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 ملخص البحث

 تخيله ما يشبه الخارج منفنجده . لباريس يةالثقاف المعالم أهم أحديعد مركز جورج بومبيدو  
 وريتشارد روجرز أرادا أن يحطما بيانو رينزو صممه المهندسان صناعي كمبنى عن المبدعون

 الهدف لتحقيق كلها خصصت طوابق سبعة الداخل منفالمبنى . التقليدي الثقافي المبنى صورة
 كما الفن عالم في لإلبداع ركزام باريس لتكون معاصر ثقافي فني مجمع انشاء وهو االساسي

وهي مكتبة مؤسسات ثقافية ضخمه  4 ىضم المبن دبومبيدو. ولق الرئيس الفكرة صاحب حلم
عامة وتضم معها مكتبة كاندينسكي ومعهد بحوث موسيقية والمتحف الوطني للفنون الحديثة 

أصبحت رمزا من المباني التي  نواحد مويعتبر اليوم هذا المبنى  ومركز التصميم الصناعي.
التصميمية فكرتهم  توكان البنائية والتكنولوجيا العالية، كان مثااًل في المبنىفتصميم  .02القرن 
صورت في واحدة من رسوماتهم الخاصة بالمسابقة، تصور المتحف نفسه على أنه حركة.  والتي

التحتية للمبنى. والفكرة األخرى في تصميمهم وربما األكثر وضوحا كانت هي إظهار كل البنية 
"الهيكل العظمي" نفسه اكتنف البناء من سطحه الخارجي، وأظهرا كل النظم المختلفة الميكانيكية 

فلم يكن فكرة فحسب، بل أيضا جاءت لزيادة المساحة الداخلية دون  واإلنشائية ليس ذلك فقط
 الفراغات.إشكاالت تقطع 

عمارة  ، روجرز ورينزو بيانو دريتشار من أعمال  ،عمارة التكنولوجيا الفائقة: االفتتاحيةالكلمات 
  .المراكز الثقافية متعددة األغراض

 

"The Blending Of Architecture And Interior Design At The Centre 
Georges Pompidou In Paris" 
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Abstract 

Georges Pompidou Center is one of the most important cultural 
monuments of Paris. Where we find it from the outside looks like the 
creators imagined for a building designed as a Factory by Renzo Piano 
and Richard Rogers, they wanted to destroy the traditional cultural 
image of the building. The building consists of seven floors are all 
allocated to achieve the main objective of which is the establishment of 
a cultural complex contemporary art to be Paris the center of creativity 
in the art world as a dream the idea of President Pompidou. The 
building includes four cultural institutions as, a huge public library it 
includes a library of Kandinsky, the musical Research Institute, the 
National Museum of Modern Art, and the Centre for Industrial Design. 
Now this building is considered one of the buildings that have become a 
symbol of the 20th century. The design of the building was an example 
of the structural and the high technology, and their idea that showed in 
one of the drawings for the competition, visualize the museum itself as a 
movement. The other idea in their design and perhaps the most obvious 
was the show all the infrastructure of the building. "Skeleton" himself 
surrounded the construction of its outer surface, and showed all the 
various systems the mechanical and constructions not only that, but it 
was not only an idea, but also it came to increase interior space without 
any obstacles. 



 مركز جورج بومبيدو في باريسالمزج بين العمارة والتصميم الداخلي ب

3 

 

Key Words: The high-tech architecture, from the work of Richard 
Rogers and Renzo Piano, The architecture of multi-purpose cultural 
centers.. 

 المقدمة

إذ أنها بمثابة الركيزة األساسية التي ينطلق من  ،تعد الثقافة محور بنية األمم وكيانها الحضاري  
جانب  ىهذا إلبين جنباتها الحراك التنويري الذي يمثل هوية األمم وفعالياتها عبر العصور، 

الجتماعية  وال يمكننا إذ ال تستقيم الحياة ا ،كونها احد أهم دعائم التحول االيجابي في المجتمع 
لكونها محور التجديد لما تحويه من مقومات حضارية  ،الحديث عن عناصرها بمعزٍل عن الثقافة 

األغراض بغية تعزيز  المتعددة لذا جاء الطرح حول المراكز الثقافية ،تواكب متغيرات العصر
بل المقوم  ،لثقافيةوالتي تشكل محور الهوية ا ،الواقع الثقافي المعاصر على كافة األصعدة

 الحضاري للمجتمعات المعاصرة.

خاصاااة مااان قبااال المخططاااين  توازناااًا،وكماااا أن الااادعوة تتواصااال للتعامااال ماااع البيئاااة بشاااكل أكثااار 
للبحاااث عااان بااادائل تخطيطياااة وتصاااميمية حديثاااة ومبتكااارة مااان خااا ل  والمصاااممين،والمعمااااريين 

 وتطبيقها في تصميم المراكز الثقافية. االستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الجديدة والمتجددة

 خلفية المشكلة

 هناك عدة محاور تمثل الخلفية الحقيقة لمشكلة البحث والتي تنحصر في التالي:

نيات محليا طابعًا ثابتًا وغير متجدد وال يستخدم فيه التق الثقافية اتخذت معظم األبنية .1
الثقافية  المنشأة حقيق أهدافتساهم في ت والتي يجب أن الحديثة إال في أضيق الحدود

 وال تواكب التطورات التصميمية للمراكز العالمية.
 تصميم المراكز الثقافية عالمياعدم االستفادة بالقدر الكافي من التطور الحديث في  .0

 وقياس مدى فعاليته بما يخدم منشآتنا الثقافية في مجتمعنا.

 مشكلة البحث

 يمكن تحديد مشكله البحث في التالي:
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 تصميم لة االهتمام بالدراسات العلمية المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة في مجال ق
 .المنشآت الثقافية

  والتي يجب أن تواكب التقدم  االهتمام بتصميم المراكز الثقافية تصميمات حديثقلة
 .وتتماشى مع روح العصر التقني في التصميم الداخلي واألثاث

  ؟راكز الثقافية العالمية والتي تتفق مع متطلبات العصر الحديثللمماهية ركائز التصميم 
 البحث فروض

 ولإلجابة على التساؤل السابق يفترض البحث ما يلي: 
الطرق تحديد تعد محور الحسم في الحديثة  للمراكز الثقافية العالمية تصميم أساسياتإن  -1

 .فيةالحديثة في تطبيق تكنولوجيا العصر على تصميم المراكز الثقا
هناك ع قة ايجابيه بين تصميم المركز الثقافي وهوية المجتمع وارتباطها بشكل   -0

 التصميم الداخلي.
والخارجية يساعد في  في العمارة الداخليةعالجات الحديثة للمبنى ان االستخدام الجيد للم -3

 .أليقونة تراثية تستمر عبر الزمن مراكز الثقافيةال تحول
 :أهداف البحث

 إلى ما يلي: يهدف البحث

يؤخذ بها عند انشاء المراكز الثقافية  تصميمية حديثةالوصول الى تعريفات وأكواد في  .1
 .متعددة األغراض

لمثل هذه  الجيدالتوافق البيئي والوصول الى المعايير في مجال الخامات والتصميم  .0
 االماكن العامة.

يجابيات وسلبيات تصميمة مثال عالمي ألحد المراكز الثقافية وتحليله للوصول إلدراسة  .3
 .مرشد عند عمل تصميم محلي يصل للعالميةتكون بمثابة ال

 :فرضية البحث
 يستخدم الباحث دراسة المناهج التالية:

 المنهج الوصفي. -
 المنهج التحليلي. -
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 :مركز بومبيدو الثقافي

كز يتضمن البحث دراسة وصفية تحليلية لمركز جورج بومبيدو الثقافي كمثال على المرا
 وذلك طبقا للمحاور التالية:الثقافية العالمية وظروف إنشاؤه وأسس تصميمه. 

 تاريخ نشأة مركز جورج بومبيدو-1

 :ظروف نشأة المبنى -أ

  تولى الرئيس بومبيدو قرارا بتخصيص منطقة هضبة1191في عام ، Beaubourg 
يام بعمل باريس لبناء مركز ثقافي متعدد التخصصات من نوع جديد تماما، عن طريق الق

سلسلة جديدة من المشاريع: خطة لبناء مكتبة القراءة العامة الكبرى في باريس، مع قدرة 
عادة تأهيل المتحف .أكبر الزائر ألية مبادرة من هذا القبيل منذ التحرير وأبعد من ذلك، وا 

الوطني للفن الحديث، ثم يعود يضم في جناح من قصر طوكيو التي كانت في حالة من 
 (001ص-3) .والفضاءلي لنقص الموارد شبه التخ

  إلى جانب إنشاء مكتبة جديدة ونقل المتحف الوطني للفن الحديث، ومشروع المركز
وفريق صغير حول  Berryer الجديد إدراج أنشطة مركز للفن المعاصر في شارع

، التي انتهجت سياسة ديناميكية من المعارض الفنية المعاصرة داخل Matheyفرانسوا
 (001ص-3) .الزخرفيةلفنون متحف ا

  إضافة مركزا لإلبداع الموسيقي استنادا إلى رؤية الملحن بيار بوليه، الذي 1192رأى في
قرر مغادرة فرنسا قبل بضع سنوات احتجاجا على حالة من الموسيقى المعاصرة في 

 (0)اليها. في فرنسا سيمكنه اخيرا من العودة  IRCAM فإن إنشاء المشروع.فرنسا
  حسب مشروع المهندسين رينزو بيانو اإليطالي  1190العمل في شهر أبريل وبدأ

وريتشارد روجرز البريطاني وأستمر قرابة الخمس سنوات، وبالتحديد حتى 
حيث تم افتتاح المركز رسميا، ويشغل المبنى مساحة تقارب األلف متر  31/01/1977

 (9)مربع. 
  الرئيس الفرنسي الذي حكم في الفترة ما بجورج بومبيدووسمي المركز بهذا االسم تيمنًا ،

 31، وقد افتتح في 1977و 1971تم بناؤه في الفترة ما بين  .1974إلى 1969بين 
 (9).1977ديسمبر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
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الموقع الرسمي لمركز جورج بومبيدو و  توضح مكان مركز بومبيدو قبل انشاؤه( 1)شكل

 (0) في باريس.
POMPIDOU#130-CENTRE-http://www.centrepompidou.fr/en/THE 

 
 المسابقة المعمارية العالمية لتصميم المبنى. -ب

  تم إط ق مسابقة كبرى لألفكار، وكانت تلك للمرة األولى في باريس، دعي بها
مشروع  981قدم المنافسينة، حيث ة أنحاء العالم للمشاركالمهندسين المعماريين من كاف

 (000ص-3) .بلدا مختلف 41من 
  وقد تم اختيار المشروع الذي قدمه ث ثة من المهندسين المعماريين من لجنة التحكيم

اثنين من االيطاليين وهما وقد كان  ،Jean Prouvéالدولية التي يرأسها مهندس 
Renzo Piano  وGianfranco Franchini ،وانكليزيا هوRichard Rogers ،

 (000ص-3) .ير معروف تقريبا في ذلك الوقتم كانوا غوكله
 اشتركوا به كان مثااًل في البنائية والتكنولوجيا العالية، مركز ثقافي حديث  فالتصميم الذي

في العالم من  أي عمل معماري بنى بنظام من الدعامات اإلنشائية ليس له مثيل في
 (57ص-4قبل.)

 صورت في واحدة من رسوماتهم الخاصة بالمسابقة،  التصميمية والتيفكرتهم  توكان
تصور المتحف نفسه على أنه حركة. والفكرة األخرى في تصميمهم، وربما األكثر 
وضوحا، كانت هي إظهار كل البنية التحتية للمبنى. "الهيكل العظمي" نفسه اكتنف البناء 

النظم المختلفة الميكانيكية واإلنشائية ليس ذلك فقط، فلم من سطحه الخارجي وأظهرا كل 
يكن فكرة فحسب، بل أيضا جاءت لزيادة المساحة الداخلية دون إشكاالت تقطع 

 (90ص-4)الفراغات. 

http://www.centrepompidou.fr/en/THE-CENTRE-POMPIDOU#130
http://www.centrepompidou.fr/en/THE-CENTRE-POMPIDOU#130
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 رينزو بيانو وريتشارد روجرز عمليا على إدارة المشروع بالكامل، وبعد ذلك  أشرف ك  من
 Pritzkerعلى جائزة  مجاله، ونال كل منهما انطلق كل منهم ليكون له الريادة في

 (55ص-4) .المرموقة أعلى وسام في مجال الهندسة المعمارية
 قد تملك و 02من المباني التي أصبحت رمزا من القرن  ويعتبر اليوم هذا المبنى واحد

أصبح هذا المبنى يصفه النقاد بمصفاة لتكرير النفط، وكان  الباريسيين وقدالمبنى قلوب 
 (55ص-4) . 1192عام ع جدل كبير في جميع األنحاء موضو 

 
 تدشين وافتتاح مركز جورج بومبيدو -ت

  فبراير  0افتتاحه أمام الجمهور في  ، ومنذ1199يناير  31تم افتتاح مركز بومبيدو في
، وسرعان ما أصبحت واحدة بكثير قد أثبت نجاحا كبيرا وهو ما يتجاوز التوقعات 1199

 .فرنساألكثر شعبية في العالم وواحدة من المعالم األكثر زيارة في من األماكن الثقافية ا
 (59ص-4)

  وقد تم إجراء تعديل شامل لتنظيم مركز بومبيدو مع خلق على وجه الخصوص من دائرة
، وتشمل العروض الحية واألف م و الكلمة المنطوقة ، أدى  ( DDC ) التنمية الثقافية

نشاء بنية مجمعه والتي ستصبح في العشرين إلى تصميم و إ CCI و MNAM اندماج
 .عاما القادمة واحدة من أبرز معالم العالم

  مليون زائر، خضع  152بعد عشرين عاما من النشاط وبعد أن استقبل المبنى أكثر من
. Jean-Jacques Aillagonمركز بومبيدو ألعمال تجديد واسعة بمبادرة من الرئيس 

لخلق مساحة إضافية مطلوبة لعرض مجموعات وتطوير وقامت الدولة بتخصيص الموارد 
من المساحة السطحية بين أكتوبر 0م122222وبالتالي إعادة بنائه   .الفنون األدائية

 (59ص-4).1111وديسمبر  1119
  عدد الزوار منذ االفتتاح ال يدخل في الحسبان الزيارات الحرة أو الدخول للمطاعم

 تة م يين زائر.والمقاهي لذا قد يتجاوز حاليا الس

 
 (9) خ ل عدة سنوات المركز سنويا رايوضح عدد زو ( 1رقم) جدول

 تمكن من تحقيق أفضل مهماته داخل وبتغيير مركز جورج بومبيدو لهيكله التنظيمي 
MNAM - CCI  ( وباإلضافة  أيضا الى من ،) جرد وحفظ وترميم و تطوير المجموعة

 .وساطةاألنشطة المتصلة الفنون المسرحية وال
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 مرة أخرى ، و 0222عام  يناير 1في  للجمهور أبوابه فتح مركز بومبيدو وبالتالي فإن
 (0).0222في عام  زائر يوميا 16000قدرهبمتوسط  القت النجاح الكبير

  أصبح يضم ما يلي: 0222بعد عمليات التجديد التي تمت في عام 
 Musée National d'Artالمتحف الوطني للفنون الحديثة )بالفرنسية:  

Modernes والذي يتربع على مساحة  الصناعية،(، باإلضافة لمركز لإلبداعات
تحفة و عمل  1332متر مربع و يعرض بصفة دائمة أكثر من  15222تقدر ب 

 0221فنان في نهاية  5112قطعة تعود ل  923 94فني من جملة تحف تقدر ب 
 Bibliothèque Publiqueالمكتبة عمومية للمعلومات )بالفرنسية:  

d'Information مقعد  0022متر مربع توفر  12422(، تقدر مساحة المكتبة ب
، مكتبة االط عمن الوثائق الحرة  382222للطالعة، تضم مجموعة مختلفة تقدر ب 

 وسائط للغات ومكتبة سمعيات.
( هي مكتبة متخصصة في فنون Kandinsky39)بالفرنسية:  31 كاندينسكيمكتبة  

قارئ على مساحة  99مطبوعة يمكنها احتواء  022222شرين، غنية ب القرن الع
 متر مربع. 312تقدر ب 

 مقعد 152مقعد و 319قاعتان للسينما ب  
 مقعد 319قاعة عروض ب  
 مقعد 192قاعة مناظرات ب  
 مساحة مخصصة للجمهور الصغير بقاعات عرض مؤقتة وقاعات تطبيقية فنية. 
ن، الهندسة المعمارية، القطع الفنية، ملصقات، الف›المركز يقترح مكتبة متخصصة  

موجودون في المستوى األخير من  مطعم-مقهى-متجر لتشكيليات ...‹ صور 
 المركز

 Institut deمعهد األبحاث والتنسيق للصوتيات والموسيقى )بالفرنسية:  
recherche et coordination acoustique & musique( .)9) 

 ط المستقبلية للمركز.النهج االستراتيجي والخط -2

 النهج االستراتيجي -أ

، شااجع 0229أبرياال  0الااذي عااين لرئاسااة مركااز بومبياادو فااي  Alain Sebanالاارئيس  -
 .المؤسسة على اعتماد نهج استراتيجي فريد من نوعه بين المؤسسات الثقافية الكبرى

مجتماع وهذا من شأنه التأكياد علاى مهماة وأولوياات مركاز بومبيادو كمنصاة للتباادل باين ال -
واإلبداع المعاصر وذلك من خ ل السعي لتحقياق الرؤياة الاواردة مباشارة مان قبال الارئيس 
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مكان مصمم شعبيا للجماهير الفرنسية بأكملها، وادارة مركز بومبيدو تتابع .جورج بومبيدو
عاان كثااب عااالم التصااميم المعاصاار وتنشاا  صاا ت مااع عاادد ماان الفنااانين وال ساايما علااى 

 (8) .الفرنسيةالساحة 
معتمدا على ث ثة مركز بومبيدو الثقافي لل البرنامج قد تم تصميم التحديات واستجابة لهذه -

الدراساااات المعاااارض الموضاااوعية متعاااددة التخصصاااات و ن تااااريل الفناااو معااارض )محااااور 
 .متعددة التخصصاتجديدة  رؤية (من المصممين المعاصرة

دة مما يعني أن المؤسسة لم يعد وبالتالي لقد أصبح مركز بومبيدو لديه مهمة وطنية محد -
لهااا وجااود فااي باااريس فحسااب، باال تسااعى إلااى تطااوير الااب د بنشاااطها مااع التاازام الشااركة 

 بتطبيق ال مركزية الثقافية.
 للفن الحديث وطنية مجموعة بصيانة وتطوير مركز بومبيدو تكليفيتم  وع وة على ذلك -

، وبالتاالي األساساية مهمتهاا كجازء مان يالتراثا هذا الدور احترامب ملتزمةالمعاصر، وأنها و 
 المهام الرئيسية لل هي واحدة منوالتي  الفن تاريل في دراسة دورا شعبيا نشطا يلعبفهو 

.MNAM(8) 
 األولويات -ب

كجزء من التخطيط االستراتيجي للمبنى لقد حدد المركز عددا من األولويات في تنظيم  
 وهي كالتالي:0210-0229أنشطته خ ل الفترة 

 رض التراث الوطني:ع .1
تتمثل أهمية مركز بومبيدو في وجود مجموعة معروضات ترعاها الدولة والتي من خ لها تهدف 
المؤسسة إلى جلب جمهور أوسع من خ ل سياستها المتمثلة في تجديد بالتجديد المستمر لعرض 

من المبنى، وأيضا من خ ل عمل معارض خارج مقر  5و 4المعروضات في المستويات 
تم استبدال  دمستمر فقوايضا من خ ل تحديث المبنى والصيانة له بشكل  المركز وخارج الب د،

وحدات مناولة الهواء التي توفر تكييف الهواء الذي ينطوي على استبدال في أكثر من ث ث 
 (0(. )0214-0210سنوات )

 
 الخدمات التي يقدمها المركز:-2            

استراتيجية فيما يتعلق بتنظيم المعارض المؤقتة حول ث ثة مواضيع ) قد اعتمد مركز بومبيدو 
المعارض في تاريل الفن، المعارض الموضوعية المتعددة التخصصات والدراسات من قبل 

 0229بين عامي  ٪ 32الفنانين المعاصرين ( والتي نجحت في زيادة عدد الحضور للمركز ) +
 (0).(  0211و 
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 Mnam / CCIمجمع  -3

الحديث  للفن في أوروبا أكبر مجموعة تشكلوالتي  عمل60000أكثر منيضم 
التي  األعمال الفنية خ ل عرضالحادي والعشرين و  القرن العشرين وهو يغطي.والمعاصر

 .في السنوات األخيرة تأثير كبير كان
 أقسام وادارات مركز بومبيدو -4

 : يحتوي المركز على 
 (.Bibliothèque Publique d'Information المكتبة عمومية للمعلومات )بالفرنسية: -أ
 (.Musée National d'Art Modernesالمتحف الوطني للفنون الحديثة )بالفرنسية:  -ب
 Institut de rechercheمعهد األبحاث والتنسيق للصوتيات والموسيقى )بالفرنسية:  -ت

et coordination acoustique & musique(.)8) 
بحوث التوافق الصوتي الموسيقى( باإلضافة إلى ويوجد في المركز أيضا )معهد  

)مركز اإلبداع الصناعي(، وأمام المركز الواقع في منطقة سياحية من الدرجة 
 األولى، توجد ساحة ضخمة، يلتقي فيها الفنانين والموسيقيين والمهرجين...

ويحيط بالمركز بالطبع عدد كبير من المح ت التجارية والمطاعم والمقاهي،  
ق المركز نافورة مائية كبيرة مزينة بالمنحوتات المعدنية الحديثة ذات وت ص

األلوان الباهرة التي تستحق الزيارة. والتي تشغل معظم مساحة الميدان الواقعة 
 (9فيه )ميدان إيغور سترافنسكي(. )

 

 Bpi (Bibliothèque publique d'information, orالمكتبة العامة ) -أ
Public Information Library) 

 .تحتوي على مجموعة مختارة من الوثائق والمحتوى والتي يتم تحديثها باستمرار 
 حاليا لمكتبة جميع وسائط الملتيميديا المتاحةا هذه تستخدم. 
  أخبار :على تركز بشكل خاص المجاالت التي تدور حول برامج الثقافيةوبها 

، بما في الوثائقيةلسينما االرقمية و ، والثقافة اإلبداع األدبيالعالم، المجتمع و 
تأسست في  التي( دوريل سينما) الدولي مهرجان الفيلم الوثائقيذلك 
 .1978عام

 األدوات  وهي تختبر، االبتكارتنمية مهارات  تركيز علىاهتمامه بال مع
 (0) .الجديدةالمعرفة بالقراءة و  المتعلقة والتطبيقات
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  وميكروفيلم... ومعامل لتعليم وتضم مكتبة المركز أكثر من مليون كتاب ووثيقة
 (9) .معظم اللغات )مجانا(، ومكتبة وثائق سمعية بصرية

  (9به من الكتب والصحف العربية ) ال بأسيمكن العثور في المكتبة على عدد 
 MNAM-CCIمكتبة كاندينسكي ومركز البحوث والتوثيق: -ب
 في مجال الفنون الرائدة المتخصصة المكتبات وهي واحدة من. 
  الفنون البصرية كافة مجاالتبها  مثلتتو.  
 والمحفوظات من الكتب الفنية مجموعة غنية حيث أنها تحتوي على ،

 مفتوحة أمام الباحثين كاندينسكي ومكتبة ،20القرن خاصة والمخطوطات
 مناسبة. بأوراق اعتماد

 IRCAMمعهد البحوث العامة في الموسيقى -ت

ر مراكز البحوث العامة في العالم هي واحدة من أكب IRCAM لقد أصبح اليوم 
المعهد هو مكان فريد من نوعه، حيث تبذل جهود لرسم  .في ابداع الموسيقية

 (0)  .الخريطة المستقبلية للموسيقى بما يندمج مع االبتكار العلمي والتكنولوجي
وزارة  تحت إشراف، مركز بومبيدو مع IRCAMيندرج مركز  بوليه بيير أسسها 

الثقافة  أصبحت وزارة 0212وفي عام ، 1115منذ عام  االتصاالتو  الثقافة
 في المشتركة البحوث وحدة معا كجزء من يعم ن CNRSو IRCAMواالتصاالت

 .والصوت الموسيقى والتكنولوجيا منالعلوم 
 

 Musée National d'Artالمتحف الوطني للفنون الحديثةة )بالفرنسةية:  -ث
Modernes) 

والذي يعتبر أكبر  متحف "موزي" الوطني للفن الحديث، مركز بومبيدو يضم أيضاً  -
 (9متحف للفن الحديث في أوروبا. )

ويضم المركز من ضمن ما يضمه هذا المتحف الهام الذي يشغل الطوابق الث ثة العليا  -
والذي يهتم بعرض أهم األعمال الفنية البارزة لبعض مدارس وفناني القرن العشرين 

 ...- الوحوش-... ومدارس التكعيبية كليه- نسكيكاندي- ماتيس-)بيكاسو 
باإلضافة إلى تخصيص مواسم كاملة للتركيز على اعمال فنان معين أو التركيز على  -

 (9)ما. فنون وثقافة بلد 
 المتحف الوطني للفنون الحديثة ومركز التصميم الصناعي. -ج
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وء على وقسم التصميم الصناعي الى تسليط الضتهدف انشطة متحف الفن الحديث 
المجموعات الفنية في عهدة جورج بومبيدو المركز الوطني للفن والثقافة، في مجاالت الفنون 
البصرية، وفنون تصويرية والتصوير، واألف م التجريبية، وسائل اإلع م الجديدة، والصناعية 

في وقت مبكر، وتشمل هذه 02التصميم، والتصميم والهندسة المعمارية من القرن 
ت أيضا قاعدة الوثائقية والمحفوظات المتعلقة بها، لتعزيز اإلبداع المعاصر بجميع المجموعا
 (0) .أشكاله

  - :يليوظائف قسم الفنون الصناعية الحديثة من المتحف الوطني ما       
المجموعات  :الحفاظ على المجموعات الفنية البصرية ،والتي نظمت في ثمانية أقسام  -

الجرافيك المعاصرة ، وفنون تصويرية المعاصرة والمستقبلية ، فنون الحديثة ، والمجموعات 
 الفوتوغرافي ، واألف م التجريبية، وسائل اإلع م الجديدة ،و ترميم األعمال. والتصوير

 التصاميمو قسم التصميم الصناعي، والتي تشمل الهندسة المعمارية والصناعية و  -
 .المستقبلية

مركز –مركز البحوث والتوثيق للمتحف الوطني للفن الحديث –قسم المكتبة كاندينسكي  -
والذي يتضمن أيضا قاعة للمطالعة مفتوحة للباحثين في تاريل الفن  الصناعي،التصميم 

 (0. )02للقرن 
 4ومركز جورج بومبيدو هو مجمع يقع في المنطقة اإلدارية الرابعة )بالفرنسية:  -

arrondissement  (9نسية، بالقرب من لي هال ولي ماراي.)( من مدينة باريس الفر 
 

 عن تخطيط المبنى -1
نجد امام المبنى ساحة خارجية صالحة ل ستعمال لعدة انشطة، ون حظ أنه تم طرد 

طرد جميع المعدات الفنية وخطوط األنابيب خارج وتم جميع المرافق الحركة العامة 
طابق خالي تماما ويمكن طوابق المبنى الى الهيكل الخارجي له. وبالتالي أصبح كل 

 (8)الثقافية. استخدامه لجميع أشكال األنشطة 
 

 الهندسة المعمارية للمبنى -أ
قام بتصميم المركز ك  من المهندس المعماري اإليطالي رينزو بيانو )باإلنجليزية:  -

Renzo Piano :( والبريطانيين: الزوجان ريتشارد وسو روجرز )باإلنجليزيةRichard 
Rogers ،Su Rogers :( وجيانفرانكو فرانتشيني )باإلنجليزيةGianfranco 

Franchini:( باإلضافة إلى المهندس البريطاني اإلنشائي إيدماند هابولد )باإلنجليزية 
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Edmund Happold) المهندس األيرلندي اإلنشائي بيتر رايس )باإلنجليزية:  وأخيرا
Peter Rice. 

لسلة من الخصائص الفنية التي تجعلها الهندسة المعمارية لمركز بومبيدو تضم س -
أصالته تأتي أوال من قابليته للمرونة العالية في استخدام الفراغات الداخلية الكبيرة .فريدة

  .خالية تماما من أي عوائق، مع تخطيط للتعديل بسهولة0م9522والتي مساحاتها 
ن سطح متر مربع م 11222طن( والزجاج ) 15222وذلك باستخدام الصلب حوالي )

 (59ص-4الزجاج(. )
وعلى الرغم من تفرد معمارية المركز، فأنه يظل تابعا لمفهوم المعمارية الفرنسية  -

طن في برج  7طن )مقابل  12التقليدي، فهو تركيبة معدنية )كبرج إيفل( يبلغ وزنها 
 (9إيفل( )

 قام مصممي هذا المبنى بعمل مبنى ذو ريادة تصميمة كبرى في بلد أكثر مبانيها -
وقد جاء بناء مركز بومبيدو والذي اعتمد في بناءه على  .تستخدم في بناءها الخرسانة

استخدام الزجاج والفوالذ، هو أيضا وريث االنشاءات الحديد الكبرى في العصر 
 (59ص-4الصناعي.)

 

 هيكل المبنى -ب
عضوا عرضية، كل واحدة  13تدعم  إطارات كبوابات 14يتكون الهيكل المعدني من  

 (95ص-4معلى امتداد المبنى. )48 تمتد ل
 والصلب الزجاجونجد أن  م من أرضية الطابق للطابق.9يبلغ ارتفاع كل طابق   

 والتي بالمساحات الخارجية الكبيرة متعددة االغراض، يحيط الموجود بالهيكل الخارجي
 (0) .االستخداماتقابلة للتعديل لتواكب تغير و  وحدات كاملة صممت لتكون

 
 (9) الهيكل االنشائي للمبنى (1صورة )
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  اإلنشائيمميزات النظام: 
  آلخر:إمكانية الفك والتركيب والنقل من مكان  (1

يحقق ذلك سبق التجهيز لوحدات يمكن فكها وتجميعها بسهولة وذلك عن طريق وص ت 
مفتوحة للفك واإلضافة والحذف هذه الوحدات قد تكون من بلوكات من الخرسانة أو أسقف 

أو من الب ستيك على شكل  يصدأ،ال  الذيواطيع من األلومنيوم أو الصلب وحوائط وق
 (1) للفك.وهات القابلة نأو البا الجافةبانوهات الخفيفة أشكال فراغية أو من ال

  والحذف:إمكانية اإلضافة  (0
بإضافة عدد من الباكيات أو حذف بعضها  االمتدادوهو يتطلب نهايات مفتوحة إلمكانية 

 االمتدادوقد كانت متطلبات البرنامج إمكانية  للمبنى، تشويهيًا بدون تعطيل أو أفقيًا ورأس
  تكرارها.ولذلك صمم المبنى بنهايات مفتوحة وبوحدات غشائية مشدودة يمكن 

  وحدات:إمكانية تقسيم وحدة كبيرة إلى عدة  (3
حور وذلك عن طريق حوائط أو قواطيع متحركة أو ثابتة وهذا يتطلب منشآت واسعة الب

قابلة للتقسيم إلى العديد من األجزاء بشرط أن يتمتع كل جزء بعد التقسيم بالخدمات 
 اتجاه مبانياألصلية وعناصر التوزيع المخصصة وهذا المبدأ ينطبق تمامًا على معظم 

 .  Free Plansالتقنية العالية حيث تمتاز بالمساقط الحرة 
  بالكامل:ى أو للمبنى جذريًا لوحدة المبن االنتفاعإمكانية تغيير   (4

ركيزة  واعتبرها  Mies Van Des roheوقد تبنى هذه الفكرة من قبل ميس فان دروه 
التقنيات  باستخدام. وفى عمارة التقنية العالية تحقق هذا المبدأ  اإلنشائيالتصميم  فيلمبدأه 

أسيًا حسب سمحت بوجود فراغات يمكن تقسيمها أفقيًا ور  والتيعناصر اإلنشاء  فيالحديثة 
 متحركة خفيفة. سقفيهقواطيع أو ب طات  استخدامالحاجة من خ ل 

  الموديولية:عن طريق الشبكة  القياسيمرونة التوحيد  (5
عن طريق  القياسي االرتباط وهيالتقسيم واإلضافة والتعديل  فيمن أهم متطلبات المرونة 
ضاعفات الموديول م األبعاد(وموحدة  )متساوية meduleشبكة موديولية إنشائية 

تسهل عمليات نقل القواطيع لغرض تغيير المساحات هذا بخ ف إن هذا  المعماري،
عمارة  مبانيوهما من أساسيات  الكميلسبق التجهيز واإلنتاج  أساسيهو مطلب  التوحيد
  العالية.التقنية 

  الفراغية:الجمالونات  باستخدامالبحور الواسعة  (9
وجود البحور الواسعة داخل  فيلعمارة التكنولوجيا العالية مالونات الفراغية ساهمت الج

األسطح ذات البحور  وتقليل األعمدة به وأصبح من السهل تغطية هذه الداخليالحيز 
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 فيالسواتر الزجاجية العريضة مما يساهم أيضًا  واستخدامالواسعة وحمل الب طات الكبيرة 
 (1) مميزًا.إضفاء شكً  جماليًا 

 
 

 

 
 (9)االنشائي للمبنى االبعاد للهيكلرسم تصوري ث ثي ث ثة اتجاهات لتوضح  (0)ةر صو   

فالهيكل إنشائي الظاهر خارج المبنى والذي يشمل القنوات ل تصال الرأسي  
 (95ص-4)الخارج. جعلت المبنى يبدو وكأنه مصنع من 
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 أما من الداخل فيتكون من فراغ فسيح للعرض، تم تفريغ محتوى المبنى من 
جميع العناصر اإلنشائية وعناصر الحركة وقنوات التهوية والتكييف وتم إظهارها بشكل 

 (95ص-4)الخارج. عالي التقنية من 

 
 (9) ( قنوات االتصال الراسي للمبنى3صورة )

 
 (9) ( قنوات االتصال الراسي للمبنى4صورة )

 
الداخلي الخالية من أي  توضح رسم تصوري ث ثي االبعاد إلظهار مساحة الفراغ (5)صورة 

 (9)قواطع
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وببساطة فإن إظهار مدى تعقيد التقنية المستخدمة في المبنى الى الخارج مما يميز  
 (95ص-4)المبنى. 

 )في الداخل(ويعتبر )تثويرا( لمفهوم المعمارية المدنية التقليدي، فهو يضع ما يوجد عادة  
 (9)ذاته. خارج هيكلية المبنى 

وية، والكهرباء والمصاعد الكهربائية والس لم اآللية ظاهرة، وتأخذ أن أنابيب الته أي  
 (9مكانها بوضوح على واجهات التركيبة الهيكلية المعدنية للمبنى. )

 
من الموقع الرسمي لمركز جورج  الواجهة األمامية لمركز جورج بومبيدو ح( توض9)صورة 

 (0)بومبيدو

 
من الموقع الرسمي لمركز جورج  رج بومبيدووضح المحيط الخارجي لمركز جو ي (0)شكل 

 (0)بومبيدو
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 توضح طوابق المبنى: ةتخطيطيوفيما يلي مساقط أفقية 
 
  ( يحتوي على:1-فنجد أن الطابق )  وغرفتان. – 0وقاعة سينما  –البهو 

 
 
 

 ( يحتوي على : 2و الطابق) 
ومخزن  –ز بريد ومرك –ومعرض ألعمال األطفال  –واستقبال  –االستع مات العامة 

 للكتب.
 

 
 

 ( يحتوي على :1الطابق ) 
 وقاعة سينما ومعارض لألعمال الفنية ومقهى. –مكتبة 
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 ( يحتوي على :0الطابق ) 
 )المكتبة العامة(

 
 
 

 ( يحتوي على :3الطابق )  (كاندينسكي)المكتبة العامة أيضا ومكتبة 
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 ( يحتوي على :4الطابق )( متحف للفن الحديث) 

 
 

 ( يحتوي على :5الطابق )() متحف للفن الحديث أيضا 
 

 
 ( يحتوي على :9و الطابق ) متحف الفن الحديث فهو يشمل الث ث طوابق(

 الموجودة أعلى المبنى وهذا الطابق به جزء المعارض الفنية(
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 لمركز جورج بومبيدو وضح مساقط أفقية تخطيطه توضح طوابق المبنىي (3) شكل
 (0)موقع الرسمي لمركز جورج بومبيدومن ال

 
 رموز األلوان المستخدمة فالمبنى -ت

  يزيد التواجد الخارجي لتلك الملحقات  معين بحيثوتتميز كل واحدة منها بلون
من حجم مساحة الحيز الداخلي ويسّهل عمليات تقسيم قاعاته حسب احتياجات 

 (9). فيهالمعارض التي تقام 
 كما هو  "رمز"، وذلك باستخدام الهيكل المعماري نلتزيي األلوان وقد استخدمت

 :فن حظ ما يليالمهندسين المعماريين  من قبلمحدد 
 (.تكييف الهواء)للتهوية  مخصص األزرق .1

 
 توضح عناصر أنابيب التهوية باللون االزرق (8و9)صورتان  

 (0من الموقع الرسمي لمركز جورج بومبيدو)
 

 .للكهرباء مخصص صفراأل .2
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من الموقع الرسمي لمركز جورج بومبيدو  الكهرباء باللون االصفر ( توضح مسارات1) ةصور 

(0) 
 (2.)مخصص للماء األخضر .3

 
من الموقع الرسمي لمركز جورج األخضر توضح أنابيب المياه باللون  (11و 12تان)صور 

 (0بومبيدو)
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صاعد أو غرف الم (. حيثالمصاعدو )الس لم المتحركة  الناس مخصص لحركة حمراأل .4
العناصر التي تسمح للحركة في جميع أنحاء المبنى عمومًا باألحمر. وأحد عناصر 
"الحركة" والتي يشتهر بها المركز هو الس لم المتحركة )دهنت باللون األحمر على 

وهو األنبوب الذي يصل إلى الجزء العلوي من  الغربية،الجزء السفلي( على الواجهة 
 (9)الجميلة. ر عرض مذهل للمدينة من لمدينة باريس يوفر للزوا والذيالمبنى 

 
 (5)السلم المتحرك بلونه االحمر في واجهة مركز بومبيدو ( توضح14و13و10)صور

http://www.greatbuildings.com/buildings/Centre_Pompidou.html 
 

http://www.greatbuildings.com/buildings/Centre_Pompidou.html
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 (9. )األبيض مخصص للهيكل اإلنشائي وعناصر التهوية الكبيرة .5

 
 (0)باللون األبيض توضح عناصر التهوية الكبيرة والهيكل اإلنشائي (19و 15)تانصور 

 من الموقع الرسمي لمركز جورج بومبيدو
 :ويطبق نفس التمييز باستخدام األلوان على تقسيم نشاطات المركز 
 مشتركة.فاألصفر لألماكن ال  .1
 واألخضر للمكتبة العامة.  .0
 (9. )األحمر للمتحف الوطني للفن الحديث .3

 المدرسة المعمارية للمبنى -2
اتجاه عمارة التقنية العالية أنه تمشيًا مع مبدأ الصراحة  رأى البعض اآلخر من معماري -

استخدام  في التعبير واإلفصاح عن مكونات المنشأ ولتوفير أكبر قدر من المرونة في
ضرورة وضع شبكات المرافق ظاهرة خارج المبنى لتصبح  األفقية،يزات والمساقط الح

العنصر المؤثر على شكل الواجهة الخارجية للمبنى مع إضافة س لم متحركة ومصاعد 
ومنحدرات متحركة خارج المبنى أيضًا وبذلك جعلوا كل المساحات والفراغات الداخلية 

 (1)تقريبًا. حرة بدون أي عوائق 
بيانو  ثال ذلك هذا المبنى )المركز الثقافي جورج بومبيدو بباريس للمعماري رينزووم -

Renzo Piano وريتشارد روجرزR. Rogers حيث ظهرت كل عناصر الخدمات )
من س لم ومنحدرات متحركة، ومواسير صرف وممرات هواء التكييف على الواجهة 

 (1بألوان صريحة. )
 :تقنية العاليةعمارة ال خصائص هذا االتجاه في

 المضمون:االعتماد على  .1

تحمل بداخلها جمااًل  والتيالتصميم  فيبمعنى أن نستخدم األساليب التكنولوجية الحديثة 
 التينابعًا من أنواع الروابط بين أجزاء الشكل ومن جودة التنفيذ للتصميم المطلوب 
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 فيأسلوب آخر  بأيتظهر جلية عند النظر للمنتج المعماري قبل ط وة أو تكسيته 
البناء عند النظر للمبنى المعماري عاريًا دون أي تكسيات  فيالتكنولوجيا الحديثة 

 أيال تحتاج إلى إضفاء  والتيتم بها هذا المبنى  التيفنستطيع أن نلمس جودة التنفيذ 
الجهد  فيالبناء مما يوفر  فيجمال آخر عليها وهذا هو المبدأ الذى يميز هذا األسلوب 

 (1الحسابات المعمارية . ) فيت ويتطلب دقة عالية والوق
 مبدأ الشفافية:  -3

التكنولوجيا العالية الحديثة أعطى فرصة  فياستخدم الزجاج بشكل جديد مع المعدن 
وأعطى فرصة لكى يعطى  الماضي فيللمصمم أن يبتكر أشكال جديدة لم تكن مألوفة 

 للرائيواضحة  استخدامهاتم  لتياالتصميم نوع من الشفافية بمعنى أن تظهر الخاصة 
الزجاج أعطى مجااًل واسعًا للرؤية أمام  استخدامنفذت علليه كما أن  التيبالشكل 

 (1) للفراغ.المستخدم 
  التصاااميم الاااداخلي للتكنولوجياااا  فااايالمضااامون والشااافافية  مبااادأيباالعتمااااد علاااى

ن المصامم العالية الحديثة أصابح مان الهاام والضاروري أن يكاون هنااك تعااون باي
للفااراغ حيااث أصاابح الشااكل الخااارجي للمبنااى  اإلنشااائي المعماااريالااداخلي وبااين 

علاى الشاكل  الاداخليالمصامم  اعتماادجزءًا مان التصاميم الاداخلي وكاذلك أصابح 
  وداخله.الخارجي مهمًا حتى يجد نوع من الترابط بين خارج الشكل 

  الزجاج( – )المعدنالتصميم  فيعلى العناصر الجديدة  االعتماد  -4

الباااوليمرات  المصااانعة،وغيرهاااا مااان الخاماااات الجديااادة ساااواء كانااات أناااواع مااان األخشااااب 
العااازل  فااايأناااواع الماااواد التاااي تساااتخدم فاااي تكساااية الحاااوائط ويكاااون لهاااا ميااازات  المختلفاااة،

أناااواع التكييفاااات الحديثاااة  أطاااول،والمقاومااة للعوامااال الجوياااة واالحتكااااك وفتااارة اسااتخدامها 
تماد على الكمبياوتر فاي تشاغيل معظام األجهازة الموجاودة باالفراغ أعطاى االع المستخدمة،

 (1) الفراغ.الدقة المطلوبة في إدارة العمليات االستخدامية داخل 

 

 :  النتائج

 من خ ل دراستنا لهذا المبنى نرصد إيجابيات وسلبيات هذا االتجاه المعماري كما يلي:
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  اإليجابيات: أواًل:
  المفتوح.بسيط متزن يعتمد على المساقط األفقية ذات الحيز الفراغي  ( إمكانية عمل تصميم1
  المنشأ.( صراحة التعبير عن عناصر 0
اسااتخدام مااواد وخامااات متنوعااة ومسااتحدثة خفيفااة ذات جااودة عاليااة وأساااليب ذات  فااي ( الجااراءة3

يلاة لخاماة الزجااج شارائح الباولي كربونيات البد –المعاادن والزجااج والادائن  )اساتخدامتقنية متطاورة 
  أساسي(بشكل 

  العمارة.( التأثر بوسائل التقنية المختلفة في جميع المجاالت والربط بينهما وبين 4
  المنشأ.( إمكانية اإلح ل والتبديل في عناصر 5
  بالكامل.( التعبير الداخلي والمرونة في تغيير وظيفة الحيزات أو المنشأ 9
  األول.مقام في ال ( تحقيق الجانب الوظيفي9
  الزجاج.( التداخل بين الداخل والخارج عن طريق استخدام مساحات عريضة من 8
 تجمعات. ( استخدام األشكال الهندسية في1

 ( ألوان متميزة ذات سطح المع.12
 ( أثاث متطور قابل للتغيير بتغيير الوظيفة.11
 (1.... إلل( )ييف تك – صحي –( معالجة للخدمات الداخلية )الوص ت الكهربائية 10

   السلبيات: ثانيًا:
 شذوذ المبنى عن الطبيعة العمرانية حوله.-1

 وظيفته الحقيقية. طبيعة عدم داللة الشكل الخارجي للمبنى عن-0

 (1) التكلفةالباهظة.-3

 التوصيات

والعمارة  يوصى عند تصميم المراكز الثقافية تحقيق المعاصرة في التصميم الداخلي (1
 الخارجية لها.

 التباين والمزج بين القديم والحديث. مراعاة (0
النماذج المحلية التراثية بما يتماشى مع  فيالعودة القتباس العناصر المثالية  ضرورة (3

عصرنا الحديث ليتحقق لرواد المركز الثقافي اإلحساس باالنتماء للتراث والتطور 
 التكنولوجي معا.

افق مع انشطة االنسان في الداخل الحرص عند تنسيق الفراغات الداخلية بحيث تتو   (4
وذلك لتعدد األنشطة الثقافية داخل المركز الثقافي الواحد فمنها ما يحتاج لعزل صوتي 
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ومنها ما يحتاج لدخول الضوء الخارجي بنسبة معينه ومنها ماال يحتاج اضاءة خارجية 
 .مث .

من خ ل دمج  بتحقيق الترابط التشكيلي والتوافق بين القديم والحديث، يتم يوصى (5
معالجة تشكيلية مترابطة تكون من خ ل عدة أساليب إنشائية ومعمارية  فياألسلوبين 

 ومعالجات تشكيلية داخلية أو خارجية.
يجب الحرص عند تصميم مركز ثقافي داخليا بعمل ترابط بين عناصر الفراغ الداخلي  (6

ة واللون أو استخدام من خ ل المؤثرات البصرية التي تشكل الفراغ كاإلضاءة والخام
مجموعة من الكتل الثابتة أو المتحركة من )أثاث وقواطيع أو إكسسوارات ذو تصميم 

للمشاهد. م وتكون بمثابة نقطة جذب متطور وحديث( تعيد صياغة الفراغ الداخلي القدي
(1) 

 المراجع 
 لقاعات الداخلي التصميم في المتقدمة التكنولوجيا من االستفادة (،0221صحاح) أحمد-1

جامعة المنصورة.  التطبيقية،كلية الفنون  ماجستير،رسالة  ،التاريخية بالمتاحف العرض
 .09-02ص 

 باريس.الموقع الرسمي لمركز جورج بومبيدو في  -0
http://www.centrepompidou.fr/en/THE-CENTRE-POMPIDOU#130 

3- Massimo Dini: Renzo Piano (Projects et architectures 1964 -1983) 
,Electa Moniteur , France ,Paris,1992.  

4- Deyan SudJic: The Architecture of Richard Rogers, Harry N.Inc. 
publishers ,America, New York , 1995. 

5- http://www.greatbuildings.com/buildings/Centre_Pompidou.html 
 موسوعة ويكيبيديا  -9

http://ar.wikipedia.org/wiki/مركز_جورج_بومبيدو 
 Architecture Documentary -23مبيدو )فيديو وثائقي عن مركز بو  -9

Episodes) 
http://www.youtube.com/watch?v=SgHjHWbx7pw 
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