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 : الملخص

و عندما  الثامن عشر والتاسع عشر ، ي خالل القرن، فقد مرت بتحول     تطورت العمارة االسالمٌة منذ نشأتها 

كان له تأثٌر فً   الفكر المعماري الغربً إلى العالم العربً واإلسالمً،ل العمارة الحدٌثة فً الغرب وانتقتظهر

لعمارة العربٌة اإلسالمٌة المعاصرة فً مناطق اظهور عدة إتجاهات مختلفة إلحٌاء العمارة اإلسالمٌة قام بها رواد 

 و الغربً أٌضا، حٌث ان هناك سمة واحدة تحكم كل تراث، و لكن العادات و مختلفة فً العالم العربً واإلسالمً

التقالٌد و ثقافة الشعوب لها عامل مؤثر فً كٌفٌة إظهار هذا التراث بما ٌتناسب مع الظروف الطبٌعٌة و البٌئٌة و 

 .المناخٌة و الحالة اإلقتصادٌة للمنطقة

 أدى ظهور الحاسب اآللً إلى إحداث تطور هائل فً مجال اإللكترونٌات التً أحدثت بدورها ثورة فً الفكر 

التصمٌمً اإلبداعً واألدائً لدى المصمم، حٌث تغٌرت سمات العملٌة التصمٌمٌة بدخول بعض االتجاهات 

 Digital )الجدٌدة نطاق التصمٌم المعماري والتصمٌم الداخلً كنتٌجة مباشرة للثورة الرقمٌة والمدارس الفكرٌه

Revolution )  و التً أدت إلى ظهور العملٌات الحدٌثة المختلفة كعملٌتً التصمٌم و التصنٌع بمساعدة الحاسب

و التً كان لدورها أثر فعال فً تغٌٌر شكل العمارة اإلسالمٌة   (  Computer Aided Design )اآللً 

 .المعاصرة

على تغٌٌر طرٌقتً التصمٌم و التصنٌع للعمارة  ( Digital Technology ) ساعد ظهور التكنولوجٌا الرقمٌة 

 اإلسالمٌة حٌث ظهرت برامج الحاسب اآللً التً مكنت المصمم من عمل تصمٌمات حدٌثة بإستخدام هذه البرامج 

 قبل تصنٌعها و تنفٌذها، كما ظهرت ماكٌنات رقمٌة بمساعدة  ( Virtual Reality )و تخٌلها فً الواقع اإلفتراضً 

و   و التركٌب  تطوٌر شكل العمارة اإلسالمٌة و األسالٌب الحدٌثة فً التصنٌع مكنت المصمم من  الحاسب اآللً 

 Interactive  )التنفٌذ، كما ظهرت أسالٌب تكنولوجٌه رقمٌة حدٌثة إلظهار العمارة اإلسالمٌة بتصمٌمات تفاعلٌة 

Design  ) بمساعدة الحاسب اآللً إلحٌاء التراث اإلسالمً أو إلعطاء بعد آخر للعمارة اإلسالمٌة المعاصرة  ( 

Contemporary Islamic Architecture.)  


