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 الطراز املعماري اإلسالمي
 خصوصيته وميزاته

 الدكتور رزق شعبان

 قسم العمارة -كلية الهندسة

 الجامعة األردنية

 المقدمة

الؤؤ ي يرحؤؤر  ألؤؤا األوسؤؤاح المعماريؤؤةو وولؤؤ  مسؤؤتو  واسؤؤ   ؤؤو  كيؤؤ  السؤؤلا  
يمكؤؤؤن تق يؤؤؤق ومؤؤؤارة مسؤؤؤعمية تتمشؤؤؤ  مؤؤؤ  المتحلبؤؤؤا  المتسؤؤؤجدة  ويرحؤؤؤر  مؤؤؤ   ؤؤؤ ا 
التسؤؤؤؤؤال  تسؤؤؤؤؤاله  كجيؤؤؤؤؤرةو  ؤؤؤؤؤ  وجؤؤؤؤؤد  ق ؤؤؤؤؤا  ومؤؤؤؤؤارة مسؤؤؤؤؤعمية  ومؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤا العمؤؤؤؤؤارة 

حلبؤا  اإلسعمية  و ؤ  يمكؤن تحؤوير الحؤراز المعمؤاري المؤوروي لكؤا يسؤتوألا المت
 العصرية ضمن حاب  خاص 

ويدور الجد  والن اش بين متفائ  ومتشائم. بين من ير  ألا العمارة اإلسعمية 
مجمووة من التفاصي  الموروجة من الماضاو تلصق ول  واجهؤا  المبؤاناو وبؤين 
مؤؤؤن يؤؤؤر  رنهؤؤؤا حري ؤؤؤة ألؤؤؤا التفكيؤؤؤر باسؤؤؤلوي ولمؤؤؤا صؤؤؤقي و ومنحؤؤؤق سؤؤؤليمو ضؤؤؤمن 

الؤؤ ي ين ؤؤر ملؤ  الجؤؤو ر ويركؤز وليؤؤيو دون رن يهمؤؤ   المفهؤوم اإلسؤؤعما الصؤقي و
 الم هر.

ألجمؤؤؤة مؤؤؤن يؤؤؤر  رن العمؤؤؤارة اإلسؤؤؤعمية كانؤؤؤ  حؤؤؤورا  حبيعيؤؤؤا  مؤؤؤن رحؤؤؤوار العمؤؤؤارة 
العمؤؤارة العالميؤؤةو ورنؤؤي قؤؤد نن لنؤؤا رن نكير ؤؤا ونواكؤؤي التحؤؤو ر الجديؤؤدو ن ؤؤرا  للن ريؤؤة 

 ؤؤاش ضؤؤربا  مؤؤن تضؤؤيي  العالميؤؤة الجديؤؤدة للكؤؤون وللعمؤؤارة. و نالؤؤي مؤؤن يؤؤر  ألؤؤا الن



 -11- 

الوقؤؤؤؤؤ و ألن العمؤؤؤؤؤارة اإلسؤؤؤؤؤعمية  ؤؤؤؤؤا مجمووؤؤؤؤؤة تفاصؤؤؤؤؤي  متوارجؤؤؤؤؤة وؤؤؤؤؤن ومليؤؤؤؤؤا  
 القضارا  السالفة.

وتؤؤؤ تا  ؤؤؤ ق الورقؤؤؤة جؤؤؤزشا  مؤؤؤن الن ؤؤؤاش الؤؤؤدائرو لتجيؤؤؤي وؤؤؤن بعؤؤؤ  التسؤؤؤاله  
المحروقة ولن ينتها الن اش والجد  بمقتويا    ق الورقةو ولن تكون اإلجابة ون 

ة إلنهاش الن اشو م  ه بد  للن ؤاش رن يسؤتمرو ألفؤا اسؤتمرارق بلؤورة جمي  األسئلة كاألي
لمفهوم العمؤارةو وتب ؤ  العمؤارة قابلؤة للن ؤدو وقابلؤة للتحؤويرو لتواكؤي متكيؤرا  القيؤاة 

 ومستجداتها.

وسؤؤو  نبؤؤدر القؤؤديي بتعريؤؤ  الحؤؤاب  المعمؤؤاريو جؤؤم نجيؤؤي ألؤؤا ضؤؤوش  لؤؤي مؤؤن 
ق يؤؤال ؤؤديمو ووؤؤن ممكانيؤؤة تحؤؤويرقو وتق األسؤؤئلة المحروقؤؤة قؤؤو  الحؤؤاب  المعمؤؤاري 

ومارة مسعمية معاصرةو ومن جم نناقش الحؤاب  المعماريؤة اإلسؤعماو وخصوصؤيتي 
 وامتدادق الجكراألا والتاريخا.

 الطابع أو الطراز والموضة: -4

كجيؤؤؤؤرا  مؤؤؤؤا يسؤؤؤؤاش اسؤؤؤؤتعما   ؤؤؤؤ ق الكلمؤؤؤؤة لؤؤؤؤد  وامؤؤؤؤة النؤؤؤؤا و بؤؤؤؤ  ونؤؤؤؤد بعؤؤؤؤ  
يؤؤؤر مؤؤؤن األقيؤؤؤانو الم هؤؤؤر الخؤؤؤارجا وال شؤؤؤور المعمؤؤؤاريين كؤؤؤ لي ألي صؤؤؤد بهؤؤؤا ألؤؤؤا كج

السؤؤحقية ومجمووؤؤة مؤؤن التفاصؤؤي  المؤؤ خو ة مؤؤن رومؤؤا  معمؤؤاريين قؤؤدماشو رو مؤؤن 
 معماريين مشهورينو ومن جم تلصق ول  مبان ه تنتما لعصر ا.

و ؤؤ ا اهتجؤؤاق يسؤؤود ونؤؤد وامؤؤة النؤؤا  الؤؤ ين يؤؤداألعون وؤؤن العمؤؤارة اإلسؤؤعميةو 
 ق العمؤؤؤؤارة دون معرألؤؤؤؤة ق ي يؤؤؤؤة كؤؤؤؤ لي بالحؤؤؤؤاب  دون معرألؤؤؤؤة ق ي يؤؤؤؤة بخصؤؤؤؤائص  ؤؤؤؤ

المعماري اإلسعماو وربما يكون  لهش  م ركجر النا  خحورة ول  الن اش الؤدائر  
ألن  ؤ ق المجمووؤة يكؤون لهؤا تؤ جر سؤلبا ولؤ  موقؤ  المعمؤاريينو بسؤبي تقمسؤهم 
رة للحاب  اإلسعما ون جهؤ  ووؤدم معرألؤة يلديؤان ملؤ  ت كيؤد رري الفريؤق بؤ ن العمؤا
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اإلسعمية كان  حورا  من رحوار العمارة العالميؤةو ورن دور ؤا قؤد انتهؤ  لعؤدم قؤدرتها 
 ول  ت ديم القلو  المعئمة للمشكع  المعاصرة.

والحؤؤاب  رو الحؤؤرازو  ؤؤو ميؤؤزة رو خاصؤؤية رو نتيجؤؤة وبلؤؤورة لشؤؤك  المبؤؤانا ألؤؤا 
و  تتمشؤؤ  وصؤؤر مؤؤن العصؤؤورو نتيجؤؤة لسؤؤلوي المعمؤؤاريين منهجؤؤا  ولميؤؤا  إليجؤؤاد قلؤؤ

م   رو  البيئة واإلمكانيا  المتاقةو واقتياجا  اإلنسان ألا  لي العصؤرو سؤواش 
ركانؤ  اقتياجؤؤا  جماويؤة رو ألرديؤؤة رو روقيؤة رو ماديؤؤةو وتؤ تا األومؤؤا  المعماريؤؤة 
لت دم قلوه  وملية له ق اهقتياجا و ولتكون ألا الوقؤ  نفسؤي تجسؤيدا  لتحلعؤا  رمؤة 

ري رن الحؤاب  المعمؤاري  (4)ألتها ون ام معيشتها الخاص بهامعينةو لها و يدتها وج ا
 ؤؤو صؤؤورة معماريؤؤة ألمؤؤة معينؤؤة لهؤؤا خصوصؤؤيتها ألؤؤا حري ؤؤة القيؤؤاة والفكؤؤر وال ؤؤيم. 
ونتيجة لجهد كبير يب لؤي المعمؤاريون والبنؤالونو تؤزداد الخبؤرة ألؤا ال ضؤايا المعماريؤة 

للمبؤؤانا شؤؤك  وؤؤامو ويصؤؤب   باسؤؤتعما  المؤؤواد واإلمكانيؤؤا  المتؤؤواألرةو وونؤؤد ا يتبلؤؤور
لها حاب  يمكن بي تمييز   ق المبؤانا وؤن رير ؤا ألؤا العصؤر نفسؤي رو ألؤا وصؤور 

الج األؤة بؤين رمؤة ورخؤر . ويمكؤن وندئؤ  يجؤة هخؤتع  األمؤم ون ؤم القيؤاة و رخر و نت
مشؤؤا دة  ؤؤ ا الحؤؤراز ألؤؤا وناصؤؤر معماريؤؤة متميؤؤزةو سؤؤواش ألؤؤا الواجهؤؤا  رو المسؤؤاقح 

و  ا يتمش  ريضا  م  الحاب  من قيي المفهوم العضؤويو ولكؤن و  (4)رو التفاصي  
الحؤؤؤراز بهؤؤؤ ا المفهؤؤؤوم يعنؤؤؤا دوام التحؤؤؤوير ودوام التقسؤؤؤين ولؤؤؤ  القلؤؤؤو  الموجؤؤؤودة. 

                                                 

م 4691ال ؤا رة  -العمارة العضوية/ ملسسة الحباوة األلوان المتقدةالدكتور ورألا  ساما "ن ريا   (4)
 .31-34ص

ر السؤنة األولؤؤ  لحلبؤة العمؤؤارة/ ملسسؤة حباوؤؤة األلؤؤوان  (4) الؤدكتور ورألؤؤا  سؤاما "ن ريؤؤا  العمؤارة" م ؤؤر 
 م.4693ال ا رة  –المتقدة 
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يب ا الحؤاب  متحؤورا  مؤا دامؤ  المؤواد وحؤرق انشؤاش متكي ؤرةو ومؤا دام التفكيؤر العلمؤا 
 .(4)إلجياد القلو  المناسبة لمشكع  العصر قائما  

 الموضــة: -2

"الموضؤؤؤةو  ؤؤؤا تلؤؤؤي التكيؤؤؤرا  المتتابعؤؤؤة ألؤؤؤا رشؤؤؤكا  بعؤؤؤ  المصؤؤؤنووا  التؤؤؤا 
تبؤؤؤؤدو ضؤؤؤؤرورية ألؤؤؤؤا ألتؤؤؤؤرة مؤؤؤؤاو ويتبعهؤؤؤؤا النؤؤؤؤا  وي نؤؤؤؤون رنهؤؤؤؤم باتبؤؤؤؤاوهم قؤؤؤؤد صؤؤؤؤاروا 
ت ؤؤدميينو دون رن يتوقفؤؤوا ليسؤؤ لوا رنفسؤؤهم وؤؤن الهؤؤد  مؤؤن  ؤؤ ق الموضؤؤةو رو السؤؤبي 

تها ولؤ  الؤررم مؤن رنهؤا و ا )بدوة اختبارية(و ه يم (1)ألا اتباوها" كؤن مجبؤا  صؤق 
ألا بع  األقيان تتخؤ  شؤك  األصؤالةو ولكنهؤا ألؤا ق ي تهؤا مجمووؤة مؤن األشؤكا  

و ؤؤا تتبؤؤ  األ ؤؤواش الشخصؤؤيةو وه التؤؤا ه يبؤؤرر وجود ؤؤا منحؤؤق رو سؤؤبي مع ؤؤو . 
نما بالكريي الشا  ال ي يجير الفضو .ت   تا بالجديد  ي ال يمةو وا 

ريفينو اإلجابة وؤن السؤلا  الخؤاص بامكانيؤة وجؤود ويمكن ألا ضوش   ين التع
الحاب  اإلسعما ألؤا المؤدن اإلسؤعمية قؤديما  وقؤديجا . واألمؤر الؤ ي ه شؤي أليؤيو رن 
العمؤؤارة اإلسؤؤعميةو كؤؤان لهؤؤا مؤؤن قبؤؤ  حؤؤاب  مميؤؤز وحؤؤراز خؤؤاص متحؤؤور والحؤؤاب  

ا ألتؤرة اإلسعما يمكن معق تي ألا ري ألترة زمنية معينةو وك لي معق ؤة تميؤزق ألؤ
ون ألترة رخر . وقد تكؤون  نالؤي بعؤ  اهختعألؤا  ألؤا نمؤح المبؤانا ألؤا الفتؤرة ما 

الزمنية الواقدة ول  امتؤداد الرقعؤة الجكراأليؤة للحؤاب . ولكؤن كانؤ   نالؤي ولؤ  وجؤي 
الت كيد ميزا  خاصةو سواش ألا العموميؤا  رو التفاصؤي  ألؤا الحؤاب  اإلسؤعما ألؤا 

يؤؤؤة التؤؤؤا سؤؤؤاد  أليهؤؤؤا قضؤؤؤارة امتؤؤؤداد الرقعؤؤؤة الجكراألالفتؤؤؤرة الزمنيؤؤؤة الواقؤؤؤدةو وولؤؤؤ  
ؤد لةمؤة اإلسؤعميةو والن ؤرة  اإلسعمو   ا بالت كيد نتيجة لوجود الفكر الخؤاص الموق 

                                                 

(4   )Gultheim "FRANK LLOYO WRIGHI ON ARCHITECTURE" . selected 

Wrightings: Duel, Sloan and Press, New York 1941.P. 142. 

 .14-14الدكتور ورألا  ساماو ن را  العمارة العضوية ص (1)
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الواقؤؤؤؤدة ملؤؤؤؤ  القيؤؤؤؤاة. ومؤؤؤؤا كانؤؤؤؤ  اهختعألؤؤؤؤا  مه نتيجؤؤؤؤة حبيعي ؤؤؤؤة هخؤؤؤؤتع  المؤؤؤؤواد 
 رة.الما والمتحلبا  المناخية ولعختع  ألا تواألر األيدي العاملة 

يسيحر ول  حؤاب  المبؤانا  ةو كان الحراز المعماري اإلسعمار يوألا رقيان كج
السائدو دون الت جر بالعمارة المقليةو كما  ؤا القؤا  ألؤا الحؤراز العمؤاري اهسؤعما 

و لؤؤؤؤي هخؤؤؤؤتع  المتحلبؤؤؤؤا  الو يفيؤؤؤؤة واألوضؤؤؤؤا  الج األيؤؤؤؤة والفكريؤؤؤؤة و  (4)ألؤؤؤؤا الهنؤؤؤؤد
مؤؤام ألؤؤا تلؤؤي الؤؤبعد بالزخؤؤار  والن ؤؤوش بحري ؤؤة اختعألؤؤا  تامؤؤا . ألفؤؤا قؤؤين كؤؤان اه ت

مجمووؤؤة مؤؤن التماجيؤؤ  والزخؤؤار   وجعلؤؤ  مؤؤن ومؤؤارة المعابؤؤد )ولؤؤ  سؤؤبي  المجؤؤا (
والنقؤؤ و جؤؤاش اه تمؤؤام ألؤؤا العمؤؤارة اإلسؤؤعمية بايجؤؤاد ألرارؤؤا  تصؤؤل  هيؤؤواش ركبؤؤر 
ودد من المصلين ألا المسجدو ألن المعبؤد الهنؤدي كؤان لمجمووؤة صؤكيرة أل ؤح مؤن 

هؤؤؤؤانو تسؤؤؤؤيحر ولؤؤؤؤ  قلؤؤؤؤوي العامؤؤؤؤة باإلسؤؤؤؤرا  ألؤؤؤؤا الم هؤؤؤؤر الخؤؤؤؤارجا. وجؤؤؤؤاش  الك
الزخؤؤؤار  اإلسؤؤؤعمية تجسؤؤؤيدا  للمهفؤؤؤوم اإلسؤؤؤعما الخؤؤؤاص بالزخؤؤؤار  و ؤؤؤو المفهؤؤؤوم 

وقد رألؤاد  المبؤانا اإلسؤعمية مؤن الدقؤة  لزخار  التا كان  سائدة ألا الهندويقرم ا
رن المسؤؤؤؤؤؤلمين اسؤؤؤؤؤؤتخدموا واهت ؤؤؤؤؤؤان الهنؤؤؤؤؤؤديين ألؤؤؤؤؤؤا تنفيؤؤؤؤؤؤ  الزخؤؤؤؤؤؤار  اإلسؤؤؤؤؤؤعميةو م  

اإلمكانيؤؤا  المقليؤؤة إلقامؤؤة مبؤؤان لهؤؤا و يفتهؤؤا المختلفؤؤة ور ؤؤداألها المكؤؤايرة لمؤؤا كؤؤان 
 م لوألا  ألا تلي البعد.

ورمؤؤا ألؤؤا المؤؤدن اإلسؤؤعمية المعاصؤؤرةو ألؤؤان كؤؤان الم صؤؤود بالعمؤؤارة اإلسؤؤعمية 
لسؤابقو مجمووة من التفاصؤي  الملصؤ ة المن ولؤة وؤن الحؤراز المعمؤاري اإلسؤعما ا

ألؤؤان األمؤؤر ه يعؤؤدو رن يكؤؤون موضؤؤةو وه توجؤؤد وعقؤؤة سؤؤليمة بؤؤين الموضؤؤة وبؤؤين 
ن كؤؤؤؤان الم صؤؤؤؤود متبؤؤؤؤا  األسؤؤؤؤلوي العلمؤؤؤؤا الصؤؤؤؤقي  مؤؤؤؤن قبؤؤؤؤ   الحؤؤؤؤراز األصؤؤؤؤي . وا 
معمؤؤؤؤاريين مؤؤؤؤن  وي الج األؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤعميةو وممؤؤؤؤن ينتمؤؤؤؤون ألؤؤؤؤا نن واقؤؤؤؤد ملؤؤؤؤ  رمؤؤؤؤتهم 

                                                 

(4) HAVELL, E.B "INDAIN ARCHITECTuRE" S. Chand& Co. Ltd. Dechi, 

1913.P.4,7 
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باسؤعتما  األسؤاليي المتاقؤة وو يدتهمو ويعملؤون ولؤ  ميجؤاد قلؤو  ل ضؤايا العصؤر 
لمؤؤواد المتؤؤواألرةو ألسؤؤو  ي هؤؤر مؤؤن خؤؤع  جهؤؤد م ووملهؤؤم  لؤؤي التفاوؤؤ  بؤؤين ج األؤؤة او 

األمؤؤؤؤة المميؤؤؤؤزةو  ا  التحلعؤؤؤؤا  واأل ؤؤؤؤدا  الخاصؤؤؤؤؤة بهؤؤؤؤاو وجيؤؤؤؤ  مؤؤؤؤن المعمؤؤؤؤؤاريين 
والمهندسين ال ين يلتزمون ب  دا  رمتهم وبج األتها. وا   ي وم   ا الفريق ب لي الجهد 

يجؤؤاد القلؤؤو  السؤؤليمة المناسؤؤبة لمتحلعؤؤا  العصؤؤرو ألسؤؤو  لتق يؤؤق رربؤؤ ا  األمؤؤة وا 
مؤؤاري مميؤؤز لهؤؤ ق األمؤؤةو يختلؤؤ  وؤؤن ري ي هؤؤر بعؤؤد سؤؤنوا  مؤؤن التجربؤؤةو حؤؤاب  مع

خؤؤر . و ؤؤ ا الحؤؤاب  لؤؤن يكؤؤون حابعؤؤا  جامؤؤدا و ولكنؤؤي حؤؤاب  معمؤؤاري معاصؤؤر ألمؤؤة ر
اد الجديؤدةو ورسؤاليي حاب  متحور ليواكؤي القركؤة الدائمؤة للقيؤاةو وليؤتعشم مؤ  المؤو 

. وسو  يب ا   ا الحراز متحورا  م  قديجةو وليشم  مبانا من نو  جديداهنشاش ال
 القياةو حالما تكير  رساليي وحرق التفكير ومواد البناش.

ومن خع    ا العم  العلما والفنا الؤدلوي و وربمؤا ب يؤ  تفاصؤي  معماريؤةو 
ألؤؤؤا وصؤؤؤور سؤؤؤاب ةو رو مشؤؤؤت ة مؤؤؤن  رو بعؤؤؤ  القلؤؤؤو  المعماريؤؤؤةو كمؤؤؤا كانؤؤؤ  وليؤؤؤي

العصؤؤور السؤؤاب ة. ولكؤؤن  ؤؤ ا التشؤؤابي ه يعؤؤدو رن يكؤؤون نتيجؤؤة لتشؤؤابي اهقتياجؤؤا و 
 وسو  تتكير   ق التفاصي  بتكير األساليي والمواد الجديدة.

وتب ؤؤؤ  جمؤؤؤة تسؤؤؤاله  قؤؤؤو  تؤؤؤ جر الجيؤؤؤ  المعمؤؤؤاري المعاصؤؤؤر بصؤؤؤفة خاصؤؤؤةو 
التؤؤا اتخؤؤ   شؤؤك  القضؤؤارة السؤؤائدةو  واألمؤؤة بصؤؤفة وامؤؤةو بالقضؤؤارا  المعاصؤؤرةو

ما رن القضؤؤارة اإلسؤؤعمية قؤؤد بؤؤد و ولؤؤو لفتؤؤرة زمنيؤؤةو ريؤؤر قؤؤادرة ولؤؤ  تلبيؤؤة وه سؤؤي  
اقتياجا  اإلنسان المعاصرو وولؤ  الوقؤو  والجبؤا  رمؤام التيؤارا  الفكريؤة الجارألؤة 
ؤؤؤي ملؤؤؤ  األمؤؤؤة بكؤؤؤ    ا  الصؤؤؤيكة الماديؤؤؤة البقتؤؤؤة. والتسؤؤؤال  قؤؤؤو   ؤؤؤ ا األمؤؤؤر موج 

ج فيهؤؤا وولمائهؤؤا ووامتهؤؤاو ولؤؤي  ملؤؤ  المعمؤؤاريين وقؤؤد مو و ؤؤو يمجؤؤ  تقؤؤديا  كبيؤؤرا  م
للقضؤارة اإلسؤعمية ألؤا مجمووهؤؤاو وولؤ  األمؤة كلهؤا رن تقؤؤاو  اإلجابؤة ونؤي والؤؤرد 

 وليي.
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وقؤؤؤد كؤؤؤؤان  ؤؤؤؤ ا التقؤؤؤؤدي مؤؤؤاجع  رمؤؤؤؤام األمؤؤؤؤة منؤؤؤؤ  رو  يؤؤؤوم انحل ؤؤؤؤ  أليؤؤؤؤي الؤؤؤؤدووة 
التقؤؤؤدي ألؤؤؤا رقيؤؤؤان كجيؤؤؤرة صؤؤؤورة الصؤؤؤرا  اإلسؤؤؤعميةو وقتؤؤؤ  يومنؤؤؤا  ؤؤؤ ا وقؤؤؤد اتخؤؤؤ  

الؤؤدمويو بؤؤ  منؤؤي لؤؤم تمؤؤ  ولؤؤ  األمؤؤة ألتؤؤرة مؤؤن الؤؤزمن وبؤؤر تاريخهؤؤا الحويؤؤ و دون 
وجؤؤود مجؤؤ   ؤؤ ا الصؤؤرا . كمؤؤا رنؤؤي اتخؤؤ  ألؤؤا وصؤؤور رخؤؤر  صؤؤورة الصؤؤرا  الفكؤؤريو 
كمؤؤا كانؤؤ  القؤؤا  ونؤؤدما واجهؤؤ  األمؤؤة الفكؤؤر اليونؤؤانا والرومؤؤانا. ريؤؤر رن األمؤؤة 

يمانؤؤا  بفكر ؤؤا راوا  سؤؤليمة قويؤؤةو بؤؤ  رصؤؤبق  رلصؤؤخرجؤؤ  مؤؤن  ؤؤ ق ا كجؤؤر نشؤؤاحا  وا 
ودور ؤؤؤا العؤؤؤالما. ويؤؤؤ تا  ؤؤؤ ا الصؤؤؤرا  المعاصؤؤؤر كقل ؤؤؤة رخؤؤؤر  مؤؤؤن صؤؤؤرا  األمؤؤؤة 

وجمؤؤؤة  واأليؤؤؤة وركجؤؤؤر ج ؤؤؤة بج األتهؤؤؤا ودينهؤؤؤاوالتؤؤؤاريخاو والمؤؤؤ مو  رن تخؤؤؤرر منؤؤؤي ركجؤؤؤر 
 شوا د ول   لي تبشر بالخير.

 ع المعماريخصوصية األمة وأثرها على الطاب -3

حؤعقو األممو بعدة خصائصو ر مها ولؤ  اإلتتميز   ق األمة ون رير ا من 
نعمة اإلسعمو متمجلة ألا ال رنن الكريم والسنة النبويةو جم ألا مجمووؤة مؤن ال ؤوانين 
والشؤؤرائ  التامؤؤة. و ؤؤ ا الؤؤنعم ي هؤؤر رجر ؤؤا ألؤؤا األمؤؤة ولؤؤا امتؤؤداد مواحنهؤؤاو كمؤؤا رنهؤؤا 

جعؤؤؤ  مؤؤؤن  ؤؤؤ ق األمؤؤؤور المشؤؤؤتركة ووامؤؤؤ  توقيؤؤؤد ألؤؤؤا تؤؤؤربح الماضؤؤؤا بالقاضؤؤؤرو وت
الج األة والفكر وحري ؤة القيؤاةو ويؤنعك   لؤي ولؤ  نتؤار األمؤة جميعؤيو بمؤا ألؤا  لؤي 
العمؤؤارةو ولؤؤ ا ألانؤؤي من  هؤؤر تشؤؤابي ألؤؤا الحؤؤاب  المعمؤؤاري اإلسؤؤعما خؤؤع  ال ؤؤرون 

ما السؤؤاب ةو ألؤؤان لهؤؤ ا التشؤؤابي مؤؤا يبؤؤررق. كمؤؤا رن القؤؤديي وؤؤن حؤؤاب  معمؤؤاري مسؤؤع
لةمة يكون لي م وماتي وتبريراتي. وأليما يلا نورد باختصار بع  األمور المشتركة 
بؤؤؤين ربنؤؤؤاش األمؤؤؤة. ممؤؤؤا كؤؤؤان لؤؤؤي تؤؤؤ جيرا  مباشؤؤؤر رو ريؤؤؤر مباشؤؤؤر ولؤؤؤ  تشؤؤؤابي الحؤؤؤراز 

 المعماري اإلسعما ألا مواحن اإلسعم المختلفة.
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 النظرة العامة للحياة: 3-1 

المسؤؤلمينو تبؤؤدر بمهفؤؤوم اإلنسؤؤان المسؤؤلم  و ؤؤا ن ؤؤرة وامؤؤة شؤؤاملة مشؤؤتركة بؤؤين
لةلو يؤؤؤؤة والكؤؤؤؤون وتنتهؤؤؤؤا بمفهومؤؤؤؤي لةمؤؤؤؤور التفصؤؤؤؤيلية الدقي ؤؤؤؤة. ويشؤؤؤؤتري ألؤؤؤؤا  ؤؤؤؤ ا 
الن ؤؤؤؤرةو اإلنسؤؤؤؤان العؤؤؤؤاديو و و المركؤؤؤؤز الرأليؤؤؤؤ و والمج ؤؤؤؤ  وريؤؤؤؤر المج ؤؤؤؤ و وتؤؤؤؤدخ  

 العمارة ألا محار   ق الن رة اإلسعمية ألمور القياة.

نفسؤي باوتبؤارق جؤزشا  مؤن كؤ و يكمؤ  ريؤرقو وك نؤي والمعمؤاري المسؤلم ين ؤر ملؤ  
لبنة ألا جدار يشد بعضي بعضا و وي تا المبن  بالنسبة ملؤ  المبؤانا األخؤر  ت كيؤدا  

.           (9)لمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرابح الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي يعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر رساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوين المعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري 
دة ونؤد المسؤلم. ولإلسعم رجرق ألا العم  المعماريو مجلما رن لي رجرق ألا حرائق العبؤا

قؤد كمؤا يت ؤر ي مليؤي بعبادتؤيو بؤ   المسلم رن يت ؤر ي ملؤ  اب بعملؤيوويستح  اإلنسان 
ديؤؤي. وونؤؤد ا ين ؤؤر المسؤؤلم ملؤؤ  وملؤؤي وك نؤؤي تكؤؤون مهنتؤؤي ألؤؤر  وؤؤين وليؤؤي رن يل 

وبادةو أليخلص أليي مخعصا  صادقا و وينعك  اخعصي   ا ول  المبن و أليرتف  بي 
ميلة" تلدي و ائفهاو مل  ومارة تلدي واجبؤا و وبؤ لي يتسؤم من مجرد كوني ومارة "ج

وملؤؤؤي بسؤؤؤمة روقيؤؤؤة ه تتؤؤؤ ت  مه لمؤؤؤن ن ؤؤؤر ملؤؤؤ  مؤؤؤا ي ؤؤؤوم بؤؤؤي ن ؤؤؤرة تتجؤؤؤاوز القؤؤؤ  
والمؤؤادة. ملؤؤ  وؤؤالم الؤؤرو  والت ؤؤر ي ملؤؤ  اب تعؤؤال . و كؤؤ ا تؤؤنعك  وعقؤؤة المعمؤؤاري 

بعمؤارة األر و ولكؤؤا  المسؤلم بربؤي ولؤؤ  العمؤارة نفسؤؤهاو باوتبؤار رن اب خل ؤي لي ؤؤوم
نسان كه او ه تدألعي شهرتي مل  اهستععش والشؤعور بالع مؤةو وه  يستخل  أليها. وا 
يمكن رن يوجد رجر لمج    ق المشاور ول  مبانيؤيو و لؤي ألن بعؤ  المبؤانا التؤا 
تمج  الع مة واهستععش ألا الماضا رو ألا القاضرو منما تمج  خعه  ألا الععقة 

                                                 

(9) David A.Laver "DESIGN BASIC" Holt, Rinchart and Winston New York, 

p.7.19 
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 رامؤا  قؤديما و وناحقؤا  السؤقاي ألؤا وصؤرنا ل يو مجؤ  مبؤانا األخابين اإلنسان و 
القاضر. ولؤ ا ألانؤي لؤم ت هؤر معؤانا الع مؤة والعلؤو ألؤا العمؤارة اإلسؤعميةو مه ألؤا 

 المسجد ال ي يمج  و مة اب ج   ووع.

وا  ا استعرضنا بع  األمجلة لتخحيح المدن اإلسعمية قبؤ  اقتكؤاي المسؤلمين 
ا و نجؤؤؤد تجسؤؤؤيدا  لهؤؤؤ ق المبؤؤؤادن اإلسؤؤؤعمية وانعكاسؤؤؤاتها ولؤؤؤ  بكيؤؤؤر م مؤؤؤن القضؤؤؤار 

العمؤؤارة. ألفؤؤؤا مدينؤؤؤة البصؤؤرةو و ؤؤؤا رو  مدينؤؤؤة جديؤؤؤدة تخحؤؤح وتبنؤؤؤ  ألؤؤؤا األراضؤؤؤا 
 ؤ( جع  المسجد ألا وسح المدينؤةو بقيؤي يصؤ  مليؤي الشؤار  العؤام. 41المفتوقةو )

مكؤان "خؤاص" وكان لي قرم واس و وقس ؤم  المدينؤة ملؤ  منؤاحق سؤكنيةو لكؤ  قبيلؤة 
بهؤؤا. وألؤؤا كؤؤ  قؤؤا سؤؤكنا رقبؤؤة ألسؤؤيقة لمؤؤرابح الخيؤؤ  وقبؤؤور المؤؤوت . وقؤؤد خحؤؤح 

 ؤؤ(و التؤا 41. وكؤ لي كانؤ  القؤا  ألؤا مدينؤة الكوألؤة )(3)للبيو  رن تكون متراصؤة 
يمكن اوتبار او ومدينة البصرةو ب نهما تقمعن الفكؤر التخحيحؤا اإلسؤعما الن ؤا. 

ورمؤؤؤا بيؤؤؤو  السؤؤؤكانو أل ؤؤؤد بنيؤؤؤ  مؤؤؤن الحؤؤؤين   .(1)ورو  شؤؤؤاش خؤؤؤح بالكوألؤؤؤة المسؤؤؤجد 
وال ؤؤؤشو ولؤؤؤم يسؤؤؤم  لهؤؤؤم الخليفؤؤؤةو بتكييؤؤؤر  ؤؤؤ ا اهنشؤؤؤاش مه بعؤؤؤد رن وصؤؤؤلتي رخبؤؤؤار 

 القريق ال ي رت  ول  مدينة البصرة.

وألؤؤؤا مدينؤؤؤؤة بكؤؤؤؤدادو كؤؤؤؤان المسؤؤؤؤجد ألؤؤؤؤا منتصؤؤؤؤ  المدينؤؤؤؤةو تصؤؤؤؤ  مليؤؤؤؤي الحؤؤؤؤرق 
مسؤؤجد خمسؤؤين الرئيسؤؤية مؤؤن السؤؤور. وكؤؤان وؤؤر  كؤؤ  حريؤؤق رئيسؤؤا يصؤؤ  ملؤؤ  ال

                                                 

نؤؤؤدوة جوانؤؤؤي ولميؤؤؤة ألؤؤؤا و"نقؤؤؤو تشؤؤؤريعا  مسؤؤؤعمية ألؤؤؤا التخحؤؤؤيح والعمؤؤؤارة"  والؤؤؤدكتور رزق شؤؤؤعبان (3)
 .414-444م ص4614القضارة اإلسعمية/ جميعة الدراسا  والبقوي اإلسعمية 

الؤدكتور مقسؤان وبؤا و   تق يؤق والمنعم القميري "الرو  المعحار ألؤا خيؤر األقحؤار"مقمد بن وبد (1)
 .454م ص4634ن بيرو  مكتبة لبنا
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 راوا و وكان  دار الخعقة معص ة للجام و وبن  )المنصؤور( ال بؤة الخضؤراش ألؤوق 
 .(6)ميوان المسجدو وكان ولو ا جمانين  راوا  

وقؤؤد بلكؤؤ  تكؤؤالي  منشؤؤاش مسؤؤجد سؤؤامراش الؤؤ ي بنؤؤاق المتوكؤؤ  الخليفؤؤة العباسؤؤا 
 .(45)خمسة وشر مليون در م 

                                                 

 .195-146ي 4م ر4634دار بيرو   و"معجم البلدان" وياقو  القموي (6)

 .431-434ص 4معجم البلدان ر (45)
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 مارية:النظرة إلى بعض التفاصيل المع 3-2

من التفاصي  المعمارية مؤا ه يفكؤر المعمؤاري المسؤلم بعملهؤا و كالتماجيؤ  التؤا 
تجسد اإلنسان والقيوانو واإلسرا  ألا استعما  المواد والزخار و واسؤتعما  بعؤ  
المؤؤواد كالؤؤ  ي والفضؤؤة. والمسؤؤلم يتبؤؤ  الحريؤؤق الوسؤؤح ألؤؤا كؤؤ  رمؤؤور قياتؤؤيو ومنهؤؤا 

بهها ألا نحاق األمور المباقة. وقد كان من نتيجة اختيارق للمواد والزخار و وما شا
 لؤؤي رن  هؤؤر  ألؤؤا العمؤؤارة اإلسؤؤعمية زخؤؤار  خاصؤؤة بهؤؤا لؤؤم تتحؤؤور وؤؤن زخؤؤار  
لقضارا  ساب ةو ولم ت تب  منهؤا. وقؤد تكؤون الزخؤار  اإلسؤعمية مقؤد  العناصؤر 
د المهمة التا ميز  الحراز اإلسعما ون ريرقو كما كان لها تاجير كبير ولؤ  ت كيؤ

مبؤؤؤدر الععقؤؤؤة بؤؤؤين الحؤؤؤرز المعماريؤؤؤة ولؤؤؤ  امتؤؤؤداد الرقعؤؤؤة الجكراأليؤؤؤة لؤؤؤبعد اإلسؤؤؤعمو 
سؤؤا  و يفؤؤا سؤؤعمية للزخرألؤؤةو زخؤؤار  مشؤؤت ة مؤؤن رو هؤؤر  نتيجؤؤة لهؤؤ ق الن ؤؤرة اإل

متحور ألفا الم رنصا  والمشربيا و كان األسؤا  ألؤا وجود ؤا سؤببا  و يفيؤا  بقتؤا . 
و يفتهؤؤؤا اإلنشؤؤؤائية ملؤؤؤ  وناصؤؤؤر زخرأليؤؤؤةو وقؤؤؤد تحؤؤؤو ر  بعؤؤؤد اهحمئنؤؤؤان ملؤؤؤ  ت ديؤؤؤة 

استعمل  ألا رماكن مختلفة من المبن و ويتبد   لي ول  سبي  المجا و ألؤا المنبؤر 
كونهمؤؤا ونصؤؤرا  جماليؤؤا  ألؤؤا والمقؤؤراي اللؤؤ ين يلديؤؤان وو يفؤؤة معينؤؤةو باإلضؤؤاألة ملؤؤ  

. وتتبؤؤؤدي ألؤؤؤا الزخؤؤؤار  اإلسؤؤؤعمية م ؤؤؤدرة  نديؤؤؤة كبيؤؤؤرة لؤؤؤد  المصؤؤؤممو وقؤؤؤد المسؤؤؤجد
ل  بحؤؤؤرق مختلفؤؤؤةو ناتجؤؤؤة وؤؤؤن دراسؤؤؤة مستفيضؤؤؤة للععقؤؤؤا  الهندسؤؤؤية والنسؤؤؤي شؤؤؤك

 .(44)الجبرية 

 النظرة إلى الفراغ المعماري: 3-3

 كان الهد  الرئيسا من منشاش المسجد من  البداية و يفيا و وما يزا و 
                                                 

(44) David Wade "PATTERN IN ISLAMIC ART" The Overlook Press, New York. 



 -41- 

ألمن  لي ميواش المصلين وقمايتهم من ت لبؤا  الجؤو الخؤارجاو واتخؤا  المسؤجد 
ا  المسؤؤلمين. بؤؤ  ه نكؤؤالا م ا قلنؤؤا من قركؤؤة المدينؤؤة )مجؤؤ  تصؤؤميمها( مكانؤؤا  هجتمؤؤ

 (44)كان  تبدر وتنتها بالمسؤجدو و لؤي باإلضؤاألة ملؤ  مجمووؤة رخؤر  مؤن الو ؤائ 
التؤؤؤا لؤؤؤم يسؤؤؤبق لهؤؤؤا مجيؤؤؤ  ألؤؤؤا العمؤؤؤارا  السؤؤؤاب ة. ومنؤؤؤ  رن رنشؤؤؤاش المسؤؤؤجد النبؤؤؤوي 

زيؤرة العربيؤة ألؤا  لؤؤي الشؤري و الؤ ي كؤان يعتبؤر ركبؤر ألؤراف مسؤ و  رنشؤاش ألؤا الج
الوق و كان من مهام المعماري المسلم رن يق ق ألرارا  داخليا  يتس  ألكبر وؤدد مؤن 
المسلمين إليؤوائهمو و لؤي ولؤ  وكؤ  مؤا كانؤ  تتحلبؤي المعابؤد ونؤد ريؤر السؤلمينو 

 م  رنها كان  تصمم لنفر قلي  من الكهانو ه للنا  وامة.

 الحركة الداخلية في الفراغات: 3-4

 ؤؤ ق ريضؤؤا  مؤؤن خصوصؤؤية العمؤؤارة اإلسؤؤعمية ولؤؤ  مؤؤر  العصؤؤور. ألفؤؤا البيؤؤ  و 
والمسؤؤؤؤجد والسؤؤؤؤوق ورير ؤؤؤؤا مؤؤؤؤن المراألؤؤؤؤقو جمؤؤؤؤة رمؤؤؤؤاكن مخصصؤؤؤؤة للرجؤؤؤؤا و ورخؤؤؤؤر  

معمؤاري المسؤلمو ولكؤن مخصصة للنساشو و  ا مما يضي  مهمة رخر  مل  مهام ال
ة قضؤؤارة ن يعحؤؤا الفؤؤراف الؤؤداخلا صؤؤفة مميؤؤزة وؤؤن رمجالؤؤي ألؤؤا ريؤؤمؤؤن شؤؤ ن  لؤؤي ر

لمباركةو أل د نش  وؤن لم يختل  ألا جو رق. من  الرسالة ارخر . وبما رن   ا المبدر 
 لؤؤي رن الفؤؤراف الؤؤداخلا ألؤؤا البنؤؤاش مؤؤ  وناصؤؤر معماريؤؤة رخؤؤر و كؤؤان حابعؤؤا  مميؤؤزا  

 مشتركا  للفن المعماري اإلسعما ول  مر  العصور.

ومارةو يبدر مؤن الفؤراف  والجدير بال كرو رن الحاب  العام للمفهوم الصقي  ألية
الؤؤداخلاو ويمجؤؤ  قلؤؤوه  معماريؤؤة صؤؤقيقة لمشؤؤكلة معينؤؤةو تصؤؤب  بعؤؤد ا الواجهؤؤا  

 والتفاصي  الخارجيةو نتيجة قتمية له ا الفراف وتلي القلو .

 التشريعات اإلسالمية في المباني والتخطيط: 3-5
                                                 

 .45-4الحبعة الجانية ص  و"دور المسجد ألا اإلسعم" وخير الدين وائلا (44)



 -44- 

هؤؤا وامؤؤ  ه شؤؤي ألؤؤا رن تشؤؤريعا  التن ؤؤيم تعتبؤؤر قيؤؤدا  رمؤؤام المعمؤؤاريو كمؤؤا رن
مهؤؤم مؤؤن العوامؤؤ  التؤؤا تؤؤلجر ولؤؤ  بلؤؤورة حؤؤراز معؤؤين. وبمؤؤا رن مجمووؤؤة ال ؤؤوانينن 
والشؤؤؤرائ  اإلسؤؤؤعمية لهؤؤؤا صؤؤؤفة الجبؤؤؤا  والؤؤؤدوامو أل ؤؤؤد نشؤؤؤ  وؤؤؤن  لؤؤؤي اتصؤؤؤا  العمؤؤؤارة 

الععقؤؤة بؤؤين ة خاصؤؤة. ألالععقؤؤة بؤؤين المبؤؤاناو و اإلسؤؤعمية ولؤؤ  مؤؤد  ال ؤؤرون بصؤؤف
المصؤؤان  واألسؤؤواق التجاريؤؤةو وعقؤؤة قؤؤدد ا األقيؤؤاش السؤؤكنية والخؤؤدما  األخؤؤر و ك

و ممتؤؤداد الؤؤزمنو ة ولؤؤ  امتؤؤداد الرقعؤؤة الجكراأليؤؤةو رالمشؤؤر، و ولؤؤم تختلؤؤ   ؤؤ ق الععقؤؤ
ون ؤؤرا  أل ميؤؤة  ؤؤ ق الشؤؤرائ  ألؤؤا موحؤؤاش المبؤؤانا اإلسؤؤعمية حابعهؤؤا المميؤؤزو ألسؤؤو  

 نرك ز وليها ألا   ق الدراسيةو و لي لةسباي التالية 

ريعا  وال ؤؤوانين الخاصؤؤة بالمدينؤؤة وامؤؤةو وبالوقؤؤدة ألن مجمووؤؤة التشؤؤ .4
السؤكنية خاصؤؤةو  ؤؤا رمؤؤور باقيؤؤة مؤؤا ب ؤؤا ال ؤؤرنن الكؤؤريم والسؤؤن ة رساسؤؤا  
للتشؤؤري  ألؤؤا قيؤؤاة األمؤؤةو ومؤؤا دام المسؤؤلمون متمسؤؤكين بهمؤؤا   و لؤؤي 
ألن  ؤؤؤؤؤ ق التشؤؤؤؤؤريعا  بعضؤؤؤؤؤها صؤؤؤؤؤري  واضؤؤؤؤؤ  ألؤؤؤؤؤا الكتؤؤؤؤؤاي والسؤؤؤؤؤن ةو 

كتؤؤؤؤي الف ؤؤؤؤي والتشؤؤؤؤري و وبعضؤؤؤؤها منصؤؤؤؤوص وليؤؤؤؤي ومتفؤؤؤؤق وليؤؤؤؤي ألؤؤؤؤا 
 وبعضها اآلخر ه يتناق  م  ن رة اإلسعم الشمولية للقياة.

ألن   ق التشريعا  حب    ألا مدن مسعمية بلك  من قيي اهتسؤا   .4
ووؤدد السؤؤكان مؤا لؤؤم تبلكؤي المؤؤدن اإلسؤعمية المعاصؤؤرةو وقؤد رد  تلؤؤي 

ا لم المدن و يفتها وما تزا .   ا م  الت كيد ول  رن العنصر الجمال
يهم  ألا التخحيح. وما تزا  المدن ال ديمة ك ليو بععقاتهؤا وانسؤجام 
ناتهؤؤؤؤاو تعتبؤؤؤؤر رايؤؤؤؤة ألؤؤؤؤا الجمؤؤؤؤا و م ا مؤؤؤؤا قورنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤبع  المؤؤؤؤدن  مكو 
القديجة. كما رن التفاو  ألا تلي المدن بين السؤكانو كؤان مجؤاه  حيبؤا  

 للععقة التا سع  المخحح المعاصر إليجاد ا.
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للتحبيؤؤقو ومواكبؤؤة للتحؤؤورا  المسؤؤتجدة التؤؤا  من  ؤؤ ق التشؤؤريعا  قابلؤؤة .4
تفؤؤا بالمتحلبؤؤا  الو يفيؤؤة والجماليؤؤة ألؤؤا العصؤؤر القؤؤدييو و ؤؤا ألؤؤا 
الوقؤؤ  نفسؤؤيو ترب ؤؤا ولؤؤ  وعقؤؤة التفاوؤؤ  بؤؤين ربنؤؤاش المجتمؤؤ  الواقؤؤدو 

 و و التفاو  ال ي يكاد يرف د ألا وعقة سكان المدينة المعاصرة.

ووضؤؤعها للخؤح الفاصؤؤ   الوضؤو  التؤام ألؤؤا نصؤوص  ؤؤ ق التشؤريعا و .1
الواضؤؤؤ  بؤؤؤين القؤؤؤق العؤؤؤام والقؤؤؤق الخؤؤؤاصو بقيؤؤؤي ه يتجؤؤؤاوز رقؤؤؤد ا 
ول  اآلخر مه ألا قدود قد د ا المشر   ريضا و م  رنها ه تعتمد ولؤ  

 األ واش واألشخاصو واختع  األمزجة والرربا .

من لهؤؤا ميؤؤزة اهسؤؤتجابة التل ائيؤؤة ب لؤؤي را و لكونهؤؤا شؤؤرا  منزلؤؤة مؤؤن  .4
و وليسؤؤؤ  شؤؤؤرائ  مفروضؤؤؤة مؤؤؤن ونؤؤؤد بشؤؤؤر يتعرضؤؤؤون للخحؤؤؤ  ونؤؤؤد اب

والصؤؤوايو ولشؤؤعور المسؤؤلم بؤؤ ن ألؤؤا مخالفتهؤؤا والتقايؤؤ  وليهؤؤا مخالفؤؤة 
للتنزي و وتقايع  ول  اب تعؤال . ومؤن نتؤائل  لؤيو رن المسؤلم يحب هؤا 

 ويتمسي بها دون وجود رقيي وليي.

وؤؤامو و ؤؤو ومؤؤن ر ؤؤم ميزاتهؤؤاو مؤؤا تتميؤؤز بؤؤي الشؤؤرائ  اإلسؤؤعمية بشؤؤك   .9
رنهؤؤا رنسؤؤي ال ؤؤوانين واألن مؤؤة التؤؤا تقكؤؤم البشؤؤرو ورنهؤؤا ب يؤؤ  خالؤؤدةو 

 مواكبة للتكييرا  المستمرة ول  قياة اإلنسان.

 : التشريعات اإلسالمية : خصوصيتها وعالقتها بالطراز:3-5-11

 التشريعات العامة:ر. 

تلؤ  منؤاحق ون صد بها مجمووة التشريعا  وال وانين التا تقد د الععقة بؤين مخ
المدينؤؤؤةو وكؤؤؤ لي تلؤؤؤي ال ؤؤؤوانين التؤؤؤا تتعلؤؤؤق بالقؤؤؤدائق والمراألؤؤؤق العامؤؤؤة وخؤؤؤدمتها 

 والمقاأل ة وليها.
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 : المســـجد:11أ 

و ؤؤو المركؤؤز الجكراألؤؤا والروقؤؤا للمدينؤؤة رو القؤؤا السؤؤكناو و ؤؤو ن حؤؤة اهنحؤؤعق 
ألي مخحؤؤؤح رو مصؤؤؤممو يبؤؤؤدر منؤؤؤيو وينتهؤؤؤا مليؤؤؤيو ألاإلنسؤؤؤان المسؤؤؤلم ينت ؤؤؤ  ملؤؤؤ  

سؤؤؤجد خمؤؤؤ  مؤؤؤؤرا  ألؤؤؤا اليؤؤؤؤومو و ؤؤؤو المركؤؤؤز السياسؤؤؤؤا والؤؤؤدينا واهجتمؤؤؤؤاوا الم
و ولؤؤ ا ألؤؤان المسؤؤلم القؤؤق دائؤؤم التعلؤؤق بؤؤي. المؤؤدن اإلسؤؤعمية (44)للمدينؤؤة رو القؤؤا 

جميعهؤؤؤؤؤا ابتؤؤؤؤؤدر  مؤؤؤؤؤن المسؤؤؤؤؤجدو كالمدينؤؤؤؤؤةو والبصؤؤؤؤؤرة والكوألؤؤؤؤؤة وبكؤؤؤؤؤداد وسؤؤؤؤؤامراش 
بتخحؤيح المسؤجدو  و وكان التخحيح ألا ك  مدينة مسؤعمية يبؤدر(44()41)وال يروان 

وتقديؤؤد قرمؤؤي وخدماتؤؤيو والشؤؤوار  الرئيسؤؤية التؤؤا تؤؤلدي مليؤؤيو ومؤؤن جؤؤم ين ؤؤر ألؤؤا 
 تقديد المناحق األخر و كالمساكن والقديي والخدما .

 : العالقة بين المناطق المختلفة في المدينة:21أ 

م ا كؤان األمؤؤر يتعلؤؤق بالمنؤؤاحق السؤؤكنيةو ألؤان  ؤؤ ق المنؤؤاحق م سؤؤمة ولؤؤ  رسؤؤا  
ة العضوية لك  مجمووة مؤن النؤا   وي الععقؤة الخاصؤة بؤالقا السؤكنا. الوقد

ألهم رقدر من رير م ول  التفاو و وبيوتهم متراصة تفص  بينها شوار  ودخع  
خاصؤؤةو و ؤؤ ا  ؤؤو رسؤؤا  تخحؤؤيح مؤؤدن البصؤؤرة والكوألؤؤة وبكؤؤداد. وألؤؤا كؤؤ  قؤؤا 

. وقؤد (49)موتؤا م  لؤربح خيؤو  السؤكانو واألخؤر  لؤدألن رقبتان ألسؤيقتانو مقؤدا ا
أل ؤؤد جؤؤاش وؤؤن تخحؤؤيح مدينؤؤة  و(43)قسؤؤموا المنؤؤاحق السؤؤكنية "خححؤؤا  ل بائؤؤ  ر لهؤؤا"

                                                 
(44)  

 .444ص 4معم البلدان ر (41)

 .915الرو  المعحار ص (44)

الماورديو ربو القسؤن ولؤا بؤن مقمؤد بؤن قبيؤي المؤاورديو "األقكؤام السؤلحانية"و الوهيؤا  الدينيؤة.  (49)
 .415 -436م ص4699محبعة القلا و مصر 

 .415ص نفسي المصدر السابق (43)
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المنصؤؤور   )رمؤؤر م رن يجعلؤؤوا قحؤؤائ  ال ؤؤواد والجنؤؤد  روؤؤا  معلومؤؤا و وللتجؤؤار  روؤؤا  
 .(41)معلومة يبنوني وينزلوني

واألقيؤؤؤاش السؤؤؤكنية بعيؤؤؤدة وؤؤؤن المصؤؤؤان  والمعامؤؤؤ  ورمؤؤؤاكن الضوضؤؤؤاش والخؤؤؤدما  
ويفصؤؤ   وواضؤؤقة صؤؤريقة  )ه ضؤؤرر وه ضؤؤرار( ةو ألال اوؤؤدة الشؤؤرويةالمشؤؤابه

بؤؤين األسؤؤواق التؤؤا لؤؤي  بهؤؤا تجؤؤان و قتؤؤ  ه يتضؤؤرر رصؤؤقاي صؤؤنعة بصؤؤنعة 
رخؤؤؤؤؤر  )ومؤؤؤؤؤن كانؤؤؤؤؤ  صؤؤؤؤؤناوتي تقتؤؤؤؤؤار ملؤؤؤؤؤ  وقؤؤؤؤؤود نؤؤؤؤؤارو كالخبؤؤؤؤؤاز والجردقؤؤؤؤؤاناو 
ألللمقتسؤؤي رن يبعؤؤد قؤؤوانيتهم وؤؤن البؤؤزارين والعحؤؤارينو لعؤؤدم التجؤؤان  وقصؤؤو  

  )وك  تجارة لهؤا شؤوار  معلومؤةو ألؤا وجاش ألا تخحيح مدينة بكداد (46)راألضرا
 (44) وجؤؤؤاش ألؤؤا كتؤؤؤي الف ؤؤؤي  (45) تلؤؤي الشؤؤؤوار  قوانيؤؤ و ولؤؤؤي  يخؤؤتلح قؤؤؤوم ب ؤؤوم(

ويمن  الدبارونو مما يقدجون من دبارتهم لنتن ريقهؤاو وكؤ لي دخؤان القمامؤا  
ويمكؤؤؤؤن  (44)وزواألألؤؤؤؤران. و ؤؤؤؤ ا ريضؤؤؤؤا  ينحبؤؤؤؤق ولؤؤؤؤ  مقؤؤؤؤا  النقؤؤؤؤ  والؤؤؤؤدجار واأل

معق ؤؤة وصؤؤرية  ؤؤ ق ال ؤؤوانينو م ارنؤؤة بؤؤال وانين القديجؤؤة ألؤؤا المؤؤدن المعاصؤؤؤرة 
التا لم يتنبي أليها مل  رضرار المصان  والمحارا  وحرق السؤيارا  السؤريعةو مه 
ألؤؤؤؤا وقؤؤؤؤ  متؤؤؤؤ خر جؤؤؤؤدا . بؤؤؤؤ  من المؤؤؤؤدن اإلسؤؤؤؤعمية التؤؤؤؤا تعتبؤؤؤؤر جميعهؤؤؤؤا ضؤؤؤؤمن 

ينتبي مخححو ؤا بعؤد ملؤ  خحؤورة ألصؤ  المناحق التا ما تزا  تق  التحويرو لم 
 الخدما و رو ما يسبي ضررا  للمناحق السكنية.

                                                 

 .444ص 4معجم البلدان ر (41)

د ال رشؤا )ابؤن األخؤوة(و "معؤالم الكربؤا ألؤا رقكؤام القسؤبة" ن لؤي وصؤؤققي مقمؤد بؤن مقمؤد بؤن رقمؤ (46)
 .43م ص4643روبين ليويو محبعة دار الفنون كمبرر 

 .444ص 4الرو  ر (45)

الشؤؤيم مقمؤؤد الشؤؤربينا الخحيؤؤي "مفتؤؤ  المقتؤؤار شؤؤر  مؤؤتن المنهؤؤار"و ألبؤؤا زكريؤؤا يقيؤؤ  بؤؤن شؤؤر   (44)
 .496ص 4م ر4641النوويو محبعة القلباو مصر 

 .نفسي المصدر السابق (44)
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ورمؤا تؤ جير  لؤي ولؤ  الحؤاب  العؤام للمدينؤة اإلسؤعميةو ألؤان المدينؤة بهؤ ق الحري ؤؤة 
تكون موزوة مل  مناحق سكنيةو تتخللها الخدما  الضؤرورية ومنؤاحق األسؤواقو 

لؤي مؤن صؤناوية بعيؤدة وؤن   ولك  رصؤقاي صؤنعة سؤوق خاصؤة بهؤمو ومنؤاحق
المنح تين الساب تينو م  مبعاد ك  ما يلجر ول  السعمة رو الصقة العامؤة وؤن 

 حريق مناحق الخدما  واإلسكان.

 حرمة األماكن العامة:  4-ر

لةمؤؤاكن العامؤؤة قرمؤؤة خاصؤؤة ألؤؤا المدينؤؤة اإلسؤؤعميةو ه يمكؤؤن ألقؤؤد اهوتؤؤداش 
لقك ؤام واألمؤراش جؤاش ألؤا المكنؤ   )منؤ  وليها رو اهختصاص بهؤاو قتؤ  الؤوهة وا

)وشؤؤن  اهدروؤؤا  (44) اقتحؤؤا  المراألؤؤق العامؤؤةو و ؤؤا الرقؤؤاي الواسؤؤعة بؤؤين الؤؤدور(
ريضؤؤؤؤا  ببؤؤؤؤيعهم قاألؤؤؤؤا  األنهؤؤؤؤار(و وجؤؤؤؤاش ريضؤؤؤؤا   )وكالشؤؤؤؤار  أليمؤؤؤؤا  كؤؤؤؤرو الرقؤؤؤؤاي 

وجؤاش ألؤا قاشؤية الشؤودانا  و (41) الواسعة بؤين الؤدورو ألانهؤا مؤن المراألؤق العامؤة(
مختصو كاألودية واألنهارو ألالنا  أليي سواش  ألن قريم النهر ه يجؤوز )ألكير ال

وجؤؤاش ألؤؤا األقكؤؤام السؤؤلحانية  )يجؤؤوز رن  (44) التصؤؤر  بمؤؤا يضؤؤر اهنتفؤؤا  بؤؤي(
وجؤؤاش أليؤؤي  (49) يقمؤؤا اإلمؤؤام ررضؤؤا  يجعلهؤؤا لنبؤؤ  الكؤؤة وروؤؤا المواشؤؤا وخعألؤؤي(

ن ؤؤر للسؤؤلحان أليؤؤيو ريضؤؤا  وؤؤن تؤؤدخ  الؤؤوهة والقكؤؤام ألؤؤا األمؤؤاكن العامؤؤةو )ألؤؤع 
وال ي يختص السلحان لي من  ليو مصع  وورتيو وقف  ميا ؤيو والتخليؤة بؤين 

                                                 

الشؤؤيم مقمؤؤد الشؤؤربينا الخحيؤؤيو ومفتؤؤا المقتؤؤار شؤؤر  مؤؤن المنهؤؤار. ألبؤؤا زكريؤؤا يقيؤؤ  بؤؤن شؤؤر   (44)
 .496ص 4م ر4641النوويو محبعة القلباو مصر 

 .نفسي المصدر السابق (41)

مكتبؤؤة "قاشؤؤية الشؤؤودانا ولؤ  تقفؤؤة المقتؤؤار بشؤر  المنهؤؤارو  والشؤيم شؤؤهاي الؤدين رقمؤؤد بؤؤن قجؤر (44)
 .443ص 9م ر46355واد  

 .414الماورديو األقكام السلحانية ص  (49)
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وه يقتؤؤار اهرتفؤؤاق باألمؤؤاكن العامؤؤة م ن السؤؤلحانو وه  (43) ين نزولؤؤي(بؤؤالنؤؤا  و 
و  كمؤؤؤا جؤؤؤاش ألؤؤؤؤا (41)يشؤؤؤترح ألؤؤؤا جؤؤؤواز اهنتفؤؤؤؤا  بؤؤؤي ولؤؤؤو لؤؤؤزمنو م ن السؤؤؤؤلحان 

هةو رن ي خ  ممن يرتفق بالجلو  ألا الشار و المعن  )ولي  لإلمام لكيرق من الو 
و  وا  ا ن رنؤؤا ملؤؤ  مؤؤا (46))رو ري مرألؤؤق وؤؤام(و ولؤؤو لبيؤؤ  ونقؤؤوقو ووضؤؤا  قحعؤؤا ( 

جؤؤاش ألؤؤا تخحؤؤيح المؤؤدن اإلسؤؤعمية مؤؤن اقتحؤؤا  منؤؤاحق خضؤؤراشو وجعلهؤؤا لمؤؤرابح 
الخيؤؤ  وللم ؤؤابرو ألاننؤؤا نعقؤؤ  رن المنف ؤؤة بؤؤالمراألق العامؤؤة  ؤؤا منفعؤؤة وامؤؤةو ه 

ألقد اهختصاص بها ألا قؤين رنؤي ألؤا المؤدن اإلسؤعمية المعاصؤرةو وألؤا  يجوز
المدن رير اإلسعميةو وألا المدن رير اإلسعميةو نعق  رن قاألا  األنهار قد 
شيد  قولها مبان مختلفةو منع  العامة من اهستمتا  رو اهرتفاق بقاألة النهر 

مرتفعؤة أليهؤا ممؤا ألؤا وسؤح ب  من مدينؤة مجؤ  ال ؤا رةو قؤد شؤيد  مع ؤم المبؤانا ال
النهر رو قوليو بقيي استقا  ول  العامؤة اهرتفؤاق بؤالنهر ولؤ  الوجؤي األمجؤ .  
كمؤؤؤا رن المنؤؤؤاحق الخضؤؤؤراش التؤؤؤا تعتبؤؤؤر كالرئؤؤؤة ألؤؤؤا تخحؤؤؤيح المؤؤؤدنو قؤؤؤد اوتؤؤؤد  

 وليها بع  الوهة والقكامو وتكير اهنتفا  بها قسي تكير الوهة والقكام.

                                                 

 .نفسي المصدر السابق (43)

 .449ص 9ابن قجرو قاشية الشودانا ر (41)

 .446ص 4الشربيناو مكن  المقتارو ر  (46)
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 المدينة اإلسالمية:: خصوصية الشارع في 1-ب

يمكن ت سيم الشوار  ألا المدينة اإلسعمية بالنسبة مل  األقكام الشروية المتعل ؤة 
 بها مل  األقسام الرئيسية التالية 

رو مؤؤؤؤا يسؤؤؤؤم  ألؤؤؤؤا المصؤؤؤؤحل  القؤؤؤؤديي ألؤؤؤؤا التخحؤؤؤؤيحو الشــــوارع العامــــة:  -4
قؤؤؤد بالشؤؤؤرايين الرئيسؤؤؤية للقركؤؤؤةو ويقؤؤؤد د اتسؤؤؤاوها قسؤؤؤي القاجؤؤؤة رو الضؤؤؤرورةو و 

وقؤؤق  و وألؤؤا مدينؤؤة بكؤؤداد خمسؤؤين  راوؤؤا .بلكؤؤ  ألؤؤا مدينؤؤة البصؤؤرة سؤؤتين  راوؤؤا  
 و وه يجؤؤؤوز رخؤؤؤ  وؤؤؤو  وؤؤؤن المؤؤؤرور واهرتفؤؤؤاق بهؤؤؤ ق الشؤؤؤوار   ؤؤؤو قؤؤؤق للجميؤؤؤ

ويمن  استكع  جؤزش مؤن الحريؤق العؤامو رو التوقؤ  أليؤي للبيؤ  واهنت ؤار  اهتفاقو
  )ه يتصؤؤر  ألؤؤا كؤؤة أليؤؤيووضؤؤ  األمتعؤؤةو مه م ا كؤؤان ه يؤؤلجر ولؤؤ  قريؤؤة القر 

وجؤؤؤاش ريضؤؤؤا  )مؤؤؤن المنكؤؤؤرا و ربؤؤؤح و (45) الشؤؤؤار  الناألؤؤؤ  رقؤؤؤد بمؤؤؤا يبحؤؤؤ  المؤؤؤرور(
ا مؤؤن  لؤؤي جنتو وقؤؤد رسؤؤ(44) المؤؤارة( حريؤؤقو بقيؤؤي تضؤؤيق وتؤؤل يالؤؤدواي ولؤؤ  ال

الضؤؤؤؤؤرورا  التؤؤؤؤؤا ه بؤؤؤؤؤد  منهؤؤؤؤؤاو ب ؤؤؤؤؤدر قاجؤؤؤؤؤة النؤؤؤؤؤزو  والركؤؤؤؤؤويو رو مؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤم  
زيؤؤ  جؤؤاش ألؤؤا األقيؤؤاش )ره ب ؤؤد قاجؤؤة بالمصؤؤحل  القؤؤدييو رمؤؤاكن التقميؤؤ  والتن

 . (44)النزو  رو الركوي( 

                                                 

 4م ر 4696ملسسؤؤؤة القلبؤؤؤا مصؤؤؤر نؤؤؤوار ألومؤؤؤا  األبؤؤؤرار مؤؤؤ  القواشؤؤؤا"و يوسؤؤؤ  اهردبيلؤؤؤا "األ  (45)
 .144ص

 .415-436ص  واألقكام السلحانية والماوردي  (44)

 . 463ص 4ر و"مقياش ولوم الدين" و( اإلمام الكزالا44)
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ويمكؤؤن اهرتفؤؤاق بالشؤؤوار  ألؤؤا مجؤؤ   ؤؤ ق الحريؤؤق ألصؤؤقاي الع ؤؤارا  مؤؤن قولهؤؤاو 
كفؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي وبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاش المبؤؤؤؤؤؤؤؤؤانا واهرتفؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤانيهم والبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاش تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو  

 .(49()44()41()44)األر 

منؤاحق المدينؤة و ا التا تص  بؤين الشؤوار  الرئيسؤية و الشوارع الفرعية:  -4
المختلفؤؤةو كؤؤان ورضؤؤها ألؤؤا مدينؤؤة البصؤؤرة وشؤؤرين  راوؤؤا و و ؤؤا الشؤؤوار  

ار  موزوؤة قسؤؤي و ؤ ق الشؤو  التؤا تكؤون بؤين الوقؤدا  السؤكنية. التجاريؤةو
كمؤؤا جؤؤاش ألؤؤا تخحؤؤيح مدينؤؤة بكؤؤداد  )وكؤؤ  تجؤؤارة لهؤؤا  األسؤؤواق المختلفؤؤة.

وار  مشؤابهة ورقكؤام  ؤ ق الشؤ وشوار  معلومةو وألا تلي الشؤوار  قوانيؤ (
ملؤ  قؤد كبيؤر للصؤن  األو و باسؤتجناش رنؤي ألؤا  ؤ ق الشؤوار  تمنؤ  رقمؤؤا  
القحؤؤي والقلفؤؤاو ورقمؤؤا  التؤؤبن وروايؤؤا المؤؤاشو والرمؤؤاد ومؤؤا رشؤؤبي  لؤؤيو مؤؤن 

كما يسم  بعم  بروزا  مرتفعة ه تضؤر بالمؤارة  (43)الدخو  مل  األسواق
كمؤؤؤا يكؤؤؤون و (41) )وا  ا رخؤؤؤرر جناقؤؤؤا  ملؤؤؤ  الحريؤؤؤق ه يضؤؤؤر بالنؤؤؤا  جؤؤؤاز(

)وا  ا رخؤرر ملؤ  الحريؤق الناألؤ   ق األجنقة ضامنا  لسؤعمة المؤارة.مخرر   

                                                 

 4634و جامعة األز ؤر الشريعة اإلسعمية" رسالة دكتوراقالسعم العباديو "الملكية ألا الدكتور وبد  (44)
 .444-454ص

 4633ال ؤؤؤؤا رة  -الجمهوريؤؤؤؤةربؤؤؤؤو مقمؤؤؤؤد ولؤؤؤؤا بؤؤؤؤن رقمؤؤؤؤد بؤؤؤؤن سؤؤؤؤعيد بؤؤؤؤن قؤؤؤؤررو "المقلؤؤؤؤ " مكتبؤؤؤؤة  (41)
 .414ص1ر

 .141ص 44شر  المه ي" محبعة اإلمام ر –مقمد نجيي المحبعا "المجمو    (44)

 .496ص 4636مقمد ربو ز رة "الملكية ون رية الع د ألا الشريعة اإلسعميةو دار الفكر العربا   (49)

   .41( معالم ال ربا ص43)

 .469ص 44شر  المه ي ر –المحبعاو المجمو    (41)
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جناقؤؤا  رو سؤؤابحا  ألسؤؤ ح رو شؤؤاش منؤؤي ولؤؤ  شؤؤاش أل تلفؤؤيو ألعلؤؤ  المخؤؤرر 
 .(46)ضماني( 

ورو سواش ركان  م فلة رم   و ا الدخع  والسكي بين الدالطريق الخاص -4
بي خاص ب  ليو ألاهرتفاق  رما ما كان بين جماوة مخصوصةو  مفتوقة.

األبواي ألييو ولي  ألقد سوا م رن يفت  باي و ؤارق  أللهم وقد م قق ألت 
أليي م ا كان باي و ارق ون حريق نخرو مه با ن منهمو وللعامة رن يمروا 
منؤؤؤيو ويسؤؤؤيروا أليؤؤؤيو م ا ازدقؤؤؤم الحؤؤؤرق العؤؤؤامو وه يصؤؤؤ   ألقؤؤؤد رن يقؤؤؤدي 

. ولكؤؤؤؤؤن لؤؤؤؤؤي  (15)تف ين بؤؤؤؤؤي شؤؤؤؤؤيئا  ألؤؤؤؤؤا الحريؤؤؤؤؤق الخؤؤؤؤؤاصو مه بؤؤؤؤؤا ن المؤؤؤؤؤر 
ألصقاي الحريق الخاص اهتفاق أليما بينهم ول  سد قو ألن للعامة ق ها 

ويمنؤؤؤ  ألؤؤا الحريؤؤؤق الخؤؤاص البؤؤؤروزا  والم ؤؤع  سؤؤؤواش مؤؤا كؤؤؤان و (14)أليؤؤي
 . (14)أليها ضرر رم تلي التا لي  أليها ضرر 

ورمؤؤا كؤؤن  الشؤؤوار  وتن يفهؤؤاو ألفؤؤؤا األسؤؤواق يؤؤلمر ر ؤؤ  األسؤؤواق بكنسؤؤؤها 
و نالؤؤي منؤؤاحق  .(14)فهؤؤا مؤؤن األوسؤؤا  وريؤؤر  لؤؤي ممؤؤا يضؤؤر المؤؤارة وتن ي

و و لؤي (11)الؤوهة  )ري مشؤاة( بمؤا ألؤيهم يمن  الدخو  أليهؤا للنؤا  مه رجؤاه  
لتؤؤؤؤ مين ركبؤؤؤؤر قؤؤؤؤدر مؤؤؤؤن السؤؤؤؤعمة.  كمؤؤؤؤا يجؤؤؤؤري تؤؤؤؤ مين بعؤؤؤؤ   الخؤؤؤؤدما  
الضؤؤرورية ألؤؤا رسؤؤواق  المدينؤؤةو كالقمامؤؤا  والميؤؤاق.  أل ؤؤد  كؤؤر مؤؤن رنبؤؤاش 

                                                 

 .  14ص 4ابن قدامةو المكن و ر (46)

 .451ص -الملكية –مقمد ربو ز رة   (15)

"الملكيؤؤة ون ريؤؤة الع ؤؤد ألؤؤا الشؤؤريعة اإلسؤؤعمية"و ملسسؤؤة الج األؤؤة الجامعؤؤةو  د. رقمؤؤد نؤؤوا  قسؤؤيم.  (14)
 .459مصر ص

 .451الملكية ص –مقمد ربو ز رة   (14)

 .46ص -معالم العربا –مقمد ال رشا   (14)

 .146ص 4مويو معجم البلدانو رالق  (11)
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كؤؤؤداد رنؤؤؤي كؤؤؤان أليهؤؤؤا وشؤؤؤرون رلؤؤؤ  قمؤؤؤامو لكؤؤؤ  قمؤؤؤام خمسؤؤؤة نفؤؤؤر مدينؤؤؤة ب
 . (14)لت مين الن األة الضرورية 

وه يجؤؤوز ألؤؤا ري رنؤؤوا  الشؤؤوار  الجعجؤؤة السؤؤاب ة الؤؤ كر نؤؤز  ملكيؤؤة المبؤؤانا 
واألراضؤؤاو مه ونؤؤد الضؤؤرورة ال صؤؤو  التؤؤا قؤؤد د ا الشؤؤر  لضؤؤيق الحريؤؤق 

ألهنؤؤؤاي  ا حابعؤؤؤا  ألريؤؤؤدا .مدينؤؤؤةو م  يعحيهؤؤؤ.  ويؤؤؤلجر  لؤؤؤي ولؤؤؤ  حؤؤؤاب  ال(19)
شوار  سريعة لت مين الدخو  والخرور من المدينة دون ووائقو تتفر  منهؤا 
شوار  رضيق قلؤيع  تتصؤ  بالمنؤاحق السؤكنية والشؤوار  التجاريؤةو جؤم تتفؤر  
مل  شوار  رضيق لتؤ مين ركبؤر قؤدر مؤن السؤعمةو وركبؤر قؤدر مؤن التفاوؤ  

و  العامؤؤة بؤؤين المنؤؤاحق السؤؤكنية ويمنؤؤ  دخؤؤ ألؤؤا القؤؤا الواقؤؤد. بؤؤين النؤؤا 
والؤؤؤؤدورو مه ونؤؤؤؤد الضؤؤؤؤرورة ال صؤؤؤؤو  ومجؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ ق الشؤؤؤؤوار  ألؤؤؤؤا ريؤؤؤؤة مدينؤؤؤؤة 
مسؤؤؤؤعميةو يعحؤؤؤؤا المؤؤؤؤدن اإلسؤؤؤؤعمية ال صؤؤؤؤو  ومجؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ ق ألؤؤؤؤا ريؤؤؤؤة مدينؤؤؤؤة 

ومؤؤن دراسؤؤة بعؤؤ   مؤؤدن اإلسؤؤعمية حابعؤؤا  خاصؤؤا  بهؤؤا.مسؤؤعميةو يعحؤؤا ال
كبيرا  ألؤا شؤواروها ورألنيتهؤا  األمجلة للمدن اإلسعميةو نجد رن  نالي تشابها  

ورزقتهؤؤؤا ورسؤؤؤواقهاو و لؤؤؤي ألن  ؤؤؤ ق الفرارؤؤؤا  لهؤؤؤا رقكؤؤؤام مقؤؤؤد دة ه تؤؤؤرتبح 
بمؤؤزار وا  رو رربؤؤة ألرديؤؤة رو جماويؤؤة بؤؤ  منهؤؤا جابتؤؤة ولؤؤ  مؤؤر  العصؤؤور.  
ر ألؤؤا كتؤؤي الف ؤؤي مؤؤجع  رن اهرتفؤؤاق بالشؤؤوار  العامؤؤة قؤؤق للجميؤؤ   وقؤؤد تكؤؤر 

لي لو رراد رقد رن يقدي ألا الحريق العام وك  ر مرتبح بمواأل ة الوالا.ري
ما يمن  رو يضر اهرتفاق بيو ألةي ألرد منعي سواش واألق ولا األمر رم لم 

 يواألق.

                                                 

"تؤؤاريم بكؤؤداد" دار الكتؤؤاي العربؤؤاو بيؤؤرو و  والقؤؤاأل  ربؤؤو بكؤؤر رقمؤؤد بؤؤن ولؤؤا الخحيؤؤي البكؤؤدادي  (14)
 .441-443المجلد األو  ص

 .441-444الملكية ص -مقمد ربو ز رة  (19)
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 التشريعات المتعلقة بالمباني:- 

ردق التفاصؤؤي و م  تصؤؤ   و ؤؤ ق التشؤؤريعا  وامؤؤة شؤؤاملةو قتؤؤ  تصؤؤ  ملؤؤ 
وتشؤؤم  لبؤؤاي ألؤؤا جؤؤدارو رو وضؤؤ  خشؤؤبة ولؤؤ  جؤؤدار مشؤؤتريو ملؤؤ  ألؤؤت  ا

الجدران المشتركة رأل يا  ووموديا و وه يمكن اإلشارة مليها جميعا و ولكننا  نؤا 
 نشير مل  بع    ق التشريعا  ول  سبي  المجا .

 التهويات الجانبية واالرتدادات: 4- 

وقؤؤؤؤؤد نصؤؤؤؤؤ  مجمووؤؤؤؤؤة األقكؤؤؤؤؤام   ا المسؤؤؤؤؤاألا  بؤؤؤؤؤين الؤؤؤؤؤدور والع ؤؤؤؤؤارا .و ؤؤؤؤؤ
  كامؤؤ  األر  دون تؤؤري ريؤؤة الشؤؤروية ولؤؤ  رنؤؤي يجؤؤوز للمالؤؤي البنؤؤاش ولؤؤ

مسؤؤاألا  بينؤؤي وبؤؤين جؤؤارقو ولكؤؤن ه يقؤؤق لؤؤي ألؤؤت  النواألؤؤ  واألبؤؤواي بقيؤؤي 
و  ا  يؤلدي ملؤ  تؤراص ألؤا المسؤاكن والمبؤاناو  و(11و 13)يكش  وورة جارق

واإلضاشة ون  سية للمباناو كالتهوية الحبيعيةوم  تق يق المتحلبا  األسا
ي ؤؤؤة ال ياسؤؤؤية العلميؤؤؤةو رن  ؤؤؤ ق حريؤؤؤق السؤؤؤاقا  الداخليؤؤؤةو وقؤؤؤد جبؤؤؤ  بالحر 

السؤؤؤؤاقا  الداخليؤؤؤؤة  ؤؤؤؤا رألضؤؤؤؤ  حري ؤؤؤؤة ت ليديؤؤؤؤة لتلحيؤؤؤؤ  المنؤؤؤؤا  الؤؤؤؤداخلا 
كمؤؤا جبؤؤ  ريضؤؤا  بحري ؤؤة ال ياسؤؤا و رنهؤؤا رألضؤؤ   و(16)للمنؤؤاز  صؤؤيفا  وشؤؤتاشا  

حري ؤؤؤؤة لت ليؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤ جر ضؤؤؤؤؤجة المؤؤؤؤؤرور واألصؤؤؤؤؤوا  المختلفؤؤؤؤؤة ولؤؤؤؤؤ  القاسؤؤؤؤؤة 
تق  ق الخصوصية للمسؤاكنو مل   ليو ألانها  باإلضاألة( 44و44و 45)السمعية 

                                                 

صؤؤع   الؤؤدكتور  "روضؤؤة ال ضؤؤاشو وحريؤؤق النجؤؤاة"و تق يؤؤق وولؤؤا بؤؤن مقمؤؤد بؤؤن رقمؤؤد الشؤؤمتانا  (13)
 . 4441ص 4م ر 4634الدين التاجاو محبعة اإلرشادو بكداد 

  .446الملكية ص –مقمد ربو ز رة   (11)

(16)  D. Donham "THE COURT YARD HOUSE AS A TEMPERATURE         

REGULATION" New Scientist, 8, 1980 
(45)S.M.Ettouney and F.R.Fricke, COURTYARD ACCOUSTICS Applied 

Accoustics 1973, p. 118-132.                                                                             
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ممؤؤؤا يتمشؤؤؤ  مؤؤؤ  مبؤؤؤؤدر السؤؤؤترةو ألانهؤؤؤا تق  ؤؤؤؤق الخصوصؤؤؤية للمسؤؤؤاكنو ممؤؤؤؤا 
ألؤا القركؤةو دون كشؤ  وؤورة  يتمش  م  مبدر السترةو وتعحا قريؤة تامؤة

وقؤؤد جبؤؤ  ريضؤؤا  بالمشؤؤا دة اليوميؤؤةو رن وعقؤؤة الجؤؤوار ألؤؤا منؤؤاحق  الجؤؤار.
ان )ر( و )ي( قيؤي  ا رألض  منها ألا مناحق اإلسكةو اإلسكانا الشعبي

المسؤؤؤاألا  بؤؤؤين الؤؤؤدور واسؤؤؤعةو و لؤؤؤي ولؤؤؤ  الؤؤؤررم مؤؤؤن بعؤؤؤ  المصؤؤؤاوي 
الناتجة ون قلة الخدما  والمراألق العامة واكت ا    ق المناحق بالسؤكان.  
وقؤؤؤؤد بنيؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤاكن ألؤؤؤؤا جميؤؤؤؤ  المؤؤؤؤدن اإلسؤؤؤؤعميةو ومؤؤؤؤا تؤؤؤؤزا  تبنؤؤؤؤ  ألؤؤؤؤا 

السؤؤكانو   بعضؤؤهاو متعصؤؤ ةو ونشؤؤ  وؤؤن  لؤؤي ازديؤؤاد التفاوؤؤ  والتؤؤ لي  بؤؤين
وتوجيق وعقة الجوار المنصؤوص وليهؤا ألؤا ال ؤرنن الكؤريم والسؤن ة النبويؤةو 
وقؤؤؤؤد رد  ضؤؤؤؤع   ؤؤؤؤ ا التفاوؤؤؤؤ  ألؤؤؤؤا زمننؤؤؤؤا  ؤؤؤؤ ا ملؤؤؤؤ  تكييؤؤؤؤر ألؤؤؤؤا ن ريؤؤؤؤا  

 التخحيح المعاصرة.

 أشغال األرض 4-ر

يقؤؤؤق للمالؤؤؤي رن يضؤؤؤ  ألؤؤؤا و ؤؤؤارق مؤؤؤا شؤؤؤاشو شؤؤؤريحة رن ه يؤؤؤل ي جيرانؤؤؤي 
وقؤد رجمعؤؤ   ي  ألقؤد رن يمنعؤي مؤن  لؤي. لؤيو ولؤبرائقؤة نتنؤة ومؤا شؤابي 

كتؤؤي الف ؤؤؤي ولؤؤؤ  رن الملؤؤؤي التؤؤؤام يعحؤؤؤا المالؤؤؤي قؤؤؤق التصؤؤؤر  ألؤؤؤا العؤؤؤين 
ومناألعها بك  التصرألا  السائكة شروا و ويعحيي قق اهنتفا  كامع  دونما 
قيود ب ي وجي من وجوق اهنتفؤا و بكؤ  الن ؤر وؤن ري زمؤان رو قؤا  رو 

ا مؤن ريؤر قيؤد وه شؤرحو مه رن يكؤون مكان. ألهؤو يسؤتك  العؤين ويسؤتعمله

                                                                                                                        

(44)             O.J.Oldham and E.A.Mhosen THE ACOUNSTICAL PERFORMANCE OF 

SELF PROTECTING BUILDING J.Sound vib 65(4) 1979 p. 557-581                  

(44)  R.N.S.Hammad and B.M.Gibbs The Acoustic performance of Buiding Facades in 

Hot Climates: Part1 Courtyards App . ACOUSTICS 16(1993) P. 121-137. 
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. ومؤؤؤن ر ؤؤؤم نجؤؤؤار  ؤؤؤ ق الشؤؤؤرائ  ولؤؤؤ  (41و 44)اهنتفؤؤؤا  مقرمؤؤؤا  دينؤؤؤا  وشؤؤؤروا  
الحاب  العام ألا المدينةو رني ه ي هر ألا المدينة رماكن يحلق وليهؤا اسؤم 
تجاري مقلاو رو تجؤاري حؤولاو يسؤم  أليهؤا لؤبع  الع ؤارا  دون رير ؤا 

من  لؤؤي يؤؤلدي ملؤؤ  قصؤؤو  الخصوصؤؤية  بؤؤ ن تفؤؤت  أليهؤؤا مقؤؤع  تجاريؤؤةو
ألؤؤا بعؤؤ  المنؤؤاحقو ألتؤؤزداد تكؤؤالي  شؤؤراش بعؤؤ  الع ؤؤارا و ويؤؤنعك   لؤؤي 

ب ؤؤؤة ولؤؤؤ  المؤؤؤدن العربيؤؤؤة ولؤؤؤ  العامؤؤؤةو كمؤؤؤا  ؤؤؤا القؤؤؤا  ألؤؤؤا ال ؤؤؤوانين المح
ألؤؤؤؤان كؤؤؤؤان ه بؤؤؤؤد  مؤؤؤؤن وجؤؤؤؤود رمؤؤؤؤاكن تجاريؤؤؤؤة مؤؤؤؤجع  )ه تضؤؤؤؤر  المعاصؤؤؤؤرة.

  بالتساويو ويعتمد  لي بالمساكن(و أليجي رن يعحا القق لجمي  الع ارا
ولؤؤ  العؤؤر  والحلؤؤيو ولؤؤي  ولؤؤ  مؤؤن  الخصوصؤؤية دون مبؤؤررو لؤؤبع  

 النا  دون بعضهم اآلخر.

 االرتفاع والعمق: 4-ر

لصاقي األر  رن يعلا بناش ما شؤاشو ورن يبنؤا تقؤ  منسؤوي األر   
ولكؤؤن يلؤؤزم رن ه يكشؤؤ  وؤؤن  شؤؤاشو ولؤؤي  ألقؤؤد رن يمنعؤؤي مؤؤن  لؤؤي.مؤؤا 

وه يمكؤن تق يؤق  لؤي ألؤا المسؤاكن مه . (49و44)سؤحقي وورة جارق من ألوق
بحري تينو ممؤا بعؤدم رألؤ  مبؤانا الجؤار ملؤ  القؤد الؤ ي يكشؤ  وؤورة جؤارقو 
ما بعم  ارتفاوا  والية ه يفت  أليها نواأل  باتجؤاق الجيؤرانو وبؤ لي تحؤ   وا 
الشؤؤؤبابيي ورير ؤؤؤؤا مؤؤؤؤن النواألؤؤؤؤ  ولؤؤؤ  منؤؤؤؤاور رو سؤؤؤؤاقا  داخليؤؤؤؤةو ولؤؤؤؤ  ره 

                                                 

 .31ص -الملكية –مقمد ربو ز رة   (44)

دار الهناشو  وبا""مصادر القق ألا الف ي اإلسعما دراسة م ارنة بالف ي الكر  والرزاق السمهوريوبد  (41)
 .46م ص 4641مصر 

العزيز المعرو  بابن وابدينو "رد المقتار ول  الدي المختؤارو المعؤرو  مقمد رمين ومر بن وبد (44)
 . 949ص 4م ر4699بقاشية ابن وابدين" محبعة القلباو مصرو الحبعة الجانية 

 .نفسي المصدر السابق  (49)



 -91- 

وتجنبؤا  لكشؤ  وؤورا  الجيؤرانو  يؤران ألؤا األدوار السؤفل .الجيكش  وورة 
يفض  ودم العلو ألا المبانا المت اربةو و لي من رج  توألير الخصوصؤية 
لكؤؤؤ  مسؤؤؤكن ريؤؤؤر رنؤؤؤي يمكؤؤؤن العلؤؤؤو ألؤؤؤا مبؤؤؤانا المكاتؤؤؤي والشؤؤؤركا   ألن 

وينشؤؤؤ  وؤؤؤن اهلتؤؤؤزام  ا الشؤؤؤركة وكشؤؤؤ  العؤؤؤورا  ريؤؤؤر وارد.الخصوصؤؤؤية ألؤؤؤ
رن تكون المناز  ألا المدينة متراصةو وامتداد ا رأل يؤا  بال وانين اإلسعميةو 

 بده  من اهمتداد الررسا.

وجمؤؤة مجمووؤؤة كبيؤؤرة مؤؤن األقكؤؤام أليمؤؤا يخؤؤص الجؤؤدران المشؤؤتركة واألدوار 
وألؤؤؤؤت  األبؤؤؤؤواي والنواألؤؤؤؤ  واسؤؤؤؤتعما  الجؤؤؤؤدران المشؤؤؤؤتركة لوضؤؤؤؤ  األخشؤؤؤؤايو 

يد يعنؤا شؤمولية وارتكاز المباناو ورير  لي مما يحو  شرقي ولكني بالت ك
 ؤؤ ق التشؤؤؤريعا  ودقتهؤؤؤا لتن ؤؤيم الععقؤؤؤة بؤؤؤين الجيؤؤران ولؤؤؤ  رسؤؤؤا  المقبؤؤؤة 

شؤؤؤؤؤؤؤريعا  لة ؤؤؤؤؤؤؤواش واآلراش والتفاوؤؤؤؤؤؤؤ  ويعنؤؤؤؤؤؤؤا ريضؤؤؤؤؤؤؤا  وؤؤؤؤؤؤؤدم تؤؤؤؤؤؤؤري  ؤؤؤؤؤؤؤ ق الت
)مؤؤا ألرحنؤؤا ألؤؤا الكتؤؤاي  دق اب تعؤؤال  م  ي ؤؤو  جؤؤ   ووؤؤعووصؤؤ الشخصؤؤية.
 من شاش(.

 . الخالصة:4

كؤؤان نتيجؤؤة قتميؤؤة لعمؤؤ  دلوي  الحؤؤاب  المعمؤؤاري اإلسؤؤعما ألؤؤا الماضؤؤا
مؤؤن معمؤؤاريين وبنؤؤائين ينتمؤؤون ملؤؤ  األمؤؤة اإلسؤؤعميةو بؤؤ لوا جهؤؤدا  و يمؤؤا  
لتلبيؤؤة متحلبؤؤا  رمؤؤة لهؤؤا ديانؤؤة وقضؤؤارة وألكؤؤر وتحلعؤؤا  متشؤؤابهةو ضؤؤمن 
قؤانون مبؤؤان ملتزمؤؤة مسؤتنبح مؤؤن تعؤؤاليم الؤؤدين القنيؤ و وقؤؤد جؤؤاش  بعؤؤ  

حؤؤؤؤؤا  متشؤؤؤؤؤابهةو ألوضؤؤؤؤؤع  خحو القلؤؤؤؤؤو  والتفاصؤؤؤؤؤي  الخارجيؤؤؤؤؤة والداخليؤؤؤؤؤة ال
وقؤؤؤد تحؤؤؤو ر  ؤؤؤ ا الحؤؤؤاب  خؤؤؤع  الق بؤؤؤة وريضؤؤؤة لحؤؤؤاب  معمؤؤؤاري متحؤؤؤو ر. 

التاريخية التا امتد  قرونا  وديدة ووص  ملينا الحراز المعماري ألؤا بدايؤة 
وقد مؤر   ؤ ا الحؤراز  الهجري ألا قمة النضور واإلت ان. ال رن الجالي وشر
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وؤؤن م ومؤؤا  ر األمؤؤة وابتعاد ؤؤا وبؤؤر السؤؤنين الماضؤؤية بعجؤؤرا و نتيجؤؤة تعج ؤؤ
بعؤؤد ا الحؤؤؤراز ك نؤؤي مجمووؤؤؤة مؤؤن التفاصؤؤؤي   وجود ؤؤا وخصوصؤؤيتهاو ألبؤؤؤدر

التؤؤا ه تمؤؤ   ملؤؤ  القاضؤؤر بصؤؤلة وجي ؤؤةو و هؤؤر  بؤؤوادر الضؤؤعي  وليؤؤي.  
تهم التؤؤؤا ابتعؤؤؤد  وؤؤؤن وابتؤؤؤدر المعمؤؤؤاريون برألضؤؤؤي دون مبؤؤؤررو نتيجؤؤؤة لج ؤؤؤاأل

ري واوتبؤارق رساسؤا  هسؤتكما  وبده  مؤن تحؤوير الحؤراز المعمؤا ج األة األمة.
مسؤؤؤؤؤيرة العمؤؤؤؤؤارة اإلسؤؤؤؤؤعميةو رألؤؤؤؤؤ  جملؤؤؤؤؤة وتفصؤؤؤؤؤيع و و هؤؤؤؤؤر  ومارتنؤؤؤؤؤا 
ر  المعاصؤؤرة كنسؤؤؤخة ممسؤؤوخة وؤؤؤن ومؤؤؤارة الكؤؤريو وكؤؤؤان لهؤؤ ا العمؤؤؤ  مبؤؤؤر 

وتوز وؤؤ  ألؤؤا مؤؤدننا  ار والضؤؤع  رمؤؤام القضؤؤارة الكربيؤؤة.واقؤؤد و ؤؤو اهنبهؤؤ
 را  رخر .مبان من وشةو ورخر  من ولة بكاملها ون ومارة قضا

وا  ا كان ه بد  من وودة الحراز اإلسعما لعمارتنؤا المعاصؤرةو ألؤع بؤد  مؤن 
ل  التجربة واألسلوي العلما حري ؤة ألؤا  العودة مل  اإلسعم ج األة وألكرا و وا 
ل  استعما  المواد المقلية وتحوير استعمالها ك داة ووجينؤةو وه  العم و وا 

رسؤؤؤؤاليي اإلنشؤؤؤؤاش القديجؤؤؤؤة ديؤؤؤؤدة و بؤؤؤؤد  كؤؤؤؤ لي مؤؤؤؤن اهسؤؤؤؤتفادة مؤؤؤؤن المؤؤؤؤواد الج
وبعؤؤؤد بؤؤؤ   مقؤؤؤاوه  جؤؤؤادةو وال يؤؤؤام بعمؤؤؤ  دلوي مؤؤؤن معمؤؤؤاريين  المتاقؤؤؤة.

ينتمون مل  األمة ألكرا  وتحلعا و ويعبرون ون رو  األمة وضمير ا بعد   ا 
كل يو سو  ت هر نتيجة وملهم ول  شك  صفا  مميزة لعمارتنا ومبانيناو 

ز ومارتنؤؤؤا وؤؤؤن لمسؤؤؤاقح التؤؤؤا تميؤؤؤوألؤؤؤا بعؤؤؤ  التفاصؤؤؤي  ألؤؤؤا الواجهؤؤؤا  وا
 ايو الحؤؤؤؤراز المعمؤؤؤؤاري  وسؤؤؤؤو  يحلؤؤؤؤق وليهؤؤؤؤا م  رير ؤؤؤؤا مؤؤؤؤن العمؤؤؤؤارا .

وألؤؤؤا خؤؤؤع   ؤؤؤ ق الرقلؤؤؤةو ه بؤؤؤ   مؤؤؤن البؤؤؤدش بتحؤؤؤوير الحؤؤؤراز  اإلسؤؤؤعما.
اإلسؤؤعما المؤؤورويو واسؤؤتعما  بعؤؤ  وناصؤؤرق التؤؤا تتشؤؤابي ألؤؤا و ائفهؤؤا 

التجربة لتحوير  ؤ ق  م  الو ائ  المستجدةو م  استمرار المقاولة وتكرار
 العناصر.
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 ؤؤؤ ا  ؤؤؤو ألؤؤؤا ن رنؤؤؤا األسؤؤؤلوي الؤؤؤ ي ينبكؤؤؤا اتباوؤؤؤي لتق يؤؤؤق حؤؤؤاب  خؤؤؤاص 
لةمؤؤةو يؤؤتعشم مؤؤ  روضؤؤا  المعمؤؤاريين المعاصؤؤرينو وه بؤؤد  مؤؤن ال ؤؤو  من 

نؤؤؤاج .   ؤؤؤ ق  ؤؤؤا رصؤؤؤعي الحؤؤؤرق ورحولهؤؤؤا ورشؤؤؤ هاو ولكن هؤؤؤا  ؤؤؤا الحريؤؤؤق ال
التشؤؤؤريعا  وال ؤؤؤوانين  و  ؤؤؤو موؤؤؤادة الن ؤؤؤر ألؤؤؤاورو  مؤؤؤا ينبكؤؤؤا رن نبؤؤؤدر بؤؤؤي

المعمو  بها ألؤا تخحؤيح مؤدننا وتصؤميم مبانينؤاو لكؤا نضؤ  مجمووؤة مؤن 
التشؤؤريعا  التؤؤا تؤؤرأل  البؤؤ   واإلسؤؤرا  ألؤؤا اسؤؤتعما  المؤؤواد المسؤؤتوردةو 
ولكؤؤا نحؤؤو ر الصؤؤناوة المقليؤؤة لمؤؤواد البنؤؤاش ونحؤؤو ر معهؤؤا رسؤؤاليي اإلنشؤؤاش 

 المقلية.

  

 


