعات التطدددوير العمراندددى بالدوحدددة 

واألبراج الحديثة وناطحات السحا  المتنامية والفريدة والعالمدات 

المميدد ة لمشددروعات االسددتثمار العقددارى الم دهددرة بمدينددة دبددى 

وتنددافا المبددانى العاليددة بدد بوظبى ورسددوا العالمددات المعماريددة 
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ت الكبدرى بمرند  الريدا  والمبدانى ذات الحديثة والمشدروعا

التقنيددات والمددواد والوظدداصف الجديدددة بمنطقددة وسددط بيدددروت 

وأشددكال الفووددى المعماريددة المت ايدددة بددين وجددود أو انعدددام 

القيمة والمضمون بالقاهرة الى التغييرات الجوهريدة فدى طدابع 

المبددانى المميدد ة للددط سددماء مدينددة االسددكندرية الددى الواجهددة 

المتنامية فدى الصدورة البصدرية لمديندة الددار البيضداء  البحرية

بمددا  -بددالمغر  مددرورا  بمعجددم مدددن البحددر المتوسددط العربيددة

تتضمنها مدن األحيداء العشدواصية الفقيدرة ومشدروعات االسدكان 

االةتصددادى الضددلمة جنبددا  الددى جندد  مددع عمددارة الصددفوة مددن 

فدديالت وةصددور, تتسددم فددى معجمهددا باالستنسدداا مددن نمدداذج 

بيددة ونالسدديكية باسددلو  القدد  واللصددق, ةدد  مددن هنددا  تر

ولصق هنا , وتضيف هذه المشاهد مواجهة بين القيمدة الرفيعدة 

للنمدداذج المعماريددة الجددادة وبددين تدددهور الددذو  العددام الشددعبى 

 [1] وربما الرسمى فى بلدان نثيرة.

فلقددد أصددبحنا نعدديش فددى عصددر التفاعددل بددين مدداهو عددالمى      

دنا النمدوذج الغربدى للعمدارة بكدل مالمحده وماهو محلى , فوجد

وخصاصصه يسود تارة , وتارة أخرى نجد العمارة الترا يدة يدتم 

استنساخها ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشدرين , وأخيدرا 

نجد فكرا متوادنا يحمدل عبدق الماودى وفدى الوةدت ذاتده يقددم 

 عمارة بمفهومها المتطور حيث يساهم هذا التوجه أو الفكر فدى

تلفيف وط ة االتترا ، بدل ويدىدى إلدى إيجداد هويدة متحرندة 

ذات عمق  قافى وبعد حضارى يعالج من خاللها أدمدة اللجدوء 

إلددى اسددتيراد األنمدداط الغربيددة والصدديو الجدداه ة واالنجددرا  

 وراءها لحل مشكالت البيئة العمرانية العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :.المقومات والتفاعالت الحضارية للبالد العربية2

تميددد  الدددوطن العربدددى علدددى مددددى تاريلددده الطويدددل بدددالثراء     

الحضارى وما خلفه من تراث معمارى ذاخر بكل أندواف جماليدات 

العمران، ومن المعرو  أنه نلما امتدت الجذور الحضارية لدولدة 

أو منطقة مدا فدى عمدق الد من نلمدا صدع  اةتالعهدا وإن ندان مدن 

ا حيدة مدن داخلهدا, وبدالنجرة فها عدن النمدو فتدرة إال أنهدةالممكن تو

المتفحصة للمنطقة العربيدة نجدد أنهدا تتحدد فدى سدماوات حضدارية 

واحدة، فى الدين واللغة، ويرجع ذلك إلى ب وغ نور اإلسدالم علدى 

المنطقدددة والدددذى ندددان لددده الفضدددل األنبدددر فدددى صدددهر متناةضددداتها 

الحضددارية واللغويددة والعرةيددة والدينيددة فددى بوتقددة واحدددة وإوددفاء 

الواحددددة المميددد ة عليهدددا التدددى تمي هدددا عدددن تيرهدددا مدددن  الصدددفة

انعكا هذا بالطبع على العمارة والمدينة، وحتدى  الحضارات، وةد

أصبحت مدن المشدر  العربدى نكدل تتميد  عدن تيرهدا مدن المددن 

األخددرى، حيددث تتحددد وتتميدد  مدددن القدداهرة وبغددداد ودمشددق ومكددة 

تمي ها نكدل  المكرمة والمدينة المنورة فى صفات حضارية واحدة

 [2. ]عن مدن نباريا ونيويور  وبكين

وةديما  نانت المنطقة ةادرة على استيعا  المى رات الحضارية     

وصددياتتها فددى صددورة تتددواصم مددع القدديم الذاتيددة  دمجهددااللارجيددة و

والثقافيددة الحضددارية اللارجيددة وصددياتتها فددى صددورة تتددواصم مددع 

ومدع  –ا فدى المرحلدة األخيدرة القيم الذاتية والثقافية للمكدان، ولكنهد

لددم تسددتطع  –اسددتمرار األخددذ ومددع سددرعة عجلددة التطددور العددالمى 

المنطقددة اسددتيعا  هددذه المددى رات الحضددارية اللارجيددة وبالتبعيددة 

وعفت عن إظهار المقاومات الحضارية التى تمي ت عما سواها، 

وإن نانددت  -بددل أصددبحت عانسددة ومقلدددة لغيرهددا مددن الحضددارات

أت فددى البحددث عددن شلصدديتها ومحاولددة اسددترجاعها أخيددرا  ةددد بددد

لترا هدا بعدد أن ندادت تدذو  فدى حضدارات العدالم الملتلفدة شددرةه 

وتربه، فقد تعروت المنطقة لغ وات اتلذت فى مراحلها األولى 

صدددورة الغددد وات الحربيدددة مثدددل تددد وات الصدددليبيين والمغدددول 

سدلو  والفرنسيين واإلنجلي ، ولكن بعد فشل االحدتالل األجنبدى ن 

لطمددا الوجدده الحضددارى للمنطقددة تغلغددل أسددلو  الغدد و الفكددرى 

نبديل للغ و العسكرى خصوصدا  وأن الفكدر داصمدا  مدا يكدون مغلفدا  

[ 3] ب تلفدددددة الشدددددعارات البراةدددددة والحريدددددة والمدنيدددددة .... إلددددد .

 (.1)شكل:

 

 

 

 حتالل(: مبانى وسط القاهرة توضح التأثر بالعمارة الغربية أثناء فترة اال1شكل )
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فلقددد مددرت نددل مددن العمددارة والعمددران بددالوطن العربددى بعدددة 

تطورات منها ما أفاد ومنها ما أور بها، ولقد تمي ت فتدرة مدا 

بين النصدف الثدانى للقدرن السدابع المديالدى إلدى مدا يقدر  مدن 

بدايددة القددرن العشددرين بجهددور طددابع للعمددارة والعمددران لهددذه 

الحضدارة والرخداء  المنطقة وندان ذلدك لوودول الر يدة حيدث

فكلما تصاعدت الحضارة نلما تصاعد العمران والعمارة، ولما 

وصددل الرخدداء والحضددارة إلددى أدنددى مسددتوى أصددي  الددوطن 

العربددى باالسددتعمار فانهددار معدده نددل مددا تبقددى مددن الحضددارة 

وبالتالى تقل  العمران والعمارة المحلية وأخذ ينجدر إلدى حدل 

ن تحدل مدن اللدارج باإلودافة المشانل الذاتية علدى أنهدا البدد أ

إلدى ظهددور طاصفددة محليدة أعجبهددا نددل مدا هددو مسددتورد ف خددذوا 

جميعدددا  يقلعدددون جدددذورنا الحضدددارية فدددى العمدددارة والتلطددديط 

والعمددل علددى تددرس جددذور جديدددة ال تمددت بصددلة إلددى هددذا 

 [4]المجتمع العربى مما أدى لفقدان الهوية المعمارية العربية.

مددن عدددم الددوعى بةمكانيددة البيئددة  فاألدمددة الحقيقيددة جدداءت    

التقليدية على التجدد والتكيف مع نل ما هو جديدد وحضدارى , 

وفكددر حسددن فتحددع بددال شددك فددتش البددا  علددى مصددراعيه ليثيددر 

اإلسالمع وةدرتده علدى خلدق عمدارة  النقاش والجدل بين العالم

 محلية معاصرة فع وةت نان الكل ينجدر بعدين اإلعجدا  إلدى

 [5] ناطحات السحا .

وفددى فتددرات مددا بعددد الحدا ددة حاولددت العمددارة العربيددة أن      

تسترجع استمراريتها الحضارية التدى فقددتها فدى فتدرة الحدا دة 

وذلددك عددن طريددق التواصددل مددع التددراث المعمددارى مددع األخددذ 

بعين االعتبار التطورات المعاصرة بهد  إيجاد أشدكال جديددة 

والثقدافى للمجتمدع  مسايرة للتطور ومرتبطة مع اإلطار الذهنى

واألفراد ممدا يسدهل عمليدة اسدتيعا  الرمدود والمعدانى الدفيندة 

ندددة فدددى وفدددى هدددذه البيئدددة الجديددددة لتطابقهدددا مدددع المعدددانى المد

مليلتهم، وتسهل عمليدة تكديفهم مدع المتغيدرات الحاد دة وتددعم 

سلونياتهم التى يعبرون من خاللها عن شعورهم باالنتماء إليها 

رة هنا دور إيجابيا  فى عملية التطدور الثقدافى وبذلك تلع  العما

, فتطدور األمدم والمجتمعدات [6.]والحضارى للمجتمع العربدى

يعتمددد أساسددا  علددى مدددى ةدددرتها علددى الددتال م مددع التغيددرات 

الالدمددددة لتطددددوير نوعيددددة اسددددتجابتها للتغيددددرات اللارجيددددة 

 والداخلية. 

 

 والثقافة(:.العمارة العربية وتعبيرها عن الثقافة )الهوية 3

إن أمتندا العربيددة علددى الصددعيد الثقدافع ال تبدددأ مددن العدددم بددل    

هع تسدتند إلدى إرث  قدافع تندع بداذا ،فالثقافدة العربيدة ليسدت 

 قافددة مسددتوردة ، وال مترجمددة ، وال ملفقددة ، وال منغلقددة ، بددل 

هع  قافة تعتمد على اإلبداف الذي ينبدع مدن الت مدل والنجدر فدع 

هذا اإلبداف ف فقده مفتدول , ومدا يشدغلها انن الكون، وال حدود ل

هو : نيف تواصم بين هذا التدراث وبدين متطلبدات العصدر الدذي 

نعيش فيه وهل تتمسك بالثقافة المتوار ة التع ألفتها أم تهجرهدا 

إلى  قافة مستوردة ؟ خطران يتهددانها ألنها إن تمسكت بالقديم 

جديددد بددال ر يددة مكتفيددة بدده عاشددت خددارج ال مددان ، وإن تلبسددت ال

 عاشت خارج المكان .

ولقد شهدت الساحة العربية توترات شديدة  بدين  ناصيدات عديددة      

مترادفات لمعنى واحدد : التقليدد والتجديدد ، المحافجدة والتحدديث ، 

الجمددود والتحددرر ، الرجعيددة والتقدميددة ، األنددا وانخددر ، الددداخل 

د ، التدراث والحدا دة، واللارج ، المحلع والعالمع ، القدديم والجديد

 ومنها األصالة والمعاصرة . 

مدن حيدث نماذجهدا وتشدكيالتها ويووش تطور العمارة العربيدة     

منذ نش تها التاريليدة  الحضرية وتعبيراتها الغنية وذنرياتها الحية،

 وحتددى بدددايات تحوالتهددا الحضددارية فددى القددرن العشددرين، نونهددا

مل العديد من المعدانى ذات خصوصية متمي ة تححضارية ظاهرة 

وتعكا تجسديدها المدادى للثقافدة العربيدة  والرمود الثقافية الهامة ,

فى جميع مراحدل تطورهدا وتحوالتهدا , نمدا أن التطدور التداريلى 

للعمارة فى العديد من البالد العربية يجهر بووول انعكاسا  صادةا  

قافيددة للتنددوف الثقددافى العربددى وتعبيددرا  واوددحا  عددن التحددوالت الث

لمجتمعاتها الملتلفدة، وفدى ذات الوةدت يبدرد هويتهدا التدى تشدكلت 

فيهددا خصاصصددها البيئيددة واالجتماعيددة ومقوماتهددا الفنيددة والتشددكيلية 

وتاريلها المشتر ، باالوافة الى مبادصها العقاصدية والدينية وةيمها 

الروحيددة فددى اطددار وحدددة  قافيددة نليددة متجانسددة تجسدددت فددى نشدد ة 

د معماريدة أصديلة للتعبيدر عدن ةديم وخصداص   قافيدة وتطور تقاليد

واجتماعيددة محددددة اتسددمت بهددا المجتمعددات العربيددة وتنوعددت تبعددا  

 [7] للمى رات الطبيعية والمكانية اللاصة بها.

ففددع واةعنددا المعاصددر  مددة انفصددام بددين هويتنددا و قافتنددا يحكددم     

وبه هويدة مسبقا  على مشاريعنا بالعقم ، فالوطن العربدع تمتلدك شدع

تلتلدف عدن هويدة الشدعو  األخدرى ، وال يمكدن بحدال أن تتفاعددل 

مع  قافتها ، بل تنبهت مىخرا  إلى الغ و الثقافع الذي رافدق الغد و 

اإلعالمددع وأصددبش مووددوف بحددث ونقدداش , فمددا يحدددث انن فددى 

مجتمعاتنددا هددو تعروددنا إلعصددار عددارم يجددر  فددى طريقددة نددل 

الدينيدة والبيئيدة، وةدد سداعد علدى المقومات الثقافيدة واالجتماعيدة و

ذلك وجود وسداصل االتصدال الحدديث وشدبكات االنترندت واإلعدالم 

 الموجه الذى تتعر  له مجتمعاتنا. 

وإذا تساءلنا عن  قافتنا العربية اإلسالمية وهل لها ت  ير ملموس    

على العمارة الحاليدة؟ فديمكن مالحجدة أن  قافتندا ت  يرهدا متواودع 

ه معدوم على العمارة فى الدول العربية , ومدا يحددث إن لم يكن شب

فى المجتمدع العربدع مدن فقددان للهويدة وفقددان الثقدة فدى إمكانيدات 

حتدددددى أنددددده فدددددى المسدددددابقات المعماريدددددة  –المعمدددددارى العربدددددع 

لددليل علدى مدا  –للمشروعات العربية يتم االستعانة بلبراء أجان  

 ام الثقة إال فى االستيراد.يعانيه هذا المجتمع من انهيار الفكر وانعد

  (.2)شكل: 

ولقد ظهر واودحا أن الهويدة لهدا طبيعدة تجعلهدا مدن تيدر الممكدن 

اةتالعهددا بسددهولة أو بضددربة ةاوددية وبصددورة نهاصيددة ,فقددد يوةددف 

عقددر  الدد من بعددا الثقافددات ولكندده ةددد يعددود فددى أى وةددت وةددد 

يلرج بعضها عن مجرى التاري  فى فترة وتعدود إليده فدى فتدرات 

 أخرى فالتاري  له دورته وله تعاةبه.
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 برج النيل بالجي ة        المرن  الرصيسع لبنك دبع                       ناطحات السحا  بقطر                

 

 (: انفصال الهوية المعمارية عن الثقافة العربية واالسالمية فى واقعنا المعاصر2شكل )

 

صددةمة االحتكدداأ )تددأثير االاتددراى الثقددافى علددى العمددارة  .4

 العربية المعاصرة(:

يصع  علينا أن ننكر أو نتنكر للت  ير الغربدى المدذهل بدل       

التصال واالنفتال الذى هو إيقاف عصر القرية إننا نشجع على ا

الكونيددة الواحدددة ولكننددا نددتعلم داصمددا  مددن التدداري  وفددى مجددال 

العمارة والعمران فدةن القدراءة التاريليدة لعمدارة الحدا دة علدى 

سبيل المثال يكشف المراجعدة العالميدة لمبادصهدا بعدد أن تكشدف 

يددة وعجد ت للعالم أنها لم تحقق وعودها ولم تنتج حضدارة جد

, وعلى الرتم مدن ذلدك  [8]عن تحقيق تغيرات إنسانية عميقة 

فهندددا  بعدددا مدددن المعمددداريين العدددر  ربطدددوا بدددين الغدددر  

"التغري  والتقدم" وبين "الطدابع والبيئدة والعروبدة والتللدف"  

حيددث أن بعضددهم يفسددر هددذا الميددل بالقددانون االجتمدداعع الددذي 

جبددول علددى تقليددد ذنددره ابددن خلدددون" القاوددع بدد ن المغلددو  م

الغال  فع نل شعء",فاالنفتال على الغر  لديا مبدررا  لتدر  

 المورو ات الثقافية والحضارية والمادية.

ولقد حدد ت عمليدة انتقدال الفكدر الغربدى إلدى العدالم العربدع     

منذ نهايات القرن التاسع  ن  ر لالحتكا  الحضارى الدذى ندان 

الثقافية واالجتماعية والتى  متمثال  فى شكل اإلنفتال والمبادالت

نانت تى ر فيها الحضارة األةوى , وبالتالى نان لهذه التغيرات 

الكبيرة التى شدهدتها الدبالد وتد و الثقافدة األوروبيدة لهدا األ در 

الكبيددر علددى النددواحى المعماريددة والتصددميمية حيددث امتددادت 

دة العمارة فى تلك الفترة بتعدد الطرد المعمارية الغربية والوافد

ويعود السب  فى ذلدك إلدى أن الدذى يملدك اتلداذ القدرار أجنبدى 

 [9] والقاصمين بالبناء شرنات أجنبية.

وعلددى الجاندد  انخددر نددان هنددا  فددى نفددا الوةددت ظهددور      

القوميدددة اإلسدددالمية نتيدددار معدددار  ومقاومدددة منجمدددة للفكدددر 

الغربدددع المسدددتورد ، فكاندددت فكدددرة القوميدددة بشدددعبتها نتيدددار 

التغريد  متمدثال  فدى اتجاهدات معماريدة ملتلفدة معار  لفكر 

 [10. ]مثل اإلحياء التاريلى

ومدددع التسدددلل االجتمددداعى واالةتصدددادى الغربدددع ودخدددول عوامدددل 

التحديث إلدى المنطقدة العربيدة مندذ منتصدف القدرن العشدرين، ومدا 

رافقهددددا مددددن تحددددوالت بيئيددددة و قافيددددة مددددرت بهددددا معجددددم المدددددن 

ال األنمددداط العمرانيدددة التقليديدددة والمجتمعدددات العربيدددة ، تدددم اسدددتبد

بدد خرى تربيددة، حيددث دخلددت العمددارة الغربيددة المنطقددة العربيددة 

ب  وابها الكالسيكية تارة، وأ وابها الحديثة مرة أخرى، حتى أصبش 

المشددر  العربددى حقددال  للتجددار  المعماريددة أو ملعبددا  للمعمدداريين 

فدى ندل الغربيين نما يصفه أحدهم، وندان دور المعمدارى المحلدى 

هذه المباريدات دروا  هامشديا ، فقدد فيده آصدالته وانلدرط فدى اللعبدة 

المعماريددددة الغربيددددة فكريددددا  ونجريددددا  ممددددا داد مددددن تغلغددددل القدددديم 

 [11]االجتماعية الغربية فى المجتمع العربى. 

وذلددك أدى إلددى انفصددال المجتمددع العربددى عددن بيئتدده المورو ددة     

لتدى يعيشدها اإلنسدان العربدى وساهم فى إيجاد حالة من االتترا  ا

وةد انعكا ذلك  –المادية والمعنوية  –بابتعاده عن أصوله الثقافية 

بشددكل واوددش علددى درجددة انتمدداء اإلنسددان العربددى للمكددان الددذى 

يعيش فيه، وبالتالى علدى مددى اسدتعداده للتفاعدل ومدن  دم اإلسدهام 

لعربيدة فى إ راء  قافته، من هنا نش ت "أدمدة الهويدة" فدى الثقافدة ا

المعاصددرة وانعكسددت بدددورها علددى العمددل المعمددارى بصددفته أحددد 

ونددرد فعددل علددى حالددة  (،3)شددكل:  المجدداهر الماديددة لهددذه الثقافددة.

االتترا  التى تعدانى منهدا المجتمعدات العربيدة والبيئيدة العمرانيدة 

التى تعيش فيها، فقدد ظهدرت محداوالت عديددة لتلفيدف وطد ة هدذا 

وف إلددى الماوددى والتددراث المعمددارى االتتددرا  مددن خددالل الرجدد

الددذى يمثددل مددنهج العددودة إلددى األصددول وهددو مددنهج مواندد  لفكددر 

مرحلددة مددا بعددد الحدا ددة، وتجسدددت هددذه المحدداوالت فددى مشدداريع 

متنوعددة حدداول مددن خاللهددا معمدداريون عددر  وتيددر عددر  إيجدداد 

صيو معمارية أنثر مالءمة للبيئات والثقافات العربية من تلك التى 

فتددرة الحدا ددة. إال أن معجددم هددذه المحدداوالت ظلددت أسدديرة  أنتجتهددا

األطر الترا ية التى ووعت فيها، وفى وةت باتت ظداهرة العولمدة 

المى رة مدعومة بالطموحات تير المسبوةة إلى ظواهر جديدة مما 

ي يددد، لدددى فئددات عديدددة فددى المجتمعددات العربيددة، مددن اإلحسدداس 

توجده اإلحيداصى فدى العمدارة باالتترا ، ويحف  بالتالى اسدتمرار ال



 " البحث عن الذاتية فى العمارة العربية المعاصرة",محمـد عاطف ابوعاشور ,  إيمان محمد عيد عطية

Engineering Research Journal, Minoufiya University, Vol. 33, No. 4, October, 2010 464 

وددمن المنطقددة العربيددة نددرد فعددل وتعبيددر مقدداوم فددى بعددا 

األحيددان، وبدددافع االسددتثمار االسددتهالنى تمشدديا  مددع متطلبددات 

 [12] السو  العقارى فى أحيان أخرى.

ف دمة الهوية التى يبحث عنهدا العدالم العربدى ناندت انعكاسدا     

رت مشددكلة أنددا لتلددك الصدددمة وهددى "صدددمة االحتكددا " وظهدد

وانخدددر وحاجدددة المسدددتلدم العربدددى أن يميددد  نفسددده ويسدددتعيد 

الهويددة التددى فقدددها تحددت شددعار التحددديث، ألندده عندددما فددر  

الغر  المبادئ الغربية على المجتمع العربى من خدالل أنسدا  

بناصية متفاوتة أدى إلى انهيار اإلطار الثقافى والفكرى المتكامل فى 

عدم مالءمته لحاجة المجتمع العربى ونردة  البيئة العمرانية وأ بت

فعددل للصدددمة بدددأت مرحلددة أخددرى وهددى مرحلددة صددراف الحدا ددة 

والتقليد ف تل  الدول الناميدة تتعدر  ألدمدة ت نيدد الهويدة الثقافيدة 

واالجتماعيددة التددى تددنعكا علددى عمددارة وعمددران متفددرد يعكددا 

وبوودددول نامدددل ذاتيدددة وتفدددرد المنجومدددة الثقافيدددة والحضدددارية 

واإلبداعية للمجتمع والمشكلة لهويته وفى إطار تكداملى ومعطيدات 

 [13. ]العصر التقنية المتكاملة معها والمبردة لها

 

  

 

              

 برج الفيصلية بالريا                        مكتبة االسكندرية             

 

 

  

 

 القرية الذنية بالقاهرة

 

 وية وتأثير االاتراى الثقافى على العمارة العربية المعاصرة(: أمثلة ألزمة اله3شكل )
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 بالسودانفنةق الفاتح 

 
 

 دبع وةطرالسودان ومبانى وناطحات سحا  معاصرة فاةدة للهوية المعمارية العربية ب

 

 (: أمثلة ألزمة الهوية وتأثير االاتراى الثقافى على العمارة العربية المعاصرة3شكل )تابع 

 

أن مدددن المبدددانى [ 5]وعلدددى ذلدددك تقدددول ندددو  بندددت فهدددد       

المعاصرة للعولمة والتى اعطت مدينة الريا  طابعا  مميد ا  لهدا 

برج الفيصدلية الدذى صدممه نورمدان فوسدتر ومرند  المملكدة، ، 

ولكن ال يعبران عدن هويدة السدعودية المعاصدرة , فهمدا يرمد ان 

بددة فددى موانبددة للتقدددم الددذى تحجددى بدده السددعودية والثددراء والرت

العصددر وال يرمدد ان لتددراث المملكددة فددى شددو,فهما مثددال واوددش 

للت  ير السلبى للعولمدة الثقافيدة فدى المملكدة, فالهويدة ليسدت نياندا  

يعطددى دفعددة واحدددة وإلددى األبددد إنمددا هددى حقيقددة تولددد وتتكددون 

وتتغاير وتشي  وتعانى من األدمات، نذلك نالحظ أن هندا  آليدة 

اومدة الثقافيدة ومهمتهدا المحافجدة علدى الهويدة يمكن تسدميتها المق

المحلية ألن أخطر استعمار هدو االسدتعمار الثقدافى الدذى يقدو  

جذور الثقافة المحلية.
 
 

ونما أشار ريكور فى حديثه عن العالةة بين الثقافات المحلية     

والحضارة العالمية، فةن "التحدى" يكمن فى نيفية تبندى الحدا دة 

إلى األصول من جهة أخرى، وفى نيفية إحياء من جهة والعودة 

 حضارة ةديمة والمساهمة فى نفا الوةت فى الحضدارة العالميدة

ن ر يدة التدراث مدن خدالل هدذا المدنهج، هدى فرصدة أنما  [14]

إلعادة تقييم األصالة على أنها عملية إبداعية تصاغ مكانيا  ومن 

 محيط نونى، ودمنيا  ومن حاور يتطلع إلى المستقبل.

وبالنسبة لإلنسان العربى الواعى النتماصه البيئدى والحضدارى     

فةن حالدة االتتدرا  هدذه يجد  أن تكدون حداف ا  لده علدى العطداء 

واإلبداف بابتكدار مشداريع تنمويدة يطدرل مدن خاللهدا سدبل إعدادة 

االتصددال بالجددذور الثقافيددة، وإبددراد ةيمهددا مددن خددالل صددياتتها 

، ذلددك أن التواصددل بددين بقالدد  معاصددر يضددمن لهددا االسددتمرار

الماوددى والحاوددر يوجدده الجهددد نحددو التحسددين المسددتمر الندداتج 

الثقافى الموروث، إن المطلو  هدو اللدروج باألنمداط العمرانيدة 

والمعماريددة الترا يددة مددن نطددا  الددذانرة الحالددة والعددودة بهددا إلددى 

الواةددع المعدداش، وذلددك بواسددطة عمليددة ت صدديل يددتم مددن خاللهددا 

ك القيم الثقافية والبيئيدة التدى تحتويهدا هدذه األنمداط، التدةيق فى تل

والتددى انغرسددت فددى ذانددرة المجتمددع، وتحليددل مدددى الحاجددة لهددا 

اليوم، ومن الضدرورى البحدث فدى نيفيدة التوفيدق بدين هدذه القديم 

وبدين أنمدداط الحيدداة الحديثددة وةيمهدا المتغيددرة، بدددال مددن المحاولددة 

ومددن  ددم إعددادة صددياتة عبثددا  إلغدداء أى منهددا فددى سددبيل انخددر، 

التعبير المعمارى ليتناس  مع هذه القيم المرنبة ولديعكا الهويدة 

 الثقافية والبيئية المنسجمة معها والمنبثقة عنها. 

 تطور الفكر المعماري العربى المعاصر: .5

بدأت إشكالية األصالة والحدا ة فى الفكر المصرى والعربع      

ر بين النموذج الغربى وبين تجهر على السطش على شكل االختيا

التراث بوصفه يقدم نموذجدا بدديال وأصديال يغطدى جميدع ميدادين 

نى الحديثدة المنقولدة إليندا مدن االمعاصرة، فةلى جاند  المبد هالحيا

الغر  ، والمغروسة ترسا فى ةطاعات معينة من حياتنا ، بقيت 

هنا  ةيم مورو ة من ماودينا تحدتفظ بوجودهدا ، وأحياندا بكامدل 

 تها وصالبتها .ةو
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فقددد نددان نتيجددة العطدداء المدينددة الغربيددة الطددرد األفضددلية     

والنجددر إليهددا علددى أنهددا األنثددر تحضددرا  , إلددى النجددر إلددى البيئددة 

التقليدية على أنها بيئة متللفة , والغال  أن هدذا هدو ندان التفكيدر 

الساصد فى حقبة التغيير )النصف الثانى مدن القدرن التاسدع عشدر( 

مدددن العربيددة حيددث أهملددت البيئددة التقليديددة تمامددا  , وإبددراد فددى ال

صورة النهضة ب بنية وشوارف على النمط الغربى أدى إلى هجر 

الناس ماويهم الذى هو فى مفهدومهم رمد  للتد خر وجنحدوا إلدى 

النمط الغربى الذى صور لهم أنه رم  للمدنية والتحضر ووةفدوا 

وهدى تبندى وتشديد أبنيدة ينجرون بةعجا  إلى األيدى المستوردة 

(.4)شددددددددددددددددددددددددددكل:  [15] .فاةدددددددددددددددددددددددددددة للهويددددددددددددددددددددددددددة

 

   

 

 احدى عمارات وسط البلد بالقاهرة       ةصر البارون امبان بمصر الجديدة                     

 

 ينالغربي فى حقبة التغيير فى مصر فى نهايات القرن التاسع عشر وبةايات القرن العشرالهنةي وبنية على النمط أ(: 4شكل )

 

نددذلك حفلددت العمددارة العربيددة خددالل فتددرة الحدا ددة العالميددة      

باالنبهار بالعمدارة األمريكيدة واألوروبيدة وندذلك بدرواد العمدارة 

األمريكيدددة واالوروبيدددة مثدددل لونوربي يددده و فراندددك لويددددرايت 

ومدديا فانددددوره وفيليدد  جونسدددون وتيددرهم , فقدددد عدداد بعدددا 

ريكددا وأوروبددا وةددد تدد  روا المعمدداريين العددر  بعددد دراسددتهم ب م

بتيددار الحدا ددة ونددان نتيجددة لددذلك أن جدداءت أعمددال الكثيددر مددن 

المعماريين العاصددين نسدلا  لمدا فدى أوروبدا وأمريكدا وهدوجم ندل 

اتجاه يدعوا إلدى القدديم، وأصدبحت العمدارة خليطدا  تريبدا  للعديدد 

 من الطرد المعمارية الملتلفدة ويمكدن القدول أنهدا فقددت هويتهدا.

 (.5ل: )شك

ولعل أنثر مدا يشدير إلدى ذلدك هدو وصدف فراندك لويدد رايدت     

للقداهرة عنددما دارهدا مدع بعددا الدارسدين والعداملين معده ب نهددا 

واحدددة مددن أةددبش مدددينتين فددى العددالم مددن الناحيددة المعماريددة، وةددد 

أظهددر إعجابدده الشددديد بمسددجد السددلطان حسددن بالقدداهرة وتسدداءل 

لجميددل فددى نسددبه وأبعدداده  ددم نيددف يكددون هددذا العمددل المعمددارى ا

 [16] يكون هذا الللط الغري  فى العمارة.

 

  

 مصر -بحلوان مصنع المراجل البلارية          فند  أطلا بالقاهرة      مبنى الهالل األحمر بالعرا                   

 (: العمارة العربية والتأثر بالعمارة الغربية خالل فترة الحةاثة5شكل )
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ومع بداية التقدم ظهرت مرحلدة تد  رت فيهدا العمدارة العربيدة     

والتدى  -باالتجاهات المعمارية فدى فتدرة مدا بعدد الحدا دة الغربيدة 

 -ظهرت نرد فعل على ةصور الفكر الحددا ى فدى العدالم الغربدى

, إال  نجرا  لالنفتال الثقافى الكبير بين المجتمعات فدى هدذه الفتدرة

ا  أنثددر مددن نوندده فكريددا  وهددى ردة فعددل أن هددذا التدد  ر نددان شددكلي

للمرحلة السابقة حيث تشكل الوعى ب ن التمي  ال ي تى من العودة 

المباشددرة للتددراث بددل أن الهويددة يجدد  أن تعكددا واةددع المجتمددع 

م( فهذا التوجده 1990 -1970الحالى وهى نانت الفترة ما بين )

، حيدث الفكرى الذى بدأ من أواصل السبعينات من القرن المنصرم

حدث نوف من الت نيدد علدى فكدرة التقليديدة خصوصدا  مدع ظهدور 

طفدرة الددنفط وتددوفر الثددروة لددى بعددا الحكومددات العربيددة التددى 

تميل إلى التقليديدة، باإلودافة إلدى الجدرو  العالميدة المعماريدة، 

من حيث ظهور عمارة ما بعد الحدا دة والعمدارة اإلةليميدة اللتدان 

وحاول اإلنسان العربدى التكيدف والتد ةلم  ,شجعتا التقليدية عالميا  

مددع هددذه الجددرو  الجديدددة فددى محاولددة مندده إلعددادة النجددر فددى 

مىشرات خصوصية هويته والبحدث عدن الدذات بعدد أن طمسدت 

فى فترة الحدا ة 
 

وتجاو  المعماريون العر  مع هذه االتجاهات 

 [17. ]الجديددددة حيدددث العدددودة إلدددى التدددراث والمحليدددة والتددداري 

 (.6 )شكل:

فلقد ظهرت أنماط معماريدة ملتلفدة فدى الج يدرة العربيدة بعدد    

الطفددرة البتروليددة فيهددا وحرنددة الهجددرة المكثفددة إليهددا وذلددك عددن 

طريدددق المشدددروعات الكبدددرى للعمدددارة الرسدددمية والتدددى اسدددت  ر 

بمعجمهددا المعمددارى األجنبددى الددذى لددم يجددد أمامدده أى محددددات 

بكل ما لديه من فكر معمدارى اةتصادية أو أى ةيود فنية، فانطلق 

وإنجدداد تكنولددوجى ليصددمم هددذه الصددرول الكبيددرة مددن األعمددال 

المعمارية التى شهدتها المنطقة فى العمارة الرسمية مثدل البندو  

والفنددداد  والمبدددانى العامدددة ومبدددانى السددديادة ومبدددانى اللددددمات 

مسددتلدما  العمالددة األجنبيددة، وترنددت السدداحة للمعمددارى األجنبددى 

يهدددا ويجدددول حتدددى وصدددفت أحدددد المجدددالت المعماريدددة يصدددول ف

المنطقدة نملعد  للعمدارة يمدارس فيده ندل معمدارى أجنبدى لعبتدده 

 [18] المفضلة.

ونددان هنددا  طريددق  ددانى لدددخول األنمدداط المعماريددة وذلددك مددن 

خددالل العمددارة الشددعبية التددى يبنيهددا أفددراد المجتمددع سددواء فددى 

مدل المعمدارى مسانن خاصة أو عمارات سكنية وهنا يلضدع الع

إلدددى العديدددد مدددن المدددى رات االةتصدددادية والثقافيدددة واالجتماعيدددة 

لصاح  المبندى الدذى نثيدرا  مدا يفدر  رتباتده علدى المعمدارى 

المحلى أو المعمارى العربى الذى يعمل فدى هدذا المجدال، ويد تى 

هذا الفر  مرتبطا  بالمستوى الثقافى لصاح  المبنى هبوطدا  أو 

طقددة العديددد مددن المعمدداريين مددن الدددول صددعودا ، وةددد دخددل المن

المجدداورة للعمددل مددع المكاتدد  المحليددة التددى تتعامددل أنثددر مددع 

 [19] العمارة الشعبية.

وبددداختال  القددددرات الفنيدددة والتعبيريدددة للمعمددداريين وبددداختال  

نوعيدات العمالددة فددى هدذا المجددال، اددحمددت المددن فددى الج يددرة 

يددة وفقدددت العمددارة العربيددة بللدديط تريدد  مددن األنمدداط المعمار

المحليددة جددذورها االجتماعيددة والبيئيددة، وطغددت العمددارة الماديددة 

المصنعة على العمارة اإلنسانية ننتيجة طبيعية لطغيان الماديدات 

على الروحانيات التى اةتصرت فقط على العبدادات والمعدامالت 

,
 

نما ظهرت المشروعات الكبدرى المتكاملدة خاصدة مشدروعات 

لكددة العربيددة السددعودية واالمددارات والكويددت الجامعددات فددى المم

وةطددر وعمددان ونددذلك المدددن العسددكرية والمجمعددات اإلداريددة 

علددى والتجاريددة، األمددر الددذى جعددل مددن مدددن الج يددرة العربيددة 

نتابا  مفتوحا  للعمارة العالمية المعاصدرة منهدا مدا حداول األخ  

ا مدا االلت ام ببعا المالمش المحلية ب ى شكل من األشدكال ومنهد

لددددددددددددددددم يلتدددددددددددددددد م إال بتصددددددددددددددددوراته اللاصددددددددددددددددة.
 
[20]

 

    

 

 (: نماذج لجامعات بالسعودية والبنك المركزى بصنعاء خالل مرحلة مابعة الحةاثة6شكل )

 

ومن أمثلدة رواد هدذه الفتدرة د عبدد البداةى إبدراهيم الدذى ندان     

داصمددا  يدددعو إلددى ت صدديل القيمددة اإلسددالمية فددى العمددارة العربيددة 

ر عبددد الحلدديم إبددراهيم الددذى يرتكدد  فددى عمارتدده علددى والدددنتو

استكشدددا  القدددوانين األساسدددية التدددى نجمدددت عمليدددة البنددداء فدددى 

المجتمعات التقليدية ويدعو إلى دراسدة التدراث واالنتقدال بده مدن 

سمة المحلية وإ بات أنه ةدادر علدى إعطداء وخلدق حلدول إنسدانية 

 (.7)شكل:  عامة وعالمية.
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 الةراسات التخطيطية لعبة الباقى ابراهيم مركز (:7شكل )

 

 

علددى أن التقليديددة لددم يكددن لهددا لتسددتمر طددويال  ألن العددالم نددان     

يتجه للتقنية و ورة المعلومات واالتصاالت فدى المرحلدة مدا بدين 

اليددوم( وهددذا أوجدددد بعدددا  آخددر للصدددراف فددى العمدددارة  -1990)

القلق علدى الثقافدة  العربية نعيشه انن، فالعولمة أوجدت نوف من

المحلية وذوبانها فى خضم الثقافة العالميدة التدى تالبدا  مدا يشدكلها 

ويوجهها الغر .. فانتقل بذلك الصدراف حدول التقليديدة والحدا دة 

داخدل العدالم العربدى إلددى صدراف بدين الثقافددة العربيدة مدع انخددر 

ربى. فلم يعد ذلك الصراف حول نيف يجد  أن نكدون أو الغير ع

ماذا ننتهج، لقد اصبش ةضية وجود..فةما تكون لنا  قافتندا المنتجدة 

 [21]. وإما أن النكون مطلقا  

فلالل فترة التسعينيات ظهر عمدران خدام متميد  جددا  عدن     

سابقه حيث ظهرت ألول مرة فى اواخدر القدرن العشدرين المددن 

الجديدددددة لسددددكن الصددددفوة ونبددددار الرأسددددماليين  األرسددددتقراطية

المستحد ين، نما ظهرت ةددرات عمرانيدة ومعماريدة واعددة فدى 

التصدددميم والتنفيدددذ واإلدارة، لمدددا بعدددد الحدا دددة وعدددن تطلعاتهدددا 

وطموحاتها ممثلة فى مجموعدة منتجعدات تشدمل وحددات سدكنية 

ومراندد  تجاريددة وترفيهيددة ووحدددات إداريددة وسددياحية وتيرهددا 

ن خاصددة )فدديالت( تنتشددر فددى المدددن الجديدددة ممددا يعكددا ومسدان

رتبة صريحة نحو االبتعاد عن ال حام وعن تلدوث البيئدة وبحثدا  

 عن اللصوصية والتفرد.

فنحن انن حقيقة لم نعد مجتمعا  تقليدديا ، ولدم نصدبش بعدد مجتمعدا  

متطورا ، ونحاول القفد  إلدى عدالم مدا بعدد الحدا دة بددون المدرور 

ا ددة الحقيقيددة فكددل مددا حدددث هددو أن سدديطرت علينددا بمرحلددة الحد

المووة فى حياتنا اليومية وتحولت بالتدالى العمدارة العربيدة إلدى 

الكالسدديكية األوربيددة نهددرو  مددن الواةددع، حتددى فددى الدددديكور 

الددددداخلى واأل دددداث المسددددتلدم، أصددددبحت نالسدددديكية العصددددور 

الوسطى وعصر النهضة فى المنطقة هدى هويدة مدن ال هويدة لده 

 (.8تلدمها الباشوات الجدد لصعود السلم االجتماعى شكل )يس

 

 

  

 

 (: نماذج لقصور وفيلل مصرية معاصرة على الطراز الكالسيكي الغربي وطراز عصر النهضة8شكل )

 

ويبقى العمل المعمارى يت رجش بين العمارة القادمة مدن وراء     

ت إعددادة البحدار، ومشداريع االسدتثمار االسددتهالنى، إلدى محداوال

التددوادن فددى البيئددة المعاصددرة بةيجدداد نددوف مددن االنسددجام بددين 

العمران والبيئة المحلية أو التواصل بين الماوى والحاور، إلى 

محدداوالت عاطفيددة إلعددادة "خلددق" الماوددى مددن خددالل مشدداريع 

"إحياء" التراث المعمارى، يضدا  إلدى ندل مدا سدبق محداوالت 

توجهددات سددواء أنددان ذلددك الللددط بددين عدددد مددن هددذه المفدداهيم وال

 لهددد  مقصددود أو نتيجددة الجهددل بلصوصدديات هددذه التوجهددات.

[22] 
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)فددى عصددر مابعددة الحةاثددة  العمددارة العربيددة المعاصددرة .6

أو فددى نهايددات القددرن العشددرين وبددةايات األلفيددة  والعولمددة(

 الثالثة:

مددع اواخددر اللمسددينيات واواصددل السددتينيات حدددث فددى العددالم    

مفداهيم الحدا دة فددع نافدة المجداالت السياسددية  تحدول واودش عددن

واالةتصدددادية واالجتماعيدددة والعلميدددة , وبددددأت تجهدددر مراجعدددة 

لعمارة الحدا ة فع مصر والعالم العربدى فدع النصدف الثدانع مدن 

القدددرن العشدددرين ولقدددد انقسدددمت الدددع  دددالث منطقيدددات ملتلفدددة 

ي للمراجعة, االولع تمثل مراجعة حقيقية لفكر الحدا دة وهدع تدر

ان الحدا ددة منددتج تربددع وبالتددالع يجدد  النجددر بعيدددا عنهددا الددع 

عمددارة عربيددة حقيقيددة تعبددر عددن الثقافددة والعقيدددة وتتواصددل مددع 

اللغة المعمارية الترا ية , والثانية تمثل مراجعة متد  رة بالمفداهيم 

الغربيدددة لمدددا بعدددد الحدا دددة والتجدددار  التدددع مثلدددت هدددذا االتجددداه 

 ددم تدد  رت  -العددالمع فددع العمددارة  تواصددلت مددع الفكددر الحدددا ع 

بالنقد االجنبع لعمارة الحدا ة وعلع ذلك  جاءت مراجعتها للفكر 

الحدددا ع علددع اسدداس فهددم وجهددة النجددر  العالميددة لنقددد الحدا ددة 

أما المنطقية الثالثة فتمثل نقل التشكيالت الغربية  .[23]العالمية. 

عمدارة مدا بعدد  فع ما بعد الحدا ة , فلقد وجدت تلك المنطقيدة فدع

الحدا ة العالمية طردا وليا فكرا وبالتالع اعتمدت تلك المنطقية 

ة دون وعدددع يدددعلدددع نقدددل ةشدددري للتشدددكيالت والمفدددردات الغرب

لمدددلول هددذه المفددردات فددع  مجتمعنددا, فقددد تشددكل اتجدداه مددا بعددد 

الحدا ة  بوجه عام فع مصروالبالد والعربية فدع ةالد  اتجداه مدا 

ولكن لم يستطع  الفكر المعماري المحلدع ان  بعد الحدا ة العالمع

يقدم الر ي النقدية الالدمة  التع توفر عالجا للمشكالت  الناتجة 

عن اخطاء الفكر الغربع , وبددون تطويدع  ذلدك االتجداه لمواصمدة 

االحتياجات والمتطلبات الثقافية الوطنية او الطموحات واالمدانع 

ر المعمداري المصدري المحلية , وفى سيا  آخدر فقدد تحدول الفكد

والعربع من اتباف اتجاه الحدا ة العالمع  الع اتباف اتجداه مدا بعدد 

الحدا ة بدون فح  او تقييم لألخطاء المعماريدة الكامندة فدع أي 

 منها , وبدون مراعاة ما يتناس  او ال يتناس  مع المحلية. 

وشكل اتجاه ما بعد الحدا ة انثر التيارات وووحا فع العمارة    

لعربيددة المعاصددرة وذلددك عددن طريددق إعددادة احيدداء التدداري  او " ا

الت رخه " إذا جداد التعبيدر , ويتجلدع هدذا فدع تصدريحات العديدد 

مددن المعمددداريين الدددذين يصدددرون علدددع ان محانددداة التددداري  فدددع 

المبددانع المعاصددرة يعمددل علددع خلددق احسدداس باالنتمدداء يوصددر 

ة مدددن حولددده  , الدددروابط العاطفيدددة بدددين المجتمدددع والبيئدددة المبنيددد

وبالتدددالع انتشدددر النقدددل مدددن التدددراث المعمددداري العربدددع الغندددى 

 (9[ )شكل: 24]بالمفردات.

 

  

 

 المحكمة الدستورية العليا بالمعادي                         مجمع سيتى ستارد الفندةى بمصر الجديدة

 

 (: االتجاه التاريخى فى العمارة المصرية المعاصرة9شكل )

 

ع تنامى تيار العولمدة فدى نهايدات القدرن العشدرين وبدايدة وم     

األلفية الثالثة جرت محاوالت النقل مدن طدرد وانمداط  معماريدة 

أجنبيددة بغددا النجددر عددن االعتبددارات  الثقافيددة والحضددارية أو 

التدد  يرات  البيئيددة و المحليددة تيرهددا واالتجدداه لعمددارة ماتسددمى 

اللصدق هندا , فدذلك بعمارة "الق  واللصق" القد  مدن هندا  و

االتجاه هو احد مجاهر ونتاصج العولمدة وت  يرهدا علدع المجداالت 

الثقافيددة والفنيددة والتددع بدددأ العددالم العربددع يشددهدها ننتدداج طبيعددع 

للمتغيدددرات الهاصلدددة التدددع شدددهدتها الدددبالد العربيدددة وتندددامى ةدددوة 

اةتصاديات النفط )مع االرتفاف الكبيدر فدى سدعر برميدل الدنفط( , 

ها انثر اتصاال بالعالم  اللارجع وبصفة  خاصة بالعدالم  مما جعل

الغربدددع فدددع اوروبدددا والواليدددات المتحددددة ,وانعكدددا  ذلدددك نلددده 

انعكاسددا مباشددرا علددع التوجهددات المعماريددة وأنماطهددا السدداصدة , 

وبددالرتم مددن أن نمدداذج ذلددك التوجدده تشددتمل علددع تقنيددات حديثددة 

يددة الحديثددة وةيددام تعكددا مدددي التقدددم الددذي شددهدته العمددارة الغرب

المعماريون وبلاصدة االجاند  بنقلده الدع مصدر والعدالم العربدع 

مما نان له ت  يرا واوحا علع العمارة المصرية والعربية , فدةن 

نماذج هذا التوجه تمثل المدخل لسيادة ةيم عمارة عصدر العولمدة 

علع العمارة المصرية والعربية حيث تنعدم الشلصية المعمارية 

عتبددارات الثقافددة المحليددة والترا يددة واالحتياجددات فددال وجددود ال

البيئيددة لعمددارة المكددان , فهددع محاولددة  لت صدديل عمددارة حديثددة 

تتفاعددل والمتطلبددات الوظيفيددة للمبنددع بغددر  تحقيددق أنبددر ةدددر 

نفعع ووظيفع وعلع وجود عناصر لالبهار  التقنع الالدم  لمثل  

افة أو بيئة بعينهدا , تلك  المشروعات  المعمارية دون االنتماء لثق

وإن ناندددت فدددع بعدددا نماذجهدددا مدددا يسدددتحق  العنايدددة والرعايدددة  

 [25] والدعم فع مجاالت المبانع الذنية واللضراء وتيرها.

وعلى ذلك تقول المهندسة نو : أن السعودية بدأت تفكدر فدى     

مدددن المسدددتقبل ودراسددة التصدددميم الددذى يناسددد  نثافددة السدددكان 

أحدث التقنيات ومواد البناء، ولكنها تفتقدر  واحتياجاتهم واستلدام

إلى هوية ممي ة واوحة مثل مبنى الفيصلية أو المملكة يصلحان 

أن يكونا مبانى فى أمريكا وال يرم ان لتدراث المملكدة السدعودية 

 [21]فى شىء. 
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أما على الجان  االخر فقد ظهر توجه مضاد لعمدارة العولمدة     

ن حاولوا االرتباط  بالبيئة والتدراث , ويتمثل  فع نماذج لمعماريي

ومورو اتددده , فحددداولوا ت صددديل عمدددارة تسدددتلهم البيئدددة المحليدددة 

وتسددتفيد  فددع الوةددت  نفسدده مددن المتغيددرات الثقافيددة وتوظيفهددا 

لتشييد عمدارة حديثدة ذات انتمداءات عددة التجاهدات  ملتلفدة مدن 

 الموروث المعماري ولكن بتقنيات وأبعاد مالصمة للعصدر الحدالع

, حتع تحقق األداء االمثدل  لهدا وظيفيدا , حيدث يدتم إعدادة تفسدير 

المفدددردات المعماريدددة الترا يدددة فدددع إطدددار ةالددد  تشدددكيلع يلددددم 

وظددداصف نفعيدددة مسدددتحد ة فدددع محاولدددة  لدددربط الحرندددة الفنيدددة 

المعمارية المعاصدرة فدع مصدر بدالتراث الحضداري بمورو اتده  

 [26] لحدا ة.فع عدة صور متقاربة ما بين مداخل ما بعد ا

وننتيجددة مباشددرة فقددد أصددبش المشددهد الحددالى للعمددارة العربيددة   

المعاصرة يضم فى بعا جوانبه عدد مدن الجدواهر السدلبية مدن 

أهمهددا التبعيددة المطلقددة فددى بعددا األحيددان لالتجاهددات العالميددة 

والتددى تتمثددل فددى النقددل المباشددر لالتجاهددات المعماريددة العالميددة 

التشكيلية والتعبيرية فدى عمدارة مدا بعدد  المعاصرة مثل الن عات

الحدا ددة التددى أعطددت بعددا الحريددة فددع انتقدداء أشددكال العناصددر 

الترا ية تماشيا مع االتجداه الفكدري العدام المسداير للثقافدة السداصدة 

خدددالل  مانينيدددات القدددرن العشدددرين, وأيضدددا التددد  ر بالن عدددات 

واالتجاهات التفكيكية للعمارة العالميدة المعاصدرة
 
, واعدادة [27]

انتددداج هدددذه االتجاهدددات المعماريدددة العالميدددة بمعالجدددات شدددكلية 

واةتباسات سطحية أو ساذجة فى معجدم األحدوال وبغدا النجدر 

عن السيا  الثقافى واالجتماعى الذى ظهرت فيه هذه االتجاهات 

أو مراحل تطورها أو الجرو  المحلية التى ستحتويها, دون أى 

مددع الجددرو  المحيطددة أو التقنيددات محاولددة "لتعريبهددا" للتفاعددل 

المتاحة, مما يجعلها منفصلة عن السيا  المحلى , نما تتمثل هذه 

المجدددداهر أيضددددا  فددددى االسددددتهال  المددددادى المت ايددددد للعناصددددر 

المعماريددة الترا يددة فددى التشددكيالت المعماريددة نددالعقود واألعمدددة 

وأشدددكال الفتحدددات والمشدددربيات وال خدددار  الودددفاء تددد  يرات 

شددكلية علددى المجهددر اللددارجى لألبنيددة ب سددالي  نمطيددة بصددرية 

مفتعلة أوسداذجة ومكدررة وبددون ارتبداط وظيفدى أومعندوى ممدا 

يفقددد هددذه العناصددر ةيمتهددا ورم يتهددا وي يددف التعبيددر المعمددارى 

 [28] نما يشوه النجرة الى العناصر الترا ية ذاتها.

ة العالميدة الدالة على مدى ت  ير االتجاهات الفكري ومن النماذج  

علددى العمدارة المصددرية والعربيدة ممددا ندان لدده تدد  يرا المعاصدرة 

واوحا علع العمارة المصرية والعربية , حيث تمثل نمداذج هدذا 

التوجددده المددددخل لسددديادة ةددديم عمدددارة عصدددر العولمدددة فتنعددددم 

: )شدكل: يلدى مداوذلك فيالشلصية المعمارية المصرية والعربية 

10) 

قريددة الذنيددة لجماعددة المهندسددين النددد, مبنددع المعددادي فدداملع ال   

مبنددى فرسددت ري يدددانا تصددميم مكتدد  االستشدداريين و أتكندد  , 

صدددبغة أجنبيدددة وافددددة وت صددديل  ووهدددو ذ 1992هيكلدددى بدددراش 

مبندى بدرج الجيد ة أمدام حديقدة لعمارة حديثدة بمفدردات تربيدة , 

الحيوان , مبنع مكتبة االسكندرية من تصدميم مجموعدة سدنوهيتا 

( وهع بشكلها الحدا ع ال يربطها بمصدر 2002ة )عام النرويجي

سوي الحاصط الجرانيتع االسطوانع الضلم المنحوت بكدل لغدات 

 " "SOMالعالم  , فندد  ندونراد العدالمع مدن تصدميم مجموعدة 

, وعربيا نجد "برج الفيصلية" الذى صممه نورمدان  1997عام 

عددالم( فوسددتر ومرندد  المملكددة , بددرج خليفددة )أعلددى مبنددى فددى ال

واليرمد  لتدراث اإلمدارات أو دبدى بشدو, ندذلك أبدراج اإلمددارت 

عدالوة علددى نثيددر مدن ناطحددات السددحا  بمديندة دبددع أو منهدداتن 

 (.10نما فى )شكل:  العر  نما أصبحو يطلقون عليها

 

 

 ناطحات السحا  بدبع ون نك فى مدينة نيويور  األمريكية

 

 عصر العولمة على الشخصية المعمارية العربية المعاصرة(: تأثير العمارة الغربية وعمارة 10شكل )
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 فند  جراند حياة بالقاهرة           برج المملكة بالريا               بالقاهرة                     احد مبانى القرية الذنية 

 

 العربية المعاصرة (: تأثير العمارة الغربية وعمارة عصر العولمة على الشخصية المعمارية10شكل )تابع 

 

 

ومدن جهدة أخددرى فقدد ناندت هنددا  بعدا النمداذج المعماريددة     

لمعمددداريين حددداولوا االرتبددداط  بالبيئدددة والتدددراث ومورو اتددده , 

ذات شلصددية معماريددة فحدداولوا ت صدديل عمددارة عربيددة الطددابع 

تسددتلهم  البيئددة المحليددة وتسددتفيد فددع الوةددت نفسدده مددن متميدد ة 

وظيفهددا لتشددييد عمددارة عربيددة حديثددة ذات المتغيددرات الثقافيددة وت

انتمددداءات عددددة التجاهدددات  ملتلفدددة مدددن المدددوروث المعمددداري 

الحضدداري ولكددن بتقنيددات وابعدداد مالصمددة للعصددر الحددالع , فهددع 

اعمال حاولدت توفيدق عمدارة تحداول تبندع مفدردات مدن العمدارة 

الترا يدددة وتوظيفهدددا مدددن خدددالل مبدددانع حديثدددة إلنسدددابها الطدددابع 

ع تحقدق األداء االمثدل لهدا وظيفيدا مدن خدالل التجريدد المحلى حت

المعمارى والتجديد اللال  لدور المعدار  المحليدة فدى عمليدات 

البندداء والددذى يىنددد علددى االسددتمرارية والمعاصددرة التقنيددة فددى 

 ارسدداء عمددارة ملت مددة ذات ةيمددة مددن خددالل التجريددد المبسددط.

[29] 

يدة الترا يدة فدع إطدار حيث يتم إعادة تفسير المفردات المعمار    

ةالد  تشدكيلع يلددم وظداصف نفعيددة مسدتحد ة فدع محاولدة  لددربط 

التوجهدددات الفكريدددة المعماريدددة المعاصدددرة بدددالتراث الحضددداري 

بمورو اتدده العربددع , اإلسددالمع , الترا ددع البيئددع نعمددارة بددالد 

النوبددة أو عمددارة الدديمن ونجددد وتيرهددا , وذلددك فددع عدددة صددور 

فالعمدارة العربيدة فدى فتدرة ا بعد الحدا دة متقاربة ما بين مداخل م

ما بعد الحدا ة حاولت فى بعا اتجاهاتها )االتجداهين التداريلى 

والبيئددى( أن تعيددد االسددتمرارية للعمددارة العربيددة التددى فقدددتها فددى 

فتددرة الحدا ددة، وذلددك عددن طريددق التواصددل مددع التددراث الثقددافى 

والحضدددارى مدددن جهدددة ومدددع التطدددورات المعاصدددرة مدددن جهدددة 

خرى، بهد  تحقيق االنتمداء لهدذه العمدارة الجديددة التدى تسداعد أ

األفراد على التكيف والت ةلم مدع الجدرو  الجديددة المحيطدة بهدم 

دون التللددى عددن تددرا هم ورمددودهم التددى ارتبطددوا بهددا لفتددرات 

 [30] طويلة.

فدى مصدر مبندع  (،11: )شدكل: ومن األمثلة المعبرة عن ذلدك   

ودار اإلفتدداء  ودار األوبددرا ومتحددف مشدديلة االدهددر  الجديدددة 

( , مجمددددع 2004النوبددددة ومقهددددع البحيددددرة بحديقددددة االدهددددر )

الصددداالت المغطددداة بمديندددة نصدددر والمحكمدددة الدسدددتورية العليدددا 

بالمعددادي , مجمددع الجامعددة األمريكيددة بددالتجمع اللدداما
 

, مجمددع 

( مسددتعيرا مددن الطددرد الفرعونيددة , مبنددى 2004سدديتع سددتارد )

ر  األوبرا للمعماري عبد الحليم ابراهيم والذى ةصر الفنون ب 

أعاد فيه تفسير المفردات المعمارية التاريليدة فدى ةالد  تشدكيلى 

يلدددم وظدداصف نفعيددة مسددتحد ة فددى محاولددة لددربط الحرنددة الفنيددة 

المعاصدددرة فدددى مصدددر بدددالتراث الثقدددافى العربدددى واالسدددالمى , 

ةدان فدى وعربيا نجد ذلك التوجه فى أعمال المعمدارى جعفدر طو

األردن والللدديج , مبنددى ودارة اللارجيددة السددعودية بالريددا  , 

أعمددال راسددم بدددران فددى االردن ومسددجد علددى بددن أبددى طالدد  

بالدوحة ومبانى ةصر الحكم ودارة الملدك عبدد الع يد  بالريدا  

ومبنى ودارة اللارجية بالريا  , مبانى ةصدر الحكدم بد بوظبى 

ل التوسددددعة اللاصددددة , مبدددانى جامعددددة صددددنعاء بدددداليمن , أعمددددا

بددالحرمين الشددريفين والمسددعى بمكددة المكرمددة والمدينددة المنددورة 

, مشدروف تطدوير وةدف الملدك عبدد  [31] .ومطار جدة للحجداج

الع ي  بمكدة المكرمدة حيدث تدم االسدتعانة بال خدار  اإلسدالمية 

ونقدل لمفدردات مدن العمددارة اإلسدالمية الموجدودة بدالحرم المكددى 

ا فدددى هدددذا المشدددروف , عدددالوة علدددى الشدددريف بكامدددل تفاصددديله

االستعانة ببعا عناصر عمارة الصحراء ممثلة فى الليام التدى 

تغطى األسطش العلوية لألبراج.)مع التحفظ الشديد على االرتفاف 

الكبيدددر والحجدددم الهاصدددل للمشدددروف وعالةتددده بالمسدددجد الحدددرام 

 وبمبانى مكة القديمة فى تلك البقعة المقدسة وت  يره السدلبى علدى

التراث العمرانى لمدينة مكة( , فند  ةصر االمدارات بد بوظبى , 

سو  الجميرة بدبع , فند  بدرج العدر  بددبى علدى شدكل شدراف 

مرن  صيد  )حيث ان دبع نان اساسها بلدد سداحلى تعتمدد علدى 

الصدديد ومراندد  الصدديد التقليديددة مددن الفلكلددور الشددعبى لمدينددة 

شددراف مرندد   دبددع(, ونددذلك فنددد  الجميددرة بيددتش علددى شددكل

عروددددى.)مع الددددتحفظ الشددددديد علددددى أن الواجهددددات ال جاجيددددة 

 الستاصرية الكاملة ال تتناس  مع التوجه نحو المحلية(.
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 مبانى ةصر الحكم بالريا           ع                              توسعة المسعى الجديدة بالحرم المك

 

   

 

 سو  الجميرة بدبع               دار اإلفتاء بالقاهرة                  فند  ةصر االمارات ب بوظبع                

 

  

 لك عبد الع ي  بمكة المكرمةمقهى البحيرة بحديقة األدهر                                 وةف الم

 

 ذات شخصية معمارية متميزة من خالل االرتباط بالبيئة والتراثتأصيل عمارة معاصرة عربية الطابع (: محاوالت 11شكل )
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ظهددرت تلددك النمدداذج فددى مبددانى المسدداجد والمبددانى نددذلك      

االدارية والعامة التى صممها صالش مكيدة فدى العدرا  والكويدت 

السددعودية, والمبددانى االداريددة والجامعيددة التددى ةددام بهددا وعمددان و

هشام منير وةحطان المددفعى فدى العدرا  والرم يدة الشدكلية فدى 

مشروعات االستعماالت الملتلطة التى صممها باسل البياتى فى 

السعودية واليمن وبعا دول الللديج, وتصدميمات المشدروعات 

ةدان وبدالل الحمداد السكنية, والمبانع العامة والسدكنية لجعفدر طو

 فى األردن.

نما ظهدرت أيضدا فدى مبدانع المسداجد والمبدانع السدكنية التدع    

صممها عبد الواحد الونيل بمصر والسدعودية, وفدى أعمدال عبدد 

الحلدديم ابددراهيم بالحديقددة الثقافيددة لألطفددال واعمددال عبددد البدداةى 

ابددراهيم بمصددر والدددول العربيددة, نمددا يتضددش فددى أعمددال بييددر 

المنتشددرة بمواةددع ملتلفددة ببيددروت , أعمددال طددار  بددن اللددورى 

ميالد ووسديم بدن محمدود فدى مبندى بلديدة تدونا العاصدمة, وفدى 

الفندداد  والمبددانى السددياحية لعبددد السددالم الفدداروةى ومشددروعات 

االسكان التى تبرد التقاليد االجتماعية والبناصية المغربيدة العريقدة 

لعبد الع ي  األدر .
 
 

ن القدددول بددد ن هدددذه المرحلدددة ) مندددذ مطلدددع وعلدددى ذلدددك يمكددد   

التسددعينيات وحتددى انن( ةددد أ مددرت عددن ارسدداء عالمددات هامددة 

لتطور العمارة العربية المعاصرة  تمثل رناص  أساسية  تدتلل  

 :[32]فى انتى 

تقيدديم وتنقيددة التددراث المعمددارى العربددى واسددتلالم  .1

 وابتددددده الحضدددددارية ومددددددى مالصمتهدددددا للمتغيدددددرات 

لثقافيددددة والتقنيددددة ومتطلبددددات التحددددديث االجتماعيددددة ا

 التقنى.

توافددق األعمددال المعماريددة وارتباطهددا بددالواةع البيئددع  .2

والمنددداخى أو اللصوصدددية الثقافيدددة واالجتماعيدددة أو 

 تقننيات البناء الساصدة.

التعبيددددرات االةليميددددة الملهمددددة فددددى اطددددار االبتكددددار  .3

والتجديددد فددى لصددناعة تشددكيالت وتكوينددات معماريددة 

ومعبرة عن شلصية البيئدات المحليدة سدواء معاصرة 

تلددك تعتمددد علددى التقاليددد الترا يددة نمراجددع تصددميمية 

لالستيحاء واالستلهام أو األعمال التى تجتهد فى خلدق 

عمددارة أصددلية تتسددم بددالتفو  واالمتيدداد فددى التعبيددر 

 المعمارى.

طددرل مفدداهيم معماريددة جديدددة تتعلددق بعالةددات الشددكل  .4

 ى يمكدن تطبيقهدا علدى نطدا  والفراغ والتغبيدر الرمد

 ةليمية أعمق وأشمل. إواسع وتتمتع بتا يرات معمارية 

 الرؤية المستقبلية للعمارة العربية: .7

إنه من الواةدع أن معددالت التطدور االةتصدادى والتكنولدوجى     

فى الددول الناميدة ومنهدا الددول العربيدة تقدل نثيدرا  عدن معددالت 

فدى الددول المتقدمدة إن لدم تكدن  التطور االةتصادى والتكنولوجى

تابعددة لهددا. ولددذلك فددةن اسددتمرار هددذه الهددوة السددحيقة  بددين الدددول 

النامية والدول المتقدمة اةتصاديا  وتكنولوجيا ، سو  يساعد على 

اسددددتمرار التبعيددددة االةتصددددادية والتكنولوجيددددة للدددددول المتقدمددددة 

 بصورة أو ب خرى.

عربدع يعتمدد علدى ةيداس وةياس مسدتقبل العمدارة فدى العدالم ال    

المسددتقبل السياسددى واالةتصددادى والثقددافى وارتباطدده بددالمى رات 

اللارجيدة، فدةن اسددتمر الفكدر األجنبدى هددو المستشدار فدى توجيدده 

المشروعات العمرانية فدةن الشلصدية المعماريدة العربيدة سدو  

تسدددتمر تسدددتقى مقوماتهدددا مدددن اللدددارج وتفقدددد العمدددارة المحليدددة 

بل ويفقد المعمدارى المصدرى نيانده المهندى شلصيتها تدريجيا ، 

والعلمدى نمدا هدو واةدع، وإذا اسدتمر الفكدر األجنبدى هدو المرجدع 

العلمى فى تكوين المعمارى المصرى فةن بناء شلصيته المحلية 

سو  تستمر معلقة بالقيم الغربية، وتفقد ما ينتجه من عمدارة لهدا 

تنلر فى عجام جذورها وأصالتها. وإذا استمرت الثقافة األجنبية 

الثقافدددة العربيدددة بمدددا فدددى ذلدددك الثقافدددة المعماريدددة، فدددةن القددديم 

االجتماعيددة الدخيلددة سددو  تشددكل المتطلبددات المعيشددية ومددن  ددم 

تشكل أتلفتها المعمارية , من هنا فةنه من الصع  فصل مستقبل 

العمدارة العربيددة عدن المسددتقبلية السياسدية واالةتصددادية والثقافيددة 

قبل العمارة إذن ال يعتمدد علدى ةددرة المعمدارى للدول نكل. فمست

فنيا  وعلميا  وتنجيميا  بقدر ما يعتمد على ووع المجتمع حضاريا  

و قافيا  واةتصاديا  واجتماعيا  مع مدا يدرتبط بدذلك مدن تقددم علمدى 

وتكنولوجى من ناحية وارتباط بالجذور الحضارية للمجتمدع مدن 

 [33] ناحية أخرى.

صل القاصمددة علددى أن مسددتقبل العمددارة العربيددة وتشددير نددل الدددال    

سو  يرتبط بالفكر الغربى فترة طويلدة مدن الد من وإن ظهدرت 

فى الوةت الحاور دعوات جادة لت صيل هذه القيم، ولكن صددى 

هذه الدعوات ال ي ال فى محدودية المتلصصين، ولم تنتقدل بعدد 

فدى  إلى المستوى الشعبى لتدى ر فدى الدرأى العدام، ومدن  دم تدى ر

متلذى القرارات فى هذا المجال. والثقافة المعمارية الجماهيريدة 

هددى أسدداس لتحريددك الفكددر عنددد العامددة حتددى يددى ر بالتبعيددة علددى 

 [34] القيادات السياسية.

مددن المتوةددع أن تكددون التطددورات الثقافيددة والحضددارية فددى     

القرن الحادى والعشرين ملتلفة تماما  عدن مثيالتهدا فدى الحقبدات 

لتاريليدة السدابقة، وذلدك بسدب  معددل  التطدور المتسدارف الددذى ا

تعيشددده المجتمعدددات المعاصدددرة والدددذى يشدددمل جوانددد  الحيددداة 

الملتلفة وما يرافقه من متغيرات فى أسالي  الحياة والنجم والقيم 

اإلنسددانية، حيدددث سدديجد اإلنسدددان نفسددده مضددطرا  لمالحقدددة هدددذا 

لهددذه التطددورات التطددور السددريع والتكيددف معدده وظهددرت نتيجددة 

المتسددارعة اتجدداه معمددارى يسددمى: بالعمددارة المعلوماتيددة التددى 

تعتمددد بشددكل نبيددر علددى الثددورة المعلوماتيددة ونجددم االتصدداالت، 

والتددى بدددت ومنددذ مراحددل تطورهددا األوليددة مددن حيددث الشددكل 

 والوظيفة وطر  اإلنشاء عن أنماط العمارة التى سبقتها. 

ة ومنددذ فتددرات الحدا ددة تتدد  ر ونمددا نانددت العمددارة العربيدد      

باالتجاهات المعمارية الغربية تتبنى أنماطها وأشكالها ومدارسها 

الملتلفدددة، لدددذا فمدددن الطبيعدددى أن تسدددتمر هدددذه العمدددارة بتلقدددى 

المتغيدرات المعماريددة والعمرانيدة الجديدددة والمتسدارعة التطددور، 

خاصة فى ظل استمرار الهوة الحضارية بين المجتمعين العربى 

لغربددى، وسددتتلذ العمددارة العربيددة فددى بدددايات القددرن الحددالى وا

 مواةف ملتلفة تجاه هذه التطورات المرتقبة.

 :الخالصة8. 

إال أننددا نقدديا  00مهمدا نددان شددكل تلددك العمددارة التددى ننشدددها     

مدى نجاحها أو فشلها بمي ان مهم وهو إلى أى مدى نجحدت فدى 

إننددا ال ننشددد عمددارة التعبيددر عددن احتياجددات المسددتلدم وهويتدده ، 

تنعش ذانرتنا وتروى تاريلنا فحس  ألن ذلك فيده إلغداء نامدل 

وإنمدا ننشدد عمدارة تدنجش  00لكل توجهات العصدر الدذى نعيشده 

فى إبتكار الحلدول الحديثدة لقيمندا ومبادصندا ومتطلباتندا المعاصدرة 
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والتدددى تنبدددع مدددن  قافتندددا اللاصدددة ال اسدددتيراد الحلدددول الجددداه ة 

 .والمعلبة لها 

فالعمددارة المنشددودة ليسددت سددوى نتيجددة حتميددة لمعادلددة يددتم     

 00الجمع فيها بين المطل  االجتماعى والتراث والتقنية الحديثدة 

وهذا بدوره نا  الى درجة نبيرة لووع األسا والثوابدت لتلدك 

العمارة  فالهد  هو إمكانية االستفادة الصحيحة من هذا التطدور 

 ربية واإلسالمية.للدمة الهوية والقومية الع

إن من أهم واجباتندا أن نحداول البحدث عدن عمدارة معاصدرة      

حتددى ال تددتهم العمددارة العربيددة بددالتللف، ونلمددة المعاصددرة هددى 

تتضمن فى مفهومها إن يصبش العمل المعمارى ج ء من النشاط 

الحضارى القاصم فى حياة المجتمع اليومية ومتوافق مع ما وصدل 

رفددة فددى جميددع مجدداالت العلددوم اإلنسددانية إليدده اإلنسددان مددن مع

 والطبيعية والميكانيكية.

فالدعوة إلدى عمدارة ذات "هويدة عربيدة" ال يجد  أن تىخدذ       

على أنها صيحة ياصسة "للعودة" إلى الماوى أو االنغال  ودمن 

ةوال  مكانبة محددودة، فدالمطلو  ينجدر إلدى المجتمدع والتدراث 

أن التراث المعمارى ال يتوةدف  على أنهما نيانين منفصلين؛ ذلك

عنددد حقبددة دمنيددة أو حقدد  معينددة وإنمددا هددو حالددة مددن العطدداء 

واإلنتاج المستمر تتسم باالنسدجام بدين اإلنسدان وبيئتده فدى نطدا  

 المكان الذى يعيش فيه ويتفاعل معه.

وباختصار فةن أدمة العمارة فى مصر والدول العربية وعدم     

ية والتللف التى نعانيهدا بصدفة عامدة توفيقها ج ء من أدمة التبع

والتددى يمكددن تلليصددها فددى
  

اسددتيراد النجريددة الغربيددة وطغيانهددا 

 على عمارة بالد العالم العربى.

إن الفكددر المعمددارى األصدديل الددذى نبتغيدده لعمارتنددا العربيددة      

اإلسددددالمية يجدددد  أن يصددددنع القدددددرة علددددى توصدددديل االنقطدددداف 

اعيددة األصددلية، التددى ميدد ت الحضددارى للقدديم واألعددرا  اإلجتم

ومادالدددت تميددد  المجتمدددع وجماعاتددده وبدددين المتلصصدددين فدددى 

مجدداالت العمددران عددن طريددق إيصددال العناصددر اإليجابيددة التددى 

يمكن تطويرها من التدراث لكدى يدتمكن المجتمدع مدن المد ج بدين 

اإليجابية من التراث والعناصدر اإليجابيدة مدن المعاصدرة إلنتداج 

عاصرة.التقاليد البيئية الم
 
 

 األصالة سبيل البحث عن الذات المعمارية:

ومدددن هندددا نجدددد أن المعمدددارى العربدددى يحتددداج إلدددى التسدددلش     

المعرفدددى والتطلدددع إلدددى  قافدددات ولغدددات معماريدددة جديددددة تدددربط 

الموروث مع الحديث وليلرج من سجن الحدا ة المجردة، مثلمدا 

حبسددت الددبعا فددى طينيددة ةبددا  وحجريددة ةبددوات حسددن فتحددى، 

هديمية ما بعد الحدا ة، ونالسيكية القرن التاسع عشر وبالتدالى وت

تغددر  عالمنددا المعمددارى  قافيددا  واجتماعيددا  وتكنولوجيددا  بتللددف 

عمارة المنطقة عن الرند  العدالمى بددال  مدن االبتكدار والتجديدد، 

وتحولنددا إلددى تددابعين بدددال  مددن أن نتميدد  بتقددديم إوددافات ةيمددة 

مجتمدع، أو نكدون سدباةين إلدى الكشدف وجديدة للدمة العمارة وال

عن الجوان  اللفية للعمارة المعاصدرة مدن خدالل ترا ندا الثقدافى 

المعمدددارى بحضدددور مبددددف متطدددور، وفقدددد المعمدددارى العربدددى 

نالشددل  مددا بعددد الحدددا ى المعاصددر الحريددة الفكريددة والتلقاصيددة 

المعماريددددة المسددددتمدة مددددن احتياجاتدددده وانفصددددل عددددن عالمدددده 

 [35] االجتماعى.

فنحن لن نصل إلى امدتال  هويدة مميد ة إال بعدد إدرا  تلدك       

الحقيقددة العامدددة المتمثلدددة فدددى أن مددا ةدمددده التدددراث الغربدددى مدددن 

نجريات هى فى عمومها نجريدات تيدر صدالحة للتطبيدق عليندا، 

وعدم صالحيتها نابع من أن لكل مجتمع ظروفه وةيمه اللاصة. 

ية علدى أنفسدنا نلطد  هدذا ونحن حينما نطبق تلك النجريات الغرب

اللط  الم دوج، خط  عدم التمي  بين النجرية والتطبيدق، وخطد  

يتمثددل فددى عدددم الثقددة بددالنفا وبالتددالى فقدددان القدددرة الذاتيددة علددى 

العطددداء واإلبدددداف واإلودددافة، لدددذلك يجددد  الفصدددل بدددين التقليدددد 

األعمى واالةتباس من الحضدارات األخدرى، ألن االعتمداد علدى 

اء الذات خاطو , ولكن لالسف فى عمارتنا المعاصدرة الغر  لبن

هنا  اةتداء بالغال ، فالثقافة فى األسدلو  الدذى يدتم بده العمدران 

أو إةامة واوش بثقافة الغر  ألن المغلو  داصمدا مولدع باالةتدداء 

الحضددارة والمدنيددة حيددث هددو انعكدداس لفلسددفة الجماعددة المنشددئة 

 للحضارة.

الددعوة التدى أطلقهدا الددنتور مشدارى  ومن هنا فةننا نجد فدى     

النعديم إلدى إنشدداء "هيئدة عربيددة معماريدة جامعددة" تعندى بشددىون 

لت صديل العمارة والعمران فى الوطن العربع, محاولة جيدة جددا 

الفكر المعمدارى الدذى نبتغيده لعمارتندا العربيدة اإلسدالمية بحيدث 

ا  يصنع القدرة على توصيل االنقطاف الحضدارى للقديم واألعدر

 والدينية لمجتمعنا العربع. اإلجتماعية

نذلك نجد أن هندا  ودرورة فدى الددعوة إلدى أن تكدون لندا        

جاص ة معمارية عربية نبرى سنوية على ترار جاص ة األتاخدان 

العالميددة تتدد لف لجنتهددا الفنيددة والتحكيميددة مددن نبددار المعمدداريين 

اريددة فددى معمواألندداديميين العددر  تمددنش جواص هددا للمشدداريع ال

الددوطن العربددع  لمعمدداريين حدداولوا االرتبدداط بالبيئددة والتددراث 

ومورو اته من خالل ت صيل عمارة عربية الطدابع تسدتلهم البيئدة 

المحلية وتستفيد فع الوةت نفسده مدن المتغيدرات التقنيدة والثقافيدة 

واالةتصدددادية. )وذلدددك باالبتكدددار والتجديدددد لصدددناعة تشدددكيالت 

رة ومعبدددرة عدددن شلصدددية البيئدددات وتكويندددات معماريدددة معاصددد

المحلية سواء تلك تعتمد على التقاليد الترا يدة نمراجدع تصدميمية 

لالسدتلهام أو األعمدال التدى تجتهدد فدى خلدق عمدارة أصديلة تتسدم 

بالتفو  واالمتياد فى التعبير المعمارى(
 
 

نما يمكن أن نبلور مجموعة من اللطوات األولى التى يجد      

ة الصعبة نحو استعادة مكانتندا المعماريدة محليدا  أن نبدأ بها الرحل

 وإةليميا  وعالميا  وأهمها:

  إعادة صياتة فلسفة ومنداهج التعلديم المعمدارى لتحدث

على اإلبداف وفى الوةت ذاته ال تنفصدل عدن المجتمدع 

 وةضاياه الحقيقية.

  تشجيع وجود مناا نقدى حقيقى صداد  يواجده النتداج

نشط التجديدد واإلبدداف المعمارى بمعايير موووعية ت

 واالبتكار وتهميش التابع والمقلد والمفلا.

  تحفي  شبا  المعماريين واحتضدانهم ومدنحهم فرصدة

حقيقيددة  لإلنتدداج والتعبيددر حيدددث يعددانى الشددبا  مدددن 

تيددا  المثددل األعلددى والقدددوة واألسددتاذ، فمنددذ تجربددة 

حسددن فتحددى وتالميددذه ومريديدده لددم يددتمكن معمددارى 

وله أجياال  جديدة من المبددعين مصرى من أن يضم ح

 فى مناا صحى يسمش لهم بالمشارنة والنمو.

  صدددددياتة تكدددددتالت فعالدددددة ونشدددددطة مدددددن جماعدددددات

المعمددداريين تتدددولى مسدددئولية تووددديش دور العمدددارة 

والمعمارى فى المجتمع وتغيير إدرا  متلذى القدرار 

لمكانددة المعمددارى مددن التهمدديش إلددى التفعيددل لتوفيددق 

 ورها.العمارة وتعميق د
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