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 ملخص البحث :

من االنشطة االساسیة والرئیسیة والهامة فى مجال التصمیم الداخلى والذى یکون مرتبطا  تعد المحالت التجاریة السیاحیة

مع کل من االنسان و العمارة فى البیئة الطبیعیة محققا فى تصمیمه ابعادا مختلفة ,انسانیة , وظیفیة ,.... الخ .معتمدا على 

فة وظائفه وکمال آدائه , واستیعاب جوانب قضیة الربط مفردات وتقنیات حدیثة تؤدى الى نجاح التصمیم وتجعله محققا لکا

الفکری بین التراث اإلسالمی والمعاصرة، وکیفیة تأثیرها على مجال تصمیم واجهات المحالت التجاریة السیاحیة  و التى 

تسویقیة قویة تهدف  تکمن اهمیاتها فى انها تمثل االنطباع الذى یأخذة المتلقى عن المحالت التجاریة السیاحیة حیث انها اداة

الى التأثیر على المتلقى من خالل تکامل مفردات التصمیم و استخدام عناصر جدیدة و مبتکرة للعرض وتکمن مشکلة البحث 

فى حدوث تحوالت و تغیرات و استقطابات فکریة فى تصمیم واجهات المحالت التجاریة خاصة السیاحیة والتى أثرت 

یة و التراث للمصمم فى تصمیماتة.ومدى تأثیر الثقافات الغربیة واالنفتاح فى التکنولوجیا وانعکست على فقد و إنعدام الهو

ادى الى وجود وانتشار اتجاهات تصمیمیة مفتقدة الهویة ، مما یدعو الى التوجه نحو تأکید المحافظة على الهویة االسالمیة. 

صمیم واجهات المحالت التجاریة السیاحیة  بتقنیات وخامات ویهدف البحث الى االستفادة من مفردات العمارة االسالمیة فى ت

حدیثة. و الربط بین التراث اإلسالمی و الهویة  و المعاصرة ، والفکر التصمیمی فى مصر. ویفرض  البحث البساطة من 

أن االختیار  أحدث اسالیب التصمیم التجاری لیس فدائًما ما یعبر اختیار تصمیم بسیط عن الرقی والتمیز و ال یعنی هذا

سیکون سهاًل ألن البساطة تعنی استخدام تقنیات وخامات حدیثة وفی نفس الوقت بسیطة وهذا یعنی أن کل التفاصیل ستکون 

ملحوظة أکثر. و صیاغة المفردات المعماریة االسالمیة بطریقة بسیطة وبصورة معاصرة والعودة إلى الطراز االسالمى 

 ریة,إلضافة لمسات على التصمیمات العصریة ما یعطی شعوًرا بالحنین إلى الماضی.عند عمل تصمیمات للواجهات التجا

 الكلمات المفتاحية :  

 زخارف ,هندسیة , کتابیة

Abstract: 

Tourist shops are considered one of the basic, main and important activities in the field of 

interior design, which is linked with both human and architecture in the natural environment, 

achieving different dimensions, humanism, functional design, etc., depending on modern design 

vocabulary and techniques that lead to success in design. And make it the realizer of all its 
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functions and the perfection of its performance, and understanding aspects of the issue of the 

intellectual link between Islamic heritage and contemporary, and how it affects the field of 

designing tourist commercial storefronts, whose importance lies in the fact that it represents the 

impression that the recipient takes on the tourist commercial stores, as it is a tool. The recipient 

through the integration of the design vocabulary and the use of new and innovative elements of 

the presentation and the problem of the research lies in the occurrence of transformations, 

changes and intellectual polarizations in the design of commercial storefronts, especially tourist 

ones, which affected and reflected the loss and lack of identity and heritage of the designer in 

his designs of cultures and the extent of the influence of Western cultures. In technology, it has 

led to the existence and spread of design trends that lack an identity, which calls for a trend 

towards an emphasis on preserving the Islamic identity. 

The research aims to benefit from the vocabulary of Islamic architecture in designing the 

facades of tourist shops with modern techniques and materials. And the link between Islamic 

heritage, identity, contemporary, and design thinking in Egypt. 

The research imposes simplicity from the latest commercial design methods. Choosing a simple 

design does not always express sophistication and distinction, and this does not mean that the 

choice will be easy because simplicity means the use of modern techniques and materials and 

at the same time simple and this means that all the details will be more noticeable. The 

formulation of the Islamic architectural vocabulary in a simple and contemporary way. 

And returning to the Islamic style when creating designs for commercial facades, to add touches 

to modern designs, which gives a feeling of nostalgia for the past. 

key words: 

geometric, motifs, calligraphy 

 البحث:مقدمة 

عدد من العمالء، فعدم التركیز على  أكبر وعملیة جذبتلعب الواجهة دورا مهم جدا في التعرف على نشاط المحل التجاري 

المحالت التجاریة  واجهاتوتعتبر الواجهة واالكتفاء بماهو داخل المكان قد یجعل المحل دون اقبال من طرف العمالء 

والعمارة خاصة السیاحیة من العناصر االساسیة والهامة فى مجال التصمیم الداخلى حیث ان هناك ارتباط بینها وبین االنسان 

 الخ. جمالیة،البیئة المحیطة بة محققا فى عملیة تصمیمه ابعادا مختلفة سواء كانت ابعاد انسانیة او ابعاد وظیفیة او ابعاد  فى

وتعتبر واجهة المحل التجاري هى  هویة تعمل على نجاح التصمیم وتجعله محققا لكافة وظائفه وكمال آدائه. ومعتمدا على

ما یقع نظره علیها، وإن كانت الواجهة ذات تصمیم سيء فغالب األمر أن العمیل سیتجنب االنطباع األول للعمیل ألنها أول 

 وتراثها،نرى الكثیر من الدول التى تهتم بهویتها  وثقافى،وألن العالم حالیا یمر بمرحلة تطور فكرى  .الدخول إلى المتجر

صر بعض االتجاهات الفكریة فى عملیة التصمیم وقد انتهج المصممین فى م والتراث.مما دعاها الى الحفاظ على الهویة 

وهذان االتجاهین هما  والحدیث الفكرى للتصمیم بین القدیم  عن الربط والحضارة واتجاه یعبرمنها اتجاه یعبر عن التاریخ 

والتصمیم معتمدا على االنسان، وهویته و تاریخه و ثقافته وانعكاس ذلك على العمارة بأشملها  التصمیم،محور التطبیق فى 

وعرف معطیات بیئتة بكل ما تزخر بة من علوم و  أدركونخص بالذكر الفنان المصمم المسلم الذي   ومحتویاتة.الداخلى 

ابداعات مدربا العین على الرؤیة الفاحصة والید على الدقة والمهارة فانطلقت طاقتة بنماذج رائعة ظلت االف السنین تحمل 

المفردات واألسس التى تعلمت منها االجیال على مر العصور واالستفادة منها فى  قیما حضاریة و فنیة وارست بذلك

 حدیثة.تصمیمات معاصرة بهویة اسالمیة منفذة بتقنیات وخامات 
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 مشكلة البحث :

أثرت  حدوث تحوالت و تغیرات و استقطابات فكریة فى تصمیم واجهات المحالت التجاریة خاصة السیاحیة والتى -

 وانعكست على فقد و إنعدام الهویة و التراث للمصمم فى تصمیماتة.

تأثیر الثقافات الغربیة واالنفتاح فى التكنولوجیا ادى الى وجود وانتشار اتجاهات تصمیمیة مفتقدة الهویة ، مما یدعو الى  -

 التوجه نحو تأكید المحافظة على الهویة االسالمیة.

 هدف البحث :

 ردات العمارة االسالمیة فى تصمیم واجهات المحالت التجاریة السیاحیة  بتقنیات وخامات حدیثة.االستفادة من مف -

 الربط بین التراث اإلسالمي , و الهویة , و المعاصرة ، والفكر التصمیمي فى مصر. -

 فروض البحث :

لیس فدائًما ما یعبر اختیار تصمیم بسیط عن الرقي والتمیز و ال یعني هذا  التجاري التصمیم البساطة من أحدث اسالیب -

أن االختیار سیكون سهاًل ألن البساطة تعني استخدام تقنیات وخامات حدیثة وفي نفس الوقت بسیطة وهذا یعني أن كل 

 .اصیل ستكون ملحوظة أكثرالتف

 بطریقة بسیطة و  بصورة معاصرة.صیاغة المفردات المعماریة االسالمیة  -

العودة إلى الطراز االسالمى عند عمل تصمیمات للواجهات التجاریة,إلضافة لمسات على التصمیمات العصریة ما یعطي  -

 .شعوًرا بالحنین إلى الماضي

 أهمية البحث : 

ترجع الى دراسة واجهات المحالت التجاریة السیاحیة كعنصر هام فى العمارة والتصمیم الداخلى و الذى  یرتبط بها  -

 االنسان . 

التأكید على الجمع بین التراث االسالمي والمعاصرة فى تصمیم واحد له قیمة جمالیة فكریة ممیزة ، وادراك المصمم  -

 كر التصمیمى لواجهات المحالت التجاریة.التجاهات العمارة والفنون وربطهم بالف

 منهجية البحث :

 المنهج التحليلى:

 .منهج التحلیل النقدى من خالل الدراسة الوصفیة لبعض النماذج االسالمیة والتى یتم من خاللها وضع المفردات 

 في مجال تصمیم واجهات المحالت التجاریة فى مصر. استقراء المفاهیم االساسیة التى ظهرت فى الوقت الحالى 

  .تحلیل السمات االساسیة لبعض المفردات المعماریة االسالمیة في مصر وتتبع فلسفة الفكر المعاصر 

 المنهج التطبيقى: 

  سیاحى واجهة محل تجارى منهج تطبیقى من خالل الدراسات التطبیقیة التحلیلیة یتضمن تطبیق تلك المفردات لتصمیم

 )مطعم و كافیة(.

 نشأة الفنون اإلسالمية:

الفن اإلسالمي تأثر منذ نشأته بحضارة الدول التي فتحوها وبخاصة الفنان المسلم , والبیزنطي , وتحاشى منها المحاكاة , 

ومعتقدات الدین اإلسالمي , ولم یعد  واألساطیر وابتكر في تكویناتها الموروثة . وعالج فنونها التجریدیة بما یناسب تعالیم ,

https://shd.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://shd.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
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غریبا أن نتحدث عن حضارة , وفن عربي بعد أن كان المستشرقون من مؤرخي الفن یفضلون استعمال كلمة الفن اإلسالمي 

 , والحضارة اإلسالمیة , للداللة على الفنون التي ظهرت بعد ظهور اإلسالم وانتشاره في البالد. 

الحضارات التي احتواها اإلسالم مع إضافة العبقریة والتجدید وأن األمم مدینة لبعضها البعض تأثر الفن اإلسالمي بفنون  

في الكثیر من فنونها وثقافاتها وهو ما یجعل أن تبلغ حلقات الفن غایتها وتكاملها الفني , والتشكیلي , وأن العوامل البیئیة , 

 ( والحضارةاإلسالمیة .203ص-1, )ماً إلى األماموالمعتقدات الدینیة هما المحرك األساسي الذي یوجه دائ

ولقد دخل الدین اإلسالمي لمصر في عهد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدین وبدأت تخرج الجیوش 

العربیة للدعوة للدین الجدید. وتمكنت هذه الجیوش من السیطرة على جزء كبیر من البالد ذات الحضارة القدیمة. وكانت 

هـ 17لبدایة بفلسطین , ثم سوریا , ثم العراق , ثم مصر , ثم إیران. حیث كان هذا الفتح على ید عمرو بن العاص في عام )ا

م( وشید مدینة الفسطاط وأصبحت عاصمة له. وأنشأ جامع عمرو بن العاص, فأصبحت مصر والیة إسالمیة یتعاقب 639 /

 (. وبالتالي أدى إلى إنتاج طراز جدید یختلف عن طراز البلد األصلي.17 ص -2.) علیها الوالة من قبل الخلفاء الراشدین

 الفن االسالمى :

( 9-8ص  -3)  .الفن اإلسالمي هو فن ابتكاري یهدف إلى محاكاة الطبیعة عند معالجة الموضوعات الفنیة في مشروعاته 

مح ممیزة. ولقد تأثر الفن اإلسالمي بالعقیدة وبیئته سواء كانت زراعیة , أو صحراویة جعلت من صیاغة أسلوبه الفني مال

وظل الفنان المسلم یبحث عن األعمال الصالحة , الفنون اإلسالمیة ومنها صناعة األثاث , والتي جعلته ذات شخصیة مستقلة 

الخاص الذي  انفرد بها عند سائر الفنون األخرى. وقد عالج الفنان المسلم التنوع , واالبتكار في الفنون المختلفة بأسلوبه

 یتمشى مع عقیدته اإلسالمیة , والتي بنیت على وجود هللا الواحد المبدع المصور.

( , هو عنصر شخصي إلدراك موضوع معین , أو صورة  أو 10ص  -4والتعبیر عن ثقافتنا وحضارتنا من خالل الفن   )

, واألشكال لمحاولة نقل ما بداخله إلى  حدث له مدلول ویمكن التعبیر عن الفن عن طریق استخدام الخطوط , واأللوان

 خارجه . والعقیدة تعتبر من العوامل ذات التأثیر المباشر على صناعة الفن اإلسالمي سواء في التصمیم أو التصنیع.

 الفكر الفلسفى للفن االسالمى :

مع الذات والحضور اآللهي ,  الفن اإلسالمي عبارة عن تلك الخطة داخل النظام المرئي, والتي تدفع للتسامي نحو التوحد

فهو بامتالكه للقوة الراسخة, كان یمتلك أیضاً سمات السكون التي هي أكثر مناسبة للفن الدیني الذي محتواه لیس تجربة أو 

 خبرة الظواهر, بل االنسیاق في وعي. 

ي بنظرته الحدسیة إلى الكف عن والدین اإلسالمي یؤكد دائماً على الفرق بین الخالق والمخلوق. ولذلك اتجه الذهن العرب

أن الدقة ال تؤدي إلى الحقيقة" فالحقيقة ليست الجوهر الكوني المتصل الذي ال یقبل التجزئة وال التباین, وفي رأي ماتیس "

( وكان للدین اإلسالمي نواهي أدت إلى تقویة الزخارف 67-64ص  – 5. ) الصورة المطابقة للشكل المطابق للمعنى الكلي

 ة , والكتابیة , وكان له فلسفة خاصة تمیزه عن سائر الفنون .المجرد

 أهم سمات فلسفة الفن اإلسالمي :

 كراهية تصوير الكائنات الحية : -1

ولكنه لم یستهدف المحاكاة  الفن اإلسالمي بعید عن المحاكاة أو یقترب منها تبعاً للظروف المختلفة التي تكون سائدة حینئذ,

الحرفیة التي وجدت في الفن اإلغریقي , والروماني , وعصر النهضة األوروبي , لالختالف األساسي للهدف والغایة 

االجتماعیة من الفن , وأن األسالیب الفنیة التي نتج عنها الفن الهلینستي في آسیا الصغرى , والشام , ومصر بدأت في البعد 

 نسان والحیوان, واتجهت إلى الموضوعات الزخرفیة النباتیة و الهندسیة .عن تصویر اإل
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والزخارف التي تتضمن كائنات حیة لم تكن مقصودة لذاتها في الفنون اإلسالمیة إال نادراً, ولكنها اتخذت موضوعا زخرفیا 

ن استخدامها هو كراهیة الفراغ وتوظف في أشرطة , ودوائر ,  وأشكال هندسیة , وتكون متقابلة أو متدابرة , والغرض م

( .واستخدمت رسوم الطیر والخیل , والغزالن واألرانب واألسود 481:496ص  -6وعدم ترك أي مساحة بدون زخرفة.)

والفیلة والكالب وغیرها من الحیوانات والطیور, وكانت تستخدم كأشرطة أو على جامات , ووجدت بعض األفرع النباتیة 

 ( .1( كما فى الصورة رقم )103-102ص-7یوانات. )تنتهي برسوم طیور أو ح

 
( زخرفة فاطمية لشـــريط من الجامـات لزخــارف آدمية داخـل جامــات مستطيلة الشكل ومستديرة الحواف  1)صورة 

، وبين كل اثنين منها زخرفة على شـكل زهرة ثمانية البتالت بداخلها طائر مجنح برأس آدمي ، والزخـارف تمثل 

 هر الطـرب والرقص  والحفالت " من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي , بالقاهرة .مظـا

 

 الطبيعة:مخالفة  -2

كره الفنان المسلم تجسیم زخارفه بتمثیل الطبیعة كما هي, وهو ما كان سائداً في الفنون السابقة في الشرق بصفة عامة, 

واتجه إلى الخروج بالعمل الفني بصورة مخالفة لطبیعتها األصلیة , وعدم المحاكاة , والفن اإلسالمي ال یهتم بنقل الحیاة, 

( والفنان المسلم یفكك عناصر الطبیعة إلى عناصرها 493ص-6یعة إلى خطوط هندسیة )إنما تجرید المشاهد الحیة في الطب

(, والفنان المسلم یحقق فاعلیته 2األولیة , ثم یعید تركیبها , وترتیبها من جدید في صیاغة أخرى تعبر عنه من خیاله )صورة 

بته في تقلید الخالق وأضاف لها اختالف األلوان (وعدم رغ89:91ص -8الفنیة الموجودة بداخله ویعبر عنها تجاه الطبیعة  )

في الزخارف لیبین تنوع , وإبداع الخالق في أشكال وأنواع النباتات في الطبیعة. وعندما یبتكر الفنان شكال ما, مستخدما 

لعنصر ( فیأخذ ا25ص -8خامات متنوعة فألنه ال یحاكي الشكل الخارجي للطبیعة, ولكن الطبیعة هي نقطة البدایة له,)

 النباتي ویحور فیه ویضعه داخلة فى إطارات هندسیة متنوعة.

 

 ( زخارف نباتية محفورة على الخشب بحشوه من قائم باب ببيت الكريتلية 2صورة  (
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 تصوير المحال : -3

 البعد عن الطبیعة ومحاولة تجرید األشیاء تعمل على خلق أشكال جدیدة ال نظیر لها في الطبیعة. 

 التحويل إلى النفيس :

 من مسلمات العقیدة اإلسالمیة البعد عن التعمق في بهرجة الحیاة الدنیا باعتبارها زائلة مهما طالت, والبقاء هلل عز وجل

 االنصراف عن البروز والتجسيم:

وهي ال تهدف إلى البعد الثالث وهو التعمق كما في الفنون الغربیة, ألنها تبحث عن  اإلسالمیة تبتعد عن التجسیم, الفنون

العمق الوجداني حیث نرى زخارف األبواب واألطباق النجمیة المتنوعة ومنها تقودنا تلك الزخارف إلى الزخارف النباتیة 

لوب الحفر الدقیق وتتعدد مستویات الحفر الذي الموجودة بحشوات الطبق النجمي , والزخارف النباتیة بدورها تقودنا إلى أس

 نفذت به الزخارف.

 التنوع والوحدة:  -4

من السمات الممیزة  للفن اإلسالمي هي تقسیم السطح الى أشكال هندسیة مختلفة , وداخل هذه األشكال نجد الوحدات الزخرفیة 

و الحیوانیة , وقد توجد في المساحة الواحدة جمیع تلك المستوحاة من العناصر الطبیعیة النباتیة , والهندسیة , أو الخطیة , أ

 (261ص-9الزخارف . )

 التجريد:  -5

هو تعمیم من واقع الخبرة البصریة العارضة لكشف القانون التشكیلي الدائم الذي تتمیز به األشیاء.وقد أوصى الفیلسوف 

وأن تزاوج االثنین كفیل بإثراء رؤیتنا للعالم "هویتهد" أن یحول الفنان المحسوس إلى مجرد كما یحول المجرد إلى محسوس 

( وأیضاً نجد الفنان المسلم وقد أخضع الخط التجرید بحیث یعكس قیماً تجریدیة ممیزة, 40ص-10وإدراك قوانینه التشكیلیة.)

ممیز عن  فالزخارف ممیزة, فالزخارف تحمل إیقاعا دائریا متكررا ومتحركا. أما الكتابة فلیها مظهر تجریدي من نوع آخر

 الزخارف المحیطة بها. 

 اإليقاع:  -6

 ( واإلیقاع الدینامیكي یوجد في الطبیعة .244ص-11اإلیقـاع في الفن یعني تردید الحركة بصورة بین الوحــدة والتغیر,)

 اإلجادة في العمل: -7

 تمیز الفن اإلسالمي بالدقة وإجادة الصنعة وقد اكتسب هذه الصفة من العقیدة اإلسالمیة.

 ار:التكر -8

كان التكرار حل لملىء الفراغ على السطوح المراد زخرفتها في العمارة الخارجیة , والداخلیة , وتنوعت أسالیب التكرار 

 البسیط العادي والمتبادل , والمتماثل .

 تقسيم العمل الفني:  -9

صمم الفنان المسلم أعماله الفنیة إلى تقسیمات وتكوینات مترابطة من مستطیالت ومثلثات ومربعات ودوائر في خلق تكوینات 

 ابتكاریه لعمل فني یملؤه الفنان بأنواع الزخارف المتنوعة , والمتعددة .

 ملىء الفراغ:  -10

هو الخوف من الفراغ عند الشعوب البدائیة, ولكن فكرة كثیر من النقاد فسروا ملئ الفراغات بالزخرفة والتجمیل أن الدافع 

( وغطى الفنانون األسطح بأنواع 41ص-5القلق من الفراغ عند العرب هي محاولة إبلیس وشغل الفراغ بالعبادة وطاعة هللا,)
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مستویة أو  وجمیع األسطح المراد زخرفتها , وشغل مسطحها سواء كانت الزخارف المتنوعة في المنابر وكراسي المقرئین 

 .(3)صورة مجسمة 

 

( طبق نجمي بكرسي المقرئ بمدرسة برسباي ، يظهر فيها ملئ مساحة الطبق بالزخارف المطعمة و  3) صورة 

 المتنوعة "

 

 االسالمي:عناصر التشكيل المعمارى فى الفن 

یمتاز الفن االسالمي بتطور متواصل للعناصر المعماریة نتیجة القتباسه أشكاالً عدیدة من العناصر المعماریة , والزخرفیة 

فى المعابد القدیمة , والكنائس كالعقود , والتیجان , والقبوات , والمقرنصات المثلثة , والمعقودة , وأوراق العنب , واألكنتس 

نباتیة ولكن لم یقلدها بنفس أشكالها القدیمة وإنما اشتق عناصر أخرى أضافها إلیها . ولم تلبث  , ومراوح النخیل , كعناصر

هذه العناصر الجدیدة المقتبسه , والمبتكرة الى أن خضعت لقانون التطور ولفكر وخلفیة الفنان المسلم , و خرجت منها صوراً 

المتصلة أن استبانت خصائص الفن اإلسالمي وتأكدت شخصیته وأشكاالً فقدت الصلة باألصول ، وترتب على هذه العملیة 

(, والدافع الى ذلك یظهر الى كراهیة 209ص-12واتضحت أصالته التى اعتمدت على حیویة الملكات الفكریة عند العرب )

مالمحها  الفراغ ، والرغبة فى ملئ األسطح ، ولتعطیها اإلحساس بالصالبة , والقوة وتزید من تأكید المساحات وإبراز

 (84ص-13الجمالیة , وزیادة أداء الحیویة التى تبعث فى المتأمل النشوة والسرور  .)

 الشرفات :  -1

وهي عبارة عن وحدات هندسیة متكررة تحیط بأعلى دروة المبانى فى العمارة االسالمیة , وأحیانا تستبدل الدروة بهذه 

م استخدمها المسلمون بعد ذلك ونراها فى كثیر من المبانى القدیمة وقد استعملت لتتویج الواجهات قبل االسالم ث الشرفات .

, والمساجد القدیمة والحدیثة , والمآذن وهي تعتبر من العناصر االساسیة فى العمارة االسالمیة ألنها تعطي نهایة جمیلة 

 -ع عدیدة منها :اعلى المبانى وقد استخدمت كحلیة خشبیة لتجمیل النهایات العلویة للمشربیات .و لها انوا

 : هي االكثر واستعماال وأجملها , ویالحظ ان الشكل المفرغ یكون شرفة اخرى ویكون الشكل مربعا فى الشرف المورقة

 . ( من ارتفاع المبنى 4:  2اغلب االحیان ویبلغ ارتفاع الشرفة ) 

  : اعها عند ظهر الطبان , وكذلك ( وارتف 4:  2یختلف عرض الشرفة من هذا النوع عند قمتها من ) الشرف المسننة

 ارتفاع جزء القاعدة الذى یصل الشرف بعضها البعض فهو یبلغ ضعف ارتفاع الشرفة الكلى عند الطبان .

 : خطوطها االفقیة ,  نجدها فى الحصون , والقالع فى اعلى دروة المبنى وهي بهذا التصمیم فى الشرفات البسيطة

والراسیة  توحي للناظر الیها بالقوة بسبب حجمها الكبیر وقد كان المدافعون عن الحصن أو القلعة یحتمون بها مسلطین 

 ( یوضح الشرفات البسیطة. 1اسلحتهم سواء كانت ناریة , او غیر ذلك من بین هذة الشرفات . والشكل رقم  ) 

  : لشرفات فى حالة العقد المدبب اما  ان تكون خطوطها المستمرة  من أعلى الى اسفل رأس هذه ا شرفات العقد المدببة

 ( توضح اشكال شرفات العقد المدبب. 2راسیة , او مائلة والشكل رقم ) 
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 ( : الشرفات البسيطة1شكل ) (: أشكال من شرفات العقد المدبب 2شكل ) 

                                             

  : عبارة عن مثلثات فى صف واحد منتظم كل مثلث منها مقسم الى مثلثات صغیرة على جانبى شرفات المثلث المسننة

 ضلعیه توضح اشكال شرفات المثلث المسننة وشاع استخدامها فى عمائر الفاطمیین واألیوبیین .

  : نوعان النوع االول موجود بأعلى دروة مسجد أحمد بن طولون و شرفات المسجد  شرفات العرایسشرفات العرايس

طرفاها العلویان متالصقان . والنوع الثانى بأعلى دروة وزارة االوقاف بالقاهرة وشرفات المبنى مورقة الشكل  ) كشكل 

 ورقة الشجر ( وبین الشرفة والشرفة  شرفة مقلوبة . 

  : تخدامها فى العمائر المملوكة بمصر شاع اسشرفات العقد الدائرى 

 االعمدة :  – 2

هي كتل تحمل العقود أو ارجلها وهي مختلفة من حیث القطر والتیجان والقواعد وقد تكون االعمدة منفصلة عن جدار المئذنة 

 أو مدمجة فى الجدار وملتصقة به على هیئة نصف عمود . 

 ( 61-60ص-14)نظيف  .وهناك توصيف لالعمدة مأخوذ عن عبد السالم أحمد 

 .عمود مثمن بدن وتاج ناقوس وقاعدته العلیا ناقوسیة والسفلى مشطوفة ومحلى بطوقین من النحاس من اعاله واسفله 

 .عمود ببدن مثمن وتاج ومقرنصات حطة واحدة وقاعدة مثل العمود السابق 

 ضا محلى بطوقین من النحاس أعاله.عمود بدنة مثمن وتاج مقرنصات حطتین وقاعدته مثمنة لتتناسب مع التاج وای 

 .بدن مثمن ألعاله تاج ناقوس وقاعدته الجزء االول منها ناقوسیة الى القاعدة المربعة 

  عمود بدن دائرى اعاه تاج ناقوس وقاعدته الجزء االول منها ناقوسیة دائریة ثم یمهد الى القاغدة المربعة وهو نفس

وجد حزام دائرى اعلى التاج ، كما ان العمود ذا البدن المثمن فهو محلى بجفوت النموذج السابق االختالف فى التاج حیث ی

 بارزة فى ثلثى البدن وتكون مائلة والتاج حطتین باعاله زخارف عربیة .

 

 العقود  :  -3

العقد عنصر معمارى مقوس یرتكز على عمودیین ، و فى بعض االحیان یرتكز على اكتاف وتتكاثر العقود شكال وتتجانس 

( وكان تصمیم العقود التى تحملها االعمدة إما من 138ص-15فى اناقة مع الحلیات والمقرنصات والفصوص واالفاریز   )

 الحجر الطبیعى أو الرخام وذلك لسببین :

 قوة تحمل االسقف  . -أوال :

   (45ص-14)لتعطي جماال لشكل الطراز. -ثانيا : 

-16من العقود وكانت كل بلد تفضل بعض هذه العقود على البعض االخر )لقد عرفت العمارة ااسالمیة أنواعا مختلفة 

واستحقت العقود بأشكالها المختلفة فى المئذنة لخفیف من ثقل كتلتها ولتعطي شكال جمیال جمالیا، وعبارة تكون  ( .56ص

 ( .3كتال سالبة , أو مفرغة تظهر فى بدن المئذنة , او القبة شكل )
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 إيضاحية ألمثلة من العقود المستخدمة في العمارة الفاطمية ألشكال العقود المنفرجة .(: رسوم 3شكل )

 

 (:137ص-8انواع العقود كالتالى  )

  : یرتفع مركزه عن رجلى العقد فیتكون من قطاع دائرى اكبر من نصف الدائرة ویسمى العقد الدائرى ذو المركز الواحد

 االندلس ویستعمل فى المبانى العامة وخاصة المداخل الرئیسیة ذات الطابع الطرازى . العقد المرتد شاع استعماله فى

 : هو نفس العقد السابق ذكره ولكنه یختلف عنه فى ان قوس العقد یقف عند زوایة وعینة للتمهید فى العقد المرتد المدبب 

اعاله الى العقد المرتد المدبب هذه الزاویة تختلف باختالف شبه العقد لتعطي التصمیم المطلوب كما یستخدم التهریب فى 

تجمیل العقد بتقسیمه الى مسافات متساویة محكومة بمركز العقد محلى بالزخارف المختلفة وتسمى بالمفاتیح او الصنج شاع 

 وخاصة فى االبنیة العامة والمساجد وبعض القصور الكبیرة. استعمال هذا العقد فى الجزائر ومراكش

 : فهو عبارة عن سلسلة من العقود صغیرة واقواس متتالیة ، ویكثر استعماله فى بالد المغرب  العقد ذو الفصوص

 واالندلس وطلیطلة وغرناطة  . 

 : مسة أقسام متساویة القسم االوسط هو هو العقد  ذو المركزین ، تقسم المسافة من قوس العقید الى خ العقد المخموس

مركزي العقد ولذلك سمي بالمخموس وشاع استعماله فى االندلس والمغرب میزة هذا العقد انه یعطي نسبة جمیلة وقد 

 ( . 4(. كما فى شكل رقم ) 50ص-16استعملوا فى مصر ومعظم مداخل المساجد الحدیثة وبعض الدول اإلسالمیة )

 

 (: العقد المخموس 4شكل رقم ) 

 

  : استعمل هذا العقد فى المداخل الكبیرة لبعض المساجد فى العقد االعلى على مركز واحد به وحدة المروحة  العقد الثالثى

كما انه  والعقدان االخران وهما المكمالن له بهما حطتان ) صفان ( أو ثالثة من المقرنصات )الدالیات ( تاخذ اتجاه دائرى

احیانا توجد ستارة تغطي هذا العقد ولكن بردود مناسبة الى الداخل وتمأل فراغها بوحدات زخرفیة نباتیة ولكن بالتبادل و 

 هذه الستارة تنتهى بدالیات من نفس روح هذه الوحدات ارتفاعها یتناسب مع ارتفاع فتحة العقد.

  : ي قوسین متماثلین كل قوس منها مقوس من أسفل ومحدب من أعلى هذا العقد یتألف من مركز واحد لیعطالعقد البصلى

-16القوسین المحدبین یتالقیان عند زوایة معینة للتمهید لهذا التالقى بواسطة مركز بین عمودین خارج وأعلى هذا العقد  .)

 ( 50ص
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 : اعلى لیكونا هذا العقد . كما ان رجلى هذا العقد عبارة عن مستقیمین مائلین بزوایة معینة یتقابالن فیها الى  العقد المدبب

العقد هي خطوط رأسیة مستقیمة وقد أخذ هذا العقد من القدیم مثل الطراز الفاطمي ممثال فى عقود صحن الجامع االزهر 

 وتناوله التطویر لیعطي خطوط مستقیمة مبسطة.

  : الخطین المستقیمین الى اسفل بقوسین لهما وهو مثل العقد المدبب ولكن یختلف عنه بانتهاء العقد المدبب ذو المركزين

مركزان یكمالن رجلى العقد بخطوط مستقیمة رأسیة , مع مالحظة طول وقصر الخطوط الراسیة لرجلى العقد ، هذا العقد 

-16تراه فى المبانى القدیمة والمساجد القدیمة مثل صحن الجامع االزهر وغیره وقد استعمل ایضا فى المبانى الحدیثة .)

 (50ص

  : یتكون من نوعین من العقود العقد الخارجي والعقد الداخلى وهو الثالثى و العقد الخارجي بمركز واحد العقد المركب

لیعطي قوسین متماثلین و یستكمل القوسین من اعلى بخطین مستقیمین لیتالقیا اسفل القوسین بخطوط مستقیمة راسیة اما 

 بطنیه العقد الخارجي وله ثالثة مراكز . العقد الثالثى فوضعة فى

  : اخذت فكرتها قدیما من الكهوف وهي عبارة عن دالیات طبیعیة تتكون بفعل الطبیعة وتتدلى من العقد ذو المقرنصات

اسفل الكهوف ثم تثبت على حالتها هذه وقد نسبت الیها واخذت الشكل الذى نراه االن مع تطویر هذه الدالیات بما یتناسب 

 الطراز واصبحت عنصرا هاما فى العمارة االسالمیة. مع

الكورنیش هو الجزء العلوي الذى یحیط بالنهایة العلویة للمبنى وبالطریقة التى تتفق مع روح التصمیم كما  الكورنيش :  -4

نها على سبیل انه یعتبر عنصرا هاما فى العمارة االسالمیة استعمله العرب فى معظم مبانیهم واتخذوا من اشكاال كثیرة وم

 ( .12-11-10-9-8-7-6-5المثال ,شكل )

  

 (: الكورنيش المنحنى6الشكل ) (: كورنيش مائل 5شكل )

  

 (: كورنيش البقج8الشكل ) (: كورنيش الزخرفة الهندسية7الشكل )

  

 (: كورنيش الشرفات بانواعها10الشكل ) (: الكورنيش المركب9الشكل )

  

 (: كورنيش المقرنصات المبسط12الشكل ) (: كورنيش المقرنصات ذات الحطة الواحدة11الشكل )
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 :   الجفوت -5

الجفوت مفردها ) جفت ( وهي زخرفة بارزة فى الحجر أو غیره من المواد ، على شكل اطار أو سلسلة حول الفتحات 

ذات اشكال مختلفة على ابعاد منتظمة ویطلق على الجفت ذو المیمة فى الوثائق وحجج الوقف اسم ) جفت  تتخلله میمات

( ویذكر عبد السالم نظیف ان الجفوت عبارة عن بروز معین فى واجهات المبانى سواء من الداخل 267ص-17العب (.)

ة اعلى الفتحات لالبواب والشبابیك ، كما استعمل او الخارج وقد استعمل فى تحدید ) البانوهات ( وزخرفتها وتكون عاد

ایضا فى تحدید الزخارف الهندسیة كاالطیاف النجمیة وغیرها ، وكذلك فى تحدید مفاتیح العقود بحث یبدأ الجفت اعلى العقد 

 (208ص-14ثم یستمر معه فى انحنائه حتى اسفل وینتهى عن نهایة بطنیة العقد  . )

االساسیة لتجمیل وتحدید اماكن الزخارف بانواعها سواء كانت زخارف هندسیة أو نباتیة أو  وتعتبر الجفوت من العناصر

 خطوط الكتابات مثل الخط الكوفى وغیره من الخطوط . 

 الكوابيل : -6

الكابولى هو عنصر اسالمي یحمل ما فوقه من بروز استعمله العرب فى مبانیهم لیكون دعامة لحمل اى بروز فیوجد فى 

البراج البارزة فى المبانى واسفل طبقات المآذن بدال من المقرنصات وكذلك اسفل المظالت بجمیع انواعها كما استعمل اسفل ا

اسفل القرامید اعلى ابواب المداخل والشبابیك العلویة فى الواجهات واسفل الكمرات فى الزوایا القائمة مع االكتاف الراسیة 

 مالیك باسم ) كوابیل او كباش ( . وقد عرفت الكوابیل فى وثائق عصر الم

 الصرر الدائرية : -7

وهي عبارة عن دائرة صغیرة یخرج من مركزها مجموعة من المحاور بینها زوایا متساویة بحیث تؤلف نهایتها دائرة اخرى 

على هیئة صرر بداخلها اشكال  ( لنماذج من الزخارف التى 13اكبر وباسلوب الحفر أو السدایب المجمعة والشكل رقم )

 هندسیة مختلفة مع التنوع فى استخدام الخط المنحنى والخط المستقیم .

 

 ( الصرر الدائرية . 13الشكل رقم )

 

 العقد والضفائر: -8

تنتج العقد والضفائر من تقاطع خطوط التكوین الهندسى ویعمل بعضها على اخفاء البعض االخر اى یتبادل الخط فى 

( للعقد عندما 15( للضفائر على هیئة المثمن النجمى والشكل رقم )14الظهورواالختفاء مع الخطوط االخرى والشكل رقم )

تحتل مركز الزخرفة وللعقد والضفائر دور هام فى الزخارف االسالمیة ویتم رسمها على اساس من الشبكات الهندسیة 

 (144ص-18ویة القیاس .)البسیطة فترسم على اساس مربعة او على شبكة متسا

  

 (: العقد عندما تحتل مركز الزخرفة15الشكل رقم ) (: ضفائر على هيئة المثمن النجم14الشكل رقم )
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استعملت ایضا  الزخرفة المختلفةتفصل مساحات  د( كحدو267ص-19وكما استعملت الضفیرة فى العمارة االسالمیة)

 الحقیقى.لحواف العمارة الداخلیة وتعتبر بمثابة نوافذ للزخرفة الستخدامها كأطر لها وهى دلیل على التخیل االبداعى  كاطار

أخذت فكرة هذه المقرنصات فى العمارة االسالمیة التحجر الطبیعى المعلق من الكهف مثل كهف وادي )  المقرنصات :-9

على عملیة تحجر المیاه المحملة   Stalactiteطبیعة . حیث تطلق كلمة سنور ( بنى سویف وهي نماذج المقرنصات فى ال

باالمالح الجیریة اثناء ترشیحها فى الكهوف ، وظهرت كانها أمده هابطة بغیر انتظام ، وفى هذا التحجر الطبیعى المعلق ما 

مقرنصات فى القرن الحادى ( وظهرت ال152ص-20یشبه المقرنصات أو الدالیات وهذا هو نوع من المقرنصات الطبیعیة.)

( وهي عبارة عن حلیات معماریة توضح دائما مدالة فى طبقات منتظمة تسمى حطات كما فى شكل ) 176ص-21عشر )

( وتكون هذه الطبقات مصفوفة بالتبادل بعضها فوق بعض واستعمل التدرج والتمهید بها فى اركان المربع الى المحیط  16

مقرنصات بالكرانیش اسفل حطات المآذن ) المنارات ( ، وتستعمل كذلك اسفل الشرفات كما الداخلى للقبة كما تستعمل ال

 (.529ص-16تحلى بالكرانیش فى اسفلها  .)

 

 (: مجموعة المقرنصات المختلفة ومساقطها 16شكل ) 

 

 : استخدام المقرنصات

  : كوسيلة انشائية 

  : زخرفة العمائر االسالمیة فى كل مما یاتى :  لعبت المقرنصات دورا هاما فىكوسيلة زخرفية 

  : ( فى القصور وفى واجهات المساجد وخاصة اسفل  48ص-22فاستخدمت اسفل الشرفات )عنصر زخرفى كورنيش

 حطات المآذن )المنارات ( لتقوم علیها الشرفات التى یدور فیها المؤذن  .

 كثیر من الكوابیل الحجریة كوسیلة لحمل الشرفات وفى  : استعملت المقرنصات ایضا فى عنصر زخرفى للحمل

 .الحرمدانات التى تحمل االعتاب والسقوف الخشبیة وتستخدم المقرنصات لتزیین رؤوس مداخل المنابر

   : استخدمت المقرنصات لمعالجة التقاء السطوح الحادة االطراف فى االركان عنصر زخرفى لمعالجة التقاء السطوح

 الركنیة بین السقف والجدران فاستخدمت للزخرفة فى االسقف الخشبیة .اى فى الحنایا 

  : عنصر زخرفى فى طواقى المداخل 

  : استخدم المقرنص فى تیجان االعمدة وقد انتقلت هذه الطریقة الى مصر عن ایران اذ ظهرت عنصر زخرفى فى التيجان

 م .  12فیها الول مرة فى القرن 

  : لمقرنصات فى تجویفات وحنایا واجهة جامع االقمر الفاطمي للتدرج او االنتقال من وجدت اعنصر زخرفى للتدرج

 سطح الى اخر وبعدها شوهدت فى كثیر من واجهات العمائر االسالمیة .
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 الزخارف اإلسالمية : 

بل كان سبیال إلى ذلك ، ثم أصبحت  تصاعدت فى الزخارف اإلسالمیة موهبة العرب دون التهاون فى حب وتمجید هللا ،

من أهم المظاهر اإلبداعیة عند العرب لما تضمنته من فلسفة جمالیة ومعان ممیزة. وكانت الزخارف فى البدایة عبارة عن 

( ثم استخدموا األلوان فى الزخارف حتى تطورت 128ص-4خطوط لها عالقات مع بعضها فكانت إما منكسرة أو متقاطعة،)

ل أعمق وأدخلت علیها الزخارف النباتیة ، وكانت إما ترتب فى صفوف أو توضع متماثلة حول محور واحد الزخارف بشك

 أو تكون هي العنصر الرئیسى فى الزخرفة بأسلوب هندسى.

 الزخارف النباتية االسالمية :

یتعایش معها ویستخدمها فى حیاته  ال شك أن اتجاه الفنان المسلم إلى العناصر النباتیة المتعددة الموجودة فى بیئته والتى

الیومیة ، كان لها األثر الكبیر فى ظهور الكثیر والعدید من األسالیب الفنیة التى تناول من خاللها هذه العناصر النباتیة فى 

 سبیل ابتكار أشكال , وصور زخرفیه استوحاها منها واستخدمها فى زخرفة منشأته المعماریة المتنوعة .

 بية:الزخارف الكتا

صاحب الخط العربى الحضارة العربیة منذ بدایتها ومضى مع تطورها ، وقام بدور هام ال كوسیلة للتفاهم ونقل األفكار 

فحسب وإنما أیضا كعمل فنى له خصائص الفنون وقیمتها الجمالیة الرفیعة ، وهو من األدوات الیومیة التى نستخدمها فى 

ى تشكیلى وشكلت من حروفه األعمال الفنیة ، والحروف العربیة شأنها شأن كل مجاالت الحیاة ، واتخذه كعنصر جمال

 الزخارف والفنون ،حیث سارت فى طریق االستنباط والتجدید والصقل ، ونلمس فى نماذجها التحویر واالبتكار والتنسیق.

 الخط الكوفى: 

 أنحاء العالم اإلسالمي وتعددت أنواعه:عرف الخط العربى فى وقت ما بالخط الكوفى نسبة إلى الكوفة، وانتشر منها 

 الخط الكوفى البسيط :

 وهو النوع الذى ال یلحقه توریق،وهو مادة كتابیة شاع استخدامها فى جمیع أنحاء العالم اإلسالمي فى القرون الهجریة . 

 الخط الكوفى المورق والمزهر :

 وهو النوع الذى ینبعث من حروفه سیقان تحمل أوراق نباتیة متنوعة األشكال . 

 الخط الكوفى المضفور ذو الحروف المترابطة:

نوع من انواع الكتابة بولغ فى زخرفته أحیانا إلى حد یصعب تمییز العناصر الزخرفیة ، وتضفر حروفه وأحیانا كلماته مع  

 (99ص-23بعضها ، وتتعانق هامات الحروف به.)

 الخط الكوفى الهندسى المربع:

 باالستقامة الشدیدة ، حیث أنه قائم الزوایا له أساس هندسى . من الخط یمتاز هذا النوع 

 الخط النسخ: 

( واستخدم خط النسخ على كثیر من األثاث ومكمالته 45:26ص-20بدأ استخدام خط النسخ من أواخر العصر الفاطمى،)

واء كان استخدامه للزخرفة أو عبارات دعائیة أو نصوص تسجیلیة وارتبط خط النسخ بزخارف فى العصور اإلسالمیة ، س

األرابیسك فى كثیر من األحیان ، إلى حد أن أصبحت الكتابة فى العنصر الرئیسى فى الزخرفة ، وتخرج التوریقات النباتیة 

 (154ص-24)األرابیسك( من حروفها )
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 خط الثلث: 

( وفى عصر الممالیك البحریة 110ص-25ى الخطین الثلث والكوفى معا على تحف خشبیة محفورة،)استخدام الفنان األیوب

استخدم خط النسخ والثلث ، وحروف خط الثلث زوایاها مرنة ویتمیز بكثرة تشكیل الحروف وتشابك الكلمات مع بعضها 

  . واستخدمت فى زخرفة األبواب واألثاث

 الزخارف الهندسية:

الزخارف الهندسیة فى جمیع الحضارات التى ظهرت منذ العصر الحجرى إلى اآلن ، ویرجع اهتمام اإلنسان استعمل اإلنسان 

 ( 34ص-26بالزخرفة الهندسیة إلى النزوع الفطرى نحو التجرید وتوجیه الخامة فى عملیة اإلنتاج. )

ولم یكن لها شأنها العظیم فى جمیع الحضارات قبل اإلسالم ، حیث  وعرفت الزخارف الهندسیة منذ عصور ما قبل التاریخ ،

كانت تستعمل فى شكل إطارات حول الزخارف الرئیسیة ، ولكنها بلغت قمتها فى العصور اإلسالمیة ، وأصبحت مستقلة 

 (.150ص-27بذاتها ، وأصبحت عنصرا من عناصر الزخرفة اإلسالمیة )

 العناصر الهندسية:

دایة الزخرفة وبدایة أى خط ، وهي مستوحاة من الطبیعة من شكل الحصى والنجوم ، ومن قطرات الندي وهي بالنقطة : 

واألمطار ، وبتالت النبات وبذوره وتنوعه فى األحجام ، واستخدمها الفنان كوحدة زخرفیه على أسطح االوانى الفخاریة 

 (66ص-28والمعدنیة وأدخلها مع بعض العناصر األخرى وفقا لتصمیمه.)

وهو من أهم مفردات التكوین الفنى ، وأكثرها أهمیة وشهرة ، وهو أحد العناصر الفعالة التى یبدأ منها التصمیم ،   الخط :

والخط یكون سمیكا أو رفیعا وله اتجاه فى الحركة وامتداد فى الفراغ ، ویخلق من خالل اتجاهه طاقة تظهر من خالل البعد 

 لركائز التى یمكن أن یقیم بها التصمیم .الذى یظهر علیه ، ویعتبر من ا

 أشكال الخطوط:

  :وهو عبارة عن خط أفقى أو عمودي ، یكون أحیانا متموجا. الخط البسيط 

  :هو الخط المتصل بین مجموعة من النقاط بدون انقطاع .الخط الحقيقى 

  :له وجود نفسى من خالل اتصال بعض النقاط وامتدادها وعالقتهاببعضها. الوجود مادي له،ولكنالخط الوهمي 

 : وهو عبارة عن مجموعة من النقاط المتجاورة بحیث تمیل العین بشكل تلقائى للربط بینها ومثال لذلك  الخط الضمنى

 (31ص-29الخط المتقطع.)

 االطباق النجمية :

ب بعضها إلى جوار البعض بحیث تتألف منها شبه طبق ویتوسطه الطبق النجمى عبارة عن زخارف متعددة األضالع ترك

شكل نجمي ، وأصبحت طابعا ممیزا للفن اإلسالمي . وتنوعت الوحدات الزخرفیة الهندسیة الناتجة من تقاطع 

عددت الخطوط،وتكونت العدید من أشكال األطباق النجمیة المختلفة ، واختلفت عدد كنداتها من المسدس , والمثمن ....، وت

أسالیب زخرفتها ، منها المنفذ بالحفر ، ومنها المجمع والمطعم بالعاج والسن والزر نشان والصدف وهناك أیضا أطباق 

نجمیة بدون حشوات مفرغة وبها الترس واللوزات والكندات وحشوة رجل الغراب واستخدمت فى الكثیر من المشغوالت 

 (.4)  الخشبیة كما فى صورة
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(. طبق نجمي بدون حشوات وبه الترس واللوزات والكندات وحشوة رجل الغراب جزء من مشربية 4)  صورة

 في بيت السحيمي  "

تتكون من أربعة  یتكون الطبق النجمي من الترس فى المركز ، ویحیط به مجموعة حشوات عبارة عن لوزات صغیرة مدببه

أضالع تعرف باسم )لوزة( مؤلفة شكال نجمة متعددة األطراف ، تحصر بینها بعدد أطرافها أشكاال تتكون من ستة أضالع 

تعرف باسم )كندة( مؤلفة شكال دائریا كامال " طبق نجمي كامل " أو نصف أو ربع طبق نجمي فى تشكیالت هندسیة رائعة 

 (.5كما فى صورة )

 

 طبق نجمى عليه أكواد تمثل بعض أجزاءه . (5صورة )

 دراسة تحليلية لنموذج من وحدات االثاث االسالمي الغنى بالمفردات .

  
ب( زخرفة جانبي الدكة بالزخارف الهندسية -6)صورة 

المطعمة بالعاج والقصدير ، والدكة تزخرف من أسفل 

بشريط به حشوات مربعة ومستطيلة بها زخرفة الكر 

 نداس

أ ( تفصيلية للطبق النجمي ذو ستة عشر  -6)صورة 

كندة المطعم بالعاج والقصدير واألبنوس وحشوات 

الطبق مزخرفة بالحفر الدقيق للزخارف النباتية 

 المتشابكة

 

 دكة المقرئ لمسجد السلطان حسن .

 م  1.35ارتفاع مستوى الجلوس  Xم  2ارتفاع   Xم 1.30العرض   Xم  1.74الطول  .االبعاد :  خشب مطعمالخامة : 

 . مسجد السلطان حسنالمكان الحالى : 

 الوصف والتحليل :

م( ، وهي من اقدم الدكك الموجودة فى  1361 – 1356هـ /  762- 757( )133تجاور الدكة إیوان القبة ) أثر رقم 

ج والقصدیر ، والكرسى لیس ( وهي مصنوعة من الخشب النقى ، وبها حشوات من االبنوس ومطعم بالعا7ص-30مصر ،)

 -6ب ، -6له مسند . تزخرف جوانب الدكة بزخارف هندسیة مجمعة عبارة عن اطباق نجمیة ذو ست عشرة كندة ) صورة 

أ( ، والحشوات مطعمة بالعاج والقصدیر ، والكندات والتروس التى تتوسط االطباق النجمیة بها زخارف نباتیة بارزة على 

شریط زخرفى من اسفل یحیط بها من االربعة جوانب ، مكون من حشوتان مستطیلة ومربعة تتبادالن ارضیة غائرة ، وللدكة 

بانتظام ، والحشوات مزخرفة بزخارف نباتیة أنصاف مراوح نخیلیة مطعمة بالعاج ورممت لجنة حفظ االثار الدكة التى 
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ان یوجد بالجانب االیمن حشوه علیها زخارف كانت بحالة سیئة ، ومن الصور التى عثر علیها قبل االصالح تبین أنه ك

-31كتابیة بخط الثلث تنص على" عز لموالنا السلطان الناصر حسن بن محمد " واستبدلت هذه الحشوة بحشوة أخرى  .)

 (39ص

 الدراسة التطبيقية لواجهة مطعم وكافية

 اوال : مراحل التصميم.

 الفكرة االساسية فلسفتها وتطورها.

حاول الدارس االستفادة من المفردات المعماریة والزخارف الهندسیة والنباتیة االسالمیة والتى الزالت موجودة حتى وقتنا 

الحالى فى الكثیر من العمائر االسالمیة سواء كانت مساجد او بیوت او اثاث .....,وذلك الستنباط تصمیم معاصر لواجهة 

نسخ الماضى كما هو , بل االستفادة منة فى صیاغة تشكیلیة جدیدة , فى شكل یتناسب المحل التجارى ال یقوم على تقلید او 

و یتوائم مع الحیاة المعاصرة وذلك من خالل الوصول الى تصمیم لواجهة المحل التجارى یعبر عن مجتمعنا الحالى ویكون 

 نابع من البیئة االسالمیة.

 تطور الفكرة :

معماریة والزخارف النباتیة والهندسیة االسالمیة تم التوصل الى صیاغة تشكیلیة معاصرة بعد دراسة وتحلیل تلك المفردات ال

معبرة بالخط وملْى الفراغ والمساحات واللون والخامة و مدى تأثیر االضاءة على التصمیم عن فهم فلسفى لما وراء هذه 

هذا االسلوب فى صیاغة االشكال الهندسیة االشكال من ثقافات فى صیاغة مجردة و ملخصة مما شجع الباحث على انتهاج 

والزخارف النباتیة والكتابیة من المفردات االسالمیة , فى صورة تصمیم معاصر متناسب مع المتغیرات الثقافیة و الحاجات 

صمیم المستجدة فى هذا المجتمع ومن ثم تم الربط بین فكر وعقیدة الفنان المسلم وبین فلسفة الفكر االسالمى للحصول على ت

لواجهة المحل موضوع التطبیق كعمل فنى یحتوى على مفردة اسالمیة موجودة بداخل وجدان الناس ومرتبطة بهم و الموجودة 

 بالماضى و ما زالت مستمرة حتى االن بطریقة تناسب العصر الحدیث مما یجعلها مرغوب فیها من قبل المستهلك المعاصر 

 م و تطبيقه.ثانيا : التحليل الفلسفى لفكرة التصمي

 التصميم وعالقته بالمفردات المعمارية االسالمية .

یعد التصمیم المخرج االساسى لعملیة االبتكار و الذى یتحول فى مرحلة ثانیة الى منتج یوفى احتیاجات االنسان وهو عملیة 

من المهارة واإلتقان مبنیة على اسس وقواعد بنائیة وإنشائیة وقیم جمالیة یحاول المصمم من  ابتكاریه تتم على مستوى عالى

 خاللها ارضاء االخریین وتلبیة احتیاجاتهم, 

وفى هذا التطبیق تم الربط بین التصمیم وتلك المفردات المعماریة من خالل اللون والخامة والتقنیات والمفردات االسالمیة  

یق قائمة على الربط بین تلك المفردات االسالمیة الراسخة فى وجدان المجتمع و محاولة مخاطبة المجتمع الن فكرة التطب

المعاصر بلغة تشكیلیة فنیة سهل فهمها وبعد ذلك تم اعادة صیاغة تلك المفردات فى صورة تشكیلیة فنیة مبسطة بطریقة 

ن تصمیم الواجهة االمامیة للمحل التجارى السیاحى )مطعم اعطت المطلوب لعرض الفكرة على المستوى الثنائى االبعاد م

 كافیة ( .  –

 التصميم وعالقته بالون والخامة :

یعتبر اللون من العناصر الهامة لإلدراك البصرى ویختلف التأثیر البصرى للتصمیم باختالف اللون .فاللون فلسفة اللون :    

% من 90أن  حدیثة دراسة كشفتمبادئ البیئة الطبیعیة و الثقافیة . عامل جمالى , وظیفى , و فنى یتشكل من قواعد و 

التصمیم  االنطباعات األولى لدى األشخاص تجاه مطعم أو كافیة أو مكان ما كانت بسبب مجموعة األلوان المستخدمة في

https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p100.xml?language=en
https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p100.xml?language=en
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ال یوجد لون محدد ینصح به خبراء الدیكور لطالء واجهات المطاعم ،إذ یرون إن روعة اللون تتوقف الداخلي للمطعم. و 

على مدى مالئمته لطبیعة المطعم وموقعه، فبدایة ینصح خبراء التصمیم بجعل واجهة المطعم ذات لون مخالف أللوان المحال 

اجهة العقار الواقع ضمنه، وذلك ألن التمییز اللوني من العوامل التي تثیر االنتباه وتجذب المجاورة أو اللون الغالب على و

النظر. أما اللون نفسه فیتم تحدیده بناء على عدة عوامل، أهمها طبیعة المطعم ونوع الخدمة التي ُیقدمها، فإن كان مطعم 

نظر، والتي تضفي إحساساً بالدفء والرقي، أما إن كان أحد كالسیكي فاألفضل االستعانة بأي من األلوان الهادئة المریحة لل

 .مطاعم تیك آواي ففي تلك الحالة سیكون األفضل االعتماد على األلوان القویة الصارخة التي تمنح إحساساً بالبهجة

 استخدام اللون كعنصر للزخرفة :

األلوان هي أكثر ما یؤثر في عملیة تصمیم واجهات المحالت، حیث تلعب دوراً محوري  في  الدعایة  للمحل في  المقام 

األول، فعلى سبیل المثال یكتمل تصمیم واجهات المحالت وال یتم االنفصال عنها بنفس اللون أو بدرجات منه ولكن یكون 

لذا ینبغي علیك اختیار  .و المعروف عالمیاً بتقنیة استخدام اللون كعنصر زخرفةمن خالل استخدام األلوان المنبثقة منها، وه

اللون ودرجاته المنبثقة منه بدقة وإحكام فضالً عن الحرص على توظیف األلوان بشكل جید وهذا األمر هو  الذي یضاعف 

 والجرأة والرقيالتأثیر ویمیز المحالت التجاریة عن غیرها، فتعدد األلوان یمنحك شعور باألصالة 

لكى یتكامل الشكل الجمالى للواجهة یجب اختیار اللون بقوة بحیث یتالئم مع الغرض وذلك عن طریق التأثیر اللون البنى : 

الناتج منة لذلك تم اختیار اللون البنى لما لة من تأثیر عمیق فى دواخل النفوس ویعطى احساس بأن التصمیم ذات قیمة عالیة 

 وغنیة .

وقد استخدم الباحث هذا اللون فى تصمیم الواجهة موضع التطبیق للتقلیل من حده اللون البنى اللون االبيض المصفر : 

 وللتأكید على تغطیة المساحات الكبیرة الموجودة فى التصمیم .

عملة الى مادة جمالیة تحمل قیما تشكیلیة  یمكن تعریف الخامة بأنها المادة قبل ان یشكلها الفنان و تتحول فىفلسفة الخامة : 

و تعبیریة و تتضمن كل ما هو مادى وله صفة البقاء من مواد حدیثة مثل خامات الكالدینج و االكریلك  وكل ما هو مخلق 

و ما هو مصنع فى صورة خامات من الصناعة الحدیثة وكل ما تحمله البیئة من مواد قابلة للتشكیل وتساعد على تحقیق 

 ة فى العمل الذى یقوم بة .فكر

هو عباره عن الواح من مادة االلومنیوم تستخدم لتغطیة واجهات المباني او المحالت التجاریة او محطات  خامة الكالدينج :

الوقود او العمائر والكالدینج عبارة عن ثالث طبقات من طبقتین من االلومنیوم بینهما مادة البولى ایثیلین طبقة األلمونیوم 

توجد مادة البولى ایثلین بین طبقتي االلمونیوم ویمكن تعدیل السمك على  PVDF خارجیه مطاله بدهان البولى فلوریدال

 حسب الرغبةالطبقة الداخلیة تم تصنیعها باضافة مواد مضادة لتأكل الطالء .

 لماذا تم اختيار الكالدينج ؟ 

انة الخامات التى تعتبر افضل من كل الواجهات المستخدمه من قبل النه یعتیر قطعه فنیة مناسبة الى انواع من المباني ومت

باالضافه الى تعدد االلون واالشكال الذى یسمح بتنوع كبیر بین االذواق فى االشكال وااللوان وسهولة التركیب والفك والذى 

یر جزء معین منها فقط اذا یكون عن طریق التعشیق مما یسمح بتغییرها بالكامل بدوان احداث اى اذى فى المبني او تغی

اردنا ذلك یمكن استخدامه فى العدید من االماكن مثل واجهات الفنادق وواجهات العمائر ومحطات الوقود وواجهات المحالت 

 وفى الدیكورات الداخلیه والدیكورات الخارجیة وغیرها مثل المطاعم والمحالت العالمیه
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 اهم مايميز الكالدينج :

بأنه ذو شكل جمالي خذاب وجمیل ویعطى المكان رونق غیر اعتیادى كما انه یسهل تنظیفه وتلمیعه ویتمیز  یتمیز الكالدینج

الكالدینج ایضا بانه یسهل فكه اذا ما اردنا تغییر شكل الواجهه وانه مقاوم للصدأ والرطوبه واالمطار والعوامل المناخیه 

غطى الطبقه الخارجیه منه بطبقه من البولي فلوراید والذى یحافظ علي وفي حالة تركیبه فانه الیظهر اثر الفواصل بینها وت

 اللون من التغیر ویحمیها من اشعة الشمس وله مقاومه عالیه جدا ضد التقشیر مما یجعله جدیدا لفترات طویله جدا .

الخارجى فمنه ما یحتاج  البد من االهتمام باالضاءة إلظهارالتصمیم، فهي ركیزة أساسیة للتصمیم الداخلي واإلضاءة   : 

إلى إضاءة ساطعة وبألوان فاتحة، والشك أیضاً أن عنصر اإلضاءة لها مفعول السحر في تزیین واجهة المحل التجاري 

فضالً عن األجزاء الداخلیة فیه أیضاً، فیتم استخدامها في إنارة وتسلیط الضوء على الواجهة وتأثیراتة الفعالة، و ضرورة 

 بار اختالف اإلضاءة من اللیل والنهار، لذا یكب علیك اختیار ما تراه مالئماً من انواع االضاءة  .الوضع بعین االعت

  :المطعم ونوع اإلضاءة

اإلضاءة أیضاً من العناصر الهامة والمؤثرة بأي دیكور وتعد واحدة من أقوى عوامل جذب االنتباه، ولهذا یجب االهتمام بها 

المطاعم ،وتوظیفها بالشكل الذي ُیبرز جمالیات التصمیم ویوضح طبیعة المطعم ونوعه، عند العمل على تصمیم واجهات 

 Self أو الخدمة الذاتیة Typical menu ما یطلق علیه مطاعم  مثال ذلك إن كنا نصمم واجهة لمطعم كالسیكي تقلیدي أو

Serviceن تكون مخبئة في تجاویف الدیكور، ، فسیكون من األفضل استخدام اإلضاءة البیضاء الهادئة، والتي یمكن أ

فاألنسب   Fast  food لتصنع ظالالً تضفي لمسة جمالیة على الواجهة الخارجیة للمطعم، أما مطاعم الوجبات السریعة

 معها استخدام األضواء الساطعة الملونة .

 :واجهة المتجر

نظره علیه، وإن كانت الواجهة ذات تصمیم سيء تعتبر واجهة المحل التجاري االنطباع األولي للعمیل ألنها أول ما یقع 

یفضل أن تكون الواجهة بلون ساطع بحیث یعرض ورائها أكثر السلع و .فغالب األمر أن الزبون سیتجنب الدخول إلى المتجر

طلباً والتي علیها تخفیضات، وتركز اإلضاءة تحت وفوق هذه السلع بحیث تكون واضحة وبشكل جذاب للمارین بجانب 

 .التجاري المحل

 ثالثا : التحليل التشكيلى لتصميم واجهة المحل التجارى  :

 التصميم وعالقته بالشكل :

 : سمات الخط فى التصميم 

تصمیم الواجهة الخاصة بالمحل موضع الدراسة والخط المستقیم هو خط  استخدم الباحث الخط بشكل راسى وبشكل افقى فى

واضح كلما زاد طوله اعطى للتصمیم صفة االستمرار واالستقامة  كما یعطى التصمیم عدة معانى ایحائیة منها القوة , 

لتكوین فى مفردات العمارة االستقرار , العظمة , والخط الراسى یوحى باالتزان والطاقة و الخط المستقیم من اهم مفردات ا

 والزخارف االسالمیة.
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 ( يوضح واجهة المحل التجارى6شكل )

 

وقد تم استخدام الخطوط المنحنیة والتى تعطى بإیحاء المرونة واالنسیابیة فى تصمیم هاندریل الحدید والموجود امام النوافذ 

 ( .7الخارجیة والمجرد من الزخارف النباتیة االسالمیة شكل )

 
 ( يوضح الزخارف النباتية المجردة المجردة و البسيطة وكذلك الخطوط المنحنية المستخدمة فى التصميم .7شكل )

 

تم عمل اطار على شكل مستطیل بسیط یتوسط الواجهة یحتوى على وحدة زخرفیه مبسطة مجردة من الزخارف الهندسیة 

لتوفیق بین الخطوط والزخارف والدوائر االسالمیة بأسلوب معاصر االسالمیة خاصة االطباق النجمیة واعتمد التصمیم على ا

 (.8شكل )

 
 ( يوضح شكل الزخارف الهندسية الموجودة باالطار الذى يتوسط واجهة المحل التجارى8شكل )

 

 السمات الرمزية للشكل :

و بعد دراستها وتجریدها وتبسیطها الستخدامها كأحد المفردات الزخرفیة التشكیلیة  استلهام شكل الزخارف النباتیة االسالمیة ,

 ( . 9لتصمیم الهاندریل الحدید الموجود امام النوافذ الخارجیة والموجود بالواجهة الخارجیة شكل )
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 ( الشكل االصلى للمفردة ) مصدر التصميم ( الوحدة الزخرفية المجردة9شكل )

 

 
 ( المفردة المجردة من المراوح النخيلية الستخدامها فى التصميم10شكل )

 

كما تم استخدام الدوائر المفرغة والمستلهمة من الصرر الدائریة .وقد قام الباحث باستلهام تصمیم االطار الخارجى والذى 

 یكون استلهام تصمیمى وشكلى و وظیفى . یحیط ببانوة یتوسط الواجة من الزخارف الهندسیة االسالمیة وبالتالى

 
 ( الشكل االصلى )مصدر التصميم (11شكل )

  

 
 ( شكل االطار بعد التجريد الستخدامة فى التصميم12شكل )

 

 
وحشوه  طبق نجمي بدون حشوات وبه الترس واللوزات والكندات( يوضح شكل لمفردة اسالمي  ل13شكل )

 رجل الغراب جزء من مشربية في بيت السحيمي  "
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 وهى لطبق نجمى . المفردة بعد تجريدها وتفريغها ل( يوضح شك14شكل )

 

قام الدارس بعمل دراسة على المصدر االصلى للتصمیم وقام بتسیطة بإلغاء كافة الكندات واللوزات وغیرها من مكونات 

وقام برسمها على مسطح وبعد رسمها على برنامج االتو كاد لضبط النسب التصمیمیة وتفریغها بماكینات  الطبق النجمى

اللیزر لمراعاة الدقة فى تفنیش قاطعیه الخطوط و لضمان الجودة وقد تم تغطیة خلفیة الطبق المفرغ من الداخل بظهر من 

 االكریلك االبیض . 

 ) واجهة محل تجارى سیاحى لمطعم وكافیة (.المحل : رابعا : مرحلة تنفيذ التصميم لواجهة 

 ( .15المساقط الهندسية : شكل )

 

 ( يوضح المساقط االمامى للواجهة15شكل )
 

 

 ( رسم يوضح الشكل النهائى للقطعة بعد التنفيذ 16شكل ) 
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 التطبيق:وصف التصميم الخاص بواجهة المحل التجارى موضع 

 االسالمیة:لمطعم وكافیة بهویة اسالمیة معاصرة مستوحاة من المفردات المعماریة  محل تجارى سیاحى

 متر .11متر طول و ارتفاع  18 االبعاد الهندسية :

 الخامات المستخدمة فى تنفيذ الواجهة : 

هو عباره عن الواح من مادة االلومنیوم تستخدم لتغطیة واجهات المباني او المحالت التجاریة او محطات  خامة الكالدينج :

الوقود او العمائر والكالدینج عبارة عن ثالث طبقات من طبقتین من االلومنیوم بینهما مادة البولى ایثیلین طبقة األلمونیوم 

مادة البولى ایثلین بین طبقتي االلمونیوم ویمكن تعدیل السمك على  توجد PVDF الخارجیه مطاله بدهان البولى فلورید

 .حسب الرغبةالطبقة الداخلیة تم تصنیعها باضافة مواد مضادة لتأكل الطالء

تم استخدام خامات االكریلك فى تصنیع االسم التجارى للمحل وجمیع االحرف االعالنیة الموجودة االسم التجارى للمحل : 

 خامة والتى بداخلها اضاءة لید ومثبتة على الكالدینج طبقا لالماكن المحددة لها وطبقا للتصمیم . علیها من نفس ال

 اللون البنى و اللون البیج الفاتح . االلوان المستخدمة : 

 مطعم وكافیة .مجال االستخدام : 

 شكل الواجهة بعد تنفيذها على ارض الواقع :

 

 تنفيذها على ارض الواقع صورة نهارية( توضح شكل الواجهة بعد 7صورة )

                 

  

 ( للواجهة الخاصة بالمحل التجارى8صورة )
( صورة ليلية لتوضيح تأثير االضاءة على الواجهة 9صورة )

 الخاصة بالمحل التجارى
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 ( صورة ليلية لتوضيح تأثير االضاءة على الواجهة الخاصة بالمحل التجارى10صورة )

 

 النتائج العامة :

 من خالل الدراسات السابقة تم استخالص نتائج البحث كالتالى :

امكانیة الربط بین االتجاهات الحدیثة للتصمیم وبین المحافظة على الهویة من خالل االستفادة من فلسفة الفكر االسالمى  -1

 وتطبیقة فى تصمیم واجهات محالت تجاریة بهویة اسالمیة  ..

 حدات الزخرفیة المستخدمة في التشكیل الفني للعمارة .التوافق بین الو -2

 العالقة بین استخدام اللون والخامة في العمارة الخارجیة وربطها بالعمارة الداخلیة في المحالت التجاریة . -3

 التوافق بین الزخارف المعماریة للمبنى وعدم الفصل بینهما لیكون التوافق في التصمیم . -4

أن للقیم التشكیلیة وظیفة أساسیة تهدف إلى إضافة الناحیة الجمالیة على أي مسطح أو عمل فني من خالل أسس في  -5

 التصمیم كاالتزان والمضمون والشكل  ، إلى جانب  بعض السمات .

 تأثر الفنان المسلم بمظاهر الطبیعة وما بها من خطوط منحنیة وانسیابیة . -6

 الكتلة والفراغ في الشكل الواحد. انه یوجد تنسیق بین وظیفتیي -7

 تحقیق التناسق بین مفردات البنیة وأجزائها . -8

 المیل نحو مبدأ التماثل والتكرار في التشكیل . -9

 الجمال في التكرار المختلف من خالل شكلین متماثلین متكررین للكتلة والفراغ . -10

 التكرار للعناصر لیس ممالً أو مخالً ولكنه نمطي وممتد في بعض األحیان  -11

 كل نظام تكراري یحمل معه حریة الفنان المرتبطة بظروف تناسب التصمیم . -12

 الفراغ یترك راحة بصریة لتقویة الرؤیة البصریة حتى تستعد العین الستقبال العنصر الذي بعده . -13

 دة وتوظیفها في العمل الفني.وتنوع استخدامها .اإلیقاع ینتج عن تكرار عالقات جدی -14

الوحدة موضع المشروع التطبیقى جاءت محملة بموروث ثقافى قدیم وصیغت بطریقة معاصرة بلغة تشكیلیة ال تحمل  -15

 المعنى القدیم لكنها تستفید من المضمون فى عمل فنى تشكیلى .

 النظر ولفت االنتباة للواجهات التجاریة . اهمیة االضاءة فى اضافة لمسات جذابة وعمل ظالل خفیفة لجذ -16
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 التوصيــــــــــــــات :

ضرورة االتجاه نحو تصمیم معاصر لواجهات المحالت تجاریة لیعبر عن مجتمعنا المعاصر وماضینا العظیم من خالل  -1

 دراسة المفردات المعماریة االسالمیة المتأصلة فى وجداننا.

التأكید على مفهوم الهویة االسالمیة من خالل دراسة الفن االسالمى واالستفادة من هذا الفكر فى كیفیة صیاغته بأسلوب  -2

 معاصر. 

التأكید على الهویة الثقافیة فى تصمیم الواجهات المعماریة التجاریة من خالل االستفادة من الفكر االسالمى المستمر حتى  -3

 االن.

الى دراسة الثقافات المتأصلة بالفن االسالمى ألنها المنبع الذى یمكن ان یسقى منة افكار ابداعیة توجیه نظر الباحثین  -4

 متجددة الحتوائه للكثیر من المفردات التى یمكن االستفادة منها .

 ضرورة االهتمام بالشكل و المضمون فى التصمیم الخاص بواجهات المحالت التجاریة. -5

موروث الحضارى االسالمي للمجتمع فى التصمیم یعطى انطباع لقیم تعبیریة ذات مدلول ان صیاغة القیم الثقافیة وال -6

 فكرى ومردود جمالى .

 هناك قیم تعبیریة ذات مردود جمالى تنبع من المعاصرة والحداثة وتعبر عن التطور والسبق والتقدم . -7

ریة ممیزة ، و هو امر یحتاج الى دراسة الجمع بین التراث االسالمي والمعاصرة فى تصمیم واحد له قیمة جمالیة فك -8

 الثابت و المتغیر فى القیم الثقافیة للحضارة االسالمیة.

االرتقاء بمستوى ادراك المصمم الداخلى التجاهات العمارة والفنون االسالمیة وربطها بفكر المصمم الداخلي في القرن  -9

 الحادى والعشرین ، وكیفیة تأثیرها على مجال تصمیم األثاث.

حلیل السمات االساسیة لالتجاهات المعماریة في العصور االسالمیة في مصر وتتبع فلسفة الفكر عبر التحوالت ت -10

 الفكریة الحادثة ..

 االهتمام بالدراسات البینیة فى ثقافات مختلفة لتبادل الخبرات مع المصممین العالمیین .  -11
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