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 "القٌـــم والثــــوابت الثقافٌـــة فً العمـــارة اإلسالمٌــــــة"
 

  محمود حنفىأسامة انٌرفان

 الحدٌثة بالجامعة - الهندسة كلٌة - المعمارٌة الهندسة قسم

: المقدمة
كانت العمارة على مر العصور اإلسالمٌة مرآة تنعكس علٌها المقومات الثوابت التراثٌة فً عمارة العصور االسالمٌة  

 ،البٌئٌة الحضارٌة للسكان فً كل عصر سواء كانت من الناحٌة االجتماعٌة أو الثقافٌة أو من الناحٌة الطبٌعٌة والمناخٌة
وكانت تحمل فً مجملها وتفاصٌلها كثٌرا من القٌم المعمارٌة التً استمرت تحملها على مر العصور وتعتبر الثوابت 

وٌمكن إجمال هذه ، التراثٌة التً ٌمكن أن تمتد إلى العمارة المعاصرة فً المجتمعات اإلسالمٌة فً العالم اإلسالمً
 :-على النحو التالً  )1(الشكل الثوابت 

 

  التعبٌر العضوي للعناصر المعمارٌة :

٣ؼٌس اُرش٤ٌَ اُؼاّ ُِؼٔاسج ك٢ اُؼظٞس اإلسال٤ٓح ٝظائق أٌُٞٗاخ أُخرِلح ُٝزُي ظٜشخ اُرش٤ٌالخ  

. أُؼٔاس٣ح ك٢ ػٔاسج اُؼظٞس اإلسال٤ٓح ك٢ طٞسج ػض٣ٞح ٝذِوائ٤ح ٝاضذح ٤ُس ك٤ٜا ذٌِق أٝ ذظ٘غ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يىضخ  اىرشنيو اىؼاً ىيؼَاسج فً اىؼصىس اإلعالٍيح فً صىسج ػضىيح وذيقائيح : )1(اىشنو 

 /https://architecturaltravels.wordpress.com/2012/03/10/dome :المصدر 

:- قلة والمفتوحةغالتباٌن بٌن المسطحات الم  

٣ظٜش اُرثا٣ٖ ت٤ٖ أُسطذاخ ٝاُلرذاخ ك٢ ػٔاسج اُؼظٞس اإلسال٤ٓح ٗر٤جح ُطث٤ؼح ٝطشم اإلٗشاء اُر٢ ًاٗد 

 ا٥ٓش اُز١ أػط٠ ٓؼظْ اٝ اُط٤ٖ، (اُطٞب أُذشٝم)ذؼرٔذ ػ٠ِ ٓٞاد اُث٘اء أُذ٤ِح ٓصَ اُذجش أٝ ا٥جش 

ٝال ٣ٞجذ ت٤ٖ اُلرذاخ اسذثاطاخ ذش٤ِ٤ٌح ٓلرؼِح . أٝجذ اُؼوٞد ُرـط٤ح اُلرذاخ اٌُث٤شجٝ اُلرذاخ اذجاٛا ط٤ُٞا 

  . أٝ تـ٤ش رُي)2( اُشٌَ سٞاء تخطٞط ساتطح أٝ تٔسطذاخ أُٞإ
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يىضخ  اىجاٍغ األٍىي دٍشق عىسيا يظهش اىفرذاخ واالسذثاطاخ اىرشنيييح عىاء تخطىط ساتطح : )2(اىشنو 

 http://www.islam-sister.com/showthread.php?t=19792: اىَصذس...  أو تَغطذاخ أىىاُ
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  التعبٌر المعماري للعناصر اإلنشائٌة :
لٌا فً عمارة العصور اإلسالمٌة خاصة فً المبانً السكنٌة حٌث تظهر كٌظهر التعبٌر المعماري للعناصر اإلنشائٌة 

الكوابٌل الحاملة لألبراج معبرة عن صراحة اإلنشاء وبنفس التعبٌر تظهر األكتاؾ اإلنشائٌة للمبانً كما  وأعتاب الفتحات
 ، وتظهر األعمال الخشبٌة بلونها الطبٌعً مؤكدة مرة أخرى صراحة التعبٌر،تظهر صراحة اإلنشاء فً طرق التسقٌؾ

. أخرى مثل القاشانى أو الكاش المزخرؾ (3)وعندما ال تظهر مادة اإلنشاء واضحة فإنها تؽطٌها مادة طبٌعٌة الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يىضخ جاٍؼح األصهش وظهىس اىؼْاصش اإل ّشائيح  وهى ٍِ أهٌ اىَغاجذ فً ٍصش وأشهشها فً اىؼاىٌ اإلعالًٍ    : (3)اىشنو 

 /http://mohandseeen.blogspot.com.eg: اىَصذس 

  التنغٌم فى التشكٌل المعمارى :
خاصة فً . ٌعتبر التنؽٌم من القٌم الواضحة التً تظهر فً التعبٌر المعمارى للواجهات فً عمارة العصور االسالمٌة 

 وقد ،بالقاهرة التً تظهر فٌها التنؽٌم باٌقاع منتظم مع اختالؾ فً لمستوى (4)المبانى العامة مثل وكالة الؽورى الشكل 
 .ظهر هذا التنؽٌم باٌقاع ؼٌر منتظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. ذىضخ ذفاصيو واجهح وماىح اىغىسي اىرً ذظهش اىرؼثيش اىَؼَاسي ىيىاجهاخ : (4)اىشنو 

 http://www.almosafr.com/forum/t51319.html :اىَصذس 

  تكامل الفراغات :
ٌعتبر تكامل الفراؼات وتداخلها من أهم القٌم التصمٌمٌة لعمارة العصور اإلسالمٌة وخاصة فً المبانى السكنٌة واٌضا فً 

 كما تظهر هذه العالقة الفراؼٌة فً ارتباط فراغ ؼرؾ ،(5)الشكل  بعض المبانى الدٌنٌة كما فً مدرسة السلطان قاٌتباى

 اُض٤ن أُِرٟٞ ُِٔذخَ إ٠ُ وتتاكد كذلك فً التباٌن واالنتقال المفاجى من الفراغ. االدوار العلٌا بفراغ االدوار السفلى 

اُلشاؽ االًثش ك٢ اُل٘اء اُذاخ٠ِ ُِٔث٠٘ ٝذساػذ ٛزٙ اُظاٛشج ػ٠ِ آرظاص اُٜٞاء ٝذلش٣ـٚ ٝذجذ٣ذٙ داخَ أُث٠٘ 

 .
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.  يىضخ ٍذسعح اىغيطاُ قايرثاي صىسج ىيَذخو واألخشي ىظهش اىَثًْ: (5)اىشنو 

https://civilizationlovers.wordpress.com   : اىَصذس

  التوجٌه إلى الداخل :
ٌعبر توجٌه المبانى إلى الداخل عن طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة والظروؾ المناخٌة األمر الذى استبدل معه الفراغ الخارجى 
باالفنٌة الداخلٌة حتى تستوعب النشاط الخاص بالسكان وبذلك تظهر المبانى االسالمٌة متالصقة لٌس بٌنها اى مسافات أو 

فراؼات وفى حالة عدم التوجه للداخل فان الفتحات الخارجٌة لالدوار السفلٌة تكون مرتفعة وتكون الشبابٌك مؽشاه 
وتختلؾ اطوال وعروض وارتفاعات االفنٌة الداخلٌة . من اجل الحفاظ على خصوصٌة أهل المنزل (6)الشكل  بمشربٌات

 و فى حاالت الصاالت المرتفعة أو القاعات ، فً المسقط الراسى2:1 فً المسقط االفقى و 4:3 إلى 2:1فهى تتراوح من 
والتً تنعكس على سطح  (الشخشٌخة)ٌربط الفراغ الداخل بالخارج فى شكل القبة أو الؽطاء العلوى للقاعة أو الفانوس 

 .النافورة التً تتوسط ارض هذه القاعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. ذىضخ َّىرج ىالفْيح اىذاخييح فً اىؼَاسج االعالٍيح ، وهزا تيد اىغذيًَ: (6)اىشنو 

 http://www.mdmak.com/vb/showthread.php?t=33125 : اىَصذس 
  ًخط القطاع الخارج :

من المالمح المعمارٌة التً تتمٌز بها بؽض المبانً فً عمارة العصور اإلسالمٌة خط القطاع الخارجً خاصة فً المبانً 
 وخط القطاع ٌحدد جانبً الشارع وفى هذا القطاع تزداد البروزات تدرٌجٌا من األدوار السفلً إلى األدوار العلٌا ، السكنٌة

 اآلمر الذي ٌساعد على تظلٌل جوانب المبانً وزٌادة االنتفاع بالفراغ العلوي للشارع ومثال ذلك نراه فً قصر بشتاك
.  وفى منزل وكالة الؽورى ، (7)الشكل 

وإذا كان هذا التشكٌل الممٌز لخط القطاع ٌظهر فً عمارة العصور اإلسالمٌة فً مصر إال انه ال ٌتكرر فً القطاع 
 اآلمر الذي ٌؤكد اختالؾ ،الخارجً لعمارة العصور اإلسالمٌة فً إٌران أو فً المملكة العربٌة السعودٌة أو بالٌمن وهكذا

هذا النمط الذي ظهر نتٌجة لتفاعل العوامل البٌئٌة . النمط التشكٌلً لعمارة العصور اإلسالمٌة من منطقة ألخرى 
.  واالقتصادٌة واالجتماعٌة السائدة بكل منطقة 

https://civilizationlovers.wordpress.com/
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. يىضخ  قصش األٍيش تشراك ٍشمض ألدياء اىرشاز اىَىعيقً فً قية اىقاهشج اىفاطَيح : (7)   اىشنو 

 http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article=636831&issueno :اىَصذس 
 

  المعالجات المناخٌة :
التً تخدم الظروؾ  (8)من المالمح المعمارٌة التً تعكسها عمارة العصور اإلسالمٌة ظهور العناصر المعمارٌة الشكل 

فبجانب األفنٌة الداخلٌة تعتبر المالقؾ من أهم العناصر الممٌزة التً تخدم هذه الظروؾ فهً فً مصر مثال .المناخٌة 
تستقبل الهواء الرطب من مصدرة فً الشمال الؽربً ثم توجهه بعد ذلك إلى داخل المبنى مالقٌة بذلك آي صعوبة فً 

 نجد ،المبانً وٌختلؾ تصمٌم هذه المالقؾ باختالؾ المناطق المناخٌة واتجاهات الرٌاح ورطوبة الجو فٌها توجٌه
المشربٌات من العناصر االخرى التً تخدم الظروؾ المناخٌة واالجتماعٌة مع وقد ارتبط اتساع فتحاتها بمستوى نظر 

. االنسان حٌث تضٌق هذه الفتحات عند مستوى النظر وتتسع بالتدرٌج إلى أعلى هذا المستوى 
صور اإلسالمٌة باإلضافة إلى ذلك ؼنٌة بالعناصر األخرى مثل النوافذ ذات الضلؾ التً تنزلق إلى أعلى أو عوعمارة ال

. ؼٌرها من األشؽال الخشبٌة المستعملة داخل المبانً أو خارجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ....اىْافىسج فً اىفْاء (3)صىسج 00ٍيف هىاء  (2)صىسج . اىشخشيخح  (1)يىضخ  تؼض اىؼْاصش ىيؼَاسج اإلعالٍيح صىسج : (8)اىشنو 

 http://www.alriyadh.com: اىَصذس 

  التشكٌالت الهندسٌة :
من المالمح التً تعطٌها عمارة العصور اإلسالمٌة تلك التكوٌنات والتشكٌالت الهندسٌة التً تظهر فً التفاصٌل المعمارٌة الدقٌقة 

فً الفتحات والنوافذ أو فً  وهى تقسٌمات هندسٌة متداخلة تستعمل فً األجزاء المفرؼة كما، التً تكون العناصر المعمارٌة الكبٌرة
. األجزاء المقفلة كما باألبواب واألثاث الداخلً

التً تؽطى الحوائط سواء بالرخام الملون أو  (9)وتظهر هذه التكوٌنات الهندسٌة كذلك فً األعمال الخشبٌة والزخارؾ الشكل 
 .ن الفن اإلسالمً ؼنى بهذه التكوٌنات الهندسٌة المبنٌة على أسس هندسٌة لها مفاتٌحها الخاصة فً الرسم والتنفٌذ إ. الفسٌفساء

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. يىضخ  األػَاه اىخشثيح واىضخاسف اىرً ذغطً اىخىائظ عىاء تاىشخاً اىَيىُ أو اىفغيفغاء: (9)اىشنو 

http://inex-wood.com/en/index.php?p=prod_10# اىَصذس  :

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article=636831&issueno5
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http://www.alriyadh.com/
http://inex-wood.com/en/index.php?p=prod_10


 
 "القٌـــم والثــــوابت الثقافٌـــة فً العمـــارة اإلسالمٌــــــة"

 

 
  تنسٌق المواقع :

لقد كان لتنسٌق المواقع أهمٌة خاصة فً األفنٌة الداخلٌة للمبانً وذلك نظرا لظروؾ البٌئة الطبٌعٌة التً كانت تعٌش فٌها المدن 
اإلسالمٌة كما كان هناك العدٌد من أمثلة تنسٌق المواقع على مستوى المدن العربٌة القدٌمة مثل الحدائق المعلقة التً ظهرت فً مدٌنة 

كما توجد هناك أمثلة أخرى رائعة تظهر فٌها  ، المنصور ببؽداد حٌث استعملت المستوٌات المختلفة فً تصمٌم مثل هذه الحدائق
وفى كثٌر من مبانً  (10)حركة المٌاه فً القنوات والنافورات فً داخل وخارج المبانً كما فً قصر الحمراء فً ؼرناطة الشكل 

 حٌث أعطى تصمٌم األفنٌة اهتماما خاصا لٌس فقط بسبب المعٌشة الٌومٌة للسكان إنما لفائدتها سالمً فً العصر االومصر السكنٌة 
. فً تلطٌؾ الجو الداخلً للمبانً وتكٌٌفه طبٌعٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. يىضخ  اىذذائق اىَؼيقح اىرً ظهشخ فً ٍذيْح اىَْصىس تثغذاد وقصش اىذَشاء فال غشّاطح: (10)اىشنو 

http://www.almydaan.net/?p=874اىَصذس  : 

  تنوع أسالٌب البناء :
اآلمر ، لقد اختلفت أسالٌب البناء فى عمارة العصور اإلسالمٌة القدٌمة باختالؾ البٌئة الطبٌعٌة والصناعٌة فى كل قطر من أقطارها

الذي أوجد االختالفات الواضحة فى التعبٌر المعماري فى هذه األقطار وان كان ٌربط بٌنهما حضارة واحدة تتمثل فى السلوك 
هذا االختالؾ فى أسالٌب البناء ٌؤثر على وحدة التعبٌر فى عمارة العصور اإلسالمٌة .االجتماعً والثقافً 

  رمز العمارة اإلسالمٌة.. فناء المنزل:   
إن المعماري المسلم لم ٌكترث كثٌرا بتشكٌل واجهة المنزل، إنما تعداه إلى التشكٌل بالكتلة بإبراز ورفع وخفض عناصر البناء، وبذلك 

تم الحصول على صورة متؽٌرة ومتنوعة للعمارة، ولكنها منسجمة بالقطاعات الرئٌسٌة المطلة على فناء المنزل، فالفناء موجود فً 
، ووجوده هنا ارتبط فقط بظروؾ مناخٌة أو جمالٌة، ولكن فً الحضارة (11)العدٌد من عمارات الحضارات األخرى الشكل

اإلسالمٌة ٌمثل فناء المنزل مركز التكوٌن ومحور البناء فٌجذب كل العناصر المحٌطة به، وهو أٌضا الحلقة الرابطة لكل العمائر 
الدٌنٌة، فالفناء وهو رمز الحٌاة فً حٌاة المسلم الٌومٌة، هو قلب المبنى وبمثابة القلب للجسم اإلنسانً، ولهذا طور المعماري المسلم 

. الفناء إلى أن تحول إلى حدٌقة فٌحاء تنفجر فٌه المٌاه الجارٌة فشٌد لها النافورات المرصعة بالزخارؾ والنقوش البدٌعة

 

 

 

 

 

 

 

 
. يىضخ  ته ميف ينىُ فْاء اىَْضه ٍشمض اىرنىيِ وٍذىس اىثْاء فيجزب مو اىؼْاصش اىَذيطح ته  :(11)اىشنو

 /http://wagihyoussef.tumblr.com: اىَصذس 

 المداخل والفتحات   :
كانت المداخل عبارة عن فتحات عمٌقة مستطٌلة فً المسقط األفقً، عمقها ٌقرب من نصؾ عرضها، وتحتل معظم ارتفاع المبنى 

أما . وتنتهً بعقد مخصوص، وكثًٌرا ما توضع هذه الفتحة فً بانوه على جانبه عمودان وأعاله حلٌة زخرفٌة على شكل شرفة
الفتحات فكانت أعمال النجارة فٌها تحتل أمكنة هامة فً الفتحة بأشكال هندسٌة بدٌعة مفرؼة تحتوى على الزجاج الملون الشكل 

وخاصة الفتحات العلوٌة فً المبنى التً وضعت على شكل شرفات مصنوعة من الخشب المجمع المعروؾ بأشؽال . (12)
.  المشربٌات، والتً تعتبر من أهم العناصر المعمارٌة فً العمارة اإلسالمٌة
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. يىضخ  ٍغجذ األٍيش ػثذ اىقادس ٍِ أدذز وأمثش اىَغاجذ تاىجضائش تًْ تَذيْح اىجغىس اىَؼيقح قغْطيْح تذً األٍيش ػثذ اىقادس  :(12)اىشنو 

 /http://wagihyoussef.tumblr.com:اىَصذس 

 :اىَششتياخ  في اىؼَاسج اإلعالٍيح 

  :ٍضايا اىَششتيح  •
رؤٌة َمن فً الشارع دون أن ٌراهم أحد، وذلك    ٌوفر نظام المشربٌة مزاٌا عدة للمكان الموجودة فٌه، فهً تتٌح ألهل المنزل

الختالؾ كمٌات الضوء داخل المشربٌة عن خارجها إذ إنه أقل فً الداخل بكثٌر عن الخارج، وٌوفر ذلك خصوصٌة ألهل المنزل، 
. وٌأتً هذا متمشٌاً مع تعالٌم اإلسالم الحنٌؾ

كما أن التكوٌن الهٌكلً والزخرفً للمشربٌة ٌتفق تماماً مع الظروؾ المناخٌة لمعظم بلدان العالم اإلسالمً والذي تسوده فً معظم  •
فصول السنة شمس ساطعة، وتعد المشربٌة من أحسن الحلول لهذه المظاهر الطبٌعٌة، إذ إن الفتحات الضٌقة التً تتخلل قطع الخرط 
تتحكم فً كمٌة الضوء النافذ إلى الؽرفة المقامة علٌها المشربٌة، وتعمل بذلك على تلطٌؾ درجة الحرارة من خالل النسٌم الذي ٌمر 

. من بٌن هذه الفتحات
من ناحٌة أخرى، فإن طرٌقة الخرط فً حد ذاتها تقوم على توظٌؾ القطع الصؽٌرة من الخشب وذلك بخرطها وتجمٌعها فٌتم  •

االستفادة بقطع الخشب مهما كان صؽرها، وهذا ٌتناسب مع ظروؾ بلدان العالم اإلسالمً التً تفتقد األنواع الجٌدة من األخشاب 
وتستوردها من بلدان أخرى، لذلك فإن طرٌقة المشربٌة تمثل جانباً اقتصادٌاً مهماً، فقد كانت األجزاء الصؽٌرة المتبقٌة من عمل 

.  األسقؾ واألبواب والنوافذ وؼٌرها من وحدات البناء التً تعتمد على الخشب تستؽل فً تصنٌع المشربٌة
فً البداٌة، نؤكد أن المشربٌة لٌست قاصرة عن تلبٌة متطلبات العصر، ولكن على العكس من ذلك، فإن استخدام المشربٌة ٌعتبر من  •

الضرورة بمكان فً هذا العصر خاصة بعد زٌادة الكثافة السكانٌة فً المدن ووجود العمائر المتقابلة التً تعتمد فً اإلضاءة والتهوٌة 
على فتحات فً الجدران الخارجٌة ولٌست على األفنٌة الداخلٌة للمنازل كما كان الحال فً السابق، لذلك فإن المشربٌة تعتبر وكما 

 (.13)الشكل  كانت من قبل حالً مقبوالً وعملٌاً لتحقٌق الخصوصٌة

كما أن االعتقاد بارتفاع تكلفة المشربٌة أمكن التؽلب علٌها باستخدام خامات بدٌلة رخٌصة الثمن مثل خشب النخٌل بعد معالجته  •
ولكن األمر ٌتعلق بوجود اتجاهات معمارٌة وزخرفٌة بدٌلة معظمها وافد إلى العالم اإلسالمً . بالمواد التً تقاوم الحرارة والرطوبة

من الدول الؽربٌة وإقبال الناس علٌها وتجاهلهم لمفردات التراث الفنً اإلسالمً  
 بالتطور العلمً و التقدم التكنولوجً تم التوصل إلى مشربٌات الكترونٌة تتعامل اتوماتٌكٌا مع درجات الحرارة و كمٌة اإلضاءة  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يىضخ  تذايح اىَششتيح وذطىس شنيها دذيثآ ٍثاه  دذيس اعرخاً ٍفشداخ اىؼَاسج اإلعالٍيح فً تشج أساتيغل اىَشذفغ تَذيْح ّصش  : (13)اىشنو 

 http://greatmiddleeastgate.com/  &  http://antiquities.bibalex.org  اىَصذس. 
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 :َّارج ىَغاجذ دذيثح 
 

. هو اتجاه  المٌدان، وأول مسجد تم استخالصها مجرد خطوط فً الرمال (مركز لندن)مسجد : النموذج األول 
 المسجد ، فً منطقة ستراتفورد، وست هام، شرق لندن2012 بالقرب من مجمع االستاد االولمبً :الموقع و  واٌست لندن فًالمكان 

. على مقربة من موقع لندن  "مركز لندن"هو معروؾ شعبٌا باسم 
التً نستخدمها حسب منهجٌه واالساس للمخطط من الحدٌث،ومسجد  (14)او تفسٌر القرآن الشكل ' الحدٌث'فهمنا للمسجد مأخوذ من 

 (.15)الشكل  الجامع األرض هو المسجد'ٌمكن أن تكون فً أي مكان ألن فً وقت الصالة  
باإلضافة إلى المسجد، وسٌتم تجهٌز المجمع مع قاعة التً ٌمكن   ألؾ شخص،12ومن المقرر المسجد لتكون قادرة على استٌعاب 

                   . طالب وطالبة500استخدامها ألؼراض مختلفة، والمكتبات والحدائق العامة والمدارس التً ٌمكن أن تستوعب 

                                  اعرخذاً ذشنيو ٍخريف ىيَثًْ تذيس يثشص جضء ٍْح ىاليذاء تىجىد قثح 

 

 

 

 

                        جَىع اىَصيييِ داخو اىجضء اىشثح عَاوي ٍِ تؼض اىَغاجذ اىرً ظهش فيها 

 

                                                                                          ػذد اىَصيييِ ىيصالج خاسج دشً اىجاٍغ

 عرخذاً اىَارّح ترشنيو ٍخريف ػِ اىرشنيو اىَاىىفا   
ذثشص اىفنشج اىؼاً ىيَششوع ديس اعرخذاً فنشج خطىط اىشٍاه آلتشاص فنشج أٍناُ اىصالج فً ٍناُ ويرضخ ٍذي اىرْاقض تيِ :  (14)اىشنو 

. اىَثًْ واىَثاًّ اىَذيطح إليشاص اىَثًْ واألدغاط تاىغيطشج وىجزب اىغناُ اىً األعالً 

 http://www.e-architect.co.uk/london/abbey-millsاىَصذس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  ذظهش ٍِ اىصىسج اىْغثح واىرْاعة تيِ اىىدذاخ اىَنىّح ىيَششوع ٍِ اىَغجذ واىَنرثح واىذذائق (: 15)اىشنو 

 http://www.e-architect.co.uk/london/abbey-mills:اىَصذس 

 
ىثس اىشوداّياخ فً  اعرخذاً اىضخاسف واىنراتاخ االعالٍيح            

ػيً ػنظ   واعرخذاً االضاءج التشاص اىضخاسف خفيفح   اىَصيييِ            

يس ذشغو اىْاط ػِ اىصالج   حاىَغاجذ اىقذيَح              

 
صو تيِ اٍامِ صالج اىغيذاخ واىشجاه ٍِ اىثىاتد االعالٍيح ااىف              

  اٍامِ ٍصيً اىشجاه                                      
 

 
 

ذظهش ٍِ اىصىسج اعرخذاً االضاءج التشاص اىضخاسف خفيفح ػيً ػنظ اىَغاجذ اىقذيَح   : (16)اىشنو 

 http://www.e-architect.co.uk/london/abbey-mills: اىَصذس 
 

أوروبا، فً  تم إعداد المسجد أٌضا أن ٌكون مركز التبلٌػ ،هذا المسجد أكبر مسجد فً المملكة المتحدة، وحتى فً أوروباوٌعتبر 
. للمصلٌن المقبلة والعبور إلى المملكة المتحدة أو مناطق أوروبٌة أخرى" المحور"لٌصبح نوعا من 

للمشروع من اتخاذ حركة السمكة عند خروجها   تاتى الفكرة العامة  "زها حدٌد"الجناح االسالمى فى متحؾ اللوفر :  الثانً النموذج
استخدام زخارؾ ، حٌث تشبهها بخروج الثقافة االسالمٌة من حول الثقافات االخرى المحٌطة بالثقافة االسالمٌة (17)من الماء الشكل 

الثقافات االخرى وعلى شكل اسهم بعضها الى اعلى واالخر الى اسفل لٌدل على بروز الحضارة االسالمٌة من بٌن الحضارات 
. وبعضها متعارض لٌدل على تعارض بعض الثقافات مع الثقافة االسالمٌة 
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واستخدام الفتحات على شكل نفس التشكٌل للزخارؾ مما رئٌنا فٌة انة ٌعبر عن الظلمات وان الثقافة االسالمٌة ادت الى الخروج من 
 زخارؾ تشبة كسوة الكعبة من اعلى   وقد راٌنا انة استخدم،(18)لمات الى النور الشكل ظال

. يىضخ اىَىقغ اىؼاً ىيَششوع واىرنىيِ اىغشية ىينريح وػذً ذْاعقها وأّغجاٍها ٍغ ٍا يذيظ يها:(17)اىشنو 

 http://europeantrips.org/louvre-museum.html : اىَصذس

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اىَصذس .....يىضخ اىفنشج اىؼاٍح ىيَششوع ٍِ أذخار دشمح اىغَنح ػْذ خشوجها ٍِ اىَاء واىصىسج األخيشج ىقطاع ساعً ىيَثًْ : (18)اىشنو 

 :http://tropolism.com/archives/museums/ 

 
القطاع الراسى للمشروع ومن وجهة نظر المجموعة ما هى اال مظلة ال تتناسب مع قٌمة المعروضات االسالمٌة وتم االتفاق بٌن 

كان افضل من ناحٌة التشكٌل والتكوٌن ومن ناحٌة ابراز المبنى بما ٌحٌط بة وتم " زها حدٌد"المجموعة على ان االقتراح االول ل
. العلم بان االقتراح االول تم رفضة نظرا للتكلفة العالٌة للمشروع وان دل ذلك انما ٌدل على ان المبنى متزن من الناحٌة االنشائٌة

 

 :النتائج والتوصٌات

ُْ ٣ورظش ؿ٠٘ اُؼٔاسج اإلسال٤ٓح ػ٠ِ ذ٘ٞع ٓا٤ٛاخ األت٤٘ح ٝٓٞضٞػاذٜا؛ تَ ذ٤ٔضخ تـ٠٘ ٓلشداذٜا  -1

 .ٝػ٘اطشٛا أُؼٔاس٣ح

" راًشج أُجرٔؼاخ"ذٔاط٤َ أُلا٤ْٛ اُصواك٤ح األط٤ِح اُر٢ شٌِد ػٔاسج أُذٕ اإلسال٤ٓح، ٝٔإ أُذٕ ٢ٛ  -2

ٓغ ٓشاػاج أُرطِثاخ أُؼاطشج، ك٢ ذخط٤ظ ٝذط٣ٞش أُذٕ تذ٤س ذٜرْ تاُطاتغ أُؼٔاس١ ٝاُؼٔشا٢ٗ أُذ٢ِ 

 .ٝاإله٢ٔ٤ِ اُخاص تٜا، ٝذشس٤خ ٓلّٜٞ ٔإ ٓا ٗث٤٘ٚ ا٤ُّٞ س٤ٌٕٞ ذشاشا ُألج٤اٍ اُوادٓح

 جضءاً ال ٣رجضٔا ٖٓ ا٤ٌَُٜ اُصواك٢ ٝاالهرظاد١ ٝاُؼٔشا٢ٗ ُِذٍٝ اُؼٔاسج االسال٤ٓحاُؼَٔ ػ٠ِ جؼَ ذشاز  -3

 .اإلسال٤ٓح

اُرطٞس اُؼ٢ِٔ ٝ اُروذّ اُذلاظ ػ٢ِ ًَ اُؼ٘اطش اُخاطح تاُؼٔاسج االسال٤ٓح ٜٓٔا ذرطٞسخ اُؼٔاسج ٓصَ  -4

 .اُرٌُ٘ٞٞج٢ ذْ اُرٞطَ إ٠ُ ٓششت٤اخ اٌُرش٤ٗٝح ذرؼآَ اذٞٓاذ٤ٌ٤ا ٓغ دسجاخ اُذشاسج ٝ ٤ًٔح اإلضاءج

http://europeantrips.org/louvre-museum.html
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، ٓغ األخز تؼ٤ٖ االػرثاس اُؼ٘اطش اُث٤٤ٔ٤ح ػٔاسج االسال٤ٓحذذذ٣ذ ٝذؼش٣ق اُؼ٘اطش األساس٤ح ُرشاز اٍ -5

 .١ٝاُصواك٤ح أُذ٤ِح أُشرشًح اُر٢ ذشٌَ اُطاتغ اُؼٔشإ

ٕاششاى أُجرٔؼاخ أُذ٤ِح ك٢ تشآج أُذاكظح ػ٢ِ ذشاز اُؼٔاسج االسال٤ٓح، ٝٓشاس٣غ ذشـ٤ِٜا، ٕٝا٣جاد   -6

اُظ٤ؾ أُال٣ٔٔح ُزُي ك٢ اُثِذإ اإلسال٤ٓح ُالسرلادج ٖٓ كٞا٣ٔذ ٝٓضا٣ا ٕاػادج ذٔا٤َٛ ٓثا٢ٗ اُرشاز اُؼٔشا٢ٗ، ٝذٞظ٤لٚ 

. ك٢ االسرخذآاخ اُس٤ٌ٘ح، ٝاُس٤اد٤ح، ٝاُصواك٤ح

ذٞظ٤ق اُرشاز تشٌَ ذٌا٢ِٓ ك٢ شر٠ جٞاٗثٚ اُطث٤ؼ٤ح ٝاُصواك٤ح ٝاُؼٔشا٤ٗح ًٔٞسد اهرظاد١ ضٖٔ خطظ  -7

 .اُر٤ٔ٘ح أُسرذآح

اسرخذاّ تشآج اُذاسة اآل٢ُ ٝذو٤٘اخ اُرٞش٤ن ُِٔثا٢ٗ األشش٣ح ٝذط٣ٞشٛا، ٝاسرخذاّ ٔاٗظٔح أُؼِٞٓاخ  -8

. اُذذ٣صح ك٢ اُرخط٤ظ ُرش٤ْٓ أُثا٢ٗ اُرشاش٤ح

ششاخ أُ٘اخ٤ح األخشٟ، ٝاُرِٞز اُث٢٤ٔ٤  -9 ٔٞ اسرخذاّ األسا٤ُة اُذذ٣صح ٝأُال٣ٔٔح ُِذٔا٣ح ٖٓ اُشطٞتح، ٝأُ

. ٝاُثظش١

ذؼإٝ ٝذثادٍ اُخثشاخ ت٤ٖ اُذٍٝ اإلسال٤ٓح ك٢ ٓجاٍ دشف اُث٘اء ٝاُظ٘اػاخ اُرو٤ِذ٣ح أُشذثطح تإٗشاء  -10

. ٝذش٤ْٓ اُرشاز اُؼٔشا٢ٗ

سساخ ٔاًاد٤ٔ٣ح ذُؼ٠٘ ترٞش٤ن ٝذذس٣ة ٝذط٣ٞش دشك٢٤ ذش٤٤ذ أُثا٢ٗ اُرشاش٤ح ك٢ اُذٍٝ  -11 ٔٞ ذث٢٘ ٕاٗشاء ٓ

 .اإلسال٤ٓح

اُؼَٔ ػ٠ِ ذثادٍ اُخثشاخ ٝاُرجاسب اُ٘اجذح ت٤ٖ اُذٍٝ اإلسال٤ٓح ك٢ ٓجاٍ اُذلاظ ػ٠ِ اُرشاز  -12

ذٔش اإلسال٢ٓ ٔٞ  .اُؼٔشا٢ٗ، ٝذٔاس٤س اُششاًاخ اإلسرشاذ٤ج٤ح ت٤ٖ اُذٍٝ األػضاء ك٢ ٓ٘ظٔح أُ

 اُشا٣ٔذج ُِٔ٘ظٔاخ اُذ٤ُٝح ك٢ ذوذ٣ْ اإلسشاداخ ك٤ٔا ٣خض سٖ ٔاٗظٔح ٝذشش٣ؼاخ االسرلادج ٖٓ اُرجاسب -13

ٝاضذح ُرسج٤َ ٓٞاهغ اُرشاز االسال٢ٓ، ذضٖٔ اُذلاظ ػ٠ِ ٣ٞٛح اُؼٔاسج اإلسال٤ٓح سٞاء ًاٗد ذشاش٤ح ٔاٝ 

٣ح ٓسروث٤ِح ٔٝ  .ٓؼاطشج ضٖٔ س

 

 :اىَشاجغ
 .1970ت٤شٝخ - ٓظطل٠ طاُخ ُٔؼ٢ - اُرشاز أُؼٔاس١ اإلسال٢ٓ ك٢ ٓظش  (1)
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