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 التفكير العشوائى و أثره على الهوية المصرية فى التصميم الداخلى المعاصر

Random thinking and its impact on the Egyptian identity in contemporary 
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 ملخص البحث

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

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

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

 غٌر منظمة تخضع لالتجاهات واآلراء الفردٌة لمبدعٌها وتمثل ثقافتهم وفكرهم الخاص...

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

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

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

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

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

ر العشوائً من خالل التقلٌد واالقتباس الصرٌح دون أي صٌاغة تصمٌمات ذات مالمح مصرٌة مما أدى النتشار التفكٌ

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

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

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

ومن خالل ذلك سٌتم التوصل لمدى تأثٌر التفكٌر العشوائً على العمل المعماري والتصمٌم الداخلً.. ومعرفة العالقة 

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

خالل استغالل مفردات األشكال التراثٌة وتجرٌدها.. ومن ثم الخروج بتصمٌم داخلً فً صورته النهائٌة المتكاملة المحققة 

 المعاصرة والهوٌة ..لإلتزان بٌن 

 


