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ةالخالص
من ھذه الدراسات تلك العربیة المعاصرة نظریة .ظاھرة تجسید الھویة في العمارةالحدیثةالدراساتتناولت العدید من 

إطارتعریفھا، وبلورة إلىركز ھذا البحث على موضوع الھویة في العمارة العربیة المعاصرة و سعى .عملیةأمكانت 
النظري تتعلق بصنفین اإلطارمفردات أنة في ھذا السیاق، وقد تبین نظري لھا من خالل التدقیق في الدراسات السابق

ھما؛ مفردات تخص تجسد الھویة في الموروث المعماري، ومفردات تخص تجسید الھویة في النتاج الجدید، وقد ضم كل 
قق منھ علمیا، التحألجلفي دراسة عملیةاإلطارتطبیق بعض مفردات ھذا إلىعمد البحث . صنف مفردات ثانویة عدیدة

.وتم اختیار المعمار عبد الواحد الوكیل لبیان خصوصیتھ

الجدیدة، نتاجاتھالبحث عن الجذور التقلیدیة في إستراتیجیةالنتائج وجود نمط خاص بالمعمار الوكیل باعتماده أظھرت
، المرتبطة بعمل الوكیلالبحثأجابت االستنتاجات عن تساؤالت. النظرياإلطاروالتي ارتبطت بقیم معینة لبقیة مفردات 

إتباعالمعماریین بإمكانإنبعض المنظرین حول الظاھرة عموما، وعند الوكیل خصوصا، وقد دل ھذا على أراءوأكدت
.تجسید ھویة العمارة العربیة المعاصرة في نتاجاتھم الجدیدةألجلنمط الوكیل 

المعماري، تجسید الھویة، عبد الواحد الوكیلالعمارة العربیة المعاصرة، الموروث: الكلمات الدالة 

Identity Incarnated in Contemporary Arab Architecture
the Architect Abed Wahid El-Wakil ""

Dr. Asma Hasan Al-Dabbagh Ekbal Salim Al-Sofee
Lecturer / Dept. of Architecture Engineer / Dept. of Architecture
College of Eng. /Univ. of Mosul College of Eng. /Univ. of Mosul

ABSTRACT
Many of modern studies attached special importance to the phenomenon of

incarnating the identity of Architecture. From this, Arab modern studies which was
theoretical and practical, This research concentrates on the subject of identity of
modern Arab Architecture and recognizes it, and comes out with theoretical framework
by previous studies in this context. It appears that elements of theoretical framework
relate to two types. Elements related to incarnation of identity in Architectural heritage,
and elements related to incarnating identity in new products. Each type contained more
subdivisions. The research application concentrate on some of framework items in
practical study for testing it analytically, by choosing the Architect Abed Wahid El-
Wakil to show his work.
The findings show special pattern to El-Wakil by depending on the strategy of searching
for traditional roots in his new designs, which relate to certain values which are
concurrent to theoretical framework. The conclusions answer research queries about
El-Wakil , and confirm thinkers viewpoints of the phenomenon in generally, and to El-
Wakil especially. The findings outline a guide to architects who want to follow the
pattern of El-Wakil for incarnating the identity of modern Arab architecture in their
new design.
Keywords:  Contemporary Arabic Architecture, Architectural heritage, incarnating
identity, Abed Wahid El-Wakil.
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:مقدمةال-1

كما اتسع ھذا المجال لیشمل دراسات شكل موضوع الھویة مجاال للعدید من الدراسات النظریة والممارسات التطبیقیة،
ویعود السبب في ھذا إلى امتالك ھذه المنظرین وممارسات المعماریین في العدید من البلدان أسیویة وأوربیة وأفریقیة،

ا لھویتھا الحضاریة تجسیدإعادة إحیاءه تأكیدا وإلىومعمارییھا رغبة شعوبھاوجاءتالبلدان إلرث حضاري ثري،
فردیا كسھا، واالھتمام بالھویة لیس اھتماماایعتجاه كل مافالھویة حقیقة تفرض نفسھا ، والوطنیة والمعماریةوالثقافیة
بھ عكما لم تعد الھویة عنصرا كمالیا یتمت،لھ عمق فكري وتاریخيوإنماوال یخص الحاضر والعمارة فقط،محدودا،
كما .)104،ص2002عبود،(مبرر وجوده الجماعيفھي وھدف لھ دائما،ألفعالھفي حال توفره، بل ھي منطلق اإلنسان

التي دعت إلى رفض األعراف جاءت فكرة الحفاظ على الھویة كردة فعل ألیدیولوجیة توجھ الحداثة وممارساتھ العملیة
كرست فكرة الحفاظ على الھویة أفكارا قدلو.)1،ص2000،الغریباوي(ا الخصوصیة اإلقلیمیة والمحلیة منھالسائدة و

واالستجابة البیئیة ،)167،صAbel،1997(عدیدة انضوت في ثنایاھا؛ منھا االستمراریة بین أشكال الماضي والحاضر 
وارتباط الھویة بالحضارة ،)80،صEe،1983(الثقافيوالتعبیر الوطني عن اإلرث ،)10،صCorrea،1983(والمناخیة
.)1،صEl-Wakil،1992(اإلسالمیة

و بالنظر لما أولتھ العدید من الدراسات النظریة و الممارسات العملیة من اھتمام لموضوع الھویة فقد جعلتھ ھذه 
تعریف الھویة من :األولىووضعت لھا منھجا لحلھا، والذي تضمن عدة مراحل؛،الدراسة محورا لبحثھا كمشكلة عامة

، تطبیقھ على مشاریع معماریة ضمن دراسة عملیة: ة، الثالثةھویبلورة اإلطار النظري لل:، الثانیةجوانب عدیدة
ة ھویلتحقیق وجود الالكشف عن وجود نمط ما لقیم مفردات اإلطار النظري، بغیة تمكین المصمم من إتباعھ: الرابعة

.ضمن نتاجاتھ المعماریة، وھو الھدف الذي سعى البحث للوصول لھ

:التعریف-2

أي حقیقتھ وخاصتھ ،أما فلسفیا فھي ما یعرف الشئ في ذاتھ دون تعرف الھویة لغویا بأنھا الذات ، فھي ذات الشئ،
ھي األنا الھویة، بینما نفسیا)المعجم الوجیز(وتستعمل للداللة على الجوھر اللجوء إلى عناصر خارجیة لتعریفھ، 

تباینت الدراسات وقد ،)120،ص2002عبود،(االرتباط بالغیر واالنتماء االجتماعي إلیھامضافا الفردیة أياالجتماعیة 
في تعریفھا للھویة؛ وقد تمكن البحث من رصد مجموعة من ھذه التعاریف وتصنیفھا  حسب جوانب تركیزھا المعماریة 

،)44،ص2000الغریباوي،(بل الھویة بأنھا امتالك العمارة لجوھر خاص آعرف : الھویة باعتبارھا سمة جوھریة-
، وقد ربط كریستیان شولز بین جوھر )121،ص2002،عبود(سمة جوھریة عامة لثقافة ما من الثقافات النعیمواعتبرھا 

صنع مكان بھدف ما ، ودورھا في تشكیل الھویة الحضاریة العمارة باعتبار العمارة شكال ثقافیا  فالعمارة ھي فعالیة 
)Abel،1997 148،ص. (

ماري المنسجم مع إذ عرف كریستیان شولز الھویة بكونھا اختیار الطابع والشكل المع: بالشكل المعماريارتباط الھویة-
ماریة شكال وإبداعا المعمؤكدا إن الذاكرة التاریخیة والقومیة ھي التي تحدد الھویة ،البیئة واإلنسان

ي العمارة من خالل الشكل إلى الھویة باعتبارھا مفھوم متبلور فالجادرجي، كما أشار )111- 105ص،1997البھنسي،(
الخواص الشكلیة أنابلیارد، واعتبر نیاتبطة زمانیا ومكامادیة مرالھویة المحلیة تتجسد في كیانات ، وانوخصائصھ

).44،ص2000الغریباوي ،(موازیة للھویة 
شكال إیاھامعطیة ،ھي صیاغة ھویات المكاناألولیةوظیفة العمارة نأجنكزتشارلزاعتبر:عنىارتباط الھویة بالم-

زي كمال كما یرى المعمار فو،)152،صAbel،1997(لتنویع واسع من األفكار والتعبیرات والمناھج والوسائل التقنیة  
وقد طرحت دراسة ،)159ص،2000،لعمريا(الھویة ھي مجموعة قیم ومعارف تتعلق بفھم الوحدة ضمن التنوعإن
).44،ص 2000،الغریباوي(خصائص البنیة العمیقة المؤثرة في عملیة التولید ر تعریفا للھویة بكونھا واحدة من شك

كوریا بتعریف الھویة بكونھا سلسلة عملیات تتضمن شكال مرتبطا وقد تفرد تشارلز :الھویة باعتبارھا سلسلة عملیات-
كما بین ،ھو ھویة لتلك الحضارةوھذا األثر ،رھا عن طریق الحضارة عبر التاریخویمكن اقتفاء أثبمعنى بعالقة رمزیة،

ولكن ال یمكن فبركتھا،جة ما نراه وندركھ كمشاكل حقیقیةتطویرھا بمعالكوریا إن الھویة یمكن
)Correa،198212-10،ص (

:وقد تمكن البحث من صیاغة التعریف اإلجرائي للھویة 
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، المعبر عن الجوھر الخاص للعمارة، وفي العمارة فھيھریة عامة لثقافة ما من الثقافاتھي سمة جو: الھویة {
(وعالقتھ الرمزیة بالمعنى )المكانیة بخصائصھ وارتباطاتھ الزمانیة و(والناتج من سلسلة عملیات متضمنة الشكل 

.})كأفكار وقیم وارتباطات إنسانیة 

رصد ألجلمختلفة، مما استلزم العودة للدراسات السابقة و التدقیق فیھا أبعادالھویةلأن ھذه التعاریف أظھرتلقد 
.، بغیة صیاغة اإلطار النظريالجوانب و النواحي المتعددة لھا

الھویةمفھومالسابقة لالدراسات -3

"Correaدراسة3-1 Quest of Identity " Charles1983

رھا من خالل الحضارة عبر اء أثفإذ اعتبرھا عملیة باإلمكان اقتطرح كوریا في ھذه الدراسة مفھومھ عن الھویة،
ندركھ تتطور بمعالجة ما، وإنما یمكن للھویة إن تركیبھأووھي أي الھویة لیست شیئا ذاتیا یمكن اختیاره  ،التاریخ

عتبره محددا ھاما كالمناخ الذي ا،لتي اعتبرھا مصادرا لنشوء الھویةوقد ناقش كوریا بعض الجوانب ا.كمشاكل حقیقیة
وأسالیب األفنیة، كاستجابة للمناخ مثل معالجات تحدید الشكل بمستویین ؛األول آنيكونھ یساعد في ،لعملیات الھویة

كما ربط ، )10ص(كمحدد ألنماط الثقافة  والمعیشة والطقوس وھو بالتالي محدد لشكل البناء ،ثر عمقااني أكوالث،التھویة
وبالذات األبنیة التقلیدیة ،یة متجسدة في تقالید تلك المنطقةفھي عنده ھویة حضار،وریا بین ھویة منطقة ما وحضارتھاك

دینیة في نشوء مفھوم محدد عن تأثیر البناء الشعبي والمبادئ الالتي تؤثر في مفھوم الھویة في العمارة اإلقلیمیة، فضال 
مجتمع ما ومتطلبات كأنماط الحیاة في؛ي یمكن أن تعمل على تطویر الھویةوناقش كوریا بعض العوامل الت،للھویة

وان " یجاد ھویتنا فھمنا ألنفسنا وبیئتنا یجعل بإمكاننا إإن"اعتبر كوریا إذ،فضال عن العامل البیئي،المستخدم فیھ
كما لم یغفل ،)12- 11ص(لسبیل لتطویر الھویة لھ تطویع مبادئ العمارة لعادات وتقالید ومناخ ومواد البلد المعني ھو ا

، ودور المصمم في التأثیر على مفھوم الھویة وتغییرھا المھاجرین من الریف إلى المدینةكوریا عن دور التمدن وتدفق
عكس فھذا سیكون بمثابة إرسال إشارات قد ت،یمكن تركیبھا وفبركتھا ذاتیار كوریا إن الھویة الوأخیرا فقد اعتب). 12ص(

).10ص(وھذه عملیة مختلفة عن الترمیز الضمني المنبثق  عن الھویة الحضاریة ،ذاتیة مرسلھا وقد تكون خاطئة

والعوامل التي ،كما ناقش مصادر نشوء الھویة،باطھ بالتقالیدإذن فقد ابرز كوریا مفھوم الھویة الحضاریة وارت
.  تعمل على تطویرھا أو تغییرھا 

"El-Wakilدراسة3-2 Identity , Tradition and Architecture "1992

وارتباط ھذه الھویة ،یة في المجتمعات على مدى التاریخالھوتجسیدأھمیةإبرازإلىسعى الوكیل في ھذه الدراسة 
أيیمیز ماإنذكر إذ؛اإلسالمیة، مركزا دراستھ على المجتمعات أخرىبالحضارة من ناحیة وبالبیئة الطبیعیة من ناحیة 

على أساساالمعتمدة على وحدة الحضارة القائمة اإلسالمیةھو ھویتھا ،مھما اختلفت بیئتھا الطبیعیة،تقلیدیةإسالمیةمدینة 
الحفاظ على إنمؤكدا ، )1ص(على عمارة كل منطقة ذات تأثیر محدد خاصفإنھاالمناخ  أوالبیئة أما.یةدیانة سماو

یكون  بالتمسك  إنماالھویة تجسیدإنالوكیل على أكدكما ،تبقى معزولةالھویة یتطلب سیاقا حضاریا مكانیا كلیا لكي ال
التصمیم إنموضحا ، فن العمارة التقلیدیة الخاص بناإلىجدید بااللتزام واالنتساب إحساسالمطلوب ھو إن، وبالتقالید
ھو عملیة معقدة خاصة من التمثیل والتكییف وإنما،را  للماضي ولیس مجرد محاكاة لھایكون تكراالتقالید الإطارضمن 

،بالتقالیدالمنضبطرح مفھوم التغییر بھذا یكون الوكیل قد ط.)4ص(من خالل حركة دائمة من االحتضان والتطویر 
یتعدى كونھ حركة ضروریة ال،التغییرأي،وھو،ا من تعاقب دائريال یصبح التغییر جزءاالنضباطفبدون ھذا 

إلىأدتكما ناقش الوكیل العدید من العوامل التي ،)1ص(واإلبداعللمحافظة على الحیویة التي ینبثق منھا التنویع 
تصورات متجانسة عالمیة و أسسو،ذي سعى لترویج النفعیة والوظیفیةومنھا تبني الطراز الدولي ال،اضمحالل الھویة

ھذا فضال عن دور الثراء المادي .فقدان التقالید والھویة معاإلى أدى، وھو ماأحیانابدرجات متفاوتة من الرتوش المحلیة 
الموجھ بالمبادئ التقلیدیة والذي فسح المجال لفقدان الھویة لبعض المجتمعات الذي عمل على استیراد الجدید غیر 

).2ص(

مؤكدا على جانبین في ،اإلسالميالھویة، وعالقتھا بالحضارة المنبثقة من الدین إبرازأھمیةفقد ابرز الوكیل إذن
بعض إلىأشار، كما أخرىبالتقالید من جھة المنضبطوھما التمسك بالتقالید من جھة والتغییر ؛مسألة بلورة الھویة

.  واإلسالمیةالعوامل التي عملت على اضمحالل الھویة في بعض المجتمعات العربیة 
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Abderezakدراسة3-3 , Djemili & Tahar, Bellal

"Contemporary Architecture in different area of the Arab world: Redefining
Identity through a new  built environment",2004

ل بعض المشاریع في من خالل تحلی،قالید المحلیة والتقنیات الحدیثةبین التلمقالة الضوء على كیفیة التوفیق ألقت ھذه ا
وقد حاول المؤلف من خالل الجتماعیة بواسطة البیئة المبنیة، عن الھویة الثقافیة وا، التي سعت للتعبیرالعالم العربي

حاضر والمستقبل في لوصول إلى عمارة مالئمة لللفي العمل مع البیئة الفیزیاویة إستراتیجیاتالمشاریع المحللة تشخیص 
:ھي تواإلستراتیجیا،العالم العربي

من خالل قبول التقالید المحلیة واستخدام ،ث عن بیئة مالئمة لحاجات اإلنسانوالبح،استثمار التقالید كلغة معماریة-1
.المقببة البسیطة والمواد المحلیةالمعالجات التصمیمیة التقلیدیة كاألفنیة الداخلیة واألشكال 

اجات المحلیة من خالل الفضاء المالئم مع الح،كوسیلة لكسب ھویة جماعیة وشخصیة،البحث عن الجذور التقلیدیة-2
، فضالالصنعواستخدام المواد البنائیة التقلیدیة كالطابوق الطیني یدوي ،ومراعاة الوظیفة االجتماعیة لھ،المتعددة

.والتجانس العالي السیاق،فیھااإلحاطةعن األفنیة الداخلیة وتحقیق 
،ناخیة والتاریخیةة من البیئة المالتقلیدیة المشتقاألشكالباستثمار ھیئات ،ث عن التوافق مع السیاق التاریخيالبح-3

.وراء حدودھا المعروفةماإلىوتحقیق اإلبداع بدفع تقنیة البناء التقلیدیة 
،سطحياألول؛ید والتي حدد لھا المؤلف مستویینحول مفھوم استثمار التقالاإلستراتیجیاتوقد تمحورت ھذه 

باإلنسانراسة الحجم والفضاء وعالقتھ ، یتضمن دواألقواس، والثاني جوھريینیة یالعناصر التزإضافةیتضمن 
.المستخدم 

،استراتیجیاتوقد حددت لھذا االستثمار ثالثة ،قافیة من خالل استثمار التقالیدتناولت المقالة تحقیق الھویة الثإذن
.كما حددت لھ مستویین 

Khaled Asfourدراسة3-4

"Arab Architectural Debate on Identity - Historic Overview", 2008

وقد ،موضوع الھویة في المنطقة العربیةتمثل ھذه الدراسة تقریرا قدمھ البروفسور خالد عصفور حول الجدل القائم ل
وقد .دةوتباینھم في نواح ع،تجسید الھویةتضمنت الدراسة عرضا تاریخیا للعدید من المعماریین وتوجھاتھم المختلفة نحو

التقنیة للعمارة الكالسیكیة والحدیثة يوإنما التصور عال،ي لیست المرجعیة اآلنیة للتقالیدھف؛طرح عصفور تعریفا للھویة
یؤدي ھذا إلى كبح اإلبداع وتجاھل أنالھویة بدون إبرازمؤكدا أھمیة االستعانة بالمراجع التقلیدیة لغرض ،)46ص(

وھذا ؛یتالءم والظروف المختلفةتطویر الھویة بما ألجلأخرىفضال عن فكرة االستعارة من ثقافات  .)51ص(الجدید 
ویعطي النتاج ،أویالت جدیدة خاصة بالوضع الجدیدیضفي علیھا تمما،أخرإلىیتضمن تحوال تاریخیا لألفكار من وضع 

اعتبره عصفور نحاتا للتقالید إذ،ین تناولتھم الدراسةمعماریین الذعبد الواحد الوكیل احد ال.)54ص(مصداقیة وواقعیة 
أماویتم توظیفھا في التصمیم الجدید ،أنماط المخططاتأوومستدعیا للمراجع التقلیدیة أما بشكل عناصر في الواجھات 

الصور والقیم ءبإحیامھتما ،عیبي مجادال للتقالید ومحورا لھاعلي الش، )7ص(بعد التحویر والتطویر والتجرید أوحرفیا 
التقنیة الحدیثة في تطویر الممارسات التقلیدیة أفكارفضال عن محاوالتھ الجدیدة استثمار ، )9ص(التقلیدیة للماضي 

ین بالمراجع التقلیدیة في فھو یستع،في تغذیة التقالید بأفكار الحاضرمتفرد أسلوبرفعت الجادرجي لھ ، )11ص(
ولكنھ یؤمن بتجرید الصور ،دیة للتكوین والتناسب بشكل مباشروال یرتبط بالقواعد التقلیاألشكالیستنسخ لكنھ ال،عمارتھ

تیل سمستعینا في ھذا بقوانین التكعیبیة والدي ،ع محتوى تعبیريترى عمارتھ كقطعة نحتیة مجردة ملكي واألشكال
تعاقب الشكلي اریخیة المنظمة كالمحمد مكیة محافظا على الطابع المحلي من خالل توظیف المبادئ الت، )14-13ص(

التشكیل وفق بعض مفاھیم الحداثة أبقىلكنھ ،من المفردات والعناصر التقلیدیةفضال عن العدید،للفضاءات وانفتاحھا
األنماطمستخدما نفس ، ن فتحي مستلھما من تقالید المكانحس، )16ص(كالتعبیر عن العناصر اإلنشائیة في الواجھات 

والمناور السقفیة والقباب الطینیة وتأثیراتھما الحراریة ،الضوئیة واالجتماعیةوتأثیراتھاكالمشربیات،التقلیدیة البیئیة
التطویر التعاقبي للنمط المعماري إلىلجأوإنما،التاریخیةلألنماطالنسخ الحرفي إلىلكن فتحي لم یعمد ،)20ص(

راسم ، )24-23ص(مستثمرا التقنیات الحدیثة للبحث عن الحلول الجدیدة ،بر الزمنتحویرات الشكلیة للنمط عبمالحظة ال
ثم یحورھا ) مخطط ،أو النسیج الحضري القدیم النمط ، أو البمستوى الواجھة ،أو (عناصر إلىبدران مفككا للتقالید 

تجرید فكري األول؛بدرانین مستویین من التجرید عند وقد میز عصفور ب.)25ص(ویجردھا ویستخدمھا بشكل حرفي 
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، ویلجأ لھ بدران في د شبھ بصري مباشریوجوھنا ال،عادالت عمارة الماضي بعد تحلیلھامووھو توظیف لقواعد
دیة واستخدامھا بما یحقق تبسیط واختزال العناصر التقلیوھو، والثاني تجرید بصري المناطق ذات الخزین التقلیدي القلیل

ویلجأ بدران ،لكنھا تستدعي المراجع التقلیدیةومختلفة عنھاألصلوتكون النتیجة ابسط من ،الحالیةتوائما مع الوظیفة 
إبراھیم یرى في التقالید عبد الحلیم،)26-25ص(لھذا النوع من التجرید في المناطق ذات الخزین المعماري الثري 

فھي أي التقالید المعماریة  لیست ملھمة إلعمالھ ، ن رمزي یعطي عمقا في إدراك الناس؛ األول ھو كونھا خزیجانبین
، الجانب الثاني في التقالید ھو إمكانیة استثمار ما)31ص(بقدر كونھا عملیة وجود من بدایة الفكرة وحتى اكتمال اإلنشاء 

رابطة أنفاقل التبادل الحراري بین الكبیرة منھا والصغیرة من خالوإمكانیةاألفنیةكفكرة تعدد ة،یتقدمھ من حلول بیئ
مع ،یل من المساحة المعرضة للشمس، فضال عن فكرة التكتیل المتضام للمباني للتقل)35ص(للسماح بحركة الھواء

استخدامھ لمعالجات تقلیدیة أخرى كزیادة سمك الجدران وتضلیل الفضاءات والواجھات الخارجیة والمواد العازلة 
التي قدمت األمثلةأفضلالذي اعتبره عصفور من ،الریاض/خالد تي صممت مطار الملك الH.O.Kشركة ،)36ص(

) التاریخیة في بیوت الطین المحلیةذو الجذور (إذ وظف المصممون شكل المثلث البسیط ،ةھویة حدیثة مع  أفكار تقلیدی
).59ص(لسقوف وفي الوحدات المتكررة للھیكل اإلنشائي و العناصر التزینیة   للواجھات وافي شكل التكوین الكلي 

الید واالستعارة  من ثقافات إذن فقد أوردت ھذه الدراسة تعریفا للھویة بالعالقة مع مفھومین ھما؛ االستعانة بالتق
یفھم للتقالید ألجل وعلى ھذا األساس استعرضت الدراسة وجھات نظر العدید من المعماریین فیما یخص توظ،أخرى

استخدام المعماریین إلىوقد نوھت الدراسة ،بمفاھیم أو مبادئ أو تقنیات حدیثةومحاولتھم تطویرھا ،إبراز الھویة
،)ةئبی/وظیفة/معنى/شكل(، كما نوھت لمستوى التعامل مع ھذه التقالید باینة االنتماء الزماني والمكانيلمراجع مت

ودرجة الحرفیة في ،)مقاطع/تكوین/واجھات/مخططات(وموضع التطبیق في النتاج ،)كل/جزء(ومقدار االستعانة 
تغییر /تبسیط /تكبیر(لعدید من آلیات التحویر إلى افضال عن اإلشارة ،)تجرید/نسخ مع تحویر /نسخ (التعامل 

.)إضافة/تغییر لون /مادة

,"Khoo Joo Ee1983,"An Approach to the Search for Identityدراسة3-5

وذلك باالعتماد على مؤشراتھا العامة ویة من خالل عدة مستویات لھا؛ فھي ھویة محلیة وإقلیمیة،مفھوم الھEeصنف 
، وھذا لھذا البحثتاریخیةكأطر ،المعماریةاألنماطعن التعبیر عن الھویة یستلزم البحث ناواعتبر ،وعواملھا المشتركة

وفي ھذا السیاق ، واضحة ممیزة  مشتركة تعرف كھویةالبنائیة بتحدید مجموعة خصائصاألشكالیتطلب تصنیف 
وان ھذا قد ،اإلقلیمأوالخارجیة والداخلیة المؤثرة والمساھمة في عمارة المنطقة العوامل انھ یجب البحث عنEeذكر

فالمباني الدینیة ھي تعابیر ؛یرات الدینیةن ھذه العوامل التأثم،)97ص(جدیدة إضافیةوھویات أساسیةیبرر وجود ھویة 
ھذا فضال عن فیھ یعطي خصوصیة للھویة، واالبتكاروأخرإقلیموان تغیر نمط المساجد بین ،الثقافياإلرثعنوطنیة

اعتبرت أحداث تاریخیة يالت،و التبادالت التجاریةالتبشیریة المسیحیةالتجاریة و الفعالیاتكاألطماععوامل أخرى 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتأثیرات المناخیة دورا في تجسید لألحوالإنكما ،األفكار والقیمأثرت في انتشار 

.)80ص(ةھویال

األشكالالبحث عن الھویة یتطلب البناء وفقا للتقالید ، وان التقالید الحیة تتأكد وتتضح في إنللقول Eeصخل
.القدیمةلألفكارالجدیدة 

"Sastrowardoyo"Identity in Diversity within  Unityدراسة 6-3

؛ھيمتشكلة والمقبولة مجتمعیاالمعارف المناسبة والقیم المعینة منیعرف كاتب المقال الھویة باعتبارھا مجموعة
والتشفیر في عالقتھا بالمجتمع بما یحقق التكامل التغییر والتطویر،التجانس في عملیة و،الوحدة في التعددیة والتسمیة

تي تحدد النمط مثل فلسفة المجتمع في الحیاة وال؛اتب العدید من عوامل نشوء الھویةوقد ذكر الك.)40ص(الذاتي لھا 
المسكن ثر في مخطط تؤ، والتيوالطبیعة و البشر،تحدید العالقة بین اإلنسان وهللاخصوصا في و، العام لحیاة الناس

،للمستخدم وطبقتھ االجتماعیةالمقاییس الفیزیاویة إنكما ذكر ،)40ص(وتفاصیل اإلنشاء والمواد وتنظیمھ الفضائي 
وخصائص األمامیةكذلك فان نمط الواجھة .)40ص(والمواد اإلنشاءواستلھاماتھ الحیاتیة وتنظیمھ الفضائي وتفاصیل 

كما حدد .)40ص(ضمن المجتمع وبعالقتھ مع هللا والمحیط تتأثر باستلھامات المستخدم وعرضھا وتناسباتھازخرفتھا 
، واالنفجار السكاني والھجرة، والتداخل بین االستعماریةالغربیة والحكومات األدیانمثل ؛الھویةأضعفتالعوامل التي 

).44ص(الثراء والقوة بدل القیم الروحیة ، وھیمنة قیم اإلداریةوالحدود التراثیة اإلقلیمیةالحدود 

.إضعافھاوحددت عوامل نشوئھا وعوامل فقد عرفت المقالة الھویة ،إذن
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1997, "Regional Transformation", Chris Abel دراسة 7-3

معتبرا إیاھا ،وھو ما اسماه اإلقلیمیةبل في مقالتھ موضوع االستمراریة الحضاریة لمنطقة ما،آیتناول كرس 
م بھدف ، إذ یجب تقریر ما ینتمي أو ال ینتمي لإلقلیضي والحاضر للمباني في مكان محدداالستمراریة بین أشكال الما

ھو تصورات معماریة محلیة اإلرثویعتقد ابل أن ھذا . لى الھویةوبالتالي الحفاظ عالحفاظ على اإلرث الحضاري 
العمارة تمثل التجانس المثالي بین انو،الل عملیات تطویریة غیر واعیةن خنتاج لمعماریین مجھولین متنعكس في

كما یطرح ابل وجھة نظره عن مسألة االلتصاق بالھویة النقیة ذات ، )167ص(أشكال البناء والحضارة والمكان والمناخ 
یة التالقح الثقافي المتبادل ما  وإنما یكمن اإلبداع في عمل،توفر جوا لالستمراریة الحضاریةالمراجع المعتادة والتي ال

ماریة توجھات في الممارسة المععدةبلآوقد حدد .)173ص(بین األفكار الموجودة غیر المترابطة سابقا واألشكال 
بینما الثاني ھو الغطاء ،والمواد المحلیة بشكل مبسط نسبیایتلخص األول في تبني األشكال ،الحالیة للتعبیر عن الھویة

المستند إلى التفسیر ویدا یالتوجھ التقلیدي األكثر تق؛كما حدد توجھین آخرین ھما.فوق أشكال من الطراز الدوليلیدي التق
، ومن رواده المعمار عبد الواحد الوكیل الذي استغل المفردات )181ص(اإلبداعي إلشكال المباني اإلقلیمیة المحددة 

كما إن تحویراتھ لم تكن ظاھریة مباشرة وإنما ھي ،قنیة والمعرفة التقلیدیةعن التفضال،ألشكال المباني التاریخیةالثابتة 
كما إن مبانیھ تمثل ،)180-179ص(مازجا ثقافیا متبادال وقد اظھر عملھ ت،ابات دقیقة للسیاق الحضري الجدیداستج

أما التوجھ الثاني فھو ،)181ص(نماذجا یمكن إعادة إنتاجھا  وتبقى قادرة على التكیف مع البرنامج والمكان الخاص
كالتضام المكاني لألبنیة والتعاقب الفضائي ،)181ص(األكثر تحررا في تفسیره للمبادئ العامة المشتقة من التقالید 

فقد بشكل مبدعإذن من خالل استثمار اإلرث المعماري.)180(واستخدام العناصر المعماریة بصورة رمزیة ووظیفیة 
بل عدة توجھات في آ،  وقد شخص عملیة التالقح الثقافي المتبادلفاظ على الھویة بما اسماهبل تصوره عن الحآطرح 

.مشیرا إلى المعمار الوكیل وأسلوبھ ،عماریة منھا المبسط ومنھا المبدعالممارسة الم

1997, "Architecture as Identity", Chris Abel 8-3

مقالتھ تباین وجھات النظر بین كال من تشارلز جنكز وكریستیان نورنبرغ شولز في مسألة العمارة فيبلآیطرح 
، وإعطاءھا شكال لتنوع واسع من األفكار رة األولیة ھي صیاغة ھویة المكانجنكز إن وظیفة العما؛ إذ اعتبركھویة

العمارة ھي ھجین تعددي غیر مستقر باالعتماد جزئیا بالنظر الن و،)152ص(والتعبیرات والمناھج والوسائل التقنیة 
لھذا فان محتواھا ھو مجموعة أفكار ومعان مرتبطة مباشرة بسیاقھا التاریخي ،)147ص(على الشفرات الخارجة عنھا 

باعتبارھا (، لھذا فان جوھرھا ة ھي فعالیة صنع مكان ما بھدف ماأما شولز فقد اعتبر إن العمار،)152ص(األصلي 
لھذا فان االعتماد على اللغة ،)148ص(لھ دور في تشكیل الھویات الشخصیة واالجتماعیة والثقافیة ) ال ثقافیاشك

ء من أو بمعنى أخر إعادة خلق البیئات المألوفة بشكل حرفي تام في مواقع غریبة یعني المحافظة على جز،المتداولة
غیر نقیة كأشكال ومعان؛ بینما شولز یرى الھویة في إذن فجكنز اعتبر الھویة،)153ص (الھویة وھو العمارة 

.مألوفیة الشكل ونقلھ للمعنى 

،النظري للظاھرةاإلطاركشفت الدراسات السابقة عن جوانب عدیدة تخص ظاھرة البحث، مما شكل عونا في بلورة 
.و ذو سھولة اكبر في إمكانیة تطبیقھأدقبشكل اشمل و 

تمكن البحث من تصنیف المعلومات في أدبیات الھویة : الھویة في العمارةاإلطار النظري لظاھرة تجسید -4
ومفردات ،الھویة في الموروث المعماريتجسد؛ مفردات تخص إلى صنفین أساسیین ھما) والمحلیةالعامة منھا (

.)1(، الجدول رقم تخص تجسید الھویة في النتاج الجدید

: المعماري الھویة في الموروث تجسدمفردات تخص 4.1

وقد ذكرت األدبیات العدید ،ي أدت إلى تكوین ھویة في مكان ماوھي المنابع الت:مفردة مصادر نشوء الھویة4.1.1
والمناخ ،)40،صSastrowardoyo)،1983؛ كفلسفة الحیاة عند مجتمع ما والتي تحدد نمطھ العام في الحیاة منھا
،)1،صEl-Wakil،1992(والبیئة الطبیعیة والحضارة،)10،صCorrea،1983(اعتبر محدد ھام لعملیات الھویة الذي

.)12-11ص،Correa،1983(فضال عن دور البناء الشعبي والمبادئ الدینیة في نشوء مفھوم للھویة 

كاالستعارة من ،في تغییر الھویة باتجاه تطویرھاوھي العوامل المؤثرة:مفردة عوامل تغییر وتطویر الھویة4.2.1
جتمع ما كعاداتھ وتقالیده ، ونمط الحیاة لم)54،صAsfour،2008(تلفة ثقافات أخرى لتتالءم والظروف المخ

)Correa،1983االجتماعیة واستلھاماتھ خدم ومقاییسھ الفیزیاویة وطبقتھ والتي تتضمن متطلبات المست،)12-11،ص
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،والمواد والتقنیات المتوفرة في البلددور العامل البیئي ، فضال عن )40،صSastrowardoyo)،1983الشخصیة 
.)12-11،صCorrea،1983(وأخیرا دور المصمم في التأثیر على مفھوم الھویة وتغییرھا 

،دیان الغربیة والحكومات المحتلةكاأل،وھي العوامل التي أضعفت الھویة:مفردة عوامل اضمحالل الھویة4.3.1
، كما أشار )44،صSastrowardoyo),1983والنمط االقتصادي للطرق ،وھیمنة قیم الثراء والقوة بدل القیم الروحیة

وناقش الوكیل مسألة تبني ،)12،صCorrea،1983(رین من الریف إلى المدینة كوریا إلى دور التمدن وتدفق المھاج
).2،صEl-Wakil،1992(المادي یفیة ودور الثراء النفعیة والوظھالطراز الدولي وقیم

ظھرت الھویة في الموروث أوتتعلق بالمواضع التي جسدت و:يالھویة في الموروث المعمارإیجادمفردة 4.4.1
، )79،صEe)،1983اریةلزم البحث عن األنماط المعمأشار كوجراي إلى إن التعبیر عن الھویة یستالمعماري، إذ

فضال عن خصائص األشكال كالتناسبات بین األجزاء وخصائص ،الفضائي للمخططات ونمط الواجھاتكالتنظیم
.)40،صSastrowardoyo) ،1983الزخرفة والتفاصیل اإلنشائیة والمواد 

:مفردات تخص تجسید الھویة في النتاج الجدید 4.2

االستعانة بالتقالید لتجسید األدبیات على ضرورةأكدت العدید من:ةستعانة بالتقالید لتجسید الھویمفردة اال4.2.1
:وقد تمكن البحث من تحدید جوانب ھذه المفردة وھي ،الھویة

& Abderezak(وقد حددھا،وقف والمبرر لالستعانة بالتقالیدوتمثل الم:االستعانة بالتقالیدإستراتیجیات4.1.1.2
Tahar،2004 (وھي مافي دراستھ :

.استثمار التقالید باعتبارھا لغة معماریة:أوال 

.البحث عن الجذور التقلیدیة:ثانیا 

.لتاریخيالسعي للتوافق مع السیاق ا:ثالثا 

:وھي مستویین) Abderezak & Tahar،2004(وقد ذكرھا :مستوى االستعانة بالتقالید4.2.1.2

العناصر ك، )180-179،صAbel)،1997ویتضمن استخدام مفردات األشكال التقلیدیة :المستوى السطحي: أوال
.ینیة واألقواس والمشربیات والقباب والمناور السقفیة وغیرھا یالتز

ودراسة الحجم ،والتعاقب الفضائي والتضام التقلیدیةویتضمن استخدام القواعد والمبادئ:المستوى الجوھري:ثانیا
)Abel،1997180،ص. (

وقد أشار عصفور إلى ممارسات بعض المعماریین واستثمارھم لتقالید : نتماء ألزماني للمراجع التقلیدیةاال4.3.1.2
.)59،صAsfour،2008(متباینة االنتماء ألزماني فمنھا تاریخیة قدیمة ومنھا محلیة وغیرھا 

ة للوصول وقد أشار كوریا إلى ضرورة االعتماد على تقالید نفس المنطق:نتماء المكاني للمراجع التقلیدیةاال4.4.1.2
كما نوه عصفور لنفس الجانب في إشارتھ لشكل المثلث المأخوذ من ،)12-11،صCorrea،1983(إلى ھویة حضاریة

). 59،صAsfour،2008(وت الطین المحلیة بی

ن فور لھذا في إشارتھ  لممارسات بعض المعمارییوقد نوه عص:االستعانة من المراجع التقلیدیةمقدار4.5.1.2
).7،صAsfour،2008(واستعانتھم بالنمط الكلي لمخطط،  أو ألجزاء من الواجھات 
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جسید الھویة في العمارة العربیة المعاصرةلظاھرة تاإلطار النظري)1(رقم جدولال

وقد ذكر العدید من المنظرین ھذه الطرائق باعتبارھا أسالیب وتوجھات في :مفردة طرائق التعامل مع التقالید4.2.2
) 26- 25،صAsfour،2008(، وعصفور )180-179،صAbel،1997(تعامل المعماریین مع التقالید، ومن ھؤالء آبل 

:وقد تمكن البحث من تحدید جوانب عدیدة لھذه المفردة وھي
، و ذكر )180، صAbel،1997(كر ابل المستوى الشكلي والوظیفي وقد ذ: مستوى التعامل مع التقالید4.1.2.2

). 31، ص Asfour،2008(، والمستوى المعنوي )20،صAsfour،2008(عصفور المستوى البیئي 
وقد ذكر عصفور العدید منھا في معرض مناقشتھ لتوجھات المعماریین نحو تجسید :آلیات التعامل مع التقالید2.2.2.4

).59-7،صAsfour ،2008(یر والتبسیط وتغییر المادة واأللوان واإلضافة وغیرھا الھویة، كالتكب
وقد ذكر عصفور ھذه الدرجات وھي؛ النسخ الحرفي ، والتطویر :درجة الحرفیة في التعامل مع التقالید4.3.2.2

).7،صAsfour،2008(والتحویر، والتجرید 

المفردة 
الرئیسیة

القیم الممكنةالمتغیرات

مفردات 
تخص 
تجسد 

الھویة في 
الموروث 
المعماري

مصادر 
نشوء 
الھویة

الحضارة
الحیاة عن المجتمعفلسفة 

البیئة الطبیعیة+المناخ
تأثیر البناء الشعبي

المبادئ الدینیة

العوامل 
التي تعمل 

على 
) تغییر(

تطویر 
الھویة

االستعارة من ثقافات أخرى
أنماط الحیاة لمجتمع ما

،استلھاماتھ الشخصیةمتطلبات المستخدم ومقاییسھ الفیزیاویة ،طبقتھ االجتماعیة 
العامل البیئي

المواد والتقنیات المتوفرة
المصمم

العوامل 
التي تعمل 

على 
اضمحالل 

الھویة

األدیان الغربیة والحكومات االستعماریة
تبني الطراز الدولي

الثراء المادي
التمدن وتدفق المھاجرین
النمط االقتصادي للطرق

إیجاد 
الھویة في 
الموروث

)الواجھة / المخطط ( األنماط المعماریة 
خصائص األشكال

التناسب بین األجزاء
خصائص الزخرفة

التفاصیل اإلنشائیة والمواد

مفردات 
تخص 
تجسید

الھویة  في 
النتاج 
الجدید

االستعانة 
بالتقالید 
لتجسید 
الھویة

اإلستراتیجیات
التقالید كلغة معماریة

البحث عن الجذور التقلیدیة
التوافق مع السیاق التاریخي

مستوى االستعانة

عناصر تزینیھ ،  أقواس ، مشربیات ، قباب طینیة  ،مناور سقفیة) سطحي(
قواعد، مبادئ ،معادالت، دراسة الحجم ، الفضاء ،عالقة مع ) جوھري(

المستخدم ، تعاقب شكلي للفضاءات  ، انفتاحیة الفضاءات
العصور اإلسالمیةاالنتماء الزماني للمراجع التقلیدیة
المناطق اإلسالمیةاالنتماء المكاني للمراجع التقلیدیة

جزءمقدار االستعانة
كل

طرائق 
التعامل مع 

التقالید

شكل ومعنى/ معنى / شكل/ بیئة / وظیفة مستوى التعامل
تبسیط ، حذف ، إضافة  ، اختزال ، تغییر مواد ، تغییر األلوان ، تكبیر ، تجزئة آلیات التعامل

،تصغیر

درجة الحرفیة في التعامل
نسخ حرفي

التقنیة الحدیثة، قوانین التكعیبیة، توجھات الحداثة، مفاھیم (تطویر وتحویر 
)ومبادئ حدیثة

تجرید
مقاطع/ تكوین / أنماط المخططات / واجھات موضع تطبیق التقالید في النتاج
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وقد ذكر عصفور العدید منھا كالمخططات والواجھات والتكوین والمقاطع  :موضع تطبیق التقالید في النتاج4.4.2.2
)Asfour،2008 59-7،ص.(

:تطبیق اإلطار النظري-5
:طرح البحث عدة تسأوالت وحاول االجابة علیھا

ماھي استراتیجیة الوكیل في االستعانة بالتقالید الجل تجسید الھویة ؟-أ
بزمان او مكان محددین ؟ھل ترتبط التقالید في عمل الوكیل - ب
ھل ھناك مستوى ومقدار معینین الستعانة الوكیل بالتقالید ؟- ت
ھل ھناك طرائق معینة لتعامل الوكیل مع التقالید ؟- ث

ھدف التطبیق إلى البحث عن إمكانیة وجود نمط معین لتجسید الھویة في أعمال المعمار عبد الواحد لھذا 
سیترك المجموعة األولى من جسید الھویة في النتاج الجدید، وتخص تسیركز على المفردات التي والوكیل، 

لتكون ھدفا لبحوث أخرى، وذلك ) المفردات التي تخص تجسد الھویة في الموروث المعماري ( المفردات 
.)النتاج الجدید ( یة من المفردات عن المجموعة الثان) الموروث المعماري(الختالف میدان تطبیقھا 

:لیة الدراسة العم-6
ألجل تطبیق مفردات اإلطار النظري تم اختیار أربعة مشاریع معماریة للمعمار عبد الواحد الوكیل، وذلك لكونھ من 

ونتاجاتھ المرتبطة بالتقالید ،)El-Wakil،1992(المعماریین المھتمین بموضوع تجسید الھویة في طروحاتھ النظریة
:، والمشاریع ھي )1989و1987و1985و1984و1983و1982ء،عالم البنا(والمجسدة لھویة المنطقة العربیة

)ب(في الملحق ) 1(الشكل رقم/ السعودیة / جدة / مسجد الكورنیش -1
)ب(في الملحق ) 2(الشكل رقم/ السعودیة / جدة / قصر السلیمان -2
)ب(في الملحق ) 3( الشكل رقم/ السعودیة /جدة / مسجد الملك سعود -3
)ب(في الملحق ) 4(الشكل رقم/ السعودیة / جدة / مسجد السلیمان -4

وتستند طریقة جمع المعلومات إلى منحى تحلیل النصوص الوصفیة والنقدیة للمشاریع األربعة، وقد أشار بونتا إلى 
).107،ص1996بونتا،(ھذا المنحى باعتباره منھجا بحثیا 

یم المتغیرات ذاتھا، واستند القیاس إلى التحلیل الدقیق ولقیاس المتغیرات تم اعتماد المقیاس االسمي وذلك لطبیعة ق
و ) 1( للنصوص الخاصة بكل مشروع، وتم تنظیم ھذا التحلیل في استمارات خاصة معدة لھذا الغرض، الجداول رقم 

) أ ( في الملحق) 4( و رقم ) 3( و رقم ) 2( رقم 
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تائج الدراسة العملیة ن-7

الھویة لتجسیداالستعانة بالتقالید : األولىلمفردة ا7-1

البحث إستراتیجیةنتائج قیاس ھذا المتغیر تركیز المعمار عبد الواحد الوكیل على أظھرت:اإلستراتیجیات: األولالمتغیر 7-1-1
.التقالید كلغة معماریةإستراتیجیةعلى % 20، وبنسبة  قلیلة % 80عن الجذور التقلیدیة بنسبة 

نسبة أظھرت:مستوى االستعانة :المتغیر الثاني 7-1-2 وبالذات ، % 64ي ب
، %36مستوى الجوھري في عملھ بنسبة البینما جاء ،واألقواسوتلیھا المشربیات ،ینیةیتلیھا العناصر التزواألفنیة،عناصر القباب 

.لیھا حجم الفضاءات ی،وبالذات القواعد والمبادئ وكذلك عالقة الفضاءات

لزمانياالنتماء :المتغیر الثالث7-1-3 إلىإن:أ
.على  وجھ الخصوص اإلسالمیةالعصور 

إننتائج القیاس أظھرت:االنتماء المكاني للمراجع التقلیدیة :المتغیر الرابع 7-1-4
.ى وجھ الخصوص كمصر علاإلسالمیة

لالوكیل ركز على االستعانة إننتائج القیاس أظھرت:مقدار االستعانة: المتغیر الخامس 7-1-5
%.11بینما جاءت استعانتھ لكل المراجع بنسبة ،% 89

طرائق التعامل مع التقالید : المفردة الثانیة 7-2

%  38إننتائج القیاس أظھرت:ستوى التعاملم: األولالمتغیر 7-2-1
.مستوى الشكل والمعنى ومستوى البیئة

إن::7-2-2
.في تعاملھ مع التقالید %25والتضخیم بنسبة 

الوكیل یتعامل مع التقالید من خالل التطویر والتحویر إننتائج القیاس أظھرت:درجة الحرفیة في التعامل: المتغیر الثالث7-2-3
% .25، تلیھا درجة التجرید بنسبة %75في تعاملھ مع  التقالید بنسبة 

األولىإن:م: 7-2-4
% .25یلیھا التطبیق في الواجھات بنسبة  ،% 33المخططات والتكوین بنسبة أنماطموضعین ھما 

:الستنتاجات ا-8

كشفت عن وجود نمطا خاصا للمعمار الوكیل في تجسیده للھویة ، اجابت الدراسة العملیة عن تساؤالت البحث، اذ -9
:امورا عدة منھاھاوبینت نتائج

Abderezak(إلیھ ما ذھب ، وھو ما یؤكد ور التقلیدیة في نتاجاتھ الجدیدةالبحث عن الجذإستراتیجیةن الوكیل یعتمد ا-أ
& Tahar,2004(وذلك ألجل إعطاء مثل ملموس للعامة ،راتیجیة تعمل كوسیلة لكسب الھویةمن إن ھذه اإلست

.صعید المعماريالواثبات الوجود اإلسالمي على ،سالیب التقلیدیةوزیادة الوعي باأل،لیةبإمكانیات العمارة المح

كاستخدام القباب واألفنیة فضال عن العناصر ،ى السطحي في االستعانة بالتقالیدوقد تبین أیضا اعتماده المستو- ب
ئ التقلیدیة والعالقات كاستخدام القواعد والمباد،كما اعتمد المستوى الجوھري،والمشربیات واألقواسیینیة التز

الذي اشترط البحث عن األنماط المعماریة للتعبیر عن الھویة Eeوقد ناقض ھذا رأي ،الفضائیة
)Ee،1983تثماره لعناصر الواجھات لكنھ أكد جزئیا ما ذكره عصفور عن أسلوب الوكیل بالتحدید وھو اس،)79،ص

عن استغالل الوكیل للمفردات الثابتة لشكل Abel، كما أكد رأي )7،صAsfour،2008(الستدعاء المراجع التقلیدیة 
.)180-179،صAbel،1997(المباني التاریخیة 

بارتباط الھویة وھذا یؤكد رأیھ القائل،ة ذات االنتماء للعصور اإلسالمیةوقد اعتمد الوكیل على المراجع التقلیدی- ت
كما اعتمد الوكیل على المراجع ،)1،صEl-Wakil،1992(قالید العمارة اإلسالمیة بالحضارة اإلسالمیة وبالذات ت
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وقد جاء ،لبلدان بحواضر العمارة اإلسالمیةوذلك لثراء ھذه ا،صر وتركیاالتقلیدیة ذات االنتماء للمناطق اإلسالمیة كم
.)12- 11،صCorrea،1983(سد في تقالید نفس المنطقةھویة منطقة ما تتجانھذا لیؤكد رأي كوریا القائل ب

وذلك لكون ھذه األجزاء مدركة ،الھویةكما اعتمد الوكیل على االستعانة بأجزاء من المراجع التقلیدیة لتجسید - ث
وقد تبین أیضا إن الوكیل یتعامل مع التقالید ضمن مستوى ، مما یساعد في بلورة الھویة لدیھمومفھومة من قبل العامة 

فضال عن ،بالتالي تجسید وفھم الھویة لدیھمالشكل وذلك ألنھ المستوى المدرك بصریا من قبل عامة الناس ویؤكد 
وكیل لكن ال، المعماریین ولم یقتصر على الوكیلالعدید من الذین تعامل معھما مستوى البیئة ومستوى الشكل والمعنى

ام بالتقالید ال وإنما عمد إلى تطویرھا وتحویرھا إیمانا منھ بان االلتز،ت التقلیدیة كما لم یجردھا تمامالم ینسخ المفردا
حتضان والتطویر ن االبل من خالل مفھومھ عن التغییر المنضبط بالتقالید وھو الحركة الدائمة م،یكون تكرارا لھا

.)4،صEl-Wakil،1992(لھا

ثم یعمد إلى الفقد تبین إن الوكیل یطبق التقالید في أنماط المخططات والتكوین للنتاج الجدید أووأخیرا - ج
وقد جاء ھذا التنوع في المواضع تأكیدا على أھمیة االستقاء من التقالید في المستوى الشكلي المدرك ،الواجھات

.لھویةلابصریا بكافة مقاییسھ وذلك تجسید

ج النظري لخصوصیة عبد الواحد الوكیل في تجسید الھویةالنموذ)4( الجدول رقم
المعاصرةفي العمارة العربیة 

:خاصاالستنتاج ال- 10
تمثلت في إتباعھ لنمط معین ، أظھرت ھذه الدراسة إن للمعمار عبد الواحد الوكیل خصوصیة  محددة في تجسیده للھویة

وھذا یدل على إن إتباع ھذا النمط من قبل المعماریین ،)4الجدول رقم(في كل ناحیة من النواحي التي أثارھا البحث 
ا ألسلوب الوكیل في تجسید ووفق،د ھویة ثقافة أو حضارة معینةتجسین یصل بھا إلى أفي نتاجاتھم الجدیدة یمكن 

؛ إذ راتیجیتھ في االستعانة بالتقالید، وھي البحث عن الجذور التقلیدیةوقد تمثلت خصوصیتھ وأسلوبھ في إست.الھویة
مستعینا بكافة ، نیة المرتبطة بالحضارة اإلسالمیةجعلھ ھذا یختار من المراجع ذات االنتماءات الزمانیة والمكا

فقد حاول إیصالھا بشكل مدرك ه التقلیدیة، وبالنظر لحبھ لجذورذه المراجع سطحیة كانت أم جوھریةخصائص ھ
األلوان مع تضخیمھا ، مستخدما نفس المواد ونفس عاملھ الشكلي والجزئي مع المراجعومفھوم لعامة الناس من خالل ت

، لكنھ وكغیره من المعماریین عمد إلى تطویر وتحویر في نتاجاتھیاھا في مواضع مختلفةمطبقا إ،ألجل إبرازھا
.المراجع إلبراز واثبات قدراتھ اإلبداعیة 

:االستنتاج العام - 11
ان موضوع الھویة المعماریة الیزال یمثل موضوعا محوریا في تفكیر الكثیر من المعماریین، وان مسألة تجسده 

التقالید المرتبطة بالمكان، والممیزة معماریا تلكوباألخصالید والعودة الیھا، وتجسیده قائمة على اساس االرتباط بالتق
والمفھومة عند عامة الناس، وذلك لضمان التأكید على ھویتھم المعماریة من ناحیة، حتى مع التغییر المنضبط للتقالید، 

. الیدمع ھذا االرتباط بالتقالرسالة المنشودة للمصمم من ناحیة اخرى، حتىوإیصال

البحث عن الجذور التقلیدیةاالستراتیجیات
سطحيمستوى االستعانة

جوھري
اإلسالمیةالعصور االنتماء الزماني
اإلسالمیةعمارة المناطق االنتماء المكاني
جزءمقدار االستعانة

شكلالتعاملمستوى 
بیئة/ شكل ومعنى 

تضخیم/ األلواننفس / نفس المواد التعاملآلیات
تبسیط

التعامل
تطویر وتحویر

تجرید
النتاج

التكوین/ المخططات أنماط
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)أ ( الملحق 

المملكة العربیة السعودیة–جدة - استمارة القیاس لمشروع مسجد الكورنیش) 1(الجدول رقم 

المقاسةالقیم النص من األدبیاتيالمتغیر الثانوالمفردة

االستعانة 
بالتقالید 
إلبراز 
الھویة

تاإلستراتیجیا

ھنا برزت الحاجة لتجدید وتطویر عمارة المساجد لتصبح مماثلة لتعبیر روحي لخدمة اإلنسان 
ف، وھو الھد)27،ص1984عالم البناء،(في أوقات التعبد والتأمل 

اصرة ة لمع )26،ص1987البناء ،(ا
)

).27،ص1984،

تعبیر روحي

التقالید كلغة 
معماریة

مسجد الكورنیش عبارة عن تكوینات معماریة ملفتة للنظر تضفي الروحانیة على المنطقة 
).19،ص1989عالم البناء ،(وتشھد للعالم اجمع بالوجود اإلسالمي .كلھا 

الوجود اإلسالمي 
البحث عن الجذور 

التقلیدیة

مستوى 
االستعانة

القبة بارتفاعھا الھائل أعلى المحراب بزخرفة لتضیف فخامة  وضخامة لقاعة استخدمت 
).27،ص1984عالم البناء ،(الصالة، قباب من األجر العادیة المطلیة بلون البرونز

سطحي) القباب(

).1987،مجلة البناء،26ص(الجدار الكائنة في أخر 
سطحي) المشربیة(

).27،ص1984عالم البناء ،(الزخارف الھندسیة 
سطحي) الفناء(

)1987
)26،ص

سطحي)  قنطرة(

سطحي) أقواس().27،ص1984عالم البناء ،(أقواس في فناء المسجد 

)
).27،ص1984البناء،

) عناصر تزینیة(
سطحي

)
). 27،ص1984،

زیادة االرتفاع 
)جوھري(والحجم 

.
).27،ص1984عالم البناء ،(اإلسالمیة وأشكالھا بالنسبة للمساجد وتأثیر الموقع والمنطقة 

) قواعد ومبادئ(
جوھري

""
. جدةعزلة على جزیرة صغیرة شمال مدینة 

المیاه حیث یصل في نھایتھ إلى بھو الصالة بالمسجد،وھذا الممر المعلق فوق المجاري المائیة 

).27،ص1984عالم البناء ،(قبل بدء الصالة

قب شكلي تعا
للفضاءات

)جوھري(

).27،ص1984عالم البناء ،(مفتوحا من خالل البواكي المحیطة بالفناء والمواجھة للشاطئ 
انفتاحیة الفضاءات

)جوھري(

االنتماء 
الزماني 
للمراجع 
التقلیدیة

–
–

). 27،ص1989عالم البناء،(

العصور اإلسالمیة
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االنتماء المكاني 
للمراجع 
التقلیدیة

العمارة اإلسالمیة ).27،ص1989عالم البناء،(في عصر ازدھار العمارة اإلسالمیة بناء المساجد في مصر
في مصر

جزء.القباب،القنطرة ،المشربیة،الفناء،أقواس،عناصر تزینیة،قنطرةمقدار االستعانة

).27،ص1984عالم البناء ،(مبدأ تربیع الدائرة واستخدامھ 
كل

طرائق 
التعامل مع 

التقالید

مستوى التعامل

.
كشوف  م

).19،ص1989عالم البناء،(یفصل مكان الصالة بوابة تفتح مباشرة على البحر األحمر

شكل

(ة
). 27،ص1989البناء،

شكل ومعنى

آلیات

التعامل

prototype)(--)
).27،ص1984،

تجرید/تبسیط

نفس المواد). 19،ص1989عالم البناء،(انھ مشید من اآلجر ومكسو بالجیر األبیض وھذه مواد تقلیدیة 

األلواننفس مباني بیضاء نظیفة
إضافةإضافة زخارف

تضخیم).27،ص1984عالم البناء ،(زیادة االرتفاعات للمآذن والقبة 

درجة الحرفیة 
التعامليف

دبرزت الحاجة لتجدی
لم البناء ( عا

). 27،ص1984،

تطویر وتحویر

ةخطوط خارجیة دائریة ،أشكال غیر متناظر
)تجرید(للبحر

تجرید

موضع تطبیق 
التقالید في 

النتاج

).27،ص1984عالم البناء ،(المغطاة بالقبة في أعلى المكعب بالمقرنصات 

واجھات

للطھارة،البواكي والمدخل
).27،ص1984عالم البناء ،"(البواكي"،احتواء المسجد على فناء ،وأروقة 

أنماط المخططات

).  27،ص1984عالم البناء ،(األشكال المعماریة التاریخیة المختلفة 

تكوین

المملكة العربیة السعودیة–جدة –استمارة القیاس لمشروع قصر السلیمان ) 2(الجدول رقم 

القیم المقاسةالنص من األدبیاتيالمتغیر الثانوالمفردة

االستراتیجیات
لم البناء،(  ) 16،ص1985عا

)(

من استعم
) .16،ص1985عالم البناء،(لعامة الشعب عن إمكانیات العمارة اإلسالمیة المحلیة 

البحث عن الجذور 
التقلیدیة

. .

) .16،ص1985البناء،(نوافذ الزجاج الملون

)عناصر تزینیة(
سطحي
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االستعانة 
بالتقالید 
إلبراز 
الھویة

مستوى 
االستعانة

-
).16،ص1985البناء،(

المشربیات التقلیدیة في تصمیم األبواب والنوافذ كأسلوب عملي لتوفیر الظل وإضفاء نوع من 
).      67،ص1985عالم البناء،(الجمال

سطحي)بیاتمشر(

.الضوء وتكسر من حدتھ ،كذلك تم تغطیة المدخل بقبة تتبعھا سلسلة عن ثالثة قبوات
)قباب(

سطحي

واألخر یقود إلى ھناك فناء مفتوح وسط المنطقة الخاصة لھ ممران احدھما یطل على الحدیقة 

.الفناء نحو المسبح وخارج المنزل
).95،ص7،1982مجلة فنون (بدخول التھویة الطبیعیة

سطحي)فناء(

) م1.8*م1.8(استخدم المصمم وحدة قیاس 

).67،ص1985البناء،(القصر

قواعد ومبادئ (
)،ومعادالت

جوھري
)..95،ص7،1982مجلة فنون (والسقوف المعقودة واألقواس فوق جمیع الفتحات

) حجم الفضاءات(
جوھري

).95،ص7،1982مجلة فنون(وانفتاح غرف المعیشة بعضھا على البعض األخر
) عالقة الفضاءات(

جوھري

) .    67،ص1985البناء،(الخاص

) خصوصیة وعزل(
جوھري

االنتماء الزماني 
للمراجع 
التقلیدیة

) .95،ص7،1982مجلة فنون (اإلمبراطوریات اإلسالمیة
العصور اإلسالمیة

االنتماء المكاني 
للمراجع 
التقلیدیة

حرص عبد الواحد الوكیل 
لم البناء،( ). 16،ص1985عا

القصر انطباعا شرقیا ینسجم مع ما یتصوره المرء عن قصور أمراء وخلفاء اإلمبراطوریات 
).95،ص1982مجلة فنون عربیة،(اإلسالمیة

طق اإلسالمیةالمنا

(مقدار االستعانة
)16،ص1985البناء،

جزء

طرائق 
التعامل مع 

التقالید

مستوى التعامل
،والحرملك )للضیوف(

).95،ص1982مجلة فنون عربیة،(یعطي نظام للمخطط

وظیفة

عالم (
).16،ص1985البناء،

بیئة

اإلسالمیة فضال عن تأصیل القیم الحضاریة اإلسالمیة لیمثل حسب تعبیره طرحا عن العمارة 
). 16،ص1985عالم البناء،(اإلسالمیة 

و معنىشكل

آلیات التعامل

زیادة االرتفاع).95،ص1982مجلة فنون عربیة،(تغییر االرتفاعات للسقوف واالقبیة 

تغییر التفاصیلتغییر تصمیم البادكیرات الیصال الھواء الى الفناء ات بدل الغرف المكیفة

).95،ص1982مجلة فنون عربیة،(والنوافذ مع ھذه القیاسات 
زیادة الحجم

درجة الحرفیة 
في التعامل

). 16،ص1982مجلة فنون عربیة،(والسیرامیك وإعمال الرخام

تطویر وتحویر

موضع تطبیق 
التقالید في 

النتاج

)
).16،ص1985البناء،

أنماط المخططات

قبة 
).67،ص1985عالم البناء،(خشبیة مشبكھ ترشح الضوء وتكسر من حدتھ 

واجھات ، التكوین
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المملكة العربیة السعودیة–جدة -استمارة القیاس لمشروع مسجد الملك سعود) 3(الجدول رقم 

القیم المقاسةالنص من االدبیاتالمتغیر الثانويالمفردة

االستعانة 
بالتقالید 
البراز 
الھویة

جامع الملك سعود في جدة والذي افتتح حدیثا من قبل الملك فھد ملك المملكة العربیة االستراتیجیات
السعودیة یھدف الستعادة الوحدة    القدیمة في التصمیم ،  والمھارة  الحرفیة  الیدویة 

یحتوي ) AJ-October،26ص(البارعة ،  والنسب النقیة  للعمارة االسالمیة التقلیدیة  
التصمیم على عدد كبیر من مفردات العناصر التقلیدیة في مختلف اجزائھ مثل القباب 
والعقود القطریة والمقرنصات وتتحد جمیعھا لتعید الوعي باالسالیب التقلیدیة وامكانیاتھا 

)1987مجلة البناء(المتعددة الوجوه 

البحث عن الجذور 
التقلیدیة

عانةمستوى االست

م ،مبنیة 20م وقطر 40في قلب الجامع یوجد قبة كبیرة شاخصة بدون استناد بارتفاع 
مع )القبة المركزیة لقاعة الصالة (بصورة كاملة من الطابوق ذات الصنع الیدوي 

).1987مجلة البناء(قاعات مجاورة اصغر حجما ذات قباب ترتكز على اعمدة

قباب

)سطحي(

من حجارة الطوب التقلیدیة المطلیة بالجبس والمغطاة بالرخام ستكون القباب والجدران 
مجلة (من الداخل ،اما سطح االرضیة فسیكون من بالط الغرانیت والتراكوانا 

)1987البناء

عناصر تزینیة
)سطحي(

ان قوانیین الھندسة الدینیة تظھر ایضا بجالء في الترتیب والتنظیم للعناصر الرئیسیة 
اوضح الوكیل بان وضع القبة بطریقة مركزیة على قاعدة مربعة ھو رمز ولقد .للبنایة 

لتربیع الدائرة والذي یعتبر احد المفاھیم  المركزیة او األساسیة للھندسة اإلسالمیة 
)AJ-October،26ص(

قواعد  مبادئ 
ومعادالت

)جوھري(

ان الرواق یثبت رواق الجامع  یعتبر الجزء األھم في تصمیم الجامع كما یقول الوكیل 
ویظھر الطابع الدیني لھذه البنایة  كما انھ یعرف الجامع في الشارع الذي یتواجد 

)AJ-October،26ص(فیھ

الرواق

)جوھري(

متر مربع  مع اربع ایوانات 726یرتكز التصمیم على باحة مركزیة تبلغ مساحتھا 
.تفضي الى قاعة الصالة

الفناء
)جوھري(

م ،مبنیة 20م وقطر 40في قلب الجامع یوجد قبة كبیرة شاخصةبدون استناد بارتفاع 
مع القبة الكبیرة في ایا (بالمقارنة .بصورة كاملة من الطابوق ذات الصنع الیدوي 

التي تغطي ) AJ-October،26ص) (م 23صوفیا في اسطنبول والتي یبلغ قطرھا 
م60بلغ ارتفاعھا قاعة الصالة للمسجد ،من المنارة التي ی

دراسة حجم الكتل

جوھري

متر مربع مع اربعة ایوانات تفضي الى 726یرتكز التصمیم للجامع على باحة مركزیة 
مترمربع التي تتالف من القبة المركزیة مع قاعات مجاورة اصغر 2464قاعة الصالة 

الخلفیة ذات ،اما القاعات ) 1997مجلة البناء(حجما ذات قباب ترتكز على اعمدة 
،مما یثیر ) 1997مجلة البناء(السقوف التي ترتكز على اعمدة خصصت للنساء 

االھتمام ایضا ھو طریقة توافق المساحات داخل االماكن االماكن المثلثة الشكل على 
وھذا یمكن مالحظتھ على مجمع الخصوص في وحدة السكن .حدود قاعة الصالة 

.والمكاتب الواقعة خلف الجدار

ات فضائیةعالق

االنتماء ألزماني 
للمراجع التقلیدیة

اإلسالمي ،وعلى 14أعطى الوكیل میثال على الھندسة الدینیة المقدسة لنھایة القرن 
)  1396-99(وجھ الخصوص مدرسة  الجامع الضخمة للسلطان حسن  في القاھرة 

)AJ-October،26ص(

اإلسالمي14القرن 

االنتماء المكاني  
التقلیدیةللمراجع 

م 20م وقطر 40في قلب الجامع یوجد قبة كبیرة  شاخصة بدون استناد بارتفاع -
من .م 23،بالمقارنة مع القبة الكبیرة في ایا صوفیا في اسطنبول  والتي یبلغ قطرھا 

م الدخول المجاور المسقوف میثال على الھندسة الدینیة  60المنارة التي یبلغ ارتفاعھا 
-99(وص مدرسة  الجامع الضخمة للسلطان حسن  في القاھرة وعلى وجھ الخص

)AJ-October،26ص)  (1396

آیا صوفیا اسطنبول
مدرسة الجامع 
للسلطان حسن 

بالقاھرة

إن مقدار االستعانة تظھر بجالء في الترتیب والتنظیم للعناصر الرئیسیة للبنایة  القبة مقدار االستعانة
)AJ-October،26ص... (،العقودالرئیسیة الضخمة ،المنارة 

جزء
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طرائق

التعامل 
مع التقالید

مستوى التعامل

وكان ) القباب ،الجدران(كان الوكیل یفضل استخدام الطابوق المصنوع بطریقة یدویة 
یشعر إن الكونكریت  والحدید غریب أو أجنبي فمن الصعب استخدامھ او العمل بھ في 

بسبب كمیة الحرارة التي یمتصھا ،حیث ان الطابوق نسبیا بارد أجواء الشرق األوسطیة
ومریح في العمل ،الكونكریت یجب ان یبعد وینفى في االسس والقواعد فقط كان یؤمن 

)AJ-October،27ص. (بذلك 

بیئة

یحتوي التصمیم على عدد كبیر من مفردات العناصر التقلیدیة في مختلف أجزائھ مثل 
وتتحد جمیعھا لتعید تكوین الوعي باألسالیب .لقطریة والمقرنصات القباب والعقود ا

).1987مجلة البناء(التقلیدیة وإمكانیاتھا المتعددة الوجوه 

الشكل

اخذ الوكیل جملة من المنحنیات والتقسیمات لصورة الرواق الخاص بجامع السلطان آلیات التعامل
الى ان وصل الصیغة النھائیة الموجودة في ) المحاكاة(حسن للبدء في استعادة التقالید 

رواق الجامع الذي یعتبر الجزء األھم في الجامع الن الرواق یثبت ویظھر الطابع 
-AJ،26ص(الدیني لھذه البنایة  كما انھ یعرف الجامع في الشارع الذي یتواجد فیھ 

October(

تبسیط

،استخدم الوكیل مواد وطرق ) AJ-October،26ص(استعادة المھارة الحرفیة الیدویة 
تقلیدیة في وضع الطابوق في القبب المصممة من قبلھ مثال على ذلك استخدمھ طریقة 
قدیمة جدا ترقى إلى عھد الرومان وھي طریقة قضیب ارتكاز خشبي على نقطة المركز 

التي تتحدد بطول ) القنطرة(على القوس دوقطعة حبل حیث یرسم مسار العمل باالعتما
.)1987مجلة البناء(الحبل 

نفس المواد

على الرغم من تفضیل الوكیل المواد التقلیدیة كان یوافق استخدام مواد جدیدة حیثما كان 
القولبة الھندسیة الواسعة لألروقة والمنارة أنجزت بالجبس المدعم .ضروریا 

).AJ-October،28ص(

تغییر مواد

م ،مبنیة 20م وقطر 40في قلب الجامع یوجد قبة كبیرة شاخصة بدون اسناد بارتفاع 
بصورة كاملة من الطابوق ذات الصنع الیدوي ،بالمقارنة مع القبة الكبیرة في آیا صوفیا 

م خلق میثال على 60المنارة ارتفاعھا  )  AJ-October،26ص(في اسطنبول 
اإلسالمي14الھندسة الدینیة للقرن 

تكبیر ، تضخیم

موضع تطبیق التقالید 
في النتاج

رواق الجامع یعتبر الجزء االھم في تصمیم الجامع حیث ان الرواق یثبت ویظھر 
-AJ،28ص(الطابع الدیني لھذه البنایة كما انھ یھرف الشارع الذي یوجد فیھ 

October(

واجھات

الى الجنوب الشرقي من طریق درجة 81قاعة الصالة مربعة الشكل تمیل بزاویة    
،اما الجدران الخارجیة موازیة للشارع ،باستثناء الجدار )اتجاه القبلة(المدینة باتجاه مكة 

الغربي الذي یشكل الجدار الخلفي لقاعة الصالة وبائبقاء ھذا الجدار على شبكة قاعة 
تشكل الصالة ،یكزن مساحة مكشوفة بین المبنى وحدود الموقع    التي یقترح ان

وممایثیر ) 1997مجلة البناء. (مصطبة بدرج یؤدي الى المدخل الخارجي المسقوف 
االھتمام طریقة توافق المساحات داخل االماكن المثلثة الشكل على حدود قاعة الصالة 

ھذا یمكن مالحظتھ على مجمع الخصوص في وحدة السكن والمكاتب الواقعة خلف .
)1987مجلة البناء(جدار القبلة 

نماط المخططاتا

م 20م وقطر 40یوج في قباب قلب الجامع قبة كبیرة شاخصة بدون استناد بارتفاع 
بالمقارنة مع القبة الكبیرة في ایا صوفیا في .مبنیة بالطابوق  ذات الصنع الیدوي 

ورواق الدخول المسقف م60م  أما المنارة التي یبلغ ارتفاعھا 23اسطنبول قطرھا 
االسالمي على وجھ 14المجاور خلق میثال للھندسة الدینیة المقدسة لنھایة القرن 
).1396-99(الخصوص مدرسة الجامع الضخمة للسلطان حسن في القاھرة 

تكوین

أما على مستوى المقطع فالمقطع الذي یمر بالمحراب والقبة المركزیة التي تستند على 
ثم یمر بالباحة المركزیة ویظھر االواوین ثم واجھة )مبدأتربیع الدائرة (قاعدة مربعة

للمدخل والمئذنة المجاورة وتظھر أیضا العقود القطریة ،والمقرنصات والكوابیل 
).AJ-October،28ص(

مقاطع
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المملكة العربیة السعودیة–جدة -استمارة القیاس لمشروع مسجد السلیمان) 4(الجدول رقم 

القیم المقاسةالنص من االدبیاتالمتغیر الثانويالمفردة

االستعانة 
بالتقالید 
إلبراز 
الھویة

لة البناء 49ص ( مسجد السلیمان من المساجد التي أعادت التصمیم بالمواد التقلیدیة االستراتیجیات مج  ،
،1982 (

).1985،البناء ،70ص(واآلجر المحروق

البحث عن الجذور 
التقلیدیة

مستوى االستعانة

12
ویكمل الحدیث مشیدة بطریقة البناء التقلیدیة المتمثلة بالركائز الحرة دون استخدام القوالب 

( م 6
).1982،البناء ،49ص

)سطحي(القباب 

تو) (
)1987مجلة البناء ،(التقلیدیة 

عناصر تزینیة

)سطحي(

)(
).1982،البناء ،49ص(الصالة

الفناء

)سطحي(

جزء)..1982،البناء ،49ص(القباب واألقواس والفناء والزخارف مقدار االستعانة

طرائق 
التعامل 
مع التقالید

شكل).1982،البناء ،49ص(،القباب واألقواس والزخارف )مخطط قاعة الصالة(المستطیل مستوى التعامل

والوظائف تؤدي بعضھا إلى البعض بیسر بصفة عامة یبدو التصمیم سھال وبسیط منسجما آلیات التعامل
).1982،البناء ،49ص(

تبسیط

نفس المواد).1985،البناء ،70ص(شید المسجد بمواد البناء التقلیدیة كالجر واألجر المحروق 

درجة الحرفیة في 
التعامل

،البناء 70ص(عبارة عن تكملة لقصر السلیمان وھو یمثل توازنا بین األصالة والمعاصرة 
،1985..(

تجرید

موضع تطبیق التقالید 
في النتاج

أنماط المخططات).1985،البناء ،70ص) (فناء(مخطط قاعة الصالة مستطیلة مع وجود باحة 

تكوین).1985،البناء ،70ص(المئذنة والقباب 

واجھات داخلیة).1982،البناء ،49ص) (أي أقواس الباحة(األقواس

تفاصیلالزخارف

البناء، : (  مخطط ومنظور ومقطع وواجھة لمشروع مسجد الكورنیش المصدر) 1(الشكل رقم 
)19،ص1989البناء،(،)26،28،ص1987
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عالم : ( مخطط ومنظور واجھة وتفاصیل لمشروع قصر السلیمان المصدر) 2(الشكل رقم 
)17،ص1985البناء،
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البناء، : ( مخطط ومنظور واجھة  ومقطع لمشروع مسجد الملك سعود المصدر) 3(الشكل رقم 
)66،67،ص1982
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مخطط ومنظور واجھة ومقطع لمشروع مسجد السلیمان )4(الشكل رقم 
)  70،ص 1985البناء ،(،)49،50،ص1982البناء،:(المصدر


