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ملخص البحث:
الموروث الثقافي هو الذي يعبر بصدق عن انار و واقافنة المجتمنو وهنو الصنلة المالينة والمعنو نة الباقينة التني انر

مننا بنني الجينناا المعاأل نرل والجينناا السننابقة فثننو اجسننيد للثقافننة واليةننارل التنني اعيننس بنيننة اجتماعيننة و يا ننية
واقتصالية معينة عاشتثا االجياا السابقة.
يعنند المننوروث الثقننافي م ثننر م ن م نناهر اليةننارل بننل هننو و ننيلتثا الولننا للتعبيننر ع ن اقافننة و ألننالة المجتمننو
وانبثننا الموروانناث الثقافيننة م ن البييننة الميليننة وا نراب اراباطننا وايقننا بثننا فننني عمننل يسننتطيو ا سننان ان بنند في ن

با تغالا الموال المتوفرل لدي و ستطيو اكييف مو البيية يسما فننا موروانا وهني امثنل جنير كبينر من انراث ي شنع
من الوننعوي وهنني امينني شننعبا مننا عن ميننر  .و وننمل المننوروث كننل من

المننوروث البيينني (الموقننو الجغ ارفنني والمنوارل

الطبيعية) الموروث اليةاري االجتماعي (المتمثل في الماضني الياضنر المسنتقبل اليينال االجتماعينة العنالاث
والتقاليد).
و عتبر مجاا التصميم الداخلي م المجاالث التي اتسم باال تدامة والتنمية الفكر ة والتصميمية ولثنا لور فعناا فني
السياحة البييية م خنالا التصنميم النداخلي للفننالق والمنتجعناث السنياحية والمقناهي والمطناعم والبينوث ...النو .ففني
التصننميم الننداخلي الجمنناا وحنند ال ييفننا ولك ن يج ن

الخننذ بعنني االعتبننار ك نالل م ن الت نراث والبييننة والسننمة الفرليننة

والجماعية التي اجمو بي الألالة والتجد د والمعاألرل.

قديما كنان التصنميم النداخلي يمثنل الفرلينة ومن انم المجتمنو فنألنب ،نمة لثنم منا حند ثا فن ن بعيند بعن

الونير

ع مالم ،التراث و ذلك ألب ،بعيدا ع العالاث والتقاليد ومسا رل الذاث فالييي السيني الليبي علا نبيل المثناا

ليس مجرل شيل و مجموعة عناألر معمار ة فق

ولكن حالة وجدا ية و م حيال وقبل ن ختنار اصنميم المينان

م حيث العمارل والتقسيم والتصنميم النداخلي يجن

ن عنرد جيندا منا هنو العنالم النذل نتمني الين هنذا التصنميم هنل

هو يوب عالمنا الداخلي و عبر ع هو تنا الوخصية وما
ؤم ب م معتقداث وعالاث واقاليد؟ وهيذا نبغي ن ييون اليناا فني التصنميم المعمناري والنداخلي للم ارفنا التني
اسنناهم فنني قننل الصننورل العامننة للطننابو الميلنني كالفنننالق والمنتجعنناث السننياحية التنني لثننا لور كبيننر فنني قننل موروانننا

بويل حةاري وافاعلي الا زوارهم لتيقا التنمية السياحية المرجول.
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المقدمـــــــــــــــة:
اتميني الموروانناث الثقافينة بييو ننة اعلننو التنراث ا سننا ي من

طناق الثبنناث رلنا مجنناا اال ننتمرار ة لعناألنر من هننذا

التنراث اتننداخل واتوافننا مننو عناألننر من ربنندا الجينناا لون فصننام بنني مننا كننان ومننا يمين

اقننافي حنني لاخننل الثقافننة الواحنندل وعبننر حقن
واتننابو حق ن
بع

ن ييننون فنني اواألننل

اار خيننة حيننث ييننون لثننذ العناألننر وجننول حنني وااسننا رقعننة الميننان

اليمننان ايف ن ل سننان فنني بييت ن وواقننو مجتمع ن القنندرل علننا اليننذد وا ضننافة لون رخننالا بو يفننة

هذ العناألر في الييال اليومية الجار ة للمجتمو رمم ما قد ايمل الك العناألر م

التغييننر والتعنند ل ليسننتوي فنني النثايننة اكننو

شياا التبد ل وعوامل

عناألننر الموروانناث الثقافيننة المعايوننة فنني واقننو الييننال اليوميننة مننو مننا

ابدع جيناا الحقنة كمنا ايفن للمجتمنو خصوألنية فياان المتنوعنة بتننو البييناث التني يعايونثا والتكنتالث السنيا ية

المييطة بمجتمع .
• مشكلة البحث:

 - 1رهماا الثو ة الميلية وعدم بذا مياوالث جالل للر

و التكامل بي اليدااة

والألالة.

 - 2التو يو السر و لال تثالك الغر ي والنم المتمدن.
 - 3فقدان الثو ة الميلية في التصميم الداخلي للمرافا السياحية الليبية لعدم او يف الموروث الثقافي.
 - 4عدم ا تغالا ا ميا ياث المستيداة المتوفرل التي اتني ،لننا الفرألنة لال نتفالل منثنا فني رحينار المنوروث بصنورل

منا بة للعصر.

• أهمية البحث :يسعا البيث للر بي الموروث الثقافي الليبي الأليل ومتطلباث الييال المعاألرل ومواكبة اطور
التكنولوجيا ومدل رميا ية اكيفثا مو البيية واالعتباراث التصميمية اذ

مطل

وطني نبغي التنكيد علي .

• أهداف البحث:
 - 1ز ننالل الننوعي والتيفينني علننا اوننجيو العمننارل الداخليننة التنني ابننرز الثو ننة الميليننة وا حسننا

والفنية لثا.

بننالقيم الجماليننة

 - 2السعي الا ابني م معاألنر للتنمينة السنياحية راكني علنا او ينف المنوروث الثقنافي والعمنل علنا اصنميم
الميمالث الداخلية للم ارفنا السنياحية بمنا تفنا منو انكيند الطنابو الميلني بتصنميماث جد ندل مبتكنرل و فكنر اصنميمي
معاألر.
 - 3ايقيا اال سجام بي اليدااة والتراث.
 - 4او يف الموروث الثقافي بصورل مستيداة في التصميم الداخلي للمرافا السياحية في مد نة الخمس.
• حـــدول البحـــث :ا ننم ايد نند ا ط ننار الموض ننوعي لث ننذا البي ننث فيم ننا يخ ننا او ي ننف الم ننوروث الثق ننافي الليب نني و ا ننر
التوجيثنناث التصننميمية المعاأل نرل عليثننا وا ننتلثام فكننار اصننميمية حد ثننة لتطننو ر العناألننر والميمننالث الداخليننة

واطبيقثننا علننا العمننارل الداخليننة المعاأل نرل للم ارفننا السننياحية فنني مد نننة الخمننس مثننل الفنننالق الميننالث التجار ننة
المعارض والمطاعم.
عينة البحث :فيال يلي _ قر ة منيمة السياحية
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رذ اوض ،هذ المنوآث فكرل البيث ومةمو في الواقو الياضر حينث ييمن مةنمون المنوروث الميلني فني فنيال
ننيلي كمعلننم اننري معمنناري ل ن اننار و و ننماث و عتبننر عنصننر ا ننتقطاي وجننذي ننياحي قننوي جنندا اتمتننو ب ن مد نننة

الخمننس فيمننا ييمن مةننمون اليدااننة والمعاألنرل فنني قر ننة منيمننة السننياحية و التنني اعتبننر من

جمننل و حنندث القننرل

السياحية الموجولل في مد نة الخمس والتي لثا عالقة اصميمية مليو ة مستلثمة م فيال يلي .
• منهج البحث :يعتمد البيث علا المنثج التيليلي الوألفي والمقارن.
أنواع الموروث الثقافي الليبي
يعتبر الموروث الثقافي لليل الثو ة الميلينة النذي يميني شخصنية شنع

عن اخنر والمنوروث الثقنافي هنو عبنارل عن

ما ستنتج م خالا ل ار ة وايليل كل م ال رود البييية الميلية و لوي اليينال االجتماعينة والد نينة والعنالاث
والتقاليد رضافة رلا الصناعاث التقليدية التي ابتكرها فرال المجتمو الواحد.
فكل هذ الموروااث التي خلفثا السلف علا الخلف منذ عقول كثينرل اعطني لننا ألنورل واضنية عن المنوروث الثقنافي
المتكامل للمجتمو المرال ل ار ت ال وهو الموروث الثقافي الليبي.
وحتا ال اةيو هو تنا وع كيفية المياف ة علنا ا رث الثقنافي الألنيل النذي وراننا عن الجندال فني نل العولمنة

حتا ال فقد ألناعتنا التقليدية و افتقد هو تثا اقنوا الصنناعاث التقليدينة بنفسنثا منا ن كنون و ال كنون وفني نل
العولمة يج

اليفاظ علا خصوألياث كل شع

وهننا معاللنة ألنعبة والبند من جمينو الجثناث والمنواطني االهتمنام

كثر بالصناعاث التقليدية باعتبارها اراث وموروث يعيس شخصية الوط و نن االهتمام بالصناعاث التقليدية ليست

مسننؤولية شننخا واحنند وس مننا مسننؤولية اقننو علننا عننااا الجميننو بتكننااف كننل الط نراد م ن اليرفنني الننا الباحننث الننا
المسيوا و يةا البد م وجول لجان للتفكير للمسناعدل واقنديم المونورل الفنينة الكافينة والتثقينف ولور ا عنالم فني هنذا

المجاا ضروري جدا وال كنون ابتعند ا كثين ار عن ألنناعتنا التقليدينة و خونا ال قندر ع ن اةنيو فني اينار العولمنة

و جرفثا الا قا النسيان .ولكي تمي م الوألوا رلا تائج مرضية فيما يخنا ل ار نة اميا ينة او ينف المنوروث
الثقننافي فنني الم ارفننا السننياحية المعاأل نرل و ايقيننا اال نندما بنني الألننالة و اليدااننة فالبنند م ن البيننث والتيليننل فنني

جميو جوا

الموروث (البييي – اليةاري – التجاري) فلكل جا ن

انناير علنا المرفنا السنياحي المعاألنر نوار

م الناحية التخطيطية واقسيم الفراماث و م الناحية ا وائية وموال البنار وحتا بمجاا العمارل الداخلية.
أوال :الموروث الثقافي البيئـي (طبوغرافية البالل و المناخ و الظروف الطبيعية)
اعد البيية م العوامل المييطة المثمة التي اؤار بالمصمم الداخلي بويل و بآخر في اعي ي مدركاا اليسية حينث
ن البيية اويل مصد ار ملثما للكثير م العماا التصميمية وكذلك البيينة االجتماعينة هني التني اندعم واعنيز فكنار
المصننمم من خننالا مننا يقننوم و يننور و ةننيف و نخننذ من البييننة بوننيل يوننب فنني ذه ن المتلقنني حنناالث مثي نرل ممتعننة
وحينما تج المصمم يو ر جاز ي عمل اصميمي يص

جل اهتمام في التعرد علا ما هو موجول في الطبيعنة

من ن ا ننم تع ننرد عل ننا التكنولوجي ننا والتقني ننة واللار لك نني يم ننار عملن ن  .ح رن الطبيع ننة ه نني المنب ننو الروح نني للقواع نند

والطبيعننة قنند اكننون مماالننة فنني جسننم ا سننان وعالاان وم ارئنني ف سنان فسن

نناهرل طبيعيننة من

نواهر هننذا الكننون

الذي خلق الخالا ح(عبد الفتاح  1986ص  )11و ن عالقة ا سان ببييت و بالميان الذي يعيش فين جسند فني
بس ن ألننورها موذجننا فر نندا لال تمننار رلننا الطبيعننة المنلوفننة لنند نا و تمثننل هننذا فنني اطبعنننا بننبع

م نناهر الطبيعننة

الموجولل والمت ويلة في البيية وهذ اعدها مةمو ا فنينا وجوهر نا رضنافة رلنا ثنا اعبينر عن عالقنة البونر ببعةنثم
في ميان يصب ،جيرا م العالقة في زمان ؤكد موروا اليةاريح.
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ا نا فني امييني الفننون حينث انكند بالفعنل انناير عوامنل البيينة والمننا

اوييل البيية بمفثومثا الطبيعني و الجغ ارفني

في ذوق الوعوي وسبداعااثا ح ( لي جان  1986ص ص .)37 – 35
رن الفثم الخاص بثذ العالقة تيدل علا

ا

اال تمار للوجول الكلي للفرل و عند هنذا مصند ار من مصنالر التنذوق

الجمالي ا طالقا م القيمة الخالقية في بيية معينة.
العالقة هنا ن ا سان امتي بالطبيعة وقد ألب ،اال تمار رلنا النذاث يقنول الفنرل رلنا الطبيعنة ومن انم رلنا العملينة
التصنميمية ر ن ا تمننار للمينان النذي يوننمل هنذا كلن و جعلن مرجعنا ل بندا ومن انم اليينم علين

ح والفن رذا لنم يين

نول اسنجيل لم نناهر الطبيعنة لكننان قنري اقلينند هنو كثنر العمنناا الفنينة رقناعننا ح(ر ند هننو رث (ل ث) ص .)192

رن الطبيعة هي التني اننعيس علنا الوجنول ا سنا ي فني شنتا جوا بن اننعيس يةنا علنا الفن النذي يصنور م ناهر
الطبيعة م اهر البيية وما اتميي ب هذ البيية م مميياث اميني المجتمعناث بعةنثا عن النبع

اتخنر واتميني فني

قاليمثنا الجغرافيننة .لقنند شننيلت الكثينر من المفنناهيم وال نواهر وقند شننيلت عننامال موننتركا بني ا سننان ولننو كننان الننذي

يعيش في وم هذا يجعنل لور البيينة فني الفن مؤشن ار مثمنا علنا ن اتفاعنل البييناث فيمنا بينثنا لتؤكند لننا شنييا مثمنا
م الثقافة ح والبيياث االجتماعية وما فيثنا من كنل خصنائا وممينياث عطنت اسنليما بننن الثقافنة والفننون ومنا فني

حيمثا وليدل البيينة وا سنان معنا و ثنا اتكينف وفقنا لل نرود االجتماعينة لكنل جينل و لكنل حقبنة زمنينة ح (اومنا
مننو رو  1972ص  )258لثننذا كا ننت اقافننة المصننمم الننداخلي عننامال

ا ننيا فنني ن ننتمي م ن رلراك الشننيار

ومننا ننيتم فعلن من خاللثننا لننذا فالثقافننة (اقافننة الفنننان و المصننمم) اكتسن

ليمومتثننا م ن خننالا الصننلة الوايقننة التنني

والحداث التي ايي ب واواجث فني حياان العملينة الفنينة ومن خنالا فكنار واصنوراا ومنا ننتج عنثنا من قنيم فنينة

اراب بيل م اهر و واهر المجتمو وهذ ال واهر اعطي ا عيا اث واطوراث ايدث تيجة ايوا اجتماعي في بيينة
اجتماعية اراب بواقو المة بياملثا في ماضيثا وحاضرها فالمصمم ال بد م

ن يفثم هذا الواقو و ركي علا بنرز

م نناهر ا يجابيننة و نطلننا من مبننالي حيو ننة و جعلثننا ضننم حالننة التنوازن مننو متطلبنناث البييننة االجتماعيننة الجد نندل

ومفاهيمثنا اليد ثننة .ح فللثقافنة اننر كبيننر فني اعبيننر الفننان با ضننافة لكو ثننا من ال ننس الرئيسنة للتطننور االجتمنناعي

وا عيا ثا ييون م خالا المتغيراث في النيعناث والمينوا الخيالينة التني اسنببثا فني االاجاهناث الخطينة المماالنة فني
اطننور ال ننالي
حة ننارل مي نندول

الفنيننة ةننيف رلننا ن التطننور االجتمنناعي وااجاه ن العننام يمي ن

ن بقيننا فنني اننار و ي مجتمننو و

وق نند يي نندث ننو التط ننور و ننرعت من ن خ ننالا التعبي ننر الفن نني ومنطلقاان ن الجد نندل ح (جعفر ننوري

 1977ص  )256و م ننا ن الفن ن ه ننو ج ننير من ن التط ننور الثق ننافي لك ننل فتن نرل لث ننا مطث ننا و ننلو ثا ولك ننل حة ننارل
خصائصثا وممييااثا ولكل فرل ل اار و ول

لوي خاص لذلك فإن اار خ في اليمان والميان هو جير م التعبير

الثقافي لذلك العصر .العالقاث مستمرل منا بني المجتمنو والفنرل واونيلت لدين الثقافنة من بييتن رذا هنو المسنؤوا عن
ربنندا العمننل الفننني يننا كننان وعن ليعطين رلننا المسننتقبل ليعينند اكامننل الفن ح ييتننا المسننتقبل رلننا رعننالل اكامننل الفن
كطر قننة

ننلو ية مسننتقلة ل ن لراك والتعبيننر كمننتالزم حسنني متسنناوي ومتننناق

للتجر ديننة الفكر ننة يمي ن للعناألننر

الفكر ة الولنو لاخنل عقنل الفننان هنناك ايصنل علنا رموزهنا اليسنية والموضنوعية ح(ر ند هنو رث (ي.ث) ص
ننا

فكننري للتعبيننر ع ن المتغي نراث والحننداث

موضوعية .ح فالثقافة نوار كا نت مالينة م مينر مالينة فإ ثنا اتغينر حسن

البيينة الميني بثنا وقند يينون هنذا التغيينر

 )190هننذ الصننور الذهنيننة المتالزمننة بإحسننا

الفنننان اسننتند علننا

واكننون ألننور ذهنيننة وا طباعنناث ا نراب مباش نرل بالبييننة وم ن خاللثننا ننتم اسننجيل بمننا نسننجم مننو اراباطااثننا و صننورل
جيئيننا وكليننا بمننا فيثننا الشننياا الفكر ننة والفلسننفية والفنيننة ح

(المننا حس ن  2000ص  )443الوننير ال ا نني

العالي في الطبيعة والبيية المييطنة با سنان هني الشنياا نوار كا نت مطابقنة م مينر مطابقنة فنإذا اطابقنت كو نت
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هننناك مقار نناث يسننتطيو بثننا الفنننان ن بننرز المةننمون الننذي اولنند م ن اقافننة بيييننة ال تعننرض علي ن المجتمننو مطلقننا
بدليل ن الشياا فني الطبيعنة اتفناوث موضنوعااثا و نتم التعامنل معثنا بمفناهيم طبيعنة ا سنان و ييتن وفنا الشنياا
التي اوافا العناألر العامة والةرور ة ال تنباط مفاهيم فنية اكون البيية هي المصدر الوا.

طبنومرافين نننة مد نننة الخمننس اقننو مد نننة الخمننس شننرق مد نننة ط نرابلس بي نوالي  120كننم بليبيننا .ومد نننة الخمننس هنني
المرك ني ا لاري لمياف ننة المرق ن  .واقننو مد نننة الخمننس فنني و ن المياف ننة واينني بثننا عنندل ض نواحي م ن

شننثرها

المناطا اليراعية (الساحل -كعام -يلي -الجياواث وميرهنا واقنو لبندل الكبنرل فني الناحينة الونرقية لو ن المد ننة.

الخمس مد نة حد ثة اقو قري المد نة الار ة (لبدل الكبرل) التني رجنو ان يسنثا رلنا العثند الفينيقني او قبنل ذلك وقند
ق ننام الروم ننان بتط ننو ر لب نند التار خي ننة حت نني أل ننارث عاأل ننمة لو ننماا فر قي ننا ف نني عث نند عائلن ن االمب ارط ننور ننبتيمو
يفيرو  .رجو اار و ان يس مد نة الخمس رلا حوالي  400ن اقر با وذلك في العثد التركي.
اا يا الموروث الثقافي اليةناري (الثقافة الد نية و االجتماعية)
المنورث الثقنافي وايننا الصنلة بييننال الفنرل والجماعننة علنا المسننتو اث كافنة وخاألننتا المسنتو اث الوننعبية فنالتراث هننو

السند القوي في المياف ة علا كيان المجتمو كما

وايا الصلة بالفكر ا سا ي في الماضي و ييال و لوكياث

ا سننان فنني ايقننا الييننال اليوميننة بمعنننا ن الوننعبية من هننم عناألننر الننر بنني الماضنني
2006

ص  .)6كما ن اقافة ي شع

والياضننر (شننعالن

اراب اراباطا وايقا بالتغيراث اليالاة في لوك الفرل و فكار هذا الوع

((  Conceico J.F,p4حيننث ان المننوروث الثقننافي بطبيعت ن الييننة قنند تبنندا و تعنندا ابعننا لل ننرود االجتماعيننة
ولتغييننر المفثننوم النند ني ألننل

بع

المعتقنند وقنند اتننداخل بعن

المعتقننداث والممار نناث بعةننثا مننو بعن

رمننم اخننتالد

مةامينثا الد نية لذلك ففي بيل فثم شنياا التننو الثقنافي علنا ااسنا الثقافنة العالمينة و فني طناق حندول

كل اقافة ييون م الةروري العمل علا فثم كل اقافنة فني اواألنلثا منو ميرهنا ومنو واقنو اليينال ا سنا ية فني كنل

قطا ا سا ي وقد اتعدل الك القطاعاث الثقافية وانوعثا في رقعة العالم الميا ينة التني ألنبيت اةنيا بني الجيناا
ار لتقدم اورل المعلوماث والتطور الثائنل فني و نائل االاصناا ا لكترو ينة .وقند تغينر الونيل وابقنا الو يفنة ..وقند

اتغير الو يفة و بقا الويل ..وقد تغير الويل والو يفة وابقا الغاية م وجولهما الذي كان وعملية التواألل بي
عناألننر ممننا كننان وعناألننر ممننا هننو كننائ لاخننل الثقافننة الواحنندل هنني عمليننة ايف ن للثقافننة الوننعبية حيو تثننا وايقننا
قدرااثا ا بداعية م خالا ا تمرار ة القدراث ا بداعية للمجتمو وم

برز الشيار التي الح فيثنا اندخل المنوروث

الثقافي في الييياث السينية الليبية م الناحية التصميمية هو في التخطني المعمناري و التقسنيم النداخلي للف ارمناث

رذ فرضننت العننالاث والتقالينند المتبعننة فنني المجتمننو الليبنني م ن اخطيطنني واقسننيم ف ارمنني متماشننيا مننو هننذ ال ننرود

االجتماعية.
العالات و التقاليد و المعتقدات الشعبية:
وال اعتبنر كلمننة العنالاث جمننو لمفننرلل (عنالل) وهنني من الفعنل اعننول تعنول اعو نندا ومعنننا هنذ الكلمننة ومفثومثننا
النندار هنني الننك الشننيار التنني لر النننا

علننا عملثننا و القيننام بثننا واك نرار عملثننا حتننا ألننبيت شننييا منلوفننا

ومن و ننا ي بمعنننا ن م ن م ن السننلوك والتصننرد يعتننال علي ن حتننا يفعننل اك ن ار ار وال يجنند المننرر م اربننة فنني هننذ
الشيار لرؤ ت لثا مراث متعدلل في مجتمع

وفي البيية التي يعيش فيثا (اب المن ور (ل .ث) ص .)39

اا ينا كلمنة التقاليند هني جمنو لكلمننة (اقليند) وهني من الفعنل قلند يقلنند اقليندا ومعناهنا ن يقلند جينل

نالي

الجيننل

النذي نبق و سننير عليثنا وسن كنان ذلننك فني السنلوك والتصنرفاث و فني الملنبس و اليلنني ...وعمناا خنرل راثننا
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الخلننف عن السننلف وكمننا قنند عننرد المنجنند كلمننة (التقلينند) علننا ر ثننا مننا ا تقننل رلننا ا سننان عن

ومجتمع م العقائد والعالاث والعماا (المنجد في اللغة وا عالم ص .)73

جنندال ومعلمين

االثننا المعتقننداث الوننعبية فثنني حياينناث و نناطير الماضنني ار ننخت فنني ذاكنرل ا سننان القننديم وعلننا مننر العصننور

واللينان ألنبيت هنذ الرمنوز مينراث اتناقلن الجيناا فتر ننبت فني مسنتول ل نا من اليينال الد يو نة والد نينة لثننذا
ا تخدمت لون وعي لأللثا المراب بعقائد قديمة ووانية والتي ر بعةثا رلا عصور ما قبل التار و.
وم هذ الرموز الوعبية مثل (الخميسة والقرن و (القر

والسمية وشيل الدائرل والمثلث وميرها) والتي امينيث

بسننيالاثا علننا الشننياا الخننرل لمننا ايملن م ن معننا ي و فكننار ميننر منطقيننة بننل وخرافيننة حيا ننا فمننثال امثلننت هننذ
الرمننوز كو نني

و اعاو ننذ وامننائم للوقايننة م ن اليسنند والعنني

الناحية ا يجابية كجل

واليمايننة م ن الرواح والقننول الوننر رل و حتننا م ن

الخير والي السعيد والخصو ة.

الهوية المحلية في التصميم المعماري
التصميم الداخلي للمرافا السياحية المعاألرل
واعتمند الخصنائا الطبيعيننة للم ارفنا السنياحية البييننة المييطنة (المنننا والتةنار س) ومنوال البنننار المتاحنة والمثننارل

والتقنية والميدلاث الثقافية.

اؤار المعطياث التار خية والثقافية والمواعر االجتماعية النفسية رلا حد كبير في التصميم والويل العنام و جن
يستجي

المرفا السياحي لياجة النا

و الو يفية فق

.)145 – 144

رلا الونعور بنن ثم فني بينتثم و ن ال ييتفني بنالن ر فني الجوا ن

بل البد ن تالرم مو ررث هؤالر النا

اس ننتطيو الم ارف ننا الس ننياحية المعاألن نرل ن اعط نني ا حس ننا

ن

االقتصنالية

العاطفي والثقافي (خوري الير نتا ي (ي.ث) ص ص

بالجد نند و ن الب نني الياج ننة الجد نندل با ننتمرار بتيقي ننا

االراباط اليما ي والميا ي لليوار .وذلك ع طر ا اوفير االحتياجاث الالزمة ال وهي
 - 1االحتياجاث الفسيولوجية وهذ االحتياجاث اتطل

اوفير عامنل الخصوألنية النذي كنان ومنازاا من

التصميم للمرافا السياحية في ليبيا قديما وحد ثا والذي م خالل يوعر الفرل باللفة والوالر والراحة.

ا نياث

 - 2االحتياجناث السننييولوجية حيننث يستيسن االبتعننال عن اقليند اصنناميم جنبيننة وهنذا مننر شننائو جندا فنني ملن

الم ارفننا السننياحية اذ افننرض هننذ التصنناميم علننا اقسننيم لاخلنني و ننام حركنني واخطنني معمنناري ال نا ن

الوضننو

االجتمنناعي الميلنني والننذي ينناوا ان وألننل للننيوار بصننورل جميلننة لتنكينند من خاللن علننا الثو ننة وامر ننر المننوروث
للمتلقي بويل افاعلي وملمو  .رن مصمم العمنارل الداخلينة نؤلي اصنميم بمعالجنة المسنق الفقني والفنراي النداخلي

والثيية للمبنا وكل فراي لاخلي يعد في ذاا وحدل ألغيرل وهو بدور يعد جيرا م الكل ي ال يمي معرفة الكلي
وسل ارك ن رال م ن خننالا الج نيار الميو ننة ل ن

االخرل الميو ة للكلي.

كمننا ن ال يمي ن رلراك الجيئنني رال م ن خننالا عالقت ن ببنناقي الج نيار

المعايير التصميمية للمرافق السياحية و متطلبات التصميم الناجح:
تطل

العمل المعماري الناج ،اوافر عدل عناألر حتا ييقا بيفارل الدور الذي ون م

جل  .فالمبا ي ما هي رال

ملفة لفراماث اخدم ال وطة ا سا ية المختلفة التي ايتا عند مياولتثا مسطياث و نية بويل معي .
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 -1التوافق الوظيفي اختلف متطلباث التوافا الو يفي م عمل معماري رلنا اخنر بناختالد نو ال ونطة اليومينة
التي امار لاخل هذ الفراماث والعالقاث فيما بينثا وها اتطل

ل ار ة بعال ا سان انار ممار ة ال ونطة لاخنل

اليي نياث كننذلك ل ار ننة وحسنناي مسننطياث الف ارمنناث المختلفننة واوفيننا العالقنناث فيمننا بينثننا وكيفيننة اوز عثننا و يفي نال.
و قا جناح المثنند المعمناري بمقندار افوقن فني ل ار نة عناألنر المونروعاث المختلفنة وحسناي مسنطيااثا وسيجنال
شبية العالقاث المختلفة بي الك العناألر ليقندم فني النثاينة مبننا اجينا و يفينا ال تطلن

اعنديالث وسضنافاث من

المستخدمي .
 -2التوافق اإلنشـايي و يندلها المثنند المعمناري حسن اصنوراا واصنميماا المعمار نة ووفقنال لطبيعنة المونرو
وفراماان ن وا ننتخداماا و يم ننل ه ننذا ال نندور المثن نند ا و ننائي بيس نناباا لييق ننا -بق نندر ا مي ننان -فك ننر المثن نند
المعماري.
المعمنناري علننا معرفننة اامننة بعناألننر وطننرق ا وننار وسميا يااثننا المعمار ننة وا وننائية وهننو نندر

والمثننند

طبيعة الموال والخاماث المختلفة وطرق ا تخدامثا.

يةننا

 -3التوافق الجمالي ا ثر الناحية الجمالية (التوييلية) الفكنرل المعمار نة وا ونائية وايقنا ال ارحنة النفسنية للننا ر
رليثننا فثنني الر ننالة الموجثننة م ن المعمنناري رلننا المجتمننو اعبي ن ار ع ن قد ارا ن ا بداعيننة فنني ر تننا عمننل متمينني بننرز

طبيعننة وط نراز المو ننرو المعمنناري و عيننس ا ننتخداماا واحتياجاانن الو يفيننة ف نني ألننورل جماليننة معبن نرل عنن حقيق ننة
التكو

المعماري.

 -4التوافـق البيئــي اونمل البيينة كننل منا ييني الموننرو المعمناري من

ننرود مناخينة و جيولوجينة و عم ار يننة و

ألنناعية وهنذ ال نرود اختلنف من موقنو تخنر .والعمنل المعمناري النناج ،هنو العمنل المتوافنا منو البيينة المييطننة
تفاعننل مننو كننل عنصننر م ن عناألننرها والمعمنناري هننو الوحينند القننالر علننا ايقيننا هننذا التوافننا م ن خننالا ل ار ننت

الجامعية وخبراا العملية با تخدام المفرلاث التوييلية المختلفة والعناألر الطبيعية والصنناعية للنتييم فني عناألنر
واال سجام مو الموقو.

البيية كالتوجي المنا

 -5التوافق االجتماعي لكل مجتمو عالاا واقاليند التني انؤار واتننار بالنتنا المعمناري و عتمند المقينا

ال ا ني

لمدل جاح العمل المعماري في قدرا علا ايقيا متطلباث واحتياجاث المسنتخدمي فني ضنور نروفثم االجتماعينة

والثقافينة والمالينة وانوفير الخصوألنية بن واعثنا ومسنتو ااثا المختلفنة و التنالي امين المثنند

المعمناري من ايقيننا

ال ارحننة النفسننية لمسننتخدمي المبننا ي والف ارمنناث المختلفننة لون الياجننة رلننا رجنرائثم اعننديالث فنني الف ارمنناث لتيقيننا مننا

يفتقدو .
 -6التوافق االقتصالي تييم الوضو االقتصالي للمجتمنو فني النتنا العم ار ني واختلنف المعنا ير االقتصنالية من

منطقة عم ار ية رلا خرل وم مجتمو رلا اخر والمثند

واكاليف ن و نني الجنندول االقتصننالية لثننذا ا بنندا

المعماري علي المواز نة بني ا بندا المعمناري بمتطلباان

فننالمطلوي من ن الوألننوا رلننا ثايننة الموننرو لون اجنناوز التكلفننة

المقررل ومنو االلتنيام بالقواعند والمعنا ير المعمار نة الصنييية وسضنفار الناحينة الجمالينة والتونييلية وا نتخدام المفنرلاث

المعمار ة المنا بة

تا عمل معماري منا

ذو كفارل عم ار ية.
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العوامل المؤثرة على المرافق القديمة في ليبيا
 .1العامل البييي.
 .2العامل االجتماعي والثقافي.
 .3العامل التقني واالقتصالي.
اطور التكنولوجيا و انايرها علا التصميم الداخلي للمرافا السياحية في ليبيا
اتصننف العمننارل الداخليننة فنني العصننر الينند ث بننالتنو الونند د بمننا تنا ن

مننو التي نوالث والتطننوراث التنني امننت فنني

المجتمعاث ا سا ية في العالم .وفي بداية القرن العور اميي التصنميم النداخلي بالعقال ينة والتقنينة واكتوناد همينة

ا نتخدام المنوال الجد نندل فني انفيننذ العمنناا ممنا نناعد علنني اطنو ر التصننميم الننداخلي فني جميننو المجنناالث وسميا يننة

او ي ننف المن ننوروث الثقنننافي بون ننيل متط ننور و بن ن ننلوي اقن نني حن نند ث .و جن نند ن هنن نناك مفثنننومي بالنسن ننبة بالألن ننالة
والموروث الثقافي
وال التقلينند والمياكننال لتيقيننا القوميننة واال تمننار رلننا الننوط

وانكينند الوخصننية الميليننة .اا يننا التمسننك بالتننار و

واقديم عماا اكون حصيلة اجاري وخبراث لجياا عد دل بقت وهنذا المنر ييتنا رلنا ذكنار من الباحنث وفطننة
امين م ا تنباط وا تيداث عماا فنية ذاث ألالة في عصر التكنولوجيا (حمولل  1987ص  .)53وعلي فإن

من واجبنننا كمصننممي للعمننارل الداخليننة ن نخننذ و نتقنني م ن اراانننا المعمنناري مننا ييننون خبنرل و ا ننا واعيننا لياضننر ا

ومستقبلنا ةنيف رلين معطيناث واقعننا المعاألنر ومنا قدمتن لننا التكنولوجينا فني عصنر ا اليند ث و قنوم بصنثر كنل
هذ المعطياث في بواقة الخياا وا بدا واكون النتيجة اليتمينة فني ألنال ،مجتمعننا فنمند بنالف الرفينو المسنتمد من
قيم الماضي و ألنالت ومن حيو نة الياضنر ومعاألنرا

وهينذا يقنو علنا عنااا المصنمم بعنث التنراث منو منا نا ن

التقدم التكنولوجي المعاألر وذلك بإحيار التراث م جد د

(البوبيوي  2010ص .)142

المويالث التكنولوجية التي اواج الموروث الثقافي في العصر اليد ث
وهي اكم في اطور المنجياث العلمية والتكنولوجية السنر و ال يينال ند ل سنان فرألنة لمواز نة احتياجاان المعنو نة
والوجدا ية باالحتياجناث المالينة حينث رن الماليناث انؤار بنسنبة كبينرل علنا الوقنت النذي ييينا ا سنان لاخنل مسنين
وعلا الييال الخارجية ل سان وعلا لوك

حيث لم بقا ل مير قليل م الوقت رجو في الا طبيعت وس سنا يت

وم هنا جارث الدعول الا ضرورل مواز ة المالياث بالمعنو اث فني حينال ا سنان .كمنا رن عناألنر منوال و عناألنر
ا وننار والن ر نناث المتطننورل فنني البنننار م ن هننم الموننيالث التنني واجثثننا المعمنناري ومصننمم العمننارل الداخليننة فنني
مياولت لر الموروث الثقافي بالتقدم العلمي في بنار العمارل المعاألرل (عبدالباقي ربراهيم (ي.ث) ص .)17
مثلة ميلية لتو يف الموروث في التصميم و العمارل
منتجو منيمة السياحي المستنب م المعلم االاري الروما ي (فيال يلي )
اعنند فننيال ننيلي رحنندل الفلننل التنني شننيدها ار ننار الرومننان خننار

نوار المنندن حيننث اعنند هننذ المبننا ي م ن

جمننل

المعالم الار ة اذا ما ا توثد ا باالهتمنام النذي اوال الرومنان قامنة مثنل هنذ البينوث و عنول انار و بننار فنيال نيلي

الا ثاية القرن الثا ي و داياث القرن الثالث للميالل.
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فيال يلي االار ة
وصف التصميم الداخلي و المعماري لفيال سيلين:
ايتوي علا  46مرفنة موزعنة علنا االانة جوا ن

لفننار كبينر يطنل علنا البينر من الجا ن

ال اربنو النذي بعند حنوالي

 10امتار ع الواطئ وايي بالفنار روقة معمدل بنعمدل م اليجر الجيري المغطا بمنالط حمنر و رضنيتثا من
الفسيفسننار .ابلننا مسنناحة الفننيال مننا يقنناري اا 800متننر مر و واعنند ال نواح الفسيفسننار م ن

بننرز العناألننر الفنيننة التنني

ايتو ثا الفيال واتميني بدقنة انفينذها وجماليناث مواضنيعثا حينث كونفت اليفر ناث علنا منا يقناري اا 400متنر مر نو
م

رضياث الفسيفسار التي اصور لمياث م الييال في المدن الروما ية.

فيال سيلين االثرية
منتجع غنيمة السياحي:
و ناي الا النموذ المعاألر الذي يياكي في اصميم المعماري فيال يلي اال وهو منتجو منيمة العائلي السنياحي
والذي يعتبر م

حدث المنتجعاث علا مستول ليبيا والواقو علا بعد  25كم م مركي مد ننة الخمنس وعلنا مسنافة

 14كننم م ن فننيال ننيلي

حيننث ألننممت الفلننل السننينية بتصننميم معمنناري مونناب للتصننميم المعمنناري لوحننداث فننيال

يلي وهذا ا تغالا و او يف موفا جندا للمنوروث المعمناري وانكيند للثو نة الميلينة وانار و للمنطقنة و عتبنر موقنو

ا ننتقطاي ننياحي نناج ،اذ ا ن ن يمث ننل و ننروي ل ايئ ننر بو ننيل رم ننيي و ننلوي معاأل ننر عن ن المالم نن ،االار ننة واليقن ن

التار خيننة التنني مننرث بثننا مد نننة الخمننس واقنندم لل ايئننر فرألننة لال ننتمتا والتعننرد علننا هننذ المالمنن ،بوننيل معاألننر
كما هو المطلوي والمستثدد م قبل السائ.،
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قرية غنيمة السياحية
وألف التصميم الداخلي لمرفا منيمة السياحي
اتصف التصاميم الداخلية للوحداث الفندقينة بمنتجنو منيمنة السنياحي بنالطراز اليند ث فني اطارهنا العنام و ا نتخدام

عناألننر اصننميمية من

والمعا ير العالمية رال

انناث وميمننالث ووحننداث اضننارل ذاث اقنينناث وجننولل عاليننة و ن ننلوي واك ن

التطننور التقننني

ال جد الثو ة الميلية بمالميثا الواضية في اصميمثا الداخلي بعيس منا هنو اليناا فني

اصميمثا المعماري (الخارجي) الذي اشر ا الي مسبقا وهذا السب

ر ما رجو الا اختالد شركاث التصنميم المنفنذل

للتصننميم المعمنناري ع ن التصننميم الننداخلي واعمنناا النندييور حيننث ن م ن المثننم جنندا ن اكننون هننناك عالقننة بنني

التصننميم المعمنناري والعمننارل الداخليننة للمرفننا فالتصننميم الننداخلي الننناج ،هننو الننذي ييقننا اال سننجام بدايننة من البييننة
المييطة الا التصميم المعماري الا التصميم الداخلي.

اذ ان التصميم الداخلي منرال اعينس حةنارل البلند وللينل نياحي من نور تفاعنل معن ال ايئنر بونيل مباشنر و تعنايش
بويل مؤقت بالبيية الميلية واقافة المجتمو المتواجد في الا حد ما وهذا مطل

يسنتثدف السنائ ،عنندما يقنوم بي نارل

ماك ال نتمي اليثا و الخصوص عنما يقوم بي اراثا للمرل االولا وهنا لمس الميور الرئيسي للبينث النذي ايناوا

في الباحثة اوضي ،العالقة القو ة بي مجاا التصميم الداخلي و اال تقطاي السياحي للمرافا ذاث العالقة بالسياحة
حيث ا ثا قطة جذي مثمة و اجية اذا اوافقت بثا معا ير اليدااة وابراز الثو ة الميلية في ان واحد.

قرية غنيمة السياحية
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الحن ن من ن خ ننالا الص ننور العالق ننة القو ننة ب نني التص ننميم المعم نناري والو ننيل الخ ننارجي لف ننيال ننيلي و نني التص ننميم

المعماري والويل الخارجي للوحداث الفندقية لمنتجو منيمة السياحي( .مصدر الصور الباحثة).
نتايج البحث:

رن الم ارفننا الصننيية ذاث العالقننة بننالموروث و التنني اينناكي بتصننميمثا المعمنناري والننداخلي معلننم اننري ذو قيمننة

اار خية اعتبر و يلة للتوعية وا رشال الثقافي السياحي.
لع

المصمم الداخلي و المعماري لور كبير في حدول مجال في المساهمة للتنمية السياحية.

التصميم المعماري والداخلي للمرافا السياحية والمستلثم م الموروث الميلي ييون ذو ا تقطاي نياحي كبنر من
ميرها م المرافا التي امتاز فق باليدااة والمعاألرل والتي ال اختلف عن

السائ ،في ي لولة يقصدها.

يرااثنا العالمينة والتني يمين

ن يجندها

التوصيات:
ن ييننون التصننميم المعمنناري والننداخلي للم ارفننا السننياحية كثننر اركين اي علننا ر ثننار المننوروث الميلنني واو يفن بوننيل

معاألننر وهننالد وذلننك م ن خننالا ل ار ننة وايليننل المننوروث من مختلننف جوا ب ن ومياولننة ارجمننة معا ي ن العميقننة فنني
مجاالث التصميم والعمارل.
االعتنننار بإقامننة الننندواث والمننؤام ارث العلميننة التنني انوننر التوعيننة لهميننة ولور كننل مجنناا م ن مجنناالث العلننوم فنني
المساهمة للتنمية السياحية.
ايفينني مننناهج التعلننيم بمختلننف مراحلن علننا االهتمننام بد ار ننة المننوروث رذ ن هننذ المرحلننة هنني التنني اوجن الطالن
واثيي للتخصا في مجاا معي .
الخالصة
لقد ام التعامل مو الموروث الثقافي في مجاا التصميم الداخلي للمرافا السياحية بنار علا ايليل ول ار ة المنوروث
الثقافي الليبي وم ام ربراز علا شيل اكو نناث معمار نة واصناميم لاخلينة اجمنو بني الوخصنية الميلينة واال تفاعينة
المعاألنرل .حينث ن هنذا ال ننلوي يعتمند علنا الفثننم المتعمنا والتيلينل النندقيا للمنوروث الثقنافي لكنني نتم النر بنني

التصنميم النداخلي كم ثنر ومةنمون .ولكني لتنيم المعمناري بمبنند المالرمنة بني

شنياا النك العناألنر وو ائفثنا فنني

المبنا ام بين و ي و يفت في المجتمو ا سا ي بيينث اننعيس اانار ذلنك علنا م ثنر العنام و يينث سنتطيو ان
ينندل طنراز المبنننا وو يفتن وعصننر وموطنن بمجننرل الن ننر الين

وقنند انننعيس ذاايتن علننا المبنننا .وهننذا مننا حاولننت

الباحثننة اب نراز م ن خننالا عننرض المثنناا التطبيقنني ال نواقعي الميم ن فنني فننيال ننيلي االار ننة وقر ننة منيمننة السننياحية
المعاألرل المثاا الذي اعتبرا الباحثة م وجثة

رها اصنميم ناج ،فني كو ن انرجم الفكنر المعمناري لفتنرل اار خينة

مثمة اركت بصمتثا في المد نة واعتبر م ابرز ااار ليبيا حينث اصنميم المعمناري مسنتنب من العمنارل الروما ينة
القديمة لفيال يلي

اال ن اصميم النداخلي ال ييناكي بونيل ملينوظ الثو نة الميلينة .ولنم اتنرجم عناألنر التصنميم

الداخلي لفيال يلي ا لنا اصناميم لاخلينة اياكيثنا فني التصنميم النداخلي للوحنداث الفندقينة لقر نة منيمنة االمنر النذي
اذا حققت ن

تص ننل الننا ذرول التص ننميم المتكام ننل للموننرو  .وفكن نرل اخةننا المبن ننا لمن نراض اال ننتعماا كا ننت من ن

العوامننل التنني لعبننت اهننم لور فنني اطننو ر ف ن العمننارل كمننا ان احتياجنناث العصننر كا ننت اقتة ني بتصننميم الف ارمنناث
الداخلية حس

االحتياجاث الثقافية واالجتماعية الميلية.
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وفي مد نة الخمس التي اعيش مرحلة م مراحل موها المتطور و خطا متسارعة في كافة النواحي ومنثا النواحي

العم ار ينة والمعمار ننة هني حد ثننة النواللل لننم اونثدها من قبنل لثننذا ييتنا ااجننا العمنارل الداخليننة بصنفة عامننة وعمننارل

المرافا السياحية بصفة خاألة رلا اوجي اصميمي واعي ومعاألر لون اجاهل الألالة والموروث الثقافي الميلي
لال تفالل من وجعل عنصر جذي وا تقطاي ياحي يقا م خالل التنمية السياحية لمد نة الخمس
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