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 :ملخص 
 

 التصمٌمٌة القٌم مراعاة عدم حٌث واالسالمى العربى بالتراث المتعلقة التصمٌمات فى الهوٌة فقدانٌناقش البحث مشكلة           
 وجود عدم وكذلك لهوٌته التصمٌم فقدان الى ٌؤدى مما التراثٌة الطرز محاكاة عند والقٌاسات واالبعاد النسب حٌث من والجمالٌة

  : التالى السؤال عن االجابة فى ضرورة نجد هنا ومن القدٌمة الطرز احٌاء اعادة فى تساعد تصمٌمٌة معاٌٌر

  ؟ ومحاكاتها القدٌمة الطرز احٌاء العادة وقواعد معاٌٌر وضع امكانٌة مدى ما 

      

 :وذلك من خالل االتى 

 .دراسة المحددات التصمٌمٌة للطراز وتأثٌرها فى عملٌة التصمٌم  •
 على تطبٌقها واسالٌب طرق ومعرفة المملوكٌة بالعمارة الخاصة والقٌم  التصمٌمٌة المعاٌٌر توثٌقاستنتاج و  •

 . الحدٌث العصر فى المنشاءات
 . التراثٌة التصمٌمات ذات الداخلى التصمٌم اعمال فى المملوكى للطراز التراثٌة القٌم تحقٌق •
  .االداء و والشكل الوظٌفٌة الناحٌة من وتقٌٌمها باالثر الموجودة المعمارٌة العناصر وتقٌٌم تحلٌل •
 .دراسة امكانٌة اعادة احٌاء االثر بما ٌتناسب مع قٌم و معاٌٌر التراث المملوكى  •

 

لما لها من "  وكالة السلطان الغورى بحى االزهر " وٌتناول البحث بالدراسة والتحلٌل  نموذج لمنشئ تراثى  وهو 

تقع ضمن مجموعة معمارٌة بنٌت فً آخر العصر المملوكً وترجع أهمٌتها إلى أنها أنشئت فً اهمٌة تارٌخٌة حٌث انها 

 وقد 1516 إلى سنة 1501عصر مملوك شركسً هو االشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذي تولى حكم مصر من سنة 

قبة – مسجد الغورى - شٌد قنصوة الغورى مجموعته المعمارٌة الهامة فً تارٌخ العمارة والتً تتكون من وكالة الغورى

وسبٌل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع فً نهاٌة شارع الغورٌة عند تقاطعه مع ش األزهر وتأخذ شكل كتلة معمارٌة ممٌزة 

. حٌث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه فً كل أجزاء هذه الكتلة المعمارٌة

 أما وكالة الغورى فهً تعتبر نموذجا لما كانت علٌه الوكاالت فً ذلك العصر ولحسن الحظ انه بقى جزء كبٌر منها 

 ، كانت الوكاالت مراكز للتجارة بٌن الدول مما اقتضى وجود مما ساعد على ترمٌمها وإصالحها وإرجاعها لحالتها األصلٌة

 اجنحة إلقامة الزائرٌن القادمٌن من الدول المختلفة للقاهرة 

وتعتبرهذة الوكالة متحف .تمٌزت وكالة الغورى عن غٌرها من الوكالت بأنها إحتفظت بمعظم عناصرها المعمارٌة 

 مشربٌة من روائع فن الخرط وتشكل عنصرا اساسٌا الى جانب الحجر فى التصمٌم 29مفتوح لفن المشربٌات فهى تزخر بـ 

 .المعمارى للمبنى وتقدم الوكالة نموذجا فرٌدا لتعانق المشربٌة مع الحجر والبناء فى نسٌج  واحد 

مقارنة القٌم التراثٌة الحاكمة لمجموعة الغورى قبل وبعد اعادة االحٌاء من حٌث وتتطرق هذة الورقة البحثٌة اٌضا إلى 

 .السلبٌات واالٌجابٌات وذلك من خالل تطبٌق المعاٌٌر التصمٌمٌة للطراز 

 

 

 


