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:المستخلص
 يعكس طبيعة الفكر التخطيطي وتطوره في كل,  نشاطا انسانيا وحضاريا, تعد العمارة
 هي نتاج,  وتصميم فضاءات المساكن,  ذلك ان النسيج الحضري. مرحلة من مراحل الزمن
,  واستجابة لحاجات االنسان المادية والروحية,  وانعكاس للقيم السائدة, حضاري لذلك الفكر
.  وعلى نمط العالقة بين الكتلة والفضاء, وهو بذلك يؤثر على الموقع والحجم والشكل
لقد كان واضحا اثر الفكر التخطيطي على تركيب النسيج الحضري للمدينة العربية
.  ولنمط وطبيعة النسيج السكني الذي يعد الشريحة االساس في النظام الحضري, االسالمية
لذلك حاولت الدراسة متابعة ذلك االثر في تصميم البيت التقليدي في المدينة العربية
 ونوع االنماط السكنية التي حكمها الفكر التخطيطي في,  ورصد مراحل التطور فيه, االسالمية
. كل مرحلة

Planning Ideology and its Effect on Designing that
Traditional House in the Islamic Arab City
Dr.Majid AL-Khateeb

Abstract:
Architecture is considered as a human and urban activity, which
reflects the nature of planning ideology as well as its development
within the passage of time. The urban texture and the design of house
spaces are the outcome of that ideology, reflective dominant values
and come in response of mans physical and spiritual needs
Thus, the planning ideology affects the location, size, and shape of
the housel as the relationship between bulk and space.
The effect of the planning ideology was quite obvious on the
urban texture of the Islamic Arab city. It also affected the type and
nature of residential texture which is considered as the base of
urbanism.
The present study attempts to trace the effect of planning ideology
on designing the traditional house in the Islamic Arab city. It also
traces the stages of development and dominant types of housing.

المـــقدمـــة
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اعتمد الفكر التخطيطي للمدينة التقليدية على مفهومين اساسيين هما :
الخصوصية  ,والحماية واألمان,وانعكس ذلك علىى صصىا ا الهيكىل الح ىر ,
ونسيجه العمراني الذ تميز بمقاسىه العىاو وواداتىه ذاال امسىتمراوية والتجىانس ,
والنمط الع و المتراص  ,ف ال عن صاصية امنفتاح علىى الىداصل ( in word
 ) lookingواستجابتها العقالنية لمتطلباال المجتمع العربي اإلسالمي  ,من النااية
العمرانية وامجتماعية ومتطلباال البيئة المناصية  ,وهي بهىذا الكىكل منمىا تعبىر عىن
اموتباط بين الجانبين الديني والدنيو ( الرواي والماد ) .
ولمىىا كىىان البيى او الواىىدن السىىكنية هىىو النتىىال الح ىىاو لىىذلك الفكىىر وهىىو الخليىىة
األساسية في النظاو الح ر  ,فال بد أن ينسجم فىي صصا صىه وتصىميم ف ىا اته
مىىن الناايىىة الوةيفيىىة وامجتماعيىىة والبيئيىىة مىىع طبيعىىة وصصىىا ا المحىىيط البيئىىي
وامجتماعي في المدينة العربية اإلسالمية.
ان هذا البحث المتواضع  ,يتناول هذه الخصوصية  ,ويقلب بعض جوانىب وسىماال
الفكر التخطيطي العربي امسالمي في تناوله للبي التقليد .
مشكلة البحث
بىالرمم ممىا أسىهم بىه دواسىاال البىاالين اىول البيئىة الح ىرية  ,فىي ممنىا
النظىىرن ملىىى النسىىير الح ىىر والعوامىىل المختلفىىة الم ى ثرن فيىىه  ,مم أنهىىا أوجىىدال
اصتالفا في الفكر بسبب جز ية النظر ملى النسىير الح ىر وامصىتالي فىي تىرجي
عامل دون آصىر مىن العوامىل التىي تى د الىى تفيىراال فىي مكوناتىه  ,وصاصىة نمىط
البيى التقليىىد فىىي المدينىىة العربيىىة اإلسىىالمية  ,ممىىا دفىىع الىىى ان ينظىىر البحىىث الىىى
شمولية العوامل التي تحكم صصا ا الوادن السكنية وعالقتها بالفكر التخطيطي .
هدف البحث
يهدي البحث ملى ما يأتي
 .1محاولىىة التعىىري علىىى مفهىىوو النسىىير الح ىىر والقىىو التىىي أثىىرال فىىي
تكوين المستقراال الح رية من ايث الموقع والحجم والككل .
 .2تحديد صصا ا ومكونىاال النسىير التقليىد فىي المدينىة العربيىة اإلسىالمية
وتىىىىأثير الفكىىىىر التخطيطىىىىي العربىىىىي اإلسىىىىالمي علىىىىى تصىىىىميم ف ىىىىا اال
واستعمامال األوض فيه ,وصاصة امستعمال السكني.
 .8بيان أهمية المنطقىة السىكنية ضىمن النسىير الح ىر مىن بىين اسىتعمامال
األوض الح رية كونهىا الكىريحة األسىال التىي تحتىل الجىز األكبىر مىن
مسااة المدينة .
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 .0تحديد ماهية العوامل التي أثرال في شكل ونمط الوادن السكنية في المدينة
العربيىىىة اإلسىىىالمية وتأكيىىىد العالقىىىة التصىىىميمية بىىىين صصىىىا ا وتكىىىوين
الف ا اال القا مة و بين العوامل المناصية وامجتماعية والدينية .
الحدود المكانية والزمانية للبحث
 .1ان الحدود المكانية للبحث هي المدينة التقليدية العربية امسالمية  ,وانماط
المساكن فىي نسىيجها الح ىر  ,كمىا فىي مىدن تىونس والربىاط والقىاهره
والكاةمية والنجف .
 .2وكزال الدواسة على المركز التاويخي القديم لمدينة النجف كحالة تطبيقية
لرصد مرااىل تطىوو نمىط البيى التقليىد منىذ نكىأن العمىران فىي المدينىة
اتى وقتنا الراهن .
الفصل االول
النسيج الحضري  ..والقوى التي اثرت في تكوين المستقرات الحضرية .
1ـ1مفهوم النسيج الحضري
يتكون النسير الح ر بتفاعل عدد من المنظوماال امقتصادية والعمرانيىة
وامجتماعية مع بع ها لتكوين بنية مترابطة ذاال صصوصية واضحة المعالم .
وتوصف المستقراال الح رية بكونها نظاو معقد( , ) complex systemتحكمىه
مجموعة من العالقاال المتبادلة والمتداصلة استجابة لحاجاال وومباال متعددن .
وفي تككيل أ مستقر ا ر  ,تكترك صمسة عناصر و يسىة  ,هىي :ـى الطبيعىة ,
اإلنسان  ,المجتمع  ,المأو  ,الكبكاال .
ومىىا عىىدا المىىأو والكىىبكاال التىىي تملىىل البنىىى العمرانيىىة للمسىىتقر الح ىىر  ,فىىان
عناصر :ـ الطبيعة واإلنسان والمجتمع  ,تملل كلما يىتمخض عىن تفاعلهىا ونتاجاتهىا
من أنكطة اقتصادية وقيم ا ىاوية واجتماعيىة وثقافيىة والتىي تسىهم بكىكل جمىاعي
في تككيل المستقر الح ر على مروو الزمن  .أما مظهر النسير الح ىر الىذ
يملله المأو والكبكاال فانه يتكون مما يأتي (:)1ـ
أ-مخطط المستقر الح ر الذ يكتمل على :ـ
 .1نظاو الكـــــــواوع.
 .2نمط قطع األواضي .
 .8نمط األبنيـــــــــــة .
 1اامد تركي هيكل  ,تفير النسير الح ر لمدينة البصرن  ,وسالة ماجستير مقدمة الى المعهد العالي للتخطيط
الح ر واإلقليمي  ,جامعة بفداد  ,1331ص. 1
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ب-العماون
ل-استعمامال األوض الح رية  ,والتي تكتمل على :ـ
-1مناطق العمل .
-2مناطق المعيكة .
-8مناطق الرااة .
وقد يتبلوو مظهر المستقر الح ىر بىين مرالىة واصىر مىن صىالل ةهىوو نمىاذل
وأشكال مادية مميزن في صصا صها العمرانية  ,تنسجم وتستجيب كل منهىا لحاجىاال
المجتمع في كل مرالة  ,ويفيد هذا التمايز في تحديد المرااىل المىوو فولوجيىة التىي
مر بها النسير الح ر اثنا تفيره عبر الزمن .
فالعوامىىل البيئيىىة وامجتماعيىىة وامقتصىىادية والديمومرافيىىة والتكىىريعاال والعوامىىل
التقنيىىة والوةيفيىىة والجماليىىة ,اثىىرال وعبىىر مختلىىف اميمىىان فىىي الموقىىع والحجىىم
والكىىكل كمىىا اثىىرال علىىى نمىىط العالقىىة بىىين عناصىىر ومكونىىاال النسىىير الح ىىر
كالعالقة بين الكتلة والف ا  ,اذ يملل النسير المتكون من الكتلة ( ) massوالف ا
ميىىر المفتىىوح ( ) open spaceامبعىىاد الماديىىة والمعنويىىة لالنسىىان  ,ايىىث كان ى
سلطة الحاكم الدينيىة والدنيويىة فىي مىدن واد الرافىدين تىنعكس فىي تركيىب النسىير
الح ىىر ,فقىىد ملل ى القصىىوو والمبىىاني العام ىة والمعابىىد(, )1المظهىىر الىىر يس فىىي
المدينة والمركز الذ تتفرع منه الطرق العامة  ,ف ال عن ان صصىا ا الواىداال
السكنية كانى تعبىر عىن الواقىع امجتمىاعي للسىكان وتركيبىه الطبقىي  ,فقىد اتصىف
مساكن اممنيا بسعة مسااتها وتعدد مرفها وصدماتها ووقوعها على امتداد الطرق
الر يسىىة بينمىىا كان ى مسىىاكن الفقىىرا تتصىىف بصىىفر مسىىااتها ومحدوديىىة صىىدماتها
ومرافقها ,تقطعها شبكة من الطرق واميقىة ال ىيقة الملتويىة ,ومالبىا مىا تقىع صلىف
نطاق الواداال السكنية الجيدن .
وفي مدن واد النيل اوتبط ف ا اال النسير الح ر بافكاو العالم األصر (ايان
ما بعد الموال ) ,وباألموو والظواهر الكونيىة ,وكانى انعكاسىا لطبيعىة الديانىة التىي
ت كد على مفهوو الحيان ما بعد الموال وتقديس الظواهر الطبيعيىة األصىر كالكىمس
والقمر والنجوو  .وفي المدن اممريقيىة كىان الموقىع المركىز الىذ تتمحىوو اولىه
الفعالياال وامسىتعمامال المختلفىة للمدينىة هىو الميىدان  ,او السىوق الىر يس المسىمى
(امكووا ) الذ يحتل موقعىا مهمىا وسىط المدينىة وهىو أوسىع ف ىا فيهىا  ,وشىكله

 . 1ماجد مطر عبد الكريم  ,العوامل الم ثرن في تفيير النسير الح ر في المدينة العربية امسالمية  ,اطرواة
دكتوواه مقدمة الى المعهد العالي للتخطيط الح ر وامقليمي  ,جامعة بفداد  ,1333 ,ص.81
 امكووا  :ـ هو الف ا الر يس المفتوح في وسط المدن اممريقية الذ يقصده السكان مايا مناسباتهم واقامة
ااتفامتهم فيه
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مالبا ما يكون مربعا او مستطيال  .من هذا الميدان هىو المكىان الىر يس الىذ يقصىده
السكان ويقيمون فيه المناسباال التي يهتمون ويحتفلون بها .
وكان المنطقة التجاوية المركزية والمعابد والمبىاني العامىة ذاال امشىكال الهندسىية
(.)1
(  ) geometric formتتفرع اول ذلك الميدان
ف ىىال عىىن انتكىىاو النصىىب والتماثيىىل فىىي المواقىىع المهمىىة مىىن المدينىىة ,كمىىا عبىىرال
التقسيماال المتساوية للتكويناال الح ىرية للمىدن اممريقيىة عىن توافقهىا وانسىجامها
مع األفكاو الديمقراطية في الحكم ومبدأ المساوان .
وفي المىدن الرومانيىة تميىز النسىير الح ىر  ,بوجىود السىوو وبأهميتىه العسىكرية
والدفاعية  ,والذ كان متىأثرا بنسىير المىدن اممريقيىة ف ىال عىن وجىود شىاوعيين
و يسيين يقطعان المدينة  ,اادهما يتجه من الكرق ملى الفرب واللىاني مىن الكىمال
ملى الجنوب مع وجود شواوع ثانوية أصر  .ويتقاطع هذان الكاوعان عنىد ف ىا
الميىىدان المركىىز او ( السىىااة العامىىة ) وهىىو كىىذلك ذاال شىىكل وبىىاعي  ,ويحتىىل
مركزا مهما في المدينة يعري بـ( الفىوووو ) (() Forumشىكل,)1تتواجىد بىالقرب
منىىه األسىىواق التجاويىىة والمنىىاطق السىىكنية امىىا مىدن العصىىوو الوسىىطى  ,فقىىد كانى
األسواو والقالع ال خمة المحيطىة بالمدينىة  ,مىن ابىري مظىاهر نسىيجها الح ىر
بسبب الحاجة الى األمن واماية السكان والمدن من هجماال األعدا .
وفىىي مىىدن عصىىر النه ىىة  ,طفىى علىىى مكونىىاال النسىىير الح ىىر  ,اثىىاو
المبىىدعين فىىي مجىىال الفىىن والعمىىاون ,وملىىب الطىىابع الجمىىالي عليهىىا  ,مىىن املىىال
ليوناودو دايفينكىي  ,بيكاسىو  ,وبىراك  ,وسىيزان  ,ومايكىل انجلىو .لقىد كىان قصىر
الملك في هىذه المىدن يطىل علىى مسىااة واسىعة ينتهىي عنىدها الكىاوع الر يسىي فىي
المدينىىة  ,ف ىىال عىىن الىىنمط الكىىعاعي والنظىىاو الهندسىىي الىىذ كىىان يحكىىم الكىىواوع
والطىىرق ويحىىدد التقىىاطع والتقابىىل وامنفتىىاح  .كمىىا اشىىتمل النسىىير الح ىىر علىىى
المنىىاطق الخ ىىرا  ,التىىي اظي ى بامهتمىىاو  ,صاصىىة تصىىميم الحىىدا ق العامىىة ,
وادا ق المناطق السكنية  ,ف ال عمىا عكسىته ترابطىاال النسىير الح ىر  ,ونمىط
العالقىة بىين الكتلىة والف ىا الخىاوجي المفتىىوح (  , ) exterior spaceكاميقىىة
والطرقاال والكواوع والساااال العامة والخاصة.

GALLIOM , A.B, EISNER , "The urpar pattern (4 th .ed ) Goyal press Delhi (Ikddia) 1
1984,p.22
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1ـ1ـ  1خصائص ومكونات النسيج الحضري في المدينة العربية االسالمية
يتسم الهيكل الح ر (  ) urban structureفي المدينة العربية امسالمية
بالخصا ا امتية :
 .1نسىىىيجه الع ىىىو المت ىىىاو ( المتىىىراص)  ,ايىىىث تظهىىىر المدينىىىة كبنيىىىة
متالامة امجزا  ,مكونة من مجاميع عمرانية متراصة  ,وذاال واجهىاال
مستمرن  ,مير منقطعة .
 .2تكامله  ,وتماسكه  ,ووادته  ,وصاصىية امنفتىاح نحىو الىداصل ( inword
. )looking
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 .8وجىىود شىىبكة مىىن اميقىىة المتعرجىىة  ,الملتويىىة  ,افريتهىىا متطلبىىاال المنىىا
السا د ذ الطبيعة المناصية الحادن  ,تربط المجاميع العمرانيىة بع ىها مىع
البعض امصر.
 .0تتسم األبنية السكنية بخاصية امنفىالق نحىو الخىاول  ,وبسىاطة معالجاتهىا
الخاوجيه وتكابه مواد البنا المستعملة فيها .
 .5تأكيده على مبادئ الخصوصية والكرفية وقدسية البي  ,مما يفسر اوتفاع
نوافذ المساكن عن مرأ العين للماون .
 .6يحتل الجامع الموقىع المركىز فىي المدينىة العربيىة امسىالمية كونىه يملىل
المركز الرواي واللقافي وداو العدالة وهو بمناوتىه المرتفعىة  ,يعىد اعلىى
بعد في صط سما المدينة اذ م تعلوهاأية بناية أصر ).(1
ولىىذلك نجىىد فىىي المىىدن العربيىىة اإلسىىالمية المسىىجد او الجىىامع يملىىل أهىىم المعىىالم
الر يسىىية فىىي المدينىىة(شىىكل )2فالمسىىجد هىىو مركىىز النكىىاط الح ىىر بأكملىىه ,
واوله تقاو األسواق المهمة وفي داصله يىتم اللقىا بىين المسىلمين  ,وتقىاو القىاال
الىىدول وكان ى المأذنىىة ومىىزا لهىىذه المىىدن مللمىىا كان ى أبىىرال الكنىىا س والقىىالع
ومزا لمدن العصىوو الوسىطى واألووبيىة ,أمىا المسىاكن فكانى تتكىدل بىالقرب
من المسجد وبككل متراص تكاد م تتىرك فيمىا بينهىا ام ايقىة ضىيقة متعرجىة ,
ووعي فيها توفر اكبر قدو من الظل في بيئة ااون .
ملل هذا النسير  ,انعكاسىا للىروابط البيئيىة وامجتماعيىة والروايىة  ,والعالقىاال
الطبيعية ضمن المجتمع امسالمي .

 1ماجد مطر عبد ا لكريم العوامل الم ثرن في تفيير النسير الح ر للمدينة وسالة دكتوواه مقدمة الى المعهد العالي
للتخطيط الح ر وامقليمي ـ جامعة بفداد  1333ص88
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الشكل/المساجد,العنصر المهيمن في النسيج الحضري

/ -2المصىىدو  /المجلىىة المعماويىىة العربيىىة  ,كليىىة الهندسىىه المعماويىىة  ,جامعىىة
بيروال العربية ,1333 ,ص0
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1ـ2الوحدات السكنية في النظام الحضري للمدينة العربية االسالمية
تملىىل المنىىاطق السىىكنية الكىىريحة امساسىىية فىىي النظىىاو الح ىىر  .ذلىىك انهىىا تحتىىل
الجز امكبر من مسااة المدينة  ,مكونة البيئة التي يق ي فيها السكان اطىول فتىرن
يمنية من اياتهم  ,ف ال عن كونها الجز الر يس مىن النسىير الح ىر ( . )1ومىع
ييادن امهتماو بالتنمية امجتماعية  ,أصب نمط تخطيط المناطق السكنية فىي تطىوو
مستمر ولم تعد المناطق السكنية القديمة المزدامة تفي بالمتطلباال الحديلة للسكان ,
فتطووال وتفيرال المباني السكنية كليرا في المراال القريبة الماضية بحيىث أصىب
مىىن الممكىىن منكىىا مبىىاني أكلىىر اوتفاعىىا  ,ومختلفىىة مىىن ايىىث شىىكلها وبنا هىىا واسىىهم
تطوو النقل والمروو في سىهولة قطىع المسىافاال بوقى اقصىر ممىا صفىف مىن كلافىة
المنىاطق السىكنية داصىل المدينىة  ,وتعىىويض السىكن بالخىاول الىى ال ىوااي وامتىىد
بالمدن نحو الخاول(.)2
وقد اعتبرال الواىدن السىكنية ماىد أهىم المتفيىراال التىي يمكىن اعتمادهىا فىي تمييىز
المراال المووفولوجية في مختلف مدن العىالم  ,والتىي تعكىس أي ىا متفيىراال مىادن
البنا  ,وطرق البنا  ,فلكل مرالة مووفولوجية  ,طىراي عمىاون بيوتهىا  ,ونماذجهىا
التخطيطية (.)8
1ـ1ـ 8العوامل المؤثرة في شكل دار السكن
تتكىىون داو السىىكن مىىن عنصىىرين أساسىىيين همىىا قطعىىة األوض وكتلىىة البنىىا
وينكا عن التفير النوعي او الكلي لكل منهما او كليهما تفيراال عديدن.)1(.
تىى ثر فىىىي شىىكل وأنمىىىاط ومتطلبىىاال المسىىىكن مجموعىىة مىىىن العوامىىل امجتماعيىىىة
وامقتصادية والتقنية والديمومرافية والبيئية  ,التي يمكن ميجايها بامتي :ـ
 .1ان الوضع امجتماعي لالسىرن  ,ونمىط اياتهىا اليىومي وطريقىة اسىتعمالها
للمسىىاكن  ,تىىنعكس علىىى تصىىميم المسىىكن مىىن ايىىث السىىعة وعىىدد الفىىري
واصتصاصاتها الوةيفية ومرافقها الخدمية .
 .2ان اجم العا لة وتركيبها العمر والجنسىي وموقعهىا ضىمن اياتهىا يسىهم
في عدد واجم الف ا اال السكنية .
تسهم العاداال والتقاليد وقيم صصوصية الفرد والعا لة في تقرير كيفية تجمع
الف ا اال السكنية والعالقة بين الداصل والخاول.
 1د .مظفر علي الجابر  ,التخطيط الح ر  ,الجز امول  ,مدصل عاو  ,مطابع جامعة الموصل , 1333,
ص. 241
 2د .مظفر علي الجابر  ,مصدو سابق  ,ص241
 . 8د .صالا اسني امشعب ود .صباح محمود محمد (مووفولوجية المدينة ) ,مطبعة جامعة بفداد , 1338 ,
ص. 186
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ان اجم الدصل الفرد او دصل العا لة  ,يى ثر علىى تقريىر مسىااة واجىوو
اعداد الف ا اال السكنية  ,ونوع تقنية البنا المستخدو
ان تقنياال البنا والتركيباال الفنية المتااىة  ,هىي امصىر تى ثر فىي اجىم
ومساااال الف ا اال السكنية وكيفية تجميعها .
ان متطلبىىىاال سىىىكن العا لىىىة  ,والفعاليىىىاال التىىىي تقىىىوو بهىىىا ضىىىمن مسىىىكنها
والعالقة الوةيفية بين هذه الفعالياال  ,تسهم في تقرير الكيفيىة التىي تتجمىع
بها مواقع هذه الفعالياال ضمن الوادن السكنية .
ان عوامل الموضع والموقع  ,تسهم هي امصىر فىي تقريىر اجىم وكيفيىة
تجميع الف ا ونوع تقنياال البنا .
ان العوامل والقيم الجمالية واإلشكال والرموي واأللوان والسطوح  ,ف ال
عىىن ذوق العا لىىة والمجتمىىع وصصوصىىيتها تسىىهم فىىي تقريىىر المتفىىايراال
العمرانية للوادن السكنية .
ف ال عن ذلك فان األعراي السا دن والتكريعاال النافذن ,كليرا مىا تتىدصل
في تقرير المتفيراال العمرانية للمسكن .

 4-1-1العوامل المناخية المؤثرة في شكل دار السكن
اكم الظروي المناصية شكل وتصميم البي العربي امسالمي  ,كما اكم قبله
انماط السكن في الح اواال التي عاش في نفس المنطقة من العالم .
فعند النظر الى مواد البنىا المسىتخدمة فىي النسىير السىكني فىي الح ىاون السىومرية
نجىىدها تتكىىون مىىن الطىىابوق المصىىنوع مىىن الطىىين المجفىىف تح ى اشىىعة الكىىمس او
المفخوو بالناو  .ف ال عن صلو البي السىومر مىن الكىبابيك اموضىية واقتصىاوه
علىىى شىىبابيك علويىىة صىىفيرن والتىىي مالبىىا مىىا تفطىىى بحصىىيرن مىىن الخكىىب لفىىرض
التقليل من اىراون الكىمس  .امىا الفىري فكانى تبنىى بحيىث تكىون مطلىة علىى فنىا
الداو ( البااة او الحوش ) والذ يكون مفتواىا نحىو السىما ( .)1ونسىتطيع مكىاهدن
بقايا هذا النمط السكني في العديىد مىن امايىا القديمىة فىي المىدن العربيىة امسىالمية
كما في تونس والمفرب .
اهتم الفكر التخطيطي بتأثيراال المنا على نمط المساكن وف ا اتها المختلفة بحيث
تمكن ى امنمىىاط التىىي شىىهدتها المىىدن العربيىىة امسىىالمية مىىن التفاعىىل والتكيىىف مىىع
مختلىىف الظىىروي المناصيىىة وصاصىىة اقلىىيم المنىىا الحىىاو الجىىاي  ,واثبى قدوتىىه فىىي
تحديىىد امسىىس وامبعىىاد المعماويىىة الناجحىىة لمواجهىىة الظىىروي المناصيىىة القاسىىية ,
وتحقيق ف ا اال توفر للساكنين كليرا من متطلباال الحيان اليومية  ,وهىذا مىا جسىده
امهتمىىاو بفتحىىاال التهويىىه والنوافىىذ ومىىواد البنىىا  ,ف ىىال عىىن المىىدصل المنكسىىر فىىي
 1د .صليل اماش  ,كتاب اللفة امنكليزية للصف اللالث المتوسط  ,وياون التربية  ,طبعة  28بفداد  2441 ,ص.51
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المسكن العربي امسالمي الذ يقع علىى محىوو متعامىد مىع فنىا الىداو المككىوي ,
والذ يمنع تعرض ف ا اال المسكن الى تياواال هوا يىة مباشىرن  ,والىى مىا تحملىة
من مباو او اتربة  ,كمىا تقلىل مىن ضوضىا اميقىه المتعرجىة والتىي بىدووها اي ىا
تحقق اركة وي هاد ه بسبب انعطافاتها .
ان الوةيفة امساسية للنسير السكني وفق الفكر التخطيطي تتملل بامتي :ـ
 .1ان تكون المساكن محمية من الظروي الجوية القاسية بما توفره من بيئة مناصيىة
داصلية مريحة وامينة لالنسان .
 .2مقاومىىة التفيىىراال الجويىىة الكىىديدن صىىالل مرااىىل امسىىتعمال السىىكني وأاكىىاو
الصىىىلة بىىىين تقلبىىىاال الظىىىروي المناصيىىىة وتصىىىميم الف ىىىا اال الداصليىىىة للنسىىىير
السكني .
وبسبب وقوع العالم العربي امسىالمي تحى تىأثير المنىا الجىاي وشىبه الجىاي
والصىىىحراو  ,ومنىىىا البحىىىر المتوسىىىط  ,ف ىىىال عىىىن وقىىىوع المىىىدن العربيىىىة
امسالمية في مناطق تتميز باصتالي نىوع المنىا وعناصىره المتمللىة بىالحراون
وضىىفط الريىىاح وتسىىاقط اممطىىاو  ,فقىىد انعكىىس ذلىىك علىىى نمىىط البنىىا وشىىكل
وهندسىىىة الف ىىىا اال الداصليىىىة للبيىىى التقليىىىد ونىىىوع مىىىواد البنىىىا الداصلىىىة فىىىي
انكا ها  .ويمكىن تحديىدبعض انىواع المناصىاال بحسىب مناطقهىا  ,لكىي يتبىين لنىا
عالقتها وتأثيرها على نمط وتصميم
البي التقليد والمواد البنا ية المستخدمة فيه وكما يأتي :ـ
أ .المنطقة الحاون الجافة :ـ يتملل في مسكن بسىيط مصىنوع مىن الطىابوق الىذ
يوصف بكونه عايل جيد للحراون ,وله نوافذ صىفيره لتقليىل دصىول الفبىاو ,
وجدوانىىه بي ىىا اللىىون تعكىىس اشىىعة الكىىمس الكىىديده  .امىىا شىىواوع المدينىىه
وايقتهىىىا ففالبىىىا مىىىا تكىىىون ضىىىيقه لفىىىرض تىىىوفير ال ىىىل لمىىىداصل المسىىىاكن
والجدوان( ) 1وهذا ما يمكن مكاهدته في امايا واميقه القديمة فىي مراكىز
المدن العربية امسالمية القديمة كما في تونس والقاهرن والنجف والكاةمية
ب .المنطقة الصحراوية الجافة الحاون  -:وهي اار المناطق على سط اموض
يتكىىون المسىىكن فيهىىا مىىن صيمىىة مىىن الصىىوي او الكىىعر يفىىت ااىىد اطرافهىىا ,
سهلة الحمل والتنقل  ,تناسب الظروي الجويىة وةىروي معيكىة السىكان فىي
هذه المناطق لمختلف فصول السنة(. )2
ل -منطقىىة منىىا البحىىر المتوسىىط  -:تعىىد مىىن اف ىىل المنىىاطق المال مىىة لسىىكن
امنسىىان  .تتصىىف مسىىاكن هىىذه المنطقىىة بجىىداو سىىميك يقىىي البيىى امشىىعة
1

فاضل الحسني  ,مهد الصحاي ,اساسياال علم المنا التطبيقي  ,جامعة بفداد ,1334,ص135
2
محمد علي مكي  ,اطلس العالم الصحي ,داو مكتبة الحيان ,بيروال , 1313ص.18
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الكمس الحاون صالل الصيف  ,ف ال عىن وجىود فسىحة فىي داصلىه او اديقىة
مفتواة داصل المسكن تسىم بىدصول اشىعة الكىمس الىى معظىم اجزا ىه اثنىا
الكتا وت من صيفا وطبا(. )1
الفصل الثاني
 2-2الخصائص العمرانيه للبيت التقليدي
ترتبط ف ا اال البي التقليد وصصا صه العمرانية بمتطلباال الواقع
امجتماعي والديني والبيئي في المدينة العربية امسالمية  ,وكان البي التقليد منذ
نكاته امولى ,انعكاسا لقيم المجتمع العربي امسالمي وصصوصيته الدينية ,
والخصوصيه امنفالقيه العالية  ,وتجاوبه مع الظروي البيئية السا دن ,وتوافق
صصا صة وتفاعلها مع واقع المجتمع واهدافه امنسانيه .ذلك ان ف ا اته كان
توفر الكلير من متطلباال الحيان اليومية السا دن في المدينة العربيه امسالمية .
اما مواد البنا المتااة المستخدمة في بنا المساكن  ,فهي الجا
والحجاون ,وسقوفها كان تبنى من صكب امشجاو وجذوع النخيل ومن القا(.)2
ويمكن تحديد اهم الف ا اال صصا صها في البي التقليد على الوجه امتي-:
2-2ـ 1الفناء الداخلي
اوتكز نمط الوادن السكنية على فكىرن الفنىا الىداصلي  ,الىذ تتمحىوو اولىه
معظىىم الفعاليىىاال  ,ويملىىل هىىذا الفنىىا امنفتىىاح نحىىو السىىما  ,والتمتىىع المطلىىق بهىىا ,
ويعكس أهمية التوجه الى الداصل لتأكيد مفهوو الخصوصىية (  ) privacyوالتفاعىل
مع الظروي المناصية وتحقيق مبدأ الحماية واألمان (.)8
يملل الفنا الوسىطي او كمىا يسىمى ( الحىوش ) او ( الصىحن ) او (البااىة ) ,
المسىىااة امنفتاايىىة التىىي يمتلكهىىا هىىذا الفنىىا المككىىوي  ,ف ىىال عىىن تىىوفير الرااىىة
النفسية لساكني المنزل  ,كونه المتنفس الوايد لهم( . )0وذلك انه عن طريىق الف ىا
الداصلي المككوي  ,ومن صالل فتحاال المدصل ,يتحرك الهىوا فىي الفنىا والمرافىق
امصىىر ليىىوفر تيىىاوا مىىن الهىىوا البىىاود المىىنع للسىىاكنين  .ان هىىذا الف ىىا الىىذ

 1فاضل الحسسني  ,مصدو سابق ,ص.135
2
موسوعة الكيخ علي الكرقي (اماالو ) القسم الرابع ,مطبعة العمال المركزية ,بفداد ,1331ص.36 – 35
8
ماجد مطر عبد الكريم  ,مصدو سابق ص .123
0
اساو اسين علي  ,الف ا اال الح رية اول المراقد المقدسة في المدن العربية اإلسالمية  ,وسالة ماجستير
مقدمة الى قسم الهندسة المعماوية بالجامعة التكنولوجية  ,1333 ,ص.3
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فرض تصميمه  ,بيئة المدينة العربية امسالمية كان ضروويا لتكامل الوةيفة بىين
ف ا اال المسكن  ,وبين عناصر البيئة الطبيعية  ,من هوا وضو .
تىىىرتبط ف ىىىا اال الطىىىابق اموضىىىي بالطىىىابق امول  ,بعنصىىىر اوتبىىىاط عىىىامود
(السىىاللم ) لتسىىاهم شىىرفاال الطىىابق العلىىو  ,بزيىىادن مسىىااة ال ىىالل التىىي يخلقهىىا
الككل المستطيل للفنا الوسطي  ,وتوجيىه ضىلعه الطويىل نحىو الكىمال ـ الجنىوب ,
ممىىا يقلىىل مسىىااة اشىىعة الكىىمس السىىاقطة مطىىول فتىىرن صىىالل النهىىاو  ,ف ىىال عىىن
تلطيف وترطيب المنا الداصلي  ,بوجود نافوون الما الموجودن في املبهىا  ,والتىي
مالبا مىا تكىون ذاال شىكل مىلمن او مربىع او دا ىر  ,ايىث تىنعكس صىوون السىما
علىىى وجىىه المىىا  ,وتقلىىل مىىن جفىىاي المنىىا بزيىىادن دوجىىة الرطوبىىة وبفعىىل البخىىاو
الناجم عن اركة الما فيها  ,ف ال عن وجود بعض الكجيراال الخ را في داصل
الفنىىا  ,ومىىا يمكىىن ان ت ىىيفه مىىن عناصىىر بيئيىىة  ,وجماليىىة  ,تحتاجهىىا بيئىىة المىىدن
التقليديىىة التىىي تكىىكو مىىن انعىىداو الف ىىا اال الخ ىىرا وف ىىا اال اللهىىو والتسىىلية
امصر .
2ـ2ـ2المدخل المنكسر
مىىن اهىىم الف ىىا اال التىىي تىىم التركيىىز عليهىىا فىىي الخصىىا ا العمرانيىىة للبي ى
التقليد  ,هو مدصله الر يس  ,الىذ يسىتجيب للتقاليىد والقىيم السىا دن,ومبىدأ الكىرفية
فىىال تجىىد مىىدصال يطىىل علىىى الفنىىا الىىداصلي مباشىىرن بىىل فىىي معظىىم البيىىوال مىىدصال
منكسىىىرا  ,يمىىىر بف ىىىا يين أصىىىريين  ,هىىىو ( الرابىىىه ) ()Entranceو (الردهىىىة )
( )Hallاتى يصل الى الفنا ( ) patioكيما يحقق هدي الكىرفية الىذ يحىول دون
ان ير عابر السبيل ما في داصل المسكن (. )1
ومالبا ما يقع البي على محوو يتعامد مع الفنا الداصلي  ,ايث ي ىطر الىداصل
الى البي الىى تفييىر اركتىه بدوجىة تصىل الىى دوجىة التعامىد ,ليطىل علىى السىااة
الداصلية المككوفة  ,ومن ثم تبدا اركته باتجاه الف ا اال المختلفة امصر .
ان اركة المدصل  ,وتصميمه بهىذا الكىكل المنكسىر ,لىه ميىزن بيئيىة مباشىرن فهىو م
يسم بىدصول تيىاواال الهىوا الحىاون والجافىة بالىدصول مباشىرن الىى الفنىا الىداصلي
والمرافق المرتبطة به  ,او ما تحمله من اتربىه ومبىاو ف ىال عىن تقليلهىا مىن تىأثير
ال وضا القادمة من الزقاق او الكاوع .
وفي مدصل البيوال  ,وعلى ابواب معظمها هناك (دكتان) صفيرتان او ثالث
دكىىىاال صىىىفيرن  ,او علىىىى شىىىكل مصىىىطبة مرتفعىىىة بعىىىض الكىىىي عىىىن الطريىىىق ,
مالصقة للباب  ,شكلها بين المسىتطيل ونصىف الىدا ر والمربىع ,تسىتخدو لجلىول

 1د .سلو اامد  ,امسكان والسكان والبيئة  ,داو البيان 1336ص58
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سكان البي او الجيران لق ا وق السمر في فرامهم  ,ولمنع دصول اإلمطاو فىي
أايان أصر .
2ـ2ـ 8الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة
اشتمل البي التقليد على انواع اصىر مىن الف ىا اال  ,تسىمى بالف ىا اال
العامىىة  ,وهىىي مىىري ال ىىيوي  ,بحكىىم مبىىدا العىىزل القىىا م بىىين امنىىاث والىىذكوو ,
والف ىىا اال الخاصىىة  ,وهىىي ف ىىا اال العا لىىة المختلفىىة ,فبع ىىها مفلقىىة وتكىىمل
مىىري النىىوو  ,واصىىر نصىىف مفلقىىة وامصىىر مفتواىىة  ,وتحىىيط هىىذه الف ىىا اال
بفنا البيى  ,وبع ىها يطىل عليىه مباشىرن  ,ويختلىف شىكل واجىم هىذه الف ىا اال
وفقىا لمتطلبىىاال السىىاكنين  ,والحاجىىة فىىي اسىتخدامها .أن تصىىميم هىىذه الف ىىا اال قىىد
تكيف لعامل أصر  ,هو عامل المنا  ,بحيث يتناسب مىع اركىة الكىمس الظىاهرن ,
وذلك ان بعىض الفىري يتحىدد اسىتخدامها اسىب اوقىاال النهىاو  ,او اسىب فصىول
السنة  ,تبعا للطافة الجو  ,وللحماية من الكمس .
2ـ2ـ 4المالقف ( البادكيرات )
توجىىد المالقىىف الهوا يىىة ( البىىادكيراال ) فىىي معظىىم المسىىاكن التقليديىىة وهىىي
عبىاون عىىن انفىاق عموديىىة ذاال فتحىاال علويىىة موجهىه عكىىس اتجىاه الريىىاح السىىا دن
لتجذب الهوا النقي  ,وتعمل على تهويىة ف ىا اال المسىكن وتلطيىف اجوا ىه  .وقىد
توجد بعض المالقف الهوا ية ذاال فتحاال علوية متعددن امتجاهاال تسمى (امبىرال
الهوا ية ) .
ان وجود هذا النوع من المعالجاال المناصية ساهم في مواجهه ةروي المنىا الحىاد
في المدينة العربية امسالمية  ,وتحويل تياواال الهوا المتحركة فيه وتبريىدها عنىد
اندفاعها نحىو امسىفل وتماسىها مىع الجىدوان الداصليىة للمالقىف الهوا يىة التىي تكىون
باودن بسبب الظل ,وعدو تعرضها المباشر للحراون واشعة الكمس .
2ـ2ـ 5الغرف التحتية (السراديب)
دفع طبيعة الظروي المناصيىة السىا دن الىى تكىييد هىذا النىوع مىن الف ىا اال
التي تنفرد بها المدن التقليدية ,والذ يعد من المالم المميزن للواداال السىكنية فىي
بعض هذه المدن ( .الككل)0
وتتميز الفري التحتية (السراديب) بهيكلها امنكا ي السميك وعمقها نحو باطن
اموض وبعىىدها عىىن اشىىعة الكىىمس والرطوبىىة العامىىة ولكونهىىا محاطىىة بالتربىىة مىىن
جميع جوانبها ومن اسفلها يجعل من عملية انتقال الحراون اليها امىرا صىعبا وبطيئىا
فيخلق جىوا عامىا تتىوافر فيىه البىرودن واللطافىة  ,يسىاعد علىى التخفيىف مىن اىراون
فصل الصيف وق ا اوقاال القيلولة بككل مري لسكان المنزل .
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وبف ىىل تلىىك امجىىوا البىىاودن التىىي يوفرهىىا السىىرداب  ,فانىىه يسىىتخدو كىىذلك
لخزن الم ن والحاجياال الفا ة عن امستعمال في فصل الكتا .
والسراديب  ,على انواع عديدن من ايث العمىق  ,فبع ىها م لىف مىن طىابق وااىد
وبع ها من طابقين او من ثالثة طوابق  ,ويتراوح عمقها ما بين (6ـ15و) واايانا
يصل الى (25و) ويبلغ متوسط مسىااة السىرداب الوااىد منهىا (1و) (الكىكل ) وقىد
يكون امتداد هذه السراديب الى ما تح امبنية المجاوون لها  ,وتبلغ نسىبة المسىاكن
التي تحتو على السراديب في مدينة النجف امشري على سىبيل الملىال %36مىن
مجموع مساكن المدينة القديمة اتى عاو . )1( 1318
وبالرمم من اهمية هذا النىوع مىن الف ىا اال بالنسىبة للمىدن التقليديىة ام ان ةىاهرن
السراديب واادن من امسباب التي ادال الى صلىق الكليىر مىن المعوقىاال التىي تحىول
()2
دون توفير شبكة صدماال كفو ن في المدينة

2ـ2ـ 6طوابق البيت التقليدي
ان معظم المساكن في المدينة العربية امسالمية  ,م لفة من طابقين  ,وبع ىها مىن
ثالثة طوابق  .ويعود هذا النمط من التصنيف الى امسباب امتية :ـ
 .1طبيعة النسير الع و (المتظاو) ذ الكلافة السكانية العالية  ,والتي تصل في
بعض المدن التقليدية الى  / 615شخا /هكتاو  ,كما في مدينة النجف
امشري
1

محسن عبد الصااب المظفر (مدينة النجف الكبر ) وسالة ماجستير مقدمة الى كلية امداب جامعة بفداد 1315
ص. 55
 2ماجد مطر عبد الكريم مصدو سابق ص.140
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 .2القيال المناسب لمجموع العوامل التصميمية  ,وصاصة العامل البيئي  ,اذ ي د
اوتفىىاع البنىىا الىىى اصىىر كميىىاال مىىن الهىىوا داصىىل الفنىىا الوسىىطي المككىىوي
والمحافظىىىىة علىىىىى دوجىىىىاال اراوتىىىىه دون التىىىىاثير السىىىىريع بتبىىىىدمال الطقىىىىس
الخاوجية  ,ف ال عن تعرضه مشعة الكمس  ,لوق معين صالل اليوو .
 .8مالبا ما كان اوتفاع طابق البنا الوااد  ,يزيد عن ثالثة امتىاو  ,وهىذا اموتفىاع
لمجموع الطابقين او اللالثة  ,يحقق مفهوو الخصوصية والكرفية .
 .0ان مواد البنا المستخدمة  ,وهي المواد المتااىة فىي المدينىة كىالجا والحجىاون
وميرها  ,من المواد التي م تمتلك صىواص المقاومىة  ,وتحمىل امثقىال العاليىة ,
كان مناسبة ومال مة لتكييد طابقين للمنزل الوااد.
2ـ2ـ 1األروقة واالواويين
ان ف ا الرواق  ,عىادن مىا يكىون فىي مقدمىة اإليىوان والفىري الداصليىة فىي الطىابق
األوضي  ,وهو عباون عن ممر مككوي الوجه وسقفه معقود ملى األعلىى بمجموعىة
من العقود  .والرواق في الفالب اما يحيط بصحن المسكن من جميع جهاته  ,او يطل
على جانب وااد او جانبين منه  .كما في الككل (.)0
ان المد الحراو اليومي  ,والمد السنو  ,الكبيرين  ,في معظم البيئاال العربيىة
واإلسىىالمية  ,قىىد دفىىع الىىى اسىىتخداو هىىذا النىىوع مىىن الف ىىا اال لتىىوفير مسىىاااال مىىن
ال الل تحيط بصحن المسكن لتخفيف اراون الكمس في الصىيف الحىاو  ,ولسىهولة
السير والتنقل فيها  ,ف ال عن الحاجة مستخدامها للتنقل تحتها  ,وقاية مىن اممطىاو
()1
في فصل الكتا .
اما اميوان فهو امصر يطل على الفنا الداصــلي للمسكن بصوون مباشرن  ,وهو بنىا
له ثالثة جدوان يعلوه طاق كبير  ,وسقف مككوي من واجهته األمامية  ,مرتفع عن
مستو أوضية الفنا  ,ويستخدو اإليوان أي ىا لتسىهيل اركىة التنقىل مىن مكىان ملىى
أصر  ,م افا الى ق ا وق القيلولة في ضاللها صالل فترن الظهيرن .

1

فريال مصطفى  ,البي العربي في العراق في العصر امسالمي  ,وياون اللقافة واإلعالو  , 1331ص121
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رواق القصر العباسي ,المصدر ,الهيئة العامة لالثار

2ـ2ـ 3المعالجات المعمارية والجمالية
اتسىىم المعالجىىاال المعماويىىة الخاوجيىىة للمسىىكن التقليىىد  ,ببسىىاطتها  ,تاكيىىدا
لمفىىاهيم الىىدين امسىىالمي التىىي تكىىدد علىىى المسىىاواال وعىىدو التمييىىز بىىين النىىال علىىى
اسىىىال الفنىىىى والفقىىىر او التركيىىىب الطبقىىىي  ,فىىىي اىىىين كىىىان امهتمىىىاو بالمعالجىىىاال
المعماويىىة للف ىىا اال المطلىىة علىىى الفنىىا الىىداصلي  ,لتاكيىىد اهميتىىه فىىي صلىىق البيئىىة
المريحة  ,اذ م يتوفر ف ا ميره  ,يحقق ملل هذه الظروي المال مة .
ولتحقيق التكامل الوةيفي لف ا اال المسكن  ,في ما يتعلق بانسياب ال و والهىوا
وامشكال الهندسية الجمالية  ,فقد كانى هنىاك فتحىاال فىي واجهىة البنىا المطىل علىى
فنا المسكن ,او من صىالل اميىوان او فجىواال علىى الكىبابيك  ,وتخريمىاال محفىوون
على الخكب  ,تفيد ممراض امناون واعطا انعكاساال جمالية  ,ف ىال عىن امبىداع
الذ يتحكم بامشكال البنا ية .
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2ـ2ـ 14الشناشيل
لما كان اوتباط تصميم البي التقليد وف ا اته بمتطلباال المنىا السىا د فىي المدينىة
العربية امسالمية ,ومبادئ الخصوصية والكرفية وقدسية المسىكن  ,فقىد انعىدم او
تقلص الى اد كبيىر النوافىذ والفتحىاال الخاوجيىة فىي الطىابق اموضىي  ,عىدا فتحىة
الباب الر يسي  ,للسماح باقل ما يمكن من تسرب اشعة الكىمس  ,وتركىزال الفتحىاال
فىىي الطىىابق العلىىو  ,بعيىىدا عىىن مىىرائ العىىين  ,وكان ى معالجاتهىىا المعماويىىة ذاال
اسىىلوب جمىىالي وعقالنىىي بىىديع  ,ف ىىال عىىن كونىىه معالجىىة مناصيىىة  ,فقىىد اقىىق مبىىدا
الخصوصية والكرفية عندما تم تفطية الفتحل في هذا الطىابق بالكناشىيل  ,وهىي
اجىىاب يزيىىد مىىن مسىىااة الظىىل  ,ويقىىوو بترشىىي اشىىعة الكىىمس وتكىىتيتها  ,وتحديىىد
الكمية النافذن منها  ,بحيث تكون مخففة وهاد ة.كما في الككل ()1
2ـ2ـ 14اآلبار والبالوعات
لفرض تامين الما الذ يحتاجه سكان المدن التقليدية  ,فقد لجأوا الىى افىر
اباو لهم  ,تتصل بىالقنواال التىي تىأتي بالميىاه مىن األنهىاو التىي تمىر بالمدينىة  ,فيفىت
السكان منافذ من هذه اآلباو الى السراديب وتستخرل المياه بواسطة الحبىل والىدم ,
وتوضع في أاواض صمم في وسط المساكن  .وفىي المىدن التقليديىة هنىاك نوعىان
من اآلباو هما :
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 .1اباو تبعية  ,يبلغ عمىق الوااىد منهىا 64متىر  ,ومعىدل قطرهىا  1,5متىر ,
تنبع من (النزيز) .
 .2ابىىاو عباسىىية  ,وهىىي ابىىاو مسىىتطرقة  ,يبلىىغ عمىىق الوااىىد منهىىا 04متىىرا
ومعدل قطرها  2,5متىرا ,ومىا يال قسىم منهىا موجىود فىي بعىض مسىاكن
النجىىف القديمىىة الىىى الوق ى الحاضىىر  .امىىا البالوعىىاال فىىان املىىب البيىىوال
تحتىو علىى بىىالوعتين عميقتىين  ,وااىدن لفىىرض تصىريف ميىاه الفسىىل ,
()1
واألصر ترتبط بالكنيف .
2ـ2ـ 11المؤشرات العمرانية لتطور نمط البيت التقليدي
ان المراال التاويخية التي مر بها النسير العمراني للمدينىة العربيىة اإلسىالمية
ترك بصماتها وأثاوهىا علىى نمىط المسىكن ,ذلىك ان البيى نتىال ا ىاو متطىوو
للفكر التخطيطي .
ومىن صىىالل دواسىىة الم شىىراال التخطيطيىىة والعمرانيىة للبيى التقليىىد فىىي عىىدد مىىن
المىىدن العربيىىة واإلسىىالمية كتىىونس والبصىىرن والكاةميىىة وميرهىىا  ,صاصىىة فىىي مىىا
يتعلىىق بمنطقىىة الدواسىىة الميدانيىىة التىىي شىىمل بكىىكل ص ىاص مركىىز مدينىىة النجىىف
القديمىىة  ,يجىىد البحىىث ان هنىىاك أوبىىع مرااىىل مىىر بهىىا نمىىط البي ى التقليىىد ويمكىىن
ميجايها بما يأتي :ـ
أ .المرحلة االولى:ـ
تمتد هذه المرالة  ,منذ النكان امولى لبنا المسكن فىي المىدن التقليديىة اتىى بىداياال
القرن العكرين  ,والتي تميز فيها نمط السكن بالم شراال امتية:ـ
 .1انعكىىال قىىيم الكىىريعة امسىىالمية التىىي ن ىىم العالقىىة بىىين امنسىىان وصالقىىه ,
واىىددال العالقىىة بىىين امنسىىان واصيىىة امنسىىان  ,لتحقيىىق التماسىىك امجتمىىاعي
واألسرن  ,ف ال عىن تىاثير عوامىل البيئىة الطبيعيىة علىى شىكل ونمىط المسىكن
الذ كان ينظر الى الداصل لتحقيق اكبر اجم داصلي  ,بأقل أوجه صاوجية  ,اذ
ساعد هذا التكىوين علىى تقليىل السىطوح المعرضىة ل شىعاع الكمسىي المباشىر
على اقل ما يمكن مع توفير اكبر قدو ممكن من ال الل ,بما يى د الىى تقليىل
الطاقة الحراوية النافذن الى المباني.
 .2اوتبط فنا المسكن الداصلي والف ا الخاوجي ( الكىاوع او الزقىاق ) اوتباطىا
مير مباشر  ,الف ا اال اول الفنا الداصلي الذ يملل العنصىر المسىيطر فىي
تكىوين التنظىىيم الىداصلي للف ىىا اال فىي المسىىكن  ,مىن ايىىث الكىكل والموقىىع ,
1

د .ايدو عبد الرياق كمونة ,مصدو سابق ص. 28
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متناسبا مع توجيه الف ا اال الداصلية واألسىلوب التىي تتىويع بىه  ,ف ىال عىن
كونه يعمل كمنظم اراو فعال للف ا اال التي اوله .
قلىىة الفتحىىاال الخاوجيىىة او انعىىدامها فىىي الطىىابق األوضىىي  ,وتفطيىىة فتحىىاال
الطابق العلو بالكناشيل والمكربياال .
بساطة المعالجاال المعماوية الخاصة التي كىان يهملهىا نمىط الحيىاال السىكنية ,
والتركيىىز وامهتمىىاو بمعالجىىاال الفنىىا الىىداصلي  ,لخلىىق بيئىىة مريحىىة  ,لتىىوفير
أسباب الرااة المناصية والنفسية .
استخدم في بنا مساكن هذه المرالة  ,مواد البنا العادية المتااىة كالحصىى
والحجاون والطين المفخوو  ,ام انها وةف بإشكال تعبيريىة معماويىة متميىزن
ومىى ثرن فىىي التكىىوين الف ىىا ي كىىأنواع العقىىود واألووقىىة ونحىى التجىىاويف
والحنايا في الجدوان السميكة للمسكن  ,وامنا الف ا اال الداصلية بالمعالجاال
الزصرفية البديعة .
وجود المالقة الهوا ية (البادكيراال ) التي تساهم في تكييف الظروي المناصيىة
والتي تجذب الهوا النقي وتعمل على تلطيف وتهوية ف ا اال المسكن .
كان الفري التحتية (السراديب ) من ابري المالم المميزن للواداال السىكنية
التقليدية في عدد مير قليل من المدن العربية امسالمية .
وجود عدد من امباو العميقة والبالوعاال في معظم المساكن .

ب  .المرحلة الثانية :ـ
تمتد هذه المرالة من بداياال القىرن العكىرين اتىى منتصىف القىرن نفسىه فىي
هذه المرالة  ,وبعد ان اتسع المىدن العربيىة امسىالمية وايداد عىدد سىكانها تحىيط
بفعل النمو الطبيعي وهجرن ابنا القر المجاوون ,وبعد ان تخطي بع ىها امسىواو
التي كان تحيط بتلىك المىدن اصىذ نمىط السىكن يتفيىر تىدويجيا نحىو الىنمط الع ىو
(الكبكي) المتداصل ,وقىد صىمم المسىاكن علىى شىكل صطىوط مسىتقيمة الكىكل فىي
املبها  ,وقد ااول المسكن في هذه المرالة ان يحافظ على توجهىه نحىو الىداصل مىع
مالم بسيطة باتجاه الخرول والنزوع نحو الخاول .
جـ .المرحلة الثالثة :ـ
تمتد هذه المرالة مىن صمسىيناال القىرن العكىرين الىى نهايىة السىبعيناال منىه ,
اسىىتمر البي ى التقليىىد ف ىي الخىىرول التىىدويجي عىىن الىىنمط الع ىىو مىىع اسىىتمراو
محاولة الحفاة على صصوصىيته  ,مىع الميىل لالنفتىاح والتىأثر بالمفىاهيم الح ىاوية
الفربية وقد عكس نمط السكن  ,دوجة من امنفتىاح الىى الخىاول  ,مىع بقىا التركيىز
على الداصل واصبح هناك االة من التىزاول والموا مىة بىين امنفتىاح الىى الخىاول
وامنفىىالق نحىىو الىىداصل  ,وبقىىي الفنىىا الوسىىطي فىىي هىىذه المرالىىة  ,المحىىوو المهىىم
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للفعاليىىاال  ,ام انىىه فىىي بعىىض المسىىاكن لىىم يعىىد مفتواىىا باتجىىاه السىىما  ,وانمىىا تىىم
تسقيفه  .كما تفير (المدصل المنكسر) في بيىوال اصىر بفعىل تحىوير مفصىل العالقىة
السىابقة بىىين الىىداصل والخىاول ( المىىدصل المباشىىر ) الىىذ اضىطر العا لىىة الىىى وضىىع
(سىىتاون ) صلىىف بىىاب المىىدصل ,لتحقيىىق الخصوصىىية  ,سىىيما فىىي المىىدن التقليديىىة فىىي
العراق  ,كالنجف والبصرن والكوفة وميرها ,ف ال عن ان المنافذ البصرية الجديدن
فىىي نمىىط مسىىاكن هىىذه المرالىىة قىىد عبىىرال عىىن وجىىود عالقىىة بصىىرية بىىين الىىداصل
والخاول .
د  .المرحلة الرابعة :ـ
تمتد هذه المرالة منذ نهاية السبعيناال من القرن الماضي اتىى امن  ,وبسىبب
التطىىوواال امقتصىىادية فىىي العىىالم  ,وتوسىىيع المىىدن العربيىىة امسىىالمية مسىىتيعاب
الزيىىاداال الها لىىة فىىي عىىدد السىىكان  ,ونتيجىىة لكىىق الكىىواوع المسىىتقيمة ومكىىاويع
التطوير وطفيان امستعمال التجاو علىى امسىتعمامال امصىر  ,والىذ اد الىى
تهديم الكلير من اجزا النسير التقليد في مراكز المدن القديمة ال عيف والمتهرئ
بسبب ودا ن المواد المستخدمة في بنا ه ف ال عن دصول (السىياون) كعنصىر اسىال
وم ثر في تصميم المسكن اد الى ةهوو نوع جديد من انواع المساكن  ,يحيط بهىا
فنا صىاوجي مىن جميىع جوانبهىا (الحديقىة ) مىع ايديىاد المنافىذ البصىرية مىن صىالل
امبواب والكبابيك التي ايدادال مسااتها ,ف ال عن ابتعىاد كتلىة البيى عىن الزقىاق
وفصىلها بالحديقىىة امماميىة كمىىا دصىل متفيىىر اصىىر مىن الف ىىا اال علىى هىىذا الىىنمط ,
مري الط عاو المرتبطة بفري النوو مع ايدياد اهمية المطبخ الىذ اصىذ موقعىا اكلىر
اهمية في ف ا المسكن ويادال مسااته  ,واهتم تصميم المسكن بمىراب السىياون اذ
اوتبط ف اؤه مع ف ا المطبخ .
لقىىىىد تنوعىىىى أنمىىىىاط السىىىىكن فىىىىي المدينىىىىة التقليديىىىىة  ,ايىىىىث ضىىىىم عىىىىددا مىىىىن
الطري( ) Stylesالتي فرضتها التطوواال امقتصىادية والح ىاوية للمجتمىع والتىي
دفع ى تصىىميم البي ى ملىىى النىىزوح القىىو نحىىو الخىىاول والتىىاثر بىىالفكر التخطيطىىي
الفربي الذ أف ىى ملىى وجىود عىدد مىن األنمىاط المعماويىة لمسىاكن (متفربىة) فىي
نسير عمراني لمدن عربية مسالمية تقليدية  ,ويمكن من كىل ذلىك من يسىتنتر البحىث
من صالل مراال تطوو نمط المسكن التقليد من هناك ثالثة أنماط للسكن هي :
 .1النمط الع و التقليد (المتراص) وهو ما يزال قا مىا اتىى الوقى الحاضىر
في عدد من المدن التقليدية  ,وصاصة في مدينىة النجىف القديمىة  ,والىذ تمللىه
مساكن المرالة األولى ,وقسم من مساكن المرالة اللانية .
 .2اما النمط اللىاني فهىو الىنمط الع ىو ( ,الكىبكي) المتىداصل الىذ يىزاول بىين
المعاني ويجمع بين التوجه ملى الىداصل  ,والنىزوع الىى الخىاول أ يجمىع بىين
(الداصل والخىاول )  .والىذ اسىتبدل الفنىا الوسىطي المفتىوح بالفنىا المفلىق.
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والذ يمكن ان نسميه النمط الهجين  .ان هذا النمط تملل في مساكن جىز مىن
المرالة اللانية والمرالة اللاللة .
 .8النمط الذ تجسد فيه  ,توجه البي بككل قو نحو الخىاول وافصى عىن هىذا
بككل واضى  ,وهىو البيى (المتفىرب)  ,ويملىل هىذا الىنمط عىددا مىن مسىاكن
المرالة الرابعة .
االستنتاجات:
 .1ان النمط التقليد للنسير السكني  ,كان انعكاسا لتاثير قيم الكريعة امسالمية
والح اون العربية ومتطلباال البيئة المناصية  ,وهو يتركز في مراكز المدن
القديمة .
 .2صاصية امنفتاح على الداصل  ,واوتكاي الوادن السكنية على فكرن الفنا الداصلي
المككوي ,الذ تتمحوو اوله معظم الف ا اال الداصلية  ,تاكيدا لمفهوو
الخصوصية والتفاعل مع الظروي المناصية .
 .8ان مدصل البي مير المباشر(المدصل المنكسر ) ,يعد من اهم الف ا اال
والخصا ا العمرانية  ,كونه يستجيب لمبدأ الكرفية  ,والتقاليد والقيم السا دن .
 .0انعداو او تقلا النوافذ والفتحاال الخاوجية في الطابق األوضي  ,عدا فتحة
الباب الر يسي  ,للسماح بأقل ما يمكن من تسرب أشعة الكمس ,وتركزها في
الطابق العلو بعيدا عن مرائ العين .
 .5يكتمل البي التقليد على نوعين من الف ا اال  ,الف ا اال العامة وهي مري
ال يوي  .والف ا اال الخاصة  ,وهي مري العا لة  ,بحكم مبدا العزل القا م
على الفصل بين الذكوو وامناث .
 .6بساطة المعالجاال المعماوية الخاوجية  ,انسجاما مع مفاهيم الدين امسالمي ,
التي ت كد على البساطة والمساواال وعدو التمييز بين النال على اسال الفنى
والفقر او على اسال التركيب الطبقي والمستو امجتماعي  ,في اين تركز
امهتماو بالمعالجاال المعماوية للف ا اال المطلة على الفنا الداصلي  ,لخلق
امجوا والبيئة المريحة للعا لة  ,اذ م يتوفر ف ا ميره يمكن ان يحقق ذلك.
 .1ان المناطق السكنية في المدينة التقليدية تتككل من مجموعة من الواداال
السكنية  ,ذاال شكل صلو متراص  ,مكونة المتجاوواال السكنية والتي تتجمع
بدووها لتكون المجموعة السكنية او النطاق السكني .
 .3ان طبيعة المواد اإلنكا ية المستخدمة اصال في بنا الواداال السكنية  ,هي
المواد البسيطة المتااة في المدن التقليدية  ,كالجا والطين المفخوو والحجر
 .3كان سببا في ما اصاب النسير السكني من ضعف وتهرؤ وتأكل  ,وعدو القدون
على مقاومة الزمن طويال ف ال عن ضعف الصيانة .
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 .14وبسبب األسواو التي كان تحيط ببعض المدن ممراض الحماية واألمان ,
جعل كلافة امستخداو واإلشفال عالية في المسكن التقليد صالل مرااله
المختلفة .
 .11كان السراديب او الفري التحتية من ابري المالم المميزن للواداال السكنية
التي اتسم بهيكلها امنكا ي السميك  ,وعمقها نحو باطن اموض  ,وبعدها عن
اشعة الكمس لتحقيق وةيفتها البيئية في المدن الحاون والجافة .
 .12ان وجود امباو والبالوعاال العميقة في معظم المساكن التقليدية  ,والتي قام
بوةا فها الخدمية والبيئية في المراال السابقة  ,قد انته او اضمحل وةا فها
تلك  ,وبد تعرض المدن التقليدية الى مكاكل فنية تعترض البنى التحتية
المعاصرن  ,مما يستلزو معالجاال ودواساال تخطيطية ناجحة لها .
 .18ان وجود المالقف الهوا ية ( البادكيراال ) الموجودن في عدد كبير من
المساكن التقليدية قد كان وةيفتها البيئية بملابة مايكرو منا مال م في امبنية ,
وفي منا بيئة شبه صحراوية  ,من صالل قيامها بنقل تياواال الهوا المتحركة
لفرض تلطيف امجوا الحاون .
 .10من صالل تحديد البحث موبعة مراال يمنية  ,تطوو صاللها نمط وشكل
البي التقليد  ,فانه استنتر ان هناك ثالثة انماط من السكن شهدتها المدن
التقليدية هي :ـ
 .15النمط الع و التقليد والذ ما يزال قا ما اتى الوق الحاضر
 .16النمط الع و (الكبكي) المتداصل (الهجين) الذ يجمع بين التوجة الى
الداصل والنزوع الى الخاول  ,والذ استبدل فيه الفنا الوسطي المككوي الى
السما بالفنا المركز المفلق .
 .11نمط البي (المتفرب)  ,وهو النمط الذ يتوجه وبككل قو وواض .
 .13كان المفاهيم الفربية المقتبسة  ,واضحة في التصميم العمراني المعاصر في
المناطق التقليدية ايث تم اقحامها ضمن البنية النسيجية للمدينة التقليدية .
 .13ان دصول السياون في العقود الالاقة من الزمن كوسيلة من وسا ل النقل  ,اد
الى تفيير ف ا اال الوادن السكنية التقليدية  ,وكذلك تفير نمط الحركة.
 .24من الممكن تطوير امنماط السكنية التقليدية مستيعاب التطوواال الح اوية
وامقتصادية وامجتماعية  ,اذا ما توفرال الرؤية التخطيطية السليمة التي تجمع
بين امصالة والمعاصرن في تصميم الوادن السكنية .
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