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 :الملخص
املنية " ليةت امةةوة جامماتج ة  " اممغةقة تميزت عمارة مساجد مدينة  ب  ججلةة  راراتات ةا اممرمار ة  

جخةاوةة ا  شة ام امختةاة  مةن امةدعاوا جامقرةا  جامرقةجد. ج ةان أ ررناةر مرمار ة "امة ن". جامملني  
. جمج دة ججهر مراني ا هلل  امس ين  جاالطمونان جامخشجعاممرمار   اأثر امرامغ في امشرجر راماضاوي  
تميزها امم اني جامتش يةي ضمن امنسيج ج  ،ديني  جاجتماعي  جتاردها اممرماري   ا لجةا ا مراكزجمضمجن

اممرمةاري  مةاضةا امذي ي دف بمة  دراسة  امخةةاول امم انية   تأتي أهمي  هذا امر ث ،امرمراني اممدني
. جمت قيةةةل ام ةةةدف تاسةةةت   امدراسةةة  رمقدمةةة  نكر ةةة  مما ةةةجا امم ةةةان جاماضةةةا  مراكةةةز ةةةا فةةةي تةةةة  امجت ةية

جةةةجال   ،ب  ججلةةة  مةةدينتي فةةي أهةةا مسةةاجد  ةةااممرمةةاري. ثةةا دراسةة  خةةةاول اماضةةا  اممرمةةاري جت ةية
جتميةز ن، مةدينتيامامتي أكدت عة  جمال عمةارة اماضةا  امةداخةي ممسةاجد  بم  ررض امنتاوج جامتجةيات

امتةي جاأسةق   : امةدعاوا جامرقةجد جامقرةا اممختةاة  جعناةرها ،امداخةي  ذات اماضا ات اممترددة فراتات ا
ا جمتميةةز ا مةرمةةارة امم ةيةة امجمةةامي جمرةةت لةةين اءنشةةا  جامتشةة ي    امار ةةد مةةن نجعةةن. ج انةةت مثةةاال  جاضةة  

 امتي ناتقدها اميجا في  ثير من مساجدنا ام ديث  جاممراةرة. 

 .جلة ، ب ، اممسجد، اماضا  )اماراغ( اممرماري ، امم ان ،امرمارة ،امخةاول :حيةالكلمات المفتا

mailto:arefsabahi@yahoo.com
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Abstract:  
The architecture of Ibb and Jiblah mosque is distinguished by its closed 

architectural "Albaniah" prayer hose, and its ' Alsahn" "courtyard of the 

mosque" open architectural space. The mosque are built of various 

architectural elements as props, domes, and arches. Their architectural spatial 

properties and shapes are the reasons behind their extensive impact an the 

feeling of calmness, peacefulness and submissiveness to Allah. The privacy of 

the essence, and content of their buildings as religious and social centers, their 

architectural privacy and their locational and configurational distinction within 

urban civilized fabric are the reasons behind this research. This research aims 

to study and analyze the locational properties of architectural space in them. 

To achieve this aim, this research begins with a theoretical introduction an the 

concepts of architectural space and place. Then it studies and analysis the 

properties of the architectural space in the most important mosques in Ibb and 

Jiblah. It ends with giving some of the findings and recommendations which 

confirm the beauty of the building of the interior space of the mosques in Ibb 

and Jiblah and the distinction of their interior space which have various spaces 

and different elements as props, arches, domes and callings which combine the 

structure and beautiful unique construction and become a distinguished 

example of local architecture which we miss in many of our modern and 

contemporary mosques today.            
 

Keywords: Characters, architecture, space, interior architecture, the mosque, Ibb, 

Jiblah 
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 المقدمة:   
يدت اممساجد جامججامع في مدينتي ب  ججلة  ررد دخجل قراو  اميمن في اءسوا. ج ان اممسجد  شا
امجةةامع أجل مةةا يخطةةل فةةي اممدينةة  جي ةةدد فةةي امغامةة  جسةةل اممدينةة  ممةةا مةةن مةةن أهميةة  دينيةة  جاجتماعيةة  

جاممسجد هج امم ةان امةذي  جثقافي . جتلن   جمن امقةجر جاممساكن جاأسجاق جامخانات جاممرافل اأخرى.
 يسجد اءنسان فين هلل ترام .

ا. جيرةةةد اممسةةةجد امجةةةامع ممةةةا ي مةةةةن مةةةن رمةةةجز  جاممسةةةةا أينمةةةا يةةةةةي ج ترلةةةد ي ةةةجن م انةةةن مسةةةجد 
جمراني مثاال  مةرمارة اءسومي ، جتنر س رمجزه جمرانين مةن خةول أهةا عناةةره اماراتية   ليةت امةةوة 

اط راأرجقةةة  اممرقةةةجدة، ج تميةةةز اممسةةةجد لتججي ةةةن اماضةةةاوي ن ةةةج امقلةةةة  "املنيةةة " جامةةةة ن امماتةةةج  امم ةةة
"امكرر " في م  . جهذا يمن ن خاةي  مقدس  بم  جان  تجج ن، بم  اأعة  من خول اممآذن جامقرا ، 
جبةةذم  يرةةد اممسةةجد مةةن اممرةةاني امجكيايةة  ذات امدالميةة  امرمز ةة  امتةةي تة ةةد ام جيةة  اممسةةتقة  مةمجتمرةةات 

دارة أمةجر اممسةةمين.  ءسومي . جيرد اممسجدجاممدن ا فضةا  جيرةد مر ز ا مةترةةيا جمقةر ا مة  ةا جامقضةا  جاة
جتتشةةارن جامةةة ن امجسةةطي مةةن أهةةا اممومةةة اممرمار ةة  امتةةي تجسةةد امروقةة  لةةين امةةدين جامرمةةارة.  امقلةةة 

تختةةة  فةةي مةةن  يةةث اممضةةمجن جامجةةجهر ج  - مةةا فةةي مةةدينتي ب  ججلةةة -اممسةةاجد فةةي اممةةدن اميمنيةة  
 أ جام ا جأش ام ا جعناةرها اممرمار  .

 المشكلة البحثية:
تنتشر في مدينتي ب  ججلة  امقديمتين  ثير من اممساجد جامججامع ذات خةاول فراتي  جم انية  
تج ي رامجمال اممرماري من خول أش ام ا جعناةرها اممرمار    اضا  امقلة  "املني " جامة ن امماتج  

امتةي أك ةرت امرمةارة اءسةومي   ،  اممرقجدة جاممز نة  رامقرةا  جامرقةجد جامةدعاوا جامزخةارفامم اط راأرجق
ال يتجزأ من اممجرجث اممرماري اءسومي  ارما في ا من خةاول ججماميات لناوي  فر دة. جةارت جز   

رمار ةة  اميمنةةي. بال أن امةةرفض مكةة  مةةا هةةج قةةديا جاالنل ةةار ر ةة  مةةا هةةج جديةةد جاءهمةةال مةخةةةاول امم
امم انيةة  فةةي اممسةةاجد جتراجةةع امةةجعي اممرمةةاري رأهميت ةةا، أدمى امةة  ك ةةجر أنمةةاط جأشةة ال مرمار ةة  فةةي 
اممناطل ام ضر   امجديدة ال تر س امتطجر اممنطقي مألش ال امتقةيدية  فةي اممسةاجد امتار خية  جال تاةلةي 

أهمية  فةي لةد مةن بعةادة امنكةر  ال جمةن ثةاأسس جمرايير امتخطيل جامتةميا مججهر امرمةارة اءسةومي . 
امخةاول اماراتي  امداخةي  مةمساجد جسل  تطج رها رما يجاك  ا تياجات امرةر جمراعاة هجي  امرمارة 

 اءسومي  في اممدن اميمني . 
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 أهمية البحث:
تر ةةز  ،ججةةجد عةةدة  تارةةات جدراسةةات تار خيةة  جمرمار ةة  جتخطيطيةة   ضةةر   ممةةدينتي ب  ججلةةة جب

ناةةةةر اممدينةةة  امقديمةةة  جامجةةةة  امخةةةارجي مةجةةةامع امكليةةةر جعوقتةةةن لرقيةةة  أجةةةزا  اممدينةةة  عةةةة  ت ةيةةة  ع
 اأ يا  امس ني  جامسجق. جنتيج   مقة  امدراسات اممرمار   امنكر   امت ةيةي  مةاراغ امداخةي جعناةره في 

 تأتي أهمي  هذا امر ث. ،مساجد مدينتي ب  ججلة 

 هدف البحث:
جت ةيةةة  اماةةةراغ امةةةداخةي مةمسةةةاجد امقديمةةة  فةةةي مةةةدينتي ب  ججلةةةة  امتةةةي ي ةةةدف امر ةةةث بمةةة  دراسةةة  

تميزت لخةاول مرمار   م اني  فر دة. جامذي من شأنن ب يا  امجعي اممرماري جامثقافي مةدى اممرنيةين 
 رأهمي  هذه امرناةر جامخةاول اممرمار  .

 عينة الدراسة:
جامجةامع امكليةر جمسةجد يرقةج  فةي مدينة   تا اختيار امجامع امكلير جمسجد اأسدي  في مدين  ب 

جلة  مما ت تج  ا من فراتات جتكج نات جأش ال ذات خةاول جمامي  مرمار ة  مميةزة تسةتدعي امدراسة  
 جامت ةي .

 منهجية الدراسة: 
استخدا اممن ج امجةاي امت ةيةي جامنزجل امميداني جدراس  جت ةي  امنماذج جمت قيل هدف امدراس  

ينةةات اممختةةارة( مسةةترين ا راممسةةاقل جامقطاعةةات اممرمار ةة  جامةةةجر اماجتجترافيةة . جتةةا لنةةا  اممرمار ةة  )امر
 امدراس  عة  امن ج اآلتي:

 . ما جا امم ان جمرانين.1
 . ما جا اماضا  اممرماري.2
 .  اجت ةية . دراس  امخةاول امم اني  في اممساجد اممختارة3
 . االستنتاجات جامتجةيات.4
 ن ومعانيه.المكامفهوم  .1

رامرتا من تناجل  ثيةر مةن اماوسةا   ، بش امي  قاوميمث  زال تير ما جا ج  بن مةطةة امم ان ما
جامرةمةةةا  جنقةةةاد امرةةةةر ام ةةةديث فةةةي  تارةةةات ا مةةةن. ج انةةةت مركةةةا امتاسةةةيرات م ةةةذا اممةةةةطةة تقةةةع لةةةين 

ي م ان يمتة  قجة ذاتي  تةثر ل  ف ،أن اأشيا  ال تكجن في فراغ أرسطجيرى  بذ ؛امايز اوي  جامميتافيز قي 
ن امم ةةان مججةجد لةةدمي  أفةي  تةا  امسةةماع امطليرةي  أرسةةطجأ ةةداث. جاعتلةر اعةي ةا جتغيةر فةةي مجةرى 

امم ةةان يختةة  عةةن أي ف جمةةن ثةا ،خةرآجسةةا  ن يةةث يججةد جسةةا فةيم ن أن ينتقةة  عنةن جيشةةغ  م ةة نأنة
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عةن طر ةل ام ر ة  امتةي  (1) ةن بدراكةنجيم ،نشةغةن جنت يةز فيةن ما دمنةا"امم ان مجججد ، شي  يت يز فين
جمةةن   (2).جهةةج ماةةارق مألجسةةاا اممتم نةة  فيةةن جسةةالل عةي ةةا" ،خةةرآامنقةةة  مةةن م ةةان بمةة    ألرزهةةا  ر ةة
 :امم ان عند أرسطج، اآلتيخةاول 

ا من امشي .  -2              امم ان هج ام اجي اأجل.  -1  جامم ان ميس جز  
 .جفين اأعة  جاأسا   -4            مةشي  امم جي.  جهج مساج    -3

امطجل جامررض جامرمل. جمكن عةما  امر اضيات جامايز ا  في  :ثوث  أرراد (بقةيدس)جمةم ان عند 
أثلتةةجا بم ةةان ججةةجد م ةةان تيةةر بقةيدسةةي.  -جمةةن ليةةن ا جةةاجس جر مةةن جمجبتشاسةة ي -امرةةةر ام ةةديث 

خةر يم ةن تةةجر أررةاد آ  خاةة  مةن امم ةان. رمرنة  أررةاد امثوثة   امةا اجاعتلرجا امم ةان اأقةيدسةي ذ
 (3)عديدة مةم ان.

فامم ان ما  ،بنما لنسلتن مألشيا  ،أن "امم ان تير مجججد لذاتن فيرى ( 1111-1161أما ميلنتز )
ا مججهر. جهذا يدل  ،جميس ججهر ا ،ال جججد مةم ان اممطةل نهج بال ترتي  اأشيا ". ج ة د رأن جال عرض 

ةا. بذ ا امم ةان هةج  Orderان عوق  م ا جججدهةا. جهةج نكةاا جترتية  عة  أن امم  امكةجاهر اممججةجدة مر 
(  ةةجل 1616-1641جمقجمةة  ميلنتةةز تطةةالل تةةةجر نيقةةجال امقجسةةاجي )  (4)فةةي ذاتةةن شةةي  ذهنةةي مثةةامي.

 فقد اعتلر امقجساجي امم ان من بنتاج امرق . ،طلير  امم ان

 جهةةج جعةةا  فةةارغ ،أن امم ةةان مججةةجد لذاتةةن رأى ةةس عةةة  امر( 1111-1161مكةةن اسةة ل نيةةجتن )
هذا امجعا  من ةاات جخةاول ال تتأثر لنجعي  اأشيا  اممجججدة فين. جامم ان مستق   ،اأشيا ي جي 

  (5)ما تشغةن. جهج ثوثي اأرراد جمطةل جضرجري. ابذ يججد لذاتن سجا  شغةتن أشيا  أ ؛عن اممتم نات

 مةم ان: ر  مران  أما جينيز فيرى أن هنا  أرب

جال ججةةجد مةةن بال فةةي عقةة  اءنسةةان امةةذي يخةقةةن  ،"امم ةةان امتةةةجري: جهةةج م ةةان ام ندسةة  اممجةةردة -1
جقةةد عةةد بقةيةةدي أج تيةةر بقةيةةدي. جهةةج ينرةةدا مةةن امججةةجد عنةةدما يتجقةة  ملتكةةره عةةن  ،رةةامتا ير فيةةن
 امتا ير رن.

ت ج نرةدا مةن امججةجد رمجةرد أن تكة  ءدراكي ام سي: جهج جاع يمارس أج يسةج  أ ساسةااامم ان  -1
  جاسن.

 امم ان امايز اوي: جهج م ان امايز ا  جاماة . -3

ة -6 منكامةةن  اامم ةان اممطةةل: هةج ذمة  امنةجع مةن امم ةان امايز ةةاوي امةذي أدخةةن نيةجتن ميجرة  منةن أساس 
 (6) جتير قال  مة ر  ."ا متماثو  اممي اني ي. جهج مطةل يك  داوم  

 امم ان في  تارن )نقد امرق  امم ض( في عدد من امسمات: ( نتبيمانج   )جفسر 
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 ،مغةرجز فةي طليرة  امةذهن a prioriأي شة   قلةةي  ؛من أش ال ام ساسي  امم ان ش   مترال   -1
 (7).اجميس تجر لي   ،pure intuitionجهج  دس قلةي م ض 

 ا لين ا.جال هذه اأشيا  في عوقت ا فيم ،امم ان ال يمث  خاةي  أشيا  في ذات ا -1
أي سةجى شةرط ممةكة  ام ةس امةذاتي امةذي رةن  ؛امم ان ميس سجى ةجرة جميع ام جاس امخارجي  -3

 ا منا.ي جن ام دس امخارجي مم ن  
هةةي امشةةرط امضةةرجري مجميةةع امروقةةات امتةةي  -امةةةجرة امثالتةة  مقةةدرة امتةقةةي )مةةدينا(ر -ام ةةسبن  -6

 ل ا ن دس اممجضجعات لجةا ا خارجي .
  (8)يقةد لذم  امكوا عن عدة أجزا  مم ان جا د أ د ج يد. ، جام ديث عن عدة أم ن -5

ةا  (جاستجن راشور)ججضة  في "جماميةات امم ةان" أن امم ةان امةذي نرةي  فيةن مةيس م ان ةا متجانس 
نما هج م ان ي تجي عة  ررةض امةةاات  ،جخامي ا ةا  ،فقةد ي ةجن ضةجوي ا أثيةر ا شةااف ا ،أساسةي اجاة أج مكةم 

ةة ةةا مغةق  ا مثةة  امةةةخرة جامكر سةةتال جقةةد ،امج ش  أج هةةج  ،ي ةةجن جار  ةةا مثةة  اممةةا  اممتةةدفل أج ثالت ةةا متجمةةد 
جن ةةةن فيةةةن بنمةةةا ن يةةةا داخةةة  مجمجعةةة  مةةةن عوقةةةات ترسةةةا  ةةةدجد مجاقةةةع يترةةةذر  ،م ةةةان متغيةةةر امخةةةجال

 (9)اختزام ا.

ن فاةةراغ اءنةةا  هةةج امةةذي يم نةةن مةة ،أن ناةةع امجعةةا  فةةي فراتةةن (ال جتسةةج)ج ةةرى امايةسةةجف امةةةيني 
السةةةتخداا اممراشةةةر. اا تةةةجا  شةةةي  مةةةا فيةةةن. بال أن اءنةةةا  قةةةد يمتةةةة  جكةةةاو  أخةةةرى بمةةة  جانةةة  جكياةةة  

فقةةد ي ةةجن هنةةا  بنةةا  مةةن عةةةر  ؛تةةةثر فةةي ماهيتةةن جفةةي أدا  جكياتةةن اجمجن ةة فاءنةةا  يمتةةة  مةةادة جشةة و  
بن اماةةراغ  ،ينمرةةين قةةديا ذج قيمةة  فنيةةن جماميةة .  ج تةة  ال جتسةةج:  "ن ةةن نةةةنع بنةةا  مةةن  تةةةن مةةن امطةة

مكةةن اممسةةا ات  ،فاوةةدة. ن ةةن نةةةنع األةةجا  جامنجافةةذ مةغرفةة  اءنةةا  هةةج امةةذي يجرةةةن ذاامةةذي فةةي داخةة  
فةة ن تيةر امم سجسةات هةةي  ،اماارتة  هةي امتةي ترطةةي ام يةاة مةغرفة . جه ةةذا جبينمةا مةم سجسةات مزاياهةا

مةذم  فةاماراغ مةيس شةرط ا  ؛ا دجن فةراغا أج جججد  "من اممست ي  أن نتخي  هدف  ( 14).امتي تجرة ا ذي فاودة"
 ….مكنن خاةي  ججهر   مجعينا ،اللد منن مساور امجججد

ال م دجديةةة  اماةةةراغ جال م دجديةةة  امةةةجعي ج  ؛بن جعينةةةا هةةةج امةةةذي ي ةةةدد نةةةجع اماةةةراغ امةةةذي نرةةةي  فيةةةن
نةةةا"  أج امتةةةي نةةةدر  في ةةةا اماةةةراغ هةةةي خةةةةاول مجعي ،جامطر قةةة  امتةةةي نترامةةة  في ةةةا مةةةع اماةةةراغ متطارقتةةةان

جرمةا أنةن فةارغ فل م انةن أن  ،جطليرتةن أنةن فةارغ… " بن امرنةر امجةجهري م ةذا امكةجن هةج اماةراغ ججفيندا
  (11)"…اماراغ هةج امشةرط اممسةلل مكة  مةا هةج مججةجد جمةن هةج مججةجد… يتضمن جأن ي تجي    شي 

راأم نةة  جعلةةر فاءنسةةان عوقتةةن تكمةةن  ؛ج ةةرى هيةةدجر أنةةن ال يم ةةن فةةة  اءنسةةان عةةن ليوتةةن ججفينةةدا
ن امسةة ن هةةج ام قيقةة  امججهر ةة  مةججةةجد. جامم ةةان عنةةد بذ ب ؛بن ةةا تكمةةن فةةي امسةة ن ،اأم نةة  راماضةةا ات

لة  هةج  ةية  ناتجة  عةن أشةيا  جاقرية  تمتةة  جةجهر ا  ،هج شي  أكثر من مجقع تجر دي (شجمز -نجبيرج)
ا جمجن ا.    هذه ام ا ت دد ةا  امم  سماتمادي ا جش و  جمةمس   (12).انمر 
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 الفضاء المعماري . مفهوم 2

أن امتا يةةر فةةي اماضةةا  رامطر قةة  ام سةةي  اممةمجسةة  مةةن ام يةةاة  (ججمدشةةتاين)ذ ةةر اممةةةرم تجمةةاس 
ةةة عنةةةدما  ةةةاجل فنةةةانج ذمةةة  امرةةةةر  ؛ا فةةةي اماةةةن امتشةةة يةياميجميةةة  لةةةدأ فةةةي امقةةةرن امرارةةةع عشةةةر جخةجة 

مثةة  تقةةير امخطةجط فةي مةةةخرة  ،طليرةيءم انيةات الكتشةاف ام ةةس رامم ةان جاماضةا  امااسةتخداا  ة  
جمكن ا تير دقيق . ج انت م اجم  جيجتج جيةدة فةي بك ةار  ،امتي  انت تج ي لجججد أرراد ثوثي  امةج  

مةن ت ةت رةا     يةث تطة  امةرأة شةار ؛مثة  مج ة  مةيود امسةيدة مةر ا ،اماضا  مةن خةول ررةض مج اتةن
 .أخرى  امرأةمن اأقمط  من    زم  ةغير ماو  تتةق

أعمةام ا جاممتةقةي مقد أدى ترام  فناني عةر امن ض  مع اماضا  ر رفي  بمة  مسةاعدة اممشةاهد 
مةع  ،ش ةت مج ةات امانةانين امر امة  مةمنةاكر امطليرية  امم ةية  بذ ؛في امتججال في اأرض  لدي  مةسار

امجسةيل جامقةجطي  مةراما. جررد ما  ان امان فةي امرةةر  امخراول اممةجرة مرةر امن ض  مج ن رانجرامي
 ،نتق  في عةر امن ض  بم  امرةي  امثوثية  اأررةادا ،يرتمد عة  امرةي  اممسط   مألشيا  جاأشخال

 رطر قة  م تمةة  جمضةلجط . ،جأةةرة راءم ةان استنسةام أي شةي  أج أي شةخل أج أي فضةا  مةادي
(13) 

ا 1635اممنكةجر مةمةةجر ن رةةيات  قةجانين  (ميةجن راتيسةتا أملرتةي)جقد قةاا اممرمةاري اماةجرنسةي 
سةقاط امخةراول امتةي ججةدها فةي  تةا  رطةيمةجس "امجغرافيةا". جقةد طلةل  من خول تطج ره م رفة  امرسةا جاة
أملرتي ما جمن امر اضي عة  نجع امتقةير مةخطجط اممتضمن في اءدرا  امرةري امرسيل اممتمثة  فةي 

عةةن طر ةةل  - همةةذين أتةةجا مةةن ررةةدعةةةره جاأجيةةال ا جفنةةانج جضةةج  ذمةة  تم ةةن مةةةجر  فةةيامتةةةج ر. ج 
أةةرة امتر يةز عةة  أهمية   مةن ثةامن االمتقاط امدقيل مةاراغ جامرمةل. ج  -امممارسات جامتجار  اممتكررة 

بنمةةةا  ةةةذم  فةةةي فةةةن امن ةةةت جامرمةةةارة.  ،مةةةيس فقةةةل فةةةي اماةةةن امتشةةة يةي ي اأساسةةة و ااماضةةةا  اممرمةةةاري شةةةي
  (14)ين امداخةي جامخارجي. تأثرها راماضاجأةر ت ررد ذم  تادرس اممراني جامكت  املناوي  ج 

جامن ةت تنكةيا  ،ي ةدده اماضةا  امم ةيل ام اني   ا( امن ت فن  ا 1831-1770جاعتلر ججرج هيج  )
 -ملنةاويامثة  اماةن  -بال أن امكثيةر مةن رجاد اماةن ام ةديث  (15)منسل مةكت  اممجججدة في فضا   قيقي.

مثةة  أعمةةال فوديميةةر تةةاتةين. ج ةةاجل  ،امرمةة  امن تةةي ذاتةةنا ال يتجةةزأ مةةن قيمةة  جرةةةجا مةةن اماضةةا  جةةز   
فةي أعمةام ا مةزج اأشةة ال امن تية  جاماضةا ات فةي لنية  مرقةةدة أج ةت لنسةل جمةامي مميةز. أمةةا  جن امانةان

 أمةةا فةةي امرمةةارةفةةي امرسةةا فيرمةةد امانةةان امتشةة يةي بمةة  جرةة  اماةةراغ مرويةةا جم سجسةةا ءتنةةا  اممضةةمجن. 
 :ه ذامرمارة االمماني رف اماضا  في قامجس ارا ف

"Architektonischer Raum, ein vorrangig fuer bestimmte menschliche 

Taetigkeiten geschaffenes Volumen, das durch Kombination 

raumbegrenzender Elemente (Waende, Boeden, Decken) gebildet und in 

seiner ausgegrenzten Form eine fasbare Funktions- und Gestalteinheit 
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innerhalb eines uebergeordenten baulichen Zusammenhanges darstellt. Seine 

funkionelle und aesthetische Gestaltung richtet sich weitgehend nach 

bestimmten materiellen und idellen erfordenissen des gesellschftlichen 

Lebens. Besetzt er kuenstlerische Qualitaeten, wird er auch als 

Architekturraum."(16)  

شةةةةيد مةةةةن عوقةةةة  ررةةةةض اممج  ،نسةةةةاني مرةةةةينبملنةةةةاوي اممرةةةةد منشةةةةاط ااماةةةةراغ اممرمةةةةاري هةةةةج ام جةةةةا "
جاممجمجع  في ش   مرين. جمن خول نسةل  ،امرناةر اممرمار   امم ددة )امجدران جامسق  جاأرضي (

دية  يتجق  ش ةن امجكياي جامجمامي عةة  اممتطةرةات امرج ية  جامما ،ينتج تكج نمرين لين هذه امرناةر 
 .افضا  مرمار    يرد ،ملناوي نجعي  جججدة جمامي ارامتو  هذا ام جا/ اماراغ ج الجتماعي . امة ياة 

ا  امنكةةر مةاضةةا  1894فةةي ر ثةةن ررنةةجان "جةةجهر اءلةةداع اممرمةةاري"  (اججسةةت شمارسةةج)اقتةةر  ج 
ةةة ،اممرمةةةاري عةةةة  أنةةةن شةةةي  جمةةةامي ةةة افراتي ةةة اجمةةةيس تنكيم  ماةةةراغ  ةةةةا  مةنشةةةاطات. جأكةةةد أن ا اأج مجزع 

را   ثيةةةر مةةةن امنقةةةاد جاممنكةةةر ن مثةةة  هيرمةةةان آفةةةي امرمةةةارة امتةةةي تقةةةجا لتشةةة يةن. جقةةةد أثةةةر عةةةة    ججهر ةةة
 يةث يرتقةد أن اءلةداع ام قيقةي مةرمةارة ي مةن فةي امسةطج  امداخةية  اممقرةرة جمةيس فةي امسةةطج   ،زجرجة 

ن ام ةدف مةن امرمةارة هةج أرأى  امخارجي  امم در  مةكت . ج جافقن في ذمة  هينةدر  ليتةرجس ليةرمج عنةدما
فولةد  ،في امرمارة اأساسي   ازال عنةر   جما اماراغ  انجججهر امرمارة هج اماراغ. جرما أن  ،ءلداع اماراتيا

  (17)أن ي جن مرلر ا. جامملن  يج  أن يةما من امداخ .

 ،جاج ةةاتجام ،مجمجعةة  مةةن امكتةة  ييرتقةةد  ثيةةر مةةن امنةةاس أن امرمةةارة هةة"ججسةةت انةةدي : أجيقةةجل 
نمةةا مقالةةةن اماضةةا  امةةداخةي ،جامزخةةارف. مكةةن امشةةي  امجةةجهري مةةيس امشةة   ،جاأعمةةدة جاممرةةرف لةةين  ،جاة
بمةة  أن  ةةةر امرمةةارة عةةة  فةةن اماضةةا  فةةي ذهلةةجا ررةةض اممرمةةار ين جاممنكةةر ن  تيةةر أن (18)."امجةةدران

ا مطةق اا مةد عةة  امترامة  مةع ن هنا  امن ت ام ديث عة  سلي  اممثال يرتب يث  ؛أساس ميس ة ي  
زامت مشار ع جمةا تناةذ جم ةا  جاأهمي .  ذم  هنا  أعمال مرمار   جيدة ماناسن امكت  جاماراغ في امجقت 

 قيم  مرمار  .

لةةين ثوثةة  ماةةاهيا أساسةةي  مةاضةةا  امةةداخةي فةةي تطةةجر امرمةةارة: امما ةةجا  (سةةغار د جيةةدجن )جميةةز 
جهةةةذا ك ةةةر فةةةي امرمةةةارة  ،قةةةات امتااعةيةةة  فيمةةةا لين ةةةان ام جةةةجا جامروعةةةاأجل ر ةةةز عةةةة  امقةةةجة اممنلثقةةة  

جامثةةاني ك ةةجر اماةةراغ امةةداخةي اممجةةجف جامتغطيةة  راأقليةة  مةةع منتةةة  ام ضةةارة  ،اممةةةر   جاءتر قيةة 
ضةاف   ،جامثامث تمث  فةي امتااعة  لةين اماضةا  امةداخةي جامخةارجي مةع لداية  امقةرن امرشةر ن ،امرجماني  جاة

درا  اماراغ م   (19)ن خول ام ر   فين. جرة تن من أكثر من نقط  جج  .ررد امزمن جاة

جأن ما يميز امرمارة عةن رةاقي  ،أن تار خ امرمارة هج تار خ تش ي  اءنسان مةاضا  (راسنر)جذ ر 
امرمارة  عد يث  (؛لرنج ز اي)جأكد هذا االستنتاج اممرماري   (20)امانجن اأخرى هج خاةيت ا اماضاوي .

(  ما في فن امن ت. بال أن امكتة  امن تي  اجعمق   اجعرض   تمتة  ثوث  أرراد )طجال  ف ي  ،هي فن اماضا 
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 ،في  ين امرمارة ترم  عةة  تشة ي  اماضةا  ،تكتس  أهمي  جقيم  جمامي  أكثر من اماضا  امم يل ل ا
ن جةةجهر امرمةةارة ب" (:ز اةةي)اءنسةةان ج در ةةن ج تمتةةع رةةن. جيقةةجل  نف ةةي عمةة  ن تةةي  ليةةر جمجةةجف يدخةةة

 (21)في ش   مةي  راممرن  جامدالم ". ،ي من في تنكيا اماضا 

أن مةن أهةا مميةزات امرمةارة ام ديثة  ا 1989فةي ر ةث مةن "اماضةا  جامطاقة "  (ر نر ران اا)جيطر  
 ،أن مةةةطةة اماضةةا  اممرمةةاري مةةا يةةرد قلةة  ج ةةرى  ،جامتوعةة  امةةجاعي فيةةن ،هةةج امتةةةجر امجديةةد مةاضةةا 
ام داثة  رامترامة  مةع فضةا   جفمنةذ ذمة  ام ةين لةدأ مرمةار  ؛ن امتاسةع عشةرجهج مةن بنجةازات ن اية  امقةر 

 ، ان اماضا  في عمةارة مةا قلة  ام داثة  يججةد فةي امةداخ  فقةلج  ؛يختة  عن فضا ات أي  عمارة سارق 
مث  ام مامات امرجماني  ذات اممك ةر امخةارجي امراهةت  ،قالة  مةقياسامجفي امخارج هنا  امطلير  تير 

 (22)مك رها امداخةي امجمي .ن مرتا رام

مةةةن تطةةةج ر  -ءم انيةةةات امماديةةة  جامتقنيةةة  اممتةةةجفرة م ةةةاافةةةي كةةة  -امغجطيةةةجن  املنةةةاةجن مقةةةد تم ةةةن 
ميتم نجا من  ، اممنشأ ام ي ةي جاأعمدة امرامي  امرشيق  جاأقجاس اممدلر  جاممتقاطر  جبنا  منشآت ضخم

امخطجط امجاض    ياستخدام ا مرنةر امزخرف  ذ  جانبم   ،داخةي  ذات ارتااعات شاهق   خةل أججا
 (23)ين اماراغ امداخةي. في تز 

ج ةان مةةن خةةاول اماةةن اممسةةتقلةي ام ةديث فةةي بيطاميةا أن رجاده ترةةامةجا مةةع اماضةا  مةةن خةةول 
الستقول عن امناكر. جاماضا  عندها هج اأشيا  اممجججدة فين جنجع من اعن طر ل  نملدأ امتر يز عةي

 نا  فضا  مترادل جتير متمر ز عة  لةرة م مةا ف ،اخ  اممجاالت امم يط  راأشيا  اممتجاجرةتأثير تد
ا مررف من قل  اممادة امتي ي تج  ا. عة  ترار هذا امملدأ جعة  ما م قةن  جفضا  ال متناه   ، ان م دجد 

امتةي  ري ام ةديثأساسي  مةاضا  اممرمةاامن تطجر في امان امتجر دي ام جمندي جامرجسي ك رت اما رة 
تطةةةةجرت ررةةةةد ذمةةةة  فةةةةي امرمةةةةارة عةةةةة  يةةةةد  ةةةة  مةةةةن امانةةةةان امتشةةةة يةي جاممرمةةةةاري امسجيسةةةةري اأةةةةة  ) 

:  (ران اا) يث فسر  (؛ميس فان درجه)مج جربجز ين( جاممرماري اأمماني  فضا  امرمارة ام ديثة  رأنةن أجال 
جيم ةةن ف مةةن  ،اضةةا  مقةةاس جمرةةرفج تجسةةع دجن عجاوةةل فةةي  افةة  االتجاهةةات. جثاني ةةا: هةةذا ام ،ال متنةةاه  

 ،في امغام  ما ي جن هذا ام ي   امةذهني مسةتطيو   ؛عة  ش   ام ي   أج امتر ي  ام ندسي تير اممروي
ةةاتقر ر ةةا  تةةةجرهجامرمةةارة   يةةث اممربرةةات امتةةي يةةتا  ؛أررةةادامةةن امكةمةةات اممتقاطرةة  امثوثيةة   رةةةجفن نجع 

ا أكلةر. مثة  جرر ،اخر خامي  آلام   ررض ا مع تر  ررض ا  فةيو )ضة ا ترطةي امخطةجط فيمةا لين ةا سةم  
مةج جربجز يةةةن جامجنةةةا  اأممةةةاني فةةةي مرةةةرض لرشةةةةجن  ممةةةيس فةةةان درجه ير سةةةان ف ةةةرة اماضةةةا    (سةةةافجا

جثامث ةةةا: تةةةا تةةةةجر فضةةةا  امرمةةةارة  (24)ماراتةةةات امداخةيةةة  مةةةن قلةةة  اممرمةةةاري.را ام ةةةديث جامتوعةةة  ام ةةةر
مةابما امنةاكر ج  ،مناكرام ديث  ج أن من عوق  خاة  را اماضةا  فةي  ر ة . جهةي ف ةرة مجاز ة  جميسةت  اة

مثةة  اماضةةا ات امداخةيةة  أيةة  لنايةة   ،م ةةا أهميةة  رامغةة  فةةي امرمةةارة ام ديثةة ج مةمجسةة  بال  قيقت ةةا امناسةةي  
جنةةاكر يت ةةر  داخة ةةا ضةةمن مسةةار  ،ها امةةداخةي  سةسةةة  مةةن امقجاطةةع ماضةةا  ال متنةةاه  ة ج ت سةةس فضةةا
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فةةيو سةةافجا جمت ةة  امجججين ةةايا. جاماضةةا  اممت ةةر  يةةدجر  ةةجل نةةاكر ثالةةت فةةي م انةة    اممرتقيةةات فةةي
 ،ا فةي بدرا  امنةاكراممنزل جام ديق . فاماضا  ينسا  رريةد   ،تتلةجر في ف رة امتداخ  لين امداخ  جامخارج

ينسةا   ،جعنةدما ي ةجن فةي  خةارج اممنةزل ،نن ينسا  بم  ام ديقة  فةي امخةارج فرندما ي جن في امداخ  ف
 (25)اماضا  بم  امداخ . جي جن امناكر هنا هج منرع ت سس اماضا .

اماضا  اممرماري جاآلرا  اممختةا  امتي قيةت   /جررد أن تناجمت امدراس  مةطة ات امم ان جاماراغ
جيم ةةن بدراكةةن عةةن  ،نشةةغةن جنت يةةز فيةةن امةةا دمنةةفار ةةل أرسةةطج جنيةةجتن رأجا أن امم ةةان مججةةجد  ؛ جم مةةا
جهج ماارق مألجساا اممتم ن  فين جسةالل عةي ةا. جامم ةان جعةا  فةارغ  ،خرآم ر   من م ان بم  طر ل ا

جمةن ةةةاات جخةةةاول ال تتةةأثر لنجعية  اأشةةيا  اممججةةجدة فيةةن. جمسةةتق   ،ي ةجي اأشةةيا  جمججةةجد لذاتةةن
ضةرجري. مةا تشةغةن. جهةج ثوثةي اأررةاد جمطةةل ج  ابذ يججةد لذاتةن سةجا  شةغةتن أشةيا  أ ؛عن اممتم نات

بنمةةا لنسةةلتن  ،أن امم ةةان تيةةر مججةةجد لذاتةةن فقةةد عةةدجاج نةةت أمةةا امار ةةل اآلخةةر جمةةن ا ميلنتةةز جامقجسةةاجي 
جهج في ذاتن شي  ذهني مثامي جمةن بنتةاج امرقة . جامم ةان  ،مألشيا . جما هج بال نكاا جترتي  اأشيا 

ةةا جخامي ةةا نمةةا هةةج م ةةان ي تةةجي  ،امةةذي نرةةي  فيةةن مةةيس م ان ةةا متجانس  أساسةةي  اعةةة  ررةةض امةةةاات جاة
دراكةةنج  جهةةج جمةةة  اءدراكةةةات  ،متغيةةر امخةةجال. جاماضةةا  اممرمةةةاري فضةةا  تجر لةةي مةةرترل راءنسةةةان جاة

عنةةد امانةةانين امتشةة يةين فةةي امقةةرنين امرارةةع جامخةةامس عشةةر  ،اممتراقرةة  مألم نةة . جبتطةةجر ما ةةجا اماضةةا 
امقةةةرن امتاسةةةع عشةةةر جبدايةةة  امقةةةرن  خةةةول عةةةةر امن ضةةة  فةةةي بيطاميةةةا جاماضةةةا  اممرمةةةاري فةةةي أجاخةةةر

جمن  ،جمقاس جمررف ،ج تجسع دجن عجاول في  اف  االتجاهات ،رأنن فضا  ال متناه   نناكر بمي ،امرشر ن
بما امناكر أج اماضا  في  ر  . جاماضا  اممت ر  يتلةجر في ف رة امتداخ  لين  ،عوق  خاة  رامناكر

 امداخ  جامخارج. 

 امر ةةةةثهةةةةذا يةةةةدرس فسةةةةجف  ،جتنةةةةجع خةاوةةةةةن فةةةةي عمةةةةارة اممسةةةةاجد جأهميةةةة  اماضةةةةا  امةةةةداخةي
 يةث يمثة  اممسةجد م ةان  ؛خةاول اماضا  اممرماري أها مساجد مدينتي ب  ججلة  متميزها جتاردهةا

ةةا مر ةةز ا مةترةةةيا جمقةةر ا مة  ةةا جامقضةةا   ،امررةةادة اميجميةة  مةمسةةةمين جاممتمثةةة  رةةامخمس امةةةةجات ج ةةان أيض 
دارة أمةةجر اممسةةةمي فضةةا  املنيةة  اممغةةةل جامةةة ن امجسةةطي مةةن أهةةا اممومةةة اممرمار ةة  امتةةي  دجيرةة ،نجاة

 تجسد امروق  لين امدين جامرمارة. 
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 (yemenna.comمجقع مدينتي ب  ججلة  في امتقسيا اءداري مم افك  ب  ) (1ش   )

 دراسة وتحليل الخصائص المكانية في المساجد المختارة: 3.

شةة   اءنسةةان فراتةةةات دجر امررةةادة "اممسةةاجد" جامججامةةةع" فةةي مدينةة  ب  ججلةةةة  مةةن خةةول عمةيةةة  
جم ةددات مترةددة جعةة  أسةاس خلرتةن اممتراكمة  جمةا تناقةتةن اأجيةال جية   (26)تةميمي  ذات منكجمات
ج تكةجن مةن عةدة فراتةات مةن  ،هةج مةرآة مةمجتمةع اممسةةا ج ضةارتن” ي "اممسجدررد جي . جامناتج اممرمار 

جاممررف  ام رفي  امتي  ،امتي ساعدت في تنسيل جترتي  لرنامجن جم جناتن خةجةيتن امديني  جامجكياي 
يسةةتخدم ا املنةةا  فةةي تنايةةذ اما ةةرة متشةةيد  ،م تسةةر ج جمجرجثةة   ،هةةي مررفةة  تةقاويةة  ،اسةةتخدمت فةةي تشةةيده

ضا ات بمة  جانة  جكياة  امررةادة متةجاوا مةع اتكج ن داخةي جخارجي. هذا امتكج ن اممتردد ام يذمسجد 
دارة أمةجر اممسةةمين يترةيم  مر ز ،اال تياجات االجتماعي  جامناسي  جاممسةجد  ،جمقر ا مة  ةا جامقضةا  جاة

 مرمارة أينما ججدت.تةنر ما ا ةاانمختامن  اهذان اماضا ،ي يل رن اجفضا  خارجي   ايمتة  فضا  داخةي  
 :األروقة المحيطةالبنية "بيت الصالة ومسقط  شكل 1.3.

أهةةا هةةذه اأرجقةة  هةةج  ؛ي ةةيل رةةة ن اممسةةجد عةةدة أرجقةة  مسةةقجف  مةةن جةةانلين أج ثوثةة  أج أربرةة 
مة ةةةجل ج  ، رجاق امةةةوة. جتطةةة  ملنةة  رجاق امةةةوة االقتةةةاد فةةي ترتيةة  فضةةا اتن ررقونيةة  م  مةة

فرةةة  امةةرتا مةةن  ثةةرة اأشةة ال  ،فةةي مر ةةة  املنةةا اممتجارثةة  ن  راممررفةة  ام ندسةةي  عةةة  ذمةة  تةةا االسةةترا
مثةةةة  اممربةةةةع  جاممسةةةةتطي  جامةةةةداورة جاممةةةةثمن  ،ام ندسةةةةي  اأساسةةةةي  ذات امخةةةةةاول اماضةةةةاوي  اممختةاةةةة 

ن مسةقل رجاق امةةوة جاأرجقة  اأخةرى فةي مسةاجد ب  ججلةة  اقتةةرت عةة  اممربةع ف امخ. …جاممثةث
م انية  امتجسةر  اممسةتقلةي . جي ؛جاممستطي  جةدار امقلةة  امجةدار  رةدأن ما مناسةران مةتججيةن ن ةج امقلةة  جاة

 امتججيةن جيرةدفي امغامة  امم ةرا  عةة  شة   تجج ة  داخةةي فةي امجةدار.  يتجسطنامذي  امرويس مةرجاق
ن ةةج امقلةةة  مةةن أهةةا اأساسةةيات فةةي عمةةارة اممسةةاجد مقجمةة  ترةةام  مرسةةجمن امكةةر ا فةةي سةةجرة امرقةةرة: )فةةجل 

امجةةامع فةةي ضةةةع اأكلةةر ام جةةةماجج ةة  شةةطر اممسةةجد ام ةةراا ج يةةث مةةا  نةةتا فجمةةجا ججةةجه ا شةةطره.(. 
مسجد امشيخ يرقج   امذي يتية استطام  امةاجف اأجم . أما في مجاز  ا التجاه امقلة  امكلير لجلة  جاة 
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 ى  تةةج اج ، شةة   اممربةةع تماشةةي ا مةةع شةة   مسةةقل امقرةة  امتةةي ترةةةج مسةةقل رجاق امةةةوة نفقةةد اتخةةذ مسةةقط
مجججدة عند امزجايةا جام ةجاف جعنةد فضةا  امم ةرا . جسةاعدت  ، رجاق امةوة عة  مجاالت قجى مخاي

 مةةا هةةج  مةقلةةة . مةةجاز   اتجةةاه  امتةةد أكثةةر ر امةةذى ةةةاجف اأعمةةدة داخةة  رجاق امةةةوة عةةة  تأكيةةد امتججيةةن
 (.2-5مجضة رمساقل جقطاعات اممساجد في اأش ال)

 
 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مةجامع امكلير ل   )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (2ش  )
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 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مةجامع امكلير لجلة  )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (3ش  )
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 قل جامقطاع امطجمي جامررضي ممسجد اأسدي  ل   )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (( اممس4ش  )
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 ( اممسقل جامقطاع امطجمي جامررضي مسجد امشيخ يرقج  لجلة  )اممةدر: م ت  اأجقاف ل  (5ش  )
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 :محددات فضاء رواق الصالة القبلة والصحن .2.3

جامة ن  ،اق امةوة اممغةل "امقلة "ين مرمار ين رويسيين هما فضا  رج  يتكجن اممسجد من فضا
 ةجاف  دامماتج  جامم اط لرجاق امقلة  جاأرجق  اأخرى  اممدرسة  جامسة ن جاملر ة  جةةام  امجضةج . جترة

أسةةةاس فةةةي اممرجريةةة  مةتججيةةةن ااأرضةةةي  جامسةةةق ( جنقةةةاط تقةةةاطع اأر ةةةان همةةةا  -اممسةةةا ات )امجةةةدران
 تة  يم ةن ت ديةد جاة اطة  فةراغ اممسةجد  ،ن  نقةاط بسةنادجتستخدا عين امزاور ام ةجاف جاأر ةا ،جاءدرا 

 رش   دقيل.

 ،رةةامرتا مةةن امات ةةات اممججةةجدة لين ةةا ،ج تشةة   اماضةةا  اممرمةةاري لةةين ةةةاين مةةن أعمةةدة اممسةةجد
ر جةةا اماضةةا  امم ةةةجر لين ةةا  ةةجاف ج ةةدجد  مقارنةة   ياشةة    جةةا اأعمةةدة  بذ ؛جبةةين أربرةة  أعمةةدة  ليةةرة

ه اممرماري أملرتي دأعمدة فيرافضا  رجاق امةوة امكلير. أما امة  من مةاضا  امةغير ج جز  من 
 (.6 ما هج مجضة رامش  ) هذا امجدار في ررض اممجاقع مخترق أج ماتج . ،اجدار  

"die Saeulenreihen sind nichts anderes als eine Mauer, die an mehreren Stellen 

durchbrochen und offen ist."(27) 

جعنةةدما نأخةةذ رجاق امةةةوة  ،  اماةةراغ فةةي ام ندسةة  اءقةيديةة  را تجاوةةن عةةة  اأررةةاد امثوثةة ج جةةة
ة اجنسةق   جمسةا     اممغةل "املني ". نجد أن من شة و   . جاممسةا ات امتةي ت ةيل راةراغ املنية  اأرضةي  اجمةمس 
 ؛ س  امجكيا من  يث امجكيا  جامخجال. جتأتي أهمي     عنةر     جامجدران جامسق  ميست متشال 

فاممةةةةي يقةةجا جيسةةجد هلل ج جةةةس  ،فاأرضةةي  م ةةا جكياةة  منطقيةة  أكثةةر مةةن امجةةدران جأكثةةر مةةن امسةةق 
جتقةةةجا ررمةيةةة  امةةةربل  ،جتمتةةةة  ةةةةا  ثالتةةة  ،ج ت ةةةر  عةي ةةةا. جهةةةي قةيةةةة  امتغيةةةر مثةةة  امجةةةدران جامسةةةق 

مةةة  عةةةة  رفةةةع امسةةةق  جامتنسةةةيل لةةةين رجاق امةةةةوة جرقيةةة  اأرجقةةة  جةةةة ن اممسةةةجد. جأمةةةا امجةةةدران فتر
جاماةةة  لةةين اماضةةا ات اممختةاةة  مةمسةةجد جت ديةةد اممسةةار جت ةةيل راأشةةيا . جامجةةدران لترتيل ةةا جنسةةق ا 

ة ،مةزخةارف جامكتارةات امقرآنية  امةمرةجمات عن رجاق امقلةة  جسةط     امو   تمث جمةمس ا   اجترطةي انطراع 
  جل امم ان.  اجاة ساس  

امذي يز د من اء سةاس رةاماراغ.  ،ج امرنةر اممضاد مألرضي جه ،جامم دد امثامث مةاضا  امسق 
 اسةط    دجهةج تيةر مةمةجس. جيرة ،ججكياتن  ماي  اممةةين من  رارة امشمس جاأمطار ججكياة  بنشةاوي 

اأخرى عنةد امانةانين امتشة يةيين  اممرانيمةتةجرات امجمامي  جامرج ي  في اممساجد جامخيال جاأ وا في 
يان ا يستخدا امسق  ءعطا  اماضا  مغزى. جفي مسةاجد ب  ججلةة  سةق  مقدمة  رجاق جاممرمار ين. جأ 

امقلة  رامقرا  امكليرة فةجق امم ةرا  جامةةغيرة عةة  اأطةراف. جفةي رقية  اممسةاجد اسةتخدا سةطة خشةلي 
ز نةةةة  رامزخةةةةارف جاأمةةةةجان امجميةةةةة . جيرةةةةةج مأفقةةةةي يك ةةةةر مةةةةن امةةةةداخ  عةةةةة  شةةةة   مةةةةةندقات خشةةةةلي  

 خشلي  ام ةير ج سر اأ جار جامطين جامقضاض  مادة عازم  ممياه االمطار.  اممةندقات ام
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جتميةز مسةةجد امشةةيخ يرقةةج  لجلةةة  لتغطيةة  رجاق قلةتةةن رقرة   ليةةرة عاميةة  فةةي امجسةةل جمرتكةةزة عةةة  
جك ةةرت امقرةة  فةةي تناسةةل متميةةز مةةع جةةدران اممسةةجد  ،أربرةة  دعةةاوا شةةيدت فةةي اأر ةةان اأربرةة  مةمسةةجد

امتةةي ت ةةةر  اماةةراغ امةةداخةي منةةاطل االنتقةةال مةةن ام نايةةا امر نيةة  امرميقةة  نجا ةةد. جقةةد ز نةةج أن ةةا نسةةيج 
رمةةادة امجةةل جاأمةةجان. جز ةةن رةةاطن امقرةة  مةةن امةةداخ    لين ةةا ثةةوث دخةةوت مرقةةجدة ررقةةجد مدلرةة  زخرفيةة

جضةة  مةا هةج ملزخارف ج تارات قرآني  جمية  زادت من جمةال جعكمة  جهيرة  اماةراغ امةداخةي مةمسةجد. 
 (5-6في اأش ال )

 
     ( منكر قر  مسجد امشيخ يرقج  من امداخ (7ش        تجز ع امدعاوا لليت امةوة في امجامع امكلير ب  (6) ش  

 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة 
جتاردت مركا مساجد ب  ججلة  امكليرة امقديم  رامة ن امم شجف جامم اط رأربر  أرجق   ما في امجةامع 

جمثةةةةت  ،جبةةةرجاقين  مةةةا فةةةي امجةةةامع امكليةةةر جمسةةةجد اأسةةةدي  لةةة   جمسةةةجد امشةةةيخ يرقةةةج  لجلةةةة  ،يةةةر لجلةةةة امكل
ت م  عةي ا عدة راو ات متتامي . جتا تسقي  اأرجق  امم يط  رامةة ن رأسةق   ،راأعمدة ااأرجق  فضا  ممتةو  

مإلضةةةا ة  اأساسةةةي   اةةةةدر  امةةةة ن م دأفقيةةة  مةةةن امخشةةة . جميةةةزت أسةةةق  اممةةةداخ  مةةةةة ن رقرةةةا  ةةةةغيرة. جيرةةة
ن ج جيسةتخدا مةةةوة فةي يةجا امجمرة  جياضةةن اممةةة ،ج رارل مة ر   فيما لين ا ،جامت جي  مألرجق  امتي ت يل رن

أرضةةيتن لتشةة يوت  تفةي فةةة  امشةةتا  خةةول أدا  ةةةوتي امك ةةر جامرةةةر موسةتاادة مةةن أشةةر  امشةةمس. جباةطةة
  (.8،  ما هج مجضة في امش  )مرين  من اأ جار

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة  ( منكر مرجاق امةوة "املني " من ج   ة ن جامع جلة 8ش   )
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 :فضاء رواق الصالة عمق 3.3.

جاممةةرترل رامتةةدرج  (28)،درا  عمةةل اماضةةا فةةن امتةةةج ر اممنكةةجري مةةن أهةةا امتقنيةةات امانيةة  ء ديرةة
ت عمةةارة اممسةةاجد امقديمةة  فةةي بلةةراز عمةةل فضةةا  رجاق جقةةد تميةةز  ،امقةةجي مةمةمةةس جامتةةداخ  لةةين اأجةةزا 

ةةا راالتجةةاه اممةةجازي مةقلةةة  جمةةةاجف امةةةوة. فةةي  ةةين أن اأرجقةة  اممجاز ةة   ،امةةةوة "امقلةةة " جخةجة 
امتي تستخدا م ةقات امترةيا جامنشةاطات االجتماعية  اأخةرى  اممساجد مةة ن ما تكن عميق  في تاملي 

أثنةةا  اأمطةةار  فةةي رات  مةمةةةةين مةةن ةةةام  امجضةةج  بمةة  رجاق امقلةةة ج ممةة ،فةةي تيةةر مجاعيةةد امةةةوة
ةا اج رارة امشمس امشديدة. أما امرجاق امخةاي امذي  شتم  عة  املر   جةاالت امجضةج  فيلةدج أكثةر عمق 

ا فةةي امجةامع امكليةةر لة   مةةن امةرجاقين اممةةجاز ين مةة ن اممسةةجد جامم ةجن مةةن فضةا ات مختةاةة   ،جتةدرج 
خاةةةةةي  امرمةةةةل امقضةةةةاوي  امتنكيميةةةة  مةمسةةةةجد عةةةةن امثقافةةةة  االجتماعيةةةة  فةةةةي   سةةةةتجع ، سةةةة  امجكياةةةة 

علةر عمةل اماضةا  عةن مقةدار امتكامة  جتجميةد امروقةات لةين اماضةا ات اممختةاة  جمقةةدار  بذ ؛اسةتخدامن
ف نا  فضةا ات تةرترل مراشةرة جفضةا ات تتطةة  اممةرجر راضةا  أج فضةا ات أخةرى.  ،امرزل فيما لين ا

 مةا ذ رنةا أن اممةةةي يسةتطيع أن  ،خةرآمجضجع امخيار اممرترل رردة مسارات لين فضا  ج جهنا يك ر 
 يسة  من فضا  امجضج  بم  فضا  ليت امةوة "املني " علر امة ن أج اأرجق  اممرقجدة مةمسجد. 

 . كثافة فضاء األروقة:4.3

سةةةقا ا لجاسةةةط  فاةةةي مركةةةا اممسةةةاجد امقديمةةة  رفرةةةت أ ،هنةةةا  خاةةةةي  أخةةةرى جهةةةي  ثافةةة  اماضةةةا 
جنتيجةة  متقةةار  اممسةةةافات  ،اأعمةةدة ام جر ةة  اممربرةة  أج امداور ةةة  امسةةمي   جاممجزعةة  داخةة  رجاق امقلةةةة 

ةة في ةةا تقنيةةات امخرسةةان  اممسةةة   فةةي  تراممسةةاجد ام ديثةة  امتةةي اسةةتخدم    مقارنةة الين ةةا شةة ةت فضةةا   ثيا 
ماضا  امرميل جامكثي  في امجامع امكلير جمج ظ امشرجر را، تكلير اممسافات لين اأعمدة جتقةي  عددها

اممسةةتندة  -جاممنت يةة  لتيجةةان -فراتات مةةا امداخةيةة  ر ثةةرة جتقةةار  اأعمةةدة  تن تميةةز يفةةي ب  ججلةةة  امةةةذ
جشةة   قةةر   ،عةي ةةا جسةةجر امسةةق  امخشةةلي اممقسةةا بمةة  مربرةةات مزخرفةة  رطر قةة  فنيةة  تةةج ي رامجمةةال

مةةةا زاد مةةةن اءي ةةةا   ،ترز ةةةز ا موسةةةتمرار   امرةةةةر   مةاةةةراغ - أسةةةرا  بنشةةةاوي  -اممسةةةافات لةةةين اأعمةةةدة 
 جامشرجر عند اممتةقي ررمل ج ثاف  فضا  رجاق امةوة في االتجاه اممجازي مةقلة .        

 
 ة ن مسجد اأسدي  ل   10)) ش                               جامع جلة تش ي  امنجافذ من امداخ   9)) ش     
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 :ألروقة للصحن والمحيط الخارجيفتحات ا .5.3
امةةذي "املنيةة " تاةةتة جميةةع اأرجقةة  عةةة  ةةة ن اممسةةجد مةةن خةةول امةةدعاوا اممرقةةجدة مةةا عةةد رجاق امةةةوة 

 مةا هةج مجضةة فةي  جز ةن رات ةات نجافةذ مإلضةا ة.يناتة ج   سجق اممدين  من خةول اممةدخ  امرويسةي مةجةامع 
ثر رشةة   مراشةةر عةةة  بدراكنةةا التجةةاه جشةة   اماةةراغ امةةداخةي ة جدرجةة  اءتةةوق جاء اطةة  تةة 14) 11-اأشةة ال )

ت ةةدد  جمةةن ثةةاجاممسةةاف  لين ةةا. جامنجافةةذ مألرجقةة . جتقةةاس درجةة  اناتةةا  اأرجقةة  مةةن عدمةةن مةةن خةةول  جةةا امرقةةجد 
رجاق امقلةةة   افتةةةرة امروقةة  امرةةةر   قجيةة  لةةين امةةة ن جاأرجقةة  امم يطةة  ماعةةد ؛نجعيةة  امتةةرارل لةةين اأرجقةة 

تشةة   فيةةن امات ةةات نسةةر  قةيةةة  ج ةة  امةةة ن. ج انةةت امروقةة  قجيةة  لةةين رجاق امقلةةة  جةةة ن اممسةةجد قلةة  امةةذي 
 لنا  امجدار  ما يك ر من ش   اأعمدة اممرقجدة مةجدار امخةاي مرجاق امقلة  في امجامع امكلير لجلة  جاة .

 ،اممسةاجد  مةةدر مةضةج  جام ةجا جتك  امنافذة جامات ات امداور   جامنة  داور ة  امتةي ترةجهةا فةي مرةاني 
ج تجقةةة  اءدرا  جاء سةةةاس رةةةاماراغ امةةةداخةي رمجقةةةع جنةةةجع ج جةةةا امات ةةةات امم دثةةة  فةةةي جدرانةةةن. ج ةمةةةا  انةةةت 

ياقةةةد اء سةةةاس راء اطةةة   جمةةةن ثةةةا ةةةد امجةةةدران  م ةةةدد مةاضةةةا . أأج ةةة  رجاق امةةةةوة رغيةةةا   ،امات ةةةات  ليةةةرة
نجةةد أن عةةدد امات ةةات فمقدمةة  رجاق امقلةةة   أمةةا فةةي أرجقةة  اممجةةاجرة.جيةةةرة أكثةةر انتشةةار ا ج لةةدأ راالنةةدماج مةةع ا

قةيةةة  جاسةةتخدا امزجةةاج اممةةةجن  تةة  ال يةةةثر ضةةج  امن ةةار سةةةر ا عةةة  اممةةةةيين جانشةةغام ا رمةةا ي ةةدث رةةامم يل 
ررةةض امات ةةات مةةن امةةداخ   م ةةان مجضةةع  تيقةة  خشةةجع ا فةةي امةةةوة. جاسةةتخدم جمةةن ثةةاامخةةارجي مةمسةةجد. 

  .مكت  امديني  اأخرى اممةا   جا

 
 ( اممدخ  امرويسي مةجامع امكلير لجلة 12( اممدخ  امشرقي امرويسي مةجامع امكلير ل                  ش   )11ش   )

 
 ( مدخ  مسجد قر  امشيخ يرقج  لجلة  14ش   )             ( اممدخ  امرويسي امجنجبي ممسجد اأسدي  ل      13ش   )

 ( 2014جامر  ب  –ة )طو  امرمار 
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 :تتداخل وتجاور فضاءات األروقة .6.3

 ةةدد امروقةةات اماراتيةة  مةةن  يةةث تاأرضةةي  جامات ةةات  ،امسةةق  ،امجةةدار ،عناةةةر ترر ةة  اماضةةا 
 ؛جناةةرق هنةةا لةةين  ةةامتين: امتجةةاجر لةةين اماراتةةات جامتقالةة  جامتةةداخ  لةةين اماراتةةات ،االسةةتقومي  جامتةةداخ 

 اةةةوة جرجاق ةم ارجاق ة - سة  امجكياة -جيسمي اماضا  اممرمةاري  ،االستقومي ن امتقال  يج ي رجأ يث 
ةلر   جامجضج  في امجةامع امكليةر لة   ججلةة  جياةة  لين مةا ةة ن امجةامع امماتةج   ج ة ةا ترلةر عةن م

جامنجافةةذ اممججةةجدة فةةي  األةةجا جامروقةة  لةةين اماراتةةات اممختةاةة  تةةتا عةةن طر ةةل  ،امخةجةةةي  امجكيايةة 
فةةةي لنيةةةة   اأساسةةةةي   نةةةجع  جترتيةةةة  جفةةةتة اماضةةةةا ات اممختةاةةة  عةةةامو   دجيرةةة ،ان جامممةةةرات جامسةةةةوماامجةةةدر 

 ،جدار –م ددات ا. أما امتداخ  اماضاوي هج ذجران اماضا ات امتي تنتج عند أ د أها عناةر اماضا  
سةطي  مةا نو ةظ ذمة  فةي أرضةي  امةة ن امج  ،يترع رش   جاضة فراتين أج ثوث   -أج أرضي  ،سق 

 امتي تربل لين اأرجق  امم يط .

 ،ن في عمارة مساجد ب  ججلة  من ت قيل أهداف ا امجمامي  جامرقونية ج جام رفي املناةجن جقد تم ن 
جامشةةة    اءنشةةةا ت ر ةةةر اماضةةةا  امةةةداخةي اممغةةةةل امرسةةةيل مةةةن امقجاعةةةد امتقةيديةةة  اممتررةةة  فةةةي  مةةةن خةةةول

مختةاة  يك ةر في ةا امتوعة  امجاضةة راأسةطة امم درة  يد فراتةات رأشة ال يجتا تشة ،ام ندسي اممررجف
مةةن خةةول اسةةتخداا امرقةةجد امنةةة  داور ةة   ،مةم ةةيل امخةةارجي جاممقرةةرة مةةةداخ  جاالختراقةةات مةاضةةا ات

ن اماةةةراغ امةةةداخةي مألرجقةةة  هةةةج اسةةةترمال يزاد مةةةن جمام ةةةا جتةةةز مةةةا ج  ،جاممدلرةةة  جامقرةةةا  امةةةةغيرة جامكليةةةرة
مما زاد من تنجع امشةرجر جاء سةاس راماضةا  امةداخةي  ؛في راطن امرقجد اممقرنةات ام جر   جامجةي 

  داخ  اأرجق  اممختةا  مةمسجد.
 :الضوء والظل في األروقة .7.3

جامضةج  مةن امخةةاول امكامنة  فةي اأشةيا  امتةي  ،امضج  عنةةر ايجةالي جامكة  عنةةر سةةليي
اوة ا. جعندما يسقل امضج  عة  جسا جاأجساا هي امتي تر س اأشر  رقدر يتجق  عة  خة ،نراها

 ،يضةةةل امجانةةة  أج امججانةةة  اممجاج ةةة  مةمةةةةدر ف نةةةن ،داخةةة  اماةةةراغ مةةةن مةةةةدر  امشةةةمس أج مةةةةرا 
أخةةةرى يك ةةةر عةي ةةةا امكةةة . جمةةةن خةةةول امضةةةج  امطليرةةةي امةةةداخ  مةةةن فت ةةةات فضةةةا  رجاق اجامججانةةة  

ام ةةةةجل عةةةة  مرةجمةةةات  ةةةجل امةةةةوة جاممسةةةةل عةةةة  اأرضةةةي  جاأعمةةةدة جامجةةةدران جاأثةةةاث نسةةةتطيع 
ج ةمةةةا زاد  ،ج ةمةةةا ررةةةد امجسةةةا عةةةن خةايتةةةن  انةةةت كومةةةن أكلةةةر ،ةةةةولت ا جمجن ةةةا جعمق ةةةا فةةةي اماضةةةا 

ج نتج اماضا  امضجوي اممرماري مةن خةول نةجر اأشةيا   ،االختوف في اءضا ة يزداد امشرجر رامرمل
اماضةةاوي مةةرجاق امةةةوة جاأرجقةة  اأخةةرى جيا ةةا امتر يةة  امةةداخةي  ،جاممسةةا ات امداخةيةة  امم جنةة  مةاةةراغ

امتةةي ت ةةدد  سةة  امااعةيةة  امتةةي يةدي ةةا  ، فةةي مجاضةةع جر ميةةات مرينةة  هنةةا  اةةن ممةةةادر امضةةج  مجزعةة
اماراغ اممرمةاري. فنجةد مةثو  ضةج  امشةمس عنةد امك يةرة ي ةجن قجي ةا عةة  ةة ن اممسةجد امجسةطي جيقة  
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اق امةةةوة امم ةةاط لجةةدران مةةن جميةةع امج ةةات. فةةي رج  قةة  أكثةةرررةةض امشةةي  فةةي اأرجقةة  اممجةةاجرة جي
اممنر سةةة  مةةةن اأشةةةيا  جاممسةةةا ات  نجقةةةجة اءضةةةا ة نسةةةلي  ترتمةةةد عةةةة  تجز ةةةع مةةةةادر امضةةةج  ج ميتةةة

 ،اممججةةةجدة فةةةي اماضةةةا  ج ةةةذم  ب سةةةاس امنةةةاكر. جتةةةةثر  ميةةة  امضةةةج  جنجعيتةةةن عةةةة  خةةةةاول اماةةةراغ
ن مةةةدر ب بذ ؛فةةي امن ةةار يتغيةةر فةةي امةيةة فاالنطرةةاع اممتكةةجن عةةن فضةةا ات أرجقةة  اممسةةجد اممختةاةة  

مةةن مةةةرا   اينررةةث امضةةج  رأسةةي  فجةةانلي مةةن امنجافةةذ أج األةةجا  أمةةا فةةي امةيةة   ة  امضةةج  فةةي امن ةةار عةةاد
 شارن ذم . جهنا  أربع  االت مةضج :ا   ربي أج م

 .. امضج   شي  أج  مةدر1     .. اماراغ اممضا 1

 .س من  ر   اأشيا . امضج  اممنر 6    .. امضج   مسا  3

جامجةةز  امرةةاقي  عنةةدما ي ةةجن جةةز  مةةن اماضةةا  مضةةا    أجاماضةةا  اممضةةا  هةةج فضةةا  افتراضةةي ينشةة
ةة جمكن ةةا مدر ةةن رشةة   جاضةةة. أمةةا امكةة  ف ةةج امرنةةةر  ،. جام ةةدجد لةةين اممرةةتا جاممضةةا  افتراضةةي امرتم 

 ،ااةةي  عةن تشة ي  جسةا مةاامتي ترطي ت ة ةجهج امتدرج امجاقع لين اممسا ات اممضا ة جاممك ،امسةلي
جعنةةدما تكةةجن اءضةةا ة جا ةةدة جمراشةةرة عةةة  امجسةةا أج امشةة   ال ن ةةة  عةةة  مرةجمةةات جاضةة   عةةن 
امشة   اممجسةةا. أمةا بذا  انةةت مةةادر اءضةةا ة مترةةددة يتكةجن منةةا كةول فةةي منةاطل مختةاةة  جنسةةتطيع 

 ،امقةةةر جامطةةجل/ ،سةةجدجتةرةة  اممتناقضةةات ألةةيض/ أ ،تميةةز شةة   امجسةةا امةةذي أمامنةةا أكثةةر جبجضةةج 
فةي بدرا  اءنسةةان مةاضةا  اممججةةجد  اامةةخ جاخةتوف اماضةةا ات مةن  يةةث امكةا جامنةةجع دجر  …نةاعا/ خشةن

 .(15-16) ما هج مجضة في اأش ال .نلداخة
 

   

 

 

       

 مةمسجدامداخةي  مدعاوا اممرقجدة ت م  قر  مسجد اأسدي  ل   جتأثير ضج  امن ار عة  اماضا ا( 15-16ش   )           
 ( 2014جامر  ب  –)طو  امرمارة      

 . االستنتاجات: 4
جمةةن خةةةاول جثوثةةي  ،جهةةج جعةةا  فةةارغ ي ةةجي اأشةةيا  جمججةةجد لذاتةةن ،امم ةةان مججةةجد جنت يةةز فيةةن1. 

دراكنج  ،اأرراد جهج جمة  اءدراكات اممتراقر   ،اماضا  اممرماري فضا  تجر لي مرترل راءنسان جاة
 مألم ن .
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جشي  جمامي جةا  ججهر ن في امرمارة امتةي تقةجا  ،ماضا  اممرماري تنكيا فراتي مجزع مةنشاطاتا2. 
 جام دف من امرمارة هج اءلداع اماراتي امذي يميزها عن راقي امانجن اأخرى. ،لتش يةن

يةةات جمةةجاد جتقن عناةةةر اممدينةة  امقديمةة  عةةة ججلةةة   ممةةديني ب امسةةارق    ر ةةزت امدراسةةات اممرمار ةة 3
جاقتةةةرت فةةي مجمة ةةا ، ةمسةةجدم امةةداخةيخةةةاول اماضةةا  دجن امتطةةرق بمةة   املنةةا  اممسةةتخدم ،

 عة  امجة  امخارجي مةمسجد جعوقتن رمر ز اممدين  جاأ يا  امس ني .

ب  ججلةةةة  خةةةةاول مرمار ةةة  مرنيةةة   ي ةةةان مةاضةةةا  اممرمةةةاري فةةةي ألنيةةة  اممسةةةاجد جامججامةةةع رمةةةدين4. 
 امتي  ددت اماراميات امديني  جاالجتماعي  لداخة ا.  امدينرامروق  لين امرمارة ج 

شة   اتجةاه امقلةة  امرنةةر اأساسةي فةي ت ديةد شة   فضةا  رجاق امةةوة "املنية " جعوقتةن راأرجقةة  5. 
 تةةةة   ؛ينتج ةةةةان اممسةةةةقل اأفقةةةةي اممسةةةةتطي  هةةةةج اأنسةةة  مغامليةةةة  اممسةةةةاجد فةةةةي اممةةةةديناأخةةةرى، 

 امةاجف اأجم . يستجع  أكلر عدد من اممةةين في
د رجاق امةةةوة يب  ججلةةة  مةةن خةةول تشةةي مةةدينتي امتر يةةز عةةة  اماضةةا  امةةداخةي فةةي عمةةارة مسةةاجد6. 

ع ةةةس رشةةة   ج عنةةةد امقلةةةة  راضةةةا  مقلةةة  مزخةةةرف مر ةةةزي ي ةةةيمن عةةةة  رقيةةة  اماضةةةا ات اأخةةةرى 
 مةغر فضا  امسما  امجاسع. 

مةةةوة يةجا امجمرة   سةتخدا فضةا   اامذي تميزت مركا اممساجد امكليرة رامة ن امجسطي امم شجف 7. 
ةةةةة  ،عتلةةةةةر مةةةةةةدر ا ءضةةةةةا ة جت جيةةةةة  اأرجقةةةةة ا لةةةةةين اأرجقةةةةة  جاءيجانةةةةةات اممسةةةةةقجف   جمةةةةةن. ج  اجرارط 

 .  جاماراميات االجتماعي  اأخرى  جاستخدمت اءيجانات خارج أجقات امةوة فضا ات مةترةيا
ةةا مةةن خةةولمرمار  ةةا ج بنشةةاوي  جر ا دمرقةةد رأشةة امن اممختةاة  امنةةة  داور ةة  جاممدلرة  ا مرة 8.   ا ججمامي ةا م م 

 في لنا  فضا  رجاق امقلة  جاأرجق  اأخرى امم يط  رة ن اممسجد. نمااستخد

بنشةةاوي  فةةي اممسةةاجد عةةة   جةةا نجافةةذ فضةةا  رجاق امةةةوة  لجةةةا ا منكجمةة   أثةةرت امجةةدران ام امةةة  9. 
 من ار داخ  اممسجد.   نجع ج مي  اءضا ة امطليري  خول ا من ثاج "املني " 

 يةةث ججةةد فضةةا  رجاق امةةةوة  ؛ةةةن  امجةةامع امكليةةر لجلةةة  جاأسةةدي  لةة   مةةن امججامةةع اممرةقةة  10.
 فجق امطالل اأرضي امذي خةل  م وت تجار   جمرافل أخرى تارر  مةمسجد. 

زة عةةة  أربرةة  تاةةرد مسةةجد امشةةيخ يرقةةج  لجلةةة  رامقرةة  اممسةةيطرة عةةة  رجاق امةةةوة "املنيةة " جاممرتكةة11. 
متقةي  من امرجاول امرةةر   داخة  رجاق ليةت ل دف افي اأر ان عة  امطراز امرثماني فقل دعاوا 

 امةوة "املني ".

 التوصيات:

في  جدامةمسجامش ةي   اماراتي امخةاول ر. تجةي امدراس  امم تمين جامج ات ذات امروق  راالهتماا 1
 ها مةدر ا موستة اا جامتطج ر في مشار ع اممساجد ام ديث .، جاعترار امترمياج عمةي  ام ااظ أثنا  
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زام  ررض اأش ال اممرمار   جعدا امسةما  ر 2. مةع  ناسة تاسةتخداا مةجاد ال تينرغي ام د من ت ر   جاة
 امجمامي  امتراثي . خةاوة ا

 تاري  امضجارل جامتشر رات اءرشادي  اممترةق  رامتراث اممرمار   جتطج ره.  3.

 :الهوامش
جهةةج عمةيةة  عقةيةة  تةةتا ل ةةا مررفةة  اءنسةةان مةرةةاما  ،اءدرا  هةةج امجسةةية  امتةةي يتةةة  ل ةةا اءنسةةان مةةع ليوتةةن امم يطةة  (1)

 ،امخارجي عن طر ل امتنلي ات ام سةي  جاءدرا  ام سةي ال يقتةةر عةة  امخةةاول ام سةي  مةشةي  اممةدر  فقةل
(: اماةن جامتةةميا. 1998بسةماعي  ) ،و عن:  شجقيل  يشم  أيضا مررف  جاسر  تخدا هذا امشي  اممدر . ) نق

 53جامر   ةجان.  ةجان  ل.  

 18(: امم ان في امنل اممسر ي. دار امكندي. اأردن.  ل. 1999منةجر نرمان نجا ) ،امدميمي (2)

   461ل.   ،(: اممجسجع  اماةساي . اممةسس  امرربي  مةدراسات جامنشر. ليرجت1984علدامر من  ) ،لدجي  (3)

 د.س )  (: امما جا ام ديث مةم ان جامزمان. ترجم   د. امسيد عطا.  ،ديايز  (4)

 462(:   ل. 1984لدجي ) (5)

   37-38اممررف  امنقدي . دار امكندي. اأردن.  ل.  (:2001)رسجل م مد  ،رسجل (6)
   42-43.  امسالل لاممةدر  (7)
ترجمة   د. فةةاد ز ر ةا. عةاما اممررفة . امجةز     ام ديثة  جاممراةةرة.  مة  امغةر . اماةسةا  :7(2009)لرترانةد  ،راسة ( (8

 142-143امثاني. امكج ت. ل.  
 هةسا. رغداد. ترجم  تام (: جماميات امم ان. 1980جاستجن ) ،راشور ((9

 5امطرر  اأجم   ل.  ،(: امت  ا في اماراغ. ترجمن  دار قارس1991ميشال ) ،ربيع جعيةجني ،امجرستاني (10)

 5(:  ل. 1991امجرستاني ج عيةجني )(11) 

 20امرمارة. ترجم  سمير عةس. رغداد  ل.   جاماضا  جفن( امجججد 1996 ترستيان ) ،نجبرج شجمز (12)
بم  عةر امن ض . ترجم   أ مد  اءتر ل(: اممقدمات امتار خي  مةرةا ام ديث. من 2003)9تجماس  ،ججمدشتاين(13) 

  208-217 ، ل:296امردد  ،امكج ت ،اما اممررف  سان علدامجا د. سةسة  ع

: اماراغ امتةج ري لين عةر امن ض  اءيطامي جاممدرس  امتكريلي . امرةجا ام ندسي . (2010)يقكان  ،اأتاسي (14)
(:   2003)9تجماس  ،ججمدشتاينج   ،357 :ل ،جامر  دمشل. اممجةد امسادس جامرشرجن. امردد اأجل. دمشل

 218-225ل. 

 21 (:  ل.1999امدميمي ) (15)
(16)  Kadatz, Hans-Joachim(1988): Woerterbuch der Architektur. Leipzig,  p.  222  
(17) Jormakka, Kari (1994): Eingeschraenkten Vorlesungen zur Architekturtheorie, 

Bauhaus Universitaet, Weimar   p. 7 

 (18) Jormakka, Kari (1994):  p. 8      

ل.   14 شجمز   (1996) (19) 

  202(: امان جامتةميا. جامر   ةجان )مةر(  ل.1998بسماعي  ) ،شجقي (20)
 113رغداد  ل.  ،جامر  رغداد ،(: ماهي  امرمارة. رسام  د تجراه1998أسرد تام  ) ،اأسدي (21)

 89رغداد.   ل.   ،اممأمجن دار  ،(: عةر أساطين امرمارة. ترجم   سراد م دي1989ر نر) ،ران اا(22) 
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(23) Major، Máté( 1979): Geschichte der Architektur. Berlin،  vol. 2   p.  374-6 

 91(: ل.  1989ر نر) ،ران اا(24)
 91(: ل.  1989ر نر) ،ران اا (25)
 كجن من ا. جتجة  امنكا من خول امرمةيات امتي تت ،ممنكجم : هي تااع  أجزا  مرترط  لررض ا امررضا (26)

(27) Meiss، Pierre von(1994):Vom Objekt zum Raum zum Ort: Demensionen der 

Architektur. Birkhaeuser Verlag، Basel.   P. 113 

جامزجاج( في  ،جام ديد ،في هذا امةدد اس مت اميجا امتقنيات اءنشاوي  ام ديث  مةلنا  ام ي ةي )امخرسان  اممسة   (28) 
من خول بمغا  امروق  اممراشرة لين نكاا اأ مال ) امجدران(  ،كيا  جامترليرات اممرمار   مةات اتتطج ر امج 

جامات ات. جأةرة م دد اماراغ امرأسي امجدران ميس من امضرجري ارتراط ا بنشاوي ا راأعمدة جامسق . جتم ن 
عدت عة  بيجاد فراتات داخةي  مضا ة اممرماري من االستاادة من ذم  جتةميا فت ات رأسي  جأفقي   ليرة سا

من ت اماضا  امداخةي  ،أفض . ل   ت  جاج ات زجاجي   امة  في ررض فراتات اممسجد ام ديث جاممراةر
ا جتأثيرات جمامي  تير متجقر .  أرراد 
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