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 الملخص:

مرآة لثقافة العصر بكل مايحملة من  األجيال المتعاقبة فهى علىرية التي تؤثر االقيمة الحضتشكل الطرز المعمارية التراثية 

ومعنوى حيث تجسد قيم ثقافية وحضارية وتعكس بنية اجتماعية واقتصادية معينة فى كل مرحلة من مراحل  ماديمخزون 

بدا من الطراز المصرى القديم  الذيالحضارة المصرية بتراث معمارى كبير  تزخرالتاريخية التاريخ. ومن الناحية 

تفاعالت عديدة والتى كونت هذة الطرز التراث المعماري الضخم  ويضم هذابالعمارة اإلسالمية،  ومربالقبطي وانتهى

الطرز ارتباطا باهداف البحث  يعد أكثر هالمعمارية. ومن خالل التعرض لهذة الطرز تم اختيار الطرازاالسالمى حيث ان

ريدى ويساير مفاهيم الرؤية المعمارية الحديثة مما ادى حيث يتميز انه بداية التبسيط فى تناول العناصر الطبيعة باسلوب تج

الى بساطة تناول تلك العناصر المعمارية وهذا يعتبر من اهم المعالجات للتغلب على المتغيرات المعيقة لالستفادة من جماليات 

 االسالمى.الطراز 

المعاصرة واالختالف ر للظروف الحضارية عن التطو للمتغيرات الناشئةوكانت هناك عوائق لالستفادة من هذة القيم نظرا 

حتى التشكل متغيرات العصر عائقا  التراثية بالمعاصرةذلك لعدة طرق لربط عناصر العمارة  المعمارى. فادىالتفكير  فى

  الجمالية.لالحتفاظ بالطراز التراثى بقيمة 

عناصر المكونة للفراغ المعمارى الداخلى واعادة وللمصمم النحات دور بارز فى معالجة تلك المتغيرات لتحقيق التناسق بين ال

البحث  العصر. ويسعىصياغة تشكيل تلك العناصرباختصار كثافة التفاصيل مع االحتفاظ بالقيمة الجمالية لتتؤام مع متطلبات 

 اليجاد حلول تصميمية لتحقيق التناغم والتناسق بين العناصر المكونة للفراغ الداخلى.
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 الكلمات الرئسية:

 الفراغ المعماري الداخلي االسالمي،الطراز  المتغيرات،

Abstract: 

Heritage architectural styles constitute the civilizational value that affects successive 

generations. They are a mirror of contemporary culture, with all material and moral stocks that 

embody cultural and civilizational values and reflect a specific social and economic structure at 

every stage of history. From the historical point of view, the Egyptian civilization is replete 

with a great architectural heritage that appeared from the ancient Egyptian style and Marabal 

Qabti and ended with Islamic architecture, and this huge architectural heritage includes many 

interactions that formed these architectural styles. Through exposure to these models, the 

Islamic model was chosen, as it is the most closely related to the research objectives, as it is 

characterized by the beginning of simplification in dealing with the natural elements in an 

abstract style and conforming to the concepts of modern architectural vision, which led to the 

simplicity of dealing with these architectural elements, and this is considered one of the most 

important treatments to overcome the disruptive variables to benefit Aesthetics of Islamic style. 

There were obstacles to benefit from these values due to the variables arising from the 

development of contemporary civilizational conditions and the difference in architectural 

thinking. This led to several ways to link the elements of heritage architecture with 

contemporary so that era variables do not constitute an obstacle to retain the heritage style with 

aesthetic value. 

The sculptor designer has a prominent role in addressing these variables to achieve consistency 

between the constituent elements of the interior architectural space and to reformulate the 

formation of those elements by shortening the intensity of details while preserving the aesthetic 

value to suit the requirements of the times. The research seeks to find design solutions to achieve 

harmony and consistency between the constituent components of the interior space. 

Keywords:  

Variables, Islamic style, internal architectural space 

 

 مقدمة:

 المعيشة؛ وطريقة والفكر بالثقافة مرتبطة كانت حيث البالد بها مرت التى التراثية المعمارية بالطرز المعاصرة العمارة ترتبط

 الفراغ فى اساسى تاثير لها كان التى التراثية الطرز من. المعمارى التفكير على ذلك أثر والعادات االفكار تغير مع ولكن

 للقيمة المعيقة المتغيرات معالجة فى النحات دورالمصمم ابراز فى البحث اهمية تمثل االسالمى؛ الطراز المعمارى كان

 الداخلى الفراغ مكونات بين التناسق العصرية لتحقيق المتطلبات مع يتؤام صياغتها بما واعادة التراثية للطرز الجمالية

 المختلفة. باتجاهتة

 اهمية البحث

تتمثل اهمية البحث فى ابراز دورالمصمم النحات فى معالجة المتغيرات المعيقة للقيمة الجمالية للطرز التراثية واعادة 

  المختلفة.التناسق بين مكونات الفراغ الداخلى باتجاهتة  العصرية لتحقيقيتؤام مع المتطلبات  صياغتها بما

 البحث:مشكلة 

 ؟الداخلى المعمارى الفراغ مكونات صياغة فى االسالمي الطراز جماليات من االستفادة عوائق على التغلب كيفية
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 هدف البحث:

 الداخلى المعمارى الفراغ مكونات صياغة فى االسالمي الطراز جماليات من االستفادة معالجة عوائق

 :البحث فرض

فى الفراغ المعمارى الداخلى واسبابها وانواعها ويمكن  االسالميعن طريق دراسة العوامل المؤثرة بالسلب على الطراز 

 اعادة صياغة جماليات تلك الطرز نحتيا.

 اإلطار النظري للبحث:

كانت عبارة عن انواع مختلفة من  قامت العمارة االسالمية على اسس من الفنون الشرقية والمسيحية فى مصر والشام فهى

الطرز حيث يتسم كل طراز بطابع خاص بة فمنهم الطراز الفاطمى وااليوبى والعثمانى والمملوكى وغيرها من الطرز 

 االسالمية.وجميع هذةالطرز هى التى كونت العمارة 

عرب والعراق ومصر وبالد الشام وقد نشأت تلك العمارة بفضل المسلمين وذلك في المناطق التي وصلتها كشبه جزيرة ال

والمغرب العربي وتركيا وإيران وخراسان وبالد ما وراء النهر والسند باإلضافة إلى المناطق التي حكمتها لمدة طويلة مثل 

األندلس )أسبانيا حاليا( والهند. وتأثرت خصائص العمارة اإلسالمية وصفاتها بشكل كبير بالدين اإلسالمي والنهضة العلمية 

وكذلك نرى تطور  المنطقة،تي تبعته. وتختلف من منطقة ألخرى تبعا للطقس ولإلرث المعماري والحضاري السابق في ال

 .والثقافية للسكان الظروف المعيشيةالشكل والوظيفة عبر الزمن وبتغير 

صر الخر ولكن سنجد ومختلفة ورغم اختالف االساليب من مكان الخروع كانت متنوعةولذلك سنجد ان االساليب المعمارية 

من التخطيط المعمارى او من من خالل التصميم  ثوابت سواءفجميع الطرز المعمارية لها  تميزت بالوحدةان هذة االساليب 

وتراثها المعمارى المنفرد بها باالضافة للتاثر الفكرى والروحى باالسالم  وشخصيتها الداخلى ولكن كانت لكل منطقة بيئتها 

ميز من العمارة استمر فى الرسوخ والتطور حتى تخلص من تاثير الطرز السابقة واصبح الطراز االسالمى مما اظهر خليط م

 قائما بذاتة ومؤثرا بالطرز االخرى.

وقد نجح فن العمارة االسالمية فى تحقيق التوازن بين المشاعر والجوانب الدينية من خالل مجموعة من االسس والقواعد  

وامكنة من خاللها حل مشاكل البناء بحلول متوائمة وفعالة  االسالمى،اليها كل من الفنان والمعمارى والتراكيب التى توصل 

حيث استطاع  من خاللها ن يحافظ  ايضا على التقاليد والقيم االجتماعية . واستطاعت العمارة عند  الدينية , مع عقيدتة

السابقة من فارسية ورومانية كارث حضارى لتجمع بين  المسلمين ان تجمع كل ماهو حديث وتقنى من مختلف الحضارات

مما ادى الى ظهور فراغات وانماط معمارية جديدة فجعلت العمارة االسالمية تتميز عن  والوظيفية،االحتيجات الروحانية 

 .االسالميةة كل ماهو سابق ومعاصر لها الرتباطها ارتباط مباشر مع العمارة وتفردها بالتشكيل والوحدة المستمد من البي

 الداخلية:االسالمية  عناصر العمارة

لم يقتصر غنى العمارة اإلسالمية على تنوع ماهيات األبنية وموضوعاتها؛ بل تميزت بغنى مفرداتها وعناصرها المعمارية، 

سواء  والمقرنصات والعناصر الزخرفيةعلى عناصر اساسية مكونة الطرازاالسالمي بمفهومة مثل العقود  تحتويفكانت 

وعندما تتجمع كل هذة العناصر فى تصميم واحد مع مراعة الوحدة والنسب نصل الى تصميم  خطية،كانت هندسية او 

 معمارى جيد. 

قد عرفت العمارة  ، والبناءهواحد العناصر المعمارية ويكون مقوس الشكل وعادة يشكل فى فتحات  العقدالعقود:  -

تختلف من بلد  االسالمية وكانتاالسالمية أنواعا كثيرة من العقود فسنجدها فى مختلف العمائرفهى من رموزالعمارة 

 الخر,وكانت العقود مصنوعة من من الرخام او الحجر الطبيعى وذلك لتعطى السقف قوة تحمل. 
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 وقد اتخذت العقود اشكاال عديدة:

مائلين بزاوية الى اعلى ليتقابلوا فى نقطة فوق مكونين هذا الشكل وتكون  مستقيمان ولكنرة عن وهو عبا العقد المدبب: -

هذا العقد خطوط مستقيمة راسية واتخذ هذا العقد من الطراز الفاطمى ومثال علية العقد الموجود فى صحن جامع  أرجل

 كما فى الشكل االزهر.

مثل العقد المدبب ولكن مع اختالف انتهاء الخطين المستقيمين السفل بقوسين ويكون هذا العقد  المركزين:العقد المدبب ذو  -

 فى الشكل القديمة. كماالعقد بخطوط مستقيمة راسية واستخدم هذا النوع فى المبانى  أرجلويكون لهما مركزان ليكمال 

وهو مرتفع المركز عن اعمدته ويتألف  لإلسالم،العقود وقد عرف في العمائر السابقة  أقدممن  هو دائري:العقد النصف  -

القرن االول والثاني الهجري  واستخدم فيمن من قطاع دائري اكبر من نصف الدائرة وقد انتقل الى العمارة االسالمية 

 كما بالشكلويوجدفى بيت السحيمى بالقاهرة 

     
 ذو المركزين داخل جامع االقمر العقد المدبب( 2العقد المدبب بخط مستقيم داخل جامع االزهر                   شكل )( 1)شكل 

 
 أغا السلحدار بشارع المعز لدين هللا بالجمالية وسبيل وكتاب سليمان( العقد النصف الدائرى داخل مسجد 3شكل )

 

  :الجزءالرابط بين االسقف والحوائط بحيث يكون  وهياالسالمية  المعماريةالعناصر المقرنصات من  تعدالمقرنصات

 ويبدأالربط بينهم تدريجيا وقد اتخذت عدة اشكال حيث تكون متدرجة فى صفوف او طبقات وتسمى تلك الصفوف *حطات* 

 وخارجى.من المقرنصات داخلى  ثالث، ويوجدابسطها بواحدة ثم 

  :استخدامات المقرنصات 

 :فى تجويفات واجهة فى  االعمدة اوكورنيشة او فى تيجان  جمالية سواءتستخدم كعنصر زخرفي لتحقيق أهداف  االول

 الشرفات. الكوابيل لتحملفى  القبة اولتقوم فوقها  جامع،
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 :تحويل البناء المربعى الى دائري عن طريق عمل محاريب في األركان فهى تعمل على التحويل من شكل  تقوم الثانى

 خر.الى ا

 
 فى مئذنة القاهرة حطات أربعمقرنص 

 
 المقرنصات من حطة واحدة داخل مسجد السلطان حسن

 

الطرز المعمارية بالبساطة والتجريد مما خفف من كثافة  تميزت الزخارف االسالمية عن مثيلتها فى العناصر الزخرفية: -

الظل والنور ومحاكاة الطبيعة وتنوعت اشكالها حيث كانت هناك زخارف هندسية وخطية وكان للجانب العقائدى اثر فى 

 م محاكاة الطبيعة. -صياغة الزخارف بهذا الشكل وذلك لتحري

وهي نوع من الزخارف اإلسالمية؛ حيث برع المسلمون في استعمال الخطوط الهندسية، وصياغتها  الهندسية:الزخارف  -

َنْت هذه الزخرفُة المباني، وكذلك  فظهرت المضلَّعات المختلفة، واألشكال النجمية، والدوائر فنية،في أشكال  المتداخلة، وقد َزيَّ

 كما فى الشكل خرفة السقوف. التحف الخشبية والنحاسية، ودخلت في صناعة األبواب وز

 
 القاهرة –( زخرفة سقف خشبى باالشكال الهندسية في مسجد وخانقاه بيبرس الجاشنكير 1الشكل )
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كان الخط  من اهم العناصر الزخرفية  عند المسلمين  حيث  ساعد على نشر االسالم  من خالل  :الزخارف الخطية  -

 ,كتابة القران واالدعية واالحاديث النبوية ويزين بة االجزاء الداخلية للمبنى  مثل )المحراب, االسقف ,الجدران استخدامة فى

االعمدة ( .وكان يتميز باالستدارة واالستقامة والمرونة فكان لة قابلية المد والتداخل والتشابك وبالتالى كان من السهل تطويرة 

الكتابة المنعكسة التي تقرا طردا  و هناك انواع اخرى من الخطوط كالنسخ والثلثوزخرفتة باساليب وطرق متنوعة. و

وعكسا حيث تكتب العبارة الواحدة مرتين ويمكن قراتها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين يوجد ايضاَ الخط 

كان مستخدًما على المباني وفي المصاحف  دالكوفة، وقالذى يمتاز بزواياه القائمة وسمى بالخط الكوفى نسبة الى  الكوفي و

 الكوفي البسيط البارز, الخط الكوفي الهندسي المربع و المورق و المضفر(. )الخطو من امثلته 

 

 ارتباط النحت بالفراغ المعماري الداخلي: -

 والوحدة االساسية الكتلةفهو فالفراغ عنصر هام من عناصر التشكيل النحتى  وثيق،يرتبط النحت بالفراغ المعمارى ارتباط 

فى فهمنا لالشكال التى تتميز باالبعاد الثالثية. والفراغ المعمارى عبارة عن كتلة نحتية ذات فراغات داخلية قد تكون مجمعة 

من اسقف او حوائط ذات شكل عضوى اوهندسى وتتميز بتاكيد اسقفها التى تلعب دورا مهما فى تحديد الغالف الخارجى و 

النحتى المعمارى ليس مقتصرا فقط على الخارج ولكن يمتد الىالداخل لتاكيد على  المعمارى. فالتشكيلام للفراغ التاثير الع

 هوية التشكيل المعمارى.

الجزء الذى اقتطعة االنسان من الفراغ العام المحيط بة ,واوجدة داخل هيئة معمارية خاصة  الداخلى: هوالفراغ المعمارى 

لحيوية باوجهها المختلفة ,ويتفاعل معها من خالل التاثير المتبادل بينهما ,فهو يؤثر فى تكوينها العمارى ,يمارس فيها انشطتة ا

وقد تصوغ عناصر الكتل  المحيطة،وهى بدورها تؤثر فى سلوكياتة . ويتميز الفراغ الداخلى ببنية داخلية تؤكد الظروف 

ن متكاملة مما يجعل التشكيل فى الفراغ المعمارى متميز ومعتمد على المتنوعة الفراغ بشكل معقد احيانا ولكنها يجب ان تكو

 ببعضها.ترابط العناصر 

، وفراغ يحيط بالكتلة لكي يأخذ وجوده المعّبر و تتأكد قيمه التشكيلية والفنية، الكتلة والفراغ تشكيل بينهى  النحتية:الكتلة 

 ومرتب.البد له من محيط منظم 

 

  المتغيرات المؤثرة على هيئة الفراغ المعمارى الداخلى:

 : ساعد التطور التكنولوجى التغلب على  المؤثرات البيئية فى صياغة تصميم الفراغ الدلخلى  مؤثرات البيئة الطبيعية

طويل الدى اثناء تصميم وتنفيذ الفراغات الداخلية  فاصبح المصممون يصوغون بيئة  بتصاميم ركزت على التاثير البيئى

داخلية متناغمة , وفراغات ذات اداء اقتصادى افضل .فمثال استخدام اشعة الشمس فى اضاءة الفراغات خالل ساعات النهار 

 فى الشكل كما  ويكون االعتماد االساسى فى االضاءة الداخلية على ضوءالنهار الطبيعى .
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 برج المعز بالدقى يمثل استخدام الطاقة الشمسية لالنارة نهارا فى الداخل

الداخل والخارج تبعا لالسس من خالل  تربط بينهناك رؤية متكاملة  :والخارج(المؤثرات البينية )العالقة بين الداخل 

هناك مالئمة تشكيلية وتكنولوجية بين الشكل الخارجى  حيث يكون تصميمى.االساليب الفنية والتكنولوجية داخل اى نظام 

 والوظيفة.فهما مرتبطان من حيث الشكل  الداخلى،للعمارى والفراغ 

وعلى سبيل المثال فان الفتحات الموجودة فى الفراغ الداخلى هى قوة بصرية مؤثرة تربط الخارج والداخل فاالمتداد البصرى 

 فى الشكل بالخارجية. كماراغ داخلى يجب ان يحتوى على فتحات تربط البيئة الداخلية فاى ف الداخلى.عنصر مهم فى الفراغ 

    
 مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض

 البصريربط الشكل الشكل الخارجى بالفراغ الداخلى من خالل استخدام الزجاج كحوائط لالمتداد 

 

 :فالفراغ الدخلى متغير زمانيا  والعقائدية،الثقاقية واالجتماعية تعنى المؤثرات  وهي المؤثرات الفكرية فى الفراغ الداخلى

الطبيعية فهذة المتغيرات من اقوى المؤثرات فى تنظيم  تبعا للمتغيراتحسب المتغيرات الحضارية والثقافية السائدة وكذلك 

فهى حصيلة  عليها،تة التى نشا وتعتبر الثقافة من المظاهر التى تعكس طريقة تفكير االنسان وحيا الداخلى. وتشكيل الفراغ

والتقاليد التى تتغير على مر العصور وعن  كالدين،ةتضم مجموعة من المؤثرات الثانوية  واالنسان،التفاعل بين البيئة 

وبالتالى تظهر الفراغات الداخلية مختلفة ومرتبطة  االنسان.ويتحقق وجود  والشعوب،طريقها يتم التمييز بين الحضارات 

 وتاثيرها فية النها تمثل تاريخة وثقافتة. االجتماعية،فكر زمانها نتيجة ارتباط االنسان ببيئتة  ومعبرة عن
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  الداخلى:المؤثرات الداخلية المتمثلة بمحددات ومكمالت الفراغ 

 :بهيئتة،نجد لمحددات الفراغ الداخلى دور كبير ومؤثر فى تصميم الفراغ بجانب االحساس  محددات الفراغ الداخلى 

 ويمكن ان نقول ان اقل تغير فى هذة المحددات سينتج عنة هيئة معمارية مختلفة وعلى هذا االساس 

فتعتبر هذة المحددات من اهم الوظائف التى  الفراغ،يتغير شكل الفراغ بالشكل والمقدار الذى يتم بة تغييرعناصرومكونات 

راسية, افقية .والفتحات( باالضافة الى المكمالت مثل االثاث  محدداتالى)وتنقسم المحددات  للفراغ.تحدد البنية المادية 

 والعناصر التكميلية (.

  المعمارى الداخلى. المحددة للفراغفى الحوائط  تتمثل الراسية:اوال المحددات 

 :الحركة  وكذلكعلى انفتاح واحاطة الفراغ  والخصائص وتؤثرالفراغ من حيث الحجم والشكل  هى التى تقسم الحوائط

ال تسمح باالتصال الفراغى بين الخارج  والداخل, و تختلف ارتفاعها وسمكها حسب مادة البناء وطريقة االنشاء  فهى

المستخدمة,وتوفر لمستخدمى الفراغ خصوصية صوتية وبصرية وهى من اكثر العناصر المهمة التى تقع فى مستوى البصر 

ئط الحماية ووظيفة وشخصية الفراغ والتقسيم وفى الغرض الجمالى ويمكن نسبة الى المحددات االخرى , كما توفر الحوا

 استغالل ملمس الجدران فى اضفاء حيوية فى الفراغ الداخلى.

  وارضيات  أسقفالتى تحدد الفراغ فى مستوى افقى وتنقسم الى  وهي االفقية:ثانيا المحددات 

 :االرضيات مارس عليها جميع االنشطة المختلفة وتستخدم ت الداخلى حيثوهى المسطحات االساسية للفراغ  االرضيات

 واالنهاءات.االرضية وكذلك فى طبيعة المواد والملمس  تعدد المستوياتمتنوعة لتحقيق غايات تصميمية محددة مثل  باساليب

 جمالى.باسلوب  ولكن او فصلةويمكن ايضا استخدام العناصر الزخرفية لتحقيق جماليات الشكل لتمييز فراغ معين عن االخر 

عن االخر من خالل االرضيات وذلك باستخدام خواص مادية مختلفة عن بعض مثل السيراميك او  فراغ معينويمكن تمييز 

اومن خالل استخدام تعدد المناسيب سواء باالرتفاع او  مادية،الرخام وغيرها من المواد فتتحدد المساحة دون حواجز 

 فى نشاط مختلف عن االخر. معين الستخدامةفراغ  لتمييزالكلى االنخفاض عن الفراغ العام 

 :تعريفها بالمستويات العلوية  الداخلى ويمكنتعد االسقف من المحددات الرئيسية فى فى الفراغ المعمارى  االسقف

 للفراغات وتاتى فى االهمية بعد الجدران فى تحديد الفراغات الداخلية فهى العنصر الواقى للفراغ.

فاالسقف العالية تعطى االحساس بالتهوية واالنفتاح بينما االسقف المنخفضة  الداخلية،االسقف ارتفاع الفراغات  و تحدد

او التى تظهر بين فراغ واخر مجاور  للفراغ الواحدفاالختالفات التى تظهر فى ارتفاعات السقف  باالحتواء،تعطى الشعور 

وبمكن التغيير فى مستويات االسقف لتحديد اوتقسيم الفراغ حيث يمكن  رة.المتجاولية وتساعد فى التفريق بين المساحات 

 السقف.ارتفاغ او انخفاض مستوى 

 

 الفتحات: -

هى التى تتمثل فى االبواب والنوافذ وتعمل على الربط بين الفراغات الداخلية والفراغات المحيظ بها سواء كانت هذة 

وتعطى هذة  المنغلق.ات فى الحوائط كلما ادى ذلك الى االحساس بالفراغ وكلما زادت الفتح اوخارجية.الفراغات داخلية 

 الفتحات معنى للفراغ الداخلى وتوطد االتصال بين الفراغات المحيطة.

من العناصر التي تربط بصرًيا الفراغ الداخلى بالفراغ الخارجى وتلعب النوافذ دوًرا اساسي في توفير التهوية  النوافذ:  -

 .والخارجىبين الداخلى  البصريفي الفراغات الداخلية وتؤثراحجام النوافذ فى الربط  الطبيعيةواالضاءة 

تواصل وترتبط مقاسات االبواب  هي اداةالمعمارى الداخلى  المحددة للفراغتعد االبواب من العناصر المعمارية  االبواب: -

 بطبيعة االستخدام وقد تصنع االبواب حسب مواصفات معينة وعموًما فان 
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 االسالمى:المتغيرات العصر الحالى لالستفادة من الطراز  إثر

 متغيرات ثقافية 

تشير الثقافة الي جميع القيم المادية و االخالقية و المعتقدات الدينية التي يجمعها االنسان من خالل مراحل النمو و التطور و 

تمثل كل ما يتم اكتسابه من الثقافات االخري و التعليم ما قبل الجامعي و التعليم المعماري و المعرفة العلمية اصبحت مسائلة 

افي منتشرة بصورة واسعة بسبب تداخل الثقافات و ,حيث بدوره يؤدي الي تطور المجتمع و ادي التغريب و الغزو الثق

النقص في المراجع و المنشورات العلمية العربية الي اعتماد المدارس و االتجهات الفكرية الغربية المعمارية بدعم من 

 مجموعة من االتجهات الفكرية المعمارية الغربية. 

الي التركيز علي الشكل دون اي مضمون فيجب ان تكون التصميمات  وتطبيقات الحاسوبل في البرمجيات ادي التطور الهائ

 متوافقة مع الثياق الثقافي مع جميع متغيراتها و ثوابتها. 

 متغيرات بيئية 

حلية و قدرتها علي هي العوامل المناخية و مدي تأثيرها علي التعامل مع المفردات التراثية القديمة للتعبير عن الهوية الم

التعبير علي فكرة المعاصرة و النتغيرات التي افرزتها التطورات التكنولوجية و االقتصادية و متغيرات االجتماعية في 

تشكيل حياتنا اليومية و ال يجب استغالل نفس المفردات التراثية القديمة و انما ايجاد طريقة لتصميم معماري يتوافق في حل 

ة بما يناسب روح العصر فيجب التفكير في المفردات التراثية و وظيفتها االساسية التي وجدت من اجلها ثم المشكالت البيئي

 التفكير فيها مرة اخري و تطويرها مما يتالئم مع وظيفتها

 المتغيرات الفنية 

ولكن شكل وظيفي فقط  ليست مجرد والتصميم فالعمارةتكمن المشكلة بعدم الوعي بدور جميع المشاركين في عملية االبداع 

بواسطة الفنون مثل النحت احداث تغير شامل لديناميكية الفراغ المعماري ككل. فيسطيع المصمم الفنان ان يمذج بين  يمكن

 .المتطلبات الوظيفية للمكان بجانب االثراء الجمالي ليصبح تشكيل معماري جيد

 

 بالعناصر المعمارية للطراز االسالمي:الحلول التصميمية النحتية لمعالجة الفراغ الداخلي 

وكان للمعالجات التصميمية لعناصر العمارة االسالمية اثرا مباشرا فى تمييز الطرز المعمارية االسالمية عن غيرها من 

 : الطرز وذلك عن طريق استخدام اساليب مختلفة لصياغة تلك العناصر حيث كان هناك العديد من القيم مثل

  تتناسب مع المتغيرات في هذا العصر سواء من المقياس او النسب  حتىكثافة التفاصيل في التصميم الوصول الي تبسط

 الفراغ الداخلي. مساحةيصبح الشكل النهائي يتوافق مع 

  ال يؤدي  حتىخالل معرفه النسب الصحيحه عند التجريد في الشكل االساسي  وذلك منالتمسك بالشكل الجمالي للتصميم

 الصورة العامة للشكل المعماري.الي االخالل ب

  واالرضيات والحوائط اظهار الترابط بين العناصر المستخدمة في الفارغ الداخلي سواء من المحددات التي تشمل االسقف

 الكتل النحتية. او

 

  الحلول النحتية التصميمة مستوحاة من الطراز االسالمي: علىنماذج 

 استراليا(:-جامع بنش بول )سيدني -1

مع مساحة الفراغ الداخلي ليبدو  واالحجام لتتماشينحتي في جانب من الحوائط مع تغير النسب  المقرنصات كتشكيلاتخذ 

 مظهرها مواكب لهذا العصر.
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االشكال الهندسية المجردة و ربطها بالعناصر المحددة في الفراغ الداخلي من الحوائط و السقف و  التصميم قائم علي

 معماري مترابط في الشكل و التوظيف. تصميمالاالرضيات مما جعل 
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 التنفيذ. شكل هندسي مستوحي من الشكل الخماسي و لكن مع تحوريه ليواكب التصميم و علىالتصميم قائم 
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