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  اإلسالمیة العربیة المتجدد لعمارة العصور المعمارى إمكانیة استیعاب الفكر

  فى العمارة العربیة المعاصرة

 المحور األول

  ).الفكر المتجدد في العمارة استیعابالفكر العربى المعمارى المعاصر، وإمكانیة  ىقراءة ف( قراءة في العمارة المعاصرة في العالم العربى

  

  محمد لطفى عبدالرحمن القاضيشوكت / دكتور

  كلیة الھندسة –قسم العمارة  -أستاذ العمارة المشارك 

  جمھوریة مصر العربیة –جامعة أسیوط 

  :ملخص

منذ دخول االحتالل الغربى، ثم استمر بعد تحرر العالم العربى، ومازال تأثیر الفكر الغربى مستمرا لالن، واإلسالمیة بدأ تغریب العمارة العربیة 

نقل المناھج كما تم . بأنماط معماریة متكررة، ال تعبر عن البیئة المحلیة للمنطقة ولكنھا منقولة من الخارج واإلسالمیة امتألت المدن العربیةو

لى ظھور جیل إ ىأد مما ،التعلیمیة التى تدرس فى الجامعات الغربیة لطلبة العمارة فى العالم العربى دون النظر إلى مدى مالئمتھا للمجتمع العربى

صرة من المعماریین واألساتذة یعملون بالجامعات المصریة مثقفین بثقافة معماریة غربیة، وكان لھم الدور المؤثر على العمارة العربیة المعا

، فى العصور اإلسالمیةللتعامل التراث المعمارى  اتجاھات مختلفة بھاإلسالمى یوجد وویمكن القول بأن العالم العربى . والمناھج العلمیة بالجامعات

الثالث فیتبناه المستقبلیّون، الذین أما  .الثانى التقلیدیون وھم مقتنعون بضرورة العودة للماضىو. األول اقتباسات سطحیة للمفردات المعماریة التراثیة

  .نجد أنھما یبتعدان عن المشاكل المعاصرةال یقبلون بالماضى، ویرون ضرورة محو كل ما ھو تقلیدى وتجاھلھ، وبنظرة لالتجاھین الثانى والثالث، 

بكل مقومات الحاضر من تكنولوجیا ومواد بالماضى ووھنا یظھر أھمیة وجود فكر معمارى جدید یحاول التعامل مع القضایا المعاصرة مستفیدا 

مارى المتجدد، وھو ما یتبناه ھذا البحث وھذا ما یمكن تسمیتھ بالفكر المع. وطرق بناء جدیدة، فى محاولة لتوجیھ القضیة إلى مسارھا الصحیح

  .اإلسالمى أو خارجھ، فكر تبناه معماریون عرب مسلمون، أو غیرھم من المعماریین فى العالم أوبعرض أمثلة معماریة ظھرت فى العالم العربى 

 :اإلشكالیة

  .المعمارى الغربىالى استلھام فكرھم المعمارى من الفكر  واإلسالمى ىالعرب المعاصرون فى العالم لجوء العدید من المعماریون

  :الھدف من الدراسة

في العمارة  اإلسالمیة العربیة المتجدد فى عمارة العصور المعمارى الفكروكیفیة استیعاب المعاصرة، فى العمارة العربیة  تغیراتالم التعرف على

  . على الفكر المعمارى الغربى فى األعمال المعماریة كمرجعیة فكریة -فقط–وعدم االعتماد  .المعاصرة

  :التالیة جزاءاأل وینقسم البحث إلى

  .مقدمة: األول

  .محاولة لفھم المتغیرات فى العمارة العربیة المعاصرة: الثانى

  .الفكر المعمارى المتجدد فى عمارة العصور العربیة اإلسالمیةماھیة فھم لمحاولة : الثالث

  .الفكر المعمارى المتجدد لعمارة العصور العربیة اإلسالمیة استوعبتتحلیل عدد من األعمال المعماریة المعاصرة التى : الرابع

  .النتائج والتوصیاتو ةصالخلا :الخامس
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  :مقدمة .١

فقد تعرضت  ،المعاصرة محال للجدل والنقاش بین كثیر من المفكرین والمعماریین واإلسالمیة التحدیث والتأصیل فى العمارة العربیة ةال إشكالیال تز

االستعمار  خالل مراحللتقدم العلمى الذى أفرزه الغرب في ونظرا ل ،خارجىاإلسالمیة إلى موجات متالحقة من الغزو الثقافى الوالعمارة العربیة 

الغربیة ھى الموجھ للفكر المعمارى  یةجعحتى أصبحت المر ،تقدیم النظیر لھ ف القدرة علىأضعاالمر الذى  ،التى مر بھا العالم العربى واإلسالمى

عن إرسال البعثات إلى  ةتأثیر الثقافة الغربیة الناتج مرحلة أتتثم . وھكذا انقطع تیار التواصل الحضارى مع الماضى. واإلسالمى في العالم العربى

ما وھو . واإلسالمیة أدى إلى ظھور العدید المعماریین الذین تأثروا بالحضارة الغربیة ونقلوا مالمحھا الثقافیة إلى الدول العربیة مماالغرب األمر 

الثمانینات ى الظھور فى ف اتالدعو بدأ أثر ھذهوقد   .)١٩٨٦، صالح الھذلول( اإلسالمىولعودة إلى التراث العربى باالمعماریین العدید من  دعى

  .من القرن العشرین والتسعینات

  : محاولة لفھم المتغیرات فى العمارة العربیة المعاصرة .٢

وكان ، ثم استمر بعد تحرر العالم العربى، ومازال تأثیر الفكر الغربى مستمرا لالن،  منذ دخول االحتالل الغربىواإلسالمیة بدأ تغریب العمارة العربیة 

  :نتیجة ذلك

وارتفعت عشرات األدوار لتناطح أصبحت الشوارع متسعة فى الخارج لتستوعب حركة السیارة وضاقت مسطحات المساكن فى الداخل،  .أ

   .وما یتبعھ من تأثیر سلبى على اإلنسان من النواحى النفسیة واالجتماعیة والبیئیةالسحاب، 

وقد أدى ذلك إلى تشابھ . بأنماط معماریة متكررة، ال تعبر عن البیئة المحلیة للمنطقة ولكنھا منقولة من الخارجالعربیة امتألت المدن  .ب

 وھى ،وانتشرت فتحات النوافذ الزجاجیة الواسعة ،الكثیر من المبانى مع اختالف وظیفتھا ونوعیة المستعملین وتباین الظروف البیئیة التى توجد فیھا

وحتى فى المناخ البارد مثل مناخ باریس تكون المسطحات "فیقول المھندس حسن فتحى . بالعالم العربىالظروف البیئیة المتباینة  غیر مالئمة لكافة

م الحار ارتفعت الحرارة داخل مبنى الیونسكو بسبب جدرانھا الزجاجیة، ورغم جھد آالت ١٩٥٩، ففى صیف "الزجاجیة الكبیرة غیر مالئمة

ھل ھى المعاصرة فى تصمیم مبنى  ،ویضیف المھندس حسن فتحى". ن ارتفاع الحرارة أن أصیب الكثیر من الموظفین باإلغماءالتكییف، فقد بلغ م

  .)١٩٩١، حسن فتحى( فرن حـرارى ونقوم بعد ذلك بتكیـیفھ بأجھزة تكییف ضخمة؟ لیتحول إلىحوائطھ الخارجیة من الزجاج فى بیئتنا الحارة؟ 

وفى دراسة للمقارنة بین مسطح الفتحات . كثیرة للوصول للحجم المناسب للنافذة فى مختلف أنواع التراث المعمارى لقد استغرق البشر سنوات

-٧، تبین أن ھذه النسبة تتراوح بین )١٩٨٧، حنان مندور( الخارجیة بالنسبة إلى مسطح الواجھة لبعض المجمعات المعماریة المملوكیة فى القاھرة

فالبد أنھا جاءت نتیجة تجارب عدیدة . وإذا كانت ھذه النسبة ھى النسبة السائدة فى معظم العمائر فى العصور اإلسالمیة. من مسطح الواجھة %١٢

فإذا جاء المعمارى . قام بھا معماریو ھذه العصور، حتى توصلوا إلى النسبة الكافیة لإلضاءة والتھویة الالزمة للمبانى بما یتالءم مع الظروف البیئیة

فإن ھذا الحائط سیدخل منھ إشعاع حرارى عشرة أضعاف ما یدخلھ . وقام بزیادة مسطح النافذة لتحتل حائط بأكملھ فى بعض األحیان المعاصر

  .)١٩٨٠، حسن فتحى( الجدار المصمت

- نتیجة ارتفاع عدد أدوار المساكن وعدم مالئمة الفناء الداخلى  وكشفھم للمبانى المجاورة داخل مساكنھم سكانالضیاع خصوصیة  .ج

  .الكبیرة الرتفاعاتبشكلھ القدیم متوسطا للمسكن مع المساكن ذات ا -الذى كانت تطل علیھ عناصر المسكن قدیما
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. للمجتمع العربى تھامئمدى مال إلىدون النظر  العالم العربى لطلبة العمارة فىتدرس فى الجامعات الغربیة  التى التعلیمیةنقل المناھج  .د

فمناھج التعلیم المعمارى فى الجامعات العربیة متأثرة بالفكر الغربى فى فیوجد نقل شبھ كامل ألسالیب التدریس من كلیات العمارة فى الغرب، 

ج ھذه الجامعات یمیل كثیرا إلى الفكر المعمارى الغربى ، وبالتالي المعمارى خری. یعتمد علیھ طالب العمارة وكذلك الكتب التى التصمیم والتخطیط

   .ویتم تأكید ذلك من خالل الحصول على االعتماد والجودة من ھیئات أجنبیةفى الشكل والمضمون على السواء 

على استمراریة عمارتنا ساعد یال  مستمدة من القوانین الغربیة األمر الذى المعمول بھا في العالم العربى واإلسالمى البناء قوانین .ھـ

   .العربیة اإلسالمیة األصیلة

  :فى عمارة العصور العربیة اإلسالمیة -الفكر المعمارى المتجدد-ماھیة محاولة لفھم  .٣

إلى نظام وانتظام في البیئتین  ىأن التقالید تؤد ىأن التقالید تمثل جزءا من التشریعات وتنشأ من حاجات البشر وإلى االنتظام في الحیاة االجتماعیة، أ

على جوانب من ماضیھا وتركیب المجتمع نفسھ أحد أھم  ویحافظأن نظام المجتمعات یكفل استمراریة التقالید . الطبیعیة واالجتماعیة لإلنسان

وكمحصلة لذلك فقد تكونت بیئة  .التقالید في اآلونة األخیرة تحدیات قویةوقد جابھت . العناصر التي تضمن استمرارھا من الماضى إلى الحاضر

  :وھنا نطرح السؤال. عمرانیة مغایرة للبیئة التقلیدیة في المدن

ن الضروري العودة للماضى فى العمارة العربیة المعاصرة؟ ولماذا ؟ ِ  .)١٩٨٦، صالح الھذلول( .أم

 :التراث المعمارى فى العصور اإلسالمیةمعماریة للتعامل  تاتجاھاثالثة یوجد فى ویمكن القول بأن العالم العربى اإلسالمى 

المعماریة التراثیة كالعقود واألعمدة وأشكال الفتحات والمشربیات والزخارف إلضفاء تأثیرات بصریة شكلیة لمفردات ل اقتباسات سطحیة :األول

ر على المظھر الخارجى لألبنیة بأسالیب نمطیة مفتعلة وبدون ارتباط وظیفى أو معنوى مما یفقد ھذه العناصر قیمتھا ورمزیتھا ویزیف التعبی

  . عناصر التراثیة ذاتھاالمعمارى كما یشوه النظرة الى ال

حتمیة االلتزام بالتقالید ویرون ضرورة و .یعزلون أنفسھم عن الواقع المشكل للحاضرھم بذلك و اضىبضرورة العودة للموھم مقتنعون  التقلیدیون :الثانى

التركیز على األبعاد اإلنسانیة ووالدعوة إلى نظریة معماریة عربیة معاصرة تستند الى مراجعة وإحیاء التقالید المعماریة للعمارة العربیة اإلسالمیة، 

  .)٢٠٠٦، جالل عباده( ه االحتیاجات والعواملواالجتماعیة للعمارة العربیة وتحصر دور التشكیالت المعماریة والفراغیة فى االنعكاس المباشر لھذ

لتأسیس نظریات جدیدة تعتمد على محو كل ما ھو تقلیدى وتجاھلھ، واللجوء یرون ضرورة و ،ى، الذین ال یقبلون بالماضالمستقبلیّونفیتبناه  :لثالثا

مثل اتجاھات الطراز . والتحرر من قیود التقالید الجامدة الى أفاق الحداثة والمعاصرة العالمیة. مواكبة المتغیرات العالمیة فى الفكر والفن والعمارة

  .الدولى أو النزعات التشكیلیة أو التعبیریة فى عمارة ما بعد الحداثة أو النزعات التفكیكیة

بینما یبتعد  ،نجد أنھما یبتعدان عن المشاكل المعاصرة، فالتقلیدیون یبتعدون زمنیا من الحاضر إلى الماضى ،الثانى والثالث التجاھینلوبنظرة 

 ىواحدة، أال وھغیر أن كال الموقفین یتفقان على نقطة  .لذا نجد أن كالھما ال یتعامل مع مشاكل الوضع القائم. المستقبلیون مكانیا إلى مواقع أخرى

 ىاستقرا فقد فالتقلیدیون یقدمون ھذا التنازل لحاجة مجتمعھم الماسة إلى التقنیة أما المستقبلیون ف. مجتمعاتھم ىرغبتھما في استخدام التقنیة الحدیثة ف

موقف المستقبلیین واجھ وی .تقنیة الحدیثةوحلھا باستخدام الأنھ یمكن معالجة مشاكل المجتمع  التعلق بالتقنیة الحدیثة مع افتراضھم الضمنى أذھانھم

مراعاتھا مشكلة أساسیة فى سعیھم للبدء من نقطة الصفر، وھذا نابع من اقتناعھم بأن التقالید یمكن محوھا وتجاھلھا، وأنھ لیس ھناك من حاجة إلى 

  . عند استیراد التقنیة
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، تمثلت في وجود بُنى ونظم متوازیة غیر متكافئة، بعضھا من ىالمجتمع العرب ىوقد تمخض عن مواقف التقلیدیین والمستقبلیین ظھور ازدواجیة ف

ً وإقحامھا فلاستنساخ  ً كامال   .)٢٠٠٦، جالل عباده( والبعض اآلخر مستورد من مجتمعات أخرى. ىالنتاج المعمار ىعمارة الماضى استنساخا

قلیل  ىمن منطلق نموذج نشوء وتطور المدینة الغربیة إال ما ندر ف ىت وال تزال تجرإن الدراسات البیئیة والعمرانیة للمدینة العربیة اإلسالمیة كان 

 –بشكل أو بآخر –واإلسالمیة سائر  ونتج عن ھذا االتجاه أن اقتنع المخططون والمعماریون على حد سواء بأن تطور المدینة العربیة. من الدراسات

  . على نسق النموذج الغربي

وثیقة الصلة بالتقنیة الحدیثة، وألن العمارة الحدیثة نشأت وتطورت متوازیة مع التقنیة الحدیثة في إطار الرأسمالیة الغربیة، أن العمارة المعاصرة 

 ىتلك التقنیة أخذ بالنموذج الغرباإلسالمیة إلى  وحین ظھرت حاجة المدینة العربیة. ىفإن تطورھا كان موجھا نحو تلبیة احتیاجات النظام الرأسمال

إن الحاجة تقضى بدراسة كیفیة إعادة صلتنا باستمراریة الماضى، وتكوین حاضر متأصل للبرامج   .ال دون التنبھ إلى المضامین التي اكتنفھاكام

  .التعلیمیة لتصمیم البیئة

ا، تنبع من حقیقة أنھا أھم مصدر للمعر ً فة، وتعتبر مرجعا ورافد ألفكارنا إن التقالید لذاتھا ال تكتسب الصفة الشرعیة، ولكنھا تحمل في طیاتھا قیم

وجبھا، إال أنھا بالرغم من ذلك ال بد أن تخضع للنقد والتقویم. وأفعالنا ُ ومن ھذا المنطلق تصبح التقالید . وبمعنى آخر فإن التقالید تمثل خطة نعمل بم

  .)١٩٨٦، صالح الھذلول( عند األخذ بھا خیارا ولیست مصیرا

ْوره، وكیف كان الماضى مختلفا عن الحاضرویستدعي ھذا الموقف منا أن  وفي إطار ھذا . ننظر إلى الحاضر كما ھو قائم مع استیعاب تام لكیفیة تبل

ولكون . قبالالفھم للحاضر نقوم بتحدید المشاكل، ثم نحاول أن نقدم حلوال مناسبة لھا، مع األخذ في االعتبار ما یمكن أن تؤدي إلیھ ھذه الحلول مست

فإنھ البد أن یتمخض عن حلول متناسقة تؤدى إلى إلغاء التناقضات   در قیمة التقالید مع الوعى واإلدراك التام لمجریات العصرھذا الموقف یق

  .وتخفیف االزدواجیة في المجتمع

مواد وطرق بناء وھنا یظھر أھمیة وجود فكر معمارى جدید یحاول التعامل مع القضایا المعاصرة مستفیدا بكل مقومات الحاضر من تكنولوجیا و

تحقیق مستقبل متأصل إنما یتطلب منا أال  ىنجاحنا في التعامل مع قضایا العصر، وأملنا فف. توجیھ القضیة إلى مسارھا الصحیحجدیدة، فى محاولة ل

بالفكر المعمارى تسمیتھ وھذا ما یمكن  .)١٩٨٦، صالح الھذلول( نقبل التقالید قبوال أعمى، ولكنھ في ذات الوقت یقر بأصالتھا وصلتھا بحاضرنا

مسلمون، أو خارجھ، فكر تبناه معماریون عرب  أوسالمى ، وھو ما یتبناه ھذا البحث بعرض أمثلة معماریة ظھرت فى العالم العربى او اإلالمتجدد

  .أو غیرھم من المعماریین فى العالم

  .الفكر المعمارى المتجدد لعمارة العصور العربیة اإلسالمیة نمضمعماریة معاصرة تتعمال أل عرض .٤

ذى انعكس ھناك العدید من األعمال المعماریة المعاصرة بالعالم تتضمن بداخلھا الفكر المعمارى لعمارة العصور العربیة اإلسالمیة، أما بالفكر ال

ومنھا ما انعكس . مع القدیم، مع استخدام مواد وطرق اإلنشاء الحدیثة على العمل المعمارى في الشكل والمضمون، فكان الشكل والمضمون متوافقا

وقد تم اختیار ھذه األعمال المعماریة  .فقط على المضمون وجاء الشكل متوافقا مع العمارة الحدیثة مستخدما التكنولوجیا ومواد وطرق البناء الحدیثة

ظھر فیھا استخدام الفكر  األعمالغیر المجتمعات العربیة المسلمة، حیث أن ھذه سواء أكانت نفذت بالعالم العربى أو اإلسالمى، أو حتى في 

، أو تطویر للشكل والمضمون لعمارة المعمارى المتجدد سواء بمحاكاة عمارة العصور اإلسالمیة بمضمونھا والمفردات المعماریة التي ظھرت بھا

  . العصور اإلسالمیة بما یتناسب مع متطلبات العصر
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  :فى عمارة العصور العربیة اإلسالمیة الشكل والمضمون استیعاب .١. ٤

رة اوالمقصود ھنا بالمضمون ھو ما یحتویھ المبنى من قیم معماریة كامنة ولیس الوقوف عند الشكل الذى كان نتاج إمكانات بنائیة وتقنیة لعم

  .العصور العربیة واإلسالمیة

  : سید مدبولي. د: ، المعماريمبنى أمانة العاصمة مكة المكرمة

منھما فراغ بكامل ارتفاع المبنى ین داخلیین یتكون المبنى من ستة أدوار خالف الجراج بالبدروم، وقد تم تجمیع عناصر المشروع حول فراغ

في قاعة  موجودةوھى فكرة كانت  ،لتوفیر الظالل منھ ، وتم تصمیم الكتلة بحیث یبرز كل دور عن الدور األسفلواآلخر مكشوف) اتریوم(مسقوف 

بمسكن السحیمى بالقاھرة من العصر  موجودةكما استخدم المعمارى فكرة الفنائین التي كانت قاھرة من العصر المملوكى، محب الدین الشافعى بال

وقد ظھر  .)١(م شكل رق والمقرنصات في نھایة المبنى) وهالدر(استخدمت المشربیات بتخفیف شدة اإلضاءة، وتم تبسیط الشرفات كما  ،العثمانى

 في  وبذلك ظھر المبنى. المبنى في شكل تقلیدى مستمد من عمارة العصور اإلسالمیة، مع األخذ بإمكانیات العصر من مواد وطرق بناء حدیثة

  .استیعاب عمارة العصور العربیة اإلسالمیة في الشكل وكذلك في المضمون

  
  

  

العصر قطاع فى قاعة محب الدین الشافعى بالقاھرة من 
  .المملوكى

  
 ویتوسطھما مجموعة غرف مكتبیة نالمسقط األفقى للمبنى ویظھر بھ الفنائی

  .وھى فكرة كانت موجوده فى عمارة مساكن العصور اإلسالمیة بمصر
مقارنة بین قاعة محب الدین وقطاع بمبنى امانة العاصمة مكة 

  .المكرمة

  
  .عن الدور األسفل منھ لتوفیر الظاللز كل دور وبرقطاع طولى وعرضى ویتضح بھ 

  مبنى أمانة العاصمة مكة المكرمة) ١(شكل رقم 

  المسقط االفقى والقطاع الرأسى الطولى والعرضى
  .)١٩٨٥، ٥٣العدد  عالم البناء( واسكتشات توضح العناصر المعماریة المستمدة من عمارة العصور اإلسالمیة
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  .لتوفیر الظالل وتغطیھ الفتحات بالمشربیات ز كل دور عن الدور األسفل منھوبرواجھة المبنى ومنظر خارجى یوضح 

  

  

مقارنة بین نھایات المبانى فى عمارة العصور االسالمیة   .مقارنة بین القاعة من فى عمارة العصور االسالمیة وفراغ مبنى امانة العاصمة
  .ونھایة مبنى امانة العاصمة

  .)١٩٨٥، ٥٣العدد  عالم البناء( أمانة العاصمة مكة المكرمةمبنى ) ١(شكل رقم  -تابع 

  ". الفكر المعمارى المتجدد .٢. ٤

المعماریین الذین تعمقوا فى دراسة المضمون فى عمارة الحضارات السابقة مع فھم تام إلمكانیات العصر الحالى وھو فكر ظھر فى أعمال 

 وذلك ما یمكن أن نطلق علیھ تعبیر. المعمارى فى عمارة وعمران الحضارات السابقة فى ثوب معاصرواحتیاجاتھ، فظھر فى مبانیھم تطویع للفكر 

  .ه المبانى فى غیر البالد العربیة، حتى لو كان قد تم بناء ھذالفكر المعمارى المتجدد

  :الفكر المعمارى المتجدد فى عمارة المساجد المعاصرة .١. ٢. ٤

على عدم قطع صفوف  تعالیم اإلسالم تحثحیث . للمساجد فى صیاغة معاصرةالقواعد التصمیمیة الثابتة األلتزام بوھى مشروعات حاول المعمارى 

لو یعلمون ما فى الصف "المصلین بكثرة األعمدة وتوفیر رؤیة الخطیب وإعطاء الصفوف األولى األفضلیة وكما جاء في الحدیث النبوى الشریف 

 التقوم الساعة حتى یتباھى الناس في المساجد"م المسجد لیس للتفاخر والتباھى كما في الحدیث النبوى الشریف كما ان تصمی". المقدم الستھموا

دكم وحلیتم إذا زخرفتم مساج "الحدیث الشریف ىوالمسجد لیس مكان للزخرف كما ف" یتباھون بھا ثم ال یعمرونھا إال قلیال"وكما قال أنس "

فظھر استخدام اماكنیات الخرسانة المسلحة فى تغطیة صحن الصالة بالمسجد بدون دعامات داخلیة تقطع الصفوف، مع فھم  ".مصاحفكم فالدمار لكم

 .واضح لوظیفة العناصر التى تواجدت فى عمارة المساجد قدیما، مثل المنبر والمئذنة واعادة صیاغة معاصرة لھذه العناصر

  :تركیا  -أنقرة ) البرلمان التركى(في مشروع مسجد  ىالتقلیدتطویر المسجد العثمانى . ١. ١. ٢. ٤

أنھ "حیث جاء فى قرار لجنة التحكیم . م١٩٩٥حاز تصمیم ھذا المسجد على جائزة األغاخان للعمارة اإلسالمیة لعام وم، ١٩٨٩تم االنتھاء من البناء 

وقام بتصمیم ھذا ". مبنى أراد مصممھ أن یصل بتصمیمھ إلى أبعد من العمارة التقلیدیة لعمارة المساجد من خالل إیجاد اتجاھات جدیدة فى التصمیم

  .)The Aga Khan Award, 1996( بھروز جان جنجىركى المسجد المعمارى الت
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" سنان"ارى یعد تصمیم ھذا المسجد محاولة جیدة للخروج بعمارة  المساجد التركیة الحدیثة من التصمیم التقلیدى للمساجد العثمانیة الذى طوره المعم

فقد تطلب المناخ البارد فى تلك البالد أن ینغلق المسجد لحمایة المصلین . )١٩٩٨القاضى، شوكت ( البیزنطیة" آیا صوفیا"للنموذج األصلى لكنیسة 

حیث استفاد المصمم . وأصبح الفناء المكشوف خارج صحن الصالة، على خالف المسجد الذي یتوسطھ الفناء المكشوف. من العوامل الجویة الباردة

بسقف  -التى تمیز المساجد العثمانیة–لمسجد، فاستعاض عن الشكل التقلیدى للقبة من اإلمكانیات المتاحة حدیثا للخرسانة المسلحة فى تغطیة سقف ا

خال من الدعامات التى كانت تحمل القبة التقلیدیة، مما أعطى الفرصة الكتمال  صحن للصالةفر ھذا السقف قد وو. ھرمى متدرج فى االرتفاع

یب، كما وفر إضاءة طبیعیة لصحن الصالة من خالل الفتحات الناتجة من فرق صفوف المصلین بدون إعاقة، كما وفر ھذا السقف رؤیة أفضل للخط

  ).٢(شكل رقم .، وأخرى في الجزء السفلى من حائط القبلةالمنسوب بین مستویات السقف الھرمى

  

  

    

  تركیا –أنقرة ) البرلمان التركى(مسجد ) ٢(شكل رقم 
  .وداخلیة للمسجدالمسقط األفقى وقطاع طولى ولقطات خارجیة 
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یناسب الشكل المستطیل للمسجد الذى ضلعھ األكبر عمودى على اتجاه القبلة شكل صفوف المصلین ویعطى عدد أكبر للصفوف األولى ذات األجر 

كما أن مدخل المسجد یقع فى الحائط الخلفى مما یسھل معھ دخول وخروج المصلین مع عدم تخطى رقاب المصلین حیث تكتمل . األكبر فى الصالة

  . األولى ثم التى تلیھاالصفوف 

وقد توصل إلى عمل . البحث عن شكل جدید لمحراب فى تصمیمھ لھذا المسجد كما كانت محاوالتھ فى باقى العناصر" بھروز"وقد حاول المعمارى 

فحصل بذلك على جائزة . أمام المسجدمحراب زجاجى بارتفاع حائط القبلة لھا نھایة ھرمیة الشكل ویبرز عن حائط القبلة داخل البحیرة الصناعیة الممتدة 

ً فى شكل المحراب من مؤسسة األغاخان واعتبرت لجنة التحكیم تصمیم ھذا المحراب من األعمال اإلبداعیة باعتباره ت   .)٢(شكل رقم ىالتقلیدجدیدا

    

  تركیا –أنقرة ) البرلمان التركى(مسجد ) ٢(شكل رقم  -تابع 

  .والمحرابتوضح السقف لقطات داخلیة 

  :Sancaklar سانجكالر مسجد .٢. ١. ٢. ٤

  :Emre Arolat Architectsالمعمارى  ،بتركیا اسطنبول مدینةفي  Büyükçekmece "بیوك شكمجى" في حي المسجد یقع

تشغل المصلین عن  زخارف فى الحوائطكما ال یوجد  ،یصبح مكانا للخشوع فى الصالةلزج مع التضاریس والمناظر الطبیعیة، تیم ىبنھو مو

صحن إلى  للوصول یةنھارباإلضاءة ال سمحالقبلة ویاتجاه  مما تعطى تركیز علىجدار القبلة على طول  فى السقففتحات  المسجدیوجد ب. صالتھم

   .)٣(شكل رقم  مما یجعل صفوف المصلین تمتد بدون إعاقةتحمل السقف بدون اى دعامات داخلیة  الخرسانة المسلحةب الصالة المسقوف

  )٣(شكل رقم 

  مسجد سانجكالر بتركیا

توضح  مسجدبالداخلیة لقطات 

المنبر البسیط واألضاءة على 

حائط القبلة وكذلك المحراب 

البسیط وعدم وجود زخارف 

 .بالحوائط
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  )٣(شكل رقم -تابع 

  مسجد سانجكالر بتركیا

  .داخلیة للمسجدأخرى خارجیة و ةالمسقط االفقى وقطاع عرضى ولقط
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 :Bait Ur Rouf Mosque مسجد بیت الرؤوف .٣. ١. ٢. ٤

غاخان تصمیم المسجد حائز على جائزة األ. م٢٠١٢وتم االنتھاء من بنائھ . یقع المسجد في حي كثیف السكان على مقربة من العاصمة دكا ببنغالدیش

عمل دائرة داخل درجة مع اتجاه القبلة، األمر الذي دعى المعمارى إلى  ١٣التى بنى علیھا  المسجد تمیل بزاویة  األرضقطعة وم، ٢٠١٦-٢٠١٤

ال تقطع صفوف  ثمانیة أعمدةب محددوھو صحن الصالة مائل في اتجاه القبلة، مربع  الشكل المستطیل للمسقط وتحتوى الدائرة بداخلھا على شكل

وإدخال الضوء . حن الصالةھا الضوء من الجدران األربعة المبنیة من الطوب المفرغ بداخلھ فتحات، مما یسمح بتھویة صویصل ل .المصلین

 . خافت یساعد على خشوع المصلین فى صالتھمضوء وفتحات علویة بالسقف تعطى  عن طریق فتحات فى أركان السقفى والتھویة الطبیع

  

  

  

    

  

    

  مسجد بیت الرؤوف) ٤(شكل رقم 

  بنجالدیش -دكا 

 المسقط األفقى ولقطات خارجیة وداخلیة للمسجد

)archnet.org/sites/15120(.  
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  :براج العالیةاألالفكر المعمارى المتجدد فى  .٢. ٢. ٤

  .Gordon Bunshaft - SOM صممھ  :بالمملكة العربیة السعودیة جده بمدینة التجارىالبنك األھلى  مبنى .١. ٢. ٢. ٤

أما الواجھات فھي مصمتة وبھا ثالث . مثلت الشكل ھومسقط. طابقا إداریا ٢٧ویضم مبنى مقر البنك التجارى األھلى فى جده  .م١٩٨٣اكتمل بنائھ 

بعة فجوات، اثنان فى الواجھة الجنوبیة الشرقیة، األولى فى الجزء العلوى من المبنى والثانیة فى الجزء السفلى من المبنى، وكل فجوة تضم س

 .نوافذ الزجاجیة على ھذه الفجواتوتطل ال. ثمانیة طوابق أما الفجوة الثالثة فھى فى وسط المبنى وتقع فى الواجھة الشمالیة الشرقیة وتضم. طوابق

  ).٥(شكل رقم 

عمارة العصور اإلسالمیة، مع صیاغتھا بأسلوب جدید یالئم العصر الحالى وما فیھ من تقدم ل المعمارى فكراستیعاب الالمبنى  تصمیم ویكشف

ى العمارة المعاصرة فى مختلف بلدان العالم أن یتم تصمیم المبانى بواجھاتھا من المعتاد فى تصمیم المبانى اإلداریة فف. تكنولوجى فى مجال البناء

انغلق على الخارج من إال أن المصمم فى ھذا العمل  .المنفتحة على الخارج من خالل مسطحات زجاجیة كبیرة دون أدنى اعتبار لبیئة وموقع المبنى

لیتناسب مع طبیعة الجو الحار بمدینة جده، ومعزولة ضد الحرارة مع كسوتھا بالرخام،  مصمتة من الخرسانة سابقة الصنعالخارجیة الحوائط ال خالل

وقد ساعدت فكرة انغالق المبنى عن الخارج على  .مع االعتماد فى اإلضاءة الطبیعیة على الفتحات الزجاجیة المطلة على الفجوات بداخل المبنى

  .الحار، مما یقلل من األحمال الحراریة على أجھزة تكییف المبنى المركزیةتحقیق فراغ داخلى ذو بیئة حراریة مناسبة للمناخ 

  

  

 

  .المساقط األفقیة لمبنى البنك األھلى التجارى بجده) ٥(شكل رقم 
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انفتاح المبنى على الداخل بفتحات زجاجیة توفر 

  .طبیعیة الضاءة اإل

  
    

مبنى البنك األھلى التجارى بجده )  ٥(شكل رقم / تابع  

وتظھر فكرة ملقف الھواء وحركة الھواء داخل المبنى وانفتاحھ على الداخل واإلنغالق على  وتحلیل لألفكار المعماریة بالمبنىاسكتشات 

.لقطات خارجیةو. الذى جاء لینھى كتلة المبنىالخارج عدا الدور األخیر   
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، حیث تم تصمیم المبنى المثلث الشكل حول فناء داخلى مثلث الشكل اء الداخلى فى المبانى اإلداریة العالیةصیاغة جدیدة لمفھوم الفنالمصمم قدم كما 

- ً ً لیلتقى مع الفراغ الخارجى من خالل الفجوات الثالث -أیضا ً بارتفاع المبنى ویمتد أفقیا الھواء داخل  مما ساعد على حریة حركة .ویمتد الفناء رأسیا

وعمل أفنیة فى أسطح ادوار الردود لتصبح ھذه األجزاء المزروعة بمثابة مطل جید للفراغات  .الربط البصرى بین أدوار المبنى المختلفةو .المبنى

  .والمساعدة فى تلطیف وتنقیة الھواء المنساب داخل فجوات المبنى .الداخلیة

ملقف الھواء، حیث صمم المبنى لتحتوى واجھتین من واجھات المسقط المثلث على ثالث فجوات، اثنان تصمیم المبنى بتطویر الشكل التقلیدى  كما تمیز

من  بعضھا منھا فى االتجاه الجنوبى الشرقى والثالثة فى االتجاه الشمالى الغربى مما یحقق فكرة ادخل أكبر قدر من الھدوء، وتتصل ھذه الفجوات مع

وفیر اإلضاءة الطبیعیة للفراغات من خالل فتحات الفراغات الداخلیة المطلة علیھا، مما  ).٥ شكل رقم(فى وحدة فراغیة واحدة  خالل الفناء الداخلى

  .دخول الھواءتحة األصغر فى اتجاه انسیابیة حركة الھواء داخل قلب المبنى باالستفادة من وجود الفتحات األكبر فى اتجاه خروج الھواء والفو

  تصمیم مجموعة فوستر :م١٩٩٧ – ١٩٩١  ت، ألمانیافرانكفور ىالتجار ىلمبنى اإلداري للبنك المركزا .٢. ٢. ٢. ٤

ً  وفكرة تصمیم ھذا المبنى قریبة من تصمیم مبنى البنك األھلى بجده، وھو مبنى عتمد على األنظمة الطبیعیة ی وھو. مكون من ثالثة وخمسین طابقا

 المستویات الموجودة في األبراج المكتبیة التقلیدیة نصف مستویات استھالك طاقة تعادل مما یحقق. لإلضاءة والتھویة

)www.fosterandpartners.com( . ومنظومة أخرى مـن األفنیـة باستقطاع عدد من ھ مثلث الـشكلمسقطو ىحول فناء مركز ىبنمال یلتف ،

وھذه الحدائق أو األفنیة  .تساعد الحدائق على تدفق حركة الھواء النقي إلى داخل الفناء المركزي في األیام الحارةحیث األدوار كحدیقة كل عدة أدوار 

ً بواسطة الزجاج لتعمل كحدائق شتویة ویتم الجلوس فیھا في أوقات ال في الصیف یعمل  ىویساعد الفناء المركز. )٦شكل رقم ( راحةتغلق شتاءا

محمد ( ىالفناء علـى تصعید الھواء الساخن إلى أعلى مما یزید من عمل التیارات الھوائیة من خالل منظومة المستقطعات الرأسیة والفناء المركز

حیث المناخ معتدل بمدینة فرانكفورت، على العكس من مبنى البنك وقد جاءت الفتحات فى الواجھات الخارجیة  .)٢٠٠٠ ،وائل حســین -عبد السمیع

  .نغلق المبنى على الخارج لطبیعة المناخ الحاراالھلى بمدینة جده التى ا

 
  

 )٦(شكل رقم 

  ألمانیا -تفرانكفور - لمبنى اإلداري للبنك المركزي التجاري ا

 .والتى تتخل أدوار المبنىیوضح األفنیة المزروعة مبنى بال فقى وقطاعالمسقط األ
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 )٦(شكل رقم  -تابع 

  ألمانیا -تفرانكفور - لمبنى اإلداري للبنك المركزي التجاري ا

  .لقطات خارجیة وداخلیة للمبنى وتحلیل لألفكار المعماریة بالمبنى

 (architectureyp.blogspot.com.eg, 2011) 

    

   :المعمارى كین یانج - مالیزیا -كوااللمبور-مشروع منارة میسینیاجا  .٣. ٢. ٢. ٤

للمبنى  استخدم المصمم التكنولوجیا الحدیثة فى البناء، فالھیكل األساسى للمبنى من الخرسانة والحدید الصلب مع وضع األعمدة األساسیة الحاملة

  .من خمسة عشر طابقاالمبنى یتكون و. على المحیط الخارجى للمسقط األفقى الدائرى مما یعطى أقصى استفادة من فراغ المكاتب

من حیث إدخال المزروعات لألدوار  فرانكفورتبمركزي التجاري المبنى اإلداري للبنك ال وتصمیم المبنى یتشابھ من مبنى البنك األھلى بجده و

فى مناطق ال تتعارض مع توزیع عناصر  ،بتفریغ الكتلة األسطوانیة فى بعض األجزاء على المستوى الحلزونى الرأسى بكل طابق ،المختلفة 

دال من تراكمھا میاه األمطار ب منة االستفادوفى نفس الوقت مما یوفر المطل الجید لكل دور، االستعمال الوظیفى وال مع الناحیة التشكیلیة للكتلة، 

  ).٧شكل رقم (فوق سطح المبنى 

، بوضع عناصر الحركة الرأسیة والخدمة خارج المبنى فى الجزء الجنوبى لشمسالواجھات الخارجیة من أشعة الحمایة  جدیدة مصمم فكرةالقدم 

لغربیة كما استخدم كاسرات الشمس فى الواجھات  الجنوبیة الغربیة والشمالیة ا. الشرقى حیث تعمل كحاجز للمبنى من أشعة الشمس فى ھذا االتجاه

ومعلقة على الواجھات من الخارج مما ساعد على حریة حركة الھواء على  وھذه الكاسرات مصنوعة من المعدن. لحمایة باقى أجزاء المبنى

  .التقلیدیة الخرسانیة الواجھات وبالتالى عدم تكوین الجیوب الھوائیة التى توجدھا الكاسرات
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) ٧(شكل رقم   

  مالیزیا -كوااللمبور-مشروع منارة میسینیاجا 

  .المبنىأدوار المتدرج بالحلزونى المساقط االفقیة ولقطات خارجیة توضح فكرة الفناء 

  :العمارات السكنیةالفكر المعمارى المتجدد فى  .٢. ٢. ٤

  :عمارة سكنیة بمصر الجدیدة

بقوانین البناء التى تشترط الردود  المتجاورة والمنفتحة على الخارج حیث االلتزام العمارات السكنیة العالیة تحقیق الخصوصیة في ةبوصعظھرت 

تمكنھ من تصمیم ھذه العمارة الى طریقة  فى فاروق الجوھرى الدكتور المعمارىقد لجأ و. بالمبنى من الجھات األربعة لقطع األراضى المستطیلة الشكل

، وأتاح ھذا التصمیم درجة على الجار ٤٥بزاویة  المبنىفصممت محاور . ذ ھذه العمارة والعمارة المجاورةأكبر بین فتحات نوافمسافة على  الحصول
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مع استخدام حوائط عالیة فاصلة فى الشرفات المطلة . متر بینھا وبین العمارات المجاورة نتیجة ھذا المیل ١١وضع فتحات نوافذ غرف النوم على مسافة 

دون جرح خصوصیة ھذه الغرف ة للغرف المطلة على الجار بعلى الردود بحیث تتخلل ھذه الحوائط فراغات بین مدامیك الطوب لتعطى تھویة وإضاء

  .)٨شكل رقم ( بصریا

المصمم تعرض لمشكلة  إال أنوبالرغم من أن المبنى ال یحتوى على أى من العناصر المعماریة أو التشكیلیة التقلیدیة فى عمارة العصور اإلسالمیة، 

كلة توفیر الخصوصیة فى تلك النوعیة من المبانى السائدة فى ھذا العصر وذلك بمحاولة معماریة مھمة فى العمارة السكنیة المعاصرة، أال وھى مش

میة إیجاد طریقة توفر قدر من الخصوصیة للسكان عن طریق معالجة ألساس المشكلة وبدون اللجوء الى الحلول التقلیدیة فى عمارة العصور اإلسال

عمل مبنى ات، فكان الحل ملبیا للمتطلبات المعاصرة ومستفیدا من تقنیات البناء الحدیثة فى فالشر وتطویر فكرة المشربیة بعمل الطوب المتشابك فى

  .)١٩٨٥، ٥٦العدد  عالم البناء. (طوابق ٨مرتفع متكون من 

  

  
 

  )٨(شكل رقم 

  عمارة سكنیة بمصر الجدیدة

.الخصوصیة بالمبنىالمسقط األفقى للدور المتكرر ومنظور خارجى واسكتشات توضح كیفیة تحقیق   
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  .ةمتاخ .٥

 اذھ ،، ثم استمر بعد تحرر العالم العربى، ومازال تأثیر الفكر الغربى مستمرا لالن منذ دخول االحتالل الغربىواإلسالمیة بدأ تغریب العمارة العربیة 

 الفكركیفیة استیعاب  في ةقرولا فدھ وأ ةیضرف ثحبلا حرط مث ،واإلسالمیة ةیبرعلا انترامع عقاو حمالم ضرع متو ،ةقرولا هذھ ةیادب في ھحرط مت ام

ألعمال على الفكر المعمارى الغربى فى ا -فقط–وعدم االعتماد  .في العمارة المعاصرة اإلسالمیة العربیة المتجدد فى عمارة العصور المعمارى

غیر سواء أكانت نفذت بالعالم العربى أو اإلسالمى، أو حتى في المعاصرة  ةیرامعملا األعمال ضعب ضرع مت مث .المعماریة كمرجعیة فكریة

ظھر فیھا استخدام الفكر المعمارى المتجدد سواء بمحاكاة عمارة العصور اإلسالمیة بمضمونھا  األعمالالمجتمعات العربیة المسلمة، حیث أن ھذه 

  .، أو تطویر للشكل والمضمون لعمارة العصور اإلسالمیة بما یتناسب مع متطلبات العصروالمفردات المعماریة التي ظھرت بھا

 ،ددجتملا ىرامعملا ركفلا ھیلع قلطن نأ نكمی ام اھب ةیمالسإلا ةیبرعلا روصعلا ةرامع نأ لصوتلا لیلحتلاب األعمال هذھ ةسارد لالخ نم نكمأو

 قرطو داوم في ىجولونكتلا مدقتلا ىعارت ةرامع قیقحت ھب نكمی ام وھو ،ةیمالسإلا وأ ةیبرعلا نادلبلا في ءاوس ،ةرصاعملا تاقیبطتلل لباقلاو

على الفكر المعمارى الغربى فى األعمال  -فقط–وعدم االعتماد  .ةرصاعملا ةیمالسإلاو ةیبرعلا انتاعمتجم تاجایتحا ىبلت تقولا سفن ىفو ءاشنإلا

  . المعماریة كمرجعیة فكریة

  .النتائج والتوصیات .٦

  : النتائج. ١. ٦

العمارة المعاصرة وذلك من خالل الفھم وعمارتنا العربیة اإلسالمیة  بینمد جذور التواصل یمكن للمعمارى بالعالم العربى واإلسالمى . ١. ١. ٦

حدیثة، ومحاولة الخروج  إنشاءمواد وطرق العمیق لعمارة العصور اإلسالمیة، من حیث الشكل والمضمون وكذلك اإللمام بمستجدات العصر من 

  .بعمارة بھا فكر معمارى متجدد ومتناسب مع مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة المعاصرة

بعض المفردات المعماریة في العصور اإلسالمیة للتناسب مع متطلبات العصر جاءت في لتي عرضھا البحث إلعادة صیاغة التجارب ا. ٢. ١. ٦

اب معظمھا عن طریق إعادة ھذه المفردات بنفس الشكل القدیم تقریبا وذلك من قبل المعماریین العرب، أما التجارب التي جاءت معبرة عن استیع

وھو ما یدعو إلى الحزن لتبسیط المعماریون العرب . فقد كانت لمعماریین أجانب -ولیس الشكل–ر اإلسالمیة كامل لمضمون عمارة العصو

  .رتنا العربیة اإلسالمیةالقضایاھم التي تتعلق بھویتھم المعماریة، واستیعاب لحض

  :التوصیات. ٢. ٦

واستخالص ثوابتھ الحضاریة ومدى مالئمتھا للمتغیرات االجتماعیة الثقافیة  واإلسالمى تقییم وتنقیة التراث المعمارى العربىیجب  .١. ٢. ٦

اإلسالمى من الحضور الغربي فى المناھج وتحریر العـقل المعمارى العربي تطویر مناھج التعلیم المعمارى وو .والتقنیة ومتطلبات التحدیث التقنى

تشكل عصب مادة التصمیم المعماري، التي بدورھا تشكل العمود  ىنظریات العمارة التفتدریس تاریخ العمارة مرتبط بمادة . الدراسیة المعـماریة

ھذه المواد الثالث تشكل المكون الرئیسي للعقل المعماري الغرب المسیطر . للتأھیل المھني لطالب العمارة لیصبحوا مھندسین معماریین ىالفقر

 العصور عمارةالمفاھیم التاریخیة، فنظریات  تعمل على تصحیح بحیثل مادة تاریخ العمارة تأھی وإعادة. والمھیمن في المناھج الدراسیة المعماریة

  .)٢٠١٥، بدیع العابد( غربفى الاإلسالمیة أقدم زمنیا، وأعمق معرفیا من نظریات العمارة 
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 لمدننا العربیة واإلسالمیة المعاصرة والعمرانىسالمیة إلى النسیجین المعمارى اإلعربیة من عمارة العصور الإن إضافة عناصر معماریة  .٢. ٢. ٦

وما یتبع ذلك من تغییر األنظمة والقوانین المعمول ، واستبدالھما بأحكام البنیان اإلسالمیة مع األخذ بعین . سھم في استعادة الھویة المعماریة لھای

ً كما یتطلب ھ. االعتبار مستجدات الحیاة وتطورھا   .ثقافیا ذا إعدادا

توافق و. القائمة على احترام التعددیة والخصوصیة الثقافیة واالجتماعیة والبیئیة العربیة" لعمارة الحداثة العربیة"وضع أسس عملیة  .٣. ٢. ٦

الثقافیة  االبتكار والتجدید فى تشكیالت وتكوینات معماریة حدیثة معاصرة مع السیاقات المحلیة، كارتباطھا بالواقع البیئي والمناخى أو الخصوصیة

 .واالجتماعیة أو تقنیات البناء السائدة

  .دعوة إلى المزید من التعلیم والتعلم والبحث والتطویر والنقد والتقییم لتطویر عمارتنا العربیة اإلسالمیة المعاصرةال .٤. ٢. ٦

  :المراجع .٧

  http://www.atf.org.jo/?q=ar/node/2564، منتدى الفكر العربى، نحو ترمیم العقل المعماري العربي اإلسالمي، )٢٠١٥. (بدیع العابد

التحضر واالستدامة "، منتدى جده الدولى للعمران "تأمالت حاضرة ورؤى مستقبلیة"المشھد المعمارى العربى المعاصر، )٢٠٠٦. (جالل عباده

  .م٢٠٠٦ابریل  ٢٠ -١٦، جده  "فى عالم متغیر

  .، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة األولى، بیروتالطاقات الطبیعیة والعمارة التقلیدیة، )١٩٨٨. (حسن فتحى

، محاضرة بالدورة التدریبیة األولى، مركز الدراسات التخطیطیة المعاصرة تأصیل القیم اإلسالمیة فى التخطیط والعمارة، )١٩٨٠. (حسن فتحى

  .والمعماریة، القاھرة

  .بوعات كتاب الیوم، القاھرة، مطعمارة الفقراء، )١٩٩١. (حسن فتحى

، رسالة ماجستیر، المعاصرةدراسة تحلیلیة للمبانى المجمعة فى العمارة المملوكیة واالستفادة منھا فى العمارة ، )١٩٨٧. (حنان حسن مندور

   .ھندسة القاھرة

، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم الھندسة المعماریة، كلیة الھندسة )النظریة والتطبیق(العمارة اإلسالمیة في مصر ، )١٩٩٨. (القاضيشوكت 

  .جامعة أسیوط

  ٧١ـ٦٥ص، ٩عمران عدد  ، مجتمعو المعاصرة  العمارة بین التّراث، )١٩٨٦. (صالح الھذلول

، مؤتمر مسكن الفناء الداخلي إعادة توظیف فكرة المسكن ذو الفناء في العمارة المعاصرة، )٢٠٠٠( محمد عبد السمیع عید، وائل حســین یوسف

بالتعاون مع جامعة ھیدرسفیلد بریطانیا، جامعة ) سوریا -حمص(في المدینة العربیة توجھات نحو القرن الحادي والعشرین، جامعة البعث

  .م٢٠٠٠، سوریا -لبعث، حمصا

  .٥٣العدد مشروعات العدد، ، مجلة عالم البناء، )١٩٨٥(. ....................

  .٥٦العدد مشروعات العدد، ، مجلة عالم البناء، )١٩٨٥(. ....................
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