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 النسبة الذهبية في تقسيمات الخرط اإلسالمي في الواجهات المعمارية 
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ميم ال التصلية سواء فى العناصر المعمارية أو أعميزخر تراثنا اإلسالمي بالعديد من القيم الجماملخص البحث : 
 سالميالداخلي ، وتعد النافذة والمشربية من العناصر المستخدمة فى معالجة الفتحات المعمارية فى العصر اإل
 اص حققوالتي لها تأثير كبير فى تصميم الفراغات الداخلية ، فهي تقوم بربط الداخل بالخارج بشكل له طابع خ

داخلية غات اللمطلوبة من تخفيف قوة اإلضاءة الداخلة إلي المسكن و السماح للهواء بتخللها لتهوية الفراالوظيفة ا
سبتها مع الحفاظ على الخصوصية لشاغلي الفراغ ، ويالحظ أن لهذه النوافذ والمشربيات نسبا توافقية جيدة اك

يقاعا حيث برع المصمم المسلم فى تحديد نسبها وأبعادها ى قلة حث فالب مشكلة وتقسيم أجزائها . وتتمثل تناسقا وا 
ث االهتمام بالنسب الجمالية المستوحاة من عناصر العمارة اإلسالمية فى أعمال التصميم الداخلى واألثا

لفن المعاصر وذلك لعدة أسباب منها ضيق الفراغات الداخلية وانقطاع الصلة بين الحاضر والماضى واعتماد ا
م ستلهاهندسة والرياضيات التي يراها المصمم المعاصر  معقدة في فهمها لالقتباس أو االاإلسالمي علي علوم ال

هذا و مية البحث وجود النسبة الذهبية بشكل ما في التقسيمات الداخلية للمشربية والنافذة اإلسال يفترضمنها ، و
االفتراض قائم بشكل كبير علي نسب المستطيالت المستخدمة في توزيع أعمال الخرط به وأن بعض هذه 

اذج نسب الجمالية لنمهذه الدراسة إلي تحليل ال وتهدفالمستطيالت ينطبق علي مايعرف بالمستطيل الذهبي ، 
بعض لوذلك من خالل عمل دراسة تحليلية   الواجهات المعماريةمن المشربيات والنوافذ المستخدمة في معالجة 

د األبعاو نماذج من المشربيات والنوافذ الموجودة في أحد المنازل التراثية اإلسالمية في مصر مع تحليل النسب 
بة لها تواجد النسبة الذهبية في تقسيم أجزائها ، وذلك ألن هذه النسالمستخدمة فى تصميمها للتعرف علي مدي 

 قيمة جمالية جعلتها تستخدم علي مر العصور وذلك ألنها توجد في الطبيعة بشكل واضح وكبير ومعرفة مدي
 مساهمة هذه النسبة في ترسيخ القيم الجمالية في مفردات العمارة والتصميم الداخلي في تلك الحقبة .
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