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 الملخص:

یتناول هذا البحث دراسة أن الکیان الثقافی ألی جماعة هو کیان تؤثر جمیع أجزاءه بعضها على بعض، فتحدث انعکاسات 

والثقافیة على کافة أوجه الحیاة لألنسان، فالملبس والمأکل والمشرب وشکل العالقات االجتماعیة للموروثات اإلجتماعیة 

 .وأسلوب التعلیم وغیر ذلک من أوجه الحیاة کلها تتأثر تأثراً مباشراً بالثقافة وتغیراتها وتطورها المحاکی للعصر

بدءاً من النسق السیاسی العام للدولة وانتهاء باإلنساق  ة،عدیدویؤثر على الثقافة المعاصرة فى الدول النامیة نواحی وجهات 

 التی تتعامل مباشرة مع المجتمع، کالنسق التعلیمی،

والنسق اإلعالمی، الذی تطور تطوراً کبیراً فى اآلونة األخیرة والنسق االجتماعی الذی تأثر تأثراً مباشراً وعمیقا بتطورات 

العالقات االجتماعیة وغیر ذلک من المؤثرات الحدیثة التی شکلت وجه المجتمع اإلنساق األخری فنتجت أشکال جدیدة من 

 .المعاصر

تؤثر الموروثات الثقافیة على المصمم تأثیراً مباشراً ابتداًء بالمنهج الفکری وانتهاء بأدق التفاصیل فی التصمیم ولذا فالتشکیل 

دراسة تصمیم األثاث یحتوی دراسة القیم  وإن إطارالثقافیة بقطعة األثاث قد تکون نتیجة مباشرة لتأثیر تلک الموروثات 

الثقافیة وتأثیرها على عملیة التصمیم حتی وإن اختلفت التوجهات فی تصمیم األثاث فإن القیم الثقافیة لن تختلف للمجتمع 

أو الفئة االجتماعیة  الواحد ولکنها قد تختلف من مصمم آلخر حسب ثقافته وتوجهاته الشخصیة وقد تختلف القیم من الطبقة

 .أخریالموجه لها المنتج إلى طبقة أو فئة 

وتتمثل مشکلة البحث فی ندرة وجود رؤیة واضحة لتطبیق رؤی تصمیمیة من قبل مصممین محلیین متأثرین بموروثاتنا 

 .والتحلیلیومنهجیة البحث تتمثل فی المنهج التاریخی  -الثقافیة المصریة لتصمیم أثاث محلی 

 :هیلبحث اهداف ويکمن ل

 .الثقافیةدراسة مقومات مصمم األثاث وعالقتها بتأثر المصمم بموروثاته  -
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  المفتاحية:الکلمات 

 الثقافة. –مقومات مصمم األثاث  -المصمم 

Abstract: 
The research deals with the study that the cultural entity of any group is an entity whose parts 

affect each other, so it occurs repercussions of social and cultural heritage on all aspects of life, 

clothing, food, drink, form of social relations, style of education and other aspects of life are all 

affected by directly with culture and its changes. 

It affects contemporary culture in developing countries in many areas and destinations, from 

the general political pattern of the state to the patterns that deal directly with society, such as 

the educational pattern, 

The media format, which has developed significantly in recent times and the social pattern that 

has been directly and profoundly influenced by the developments of other formats, has resulted 

in new forms of social relations and other modern influences that have shaped the face of 

contemporary society. 

Cultural heritages directly affect the designer, from the intellectual approach to the smallest 

details in the design, so the composition of the piece of furniture may be a direct result of the 

impact of those cultural heritages and the framework of the study of furniture design contains 

the study of cultural values and their impact on the process Design even if the trends differ in 

the design of furniture, cultural values will not differ for the same society, but they may vary 

from designer to designer according to his culture and personal orientations and the values may 

vary from class or social category directed to the product to another class or category. 

The problem with the research is the scarcity of a clear vision for the application of a design 

vision by local designers influenced by our Egyptian cultural heritage to design local furniture 

- and the methodology of research is the historical and analytical approach. 

The objectives of research are: 

- Studying the elements of the furniture designer and its relation to the influence of the designer 

with his cultural heritage. 

Keywords: 

 Designer - Furniture Designer Elements - Culture. 

 

 :مقدمة

 ال شك أن الكیان الثقافي ألي جماعة هو كیان تؤثر جمیع أجزاءه بعضها على بعض، فتحدث انعكاسات للموروثات اإلجتماعیة

فالملبس والمأكل والمشرب وشكل العالقات االجتماعیة وأسلوب التعلیم وغیر ذلك من أوجه  الحیاة،والثقافیة على كافة أوجه 

 الحیاة كلها تتأثر تأثراً مباشراً بالثقافة وتغیراتها.

ام للدولة وانتهاء باإلنساق بدءاً من النسق السیاسي الع عدیدة،ویؤثر على الثقافة المعاصرة فى الدول النامیة نواحي وجهات 

 األخیرة اآلونة فى كبیراً  تطوراً  تطور الذي اإلعالمي، والنسقالتي تتعامل مباشرة مع المجتمع، كالنسق التعلیمي، 

فنتجت أشكال جدیدة من العالقات االجتماعیة  والنسق االجتماعي الذي تأثر تأثراً مباشراً وعمیقا بتطورات اإلنساق األخري

 وغیر ذلك من المؤثرات الحدیثة التي شكلت وجه المجتمع المعاصر.
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تؤثر الموروثات الثقافیة على المصمم تأثیراً مباشراً ابتداًء بالمنهج الفكري وانتهاء بأدق التفاصیل في التصمیم ولذا فالتشكیل 

لتأثیر تلك الموروثات الثقافیة و إن إطار دراسة تصمیم األثاث یحتوي دراسة القیم  بقطعة األثاث قد تكون نتیجة مباشرة

الثقافیة وتأثیرها على عملیة التصمیم حتي وإن اختلفت التوجهات في تصمیم األثاث فإن القیم الثقافیة لن تختلف للمجتمع 

د تختلف القیم من الطبقة أو الفئة االجتماعیة الواحد ولكنها قد تختلف من مصمم آلخر حسب ثقافته وتوجهاته الشخصیة وق

 (.78ص  – 1الموجه لها المنتج إلى طبقة أو فئة أخري  ) 

بموروثاتهم  في صعوبة وجود رؤى تصمیمیة واضحة لدى مصممي األثاث المحلیین تكون متأثره مشكلة البحثوتتمثل 

 والتحلیلي.ومنهجیة البحث تتمثل في المنهج التاریخي  -الثقافیة والمجتمعیة المصریة ینتج عنها أثاث ذو طابع خاص 

 هي:ويكمن للبحث اهداف 

 المصري.التعرف على المقومات الخاصة لدى مصمم األثاث  -

 المصریة.إالقاء الضوء على التراث المحلي والموروثات الثقافیة  -

 الشخصیة.ط بین الموروث المحلي وفكر مصمم األثاث من خالل مقوماته الرب -

 في:وهناك أهمية للبحث تتمثل 

إلقاء الضوء على مدى تأثر مصمم األثاث بالموروثات الثقافیة المصریة من خالل عرض لمقومات المصمم والتعرف على 

 األثاث.العالقة التبادلیة بین الموروثات الثقافیة وتصمیم 

 البحث:فروض 

 المحلیة.كیفیة وضع برامج أو منهجیة إلعداد مصمم أثاث قادر على المنافسة العالمیة من خالل عمق الثقافة والجذور  -

 البحث:حدود 

 حدود مكانيه   -1

 البحث.البحث یتحدد داخل جمهوریه مصر العربیة مع األستناد بأهم األعمال المحلیة والعالمیة التي تخدم موضوع 

 زمانيه:حدود  -2

تقتصر الدراسة على الفترة المعاصرة للبحث محلیا مع األستشهاد ببعض التطورات التاریخیة التي أسهمت في تكوین الفكر 

 المصري.الخاص بتصمیم األثاث 

 البحث:تعريف مصطلحات 

  المصمم:

وهي المفردات التي  التنظیم، –التخطیط  –األبتداع  –القصد  –التخصیص  –یقترن تعریف المصمم لغویا بمفردات التعیین 

فالمصمم اذا هو مخطط   محدد،تتضمن شمولیة تأكید النظام والتركیب للعناصر الصحیحة للوصول الى قرار سلیم في نشاط 

ذو إحساس جمالي أو أنه نوع خاص من المبدعین ذوى القدرات اإلبتكاریة وإمكانیة إستیعاب جمیع أنواع اإلحتیاج ، وذلك 

وهناك العديد من لخاصة على األقتراب والتفهم للنفس البشریة معتمدا على طرق علمیة محددة ومجربة نظرا لقدرتة ا

 : التعريفات للمصمم نذكر منها أنه هو

  بدیلة.فرد یقدم للمجتمع مالمح  -

 األشیاء.المسئول عن تطویر الخطط الذهنیة التى تقود الى تحدید شكل  -

مبتكر قادر على فهم كل أنواع األحتیاج ، لیس ألنه أعجوبة ولكن ألنه یعرف كیف یقترب ویفهم  الفنان،نوع جدید من  -

 اإلحتیاجات البشریة تبعا لطریقة محددة بإحكام .
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شخصیة متفتحه ، تتعامل مع كل المتغیرات التى تحیظ بها ویحللها ویقارن بینها كحصیلة لمدركاته ، وتختلف هذة  -

طبقا لنوعیة المدركات وقدرته على تخیلها ومقارنتها وترتیبها ، وهي التي تحدد القدرة المعرفیة الحصیله من مصمم ألخر 

التخیلیة للمصمم والتى تؤهله إلتخاذ القرارات لصیاغة الحلول فمما ال شك فیه أن لشخصیة المصمم وذوقة وعاداته وإتجاهاته 

 ودوافعه تأثیر في إتخاذ قرارته .

كما یقوم  والهندسي،قوم بالعملیات األبتكاریة لتصمیم المنتج من حیث اإلخراج الفني والتكنولوجي الفنان المبدع الذي ی -

 ( .13ص -2بتخطیط وتوجیه عملیات األنتاج وحل مشكالته ، كما یقوم بالتحلیل والبحث لتطویر المنتجات )

 األثاث:مقومات مصمم 

 ومنها:هناك عدة مقومات من الواجب توافرها عند المصمم الداخلي عامة ومصمم األثاث خاصة 

بمعنى وضع أفكار جدیدة تخرج عن اإلطار  االبتكاریة،یجب أن تتوفر في مصمم األثاث القدرة  االبتكارية:القدرة  -أ

الشخص المبتكر هو الذي لدیه القدرة االبتكاریة على »سواء لمعلومات الفرد أو للمعلومات المحیطة،  –المعرفي المعلوم 

یة ، ویتمتع الشخص المبتكر بتوافر جوانب العملیة االبتكار«واحدةاستخراج أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة من فكرة 

 لدیه والمتمثلة في:

 أن یكون على درجة عالیة من الطالقة التعبیریة والفكریة. -

 تمتعه بدرجة عالیة من اإلحساس بالمشكلة. -

 

 التذوق والحس الفني: -ب

یجب أن یتمیز مصمم األثاث بالحس والتذوق الفني والقدرة على إدراك العالقات من خطوط وألوان وخامات وتجمیعها 

وتعتبر القدرة على التذوق الفني نوع من  عالیة،جمالیة  داخل الشكل أو التكوین لتعبر في النهایة عن قیمةبطریقة منسقة 

 على:وتعتمد  –السلوك الذي یساعد الفرد على حسن االختیار بین التكوینات العدیدة 

 والفنیة.وهي استجابة المصمم للمثیرات الجمالیة  بالجمال:اإلحساس  -

 علیها.ویقصد به مدى مسایرة المصمم للمعاییر الفنیة المتعارف  الجمالي:الحكم  -

 منه.ویقصد به االتجاه الجمالي لدى المصمم والذي یدفعه إلى تقبل العمل الفني أو رفضه أو النفور  الجمالي:التفضيل  -

 

 الذكاء: -جـ

 به،بمعنى أن یكون لدیه القدرة على التعرف والتكیف مع البیئة المحیطة  الذكاء،أن یتمتع مصمم األثاث بدرجة عالیة من 

 تواجهه.ووضع الحلول المناسبة للمشكالت الجدیدة التي 

 

 الخلفية العلمية عن الخامات: -د

لخامات أن یكون لدیه خلفیة علمیة عن الخامات المستخدمة في التصمیم ، فمن المعروف أن اإلنسان األول لجأ إلى استخدام ا

محدودة اإلمكانیات نتیجة للتركیب البنائي لها والتي وجدها بطریق الصدفة أو ربما عن طریق االستكشاف واضطر إلى 

استخدامها كما هي أو بإجراء بعض التعدیالت علیها لتلبیة متطلبات حیاته ، حیث أنه لم یجد بدیالً لها في حینها ، فشكلها 

لى االرتقاء بالقیمة الوظیفیة ، وبالتالي على أشكال المنتجات أو األدوات ، ومن هذا المنطلق كأدوات الستعماالته وبذلك أثر ع

یمكن القول بأن الخامة كانت وال تزال على مر العصور وحتى وقتنا هذا ، الدافع لعملیة التصمیم لخدمة المنتج ، وتحقیق 

 ق االستفادة بكل اكتشاف أو تطور علمي جدید .متطلبات اإلنسان الذي له نزعة االرتقاء بأسلوب حیاته عن طری
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 والحديثة:اإللمام بتاريخ الفنون القديمة  -هـ 

إن اإللمام بجمیع الحركات والمدارس الفنیة للتصمیم ودراسة الطابع الذي یمیز كل مدرسة یعد من أهم الصفات التي یجب 

 األثاث.أن تكون متوافرة لدى مصمم 

 

 المستقبلية:مع التنبؤ بمتطلبات المجت -و

 أن یكون لدیه القدرة على التنبؤ برغبات ومتطلبات المجتمع في المستقبل.
 

 منه:تنسيق التصميم مع وظيفته والغرض  -ز

 المنتج.هي مالءمة المنتج ألداء الغرض المصمم من أجله بكفاءة عالیة تحقق الهدف الرئیسي المصمم والمنفذ من أجله 

 

 بدقة:التعامل مع عناصر التصميم  -حـ

وسمیت بعناصر التصمیم أو التشكیل نسبة  األثاث،تعد عناصر التصمیم هي مفردات لغة الشكل التي یستخدمها مصمم   

إلى إمكانیاتها المرنة في اتخاذ أي هیئة مرنة وقابلیتها لالندماج والتألف والتوحد مع بعض لتكون شكالً كلًیا للعمل الفني 

اللون وهیئة  –الملمس  –الضوء والظل  –الحجم "الكتلة"  -الشكل "المساحة"  –الخط  –م وهي عبارة عن النقطة المصم

كما یساعده في تقییم  طیًعا،الشكل ویعتبر إدراك مصمم األثاث لها إدراًكا جیًدا یساعد في عملیة التخطیط ویجعل عمله سهالً 

 وتطویره.تصمیمه 

 

 المجتمع:التعرف على طبيعة  -ط

والعوامل المؤثرة )اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة،  أجله،یجب أن یتعرف مصمم األثاث على طبیعة المجتمع الذي یصمم من 

لذا كان لزاًما على  والمؤرخون،تكنولوجیة(، فالتصمیم ما هو إال انعكاس لحضارة الشعوب یفصح عما یعجز عنه الكتاب 

 .النجاحالذي یصمم له حتى یكتب لتصمیماته  مصمم األثاث أن یتعایش مع المجتمع

 

 المصمم:األعتبارات الفكرية لدى 

        
 ( يوضح القدرات والخصائص الفكرية واإلبداعية لدى المصمم1شكل )

 

  المتغيرة:األستيعاب الكامل للمظاهر  

 األنتماء. -أ

 فالتذوق –حیث یعتبر التذوق عملیة هامة ورئیسیة في عملیة التصمیم  القدرة على التذوق -ب

وهو ملكه الروح التى  –الذي هو بذلك یؤدي إلى قدرة اإلبداع اإلنساني  –الفني هو القدرة على األحساس وإدراك الجمال 

وهو عملیة  –لتذوق الفني تنتبه إلى مظاهر الجمال لدى المصمم المبدع ویعتبر التفضیل الجمالي هو مستوى رفیع من ا

  معینة.ترتبط بالبلورة والترسخ النسبي ألنماط 
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 التفكير:شمولية 

 محدد.وهي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار في زمن  :األفكارطالقة  -أ

  معین.وتشیر إلى القدرة على التفكیر السریع المتصل بفكرة ما أو المالئمة لموضوع  :التعبيريةالطالقة  -ب

  واألدائية:المرونة الفكرية 

ویقصد بها تغییر الحالة الذهنیة بتغییر الموقف الذي یجابهه المصمم كما تعرف بأنها القدرة على التحرر من القصور الذاتي 

 (:123ص  -3ويمكن تقسيم المرونه إلى )في التفكیر عند حل المشكالت 

وتعني قدرة المصمم على تغییر الوجهة الذهنیة التى ینظر من خاللها إلى مسألة معینة محددة والتكیف  التكيفية:المرونة  –أ 

 السلیم.مع التغییرات بهدف الوصول إلى الحل 

كما تعتبر اإلعتبارات الوجدانیة  وتكمن في القدرة على تقدیم إستجابات مختلفة في مواقف مختلفة التلقائية:المرونة  –ب 

مم من العناصر األساسیة والفعالة في التعبیر عن قدراته اإلبداعیة وأبعاده الفكریة التى تمتاز بالذاتیة عند تعامله لدى المص

  يلي:وتتمثل تلك اإلعتبارات الوجدانية فيما مع أي مشكلة تصمیمیة 

 
 المصمم.( يوضح اإلعتبارات الوجدانية المؤثرة في تشكيل الجانب اإلبداعي لدى 2شكل )

 

وتعد اإلعتبارات اإلدراكیة والمتمثلة في العملیة اإلدراكیة التى یقوم بها المصمم كمشاهد وكمستعمل للمحتویات الفراغیة 

المختلفة من أهم الخبرات المعرفیة والفكریة التي تشكل لدى المصمم مجموعة من الصور الذهنیة والتجارب الفراغیة 

وعلى حالته النفسیة والمزاجیة مما یؤدي إلى التأثیر على شخصیته ومالمحها والبصریة التي تختزن بداخله وتؤثر علیه 

 وخصائصها المختلفة . 

كما تعد المعاییر المعرفیة أحد أهم عناصر تنمیة الفكر التصمیمي لدى المصمم، حیث تمثل حلقة الوصل الدینامیكیة والمتزایدة 

ح اإلیجابي على الثقافات واإلتجاهات المعاصرة والحدیثة في التصمیم للحصیلة الفكریة لدى المصمم ومدى قدرته على األنفتا

كما تمثل الحصیلة المعرفیة لدى المصمم حجر الزاویة في إبتكار مختلف األسالیب التى من شأنها  –والعلوم المتعلقة به 

 القضاء على التصلب الفكر في حل المشكالت العقلیة ، في ظل 

م والمتمثلة في التحول نحو التصمیم بالنظم بدال من التصمیم الحرفي أو بمعنى أخر التحول من التوجهات الجدیدة في التصمی

األتجاه الفني للتصمیم إلى اإلتجاه التقني للتصمیم الحرفي للتصمیم الذي یتعامل مع المعلومات الخاصة بالبیئة واألنسان 

 والنظم والتسویق   

 ( .39ص  -4) وعلوم األدراة من خالل الفكر التصمیمي 
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 الثقافة:تعريف 

الثقافة هى التى تشتمل على المعرفة والعقیدة والفن واألخالق والقانون والعادات الجمعیة الثقافیة وكل القدرات والعادات 

أن مضمون الثقافة یمكن أن یشمل ویشیر إلى كافة الوسائل  أى األخرى التى یكتسبها االنسان بوصفه عضو فى المجتمع

 ،والعملیات اإلدراكیة المتناقل والفلسفة واالفكار ،والفكر ، والعلمواللغة ،والمعرفة، الفنوالمهارات والسلوك والعادات 

،واألنظمة والقانون وكافة االنساق المرتبطة بالتفكیر  واالخالق، الذوق االجتماعى والقواعد ،العرف التقلیدى السلوك ،وآداب

 . والمعرفة

فى الوقت نفسه  الثقافة، ولكنناوال نستطیع بأى حال من األحوال أن نحصى مختلف التعریفات التى ظهرت حول مصطلح 

  (.4ص -5) نستطیع أن نقوم بعملیة تصنیف لمعظم هذه التعریفات و التى تندرج تحت البیئة الثقافیة

 

 : Culture Of The furniture Designerاألثاث مصمم  ثقافة

اإلنسان منذ بدء الخلیقة صانع لكل ما یحتاجه بیدیه حتى ظهور اآللة فكان یعمل في خامة واحدة أو عدد قلیل من الخامات 

یتناسب له وفقا الحتیاجاته مثل الخشب والطین و الحدید. و كان یحاول أن یستكشف دائما طبیعتها و إمكانیة استخدامها فیما 

و اإلمكانیات البسیطة المتاحة له في تشكیلها , عاكسا تماما مشاعره و أحاسیسه الداخلیة علیها , فیخرج العمل الفني محققا 

للغرض الوظیفي الذي نفذ من اجله .وهذا الصانع لم یستمد خبرته او تجاربه من فراغ ولكن من إلمامه بالتطور الذي سبقه 

دى العصور والتاریخ, بل إننا نجد أن بعض هؤالء الصناع قد وهب نفسه لعملیة خلق األشكال المتكاملة , التي تؤدى على م

وظیفتها بقدر ما تشبع النفس بالجمال وحب االقتناء و المساهمة في تجدید أو خلق طراز و فنون متطورة .وفى العصر 

ر عن الخامات وإمكانیاتها و تشكیلها وكیفیة التعامل معها حتى یمكنه الحدیث نجد أن المصمم الناجح هو الذي یعرف الكثی

إضافة الجدید حیث أن فكر المصمم له اكبر األثر في التعدیل و اإلضافة إلى الجانب اإلنشائي و الملمس أو الشكل التي 

 تكسب المنتج خصائص جمالیة مختلفة .

 

  أساسية:من ثالثة روافد  األثاثوتنبع ثقافة مصمم 

 .مفرداتهاالبیئة بجمیع  -أ

 على مر العصور. ومصممین وفنانینتجارب كل من سبقوه في شتى المجاالت من مبدعین  -ب

  الخاصة.ذاته الشخصیة المتمثلة في مشاعره وأفكاره  -ت

ومع وجود العلم والتكنولوجیا والتقدم المستمر في التطبیقات العلمیة التي تنتج أشكاال یمكن أن تكون بمثابة مفردات أو لبنات أساسیة 

 أساسیة.یتحرك بها مصمم األثاث داخل تصمیمه ویبني منها الشكل النهائي أو لبنات 

 

 األثاث:التغيير اإلجتماعي والثقافي الذي يواجهه مصمم 

الذي یحدث داخل المجتمع أو التحول الذي یطرأ على أي من جوانب  هو التغیر :Social Changeالتغيير إلجتماعي 

 -6المجتمع خال فترة زمنیة محددة ، وقد یكون هذا التغیر إیجابیاً أو سلبیاً وقد یكون سریعاً ومفاجئاً أو بطیئاً وتدریجیاً )

 . ( 96ص

 وهي:"  Guy Rocherكما حددها " غي روشيه  صفات:وللتغيير اإلجتماعي أربع 

 حیاتها.أنه ظاهرة عامة ومنتشرة لدى فئات واسعة من المجتمع بحیث یغیر مسار  -1

 اإلجتماعیة.هو كل تحول یصیب البناء اإلجتماعي في الوظائف والقیم والعادات واألدوار  -2

 معینة.یكون محدداً بفترة زمنیة  -3

 فهمه.أي لیس مؤقتاً سریع الزوال حیث یصعب  ،واألستمراریةیتصف بالدیمومة  -4
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فهو كل ما یتغیر في المجتمع سواء كان هذا التغییر محددوداً أم واسعاً في ظواهر  : Culture Change التغيير الثقافي 

 . مادیة ومعنویة

إال أن التغیر الثقافي یكون أعم وأشمل من التغیر إجتماعي بمعنى أن التغیر  وهكذا تكون هناك عالقة وثیقة بین التغیرین ،

إجتماعي یقع ضمن دائرة الثقافي ، بینما لیست جمیع التغیرات الثقافیة تقع ضمن دائرة التغیرات اإلجتماعیة ، كذلك التغیر 

 حدث في الجوانب المادیة للمجتمع.اإلجتماعي یختص بالجانب الالمادي للثقافة رغم أنه یتأثر بالتغیرات التي ت

حیث نجد اإلطار الثقافي یحیط بالنظام اإلجتماعي للمجتمع الذي یضم مجموعة من النظم الفرعیة التي تتفاعل معاً ،وتتبادل 

 التأثیر فیما بینهما . 

 

 والثقافي:عوامل التغير اإلجتماعي 

مثالً أن تتغیر األهمیة الجغرافیة لمنطقة معینة نتیجة لشق قنوات مالحیة جدیدة ،  فقد یحدثالعامل الجغرافي والبيئي :  -أ

 أو ألكتشاف طرق تجاریة لم تكن معروفة من قبل ، فتتغیر ظروف الحیاة اإلقتصادیة اإلجتماعیة في تلك المنطقة .

نتیجة لزیادة عدد الموالید أو نقصهم  فعدد وتركیبة السكان الذین یتآلف منهم المجتمع إذا زاد أو نقصالعامل السكاني :  -ب

 ، أو نتیجة الهجرات الداخلیة أو الخارجیة فهذا من شأنه أن یغیر من حاله المجتمع المادیة والفكریة واإلجتماعیة .

 

 األثاث:رصد العالقة التبادلية بين الجذور الثقافية ومصمم 

فى طریق ممیز یرمز لها ویمیزها بین العالم ویؤكد هویته أكثر یحافظ المصمم على قیمه الثقافیة ویهتم بها رغبة فى السیر 

من اهتمامه بالتعلق بحضارات اآلخرین فالحضارة الدخیلة قد تخرج المصمم من القالب الذهني الذي یعیشه إلى قالب ثقافي 

المصمم والحیاة الثقافیة بصفة آخر جدید علیه وقد یؤثر ذلك إیجابیاً علي المصمم فتحدث تفاعالت ثقافیة تبلور مفاهیم وأفكار 

 ( .78ص -1عامة، وقد یؤثر بالسلب ویجعل المصمم فریسة التبعیة الثقافیة )

ولذلك فاالهتمام بدراسة الثقافة الماضیة وأصولها وجذورها وتحوالتها هو فى حقیقته اهتمام بدراسة المستقبل بكل قوالبه المادیة 

حضارة غیر منطق النقل من السابقین وغیر منطق تبعیة العصر دون االعتبار لما یحویه والمعنویة واهتمام بایجاد منطق لتطور ال

 الماضي من تراث وعلوم وثقافات.

  :المحليةلثقافة ا

یعبر مفهوم الثقافة المحلیة عن الهویة الثقافیة للجماعة أو ثقافة الشعب المتوارثة من عقائد وممارسات وعادات وتقالید وفنون 

 .(28ص  –7) الجماعة.وحرف تعبر عن 

مكونة  وهى الثقافة النابعة من وجدان الجماعة وثقافتها وتراثها فهى التى تتبع من الجذور وتتسرب لتنساب إلى كل الفروع

( كما أن العقائدیة والدینیة تشكل جانبا 79ص  – 8)الذاتیة الثقافیة المحلیة أو المخزون الذاتى والثقافة المتمایزة والمتفردة 

 .(47ص  –9)حیویا من ثقافة الجماعات 

  الوافدة:الثقافة 

المحلیة نتیجة لالحتكاك الثقافى من خالل یعبر مفهوم الثقافة الوافدة عما هو وأرد على الجماعة من ثقافة مغایرة لثقافتهم 

السفر إلى الخارج أو الغزوات االستعماریة وكذلك من خالل عملیة التمدین والتحضر واالتصال الواسع بین المجتمعات 

 ( . 22ص – 10المعاصرة ) 

فیجب تحدید اإلیجابیات والسلبیات في الثقافة الوافدة ماذا تأخذ وماذا ندع حتى نتمكن من تملك مقدرات أمورنا لبلوغ أسباب 

  الحضارة.
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  الثقافة:عناصر ومستويات 

  التالى:تأخذ الثقافة أبعاداً ومستويات يمكن طرحها وتناولها من خالل الجوانب المادية وغير المادية على النحو 

  :للثقافةالمستوى المادى    .أ

وهو كل ما یصنعه اإلنسان في حیاته العامة للتوافق مع البیئة وكل ما ینتجه العقل البشرى من أشیاء ملموسة من أدوات 

(، ویشمل العلوم والمعارف والفنون واألنشطة اإلبداعیة والتقنیات وكل ما یحصل علیه اإلنسان 113ص  – 11وآالت ) 

 المعرفة العلمیة والتكنولوجیا . عن طریق استخدام

  :للثقافةالمستوى غير المادى  .ب

وهو جمیع السمات الثقافیة غیر الملموسة السلوكیة من عادات وتقالید وأعراف واللغة والفكر الدینى العقائدى والطقوس 

 (. 163ص  – 12)والشعائر واألسطورة 

 التراث:تعريف 

یعنى توریث حضارات السلف للخلف وهذا التوریث ال یقتصر على اللغة والفكر االدب فقط وانما یعم لیشمل جمیع  التراث

النواحي المادیة والوجدانیة للمجتمع من فكر وفلسفة ودین وعلم وفن وعمران وباإلضافة إلى الدور المؤكد للتراث الحضاري 

لحضارى للمجتمع من النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بكل فروعه وروافده فى التعبیر عن مدى التطور 

 المستقبل.فهذا التراث یقوم أیضا بدور أساسي فى تخلف أو تطور هذا المجتمع نحو  فى الماضيوالعمرانیة 

ثقة بالنفس یمدها بالقوة المعنویة وال الذيالحضاري الجید لكل أمة هو العامل الفعال فى تطویر حیاة تلك األمة  والتراث

 ویحفظها من الذوبان والضیاع واالندثار.

. تلك الكلمة الواحدة التراث."العربیة  نجیب محمود فى كتابة تحدیث الثقافة ذكيكما یمكننا التعبیر عنه مثلما وصفه الدكتور 

 بمداه.. هللا وحده أعلم ضخم.إنما تشير إلى عالم 

األفكار ومن العادات ومن المبانى مئات الماليين من الصفحات المكتوبة مضاف إلى ما ليس فى وسع أحد أن يحصيه من 

 -13)ثقافى عام يعيشه كل فرد من أفراد االمة المشاركة فى ذلك التراث "  ومن المأثورات مما يترتب عليه آخراألمر مناخ

 .(178ص 

 الموروث:تعريف  

ألجداد لیصل الى األبناء سواء كانت مفاهیم أو أفكار أو تقالید أو أوضاع عمرانیة أو أى صورة من صور ا هو كل ما يتركه

ما القى هذا الموروث االهتمام الكافى فإنه یتحول الى تراث یلقى الحرص والعنایة للحفاظ علیه ونقله بصورة  الفن. فإذا

التراث فكر الجماعة ومدخلهم للتعامل مع  ويعكسالحقب المختلفة  جیدة الى األجیال المتعاقبة بما یضمن استمراریته عبر

والتراث الثقافى بنیة تاریخیة فاعلة متغیرة إما الى مزید من الثراء  غیرها.اشكالیة معینة أو أى ضغوط بیئیة واجتماعیة 

  المجتمع.واما الى تدهور بسبب تعطل هذه االنتاجیة وركود  للمجتمع االبداعیةبفضل االنتاجیة 

كونه تراكمات لمحاوالت االنسان المختلفة تحدياته لظروفه الحياتية كى يجعلها من حیث " تعريف عام للتراثالى  ونصل

وهذه المحاوالت منها الناجح ومنها ما دون ذلك وبذلك فإن التجارب دائماً ال تبدأ من حيث التراث أو المعاصرة  أفضل.

 (.23ص -14)للواقع الحالى " ولكنها تبدأ من حيث ما هو نافع 
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 المحلى:التراث -1

فإن لكل منها ما تعتبره تراثاً لها وهو ما یمكن تسمیته "  كبیرة،التراث بالمفهوم السابق یرتبط دائماً بجماعة ما صغیرة أو 

 التراث المحلى " .

 اإلقليمى:التراث  -2

 مثل:إقلیم واحد یمكن أن یكون لها تراث مشترك نسمیه" التراث اإلقلیمى "  أما الجماعات التى تعیش ظروفاً متشابهة فى

  تراث سكان واحات الوادى الجدید أو تراث سكان الدلتا أو تراث بدو سیناء.

 القومى:التراث  -3

والمادیة واالجتماعیة  قد یشترك سكان األقالیم المختلفة داخل الوطن الواحد فى بعض خصائص مجاالت حیاتهم الفكریة

التراث المصرى أو التراث  مثل:ویكون لهم حینئذ تراث مشترك فى تلك المجاالت فقط یمكن أن نسمیه " التراث القومى " 

 الفرنسى ...

 اإلنسانى:التراث  -4

عیة تشترك فى بعض المجتمعات البشریة كلها رغم التباین واإلختالف الظاهر بینها فى المجاالت الفكریة والمادیة واالجتما

وهذا نجد " التراث اإلنسانى " وهو تلك األشیاء التى یراها  لإلنسان،التركیب البیولوجى والنفسى  بحكم وحدةوذلك  جوانب.

 جدیدة.البشر ذات قیمة وأهمیة ونفع وجدوى للجنس البشرى سواء كانت موروثة أو 

  الهوية:المصرية والحفاظ على  األهمية الثقافية للموروثات

تتمثل األهمیة الثقافیة للتراث في تعبیره عن قدرة الثقافة على التجسید في األطر الحضاریة من      مجاالت العلوم والفنون 

والعمارة والعمران والتصمیم الداخلي وتصمیم األثاث  وغیر ذلك من شتى نواحى الحضارة ، وذلك خالل فترة زمنیة محددة 

ذلك یمكن تتبع قدرة التراث على إظهار الهویة والشخصیة القومیة ، فالتراث حینما كان واقعاً  ومعروفة تاریخیاً ، ومن

معاشا لكیان اجتماعى محدد كان تعبیرا لثقافة ذلك المجتمع ومجسداً له في إطار حضارى ، وبعد مضى الزمان یصبح ذلك 

عبیر التراث عن التكور الحضارى ال القطیعة مع الماضى كله تراثاً ، ومن خالل تطوره عبر الزمان ، تكمن قیمة جدیدة هى ت

بسبب كل جدید وعابر ، فقراءة التراث خالل الحضارة المعاصرة تمثل تعبیرا عن الهویة والشخصیة القومیة ، أما التغیرات 

أكیداً لتطور الشخصیة الحضاریة المتتالیة بغیر رابط محدد ومعروف تمثل إضعافا للهویة وسلبا لها ، ومن ذلك فالتراث یمثل ت

 والذات القومیة عبر التاریخ خالل محور ثقافى ثابت ومؤكد .
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 المصرية الموروثات على الحفاظ خالل الثبات" من" الهوية على للحفاظ محرز خالد /د تصميم من أثاث نماذج توضح(   )(،   ) رقم صورة

 األثاث. تصميم على وانعكاسها التشكيلية، مفرداتها. و الهندسية النسب خالل من العالقات تكوين في المادي القديمة واإلبداع

 

 الشروط الواجب مراعتها من قبل المصمم لدعم تطبيق التراث في تصميم األثاث المحلي:

ة التاكید على فصل الموروث عن ذات المحلل فصال یجعل دراسة النواتج فى محیطها التاریخى وبتأتیرات أنساقها الثقافی - 1

 أقرب الى الموضوعیة منه الى التفكیر بتعاطف مما یجعل الموروث غیر معاصر لنا.

التاكید على عدم إستباق األحداث فى إسقاط بعض المعانى اإلیجابیة منها أو السلبیة على المقروء من التراث قبل إجراء  - 2

لبه أهم مقوماته، وعلى هذا البد وأن یتسم من یقوم التحالیل المنهجیة المقترحة أن هذا من شأنه أن یوجه المنهج توجهاً یس

 (.77ص -15بالتطبیق بأكبر قدر من الحیادیة فى التعامل مع الموروث )

أهمیة أن یتسم من یقوم بقراءة الموروث بالمقدره على النقد والعلم بأصوله وأن یتسم بالقدرة على ربط الظواهر ببعضها  -3

مون التصمیم ومفرداته وما بین المؤثرات التى عملت على تكوینة وتوجیهه بهذا الشكل ورؤیة العالقات المتبادلة بین مض

 واألیدیولوجیة(.هنا المؤثرات التاریخیة  )والمقصود

 

 المصري:تأثير الموروثات على تكوين فكر المصمم 

فیها جمیع  یلتقيوثقافة عامة موحدة ذات تقالید عامة أساسیة  كبرى،إن المصریین یؤلفون فى مجموعهم وحدة جماعیة 

  (.181ص -16وأصحاب المهن والحرف المختلفة ) والعلیا،المصریین من أهل الریف والمدینة والطبقات الدنیا والوسطى 

فى نظرتهم لشئون لهؤالء یشتركون فى تقالید أساسیة توحد شعورهم الجماعى وتجعلهم یتشابهون فى تصوراتهم الجماعیة و 

وبالرغم من هیمنة ثقافة عامة واحدة على المجتمع  الحیاة ، فهم یشتركون فى األصول العامة وأنماط السلوك اإلنسانیة

المصرى ، إال أنه یذخر بالعدید من الثقافات الفرعیة التى تمیز األقالیم المختلفة للمجتمع المصرى ، والتى تتمایز بسمات 

جعل من كل أقلیم طابع ثقافى خاص ممیز ومتفرد فى طابعه  العام وطابعه المعمارى أیضاً مما یجعل ثقافیة خاصة بحیث ت

المجتمع المصرى غنیاً وذاخراً بثقافات مختلفة فى تفاصیلها متوحدة فى طابعها العام والذى یشكل الثقافة العامة للمجتمع 

 المصرى والتى تطبعه بالتمایز والتفرد .
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 النتائج:

 وصلها.برنامج متطور للتأهیل والتدریب المستمر إلكتشاف األفراد ذوي المواهب وإعادة تطویرها  -

المصمم الذي یرتبط فكره بموروثاته الثقافیة فقط ال یستطیع أن یواكب العصر ولكنه یجب علیه التطلع لكل ما هو جدید  -

 وتطویع ذلك لفكره كمصمم محلي ذو طابع خاص  

 ث محلیة الصنع نتیجة تأثر المصمم المحلي بموروثاته الثقافیة ظهور بعض قطع األثا -

 المحلي.الفكر لدى المصمم  تكوین مما سبق یتضح أن للموروثات الثقافیة تأثیراً كبیراً في -

 المصریة.ظهور بدایة فكر جدید متطور ومواكب للعصر من المصممین المحلیین المحافظین لتراثهم وهویتهم  -

 

 التوصيات:

 المصري.اهمیة دور مصمم األثاث في تقدیم أثاث بفكر مصري مبتكر یحافظ على الهویة   -

 المعاصر.مراعاة الجانب الجمالي والوظیفي عند تصمیم األثاث المحلي  -

نشر الوعي بین الجیل الجدید من المصممین للحفاظ على تراثنا وموروثاتنا وفي نفس الوقت مواكبة األثاث العالمي من  -

 الفكري.حیث التطور 
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