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 ملخص البحث:

فلسفة القٌم اإلسبلمٌة هى المنبع األول واألصٌل لفكر المعمارى المسلم، فالعمارة اإلسبلمٌة تنبع من القٌم والتعالٌم     

اإلسبلمٌة لدٌننا الحنٌف )اإلسبلم(، والتى التخضع إلى محددات المكان أو الزمان. كما استطاع المعمارى المسلم ان ٌعبر 

قٌمة  -قٌمة الوحدانٌة -القٌمة الروحانٌة -قٌمه الستر االجتماعى -)القٌم الجمالٌةعن أهم القٌم اإلسبلمٌة منها: 

 وترجمتها إلى مبادئ تقوم على أساسها العمارة والتصمٌم الداخلى واألثاث.(، الوسطٌة

راثنا، وتكمن أهمٌة البحث فً التؤكٌد علً قٌمنا اإلسبلمٌة والحرص على هوٌتنا فى ظل العولمة والبعد عن قٌمنا وت

 ومحاوله التعرٌف بتلك القٌم ونشر مفاهٌمها من خبلل تصمٌمات تإكد على قٌمنا اإلسبلمٌة وتحققها. 

كما ٌهدف البحث إلى تعزٌز القٌم اإلسبلمٌة والقاء الضوء على أهمٌتها كمصدر للفكر التصمٌمً واإلبداعً المعاصر 

خلص البحث إلً مجموعة من النتابج أهمها: القٌم اإلسبلمٌة لتصمٌم غرفة فندقٌة تعبر عن مضمون وفلسفة تلك القٌم. و

هى الفلسفة التً نبعت منها مبادئ وأسس التصمٌم الداخلً للعمارة اإلسبلمٌة. إن تحقٌق القٌم اإلسبلمٌة ٌرتقً بالتصمٌم 

لما لها دور فعال فى نشر  الداخلً وٌسمو بقٌمته. والتى تم التؤكٌد علٌها من خبلل اختٌار غرف االقامة بالمنشآت السٌاحٌة

ثقافتنا وقٌمنا فى ظل تعدد الثقافات والقٌم المعاصرة على الساحة العالمٌة، وابراز دور تلك القٌم على التواصل مع الحركة 

 التصمٌمٌة المعاصرة.

Abstract: 
The Philosophy of Islamic values is the ultimate source of native thought of Muslim 

Architecture, Islamic architecture stem from Islamic values and teachings of our tolerant 

religion (Islam), which has not been under the settings of the place or time. 

Also the Muslim architecture that reflects the most important Islamic values, including: 

(aesthetic values - The social values of ulster - the value of spirituality -  the value singularity -  

the value of moderation), and translated into principles based on architecture, interior design 

and furniture. 

The importance of research is to emphasize our Islamic values and to preserve our identity in 

the light of globalization, distance from our values and heritage, and trying to define those 
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values and disseminate their concepts through designs that emphasize and achieve our Islamic 

values. 

The research aims to promote Islamic values and highlight their importance as a source of 

design, creative and contemporary thought to design hotel rooms reflecting the content and 

philosophy of those values. 

The research concluded with a series of results, the most important of which are: Islamic 

values are the philosophy that emanated from the principles and foundations of the interior 

design of Islamic architecture, the achievement of Islamic values and the internal design and 

values. Which have been confirmed by choosing accommodation rooms in tourist facilities 

because they have an effective role in spreading our culture and values in the light of the 

multiplicity of cultures and contemporary values on the world stage, and highlighting the role 

of these values in communicating with contemporary design movement. 

  مشكلة البحث:
 تتبلور من خالل التساإالت التالٌة :

كٌف ٌمكن االستفادة من القٌم اإلسبلمٌة لتصمٌم غرف فندقٌة للمنشؤت السٌاحٌة تسهم فً انتشار ثقافة وقٌم مجتمعنا  -1

 العربً؟

هل ٌمكن تحقٌق المضمون الفلسفً للقٌم اإلسبلمٌة من حٌث )المضمون والشكل( فً مجال التصمٌم الداخلً للغرف  -2

 الفندقٌة بالمنشؤت السٌاحٌة؟ 

 هل ٌوجد هوٌة ذات طابع إسبلمى ممٌز للغرف الفندقٌة بالمنشؤت السٌاحٌة المعاصرة؟ -3

 هدف البحث: 
 فادة منها فى تصمٌم غرف فندقٌة تعبر عن هوٌتنا. تعزٌز قٌمنا اإلسبلمٌة واالست -1

ابراز دور مضمون القٌم اإلسبلمٌة وأنها لٌست مبلمح شكلٌة فقط للتراث اإلسبلمً لتصمٌم الغرفة الفندقٌة بالمنشؤ  -2

 السٌاحً المعاصر. 

 فروض البحث : 
فى المجال للتصمٌمً للمنشآت السٌاحٌه المعاصرة فلسفة القٌم اإلسبلمٌة تإدى إلى تطوٌر الفكر االبداعً للمصمم الداخلً 

 فبلٌمكن التعبٌر عن القٌم اإلسبلمٌة فى التصمٌم اال من خبلل التكامل بٌن المضمون والشكل. –

 منهجٌة البحث:
ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة القٌم اإلسبلمٌة. وقد سعً البحث إلى تقدٌم رإٌة تصمٌمٌة معاصرة تحمل 

 ضمون القٌم اإلسبلمٌة.م

 مقدمة
ٌعٌش فكر المعمارى والمصمم الداخلى واألثاث منذ القرن التاسع عشر فى حالة من التوتر والتذبذب بٌن قطبٌن ٌجذبان 

كبلً منهما وٌإثران على تشكٌل فلسفتهم التصمٌمٌة والفكرٌة، هما الجذور الثقافٌة والحضارٌة واإلسبلمٌة، والثقافات 

الغربٌة التى اتجه كبلً منهما إلٌها بعد عصور تراجع الحضارة اإلسبلمٌة. فظهر البعض من  المعمارٌٌن واالتجاهات 

والمصممٌن الداخلٌٌن ٌإٌدون االتجاه نحو النبذ الكلى والبعد عن قٌم ومبادئ التراث وتؤٌٌد اتجاهات غربٌة بعٌدة عن 

ولكن احٌاناً ٌخرج  1ت دعوات للعودة إلى التراث والتمسك به وبقٌمه.ثقافاتنا وتقالٌدنا وبٌبتنا. ولمقاومة هذا االتجاه ظهر

هذا التمسك بمبلمح شكلٌة للتراث تقلل من القٌم اإلسبلمٌة وتفرغه من مضمونه. فكٌف ٌمكن ان نتجاهل تراثنا اإلسبلمى 

جد المعمارى العالمى الضخم فى الوقت الذى ٌتعطش فٌه الكثٌر من معمارى ومصممى الغرب إلى التعمق فى دراسته فن

                                           
 (.2113)هبة عبد المحسن على شما: استلهام مفاهٌم العمارة االسبلمٌة وابداعات الفكر الغربى، دكتوراه، هندسة عمارة جامعة القاهرة  1
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م )كٌف ٌجوز لقوم لدٌهم مثل هذه الروابع أن 1985"فرانك لوٌد راٌت" ٌقول عن زٌارته لجامع السلطان حسن عام 

 2ٌتركوها و ٌستبدلوا بها سوءات العمارة الغربٌة التى ٌحاول الغربٌون انفسهم ان ٌتخلصوا منها؟(.

وغنى مفرداته وقٌمه وسماته، والتى تدل على عبقرٌة االنسان المسلم وسمو ونظراً إلى االنتشار الواسع للتراث اإلسبلمى 

روحه والتى استمدها من روح االسبلم والتى كان لها األثر على جمٌع انشاءاته وأعماله، وألن القٌم التراثٌة اإلسبلمٌة 

ة العالمٌة واالسهام فى تمكٌن الطابع تعتبر أدوات المصمم المعمارى والداخلى فى تحقٌق االصالة وتؤكٌد الهوٌة على الساح

اإلسبلمى من الوصول إلى التفاعل والتمٌز ، كما تإكد القٌم التراثٌة اإلسبلمٌة المتؤصلة على مضامٌن ال تمثلها الرموز 

بلمٌة التصمٌمٌة التقلٌدٌة، و لكن ٌمثلها ما ٌعكسة التصمٌم من صٌاغة لتلك المضامٌن، واالستفادة من القٌم التراثٌة اإلس

فى تحقٌق منهجٌة للتفكٌر تساعد على تطوٌر الموروث التراثى اإلسبلمى ومواكبته للمعاصره،  للوصول إلى تصامٌم 

 للمنشآت السٌاحٌة تحمل المفهوم اإلسبلمى بمتطلبات العصر الحدٌث.

 القٌم اإلسالمٌة: -1

اولوها، ولكن ٌمكن القول أنها معاٌٌر مرغوبة الذٌن تن ومرد ذلك  التباٌن وجهات نظر تعددت تعارٌف "القٌم" واختلفت

 للحكم على السلوك وأنها توجه أفعالنا.

أما "القٌم اإلسبلمٌة" فهى القٌم المستمدة من  القرآن الكرٌم والسنه النبوٌة العطرة، وفى إطار هذه القٌم تحددت معاٌٌر 

ساس التعاون و اإلخاء والشورى والمساواة واالحترام السلوك وآداب التعامل بٌن الناس كما انتظمت العبلقات بٌنهم على أ

وحسن الخلق، ومن ثم نجد أن المجتمع اإلسبلمى ٌتخذ من  القرآن الكرٌم والسنة دستوراً للحٌاة. وتبدو أهمٌة القٌم 

كل فعال فى اإلسبلمٌة فى حٌاة الفرد والمجتمع واضحة ألنها تمثل ركناً أساسٌاً فى تكوٌن العبلقات بٌن الناس وتسهم بش

 تحدٌد طبٌعة التفاعل بٌنهم، إضافة إلى أنها تشكل معاٌٌر وأهداف تنظم سلوك الفرد والجماعة

للقٌم اإلسبلمٌة أثر واضح فً مجال العمارة والتصمٌم الداخلى، وكذلك على التخطٌط العمرانى فى تحدٌد شكل المبانى 

ظهور أشكال جدٌدة تناسب الحٌاة االجتماعٌة اإلسبلمٌة والتى تختلف للمدن اإلسبلمٌة. كانت اٌضا القٌم اإلسبلمٌة سبباً فى 

 .3من حقبه إلى اخرى وفقاً لمحدداتها السٌاسٌة، االجتماعٌة، االقتصادٌة، الثقافٌة

 القٌم الجمالٌة 1 -1

تعابٌرها وتورٌقاتها الجمال فً الفنون اإلسبلمٌة تتمٌز بتفردها باألبعاد الروحانٌة التً ترتاح إلٌها النفوس وتتماهى مع 

مع أن فلسفة التجرٌد  .البلمتناهٌة، لتوحً بشعور االنتماء إلى عوالم كونٌة بعٌدة تمد الروح القلقة فٌها بسبلمها وطمؤنٌنتها

فى الفن اإلسبلمى لم تؤت كردة فعل أو إقصاء لجمالٌات أخرى، بل البتكار جمالٌات وحلول بصرٌة جدٌدة، جاءت نتٌجة 

اهٌم الروحٌة بالعلمٌه والفكرٌة واالجتماعٌة فى مركب واكب واحد تجاوز الصورة الفراغٌة بمفهومها النصهار المف

التعبٌرى والجمالى، كونها التخدم مفاهٌم الخٌر والمنفعة والجمال التً ٌنادى بها كل من الدٌن والفن اإلسبلمى، فبات ملحاً 

الوعى الجمالً الهندسً عند الفنان المسلم الذى اوجد لدٌه حلوالً تقدٌم رإٌة جدٌدة للصورة تمثلت بالتوجه نحو تؤصٌل 

-النسبة والتناسب -بالوحدة والتنوعوتتسم القٌم الجمالٌة  4فكرٌة وتقنٌة فى هذه الصورة تتوافق مع موقفه  الجمالى.

 5االتزان.-االٌقاع

                                           
 م(، مكتبة االنجلو، القاهرة.1987توفٌق عبد الجواد "العمارة اإلسبلمٌة" فكر و حضارة ، ) 2

3
الباحثة.تصرٌف  

 

4
 .282م(، ص2111الخزاعى عبد السادة: الرسم التجرٌدى بٌن النظرة اإلسبلمٌة والرإٌة المعاصرة، عمان: مإسسة دروب للنشر والتوزٌع ) 
5
 .52-48(، ص 1994فن العٌن تسمع واألذن ترى "القٌم الجمالٌة فى العمارة اإلسبلمٌة"، دار الشروق )ثروت عكاشة: تارٌخ ال 
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 قٌمه الستر االجتماعى: 1-2

ارتبطت قٌمة الستر االجتماعى ارتباطاً وثٌقاً بالمجتمع اإلسبلمى وكانت عامبلً هاماً فى تشكٌل البٌبة الحضرٌة     

اإلسبلمٌة، فاإلسبلم الٌعتمد على العقوبة فى إنشاء مجتمعه وإنما ٌعتمد قبل كل شا على الوقاٌة وإبعاد عوامل الفتنة. 

وجعلها سكناً ٌلجا إلٌه الناس، فتطمبن نفوسهم وٌؤمنون على حرماتهم، فؤكد فجعل لئلنسان حرمة، وجعل للبٌوت حرمة 

 .6اإلسبلم علً عدة آداب تحفظ حرمه البٌوت

 مردود قٌمة الستر االجتماعً على التصمٌم المعمارى والتصمٌم الداخلى2-2-1

 والنابعة من التعالٌم اإلسبلمٌة منها:تحقق قٌمة الستر االجتماعً فى التصمٌم من خبلل تحقٌق االداب المحققة للقٌمة 

  .آداب االستبذان واالستبناس قبل دخول البٌت 

  آداب غض البصر: اذا كان التؤكٌد على حرمة اإلنسان بصفة عامة فاألولى التشدٌد علٌها وهو داخل مسكنه فهو فراغه

 الخاص به .

 .آداب عدم استراق السمع 

 .خصوصٌة كل فرد داخل األسرة 

 بذان على األب واألم.اداب االست 

 .األمر بالتفرٌق بٌن األبناء فى المضاجع 

 مما سبق ٌمكن تحقٌق القٌمة فً التصمٌم المعمارى والتصمٌم  الداخلً من خبلل: 

 .)ستر فراغات البٌوت عن الجٌران وعن المارة فى الطرٌق )تصمٌم المدخل المنكسر 

 .ستر فراغات البٌت الداخلٌة عن مدخل البٌت 

 خل واماكن الجلوس الخاصة بالرجال عن مداخل واماكن الجلوس الخاصة بالنساء بالصورة التى تحول دون فصل مدا

 تقابلهم )السبلملٌك اماكن جلوس الرجال( )الحراملٌك اماكن جلوس النساء(.

 .الفصل بٌن غرف نوم البنٌن عن غرف البنات، مع وضع أسرة منفصلة لكل فرد فى الغرفة الواحدة 

 صوصٌة لجناح السكن عن جناح اإلستقبال، مما ٌستدعى فصل جناح االستقبال.تحقٌق الخ 

                                           
6
 .9م(، ص2113جامعة القاهرة، ) -هبة عبد المحسن علً شما: استلهام مفاهٌم العمارة اإلسبلمٌة وإبداعات تافكر الغربً، الهندسة المعمارٌة 

: واجهة مسجد قرطبة، التنوع فى 1صورة 
إطار الوحده )التنوع فى شكل الفتحات 
المعمارٌة مع الربط بٌنهم فى تشكٌالت 

 رائعة(.

:  مدخل مسجد المإٌد بالقاهرة. 2صورة 
أعلى بعقد ذى  أحٌطت فجوة المدخل من

بتالت ثالث مما ٌجعل المقرنصات تبدو 
 وكؤنها حشوة زخرفٌة.
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 القٌمة الروحانٌة 1-3

فان من اهم مزاٌا الفن المعماری االسبلمی واوجه تماٌزه عن غٌرة  قٌمة الترفع عن المادٌات واالتجاه إلى المعنوٌات

واسباب تطوره هو هذا الجانب الروحی الموجود فٌه، ان التوازن والتناسق بٌن عنصری المعنى او الروح والمادة هو 

د المحسوس والملموس شرط الحصول على الجمال فی العمارة، معتبرا ان العمارة االسبلمٌة مرادفة للجمال متابعا ان البع

 .هو المادة، والبعد المعنوی هو الروح وتركٌب هذٌن العنصرٌن فی الفن المعماری ٌإدی الى ظهور جمال هذا الفن

. القٌمة الروحانٌة فى العمارة اإلسالمٌة 1-3-1  

اإلسالمً عن تعالٌم لقد عبرت العمارة والفنون فً مضمونهما اهتم المعمارى المسلم بالحفاظ على الجانب الروحانى و

اإلسالم بشكل مباشر، وآخر غٌر مرئً ) روحانً (، مكن القارئ من استنباط الشعور بالتواصل البصري والفٌزٌائً 

سواء أكان ذلك بالفراغات المعمارٌة أو الزخارف والنقوش والتً كان كل خط ٌحمل فً طٌاته بعداً روحانٌاً ممٌزا ٌخدم 

 كل فعال وٌبعث فً عقل الناظر الحاجة إلى التؤمل والتدبر طوٌالً.الوظٌفة التً وضع ألجلها بش

استخدام المعمارى المسلم عناصر معمارٌه تحمل معانى روحانٌه ) تصمٌم المبذنة و القباب فإن الخطوط الخاجٌة للقبة 

االشارات المإتلفة فً القبة او  والمبذنة توحً بالسمو واالرتفاع وكؤنها تلفت انظار المتلقً المتعبد بإستمرار الى تؤمل هذه

اٌضاً استخدام الماذنة(.  كذلك ) الصحن المكشوف وداللته وتؤكٌده على عدم وجود ساتر او حاجز بٌن العبد و ربه(. 

الدالالت اللونٌه وما تحملة من معانى روحانٌه فمثبلً: اللون االخضر فقد ورد فً القران الكرٌم باكثر من اٌة وله دالالت 

ٌقول عز وجل " علٌهم ثٌاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً " )االنسان، عدة، 

( وٌقول عز وجل " اولبك لهم 76(، وٌقول سبحانه وتعالى " متكبٌن على رفرف خضر وعبقري حسان " )الرحمن، 21

ون ثٌاباً خضراً من سندس واستبرق " )الكهف، جنات عدن تجري من تحتهم االنهار ٌحلون من اساور من ذهب وٌلبس

( وقوله سبحانه وتعالى " وهو الذي انزل من السماء ماءاً فاخرجنا به نبات كل شًء خضراً نخرج منه حباً متراكباً " 31

قبة (. وهكذا فان اللون االخضر ارتبط هنا باقدس مستقر وهً الجنة، كما ان هذا اللون ٌذكرنا بخٌر العا99)االنعام، 

والخلود فً النعٌم حٌث الجمال االزلً، وحٌن ٌشرع الفنان المسلم فً استخدام هذا اللون فان استخدامه هذا لم ٌكن بمعزل 

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

 . 7من معانً ودالالت

 

 

 

 

 

 

 قٌمة الوحدانٌة 1-4

أو  لقد تجلت روح عقٌدة التوحٌد فً سابر المظاهر السلوكٌة والنشاطات سواء فً عالم السلوك أو اإلنتاج الفكري،

وكانت آٌات الوحدانٌة التً نزلت فً القرآن الكرٌم من مثل قول هللا فً سورة المزمل: "رب المشرق والمغرب  .التطبٌقً

                                           
7 

 لونٌة خطط واستنباط اإلسبلمٌة والعمارة التصمم الداخلً فً للون تحلٌلٌة دراسة المكملة والفنون اإلسبلمٌة العمارة مسعد سعد: خصابص رانٌة
والحاضر  الماضً اإلسبلمٌة والفنون للعمارة األول العالمً اإلسبلمً، المإتمر الطابع ذات المعاصرة المنشآت فً تصمٌم منها االستفادة ٌمكن

 م(.2117مصر ) – اإلسبلمٌة الجامعات رابطة - والمستقبل

عن  : الزخرفة اإلسالمٌة للشكل الثمانى الناتج3صورة 
ل للعالقة بٌن العالم المادى ثإندماج مربعٌن كم

 وكذلك عالم التحول والثبات. والروحى،
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ال إله إال هو فاتخذه وكبل. واصبر على ما ٌقولون واهجرهم هجرا جمٌبل". ومن مثل قوله سبحانه وتعالى فً كتابه 

ٌلد ولم ٌولد. ولم ٌكن له كفإا أحد". جوهر الحضارة اإلسبلمٌة هو اإلسبلم، وإّن  الكرٌم: "قل هو هللا أحد. هللا الصمد. لم

 . Monothéisme جوهر اإلسبلم هو التوحٌد

 الوحدانٌه فً العمارة اإلسالمٌة: 1-4-1

منجزات الوحدة مٌزة مهٌمنة وواضحة فً العمارة اإلسبلمٌة، والتً تتؤتى فٌها وحدة اإلله، من خبلل تلك الوحدة خرجت 

الفن المعماري اإلسبلمً تكاد تشبه بعضها بعضاً فً سابر الببلد اإلسبلمٌة مع شًء من التباٌن الٌسٌر الذي تحمله كل 

 بٌبة وتختص به وتملٌه مواهب أهلها الموروثة، ولكن دون أن تخّل هذه المفارقات بوحدة الفن اإلسبلمً.

" ، اننا نشعر بها فً كل مبنى وفً كّل Schulzالشعور بها كما ٌرى "كما ٌمكن اكتشاف العمارة اإلسبلمٌة، من خبلل 

ٌطلق على العمارة اإلسبلمٌة مصطلح )عمارة  "Schulzزخرفة وعلى مستوى المدٌنة ككل. وهذا هو الذي جعل "

ٌن من ". إّن العمارة اإلسبلمٌة اعتمدت عمارة الوحدة بالتركٌز على أحد القطبArchitecture de unite" الوحدة(

الثنابٌات المتناقضة كالبساطة والتعقٌد، فً حٌن اعتمدت الثنابٌة المتبلزمة والمترادفة فً الصٌغة اإلثنٌة. ووفقاً لمبدإ 

التوحٌدي الذي ٌمٌز اإلسبلم، فهو ٌصف الخالق، )إن الكل باد منه وقابم به وموجود له وصابر إلٌه(، ولهذا فإنه لٌس من 

األجساد، وال ٌمكن تشبٌهه بؤي صورة كانت، ألنه المطلق، والمطلق الٌمكن أن ٌصبح نسبٌاً  الممكن تصوٌر هللاه صورة

ولذلك؛ ولكنه بعقله وحدسه قادر على اإلٌمان بقوته الخالقة من خبلل مخلوقاته وأسرارها، ومن خبلل الكون وخفاٌاه. وهللا 

 (. 3{،)سورة الحدٌد، اآلٌة:كما فً القرآن الكرٌم: }هو األوُل واآلِخُر والظاهُر والباطنُ 

للتصوٌر تلتزم بمعنى التوحٌد الذي ٌنفً الصفات البشرٌة عن هللا، وهكذا،   وهكذا فإن أبا حٌان التوحٌدي ٌضع شروطاً 

 فإن الرقش العربً هو تصوٌر دٌنً إسبلمً ٌقوم على مبدإ التوحٌد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة الرقش العربً وعلى ابداع المعمارى المسلم فقد اتخذ من النباتات عناصر زخرفٌة : قصر )الحمراء( غرناطة، مثاالً على روع 4صورة 
ض تجردها وتبعدها عن صورتها األصلٌة فال نكاد نشاهد من فروع النباتات وأغصانها وأوراقها إال خطوطا منحنٌة أو ملتفة ٌتصل بعضها بالبع

.حركةاآلخر فتتكون أشكاال ال حدود لها وقد ٌكون لها أكثر من   

 

 قٌمة الوسطٌة: 1-5

بنٌت الحضارة اإلسبلمٌة على مبدأ الوسطٌة، فالفكر اإلسبلمً ٌإمن بالوساطٌة كمبدأ ٌنظم حٌاة اإلنسان، وهى تعد من 

ًة َوَسطاً لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعلَى النهاِس" صورة أبرز خصابص اإلسبلم ٌقول هللا تعالى "  البقرة. فجعل َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمه

اإلسبلم األمة أمة وسط بكل ماتحمله الكلمة من معانى الوسط بمعنى الحسن والفضل، أو الوسط بمعنى االعتدال والقصد، 

 أو الوسط بمعناه المادى الحسى.
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 الوسطٌة فى العمارة اإلسالمٌة:  1-5-1

إجتماعٌة أو نفسٌة أو معمارٌة، فالوسطٌة فى  أن مفهوم الوسطٌة ٌعتمد على طبٌعة تلك الوسطٌة، سواء من ناحٌة فقهٌة أو

العمارة تكمن فى العبلقة بٌن الشكل والمضمون. كحالة بٌن االشكال المادٌة والوظٌفٌة ذات اإللتصاق الحسى باإلنسان مع 

للكم . فالوسطٌة فى العمارة ٌمكن اعتبارها مقٌاساً اٌضاً 8ماتقدمه هذة األشكال من إمتداد روحانً ٌحقق رضى داخلى

 والكٌف:

 .الوسطٌة فى استعمال الفراغات المعمارٌة، بحٌث تتبلءم مسطحات وارتفاعات المبانى مع استعماالتها 

  الوسطٌة فى القٌم التشكٌلٌة فى العمل المعمارى الوسطٌة بٌن اإلسراف فى االفتعاالت المعمارٌه المعقدة والتجرٌد

 المطلق لؤلشكال.

  ،وأسالٌب وطرق اإلنشاء: استخدام مواد تحقق العمر االفتراضى المرجو للمبنى، الوسطٌة فى استعمال المواد

 استخدام نظم انشابٌة مناسبة للزمان والمكان.

 .الوسطٌة فى اإلنفاق: عمل دراسه جدوى اقتصاٌة مناسبة للمشروع المعمارى 

 

 

 

 

 

 

 

 .9تكون قبة الصخرة، توضح الوسطٌه فً الشكل والمضمون : المسقط األفقً لقبة الصخرة والحلقات الثمانٌة والدائرٌة الت5ًصورة 

  المنشآت السٌاحٌة -2

إن تصمٌم القرٌة السٌاحٌة هو توزٌع لعناصر برنامج معٌن علً الموقع المختار ٌحقق عبلقات وظٌفٌة سلٌمة ومناسبة بٌن 

  .مكونات البرنامج ذات الوظابف المختلفة

تإدٌها هذه المنتجعات إال أنه ٌجب أن ٌتوافر فً المنتجع شروط خاصة لكً تغطً  باإلضافة إلى الخدمات الترفٌهٌة التً

الحاجات االستثمارٌة مما ٌحقق ازدهارا اقتصادٌا ملحوظا وقد ٌتم ذلك عن طرٌق إعطاء المنتجع طابعا معمارٌا ممٌزا أو 

ت الطبٌعٌة للموقع الذي تقع فٌه القرٌة خلق صورة قوٌة لتبقً دابما فً ذاكرة السابح وأٌضا تناغم المنشآت مع المكونا

السٌاحٌة بحٌث ٌصبح كعنصر من عناصر الطبٌعة . وبذلك ٌمكن تحقٌق األهداف االقتصادٌة واالجتماعٌة والوصول 

 بالمخطط لكً ٌكون متكامبل . كل منتجع فً منطقة معٌنة ٌمثل مبلمح فردٌة تتطلب حلول معمارٌة وتخطٌطٌة مبتكرة.

ة األولٌة لعمل المنتجعات السٌاحٌة، فؤن خلق صورة أو طابع للقرٌة فً ذهن السابح ٌعد من أهم األسس األسس التصمٌمٌ

  التصمٌمٌة لعمل المنتجعات السٌاحٌة حٌث تعطى للسابح صورة ٌمكنه تذكرها.

 

                                           
8
ة حسن محمود عٌسى: فلسفة الوسطٌة اإلسبلمٌة والتجرٌد فى العمارة اإلسبلمٌة حالة دراسٌة )الوحدات الزخرفٌة اإلسبلمٌة(، ماجٌستٌر، كلٌ 

 .15(، ص2119فلسطٌن، ) -الهندسة المعمارٌة، جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس
9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_10_Dome_of_the_Rock_Floor_plan.jpg 
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 النشاط الفندقً -3

مإقت، بهدف تحقٌق الرضا الوظٌفً الجمالً النشاط الفندقً هو النشاط الذي ٌرتبط بإقامة وإٌواء وإعاشة النزالء بشكل 

 والنفسً لمستخدمً النشاط الفندقً.

قدًٌما كان مفهوم وظٌفة الفندق هً تقدٌم السرٌر وتناول الطعام أم اآلن فؤصبحت إلى جانب الوظٌفة األولى وظابف 

وأنواع عدٌدة من المطاعم مستحدثة للجذب السٌاحً تستدعً وجود زٌادة فً المساحات الوظٌفٌة وأماكن ترفٌه عامة 

المختلفة والرٌاضات وٌستخلص فً الوظابف العملٌة والمتمثلة فً اإلقامة واإلعاشة والترفٌه وذلك دون إغفال إسهام هذه 

ا مع معاٌٌر المبانً الخضراء ًٌ  .10الوظابف العملٌة الى توفٌر الطاقة داخل الكتلة الفراغٌة الفندقٌة تماش

 الغرف الفندقٌة 3-1

من الغرٌب أنه حتى اآلن فً صناعة الفنادق لم ٌظهر نظام تصنٌف موحد لغرف اإلقامة وبالرغم من أن الغرفة تحمل 

واحد فً أكثر من فندق إال أنه فً كل فندق نلحظ وجود اختبلف فً التوصٌف لهذه الغرف. وٌختلف التوصٌف هذا أًٌضا 

طاع الفنادق الدولٌة الٌوم للغرفة الفندقٌة هو الغرفة السٌاحٌة والتً من بلد ألخر. لكن ٌمكن القول بؤن المعٌار العام لق

تحتوى على حمام منفصل ومستلزمات إقامة مإقتة وهً سرٌر وخزانة مبلبس، جهاز مشاهدة وتلٌفزٌون ـ باإلضافة إلى 

 .Wi – Fiإمكانٌة اإلتصال بشبكة المعلومات الدولٌة عن طرٌق تقنٌة  

اخلٌة وفقاً للمتطلبات التسوٌقٌة واالبعاد القٌاسٌة للفندق من حٌث العدد والمساحات الخاصة باالسرة وتحدد ابعاد الغرف الد

واألثاث. تبدأ غرف النوم من الطابق األول وتشرف الغرف الكبٌرة على الساحات أو الحدابق وتتجه نحو الشرق أو 

 .الجنوب، أما الغرف القلٌلة العمق فتطل على حدٌقة داخلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: االبعاد القٌاسٌة لغرف االقامة الفندقٌة لنماذج مختلفة من الغرف 6صورة 
11
. 

 

                                           
10

فى غرف اإلقامة الخمس محمــد حـامـد ضٌــــــف هللا: رإٌـــــــة مستــقـبـلٌــــة للتــصـمٌـــــم الداخلـــــى طبقاً للمستحدثات الذكٌة واإلٌكولوجٌة 
 م.2114ان، كلٌه الفنون التطبٌقٌة، قسم التصمٌم الداخلً واألثاث، نجوم، دكتــــوراة، جامعة حلو

11
 Quentin Pickard: The Architects’ Handbook, Wiley-Blackwell (2008),p146 
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 Standard roomالغرف القٌاسٌة  3-1-1

متر مربع ذات حمام منفصل وٌحتوي على سرٌر لفرد أو فردٌن، اٌضا ٌتم تجهٌزها  16الغرفة ال تقل مساحتها عن 

 ر صغٌر وضٌافة قهوة وشاي، با الغرفة مزودة ب خط هاتف بنظام الرسابل الصوتٌة،باألثاث من النوع الفاخر. وتكون 

 نظام ضوء ٌمكن التحكم به حسب الرغبة، شاشة تلفزٌون مسطحة، قنوات فضابٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deluxe Roomsالغرف الفاخرة  3-1-3

هً واحدة من الغرف األغلً فً الفندق نظًرا لفخامتها وشعور النزٌل بالراحة داخلها فهً ذات حجم أكبر من الغرف 

وغالًبا ما تكون باألدوار العلٌا وهذه  2م35ال تقل مساحتها مع حمامها المنفصل عن الخاصة تطل على مناظر متمٌزة 

الغرف مإثث بفبة أعلى من الغرف القٌاسٌة هذا باإلضافة لوجود  بار صغٌر أو مطبخ ضٌق بها باإلضافة لخدمات لنادي 

 .12اللٌاقة البدنٌة والصحٌة
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لوجٌة فى غرف اإلقامة الخمس محمــد حـامـد ضٌــــــف هللا: رإٌـــــــة مستــقـبـلٌــــة للتــصـمٌـــــم الداخلـــــى طبقاً للمستحدثات الذكٌة واإلٌكو
 م.2114نجوم، دكتــــوراة، جامعة حلوان، كلٌه الفنون التطبٌقٌة، قسم التصمٌم الداخلً واألثاث، 

: كروكى المسقط االفقى  ومنظور داخلى لغرفة 7صورة 

 فندقٌة قٌاسٌة بسرٌر واحد وحمام خاص.

كروكى المسقط االفقى ومنظور داخلى لغرفة : 8صورة 
 فندقٌة قٌاسٌة مزدوجة بسرٌرٌن منفصلٌن وحمام خاص.

 

 لغرفة فندقٌة فاخرة بسرٌر واحد وحمام خاص.: المسقط االفقى  ومنظور داخلى 9صورة 
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 Suiteغرف األجنحة الفندقٌة  3-1-4

للنزٌنل ال تتواجند فنً الغنرف الجناح الفندقً هو عبارة عنن غرفنة بتصنامٌم معٌننة منن خنبلل مراعاتهنا لمتطلبنات إضنافٌة 

 األخرى والهدف من األجنحة هو توفٌر إقامة عابلٌة مإقتة ولٌس فقط لشخص واحد. فهً تمتاز بكونها واسعة .

 Junior suiteجناح جونٌور  3-1-4-1

إلً قسنمٌن:  فهو غرفة واحدة كبٌرة بحمام منفصل . تنقسم 2م25:  21ٌتجاوز قلٌبلً حجم الغرفة القٌاسٌة ٌتراوح ما بٌن  

أولهمننا قسننم النننوم واألخننر للترفٌننه وٌشننمل جلسننات ومطننبخ صننغٌر باإلضننافة لوحنندة مشنناهدة للقنننوات الفضننابٌة وإمكانٌننة 

 13إستخدام شبكة المعلومات الدولٌة.

  Standard Suiteجناح قٌاسً  3-1-4-2

مفضل من قبل رجال األعمال وٌتسع ذات حمام منفصل فهو  2م41 – 28هو عبارة عن غرفتٌن مساحتهما اإلجمالٌة بٌن 

لوجود عدد قلٌل من الضٌوف وٌحتوي على مكان للنوم وآخر للترفٌه وٌشمل مطبخ صغٌر ومنضدة طعام ومكتب صغٌر 

 14باإلضافة لوجود وحدة مشاهدة وجهاز حاسب آلً وإتصال فابق السرعة بشبكة المعلومات الدولٌة.

 

 

                                           
13

 www.mota.gov.jo/ar/Documents/NewHotels/Start/16-57suites.pdf 
14

  www.mota.gov.jo/ar/Documents/NewHotels/Start/16-57suites.pdf 

 : المسقط االفقى  ومنظور داخلى لغرفة فندقٌة فاخرة بسرٌرٌن منفصلٌن وحمام خاص. 10صورة 

الفندقٌة " فندق رٌكسوس برٌمٌوم دبً" " : مناظٌر داخلٌة لغرف األجنحة 11صورة 

 فندق رٌكسوس برٌمٌوم دبً"
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 Super Suiteجناح ممٌز  3-1-4-3

وٌطلق أٌضا علٌه الجناح الملكى وهو مخصص للرإساء فهو ٌشمل كل وسابل   Senior Suiteٌطلق علٌه أًٌضا   

اإلقامة والراحة والضٌافة وأكثر أنواع الغرف إستخداما للتقنٌات الحدٌثة. وٌحتوي على حمام منفصل مباشرة بمنطقة النوم 

.باإلضافة لوجود آخر بمنطقة المعٌشة باالضافة الحتوابة على اكثر من غرفة للنوم
15

 

 

 

 

                                           
15

 http://www.zaha-hadid.com/design/hotel-puerta-america/ 

:  المسقط األفقً ولقطات منظورٌة للجناح الممٌز12صورة   
 " تصمٌم المعمارٌة زها حدٌد. Hotel Puerta America"بفندق 

 

http://www.zaha-hadid.com/design/hotel-puerta-america/
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 الفكرة التصمٌمة للتصمٌم المقترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل التصمٌم المقترح تم تحقٌق المضمون الفلسفى لمجموعة من القٌم اإلسالمٌة وذلك من خالل التكامل بٌن 

 المضمون والشكل، داخل غرفة اإلقامة بالمنشؤ السٌاحً.

 

 

 

 

القيم 

 المتحققت

 عناصر التعبير عن القيمت

القيم 

 الجماليت

 

 

   

الستر 

االجتماع

 ي

  يحقق تصميم المسقط األفقي قيمة الستر االجتماعي والخصوصية فنجد مدخل

الغرفة يحقق مبدأ المدخل المنكسر ويحجب رؤية السرير حفاظاً على الخصوصية.

الروحاني

 ة

 

 

الوحداني

 ة

 

 

  الوسطيت
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 للتصمٌم المقترح التجارب اللونٌة

استخدام الدرجات اللونٌة للون البنً المشتقة من اللون األصفر والذى ٌحمل دالالت روحانٌة وذكر ثبلث المقترح األول: 

 .69مرات فى القرآن الكرٌم للتعبٌر عن البهجة كما قوله )إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرٌن( سورة البقرة آٌة 

استخدام الدرجات اللونٌة للون البنً الغامق والمشتق من اللون األصفر والذى ٌحمل دالالت روحانٌة المقترح الثانً: 

وذكر ثبلث مرات فى القرآن الكرٌم للتعبٌر عن البهجة كما قوله )إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرٌن(، واللون 

 واللون األبٌض رمز الهداٌة والنقاء.االزرق والذي ٌعبر عن السماء دالله لوجود الخالق عز وجل، 

 
 نتائج البحث: 

 القٌم اإلسبلمٌة هى الفلسفة التً نبعت منها مبادئ وأسس التصمٌم الداخلً للعمارة اإلسبلمٌة. -1

 تحقٌق القٌم اإلسبلمٌة ٌرتقً بالتصمٌم الداخلً وٌسمو بقٌمته. -2

 للغرف الفندقٌة ٌحافظ على هوٌتنا اإلسبلمٌة والتعرٌف بها.االستفادة من القٌم اإلسبلمٌة فى التصمٌم الداخلً  -3

 تحقٌق مضامٌن القٌم اإلسبلمٌة فى تصمٌم الغرف الفندقٌة ٌحقق من الخصوصٌة، والبعد الروحانى والراحة النفسٌة. -4

ة للمنشؤ من حٌث )المضمون والشكل(، فً تصمٌم الغرف الفندقٌ ٌمكن تحقٌق المضمون الفلسفً للقٌم اإلسبلمٌة -5

 السٌاحً لتحقٌق تصمٌم ٌعبر عن هوٌتنا.

 
 التوصٌات: 

 على مستوي المصمم: ابراز دور القٌم اإلسبلمٌة ودمجها فً العملٌة التصمٌمٌة المعاصرة. -1

علً مستوي المصمم: االعتماد على مفردات ومضامٌن القٌم اإلسبلمٌة وصٌاغتها بمضمون معاصر فً التصمٌم  -2

 لفندقٌة بالمنشؤت السٌاحٌه.الداخلً للغرف ا

على مستوي الدولة: تخصٌص جوابز وشهادات تقدٌر تشجٌعٌة للمصممٌن المحافظٌن على ابراز دور مفردات  -3

 ومضامٌن القٌم اإلسبلمٌة وتؤكٌد هوٌتنا وثقافتنا اإلسبلمٌة.
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 المإتمرات
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