
،א١٩،אאF١E،٣٢-١F١٤٢٧L٢٠٠٦E 

١  

 
 

  
  
  
  

   رؤية للتبسيط والفهم–اإلهلام يف العمارة 
  

  نويب حممد حسن
  ،، جامعة امللك سعودكلية العمارة والتخطيط،أستاذ مشارك بقم العمارة وعلوم البناء، 

  الرياض ،  اململكة العربية السعودية
)هـ١٧/١/١٤٢٦هـ ، وقبل للنشر يف  ٨/٣/١٤٢٥قدم للنشر يف   ( 

 
אאאאאאאKملخص الدراسة

א  אא،אא Kא 
א אא  ، א א א א א

 א    ،    א    א  א 
אאK 

אאאאא אא א
אאאאא،אאאא
אאאאא،אאK 

אאאאאאאא
؛אא אאאא

  א א א א    א   ،א
אK 



 

  

٢

  א     א אא א  א  א
אאאאאא،אא

،אאאאאא،אא
אאאאאאK 

אאא؛אאא  אא
 א א א א Kא   א אא  א א 

אאא Kאאאאאא Kא
אאK 

 
  تفهم اإلهلام، والرؤى املختلفة حوله : املدخل التمهيدي

   ماهية اإلهلام
א אא  Wא Wא  א ،א  א 

אא،אאWאWאאK
אאz١xK 

،אא
אא،?W،

             
،אאא،

אz?٢،٨٠Kx 
       ،  א   א

א،א Kאא 
 א   ،   ،אא  א 

z٣،١٤٠Kx 



אא–א 

  

٣

א،אאF١E،
   ،א א   ،א  א א

אz٤،٣٤xK
אא  א   ،א       

אW،אאאא
אאאאz٥،٢١ J٣٤x،

אאאאאK 
 

 
 
 
  )الباحث: املصدر(العالقة بني اإلهلام واحلدس والفكرة املبتكرة ). ١(الشكل رقم 

 
   منابع اإلهلامحولرؤى الباحثني يف جمال علم النفس 

אאאאאK
א אאאz٤،٧ J٢٨xא،

F٢WE 
ًالرؤية الغيبية: أوال 

א         א   
א،K 

 
 

 احلدس  الفكرة اإلهلام



 

  

٤

    الرؤية الواقعية:  ثانياً 
אא،אאא

אאאאאאאK 
    الرؤية النفسية: ثالثاً 

אאא،אא
אאאאאK 

    الرؤية االجتماعية:  رابعاً 
אאא

אאאK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )الباحث: املصدر (الرؤى املختلفة حول اإلهلام يف جمال علم النفس). ٢(الشكل رقم 

 الرؤى المختلفة

 حول منابع اإللهام

 الرؤية الغيبية

 الواقعيةالرؤية 

 ةالنفسيالرؤية

 الرؤية االجتماعية

 – يصعب التعامل معها

 تتداخل مع مفهوم الوحي

بط تتطلب دراسات تر

 بين المجتمع والفكر

تحتاج إلى وصف دقيق 

 من جانب الملهمين

 –  التعامل معهايسهل

 تميل إلى المنطق 



אא–א 

  

٥

א ، א  א א א א  א
 א      א א ،א   א

 א  א   א א   ، א 
 א  א  א א    א

 K א ،אא א  א א    א 
אאK 

  ، وأبعاد اإلشكالية البحثيةجمال البحث الدراسات السابقة يف 
   الدراسات السابقة يف جمال البحث

    ،אא   אא  א
 א אא   א  א אא  

אאאK 
א،אאאאא

א??א?אאא?،
 א ? ?אא  א א    אא 

z٦Kxאאאאא 
אא???אאאאא?א،

אאאאאא
אאאאאאz٧Kx 

א?א ?א?אאאאאא?،
  א א  אא אFאא א  

אEאאאz٨Kx 



 

  

٦

א   א  א א      Kא 
א   א א א  א      

אאאK 
 

  أبعاد اإلشكالية البحثية
א،אא

אאאW 
١ Jאאא،אאK 
٢ JאאK 
٣ JאאאK 
٤ JאאאאאאK 

אאאאאאW 
אאW؟א 
אאW؟א 

אאWאאאא؟א 
 

   يف ودورهاإلهلام لتبسيط وفهمالواقعية رؤية ال: املنهجية والدراسة
   اإلبداعيفكر املعماري ال

  منهجية الدراسة
،אאאא
אאא،אאאאאא



אא–א 

  

٧

אא،א
אאאאאK 

     א      א 
 אאאאאא

 ،  א  ،א   אא א א א
א  א א אא א

אאאאK 
 

   املنبه- اإلهلام يف العمارة نابع م
אאאאאאאW 

  من أين يستلهم املعماري؟
،אאא
א אאא

FאEא،א،א،אW 
 

   كمنبع إلهلام املعماريالطبيعيةالبيئة 
א          א א   
אא،א،א

   א    K     
אאK 

    ،א  א א א  א  
א א  א  א א  א א  ،א



 

  

٨

אאאאאאא
  א  א א  א   א ،א  

אאאאK 
אאאאאא

א א  א  K ?א  אF ?١٨٦٧ J١٩٥٩E
Frank Lloyd Wrightאא،א

א א א   ،א א א א א 
אאא א א א אא    א،

 ،  א א  א      א
א  א ،א א  

z١٠،٢٢٢ Kx  Morning Gloryא א
  א     א א א? אא א

F ?١٩٣٦ EJohnson Wax Company Administration Building א ،
F٣Eא  א   א،א 

א? ?אz٣،١٧،١٨ Kx
 ?א ? א א א  א  א א 

?F?١٩٤٣EGuggenheim Museumא،F٤KE 
  ?  F ?١٩٧٩-١٨٩١ EPier Luigi Nervi א ،

אא   ،א א   א א א   א
אאאאאאא אz١٠،١٥٠ Kxא



אא–א 

  

٩

אא،אא،אא
אאאאאאz١١،١٢٨Kx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يوضح الشكل  "رايت" تصميم –صالة املوظفني يف املبىن اإلداري لشركة جونسون ). ٣(الشكل رقم 

Kن الزهرةم" رايت"فكرة العمود ذو الرأس املنتشرة اليت استلهمها  
 

?F ?١٨٨٧ J١٩٦٥ELe Corbusierא א
א?F?١٩٥٦EThe Chapel of RonchampW

?  ١٩٥٠  א א       
א KKא אא

אKKאאאz?١٤،
٤٥،٤٦xא،F٥KE 
 

 

  
 ]١٢[منظور داخلي في صالة الموظفين  زهرة الصباح

 



 

  

١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يوضح الشكل  " رايت" تصميم   –املنحدر احللزوين الصاعد يف متحف جوجنهامي       ). ٤(الشكل رقم   

  .من القوقعة" رايت"نحدر احللزوين الصاعد اليت استلهمها فكرة امل

 
אא?KKF?١٩١٧-אEIeoh Ming Pei?

א?Bank of China Tower, Hong Kong?א?Bamboo Plant،
א،F٦KEאאא

   אא   א א א א 
אz١٥Kx 

 
 

 ]١٣[منظور داخلي في المتحف 

 ]١٣[منظور خارجي للمتحف 

 القوقعة البحرية



אא–א 

  

١١

 ?F ?١٩١٨-א EJorn Utzonא א،
אאאאאא?אF?١٩٥٧E

אאאאz١٦،٦٧٨xא،F٧KE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، ١٤[استلهام املعماري لوكوربوزييه من البيئة احمليطـة يف كنيـسة رونـشامب           ). ٥(الشكل رقم   
  .]٤٦ص

  

  املباين القائمة كمنبع إلهلام املعماري
??Gustave Eiffel ?F١٨٨٩-١٨٨٧E

Eiffel Towerאאא?א?
David Reevesא١٨٧٤١٨٧٤z١٨،٨٣Kx 

 
" لوكوربوزييه"الخطوط التي رسمها 

ينما هو جالس واستوحاها من البيئة ب
 المسقط األفقي للكنيسة



 

  

١٢

  

 
 
 
 
 
 
 

 
אאz١٥x 

  .لفكرة برج بنك الصني من نبات البامبو" يب. أم. أي"استلهام املعماري ). ٦(الشكل رقم 

 
??אא

،אא،א
אאאz١٩،١٩،

٢٠Kx 
א??אא-א

אאאא–،אאאא
 א? F ?١٨٧٤-١٩٥٩ EAuggest Periet  ،?א ?

F١٩٠٣Eא،F٨KE 
א??אאאא

 ? F ?١٩٤٦ J١٩٥٢ EUnite, D'habitation, Marseille  ،

 



אא–א 

  

١٣

אא،אאאF٩Eא،
 א א?  ?Philip Johnson א א ?

z?٢٠،١٨٧Kx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تـصميم   – سيدين   فكرة احلائط الزجاجي الذي ميأل بني األقواس الضخمة يف أوبرا         ). ٧(الشكل رقم   

  "أوتزون"

 

 

 

 
أوبرا سيدني ومنه يتضح الحائط الزجاجي الضخم  ]٦٨٢، ص١٦[حركة أجنحة الطائر 

 ]١٧[ألقواس الذي يمأل ما بين ا

 ]٦٨٢، ص١٦[فكرة هيكل الحائط الزجاجي 



 

  

١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .لفكرة حديقة السطح من أعمال معمارية سابقة" لوكوربوزييه"استلهام ). ٨(الشكل رقم 

אא ?א?Shin'ichi Okada
? א אF ?١٩٧٤Eאאא ،א א 

?  ?Louis Isadore Khan ?  א א  ?Medical 

Laboratory Building, PhiladelphiaF١٩٦٤E  א ،F١٠E ،? W 
אא KKא

 אא אא KK  
KKz?٢٤،١٦١Kx 

  

    

  حديقة السطح في فيال سافواي 

 "لوكوربوزييه"تصميم 

  حديقة السطح في مبنى فرانكلين 

 ]١٤" [بيريه"تصميم 

  حدائق بابل المعلقة كما تصورها 

 ]١٦٥، ص٢١[أحد المهندسين 



אא–א 

  

١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لفكرة الشقق الدوبلكس يف عمارة مرسيليا من الوكـاالت         " لوكوربوزييه"استلهم  ). ٩(الشكل رقم   

  .اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ".لويس كان"لفكر الفراغات اخلادمة واملخدومة من فكرة " أوكادا"استلهام ). ١٠(الشكل رقم 

 
 

 

مسقط أفقي لمبنى المعامل الطبية  

 ]٢٥" [لويس كان"تصميم 

 

 ]١٦٠، ص٢٤[ تصميم أوكادا –المحكمة العليا باليابان 

 تصميم –وبلكس في عمارة مرسيليا الشقق الد ]٥٤، ص٢٢[وكالة الغوري 

 ]١٨٨، ص٢٣" [لوكوربوزييه"

   



 

  

١٦

  اآلالت واألدوات كمنبع إلهلام املعماري
אאא،א 

אK 
  ?א א?     ?א  F ?١٩٥٣E

Robert Llewellyn Wrightאא،?אz?٢٦Kxא
אאאאאאא??

?אK??א?،
W.S.Atkins אא،

אאאא،אא
אאאאאKאF١١KE 

א?א?– J
    ،א אא  א    

،אא??אא،
אz٢٧Kx 

א??– J،
א،،
 א     ،א   ،א א ،א

،אא،
 ،אאא
  א  א א אא א אא   א

אאK 



אא–א 

  

١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  " أوتزونجورن"و " رايت"املركب كمنبع إلهلام ). ١١(الشكل رقم 

 
  لغة الكالم كمنبع إلهلام املعماري

א   א א א  ،א  א א 
אאאאאK 

?אF?١٩٤٧EJohnson Wax Company 

Factory and Laboratory،?א?W?אאאKK
  א  ٣٠?zא؟ ،٢٩١xא א א    ،

  
  " روبرت رايت"مسكن 

  ]١٦٦، ص٢٨[رايت: تصميم

  ]١٧[جورن أوتزون:  تصميم–أوبرا سيدني 

  ركبيبدو فيها استلهامه للفكرة من شكل الم

 بمدنية دبيلبرج العرب منظور 

 



 

  

١٨

،אא
אאאאK 

  א  ?  F ?١٨٨٦ J١٩٦٩ EMeis Van Der 

Rohe،אא،?Wא KKא
?אאאא،

z١١ ،١٠٠x، א ،א  א    
F١٢KE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
انتظام املساقط والواجهـات يف أعمـال       ] ٣٠"[ميس" تصميم   –مبىن الستور   ). ١٢(الشكل رقم   

  .مستوحى من انتظام أبيات القصيدة الشعرية" ميس"
  

 

 



אא–א 

  

١٩

   تأثري املنبه–ردة فعل عقل املعماري جتاه اإلهلام 
אא،אאאאאא

،אאאW 
  كيف يستلهم املعماري؟

א،אאאאא
א א FאE ،א  א   א   ،א

אא–אאא–
  א  א א א    ? K?

   א    ?א ? א   
אאאאאz٣١،

٧٨ ،٧٩ Kx،א א   א   א     
אF١٣WE 
 

  حماكاة املنبه
אאאאאK

אאאאא
אאz٣٢،٢٠٩Kx 

 ?א ?    א א א א ?א
אאF?١٩١٥ J١٩٢١Eא?W

אאאאאאא
 א    א א אא  KK    א 

 אFא E א    אא   א ،



 

  

٢٠

z?٣٣،٨١Kxאאאא?א?אא
אאK 

א?א??Wא
z?١١،٢٤Kx 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .)الباحث: املصدر( امللهم يءهلام وتأثري الشحلظة اإلهلام ما بني حواس اإل). ١٣(الشكل رقم 

 
   االستعارة من املنبه

،אאאאאאא
אא،،אא

،אאאאאאא
K 

  وجدتها

  احملاكاة

  االقتباس

  االفتراق

الفكرة 
  المبتكرة

  تأثير المنبه  النتيجة لحظة اإللهام  اإلهلاممنابع

  البيئة

  المباني

  األدوات

  تاآلال

 اللغة



אא–א 

  

٢١

אא،אאאא
אאאא،אא??W?

אz?٣٤،٢٠Kx 
 

   االفتراق عن املنبه
 ،א     א    א א 
א،אאא

אאK 
א  א   א   א  א 
      ،א    ،אא  אא

אz٣٥،٨١Kxא
אאא،אאאz٣٦،٣٣Kx 

 
  املعماري اإلبداعي ريفكت دور اإلهلام يف ال

אאאאאאW 
  ما هو دور اإلهلام يف الفكر املعماري اإلبداعي؟

،א אאא אאא
אאאא،אK 

 
  الرؤى املطروحة حول هذا الدور 

  אאא א  א    א  
،؛אאא



 

  

٢٢

אK؛אאאא
     א      א 
אאאא ،

אאz٣٦،٢١Kx 
   ?  ?    ? א?

،אא
Kאאאא?א?

?WאאאאאKK
אאא

א?אא،אא??
?Wא?،

אא?W،אא
אאאz?٣٦،٢٢،٢٣Kx 

אאאא
،אא??א?W،אאאאא

K???W?،א
 א   ،     ،א  א 

    א   ،אאא     K? 
? ?א אא z٣٦،

٢٤،٢٥Kx 
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٢٣

،אאא،א
א א אאא

אW 
 J?אאW? 

?א،אא
א  א א  K   א א א

    ،א        ،
 א א ،א ،א 

?z٣،١٤٠،١٤١Kx 
 J?W? 

?אא
א?אא،z٣،١٤٤Kx 

 J א   א א     א א
،אאאאאK 

 
   طبيعة دور اإلهلام يف الفكر املعماري

א ،אאא אא
א،אאאאאא
 א   א ،א א א א    

א،א،אא
אא،אאאא

    אא א   א    א א?



 

  

٢٤

א?א،א
אאאאאא?א

K? 
אאאא
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:  اإلبداعيملعماري اكريفت األسس اليت حتكم دور اإلهلام يف ال 
אאא

،א،
אאאz٤،٣Kx   

   א א      ،א אא
אאאאא،אא

W 
 

אאאא،: يف شخصية املعماري: املبدأ األول
 א    א א   ? ? 

אאא Kא،אא 
אא؛אאאא

אא،אאא،אK  
 ? א ?    ? W א  

א א،אא K?אאא 
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٢٥

אאאאאא
אא،אאא

 ،א   א א  אא  א א  
 ،אא א  ، א   א א  א א

אא،אאאz٢،٨٤ J٨٦xK 
،אאאאא א

א  א א  א ®(# þθßϑn= ôã$# uρχ r&©! $#ãΑθ çts†š⎥÷⎫ t/Ï™ö yϑø9 $#

⎯Ïµ Î7ù= s%uρ〈F ،٢٤אE   ،א א  א   ،
א  א א   ،א    Kאא

א א    א،   א א  
z٣٧،١١٤xKאא 

     א א א  א א   
אאאK 

،אא אאא 
 א            א 

אK،אאא
،א،،

   א אא Kא א   א   
    א ،א א Kא  א  

      א    א א  א
،אא،א



 

  

٢٦

א       K א
אאא،א

א  א  א   ،א אא א z٤،
١٦١،١٦٢xK 

 
אאאא  :يف الدافع حنو اإلبداع:  املبدأ الثاين

،אא?אz?٣٧،١٢٠ J١٢٢x
אא??אאאאא

 K אא?? א
אא K אא ? ?אא

אאK?א?אאא
א،אאאאאאא

אאאאאK 
אאא

   א א     א،אא א 
،אאאK 

 
:يف اجلهد الدءوب حبثاً عن الفكرة: املبدأ الثالث ،א   

،א؟אאא א
אאאאאא

אאאאK 
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?W? 
?   א     א    א

אא א  ،  א  א  א  
   א   א א  ،  א K?  W

?א،אאאאא
  א א אא  א Kא  

אאאKKz?٣٦،٢٧،٢٨Kx 
אא،

  א א א  א   א ،אא   א
אאz٤،١٩Kx 

 
אא:يف حتقيق الفكرة:  املبدأ الرابع

אא،אא
אא،אא

אאאאK 
אאא

אאאאא،אא
z٣١،١٣xK 

אאאאאK 
 



 

  

٢٨

אWيف البيئة اليت توجد اإلهلام: ملبدأ اخلامسا
א،א،א،א،אא؛z٤،

٩٥-١١٦Kx 
אאאא

 א،א א   א א   א   
א،אא
אא،אאא

אאא א،א 
אK 
 

  ةــــ اخلالص
אאאW 

١ Jא،אאא
 א  א    ،א  א א  א

،א 
אאאK 

٢ Jאאאא
א،אאאאאאאא

 א  א ؛،א   א   
אאאאאא

אאאK 
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٢٩

٣ J،אאא
 א א  א א   א    

K 
٤ J א  א    א  W

،א ،אאא،א א
אאאאK 

٥ Jא،אאא
אאKא

א  אא  א  א   א א Kא 
 א א  א   א א   א  

אK 
٦ Jא אאאא א אא،

אאאאא
אאא،אK 

 
  عـــــاملراج

z١xאא،א،Fhttp://www.balagh.com/mosoa/falsafh/u512cdmp.htmKE 
z٢xא ،א  ،  ،אאא ، W،א  א אא

١٩٩٩K 
z٣x،،אאא،W،אא١٩٦٧K 
z٤x،،אא،W،١٩٨٣K 
z٥x،،אאאאא،W،א٢٠٠٠K 



 

  

٣٠
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Abstract. Inspiration has been thoroughly studied by psychologists with different views including spiritual, 
practical, psychological and social perspectives. However, inspiration in architecture has been given little 
attention specifically in the Arabic literature. This paper is adopting the practical perspective of inspiration 
that is more comprehendible and closer to logic. The paper addresses with examples some tangible sources of 
inspiration such as nature, existing buildings, tools and equipments and spoken language. The architect’s 
reactions to these sources might take the forms of simulation, adaptation and diversion. The fundamentals 
constituting the roles of inspiration in architects’ creative thinking include architect’s personality, motivation 
to creativity, tireless efforts searching for ideas, conceptualization of ideas, and environments supporting 
inspiration.  
 
 

 
  

  
 


