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      ABSTRACT  

Recently many changes appeared in the vocabulary of architecture in Egypt, consequently, 
this has affected the political, economic, social and cultural life in Egypt and architecture has 
been greatly influenced by Western architecture, Architecture in Egypt has become a 
simulation of Western architecture without thinking about the reasons for the existence of 
these Western trends, Consequently, the research directed to monitor this architectural 
dependence of palaces in Egypt in the 19th century and how the elements of visual creativity 
affect on contemporary residential villas and analyze the trends of architecture in Egypt at 
present, whether local or Western. 
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   ملخصال
أثر ذلك على الحیاة السیاسیة صر في اآلونة األخیرة، وبالتالي قد ظھرت الكثیر من التغیرات في مفردات العمارة في م

جتماعیة والثقافیة في مصر وتأثرت العمارة بشكل كبیر بالعمارة الغربیة، وأصبحت العمارة في مصر واإلقتصادیة واإل
لبحث لرصد ھذه التبعیة تجاھات الغربیة، وبالتالي توجھ اون التفكیر في أسباب وجود ھذه اإلمحاكیھ للعمارة الغربیة بد

 السكنیة المعاصرة یر عناصر اإلبداع التشكیلي لھا على الفیالت وكیفیة تأث١٩المعماریة للقصور في مصر في القرن 
 .تجاھات العمارة الموجودة في مصر في الوقت الحالي سواء كانت محلیة أو غربیةوتحلیل إ
  التجمع ، العمارة المعاصرة ،الطرز المعماریة، التشكیلي  عناصر اإلبداع،١٩قصور القرن :  المفتاحیة الكلمات
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   :مقدمةال
ًیعتبر التراث المعماري جزءا ھاما من التراث الثقافي   ألنھ وأھمیة كبیرة في المحافظة على ھویة الشعوب حیث أنھ ذو ً

ُیلعب دورا كبیرا ورئیسیا في الشھادة على تاریخھم ً من المباني  وتعتبر مصر من البالد الغنیة بالثروات المعماریة ،ً
 وبالتالي أصبح من  التي تحتوي على مجموعة من القیم والعناصر المعماریة،التاریخیة وخاصة القصور التاریخیة

  عناصرداماستخ ورموزه وعناصره المعماریة لما بھا من تنوع في  لھذه القصورالضروري الحفاظ على التراث المعماري
  )١٥. (ة والمفردات المعماریاإلبداع التشكیلي

 وبالرغم من أھمیتھا كتراث معماري ذو قیم وبالرغم من أن ھذه القصور تعتبر نماذج أثریة شیدت على مر العصور
 یدركھا  الھذه القصورل  والقیم المعماریةتصمیمال مالمح  المشكلة تكمن في أن، إال أنتاریخیة ومعماریة ووظیفیة بالغة

  .ستمرار وجودھاالواعي للقیم الكامنة لھا لضمان إالمجتمع وال تلقى ما یجب من العنایة الكافیة بھا، لذلك البد من اإلدراك 
، وقد دعا العدید ٢٠لقد تطور الشكل المعماري مع تطور العمارة وأصبح ھذا التطور واضح في النصف األخیر من القرن 

العمارة الحدیثة، فظھرت ستلھام من عمارة التراث وتوظیفھا في مثل حسن فتحي إلى اإلحداثة العرب من معماریي ال
  )١٦. (ستلھام عناصر العمارة التراثیة في واجھات المبانيمحاوالت إ
  بنسب غیر مدروسة في واجھات الفیالت١٩ محاولة تقلید الطرز المعماریة التي تم إحیاؤھا في القرن : البحثیة المشكلة
ختالف النسب ومادة الصنع یلي لھذه الطرز من حیث الشكل مع إل تكرار بعض المفردات وعناصر اإلبداع التشكمن خال

  .والدقة والمھارة
 وھما طرازي  والتي تتبع الطرز التي تم إحیاؤھا في تلك الفترة١٩ تحلیل نماذج من قصور القرن : من البحث الھدف

  واجھات ھذه الفیالتبعضطبیقھا على اع التشكیلي ومفردات ھذه الطرز وتستنتاج عناصر اإلبدالباروك والروكوكو وإ
الطراز ( أي في العمارة المعاصرة بحي التجمع الخامس بالقاھرة الجدیدة وعمل مقارنة بینھما ٢١السكنیة في القرن 

  ).األصلي والتقلید
وھو الدراسة النظریة وتشمل نبذة عن عمارة :  الجزء األولنقسم البحث إلى ثالثة أجزاء، ولتحقیق الھدف الرئیسي فقد إ

وھو دراسة تحلیلیة وتشمل :  من البحث الجزء الثاني في القاھرة بشكل خاص، أما ١٩القصور بشكل عام وقصور القرن 
 بمدینة القاھرة وتحلیلھا عن طریق توثیق القصر ونبذة عنھ ودراسة وصفیة ١٩أمثلة تحلیلیة لنماذج من قصور القرن 

عناصر  وھو الدراسة التطبیقیة وتشمل تطبیق  :والجزء الثالث من الخارج وتحلیل لعناصر اإلبداع التشكیلي لھ، للقصر
وھو حي التجمع ) فیالت(ج من عمارة اإلسكان المعاصرة ستنتاجھا من الدراسة التحلیلیة على نماذاإلبداع التشكیلي التي تم إ

یقترح بعض التوصیات التي یمكن أن تساعد في التغلب على تائج الدراسة كما الخامس بالقاھرة الجدیدة، وینتھي البحث بن
 قبیح للتراث والقیم المعماریة للقصور التي نقلت عناصر ھذه ومسخ البحث، وقد خلص البحث إلى وجود تشوه مشكلة

  .الطرز بالنسب والقیم الصحیحة نتیجة لعدم اإللمام بالقیم الجمالیة لھذه القصور
  ة النظریة الدراس-١
  ١٩ تاریخ عمارة القصور في القرن ١-١

ن لم یوجد بالفعل فقد وجدت أساسات إ أھمیة منذ زمن بعید وقد ظھر ذلك في العصور الفرعونیة حتى وتعتبر القصور ذات
اإلسالمي ختالف مادة البناء للحجر، وفي العصر  الیونانیة على نھج الفراعنة مع إاللبن، وقد سارت الحضارةالطوب للبناء ب

 منذ العصر األموي، وفي عصر الممالیك  التي شیدت على الطراز اإلسالميتكاد تكون أبرز المنشآت المدنیة تلك القصور
  )٩. (والعصر العثماني

تطورت المجتمعات وتغیرت ظروف حیاتھا ومعیشتھا في جمیع بلدان العالم، ولقد سایرت العمارة ھذا التغییر وتجاوبت 
بعض الطرز المعماریة  توالت على العمارة ١٩بعد من منتصف القرن  وإلى أ١٨ف الثاني من القرن فمنذ النصمعھ، 

حیاء ھذه الطرز بعناصرھا المعماریة والزخرفیة  وھو مصطلح یعبر عن إRevival Stylesسم طرز اإلحیاء سمیت بإ
طراز الباروك والروكوكو، فكانت ولیس استنساخھا مثل الطراز الكالسیكي، الطراز القوطي، طراز عصر النھضة، 

  )١٠. (األعمال المعماریة تتسم بالوضوح والشخصیة حیث كان كل عمل یعبر عن مدلول الطراز المعماري لھ
تجھ المعماریین لتعقیدات الباروك والروكوكو ومع إزدیاد الوعي بالتاریخ إتجاھات معاكسة  ظھرت إ١٩ بدایة القرن ومع

 الماضي البعید مثل العمارة الیونانیة والرومانیة والرومانسكیة والقوطیة والنھضة وغیرھا، وفي حیاء عمارةًوجدانیا إلى إ
 كالرخام والخشب الجمع بین ألوان الحجارة وخامات أخرىنتقل التعبیر نحو مفھوم التلوین ك إ١٩نصف الثاني من القرن ال

 في معظم بلدان العالم إتجاھین ھما إتجاه إعادة اإلحیاء الوقت ظھروالطوب الحراري للكسوات بألوانھ الباھیة، وفي ذلك 
  )٤). (١(تجاه التلقیطي كما ھو موضح بمخطط الكالسیكي واإل
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  )٢٠١٧ – بتصرف عن منى الوزیر ةالباحث: المصدر ( ١٩تجاھات الفكریة العالمیة في القرن اإل): ١ (مخطط
  )١٩القرن (ختیار الحقبة الزمنیة  أسباب إ٢-١

 بجمیع التیارات األوروبیة وقد ظھر ذلك بشكل خاص في الجانب المعماري، كما ًا كبیرًا تأثر١٩شھدت مصر في القرن 
ًشھدت تغییرا ھائال حیث تغیر نظام وشكل العمارة فیھا من مباني مشیدة على الطراز اإلسالمي أو العثماني إلى مباني تجمع  ً

، الكالسیكي وھي الطراز ١٩رز األوروبیة التي أعید إحیاؤھا في القرن  مصر الطستقبلتإوقد بین طرز مختلفة، 
 والباروك وغیرھا، ولقد كانت قصور تلك الفترة من أروع األمثلة التي جسدت ھذه التیارات الغربیة ،والقوطي، والنھضة

ى الطراز األوروبي  والتي شیدت عل بمدینة القاھرة١٩القرن  ذلك بوضوح على قصور نعكسإوقد ر، الوافدة إلى مص
الرغم من سیطرة الطرز وبُ بعض من الطرز اإلسالمیة والتي طبقت بأفكار أوروبیة جدیدة، ىوالتركي باإلضافة إل

 الفترة إال أن ذلك لم یمنع من ظھور بعض المعماریین األجانب الذین أدخلوا الفن المعماري المصري في تلكاألوروبیة في 
  )١٢. (تآتصمیم المنش

  " :قصر " ھوم كلمة  مف٣-١
، وفي الفارسیة أصلھا آشوري ومركب Palatiumالقصر ھي كلمة عربیة تعني الصرح، وتعني في الالتینیة قصر الملك 

صل بالط الملك وفي األً وتعني أیضا ،)٣(ر ي قصأي بیت فیكون معناھا بیت الملك أ» أو«ي ملك ومن أ» شارو«من 
 ویتكون من طابق واحد، وبشكل عام  قصرً أیضاتعنيوبالفارسیة جوسق  ما الكشك فھيأ ،)٧ (معناھا الدار الكبیرة العالیة

كانت السراي ًغالبا و ، من حیث المساحة وعدد الغرفجمیعھا عبارة عن بیت كبیر معنى القصر، والسراي، والكشكفإن 
  )٥. (ً معا كجزء من أجزائھاوالكشك الواحدة تشتمل على مبني القصر

  
  :صور في القاھرة  عمارة الق٤-١

 لذلك شیدت ھذه القصور بطریقة حدیثة تنتمي ١٩انتشرت الطرز المعماریة الغربیة في قصور مدینة القاھرة في القرن 
الطراز القوطي، طراز النھضة المستحدثة، طرازي الباروك (للطرز األوروبیة التي تم إحیاؤھا في تلك الفترة وھي 

فاستعانوا بالمعماریین األجانب لتصمیم منازلھم على تلك ) راز االسالمي المستحدثوالروكوكو، الطراز العثماني، الط
الطرز، وقد ظھر الطراز العثماني كطراز مسیطر على تصمیمات مباني القصور نتیجة انتشار المعماریین األتراك في 

لجوھرة بالقلعة، قصر الحرم ، ومن أشھر قصور تلك الفترة قصر محمد علي بشبرا، قصر ا١٩الفترة األولى من القرن 
  )٨. (بالقلعة

  
   الطرز المعماریة التي تم إحیاؤھا٥-١

حیاء شكیلي جدیدة لم تظھر من قبل وتم إبداع ت مر العصور وظھرت مفردات وعناصر إتنوعت الطرز المعماریة على
 ھناك بعض المفردات ن كانتل طراز بطریقة مختلفة عن بعضھا وإلعمارة العصور الوسطى، وقد شیدت القصور في ك
  .وعناصر اإلبداع التشكیلي المتشابھة في كل طراز

  
 التماثل، وقد تأثرت بھ بعضبنتظام كما تمیز على ھذا الطراز باإلتساع وعدم اإلتمیز التصمیم :  الطراز القوطي ١-٥-١

نعكس ھذا ھذا الطراز إلیھا، وقد إاألجانب الذین نقلوا قصور مدینة القاھرة المشیدة على ھذا الطراز في تلك الفترة بسبب 
ھم عناصر اإلبداع التشكیلي بھ استخدام النوافذ المتسعة والمستطیلة ، ومن أ)١(على الواجھات والعناصر المعماریة التأثیر 

ًوغالبا ما تغشى بزجاج معشق بالرصاص، العقود المدببة، األكتاف الساندة والدعامات، وجود األبراج المستدقة الطرف، 
 )٩. (بناء باآلجر واألحجار الغیر مستویةال

١٩النصف الثاني من القرن   
)المسار التلقیطي الوجداني(   

 الرجوع إلى الطرز التاریخیة بتعددھا الشكلي، وإحیاء -
الماضي وإستنساخھ بصورة مباشرة بكافة تفاصیلھ من طرز 
  .وعناصر معماریة

ستمراریة إاألعمدة واستخدام الكالسیكیة في  زخرفة - 
مع سطح، ودقة التفاصیل ساطة األ في الحلیات، وبالخطوط

  .عمدة أیونیة وكورانثیةأعقود مستمرة حول الواجھات من 

 قیام بعض المعماریین بتجمیع بعض العناصر المعماریة -
رف لوضعھا في في المباني مثل األعمدة والزخاقدیمة ال

قتناء والتجمیع وھو زدادت الرغبة في اإلإمبانیھم الحدیثة، و
  .ارة بنظریة التلقیطیةما عرف في العم

 

  ١٩النصف األول من القرن 
)الفكر اإلحیائي الكالسیكي (   
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 ھم ممیزات طراز النھضة المستحدثة في مدینة القاھرة فقدیعتبر تصمیم القصور من أ : طراز النھضة المستحدثة ٢-٥-١

تصمیم یتمیز تأثرت بتصمیم القصور األوروبیة التي شیدت على ھذا الطراز، وقد تعددت تصمیمات ھذا الطراز فمنھا 
 ،١٩ في مصر قبل القرن ًفنیة والذي كان موجوداتصمیم متعدد األو، H تصمیم على شكل حرفبالتماثل بین أجزائھ، و

  )١٨. (ذرع األو األجنحة أالتصمیم ذو، وتصمیم یتوسطھ فناء واحدو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نھضة والطراز القوطي، كما تمیز ھذاالز  ھذا الطراز یجمع بین طرازین مختلفین ھما طرا: طراز الباروك ٣-٥-١

 لمالئمتھ ألفكار وإتجاھات الطبقة ١٩ه في القرن الطراز بالثراء الزخرفي ودقة التفاصیل والفخامة، وقد تم إحیاؤ
نتظام والتماثل، كما طراز الباروك باإلرستقراطیة التي كانت تسعى إلظھار العظمة في مبانیھم، وقد تمیز تصمیم منشآت األ
  )١١. (ستقبال تفتح جمیع أبوابھا على محور واحدالت اإلمیز المسقط األفقي لھ بوجود عدد من الغرف ملحقة بصات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القوطي عناصر الطراز١-١-٥-١

  استخدام النوافذ المتسعة والمستطیلة - ١
 العقود المدببة - ٢
 األكتاف الساندة والدعامات - ٣
 وجود األبراج المستدقة الطرف - ٤
 ةالبناء باآلجر واألحجار الغیر مستوی - ٥

 

یوضح عناصر الطراز القوطي بقصر اسماعیل باشا محمد ) ١(ل شك
 بالزمالك

https://foursquare.com/v/faculty-of-music-education-- 
(Accessed Sep, 2019) 

   النھضة المستحدثةطراز عناصر ١-٢-٥-١

  

 المداخل أبرز عنصر في الواجھة - ١
  وجود عمودان على جانبي المدخل - ٢
 كتاف في القصور عمدة واألاستخدام األ - ٣
 استخدام األحجار في البناء - ٤
خدام العناصر الزخرفیة كالكرانیش است - ٥

عناصر النھضة المستحدثة بقصر سعید حلیم ) ٢(شكل   
http://bassaraheritage.blogspot.com/searc
h/label/قصر_سعید_حلیم (Accessed Sep, 2019) 

  الباروكطراز عناصر ١-٣-٥-١

  الفتحات وجود عمودین على جانبي - ٢ استخدام الساللم الضخمة الكبیرة، واستخدام أرضیات الباركیھ           - ١
   مثل الذھبيظھار في اإلثمن استخدام ألوان غالیة ال- ٤ كثرة المنحنیات والزخارف                                                     - ٣
  الجمع بین عناصر طراز النھضة والطراز القوطي- ٥

      

 صور میدانیة توضح عناصر طراز الباروك بقصر الزعفران بالقاھرة) ٣(شكل 

١ 

٢ 

٥ 

٤ 

١ 

٢ 

٣ 
٤ 

٥ 

١ 

٤ 
٣ 

٢ 

https://foursquare.com/v/faculty-of-music-education
http://bassaraheritage.blogspot.com/searc
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  تمیز ھذا الطراز بتصمیم الفراغات بحریة تامة وكانت معظمھا تفتح على بعضھا البعض، كما: طراز الروكوكو ٤-٥-١
جدیدة لقصور ھذا الطراز مثل صالة التدخین وصالة اللعب وغیرھا، وأجزاء جدیدة أضیفت بعض العناصر المعماریة ال

  )١٨. ( من قبلضیفت لعمارة القصور لم تكن موجودةأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 إلنشاء في ھذا الطراز بالطابع التركي للمساكن كاستخدام الھیكل الخشبي المكسوا تأثرت طریقة : الطراز العثماني ٥-٥-١
ة في تلك الفترة بھذا األسلوب ، وقد تأثرت قصور مدینة القاھر)١٣(لبیاض والذي یتكون من طبقات خشبیة متعددة با
  )١٤. (نشائي، كما تأثرت بتصمیم قصور تركیا ومنھا التصمیم الذي یقوم على عدة أجنحة منتشرة في وسط الحدائقاإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ً اتسمت القصور المتأثرة بھذا الطراز بأنھا كانت بعیدة تماما عن تصمیم المنازل:لمستحدث  الطراز اإلسالمي ا٦-٥-١

ات السكنیة، وابتعد تصمیم ھذه  على فناء مكشوف تلتف حولھ الملحقاإلسالمیة في تلك الفترة، حیث أصبح التصمیم یقوم
ختفت األفنیة، وأصبح تصمیم عمل شرفات وإ المقعد والمشربیات بستبدلعن مضمون الطراز اإلسالمي عندما االقصور 

  )٦. (القصر وحدة واحدة تقوم على نظام الحجرات التي تفتح على بعضھا البعض
  
  

  الروكوكوطراز عناصر ١-٤-٥-١

  شآتكثرة المرایا داخل المن - ٢             تصویر موضوعات األساطیر - ١
 التكلف في استخدام الزخارف - ٤          استخدام الزجاج المعشق           - ٣

       
  بالقاھرةالسكاكیني بقصر الروكوكوصور میدانیة توضح عناصر طراز ) ٤(شكل 

  العثماني عناصر الطراز١-٥-٥-١

  )عقد رقبة الجمل(لعقود المفتوحة ا - ٢             الواجھات الصماء الخالیة من الزخرفة - ١
  الثراء الزخرفي في الداخل- ٥وجود قاعة مزخرفة الجدران           - ٤          أركان المباني المائلة           - ٣

                     
  بالقاھرةبكشك المانسترلي العثمانيطراز الصور توضح عناصر ) ٥(شكل 

http://www.antiquities.gov.eg/DefaultAr/Archeologicalsites/Pages/Archeologicaldetails.aspx? 
ArchCode=118  (Accessed Sep, 2019) 

١ 
٢ 

٣ 

٤ 

١ 

٤ 

٣ 

٢ 

٥ 

http://www.antiquities.gov.eg/DefaultAr/Archeologicalsites/Pages/Archeologicaldetails.aspx


    
           

  واجھات   بعضعليلقیاس مدى توافق عناصر اإلبداع التشكیلي دراسة تطبیقیة  ( كعنصر وسیط لنقل عناصر اإلبداع التشكیلي على عمارة اإلسكان المعاصرة ١٩قصور القرن  
   )الفیالت الحدیثة بالتجمع الخامس

 

JAUES, 15, 55,2020 
 

647 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   دراسة التحلیلیة-٢

ریة التي  والتي تأثرت بعناصر اإلبداع التشكیلي للطرز المعما١٩في ھذا الجزء سوف یتم إختیار مثالین من قصور القرن 
وتحلیلھما من خالل مرحلتین ) قصر الزعفران، وقصر السكاكیني(تم إحیاؤھا في تلك الفترة لعمل الدراسة التحلیلیة وھما 

، ومكونات كل قصرمرحلة التوثیق وسوف تتناول ھذه المرحلة نبذة عن كل قصر والطراز المعماري لھ : رئیسیتین ھما 
  .وتحلیل عناصر اإلبداع التشكیلي بھما ل دراسة وصفیة من الخارج لكل قصرومرحلة التحلیل وسیتم من خاللھا عم

  : ١٩ تحلیل مقارن لقصرین من القرن ١-٢
 قصر الزعفران:  المثال األول ١-١-٢

  قصر الزعفران
  نبذة عن القصر

  
  صورة میدانیة لقصر الزعفران بالقاھرة) ٧(شكل 

  . القاھرة–باسیة  یقع القصر بحي الع:الموقع 
  م١٨٦٤ :تاریخ اإلنشاء 

قد طلب نقش وأمر الخدیوي اسماعیل ببناء القصر 
في عام و ، وشكل تاجھ الخاص على بوابة القصرسمھإ

لى والدتھ خوشیار ھانم لتقیم فیھ إم أھدى القصر ١٨٧٢
 من مرضھا، كان حول القصر الشفاءخالل فترة 

عفران  فدان زرعت بنبات الز١٠٠مساحة بحدائق 
ًویستخدم القصر حالیا مبنى ر، وھو سبب تسمیھ القص
 .إدارة لجامعة عین شمس

 الطراز المعماري
 متأثر بطراز الباروك

  الموقع  مكونات القصر

یق
وث
الت

لة 
رح
م

  

  :یتكون القصر من ثالث طوابق ھما 
ستقبال وعلى جانبیھ  ویتكون من بھو اإل:  األولالطابق - 

تب لألمین العام للجامعة، ، القاعة الیمنى تستخدم كمكقاعتان
  .جتماعاتتستخدم لإل واألخرى

 كمكاتب ًوتستخدم حالیا  غرف نوم،٨ بھ : الثاني الطابق - 
  .لرئیس الجامعة ونوابھ

 یستخدم ًوحالیا للخدم، كان مخصصا : الثالث الطابق - 
  )٢. (إداریةكمكاتب 

  .األخرىت ً كان القصر یقع منفصال عن المنشآ- 

  
  )Google Map: المصدر (قصر الزعفران موقع ) ٨(شكل 

  

  اإلسالمي المستحدث عناصر الطراز١-٦-٥-١

  استخدام األعمدة ذات التیجان المقرنصة - ٢                     عقودتنوع أشكال ال - ١
 استخدام الزخارف النباتیة والھندسیة - ٤          استخدام المقرنصات كعنصر زخرفي           - ٣

             

صور توضح عناصر الطراز اإلسالمي المستحدث بقصر الجزیرة بالقاھرة) ٦(شكل   
https://www.pinterest.com/pin/474566879474292535/?nic=1a (Accessed Sep, 2019) 

١ 
١ 

٣ 
٢ 

٤ 

https://www.pinterest.com/pin/474566879474292535/?nic=1a
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   للقصرتحلیلیة دراسة -١
  التصمیم

  
  

  فقي للدور األرضي للقصرأمسقط ) ٩(شكل 
  ))٢٠٠٢(عبد المنصف سالم نجم : المصدر (

نتظام والتماثل بین عناصره، وقد ظھر ذلك  تمیز تصمیم القصر باإل- 
  .في المسقط األفقي

     

         

                  
 المداخل

  .، كما كانت كتلة المدخل الرئیسي بارزة لألمام بإرتفاع الواجھة  یوجد مدخلین للقصر أحدھما رئیسي واآلخر فرعي- 

                                 
  

   للقصرانصور میدانیة توضح المدخالن الرئیسی) ١٠(شكل 
 ھاتالواج

یل
حل
الت

لة 
رح
م

  

  . تمیزت الواجھات بالتماثل بین أجزائھا، وتمیزت بكثرة العناصر الزخرفیة- 

                      
  قصرال واجھاتصورة میدانیة توضح ) ١١(شكل 

 .لى األرض، وكانت یتقدمھا حواجز معدنیةإنھا تعلو بعضھا البعض وكانت نافذة أ ب في الواجھاتتمیزت النوافذكما  - 

                               
  قصرال النوافذ في واجھاتصورة میدانیة توضح ) ١٢(شكل 

التماثل بین 
عناصر 
 التصمیم

الساللم الضخمة الكبیرة 
 داخل القصر

القاعات 
والحجرات تفتح 
 على محور واحد

  ویوجد على جانبیھ أعمدة أیونیةالمدخل الفرعي

یبرز عن الواجھة ویتقدمھ شرفھ تحملھا لرئیسي المدخل ا
  أعمدة أیونیة، وعلى جانبي الباب أنصاف أعمدة أیونیة

النوافذ تعلو 
بعضھا البعض 
 في الواجھات

الحواجز المعدنیة 
 التي تتقدم النوافذ
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 تابع الواجھات
 .ستقبال الھواءوضعت بالواجھة الشمالیة إلوتعلو المدخل الرئیسي ، في الواجھة الرئیسیة  وضعت الشرفة كما - 

         
 قصربال الشرفة في الواجھة الرئیسیة توضح صورة میدانیة) ١٣(شكل 

 داع التشكیليب عناصر اإل-٢
 األعمدة

أعمدة مركبة على جانبي  ً على جانبي مداخل القصر وعلى جانبي النوافذ، كما وجدت أیضایونیةاستعملت األعمدة األ - 
  .النوافذ

  :ب األعمدةتحلیل نس

    
  

     
میدانیة توضح األعمدة في  صور) ١٤(شكل 

  القصر

                 
  

 أمثال ٩= إرتفاع العمود األیوني 
  القطر 

   م٠.٢٥=  ق 
 = ٠.٢٥ * ٩= إرتفاع العمود 

   م٢.٢٥

 تحققت نسبة العمود األیوني أن - 
   أمثال القطر٩اإلرتفاع یساوي 

          
  

ال  أمث١٠= إرتفاع العمود المركب 
  القطر 

   م٠.٣٠=   ق 
 = ٠.٣٠*  ١٠= إرتفاع العمود

   م٣.٠٠
 تحققت نسبة العمود المركب أن - 

   أمثال القطر١٠اإلرتفاع یساوي 

ع 
تاب

یل
حل
الت

لة 
رح
م

  

  . بوجود عمودین على جانبي الفتحات بالقصر تمیزت المداخل والنوافذ كما- 

                                    
 عمودین على جانبي الفتحاتصور میدانیة توضح وجود ) ١٥(شكل 

  

الشرفة تعلو المدخل 
الرئیسي وتبرزه عن 

 أجزاء الواجھةباقي 

  م٠.٢٥

٢.
٢٠

 م
 

.٣  م ٠.٣٠
٠٠

 م
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  ال یوجد  الفرنتونات
 الزخارف

ش
انی
كر
ال

  

 . وجدت الكرانیش تتوج واجھات القصر- 

      
 صور میدانیة توضح الكرانیش بالقصر) ١٦(شكل 

یة
بات
الن

ف 
ار
زخ
ال

  

   .مداخلزھار تزین الواجھات وعلى فتحات النوافذ وال وجدت عقود النباتات واأل- 

                     
  صور میدانیة توضح الزخارف النباتیة بالقصر) ١٧(شكل 

  ال یوجد  الزخارف الھندسیة

شق
مع
 ال
اج
زج
ال

  

 . ، وھما الزجاج المعشق في الرصاص والمعشق في الخشب في القصربنوعیھ استخدم الزجاج المعشق - 

                 
  القصرالزجاج المعشق بنوعیھ في  صور میدانیة توضح) ١٨(شكل 

یل
حل
الت

لة 
رح
ع م

تاب
  

دن
معا
 ال
ال
شغ
أ

  
 . وجدت في القصر في االبواب والنوافذ، كما كانت تستخدم كحواجز تتقدم النوافذ- 

                                 
  صور میدانیة توضح أشغال المعادن في القصر) ١٩(شكل 

 قصر السكاكیني:  المثال الثاني ٢-١-٢
  قصر السكاكیني

  نبذة عن القصر

یق
وث
الت

لة 
رح
م

  

   
   بالقاھرةالسكاكینيصورة میدانیة لقصر ) ٢٠(شكل 

  . القاھرة– یقع القصر في غمرة بحي الظاھر :الموقع 
  م١٨٩٧ :تاریخ اإلنشاء 

بني القصر على الطراز اإلیطالي حیث بنتھ شركة 
صا لبنائھ كلفھا السكاكیني على إیطالیة جاءت خصی ن أً

ي إیطالیا، وقد من القصر الذي شاھده فیكون نسخة 
ًعا جذابا یشع منھ ختار لقصره موقإ ،  طرق رئیسیة٨ً

 بسبب الإًولم یكن الحصول على ھذا الموقع سھال 
 .عالقة السكاكیني مع الخدیوي
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 الطراز المعماري
  .صمم القصر بطراز الروكوكو األوروبي
  الموقع  مكونات القصر

یق
وث
الت

لة 
رح
ع م

تاب
 

  : تكون القصر من بدروم وطابقین ھما ی
 كان یستخدم للمخازن والتخدیم وغیر ذلك من :البدروم 

.  أمور المطبخ واألغراض المختلفة
قاعة ( یشتمل على الصالة الرئیسیة :الطابق األول 

حتفاالت الرئیسیة، قاعة ، قاعة الطعام، قاعة اإل)الستقبالا
  .المكتبة، قاعة الموسیقي

، حجرات النوم القاعة العربیة:  ویشتمل على :ني الطابق الثا
  )١٧. (ًیضا على حمامات ومطبخ كبیروالمعیشة، ویشتمل أ

أثر الموقع بشكل كبیر على القصر، فقد بني القصر في  - 
زدحام الواجھات بالعناصر  إوسط الحدیقة وترتب علیھ

  .الزخرفیة

  
  )Google Map: المصدر (موقع قصر السكاكیني ) ٢١(شكل 

   دراسة تحلیلیة للقصر-١
 التصمیم

  
  مسقط أفقي للدور األرضي للقصر) ٢٢(شكل 

  ))١٩٩٦(عبد المنصف سالم نجم : المصدر (

  .الحجرات تفتح على بعضھا البعضوأن  تمیز القصر بالضخامة، - 
         

   
یل  لالمداخ

حل
الت

لة 
رح
م

خر المدخل ویتقدمھ عمودان یحمالن شرفة، واألنھ كان مرتفع عن األرض أ أحدھما رئیسي واتسم ب كان للقصر مدخالن-   
   .نھ معقود ویعلوه بسطةأالجنوبي وتمیز ب

              
  

   للقصرانصور میدانیة توضح المدخالن الرئیسی) ٢٣(شكل 

  

 مرتفع عن األرض ویصعد إلیھ بساللم، المدخل الرئیسي
  .وعلى جانبیھ أعمدة ذات طراز أیوني وتعلوه شرفة

 وھو المدخل الفرعي
منخفض عن الرئیسي 

ویتمیز بأنھ معقود 
  وتعلوه بسطھ

تمیزت جمیع 
الفراغات 

والحجرات بأنھا 
ضھا تفتح على بع
  البعض

تمیز التصمیم 
ًأیضا بكثرة 
  القباب واألبراج

، وتتمیز كتلتھ بأنھا بارزة عن المدخل الرئیسي
باقي أجزاء الواجھة، والمدخل یصعد إلیھ بساللم 
  وعلى جانبیھ أربعة أعمدة ذات طراز أیوني

 وھو المدخل الفرعي
منخفض عن الرئیسي 

  وتعلوه بسطھ
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 الواجھات
 وتمیزت الواجھات بكثرة القباب ،ھ حفید السكاكیني فیما عدا الجزء الذي أضافتمیزت واجھات القصر بالتماثل بین أجزائھا - 

 . كما امتألت بالعناصر المعماریة والزخرفیةواألبراج، 

           

  لقصرا واجھاتصورة میدانیة توضح ) ٢٤(شكل 
یتقدمھا برامق و  معظمھا معقودة أو أفقیةكانتكما ًلى األرض تماما، إالنوافذ تعلو بعضھا البعض نافذة نت معظم  كا- 

 .یةجص

                      
  لقصرا بواجھات  النوافذصورة میدانیة توضح) ٢٥(شكل 

 .رفات صغیرة تتقدم نوافذ الواجھاتلى وجود شإالشمالیة، باإلضافة و الجنوبیة ات وضعت الشرفات في الواجھ- 

                        
 لقصرا بواجھات  الشرفاتصورة میدانیة توضح) ٢٦(شكل 

  عناصر اإلبداع التشكیلي-٢
 األعمدة

  .  تزین واجھات القصر، وعلى جانبي فتحات النوافذ ذات الطراز األیوني وجدت األعمدة- 

ت
یل
حل
الت

لة 
رح
ع م

اب
 

  
صورة میدانیة توضح ) ٢٧(شكل 

  أعمدة أیونیة على جانبي النوافذ

  :تحلیل نسب األعمدة 

  

   أمثال القطر٩= إرتفاع العمود األیوني 
   م٠.٢٠= ق 
   م١.٨٠ = ٠.٢٠ * ٩= إرتفاع العمود 

 تحققت نسبة العمود األیوني أن - 
  . أمثال القطر٩اإلرتفاع یساوي 

  

  م٠.٢٠

١.
٨٠

  م
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األعمدةتابع   
  :تحلیل نسب األعمدة 

  
ورة میدانیة توضح ص) ٢٨(شكل 

                 أعمدة أیونیة على جانبي المدخل

  
  

 أمثال ٩= إرتفاع العمود األیوني 
  القطر

   م٠.٢٥= ق 
 = ٠.٢٥ * ٩= إرتفاع العمود 

   م ٢.٢٥
 تحققت نسبة العمود األیوني أن - 

  . أمثال القطر٩اإلرتفاع یساوي 

ى جانبي الفتحاتوجود عمودین عل  
  . بوجود عمودین على جانبي الفتحاتً أیضانوافذالمداخل وال تمیزت - 

                         
  صور میدانیة توضح وجود عمودین على جانبي الفتحات) ٢٩(شكل 

یل  الفرنتونات
حل
الت

لة 
رح
ع م

تاب
  

 وجدت الفرنتونات الزخرفیة حیث - 
 .وجد بھ الفرنتون المثلثي، والمقوس

  
  

  
صور میدانیة توضح ) ٣٠ (شكل

  الفرنتونات بالقصر

   
  
  
    ٣ : ١ًإرتفاع الفرنتون إلى نصف القاعدة تقریبا   نسبةفي الفرنتون المثلثي -
  

   
  
  
    ٢ : ١ً في الفرنتون المقوس نسبة إرتفاع الفرنتون إلى نصف القاعدة تقریبا -
  

  

  م ٠.٢٥

٢.
٢٠

  م 

  م١.٥٠

 
٠.
٥٠

 م 
 

  م١.٠٠

٠.
٥٠

 م
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 الزخارف

ش
انی
كر
ال

  

 . وجدت تتوج الواجھات وتعلو العقود النصف دائریة- 

   

  
  صور میدانیة توضح الكرانیش بالقصر) ٣١(شكل 

یة
بات
الن

ف 
ار
زخ
ال

  

 . استخدمت عقود النباتات واألزھار بكثرة على واجھات القصر، كما وجدت اعلى العقود والفتحات- 

                               
  ور میدانیة توضح الزخارف النباتیة بالقصرص) ٣٢(شكل 

  الزجاج المعشق  الزخارف الھندسیة
   . وجدت أسفل فتحات النوافذ على الواجھات- 

    
  صور میدانیة توضح الزخارف الھندسیة في القصر) ٣٣(شكل 

 . وجد الزجاج المعشق في الخشب في نوافذ وابواب القصر- 

             
   في القصرالزجاج المعشقانیة توضح صور مید) ٣٤(شكل 

یل
حل
الت

لة 
رح
ع م

تاب
  

یة
عدن
الم

ت 
وال
شغ
الم

  

 .  وجدت ھذه المشغوالت في القصر في األبواب، وفي النوافذ، وعلى ھیئة حواجز وحلیات زخرفیة- 

                         
  رصور میدانیة توضح أشغال المعادن في القص) ٣٥(شكل 

  
المتأثرة بعناصر اإلبداع التشكیلي للطرز المعماریة التي تم  ١٩ة من قصور القرن  خالل الدراسة التحلیلیة لبعض األمثلمن

 النماذج بعضستمارة قیاس لعناصر اإلبداع التشكیلي لھذه الطرز وتطبیقھا على إستنتاج إ تم إحیاؤھا في تلك الفترة
  .دیدة الحدیثة بشارع التسعین بالتجمع الخامس بالقاھرة الجبعض الفیالتالمعاصرة وھي 
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   الدراسة التطبیقیة-٣
ًستنادا على ما تم إ ١٩حیاؤھا في قصور القرن إبداع التشكیلي التي تم عناصر اإلتتناول ھذه الدراسة تقییم الستخدام 

  . الحدیثةیالت نماذج الفبعضستمارة القیاس المقترحة على یلیة، وذلك من خالل تطبیق عملي إلستنتاجھ في الدارسة التحلإ
  ١ تحلیل نموذج فیال ١-٣
 

  ١نموذج فیال 
 نبذة عن المشروع

  . القاھرة الجدیدة– التجمع الخامس –  شارع التسعین:الموقع 
  .م٢٠١٩ :تاریخ اإلنشاء

   طراز النیو باروك:الطراز 
  فیال سكنیة تتكون من ثالثة طوابق

    
 ١ صورة میدانیة لفیال) ٣٦(شكل 

١٩رن عناصر اإلبداع التشكیلي في الق  

خل
مدا
 ال

  . یوجد ثالثة مداخل للقصر من السور الخارجي، ویوجد مدخل رئیسي للمبنى ومدخل خدمي أخر- 
 والمدخل الرئیسي مرتفع عن األرض ویصعد إلیھ بساللم، كما أن كتلة المدخل تتمیز عن مثیالتھا حیث أنھ یوجد - 

وه شرفة ذات عقد نصف دائري، كما یعلو كتلة المدخل عمودین ذو طراز كورانثي بارتفاع طابقین على الجانبین وتعل
  .فرنتون مثلثي مغلق من أسفلھ وبھ وحدات زخرفیة تشبھ األسنان

                                                    
صور میدانیة توضح المدخل الرئیسي للفیال) ٣٧(شكل   

  .وھي تتمیز بالتماثل بین عناصرھا، كما تمیزت بأنھا ممتلئة بالعناصر الزخرفیة اإلھتمام بالواجھة الرئیسیة، - 
  . تمیزت باستخدام األعمدة والبریجات الصغیرة- 

  ٣٦كما ھو موضح بشكل 

ات
جھ
وا
 ال

كما تمیزت الواجھة الرئیسیة بعدم وجود نوافذ بإستثناء الطابق األرضي، كما تمیزت النوافذ بأنھا تعلو بعضھا البعض، - 
  .نت النوافذ أفقیة ویعلوھا عقود موتورة او فرنتونات مثلثیة، كما كان یوجد بھا حواجز معدنیة أو جصیةكما كا

  صورة میدانیة توضح النوافذ بواجھات الفیال) ٣٨(شكل                
  

وجود عمودین ذو 
طراز كورانثي على 
جانبي كتلة المدخل 
 بإرتفاع طابقین

الشرفات تعلو المدخل، 
والشرفة التي تبرز عن 

المدخل ذات العقد 
 النصف دائري لتمیزه
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١٩تابع عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن   

ات
جھ
وا
 ال
بع
 تا

 .ة في الواجھة الرئیسیة، ووجدت تعلو المدخل الرئیسي، ویتقدمھا برامق جصیة كثرت الشرفات في المبنى وخاصكما- 

            
 توضح الشرفات بواجھات الفیالصورة میدانیة ) ٣٩(شكل                                         

  :تحلیل نسب األعمدة 

دة
عم
األ

 

 وجد فقط في الواجھة الرئیسیة عمودین ذو طراز كورانثي یحمالن - 
  .المدخلكتلة 

      
 صور میدانیة توضح األعمدة بالواجھة الرئیسیة) ٤٠(شكل           

       
 تحققت نسبة العمود الكورانثي إلى حد ما أن -

  . أمثال القطر١٠إرتفاع العمود یساوي 

ات
تح
الف

ب 
جان

ى 
عل

ن 
ودی
عم

 

رئیسیة ولكن لیسوا على جانبي فتحة المدخل، كما وجدت أعمدة على جانبي فتحات  وجد عمودین یحمالن كتلة المدخل ال- 
  .النوافذ واألبواب ذات طرز مختلفة

 عمودین على جانبي الفتحاتالصورة میدانیة توضح ) ٤١(شكل                           

ات
ون
رنت
الف

 

 وجد فرنتون یعلو كتلة المدخل الرئیسیة وھو فرنتون - 
  .لق وبأسفلھ وحدات زخرفیة تشبھ األسنانمثلثي مغ

          
  صورة میدانیة توضح الفرنتون بالواجھة الرئیسیة) ٤٢(شكل 

     
  
  
    ٢ : ١ً نسبة إرتفاع الفرنتون إلى نصف القاعدة تقریبا -

  

  م٠.٤٠

٤.
٥٠

  م

إرتفاع العمود الكورانثي 
   أمثال القطر ،١٠= 

   م٠.٤٠=  ق 
  =إرتفاع العمود 

 م ٤.٠٠ = ٠.٤٠ * ١٠
  م٤.٥٠ ≈

٠.
٤٠

 م
 

  م ٠.٨٢
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١٩تابع عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن   
 الكرانیش

  .فل الشرفات، كما وجدت تعلو شرفات الطابق الثالث وجدت الكرانیش أس- 

                                    
 صورة میدانیة توضح الكرانیش أسفل الشرفات) ٤٣(                                          شكل 

 الزخارف النباتیة
  .النوافذ والشرفات وجدت عقود النباتات تزین واجھات المبنى بكثرة حیث وجدت تعلو -  

                               
 صور میدانیة توضح الزخارف النباتیة بالواجھة الرئیسیة) ٤٤(شكل 

 ال یوجد الزخارف الھندسیة
  المشغوالت المعدنیة الزجاج المعشق

ف
خار

الز
 

  . وجد الزجاج المعشق في الخشب في النوافذ واألبواب- 

             
  

  دانیة توضح الزجاج المعشق في النوافذصور می) ٤٥(شكل 

 وجدت المشغوالت المعدنیة في الحواجز التي تتقدم - 
النوافذ، كما وجدت في السور الخارجي الذي یحیط بالمبنى 

  .والبوابات الخارجیة

     
صور میدانیة توضح أشغال المعادن في النوافذ ) ٤٦(شكل  

 والبوابة الخارجیة
  ٢ تحلیل نموذج فیال ٢-٣

  ٢نموذج فیال 
 نبذة عن المشروع

  . القاھرة الجدیدة– التجمع الخامس –  شارع التسعین:الموقع 
  .م٢٠١٩ :تاریخ اإلنشاء

   تلقیطي:الطراز 
  فیال سكنیة تتكون من ثالثة طوابق

       
 ٢ صورة میدانیة لفیال) ٤٧(شكل                       
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١٩عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن   

ا
خل
مدا
 ل

  . تمیزت المدخل بأنھ منخفض أي ال یصعد إلیھ بساللم، كما تمیزت كتلة المدخل بأنھا غاطسة للداخل- 

                                          
  لفیالا  توضح المدخل الرئیسي في واجھاتصورة میدانیة) ٤٨(شكل                                          

لو
ا

ات
جھ
ا

 

كما تمیزت باستخدام ،  اإلھتمام بالواجھة الرئیسیة واتسمت بالتماثل بین عناصرھا وبأنھا ممتلئة بالعناصر الزخرفیة- 
 .األعمدة والبریجات الصغیرة

                             
   لفیالا  توضح واجھاتصورة میدانیة) ٤٩(شكل     

            . وكانت معقودة بعقد نصف دائري كما كثرت النوافذ في واجھات الفیال،- 

                 
  لفیالا  توضح النوافذ في واجھاتصورة میدانیة) ٥٠(شكل                                          

  . كثرت الشرفات وخاصة في الواجھة الرئیسیة، ووجد بعضھا یتقدمھا حواجز معدنیة، وبعضھا یتقدمھ برامق جصیة- 

               
     لفیالا  توضح الشرفات في واجھاتصورة میدانیة) ٥١(شكل                                             

  

 

المدخل الرئیسي 
لیھ إیصعد 

لم، والكتلة البس
  غاطسة

الكتلة التي تعلو 
المدخل الرئیسي 
  وھي بارزة عنھ
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  ١٩تابع عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن 
ارتفاع طابقین، كما  وجدت أنصاف أعمدة ذات طراز أیوني على جانبي العقود التي تعلو فتحات النوافذ والشرفات وھي ب- 

  .وجدت على جانبي فتحات النوافذ
  :تحلیل نسب األعمدة 

     
           

صور میدانیة توضح األعمدة  بالواجھة ) ٥٢(شكل 
  الرئیسیة

   لم تتحقق النسب الصحیحة لألعمدة األیونیة بالفیال- 

     
 ٩= إرتفاع العمود األیوني 

  ٠.٢٠= أمثال القطر ، ق 
 = ٠.٢٠ * ٩= إرتفاع العمود 

   م١.٨٠

     
 ٩= إرتفاع العمود األیوني 

   م٠.١٠= أمثال القطر ، ق 
 = ٠.١٠ * ٩= إرتفاع العمود 

   م  ٠.٩٠

دة
عم
األ

 

  . والعقود التي تعلوھا كما وجدت أنصاف أعمدة ذات طراز أیوني على جانبي فتحات النوافذ والشرفات- 

                                
  عمودین على جانبي الفتحاتالصورة میدانیة توضح ) ٥٣(شكل                                      

ات
ون
رنت
الف

 

 وجد فرنتون مثلثي مغلق من قاعدتھ مزخرف بزخارف - 
  . نباتیة وبأسفلھ وحدات زخرفیة تشبھ األسنان

    
  ھة الرئیسیةصورة میدانیة توضح الفرنتون بالواج) ٥٤(شكل 

    
  
  
    ٢ : ١ً نسبة إرتفاع الفرنتون إلى نصف القاعدة تقریبا -

 الكرانیش

ف
ار
زخ
 ال

  . وجدت الكرانیش تتوج العقود النصف دائریة التي تعلو الفتحات، وتتوج الفرنتون المثلثي بالواجھة الرئیسیة- 

           
 صورة میدانیة توضح الكرانیش بالواجھةت الرئیسیة) ٥٥( شكل                                          

 

   م١.٢٠

٠.
٦٠

   م

   م٠.٢٠

٥.
٠٠

   م٠.١٠   م

١.
٢٠

   م
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١٩تابع عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن   
 الزخارف النباتیة

  .، وكثرت في الفرنتون المثلثي بالواجھة الرئیسیة وجدت عقود النباتات -  

                            
 بالفرنتون المثلثيلزخارف النباتیة صور میدانیة توضح ا) ٥٦(شكل 

 ال یوجد الزخارف الھندسیة
  المشغوالت المعدنیة الزجاج المعشق

ف
ار
زخ
 ال
بع
 تا

  . وجد الزجاج المعشق في الخشب في النوافذ واألبواب- 
  

                  
  صور میدانیة توضح الزجاج المعشق في النوافذ) ٥٧(شكل 

ز التي تتقدم  وجدت المشغوالت المعدنیة في الحواج- 
  .النوافذ، كما وجدت في البوابات الخارجیة

    
 صور میدانیة توضح المشغوالت المعدنیة) ٥٨(     شكل 

 من ھذه العناصر وزن ، وأعطى لكل عنصر١٩ستمارة قیاس لعناصر االبداع التشكیلي في القرن بعمل إ البحث قامولقد 
  . في األمثلة الحدیثةتطابقھانسبي لتحقیق مدى 

   ١ على نموذج فیال ١٩ستمارة قیاس عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن نتائج إ
عناصر اإلبداع التشكیلي في   الوزن النسبي

  وجود العنصر  ١٩القرن 

عناصر اإلبداع   م
  التشكیلي

  نعم
  یوجد

  ال
  ال یوجد

إلى حد 
  مالحظات  ما

نسبة تحقیق 
العنصر في 

ن   ١نموذج فیال 
وز
ال

بي
نس
ال

صر  
عن

ل 
لك

  

   %٢٠   %٢٠        نعم  المداخل  ١

      الواجھات  ٢
إلى حد 
 ما

 قلة النوافذ في الواجھة - 
  .الرئیسیة

٣٠   %٢٠%   

إلى حد       األعمدة  ٣
 ما

 وجدت أنصاف أعمدة - 
ذات طرز مختلفة 

  .وغریبة
١٥   %١٠%   

   %١٠  %١٠       نعم  الفرنتونات  ٤
   %٢٥   %٢٠        نعم  الزخارف   ٥

   %١٠٠   %٨٠  النسبة اإلجمالیة   ١نموذج فیال إلبداع التشكیلي في مدى تحقق وجود عناصر ا

   ٢ على نموذج فیال ١٩ستمارة قیاس عناصر اإلبداع التشكیلي في القرن نتائج إ
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عناصر اإلبداع التشكیلي في   الوزن النسبي
  وجود العنصر  ١٩القرن 

عناصر اإلبداع   م
  التشكیلي

  نعم
  یوجد

  ال
  ال یوجد

إلى حد 
  مالحظات  ما

نسبة تحقیق 
العنصر في 

ن   ٢نموذج فیال 
وز
ال

بي
نس
ال

صر  
عن

ل 
لك

  

      المداخل  ١
إلى حد 
 ما

 كتلة المدخل غیر واضحة - 
   %٢٠   %٥  في الواجھة الرئیسیة

      الواجھات  ٢
إلى حد 
 ما

 النوافذ غیر واضحة حیث - 
  .أنھا تشبھ فتحات الشرفات

٣٠   %١٠%   

إلى حد       األعمدة  ٣
 ما

ام أنصاف األعمدة  استخد- 
عدم االھتمام بالنسب و

  . لھاالصحیحة
١٥   %٥%   

   %١٠  %١٠       نعم  الفرنتونات  ٤

      الزخارف   ٥
إلى حد 
 ما

 وجدت في الواجھة - 
   %٢٥   %١٠  .الرئیسیة فقط

   %١٠٠   %٤٠  النسبة اإلجمالیة   ٢نموذج فیال مدى تحقق وجود عناصر اإلبداع التشكیلي في 

 من  بالمائةأربعون  حقق نسبة٢، وأن نموذج فیال   بالمائةثمانون حقق نسبة ١نموذج فیال لى أن ج إالنتائوقد خلصت 
  .١٩ في القرن اإلبداع التشكیليعناصر 

  

   النتائج والتوصیات-٤
  :توصل البحث إلى عدة نتائج ھي :  نتائج عامة ١-٤
عناصر المعماریة والزخرفیة التي تعبر عن اإلبداع أن القصور تعتبر تراث معماري ضخم یحتوي على إرث ھائل من ال -١

  .المعماري
 أن القصور تركت ثروة فنیة ومعماریة وقیمة حضاریة تستفید منھا الدول بعد مئات السنین كتراث معماري ذو قیم -٢

  .تاریخیة ومعماریة ووظیفیة تعبر عنھا
ریخیة والتي تحتوي على مجموعة من القیم المعماریة  أن مصر وخاصة مدینة القاھرة بھا ثروة ھائلة من القصور التا-٣

  .وعناصر اإلبداع التشكیلي، ولكن ھذه القیم ال تلقى عنایة كافیة
 وذلك كنوع من أنواع التحدیث والتجدید، وقد ١٩ تأثرت مصر بالطرز المعماریة األوروبیة التي تم إحیاؤھا في القرن -٤

  .كل خاصظھر ذلك في المباني بشكل عام والقصور بش
  
  الدراسة التطبیقیة نتائج ٢-٤

وھو بذلك  ١٩لقرن لعناصر اإلبداع التشكیلي نسبة ثمانون بالمائة من  حقق ١أوضحت الدراسة التطبیقیة أن مثال فیال 
  : بنسب صحیحة وواضحة إلى حد ما وقد ظھر ذلك في  جید حیث طبق العناصر نموذجیعتبر 

 .مام بالعناصر المعماریة والزخرفیة ومحاولة تطبیقھا بطریقة صحیحةھتبواجھات المبني، واإلھتمام إل ا-١
  .ھتمام بتطبیق النسب الصحیحة لعناصر اإلبداع التشكیلي والمفردات المعماریة اإل-٢

وقد ظھر  سیئ نموذج  وھو بذلك یعتبر١٩ حقق نسبة أربعون بالمائة من عناصر اإلبداع التشكیلي للقرن ٢وأن مثال فیال 
  : ذلك في 

  .ھتمام بباقي الواجھاتفقط في المبنى، وقلة اإلھتمام بزخرفة الواجھات الرئیسیة  اإل-١
  .ھتمام بالنسب الصحیحة لعناصر اإلبداع التشكیلي والمفردات المعماریة عدم اإل-٢
  . العشوائیة في استخدام عناصر اإلبداع التشكیلي والعناصر الزخرفیة-٣
  . على عكس الفیالت والقصور القدیمةبالفیالر حجم الحدائق التي تحیط  صغ-٤
  . التكلف في استخدام الزخارف في الواجھات وخاصة الواجھات الرئیسیة-٥
عدم وجود ھویة محلیة تمیز العمارة المصریة عدم وجود طراز معماري واضح یمیز المباني والفیالت المشیدة، و -٦

  .الحدیثة
قد طبقت النسب الصحیحة لعناصر ) منطقة الدراسة(یالت في ھذه المنطقة وقد أوضحت الدراسة التطبیقیة أن بعض الف

ً ونجحت في ذلك، وأن البعض األخر من ھذه الفیالت قد أخفق في تحقیق ذلك نظرا لما یحدث ١٩اإلبداع التشكیلي للقرن 
  .لعدم تطبیقھا بالنسب الصحیحةمن مسخ لھذه العناصر وتشویھھا 
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   التوصیات٣-٤
  .ي بین المعماریین المعاصرین حول دورھم في إظھار الھویة المعماریة التي تمیز العمارة المحلیة المصریةتنمیة الوع -١
  .لنسخ من التراث بدون شروط محددةصدور قوانین خاصة بالتنسیق الحضاري تلزم المعماریین بعدم ا -٢
ور القرن عماري والموروث الذي خلفتھ قصومراكز بحث علمي تنادي بأھمیة التراث الممعماریة  جمعیات إنشاءیجب  -٣

  . وقصور مصر بشكل عام١٩
إعادة صیاغة مناھج التعلیم المعماري مع التركیز على النواحي اإلبداعیة مناشدة أقسام وكلیات العمارة في مصر ب -٤

واجھ نقل وتقلید للموروث المعماري بشكل عام وللقصور بشكل خاص، وكیف یستفید منھا الدارس في حل المشكالت التي ت
  .یة لھذا التراث في الوقت الحاليعناصر اإلبداع والمفردات المعمار

دور المنظومة المعماریة للتصمیم المعماري في مصر في تنمیة القدرات اإلبداعیة الخاصة بالموروث المعماري بشكل  -٥
  .عام والقصور بشكل خاص

  .روث المعماري الذي تركتھ القصورھتمام بالمو اإل في مصر في مختلف المجاالت فيدور وسائل اإلعالم -٦
ًإیجاد أشكال معماریة جدیدة ومبتكرة بدال من تقلید األشكال التراثیة القدیمة مناشدة المعماریین والمصممین الجدد في  -٧

  .وتطویرھا بحیث تصبح موروث معماري جدید في المستقبل لألجیال القادمة
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