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The philosophy of difference in the Islamic architecture and its impact on 

the interior space 

            ملخص البحث : 

فى تصمٌم الفراغات الداخلٌة ، نابعة عن تعالٌم دٌنه ، حٌث تعتمد فلسفته على اتبعها للمصمم المسلم فلسفة خاصه  

المضمون والخوهر ، وإلى التؤمل فى ما وراء األشٌاء المحٌطة به لٌرتقى بالذات اإلنسانٌة فٌرى تخلى عظمة الخالق فى 

شمس والقمر وتباٌن الظالل ، وثبات تتابع اللٌل والنهار وخرٌان األنهار وحركة الرٌاح وتعاقب فصول السنة وسطوع ال

الخبال والمسطحات الخضراء وتفاصٌل البٌئة الطبٌعٌة ، فالتغٌٌر  واإلختالف هما رمز إلستمرار الحٌاة والسكون حالة 

الموخود  اإلختالفمإقته تظهر فى بعض تفاصٌل البٌئة الطبٌعٌة  . لذلك خاء إعتماد المصمم المسلم على نقل التناغم بٌن 

بٌعة للفراغات الداخلٌة بما ٌحمله من مضمون ٌسمح له بمزٌد من  اإلتصال بالخالق والتؤمل فى عظمة تكرٌمه بالط

 لإلنسان للوصول لراحة اإلنسان البدنٌة والنفسٌة . 

البشرى  اإلحتٌاج للترابط والتوافق مع البٌئة وطبٌعتها فى الفراغات الداخلٌة ، ومع الزٌادة المستمرة للخنسفاإلنسان دائم 

، والتى فرضت على اإلنسان اإلقامة داخل فراغات مغلقة ومنعزلة عن البٌئة الطبٌعٌة وما ٌطلق علٌه العٌش داخل 

)الصنادٌق ذات الثقوب( ، مما أفقده الصلة بٌنه وبٌن البٌئة  حتى غدت فراغات ذات تصمٌم استاتٌكً ساكن ال ٌتالئم مع 

 .اإلنسانٌة سرٌعة التغٌٌر  الطبٌعةدٌنامٌكٌة 

وتكمن مشكلة البحث فى خمود التصمٌمات الداخلٌة بالبٌئة المحلٌة نتٌخة اإلهتمام بالكتل التصمٌمٌة دون وضع حلول 

) والتى استخدمها المصمم المسلم فى الفراغ الداخلى( ، مما ٌساعد فى ربط الفراغ الداخلى اإلختالف ٌراعى فٌها فلسفة 

بالطبٌعة الكونٌة لٌشعر اإلنسان الراحة البدنٌة والنفسٌة فى التعامل مع الفراغات الداخلٌة  ، فهل من الممكن تؤصٌل فلسفة 

أعمال المصمم المسلم ؟ وكٌف استطاع المصمم المسلم اإلختالف فى أعمال التصمٌم الداخلى المعاصر والتى ظهرت فى 

خلب الطبٌعة بخصائصها فى الفراغات الداخلٌة ؟ وما مدى تحقٌق فلسفة اإلختالف فى الفراغ الداخلى اإلسالمى ؟ 

 وعالقته براحة اإلنسان النفسٌة والبدنٌة ؟ وما هى آلٌات اإلختالف فى الفراغات الداخلٌة ؟ 

حقق الراحة النفسٌة والذى ٌ وتحلٌل مظاهر التغٌٌر والسكون فى الفراغ الداخلى اإلسالمى وٌهدف البحث إلى رصد

 والبدنٌة لإلنسان المعاصر ، مع التؤكٌد على أصالة العمارة اإلسالمٌة فى أنها تحمل مضمون ٌرتقى بالذات اإلنسانٌة. 

السككككون والحرككككة  واإلخكككتالف فكككى وذلكككك مكككن خكككالل المكككنهح الوصكككفى التحلٌلكككً فكككى دراسكككة مظكككاهر التنكككاغم بكككٌن 

 الفراغ الداخلى اإلسالمى .
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The philosophy of difference in the Islamic architecture and its impact on 
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Abstract: 
 The Muslim designer has a special philosophy that he followed in designing inner spaces, 

which stems from the teachings of his religion. His philosophy is based on the content and 

essence, and on the reflecting on beyond the things surrounding him to elevate his human 

nature. He observed the greatness of the Creator that is revealed in the course of night and 

day, in the running rivers, in the blowing winds, in the seasons of the year, in the brightness of 

the sun and the moon, in the diversity of shadows, in the stability of mountains and green 

spaces, in the details of the natural environment.  Changing and difference are symboles of the 

continuation of life and Steadiness is a temporary situation that appears in some details of the 

natural environment . 

 

Therefore, the adoption of the Muslim designer on transferring the harmony between 

steadiness with its core and the difference in the nature into the internal spaces allows him 

more contact with the Creator and provides him with the opportunity to reflect on the 

Creator's greatness when He honors the human being to reach his physical and psychological 

comfort. 

The human being is always in a need of interdependence and harmony with the environment 

and its nature in the interior spaces, and with the continuous increase of the human race, 

which forced the human to reside in closed and isolated spaces away from the natural 

environment and what is called living in (boxes with holes), which caused the loose of the 

link between him and the environment until they became spaces with a static design that does 

not fit with the dynamic nature of a rapidly changing humanistic nature. 

The problem of research lies in the rigidity of the interior designs of the local environment 

due to paying the attention towards the blocks rather than suggesting solutions that take into 

account the philosophy of difference (which was used by the Muslim designer in the internal 

space), which helps to connect the inner space with cosmic nature to make the human feel 

physically and psychologically comfort in dealing with the internal designs. Is it possible to 

deepen the philosophy of difference in the works of the contemporary internal design, which 

appeared in the works of the Muslim designer? And how could the Muslim designer bring 

nature with its characteristics into the internal spaces? To what extent is the philosophy of 

difference accomplished in the Islamic internal spaces and its relation to the human 

psychological and physical comfort? What are the mechanisms of difference in the internal 

spaces? 

The research aims to monitor and analyze the manifestations of change and steadiness in the 

Islamic internal space to achieve the psychological and physical comfort of the contemporary 

human. This research emphasizes the originality of the Islamic architecture as it includes a 

core that elevates humanity. This has been achieved through a descriptive analytical approach 

in studying the harmony manifestations of change , steadiness  and difference in the Islamic 

internal space. 

 

 المقدمة :  

ٌَّفها  فكان دلٌالً على عظمِته وقدرِته و خمالِه، الطبٌعة هى الخلق الذي أوخده هللا من عدم      ، فؤبدعها ووهبها لإلنسان وك

لُه فؤصبحت مصدر إلهاماً لُه ولنبوغه الفكرى .  فالطبٌعة ملٌئة بمظاهر الحٌاة المختلفة والمتغٌرة ، ُخلَِقت فى صورة 

رها الخالق فى أسمى معانى اإلتزان ُمحققة السعادة لإلنسان ، فكان ل بعضها البعض لتستمر الحٌاة ، وصوَّ ت متزنة ُتَكمِّ

وستظل الُملِهم والمحرك األول لخٌاله ورإٌته. حٌث تخلّت عظمة هللا وقدرته فى خلق الطبٌعة والبٌئة ُمتغٌرة بٌن عناصر 

 ثابتة فى مظهرها وأخرى متحركة ، فكل شئ فً الكون من حولِنا  دائم التغٌٌر بٌن حالة وأخرى  ، فالحركة هى الحٌاة .
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  ًافتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق  فٌراد التضاد والتعارض  وٌعرف اإلختالف لغوٌا ً واصطالحا :

وعدم التماثل ، وٌقصد به هنا حالة التغٌٌر والتنوع  فى عناصر التصمٌم الداخلى و التى تضفى حركة وحٌوٌة  

 محققة التناغم بالفراغات الداخلٌة.

 

 ( فلسفة الفن اإلسالمى :   1

 م من عناصر الطبٌعة  : ضوابط ومحددات إستلهام المصمم المسل 1-1

وٌمكن إعتبار أن الفكر التصمٌمى اإلسالمى هو حصٌلة التفاعل بٌن اإلنسان المسلم بمعتقداته الدٌنٌكة وبعاداتكه وتقالٌكده مكع 

بٌئتكككه المحٌطكككه بكككه ، هكككذه المعتقكككدات التكككً تتمثكككل فكككى أفككككار التوحٌكككد ، وعكككدم اإلسكككراف وكراهٌكككة التبكككذٌر ، أو بمعنكككى 

كل شئ وإحترام خصوصكٌة الفكرد  ، حٌكث فكرض المصكمم المسكلم حكدودا ً وضكوابط كانكت نابعكة عكن  آخر"الوسطٌة" فى

فخككاءت الزخككارف اإلسككالمٌة لتعبككر عككن سككٌكولوخٌة المسككلم بمككا احترررام العقٌرردة اإلسررالمٌة وتعلٌماتهررا معتقداتككه الدٌنٌككة و

سككتعانة بالزخككارف النباتٌككة وتخرٌككدها إلككى تضككمنته مككن خطككوط وآٌككات قرآنٌككة ، والبعككد عككن تمثٌككل اإلنسككان والحٌككوان واإل

 زخارف هندسٌة مستمرة وذلك من خالل : 

 التوحٌد : - أ

خكككاءت فلسكككفة التوحٌكككد فحكمكككت ككككل شكككئ  فكككى الخكككط واللكككون والمسكككاحة والعالقكككة القائمكككة بٌنهكككا. فالعالقكككة بكككٌن نقطكككة 

مرككككز الكككدائرة وبكككٌن نقكككاط محكككٌط هكككذه الكككدائرة كالعالقكككة بكككٌن المسكككلم وربكككه ، فكككالرب هكككو نقطكككة مرككككز دائكككرة الغٌكككب 

التكككى بكككدونها ال وخكككود  للمحكككٌط ، وبهكككذا  واإلنسكككان نقطكككة علكككى محكككٌط دائكككرة الوخكككود ، ٌكككدور حكككول نقطكككة المرككككز ،

اإلٌمكككان بكككدأ الفنكككان المسكككلم بتخزئكككة األشككككال الهندسكككٌة ، واألشككككال الطبٌعٌكككة وكؤنهكككا أخكككزاء تسكككبح فكككى عكككالم الالنهاٌكككة 

، مسككككتخدما ًاإلتخككككاه التخرٌككككدى 1تعطككككً للمشككككاهد معككككانى وإحسككككاس تلقككككائى بالحركككككة المطلقككككة ، دون شككككعوره بالملككككل 

وفككككرة توخٌكككه الفكككراغ لنقطكككة واحكككدة فمكككثال الفنكككاء  2الفكككن اإلسكككالمى نتٌخكككة للفلسكككفة الدٌنٌكككة للمسكككلم .والكككذى انتهخكككه 

مركككككز لتوخٌككككه الفراغككككات الداخلٌككككة مككككن حولككككه ، واسككككتخدام عنصككككر النككككافورة كمركككككز لتوخٌككككه الفنككككاء حككككول نقطككككة 

 .3فالتوخٌه هو إحدى الخصائص الشكلٌة للتوحٌد 

 التجرٌد :  - ب

ى التخرٌكد حٌكث بكدأ بتخرٌكد األشككال كمكا فكى الوحكدات الزخرفٌكة لٌنتهكً بتخرٌكد الكنظم البٌئٌكة ونقلهكا برع الفنان المسلم ف

للفراغات الداخلٌة معتمدا على فلسفة اإلختالف فى البٌئة الخارخٌة وذلك بشككل ٌكتالئم مكع طبٌعكة اإلنسكان شكاغل الفكراغ . 

لٌككئ باإلنفعككاالت واإلحسككاس مككن خككالل فلسككفته الخاصككةوكككان للفنككان المسككلم تصككور وإحسككاس خككاص بالبٌئككة مككن حولككه  م

إلدراكه لها ،  لتعزٌز المشاعر والقٌم اإلنسكانٌة ، لتوثٌكق الصكلة بكٌن اإلنسكان وربكه ،  فعنكدما فككر فكى الفكراغ الكداخلى لكم 

السكماء واألرض ٌفصله عن البٌئة الخارخٌة تؤكٌداٌ على فكرة الفراغ الكداخلى المفتكوح وخكرد فككرة الكربط واإلتصكال  بكٌن 
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وبٌن اإلنسان وربه من خالل الفناء الداخلى ، وخلب الطبٌعة بكل ما فٌها من أشخار ونباتات  والتكى ترمكى بظاللهكا بشككل 

متفرق مع أشعة الشمس ونقكل ذلكك بكالفراغ الكداخلى مكن خكالل اسكتخدامه المشكربٌة بفتحاتهكا ، وأٌضكا اسكتخدامه لمنظومكة 

دم ثبات حركة الهواء فتدخل بلطف خالل مالقف الهواء ، كمكا إسكتخدم فكى معالخكة الفتحكات الهواء التى خرد من خاللها ع

المعمارٌة الزخاج  الملون لنقل ألوان الطبٌعة التى تتغٌر بإختالف شدة أشعة الشمس مما تضفى الشعور بالراحة.

  

من خالله الوان الطبٌعة  للفراغ الداخلى  وذلك عند دخول الشمس ( توضح استخدام الفنان المسلم للزجاج الملون والذى ٌنقل 2( ، )1صورة )
 للمكان و الصورة لمسجد ناصر الملك بإٌران

المصدر:
https://photography.tutsplus.com/articles/to

-photo--lifetime-a-from-landscapes-till-m 
 

 http://omaniaa.co/showthread.php?t=25497المصدر)

  

  المصدرhttps://www.shmaal.com https://goo.gl/images/89Uie4المصدر   

 فكرة الربط واإلتصال  بٌن السماء واألرض وبٌن اإلنسان وربه من خالل الفناء الداخلى.( تؤكد على  تجرٌد  4( ، )3صورة  )

  
المصدر : 

http://www.cepolina.com/imag
-shadows-tree-e/forest

Mediterranean.htm 

-https://encryptedالمصدر : 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXWaZ25AE

pEeooGiKnL7- 

 مات داخل الفراغ .( توضح  نقل الظالل للفراغ الداخلى واالستفادة من األشكال التى تكونها الظالل فى خلق تصم6ٌ( ، )5صورة )
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فمع إختالؾ شدة أشعة الشمس خالل النهار تتؽٌر الظالل فتنتج أشكال تضفى إحساس بالتجسٌم ، وأٌضا لها وظٌفة جمالٌة تشكٌلٌة 
تعطى التنوع الجمالى ، مما ٌوحى بالتؽٌٌر وعدم الثبات داخل الفراغ .

4
 ( .8(، )7صورة )

النهررررار تتؽٌررررر الظررررالل فتنررررتج أشرررركال تضررررفى إحسرررراس بالتجسررررٌم ، فمررررع إخررررتالؾ شرررردة أشررررعة الشررررمس خررررالل 

وأٌضرررا لهرررا وظٌفرررة جمالٌرررة تشررركٌلٌة تعطرررى التنررروع الجمرررالى ، ممرررا ٌررروحى برررالتؽٌٌر وعررردم الثبرررات داخرررل الفرررراغ 

 ( .8(، )7صورة )5.

 عدم التشخٌص )استخدام العناصر النباتٌة والهندسٌة ( :  - أ

لم ٌستهدف المحاكاة الحرفٌة ولكنه اتبع اسلوب ٌتالئم مع المفاهٌم التى فرضتها الحضارة اإلسالمٌة ، وذلك تحقق من 

خالل إستخدامه للخطوط الهندسٌة معتمدا على  تكرار وتداخل المربع والمستطٌل والدائرة وغٌرها بشكل متنوع وإستخدام 

 6فهم القوانٌن الرٌاضٌة واألسس الهندسٌة التى تقوم علٌها تلك األشكال . العناصر النباتٌة المخردة  ، حٌث برع فى ت

 الوسطٌة :  - ب

تعتبر منهح إسالمى ٌرتبط بكل خوانب حٌاة اإلنسان ، وهو ٌظهر فى بساطة التصمٌم ، وعفوٌته ، فقد كان التصمٌم 

الداخلى له ، والتى تتناسب مع المقومات إنعكاساً صادقاً للوسطٌة فى استعمال الخامات ، واقتصادٌات البناء والتصمٌم 

الطبٌعٌة واإلختماعٌة التراثٌة واإلقتصادٌة السائدة فى المكان ، وتمثل الوسطٌة الحالة التركٌبٌة المتناسقة بٌن ما هو ساكن 

وحانى ومتحرك . والوسطٌة هنا ٌقصد بها كحالة بٌن ما هو مادى ذو إلتصاق حسً باإلنسان وبٌن ما ٌقدمه من إمتداد ر

 7ٌحقق رضا داخلى لدى اإلنسان .

 :  اإلتصال - ت

فلسفة اإلتصال لدى المسلم هى أساس حٌاته  ، ومن ارقً وأعمق مظاهر اإلتصال هو إتصاله بالخالق ، فؤثر ذلك  تعتبر

على فكر المسلم حٌث أكد فى تصمٌمه لبٌئته )ولفراغاته( على اإلتصال بربه واإلتصال ببٌئته . ونوع أٌضا بٌن تحقٌق 

فراغات الداخلٌة فخمع بٌن حماٌة اإلنسان من قوى الطبٌعة وتحقٌق تناغم بٌن اإلتصال وعدم اإلتصال )اإلنفصال ( فى ال
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الراحة البدنٌة له عندما فصل بٌن بعض الفراغات ، ومن خهه اخرى أكد على اإلرتباط الوخدانى لإلنسان مع محٌطه 

ه خزء ال ٌتخزأ من بمتغٌراته المختلفة من خالل حواسه المختلفة لٌستشعر متغٌراته ، وٌستمتع باإلتصال الحسً به وبكون

 تلك المتغٌرات والتفاعل معها وذلك من خالل اإلتصال بٌن البعض األخر من الفراغات الداخلٌة.

 

 

 ( الحدٌقة الخلفٌة لبٌت السحٌمى توضح االتصال بٌن االنسان وبٌئته9صورة )

وتعد المشربٌة ً أفضل مثال لذلك  فتبدو كما لو كانت تنحت من الضوء أشكاال ً زخرفٌة ممٌزة ، فمع إختالف أشعة 

وكذلك التنوع بٌن أنواع الخرط والتناغم الشمس خالل الٌوم تختلف هذه األشكال وبالتالى ٌختلف تؤثٌرها على اإلنسان ،  

كما ٌمثل إنتظام الوحدات الزخرفٌة الهندسٌة فى تلك بٌن مساحاته وتفاصٌله بٌن الضٌق والواسع والمائل والعدل ، 

المشربٌات تعبٌراً عن السكون وأٌضا عن  أهم مالمح العقٌدة واإلٌمان باإلمتداد الالنهائً لذات هللا فً كل مكان ، 

وأٌضا اتصال عناصر الفراغ الداخلى فى المساخد بالسماء متمثلة  8 رار التسبٌح له تؤكٌدا ً على اإلتصال بالخالق .وإستم

فى الصحن كفناء مفتوح ٌعبر عن التسامى إلختراق اسرار الفضاء ، والمآذن ترمز إلى التسامى واإلتخاه إلى المأل األعلى 

ى الكواكب فى السماوات العال ، والقباب تعبر عن قبة السماء المحدبة التى تظل ، والهالل والكرات بؤعلى المآذن ترمز إل

القباب ٌتناقص محٌط قاعدتها من أسفل متحركا إلى أعلى حتى ٌصل إلى و 9المسلمٌن وتحمٌهم فهى تمثل العناٌة اإللهٌة .

 10مركز القبة فتحقق حركة اٌقاعٌة متمركزة صاعدة إلى السماء .

 سكون  فى الفراؼات الداخلٌة :الحركة وال  1-2
ان مفردات الفراغ وعناصر التصمٌم الداخلى منها الثابت والمتحرك ،  وقد استثمر الفنان المسلم  العالقة بٌن السكون و 

الحركة فى تحقٌق نظم إٌقاعٌة  تضفى قٌمة خمالٌة . وتعتمد الحركة فى الفراغات الداخلٌة على التناغم بٌن عناصر 

اخلى مع عناصر البٌئة الطبٌعٌة وخلب عناصر من الطبٌعة داخل الفراغات ، فعندما إستخدم المصمم المسلم التصمٌم الد

النافورة فى الفراغ الداخلى وهى عنصر ثابت وتحوى المٌاه المنسابة فُتشعر الخالس بالسعادة الناتخة عن االستمتاع 

، وأٌضاً عن طرٌق خطوط التصمٌم التى ُتشعر المتلقى  بصوت خرٌر المٌاه ، وٌإكد اإلنسخام بٌن اإلنسان والبٌئة

بالحركة ، وتظهر خمالٌات هذه الحركة فى الكون كحركة عسعسة اللٌل ، تنفس الصبح ، صوت خرٌان األنهار. كما 

 استخدم المصمم أسلوب الحركة كمظهر من مظاهر اإلختالف والتغٌٌر.

 

                                                           
8

رؤٌة تصمٌمٌة معاصرة للمفردات الزخرفٌة بالمشربٌة فى العمارة ذات الطابع اإلسالمٌة " تطبٌقا على السواتر نهال عبد الخواد محمد :  

،  7002مصر ،  –رابطة الخامعات اإلسالمٌة  –، المإتمر العالمى األول للعمارة والفنون اإلسالمٌة الماضى والحاضر والمستقبل الزجاجٌة " 

 .  844 -844ص 
9

ستلهام العناصر المعمارٌة والزخرفٌة اإلسالمٌة إلٌجاد معادل تشكٌلً للعروض المسرحٌة المستمدة من التراث رحٌم أبو العٌون : اسهٌر عبد ال 

 69:93ص ،  7002، مخلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ، العدد الرابع ، اكتوبر ،  العربً
10
. 07، مرخع سابق ، ص  لفن اإلسالمىالنظم اإلٌقاعٌة فى جمالٌات ااحمد عبد الكرٌم :  
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 وتنقسم الحركة إلى نوعٌن رئٌسٌٌن هما حركة مستمرة )دٌنامٌكٌة ( ، وحركة مستقرة )إستاتٌكٌة (:  
: وهى تعبر عن الحركة المتصلة بدون إنقطاع وهى تعتمد فى العمارة اإلسالمٌة  الحركة المستمرة )الدٌنامٌكٌة( - أ

على تغٌر أشكال وتقسٌمات األخزاء المكونة للحٌز المعمارى مع تغٌر حركة المشاهد أو المستخدم فتتغٌر األبعاد 

 11الحٌز المعمارى .  المنظورٌة التى تقدم نفسها للمتلقى والتى تتغٌر ببطء أو بسرعة مع القرب أو البعد عن

والتصمٌم فى العمارة اإلسالمٌة تصمٌم دٌنامٌكى وٌحمل خصائص اإلستمرارٌة وهى نفس سمات وخصائص " 

الدمح والتكامل بٌن  13وهى أٌضا وهى أٌضا تصمٌمات متؤثرة بالطبٌعة .  “ metaphor 12“االستعارة  " ، 

حقق من خالل خلق تسلسل متنوع للفراغات المعزولة الساكن والدٌنامٌكى ) المتحرك ( فى الفراغ ٌمكن أن ٌت

.14 

وهى تفٌد الحركة إلى غاٌة أو مستقر وتعتمد على تكرار األخزاء بشكل متماثل "،  حركة مستقرة )إستاتٌكٌة ( : - ب

لذلك فإن الحركة بكل خمالٌتها هى رمز الحٌاة الكونٌة المتخددة واستمرارها واإلشارة إلى انتهائها تعنى انتهاء 

الدمح والتكامل بٌن الساكن والدٌنامٌكى ) المتحرك ( فى الفراغ ٌمكن أن ٌتحقق  15لحٌاة فى موضوعها نفسه.ا

، فالتنوع سنة هللا فى خلقه فكل متحرك حى وكل ساكن  16من خالل خلق تسلسل متنوع للفراغات المعزولة.

 17 .مٌت

 

http://www.egytext.de/2012/06/agyptische-

moscheen-die-ibn-tulun-moschee-teil-2

                                                           
11
الوؤحور العالؤ األّل   - منطلقات الجمال فى العمارة اإلسالمية وأثرها على التصميم الداخلى للمسكه المعاصر ّائل رأفج هحوْد ُالل  : 

ص  2002جاهعت حلْاى هصر  –لخطبيقيت كليت الفٌْى ا –رابطت الجاهعاث اإلسالهيت  –للعوارة ّالفٌْى اإلسالهيت الواضي ّالحاضر ّالوسخقبل 

363 . 
12
 Metaphor  ( اسخعارة الخارج  ّدهج الفراغاث الذاخليت بَ .الذارست ، ّكلوت :metaphore  ٔفرًسيت قذيوت هقسوَ إل )meta  ّّحعٌي بعذ أ

ّحعٌٔ يحول ، أٓ اسخعارة يٌقل هعٌي هي شئ إلٔ أخر .   pheroعبر ، ّكلوت 

(architecture-in-https://interiordesignassist.wordpress.com/tag/metaphor/ ) 

 هشاكل الخصوين .( آ اًِا دهج بيي الخخيل ّالْجْد ّحسخخذم ألداٍ لحل Imaginative rationalityّحعرف بأًِا ) 

Nezih AYIRAN : The role of metaphors in the formation of architectural identity , Cyprus International 

University, Faculty of Fine Arts, Lefkoşa, TRNC , January 2011 Final Acceptance: May 2012  , p. 1-2-3.  
13

 Shaimaa El Ghobashy , Gihan Mosaad : Improving sustainability concept in developing countries ( nature 

influences on architecture interior designs ) , Elsevier , 2016, vol34,pp573-581. 
14
 Aly Mohamed eh husseiny , amr aly husseiny : Integration of static and dynamic spaces in historic cairo a 

community spirit that may vanish , 2012 , sc - 009 
15

 Shaimaa El Ghobashy , Gihan Mosaad : Improving sustainability concept in developing countries ( nature 

influences on architecture interior designs ) , Elsevier , 2016, vol34,pp573-581.
16
 Aly Mohamed eh husseiny , amr aly husseiny : Integration of static and dynamic spaces in historic cairo a 

community spirit that may vanish , 2012 , sc - 009 
17
الوؤحور العالؤ األّل   - منطلقات الجمال فى العمارة اإلسالمية وأثرها على التصميم الداخلى للمسكه المعاصر ّائل رأفج هحوْد ُالل  : 

ص  2002جاهعت حلْاى هصر  –كليت الفٌْى الخطبيقيت  –رابطت الجاهعاث اإلسالهيت  –للعوارة ّالفٌْى اإلسالهيت الواضي ّالحاضر ّالوسخقبل 

363  . 
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واعتمد  الفنان المسلم على الحركة المتبادلة بٌن الكتلة والفراغ فى حشوات المشكربٌات الخشكبٌة إلنتكاج الحرككة البصكرٌة 
 المتذبذبة ، وٌستغل أٌضا التبادل المستمر بٌن الكتلة والفراغ ، وبٌن كتل الخشب والضوء النافذ من خاللها . 

 

واستخدم المسلم فى فلسفته الدمح بٌن الحركة والسكون كما فى 
الشكل الثمانً  ، فهو إندماج بٌن مربعٌن ، وذا رمزٌة لخمال 
الطبٌعة والروح وٌتحرك المربعٌن بداخل دائرة مما ٌعطً 

، لكن العالقة بٌن  18احساس بالتغٌر والحركة إلى ماال نهاٌة
المربعٌن عالقة ثابته تشكل مثمن متساوى األضالع مما ٌإكد 

 للتوازن شكل هو المربع وٌعتبر الشكل 19علً السكون والثبات 
والدائرة  هى شكل الحركة  20واالستقرار والثبات والتكامل

واإلستمرارٌة وتمثل الشمس والقمر ودوران الكرة األرضٌة 
 ( 07صورة )21وحركة األخرام السماوٌة . وتعاقب اللٌل والنهار

 

 

 

( المقرنصات 13صورة )
22

وهى تمثل تجسٌد ثالثى األبعاد لفكرة التكرار والتتابع 
الالنهائى )والتى استلهمت من شكل الكهوؾ ( 

23
فٌما ٌشكل بعد روحى ثابت ممزوج  

 بالحٌوٌة والحركة للتكوٌن .

( توضح الحركة من خالل إستخدام 14صورة )
التكرار فى معالجة السقؾ المقبب بحمام بمنزل 

الحركة المستمرة زٌنب خاتون  ، مما ٌؤكد 
 بالفراغ

                                                           
18

،  الوحدات الزخرفٌة اإلسالمٌة (فلسفة الوسطٌة اإلسالمٌة والتجرٌد فى العمارة اإلسالمٌة حالة دراسٌة ) حسن محمود عٌسى العواوده :  
 . 10مرخع سابق  ، ص 

19
،  فلسفة الوسطٌة اإلسالمٌة والتجرٌد فى العمارة اإلسالمٌة حالة دراسة )الوحدات الزخرفٌة اإلسالمٌة (حسن محمود عٌسً العواوده :  

 . 10المرخع السابق  ، ص 
20
  7002، مخلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ، العدد الثالث ، ٌولٌو  معاصر فلسفة الوسطٌة فً العمارة كمنهج إسالمًإسالم الفالوخً :  
21

، مخلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ، العدد الثالث ،  جمالٌات الشكل الهندسى فى الفن اإلسالمى وتطبٌقاتها المعاصرةهٌام مهدى سالمة :  
. 7002ٌولٌو 

22
المقرنصات : ازدهرت الحٌاة الفنٌة فى الدولة المملوكٌة فظهرت  المقرنصات كاسلوب خدٌد لزخرفة الخدران و مثال لها بمدخل مدرسة  

 . 70، مرخع سابق ، ص النظم اإلٌقاعٌة فى جمالٌات الفن اإلسالمىالسلطان حسن . احمد عبد الكرٌم : 
23
 Shaimaa El Ghobashy , Gihan Mosaad : Improving sustainability concept in developing countries ( nature 

influences on architecture interior designs ) , Elsevier , 2016, vol34,pp573-581. 
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 (  مفهوم اإلختالؾ فى العمارة اإلسالمٌة :  2

تمكككن الُمصككِمم الُمسككلم مككن تحقٌككق فلسككفة اإلخككتالف  ، فخلككب عناصككر مككن الطبٌعككة بككداخل الفككراغ ، ونقككل عناصككر الثبككات 

والحركة فى الفراغات الداخلٌة، فظهرت المشربٌات والعقود والقباب والمقرنصات وغٌرها محققا احتٌاخات اإلنسان داخل 

لنهككار ترمككى بظاللهككا اللونٌككة المتغٌككرة بككٌن الشككدة والضككعف فككى قككوة الفككراغ . فعنككدما تككدخل أشككعة الشككمس طككوال أوقككات ا

اإلضاءة محِدثة  تناغم وراحة نفسٌة فى اإلرتباط مع الطبٌعة ، مما ٌكوفر بٌئكة مناخٌكة مناسكبة لإلنسكان إلٌخكاد ربكط وصكلة 

 فى َمعَزل عن الطبٌعة. بٌن االنسان والبٌئة الخارخٌة ، فالفراغ الداخلى الذى ٌعٌش فٌه اإلنسان ال ٌمكن أن ٌكون 

هناك آلٌات للتغٌر والسكون داخل الفراغات الداخلٌة وهى تتمثل فى الحركة وتحقٌق التناغم والخداع البصرى داخل 

 الفراغ وأٌضا اإلختالف والتضاد فى الفراغات الداخلٌة .

والمعالخات ٌعطى إحساساً لدى المتلقى اإلختالف أحد األبعاد األساسٌة لفهم الكون  فالتنوع واإلختالف فى الحخم والشكل 

بالتغٌٌر ، والذى سبقه سكون فى تشابه بعض األخزاء أو الخامات . واإلختالف ٌظهر فى األلوان واألشكال، واألحخام ، 

وتعاقب الضوء والظالل ، والحركة والسكون ، وٌظهر هذا اإلختالف فى الفراغات الداخلٌة كالتشكٌل من خالل إختالف 

ب وإرتفاعات األسقف وشكل العقود المستخدمة فى الفراغ ومقاسات وأحخام النوافذ والمشربٌات سواء إختالف المناسٌ

 فتحاتها أو تصمٌمها وإختالف النسب فى األبعاد ، وااللوان ، والخامات ، والمعالخات . 

 

http://oldegypt.egyptian1.co

m/?p=867 

http://www.ahlmisrnews.com/news/

article/143580/ 

http://oldegypt.egyptian1.co

m/?p=867 
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 كل هذا اإلختالؾ ٌخلق جو من التؽٌٌر وٌذٌد الشعور بالحركة فى الفراغ بٌن طٌات السكون.

وقد ٌكون اإلختالؾ فى عنصر واحد فمثال المشربٌات والتى 
تم معالجتها بطرٌقة  هندسٌة ، اختلفت فتحاتها لتكون ضٌقة  

ثم تتسع فى األعلى ، فالشمس بذلك تدخل من الفتحات 
. الواسعة  والضٌقة محدثة تنوع فى الظالل داخل الفراغ 

 (18صورة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الخطوط عامل رئٌسى فى تحدٌد الفراؼات الساكنة والمتؽٌرة 
24

( اإلختالؾ من خالل  تدفق الخطوط 19، و نالحظ بالصورة رقم )
لتؤلؾ تكوٌنات تتكاثر وتتزاٌد متفرقة مرة ومجتمعة مرات لتوجه 
نظر المتلقى لٌتأمل هذا التؽٌٌر . كما درس العالقة بٌن البروز 

عالقتها بإستخدام اللون والملمس بحٌث أعطى والردود فى الفراغ و
اٌقاع للفراغ من خالل الحركة عن طرٌق تؽٌٌر التشكٌل فى الفراغ . 

 ( بٌت  السحٌمى. 22صورة )

( بٌت السحٌمى 22صورة )
-http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/sharek/5877

27-13-11-02-05-2015 

المساجد والبٌوت وٌعتبر مكان كما إستخدم الفناء الداخلى فى 
هادئ  حٌث استخدم كمساحة لإلتصال بالسماء  ، كما أنه مساحة 
إنطالق للفراؼات المختلفة ، وتؤكد على الهدوء عن طرٌق التضاد 
بدٌنامٌكٌة الشوارع  ) الخارج ( إختالؾ بٌن الداخل والخارج ، 

فٌر كل فهدوء المكان وأصوات الطٌور والنباتات والمٌاه فى النوا
هذا ٌدعم الهدوء وٌؤكد الشعور بالهدوء . 

25
 

 

 اختالؾ المناسٌب :  2-1

إن إختالف المناسٌب ٌضفى حركة وحٌوٌة بالفراغ ، فٌظهر داخل  القاعات كما فى األرضٌات لتحدٌد األماكن طبقاً  

على منع تسرب وتعمل هذه المنصات المرتفعة ( 70لوظٌفتها كاألماكن المخصصة للخلوس والتى توضحها صورة )

 والسبب أن الهواء البارد أثقل من الهواء الدافئ.26الهواء إلى خارج القاعة فى فراغات التوزٌع 

                                                           
24
 Aly Mohamed eh husseiny , amr aly husseiny : Integration of static and dynamic spaces in historic cairo a 

community spirit that may vanish , 2012 , sc - 009 
25
 Aly Mohamed eh husseiny , amr aly husseiny : Integration of static and dynamic spaces in historic cairo a 

community spirit that may vanish
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( توضح اختالؾ المناسٌب فى قاعة الرجال ببٌت 21صورة )
 الكرٌتٌلٌه وتظهر أماكن مخصصة للجلوس .

اختالؾ الوحدة االساسٌة تظهر  منزل زٌنب خاتون( ب22صورة )
وقد أعطى arch العقد  المستخدمة فى التشكٌل  كإختالؾ شكل 

صورة متنوعة ومتؽٌره من خالل إعتماده على إٌجاد عناصر معمارٌة 
 . متنوعة

 المصدر:
http://www.masress.com/akhbarelyomgate/19

1248 

 

 

 

للمصمم حساسٌة إلختالؾ توزٌع اإلضاءة داخل الفراغ 

إلحداث التؽٌٌر، فنجده ٌستخدم النوافذ الشفافة متمثلة فى 

الزجاج ونصؾ الشفافه)خشب خرط ( لٌتسلل الضوء من 

خاللها فٌذٌب وحشة الداخل بألفة الخارج وإستخدام النوافذ 

 المعتمة متمثله فى ضلؾ الخشب المنزلقة .

 

 

 
 ( نموذج من المشربٌات اإلسالمٌة .23صورة رقم )
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http://archnet.org/sites/4404/media_contents/91627 المصدر 

 اختالؾ الخامات واأللوان والمعالجات :  2-3
ٌسككتمتع  وان الحركككة والسكككون ٌككتم نقلهككم مككن خككالل اعمككال التصككمٌم الككداخلى لكككى ٌككدرك اإلنسككان  المتغٌككرات مككن حولككه 

باإلحساس بالتغٌٌر بما ٌتوافق مع متطلباته ، فبداٌة إدراك الخمال هو إن ٌحقق اإلنسان كافة إحتٌاخاتكه الوظٌفٌكة والتصكمٌم 

. وٌظهر التغٌٌر من خالل التضاد ،  مكن خكالل التصكمٌم الكداخلى 27الوظٌفة   الناخح ٌخمع بٌن اإلحساس بالخمال وتحقٌق

ننقل الحركة والسكون لكى ٌصل اإلحساس بالخمال للمستخدم من خالل تحقٌق وظٌفة ما ، فٌدرك اإلنسان الفكراغ الكداخلى 

 حتٌاخاته. بحواسه  ، لكنه ٌنقل بداخله مشاعر مبنٌة على خبراته السابقة وٌشعره بالخمال وٌحقق ا

                                                           
27

 Jerby Rigor Torres :   Human behavior and the interior environment , 2011. 
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 التضاد فى الفراؼات الداخلٌة : 7-8

ٌظهر التغٌٌر من خالل استخدام مبدأ التباٌن او التضاد فى عدة عناصر بالفراغ الداخلى فٌظهر تؤثٌره بٌن المالمس 

دافئة (  لها  –باردة  –صلبة  –والخامات وخطوط التصمٌم المستخدمة وغٌرها  فطبٌعة المواد الخام وصالبتها) لٌنة 

سالب والموخب فى الفراغ ، إلضفاء دٌنامٌكٌة وإلبراز عنصر معٌن ، واعتمد على مدى رإٌة ال 28تؤثٌر على اإلدراك 

 لتنبٌه وإرشاد المستخدم له دون حدوث تشوٌه . 

( بٌت الكرٌتٌلٌه قاعة االحتفاالت فقد استخدم التضاد 26صورة )
بالمزج بٌن االسطح الخشنة والناعمة فى الحوائط إلبراز الزخارؾ 

ع الشاهق حٌث نجح فى معالجة ومعالجته للحوائط مع االرتفا
 فاع وأضفى صفة دٌنامٌكٌة للفراالرت

( نجد تضاد فى استخدام زخاؾ وخطوط فى االرضٌة وفصل 27صورة )
 بٌنها بأسطح خالٌة من الزخارؾ إلبرازها.

 

( ٌظهر مثال للتضاد  حٌث التحلٌل الهندسى للعروسة ) العرائس (29صورة )
30

 ،
ا هو متماثل ومختلؾ ، من خالل مجموعة العالقات المؤسسة على اإلختالؾ بٌن م

وما هو مؽلق ومفتوح .
31

وتؽٌٌر مصدر الضوء ٌحدث تباٌن بٌن جسم العروسة   
وفراؼاتها فحركة ضوء الشمس تلعب دور هام فى نقل الظل من الجدران إلى 
األرضٌة فى حوار بلٌػ ٌستحق التأمل مما ٌحقق نظم إٌقاعٌة تكسب المسجد 

روحانٌة .
32
كبٌرة فكتل هذه العرائس ترمز لجسم  وتلك العرائس تحمل رمزٌة 

اإلنسان بٌنما ٌمثل الفراغ الواقع بٌن هذه الكتل رمزاً للروح ، والكتل الموجهه 
نحو األرض لترمز إلتصال الروح بالسماء ، وبالتالى فإن هذه العرائس فى 

تساوٌها تعبر عن أن المسلمٌن سواسٌة كأسنان المشط .
33

 

http://wikimapia.org  

 *34( مسجد احمد ابه طولون 92صورة )

                                                           
28
 Aly Mohamed eh husseiny , amr aly husseiny : Integration of static and dynamic spaces in historic cairo a 

community spirit that may vanish , هرجع سابق
29
 014، ص  7001مطابع دار التحرٌر للطبع والنشر ، طبعة ثانٌة ،  البٌئة والفراغ ،على رأفت :  
30
 .22، ص  0444، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،  دراسات فى العمارة اإلسالمٌةعبد السالم احمد نظٌف :  
31
 370ص  مرخع سابق ،  - منطلقات الجمال فى العمارة اإلسالمٌة وأثرها على التصمٌم الداخلى للمسكن المعاصر وائل رأفت محمود هالل  : 
32

 . 47، ص مرخع سابق،  المىالنظم اإلٌقاعٌة فى جمالٌات الفن اإلساحمد عبد الكرٌم :   
33

،  مخلة العمارة والفنون  القٌم الرمزٌة واإلبداعٌة للطراز اإلسالمً فً العمارة والتصمٌم الداخلًشرٌف حسٌن أبو السعادات :  
 7002والعلوم اإلنسانٌة ، العدد الثانى ، ابرٌل 

34
ٌُعتبر من  *  أحمد بن طولون هأمر ببناإ المساخد المعلقة، وهو أحد أكبر مساخد مصرُشٌد المسخد فوق ربوة صخرٌة كانت تعرف بخبل ٌشكر، و
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  اإلٌقاع : 7-5

ٌظهر فى كل عنصر كالخط واللون والنور والظل ومالمس السطوح مما ٌوحى بالتغٌٌر 35اإلٌقاع عند الفنان المسلم 

ومن أحد العوامل التى تزٌد من تحقٌق النظم االٌقاعٌة فى الفن االسالمى الهندسً ماٌسمى بالسكون البصرى  36والحركة .

واإلنتظار لحركة إٌقاعٌة تالٌة  –التحفز  –التوقع  –التنبإ  –االستعداد  –وهو ال ٌعنً العدم و الموت انما ٌعنً الهدوء 

والسكون البصرى فى الفن اإلسالمى متمثل فى تلك الفراغات شدٌدة   بعد هذا السكون مثلما ٌحدث فى مخال الموسٌقى .

 الهدوء على خدران المساخد مثل الخدران الداخلٌة والخارخٌة لمسخد " السلطان حسن " 

  
http://hadarat.ahram.org.eg/Articles/ -https://draftsman.wordpress.com/2014/11/18/mosque

hassan-sultan-of-madrassa/ 

خمالٌكات الكنظم اإلٌقاعٌكة فكى العالقكة بكٌن السككون والحرككة اى بكٌن وقد استثمر الفنان المسلم السكون البصرى فى تحقٌق 

الفارغ من النظم والمشغول بالنظم على اسكطح تلكك األعمكال ، وعنكدما تنتقكل العكٌن فكى حرككة تقدٌرٌكة مكن علكى فراغكات 

نباتٌكة وبكذلك تتنكوع االسطح إلى المساحات التى تشغلها النظم الهندسٌة اإلسالمٌة وغٌرها مثل الخكط العربكى والزخكارف ال

الحركة التقدٌرٌة للعٌن من سكون إلى حركة ومن حركة إلى سكون ممكا ٌضكفى قٌمكة خمالٌكة ال تنتهكى إال بإنتهكاء إدراكهكا 

بصرٌا بل ربما تحملها الذاكرة اإلنسكانٌة ، وتحفظهكا لفتكرات طوٌلكة لمكا تحوٌكه مكن طاقكة روحانٌكة ووخكدانٌات لهكا عالقكة 

  37اإلسالمٌة . وثٌقة بخمالٌات الفنون

 التكرار والتنوع : 2-6

اسككككتخدم الفنككككان المسككككلم التكككككرار بطرٌقككككة ال تسككككبب الرتابككككة والملككككل فمككككع التنككككوع الهائككككل فككككى اسككككتخدام الوحككككدات 

تنكككوع صكككفة مكككن والتككككرار حالكككة طبٌعٌكككة تظهكككر كمكككا فكككى اللٌكككل والنهكككار وال 38الزخرفٌكككة ٌقابلكككه تككككرار متواصكككل .

 .صفات النظام الكونى

                                                           
35
بئستخخذام ّحتذة حشتييليت فتٔ األبعتاد الوخخلفتت  التأكيردهخخلت  ( أأّ هتي ختالل  –هخٌتْ   –ستْا  )هخشتابَ  التكررار: ُْ حٌظين لخخابع هستخور إهتا هتي ختالل  اإليقاع 

ستريع ( ّيخخلت  هعتذل السترعت  –هعختذل  –ُّتْ بواابتت فختراث استخراحت للوخلقتٔ ُّتْ إهتا حْقت  )بطتئ التوقر  كئسخخذاهِا فٔ الوسقط األفقٔ ّالرأسٔ هعتا  أ أّ 

 ص ّهويز ّّاضح .بالرغبت فٔ خلق طابع خا

الوتتؤحور العتتالؤ األّل   - منطلقررات الجمررال فررى العمررارة اإلسررالمية وأثرهررا علررى التصررميم الررداخلى للمسرركه المعاصررر ّائتتل رأفتتج هحوتتْد ُتتالل  :

ص  2002اى هصتر جاهعتت حلتْ –كليتت الفٌتْى الخطبيقيتت  –رابطتت الجاهعتاث اإلستالهيت  –للعوارة ّالفٌْى اإلسالهيت الواضي ّالحاضر ّالوستخقبل 

363 
36
،  هجلتتتتت  القرررريم الرمويررررة وا للداعيررررة للطررررراع ا لسررررالمم فررررم العمررررارة والتصررررميم الررررداخلمشتتتتري  حستتتتيي أبتتتتْ الستتتتعاداث :  

 . 2016العوارة ّالفٌْى ّالعلْم اإلًساًيت ، العذد الاأً ، ابريل 
37
. 133،  132ص  ، سابقهرجع ،  النظم اإليقاعية فى جماليات الفه اإلسالمىاحوذ عبذ اليرين :   
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 :نتائج البحث 

  هنككاك آلٌككات للتغٌٌككر واإلخككتالف  داخككل الفراغككات الداخلٌككة وهككى تتمثككل فككى الحركككة وتحقٌككق التنككاغم والخككداع

 البصرى داخل الفراغ وأٌضا اإلختالف والتضاد ف الفراغات الداخلٌة . 

 غٌرهكا إن خلب متغٌرات الطبٌعة للفراغ الكداخلى مكن أشكعه وظكالل الشكمس ، المٌكاه ، الهكواء ، ألكوان الطبٌعكة و

 تشعر الفرد كؤنه خزء من البٌئة بمتغٌراتها وٌصبح أكثر إندماخا بها، مما ٌزٌد شعوره بالرضا . 

 . تعتبر فلسفة التصمٌم لدى المصمم المسلم هى اقوى نموذج للحوار بٌن العقل والروح 

 المراجع : 
 7002، اطلس للنشر واالنتاج اإلعالمى ، الطبعة الثانٌة ،  النظم اإلٌقاعٌة فى جمالٌات الفن اإلسالمىاحمد عبد الكرٌم :  (0

. 
رسكالة دكتكوراه ،   ، التأثٌر االٌجابى للتصمٌم الداخلى فى الحفاظ على الصحة النفسٌة لإلنسران: امانى احمد مشهور احمد (7

 . 7000كلٌة الفنون التطبٌقٌة، خامعة حلوان، 
، العكدد  نهج إسالمً معاصر ، مجلة العمرارة والفنرون والعلروم اإلنسرانٌةفلسفة الوسطٌة فً العمارة كمإسالم الفالوخً :  (1

 7002الثالث ، ٌولٌو 
، المإتمر العالمى األول للعمارة  المدخل البٌئى لتفعٌل العالقة بٌن العمارة اإلسالمٌة والعمارة المعاصرةخاسم خمٌل :  (8

 . 7002مصر ،  –والفنون اإلسالمٌة الماضلى والحاضر ، رابطة الخامعات اإلسالمٌة 
، مخلكة معكارف )مخلكة فنٌكة محكمكة ( كلٌكة العلكوم اإلختماعٌكة واإلنسكانٌة ، العكدد  فلسفة الفن اإلسالمىذهبٌة محمودى :  (5

 .7001( ، السنة الثامنة ، اكتوبر 08)
  - منطلقرات الجمرال فرى العمرارة اإلسرالمٌة وأثرهرا علرى التصرمٌم الرداخلى للمسركن المعاصرر ئل رأفت محمود هالل  :وا (2

كلٌككة  –رابطككة الخامعككات اإلسككالمٌة  –المككإتمر العككالمى األول للعمككارة والفنككون اإلسككالمٌة الماضككً والحاضككر والمسككتقبل 
 . 7002خامعة حلوان مصر  –الفنون التطبٌقٌة 

سررررتلهام العناصررررر المعمارٌررررة والزخرفٌررررة اإلسررررالمٌة إلٌجرررراد معررررادل تشرررركٌلً عبككككد الككككرحٌم أبككككو العٌككككون :  سككككهٌر (2
، مخلكككة العمكككارة والفنكككون والعلكككوم اإلنسكككانٌة ، العكككدد الرابكككع ،  للعرررروض المسررررحٌة المسرررتمدة مرررن الترررراث العربرررً

 69:93ص ،  7002اكتوبر ، 
،   لبداعٌررررة للطررررراز اإلسررررالمً فررررً العمررررارة والتصررررمٌم الررررداخلًالقررررٌم الرمزٌررررة واإشككككرٌف حسككككٌن أبككككو السككككعادات :  (4

 . 7002مخلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ، العدد الثانى ، ابرٌل 
 . 0444، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،  دراسات فى العمارة اإلسالمٌةعبد السالم احمد نظٌف :  (4

 . 7001حرٌر للطبع والنشر ، طبعة ثانٌة ، ، مطابع دار الت البٌئة والفراغعلى رأفت :  (00
فلسررفة الوسررطٌة اإلسررالمٌة والتجرٌررد فررى العمررارة اإلسررالمٌة حالررة دراسررة )الوحرردات حسككن محمككود عٌسككً العككواوده :  (00

 . 7004، ماخستٌر ، الهندسة المعمارٌة ، خامعة النخاح الوطنٌة ، نابلس ، فلسطٌن ،  الزخرفٌة اإلسالمٌة (
تأثٌر تصمٌم الؽالؾ الخارجى للمبنى على اإلكتساب الحرارى والراحة الحرارٌة احمد العٌسوى : محمد عبد الفتاح  (07

 . 7001، ماخستٌر ، كلٌة الهندسة خامعة القاهرة ،  للمستعملٌن منهج لعملٌة التصمٌم البٌئى للؽالؾ الخارجى للمبانى
بالمشرربٌة فرى العمرارة ذات الطرابع اإلسرالمٌة "  رؤٌرة تصرمٌمٌة معاصررة للمفرردات الزخرفٌرةنهال عبد الخواد محمد :  (01

 –، المكإتمر العكالمى األول للعمكارة والفنككون اإلسكالمٌة الماضكى والحاضكر والمسككتقبل تطبٌقرا علرى السرواتر الزجاجٌررة " 
 . 7002مصر ،  –رابطة الخامعات اإلسالمٌة 

منطلقات الجمال فرى العمرارة اإلسرالمٌة  -التحدٌث الفناء فى العمارة اإلسالمٌة بٌن التأصٌل ووائل رأفت محمود هالل  : (08
المإتمر العكالمى األول للعمكارة والفنكون اإلسكالمٌة الماضكً والحاضكر   - وأثرها على التصمٌم الداخلى للمسكن المعاصر

 . 7002خامعة حلوان مصر  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رابطة الخامعات اإلسالمٌة  –والمستقبل 
، مخلكة العمكارة والفنكون والعلكوم  جمالٌات الشكل الهندسرى فرى الفرن اإلسرالمى وتطبٌقاتهرا المعاصررةهٌام مهدى سالمة :  (05

 . 7002اإلنسانٌة ، العدد الثالث ، ٌولٌو 
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