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 الملخص:

وثات من األجیال التراث الثقافی هو میراث المقتنیات المادیة وغیر المادیة التی تخص مجموعة ما أو مجتمع لدیه مور

فی مضمونه تغیراً « التراث الثقافی »السابقة، وظلت باقیة حتى الوقت الحاضر ووهبت لألجیال المقبلة ، لقد تغیر مصطلح 

کبیراً فی العقود األخیرة، ویرجع ذلک جزئیاً إلى الصکوک التی وضعتها الیونسکو ، وال یقتصر التراث الثقافی على المعالم 

عات القطع الفنیة واألثریة،وإنما یشمل أیضا التقالید وأشکال التعبیر الحیة الموروثة من أسالفنا والتی التاریخیة ومجمو

ستنقل إلى أحفادنا، مثل التقالید الشفهیة، وفنون األداء، والممارسات االجتماعیة، والطقوس، والمناسبات االحتفالیة، والمعارف 

المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفیة التقلیدیة . والتصمیم هو  والممارسات المتعلقة بالطبیعة والکون، أو

واالبداع فی اللغة هو صنع  متکاملة،عملیه جمع عناصر ومفردات فی تکوین معین بهدف الوصول إلى تحقیق فکرة معینه 

فکار وتعدیلها من خبرة معرفیة سابقة الشیئ على غیر مثال سابق والتفکیر االبداعی هو عملیة ذهنیة یتم فیها تولید األ

بعض العوامل اللتی تعیق التفکیر االبداعی کالخوف من الخطأ  للمشکالت، وهناکوموجودة لدى الفرد الیجاد حلول جدیدة 

العادات. وهنا بعض االمثلة على احیاء التراث  –الحکم على االفکار بدل من تولیدها  -االفتقار الى التحدی  -او النقد 

معماری فی مصر من حیث االستلهام من العمارة المصریة القدیمة کمبنى المحکمة الدستوریة العلیا بالقاهرة من تصمیم ال

وهناک امثلة على االستلهام من العمارة االسالمیة مع العمارة البیئیة المصریة مع بعض الحداثه  میتو،المعماری د/ أحمد 

 کمبنى الجامعة االمریکیة بالقاهرة الجدیدة للمعمارین عبد الحلیم ابراهیم عبد الحلیم

Carol R. Johnson Associates, Legorreta. جه بالفکر کل هذا مستوحى من الموروث الثقافی المصری مع دم

 المعاصر النتاج معالجات جدیدة تحمل روح الموروث الثقافی فی قالب تصمیمی حدیث.
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