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 ملخص البحث
العمارة أحد قنوات التعبير اإلنساني عما يعتمل في نفس المعماري من انفعاالت نتيجة لما يجابو مجتمعو من إشكاليات تجهد 
عقلو في البحث عن حلول و أن لكل حضارة طابعها ومذاقها وتقاليدىا ومعتقداتها والعمارة سجل كامل لكل ذلك و العمارة  

اإلسالمية ذاتها ىي فن تشكيل الكتل باإلضافة إلى شكل وملمس األسطح واأللوان والمقياس والبناء واإلضاءة المتغيرة فهي تجمع 
في إبداع بين عناصر متناقضة متكاملة إلخراج عمل فني معماري يحقق اإلبداع ويعبر عن بيئتو وعصره و بجانب ضخامة العمارة 
اإلسالمية من الناحية اإلنشائية إال أن المعماري المسلم كان يتعامل مع الوحدة اإلنشائية ال من وجهة نظر الكفاءة اإلنشائية فقط 
ولكن يحورىا لتكون حامالً وموصالً للغة فنية معمارية، فالعنصر الزخرفي كان دائًما أبًدا مالزًما ومالحًقا مكمالً معماريًا أساسًيا ال 
يمكن االستغناء عنو أو إغفالو عند البحث في خصائص العمارة اإلسالمية، فالزخارؼ التجميلية وإن كانت ليس لها فائدة إنشائية 
إال أنها تقوم بعمل توازن في الفراغ لربط الزخارؼ المعمارية الوظيفية بعضها ببعض لتكمل اإلحساس بالفراغ المعماري الذي يريد 

 .أن يوصلو المعماري إلى زائر المكان

و عملية تلف مبانى العمارة اإلسالمية محل العديد من الدراسات التي وضعت في اعتبارىا العالقة بين البيئة وآلياتها المختلفة 
ومدى قدرة ىذه المباني على المقاومة، فالمباني كأي شيء على األرض، تتعرض لمراحل النمو والحياة من النشوء إلى االرتقاء إلى 
الِهرم، وىنا يأتي دور الترميم العلمي السليم لمحاصرة كل عوامل التلف ومنعها من الوصول لهدفها وىو زوال وتدمير ىذه المباني 

ترتكز فلسفة أعمال الترميم على إعادة بناء األحداث التاريخية حتى يتعافى المبنى من أمراضو ونعيد إليو شبابو وتألقو، و من ىنا 
 لتلك الحضارة ، فالترميم عمل يتوجو إلى المعالم حسب مفهومها االصطالحي كوثائق المتعلقة بأعمال إعادة البناء لألعمال المادية

فريدة وغير متكررة وتحتوي على رموز للمذاؽ والفن ولمعرفة المواد وكذلك كدليل على مرور الزمن و األثر ىو مادة تحمل رسالة 
من الماضي بها معلومات تعكس تاريخ أو تكنولوجية قديمة و في المجال الفني التشكيلي التقليدي من الرسم إلى العمارة، فإن 

الترميم وباستمرار يتعامل فقط مع األصل بهدؼ الحفاظ على المعلم الحضارى وبثو للمستقبل وتقوم بتسهيل قراءتو وبعدم مسح 
آثار مرور الزمن علىو ولكن الحفاظ على المواد التي تكون البناء الفيزيائي للمعالم الحضارية، و تمر أعمال الترميم المنهجي 
بمراحل عدة أىما التعرؼ على ما ىو موجود، و التصرؼ بما ىو موجود، و تطبيق األسلوب األمثل في إطار من التأكيد على 

 .األصالة واإلتقان أسلوبًا ومادة للحفاظ على مالمح العنصر المرمم معماريًا وتشكيلًيا

و سوؼ يعرض البحث ألىم القيم و األىداؼ المنوطة بعملية الترميم و ىى إحياء األثر و إعادة توظيفة و تأىيلة من خالل 
 Preservationكاإلبقػاء على الوظيفة األصلية Auto Conservation .محددات رئيسية لتحقيق الهدؼ العام الشامل

 أو Convert أو التحوير والتحويل لالستخدام Rehabilitation أو إعادة التأىيل Reusingأو إعادة االستخدام 
 تطبيقاً على نموزج ترميم سبيل األمير عبد اللة بشارع الصليبة بالقاىرة كمبنى تم اإلنتهاء من Adaptabilityالتكيف والتوفيق 

ترميمو و مبانى صحراء المماليك كنطاؽ تراثى واحدة من أروع صفحات الفن و العمارة اإلسالمية و التى فى أمس الحاجة إلجراء 
 .أعمال الترميم لنحافظ على ما تبقى منها فى الذاكرة الحضارية المعمارية اإلسالمية

 


