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 ملخص البحث:  

إن للتراث دور فعال ومؤثر للتنمیة السیاحیة بالعالم العربی . حیث أن التراث یعتبر اللغه البصریه المعبره عن الحضارات 

التراث وسیلة جذب سیاحی للعالم العربی ، واداه من االدوات الفنیة التی تؤکد   بین العالم العربی والعالم الغربی ، کما یعد

 . علی الهویة العربیة واالصاله الحضریة

التواصل   العربیة االسالمیة والنهوض بالثقافة االسالمیة وتعزیز ثقافة  الهویة  لتأکید  المصمم الداخلی یلعب دور فعال  إن 

السمة االسالمیة ، والتی بدورها تساعد علی تعزیز التنمیة السیاحیة عن طریق جذب  البصری للحفاظ علی االصاله وتأکید

السائح للتعرف علی التراث االسالمی ودفعه للتفاعل مع المجتمع المحیط ، حیث ان للسیاحه ارتباط مباشر وغیر مباشر  

ثیر علی الدخل القومی ، وإیجاد فرص عمل ، وتنشیط بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بالبلدان العربیة لما لها من تأ

 . للتجارة ، وتأکید للتبادل الثقافی بین العالم العربی والعالم الغربی

انواع  اروع  الطرز االخری وهی من  له خصائص خاصة فی عناصره تمیزه عن  العمارة االسالمیة طراز ممیز  وتعد 

لتی مرت بها ومن هنا یجب احیاء عناصر التراث االسالمی فی تصمیمات  العمارة حیث تمیزت بتعدد جوانبها عبر العصور ا

 . فنیة ممیزة للمنشات السیاحیة بمصر والوطن العربی  تلبی احتیاجات ومتطلبات البیئة

والطابع المعماری یعتبر انعکاس للحضارات بالوطن العربی فی مختلف المراحل التاریخیة وکانت هذه الحضارات نتاج  

 . جمع بین العوامل الدینیة و البیئیة والثقافیة واالجتماعیة و غیرها من مؤثرات المجتمع فی البیئة المحیطةتفاعالت ت

ویجب ان تکون عالقة المصمم الداخلی بالبیئة المحیطة مستمرة و منعکسة علی تصمیماته لیحتفظ باصالته , فیجب ان 

اء و التفاعل مع المجتمع المحیط من اجل خلق تصمیم متوافق مع  تکون تصمیماته انعکاسا لموروثه الثقافی لتحقق االنتم

 البیئة یعمل علی جذب السیاح . 

 مشكلة البحث : 

الداخلي   التصمیم  التراث االسالمي في  الفعال لعناصر ومكونات  الي التوظیف  السیاحیة  للمنشأت  الداخلي  التصمیم  إفتقار 

 لم . باعتبارها عناصر جذب للسیاحة من مختلف دول العا

 هدف البحث :

توظیف التراث االسالمي بجمیع مكوناته المعماریه ، الفنیة ، والثقافیة في إحداث نقلة نوعیة في التصمیم الداخلي للمنشأت 

 السیاحیة بمصر والوطن العربي .

 الكلمات المفتاحية : 

 التصمیم الداخلي .   –التراث االسالمي  –المنشأت السیاحیة 

mailto:Dr.hadeerkhamees@gmail.com
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Abstract:  

 Heritage has an effective and influential role for tourism development in the Arab world. As 

heritage is the visual language expressing civilizations between the Arab world and the Western 

world, and heritage is a means of tourist attraction to the Arab world, and a tool of art that 

emphasizes Arab identity and urban originality. 

The interior designer plays an effective role to emphasize the Arab-Islamic identity, promote 

Islamic culture, and enhance the culture of visual communication to preserve originality and 

affirm the Islamic character, which in turn helps to promote tourism development by attracting 

tourists to learn about Islamic heritage and push it to interact with the surrounding community, 

as tourism has a direct link And indirectly, the economic, social and cultural development in 

Arab countries because of their impact on national income, creating job opportunities, 

stimulating trade, and affirming cultural exchange between the Arab world and the Western 

world. 

Islamic architecture is a distinctive style that has special characteristics in its elements that 

distinguish it from other styles, and it is one of the most wonderful types of architecture, as it 

has been characterized by the multiplicity of its aspects through the ages that it has gone 

through, and from here the elements of the Islamic heritage must be revived in distinctive artistic 

designs for tourist facilities in Egypt and the Arab world that meet the needs and requirements 

of the environment. 

The architectural character is a reflection of civilizations in the Arab world in various historical 

stages. These civilizations were the product of interactions that combine religious, 

environmental, cultural, social and other influences of society in the surrounding environment. 

The relationship of the interior designer with the surrounding environment must be continuous 

and reflected in his designs in order to preserve his originality, his designs must be a reflection 

of his cultural heritage to achieve belonging and interaction with the surrounding community 

in order to create a design compatible with the environment that works to attract tourists. 

Research Problem: 

The lack of the interior design of tourism facilities to effectively employ the elements and 

components of the Islamic heritage in interior design, as they are attracting tourism from 

different countries of the world.  

Research Goal:  

Employing the Islamic heritage, with all its architecture, artistic and culture components, in the 

events of a qualitative transfer in the interior design of tourism facilities in Egypt and the Arab 

world. 

Key words:  

Tourist facilities – Islamic heritage – Interior Design. 

 

 المقدمة : 

یعد التراث ركیزة اساسیة للتنمیة السیاحیة  في كثیر من دول العالم وتعتبر السیاحة وسیلة لنشر الثقافة و المعرفة ونجد ان 

 اذ یشتمل علي اهم المواقع الدینیة والثقافیة. موطن الحضارة االسالمیة في الوطن العربي الذي یعد من اهم المناطق السیاحیة  
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انواع  اروع  الطرز االخري وهي من  له خصائص خاصة في عناصره تمیزه عن  العمارة االسالمیة طراز ممیز  وتعد 

العمارة حیث تمیزت بتعدد جوانبها عبر العصور التي مرت بها ومن هنا یجب احیاء عناصر التراث االسالمي في تصمیمات  

 زة للمنشات السیاحیة بمصر والوطن العربي  تلبي احتیاجات ومتطلبات البیئة .فنیة ممی

 وتعد العمارة السیاحیة احد اهم مقومات الحضارة في الوطن العربي وعنصر هام جدا یعبر عنها .

ت نتاج والطابع المعماري یعتبر انعكاس للحضارات بالوطن العربي في مختلف المراحل التاریخیة وكانت هذه الحضارا

 تفاعالت تجمع بین العوامل الدینیة و البیئیة والثقافیة واالجتماعیة و غیرها من مؤثرات المجتمع في البیئة المحیطة . 

فیجب ان تكون    ویجب ان تكون عالقة المصمم الداخلي بالبیئة المحیطة مستمرة و منعكسة علي تصمیماته لیحتفظ باصالته ,

البیئة  الثقافي لتحقق االنتماء و التفاعل مع المجتمع المحیط من اجل خلق تصمیم متوافق مع  تصمیماته انعكاسا لموروثه 

 یعمل علي جذب السیاح . 

 مشكلة البحث :

 االسالمی فی التصمیم الداخلی للمنشآت السیاحیه. ثقله توظیف الترا

 هدف البحث: 

توظیف التراث االسالمي بجمیع مكوناته المعماریة و الفنیة والثقافیة في التصمیم الداخلي للمنشات السیاحیة بمصر والوطن  

 العربي .

 أهمية البحث :

والوطن    علىالتأكید   بمصر  السیاحیة  للنشات  المعاصر  الداخلي  التصمیم  في  ومفرداته  االسالمي  التراث  استخدام  اعادة 

 العربي.

 لبحث : فروض ا

 تحقیق فكر تصمیمي یتمیز بتوظیف التراث االسالمي بعناصره ومكوناته -

 یشكل التصمیم الداخلي الممثل لهویة التراث االسالمي توجه من توجهات العمارة التراثیة .-

 حدود البحث: 

 حدود زمانیة ) بین العمارة االسالمیة والعمارة المعاصرة( 

 منهج البحث :

 باتباع المنهج الوصفي التحلیلي من خالل محورین  : ونتناول موضوع البحث

 سمات وخصائص التراث االسالمي  المحور االول : -

 اثر التراث االسالمي علي التصمیم الداخلي للمنشات السیاحیة المحور الثاني :  -

 المحور االول : سمات وخصائص التراث االسالمي 

اثراء الحضارات االنسانیة بما حملته من  المعماري االسالمي عالمة مضیئة البداع الحضارة االسالمیة في  التراث  یعد 

مظاهر فنیة وجمالیة وبما احتوته من رموز دالة علي تطور هذه الحضارة عبر العصور المختلفة ویعتبر التراث المعماري 

وحمایتها والبد من دراستها و ایضاح خصائصها وفوائدها و العمل علي اكمال  االسالمي ثروة حضاریة البد من العنایة بها  

 مسیرة تطورها لتصبح اكثر مالئمة مع ظروف العصر والمتحوالت الحضاریة . 
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ویعد الفن المعماري االسالمي ابداع تكویني وزخرفي یزید في تشخیص هویة المبني ووظیفته من خالل تصمیم شكل المبني 

الحیاة االجتماعیة ومع وشكل عناصره ا العمارة مع تطور  النشائیة كاالعمدة واالقواس والقباب والقبوات ولقد تطور فن 

 اختالف انظمة المدن الحدیثة . 

 مفردات التراث المعماري االسالمي : 

كل تلقائي اعتمد  لقد نشات الثقافة المعماریة االسالمیة علي ایدي المعماري البسیط الذي تولي عملیات االنشاء واالبداع بش 

 علي حدسه وانتمائه الدیني و االجتماعي وكانت تجاربه تمثل مدرسة اتبعته االجیال الالحقة من المعماریین .

ونشات عن الممارسات المعماریة لغة معماریة ومفردات متنوعة  یتعامل بها المعماریون ومع انتشار الثقافة و االنتقال من 

العربیة وهي لغة القران الكریم ظهرت الحاجة الي توحید المفردات والمصطلحات وتبنت مدارس  اللهجات المتباینة الي اللغة  

 العمارة هذه المصطلحات الموحدة مما ساعد علي فهم اسرار فن العمارة سعیا لوحدة الشخصیة المعماریة .

 ي لم تكن مثل غیرها من الحضارات. من المؤكد أن العمارة اإلسالمیة قد قامت على مفاهیم خاصة بالحضارة اإلسالمیة الت

لقد عملت األفكار البدائیة العاملة على إنشاء تلك الحضارة على مزج الروح مع العقل وهذا من الممیزات النادرة التي جعلت 

 الحضارة اإلسالمیة فریدة من نوعها قادرة على االنفراد والتطور على مر الزمان. 

شامل خاص بعبادة هللا ونفت الكثیر من المفاهیم وهذا ما جعل األفكار اإلسالمیة تتمیز  لقد تفردت العقیدة اإلسالمیة بمفهوم  

 بالشمولیة في كل مناحي الحیاة.

وبالتالي تفردت العمارة اإلسالمیة ونجحت في إنشاء نظم وطرز خاصة بالعمارة والبناء والتشیید ترتبط في المقام األول  

 .اإلسالميبالعبادة ونظام الحیاة 

تعرف العمارة االسالمیة بانها نوع من العمارة المعتمدة علي الفنون والتقالید االسالمیة شاع استخدامها في القرن السابع في  

دول الشرق االوسط تحدیدا ویتم تجسیدها في المساجد والمدارس ومن االمثلة القدیمة علیها مسجد قبة الصخرة في مدینة  

الموجود في دمشق باالضافة للمعالم المسیحیة المتمثلة بالقباب والفسیفساء كما وجدت معالم االسالمیة   القدس و المسجد الكبیر

في قصور المغول مثل تاد محل في الهند وفي المعالم العثمانیة مثل مسجد السلیمانیة الذي یمتاز بمائنه الرقیقة المحیطة بالقبة  

 المركزیة الكبیرة 

 الطراز اإلسالمي في العمارة العمارة اإلسالمية وأسس 

 الحضارة اإلسالمية والعمارة

 .ان العمارة اإلسالمیة قد قامت على مفاهیم خاصة بالحضارة اإلسالمیة التي لم تكن مثل غیرها من الحضارات

النادرة التي جعلت لقد عملت األفكار البدائیة العاملة على إنشاء تلك الحضارة على مزج الروح مع العقل وهذا من الممیزات  

 .الحضارة اإلسالمیة فریدة من نوعها قادرة على االنفراد والتطور على مر الزمان

 العمارة اإلسالمية  -الطراز اإلسالمي في العمارة 

لقد تفردت العقیدة اإلسالمیة بمفهوم شامل خاص بعبادة هللا ونفت الكثیر من المفاهیم وهذا ما جعل األفكار اإلسالمیة تتمیز  

 .بالشمولیة في كل مناحي الحیاة

وهذا ما جعل الحضارة اإلسالمیة مرتبطة أوال بالعبادة في كل مفاهیم االقتصاد والسیاسة واالجتماع والفكر والفن وطرق 

التعلیم، وبالتالي تفردت العمارة اإلسالمیة ونجحت في إنشاء نظم وطرز خاصة بالعمارة والبناء والتشیید ترتبط في المقام  

 .ول بالعبادة ونظام الحیاة اإلسالمياأل
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 تطور فن العمارة اإلسالمية 

لقد تطور الفن المعماري لدى المسلمین مع الوقت وهذا مع اختالف الوقت والمكان والمناخ والعمارة اإلسالمیة بدأت مع 

ولكن نجدها كلها متفقة في أولى أیام ظهور اإلسالم ویمكن أن نجد أن هناك اختالفات كثیرة ما بین أنظمة وطرز العمارة  

 الكثیر من األمور وفي البدایة یمكن أن نستعرض بعض أشهر النظم المعماریة اإلسالمیة وأشهرها وهي:

 الطراز العربي األولي البسیط في الجزیرة العربیة في فترة ظهور اإلسالم

 الطراز األموي في دمشق وسوریا

 .الطراز العباسي في بغداد في العراق

 .األندلسي أو المراكشي في شمال إفریقیا وفي األندلسالطراز 

 .الطراز الفاطمي في مصر

 .الطراز األیوبي في مصر والشام 

 .الطراز المملوكي في مصر

 .الطراز السلجوقي في إیران وتركیا

 .الطراز اإلسالمي الفارسي في وسط آسیا وبالد فارس

 .الطراز الصفوي وهو في إیران

 .اإلسالمي الهندي المغولي في الهندالطراز 

 .الطراز التركي المغولي في وسط آسیا

 .طراز الباشتو في أفغانستان

 .الطراز العثماني

وتعبر العمارة االسالمیة عن المیراث العظیم الذي خلفته الحضارة االسالمیة من اهتمام المسلمین بالمثل االسالمیة ومراعاتها  

 عطي طابعا عنها لذا لها عدد من الخصائص والممیزات التي تختص بها وتدل عنها عبر لكل من االسالم والمجتمع وت

 العصور اهمها :

 عصر الفاطميين : 

في    االقواس  استخدام  .كماتم  احتفالیة  المحراب الغراض  فوق  للقباب  باستخدامهم  الفاطمیین  عهد  في  المساجد  اشتهرت 

 لممیزة علي المداخل . الممرات واالروقة واعتمدوا علي نقش الزخارف ا 

 عصر االيوبين :

العسل تدعي بالمثلثات  انشائیة شبیهة باقراص  العمارة االسالمیة في عهد االیوبین علي احتواءها علي عناصر  اختصت 

 تتواجد في المناطق االنتقالیة والقباب كما تتواجد علي شرفات الماذن لتوفر الدعم لها . 

 عصر المماليك : 

سالمیة في عهد الممالیك في استخدامهم للحجارة الحمراء والسوداء في االقواس والمحاریب كما تشتهر  تشتهر االبنیة اال

 المساجد فیها باحتوائها علي مئذنتین غیر اعتیادیتین .

 عصر العثمانيين : 

الممیز من  بعدد  حینها  االسالمیة  العمارة  وامتازت  للمسلمین  امبراطوریة  اكبر  تشكلت  العثمانیین  عهد  ماتم  في  منها  ات 

 مالحظته في مسجد ایا صوفیا في تركیا اذ تستند قبة كبیرة علي اربعة فیلة مما جعله معلما ممیزا .
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 فيما يلي جدول يوضح خصاىص كل عصر ونموذج علية: 

 التراث اإلسالمي عبر العصور نموذج لكل عصر

 

 

 

 

 
 ( يوضح ساحة الصحن للقصر الشرقي الكبير1شكل )

 الفاطميالعصر 

 من خصائص العمارة الفاطمية: 

 الحجر واآلجر في الواجهات . 

 الواجهات والبوابات في عنایة فائقة . 

 ظهور المساجد المعلقة التي ترتفع عن مستوى الشارع . 

 ظهور الرواق المطل على الشارع في واجهات المساجد . 

 االعتماد على السقوف الخشبیة المستویة .

 استخدام القباب بشكل محدود . 

ظهور العقد الفاطمي ) عباسي مطور بحیث یصبح الترسان  

 العلویان مستقیمان ( 

 تطور فیما بعد لیصبح الترسان المستقیمان مقعران قلیال .

 بدایة ظهور األرابیسك ) الخشب المعشق ( .

 مثال القصر الشرقي الكبير 

ات و مناظر یضم القصر الشرقى الكبیر داخل أسواره قاع

أى إستراحات لیجلس بها السالطین لإلستمتاع بمشاهدة نهر  

القصور  علیهم  یطلق  كان  و  البساتین  و  الخلیج  أو  النیل 

الزاهرة ، ووصف المؤرخون ثراءهم بأنه كان خرافیا و قد  

أطلق علیهمأ سماء مثل القصر الیافعى، و قصر الظافر و  

بالبناء المحاط به  ,كما نالحظ الفناء  وعالقته قصر األفیال

ونصمیم األعمده والقبه التي توحي وتبعث الشموخ والراحه 

 في ان واحد. 

 
 ( يوضح صحن المدرسة العادلية بدمشق 2شكل )

 العصر األيوبي

 من خصائص العمارة األيوبيه: 

 عدم اإلسراف في الزخرفه. 

 اإلتقان في التخطیط والبناء ودقة النسب.

وتیجانها  واألعمدة  الواجهات  في  المنحوت  الحجر  اعتماد 

 واحیانا في القباب.

استخدم المدب والثالثي الفصوص والقوس الموتور في بالد  

 الشام 

 مثال المدرسه العادلية بدمشق

األیوبي  الدین  شقیق صالح  بكر  أبو  العادل  الملك  انشاها 

 هـ 612

والشمال    تتالف والغرب  الشرق  من  به  تحیط  صحن  من 

ایوانات مع غرف للطلبة نري اتقان التصمیم مع استخدام  3

بالمدرسة   الخارجي  بالمدخل  ویحیط  بالواجهات  الحجر 

ایوان سقفه قیتان صغیرتان مقرنصتان ویتقدمة قوس ثالثي 

مزدوج ییحیط به قوس مدبب یتوسط الصحن بركة مربعه 

 ة حنیات نصف دائریة. مع زوایاها الداخلی
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 ( يوضح ايوان مسجد الظاهر برقوق 3شكل )

 عصر المماليك 

 خصاىص العمارة المملوكية:

التكوین  من  كجزء  األضرحه  وقباب  الماذن  استخدلم 

 المعماري للوجهه

في   الملون  والرخام  الجدران  في  الوزرات  استخدام 

 األرضیات

 زخرفة المحاریب بالفسیفساء والصدف 

والطوابق  الخاریجیة  الحوائط  تشیید  في  الحجر  استخدام 

 األرضیة بینما استخدم اآلجر في بناء األماكن الرطبة

دكاكین  أسفلها  وشید  المعلقة  المنشات  ببناء  اشتهرت 

 وحوانیت عدیدة 

 استخدام األسقف الخشبیة بدل األقبیه الحجریة 

 مثال: مسجد الظاهر برقوق 

 هـ 788هـ ـ  786عام بناه الظلهر أبو سعید برقوق 

التخطیط  ذات  المدارس  نظام  على  المسجد  هذا  بنى  وقد 

أربع   به  تحیط  مكشوف  صحن  من  مكون  فهو  المتعامد 

بتخطیطه وتنسیقه   -ابن الطولونى-إیوانات وقد عنى مهندسه

وتأنق في زخرفته وتزیینه فقسم إیوان القبلة إلى ثالثة أقسام  

وغطى القسم األوسط منها بسقف مستو حلى بنقوش مذهبة 

األعمدة   الجانبیین بصفین من  القسمین  جمیلة وفصله عن 

الضخمة وكسا جدران هذا اإلیوان بوزرة من الرخام الملون  

 الرخام  یتوسطها محراب من

أرضیته   فرش  كما  الصدف  من  بفصوص  المطعم  الدقیق 

 بالرخام الملون برسومات متناسبة. 

 

 

 

 

 

 عصر العثمانيين 

 العثمانيه خصائص العمارة 

تتسم بالقبة المركزیه وهي كرویه وحولها مجموعة انصاف  

 قباب وقباب صغیرة 

مكسیة بصفائح رخام من الخارج ومن قبة اسطوانیة تمیل  

قلیال نحو المخروطي مزودة بعدد كبیر من النوافذ یفصل 

 بینها دعامات بارزة .

شاع استخدام الشكل المرشوري وهو مجموعة من األشكال 

الدائریة ،   المساقط  الجدران  لتحمل  تمأل األركان وتحیط 

ي استعملت في مباني  وهذا الشكل متطور من المثلثات الت

 السالجقة والروم . 

العقود الكبرى الرئیسیة كانت من النوع المدبب ) یرسم    -

 من مركزین ( .

-    ) دائرة  نصف  من  أقل   ( والعقد  دائري  النصف  العقد 

 أستخدما في األبواب ، وفوق النوافذ . 

 تصنع األعمدة من الرخام أو الحجر -

 المأذن اسطوانیة ورشیقة ومرتفعة. 

 مزود باألخادید أو كثیرة الوجوه  متعددة الشرفات . -

 استخدام نقوش جصیة معشقة بالزجاج الملون 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
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 ( جامع السلطان أحمد )الجامع األزرق( 4شكل )

 مثال:جامع السلطان أحمد الجامع األزرق في اسطنبول

بإسم یشتهر  األزرق المسجد  البالط   المسجد  إلى  نسبة 

المسجد   الذي یزین حوائطه، حیث تغطي جدران  األزرق 

تصمیماً،  خزفیة بالطة  21043 خمسین  من  أكثر  تجمع 

المسجد،   الزخارف وتشغل أجزاء  من  جزء  كل  المدهونة 

الداخل   من  المسجد  جو  على  األزرق  لونها  أضفى  وقد 

 .[1]إحساًسا قویًا بسیطرة هذا اللون

أثناء حكم السلطان    1616و    1609تم بناء المسجد ما بین  

، وكالعدید من المساجد األخرى یضم  أحمد األول العثماني

لل مدرسة  أحمد،  للسلطان  مقبرة  الدیني المسجد  تعلیم 

المسجد   زال  ما  وغیرها.  والمعاقین  للعجزة،  ومستشفى 

تؤدى فیه الصلوات، وهو من أهم المعالم التي تجذب السیاح 

 لتركیا 

 

 نماذج للتراث األسالمي في العماره اإلسالميه 

        
 ( نماذج من التراث اإلسالمي في العمارة اإلسالمية 5شكل )

 

هیاكلها  تزین  التي  القرانیة  لالیات  والزخارف  ,النقوش  للنباتات  صور  علي  باحتواءها  االسالمیة  المعالم  تصمیم  یمتاز 

واختصت العمارة القدیمة في بناء حمامات للعامة تتواجد في االسواق بجانب الخان عادة والتي امتازت بصنع ارضیتها  

 القباب المزخرفة والتي تعكس الرفاهیة . وجدرانها من الرخام واحتواءها علي القناطر و

 

 إسهامات العمارة اإلسالمية 

 :أوال عمارة وتشيد القباب

العبادة  الكثیر من دور  الذي زینت  القباب  ابتكار فكرة  العمارة من خالل  المسلمون في صناعة مفهوم جدید في فن  أبدع 

 .والمساجد وغیرها

 .البسیط أو السهل بل هي تعتمد في األساس على الریاضیات المعقدةوالجدیر بالذكر أن القباب لیست بالشكل 

 .وهناك الكثیر من المساجد حول العالم التي تشهد على دقة وحرفة وبراعة المعماریین المسلمین

 
 القبه للمسجد األقصي  ( يوضح6شكل )

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF#cite_note-.D9.85.D8.B3.D8.A7.D8.AD.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AC.D8.AF-1
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 :ثانيا األعمدة

المعماریة الهامة وقد تطور الفن المعماري اإلسالمي فیه لدرجة غیر  منذ فجر التاریخ وبناء األعمدة واحد من أرقى األشكال  

 .مسبوقة

 
 (يوضح األعمدة بمسجد كاتدرائية قرطبة 7شكل )

 

لقد تم تشیید العدید من األعمدة الرائعة التي ال تعتمد على مادة بناء واحدة وظهر علم هندسي إسالمي خاص یسمى بعلم  

 .عقود األبنیة

 :األصوات المعماريةثالثا 

لقد استطاع المسلمین دمج الصوت مع العمارة في فنون البناء وهذا نتیجة الحاجة إلى نشر ترددات الصوت واالهتمام بابتكار 

 .طریقة تعمل على توزیع الصوت في األماكن الواسعة

 الكبیرة.لقد تم استخدام المباني والقباب في صناعة مكبرات صوت في المدائن 

      
 (  توضح المأذن والقباب ودورهم في نشر صوت األذان 9( )8شكل )

 

 .ولذلك تعتبر العمارة االسالمیة صاحبة الفضل األول في نظریات التعامل مع الصوتیات في المباني المعماریة

 

 أشهر العناصر التي قامت عليها العمارة اإلسالمية 

وله مواصفات بسبب العناصر الخاصة بتلك العمارة والتي ال یمكن أن نحصرها لكن  ان التعرف على تلك العمارة سهل  

التاریخ في   العمارة اإلسالمیة على مدار  هناك مظاهر عامة تمیز الحضارة اإلسالمیة وقد اجتمعت أغلب مراحل تطور 

 .المباني والطراز البنائي والمعماري

القرب من قبة الجامع, وتحوي المئذنة في داخلها علي درج وعلي جدرانها : المئذنة هي برج متوسط اإلرتفاع یوجد بالمآذن

مجموعه من النوافذ الصغیرة, ووظیفتهت األساسیة هي السماح للمؤذن دعوة الناس للصالة, ومنذ القرن الحادي عشر تم  

 تجهیز بعض المساجد بأكثر من مئذنة واحدة.

        
 أشكال المآذن  (توضح10شكل )
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تعد من ممیزات العمارة اإلسالمیة التي یوجد كذلك مثیلها في فن العمارة البیزنطي واإلیطالي، حیث تعد قبة الصخرة  :  القبة

التي تعود للقرن السابع مزارا في القدس للمسلمین، وتعتبر أول مبنى إسالمي أخذ شكل القبة، مستوحاة من المخطوطات 

الق بة الخشبیة التي كانت مطلیة بالذهب في القرن السادس عشر فوق ثمانیة أعمدة، على عكس معظم  البیزنطیة، وترتفع 

 .القباب اإلسالمیة التي تعتلي ستَّة عشرة عمود

      
 ( توضح القبه من الخارج والداخل 11شكل )

 

للفاعلیات العامة واإلجتماعیة یتوسطها بركة ماء ألغراض   : هو ساحة مفتوحة في وسط المبني بهدف اإلستخدامالصحن

عدیدة ویحیط بالصحن النباتات الخضراء بانواعها لتضفي الراحه والهدوء علي مستخدمیها, ومحاط غالبا بالرواق ویطل  

 علیة اإلیوان.                   

          
 ( صحن مسجد السلطان حسن12شكل )

 

حتیة فریدة یتم تشبیهها غالبا بالنوازل التي تنحدر من أسقف الكهوف المائیة وتتشكل نتیجة النحت  : هي تركیبة نالمقرنصات

 الصخري, أو تشبَه بخالیا النحل التي تجمع فیها العسل, فهي نحت أحادي اللون یزین أسقف القباب

        
 ( يوضح اشكال المقرصنات 13شكل )

 

الداخلیة  األقواس التصمیمات  المداخل وفي  التصمیمات عند  : میزة أخرى من میزات فن العمارة اإلسالمیة, وتظهر هذه 

للعمارة اإلسالمیه, وتنقسم الي أربع أنماط رئیسیة: أقواس ذات راس مدبب , واألقواس المتالقیة, واألقواس التي تأخذ شكل  

 حدوة الحصان, واألقواس الزخرفیة المتعددة.

           
 ( توضح أنواع االقواس 14شكل ) 
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أو مساحة مستطیلة، عادة ما تكون مقببةإيوان )بالفارسیة: :اإليوان قاعة  إیفان( هو  أیًضا  ، ومحاطة بسور من     ، ویُنطق 

ثالث جهات، مع جهة مفتوحة بالكامل. تُسمى البوابة الرسمیة لإلیوان البُشتاق، وهو مصطلح فارسي للبوابة التي تبرز من  

 واجهة المبنى، وعادة ما تكون مزینة بشرائط الخط العربي، والبالط المزجج، والتصامیم الهندسیة. 

                                
 ( يوضح المساحة الهندسيه لاليوان 15) شكل 

 

عادة على شكل طاقة نصف دائریة   المحراب هو نتوء في منتصف الجدار المواجه للقبلة یدل على اتجاهها. یكون :المحراب

 أو مضلعة مجوفة تسع أن یقف فیها رجل.

                                   
 ( يوضح أنواع المحراب 16شكل )

 

المبنى)في البیوت  فناء معماري یتمثّل في بروز الغرف في الطابق األول أو ما فوقه، یمتد فوق الشارع أو داخلهو عنصر  

الملون. تعّد المشربیة إحدى   [ 2].ذات األفنیة الوسطیّة( المنقوش والمزخرف والمبّطن بالزجاج  المشربیة من الخشب  تُبنى 

عشر  )الثالث  الهجري  السادس  القرن  في  ظهورها  بدأ  الحاّرة،  العربیة  البالد  في  الصحراویة  التقلیدیة  العمارة  عناصر 

إ العباسي بّانالمیالدي(  في  العصر  المشربیات  استخدام  یكثر  المیالدي.  العشرین  القرن  أوائل  حتى  استخدامها  واستمر   ،

 القصور والبیوت التقلیدیة )المباني السكنیّة(.

                                          
 ( توضح شكل المشربية 17شكل )

 

 خصائص الفن المعماري االسالمي : 

 من اهم خصائص الفن المعماري االسالمي انه یعتمد علي المبدأ الهندسي العلمي و المبدأ الفني االبداعي .  -1

 تجلت في الفكر الجمالي االسالمي خصائص دینیة حددت سمته و اسمه وه الفكر الذي كون الفنون االسالمیة والعمارة .   -2

عة متعاقبة من الطرز دلیل علي حریة االبداع في عالم الفن االسالمي اتسم بالوحدة والتنوع والتطور فلقد كانت مجمو  -3

واطلق علیها تسمیات مرتبطة بالعهود السیاسیة كالطراز االموي و العباسي و الفاطمي و االندلسي و العثماني وغیرها وهي  

 طرز اباداعیة ولیست ثابتة .

رض االساسي من العمارة هو تحقیق السكینة والثقة لمن یشغل  حقیقة فن العمارة االسالمیة هي المقیاس االنساني فالغ  -4

 هذه العمارة سواء كانت عامة او خاصة فاالصل هو االنسان و حاجاته وطموحاته.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#cite_note-2
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یتجلي المقیاس االنساني في الفن المعماري االسالمي في تحقیق التوازن المناخي اومایسمي التكییف عن طریق التكوین  -5

 خفیف المؤثرات الخارجیة عن المبني لحمایته من المناخ المعماري والعزل اي ت

 العمارة االسالمیة عنثر من عناصر التاصیل فقد اعتبرت التراث االضخم الذي استوعب فروعا تراثیا اخري   -6

 العمارة االسالمیة هي عمارة مستقلة منكفئة علي الداخل .  -7

ها من الثوابت التي یدب استمرار تطبیقها في العمارة المعاصرة ومن المؤكد ان خصائص العمارة االسالمیة السابق ذكر

 :  ويبقي التغيير والتطوير محددا بمواكبة الحداثة بما يلي

 استخدام التقنیات الحدیثة . -1

 تطویر فن العمارة وعناصر التصمیم الداخلي واالبداع فیهما . -2

 التكیف مع متطلبات النظام العمراني المعاصر بكل متطلباته .-3

وهكذا یقوم فن التراث االسالمي علي ثوابت هي عناصر االصالة وعلي متغیرات هي عناصر الحداثة التي الیمكن تحدیدها  

 ومتطلباته. م لظروف العصر  بشكل كامل النها في تزاید مستمر والبد من االفادة منها المداد التراث االسالمي بما یجعله مالئ

الریاضي اكثر من   للقیاس والقانون  العمران الحدیث فظهرت عمارة خاضعة  لتواكب  الحدیثة  العمارة االسالمیة  تطورت 

حلول  الیجاد  المعماریین  تسابق  و  االلكترونیة  و  والكهربائیة  الحراریة  المكتشفات  وتوالت  االنساني  للقانون  خضوعها 

یثة التي افتقدت التكییف الطبیغي وافتقدت المشهد الداخلي واالرتفاع المحدود الذي الیتجاوز طابقین لمشكالت العمارة الحد

واصبح االنسان خاضعا ایضا لسیطرة االنتاج التقني الجدید الذي ساعده علي تحقیق راحته واستقراره دون ان یفطن الي  

له في حدوده الدنیا الضروریة مسترجعا الوسائل الطبیعیة  ضرورة تحریر المسكن والمبني من سیطرة هذا االنتاج واستغال

 التي كانت تقدمها العمارة التقلیدیة .  

ومما سبق ذكره نؤكد ان فن العمارة اإلسالمیة یعد واحد من من أدق الفنون المعماریة وأكثرها دقة وروعة وهو أجمل  

 .الصور التعبیریة عن فضل الحضارة اإلسالمیة على مختلف الحضارات

وعلى الرغم من تأثر المسلمین بكل الحضارات األخرى على المستوى الثقافي والفني إال أن الطبیعة الراسخة والفكر الشمولي  

والعنایة بالعناصر الفریدة والطابع الممیز كان هو الغالب على كل المعالم الخاصة بهم وتوجهاتهم في البناء والتشیید والعمارة  

 اصة وشكل فرید في تاریخ العمارة كلها.وهذا ما جعل لهم بصمة خ

 

 المحور الثاني : اثر التراث االسالمي علي التصميم الداخلي للمنشات السياحية 

 یمتلك الوطن العربي مقومات سیاحیة متمیزة یجعله جدیر باستقبال مالیین السیاح من انحاء العالم كله 

وسطي معتدل وبطبیعة متنوعة من ساحل وجبال وغابات و    فهو متحف كبیر یضم اثارا لحضارات متعددة ویتمتع بمناخ

انهار و بحار مما یشكل قاعدة لصناعة سیاحة ،و تعد المنشات السیاحیة احدي الركائز االساسیة التي تعتمد علیها صناعة 

وراحته كما انها تمثل   السیاحة في العالم وتعد الواجهة الحضاریة للدولة والنافذة التي یطل منها السائح علي الخدمات القامته

 ترجمة عملیة مباشرة للثقافة المحلیة . 

واذا نظرنا الي المنشات السیاحیة بالوطن العربي نجد ان هناك حلقة مفقودة بین القدیم والحدیث فهناك فرق بین اعادة التراث  

 و بین النقل من التراث او تطویره

 ر االمكان وتفعیل فرلغاته الوظیفیة بما یتوافق مع المتغیرات االجتماعیة اعادة التراث یعني ترمیمه ومحاولة ابقاؤه كما هو قد

 اما النقل من التراث او تطویره یعني ابراز عناصر معینة من التراث باشكال غیر تقلیدیة بما یتوافق مع التقنیات الحدیثة 
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ري وتصمیمات داخلیة تجمع بین التراث لذا تحدد هدف البحث ف الربط الصحیح بین االصالة والمعاصرة وایجاد طابع معما

 االسالمي والمعاصرة للمنشات السیاحیة في الوطن العربي . 

 تتمیز العمارة اإلسالمیة بتاریخها الغنى باألفكار الخالقة والمهارات والتقنیة التي استلهمتها من ثقافات متعددة لتحقق هدفها.    

حیث لعب المصممون دورا هاما في تطویر وإعادة صیاغة تلك األسالیب واألشكال الفنیة لتستقل بطابعها بعیدا عن التقلید  

 یمثل هویة التراث االسالمي   للوصول الي  تصمیم داخلي

 قواعد التصميم الداخلى اإلسالمي المعاصر  

 األجسام التصويرية  -1

تتضمن خطة التصمیم تجسید تصویري بمعني عدم استخدام أي شكل من أشكال التصویر إلنسان   القاعدة األولى هي أن ال

 .أو حیوان و كذلك أال تكون لتماثیل قائمة بذاتها أو مجسمات للحیوانات في األثاث أو أي من الملحقات

 . ميو بدالً من ذلك سنقوم باستخدام الفن التجریدي، و المناظر الطبیعیة أو فن الخط اإلسال

 الشكل -2

 ان العمارة اإلسالمیة تتنوع ما بین استخدام الزخارف باأللوان الحادة و بین استخدامها للخطوط البسیطة بألوان ترابیة.  

 .و فى الواقع یمكن وصف العمارة االسالمیة المعاصرة بأنها مزیج تقلیدي حقیقي.   

اً غنیاً وتقلیدیاً ولتحقیق ذلك في التصامیم العصریة یلزمنا استخدام  التصمیم الداخلي اإلسالمي المعاصر یعكس تاریخاً متنوع

 األسالیب المرهفة بخطوط رقیقة

 األلوان -3

یعتبر معظم المصممون أن اللون االخضر لونا إسالمیا. كما یفضل أغلبهم اللون البني على اللون األسود عند اختیاره كلون 

 عاصرة بالنقوش المعقدة، والمداخل المقوسة، والمنسوجات الملونة.محاید و تتمیز  التصمیمات االسالمیة الم

 التراكيب المرهفة و الخطوط الرقيقة  -4

ربما تكون عناصر التصمیم اإلسالمي هى األقوى تأثیراً على العمارة اإلسالمیة الحدیثة حیث أن استخدام الخطوط الزخرفیة  

المك للغایة  الزخارف الدقیقة  القرآنیة، و  الفریدة لآلیات  الممیزة و  الهندسیة تعد أهم الخصائص  الزهور واألنماط  ونة من 

 للعمارة اإلسالمیة، لیس فقط فى المساجد ولكن أیضاً فى العدید من األنواع األخرى من المباني.  

 و یظل السؤال المهم هو كیف یمكن عرض تلك العمارة التقلیدة بصورة حدیثة.

وهنا وجدت أن من لدیه الخبرة المطلوبة هو “إریك بروج”.فهو أحد أنشط الخبراء العاملین فى مجال الفن الهندسى اإلسالمى   

فى الوقت الحالى. و “إریك” هو معمارى هولندى یعیش فى هالیفاكس ، غرب یوركشایر، وأصبح سفیراً عالمیاً لهذا النمط  

 .من التصمیم

تعریف بهذا الفن سوف یبعث الحیاة في مستقبل التصمیم الهندسي اإلسالمي. واضاف “اذا تمكنا و یأمل اریك أن بحثه وال

من تحدید و تعریف األسالیب المتمیزة في الثمانیة الى عشرة قرون الماضیة، فسنتمكن من البدء في وضع استراتیجیة تعلیمیة 

 .”إبداعیا یبعث على االبتكارلتنشیطه في القرن الحادي والعشرین بحیث یكون مرة أخرى مجاال 

 .و هذا هو ما نعمل على تحقیقه، من خالل الجمع بین فنه مع العناصر الحدیثة الخراج تصمیم إسالمي حدیث

 أنماط األثاث الهندسي -5

الفسیفساء   بعض المالمح الممیزة للعمارة اإلسالمیة الحدیثة تشتمل على األنماط الهندسیة واأللوان الزاهیة، وال سیما باستخدام

 المعروفة باسم زیلیج. كما أنها تتمیز أیضا بالخطوط الزخرفیة اإلسالمیة .
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 وكذلك القباب الكبیرة  U و كذلك تتمیز بوجود الساحات المفتوحة و الحدائق المورقة، والمداخل على شكل حرف

صمیم الداخلي المعاصر المعبر عن هویة یعد تصمیم منشات سیاحیة یجمع بین االبتكار في العمارة االسالمیة المعاصرة  والت

التراث االسالمي هدف تسعي لتحقیقه الدول العربیة القتناص حصة سوقیة كبیرة في مجال الضیافة والفنادق، وخالل األونة  

 األخیرة نجحت العدید من تصمیمات المنشات السیاحیة في تحقیق هذه المعادلة لنشهد عدد من المنشات السیاحیة الممیزة من 

 .حیث المعمار والتصمیم الداخلي، مما جعلها الوجهة األولى ألغلب السائحین والزائرین

السیاحیة المعاصرة بالهویة االسالمیة من المحاور والعناصر األساسیة التي یتحدد على أساسها قدرة    ویعتبر تصمیم المنشات

 المنشاة السیاحیة على استقطاب المزید من السائحین والمواطنین المحلیین ورجال األعمال في  مصر والوطن العربي  

لي والخارجي للمنشات السیاحیة المعبرة عن التراث االسالمي لذلك یولي كافة العمالء اهتمام واضح بالعمارة والتصمیم الداخ

سواء عمالء القطاع الخاص أو المطورین العقاریین، بهدف إنشاء منشات سیاحیة مبتكرة من حیث التصمیم تلفت إلیها جمیع 

 .األنظار

 أسس تصميم المنشات السياحية  

رتبطة بفئة المنشاة من نجمة الى خمسة نجوم، باإلضافة للموقع  تعتمد تصمیمات المنشات السیاحیة على عدة معاییر رئیسیة م

واألرباح   االستثمار  بهذا  ضخها  المستهدف  السیولة  إلى  باإلضافة  استقطابها،  المستهدف  والفئة  للمنشاة،  االستراتیجي 

صمیم النهائي الذي یخدم المستهدف تحقیقها، فدراسة الجدوى الخاصة باالستثمار بأي منشاة سیاحیة یترتب علیها بالتبعیة الت 

 .ویدعم هذه الدراسة 

إختیار الموقع الخاص بالمنشاة السیاحیة هو نقطة البدایة التي یتم على أثرها بدء وضع التصمیم الخاص بالمنشاة، ویتغیر  

المناطق الموقع حسب طبیعة وأهمیة المنشاة السیاحیة حیث یٌفضل اختیار الموقع بالقرب من المحطات ومراكز االتصال ومن  

 ذات األهمیة التجاریة أو الترفیهیة، فاختیار أي عمیل لفندق للنزول به یتوقف على موقع المنشاة السیاحیة.

فإختیار الزوار یكون في األخیر للمنشاة السیاحیة ذات المواقع االستراتیجیة التي تجمع بین العدید من المناطق والٌمحاطة  

ة والترفیهیة أیًضا، الموقع هو نقطة نجاح أي منشاة سیاحیة ویترتب علیه تصنیف بالعدید من الخدمات التجاریة والصحی

 .المنشاة  عقب ذلك

وتصمیم المنشاة السیاحیة الیرتبط فقط بالوجهه الخارجیة، ولكن یرتبط األمر أیًضا بالتصمیم الداخلي لكل قطعة بالمنشاة 

عمیل بما یخدم متطلباته االستثماریة وأرباحه المستهدفة من ناحیة،   السیاحیة فالبد أن یأتي التصمیم لیتوافق مع متطلبات كل

 ویُلبي من الناحیة األخرى ما یبحث عنه الزوار سواء المحلیین أو األجانب 

تصمیم منطقة االستقبال في المنشاة السیاحیة من أكثر العناصر األساسیة والمهمة والتي یتم االعتماد علیها لتعزیز جاذبیة  

هو یعتبر قلب المنشاة الذي یشجع الزوار على قضاء المزید من األیام سواء كانت أیام عطلة أو سیاحة، فالبد أن  المنشاة ف

تحمل كافة تفاصیل التصمیم الراحة والهدوء لكل زائر، نحن نعلم أن الشعور األول هو الذي سوف یترتب علیه بالتبعیة 

 .االنطباع العام واألخیر

ر األساسیة التي البد من مراعاتها لتصمیم منطقة االستقبال، فالبد أن یسمح التصمیم بالوصول إلى  وهناك العدید من العناص

من النزالء وصالة الطعام التى تتسع    %25كافة عناصر المنشاة والصاالت المخصصة للنزالء كصالة اإلفطار التى تتسع  

 .ن االستعالماتمن النزالء، كما یجب أن یحتوى على الساللم والمصاعد ورك %50لـ

والبد أیًضا أن یدمج تصمیم منطقة االستقبال بین أحدث وآخر االبتكارات العالمیة الحدیثة وبین عراقة وفخامة التصمیمات 

 القدیمة السیما التصمیمات اإلسالمیة التي تُعطي إحساًسا بالدفء والعراقة والتي یبحث عنها كل منا عند قضاء أي عطلة  
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م تقریبًا وأن یعتمد على إضاءة وتهویة طبیعیة، بحیث یتم  4اع البهو طابقین بحیث الیقل ارتفاعه عن  ویفضل أن یكون ارتف

 .عمل أبواب تفتح للخارج ویتم عمل أبواب دوارة بجانبها أبواب عادیة لمراعاة حدوث تعطل فى األبواب الدوارة

 اإلبداع في تصميم الداخلي للمنشات السياحية 

شات السیاحیة هو المقیاس الحقیقي لنجاح المصمم في التعبیر عن إبداعه لتحویله إلى منشآت وتحف التصمیم الداخلي للمن

 معماریة تنطق باإلبداع. 

فالبد أن ینبع التصمیم الداخلي للمنشاة السیاحیة بالروح والحیاة وفقًا ألرقى المعاییر العالمیة وأن یكون متناسق ومناسب  

حیث مساحة غرف النوم واإلطاللة الخارجیة لها، فالبد أن تكون كافة الغرف والملحقات   لجمیع الفئات المستهدفة منه،من

 ذات مساحات مریحة تمنح زوار المنشاة السیاحیة فرصة لالستمتاع باألیام التي یقضونها بالمنشاة السیاحیة.

ویعتبر تصمیم غرف النوم من أكثر العناصر التي یتم التركیز علیها في التصمیم الداخلي للفنادق والمنشات السیاحیة ، بما  

یسمح بتوفیر أعلى درجات الراحة والحریة لكافة الزوار، مع مراعاة الحد األدنى للمساحة التى یوضع فیها السریر الواحد  

ً متر مربع وفقاً لتعلیمات من 6وهو   .ظمة الصحة العالمیة وما هو متبع عالمیا

باإلضافة لضرورة أن تكون كافة التجهیزات بسیطة وصحیة، ثابتة وقابلة للغسیل ، ومراعاة أن ال تقع النوافذ على محور  

 .الغرفة إنما في الجوانب، وال یوضع أى شئ أمامها حتى یتمكن النزیل من فتحها والنظر إلى الخارج

یر العالمیة في التصمیم وتفاصیل التصمیمات العربیة االسالمیة هو معادلة یصعب تحقیقها، ولكن لقد نجحت  الجمع بین المعای 

بعض المنشات السیاحیة في تنفیذ المعادلة على أرض الواقع من خالل الجمع بین كافة التفاصیل الحدیثة واإلبتكارات واإلبداع 

ت السیاحیة  ، وبین تفاصیل الفخامة والعراقة الذي تتمیز بها تفاصیل الذي تسعى أن تراه في التصمیم المعماري للمنشا

العمارة اإلسالمیة، والتي تتمیز جمیعها بالدفء واألناقة والرقي، الذي یربطنا بالماضي ویفتح لنا أبواب من اإلبداع الُمشرق  

 .على المستقبل

 
 التصميم الداخلي الحديث في   ( توضح توظيف الوحدة الزخرفية اإلسالمية 18شكل  ) 

 
 واثرها علي التصميم الداخلي  ( تؤكد علي توظيف الوحدات الهندسية  في الواجهه المعمارية 19شكل )      
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 ( تظهر توظيف الزخارف اإلسالمية علي الحوائط  الداخليةواضفاء جو من الفخامة مع الحداثة  20شكل ) 

 
 ميبالتصميم الداخلي في استقبال قرية سياحية ( تظهر توظيف المحراب اإلسال  21شكل ) 

 
 ( توظيف المحراب اإلسالمي في البناء المعماري لغرف فندقيه بقرية المشربية بالغردقة        22شكل )  

 
 (  توظيف المحراب كواجهه معمارية للشرفات  23شكل )  

 
 ( تصميم قريه سياحية باستخدام عناصر التراث اإلسالمي من أعمدة ومشربيات ومحاريب اإلسالميه  24)   شكل
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( توظيف عناصر التراث اإلسالمي من أعمدة وزخارف نباتية وموزاييك وشكل المحراب وتاكيدها بقطع أثاث ذات سمت إسالمي   25شكل )  

 بالتصميم الداخلي للفراغ 

 

 نتائج البحث : 

 أهمیة الحفاظ علي تراث العمارة االسالمیة الممتد في مصر والوطن العربي  -

 أهمیة احیاء و توظیف التراث االسالمي وعناصره الجمالیة  في تصمیمات المنشات السیاحیة لتاكید الهویة العربیة -

بط بین التصمیم الخارجي للمبني یجب الحرص علي الترابط بین التصمیم المعماري و التصمیم الداخلي للمبني لتحقیق الترا-

 و عناصر التصمیم الداخلي له  

 یجب االستفادة من التكنولوجیا الحدیثة وتوظیف الخامات من البیئة المحلیة   -

 لتوصيات : ا

یجب ان یكون منطلق المصمم الداخلي في تصمیمه دراسة البیئة المحیطة وخصائصها ومناخها لیكون تصمیمه متوافق مع  -

 محیطة . البیئة ال

السیاحیة  - للمنشات  الداخلي  التصمیم  في  االسالمي  التراث  الحفاظ علي هویة  في  المصمم  دور  بین  -اهمیة  الربط  اهمیة 

 التصمیم الداخلي و البیئة المحیطة یؤكد اصالة التصمیم ویمیزه .

 ماري یدب دعم الدراسات واالبحاث العلمیة المتخصصة في مجال الحفاظ علي هویة التراث  المع -

 االسالمي

 المراجع : 

 الكتب العربية 

ابراهیم ،عبد الباقي :" المنظور االسالمي للنظریة المعماریة" ، مركز الدراسات المعماریة والتخطیطیة ، القاهرة ، مصر -1

،1986 

abrahim ،3 bd albaai :" almnzor aalsalmi llnzria alm3maria" ،mrkz aldrasat alm3maria oalt5titia  

 ،alaahra  ،msr ،1986 

 2008عكاشة،علیاء،"العمارة االسالمیة في مصر "، بردي للنشر ، مصر  -2

3ka4a ،3 lia2،"al3mara aalsalmia f msr " ،brdi lln4r  ،msr 2008 

 ، مكتبة االنجلو ، القاهرة .1987عبد الجواد ،توفیق :" العمارة االسالمیة"فكروحضارة ، -3

3bd algoad ،tofik :" al3mara aalsalmia"fkro7dara  ،1987 ، mktba aalnglo  ،alaahra . 

 . 1994عكاشة ،ثروت:"القیم الجمالیة في العمارة االسالمیة" ،دار الشروق  -4

3ka4a ،throt:"alaim algmalia f al3mara aalsalmia" ،dar al4roa 1994. 
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 الرسائل العلمية 

( المؤثرات البیئیة في منطقة الساحل الشمالي الغربي واثرها علي عناصر التصمیم  2008الفتاح )  نصیر،رحاب عبد--1

 الداخلي للمنشات الفندقیة ،رسالة ماجستیر ،جامعة حلوان:القاهرة. 

nsir،r7ab 3bd alfta7 )2008 )almo2thrat albi2ia f mntaa alsa7l al4mali al8rbi oathrha 3li 3nasr 

altsmim alda5li llmn4at alfndaia ،rsala magstir ،gam3a 7loan:alaahra. 

الجامعة    -محمود ،محمود وحید :احیاء القیم المعماریة التراثیة في العمارة المحلیة المعاصرة ، غزة ،الهندسة المعماریة  -2

 2013االسالمیة بغزة،

m7mod ،m7mod o7id :a7ia2 alaim alm3maria altrathia f al3mara alm7lia alm3asra   ،8 za 

،alhndsa alm3maria- algam3a aalsalmia b8za ،2013  

شما،هبة عبد المحسن علي : استلهام مفاهیم العمارة االسالمیة وابداعات الفكر الغربي،دكتوراة ،هندسة عمارة جامعة  -3

 2013القاهرة 

4ma،hba 3bd alm7sn 3li : astlham mfahim al3mara aalsalmia oabda3at alfkr al8rbi،dktoraa 

،hndsa 3mara gam3a alaahra 2013. 

 المؤتمرات  

سعد،رانیا مسعد: خصائص العمارة االسالمیة والفنون المكملة دراسة تحلیلیة للون في التصمیم الداخلي والعمارة االسالمیة -1

المعاص المنشات  العالمي االول  واستنباط خطط لونیة یمكن االستفادة منها في تصمیم  الطابع االسالمي ،المؤتمر  رة ذات 

 . 2007مصر -رابطة الجامعات االسالمیة -للعمارة والفنون االسالمیة الماضي والحاضر والمستقبل 

s3d،rania ms3d: 5sa2s al3mara aalsalmia oalfnon almkmla drasa t7lilia llon f altsmim alda5li 

oal3mara aalsalmia oastnbat 5tt lonia ymkn aalstfada mnha f tsmim almn4at alm3asra zat altab3 

aalsalmi ،almo2tmr al3almi aalol ll3mara oalfnon aalsalmia almadi oal7adr oalmstabl -rabta 

algam3at aalsalmia -msr 2007. 

المنشات السیاحیة ذات الطابع المعماري االسالمي هاشم ،عال علي : الموازنة بین القیم التراثیة والقیم المعاصرة لتصمیم    -2

 ،المؤتمر الدولي االول للتراث العمراني في الدول االسالمیة .

ha4m ،3 al 3li : almoazna bin alaim altrathia oalaim alm3asra ltsmim almn4at alsia7ia zat altab3 

alm3mari aalsalmi ،almo2tmr aldoli aalol lltrath al3mrani f aldol aalsalmia. 
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