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  ملخص البحث
  

ة، و ل ذاكرة األم ى ضخم یمث ى معمارى وعمران الم اإلسالمى بمخزون تراث ع الع انى یتمت ذایع المخزون من  ھ
ى  ة عل اظ المتبع درة سیاسات الحف دول أو عدم ق ة لل العدید من المشاكل ألسباب عدیدة منھا ضعف القدرات المادی
ھ  ة علی راث وضرورة المحافظ ة الت اھیرى بأھمی التعامل مع الواقع بكل مشاكلھ وتعقیداتھ أو عدم وجود وعى جم

  ..... وإحیائھ 
  

اظم ى تع ة ف كلة البحثی ن المش ر  وتكم رات العص ل متغی ى ظ ى ف ارى والعمران راث المعم ى الت اظ عل ة الحف أھمی
ى  ة وف یم المجتمعی ا للق ة وداعم ائز العمق الحضارى والھوی والتوجھ نحو العولمة باعتباره ركیزة اساسیة من رك
ب  انى یج اطق أو مب راث من وم أن الت اوز مفھ ى ال تتج اظ الت ات الحف ور أداء سیاس عف وقص ت ض س الوق نف

ة الم دة لعملی اھیم جدی ة صیاغة مف ى كیفی ث ف د من البح حافظة علیھا من خالل رؤیة متحفیة لھا، وبالتالى كان الب
وة  ى ق ھ إل دة  وتحول ات الجدی ع التوجھ ق م ا اإلسالمى تتواف ى عالمن ى ف ارى والعمران راث المعم ى الت الحفاظ عل

اریین مؤثرة فى حركة تنمیة وتطور المجتمع متجاوزا دوره التقلیدى حت داعات المعم ا إلب ى یصبح مصدرا وباعث
ین  ة ب دعیم العالق ة  وت ان الھوی ومرجعیة ألفكارھم ونتاجھم مما یمكن المجتمعات اإلسالمیة من مواجھ خطر ذوب

  .التراث -المجتمع–المعمارى : االطراف الثالثة
  

  :ویناقش البحث فى ھذا السیاق مجموعة من الفرضیات منھا
  .ان الوافد بدون التمسك بالتراث المعمارى والقیم الثقافیة للمجتمع وتطویرھالن یتم مقاومة الطوف -١
 .مصدر لألفكار ومرجعیة لھا–التراث المعمارى كائن حى نابض ومؤثر فى المجتمع  -٢
 .لن تتغیر النظرة للتراث المعمارى إال بزیادة  أھمیتھ داخل مناھج التعلیم بمدارس العمارة -٣
 

  .العولمة -الھویة -الحفاظ -المجتمع -اث المعمارىالتر: الكلمات التعریفیة


