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للحضارة اإلسالميت بين تراث الحضاراث ومعاصرة  عبقريت التشكيل المعماري
التطوراث 

 
 ماهر علي عبد الحفيظ /د.م

 مدرس النحت والتشكيؿ المعماري والترميـ ،كمية الفنوف التطبيقية ،جامعة دمياط
 

مقدمة البحث  -1
 لمؤسسيا ولدت بأمر اهلل األوالقرأ العمـ والثقافة واالنفتاح ، فمقد عبقرية ولدت في األساس مف إن عبقرية الحضارة اإلسالمية

العبقري النبي الخاتـ  سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ ، الذي عظمإنجازات الحضارات السابقة فمـ ينسفيا، واندمج مع الحضارات 
 بحسف خمقو وجوامع كممو حضارة جديدة جامعة لما سبقيا، حوت بداخميا تراث أجدادنا العظيـ ليؤسس. المعاصرة ليا فمـ يعتزليا 

وميدت ىذه الحضارة الجديدة لحضارات معاصرة . الزاخر باإلنجازات المعمارية الرائعة، المعبرة عف ثقافة شعوبيا ومدى تقدميـ 
ليا والحقة عمييا، كاف اإلنساف المتواطف المتعمـ المتسامح محورىا الرئيس، والفكر المعماري التاريخي والمعاصر أساسيا ، 
فانتشرت عمارتيا جغرافيًا وامتدت تاريخيًا بفضؿ عبقرية مؤسسيا نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ الذي لـ يأمر باليدـ أو 

بداعات أبنائيا فمقد اكتسبت الحضارة اإلسبلمية عبقريتيا الفكرية والتراثية مف .التخريب،بؿ أمر بتنمية وتعمير الحضارات السابقة وا 
عبقرية اإلنساف وفكره وعقيدتو باعتباره المكوف الرئيس ليا، إضافة إلى عبقرية التراث وقيمو العظيمة والمتميزة منيا االقتصادية 

فاألصالة والمعاصرة إشكالية كؿ  .والجمالية والتاريخية وغيرىا مف القيـ لتتحقؽ عبقرية أصالةومعاصرة اإلنساف لحضارتو وحاضره
ومف المستحيؿ كذلؾ أف . حضارة قائمة، فبل يمكف أبدًا االكتفاء بالحياة داخؿ الماضي رغـ عراقتو وأصالتو منفصبًل عف حاضره

يعيش وينطمؽ خارج رحـ أصولو ببل ىوية ؛ ولذلؾ كاف البد لمحضارة العبقرية أف تعيش حاضرىا معتمدة عمى ىويتيا األصيمة 
ولدت مع أبينا آدـ عميو فيي حضارة إنسانية فكرية عبقرية.بروح عصرية متطورة تأخذ مف عراقة ماضييا إلى ريادة مستقبميا

السبلـ وأبنائو ولف تمت بفضؿ أحفاده بإذف اهلل؛لتستعيد الحضارة اإلسبلمية مكانتيا ودورىا في النيضة العالمية ، وستواكب 
.  الحضارة اإلنسانية المعاصرة وتقودىا نحو اإلبداع الجمالي والصناعي  كما كانت إف شاء اهلل 

 :- جاء البحث ليجيب عمى التساؤالت التاليةمشكمة البحث   -2
ما عبلقةالحضارة اإلسبلمية بالحضارات السابقة ؟ وما القيـ التي حققت عبقريتيا ؟ -أوالً 
ما ىي العناصر األساسية المكونةلمحضارة اإلسبلميةوالضامنة لعبقريتيا ؟ - ثانياً 
ما مدى توافقالتشكيؿ المعماري لمعمارة اإلسبلمية مع التطور التكنولوجي والجمالي المعاصر؟ -ثالثاً 

أىمية البحث؛ - 3
في إلقاء الضوء عمى عبقرية تراث الحضارة اإلسبلمية ودور فنوف التشكيؿ المعماري فيحفظيا وتفردىا، والريادة تكمن 

 .المستقبمية لفنونيا 
؛ ىدف البحث -4

استعادة دور التشكيؿ المعماري في تعظيـ شكؿ ووظيفة األبنية القائمة وتصميـ وتشكيؿ مشروعات الحضارة اإلسبلمية 
. المستقبمية

منيجية  البحث؛  -5
 .يتبع المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي 
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 ؛ حدود البحث-6
. بالنسبة لمناحيةالتراثية والتاريخية يختص بمدينة القاىرة بمصر، أما المعاصرة عمى مستوى العالـ-
 (التشكيل المعماري ، العمارة ، التراث ، الحضارة اإلسالمية، المعاصرة  )الكممات االفتتاحية ؛-7

Genius Architectural Formation  Islamic Civilization Between 

the Heritage of Civilizations and Contemporary Developments. 

Dr / Maher Ali   Abdel-Hafeez  

Teacher of Sculpture and Architectural Formation  and restoration , Faculty of Applied Arts , 

University of Damietta. 

The greatness of Islamic civilization was born in the foundation of the genius of science, culture and 

openness , and the first order of God was born of its founder, the Prophet Read ring prophet Mohammed 

peace be upon him , that bone achievements of earlier civilizations did not torpedo and merged with his 

contemporary civilizations did not  retire .To establish good and concise speech created a new civilization of 

what preceded University , whale inside the great heritage of our ancestors , rich architectural achievements 

wonderful expressions of the culture of their people and their progress .     And paved the way for parallel 

civilizations and later became a human -centered and learner- tolerant architecture of thought and 

contemporary historical basis , spread across architecture geographically and historically extended thanks to 

the genius of its founder , who did not order the demolition or vandalism but is development and 

reconstruction.                                                                                                                      

They civilization was born with Father Adam and his sons will not die thanks to his grandchildren , and will 

regain the global leadership of the Renaissance , as it was , God willing. 

Therefore the research topic came answer the following questions:- 

I. What a concept architectural composition ? And the most essential elements in Islamic architecture ? 

Second - how architectural formation of Islamic civilization from earlier civilizations affected ? 

Third - what the impact of architectural formation of Islamic civilization on contemporary and subsequent 

civilizations ? 

Fourth - how architectural formation of Islamic architecture with technological development agree? 

- - The importance of research to shed light on the genius of cultural heritage and the role of Islamic 
architecture in conservation and development. 

-  

- - Find and aims to how to restore the role of Islamic architectural civilization and advancement . 

- - Find and follow approaches the historical method and descriptive analytical method . 
 

مصطمحات البحث  - 8
اإلنساف العبقري ىو ذلؾ اإلنساف الذي يتميز عف غيره بالذكاء البالغ فيقيـ الحاضر ويتوقع المستقبؿ، فيو مبدع  العبقرية ؛-1/8

نجازاتيا الحضارية والحضارة العبقرية–في حؿ المشكبلت وتخطيط المشروعات وأعمالو قيمة  كذلؾ ىي حضارة قيمة بتراثيا وا 
. والعمرانية وعبلقتيا بالحضارات السابقة والمعاصرةوثقافة إنسانيا وتاريخيالعظيـ

  وىى 523ص1 وقيـ الشيء تقييمًا قدر قيمتو 521ص1 يقاؿ فى المغة قيمة الشيء قدره ، وقيمة المتاع ثمنوالقيمة ؛-2/8
مفيـو فمسفي ومؤشر نسبى يعتمد عمى طبيعة المتمقي والظروؼ المكونة لشخصيتو فيى المعيار الحاكـ لدرجة قبوؿ اإلنساف لما 

 .188ص2حولو تبعًا لرغباتو واحتياجاتو   
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 في الفنوف التطبيقية ومنيا العمارة يرتبط بغرض انتفاعي فيي عبارة عف حيز فراغي تشكيمي يأوي التشكيل المعماري ؛- 3/8
. نشاطًا إنسانيًا معينًا بيدؼ تأدية منفعة 

 .ىي الفف الوظيفي الذي يحدد الفراغ الذي نعيش فيو والذي يخمؽ إطارًا تشكيميًا يحيط بحياتناالعمارة ؛ - 4/8
5/8- FORM- FORMATIOكممة ؛FORM تعني عممية التشكيؿ باإلضافة إلي النتاج التشكيمي، ويوجد مرادؼ آخر يخص 

ولذلؾ فإف أية عممية يعتمد أداؤىا عمي مجموعة مف العناصر في ظؿ .364صFORMATION3العممية  التشكيمية وىو كممة 
عبلقة تنظيمية تحكـ تواجد ىذه العناصر بالنسبة إلي بعضيا يطمؽ عمييا عممية التشكيؿ ،  فيي طريقة أو أسموب في األداء وفقا 

 .لمقاييس وقواعد محددة
MORPHOLOGY-  6/8 تحميميا إلي و يسمي بعمـ المورفولوجي وىو العمـ المختص بدراسة بنية األشكاؿ والتشكيبلت ؛

 .593ص3. مكوناتيا واستنباط ما بينيما مف عبلقات 
في المغة مف التراث ويقترب معنى 9ص4الموروث ىو كؿ ما يتركو األجداد ليصؿ إلى األبناء واألحفادالموروث والتراث ؛- 7/8

 664ص1.المعنى السابؽ إذ ىو كؿ ما يخمفو اإلنساف لورثتو 
 المعاصرة تعنىالتفاعؿ اإليجابي مع الحضارة الراىنة ومنجزاتيا ومعاييرىا العممية والفكرية والتكنولوجية والفمسفية المعاصرة ؛-8/8

 15ص5.واألخبلقية والسياسية

. والقيم التي حققت عبقريتيا . عالقة الحضارة اإلسالمية بالحضارات السابقة - أواًل؛
لممرة األولى في تاريخ البشرية يطبؽ المسمموف مبدأ االنفتاح عمى الحضارات األخرى ، واالستعارة مف جيود السابقيف،وقد انعكس 

ذلؾ عمى تاريخ المسمميف عندما انطمقوا مف جزيرة العرب وىـ ينشروف رسالة اإلسبلـ شرقًا وغربًا وصادفوا مدنية وحضارة في 
وقد بدأوا حركة الترجمة والنقؿ عف .46ص6بعض ما صادفوا ، لـ يطمسوىا أو يدمروىا، بؿ عكفوا عمى دراستيا واالستفادة منيا 

واستفادت الحضارة اإلسبلمية مف االنفتاح  عمى . في نقؿ العمـو اليونانية إلى العربية 7اآلخريف، فبدأىا خالد بف يزيد األموي
 استفادوا مف الحضارة اإلغريقيةومعرفة تدويف الدواويف وترجمة العمـو الطبيعية، ، حيثالحضارات األخرى وفؽ مبادئ دينيـ

ف ما استفاده المسمموف مف  دارةأعماليـ، وانفتحوا عمى الحضارة الينديةوأخذوا حسابيا وفمكيا،وا  واستفادوا مف األدب الفارسي وا 
الحضارات األخرى يعد مزية تحسب ليـ وليس عيبًا، اذ يعني ذلؾ تفتح العقؿ المسمـ واستعداده لتقبؿ ما لدى اآلخريف، كما اف 

 وتتسـ الحضارة 48ص6.االسياـ في مسيرة اإلنسانية يبدأ بآخر ما وصؿ اليو اآلخروف ، ثـ تقديـ الجديد لتكتمؿ مسيرة الحضارات
اإلسبلمية بسعة أفقيا ورسالتيا العالمية وقد وضح ذلؾ في إعبلف القرآف الكريـ وحدة النوع اإلنساني ،رغـ تنوع أعراقو ومنابتو 

يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ )13ومواطنو، وذلؾ في قولو تعالى في سورة الحجرات آية رقـ 
حيث جعؿ القرآف حضارة اإلسبلـ عقدًا تنتظـ فيو جميع العبقريات لمشعوب و األمـ التي خفقت  (لتعارفوا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

 فالحضارة اإلسبلمية كانت نتاجًا لشعوب العالـ اإلسبلمي المختمفة، وشكمت بدورىا مصدر 36ص8فوقيا راية الفتوحات اإلسبلمية
ولذلؾ  فإف الحضارة . قوة ليذا الجسد العمبلؽ،وزادت مف فاعمية تراث األمة وحضارتيا وتاريخيا المنتشر عمى نطاؽ واسع

 44ص6.اإلسبلمية وحدىا فقط ىي التي تفاخر بالعباقرة الذيف أقاموا صرحيا مف جميع األمـ والشعوب 
العناصر األساسية المكونة لمحضارة اإلسالمية والضامنة لعبقريتيا -

:- تتكون الحضارات العبقرية من وجية نظري من ثالثة محاور رئيسة
. عبقرية أصالة ومعاصرة اإلنسان وحضارتو:ثالثا.عبقرية التراث وقيمو:ثانياً .عبقريةاإلنسانوعقيدتو:-أوالً 

:- عبقرية اإلنسان وعقيدتو - أواًل؛
إف المكوف األساسممحضارة اإلسبلمية ىو ذلؾ اإلنساف معمر الكوف الذي يستطيع بعبقريتو أف يقمد ويطور ويبدع إذا ما توافرت لو 

وسنمقي الضوء عمى سبعة أشياء مف أىـ صفات اإلنساف المسمـ .البيئة الخصبة وأىميا العقيدة التي تبني الفكر الذي ينظـ الحياة 
 :-مؤسس ىذه الحضارة العظيمة
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ميارة الفناف المسمـ في  -3.رغبة المسمـ في التعمير والخمود-2. عقيدة المسمـ وأمره بالقراءة وحسف المواطنة-1
تعظيـ المسمـ - 5. ميارة الفناف المسمـ في فنوف الخط العربي وأشكالو المتعددة– 4. توثيؽ فنوف الحضارة اإلسبلمية
 .ثقافة المسمـ المغوية وحبو لمصورة الرمزية والتخيمية-  7. تخميد الرموز واألسماء-6. لؤلحداث السياسية والتاريخية

: عقيدة المسمم وأمره بالقراءة وحسن المواطنة-1
تتجمى عبقرية الحضارة اإلسبلمية في حب المسمـ لممواطنة سواء في دولتو اإلسبلمية، حيث يأمره الحاكـ وتأمره عقيدتو، أو كذلؾ 
إف كاف يعيش في دولة أخرى، فيو يحب المشاركة مع أخيو اإلنساف صاحب العقيدة المختمفة التي يحترميا المسمـ كذلؾ، وىذا ما 

لقد أنعـ اهلل تعالى عمى األمةاإلسبلميةبشريعة كريمة سمحة، ):أكد عميو األزىر الشريؼ بمصر حيث قاؿ اإلماـ األكبر شيخ األزىر
وأضافإنالديف  (.سعد بيا وبأحكاميا المسمموف كؿ السعادة، وعاش في ظميا الوارؼ غيرىـ مف أىؿ الممؿ األخرى آمنيف مطمئنيف

المواطنة في اإلسبلـ التفرؽ في الحقوؽ ):وفي كممتو عف المواطنة قاؿ. اإلسبلمي يتميزبيسرأحكاميورحابة استيعابو لممخالفيف لو
وفي 4ص 9(.والواجبات بيف األدياف المختمفة، فالكؿ يتمتعوف بالحؽ نفسو في العيش في ظبلؿ الوطف الذي ىو حؽ لمجميع

واعمـ أييا الطالب أننا لسنا وحدنا في ىذا العالـ،وأف العبلقة بيننا وبيف غيرنا ىي عبلقة التعارؼ :-وصيتو لمطبلب قاؿ
فيما يقوؿ اإلماـ – والتعاوف،وليست أبدًا عبلقة الصراع،أوحمؿ الناس عمى اإلسبلـ بالقوة، أواإلساءة إلى أديانيـ وعقائدىـ ؛ فالناس

إما أخمؾ في الديف، أو نظير لؾ في الخمِؽ، وكما تحب أال يساء إليؾ، أو ينتقص مف شأنؾ، فكذلؾ ال )؛:عمى كـر اهلل وجيو
 ولذلؾ انتشر اإلسبلـ في ربوع األرض ، وبنيت الحضارة اإلسبلمية 7ص 9(.يجوز أف تسيءإلى اآلخرينأو تنتقص مف شأنيـ 

والقراءة دعوة . وىو ما تدعو إليو مواثيؽ األمـ العريقة حتى عصرنا الحالي.  عمى المواطنة والمساواة والمشاركة والتسامح  والسبلـ
وال تختمؼ توجيات الكنيسة عما أكده األزىرحيث قاؿ . لممواطنة مع الحضارات وشعوبيا وىي وسيمة التواصؿ وتحقيؽ المواطنة 

إنو مف البلفت لمنظر في اآلونة األخيرة تزايد االىتماـ بقضايا المواطنة وحقوؽ اإلنساف ودور المنظمات غير الحكومية ):أحد رجاليا
والعمؿ األىمي،وتصاعد الدعوة إلى دمج كؿ أفراد المجتمع كمواطنيف عمى قدـ المساواة دوف تمييز أو تيميش ألي مف الفئات 

 وىذا بالفعؿ ما أنجزتو الحضارة اإلسبلمية منذ بدايتيا، فحينما يأمر اهلل عز وجؿ نبيو الخاتـ سيدنا محمد 6ص10(.االجتماعية
اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ –أوالعمؽ -صمى اهلل عميو وسمـ بالقراءة في أوؿ ما أنزؿ مف آيات القرآف الكريـ في سورة سميت سورة اقرأ

فبل شؾ أف تمؾ الحضارة اإلسبلمية تأسست - ، خمؽ اإلنساف مف عمؽ، اقرأ وربؾ األكـر ،الذي عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ
وجاء في نفس الكتابما يوضح .منذ بدايتيا عمى أعمدة راسخة نشأت عمييا وازدىرت كؿ الحضارات الراسخة حتى سميت بأمة اقرأ

ُتعد القراءة منذ فجر التاريخ أوؿ وأىـ أدوات المعرفة ، وعنصرًا  )؛ 5 ص10قيمة القراءة التي أمرنا ربنا بيا، ففي توطئة الكتاب
الغنى عنو مف عناصر بناء الحضارة، فمنذ نقش حكيـ مصري قديـ وصيتو البنو عمى ورؽ البردي يا بني ضع قمبؾ وراء كتبؾ، 

ومنذ أطمؽ طو حسيف مقولتو؛ إف القراءة حؽ لكؿ إنساف، بؿ . فميس ىناؾ شيء تعمو منزلتو عمى الكتب . وأحببيا كما تحب أمؾ
إنما أىوي القراءة ألف عندي حياة واحدة في  )وكتب العقاد جممتو اآلسرة . واجب محتـو عمى كؿ إنساف يريد أف يحيا حياة صالحة

ولعؿ مف أىـ عوامؿ نجاح الحضارة اإلسبلمية مف وجية نظري ىو إيماف المسمـ بكؿ الديانات  (.ىذه الدنيا، وحياة واحدة ال تكفيني
السماوية والرسؿ واألنبياء ومف ثـ أصبح المسمـ ىوالوريث الشرعي لمحضارات السابقة وليس العدو المدمر ليا ، وكاف ذلؾ األمر 

آمف الرسوؿ بما أنزؿ إليو مف ربو والمؤمنوف كؿ آمف باهلل ومبلئكتو  )مف سورة البقرة 285استجابة ألمر اهلل تعالى في اآلية رقـ 
ومف ىنا أصبح إنساف ىذه الحضارة  .(وكتبو ورسمو، ال نفرؽ بيف أحد مف رسمو وقالوا سمعنا و أطعنا غفرانؾ ربنا واليؾ المصير 

ًً لكؿ القيـ اإلنسانية العظيمة لكؿ  مأمور بالقراءة والمواطنة والفيـ لكؿ ما كتب عف الحضارات في كؿ الكتب السماوية،ومطبقًا
. رسؿ اهلل عز وجؿ دوف تفرقة  

. رغبة المسمم في التعمير والخمود -2
مؤسس الحضارة اإلسبلمية فيالتعمير واإلضافة حتى آخر لحظة في حياة الدنيا كميا فيما معناىأنيإذا قامت القيامة  استجابةألوامر

وعمـ ثواب مف يشارؾ في بناء المسجد .وفي يد اإلنساف شجرة صغيرة فميزرعياإف استطاع قبؿ موتو أو قبؿ موت الدنيا نفسيا 
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فبادر بمالو أو بيده في بناء المساجد حتى انتشرت في ربوع األرض وليس ذلؾ لؤلغنياء فقط ولكف لمجميع ميما صغر حجـ 
 وقد أدرؾ مشيدو : "قالرسولصمىالميعمييوسمـ):مشاركتو حتى بحجـ عش الطائر الصغير ، حسبما جاء في السنة النبوية الشريفة

العمائر اإلسبلمية تمؾ القيمة  فتسابقوا في تشييد العمائر التي تخمد أسماءىـ وتمجد عصورىـ في تقميد العظماء سيدنا محمد الذي 
صورة )أسس المسجد بالمدينة المنورة، بؿ إف بعض الحكاـ أشار فيما ذكره المؤرخوف مف روايات حوؿ بناء جامع أحمد بف طولوف 

ف غرقت بقى : " فقد ذكر القضاعى أف أحمد بف طولوف قاؿ  (1رقـ أريد أف أبنى بناءا إف احترقت مصر بقى ، وا 
لذلؾ فإف قياـ كثير مف الخمفاء واألمراء بإصبلح المنشآت اإلسبلمية التي سبؽ أف شيدىا غيرىـ ليدؿ داللة 226ص13.".

ـ الذي تسبب فى سقوط أجزاء كثيرة مف جامع 1302/ىػ702وما حدث نتيجة زلزاؿ عاـ .واضحة عمى إدراكيـ لقيمة ىذه المنشآت
وغيرىا مف المساجد حيث  (4صورة رقـ)،وجامع الحاكـ بأمر اهلل  (3صورة رقـ)والجامع األزىر (2صورة رقـ)عمرو بف العاص،

 276ص 13قاماألمراء بإصبلحيا وترميميا يؤكد رغبة المسمـ في التعمير والخمود
: ميارة الفنان المسمم في توثيق فنون الحضارة اإلسالمية -3

فنجد أف معظـ النصوص .   لقد تعمـ المسمموف مف أجدادىـ في الحضارات السابقة كيؼ يخمدوف حضارتيـ ويحفظوف تراثيـ 
 وىى السمة الغالبة 31ص14المسجمة عمى العمائر اإلسبلمية سواءكانت عمى الجص أو الحجر أو الرخاـ سجمت بالحفر البارز  

عمى ىذه النصوص التأسيسية ومف ىنا نجد أف نماذج النصوص الكتابية المسجمة بالحفر الغائر قميمة ، ويرجع السبب في ذلؾ إلى 
. رغبة المنشئ فى المحافظة عمى قيمة المبنى مف التغيير

: ميارة الفنان المسمم في فنون الخط العربي وأشكالو المتعددة–4
سجمت النصوص الكتابية بالخط الكوفي والنسخ والثمث وغيرىا وىى تمثؿ مراحؿ زمنية مختمفة كما ساعدت ىذه الكتابات المتنوعة 

ومما يزيد مف قيمة العمائر .في التعرؼ عمى تطور الخط العربي نفسو الذي لعب دورًا كبيرًا في المحافظة عمى القيمة التراثية
:- اإلسبلمية بالقاىرة أف الكتابات المسجمة عمييا تساعد فى معرفة المصطمحات األثرية الخاصة بالعمارة والفنونومف أمثمتيا 

والمنارة  والمنزؿ القبةوالضريح والتربة والمسجد والجامع والمدرسة والخانقاة والمارستاف والوكالة والخاف والفندؽ والربع والبيت
 إلخ ... وتحديد صفة المنشأة سواء كانت مسجدًا أو جامعًا أو مدرسة أو خانقاة أو قبة أوسبيبًل أو قصرًا . 18ص15 .والمئذنة

: تعظيم المسمم لؤلحداث السياسية والتاريخية- 5
 مف العمائر اإلسبلمية التي تتصؼ بيذه الصفة جامع عمرو بف العاص فقد أورد المقريزي نصًا ميمًا يرتبط بيذا الجامع 

وىو أوؿ مسجد أسس بديار مصر في الممة اإلسبلمية بعد الفتح ، ومما ال شؾ فيو أف القدماء مف حكاـ المسمميف : " فقاؿ عنو 
أدركوا مثؿ ىذه القيمة الدينية ومف ثـ اىتموا بيذا الجامع اىتمامًا كبيرًا ، كما يستشؼ مما سرده المقريزي عف ىذا الجامع طواؿ 

ولذلؾ ارتبطت كثير مف العمائر .275ص13وكاف الجامع األزىر عبلمة بارزة مف حيث القيمة السياسية والدينية أيضًا .تاريخو
اإلسبلمية بالقاىرة بأحداث ميمة خمَّدىا التاريخ وليا أثر واضح فى المجتمع سواء عمى المستوى المحمى العمراني المحيط بيا 

 16ص 4.أوعمى المستوى القومي وتزداد قيمة ىذه المباني بزيادة أىمية الحدث الذي ارتبطت بو
 

 :تخميد الرموز واألسماء-6
 كثير مف القباب ضمت رفات أشخاص كاف ليـ دور كبير في تاريخ مصر الثقافي أو الديني أو السياسي ومف ذلؾ القيمة 

الدينية لمقباب الضريحية الخاصة بآؿ البيت كما ىو الحاؿ في قبة السيدة رقية وضريح السيدة نفيسة وغيرىا مف المشاىد الفاطمية 
( 5صورة رقـ)وقبة اإلماـ الشافعي المرتبطة بأىؿ السنة أو تمؾ المنشآت التي دفف فييا سبلطيف المماليؾ كقبة المنصور قبلووف

وخانقاه السمطاف 380ص 4التي دفف فييا المنصور قبلووف وابنو الناصر محمد بف قبلووف والممؾ الصالح عماد الديف إسماعيؿ
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الذي يضـ رفات مؤسس نيضة مصر الحديثة محمد عمى باشا وجامع   (6صورة رقـ)فرج بف برقوؽ وجامع محمد عمى بالقمعة 
 .الذي يضـ مقابر الحكاـ كذلؾ (7صورة رقـ)الرفاعي 

. ثقافة المسمم المغوية وحبو لمصورة الرمزية والتخيمية-  7
إف المنبع األوؿ لثقافة المسمـ منذ صغره ىو كتاب اهلل عز وجؿ وسنة نبيو صمى اهلل عميو وسمـ الذي يزخر بالصور التخيمية 

والرمزية والمعاني القيمة في قصص القرآف وصحيح السنة النبوية ؛ لذلؾ عرؼ قيمة الرمز ودوره في تحقيؽ اليدؼ، ومف األبنية 
وكذلؾ قمعة صبلح الديف ، حيث ترمزلمقوة والمنعة كما أنيا تشير إلى مدى التطور  (8صورة رقـ)الرمزية أبواب القاىرة الفاطمية 

وتمثؿ مدرسة الناصر محمد بف قبلووف بشارع المعز قيمة رمزية ميمة ومف ذلؾ أف مدخميا الرخامييدلؿ عمى .فى الوسائؿ الدفاعية
وترمز القبة إلى غطاء السماء وما بعده مف عالـ .381ص13انتصار المسمميف عمى آخر معاقؿ الصميبييف في ببلد الشاـ 

ويرمز التخطيط المثمف إلى العرش 48ص16روحاني ال نيائي ومنيا يصبح الشكؿ الكروي أو الدائري ىو الرمز اليندسي األمثؿ 
ـْ َيْوَمِئٍذ  َثَماِنَيٌة  }: اإلليي الذي تحممو ثمانية مف المبلئكة قاؿ تعالى  كما يظير   {َواْلَمَمُؾ َعَمى َأْرَجاِئَيا َوَيْحِمُؿ َعْرَش َربَِّؾ َفْوَقُي
ولقد ظيرت عبقرية الحضارة اإلسبلمية بما تحويو في طياتيا  مف المعاني .  ذلؾ في تخطيط قبة المنصور قبلووف بشارع المعز

الرمزية كثيرة العدد متنوعة القيمة منبعيا لغة العرب والقرآف الكريـ ومف أمثمة ذلؾ استخداـ المقياس الضخـ لئليحاء بالعظمة وتتابع 
 130ص 5الفراغات مف األكبر إلى األصغر وىو يوحى بالخصوصية 

: قيمالتراث المعماري لمحضارة اإلسالميةالمؤكدة لعبقريتيا:-ثانيًا 
لقد تميزت عناصر التشكيؿ المعماري بما يحويو مف تكويف عاـ  خارجي وعناصر معمارية لمحضارة اإلسبلمية بخصائص كثيرة 
. مف أىميا روعة الشكؿ وجودة الوظيفة ورفعة القيـ التي إذا ما اجتمعت ىذه الميزات إلى أصالة التراث ألصبح في قمة المعاصرة 

:- وتمتمؾ الحضارة اإلسبلمية مف القيـ ما يؤىميا لتمؾ المكانة نذكرمنيا 
القيمة / 4. القيمة التشكيمية المعمارية والعمرانية / 3. القيمة العممية والمرونة الوظيفية/ 2. القيمة االقتصادية كمورد/1

قيمة / 9. قيمة التوجو الرباعي / 8. قيمة اإليقاع والحركة/ 7.  التنوع والوحدةقيمة/ 6.قيمةالتفرد والتميز/ 5 .الجمالية 
. قيمة الخصوصية في التخطيط المعماري والعمراني /10. التوافق البيئي 

. القيمة الوظيفية لعناصر التشكيل المعماري المميزة  لمحضارة اإلسالمية /  11 
: القيمة االقتصادية كمورد-1

  مف أىـ مميزات التراث اإلسبلمي وعبقريتو ىي الوظائؼ الدنيوية اليومية أو األسبوعية عمى األكثر ألبنيتو القائمة اآلف 
سواء األبنية  الدينية منيا كالمساجد والمدارس أو األبنية الدنيوية كالحصوف والقصور وتمثؿ قيمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي 

.  ، فيي تمثؿ مصدرًا ميمًا مف مصادر الدخؿ السياحي
 :القيمة العممية والمرونة الوظيفية- 2

تميزت العمائر اإلسبلمية بقيمةوظيفية تتضح في استمرار بعض العمائر الدينية كالجوامع والمساجد بالقياـ بوظيفتيا التى شيدت 
مف أجميا مثؿ ما كاف عميو جامع عمرو بف العاص مف وظائؼ متعددة ، إذ لـ يقتصر عممو عمى أداء الفرائض الدينية فحسب بؿ 

 كما كاف مكانًا لجموس القضاة فقد كانت فيو محكمة لفض 255ص13كاف بو زوايا لمتدريس ومنيا زاوية اإلماـ الشافعي 
، وربما تعددت 249ص13.المنازعات الدينية والمدنية وكانت تعقد الجمسات فى زوايا الجامع كما كاف بجامع عمرو بيت لمماؿ

الوظائؼ في المنشآت الدينية إلى مبلءمة المبنى لمقياـ بيذه الوظيفة وارتبط األمر ىنا بشرط الواقؼ وأوقافو التي يخصصيا ألرباب 
 174ص 17.الوظائؼ بالمنشآت التي يبنييا
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 :القيمة التشكيمية المعمارية والعمرانية - 3
تحمؿ العمارة اإلسبلمية الكثير مف القيـ التشكيمية المعمارية والعمرانيةومف أمثمة ذلؾ أف بعض األماكف كانت تعد مف أماكف 
الجذب العمراني خبلؿ العصور اإلسبلمية التى مرت عمى مصر ويمثؿ شارع المعز لديف اهلل بالقاىرة قيمة تشكيمية معمارية 

. وعمرانية كبيرة ؛ وذلؾ بسبب تنوع عمائره سواء مف حيث الوظيفة والقيمة الفنية والتاريخية 
: القيمة الجمالية - 4

تميزت عناصر الحضارة اإلسبلمية بتنوع أحجاـ عناصرىا مف الضخامة اليائمة لحجـ الجامع بقبابو ومآذنو إلى دقة وأناقة عناصره 
وتمثؿ القيمة الجمالية الجانب االنتفاعيفي العمارة . العاجيةوالنحاسية المنقوشة والمسبوكة والمطروقة في األواني والدروع والسيوؼ 

قياسًا لمقيمة  (MunroThomas )وقد وضع توماس مونرو .والقيمة الفنية الجمالية ىي مف المحددات الرئيسة لقيمة المبنى
 232،233ص18.الجمالية عبارة عف خمسة مستويات ىى  

وىو مستوى المحاكاة ومف أمثمتو فى العمارة اإلسبلمية تمؾ العمائر الخاصة بالسبلطيف والقادة والحكاـ في  : المستوى األول
. عصر معيف

.  وتتمثؿ عمائره فيما شيد بكثرة ولكف لـ يشيده قادة أو رجاؿ سياسة مثؿ بيوت القاىرة:المستوى الثاني 
 وىو األبنية التي ال تمثؿ أسموبًا أو اتجاىًا ما ولكنيا تحوز اإلعجاب وقد تحيافي عصر ما إال أنيا ال :المستوى الثالث 

. تعبر فنيًا عف ىذا العصر وال ترتبط بتاريخ فني أو تطور تاريخي
 وىو يمثؿ األساليب الميجورة والتي ال تعرؼ إال بواسطة المؤرخيف والعمماء ، وتمثؿ األبنية التقميدية التي :المستوى الرابع 

نما لتحقيؽ غرض وظيفي مؤقت . لـ تقاـ ألي غرض فني أو جمالي وا 
.   ويمثؿ األساليب الرديئة وغير الميمة وىى مباٍف ليست بذات قيمة:المستوى الخامس 

: قيمةالتفرد والتميز-5
التفرد والندرة لمقياس النيؿ بجزيرة الروضة وواجية الجامع األقمر  ذات الزخارؼ الحجرية النادرة وىى أقدـ واجية حجرية 

 71ص19.  باقية بالعمائر اإلسبلمية بمدينة القاىرة
:  التنوع والوحدةقيمة-6

يتسـ بصفة التنوع ، فقد عرفت العمارة اإلسبلمية التخطيط المكوف مف صحف ...  التخطيط العمراني  لمجوامع والمساجد والمدارس 
أوسط مكشوؼ تحيط بو أربعة أروقة كما ىو الحاؿ فى جامع أحمد بف طولوف  والجامع األزىر والتخطيط المكوف مف صحف 

أوسط مكشوؼ أو دور قاعة وأربعة إيوانات ، ويشاىد ذلؾ فى مدرسة السمطاف حسف بالقاىرة والتخطيط المكوف مف بيت الصبلة 
 29ص 20.كما تبدو سمة الوحدة في أشكاؿ المآذف والقباب والعقود . والحـر ونرى ذلؾ فى جامع محمد عمى بالقمعة 

 
: قيمة اإليقاع والحركة -7

اإليقاع ظاىرة تمثؿ تدفؽ الحياة فى أجمؿ صورىا ، فالشييقوالزفير ونبضات القمب ترمز لمحياة، أما السكوف فيرمز لمموت ، 
 32ص21. والحياة ما ىى إال إيقاعات مرتبطة بعضيا ببعض، أما الموت فيعنى فناء ىذه اإليقاعات

: قيمة التوجو الرباعي-8
واالتجاىات األصمية  (الربيع، الصيؼ،الخريؼ،الشتاء)إف كثيرًا مف أطوار الحياة تمر بأربع مراحؿ ، إذ إف فصوؿ السنة أربعة 

 والكعبة 191ص 22 (الطفولة،الشباب،الرجولة ، الشيخوخة  )ومراحؿ العمر أربع  (الشرؽ، الغرب، الشماؿ، الجنوب)أربعة 
المشرفة سميت بذلؾ ألنيا مربعة، ومربع الكعبة نراه فى صحوف المبانى ىو ليس مجرد مربع ولكف لو داللة الثبات والكماؿ ، 

 46ص16ويعكس صورة المربع فى الجنة التى تمثميا الكعبة عمى األرض 
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: قيمة التوافق البيئي—9
الطبيعة مف أىـ العوامؿ التي أوجدت الفناء أو الصحف كعنصر أساس في العمارة اإلسبلمية ؛ ذلؾ أف العرب كانوا في بيئة 

 127ص22.صحراوية ومف ثـ تطمعوا لمفناء الداخمي ووضعوا بوسطو نافورات المياه وزرعوا الفناء 
: قيمة الخصوصية في التخطيط المعماري و العمراني-10

 تمثؿ الخصوصية  قيمة أساسية في نشأة المجتمعات الحضارية فيى مسئولة عف إرساء العبلقات والحدود بيف الناس 
وكاف لمخصوصية أثر واضح في إيجاد طراز مميز ال سيما في العمائر المدنية، ومف . سواء عمى المستوى الشخصي أو الجماعي

ذلؾ واجيات المنازؿ اإلسبلمية التي تكاد تختفي فييا الفتحات بالطابؽ األوؿ ، أما فتحات الطوابؽ العموية فيى عمى شكؿ 
مشربيات وشبابيؾ مف الخشب المخروط ، كما تحققت قيمة الخصوصية في البيوت اإلسبلمية مف الداخؿ فوجد في بعضيا فنائيف 

. خصص واحد منيما لصاحب المنزؿ وعائمتو مع وجود بعض العناصر األخرى مثؿ المقعد والمندرة 
: القيمة الوظيفية  لعناصر التشكيل المعماري المميزة  لمحضارة اإلسالمية -  11

تعد عناصر التشكيؿ المعماري مف أىـ العناصر العبقرية التشكيمية المميزة لمعمارة اإلسبلمية التي أبدع الفناف والمعماري في 
توظيفيا،والتي تظير فييا عبقرية الفنوف التطبيقية التي تجمع بيف جماؿ الشكؿ وحيويتو التجريدية المختزلة مف عناصر الطبيعة 

،وجودة وظيفتيا المتناسبة مع تقاليد وعادات  واحتياجات إنسانو ، التي تجمع بيف األصالة العريقة والمعاصرة المتقدمة ؛ ولذلؾ تعد 
العقود والقباب ،مف وجية نظري مف أىـ مكونات الحضارة اإلسبلمية المميزة ليا مثبللمشربيات و المبلقؼ ومنابع المياه والحدائؽ

 (والشرافات والمقرنصات  والفناء
: المشربيات - 1/11

 استخدمت المشربيات لتحقؽ بعض األىداؼ االجتماعية ومنيا ستر النساء، فالمشربيات ُتمكِّف النساء مف رؤية مف 
فمقد استفاد المعماري وظيفيًا مف البيئة فأدرؾ ما لمشمس مف تأثير عمى العمارة وقد .بالطريؽ وتحوؿ دوف أف يراىف مف بالخارج 

 23.برز ذلؾ فى التقميؿ مف الفتحات الخارجية وصغر حجميا ومعالجتيا بالخشب المخروط أو ما يعرؼ بالمشربيات
وجعؿ أماكف سطوع الشمس نوافذ شفافة ومعتمة تمامًا بالخشب المخروط ؛ وذلؾ إلمكانية الراحة والتحكـ فى الضوء، أما 149ص

وتمعب المشربيات دورًا كبيرًا فى مجاؿ . المناطؽ التي ال تسطع عمييا الشمس فقد اكتفى المعماري بعمؿ نوافذ شفافة ونصؼ شفافة
القيمة المعمارية لمعمارة اإلسبلمية وقد اتضح مف دراسة بعض المشربيات بالعمائر اإلسبلمية أنو كمما كانت المشربية فى مستوى 

و كمما صغرت الوحدات المكونة 146ص 22.النظر كمما كانت فتحاتيا ضيقة وتتسع فتحاتيا في حالة ارتفاعيا عف مستوى النظر
لممشربية كمما زادت سرعة اليواء المار خبلليا كما أف المشربيات تسمح بدخوؿ اليواء دوف الحرارة ؛ ألف الخشب ال يسخف كثيرًا 

 .بالتعرض لمشمس وعادة ما تبرز المشربية عف الجدار لتساعد فى اتساع الرؤية ولتعمؿ كعنصر ظبلؿ لحائط الواجية
: المالقف-2/11

كاف وضع األواني الفخارية الممموءة بالماء إلى جانب مدخؿ الممرات اليوائية أحد العوامؿ المساعدة فى الوقت نفسو عمى تبريد 
 70ص 24.اليواء والمياه وىذه الطريقة عرفت فى مصر منذ العصر الفرعوني

: منابع المياه والفسقية والسبيل-3/11
        لعب الماء دورًا ميمًا في التشكيؿ المعماري حيث إف تبخر الماء يقمؿ مف درجة الحرارة المحيطة مع زيادة نسبة الرطوبة 

 .72ص 24لمجو ، وظير ذلؾ في النافورات التي وجدت في القاعات مثؿ بيوت الفسطاط 
: الحدائق المنزلية-4/11

شكؿ المعماري حديقة السطح لخمؽ الظبلؿ والجو الرطب حتى ال تتسرب الحرارة إلى األدوار السفمية واالستمتاع باليواء العميؿ ال 
 135ص 24.سيما في فصؿ الصيؼ 
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: الزخارف النباتية والكتابية-5/11
 إف عممية تجميؿ المبنى أو تجميؿ عناصر المبنى تشبو إلى حد كبير تجميؿ اإلنساف ، فيي عممية تشكيؿ أو ضبط أو 

إضافة عناصر تزيد مف القيمة الجمالية أو التعبيرية لمعنصر المراد تجميمو دوف اإلضرار بوظيفتو،ويذكر الحؽ سبحانو فى سورة ؽ 
ـْ َكْيَؼ َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما َلَيا ِمف ُفُروٍج  } : 6آية رقـ  ـْ َينُظُروا ِإَلى السََّماء َفْوَقُي َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماء  } 5وفى سورة الممؾ آية رقـ  {َأَفَم

ـْ َعَذاَب السَِّعيِر  وقد استخدـ المسمموف أشكااًل عديدة مف الخطوط الكتابية .{الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْمَناَىا ُرُجومًا لِّمشََّياِطيِف َوَأْعَتْدَنا َلُي
آليات القرآف الكريـ في تركيبات تشكيمية رائعة بأشكاليا المتنوعة بالزخارؼ النباتية كالزىوروالتوريقات النباتية والمراوح النخيمية 

. وأوراؽ األكنتس والفروع النباتية وعناقيد العنب 
: المقرنصات-6/11
تعد المقرنصات مف أروع عناصر التشكيؿ المعماري لمحضارة اإلسبلمية التي استخدمت في العمارة الداخمية  في مناطؽ  

متعددة كالمحراب وزوايا القباب  كما استخدمت في العمارة الخارجيةوفي مداخؿ المسجد و في الكرانيش وأسفؿ الشرافاتوالفتحات 
ولقد قامت المقرنصات في العمارة اإلسبلمية . المعمارية لممنازلوتميزت بدقتيا في الحجـ وتكرارىا العددي وترتيبيا المتوالي

باالزدواجية النفعية في مجاؿ العمارة فاستخدمت كمناطؽ انتقاؿ إنشائي وفى نفس الوقت استخدمت  كعنصر معماري تشكيمي 
. وزخرفي

: عبقرية أصالة الحضارة اإلسالميةومعاصرة اإلنسان وحضارتو: ثالثا
فبل يمكف أبدًا االكتفاء بالحياة داخؿ الماضي العتيؽ رغـ عراقتو وأصالتو . إف األصالة والمعاصرة إشكالية كؿ حضارة قائمة

منفصبًل عف حاضره، ومف المستحيؿ كذلؾ أف يعيش وينمواإلنساف خارج رحـ أصولو ببل ىوية؛ ولذلؾ كاف البد لمحضارة العبقرية 
أف تعيش حاضرىا معتمدة عمى ىويتيا األصيمة بروح عصرية متطورة تأخذ مف  

 :-ولذلك سنمقي الضوء عمى محورين أساسين ىما.عراقة ماضييا إلىريادة مستقبميا
المعاصرة وكيفية التعايش مع المستجدات / األصالة وكيفية المحافظة عمى التراث ، والمحور الثاني / المحور األول
 :األصالة وكيفية المحافظة عمى التراث/ المحور األول

        إف المحافظة عمى التراث تعد خطوة أساسية لبناء حضارة عبقرية ، فاألصالة ىي الخطوة األساسية لئلبداع، واستثمار 
بداع المستقبؿ،ومف ىنا كاف البد مف رصد وتوثيؽ التراث، ثـ حفظ اآلثار  الماضي يعد الخطوة األساسية لتصميـ الحاضر وا 

واليقؼ حفظ التراث عند ىذه . ذات القيمة بطرؽ عممية متنوعة مثؿ الصيانة والترميـ واالستكماؿ حسب متطمبات كؿ أثر
نشاء مشروعات تتسـ باألصالة والمعاصرة حتى تضمف لمحضارة  النقاط بؿ يجب إحياء النشاط النوعي لمتراث الحضاري وا 

 .خمودىا وديمومتيا
 :العناصراألساسية المحافظة عمى التراث-

ضافة  لقد حصمت الحضارة اإلسبلميةعمى الكثير مف العوامؿ الضامنة لحفظ تراثيا الثقافي والمعماري كالحضارات السابقة ليا، وا 
فبل تحدىا أرض ، وال . لتمؾ الضمانات فقد زفرت بالخمود واالنتشار العالمي الذي منحيا اهلل عز وجموميزىا عمى كؿ الحضارات 

:- يفنييا زمف،ومف العناصر الضامنة لخمودىا
 (االىتماـ المحمي باآلثار ومراحؿ تطوره-دور الوقؼ الخيري-دور الفقو اإلسبلمي)
: الفقو اإلسالمي ودوره في المحافظة عمى التراث-أ

 تميزت الحضارة اإلسبلمية بمسماىا العبقري الذي شمؿ في طياتو مسميات عديدة طرحت في البداية  مف قبؿ المؤرخيف 
ولكف اسـ الحضارة  (وغيرىا مف مسميات عديدة ...الحضارة العربية- حضارة شبو الجزيرة العربية–الحضارة المحمدية  ): مثؿ

نساف مسمـ عمى مستوى العالـ وبذلؾ ستتسع مساحتيا، ويدومزمنيا  اإلسبلميةكاف ىو األشمؿ واألعرؽ ألنو ينتشر مع كؿ مسجد وا 
ـْ ِعنَد  :" 31ألف اهلل عز وجؿ أراد ليا ذلؾ فأطاعالمسمـ أمر ربو حينماقاؿ تعالى في سورة األعراؼ آية رقـ  ـَ ُخُذوْا ِزيَنَتُك َيا َبِني آَد
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ولذلؾ سيظؿ المسمـ يرتقي حضاريًا ويبني مسجده قبؿ مسكنو كما " . ُكؿِّ َمْسِجٍد وُكُموْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف 
.  فعؿ رسولو صمى اهلل عميو وسمـ في المدينة المنورة حينما أسس دولتو وحضارتو 

: الوقف ودوره فى المحافظةعمى التراث -ب
 مما الشؾ فيو أف الوقؼ حافظ عمى القيـ التي حممتيا العمارة اإلسبلمية ويرى البعض أف المباني التي ىدمت ىي تمؾ المباني 

ولقد كانت مسائؿ .التي لـ يكف ليا وقؼ أو ضاعت أوقافيا أو تمؾ المباني التي زالت مف حوليا األحياء السكنية أو ىجرىا سكانيا
-األوقاؼ مف أىـ القضايا التي تناولتيا الشريعة اإلسبلمية؛ ذلؾ أف النبي محمد كاف  أوؿ واقؼ في اإلسبلـ ثـ تبعو الصحابة 

وفمسفة األوقاؼ اإلسبلمية تكمف في كونيا لمناس عامة ال فرؽ فييا بيف غني وفقير ، ورئيس ومرءوس ،إنيا - غنييـ و فقيرىـ 
تؤكد عمى حقيقة اإلسبلـ ذاتو وتكمف عبقريتيا كذلؾ في كونيا ليست حكرًا عمى المسمميف دوف غيرىـ،فيى حؽ لكؿ الممؿ مف أىؿ 

وتوسع المسمموف أفقيًا ورأسيًا في إنشاء األوقاؼ ، فرأسيًا مف حيث التنوع المجتمعي والطبقي اإلسبلمي وأفقيًا حيث . الكتاب وغيرىـ
ومع مرور العصور وتوالي األزماف بدأت تتكشؼ .تنوعت األوقاؼ مف مساجد ومستشفيات ومدارس ومكتبات عامة وفنادؽ وغيرىا

سياميا بدور حيوي في حؿ المشاكؿ المادية واألخبلقية واالجتماعية والنفسيةوالعممية والعسكرية التي  القيمة الحقيقية لؤلوقاؼ وا 
و نتيجة لكبرىا وكثرة عددىا 6-4ص 25واجيتيا األمة عبر تاريخيا الحضاري الطويؿ وىذا ما لـ نجده في أية حضارة أخرى 
. وأىميتيا خصصت ليا وزارات خاصة بالدوؿ وفي مصر خصصت ليا وزارة األوقاؼ

: االىتمام المحمى باآلثار ومراحل تطوره- ج
            وىنا نمقي الضوء عمى ما تـ في الماضيالقريب مف مجيودات محمودة نشكر أصحابيا، ونوصي بالمزيد لتستمر 

 :-في مرحمتينيما. الحضارة بعبقريتيا كما كانت 
. ـ 1952 يوليو عاـ 23اآلثار اإلسبلميةمف عيد محمد عمى حتى قياـ ثورة /  المرحمة األولى
.  ـ حتى اآلف1952 يوليو 23االىتماـ باآلثار اإلسبلمية بعد قياـ ثورة / المرحمة الثانية 

: م 1952 يوليو عام 23اآلثار اإلسالميةمن عيد محمد عمى حتى قيام ثورة :- المرحمة األولى -ج/1
          جاءت الخطوة األولى لبلىتماـ باآلثار المصرية فى ركاب الحممة الفرنسية عمى مصر أواخر القرنالثامف عشر الميبلدي 

 26وقد بدأ االىتماـ المحمى لمحفاظ عمى اآلثار والمباني التراثية فى خطوات فعمية  . وكاف مف نتيجة ذلؾ كتاب وصؼ مصر
ف بدااالىتماـ في صورة أوامر 23 ص26وفى بداية عيد حكـ محمد عمى باشا لـ يكف لآلثار المصرية  .14ص  أىمية كبيرة وا 

وتبع ذلؾ مجموعة إنجازات ..صدرت بعدـ جواز التنقيب أو إزالة األحجار مف المباني القديمة وقد انصب ذلؾ عمى اآلثار الفرعونية
 :-مثؿ
: (م 1835 )ـ تأسيس مصمحة اآلثار المصرية التي كانت تتبع وزارة المعارف 1

وقد اىتـ  (Mariette)نشطت خبلؿ تمؾ الفترة البعثات األجنبية وكاف عمى رأسيا البعثات الفرنسية ومف أشير روادىا مارييت 
. المنقبوف خبلؿ تمؾ الفترة باآلثار المصرية

. م 1882 ـ إنشاء لجنة حفظ اآلثار العربية عام 2
ـ قدمت نظارة األوقاؼ تقريرًا لمخديوي توفيؽ حوؿ ضرورة حفظ اآلثار اإلسبلمية فأصدر الخديوي 1881 فى عاـ 

ـ بتشكيؿ لجنة حفظ اآلثار العربية تحت رئاسة وزير األوقاؼ 1881 ديسمبر 28/ ىػ1299 محـر 26المذكور أمره العالي في 
وكاف ليذه المجنة دور كبير في الحفاظ عمى اآلثار اإلسبلمية واحتواء العديد مف األبنية الميمة وحمايتيا والحفاظ .8 رقـ وثيقة27

رساء مبدأ إعادة االستخداـ والتوظيؼ ليا كعمميةمتممة لعمميات الحفاظ عمييا ـ تقدمت لجنة حفظ 1913وفى مارس . عمييا وا 
اآلثار العربية بمذكرة مشروع قانوف خاص بحماية اآلثار المصرية مف العصر الفرعوني حتى العصر الحديث وتضمف مشروع ىذا 

ـ 1936و في عاـ .163 رقـ وثيقة27القانوف عشريف مادة شممت حماية ىذه اآلثار وما تشتمؿ عميو مف فنوف ونقوش ومعمومات
إدارة حفظ " صدر قرار مف الممؾ فاروؽ بنقؿ لجنة حفظ اآلثار مف نظارة األوقاؼ إلى نظارة المعارؼ العمومية وأطمؽ عمييا 
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ـ  صدر قانوف اآلئار 1951وفى عاـ .50ص 28" المجمس األعمى إلدارة حفظ اآلثار العربية " كما صدر قرار بتشكيؿ " اآلثار 
. ـ 1951 لسنة 215المصري رقـ 

 :م حتى اآلن1952 يوليو 23االىتمام باآلثار اإلسالمية بعد قيام ثورة : المرحمة الثانية -ج /2
 بإنشاء مصمحة اآلثار المصرية والذي تـ فيو تمصير إدارة حفظ اآلثار 22ـ صدر القانوف رقـ 1953فى يناير عاـ -ج/1/2

 والخاص بتنظيـ مصمحة اآلثار وبناء 529ـ القانوف رقـ 1953وصدر فى نوفمبر عاـ . المصرية بتولي المصرييف رئاستيا
، وفى عاـ 52 ص 28عمى ىذا القانوف تـ تشكيؿ لجنتيف دائمتيف إحداىما لآلثار المصرية القديمة والثانية لآلثار اإلسبلمية

 28ـ وضع مشروع التخطيط العاـ لمدينة القاىرة وىو أوؿ مشروع عمى المستوي التنفيذيمممحافظة عمى المناطؽ التاريخية 1955
 29ـ تـ تأسيس مركز دراسة وتسجيؿ اآلثار بالمشاركة مع المنظمة الدولية لمعمـو والفنوف واآلداب1956وفى عاـ . 35ص
ـ شكمت لجنة البحوث التخطيطية بوزارة 1968وفى عاـ . ـ وضع مشروع تخطيط قاىرة الفاطمييف 1960 وفى عاـ 53ص

 35ص 4اإلسكاف والمرافؽ
: (م1994 ـ 1971 )ىيئة اآلثار المصرية ودورىا فى مجال اآلثار اإلسالمية -ج/2/2
ـ وقد نص القرار عمى أف ىذه 1971 لعاـ 2828ـ بعد صدور القرار الجميوري رقـ 1971بدأت ىيئة اآلثار المصرية عاـ -1

الييئة تتبع وزارة الثقافة ومقرىا القاىرة ومجمس إدارتيا ىو المسئوؿ عف كافة األعماؿ الخاصة بحماية اآلثار المصرية والقبطية 
واإلسبلمية وغيرىا وتنقؿ إلييا اختصاصات مصمحة اآلثار ومجالس إدارة كؿ مف مركز تسجيؿ اآلثار المصرية وصندوؽ تمويؿ 

ـ أدرجت القاىرة اإلسبلمية أو القديمة  1979وفى عاـ 35ص 28.مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوؽ تمويؿ اآلثار والمتاحؼ
 28ضمف التراث العالمي؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى تمويؿ خارجي مف المؤسسات الدولية واإلقميمية في أعماؿ الحفاظ والترميـ 

ـ قامت منظمة اليونسكو بإرساؿ بعثة إلى مصر إلعداد تقرير بشأف استراتيجيةالحفاظ عمى مدينة 1980وفى فبراير عاـ .150ص
وفى عاـ . أثرًا إسبلميًا مسجبًل 450 والتى يوجد بيا ما يقرب مف 2 كـ3.5وتركزت أعماؿ البعثة فى مساحة .القاىرة القديمة 

وقد نشطت البعثات 153ص 28.ـ أيضًا تـ إعداد دراسة لبلرتقاءبحي الجمالية كبداية لمشروع متكامؿ ألحياء القاىرة1980
األجنبية لممحافظة عمى اآلثار اإلسبلمية خبلؿ تمؾ الفترة تحت إشراؼ إدارة اآلثار اإلسبلمية والقبطية ، ومف ذلؾ ما قاـ بو 

والمعيد الثقافي اإليطالي و المعيد األلماني لآلثار الشرقية مف صيانة لمجموعة .المركز البولندي و األكاديمية الممكية الدنماركية
مشروعات وقد أسفر ىذا التعاوف بيف ىيئة اآلثار المصرية والمعيد األلماني لآلثار الشرقية أف حصمت أعماؿ درب قرمز عمى 

.  ـ1984جائزة األغاخاف لمعمارة في الحفاظ عمى التراث عاـ 
: المجمس األعمى لآلثار ودوره فى حماية اآلثار اإلسالمية-ج/3/2

ـ وأىـ ما فيو ىو حظر الموافقة عمى 1998 لسنة 180ـ ثـ صدر تعديؿ رقـ 1998 لعاـ 2ـ صدر القانوف رقـ 1998في عاـ 
ىدـ القصور والفيبلت كما يحظر إقامة بناء فى أرض عقار سبؽ ىدمو أو شرع في ىدمو بغير ترخيص إال في حدود ارتفاعيالذي 

. 537ص 29.كاف عميو مف قبؿ وذلؾ في جميع أنحاء مصر
: وزارة التعميم العالي -ج/4/2

تأكيدًا الىتماـ الجيات المختصة فإف وزارة التعميـ العالي أصبحت إلى جانب المجمس األعمى لآلثار مف خبلؿ األقساـ العممية 
المعنية بدراسة اآلثاروعموميا ، وكذلؾ األقساـ المختصة بترميـ اآلثار وحفظيا،وصممت مقررات عممية في كميات اآلثار والفنوف 

وتـ إنجاز العديد مف األبحاث والرسائؿ العممية المستخدمة لتكنولوجيا العصر المتقدمة . التطبيقية والفنوف الجميمة واآلداب واليندسة
في صيانة وترميـ واستكماؿ اآلثار، وكذلؾ عقدت المؤتمرات الدولية المتخصصةومازالت مستمرة في تطوير رؤيتيا وأداء رسالتيا 

 .بما يتناسب مع طبيعة العصر و مستجداتو
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مدى توافق التشكيل المعماري لمحضارة اإلسالمية مع التطور التكنولوجي والجمالي المعاصر -ثالثاً 
                نريد ىنا أن نمقى الضوء عمى موقف الحضارة اإلسالمية من معاصرة المستجداتفي إنشاء مشروعات تتسم 

فإف عبقرية الحضارة باألصالة والمعاصرة كأحد المحاور الميمة الضامنة لديمومة الحضارة اإلسالمية وحفظ تراثيا المعماري ،
اإلسبلمية لـ تقؼ بالعاطفة والحنيف إلى الماضي عند التراث المعماري العظيـ، الذي اتسـ بأعمالو المبيرة المتأثرة باالتجاىات 

فيتنوع أشكاليا وأحجاميا سواًء الضخمة المتسعة أفقيًا أو الدقيقة المنمقة المتناىية في الصغر - المعمارية السابقة تاريخيًا وجغرافياً 
بؿ امتدت - مثؿ أعماؿ النقش عمى النحاس والتطعيـ بالعاج والفسيفساء وعناصرىا الزخرفية والنباتية والخطية المتكررة والمتناغمة 

إلى حاضرىا المعاصر متفاعمة معو ومع إيجابياتو الفكرية والتكنولوجية لتجدد شبابيا وتؤكد حكمتيا بيف أىمية األصالة وضرورة 
كالتجريدية والتعبيرية والعضوية والبيئية ، حيث الكتمة والمسطحات النقية -المعاصرة لمفكر المعماري باتجاىاتو الجديدة المتعددة 

، ومف األبنية  الدالة عمى ذلؾ ما نراه في بعض المنشآت الحديثة التي نفذت وفؽ معايير العمارة -وعبلقتيا الرأسية واألفقية 
اإلسبلمية ومف ذلؾ مبنى دار اإلفتاء المصرية وىو يأخذ الطابع اإلسبلميفي قالب معاصر، ويظير ذلؾ فى استخداـ المشربيات 

( Nikken Sikhei)والعقود الضخمة لممدخؿ والنافورات والتفاصيؿ والزخارؼ اإلسبلمية ، وكذلؾ دار األوبرا المصرية مف أعماؿ 
. وقد استخدـ فى عمارتيا الزخارؼ اإلسبلمية والعقود

 :مسجد الشيخ زايد بن سمطان آل نييان-
           إضافة إلى اإلنجازات العظيمة في التوسعات اليائمة لمحرميف الشريفيف المكي والنبوي،فإف مشروع  مسجد الشيخ زايد بف 

سمطاف آؿ نيياف يعد مف المشروعات اإلسبلمية المبيرة التي اتسعت أفقيًا ألكثر مف عشريف ألؼ متر مربع،وامتدت رأسيًا فوؽ 
المائة متر لتناطح السحاب بمآذنيا ناشرًة صوت اآلذاف لمصبلة والفبلح، ويعدمسجد الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نييانصرحًا إسبلميًا 

فيو رابع أكبر مسجد في العالـ مف حيث المساحة الكمية بعد المسجد الحراـ والمسجد النبوي ومسجد .. بارزًا في دولة اإلمارات
 ألؼ متر مربع بدوف البحيرات العاكسة حولو، وأحد أكبر عشرة مساجد في 22,417الحسف الثاني بالدار البيضاء بمساحة تبمغ 

 أمتار لممئذنة 107 ومف معالمو المميزة وجود أربعة مآذف في أركاف الصحف الخارجي بارتفاع 30..العالـ مف حيث حجـ المسجد
ـ  سعًيا بذلؾ ألف يكوف ىذا 1996فقد وجو ببناء ىذا المسجد في العاـ — .(9صورة رقـ ) 31مكسية كاممة بالرخاـ األبيض 

وبدأت . المسجد صرحا إسبلميا يرسخ ويعمؽ الثقافة اإلسبلمية ومفاىيميا وقيميا الدينية السمحة، ومركزا لعمـو الديف اإلسبلمي
.   ـ2008وقد تـ االنتياء مف أعماؿ البناء في مارس . ـ1998أعماؿ البناء في 

 :-بناء المسجد- 
 أمتار عف مستوى الشارع بناًء عمى أوامر الشيخ زايد شخصيِّا، بحيث يمكف رؤية المسجد مف زوايا 9تـ بناء المسجد عمى ارتفاع 

. وقامت عدة شركات بالعمؿ عمى المشروع، إذ توقفت عدد مف الشركات في أوقات مختمفة لعدة أسباب31مختمفة ومف مسافة بعيدة
ـ، وعممت مع شركة المقاوالت اإليطالية إمبريجمو 2001وبدأت شركة ىالكرو اإلنجميزية أعماليا كاستشاري عمى المشروع في 

 32.إلنياء المشروع
:- قباب المسجد-

متر،  وزخرفت مف الداخؿ ، 32,8 مترًا وبقطر داخمي يبمغ 83تعد قبة المسجد الرئيسة أكبر قبة في العالـ، حيث يبمغ ارتفاعيا 
ويصؿ عدد القباب في ىذا .صمميا فنانوف عرب بزخارؼ نباتية فريدة، صممت خصيصًا لممسجد، باإلضافة إلى كتابة آيات قرآنية

 قبة مختمفة األحجاـ،  تغطي األروقة الخارجية والمداخؿ الرئيسة والجانبية، وجميعيا مكسوة مف الخارج بالرخاـ 82المسجد 
صورة رقـ ). األبيض المتميز ومف الداخؿ بالزخارؼ التي قاـ بتنفيذىا فنيوف ميرة متخصصوف بمثؿ ىذا النوع مف األعماؿ

10،11،12) 
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: المسجد من الداخل-
 عمودًا تحمؿ األسقؼ والقباب الضخمة، وصممت بحيث يكوف العمود الواحد 24يبمغ عدد األعمدة داخؿ قاعة الصبلة الرئيسية 

ىذه األعمدة مكسوة بالرخاـ األبيض المطّعـ بالصدؼ بأشكاؿ وردية ونباتية، . مقسمًا إلى أربعة ركائز، تحمؿ العقود الحاممة لمقباب
. ما يضفي جمااًل ورونقًا في القاعة

: الصحن والمحيطات-
روعي في تصميـ أرضية الصحف الخارجي لممسجد أف تكوف بنظاـ ببلطات خرسانية ضخمة محمولة عمى ركائز خرسانية، 

ومكسوة بأجود أنواع الرخاـ المزخرؼ بتصاميـ نباتية ممونة وباستعماؿ الفسيفساء لتغطية مساحة الصحف بالكامؿ البالغة سبعة 
أما عددأعمدة الصحف . ضمف أكبر المساحات المكشوفة الموجودة في المساجد بالعالـ اإلسبلمي (17000)عشر ألؼ متر مربع

عمودًا مكسيًا بالرخاـ المطعـ باألحجار شبو  (48000)الخارجي الموجودة باألروقة المحيطة بالصحف فيبمغ ألًفا وثمانية وأربعيف 
وأحيطت األروقة الخارجية لممسجد ببحيرات مائية .الكريمة، وبتصميمات نباتية وأزىار ممونة وليا تيجاف معدنية مطمية بالذىب

تعكس واجيات المسجد، مما يضيؼ إليو تميزًا مف الناحية التصميمية، وأرضياتيا مكسوة بالرخاـ األبيض مع استعماؿ رخاـ 
أخضر في الممرات التي تؤدي إلى الصحف، كما روعي بأف تكوف أعمدة األروقة الخارجية مف الرخاـ األبيض المطعـ باألحجار 

 .(13،14صورة رقـ ).شبو الكريمة،باإلضافة إلى تاج األعمدة، والمصمـ بشكؿ رأس نخمة مف األلمنيـو المذىب
: معاصرة  الحضارة اإلسالمية لمتشكيل المعماري واتجاىاتو اإلبداعية-

لقد أدى التطور التكنولوجي لنظـ اإلنشاء ومواد البناء الحديثة إلى تحقيؽ القيـ  الجمالية والنحتية لمعمارة مف خبلؿ اإلبداعات 
الجمالية لمتشكيؿ المعماري أواخرالقرف العشريف، فغمؼ أبنية اإلنساف الحي المرتبط بماضيو وبيئتو ومستقبمو بالجماؿ الرمزي 
والتعبيري والتشكيمي بأغمفة معمارية تصدح بالغناء والحياة لتقاـو البؤس والممات،فالحضارة اإلسبلمية لـ تغمؽ عينييا عف 

، جيري الفف لفرانؾ ًمتاحف لجورف أوتوزوف، عمارة أًبرا سيدني اإلنجازات المعمارية اإلبداعية عمى مستوى العالـ مثؿ 
وأعماؿ زىا حديد ببكين الطائر عش اوليمبياد ًممعب ، بدبيالشراع  ًمطارات سارينين ًمبنى ،  ًكباري ًأًبرات كاالترافا

مستكمبًل بذلؾ موروثو الحضاري وانجازاتو . رواد الفكر المعماري المعاصر واالتجاىات المعمارية المتعددةمن ىا ًغيرالمبيرة 
فتنوعت .السابقة التي ال نستطيع أف ننكر فضميا الفكري واإلنشائي المذيف أنتجا تراثيا المعماري تمييدًا لمستقبمنا المأموؿ بإذف اهلل

المساجد فى أكثر مف دولة فنجد مف المساجد مسجد كامميكا بتركيا، مسجد القباب فى أبو ظبي، مسجد خالدة أديب فى اسطنبوؿ، 
مسجد الحديقة الشرقية فى المنامة، مسجد جامعة الحسف فى أبوظبي، المسجد الكبير فى كوبنياجف، مسجد دبي فى دبي، مسجد 

وقد تميزت ىذه المساجد .قبة كوسوفو، مسجد القبة والمآذف في اسطنبوؿ، ، مسجد أبي ميمز فى لندف، مسجد ىانكي فى لندف 
. باألصالة والمعاصرة 

لنجد روعة التشكيؿ المعماري في معالجة قبة المسجد مف وتؤكد الحضارة اإلسالمية عبقريتيا أيضًا في مسجد يسمي فادي بتركيا-
حركة الكتمة مع الفراغ مف خبلؿ تعانؽ قبتيف إحداىما أكبر مف الثانية في مشيد تعبيري رائع يعبرعف االحتواء والدؼء والتكافؿ كما 

بيف المسمميف حيث تسدؿ القبة الكبيرة غبلفيا فوؽ القبة الصغيرة  موجدة  فراغًا بينيما يمثؿ مصدرًا لمضوء الغير مباشرالذي تتسـ بو 
المساجد وكذلؾ مصدرا أساسيًا لتيوية المسجد وتكيفو مع البيئة المحيطة حيث يخرج اليواء الساخف خفيؼ الكثافة مف الفتحات 

المرتفعة ، بينما يدخؿ اليواء البارد مف الفتحات األسفؿ لتستمر حركة اليواء داخؿ المسجد نتيجة درجة الحرارة المتغيرة مع حركة 
القبة مع الشمس لتمثؿ عبقرية الوظيفة النفعية لمتشكيؿ النحتي لمعمارة ، في مشيد معماري رائع  لمعمارة العضوية والتعبيرية في حوار 

بيف الكتمة والفراغ لمعقد المعماري الحامؿ لسقؼ المسجدمع العقد الفارغ المضيء بيف القبتينمع المئذنة المرتفعة الرشيقة التي تحفظ 
. 15 رقـ صورةرمزية العمارة التركية برشاقتيا
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 في التجريد اليندسي واالختزاؿ في عدد العناصر المعمارية وتناغميا ووحدتيا في أيقونة المثمث فقط غاية ونرى روعة الرمزية-
الروعة في تشكيؿ الفتحات المضيئة والمستخدمة لمتيوية مقتبسة مف أصوؿ العمارة اإلسبلميةفي التشكيؿ  المعماري لمسجد إيست 

. لتؤكد انتماءه لمحضارة اإلسبلمية العبقرية 16 رقـ صورة بارؾ في المنامة
 في التشكيؿ المعماري لمسجد ريبكا لمنحات الكرواتي دوساف دوزمنجا الذي يؤكد معاصرة  ثم تصل روعة العمارة النحتية

الحضارةاإلسبلميةوتفاعميا الفكر المعماري المعاصر في قطعة نحتية رائعة مف خبلؿ تكنولوجيا الخرسانة القشرية واألغمفة المعمارية  
لمجموعة مف القباب المتقاطعة بأحجاـ مختمفة لتوجد فراغات التيوية واإلضاءة  المتخممة بيف االسطوانات منتظمة القطر المشعة مف 
مركز محيط القبة األصغر إلى محيط القبة األكبر تشبو شعاع الشمس، ثـ نجد االسطوانات األفقية منتظمة القطر في تشكيؿ بديع  
غير مسبوؽ  حوؿ اسطوانة مخروطية الشكؿ مرتفعة إلى السماء تحمؿ ىبلؿ المنارة تتحرؾ بشكؿ حمزوني حوؿ مخروط المئذنة 

 .17 رقـ صورةومكسوة بغبلؼ لتشكؿ كتمة المئذنة مكونة في النياية قطعة نحتية تحوي بداخميا المصمى 
معاصرة الحضارة اإلسالمية لمثورة الرقمية في التشكيل المعماري لمساجد عمارة المستقبل -

لـ تقؼ الحضارة اإلسبلمية عند ماتحقؽ مف إنجازات بؿ تطمح ألكثر مف ذلؾ فطرحت العديد مف المسابقات الدولية لتصميـ 
وتشكيؿ وتنفيذ المساجد ورصدت ليا الجوائز القيمة حتى تحصؿ عمى أروع األفكار البديعة شكبًل ووظيفة مستفيدة مف أحدث 

وتوجد عمى . البرامج اليندسية المتاحة والمنتظرة لمحصوؿ عمى نماذج محاكية لمواقع المأموؿ باستخداـ التكنولوجيا الرقمية المتقدمة 
المواقع االلكترونية تصميمات كثيرة لمساجد مف المنتظر االنتياء منيا خبلؿ السنوات المقبمة بعدد مف الدوؿ العربية واألوروبية، 

وربما نجد أشكااًل رغـ غرابتيا الشديدة قد تصبح ىي المألوفة مستقببًل لتستمر . ونبلحظ مف التصميمات مدي فخامتيا وقوتيا
منيا مثبًل . الحضارة اإلسبلمية معاصرة لحاضرىا وأصيمة بتراثيا ورمزيتيا الفريدة وتطرح رؤيتيا المستقبمية بعبقريتيا المتجددة دائمًا 

 (24الى 18الصور مف رقـ )
 صور البحث التراثيةالتي تدل عمى عبقرية التشكيل المعماري لمحضارة اإلسالمية

  فى التشكيل المعمارى لمسجد الشيخ زايد باالماراتاألصالة والمعاصرة
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معاصرة  الحضارة اإلسالمية 

 لمتشكيل المعماري واتجاىاتو اإلبداعية في بدايات القرن الحادي والعشرين 
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معاصرة الحضارة االسالمية لمثورة الرقمية في التشكيل المعماري المقترح لمساجد عمارة المستقبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االىتماـ بالقيـ النحتية لمتشكيؿ المعماري يما يحويو مف كتمة وفراغ ومف حركة واتزاف ومف تناغـ واتصاؿ بيف األسطح األفقية 
والرأسية باستمرارية مندمجة يجعؿ مف األسطح الخارجية والحيز الوظيفي الداخمي والفراغ المحيط الخارجي شكبًل جماليًامتميزًا و 

مبيرًا يصدح بالغناء ويحقؽ الوظيفة المستيدفة واالنتماء الحضاري األصيؿ والمعاصر 
نتائج وتوصيات البحث 

نتائج البحث :-أواًل 
- نستطيع بعد عرض البحث التوصل إلى بعض النتائج الميمة منيا؛

. تأثرت الحضارة اإلسبلمية بالحضارات السابقة وعظمت إنجازاتيا وتفاعمت معيا وحافظت عمى تراثيا -1
. العمـ والمواطنة أركاف أساسية في نشأة الحضارة اإلسبلمية وضماف ريادتيا العالمية -2
. إف حفظ التراث يعد مف أىـ الركائز التي تحفظ لمحضارة اإلسبلمية مستقبميا المأموؿ- 3
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. التشكيؿ المعماري مف أىـ الفنوف الحافظة لمتراث اإلسبلمي والمميز لممشروعات المعاصرة والمستقبمية -4
. إف لمفقو اإلسبلمي دورًا عظيمًا في إنشاء الحضارة وحفظ تراثيا وكذلككاف لموقؼ الخيري دور في ديمومتيا-5
بداعات عباقرة المعمارييف الدولييف–-6 .    تفاعمت الحضارة اإلسبلمية مع االتجاىات المعمارية المعاصرة وا 
. أحسنت الحضارة اإلسبلميةاستخداـ الثورة الرقمية والتكنولوجية في مجالي التصميـ والتنفيذ في مشروعاتيا-7
:-                          تتكوف الحضارات العبقرية مف وجية نظري مف ثبلثة محاور رئيسة-8

. عبقرية أصالة ومعاصرة اإلنساف وحضارتو: ثالثا.عبقرية التراث وقيمو:ثانياً .عبقرية اإلنساف وعقيدتو:-    أوالً 

:- توصيات البحث :-ثانيًا 
:- يرى الباحث التوصية ببعض النقاط التي يجب االىتمام بيا  مثل 

البد لمحضارة اإلسبلمية أف تعيش حاضرىا بروح عصرية متطورة مستفيدة مف كؿ الحضارات واإلنجازات العالمية معتمدة  -1
. عمى ىويتيا األصيمة لتأخذ مف عراقة ماضييا إلى ريادة مستقبميا

تدشيف مشروع عالمي ييدؼ إلى وضع رؤية فكرية وتشكيمية لبناء المدف واألحياء و المساجد وتبنى المشروعات المشاركة -2
. في توفير الدراسات التاريخية واليندسية لتمؾ المشروعات التي تحقؽ أصالة ومعاصرة الحضارة اإلسبلمية

عادة استخداـ مباني الحضارة اإلسبلمية األثرية ذات القيمة في مجاالت الفنوف والعمـو والثقافة-3 .  صيانة وا 
ػ االىتماـ بتشجيع أعماؿ الوقؼ الخيري لمعمائر اإلسبلمية وصيانتيا وترميميا وتشجيع رجاؿ األعماؿ عمى أىمية االستثمار 4

نشاء مشروعات حضارية جديدة . فى كؿ المناطؽ األثرية وا 
مف العاـ اليجري تأكيدًا عمى حوار الحضارات لسماحة اإلسبلـ  ( 11-10-9 )تكرار المؤتمر سنويًا في نفس ىذا التوقيت-5

. في تخميد ذكرى عاشوراء واحتراـ الديانات األخرى 
. دعوة ممثميف لؤلزىر الشريؼ والكنيسة المصرية والمعابد الييودية بمصر لممشاركة في المؤتمر القادـ - 6
دعوة ممثميف لمعاىد فنوف الخط العربي ومعيد فنوف الموسيقى العربية والفنوف الشعبية وكؿ الجيات المرتبطة لممشاركة في -7

. المؤتمر القادـ
رعاية الدوؿ اإلسبلمية والمنظمات العالمية لمجمعيات األىمية الميتمة بالتراث اإلسبلمي ومشروعاتو المستقبميةفي الكميات -8

 .والنقابات المينية والمحافظات لعقد الندوات الثقافية وعرض المشروعات الحضارية
 المراجع

 
. 521ـ ، ص 1999مجمع المغة العربية ، المعجـ الوجيز ، القاىرة -  1
. 188ـ ، ص 1999محمد نبيؿ محمد غنيـ ، االنطباعات البصرية لمعمارة ، مخطوط رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة القاىرة - 2
 . 364قاموس المورد ، ص - 3
لبنى عبد العزيز أحمد مصطفى ، االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة توثيؽ وتقييـ لتجارب الحفاظ فى القاىرة التاريخية ، مخطوط - 4

.  ـ2001رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة القاىرة 
أحمد خمؼ عطية ، التصميـ المستحدث فى المناطؽ التراثية وذات القيمة منيج لرصد الطابع المعماري لتحقيؽ االستمرارية البصرية مع - 5

.  ـ 2003بمدينة حمب ػ سورية ، مخطوط رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة القاىرة " العزيزية " حى : المحتوى حالة دراسية 
إسيامات المسمميف في الحضارة اإلنسانية،الجزء األوؿ،الطبعة الرابعة،مؤسسة اقرأ لمنشر -راغب السرجاني، ماذا قدـ المسمموف لمعالـ-6

ـ 2010والتوزيع والترجمة
- خالد بف يزيد األموي كاف مف أعمـ قريش بفنوف العمـ،ولو كبلـ في صناعة الكيمياء والطب-7
مصطفى السباعي ، مف روائع حضارتنا -8
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. ـ لمصؼ الثالث اإلعدادي2015قطاع المعاىد األزىرية، كتاب الثقافة اإلسبلمية،الطبعة األولى-9
. ـ ، دار مصر 2007األب وليـ سيدىـ اليسوعي ،كتاب المواطنة عبر العمؿ االجتماعي والعمؿ المدني،، طبعة خاصة لمكتبة األسرة - 10
ـ 2010.نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع،أخبلقالحروبفيالسنةالنبوية،راغب السرجاني- 11
. رواىالبزاروالمفظميوالطبرانيفيالصغيروابنحبانفيصحيحيعنأبيذررضيالميعنو-12
 . 2ت ، ج. المقريزي ، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط  واآلثار ، جزءاف ، مكتبة الثقافة الدينية ، د-13
. ـ 1965أبو صالح األلفي ، موجز تاريخ الفف العاـ ، القاىرة ، دار القمـ - 14
، الطبعة  (ـ 18ػ 7)مايسة محمود داود ، الكتابات العربية عمى اآلثار اإلسبلمية مف القرف األوؿ حتى أوخر القرف الثانى عشر لميجرة - 15

 .ـ1991األولى ، مكتبة النيضة المصرية 

كريـ الغزالي كسيبة ، فقو العمارة مفيـو العمارة اإلسبلمية بيف النظرية والتطبيؽ ، مخطوط رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة -16
. ـ 2002القاىرة 

محمد عبد الستار عثماف ، نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية الممموكية الباقية بمدينة القاىرة ، مخطوط رسالة دكتوراه ، كمية اآلداب - 17
. ـ1979بسوىاج ، جامعة أسيوط 

عادة استخداـ المبانى األثرية وذات القيمة ، مخطوط رسالة ماجستير ، كمية اليندسة ، جامعة القاىرة -18 أحمد عبد الوىاب السيد ، صيانة وا 
. ـ1990

.  ـ1993 ، الطبعة الثانية ، القاىرة 1ػ حسف عبد الوىاب ، تاريخ المساجد األثرية ، ج- 19
. صالح لمعي ، التراث المعماري اإلسبلمي في مصر ، القاىرة - 20
. ـ1997مصطفى عبد الرحيـ محمد ، ظاىرة التكرار فى الفنوف اإلسبلمية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب -21
حساـ عزمي ، وكالة الغوري كحالة تاريخية لمحفاظ عمى التراث المعماري المصري ، مخطوط رسالة دكتوراه ، كمية اليندسة جامعة - 22

. ـ1995القاىرة 
. ـ1974محمد عبد العزيز مرزوؽ ، الفنوف الزخرفية اإلسبلمية فى العصر العثماني ، الييئة المصرية العامة لمكتاب - 23
أحمد جماؿ الديف محمد أحمد ، أثر البيئة عمى العمارة في مصر مع دراسة تحميمية لعمارة قرى الصعيد، مخطوط رسالة ماجستير ، -24

. ـ1975جامعة حمواف ، كمية الفنوف الجميمة ، قسـ العمارة ، 
. ـ، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع2010راغب السرجاني، روائع األوقاؼ في الحضارة اإلسبلمية،الطبعة األولى،أغسطس -25
. ـ1960فاروؽ فايؽ أرميانوس ، التشريعات المتعمقة باآلثار ، دار الكتب المصرية ، القاىرة - 26
 أوقاؼ ، لجنة حفظ اآلثار القديمة  163دار الوثائؽ القومية بالقاىرة ، محافظ عابديف ، المحفظة رقـ - 27
 (ـ 1930ىػ وقمـ نشر المطبوعات الحكومية تقويـ عاـ 1299 محـر عاـ 27 بتاريخ 8الوثيقة رقـ  (ـ 1900 ػ 1888 / 11 / 14) 
أماني السيد عبد الرحمف أحمد الريس ، المواثيؽ والتوصيات الدولية لمتعامؿ مع التػراث المعماريوالعمراني ، مخطوط رسالة ماجستير ، -28

. ـ2002كمية اليندسة ، جامعة القاىرة 
أسامة أحمد إبراىيـ ، الشروط البنائية لمبناء بالمناطؽ السكنية التاريخية دراسة تطبيقية عمى المنطقة التاريخية بمدينة طنطا ، مؤتمر -29

. ـ 2000 سبتمبر 4ػ 1األزىر اليندسيالدولي السادس 
:- بعض المواقع االلكترونية عمى شبكة المعمومات الدولية االنترنت-
 https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة -30
 http://www.asharqalawsat.comجريدة الشرؽ األوسط-31
 http://www.halcrow.com/html/projects/grand_mosque.htmموقع االستشاري--32

http://www.halcrow.com/html/projects/grand_mosque.htm
http://www.halcrow.com/html/projects/grand_mosque.htm

