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 التصمیم فى الحدیثة االتجاھات فى اإلسالمى التراث مع التفاعل فى واإلبداع التبعیة

Dependency and creativity in the interaction with the Islamic heritage in recent design 
trends 

 
 أمانى أحمد عبد السید خضر/ د 

  جامعة حلوان –نون التطبیقیة كلیة الف- استاذ مساعد  بقسم التصمیم الداخلى واالثاث 
  

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لم یختلف المصممون والمعمارییون العرب فى العصر الحدیث حول قضیة ، قدر اختالفھم حول أھمیة التراث والدور الذى 

ھات النظر وتعددت االراء نتیجة یمكن أن یلعبھ فى حیاة الشعوب وأثیرت تساؤالت عدیدة حول ماھیة التراث واختلفت وج
قدراتھ الفكریة  في والمتمثلة الداخلي المصمم یمتلكھا التي المتغیرات حضور ظل وفي.  الختالف الظروف الفكریة والثقافیة

ا فضال اإلختصاص، مجال المتعددة في وتجاربھ ّ  حضاري، موروث ذات عقائدیة بفكرة غالبا قیمیّة ترتبط معاییر من یحملھ عم
ٕیجاد الوظیفي المبدأ فإن آخر جانب ومن. التصمیمي الفعل مستوى على بطابع الذاتیّة تتسم انعكاسات بالنتیجة تؤدي يفھ  وا

 والتي المصمم یتبناھا التي الغایة ھي ، فنیة قیم تحكمھا بصریّة تشكیالت خالل الداخلي من التصمیم في للوظیفة مالئمة أشكال
 تشترط ، وعقالنیة معقدة ومتعددة لعوامل إستجابة العمل التصمیمي في الشكل بوصف ، تماعيواإلج الثقافي ترتبط بالمحتوى

 . بھ المحیط والبیئي الحیاتي الواقع خالل من موضوعیة یستنتجھ بصورة بل ، التصمیم على الشكل یفرض ال أن المصمم على
 الداخلي الفراغ على الذاتي المعیار المصمم ضمن قبل تصمیمھ من یتم أن یمكن ما بین تبرزأھمیة العالقة اإلیجاز ھذا ومن
 التصمیم أسس مع یتوافق بما وصیاغتھ التراث االسالمى في إحتواء عناصر  الموضوعیة تفرضھ وما ، تصمیمھ المرآد
شكلت الفكر تتمثل المشكلة األساسیة محل التناول البحثى فى تتبع مظاھر التبعیة الفكریة التى  .الوظیفیة ومعطیاتھ الداخلي

ویھدف . التصمیمى المعاصر فى مصر ، والتى تنعكس فى أن معظم النتاج البنائى المعاصر یتبع االتجاھات الفكریة الغربیة 
البحث من خالل تحلیل بعض االتجاھات الحدیثة فى التصمیم من خالل التفاعل مع  مصادر التراث األسالمى ، وتحدید موقفھا 

وقد حفلت عمارة العصور اإلسالمیة بالعدید من المفردات التراثیة التى تعتبر إبداعا ویعبر عن . بین التبعیة واإلبداع 
ومن ھنا جاء اختیار التراث المعمارى اإلسالمى تتبع بعض المحاوالت المعاصرة للتفاعل معھ مع توظیف أھم .المضمون 

  .البحث یتناولھ ھذا ما لى واالثاث ، وھوالعناصر االسالمیة واالستفادة منھا بصورة مجردة فى التصمیم الداخ

 التراث االسالمى  
    Islamic heritage 

 التبعیة
    Dependency 

 االبداع
    creativity 
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  : Introductionالمقدمھ
المشكلة األساسیة محل التناول البحثى فى تتبع مظاھر التبعیة تتمثل 

الفكریة التى شكلت الفكر التصمیمى المعاصر فى مصر ، والتى 
تنعكس فى أن معظم النتاج البنائى المعاصر یتبع االتجاھات الفكریة 

ویھدف البحث من خالل تحلیل بعض االتجاھات الحدیثة . الغربیة 
تفاعل مع  مصادر التراث األسالمى ، فى التصمیم من خالل ال

وموقفھا من التأیید الفكرى التجاھات العمارة العالمیة بین التبعیة 
  .واإلبداع

  .وسنقوم بتحلیلھا من خالل عددت اتجاھات
أمثلة لبعض األعمال التى استلھمت : من حیث المصدر التراثى  -

  .التراث اإلسالمى وتعاملت معھ
تترجم المواقف التصمیمیة الحدیثة : من حیث المواقف الفكریة  -

 . وارتباطھا بالتبعیة او االبداع للتراث االسالمى
سنقوم بدراسة مشیخة األزھر كمثال لموقف التجدید والتجرید من 
حیث موقف التشكیلى  بعید عن مضمون النراث المحلى مع االنتماء 

  . الشكلى لھ
بصرى وقصر الفنون بدار األوبرا كمثال لموقف التعبیر ال

التكنولوجى ، من حیث موقف تراثى منفرد یتواصل مع شكل 
ومضمون التراث یساھم فى تأكید الھویة  وتحقیق االستمراریة 

  . الحضاریة ویبنى تراث المستقبل
تكمن أھمیة البحث في دراسة الفن االسالمي :أھمیة البحث  

واالستفادة منھ فى التصمیم المعاصر وتطبیقاھا  لتحدیث الرؤى 
لتحلیلیة لمفردات العمارة اإلسالمیة بما یتفق مع بعض االتجاھات ا

  .التصمیمیة الفكریة المعاصرة

  :  Objectivesھدف البحث 
تھدف ھذه الدراسة إلى العمل على كیفیة استمرار اشكال تصمیمیھ  

حدیثة مستوحاه من بعض العناصر فى الزخارف االسالمیة فى 
  .  التصمیم الداخلى واالثاث

  : Delimitationالبحث  دحدو

دراسة بعض عناصر تشكیل الفراغ الداخلى بالعمارة اإلسالمیة ، 
والتأكید على مفھوم التحلیل لبعض ھذه العناصر؛ وإظھار انعكاسھ 

  .التطبیقى على الفكر التصمیمى المعاصر 

 :  Hypothesis  فروض البحث 
ؤدى إلى اتجاه التحلیل الدینامیكى لمفردات العمارة اإلسالمیة قد ی 

ً مع تطور االتجاھات التصمیمیة؛ و نمو  تصمیمي؛ یتفاعل إیجابیا
  . الفكر اإلنساني

  :Methodologyمنھج البحث 
وتتم الدراسة فى ھذا البحث من خالل منھج  یتتابع على النحو 

  : التالى
صیاغة مدخل متعدد المستویات لتحلیل التصمیم المعاصر  §

 .یث الشكل والمضمونوصور تفاعلھ مع التراث من ح
تحلیل النماذج المختارة من األعمال المعاصرة من خالل ھذا  §

المدخل لتحدید المالمح الرئیسیة التى میزت التفاعل مع التراث 
اإلسالمى من حیث الشكل والمضمون وھو ما یتناولھ ھذا 

 .البحث
كیفیة توظیف احد العناصر االسالمیة وتطبیقاھا فى التصمیم  §

  .الحدیث
مدخل لتحلیل النتاج التصمیم االسالمى المعمارى المصرى : ال او

  :فى العالقة مع التراث –المعاصر 
یھدف ھذا البحث إلى صیاغة نموذج تصمیمى لتحلیل صور 
التفاعل مع التراث فى جانبھ المادى كعمل إبداعى یحظى بمفردات 
وبتشكیل متمیز ، وفى جانبھ المعنوى ومضمونھ كمیراث روحى 

  :ى یحمل القیم الجمالیة ومالمح المكان ، من خالل وثقاف
تحلیل التصمیم فى التفاعل مع الجانب المادى للتراث  §

  ):الشكل(
من خالل تحلیل عناصر المبنى ومكوناتھ من تشكیل ومفردات 
لتحدید أھم المالمح التى میزت تفاعل العمل التصمیمى مع الجانب 

الكتل ، واالحجام ، وخط : فتشمل عناصر التشكیل . المادى للتراث
. وخواص الخط الجانبىالسماء ،وارتفاعات وعروض الواجھات ،
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التفاصیل من ارتفاع االدوار ، : أما عناصر المفردات فتشمل 
واإلیقاعات الرأسیة واألفقیة ، وعدد األدوار ،والزخارف ، ونھایات 
المبانى ، وتشمل خواص األسطح من مواد البناء، واأللوان ، 

مس ، ومواد التشطیب ، كما تشمل أیضا خواص الفتحات من والمل
  .النسب والمساحات

تحلیل العمل التصمیمى فى التفاعل مع الجانب المعنوى  §
  ):المضمون(للتراث 

 ویدرس ھذا المستوى من التحلیل المالمح التى میزت تفاعل العمل
،  )المضمون(المعمارى مع الجانب المعنوى للتراث  التصمیمى
بارات إنسانیة وثقافیة واعتبارات المكان ودروس التراث من إعت

  :،من خالل 
إدراك أصول تولید وتركیب العناصر التصمیمیة المعماریة ، 
وكذلك من خالل المعالجات اإلنشائیة ، والمعالجات البیئیة 

والمناخیة ، كمدخل لإلفادة من دروس التراث وتحقیق تأثیرات 
  .إیجابیة مع المحتوى المكانى

  :العمل التصمیمى بین معالجات الشكل والمضمون 
یعتبر تحدید المالمح الرئیسیة التى میزت العمل التصمیمى فى 

) المضمون(والمعنوى ) الشكل(التفاعل مع التراث فى شقیھ المادى 
، مدخال لقیاس قدرتھ على المساھمة فى تحقیق االستمراریة 

  :ھذه االحتیاجاتالحضاریة ، من خالل تلبیة القدر األكبر من 
القدرة على اإلبداع واالبتكار وعدم التطابق مع معاییر  §

 .الماضى 
 .تلبیة االحتیاجات المستجدة للمجتمع  §
ویمكن تلخیص .تكامل دروس التراث مع التكنولوجیا الحدیثة §

فى العالقة مع  –أھم عناصر تحلیل  التصمیم المعاصر 
  ) .١(فى الشكل التالى ، جدول  –التراث االسالمى 

  
  فى العالقة مع التراث االسالمى - مدخل لتحلیل التصمیم المعاصر) ١(جدول 

لتحلیل التصمیم تتأكد من خالل الشكل السابق للمدخل المقترح 
أھمیة المضمون واألصول الثقافیة للتراث فى تعظیم القیمة التى 
یحملھا العمل المعاصر فى تفاعلھ مع التراث االسالمى ، فیساھم فى 
تأكید ھویة المجتمع وتحقیق االستمراریة الحضاریة ویعتبر مدخال 

  .لإلبداع
  ):مشروع مشیخة األزھر الشریف: (اوال 

لتجدید والتجرید یعتمد على استخدام مفردات تنتمى إن موقف ا

جمیعھا للتراث وتكوین لغة تصمیمة جدیدة تتحرر من النسب 
والمقیاس وتوظیف مفردات ھذا التراث بصورة غیر مألوفة 

وتھدف دراسة وتحلیل مبنى مشیخة األزھر الشریف كتطبیق لھذا .
رید  والتجدید فى الموقف إلى تحدید المالمح الرئیسیة التى تمیز التج

، والمعنوى ) الشكل(تفاعلھ مع التراث اإلسالمى فى شقیھ المادى 
  ). المضمون(

 
  .مبنى مشیخة األزھر الشریف، مساقط الدورین األرضى واألول)  ١(شكل 
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تحلیل العمل التصمیمى فى العالقة مع الجانب المادى : ثانیا 
  ):الشكل(للتراث 

ریف الرغبة فى خلق تصمیم یحمل یعكس مبنى مشیخة األزھر الش
  :المالمح الممیزة للتراث اإلسالمى من تشكیل ومفردات كما یلى 

  :على مستوى التشكیل  -١

یمزج المبنى العدید من عناصر التشكیل المستمدة من التراث 
استخدام تشكیل العقود :اإلسالمى التى تؤكد الطابع بصریا مثل 

حد العناصر الممیزة لخط السماء للفتحات ، وكذلك استخدام القبة كأ
  ).١،٢(بالمبانى التراثیة ، صورة 

  
  تشكیل الواجھة المستمد من التراث اإلسالمى بمبنى مشیخة األزھر الشریف)  ١،٢(صورة 

  :على مستوى المفردات  -٢
یتمیز مبنى مشیخة األزھر الشریف باستخدام المفردات 

لتشكل واجھات المبنى  والتفاصیل المستمدة من التراث اإلسالمى
استخدام المشربیة اإلسالمیة :فاعتمد فى الواجھة الخارجیة على 

وتطویر شكلھا دون المساس بجوھر مفرداتھا ، واستخدم الشخشیخة 
،واستخدام العقود الضخمة للمدخل ، والكورنیش العلوى للمبنى ، 

 واستعارة شكل المقرنص بالواجھات ، وكذلك استخدام القبة وتشكیل
  ) .٦- ٥- ٤- ٣(الزخارف الموجودة بواجھتھا ، صور 

استخدام النقوش : واعتمد فى واجھات الفراغات الداخلیة على 
الھندسیة فى التفاصیل الداخلیة للحوائط ، واستخدام الزخارف 
الملونة ، وكذلك المعالجات الزخرفیة من األرابیسك واألنماط 

 ).٢(الھندسیة ، شكل 

  
  .ض المفردات التراثیة بالواجھة الخارجیة لمبنى مشیخة األزھر الشریف، بع) ٦- ٥- ٤- ٣(صور 

  
  بعض المفردات التراثیة بالفراغات الداخلیة لمبنى مشیخة األزھر الشریف)  ٢(شكل 

تحلیل العمل التصمیمى فى العالقة مع الجانب المعنوى : ثالثا 
  ):المضمون(للتراث 

إیجاد تعبیرا معاصرا  یعكس مبنى مشیخة األزھر الشریف محاولة
عن التراث اإلسالمى برؤیة معاصرة من خالل قراءة مالمح 
التراث اإلسالمى واختیار اھم الرموز التى تؤكد الطابع بصریا ، 
والتجدید فى التعامل معھا وتحریرھا من النسب والمقیاس وتوظیفھا 

وفى تفاعل ھذا العمل مع الجانب الثقافى . بصورة غیر مألوفة 
، فقد كان فى معظم مالمحھ بعیدا ) المضمون(ث اإلسالمى للترا

  :عن مضمون التراث وفیما عرضا ألھم ھذه المالمح

استخدام لغة ما بعد الحداثة للتعبیر عن عناصر التصمیم -١
  :المعماریة

یستمد المصمم األفكار الرئیسیة للتشكیل بالمبنى من تصمیمات 
ر عن العناصر معاصرة ، ویمكن تلخیص أھم مالمح التعبی

  :المعماریة فى العناصر التالیة
فكرة تشكیل الكتلة الرئیسیة من خالل احتضانھا لمبنى فضیلة  §

اإلمام األكبر ، بما یمثلھ من القلب النابض للمبنى ، واھم 
كما أن الكتلة المثلثة المنشوریة ،أو ). ٧(عناصره ، صورة 

 .مىالشكل الھندسى الصریح نادر الوجود بالتراث اإلسال
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 تشكیل الكتلة الرئیسیة بمبنى المشیخة )  ٧(صور 

  
استخدام القبة كعنصر تشكیلى لتأكید أھمیة فراغ ) ٨(صورة 

 التوزیع الرئیسى بالمشیخة
استخدام المحاور الحاكمة للتشكیل ، من خالل التماثل ) ٩(صورة 

فى تشكیل الواجھة ، وكذلك فى تشكیل الفراغات الداخلیة بالمبنى ، 
فى استخدام وحدة تصمیم مثمنة لمكتب فضیلة اإلمام لھا محاور و

  .متعامدة وقطریة
التحرر من المقیاس فى تفاصیل الزخارف ،وعدم ) ١٠(صورة أما 

مراعاة أسلوب تولید الشكل فتبدو بعض وحدات التشكیل الرئیسیة 
غیر مكتملة  ، وكذلك التحرر من المقیاس فى استخدام العقود 

 .والمشربیات
 

  
  ، المحاور الحاكمة للتشكیل بمبنى المشیخة) ٩(صورة 

  
  التحرر من المقیاس بمبنى المشیخة) ١٠(صور 

ویختلف ھذا األساس الفكرى عن مضمون التشكیل فى التراث 
اإلسالمى والذى یعتمد على أسلوب مختلف لتولید الفراغات من 

فراغى خالل التكوینات العضویة والتلقائیة والبحث عن التدرج ال
  .وتحقیق تجربة فراغیة 

  :انفصال تعبیر التصمیم المعمارى عن العناصر اإلنشائیة -٢
یستخدم المصمم بعض العناصر مثل المقرنص واألعمدة بالواجھات 

،  بینما یعتمد المشروع على ) ١١(للزخرفة فقط ، صورة 
ولذلك فھى ال تعبر عن صراحة .الخرسانة المسلحة فى اإلنشاء 

وھذه العناصر فى التراث اإلسالمى تجمع الجانبین  اإلنشاء ،
 .اإلنشائى والزخرفى

  
  استخدام المقرنصات واألعمدة بواجھة مبنى المشیخة) ١١(صورة 

  
 )١٢(استخدام القبة بمبنى المشیخة صورة 

  :اإلفادة المحدودة من المعالجات البیئیة والمناخیة -٣
یئیة والمناخیة المستمدة یستخدم المصمم بعض مظاھر المعالجات الب

من التراث اإلسالمى ، وتعكس فى بعض االحیان انفصال التعبیر 
التصمیمى عن ھذه المعالجات مثلما فى استخدام القبة والشخشیخة، 
وفى أحیان أخرى اإلفادة من دروس التراث مثلما فى استخدام 

  :المشربیة ویمكن إیجاز ھذه المالمح فیما یلى
،وكذلك )١٢(كتلة الرئیسیة بالمبنى ،صورة استخدام القبة بال

وتتمثل أھم ) ١٣(استخدام الشخشیخة أعلى الساللم الرئیسیة صورة 

وظائفھما البیئیة والمناخیة فى التراث اإلسالمى فى سحب الھواء 
الساخن ألعلى وتوفیر اإلضاءة الطبیعیة ، بینما یعكس مبنى 

صناعیة وعدم المشیخة االعتماد بشكل رئیسى على اإلضاءة ال
االعتماد على الفتحات الموجودة بھذه العناصر للتھویة واإلضاءة ، 

  .واستخدام التكییف الصناعى
استخدام المشربیة ومحاولة تطویرھا دون تغییر جوھر مفرادتھا ، 
واإلفادة من أھم وظائفھا البیئیة والمناخیة فى التراث اإلسالمى فى 

 )١٤(خفض حرارة الھواء واإلظالل ، صورة 
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  استخدام الشخشیخة بمبنى المشیخة) ١٣(صورة 

  
  ،استخدام المشربیات بمبنى المشیخة) ١٤(صورة 

  :العمل التصمیمى بین معالجات الشكل والمضمون :رابعا 
من خالل الدراسة السابقة لمبنى مشیخة األزھر الشریف كتطبیق 
م لموقف التجرید والتجدید فإن ھذا التصمیم یعتمد على استخدا

مفردات التراث اإلسالمى وتكوین لغة تصمیمیة جدیدة تتحرر من 
النسب والمقیاس وتوظیف مفرداتة بصورة غیر مألوفة ، ویمكن 
تلخیص أھم المالمح التى تمیز ھذا التحلیل للتصمیم فى التفاعل مع 

  ).٢(التراث اإلسالمى فى الجدول 
فإنھ یتمیز فى من خالل الدراسة السابقة لموقف التجرید والتجدید ، 

العالقة مع الجانب المادى للتراث اإلسالمى بقراءة مالمحھ واختیار 
أھم الرموز التى تؤكد الطابع بصریا وأھمھا على مستوى التشكیل 

استخدم تشكیل العقود والفتحات ، وكذلك استخدام القبة كاحد :
  .العناصر الممیزة لخط السماء

یة والعقود والكورنیش استخدام المشرب:وعلى مستوى المفردات 
العلوى للمبنى ،واستخدام الشخشیخة ،واستعارة شكل المفرنص 
بالواجھات ،وكذلك استخدام القبة وتشكیل الزخارف الموجودة 

 .بواجھتھا ،استخدام النقوش الھندسیة والزخارف الملونة
وفى عالقة موقف اتجاه التجرید والتجدید مع الجانب المعنوى 

فإن ھذا الموقف أقرب إلى االبتعاد عن  للتراث اإلسالمى ،
المضمون بسبب استخدام لغة ما بعد الحداثة للتعبیر عن العناصر 
التصمیمیة المعماریة ، وھو تعبیر شكلى یعتمد على التجدید 
وتحریر المفردات من المقیاس ، ویختلف ھذا األساس الفكرى عن 

رة رئیسیة مضمون التشكیل فى التراث اإلسالمى والذى یعتمد بصو
كما .على التكوینات العضویة والتلقائیة وتحقیق التجربة الفراغیة 

یتمیز موقف التجرید والتجدید أیضا بانفصال التعبیر المعمارى عن 
العناصر اإلنشائیة ،واإلفادة المحدودة من المعالجات البیئیة 

  .والمناخیة

  
 تحلیل اتجاه التجرید والتجدید فى التفاعل مع التراث اإلسالمى) ٢(جدول 

وفى تحلیل موقف مبنى مشیخة األزھر الشریف من االستمراریة 
عن اإلبداع الحضاریة فإن ھذا العمل یعكس محاولة البحث 

واالبتكار ،وعدم التطابق مع الموروث من خالل رؤیة معاصرة 

، فقد )الجانب المعنوى(وفى تحقیق االستفادة من دروس التراث .
اعتمد مبنى المشیخة على اإلفادة من عناصر محدودة مثلما فى 
استخدام المشربیات فى خفض حرارة الھواء واإلظالل ، وكان 
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  .فاعل مع الجانب المادى للتراث اإلسالمىاعتماده األكبر على الت
  ):مبنى قصر الفنون(موقف التعبیر البصرى التكنولوجى 

من خالل تحلیل اتجاه التعبیر البصري التكنولوجى وھو أحد 
المواقف التى تنتمى التجاه ما بعد الحداثة  ،من خالل استخدام 

رر من المفردات التراثیة بصورة مختلفة تعتمد على التجرید والتح
ویھدف .الصورة المألوفة لھا وتحقیق اإلفادة من التطور التكنوجى 

البحث من خالل تحلیل مبنى قصر الفنون كمثال لھذا االتجاه إلى 
تحدید المالمح الرئیسیة النى میزت اتجاه التعبیر البصرى 
التكنولوجى فى تفاعلھ مع التراث اإلسالمى فى شقیھ المادى 

  ).ضمونالم(والمعنوى ) الشكل(
  :وصف العمل التصمیمى : اوال

  :مشروع مبنى قصر الفنون: العمل 
یحتوى المبنى على سبع قاعات لعرض  :برنامج المشروع  §

 :الفنون التشكیلیة ویتكون من دورین ومیزانین
صالة كبار الزوار وقاعة العرض الرئیسیة : الدور األرضى-

  .ومخازن وقاعات فرعیة ، وكافتیریا ، وفناء خاص للمكتبة ،
  .الكافیتریا ، والجالیرى الجنوبى ، وقاعتي عرض:دور المیزانین - 
  .جالیرى شمالى ،وجالیرى غربى  :الدور األول -

تحلیل العمل التصمیمى فى العالقة مع الجانب المادى : ثانیا 
  ):الشكل(للتراث 

یتمیز موقف التعبیر البصرى التكنولوجى بتفھم المصمم 
الحاكمة وإدراك أصول تولید وتركیب األشكال للعالقات التشكیلیة 

المستمدة من التراث اإلسالمى ، ومحاولة مزجھا مع التكنولوجیا ، 
لتلبیة المتطلبات العصریة المتعددة والمركبة ،من خالل المالمح 

  :التالیة
  :على مستوى التشكیل  §

تتوفر بمبنى قصر الفنون مجموعة من عناصر التشكیل التى 

م من التراث اإلسالمى ، فاستخدم الشخشیخة استمدھا المصم
بمقیاس كبیر ، واعتمد فى تشكیل المسقط على استخدام القاعة 

  )٤(واإلیوانات ، واستخدم المقیاس اإلنسانى فى االرتفاعات، شكل 

  
 .المساقط  األفقیة والقطاعات الرأسیة للمبنى) ٣(ویوضح شكل 

  
  لة بمبنى قصر الفنون ، الزمالك، مجموعة من الصور لتشكیل الكت) ٤(شكل 

  
 .، استخدام المشربیات الزجاجیة والحجریة بمبنى قصر الفنون كتطویر وتعبیر عن المشربیة اإلسالمیة)١٥(صورة 
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 : على مستوى  المفردات §
قام المصمم بمحاولة تطویر بعض المفردات التى تنتمى 

ا فى للتراث اإلسالمى من خالل استخدام  التكنولوجیا ، مثلم
استخدام المشربیات الزجاجیة والحجریة كتطویر وتعبیر عن 

واستخدام التشكیل المثمن ) .١٥(المشربیة اإلسالمیة ، صورة 
للمدخل تعلوه الشخشیخة المثمنة بمفرداتھا المبسطة ، صورة 

)١٦. ( 

  
  ، استخدام الشخشیخة المثمنة فى مدخل مبنى قصر الفنون) ١٦(صورة 

  ).١٧(التجرید والتجدید واستخدام مواد حدیثة، صورة بمحاولة تطویر المئذنة والعقد المملوكى ، من خالل كما قام المصمم 

  
  ، تطور المئذنة والعقد المملوكى بمبنى قصر الفنون) ١٧(صورة 

تحلیل العمل التصمیمى فى العالقة مع الجانب المعنوى : ثالثا
  ):المضمون(للتراث 

األوبرا  االھتمام بالبعد الثقافى یعكس مبنى قصر الفنون ب
والحضارى ، من خالل استخدام المفردات التراثیة بصورة 
مختلفة تعتمد على التجدید والتحرر من الصورة المألوفة لھا 
واستعارة الدروس واألفكار من التراث مع تحقیق أقصى إفادة 

وفیما یلى عرضا ألھم مالمح التفاعل مع . من التكنولوجیا 
  :التى استخدامھا المعمارى فى مبنى قصر الفنون المضمون

تعبیر العناصر االنشائیة للتصمیم االسالمى عن  -  أ

  :مضمون التشكیل
یعكس ھذا البعد فھم المصمم للدوافع والمضمون خلف 

  :التشكیل وھو ما تلخصھ المالمح التالیة 
 :التدرج الفراغى §

وھو یعتمد المصمم على استخدام التكوین العضوى بالمبنى ، 
ناتج من خالل إعادة تعریف الفراغ الرئیسى للقاعة إلى مجموعة 
من القاعات كل منھا یمثل مركزا مستمرا ولھ خصوصیتھ ، 
وتؤدى جمیع الفراغات إلى فراغ حاكم یتدرج إلى فراغات 

 ) ١٨(،صورة 

  
  ، الفراغ الرئیسى بمبنى قصر الفنون) ١٨(صورة 

وارتباط األدوار العلیا باألدوار السفلى ، وتكامل الفراغات على وتكامل فراغات المبنى باإلضافة إلى تعدد الوظائف وتنوع 
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  ).١٩(المستویات المختلفة أفقیا ورأسیا ، صورة 

  
  ، االستمراریة الفراغیة فى عناصر الحركة بمبنى قصر الفنون) ١٩(صورة 

  :التجربة الفراغیة
  :مالمح التالیةویمكن تلخیص أھم عناصرھا بقصر الفنون فى ال

من خالل دوران محاور :تغییر محاور الحركة ) ٢٠(صورة  - 
قاعة الرئیسیة للتأكید على فكرة حدوث شئ غیر معتاد داخل 

 .الفراغ

  
عبر عناصر الحركة فى :الظھور التتابعى للمناظر ) ٢١(صورة - 

فراغات العرض وجمیع عناصر المبنى ، وقد تعمد المعمارى 
لمطعم حول قاعات العرض ، فى محاولة إلتاحة وضع الكافتیریا وا

  .مشاھدة المعروضات الفنیة دون المرور داخل فراغات معقدة

  
بین الداخل والخارج وكذلك : تغیر الظل والنور ) ٢٢(صورة - 

تغیر اإلضاءة من خالل استخدام الزجاج باللون األزرق 
 .بالمشربیات ، لتحقیق تجربة مؤثرة فى الزائر

توضح بعض عناصر التجربة الفراغیة بمبنى   )٢٢-٢٠(صور 
  قصر الفنون

  
 استخدام الزخارف كرسالة بصریة ) ٢٣(صورة  §

من خالل استخدام مجموعة من المشربیات الحجریة أعلى المبنى ، 
لتعكس العالقة بین ارتباط المادى والمعنوى ،ویستخدمھ المعمارى 

 . كرمز الرتباط السماء واألرض 

  
، استخدام  زخارف بسیطة من التراث )٢٤(ویوضح صورة 

حیث یوضح . اإلسالمى فى باب المدخل والكوبستات والشخشیخة
  .استخدام الزخارف كرسالة بصریة بمبنى قصر الفنون

  
ورغم محاولة المصمم لتحقیق المقیاس اإلنسانى فأن بعض القاعات 

  .عھاال تتیح للمشاھد المساحة الكافیة لتأمل المعروضات والتفاعل م
 :الــــرمـــزیة §

استخدام الرمزیة فى اختیار شكل المئذنة كعالمة ممیزة لإلعالن 
عن المكان ، إلیمان المصمم بقدسیة الفن وضرورة احترامھ ،كما 
تحقق رؤیتھا من الخارج اإلحساس للمشاھد بأنھ موجود داخل ذلك 
ى المحیط الفنى ،واستخدام المصمم لون الزجاج األزرق لیجعل المبن

 ).٢٥(یبدو مرتبطا بالسماء ، صورة 
یعكس مبنى قصر الفنون تعبیر العناصر المعماریة عن مضمون 

  :التشكیل من خالل 
التدرج الفراغى والتجربة الفراغیة من خالل تغییر محاور الحركة 
تغییر الظل والنور والظھور التتابعى للمناظر عبر عناصر الحركة 

والتوافق مع المقیاس .ة ، واستخدم الزخارف كرسالة بصری
والرمزیة ببعض عناصر العمل اتصمیمى ، وھذه .االنسانى 

العناصر تمثل الباعث الرئیسي للتشكیل العضوى التلقائى والعالقات 
  .الجمالیة الحاكمة لمفردات العمل

 :التعبیر التصمیمى المتطور للعناصر اإلنشائیة - 
ویمكن تلخیص أھم مالمح التصمیم عن العناصر اإلنشائیة بمبنى 

  ) .٢٦(قصر الفنون فى العناصر التالیة ، صورة 
  : استخدام إنشاء متطور

استخدام الخرسانة المسلحة واستخدام إطارات خرسانیة مدعمة  - 
بجمالونات حدید ، واإلفادة منھا فى تعلیق أنظمة اإلضاءة والتكییف 

اجى یخفف الحمل ویوفر إضاءة مباشرة وتغطیة وتثبیت سقف زج
زجاجیة لصاالت العرض التى یظھر بھا مسارات التكییف 

  .واإلضاءة 
  :االستخدام المحدود لمواد البناء المحلیة 

یحاول المصمم دمج واستخدام بعض المواد المحلیة بصورتھا 
الطبیعیة ،مثل الرخام والحجر والخشب والزجاج والحدید ، مما 

س على بساطة التشكیل وعدم المبالغة فى استخدام الزخارف ، انعك
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 ).٢٧(وھى السمات الممیزة للتراث اإلسالمى ، صورة 

  
  المئذنة واستخدام الزجاج األزرق بمبنى قصر الفنون) ٢٥(صورة 

 
 استخدام إنشاء متطور بقصر الفنون) ٢٦(صورة 

  

  
لجات البیئیة االعتماد على التكنولوجیا لتحقیق المعا ٢٧صورة 

  :والمناخیة
اإلفادة من استخدام الجمالونات المثبتة فى اإلطارات الخرسانیة ، 
. فى تعلیق أنظمة اإلضاءة والتكییف الصناعى ، وتثبیت السقف 

وتتمثل أھم المعالجات البیئیة فى توفیر اإلضاءة الطبیعیة المباشرة 
وإن ) .٢٨(من خالل التغطیة الزجاجیة لقاعات العرض، صورة 

كانت تساعد فى بعض األحیان على رفع درجة الحرارة فى ھذه 
 .القاعات

  :العمل التصمیمى بین معالجات الشكل والمضمون :رابعا 
من خالل الدراسة السابق لمبنى قصر الفنون كتطبیق لموقف 

التعبیر البصرى التكنولوجى فإن ھذا الموقف یعتمد على استعارة 
اث ومراعاة المتطلبات البیئیة والناحیة الدروس واألفكار من التر

المناخیة فى معالجتھا التراثیة ، من خالل استخدام المفردات التراثیة 
بصورة مختلفة تعتمد على التجدید ،والتحرر من الصورة المألوفة 

  .لھا وتحقیق اإلفادة من التطور التكنولوجى 
فاعل مع ویمكن تلخیص أھم المالمح التى تمیز ھذااالتجاه فى الت

  ) .٣(التراث اإلسالمى فى ، جدول 

  
 المعالجات البیئیة والمناخیة بمبنى قصر الفنون) ٢٨(صورة 

 
) الشكل(یتمیز ھذا االتجاه فى العالقة مع الجانب المادى للتراث 

باستخدام المقیاس اإلنسانى فى االرتفاعات ، واستخدام المفردات 
دام القاعة واإلیوانات ، التى تنتمى للتراث اإلسالمى مثل استخ

وتطویر بعضھا من خالل استخدام التكنولوجیا ، مثل تطویر 
  .المشربیة ، والشخشیخة ، والمئذنة والعقد المملوكى

وفى تحلیل عالقة التعبیر البصرى التكنولوجى مع الجانب المعنوى 
، فإن ھذا الموقف یتمیز بكونھ ال ) المضمون(للتراث اإلسالمى 

التراث ولكنھ یقترب من مضمون التراث اإلسالمى یكتفى بمظھر 
من خالل تعبیر العناصر المعماریة عن مضمون التشكیل مثل 

التدرج الفراغى وتحقیق التجربة الفراغیة ، والتوافق مع المقیاس :

ولكنھ اعتمد على .اإلنسانى، واستخدام الزخارف كرسالة بصریة 
ع اإلنشاء وفى تحقیق التجدید واستخدام التطور التكنولوجى فى نو

المعالجات البیئیة والمناخیة ، وھى المالمح األكثر قابلیة للتطویر 
  .من خالل التكنولوجیا

ویمكن تلخیص العناصر التى تؤكد دور اتجاه التعبیر البصرى 
التكنولوجى فى تحقیق االستمراریة الحضاریة للمجتمع المحلى من 

م التطابق مع عمل تراثى خالل القدرة على اإلبداع واالبتكار وعد
وتحقیق أقصى استفادة . وتلبیة االحتیاجات المستجدة للمجتمع. سابق

  .من دروس ودمجھا مع التكنولوجیا الحدیثة
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  تحلیل اتجاه التعبیر البصرى التكنولوجى فى التفاعل مع التراث اإلسالمى) ٣(جدول 

  :الدراسة التحلیلیة والتطبیقیة للبحث 
شكلت العمارة الداخلیة ..... من خالل الدراسة التحلیلیة السابقة 

ً؛ سما بكتلتھا  ً روحیا اإلسالمیة بما تحملھ من قیم تصمیمیة كیانا
ً یجرد فلسفة الحیاة اإلنسانیة، حیث حققت المع ماریة، لیجعلھا رمزا

فراغاتھا الداخلیة ومفردات عناصرھا البنائیة أعلى درجات التفاعل 
اإلیجابى مع الذات البشریة من خالل استنباط الشعور بالتواصل 
البصري سواء أكان ذلك بالفراغات المعماریة أو الزخارف و 

ً ممیزا النقوش والتي كان كل خط  ً روحانیا یحمل في طیاتھ بعدا
یخدم الوظیفة التي وضع ألجلھا بشكل فعال ، مما سمح وعلى مر 
الزمان باتحاد العمارة والفن وتطورھما كجزء واحد منصھر أضفى 
التمیز الذي أثر على مختلف الحضارات المعاصرة للعالم 

. بداعاإلسالمي، وھذا ھو مكمن قوتھا التعبیریة بین التبعیة واال
وھذا ما نسعى إلیھ عبر ھذا البحث من خالل رؤیة تحلیلیة لمفردات 
العمارة الداخلیة اإلسالمیة، للوصول إلى فكر تصمیمى معاصر  

  . للربط بین الحضارة االسالمیة والواقع المعاصر
 وأشكال وزخارف  باالستعانة بطرز الباحثة وسوف تقوم 

القدیمة  لطرز اإلسالمیةا من الھندسیة العناصر أحد من مستنبطة
 األشكال بین من المفروكة ، وتعد" اإلسالمیة  المفروكة"وھى  

 .بسیط ھندسي شكل من والمستخرجة الواسعة التنوع، الھندسیة
 لوحدة المفروكة الھندسیة للتركیبات تحلیلي عرض وفیما یلي

 وزخارف  بطرز الحدیث العصر ألضفاء بصمة.والقائمة المائلة
 عالقة إلیجاد ،ذلك العنصر الھندسى   من نبطةمست وأشكال

على  القائم البنائي والمنطق التركیبیة األسس تفاعلیة تتناول

بنائیة  من منجزات التراث فى تطبیقات التصمیم الداخلى  مستلھمة
 والتي الحدیثة حلول التصمیمات من اإلسالمیة، انطالقاً  المفروكة

  .معاصرة صیاغة صیغت
 استخدامھا شاع التي الذكیة الحلول أحد اإلسالمیة المفروكة وتعتبر
 بین ممكن ترابط أقوى المفروكة حیث تمثل ، اإلسالمي التراث في

كل  نسبة مربع، داخل ممكنة مساحة أكبر أخذ في أضالع أربعة
 مكونة) ٣:٢ (المربع ضلع إلى المستقیمة األربعة أضالعھ من ضلع
 ً ً  مربعا الضلع  عند ضلع كل داداتوتلتقي امت بالمنتصف، مركزیا

شكل رقم .رباعیة متماثلة أشكال أربعة للمربع، مكونة المقابل لھ
)٦(،) ٥ (  

    
 المفروكة یوضح) ٥(شكل 

 القائمة
 المفروكة یوضح) ٦(شكل 

 المائلة
 لوحدة المفروكة الھندسیة للتركیبات تحلیلي عرض وفیما یلي

 :نوعیتین إلى مقسمة والقائمة المائلة
 على تعتمد المفروكة القائمة التي وھي :األولى ةالنوعی -١

 ) ٧(القائمة شكل  المربع أضالع امتداد
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  المفروكة لوحدة تحلیلیاً  نموذجاً  یوضح)  ٧(شكل 

 مربع مقسم من القائمة المفروكة على الحصول ویمكن
 في لتلتقي تمتد أضالعھ المركزي والمربع مربعات تسعة إلى

 قائم المركزي القائمة مربعھا فالمفروكةالخارجي ،  األكبر المربع
منھا  لكل المقابل المربع أضالع عند الخارجیة وتلتقي أطرافھ

 المركزي أضالع المربع امتداد عند درجة 60 درجة 30 بزاویة
 وقوع نتیجة الحادثة مستطیلة ، والحركة مساحات أربع مكونا القائم

  .المركزي  المربع على امتداد األربعة األضالع
  : المائلة  المفروكة وھي:الثانیة النوعیة -٢

 یشبھ متماثلة أشكال أربعة تجمع المائلة التي المفروكة شكل ویتحقق
 .مركزي مربع حول متناظر نسق في الورقیة طائرة اللعب منھا كل

 مربع عند حتى تتالقى المركزي للمربع المكونة األقطار تمتد حینما
 خارجي، مربع أي داخل اثني عشري رسم ویمكن خارجي أكبر
 الخارجي، المربع أضالع على منطبقة أربعة أضالع یكون بحیث

 كما أنھ الخارجي المربع من قطرین على منطبقة وأقطار المربع
 االثني لتلتقي بالشكل االتجاھات كل في المربع أضالع مد یمكن
  .عشري

  
  المفروكة المائلة لوحدة تحلیلیاً  نموذجاً  یوضح) ٨(شكل 

ً  تتحرك قوة فروكة المائلة تنتجوالم  الیسار إلى من الیمین بصریا
 القانون من تنتج ، فالحركتان نفس الوقت في الیمین إلى الیسار ومن

 أربعة أضالع داخلھ قائم مربع على یعتمد الذي البنائي للمفروكة
من االضالع االربعة الى ضلع  ضلع كل نسبة متساویة، مستقیمة

ً  الداخلیة ھاوتكون أطراف ٣:٢مربع   بالمیلة،وتلتقي یتمركز مربعا
 بزاویة میل منھا لكل المقابل المربع أضالع عند أطرافھا الخارجیة

 بالمركز الموجود أضالع المربع امتداد عند درجة 60 درجة، 120
 األضالع لمیل الیسار إلى الیمین حركة من حدث ذلك فمن المائل،
ً  يالرائ لدى یثیر فالخط المائل األربعة،  ھو الخط ھذا بأن إحساسا

 أن المربع كما المتزن، غیر لوضعھ السقوط إلى في طریقھ
ً  ومیلھ الدائرة من یولد المائل المركزي ً  یثیر أیضا  بالحركة إحساسا

 من تنتج الیمین إلى الیسار العكسیة من الیسار، والحركة جھة
  .أشكال الرباعیة األربعة

  :المفروكة والمؤثرات البنائیة
كمتغیرات  كبیرة أھمیة ذات البنائیة المؤثرات تبروتع

  ....تشمل وھي البنائي، المفروكة لشكل
 الوضـــــــــــع §
 الحـــــــــــــذف  §
 التكــــــــــــرار §
  الفصــــــــــــل  §
 األضافة §

  :الوضــــــــــــــــع 
 أو لشكل المفروكة االنعكاس طریق عن التغیر بھ ویقصد

 وبالنسبة للشكل المرئي یتغیر التأثیر الوضع تغیر دفعن ، الشكل میل
 االنعكاس، طریق عن الوضع یتغیر ، أو القائمة المائلة للمفروكة
 الذي المائل الخط العكس، إن االتجاه في المفروكة حركة كما تتغیر
 درجة یثیر 45 من أقل زاویة  العمودي الوھمي الخط یكون مع
 وصلت ما إذا ھذا اإلحساس زیدوی ، الحركة وسرعة بقوة اإلحساس
 میلھ درجة زادت  ما فإذا ، درجة 45 العمودي إلى الخط میل درجة
یثیر  ال فھو درجة 45 عن یزید بما الوھمي الخط العمودي على

 ً  على ھذا ما طبَّق واذا بالسقوط، بل إحساسا والتقدم بالحركة إحساسا
 حركة لقرب أكثر المفروكة أن شكل المائلة یتضح المفروكة وحدة

  .واألفقي الراسي من االتجاه المفروكة أضالع
  :الحــــــــــــــــذف 

 عالقاتھا من للمفروكة مما یزید الحركیة الخاصیة على الحذف یؤثر
 أوضلع للمفروكة الخارجي حذف اإلطار فیمكن التشكیلیة، وحلولھا

  .المركزي أضالع المربع من
  :التكــــــــــــــــــــــرار 

 حاالت التنوع في شدیدة تكوینیة تركیبات توفر بالمفروكة تكرارال
   مختلفة بطرق تكرارھا

 وثبات المسافات ، الوحدات ثبات على قائم تكرار -  
 اختالف مع وثبات المسافات الوحدات، ثبات على تكرار قائم  -

  .الوحدات وضع
  :الفصــــــــــــل 

تمددھا  من مما یزید ةللمفروك الحركیة على الخاصیة الفصل یؤثر
 أربعة أو أثنین أو جزء فصل وتفككھا وحلولھا التشكیلیة سواء أكان

  .ارتباطھا ووحدتھا  التفقد بینیا؛حتى مراعاة األبعاد  مع
  :األضــــــــــافة 

 الحركیة على الخصائص التأثیر دورا مھما في تلعب اإلضافة
  .دائرة نصف أو مائل خط أو خط مستقیم إضافة مثل للمفروكة،

لقد تم تطبیق ھذا العمل من خالل التصمیمات والرسومات 
التوضیحیة ، وكذلك التوصیف لقاعة متعددة االغراض بالمجمع 

والتى تستخدم فى المحاضرات والندوات واالجتماعات ) سبیل هللا(
  .الخاصة باالمور الدینیة بالمجمع

  
توحاه من العمل التصمیمى بین معالجات الشكل والمضمون والمس

  :العناصر االسالمیة
من خالل الدراسة السابقة كتطبیق لموقف التجرید والتجدید فإن ھذا  

التصمیم یعتمد على استخدام مفردات التراث اإلسالمى وتكوین لغة 
تصمیمیة جدیدة تتحرر من النسب والمقیاس وتوظیف مفرداتة 

  .بصورة غیر مألوفة 
ع الجانب المعنوى للتراث وفى عالقة موقف التجرید والتجدید م

اإلسالمى ، فإن ھذا الموقف أقرب إلى االبتعاد عن المضمون بسبب 
استخدام لغة ما بعد الحداثة للتعبیر عن العناصر التصمیمیة 
المعماریة ، وھو تعبیر شكلى یعتمد على التجدید وتحریر المفردات 

  .من المقیاس 
للتأكید " راث اإلسالميالت"تنبع الفكرة التصمیمیة للمشروع من بیئھ 

على استمراریة التصمیم ما بین الحضارة االسالمیة والعصر 
الحاضر ، ولذا یجب أن یستند الفكر التحدیثي لمفردات عمارتنا 
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الداخلیة، إلى بعد تاریخي لعناصر تشكیل فراغاتھا، لنستطیع من 
  خاللھ دراسة نسبھا وقیمھا الجمالیة،  ثم نتجھ بعد ذلك إلى التحلیل
لبعض العناصر االسالمیة المستخدمة فى التصمیم ، من خالل 

االتجاھات الحدیثة للتصمیم التى تناولناھا بالبحث ، لنبحث عن 
  .إمكانیة تحقیق التفاعل اإلیجابي مع الحركة التصمیمیة المعاصرة

  
  المسقط االفقى للقاعة متعددة االغراض) ٩(شكل 

  
  بالقاعة متعددة االغراض) ندسىرسم ھ) (A-A(مسقط راسى ) ١٠(شكل 

  حیث یوضح تصمیم الحائط المواجھ لمدخل القاعة خلف المنصة
كیفیة توظیف بعض العناصر االسالمیة وتطبیقھا فى التصمیم 

  :الحدیث من خالل اتجاه التجرید والتجدید
وذلك من خالل العمل على صیاغة بعض العناصر االسالمیة  

قد تم اإلیحاء بوظیفة المبنى من المستخدمة بطریقة معاصرة ، و
خالل طابع معماري اسالمى ، حیث ظھرت األسالیب التصمیمیة 

  .في إستخدام بعض عناصر الحضارة اإلسالمیة 
الزخارف االسالمیة النباتیة ، "استخدام :على مستوى المفردات 

وتناولھا كما " التجالید والحشوات االسالمیة ، المفروكة االسالمیة
ض االماكن تم العمل على تجریدھا، وقد استخدمت ھى وفى بع

المفروكة االسالمیة كما ھى فى النوافذ بینما تم العمل على تجریدھا 
  .وذلك فى تجالید اعمدة القاعة 

ویعتمد على استخدام مفردات تنتمى جمیعھا للتراث وتكوین لغة 
معماریة جدیدة تتحرر من النسب والمقیاس وتوظیف مفردات ھذا 

ث بصورة غیر مألوفة كذلك استخدام المحاور الحاكمة للتشكیل الترا
، من خالل التماثل فى تشكیل المساقط كذلك فى تشكیل الفراغات 

  .الداخلیة 
فتصمیم وتخطیط  ھذه القاعة متعددة االغراض تشبھ العملیات 
والمنظومات التخطیطیة نظرا لطبیعتھا التشكیلیة حیث تھدف أساسا 

ین األفضل بتصمیم معاصر متأثرا بالحضارة الوصول إلى التكو
االسالمیة للتأكید على إستمراریة التصمیم والتفاعل مع التراث 

  .اإلسالمى
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  حیث یوضح تصمیم الحائط المواجھ لمدخل القاعة خلف المنصة مسقط رأسى ملون بالقاعة متعددة االغراض): ١١( الشكل 

لقاعة والتي إستخدم المصمم التجالید الخشبیة لحوائط ا
وھو بمعناه الشامل یعبر عن التكوین : تعطي احساسا بالتوازن 

حسن توزیع العناصر ، والوحدات ،  الفني المتكامل عن طریق
المحیطة بھا ،  واأللوان ، وتناسق عالقاتھا ببعضھا ، وبالفراغات

ویعتبر التوازن قاعدة أساسیة البد من توفرھا في كل تكوین 

واستخدام التوازن في الزخرفة یشمل .. ى زخرفي اوعمل تصمیم
  .إطارات وحشوات  جمیع المساحات والسطوح من اشرطة

كما تم استخدام نظریة التناظر أو التماثل  التى تنظم بعض 
  الزخرفیة  المعماریة االسالمیة او التكوینات

  
  صمیم حائط المدخل للقاعة من الداخلحیث یوضح ت بالقاعة متعددة االغراض) رسم ھندسى) (C-C(مسقط راسى ) ١٢(شكل 

  
  حیث یوضح تصمیم حائط المدخل للقاعة من الداخل مسقط رأسى ملون بالقاعة متعددة االغراض) ١٣(شكل 

وفي الفن المعماري اإلسالمي، طبقت مبادئ اإلعادة التناظریة 
وقد استخدمت في ھـذا .أو كلیھما معا) الفصل(والتكثیر أو التقسیم 

ات ذات خطوط متشعبة ومتقاطعة فیما بینھا ومكونة الفن إطار
  .أشكاالً كالمعیـن أو أشرطة ضفائریة

حیث أنھ أخذ ، ومن ھنا استمد الباحث فكرتھ من الفن اإلسالمي
اإلسالمیة المفروكة، والمفروكة زخرفة تنفذ علي الخشب  الوحدة

وھي عبارة عن شكل مربعات أو معینات یخرج من كل ضلع امتداد 

ھة واحدة فقط فتبدو شكل مروحي ، وتم إعادة صیاغتھا من من ج
والمثلث في تنظیم رقمي لھ  جدید بطریقة المدیول وعالقتھا بالمربع

أرتباط بفن األبعاد الھندسیة ،  واعتمدت في تكوینھاعلى المفروكة 
حیث استخدمت المفروكة ، اإلسالمیة وعالقتھا باألشكال الھندسیة

یقیة سواء فى تجالید االبواب او النوافذ او اإلسالمیة بنسبھا الحق
المعاد صیاغتھا بشكل أكثر بساطة بعیدا عن الزخرفة وإظھار 

  .التفاصیل الدقیقة وذلك فى االعمدة

  
  حیث یوضح تصمیم الحائط االیسر للقاعة بالقاعة متعددة االغراض) رسم ھندسى) (B-B(مسقط راسى ) ١٤(شكل 
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  حیث یوضح تصمیم الحائط االیسر للقاعة ون بالقاعة متعددة االغراضمسقط رأسى مل) ١٥( الشكل 

تكرار  ویتم عبر: ولقد استخدم فى التصمیم التكرار االسالمى
عنصر او وحدة زخرفیة على نحو متواصل ، وھذا یعطي التكوین 

  : بدیعة ، وھو على انواع ومنھا الزخرفي في جمالیة
الزخرفی  ة ف  ي وض  ع  توفی  ھ تتك  رر الوح  دا: التك  رار الع  ادي  - 

ولق   د ت   م توظیف   ھ ف   ى تجالی   د الح   وائط . ثاب  ت متن   اوب متت   الي
  .واالعمدة شكل 

الزخرفیة  وفیھ تتجاور الوحدات) : الوضع(التكرار المتعاكس   - 

ولق د ت م توظیف ھ . ، في اوضاع متعاكسة ، في األتج اه والوض ع
فى تجالید االعمدة المتمثل فى ش كل المفروك ة االس المیة بش كل 

  .جریدىت
كذلك تم استخدام التوازن فى مسطحات االسقف وذلك عن  - 

طریق اشرطة االطارات التى تحدد تقسیمات االسقف والتشعب 
فى زخرفاتھا بالعناصر النباتیة المستوحاه من الزخارف 

  .االسالمیة

  
  االیمن للقاعةحیث یوضح تصمیم الحائط  بالقاعة متعددة االغراض) رسم ھندسى) (D-D(مسقط راسى ) ١٦(شكل 

ویمكن تلخیص السابق  في خطوات ھامة للوصول الى تحقیق 
الھدف المرجو وھو التاكید على استمراریة التصمیم وذلك من 
خالل التحلیل واالستنباط للعناصر والزخارف االسالمیة والعمل 
على استخدامھا بما یتالئم والتصمیم المعاصر من ابداع عناصر 

  .التراث اإلسالمى

  :Results  تائجالن
یعتبر تحدید أھم مالم ح التفاع ل م ع الش كل والمض مون بالعم ل  •

التص  میمى لتحقی  ق االس  تمراریة الحض  اریة للت  راث اإلس  المى 
الق  درة عل  ى اإلب  داع واالبتك  ار وع  دم التط  ابق م  ع : م  ن خ  الل 

عم   ل تراث   ى س   ابق او التط   ابق مع   ھ حس   ب الحاج   ة، لتلبی   ة 
وتحقی  ق ت  أثیر إیج  ابى عل  ى االحتیاج  ات المس  تجدة للمجتم  ع ،

التص   میمات ، وتحقی   ق أقص   ى اس   تفادة م   ن دروس الت   راث ، 
 .وكذلك تكامل ھذه الدروس مع التكنولوجیا الحدیثة

عناص     ر األب     داع المعم     اري ف     ي الحض     ارة األس     المیة،  •
وتصمیماتھا تختلف وتتن وع ف ي منظوم ة حض اریة ذات ج ذور 

اط المض یئة الت ي قویة وفلسفة عقائدی ة وتزخ ر ب الكثیر م ن النق 
ً معماریة كبیرة تتسم بالتفرد واإلبداع واالستمراریة   .تحمل قیما

أن تناول التراث االسالمي بمنظور جدید ف ى التص میم ال داخلى  •
یحدث عملیة توافق وتكام ل م ع العم ارة االس المیة م ن منطل ق 
الق  یم المعماری  ة الممی  زة لعناص  رھا دون غیرھ  ا، فھ  و مص  در 

واالب  داع تحق   ق بع  دا روحی  ا وعقلی  ا م   ن وحال  ة م  ن التط  ور 
اإلت  زان والتواف  ق واإلنس  جام م  ع متطلب  ات اإلنس  ان المعاص  رة 
والمستقبلیة ،بما یحقق مفھوم األستمراریة والتفاعل م ع الت راث 

  .االسالمى
إن المعالج    ات المعماری    ة االس    المیة خاص    ة منھ    ا الداخلی    ة  •

یة متمیزة ف ي لھا فلسفة تصمیم) المعمارى أو التصمیم الداخلى(
التصمیم حی ث تتن اول جمی ع جوان ب الحی اة وھ و م ا ی دلل عل ى 

  .عمق فلسفة العمارة اإلسالمیة
تمیزت المواقف المختلفة فى العالقة مع الجانب الم ادى للت راث  •

، بقراءة مالمح عناصر التراث اإلس المى ، ) الشكل(اإلسالمى 
فك   ر واس   تخدامھا أو اس   تخدام بعض   ھا بص   ور مختلف   ة تبع   ا لل

  .التصمیمى لكل موقف

  :Recommendations توصیات 
إعادة دراسة فكر التراث المعماري اإلسالمي باستنباط القواع د  •

العامة واألساسیات من ھذا الفكر مع التداخالت المعاص رة وم ا 
فرضتھ الحداثة وما بعدھا على التصمیم الداخلى والفن ون عام ة 

 .لتحقیق االستمراریة
تم ام ب  الفنون االس المیة واالس تفادة منھ ا ف  ى یج ب مراع اة  االھ •

 .وتطبیقاتھاالمعاصر  التصمیم
توص  ي الباحث  ة بإھتم  ام المص  ممین والمعم  اریین عن  د تط  ویر  •

الفكر االسالمي بدراس ة وتحلی ل العناص ر االس المیة ووض عھا 
بص   ورة تجریدی   ة ف   ى التص   میم الح   دیث ، واس   تنتاج قیمھ   ا 

ر التصمیمي اإلسالمي بشكل المعماریة والعمل على تطبیق الفك
 .معاصر

م ن خ الل الفھ م  التركیز على اإلنتاج الفني للعمارة اإلس المیة ، •
مما یشكل جزءأ تراكمی أ لحض ارة   العمیق إلنتاجھا الحضاري ،

، بمعن  ى أن یس  اھم ف  ي نش  ر ال  وعي تج  اه  إس  المیة معاص  رة 
الحض  ارة اإلس  المیة وتعریفھ  ا كلغ  ة حض  اریة تتس  م ب  اإلتزان 

  .طور والمرونة والفن واالستمراریةوالت
منظوم   ة التحلی   ل واالس   تنباط للعناص   ر اإلس   المیة یج   ب أن  •

توصل إلى التص میم ال داخلى الجی د بم ا  یحق ق الھ دف المرج و 
للتأكید على االس تمراریة ، م ع الحف اظ عل ى اس تمراریة الھوی ة 
الحض   اریة اإلس   المیة م   ن خ   الل االھتم   ام بدراس   ة التش   كیل 

التعامل مع المرجعیة التراثیة اإلسالمیة والجوانب والمضمون و
المعنوی  ة الت  ى س  اھمت ف  ى تكوین  ھ لتأكی  د الق  یم الغنی  ة الكامن  ة 

  .بالتراث اإلسالمى 
مقاوم  ة التبعی   ة  الفكری  ة واالس   تفادة م   ن الحل  ول العملی   ة ف   ى  •

التصمیم الداخلى والعمارة التراثیة وتطویرھا لتكوین تصمیمات 
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ثل امتدادا للتراث وتتف ق م ع روح العص ر و عمارة معاصرة تم
  .فتخلق االستمراریة الحضاریة وتراث المستقبل
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