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 ملخص البح :

عمارة المصرٌة والعربٌة خالل العقدٌن الماضٌٌن بالتغٌرات الحضارٌة المتتابعة التً لل التصمٌم الداخلً تؤثرت اتجاهات

، النقائٌةخطاب فكري حداثى ٌتسم بقٌم )صٌاغة تعمل على تصمٌمٌة  أعمالا سالمً، والتى تضمنت أٌضاَ إلشهدها العالم ا

"األصالة والمعاصرة أو التقلٌد والتجدٌد"  من خالل محاولة الجمع بٌن(، وأحٌاناا بالتناقض فى بعض نواحٌه التعددٌةو

فى مقابل النحٌاز الى التجدٌد والبتكار الذى تفرضه ، سالمٌة األصٌلةإلا لقٌمباتتلخص فى حتمٌة اللتزام  والتى

سالمً إلتراث االوتؤصٌل  ،معاصرةوماتحملة من قٌم  الواردة بكل أشكالها وتنوٌعاتها، المعاصرة العالمٌةتجاهات ال

 .(اإلنفتاح، والروحانٌة )منها:القٌم اإلسالمٌة وتطوٌره من خالل طروحات مختلفة قائمة على احترام 

بؤصول تراثنا اإلسالمً وما تحملة من قٌم وٌهدف البحث إلى مد جسور التواصل بٌن التجاهات التصمٌمٌة المعاصرة 

ٌعبر عن هوٌتنا  المعاصر الستقبال بالمنشئ السٌاحًللتراث اإلسالمً لتصمٌم بهو  واإلستفادة من المضمون القٌمً

عالقة إٌجابٌة بالتارٌخ  إٌجاد علًقٌمة التعددٌة  أكدتنتائج أهمها: وثقافتنا اإلسالمٌة. وخلص البحث إلً مجموعة من ال

وذلك لتصمٌم بهو ضمامٌن الخاصة بالتراث اإلسالمً، ملوالستفاده منها فى تحقٌق تصمٌمات تحمل السمات واوالتراث 

إعادة بإلضافه إلً موروث اإلسالمً، لل القٌم اإلنسانٌة مضامٌن ٌشتمل علً المعاصرة الستقبال بالمنشآت السٌاحٌة

 دمجها فى العملٌة التصمٌمٌة المعاصرة.

Abstract: 

The trends of the interior design of Egyptian and Arab architecture during the last two 

decades have been influenced by the successive civilizational changes witnessed by the 

Islamic world. They also included works of design that formulate a modern intellectual 

discourse characterized by values (pluralism, pluralism) and sometimes contradictions in 

some aspects by attempting to combine " Or tradition and renewal ", which is the inevitability 

of adherence to the inherent Islamic values, in return for the bias towards innovation and 

innovation imposed by contemporary global trends in all its forms and diversities, and the 

contemporary values, May and developed through various proposals based on respect for 

Islamic values, including: (spirituality, openness). 

The aim of the research is to build bridges of communication between the contemporary 

design trends and the values of our Islamic heritage and to benefit from the value of the 

Islamic heritage to design the reception hall in the contemporary tourist establishment that 

reflects our Islamic identity and culture. The study concluded with a number of results, the 

most important of which are: The value of pluralism has led to the creation of a positive 
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relationship with history and heritage and the use of it to achieve designs that bear the 

characteristics and affiliations of the Islamic heritage. In order to design the reception hall in 

contemporary Tourist Installations, including the contents of the human values of Islamic 

heritage, and reintegrate them into the contemporary design process. 
 

  مشكلة البح : 

 تتبلور من خالل التساؤالت التالٌة :
أصول ومضامٌن قٌمنا اإلسالمٌة والتجاهات التصمٌمٌة وما تحملة من قٌم سور التواصل بٌن كٌف ٌمكن مد ج -1

 معاصرة ؟

لتصمٌم بهو الستقبال كٌف ٌمكن فى ظل تعددٌة القٌم اإلنسانٌة تحقٌق هوٌة واضحة تحمل فلسفة قٌمنا اإلسالمٌة  -2

 السٌاحً  المعاصر؟ ؤبالمنش

وماتحملة من قٌم  (، فى العملٌة التصمٌمٌة المعاصرةاإلنفتاح -الروحانٌةهل ٌمكن دمج فلسفة قٌمنا اإلسالمٌة ) -3

 (؟التعددٌة -النقائٌة)

 هدف البح : 

  لتصمٌم وتشكٌل بهو الستقبال بالمنشؤ  السٌاحً المعاصر.تواصل بٌن قٌمنا اإلسالمٌة والقٌم المعاصرة تحقٌق ال -1

 . وتتسم ٌالتجدٌد والبتكار لتحقٌق تصمٌمات تعبر عن هوٌتنا العربٌة اإلسالمٌةالستفادة من تعددٌة القٌم اإلنسانٌة  -2

 فروض البح  : 

وتتسم ٌالتجدٌد  تعبر عن هوٌتنا العربٌة اإلسالمٌة ٌمكنها أن تصمٌمات وتطبٌقها فىدمج القٌم اإلسالمٌة والقٌم المعاصرة 

 . والبتكار

 منهجٌة البح :

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة القٌم اإلسالمٌة. 

 القٌم اإلسالمٌة -1

ٌ ة ثابتففففففففة القففففففففٌم ل تتغٌففففففففرتختلففففففففف القففففففففٌم بففففففففاختالف الحضففففففففارات التففففففففً   .تتبناهففففففففا، فالحضففففففففارة اإلسففففففففالم

"القٌم اإلسالمٌة" هى القٌم المستمدة من  القرآن الكرٌم والسنه النبوٌة العطرة، وفى إطار هذه القٌم تحفددت معفاٌٌر السفلوك 

والمسفاواة والحتفرام وحسفن اإلخفا  والشفورى عالقات بٌنهم على أساس التعاون ووآداب التعامل بٌن الناس كما انتظمت ال

 الخلق.

 القٌمة الروحانٌة1-1

 هری السفالم  واوجفه تمفاٌزه عفن غٌفرالتجفاه إلفى المعنوٌفات ان مفن اهفم مزاٌفا الففن المعمفاقٌمة الترفع عفن المادٌفات و

واسباب تطوره هو هذا الجانب الروح  الموجفود فٌفه، ان التفوازن والتناسفق بفٌن عنصفری المعنفى او الفروح والمفادة هفو 

شرط الحصول على الجمال ف  العمارة، معتبرا ان العمارة السالمٌة مرادفة للجمال متابعا ان البعد المحسوس والملمفوس 

جمفال الٌفإدی الفى ظهفور ل العمفارة والتصفمٌم الفداخلًهذٌن العنصرٌن ف  هو المادة، والبعد المعنوی هو الروح وتركٌب 

 .فٌهما

 القٌمة الروحانٌة فى العمارة اإلسالمٌة1-1-1

اهتم المعمارى المسلم بالحفاظ على الجانب الروحانى و لقد عبفرت العمفارة والفنفون ففً مضفمونهما اإلسفالمً عفن تعفالٌم 

روحفانً (، مكفن القفارن مفن اسفتنباط الشفعور بالتواصفل البصفري والفٌزٌفائً  اإلسالم بشكل مباشر، وآخفر غٌفر مرئفً )
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سوا  أكان ذلك بالفراغات المعمارٌة أو الزخارف و النقوش والتً كان كل خط ٌحمل فً طٌاته بعداا روحانٌاا ممٌفزا ٌخفدم 

 طوٌالا. الوظٌفة التً وضع ألجلها بشكل فعال وٌبعث فً عقل الناظر الحاجة إلى التؤمل والتدبر

جٌفة للقبفة رففنن الخطفوط الخاالقبفاب تصفمٌم المئذنفة و عناصر معمارٌه تحمل معانى روحانٌفه )المعمارى المسلم استخدام 

والمئذنة توحً بالسمو والرتفاع وكؤنها تلفت انظار المتلقً المتعبد بنستمرار الى تؤمل هذه الشفارات المإلففة ففً القبفة او 

اٌضفاا اسفتخدام  المكشفوف ودللتفه و تؤكٌفده علفى عفدم وجفود سفاتر او حفاجز بفٌن العبفد و ربفه(.( كذلك ) الصحن الماذنة.

اللون الخضر فقد ورد فً القران الكرٌم بفاكثر مفن اٌفة ولفه دللت الدللت اللونٌه وما تحملة من معانى روحانٌه فمثالا: 

من فضة وسقاهم ربهم شراباا طهوراا " )النسفان، عدة، ٌقول عز وجل " علٌهم ثٌاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور 

( وٌقول عز وجل " اولئفك لهفم 76(، وٌقول سبحانه وتعالى " متكئٌن على رفرف خضر وعبقري حسان " )الرحمن، 21

جنات عدن تجري من تحتهم النهار ٌحلون من اسفاور مفن ذهفب وٌلبسفون ثٌابفاا خضفراا مفن سفندس واسفتبرق " )الكهفف، 

حانه وتعالى " وهو الذي انزل من السما  ما اا فاخرجنا به نبات كل شً  خضراا نخرج منفه حبفاا متراكبفاا " ( وقوله سب31

وهكذا فان اللون الخضفر ارتفبط هنفا باقفدس مسفتقر وهفً الجنفة، كمفا ان هفذا اللفون ٌفذكرنا بخٌفر العاقبفة  (.99)النعام، 

هفذا لفم ٌكفن بمعفزل  نان المسلم فً استخدام هذا اللون فان استخداموالخلود فً النعٌم حٌث الجمال الزلً، وحٌن ٌشرع الف

عن مرجعٌته القرانٌة، وهو حٌث ٌضع هذا اللون امام انظارنا فانه بالتاكٌد ٌهدف الى احالتنا لما انطوت علٌه اٌفات القفران 

 من معانً ودللت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحو الداخل نفتاحقٌمة اإل 1-2

التشــكٌل المعمــارى اإلسفـالمى بـفـنختالف المكـفـان والزمفـان . وتظهـفـر المالمـفـل التقلٌدٌـفـة للعمـفـارة تختلـف مفــردات 

اإلسالمٌة فٌما أفرزته فترات الحكم اإلسالمى من تشكٌالت وعناصر معمارٌة مثـل العقـود واألبنٌـة والقبـاب والمشـربٌات 

ـا عففـبرت عنففـه مففـواد البنففـا  المحلٌففـة مففـن تشففـكٌالت فنٌففـة خارجٌففـة ومالقففف الهففـوا  وزخففـارف هندسففـٌة ونباتٌففـة ومفف

مفـع وداخلٌـة . ومـع إختالف حرفٌة البنا  علفى مفر العصفور ومفـع التفـؤثٌر المتبفـادل بفـٌن حضفـارات العفـالم اإلسفـالمى و

المٌة المعبفرة عفن المكفان . فقد نتج عن كل ذلك حصٌلة إبداعٌفة زاخفرة مفن العمفارة السفالعصـور الحضـارٌة لكـل مكان

لمسجد قبة الصخرة  من الداخل: القبة 1صورة 
القدس وماتحملة من دالالت روحانٌة عن االحتواء 

 والسمو واالرتفاع.

 ادرنه"  السلٌمٌة" جامع االربعة المأذن: 2 صورة
 ،(الرصاص القلم) تشبة برشاقتها تتمٌز والتى  تركٌا
 عز الخالق لوجود إشارة السماء نحو ارتفاعها وفى

 .االرتقاء للسمو ورمز وجل

كالً من "مدرسة ومسجد السلطان حسن" : 3صورة 
)دكه المبلغ( محمولة على اثمانٌة أعمدة، و)المٌضأه( 
تعلوها قبة محموله على اثمانٌة أعمة وٌرمز رقم 
اثمانٌة إلى )المالئكة حملة العرش وهم اثمانٌة( كذلك 

 عدد ابواب الجنه اثمانٌة.
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وإن كانت القفٌم التشفـكٌلٌة ففى العمفارة اإلسفالمٌة هفى تعبٌفر عفن التقفدم العلمفى والفنفى والثقفافى للمجتمفـع ولكفـن  والزمان

وقفد التففت المفكفرون الغربٌفون إلفى إبفداع العمفران اإلسفالمً، وتجدٌفده، وقدرتفه   1.بالقـدر الـذى تحـدده القـٌم اإلسفـالمٌة

واحفدا مفن أبفرز المستشفرقٌن الفذٌن رصفدوا بنعجفاب معفالم  "جوسفتاف لوبفون"ٌعفد و ،ة على تجسفٌد قفٌم الحضفارةالهائل

الحضففارة اإلسففالمٌة، وٌشففٌر إلففى ثففرا  الفنففون العربٌففة، الجمٌلففة والصففناعٌةح مففن العمففارة، والنحففت، وصففناعة الخففزف، 

وٌبفٌن أن العفرب ففً  "مبانً العرب أهم آثفار العفرب الفنٌفة"والزجاج الفنً، والفسٌفسا ، والنجارة، وغٌر ذلك، مإكدا أن 

بداٌة حضارتهم وفنهم المعماري قد اقتبسوا من الفرس والبٌزنطٌٌن. لكنهم برأٌه قد تحرروا من هذه المصادر، وانتهوا إلى 

 . 2إبداع طراز مستقل خصب

لقٌامهففا علففى نظففام قٌمففً مسففتمد مففن المففنهج  أي إنففه ٌلفففت النظففر إلففى أن العمففارة اإلسففالمٌة فففً مختلففف البلففدان تتشففابهح

 نفتاح تسمل بؤن تتؤثر تلك العمارة ببٌئاتها المختلفة.واإلوتتباٌنح لوجود مساحة من المرونة اإلسالمً. كما أنها تختلف 

نفتفاح العمفارة اإلسفالمٌة علفى غٌرهفا مفن إولوبون، سوا  فً تؤكٌده قٌام العمارة اإلسالمٌة على نسق قٌمً، أو ففً تؤكٌفده 

، لقففد أبففدى رجففا  جففارودي اهتمامففا مبكففرا بالعمففارة  "رجففا  جففارودي"الثقافففاتح فننففه ٌتفففق مففع رإٌففة المفكففر الفرنسففً 

ففً سفبٌل حفوار "اإلسالمٌة وفنونهفا المتعفددة، وسفجل إعجابفه بهفا بتفصفٌل ٌفنم عفن إحاطفة ووعفً، خصوصفا ففً كتابفه: 

 به إنصاف الحضارة اإلسالمٌة، وإبراز دورها األصٌل فً قٌام النهضة الغربٌة الحدٌثة.وأراد  "الحضارات

ركٌزة أساسفٌة  التوحٌدة القائمة على التوحٌد، بنعتبار وحدة الفن اإلسالمً، وارتباطه بالعقٌدة اإلسالمٌعلى ٌإكد جارودي 

  ".مً ٌعبر عن تصور للعالم ٌقول بؤن مصٌره واضلالفن اإلسال"تصبغ بطابعها ما ٌلٌها من تفصٌالت وتفرٌعاتح فٌقول: 

علفى  -وإن كانفت سفطحٌة-إن نظفرة واحفدة "فٌقفول:  "وعفود اإلسفالم"وٌعاود التؤكٌد علفى تلفك النقطفة ألهمٌتهفا ففً كتابفه 

األثفر أو الشواهد الكبرى للفن اإلسالمً فً العالم، تكشف عمق وحدته وأصالتهح فؤٌفا مفا كفان الحٌفز الجغراففً المقفام فٌفه 

. وٌضٌف عن تجربتفه الذاتٌفة ففً فهفم اإلسفالم مفن خفالل الفنفون "غاٌته، فنننا نحس بؤننا نعٌش فٌه التجربة الروحٌة نفسها

إننً انطالقا من تؤمل فنون اإلسالم ومساجده إنما شرعت أفهم عظمة العقٌدة اإلسالمٌة، بتؤكٌدها الجذري على "اإلسالمٌة: 

 .رالخنفتاح، وعلى قبول اإل، على . وفً الوقت ذاته"التعالً

 

 

 

                                           
1
 pdf يفسداد انزشكٛم انًعًبزٖ اإلساليٗ: إثساْٛىعجد انجبقٙ  


ْٕ أحد أشٓس فالسفخ انغسة ٔأحد انرٍٚ ايزدحٕا األيخ انعسثٛخ  فسَسٙ، ٔيؤزخ طجٛت ْٕ( 1431 دٚسًجس 13 - 1461 يبٕٚ 4) نٕثٌٕ غٕسزبف 

 .ٔانحضبزح اإلساليٛخ
2

 .498ص: ،و2222نٕثٌٕ، حضبزح انعسة، رسجًخ عبدل شعٛزس، طجعخ يكزجخ األسسح، 

 الحمراء بقصر الرئٌسً الفناء األسود بهو: 5 صورة : منزل زٌنب خاتون )القاهرة(.4صورة 
 (.غرناطة)
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اسبانٌا، الهند، تركٌا(، توضح احترام العمارة اإلسالمٌة للاثقافات المختلفة واختالفها  رغم نماذج مختلفة لمبانً العمارة اإلسالمٌة فى  )مصر، 

 .اثبات القٌم اإلسالمٌة مرجع االصلً للتصمٌم

 

 فى العمارة اإلسالمٌةالداخل نحو قٌمة األنفتاح 1-2-1

إن العمارة اإلسالمٌة هـً عمـارة مـستقلة عـن الخـارج منفتحـة علـى الـداخل، وجمٌـع العناصـر المعمارٌفـة مفـن ففـرا    

وكتـل وخطوط وزخارف ٌعٌشها سكان العمفارة، ولكفـن ثمفـة عناصفـر اتفـصال بالفـسما  تتمثفـل بالفـصحن مكفنفـا  مفتفـوح، 

 تـسامً لختـراق أسـرار الفـضا ، والثانٌـة تعبـر عـن القبـة الـسماوٌة. وبالمئذنـة والقبـة، األولـى تعبـر عـن ال

 

 

 

 القٌم المعاصرة  -2

ومرغوبفاا  أواألفعال أو الخصائص محبفذهتعرف القٌمة من حق وخٌر وجمال بؤنها معٌار أو مبدأ ٌمكننا من تقدٌر الحوادث 

 لفى "تصفورتدل ع، (أندرٌه للند), كما ٌقول ألنها ،اهمة القٌمة من الصعب تحدٌد معنى حقٌقً للا. كهلذات وبةلا ومطهفٌ

. ان فلسففة القٌمفة مسفتقلة عفن كفل ه"رغبفة فٌفلإلفى القابفل ل هومفن المرغفوب فٌف ،ى مرور من الواقع إلى الحفقلع ،متحرك

مفازال ٌطرحهفا علفً فلسفة غٌرها، وهً فلسفة شاملة تهم النسان اٌا كان وأٌنمفا كفان لنهفا تهفتم بالقضفاٌا الساسفٌة التفً 

 .3نفسه، وٌحاول الجابة عنها

 Purismقٌمة النقائٌة  2-1

تهدف النقائٌة إلى دمج جمالٌات لغة التشكٌل للفرا  ثالثى األبعاد المكفون مفن مجموعفة مفن المسفتطٌالت األفقٌفة والرأسفٌة 

م، وكفان ففى ذلفك الوقفت 1911مع عناصر العمارة التقلٌدٌة ونجفده ففى أسفلوب عمفارة "فرانفك لوٌفد راٌفت" ففً شفٌكاغو 

ففى تصفمٌماته إلفى اجزائفه األولٌفه ثفم إعفادة تجمٌعفه بصفوره أكثفر ابتكار ثوري مدهش ألنه عمفل علفى تحطفٌم الصفندوق 

                                           

 .أَنف "انًعجى انفهسفٙ" انًعسٔف ثًعجى الالَد  فٛهسٕف فسَسٙ ْٕ (:أَدزّٚ الالَد)  
3

 .14-3و، ص1444انجصائس،  نهُشس انشسكخ انٕطُٛخٌ: َظسٚخ انقٛى فٗ انفكس انًعبصس ثٍٛ انُسجٛخ ٔانًطهقٛخ، انسثٛع يًٕٛ 

 : مسجد السلٌمٌة )تركٌا(7صورة  : مجمع قطب منار )الهند(6صورة 

: الصحن المكشوف وداللته   تأكٌده على عدم 8صورة 

 وجود ساتر او حاجز بٌن العبد وربه
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دٌنامٌكٌففة ظهففرت فففى الفراغففات المفتوحففة البففارزه والطففائرة. كمففا لعبففت الشفففافٌة والبسففاطة والدقففة فففى التصففنٌع والففوزن 

 .4ادٌة والروحٌةلق عمارة وظٌفٌة مثالٌة تفً بجمٌع الحتٌاجات المخل "الدي ستٌل"الخفٌف دوراا اساسٌاا وهاماا فى 

قفد أثفرت   Purists ) ومنذ بداٌة القرن وبظهور التٌارات المعمارٌة العالمٌة فً القرن العشرٌن حٌث نجد تٌفار )النقفائٌٌن

 1928ناقفدا حالفة الزخفرف ففً العمفائر وذلفك عفام ، وانبرى من هذا التٌار المعمفار )أدولفف لفوس( فً العمارة األوربٌة.

ان )الزخرف والجرٌمة(، وتطفرف ففً أحكامفه حٌفث أعتبفر الزخفرف مفن عالمفات الهمجٌفة أو خالل مقال كتبه تحت عنو

وبعد أن هذبت تلك الفكفرة المتطرففة ففً أحكامهفا، حٌفث ظهفرت ففً مدرسفتٌن منهفا وهفً . التردي اآلثم، أو متنفسا للكبت

رهفط واسفع مفن المعمفارٌٌن ففً  اللتفٌن أخفذتا شفوطا كبٌفرا ففً هفوى" مفٌس ففان دروه"و  "لٌكوربوزٌٌه"مدرسة المعمار 

 Less) العالم وجوهرهما ٌكرس الختزال والتقشف فً المفردات المعمارٌة والذي ٌضٌف إلٌه غنى كما قال لٌكوربوزٌٌه

is more ) بالرغم من أن بعض المعمارٌٌن قد سموا هذا المنحى الختزالً الذي ٌولد السؤم (Less is bore)  كما قال

 وهو من رواد "ما بعد الحداثة".  فنتوري،

مفن . وٌقول لٌكوربوزٌٌه فً ذلك :)تتولد العاطفة من النظام التشكٌلً الذي ٌنشر تؤثٌره علفى كفل جفز  مفن أجفزا  التكفوٌن

مفن ذلفك العفزم . من الوحدة فً الهفدف الوحدة فً الفكرة تمتد من وحدة المواد المستعملة إلى وحدة خطوط التسوٌة العامة.

  .5(وغاٌة الوضوح وغاٌة القتصاد  ٌتزعزع للوصول إلى غاٌة النقا الذي ل

وٌمكن هنا رصد الفرق بٌن الزهفد اإلسفالمً ففً العمفارة والزهفد الفذي دعفى لفه بعفض رواد عمفارة القفرن العشفرٌن بفؤن 

انففب الصففرحً الثففانً جففا  مقتصففرا علففى الزخرفٌففة فففً العمففارة والففدعوة الففى النزعففة )الختزالٌففة(، دون المسففاس بالج

والمبالغات فً الفضا ات والبذخ فً مواد المواد و البهرج واإلثارة فً عناصفرها ،ممفا ٌجعفل هفذا الزهفد ناقصفا أو شفكال 

دون محتوى أو ظاهرا دون باطنا. وهو مفا ٌخفالف الزهفد اإلسفالمً الفذي دعفى إلى"شفمولٌة زاهفدة"، ففً مجفالت الحٌفاة 

 .رة التً تعكس إٌقاعهاوالعمارة التً كانت على العموم الصو

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plurality قٌمة التعددٌة 2-2

إن العمارة ما بعد الحداثة "تناقض مع الفكرة القدٌمة للقواعد الكالسٌكٌة فً فهمهفا علفى  "Jencks تشارلز جٌنكس"ٌقول 

أنهففا ردود فعففل نسففبٌة ولففٌس مطلقففة، علففى عففالم مففن التجففزإ والتعددٌففة والتضففخم بففدل مففن الصففٌغ التففً سففتطبق بشففكل 

لغفات" مختلففة " هً مهمة، والحتفال الفرق هو واضفل دائمفا متنوعة من الطرازٌة . وتعد التعددٌة مهمة أٌضا ."عشوائً

                                           
4

قسى انزصًٛى انداخهٙ ٔاألثبس، قسى انزصًٛى انداخهٗ ٔاألثبس، كهٛخ ٔائم زأفذ يحًٕد: انعالقخ انعضٕٚخ ثٍٛ األثبس ٔانعًبزح انًعبصسح، دكزٕزاِ،  

 .104و، ص044انفٌُٕ انزطجٛقٛخ جبيعخ حهٕاٌ، 
5
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/09/28/57646.html د.عهٙ ثُٕٚٙ ثقهى:  :انصْد ٔاإلسساف فٙ انعًبزح    

: التجرٌد المحض لألشكال والخطوط التصمٌمٌة والبعد عن اى زخارف واألعتماد على المستوٌات الرأسٌة 9صورة 
 واألفقٌه، واستخدام األلوان األساسٌة مع األسود واألبٌض وذلك تعبٌراً عن التشكٌل الكونى.

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/09/28/57646.html
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إنهففا لٌسففت مجففرد مسففؤلة نففزوة، بففل هففً مرتبطففة بوظففائف محففددة ونواٌففا  .المعمارٌففة مختلطففة معففا مففن الفففن والهندسففة

  ."فالقارن هو الذي ٌوفر "النص الموحد -غالبا ما ٌتم تقدٌر الغموض  .رمزٌة

آمنففت بفلسفففة البنٌففة والنغففالق الففداخلً، وعففدم النفتففاح علففى المعنففى، والسففٌاق الخففارجً كانففت البنٌوٌففة الحداثٌففة قففد  إذا

والمرجعً، فنن ما بعد الحداثة قد اتخذت لنفسفها النفتفاح وسفٌلة للتفاعفل والتففاهم والتعفاٌش والتسفامل. وٌعفد التنفاص آلٌفة 

 .ى هذا النفتاح اإلٌجابً التعدديلهذا النفتاحح ، كما أن الهتمام بالسٌاق الخارجً هو دلٌل آخر عل

للدللفة علفى مظفاهر رد الفعفل ضفد الحداثفة، ثفم اسفتعملها  1934لقد استعمل اصفطالح "مفا بعفد الحداثفة" ألول مفرة سفنة 

لإلشفففارة إلفففى العولمفففة والتعددٌفففة الثقافٌفففة التفففً لبفففد مفففن ظهورهفففا حسفففب طبٌعفففة الفففدور  1938المفففإرخ تفففوٌنبً سفففنة 

ٌمكفن أن ٌكفون مارة ما بعفد الحداثفة تجمفع بفٌن القفدٌم والحفدٌث، وبمعنفى آخفر ففنن هفذا التجفاه ل وهكذا فنن ع التارٌخً.

هفً مفن مٌفزات  PLURALITY ولكفن مفن القفدٌم نسفتطٌع أن نحقفق خٌفارات متعددة،هفذه التعددٌفة مجفرد إحٌفا  للقفدٌم،

 لفم الحداثفة بعفد مفا لعمفارة الفكرٌفة التعددٌفة إن ة.عمارة ما بعد الحداثة التً تجعلها متجددة، متنوعة حسب الثقافات الذوقٌ

 تتعامل طرٌقة عن للبحث محاولة فً التجاهات من تبنت مجموعة قد أنها القول ٌمكن بل واحداا، معمارٌاا  نمطاا  منها تجعل

 الجتماعٌة. ثقافته ومستوٌاته اختالف على اإلنسان مع العمارة بها

 والمفإرخٌن كتابفات المفكفرٌن ففً ظهفرت التفً التجاهفات هفذه مفن الكثٌفر تشفمل أن الحداثفة بعفد مفا لعمفارة نوأمكف 

  6.جٌنكس  Jencksشولتز،  Schulzفنتوري،  Venturiكؤمثال  المعمارٌٌن
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، شًس عٍٛ جبيعخ – انًعًبزٚخ انُٓدسخ كهٛخ"، دكزٕزاِ، رُظٛسٚخ زؤّٚ" انعشسٍٚ انقسٌ فٙ انعًبزح يٛزبفٛصٚقب: انُجٕ٘ ثٓجذ اندٍٚ حسبو 

 .و0411

" Portland Building: "مبنى بورتالند 10صورة 
 " Michael Gravesللمعماري "

المصدر:    
http://www.archdaily.com/407522/ad-classics-

the-portland-building- 

 مبدأ التعددٌة الفكرٌة عند  "تشارلز جٌنكس"

 Piazza اٌطالٌا بٌاتزا" ساحة: صورة: 11 صورة
d'Italia, New Orleans  "للمعمارٌٌن  "

Charles Moore and Perez    " 
: المصدر  

http://www.architectmagazine.com/design/

buildings/postmodern- 
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اتجاهففات العمفارة المصففرٌة والعربٌفة خففالل  تفؤثرت: األصاالة والمعاصاارة )الاربط بااٌن التارا  والمعاصاارة( -3

العقدٌن الماضٌٌن بالتغٌٌرات الحضارٌة المتتابعة التً شهدها العالم السالمً بدرجات متفاوتة، وقفد ركفز الطفار الفكفرى 

لهذه التجاهات، والتى تضفمنت أٌضفاَ أعمفال بعفض المعمفارٌٌن الفدولٌٌن والمإسسفات الستشفارٌة األجنبٌفة علفى صفٌاغة 

اب فكري حفداثى ٌتسفم بالتعددٌفة، وأحٌانفاا بالتنفاقض ففى بعفض نواحٌفه للخفروج مفن الجدلٌفة "األصفالة والمعاصفرة أو خط

التقلٌد والتجدٌد" والتى تتلخص فى حتمٌة اللتزام بالتقالٌد السالمٌة األصٌلة للعمارة المحلٌة الموروثة ففى مقابفل النحٌفاز 

عمفارة العالمٌفة الفواردة بكفل أشفكالها وتنوٌعاتهفا، وٌظهفر ذلفك ففى المسفاهمات الهامفة الى التجدٌد والبتكار الذى تفرضه ال

لتؤصٌل نظرٌة معمارٌة اسالمٌة معاصرة تستند الى مراجعة واحٌا  التقالٌد المعمارٌة وتؤصفٌل تفراث السفالمً وتطفوٌره 

للعمفارة السفالمٌة ووضفع أسفس عملٌفة  من خالل طروحات مختلفة دعت إلى التركٌز على األبعاد النسفانٌة والجتماعٌفة

ٌسفعً  "لعمارة الحداثة العربٌة" القائمة على احترام التعددٌة والخصوصٌة الثقافٌة السالمٌة والجتماعٌة والبٌئٌة العربٌفة.

بمقفام  هذا التوجه الً دمج بٌن التؤصٌل والتجدٌد وعفدم انففراد احفدهما حٌفث ان العمفارة التراثٌفة السفالمٌة وحفدها لتقفوم

القوة الدافعة لالبداع ولكنها تنطوي ضمنا علً امكانٌة اثارة البداع كما ان التركٌبات الشفكلٌة ذات السفاس التراثفً ٌمكفن 

ان تترجم فً صورة مبتكرة ومعاصرة تستطٌع ان تواجه التطور الحدٌث للعمارة ففً العقفود الخٌفرة مفن القفرن العشفرٌن 

الخففتالف النسففبى ليسففالٌب التعبٌرٌففة والمراجففع التصففمٌمٌة المسففتخدمة والظففروف وقففد ظهففر هففذه التوجففه بوضففوح رغففم 

 المحلٌة فى مبانً المساجد والمبانً الدارٌة والعامة.

ٌتففؤثر هففذا التوجففه بالمففدارس والتجاهففات : المعاصاارة والتجدٌااد )التااأاثر بالعمااارة المربٌااة المعاصاارة( 3-1

منها، ولذا فهو ٌعد استمرارٌة لتٌار التغرٌب الحضارى وانعكاساا لتٌار التغرٌب الثقافً، المعمارٌة الغربٌة ولسٌما الحدٌثة 

وٌعنبر رواد هذا التجاه أن الفكر المعمارى الغربً هو المثل والقدوه التى تستوجب اإلتباع، حٌفث جفرت العفاده ففى الفبالد 

لففك باتبففاع أسففالٌب الفكففر العلمففى رة الغربٌففة وذالنامٌففة أن تكففون الخطففوات األولففى للنهضففه هففى السففٌر فففى طرٌففق الحضففا

 التكنولوجٌا المتطورة.و

ٌبحفث  البنفائً النتفاج كون على التجاه هذا فلسفة تعتمد  Revival Historicism:اإلحٌائً المدخل 3-1-1

كلٌاا له من التراث، وٌكون المرجع من التراث وخلق عمل ٌحمل نفس نسب وروح هذا تراث وٌنتمً  مع للتواصل لغة عن

 غٌفر ففً المجفازات بواسفطة التفراث ومحاكاتفه إحٌفا  خفالل مفن معاصفر، نتفاج تقفدٌم ردات والتشفكٌل بهفدفففحٌفث الم

 تقلٌل من إلى التجاه هذا فً المبالغة وتإدي األخرى، المفردات بعض مع طرٌق التجاور عن الزمان والمكانً، موضعها

 .7النهائً النتاج مصداقٌة
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 - اندٔنٙ انعهًٙ انًؤرًس، انسٛبحٛخ نهًُشآد انداخهٙ انزصًٛى فٙ اإلساليٙ نهفٍ انجًبنٛخ انًعبٚٛسٔ خ انزصًًٛٛ األسس: اندٍٚ ثٓٙ زضب يصطفٗ، 

 و.0410، األزدٌ – اإلساليٙ نهفكس انعبنًٙ انًعٓد - ٔيُٓجٛخ يعسفٛخ زؤٚخ – اإلساليٙ انفكس فٙ انفٍ

 (، الممربriad salam fes: المدخل اإلحٌائً للترا  )التصمٌم الداخلً لفندق  12صورة 
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 بالنسفب التقٌفد عفدم علفى التجفاه فلسففةتعتمفد  Eclectic Historicism:  التلقٌطاً المادخل3-1-2

 باستخدام وذلك التراث، محاكاة أسالٌب تتعدد ولكن بعٌنه، تراث إحٌا  ٌتعمد ول ٌحاكٌه، الذي التراثً للمرجع والمفردات

 العصفر متطلبفات مفع ٌتواففق بمفا توظٌفهفا ٌفتم إذ التفراثح مفن المسفتوحاة التقلٌدٌفة المعمارٌفة اللغفة وعناصفر المففردات

 .8ٌستلهم المعمارى لغته المعمارٌة الخاصة به من المصادر المتعددة للتراث لٌكون رإٌه جدٌده، كما الحدٌثة التكنولوجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌتقٌفد بنسفب ل المصفمم كفون علفى التجفاه هفذا فلسففة تعتمفد: Free Historicism  الحار المادخل 3-1-3

د ول ومفرداته، به، ٌتؤثر الذي التراثً المرجع  للتراث العالمٌة النظرة على العتماد من ٌنطلق بل بعٌنه، تراث إحٌا  ٌتعمَّ

 أسالٌب تعدد مع التراث، من والستعارة التارٌخٌة، والعناصر المفردات ستخداما فً الحرٌة له وأن للبشرٌة، ملكاا  بوصفه

 التراثٌة بصورة جدٌدة معتمدة على التطور التكنولوجً.استخدام المفردات و .ومحاكاته معه التفاعل

 

 :السائحٌن من المستهدفة الفئة طبٌعة -4

 فئة المستهدفة من السائحٌن، هما:هناك نمطان أساسٌان من األنماط السٌاحٌة، ٌحددان طبٌعة ال

 دولة إلى اخري.: وهى النشاط السٌاحً الذى ٌتم تبادله بٌن الدول، والسفر من حدود ولٌةالدالسٌاحة 

: وهى النشفاط السفٌاحً الفذي ٌفتم مفن مفواطنً الدولفة لمفدنها المختلففة، التفى بهفا جفذب سفٌاحً أو معفالم السٌاحة الداخلٌة

 سٌاحٌة تستحق الزٌارة، أي إن السٌاحة الداخلٌة هى صناعة تكون داخل حدود الدولة ول تخرج عن نطاقها.
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 انًسجع انسبثق. 

 : المدخل التلقٌطً )التصمٌم الداخلً لفندق برج العرب(، إمارة دبً.13صورة 

 : المدخل الحر )التصمٌم الداخلً لفندق ٌاس(، إمارة أبو ظبً.14صورة 
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 االستقبال: -5

بعالقفة مباشفرة  والطابع الخاص بها، اختٌار موقع المدخل بحٌفث ٌكفون واضفحاا للفرواد، الرتبفاطالتوافق مع حجم المنشؤة 

، حماٌفة المفدخل مفن 9أو منطقفة الخفدمات والسفاللم  والتوجه إلى مكتب الستقبال أو إلى منطقة النتظفار مع بهو األستقبال

المظالت التى ٌمكن أن تكون مرتبطفة بالهٌكفل اإلنشفائً للمبنفً أو منفصفلة عنفه وهفى العوامل الجوٌة عن طرٌق استخدام 

 من جهة ألخري تعتبر عالمة لموقع المدخل.

تساعد على النزلق فى تكسٌة ومعالجة األرضٌات للمدخل، تففادى البفرودة أو الحفرارة بفٌن الوسفط  ًاستبعاد الخامات الت

ن عمفل أبفواب بعفد األبفواب الخارجٌفة بٌنهمفا بهفو وسفٌط لمعادلفة األجفرا  وتكفون أقفل الخارجى للمنشؤة والمدخل فننه ٌتعٌ

األبعاد الالزمة لهذا البهو تسمل بفتل األبواب وكذلك مرور األمتعة بحٌث تتوافق مع حجم المكان وٌراعفً أل ٌكفون هنفاك 

ث تعتبفر مرحلفة انتقالٌفة مفابٌن الفداخل ساللم فى هذه المنطقة وٌجفب أن تكفون شفدة الستضفا ة والتكٌٌفف بهفا متدرجفة حٌف

 والخارج.

 بهو الفندق: 5-1

تكمن أهمٌة بهو األستقبال فى الفنادق الكبرى انها محور المشروع وذلك لحتوائه على أهم فعالٌات الفندق، فهو لم ٌعد مفن 

إلى كافة عناصفر الفنفدق،  أجل األستقبال وأماكن الجلوس فقط. وٌشكل بهو المدخل قلب الفندق، وٌجب أن ٌسمل بالوصول

كما ٌجب أن ٌحتوي علفى السفاللم والمصفاعد وركفن السفتعالمات، كمفا ٌفضفل أن ٌكفون ارتففاع البهفو دورٌفن ٌصفل إلفى 

م(، مزود باإلضا ة الطبٌعٌة والتهوٌة الجٌدة. فى كثٌر من األحٌان ٌشكل البهو حدٌقة مغطاة تتجمع حوله مختلفف  3.5-4)

 الزوار، وصالة الفطار، وصالة الطعام، والمقهى.الصالت المخصصة لكبار 

متفر مربفع( مفن مسفطل  1: 2,8كما ٌتم تحدٌد مسطل بهو األستقبال وفقاا لعدد الغرف بالمنشؤة وفقاا لكل غرفة تحتاج إلى )

 . 10فة الواحدةمتر مربع( بالنسبة للغر 1,2: 2,9بهو المنشؤة، أما منطقة األنتظار واألستراحة الملحقة بالبهو تحتاج إلى )

 فندق مٌنا هاوس -6

ا تطفل علفى هضفبة األهرامفات لٌكفون اسفتراحة خاصفة لفرحالت  42 على مساحةم، 1869 بناه الخدٌو إسماعٌل عام ففدانا

التفى تتمثفل ففى مفن المشفربٌات والفبالط  اإلسفالمٌةٌعفج القصفر باللمسفات الجمالٌفة المتنوعفة األصفل بفٌن اللمحفات  .صٌده

ا والمطعمففة بالنحففاس والصففدف وبففٌن اإلنجلٌزٌففة كالمواقففد  ٌا األزرق الٌففدوى والفسٌفسففا  واألبففواب الخشففبٌة المنقوشففة ٌففدو

 .الكبرى
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يبجٛسزٛس، قسى انزصًٛى اثس انجٛئخ ٔانًُبخ عهٗ انزشكٛم انًعًبزٖ ٔانزصًٛى انداخهٗ نهقس٘ انسٛبحٛخ فٗ شًبل ٔجُٕة سُٛب، اسًبء عجد انجٕاد:  

 .164، صو0441انداخهٙ ٔاألثبس، قسى انزصًٛى انداخهٗ ٔاألثبس، كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛقٛخ جبيعخ حهٕاٌ 
10

شكٛم انًعًبزٖ ٔانعُبصس اإلساليٛخ ثبنًآذٌ ٔانقجبة ٔاألسُفبدح يُٓب فٗ انعًبزح انداخهٛخ ثبنًُشآد انسٛبحٛخ، انحسُٛٙ يحًد عجد انفزبح: انز 

 000ص
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 فندق مارٌوت  -7

قفام ببنفا  قصفر فخفم لهفا، حٌفث تفم تفزٌٌن زخرففة الشفقق ف. وجٌنفًااإلمبراطفورة كان الخدٌوي إسماعٌل ٌرغب فً ابهفار 

المهنفدس وقفد صفمم القصفر ، المشفربٌاتالخاصة بها فً قصر توٌلٌري، مع تؤثٌر العمارة اإلسالمٌة فً استخدام الرخفام و

ارل فون دٌفتش" الفذي جلفب أفخفم مفا ٌمكفن الحصفول وقام بؤعمال الدٌكور المهندس "ك جولٌوس فرانز المعماري األلمانً

  .فً ذلك الوقت برلٌن و بارٌس علٌه من دٌكورات واكسسوارات من

مع بداٌة السبعٌنٌات شهد القصر تحول أساسٌا ففً تارٌخفه بتفولً شفركة "مفارٌوت العالمٌفة" إدارتفه ، ففتم تفرمٌم القصفر و

 .غرفة وجناح فاخر مع الحتفاظ بالقصر األصلً مقراا لإلستقبال 1252والحدائق مع بنا  برجٌن على جانبٌه لٌضما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسماعٌل لٌكون استراحة : بهو األستقبال ومكتب االستعالمات بفندق مٌنا هاوس الجٌزة بمصر شٌده الخدٌوي 15صورة 
 لالمبراطورة أوجٌنً وٌتكون المبنً التارٌخً من أربعة طوابق ٌملب علٌها الطراز اإلسالمً للتصمٌم الداخلى واألاثا .

 . فنجد التصمٌم استخدام مفردات من الترا والترا ،  مع للتواصل لمة ٌبح  عن نتاج لتحقٌق االحٌائًالمدخل استخدام تم 
اٌضا دمج  األاثا .األلوان(، وكذلك تصمٌم  -العقود المدببة -)تصمٌم األسقف فى التصمٌم الداخلى الروحانٌه قٌمةالٌحقق 

استخدام اى مستخدما الرخام دون امجرد فجاء تصمٌم االرضٌات  "النقائٌة"حدي القٌم المعاصرة مع االقٌمة الترااثٌة 
 .تصمٌم معاصر ٌحمل سمات ترااثٌة ، وذلك لتحقٌقحوائطللمعالجات الفى بعض اٌضاً وزخارف، 

 

: بهو األستقبال ومكتب االستعالمات والبار الخاص ببهو االستقبال  بفندق "مارٌوت" القاهرة مصر شٌده الخدٌوي إسماعٌل، التصمٌم 16صورة 
 اإلسالمً. ٌحمل مالمح الطابعالداخلى واألاثا  

تحمل بعض  التصمٌم الداخلىفنجد عناصر  ،التصمٌم ٌحاكٌه الذي الترااثً للمرجع بالنسب والمفردات التقٌد عدم، فنجد المدخل التلقٌطًاستخدام 
 نجد، كما (Partitionsالفواصل )و ،واألسقفوذلك الموجودة فى تصمٌم االرضٌات ماثل الزخارف  مفردات الترا  اإلسالمى ولكن بنسب مختلفة

 .المرونة واإلنفتاحالترا  اإلسالمً ٌمٌز  فأهم ما، "تصمٌم األعمدة" متماثلة فً التجرٌد فً بعض العناصر المعمارٌةقٌمة "النقائٌة"، و

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
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  رٌاض السحر بشارع المعزفندق  -8

لفو رٌفاض دو »متر من باب زوٌلة، وبجوار بٌت السحٌمً، فً شارع المعز لدٌن هللا الففاطمً، ٌقفع فنفدق  222على بعد 

الموجودة ففً المغفرب وسفورٌا ، فالرٌاض هو أحد الطرز المعمارٌة «رٌاض السحر»، والمقصود باسم الفندق هو «شارم

 .البدوياز الفرعونً، والمملوكً ووالفندق ٌضم طرز مختلفة ٌلبً أذواق عشاق سحر الشرق فهناك الطر .وتركٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البح : 

القٌمً للتراث واإلستفادة من المضمون  ،مٌة والقٌم المعاصرةٌمكن الستفادة من خالل العالقة المتبادلة بٌن القٌم اإلسال -1

 .اإلسالمً لتصمٌم بهو الستقبال بالمنشئ السٌاحً المعاصر ٌعبر عن هوٌتنا وثقافتنا اإلسالمٌة

لذلك لبد من األهتمام بتصمٌم بهو و ،بهوٌة المنشئ السٌاحً هو الواجهه األولى لتعرٌف السائلٌعتبر بهو الستقبال  -2

 .التى تعبٌر عن هوٌتنا وثقافتنا وتطبٌقها بؤسلوب معاصرالمصمم علً تحقٌق مجموعة من القٌم  الستقبال وتؤكٌد

ادي إغفال دور قٌمنا اإلسالمٌة فى العملٌة التصمٌمٌة المعاصرة إلى خلق تصمٌمات تفتقد الجانب الروحانً ولتعبر  -3

 .ٌة بالعملٌة التصمٌمٌة المعاصرة وماتحمله من قٌمالبد من دمج القٌم اإلسالمفلذلك  عن هوٌتنا العربٌة اإلسالمٌة

ات تحمل السمات حققت قٌمة التعددٌة خلق عالقة إٌجابٌة بالتارٌخ والتراث والستفاده منها فى تحقٌق تصمٌم -4

 المدخل -المدخل التلقٌطً -حٌائًالالمدخل  عده مداخل: وذلك من خالل .وقٌمه بالتراث اإلسالمً والضمامٌن الخاصة

ومن هنا  ث اإلسالمً هو المرونة والنفتاح،فؤهم ما ٌمٌٌز الترا ،التراثفى طرٌقة التعبٌر عن  فلسفتهكل مدخل فل ،الحر

 . ٌمكن مد جسور التواصل بٌن قٌمنا التراثٌة والقٌم المعاصرة

 

 التوصٌات: 

اإلسالمٌة والقٌم المعاصرة وكٌفٌة  على مستوي المصمم: ان ٌكون علً دراٌه ووعً كافً بؤهمٌة دور القٌم التراثٌة -1

 الدمج بٌنهم فى العملٌة التصمٌمٌة.

على مستوي الدولة: تخصٌص جوائز وشهادات تقدٌر تشجٌعٌة للمصممٌن المحافظٌن على ابراز دور مفردات  -2

 ومضامٌن القٌم اإلسالمٌة وتؤكٌد هوٌتنا وثقافتنا اإلسالمٌة.

 

: بهو األستقبال ومكتب االستعالمات بفندق "لو رٌاض" شارع المعز القاهرة مصر، التصمٌم الداخلى واألاثا  17صورة 
 اإلسالمً. الطابع مالمح ٌحمللبهو االستقبال 

التصمٌم، فنجد عناصر التصمٌم  ٌحاكٌه الذي الترااثً للمرجع بالنسب والمفردات التقٌد عدماستخدام المدخل التلقٌطً، فنجد 
، كذلك استخدام بعض المتماثلة فً تصمٌم "كاونتر" االستقبال وتصمٌم األاثا الداخلى تحمل بعض مفردات الترا  اإلسالمى 

نجد قٌمة "النقائٌة"، والتجرٌد فً بعض العناصر المعمارٌة متماثلة فً  كما .ل قٌمة روحانٌةالدرجات اللونٌة التً تحم
 .تصمٌم الحوائط، األسقف
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 م.2222لوبون، حضارة العرب، ترجمة ، طبعة مكتبة األسرة،عادل زعٌتر ،  -2
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 اإلسالمٌة. الدول فً العمرانً للتراث األول الدولً اإلسالمً، المإتمر

 

 المواقع االلكترونٌة

1-https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/09/28/57646.html 

بقلم: د.علً ثوٌنً  الزهد واإلسراف فً العمارة:    

2- http://www.archdaily.com/ad-classics-the-portland-building- 
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