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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
تعد الحضارة اإلسالمیة في مجال التشكیل الفني والمعماري من أروع الحضارات اإلنسانیة وأخصبھا حیث 
تمیزت بتعدد جوانبھا وقوة شخصیتھا، وأمانة الفنان والمعماري المتخصص في معالجة فنونھا المختلفة بروح 

  .الجدیة والتحرر من الذات ومن المظاھر الشكلیةاإلیمان واألمانة و
وتزخر العمارة اإلسالمیة بمجموعة من الخطوط للمفردات المعماریة التي شكلت في مجملھا لغة معماریة 

وتحدث الحركة فى التصمیم اما موضوعیا فى المجال المرئى ،او ذھنیا فى عملیة االدراك ،والحصول على .رائعة
تطلب قواعد معینة الداء ذلك ،ولكن اذا لم نضع ضوابط فى التصمیم نسیر علیھا فاننا ال الحركة فى التصمیم ت

نستطیع ان نبنى احكامنا على شیئ لتطویر وفھم تصمیمنا ،وللتحكم في اشكال الحركة الذھنیة ،علینا ان نتثبت من 
عناصر التشكیلیة فى التصمیم القیم الدینامیكیة لكل عنصر من عناصر التكوین ،حیث تنتج الحركة من ترتیب ال

  .بالتتابع بحیث توحى بالحركة ،وفیھا یتم محاكاة الحركة الدینامیكیة ولكن بمعدالت اقل 
ولذلك تتضح أھمیة دراسة األبجدیة للخطوط التشكیلیة المعماریة اإلسالمیة التراثیة دراسة واعیة لخصائص كل 

  .في التشكیالتعنصر فیھا، وتحلیلھا وتحدید مكامن الجمال وقیمھ 
بالمقارنة بالفكر الحدیث لبعض المصممین برؤیة مختلفة فى التصمیمات الحدیثة، فأنتج بعض المعماریین 
والمصممین مبانى وواجھات تتمیز بالدینامیكیة ، بتطویع خصائص العناصر التشكیلیة لكل من الخط والسطح 

  .ى التكوین ولكن تفتقد الى القیمة والمضمونللحصول على دینامیكیة وأثارة ف. والملمس والكتلة واللون
ویتطلب من المصمم الذى یسعى إلى تصمیم یتسم بالدینامیكیة مع االھتمام بالقیمة والمضمون فى نفس الوقت 
اإللمام بالمكونات المادیة التى توحى بالحركة التى تقدمھ تلك الخطوط وھو ما یتطلب الوعى الكامل بتلك العناصر 

  .لھ ھذا البحثوھو ما یتناو

 الدینامیكیة الساكنة   
Static Dynamics  

  الحدیثةلعمارة ا
Modern architecture  

  لعمارة االسالمیةا
Islamic architecture  
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  :Introductionمقدمة 
كل شئ خلق وفى طبیعة خلقھ میزة أنھ متغیر ومتبدل ومتحور 

ولقد خلق االنسان ‘ متغیرة ومفاجأتھ فأحلى ما فى الكون حركتھ ال
بخیال دافق، وقد فكر بعض المصممین بنمط مختلف فى العملیة 
التصمیمیة السباب تتعلق بثبات المبنى وواجھاتھ على نفس 
التصمیم لھا مدى حیاة المبنى ،بما یعطى رتابة وملل للمترددین 
علیھ أو مستعملیھ أو المارة فأنتج بعض المصمممین مبانى 

واجھات تتمیز بالدینامیكیة بالرغم من ثبات المبنى فمنھم من و
استخدم خصائص الخط المتحرك والسطوح اإلنسیابیة ومنھم من 
إستخدم الكتل النحتیة والمائلة والحذف واإلضافة ومنھم من إستخدم 
التشكیل باألسطح بمكونات وعناصر توحى بالحركة أو بإستخدام 

ات،إذ منح المصمم كتلة المشروع حركة الظل والنور على الواجھ
طاقة حركة إستاتیكیة بإستخدام المحاكاة لحركة دینامیكیة للمشروع 
المعمارى سواء عن طریق توظیف أسطحھ الدورانیة والمائلة أو 
كتلتھ المتغیرة فى الوضع أو الحجم أو اللون أو غیرھا من 

كیة كامنة األسالیب التى توحى بالحركة ،لتنتج عمارة بھا قوة دینامی
تعطى حیویة للمشروع وكتلھ المبنى ، كما یعتبر أحد مداخل 

التصمیم ھى مدى قدرة المصمم على الترتیب  الدینامیكیة فى
والتعقید والتھجین بین العناصر المختلفة للتصمیم ،ووجود الكثیر 
من التغییر بین عناصرھا یؤدى إلى اإلحساس بالحركة ،لتنتج بھا 

ولكن لم یھتم مصممى الحداثة .حیویة للتصمیم قوة دینامیكیة تعطى
باھمیة وقیمة الخطوط المستخدمة اال شكلیا فقط عكس الحضارة 

 .االسالمیة 
حیث یرصد ھذا البحث بعض القیم التاریخیة والفنیة والمعماریة 
التى یمكن أن نستشفھا من خالل دراسة خطوط العمارة اإلسالمیة 

ً كاألقواس یختزل العمارة االسالمیة ف الذي ي اشكالھا االكثر رواجا
الداخلیة واألواوین والمشربیات ویعطي لھذه  والقباب والباحات

إسالمیة مختلفة عن مثیالتھا فى  االشكال وظائف خصوصیة
  .العمارة الحدیثة

ولیس من شك فى أن القیم التاریخیة والمعماریة والفنیة التى تتسم 

اإلسالمیة التى استقى منھا بھا ھذه العمائر أرتكزت على المبادى 
  .المعمار أفكاره لصیاغة الشكل العام لھذه العمائر

مدرسة السلطان حسن عام " فرانك لوید رایت " وعندما زار 
كیف یفكر قوم لدیھم مثل ھذه الروائع أن : " م قال عنھا ١٩٥٨

یتركوھا ویستبدلوھا بسوءات العمارة الغربیة التى یحاول الغربیون 
  1  !یتخلصوا منھا ؟أنفسھم أن 

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
ما ھو مفھوم الدینامیكیة فى كل من التصمیم للعمارة التراثیة 
االسالمیة والحدیثة ویرصد ھذا البحث بعض القیم التاریخیة والفنیة 
والمعماریة التى یمكن أن نستشفھا من خالل دراسة خطوط العمارة 

  .عن مثیالتھا فى العمارة الحدیثة اإلسالمیة واھمیتھا 

 :Significanceأھمیة البحث 
التى تتمیز فى تكوینھا  إن التصامیم والمشارع المعماریة االسالمیة

بالدینامیكیة وتعطى إحساسا بالحركة غیر الذاتیة تمنح التصمیم 
والمبنى الكثیر من الممیزات مما یخلق المتعة واإلثارة الحسیة لدى 

مشاھد وما تحملھ تلك الخطوط من قیمة ومضمون فى المستخدم وال
الوقت ذاتھ ، فالحركة تمثل التغییر المستمر فى موضع الصورة 
وھو ما یزیل الرتابة التى قد تتضمنھا بعض التصامیم والمشاریع 
إن لم تكن تتعارض مع الوظیفة التى قد تتطلبھا كتلة المبنى نتیجة 

لمحكمة مثال قد تتطلب كتلتھ ما یمارس داخلھ من أنشطة ، فمبنى ا
الثبات واالتزان نتیجة لتحقیق قیم العدالة والمساواة التى تأتى من 
ثبات المبنى واتزانھ ،كذلك تصمیمات المختلفة لمأذن المساجد 
تعطى شعور للمسلم بالروحانیات والصعود للسماء، بینما نجد من 

عین على أن مصادر قوة التكوین الحقیقیة أننا ال نستطیع إجبار ال
تسیر فى طریق مرسوم ، فالتصمیم الحركى الجید یتطلب مئات 
الطرق لقراءة مضمونھ وھذا العامل لھ دخل كبیر فى التمییز بین 

  .الشكل الخصیب والشكل البسیط 
فكیف تتشكل خطوط عناصر التصمیم  فى المشروع التصمیمى 

للمبنى وما التى توحى بالدینامیكیة والحركة من الثبات االستاتیكى 
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یتطلب الوعى الكامل بالعناصر التشكیلیة التى توحى بالحركة 
ومدى قوة وتأثیر كل منھا فى التصمیم وما تعطیھ من قیمة واھمیة 

  .وھو ما سیحاول تغطیتھ البحث

  :Objectivesاھداف البحث 
یھدف البحث إالى التعرف والتأكید على المفردات التراثیة 

بالتعرف على لغة التصمیم التي تحتوي  االسالمیة ومالمحھا یكون
على مجموعة من المفردات المعماریة المرتبطة مع بعضھا في 
ً في التشكیل المعماري عن طریق  ً مناسبا عالقات، لتستقر استقرارا
دینامیكیة الحركة، بحیث إذا عدل من مكانھا في التكوین المعماري 

لغة المعماریة في ولذا نؤكد أن ال.أو التشكیل اختل أداؤھا الفني
التقییم لیست عبارة عن مجموعة من المفردات المعماریة فقط، بل 
مجموعة من العالقات، وتشكل نظریة العالقات العالقة بین 

  .تركیبات ھذه المفردات المعماریة مع بعضھا

  : Theoretical Background اإلطار النظرى
  )لثباتالحركة من خالل ا(الحركة االستاتیكیة فى التصمیم 

یقصد بھا دینامیكیة التشكیل المعمارى للمنشأ أى األیھام بالحركة 
من خالل الثبات وھو ما یعرف بالدینامیكیة الساكنة ، والحركة اما 
أن تكون دینامیكیة أو استاتیكیة ، والحركة األستاتیكیة یتم فیھا 
محاكاة الحركة الدینامیكیة ولكن بمعدالت أقل من التغیرات الناتجة 

عن الحركة الدینامیكیة التى یكون التغیر والحركة بھا بمعدالت 
عالیة ، حیث تستخدم الحركة اإلستاتیكیة المكونات المادیة للتصمیم 
المعمارى الذى یقود إلى إحساس عال بالحركة بالمشروع ، حیث 
یعتبر التغییر على التتابع متغیرا رئیسیا فى دالة الحركة الدینامیكیة 

ة بالمشروع وبالتالى یعتبر الخط والسطح المنحنى من واإلستاتیكی
أعلى المتغیرات التى تعطى تغیا مستمرا بكتلة المبنى ، ویتضمن 
التغییر عدة مكونات كالموضع واإلتجاه والحجم وغیرھا كذلك 
تشمل الفراغ المعمارى ، واإلنشاء، وأسطح الفراغ المعمارى 

صر الحركة كالساللم كالحائط واألرضیة السقف ، والفتحات وعنا
  .، وأنظمة بیئیة طبیعیة كاألفنیة وأنظمة التقنیة كاإلضاءة الصناعیة

  :مفھوم الحركة اإلستاتیكیة بالعمارة التراثیة
تمیزت الحضارات القدیمة بتواجد مفھوم الحركة اإلستاتیكیة فى 
الكثیر من مبانیھم وأعمالھم الفنیة والنحتیة حیث تمثلت فى العمارة 

میة فى أشكال األاعمدة التى تشبھ فى تكوینھا الحركة االسال
،صورة ) 1(المتمثلة فى نمو النبات فى شكل االعمدة وتیجانھا شكل

تعتبر األعمدة من أھم عناصر التكوین اإلنشائي بالوحدات ) ١(
الخطیة فالوحدات الخطیة في المنظومات اإلنشائیة الحجریة أو 

اإلنشائي وتضاف إلیھا فیما بعد الخشبیة أو الحدیدیة تؤلف الھیكل 
  .المسطحات المغلفة كالبالطات والحوائط كحشوات

      
  .نماذج ألھم طرز القواعد واألبدان والتیجان بالعمود اإلسالمي  )١(شكل 

 
األعمدة أحد أھم عناصر التكوین اإلنشائي بالوحدات ) ١(صورة 

  .الرأسیة ـ مسجد الماراداني
تمر بإرتفاع وإنخفاض أرضیة سقف المبنى وكذلك التغییر المس

على محور الحركة ، مما یعطى إحساسا بالحركة بفراغاتھ صورة 
، تتواجد حركة إستاتیكیة 20مسجد عمرو بن العاص  )٣(،)٢(

نتیجة لتغیر نھایات المبنى بأسطحھ المائلة وكذلك  إستخدمت 
 .األسطح المنحنیة فى القباب والقبوات

  :بالعمارة المعاصرة الحركة اإلستاتیكیة
الحركة باإلیحاء یقصد بھا ترتیب العناصر التشكیلیة فى التصمیم 
بحیث توحى بالحركة مع ثبات المبنى اإل أن التأثیر الناتج من 
تشكیل الخطوط وتركیب الكتل واألسطح والفراغات یوحى 
بالحركة ،ولكن نجد تشكیل الخطوط والفراغات التى توحى 

االسالمیة بجانب الشكل الجمالى لھا قیمة  بالحركة فى الحضارة
نفعیة ،حیث نجد أن معماریون الغرب قد صدروا لنا ذلك العنصر 
المعمارى العربى االصیل الذى كان جزء ھام فى العمارة 
االسالمیة وھو تخصیص مساحة كبیرة من الدور االرضى للبوائك 

المطر لحمایة المارة والمترددین على المبنى من الشمس والحر و
فى حین ان  3تحت اسم العمارات السكنیة المرفوعة على عمد

  .اصلھا یرجع للحضارة االسالمیة
ویتواجد فكر الحركة األستاتیكیة بالعمارة بالقرن العشرین المستمد  

من فكر التصمیم االسالمى من خالل تحلیل المبنى الى اجزائھ 
أسطح الكتلة من المنحنیة والمستقیمة ومن ثم إیجاد التغییر بمظھر 

عنصر إلى أخر من عناصر التصمیم ، كما باعمال لوكوربوزییھ 
  . فى فیال سافوى

 
 مسجد عمرو بن العاص) ٢(صورة 



Amany Khedr  221 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 
 مسجد عمرو بن العاص) ٣(صورة 

 
 مسجد قبة الصخرة ) ٤(صورة 

 
 فیال سافوى من تصمیم لوكوربوزییھ) ٥(صورة 

المرفوعة على أعمدة مثالین للعمارة ) ٥(، ) ٤(توضح صورة رقم 
مسجد قبة الصخرة یمینا ، وفیال سافوى من تصمیم لوكوربوزییھ (

  ).فى اوائل القرن العشرین یسارا

دینامیكیة التشكیل الخارجى لخطوط المبنى ما بین العصر 
  :االسالمى والعمارة المعاصرة

الخط ھو العنصر االساسى الذى یشیر الى الحركة المستمرة 
السطح ویعرف بأنھ مسار لنقطة فى إتجاه ما للنقطة على طول 

ولھذا ھو فاصل بین مساحتین ، وتعبیرات الخط وتأثیراتھا على 
المشاھد ترجع لألوضاع والتكوینات الذى یظھر فیھا ھذا الخط 
وتتغیر خصائص الخط تبعا لكونھ أفقیا او رأسیا ،منكسرا او 

امل اخرى منحنیا وتكتسب الخطوط حركتھا من ذاتیاتھا أو من عو
مكانھا ، إتجاھھا ، ارتفاعھا تغیر سمكھا ، لونھا ، ( تؤثر فیھا 

  )األرضیة التى علیھا 
  :دینامیكیة الخطوط فى التكوینات األققیة 

الخطوط األفقیة فى التصمیم المعمارى من شأنھا أن تعطى للمشاھد 
اإلحساس بالثبات والراحة والھدوء واألستقرار، وخاصة لو 

ء األسفل من التصمیم ، فالخطوط األفقیة ترتبط وضعت فى الجز
فى إدراكنا باألرض وتعمل كأرضیة او قاعدة لكل األشكال او 
اطوط المرسومة فوقھا ،أما التقاء الخطوط األفقیة مع الخطوط 
العمودیة یعطى األحساس بالتوازن ، كما توحى الخطوط األفقیة 

عطى أحاسیس أكثر على زیادة اإلحساس باإلتساع ،بینما یمكن أن ت
حركة و حیویة إذا ما وضعت فى التصمیم بشكل غیر منتظم أو 
متداخل وعلى مناسیب وإرتفاعات مختلفة كما نشاھد ذلك التأثیر 
الحركى للخطوط األفقیة فى فیال الشالالت لفرانك لوید رایت 

  . 18)٧-٦( صورة 
ظم والخط األفقى یوحى بالحركة السریعة إذا كان بترتیب غیر منت

أو متدرج فى مستویات أو إتجاھات مختلفة على السطح أو 
أختالف وتغیر حجمھ أو سمكھ على طول السطح والمبنى دون أن 
یفقد خصائصھ كخط أفقى أو أدخال عناصر أخرى معھ كاللون او 
الخامة أو األضاءة أو أختالف شكل األرضیة التى تقع علیھا تلك 

ركة الخط على السطح أو الخطوط األفقیة كوسیلة تضاد تؤكد ح
الفصل بین الخط االفقى على الواجھة والخلفیة عن طریق عمق 
بعض المسطحات للداخل أو الخارج وكذلك الھیكل األنشائى 
وبروز الخطوط األفقیة التى قد تتمثل فى التراسات أو ھیاكل 
إنشائیة خارجیة فى أكثر من إتجاه متعامد مما یوحى بالحركة 

لممل ویظھر ذلك فى الكثیر من األعمال المستمرة وعدم ا
  ).٩- ٨(صورة . المعماریة المعاصرة

  
  فیال الشالالت لرایت والحركة المتداخلة للخطوط االفقیة)  ٧-٦(صورة 

    

 18الحركة األستاتیكیة للخطوط األفقیة فى بعض األعمال المعاصرة) ٩ – ٨(صورة 
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اغى فى العمارة االسالمیة لھ بینما نجد قیمة التشكیل والتنظیم الفر 
  ..جانب جمالى ووظیفى فى نفس الوقت 

 دون السماء مع المغطاه المختلفة والعناصر األروقة بین فالتواصل
 لإلتصال المسكن ألھل فرصة ومنھا على سبیل المثال إعطاء عائق

 لإلرتباط اإلسالمیة المجتمعات فى وبخاصة الخالق مع الروحى
 نحو وفتحھا عن الخارج عینھ فأقفل اكبھاوكو ونجومھا بأھلتھا
ً  فتحى حسن ذلك ویؤكد السماء  الفناء(الدار صحف أصبح لقد " قائال

 الرا یمنحھ الدار لصاحب السماء من الخاص الجزء ھو  )الداخلى
 السماء ھذه یجذب فإنھ ذلك من وأكثر) ١٠( واآلمان، صورة حة

 نافورة فى تھاصور یعكس حین الغرف بین معھ بھا ولتعیش لیتصل
 .المیاه

 برمالھ فالخارج الداخل والخارج، بین العضوى وكذلك التضاد
ومیاھھ  وبرودتھ وظاللھ بخضرتھ والداخل وفقره المحرقة وشمسھ
 .الفراغ فى الجمالیة العمرانیة والوحدة

 
بمنزل جمال الدین الذھبى ویبدو المقعد  الداخلى الفناء) ١٠(صورة 

االعلى مطال على الفناء وبأتجاه الھواء  العائلى لالستقبال فى
  الستقبال الھواء البارد صیفا

  
  واجھة وكالة الغورى)  ١١(صورة 

ویتضح ھنا من الخطوط االفقیة الحركة االستاتیكیة ولكن لھا قیمة 
ومضمون كما تعمل البروزات من دور آلخر بمساكن رشید 

بالمستویات مما والمشربیات بالخانات  والوكاالت علي إیجاد تغییر 
یوحى بالحركة وإنتقال العناصر الزخرفیة كالمقرنصات من وضع 
آلخر وبالتالى اإلحساس بالحركة، وكذلك إستغالل حركة الشمس 
فى خلق تكوینات وتشكیالت مختلفة بالفراغات الداخلیة بإستخدام 

  .الظل والضوء على مدار الیوم عن طریق المشربیات
  دةقیمة التنوع للحركة والوح

تتسم العمارة اإلسالمیة بصفة عامة بقیمة التنوع والوحدة ومن ھنا 
یمكننا أن نشبھ العمائر اإلسالمیة بقصیدة من الشعر تسیر وفق 
نظام القوافى ولكن على الرغم من توالى األبیات وقوافیھا 
بموازینھا الدقیقة إال أن ذلك ال یعنى أن كل بیت من بیوت القصیدة 

ى عدد الحروف والكلمات والمعانى مع ثبات تلك تكرار لما سبقھ ف
البحور والقوافى ألن لكل بیت من بیوت القصیدة معنى یراد 

ومن ھنا 16توصیلھ قد یختلف عما قبلھ أو بعده أو یتصل بھ 
ً عدیدة من المنشآت وكلھا تتقارب  عرفت العمارة اإلسالمیة أنواعا

ألشیاء تكتسب فا. فى تخطیطھا ولكنھا تحمل معانى وقیم مختلفة
ظاھر وباطن  –قیمتھا الجمالیة بما فیھا من وحدة وتناسق وإنسجام 

بمدى ارتباطھا الكلي ، انھا عناصر بسیطة في حدس توحیدي  –
یعمق معرفتنا وإیماننا بالجمال المطلق ، وبالتالي فإن األیمان یرتد 

وعند .ثانیة لیزید إحساسنا بالخصائص الجمالیة لھذة العناصر
التخطیطات المختلفة للعمائر اإلسالمیة كالجوامع والمساجد دراسة 

ألخ نجد أن تخطیطھا یتسم بصفة التنوع فقد عرفت ... والمدارس 
العمارة اإلسالمیة التخطیط المكون من صحن أوسط مكشوف 

( تحیط بھ أربعة أروقة كما ھو الحال فى جامع أحمد بن طولون 
أوسط مكشوف أو والتخطیط المكون من صحن )  ٢شكل رقم 

دورقاعة وأربعة إیوانات ویشاھد ذلك فى مدرسة السلطان حسن 
والتخطیط المكون من بیت الصالة )  ٣شكل رقم ( بالقاھرة 

 ). ٤شكل رقم ( والحرم ونرى ذلك فى جامع محمد على بالقلعة 

 
 مسقط أفقى لجامع أحمد ابن طولون) : ٢(شكل رقم 

 
  مسقط أفقى لمدرسة السلطان حسن) : ٣( شكل رقم 

استلھم فكرة الشقق الدوبلكس " لوكوربوزییھ"ذلك یمكن القول بأن ك
، من مباني ) ١٩٥٢-١٩٤٦" (عمارة مرسیلیا"التي قدمھا في 

، )5(الوكاالت التي ظھرت في العمارة اإلسالمیة، الشكل رقم 
 Philip" فیلیب جونسون"حیث نقل ذلك القول المعماري األمریكي 

Johnson  ١١"حسن فتحي"إلى المعماري المصري 

 
 مسقط أفقى لجامع محمد على بالقلعة) : ٤(شكل رقم 
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  ٦وكالة الغورى    ٨تصمیم لوكوربوزییھ - الشقق الدوبلكس فى عمارة مرسیلیا

 في عمارة مرسیلیا من الوكاالت اإلسالمیة الدوبلكس لفكرة الشقق" لوكوربوزییھ"استلھم  )5(الشكل رقم 
والعقود وقد  ٧كما تبدو سمة الوحدة فى أشكال المآذن والقباب 

عرف منھا أنواع كثیرة كالعقد النصف دائرى والعقد المدبب والعقد 
ماریة ألخ وكل ھذه العناصر المع... المنكسر والعقد حدوة الفرس 

تمیز العمارة اإلسالمیة فى العالم اإلسالمى عن مثیالتھا من 
( العمائر التى تعود إلى فترات سابقة على ذلك العصر ، صورة 

لذلك فإن الوحدة في العمارة األسالمیة تتجلى في تحقیق ). ١٢
اقصى مجھود إبداعي في العمل المعماري المعقد یخرج في شكل 

وخارجیآ سواء في التجربة البصریة  موحد مستمر متكامل داخلیآ
وتكوینة  .ما بلغت درجة تعقید وتركیب الشكلاو الذھنیة للمتلقي مھ

  ، بمعنى ان یكون تأثیرة مستمرآ كتأثیر وحدة واحدة فیة ، وان
یتالفى التكوین المعماري الشعور بالتفكك او التشتت وعدم 

ي ، التجانس الذي ینعكس بإضطراب ذھني وبصري على المتلق
وھذا المفھوم الیعني ان الوحدة تنتج عن رتابة الشكل او نمطیتة ؛ 
فنجد في عمارة المسجد ترتیب إیقاعات الشكل من الخارج یمثل 
وحدات منفصلة تصل في مجملھا إلى جملة إیقاعیة واحدة یصل 
مردودھا إلى الداخل بدون إنفصال ألشكال تكوینھا فتظھر في 

   .الخارج دون الداخل 
تشكیل الخطوط للعمارة االسالمیة نجد تكوین الحیز الفراغي وفي 

مستقطع من كتلة المبنى یظھر مردودة الخارجي حیث ینطلق 
الفراغ من نقطة یتكون حولھا الكل في جزء متكرر كما في 
استخدام التشكیل التراكمي في تحویل المسقط المربع إلى مثمن إلى 

 ١٧ ...دائرة إلى قبة 

 
سمة الوحدة فى أشكال المآذن والقباب وزھر اال) ١٢(صورة 

  والعقود

 
الوحدة من خالل تكوین الكل بأستمرار حركة األجزاء ) ٦(شكل 

 والتكامل
  قیمة اإلیقاع والحركة 

اإلیقاع ظاھرة تمثل تدفق الحیاة فى أجمل صورھا فالشھیق 
والزفیر ونبضات القلب ترمز للحیاة أما السكون فیرمز للموت ، 

ما ھى إال إیقاعات مرتبطة بعضھا ببعض أما الموت  والحیاة
  .١٦فیعنى فناء ھذه اإلیقاعات

ویعتبر اإلیقاع من العناصر األساسیة فى الحركة فلھ سمة زمنیة 

وقد استخدم . ألن اإلیقاع ال یدرك إال فى الزمان ومن خاللھ
األیقاع فى الفن اإلسالمى ومن أمثلة ذلك شكل العقود فى الجوامع 

میة وھى تتشكل من سلسلة من األقواس االمتوالیة بحیث اإلسال
ً لمن  تعطى مثل ھذه العقود والمسافات الواقعة بین أقواسھا إنطباعا

و یتم من خالل التكرار .یشاھدھا بسرعة وتزاید حركتھا المتعاقبة
الدوري للتشكیل بأشكال محسوسة ومتنوعة ، وھو الذي یخلق 

  :لتصمیمیة، ویتم من خاللالنظام الذي تتردد بة الجملة ا
واحدة او اكثر  –وھو وحدة التشكیل المختارة : التكرار  -

 ویكون بإحدى األشكال األتیة –
  بتكرار نفس الوحدة كما ھي : متشابة  -
 بتكرار نفس الوحدة بمقایس مختلفة: متنوع  -
كما ( بتكرار نفس الوحدة بتشكیل مختلف : مختلف  -

الوحدة األساسیة او " Arch"في إختالف شكل الـعقد 
  )المستخدمة في التشكیل 

ویتم التأكید بإستخدام الوحدة التشكیلیة في األبعاد : التأكید   -
األخرى فإذا كانت مستخدمة مثآل في المسقط األفقي فإنة 
یتم استخدمھا في المسقط الرأسي او على ارتفاعات 

 مختلفة بالنسبة لنظر المتلقي 
ستراحة للمتلقي حیث یسمح وھو بمثابة فترات األ: التوقف  -

بإلتقاط األنفاس إذا كانت الرسائل البصریة شدیدة القوة او 
ملیئة بالتعقیدات وفي نفس الوقت تسمح بتحضیر رسالة 

  .١٧تصمیمیة جدیدة ستقابل المتلقي 
واالیقاع فى الحضارة االسالمیة لھ ایضا عدة توجھات مختلفة عن 

مھندس االسالمي ایقاعات استعمل الكونھ مجرد شكل جمالى، فلقد 
بائكات العقود على أعمدة متكررة في االتجاھین وذلك ألصول 

كما  عقائدیة انتفاعیة وحول األفنیة الداخلیة في المساجد والمساكن
، ھذه االیقاعات تمنح  )١٤(یظھر فى جامع األزھر  صورة رقم 

ً عن تكرار البائكة ً ناتجا ً مبھرا قاعات مثل ھذه االی. المكان مقیاسا
 تكررت بالنسبة للمشربیات والفتحات 

وبذلك یتضح لنا ان . في األحواش الداخلیة كما في وكالة الغوري
الخطوط وحركاتھا وایقاعتھا لھا اصل انتفاعى ولیس فقط شكلى 

 .كما یتم فى العمارة الحدیثة
  

 ً حیث إنتقل استعمالھا إلى عمارة عصر النھضة الغربیة خارجیا
ً حول األ فنیة الداخلیة في مستشفى فوندلنج في فلورنسا وداخلیا

  .لبرونلسكي على سبیل المثال
وفي عصر ما بعد الحداثة حدث اتجاه نحو الرجوع للماضي 
والعمارة الكالسیكیة فیما أطلق علیھ المسار الشكلي التاریخي 
بحیث ترتبط األشكال بالتكوینات الھندسیة البسیطة وخط السماء 

  .النظیف
ات تكونھا صفوف أعمدة خارجیة مستقلة على مودیول ھذه الواجھ

ً نصف دائریة  ً أفقیة أو عقودا ثابت وعلى محاور تماثل تحمل أعتابا
مفطوسة كتصرفات فیلیب جونسون في متحف آمون كارتر  أو

وكما في تصمیم واالس ). ١٩٦١(للفنون الغربیة في تكساس 
  ١٠).١٩٦٦(ھاریسون ألوبرا متروبولیتان في نیویورك 
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  توضح استخدم األیقاع فى الفن اإلسالمى ومن أمثلة ذلك شكل العقود فى الجوامع اإلسالمي)  ١٣(صورة 

 
 امع األزھر بالقاھرةالج) ١٤(صورة 

 
 مستشفى فوندلنج في فلورنسا للمعماري برونلسكي) ١٥(صورة 

  :قیمة التوجھ الرباعى فى التصمیمات االسالمیة
ً من أطوار الحیاة تمر بأربعة مراحل ففصول السنة أربعة  إن كثیرا

واالتجاھات األصلیة أربعة ) الربیع ـ الصیف ـ الخریف ـ الشتاء ( 
ومراحل العمر أربعة ) ـ الغرب ـ الشمال ـ الجنوب الشرق : ( ھى 
والكعبة  ٥)الطفولة ـ الشباب ـ الرجولة ـ الشیخوخة : ( ھى 

  .المشرفة سمیت بذلك ألنھا مربعة
ومربع الكعبة نراه فى صحون المبانى وھو لیس مجرد مربع ولكن 
لھ داللة الثبات والكمال ویعكس صورة المربع فى الجنة الذى 

  .١٤ كعبة على األرضتمثلھا ال
والبناء المربع أو المكعب أو الدائرى ھو أبسط خطوط األشكال 
ً فاألبیض واألسود فى حیادھما  ً كما فى اللون أیضا ً تماما تجریدا
ھما اللذان یحتویان ویلخصان كل األلوان فى أقصى درجات 

  .١٦بساطتھا وتجریدھا فالتجرید ھنا یشمل اللون والشكل 
اإلسالمیة بمنأى عن ھذه الفكرة كما نراھا فى  ولم تكن العمارة

تخطیط العمائر ذات الواجھات األربعة واألروقة األربعة 
واإلیوانات األربعة والمدارس الفرعیة األربعة واألبواب األربعة 

  .التى تفتح على الصحن
وظاھرة التوجھ الرباعى نراھا بصورة جلیة فى عمائر العصر 

( لك مدرسة السلطان حسن بالقلعة المملوكى وخیر مثال على ذ
بواجھاتھا األربع وإیواناتھا األربعة ومدارسھا )  ٣شكل رقم 

  .الفرعیة األربعة
ومع ھذا التوجھ الرباعى إال أننا نرى أن مبانى الضلع البحرى 
أعلى من بقیة الواجھات المطلة على الصحن الداخلى وبذلك تكون 

  .١ بمثابة موجھة للھواء وتوزیعھ

ً ما یكون التوجھ الرباعى حول الصحن أو الفناء ضابط وغال با
اإلیقاع ومن ھنا نرى أن فتحات العمارة اإلسالمیة فى األضالع 
األربعة بصفة عامة موجھة إلى الداخل حول فناء داخلى مكشوف 

وھو عكس ما نراه اآلن فى العمارة الحدیثة من توجیھ ) الصحن ( 
  ) .١٦( فتحات المساكن إلى الخارج ، صورة

 
  توضح توجیھ الفتحات إلى الخارج) ١٦( صورة 

) الصحن ( وتعتبر الطبیعة من أھم العوامل التى أوجدت الفناء 
كعنصر أساسى فى العمارة اإلسالمیة ذلك أن العرب نشأوا فى ظل 
بیئة صحراویة ومن ثم تطلعوا للفناء الداخلى ووضعوا بوسطھ 

  .  ٥نافورات المیاه بل وزرعوا الفناء 
ومن الناحیة االجتماعیة نجد أن الفناء فى العمارة المدنیة كان 
ً من الخصوصیة لھذه  ً للنشاط العائلى مما یوفر شیئا موضعا

  .العمائر
والفناء الداخلى لھ وظیفة مھمة فى مجال العمارة فعادة ما یكون 
متوسط درجات الحرارة الیومیة العظمى والصغرى كبیر للغایة قد 

درجة مئویة ومن ثم فإن األرض والحوائط ومعظم  ٢١یصل إلى 
عناصر البناء عادة ما تتلقى كمیة كبیرة من أشعة الشمس بالنھار 
ً فى  ً ومن ثم تشع جمیع األسطح المحیطة بالفناء ثانیا وتفقدھا لیال
ً وبالتالى یساعد  الفراغ تلك الكمیة الحراریة التى امتصتھا نھارا

محیط بھ ولما كان الھواء البارد عادة الفناء ھنا على تبرید الجو ال
ما یتمیز بكثافتھ العالیة ـ بعكس الھواء الساخن ـ فإنھ یھبط إلى 
أسفل فى الفناء الذى یصبح بمثابة وحدة تخزین لھ وفى الوقت نفسھ 
یساعد على طرد الھواء الساخن إلى أعلى أى إلى خارج الفناء 

ً من أشعة الش مس ومن ثم یمكن وفى الصباح یكون الفناء محمیا
  .األحتفاظ بالھواء البارد الذى جمع أثناء اللیل لفترة طویلة بالنھار

لفترة ) الصحن ( وقد ثبت من الدراسات أن توفر الظل فى الفناء 
زمنیة كبیرة یساعد على تقلیل درجة حرارة المكان كما وجد أن 
ھناك عالقة عكسیة بین ارتفاع جدران الصحن ومساحتھ فكلما زاد 

رتفاع الصحن وقلت مساحتھ زادت كمیة الظالل بالصحن ونجد ا
  .٥ذلك فى كثیر من العمائر الدینیة والمدنیة فى العصر المملوكى

فالتوجـة ھو إحدى الخصائص الشكلیة للتوحید وفیة یتحدد توجیة 
الفراغ إلى نقطة واحدة مثل الكعبة كمركذ لتوجیة الكون ، والفناء 

ن حولة ، والنافورة كمركذ لتوجیة كمركز لتوجیة الفراغات م
، ومن ھذا المنطلق یتكون الجزء حول وحدة ....الفناء حول نقطة 
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متكررة لھا قوة دینامیكیة تدفعھا نحو التوحد مع الكل، دون فقدان 
ألستقاللیتھا الفراغیة لتندمج مع النظام العام والبنیة الكلیة للتصمیم 

لتوزیع الفراغي للمساقط والیطبق ھذا على ا). ١٧صورة رقم ( ؛ 
األفقیة والرأسیة فقط ، بل ایضآ على الواجھات والزخارف 

 والحلیات والتي غالبآ ما تنطلق من نقطة او مجموعة من النقاط

  
  توضح الفناء السماوى داخل بیت الكریتلیة) ١٧(صورة رقم 

  
  توضح الفناء السماوى داخل وكالة الغورى) ١٨(صورة رقم 

ال نجمیة إشعاعیة تتجمع في تنوع على البائكات التي تكون اشك
،وقد تتجمع ھذة الزخارف في وحدة حول المدخل .بین األكتاف 

المرتفع الذي قد تتنوع فتحاتة بین األبواب المستطیلة او ذات 
العقود المدببة او المستدیرة في إطار وحدة المدخل ذاتة ، اما الكتل 

لھا المركزي ، بینما تتجمع فتتجمع حول كتلة القبة المسیطرة بشك
األقبیة ذات األشكال المربعة بأحجامھا و ابعادھا المختلفة حول 

   .صحن الجامع 
والتى  ٣تحت اسم باثیو ونجد الغرب صدر إلینا االفنیة الداخلیة 

امتد استخدامھا فى النصف الثانى من القرن العشرین فى المبانى 
ین طابقا ، مع استغالل العالیة ، وبلغ ارتفاع بعضھا حوالى عشر

القاعدة السفلیة للمبنى فى عمل حدائق جذابة تضم أو تطل علیھا 
صاالت الجلوس والمطاعم والمقاھى والمحال التجاریة ، اما باقى 
االدوار فتتدلى منھا النباتات بأشكال جذابة ،ومن أعلى الفراغات 

ضواء یتم توفیر مصادر اإلضاءة الطبیعیة التى تمأل األفنیة باأل
المتغیرة حسب حركة الشمس طوال ساعات النھار ،وقد أتاحت 
ھذه الحدائق واألفنیة فرصة كبیرة لتنسیقھا بالنباتات والزھور 

،وھذه ٨ونافورات المیاه التى ساعدت على ترطیب الجو صیفا
األفنیة الداخلیة شرقیة األصل فالفناء الداخلى ھو احد السمات 

میة كمعالجة معماریة تحجب عن المعماریة فى الحضارة األسال
الساكن جمیع تقلبات الطبیعة وتترك لھ التمتع بالسماء وحدھا 
،وبالتالى ففكرة الفناء الداخلى تعد استجابة صریحة لمقتضیات 

  .المناخ الشرقى

    
  ٢٢توضح نماذج لألفنیة السماویة داخل المبانى الحدیثة نھارا ولیال )  ٢٠(،)١٩(صور 

 ):العمودیة(لخطوط فى التكوینات الرأسیة دینامیكیة ا
تعتبر الخطوط الرأسیة فى التصمیم رمزا للقوى النامیة أو الرافعة 
أو الشموخ ،وھذا اإلدراك البصرى وما ینتج من أحاسیس منبعثة 
من إتجاه قوى النمو فى الطبیعة دائما ویتمثل فى المسار الرأسى ، 

لى نحو ضوء الشمس التى فنجد النبات عادة فى نموه یتجھ إلى أع
  .ھى قوام الحیاة بالنسبة للنبات واألنسان فیدرك النبات كشكل قائم

وترمز الخطوط الرأسیة المائلة على عدم التوازن ، وكانت ترجمة 
  .  الحركة فى الفن تتم بأستخدام الخطوط المائلة وكذلك فى العمارة 

أن تعطى  ،حیث تشبھ فى بدایتھا العمارة التفكیكیة ، كما یمكن
الخطوط الرأسیة إحساسا بالعمق وبعد األشكال عن بعضھا كما 

  ) .٢٤- ٢٢( یوحى بالحركة إلى أعلى صور
ومن تلك الخطوط خط اللولب الذى یعطى الشكل ذو األصل البیئي 
الشكل اللولبي كشكل ھندسى االنتقال المستمر حول مركز خطي 

ً إلى الخارج أو الداخل إلى مع الصعود إلى أعل ً أو منطلقا ى رأسیا
وھو یؤكد الشعور بالدوران مع الصعود أو الھبوط كما . ما النھایة

وقد انتقل الشكل من . یعظم الطاقة الدینامیكیة الحیویة في الفراغ
الطبیعة إلى العمارة واستعملھ البناؤون الیونان والرومان في 

عمل فى الشرق في الساللم كما است. رؤوس األعمدة األیونیة
ومئذنة ) ٥٢- ٨٤٨(اللولبیة في مئذنة الجامع الكبیر في سامراء 

وھي من األشكال التي ) ٧٩-٨٧٦(جامع ابن طولون في القاھرة 

وقد رأیناھا مستقلة من فرانك لوید . استعارھا الغرب من الشرق
رایت فى المنحدر اللولبي المستمر في عدة مبانى من أھمھا متحفھ 

 .١٢)١٩٥٩(لشھیر لجوجنھایم في نیویورك ا

 
 االنتقال فكرة تطبیق توضح التى و المتكررة العقود )٢١ (صورة

  الرأسى المستوى على المتكررة للعناصر
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 بعض األعمال المعماریة بأماكن ومدن مختلفة تتسم بالتكوین الخطى الرأسى) ٢٤ - ٢٢(صور 

 
 ن الرشیدالنصب التذكاري لھارو) ٢٧(صورة 

 
  الجامع الكبیر في سامراء)  ٢٥(صورة 

 
فرانك لوید . ١٩٥٩متحف جوجنھایم في نیویورك، ) ٢٦(صورة 

  رایت
ولقد دعا الملك فیصل الثاني مجموعة من المعماریین البارزین 
لتقدیم أفكار لتأسیس بغداد حدیثة، وكان لوكوربوزییھ ووالتر 

ار رایت بغداد عام ز. جروبیاس وفرانك لوید رایت من ھؤالء
وھو یقارب التسعین من عمره، ورسم رسومات للمدینة  ١٩٥٧

الجدیدة وكانت العمارة والفنون العربیة والفارسیة من أھم مصادر 
نذكر من المباني التي وضع رایت تصمیمات لھا النصب . إلھامھ

التذكاري لھارون الرشید وقد أدخل علیھ المسلمون بعض 
تخیل رایت بغداد في . جامع الكبیر في سامراءالتعدیالت كما في ال

زمن ھارون الرشید في القرن الثامن المیالدي فى الشكل اللولبى 

الذى یرمز إلى بغداد صاعدة لتصبح العاصمة الثقافیة والسیاسیة 
  .٢٣للعالم االسالمي

كما استعمل نورمان فوستر اللولب كنعصر رؤیة داخل 
) الرایخستاج(ى البرلمان األلماني القبة الزجاجیة المستجدة في مبن

كما دخل الشكل اللولبي بالتواء منفرد في ). ١٩٩٩(في برلین 
أبراج كاالترافا للجذع الملتوي وتحول إلى مزدوج بشریطین 
متداخلین في برج قصر المدینة في الحي المالي بموسكو من 

بالتعاون مع الفنان االسكتلندي  RMJMتصمیم المكتب اإلنجلیزي 
رن فوربس وھو من أكبر المشاریع المعماریة النحتیة في كا

والبرج مكون من شریطین لولبیین متداخلین یفصلھما . موسكو
 ١٠٨والبرج یحتوي على . حائط زجاجي ینتھي إلى صالة المدخل

ً وسیقسم إلى جزئین متساویین  ٤٦ملیون قدم مربع على  دورا
   .١٢مخصصین للتجارة والمباني االداریة

 
في برلین، ) الرایخستاج(مبنى البرلمان األلماني ) ٢٩(ة صور

 .للمعماري نورمان فوستر. ١٩٩٩

 
  .برج قصر المدینة في موسكو ) ٢٨(صورة 
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  :الخطوط والتكوینات المنحنیة والدائریة والعضویة
توصف الخطوط والتكوینات المنحنیة على انھا أكثر الخطوط 

ن شأنھا أن تضم العناصر تعبیرا بالحركة فى التكوین ،كما أن م
ولكن نجد تكوینات  المتفرقة وتجمعھا فى التصمیم الواحد ،

الخطوط واالسطح المنحنیة فى العمارة االسالمیة لھا توجھات 
مختلفة عن مثیلتھا فى التصمیمات الحدیثة سواء من ناحیة الشكل 

واستخدام الخطوط ذات المنحنیات الواسعة یثیر فى  والوظیفة
اسا بالحركة البطیئة والھدوء عكس استخدام الخطوط النفس أحس

ذات الزوایا الحادة التى تعطى األحساس بالقوة والسرعة ،ویتضح 
بأسبانیا " محطة قطار لیون"و " تینیرف"فى كل من قاعة اوبرا 

إستخدامھ للخطوط المنحنیة التى تجمع عناصر " لكالیترافا"
  ).٣٢-٣٠(رالتصمیم وتمنحھ حركة ھادئة فى التكوین صو

      
  "كالیترافا التى تتسم بالدینامیكیة فى التكوینات والخطوط المنحنیة"بعض أعمال ) ٣٢- ٣٠(صور 

یتمیز التصمیم ذو الخطوط المنحنیة بالوداعة والرقة واللیونة 
والحركة البطیئة فى التصمیم ، وعندما تصل زیادة الخطوط 

أو تحدید المساحات او المنحنیة إلى األستدارة سواء فى الخطوط 
الكتل فقد تعطى معنى لألسترخاء او الضعف وتعطى الخطوط 

  . المنحنیة المتكررة ذات الطبیعة الموجیة أحساسا بالحركة الزائدة
ولكن نجد تكوینات الخطوط واالسطح المنحنیة فى العمارة 
االسالمیة لھا توجھات مختلفة عن مثیلتھا فى التصمیمات الحدیثة 

ناحیة الشكل والوظیفة ، كما تبدو سمة الوحدة فى أشكال سواء من 
والعقود وقد عرف منھا أنواع كثیرة كالعقد  ٧المآذن والقباب

النصف دائرى والعقد المدبب والعقد المنكسر والعقد حدوة الفرس 
ألخ وكل ھذه العناصر المعماریة تمیز العمارة اإلسالمیة فى ... 

ن العمائر التى تعود إلى فترات العالم اإلسالمى عن مثیالتھا م
 .سابقة على ذلك العصر او فترات حالیة

فأستغل المعمارى االسالمى القباب واالقبیة سواء المخروطیة منھا 
أو الدورانیة احسن استغالل كعنصر انشائى وجمالى وفنى 
مستوحى من الطبیعة ،وذلك باعطائھا تشكیالت متباینة تعبر عن 

منتظمة او متزایدة او متناقصة ،وقد صورة خاصة فى ایقاعات 
اتخذت التصمیمات المعماریة للقبة اتجاھات مختلفة بالنسبة 

  .لصورتھا الخارجیة او الداخلیة
كما ان القبة فى العمارة التقلیدیة واالسالمیة بصفة خاصة تمثل 
رمزا للسماء ،وخاصة فى عمارة المساجد واالضرحة ،فمبنى 

اتجاھین بتصمیمھ وتكویناتھ  المسجد یعبر عن انفتاحھ فى
المعماریة فى االتجاه االول رأسیا لالتصال بالسماء واالتجاه الثانى 

  .أفقیا نحو الكعبة المكرمة لالتصال بقبلة المسلمین
أما األقبیة فتمثل االمتداد الخطى للعقد وتمثل عنصرا إنشائیا ھاما 

ل فى العمارة التقلیدیة وخاصة فى عمارة المساجد حیث تمث
  . االیوانات عنصرا أساسیا فى مساجد العصر المملوكى

انشائیا استخدمت عدة اسالیب لتحمیل القباب ، واالنتقال من 
المسقط األفقى المربع الذى تغطیھ القبة إلى الشكل االسطوانى الذى 

  .١٣یحمل القبة منھا
المثلثات الكرویة ، المقرنصات ، القبة المحمولة على انصاف قباب 

  .م امثلتھا مسجد محمد على بالقلعةومن أھ

 
  مسجد محمد على بالقلعة) ٣٣(صورة رقم 

فالعمارة االسالمیة استخدمت األسطح المنحنیة فى القباب والقبوات 
وتحوالت المآذن لتعطى األحساس بالحركة اإلستاتیكیة كمجموعة 
القبوات بإیوان مسجد السلطان حسن ومجموعة القباب المتغیرة فى 

ا وحجمھا بمسجد محمد على ومعمار حسن فتحى ، شكل إرتفاعھ
كما تعمل البروزات من دور آلخر بمساكن رشید ) ٧،٨(

والمشربیات بالخانات  والوكاالت علي إیجاد تغییر بالمستویات مما 
یوحى بالحركة وإنتقال العناصر الزخرفیة كالمقرنصات من وضع 

  .آلخر وبالتالى اإلحساس بالحركة كنمو النباتات

  
أحد أعمال حسن فتحى التى توضح حركة خط السماء ) ٧(شكل 

 . ٢٢مع المبنى

  
  .١٨ مسجد محمد على بقلعة صالح الدین) ٨(شكل 

كما تعمل المالقف والشخشیخة فى البیوت العربیة على إیجاد  
حركة دینامیكیة للھواء بالمساكن كمداخل للریاح المحببة صیفا 

الشخشیخة ،باإلضافة إلى حركة ومخارج علویة للھواء الساخن ب
الماء الدینامیكیة من خالل النوافیر وكذلك إستغالل حركة الشمس 
فى خلق تكوینات وتشكیالت مختلفة بالفراغات الداخلیة بإستخدام 

  ) ٩( شكل. الظل والضوء على مدار الیوم عن طریق المشربیات

  
قطاعات توضح الحركة الدینامیكیة التى تنتج من ) ٩(شكل 

  ٢٢المالقف والشخشیخة بالعمارة العربیة احد اعمال حسن فتحى
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وقد ذكرت الدكتورة دلیلة الكرداني في دراسة قامت بھا لحالة 
الحجرة : حمامات القاھرة أن بیئتھا النمطیة تتكون من ثالثة أجزاء

قاعة / ، الحجرة الدافئة ) المسلخ(قاعة تغیر المالبس / الباردة
متضمنة ) بیت الحرارة(والحجرة الساخنة  ،)بیت أول(االسترخاء 

والحجرات الخاصة  الفراغات الفرعیة مثل قاعات المغطس
   .٢١)الخلوات(

على  ویربط كل حمام بالفراغ العام مدخل صغیر یطل باستحیاء
سقف ) المسلخ(ویغطى قاعة البھو الرئیسیة . الطریق الرئیسي
أما القاعات . شخشیخة لتوفیر اإلنارة والتھویة مرتفع تتوسطھ

الحرارة والبخار فتغطیھا مجموعة  الداخلیة، والتي تتضمن حجرات
المتصالب المكون من  من القباب والقبوات، تتبع تنظیم المسقط

وتنتشر في . صحن رئیسي تتوسطھ فسقیة ویحیط بھ أربعة إیوانات
القباب المغطیة للمغاطس، العدید من الفتحات الدائریة والثقوب 

  .  ٢١والتھویة ضاءةالزجاجیة لإل
وبعد أن یخلع المستحم مالبسھ یضع فوطة حول وسطھ تصل إلى 
الركبتین وینتقل إلى الغرفة الرئیسیة وھى بیت الحرارة والتكبیس، 
وبھا أربع ایوانات بكل واحد منھا حوض حجر وخلوتان وحجرات 

وفى بیت الحرارة یقوم عامل الحمام بتدلیك الجسم وغسلھ . أخرى
لساخن الذى یوجد فى المغطس الساخن ویحیط بھا المغطس بالماء ا

وبعد اإلستحمام یجفف . الدافىء والمغطس البارد والدش البارد
المستحم جسمھ ثم ینصرف إلى بیت أول حیث یقضى بعض الوقت 

وترفع المیاه الجوفیھ الى مستوى الحمام بواسطة ساقیة . للراحة
وقد . فى مرجل كبیرخشبیة مركبة على فوھة بئر ویسخن الماء 

ولم تقتصر الحمامات على . خصصت بعض الحمامات للنساء
  .٤الطبقة الفقیرة إذ فضلھا األغنیاء على حمامات منازلھم

  

  
  قطاع في حمام قاھري) ١٠(شكل 

ومن أقدم الحمامات الشھیرة التي ما زالت عاملة في اسطنبول 
قرن السادس والذي بني في أوائل ال Cagalogluحمام كاجالوجلو 

والصورة عبارة عن رسم من القرن التاسع عشر یوضح . عشر

حیث یعرق المستحم ثم یستحم ثم ) الحجرة الساخنة(بیت الحرارة 
  .١٩یدلك

 
  حمام كاجالوجلو في اسطنبول بنى في أوائل القرن السادس عشر المیالدي) ١١(شكل 

ومن ھنا نجد المضمون االنتفاعي للحضارة االسالمیة كان لھ تأثیر 
كبیر على تشكیل خطوط حركة المبانى بالوصول القامة مبان ذات 

ھم على مستوى وظائف معینة تقدم لھم الخدمات في كافة أوجھ حیات
في بعض ھذه المباني كان العرب سباقین القامتھا وتنسیق . جماعي

فراغاتھا بكفاءة واقتصاد وفي أخرى طوروھا لتناسب احتیاجات 
متنامیة مما عمل على تشكیل خطوط المبانى المختلفة ولعب دور 

  مھم فى تشكیل خطوط المبنى 

  :الخطوط والتكوینات المنكسرة 
ى بالحركة المفاجئة والقوة والعنف والتكوینات الخط المنكسر یوح

اإلشعاعیة التى تشكل خطوطا منكسرة قد تعطى إحساسا 
بصدمة أو بتشقق للسطح الذى رسمت علیھ ، كما تشكل نقطة 
تجمع وفى الوقت نفسھ تعطى إحساسا باالنطالق والحركة من 

  ).٣٦-٣٤(نقطة معینة إلى إتجاھات مختلفة صور 
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  بعض االعمال المعاصرة التى تعكس دینامیكیة الخط المنكسر) ٣٦-٣٤(صور 

إستخدم المصمم الممیزت والخصائص السابقة للخطوط خالل 
إبداعات تثیر كثیرا من المعانى التى تمتد من االحساس 
باإلستقرار واإلتزان والثبات إلى اإلحساس بالحركة واإلندفاع 

اء فى التصمیم ، والتوتر الدینامیكى یعطى غنى وقوة وثر
فالخط فى التصمیم ال یقتصر على كونھ خطا خارجیا یحدد 
األشكال التمثیلیة بل أصبح لھ قیمة مستقلة ینشأ عنھ تنمیة 

  .اإلحساس بالحركة أو بالثبات ، كما یریده المصمم فى التكوین
بینما نجد التصمیم الحر للواجھات من القیم التصمیمیة فى  

تباین بین المسطحات المقفلة والمفرغة العمارة االسالمیة ال
، ویظھر ھذا التباین نتیجة لطبیعة وطرق اإلنشاء ) الفتحات(

التى كانت تعتمد على مواد البناء المحلیة مثل الحجر 
والطابوق ،األمر الذى أعطى معظم الفتحات اتجاھا طولیا 
وأوجد العقود لتغطیة الفتحات الكبیرة ، وبالتالى فال توجد 

رتباطات تشكیلیة مفتعلة سواء بخطوط رابطة أو ھناك ا
بمسطحات ألوان أو بغیر ذلك من اإلضافات المعماریة 
السطحیة التى ال ترتبط بوظیفة أو منطق كما یظھر فى كثیر 

 .٩من التشكیالت المعماریة الحیثة
ومن المالمح المعماریة التى تتمیز العمارة األسالمیة خط 

مبانى السكنیة ،ففى ھذا القطاع القطاع الخارجى خاصة فى ال
تزداد البروزات تدرجیا من األدوار السفلى إلى األدوار 

، حیث كانت األدوار العلیا فى البیوت العربیة  ٩العلیا
األسالمیة تبرز للخارج مستندة على كوابیل من الحجر تحمل 
عروقا خشبیة تمتد لمسافات بعیدة داخل الجدران لكى تحمل 

علقة والتى تنوء الكوابیل الحجریة وحدھا ثقل الجدران الم
 .١٥بحملھا 

وكذلك یتیح سھولة مراقبة الطریق وھذا التشكیل فى 
، ویضیف ظل  ٩الواجھات یساعد على تظلیل جوانب المبنى 

على الشارع ، ویعزل الھواء الساخن ویعمل على سرعة 

تحریك الھواء ، وبالتالى فھو یحقق قیم وظیفیة 
إلى أن ھذا الترتیب یساعد على التشكیل مختلفة،باألضافة 

 الحر فى الواجھات والتنوع ، وبالتالى فھو یحقق قیمة جمالیة
وھذا التدرج فى خط القطاع الخارجى للبیوت اإلسالمیة 
یھدف إلى أكثر من قیمة ، فھو یزید من األنتفاع بالفراغ 
العلوى للشارع ،ویزید من مسطح الحجرات تعویضا عن 

 . ١٥الفارغة المتوفرة فى األراضى ضیق المساحة 

 
  تكامل التشكیل الخارجي ومردودة في الحیز الداخلي) ٣٧( صورة

سین ومن ھنا یتبین لنا تأثر علماء الغرب من المھند
والمصممین بالعناصر المعماریة الشرقیة األصیلة الموجودة 
فى العمارة األسالمیة وأخذوا منھا الكثیر من وحدات معماریة 
وأسس وقواعد وتكوینات مختلفة متعددة ، ثم حوروھا 
ونسبوھا إلى انفسھم وسموھا بالعمارة المالئمة للمناطق 

وتلك  الحارة ، وقد استخدموا فى إنشاء ھذه العناصر
التكوینات المعماریة الشرقیة مواد بناء مختلفة وحوروا فى 

  . نسبھا دون تعمق فى دراستھا ، فلم تؤد الغرض الكامل منھا

    
  توضح التصمیم الحر للواجھات من خالل خط القطاع الخارجى،والتباین بین المسطحات المقفلة والمفرغة ) ٣٩- ٣٨(صور

ار عدة معالجات تصمیمیة المصمم المسلم بابتك وقد قام
إلضفاء االستمراریة بین داخل المبنى وخارجھ دون اإلخالل 
بمبدأ الخصوصیة ، منھا استخدام المشربیات التى استخدامھا 
بمساحات تفوق مساحة النافذة العادیة تعویضا عما قد تحجبھ 

برامق المشربیات من إضاءة ساطعة ،وتعویضا عن تضاؤل 
فنان العربى المسلم الشرفات المتمثلة فى التھویة ، كما صمم ال

التختبوش والمقعد كحلول تصمیمیة للربط بین الفراغ 
  .المعمارى الداخلى والخارجى 
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والتختبوش عبارة عن مساحة أرضیة خارجیة مسقوفة 
تستعمل للجلوس ، وتقع بین الفناء الداخلى والحدیقة الخلفیة 

ل من خالل ،وتطل بكاملھا على الفناء الداخلى ، وتتص
المشربیة بالحدیقة الخلفیة ، وبما أن مساحة الحدیقة الخلفیة 
أكبر من مساحة الفناء وبالتالى أكثر تعرضا آلشعة الشمس 
لذلك یسخن الھواء بسرعة ویرتفع إلى إلى أعلى ، مما یدفع 
الھواء المعتدل البرودة إلى التحرك من الفناء إلى الحدیقة 

ؤدیا إلى تكون نسیم معتدل الخلفیة مرورا بالتختبوش م
، أى أن فكرة التختبوش تعتمد  ١٨)12(شكل رقم –البرودة 

على أنھ مكان للجلوس صیفا مفتوح لالتجاھین البحرى 
  . ٣والقبلى فتزید سرعة الریاح عند المرور بھ 

أما المقعد فھو عبارة عن شرفة تقع فى الطابق 
یتم الوصول األول من السكن وتكون مواجھة للریاح السائدة و

إلیھا من خالل الفناء الداخلى عن طریق درج مباشر یصعد 
 – ١٨إلیھا ، وللمقعد واجھة مفتوحة على الفناء الداخلى

ما سبق یتضح أن الفكر التصمیمى ) 40(صور رقم 
االسالمى قد طبق مفھوم االستمراریة بین الداخل والخارج 

طار القیم قبل الدعوة إلیھا فى العمارة الحدبثة ولكن فى إ
اإلسالمیة ، كما أن ما تتسم بھ الواجھات فى العمارة الحدیثة 
من تشكیالت حرة وتراسات كابولیة ما ھو اإل تقلید للتختبوش 

، والمقعد "الفراندة"، والذى صدره الغرب إلى الشرق باسم 
  " .التراس"اإلسالمى ، والى صدره الغرب إلینا تحت مسمى 

  
  )40( صورة رقم

  
یوضح التختبوش فى منزل السحیمى بالقاھرة) 12( كل رقمش

    
  ١٧توضح المقعد فى بیت الكریتلیة بالقاھرة ) 42، 41(صورة رقم 

   

    
  ٢١توضح نماذج للتراسات فى العمارة الحدیثة ) 43،44(صورة رقم 

كذلك صدر إلینا الغرب المشربیات العربیة اإلسالمیة األصلیة 
أسم الكوالسترا ،وصنعوھا بالجبس أو ب" كاسرات الشمس " 

الحجر الصناعى أو الخرسانة المسلحة بوحدات ذات مقاسات 
مختلفة تتناسب مع الفتحات المراد تغطیتھا وحمایتھا من أشعة 

ولكنھم وقعوا فى خطأ جسیم ،حیث عجز معماریو . الشمس
الغرب عن تفھم عمق الحلول المعماریة للمشربیات العربیة 

اقتباسھم ألشكالھا دون جوھرھا ،وأدى بھم إلى اإلسالمیة و
إھمال فكرة المقاسات فأتت استعماالھم للمشربیة تؤدى عكس 

الھدف منھا ، فتزید من حدة الضوء فى كثیر من الحاالت 
والجدیر بالذكر أن الوحدات المختلفة للمشربیات العربیة .

اإلسالمیة األصیلة ال یمكن تكبیرھا أو تصغیرھا ألنھا 
ات ذات مقاسات مطلقة حیث أنھا تستعمل لكسر حدة وحد

الضوء الناتج عن شدة االستضاءة ، وھى معالجات معماریة 
عربیة نابعة من الشرق ذات حساب علمى دقیق تسمح بدخول 

وعادة توضع المشربیات لتغطى المسطح . اشعة الشمس
الخارجى للشبابیك أو البلكونات، وأھم ما یالحظ أیضا فى ھذا 
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أن المشربیات ذات التشابیك الخشبیة الضیقة تستعمل  الصدد
فى األجزاء أو فى الطوابق السفلى من المسكن لكسر حدة 
الضوء وتوفیر عامل الخصوصیة ،أما األجزاء العلیا من 

المساكن فلتستعمل فیھا المشربیات ذات العیون الواسعة أو 
  .       )٣(تشابیك أوسع تساعد على التھویة 

  
  ٤توضح استخدام المخرمات والمشربیات المصنوعة من األلمونیوم فى المبانى الحدیثة ) 45(قم صورة ر

  :السطح والملمس الخارجى للمبنى
ینشأ السطح من تتابع وتالحق مسار خط وإنغالقھ تاركا 
مساحة من الفراغ المحصور نتیجة تقاطع مجموعة من 

لك إلى الخطوط فى إتجاھات ومسارات مختلفة حیث یؤدى ذ
مساحات وأشكال یختلف مظھر حدودھا الخارجیة بإختالف 

  .تكوینات الخطوط واتجاھاتھا ونظام تحركھا 
  :دینامیكیة السطح الخارجى للمبنى 

یقوم المصمم بالتعبیر عن أفكاره فى التصمیم بالعدید من 
األنماط والحلول التى تحقق الترابط بین عناصرھا من ناحیة 

ة والخلفیة والمجال المرئى من ناحیة وبینھا وبین األرضی

التراكیب بأنواعھا التام والجزئى :أخرى ومن ھذه الحلول 
والشفاف والمتضافر ،ومنھا أیضا عالقات التجاور والتماس 
والتبادل بین الشكل واألرضیة ،وحلول األنتشار المتفرق 
والمتجمع لألشكال وغیر ذلك من الحلول الفنیة مثل التصغیر 

والتكرار فى الوحدة التشكیلیة بالسطح ،فاالسطح  والتكبیر
التى تتصف بالدینامیكیة تتكون من وحدات تشكیلیة غیر 
متطابقة ولكن األشكال الكلیة تشبھ أجزائھا  ووحدتھا األولیة ، 
والتى تتسم بتكوینات وإیقاعات عفویة ،تنمو وتتطور،تعتمد 

  ) . ٤٨-46(على إفرازات تقنیة صور 

  
  بعض االعمال المعاصرة التى تعكس دینامیكیة التشكیل على السطح) ٤٨-٤٦(صور 

اما في العمارة اإلسالمیة، تصمم تلك األنماط  لتكون منتشرة  
ومعتمدة علي انماط االضاءة النھاریة الي اقصي حد فالنمط 

مفھوم القوة  الالمتناھیة وأثار مفھوم (( الھندسي االسالمى ھو 

العالي مع تكرار المواضیع التي تشیر الي ما ال  التصامیم  التقني
  .))نھایة

  

 
  میة  دینامیكیة التشكیل على السطحبعض االعمال االسالمیة المعاصرة التى تعكس اھ) ٥٠-٤٩(صور 

   :تشكیل الحیز بالكتلة واألسطح بالزخارف فى الحضارة االسالمیة
الحیز الفراغي ھو إحدى السمات الممیزة للعمارة األسالمیة 
والذي یتسم بالتكوین الكتلي واألبراج الممتدة للوصول إلى 

یة مجموعة من الفراغات المتقاطة والتي تتجة إلى نقطة مركز
تمثل محور التشكیل كالفناء او الصحن ،  وتعد الزخارف 
بانواعھا المختلفة النباتیة والھندسیة والخطیة ھي لغة الربط 

بین اسطح ھذة التكوینات لیستمر تكامل حضور الكتلة 
، بحیث ال تؤدي إلى انقطاعھا، أو تفتیتھا أو كسر .والفراغ

    )١٣شكل. (تتالیھا اإلیقاعى 
ماأخال " دقیق التعبیر في قولة  " ري فوسیونھن"ولقد كان 

 شیئا یمكنھ ان یجرد الحیاة من ثوبھا الظاھر وینقلنا الى
مضمونھا الدفین مثل التشكیالت الھندسیة للزخارف األسالمیة 
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سوى ثمرة لتفكیر قائم على الحساب  ، فلیست ھذه التشكیالت
لسفیة ف الدقیق قد یتحول الى نوع من الرسوم البیانة ألفكار

ومعان روحیة ، غیر أنھ ینبغي اال یفوتنا أنھ خالل ھذا 
حیاة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف  األطار التجریدي تنطلق

مرات  بینھا تكوینات تتكاثر وتتزاید ، متفرقة مرة ومجتمعھ
وكأن ھناك روحا ھائمة ھي التي یصلح ألكثر من تأویل 

ھا وجمیعھا المرء نظره ویتأملھ من یتوقف على مایصوب علیھ
 تخفى وتكشف في ان واحد عن سر ماتتضمنھ من امكانات

  "وطاقات بال حدود 
وتستند الزخرفة على مبداء التكرار المتماثل والعكسي ، 

التغیر االیقاعي للحركة : جمالیتین أساسیتین وعلى قاعدتین
ملء الفراغ أو  مع ما یتركھ من انطباع ھارموني ، وضرورة

  : رف ویمكن حصرھا في نوعین السطح بكاملھ بالزخا
الفني اإلسالمي ، وفیة  من أبرز آیات اإلبداع الرقش العربي  -

وذلك  ھندسیة أساسیة تكون الوحدة العامة ، یتم أستخدم وحدة
بمجرد  من خالل مضاعفاتھا وتكرارھا فتمالء سطحا كامال

اتباع سلسلة من القواعد الثابتة ، اما اللون فال یحمل وظیفة 
قائمة على عنصر الزخرفة فحسب ، بل إن لھ بعدا فلسفیا فنیة 
رمز للنورانیة، وھذا  فاللون الوجود لة بدون ضوء وھو أیضا

انما یؤكد على أن حضور اللون ھو بمثابة تعبیر عن القدرة 
 .األلھیة 

 الكتابات وھي من أھم عناصر اإلبداع المعماري، بید أن ھذه  -
ھا تبقى وثائق تاریخیھ، وتكاد الكتابات، على جمال الخطوط فی

إسالمیة من كتابات نقشت على الحجر أو  ال تخلو عمارة
أكثرھا آیات  الخشب أو نفذت بالفسیفساء والخزف وموضوع

قرآنیة كریمة والمتأخر منھا یتضمن مآثر المنشئ ودوره في 
إعمار البناء وھذه الكتابات تحدد تطور الخط العربي منذ 

واألسلوب الثلث ،  وره باألسلوب الكوفينشأتھ األولى إلى ظھ
وفي المساجد الفارسیة المملوكیة والعثمانیة روائع الخط 

  .١٧التقلیدي المبتكر بشكل شطرنجي أو تصویري العربي
فاذا تاملنا الزخرفة اإلسالمیة نجد ان لھا فائدة كبیرة  للتطبیقانھا 
في االنماط الھندسیة والتي تطورت على مر القرون، حیث 
تطورت التصامیم الھندسیة في أنماط جمیلة ومعقدة للغایة، ال تزال 

فالمربع . تستخدم في كثیر من إعدادات وتصامیم العصر الحدیث
وھناك . والمستطیل  اشكال تلعب دورا ھاما في العمارة اإلسالمیة

ً .  واجھات بنیت من الطوب المفرغ المستطیل ویلقي الطوب ظالال
.  یة قوي یخلق تأثیر ثالثي األبعادفي ضوء الشمس الصحراو

درجة  في المساحة  ٤٥وتكرار الشكل الھندسي  المتحول 
مصدر آخر للخلق . المركزیة الصغیرة  داخل المربع أالكبر

سالسل ھندسیة غیر متناھیة حیث تمیل الھندسة العربیة أن تكون 
 .على درجة كبیرة من االنتظام في حیاتھا

 
تؤدي إلى انقطاعھا، أو تفتیتھا  وال ،.تشكیل الكتلةتكامل حضور لغة الربط بین اسطح التكوینات لیستمر نماذج للزخارف و)  ١٣شكل(

  ىاإلیقاع أو كسر تتالیھا

  
  

  . الدوران مبدأ تطبیق نالحظ و االبواب احد فى الموجودة االسالمیة الزخارف من نموذج ) ٥١ صورة(
ومن ھنا یتضح ان البعد التصمیمي لدینامیكیة حركة الخطوط 
على إختالفھا فى التصمیمات األسالمیة ھو تحویل المتطلبات 

املیة فیما بینھا ، الوظیفیة إلى اشكال معماریة ذات عالقة تك
وھذة الفراغات اما تصمم حسب الوظیفة المطلوبة لكل فراغ 
او وفق مؤثرات شخصیة او إجتماعیة او غیر ذلك ،على 
حین ذلك البعد التصمیمى فى بعض التصمیات الحدیثة 

والمعاصرة ما ھو اإل إستیراد انماط جمالیة من بیئات مختلفة 
نتباة ، وغیاب دور ومناخ مغایر لمجرد التفرد ولفت األ

  .المصمم الداخلي 
ومن ھذا المنطلق یتكون الجزء حول وحدة متكررة لھا قوة 
دینامیكیة تدفعھا نحو التوحد مع الكل، دون فقدان ألستقاللیتھا 

    .الفراغیة لتندمج مع النظام العام والبنیة الكلیة للتصمیم
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  :Resultsالنتائج 
لحركة االستاتیكیة أن الخطوط الحدیثة للتصمیم من حیث ا -١

والدینامیكیة المعاصرة موجودة فى الفكر االسالمى وھى ال 
تعتمد عالشكل فقط بل على مضمون الفكر االسالمى سواء 
من حیث العقیدة والوظیفة فاسلوب حیاة المسلم اوجد تلك 

  .المفردات المختلفة 
أن التقالید البنائیة ومفردات التصمیم فى العمارة اإلسالمیة  -٢

أنظمة ثابتة ولكنھا حلول إبداعیة یمكن من خاللھا  لیست
ابتكار أسالیب وخطوط تصمیمة متجددة ومتطورة ال حد 

 .لھا
المضمون والقیمة ھو المحور الرئیسى الذى تبنى علیھ   -٣

خطوط حركة التصمیم فى إطار المنظور اإلسالمى ،والذى 
یة یستكمل بعد ذلك بالقیم التشكیلیة المرتبطة بالبیئة الطبیع

والثقافیة والتراثیة للمكان ، فالمضمون ھو اساس البحث عن 
 .  الشكل ولیس العكس كما تدعو النظریة المعماریة الغربیة

اتسم االبداع التصمیمى فى العمارة اإلسالمیة بالعقالنیة  -٤
واإلتقان والموازنة بین الوظیفة اإلنشائیة والجمالیة للعناصر 

 .ومفردات البناء
ة اإلسالمیة زاخر بالعدید من األفكار إن تراث العمار -٥

والمضامین والخطوط التصمیمیة  القادرة على االستمرار 
عبر الزمن  ، وھى رؤیة متجددة ومتطورة تتزود بالقیم 

 .الحضاریة وتعى متطلبات العصر 
تمنح الحركة الدینامیكیة التصمیم المعمارى الكثیر من  -٦

لمادیة الخاصة الممیزات باألخص عند إستخدام المكونات ا
بالكتلة والھیئة ،حیث تعطى التصمیم قوة وحیویة وإثارة فى 
التكوین ولكن یجب ربطھا بالوظیفة والمضمون مما یجعل 

  .من تلك المشاریع نقاط جذب وعالمات ممیزة 
  :التوصیات

  :ویصل البحث الى عدد من التوصیات 
ان التراث المعمارى االسالمى ثروة حضاریة یجب الحفاظ  .١

یھا ووضع ألیات واستراتجیات متنوعھ إلحیائھا كفكر عل
 .ومنھج للعمل التصمیمى فى ظل العمارة المعاصرة 

تضمین القیم الفكریة و األسس التصمیمیة للعمارة اإلسالمیة  .٢
فى مناھج تعلیم التصمیم ، وعدم اقتصارھا على االقتباس 
المباشر للمفردات والرموز الشكلیة أو اختزالھا دون فھم 

 .ضامین استنباتھا م
االھتمام بالخطوط التصمیمیة  وذلك فى إطار منھج تصمیمى  .٣

یحلل ویستخلص الدالالت الفكریة واألسالیب للوصول إلى 
نابعة من القیم التراثیة حلول إبداعیة ووظیفیة معاصرة 

 .للعمارة
یتطلب من المصمم الذى یسعى إلى تصمیم یتسم بالدینامیكیة  .٤

لمادیة التى تتشكل منھا العناصر المعماریة اإللمام بالمكونات ا
التى توحى بالحركة وما تعطیھ من اھمیة للتصمیم وھو ما 
یتطلب الوعى الكامل بتلك العناصر ومدى تأثیر وقوة كل 

  .منھا
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