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ABASTRACT 
The Egyptian "authentic" architecture has ceased to develop, even became impassable, and 
has been stymied by the "expatriate" Western architecture that has spread throughout the 
Egyptian society since the early 19th century, either Because of colonialism or the desire 
for change and imitation. Therefore, the Egyptian architect stopped the original production 
and innovation, and became driven by the the West, grabbing from them all the modern 
and innovative ideas and principles of technology, which led to the absence of our heritage 
and the acquisition of authentic architecture, as if the possibility of local link to Islamic 
architecture can’t happen without returning to that old image, which has already lost much 
of its brilliance, as a result of the careless indiscriminate practices by many architects. In 
light of this civilized situation, to which the contemporary Egyptian architecture has 
reached, and the Islamic Egyptian architecture that has been stagnant for nearly two 
centuries, the issue of survival and development has become a real dilemma. Although this 
heritage architecture has lived for hundreds of years, it still has the bear ability in the 
contemporary environment. Therefore, this research aims to find a new approach that can 
integrate the originality of our Islamic heritage and its development. Islamic architecture 
alone can not be the driving force of creativity and innovation, but it involves the 
influences and potentials to stimulate creativity. Thus, formal structures of heritage 
architecture can be translated in a new, innovative and contemporary way to cope with the 
modern development of architecture, and then go beyond the mere formal understanding 
of that architecture. 
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  المسكن اإلسالمي المعاصر في مصر بین الشكل والمضمون

٢و مدحت أحمد سمرة٢و وائل صدیق مصطفى ٢و محمد صالح الدین السید ١شروق عادل فتحى القط    
١معھد المنصورة العالى للھندسة والتكنولوجیا١  

٢ جامعة المنصورة–كلیة الھندسة   
  :الملخص 

أمام تلك العمارة الغربیة بشكل ملحوظ وتراجعت بل ، ود وتوقفت عن التطور الجمالتراثیةالعمارة المصریة لقد أصاب 
التقلید أوائل القرن التاسع عشر، بدافع الرغبة في  في أنحاء المجتمع المصريجمیع  أخذت تنتشر في حیثالوافدة، 
، وأصبح االبتكار عنالمرتبط بالتراثكما توقف  وبالتالي توقف المعماري المصري عن اإلنتاج المعماري ،والتغییر

مارتنا  عفقدت التكنولوجیا، ونتیجة لذلك فقد ومبادئیتلقف من عجلة الغرب كل ما ھو مبتكر وجدید من أفكار 
 المحلي بالعمارة اإلسالمیة التراثیة ال یمكن أن یحدث إال عن االرتباطوكأن القدرة علي اإلسالمیة التراثیة بریقھا، 

ً، والتي فقدت فعلیا الكثیر من وھجھا نتیجة للممارسات الغیر مدروسة  التي كانت علیھایمة القدالھیئةطریق العودة لتلك 
  . التي یقوم بھا الكثیر من المعماریین
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وفي ظل ھذا الوضع الذي آلت إلیھ العمارة المصریة المعاصرة، فإن قضیة البقاء والتطور لعمارة المساكن التراثیة 
 إال أنھا تحمل في لمئات السنینوبالرغم من أن تلك العمارة استطاعت أن تعیش اإلسالمیة أصبحت معضلة حقیقیة، 

  .طیاتھا القابلیة علي البقاء في العمارة المعاصرة
فالعمارة  اإلسالمي وتطوره، تراثناالدمج بین أصالة یمكنھ البحث عن توجھ جدید تھدف الدراسة البحثیة إلي لذا 

المؤثرات ًتنطوي ضمنا علي ، ولكنھا واالبتكار مقام القوة الدافعة لإلبداع اإلسالمیة وحدھا ال تستطیع أن تقوم
واإلمكانیات المطلوبة إلثارة اإلبداع، لذلك فإن التركیبات الشكلیة للعمارة التراثیة یمكن ترجمتھا بصورة جدیدة مبتكرة 

  .فقط لتلك العمارةومعاصرة لتستطیع مواجھة التطور الحدیث للعمارة، ومن ثم تجاوز الفھم الشكلي 
   :المقدمة -١

 من ذاتیتھ وكیانھ ًانطالقاأطلق المسلم علي بیتھ مفھوم المسكن 
ینتمي إلیھ  مع شمولیة المجتمع الذي ًوتفاعالبل  ،المحدود
 ھي جوھر  واندماجھ بھتعد عالقة الفرد مع مجتمعھف، بدوره

 بناء  وأنماط كتنظیم شؤون العمارة اإلسالمیة وطرق،الجواھر
 من الداخل انفتاحھمن  فكرة المسكن اإلسالمي نبعت ف،المساكن

 التي ترتبط بذاتیة ؛التأكید علي العناصر الداخلیةوإلي الخارج 
عالقة الداخل بالبیئة ذلك ال ینفي والفرد وخصوصیة األسرة، 

فصل جزء من البیئة قام بًالخارجیة أو انعزالھا عنھ نھائیا ولكنھ 
) ١ (شكل رة فراغات المسكن ویوضح واحتواھا داخلیا في صو

  ١.بیت الھواري من الداخل وانسجامھ مع المحیط الخارجي
وارتباطھ بالبیئة بیت الھراوي من الداخل ) ١(شكل 

  :  المصدر الخارجیة
https://www.arageek.com/art/2016/05/19/ol

d-egyptian-houses.html(accessed 
in:11/8/2018)  

  : ثیةاإلشكالیة البح -٢
  :یمكن تحدید اإلشكالیة البحثیة في مجموعة من النقاط

 الھویةتوقفت عمارة المساكن اإلسالمیة المصریة عن مواكبة التسلسل الحضاري، ومن ثم فقدان  §
اإلسالمیة الممیزة عبر العصور المختلفة، وعلي الجانب اآلخر فقد حدث تطور كبیر للفكر المعماري 

 .  ساسیة علي التقدم التقني في وسائل التشیید والبناءالغربي الذي اعتمد بصورة أ
انجذاب المعماریون المعاصرون في مصر نحو العمارة الغربیة، بل ومحاولة التقلید الحرفي لھا بما ال  §

 .ینسجم أو یتناسب مع بیئتھم والظروف االقتصادیة واالجتماعیة
رة المصریة المعاصرة، ولكن اھتمت ظھرت دعوة تطالب بالعمل علي تأصیل القیم الحضاریة للعما §

 .تلك الدعوة بالشكل في أغلب أعمالھا ولیس المضمون
  : تصمیم المسكن اإلسالمي -١

یعتمد تصمیم المسكن اإلسالمي علي مكونات قد تكون ثابتة في كافة التصمیمات مع اختالف أبعادھا 
میة وقد تم تقسیمھا إلي مجموعة ومساحتھا، وفیما یلي مجموعة من العناصر الرئیسیة للبیوت اإلسال

  : معماریة وبیئیة كما یليمفردات

                                                           
   .١٩٩٣ بیروت، العلمیة، دار الكتب والعمران، البیان والتبیان في العمارة والي،طارق  1

https://www.arageek.com/art/2016/05/19/ol
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  المفردات المعماریة والبیئیة في المسكن اإلسالمي  ) ١( جدول 
 الباحثة بتصرف: المصدر

  شكل العنصر في البیوت اإلسالمیة  شرح العنصر  العنصر

سر
منك
 ال
خل
مد
ال

  

من العناصر ) المجاز(ویعتبر المدخل المنكسر 
األساسیة في المساكن اإلسالمیة حیث یعمل علي دعم 

  ).٢ (صیة لألفراد بالداخل كما في شكلالخصو
  

 
  :المصدر ، مسقط أفقي للمجاز في بیت الكریدیلیة) ١( شكل 

ون اإلسالمي وأثره في بلورة الرؤیة المضمدینا فكري جمال، 
التصمیمیة للمسكن المعاصر، ورقة بحثیة، كلیة الفنون 

  .٢٠١٧التطبیقیة، جامعة حلوان، 

اء
لفن
ا

  

یتكون المسكن اإلسالمي من ممر وأرض وحوش 
علویة ومنخفضة تطل علي غیر مسقوف ونوافذ 

الفناء في بیت ) ٣ (شكل ، ویوضحصحن الدار
  ١.السحیمي
ن الفناء تتوسطھ فسقیة المیاه التي تحاط وقد كا

بأحواض الزرع ویحیط بھ إیوان أو أكثر ثم یحیط 
باإلیوان الرئیسي حجرتان ویوزع حول الوحدات 

  ٢.الرئیسیة وحدات أخري ثانویة
 

  بیت السحیمي كنموذج لمسكن إسالمي) ٢( شكل 
: المصدر 

http://cairo.gov.eg/art/DispExhibitionGuide.as
px?ID=18 (accessed in:8/8/2018)  

ات
رد
مف
ال

یة
الم
إلس

ت ا
یو
الب

ي 
ة ف
ری
عما
الم

 
مة
قدی
 ال

  

ان
یو
اإل

  

كان مفتوحا علي الفناء ومنسوبھ أعلي قلیال من الفناء، 
ویحیط بھ من الجانبین الغرف وقد استخدم اإلیوان 

  . الضیوف واستقبالللجلوس 
 العھود األولى إلحاطة في العربي المعماريوقد لجأ 

 واألخر شمالي، أحدھما للالستقباالصحن بإیوانین 
  .، لتفادى أشعة الشمس على مدار النھارجنوبي

 
  اإلیوان في بیت الكریتیلیة ) ٣( شكل 

:  المصدر 
http://www.rahalat.net/cairo.php?v=0413(acce

ssed in:4/8/2018)  

                                                           
  .م ١٩٩١عبد الفتاح رواس قلعة جي ، مدخل إلي عالم الجمال اإلسالمي، دار قتیبة، دمشق،  1
  .١٩٨٧مطابع الطوبجي التجاریة ، القاھرة، مصطفي عبد هللا شیحة ،  مدخل إلي العمارة اإلسالمیة ،  2

http://cairo.gov.eg/art/DispExhibitionGuide.as
http://www.rahalat.net/cairo.php?v=0413(acce
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و 
عة 

لقا
ا

عة
 قا
ور
الد

 
ان
یو
اإل
و

  

غات متدرجة األھمیة، ویتضمن المنزل عدد من الفرا
وتھیمن إحدى مجموعات ھذه الفراغات علي األخرى 
بأبعادھا وموقعھا في المنزل وارتفاع سقفھا وزخرفتھا 
مثل القاعة الكبرى حیث تتواجد في الطابق العلوي، 
وھي عبارة عن غرفة مستطیلة عالیة السقف وتنقسم 
إلي ثالثة أقسام رئیسیة أوسطھا مربع وینخفض 

ضیتھ عن أرضیة الجزئیین اآلخرین كما منسوب أر
یعلو سقفھ عن سقفھما ویسمي ھذا الجزء بالد ورقاعة 
وتتوسطھا أحیانا النافورة، أما الجزئین اآلخرین 

   ١.فیسموا إیوانین

 
مسقط أفقي للقاعة والدورقاعة في منزل زینب ) ٥( شكل 

   :المصدر ، خاتون
http://gaml.us/islamic-house-plans.aspx# 

(accessed in:10/8/2018)  

عد
مق
ال

  

ھي شرفة مسقوفة تنفتح على الصحن ، وھي مثل 
ًالمندرة تماما ولكنھا تمتاز بواجھاتھا المفتوحة، ویمكن 

 بھا أثناء المساء، والمقعد االستراحةلصاحب المنزل 
ًدائما ما یكون بحریا بھدف   النسیم المنعش ، كما التقاطً
لیساعدا علي توفیر عال أن التختبوش والمقعد یتفا

  ٢.الھواء والضوء

 
  المقعد من الداخل في منزل السناري)  ٦( شكل 

  : المصدر
https://www.bibalex.org/ar/center/details/sinnarih

ouse (accessed in:9/8/2018)  

ش
بو
خت
الت

  

عبارة عن مساحة أرضیة خارجیة مسقوفة تستعمل 
الحدیقة الخلفیة للجلوس وتقع بین الفناء الداخلي و 

 للبیوت التي بنیت في الممیزةویعتبر من العالمات 
 تطل بكاملھا المساحة وھذه اإلسالمیة القاھرةعصر 

على الفناء الداخلي وتتصل من خالل ما یعرف 
  .بالمشربیة بالحدیقة الخلفیة

 
  :المصدر ، التختبوش في بیت السحیمي )٧( شكل 

http://gate.ahram.org.eg/News/1897056.aspx 
(accessed in:25/7/2018) 

ف
ملق
ال

  

ویتكون من فتحة في سقف فراغات المنزل كاإلیوان 
أو القاعة أو حجرة، وغالبا ما یصنع ذلك السقف من 
ًالخشب، ویعلو تلك الفتحة صندوقا من الخشب یتكون 
من جانبان مثلثا الشكل، باإلضافة إلي غطاء مائل، 

ًحا باتجاه الریاح السائدة كما یترك الضلع الرابع مفتو
  ٣.في معظم أوقات السنة

 
  :المصدر ، الملقف في بیت السحیمي) ٨( شكل 

https://archnet.org/sites/2195/media_contents/
6143 (accessed in:25/8/2018) 

                                                           
  .٢٠٠٣، القاھرة، طعیمھعفیف بھنسي،  تاریخ العمارة والفنون، الناشر نبیل  1
 .١٩٩٩ عادات المصریین المحدثین وتقالیدھم، ترجمة سھیر دسوم، مكتبة مدبولي، القاھرة، ،إدوارد ولیم 2
 .٢٠٠٣ القاھرة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، میة،اإلسالخالد عزب، التراث الحضاري والمعماري للمدن  3

http://gaml.us/islamic-house-plans.aspx#
https://www.bibalex.org/ar/center/details/sinnarih
http://gate.ahram.org.eg/News/1897056.aspx
https://archnet.org/sites/2195/media_contents/
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یة
رب
مش
ال

  

 التراثیة حیث المفرداتتعد المشربیة واحدة من أھم 
ي تقوم بضبط  فھللفراغ،أنھا تقوم بخمس وظائف 

مرور الضوء والتحكم في تدفق الھواء باإلضافة إلي 
خفض درجة حرارة الھواء وزیادة نسبة الرطوبة 

 وھي توفیر اجتماعیةًبالھواء وأخیرا لھا أھمیة 
  ١.الخصوصیة ألھل المنزل

 
  : المصدر ، المشربیة في بیت السناري) ٩( شكل 

https://www.bibalex.org/baytalsinnari/Present
ation/HomePage.aspx?lang=ar (accessed 

in:1/8/2018)  

شن
رو
ال

  

تتشابھ الرواشن كعناصر معماریة مع المشربیات فھو 
یبرز عن واجھة المبني ولكنھ یغطي بشبكة تتكون من 
مجموعتین متقاطعتین من عیدان الخشب المتوازیة 

، وتوضع المجموعتین بغداديوالمربعة والمقطع 
 األفقي والرأسي حیث ینتج عن تجاھیناالمائلة علي 

 ال یزید تقاطعھما فتحات ضیقة علي شكل معینات
  ٢.سم٣طول ضلع المعین عن 

 
ریم سامي : الروشن في البیوت اإلسالمیة المصدر) ١٠( شكل 

عبد العال، تقییم استخدام المفرادات المعماریة التراثیة في 
لموائع، رسالة العمارة المعاصرة باستخدام حساب دینامیكا ا

  .٢٠١٣ماجیستیر، جامعة القاھرة،

یة
مر
الق

  

وتتكون من نافذة علویة في جدار وتغطي بالكامل 
بلوح مصنع من الرخام أو الحجر أو الخشب أو 
الجص والبرونز المفرغ بزخارف إما ھندسیة أو 
نباتیة ، وتغطي القمریة من الخارج بشبكة من النحاس 

ذا كانت مزججة، لحمایتھا من الحشرات وذلك إ
وغالبا ما یوضع في الفراغات الموجودة بالقمریة 
زجاج ملون علي ھیئة قطع صغیرة تعمل علي سد 

  .اب الجصیةالفراغات المحصورة بین األعص

 
ریم : المصدرالقمریة في بیت زینب خاتون،) ١١(شكل 

سامي عبد العال، تقییم استخدام المفرادات المعماریة 
ة المعاصرة باستخدام حساب دینامیكا التراثیة في العمار

 .٢٠١٣الموائع، رسالة ماجیستیر، جامعة القاھرة،

رة
فو
لنا
ا

  

إلى " السلسبیل" یضیف العربي المعماريكان 
النافورة، وھو لوحة جداریة من الرخام مزخرفة 

 الجدار فيبنقوش خفیفة البروز، وتوضع مائلة قلیال 
اء على سطحھا ، وینساب المالرئیسيالمقابل لإلیوان 

  .إلى قناة یكسوھا الرخام تفضى إلى حوض الماء

 
  : المصدر النافورة في بیت السحیمي،) ١٢( شكل 

Nermine Abdel Gelil, Traditional Residential 
Architecture in Cairo from a Green Architecture 

Perspective, Department of Architecture, Faculty of 
Engineering, October University for Modern 

Sciences and Arts, 2014. 

                                                           
  .٢٤ ، ص٢٠٠٨ علیاء عكاشھ ، العمارة اإلسالمیة في مصر ، بردي للنشر، الجیزة ، 1
  .١٠٢، ص٢٠٠٣ القاھرة، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، اإلسالمیة،خالد عزب، التراث الحضاري والمعماري للمدن /  د2

https://www.bibalex.org/baytalsinnari/Present
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خة
شی
شخ

ال
  

 عن الدور قاعةتنتج عن ارتفاع سقف فراغ 
اإلیوانات، واستخدمت لخروج الھواء الساخن ویحل 
محلھ  ھواء بارد لینتج عن ذلك تیار ھواء داخل 

  ١.الفراغ

 
:  الشخشیخة في منزل زینب خاتون   المصدر ) ١٣( شكل 

http://www.egyptarch.net/historicalcairo/islamicmo
nements/zienabhouse/zinabkhaton2.htm(accessed 

in: 12/8/2018)  

ات
وز
بر
ال

  

وكانت األدوار العلیا تبرز للخارج مستندة على 
كوابیل من الحجر تحمل عروقا خشبیة تمتد لمسافات 

معلقة بعیدة داخل الجدران لكى تحمل ثقل الجدران ال
  . تنوء الكوابیل الحجریة وحدھا بحملھاوالتي

وھذه البروز شیدت لزیادة مسطح الحجرات، وكذلك 
  ٢.لتنظیم أشكالھا وإلضافة ظل على الشارع

 
، قطاع رأسي یوضح بروزات المباني في القاھرة الفاطمیة) ١٤( شكل 

 دینا فكري جمال، المضمون اإلسالمي وأثره في بلورة الرؤیة :المصدر
التصمیمیة للمسكن المعاصر، ورقة بحثیة، كلیة الفنون التطبیقیة، 

  .٢٠١٧جامعة حلوان، 
  :اإلسالمي في تصمیم المسكن المعماري الفكر مبادئ -١

 غیره، عن  تمیزهوالتي الخاصة مالمحھ تشكل التي والمبادئ األسس من مجموعة على معماري فكر أي یبنى
 معالجاتھا أو المبانيوظائف  اختلفت لو حتى إدراكھا ویمكن المعماریة األعمال عنھا تعبر أن یمكن والتي

 عن المسلم المجتمع میزت التيللظروف  اإلسالمیة العصور عمارة في المعماري الفكر انتماء التشكیلیة، وبسبب
 مبادئ وتھتم ٣یة،والبیئ االجتماعیة والظروف الدینیة بالمعتقدات الفكر ھذا مالمح ارتبطت فقد المجتمعات، من غیره

 من المبنى وحمایة للداخل التوجیھ مثلبدراسة البیئة الداخلیة للمسكن ومكوناتھ الفكر اإلسالمي في تصمیم المسكن 
   .)١٥( ، كما في شكلالبیئة مع والتوافق الخصوصیة مبدأ وتحقیق الخارج

  
    ٤:الفكر اإلسالمي في تصمیم المسكن، المصدر مبادئ) ١٥( شكل 

 كیفیة تصمیم المسكن من الداخل، وكیفیة توفیر مناخ داخلي مالئم لحاجة المستخدمین سواء المبادئلك تدرس ت
 أو الدینیة أو البیئیة، والتي تمثل الفكر والمنھج اإلسالمي لتصمیم المسلم لبیتھ، وفیما یلي سیتم االقتصادیة أو االجتماعیة
  .صمیم المسكن اإلسالمي بالشرح وتوضیح تأثیرھا علي تالمبادئتناول تلك 

 : الخصوصیة  )١- ٤(
  :مفھوم الخصوصیة )١-١-٤(

وھو  االنفراد أو االنحسار تعني اللغة في الخصوصیةحیث أن  ، الشيء خاصة من أنھا على الخصوصیة بمكن تعریف
 العورة الشخصي ستر المستوى على تعني المادي بمعناھا الخصوصیة أن عنيوبالتالي ت، العموم أو االنطالق عكس

                                                           
، ٢٠١٢ال، البیت العربي التراثي في العصور اإلسالمیة كنظام بیئي متكامل، رسالة ماجیستیر، كلیة الھندسة جامعة القاھرة،  حسن محمد كم1

 .٥٢ص
  .١٩٩١د كمال الدین صالح، العمارة اإلسالمیة في مصر، مطابع الھیئة المصریة، القاھرة،  2
 .١٨٤-١٨٢، ص١٩٩٨یة والتطبیق، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط،  النظر-شوكت محمد لطفي، العمارة اإلسالمیة في مصر /د  3
 .الباحثة بتصرف 4

http://www.egyptarch.net/historicalcairo/islamicmo
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 خصوصیة واحترام التواصل واالتصالخصوصیة  تعني العام المستوى وعلى للمسكن، الخاص الحرم وملكیة سوالملب
 الفرد حریة وتحمي تصون التي المبادئ من اإلسالمي الكثیر الدین وضح وقدبالنظر  أو بالسمع انتھاكھا وعدم اآلخرین

الخصوصیة إلي خصوصیة بصریة ، وتنقسم أنواع وحریتھم اآلخرین خصوصیة احترام مع  وخصوصیتھ
  ١:وخصوصیة سمعیة

  :البصریة الخصوصیة  -  أ
 وضع أساس على بنى تصمیمي فكر إتباع في لقد ظھر مبدأ الخصوصیة

 بحیث المساكن في الرجال استقبال غرف مثل ًبصریا خصوصیة األقل الغرف
 الكبیرة الحاجة ذات المناطق استأثرت حین في الخارجیة الشوارع على تطل
 ناحیة الداخلي، ومن األفنیة على تطل بحیث وضعھا إلى والخصوصیة ءللھدو
 الفكر مع وتتكامل المطلب ھذا تحقق التي المعالجات استخدمت أخرى

 المدخل واستخدام بالمشربیات الخارجیة الفتحات تغطیة مثل التصمیمي،
  .المنكسر
  :السمعیة الخصوصیة  -  ب

 أو خارجھ، المسكن مستوى على سواء مناسبة صوتیة بیئة توفیر تعني وھي
 القیام على اإلنسان یة وتساعدالنفس راحةمن ال المطلوب القدر تحقق حیث

 داخل أحادیثھ وعالقاتھ على من التطفل قلق أو إزعاج دون المختلفة بأنشطتھ
  ٢.الداخل إلى أو الخارج األصوات إلى انتقال أیضا عدم وتعني ، المسكن

  
  :المصدر المدخل المنكسر، )١٦( شكل 

Mohamed, N. A., and Waleed Hussein 
Ali. "Traditional Residential 

Architecture in Cairo from a Green 
Architecture Perspective." Arts and 

Design Studies, 2014.  

  
   :الداخل علي االنفتاح )٢- ٤(

 فناء حولالمساكن  توجیھ على أساسیة بصفة اإلسالمي الفكر اعتمد
 سواء االنتفاعیة، الفراغات بھ تحیط حیث المبنى، یعتبر قلب يداخل
 داخل سكنیة غرف أو المساجد، في كما للصالة وإیوانات أروقة كانت

 البصریة الخصوصیة لتحقیق وذلك الوكاالت، أو السكنیة المباني
  في والمساعدة والسمعیة

  المبدأ ھذا فاعلیة ثبت أن وبعد الحراریة،  الراحة تحقیق 
 ولكن الحدیثة، المباني في االستغناء عنھ یتم أن المنطقي من فلیس أوضحنا، وأن سبق كما بیئتنا، في للعمارة مالءمتھو 

   3.الفكر ھذا لتحقیق ومعاصرة جدیدة صیغ عن البحث یتطلب األمر
  :الحمایة من الخارج  )٣- ٤(

 ولكن الشارع، فراغات على ضعو اإلسالمیة العصور في المعماریة لألعمال المعماري التصمیم طبیعة اقتضت
 على تساعد سمیكة خارجیة حائط باستخدام وذلك الفراغات لھذه الحمایة تحقیق في نجح قد العصور تلك معماري

 تقلیدیة إلى باإلضافة عالیة حرارى عزل كفاءة ذات تقلیدیة بناء مواد استخدام ذلك على ساعد وقد الحرارى، العزل
 4.اإلنشاء طرق

                                                           
 العمارة ، سعود الملك جامعة مجلة، السكنیة البیئة في المعماري الفراغ تشكیل في والمفھوم الداللة الخصوصیة،  إدریس محمد  محمود1

  .١٩٩٥ ،الریاض والتخطیط
 .م 1993 أسیوط جامعة، الھندسة كلیة العمارة قسم ، المعاصرة السكنیة البیئة في الخصوصیة حقیقلت كمدخل اإلسالمیة القیم ،علي ایمن 2
 .١٨٤- ١٨٢، ص١٩٩٨ النظریة والتطبیق، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، -شوكت محمد لطفي، العمارة اإلسالمیة في مصر  3
 .نفس المرجع السابق 4

  :الفناء في بیت الكریتلیة، المصدر) ١٧( شكل 
http://www.egyptarch.net/historicalcairo/i
slamicmonements/kritliahouse/kretliamain

.htm ( Accessed in:12/8/2018) 
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 :وافق مع البیئة الت
 البناء دموا واستخدام المناخیة، ظروفھا مع التالؤم في نجاحھ بمدى تتعلق عدیدة أوجھ البیئة مع المبنى توافق یشمل

  بھ،  المحیط المبنى الوسط مع واالنسجام بالموقع، المتاحة واالمكانیات
  المعماري المسلم  ومن أسالیب التوافق مع البیئة التي انتھجھا

  .:میم بیتھ ما یليفي تص

 جھة الشمال االتجاهالتوجیھ جھة الشمال لعناصر الفراغات الداخلیة، حیث أكدت معظم التصمیمات الداخلیة  -
  .والمعالجة المناخیة باستخدام الفراغات والنباتات والمیاه

ت المنخفضة، ًلعب المناخ دورا في الخصوصیة، وذلك عن طریق توفیر جو من الخصوصیة باستخدام الشجیرا -
  .واستخدام فراغ خلفي وأمامي وجانبي لتلطیف الجو

تصمیم المبني بحیث یكون متداخل الخدمات عن طریق استخدام المناور الخدمیة لإلنارة، وتھویة العناصر  -
  .ًالخدمیة طبیعیا وتباعدت المباني بدرجة كافیة لتسمح بوصول أشعة الشمس

ًلمسكن بعیدا عن الضوضاء الخارجیة، والفناء ساھم في إحداث تھویة توفیر الھدوء النسبي لجمیع فراغات ا -
  . وإضاءة طبیعیةجیدة

عمل المعماري المسلم علي التصدي للمشكالت المناخیة عن طریق توفیر الظالل بأسالیب مختلفة حیث أن  -
  . في ارتفاع المبانياالختالف المباشرة وأیضا الشمس ألشعةنع التعرض تقارب المباني م

  . الداخلیة والخارجیة لھ دور كبیر في تحقیق العزل الحراريالمبنیةكانت الحوائط  -
  :الشكل والمضمون في عمارة المساكن اإلسالمیة  -١
 فى تغیرت ال ىتوال  من قیم وأفكار ومفاھیمالثابت اإلسالمى بالمضمون یرتبط  اإلسالميالطابع إن
 ومواد بالبیئة یتأثر فالشكل، الزمان أو المكان یربتغ المتغیر فھو الشكل أما ،زمان أو مكان أى

 مكان من تختلف الظروف وھذه الظروف، من وغیره بالمناخ ویتأثر حدیثة أو تقلیدیة سواء البناء
 البناء تكنولوجیا مع یصلح ال األولى اإلسالمیة العصور فى كان فما آلخر، زمان ومن آلخر،
   .ابتث المضمون ولكن یتغیر فالشكل  ،الحدیثة

  : إشكالیة فھم الشكل المعماري اإلسالمي في العمارة المعاصرة -٢
  : المساكن اإلسالمیةفقط لعمارةالفھم الشكلي أسباب 

أن مھندسینا منذ ذھبوا إلى الغرب وورثوا العمارة من خالل كتالوجات وضع فیھا كل عنصر معماري بمقاسات  -١
ین ھذه العناصر وبین المساحة المتاحة أمامھ من دون أن یعمل وأشكال مختلفة، وما على المھندس إال أن یوفق ب

  ١.عقلھ فیھا وعن مدى مالئمتھا للمجتمعات الشرقیة اإلسالمیة
ًیعود السبب الثاني إلى المجتمع الذي قبل ھذه األنماط الغربیة وھما منھ أنھا أحد مصادر التقدم، وأن الغرب لم  -٢

  .یتقدم إال بھا

                                                           
 .٢٠١٧اإلسالمیة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، خالد عزب، التراث العمراني للحضارة / د 1

الخارجیة السمیكة في بیت الحوائط ) ١٨( شكل 
  : زینب خاتون، المصدر 

https://www.ciah.biz/content/zainab-
khatun-house (Accessed in: 

https://www.ciah.biz/content/zainab
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ًثار المعماریة ال یختلف كثیرا، فإنھم انساقوا وراء المنھج الوصفي، الذي یصف الشكل وكذلك فإن حال دارسي اآل -٣
ّ وسنجد معظم الدراسات األثریة انصبت على المساجد بالمضمون بل االھتمامالمعماري بدقة متناھیة دون 

  ١.والمدارس فقط
 :البحث عن الشكل من خالل المضمون   - ١ 
  

 المصریة العمارة في الحضاریة القیم تأصیل إلى الدعوة بدأت
 فیھا وشارك السبعینات أوائل وذلك في المعاصرة والعربیة

 المتخصصة الغربیة المؤسسات ظھرت حتى العربي المعماري
 بالشكل أعمالھا في اھتمت والتي اإلسالمیة، العصور  عمارةفي

، اإلسالمیة الحضارة بقیم أساسا یرتبط الذى بالمضمون منھ أكثر
نا بتقییم العمارة في بعض العصور اإلسالمیة التي غالي وإذا قم

 األعمال قمة إلى ترقى فإنھا الفنیة بالمعاییر بناء مبانیھم فيفیھا 
 تلك المعاییر التي اقترحتھا متیق ما وإذا التشكیلیة، الفنیة

 إلى تھبط فإنھا العقائدیة لإلسالم بالمعاییر المؤسسات الغربیة
 تختلف حیث اإلسالم، لتعالیم سبھاتنا عدم من مستوى أدنى

 ما دائما التشكیلیة الجوانب كانت فإذا .لنفس المنشأ التقویم معاییر
الشكل  ناحیة من یختلف فتقویمھا والزمان بالمكان ترتبط

 فھو المضمون حیث من تقویمھا أما والزمان، المكان باختالف
 دىبم یكون ال األمور على الحكم  فإن وزمان مكان لكل ثابت

بالمضمون المتمثل في القیم  االلتزام بمدى ولكن بالشكل، االلتزام
 على ذلك انعكس المضمون فإذا صلح ،والمفاھیم اإلسالمیة

إضافة  في لیس اإلسالمیة العمارة فكر بأن الفھم یلزم فإنھ .الشكل
 تحقیقفی ًأوال ولكن التراثیة، المعماریة أو الزخرفیة العناصر

 صفة یثبت أو ینفى ھو الذى بدوره والذىوالمبادىء  المضمون
، التشكیلیة أو الزخرفة العناصر ولیست تكوین أي على اإلسالمي

  .المادیة العناصر إضافة یمكن والوظیفة تأكید المضمون فبعد

  
  ًالمشربیات قدیما في بیت السحیمي) ٢١(شكل 

  :المصدر
http://www.cdf.gov.eg/?q=node/10 

(accessed in : 10/8/2018)  

 
استخدام المشربیات بصورة حدیثة في مبني ) ٢٢(شكل 

  معھد العالم العربي بباریس
نیفین فرغلي بیومي، التطبیقات المعاصرة : المصدر 

  .٢٠١٦ورقة بحثیة، للمشربیة كموروث ثقافي، 
  

   :دراسة تحلیلیة للنماذج المصریة المعاصرة -١
 المعماریة المستخدمة في المباني السكنیة والمفرداتتھدف الدراسة التحلیلیة إلي توضیح مجموعة من العناصر 

 الفكر اإلسالمي في تصمیم المسكن ولكن بدون التقید بالشكل القدیم المتعارف لمبادئالمصریة المعاصرة والتي تنتمي 
  .مون اإلسالمي ، ولكن تستطیع أن تحقق نفس المضالمفرداتعلیھ لتلك 

  :نماذج الدراسة   ١-٨
 ًالمعاصرة التي تقدم أنماطا معماریة مختلفةالمصریة عینة الدراسة لتشمل مجموعة من المشاریع السكنیة تم اختیار 

ًوتحلیلھا لمعرفة مدي مالئمتھا لألسس المعماریة للفكر اإلسالمي في تصمیم المساكن وأسلوب مالئمتھا سواء شكال أو 
  .للوصول لمنھجیة ونتائج للدراسة التحلیلیةً مضمونا
  : النماذج السكنیة لألسباب اآلتیةاختیاروقد تم 
  .نماذج حدیثة كأمثلة للمباني السكنیة المعاصرة -
  .تعدد المعماریین وبالتالي تعدد الفكر التصمیمي والتخطیطي -
  .نوجود أكثر من مالك وبالتالي تم تحقیق متطلبات معماریة مختلفة للمستخدمی -

  :تحلیلال منھجیة ٢-٨
ي تم تقدیم موجز تمھیدي للمشاریع، أما المرحلة  رئیسیة، المرحلة األولمرحلتینتم تطبیق الدراسة التحلیلیة عن طریق 

 الفكر اإلسالمي عن طریق ومبادئ المستخدمة في تلك المشاریع المفرداتالثانیة فھي عبارة عن تحلیل العالقة  بین 
  .وبیان تلك العالقة من حیث الشكل والمضمون، المبادئلتلك مصفوفة 

  
  
  

                                                           
  .٢٠١٦لبنان، / عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار األرقم ابن أبي األرقم، بیروت 1

http://www.cdf.gov.eg/?q=node/10
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  : الفكر اإلسالمي في تصمیم المسكنمبادئتحلیل مباني دراسة الحالة من حیث  
  :The Gateمبني البوابة ) ١-٣- ٨(

 وسوف یتم ٢٠١٤مبني البوابة ھو مجمع سكني بدأ إنشاءه عام 
ي ید في مدینة ھولیوبولیس بالقاھرة، علم ٢٠١٩االنتھاء عام 

والذي حاول تحقیق مباديء الفكر المعماري فینیست كالیبو، 
اإلسالمي في تصمیم المسكن بطریقة معاصرة تتناسب مع المضمون 

استطاع المعماري وضع نموذج مبتكر وولكنھا تختلف مع الشكل، 
للمبني األخضر عن طریق الدمج بین القواعد البیومناخیة مثل دورة 

  الشمس
  من جھة وتكنولوجیا الطاقة المتجددة من واتجاھات الریاح 

   جھة أخري وذلك من خالل دوارات الریاح والسخانات
  وطاقة باطن األرض الكھروضوئیة  الشمسیة والخالیا

  ١. باإلضافة إلي الكتلة الحیویة
  :بیت أبو صیر) ٢-٣- ٨(

م في أبو صیر ٢٠٠٩بیت أو صیر عبارة عن مبني سكني بني عام 
تقدیم ارق لبیب، یتكون من دورین، وقد صمم لعلي ید المعماري ط

اإلسالمیة المصریة نموذج تجریبي فرید یحاول الحفاظ على الھویة 
 .بروح عصریة ویقلل من استھالك الطاقة

  ولقد استلھم المعماري تصمیمھ من مصادر عدیدة فنجده 
   واستلھم التغطیة من اإلسالميالمجاز من البیت  استلھم
واستلھم المظالت من الخیام، وقد تم استخدام المصریة  االقبیة

 تصمیم ٢العزل الحراري مع استخدام وحدات تكییف میكانیكي ذات المعالجات البیئیة مثل الحوائط المزدوجة واستخدام
معاصرة تحترم القوانین الحدیثة للطاقة  خاص ومخفیة لذا أراد المعماري طارق لبیب بعمل ھویة معماریة مصریة

  . والتقالید المصریةّع الطبیعة المناخیة للمنطقة وتعبر عن العاداتفتتالءم م
  

  : المصدر، تحلیل مبني البوابة وبیت أبو صیر من حیث مبادئ الفكر اإلسالمي لتصمیم المسكن) ٢( جدول 
https://archnet.org/sites/7046/media_contents/81184(Accessed in: 4/8/2018). 

http://vincent.callebaut.org/object/141029_thegate/thegate/projects/user (Accessed in: 10/8/2018). 
  
 بیت أبو صیر The Gateمشروع   المبادئ

 علي االنفتاح
    الداخل

 علي الداخل عن طریق األفنیة الداخلیة التي االنفتاحتحقق مبدأ 
ھا الوحدات السكنیة، تعلوھا مالقف الریاح والتي تلتف حول

المالقف الضخمة المغطاه  أفنیة توجد بھا ٩حیث تتوفر 
 تتجمع حولھا الوحدات )Mega trees( بالعناصر النباتیة

  .السكنیة

  
 علي الداخل عن طریق االنفتاحتحقق مبدأ 

األفنیة الداخلیة حیث یوجد فنائین عبارة عن 
  .حدیقة أمامیة وحدیقة خلفیة

                                                           
1 Ebtesam Mohamed Elgizawy, The Modular Green Living Wall System as an Approach for Environmental 
Performance Improvement, The First International Conference for art and society, Faculty of Fine Arts, 
South Valley University, Egypt, 2015. 

 .٢٠١٢، مصر، حسن محمد كمال، البیت العربي التراثي في العصور اإلسالمیة كنظام بیئي متكامل، رسالة ماجستیر، جامعة القاھرة 2

  : المصدر،  مبني البوابة بھولیوبلیس)٢٣( شكل 
http://vincent.callebaut.org/object/141029_
thegate/thegate/projects/user (Accessed in: 

10/8/2018). 
  

  : بیت أبو صیر، المصدر) ٢٤( شكل 
https://archnet.org/sites/7046/media_conte

nts/81184(Accessed in: 3/8/2018).  
  

https://archnet.org/sites/7046/media_contents/81184(Accessed
http://vincent.callebaut.org/object/141029_thegate/thegate/projects/user
http://vincent.callebaut.org/object/141029_
https://archnet.org/sites/7046/media_conte
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حمایة المبني 
  الخارجمن 

  
البوابة عن طریق :استخدامیتحقق مبدأ حمایة المبني من الخارج 

  :استخدام
الحوائط خارجیة من الحجر األبیض المصقول والذي یساعد  §

 .علي توفیر العزل الحراري
أسلوب اإلظالل المستخدم علي الواجھات الخارجیة سواء  §

  . التغطیة المعدنیةاستخدامكان تصمیم الواجھات نفسھ أو 

   
یتحقق مبدأ حمایة المبني من الخارج عن 

  :استخدامطریق 
استخدمت مواد بناء محلیة كالحجر  §

والطوب والذي یساعد علي توفیر العزل 
 .الحراري والصوتي للمبني

أسلوب اإلظالل المستخدم علي  §
الواجھات الخارجیة سواء كان تصمیم 
الواجھات نفسھ والقباب والقبوات أو 

  . البروزاتاستخدام

  الخصوصیة
  

 عن The Gateتحقق مبدأ الخصوصیة في مشروع البوابة 
  :مثل االستراتیجیاتطریق مجموعة من 

استخدام األفنیة الداخلیة التي تلتف حولھا الوحدات  §
 .السكنیة

غلق النوافذ فتح و  عن طریقیمكن التحكم في المنزل §
  . عن طریق التحكم عن بھا عن بعدالمطلة علي األفنیة

اإلظالل في الواجھات الخارجیة بتلك الطریقة استخدام  §
  .تعمل علي حجب الرؤیة من الخارج للداخل

  
 عن تحقق مبدأ الخصوصیة في بیت أبو صیر

  :مثل االستراتیجیاتطریق مجموعة من 
استخدام األفنیة الداخلیة التي تطل علیھا  §

 .الفراغات الداخلیة للمنزل
استخدام الحدائق األمامیة والخلفیة  §

 .قیق الخصوصیة البصریة والسمعیةلتح
استخدام اإلظالل في الواجھات الخارجیة  §

بتلك الطریقة تعمل علي حجب الرؤیة 
 .من الخارج للداخل
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ًاال لتعمل علي التقاط الریاح مالمالقف شتم توجیھ  §

  .الشمالیة المحببة
عن الشرقیة والغربیة استخدام اإلظالل للواجھات  §

  .طریق تثبیت الخالیا الكھروضوئیة علیھا

  
تم توجیھ المبني ناحیة الشمال عن طریق 

  .الفتحات الستقبال الریاح الشمالیة المحببة
اسرات أما في ناحیة الجنوب فقد استخدمت الك

 .أعلي النوافذ لتحقیق اإلظالل
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لي
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استخدم المعماري األفنیة الداخلیة في المشروع بالكامل 

 أفنیة داخلیة یلتف حولھا الوحدات ٩حیث استخدم 
ًالسكنیة لتوفیر كال من التھویة الطبیعیة واإلضاءة 
الطبیعیة، حیث یعمل علي تخزین الھواء البارد ومن ثم 

  .ًدرجة الحرارة نھارا داخل الفراغاتتلطیف 

  

یوجد بالمنزل فناءان أحدھما رئیسي واآلخر 
ثانوي لتطل علیھ فراغات المنزل وتتزینھ 

  .العناصر النباتیة

تستخدم تلك األفنیة لتوفیر التھویة الطبیعیة 
  .للفراغات وتوفیر اإلظالل

ات
ربی
مش
ال

  

   
ارجیة  المشربیات في تغطیة الواجھات الخاستخدمت

  :ولكن بطریقتین مستحدثتین
استخدام الخالیا الكھروضوئیة علي الواجھات : األولي

توفیر اإلظالل لوالتي تعتبر كتطویر لشكل المشربیة 
  .للفراغات باإلضافة إلي تولید الطاقة الكھربیة

 بطریقة مبتكرة توفر األخرى تصمیم الواجھات :الثانیة
  .التھویة الطبیعیة واإلظالل

  
ستخدام المشربیات في بیت أبو صیر تم ا

ولكن بأسلوب جدید لتوفیر اإلضاءة والتھویة 
الطبیعیة، باإلضافة إلي توفیر اإلظالل لھا 

  .عن طریق الكاسرات المثبتة في أعالھا
كما تم توفیر الخصوصیة للفراغات الداخلیة 

  . عن طریق استخدام تلك المشربیات

ف
الق
الم

    
رتھ التصمیمیة من نظریة استمد مشروع البوابة فك

 مالقف عمالقة ٩الملقف اإلسالمي، لذا فقد استخدم 
للمبني لتوفیر التھویة الطبیعیة للوحدات السكنیة حیث 
تنتھي تلك المالقف باألفنیة من األسفل، وتتكون حوائط 
المالقف من مزروعات لترطیب الھواء وخفض درجة 

  .حرارتھ

  

  

المعماري لم یتم استخدام مالقف ولكن قام 
بتوفیرالتھویة الطبیعیة عن طریق استخدام 
األفنیة الداخلیة والحدائق واستخدام الخطوط 
المنحنیة للقباب والقبوات لتوفیر واستخدام 

  .العناصر المائیة
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  : تم توفیر اإلظالل في المبني عن طریق

 .الفتحات الضیقة في الواجھات §
 . الواجھاتاستخدام الخالیا الكھروضوئیة علي §
 لتوفیر Mega treesاألفنیة الداخلیة التي تتوسطھا  §

  .اإلظالل لألفنیة

  : تم توفیر اإلظالل عن طریق
استخدام المشربیات في الواجھات  §

 .وتثبیت كاسرات شمسیة أعالھا
استخدام البروزات في المبني لتوفیر  §

 .اإلظالل قدر اإلمكان
استخدام الفتحات الضیقة في بعض  §

  .الواجھات
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تم استخدام الحجر األبیض المصقول في  -١

الواجھات الخارجیة والزجاج منخفض اإلنبعاثیة، 
 .باإلضافة إلي استخدام التغطیة المعدنیة

تم توفیر اإلظالل للمبني عن طریق التغطیة المثبت  -٢
علیھا الخالیا الكھروضوئیة والتي تعلو فراغ 

 للسكان والذي یعمل االجتماعیةح لألنشطة السط
  .كعازل حراري لسقف الوحدات

  
  
  

تم استخدام مواد بناء محلیة في بیت أبو صیر 
 المزدوجةحیث تم استخدام الحوائط واألسقف 

  .لتوفیر العزل الحراري للفراغات الداخلیة

ات
وع
زر
الم

ام 
خد
ست
ا

  

  
ة الحوائط المزروعة واألسطح المزروع تم استخدام

ًوذلك نظرا ألھمیة استخدام المزروعات في ترطیب 
  .الھواء وتلطیف المناخ للمشروع

  : المزروعات عن طریقاستخدمت
 .الحدیقتین األمامیة والخلفیة -١
  .استخدام جزء لزراعة النباتات الغذائیة -٢

  

یة
مائ
 ال
صر

عنا
ال

  

  
 العناصر المائیة في فراغات التجمع اإلجتماعیة توفرت

  .يسطح المبنعلي 

  
تم استخدام العناصر المائیة في المشروع 

  . حرارة الجودرجةللعمل علي تلطیف 

 

  : نتیجة الدراسة التحلیلیة٤-٨
، وبیت أبو صیر یحققان مباديء الفكر The Gateًمن التحلیل السابق توصلنا إلي أن كال من مشروعي البوابة 

ا مباني سكنیة إسالمیة معاصرة تستمد معانیھا اإلسالمیة من اإلسالمي في تصمیم المسكن، وبالتالي یمكن القول بأنھم
 كنھا ال تحقق كل المباديء بصورتھا المتعارف علیھا في العمارة القدیمة وال یشترط أن تلتزمالفكر اإلسالمي القدیم ول

  المباديء أسلوب تحقیق تلك)٣(المباديء عن طریق المضمون اإلسالمي، ویوضح جدول أغلب ، ولكنھا تحقق بالشكل
  .من حیث الشكل والمضمون
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  الباحث :  المصدر،مصفوفة التحلیل) ٣( جدول 
 

  المباديء المعماریة  للفكر اإلسالمي في تصمیم المسكن
  ق مع البیئةالتواف  الخصوصیة
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●        ●      ●      ●  
  :نتائج الدراسة التحلیلیة -١

  : استنتاج مجموعة من النتائجنخالل الدراسة التحلیلیة یمكمن 
أن العمارة في عصورھا اإلسالمیة ذات فكر معماري ال ینفصل عن اإلنسان والبیئة، وبالتالي فإنھ یمكن االستفادة من ھذا  - ١

 زمان محدد أو عناصر معینة، وإنما قد ارتبط بمبادئ ثابتةالفكر المعماري في عمارتنا المعاصرة نظرا ألنھ فكر لم یرتبط ب
 . واعتمد علي عناصر تقبل التطور مع الزمن كما كانت تختلف من بیئة إلي أخريومضمون ثابت

أن الظروف والمستجدات التي أثرت علي العمارة المعاصرة وأدت إلي انقطاع المد الحضاري وافتقار المبادئ التصمیمیة،  - ٢
 .ل معھا بشكل یحقق المواءمة بینھا وبین مبادئ الفكر المعماري الموروثیمكن التعام

 اعتمد علي مبادئ أساسیة لم تختلف من بیئة إلي أخري، مثل مبدأ التوجیھ للداخل وحمایة تصمیم المسكن في اإلسالم أن  - ٣
 مع بیئتنا وذلك علي المستوي الواجھات الخارجیة والخصوصیة والتوافق مع البیئة المحیطة وھي مبادئ نري أنھا تتوافق

 باتباع الحل المتضام لتوفیر اإلظالل  في تصمیم المساكن اإلسالمياإلتجاهالمعماري، أما عن المستوي العمراني فقد اھتم 
 بالجوانب الصحیة واالھتمامًللمدینة، والتكیف البیئي ومعالجة التلوث وكذلك سھولة الوصول وانسیابیة الحركة وأیضا 

 .التلوث، مما یعد من المطالب اإلنسانیة التي نسعي لتحقیقھا في عمارتنا المعاصرةومعالجة 
أنھ وحتي یتكامل الفكر المعماري في صورة ھیئات معماریة واضحة، فقد اعتمد الفكر المعماري علي مجموعة من العناصر  - ٤

 .ف مع المستجدات المعاصرةوالمفردات التصمیمیة التي أظھرت ھذا الفكر، وھي األخرى قابلة للتطور والتكی
  :التوصیات
موضوعیة التأثر واالرتباط بالموروث المعماري، وذلك للتصدي للتعامل السطحي مع الموروث المعماري في العمارة  - ١

 .والذي لم یتعدي النواحي الشكلیة الظاھرة) ٢٠٠٠- ١٩٧٤(المصریة المعاصرة الذي شاع خالل الفترة 
في نشر الوعي المجتمعي بضرورة االرتباط الموضوعي بالموروث المعماري توظیف وسائل اإلعالم المختلفة  - ٢

واظھار سلبیات التعامل السطحي معھ، وذلك من خالل األعمال والبرامج المقدمة بھذه الوسائل للتعریف بما تزخر بھ 
 .ة المعاصرةالعمارة المصریة من رصید تراثي متمیز، والتوعیة بھمیة الربط بین الموروث المعماري والعمار

تنمیة الوعي بین المعماریین المعاصرین نحو دورھم في إظھار الھویة المحلیة الممیزة للعمارة المصریة عن طریق  - ٣
 .األعمال المعماریة التي یقومون بھا من خالل المؤتمرات والندوات والمعارض والدوریات المعماریة

 : المراجع البحثیة
  :المراجع العربیة

  .١٩٩٩دات المصریین المحدثین وتقالیدھم، ترجمة سھیر دسوم، مكتبة مدبولي، القاھرة، إدوارد ولیم، عا -١
الھندسة،  كلیة العمارة قسم المعاصرة،  السكنیة البیئة في الخصوصیة لتحقیق كمدخل اإلسالمیة القیم ،علي ایمن -٢

 .م ١٩٩٣ أسیوط جامعة
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ة كنظام بیئي متكامل، رسالة ماجستیر، جامعة حسن محمد كمال، البیت العربي التراثي في العصور اإلسالمی -٣
 .٢٠١٢القاھرة، مصر، 
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