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 ملخص البحث 

ا وصادًقا عن ثقافة المجتمعات وللوصول لتصمٌم معاصر ذو هوٌة مصرٌة  التصمٌم الداخلً والعمارةٌعد   ًٌ تعبًٌرا ح

ٌجب دراسة الهوٌة الثقافٌة الوطنٌة ألن تشكٌل الهوٌة الثقافٌة ٌإثر بشكل الفت على الهوٌة فً التصمٌم الداخلً والعمارة. 

لفاطمً والمملوكً كنموذج تحلٌلً لمرحلة وفً هذا البحث ٌتم دراسة نموذج من العمارة اإلسالمٌة وهما للعصرٌن ا

 استمرارٌة التواصل بٌن التصمٌم الداخلً والعمارة مع هوٌة المجتمع المصري. 

وباستعراض لبعض مالمح المجتمع )االجتماعٌة، الثقافٌة،..( وكٌفٌة تؤثٌرها على المالمح التصمٌم الداخلً والعمارة 

ٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً سنتمكن من الوصول الى أهم وتحلٌل بعض النماذج التً توضح هوٌة التصم

المبادئ والمعاٌٌر الخاصة بالتصمٌم الداخلً للعصر االسالمً وبعض وسابل وأسالٌب تطبٌق هذه المعاٌٌر فً هذا 

ق نصل الى هوٌة التصمٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً. ومن خالل ما سبالعصر. ومن ثم نصل الى مالمح 

أراء المنظرٌن حول مظاهر إشكالٌة الهوٌة فً التصمٌم الداخلً والعمارة المصرٌة. وأخٌرا نصل لبعض النتابج التً 

تساعدنا على رصد أثر الفن اإلسالمً على التصمٌم الداخلً فً العصور اإلسالمٌة فً مصر والوصول ألهم المبادئ 

 عصور اإلسالمٌة.والمعاٌٌر الخاصة بالتصمٌم الداخلً فً ال

العصر اإلسالمً، الهوٌة فً التصمٌم الداخلً والعمارة، الهوٌة الثقافٌة، العصر الفاطمً، العصر  الكلمات االفتتاحٌة:

 المملوكً، التصمٌم المعاصر، مبادئ ومعاٌٌر التصمٌم الداخلً فً العصر اإلسالمً.

 UAbstract 

Interior design and architecture are a living and honest expression of the culture of societies. 

In order to achieve a contemporary design with an Egyptian identity, the national cultural 

identity must be studied because the formation of cultural identity has a striking impact on the 
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identity of interior design and architecture. In this research, a model of Islamic architecture 

for the Fatimid and Mamluk ages is studied as an analytical model for the continuity of 

communication between interior design and architecture with the identity of Egyptian society. 

 A review of some of the features of society (social, cultural, ..) and how it affects the features 

of interior design, architecture and analysis of some models that illustrate the interior design 

and architecture identity in the Islamic era. We will be able to reach the most important 

principles and standards for the interior design of the Islamic era and some of the means and 

methods of application of these standards in this era. Then get to the features of the identity of 

interior design and architecture in the Islamic age. Through the above, we reach the views of 

theorists on the manifestations of the problem of identity in the interior design and 

architecture of Egypt. Finally, we reach some results that help us to monitor the impact of 

Islamic art on interior design in the Islamic ages in Egypt and to reach the most important 

principles and standards of interior design in Islamic times. 

Key Words: Islamic Age, Identity in Interior Design and Architecture, Cultural 

Identity, Fatimid Period, Mamluk Period, Contemporary Design, Principles and 

Standards of Interior Design in the Islamic Period. 

 :لمقدمةا 

ٌمثلمموا سممجل لعقابممد المجتمعممات والشممعوب، فهممً المممرعة التممً تممنعكع علٌهمما ثقافممات الشممعوب التصمممٌم الممداخلً والعمممارة 

ا وصادًقا عن ثقافة المجتمعات، وبالتمالً نحمن ال ٌمكننما  التصمٌم الداخلً والعمارةونهضتها وتطورها، لذلك ٌعد  ًٌ تعبًٌرا ح

التطرق لدراسة الهوٌة فً التصمٌم المداخلً والعممارة المصمرٌة دون أن ٌصمبح الحمدٌث عمن الهوٌمة الثقافٌمة الوطنٌمة شمًٌبا 

ا ألن تشكٌل الهوٌة الثقافٌة ٌإثر بشكل الفت على الهوٌة فً التصمٌم الداخلً وال ًٌ ومن خمالل دراسمة مراحمل  عمارة.محور

والعمممارة المصممرٌة، ودراسممة جوانممب الحٌمماة المختلفممة )الثقافٌممة، السٌاسممٌة، االقتصممادٌة،  التصمممٌم الممداخلً تطممور أعمممال

 التصممٌم المداخلً والعممارةاالجتماعٌة، العمرانٌة، المعمارٌة، أعمال التصمٌم الداخلً( فً كل مرحلة، ومدى تعبٌمر منمتج 

ة عن هوٌة المجتمع المصري ٌتبٌن لنما ممدى اسمتمرارٌة التواصمل بمٌن التصممٌم المداخلً والعممارة ممع هوٌمة فً كل مرحل

 المجتمع من عدمه.... وٌمكننا تقسٌم هذه المراحل الى مرحلتٌن أساسٌتٌن هما:

: مرحلة استمرارٌة التواصل بٌن منتج   مع هوٌة المجتمع المصري: التصمٌم الداخلً والعمارةأوالا

 العصر اإلسالمً.-3  العصر القبطً.-2   العصر الفرعونً.-1

ا: مرحلة انقطاع التواصل بٌن منتج  ٌا  مع هوٌة المجتمع المصري: التصمٌم الداخلً والعمارةثان

 فترة الحكم األجنبً: - أ

 الخدٌوي إسماعٌل.-6  عصر محمد علً.-5  الحملة الفرنسٌة.-4

 فترة الحكم الذاتً: - ب

 حرب أكتوبر.-8      ثورة ٌولٌو.-7

 ٌناٌر وما بعدها. 25ثورة -11    سٌاسة اإلصالح االقتصادي.-9

مرحلة استمرارٌة التواصل بٌن التصمٌم الداخلً والعمارة مع وٌختص هذا البحث بالعصر اإلسالمً كنموذج تحلٌلً ل

 . وبتقدٌم حقبتٌن كنموذج لهذا العصر وهما الحكم الفاطمً والمملوكًهوٌة المجتمع المصري 

 مشكلة البحث: 

 ٌمكن تحدٌد مشكله البحث فً التالً:  

 .انفصال التصمٌم الداخلً والعمارة المعاصرة عن هوٌة المجتمع المصري 

 ماهٌة مبادئ التصمٌم الداخلً والعمارة التً تساعد على تحقٌق تصمٌم معاصر ذو هوٌة مصرٌة إسالمٌة؟ 



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

022 

 فروض البحث:  

 ولإلجابة على التساإل السابق ٌفترض البحث ما ٌلً: 

رصد وتحلٌل بعض عناصر التصمٌم الداخلً والعمارة اإلسالمٌة بما ٌإدي للوصول لتصمٌم داخلً معاصر ٌحمل  -1

 الهوٌة المصرٌة.

ة بتحلٌل مبادئ التصمٌم الداخلً والعمارة اإلسالمٌة سنتمكن من الوصول لكٌفٌة تحقٌق تصمٌم ٌنبع من هوٌ -2

 المجتمع.

 أهداف البحث: 

 ٌهدؾ البحث إلى ما ٌلً:

 رصد أثر الفن اإلسالمً على التصمٌم الداخلً فً العصور اإلسالمٌة فً مصر. .1

 الوصول ألهم المبادئ والمعاٌٌر الخاصة بالتصمٌم الداخلً فً العصور اإلسالمٌة. .2

 أهمٌة البحث:   

              Uلماذا هذا البحث؟ 

   المبادئ والمعاٌٌر التً تساهم فً استمرارٌة التواصل بٌن التصمٌم الداخلً والعمارة مع هوٌة الوصول الهم

المجتمع المصري بدراسة التصمٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً )وكنموذج لذلك هو الحكم الفاطمً والمملوكً( 

 بما ٌساعدنا على تحقٌق تصمٌم معاصر ذو هوٌة مصرٌة.

 منهجٌة البحث: 

بعض عناصر التصمٌم الداخلً والعمارة اإلسالمٌة بما ٌإدي للوصول لتصمٌم داخلً معاصر ٌحمل لمنهج وصفً تحلٌلً 

 الهوٌة المصرٌة.

 *التصمٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً الفاطمً والمملوكً*

والبعد عن االستعالء، واستمدت تلك بنٌت الحضارة اإلسالمٌة على المبادئ الوسطٌة والبساطة والتواضع والمساواة 

 المبادئ من كتاب هللا. ولقد كانت لتلك المبادئ أثرها فً التواضع والبساطة فً أعمال التصمٌم الداخلً والعمارة.

فبالرؼم من عظمة وقدسٌة الكعبة المشرفة فهً مكعب بسٌط الشكل، وعلى الرؼم من التؽٌرات السٌاسٌة التً شهدتها  

مصر فً هذه الفترة وتعاقب الحكام من أصول متباٌنة، إال أن وحدة التوجه العام هً التً حققت االستمرارٌة الحضارٌة 

ض مالمح المجتمع )االجتماعٌة، الثقافٌة، .....( وكٌفٌة تؤثٌرها ( وفٌما ٌلً استعراض لبع39ص 7على مر العصور. )

 على المالمح التصمٌم الداخلً والعمارة.

 :  Uالجوانب المجتمعٌة المؤثرة على أعمال التصمٌم الداخلً والعمارةU - أ

 المالمح االجتماعٌة: .1

 ٌث اعتنى اإلسالم باألسرة وجعلها أهم المالمح االجتماعٌة تتلخص فً الحٌاة الزوجٌة ودعم األسرة واألبناء، ح

 الركن األول فً المجتمع اإلسالمً السلٌم. وكذلك عنى اإلسالم بتربٌة النشء فً جمٌع مراحل حٌاتهم.

  ا ٌَ أمرت الشرٌعة االسالمٌة بالمساواة بٌن جمٌع البشر بؽض النظر عن دٌانتهم وأجناسهم وألوانهم، قال تعالى )قُْل 

َها النَّاُع إِنًِّ ٌُّ َماَواِت َواأْلَْرِض(. ) أَ ُكْم َجِمًٌعا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ ٌْ ِ إِلَ  (1َرُسوُل هللاَّ
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  ،وأمر الرسول )صلى هللا علٌه وسلم( باالهتمام بالجار إلى أربعٌن جاًرا، كما أن الصلوات الخمع فً المسجد

 (111ص 7وصالة الجمعة أدت إلى تقوٌة الروابط االجتماعٌة بٌن أفراد المجتمع. )

 المالمح الثقافٌة: .2

  أهتم المجتمع المصري اإلسالمً بالعادات والتقالٌد واالحتفال باألعٌاد الدٌنٌة والقومٌة واالحتفال بؤهل البٌت

 (.6ص 5وموالدهم، كما أهتموا ببناء األضرحة الخاصة باألولٌاء الصالحٌن وزٌارتهم ألخذ البركة )

 ٌة، وزاد االهتمام بجمع الكتب وتشجٌع جمٌع األفراد على تلقً العلم، وأصبحت اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسم

فؤنشؤت المعاهد ودور العلم، ومنتدى للفقهاء والعلماء، وازدهرت حركة الفنون بؤنواعها من نقوش وزخرفة وتصمٌم 

روحانٌة؛ فكانت مصر أشكال هندسٌة مركبة، وحفر على المعادن والخشب والسجاجٌد، وتمٌز الفن اإلسالمً بالتعبٌرٌة وال

 (.6ص 5مركًزا للفنون. )

 المالمح االقتصادٌة: .3

  زاد االهتمام بالزراعة باعتبارها المصدر االقتصادي األول. ثم ازدهرت الصناعات والحرؾ مثل: الصناعات

 5قٌشانً. )الخشبٌة، واألشكال النحتٌة، واٌضا األوانً الزجاجٌة، السجاجٌد المزخرفة، األدوات المنزلٌة الٌومٌة، ال

 (.7ص

  :تمٌزت مصر بالرخاء االقتصادي فزاد النشاط التجاري، وتم إنشاء الخانات مثل: خان الخلٌلً، والوكاالت مثل

 (.86ص 5وكالة الؽوري التً تتكون من خمسة طوابق. )

 الجوانب الخاصة بأعمال التصمٌم الداخلً والعمارة:U- ب
 

 (.35-31ص 5) الجوانب العمرانٌة: .1

  النسٌج المتضام من أهم خصابص المدٌنة فً العصر اإلسالمً، حٌث تتالصق المبانً وتتالحم على امتداد ٌعتبر

 الشوارع مما ساعد على تقلٌل مسطحات الواجهات المعرضة للشمع وساعد على تظلٌل الشوارع.

  األرض قٌمة إسالمٌة، كما أنه اتجهت المدٌنة اإلسالمٌة إلى االمتداد األفقً أكثر منه إلى االمتداد الرأسً، فإعمار

وال تقوم الساعة حتى ٌتطاول الناع فً : »-صلى هللا علٌه وسلم-اإلسالم قد نهى عن التطاول فً البنٌان، قال رسول هللا 

 «.البنٌان

  وٌحقق ذلك عدم كشؾ الجار وعدم منع الهواء والشمع عنه، كما أقٌمت األسوار والبوابات مثل )سور القاهرة

 باب النصرـ باب الفتوح( والتً كانت بهدؾ الحماٌة من االعتداءات الخارجٌة أوقات الحروب.الفاطمٌة، 

  لقد كان المسجد الجامع هو نواة المدٌنة فً العصر اإلسالمً، فكانت المساجد تلعب دوًرا كبًٌرا ٌتجاوز دورها

السٌاسٌة، وتلقى الخطب السٌاسٌة، كما كان مكانا كمكان ذو طابع دٌنً تإدى فٌه الصلوات، فكانت تخرج منها القرارات 

 للتشاور فً أمور المسلمٌن عامة.

  وكانت الفراؼات الخارجٌة فً المدٌنة اإلٍسالمٌة محدودة ومنضبطة جًدا والستعماالت محددة، إما لحركة المشاة أو

المحلٌٌن، وقد كانت المٌادٌن والسوق  الدواب، أو لالجتماع أو للتجارة، وهً فً كل األحوال أقل ما ٌمكن لخدمة السكان

 المركزي بساحته مجاورة للمسجد الجامع.

 

 التصمٌم الداخلً والعمارة: أعمالمالمح  .2

 (.38ص 5) انقسم نتاج التصمٌم الداخلً والعمارة المصري فً العصر اإلسالمً حسب الوظٌفة إلى:
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 :وتشتمل على الجوامع والمساجد، والمدارع الدٌنٌة، والخانقاوات، والتكاٌا، والمدافن، والمشاهد  المبانً الدٌنٌة

 باإلضافة إلى الزواٌا، والمصلٌات، والكتاب.

 :وتشتمل على القصور والمنازل الخاصة والربوع. المبانً السكنٌة 

 :)كالة، والخان، والقٌسارٌة، واألسواق، والحمامات.مثل البٌمارستان )المارستان( والو المبانً العامة )مبانً الخدمات 

 وهً األسوار والقالع والرباط.المبانً الدفاعٌة : 

  أهم مالمح المسكن فً العمارة اإلسالمٌة بمصر تتلخص فً تحقٌق فكرة الخصوصٌة والوظٌفٌة والحماٌة؛ فكانت

 لثانوٌة بهدؾ توفٌر أكبر قدر من الخصوصٌة.فكرة توحٌه المسكن إلى الداخل، واستخدام المدخل المنكسر والمداخل ا

  كذلك وجد فً المسكن المكان المخصص للمرأة فقط وسمى )الحرملك( وكان أهم ما ٌراعً فً تصمٌمه هو عزله عن

 (.81ص 4األماكن المخصصة للرجال )السالملك(، كما ؼطٌت نوافذه بالمشربٌات. )

 ة التصمٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً:وفٌما ٌلً جدول ٌوضح بعض النماذج التً توضح هوٌ

الحقبة  العاصمة الحكم

 الزمنٌة

أهم السمات الخاصة لهذا الحكم فً 

 العصر االسالمً

أهم المبانً األثرٌة الممٌز لهذا الحكم فً 

 العصر االسالمً

م: 969 القاهرة الفاطمً

 م1171

  تطورت العمابر وتخطٌط

تعدد المساجد فنالحظ ظهور ظاهرة 

الصحون وظاهرة تعدد المحارٌب 

المسطحة والمجوفة وعمل 

 التؽطٌات المقببة علٌها.

  استعمال األحجار بشكل

أساسً فً المنشآت الدٌنٌة 

والحربٌة واألضرحة، واسُتخدام 

اآلجر فً بناء القباب والعقود 

واألسقؾ والجوانب الداخلٌة 

للحوابط، وصقل األحجار ونحتها 

 (66ص 8. )وتنسٌقها فً البناء

  ًظهرت فً العصر الفاطم

فكرة تعدد المحارٌب مثل مشهد 

السٌدة رقٌة ومحراب جامع 

 الجٌوشً.

  انتشار استخدام العقود منها

العقد المقّوع والمدبَّب والمنفرج 

والمنبطح والمحدب والمنكسر 

ونصؾ الدابري، أشهرها العقود 

 الفارسٌة.

  وظهرت ألول مرة االفارٌز

قرنصات التً المزدوجة من الم

تدور حول الطابق االول من بناء 

 المبذنة.

  استخدمت العمابر الفاطمٌة

المداخل البارزة عن الواجهة 

 U:القصور 

 هـ(. 358القصر الشرقً الكبٌر ) .1

 قصر بشتاك. .2

  
 (9بشتاك)( توضح قصر األمٌر 2و1صور رقم )

 القصر الغربً الصغٌر )قصر العزٌز( .3

وقد اندثر هذا القصر ولم ٌتبق منه سوى  

بضع لوحات خشبٌة منحوتة محفوظة بمتحؾ 

 الفن اإلسالمً.

 :العمارة الحربٌة 

 باب الفتوح. .1

 
 (10( توضح باب الفتوح)3صورة رقم )

 

 

 

 

 باب زوٌلة. .2
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وعرفت باسم المداخل التذكارٌة 

 مثل جامع الحاكم.

  اسُتخدام العوارض الخشبٌة

فً تدعٌم الجدران واألعمدة 

 السابحة فً تثبٌت األسوار الحربٌة.

 ْنجات الم عشقة استخدام الصَّ

فً تكوٌن إطارات عقود فتحات 

 8) األبواب وفً األعتاب والعقود.

 (49ص

  استخدام الروافع وعمل

انحدارات فوق تٌجان األعمدة 

وتخصٌص األعمدة للمساجد 

 واستخدام الدعابم واألكتاؾ.

 
 (10( توضح باب زوٌلة)4صورة رقم )

 U الدٌنٌة:العمارة 

 م( 972 – 970الجامع األزهر ) .1

  

 
 (10( توضح جامع االزهر)6و5صور رقم )

 م( 1013 – 990)بأمر هللا  جامع الحاكم .2

  
 (10( توضح جامع الحاكم بأمر هللا)8و7صور رقم )

 أضرحة السبع بنات .3

 جامع الجٌوشً .4

 
 (10( توضح جامع الجٌوشً)9صورة رقم )

 

 

 

 م 1125جامع األقمر  .5
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 (10( توضح جامع االقمر)11و10صور رقم ) 

عصر -5

 الممالٌك

م 1250 القاهرة

:1517

 م

عاشت مصر فً عصر الممالٌك -1

بدولتٌن )الممالٌك البحرٌة( 

و)الممالٌك الجراكسة( وكانت فً 

 أزهى عصورها فً فن العمارة.

اهتم الممالٌك بحركة البناء أكثر -2

من ؼٌرهم من الحكام فشٌدوا 

والمدارع والسبل الجوامع 

والحمامات وؼٌرها من العمابر 

 (71ص 8واالبنٌة. )

ولم ٌقتصر اهتمام الممالٌك على -3

كثرة البناء فقط، بل اهتموا كذلك 

بتطوٌر أسالٌب البناء وتطوٌر فنونه 

فتطور فن الزخرفة وعناصر 

 المعمار.

من أبرز سمات المعمار -4

المملوكً االهتمام بواجهات 

رع، واستخدم تحات الجوامع والمدا

النوافذ المزٌنة بالزجاج المعشق. 

والشرفات المسننة التً شكلت على 

هٌبة أوراق نباتٌة ثالثٌة او 

 خماسٌة.

تنوعت عمابر الممالٌك بٌن -5 

العمابر الدٌنٌة كالجوامع 

والمدارع، وبٌن العمابر المدنٌة 

مثل الوكاالت والخانات والفنادق. 

 (72ص 8)

ك نظما جدٌدة فً استخدم الممالٌ-6

تخطٌط عمابرهم الى جانب النظام 

التقلٌدي الذي ٌعتمد على صحن 

أوسط مكشوؾ وأربع ظالت 

 أكبرها القبلة.

وقد استخدمت العقود المحمولة -7

م _  1501منزل زٌنب خاتون ) -1

 م( 1516

 

 

 
( توضح منزل زٌنب 14و13و12) صور رقم

 (10)خاتون

 م. 1337قصر األمٌر ٌشبك   -2

 
 (11( توضح قصر األمٌر ٌشبك)15صورة رقم)

 

 

 (1479قلعة قاٌتباي باإلسكندرٌة   -3
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على أعمدة فً رفع السقؾ والقبة 

الربٌسٌة، مثال على ذلك جامع 

السلطان )بٌبرع البندقداري( الذي 

استخدم حجر مصقول فً بناء 

 واجهته كمعظم العمابر المملوكٌة.

شاع فً الطراز المملوكً -8

زخرفة الوزرات الرخامٌة على 

الحوابط واألرضٌات والمحارٌب 

مثل مدرسة السلطان حسن ومدرسة 

 السلطان الؽوري.

اهتم الممالٌك بمداخل العمابر -9

فؤصبحت تحتل مكانا بارزا على 

الواجهة بجانب العناصر الزخرفٌة 

ل االفارٌز والمقرنصات االخرى مث

 والنقوش الكتابٌة.

 
باإلسكندرٌة ( توضح قلعة قاٌتباي16صورة رقم )

 
(9) 

م  1501بقاٌا منزل السلطان الغوري ) -4

 م( 1516_ 

 –م  1266جامع الظاهر بٌبرس ) -5

 م( 1269

 
 (10)( توضح جامع الظاهر بٌبرس17صورة رقم)

مدرسة وضرٌح وبٌمارستان قالوون  -6

 م( 1288 –م  1284بالنحاسٌن )

 
( توضح مدرسة وضرٌح 18صورة رقم )

 (10)بالنحاسٌنوبٌمارستان قالوون 

 

أهم المبادئ والمعاٌٌر الخاصة بالتصمٌم الداخلً للعصر االسالمً وبعض وسائل وأسالٌب تطبٌق هذه المعاٌٌر فً  

 هذا العصر:

أهم المبادئ والمعاٌٌر 

الخاصة بالتصمٌم 

 الداخلً لهذا العصر

 وسائل وأسالٌب تطبٌق هذه المعاٌٌر فً هذا العصر

زٌادة نسبة المسماحة -1

المفتوحمممممة واالسمممممتفادة 

القصمممممممممممموى منهمممممممممممما 

بالمسممممممطحات المابٌممممممة 

والخضممراء وذلممك مممن 

 خالل: 

  ًالتدرج الفضاب

للمساحات المفتوحة فً 

 المدٌنة اإلسالمٌة.

  االهتمام

بالمسطحات الخضراء 

واالهتمام بمسابل 

تنوع األفنٌة والساحات والمٌادٌن وتكون ذات أؼراض متعددة وترتبط عادة بالمساجد أو  (1

 فً منتصؾ المدٌنة.

 تخصٌص ساحات أو أفنٌة لألحٌاء أو لمجموعة البٌوت.  (2

 تخصٌص أفنٌة للمنازل أو مجازات تتوسط عادة المنازل. (3

للخصوصٌة( لذلك أحٌطت باألسوار العالٌة أو أشجار  إحاطة الحدابق بؤسوار )تحقٌقا (4

 (183ص 8) النخٌل لحجب المناظر الداخلٌة.

 استخدام الجداول المابٌة أو الشالالت فً الحدابق إلى جانب األشجار والزهور.  (5

 استخدام الوحدات الهندسٌة الزخرفٌة العربٌة المعروفة باألرابٌسك. (6

 للمٌاه.  استخدام عناصر جمالٌة ؼٌر مستهلكة (7

 استخدام الفسٌفساء الملونة فً تكسٌة قاع وجوانب النوافٌر والقنوات المابٌة. (8

 استخدام العنصر المابً والتشجٌر والتبلٌط فً الفناء. (9
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الزراعة سواء كان 

ذلك لالستفادة من 

ثمارها أو االستفادة من 

و حتى لما ظلها، أ

 تعطً من قٌمة جمالٌة.

 

 
( وسائل وأسالٌب تطبٌق كٌفٌة زٌادة نسبة المساحة المفتوحة واالستفادة القصوى منها )تجمٌع 1شكل رقم )

 (10)واعداد الباحثة( 

الحمممد ممممن الحمممرارة -2

المختزنممممممممممة نتٌجممممممممممة 

التعمممممممممرض لضممممممممموء 

الشممممممع والحمممممد ممممممن 

اآلثممممار علممممى السممممكان 

واألجمممممممواء الداخلٌمممممممة 

 وذلك من خالل:

توفٌر الظالل والحماٌمة 

 من أشعة الشمع.

  إقامة الشوارع وتفاوت ارتفاعات البناء مما ٌساعد على تكوٌن وخلق الظالل التً تساهم

 فً خفض الحرارة.

  البناء التً تساعد على حفظ الحرارة، ومنع تؤثٌر أشعة الشمع والعزل استخدام مواد

 الحراري كالطوب اللبن.

 .استخدام األخشاب فً عمل األسقؾ المستوٌة 

 .استخدام القباب لتعطً حماٌة من أشعه الشمع لجزء من السقؾ بعكع السقؾ المستوي 

 تً تتوسطه.زراعة الفناء وتنسٌقه ووضع المسطحات المابٌة والنوافٌر ال 

 .زراعة االسقؾ 

  تظلٌل الفراؼات الخارجٌة، أو أجزاء منها بواسطة األبنٌة أو صفوؾ األشجار واستخدام

 النباتات المتسلقة لتؽطٌة البرجوالت.

 .استخدام االقبٌة 

.الحمممممد ممممممن تشمممممتت 3

الضممممموء ممممممن المبنمممممى 

وتحسممٌن الرإٌممة اللٌلٌممة 

بالحممممد مممممن األضممممواء 

الشمممممدٌدة وذلمممممك ممممممن 

 خالل:

اإلضممممممممماءة  تممممممممموفٌر•

المناسممبة سممواء طبٌعٌممة 

 أو صناعٌة.

 

  استخدام وسابل االنارة بالزٌوت والشموع واالنارة بالنفط والنار المطلقة، وقد كانت النار

 على أي حال أساع كل عملٌات اإلضاءة، وكان ٌستخدم فٌها سعؾ النخل.

 .استخدام المسلمون المشاعل فً انارة الشوارع والدروب 

 والمنور وهً فتحات علوٌة ضٌقة فً جدران المسكن تسمح بدخول  استخدام المصباح

 القدر الكافً من الضوء.

  ،استخدام النوافذ والفتحات وهً التً تخترق الجدران، وقد تكون ضٌقة من الداخل

واسعه من الخارج، فقد صممت لتوسٌع زاوٌة الرإٌة ومنع األشعة المباشرة من الدخول، كما 

 دلع.فً قصر الزهراء باألن

 .استخدام الرخام المحفور بؤشكال هندسٌة ونباتٌة وكتابٌة 

الحممممممد مممممممن شمممممممدة -4

الضمموء الطبٌعممً وذلممك 

 من خالل:

الحممد مممن تممؤثٌر أشممعة •

 الشمع الطبٌعٌة.

 * استخدام الزجاج الملون مما عرؾ بالشمسٌات، كما نفذت نوافذ أقل حجما سمٌت بالقمرٌات.

اإلسالمٌة والتً بجانب أنها تسمح بدخول الهواء اللطٌؾ * استخدام المشربٌات فً العمارة 

للمنزل فإنها أٌضا تمثل معالجة معمارٌة تقوم بضبط مرور الضوء، حٌث تخفؾ من حدة 

 ضوء الشمع المباشرة وؼٌر المباشرة.

* فالمشربٌة هً عبارة عن حاجز أو واجهة من خشب الخرط، اعتاد المعماري المسلم أن 

من الخارج لكً ٌحد من الضوء الناتج عن اشعه الشمع، كام تستعمل  ٌضعه أمام النوافذ

لتحقٌق قدر كبٌر من الخصوصٌة وٌمكنهم من رإٌة الخارج بحرٌة دون إمكانٌة حدوث 

 العكع.
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 (10)تجمٌع واعداد الباحثة( )( ٌوضح استخدام القمرٌات والمشربٌات 2شكل رقم )

تمموفٌر وسممٌلة تهوٌممة -5

 إضممافٌة لتحسممٌن جممودة

الهممممممممممواء الموجممممممممممود 

بالمممممداخل وذلمممممك ممممممن 

 خالل:

تهوٌة المبانً بالطرق •

 الطبٌعٌة المبتكرة.

استخدام الشخشٌخة لٌخرج منها الهواء القادم من الملقؾ. تٌارات الهواء الذي ٌنحدر الى 

درجة، والشخشٌخة هً فرق فً منسوب سقؾ  45الطابق السفلً، وكانت الملة تمٌل بمقدار 

ٌسمح بعمل نوافذ علوٌة تسمح بخروج الهواء الساخن المتصاعد ألعلى الفراغ المعماري 

 (83ص 8وبالتالً إمكانٌة سحب هواء بارد من الخارج بدال منه من فتحات سفلٌة. )

تعتبر مالقؾ الهواء أحد أهم العناصر الممٌزة فً المبانً اإلسالمٌة، خاصة التً بالمناطق 

مداخل تقوم بتهوٌة المبنى فً وجود مخارج الهواء، الحارة، وتعرؾ مالقؾ الهواء على أنها 

فاذا ما اندفع تٌار هواء داخل ؼرفه ولم ٌجد له مخرجا، فان هذه الؽرفة سرعان ما تمتلا 

 (2بالهواء، وٌصبح الهواء الداخلً فً حالة سكون. )

 
 (10( توضح مالقف الهواء أو البراجٌل )تجمٌع واعداد الباحثة( )3شكل رقم )

 

.اسممممممممتخدام ضمممممممموء 6

النهمممممممممار والمنممممممممماظر 

الطبٌعٌمممة فمممً األمممماكن 

المشممممؽولة دابممممما مممممن 

 المبنى.

والسممممممممممٌطرة علممممممممممى 

الحمممممممممممرارة لراحمممممممممممة 

* اسممتخدام النوافممذ والفتحممات، والنافممذة هممً الفتحممة التممً تختممرق جممدار، وقممد تكممون ضممٌقة مممن 

الشعة المباشرة من الدخول، كمما فمً الداخل وواسعه من الخارج لتوسٌع زاوٌة الرإٌة، ومنع ا

قصر الزهراء باألندلع، حٌث تستخدم للحراسة والمراقبة. تتراوح نسبة الفتحات الى الجمدران 

 (2%. ) 25% أما فً مدٌنة رشٌد فتبلػ  21أو  11فً منازل القاهرة بٌن 

ونباتٌة وكتابٌمة أو * استخدام فً النوافذ شبابٌك بالجص أو محفورة من الرخام بؤشكال هندسٌة 

 بالزجاج الملون مما عرؾ بالشمسٌات كما نفذت نوافذ أقل حجما سمٌت بالقمرٌات.

* استخدام الفناء والذي ٌعرؾ على أنه حوش داخلمً أو منمور ٌتمرك فمً وسمط مسمطح المبنمى 
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إلضاءة وتهوٌة وحدات المبنى الداخلٌة. وقمد ٌكمون المنمور محاطما بوحمدات المبنمى ممن أربعمة  ورفاهٌة سكان المبنى.

 ب )منور مؽلق(، أو من ثالثة جوانب أو جانبٌن )منور مفتوح(.جوان

 التنوع والوحدة:-7

تتمٌز الفنون اإلسالمٌة 

بؤن هناك وحدة عامة 

تجمعها وذلك من خالل 

 العوامل التالٌة:

وحدة العقٌدة  1-

 ووحدة التطور

 وحدة اللؽة العربٌة. 2-

لفت النظر كمبدأ أساسً حٌث هً أهم سمة من سمات الحضارة اإلسالمٌة وهً أول ما ٌ

قامت فً األقالٌم اإلسالمٌة المختلفة وفً عصور التارٌخ اإلسالمً الطوٌل طرز فنٌة منوعة 

 فً جزٌباتها متشابهة فً مجموعه.

Uفالتنوع فً الجزٌبات 

راجع إلى اختالؾ األسالٌب الفنٌة القدٌمة فً كل إقلٌم وإلى افتراق المإثرات الخارجٌة على 

 إلقلٌمٌة وإلى تطور هذه الفنون بمرور الزمن وتؽٌر األسرات الحاكمة.الفنون ا

U:أما التشابه فً المجموع فؤساسه 

االشتراك فً العقٌدة اإلسالمٌة التً جعلت المسلمٌن إخوة وقضت على معظم الفروق بٌن  1-

 األجناع.

 انتشار القرءان الكرٌم فً العالم اإلسالمً باللسان العربً المبٌن. 2-

 سٌادة الخط العربً بٌن سكان األمم اإلسالمٌة 3-

U8-:من المعروؾ أن الفنان المسلم كان ٌمأل الفراغ سواء فً العمارة أو على التحؾ اإلسالمٌة  كراهٌة الفراغ

 بزخارؾ عدٌدة.

نزعته العامة  مخالفة الطبٌعة تؤكٌد لمدلول الالمحاكاة، ال ٌهتم أصال بنقل الحٌاة، وإنما ترمً مخالفة الطبٌعة-9

 إلى تجرٌد المشاهد الحٌة فً الطبٌعة حتى ال ٌبقى منٌا إال خطوطٌا الهندسٌة.

االنصممممراؾ عممممن -11

 التجسٌم والبروز:

*والمالحظ أن الفنون اإلسالمٌة تبتعد عن التجسٌم ابتعاد واضح األثر فً كل ما أنتج فٌها من 

العمق فً الفنون الؽربٌة، ولكنها تبحث أعمال، ألنها ال تستهدؾ البحث عن البعد الثالث وهو 

 عن عمق عخر تختص به دون الفنون األخرى وهو العمق الوجدانً.

نالحظ ذلك فً زخارؾ األبواب، وأنواع الزخارؾ األخرى كاألطباق النجمٌة حٌث تقودنا  *

بعض الزخارؾ إلى زخارؾ أخرى فً داخلها ثم تقودنا هذه بدورها إلى زخارؾ ثالثة، بما 

 (2ً للرابً أنه ٌتنقل من مستوى فكرى إلى مستوى فكري أخر. )ٌوح

كراهٌممممة تصمممموٌر -11

 الكابنات الحٌة.

*كان رسم الكابنات الحٌة شابعا قبل اإلسالم. وكان ٌبتعد عن المحاكاة أو ٌقترب منها طبقا 

الفن للظروؾ المختلفة التً تكون سابدة. ولكنه لم ٌستهدؾ المحاكاة الحرفٌة التً نراها فً 

اإلؼرٌقً والرومانً ثم فً عصر النهضة فً أوروبا، الختالؾ أساسً فً الهدؾ والؽاٌة 

 االجتماعٌة من الفن.

*العقٌدة اإلسالمٌة السمحة لم تحرم عمل الصور إذ كان الؽرض منها الزٌنة المباحة أو اقرار 

الوطن اإلسالمً حقٌقة عملٌة أو شرعٌة ودلٌل على ذلك ما خلفه المسلمون فً جمٌع أرجاء 

 من أثار تزخر برسوم الكابنات الحٌة التً بعدت عن المحاكاة بعدا واضحا.

 

 هوٌة التصمٌم الداخلً والعمارة فً العصر اإلسالمً: 

مما سبق نستنج أن أعمال التصمٌم الداخلً والعمارة المصرٌة فً العصر اإلسالمً كان معبرة عن هوٌة المجتمع؛ فنجد 

المٌة تمٌزت بالمحلٌة حٌث استخدام الموارد المتوفرة فً البٌبة المحٌطة بصورتها الطبٌعٌة باإلضافة الى أن العمارة اإلٍس

مراعاة الظروؾ المناخٌة وإضافة معالجات لتلك الظروؾ؛ فؤستخدم الحجر بصورته الطبٌعٌة لٌعطً إحساع بالخشونة 

 ولٌعمل كعازل لدرجة الحرارة الخارجٌة.

قٌدة المجتمع من خالل االهتمام بتوفٌر الحماٌة واالحتواء ألهل المسكن، واحترام خصوصٌة وعكست بعمق ثقافة وع

، -صلى هللا علٌه وسلم-المرأة بقدر كبٌر جًدا، وباإلضافة لتقوٌة الروابط والعالقات بٌن الجٌران كما أوصانا الرسول 

 ي هوٌة المجتمع عنذاك.وبالتالً ٌمكن القول إن العمارة اإلسالمٌة عكست كل عقابد وثقافة أ
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 (12( ٌوضح مسقط افقً للدور األرضً واألول لباب زوٌلة )4شكل رقم )

  

 (10( لباب زوٌلة)19صورة رقم )

 

 (10( لباب الفتوح )20صورة رقم )

 

 (10( لباب النصر)21صورة رقم )
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 مسجد ومدرسة السلطان حسن: 

 

 (9حسن)( ٌوضح مخطط مسجد ومدرسة السلطان 5شكل رقم )

 

 (9( توضح مسجد ومدرسة السلطان حسن)22صورة رقم )

 

 (9( توضح مدرسة السلطان حسن)23صورة رقم )
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 (9( توضح باب المدرسة الحنفٌة)24صورة رقم )

 U( ً1796 –م  1648بٌت السحٌم :)م 

         

            

 (10( لبٌت السحٌمً)28و27و26و25صور رقم )

 :حول مظاهر إشكالٌة الهوٌة فً التصمٌم الداخلً والعمارة المصرٌةأراء المنظرٌن  

  ًتعددت فً األعوام األخٌرة االنتقادات واالتهامات الموجهة للمصممٌن والمعمارٌٌن فً مصر بشؤن فقدان الهوٌة ف

الصعوبة، فالعالم الٌوم التصمٌم الداخلً والعمارة حٌث أن تحدٌد هوٌة التصمٌم الداخلً والعمارة أصبح مسؤلة بالؽة 
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أصبح أكثر انفتاًحا على بعضه البعض فالثورة التكنولوجٌة واالتصالٌة اختزلت بشدة العالقات بٌن المجتمعات مما نتج 

عنها هوٌة اجتماعٌة مختلفة، وبالتالً أصبح من الممكن ألي مجتمع أن ٌخسر هوٌته بمجرد أن ٌتفاعل مع أحد البٌبات 

 األخرى.

 دات الكثٌرة لم تدع مجااًل للشك بؤن هناك مشكلة تنطوي على قصور ما فً المجال التصمٌم الداخلً تلك االنتقا

والعمارة، وهً أًٌضا تعكع حقٌقة وجود حالة من عدم الرضا عن واقع تشكٌل التصمٌم الداخلً والعمارة المعاصرة فً 

، تدهور المستوى الجمالً، التقلٌد األعمى للؽرب، مصر لعدة أسباب وهً حالة الفوضى المعمارٌة، افتقاد طابع األحٌاء

 (24ص6تدهور األحوال التراثٌة، ؼٌاب الطابع القومً األصٌل. )

 النتائج:  

 ضرورة تخصٌص ساحات أو أفنٌة داخلٌة للمنازل نظرا لما لها من عثار إٌجابٌة فً تحسٌن البٌبة الداخلٌة للمسكن. (1

التصممٌم المداخلً والمعمماري همو مراعماة الخصوصمٌة عنمد تصممٌم المسمكن من أهم ما ٌمٌمز الفلسمفة اإلسمالمٌة فمً  (2

 المعاصر وكنموذج لذلك ٌتم احاطة الحدابق بؤسوار عالٌة أو أشجار لحجب الرإٌة.

هناك العدٌد من المعالجات التً ٌمكن استخدامها فً مراعاة الحد من شدة تؤثٌر أشعة الشممع الطبٌعٌمة وكمثمال علمى  (3

 ام المشربٌات التً تسمح بدخول الهواء اللطٌؾ الى المسكن.ذلك ٌمكننا استخد

ٌتمٌز الفن اإلسالمً بالوحدة فً العقٌدة والتطور مع تنوع وثراء عالً فً التصمٌمات بما ٌساعد على امداد المصمم  (4

 المعاصر بزخم عالً من التصمٌمات المختلفة ذات الهوٌة المصرٌة.

زخارؾ اإلسالمٌة كاألطباق النجمٌة وؼٌرها والتً تموحً للمتلقمً أنمه ٌنتقمل ٌمكننا استلهام تصمٌمات معاصرة من ال (5

 من مستوى فكري الى مستوى فكري اخر.

كان للثورة التكنولوجٌة واالتصاالت أثرها السلبً على العالقات بٌن أفراد المجتمع والذي نتج عنه اؼتراب عن ثقافة  (6

 ألخرى.المجتمع وبدال عن ذلك ٌتم التفاعل مع البٌبات ا

 التوصٌات 

ومن خالل الطرح السابق وبمراعاة األسع والمعاٌٌر الخاصة بالتصمٌم الداخلً والعمارة اإلسالمٌة للوصول الى تصمٌم 

 معاصر ٌحمل الهوٌة المصرٌة ٌوصى بما ٌلً: 

 استخدام فكر الفناء الداخلً فً التصمٌم الداخلً والعمارة كؤحد األسع الناجحة للعمارة اإلسالمٌة. (1

 االهتمام بالمسطحات الخضراء الداخلٌة والخارجٌة. (2

 استخدام المشربٌات كؤسلوب معالجة للفتحات المعمارٌة. (3

ضرورة االهتمام بالمعالجات التً تساعد فً تحسٌن جودة الهواء الداخلً والتهوٌة الطبٌعٌة مما ٌعمل أٌضا على  (4

 الترشٌد فً استهالك الطاقة.

 كالرخام واالخشاب مما لها من عثار إٌجابٌة على البٌبة الداخلٌة.استخدام خامات بٌبٌة طبٌعٌة  (5

 المراجع 

 .158القرعن الكرٌم، سورة األعراؾ، عٌة رقم  (1

المجلة المعمارٌة "المعمار"، جمعٌة المهندسٌن المعمارٌٌن، العددان  ،Uحول العمارة فً مصر .أحمد كمال عبد الفتاح، (2

 م.1987(، السنة الثالثة، القاهرة، 8و7)
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، 1999ترجمة سهٌر دسوم مدبولً، القاهرة، مصر، ، Uعادات المصرٌٌن المحدثٌن وتقالٌدهمUإدوارد ولٌم الٌن، (3

 .254ص

مركز الدراسات المعمارٌة والتخطٌطٌة، القاهرة مصر، ، Uالمعمارٌةالمنظور اإلسالمً للنظرٌة . عبد الباقً إبراهٌم، (4

 .81، ص1986

 .6، ص2118بردي للنشر، الجٌزة، مصر، ،العمارة اإلسالمٌة فً مصر .علٌاء عكاشة، (5

، مطبوعات جوابز 1984ندوة األؼاخان، نوفمبر  ،Uحالة القاهرة-تحدٌات التوسع العمرانً Uكمال أبو المجد، (6

 .24، ص1986األؼاخان للعمارة،

 الجزء الثانً،-المجتمع فً مصر اإلسالمٌة من الفتح العربً إلى العصر الفاطمً .هوٌدا عبد العظٌم رمضان، (7

 .39، ص1994الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

رسالة ماجستٌر  Uالعمارة اإلسالمٌة فً مصر )النظرٌة والتطبٌق(،U الرحمن عبد لطفً محمد شوكتالقاضً،  (8

 .1998منشورة، كلٌة الهندسة )قسم عمارة(، جامعة أسٌوط،

 

9) https://ar.wikipedia.org 

10) https://www.egyptsons.com/misr 

11) http://shabab.ahram.org.eg/News/56369.aspx 

12) http://www.rahalat.net/cairo 

 

 

 


