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 ثراء الفراغ الداخلىإودورها فى  المعمارٌة الجمالٌة للفتحاتالوظٌفٌة و القٌم 

The functional and aesthetic values of architecture slots  

and their role in enriching the interior space 

 مها السٌد محمد رمضان /دم.

 قسم التصمٌم الداخلى واألثاث -التجمع الخامس -بالمعهد العالى للفنون التطبٌقٌةمدرس 

  الملخص :

 التشكٌل خواص على وتعمل فى التؤثٌر، تربط الداخل بالخارج  التى لمعمارٌة أحد أهم مفردات العمارةتعد الفتحات ا

أن الفتحات  فى وتتمثل مشكلة البحث. المبانى طبٌعةبإختالؾ  عنها التعبٌر ختلؾإ والتى المعمارٌة للواجهات ىالبصر

و . هتمام بؤدوارها الوظٌفٌة والجمالٌة المتعددة المعمارٌة فً المبانى الحدٌثة تستخدم للتهوٌة واإلضاءة فقط وتراجع اإل

، وكٌؾ ٌمكن فى التصمٌم الداخلىالمعمارٌة  معالجة الفتحاتلعناصر المستخدمة ال دورالدراسة إلى توضٌح  تلذلك هدف

 كما هدؾ البحث إلى. اءة الوظٌفٌة للفراؼات الداخلٌة أن تإثر هذه العناصر فى رسم الصورة الجمالٌة وتحسٌن الكف

وظٌفٌة وتشكٌلٌة  قٌما الواجهات تكسب التًوالمعمارٌة الحدٌثة  الواجهات فً التشكٌل وخصابص التصمٌم عناصر دراسة

عرض ألهم األسالٌب من خالل وقد ارتكزت الدراسة فى منهجٌتها على المنهج الوصفى و التحلٌلى  . متجددة ومتؽٌرة

المشربٌة كعناصر جمالٌة تظهر فٌها الفتحات استخدام بدءا من  المبنى التى إبتكرها المعمارى إلدخال الضوء إلى داخل

 الظل و بالضوء فى التشكٌل استخدام التكنولوجٌا لىإ وصوال ،أكثر إبداعا محققة إنسجام بٌن الفراغ الداخلى والمستخدم 

البحث همٌة أوترجع  متؽٌرة التشكٌل فى الفراغ الداخلى . ضوبٌة بقع مما ٌإدى إلى حدوث ،اإلستشعار أجهزة من خالل

والقواعد  األسس من مجموعة خالل فى التؤكٌد على تحقٌق التوازن التام بٌن القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة للفتحات من

صٌاؼة الداخلى ، بإعتبارها أحد أهم العناصر المعمارٌة التى تإدى إلى الالتصمٌم وتوضٌح دورها فى إثراء ، التصمٌمٌة 

لفتحات ل استخدام معالجات هافٌظهر بانى لبعض الم دراسة تحلٌلٌة بحث إجراءتناول الو التشكٌلٌة للفراغ الداخلى.

. لى معرفة مدى مساهمتها فى ترسٌخ القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة فى العمارة والتصمٌم الداخو ، بؤسالٌب مختلفةالمعمارٌة 

لها دور كبٌر فى المعمارٌة للفتحات  والجمالٌةالوظٌفٌة  أن القٌموخلص البحث إلى مجموعة من النتابج كان من أهمها 

مع التكنولوجٌا  لمعالجات الفتحاتوٌوصى البحث بضرورة دمج الفلسفة الوظٌفٌة والجمالٌة  الفراغ الداخلى ،ثراء إ

 . متمٌزةالحدٌثة إلٌجاد حلول ال نهابٌة لتصمٌمات 

 الكلمات المفتاحٌة :

 .، التصمٌم الداخلى ، العمارة ، الفتحات ٌفٌة ، الجمالٌة ، التكنولوجٌا الوظ

Abstract : 

The architectural slots are one of the most important elements of the architecture that connects 

the interior with the outside. It works to influence the visual composition properties of the 

architectural facades, the expression of which varies according to the nature of the buildings 

.The problem of research is that the architectural slots in the modern buildings are used for 

ventilation and lighting only and the attention to their various functional and aesthetic roles 

declined. Therefore, the study aimed to clarify the role of the elements used to deal with the 

architectural slots in the interior design and how these elements can affect the aesthetic image 

and improve the functional efficiency of interior spaces. Also the research aimed to study the 

elements of design and the characteristics of formation in modern architecture which give the 

facades new and changing functional and structural values. 
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The study was based on the methodology of descriptive and analytical method through a 

presentation of the most important methods invented by the architect to introduce light into 

the building. Starting with the use of Mashrabiya as aesthetic elements in which the slots look  

more creative and achieve harmony between the interior space and the user, to reach the use 

of technology in the formation of light and shade through sensors resulting in variable light 

spots in the interior space. 

The importance of research is to emphasize the achievement of complete balance between the 

functional and aesthetic values of slots through a set of bases and design rules and to clarify 

its role in enriching the interior design, as one of the most important architectural elements 

that lead to the formation of the interior space. 

The study dealt with an analytical study of some buildings in which the use of treatment for 

architectural slots in different ways, and the extent of their contribution to the establishment 

of functional and aesthetic values in architecture and interior design. The research concluded 

with a set of results, the most important of which is that the functional and aesthetic values of 

architectural slots have a great role in enriching the interior spaces . 

The research recommends the need to integrate the functional and aesthetic philosophy of the 

treatments of slots with modern technology to find infinite solutions for distinct designs. 

key words  :  

 Functional , Aesthetics, Technology, Slots, Interior Design, Architecture. 

 

  مشكلة البحث :

الفتحات المعمارٌة فً المبانى الحدٌثة تستخدم للتهوٌة واإلضاءة فقط وتراجع اإلهتمام  أنتتمثل مشكلة البحث فى  

 بؤدوارها الوظٌفٌة والجمالٌة المتعددة .

  ف البحث :ده

فى التصمٌم الداخلى، وكٌؾ ٌمكن أن تإثر هذه العناصر المعمارٌة توضٌح دور العناصر المستخدمة لمعالجة الفتحات  

 فى رسم الصورة الجمالٌة وتحسٌن الكفاءة الوظٌفٌة للفراؼات الداخلٌة . 

 وظٌفٌة  قٌما الواجهات تكسب ىالواجهات المعمارٌة الحدٌثة والت ىف التشكٌل وخصابص عناصر التصمٌم دراسة 

 .ومتمٌزة  متجددةوتشكٌلٌة 

 القٌمالضوء على أهمٌة عمل كال من المصمم المعمارى والداخلى معا فى فرٌق واحد ، والعمل على تكامل إلقاء  

 . التصمٌم الداخلىفى العمارة و للفتحاتالوظٌفٌة والجمالٌة 

 أهمٌة البحث : 

 األسس من مجموعة خالل منالمعمارٌة أهمٌة تحقٌق التوازن التام بٌن القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة للفتحات على التؤكٌد  

بٌن الفراغ الداخلى والمستخدم . وتوضٌح دورها  اتظهر فٌها الفتحات أكثر إبداعا محققة إنسجامالتصمٌمٌة والقواعد 

  فى إثراء التصمٌم الداخلى ، بإعتبارها أحد أهم العناصر المعمارٌة التى تإدى إلى الصٌاؼة التشكٌلٌة للفراغ الداخلى. 

ستفادة منها فى الفراغ الداخلى و اإل فىكعنصر مإثر وظٌفٌا وجمالٌا المعمارٌة  الفتحات ةمعالجة دراسة مدى فاعلٌ 

 .التكنولوجٌا المتقدمة  استخدام بواسطةالعمارة الحدٌثة 
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 البحث : منهجٌة

معالجات  استخدام ظهر فٌها عرض وتحلٌل لبعض المبانى التى ىعتمد علذى إى والالتحلٌلى المنهج  الوصف البحث ٌتبع

بؤسالٌب مختلفة لمعرفة مدى مساهمتها فى ترسٌخ القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة فى العمارة والتصمٌم المعمارٌة  للفتحات

 . الداخلى

 مقدمة :

من أهم العناصر فى تصمٌم المنشآت ،  وهى مرتبطة بضوء الشمس الذى ٌعتبر من أهم عناصر  المعمارٌة تعتبر الفتحات

ت الزخرفٌة فى الفراغ دور هام فى التؤثٌر على التشكٌالٌإدى الضوء حٌث لخدمة الفراغ الداخلى.  التشكٌل التى توظؾ

لى مكان ، كما إلى فصل ومن مكان إختالؾ الوقت على مدار الٌوم ، ومن فصل إٌختلؾ ضوء الشمس بو. الداخلى 

ضاءة وفى توزٌع ٌإثر فى اختالؾ مستوٌات اإل والطقس مماتختلؾ الطاقة الضوبٌة للشمس من خالل السحب والضباب 

 الضوء الطبٌعى وبالتالى تؤثٌره على الفراغ الداخلى . 

 كأحد عناصر التصمٌم فى الفراغ الداخلى :و الظل الضوء 

عامالن مهمان من عناصر التصمٌم فى الفراغ الداخلى لذلك ٌجب على كل من المصمم  ظلوال ضوءان عنصرى ال

المعمارى والمصمم الداخلى أن ٌكون على دراٌة بمصادر اإلضاءة الطبٌعٌة وأنواعها وكمٌاتها الالزمة فى الفراغ لخلق 

 ( 1)إلثراء الفراغ الداخلى .  ظلوال لضوءنوع من التوازن بٌن عنصرى ا

ضاءة الطبٌعٌة فى المنشآت وفقا لطبٌعة وظٌفة للحصول على اإلالمعمارٌة الفتحات إختالفات فى أسالٌب تصمٌم وهناك  

مبانى المدارس والمكتبات تتطلب الحفاظ على مستوى ثابت من اإلضاءة ف ،المنشؤ ، فكل وظٌفة لها متطلباتها من اإلضاءة 

لفراغ الكلٌة لمساحة الع المتجانس لمستوٌات اإلضاءة المناسبة فى وذلك من خالل محاولة تحقٌق التوزٌعمال ألداء األ

 عن مإترات البقع الشمسٌة المباشرة فى الفراغ الداخلى .بتعاد المستخدم واإل

أما بالنسبة للمنشآت السكنٌة فإن تؽٌر مستوى اإلضاءة الطبٌعٌة ووجود البقع الشمسٌة الناتجة عنها تمنح الفراغ الداخلى 

 ل معها دون تحقٌق اإلتصال المباشر بها ، كما أنها تتفاعل معالحٌوٌة التى تعكس التؽٌرات فى البٌبة الخارجٌة وتتواص

. أما المنشآت التى تتطلب مستوى عالى من بٌنهما  عناصر التؤثٌث الموجودة فى الفراغ الداخلى محققة نوع من الترابط

 الصناعٌة .اإلضاءة الطبٌعٌة إلنجاز المهام فٌمكن اإلقتراب من فتحات النوافذ أو اإلستعانة باإلضاءة 

ضاءة الطبٌعٌة من عتبار ضرورة خلو اإلن ٌضعها فى اإلأعتبارات التصمٌمٌة الهامة التى ٌجب على المصمم ومن اإل

تجاه ؼٌر صحٌح ، فالتضاد الشدٌد بٌن البٌبة إضاءة من تى اإلؤن تأو أبهار ، وٌقصد به التضاد الضوبى القوى عنصر اإل

و أبهار . كما أن ضوء الشمس المباشر كثر ظلمة قد ٌسبب اإلوالبٌبة الداخلٌة األالخارجٌة المربٌة من خالل الفتحات 

المنعكس من األسطح الالمعة قد ٌكون مزعجا وٌعوق النظر ، وتكون حساسٌة العٌن لإلبهار أكثر كلما تقدم عمر مستخدم 

  (1)المنشؤ .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفنون   الداخلٌة ، رسالة دكتوراة ، كلٌة ضاءة فى تقسٌم حٌز العمارة سالٌب مستحدثة لإل، أسماح صالح الدٌن على شلبى  .1

 . 256، ص  196م ، ص  2009الجمٌلة ، جامعة حلوان ، 
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مما ٌتطلب حال ٌعمل على انكسار ضوء الشمس سالمٌة ، واإل رة والضوء فى بعض البالد العربٌةونظرا لشدة الحرا

وتهدبته داخل األماكن المؽلقة ، بما ٌسمح بنفاذ الضوء وٌقلل من حدته ، كما ٌعمل على خفض درجة الحرارة وإتاحة 

الفرصة لخلق تٌار هوابى متجدد ٌعمل على ترطٌب الفراغ الداخلى ، وٌضفى الضوء المتسرب منها حسا روحانٌا فقد 

  (2)ربٌات كحل مثالى لهذه الظروؾ المناخٌة .ظهرت المش

نواع متعددة من الفتحات مثل المشربٌات و القمرٌات التى تسمح بنفاذ الضوء أسالمى قد عرؾ فى بعض بالد العالم اإلو

من خاللها و الشماسات وهى نوافذ نصؾ دابرٌة توجد أعلى االبواب والنوافذ وتؽطى بالخشب والزجاج الملون وتسمح 

سقؾ كالشخشٌخة ومالقؾ وفتحات األ ء الشمس بالدخول من خاللها ثم ظهرت النوافذ الزجاجٌة المعشقة بالجص .لضو

حد العناصر البارزة فى المبانى  العربٌة و االسالمٌة  ، والتى تم توظٌفها الٌجاد أالهواء . وتعتبر القمرٌات والشمسٌات 

  (3). تعطى تشكٌالت رابعة على الجدران واألرضٌات وعناصر التؤثٌث وعالقة تجمع بٌن القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة . 

 أوال : القٌم الوظٌفٌة للفتحات المعمارٌة 

أولهما ٌإكد ضرورة تحقٌق العمارة بشكل ٌتفق مع الؽرض الذي صممت  : مبدأٌن من خالل ة القٌم الوظٌفٌة ٌتم صٌاؼ

األشٌاء  ىأن تإد ىبمعناها الواسع ه -الوظٌفٌة –من أجله ، والثانً ٌخص الخامات ، فتستخدم تبعاً لخواصها ، حٌث أن 

 ( 4) .راض أو الوظابؾلهذه األؼ  اتبع ىالمصنوعة األؼراض التً صنعت من أجلها ، وأن ٌكون لها من األشكال ما ٌؤت

سلوب ٌحقق مبدأ أالعربٌة ، وهو  بالدستخدامات المعمارٌة التى تتفق مع نوعٌة الوقد قامت فكرة المشربٌات كنماذج لإل

العمارة . وقد تم تطوٌر أنماط مختلفة من المشربٌة لتلبٌة مجموعة متنوعة صالة والمعاصرة فى مجال الفن و ؼاٌة فى األ

 من الظروؾ التً تتطلب التركٌز علً واحد أو أكثر من الوظابؾ التالٌة :

التحكم فً مرور الضوء ، التحكم فً تدفق الهواء ، خفض درجة حرارة تٌار الهواء ، زٌادة نسبة الرطوبة فً تٌار الهواء 

صوصٌة ، وٌتم تحدٌد تصمٌم كل مشربٌة لتحقٌق عدد من هذه الوظابؾ أو تحقٌقها ككل ، كما ٌتم تعدٌل ، ضمان الخ

   (1).أحجام الفجوات وأقطار أعمدة الخرط مما ٌنتج عنها أسماء مختلفة لهذه األنماط

 

 

 

 

 

 

 المعمارٌة( القٌم الوظٌفٌة للفتحات  1شكل ) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعة التكنولوجٌة  ،معمارٌة ) بحث منشور ( . ٌونس محمود محمد سلٌم ، تصمٌم شبابٌك االضاءة الطبٌعٌة فى الفضاءات ال1

 . 6،  5ص م ،  2012

 خزفٌة رإٌة المعمارٌة التحدٌات لمواجهة اإلسالمٌة العمارة فً االستدامة مبادئ الفٌومً ، توظٌؾ محمد القادر عبد . شرٌن2

 . 227، 176، 175 . رشا محمود على الزٌنى ، المشربٌة كعنصر تشكٌلى ووظٌفى فى العمارة الداخلٌة ، ص3

 . 134،  133،صفحة  م1999 مكتبة النهضة، ،محسن محمد عطٌة ، موضوعات فى الفنون االسالمٌة . 4
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  المعمارٌة للفتحات  القٌم الجمالٌة ثانٌا :

و أن تكون قٌم موضوعٌة فى الشا أتعرٌؾ القٌم الجمالٌة من نواحى مختلفة ، فهى ٌمكن بعلم الجمال تناول المختصون 

   (2). ى عالقة بٌن الشا ومن ٌدركهأن تكون مزٌجا بٌن الموضوعٌة والذاتٌة أو أقٌم ذاتٌة فى من ٌدركه 

 المنفعة و العوامل منها ،ألى عدد من العناصر إرجع فالسفة علم الجمال والمختصون بدراسة الجمال القٌم الجمالٌة ألقد 

وبساطة الشكل والتجرٌد والنقاء وتحقٌق الشا لؽرضه واتقان الصنع ، جزاء ووحدة العالقات الشكلٌة والتناسق بٌن األ

 الحسٌنى (3)الهندسى .

العمارة اإلسالمٌة قٌم جمالٌة مٌزتها عن باقً أشكال العمارة . فالمشربٌات والنوافذ العربٌة كؤحد وللفتحات المعمارٌة فى 

العناصر المعمارٌة اإلسالمٌة لها من القٌم الجمالٌة ما أكسبها هذا الشكل الممٌز والفرٌد حٌث ٌستمتع الجالس داخل 

،  تج عن تنوع المالمس وثراء الدرجات الضوبٌة المختلفةالنا ىالحجرات المزٌنة بمثل هذه المشربٌات بالمظهر الجمال

ما ٌستحوذ علً مخٌلة م .الضوء والظل  ىٌجا جمٌال من عنصرمز تتآلؾ فٌما بٌنها علً السطح المشؽول مكونة ىوالت

   (4)عمل متمٌز " فى ذاتها  ىمن الخارج ه فكل مشربٌة أو نافذة عند رإٌتها من الداخل أو، ووجدانه  ىالراب

 

 

 

 

 

                   

 للفتحات المعمارٌة( القٌم الجمالٌة   2شكل )  

 

 

 

 

 

 

      

 ( الخصائص الجمالٌة للفراغ الداخلى 3شكل ) 

تتواصل القٌم الجمالٌة فى التصمٌم مع الجانب الوظٌفى له وتتسق معه ، فالخبرة الجمالٌة فى التصمٌم ال تنفصل عن 

  ( 1)وظٌفته واذا حدث ذلك فإنه ٌعنى فقدان التصمٌم أحد أهم أسباب وجوده . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Fathy, H. (1986). Natural Energy and Vernacular Architecture, Chicago , London: 

 The university of Chicago Press.  
، مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزٌع ،  1أبو شٌخة ، ٌاسمٌن نزٌه وعبد الهادى ، عدلى محمد ، دراسات فى علم الجمال ، ط .2

    . 24،  22ص  م . 2010ردن ، عمان ، األ

  145،  75 ، 74ص  م2010 -2008الشارقة ، ثقافة واالعالم ، ، دابرة ال 1ٌاد عبد هللا ، فن التصمٌم ، جإ. الحسٌنى ، 3

 135،  134 ص ، 1990،  محسن محمد عطٌة ، موضوعات فى الفنون االسالمٌة. 4
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الضوء له دورا هاما فى ادراك الشكل ، ففى االضاءة الضعٌفة تكون الهٌبة الخارجٌة للجسم هى كل ماتستطٌع العٌن 

رإٌته ، كما ٌكون ملمس السطح ؼٌر مربى على االطالق ولكن مع زٌادة االضاءة تصبح الخطوط الخارجٌة مربٌة 

راء المسطحات الداخلٌة . وبناءا علٌه فان ادراكنا وضح كما ٌمكن ادراك ملمس السطح ومن ثم االحساس بثأبصورة 

و ٌخفؾ تاثٌر ملمسه ولونه او ٌبرزه . لذلك أو ٌطمسه أضاءة فٌإكد ذلك الشكل للشكل ٌعتمد على كمٌة ونوعٌة واتجاه اإل

ء ومدى ٌمكن القول ان جمٌع أشكال كاسرات الشمس فى المبانى والفراؼات الداخلٌة هى تعبٌر عن موقؾ الحٌز من الضو

 (2).احتٌاجه له

كثر من المطلوب أتإثر مساحة الفتحة على الفراغ الداخلى ، فالفتحات الكبٌرة المساحة تإدى الى تسرٌب كمٌة اضاءة 

لوان والمالمس والمسطحات بٌنما ضاءة كعنصر فى التصمٌم ٌبرز بعض األلذلك فانها تقضى على فرص استخدام اإل

كثر أضاءة تجعل الفراغ الفتحات الصؽٌرة المساحة تسمح بتسرٌب كمٌات بسٌطة من اإلخر . كما أن بعضها اآل ٌطمس

  ( 3)ضاءة بٌن فراؼاته . ختالؾ مستوٌات اإلإقوة تعبٌرٌة خاصة ٌستمدها من  تشوٌقا وله

  المشربٌة كأحد الحلول الوظٌفٌة والجمالٌة لتغطٌة الفتحات :

تعد المشربٌة من العناصر المستخدمة فى معالجة الفتحات المعمارٌة فى العصر اإلسالمى والتى لها دور كبٌر فى تؤكٌد 

 المواد نتٌجة للتطور التكنولوجى ظهر العدٌد منومبدأ الوظٌفة والتعبٌر عن القٌم الجمالٌة و إثراء الفراؼات الداخلٌة . 

 . للواجهات ىالتشكٌل الخارج عناصر ؼةصٌا فىاستخدامها التى تم  والتقنٌات

فهى تقوم بربط الداخل بالخارج بشكل له طابع خاص حقق الوظٌفة المطلوبة من تخفٌؾ قوة اإلضاءة الداخلة والسماح 

 مختلفة وأشكال أنماط ظهرت وقدللهواء بتخللها لتهوٌة الفراغ الداخلى مع الحفاظ على الخصوصٌة لمستخدمى الفراغ . 

 وتركٌبها صؽٌرة أحجام ذات ستخدام قطع خشببإ فً صناعتها الحرفٌون ، حٌث أبدع اإلسالمٌة البالد المشربٌات فً من

ر الخصوصٌة من خالل التحكم فى فتوتمنتظمة. و مسافات بٌنها البعض على شكل زخارؾ هندسٌة تفصل اهبعض مع

تبعا لنوع النشاط الذى ٌتم  المطلوبة الوظٌفة تإدي ىالتاتساع الفراؼات بٌن فتحاتها . فكل مبنى ٌستخدمها بالنسب 

المنشآت بزخارؾ جمالٌة لتؤكٌد الهوٌة العربٌة  تكسٌةلتستخدم المشربٌة أٌضا ممارسته فى الفراغ الداخلى للمبنى. كما

 (4شكل ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128-126. الحسٌنى ، مرجع سابق ، ص1

  11،  10. محسن محمد عطٌة ، موضوعات فى الفنون االسالمٌة ، ص 2

  3حث منشور بسلسلة نحو وعى معمارى معاصر، بالنوافذ فى البٌبة العمرانٌة المعاصرة  ،. هانى القحطانى 3
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 ذات ستخدام قطع خشببإ فً صناعتها الحرفٌون ، حٌث أبدع اإلسالمٌة البالد المشربٌات فً من مختلفة وأشكال أنماط(  4شكل ) 
تشكٌالت زخرفٌة جمالٌة منتظمة تعطى  مسافات بٌنها البعض على شكل زخارف هندسٌة تفصل اهبعض مع وتركٌبها صغٌرة أحجام

 للفراغ الداخلى . إثراء عنه ٌنتج الشمس من خاللها مما ضوء نتٌجة مرور

 

 تطور استخدام المشربٌة فى العمارة المعاصرة : 

بوحدات ذات تكنولوجٌا فابقة التطور تؤكٌدا على بالمشربٌة مع التطور التكنولوجى تم إستبدال الوحدات الخشبٌة البسٌطة 

وذلك  ، للمشاهد جذب كمصدر لبعض المنشآت الخارجٌة واجهاتتستخدم فى ال صبحتالفلسفة الوظٌفٌة والجمالٌة لها . فؤ

متؽٌرة  ضوبٌة بقع مما ٌإدى إلى حدوث اإلستشعار أجهزة من خالل الظل و بالضوء فى التشكٌل باستخدام التكنولوجٌا

 التشكٌل فى الفراغ الداخلى . 

 

 سالٌب مختلفة : أب المعمارٌة لمبانى تم فٌها معالجة الفتحاتمن انماذج بعض دراسة تحلٌلٌة ل

أحد أبرز المعمارٌٌن  Jean Nouvelجان نوفٌل  العربً بارٌس من تصمٌم المعمارىالنموذج األول : معهد العالم 

حٌث تقنٌة النافذة الشرقٌة الجدٌدة التى تحولت إلى مبنى الوٌتضح ذلك فى تصمٌم الذٌن تؤثروا بالمشربٌات الحدٌثة ، 

. فتبدو الفتحات مثل عدسات الكامٌرا ، حٌث أنها تفتح وتؽلق اعتمادا على واجهات مزدوجة لزٌادة البرودة فى الداخل

 علىهناك كافتٌرٌا فكمٌة الشمس التى تتدفق من خاللها ، مما ٌجعل هذا مبنى مثٌر جدا لالهتمام للجلوس والمشاهدة ، 

 ( 5حدٌقة على سطح  المبنى .شكل )  وكذلك ٌوجدجهة رابعة تطل على المدٌنة او

 : التكنولوجٌا وتوظٌفها لخدمة فكرة المشروع استخدام

خذ أ المصمم نأان ما ٌمٌز هذا المشروع هو استخدام تقنٌة معاصرة فً التشكٌل والوظٌفة للزخرفة اإلسالمٌة، بمعنى  

حقق كذلك عن طرٌقها مفاهٌم  و. هاإحدى العناصر الممٌزة للعمارة اإلسالمٌة وأضاؾ إلٌها التكنولوجٌا دون أن ٌشوه

داخل المبنى، بمعنى أن المصممٌن  ىوخصابص أخرى مثل الخصوصٌة من خالل إمكانٌة إؼالق الزخارؾ لتؽط

   .تمثله التكنولوجٌا ىللمشروع والذ ىاستطاعوا الدمج بٌن الثقافة والرمزٌة اإلسالمٌة وبٌن البعد الماد

التصوٌر كنظام حساس للضوء ٌفتح وٌؽلق ستخدم فً التصمٌم ألواح زجاجٌة ذات عمل الكترونً ٌشبه عمل آلة اوقد 

ٌسمح بدخول  ى%من كمٌة الضوء الطبٌعً وهو نظام الكترون 20للتحكم فً كمٌة الضوء الداخلة للمبنى بنسبة حوالً 
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وتظهر محاكاة فكرة المشربٌة فً إدخالها كمٌات محدودة من الضوء ولكن بتكنولوجٌا حدٌثة . كمٌة محددة من الضوء 

 ىتعط ىفكرة المشربٌات: إذ إستخدم المصمم األلواح الزجاجٌة التً تؽطً واجهات المشـروع والتبٌق تم تط .وعصرٌة

دخل المصمم التكنولوجٌا أإحساسا بالمشربٌة كعنصر فً العمارة التقلٌدٌة، باإلضافة إلى الزخرفة اإلسـالمٌة المعبرة، وقد 

 .الحدٌثة كما ذكرنا بشكل إبداعً

حلٌة . من خالل استخدام ؼشاء حساسا معادة تصمٌم دٌنامٌكى للنافذة العربٌة الإ فى المعهد جان نوفٌلالمصمم حقق 

ما كاسرة الشمس المعدنٌة التى ٌمكن رإٌتها من مسافة قرٌبة ، فلها ألمبنى . اضوء النهار داخل ٌعمل على نفاذ ضاءة لإل

قد تبدو الواجهة مشابهة للزخرفة العربٌة ، لكن شكلها مستمد تفاصٌل دقٌقة مماثلة لتفاصٌل المشربٌة التقلٌدٌة . فى البداٌة 

 ساسٌة وهى فلترة ضوء النهار ، اعتمادا على حالة الطقس .من وظٌفتها األ

 

    

1- https://static.wixstatic.com/media/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939

_s_4_2.jpg/v1/fill/w_630,h_419,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f9

3062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.webp 

2- http://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/institutions/aga_khan_trust_for_culture/aga_khan_award_

for_architecture/10171_5.jpg 

 معهد العالم العربى فى بارٌسالنموذج األول                                 

 

الضوء عبر الفتحات التى تبدو مثل عدسات الكامٌرا ، حٌث أنها تفتح وتغلق تشكٌالت زخرفٌة جمالٌة نتٌجة مرور (  5شكل ) 
 . اعتمادا على كمٌة الشمس التى تتدفق من خاللها

https://static.wixstatic.com/media/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.jpg/v1/fill/w_630,h_419,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.jpg/v1/fill/w_630,h_419,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.jpg/v1/fill/w_630,h_419,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/3b361b_b72a3e8fad8c4e7e915e04f93062881c~mv2_d_4417_2939_s_4_2.webp
http://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/institutions/aga_khan_trust_for_culture/aga_khan_award_for_architecture/10171_5.jpg
http://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/institutions/aga_khan_trust_for_culture/aga_khan_award_for_architecture/10171_5.jpg
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اعتمد تصمٌمه على الشكل اإلسالمى مع وجود المشربٌات  2010معهد مصدر الجامعى فى االمارات النموذج الثانى : 

 خالل من االستدامة أهداؾ لتحقٌق المبنى تصمٌم تمكما  . مع الفراغ الدلخلىوالزجاج المقوى لدمج المناظر الطبٌعٌة 

 ( 6شكل )  . الجامعً الحرم فً للمقٌمٌنمٌزة مت حٌاة نوعٌة توفٌر و المتجددة الطاقة الستراتٌجٌات مثلاأل االستخدام

 

 : روهان ثوتابادوجمن تصمٌم  النموذج الثالث : بنك مسقط بعمان

ومن هنا هو انصهار بٌن التصمٌم العصرى الحدٌث والتصمٌم اإلسالمى ، ف،  الطراز العربًالمبنى  واجهةتصمٌم ٌعكس 

 المعاصر. ىوالمتطلبات الوظٌفٌة للمبنى المصرفالتقلٌدٌة بٌن جمالٌات العمارة للمبنى ٌجمع  ىالداخل تصمٌمالنجد أن 

فى نفس الوقت خلق الى داخل المبنى وت هامن خاللبالنفاذ ضوء للسمح ت التىزخرفٌة ال المشربٌةوٌوضح ذلك استخدام 

بواسطة أجهزة تعمل مراٌات ،وللشمس العاكس الملونالزجاج  وقد تم استخدام. الظل للمساعدة فً تبرٌد المبنى

تنخفض حٌث من المبادرات المستدامة،ٌعد أوضح المهندس المعماري روهان ثوتابادوج أن المبنى وقد . االستشعار

ا عند زٌادة ضوء الشمس.  ًٌ   ( 7شكل ) (1)اإلضاءة الكهربابٌة تلقاب

  

   Jean Nouvel نوفٌل ، قام بالتصمٌم والتنفٌذ المصمم جان 2012 – 2002 قطر الدوحة برج النموذج الرابع :

 التكنولوجٌا المعاصرة مع للمشربٌة جمالٌةال و وظٌفٌةال الفلسفة من مستوحاة إسالمٌة زخرفٌة وحدات و عناصر بدمج قام

 تظلٌل المبنى بهدؾ األلومنٌوم بخامة المؽلفة الزخرفٌة الطبقات من بمجموعة تكسٌته تم سطوانىا مبنى ، وهو عبارة عن 

 الشمسٌة  مفهوم الحماٌة ٌضٌؾ الذى العاكس الزجاج من طبقة لوجود ضافةباإل ، الطبٌعٌة ضاءةاإل توفٌر و الشمس من

 ( 8.شكل ) للمبنى 

 

  U.S. embassy in London  لندن فً الجدٌدة األمرٌكٌة السفارة : الخامس  النموذج

السفارة على هٌبة مبنى تصمٌم جاء . فمستدامة البنٌة األتصمٌم بهتم الذى ٌ KieranTimberlakeتصمٌم المبنى من 

فٌلم شفاؾ من رباعً فلورو اإلٌثٌلٌن  عبارة عنمؽلؾ من الجانبٌن بؤشرعة بالستٌكٌة متأللبة من الزجاج الالمع المكعب 

(ETFE ) ، إلى داخل  الضوء الطبٌعًبمرور  والسماحالشمس  وهج الشكل لتقلٌلواجهة المبنى بهذا تم تصمٌم وقد

محققة بذلك قٌما وظٌفٌة وجمالٌة للواجهة الخارجٌة  (2) .الشمس اتجاهاكسة للون حسب الواجهة العتتحول المبنى حٌث 

 ( 9شكل ) تشبها بالمشربٌة التقلٌدٌة . 

 

 

 

 

      _________________ 

1. http://www.constructionweekonline.com/article-9813-case-study-bank-muscat 

2. https://www.curbed.com/2018/1/12/16883518/us-embassy-london-trump-kieran-timberl 

 

 

http://www.constructionweekonline.com/article-9813-case-study-bank-muscat
https://www.curbed.com/2018/1/12/16883518/us-embassy-london-trump-kieran-timberl
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1. http://www.wsp-pb.com/en/WSP-au-nz/Sector-Areas/start/What-we-do/Project-Case-

Studies/Masdar-Institute-of-Science-and-Technology/ 

 

 

 

 

 

 م 2010 -2007 االمارات  - ظبى أبوالجامعى فى  Masdar instituteمعهد مصدر النموذج الثانى : 

 

 

 اعتمد تصمٌمه على الشكل اإلسالمى مع وجود المشربٌات والزجاج المقوى لدمج المناظر الطبٌعٌة مع الفراغ الدلخلى (  6شكل ) 

 حٌاة نوعٌة وتوفٌر ، المتجددة الطاقة األمثل الستراتٌجٌات االستخدام خالل من االستدامة أهداف لتحقٌق تصمٌم المبنى كما تم .

 . الجامعً الحرم فً متمٌزة للمقٌمٌن

 

http://www.wsp-pb.com/en/WSP-au-nz/Sector-Areas/start/What-we-do/Project-Case-Studies/Masdar-Institute-of-Science-and-Technology/
http://www.wsp-pb.com/en/WSP-au-nz/Sector-Areas/start/What-we-do/Project-Case-Studies/Masdar-Institute-of-Science-and-Technology/
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   Oman -Bank Muscat-النموذج الثالث : بنك مسقط بسلطنة عمان

 Atkins, MACE تصمٌم :

 

( بنك مسقط فى سلطنة عمان وهو انصهار بٌن التصمٌم العصرى الحدٌث والتصمٌم اإلسالمى ، وٌؽلؾ المبنى شاشات  7شكل ) 

 على ؼرار المشربٌات ، تسمح بمرور الضوء الطبٌعى إلى داخل المبنى ، مع الحفاظ على المبنى بارداً  مع نمط من الزهور بٌضاء

ا من خالل الشاشات  .فً ذات الوقت ًٌ على الرؼم من استخدام الزجاج على نطاق واسع ، إال أن بعض النوافذ محجوبة جزب

 . المعاصر ىوالمتطلبات الوظٌفٌة للمبنى المصرفالتقلٌدٌة بٌن جمالٌات العمارة للمبنى ٌجمع  ىالداخل تصمٌمال و. المزخرفة  

 

1. https://www.pinterest.com/pin/520939881867060477/ 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/520939881867060477/
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  1. http://www.hbs.com.qa/index.php/projects/doha-tower.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 – 2002 قطر الدوحة برج النموذج الرابع :                               

 Jean Nouvel  نوفٌل تصمٌم وتنفٌذ المصمم جون  

استخدام  مع للمشربٌة الوظٌفٌة و الجمالٌة الفلسفة من مستوحاةال اإلسالمٌة الزخرفٌة الوحدات منعناصر  ٌوضح دمج(  8شكل ) 

 و الشمس من تظلٌل المبنى بهدف األلومنٌوم بخامة المغلفة الزخرفٌة الطبقات من المبنى بمجموعة فى تكسٌه التكنولوجٌا المعاصرة

 الشمسٌة . مفهوم الحماٌة ٌضٌف الذى العاكس الزجاج من طبقة لوجود باإلضافة ، الطبٌعٌة اإلضاءة توفٌر

 

http://www.hbs.com.qa/index.php/projects/doha-tower.html
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1. https://cdn.vox-

cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10025225/american_embassy_kieran_timberlake_col_13_1704x1142.jpg 

 U.S. embassy in London لندن فً الجدٌدة األمرٌكٌة السفارة : الخامس  النموذج        

        

مغلف من الجانبٌن بأشرعة من الزجاج الالمع المكعب على هٌئة  KieranTimberlakeالمبنى من تصمٌم  ( 9شكل ) 

 الشكل لتقلٌلواجهة المبنى بهذا تم تصمٌم وقد ، ( ETFEفٌلم شفاف من رباعً فلورو اإلٌثٌلٌن ) عبارة عنبالستٌكٌة متأللئة 

 الشمس اتجاهوتتحول الواجهة العاكسة للون حسب الطقس إلى داخل المبنى حٌث  الضوء الطبٌعًبمرور  والسماحالشمس  وهج

 المشربٌة التقلٌدٌة  .ب اتشبه للواجهة الخارجٌة  قٌما وظٌفٌة وجمالٌةمحققة بذلك 

https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10025225/american_embassy_kieran_timberlake_col_13_1704x1142.jpg
https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10025225/american_embassy_kieran_timberlake_col_13_1704x1142.jpg
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  م Al Bahar Towers 2012 لإلستثمار ظبً أبو مجلس مبنى :النموذج السادس 

 ، تم تصمٌم Aedas  )اٌداس( عمل من تصمٌم فرٌق Al Bahar Towers 2012 لالستثمار ظبً أبو مجلس مبنى

تؽلٌفها  تم التى المثلثات من كبٌر عدد على شدٌدة الحرارة  ، حٌث تحتوى الواجهة  الجوٌة الظروؾ لمواجهة المبنى

)  هذه المظالت تعمل كؤنها حابط ستاري،  المبنى داخل حرارتهامن  للحد الشمس حركة على برمجتها و زجاجٌة بؤلٌاؾ

curtain wall الشروق بداٌة مع إؼالقها و ٌتم المساء فىف،  (، ٌبعد عن سطح المبنى الخارجً مترٌن على إطار مستقل 

أجهزة  بسبب المبنى محٌط على الشمس لحركة نتٌجة مدار الٌوم على الشاشات تتؽٌر، و  الشرقٌة الجهة من تؽلق

 اإلضاءة و الهواء لتكٌٌؾ المبنى لحاجة وتقلٌال ،حرارٌة ال و الشمسٌة الطاقة على الحصول ٌقلل سوؾ مما االستشعار

طورها فرٌق التصمٌم  ىوالت، متراً نظام المشربٌة لتظلٌله  145، ووضعت لألبراج التً ٌبلػ ارتفاعها الصناعٌة

قادرا على محاكاة فرٌق المصممٌن ، فكان  استخدام الهندسة الوصفٌة لتشكٌل واجهات دٌنامٌكٌةتم إٌداس. و ىف ىالحاسوب

 (10شكل ) المختلفة من السنة. الفصولعملها لتستجٌب لتعرضها ألشعة الشمس وتؽٌٌر زواٌا سقوطها خالل 

 فى تصور زها حدٌد : المعمارٌة معالجة الفتحات 

 تعتبر وظٌفة الفتحات فى تصمٌمات زها حدٌد وظٌفة خاصة حٌث أنها تستعمل الفتحات ألؼراض تصمٌمٌة لربط تصمٌم

المبنى الخارجى بالتصمٌم الداخلى له، حٌث أنها تعتمد فى تصمٌماتها على الفتحات الؽٌر منتظمة أو الشرٌطٌة التى تظهر 

واجهات زجاجٌة كاملة إلثراء  ذاتومن مبانى زها حدٌد، مبانى  .من الداخل الضوء بشكل مرتبط بالشكل الخارجى للمبنى

عٌة المختلفة داخله وما ٌتبعها من تؤثٌرات حرارٌة للحٌز، وتمتلك الفتحات المقدرة بتؤثٌرات اإلضاءة الطبٌ الفراغ الداخلى

على توجٌه الحٌز ، وٌتوقؾ ذلك على عدة عوامل كموضع الفتحات وشكلها ومساحتها فى كل مبنى. وفى هذه المبانى 

مج عدة مالمح فً التصمٌم من واهتمت زها حدٌد بد. فراؼات داخلٌة بنوعٌة عالٌة من ضوء الشمس والمشاهد الخارجٌة

أجل تخفٌض الطاقة الالزمة لتبرٌد المبنى، وهً تتضمن فتحات قابلة للتعدٌل فً الواجهات من أجل توفٌر التهوٌة 

  الطبٌعٌة عندما ٌكون الطقس بارداً بصورة كافٌة.

فندق فً كوتاى ، ماكاو من تصمٌم المعمارٌة زها حدٌد . تم إنشاإه من هٌاكل حدٌدٌة ، ومشروع برج النموذج السابع : 

اعتمدت المصممة فى تحقٌق القٌم ، و شبكة ملفوفة على الواجهة تشكل سلسلة من الفراؼات على شكل عضوٌا ٌوجدو 

. شكل شكٌلٌة بطرٌقة حدٌثة ومعاصرة عادة صٌاؼة المفردات التإلؽة تصمٌمٌة تعتمد مفرداتها على ب بداعٌةالجمالٌة اإل

(11) 

ٌظهر من التصمٌم زها حدٌد  من تصمٌم المعمارٌة المملكة العربٌة السعودٌة – الرٌاض –مترو بولٌتانا   النموذج الثامن :

و هو ما ٌسمً بعلم إدخال التوازن النوعى فى  ىاألشكال تكتسب دٌنامٌكٌة كبري عند تفاعلها مع الطاقة الحٌوٌة للمتلقأن 

،   محاوال الربط بٌن العلم والقٌم الروحٌةو نظم الطاقة الحٌوٌة بواسطة أسلوب التشكٌل معتمدا على علم الفٌزٌاء النوعٌة 

خرفٌة التى ذات التشكٌالت الزالخشبٌة و المواد الشفافة مثل الزجاج و الهٌاكل الحدٌدٌة من خالل استخدامذلك و ٌتضح 

 ( 12شكل  )  .ما تتطلبه وظٌفة الفراغ الداخلىوفقا لالشعور بالخصوصٌة تعطى 
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 م Al Bahar Towers 2012- 2013 لالستثمار ظبً أبو مجلس مبنى : سادسالالنموذج 

 

 

 المثلثات من كبٌر عدد على تحتوى الواجهة حٌث شدٌدة الحرارة  ،  الجوٌة الظروف لمواجهة المبنى تصمٌم ٌوضح (10شكل )

 بداٌة مع إغالقها و ٌتم المساء فىو،  المبنى داخل حرارتهامن  للحد الشمس حركة على برمجتها و زجاجٌة لفها بألٌافٌتغ تم التى

 المبنى محٌط على الشمس لحركة نتٌجة مدار الٌوم على الشاشات تتغٌرو  . الشرقٌة الجهة من تغلق الشرق جهة من الشروق

 و الهواء لتكٌٌف المبنى لحاجة وتقلٌال ،حرارٌة ال و الشمسٌة الطاقة على الحصول ٌقلل سوف مما أجهزة االستشعار بسبب

 . الصناعٌة اإلضاءة

 

 

 

 

 

1. https://www.modlar.com/photos/1724/al-bahar-towers-exterior-sunscreens/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.modlar.com/photos/1724/al-bahar-towers-exterior-sunscreens/
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 النموذج السابع :  تصمٌم زها حدٌد "مدٌنة االحالم  "ج فى ماكاورفندق وب

“City of Dreams” Hotel Tower in Macau 

 Zaha Hadid   

 

من هٌاكل حدٌدٌة ، و هناك ء المبنى المعمارٌة زها حدٌد . تم إنشا(  مشروع برج فندق فً كوتاى ، ماكاو من تصمٌم 11شكل )

اعتمدت المصممة فى تحقٌق القٌم الجمالٌة االبداعٌة  .شبكة ملفوفة على الواجهة ، شكل سلسلة من الفراغات على شكل عضوٌا

 .دٌثة ومعاصرة على لغة تصمٌمٌة تعتمد مفرداتها على اعادة صٌاغة المفردات التشكٌلٌة من حوله بطرٌقة ح

 

 

 

 

-Dreams-of-City-Hadid-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-1. https://inhabitat.com/wp

7.jpg 

-Dreams-of-City-Hadid-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-https://inhabitat.com/wp.2

5.jpg 

  

 

1.%20https:/inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-Hadid-City-of-Dreams-7.jpg
1.%20https:/inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-Hadid-City-of-Dreams-7.jpg
https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-Hadid-City-of-Dreams-5.jpg
https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014/03/Zaha-Hadid-City-of-Dreams-5.jpg
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1.  http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-

1_max.jpg 

2.  http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-

5_max.jpg 

3.  http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-

9_max.jpg 

4.  http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-

7_max.jpg 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة – الرٌاض –النموذج الثامن مترو بولٌتانا 

La stazione metropolitana King Abdullah Financial District 

 

و هو ما ٌسمً بعلم  ىاألشكال تكتسب دٌنامٌكٌة كبري عند تفاعلها مع الطاقة الحٌوٌة للمتلقٌظهر من التصمٌم أن (  12شكل  ) 

محاوال الربط بٌن العلم و إدخال التوازن النوعى فى نظم الطاقة الحٌوٌة بواسطة أسلوب التشكٌل معتمدا على علم الفٌزٌاء النوعٌة 

ذات التشكٌالت الخشبٌة و المواد الشفافة مثل الزجاج و الهٌاكل الحدٌدٌة من خالل استخدامذلك ، و ٌتضح   والقٌم الروحٌة

 . ما تتطلبه وظٌفة الفراغ الداخلىوفقا لالشعور بالخصوصٌة خرفٌة التى تعطى الز

http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-1_max.jpg
http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-1_max.jpg
http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-5_max.jpg
http://www.archimagazine.com/galleria_zaha-hadid-abdullah-metro-5_max.jpg


 الجزء الثانً  -العدد العاشر                                                           مجلة العمارة والفنون                                 

18                                                                                                                            

 :النتائج 

 المبنى المعمارى لتجمٌل نهابٌة ال واللح المعاصرة ٌطرح التقنٌات مع للمشربٌة الوظٌفٌة و الجمالٌة القٌم اندماج .1

 . زة متمٌ إسالمٌة و عربٌة هوٌة ملٌحوان  وداخلٌا  خارجٌا 

 .راؼات الداخلٌة  للف الشكلٌة المفردات ءانتما تحقٌق فى تشترك والوظٌفٌة الجمالٌة العوامل .2

هام ٌتكامل مع االضاءة الطبٌعٌة والصناعٌة الحداث تنوع فى مستوٌات  ىنصر تصمٌمالمعمارٌة عالفتحات  .3

 . للمبنىاضاءة الفراغ الداخلى 

، فى تشكٌل الواجهاتتستخدم ستابر الضوء فى العمارة االسالمٌة عبارة عن عنصر معمارى له لؽة تشكٌلٌة  .4

حساس ستمرار تؽٌٌر الصورة واإلإ ، تإدى الىثٌر اضاءة اللٌل والنهار ؤوت، الظل والنور بٌن عالقة الحٌث أن 

 بالمتعة البصرٌة .

 التوصٌات :

والجمالٌة لمعالجات الفتحات مع التكنولوجٌا الحدٌثة إلٌجاد حلول ال نهابٌة ضرورة دمج الفلسفة الوظٌفٌة  .1

 لتصمٌمات متمٌزة.

وتعدد ، استخدام البروزات فى التنوع من خالل وذلك  ، للواجهات والتشكٌلٌة الجمالٌة العناصر بتوجٌه العناٌة .2

ساهم فى معالجة المبنى مناخٌا تتوفٌر الظالل التى  لىإٌإدى مر الذى المستوٌات فى مسطح الواجهة ، األ

كما تكسب الواجهة جماال وحٌوٌة مع تؽٌر الظل  فى الفراغ الداخلى ، وٌخفض وٌلطؾ درجات الحرارة 

 والضوء تعمل على تحقٌق إثراء للفراؼات الداخلٌة من الناحٌة البصرٌة.

 . وتوظٌفه تجدٌده علً المداومة وضرورة التراث إحٌاء بؤهمٌة ىالوع نشر المعنٌة الجهات علً .3

 مثل المعاصر الفكر تحقٌق شؤنها من والتً االسالمٌة للعمارة التقلٌدٌة المعمارٌة األسالٌب تطبٌق إلً العودة .4

 خاصة تجهٌزات دون المبنً وتبرٌد تهوٌة فً كبٌر دور من لها لما ،وؼٌرهاو المالقؾ و الشخشٌخة المشربٌة  

. 

 .االهتمام بدراسة العمارة االسالمٌة وعناصرها المعمارٌة كنموذج جٌد لتحقٌق االستدامة  .5

 واالنجازات الحضارات كل من مستفٌدة متطورة عصرٌة بروح حاضرها تعٌش أن اإلسالمٌة للحضارة البد .6

  العالمٌة

 المراجع : 

، مكتبة المجتمع العربى  1الجمال ، ط أبو شٌخة ، ٌاسمٌن نزٌه وعبد الهادى ، عدلى محمد ، دراسات فى علم .1

 م . 2010ردن ، للنشر والتوزٌع ، عمان ، األ

 .  2008، دابرة الثقافة واالعالم ، الشارقة ،  1الحسٌنى ، اٌاد عبد هللا ، فن التصمٌم ، ج .2

، جامعة الجمٌلة، كلٌة الفنون رشا محمود على الزٌنى ، المشربٌة كعنصر تشكٌلى ووظٌفى فى العمارة الداخلٌة  .3

 . م1999،  حلوان 

سالٌب مستحدثة لإلضاءة فى تقسٌم حٌز العمارة الداخلٌة ، رسالة دكتوراة ، كلٌة أسماح صالح الدٌن على شلبى ،  .4
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