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 المضموف الوظيفى لمعمارة االسالمية بيف االبتكار و االستدامة
The Functional Content of Islamic Architecture between Innovation and 

Sustainability  
 ـ.د/ جيهاف ابراهيـ الدجوى

 ر العربيةجمهورية مص –اكتوبر  6جامعة  –كمية الفنوف التطبيقية -مدرس بقسـ التصميـ الداخمى واالثاث

 :مقدمة
المضمون ىو مدخل الفكرة التصميمية التى ُتخاطب عقل ووجدان الُمتمقى َعبر التشكيل العام، وىو يحوى داخمو جانب 
تشكيمى وجانب اخر وظيفى ىما قوام اى فكرة تصميمية، وىو محاولة الوصول الى وصف سببى لمتعرف عمى طبيعة 

. الذي يخدم االفكار الكامنة فيو ماىية الشكليحدد  التصميمى ن في العملالمضمو ان ، النسبىالشيء وفمسفتو وعمقو 
وكان لتفّيم المصمم المسمم وتعّمقو فى دينو االثر االكبر فى التحّول من مجّرد النظرة السطحية الى االىتمام بالجوىر 

د الضيقة الى االفاق الرحبة، وعّبر عن واالندفاع نحو المطمق واالرتقاء بالجوانب الحسية الى اصوليا المعنوية، ومن الحدو 
ذلك كمو من خالل تشكيالت فراغية واخرى زخرفية تخدم ىدف وظيفى، لذلك ُيركز ىذا البحث عمى )المضمون الوظيفى( 
لمتصميم المعمارى الذى صاغو المصمم المسمم باسموب تجريدى نابع عن مفيوم عقالنى عقائدى حاكم ذلك المفيوم صبغ 

صميم الداخمى بفمسفتو الخاصة االصيمة، التى ُوِلَدت واستمرت عبر الزمان والمكان، حيث توصل المعمارى العمارة والت
المسمم الى منظومة بيئية وظيفية حققت درجة عالية من الراحة المكانية نتجت عن فيم دقيق لممنظومة البيئية المحيطة بو 

عمارية تم توظيفيا بشكل ُمتقن، استخدم تمك العناصر كُمنّظم وكيفية التكّيف معيا، من خالل االعتماد عمى عناصر م
لمعالقة بين الداخل والخارج فتوصل قبل غيره الى مفيوم )االستدامة( ذلك المفيوم الذى سيطر عمى الفكر التصميمى االن، 

كز ىذا البحث عمى فى عصر سيطرة التكنولوجيا واالنظمة الذكية ومردودات الثورة الرقمية عمى الفكر والتصميم. وير 
 استنباط معايير مبتكرة نابعة من محاكاة المضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية.

 
 THE RESEARCH PROBLEMمشكمة البحث  

  ُتحّدد مشكمة البحث فى االجابة عمى السؤال التالى: ىل العمارة االسالمية فى مضمونيا الوظيفى عمارة اصولية ام
 والتجديد؟انيا عمارة قابمة لالبتكار 

 .اختالل مضمون العمارة االسالمية عند تحميمو من خالل مضمون عقائدى فقط 
 

 RESEARCH OBJECTIVEهدؼ البحث  
 .اعادة احياء المضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية االصيمة من خالل فمسفتيا فى نماذج معاصرة 
 فتيا منارا ييدى ال قيدا يعوق.استنباط مضامين وظيفية مبتكرة مستوحاه من العمارة االسالمية بص 
  كيفية التعامل مع العناصر المعمارية االسالمية الوظيفية بشكل ديناميكى مبتكر ُيمّكن المصمم من ايجاد حمول

 تصميمية من خالل منظور عالمى يتفق مع الفكر الحديث والثورة التكنولوجية .
 

 Research hypothesesفروض البحث  
 الوظيفى( بين االصيل والمبتكر. –الفكرى  –ل )البيئى امكانية تحقيق التكام 
 .يتميز المضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية بالقدرة عمى التحديث والتجديد 
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 Abstract:  
 Content is the entrance of the design idea, which addresses the mind and soul of the 

recipient through the general formation. It contains within a formal and functional 
aspect which is the basis of any design idea. It attempts to reach a descriptive 
description of the nature of the object, its philosophy and relative depth. The 
understanding and deepening of the Muslim designer in his religion had the greatest 
impact in the transformation from mere superficial perception to attention to substance 
and impulse towards the absolute. All of this was expressed by spatial configurations 
serving a functional purpose. Therefore, this research focuses on the "functional 
content" of the architectural design, which was designed by the Muslim designer in an 
abstract way, which stems from a rational ideological concept of the ruler. This 
concept is the coloring of architecture and interior design with a special philosophy 
that was born and continued through time and space. Spatial comfort, resulting from a 
thorough understanding of the environmental system surrounding it and how to adapt 
to it, by relying on the use of architectural elements well, used those elements as a 
regulator of the relationship between the inside and outside, before reaching the 
concept of (sustainability) concept that dominated the thought Design Now, In the era 
of the control of technology and intelligent systems and the proceeds of the digital 
revolution on thought and design. The aim of this research is to devise innovative 
standards derived from simulating the functional content of the Islamic architecture in 
terms of providing spatial, thermal, aerobic and visual comfort within the different 
architectural spaces through a comparative study between the original and the 
innovative, and an analytical study of international buildings that imitates the 
functional content of Islamic architecture. 

 THE RESEARCH PROBLEM 
 - Is Islamic architecture in its functional content a fundamentalist architecture or is it 

a building capable of innovation and innovation? 
 - The imbalance of the content of Islamic architecture when analyzed through 

ideological content only. 
 RESEARCH OBJECTIVE 
 - Reviving the functional content of the original Islamic architecture through its 

philosophy in contemporary models. 
 - The creation of innovative functional contents inspired by Islamic architecture as a 

guiding light, not a constraint. 
 - How to deal with the elements of Islamic functional architecture in an innovative 

dynamic The designer can find design solutions through a global perspective in 
accordance with modern thought&technological revolution. 

 Research hypotheses 
 - The possibility of integration (environmental - intellectual - functional) between 

the original and the innovator. 
 The functional content of Islamic architecture is characterized by the ability to 

modernize and renew. 

 
 RESEARCH LIMITATIONSحدود البحث  

 .حدود زمنية: ينتقى البحث عينات لمدراسة والتحميل من العمارة االسالمية 
 ك الدراسة عمى نماذج من العمارة العربية والعالمية. حدود مكانية: يقوم البحث باسقاط تم 

 
 CONSTRUCTION OF RESEARCHمحاور البحث  

 المضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية. .1
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 .ستنباط معايير المضمون الوظيفى بين االسالمى االصيل و المبتكردراسة مقارنة ال .2
 رة االسالمية.معمادراسة تحميمية لمبانى عالمية تحاكى المضمون الوظيفى ل .3
 .مخطط  معايير مضمون وظيفى مبتكر من العمارة االسالمية .4

 
 المضموف الوظيفى لمعمارة االسالمية -1

الوسطية، وقيم  –التجريد  –تتسم العمارة االسالمية بكونيا عمارة عالمية المضمون محمية الشكل، عّبرت عن قيم: االيقاع 
المركزية والتدفق الفراغى، قام المصمم المسمم  –االنفتاح عمى الخارج  –ئةالتوافق مع البي –اخرى وظيفية: الخصوصية 

بصياغة كل تمك القيم لتخدم مضمون عقائدى واحد ىو )التوحيد(، وىو المفيوم الحاكم فى الرؤية االسالمية لمعمارة ال 
ة بيئية عضوية متفاعمة مع الزمان يتغير عبر الزمان او المكان، لكن شكمو ىو المتغير فمو صفة اقميمية وبذلك فيى عمار 

والمكان عالمية المضمون محمية الشكل. اعتمد التصميم عمى نظرة شمولية معّبرة عن اسس ىندسية ما ىى اال ثمرة لتفكير 
رياضى قائم عمى حسابات دقيقة يتحول الى نوع من الرسم البيانى الفكار فمسفية ومعان روحية تكشف اسرار الكون فى 

 كيمية تحقق مضمون وظيفى متكامل.معالجات تش
 

 القيـ التشكيمية: -1-1
، تمك الوحدة كّل فى ذاتيا وجزء من التكوين العام، وترمز لالنسان يدتواستوحاىما من اصل عقىى االساس : الوحدة البنائية

 الذى ىو كل فى ذاتو وجزء من مجتمعو.
فى تخطيط التدرج الفراغى وفى التشكيالت اليندسية والنباتية  : مرتبط بتحقيق الوحدة البنائية، ، ويظير االيقاعااليقاع

 وماتحممو من قيم تجريدية ورمزية.
، فجاءت محاكاة مخموقات اهللكراىية : قيم اساسية لممعالجات الداخمية والحوائط والواجيات بسبب والتكرار والرمزية التجريد

ة بل عمى جوىر وطبيعة االشياء، فنتجت عناصر معمارية عديدة الزخرفة متزنة تجريدية، لم تعتمد عمى المحاكاة الشكمي
 متشعبة لكل عنصر قيمة شكمية ووظيفية.

: جوىر الفكر التصميمى االسالمى، فيى قيمة اخالقية نابعة من العقيدة االسالمية، وبذلك جمعت العمارة الوسطية
متيا تنبع اوال من البعد الوظيفى ليا فانتجت المشربيات االسالمية بين االنتفاعية والجمالية، حيث لم تنكر الزخرفة بل جع

 والمقرنصات واالعمدة والعقود وغيرىا.
 

 :القيـ الوظيفية -1-2
"ياييا الذين آمنوا ال تدخموا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسمموا قيمة ىامة جاءت من منطمق قولو تعالى : الخصوصية
 ".عمى اىميا

الفناء  -المدخل المنكسر لتكّيف مع البيئة المحيطة وظيفيا وتحقيق الراحة من خالل عناصر معمارية: : االتوافق مع البيئة
 .الشخشيخة – المشربية – الممقف – المركزى

نفس العناصر المعمارية : اتجيت العمارة الداخمية الى االنفتاح عمى الخارج وعمى السماء عن طريق االنفتاح عمى الخارج
 .مية المركزية التى تنفتح عمييا جميع الفراغات الداخميةاالفنية الداخ

 تتأكد اىميتو من خالل ترابط العناصر المعمارية فيما بينيا لتقديم عمال متكامال.: المركزية والتدفق الفراغى
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 المضموف الوظيفى بيف االسالمى االصيؿ و المبتكر عناصرستنباط دراسة مقارنة ال  -2
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 معمارة االسالمية لمبانى عالمية تحاكى المضموف الوظيفى لدراسة تحميمية  -3
 

 المحكمة الجنائية الدولية الجديدة: اسـ العمؿ -3-1
ICC Permanent Premises  

The International Criminal Court  2008 

 واالشكاؿ الصور
 

 
 

 Hague, Netherlands هوالندا –هوجو : البمد
 Wiel Arets Architectures اسم المصممين:    

 :المضموف الوظيفى االسالمى
 المشربية المحاكاة:عنصر 

 تحقيق االضاءة والتيوية الطبيعيةالنيار واليواء لتمرير ضوء 

 : االبتكار
  استخدمت الخرسانة المصبوبةpoured concrete  لعمل البناء

 الييكمى لممبنى 
  مزجج  المبنى الداخمىغالفglazed skin  لخمق اتصال بين

 .الخارجالداخل و 
  طبقة غالف ثانية خارجية امام الغالف المزجج من تجاليد

كمعالجة مبتكرة بديمة لعمل  perforated outer claddingمثقبة 
المشربية االسالمية لنقل الضوء الطبيعى الى الفراغ الداخمى 

 
 

 

 
 
 
\ 
 

وضػػػػ  ت ىلقطػػػػة منظوريػػػػة لمفػػػػراغ الػػػػداخم (53) صػػػػورة
والػػػػحى يحػػػػاكى غػػػػالؼ المبنػػػػى المثقػػػػة مػػػػف الخرسػػػػانة 

 Perforated اداء المضػػػػموف الػػػػوظيفى لممشػػػػربية
outer cladding  

 

لقطووووووخ ة ل  طووووووخ لم طقووووووخ ا سوووووو قجب  ( 45) صوووووو  ح

ت ضوووووووون المزجووووووووين الموووووووو    الوووووووو ا     الم قووووووووت 

 الخب    
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 مع التغطية الالزمة.
  يعطى المون الفاتح لممبنى المظير النحتى والذى يتغير عمى

ضوء النيار ومنتصف النيار وضوء الميل،  مدار اليوم وفق
االشكال المخروطية الثقوب مع تأثير  حدثوذلك التأثير الذى تُ 

وىو يحاكى التأثير الذى تحدثو المشربيات  ،لييكل المبانى
االسالمية عند انعكاس الضوء خالل اليوم عبر اشكال واحجام 

 الخرط المختمفة.
  منية عند المدخل االاستخدام كاميرات مراقبة ونقط التفتيش

 .تحيط بالمبنىالتى واالسوار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : االستدامة
  مف الخرسانة المثقبة )الغالؼ الخارجىperforated 

concrete ) غشاء حماية مف ارتفاع درجة حرارة البيئة هو
ترشيد يحقؽ بيئة داخمية متزنة حراريا مع و  ،المحيطة
 الطاقة.

 بالمبنى  ةسياج التشجيرات المحيطthe hedges  يحوى والحى
 softعكس صورة لينة لممبنى يمراقبة التكنولوجية كاميرات ال

image  بدال مف الصورة الدفاعية الوقائيةdefensive image 

[5]. 
 
 
 
 

 

 مركز الموسيقى العالمى :اسـ العمؿ -3-2
 National Music Center 9002 

 واالشكاؿ الصور

 Calgary, Canadaكندا : البمد
 
 

  

لهووت توووضلف اضوووبج  ( لقطوووخ  ب  يووخ لي يوووخ ل مج ووو  ت  47صوو  ح )

ةسوووو  ن  ةوووون تختطمووووبد غووووزم المج وووو  ةوووون  ووووز   قوووو ة 

 المشتثيخ ا سزةيخ

 Studio Pali Fekete architects  :اسـ المصمميف

(SPF:a) 
 المضموف الوظيفى االسالمى

  عنصر المحاكاة:
 التهوية الطبيعية.االضاءة و لتحقيؽ  :الفناء الداخمى 
 ات الداخمية.: لتحقيؽ تدفؽ الهواء داخؿ الفراغممقؼ الهواء 

السوووووو   الملووووووي  ثووووووبلمج      ال قوووووو ة  (44) صوووووو  ح

الووووتك ت عسووووت ة يوووو  ا وووو خ طلووووبس   سووووي  المشووووتثيخ 

 الشمس
 

لقطوووووووخ ة ل  طوووووووخ  ب  يوووووووخ ت ضووووووون ( 45) صووووووو  ح

ةلبسوووبح المنوووم ي الووو ريي  ل مشوووتثيخ جووو  تصوووميم سووو  

 ةن الس    ال ا هبد

 

ةن الختسب خ  – ا هخ المج   الم قجخ ( 46) ص  ح

 المصج ثخ
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 : االبتكار
  حتى السماء يحقق قضيب محورى من االضاءة المائل الممتد من الدور االرضى، و الفناء الداخمىcentral shaft 

of light ميول كأنيا معمقة فى الفراغ، لكى تبدوا و  ،تتراكب الفراغات الداخمية الوظيفية بالتناوب عمى جانبيو، و
 والديناميكية.يوحى بالحركة لمفناء بتكار غير تقميدى عد االمحور يُ 

  ُحّمق بين المناظر تبدوا الفراغات المعمقة مع تأثير خمفية السماء الميمية المحيطة وكأنيا منارة من مقطوعة موسيقية ت
 بتشكيل مبتكر يجذب المشاىد لقيمتيا الجمالية. ، وذلكالطبيعية البيئية

      
 
 

 
 
 

  
 

 : االستدامة
  الغالف الخارجى لممبنى ىو غالف متزامنsyncopated skin  من وحدات متكررة من الخرسانة يخمق حجم ضخم اسود

لحرارة خالل شيور البرد بالمون االسود المتصاص اكبر قدر من ا وتم تشطيب، pre-cast concrete palesالسابقة الصب 
 .المشربيةمل اشرة لمفراغات الداخمية محاكيا لعويعمل عمى تحقيق اضاءة غير مب بيا البيئة الطبيعة التى تتصف

  والتمطيف من  يؤدى الى توزيع امثل لميواء خالل الفراغات الداخميةاعاله، تصميم الفناء الداخمى باالتجاه المائل
 .ترشيد استيالك الطاقةيتحقق وبالتالى درجة حرارتيا، 

  ُالخرسانة السابقة تسخين االنابيب واليواء خمف وحدات ، بحقق االستخدام االمثل الشعة الشمستصميم الواجية ي
 زمة. الالصب لمحصول عمى التدفئة ال

 [5] شفافية المبنى فى بعض المواضع تؤدى الى انفتاح البيئة الخارجية عمى الداخل. 
  

المضػػػػػػموف الػػػػػػوظيفى يوضػػػػػػ  محاكػػػػػػاة  طػػػػػػولىقطػػػػػػاع ر سػػػػػػى ( 55) صػػػػػػورة
مػػػػػف اعمػػػػػى الػػػػػى اسػػػػػفؿ والمصػػػػػمىـ عمػػػػػى محػػػػػور مائػػػػػؿ االسػػػػػالمى  لمفنػػػػػاء 

 [7]التهوية الطبيعية و لتحقيؽ االضاءة  

( لقطػػػػػػػػػػػػػػػة 62صػػػػػػػػػػػػػػػورة )
داخميػػػػػػػة لمنطقػػػػػػػة العػػػػػػػزؼ 
الموسػػػػػػػػيقى يظهػػػػػػػػر بهػػػػػػػػا 
انفتػػػػػػػػػاح جميػػػػػػػػػع طوابػػػػػػػػػؽ 

الفنػػػػػػػػػػاء المبنػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى 
الػػػػػػػداخمى و عمػػػػػػػى البيئػػػػػػػة 

 ( لقطة داخمية لصالة العرض  61صورة ) المحيطة

( قطػػػػػاع ر سػػػػػى  عرضػػػػػى يوضػػػػػ  60صػػػػػورة )
الفكػػػػػر المبتكػػػػػر لفنػػػػػاء ينتهػػػػػى بممقػػػػػؼ هػػػػػواء 
بعمػػػؿ ميػػػوؿ موجػػػل ناحيػػػة الريػػػاح لخمػػػؽ تفػػػؽ 

 هوائى 
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 المكتبة الرئيسية باوسمو: اسـ العمؿ -3-3
Deichmanske Library City  2009 

 واالشكاؿ الصور

 
 

 Oslo, Norway النرويج – اوسمو: البمد
 Toyo Lto & Associates Architecture اسم المصممين:    

 :المضموف الوظيفى االسالمى
تمرير ضوء النيار ل: ديوؿو الم –الفناء  المحاكاة:عنصر 

خالل فارغات  واليواء لتحقيق االضاءة والتيوية الطبيعية
 مع تحقيق مخطط بنائى يدعم االداء الوظيفى. .متكسرة

 : االبتكار
  ،مكّونة من تراكب لوحدات ىندسية صغيرة يتكون المبنى من ابتكار لعالقات مديولية جديدة صغيرةgeometrical 

modules ، حيث تم تشكيل الفراغ سواء داخمى او خارجى من وحداتmodules من االجسام والمكعبات التقميدية،  بدال
 .مع السماءعمى خط افقى تمك الوحدات تنتيى 

  َمبتكرة والتى كان من وديول من امكانية استخدام مسطحات رأسية وافقية لتخميق فراغات داخمية ّكن ىذا المم
 . conventional orthogonal gridالمستحيل تحقيقيا باستخدام الشبكة المديولية التقميدية القديمة 

  َّكن ذلك النموذج المتعدد االسطح مpolyhedral model فضال عمى  ،من تخميق فراغات صغيرة ومسارات حركة متدفقة
   .[7] التقاطعات العامة ذات االشكال اليندسية

 
 

 
 : االستدامة

  َديولية المبتكرة من ايجاد عالقات و ّكنت تمك العالقات المم
 .ديناميكية ذات تأثير خالب بين الداخل والخارج

 ديولى الى تعزيز تدفق اليواء الداخل الى و ادى التصميم الم
 الفراغات الداخمية واالفنية.

 خالل  ومفتوحة لمسماء افنية داخمية مزروعة استخدمت
 green الفراغات الداخمية، وتم تخميقيا داخل بيوت زجاجية

house  
 

وتتخمػػػػؿ الوحػػػػدات لقطػػػػة خارجيػػػػة لممكتبػػػػة ( 63) صػػػػورة
 المديولية افنية

نعكػػػػػػػاس هػػػػػػػى االفراغػػػػػػػات الداخميػػػػػػػة المديوليػػػػػػػة المبتكػػػػػػػرة ( 64) صػػػػػػػورة
وتتخمػػػػػؿ تمػػػػػؾ الفراغػػػػػات افنيػػػػػة داخميػػػػػة  –لمتصػػػػػميـ المعمػػػػػارى الخػػػػػارجى 

 مزروعة

( 65) صػػػػػػػػورة
بيػػػوت زجاجيػػػة 
مزروعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمسػػػػماء لنقػػػػؿ 
البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء و 
 الشمس

قطػػػاع ر سػػػى لممكتبػػػة يوضػػػ  تراكػػػة الفراغػػػات الداخميػػػة مػػػع االفنيػػػة ( 21) شػػػكؿ
مفتوحػػػػة وكمهػػػػا الداخميػػػػة داخػػػػؿ الفػػػػراغ واخػػػػرى مخمىقػػػػة بػػػػيف الوحػػػػدات البنائيػػػػة و 

مػػػػف وحػػػػدات هندسػػػػية متراكبػػػػة تنتهػػػػى بخػػػػط سػػػػماء  مػػػػف شػػػػبكة موديوليػػػػة مبتكػػػػرة
 افقى 
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 ةخط  اس   بج  ة بطيت ةنم ي  ريي  ةج عت ةن ال مب ح ا سزةيخ -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (1المعايير المبتكر )( مخطط 22شكؿ )
 

 

 

 
 ( لمحاكاة المضموف الوظيفى لمعمارة االسالمية بشكؿ مبتكر يناسة العصر2( مخطط مقترح )23شكؿ )

 

 
 
 
 

 تعيّف الجيئخ ال ا  يخ

تحقيق بيئة داخمية 
 مريحة 

 (حرارية–)ضوئية 
 خصوصية(-تيوية )

 ال قز يخ

تحقق حمول نموذجية لمشاكل 
 التصميم الداخمى

 ال يبة يخ
استجببة الفراغبت الداخلية للبيئة 

 المحيطة ومع احتيبجبت المستخدم

 ال ع  ل  يب

أداه من أدوات تحقيق 
ظيفى وليست الو  المضمون

ىدف باستخدام احدث الخامات 
 والتقنيات الرقمية

 الل  ال ريي  الم عبة 

 بتحقق بطريقتين غير منفصمتين:
التكامل بين النظم الطبيعية  التى تحقق 

   الفراغ ىالراحة لمستخدم

 و

الطبيعية )الخاممة( و التكامل بين النظم 
النظم التكنولوجية )الفعالة( بيدف ترشيد 

 استيالك الطاقة

 المت  خ

قابمين الفراغات الداخمية لالضافة 
 والتغيير طبقا لممتطمبات المستقبمية

ويتحقق من خالل االتصال والتدفق 
 الفراغى

 الق  ح ة   الجقبء

طول التواجد القدرة عمى 
ى دون حدوث خمل تدريج

توافق العمر االفتراضى 
 الوظيفى مع العمر
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 Results النتائج
 وظائف عناصرىاتكامل  عن طريقالتوافق مع البيئة المحيطة الوظيفية و  اعمى معايير العمارة االسالمية تحقق 

 .المعمارية
  المبتكر من المضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية عمى تداخل: )االستميام الحيوى( مع )التكنولوجيا قام الفكر

 الرقمية( مع )االستدامة(.
 االن المعايير الوظيفية ىى اساس الفكر والييئة التصميمية. 
  الطاقات المتجددة( عن من اىم الحمول المبتكرة المحاكية لممضمون الوظيفى لمعمارة االسالمية ىى استخدام(

عتمدت عمى غالف المبنى الخارجى كمنظم بيئى اال ، الى جانبطريق التشكيل المعمارى االنسيابى والمتكّسر
 حقق االستدامة.متكّيف يُ 

  )تقنيات الثورة الرقمية والحاسب االلى والحساسات تبشر بإبقاء المشربية وغيرىا من )العناصر المعمارية االسالمية
 لصمة بالمستقبل وتحقق االستدامة.وثيقة ا

  يتجاوز المفيوم العالمى لمتراث المكان والزمان بحيث يعتبر ممكًا لمعالم كمو بغض النظر عن االقميم الذى ينتمى
 اليو، اذ انو قيمة فكرية ونفعية لكل البشر.

 
 Recommendations  التوصيات

 
  االسالمية لكونيا نتاج حضارى يّتسم بالقدرة عمى التطوير الفيم العميق لممضمون الوظيفى لمعمارة أىمية

 واالبتكار واالستمرارية.
  االسالمية عمى تصميم العمارة المحمية والتصميم مخطط معايير مضمون وظيفى مبتكر من العمارة تطبيق

 الداخمى ليا.
  تصميمية تتسق مع ثقافتنا رفض التبعية الفكرية والرجوع الى َمعين الماضى والنيل من معطياتو لوضع حمول

 وبيئتنا باسموب معاصر عمى المستويين الفكرى والتقنى.
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