
 البیت في الحضارة اإلسالمیة
 من المقاالت المترجمة لدائرة معارف العالم اإلسالمي

دالل أ.د. ترجمة      
 عّباس

العائلة أعضاء سّیما ال أكثر، أو شخٌص فیه یعیش سكنّي بناٌء [المنـزل]، البیت               
 الواحدة.

والفارسّیة  العربّیة الّلغات في ومرادفاتها البیت لفظة لدراسة المقالة هذه            تتطّرق
في البیوت أنواع ثّم ومن بمفهومها، المتعّلقة اإلسالمّیة المصادر ومعطیات            والتركّیة،
الجغرافّیة، األقالیم في المطابقة عالمات تنظیم في حاولنا المختلفة. اإلسالمّي العالم             دول
الدول بین الثقافّیة والصالت العالقات وكذلك االعتبار، في اإلقلیمّي التشابِه            أخَذ
في والتأثیر التأّثر وتبادلت العالقات، هذه مثل بینها تربط التي الدول فوضعنا              اإلسالمّیة،
قدر المقالة هذه أقسام من قسم كّل في عالجنا بعضها. جانب إلى البیوت، بناء                كیفّیة
هذه تتضّمن البیئّیة. والمعاییَر البناء، وأنماَط البناء، وعناصَر السكن، تاریَخ            اإلمكان،
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المباحث النظرّیة  (1 

الفارسّیة في خانه ومرادف خانه، بالفارسّیة: البیت مرادف األلفاظ ، (1          
،(hān) الجذر من ومشتّق والموضع، المكان، بمعنى ،(āhana) آهنه           القدیمة
"آن" الحدیثة الفارسّیة في ومرادفه البعید، اإلشارة اسم بمعنى البهلوّیة في             وهو
ُیصبح (hānimān) ومان هان من ًبا مركَّ اسًما ُیستخدم حین لكْن            [ذاك].
الّلفظة ولهذه .(93 ص ،2 ج ، نیبرغ ←) [خانه] البیت بمعنى 1            مصطلًحا

ْستان كّلیا. نفسه المعنى واألفستائّیة القدیمة الفارسّیة في (-stāna) ْستان            ولفظة
الثابت الموضع بمعنى (-sthāna) ْسْتهاَن الهندو-إیرانّیة الّلفظة من          مشتّقة
بمعنى ،stā بصورة- القدیمة والفارسّیة األفستائّیة في بقیت وقد           والمحّدد،
1605؛ الِفقرة ، بارتولومه 210؛ ص ، كنت  ←) والتوّقف 23         االستقرار

ْسْتهاَن حافظت .(13753 رقم ،793 ص ، ترنر 87؛ ص ،1 ج 4            بورداود،

اإلقامة بمعنى واسُتخدمت الهندو-إیرانّیة، صورتها على السنسكریتّیة         في
، ویلیامز (مونیر- والغرفة البیت بمعنى وأیًضا ما، مكان في الدائم 5           واالستقرار

الَبشائّیة مثل الدَّردّیة الّلغات بعض في حالیا الّلفظة هذه ُتستخدم .(1263             ص
الكشمیرّیة وفي thān المعّدلة بالصورة الّلغات) الدَّردرّیة*، ←)          والتیراهّیة
هذا ومن ن). ص. م.ن، (ترنر، والبیت السكن مكان بمعنى ،thāna             بصورة
البیت"( ← و"في البیت" "إلى بمعنى اُألردّیة في hān لفظة اشُتّقت نفسه             الجذر
.(594 ص ،21 مج األردّیة، الّلغة معجم ← أیًضا "هان"؛ ماّدة ، 6            بلتس

) وحویلي (ghar) گْهر الّلفظتان كذلك، األردّیة الّلغة في "خانه"           مرادفات
  hevayli)، والكلمتان العربّیتان بیت ودار (فیروزالدین، مواّد هذه األلفاظ).

[البادئة] األّول الّلفظّي المقطع أّن "خانه") (ماّدة اإلسالم داعي           یعتقد
في (x) "خ" الصامت بها اسُتبدل واألفستائّیة القدیمة الفارسّیة في (st)             "ْست"
(-ā-stānā) القدیمة الفارسّیة في "آستانه" الّلفظة الحدیثة. والفارسّیة          البهلوّیة
القصر وبالط القصر بمعنى stāna– والجذر a– البادئة جزأین: من            مرّكبة
الفارسّیة دخلت ،(sitān-) سیتان الّلفظة لهذه المختصرة الصورة          الحَسن.
المثال سبیل على ومكانّیة، زمانیة الحقًة ،(istān-) بصورة الغربّیة           الوسطى
(زندان). السجن بمعنى الترفانّیة) الوسطى الفارسّیة ، bann-istan)          بنیستان
على مثال الوسطى الفارسّیة في الصیف] [فصل (tab-istān) تابیستان           لفظة
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رقم ،157 ص ،25 رقم 7 ص ، ُهرن  ←) الّالحقة لهذه الزمانّي 7             االستخدام

الحقٌة الحدیثة الفارسّیة في الّالحقة هذه .(325-324 ص القاسمّي، أبو            710؛
"آستانه"؛ ماّدة دوست، حسن ←) عدیدة أمكنة أسماء صیاغة في            دخلت

 الهاجرّي، ص 160-158).
) وخانك/خانگ (xān ) خان األلفاظ كانت البهلوّیة،         في
أكثر في والقصر. البیت بمعنى (xānakik) وخانكیك (xānāk/xanag        
البیت، بمعنى إحداهما خان: لكلمة منفصلتان ماّدتان توجد البهلوّیة،           المعاجم
(على والساقیة والبئر النبع، ورأس النبع بمعنى واألخرى القوافل،           ومحّطة
ص 1967م/1386هـ، وشي، فره 93-94؛ ص ، مكنزي  المثال ← 8         سبیل

الجذر من مشتقََّتین كَلیهما المادَّتین (465 رقم ،103 ص ) ُهرن عّد .(483             
 الهندو إیرانّي القدیم (khan-، بمعنى الحفر، والَنقب).

األولى، الماّدة من (xānag) خانگ لفظة اشُتقَّت البهلوّیة، الّلغة           في
←) الثانیة الماّدة من النبع( ورأس النبع بمعنى ،xānig) خانیگ            ولفظة
) خان بون المرّكبة الّلفظة اسُتخدمت البهلوّیة في ن). ص. م.ن،            مكنزي،
،bun-kadag) كدگ بون المرّكبة والّلفظة النبع، رأس بمعنى (bun-xan         
خانیگ لفظتا أیًضا البارثّیة الّلغة في .(20 ص م.ن، ←) البیت             بمعنى
خانه لفظة مرادف أّما والبئر، النبع بمعنى المشترك الجذر ذاتا            وخانسار
معجم بیدي، باغ رضائي 160؛ ص ، (بویس خان فكلمة البارثّیة في 9            [البیت]

لفظة أّن عن فضًال المعاصرة، الفارسّیة في .(208 ص البهرامّي،            عسكر
أسماء صیاغة في كالحقة َأوجدت، متعّددة، معاٍن ذات مستقّلة كلفظة            خانه،
خانه وقهوه [المكتبة]، كتابخانه مثل المرّكبة األسماء من العدیَد           األمكنة،
البختیارّي، محمودي ← االّطالع من (لمزید [المعمل] وكارخانه          [المقهى]،
من المخّففة "-خن"، االستعمال القلیلة المكانّیة الّالحقة .(190-183          ص
نار موقد [األتون، گلخن مثل عدیدة كلمات في اسُتخدمت خانه،            الّالحقة
ص الهاجرّي، ←) [المقالع] وفالخن الهواء]، منفذ [الكّوة، وبادخن           الحّمام]،

.(136 
،(demāna) وِدماَن (nmāna) ْنماَن األلفاط كانت األفستائّیة، الّلغة          في
) ومئثنیا ،(maθa) وَمِئَث ،(šayana) وَشَیَن ،(xšaya)        وْخَشَي
) وَكَت ،(šiti) وشیتي ،(hiθa) وهیثا ،(hasta) وَهْسَت ،(maeθanyā        
الجلوس ومكان والقصر، اإلقامة، ومكان البیت، بمعنى كّلها ُتستخدم ،(kata          
أعاله، المذكورة األلفاظ من عدٌد اسُتخدم كما متعّددة). أمكنة البهرامّي، ←)           
ص ،1 الدفتر م.ن،  المثال ← سبیل (على أخرى ألفاظ مع مرّكبة، أسماء              في
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← أیًضا 1226؛ ص ،3 الدفتر ،1091 ،837-836 ص ،2 الدفتر ،11            
الجّنة). = َكرودمان garō denāna :577-576 ص [األبستاق]،          األفستا
المرّكبة واألسماء [البیت]، خانه لفظة مرادفات من الواسعة المجموعة           هذه
االّطالع من (لمزید إیران تاریخ طیلَة بالبیت االهتمام عمق على شاهٌد             منها،
الّلغة في خانه لكلمة المرادفة الكلمات إحدى .(55-24 ص براتي، ←           
األفستائّیة)، الّلغة من المتأّخر الشكل في ،nmāna) ْنماَن لفظة           األفستائّیة
في وبقیت العائلّي، الراحة ومكان االستجمام، ومكان والبیت، الموضع،           بمعنى
،835 ،816-815 ،759 ص ،2 الدفتر (البهرامّي، mān بصورة           البهلوّیة
خان مثل تركیباٌت دخلت المعاصرة الفارسّیة وفي ،(202 ،53 ص            كنت،

  ومان/خانمان ودودمنان والّلفظتان بمعنى العائلة (دهخدا، مواّد هذه األلفاظ).
الفارسّیة في ،kadag) كدگ األلفاظ اسُتخدمت البهلوّیة الّلغة          في
(xān/xanag) وخان/خانگ (sray) وسراى ومان، كده)، الّالحقة         المعاصرة
،53 ،48 ص (←مكنزي، [البیت] خانه للفظة العاّم المفهوم عن للتعبیر              كّلها
ومخزن الصغیرة، "الغرفة بمعنى kata القدیمة الفارسّیة في .(94-93         
kadag البهلوّیة، وفي ،(432 الِفقرة (بارتولومه، المنزل" وسرداب          المؤونة،
مثل المرّكبة األسماء بعض واسُتخدمت البیت، الحرفّي         معناها
(خانگى) kadagig البیت)، (كدبانو=رّبة kadag-bānug     
ص (مكنزي، المحّلة) (كدخدا=مختار kadag-xwatāyو       [البیتّي=المنزلّي]
الفارسّیة في الّالحقة-كده .(263 ص 1967م/1386هـ، وشي، فره          48؛
والمحّل، والضیعة، والبلدة، والقریة، البیت، مثل متعّددة معاٍن لها           الحدیثة
النیران]، [معبد آتشكده المثال: سبیل على والمسكن، والموِضع،          والمكان،
(الهاجرّي، التأبین] [موضع وماتمكده [القریة]، دهكده الحكومة]، [مقّر          دولتكده

 ص 191-190).
srāda) ْسراَد القدیمة الفارسّیة في خانه لفظة مرادفات من آخر           مرادُف
والقصر والقصر [البیت]، خانه بمعنى srādha األفستائّیة في مرادفها ،(          
سرا الحدیثة الفارسّیة في الّلفظة هذه بقایا من العالي. والمبنى            الصیفّي،
منها واشُتّقت المنِتج]، [المولِّد، زایا المكانّیة الّالحقة مقام تقوم التي            [السراي]،

م.ن، ص 162).  كلماٌت عدیدة ( ← 
البیت، بمعنى (-viθ) فیث لفظُة القدیمة الفارسّیة في خانه مرادفات            من
وفي األسیاد)، منزل بمعنى ،vīs) فیس األفستا وفي الملكّیة، والعائلة            والبالط،
مشتّقة الّلفظة هذه (208 ص (كنت، والمسكن) البیت ،vis) فیس            السنسكریتّیة
الّلغات جمیع في الباقیة ،(bitu) "بیتو" األّم] [السامّیة السامّیة الّلفظة            من
(بیت) والعربّیة والحبشّیة واألشورّیة، والسریانّیة، واآلرامّیة كالعبرّیة         السامّیة

4 



على ُتطلق بیت كلمة كانت القدیمة البابلّیة في .(245 ص ، 10           (ُولفنسون

الّلفظة، هذه اإلیرانّیون استعار أیًضا. العائلة بمعنى وكانت          السراي،
النصوص في بیت لفظة وردت الجلوس. ومكان المقّر بمعنى           واستخدموها
والكتب للكتابات مستخَدم مصطلح [الهزوارش الهزواریش بصورة         البهلوّیة
ترجمتها ُتقرأ القراءة، أثناء في لكن البهلوّي، بالخّط المكتوبة البهلوّیة            والرسائل
،1 مج 1987م/1407هـ، مشكور، 72-75؛ ص أذكائي، ←)          اآلرامّیة.]
في .(94 ص مكنزي، 187؛ 1967م/1386هـ، نفسه، 90-91؛          ص
فحذف جذریا، تغیرا بیت لفظة تغّیرت الحدیثة الفارسّیة في ذلك وبعد             البهلوّیة،
التي "با" المكانّیة السابقة وصارت ،ā صائتها وأصبح "التاء"،           حرف
"بیت معّرب "باجرمي" مثل مختلفة، أمكنة أسماء صیاغة في           اسُتخدمت
←) َعْربایه بیت معّرب وباعربایا* النیران" بیت = الحّر بیت =             گرماى

  أذكائي، ص 75).
الغرفة على الماضي في ُتطلق [البیت] خانه لفظة كانت الفارسّیة            في
ُأتاق لفطة كانت العكس، وعلى "خانه"). مادة (دهخدا البیت) من            (جزء
أحیاًنا ُتستخدم "اتاق")، ماّدة الكبیر ، سخن (معجم تركیَّة لفظة وهي            [الغرفة]
للفظة أیًضا المعاصرة الفارسّیة الّلهجات في "أتاق"). ماّدة (شاد، البیت            بمعنى
في مال خانوو، المرادفات: هذه بعض األخرى. المرادفات مع استخدام            خانه
النائینّیة الّلهجة في وكي ،(972 ،563 ص ،1 مج زادة، (صفي             الكردّیة
وسرا ،(250 ص (أمیري، الخوانسارّیة الّلهجة في كییه ،(206 ص            (ستوده،
،(37 ص 1976م/1396هـ، وشى، فره ) الخورّیة الّلهجة في (serā-)          
خانه لفظة اسُتخدمت "هوش"). ماّدة بناه، إیزد ) الّلّكّیة الّلهجة في             وهوش
[المكتبة]، خانه كتاب مثل المرّكبة المكانّیة األسماء من الكثیر تركیب في             أیًضا
األسماء من وهي الَمشَرب]. = [الَمْشَرَبة وآبدارخانه [المقهى]، خانه           وقهوه
[المركز فرهنگ خانه مثل أیًضا، المركز بمعنى إضافیا، تركیًبا           المرّكبة
األسماء على (لالّطالع المصّح] = الصّحّي المركز ] بهداشت وخانة            الثقافّي]،
نفسها). الماّدة الكبیر ، [الكالم] سخن ←معجم إضافیا تركیًبا خانه من             المرّكبة
[الَمْغنى]، طربخانه مثل متداولة مرّكبة أسماء الماضي في هنالك           وكانت
[دار خانه ضراب [الَعْدلّیة]، خانه عدالت المقصف] [الَمشرب، خانه           وَشرَبت
في ومتداول األلفاظ). هذه مواّد (دهخدا، [المستشفى] خانه ومریض           الضرب]،
الجملة من مرّكبة مصادر صیاغة في خانه لفظة استخدام أیًضا الفارسّیة             الّلغة
←) البیت] تنظیف بمعنى [والعبارتان پرداختن وخانه كردن، تكانى خانه            مثل
جا مثل األلفاظ بعض ُتستخدم المعاصرة، الفارسّیة في نفسها). المواّد            م.ن،
كاز/كاژى/كاشه، [المقّر]، جایگاه المكان] في [البقاء باش جاى          [المكان]،

10 -Israel Wolfenshon 
5 



نفسها؛ المواّد (م.ن، [البیت] خانه للفظة مرادفاٍت العش] [بمعنى           وكاشانه
الفارسّیة في خانه للفظة األخرى المرادفات من .(38-36 ،34 ص            براتي،
ومكان منزل وكذلك مقام، وأحیاًنا ومسكن مأوى العربّیة الكلمات           المعاصرة،

 (دهخدا، المواّد نفسها؛ لمزید من االّطالع ← براتي، ص 41-38).
mesken) ومسكن (ev) إو كلمَتي عن فضًال التركّیة في المتداول           من
←) المرّكبة األسماء في الحقة خانه) سّیما (ال وسرا خانه لفظتا ،(            
ev"، "hane"، "mesken"" ماّدة ، كانار 425؛ ص ،1 مج 11          الكاشغرّي،

اآلذرّیة، بینها ومن التركّیة، الّلهجات جمیع في خانه لفظة ُتستخدم .(""sera           
 والتركمانّیة، واألوزبكّیة، والقوزاقّیة والقرقیزّیة (  المعجم العامّ : ماّدة "خانه").

ابن ←) بیوتات) و بیوت جمعها: ) بیت العربّیة الّلغة في خانه              معنى
وردت التي القرآنّیة اآلیات معاني من االستنتاج یمكن "بیت"). ماّدة            منظور،
←) والمنزل األمد، الطویل السكن مكان المقصود أّن بیت، كلمة            فیها

  األعراف: 74؛ الحجر: 82).
َسَكًنا " ُبُیوِتُكْم ِمن َلُكْم َجَعَل "َوٱهللاَُّ اآلیة في "ِمن" استخدام أّن كذلك              قیل
لغیر أخرى وأقساًما للسكن قسًما یتضّمن البیت ألّن للتبعیض، ،(80            (النحل:
لمزید اآلیة؛ شرح (الطباطبائّي: والحظیرة والمخزن، العبادة، كموضع          السكن،
ص ،3 مج السبزوارّي، القرآن ←عادل في والمسكن السكن على االّطالع             من

.(277-273 
البیت منها مرّكبة، أسماء بیت، كلمة عن فضًال القرآن في            اسُتخدمت
.(97 عمران: آل المثال ← سبیل (على اّهللا وبیت الكعبة بمعنى ال] بـ فا معر]             
ن: (←م. فیه اّهللا لیعبدوا للناس اّهللا وضعه بیت أّول الكعبُة الكریم القرآن                ففي
في بیت كلمة اسُتخدمت البیت*)، أهل بیت*؛ ← االّطالع من لمزید             96؛
،(41 (←العنكبوت: العنكبوت بیت مثل الحیوان، مسكن بمعنى أیًضا            القرآن
68 (النحل: الَخلّیة أو النحل وبیت له؛ ُأسس ال الذي والبیت الكفر بیت به               ُشّبه

.(  
َسَكن، الفعل مشتّقات بكثرة الكریم القرآن في وردت ذلك، عن            فضًال
سبیل (على السكن مكان إلى إشارًة (المساكن)، وجمعه (الَمسَكن) المكان            واسم
اآلیة تشرح .(45 إبراهیم: 58؛ القصص: 128؛ طه: 13؛            المثال ←األنبیاء:
والمواّد والبیت السكن، وصراحة، بوضوح النحل سورة من          الثمانون
المعنى بهذا الكریم القرآن في "المـُنـَزل" مصطلح اسُتخدم كما فیه.            المستخدمة
بمعنى المستخَدمة القرآنّیة المصطلحات من .(29 المؤمنون: ←)          أیًضا
،(36 غافر: ←) ْرح الصَّ مصطلح الفخمة، والمباني البنیان، الرفیعة           البیوت

 والقصر (األعراف: 74) والغرفة (العنكبوت: 58).

11 -kanar 
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(الراغب البیت أیًضا معناها والدارات) الدور، (جمعها: الدار          كلمة
في األلفاظ هذه اسُتخدمت "دار"). ماّدة منظور، ابن "دور"؛ ماّدة            اإلصفهانّي،
في شائعة وهي الضرب. ودار األیتام، ودار الكتب، دار مثل: المرّكبة             األسماء
كلمة وردت "دار"). ماّدة آذرنوش، ←) أیًضا الفارسّیة في وبعضها            العربّیة،
عالم إلى اإلشارة وفي مختلفة، أخرى كلمات إلى مضافة القرآن في             دار
أیًضا نفسها؛ الّلفظة الباقي، عبد فؤاد محّمد ←) القیامة تقوَم أن بعد              اآلخرة،
بعّدة محاٌط مكان بأّنه الدار مارسه جورج وصف .(2 قسم الجّنة*، ←            12

السكن إلى المسلمین َمیل إلى وأشار الشكل، دائرّي ما حّد إلى وهو              جدران،
ماّدة الثانیة، الطبعة اإلسالمّیة ، (د. األغنام مرعى مثًال المراكز، أحد محیط             في

 "الدار").
(یضّم صیفّي قسمین، من األحیان معظم في یتأّلف إیران في القِدیم             البیت
خارجیا)، وقسًما داخلیا قسًما (یتضّمن وشتوّي خارجیا)، وآخر داخلیا           قسًما
تعریف في مهّمة أسماؤها أجزاء من الداخل إلى الخارج من مروًرا             ویتأّلف
ُكنه/كانه، (2 األمامّیة]؛ [الفسحة جلوخان* أو پیشخان (1 البیت:           مصطلحات
(←فالح العتبة جانَبي على ُصّفتین یتضّمن البیت مقدّمة من المسقوف             الجزء
(دهخدا، الجدار حّتى العتبة من الممّر پلنگ (4 العتبة؛ (3 األلفاظ)؛ مواّد              فر،
مثّمن أو مرّبع المدخل یلي الذي الجزء [الردهة] هشتى (5 األلفاظ)؛             مواّد
زوایا إحدى خالل من إلیه الدُخول یتّم الحطب، مخزن (6 أكثر؛ أو              األضالع
(8 [الموّزع]؛ المنزل ومنتصف الردهة بین الدهلیز أو داالن (7            الردهة؛
(9 األخرى؛ األجزاء على المفتوح المنزل وسط في المّتسع الجزء            الموّزع،
تختگاه واسًعا كان إن ُیسّمى آخرین، جزأین بین الواقع الجزء            میاندر،
السبعة، أو الخمسة واألبواب الغرف، أنواع فهي: األجزاء سائر أّما            [المجِلس].
المتنّوعة الصیفّیة الجلوس وغرفة الشتوّیة، الجلوس وغرفة         والقاعة،
جهة من الخارج على المفتوح الجزء أو واإلیوان والمطبخ،           االستعماالت،
غرفتین، بین أو وراء المخزن أو الپستو، جهات، ثالث من أو             واحدة
الغرفة أو باالخانه الصیفّي، لالستخدام األرض، تحت المحّوطة أو           والسرداب
وسط في مفتوحة ُصّفة وهي الربیعّیة المنامة أو مهتابى السطح، فوق             العلوّیة
) الحیوانات حظیرة أو اإلسطبل أي وآغل المنزل، من العلیا الطبقة أو              المنزل،
المواّد فر، فالح "پستو"؛ "آغل"، ماّدة دهخدا 159-164؛ ص           بیرنیا،

 "تنبي"، "سرداب"، و"مهتابي"؛ أیًضا ← سرداب*؛ إیوان*).
المنازل من أجزاء بضعة من مزیج البیت المعاصرة، المنازل           في
المدنّیة والضغوط الحیاة أنماط أساس على حدیثة، أجزاء وبضعة           القدیمة
موضع أي ورختكن المدخل، أي درآیـگـاه هي: األجزاء هذه           المعاصرة.

12G. Marçais-  
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الصحّیة والمرافق الردهة، أي سرسرا والمّمر، الرواق أي راهرو           المشجب،
والمطالعة والعمل الطعام، وغرف والمراحیض، والحّمامات        كالمغاسل
والباحة (والمنور والباحة، والمصطبة، والشرفة، والصالة،        والجلوس،
وموقف التدفئة، جهاز وموضع والقبو، البیت)، خلف والفضوة          الخاّصة،

  السّیارات.
آذرنوش، آذرتاش الكریم، القرآن عن فضًال والمراجع :         المصادر
طهران المعاصر]، العربّي-الفارسّي [المعجم فارسى عربى- معاصر         فرهنگ
في ب)"، (أ- المعتدلة األماكن "أسماء أذكائي، برویز [1996م]؛           1375ش
فصول أحد [الیشت القاسمى ابو محسن دكتر نام  هٔ جشن فرزانگى:            یشِت
إعداد القاسمّي]، أبو محسن الدكتور تخلید كتاب الحكمة: كتاب           األفستا؛
2005] 1384ش هرمس، طهران: بهرامي، وعسكر زادة نصراّهللا         سیروس
التاریخّیة)] (القواعد األردّیة [الّلغة پر ) اصول (تاریخى لغت اردو           م]،
خوانسار لغات فرهنگ أمیري، هوشنغ 1977-؛ بورد، أردو ترقى           كراتشي:
یسنا. اوستا. [2000م]؛ 1379ش طهران الخوانسارّیة]، األلفاظ         [معجم
وفصوله، وأجزاؤه (األبستاق) [األفستا اوستا بخش كهنترین ها: گات           گاهان،
[1999م]؛ 1378ش طهران بورداود، إبراهیم إعداد ا ألفستا ]، أجزاء          أقدم
1988] 1367ش طهران الّلكّیة]، الّلهجة [معجم لكى فرهنگ  إیزدبناه،          حمید
اإلیرانیة"، والثقافة الفارسّیة الّلغة في "خانه" مفهوم "تعریف براتي، ناصر            م]؛
فهرست بویس، ماري [2003م]؛ 1382ش شتاء ) 8 العدد خیال ،            مجّلة
األدب ألفاظ [فهرس وپارتى میانه پارسى هاى متن در مانوى ادبیات             واژگان
أمید بالفارسّیة ترجمه والبارثّیة]، الوسیطة الفارسّیة نصوص في          المانوّي
بهرامي، إحسان [2007م]؛ 1386ش طهران التهامّي، الحسن وأبو          بهبهاني
] 1369ش طهران األفستائّیة]، األلفاظ [معجم اوستائى واژهاى         ف  رهنگ
القدیمة]، اإلیرانّیة [الثقافة باستان ایران فرهنگ  بورداود، إبراهیم          1990م]؛
معمارى با آشنایى بیرنیا، كریم محّمد [1977م]؛ 1356ش طهران ،1            ج
بالِعمارة [تعریف شهرى وبرون شهرى درون ساختمانهاى ایران:          اسالمى
غالمحسین تدوین خارجها]، والمباني المدن، داخل المباني اإلیرانّیة:          اإلسالمّیة
ریشه فرهنگ دوست، حسن محّمد [1992م]؛ 1371ش طهران          معماریان،
بهمن بإشراف الفارسّیة]، الّلغة إشتقاق علم [معجم فارسى زبان           شناختى
فرهنگ اإلسالم، داعي علي محّمد [2004م]؛ 1383ش- طهران          سركاراتي،
] 1305-1318ش الدََّكن آباد حیدر حجرّیة ط. العسكرّي]، [المعجم          نظام
في المرادفات اإلصفهانّي، الراغب محّمد بن حسین دهخدا،          1926-1939م]؛
حسن [1953م]]؛ [1332ش؟ طهران كیالني، سّید محّمد ط. القرآن ،           غریب
البارثیَّة اللغة [دلیل اشكانى) (پهلوى پارتى زبان راهنماى بیدي، باغ            رضائي
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فرهنگ  ستودة، منوتشهر [2006م]؛ 1385ش طهران األشكانّیة)]،         (البهلوّیة
بادشاه محّمد [1986م]؛ 1365ش طهران النائینّیة]، الّلهجة [معجم          نائینى
الفارسّي [المعجم فارسى جامع فرهنگ آنندراج: شاد، الدین محیى           غالم
صفي صدیق [1984م]؛ 1363ش طهران سیاقي، دبیر محّمد ط.           الجامع]،
طهران الفارسّي]، الكردّي [المعجم فارسى كردى- یى كه بوره فرهنگ            زادة،
[معجم كریم قرآن لغتنام  ه ٔ السبزوارّي، عادل محمود [2001م]؛          1380ش
الطباطبائّي، [2006-2008م]؛ 1385-1387ش طهران القرآنّیة]؛       األلفاظ
طهران: أنوري، حسن بإشراف الكبیر]، مجّلة [معجم سخن بزرگ           فرهنگ
مین ممالك اى-سى-او  مشترك فرهنگ  [2002م]؛ 1381ش سخن          مجّلة
،* زبان[-----------] قومي مقتدره آباد: إسالم ،[--------] والى جانى 13         بولى

طهران البهلوّیة]، الّلغة [معجم پهلوى فرهنگ وشي، فره بهرام           1997م؛
الخَورّیة]،طهران األلفاظ [معجم خورى واژنامه نفسه، [1967م]؛         1346ش
ایران سنتى معمارى هاى واژه فرهنگ فر، فالح سعید [1976م]؛            1355ش
[2000م]؛ 1379ش طهران إیران]، في التقلیدّیة الِعمارة ألفاظ          [معحم
األردّیة األلفاظ [معجم] [فیروز جامع اردو الّلغات فیروز           فیروزالدین،
كتاب الكاشغرّي، حسین بن محمود [التا.]؛ سنز، فیروز الهور.           الشامل]،
الباقي، عبد فؤاد محّمد 1333-1335هـ؛ [إسطنبول] الترك ، لغات          دیوان
] طهرن أوفست ط. 1364هـ، القاهرة الكریم ، القرآن أللفاظ المفهرس           المعجم
المعنوّیة ووظیفتها "خانه" "مورفیمة البختیارّي، محّمد بهروز ؟]؛          1397هـ
فارسى ادبیات دانشكد هٔ مجل  هٔ وادب: زبان الفارسّیة"، األلفاظ صیاغة           في
كلّیة مجّلة واألدب: الّلغة [مجّلة طباطبایى عالمه دانشگاه خارجى           وزبانهاى
و 9 العددان الطباطبائّي]؛ العّالمة جامعة في األجنبّیة والّلغات الفارسّي           األدب
فرهنگ مشكور، جواد محّمد [1999م]؛ 1378ش وشتاء (خریف 10         
العربّیة الّلغة المقارن: [المعجم وایرانى سامى زبانهاى با عربى           تطبیقى
فرهنگ  نفسه، [1978م]؛ 1357ش طهران واإلیرانّیة]، السامّیة         والّلغات
[1967م]؛ 1346ش طهران البلهوّیة]، التعابیر [معحم پهلوى هاى          هزوارش
ضیاءالدین 2001م؛ بیروت السامّیة ، الّلغات تاریخ ولفنسون،         إسرائیل
طهران الفارسّیة] الّلغة لواحق [معجم فارسى زبان وندهاى فرهنگ            الهاجرّي،

  1377ش [1998م]؛
  أجنبي ..................

 
                                            /آرزو نجفیان  و علي محّمد زنجیر

 الكرمانيّ /
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اإلنسان یسكنه الذي المكان أو البیت والثقافّیة ، الدینّیة الجوانب           ب)
أدّق تعریف له والمكان، كالفضاء المفاهیم من كغیره فیه، ویعیش            المعاصر
للعالم المباشر المعرفة موضع هي: التعریفات هذه بعض تعقیًدا. أكثر            وأحیاًنا
أو ،(141 ص ، شولتس (نوربرغ- الیومّیة الحیاة فیه تجري الذي 14           والمكان

مركز والبیت الطفولة، مرحلة منذ تتشّكل التي لإلنسان الشخصّیة الحیاة            مركز
-333 ص (معماریان، العالم مركز في للمسلمین كالكعبة البشرّي،          الوجود

.(334 
التأّثر شدیدة الحاضر، العصر في السكن مفهوم إلى الفلسفّیة           النظرة
خالل من إّال ممكن غیر السكن أّن یرى فهو .(4-3 (ص هایدغر 15             بآراء

البیت بناء خالل من فاإلنسان اإلسكان، الِعمارة من الغائّي والهدف            البناء،
ذلك بعد .(28 ص براتي، 25؛ ص شولتس، نوربرغ- أیًضا ← ) قّوته              یحشد
أمثال من المعمارّي، بالحقل المتعّلقة الثقافة في المحّققون الباحثون           كّرس
یقول والبیت. السكن ومفهوم للِعمارة، المعنوّي التفسیر إلى المیل 16          رابوبورت

والعوامل البناء عناصر وال البناء، أسالیب لیست .(74-68 (ص           ربوبورت
والحیاة، للعالم البشر بفهم متأّثر البیت فشكل األّولّیة، العناصر هي            اإلقلیمّیة،
(أیًضا ←معماریان، االجتماعّیة عالقاتهم وأنماط الدینّیة، ومعتقداتهم         وبثقافتهم

  ص 384-375).
والسكن والمكان كالفضاء، لمواضیع المعنوّیة الشروح تاریخ عن البحث یمكن            
25-13 ص ←) المكان تعریف في سینا ابن آراء ذلك من اإلسالمّیة، الثقافة في               والبیت
یخرج الذي الشيء المكان عّد الذي (39 ص ،1 مج ،2 (السفر صدرا المّال أیًضا .(                
رؤیَته الفاضلة، المدینة وصف في أیًضا الفارابّي طرح ویسكنه. فیه، ویدخل منه              الجسم

 الفلسفّیة إلى الحیِّز المكانّي للمدینة ( ← فالمكي، ص 160-139)
العمران عّد (427-426 ص المقّدمة، :1 (مج خلدون ابَن فإّن            كذلك
جزٌء السكن ألّن وملجًأ، لإلنسان مسكًنا اسُتخدم االجتماعّیة، الصناعات           أوّل
شّیدها التي المباني ِعلم-اجتماعّیة بنظرٍة درس وقد اإلنسانّیة. الطبیعة           من
وأیًضا السبعة، واألقالیم والبلدة، المدینة، لمفاهیم شرحه أثناء في           البشر

  الـَمواِطن واألقالیم المختلفة.
الذي الكیفّي الفضاء هو أیًضا البیت اإلسالمّي، العرفان نظر وجهة            من
اإلنسان. باسم جوهًرا داخله في یحتوي الذي الوعاء أي اإلنسان، جسم             یحتّله
الكبیر العالمان یّتصل وفیه الكونّي، بالعالم الفضاء هذا یرتبط ناحیة،            من
ألجزاء الناحیة، هذه من .(15 ص ، وبختیار (أردالن ببعضهما 1718          والصغیر

14Christian norberg- Shulz-  
15Martin heidegger-  
16Amos Rapoport-  

17 -ardalan 
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أن یمكن اإلسالمّیة، البیوت معظم في المرتفعة فاألرضّیة رمزّیة. معاٍن            البیت
موضع السّجاد، وطء قبل العتبة على ُتخلع األحذیة فإّن لذا سریًرا،             تكون
التأثیر تخدش ال كي الزوائد، من دائًما البیت فضاء ُینّظف الجسدّیة.             الراحة
أو الباحة الحدیقة. ومفهوم السّجاد رسوم عن الناجم الغرفة لجّو            اإلیجابّي
والجنَّة. الروضة إلى ترمز وسطها، في بالمرآة الشبیه الحوض ذات            الحدیقة
الغرفُة آخر. فضاء إلى االنتقال رمز والدهلیز والممّر المْعبَر بمعنى            الباب
والحیاة بالعائلة، عالقته بمقدار بالبیت وعالقته لإلنسان المكّعب          المظهُر
أعین من بعیًدا الخاّص الَحَرم وهي واحد، مركز حول تتمحور كدوائر             العائلّیة
اآلخر والعالم الجّنة بمنزلة الداخلّیة الباحة .(73 ،37-35 ص (م.ن،            اآلخرین
، (بوركهارت االجتماعّیة الحیاة عن العائلّیة الحیاة تنفصل وهكذا 19         المستور.

 2002م/1422هـ، ص 148).
واستخداًما. أسلوًبا البیت وعمارة المسجد ِعمارة بین تقارب          هنالك
الشروط، لدیه تتوافر عادل مسلم وكّل والعبادة، للصالة مكاٌن كالمسجد            فالبیت
عالمة والبیت المسجد بین الوحدة وهذه بیته، في الجماعة إمام یكون أن              یمكنه

 التوازن والسكینة المشتركة (نفسه، 2007م/1427هـ، ص 100).
لدى العاّم للضمیر التوازن تمنح البیت مفهوم إلى الكریم القرآن            نظرة
في البیت مفهوم ُطرح فقد البیت. بناء في المعتَمدة الطرق في وتؤّثر              المسلمین،
ك "س الجذر من السكن السكن. معنى تتضّمن متعّددة، بألفاظ الكریم             القرآن
اإلصفهانّي، الراغب ) استوطن وبمعنى الحركة، بعد الشيء ثبات بمعنى            ن"،
←) األرض في المطر ماء سكون الكریم القرآن في ورَد "سكن").             ماّدة
.(4 الفتح: ←) الطمأنینة معناها الكریم القرآن في السكینة .(18            المؤمنون:
آَدُم "َیا السالم علیه آدَم وجّل عّز اهللا مخاطبة في ورد السكن مفاهیم               أّول
محاور وأهّم ،(35 البقرة: 19؛ (األعراف: ٱْلَجنَّةَ " َوَزْوُجَك َأْنَت           ٱْسُكْن
فیها ُعدَّت التي (74 (كاألعراف: اآلیات ضمن ورد بالبیت القرآن            اهتمام

  ِعمارة األرض وتشیید البیوت نعمًة من ِنعم اهللا عّز وجّل.
والبیت السكن، موضوع بوضوح ُشرح النحل سورة من 80 اآلیة            في
ٱَألْنَعاِم ُجُلوِد مِّن َلُكْم َوَجَعَل َسَكًنا ُبُیوِتُكْم مِّن َلُكْم َجَعَل "َوٱهللاَُّ البناء:              ومواد
َوَأْشَعاِرَهآ َوَأْوَباِرَها َأْصَواِفَها َوِمْن ِإَقاَمِتُكْم َوَیْوَم َظْعِنُكْم َیْوَم َتْسَتِخفُّوَنَها           ُبُیوًتا
مكان عن كنایًة یكون أن یمكن اآلیة هذه في البیت ِحینٍ ". ِإَلٰى َوَمَتاًعا               َأَثاًثا
وإذا البیت، في یحصالن اآلیة، في الواردان والسكینة السكن أیًضا.            العبادة
8 النبأ: 11؛ (←فاطر: والزوجّیة بالزواج المتعّلقة اآلیات االعتبار في            أخذنا
اآلیات هذه في والسكینة بالسكن المقصود یكون أن یمكن ،(21 الروم:             ؛

بهشتي، ص 40-39).  المحیط العائلّي ( ← 

19-Titus Burckhardt 
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(آل فیه اهللا لیعبدوا للناس ُوضع بیت أّول هي الكعبُة الكریم، القرآن              في
على ُقدسیا جانًبا ُیضفي فهذا بیٌت، العبادة مكان أّن وحیث .(96             عمران:
في الكعبة بمحاذاة مقّدس، بیٌت ،(4 (الطور: المعمور* البیت فإّن كذلك             البیت.

 السماء، وهذا تأكیٌد على مفهوم مركزّیة البیت.
ما األرجح على وهذا وأحكامه، البیت آداب إلى الكریم القرآن            تطّرق
أهل من اإلذن وطلب كاالستئناس اإلسالمّیة، البیوت تصمیم في إلیه            اسُتند
یجد لم وإن أهلها، على والتسلیم الدخول، قبل بنفسه الطارق وتعریف             البیوت،
أن فیجب ارجْع له قیل وإن له، یؤَذن أن قبل یدخل أن یجب فال أحًدا                 فیها
اهللا صلّّى النبّي ببیوت خاّص اهتمام وهنالك ،(28 ،27 النور: ←)             یرجع
الحجرات: 53؛ (األحزاب: فیها والتواجد إلیها الدخول وآداب وسّلم، وآله            علیه

.(5 ،4 
المسجد. بناء أثناء في اإلسالمّي البیت نماذج أّول الرسول، بیت ُبني             
وسكن سودة، لزوجته غرفة األمر أّول وسّلم وآله علیه اهللا صلّّى الرسول              بنى
من الشرق إلى كانتا الغرفتان هاتان عائشة. حجرة بنى التالیة السنة في              فیها.
ُبنیت آونة بعد الشریف، مزاره موضع الیوم هو الذي القسم أي             المسجد،
على التاریخّیة المصادر أّكدت َسَلَمة. وأّم صفّیة األخرَیین لزوجَتیه           غرفتان
ابن المثال ← سبیل على 202؛ ص (قائدان، الغرف لهذه الّالفتة            البساطة
واإلمام فاطمة وبیت النبّي بیت بین كّوة هنالك كانت .(499 ص ،1 مج               سعد،
الذي الوحید الباب جمیًعا، األبواب بسّد األمر صدر ولّما السالم، علیهما             علّي
-231 ص ،1 مج الدین، (شرف النبّي من بأمٍر الزهراء بیت باب هو ُیسّد               لم
النبّي بیوت ُهدمت (99-101هـ)، العزیز عبد بن عمر عهد في .(233           
البسیط البیت هذا ظّل ن). ص. م.ن، سعد، (ابن المسجد لتوسیع             وزوجاته،
وشؤون یتالءم بما والبیت المسجد بین التمازج أشكال من كشكٍل            والمتقّشف
الرغم على األنموذج، هذا في المسلمین. ضمائر في ا خاص رمًزا إسالمّي،             قائٍد
-39 ص ، برند (هیلن منفصالن فضاَئیهما فإّن والمسجد، البیت تالصق 20          من

-30 ص زرغر، إبراهیم حاجي أیًضا ← 108-109؛ ص ، غرابار 21         40؛

.(31 
الفخم، أو البسیط منها سواء المسلمین منازل فإّن األساس، هذا            على
التعالیم روح تحمل واألضرحة، كالمساجد التذكارّیة المباني مثل          مثلها
الجغرافّیة خصائصها عن النظر بغّض البیوت، هذه بنیتها. في           اإلسالمّیة
وطرق اإلسالمّیة التعالیم وتجّسد الحاالت، من الكثیر في تتشابه           والمحّلّیة،
التي البساطة واعتماد الفائضة، الزخارف عن االبتعاد كان بحیث           تطبیقها.
أظهر لقد المنازل. بناء في المحتذى األنموذج اإلسالمّیة، األخالق روح            تجّسد
20 -Hilen brand 
21 -Grabard 
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وآله علیه اهللا صّلى األكرم النبّي أمَر باّتباعهم البساطة بهذه التزامهم             المسلمون
ص ،4 مج داود، (أبو األنصار أحد بیت فوق قّبة بناء عن النهي في                وسّلم،
مصطفى ←) الصحابة بیوت بساطة باحتذاء واألمر ،(5237 الحدیث ،360          
ص ،2 مج الُكَلینّي، ←) بالتواضع اإلسالم أمر لقد .(47 ص حموش،              بن
بیوت مظهر في بیًِّنا األخالقّي المبدأ بهذا االلتزام ویبدو .(124-121          
بالتزامها المنازل فإّن النحو، هذا وعلى .(41 ص مرتضى، ←)            المسلمین
في المسلمون فیه یحیا الذي المستوى وحدة عن ُتعّبر الخارجّیة،            البساطة
29؛ ص مرتضى، ن؛ ص. م.ن، حموش، بن (مصطفى اإلسالمّي            المجتمع
علیه اهللا صلّّى األكرم للنبّي حدیٍث في موجود المضمون هذا .(10             الصورة
←) والشهرة للتمظهر منزًال لنفسه یبني الذي الشخص ِه ذمِّ في وسّلم،             وآله
السكنّیة المناطق فإّن هنا من (4 الحدیث ،149 ص ،73 مج             المجلسّي،
معظم في بعضها عن منفصلة غیر اإلسالمّیة المدن في والفقیرة الغنّیة             للطبقات

، ص 371). 22 الحاالت (جینائي

المنزل، فضاء إلى أخرى نظرة عن البساطة هذه تعبّر أخرى، ناحیة             من
جعفر فاإلمام أیًضا، العبادة مكان السكن، موضع كونه عن فضًال هو             الذي
←) "مسجًدا" بصفته للمنزل موضع باختیار أوصى السالم، علیه           الصادق
وفي المحاسن )، كتاب عن نقًال ،3 الحدیث ،162 ص ،73 مج             المجلسّي،
ص ،1 مج نوبهار،  ←) ذلك استحباب إلى اإلشارة وردت الفقهّیة             المصادر

.(186-185  
واحترام الجوار، ُحسن مبدأ المنازل بناء في االعتبار، في ُأخذ            كذلك
2 مج الُكَلینّي، 359؛ ص ،1 مج هشام، ابن 36؛ (←النساء: الجیران              حقوق
الفقهّیة، الكتب في فصوٌل أیًضا األمر لهذا ُخّصصت وقد .(669-666 ص ،            
یمنع حاجز إقامة عدم منها: أحكام في بوضوح المبدأ بهذا االلتزام             وُیالحظ
أو منها، أرفع بناء تشیید تجّنب أو المجاورة، المنازل إلى والنور الهواء              تسّرب
موضوع طرحوا الفقهاء بعض أّن حّتى البناء، مستوى عن متقّدمة شرفة             إقامة
العّالمة ←) الحقوق" "تزاحم بحث مصادیق من مصداًقا الشرفة،           وجود
في .(49-48 ص حموش، بن مصطفى 173-175؛ ص ،2 مج            الحّلّي،
امتالك السالم علیهم األطهار واألئّمة األكرم النبّي وصایا من نفسه،            الوقت
،155 ص ،73 ص المجلسّي، 100؛ ص ،1 مج بابویه، ابن ←) كبیر               بیت
ولیست داخلّیة المسلمین بیوت في السعة فإّن الصدد، هذا وفي ،(36             الحدیث

 خارجّیة (خالد العزب، ص 21).
من وإّنما هیكلّیته، توسیع على مقتصًرا اإلسالمّي البیت اّتساع یكن            لم
هنالك أّن حّتى الكبیرة؛ العائلة وتشكیل األوالد، وزواج العائلة امتداد            خالل

22 -Hidenabu Jinnai 
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اإلسالم رأي على لالّطالع ) أجیال أربعة أحیاًنا جوانبها في تضّم             منازل
وهو آخر، أمٌر هنالك .(35-34 ص مرتضى، الواسعة ← العائلة من            اإلیجابّي
ص العزب، (خالد أفقّي أو عمودّي نحو على تتّم كانت البیت هیكلّیة توسیع               أّن

.(29 
الرجال جناَحي بین الفصل هو المسلمین منازل في الثابت           المعَلم
النساء. لحرمة صوًنا منفصل، جناح في الغرباء الرجال واستقبال           والنساء،
جناح في أو المدخل، من قریبة منفصلة غرفة في یتّم الرجال استقبال كان               عادًة
←) المنزل دخول دون من الخارجّي، أو المجلس، أو الَمضافة اسمه             إضافّي،

  األقسام الّالحقة من المقالة).
استقبال مكان وُیسّمى الَسَلمِلك، الجزء هذا ُیسّمى البلدان من الكثیر            في
والثقافة األلفاظ من مأخوذان واالسمان الَحَرمِلك، العائلة أفراد وإقامة یفات           الضَّ
مثًال، كتونس الحاّرة البلدان بعض في هنالك أّن حّتى تركیا). قسم ←)              التركّیة
وفي للنساء، منامًة ویخّصص الجدران، مرتفع مثًال السطح مكان           ُیصمَّم
للرجال ُیسمح وال المالبس، وتجفیف الشمس، ألشّعة للتعّرض الباردة           المناطق

  أن یستخدموه (مصطفى بن حموش، ص 49).
غیر نحو على المصّممة البیوت مداخل هي األخرى الّالفتة           النقطة
(على المنزل من الداخلّي القسم إلى وتؤّدي الحرمة، لصون ومنكسر،            مستقیم
والردهة، والدهلیز، الممّر، استخدام تونس). اإلیرانّیة؛ المثال ←المناطق          سبیل
الماضي، في المخّطط. هذا تنفیذ في ُتساعد وسیلة المساحات، من ذلك             وغیر
وأحیاًنا ،(26 ص العزب، (خالد الزوایا قائم المنازل من كبیر عدد مدخُل              كان
بعض في كما خاّصة، حاالت في المنزل. ألهل مخّصص آخر مدخل ُیقام              كان
المنزل مداخل عدد كان والممّر، الردهة استخدام خالل من اإلیرانّیة،            النماذج
ص ، بریج (بیتر المنزل لحرمة المباشر التعّرض دون من خمسة، إلى 23            یصل

األصوات، المتنّوعة األبواب، مطاِرق استخدام كان األساس، هذا على .(197          
وراء الحجاب باسم عالیة أسوار بناء وكذلك متداوًال، أمًرا الزائر، جنس             لتعیین
من النوع هذا كان الداخل. مشاهدة من الغرباء لمنع المنزل مدخل             باب
ص (معماریان، اإلسالمّي العالم في المنازل بناء في شائًعا أمًرا            االحتیاط

.(395  
مج (←الُكلینّي، الضیف إكرام في اإلسالم تعالیم تطبیق بوضوح            یتجّلى
إیجاد خالل من ،(28-27 ص العزب، خالد أیًضا ← 200-204؛ ص ،2           
أي المضاد األسلوب مقابل التقلیدّیة، المنازل في لالستقبال مخّصص           مكان
-390 ص (←معماریان، األوروبّیة المنازل بعض في الضیوف من           التهّرب
مالءمتها عن فضًال اإلسالمّیة، المنازل خصائص من اآلخر البعض .(391          

23-Pether bridge  
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بناء في كالشائع واإلقلیمّیة، الحضارّیة باألوضاع تأّثرها اإلسالمّیة،          للثقافة
الشرق أنحاء جمیع في الوسطّیة الباحة واستخدام المنعزل، الداخل ذات            البیوت
لهذا المعروف التاریخ یعود .(369 ص (جینائي، أفریقیا وشمالّي           األوسط
بین ما بالد في أور مدینة في األقّل، على ق.م 2000 العام إلى               األنموذج
المدن بعض في الباحات، ذات البیوت أّن حّتى .(371 ص (م.ن،             النهَرین
ص وقتحي، ، (وارن المناطق تلك في القدیمة بالمنازل الشبه شدیدة 24           كبغداد،

الداخلّیة الباحات استخدام اإلسالمّیة، البلدان في السائد النمط عاّم، بشكل .(18           
ألعمالهم لمالءمتها القروّیة المنازل في الخارجّیة والباحة المدن، منازل           في

 وأنشطتهم، وللنمَطین نماذج قدیمة (بیتر بریج، ص 199).
إفساح خالل من لكّنها مقفل، فضاء الوسطّیة، الباحة أّن من غم الرَّ             على
المنزل أجواء وتلّطف الخارجّي، بالفضاء السّكان تربط السماء، نحو           النظر
المناطق بعض في ُتسّمى التي الداخلّیة الباحة ُتحسب .(376 ص            (جینائي،
العائلة أفراد التقاء وموضع اإلسالمّیة، البیوت في الحیاة مركز الدار،            وسط
المتعّلقة المقالة أجزاء ←) المختلفة البیت أجزاء بین والرابط           ببعضهم،
إضافة خالل من تساعد هادئ، موضع الوسطّیة الباحة العراق).           بتونس؛
وتلطیف المكان، تجمیل في والنباتات، واألشجار كالحوض، العناصر          بعض
في ولها ،(375 ص جینائي، 26؛ ص العزب، خالد ) الداخلّي             الُمناخ
المحاطة الباحات هذه الهواء. تحریك في مهّم دوٌر والجاّفة، الحاّرة            المناطق
من الداخلّي الفضاء تحمي األعمدة، ذات واألروقة واألواوین بالجدران           عادًة

  الحّر، وتساعد في تهویة المنزل (بیتر بریج، م.ن، ص. ن).
في المختلفة النقاط في واإلقلیمّیة الُمناخّیة للظروف مناسٌب المنازل           اتجاه
وفي الشمال، باتجاه مصر في المنازل ُتبنى المثال، سبیل فعلى اإلسالمّي.             العالم
في .(202-201 ص (م.ن، الهواء من یكفي ما لها لُیتاح البحر، باتجاه              لبنان
الجنوب، إلى الشمال من مّتجهة الشكل، مستطیلة المنازل ُصّممت           دمشق
بمنأى وتكون الشمس، من الكاملة باإلنارة لتحظى الغرب، عن ˚20            منحرفًة
باسم عنصر من ُیستفاد كذلك والغربّیة. الشمالّیة للریاح السلبّي التأثیر            عن
على ْمسة الشَّ الفارسّي. الخلیج منطقة وفي الشامّیة، المنازل في شائع ْمسة،            الشَّ
األقسام في ُینصب الملوّن، بالزجاج مزخرف الجّص، من مشّبك لوٍح            شكل

نا (خالد العزب، ص 27). العلیا من المنزل، لیدخل نوُر الشمس المنازَل ملو 
فعلى واالجتماعّیة. الدینّیة الخصائص المنازل، اتجاه في كذلك          ُتلَحظ
ُیراعى كان كذلك مّكة. باتجاه السودانّیة القبائل شیوخ خیام ُتنصب المثال،             سبیل
یكون ال كي مستقیم، خطٍّ في ُتنصب الشیخ، نساء خیم مثًال الطبقّي،              التسلسل
تقام البوسنّیة البیوت مداخل أبواب كانت كذلك األخریات. عن تمّیز أّي             إلحداهّن

24-Warren  
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كما القبلة. إلى ظهره الداخُل الشخص یدیر ال كي الشرقّیة، الجنوبّیة الجهة              في
(بیتربریج، القبلة جهة في ُتقام ال الشرعّیة لألحكام تبًعا الصحّیة، المرافق             أّن
ص ،2 مج الزحیلّي، الفقهّیة← المذاهب في الحكم هذا على لالّطالع 202؛              ص
اتجاهات جمیع أساس على .(195-194 ص 2؛ مج الحكیم،           307-308؛
أفراد كان أفریقیا، وشمالّي األوسط الشرق في سّیما ال اإلسالمّیة،            المنازل
للفصل مالءمة األكثر األنسب الموضع إلى منازلهم داخل یتنّقلون           العائلة
الصیف حرارة من للتخّلص فاعًال األسلوب هذا كان المختلفة. النهار            ولساعات

 (جینائي، ص 374؛ على سبیل المثال ← قسم العراق).
إلى اإلسالمّیة، الثقافة من المستمّد المنزل من الداخلّیة األقسام تقسیم            یمیل
الغرض ولهذا أجزائه، مختِلف من عملیا واالستفاده الزخرفة، وقّلة           البساطة،
األعمال فیها ُتنجز بحیث األغراض، متعّددة والغرف الداخلّیة األجزاء           ُصّممت
الفضاءت بین الصلة العائلّیة. واالجتماعات والنوم، والطعام،         الیومّیة،
(مرتضى، بینها رابط فضاٍء إقامة خالل من تتّم الضیوف، وغرفة            الخصوصّیة

 ص 121-118).
الحرمة إیجاد عن فضًال المستقّل، الداخل ذات المنازل بناء           ُیساعد
اإلسالمّي، العالم بلدان بعض في ُتلحظ وكانت أصحابها، أمن حفظ في             الّالزمة،
النوع هذا من تعقیًدا. أكثر تصامیم الخاّصة، والعسكرّیة السیاسّیة األوضاع            ذات
الیمن في نشاهدها التي الباحات، إلى تفتقد التى باألبراج، الشبیهة            المنازُل
المقالة أجزاء ←) العربّیة الجزیرة شبه من الغرّبي والجنوب           والمغرب،
المنازل من آخر نوع بناء كذلك شاع والیمن). العربّیة؛ الجزیرة بشبه             المتعّلقة
الجنوب في (فاالكیا)، الجبلّیة أفالق منطقة في (القلعة)، ُكال باسم            الدفاعّیة
كانت العثمانّیة. الدولة انهیار مرحلة في سیّما ال البلقان، جزیرة شبه من              الغربّي
مستطیلة أو مرّبعة طبقات، أربع أو ثالث من مؤّلفة [القالع] المنازل             تلك
مزاغل جداره في ومدخل السفلى، الطبقات في ضخمة جدران ذات            الشكل،
العالم غربّي في الدفاعّیة المجّمعات أو األكسار هو اآلخر األنموذج            للرمي.
مرّبعة أبراج زوایاها في وترتفع الشكل، المستطیلة أو المرّبعة           اإلسالمّي،
المشابهة المباني ومسجد. الوسط، في مركزّیة وباحة واحد، مدخل ولها            الشكل،
الّلیبّیة الجبلّیة المناطق في الَجَمعّیة الحصینة المستودعات هي لالهتمام،           المثیرة
المنازل هذه كانت والسالح. الغذائّیة المواّد لتخزین مراكش، شرقّي إلى            وصوًال
لسكنى وغرف داخلّیة، وباحة ضّیق، مدخل من تتأّلف الحرب، زمن            في
(←بیتر إضافّیة ومساحات الدین، لعاِلم وغرفة للتشاور، وغرفة          العائالت،

 بریج، ص 205-204).
كتاب بابویه، ابن الكریم؛ القرآن عن فضًال والمراجع :          المصادر
سعد ابن خلدون؛ ابن [1983م]؛ 1362ش قّم الغفارّي، أكبر علي ط.             الخصال ،
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العالئّیة]، الموسوعة [طبیعّیات عالئى دانشنامهٔ طبیعّیات سینا، ابن          (بیروت)؛
ط. النبوّیة ، السیرة هشام، ابن [1974م]؛ 1353ش طهران مشكوة، محّمد            ط.
1355هـ/ [القاهرة شلبي، الحفیظ وعبد األبیارّي، وإبراهیم السّقا،         مصطفى
أبي سنن داود، أبو األشعت بن سلیمان [التا.]، بیروت أوفست ط.             1936م]،
[بیروت، أوفست ط. التا.]؛ [القاهرة، الحمید، عبد الدین محیى محّمد ط.             داود ،
اإلیرانّیة"، والثقافة الفارسّیة الّلغة في البیت مفهوم "تعریف براتي ناصر            التا.]؛
هنر مبانى بوركهارت، تیتوس [2003م]؛ 1382ش (شتاء 8 العدد خیال ،            مجّلة
طهران نصري، ألمیر والتدوین الترجمة اإلسالمّي]، الفّن [قواعد          اسالمى
المبادئ المقّدس: [الفّن وروشها اصول مقدس: هنر نفسه، [2007م]؛           1386ش
أحمد [2002م]؛ 1381ش طهران ستاري، جالل بالفارسّیة ترجمه          واألسالیب]
[2007م]؛ 1386ش قّم الكریم]، القرآن في [العائلة قرآن در خانواده            بهشتي،
اسالم در نشینى شهر في الباحة"، حول الصغیر العائلّي "العالم جینائي،             هیدنبو
22) اإلسالم في المدن لسكنى الدولّي المؤتمر [تقریر اإلسالم] في المدن            [سكنى
الشرق الثقافّیة للدراسات طوكیو مركز [إعداد]، 1989م)]، ت1 أكتوبر- 28-          
األبحاث مكتب طهران: ،2 مج أفشار، مهدي بالفارسّیة ترجمه           أوسطّیة،
معمارى راهنماى زرغر، إبراهیم حاجي أكبر [2007م]، 1386ش          الثقافّیة،
محسن [2007م]؛ 1386ش طهران للمساجد]، المعمارّي [الدلیل         مسجد
تراث العزب، خالد 1404هـ؛ قّم أوفست ط. الوثقى ، العروة مستمسك            الحكیم،
اإلصفهانّي، الراغب محّمد بن حسین [2003م]،؛ القاهرة اإلسالمّیة ،          الِعمارة
] [1332ش؟ طهران الكیالنّي، سّید محّمد ط. القرآن ، غریب في           المفردات
بالفارسّیة ترجمه المعمارّیة"، الثقافّیة "المبادئ َربوبورت، إیماس         1953م]؛
[2003م]؛ 1382ش (شتاء 8 العدد خیال ، مجّلة بانك، افرا و رسول آل              صدف
عبد 1418هـ/1997م؛ دمشق وأدّلته ، اإلسالمّي الفقه الزحیلّي، مصطفى          وهبة
بیروت الدین ، شرف الحسین عبد السید اإلمام موسوعة الدین، شرف            الحسین
صدرا)، (المّال الشیرازّي الدین صدر إبراهیم بن محّمد          1427هـ/2006م؛
ط. [1958م] 1337ش طهران األربعة ، العقلّیة األسفار في المتعالیة           الحكمة
-1413 قّم األحكام ، قواعد  الحّلّي العّالمة یوسف بن حسن [التا.]؛ قّم            أوفست
ایران در شهروندى وسیر الفارابى الفالمكّي، منصور محّمد          1419هـ؛
أصغر [1988م]؛ 1367ش [طهران] إیران]، في المدن بناء ومسار           [الفارابّي
المكّرمة مّكة [تاریخ منوره ومدینهٔ مكرمه مكهٔ اسالمى وآثار تاریخ            قائدان،
الُكَلینّي؛ [2007م]؛ 1386ش طهران اإلسالمّیة]، وآثارهما المنّورة         والمدینة
فقه في دراسات اإلسالمّي: التمّدن جوهر  حموش، بن مصطفى           المجلسّي؛
نظرى مبانى در سیرى معماري، غالمحسین 2006م؛ بیروت          العمران ،
[2008م]؛ 1387ش طهران المعمارّیة]، النظرّیة المبادئ في [جولة          معمارى
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[1994م]؛ 1373ش قّم ،1 مج المسجد]، [سمات مسجد سیماى نوبهار،            رحیم
[مفهوم تمثیلى معمارى سوى به سكونت: مفهوم نوربرغ-شولتس،          كریستیان
أحمدي، یار أمیر محمود بالفارسّیة ترجمه التعبیرّیة]، الِعمارة باتجاه           السكن
رهایى: واندیشه وزبان شعر هایدغر، مارتین [2002م]؛ 1381ش          طهران
بالفارسّیة ترجمه السبع]، المقاالت الخالص: وفكر والّلغة [الشعر مقاله           هفت

  عّباس منوتشهري، طهران 1381ش [2002م]
 أجنبي..............

                        /أكرم أرجح/
 

  2)البیت في البالد اإلسالمّیة
 أ-  إیران . یمكن أن نقّسم تاریخ البیت في إیران إلى مرحلَتین قبل اإلسالم،

 ومرحلة ما بعده.
األصلّیة المصادر عام. آالف ثمانیة حوالى تمتّد اإلسالم قبل ما            مرحلتا
الُمكتَشفة اآلثار عن اآلثار علم تقاریر هي المرحلة هذه في البیوت ُتعّرف              التي
) شاهرود ضاحیة في الصّوانّیة الصخرة بینها من األثرّیة، األماكن بعض            في
وتّلة ق.م)، 3000-6500) دزفول جنوبي في وجغامیش ق.م)، 7000-8000         
3200-5500) كاشان وِسِتلك ق.م)، 5200-6470) قزوین جنوبّي في          زاغة
قلعة وتّلة ق.م)؛ 6000) أرومیه بحیرة حنوبّي في فیروز حاجي وتّلة             ق.م)،
أرومیه بحیرة من الغربّي الشمال في هفتوان وتّلة ق.م)، 3500-4200)            دامغان
ق.م)، 3400-4500) فارس في مرو سهل باكون وتّلة ق.م)؛ 4000-4500)          
الشمال في الشاه وتّلة ق.م)، 3000-4000) كرمان َمِشیز في إبلیس            وتّل
) زاهدان شمالّي في سوخته* ومدینة (3200-1000ق.م)، جرجان من          الغربّي
(3000-1200ق.م)، شیراز من بالقرب ملیان وتّل ق.م)، 1800-3200        
) مالیر من الغربّي الشمال في ونوشیجان (1265-1245ق.م)، نبیل*          وتشغاز

 750-600 ق.م) (←آثار البیوت في إیران، أمكنة متعّددة).
موضع وكّل الحضارات من حضارة كّل خصائص اآلثار هذه في            ُتشاهد
ومجموعات تصامیم تخضع ال كذلك. مشتركة عناصر بینها أّن كما            محّدد،
الكبیرة اللَِّبنات من أو والطین، التبن من الجدران منّظمة. لهندسة            المنازل
ووجاق، وسّلم، وفرن، وموقد، األِسّرة، تشبه لمصاطب آثار الغرف في            الحجم.
األلواح من المنازل أسطح مطبخ. الحاالت بعض وفي وإصطبل           ومخزن
المنازل ُصمِّمت بالتبن. المخلوط الطین أو طینّیة، بطبقة المغّطاة           الخشبّیة
حاجي منطقة في المثال سبیل فعلى المختلفة. سّكانها حاجات تلّبي            صغیرًة
إلى ثالثین من التقریبّیة مساحته تبلغ بیٌت الغربّیة) أذرَبیجان (في األثرّیة             فیروز
 أربعین متًرا مربًَّعا، كان یتضّمن حّیز المعیشة، والعمل والباحة (م.ن، ص 68).
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وفیها الزوایا، قائمة وجدران هندسّي، بتنظیم سوخته مدینة منازل           ُبنیت
داخلّي، سّلم وفیها الخشبّیة، األلواح من وأسقفها وُصّفة، المدافئ، من            أنواع
السكنّیة المنازل ُبنیت َملیان تّل في .(229-228 ص (م.ن، متنّوعة            ورسوم
كالموقد، العناصر بعض یتضّمن معمل وفیها الصناعّي، للعمل          مناسبًة
في نوعها من الفریدة المیزة الخاّم. باللَِّبن مبنّیة وكانت والمصطبة،            والمخزن،
 هذه البیوت وجود باحة في الوسط محاطة بالغرف (← م.ن، ص 244، 254).
العائدة المنازل على التاریخّیة الشواهد قلُّة جعلت اإلسالمّیة، المرحلة           في
(حك: الصفوّي العصر قبل ما إلى اإلسالم صدر عصر من الممتّدة الحقبة              إلى
صعًبا. أمًرا والمستندات الوثائق أساس على الدقیقة الدراسة          906-1135هـ)
را تصو اإلسالم، قبل المدن في األثرّیة التحقیقات ُتعطي القّلة، هذه عن             فضًال
أوردت، المصادر، بعَض أّن علًما المرحلة. هذه في المنازل ِعمارة عن             ناقًصا
المنازل بعض حول معلوماٍت السلجوقّي، العصر على السابقة المرحلة           عن
ابن 449؛ ص المقدسّي، ←) الهجریَّین والخامس الرابع القرَنین إلى            العائدة

 َحوقل، ص 466؛ ناصر خسرو، ص 164).
(كیاني، ساسانّیة مدینٍة أطالل فوق ُبنیت التي المدن من جرجان*            مدینة
سامانّي- األرجح على (هو منزل آثار على المدینة هذه في ُعثر .(230              ص
والقنوات، المیاه، آبار من وعدًدا وغرًفا باحة، المبنى هذا یتضّمن            سلجوقّي).
إّنما متفاوتة، الغرف ومساحات والجّص، واآلجّر البناء بمواّد كّلها           ُبنیت
وُرصفت الجّص، من بطبقة الجدران ُغّطیت .4×3 عاّم بشكل المعتمدة            المساحة

  أرض الباحة بقطع اآلجّر المرّبعة الشكل (م.ن، ص 233).
میبد، مدینة دراسات علیها اعتمدت التي األثرّیة التنقیبات أساس           على
و795هـ. 720 العاَمین بین المظفّر آل عصر إلى تعود قّیمة منازل على              ُعثر
المسار دراسة في وُتساعد لالهتمام، ومثیرة نوعها، من فریدة المنازل            هذه
ثالثمائة بین البیوت هذه مساحة َیزد. منطقة في المنازل لبناء            التاریخّي
إلى 15 من مساحتها الوسط، في صغیرة باحة وتتضّمن مرّبع، متر             وأربعمائة
على مفتوحة كّلها األخرى المبنى أجزاء كبیرة. ُصّفة أو قاعة بمقیاس م، 24             
یمكن ال الصغیرة، المساحة هذه مثل ففي للتنّزه، حیزا یجعلها مّما الباحة،              هذه
المحور احتّلت األكبر. الَیزدّیة المنازل في الحال هو كما وحدیقة، حوض             إنشاء
أو ُصّفتان الغربّي، الجنوب إلى الشرقّي الشمال من المّتجه للمنزل            األساسّي
اإلیوان الحّر. فصل في وُیستخدم أكبر، عادًة القبلة إیوان أساسّیان.            إیوانان
للشتاءات مالئمة الخارج، على مقفلة خلفه، غرفة وتوجد عمًقا، أقّل            الشمالّي
المنزل هذا في تّنور. أو بمدفأة ُتجّهز أن بعد الصحراوّیة، المناطق في              الباردة
في الشتاء. في الشمس أشّعة حرارة من االستفادة ُحسن تمنع الصغیرة،             الباحات
أو القاعة، (بمعنى نبي الطَّ أخرى. مصاطب أو غرف الغربّي الشرقّي-            المحور
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األخرى العناصر تقع اإلیوان. أو ّفة الصُّ خلف صیفّیة، غرفٌة اإلیوان) ما حدٍّ              إلى
المنازل لهذه األساسّیة المواّد والغربّیة. الشرقّیة الجهَتین في والرواق           كالمطبخ
هذه في ُتشاهد كما مقنطر، حدیٌد الكبرى المساحات وأسقف واللَِّبن، الطین             من
أرضّیة فوق الصغیرة القّبة من نوٌع اعُتمد العملّي. التقسیم من نماذج             المنازل
المقرنصات، أركانها زخرفة في اسُتخدمت میبد، منازل إحدى في           مثّمنة
الصورة ،167 ص كناري، وإسفنجاري العاملّي ذاكر ←) الیزدّیة           والتقسیمات

 4، ص 188، 194، 196، الصورة 45).
 
 
 

  ل. ذاكر العاملّي و ع. إسفنجاري كناري، طهران 2006م/1426هـ، ص 167)
 خریطة األرضّیة الخارجّیة لمنزٍل في میبد، عصر آل المظّفر

 1-الساكف. 2) المدخل 3) الباحة 4) اإلیوان الرئیسّي (الصّفة) 5)
 اإلیوان الصغیر 6) الغرفة 7) الَطَنبي [القاعة] 8) األجزاء الجانبّیة الشبیهة

 باألواوین.
 

-85 (ص َیزد تاریخ كتابه في الجعفرّي أورد الهجرّي، التاسع القرن            في
الُصّفة منها: َیزد منازل في والفضاءات البناء عناصر من عدد أسماء (87            
غرفة [القاعة]، َنبي الطَّ المحكمة، الحوض، المشّجرة، الحدیقة ُصفف)،          (أربع
مساحة في المعمارّیة العناصر هذه وضُع والقبو. الردهة، الِملقاف،           الجلوس،
الوسط في مركزّیة باحة ذو منزل المنازل: لتلك تصّور تقدیم من یمّكننا              ما،
وجنوبّي شرقّي شمالّي أساسیَّین: محوَرین ویتضّمن میاه، حوض وفیها           مشّجرة
على تقع القاعة أو َنبي الطَّ ُصفَّة. األربعة الجهات من جهة كّل وتحتّل              غربّي،
قبو. هنالك المنزل تحت الهواء، مالقف تّتصل وبها القبلة، ُصفَّة خلف             األرجح
بناء یأتي َیزد ، تاریخ كتاب في إلیها اإلشارة وردت التي األخرى النقاط              إحدى
والحّمام، والبركة، كالمسجد العاّمة المباني من مجموعة وبناء مترافًقا           المنازل
  والمطحنة وغیرها، لیتمّكن أهالي المحّلة من استغالل مصادرها (م.ن، ص. ن).
ال ُتحصى ال بیوت هنالك القاجارّي، العصر حّتى الصفوّي العصر            من
یمكننا األخرى، التاریخّیة والشواهد الموجودة، النماذج أساس على قائمة.           تزال
منازل تجّمع مختلفة، ألسباب المالَحظ، من العامَّة. لسماتها صورة نرسم            أن
المدن بعض في ودزفول. وَیزد كإصفهان مدن بضع في الصفوّي            العصر
قلیل عدد سوى القاجارّي العصر قبل ما منازل من یبَق لم وكاشان،              كشیراز
یشبه دزفول مدینة في منزل هنالك المتكّررة. األرضّیة ات والهزَّ الزالزل            بسبب

20 



كاألقواس المعمارّیة العناصر بعض استخدام حیث من الصفوّي العصر           منازل
 المسّننة، والرسوم اآلجرّیة األصیلة.

بالمسلمین، الخاّصة البیوت وجود اإلصفهانّیة، للبیوت المهّمة         المیزة
شاهد الّالفتة. األمور بعَض بینها المقارنُة وُتظهر باألرمن، الخاّصة           واألخرى
الكبرى، الصفوّیة للمباني وصفه عن فضًال (76-71 ص ،8 (مج 25           شاردن

قسمین من تتأّلف المنازل هذه اإلصفهانّیین. واألعیان التّجار منازل من            عدًدا
حرمسرا أو [الحریم الداخلّي القسم یدخل أن لألجنبّي ُیسمح ال وخارجّي،             داخلّي
العدیدة والغرف الجمیلة واألحواض الصغیرة، الحدیقة كانت تعبیره].          بحسب
القاعات جوانب عّدة من بالباحة تحیط المنازل. هذه أجزاء من بالباحة،             المحیطة
مؤّطرة زجاجّیة نافذة ذات [غرفة ُأُرسي القاعات وخلف األعمدة، ذات            الكبرى
ومزخرفة والمستوي، المقنطر النوع من التلبیسات الباحة]. على          مشرفة
وأعمال بالمینا، والمصّفح والمطّعم، المحفور الخشب من متنّوعة،          بزخارف
فائقة وبأشكال الجمیلة، بالخطوط المتنّوعة والكتابات والنحت،         التذهیب،
واألِسّرة والوسائد، الجمیل السّجاد للغرف الداخلّیة العناصر ومن          الجمال.

 الخشبّیة.
ُأنموذج الوسط، في المركزّیة الباحة ذو إصفهان، في الجمعة إمام            منزل
متین محور بوجود أكثر، أو بباحة المحیطة المختلفة الفضاءات تنظیم عن             معبّر
ومن والمنافع. الخارجّي والجزء الداخلّي الجزء تضّم الباحات          شمالّي-جنوبّي.
الخشبّیة، األعمدة ذات الكبرى القاعات المنزل لهذا األخرى          الخصائص
من ذلك وغیر التلبیسات، في الجمیلة الفسیفساء واستخدام المسّننة،           واألقواس

 الزخارف المتقنة الصنع.
كریمخاني أرك الزندّي، العصر إلى المنسوبة القائمة المنازل من           
أو خان زكي باسم آخر وبیت الشخصّي، منزله كان الذي كریمخان)،             (قصر
اآلخر والبعض خان، كریم أخي خان زكي منزل البعض یعّده الذي             محتشم،
في ُیالحظ ما .(84-81 ص (ورجاوند، القاجارّي خان زكي منزل أّنه             یرى
السمات إلى باإلضافة البیوت، بناء في اإلیرانّي التقلید استمراریُّة البیَتین            هَذین
األبراج ألغینا إن القلعة، أو األرك، المسّمى خان كریم قصر المحّلّیة.             الشیرازّیة
بیًتا ُیصبح حجمه، وصّغرنا ارتفاعه، من وقلَّلنا األربع، زوایاه في            المدّورة

 شیرازیا عادیا (←كریمخاني*، مجموعة).
الكبیرة اإلیرانّیة للمدن التاریخّي النسیج في الباقیة المنازل          معظم
ونائین وزواره وطهران وكاشان وَیزد وتبریز وشیراز كإصفهان          والصغیرة
التي للبیوت امتداًدا ُبنیت التي القاجارّیة البیوت القاجارّي. العصر إلى            یعود
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السلطنة عمر من القرَنین یقارب ما طیلة التغییرات من للكثیر تعّرضت             سبقتها،
 القاجارّیة.

ثالث إلى إیران في القاجارّي العصر إلى العائدة البیوت           ُتقسم
لتغییرات تعّرضت والتي طفیفة، تغییرات لحقتها والتي األصلّیة،          مجموعات:

  جذرّیة.
عناصُرها األصلّیة، القاجارّیة المجموعة ضمن ُتصّنف التي المنازل          
في ُیالحظ وال السابقة، بأصالته یحتفظ المنازل مخّطط إیرانّیة. كّلها            وأجزاؤها
القاجارّیة المنازل في المثال سبیل فعلى تغییر. أّي للمبنى الخارجّي            المظهر
والعقود المسّننة، األقواس السابق في كما اسُتخدمت َیزد، في           األصلّیة
موّزعات الشیرازّیة المنازل في اسُتخدم الَحَدوّیة. األقواس ذات          المخنصرة
في نماذجها ُتالحظ الزجاجّیة. الُقمرّیات ذات اآلجرّیة واألفقّیة العمودّیة           األشّعة
2007] 1386ش  ب معماریان، ←) باحة) منها (بقي الكازرونّیین منازل          بعض

 م]، ص230، 236).
المنازل في طفیفة تغییرات مع نفسه القدیم الشكل بهذا المخّطط            بقي
األخرى. العناصر وبعض الزخارف في التغییر من شيٌء طرأ إّنما            القاجارّیة،
(حك: القاجارّي العصر منتصف منذ رواًجا لقیت المنازل، من المجموعة            هذه
فیها اسُتخدمت شاه. ناصرالدین عصر منذ األرجح وعلى          1210-1344هـ)،
الغربّیة. شبه كالنقوش زخرفّیة وعناصر الواجهات، في الدائرّیة شبه           األقواس
وحّتى بالِعمارة اإلیرانّیین بعض اهتمام عن یعّبر العناصر هذه           استخداُم
في حدثت جذرّیة، أكثر تغییرات على التغییرات هذه تدّل كما الغربّیة.             بالمناظر
-1925 (حك: البهلوّي العصر أوائل في وباألخّص القاجارّي العصر          أوائل
ص العزب، ← قّم في القاجارّیة المنازل أنموذج على (لالّطالع            1978م).

.(110-101 
علیها طرأت منازل هي الجذرّیة التغییرات ذات القاجارّیة المنازل           
سبیل فعلى األخرى. العناصر في وإْن المخّطط في إْن وعدیدة، أساسّیة             تغییرات
عن االرتفاع قلیلة أقبیة ذات كاِملَتین، طبقتین من منازل شیراز في ُبنیت              المثال
في النوع. هذا من أنموذج بصیري بیت األرضّیة. بالطبقة أشبه الباحة،             أرضّیة
أو درجَتین الباحة أرضّیة عن تنخفض األرض تحت المساحات البیت،            هذا
العلیا الطبقة في مباشرًة. الباحة على المبنى أجزاء أبواب ُتفتح درجات.             ثالث
مستویة. أو مائلة دائرّیة نصف أقواس ذات كبیرة ونوافذ أبواب ُوضعت             أیًضا،
اسُتخدمت السبب ولهذا السّلم، درجات عدد في زیادًة العلیا الطبقة ارتفاع             فرَض
ص غضبانبور، ←) الشیرازّي ِعطرَوش منزل نماذجها من الخارجّیة.           الساللم
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خاّص جناح إقامة المنازل، ِعمارة في الثقافّي التأثیر مظاهر           من
شواهد متناولنا في تتوافر ال اإلیرانّیة. المنازل في للضیوف وجناح            بالحریم،
بعض في أّنه فقط، نعلمه ما اإلسالم. قبل ما عصور في الحریم فصل على                داّلة
أو المنزل من العاّم والقسم الحریم، جناح بین الفصل ُلحظ الباقّیة             النماذج

 القصر.
الفصل من أنواع ثالثة هنالك اإلسالمّیة المرحلة إلى العائدة المنازل            في
ومكان العائلة مكان بین الفصل أنواعه، بأبسط األّول الحریمّي.           الماّدّي-
ناحیة من یجلسن النساء الحال هذه في واحد. حّیز أو غرفة في              الضیوف
الغرفة ذات المنازل في یالحظ األنموذج هذا مثل أخرى. ناحیة من             والرجال
الثاني النوع في العشائرّیة. األكواخ أو الخیام وفي إیران، شمالّي في             الواحدة
لهما متجاورَتین غرفَتین أو جناَحین تصمیم خالل من للحریم الماّدّي            الفصل
الكامل الماّدّي بالفصل الثالث النوع للرجال. وأخرى للنساء واحدة نفسه،            الشكل
للعشائر، البسیطة المنازل في األنموذج هذا ُیالحظ والرجال. النساء َحَرمي            بین
القسمین ذات المنازل منها البارز واألنموذج والمدینّیة، القروّیة          والمنازل

  الداخلّي والخارجّي.
المدن منازل من نماذج بضعة إلى نشیر الحریم فصل تنّوع على             للداللة
أو المجلس أو الِمْضیفة تقع وخوزستان. الفارسّي الخلیج ضواحي في            والقرى
جدرانه داخل أو المنزل َحَرم في أحیاًنا الضیوف فیها ُیستقبل التي             الغرفة
زاویَتین في الضیوف وجناح الخاّص الجناح یقع الباحة دخول بعد            األربعة.
الناحیة من العائلة وغرفة المدخل، باب بقرب الضیوف غرفة           مختلفَتین،
الوسط في المركزّیة الباحة ذات المنازل في أیًضا األنموذج هذا ُیالحظ             األخرى.
غرفة تقع الباحة، دخول وقبل الممّر اجتیاز بعد هنالك الكبرى. المدن             في

  الضیوف، وُلحظت الجهة األخرى من الباحة للعائلة.
المنزل، حرم خارج الرجال) من الضیوف (غرفة للمجلس مدخل           إقامة
في المضافة حّیز هنا للباحة. الضیوف اجتیاز دون للحؤول آخر حلٍّ             طریُق
تكون أحیاًنا المنزل. خارج من مدخلها لكّن للمنزل، األربعة الجدران            داخل
ُیفتح باب ولها مستقّل، مدخل ولها األربعة، البیت جدران خارج الضیوف             غرفة
جدران عن كّلیا منفصلة المجلس أو المضافة غرفة الحال، هذه في الداخل.              على

  البیت األربعة، وال یربطها أّي رابط عضوّي بالبیت.
ذات والكبیرة الصغیرة البیوت في األربعة النماذج هذه سمات           ُتالحظ
الجناح بین أیًضا الفصل وُیالحظ اإلیرانّیة. المناطق مختِلف في الوسطّیة            الباحة
المثال سبیل فعلى أكثر. أو الباحَتین ذات المنازل في الضیوف وجناح             الخاّص
الجناح عن الداخلّي الجناح ینفصل الردهة، دخول بعد َیزد في رسولیان بیت              في
في .(317-316 ،310 ص 1427هـ، 2007م/ معماریان، ←)          الخارجّي
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مستقّل. باٌب والخارجّي الداخلّي الجناَحین من لكلٍّ شیراز في صالحي            منزل
ذي واحد ببیت أشبه كانا شیراز، في قوام ونارنجستان الملك زینت             منزل
للمنزل، الخارجّي الجناح هو كان قوام فنارنجستان وخارجّي. داخلّي           جناَحین
من یتصالن المنزالن وكان بعضهما، عن زقاق یفصلهما كان الجزءان            وهذان

 خالل ممّر تحت األرض (م.ن، ص 208).
مواجهة في الراحة تأمین اإلیرانّیین المعمارّیین یؤّرق كان ما أهّم            من
لقد الزائدة. والرطوبة والبرد والحّر الشمس أشعة القاسیة: الُمناخّیة           الظروف
مكان إلى المنزل لتحویل مختلفة حّل طرق إیجاد المعمارّیون هؤالء            حاول

 مناسب للصیف الحاّر والبرد القارس.
یكن ولم المالئمة. األمكنة إلى المختلفة الفصول في یرتحلون البدو            كان
جنس یغّیرون كانوا األقّل على أو الخیام من واحًدا نوًعا یستخدمون             هؤالء
بین الفواصل وكانت أرّق، الصیفّیة والخیام أسمك الشتوّیة الخیام           الخیمة.كانت
األمكنة بعض في الهواء. بمرور للسماح الصیفّیة الخیام في مفتوحة الخیمة             قطع
إلى البرد دخول دون للحؤول الخیام، أو األكواخ فوق الّلّباد یضعون             كانوا
←) الشتاء في التدفئة على یساعد الخیمة داخل في الموقد وجود كان              الداخل.

 الخیمة*).
الفصول. بحسب داخلها في یتنّقلون والمدینّیة القروّیة المنازل سكان           كان
بعض في لیلّیة. نهارّیة- دائرة في الُمناخ، بمقتضى تتّم كانت الحركة             هذه
الشتاء، لفصل المدینة في واحد منزَلین، یملكون األثریاء كان أیًضا            الحاالت
هذه الناس. لكّل متاًحا یكن لم األمر هذا لكّن الصیف، لفصل الَمصیف في               وآخر
ودیلمان، والهیجان قصران، ورودبار طهران في مشاهدتها یمكن          النماذج
فصلّیة حركة اإلیرانّي البیت في ُنالحظ .(59 ص م.ن، ←) وبهمني             وبوشهر،
في شائع أمٌر هو بل بإیران، ا خاص أمًرا لیس وهذا والبرد، الحّر فصَلي               في

 جمیع األصقاع اإلقلیمّیة.
الحاّرة والفضاءات الغرف من الحّر فصل في الفصلّي التحّرك           یجري
من والبعید المظلَّل المكان هو البارد، المكان المنزل. في الباردة األمكنة             إلى
وفي األرض، تحت تقع األمكنة هذه والجاّفة، الحاّرة المناطق في الشمس.             أشعة
في الصیفّیة األمكنة نماذج أبرز أحد ُیشاهد للشمس. ظهرها تدیر التي             الجهة
الحیاة. عجلة من یتجّزأ ال جزء األرض تحت القبو َیزد، منازل ففي َیزد.               مدینة
القاعة، ُتستخدم كانت الحرارة درجة اشتداد حین إلى الصباح من البیت هذا              في
إلى السّكان ینزل ذلك بعد الشرقّیة، الجهة في الصغیرة األواوین أو             والباحة
النهار، من به ُیستهان ال قسًما یقضون وهكذا العصر. حّتى فیه ویبقون              القبو،
إلى ینتقلون المغرب عند القبو. في العصر وحّتى تقریًبا التاسعة الساعة منذ              أي
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هي األخیرة، المرحلة المیاه-، حوض وأمامهم فیها- ویجلسون الكبرى،           الباحة
  التحّرك اللیلّي، حیث ینتقلون إلى النوم فوق األسطح.

في آخر. نحو على یتّم الرطبة المناطق منازل في الفصلّي            التحّرك
في للجلوس المخّصصة األماكن تقع ورطب. معتدل المناخ حیث إیران            شمالّي
– مفتوح نصف مكان وهي والقاعة- الریاح). هبوب یكثر (حیث العلیا             الطبقات

 مناسبة لهذا الفصل (← نفسه، 2007م  ألف /1427هـ، ص 123).
طبقَتین، من تتأّلف والتي الشمال، في كوتام المسّماة المنازل في            
واحدة. غرفة مساحة تعادل منها طبقة كّل مساحة الصیف، فصل في             وُتستخدم
العلیا الطبقة أّما المواشي، إلیواء ُتستخدم بالحائط- المسدودة األرضّیة-           الطبقة
المنزل أهل أّن الفارق مع الهواء، َمْلَقف دوَر فتؤدي الخشبّیة األعمدة             ذات

 یقیمون فیها (← م.ن، ص 99، 101، الصورة 90).
بیوت في والرطبة. الحاّرة بوشهر منطقة في مشابهة حّل طریقة            ُتشاهد
في والصیفّیة األرضّیة، الطبقة في والخریفّیة الشتوّیة اإلقامة أماكن تقع            بوشهر
إلى ُفتحت إن الغرفة، تحّول التي النوافذ عدد یكثر حیث والثالثة، الثانیة              الطبقَتین
نفسه ←) أنحائه كّل في التّحرك للهواء ُیتیح نحو على البیت ُصّمم هواء.               َمْلَقف

 2007م  ب /1427هـ، ص 68، 95-94).
المالقف هذه الكبیرة. المالقف ُتستخدم الفارسّي الخلیج سواحل          في
مثل ُیشاهد الغرفة. جوَّ الهواِء مجرى فیبّرد الغرف، إحدى مواجهة في             توضع

 هذه المالقف في مرفأ ُكنغ، وَلنغه وقشم (← م.ن، ص 77، 80، 83).
مكاٌن یوجد ورطب- حاّر جغرافيٍّ حّیز في الواقعة ِدزفول- مدینة            في
َیزد سرادیب عمق ضعَفي عمقه ویبلغ األرض. أعماق في محفور شوادان             اسمه
قنوات مرور مكان أو األرض] تحت [الُحفرة بالبایاب تشبیهه ویمكن أكثر             أو
إلى الصیف في الحفر هذه في البرودة تصل الَیزدّیة. المنازل في الجوفّیة،              المیاه
للتلف، المعّرضة الغذائّیة المواّد الَیزدّیون فیها یضع جة. ثال استخدامها           حّد
←) بالباحة مّتصلة هوائّیة قنوات بواسطة الرطوبة تجّمع مشكلة           ویعالجون

  ربویي ورحیمّیة، ص 208-192).
الفصول لمالءمة األماكن إعداد على اإلقلیمّیة الحلول تقتصر          لم
الُمناخّیة الظروف لمشكلة التصّدي اإلیرانّیون المعمارّیون حاول بل          المختلفة.
مزدوجة، جدران وبناء المالئمة، البناء مواّد اختیار ُحسن خالل من            السّیئة،

  وغیر ذلك من الطرق، ویبدو أّن التوفیق حالفهم في حینه.
خالل من المطلوب، الشكل البیَت المعماريُّ ُیعطي والمباني . البناء           مواّد
والبیئة المصنوعة البیئة بین عالقًة فیوِجد بیئته، في المتوافرة المواّد            استخدامه
العالقة هذه عن ناجٌم المحّلّي" "الناتج اإلیرانّیة العمارة في ُیسّمى ما             الطبیعّیة.
ضمن یوجد التي الطبیعّیة البیئات في .(31 ص 2001م/1421هـ،           (بیرنیا،
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خاّصة. بناٍء مواّد استخدام في التشابه من نوٌع ُیالحظ خاّص، تماثٌل             عناصرها
ُیالحظ والقّش، كاألشجار النباتّیة المواّد تكثر حیث جیالن، في المثال سبیل             فعلى
والمواّد الخشب هو المنازل بناء في المستخَدمة المواّد في المسیطر النوع             أّن
في أخرى ناحیة من .(89 ،87 ص 2007م  ألف ، معماریان، ←)            النباتّیة
المناطق بعض في ُتستخدم الرئیسّیة. البناء ماّدة هو التراب الجاّفة،            المناطق
المواّد ُتستخدم حیث األمكنة في أكثر سائٌد وذلك الماّدتین. من تولیفٌة             أیًضا
الحور كأنواع األشجار وكذلك والمصّنع، الخام كاللَِّبن منها یتفّرع وما            الطینّیة
مناطق وفي إیران، جنوبّي في هذه البناء مواّد استخدام ویشیع النخیل.             أو

 زاغرس الجبلّیة (← نفسه، 2007م  ب /1427هـ، ص 157).
 
  
 

 الِعمارة اإلیرانّیة، تصویر كسرائیان [طهران] 2002م/1422هـ،
 الصورة 37.

 منزل قروّي في الهیجان
 

ففي العمودّیة. المعمارّیة العناصر لتشیید الحجرّیة، البناء مواد          ُتستخدم
أجزاء ُتبنى ماسوله، وفي المرجانّیة، المحّلیة بالحجارة الجدران ُتبنى           بوشهر
وفي .(232 ص 2007م  ألف /1427هـ، نفسه، ←) بالحجارة الجدران          من
← (أیًضا الِمالط أحیاًنا وُیستخدم حجرّیة، الجدران كّل كردستان نواحي            بعض

 بناء/َبّنائي*).
 
 
 

Masuleh, photo. S. M. Aznaveh, et al, Tehran 2001, p. 6  
 منازل ماسوله

 
المتشابهة: البناء مواّد من نوَعین تعریف یمكننا اإلیرانّیة المنازل           في
منطقة في شائعة الخشبّیة المواّد اآلجرّیة. أو والحجرّیة، الخشبّیة،           المواّد
تكون أن السطحّیة، والمیاه الزائدة الرطوبُة تفرض حیث الخضراء.           الشمال
لهذا الّالفتة الحّل طریقُة األرض. سطح مستوى من قلیًال أعلى المبنى             أرضّیة
من الممتّدة القرى في ذلك ُیالحظ الخشبّیة]. القدد [أي الشكیل استخداُم             العمل
جدا قلیل عدد سوى الیوم منها یبَق لم رشت، حدود إلى الهیجان              ضواحي
فوق الضخمة الخشبّیة األلواح من عدد ُیوضع البناء، قواعد إقامة بعد             لألسف.
غرفة ذي لبیٍت ُیستخدم المباني. بمساحة ارتباًطا یكثر أو یقّل العدد             بعضها.

26 



إلى متر من البیت أرضّیة ترفع القدُد هذه قدٍد. سّت إلى أربع من وإیوان                واحدة
نفسه، 8؛ الحاشیة ،92 ص (م.ن، تحتها الخالء من نوًعا وتوِجد             متَرین،

 2008م/1428هـ، ص 46-45).
  
 
 

 الِعمارة اإلیرانّیة، تصویر كسرائیان [طهران]  2002م/1422هـ،
 الصورة 28

 منازل قریة أورامان تخت، مریوان.
 

الخشبّیة األعمدة ُتستخدم الخشبّیة، األرضّیة فوق الفضاءات         لبناء
من الزغالّیة الجدران والزغمئّي. الزغالّي هما الخشبّیة: الجدران من           ونوعان
أو الصغیرة، الخشبّیة بالقطع بینها ما ُیحّشى الضخامة، القلیلة الخشبّیة            األلواح
أفقیا األشجار سوق توضع الُزغمئي الجدار في ُتطیَّن. ثّم األشجار،            أغصان
من ُیصنع الخارجّي الغطاء بالطین. بینها ما في الفراغ وُیحّشى بعضها،             فوق
هذه خارجّیة. بقشرة ُتغّطى انحدرات، ذات الخشبّیة التلبیسات أیًضا.           الخشب
األُرّز، سوق من أو المستنقعات، نباتات من ُحزًما إّما تكون الخارجّیة             القشرة
1427 2007م  ألف / نفسه، ←) الفّخار أو الخشب، ِكسر أو الرقیقة، األلواح            أو

  هـ، ص 99-97).
البناء مواّد ُتستخدم األخشاب تقّل حیث اإلیرانّیة المناطق بعض           في
عناصر بین تنفصم ال عالقٌة هنالك المباني هذه مثل في واآلجرّیة.             الحجرّیة
الجدران إقامة على البنُّاء ُیقِدم حین الخارجّیة. السطوح وبین العمودّیة            البناء
سماكَة المبنى لهذا ویحّدد المالئمة، الخارجّیة القشرة بنوع معرفٍة على            یكون
واأللواح األعمدة بین الوصُل یتّم الخشبّیة، العناصر في الجدارّیة.           المكّونات
اآلجرّیة العناصر وفي النباتّیة، الوصالت أو التعشیق خالل من بسیطة            بأسالیب
القنطرة ثقل تنزیل في القصوى الدّقة ُتعتمد كانت االنزالق، لمنع            والحجرّیة

 على الجدار.
المحاذیة المدن معظم في شائعٌة اللَِّبن أو باآلجّر كّلها المبنّیة            العمائُر
وزواره، ونائین وكرمان وَیزد وإصفهان وسمنان كاشان مثل          للصحراء،
 ومعظم نواحي خراسان ال سّیما الصحراوّیة منها، وعدد كبیر آخر من القرى.

قسٌم وُیخّصص وسطّیة، بباحة محیًطا المباني من النوع هذا ُیقام            عادًة
صلبة تكون األرض أّن أي األرض، باطن في ُیحفر أن إّما القبو قبًوا.               منه
وُتقام الحفرة ُتسّطح أو ونائین، َیزد نواحي كبعض النفق، یشبه ما فیها              فُیحفر
الطبقة في الحدیدّیة. العقود عادًة ُتستخدم القبو في مقنطر. متعّرج حائط             تحت
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للمنافذ الَجَملونّیة. ما حدٍّ وإلى المحّدبة، الحدیدّیة العقود أنواع ُتستخدم            األرضّیة
على المفتوحة الكبرى النوافذ ذات والغرف والُصَفف القاعات في           الكبرى
والقناطر األقواس الستخدام التنفیذ. السهلة الحدیدّیة األقواس ُتستخدم          الفناء،
على والقوس*). ←القنطرة االّطالع من (لمزید المحّلّیة بالثقافة وثیق           ارتباٌط
والَجَملونّیة، المحّدبة األقواس استخدام زواره في الشائع من المثال،           سبیل
له الوسط، في داخلّي فناء على تحتوي األربعة، فف الصُّ ذات زواره             فبیوت
من بعدد مسقوفة َفف والصُّ َجملونّي، قوسه المّربع، من قریب وهو أربع،             زوایا
تنفیذه إمكانّیة األولى میزات: عّدة له المحّدب القوس المحّدبة.           األقواس

 السریعة، والثانیة ِخفَُّته، والثالثة ارتكازه على دعائم تجعله شبه دائرّي.
في المركَّب األسلوب اعُتمد اإلیرانّیة البیوت من كبیرة نسبة           هنالك
كشیراز الكبرى المدن من عدد في شائٌع المعمارّي األسلوب هذا            بنائها.
ونواحي وماسوله أبیانه مثل والبلدات القرى من وعدد وطهران،           وبوشهر،
شیراز في األخشاب. فیه تتواجد مكان أّي وفي وكردستان، ُلرستان من             عدیدة
في واآلجّر اللَِّبن األرضّیة الطبقة في اسُتخدم المرّكب، األسلوب اعُتمَد            حیث

 بناء الجدران، واأللواح الخشبّیة لألسطح والكسوات ( ← م.ن، ص 157).
األعمدة، أو كالجدران العمودّیة العناصر إقامة بعد المرّكب األسلوب           في
والعناصر األلواح من وعدد الرئیسّیة الخشبّیة الجسوُر سقفها لتسطیح           ُتستخدم
في طفیف اختالف مع اإلیرانّیة المناطق معظم في ُینّفذ التسلسل هذا             الفرعّیة.
توضع مثًال ماسوله ففي أحیاًنا. واضحة فروقات فیه تظهر إّنما المواّد،             نوع
تبلغ األلواح أو الجسور هذه جیرَین. ُتسّمى ضخمة خشبّیة جسوٌر الجدران             فوق
الحرجّیة األشجار جذوع من سنتیمتًرا، أربعین إلى ثالثین من           سماكتها
إلى عشرین بین ما بفواصل مساعدة فرعّیة ألواٌح ذلك بعد ُترصف             الضخمة،
قّش فوقها وُیفرش مسّطحة، خشبّیة بقطع الفواصل وُتحّشى سنتیمتًرا،           ثالثین
نفسه ←) السقف لتسطیح الطین، بأنواع القّش ُیغّطى الجاّف. البرّي            السرخس

  2007م  ألف /1427هـ، ص 236، 239-238).
فوق الدساتر وضع خالل من یتشّكل الخشبّیة، األسطح من الشائع            النوع
وُتحّشى بالدساتر، موصولة القصب ُرزم أو األشجار أغصان وُتمّد           الجدران،
التراب علیها وُیصّب والحصیر، المسّطحة الخشب بقطع بینها          الفراغات
المعمارّي ویتوّلى وتلتحم، أجزاؤها تتداخل حّتى بالمراكز، وُیبّسط          والكلس
2007 (←نفسه دقیق بشكل العمل من الجزء هذا تنفیذ على اإلشراف             والبّناء

 م  ب /1427هـ، 157).
فالعامل مهّمة. عوامل لعّدة یخضع التجوال نظام التجوال.          عناصر
جناح، كّل مكان تعیین بعد البیت. في مختلفة أجنحة وجود إلى یؤّدي              الثقافّي
الحركة عجلة تعیین إلى یؤّدي اإلقلیّمي والعامل إلیه. الوصول ُسُبل أیًضا             ُتعّین
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في والشتوّیة الصیفّیة األجنحة تعیین وبعد المختلفة، الفصول في           الیومّیة
العوائل في االجتماعّي العامل أّما إلیها. الوصول ُسبل أیًضا ُتعّین            الخریطة،
ُتعّین واحد. منزل في الذكور العائلة ألبناء المشترك بالعیش فُیستتبع            الممتّدة،
وغرفة صغیرة غرف فثالث الغرف. عدد خالل من لذلك المطلوبة            الهیكلّیة
الخمسة األبواب ذات الكبیرة والغرف الواحدة، للعائلة كافیًة كانت           جلوس

 والنوافذ الكبیرة المفتوحة على الفناء مشتركة االستخدام.
مثًال. كالممّر تجوال عنصر إلى تحتاج الغرف من غرفة كّل            كانت
دون (من الخارج على المفتوح البناء نمط في التجوال عناصر تنظیم             یختلف
األّول النمط في باحة). أو فناء یتوّسطه (الذي الداخل على والمفتوح             فناء)،
أهّم هي الداخلّیة الباحة الثاني، النمط وفي والدرج، الممّر هو الرئیسّي             القسم
محتشدة الخریطة لكون الخارج، على المفتوحة المباني في التجوال           عناصر
في العناصر أهّم من الردهة أّن حین في الردهة. اسُتخدمت قّلما             العناصر،

  المنازل المفتوحة على الفناء الداخلّي.
الباب، تضّم داخله، وفي البیت خارج في المستخَدمة التجوال           عناصر
الممّرات، أنواع هي لها، ردهة ال التي للبیوت والرواق والممّر            والردهة،

 والساللم والِفناء والعناصر الخاّصة.
 
 

 ف. الكاتب. ِعمارة البیوت اإلیرانّیة، طهران 2005م/1425هـ،
 الصورة 175.

 مدخل منزل شكارغاه، سمنان، العصر القاجارّي (الصورة لسعید
 المحمودّي من تاوه).

 
االجتماعّیة المكانة على ما حدٍّ إلى یدّل معمارّي عنصر الباب            ساكف
ُصّفتان الباب جانَبي على الزخارف. فوقه تحتشد حین البیت،           لصاحب
مصراَعین، من عادًة األبواب كانت ومطرقة. ساقوطة الباب وفوق           للجلوس،
و أبیانه مثل المناطق بعض في أیًضا واحد مصراع ذات أبواٌب ُتشاهد              لكن
و 261 الصورتان ،264 ص ، 2007م  ألف /1427هـ نفسه، ←)          ماسوله
معدنّیة مشّبكات أو ُكًوى بوشهر مدینة في المنازل مداخل أبواب تعلو .(277            
"الباب" ولیس والخارج. الداخل بین الفاصل الحدَّ ُیبیِّن "الباب"           للتهویة.
الداخل بین العاّم الفاصل هو وإّنما الداخل، رؤیة یمنع الذي هو             بالضرورة
2007م  ب/ نفسه، ←) إذن دون من المنزل الغرباء یدخل ال كي            والخارج،

  1427هـ ، ص 90).
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النقاط من بالعائلة، الخاّص الحریم أو المنزل، لدخول اإلذن طلَب            إّن
"یا الداخل یقول أن .(29-28 (←النور: القرآن في إلیها اإلشارة وردت              التي
النقاط من إذنهم، دون من یدخل ال وكي بدخوله، المنزل أهل إلعالم              اهللا"،
طلُب الرؤیة، یحجب ال "الباب" كان إن فحّتى االجتماعّیة. العالقات في             المهّمة
على یصدق األمر هذا كان ورّبما ضرورّي. المنزل َحَرم إلى بالدخول             اإلذن
فناء داخل مشاهدة ویمكن باألسالك، المحاطة جیالن)، (مثل القروّیة           المنازل
ص 2007م  الف /1427هـ، معماریان، ←) الخارج من محّوطته أو          البیت
والّخارج. الداخل بین الفاصل الحّد هو الدخول باب المنازل هذه في .(109            
النفسّیة الطمأنینة العائلة یمنح الذي العنصر اإلیرانّیة المناطق معظم في            وهو
عن لإلعالن المطرقة أو الساقوطة الغرباء یضرب ناحیة، من           واألمان.
المنزل، إلى الدخول من اآلخرین یمنع حاجًزا یشّكل أخرى ناحیة ومن             مجیئهم،
دخول دون لتحول واطئًة، أبیانه منازل أبواب ُجعلت السبب لهذا            ورّبما

 الفرسان إلیها.
المسّماه الردهة الرواق، أو الدهلیز أو الردهة، هنالك المدخل، باب            بعد
ُبنیت وإّنما أضالع، ثمانیة ذات بالضرورة لیست [المثّمنة]، هشتى           بالفارسّیة
ِبطیقان تغّطى وكانت المثّمن، هو البارز النوع كان الحقیقة في أخرى.             بأشكال
لألروقة الصور). ،173 160؛ ص 1992م/1412هـ، (بیرنیا،         متقنة
مهّمة، مكانٌة الوسطّي الفناء إلى تفتقد التي البیوت في المستِطیلة أو             المرّبعة
.(161 ص (م.ن، والزریبة والمخزن العلیا، الطبقات ساللم بها ُتحیط            بحیث
2007م  ألف /1427هـ، معماریان، ←) وأبیانه ماسوله في منها نماذج          ُتشاهد

 ص 241).
یوجد هذا یر السَّ خّط وفي بالِفناء. أكثر أو ممّر الردهةبواسطة            تّتصل
األخرى، استعماالته عن ففضًال الِفناء أّما الغرف. ومداخل والبئر، السطح،            سّلم
الممّرات، خالل من السطح إلى الوصول یتّم التجّول. عناصر أهّم من             كان

 وإلى القبو والمطبخ والحّمام والمراحیض من خالل الِفناء.
الِفناء ذات المنازل ففي المّمرات. هي األخرى التجّول          عناصر
والكبرى الصغرى الممّرات تقع بالِفناء؛ الغرف یصل الذي هو الممّر            الوسِطّي،
المفتوحة النوافذ وذات األبواب، والخماسّیة األبواب، الثالثّیة الغرف جانب           إلى
العلوّیة، الطبقة غرف ساللم فتوجد األوسع، الممّرات في أّما الِفناء،            على

 كالحلقة.
 
 

 غ. معماریان، طهران 2007م/1427هـ، ص 31.
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 خریطة الطبقة األرضّیة في منزل رسولیان، َیزد، العصر القاجارّي.
 1) الردهة. 2) الِفناء الداخلّي 3) الِفناء الخارحّي 4) القاعة 5)
اُألرسي أو الغرفة ذات النوافذ الكبیرة المفتوحة على الِفناء 6) الممّر 7
 ) غرفة الِمْلَقف 8) اإلیوان 9) الغرفة الخماسّیة األبواب 10) الغرفة

 ذات البابین 11) الحوض 12) المطبخ.
 

وغرف القبو إلى للوصول تجّول عناصر المختلفة، بأنواعها          الساللم
كبیر. ارتفاعها السبب ولهذا صغیرة، مساحة سوى تحتّل وال العلیا،            الطبقات
العلیا، الطبقة في الصیفّیة األجنجة بین الصلة بوشهر منازل في الساللم             ُتتیح
الخشبّیة. الساللم ُتستخدم الشمال، في القروّیة والمنازل ماسوله في الِفناء.            وبین
قاعة وهي ُجغم، ُتسّمى مهّمة ردهة إلى ماسوله منازل في الساللم             تصل
←) العلیا الطبقة وأجنحة السفلّي، الدهلیز بین وصل صلة تشّكل            صغیرة،

 م.ن، ص 242 وص 243، الصورة 224).
َوَصفوه الباحثین معظم أّن في تكمن اإلیرانّیة، الِعمارة في الِفناء            أهّمیة
یعود [الوسطّي]. المركزّي والِفناء اإلیرانّیة الِعمارة بین وربطوا مهّم،           كَمْعَلم
بّینت سنة. آالف سبعة یقارب ما إلى اإلیرانّیة المنازل في الِفناء وجود              تاریخ
6500 إلى تعود التي قزِوین من بالقرب زاغة- تّلة في المكتشفة المنازل             آثاُر
ملك 40؛ ص إیران ، في المنازل (←آثار ِفناء ذات كانت أّنها              -6000ق.م-
مركزّي، ِفناء ذا كان الكبیر جغازنبیل مبنى .(6-5 ص زادي،            شهمیر
ص 2001م/1421هـ، (بیرنیا، العلیا المعبد طبقات بعد ما في به            اسُتبدلت
في سیّما ال بعده، وما األشكانّي العصر منذ شائعًة الِفناء إقامة كانت .(54-49             
ِفناًء تتضّمن سروستان، قصر مثل الموجودة فاألبنیة الساسانّي.          العصر
كان الِفناء أّن كالمساجد، القدیمة المباني في الِفناء استعمال یدّل            مركزیا.
اإلیرانّیة الِعمارة في التقلید هذا واستمّر األّول، الهجرّي القرن منذ            مستعمًال
 حّتى أواخر العصر القاجارّي ( ← م.ن، ص 122، 125، الصورة 3-49).

دلیل بعضها: یلي ما في اإلیرانّي، المنزل في متنّوعة استعماالت            للِفناء
عنصر وهو المختلفة، المنزل أجزاء على الوحدة وإضفاء الملكّیة، حرم            على
مهّم عنصر أّنه كما المالئم، الهواء لتحریك مناسبة خضراء ومساحة            تجّول،
صلَة ویشّكل العائلة، لرفاهیة آمٌن حرم وهو المختلفة، المنزل أجزاء تنظیم             في
على أو وحدها ُتالحظ المذكورة، االستعماالت والّسماء. األرض بین           وصل
بین ُیفصل الشمال، في القروّیة المنازل في اإلیرانّیة. المنازل في مرّكب             نحو
المحوَّط". "المنزل وُیسمّى األسالك، بواسطة المجاورة واألمالك المنزل          حرم
والمطبخ. والمضّخة، (كندوج)، كالمخازن المنزل عناصر الحرم هذا          تحتّل
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2007م  ألف / معماریان،  ←) العناصر هذه بین وصل صلة الِفناء یشّكل           وهنا
 1427هـ، ص 112-108).

مكان في أعاله المذكورة االستعماالت مجموعة المركزّي الفناء          یجمع
األجنحة شمالّیه ففي المختلفة، األجنحة الفناء هذا أطراف في تنتظم            واحد.
والغربّي الشرقّي الجناَحین من لكّل الِقبلة. باتجاه الصیفّي والجناح           الشتوّیة،
المحیطة الممّرات خالل من األخرى الغرف سّكان یصل الخاص.           استعماله
ًما منظِّ الِفناء یؤّدیهما الّلتان الوظیفتان القبو. إلى الِفناء ومن الِفناء إلى             بها
األهّمّیة، بالغتا البناء، في األخرى العناصر إلى والوصول التجوال،           لعنصر
في النّجار معین وبیت الطبیب، وبیت مهربان، منزل المثال سبیل            وعلى

 بوشهر ( ← غضبانبور، ص 26، و30-33، الصورة والخرائط).
 
 

 
 الصورة لغالمحسین معماریان.

 منظر ِفناء منزل رسولیان، یزد، العصر القاجارّي.
والجنائن واألشجار، فالحوض الحّر. فصل في لطیًفا ا جو الِفناء           یمنح
أطراف في یعیشون الذین اإلیرانّیون إلیها یتشّوق الخضرة هذه المناخ.            تلّطف
یعیش الذي المكان هو الِفناء أخرى ناحیة ومن الجاّفة. والمناطق            الصحارى
ومكان المنزل، أهل تجّمع ومركز األطفال، وملعب جمیًعا، المنزل أهل            فیه

 العمل المنزلّي.
ألصحاب االجتماعّیة بالظروف وعدُدها ومقاساُتها األفنیة، شكُل         یرتبط
ال وأحیاًنا صغیرة، الدخل والقلیلة المتوّسطة الطبقَتین منازل ففناُء           المنازل.
فإّن ذلك مع الحدیقة. من وتخلو الواحدة الغرفة مساحَة مساحُتها            تتجاوز
مدینة منازل اإلیرانّي. البیت في المهّمة الِفناء أجزاء من والحوض            الحدیقة
للتهویة، مفیدة صغیرة، أفنیة ذات المزدحمة، القدیمة المدینة في الواقعة            بوشهر
بئر الِفناء في ُیقام المختلفة. المنزل ُكوى من الداخل الهواء یجري خاللها              ومن
2007 معماریان،  ←) صغیر وحوض صغیرة وحدیقة میاه، خّزان أو           ماء

  م  ب /1427هـ، ص 93-90).
الكبیر الفناء ثالثة. أو اثنین إلى الكبرى المنازل في األفنیة عدد             یصل
نارنجستان حدیقة كانت المضافة. أو الخارجّي للقسم األصغر والفناء           داخلّي،
داخلّي جناٌح شیراز في قوام لبیت المنزل. صاحب فیه یعمل الذي             الِفناء
الخدمة ِفناء یقع نافذة. سیاسّیة شخصّیة كان قوام ألّن كبیران، خارجّي             وجناٌح
وثالثة أفنیة، ثالثة فیه كان الملك فروغ منزل نارنجستان. حدیقة بجانب             أیًضا
والثالث الخارجّي للجناح والثاني الداخلّي للجناح األّول منفصلة،          مداخل
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224 ،208 ص (←م.ن، الداخل من ببعضها یصلها طریق وهنالك            للخدمة،
 ، الصورة).

 
 
 
 
 
 
  
 

 ف. الكاتب، عمارة المنازل اإلیرانّیة، طهران 2005م/1425هـ، الصورة
.211 

 غرفة شتوّیة في منزٍل في محّلة عودالجان، طهران، العصر القاجارّي
 (الصورة لسعید محمودي أزناوه).

 
من یتأّلف البیت المنزل، لُبناة النهائّیة الغایة هي الغرفة المنزل .            أجنحة
وخراسان جیالن كُقرى اإلیرانّیة المناطق بعض في غرف. عّدة إلى            غرفة
محصوٌر زوایا، أربع له مكانّي حّیز الغرفة [البیت]. خانه/خونه الغرفة            ُتسّمى
الحّیز أو الِفناء على فتحتان له الرابعة الجهة ومن بالجدران، جهات ثالث              من

 المفتوح نصفیا كاإلیوان (على سبیل المثال ← غضبانبور، ص 55-53).
واالجتماعّیة، والثقافّیة اإلقلیمّیة بالعوامل مرتبٌط الغرف        استعماُل
األساس هذا على للغرفة. الفصلّي االستخدام ُیعّین الذي هو اإلقلیمّي            فالعامل
كون إلى نظًرا الصیفّیة. وأحیاًنا والربیعّیة الشتوّیة أسماء: الغرف على            ُیطلق
القول، یمكن والغربّیة، الشمالّیة الجهَتین في معظمها في وتقع مسدودة،            الغرفة
المنازل في ُیشاهد الغرف من النوع هذا الشتوّي. لالستخدام معظمها            إّن
أبیانه في ُتسّمى التي الربیعّیة الغرف .(43 ص ، هردغ ←) 26           الَیزدّیة

ُتستخدم قّلما لكْن الصیف، من وجزٍء الربیع في ُتستخدم "فهاري"، أو             "یورت"
على ُتفتح نافذة ولها األبواب متعّددة الغرف هذه الحاّرة. الصیف فصول             في
في لكن القبلة، لجهة الصیفّیة الغرف تقع األخضر. الخارجّي الحّیز أو             الِفناء
سّكان یلجأ وإّنما النهار، طیلة الغرف هذه ُتستخدم ال والجاّفة، الحاّرة             المناطق
294 ص 2007م  ب /1427هـ، (←معماریان، السرداب أو القبو إلى          المنزل

.( 
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بین والفصل الضیف، تكریم بضرورة واالعتقاد الثقافّي، العامل          یؤّثر
مفهوم أّدى استقبال. وغرف خاّصة، كغرف الغرف، استخدام في           األجنحة،
ذات كبیرة غرفة الضیوف الستقبال اإلیرانّیین تخصیص إلى الضیف           تكریم
والتزجیج كالرفوف، الجدارّیة، والزخارف واألرائك، كالسّجاد، خاّص         أثاث
المقفلة. الغرفة هذه مكان یغّیر أن البیت لصاحب یمكن والتشبیك.            بالمرایا،
في أّما المدخل، ممّر من بالقرب الصغیرة المنازل في الغرفة هذه موقع              كان

ص للضیوف غرٌف خارجّیة.  المنازل الكبیرة فكانت ُتخصَّ
إلى أّدى فقد الممتّدة، العائلة تشّكل عن الناجم االجتماعّي العامل            أّما
نماذج من عشر. إلى المنازل بعض في وصلت التي الغرف، عدد في              الزیادة
ص الخریطة ،186 ،184 ص (←م.ن، شیراز في مهیا الحاّج منزل              ذلك
ذات الغرفة أو اُألرسّیة كالغرفة الغرف، بعض وجود عدم أو وجود .(191            
لصاحب االقتصادّیة بالظروف مرتبٌط الِفناء، على المفتوحة الواسعة          النوافذ
على مفتوحة واسعة نوافذ ذات غرفة ُتقام كانت األثریاء منازل ففي             البیت.
ونوافذ باب ذات فغرفة الدخل، القلیلة أو المتوّسطة الفئات منازل في أّما              الِفناء،
النوافذ* لعدد تبًعا عدیدة أسماٌء اإلیرانّي البیت في الغرفة على ُیطلق             بسیطة.
الواسعة، (كالنوافذ الخاّصة وأجزائها ووظیفتها، ولشكلها، فیها،         واألبواب*
األبواب فعدُد ومكانها، الفصلّي واستخدامها والحوض)، الهواء،         وِملَقف
األبواب، الثالثّیة فالغرفة الغرفة. استعمال وجه معرفة معالم من           والنوافذ
شفرات وهي الشمس، عاكسات وبینها ونافذة، أبواب ثالثة یعادل           عرضها
مصنوعة أمتار، خمسة وارتفاعها سنتم، عشرة خمس إلى ست من            عرضها
الثالثّیة الغرفة .(157 ص 1992م/1412هـ، (بیرنیا، والقصب الجّص          من
وتّتسع وللجلوس للنوم ُتستعمل المنزل، في الرئیسّیة الغرف أصغر           األبواب

 للعائلة بأكملها.
 
 

                          ج. غضبان بور، طهران 1996م/1416هـ،
  ص 142

 غرفة ثالثّیة األبواب في منزل شكارغاه، سمنان، العصر القاجارّي.
 

في وُتستخدم ونافذة، أبواب خمسة لها األبواب، خماسّیة المسّماة           الغرفة
أّما نفسه. الوقت في للضیوف استقبال وغرفَة جلوٍس غرفَة الصغیرة            المنازل
صغیرة فكانت الِفناء]، على المشرفة الكبیرة النافذة [ذات اُألرسّیة           الغرفة
2007م  ب / معماریان ←) نافذتها اسم من مستمّد واسمها كبیرة، أو           الحجم
الجهة كانت أیا الغرفة هذه تشّكل النافذة*). أیًضا ← 167؛ ص            1427هـ،
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تقع الشیرازّیة المنازل ففي المنزل. خریطة في الرئیسّي المحور تحتّلها            التي
الجهة في شیراز في الملك زیخت منزل في وهي غربّیه. أو الِفناء شمالّي               في
.(213 ص م.ن، ←) الغربّي الشرقّي- للمنزل الرئیسّي والمحور           الغربّیة،
الجهة في والقاعة الشرقّیة، الشمالّیة الجهة في الَیزدّیة المنازل في            وهي
الشرقّي- الشمالّي للمنزل األصلّي والمحور الِفناء، من الغربّیة          الجنوبّیة
ذو الشكُل تداوًال واألكثر متعّددة، أشكال ذات اُألرسّیة الغرفة الغربّي.            الجنوبّي
ایجاد خالل فمن منازل. عّدة في فُیالحظ المصّلب، الشكل أّما األربعة.             الزوایا
الشاه]- [مجلس نشین شاه تسّمى اُألرسّیة- للنوافذ المواجهة البدنة في            وهدة
وهي أكبر، غرفة في صغیر مكان نشین" "شاه تقریًبا. مصلَّب شكل معنا              ینتج
غضبانبور، ←صور المثال سبیل (على العائلة في السّن لكبار عزلة             زاویة

  ص [53]، 64، 92، 100، [157]).
 

 
 
 

 ج. غضبانبور 1996م/1416هـ، ص 219، وإقلیم إصفهان،
   الصور لـ م. صادقي الفسائّي، طهران 2005م/1425هـ، ص 65.

 
 أنموذج للغرفة اُألرسّیة في منزل قوام الدولة/منزل وثوق الدولة في

  طهران،
 ومنزل الطباطبائّیین في كاشان، العصر القاجارّي .

 
مقابل اُألرسّیة الغرفة جانَبي على صغیرة غرفة [القرط]،          الكوشوار
اُألرسّیة الغرفة تقع حیث الغرفة هذه تقع الشیرازّیة المنازل في            الممّرات.
هذه الكبرى. القاعة جانَبي على الغرفة هذه تقع األزدّیة، البیوت في             الكبیرة.
باتجاه مستطیلة غرفة َنبي والطَّ العمل. أو للنوم عزلة ومكان صغیرة،            الغرفة
في أّن أي متداخَلین جزأین أحیاًنا تكون الغرفة هذه الصیفّي. الجناح أو              القبلة
ِمْلَقف غرفة بها تّتصل وأحیاًنا قسمین، إلى یفصلها صغیر، جدار            وسطها

 الهواء ( ← قزلباش وأبو ضیاء، ص 41).
ملّطف الكبرى، المنازل في استعمال وجهة له الذي الحوض           غرفة
َصْیفّي، المكان هذا وسطها. في الحوض یقع التي المساحة في األقّل على              للجّو
منزَلي في ُتشاهد األحواض من الّالفتة النماذج مثّمن. أو الزوایا مرّبع             وهو
السكنّي والمجّمع یزد، في رسولیان ومنزل شیراز، في وبصیري الملك            فروغ
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،151-150 ص غضبانبور،  المثال ← سبیل (على كرمان ماهان في           شتر
 الصور؛ أیًضا ← الحوض*).

عمقه یصل والسرداب. القبو من أعمق لكّنه بالحوض شبیٌه           البایاب
أضالع، ثمانیة عادة له متًرا. خمسین أو عشرة إلى أحیاًنا األرض             تحت
أحیاًنا علیه تفتح القناة. میاه تعبره الوسط، في وحوًضا للجلوس ُصفًفا             ویتضّمن
ص 2007م  ب /1427هـ، (←معماریان، برودًة الهواء فیزیده هوائّیة،          قنوات

.(294 
 

  
  

   مؤّسسة اإلرث الثقافّي، الصنائع الیدوّیة ومنتزهات إقلیم قزوین.
 الزخارف الداخلّیة لمنزل/حسینّیة األمینّیین، قزوین، العصر القاجارّي.

 
  

  ج. غضبانبور، طهران 1996م/1416هـ، ص 150
 غرفة الحوض في مجّمع شترغلو، ماهان كرمان، العصر الزندّي-

 القاجارّي.
 

الموقد، منها عناصر على تحتوي الزوایا، مّربعة مساحة          المطبخ،
الضرورّیة. األشیاء لرصف المصاطب من وعدد الحطب، ومخزن          والتَّّنور،
بین المطبخ یقع َیزد في رسولیان منزل ففي المنازل. في المطبخ مكان              یتغّیر
إلى مهیا الحاج منزل وفي الخدمات، وِفناء والخارجّي، الداخلّي           الجناَحین

 جانب ردهة المدخل، وله باحة صغیرة.
تختلف القروّیة، المناطق سیّما ال اإلیرانّیة، المناطق من كبیر عدد            في
المركزّیة المناطق في أخرى إلى مدینة من الكبیرة المدن في الغرف             تسمیات
(َكه) الغرف تسّمى المثال سبیل فعلى وإصفهان. وكاشان وشیراز           كَیزد
كوكو= (الرُّ َكه وروَكه َكه، بیلة أبعادها: أساس على أحیاًنا مختلفة،            بأسماء
َكه، وكفي َكه، جره موضعها: بحسب أو الكبیرة)، والغرفة الصغیرة            الغرفة
وجهة بحسب أو الَوَسطّیة)، والغرفة العلیا، والغرفة السفلى، (الغرفة َكه            وِمنه
َكه بریه نوافذها: عدد بحسب أو القاعة)، (غرفة تاالرَكه مثل            استعمالها
بریه وسه النافذَتین)، ذات (الغرفة َكه بریه ودو الواحدة)، النافذة ذات             (الغرفة

  َكه (الغرفة ذات النوافذ الثالث) (نفسه، 2007م  ألف /1427هـ، ص 242).
الِعمارة في المنزل من الجزء هذا بناء تاریخ یعود فَّة، الصُّ أو             اإلیوان

 اإلیرانّیة إلى 2500 سنة على األقّل ( ← تخت جمشید*؛ اإلیوان*).
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المقفل (اإلیوان بشكم أو طاَرم/طارَمه، [القاعة]، تاالر َفة، الصُّ          اإلیوان،
عّدة أو جهة من مفتوح فضاء واحدة)، جهة من ومفتوح جهات ثالث              من
استعماالت عّدة وله الزقاق، أو الحدیقة أو المنزل وسط أو الباحة، على              جهات
ظلیًال. كان إن وصیفّي الشمس، تدخله كانت إن شتوّي فهو بمكانه.             مرتبطة
تاالر ُیسّمى كبیًرا كان فإذا الرابط، دور وله أجزاء، عّدة بین یكون              أحیاًنا
مكان واإلیوان القبلة، باتجاه كبیر مكاٌن الَیزدّیة المنازل في القاعُة            [القاعة].
قاعٌة اإلیواُن جیالن، في القروّیة المنازل في الشرقّیة. الجهة في مشابه             أصغر
الطبقة في أعمدة ذات صیفّیة قاعة الر وفي األرضّیة، الطبقة في أعمدة              ذات

 العلیا.
معظم في یحتّل أعمدة ذو مكان [تاالر] القاعة الشیرازّیة، المنازل            في
الكبرى بوشهر مدن في للشمس. ومعّرض المنزل، من الشمالّیة الجهة            األحیان
عن فضًال الفارسّي، للخلیج المحاذیة المناطق بیوت في طارمه. اإلیوان            ُیسّمى
ذات الطوارُم للبحر، المواجهة المشّبكة) الخشبّیة الشرفات، من (نوع           الشناشیل
2007م  ب /1427 معماریان،  ←) البحر على مفتوحة مهّمة أماكُن         األعمدة،
وبعض زواره، مدینة في األربعة فف الصُّ ذات المنازل في .(96 ص             هـ،
المساحة على فف الصُّ ُتفتح َیزد، مدینة وضاحیة كاشان، ضواحي           قرى
مرّبع إیواٌن المنزل، وسط أو خانه میان المنزل. وسط المسّماة            المركزّیة
األربعة، فف الصُّ أو األربعة األواوین ذات المنازُل كانت رّبما           ومسقوف.
استعمال وجهة ُصّفة لكّل المنزل هذا في المنازل. من النوع لهذا را تطو            
هذه تقوم لها. المجاورة الغرفة مع إحداها ُتستخدم فصل كّل ففي             خاّصة.

َفف أیًضا بدور الِفناء المسقوف ( ← م.ن، ص 392-389).   الصُّ
أي الشناشیل أو المتقّدمة، القاعة أي البیشكاه، فف، الصُّ إلى           باإلضافة
الِفناء على جهات ثالث أو جهة من مفتوحة عناصر المشّبكة، الخشبّیة             الشرفة
هي الصور) و30، 28 ص غضبانبور، ،100 ص م.ن،  ←) الزقاق             أو
الزاویَتین. على عمودان ولها ونصف، متر أو متر حوالى المبنى عن             نافرة
استعمال وجهُة ماسوله منازل في المتقّدمة والقاعة أبیانه، منازل في            للبیشكاه

  مشابهة (على سبیل المثال ← غضبانبور، ص 74-75، الصور).
المخّطط یضع أن منذ مسبق، علم على التقلیدّي المعمار كان            الواجهة .
التصامیم كانت الخارجّیة. واجهتة عناصر علیه ستكون بما للمبنى،           األّوليَّ
موهبَته المعمارّي فیها وُیْعِمل جیل، إلى جیل من تنتقل عاّم بشكل             والمخّططات
األبعاد، الثالثّي القالب أو الُبعَدین، ذي القالب في المبنى واجهة كانت             وإبداعه.
به. الخاّصة الهندسّیة للقواعد أخرى ناحیة ومن العاّم، للفضاء ناحیٍة من             تابعًة
كانت الواجهات. هندسة في الجمال علم لمبادئ مالئًما الفضاءات تنظیم            وكان
للرواق األربع الجهات من تبدو الوسطّیة الباحة ذات المنازل في            الواجهة
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الخارجّیة الواجهة تكون فیها باحة ال التي المنازل وفي الباحة، أو             األوسط
 باتجاه األزقَّة والطرق.

 
 
 
 

[Mnavali.wordpress. com [24 oct. 2010 
 إیوان في منزل العّباسّیین، كاشان، العصر القاجارّي

  
 

 الصورة لغالمحسین معماریان
 أنموذج من الشناشیل، جنوبّي إیران

 
العوامل ضمنها من مختلفة، عوامل لتأثیر المنازل واجهات أجزاء            تخضع
خالل من الواجهة أجزاء في اإلقلیم تأثیر بوضوح یتبّین المهّمة.            اإلقلیمّیة
وجاّفة، حاّرة صحراوّیة منطقة في تقع فَیزد وشیراز. َیزد مدینَتي بین             المقارنة
جیدا. فیها األمطار هطول معّدل یكون الربیع، وأوائل الشتاء أواخر            وفي
تحت ویضعون للبناء، إزاًرا الحجارة المعمارّیون یستخدم المطر هذا           وبسبب
الواجهة أعلى من الماء تسّرب تمنع الَكْمرات هذه خشبّیة. َكْمرات            األفاریز
الَبَدنة اآلجّر. من والَكْمرات األُزر َیزد مدینة في الجدران. أسطح            على
التراب من والقلیل والصلصال الناعم الرمل من (مالط طینّیة للواجهة            األساسّیة
یتساقط ال َیزد في المطر أّن بما لكْن الرطوبة، یقاوم ال الطینّي المالط               والتبن).

 طیلة السنة أحیاًنا، فال ُیسفر استخدامه عن مشاكل ُتذكر.
ثالثة من تتأّلف المركزّیة، الباحة ذات المدن، في المنازل واجهات            أجزاء
أرضّیة إلى ویصل الباحة، أرضّیة من یبدأ الذي اإلزار، األّول القسم             أقسام:
للّدعامات، العمودّیة األجزاء وتتضّمن األساسّیة البدنة الثاني القسم          الغرف؛
الحاّفة الثالث والقسم یعلوها؛ الذي األفقّي واإلطار بینها، الفاصلة           والقشرة
في واجهاتها تقع والتي الخارجّیة، األجنحة ذات المنازل في وأجزاؤها.            األفقّیة
األّول القسم قسمین: إلى موضعه، بحسب المنزل؛ واجهة ُتقسم الزقاق، من             قسم
أحیاًنا وتضّم السقف، تحت ما إلى الزقاق أرضّیة من تبدأ التي األساسّیة              البدنة

  من طبقتین إلى ثالث، والقسم الثاني حاّفة السقف.
المتر یقارب ما إلى عادًة المركزّیة الباحة ذات المنازل في اإلزار             یرتفع
اإلزار في تفتح وكانت القبو. وجود االرتفاع هذا وسبب الباحة. أرضّیة             عن
اإلزار وإصفهان شیراز منازل في وتهویته. القبو إلنارة كًوى أو            روازن
اإلزار َیزد مدینة في والمجّوفة. البسیطة الحجارة من األقبیة وروازن            حجرّي،
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في األطر هذه مثل وُتشاهد معدنّیة. وأسیاخ خشبّیة ُأطر ذات والروازن             آجّرّي،
 البیوت اإلصفهانّیة.

على تدّل دعامتین، كّل بین المسافة عمودّیة. دعامات اإلزار فوق            توضع
الشیرازّیة المنازل في الدعامات هذه الـُمستخدم. الفضاء عرض          مقدار
بحواّف الطینّي المالط من الَیزدّیة المنازل وفي اآلجّر، من           واإلصفهانّیة
واألواوین والممّرات، للغرف، الخارجّیة الواجهة تقع الدعامات بین          جّصّیة.
تتأّثر وأبعادها، الغرفة بمساحة تأّثرها عن فضًال القشرة هذه العناصر.            وسائر
باأللواح فوقها وما السفلى الطبقة غرف ُتكسى شیراز في أیًضا.            بكسوتها
وإصفهان َیزد في الكسوة. طراز في للواجهة األفقّیة الخطوط وتظهر            الخشبّیة،
كانت وإذا والكبیرة. الصغیرة الغرف في كسواٍت الصّماء الطاقات           ُتستخدم
وإن الواجهة، في ُتشاهد المنحنیة خطوطها فإّن مضّلعات فوق محمَّلة            الطاقات
أو األفقّیة والخطوط الدعامات بین ُتنشأ االنحناء، الشدیدة الطاقات           اسُتخدمت

 المنحنیة، حفٌر فارغة، ُتشاهد من الممّر أو اإلیوان.
وعاكس والنافذة، والباب، المؤّطرة] الزجاجّیة [الواجهة اُألُرسي         تشكِّل
الخارجّي المنحنى بین عادة، المزخرفة المثّلثة، [الفسحة بندل والسَّ          األشّعة،
قة] المطوَّ القائمة الزاویة وبین القنطرة، أو القوس من األیسر أو            األیمن
لواجهات األساسّیة األجزاَء األفقّي، واإلطار الملّونة، الزجاجّیة         والُقمرّیة
وإن لألشّعة، العمودّیة العاكسات توضع الخشبّیة والنوافذ الباب بین           الغرف.
الُقمرّیات أفقّیة. عاكسات فوقها توضع األصلّي، شكلها على محافظة           كانت
بین الفاصلة المساحة تغّطي األفقّیة األشّعة عاكسات فوق الملّونة           الزجاجّیة
زخرفّیة بأقواس الُقمریَّات أعلى ُیزخرف الَیزدّیة المنازل في والنافذة.           الباب
2007 (←معماریان، آجرّي بإطار تؤّطر شیراز في لكن بوش، خرك           ُتسمى
اآلجرّیة، والدعائم الخشبّیة، اُألُرسّیات ُتشّكل .(349-348 ص         م  ب /1427هـ،

 والطین والِمالط تولیفة منسجمة وجمیلة ( ←النافذة*).
الباحة. فباّتجاه الخارج من المكسّوة غیر واألروقة، والقاعات، األواوین           أّما
یكون أحیاًنا الفارغة. والسطوح بالدعائم، ملیئة بأّنها العناصر هذه واجهة            تتمّیز
القاعات أّما وخشبّیة، حجرّیة أعمدٌة واإلصفهانّیة الشیرازّیة المنازل مقّدمة           في
لصاحب االجتماعّیة والمكانة المالّي الوضع معالم من كانت فربّما           الكبرى

 البیت.
أنواعها بأبسط الخطوط هذه السقف. لحاّفة األفقّي بالخّط الواجهة           تنتهي
الشرفة/ تولیفة الَیزدّیة المنازل في ُتالحظ النافرة. األفقّیة اآلجّرات           تشّكلها
في المجّوفة. والقرامید المنحنیة، القرامید أو الُطُنف/اإلفریز)، (أو          شرفي
تولیفة خشبّیة. َكْمرات تربطها الواجهة من العلیا األقسام وإصفهان،           شیراز
إلى مدینة من شكلها یختلف الوسطى الباحة ذات المنازل في الواجهة             أجزاء
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واآلجّر الحجر من تولیفة الشیرازّي البیت واجهة أخرى. إلى قریة ومن             أخرى
بالتبن المخلوط والطین الحجر من اإلصفهانّي: البیت وواجهة          والخشب،

 والخشب، والمنزل الیزدّي من الِمالط والخشب.
 

 
 الصورة لغالمحسین معماریان
 أنموذج مشربّیة، ماسوله

 
تركیبة تختلف الوسط، في باحات للمنازل أّن من الرغم على بوشهر،             في
من كبیر فعدد المركزّیة. إیران مناطق في علیه هي عّما البیت             عناصر
في أكبر عددها الشبابیك وهذه الكسوة. الجّصّیة البدنات یحتّل الخشبّیة            الشبابیك
من الهواء. مالقف دوَر الحاّرة الصیف فصول في وتؤّدي العلیا،            الطبقات
 األجزاء المهّمة الخاّصة بمدینة بوشهر الشناشیل الخشبّیة ( ←م.ن، ص 100).
الزقاق من الواجهة عناصر ُتشاهد باحة، تتوّسطها ال التي المنازل            في
تداوًال األكثر النوع في الواجهات. هذه مثل وماسوله أبیانه لمنازل            والشارع.
ثالث إلى طبقتین من المؤّلفة للمنازل- الرئیسّیة الواجهة في ُیخّصص            منها،
واإلسطبل. المخزن وباَبي المدخل لباب األرضّیة الطبقة في حّیز           طبقات-
وإیوان، خشبّیة، ومشّبكات ونافذة، باب بوجود العلیا الطبقة واجهة           تّتصف
العلیا الطبقة تحتّل كانت فإن الواجهة، أجزاء في الطبقات سعة تؤّثر             ومشربّیة.
صغیرة، الغرفة كانت وإن ونافذة، أبواب بثالثة مجّهزة تكون كبیرة،            غرفة
المدینة ِعمارة یمنح الواجهة، ولون العناصر هذه تركیب ونافذة. باب لها             یكون
الّلون صفراء الواجهات ماسوله ففي فریدة، خصوصیة القریة          أو
الخشبّیة، والمشّبكات والنوافذ والباب الصورة) ،75 ص         (←غضبانبور،
الخشبّیة- والنوافذ الباب وتولیفة األحمر، بلونها ِعمارتها- تختلف          والمشربّیة،

 عّما هي علیه في أبیانه.
اإلیرانّیة، المنازل لجمیع عاّم نوعيٍّ تصنیٍف تقدیُم اإلیرانّیة . البیوت           أنواع
وعناصرها أنواعها تعّدد اإلیرانّیة الِعمارة خصائص فمن جدا. صعٌب           أمٌر
ونبوغهم. اإلیرانّیین المعمارّیین أذواق عن تعّبر التي المعمارّیة،          وأجزائها
المتطّلبات وتلبیة االرتحال، أو االستقرار أساس على اإلیرانّیة البیوت           ُتصّنف
من تصنیف لكّل لكْن االستخدام، نوعّیة أو وشكلها، الخریطة ونوعّیة            اإلقلیمّیة،
إنجاز أساس على للمنازل آخر تصنیف هنالك وسّیئاته. حسناته التصنیفات            هذه
كالباحة مفتوح نصف فضاء حول أو متراّص، واحد هندسّي بشكل            الفضاءات
والداخل، الخارج بین العالقة االتجاه، الخارجّي األّول، النوع في           الداخلّیة.
أو البیت عناصر وسیط. فضاء دون من مباشرة عالقٌة والخارج            والداخل

 أجزاؤه كالباب والنافذة، تكوِّن عالقة مباشرة بالمحیط الخارجّي.
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لحركة تبًعا المتحّركة العشائرّیة الخیام وأبسطها البیوت أنواع أعرق           أحد
للعشائر. السكنّیة المتطّلبات تلّبي بساطتها من الرغم على الخیام هذه            أصحابها.
ولجزء العشیرة، أعمال من لعمل مخّصصة البسیط الفضاء هذا من زاویة             كّل
اسُمها خیمة عیالم، منطقة في المعروفة الخیام أنواع من معیشتها.            من
أكثر فهیكلّیتها [آالتشاق] الخشبّیة األكشاك أّما للضیوف. مخّصصة          "دیوخان"
خشبّیة مشّبكات فوق اللّبادّیة الفرشات توضع دائرّیة. وخریطتها          تعقیًدا،
وللرجال للنساء أجنحٌة هذه اآلالتشاق في المدفأة. الوسط وفي           منتظمة،
ذات المنازل أنواع أبسط النماذج هذه ُتعّد الممّیزین. ولألشخاص           وللضیوف،
أو الباب بواسطة المحیطة بالطبیعة بصریا ترتبط وهي الخارجّي،           االتجاه
إنّما والقرى، المدن في االتجاه الخارجّیة الدائمة المنازل الخیمة. زوایا            إحدى
ومازندران جیالن من القروّیة المناطق في الخیام. أشكال من آخر شكل             هي
فیها تعیش المزارع، بمحاذاة وإیوان غرفة من مؤّلفة بسیطة أكواٌخ            المنازُل
شكُلها مازندران نواحي وبعض جیالن في القروّیة المنازل الصغیرة.           العائالت
خشبّیة. أعمدته إیوان وأمامها بعضها، بجانب أكثر أو غرفتین تتضّمن            مشابه،
استخدام المنازل لهذه المهّمة الِمیزة طبقتین. إلى تصل أن یمكن المنازل             هذه
2007 (←معماریان وتنّوعها االنحناءات، ذات والكسوات الخشبّیة،        األجزاء

 م  ألف /1427هـ، ص 205).
منها واحد كّل قوّي، انحدار ذات أرض على مبنّیة المنازل ماسوله             في
مع للمنزل الخارجّیة الواجهة متنّوعة. عناصر تحتّله الشكل، مستطیل           مكّعب
على العلیا الطبقات في الخشبّیة والنوافذ الباب ُیفتح للعیان. ماثلة والنوافذ             الباب
المشّجرة الحقول على أیًضا أبیانه منازل معظم ُتطّل الجمیل. الغابة            مشهد
البارزة] [الشرفة والمشربّیة والنوافذ الباُب منها السائد النوع في ُیشاهد            والجبل.
الشرفة على جالسة امرأة وجود أحیاًنا یدّل الزقاق. باتجاه المنزل، واجهة             في
المباشرة وعالقته للمنزل، الخارجّي االتجاه على القماش، تخیط وهي           البارزة،

 بالخارج.
المنازل أنواع من سائٌد نوٌع منها، الوسطى سّیما ال الباحة، ذات             المنازُل
خراسان، حّتى تبریز من اإلیرانّیة المناطق معظم في ُتشاهد التي            اإلیرانّیة،
الفارسّي، الخلیج وسواحل الجنوب حّتى وضواحیها المركزّیة         والناحیة
الوسطى المناطق في المركزّیة الباحة ذو البارز النوع ُیبنى مختلفة.            بتولیفات
الجداُر أو السوُر یفصل وشیراز. وِكرمان وكاشان، وإصفهان، كَیزد،           اإلیرانّیة
هو والباب الخارج، في المدینة فضاء عن كّلیا الوسطّیة الباحَة للبیت             الخارجّي
المنازل لهذه األخرى الخصائص من والخارج. الداخل بین الوحید           الفاصل
ص (←هروغ، الجهات كّل من بالباحة المحیطة الفصلّیة البناء عناصر            إعداد
هذا یتأّثر .(286-161،285 ص 2007م  ب /1427هـ، معماریان،        42-44؛
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َیزد مدینة ففي اإلقلیمّیة. العوامل سّیما ال العوامل بمختِلف المحورّي            النوع
للمحور أكبر استخداًما تفرُض والشتاء، الصیف في القاسیة اإلقلیمّیة           الظروف
شیراز- مدینة في األساسّیة البناء عناصر أّن حین في تقریًبا.            الشمالّي-الجنوبّي
المحور في ُتالحظ ما- حّد إلى اعتداًال وأكثر حاٌر، المناخ            حیث
شیراز، في خان) (أوزكي ومحتشم الملك زینت بیت وُیشكل           الشرقّي-الغربّي.

 أنموذجین لهذا النوع من المنازل.
 
 
 
 

 
 1-منزل مستوفي الممالك، طهران، العصر القاجارّي؛

 2-منزل آصف، سنندج، العصر الصَفوّي؛
 3-منزل سوزنغر، دزفول، العصر القاجارّي؛

 4-بیت/عمارة ذو الفقاري، زنجان، العصر القاجارّي.
 

محورین في أواوین، أو ُصَفف األربعة ذو المنزل الرائجة، األنواع            أحد
في َفف الصُّ الرباعّیة المنازل ُبنیت غرف. أربع ُصّفة كّل وبجانب            متعامدین،
أو صغیرة، باحة حول َفف الصُّ ُتبنى وأبیانه. كاشان، وضواحي وزواره،            َیزد،
ذو الفضاء هذا المنزل]. تتوّسط التي [القاعة الدار وسط اسمه مقفل فضاء              حول
األربع الجهات من الهواء مرور تتیح قناطر أربع فوق وأحیاًنا جملونّي،             سقف
الواقع في یوجد الوسطى، والقاعة األربع َفف الصُّ ذات المنازل في الداخل.             إلى
فصَلي في ُتستخدم التي الدار، ووسط األربع َفف الصُّ من مؤّلفة باحة             باحتان.
ُتسّمى ُصفٌّة علیها ُتفتح البیت، جوانب أحد في تقع أخرى وباحة والبرد،              الحّر

 ُصّفة الحدیقة (معماریان، 2007م  ب /1427هـ، ص 392).
باحة ذات الفارسّي للخلیج المحاذیة المناطق منازل أّن من غم الرَّ            على
عناصر عن بالباحة، المحیطة البناء عناصر تنظیم یختلف مركزّیة،           وسطى
عدُد یزید الوسطى، الباحة ذات بوشهر منازل في الوسطى. المناطق            منازل
العمق، قلیل الباحة أرضّیة إلى بالنسبة القبو العلیا. الطبقات في            العناصر
هذه صیفّیة. األولى الطبقة وفي شتوّیة، األرضّیة الطبقة في البنائّیة            والعناصر
والنوافذ الباب فتح األزّقة. وعلى الباحة على ُتفتح التي الشبابیك كثیرة             العناصر
واجهتان، بوشهر لمنازل الخاصّیة، هذه بسبب هواء. ِملقف إلى الغرف            یحّول
الخشبّیة الشناشیل أحیاًنا توضع الزقاق. باّتجاه واألخرى الباحة باتجاه           واحدة
ومیزتها واحدة، طبقة من مؤّلفة والفت وكنغ لنغه بندر منازل النوافذ. هذه              أمام
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الباحة في ُیشاهد المنزل. غرف فوق أكثر أو كبیر هواء ِملقف وجود              األساسّیة
 الوسطّیة أشجار خضراء، وأمام الغرف طارٌم أو إیوان (م.ن، ص 80، 83).

مئات ًرا مؤخَّ والسیاحّیة، الیدوّیة والصنائع الثقافّي المیراث منّظمة          رّممت
في المتنّوعة المعمارّیة خصائصها على محاِفظًة التاریخّیة، المنازل من           النماذج
إلى یعود َیزد في عالیة قناطر ذو بیت بینها من اإلیرانّیة، المناطق              مختِلف
حسین بیت .(24 ص 2007م  ب /1427هـ، (معماریان الهجرّي الثامن          القرن
(م.ن، أبیانه في شفیعي وبیت ماسوله، في بدرام وبیت الهیجان، في             أسمعي
التاریخّیة المنازل من .(377 ،254 ،157 ص         2007م  ألف /1427هـ،
الطباطبائّیین بیت البروجردّیین، بیت التالیة: نذكر أن یجب إیران، في            األخرى
وثوق وبیت السلطنة، قوام وبیت الجمعة، إمام بیت كاشان؛ في العباسّیین             وبیت
في الملك كمال بیت مشهد، في توّكلي وبیت تفتي بیت طهران؛ في              الدولة
القزلباش وبیت دزفول، في اآلغامیر بیت سبزوار؛ في كیان وبیت            نیسابور،
بیت قزوین؛ في األمینّیین بیت زنجان؛ في الفقاري" "ذو بیت األهواز؛             في
في آصف وبیت خسروآباد بیت قّم؛ في الحائرّي اهللا آیة وبیت الخمینّي              اإلمام
في كبیر بیت كرمانشاه؛ في الخدیوّي بیت كرمان؛ في أمرالهي بیت             سنندج؛
ص التاریخّیة، البیوت ←) رشت في سمیعي رحمت حسن وبیت            جرجان،
،171 ،162 ،139 ،136 ،129 ،96 ،94 ،64 ،39-38 ،27-26          
291 ،287 ،281 ،268 ،260 -258 ،249 ،240 ،189 ،185 ،179          

.( 
در خانه آثار للمؤّلفین، الشخصّیة المعاینة عن فضًال والمراجع :            المصادر
الحجرّي العصر من إیران: في البیوت [آثار ساسانى تا نوسنگى از             ایران:
أدیب بهمن [المؤّلفون] األرض، متحف بروایة الساسانّي]، العصر حّتى           األخیر
العمران شركة المدن، وإعمار المساكن وزارة طهران: وآخرون،          زادة
كریم محّمد َحوَقل؛ ابن [2005م]؛ 1384ش اإلیرانّیة، المدنّي          والتنظیم
وبرون شهرى درون ساختمانهاى ایران: اسالمى معمارى با آشنائى            بیرنیا،
وخارجها]، المدن داخل المباني اإلیرانّیة: اإلسالمّیة بالِعمارة [تعریٌف          شهرى
سبك نفسه، [1992م]؛ 1371ش طهران معماریان، غالمحسین         تدوین
غالمحسین تدوین اإلیرانّیة]، الِعمارة [أسلوبّیة ایرانى معمارى         شناسى
تاریخ الجعفرّي، محّمد بن جعفر [2001م]؛ 1380ش طهران          معماریان،
تاریخى هاى خانه [1964م]؛ 1343ش طهران أفشار، إیرج ط.           َیزد ،
طهران: محّمدي، ومریم مالزادة كاظم وتحریر تألیف التاریخّیة]،          [البیوت
اسفنجاري وعیسى العاملّي ذاكر لیال [2007م]؛ 1386ش مهر،          سورة
مجموعه ٔ هست: كه شهرى میبد في میبد"، في المظفرّیین "بیوت            كناري،
مجموعة الموجودة: المدینة [میبد سازى وشهر معمارى تاریخ هاى           یژوهش
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كناري، إسفنجاري عیسى إعداد المدن]، وإعمار الِعمارة تاریخ حول           أبحاث
مصطفى [2006م]؛ 1385ش والسیاحّي، الثقافّي المیراث منّظمة         طهران:
1359) 4-2 عدد أثر ، مجّلة شبستان"، "شوادان، رحیمّیة، وفرنغیس          ربوبي
مقاالت مجموعه ٔ في قّم"، في القاجارّیة "البیوت عرب، كاظم [1980م]؛            ش
ماه فروردین 25-30 ایران سازى وشهر معمارى تاریخ كنگره ٔ           سومین
الِعمارة تاریخ حول الثالث المؤتمر مقاالت [مجموعة بم-كرمان ارگ ،1385          
قلعة 2006م/1426هـ، نیسان-إبریل 19-14 اإلیرانّیة المدن        وإعمار
منظّمة طهران، ،2 مج الشیرازّي، زادة اهللا آیت باقر إعداد            بم-كرمان]،
خانه ٔ غضبانبور، جاسم [2005م]؛ 1384ش والسیاحّي، الثقافّي         المیراث
قزلباش رضا محّمد [1996م]؛ 1375ش طهران اإلیرانّي]، [البیت          ایرانى
التقلیدّي البیت هیكلّیة [ألفباء یزد سنتى كالبدخانه ٔ الفباى ضیاء، أبو            وفرهاد
جرجان"، "مدینة كیاني، یوسف محّمد [1985م]؛ 1364ش طهران          الَیزدّي]،
إلى مجملة [نظرة ایران در سازى وشهر نشینى شهر به اجمالى نظرى              في
طهران كیاني، یوسف محّمد إعداد إیران]، في المدن وإعمار المدن            سكنى
مسكونى معمارى با آشنایى  معماریان، غالمحسین [1986م]؛         1365ش
أنواع علم اإلیرانّیة: السكنّیة بالِعمارة [تعریف برونگرا شناسى گونه           ایرانى:
سیرى نفسه، [2007م  ب ]؛ 1386ش  ب طهران الخارج]، على المفتوحة          المنازل
طهران النظرّیة]، المعمارّیة المبادئ في [جولة معمارى نظرى مبانى           در
الطبقة "دراسة شهمیرزادي، ملك صادق المقدسّي؛ [2008م]؛         1387ش
في الدفن طریقة أساس على القرى في االستقرار مرحلة في            االجتماعّیة
السنة2، والتاریخ]، اآلثار علم [مجّلة وتاریخ شناسى باستان مجله           زاغة"،
[رحلة] سفرنامه ٔ خسرو، ناصر [1988م]؛ 1367ش وصیف (ربیع 2           العدد
طهران سیاقي، دبیر محّمد ط. المروزي ، القبادیاني خسرو ناصر           الحكیم
على جمیل مبنى خان: زكي "منزل ورجاوند، برویز [1984م]؛           1363ش
تاریخى بررسیهاى مجّلة شیراز"، في الزندّیة لعصر المعمارّي          الطراز
1353ش (خرداد-تیر 2 العدد ،9 السنة التاریخّیة]،         [البحوث
در شكل ساختار هردغ، كالوس 1974م]؛        [حزیران-تّموز/یونیو-یولیو
في اإلسالمّیة الِعمارة في الشكلّیة [البنیة وتركستان ایران اسالمى           معمارى
1376ش طهران مطلق، زادة تقي محّمد بالفارسّیة ترجمه وتركستان]،           إیران

  [1997م]؛
  أجنبي.........

 /غالمحسین معماریان، آرزو صدوقي، آسیه ابراهیمیان، غلناز ایرانبور
 بروجني/
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 ب)  غربـّي آسیا .
بالد في القدیمة الحضارات مركز ُتعّد التي الدیار هذه شهدت  العراق . (1            
عمرانیا ازدهاًرا المدن استیطان في األعرق التاریخ وصاحبة النهرین، بین            ما
هي المیالد)، قبل الخامس األلف إلى (العائدة األولى المساكن كانت            وسكنیا.
المباني بعد ما في محلَّها حلَّت وقد والِخصاص، والخیام، والكهوف            المغاور

 اآلجرّیة (الحیدرّي، ص 42).
ضوابط هنالك كان المیالد، قبل الثانیة األلفّیة وحتى الرابعة األلفّیة            منذ
وأریدو كأوروك، السومرّیة المدن في المنازل بناء في ُتعتمد خاّصة            وقواعد
67 (ص حمورابي شریعة مدّونة أساس فعلى .(28 ص الحیدرّي، ←)            وأور
تعّرضوا أو أذًى، بأصحابه ولحق المنـزل تهّدم حال في ُیداُن الَبنَّاء كان .(             
لمراعاة الدافع كان القانون هذا علیهم. ُیعوِّض أْن علیه وُیفرض مالّیة،             لخسائر

، ص 174). 27 الدّقة في العمل، وتالًیا تقّدم فّن الِعمارة (كینغ

 
 

 ع. الحیدرّي، دمشق 2008م، ص 25.
 نماذج من الِخصاص في جنوبـّي العراق.

 
والدلیل غالًبا، واحدة طبقة من القدیمة العصور معظم في المنازل            كانت
مساحة أساس على ُتحسب كانت البّناء، أجرة أّن ما، حّد إلى ذلك،              على
السكنّیة األجنحة كانت .(175 ص ن، م. ←) المبنى احتّلها التي             األرض
تحیط األثرّیة، المكتشفات تدّل كما األولى، الكبیرة المنازل في           والخدماتّیة
منازل كانت .(45 -42 ص (الحیدرّي، أیًضا علیها ُتفتح وأبوابها            بباحة،
لتصامیم مشابه تصمیمها لكنَّ طبقتین، من وأحیاًنا غیرها، من أكبر            األثریاء
طرفها في وُیحفر باآلجر، ُترصف الباحة أرُض وكانت األخرى،           المنازل
هذه في األولى الطبقة ُغرف كانت األمطار. میاه فیه لتجري صغیٌر             جدوٌل
فللّنوم الثانیة الطبقة غرف أّما الخدم، وإلقامة للمطبخ، ُتخّصص           المنازل

، ص 75). 28 واالستراحة (ناردو

وكان الـُمناخّیة، العومل من لنوعین العراق یخضع العراقّیة . المنازل           أنواع
 لذلك دوٌر حاسٌم في كیفّیة بناء المنازل فیه.

في السّكان الكردّیة المناطق على الجبلّي الـُمناخ ُیسیطر عام،           بشكل
هاتین في المنازل فإنَّ لذلك الشمال، في السّكان التركیة والمناطق            الشرق،
طبقة من مؤّلفة وهي إیران؛ في الجبلّیة المناطق بمنازل شبیهة            المنطقتین
وأسطُحها غالًبا، الحجارة هي تشییدها في المستخدمة البناء وماّدة           واحدة،
27 - Leonard William King. 
28 - Don Nardo 
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الجنوبّیة، الساحلّیة المناطق في الشائع أّما الخشبّیة. باأللواح          مسقوفٌة
الصور). ،25 -24 ص الحیدرّي، ←) الحصیرّیة األكواخ أو           فالِخصاص
المناطق في الشائع البغدادّي النوع هو العراقّیة للمنازل األصلّي الشكل أنَّ             ِعلًما

 الوسطى والغربّیة والجنوبّیة من العراق.
المرحلة في تاریخیا وأعرَقها مدنه وأهمَّ العراق، عاصمَة بغداد           ُتعّد
حضارة نفسها هي ِعمارتها، وتاریخ حضارتها حسبان وباإلمكان          اإلسالمّیة،
مبان المنصور العّباسّي] [الخلیفة عصر في ُبنیت لقد عمارته. وتاریخ            العراق
َطمُي فیها اسُتخدم اآلن، حتى قائًما یزال ال الذي المدینة مركز من بالقرب               كثیرة
عهد في القدیمة بابل لمدینة الممیِّز بالطاَبع ممهورة المباني وٰهذي دجلة،             نهر

29 ُبْخُتنّصر (وارن وفتحي، ص 26).

بناء في المستخدمة األّولّیة المواد كانت البناء . في المستخدمة األّولّیة            المواّد
للمنازل األساسّي المالط والطوب. اللَِّبِن من عام، بشكل محّلّیة العراقّیة            المنازل
الخشب بنثار الكلس وخلُط الجّص، من أساٍس على الكلس التقلیدّیة            العراقّیة
في الرسوبّیة المقالع من المطلوبة الجصّیة الحجارة ُتجلب طواعّیة. أكثر            یجعله
وللحواجز العراق؛ شمالـّي في الواقعة والمناطق والموصل الفرات وادي           أعلى
أهّمّیة. األكثر األمكنة في الطبیعّي والقیر بالتبن، المخلوط الطین ُیستخدم            كان
من للبیوت، سقوًفا الممتازة، المواصفات ذات الخشبّیة باأللواح ُیؤتى           وكان
استخدام زاد را مؤخ الهند. من أو الشمالّیة، العراقّیة المناطق ومن            البصرة،
المنازل في الخشب ُیعّد .(118 ،116 ص ن، (م. العراقّیة المنازل في              اآلجر
منه ُتصنع اآلجر، بعد البناء، في المستخدمة الثانیة األّولّیة الماّدة            العراقّیة،
یعّزز ومـّما وغیرها. والُقَدد واألعمدة والسقوف، والمشربّیات والنوافذ          األبواب
وبساطة علیه، الحصول وسهولة َوْفرته العراقّیة المنازل في الخشب           استخدام
المنازل بناء في المعادن اسُتخدمت وقّلما هذا ،(116 ص ن، (م.             تصنیعه
هذین استخدام إلى َبهان والشَّ البرونز استیراد سهولة أتاحت إّنما           العراقّیة.
بصورة اسُتخدم فقد الزجاج أّما .(122 ص (همام، األبواب صنع في             المعَدَنین
األبواب وفي المقالة). تتّمة ←) ناشیل الشَّ في عادًة، الصغیر وبالَقطِع            محدودة،
العراقّیة المنازل معظم في ُیستخدم اآلجر كان لإلنارة. والسقوف           والنوافذ
ص. ن، (م. المقبَّبة والسقوف الطبقات، جدران وتغطیة األرضّیات           لرصف

 ن).
واألقواس الطوائق بناء نظام عام بشكل العراقّیة المنازل بناء في            ُیهمین
ونظام األولى، الطبقة في المتوازیة الجدران بناء نظام مع تماشًیا األقبیة،             في
لحمل الخشبّیة واألعمدة فالمدامیك العلیا؛ الطبقات في واألعمدة المدامیك           بناء
األلواح استخدام وأّما والثانیة؛ األولى والطبقتین األرضّیة الطبقة          سقوف

29 - Warren. 
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الجدران على الوزن وخفیفة ورخیصة، وسریعة، سهلة فطریقة سقوًفا           الخشبّیة
المكوَّن والمالط الحجرّیة والقواعد اآلجر، من عادًة تكون التي الحاملة،            السفلى
تحته لما مواءمته المسّطح الخشبـّي للّسقف األخرى الِمیزة الجیرّي. الطین            من
الداعمة، الماّدة فوقه ُوضعت الذین الطین أنَّ وبما بها. والتصاقه مواّد،             من
استبدال فإنَّ وتالًیا الزائدة؛ للرطوبة فصلیا ومعّرضة قلیلة، الحمل على            قدرتها
لتكون متماسكة تكون أْن یجب والماّدة تفادیها، یمكن وال شائعة، مسألة             المواّد
الخشبّیة الُقَدد ولصنع آخر. مكان إلى مكان من النقل عملّیة تحّمل على              قادرة
تناسًقا تمنح التي مًعا، المؤّطرة البسیطة األلواح ُتستخدم األخیرة، الطبقة            لسقف
أقبیة في الجیرّي. الطین وِمالط باآلجر مبنیًَّة كانت إْن سیَّما ال             للِعمارة،
الطوائق بناء أسلوب استخدام شائًعا كان العراقّیة، المنازل          [سرادیب]
حمل قدرَة أنَّ كما التحّمل، على أكبر قدرٌة طبیعیا لدیه اآلجر ألنَّ              واألقواس،
نظام مزایا من ذلك ویعّد ورخیص، سهٌل صنعها وأسلوَب كبیرة، األقواس             هذه
األكبر المساحات لتغطیة یستخدمون العراقّیون المعمارّیون كان هذا.          البناء
الجمیلة الركنّیة بالزوایا مرفقة القّبة، نظام أو والمدماك، القوس نظام            تركیب

 (← م. ن، ص 94، 118، والصورتان 96- 97).
البیوت لكّن محّددة، وظروف متطّلبات أساس على السكنّیة المناطق           تنمو
على تتطّور وال الهندسّیة، واألبعاد الشكل حیث من ثابتة بخصائص تتمّتع             ال
وتتحّول مهیمًنا، وأنموذًجا محّددة مبادىء اّتباعها من غم الرَّ على واحد،            نمط
عّلة المهیمنة النماذج وتصبح خفیا. تنظیًما یستبطن إّنما متراكم، نسیج إلى             تالًیا
ذي الخشب، كنسیج المدینة نسیج یبدو السبب، لهذا بالطبیعة. البناء            ارتباط
سور داخل الرابضة بغداد في مًعا. ومنسجمة متناسقة إّنما متنّوعة،            وحدات
األدنى الحّد لتشغل ، متراصٍّ نحٍو على كلُّها المنازل ُتصمَّم أْن یجب             دفاعّي،
صغیرة المدینة ضواحي في الدفاعّیة الدائرة ولتكون األرضّیة، المساحة           من
الحدَّ بغداد*) ←) الدائرّي المدینة شكل أتاح عنها. الدفاع لیسهَل اإلمكان             قدر
الدفاعّي المحیط من األدنى والحّد للمنازل، الداخلّیة الفضاءات من           األقصى
الحاجة هذه لتلبیة المركزّیة الباحة ذات للبیوت الحالـّي الشكل وُصّمم            للمدینة،

 (م. ن، ص 28- 29).
والوحدات مضغوط، منها الواحد أّن الباحات، ذات للبیوت األخرى           الِمیزة
تسّرب وتمنع باألمان، الشعور ألهلها تتیح ومتالصقة، متراّصة          المتجاورة
اإلمكان قدر صغیرًة الخالیة الفضاءات ُتلحظ المنازل. داخل إلى           الحرارة
إلى الحرارة بانتقال تسمح ال الضّیقة واألزقُّة المكتّظ، البناء بحجم            مقارنًة
اللیل. ببرودة طویل لوقت البناء ویحتفظ األدنى، بالحّد إّال السكنّیة            المحّوطات
الخارجّیة المساحة من األدنى الحّد السكنّیة الوحدات من وحدة لكّل            ُیلحظ

 للجدران، لمنع تسّرب الحرارة في الصیف (م. ن، ص 28).
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في التراكم إلى یؤّدي مشتركة بجدران لظهر ظهًرا متالصقة المنازل            بناء
الواجهة من واحد جانب سوى بالزقاق یّتصل وال للمدینة، الُعلوّي            النسیج
الوحید المكان وبسیطة. ومتشابهة ضّیقة واألزّقة الشوارع المدخل. باب           بمقاس
أحیاء في الضّیقة الشوارع معالم من المدخل. واجهة هو المنازل في             المزخرف
باسم المعروفة بإتقان، والمشغولة النافرة، النوافذ ذات البیوت القدیمة،           بغداد
أحیاًنا الدخول باب حاجب یكون المزخرفة. والسواكف واألبواب          الشناشیل،
المعمارّي الطراز على الدلیل عادًة وهو بالزخارف، وحافًال بإتقان           مشغوًال
بأكملها، للمبنى الخارجّیة الواجهة الحاجب یحتّل النماذج بعض وفي           للمبنى؛

 والمنـزل یقبع في آخر ممرٍّ ضیِّق ( ← م. ن، ص 42).
 
 

J. Warren & I. Fethi, Engl. 1982. P. 131 
 أنموذج مدخل المنـزل

 
الداخل، عزل في الرغبة تتعّزز العراقّیة، المنازل في المبنى .           أجزاء
إلى الداخل وتقِسم الخارجّیة، الواجهة بساطة خالل من أهله، حرمة            ومراعاة
في للعائلة). (المخّصص والحریم للضیوف)، المخّصصة (القاعة         الدیوانخانة
هذا وُیسّمى األضالع، متعّددة أو دائرّیة بقبة المدخل ُردهة ُتسقف الكبیرة             الدور
غرفة أحیاًنا تكون الِمجاز داخل في (المعبر). الِمجاز المنـزل من            الجزء
المؤّدي السلَّم عادًة یكون الِمجاز أضالع أحد وفي الخادم. أو المنـزل             حارس
المستخدمة المواّد من [دّكات] مقاعد ُتبنى بالجدار وملتصقًة العلیا، الطبقة            إلى
الباحة. لدخولهم حاجَة ال الذین الزّوار أو الحارس لجلوس المنـزل، بناء             في
حنّیة خالل من مباشرة غیر بصورة بالباحة الِمجاز أو الدخول ردهة             تّتصل
العراقّیة المنازل في موجوًدا كان الِمجاز أنَّ من غم الرَّ وعلى ومرّبعة؛             متوازیة
خالل من المنـزل بداخل صلته لكنَّ والكلدانّیة، السومرّیة القدیمة العصور            منذ
اإلسالمّیة المرحلة منذ األرجح على بها ُعمل قد والحنایا، المنكسرة            الممّرات
منعم، هادي 335؛ ص جمعة، قاسم أحمد 215؛ ،60 ،50 ص ن، م. ←)              

 ص 34؛ فریال مصطفى ورضّیة عبد األمیر، ص 179).
 
 

 ع . الحیدرّي، دمشق 2008، ص 117
 الدیوانخانة [قاعة الضیوف]
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الخارج بین الثانیة الوصل صلة هو المدخل، بباب المّتصل           الدهلیز
فیلي أحیاًنا، محلَّه یحلُّ أو الِمجاز، بعد یأتي العراقّیة، المنازل في             والداخل
بالباحة الِمجاز أو المدخل بین مباشرة غیر وصل صلة ویكون مباشرًة،             الباب
 من خالل ممرٍّ منكسر (واردن وفتحي، ص 46، 50؛ الحیدرّي، ص 108).

تغییرات هنالك اإلقلیم، هذا في العراقّیة . البیوت في اإلقلیمّیة للعوامل            المقاومة
التقلیدّیة، العراقّیة البیوت في وأفقیا. عمودیا جدا، واسعة ویومّیة فصلّیة            ُمناخّیة
وسط في [السرداب] والقبو البیت سقف بین الحرارة درجة في الفرق             یبلغ
60 حوالى الرطوبة درجة في والفرق الصیف، فصل في ˚20 حوالى            النهار
سطوح فوق الشمس، ُتشرق حین الحرارة درجة ترتفع األحیان معظم ففي .٪            
ص وروف، (فتحي فوق وما ˚50 إلى ˚30 من فائقة بسرعة البغدادّیة              المنازل

.(42 
الباحة أنموذج باستخدام العراق، في الـُمناخّیة المتغّیرات على التغّلب           یتّم
المنازل أحد في ُسّجل المثال، سبیل فعلى المنـزل. مخّطط في            المركزّیة
السفلى الطبقة في الباحة أرضّیة بین الحرارة درجة في الفرق العراقّیة             التقلیدّیة
ونسبة النهار، طیلة ˚4 إلى ˚2 من فوقها التي الطبقة في الباحة              وأرضّیة
٪10 إلى ٪8 من أدنى الثانیة الطبقة في المركزّیة الباحة أرضّیة في              الرطوبة
˚4 من برودة أكثر الثانیة الطبقة باحة فإنَّ كذلك تحتها. التي بالطبقة              مقارنة
وتالًیا ،٪10 إلى ٪8 من أعلى فیها الرطوبة ونسبة المنـزل، سقف من ˚5               إلى
˚6 من الباحات وأرضّیة المنازل سقوف بین الحرارة درجات في الفرق             فإنَّ
الحرارة في االختالف .٪20 حوالى الرطوبة نسبة في والفرق ،˚10            إلى
االنعكاس عن المركزّیة للباحة السفلى المساحات بعد عن ناجٌم           والرطوبة
مما الباحة، جدران ارتفاع وشّدة األشجار، لوجود الشمس، ألشّعة           المباشر
تجذب التي الخارجّیة واألرضّیات الباحة البیت. لحرارة ًما منظِّ الباحة           یجعل
ك وَتحرُّ الحرارة، درجة انخفاض في تؤّثر مباشرة، وغیر مباشرة الشمس            أشعة
خالل من الحرارة فتنخفض وأقوى، أشّد یكون األكبر الباحات في            الهواء
میزة أما تحریكها. على یعمل الذي الهواء إلى الجدران سطوح من             انتقالها
من مظالت بواسطة بسهولة تغّطى الظاهرة أسطحها أّن فهي الصغرى            الباحات
من الغرف فتحمي الـَخْیش]، أو القطن من بالید منسوج [قماش            الكرباس
حصرها خالل من الكرباسّیة المظالت تؤّدي المباشر. الشمس أشعة           انعكاس
الحرارة درجات في الفرق تقلیص إلى السفلى، األجزاء في الهواء            رطوبة

 وِنَسب الرطوبة (م. ن، ص 42، 47).
درجات في الفرق یبلغ العراقّیة . المنازل في األفقّیة الـُمناخّیة           التغییرات
مواجهة في تقع (التي الغربّیة الجهة غرف بین العراقّیة المنازل في             الحرارة
شمس من مأمن في هي (التي الشمالّیة الجهة وغرف الظهر)، بعد             الشمس
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األقبیة في حتى موجودة الظاهرة هذه درجات. سبع من أكثَر            الصیف)،
القبو من حرارة أشّد الغربـّي القبو أنَّ الثابت ومن سماكًة، أكثر بمواّد              المعزولة
في عمودیا عنها أفقیا الحرارة درجات اختالف في ُیذكر فرق ال             الشرقّي.
المنازل تصمیم قواعد إحدى فیعّد ،˚7 إلى ˚5 من الفرق أّما المركزّیة.              الباحة
الفصول في إلیها الحاجة بحسب الفضاءات تصمیم إلى ویؤّدي           العراقّیة،
انعكاس یكون التي الشتوّیة الغرف فجمیع المختلفة. النهار وأوقات           المختلفة،
الجهة أو الغربّیة الجهة في تقع لتدفئتها، ضروريٌّ علیها المباشر الشمس             أشّعة
الجهة في تقع الصیف، في ُتستخدَم أْن یجب التي والغرف المبنى، من              الشمالّیة
ألشّعة المباشر االنعكاس عن بمنأى السّكان یكون كي الشرقّیة، أو            الجنوبّیة
في الشمس نور بدخول السماح خالل من تأثیرها، من للتخفیف أو             الشمس،

 الساعات الباردة من النهار فقط (م. ن، ص 47).
للحرارة ومقاِومة سمیكة، مواّد بواسطة تتّم التي البناء عملّیة           تؤّدي
تعمل السكنّیة. الغرف في عازل إیجاد إلى العراقّیة، البیوت في            المرتفعة
والِمالط أساسّي، كمكّون والحصباء باآلجر، المبنّیة األرضّیة الطبقة          جدران
إلى سنتم، 120 إلى 60 من وسماكتها واإلسمنت، الرمل من خلیط هو              الذي
وفي نهاًرا، الحرارة وتمتّص ساعة، 120 إلى 7 من للحرارة زمني             تأخیر

 الساعات األشّد برودة لیًال تنقلها إلى الهواء (م. ن، ص 48).
باآلجر، أرضّیتها والمفروشة السقف، المحّدبة [السرادیب]        األقبّیة
في تتغّیر ال فیها الحرارة العازل، بدور تقوم التي األرض باطن في              والمحفورة
ما حّد إلى ُمناخه یتغّیر ال البیت وسط فإّن لذلك واحدة. درجة إّال ولیلة یوم                 كل
ُیستخدم صیًفا، القائظ الظهر ساعات في المنـزل لتبرید ن). ص. ن،             (م.
في الـَمْلقف إقامة على تعتمد التي الطریقة وبهذه والنوافذ، [الـَمْلقف]            البادغیر
السرداب نحو ویوّجهه الخارجّي، الهواء لیتلّقف الریاح، منها تهّب التي            الجهة
ویوّزعه جدید من یتلّقفه وترطیبه، الهواء تبرید وبعد الرطوبة، والشدید            األبرد،
الشمالّیة الجهة في إّال البغدادّیة، المالقف ُتبَن لم األخرى. البیت أجزاء             على
(الحیدیرّي، الفارسّي والخلیج إیران َجنوبـّي مالقف من العكس على           الغربّیة،

 ص 101؛ لمزید من االّطالع  ← وارن وفتحي، ص 86- 87).
وسط أو [الحوش] المركزّیة الباحة تشّكل التقلیدّیة، العراقّیة البیوت           في
والتهویَة النوَر البیَت تمنح التي هي فالباحة البیت. من الرئیسّي الجزَء             الدار،
ببعضها وطبقاٍت أجزاًء جمیعها البیت مكّونات تّتصل خاللها          هدیًَّة.ومن
النابض، وقلُبه البیت، في العالقات كّل مركز والفناء .(82 ص            (الحیدرّي،
ذات صغیر]، [حوض فسقیة عادًة تتوّسطه الجنائن، متعّدد مشّجر، فضاٌء            وهو
غرفة، إلى غرفة من ینتقل أْن ألحد یمكن ال الهواء. وتبّرد الجّو ترّطب               نافورة
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داخل الجاریة بالحیاة عالقة له تكون أْن دون من أخرى، إلى طبقة من               أو
 الباحة. على األقّل یجب أْن یرى المساحة المشّجرة (وارن وفتحي، ص 56).

وشكله المبنى بسعة عادًة مرتبطة فیزیائیا المركزّیة الباحة          مواصفات
معدودة نماذج وفي الزوایا، قائم مستطیل شكل على عادًة وخریطتها            ومخّططه.
وتتغّیر الدعائم؛ بواسطة تحّل التعّرجات ومشكلة منحرف، مرّبع شكل           على
وتتراوح األرض، وشكل المنـزل طبقات لمساحة تبًعا وعرًضا طوًال           أبعادها
جدا والكبیرة والكبیرة، المتوّسطة، األبعاد حتى 3م، × 4م جدا الصغیرة             من

 التي تصل مساحتها إلى 22م × 15م (العّزاوّي، ص 54).
نحٍو على جانبیه من جانب كّل وفي عادًة، الشكل مرّبع (الـَحوش)             الِفناء
أرسّیة نوافذ وبینهما الِفناء، أضالع امتداد على مفتوح مركزيٌّ فضاٌء            متماثل،
مكاٍن من االرتفاع. شدیدة النسق، موّحدة جمیلة الِفناء] على ُتفتح كبیرة             [نوافذ
(وارن الِفناء تلي التي الطبقات إلى یصل مدّرج طریٌق الرواق، من             قریب

 وفتحي، ص 46، 47؛ فریال مصطفى ورضّیة عبد األمیر، م. ن، ص. ن).
البغدادّیة البیوت تشیید في المعمارّیة العناصر أهّم من المركزّي الِفناء            كان
كان األرض، من محدودة بمساحة المقّیدة غیر األكبر النماذج وفي            وتصمیمها.
ع الموزِّ دوَر أیًضا یؤدَّي أْن یمكن للخدمة، البیت أهل یستخدمه ثاٍن، حوٌش              ُیقام
"الحوش ُیسّمیان الِفناءان ٰهذان .(41 ص ، وروف فتحي ←) 30          والردهة

 البّرانـّي" و "الحوش الجّوانـّي" (أحمد قاسم جمعة، ص 328).
بالعائلة، خاّص فناء وهو الـَحَرم حوش أنواع: أربعة (الـَحْوش)           الِفناء
البیت صاحب لعالقات أو للضیوف، االستقبال] [قاعة الدیوانخانة          وحوش
باحة أو ْولة، الطَّ وَحْوش وضیوفها، المنـزل لسّیدة المطبخ وَحْوش           االقتصادّیة،
یستخدمها ال التي المنـزل جهات إحدى في الِفناء هذا وموقع واإلسطبل،             البهائم
الجهة ومن ثالث، أو جهتین من المنـزل جدار به ُیحیط قاطنیه، بعض              سوى
أنَّه اقتصادیا، المركزّي الحوش میزات من للبیت. الخارجّي السور           األخرى
التي والمساحة البیت أبعاد وتقلیص المسكونة، العلیا األجزاء حشد إلى            یدفع
الـحْوش إنشاء إنَّ القصوى. الحدود إلى األرض مساحة واستغالل           یحتّلها،
الحاّر الـُمناخ ذات المنطقة هذه في المنازل بناء سنن من [الوسطّي]،             المركزّي
الجدیدة المنازل تصمیم في الداخلّي المركزّي الِفناء أیًضا ُیالحظ كما            والجاف.
ومیولهم السّكان متطّلبات تبّدل االعتبار في األخذ مع اإلقلیم، هذا            في

 (الحیدرّي، ص 86- 87؛ العّزاوّي، ص 55- 57).
 2- غرفة العائلة، َحْوش الـَحَرم1- غرفة الضیوف، اإلیوان
ْولة3- المطبخ، َحْوش المطبخ  4- باحة البهائم، َحْوش الطَّ

 ع. الحیدرّي، دمشق 2008، ص 87
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 خریطة أرضّیة منـزل في بغداد
 

العملّي الجناح مختلفة. أنواع إلى ُتقسم المركزّي بالِفناء المحیطة           الغرف
یصل حیث األرضّیة، الطبقة في والمستودع والمطبخ الصّحّیة          كالـَمرافق
ُتقام وهي االستراحة، جناح إلى بالنسبة األدنى حّده إلى عنها الصادر             الضجیج
عملّیة األدراج المبنى. وزوایا األدراج، وتحت الصغرى، األواوین          في
مواّد من الزخارف، من عاریة آجرّیة، جدران ذات دائًما ُبنیت            االستخدام،
الِفناء معظَم تربط الطبقات، بین اّتصال وسیلة أسرع وهي المتوافرة؛            البناء
بالِفناء محیطة خشبّیة، أعمدة ذات مساحة أو رواٌق هي التي الطارمة،             بالشرفة
،66 ،50 ،48 ص وفتحي، (وارن المنـزل من العلیا الطبقات في             الرئیسّي،

.(215 
 
 

j. Warren & I. Fethi, Eng. P. 1992, P. 57, 65 
 الطارمة والطبقة الثانیة

 
الِفناء، على مفتوحة كبیرة نافذة الطارمة عن تفصلها كبیرة غرفة            األرسّیة
من ضلع كّل في دخول باب األرسّیة الغرف لمعظم إلیها. موصل طریق              وال
المواّد في تمّیز هنالك ولیكون الصغیرة. األواوین على ُیفتح الصغیَرین            ضلَعْیها
األنواع هذه في حّمال. ضّیق جدار داخل األرسّیة النافذة أطر ُترّكب البناء              وفي
بیوت في ُیشاهد النوع هذا ولـّماعة. مصقولة أبواب بالنافذة ُیستبدل            النادرة،

 كربالء (م. ن، ص 70).
المنـزل، زوایا في ُتقام االرتفاع، قلیلة صغیرة غرفة األودة أو            الحجرة

 لتخزین المؤونة، أو أثاث المنـزل (الحیدرّي، ص 76).
تحمل الخارج، على مفتوحة نافذة ذات العلیا، الطبقة في غرفة            الشناشیل
الوحید والمنظر المدن، بیوت في الرئیسّي الـَمْعَلم هي الغرفة هذه نفسه.             االسم
النوافر هذه الزقاق. خالل من العین علیه تقع الذي العراقّي المنـزل             من
الهواء تحریك على تعمل التي هي المتناغم، الزقاق نسیج ضمن            الخشبّیة
324؛ -323 ص جمعة، قاسم أحمد 42؛ -49 ص منعم، هادي ←)              وتلطیفه
ورضّیة مصطفى فریال ← العراق في الحّلة في الشناشیل أنواع على             لالّطالع

 عبد األمیر، ص 171- 173).
السومرّي العصرین إلى العراقّیة المنازل في السرداب إنشاء تاریخ           یصل
السرداب تضم السفلى األجنحة .(334 ص جمعة، قاسم (أحمد           والكلدانـّي
ویستمّدان آجریة، بقنطرة مسقوفان الجناحان النصف. أو النصفّي          والسرداب
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ارتفاع من جزء یقع ِفناء. له السفلي القسم سرداب الِفناء. من والهواء              النور
السرداب األرضّیة. الطبقة في الباقي والجزء الِفناء، تحت النصفّي           السرداب
الربیع أول من البیت أهل لسكن والنصفي صیًفا، الظهر بعد لالستراحة             مناسٌب
صغیرتان غرفتان النصفي طرَفي في المؤونة. لحفظ أو الخریف، أواخر            حتى
َتْخَتنبوش، اسمه المعدنّیة، أو الخشبّیة األلواح من مكّون جدار منهما            لكّل
وارن الصورة؛ ،104 ،100 ص (الحیدرّي، رهرب ُیسّمى تحته           والفراغ

 وفتحي، ص 216؛ هادي منعم، ص 37).
الطبقة أو النصفّي األشكوب في الجانبّیة الغرف على الكبشكان اسم            ُیطلق
ُتخّصص أْن العادة جرت وقد البیت، من والرئیسّیة الجانبّیة والفضاءات            الثانیة،
بعضها عن المنـزل في األخرى الفضاءات ُتفَصل .(77 ص (الحیدرّي،            للنساء
وُتغلق. ُتفتح التي الخشبّیة والنوافذ باألبواب أو األطراف، حاّدة رقیقة            بجدران
مكان لها لیس أیًضا والممّرات الطبقات، كساللم المنـزل في الجانبّیة            العناصر
في المنـزل قاطنو ینام شتاًء المنـزل. لمخّطط تبًعا موضُعها یتغّیر ثابت،             محّدد
أدفأ هي والتي تقریًبا، النهار طیلة الحیاة عجلة فیها تدور التي المعیشة              غرفة
مكان إلى المنـزل سطح یتحّول الصیف، في لكْن المنـزل، أرجاء سائر             من

 للنوم ( ← وارن وفتحي، ص 60، 66).
 
 

 
 

j. Warren & I. Fethi, Engl. P. 1982, P. 65 
 منظر الزقاق والشناشیل

 
میٌل هنالك العراقّیة . المنازل في المسقوفة والمساحات جزئیا، المكشوفة           المساحات
ذلك ویظهر الرئیسّیة. الغرف تخطیط كیفّیة في والتماثل التوازن إلقامة            تلقائّي
األربعة الفضاءات جانبیه. على والغرف لإلیوان األّولـّي التخطیط في           بوضوح
واإلیوان األرسّیة، والغرفة والقاعة، اإلیوان تتضّمن الطارمة، على          المفتوحة
أو جزئیا المفتوحة الفضاءات من جزًءا یشّكالن والقاعة اإلیوان           الصغیر.
المسقوفة المبنى أجزاء وسائر المفتوحة الفضاءات بین ویقعان          المسقوفة،
اإلیوان الشرفة. عن مفصوالن هما عملّیان، فضاءان وبصفتهما          والمغلقة،
جهة من الطارمة فضاء عن ویفصله أمامه، عّما منفصل غیر مفتوح             فضاء
الفضاءات هذه مقفلة. فهي األخرى الجهات أّما أعمدة، عّدة أو عمودان             واحدة
المنـزل، واجهة في المركزّیة النقاط المستطاع قدر تحتّل جزئیا           المفتوحة
الصغیرة. كاألواوین األخرى بالفضاءات مقارنًة أهّمّیة، أكثر هي          وبصریا
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إیوانتشه تسّمى الطارمة في والغائرة جزئیا المفتوحة الصغیرة          الفضاءات
إلى الوصول ُیتیح صغیر، ممرٌّ األغلب على هو الذي الصغیر]،            [اإلیوان
النصفّي، األشكوب من جزٌء یقع وفوقه الساللم، إلى أو الرئیسّیة، المبنى             أجزاء
ذات أبواب بواسطة عادًة المكانـّي الحیز هذا یّتصل كابیشخان. ُیسّمى            الذي
األبواب ُتفتح الحاجة وعند المحاذیة، المبنى أجزاء أو باإلیوان،           مصراعین

 فیّتسع المكان، ویصبح قاعًة واحدًة (م. ن، ص 67).
 
 

 ع . الحیدرّي، دمشق 2008، ص 77.
 صورة مقطعّیة ألجزاء من المنـزل:

-4 الطارمة، -3 اُألرسّیة، الغرفة -2 الكبشكان، -1        
  الـَحْوش/الِفناء

 
من وهي أبواب، دون من مستویة، أعمدة، ذات معمارّیة عناصر            القاعات
ُتبنى أْن العادة جرت الِفناء. نطاق من بعیدة األحیان معظم وفي اإلیوان،              نوع
جنوبّیه في وأخرى المبنى من الشمالّیة الجهة في واحدة متقابلتان،            قاعتان

 (فتحي وُرف، ص 41؛ وارن وفتحي، ص 30).
أعمدة ذات العراقّیة المنازل في العلیا الطبقة تظهر للبیت . الخارجّي            المظهر
وراء ُیشاهد األرضّیة. الطبقة أعمدة وضعفي األولى، الطبقة أعمدة من            أعلى
بأقواس ُزخِرف حامل، آجري جداٌر عادًة الطبقات واجهات في األعمدة            صّف
على العمق إضفاء بهدف وفارغة، معّبأة ومساحات مخّططات ذات           صّماء،
تكون أْن اإلمكان قدر البّناؤون یحاول األولى الطبقة في للمبنى. العام             المنظر
بأعمال للمبنى الخارجّیة الواجهة ُتجمَّل الصنع. ودقیقة رقیقة خشبـّیة  المواد            كلُّ
أیًضا ُتشاهد األبصار. تشدُّ التي التفاصیل، الكثیرة الجّصّیة والتخریم           النحت
واألعمدة السقف في أیًضا الخشب ُیستخدم الشرفة. على المفتوحة           النوافذ
تكّونان طبقتان، وهي النسق، موّحدة األرسّیة واجهة النوافذ. وفي           وتیجانها
صفوٌف الجوانب جمیع من للِفناء العام المظهر في الناظرین. تسّر جمیلة             لوحة
والقسم قطره، ضاق العمود ارتفع كّلما األضالع، المثّمنة الخشبّیة األعمدة            من
هذه الصنع. الدقیقة الجمیلة، بالمقرنصات مزخرٌف السقف ُقبیَل منه           األخیر
نوعّي تصنیف من ما آخر. إلى بیٍت من أشكالها تختلف الزخرفّیة             المقرنصات
جرى قد منها، مختِلًفا نوًعا ثالثین أنَّ علًما ودقیق، محدَّد هذه، األعمدة              لتیجان

 توثیقها حتى اآلن (وارن وفتحي، ص 61- 63، 65).
كالموصل السّكان، الكردّیة والمناطق العراق شمالـّي في المدن أهّم           في
تعّبر قائمة، تزال ال التاریخّیة، المنازل عشرات أیًضا هنالك وَأربیل            وكركوك
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العصر في سیَّما ال الخوالي، القرون في وكیفّیته المدن بناء أنماط             عن
1311ه/ بنائه: (تاریخ آغا عبداهللا السّید منـزل المنازل: هذه من           العثمانـّي،
1911م) 1330ه/1902- -1320 في (ُبني أفندي جمیل ومنـزل          1893م)،
(تاریخ میكائیل ومنـزل ،(231 ،215 ص حسن، محّمد (حمید أربیل            في
،(194 ص صالح، عبداهللا (محّمد كركوك في 1314ه/1896م)          البناء:
جلیلي بیك وأمین 1222ه/1807م)، البناء: (تاریخ التوتونجّي         ومنـزل
176؛ ص آغا، أمین (عبداهللا الموصل في 1162ه/1748م) البناء:           (تاریخ

 أحمد قاسم جمعة، ص 327- 328).
المعمارّیة والتصامیم "الممّیزات جمعة قاسم أحمد والمراجع :         المصادر
مجلة فیها"، الحضرّي العمرانـّي النمو على وتأثیرها الموصل في           التراثّیة
بابل، ملك حمورابي، 1986م)؛ الثاني (تشرین 16 العدد الرافدین ،           آداب
اإلنجلیزّیة] الترجمة عن [منقولة حمورابي]، [شریعة حمورابى نامه ء          قانون
من "أمثلة حسن، محّمد حمید [1994م]؛ 1373ش طهران عبدي،           لكامیار
و 1 العددان مج44، سومر ، مجلة التاریخّیة"، َأربیل قلعة في التراثّیة             البیوت
2008م؛ دمشق البغداديّ ، البیت الحیدرّي، علي 1986م)؛ -1985) 2         
مج43، سومر ، مجّلة الموصل"، في الُدور ِعمارة في "نظرة آغا، أمین             عبداهللا
"التراث عبداألمیر، ورضّیة مصطفى فریال 2(1984م)؛ و 1          العددان
-1987) 2 و 1 العددان مج45، سومر ، مجّلة الحّلة"، لمدینة            المعمارّي
ایرانیان غلبه ء تا سلطنت تأسیس از بابل تاریخ كینغ، ویلیام لیونارد             1988م)؛
بالفارسّیة ترجمته اإلیرانـّي]، االحتالل حتى المملكة تأسیس منذ بابل           [تاریخ
"بیت صالح، عبداهللا محّمد [1999م]؛ 1378ش طهران بهزادي،          رقّیة
) 2 و 1 العددان مج45، سومر ، مجّلة كركوك"، قلعة في التراثـّي             میكائیل
النهرین بین ما [بالد باستان النهرین بین ناردو، دان 1988م)؛ -1987           
هادي [2006م]؛ 1385ش طهران ُسّمي، سهیل بالفارسّیة ترجمه          القدیمة]،
(1397ه/ 9 العدد ،8 السنة الشعبـيّ ، التراث مجّلة البغدادّي" "البیت           منعم،

 1977م)؛
 أجنبي ...

 /غالمحسین معماریان وإحسان فتوحي /
 

 2) الحجاز والیمن .
التنقیبات من یتبیَّن كما العربّیة، الجزیرة شبه استیطان تاریخ یعود            الحجاز .

 األثرّیة إلى سّتة آالف سنة خلت، بالتزامن مع تكّون المجتمع البدوّي.
العالقة على والمدینة، كمّكة المدن بعض في المكَتشَفة اآلثار بعض            تدّل
األعمال كانت الحجاز. في المحّلّیة والِعمارة القدیمة االستیطان مناطق           بین
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قبل العربّیة) الجزیرة شبه بلدان سائر من العكس (على الحجاز في             البنائّیة
والنقل الحمل لصعوبة محدوًدا البناء مواّد استیراد وكان جدا، متنّوعة            التصنیع،
أسالیب اعتماد خالل من البیئة مع التكّیف باإلمكان كان .(3 ،1 ص ، 31             (كینغ

وأكواخ الحجرّیة، البیوت المحّلّیة، البنائّیة األعمال من والبسیطة. البدوّیة           البناء
وِخَیم وأوراقها، األشجار بأغصان المسقوفة الطینّیة واألكواخ والطین،          اللَِّبن
(جواد خشبّیة ألواٌح وهیاكلها الجلود، وأحیاًنا والماعز، اإلِبل شعر من            البدو
في الحجاز فقراء بیوت تكن لم .(8 ص مج2، دّلو، 22؛ ص مج8،               علي،
جذوع بنائها في وُتستخدم والطین، اللَِّبن من كانت البناء، متینة            معظمها
المدن بعض في قّلة كانوا الذین األغنیاء أّما وأوراُقها. وأغصاُنها            األشجار
ذات أكبر، بیوتهم وكانت والجیر، الحجارة یستخدمون فكانوا المنّورة،           كالمدینة
مج علي، جواد 14؛ -12 ص مج2، (دّلو، وتّنور وبئر وِظلَّة، مفتوحة،             أجزاء
ذات كبرى منازل بناء إلى الفقر وتفاقم السّكان عدد زیادة أدَّت .(9 ص ،8              

 ِفناء مركزّي، تّتسع لعّدة عوائل (مظاهري، ص 118).
الحارقة، والشمس القائظة، الصیف فصول الحجاز ُمناخ ِسمات          من
الیابسة، خالل تقدمنا وكّلما رطٌب، الهواُء للبحر، المحاذیة المناطق في            والغبار.
في الصفر إلى الحرارة درجات تتدّنى الوسطى، النقاط في الجفاف. نحو             تحّول
الغربّیة الجنوبّیة المناطق في والشرقیة. الشمالّیة الریاح بسبب الشتاء،           لیالي
منطقة في أحیاًنا واسعة برك تكّون حّد إلى بغزارة، األمطار تهطل             المرتفعة،
هذه في الِعمارة في اعُتمدت األمطار، تسّببها التي األضرار من للحّد             نجد.
مجاري ومّد المیاه، تسّرب تمنع بمواّد الجدارن طلي منها محاوالٌت،            المناطق
الرطوبة لكنَّ والطین، باللَِّبن المشیَّدة المباني تطیین وإعادة الصّحّي،           الّصرف
المدن، في الصیف أشهر في بالمباني الخراب إلحاق إلى أحیاًنا تؤّدي             كانت
خلیط ِمالط لهشاشة الخراب، إلى الجدران آلت فقد والمدینة. مّكة            ومنها
تفّتتت الزمن ومع للبلل، الدائم ولتعّرضها داخلها في المستخدم           اإلسمنت
أبراج شكل على المنازل ُبنیت أبها، مدینة في .(85 ،3 ص (كینغ،              حجارتها
من الجدارن تحمي النافرة، الحجارة من صفوف بینها تفصل متتالیة،            طینّیة

، ص 182). 32 التآكل بفعل األمطار (بیتربریج

العمل الشمس، حّدة مضاّر من للتخفیف الحجاز في األخرى المبادرات            من
من رئیسيٌّ عامل فالِفناء للمنـزل. الداخلّیة األجزاء في الهواء تحریك            على
الجزیرة شبه وسط في نجد منطقة في إنَّما وتهویتها. الغرف إنارة             عوامل
داخل الكوى هذه ُتفتح ثالث. أو كّوتین بواسطة الغرف تهویة تتّم             العربّیة،
ومنع الرؤیة، لحجب مثّلث، أو مستطیل شكل على السقف، من قریبة             الجدار،
الصغیرة النوافذ ُتساعد أیًضا الترابّیة. الشوارع بغبار المحّمل الهواء           دخول
31 - King 
32 - Pettherbridge 
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الهواء، تحریك عملیة في الطبقات بین العمودّیة والساللم الهواء،           ومالقف
السالم جدران في ُمعدَّة الشكل مثّلثة مستوعبات تبریده في تساعد            وأحیاًنا

 (كینغ، ص 50، 153، 172).
الجغرافـّي والموقع للمبنى، البیئّي المحیط من المستمّدة البناء          مواد
المرتفعة، والجبال البحر، مجاورة ُتتیح البالد. هذه في التنوع فائقة            للمنازل،
الحجارة على السّكان حصول إلى ة، الحارَّ والصحارى النخیل،          وواحات
سّیما ال المباني أنماط كانت واللَِّبن. الجبلّیة، والحجارة والخشب،           المرجانّیة،
بالجیران. متأّثرة العربّیة الجزیرة شبه أطراف وفي الحدودّیة، النواحي           في
والتركّیة، السورّیة المنازل من نماذج وجّدة مّكة في ُنّفذت المثال، سبیل             فعلى
هنالك عام، بشكل .(209 ص ن، (م. إیرانّیة نماذج جّدة من أجزاء              وفي
والطین، اللَِّبن أحدهما الحجاز، مباني في مسیطران البناء مواد من            نوعان
على الخشبّیة. األلواح من غالًبا السقف كسوة كانت والخشب. الحجر            واآلخر

 هذا األساس هنالك عّدة مواّد حاملة في المنازل:
في استخداًما أكثر المرجانّیة الحجارة كانت والخشب. الحجر تولیفة (1          
والظروف المرجان، عمر ِقَصر بسبب لكن وقطیف، والَوْجه، وُضباء           جّده،
كانت محّلّیة سنَّة هنالك قلیلة. تاریخّیة شواهد سوى یبق لم الردیئة،             المناخّیة
متوافرة الصندل وأخشاب المرجان، لتقویة الصندل أخشاب باستخدام          تقضي
بین ل ُیدخَّ الصندل كان األحمر. للبحر المحاذیة الساحلّیة المناطق معظم            في
شمالـّي في مترین. أو متًرا یبلغ بفاصل المرجانّیة للكتل األفقّیة            الصفوف
مساعدة عناصر أو داعمة، عناصر بصفتها العناصر هذه ُذكرت           الحجاز
في .(19 الصورة ،20 ص ،17 الصورة ،18 ،10 ص ن، (م.              (ِعضادة)
(جذوع األفقّیة الخشبّیة األلواح ُتستخدم كانت أیًضا، واألحساء          الـُهفوف
لجعل الحجارة، بین ُتدّخل الهندّي) الصندل أو المحّلّیة، والنخیل           األشجار
والطائف مّكة في ُتستخدم كانت التي التقلیدّیة الطریقة هذه متانًة. أكثر             الجدار
كما العربّیة، الجزیرة شبه أنحاء جمیع في األرجح على بها معموًال كان              وجّدة،

 أنَّها ُتشاهد في النواحي المرتفعة من الیمن (م. ن، ص 11، 198).
وشمالـّي الغربّیة، والجنوبّیة- الغربّیة المرتفعة المناطق في الحجر. (2         
شمالـّي في َحْوران في الموجودة بالنماذج شبیهة حجرّیة مباٍن ُتشاهد            نجد،
كان الغربـّي، الجنوب في المرتفعة غاِمد منطقة في سوریا. وجنوبـّي            األردن
نجد في والصلصال. الخشب، باستخدام ُیثبَّت األساسّیة، البناء ماّدة هو            الحجر
َجالِجل، مثل المدن بعض والقواعد.في األعمدة في الحجارة ُتستخدم           المركزّیة،
إلى الممتّدة الحجرّیة، األعمدة هو البیوت في األساسّي المعمارّي           العنصر
ارتفاع یختلف إلیها. السقف ِثقَل األفقّیة األلواح تنقل والتي الُعلوّیة،            الطبقات
المعمارّیة العناصر واألحساء، ُهفوف بیوت ففي أخرى. إلى مدینة من            األعمدة
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،153 ،111 -109 ص ن، (م. الحجرّیة واأللواح العمود هي            األساسّیة
ونافذة، وطیقان صّماء، أقواس فیها ط ُتخطَّ الحاملة، غیر والجدران ،(199          
مدینة وفي مزدوجة، النوافذ الجّصّیة. بالنقوش ُتزخَرف كّوة، فیها یكن لم             وإْن
یعلو الذي القوس ثقل یتحّمل دقیق عمود النافذتین بین الوسط في             القطیف،
ص ن، (م. الجدار من فجوة في مستطیًال إطاًرا تحتّل المجموعة وهذه              النوافذ،

.(204 -203 
وظفر، كَبراِقش، الغربـّي والجنوب كاألحساء، الشرقّیة المناطق         في
عسیر، في الفاو كقریة الشمالّیة والنواحي حضرموت، في (نجران)           واُألخدود
كان والطائف، وخیبر المنّورة، والمدینة مّكة، أسفل في وَتالل ِتهامة            ومرتفعات
القطیف منطقة في الجیرّي الحجر اسُتخدم كما األرجح. هو الحجارة            استخدام

 (م. ن، ص 80، 183).
من ُتستخرج التي البازلت، حجارة من البناء مواد كانت وخیبر المدینة             في

 قرب المدینة، وألّنها سوداء كانت ُتغّطى بالطین (م. ن، ص 11- 12).
اسُتخدمت الریاض، من بالقرب الثانیة، السعودّیة العاصمة َدرعیة،          في
في الطین. من بطبقة وُكسیت اللَِّبن، صفوف في المستقیمة المستویة            الحجارة
ن، (م. بالكامل حجرّیة أیًضا المباني كانت الحجاز غربـّي جنوبـّي            المرتفعات

 ص 12، 111، 113).
األثل، ألواح فوق المسّطحة الحجرّیة الصفائح من أحیاًنا كانت           السقوف
نماذج ُتشاهد الطین. من بطبقة ُیكسى ثم النخیل، بأوراق الحجارة وجه             وُیغّطى
ص ن، (م. مالك وبني وَدرعیة َجالِجل، في الصلبة الحجرّیة، السقوف هذه              من

.(153 
 

 
 

G. King, London 1998, P.175 
الحجاز قرى في األفنیة ذات البیوت من         أ نموذج

 الوسطى
 

وادي في اإلسالم، قبل ما إلى الحجاز في الطین استخدام یعود ْین. الطِّ (3             
اسُتخدم باللَِّبن. المدینة في النبوّي والمسجد منـزله بنى قد النبـّي كان             نجران.
في المتر إلى تصل سماكته كانت نجد في الخام. اللَِّبن الحجاز منازل              في
في والبرد الصیف، في الحرارة لتسّرب منًعا الضخمة، والجدران           األرضّیة
السعودّیة الحكومة أصدرت لألمطار، مقاوم وغیر هّش، اللَِّبن وألنَّ           الشتاء.
التاریخّیة، الطینّیة المباني على للمحافظة الوحید السبیل استخدامه. بمنع           قراًرا
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مستخدمة الشمس في المجّففة اللَِّبنات ظّلت باستمرار. الطینّیة الطبقات           تجدیُد
 في جنوبـّي نجد، حتى العصر العّباسّي (م. ن، ص 12- 13، 86).

المدامیك وتوضع بالجیر، الركائز ُحفر ُتمأل المركزّیة، النقاط معظم           في
األرض. سطح عن المتر حوالى وتعلو صفوف، ثالثة أو صّفین في             الحجرّیة
األموّیة المباني في ثم ومن الریاض، في األولى للمّرة الطریقة هذه             اسُتخدمت
على ُیستخرج كان الذي الصلصال الحجاز. وسط في ذلك وبعد            والعّباسّیة،
حائل، مدینة في أحمر أو اللون أبیَض كان األرض، سطح عن متر              عمق

 وأصفر اللون في منطقة الُعال، شمالـّي الحجاز (م. ن، ص 12- 13).
البرجّیة المباني ومعظم الحجاز، غربـّي في العالیة المباني معظم           ُشّیدت
جزء هو الذي الطینّیة) (الطبقات الَزبور المعمارّي الطراز على نجران،            في
من المرّكبة البناء مواد ُتستخدم األسلوب، أو النمط هذا في المحّلّیة. الِعمارة              من
الطینّیة، القوالب وصفوف والقصب، والرمل، [الصلصال]، الطباشیرّي         الطین
وُترصف معینا، شكًال إلعطائها باألخشاب بینها ُیفَصل التي اآلجرّیة،           وبعدها

 صفوف الكتل في محیط البیت بأكمله.
من الغربـّي الجنوب في المرتفعة المناطق في والطین. الحجارة (4          
مقاومته، لزیادة المبنى من األسفل القسم في الحجارة ُتستخدم           الحجاز،
األسلوب هذا ُیستخدم بغزارة. ُتمطر حین وأطرافه حّوافه انهیار دون            والحؤول
والطین، اللَِّبن من األساسّیة مواّده كانت طبب. منطقة في أبها، شمالـّي             في
الحجرّیة الصفائح وضع ینحصر اللَِّبن. صفوف بین حجرّیة ألواح بوضع م            ُتدعَّ

 داخل طین الجدار بمنطقة عسیر (م. ن، ص 111- 113، 211).
 

 
 

G. King, London 1998, P.111 
 أ نموذج من البیوت الحجرّیة والطینّیة في عسیر

 
المعالم من وزخرفّیة أّولّیة مادة الخشب استخدام كان الخشب. (5          
خشب ألواح اسُتعملت فقد الحجاز. مدن معظم في البیوت بناء في             األساسّیة
من المستوردة 2.8م، طولها متوّسط یبلغ التي إستوائي] [شجر           المنغروف
والصندل، كالصاج المستوردة األخشاب من وغیرها والهند، الشرقّیة          أفریقیا
في ُیستعمل الخشب كان األولى. اإلسالمّیة العصور في المّكّیة البیوت            في
المقالة)، تتّمة (الـَمْشربّیة ← الـَمْشربّیات صنع في كجّدة الساحلّیة          النواحي
كمّكة النواحي بعض في المنازل. واجهات في المثال نادرة زخارف            فیشّكل
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صعوبة من غم الرَّ على المستوَرد، الصاج من المطلوب الخشب ر ُیحضَّ            مثًال
 الحفر علیه، ألنَّه مقاوٌم للحشرات (م. ن، ص 15، 48- 49).

ففي المحّلّیة. األخشاب استخدام یتّم كان الوسطى، الحجازّیة المناطق           في
للسقف كساًء التحّمل على لقدرتها الدقیقة األغصان اسُتعملت وعسیر           األحساء
والسقائف، األبواب لحواجب ونعاًال ثالث، أو طبقتین من مجموعات           في
جذوع اسُتعملت نجران في للسقف. كسواٍت الغلیظة األخشاب          واسُتعملت
الطینّیة. الساللم لتدعیم زوایا ذات ثالث أو طبقتین نصفیا، المقطوعة            النخیل
السدر، أشجار أخشاب ذكُرها، الوارد األخشاب عن فضًال اسُتعملت نجد            في
183 ،15 ص ن، (م. والهند ُعمان من المستوردة والصندل والعّناب            والتوت

.( 
السقوف)، (المقّببة والَقطیف جّدة من قسم باستثناء الحجاز، بیوت           سقوف
نجد في النخیل. شجرة سقوًفا المستخدمة المواد أكثر ومن مستویة.            خشبّیة
بین الموضوعة الفرعّیة واأللواح األثل، خشب من السقف في األساسّیة            األلواح
لسقف أنموذٌج أیًضا المدینة في هنالك النخیل. خشب من األساسّیة            األلواح
المنازل وسقوف مسّطحة، خشبّیة وقطًعا ألواًحا، النخیل فروع فیه           اسُتخدمت
.(199 ،147 ،96 ،86 ص ن، (م. َعف بالسَّ مغّطاة نخیل فروع مّكة              في
في للسقف كسوًة ُتستخدم النخیل َسَعف من المصنوعة الـُحُصر كانت            أحیاًنا
في .(25 الصورة ،50 ص مرتضى، ←) والریاض والمدینة نجد            بیوت
البیوت تسقیف في [الخردل] الحرشاء أشجار جذوع اسُتعملت الـُهفوف           منطقة

 (كینغ، ص 16، 203).
وعنصًرا الجدران، لحمایة خارجّیة قشرة الجّص اسُتخدم الجّص. (6         
11 ص ن، (م. جّدة ومنها األحمر، والبحر الخلیج سواحل امتداد على             زخرفیا

.( 
جناح عن الحریم جناح یفصل الذي التقلیدّي، المعمارّي التخطیط           یعكس
في النساء. حرمة على المحافظة في الرغبَة الحجازّیة، البیوت في            الرجال
تلك عن مفصولة للنساء المخّصصة المنـزل أجنحة وجنوبّیه، الحجاز           غربـّي
سّیدة لحرمة صوًنا الساحلّیة، الوجه ناحیة ففي ا. تام فصًال للرجال            المخّصصة
86 ،30-20 ،11 ص ن، (م. للمدخل مواجه غیر المنـزل باب ُصمِّم             المنـزل
مداخل المنازل في الخاّصة واألجنحة العاّمة لألجنحة نجد في .(211 ،           
خالل من مباشرًة المجلَس یدخلون وإنَّما الِفناء، یدخلون ال فالضیوف            منفصلة،
كان إذا المقالة). تتّمة ←) المركزّي بالِفناء تعریجٌة تربطه مسقوف            ممّر
بعض في الحصیر. من بستارة ى ُتغطَّ فإنَّها الِفناء، على مطّلة نافذة             للمجلس
منفصالن قسمان أحیاًنا الواحد البیت في هنالك كان حائل، مدینة مثل             النماذج،
وغرفتین مجلًسا یضّم الرجال قسم للنساء. وآخر للرجال أحدهما           كلیا

60 



على ومستوَدعین وإیواًنا صغیًرا، مركزیا ِفناء یضّم النساء وقسم           صغیرتین،
للنساء، مصّونة باحة إلى حّولته المنـزل بسطح المحیطة والجدران           الجانبین،
الحرمة بقضّیة التقّید على الداّلة األخرى النماذج من حّولها. مـّما مرئّیة             غیر
صوًنا كذلك الخاّصة؛ األجنحة على تطّل ال العاّمة األجنحة أنَّ الحجاز،             في
م. ←) الغرف من غرفة أّي على ُتطّل ال الطبقات ساللم المنـزل، سّیدة               لحرمة

 ن، ص 50، 136، 147).
غیر الشرفة أو "التّراس"، المفتوحة . ونصف المفتوحة المنـزل          أجزاء
في المسائّیة لالستراحة الداخل، المحصور البیت أجزاء أهّم من           المسقوفة
المدینة في مسقوفة. الشرفات هذه جّدة في األحمر. البحر من الساحلّیة             النواحي
المكان غالًبا هو مّكة في سّلم. إلیه الوصول وطریق االستعمال، كثیر             التّراس
الصیف. في النوم أو المالبس لتجفیف ُیستخدم المنـزل، في خصوصّیة            األكثر
الوصول طریق نجد في وهو حرمته. یصون مشبَّك جدار حوله ُیقام كان              لذا
األسفل من الرؤیة تحجب المرتفعة المشّبكة وجدرانه الثانیة، الطبقة غرف            إلى

 (م. ن، ص 20، 45، 97، 144).
منها القلب بمنـزلة وهو الحجازّیة، المنازل في األساسّیة األجزاء من            الِفناء
في فرعّي. وآخر مركزّي واحٌد منه: نوعان ُیالحظ ،(51 ص            (اللعیبـّي،
والوجه ُضباء في الِفناء. حول الغرف ُتبنى المركزّي، الِفناء ذات            البیوت
الجهات جمیع من الشكل البرجّیة المنازل وحول الحجاز، شمالـّي في            والمدینة
عن یفصله المنـزل، خارج الِفناء یقع ونجران، المرتفعة الجنوبّیة المنطقة            في
محاًطا المركزّي الِفناء كان .(125 ص (كینغ، منخفض حائط العاّمة            المعابر
الرواق ن). ص. ن، م. (اللعیبـّي، دائرّي أو مرّبع أعمدة، ذي برواق              عادًة
یصون الغرف، وبین بینه وصل صلة ویشّكل جهاته، جمیع من بالِفناء             یحیط
161 ،144 ص (كینغ، العلیا الطبقة في [التّراس] المسقوفة غیر الشرفة            عادة
ص (نویصر، والطبخ والنوم، األطفال ولعب لالستراحة، موضع الِفناء .(          

.(133 
المواجهة الجهة من مفتوح وهو الغرف، بین ورابًطا َمعَبًرا، اإلیوان            یشّكل
وشرب الطعام، لتناول اإلیوان ُیستخدم مرتفعان. وسقف عقٌد وله           للِفناء،
(م. المنـزل بأطراف المدخل، بعد الوصل، صلة أحیاًنا ویكون والنوم،            القهوة،

 ن، ص 126- 127).
مقفل حیٌّز مّكة، في الطبقات المتعّددة المنازل في الغرفة المقفلة .            األجزاء
في الغرف من الخصوصّیان األنموذجان المبنى. من األكبر القسم تشّكل            كّلیا،
رجال نوم غرف المجلس، طول على والُصفَّة. المجلس هما الحجازّیة            المنازل

 العائلة، وبموازاته غرف نوم األوالد (اللعیبـّي، ص 52).
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في الرئیسّیة االستقبال غرفة المقهى" "القهوة= أو "الدیوانّیة"          المجلس
أعمال سّیما ال كثیرة زخارف دائًما فیها ُتنّفذ األوسط، الحجاز            منازل
لوضع الطیقان كثرُة المجلس، خصائص من .(51 ص ن، (م.            التجصیص
ووضِع الثیاب، لتعلیق الحدیدّیة والقضباُن الجدارّیة، والمدفأُة         األثاث،
-128 ص (نویصر، المدفأة دخان إلخراج السقف (كوى) وروازُن           المصابیح،

 129؛ آل زلفة، ص 56).
الطبقة في المجلس ُیقام جّدة، في األربع، الطبقات ذات المنازل            في
صغیرة، نوافذ عّدة له وتكون األرضّیة، الطبقة ففي المدینة في أّما             الرابعة،
كلِّ في مجلس مّكة في الشقق المنازل- وفي حصیرّیة، أو خشبّیة ستائر              ذات

 واحدة من الطبقات (كینغ، ص 50، 147).
ُتخصص الجلوس، غرفة إلى الموصل المسار في موضعها فَّة،          الصُّ
غرفة في المنـزل سّیدة كانت إْن ضیافتهم، أو الرجال، من الضیوف             النتظار

 الجلوس (م. ن، ص 97).
والِفناء، [الحرملك]، الداخلّي المنحى ذات المنازل في والوجه ُضباء           في
اثنتین أو غرفة على وُتفتح الِفناء، على مشِرفة أو المنـزل باب بعد الردهة               تقع

 من غرف الرجال، وفیها سلَّم یوِصل إلى الطبقة العلیا (م. ن، ص 20).
في ُتنفَّذ الشارع، باّتجاه المنـزل عن متقّدمة شرفة الـَمْشربّیة أو            الروشنة
تضّم التي الساحلّیة المنازل معظم في العمق قلیلَة الحجاز من الغربّیة             المنطقة
والجنوبّیة الغربّیة المنطقتین في الفخمة والمنازل [حرملك]، داخلیا          جزًءا
شخص لنوم ومناسبة جهات، ثالث من مقفلة الـَمْشربّیة أو الروشنة            الغربّیة.
الداخل إلى والهواء النور لیتسّرب صغیرة شبابیك الـَمْشربّیة جدار في            واحد.

 (م. ن، ص 47- 48).
 
 

G. King, London 1998, P.34 
[َمْشربّیات] رواشن له طبقات أربع من جّدة، في          بیت

 خشبّیة.
 

من الخصوصّي الجناح في المنـزل،یقع برّبة خاص مكانـّي حّیز           المطبخ
األرضّیة الطبقة في المركزّي الِفناء زاویة في الساحلّیة المناطق وفي            المنـزل،

 (م. ن، ص 30، 86، 97).
وسقفه المتر، حوالى ارتفاعه السرداب، أو القبو الحجازّیة المنازل           في
لتخزین ُیستخدم ،(138 -137 ،23 ص (نویصر، الِفناء مستوى من            أعلى
من أوطأ المیاه خزان مثًال جّدة ففي المنـزل. أجزاء سائر وتبرید             المیاه،
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أیًضا، المدینة في أعاله. في [روزنة] كّوة خالل من یبّردها الغرفة،             أرضّیة
العثور یمكن َجالِجل في البئر. إلى للوصول بالسرداب اهتمام دائًما هنالك             كان
بیت كل في بئًرا هنالك فإنَّ لذلك أمتار، سّتة أو خمسة عمق على الماء                على
الغسل، إمكانّیة ُتتاح الماء، لخروج فتحة ذي جرن وبواسطة البیوت،            من

 وأحیاًنا االستحمام (كینغ، ص 45- 46، 88، 149).
الریاض في الحجاز، في الساباط ذات والمنازل مسقوف، ممرٌّ           الساباط
عنصر العال مدینة في الضّیقة المعابر في الساباط األزّقة. ُتظلُّل            والقطیف،
الساباط فوق ُتبنى التي والغرفة االجتماعّیة، الحیاة مستوى على دالٌّ            معمارّي
متجاورًة، العائلّیة المنازل بناء المتجاورتین. الوحدتین بین وصٍل صلة           تشّكل
للنساء ُأتیحت الساباطات خالل فمن الحجاز. في الساباط ظهور إلى            أّدى
ن، م. ←) الشارع الجتیاز الحاجة دون من آخر إلى بیت من االنتقال               فرصُة

  ص 79، 152، 172).
 
 

G. King, London 1998, P.192 
 أنموذج ساباط في القطیف

 
أبراج المنـزل من زوایا عّدة أو زاویة في ُتبنى أْن نجد في العادة               جرت
المدّور البرج هو البارز، المعمارّي المعَلُم الجوف مدینة وفي والدفاع.            للحمایة
ص ن، (م. للمنـزل المجاورة الحدیقة في أحیاًنا ُیبنى الذي بالمنـزل،             المّتصل

.(161 ،131 
بعض ملّونة. هندسّیة بتصامیم األحیان معظم في البیت باب           ُیزخرف
في الصور). ،170 ص ن، (م. زخارف دون ومن (سادة) بسیطة             األبواب
مفّصلة، ُزخرفّیة أعمال ُتنّفذ القطیف، وفي مهّم، التوازن دارین           منازل
العقود ُتستخدم الـُهفوف في والبحرین. بالكویت التجارّیة العالقات          مصدرها
العقود من أجّد وهي مكّررة، "مبّوظة"، أحجار على تحتوي التي أو             الدائرّیة،

 الحَدوّیة (م. ن، ص 144، 196، 199).
ووسطه الحجاز غربـّي في تاریخها یعود زخرفّیة عناصر          األفاریز
دخل اإلسالمّي، الزخرفـّي العنصر هذا المیالد. قبل الثامن القرن إلى            وشرقّیة
الخارجّیة الواجهات في اإلفریز ُبني .(212 ص ن، (م. وإشبیلیة قرطبة             أیًضا
الجدران، ألعلى كسوًة والحجارة، بالطین الحجاز، في التقلیدّیة          للمنازل
-116 ص نویصر، 123؛ ص (مرتضى، عنها األمطار مجرى           ولـَحرِف
الجوانب ذات [الشبابیك] الُفَتحات الحجازّیة المنازل في كذلك ُتنّفذ .(117          

 العملّیة والزخرفّیة (نویصر، ص 114- 115).
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G. King, London 1998, P.39 
 زخارف خارجّیة ألحد منازل جّدة

 
والمّتصلة الشكل، المثّلثة البارزة األلواح صفُّ األخرى، الزخارف          من
الجدار. فوق األمطار میاه انزالق لمنع السطح، بمحاذاة الجدران فوق            ببعضها،
نواحي في المعمارّیة الزخارف في الرئیسّیة الزخرفّیة الماّدة الجّص           ُیشّكل
الجدارّیة الجّصّیة الزخارف من األكبر والكّم والمركزّیة. الساحلّیة          الحجاز
بقماش السقف ُیكسى الریاض في األعیان منازل وفي المجِلس، في            ُیشاَهد
-171 ،147 ص (كینغ، األحمر باللون الخشبّیة ألواحه ُتصبغ أو            كّتانـّي،

.(172 
أكثر هي إّنما فیها، تغییرات ال متشابهة، الشكل، تقلیدّیة األبواب نجد             في
شكل على برونزّیة مطرقة األبواب من كبیر لعدد الساحلّیة. المناطق في             تنوعا
الشكل مثّلث أعالها الزخرفة، كثیرة خشبّیة صفحة فوق مثّبتة متحّركة،            ید
مضى. ما في ُتَلوَّن كانت هندسّیة، برسوم ُتزخرف المساحة هذه وكّل             ووترّي،
تتیح الشكل، سنامّیة الجدار في نافرة فجوة عادًة نجد في المدخل باب              تعلو
دون من الباب، وراء مواجهتهم في یقفون الذین األشخاص مكالمة            للسّكان

 رؤیتهم ( ← م. ن، الصورة 124، ص 140، الصورة 127، ص 144).
 

 
 

G. King, London 1998, P.138 
 باب وكتولة في أحد منازل بریدة

 
في .(49 ص ن، (م. نباتّیة تصامیم المنـزل باب على ُتحفر جّدة              في
قریة في الصور). ،42 -39 ،38 ص زلفة، (آل متنّوعة التصامیم             عسیر
مطرقتان. وله بالرسوم، كّله مغّطى مصراعان، له الخشبـّي المنـزل باب            غامد
أفقّیة، معدنّیة وأقفال خشبّیین مصراعین ذات األبواب عسیر، جنوبـّي           في
لتثبیت المصراعین، یتوّسط الخشب من عمودّي شریط یتخّلله          وإطار
المصراعین؛ من مصراع كّل فوق الشكل َحْلقیَّة ومطرقة الباب.           "مفّصالت"
ص ،95 الصورة ،109 ص (كینغ، مخّرمة نقوش أیًضا علیه ُتشاهد             كما
في تتضّمن األبواب على الكتابّیة الزخارف .(104 الصورة ،115 ،114          
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على محفورة الصناعة، وتاریخ الصانع، واسم وأدعیة، قرآنّیة، آیات           معظمها
 قطع خشبّیة (آل زلفة، ص 38، 46).

 
 

,G. King, London 1998  
 أ نموذج منـزل برجّي ذي أفاریز زخرفّیة في نجران

 
على الحجاز، بیوت في التنّوع ُیدرس وتنظیمها . المعمارّیة العناصر           أنواع

 أساس البیئة الجغرافّیة، وشكل التنظیم المتأّثر بها.
البحر ساحل منطقة بیوت المركزّي. الِفناء ذو المنحى، الداخليُّ النوُع (1           
ومدخلها جنوبـّي، شمالـّي- معظمها اّتجاه الحجاز، غربـّي في وتهامة           األحمر
أو طبقتان الوجه، وفي طبقتین، ذات ُضباء في المنازل هذه جنوبـّي. أو              شمالـّي
على المشرفة الواجهات في المشربّیات البیوت لهذه البارزة السمة           ثالث.
شمالـّي في تبوك، في المركزّي، الِفناء ذات المنحى، الداخلیُّة المنازُل            الشارع.
خارج الخام. اللَِّبن من الصحراوّیة، للمناطق المحّلّي باألسلوب ُتبنى           الحجاز،
19 ص ن، (م. األمطار لمیاه بمصارف السطح وُیجّهز ُصّفة، ُتبنى مبنى،             كّل

 ، الصورة، ص 20، 32، 75، 76، الصور).
واحدة طبقة من الحجاز، نواحي أقصى في واألحساء الـُهفوف           منازل
لمعظمها المركزّي الِفناء یكون طبقات. أربع أو ثالث وأحیاًنا اثنتین أو             عادًة،
البیوت هذه إضافّیة. أخرى غرف فیه ُتبنى العائلة، أفراد ازدیاد ومع             واسًعا،
مدن ِعمارة من مسَتْلهمة تبرید وشبكة وخشبّیة، جّصّیة وزخارف عقود،            ذات

 الخلیج الفارسّي الساحلّیة (كینغ، ص 177، 183).
العام حوالى ُشیَّد المنازل، تلك نماذج أحد جیُلو بن سعد األمیر             منـزل
االّتجاه، منحرفا ومدخالن مركزّي، ِفناء له طبقتین، من          1360ه/1942م،
في المنـزل سّكان حیاة تجري مباشرة. الِفناء رؤیة عن األنظار            لحجب
هذا الِفناء. َحَرم عن رواق یفصلهما والطبقتان بالِفناء، المحیَطتین           الطبقتین
المخّطط عن نافًرا الغربّیة، الشمالّیة الجهة في ا خاص جناًحا یتضّمن            البیت
على ُنقشت والممّر. الصحّیة، والمرافق السّلم، على ویشتمل للمبنى،           المستطیل
العلیا، الطبقة في النوافذ عدد یزید صّماء. أقواس الداخل من الغرف             جدارن

 لبعد المسافة التي تفصلها عن الشارع (م. ن، ص 183، 186، 199).
واحدة، طبقة ذات المنازل الحجاز، من والشمالّیة المركزّیة الناحیة           في
أصغر. أجزاء إلى عالیة بجدران م ُتقسَّ أسطحها ثالث. أو طبقتین من             وأحیاًنا
جوانب على واألروقة عادًة، طبقتین من نجد، في المركزّي الِفناء ذات             المنازل
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ص ن، (م. العلیا الطبقة في [التّراس] المسقوفة غیر للشرفات ركائز             الِفناء
.(147 ،144 

جّدة في المنازل ُتبنى طبقات. عّدة من المؤّلف المنحى الداخلّي النوع (2            
وشرفة طبقات، سبع إلى العدد یصل وأحیاًنا وسطّي، كمعّدل طبقات أربع             من
الطبقة ُتخّصص األربع، الطبقات ذات المنازل في (تّراس). مسقوفة           غیر
-49 ص ن، (م. مجلًسا والرابعة للنوم، والثالثة مطبًخا، والثانیة للخدم،             السفلى

.(50 
العلیا، الطبقات في خیبر كأهل یعیشون أهلها ومعظم حجرّیة، مدینة            الُعال

 الرتفاع معّدل الرطوبة (م. ن، ص 79).
معظم مستویة. وسقوفها طبقتین، من بالحجارة، بیوُتها ُتبنى          المدینة
خالل من باستمرار فیها متوافرة والمیاه األرض، سطح عن تنخفض            المنازل
عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن ومنذ طبقتین، ذات مّكة بیوت            اآلبار.
الزّوار إسكان رّبما، ذلك سبب وكان طبقات، أربع أو ثالث من ُبنیت              المیالدّي،
في باألكواخ الشبیهة لإلیجار، الصالحة المساكن استخدام یعود الحج. موسم            في
مركزّي ِفناء دون من غالًبا كانت التي المنازل الهجرّي. العاشر القرن إلى              جّدة
بیوت .(211 ،88 -85 ص ن، (م. الخارج من ومطلیٌّة بالحجارة،             مبنّیة
الجهة إلى اّتجاهها كان الهجرّي، عشر الرابع القرن وفي حجرّیة،            الطائف
الخشبّیة والجذوع بالحجارة ُتبنى وكانت الغربّیة، والشمالّیة الشرقّیة          الجنوبّیة
القرن أواخر منذ آثارها اندرست وقد والمدینة، كمّكة تماًما أفقّیة، صفوف             في

 المنصرم (م. ن، ص 105).
عن فضًال ُبنیت الحجاز، من الشرقّیة المنطقة في القطیف، مدینة            في
ذات المنطقة هذه منازل شقق. مجموعات شكل على منازُل العادّیة،            المنازل
صوَب وواجهاتها معّرقة، خشبّیة أعمدة لها باألكشاك، وأشبه خارجّي           منحى
الصورتان ،193 ص م.ن، ←) الهواء لتحریك عدیدة شبابیك ولها            البحر،

 185 و 186، ص 196- 199).
هرمّیة الُعّشاش، ُتسّمى خشبّیة أكواخ ُتبنى عسیر في الخشبّیة. األكواخ (3           
الجبلّیة نواحیها وفي نباتّیة، زخارف وعلیها الطین، أو بالجّص مكسّوة            الشكل،
فیها، الجلوس أماكن خالل من تعّبر حجرّیة، جدران ذات أكواخ            ُتبنى
البدوّیة، الحیاة نمط عن الرئیسّي السكن بجناح المّتصلة واإلسطبل،           والمطبخ،
عسیر، شرقّي الواقعة تلك سّیما ال الحجاز، من عدیدة نواٍح في شائع              وبناؤها
جّدة 18).في ص الصور، ،14 ،13 ص زلفة، (آل بأكملها نجران             ومنطقة
سّكان .(40 ص (كینغ، والقصب والـُحُصر النخیل، َسَعف من األكواخ            ُتبنى
واألعشاب المّطاط، من األكواخ یبنون الحجاز من الغربّیة السواحل في            القرى

 الیابسة والحبال، ثمَّ ُیطّینونها (بیتربریج، ص 210).
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,G. King, London 1998  
 أ نموذج من الُعّشاش وزخارفها الداخلّیة.

 
البرجّیة البیوت من البارز النوع الخارجّي. المنحى ذو البرجّي النوع (4           
األمان انعدام بسبب ُیبنى الحجاز، من الغربـّي والجنوب الجنوب في            موجود
سفوح في االنحدار ذات الصخور بین األفقّیة، المساحات وندرة الجبال،            في
قبل ما عصور في الیمن في البرجّیة البیوت منشأ لوكوك عّد 33            الجبال.

شوهدت طبقة. عشرة ثالث إلى طبقات ست من تتأّلف كانت وقد             اإلسالم،
سیراف وفي مصر، في الفسطاط وفي لبنان، في البیوت هذه من نماذج              أیًضا
المرتفعة، التالل فوق عام بشكل الحجاز في البرجّیة البیوت ُتبنى إیران.             في
،123 ،119 ص (كینغ، الجبل في محفورة مساحة في شكله یتخذ بیت              وكّل

.(210 
 

 
 

G. King, London 1998, p 123  
الزخرفّیة األفاریز ذات البرجّیة البیوت من        أ نموذج

 في نجران
 

غیر شرفات ُتحفر الساحلّیة، السهول وخلف وعسیر ُتهامة، جبال           في
األمطار، بفعل التآكل لمنع طبقات، شكل على المنحدر، فوق [تّراس]            مسقوفة
هذه نجران في ممكن. حّد أقصى إلى القلیل التراب من االستفادة             وحسن
المبنى ولزوایا طبقات. أربع من وباألخّص طبقات خمس إلى ثالث من             األبراج
وسیلة المحّلّیون السّكان یقول كما كانت الخارج، باّتجاه نافرة] [حجارة            أكباش
المركزّي، الِفناء داخل البرجّي البیت موقع المنطقة هذه في الزالزل.            لمقاومة
في كالهما البیت وباُب الِفناء باُب منخفضة. طینّیة جدران ذو ِفناء             ویتوّسطه
محیط أنَّ بحیث الداخل، نحو انحدار ذات المنـزل وجدران الجنوبـّي،            الضلع
الدخول. بهو على المنـزل باب ُیفتح المتانة. لمضاعفة أضیق، العلیا            الطبقات
العلیا الطبقة إلى للوصول معدٌّ سلَّم وهنالك البهو، من الُیمنى الجهة في              الغرف

 (م. ن، ص 117، 123- 125).

33 - Lewcock 
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في التقلیدّیة الِعمارة عن لمحات زلفة، آل محّمد والمراجع :           المصادر
قبل العرب تاریخ في المفّصل علي، جواد 1415ه؛ الریاض عسیر ،            منطقة
قبل العرب جزیرة دّلو، الدین برهان 1413ه/1993م؛ بغداد          اإلسالم ،
1989م؛ بیروت والسیاسيّ ، الثقافـّي االجتماعّي، االقتصادّي، التاریخ         اإلسالم:
واألخالقّیة االجتماعّیة والمعاییر البناء في الذكورّیة: الِعمارة اللعیبـّي،          شاكر
در مسلمانان زندگـى مظاهري: علي 2007م؛ بیروت العربـيّ ، العالم           في
مرتضى بالفارسّیة ترجمه الوسطى]، القرون في المسلمین [حیاة وسطا           قرون
التراث خصائص نویصر، محّمد [1999م]؛ 1378ش طهران         الراوندّي،
1419ه/1999 الریاض نجد ، منطقة السعودّیة: العربّیة المملكة في         العمرانـّي

 م؛
 أجنبي ...

 /غالمحسین معماریان وآرزو صدوقي وفریبامیرمحّمد صادقي /
 

مختلفة أنواع إنشاء في فائٌق تأثیر الیمن في اإلقلیمّیة للظروف كان             الیمن .
مناطق خمس إلى الیمن تقسیم یمكن األساس، هذا على السكنّیة. األماكن             من
(<معجم الیمن وجزائر الخالي، والربع والساحلّیة، والسهلّیة، الجبلّیة،          مختلفة:

، ماّدة "architecture. II. 7 Vernacular"؛ كریملو، ص 2- 4). 34 الفنون >

فالة في بالقصب المبنّیة والبیوت الرسوبّیة، األراضي في الطینّیة           البیوت
تسع إلى طبقتین من عمودیا فُتبنى الجبلّیة المناطق بیوت أّما أفقیا، ممتّدة              تهامة،
جدران ُتبنى یومیا، ُمناخّیة لتقّلبات تتعّرض التي الجاّفة المناطق في            طبقات.
أكثر. أو سنتیمتًرا خمسین سماكتها وتبلغ الطین، أو اللَِّبن، أو بالحجارة             المنـزل
المناطق في البیت. داخل الـُمناخ تقّلب من ُتخفِّف الجدران هذه عزل             طریقة
الداخلّیة التهویة لتأمین كبیرة ونوافذ مرتفعة، سقوف للمباني والرطبة           الحاّرة
ص ، المعمارّي"> والتطّور االقتصادّي النمّو الیمنّیة: العربّیة 35        (<"الجمهورّیة

.(18 
 
 

.P. & M. Marechaux, Impressions of Yemen, Paris 1997, P 10 
 أنموذج من البیوت الجبلّیة في الیمن

 
الشمال، نحو اّتجاهها الخدماتّیة األجزاء الجبلّیة، المناطق منازل          في
الجنوبّیة المنطقة في مختلف الترتیب هذا لكنَّ الجنوب، نحو الرئیسّیة            والغرف
الجبلّیة، المناطق في حتى الكبرى، المنازل في الحاّر. الـُمناخ بسبب تهامة             وفي
34 - The Dictionary of art. 
35 - “The Yemen Arab Republic: economic development and architectural change”. 
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یفرض الفصلّي فاالرتحال آخر. إلى فصل من تختلف الغرف استعمال            وجهُة
في الباردة. الغرف في وصیًفا الحاّرة، الغرف في شتاًء النوم السّكان             على
الجنوبّیة الجهة في النوافذ ُتقفل صنعاء، من العكس على كُمخا، المواني ء             بعض
تؤّدي .(88 ص الدائم، (عبد الریاح هبوب وشدة الحرارة الرتفاع المنازل             من
السفلى الطبقات الحصن. دور الجبلّیة القرى من كبیر عدٍد في الدائرّیة             المنازل
واألجزاء نوافذ، دون من عادًة وهي وللخدمات، للحیوانات اسطبالت           منها
، ص 64؛ سراج الدین، ص 2، الصورة). 36 المسكونة في األعلى ( ← فاراندا

كبیًرا تأثیًرا الیمن في الثقافّیة السمات أبرز هو الذي القبلّي النظام             ترك
تنظیم في التراتبّیة من نوٌع یشاهد النظام، هذا أساس فعلى البیوت.             على
بمحاذاة ُیقام للعموم، مكانـّي حیٌّز الدیوان الجبلّیة. القروّیة المنازل           عناصر
المعیشة حّیز وفوقه المقالة)، تتّمة ←) األرضّیة الطبقة في مكشوف            فضاء
هذا في یوجد به. لألغیار بصرّیة أو فیزیائّیة عالقة وال كّلیا،             الخصوصّي
العلوّي السطح على الـَمْفَرج باسم منفردة غرفة إلى موصل طریق            القسم

 للمنـزل، هي غرفة استقبال الضیوف الممّیزین.
كلٌّ وُیقسم دائمة، وبیوت مؤّقتة بیوت إلى عام بشكل الیمنّیة البیوت             ُتقسم

 منها بدوره إلى أنواع:
الیمن، شمالـّي في َظَهرا اإلنسان إلیهما لجأ مالَذین أّول المؤّقتة . البیوت (1            
المنحدرات سفوح في أساسّي بشكل البدو خیام شوهدت والمغارة. الخیمة            هما
في المسقوفة البیوت أبسط والسقائف الحراسة أكواخ منازل كانت           الشرقّیة.
في غالًبا شوهدت وقطعانهم، والرعاة المشاة، للمسافرین مؤقتا مالًذا           الیمن،
الّدبش الحجر هي بنائها في المستعملة المواد وَحراز. وصنعاء ِحْمَیر،            مناطق
المدّورة السقائف ُتشاهد صغیر. لقطیع تّتسع كبیرة وساحتها المقّصب،           غیر
معظمها في المربَّعة والسقائف الغربّیة، والجنوبّیة الغربّیة المرتفعات في           عادًة
والغربّیة الشرقّیة السفوح امتداد وعلى [المركزّیة]، الوسطى الناحیة          في
أربعة قطرها متوّسط قّبة شكل على ُبنیت المستدیرة السقائف           للمرتفعات.
أْن إلى الحجارة، صفوف من صّف كل في صعوًدا القّبة دائرة تضیق              أمتار.
ارتفاع المرّبعة، السقائف في قّمتها. في اثنین أو واحد دبش بحجر القّبة              تكتمل
السقائف هذه في مطلًقا الخشب ُیستخدم ال اإلنسان. طول یعادل            الجدران
المناسبة األولى المباني هي المرّبعة السقائف المرّبع. أو المستدیر           بنوعیها

 لجمیع الظروف المعمارّیة الجبلّیة.
وتوزیع النهائّي شكلها أساس على البیوت هذه ُتصّنف الدائمة . البیوت (2           
هذین بین الواضح الفرق طبقات. ذات وبیوت ِفناء، ذات بیوت إلى             أجزائها،
تتمّدد الباحة ذات البیوت فیها. الحركة ونظام البیوت، امتداد كیفّیة            النوعین،
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عمودّي، الطبقات ذات المنازل وامتداد األجزاء. بین ع الموزِّ هي وباحتها            أفقیا،
في المنازل هذه معظم ُتشاَهد والممّرات. الساللم خالل من یتّم فیها             والتحرك
وأجزاؤها الشیوع، قلیلة الِفناء ذات البیوت والجبال. األحمر البحر           سواحل
ِتهامة في الِفناء ذات البیوت هذه ُتشاهد الِفناء. حول عشوائّي نحو على              موّزعة
على قائمة تزال ال العلیا، طبقتها في ِفناء ذات بیوت هنالك الجبلّیة.              والمناطق
مثال على الواقع في هي صنعاء، مدینة في الیهودّي الحّي في متفّرق              نحو
جزئیا مقفل بِفناء األخیرة الطبقة في الغرف تحیط الشكل، البرجّیة            البیوت

 بجدران رقیقة.
واحدة غرفة ومن واحدة، طبقة من مؤّلفة ِتهامة في الِفناء ذات             البیوت
قصبّیة إلى المستعملة المواّد أساس على البیوت هذه تقّسم الِفناء.            بمحاذاة
من كلٍّ في ُبنیت وقد ومرّبعة، دائرّیة (األوشاش) القصبّیة البیوت            وآجرّیة.
اآلجرّیة البیوت بسور. محاطة وحدات، عدة من أو منفردة النوعین            هذین
المناطق في أكثر ُتشاهد لكّنها جنوبیِّها، حتى تهامة شمالـّي من            موّزعة
الحدودّیة المناطق من بتأثیر وَزبید، الَزیدّیة مدینتي وفي والـَجنوبّیة،           المركزّیة
والزیدّیة، الَقناِوص مثل عدیدة أمكنة في ُتشاهد حالیا، والـَجنوبّیة.           الشمالّیة
من الجنوبـّي النصف نواحي إلى عائدة [ساَدَة]، بسیطة آجرّیة بدائّیة            زخارف
األصلّیة اآلجرّیة المعمارّیة النماذج مشاهدة یمكن الـُحَدیدة جنوبـّي في           الیمن.

 في َزبید، والـَحیس، وبیت الفقیه، وغیرها من األماكن.
البیوت (1 نماذج: ثالثة األنظار تلفت (الجبلّیة)، الطبقات ذات المنازل            في
األنموذج، هذا في عمودیا. إلیها اإلضافة یمكن ال التي الواحدة، الطبقة             ذات
الش  كل ذات المنازل في .U شكل على أو مضغوط تصمیُمها األبسط،             الوحدات
والمستودع. بالحیوانات خاّص والثاني المعیشّیة األجزاء یضّم الجناحین أحد U          
(3 خارجّي. سّلم ولها عمودیا، لتوسیعها إمكانّیة ال الطبقتین ذات المنازل (2            
المناطق في التركّیة، بالبیوت المعروفة األحمر، للبحر المحاذیة          البیوت
العثمانّیة الدولة لسیطرة خاضعة كانت التي والُلَحیَّة، والـُحَدیدة ُمخا           الساحلّیة:
إیواًنا وتتضّمن عالیة، جدراُنها معظمها، في البیوت هذه وإداریا.           تجاریا

 وشرفة كبیرة وأسیجة مشّبكة.
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علیها ویطلق تسع، إلى الطبقات عدد یصل الطبقات، ذات البیوت بعض             في
األرضّیة من تصل ساللم، حول المختلفة الطبقات ُتبنى البرجّیة. البیوت            اسم
الطبقة في العائلة. أفراد عدد زاد كّلما علیها وُیزاد األخیر، السطح             حتى
وفي والمستودعات، االسطبالت توجد تلیها التي النصفّیة الطبقة أو           األرضّیة
تتوّزع بعدها التي الطبقات وفي (الدیوان)، أو االستقبال قاعة األولى            الطبقة
هذه الـَمْفَرج. اسُمها كبیرة غرفة األخیرة الطبقة وفي الصغیرة، العدیدة            الغرف
كبیرة نوافذ ولها القات"، "مضغ أو النارجیلة لتدخین بالرجال، خاّصة            الغرفة
المنازل ُتبنى أْن یمكن األجمل. هو الخارجّي ومظهرها ثالث، جهات            من
صنعاء منازل في مستطیل. مكّعب شكل على أو الشكل، اسطوانّیة            البرجّیة
في باآلجر. العلیا والطبقات بالحجارة، األرضّیة الطبقة ُبنیت القدیمة           البرجّیة
متعّرجة زخارف أو قرانیز، ُتنّفذ الطبقتین اّتصال موضع في الخارجّي،            المنظر
،104 ص (فاراندا، الطبقات بین الفاصل الحّد إلبراز [زیكزاك]،           متواصلة

، ص 72- 73). معجم الفن >، ماّدة "Yemen"؛ لوكاك > 37

على األّولّیة للمواد الطبیعّي والشكل الذاتّیة الخصائص استخدام البناء .           مواد
المظهر في اإلبداع من نوع عن أسفر األشكال، متنّوعة مباٍن إلیجاد جّید              نحو
المتعّرجة األشجار جذوع استخدام المثال سبیل فعلى الیمنّیة. للبیوت           الخارجّي
العربّیة (<"الجمهورّیة المجّسمات شكل علیها أضفى السقوف في          والمعوّجة

 الیمنّیة...">، ص 15؛ فاراندا، ص 121- 122).
وفي والطین، القصب ُیستخدم ِتهامة في المحّلّیة. بالمواد عادًة المباني            ُتشّید
المستویة واألراضي الودیان وفي الحجارة، ُتستخدم والجبلّیة المركزّیة          النواحي
ِعمارة متفاوتة. الیمن في ومقاییسها الحجارة مواصفات والحجارة. الطین           مزیج
وواجهاتها مقصوبة، بیضاء كلسّیة حجارُتها عالیة، مبانـَي تشمل المنطقة           هذه
الجبلّیة والمناطق الفلوات في مّطاطّیة. سقوُفها حجرّیة وأكواًخا          مزخرفة،
أّما طینّیة. بأكملها المباني الشرقّیة، والشمالّیة الشمالّیة الضواحي وفي           الشرقّیة،
ممزوًجا الحجر فُیستخدم الشرقّي، الجنوب في الصحراوّیة شبه الجبال           في
العادّي، الغرین الطینّیة المباني في األساسّیة المواّد خاص. بأسلوب           بالطین،

 والتبن واللَِّبن (<"الجمهورّیة العربّیة الیمنّیة...">، ص 15- 16).
األرض في العمودّیة األلواح بغرز تقام ِتهامة في بالقصب المبنّیة            البیوت
البناء من جزء كأّول الركائز ُتبنى المساكن من را تطو األكثر األنواع في              فقط.
حجرّیة قواعد ذات المباني معظم التقلیدّیة. المباني بأسس شبیهة أسس على             عادًة
التقلیدّیة القواعد وُتقام الثقل، لتحّمل ما حّد إلى جّید المحلّي التراب             صلبة.

، ص 43). 38 بحجارة البازلت (مایلز
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من بالمائة ثمانین إلى ستین من بالكلس ُكسیت حال في السقوف             تعكس
االنحدار ذاُت هي البلد، لهذا المناسبة السقوف أفضل عام، بشكل الشمس.             أشّعة
وإّال للمبنى؛ العمودّي التوّسع إمكانیة فُیتیح المستوي السقف أّما للماء،            والمقاِومُة

 فإّن بناء قّبة وعقد بیضاوي بدیٌل مناسٌب للسقف المستوي (م. ن، ص 44).
بالمّطاط المكسّوة السقوف في حاملة. متوازیة بألواح المستویة السقوف           ُتقام
موجودة األفضل نماذجها الخارجّیة، الكسوة عمل طریقة في أكبر تنّوع            ُیشاهد
والبیوت اللَُّحّیة، منطقة في الزوایا المرّبعة البیوت وفي ِتهامة، شمالـّي            في

هرة.  المستدیرة في الزَّ
أمتار). سّتة حوالى األقصى (الحد العریضة المنافذ في المقّوسة العقود            ُتقام
إمكانّیة وتتیَح للزالزل، مقاومته لتضاعَف الجدار، داخل عقود ُتبنى           أحیاًنا
الضواحي في المنازل مداخل في شائع العقود بناء المستقبل. في المداخل             توسیع
فتات من بكَتل عادًة ُیبنى العقد مسقط َذمار. وودیان صنعاء شرقّي             الجبلّیة
أو الحجارة، من أو تهامة)، في سّیما (ال آجریة وأعمدته الطین، أو              الحجارة،
بقطع المبنّیة األعمدة الجبلّیة). المساجد في (معظمها زخرفّیة أعمدة مع            الخشب،

 الحجارة المتماثلة تعود إلى ما قبل اإلسالم.
سّتین حوالى النافرة الخشبّیة األلواح استخدام الیمن في الشائع           من
على األرضّیة. الطبقة تلي التي الطبقة في الجلوس غرفة حّیز لزیادة             سنتیمتًرا،
في ُتشاهد البیوت هذه أّن علًما صنعاء، في الیهودّیة األحیاء بیوت النمط              هذا
وَخوالن، وَذمار، َیریم، في سیَّما ال أكبر، نحو على البالد من أخرى              نواٍح

 وُثالء. في ُثالء النوافر تظهر للعیان مشغولة بالحجارة البارزة.
إلقامة الطین وأحیاًنا القصبّیة، الـُحُصر عام بشكل ُتستخدم ِتهامة،           في
سائر في القصب. بیوت جدران بناء في نادًرا إّنما أیًضا اآلجر ُیستخدم              الجدران.
ُتعّبر اللَِّبن، أو الطبیعّیة، الحجارة من تكون الحاملة الجدران الیمن،            نواحي
المنازل في الترابّیة الجدران الحجارة. وقّصابي الحّجارین مهارة عن           أشكاُلها
من الخام المواّد على الحصول یتّم واآلجر. واللَِّبن، الطین، أنواع: ثالثة             الیمنّیة
وُتعجن المفّضل)، هو الشعیر (تبن والتبن بالماء حفرة في وُتخلط نفسه،             المكان
الالحقة المراحل في لكْن الثالثة، األسالیب في مشتركة الظاهرة هذه            باألرجل.

 من بناء الجدار هنالك فروق مهّمة.
أخرى. مادة أّي من أكثر المنازل، من العلیا الطبقات بناء في اللَِّبن              ُیستخدم
المناطق في وحتى الجنوب، حتى الشمال من به معموٌل البناء في اللَِّبن              استخدام
الزوایا إلقامة اللَِّبن ُیستعمل مبانیها، في األّولّیة الماّدة الحجر یشّكل            التي
تولیفة الحدودّیة. واألسوار الفاصلة، الداخلّیة والحواجب والحیطان         واألركان،
من الخارجّیة الجدران في واللَِّبن والتراب والحجارة، المرصوص          التراب

72 



عائدة جدا، قلیلة آجریة بیوت تهامة في كان المحّلّیة. البناء أسالیب             سمات
 لرؤساء القبائل، أّما األهالي فكانوا یستخدمون موادا هّشة، وال تعمّر كثیًرا.

المرصوص، التراب أو المقصوبة، بالحجارة البرجّیة، البیوت جدران          ُتبنى
الخشبّیة، باأللواح أفقیا الطوبّیة، أو الحجرّیة، الجدران ُتدّعم صنعاء في اللَِّبن.             أو
االهتزازات األلواح هذه تتلّقى القصیرة. الخشبّیة بالقضبان أخرى أماكن           وفي
جدران من السفلى األجزاء الزالزل. أو المتوازن، غیر الثقل عن            الناجمة
على أو بالحجارة، عادًة وُتبنى األجزاء، باقي من وأضخم أكبر البرجّیة             المنازل
أو جزئیا، الجاف أو المحروق، باللَِّبن ُتبنى العلیا الطبقات وفي حجرّیة،             ركائز
وأرضّیة الجّصّیة، بالحجارة والسقوف الجدران ُتكسى بالتبن. الطین          خلیط
بالجّص الغرف وفي المسّطحة، بالحجارة والمراقي الممّرات في عادًة           المبنى

 (<"الجمهورّیة العربّیة الیمنّیة...">، ص 2).
في المبنى. إلى بالنسبة صغیر األغلب على الرئیسّي الباب البناء .            عناصر
أعلى وفي مرتفع، إطار أو صندوق داخل الباب یرّكب الحجرّیة،            األبراج
الكتل من مبنـيٌّ عادًة، (الكوى) الروازن متعّدد الزوایا)، (مثّلث سنطور            المدخل
الحیوانات، لعبور أحیاًنا أعرَض األبواب تكون المخّطط. وشطرنجّي          الحجرّیة،

 واألحمال، وأحیاًنا ُیلحظ مصراع منفصل لعبور األشخاص.
مشبكا السواكف فوق ما یكون أحیاًنا ارتفاًعا. أقّل الداخلّیة األجزاء            أبواب
األعین. علیهم تقع أْن دون من الخارج، في ما رؤیة البیت لسّكان یتیُح نحٍو                على
أو الطعام، وعاء واستالم المنـزل، تهویة إمكانّیة ُیتیح [الكوى] الروازن            حجم
بارًدا مكاًنا یوِجد كما الباب، لفتح االضطرار دون من األشیاء، من ذلك              غیر
وآجرّیة، حجرّیة، مشّبكات األحیان معظم في ُتستخدم والطعام. الماء           لحفظ
في السواكف. فوق التي والطیقان والشرفات، النوافذ، في طینّیة أو            وخشبّیة،
للبرودة وصفّیة عبارات هي أسماء أیًضا النوافذ هذه على ُیطلق المناطق             بعض
أو صنعاء، في المیاه وبیت الُشربة، هي: استعماًال األكثر واألسماء            والرطوبة،
لفظة أحیاًنا ُتستخدم َرداع. في وَمتال البیضاء، في وشوقادة ِإّب، في دة             الَبرَّ

  المشربّیة بدًال من الشّباك، أو لوصف المشّبكات الخشبّیة.
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الممكن من والمخازن. باإلصطبالت دهلیز خالل من البیت مدخل           یّتصل
أحیاًنا توضع الدهلیز في السّلم. تحت دجاج قفص أو صغیرة، زریبة             إنشاء
ُتحفر أو وعلُفهم، الحیوانات لوازُم علیها توضع مصطبة ُتبنى أو یدوّیة،             طاحونة

 حفرة لتخزین الحبوب.
الزراعّیة، لألدوات خاصٌّ حیٌز األماكن، بهذه ُیستبدل أْن یمكن المدن،            في
في العمل. لوازم من ذلك غیر أو التجارّیة، السلع لحفظ مستودعاٌت أو              ومخازُن
أنواع مختِلف في للحارس. مكاٌن ُیلحظ األرضّیة، الطبقة في األكبر،            المنازل
ثالث. أو مرقاتان ویتضّمن الدهلیز، في عادًة السّلم یكون الطبقات، ذات             المنازل
األولّیة للمواد مغایرة ماّدتها تكون أْن الممكن ومن طینّیة، أو حجرّیة             الدرجات
واحًدا، مقاسها یكون أْن فیمكن الدرجات إلى بالنسبة أّما البناء. في             المستخدمة
في الحال هو كما منّظمة غیر أو صنعاء، منازل في الحال هو كما               ومنتظمة،

 النواحي القروّیة، فتبدو وكأّنها معبٌر جبلّي.
األولى الطبقة تضّم والفاكهة. الغالل لمخازن نصفّیة طبقة ُتبنى صنعاء،            في
والمطبخ كالحّمام الخدماتّیة المرافق ُتبنى أحیاًنا العاّمة. المستودعات          أحیاًنا
من إلیها الوصول یمكن سقفین، بین ومخفّیة غائرة مساحة شكل على             والسّلم

 خالل ُبَویب صغیر.
عمودیا. أو أفقیا التوزیع أساس على م یقسَّ الیمیّنة المنازل في التحّرك             نظام
على طبقتین، من المؤّلفة البرجّیة، البیوت أنواع مختِلف في األجنحة            ترتیب
التحّرك في أساسّي دور والساللم وللممّرات نفسه، هو األحمر، البحر            ساحل
المخّصصة تلك عن الرجال، فیها یتواجد التي األمكنُة تختلف المبنى.            داخل
في الغرباء. الضیوف استقبال أمكنة عن المعارف، استقبال وأماكُن           للنساء،
والدیهم. بجوار زواجهم بعد األوالد من الذكور یسكن الیمنّیة، البیوت            معظم
المنازل وفي العلیا، الطبقات في الُبرجّیة المنازل في السكنـّي الحیز هذا             یكون

 ذات الطبقة الواحدة في التَّْحِویطة.
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 الدیوان في الطبقة الثانیة

 
المدخل. فسحة بعد له، مركزّیة ال الذي الِفناء یقع األفنیة، ذات المنازل              في
والساكف أمتار. ثالثة حوالى اآلجرّیة المنازل ِفناء جدار ارتفاع متوّسط            یبلغ
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كتابّیة. زخارف علیه المنور، عن ویفصله المدخل باب یعلو الذي            الحجرّي
والنساء الرجال ولجلوس للنوم، الغرف من عدد أو غرفة بالِفناء            یحیط
غیر جانبّیة، وأمكنة الِفناء)، في القصب بیوت في (هو والمطبخ            منفصلین،
البهائم. ولوازم األسماك وصید الزراعة أدوات ولحفظ للغسل، عادًة،           مسقوفة
اللیالي في والنوم األصدقاء، لتجّمع موضٌع القصب بیت بجانب یوجد            عادًة،
مقّوس عقد ذو إیوان أحیاًنا ُیقام اآلجرّیة البیوت في القات. ولمضغ             الحاّرة،

 للجلوس، وللنوم في الفصول الحاّرة.
مستوى في كبیر فرق هنالك وغیرها، َزبید في الِفناء ذات البیوت             في
حین َزبید، في خارجّیة. أو داخلّیة بساللم معالجته تتّم المبنى، عناصر             أرضّیات
ُیجَعل القطن، لتجفیف موضًعا أو تجاریا، محال أو مستودًعا، الِفناء            ُیستخدم

 مكان السكن بشكل عام، أعلى مستوى.
واستقبال الرسمّیة، لالحتفاالت الدیوان ُتسّمى غرفٌة الصغیرة، المنازل          في
الثانیة، الطبقة في مكانها الكبیرة البیوت وفي األولى، الطبقة في            الضیوف
أمتار، وأربعة ثالثة بین عرضه المنـزل، غرف أكبر الحقیقة في هو             والدیوان
الغرفة هذه في أكثر. أو متًرا عشر اثني إلى یصل البیت، بطول أحیاًنا               وطوله
العزاء. مراسم أو المیالد، أعیاد أو العرس، كحفلة األساسّیة االحتفاالت            ُتقام

 یمكن في المنازل الكبرى وجود أكثر من دیوان.
فیها الدیوان، تعلو التي الطبقة هو خصوصیة، األكثُر المنـزِل من            الجزُء
مؤّثثة غیر فسحة طبقة كّل في الطعام. وغرفة والمطبخ، والحّمام، النوم،             غرف
عام وبشكل الدرج، عن باب یفصلها الواسعة الفسحة هذه الغرف. منها             تتفّرع
هي والغرف، الدرج بین الفاصل الحّد تشّكل صال، أو حجرة اسمها غرفة              هنالك
یؤَذن ال التي خصوصّیة، األكثر المنـزل أجزاء بین الوصل صلة الحقیقة             في

 ألحد غیر أفراد المنـزل بالدخول إلیها.
ة خاصٌّ الصفیح، من منحدر سقُفها غرفٌة (الـَمْفَرج) االستقبال          غرفة
وهي تجزئًة، وأكثرها الغرف أفضل وهي الممّیزین، وضیوفه المنـزل           بصاحب
الغرفة مربعا. متًرا 18 × 12 عادة ومساحتها األطراف، على مطّل أكبر              ذات
سنا، العائلة رجال أكبر مقّر القّیمة، والتحف الملّون، الزجاج ذات            الـَمنظرة

 ومخّصصة لدعوات الضیافة المحدودة العدد، ولمضغ القات.
 
 

.Sansed, R. B. Serjeant & R. Lewcocks, London 1983, P 219 
 الـَمْفَرج
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من بالقرب عادًة والمرحاض الحّمام أو الـَمْصفا یقع الُبرجّیة، المنازل            في
أحیاًنا الـَمْفَرج. آخر في موضُعه الشمالّیة المرتفعات قرى وفي الغرف،            مدخل
الشرقّیة والجنوبّیة الجنوبّیة النواحي في الـَمْصفا. فیه وُیقام فرعّي، جزء            ُیفصل
یتضّمن مصّلى. وبجانبه السطح، فوق أحیاًنا الـَمْصفا یكون المرتفعات،           من
العمق قلیل وجرًنا االغتسال، وقسَم طینـّي، أو حجرّي ماء َمِسیَل            الحّمام

 لتصریف المیاه اآلسنة.
بالتجهیزات، فقیر ن، مدخَّ مكانـيٌّ حیٌز األناقة، من األدنى بالحّد           المطبخ
ُیبنى بالقصب، المبنّیة الِفناء ذات المنازل في ردي ء . تهویته ونظام مظلم،             نصف
داخلّي، حّیز في موضُعه الِفناء، ذات اآلجرّیة المنازل وفي الِفناء، داخل             المطبخ
الطبقة في عادًة یكون البرجّیة المنازل في المطبخ الرئیسّي. االستقبال مكان             هو
مفتوح التّنور السقف؛ مداخن خالل من والروائح الدخان إخراج لیسُهَل            العلیا،
یتّم البهائم. وروُث الخشُب التنِّور وقوُد للرماد. حفرٌة أسفله وفي الجانبین،             من
میاه مصدر الكبیرة، البیوت في العرض. قلیل حجرّي وعاء في            االغتسال

 المطبخ عمودّي، في متناول الطبقات كلِّها.
الفاكهة وحفِظ المالبس، وتجفیِف الحطب، لتخزین السطح         ُیستخدم
بسیاج أحیاًنا السطح ُیحاط السنة. من الحاّرة الفصول في وللنوم            والحبوب،
البارزة أو المقّوسة األسیجة المشّبك. الخزفـّي، اآلجر من متران           ارتفاعه
جوانب على البیوت بعض في فخامة. األكثر المنازل في ُتستخدم            االنحناء

 السطح شرفات مسّیجة، ُلحظت كأمكنة خدماتّیة، أو للِعب األطفال.
لكثرة للنظر الفتٌة الیمن في المنازل واجهات الخارجّیة . الواجهة           عناصر
الصغر، بالغة برسوم مزخرفة والطوبّیة الحجرّیة المباني فواجهات          زخارفها.
فزخارف وزخارفه، البیت جنس بین تجانس هنالك معّقدة. هندسّیة تصامیم            ذات
ُیستخدم وأحیاًنا اآلجر، من اآلجرّیة البیوت وزخارف حجرّیة، الحجرّیة           البیوت
ص الیمنّیة...">، العربّیة (<"الجمهورّیة نفسه الوقت في الزخارف من           النوعان
البیوت تكون أْن على تركیز الیمنّیة المدن في .(10 ،5 ص الدین، سراج               20؛
توسیع في للرغبة نتیجة وذلك مستویة، وسقوفها الشكل، مكّعبة           عمودّیة،
لألنظار الالفت من أفقیا. المبنى توسیع من بدًال طبقة زیادة أو المباني،              وحدات
ما وزخرفة المقّوسة، [الكوى] الروازن من زوجین كاستخدام والتناسق،           التماثل

 حولها وصوًال إلى رأس القوس (مایلز، ص 43).
في المهّمة الزخرفّیة العناصر من تعلوها، التي [الكوى] والروازن           النوافذ
األشكال في حتى الصغیرة. النوافذ من العدید الطینّیة للبیوت الیمنّیة.            البیوت
األكثر النافذة النافذة. حاجب نعل أعلى في جزئیا شّفافة روازن ُتفتح             البدائّیة،
إلى وُتقسم القاعدة، مرتفع مقّوس عقد في الموضوعة تلك الجبال، في             شیوًعا
(طقا)، قصیرة مستطیلة نافذة األّول، الجزء حجرّي: أو خشبـّي بحاجب            قسمین
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ثابتة، خشبّیة أسیجة أو وتنبسط]، نفسها حول [تدور دّوارة بستائر            مجّهزة
ُیسّمى الشكل، المقّوس العلوّي القسم هو الثاني، والقسم والنور؛ الهواء            إلدخال
هي التي (الشاُقص) التهویة فتحُة المخّطط تكّمل والتخریم. والَقَمرّیة           الَعقد،
على أیًضا رفیعة ظّلة لها البیوت بعض األساسّیة. النافذة طرفـّي في             شّباكان
الهّش بالحجر عادًة ُتعَمل المرتفعة، الجنوبّیة النواحي في حاجبها. نعل            طول

 والجّص، وفي أماكن أخرى بالخشب على األغلب.
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 زخارف داخلّیة لغرفة في الطبقة الثالثة

 
رخام حجر جزئیا، شّفافة بصفحة ُتغّطى النوافذ بین الفارغة           المساحة
تؤّطر وحواّفها سنتیمتًرا، عشر خمسة سماكُته مقّوس، أو دائرّي، مثًال،            مستطیل
المشّبكة النوافذ في الرخامّي الحجر من بدیًال ُیستخدم الملّون الزجاج            وُتزخَرف.
ُیستخدم المشّبكات وفي أقسام، عّدة أو قسمین من المؤّلفة الخشبّیة، أو             الحجرّیة

 الجّص الزخرفـّي.
النماذج بعض في إّال األبواب فوق الروازن أو النوافذ ُتشاهد ال تهامة،              في
ملیئة ِتهامة في األبواب األحمر. البحر سواحل بیوت في سّیما ال المدن،              في
في أحیاًنا زخرفتها وتنحصُر بساطًة، أكثر هي الجبال في لكْن والنقوش             بالرسوم
القرآنّیة اآلیات وحتى والنقوش، الخطوط، أنواع الباب. مطرقة حول           الـَحفر
أو باللؤلؤ أحیاًنا الداخلّیة األبواب ُرّصعت التنبیت. بأسلوب األبواب بها            ُزخرفت

َبهان.  الشَّ
على المعّلقة واألدوات والوسائد، السجاد، وجود الجبال في الشائع           من
ِتهامة. في الغرف أبواب فوق الزجاج الملّونة والروازن والنوافذ،           الجدران،
المبنى عناصر السقف. سّیما ال الداخلّیة، األجزاء في بكثرة األلوان            ُتستخدم

 الداخلّیة ُتزیَّن بأدوات زینة هندّیة، وأوعیة خزفّیة صینّیة الصنع.
الجدران لكّن الطالء، أو للتطیین تحتاج ال اآلجرّیة أو الحجرّیة            الجدران
الحجرّیة للجدران الخارجّي المظهر عادًة. ُتطّین الجودة، قلیلة بناء بمواد            المبنّیة
في الجّص. أو الحجارة ذرور من رقیقة بطبقة ُیطلى مستٍو، وغیر             خشن
العلیا. الطبقات في اآلجر ُیستخدم إّنما لمتانتها، الحجارة ُتستخدم السفلى            الطبقات
معدل یختلف ظریفة. جّصّیة بزخارف محاطة كبیرة، العلیا الطبقات           نوافذ
القرى وفي الكبیرة، البیوت في عنه الصغیرة البیوت في الخارجّیة            الزخارف
بیوت إلى الخارجّي مظهرها حیث من الیمنّیة البیوت ُتقسم المدن. في             عنه
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القصب ومن الجبال، في وحجرّیة اآلجر)، التراب، (الطین، السهل في            ترابّیة
ردیف كّل فوَق ما الطینّیة، البیوت واجهات ففي المواد. ومختلطِة ِتهامة،             في
في المباني. بهذه ا خاص منحدًرا تالًیا ویكّون الداخل، باّتجاه نحافة أكثر             یصبح

 هذا النوع من المنازل یكون المدخل عادًة بویٌب خشبـيٌّ صغیر.
خطوط في أحسنها ُیشاهد قلیلة، الطینّیة الجدران في الخارجّیة           الزخارف
الزوایا في نافرة طینّیة مثّلثات ُتصنع النماذج، أبسط في المباني.            أسطح
في الواجهات. من واجهة كلِّ في السطح لخّط المركزّیة النقطة وفي             والحنّیات،
ُتزخرف الشرقّیة، للفالة الشمالّیة األطراف حتى الجبال من الشمال           أقصى
یجعلها الطینّیة المثّلثات من وصفوف الخیارة، شكل على بأشرطة           المباني
استخدام الشرقّیة، الفالة في كذلك الشائع من اللون. بیضاء أحیاًنا            الجّص
طول وعلى التفاریج، أطراف في الثنّیات المتعّددة الحمراء الطینّیة           األشرطة
أدّق، أشرطة من للمبنى الداخلّیة الزخارف تتأّلف األعمدة. من السفلى            الطبقات
في الممّرات. حواشي أو الروازن، حواّف وعلى المبیَّضة، الجدران فوق            ُترسم
األسطح، خطوط في األبیض الجّص استخدام الشائع من وضواحیها           صعدة
لها ویكون البسیط، بالتجصیص الشقوق زخرفة تكّملها والتیجان،          والسیاج،

 عمیق التأثیر.
بالِمالط. ُتطیَّن أْن أو كسوة، غیر من تكون أْن یمكن اللَِّبن بیوت              واجهات
من اآلجرّیة، والبیوت اللَِّبن بیوت في ُیستفاد الطینّیة، البیوت من العكس             على
الجدار نسیج إلى اآلجر ُیضاف أْن یمكن وللباب. للنافذة إطاًرا المقّوس             العقد
في جزئي اختالف ویوجد نسبیا، الشكل موّحد الطینّیة بالكتل البناء            الطینـّي.
الُطُنف على الكتابات في خاّص وبشكل المنـزل، في النوافذ توزیع            كیفّیة
الجدران أو الزوایا من النافرة المثّلثات تبدو المناطق معظم في السطح.             وحواّف
الطبقتین ذات البیوت واجهات ُتزیَّن َمبار سهول في بارزة. منحنیات شكل             على

 بكتابات زخرفّیة، وصفوف من المثلثات الطینّیة غیر المزخرفة.
الوسطى الجبال في ُتشاهد الكبرى، المدن في اآلجرّیة          الواجهات
تهامة. شمالـّي بیوت من قلیل عدد وفي ورداع، وذمار كصنعاء            وضواحیها
الجدارّیة الزخارف رّص أو توزیع كیفّیة اآلجرّیة، البیوت في البارز            الـَمْعَلم
هذه زخارف في المؤّثرة العوامل احد أنَّ یبدو والتفاریج. السقف            وزخارف
عشر الثالث القرن حتى بكثرة متوافرة كانت التي الهندّیة، المصنوعاُت            المباني
الواجهات تفتقد أحیاًنا الساحلّیة. المناطق في المیالدّي عشر          الهجرّي/التاسع
الجدران في اآلجرّیة الزخارف وُتشاَهد الزخرفة، أنواع من نوع أليِّ            الخارجّیة
ذات المباني في العلیا والطبقة البیت لمدخل الخارجّیة الواجهات إّنما            الداخلّیة.

 الطبقتین حافلة بالزخارف.
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أكثر شائعة المستدیرة واألقواس مسّننة، أقواس شكل على الشبابیك           معظم
(كبعض والبسیطة الهندسّیة اآلجرّیة الرسوم أكثر ُتشاهد الجبلّیة. المناطق           في
َزبید). نواحي (كمعظم الجیر من خارجّیة قشرة مع أو الَزیدّیة)، في             النماذج
أكثر والِطالُء األبیض. الِطالء من سمیكة طبقة فوق طینّیة دوائر ُتنّفذ             أحیاًنا
من بنماذج األغلب على السقوف ُتزیَّن الداخلّیة. المبنى أجزاء في            استخداًما
منازل في الشائع من األسالك. بواسطة بالسقف تّتصل الزخرفّیة،           المشّبكات

  سواحل البحر األحمر السقوُف الخشبّیة المستویة والملّونة، مع أشكال زخرفّیة.
 
 

 .j. Hebert, Yemen, Ottawa 1989, P 49 
  أنموذج زخارف حواّف السطح

 
هو األبرز الزخرفـّي الشكل الحجرّیة، للبیوت الخارجّیة الواجهات          في
حول المقّوسة العقود في الداكنة الحجارة استخدام أنواعه وأبسط           الترصیع،
بین وفواصَل الترصیف، أعمال وفي الخارجّیة، الزوایا تلتقي وحیث           النوافذ،
في مشابه نحو على وُینفَّذ الترصیع، أنواع أوضح هو البارز الهندسّیة.             األشكال
رة، والمكرَّ المنفصلة العناصر تشّكل األسلوب، هذا في واآلجر. الحجر           تولیفة
خّط أو إطار في والسّجاد، الصوفّیة األثواب في المنسوجة بالنماذج            الشبیهة
المساحة وبین بینها التضاد خالل من متمیزا بارًزا مظهًرا غائر،            مستقیم

 الخارجّیة المستویة.
تتكّرر المرّبعات، من دائرّیة مجموعة عام بشكل هو األساسّي           األنموذج
ترافق أْن المنطقة، بحسب الممكن من مجموعات. أو أفقّیة، خطوط شكل             على
البارز فالـَمْعلم محلَّها، تحّل أو أخرى، زخرفّیة عناصر والنقوش الرسوم            هذه
الغائرة الضرب بعالمة الشبیهة أو المثّلثة بالنقوش الترصیع الَبْیضاء بیوت            في

 في الجدران.
هذه المحور. الموّحدة بالدوائر ُتزخرف القصب لبیوت الخارجّیة          الواجهات
 الزخارف الطینّیة، التي ُنقشت وردٌة في كلٍّ منها، ُتنّفذ على الجدران والسقوف.

الطبقات (1 أشكال: بثالثة یبدو المواد، المتعّددة للبیوت الخارجّي           المظهر
اسُتخدم ما ونادًرا بالحجارة، ُتَرّصع آجرّیة، والجدران بالحجارة، مبنّیة           السفلى
صنعاء في ذمار. في نجده منه البارز األنموذج الغرض. لهذا            الجّص
زخرفّیة آجرّیة أعمال فتنتج األبیض، بالجّص اآلجر ترصیع یتّم           وضواحیها
الجدران زخرفة من جزًءا اآلجر ُیستخدم (2 بالرسوم. حافلة الصنع،            ماهرة
البارز األنموذج نجد واُألطر. الكتابات وحواشي المقّوسة، العقود في           الحجرّیة
ال الطینّیة، القوالب بأسلوب اآلجر ُیستخدم (3 َضوران. في النوع هذا             من
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تتضّمن فهنالك، رداع. بیوت في جیدا یّتضح األسلوب وهذا الحجرّیة،            الجدران
أشرطة في الزخرفـّي والترصیع زوایاها، قّص اآلجر، لقطع األّولّیة           المعالجة

 هندسّیة، أو أطر ُحفرت علیها كتابات.
في البئر، من استخراجها بعد الیمن، في المنـزلـّي االستهالك میاه            ُتجمع
الشكل، مكّعبة األمر أّول في الخّزانات هذه كانت المنازل. أسطح على             خّزانات
الخّزانات إنتاج كثُر ذلك بعد لكْن للتأكسد؛ منًعا آخر، بمعدٍن المطلّي الحدید              من
الفًتا بدیًعا منظًرا رسوم، من علیها بما ُتضفي التي الشكل، الكروّیة             الفّخارّیة
ُتستخرج للشرب المستخدمة غیر المیاه المدن. تلك في األسطح على            لألنظار،
مكشوفة. خّزانات من األحوال أسوأ وفي خاّصة، آبار من الحاالت أحسن             في
في فّخارّیة أوعیة أو آجرّیة، خّزانات في المنـزلـّي االستهالك میاه            ُتحفظ
ویتّم األمر، لهذا عادًة مخّصصة صغیرة غرفة في أو والحّمام،            المطبخ،

 الحصول علیها بطرق مختلفة.
لألنظار. الفتًة كانت الیمن في النفایات من التخّلص وطریقة بعید زمن             منذ
والمرافق الحّمامات نظافة الهجرّي التاسع القرن في الحمدانـّي، عّد           فقد
لبیوت المهّمة الِمیزات من فیها، الكریهة الروائح على والقضاء           الصحّیة،
من الكثیر هنالك أّن وبما ومنحدرة. عریضة مجاٍر خالل من ذلك یتّم              صنعاء.
التخّلص یتّم السائلة. للنفایات مطلًقا وجود ال المیاه، استهالك في والدّقة             الِحیطة
في تحویطة إلى تدفعها عریضة، فّخارّیة أنابیب بواسطة البشرّي الغائط            من
بسرعة. فتجّف الجبلّي، الهواء لمجرى هنالك تتعّرض حیث السفلى،           الطبقة
من حيٍّ كّل في جمعها بعد العاّمة، للحّمامات وقوًدا الجاّفة النفایات             ُتستخدم
ص لوكاك، ←) بالمنازل تِحّف التي للحدائق سماًدا رماُدها وُیستخدم            األحیاء،

.(73 
الیمن، ضربت التي األرضّیة الهّزات وبعد الثانیة، العالمّیة الحرب           بعد
العشرین، القرن من السادس العقد من ابتداء فیها، البناء أنماط التغییر             لحق
أّدى وقد اإلسمنت. باستخدام الغربـّي، النمط على الجدیدة المباني تشیید            وشاع
یتیُحها التي البناء، أعمال من اإلكثار وإمكانّیة اإلسمنت، ثمن           انخفاض
من العكس على وهو المنازل؛ تشیید في الحجر مكان احتالله إلى             استخدامه،
سبیل فعلى الیمن، في اإلقلیمّیة الظروف تنّوع عادًة ُیناسب ال التقلیدّیة،             المواّد
درجات في نسبیا كبیرة تغییرات ترافقه جاّف صنعاء في الـُمناخ            المثال،
لجم على لها قدرة ال اإلسمنتّیة الجدران أنَّ حین في والنهار، اللیل في               الحرارة
في اللیل. في وباردة النهار، في حاّرة فتكون المفاجى ء ، الحرارّي التقّلب             هذا
اآلجر استخدام یعد فلم الزخارف، أیًضا التغییرات طالت الحالّیة، الیمیّنة            المباني
نوافذ الزجاج، الملّونة بالنوافذ واسُتبدل شائًعا، الحجرّیة والواجهات          المقّصب،
140؛ ص ودرزي، القحطانـّي "Yemen"؛ ماّدة الفنّ >، (<معجم األلومینیوم           من
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بینها ومن الیمن، في االجتماعّیة األوضاع تغّیر .(9 ،6 ص الدین،             سراج
المدن، واستیطان الجیران، بین العالقات وضحالة العائلة، أفراد عدد           تضاؤل
الجدیدة الِعمارة وحلول التقلیدّیة، الِعمارة انقراض إلى أّدت التي العوامل بین             من

 محّلها (سراج الدین، ص 9).
الیمیّنة]، [الجمهورّیة یمن جمهورى كریملو، داود والمراجع :         المصادر
] 1374ش والدولّیة، السیاسّیة الدراسات مكتب الخارجّیة، وزارة         طهران،

 1995م]؛
أجنبي ...  ... 

 (معلومات المقالة مستّلة بشكل أساسّي من هذا المصدر)...
 /غالمحسین معماریان وهادي صفائي بور /

 
دول الخلیج الفارسيّ .  .3 

المّتحدة العربّیة اإلمارات في االستیطان تاریخ یعود المّتحدة . العربّیة           اإلمارات
تعود آثار على الدانماركّیون المنّقبون عثر وقد المیالد، قبل الثالثة األلفّیة             إلى
الثاني األلف منذ ظبي". "أبو من بالقرب النصر أّم جزیرة في التاریخ ذلك               إلى
تقّدم الحدیدّي، العصر مع بالتزامن حصل، المیالد، قبل األّول األلف            وحتى
تحویطات اكُتشفت دبـّي، في .(13 -12 ص ، (ُحَریز المنازل بناء في 39            الفت

من الغربـّي الجنوب في الجمیرة في والقصیص. الجمیرة مثل مختلفة            أثرّیة
غرفهما، في آثار مع بالجّص، وُمزخرَفین مبنّیین بیَتین على ُعثر            دبـّي،
13 والحاشیة ،79 ص (القیسّي، األشورّي للعصر موازیة القصیص          واكتشافات
ماء وبئر طبقَتین من بعضها یتأّلف الخیمة، رأس في المكتشفة المنازل .(            
غم الرَّ على الفجیرة، في .(297 -288 ص طه، یوسف (منیر صغیرة             وغرف
یعیشون الناس كان وإسمنتّیة، وحجرّیة وجّصّیة، طینّیة، كانت البیوت أنَّ            من
اكتشاف قبل السّكان كان .(329 ص (جناب، النخیل َسَعف من ِخصاص             في
ساحلّیة قریة ظبي أبو كانت للسواحل. المحاذیة المناطق عادًة یستوطنون            النفط
للحرارة تفادًیا أهُلها یبني غنّیة، عامرة قریة كانت فقد الَعین أما             صغیرة،
عالیة وأسواًرا ضّیقة، وأزّقة ببعضها، مّتصلة بیوًتا اإلمكان، قدر           الشدیدة،

 (الشیخ ُمحّمد بن راشد آل مكتوم، 2010م).
العائلّیة (المجموعات الكبیرة العائالت لتستوعب ُتبنى البیوت         كانت
من أنواع عّدة اإلمارات في كان الماضي في لمتطّلباتها. ومالئمًة            الَقَبلّیة)،
بشكل جلودها، أو الحیوانات شعر من البدو، مسكَن الخیمة أحدها            البیوت،
خیام أیًضا تقام كانت للنساء. واآلخر للرجال، أحدهما قسمین، من            بسیط،
خیمة هنالك كانت القبیلة، خیام بین واألثاث. المعّدات وتخزین للطبخ، صة            مخصَّ
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كان المنازل من اآلخر النوع دائرّیة. أو الشكل مرّبعة القبیلة، لشیخ             ممّیزة
إلى أیًضا ُیقسم وكان النخیل، بَسَعف ُیبنى الصیف، لفصل الَعریش،            ُیسّمى
والقسم والنوم، للجلوس صا مخص كان 2م2 × 4 مساحته الرئیسّي القسم             قسمین:
هو الخیمة بعد الَعریش والبهائم. والتخزین، للطبخ، 2م2 × 2 مساحته             اآلخر
المنازل الثالث، النوع 1999م). (محجوب، الصحراء في استخداًما          األكثر
الشتوّیة المنازل كانت النخیل. بَسَعف سقوُفها والمغّطاة بالحجارة، المبنّیة           الدائمة
النخیل. بساتین محیط في الصیفّیة والمنازل الساحلّیة، المناطق من بالقرب            ُتبنى
تهویة وطرق خاّصة مداخل مع الصیفّیة، بیوتهم یبنون أیًضا البعض            كان
ذا المنـزل أجنحة بین الفصل كان الشتوّیة. منازلهم من العلیا الطبقة في              طبیعّیة،
كان الرجال للضیوف المخّصص فالمكان المنازل. هذه في خاّصة           أهّمّیة
فضاًء المنـزل نصف یشّكل الذي الِفناء وكان المنـزل؛ أجزاء بقّیة عن             منفصًال

ا لنساء العائلة، وصلة وصل بین سائر األرجاء (م. ن، ص. ن). مهم 
 
 

 الصور لغالمحسین معماریان
 أنموذج من منازل حّي الَبْسَتكي

 
(الِفناء الحاوي أو الـَحْوش التالیة: العناصر تتضّمن التقلیدّیة المنازل           كانت
أو أشجار فیه ُتزرع وال فقط، بالرمل ُتفرش أرضّیته كانت الذي             المركزّي)،
ببضع الِفناء من أعلى الطعام، تناول مكان الَسمات، (2 ن). ص. ن، (م.               نباتات
داخل صغیر جزء المختصر، (4 المخزن. (3 علیه. ومشرف           درجات،
ُیسّمى كان الذي الماء، بئر أو الـَجلب (5 العائلة. أعضاء فیه یجتمع              المنـزل،
المصّلى (6 والشراب. للطعام اسُتخدم إِن وى والطَّ للزراعة، اسُتخدم إِن            الریج
الدراوز (9 (النوافذ). الَدراش (8 الغسیل). (مكان الـَمَطر (7 الصالة).            (مكان
روازن للبیوت كان ما نادًرا ن). ص. ن، م. (اإلیوان، اللیوان (10              (األبواب).
باب وراء حاجًزا یشّكل حائط هنالك وكان الهواء، لتحریك الخارج إلى             ومنافذ
مكتوم، آل راشد بن محّمد (الشیخ الداخل إلى المباشر النظر لیحجب             المدخل،
غالًبا ومخّططه الفارسّي، الخلیج نواحي معظم في شائًعا الِمْلقف كان            2010م).
في الضرب كعالمة شكلها بدنة من تتكّون اإلمارات في المالقف الشكل.             مرّبع
التقلیدّیة المنازل معظم كانت البنیان. ثابت خشبـّي بهیكل ُتحیط الخارجّي،            القسم
النخیل بَسَعف المغّطى اللَِّبن، ومن المرجانّیة، الحجارة سّیما ال           حجرّیة،
َبْستك بلدة اسم من اسُمها المشتّق دبـّي، في الَبْستكي بیوت 1999م).             (محجوب،
التاریخّي الحّي هذا بیوت اإلیرانّیة. بالِعمارة مباشر نحو على متأّثرة            اإلیرانّیة،
به محیطة وفضاءات مركزیا، ِفناًء تتضّمن لنغة، میناء كبیوت دبـّي في             الوحید
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في والشناشیل الكبیرة، المالقف المنازل هذه ِمیزات ومن الجوانب. كّل            من
أستاذ معماریان، (غالمحسین الخارجّیة الواجهة في وأحیاًنا العلیا،          الطبقات
-11 2010م/18- -9 -25 في مقابلة والصناعة، العلوم جامعة في            الِعمارة

 1431ه).
وَسَعفه؛ وأغصانه النخیل بخشب عادًة ُتبنى للساحل المحاذیة البیوت           كانت
ُیستخدم العرض، قلیلَة الشكل، مستطیلة تكون فإّنها نافذة ُفتحت حال            وفي
الزخارف موضوع وكان زخرفتها. في واآلجر والزجاج والحجارة،          الخشب،

 أیًضا في معظمه ذا مضامین مرتبطة بالثقافة اإلسالمّیة (محجوب، 1999م).
ظبي" "أبو في یكن لم 1379ه/1960م، و 1378ه/1959م العامین           حتى
العام وفي ،(156 ص جناب، ←) الجدیدة البناء وطرق والكهرباء للماء أثر              أّي
النفط. مداخیل عن الناتجة بالمیزانیات المنازل بناء تخطیط بدأ           1386ه/1966م
للقروّیین انا مج حدیًثا المبنّیة المنازل آالف ُوهبت التخطیط هذا على            بناء
.(186 -185 ص ن، (م. الدولة لموّظفي الدارات ومئات األصلّیین،            والسّكان
من المنازل من كبیر عدد بناء الحكومة قّررت 1391ه/1971م، العام            بعد
السّكان لحاجة مالئمة تكن لم المنازل هذه لكنَّ كبرى، مخّططات            خالل
1999م). (محجوب، التقلیدّیة المنازل ببناء اهتماًما البعض فأبدى          األصلّیین،
وزارة بنت 1402ه/1981م، العام وحتى 1399ه/1979م العام من          ابتداء
المیاه، بإمدادات وجّهزتها الفقیرة، للعائالت البسیطة البیوت آالف          اإلسكان
من ٪33 كان 1401ه/1980م، العام في والكهرباء. الصّحّي، الصرف           ونظام
٪9 و تقلیدّیة، عربّیة منازل ٪30 و الدولة، بنتها التي الشقق تلك المنازل               عدد
سقائف، شكل على والباقي أكواخ، ٪8 و األثمان، رخیصة بسیطة            منازل
1413ه/1993م، العام في ذلك. وغیر وخیم منفردة، وغرف متحّركة،           وبیوت
العاّمة المیزانّیة من ٪30 المنازل لبناء الحكومة رصدتها التي المیزانیة            كانت
السابع العقدین في .("United Arab Emirates" ماّدة ، الدولّیة > المعارف 40          (<دائرة

سّیما ال واألجانب المحّلّیون المعمارّیون بنى العشرین، القرن من           والثامن
والِتقانة الجدیدة، البناء مواّد من مستفیدین المنازل من كبیًرا عدًدا            الغربّیون،
للمعمارّیین الرئیسّي الهدف كان العشرین، القرن من التاسع العقد في            المتقّدمة.
للعالقات نظًرا البیت ُیقسم الجدیدة. والحیاَة یتالءم بما التقلیدّیة الِعمارة            إحیاء
بهم. الخاّصة األجزاء في الضیوف وُیستقبل قسمین، إلى الدینّیة والثقافة            العائلّیة
الطبقة تمیل والفوالذ. والزجاج اإلسمنت هي المنازل هذه في المستعملة            المواد
وإقامة واأللومینیوم، المقاوم، الفوالذ استخدام إلى خاص نحو على           المتوّسطة
استخدام الالفت من أخرى، ناحیة من حدیًثا. تصمیًما بصفتها زجاجّیة            ِقباب
بناء في التقلیدّي باألسلوب ما حّد إلى والتمّسك العقود، من المختلفة             األنواع
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"أبو أمیر شخبوط، الشیخ ومنهم المحّلّیین، األمراء بعض یمیل           الواجهات.
وقبرص، الكویت في الشائع المعمارّي الطراز من االقتباس إلى السابق            ظبي"

 والمالئم للتقالید المحّلّیة (اللعیبـّي، ص 192).
الحدیثة، الِعمارة من مزیج اإلمارات في الحالّیة البیوت الحقیقة،           في

 والِعمارة الهندّیة، واإلسالمّیة، والعربّیة (محجوب، 199م).
الشیخ صاحبه سعید، الشیخ منـزل اإلمارات، في التقلیدّیة المنازل بین            من
ُدبـّي. لمدینة الساحلّیة األراضي في یقع اإلمارات)، مشایخ (أحد مكتوم آل             سعید
المرجانّیة، بالحجارة ُبني تشییده، على قرٍن من أكثر مّر الذي البیت             هذا
والِفناء البحر لجهة أحدهما رئیسّیان، مدخالن وله والجّص،          والصلصال
من مؤّلف البیت هذا أصغر. ِفناء على ُیفتح النهر لجهة واآلخر             الرئیسّي،
مستقّلة، أجنحة وسّتة أفنیة، وثالثة إیواًنا، وعشرین غرف، وثالث           طبقتین،
إلى خمسة من المنـزل سطح عن ارتفاعها یبلغ الشكل، مستطیلة مالقف             وأربعة

را ُأعید ترمیم هذا البیت، وُجعَل ُمتحًفا (م. ن، ص. ن). سّتة أمتار. مؤخ 
آن امارات با آشناثى فارس: خلیج جناب، علي محّمد والمراجع :            المصادر
القیسي، ربیع [1970م]؛ 1349ش طهران إماراته]، تعریف الفارسّي:          [الخلیج
مج سومر ،  مجّلة المّتحدة"، العربّیة اإلمارات دولة في أثرّیة وتنقیبات            "تحّریات
البناء فّن الذكورّیة، الِعمارة اللعیـبي، شاكر (1975م)؛ 2 و 1 العددان ،31            
منیر 2007م؛ بیروت العربـيّ ، العالم في واألخالقّیة االجتماعّیة          والمعاییر
إمارة الدریحانّیة: مستوطنة في العراقّیة اآلثارّیة البعثة "تنقیبات طه،           یوسف
1 العددان ،31 مج سومر ، مجّلة المّتحدة"، العربّیة اإلمارات دولة الخیمة،             رأس

  و 2 (1975م)؛
أجنبي ...  ... 

 /عبد الكریم عّطار زادة /
  

بیوت وجود عن را مؤخ الَبْحَرین في األثرّیة التنقیبات كشفت           الَبْحَرین .
السوق موضع وعن ومعامَل، جاّدات وعن المنّظمة، العیش ألنماط           مالئمة
الثالثة األلفّیة إلى العائدة الَبْحَرین، قلعة في المكتشفة البیوت تتضّمن            المركزّیة.
استمّر وقد المرجانّیة، بالحجارة مبنّیة الشكل، مرّبعة صغیرًة غرًفا المیالد،            قبل
والقوالب المرجانّیة، الحجارة كانت المیالد. قبل الثاني األلف حتى           بناؤها
وصف .(114 ص ، (غلوب البناء في منتظم نحٍو على ُتستخدم 41           الجّصّیة

الهجرّي، العاشر القرن في الَبْحَرین على نفوذهم بسطوا الذین           البرتغالّیون،
كبیرة، نوافذ ذات الجیرّیة، بالحجارة مبنّیة جمیلة، بأّنها الَبْحَرینّیة           البیوَت

 وسطوحها محاطة باألفاریز ( ← جیب، ص 84، 86).

41 - P. V. Glob 
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تأثیر على الَبْحَرینّیة البیوت في والِملَقف المركزّي الِفناء وجود           یدّل
 الِعمارة اإلیرانّیة في أسلوب بنائها.

المنـزل وعناصر الشكل، مرّبع مركزیا ِفناًء تضّم الَبْحَرینّیة المنازل           كانت
تختلف كانت وأجنحته المنـزل وِعمارة .(99 ص (غلوب، حوله مبنّیة            األخرى
الحجارة من المنازل جدران أنَّ وبما ومتطّلباته. صاحبه حاجة           باختالف
من الكثیر هنالك لكْن الجدار، لفتح الوحیدة الطریقة هي الطیقان كانت             الجیرّیة،
ُیظهرها نحو على مصّممة التقلیدّیة المنازل كانت الراهن. الوقت في            التنّوع
كانت الماضي في .(11 ،6 ،3 ص (العالي، ِصَغرها من غم الرَّ على              واسعًة
الداخلّیة بالزخارف إّال تختلف وال متجاورة، الفقراء ومنازل األغنیاء           منازل
أحیاء في الفقراء ومنازُل األغنیاء منازُل الراهن الوقت في ُتبنى إّنما             واألثاث،
المنازل في المیاه. ینابیع من بالقرب منازلهم یبنون الَبْحَرین أهل كان             منفصلة.
عن مستقلة فُتبنى الیوم أّما منازل، عّدة بین مشتركة الجدران كانت             القدیمة

 بعضها (م. ن، ص 12- 15).
 
 
 

 
☐                                  

 د-ج- ِفناء الخدمةب- ِفناء النساءأ- الِفناء الخاّص بالشیخ عیسى
 هـ- ِفناء الراحة والخلوةِفناء الرجال والضیوف

 5- 4- الدیوان3- المجلس2- الحّمام1- جناح الشیخ عیسى
المدخل8- المدخل الرئیسّي7- الـَمْخَبز6- جناح الخدمالمستودع -9 

 11- الجزء الخاص بمكتب الشیخ عیسى10- مجلس النساء
 14- مجلس األعمال التجارّیة13- المطبخ12- مدخل المنـزل

17- غرفة القهوة16- غرفة جلوس الرجال15- الزریبة
 

.A. Clarke, Bahrain, London 1986, P 19 
 خریطة أرضّیة منـزل الشیخ عیسى

 
الخارجّي العالـَم عادًة یشّكل الَبْحَرین منازل في المركزّي الِفناء           كان
أعمالهّن، ُینجزن وفیه محّجبات، غیر فیه الجلوس یستطعن كّن اللواتي            للنساء،
أْن دون من الِفناء، دخول من یتمّكنون كانوا ما المنـزل رجال حتى              وأحیاًنا،
ا مهم عنصًرا والرطب، الحاّر الَبْحَرین لـُمناخ نظًرا كذلك الِفناء كان لهم.             یأَذنَّ
على واألزهار الورود فیها ُتزرع حدیقة یتضّمن للغرف، تهویة           وعامل
وحوُضه والنباتات. األزهار بأشكال بالفسیفساء مزخرفة وأرضّیته         أنواعها،
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ص ، هدمن 58؛ ،4 ص ن، (م. والغسیل وللوضوء، الهواء، لتبرید 42            ُیستخدم

.(2 
  
  

A. Clarke, Bahrain, London 1986, P 84, pl. 54 
 ِفناء الرجال والضیوف في منـزل الشیخ عیسى

 
المنـزل، غرف أكبر عادًة وهي المجلس، ُتسّمى كانت االستقبال،           غرفة
والمجتمعات الكبیرة، العائالت لوجود نظًرا الضیوف من كبیر عدد           یؤّمها
من الضیوف لیدخل المنـزل، خارج من المجلس إلى الوصول طریق            القروّیة.
أو فیها، ینامون الذین بأسماء ُتسّمى الغرف كانت العائلة. أفراد إزعاج             دون
الشرقّیة. أو الغربّیة، أو الجنوبّیة، أو الشمالّیة البیت: في موقعها أساس             على
المقّربین، واألصدقاء للضیوف، صة مخصَّ األغلب، األعم على صغیرة          وكانت
بإمكان یكن لم المنـزل، وسط في كانت الجلوس غرف أنَّ وبما العائلة.              وأفراد
الَبْحَرین ُمناخ لتالئم مرتفعة، الغرف هذه سقوف كانت استخدامها.           الضیوف

 (العالي، ص 10، 63).
تكن لم وهكذا، موقد. وفیه الِفناء، من جزًءا األحیان معظم في المطبخ              كان
ُیبنى الحدیثة الَبْحَرینّیة الِعمارة في المنـزل. داخل إلى تتسّرب الطعام            رائحة
ن، (م. والضیافة السریعة، للخدمات والثاني للطبخ، خارجي أحدهما           مطبخان

 ص 11، 63).
ُتفتح النوافذ كانت بل الخارج، على مفتوحة نوافذ ذات المنازل تكن             لم
وفي ملّون، لكنَّه شّفاف، النوافذ هذه من الُعلیا األجزاء زجاج الِفناء.             على
وتنبسط] نفسها حول [تدور دّوارة بستائر مغّطاة كبیرة شبابیك السفلى            األجزاء
كانت .(75 ،5 ص العالي، 2؛ ص (هدمن، الرؤیة وإتاحة الهواء،             لتحریك
عّدة من الغرف أجواء إلى البارد الهواء إدخال على تعمل كذلك             المالقف

 جوانب ( ← عبد الحّق، ص 6، الصورة 6).
غیر الجیرّیة بالحجارة األمر أّول في ُتبنى القدیمة الَبْحَرینّیة البیوت            كانت
ُتشوى، التي المحّلّیة، الجیرّیة الحجارة من فیها البناء مواد ومعظم            المقصوبة.
الحجرّیة الجدران به ُتدهن ِمالًطا فیصبح بالماء، الكلس ُیخلط كلًسا.            فتنِتج
لقدرتها الرطب، الَبْحَرین لـُمناخ مالئمة الجیرّیة الحجارة كانت ملساء.           لتصبح
كان البعید، المدى على الغرف. برودة بذلك فتحفظ الرطوبة، امتصاص            على
أّخاذ، برتقالـّي لون ذا ُیصبح المباني، به المطیُّنة األبیض الكلسيُّ            الِمالط
المحّلّیة البناء مواد من الجیر أنَّ وبما علیها. الجمال من مسحة             ُیضفي

42 - Hedman 
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بین اللونـّي التناسق من نوٍع إلى یؤّدي استخدامه كان المنطقة، في             الموجودة
للنیران المقاوم بالخشب ُتكسى فكانت والسطوح السقوف أّما وبیئتها.           المباني
غایة في أمًرا بها العالق والتراب الغبار من تنظیُفها وكان الهند، من              المستوَرد

 السهولة (العالي، ص 6).
كان الذي الـَجْسَرة، بیت إعماُرها، أعیَد التي القدیمة الَبْحَرینّیة البیوت            من
البسیطة والواجهات الخارجّي المظهر ذو 1325ه/1907م، العام في ُبنَي           قد
الحجارة سّیما ال المحّلّیة الموادُّ بنائه في والمستخدمُة الزخرفة، من            العاریة
أربع ویضّم النخیل، وجذوع والطین، والجیر، الجّصّیة، والحجارة          المرجانّیة،
الخشبّیة، باأللواح ُسِقف الُعلیا. الطبقة في وغرفة األرضّیة، الطبقة في            غرف
دخول دون َتُحوُل سمیكة جدرانه والحصیر. الزان وخشب البامبو،           وقصب
الجدران وسط وفي هواء. ِملقف الشتوّیة الغرفة في الداخل. إلى            الحرارة
أو المجلس للتهویة. ُكوى الغرف سقوف وفي الشكل، مستدیرة خشبّیة            روازن
اإلیرانـّي بالسّجاد أرضه مفروشٌة المنـزل، مدخل بجانب الضیوف          غرفة

 النفیس. ُأعید إعمار هذا المنـزل وترمیمه في العام 1406ه/1985م.
الثالث القرن في المحّلّیة، الِعمارة من الفت آخر أنموذج السّیادّي            بیت
الَبْحَرین عاصمة ق*، الـُمَحرَّ مدینة في المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع          عشر
بأثاث وُفرش البیت، هذا إعمار ُأعیَد اللؤلؤ. تجار أحد مالكه كان             القدیمة،
وأعمدة وجدران الزجاج، ملّونة نوافذ وله الهجرّي، عشر الثالث           القرن

 مزخرفة.
 
  

[Photos. Bna. Bh [05. Dec. 2010 
 واجهة بیت السّیادّي

 
 
  

A. Clarke, Bahrain, London 1986, P 86, pl. 56 
 المجلس، بیت السّیادّي

 
ُبني قائمة، تزال ال التي الَبْحَرینّیة البیوت أقدم علّي، بن عیسى الشیخ              بیت
العام في البیت هذا الحكومة اشترت ق. الـُمَحرَّ في 1215ه/1800م العام            في
جدرانه سماكة األنتربولوجي. الَبْحَرین متحف الیوم وفیه         1395ه/1976م،
والمدخل المنـزل، شمالـّي في العائلة أفراد مدخل یقع المتر. حوالى            الخارجّیة
األرضّیة، الطبقة في الكبیرة والغرف شرقّیه، في للضیوف          المخّصص

 والغرف الصغیرة واألواوین في الطبقة العلیا.
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في الَبْحَرین ازدهار في النفط إنتاج عمر من الخمسون السنوات            ساعدت
العام في الَبْحَرینّیة اإلسكان وزارة ُأّسست البیوت. بناء ومنها المجاالت            مختِلف
الجدیدة. عیسى مدینة في سیَّما ال المدن، ألهل منازل وَبَنت            1394ه/1975م،
لبناء جدیدة برامج ُلحظت المختلفة، المناطق في المنازل بناء عن            فضًال
الخصوص بهذا الحكومة ورّكزت الحسن، وأّم َسنابیس ناحیَتي في           المساكن
هذه في المنازل بناء خضع .(89 ص ، (أنطونیو التقلیدّیة الِعمارة أنماط 43            على

العربّیة البلدان وِعمارة إنجلترا، سّیما ال األوروبّیة، الِعمارة لتأثیر           الحقبة
الزجاجّیة األلواح ذات الحالّیة النوافذ .(66 ص (البوشیرّي، ولبنان           كمصر
الغرف، داخل إلى الحرارة دخول دون الحؤول یمكنها ال الكبیر، القطع             ذات
وسطه في أو البیت، حول الِفناء یقع كبیرة. ستائر النوافذ أمام ُتعلَّق              لذلك
إلى التقلیدّي النمط من السّكان حیاة طریقة لتغّیر ونتیجة .(5 -3 ص              (العالي،
المباني ُشّیدت الغرب، في درسوا معمارّیین مهندسین واستخدام الحدیث،           النمط
اعتماد المعمارّیین المهندسین بعض یفّضل ذلك، مع الحدیثة.          األوروبّیة
األشكال ذات الخشبّیة، والنوافذ األبواب باستخدام القدیمة، المنازل          زخارف
من والروازن. النوافذ فوق الجّصّیة األطر ویضعون المعّقدة،          والزخارف
إصالح إلى الناس یلجأ أحیاًنا باهظة. نفقات یتطّلب التقلیدّي النمط أنَّ             المؤّكد
خشبّیة، سقوف ذات فخمة شرفات األمام من إلیها ویضیفون القدیمة،            المنازل
المواد المدخل. فوق الجّصّیة واألطر المالقف فیها، األنظار یلفت           وما
قطع بالسقف وُتلصق ملّونة، بطبقة ُتطلى أحیاًنا لكْن إسمنتّیة، حالیا            المستخدمة
من بكتل عادًة الجدران ُتبنى المنـزل. على تقلیدّي مظهر إلضفاء            خشبّیة،
والكتل سلًفا؛ المصبوبة الباطون من بقوالب والسقوف المسّلح،          الباطون
في خاصّیتها إلى تفتقد لكّنها الجیرّیة، الحجارة من مقاومة أشّد            الباطونّیة
،6 ص ن، (م. برودة أكثر كانت القدیمَة البیوت فإنَّ لذلك الرطوبة،              امتصاص

.(9 
الَبْحَرین: في البرتغالـّي النفوذ تاریخ  جیب، فوزّیة والمراجع :          المصادر
البعثات الَبْحَرین: غلوب، و. ب. 2003م؛ بیروت 1601م ، -1521         

 الدنماركّیة في دلمون القدیمة ، ترجمه بالعربّیة محّمد بندر، بیروت 2003م؛
 أجنبي ...

 /غالمحسین معماریان وفهیمة عّطار الموسويّ /
 

من منـزل أطالل على قطر من الشرقّیة الجنوبّیة الناحیة في ُعثر             قطر .
األلفّیة (بین األخیر الحجرّي العصر من مقصوبة، غیر بحجارة ُبني            غرفتین،
اإلنسان استیطان آثار على دلیٌل وهو المیالد)، قبل الرابعة واأللفّیة            الخامسة

43 - Antoniou 
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في .(236 ص 1985م، -1983 (خلیفي، فیها الدائم واستقراره الدیار            لهذه
المیالد قبل الخامسة األلفّیة إلى تعود البدوّیة، الحیاة على عالئم أیًضا             المتناول
طاقة وأّم الُعَوْینات، ورأس سعید، أّم من الغربـّي الشمال في الماء، أّم              في
في الماء وأّم النعمان قریة بین موضع في .(66 ص السیستانـّي،             (أفشار
وأطالَل وقلعًة مسجًدا تضّم قریة عن التراب ُكِشف قطر، من الغربـّي             الشمال
أعمال یتوّلون كانوا الذین الدنماركّیون اآلثار علماء َنسب بیًتا. 250 من             أكثر
656ه/749 -132) العّباسّي العصر إلى اآلثاَر هذه المنطقة، هذه في           التنقیب
عائدة بیت ستمائة وحوالى قالع الُحَویلة، مدینة في أیًضا اكُتشفت 1257م). -            
هذه من الباقیة اآلثار ضحالة من غم الرَّ على الهجرّي. عشر الحادي القرن              إلى
غیر حجارة تشمل تعّرفها تمَّ والتي البناء في المسخدمة المواد فإنَّ             المنازل،
.(239 ص 1985م، -1984 (خلیفي، وجّصّیة بحرّیة، وحجارة          مقصوبة،
ثالثة بعد على الَبْحَرین، من قطر قرى أقرب كالَعریش، النواحي بعض             في
الماضي، في شائعة البداوة كانت خور، من الغربـّي الجنوب إلى            كیلومترات
أوائل حتى الخیام في یعیشون یزالون ال قطر)، (أمراء ثاني آل مشایخ كان               وقد
مدن كانت .(187 ،77 ص السیستانـّي، (أفشار الهجرّي عشر الثالث            القرن
الهجرّي، عشر الرابع القرن أواسط حتى الدوحة، ضمنها ومن الكبرى،            قطر
ببساطة الجّص أو الطین، أو بالحجارة ُتبنى فیها المنازل وكانت بالقرى،             أشبه
120 ص كاظم، علي (أمینة المعالم محّددة خریطة استخدام دون من            متناهیة،

.( 
نوعین: إلى ومقاییسها مساحتها حیث من التقلیدّیة القطرّیة البیوت           ُتقسم
عاّمة ویسكنها والطین، بالحجارة المبنّیة البسیطة المنازل هو األّول،           النوع
واحدة. غرفة أو غرفتین من معظمها في المنازل هذه والقرى. المدن في              الناس
(غرفة المجلس سقفها. من انخفاًضا أكثر وسقفه الغرفة، داخل في یكون             الحّمام
المدخل من بالقرب عادًة وهي الغرف، سائر عن منفصلة غرفٌة            االستقبال)
في والِفناء الِفناء. زوایا إحدى في عادًة تكون المیاه خزانات للمنـزل.             الرئیسّي
في وُیقام والهواء، بالنور والتمّتع االستراحة، مكان المنازل من النوع            هذا
كان أحیاًنا الصیف. في لیًال للنوم الِفناء مستوى من أعلى خشبـّي كوخ              وسطه
الخلیج وبلدان قطر في شائع األمر وهذا للمواشي، الِفناء من جزء             ُیخّصص
3 × 4م مساحتها الشكل مستطیلة المنازل من النوع هذا في الغرفة             الفارسّي.
كروازن روازن وفیها الِفناء، على ومشرفة سنتم، 45 قطرها والجدران            م،
الغرفة جدار فوق یعّلق المنازل بعض في والهواء. النور إلدخال            المشربّیة
130 -129 ص 1424ه، (خلیفي، المیاه لتصریف خشبـّي مزراب          الخارجّي

.( 
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 المطبخ الخارجّي/غرفة كّنة العائلة
 

لعب غرفة القهوة     غرفة
 األوالد

  
 

☐                       
 المطبخ

                         الِفناء           البئر
 المجلس

غرفة الِملقف    
 البنات

             غرفة الجلوس
 م. ج. خلیفي، الدوحة 2003، ص 142.
 خریطة أرضّیة منـزل محّمد سعید نصراهللا.

 
طبقتین، من المنازل هذه الثرّیة. بالطبقة خاّص المنازل من الثاني            النوع
في وسّلم للخدمة، خاّص وقسم الِفناء، على مشرفة الشكل مستطیلة غرًفا             وتضّم
إلضفاء (َشرفة) إفریز السطح فوق أحیاًنا ُیقام الُعلیا. الطبقة إلى للصعود             الِفناء
صة مجصَّ معظمها، في المنازل هذه كانت سور. وإلیجاد الجمال، من            مسحة
الزجاج ملّونة وروازن شبابیك ولها خشبّیة، وأبوابها ونباتّیة، هندسّیة           برسوم
بناء كان .(189 -188 ص والصور ،131 -130 ،29 ص ن، م. ←)             
أفراد عدد زاد كّلما الغرف عدد زیادة ُیتیح نحٍو على یتّم قطر في               المنازل

 العائلة (أمینة علي كاظم، ص 125).
الخارج. من المباشرة الرؤیة ُیتیح ال المنازل، هذه في المدخل شكل             كان
منـزل في الحال هي كما جمیلة، مقرنصات ذات نصفّیة، قّبة عادًة المدخل              تعلو
في الشائع من .(172 ،159 ،136 ص 1424ه، (خلیفي، العبیدان            ناصر
مصراع من والنباتّیة، الهندسّیة الرسوم ذات الخشبّیة، المداخل أبواب           قطر
الكروّیة العریضة المسامیر من كبیر عدد فوقها یتوّزع مصراعین، أو            واحد
بعض في مستخدمة ظّلت حدیدّیة، مطرقة ُتثّبت المصراعین أحد وعلى            الرأس.
على ُیزخرف كان رأسه أي الباب أجزاء أهّم األخیرة. السنوات حتى             النواحي
یثّبت أیًضا واإلطار أحیاًنا، حدیدّیة بأطر تؤّطر والمصاریع الوجوه،           أفضل
للحؤول خشبّیة بكسوة ُتكسى األبواب سواكف كانت الدوحة في حجر.            فوق

 دون دخول األمطار ( ← م. ن، ص 179- 184).
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الصیف. في للنوم ومكاًنا كبیًرا البیوت من النوع هذا في الِفناء             كان
ِفناء كان أحیاًنا دائرّیة. نصف صّماء بعقود مزخرفة بالِفناء المحیطة            الجدران

 كبیر یتوّسط عّدة بیوت، سّكانها من األقارب (م. ن، ص 136، 154).
الذي اإلیوان، قطر، في الثاني النوع من المنازل في األخرى العناصر             من
متنّوعة بعقود مبنـيٌّ الِفناء، على مشرف وهو الغرف، جانبیه على            تصطّف
یتناولون البیت أهل كان األضالع. متعّددة أو أسطوانّیة، أو مرّبعة، أعمدة             فوق
(م. العائلّیة اجتماعاتهم فیه ویقیمون اإلیوان، في السنة أیام معظم في             الطعام

 ن، ص 136، 159).
یقع الضیوف، استقبال مكاَن الثاني، النوع من البیوت في المجلس            كان
الكثیر المكان لهذا الغرف. باقي من أكبر وهو الرئیسّي، المدخل من             بالقرب
تعلو القرآن. سّیما ال المختلفة، اللوازم لوضع الخشبّیة والخزائن النوافذ            من
باأللوان أیًضا ُیزخرف الخشبـّي الغرفة وسقف بارزة، رسوم ذات أطر            النوافذ

 المتنّوعة والرسوم الهندسّیة (م. ن، ص 132).
 
 

 
 

 م. ج. خلیفي 2003م، ص 135، الصورة 58
 المجلس

 
الطبقة في وأحیاًنا اإلیوان، أو الغرفة زاویة في عادًة ُیبنى الحّمام             كان
االرتفاع قلیل بجدار الغرفة عن ُتفصل الغرف داخل في الحّمامات كانت             العلیا.
في المختلفة األشكال استخدام صغیرة. مداخل ولها السقف، إلى یصل            ال
،150 ص ن، (م. الفارسّي الخلیج منطقة منازل في بارزة ِمیزة جعله              الحّمام،

.(153 
في ُتفتح مشّبكة، ُقمرّیة أو شمسّیة عادًة. صغیرة الغرف نوافذ            كانت
إلى والهواء النور من یكفي ما إلدخال والحجرّیة، الجّصّیة الغرف            جدران
،136 ص ن، م. ←) منها والهواء النور دخول باسم وُتسّمى الغرف،              داخل
إلى تعود قائمة تزال ال عدیدة بیوت الیوم هنالك .(186 ص والصورة ،185             
عشر، الرابع القرن من معظمها الهجریَّْین، عشر والرابع عشر الثالث            القرنین
تلفت والعنایة، الترمیم إلى حاجتها من غم الرَّ على وهي والَوكَرة، الدوحة             في
سعد بن عبداهللا بیت المثال سبیل فعلى الجمیلة. وزخارفها بتصامیمها،            األنظار،
ُرمِّم الهجرّي، عشر الرابع القرن أوائل إلى یعود الَوكَرة، جنوبـّي في             المطلق
(م. 1408ه/1988م العام في ُمتحف إلى ل وُحوِّ 1404ه/1984م، العام           في
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الدوحة، من القدیم القسم في نصراهللا سعید محّمد منـزل أیًضا، .(137 ص              ن،
العام في الالزمة الترمیمات بعد ُحّول الهجرّي، عشر الرابع القرن إلى             یعود
عشرة ثالث یتضّمن البیت هذا لألنتربولوجیا. متحف إلى          1405ه/1985م
.(143 -140 ص ن، (م. الدوحة في المثال نادرة فیه، الِملقف وغرفة              غرفة،
من 1353ه/1934م. العام في المبنـّي الماجد علي محّمد الحاج منـزل            كذلك،
والغرف واألعمدة، والعقود والروازن، الصّماء، العقود المنازل هذه          میزات

 العدیدة، والواجهات الخارجّیة الجمیلة (م. ن، ص 144- 146).
 
 

 م. ج. خلیفي، الدوحة 2003م، ص 186، الصورة 84
 أنموذج شمسّیة/ُقمرّیة

 
 
 

 م. ج. خلیفي، الدوحة 2003م، ص 144، الصورة 62
 بیت الحاج محّمد علي الماجد، قبل ترمیمه

 
←) السریع قطر نمّو بدأ النفط، اكتشاف مع 1368ه/1949م العام            في
مالئًما االقتصادّي الوضع وأصبح ،(183 -180 ،23 ص السیستانـّي،           أفشار
الحكومة شرعت لذلك القدیمة. المنازل إعمار وإعادة الجدیدة، المنازل،           لبناء
للفئات المساكن بإنشاء العشرین القرن من السادس العقد أواسط منذ            القطرّیة
مجّمعات، شكل على المساكن هذا ُبنیت .(60 ص (سالمة، المداخیل            المحدودة
في ُبني الحین ذلك في .(138 ،136 ص كاظم، علي (أمینة منّظمة              وبتصامیم
تشّجع النفط، أسعار انخفضت وحین حكومي، بیت آالف ستة من أكثر             قطر

 القطاع الخاّص على بناء المنازل (قطر، ص 14).
والهندّیة الغربّیة، بالِعمارة متأّثر قطر في الحالّیة البیوت بناء           أسلوب
شكل على بیوت األثریاء للمتمّولین ُبنیت الدوحة، أقسام بعض في            واإلیرانّیة.
جدید، ُمدني وبتنظیم باألشجار، حافلة حدائق مع مختلفة، بمساحات أنیقة،            دارة
شكل على أو منفردة الدخل المتوّسطي األفراد بیوت أخرى، أقسام            وفي
أو واحدة طبقة من قدیمة منازل في یعیشون األفقر المهاجرون            مجّمعات.

 طبقتین (أمینة علي كاظم، ص 159- 163).
قطر: تاریخى جغرافیاى  السیستانـّي، أفشار إیرج والمراجع :         المصادر
شهرها اقتصاد، ورسوم، آداب باستانى، آثار جغرافیا، تاریخ، در           پژوهش،
واآلثار، والجغرافیا، التاریخ، في بحث التاریخّیة: قطر [جغرافیة          وبندرها
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2004] 1383ش طهران والمواني ء ]، والمدن واالقتصاد، والتقالید،        والعادات
القطريّ ، المجتمع في والثقافـّي االجتماعّي التغییر كاظم، علي أمینة           م]؛
التنقیب من قرن "ربع خلیفي، جاسم محّمد 1413ه/1993م؛ مصر           الجیزة،
) 7 -6 العددان والحضارة ، التراث مجّلة قطر"، بدولة وحمایتها اآلثار،            عن
1424ه/2003 الدوحة قطر ، في التقلیدّیة الِعمارة نفسه، 1985م)؛ -1984        
قضایا في البحث فریق التجارّیة، واألبحاث الدراسات مؤّسسة [إعداد] قطر            م؛

 البلدان [طهران] 1368ش [1989م]؛
 أجنبي ...

 /عبد الكریم عّطار زادة /
 

1028ه/ العام إلى الكویت استیطان عن األولى التقاریر تعود          الكویت .
یبق ولم آثارها، اندرست قد الكویتّیة التقلیدّیة البیوت من كبیر عدد             1618م.
والرابع عشر الثالث القرنین إلى العائدة األعیان بیوت من قلیل عدد             سوى

.("Kuwait" ماّدة ، 44  عشر الهجریَّْین ( ← <معجم الفنّ >

األرض طبیعة إلى نظًرا التقلیدّي الكویتـّي البیت في (الساس) األساس            یقع
المظهر كان تقریًبا. واحد متر عمق على وصالبتها، البناء، علیها یقوم             التي
متر من تقریًبا سماكتها المحروق، اآلجر أو الطین من جدراٌن للبیت             الخارجّي
ص الجّمال، الهادي عبد (محّمد واحد نمط على مجّصصة ونصف، متر             حتى
الكویتّیة البیوت بناء في المستخدمة األساسّیة البناء مواد كانت .(155 -154           
كان الذي الطین سّیما ال والخشب. والحجارة والجّص، الطین، من            التقلیدّیة
من خشبّیة قوالب في اللَِّبن ، صناعة في ُیستخدم وكان العمر، قصیر إنَّما              رخیًصا
سّیما ال الحجارة، كانت الطوبة). (الُطوب، واآلجر طبقتین، أو واحدة            طبقة
الخارجّیة الجدران بناء في الطینـّي المالط مع ُتستخدم المرجانّیة،           الحجارة
الداخلّي اإلنتاج من الخارجّیة القشرة به ُتطلى الذي الجّص كان األثریاء.             لبیوت
یكن لم .(172 -169 ،166 ص الصورة، ،161 ص ن، م. ←)              أیًضا
في اسُتخدم حین 1380ه/1961م، العام قبل الكویت في بعد ُعرف قد             اإلسمنت
بناء في محدود، بشكل ُیستخدم بات الوقت ذلك ومنذ األمیركّي، المستشفى             بناء
ُسمَّي الصالبة، حیث من الصاروج یشبه اإلسمنت وألنَّ المنازل.           أحواض
.(158 ص ن، (م. روسیا من الكویت إلى ُیستورد وكان            الصاروج/الساروج،
أفریقیا، من األخّص على المستوردة، المواد من عام بشكل الخشب            كان
الفضاء كان .(176 ،155 ص ن، (م. والنوافذ األبواب صنع في             وُیستخدم
من وعدد الرئیسّي، رئیسّي/الـَحْوش ِفناء من عادًة یتأّلف للمنـزل           الداخلّي
البیوت في أكبر األفنیة عدد یكون أحیاًنا، وإیوان/لیوان. جوانبه، على            الغرف
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ولألعمال المواشي، لتربیة ُیستخدم الخلفّي الِفناء أو الِفناء، وكان           الواسعة،
الخشب، من ُیصنع المنـزل باب كان .(164 ص ن، (م. الیومّیة             المنـزلّیة
الرؤوس ذات المعدنّیة بالمسامیر أحیاًنا وُیزخرف ومقاساته، أنواع          وتتعّدد
ص ن، (م. البتات ُتسّمى أیًضا، معدنّیة الباب مفاصل وكانت المقّببة،             العریضة
یبّلطونها كانوا األثریاء بعض لكنَّ ُترابّیة، عادًة الِفناء أرضّیة كانت .(179           

 باآلجر األصفر اللون المستورد من البصرة (م. ن، ص 156).
إذ الدقة، ویتطّلب صعب، وبناؤه الرئیسّي، الِفناء عناصر أهّم من            اإلیوان
وكان األعلى، إلى وُتنقل ُتحَمل أْن یجب (الصور) الطویلة الخشبّیة األلواح             إنَّ
سعة بحسب أكثر، وأحیاًنا متًرا، عشر خمسة إلى عشرة من تقریًبا             طولها
الخشب من ر ُتحضَّ اإلیوان، أعمدة تشّكل كانت التي األلواح هذه            اإلیوان.
اإلیوان، كان .(164 ص ن، (م. السفن بناء في عادًة ُیستخدم كان الذي               الوازن،
من بالقرب أحیاًنا ُیبنى لهوهم، ومكان العائلة، رجال اجتماع موضع هو             الذي
وأسیجة بمشّبكات وُتقفل الشارع، على ُتفتح نوافذ وله للبیت، الرئیسّي            المدخل
الغرف نوافذ أنَّ حین في .(72 ص 1984م، (بحر، خشبّیة لولبّیة             وستائر
ومن سمیًكا، عادًة الغرف جدار كان (الـَحْوش). الِفناء على ُتفتح            كأبوابها،
ص جمال، الهادي عبد (محّمد سنتم 25 حوالى عمقها برفوف، یجّهز             الداخل

.(156 
طولها (الَصْندل)، خشبّیة ألواًحا ال أو یضعون كانوا الغرف، سقوف           إلقامة
فوق سنتم 25 إلى 20 من واآلخر اللوح بین والمسافة متواز، بشكل أمتار،               ثالثة
الَصْندل ألواح ُتغّطى أفریقیا. من ُتستورد الَصْندل أخشاب كانت           الجدران.
لوزّیة أو مرّبعة بأشكال أفریقیا، شرقّي من أیًضا المستوردة البامبو            بأغصان
نفسه الوقت وفي األّخاذ، الجمال من مسحة إلضفاء سنتیمترات، عشرة            ضلعها
الصندل وجه ُیكسى الثقل. تحّمل على وقدرة متانة أكثر الَصْندل أخشاب             لجعل
.(155 ص ن، (م. السطح تطیین یتم ذلك وبعد الـُحُصر، أو بالقصب              والبامبو
السطح، حرمة لصون الِوشام، ُیسّمى صغیر بجدار السطح أطراف           ُتسّور
إلى خمسین من طولها یبلغ التي الخشبّیة، المیاه مصارف أو المزاریب،             ولوضع
إلى السطح عن المطر میاه لجّر سنتم، 25 إلى 20 من وعرضها سنتم،               ستین
المنازل سطح كان الصورة). ،159 ،156 -155 ص ن، (م. الِفناء أو              الزقاق
الصیف في كان فقد العملّیة، المنـزل عناصر من جزًءا ُیحسب التقلیدّیة             الكویتّیة
وتجفیف المالبس، وغسل لالستحمام وحتى واالستراحة، للنوم، مكاًنا          الحاّر

 الفاكهة بأنواعها (بهار، 1984م، ص 71- 72).
 

☐                             
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 4- الدیوان3- الرواق2- ِفناء الرجال1- ردهة المدخل
 9-8- الِفناء الخصوصي 7- ِفناء الحیوانات6- المطبخ5- الحّمام

 11- غرفة النوم10- غرفة استقبال النساءغرفة الجلوس
 14- ِفناء المطبخ13- البئر12- الِفناء المخّصص للمعامالت التجارّیة

 17- غرفة القهوة16- ِفناء الخلوة15- المستودع
 19- مكتب العمل.18- الزریبة

.H. Bahar. Mimar, No. 13 (1984), P. 77 
 خریطة أرضّیة بیت البدر

 
[معّرب بادجیر ُیسّمى ِملقف یبنى كان القدیمة، الكویتّیة البیوت معظم            في
فضًال الصورة). ،161 ،156 ص الجّمال، الهادي عبد (محّمد الفارسّیة]            بادگیر
الـَجلیب اسُمه الشرب، میاه لتخزین أحدهما مختلفان بئران هنالك كان ذلك،             عن
البالوعة ُیسّمى القذرة، للمیاه الفتحة واسع واآلخر، ،(72 ص 1984م،            (بهار،
إلى ثالثة من عادًة الـَجلیب عمق كان .(164 ص الجّمال، الهادي عبد              (محّمد
وفي ونصف، مترین حوالى كان الشرقّیة الكویت نواحي ففي أمتار،            ثمانیة
من (لمزید أمتار ثمانیة إلى سبعة من المرتفعة سعود َفریج وناحیة القبلة،              منطقة
یؤتى كان أحیاًنا .(168 -167 ص ن، م. ← الـَجلیب بناء كیفّیة على               االّطالع
فوق كبیرة خّزانات في وُتخّزن صهاریج، في البصرة من والغسل للطبخ             بالمیاه

 السطح (بهار، م. ن، ص. ن).
 
 

.H. Bahar. Mimar, No. 13 (1984), P. 77 
 الِفناء الخصوصّي في بیت البدر

 
وتدّفق واستخراجه، النفط اكتشاف أعقاب في للكویت المتسارع النمو           بعد
ومن وتقالیدهم، عاداتهم من الكثیر عن الكویتّیون تخّلى عنه، الناتجة            المداخیل
تدّخل بعد ذلك، مع الوجود. من القدیمة المنازل فزالت التقلیدّیة، الِعمارة             ضمنها
تهدف حركة قامت العشرین، القرن من السادس العقد في الفّنانین            المعمارّیین
القدیمة والمنازل السوق، سّیما ال القدیم، الكویت مدینة نسیج على المحافظة             إلى
ذلك، أعقب ن). ص. ن، م. الفنّ >، (<معجم البحر ومقابل المیناء، طول              على
بینها من متاحف، إلى تحویلها أو القدیمة، األعیان منازل بعض إعمار             إعادة
(ُبني البدر وبیت 1837م). 1253ه/1827- -1243 حوالى: (ُبني النصف           بیت
أفنیة خمسة له واسع، منـزل وهو 1846م)، 1263ه/1837- -1253           حوالى:
المطبخ، وِفناء الخصوصّي، والِفناء الرجال، استقبال ِفناء التوالي: على           هي
الرئیسّي الِفناء أرضّیة الحیوانات. تربیة وِفناء التجارّیة، المعامالت          وِفناء
هذا العراق. من المستورد والقاشانـّي الشكل المرّبع الجیرّي باآلجر           مفروشة
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بمواجهة وله بالجدار، مّتصل البیت، خارج في الشكل، مقّوس إیوان            الِفناء
جدید قسٌم أضیَف 1355ه/1937م، العام في البیت. امتداد على مصطبة            البحر
إلى ُحّول 1395ه/1976م العام وفي التقلیدّي، باألسلوب المنـزل، هذا           إلى

 متحف (م. ن، ص. ن).
ُبني الذي الـَحَمد، محمَّد بیت التقلیدّیة، المنازل من لألنظار الالفت            األنموذج
من ُیحسب فإنَّه جًدا، قدیًما لیس أنَّه من غم الرَّ وعلى 1380ه/1961م، العام              في
البیت هذا زخارف قدیمة. وعناصره خریطته ألنَّ التقلیدّیة، المنازل           ضمن
والزجاج، الخشب إلى باإلضافة الملّونة، الهندسّیة الرسوم فیها بما           الداخلّیة
السورّیون والفّنانون الصّناع نّفذها الجدران، على القرآنّیة للكتابات          الموازیة

 (بحر، 1985م، ص 64).
القرن من السادس العقد أواخر إلى العائد الـَحَمد، الطیف عبد            بیت
عقود ذو إیوان ویمّیزه رئیسّي، ِفناء فیه تقلیدّي، فخم منـزل أیًضا هو              العشرین،
مراكش. سیَّما ال أفریقیا، شمالـّي بیوت ِعمارة تأثیر بوضوح فیه ویبدو             حدوّیة،
نفیسة أشیاء على البیت هذا في (الدیوانّیة) الرئیسّیة االستقبال غرفة            تحتوي
من اإلبرة وأشغال یدویا منسوجة مخّدات وعلى أساسي، بشكل الصنع            ومشقّیة
في محفورة وهندسّیة، نباتّیة بأشكال مزخرفة، والجدران العراق،          شمالـّي

 الخشب، ومطّعمة بالصدف، وكلٌّ منها بحّد ذاته ُیعّد أثًرا فنیا (م. ن، ص 70).
(الُبُسط َسدو ببیت المعروف البهبهانـّي بیت األخرى، التقلیدّیة المنازل           من
البدو. ینسجها التي الُبُسط ُمتحف باسم مشهور الیوم وهو البدو)، یحوكها             التي
الِعمارة تأثیر البیت هذا في ُیشاهد مدخالن. وله للبحر، مواجه البیت             هذا
من الرئیسّي. الِفناء من الیسرى الجهة إلى المدخل باب عقد في سّیما ال               الهندّیة،
التي وأعمدته المقّوسة، وغیر الزوایا، ذات طبقاته أیًضا البیت هذا            ِمیزات

 ُزخرفت تیجانها برسوم ذات عناصر نباتّیة (م. ن، 1984م، ص 73).
الكویتّیة بالِعمارة لحق الذي والتطّور المدن، لسكنى السریع          النمّو
یفوق أمٌر األخیرة، الثالثین السنوات في البیوت، بناء ومنها           المعاصرة،
1985م، نفسه، 71؛ ص ن، (م. المدن سكنى تاریخ في له شبیه ال               التصّور،
متر ألف إلى خمسمائة من مساحتها دوٌر البلد هذا في أیًضا ُتبنى حالیا .(63                ص
الخارجّیة الواجهات ُتكسى المسّلح. الباطون بنائها في األساسّیة الماّدة           مرّبع،
الجیرّیة، والحجارة الرملّیة، والحجارة واإلسمنت، داخلیا)، (المنَتج باآلجر          أیًضا
األردن، من المستوردة إیطالیا]، من جیري [حجر الترافرتین أو المرمر 45           أو

وقّلة ثمنه، فالرتفاع الخشب أّما وإیطالیا. والیونان، السعودّیة، والعربّیة           ولبنان،
وأطر واألبواب، الداخلّیة، الفضاءات في اسُتخدم فقّلما الكویت، لـُمناخ           مقاومته

45 - Travertine 
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سیَّما ال داخلیا، المنتج األلومینیوم ُیستخدم منه وبدًال اللولبّیة، وستائرها            النوافذ
 في صنع أطر النوافذ (بحر، 1985م، ص 72).

الرئیسّي، الِفناء إلغاء الجدیدة، البیوت بناء في الجذرّیة التغییرات           من
ص (ُدویك، العشرین القرن من الخامس العقد في سیَّما ال الشرفات،             وظهور
ضخمة خریطة إنجلیزّیة شركة وضعت 1371ه/1952م، العام في .(70         
القدیمة، األحیاء من األعظم الجزء هدم إلى تنفیذها أّدى الكویت، مدینة             لتوسیع
على المحافظة حركة ظهور بعد السّتینات، في ما حّد إلى توّقف المسار هذا               لكنَّ
السّتینات منتصف منذ ن). ص. ن، م. الفنّ >، <معجم ←) التقلیدّیة             المنازل
النمّو تسارع مع بالتزامن المنصرم، القرن من السبعینات أواخر           وحتى
اللبنانّیة، والِعمارة المصرّیة الِعمارة لتأثیر البیوت بناء خضع          االقتصادّي،
العناصر وبعض الجدیدة، الغربّیة المعمارّیة العناصر بعض مع ذلك           وترافق
المنصرم، القرن من والتاسع الثامن العقدین في ن). ص. ن، م. (ُدویك،              المحّلّیة
بذلت التي الكویت، في المساكن تأمین عن المسؤولة الوطنّیة المدیرّیة 46           قامت

مناسب بیت آالف عشرة وأّمنت البداوة، على للقضاء السابق في            المساعي
القضاء مسألة وجعلت الطلبات، ألصحاب المساكن لتأمین برنامج بوضع           للبدو،
َلحظ بیت. 36‘400 ببناء وبدأت عملها، صلب من وقّلتها المساكن نقص             على
و المتوّسط الدخل ألصحاب شّقة 3‘319 و دارة، 7‘952 بناء البرنامج             هذا
تصمیم في التنویع (مع الدخل القلیلة للفئات شّقة 874 و مستقّلة، داًرا 24‘255             

، ص 85). 47 الوحدات) (أنطونیو

نّفذت الحدیثة، بالعناصر االهتمام عن فضًال للبیوت، الجدیدة التصامیم           في
شّقة أّي تكون ال كي المساعي وُبذلت الدولة، فرضتها التي الثقافّیة             المالحظات
بأسلوب التولیف خالل من الِفناء األفنیة، ذات البیوت في غیرها. على             مشرفة
والجزء الخارج، من ُیرى ال النور، لتأمین واالرتفاعات االنحناءات بین            خاّص
على السكنّیة المجّمعات ُنّظمت جامعة. بصفحة مغلق الخارج نحو الممتّد            الوحید
في تشترك متجاورة، للعیش عائلة مائة إلى تسعین من عدًدا یمّكن             نحو،
أسطح فوق والمساجد. المدارس ومن صغیر، تجاري مركز من           االستفادة
مجال ال للمجّمع، الداخلّي الفضاء وفي حدائق، أنشئت السكنّیة، الشقق            مجّمعات

(أریكسون لألطفال ومالعب للمشاة، ممّرات كذلك وُلحظت السّیارات، 48        لدخول

  ، ص 89- 90).
واألنشطة والمهن الحرف الجّمال، الهادي عبد محّمد والمراجع :          المصادر

 التجارّیة القدیمة في الكویت ، الكویت 2003م؛
 أجنبي ...

46 - National Housing Authority (NHA) 
47 - Antoniou 
48 - Erickson 
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 /أفسانة منفرد /
 
 

 4. الشامات :
على دمشق نواحي إحدى الرماد، تّل في األثریة الحفرّیات تدّل            سوریا .
القرن في .(58 ص (بهنسي، المیالد قبل السابع األلف في المنطقة هذه              استیطان
منّظم غیر نحو على موّزعة السورّیة البیوت كانت المیالد، قبل عشر             الحادي
كشفت .(120 ص ، (كونیو السور داخل في القصر، أو المعبد 49           بجانب

من وبعضها اللَِّبن ، من قوالب جدراُنها بیوت عن سوریا في األثریة             الحفرّیات
تأثیر .(18 ص ، (بورنز والحجرّي البرونزّي العصرین إلى عائدة 50          طبقتین،

األضالع، مثّلثة مبان تشیید ذلك من السورّیة، المباني في بیٌّن األخامینّیة             الِعمارة
جمیع في وشائع الِفناء، على ومشرف مفتوح، أضالعها أحد مقّببة،            سقوفها
العثور تّم التي اآلثار تدّل .(28 ص ، (دوئرتي اإلیوان باسم المنطقة 51            أنحاء

أو سردابًا، یضّم معظمها بیزنطّیة، بیوت وجود عن حمص* مدینة في             علیها
دخلوا حین األموّیون استولى الیومّي. لالستهالك میاه وخزان مسیحیا،           مدفًنا
على بنوا أو لالستخدام، والصالحة المهجورة البیزنطّیین بیوت على           الشام
121؛ ص (كونیو، المدن خارج خیام في بعضهم أقام كما جدیدة. بیوًتا              أطاللها
مائة بناء عن (183 -182 (ص الَبالُذرّي تحّدث .(19 -18 ص الحّق،              عبد
جرى حمص. من بالقرب السلمّیة، مدینة في اإلسالمّیة، الحقبة أوائل في             منـزل
الالحقة، العصور في المنازل وبناء التمّلك في األموّیین بأسلوب           االقتداء
(151 (ص المقدسّي یرى .(138 ص (بهنسي، ما حدٍّ إلى به، العمل              واستمّر
في الضّیقة البیوت كذلك ویذكر األنبیاء، بعض بیوت موضع المنطقة هذه في              أنَّ
ابن عّرف حلب. في الشخصّیات كبار لبیوت الحدیدّیة والنوافذ قّنسرین،            مدینة
كما المنطقة، هذه في وهابیل قابیل إقامة موضع (230 ،222 ،206 (ص              ُجبیر
معظم في المستخدمة المواّد ووصف ببعضها، حماة بیوت تالصق على            تكّلم
مرصوفة طبقات من المباني تلك وأنَّ والقصب، الطین من بأّنها دمشق             مباني
دمشق في الممالیك عصر في بسرعة. النیران علیها تأتي األخرى، فوق             الواحدة
ثالثة أقسام في ُتبنى الناس، وعامة واألشراف، العسكرّیین، بیوت كانت            وحلب،
وأحیاًنا الفقراء، بیوت كانت العصر، ذلك في .(242 ص (كونیو، المدینة             من
العصر في .(83 ص ، (ریمون المدینة مركز من بعیدًة األقّلّیات 52           أحیاُء

ص (بیرنز، األتراك بیوت بطراز متأثرا سوریا في البیوت بناء كان             العثمانـّي
ودمشق، حلب في المنازل ألوف عشرات نفسها الحقبة في ُبنیت ذلك، مع .(25             
49 - Paolo Cuneo 
50 - Burns 
51 - Terri Dougherty 
52 - André Raymond. 
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(زین والعّباسّي األموّي العصرین في البناء لنمط استمرار بنائها           طریقُة
إلى بنائها تاریخ یعود القدیمة السورّیة البیوت .(239 ،233 ص            العابدین،
البیوت من نذكر أْن یجب منها. أقدم بیوت وجود النادر ومن العثمانـّي،              العصر
التي دمشق، وسط في الظاهرّیة، المدرسة العثمانـّي العصر قبل ما إلى             العائدة

 كانت من قبُل بیَت والد صالح الدین األّیوبـّي (بهنسي، م. ن، ص. ن).
كاألعمدة الفاتحین، تأثیر على بوضوح یدلُّ ما السورّیة المباني           في
والجدران والنوافذ، األبواب لزخرفة المقّوسة اإلیرانّیة والعقود         الرومانّیة،
بعض أنَّ وبما .(97 ص (دوئرتي، الصلیبّیة الحروب حقبة في            السمیكة
المواّد اسُتخدمت مًعا، آٍن في وسوریا مصر تحكم كانت اإلسالمّیة            السالالت
ص سلیمان، (منیر الزخرفّیة الرسوم وكذلك البلدین، في البیوت بناء في             نفسها

.(184 ،180 ،177 
القرى وبعض المدن معظم في الرئیسّیة البناء ماّدة هو الحجر البناء .             مواد
المناطق، باختالف المستخدمة الحجارة أنواع وتختلف عزراء، مثل          السورّیة،
دمشق وفي الجیرّي، الحجر هو حلب في غیره من أكثر المستخدم             فالحجر
الحجرّیة المباني .( التقلیدّیة > السورّیة (<الِعمارة والجیرّیة البازلتّیة 53        الحجارة

عاّمة بیوت في أّما الفخمة، البیوت في ُتستخدم كانت فالحجارة قلیلة، دمشق              في
 الناس، فقد اسُتخدمت فقط قواعَد وركائَز للبناء (بهنسي، ص 53).

قوالب وفي ومالًطا، والتطیین، الجدران، بدنات بناء في ُیستخدم الطین            كان
.(20 ص التقلیدّیة >)، السورّیة الِعمارة >) سنتم 10×40×20 بمقاییس  اللَِّبن           من

 كانت معظم بیوت دمشق طینّیة (بهنسي، م. ن، ص. ن).
في لصالبتها ُتستخدم والسرو، كالصنوبر المحّلّیة، األشجار أخشاب          كانت
األطر ولصنع ،(24 -23 ص التقلیدّیة >)، السورّیة (<الِعمارة البناء           أرضّیة
ص العابدین، (زین المنـزلّیة واألدوات واألثاث، والنوافذ، واألبواب،          الخشبّیة،

.(265 ،257 
واحد، لون من ِمالًطا عادًة، السورّیة المنازل لجدران النهائّیة الكسوة            كانت
كان القرى. بعض في إّال مستخَدًما األلوان المتعّدد الزخرفـّي الطالء یكن             ولم
الجیرّي الِطالء (1 المستخدمة: والمواد البناء نوع باختالف یختلف           الطالء
الجدار، ویحفظ المبنى، على الجمال من مسحًة ُیضفي الحجرّیة، للجدران            كسوًة
الرخو، والجیر الناعم التراب من تتأّلف الِبسمار طبقة ثالث: طبقاٍت            وُینفَّذ
والتراب الصلب، والرمل الجیر، من الِبطانة، طبقة بالماء؛ المبّلل           والرمل
والرمل الجیر من الظهر] [الظهرة: الدَّهرة طبقة الماء؛ مع والشّبة            الناعم،
في الخارجّیة للمساحات الطینیـّي الِطالء (2 والماء. الناعم والتراب           الناعم،
الطالء هذا كان حلب. وضاحیة دمشق في استخداًما أكثر كان الطینّیة،             المباني
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الطالء به فُیدهن أحیاًنا وناعًما تماسًكا، أكثر لیصبح بالتبن ُیخلط أحیاًنا،             صلًبا
رخًوا، والطینّیة، الحجرّیة الجدران به ُتكسى الجیر، بَرْوب الطالء (3            الصلب.

 وطبقًة واحدة (< الِعمارة السورّیة التقلیدّیة >)، ص 24).
على ظّلة إلقامة القرى أهالي بعض صیًفا، سوریا في الحار المناخ             دفع
البیت برودة على للمحافظة وأوراقها، الكرمة أشجار جذوع من منازلهم            سطوح
،˚40 إلى صیًفا فیها الحرارة ترتفع التي حلب في أّما .(89 ،13 ص               (دوئرتي،
طبقات عّدة من المنازل فُتبنى الصفر، تحت ˚15 إلى الشتاء في             وتنخفض
86 ص قطایة، (سلمان القائظ الصیف وحرارة القارس، البرد شّدة من            للتخفیف

.( 
ثالث من عادًة السورّیة المنازل الرئیسّیة . وأجنحتها السورّیة المنازل           أجزاء
تركّیة)، لفظة (َسالْمِلك: األرضّیة والطبقة الَقبو، تتضّمن أقصى، كحدٍّ           طبقات
هو العام، طیلة الحرارة معتدل الَقبو ألنَّ تركّیة). لفظة (َحَرْمِلك: األولى             والطبقة
ویصله الِفناء، زاویة في ومدخله الطعام، تناول ومكان الغذائّیة، المواّد            مخزن
-239 ص العابدین، (زین صغیرة روازن خالل من الِفناء من والهواء             النور
في األقبیة بناء من اإلكثار إلى الخاّصة الـُمناخّیة الظروف دفعت وقد .(242            

 البیوت الحلبّیة (ریمون، ص 91).
تتمّیز .(242 ص العابدین، (زین الِفناء على ُیفتح صغیر، المدخل            باب
التي الخشبّیة، األبواب ذات بمداخلها الطراز، التركّیة البیوت من العربّیة            البیوت
الدین أكمل مقّدمة ن، (م. حدیدّیة بمسامیر الرصاص من صفائح فوقها             ُتثّبت
وبأنواع نافورة، ذي بحوض ُیجهَّز الِفناء داخل .(15 ص أوغلي،            إحسان
واألطعمة اللحوم لحفظ أحیاًنا ُتستخدم ماء وبئر والورود، الـُحمضّیة،           األشجار
زخارف ذات الِفناء على المشرفة الجدران البیوت، هذه في التلف.            السریعة
الالزمة المیاه ولتأمین .(244 ،242 ص العابدین، (زین ونوافذ           حجرّیة
ابن ← األنموذج سبیل (على البیوت بجانب قنوات أحیاًنا ُتحفر كانت             للحوض،
ثالثة من أحیاًنا یصل الحوض َقْطر كان .(23 -22 ،19 ص ج2، مج2،               شّداد،
بالحجارة ُتبنى كانت التي النوافیر، ذات األحواض أّما أمتار، سّتة إلى             أمتار
الِفناء أرضّیة كانت .(57 ص (بهنسي، المتر من أقل عادًة فقطُرها             الرخامّیة،
بالحجارة ُیفرش لإلیوان المقابل والقسم الكبیرة، الحجارة بقطع عادًة           ُتفرش

 الرخامّیة الملّونة، ذات األشكال الهندسّیة (زین العابدین، ص 267).
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ص 2002م، طهران القدیمة، الدیار في السائحان باكلند. وغ. واتشك            ل.
 ِفناء منـزل في دمشق، القرن الثالث عشر الهجرّي.170.
 

(م. سوریا في التركّیة البیوت من العربّیة البیوت تمّیز أوجه أهم الِفناء              كان
الِفناء، أضالع أحد في عادًة اإلیوان یقع .(14 ص أوغلي، إحسان مقّدمة              ن،
ُیبنیان بارًدا، له المالصقِة والقاعِة اإلیوان، في الهواء ولیظّل المدخل.            مقابل
وعند الشتاء، في ظهًرا للجلوس األواوین ُتستخدم الغرف. سائر من            أعلى
في أشهر ثمانیة حوالى استخدامها ویستمّر ولالستراحة، الصیف، في           الغروب
ُتقام كانت الشتوّیة. لإلقامة غرفة اإلیوان جوانب من جانب كّل في ُتبنى              السنة.
النصفّیة، القّبة أو المحراب شكل على اثنتان أو طاقة أحیاًنا اإلیوان جدران              في
م. بهنسي، ،224 ص ، فّري (فیتمر- األشیاء من ذلك وغیر القرآن فیها 54             یوضع

لجلوس اإلیوان أطراف في مصاطب أحیاًنا ُتقام .(290 ص طلس، ن؛ ص.              ن،
في الغرف أهّم كبیًرا. الِفناء حول الغرف عدد كان .(41 ص (بیرنز،              الضیوف
لالحتفاالت اإلیوان آخر في الرئیسّیة، القاعُة خاّص، بشكل الفخمة           البیوت
باصیل، وبیت الوكیل، كبیت البیوت، بعض في واألعیاد. والوالئم،           الخاّصة،
األثاث أفضل فیها یوضع السقف، مقّببة الرئیسّیة القاعة حلب، في الغزالي             وبیت
أكبر من حلب في األمیر دار وقاعة فخري بیت قاعة ُتحسب األشیاء.              وأثمن
ومجهزا بالسّجاد، مفروًشا والغرف القاعات داخل كان السورّیة.          القاعات
النوم غرفة داخل حتى البرونز، أو الحجارة من الصغیرة واألحواض            بالنوافیر

 (ابن شحنة، ص 237؛ فیتمر- فّري، ص 225- 226؛ طلس، م. ن، ص. ن).
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معظم في ُتستخدم واالستقبال، الیومّیة الحیاة مكان األرضّیة، الطبقة           كانت
.(246 ص العابدین، (زین والمطبخ الحّمام أیًضا الطبقة هذه في السنة.             أّیام
السلسبیل باسم آخر مائي بعنصر ُیجّهز والغرف القاعة داخل كان            أحیاًنا
عمودیا، الجدار فوق رخامّیة، وقطع المرمر من بلوح مزخرف           (المصّب)،

 یجري فیه الماء الزالل لتبرید جّو الغرفة (بهنسي، م. ن، ص. ن).
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.B. Keenan, Damascus, London 2000, P. 103 
 اإلیوان في بیت الدحداح، دمشق.

  
الدخول الممكن من كان الشخصّیة، للحیاة ُلحظت األعّم على األولى            الطبقة
الشدیدة الشتاء أیام في ن). ص. ن، م. العابدین، (زین الِفناء خالل من               إلیها
(بیتر مشّمسة كصالة ُتستخدم الطبقة هذه غرف بعض كانت سوریا، في             البرودة
وبابه تحتها، أو المنازل بجانب أحیاًنا ُیقام العائلة مدفن كان .(204 ص ، 55             بریج

  من خارج البیت. هذه العادة عمیقة الجذور في سوریا (فیتمر- فّري، ص 224).
 

 
  

.B. Keenan, Damascus, London 2000, P. 103 
 ردهة مدخل القاعة في بیت نظام، دمشق.

 
الدبش، بالحجارة المبنّیة الجدران األّول: النوع أنواع: عّدة          الجدران
الجدران هذه حجارة وحمص. وحلب دمشق في ُتشاهد تزال ال التي             الحاملة،
الطینـّي. الِمالط بواسطة ببعضها توَصل المستطیل، المكّعب شكل على           كبیرة
بین الفراغ ُیعّبأ متر، عمقها حجرّیة، قاعدة فوق طبقتین شكل على ُتبنى              كانت
ثمانین أو سبعین حوالى الجدران هذه عرض والتراب. بالحصى           الطبقتین
في الداخلّي والِفناء الرئیسّیة الغرف في حجارُتها نة الملوِّ للجدران           سنتیمتًرا.
األسود البازلت الملّونة الحجارة تشمل المثال. نادر جماٌل القدیمة دمشق            منازل
(عمره األحمر أو واألصفر، األبیض، الجیرّي والحجر والمعّمر)،          (القوّي
والمتین). اللون الحنطّي المّزة، منطقة إلى (نسبة المّزّي والحجر           أقصر)،
أحیاًنا ارتفاُعها ویصل سنتیمتًرا، تسعین إلى خمسین من الجدران هذه            سماكة
للصق الجیرّي الِمالط وُیستخدم مطلّیة، غیر الجدران هذه متًرا. ثالثین            إلى

 أوصالها.
التي الحجارة هذه ُتستخدم أملس. غیر حجريٌّ الجدران، من الثاني            النوع
البیوت في الطینـّي بالِمالط وُتدهن سنتیمتًرا، سبعین إلى ستین من سماكتها             تبلغ
الجدران هذه قواعد عمق مختلفة. ومقاسات بأشكال الالذقّیة، في           القروّیة

 خمسون سنتیمتًرا، وعرضها مائة سنتیمتر.
سوریا جنوبـّي في المعتمدة الصلدة، الطینّیة الجدران من الثالث           النوع
درعا محافظتي في الیوم موجودة وأطاللها البازلتّیة، البركانّیة الحجارة           لَوفرة

 (أذرعات) والُسَویداء.
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في موجودة حالًیا تزال ال التي بالطوب، المبنّیة الجدران الرابع،            النوع
الطوبّیة الجدران ُتبنى ودمشق. حلب قرى وفي دمشق، في القدیمة البیوت             بعض
رخوة، األرض كانت إْن لكن قواعد، دون من األرض سطح على             مباشرة
الجیر من بطبقة الجدران لهذه الخارجّي السطح وُیكسى حجرّیة، قاعدة            تلزمها

 أو القیر وُیمّسد.
قالب شكل على المرصوص، بالتراب المبنّیة الجدران الخامس،          النوع
جیرّیة، أو طینّیة بطبقة وُیغّطى الجدار- بناء موضع في القالب ُیصنع             ترابي-

 ویمّلس.
المدن، في قبل من شائًعا بناؤها كان التي الخشبّیة، الجدران السادس،             النوع
عّدة ویتضّمن العلیا، للطبقات عادًة الخشبـّي الجدار القرى. في ُتستخدم            وحالیا
بینها الفراغ ُیمأل مواربة، عْرضّیة خشبّیة بألواح ببعضها تّتصل عمودّیة،            أعمدة

 بالطوب والطین (< الِعمارة السورّیة التقلیدّیة >)، ص 23).
شائعة وهي المستویة، الحجرّیة السقوف (1 هي: المسّطحة السقوف           أنواع
الجبال، بمحاذاة الحجارة هذه ُتقّصب سوریا. جنوبـّي في البازلت حجر            لوجود
37×35×70 أبعاُدها مربعة، للتسقیف وُتستخدم استخراجها، مواضع         وفي
والقرى المدن في المختلفة الطبقات لدى المستخدمة الخشبّیة، السقوف (2            سنتم؛
الطبقة ذات للبیوت معتمًدا الخشبـّي السقف كان والزخرفة. البناء في            مادة
اعُتمد البلدان. من غیرها من أو المحّلّیة، السورّیة األشجار من ُیحّضر             الواحدة،
(الرفاعّي، بعده وما الهجرّي العاشر القرن منتصف منذ أكثر الخشبـّي            السقف
ضواحي في ُمعتمًدا كان بالطین، المغّطى الشالي السقف (3 207)؛ ،204             ص
السّكر، وقصب والقصب، األشجار، أغصان ُتستخدم ولصنعه والالذقّیة،          دمشق
من بطبقة ذلك بعد ُتطلى وغیرها، والبّلوط الصنوبر، خشب وألواح            والتبن،

 الطین ككسوة نهائّیة (< الِعمارة السورّیة التقلیدّیة >)، ص 24).
بالشرفات شبیهة نافرة خشبّیة نوافذ الكیاشك، والزخارف : الواجهة          أجزاء
محّل الفوالذّیة األلواح حّلت حالیا حجرّیة. قواعد على مرّكزة المغلقة،            الخشبّیة
في أكثر بها االهتمام وجرى بسیطة، الكیاشك زخرفة كانت الحجرّیة.            القواعد
بصفائح ُیحمى المنحدر، الخشبـّي الكیشك سقف والشبابیك. والنوافر،          الزوایا،
یجب، كما حمایتها لعدم األضرار، من للكثیر الكیاشك الیوم تعّرضت            معدنّیة.

 ولسوء األحوال الجوّیة (م. ن، ص 22).
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 أنموذج من زخارف النافذة في بیت غزالة (العصر العثمانـّي)، حلب. 
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من العلیا األجزاء في ُتفتح وصغیرة، بسیطة الخارجّیة، (1 نوعان:            النوافذ
منها وقسٌم والغرفة، الخشبـّي السقف وإلنارة الخارج، من الرؤیة لمنع            المنـزل
الشكل، ومستطیلة مزخرفة، الرئیسّي، الِفناء باّتجاه الداخلّیة (2 وُیغلق.           ُیفتح
(زین والِفناء الغرفة بین أو غرفتین بین وموقعها زجاجّیة، قوارات            وفیها

 العابدین، ص 258).
زخرفة السورّیة البیوت في الشائع من وأثاثها . السورّیة المنازل           زخارف
النباتّیة والرسوم النسخ، وخّط الكوفي بالخّط بكتابات الداخل من           الجدران
المنازل في العین تقع .(265 ص ن، م. ←) الهندسّیة والرسوم             والحیوانّیة،
الفّن قسم حلب*، ←) آِجقباش بیت في مثًال سورّیة، غیر ورسوم زخارف              على
بالرسوم والتأّثر والنباتات، الورود حفر شاع العثمانـّي، العصر في           والِعمارة).
والبیضاء السوداء الحجارة استخدام العصر هذا في شاع كذلك           األوروبّیة.
242 ،237 ص (الرفاعّي، المملوكّي العصر في ُتستخدم كانت التي           والصفراء،
الفاكهة أنواع رسم وشاع المتنّوعة، بالحجارة وخارجه المبنى داخل ُیزیَّن .(           
87 -86 ص قطایة، (سلمان المحّلّیة الفاكهة أنواع من وغیرهما والتین            كالعنب

.( 
 
  

B. Keenan, Damascus, London 2000, P. 178  
 منظر للزخارف الداخلّیة ألحد البیوت في الدمشقّیة.

 
كان السورّیة) ضمنها (ومن العربّیة البیوت في والتجهیزات األثاث           معظم
،3 الكتاب (وزیري، للمنازل الداخلّیة الِعمارة في تأثیر له كان الثبات وهذا              ثابًتا،
واألدوات والفّضّیة، الزجاجّیة التحف لحفظ الّصوان) (ج. األصونة .(53           ص
الجدران في تثّبت والثیاب، الیومّیة الحیاة لوازم لحفظ أو الزخرفّیة،            الخشبّیة

 بمسامیر حدیدّیة (زین العابدین، ص 263).
عام بشكل یتنّقلون الذین البدو، مسكن الخیمة، (1 سوریا : في البیوت             أنواع
نهر سواحل من بالقرب سوریا، من الشرقّیة والنواحي والسهول الصحراء            في
للرجال واحد قسمین من كبیرة، أحیاًنا الِخیام تكون التركّیة. والحدود            الفرات
أو بالصوف بعضها عن األقسام وُتفصل آخر، صغیر وقسم للنساء،            وآخر
مرّبعة صوفّیة الرئیسّیة الخیام الرفیع. القصب أو المؤونة، أكیاس أو            الستائر،

 الزوایا، ُتشّد من الخارج بالحبال، التي تثّبت في األرض بأوتاد خشبّیة.
باب یربط متماثلتین، وحدتین یضّم الذي (القروّي)، البدائّي البیت (2          
الغذائّیة. المواّد ومخزن المطبخ واألخرى النوم، غرفُة الوحدتین إحدى           بینهما.
والقسم الفراغ، أوقات لتمضیة كالـَمْصَطَبة، مساحة القروّیة، البیوت هذه           أمام
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الواحدة، الطبقة ذات البیوت هذه من نماذج توجد البهائم. اصطبل خلفها             الواقع
 تابعة للمزارع، في جبال مدینة الالذقّیة.

تّتصل واحد، صفٍّ في غرف عّدة من یتأّلف الذي الرواق ذو المنـزل (3             
المناطق قرى في توجد األمام من المبنى طول على رواق خالل من              ببعضها

 السورّیة الجنوبّیة لجهة الشمال.
وبینهما للسكن (اثنان أقسام ثالثة من (اللیوان)، اإلیوان ذو البیت (4           

 اإلیوان)، یوجد في البیوت القروّیة في النواحي الواقعة شمالـّي مدینة دمشق.
البیوت، هذه مثل في الِفناء وهذا الرئیسّي، الِفناء ذو القروّي البیت (5            
البیوت هذه تتأّلف الفصلّیة. الخضار وحدیقة األلیفة، الحیوانات تربیة           موضع
الرجال غرف وتضّم الرئیسّي، بالِفناء تحیط بقباب، مسقوفة وحدات           من
مستوًیا البیت سقف یجعلون حالیا، واإلصطبل. والتّنور، والمطبخ،          والنساء،
وتربیة العائلة، أفراد لسكن عادًة البیوت هذه مثل في الِفناء القّبة. من بدًال               أحیاًنا،
من أكثر عادًة یسكنها التي المنازل هذه توجد قسمین. إلى جداٌر یقسمه              المواشي،

 عائلة، بالقرب من الالذقّیة.
بأسرها، المتوّسط البحر شرقّي بلدان في الموجودة اللبنانّیة، البیوت (7          
ونمّو العثمانّیة، الدولة في للتحدیث نتیجة بناؤها وجاء سوریا، ضمنها            ومن
أساس وعلى المصّنعة، بالمواّد ُشّیدت البیوت هذه المنطقة. في المتوّسطة            الطبقة
بها تحّف التي الرئیسّیة القاعة البیوت هذه ِمیزات من الجدید. المدنـّي             التنظیم
الخارج، من الشكل عقدّیة نوافذ ثالث تتضّمن الغرف، واجهة غرف.            عّدة
السورّیة (<الِعمارة الشارع أو الحدیقة باّتجاه ُتفتح شرفة على           وغالًبا

 التقلیدّیة >)، ص 13- 14).
خاّصة َجماعّیة، مساكن توجد سوریا، ضمنه ومن العربـّي العالم           في
كان الهجرّي، العاشر القرن إلى عائد وقفّیة سند وفاق الـَحْوش. ُتسّمى             بالفقراء،
ثالث، أو غرفتان كوخ كّل في أكواخ. عّدة حوالیه كبیًرا، مركزیا فناًء              الـَحْوش
عاّم مرحاض وُیبنى میاه، آبار ُتحفر الِفناء في الِفناء. على مفتوح             مدخلها

 االستخدام. یوجد الكثیر من األحواش في دمشق وحلب (دیمون، ص 102).
واستخدام المواّد، نوع حیث من كبیرة، تغییرات السورّیة بالِعمارة           لحقت
على التقلیدّیة، حلب بیوت أصبحت للمباني. الخرائط ووضع البناء، في            التقانة
إلى والحاجة المدینة، مركز في السّكان عدد وازدیاد للمدن، األفقّي النمّو             أثر
المهرة، الصّناع عدد تناقص جعل ناحیة، من طبقات. عّدة من البیوت، من              مزید
أسرع. البناء عملیة تنفیذ البدیلة، المواّد واستخدام التقلیدّیة، البناء مواد            وفقدان
السّكان، عدد تزاید بسبب ثانیة، طبقة بناء إلى الحاجة أّدت القرى، بعض              في
هي المسّلح، الباطون من مستویة سقوف واستحداث الطینّیة، الِقباب إزالة            إلى
للحرارة ضعیًفا عازًال الطینّیة بالِقباب مقارنة ُتعّد الفائقة، متانتها من الرغم             على

105 



الحكومُة تشّجع حالیا .(15 -14 ص التقلیدّیة >)، السورّیة (<الِعمارة           والصوت
أّدى ،(89 ص (دوئرتي، القرى في واالستقرار السكن على الخیام ساكني             البدَو
منـزل، لتمّلك كحلٍّ الشقق في والسكن النساء، وعمل العائلة، أفراد عدد             تضاؤل
بالبیوت لحقت التي األخرى التغییرات من األفنیة. ذات بالبیوت االهتمام قّلة             إلى
األفراد، من أكبر عدد لسكن فاصلة بجدران الكبرى الغرف تقسیم            الجدیدة
من بدًال لكتل، الجدران واستخدام مقّببة، بعقود أجزاء عّدة إلى الغرفة             وتقسیم
الغرف تصمیم بسبب والغرف البیوت بمداخل كذلك التغییر لحق           الكیشك
ص التقلیدّیة >)، السورّیة (<الِعمارة إلیها النور من مزید دخول إلى            والحاجة
الجدیدة، البیوت إنشاء إلى ناحیة من والحداثة التقلید بین المزج أّدى .(25 ،15             
والجمیلة الفخمة المنازل من كبیر عدد استخدام تغییر إلى أخرى، ناحیة             ومن
أو فندق، إلى العثمانـّي العصر من الباقیة البیوت بعض لت ُحوِّ كذلك             القدیمة.
بیت المثال، سبیل على 223)؛ ص فّري، (فیتمر- شابه وما مدرسة أو              متحف،
المدرسَة 1329ه/1911م زوارباشا وبیت الجمهورّي، القصر ُجعَل باشا          ناظم

 الطبّیة (بهنسي، ص 165).
ابن 1986م؛ بیروت ُجبیر ، ابن رحلة ُجبیر، ابن والمراجع :           المصادر
الیمن أبو علیه عّلق النواظر" )، "نزهة كتاب من (فصل حلب تاریخ             شحنة،
ذكر في الخطیرة األعالق شّداد، ابن 1990م؛ طوكیو كیكواوتا، ط.            البترونـّي،
1382ه/1982م؛ دمشق الدّهان، سامي ط. ج2، مج2، والجزیرة ، الشام           أمراء
1400ه/ بغداد وفّنّیة ، آثارّیة لمحات الشام: بهنسي، عفیف (بیروت)؛          الَبالُذرّي
1385ش طهران خلیلي، مها بالفارسّیة ترجمته سوریا ، دوئرتي، ِتري           1980م؛
1417ه/ حلب والهندسة ، التاریخ بین حلب الرفاعّي، فیصل محمود          [2006م]؛
در اسالمى عربى- بزرگ شهرهاى بر اى مقدمه  ریمون، أندریه            1996م؛
القرون في الكبرى اإلسالمّیة العربّیة- [المدن هجرى 12 تا 10            قرنهاى
زادة، سلطان حسین بالفارسّیة ترجمه عشر]، الثاني حتى العاشر من            الهجرّیة
ِعمارة في تاریخّیة جولة العابدین، زین محمود [1991م]؛ 1370ش           طهران
قطایة، سلمان 1419ه/1998م؛ الریاض التركيّ ، والبیت العربـّي         البیت
1408) 1 العدد مج17، المورد ، مجّلة الحلبّیة"، الدور في التزیینّیة           "الرسوم
1375ه/ دمشق حلب ، في والتاریخّیة اإلسالمّیة اآلثار طلس، أسعد محّمد           ه)؛
وآثارها"، حمص مدینة تاریخ في موجز "بحث الحّق، عبد عادل سلیم             1956م؛
باؤولو (1960م)؛ 2 و 1 العددان مج10، السورّیة ، األثرّیة الحولّیات            مجّلة
اإلسالمّي]، العالم في المدن بناء [تاریخ اسالم جهان سازى شهر تاریخ             كونتو،
المقدسّي؛ [2005م]؛ 1384ش طهران الزنوزّي، تیزقلم سعید بالفارسّیة          ترجمه
األثرّیة الحولّیات مجّلة وسوریة"، مصر بین الفّن "وحدة سلیمان،           منیر
عناصر موسوعة وزیري، یحیى (1957م)؛ 2 و 1 العددان مج7،            السورّیة ،
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"البیت فّري، فیتمر- هانس 2000م؛ -1999 القاهرة اإلسالمّیة ،          الِعمارة
عشر"، والثامن عشر السابع القرنین في السورّي العربـّي          البورجوازّي
،9 و 8 مج السورّیة ، األثرّیة الحولّیات مجّلة البّنّي، لعدنان والتعریب             التلخیص

 العددان 1 و 2 (1958- 1959م)؛
 أجنبي ...

  /غالمحسین معماریان، السّید هادي إمامي، وحامد موحدیان /
 

األلف في القدیم الحجرّي العصر إلى لبنان استیطان تاریخ یعود            لبنان .
على ُعثر وقد .(3 ص ، (ستراتسوال بیروت سواحل على المیالد، قبل 56            الثامن

أخرى ومناطق وصور، صیدا بین عدلون مغاور في العصر ذلك إلى عائدة              آثار
الزهراني، ونهر الكلب، ونهر أِبل، وعین راما، وبركة َمراِجل كانت            أیًضا.
المسكونة المناطق من بیروت، شمالي كیلومتًرا أربعین تبعد التي أیًضا            وجبیل
مستطیلة منازل آثار جبیل في اكُتشفت فقد المتأّخر. الحجرّي العصر            في
في نفسها المنطقة في بالِمالط. مكسوة وأرضّیاتها حجرّیة، قواعدها           الشكل،
األولى النماذج ُبنیت ق.م)، 3000 حتى 4000) الحجرّي النحاسّي- 57          العصر

 للبیوت الحجرّیة (مهران، ص 90، 108، 113، 142).
ُبنیت المیالد) قبل األّول األلف (في الدیار هذه إلى الیونانّیین قدوم             بعد
الیونانّیین منازل جدران كانت األرجح. على طبقتین من منّظم، بشكل            المنازل
األسلوب هذا وظلَّ بالرسوم، وُتزخرف والجّص، الـَمرَمر بحجارة ُتبنى           األثریاء
ص ن، (م. المتوّسط البحر سواحل في المیالدّي الثاني القرن حتى به              معموًال
كبیرًة غرًفا البیزنطّي العصر إلى العائدة المكَتَشَفة المنازل تتضّمن .(36          

 وأرضّیات فسیفسائّیة (ستراتسوال، ص 38).
حجرّیة وبیوٌت قصوٌر (175 (ص حوقل ابن ذكر كما َبْعلَبك، في             كان
والسادس الخامس القرنین (بین الصلیبّیة*، الحروب حقبة في          كبیرة.
المناظر بصور غرفها ُزخرفت قصوًرا بیروت في المسیحّیون بنى           الهجریَّْین)،
زرقاء ُقّبة مع الرخامّیة، الحجارة بقطع ُبنیت وجدرانها بالفسیفساء،           الطبیعّیة
85 ص (شیخو، الملّون المصقول الرخام من حوٌض الغرف ویتوّسط           سماوّیة،
المقصوبة، بالحجارة ُتبنى المنازل كانت الممالیك زمن في نفسها، الحقبة في .(            
الجبلّیة القرى في .(13 -12 ص ، (لورته السهام لرمي مزاغل الجدران 58            وتعلو

دون ومن خشبّیة، مصاریع ذات صغیرة ونوافُذها بالحجارة، ُتبنى المنازل            كانت
طینّیة المنازل كانت القرى بعض في حا. مسط كان أیًضا الغرف وسقف             زجاج.
،28 ص ، (كارن وأوراقها األشجار وفروع بالطین ومسقوفة الغرف، 59          متعّددة

56 - Dstrazzulla 
57 - Chalcolitic age. 
58- Louis Lortet  
59 - John Carne 
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إسطبًال تتضّمن المنازل كانت لصیدا المجاورة القرى في .(146 ،117 -114           
غرفة القاعة وبجانب القاعة؛ باّتجاه ُیفتح المدخل وسّلم األرضّیة، الطبقة            في
نیران من المتصاعد والدخان بِمدخنة، مجّهزة غیر العائلة، لسكن           مخّصصة
وكانت محّدد، مكان له یكن فلم الموّقد أّما الباب. أو النافذة من یخرج               الموقد
كانت أیًضا، الغرف بعض في الغرض. لهذا حفرة الغرفة زوایا إحدى في              ُتحفر
، (روبینسون الحبوب لحفظ خشبّیة وأوان القّز، دود لتربیة طینّیة خزائن 60           ُتبنى

حدٍّ إلى النحو هذا على القرى سائر في المنازل كانت .(136 -134 ص               مج1،
 ما (← م. ن، مج1، ص 142، 168).

 
 

.(www Panoramio. Com (29 may. 2010 

 نماذج منازل في جبیل وبیروت ودفون
 

بالتعاون أي بالَعْونة، ُتبنى المدن في البیوت كانت العثمانـّي العصر            في
واالستقبال، والجلوس للنوم غرًفا تضّم وكانت والجیران، البیت أصحاب           بین
(ُتسّمى الغرفة حائط في غائرة خزانة النوم غرفة في عادًة. كبیًرا             ومطبًخا
األرض على ُتمّد ولیًال وتوابعها، الفرش فیها توّظب الشكل، مستطیلة            الیوك)
كان أیًضا. طعام غرفة إلیها ُأضیفت ذلك، بعد أكبر البیوت أصبحت حین              للنوم.
األحمر. القرمید من األوروبّیة، الِعمارة من بتأثیٍر البیوت، هذه بعض            سطح
كانت ذلك، عن وفضًال األمطار، میاه فیها تتجّمع بئٌر المنـزل في ُتحفر              كانت
.(118 -117 ص (خوري، القنوات خالل من المنازل إلى تصل الینابیع             میاه
الهندسّي والشكل المخّطط حیث من متشابهة والمدن القرى منازل           كانت

 والواجهات (م. ن، ص 118).
 
 

.(www Phase. Com (13 Oct. 2010 

 مدخل منـزل آل شمس وفناؤه في حاصبّیا
 

األروقة أو البوائك العثمانـّي العصر في بیروت في الِعمارة ِمیزات            من
الطبقة في .(187 ص حّالق، ←) الحدیقة أو الِفناء على المشرفة             المقنطرة
أو درجتین علّو على الِفناء وبعد المختلفة، والمستودعات اإلسطبل           األرضّیة
كانت الغرف أرضّیات عادًة. الغرف علیه ُتفتح الذي اإلیوان، درجات            ثالث
الخشبّیة. بالمواد ُتبنى المنازل كانت وأحیاًنا ،(31 ص (لورته، بالحجارة            تبّلط

60 - Edward Robinson 
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أو الصفیح بألواح تصّفح الجدران كانت المیاه لتسّرب منًعا الحال، هذه             في
تغّطى خشبّیة، ألواًحا كانت المنازل وسقوف .(184 ص (حّالق،           التوتیاء
األحمر بقرمیدها بیروت منازل اشُتهرت المنازل. معظم في األحمر           بالقرمید
سّلم هنالك كان الجمیلة. الكبیرة وأواوینها العالیة وسقوفها الواسعة           وغرفها
من العلوّي الجزء في الغرف ونوافذ خشبـّي، وأحیاًنا المنازل، داخل في             حجرّي
عشر الثالث القرن في بیروت في شاع نة. ملو زجاجیًَّة كوًى تتضّمن             الجدار،
لتجار الغرف، المتعّددة طبقات، الثالث أو الطبقتین ذات المنازل بناُء            الهجرّي
أو حدیقة، البیروتّیة المنازل إلى أحیاًنا یضاف كان األجنبّیة. وللبعثات            بیروت

 خّزانات للمیاه (م. ن، ص 184، 187- 188، 190).
طبقتین، من عام بشكل وهي البیروتّیة. المنازَل الصیداوّیة المنازُل           تشبه
(م. وحمراء اللون زرقاء معظمها في الخارجّیة واجهاتها الساحل. على            ومبنّیة
النوافذ متعّددة كبیرة قاعة األرضّیة طبقتها وفي ،(153 ص مج1،            ن،

 (روبینسون، مج1، ص 57).
تفیض الخشبّیة وسقوفها الحمراء، بالحجارة مبنّیة المنازل الجدیدة،          في
هذه ُتسّمى زجاجّیة. بقطع مزخرفة ثالث، أو نافذتین غرفة كّل في الجانبین.              عن
أو الحدائق بینها تفصُل بعضها، عن متباعدة ُبنیت المنازل هذه الَقَمرّیات.             النوافذ

 التالل (تمیمي وبهجت، مج1، ص 179).
المستخدمة المواد الشرق، في الحاّرة المناطق بیوت تشبه صور           منازل
في للحرارة عازلة وهي المواشي، وروث بالتبن المخلوط الطین هي تسقیفها             في
المواد تخّزن األرضّیة الطبقة في ضعیفة. لألمطار مقاومتها لكنَّ           الصیف،
نسیم دخول ُیتیح نحو على مبنّیة الثانیة والطبقة المنـزلّیة، واألغراض            الغذائّیة

 البحر إلیها (لورته، ص 98، 201).
صغیرًة غرفًة اللبنانّیة المنازل في المطبخ أصبح المتأّخرة العصور           في
في السكنّیة الشقق بناء را مؤخ شاع المنازل. داخل في الحّمام وبات             مستقّلة،
المواد محّل حّل (الذي المسّلح بالباطون طبقات عشر إلى ارتفاعها یصل             مبان

 التي كانت ُتستخدم في الماضي) (خوري، ص 123- 124).
بیروت ، والیة بهجت، ومحّمد تمیم رفیق حوقل؛ ابن والمراجع :           المصادر
العهد في المحروسة بیروت حّالق، علي ان َحسَّ 1336ه؛ -1335           بیروت
وجوه لبنان: المئة، مشارف من خوري، فؤاد 1987م؛ بیروت           العثمانـيّ ،
من فصول وجغرافیا ، تاریخ لبنان في یومّیات روبینسون، إدوارد           حضارّیة ،
روبینسون، إدوارد بقلم المجاورة ، واألقلیم فلسطین عن توراتي بحث           كتاب
1951 -1949 بیروت شیخاني، أسد بالعربّیة اإلنجلیزّیة عن وترجمها          اختارها
رحلة كارن، جان 1993م؛ بیروت وآثارها ، تاریخها بیروت: شیخو، لویس            م؛
عن وعّربها فصولها اختار عشر ، التاسع القرن من األّول الثلث في لبنان              في
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لبنان ، في مشاهدات لورته، لویس 1948م؛ بیروت خوري، رئیف           اإلنجلیزّیة
بّیومي محّمد 1996م؛ [بیروت] بستاني كرم حواشیها وعّلق العربّیة، إلى            نقلها

 مهران،  المدن الفینیقّیة: تاریخ لبنان القدیم ، بیروت 1994م؛
 أجنبي ...

 /عبد الكریم عّطار زادة /
 

أّن ُتبّین األردّن، في المكتشفة المسكونة واألماكن المغاور          األردن .
أبو ←) المیالد قبل سنة آالف سبعة حوالى إلى یعود األردن في              االستیطان
في البدائّیة المنازل كانت .(7 -6 ص مناقبتي، 17؛ ص 1996م،             غنیمة،
األحمر، باللون ُتطلى أحیاًنا وكانت ومستطیلة، الشكل دائرّیة الحجرّي           العصر
ولها والجّص، والخشب والطین بالحجارة ُتبنى صغیرة، غرًفا          وتتضّمن
كانت إذا ما حول خالف هنالك مقّبب. سقٌف ورّبما ونوافذ وأعمدة،             مصاطب
المدخل. باب إلى موصلة درجات ثالث هنالك أنَّ أو األرض، سطح             بمستوى
،168 -165 ص 1995م، غنیمة، أبو ←) متشابهة فكانت المداخل أبواب             أّما
قبل سنة آالف (خمسة المتأّخر الحجرّي العصر في األردن، َجنوبـّي في .(172            
غرفة من الشكل بیضاوّیة أو مستطیلة، أو دائرّیة ُتبنى المنازل كانت             المیالد)
العصر بیوت .(25 ،22 -21 ص 1996م، (نفسه، وتّنور وسّلم،            واحدة
اللَِّبن، من منازل أي الشرقّي، النمط على كانت أریحا في المتأّخر             الحجرّي
، هاردینغ (لنكستر بالِفناء محیطًة ُتبنى والغرف والجّص، الطین من 61          أرضیُتها

من منازل على حامد" "أبو تّل في األردن شمالـّي في ُعثر .(213 ،210               ص
قبل الرابع (األلف الحجرّي النحاسّي- العصر من حجرّیة قواعد على مبنّیة             اللَِّبن
البرونزّي، العصر من اللَِّبن من منازل على ُعثر النعاج" "أبو تّل وفي              المیالد)،
على برجان له الشكل، مستطیل بیٍت على ُعثر العقارب" "أبو تّل في              وأیًضا
األردن جنوبـّي في .(102 ،90 ص كریم، ←) الحدیدّي العصر من             الجانبین
األّول حتى الثالث من القرون إلى عائدة لألنباط، حجرّیة منازل على ُعثر              أیًضا
سلَّم، وله الحجر، هي الرئیسّیة بنائه ماّدة طبقتین، من بیٌت بینها من المیالد،               قبل
وحتى الالحقة القرون في .(110 ص خطاطبة، ←) المیاه لتجمیع خزان             وفیه
وقسٌم حوض، وفیها الغرف، متعّددة األنباط بیوت كانت المیالدّي، الرابع            القرن
إلى عائدة منازل على ُعثر مأدبا، مدینة في .(117 -115 ص ن، (م.               للخدمة
من الشرقّیة الجهة في منـزل على وُعثر بالفسیفساء. مزخرفة الرومانـّي            العصر
صنج. منهما كّل ید وفي یرقصان وامرأة ورجل حیوانات أشكال ُرسمت             مأدبا
هاردینغ، (←لنكستر المستطیلة بالحجارة مبّلطة أرضّیته كذلك آخر          ومنـزل

 ص 84).
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وبات بساطًة، أكثر المنازل مخّطط أصبح اإلسالمّیة، الحقبة أوائل           في
والتجصیص والرسم والفسیفساء، الحجارة من البناء في استخداًما أكثر           اآلجر
هذه إلى عائد بیت على ُعثر الحجر. على النحت من أكثر والقاشانـّي              والكتابات
زاویته وفي والطین، بالحجارة ُبنَي ببعضها، مّتصلة غرف ثالث من            الحقبة
ولمزلي و نیكول مك 323؛ ص (التّل، أخرى صغیرة غرفٌة الغربّیة 62           الجنوبّیة

63 ، ص 343).

الطبقة في طبقتین، من األموّي، العصر إلى عائدة منازَل تعّرف            تـّم
ص هاردینغ، (لنكستر السكنّیة األجنحة الثانیة الطبقة وفي اإلصطبل،           األولى
لجدران حجرّیة قواعد على ُعثر األردن، شمالـّي هجیجة، خربة في .(60           
العصر في .(103 ص (كریم، واألموّي البیزنطّي العصرین إلى عائدة            منازل
وعصر الهجریَّْین) السابع القرن وأواسط السادس القرن (أواخر          األّیوبـّي
یعیش كان الهجریَّْین)، العاشر القرن وأوائل التاسع القرن (أواسط           الممالیك
على أحیاًنا ُتبنى المنازل كانت القرى في عائلة. من أكثر الواحد البیت في               أحیاًنا
مدینة في الِفناء. على ُیفتح للمنـزل الرئیسّي والباب الجدران، عالیة متشابه،             نحو
من ُقّبة ولها الطیقان، متقاطعة أواوین تضّم طبقتین، من المنازل كانت             الَكَرك
في اإلیوان كان واآلجر. بالتبن المخلوط الطین أو المقصوب، والحجر            الطین
األردن من الشرقّیة القرى في الحقبة تلك في السفلى. الطبقة في المنازل              هذه
ال الزّوار. الستقبال الـَمضافة ُتسّمى غرفة فیه واسًعا، القبیلة شیخ منـزل             كان
تنور هنالك كان وفلسطین. األردن منازل في موجودًة اآلن حتى الـَمضافة             تزال
المنازل وسقوف ،(366 -364 ص 1982م  ب ، غوانمة، ←) المنازل جمیع            في
خالل من یتّم العلیا الطبقة إلى الوصول وأوراقها. األشجار وفروع الخشب             من
ص 1982م  ألف ، (نفسه، الِقبلة لجهة عادًة المدخل باب كان داخلّي. حجرّي             سّلم
الكبیرة، بالحجارة ُتبنى والعثمانّیین الممالیك عصري في المنازل كانت .(130          
في ُعثر فقد الجدران. قواعد لتثبیت الصغیرة والحجارة الطینـّي الِمالط            وُیستخدم
الشكل مستطیل بیت على إربد، مدینة غربـّي كلم 33 بعد على الخان،              َذراع
جدرانه ُبنیت الهجرّي، الثامن القرن حوالى إلى یعود 64م×54م،           مساحته
المستودع یقع الحجرّیة، األعمدة اسُتخدمت ولتثبیتها الجّصّي، والِمالط          بالحجارة
،103 ص كریم، ←) المطبخ الشرقّي القسم وفي البیت، من الشمالـّي القسم              في

.(109 -108 
الهجرّي، عشر الثاني القرن في البتراء مدینة العثمانّیون األتراك           دخل
القدیمة المباني بحجارة المنازل بنوا لكنَّهم الحجارة، تقصیب فنَّ یتقنون            وكانوا
جدران كانت العثمانـّي، العصر في .(92 ص هاردینغ، (لنكستر المدینة تلك             في
المتوّسطة بالحجارة ُتبنى األردن من الشمالّیة المناطق بعض في           المنازل
62 - McNicoll 
63 - Walmsley 

111 



الفّالحون كان الهجرّي، عشر الثالث القرن في .(106 ص كریم، ←)             األحجام
ُبنیت بالقصب. منازلهم یبنون األردن شمالـّي في الیابس الوادي جنوبـّي            في
المنطقة، هذه في الهجرّي عشر الثالث القرن من األّول النصف في بیوت              أیًضا
مستودعات الجنوبـّي وجناحها للمعیشة، غرفتین أو غرفة الشرقّي جناحها           یضّم
المنازل ُبنیت األخیرة، العقود في .(104 ،94 ص ن، (م. والتبن والقمح              الشعیر
وفروع الخشب من وسقوفها والحجارة، بالطین األردنّیة القرى بعض           في
رأس، بیت قریة في ن). ص. ن، م. 1982م  ألف ، (غوانمة، وأوارقها             األشجار
(لنكستر القدیمة المباني أطالل فوق األهالي منازل ُبنیت إربد، من            بالقرب
1982 (غوانمة، طبقتین من البیوت معظم أیًضا المدن في .(61 ص            هاردینغ،
ذات منازل أو أكبر، شقق في تعیش األفراد المتعّددة والعوائل ،(147 ص              م  ألف ،
مخّططات والِمالط. بالحجارة وأحیاًنا باإلسمنت المنازل معظم ُبنیت          أفنیة.
حین الطبقات من المزید إضافة للمالكین یتیح نحو على موضوعة            المنازل
من مصنوعة خیام في أیًضا المحّلّیون الفّالحون یعیش الذكور. أبناؤهم            یتزّوج
بالِعمارة متأّثر بناؤها عّمان في المباني معظم ذلك مع وفرائها. حیواناتهم             جلود

، 2010م). 64 الغربّیة (← البلدان وثقافاتها

في البشرّي االستیطان "تاریخ غنیمة، أبو خالد والمراجع :          المصادر
العددان التاریخّیة ، الدراسات مجّلة التاریخ"، قبل ما عصور في األردن            جنوب
لمساكن المعمارّیة "العناصر نفسه، 1996م)؛ األّول كانون (أیلول- 58 -57          
مجّلة األردن"، جنوب في (ب) الفّخارّي قبل الحدیث الحجرّي           العصر
محّمد 1995م)؛ نیسان الثاني- (كانون 52 -51 العددان التاریخّیة ،           الدراسات
درویش یوسف 1427ه/2006م؛ الریاض السكنّیة ، األنباط ِعمارة         حطاطبة،
1982 َعمَّان المملوكيّ ، العصر في األردن لشرقّي الحضارّي التاریخ          غوانمة،
المملوكّي العصر في وفلسطین) (األردن الشام جنوب في "القریة نفسه،            م  ألف ؛

  في ضوء وقفّیة قریة أدر"،
 

 في .....  أجنبي ؛
...........  

المسوحات خالل من الشمالـّي األردن غور "تاریخ كریم،          جمعة
52 -51 العددان التاریخّیة ، الدراسات مجّلة األخیرة"، األثرّیة          والحفرّیات
سلیمان تعریب األردن ، آثار هاردینغ، لنكستر 1995م)؛ نیسان الثاني-           (كانون
وزارة طهران: األردن ، مناقبتي، رضا محّمد 1971م؛ َعمَّان          موسى،

 الخارجّیة، مكتب الدراسات السیاسّیة والدولّیة، 1375ش [1996م]؛
 أجنبي ...
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  /عبد الكریم عّطار زادة /
 

منذ فلسطین من المختلفة المناطق في االستیطان نطاق اّتسع           فلسطین .
الشكل مستدیرة حجرّیة، العصر ذلك في المنازل كانت القدیم. الحجرّي            العصر
شمالـّي البحیرة في منها نماذج اكُتشفت وقد صغیرة، بیضاوّیة أو            أحیاًنا،
الحدیث. الحجرّي العصر من دائمة مساكن آثار على أریحا في ُعثر             فلسطین.
مائلة البناء جدران ِقباب. ولها باآلجر مبنّیة الشكل، مستدیرة المنطقة هذه             بیوت
83 ،78 -71 ص حاكمة، (أبو (اللَِّبن) الطین من الغرف وأرضّیة الداخل،             نحو
واللَِّبن. الحجارة من الفلسطینّیة البیوت كانت الحجرّي النحاسّي- العصر في .(           65

هذا خالل لكن البرونزّي، العصر أوائل حتى البناء من النمط هذا             واستمّر
بعض وفي واحدة، غرفة من بیضاوّیة، شبه أو بیضاوّیة المنازل كانت             العصر
قطع أو التراب، اسُتخدم الغرفة أرضّیة ولتغطیة غرفتین، من النادرة            الحاالت
المطبخ ُأضیف بالحجارة. ُفرش البیت أمام المفتوح والفضاء المتالصقة،           الخشب
باأللواح البیت وُسِقف البیت، أمام بالحجارة المفروش الفضاء إلى           والمستودع
بین الفراغ كان الحالة هذه وفي طبقتین، من ُتبنى الجدران كانت أحیاًنا              الخشبّیة.
غرفتین، من المنازل ُبنیت الحدیدّي العصر في بالحجارة. ُیعّبأ           الجدارین
هذا في أهّمّیة البیت أمام للفضاء بات واآلجر. الحجارة من األساسّیة             ومواّدها
األعمدة كذلك اسُتخدمت المنازل. بناء في أساسیا ُعنصًرا وُحِسب           العصر،
في والخارجّیة الداخلّیة المزدوجة الجدران بناء وشاع السقف، لحمل           الحجرّیة
وتّل الِقَدح، وتّل الفول، وتّل وَأسدود، ِمرسیم، بیت تّل مثل المناطق،             بعض

 َقصیل (م. ن، ص 245).
 
 

.Allthat remains. Ed. W. Khalidi, Washington. D. C. 1992. P. 110 

 ِفناء منـزل قروّي (حوالى العام1363ه/1945م)، َأسدود، غّزة.
 

فلسطین في كافیة أثرّیة وتنقیبات دراسات إجراء عدم من غم الرَّ            على
األوصاف خالل من یمكننا اإلسالمّیة، الحقبة في المنازل بناء كیفّیة            لتعّرف
عشر الحادي القرن من سّیما ال السّیاح، سّجلها التي المتفّرقة            والمالحظات
البیوت نوعین: إلى الحقبة هذه في الفلسطینّیة البیوت تقسیم بعده، وما             الهجرّي
البیت من األبرز الـَمعلم تمّثل التي القروّیة البیوت المدن. وبیوت            القروّیة،
األهالي كان الشتاء في رئیسّي. بِفناء یحیط طینـّي جدار من تتأّلف             الفلسطینـّي،
متعّددة مستطیلة غرفة البیت یتضّمن واحد. مسكن في یعیشون           ومواشیهم
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قسمین إلى فضاؤها ُیقسم العائلّیة، األعمال جمیع فیها ُتنجز           األغراض،
مكان (الـَمصَطَبة) واألعلى المدخل، من بالقرب البیت) (غّل األدنى           متوازَیین:
المستودع یوجد السفلّي، القسم في المقنطرة الرئیسّیة الغرفة في والمعیشة.            النوم
الماضي في البیتـّیان. والتنور الطاحونة أیًضا القسم هذا في اإلسطبل.            وأحیاًنا
البیت، من یتجّزأ ال جزًءا التنور كان القروّیة، الفلسطینّیة البیوت معظم             في
هنالك كان القروّیة البیوت معظم وفي بالطین. وُیبنى الطابون، ُیسّمى            وكان
إّما نحوین، على ُینّفذ السقف كان .(139 -136 ،132 ص (فرا، أیًضا              طاحونة
على یضعون أحیاًنا كانوا كّله. مقنطٌر وإّما جانبّیة، وعقود خشبّیة            ألواح
البیوت بعض في .(158 ص ، (فوكس النوم أو لالستراحة وسائد 66           الـَمصَطَبة

في للجلوس أو (الـَحْوش)، الِفناء في أو البیت أمام خارجّیة مصطبة ُتبنى              كانت
وفي وبسیطة، قصیرة الِفناء، من أعلى حجرّي عنصٌر الـَمصَطَبة مفتوح.            فضاء
أو الدالیة، بأغصان ومسقوفة بسور محاطة باإلیوان، أشبه كانت الفخمة            البیوت
للجلوس محّدد مكان إیجاد والخارجّیة، الداخلّیة للمصاطب العاّمة الِمیزة           بخیمة.
وكان األحذیة. لوضع محدَّدة، فجوة الباب بجانب كان المطلوب. باالرتفاع            یتمّتع
أیًضا مستغال كان أسفله والفراغ البیت، أرضّیة من أعلى منفصًال، مكاًنا             اإلیوان

 (م. ن، ص 158- 160).
زاد وإذا ببعضها؛ متالصقة مجموعًة القروّیة الفلسطینّیة المنازل          كانت
زوایا في أمكنة فصل خالل من أو بالبناء، إّما مكاٌن ُیضاف العائلة، أفراد               عدد
علیه. األبواب جمیع ُتفتح بحیث األساسّي الِفناء یوّسع أو الرئیسّي،            المكان
وأوالده األب فیه یعیش الصغیرة، بالقلعة شبیًها ویصبح البیت، ُیوّسع            وهكذا
إلى المكان ُیقسم للعائلة، االقتصادّي الوضع ن تحسَّ حال في بعضهم.            بجانب
العائلة، أفراد عدد زیادة عن فضًال للضیوف. وأخرى للمعیشة واحدة            غرفتین
إصطبل. أو مطبخ، أو مستودع، كبناء عمالنّیة، أخرى ألسباب ُیوّسع البیت             كان
ص ن، (م. فلسطین في الغربّیة الِضفَّة في واحد فضاء من قروّیة بیوت               ُتشاهد

.(160 
عام بشكل یضّم فلسطین في الواحد، الفضاء ذي القروّي المنـزل            عناصر
ومستودع ببساط، مغّطى وإیوان مرتفعة َمصَطَبة للنوم، مرتفعة          مصاطب
تحمل وطیقان َمصَطَبتین، السفلي المستودع كان منفصلة. وشرفة          للمحاصیل،
بین فاصًال كونها عن فضًال المذكورة المصاطب كانت والماء. الحبوب            جرار
دلیل أنَّها كما الرطوبة، من النوم مكان تحمي المواشي، ومكان العائلة             مكان
الحّمامات في اإلسالمّیة الِعمارة في المشاَهد واالستقبال، الضیافة حسن           على
الـُخّص والقاهرة. وتونس المقدس، وبیت إسطنبول في واألسواق،          والرباطات
وسط في قّبة، تعلوه دائرّي بشكل ُیبنى القروّیة، البیوت من نوٌع أیًضا              هو
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الـَحلفاء. ونبات والقصب األشجار فروع من الزراعّیة، األراضي أو           الحدیقة

بعضها. عن الِخصاص هذه وفروِعها األشجار أوراق من جدار َیفِصل            عادة
 ُیكسى الـُخّص من الخارج بالطین والقصب (فرا، ص 132).
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 منـزل قروّي في دیر یاسین.
 

االرتفاع قلیل فضاء أحیاًنا المدخل اإلسالمّیة، الحقبة في المدن منازل            في
أو َمْصَطبة المدخل بجانب ُتبنى الوصل. صلة دور یؤّدي الَعَتَبة،            ُیسّمى
العنصر هذا كان العثمانـّي العصر في الرخام. أو بالفسیفساء مبّلطة            َمصاطب
كانت الصالة. وإقامة واللقاءات والنوم الطعام تناول مكان وسوریا فلسطین            في
مساحة أو الباب، من بالقرب مربعا كانت وأحیاًنا ماء. نوافیر أحیاًنا تضّم              الَعَتَبة
المتعّددة األكبر البیوت في لشخصین. یّتسع مكاًنا أو بالغرفة، شبیهة            واسعة
توجد البیوت هذه في َمْصَطبة. شكل على المبنى وسط في العتبة تكون              الطبقات،
-163 ص (فوكس، وغرف وأواوین الُصفَّة، ُتسّمى مسقوفة عریضة           َمْصَطبة
تشیید وشاع الواحد، الفضاء ذات المنازل انقرضت حیث المدن في .(164           
هذه أحیاًنا تصل التي بالساللم، االهتمام جرى الطبقات، المتعّددة           المباني
في للمبنى. الخارجّیة الواجهة في عادًة الساللم ُتبنى ببعضها. الثالث            الطبقات

 أطراف السّلم أسیجة ُتسّمى الحضیر لمزید من األمان (فرا، ص 131).
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 منـزل في رام اهللا.
 

والقّبة، العقود على یعتمد الرئیسّیة، الفلسطینّیة المدن في المباني           تشیید
في العقود بناء شاع المناطق. هذه في الخشبّیة األلواح قّلة على دلیل              وذلك
وارتفعت الغابات، تقلَّصت أْن بعد األولى، اإلسالمّیة القرون في           فلسطین،
إطالة في وُیساعد بنائها، في الخشب یدخل الصغیرة العقود لكنَّ الخشب،             أسعار
إقامة إلى یحتاج كان الجانبّیة، الجدران بمساعدة یتّم الذي األسلوب هذا             عمرها.
بناء في األربع. الغرفة زوایا في دائریَّة، نصف االرتفاع، قلیلة جدران             أربعة
الرمل من كثیف خلیط بواسطة ببعضها توَصل الحجارة كانت           الِقباب،
ببعضها توَصل التي الفّخارّیة األنابیب ُتستخدم المدن مساكن في           واإلسمنت.
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معظم متینة، قشرة تشّكل ضمًنا، الفضاء ُتنیر التي األنابیب هذه            بالِمالط.
ِعمارة البالد. في األخرى النواحي إلى ُتنقل ومنها غزة، في وإنتاجها             صناعتها
اهللا ورام وحبرون، ونابلس، المقدس، بیت مدن في القدیم النمط على             البیوت
بناء كان الهجرّي عشر الثاني القرن حتى القروّیة. البیوت ما حّد إلى تشبه               ولیدا
الجدیدة المواد استخدام شاع ذلك وبعد التقلیدّیة، بالمواد یتّم فلسطین في             البیوت

 في البناء (فوكس، ص 166- 168).
في المنـزل. زوایا في والغرف الشكل، مستطیلة األساس في البیوت            كانت
أنواع تضّم صغیرة حدیقة فیه الخلوة، ِفناء یسّمى محّوط ملعب البیت             وسط
یتضّمن الماضي في البیوت من كبیر عدد كان والنباتات. والخضار            الورود
تجّهز الغرف، جدار داخل المتنّوعة. بالحجارة مزخرفة ربیعّیة، نوم           غرفة
فیها ُتحفظ الغرفة، فضاء عن ستارة تفصلها (الیوك)، تشبه صغیرة            خزانة

 الفرش ووسائل النوم (فرا، ص 130).
المعیشة. وفضاَء مدخًال تضّم التي الشّقة البیت- المدن، بیوت أنواع            من
في ُتشاهد الزوایا، مثّلثة قّبة تعلوه الشكل، مرّبع مرتفع، البیوت من النوع              هذا
مسقوًفا وِفناء للخدمة، مخّصصة غرف مع اهللا، ورام وحبرون المقدس،            بیت

 (فوكس، ص 171).
المؤّلف العقد رواج بدأ الفلسطینّیة. البیوت عناصر من مهّم عنصر            العقد
(حك الممالیك عصر منذ فلسطین في والقرى المدن في الشائع أقسام، أربعة              من
العلیا الطبقة تعلو الطبقات، المتعّددة البیوت في 1516م). 922ه/1250- -648          
لتغطیة الخاّصة والدعامات الطابوق حظي لقد غائرة. طاسة أعالها في            قّبة
عشر الثالث القرن في فلسطین في ممّیزة بمكانة المستطیلة،           الفضاءات
تحت ما لتغطیة العقود اسُتخدمت العثمانـّي. العصر في سّیما ال            الهجرّي،
من مختلفة أنواع الفلسطینّیة البیوت في الواجهات. ولزخرفة والمداخل،           الساللم،
ص ن، (م. المحمولة والقّبة والدعامة والعقد المتعّرج، والعقد المتقاطعة،            العقود
العصر هذا ففي محّددة. أنماط ذات فلسطین في المملوكّیة الِعمارة كانت .(168            
هذه ُتحسب الواجهات. زخرفة في الحجارة واسُتخدمت مهّم، دور للواجهة            بات
عقود من النوع هذا المداخل. عقود على وُتنّفذ المبنى، هیئة من جزًءا              الزخارف
ُتشبه مساحة العقود قواعد من قاعدة كّل وفي الشكل، مستطیل إطار له              المداخل
أنموذج یشاهد االنتظار. أو لالستراحة أحیاًنا ُتستخدم حجرّیة، المسّطح،           المقعد
(روزن- األموّي العصر إلى العائد المفجر* ِخربة قصر في والواجهة العقد             هذا

، ص 110). 67  أیالون
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 بیت عثماني الطراز، القرن الثالث عشر الهجرّي، عكا.
 

بالطین تغّطى ثـمَّ األشجار، وجذوع بالخشب عادًة البیوت          ُتسقف
اللَِّبن، أو بالطین المبنّیة البیوت في شیوًعا أكثر السقوف من النوع هذا              والقصب.
أنَّ ِعلًما الترمیم. وإعادة المراقبة إلى الموسمّیة األمطار هطول بعد تحتاج             والتي
عن فضًال جمالّیة، وظیفة فللحجارة والحجارة. الجّص من البیوت بعض            سقوف

 جانبها العملّي (فرا، ص 129- 130).
أو والِفناء الفلسطینّیة؛ البیوت عناصر من مهم آخر عنصر           الِفناء
حوض، وسطه وفي الدهلیز، اسمه ضّیق وممّر المدخل بعد یقع            (الـَحْوش)
األحیان، معظم في مكشوًفا أحیاًنا، مسقوًفا الِفناء یكون صغیرة. حدیقة            وأحیاًنا
فضاء أیًضا الشائع ومن المختلفة. المنـزل أجنحة بین الوصل صلة دور             ویؤّدي
إلنجاز فوقانـّي كِفناء أیًضا ُتستخدم األسطح كانت العلیا. الطبقات في            كالِفناء
مسّورة وهي الحاّرة، اللیالي في والنوم الوقت، وتمضیة الیومّیة، األعمال            بعض
الُبتّیة ُیسّمى حوٌض الِفناء وسط في .(167 -166 ص (فوكس، عالیة             بجدران
الفسلطینّیة المنازل أثاث كان الظّل. في الشرب میاه لحفظ وجرار الخدمة،             لمیاه
أّما الصیف، في والقطنّیة الشتاء، في الصوفّیة بالُبُسط األرض ُتفرش            بسیًطا.
غرفة في المنـزل رّبة تحتفظ اإلیرانـّي. بالسّجاد منازلها فتفرش الثرّیة            العائالت
حّل ذلك بعد والجواهر، الذهب فیه تضع مزخرف، صغیر بصندوق            النوم
غرف ُتفرش الصندوق. محّل أدراج عدة من المؤّلف البوریة- المسّمى            الِصوان
مجموعة فیها وتوضع السّجاد، أو الصوفـّي]، [البساط بالكلیم عادًة           االستقبال
علیها ُكتبت زخرفّیة بحجارة الجلوس غرفة ُتزّین الضیوف. علیها لیّتكى ء            وسائد
الصیف في المنـزل. من یتجّزأ ال جزًءا المدفأة كانت الشتاء وفي قرآنّیة،              آیات
بفروع المكسّوة والغرف الخشبّیة، والمقاعد ة األسرَّ إلى األهالي یلجأ           القائظ

 النخیل وأوراق الكرمة (الفّرا، ص 131- 132).
ال الحالّیة، غّزة في فلسطین . في قائمة تزال ال التي التاریخّیة البیوت              نماذج
والباقي الخراب، من الكثیر فیه حّل بعضها موجودة، عدیدة تاریخّیة بیوت             تزال
في الزیتون حّي في العامر بیت والترمیم. اإلصالح من الكثیر إلى أیًضا              یحتاج
المنـزل هذا في والزخارف الرسوم بالحجارة. مبنـّي المدینة من الجنوبـّي            القسم
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الدخول باب له. المعاصرة القصور في الموجودة والزخارف بالرسوم           شبیهة
كّل في الِفناء. على ُیفتح متران، طوله بدهلیز مّتصل المنـزل هذا في              الصغیر
اإلیوان یعلو الذي والعقد إیوان. المنـزل من والجنوبّیة الشمالّیة الجهتین من             جهة
المذكور اإلیوان تحت والبیضاء. الحمراء الرخامّیة بالحجارة مبنـّي          الجنوبـّي
أوائل إلى یعود المنـزل هذا نفسه. المخّطط الشمالـّي ولإلیوان           غرفتان.
-428 ،418 -412 ص مبّیض، عرفات (سلیم والعثمانـّي المملوكّي           العصرین

.(429 
المیالد ، قبل فلسطین تاریخ حاكمة، أبو محّمد هشام والمراجع :           المصادر
غّزة في اإلسالمّیة األثرّیة البنایات مبّیض، عرفات سلیم 2005م؛           َعمَّان
1989 َعمَّان الفلسطینـيّ ، التراث الفّرا، علي محّمد 1995م]؛ [القاهرة          وقطاعها

 م؛
 أجنبي ...

 /غالمحسین معماریان، بهزاد وثیق وآزادة شوتنبى زادة /
 

 ج) آسیا الوسطى والبلدان التي یقطنها األتراك .
 1) تركیا والقوقاز .

ثالث على یدّل تركیا، في األساسّي والتاریخّي الثقافـّي التوّزع           تركیا .
جسر تشّكل التي واألماكن الساحلّیة المناطق األولى، الناحیة رئیسّیة:           نواٍح
الثانیة، الخارجّیة. العوامل لتأثیر باستمرار تخضع المناطق هذه بأوروبا.           اتصال
موجة آخر استقبلت قد وكانت الحراك، من القلیل تشهد التي الداخلّیة،             المنطقة
المنطقة بالصحن، الشبیه السهل هذا تسمیة بإمكاننا لعلَّ لألتراك. كبرى            هجرة
لتأثیر یخضع المنطقتین، هاتین بین مختلط شریط هي الثالثة، الناحیة            الداخلّیة.
الخارج باّتجاه الداخلّیة المنطقة من التركّیة المنازل امتدَّت كلتیهما.           المنطقتین

، ص 48- 49). 68 (كوتشوك إرمان

في القرى تشّكل بعد الدائم االستیطان بدأ الوسیط، الحجرّي العصر            في
من یتأّلف البیت كان الحدیث، الحجرّي العصر في التركّیة. المناطق            مختِلف
مبّلطة أرضّیته مربع ِفناء حول 9م×10م، أقصى كحدٍّ مساحتها واسعة،            غرف
أعمدة ذات مستقّلة، الغرف هذه اللَِّبن. من وجدرانه حجرّیة، وقواعده            بالحجارة،
مغّطاة الغرفة وأرضّیة الطبخ، موقد الغرفة وسط في األحیان. بعض في             حجرّیة
أصبحت العصر هذا من الالحقة المراحل في الطینـّي. بالِمالط مكسّوة            باللَِّبن
خالل من إلیها الدخول ویتّم لها، باب ال السفلى الغرفة طبقتین، من              الغرف
من بطبقة ومطليٌّ والقصب الخشب من مستٍو، المنازل هذه سقف العلیا.             الغرفة
قبل الخامس األلف منذ .(41 ،27 ص مندي، (فیروز بالتبن المخلوط             الطین
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أنَّها یرّجح أفنیة ذات بیوت األثرّیة، حاجیالر تالل في ُتبنى كانت 69            المیالد،

العصر خالل .(25 ص ، (كوبان الشكل مستطیلة غرفها طبقتین، 70          كانت

بواسطة متنّوعة فضاءات وُشّكلت أكبر، الغرف عدد كان الحدیث،           الحجرّي
الطبقة خالل من مداخل لها یكن لم أیًضا البیوت هذه والخشب. واللَِّبن              الحجارة
(م. السطح في فجوة خالل من سلَّم بواسطة یتّم البیت إلى والدخول              األرضّیة،

 ن، ص 44، 51).
األلف حتى السابع األلف من هویوك تشتل األثرّیة التّلة حضارة 71           ُوصفت

المدینّیة. الحیاة َلِبنات لوضع البشر مساعي أولى بأّنها المیالد، قبل            الخامس
متالصقًة األثرّیة، والمكتشفات التنقیبات تدّل كما الموضع هذا في البیوت            كانت
من ببعضها مّتصلة صالبًة، أكثر كانت السبب لهذا أبواب، دون ومن             ببعضها،
متفاوتة، أحجام ذات إّنما المخّطط، موّحدة المنازل هذه كانت األسطح.            خالل
الغرف وأرضّیات الجدران وكانت خشبّیة. بقدد م ُتدعَّ اللَِّبن، من           وجدرانها
كانت للجدار المحاذیة والمصاطب التجصیص؛ وأعمال بالرسوم         ُتزخرف
،13 -12 ص مج1، ، (غاردنر الطعام وتناول وللعمل، للنوم، 72          ُتستخدم

 الصورة 18).
وطرأ مسّورة، المسكونة األماكن كانت ، الحجرّي النحاسّي- العصر 73         في

ُتفتحان البیت في الكبیرتان الغرفتان كانت فمثًال المنازل، على التغییر            بعض
المنازل كانت البرونزّي، العصر في .(136 ص مج1، (فیرومندي، ممّر            على
صغیر، مستطیل شكل على بعضها من بالقرب مصفوفة والغرف           متراّصة،
وُتبنى ونافذة، باب البیوت لهذه كان واللَِّبن. الحجر من قواعد ذات             وجدرانها
 على شكل مجّمع، وسقُفها مستٍو، من الخشب والقصب (م. ن، مج1، ص 146).
مثل التركّیة المناطق بعض سّكان كان المیالد قبل الثاني األلف            في
الصغیرة غرفها داخل في ویفتحون األرض، تحت مدًنا یبنون 74          كابادوكیا

األرض تحت المنازل بناء من الهدف كان النور. ودخول للتهویة منافذ             المظلمة
هذه من نماذج هنالك كان 1371ه/1952م، العام حتى الغزاة. من            االحتماء
الیونانّیون وبعدهم الحّثیون بنى .(23 ص ، (إبوك مسكونة تزال ال 75           المنازل

الدیار. هذه في المدن، ثمَّ ومن األولى، القرى المیالد، قبل األلف السنة              حوالى
مفروشة وأرضّیاتها الجاریة، بالمیاه مجّهزة الیونانّیین األثریاء بیوت          كانت
الثامن القرن حتى الیونانّیین بعد المنطقة هذه البیزنطّیون استوطن           بالفسیفساء.

 الهجرّي (م. ن، ص 30- 34).
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إلى هاجر الهجرّي، الخامس القرن في الصغیرى آسیا األتراك دخول            بعد
جمیع في المنتشرین األتراك ثلث حوالى الزمان من قرن مدى على الدیار              هذه
السّكان تركّیة بالد إلى الناحیة هذه تحّولت القرن، هذا أواخر وفي الدنیا،              أنحاء
القرى في البیوت سكنوا أو جدیدة، قرى هؤالء بنى .(27 ص ، شكر 76             (محّمد

في المسلمون ُأسكن األتراك، دخول بعد .(102 ص ن، (م. أهلها غادرها              التي
بینهم تفصل معّینة، محّلة في المسیحّیین والتّجار الروم من وكّل المدینة،             مركز
مساكن أّول (یورت) الخیمة كانت .(313 ص مج1، بطوطة، (ابن            األسوار
الثیاب حفظ وموضع الطبخ، موضع منها مختلفة، أجنحة وتتضّمن           األتراك،
الطعام، لتناول مكاٌن الخیمة وسط في كان والنوم. للجلوس ومكان            واألسلحة،
الخیمة في األشیاء لفصل هذا األجنحة تقسیم األمتعة. صنادیق أطرافها            وفي
(زین بعد ما في التركّیة المنازل في الغرفة بنیة في أثًرا ترك              [الیورت]

 العابدین، ص 34؛ أیًضا ← كوبان، ص 43- 44).
الظروف باختالف القدیمة، البیوت بناء في المستخدمة المواد          تختلف
وتوقات وسیواس، وبورصة، وأَدْرنة، كإسطنبول، تركیا شمالـّي ففي          الـُمناخّیة.
الغرب لجهة الجنوب وفي والحجارة، اآلجر من الوسط وفي الخشب، من             كانت
اسُتخدم الغرب وفي والحجارة، الخشب من وآنطالیا ، ومرسین ، 7778         كأضنة

في األساسّیة البناء ماّدة كانت .(32 ص أرمان، (كوتشوك أساسّیة ماّدة             الحجر
مخلوًطا والحصى األبنیة، عقود في أكثر اآلجر واسُتخدم الحجارة،           األناضول

(إتینغهاوزن بأكمله للمبنى الخشب وأحیاًنا والجدران، القناطر في 79         بالصاروج

، ص 333). 80  وغرابار

األجزاء یطلون ال األخرى، النواحي من العكس على إسطنبول،           في
من خاص، نحٍو على الغرف تسقیف في وأمثاله الخشب استخدام كان             الخشبّیة.
المنازل داخل .(509 ص مج11، التركّیة ، د أ. (د. البدوّیة الشعوب             خصائص
في لكْن واآلجر، الحجارة من السفلى والطبقة الركائز الطبقات،           المتعّددة
17 ص (غودوین، للبناء مواَد واآلجر الخشبّیة األلواح اسُتخدمت العلیا           الطبقات

.( 
المادة هو اللَِّبن كان إسطنبول، في حتى الهجرّي، العاشر القرن            في
المبنّیة للجدران كان التركّیة، الحقبة في ذلك، قبل لكْن البیوت، بناء في              األساسّیة
ُتستخدم كانت المقصوبة غیر فالحجارة ا. مهم دوًرا المقصوبة غیر           بالحجارة
أجزاء في والخشب .(26 ص (كوبان، األرضّیة أو السفلى الطبقة في             عادًة
المساكن في استخداًما أكثر كان العمق القلیل الخشبـّي األساس المختلفة.            البناء
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من ویحمیه المبنى ثقل یتحّمل الذي الحجرّي، واألساس المتینة، غیر            الصغیرة
وریزا ، سامسون مثل األمطار الكثیرة المناطق في استخداًما أكثر كان 81          السیول

األسود، البحر من القریبة المناطق في . وبوجاك وسفرانیلو ، وأرتوین ،          828384

المحاصیل فیها ُتحفظ التي الغرف في مستخدمًة الخشبّیة األعمدة           كانت
وكّلما للماء، جیدا المقاومة السندیان، أشجار من الركائز خشب كان            الزراعّیة.
في لُتغرز الخشبّیة األلواح من مجموعة ُترّوس كالحجارة. تصبح الزمان            طال

 األرض (زین العابدین، ص 135- 137).
كّل في توافره بحسب البناء مواد استخدام یرتبط أخرى، ناحیة            من
في لكْن بالخشب، ُتبنى البیوت كانت والقرى الحرجّیة المناطق في فمثًال             منطقة؛
أكبر، المدن بیوت في المواد تنّوع كان شدید. باقتصاٍد الخشب ُیستخدم             المدن
واآلجر الحجارة یستخدمون كانوا الخشبـّي، الهیكل ذات الجدران في أّنهم            حتى
في العمودّیة باأللواح توَصل الخشبـّي، الهیكل صنع في الجدران. مقاومة            لزیادة
150؛ -148 ،143 ص ن، (م. المبنى لتدعیم مصّلبة أخرى ألواح عّدة              الجدران

 لمزید من االّطالع ← م. ن، ص 159- 161، 178).
من الباقیة اآلثار أساس على التركّیة بالبیوت المتعّلقة الدراسات           تدّل
، وتكیرداغ ، وبورصة إسطنبول، في الهجرّي السابع حتى الخامس 8586         القرن

على ُتفتح االّتجاه، داخلّیة طبقتین، من معظمها في كانت البیوت أنَّ ، 87            وغبزه

للتخزین أساسّي بشكل كانت األرضّیة، الطبقة غرف والحدیقة.          الِفناء
(أورهان األرضّیة الطبقة تعلو التي الطبقة في تجري والحیاة 88          والخدمات،

مشتركة عام، بشكل التركّیة، البیوت معظم كانت .(475 ص           وزمالؤه،
في شاعت ثمَّ ومن إسطنبول، في بها معموًال كان التي والخصائص،             المخّطط،
في البناء بطریقة شبیه مخّططها البیوت هذه ثلث األخرى. التركّیة            المناطق
عالیة المنازل وجدران خفیف، خشبـّي هیكل فوق ُتبنى األولى الطبقة            إیران.
من صغیرة. وحدیقة وبئر حوض فیه ِفناٌء البیت، وسط في حرمتها. على              للحفاظ
التركّیة ، د أ. (د. والزریبة المستودع األرضّیة، الطبقة في األخرى            العناصر
إلیها الوصول یتّم التي العلیا، الطبقة هو المنـزل من الرئیسّي الجزء (509              ص
أراٍض في عادًة مبنّیة غیر التركّیة المدن خشبـّي. سّلم بواسطة الِفناء             من
من األمر أّول في البیوت كانت البناء. أجل من ُتسّوى األرض لكنَّ              مستویة،
رئیسیَّین: جناحین وتتضّمن طبقتین، أصبحت الزمان مّر وعلى واحدة،           طبقة
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السكن وجناح واالحتفاالت، للضیوف المخّصص (َسالْمِلك)، االستقبال         جناح
إحسان الدین أكمل مقّدمة العابدین، (زین الخاّصة العائلة لحیاة           (َحَرْمِلك)،
كان جدا، واسعان الجناحان هذان الكبیرة، البیوت في .(11 ص            أوغلي،
الغسیل، وغرفة المطبخ، زوایاه، إحدى وفي والحدیقة، بالِفناء متصال           الَسالْمِلك
في الخدماتّیة المرافق هذه جمیع كانت الصغیرة، البیوت في لكْن            والحّمام،
كان أیًضا، الطبقتین ذات البیوت في .(68 ص ، (أونصال الرئیسّي 89           المبنى

وهي العائلة، لمعیشة العلیا والطبقة األرضّیة، الطبقة في والمستودع           المطبخ
، ص 17). 90 مشرفة على الِفناء والشارع (غودوین

العالم]، [واجهة نما جهان اسمه فضاء هنالك البیوت، بعض           في
في وأحیاًنا االرستقراطیة، والدور القصور في موجود الصیفـّي،          لالستخدام
ص (كوبان، صغیرة شرفة شكل على المبنى، نقاط أعلى في العادّیة،             المنازل
للبیت الوحید المدخل وهو كبیر، للبیوت الرئیسّي الباب الصورة). ،97 ،96           
البیت في األماكن أهم ن). ص. ن، م. نفسها، المقّدمة 111؛ ص العابدین،               (زین
الجهة من ُیثّبث التركّیة، البیوت زخارف من القاشانـّي والغرفة.كان           الُصفَّة
عشر والثاني عشر الحادي القرنین طیلة ُینّفذ وكان بالِمالط، الحائط على             الخلفّیة
المهاجرین من الفّن هذا في المهرة بواسطة والقصور، البیوت في            الهجریَّْین
بألوان ونباتّیة، هندسّیة متنّوعة أشكاًال القاشانـّي على یرسمون كانوا           اإلیرانّیین.
یتضّمن وال شفافة، خزفّیة ماّدة فوق أو تحت أحیاًنا یتّم الرسم وكان              مختلفة،
النیلّي، األزرق اللون ُیستخدم كان القاشانـّي في حیوانات. أو أشخاص            صور
أبواب .(128 ص العابدین، (زین واألحمر واألخضر السماوّي،          واألزرق
بالرسوم، ُتغّطى كانت المنـزل، من العلیا األقسام في سّیما ال الخشبّیة،             البیوت

 وهذه ِسمة مشتركة بین الشعوب التركّیة.
باأللوان التركّیة البیوت ُزّینت إسطنبول، إلى األوروبّیین مجي ء          بعد
الفاتحة األلوان ُتستخدم كانت الهجرّي، عشر الحادي القرن في           المتعّددة.
البیوت تلوین وظلَّ واألبیض، واألزرق واألصفر األحمر، سّیما ال           المتنّوعة،
في الكبرى المباني كانت كسوًة. اإلسمنتي الِمالط استعمال بدأ أْن إلى             شائًعا،
بأنواعه، واألحمر الزهرّي، باأللوان ُتزخرف الهجرّي، عشر الثالث          القرن
الوسطى، أوروبا في الباروك فّن من المقتبسة واألصفر، الزیتونـّي 91          واألخضر

المیالدّي. عشر الهجرّي/الثامن عشر الثاني القرن إلى أصله یعود           ورّبما
والصوفّیة، الدینّیة األتراك ثقافة في جذور المنازل واجهات ولتصمیم           للرسوم
والعیون والغزالن، الوعول وقرون الطالسم، رسم الرسوم: هذه بین           من
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186 ص (كوبان، البناء وتاریخ أدعیة، عبارات المتضمنة والكتابات          الساحرة،
.( 

 
 

.D. Kuban, Istanbul 1995, P. 186 

 أنموذج من الرسوم وتاریخ البناء.
 

في سّیما ال الرّحل، بالبدو الخاّصة الخیمة (1 التركّیة . البیوت            أنواع
الیومّیة الحیاة بحدود إمكاناتها تنحصر طوروس، جبال من الشمالّیة           النواحي
وفیها المواشي، ولوازم المعیشة، أدوات فیها ُتحفظ .(79 ص العابدین،            (زین
بین مشتركة فسحة هنالك وغیره. كالسّجاد التقلیدّیة، الحیاكة أنواع النساء            ُتنتج
األدوات ولوضع للجلوس، مخّصص الشكل دائرّي فضاء هي والخیمة           الغرفة
الغرفة في أّما الوسط، في الموقد الخیمة في لكْن مثًال، كالصندوق             المستخدمة

 فهو في الجدار (م. ن، ص 36، 38، 45).
حصیلة وهو الخیمة، ُیشبه لالنتقال الصالح أو المتحّرك، البیت (2          
حملها یمكن أیًضا وعناصره التركّي، البیت إلى الخیمة من االنتقالّیة            المرحلة

 ونقلها، وهو مؤّلف من غرفتین في مواجهة الِفناء (م. ن، ص 79).
تكون أْن یفرض المعیشّي النمط هذا باألرض. القروّیین حیاة           ترتبط
واحدة، طبقة من عام بشكل وهي األساسّیة، الضرورات على مقتصرة            بیوُتهم

 تقتصر على غرفة واحدة أو اثنتین.
في الدّقة من غم الرَّ وعلى طبقات، عّدة أو واحدة طبقة من المدینة              بیوت
(كوتشوك المناطقّیة الخصوصّیات ما حّد إلى تعكس فیها، َتكلُّف ال            بنائها،

 إرمان، ص 94).
البیوت أهّمها الشائعة، البیوت عن مختلفة بیوت أیًضا تركیا في            ُتبنى
وحدائق، مفتوحة محّوطات في ُتبنى التي الصیفّیة، والدارات الفخمة،           الكبیرة
البیت خصائص البیوت هذه لجمیع الخّالبة. والمناظر األنهار،          وبمحاذاة
األجنبّیة بالِعمارة لتأّثرها التركّیة، ِسماتها فقدت التي القصور باستثناء           التركّي،

 (م. ن، ص 99).
محصورة، محّوطة التركّیة، المنازل مداخل معظم التركّیة . المنازل          عناصر
كانت .(20 ص (كوبان، القالع مداخل نمط على ُبنیت صغیرة، ُكوى             ذات
من الحیوانات لتتمّكن مصراعین، ومن عادًة، كبیرة التركّیة البیوت           أبواب
كان وأحیاًنا الِفناء، في لها المخّصصة واألماكن اإلسطبل إلى الدخول            خاللها
كانت وخروجهم. األشخاص لدخول المصراعین أحد في صغیر باٌب           ُیصنع
ببعضها وُتوَصل الوزن، الثقیلة الكبیرة األلواح من ُتصنع تلك،           المصاریع

123 



،162 ص ن، (م. محكمة أقفال ذات وهي مقّببة، رؤوس ذات حدیدّیة              بمسامیر
بالجدران، تحّف التي األطر البیوت في المشتركة العناصر من الصورة). 163           
الواجهَة أفقّیة، أطر بثالثة المّتصالن العمودیان اإلطاران ُیشّكل عنها.           والنافرة
،110 -109 ص العابدین، (زین الباب مصراعي من مصراع لكّل            الخارجّیة

 111، الصورة؛ كوبان، ص 125، 162).
أوائل إلى یعود وتاریخه التركّي، البیت عناصر من مهّم عنصر            الِفناء
حول المتوافرة اآلثار علم معطیات أنَّ له یؤَسف مما العثمانّیة. الدولة             تأسیس
جدا قلیلة والبلقان، األناضول الحتالل األولى القرون في البیوت           خصائص
إلى عائدة أفنیة، ذات بیوت وجود على شواهد هنالك إّنما ،(47 ص              (كوبان،
صورة ومنها الصور، بعض في .(50 ص ن، م. ←) الهجرّي التاسع              القرن
القرن وأوائل التاسع القرن أواخر في النعمانّیة الشقائق ترجمة مخطوط            من
عشر الثاني القرن حوالى إلى تعود أفنیة، ذات بیوت ُتشاهد الهجریَّْین،             العاشر
ذات البیوت كانت الهجریَّْین، عشر والثالث عشر الثاني القرنین في            الهجرّي.
األساسّي األنموذج هي األرضّیة، الطبقة في غرف ثالث من المؤّلفة            األفنیة،
ن، (م. الِفناء أیًضا ُیسّمى الثانیة الطبقة غرف أمام الفضاء كان وأحیاًنا              للبیت،
جهود وُبذلت النساء، أعمال معظم مكان الِفناء كان .(142 -138 ،66 -57              ص
محور كان أّنه عن فضًال فیه، حوض وإقامة المزروعة، بالنباتات            لتجمیله
144 ،30 ص كوبان، 47؛ ص العابدین، (زین األخرى البیت بأجنحة            االّتصال

.( 
ال واإلیوان به، والمّتصلة للِفناء المرافقة األجنحة ضمن من اإلیوان            كان
اإلیوان لمحّوطة الواقع في تتمٌّة الِفناء ألّن الِفناء، دون من المطلوب الشكل              یّتخذ
(من جارداك مصطلح استخدام شاع رّبما، السبب لهذا .(145 ص            (كوبان،
بدًال المسقوفة، األواوین من نوع وهو األربعة)]، [العقود الفارسّیة طاق*            جهار
العثمانّیة، الدولة من النواحي بعض في العربّیة، ِفناء أو الفارسّیة حیاط كلمة              من
ِفناء كان ، َسْفرابلو مدینة في .(137 ص ن، (م. البلقان حتى العالئیة/آالنیه 92             من

صغیر، وحوض للطبخ، بموقد ویجّهز فَّة، الصُّ وُیسّمى ُیسقف، األرضّیة           الطبقة
الِفناء باَت الصورة). ،145 ،134 ص ن، (م. للغسل نافرة أسیجة حواّفه              وعلى
ص ن، (م. ُصفَّة إلى وتحّول تدریجیا، یصُغر عاّم بشكل التركّیة، البیوت              في

.(66 
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مّتصلة عادًة تكن لم والغرف الغرف. بین مشتركة فسحة فَّة الصُّ            كانت
(أورهان للجلوس حواّفها ُتستخدم التي فَّة، الصُّ على ُیفتح مدخلها وكان            ببعضها،
ووسطى. وخارجّیة داخلّیة أنواع: ثالثة الُصفف كانت .(475 ص           وزمالؤه،
في والغرُف المنـزل زوایا إحدى في الطول، جهة من ُتبنى الخارجّیة فَّة             الصُّ
بورَصة منطقتي بیوت في فف الصُّ هذه من مختلفة أنواع ُبنیت            مواجهتها.
والغرف قسمین، إلى تقسمه البیت، وسط في الداخلّیة فَّة الصُّ كانت            وأَدْرنة.
وسیواس، وأماسیه، إسطنبول، في شائعة المختلفة أنواعها ووراءها.          أمامها
(د. للجلوس وموضًعا مستوًى، منها أعلى فف الصُّ إیوان كان وأنطالیا.            وتوقات،
ابتداء أسمزلر). بیت صورة ،146 ص كوبان، 510؛ ص مج11، التركّیة ، د              أ.
الداخلّیة، َفف الصُّ وسط في اسُتحدث تاله، وما الهجرّي عشر الثالث القرن             من
والدارات الفخمة البیوت في معظمها الدار]، [أرض البیت تتوّسط           ُردهة
أو المركزّیة فَّة الصُّ ن). ص. ن، م. التركّیة ، د أ. (د. إسطنبول في               الصیفّیة
وتصل الخارجّیة، الفسحة عن الغرف تفصل اإلیوان، شكل على الدار]،            [أرض
موضع األحیان معظم في هي ذلك وفوق الغرف، ُتفتح وعلیها بالحدیقة،             البیت

 االجتماعات واالحتفاالت (زین العابدین، ص 62).
بعد لكْن استعمالها، بوجهة الغرفة شكل یرتبط البدائّیة، التركّیة البیوت            في
والمواد االستعمال، وجهة بین التفاعل نتیجة األحیان معظم في كانت            ذلك
البیوت على طرأ الذي التغییر كان .(67 ص إرمان، (كوتشوك            المتوافرة
(زین أكبر أهّمّیة وتعدادها الغرف إلیالء نتیجة بعدها، ما إلى الخیمة من              التركّیة
اآلخر وبعضها االستعمال، دائمَة الغرف بعض كانت .(63 ص           العابدین،
الحاّرة، للفصول المفتوحة الغرف ُتبنى كانت عادًة الفصول. بعض في            ُیستعمل
أّنها المفتوحة، أو الباردة الغرف خصائص من الباردة. للفصول           والمحصورة
في وُتستخدم للشمس، وظهرها النسیم، من لالستفادة المناسب المكان في            ُتبنى
وهي واسعة، ومساحتها واألرضّیة، والسقف للجدران الخفیفة المواد          بنائها
فمن المحصورة أو الدافئة الغرف أّما كبیرة، ونوافذها االرتفاع،           شدیدة
في موضعها البارد، الهواء یدخلها ال كي المناسب، المكان في أّنها             خصائصها،
بسیطة الداخلّیة وُبنیتها صغیرة، ونوافذها سمیكة، عازلة جدرانها المبنى،           قلب
من ابتداًء التركّیة البیوت غرف صارت .(42 ،39 ص إرمان،            (كوتشوك
إلى الغرفتین بین الممّر وُحّول مستقلة، بعده وما الهجرّي عشر الثاني             القرن
فیه یتّم الذي الموضع الغرف كانت .(64 ص العابدین، (زین مزخرفة             واجهة
الفردّیة. األعمال وكّل والدعاء، والصالة والجلوس، والنوم، الطعام،          تناول
المشربّیة كانت وأحیاًنا والمكتبة. كالمصّلى، خاّصة غرف أحیاًنا تبنى           كانت

 تحتّل جزًءا من الغرفة (← تتّمة المقالة) (كوبان، ص 67).
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لألعمال الرئیسّي الجزء كالخیمة: أقسام، أربعة الغرفة ُبنیة في           ُیلحظ
للصوان المحصور والجزء للجلوس، مخّصصة به المحیطة الناحیة          المختلفة،
،65 ،63 ص إرمان، (كوتشوك الجدارّیة والمدفأة والسریر،          والصندوق
فارسّیة [اللفظة تاالر ُتسّمى التي زخرفة واألكثر األكبر الغرفة .(29            الصورة
ثالثة ذات األحدث المرحلة غرف لالستقبال. مخّصصة القاعة]،          بمعنى
الغرفة. مدخل یقع وفیه فَّة، الصُّ أرضّیة بمستوى الغرفة ثلث مختلفة.            مستویات
سنتیمتًرا، ثالثین إلى عشرین من یرتفع األساسّي، الغرفة فضاء أو الثاني،             القسم
من یرتفع المجلس، صدر الثالث القسم اآلخرین. القسمین عن سیاج            ویفصله
بالسّجاد مفروش الرئیسّي، الجزء مستوى عن سنتیمتًرا أربعین إلى           عشرین
كوبان، ن؛ ص. ن، م. التركّیة ، د أ. (د. الجلوس موضع وهو بالوسائد،               ومجّهز
الحصیر، وفوقها الخشبّیة، باأللواح مغّطاة عادًة األرضّیة الصورة). ،216           ص
الغرف أثاث .(139 ص إرمان، (كوتشوك المصقول الطین من بطبقة            وُتطلى
والغرف التركّیة الغرف بین األساسّي الفرق هو وهذا عادًة، ثابت            الداخلّي

 األوروبّیة (زین العابدین، ص 64).
األساسّیة ووظیفتها التركّیة، البیوت في البارزة العناصر من          الخزائن
الحائط وتغّطي الخشب، من عادًة ُتصنع الغرفة. في الیومّیة الحیاة لوازم             حفظ
جزًءا واألصِونة الخزائن تمأل الغرفة. وسقف والنافذة الباب مع متناسقًة            بأكمله،
یكون بحیث ُتبنیان المتجاورتان الغرفتان الجدران. بین الفاصل الحّیز           من
اَألْصِونة، توضع داخلهما وفي البناء. مواد یحجب مـّما متالصقین،           ظهراهما
جدار دون ومن الواحدة، الغرفة في جدار من أكثر في والنوافذ،             واألبواب
فضاء من حّیز أّي تحتّل وال ،(181 -180 ص إرمان، (كوتشوك عادًة              جانبي
األشیاء لعرض ُتستخدم التي األصونة، ذات الخزائن ارتفاع یصل           الغرفة.
توضع الیومّیة. األدوات خزائن من العكس على الغرفة، سقف إلى أحیاًنا             القّیمة،
من مزید لعرض واحد محور على تحّركها یتیح نحٍو على أحیاًنا             الخزائن
بالغرف الخاّصة العناصر من .(118 -116 ص العابدین، (زین           األشیاء
من أو بباب ُتبنى المواّد لتخزین المخّصصة األماكن الخزائن، باستثناء            التركّیة،
وُتسّمى الغرفة، سقف من بالقرب الخزانة، من العلوّي الجزء في            دونه،
←) الغرفة خارج الموجود السّلم ُیستخدم الـُمَسنِدَرات إلى للوصول           الـُمَسنِدَرة.

 كوبان، ص 117، الخریطة 69، ص 118 الصورة).
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زخارف الغرفة. حجم بحسب أخرى إلى غرفة من الباب مقاییس            تختلف
ما الصورة). ،126 ص كوبان، ←) المدخل باب زخارف من أكثر الغرفة              باب
ال كي الغرفة، زاویة في تكون عادًة واألبواُب الغرف، بین مشترك باب              من
متناسقة الشكل حیث من األبواب الباب. ُیفتح حین الخارج من الغرفة داخل              ُیرى
قلیلة عادًة، صغیرة الغرف أبواب كانت الغرفة. في األخرى الخشبّیة            والعناصَر
إلى ونصف متر من التقریبـّي ارتفاعها ومتوّسط واحد، مصراٍع ومن            االرتفاع،
من الغرفة باب صار الهجرّي عشر الثالث القرن أوائل منذ لكن             مترین.
ص العابدین، (زین زخرفًة األكثر هو القاعة وباب ارتفاًعا. وأكثر            مصراعین،

 109- 110، 111، الصورة؛ كوبان، ص 125، 162).
مستوًیا، أرضروم، مثل النواحي بعض في القدیمة المنازل سطح           كان
بورصة مثل األمطار الكثیرة المناطق بعض في بالقرمید مسقوًفا منحدًرا            وكان
سطح كان التركّیة، البیوت أسطح أنواع بین من .(55 ،17 ص كوبان، ←)             

 بیوت حّران حجریا مقببا (← م. ن، ص 18).
بوضع ُیعَمل وزخرفیا. فّنیا عنصًرا التركّیة البیوت في السقف           كان
ُتطلى ثمَّ الخشبّیة، بالصحاف وجُهها ُیغّطى ثمَّ بعضها، بجانب الخشبّیة            األلواح
من أخرى بطبقة أیًضا الطینّیة الطبقة وجه ُیغّطى وأخیًرا الطین، من             بطبقة
كان خشبّیة. تیجاُنها أعمدة أحیاًنا ُتبنى السقف تحت الطینـّي. والِمالط            اآلجر
یتأّلف مختلفة، زخرفّیة وعناصر خشبّیة، بأطر ُیزخرف حا، مسط الغرف           سقف
من قلیًال أدنى آخر وقسم ارتفاُعه، المناسب المقاوم الرئیسّي القسم قسمین:             من
التجصیص وأعمال الرسوم أحیاًنا السقف زخرفة إلى ُیضاف كان األّول.            السقف
.(21 ص كوبان، ← أیًضا 189؛ -183 ،74 -73 ص العابدین، (زین              والحفر
وظریفة، ملّونة خشبّیة ونجوم هندسّیة، بتصامیم ُیزخرف الداخلّي السقف           كان
أنقرة في اآلن حتى باقیة منها نماذج تزال وال اللیل، في السماء بمنظر               توحي
ص كوبان، ← أیًضا 99؛ -98 ص (أونسال، وَسفراْنُبلو وإسطنبول            وبورصة

.(120  
 

 
 

.P. Kaban, Istanbul 1995, P. 18 
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الُعلوّي الصّف في والسفلّي. العلوّي الغرف صّفي في النوافذ           ُجعلت
وزجاج خشبّیة بمشّبكات الداخل من ومزخرفة وثابتة، صغیرة عادًة           النوافذ
(زین أطوَل النوافذ هذه باتت بعده، وما الهجرّي عشر الثاني القرن منذ              ملّون.
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المواجهة النوافذ مساحة تصل السفلى الطبقة في .(89 -86 ص            العابدین،
نفسها حول تدور لولبّیة ستائر أمامها ُتنصب األدنى، الحّد إلى وعددها             للخارج

 وتنبسط لحجب رؤیة الداخل من الخارج (كوتشوك إرمان، ص 104).
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 أنموذج زخارف سقف بیت في داتجا
 

ونافرة الحائط، من قسم في ومفتوحة ببعضها، مّتصلة نوافذ           المشربّیة،
وللتمّتع للجلوس، ومكاًنا الغرفة، عناصر من مهما عنصًرا وتشّكل الخارج،            إلى
الهجرّي عشر الثاني القرن أواخر منذ المشربّیات إنشاء شاع المحیطة.            بالمناظر
الصورة)، ،36 ص ، تیُلر ← المشربّیات من الجدید األنموذج على 93           (لالّطالع

نوافر أحیاًنا األلواح لهذه الحائط. عن نافرة حاملة، خشبّیة ألواح فوق             ُتقام
وجانِكري أنقرة، في المشربّیات إنشاء شاع الزائد. الثقل تحّمل لتستطیع           مدّرجة
، وأفیون وسفرانبلو، وأماسیه، وإسطنبول، وأرضروم، وقْسَطموني ،       949596

97 وبورصة وإرمناك (زین العابدین، ص 195).
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 أنموذج زخارف داخلّیة في أحد بیوت سفرانبلو
 

الغرف جدار وسط في النافر الوحید العنصر هي الجدارّیة           الِمدفأة
للجلوس (َمْصَطَبة دیر والسَّ والخزائَن متناسقًة هواء، َمسَحَبة مع ُتبنى           الشتوّیة،
عنصر إلى الجدارّیة الِمدفأة تحّولت الفخمة البیوت في الغرفة). بجدران            تحّف
(كوتشوك استعمالها بوجهة مرتبٌط وشكُلها مختلفة، بمواّد ُتبنى          ُزخُرفـّي،
ُتقام .(129 ،127 ،114 ص الصور كوبان، ← أیًضا 179)؛ -178             إرمان،
خشبّیة زخارف الخارج من تزّینها الجدارّیة، الِمدفأة جانَبي على           الخزائن
مستعملة، المدافي ء كانت الهجریَّْین عشر والحادي العاشر القرنین في           وجّصّیة.

93 - Taylor 
94 - Jankiri 
95 - Kastamonu 
96 - Afyon 
97 - Ermenek 
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الجدران، عن المنفصلة المدافي ء اعُتِمدت الهجرّي، عشر الثالث القرن في            إّنما
 الممكن حمُلها ونقُلها (زین العابدین، ص 120، 123، 127).

صغیرة قدیمة أكواخ اآلن حتى یوجد یزال ال النائیة، التركّیة المناطق             في
أّما سیاحّیة. كأمكنة العثمانّیة، المنازل من كبیٌر عدد ُرمَِّم المدن، في إّنما              مهملة،
من مباٍن في سكنّیة وشقٌق المدن، ضواحي في بیوٌت فمعظمها الجدیدة             األبنیة
نشاهد نزال ال عینه الوقت في األخرى. البلدان في نماذُجها الشائعِة طبقات،              عّدة
الضّیقة الشوارع من صغیًرا حیزا تحتّل طینیَّة بیوًتا كأنقرة المدن بعض             في

 (إبوك، ص 9، 22، 94، 124).
عشر الثالث القرن من ابتداًء سیَّما ال إسطنبول، في المسلمین غیر             سار
متأّثرین المدینة نسیج إلى وأضافوا العثمانّیین، خطى على تاله، وما            الهجرّي
،(209 ،193 ص (كوبان، صفوًفا المتالصقة البیوَت األوروبّیة،          بالِعمارة
قلیلَة المساحة، صغیرَة طبقات، أربع إلى طبقتین من مباٍن في السكنّیة،             والشقَق
البیوت هذه في والغرف العلیا الطبقات الجدیدة. الزخارف وكذلك الغرف،            عدد
األوروبّیة، بالِعمارة المتأّثرة صفوًفا المتالصقة البیوت هذه الشارع. باّتجاه           نافرة
الحرف وأصحاب التّجار یستخدمها تصامیمها، ووحدة الخارجّیة، واجهاتها          في
عشر الثالث القرن أواخر في ُبنیت التي الكبیرة السكنّیة المباني كانت             النصارى.
512 ص مج11، التركّیة ، د. أ. (د. األوروبّیة العواصم بمباني شبیهة            الهجرّي
العقود في األوروبـّي النسق على السكنّیة والمباني الشقق بناء ازدهار استمّر .(            
الِمعمارّیون بذل المثال سبیل فعلى الهجرّي، عشر الرابع القرن من            األولى
مالئًما وجعِله الذكر، اآلنف النمط هذا لترویج الفتة جهوًدا سایار زكي 98            ومنهم

، ص 78- 79، 83، 85). 99 لألوضاع المحّلّیة في المجتمع التركّي ← باتور

 
 

 
 

.D. Kuban, Istanbul 1995, P. 209 

 المنازل المتالصقة صفوًفا
 

كّتاني، منتصر علي بطوطة ، ابن رحلة بطوطة، ابن والمراجع :           المصادر
خلیلي، مها بالفارسّیة ترجمته تركیة ، إبوك، كریس 1395ه/1975م؛          بیروت
ِعمارة في تاریخّیة جولة العابدین، زین محمود [2005م]؛ 1384ش           طهران
فیروزمندي، بهمن 1419ه/1998م؛ الریاض التركيّ ، والبیت العربـّي         البیت
طهران مج1، وفنونها]، الصغرى آسیا [آثار صغیر آسیاى وهنر شناسى            باستان
98 - Zeki Sayar 
99 - Batur 
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مالزگرد در بیزانس شكست سلجوقیان، شكر، محّمد [1999م]؛          1378ش
وانتشار مالزغرد في بیزنطة هزیمة [السالجقة، أناضولى در اسالم           وگسترش
قم أرطغرل، وعلي صالحي علي بالفارسّیة ترجمه األناضول]، في           اإلسالم

 1385ش [2006م]؛
 ... أجنبي ...

 /غالمحسین معماریان وشهناز فرماني /
 

ما عصور إلى القوقاز في البیوت بناء على األولى األدّلة تعود             القوقاز ،
، وتاغالر آزیخ الطبیعّیة المغاور كانت المغاور. وسكنى التاریخ، 100101         قبل

إلیها لجأ التي األولى المآوي من ، داغ وآوي وقازما ، 102103104          وقوبوستان

في المساكن بناء مراحل أولى تدریجیا ذلك، بعد بدأت، القوفاز. في             اإلنسان
وفتح الجدران، كإقامة المغاور على تعدیالت ُأجریت أْن بعد الجبلّیة،            المناطق

  كوًى لخروج الدخان ( د. أ. د. التركّیة ، مج3، ص 567).
(1 التالي: النحو على المغاور خارج بیوتهم تدریجیا القوقاز سّكان            بنى
األشجار وغصون القصب من وبسیط، الزوایا مرّبع صغیر مأوًى "كومه"،            ال
من والمطلّیة المشّبكة، الدقیقة الفروع أو اللَِّبن من عادًة جدراُنه            وأوراقها،
واألعشاب وأوراقها األشجار وفروع بالقصب مغّطى وسطحه بالطین،          الداخل
العلف، لحفظ متأّخرة مرحلة وحتى بعد، ما في "كومه" ال اسُتخدمت             الیابسة،
المختلفة الطرق على لإلطالع 454؛ ص مج5، ن، (م. الخراف إلیواء             وأحیاًنا
-267 ص بور، إسماعیل ← الشاهسونّیین لدى "الكومه" ال بناء في             المعتمدة

.(268 
تغَرز الدقیقة، األغصان من بَدنُته البیت، بمعنى بالتركّیة "َدیه"، ال (2           
في وُتربَّط مًعا، األخرى أطرافها وتشّبك التراب، في طرفیها أحد من             األغصان
من نوٌع ُیمدُّ أطرافها وعلى باللّباد، عادًة وُتغّطى بالحبال، موضع من             أكثر
ضّیق، خندق حولها وُیحفر القصب؛ من مصنوع ، تَشَتن ُیسّمى 105          الـُحُصر

یزال ال "َدیه". ال داخل إلى التسّرب من ومنعها الخارج، إلى المیاه              لتحویل
أ. (د. النواحي بعض في اآلن حتى "َدیه" ال یستخدمون والعشائر الرعاة              بعض

 د. التركّیة ، مج3، ص 394).
السفلّي النصف الـَمصیف. في ُیقام كان مؤّقت بیت قورا"، "داش ال (3            
الحجارة برصف ُیبنى العلوّي ونصفه األرض، تحت البیوت من النوع            لهذا

100 - Azix 
101 - Tağlar 
102 - Qobustan 
103 - Qazma 
104 - Aveydağ 
 
105 - Çatan 
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بفروع ُیسقف الِمالط. استخدام دون من بعضها، فوَق والكبیرة           الصغیرة
بموقد البیت ُیجّهز المرصوص. بالتراب أرضّیته وُتغّطى وأوراقها،          األشجار
یصل الضوء. ودخول الدخان، لخروج وبكّوة الحائط، بجانب أو وسطه            في

 ارتفاع ال "داش قورا" إلى المترین (م. ن، مج3، ص 348- 349).
الحجرّي العصر إلى یعوُد ماٍض له بسیط، قبٌو َكند"، بوم "قازما ال (4             
م ُتدعَّ الخشبّیة. باأللواح دائریا، أو مربًَّعا البیوت من النوع هذا ُیبنى ، 106            المتأّخر

ومدخله المواّد. من ذلك غیر أو الحجارة، أو بالخشب، عادًة الداخلّیة             جدراُنه
 مدّرج (م. ن، مج2، ص 581).

أو الحصى، أو بالطین، مبنیٌَّة بیوت ظهرت الجدید، الحجرّي العصر            بعد
من أو واحدة غرفة من مؤّلفة والخارج، الداخل من ُمطّینة جدراُنها             اللَِّبن،
للغالل، ومستودعات بمواقد، مجّهزة دائرّیة، أو الشكل مربَّعة أحیاًنا،           غرفتین
الدجاج وتربیة المؤن، لتخزین صة مخصَّ أجزاء على یحتوي          وبعضها
أوساط في "قرادام"، ُتسّمى بیوت بناء شاع نفسها الحقبة في            والمواشي.
ولألقباء المصطنعة، للمغاور اكتماًال األكثر الشكل وهي والرعاة،          الفّالحین
الذي المكان بحسب "قرادام" ال كان الكبیرة. للعائالت وهي قازما،            المسّماة
مفروٌش سطحه أّن وِمیزته األرض، فوق أو قبو، نصف أو قبًوا، ا إمَّ فیه               ُیبنى
ن، م. ←) السمكة كظهر وشكله متینة، خشبّیة ألواح فوق صغیرة، خشبّیة              بقطع
في .(125 ص مج1، ، الوطنّیة > أذرَبیجان معارف دائرة > 567؛ ص 107           مج3،

داربازي جورجیا وفي ، قلخاتون أرمینیا في ُتسّمى التي البیوت من النوع 108           هذا

البیوت من النوع هذا ُیشاهد الیوم حتى واحدة. غرفٌة والعمل الجلوس غرفتا ،             109

ص مج3، التركّیة ، د. أ. (د. الجمهورّیتین هاتین من النائیة األماكن بعض              في
.(336 ،186 

بالمواّد ُتبنى ، تشاِفستان أو تشوُفستان ُتسّمى بیوٌت هنالك 110111         كان

ُتبنى وقراباغ، كشروان بالقصب الغنّیة الحاّرة المناطق وفي المحدودة،           المحّلّیة
ُتطّین ثّم القواعد، فوق والقصب والخیزران الخشبّیة باألعمدة الجانبّیة           الجدران
فوق ُترصف الخشبّیة األلواح من بطبقتین أیًضا البیت هذا ُیسقف الجهتین.             من
العمودین فوق الموضوعة الدعم ألواح وفوق والوسطى الجانبّیة          األعمدة
ُتطیَّن. الیابسة، واألعشاب بالقصب ُتغّطى أْن وبعد وخلفه، البیت أمام            الُعلویَّین،
الرابع القرن من األولى العقود حتى مستخدًما تشوُفستان المسّمى البیت            ظلَّ

106 - Paleolithic 
107 - Āzarbāyjān milli ensiklopediyasi 
108 - Qlkhatun 
109 - Darbazi 
110 - Çovustan 
111 - Chavistan 
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د. أ. د. 33؛ ص ، ییف مصطفى ←) المیالدّي الهجرّي/العشرین 112           عشر

 التركّیة ، مج10، ص 371).
 

 
 

.Āzarbāyjān milli ensiklopediyasi, baku 2007, P. 124 

 تشاِفستان/تشوُفستان
 

الغنّیة النواحي قرى في ُیبنى ما أكثر ، َكرْتمه المسّمى البیت 113           كان

، وقوبه ، وزاقاتاال ، شّكي الصغرى، القوقاز جبال سلسلة من 114115116         بالقصب،

الخشب بنائه في وُیستخدم وطالش، شروان من الجبلـّي والجزء ، 117          وخاتشماز

من كبیٍر عدٍد في شائًعا كان الوسطى، القرون وفي المواّد، سائر من              أكثر
أو واحدة غرفة من مؤلفا كان البیوت من النوع هذا روسیا. في القروّیة               المناطق
أربع من الكبیرة البیوت سقوف كانت طبقتین. من كان ما ونادًرا غرفتین،              من
رؤوس توَصل الحدیدّیة، المسامیر استخدام من بدًال بینها، وللوصل           طیَّات،
والقرمید. القصب بُحُصر السقف ُیغّطى الخشبّیة. والمسّدات بالمغالیق          األلواح
الهجرّي عشر الثالث القرن أواخر منذ تدریجیا انقرَض البیوت من النوع             هذا
د. أ. د. 126؛ -125 ص مج1، الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف <دائرة ←)            

 التركّیة ، مج5، ص 357).
النمط حیث من الهجرّي، عشر الثالث القرن في القوقازّیة البیوت            ُتقسم
في المستقّرون الحضر یسكنها والثابتة، الدائمة البیوت نوعین: إلى           المعیشّي
←) والعشائر القبائل إلى العائدة والمتنّقلة المؤّقتة والبیوت واحد،           مكان
من المختلفة للنقاط تبًعا المؤّقتة البیوت هذه ُتسّمى .(31 ص ، ییف 118            مصطفى

، ودوّنوكلوییف ، قراكجه ، موخور دیه، ، جوما أالجیق، المنطقة: 119120121122        هذه

أذرَبیجان معارف <دائرة 87؛ ص ، خلیلوف 32؛ ص ن، م. ←) ذلك 123             وغیر

وأقّل األالجیق، من أصغر دیه المسّمى البیت .(126 ص مج1،            الوطنّیة >،
كان األغنیاء. بیت هو األالجیق المقابل في الصغیر. األالجیق وُیسّمى            صموًدا،

112 - Mustāfāyev 
113 - Kartma 
114 - Shakki 
115 - Zaqatala 
116 - Guba 
117 - Xaçmaz 
118 - Mustāfāyev 
119 - Coma 
120 - Muxur 
121 - Karakeça 
122 - Dunnuklu ev 
123 - Khalilov 
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ص مخصَّ ، بوجاق أو نمي ُیسّمى مستقّل حیٌّز البیوت هذه داخل 124125           في

ن؛ ص. ن، م. الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف (<دائرة والبهائم           للمواشي
 خلیلوف، ص 86).

والموخور. القراكجه األالجیق: من رئیسّیان نوعان ُعِرف قراباغ          في
أنَّ وبما الكبیر. البیت أو األسود، البیت أو األسود اللّباد قراكجه، لفظة              معنى
األالجیق داخل الموقد من المتصاعد الدخان من الزمان مّر على یسوّد اللّباد              لون
جوبوًقا أربعین بثالثین- ُیبنى األالجیق، من نوًعا القراكجه كان قراكجه.            یسّمونه
العائلة ووضَع متناسًبا حجمه وكان منحٍن)، خاّص عمود أو كبیر            (جذع
األعمدة وُتثّبت األالجیق، فیه سُیقام الذي المكان مساحة أوال ُتقاس            االقتصادّي.
األعلى من رؤوسها وتوَصل األرض، على متقابلًة [الجوبوق]          الخشبّیة
أوركن ُتسّمى خاّصة عریضة بحبال نقاط عّدة في مًعا ُتربط ولتثبیتها            ببعضها،
ُیربط ثمَّ الخارج، من األسفل في األالجیق حول الخیش ُیمّد ذلك بعد .             126

داخله وُیزیَّن باللّباد، األالجیق ُیغّطى المطاف آخر وفي [األعمدة].           بالجوبوقات
 وساكف بابه بشراریب متعّددة األلوان (← م. ن، ص 87- 89).

التي الدائرّیة الحلقة أو الجنبرة أقسامه من األالجیق. أنواع أكمل            الموخور
الجوبوقات رؤوس فیها توَضع حدیدّیة بحلقات محاطة المتر، حوالى قطُرها            یبلغ
أنَّ حین وفي األعمدة؛ رؤوس فیها ل ُتدخَّ فجوة الجنبرة وسط في             [األعمدة].
األالجیق ارتفاع یتجاوز ال 4.5م، حوالى إلى یصل المحنّیة األعمدة            ارتفاع
اإلیرانّیة. أذرَبیجان من قراباغ دخل الموخور أنَّ قیَل أمتار. ثالثة من أكثر              نفسه
أرضّیته ُتزّین للسكن، ومخّصص األغنیاء، بیت هو األحیان معظم في            الموخور
الدخل المتوّسطة العائالت مسكن القراكجه أنَّ حین في بالُبُسط،           وجدرانه
91؛ -89 ص ن، م. ←) أیًضا للعمِل السكن عن فضًال ُیستخدم وكان               والفقیرة،
بعض في متداولًة إقامته كانت الذي األالجیق .(266 -264 ص بور،             إسماعیل
وسیلة كان ویورد، وییالق، وقشالق، وبیَنه، وشنلیك، أوبه، مثل           المواضع
والمساكن واحد، مكان في االستقرار مرحلة إلى البداوة مرحلة من            االنتقال
فوق [مكان وبیَنه التركمان] [خیمة أوبه مثل ألفاظ ووجود (القرى).            الدائمة
لبعض أسماًء [المشتى] وقشالق [المصیف] وییالق الثیاب]، لوضع          الحّمام
أذرَبیجان معارف (<دائرة والتطّور التغییر هذا مثل على دلیٌل القوقازّیة،            القرى

 الوطنّیة >، مج1، ص 121- 122).
المدن. وبیوت القروّیة البیوت نوعین: إلى عام بشكل الدائمة البیوت            ُتقسم
مع المتوافرة، المحّلّیة وبالمواد المحّلّیة البناء تقالید بحسب القروّیة البیوت            ُتبنى
المالّیة واإلمكانات والرعوّیة، الزراعّیة الحیاة متطّلبات االعتبار في          األخذ
 nami ـ 124
 buçaq ـ 125
126 - Örkan 
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السقف ذات الجبلّیة، المناطق بیوت المثال، سبیل فعلى للعائلة.           والمعیشّیة
مغان منطقة وبیوت داخال. ُتسّمى بالحجارة المبنّیة والجدران غالًبا،           المستوي
النوعین هذین أسطح شرواني. ُتسّمى شروان منطقة وبیوت ، سلیاني 127          ُتسّمى

مصطفى 125؛ ص مج1، ن، م. ←) السمكة كظهر البیوت من             األخیرین
باتت الهجري، عشر الثالث القرن في سّیما ال الزمن، بمرور .(34 ص              ییف،
طبقتین- أو واحدة طبقة ومن غرف، عّدة أو واحدة غرفة من ُتبنى              البیوت
ُتشاَهد، القرى بعض في للجلوس-. والثانیة للعمل عادًة مخصصة األولى            الطبقة
عدیدة، وغرف طبقتین من بالقصور شبیهة أرستقراطّیة بیوٌت نادًرا،           وإّنما
ص مج1، الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف (<دائرة بالمرایا ومزّججة          وُصّفة،

.(126 
كانت اإلسالمّیة المدن كأكثر األولى، الهجرّیة القرون في القوقاز،           في
تقّدم حصل الالحقة العصور في النمط. موّحدة الشارع مقابل المنازل            واجهات
ثالث أو طبقتین من نوافذ، ذات بیوت تالًیا وُبنیت البیوت، بناء مجال              في
أو واآلجر، باللَِّبن جدرانها المبنّیة الغرف، من والعدید ُصَفف، ذات            طبقات،
جلوس وغرفة عّلّیة من تتأّلف عادًة كانت الحصى. أو المقصوبة،            الحجارة
غرف كانت البیوت معظم في ذلك. وغیر وزریبة وتّنور، ومستودع،            ومطبخ،
األهالي معظم بیوت من العكس على السكنـّي. المبنى عن منفصلًة ُتبنى             العمل
هذه تجهیزات كانت الرفاهیة، مقّومات أدنى تفتقد والتي والمعّتمة،           الضّیقة

الطَنَبي والبیت ، البیضاء والغرفة ، المنّور البیت باسم: المعروفة 128129130         البیوت

والـِملك، والِملكّیة، والِعمارة، ، بالمرایا المزجج والبیت القاعة]، 131        [البیت،

الرفوف كانت رفیع. بذوق منّظمة األثریاء، بیوت بالتأكید هي التي            والقصر،
من تتجّزأ ال أجزاء الجدارّیة والمدافى ء واألسّرة، والخزائن واألصونة           والطیقان
-126 ص مج1، الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف دائرة >) البیوت هذه           عناصر
هذه في یوجد كان تركیا). في البیت، 567؛ ص مج3، التركّیة ، د. أ. د.                127؛
بینها من القوقازّیة. المناطق بعض في فخمة أرستقراطّیة وبیوت قصور            الحقبة
خان وقصر قراباغ، في بانوناتوان* خورشید وقصر جوانشیر خان بناه            قصٌر
نماذج أحسن من األخیر، القصر جدران فوق الرسوم ُعّدت شكي. في             شكي
ن؛ ص. ن، م. التركّیة ، د. أ. (←د. القوقاز خوانین عصر في الجدارّیة                الرسوم
الحقبة في القوقازّیة المدن بیوت أّن وبما .(72 ص ، وباِقروا 132           إسماعیل

داخل المدینة، ونسیَج منسجمًة مخّطط، دون من ُتبنى عادًة كانت            اإلسالمّیة،
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ص وباِقروا، (إسماعیل مستقیمة غیَر متعّرجة، كانت األزّقة فإنَّ عالیة،            أسواِر
، ص 44). ، وأحمدوف 133134  71؛ بایاییف

 
 
 

.Azarbayjan milli ensiklopediyasi, baku, P. 127 

 أنموذج من البیوت المشهورة باسم الِعمارة
 

عشر الثالث القرن من األولى العقود في القوقاز على روسیا سیطرة             بعد
القرن من الثاني النصف في والتقنّیة االقتصادّیة القدرات وتنامي           الهجرّي،
الحدیدّي السّكة خّط وإیصال باكور، في النفط آبار استغالل عوائد سّیما ال              نفسه،
طبقة من البیوت، من جدیدة أنواع ظهرت باكو، إلى بأكملها روسیا یخترق              الذي
وجرى للسّكان، المعیشّیة والمتطّلبات المدن، لظروف مالئمة طبقات، سبع           إلى
األواوین بإضافة للمباني، الخارجّیة الواجهات بزخرفة خاّص نحٍو على           االهتمام
الِسَمة ذلك. وغیر الشارع، على المطّلة والشرفات المزدوجة،          والساللم
وتطّور االقتصادّیة، المنفعة ذات العناصر زیادة هي: البیوت هذه لمثل            األساسّیة
من المختلفة األنواع كانت الِمعمارّیة. والقواعد األصول وتحدیث الِبناء،           أعمال
َفف، الصُّ وذات غرف، عّدة أو واحدة غرفة من المؤّلفة فیها بما البیوت،              هذه
وغنجه، وشّكي، باكو المدن: مختلف في منتشرًة واألسیجة،          والطبقتین،
568؛ -567 ص مج3، التركّیة ، د. أ. (د. وشوسي وشماخي،            ونخجوان،
جانب إلى أّنه المؤّكد، من ن). ص. ن، م. الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف دائرة >             
في المدن بیوت معظم كانت الراحة، وسائَل المتضّمنة الجدیدة البیوت            هذه
أكواًخا الهجریَّْین عشر الرابع القرن وأوائل عشر الثالث القرن           أواخر
السنوات في باكو زاروا الذین قّدم عام. بشكل فقیرة بیوًتا أي             وِخصاًصا،
التي الخرائب عن مؤّثرة معلومات الهجرّي عشر الثالث القرن من            األخیرة
260؛ -259 ص بور، إسماعیل ← األنموذج سبیل (على النفط عّمال             یسكنها
محّرم 6 ،46 العدد ،1 السنة [المنّظمة]، أنجمتن مجّلة باغمیشه؛ أمن             مدیرّیة

 1325ه [1907م]، ص 1، 4).
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عشر الثالث القرن القدیمة، باكو مدینة في البیوت أحد في خشبّیة             شرفة
 الهجرّي.
 

وقرى السكنّیة، المجّمعات بناء برنامج ُنّفذ السوفیاتـّي، الحكم حقبة           في
لعّمال السكنّیة المجمعات وكذلك وضواحیها، المدن في والموّظفین          العّمال
الحكومّیة [المزرعة والسوفكوز التعاونّیة] [المزرعة 135136      الكولخوز

وآقاأوغلو ییف ولى ←) للكادحین المسكن تأمین شعار تحت 137138         النموذجّیة]،

225؛ -224 ص ، أذرَبیجان"> تقّدم في نوعّي <"منعطف 68؛ -67 ص ،            139

367؛ -364 ص 2000م  ألف ، نفسه، ،249 -248 ص 2000م  ب ، ، 140          موسایفا

مج1، الوطنّیة >، أذرَبیجان معارف دائرة > 568؛ ص مج3، التركّیة ، د. أ.             د.
ِصَغر اإلسمنتّیة، الشقق البیوت- من النوع لهذا األساسّیة الِسَمة .(123            ص

 الوحدات، وتشابهها، من حیث الحسنات والسّیئات.
وإیالت آذربایجان عشایر بور، إسماعیل جمشید والمراجع :         المصادر
شرف [1998م]؛ 1377ش تبریز مغان]، وقبائل أذرَبیجان، [عشائر          مغان

 الدولة: 1323- 1327ه. ق، ط. یحیى ذكاء، طهران 1377ش [1998م]؛
 أجنبي ...

 /رحیم رئیس نیا /
 

التي الوسطى، آسیا في االستیطان تاریخ یعود والصین . الوسطى آسیا (2           
ما إلى وقزاقستان وقرقیزستان وتركمانستان، وأوزبكستان، طاجیكستان         تضّم
العام في طاجیكستان في كیشیك ُأغزي- مغارة في اكُتشفت التاریخ. 141           قبل

في مسكونًة كانت أّنها على تدّل الطبخ، كمواقد اآلثار بعض            1398ه/1979م
العصر ذلك في المسكونة المغاور .(86 ص ، (آلتشین القدیم الحجرّي 142           العصر

العصر من (108 ص ، لودزونه و (ِدِرفیانكو بالرسوم مغّطاة 143144          كانت

بیوٍت آثار توجد آباد، عشق شمالـّي في جیتون تّلة في المتأّخر. 145            الحجرّي

هذه بناء استمّر بالجّص. مبّلطة وأرضّیة جدارّیة مدفأة ذات الشكل،            مستطیلة
مستطیلة، َلِبَنات ثم ومن الشكل، أسطوانّیة طینّیة بقطع جدرانها المبنّیة            البیوت،
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تتأّلف صغیرة البیوت هذه .(116 ص ، (ساریانیدي النحاسّي العصر 146          حتى

في .(65 ص ، (بلنیتسكي مربعا متًرا عشرون مساحتها واحدة، غرفة 147           من

بیوًتا یسكنون الوسطى آسیا مناطق بعض في األهالي كان البرونزّي،            العصر
من تتأّلف كبیرة بیوت على ُعِثر أیًضا تركمانستان وفي باللَِّبن، مبنّیة             مدّورة
(ماسون األقارب من عوائل عّدة إلى تعود غرفة، عشرة خمس إلى عشرة             اثنتي
األلف إلى تعود بیوت على طاجیكستان في كذلك ُعثر .(248 ،231 ص ،             148

بیوًتا ذلك بعد َبنوا حجرّیة، زخارف ذات الشكل، بیضاوّیة المیالد، قبل             الثاني
بالتبن عادًة المخلوط الطین كان والرمادّي. واألحمر األصفر والتراب           بالطین
ُیبنى مرّبعة َلِبن قوالَب أو الجدران، تطیین في ُیستخدم الیابِس والعشب             والشوك
البرونزّي العصر في .(77 ص طاجیكستان"، في الِعمارة ("مسیرة المنـزل            بها
المآوي وأنواع واألكواخ، والكهوف المغاور في یعیشون قزاقستان سّكان           كان
المیر، قلعة موضع في طاجیكستان في ُعثر .(26 ص ، (فرامكین 149           البسیطة

ص ن، (م. المیالد قبل السادس القرن أو السابع القرن إلى یعود بیت بقایا                على
قرى وجود على أیًضا وخوارزم وبخارى مرو في األثرّیة التنقیبات تدّل .(67            
ص ، (فراي المیالد قبل األّول األلف من األّول النصف في بالسّكان 150            مكتّظة

تصل واسعة أكواخ خوارزم، في كان المتأّخر الحجرّي العصر في .(40           
كبیرة عائلّیة مجموعات تسكنها مرّبع، متر ثالثمائة یقارب ما إلى            مساحتها
الوسطى آسیا في نفسه، العصر في .(72 ص (بلنیتسكي، شخص مائة من              مؤّلفة
حوله ُتبنى مركزّي، ِفناء ذات المنطقة هذه یسكنون الذین الیونانّیین بیوت             كانت
آخر، أسلوٍب محّل األسلوب هذا حلَّ والحّمام. كالمطبخ األخرى المنـزل            عناصر
البیوت هذه في الجلوس بغرفة ُیحیط البیت. أمام الخارجّي الِفناء موضع فیه              كان
قبل واألّول الثاني القرنین في .(114 -113 ص ، (برنار َحَدوّي عقٍد ذا 151             ممرٌّ

والمباني الثابتة البیوت فوق یبنون الوسطى آسیا في البّناؤون كان            المیالد،
 الحكومّیة عقوًدا مختلفة المقاییس ("مسیرة الِعمارة في طاجیكستان"، ص 78).

في الحجارة قطع ُتستخدم كانت اإلسالم، قبل الوسطى آسیا ِعمارة            في
الدعامات وبعض والسقف باللَِّبن، والطیقان واألعمدة والجدران البناء.          هیكل
قرى في سّیما ال مستطیًال، األثریاء بیوت مخّطط كان الكبیرة. الخشبّیة             بالقطع
ماء. حوض یتوّسطه والذي بالِفناء، صغیرة غرف ُتحیط الحالّیة،           طاجیكستان
الرسوم معظم كانت معظَمها. الرسوُم وتغّطي بالجّص، عادًة الجدران           ُتكسى
آسیا في القدیمة الِعمارة تأّثرت دینـّي. غیر أو أسطورّي، أو دینـّي، طابع              ذات
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یقول .(193 -192 ص ، (آبازوف والیونانّیة اإلیرانّیة بالِعمارتین 152         الوسطى

الدائمة البیوت استخدام عن فضًال إّنه ،(242 ،239 -238 (ص 153           كالویخو

في سّیما ال المؤّقت، للسكن الفخمة الخیام ُتستخدم كانت المقاومة، المواد             ذات
عادًة، مقّببة سقوُفها الشكل، مرّبعة الخیام كانت والضیافة. االحتفاالت إقامة            أثناء
مواّد من ُتصنع عدیدة. أقسام إلى داخلها م وُیقسَّ خشبّیة، ألواح فوق             ُتنصب
جدرانها أنَّ حتى الرسوم، ذات والحریرّیة المخملّیة كاألقمشة األسعار           مرتفعة

 ُتجّهز بالنوافذ.
 

 
 

 ح. یولداشیف، طهران 2005م، ص 152، 162.

 زخارف سقف بیت في كلٍّ من أوراتّبه ولینین آباد.
 

قلیلة وزخارف مستویة، سقوف ذات الوسطى آسیا في التقلیدّیة           البیوت
وللرواق للغرف الداخلّیة والجدران مطّعمة، وأبواب الخارجّیة، الواجهة          في
محیطًة البیوت هذه في الغرف ُبنیت فیها. نوافذ وال مجّصصة، بالِفناء             المحیط
أواسط حتى مشترك. مدخل ولها مرتفعة، اللَِّبن، من جدراُنها الداخلّي،            بالِفناء
من البیوت هذه في یعیش كان المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع            القرن
هذه جانب إلى ُتبنى كانت األحیان معظم في أّنه ِعلًما أجیال. أربعة إلى               ثالثة
شائًعا النمط هذا الممتّدة.كان العائالت أفراد لسائر أخرى منازُل وخْلفها،            المنازل
وسمرقند، وبخارى وأش/ُأتش، وخجند، كخوقند، النواحي مدن من كبیر عدد            في
األقسام في والقرى المدن من القدیمة األحیاء في اآلن حتى معتَمًدا یزال              وال
ُتقسم التقلیدّیة البیوت كانت .(203 ص (آبازوف، الوسطى آسیا من            الجنوبّیة
بعض في اآلن حتى سائًدا التقلید هذا یزال وال للرجال، وآخر للنساء جناح               إلى
أفراد فیه یلتقي مشترك، قسٌم كذلك یوجد كان وأوزبكستان. طاجیكستان            مناطق
النساء من واحدة لكّل ُیِعّدون أیًضا األغنیاء كان بالضیوف. أو ببعضهم             العائلة،
بعض وفي عادًة، مرتفعة البیوت هذه جدران .(204 ص ن، (م. مستقّلة              غرفًة
من كبیرة وأبوابها نوافذ، دون ومن أفاریز، ذات كانت كأوزبكستان            المناطق

، ص 179). 154 الخشب المطّعم (← موزر
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.Mimar, no 4 (April, June 1982), P. 51 

 زحارف الیورت الداخلّیة
 

بأسلوب السقوف في ُیستخدم الخشب كان الوسطى، آسیا ِعمارة           في
األنثى الخشبّیة القطع تداخل خالل من المسامیر، استخدام دون من            التعشیق،
والمساجد المنازل أعمدة ُتعمل بنجیكت، في سّیما ال طاجیكستان، في            والذكر.
لعمل (36 ص مج2، (ستوده، الكبیرة الروسّیة األلواح سّیما ال الخشب،             من
أساس على كّلها الخشبّیة األجزاء بوصل شي ء كل قبل النجارون یقوم             السقف
ثمَّ ومن األقسام. سائر عن منفصلة وینصبونها كّله، المبنى أو الغرفة             مخّطط
وفوقها (وّسه)، المسّطحة الخشبّیة األلواح للسقف الخشبـّي الهیكل فوق           یضعون
بین الفراغ ُیكسى المنـزل. سطح إنجاز یتّم النحو هذا وعلى والقصب،             الحصیر
إلى یؤّدي مما نفسه، العرُض لها بألواح أو باآلجر األساسّیة واأللواح             الجدران
القروّیة البیوت في .(18 -17 ص ، (یولداشیف (عرق) شامل أفقّي خطٍّ 155            إیجاد

التي الِقباب الخارج من تشّكل فجوات، سقف كّل داخل ُتحفر طاجیكستان،             في
المدّرجة. السقوف السّكان، عدد الكثیرة البیوت في الشائع من األسطح.            تعلو
وتالًیا السقف، فیرتفع بعضها، فوق الخشبّیة األلواح توضع النحو، هذا            وعلى
خالل من الدخان خروج یسّهل ذلك أنَّ كما المحتَملة، الحرائق أمام             یصمد
انتفت التدفئة، وسائل استخدام بعد 1363ه/1945م، العام منذ لكن           السقف.
وال مستویة، السقوف وأصبحت المقّبب، السقف إیجاد وتالًیا النار، إلى            الحاجة

 ُینفَّذ السقف المقّبب إّال في بناء الغرف الكبیرة (م. ن، ص 13).
أو كاللَِّبن المحّلّیة، البناء مواد األحیان معظم في ُتستخدم الوسطى آسیا             في
ص (آبازوف، بالجّص ُیغّطى ثمَّ ومن للجدران، أطًرا ُیستعمل الذي            الخشب
غیر باللَِّبن ُتبنى خاّص بشكل أوزبكستان في البیوت كانت .(203 ،193 -192            
موضع عادًة منها للزقاق المواجه الجزء وفي واحدة، طبقة من            المشوي،
األثریاء منازل جدران كانت الخدماتّیة. والمرافق واالصطبل،         المستودعات
وفي بالرسوم، وُتزّین بیضاء، كلسّیة بطبقة والداخل الخارج من عادًة            تغّطى
في .(136 ص ، (باشینو [مزّججة] أرسّیة نافذة ُتنّفذ الُغرف جهات 156           إحدى

الرواق األضالع، المثّمنة الردهة المدخل، التوالي، على یقع طشقند           بیوت
األخرى البیت أجزاء تقع الذي الِفناء، ثمَّ ومن كبیرة، بغرفة ینتهي الذي              الطویل
القرنین في شائعة كانت المنازل هذه .(175 -174 ص ن، (م. أضالعه              في
من المیالدیَّْین، عشر والتاسع عشر الهجریَّْین/الثامن عشر والثالث عشر           الثاني
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الكرمة وأشجار الثانیة، الطبقة في وإیوان غرف عّدة ومن عادًة،            طبقتین
والتخریم بالحفر مزخرفة الخشبّیة واألعمدة ُظَلًال؛ ُتستخدم األفنیة في           المزروعة
األرضّیات، ارتفاع كتفاوت للبیت، داخلّیة تصامیم ُتنّفذ وكانت          بمهارة،
ص ، (ِهرِدغ صیفّیة غرف البیت قبو في ُتبنى النافرة. كالسطوح 157           وخارجّیة

طینّیة جدرانها "بخسه" ُتسّمى بیوت توجد بخارى، قرى بعض في .(63 -62            
في البیت ← أیًضا 15؛ ص مج2، (ستوده، طینّیة وسطوحها ممّسدة،             غیٍر

 أفغانستان).
مساكَن الِقَدم منذ الوسطى، آسیا في الرّحالة البدوّیة الشعوب بیوت            كانت
أواخر حتى الربیع أوائل منذ خاّص بشكل یستخدمونها "یورت"،           ُتسّمى
البساطة، شدیدة مؤّقتة مساكن في الشتاء فصل في هؤالء ویعیش            الخریف.
بیت الیورت .(204 ص (آبازوف، مدخنة دون من موقٌد وفیها صغیرة،             نوافذها
شدیدًة، صالبًة تمنحه هذه بنیُته ُمقّبب. وسقفه مقفل، الشكل، مستدیر حمله،             یمكن
تثخین خالل من الداخل ُیدفَّأ الشتاء، في حوله. من الریاح تحّرك إلى              وتؤّدي
وتخفیف اللّباد، بجمع ُیبّرد الصیف وفي الصوفـّي، باللّباد بتغطیتها           الجدران،
على عادًة أدواته وُتحّمل ساعة، من أقّل نصبه أو الیورت جمع یستغرق              الكسوة.
التدفئة، بوسائل عادًة، العصر، هذا في مزّودة هذه الیورت ِخیام            جمَلین.
بحر سواحل من تمتّد منطقة في شائعة وهي الخشبّیة، وباألرضّیات            والكهرباء،
عام بشكل وُتقسم وسیبیریا. منغولیا أنحاء جمیع إلى روسیا، َجنوبـّي في             الخزر
األلواح تشّكل الذي التركّي، الیورت َیستخدم والتركّي. المغولـّي نوعین:           إلى
والقوزاق، القرقیزّیون، الغرب: في بالتركّیة الناطقون قبَّته، المحنّیة          الخشبّیة

(فیغره الوسطى آسیا شعوب ابتكار من واللّباد الیورت والتركمان. 158         واألوزبك

الباردة األّیام في أحیاًنا الیورت فوق اللّباد طبقات عدد یصل .(51 -50 ص ،              
دون للحؤول بالزیت، أحیاًنا اللّبادّیة للجدران الخارجّي الوجه ُیطلى ثمان.            إلى
خاّص. مكاٌن الیورت في شي ء ولكّل شخص لكّل والمطر. الرطوبة            تسّرب
االستقبال ومواضع واألطفال، والرجال، النساء، جلوس مواضع         فمثًال،
(م. محّددة كّلها والصنادیق، الحقائب ومواضع الخدماتّیة، والمرافق          والوالئم،
التركمان لدى سّیما ال المؤّقتة، البیوت من آخر أنموذج الخیمة .(51 ص              ن،
شهدت .(58 ص والقوقاز ، الوسطى آسیا في المستقّلة الجمهورّیات           (تعریف
توطیًنا المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن حتى          تركمانستان

 دائًما لكمٍّ هائٍل من الجماعات المهاجرة (سارلي، ص 61).
الداخل، من الغرفة زخرفة معظمها في تتضّمن التي البیت، زخارف            إنَّ
كتابة أي الكتابة، ألواح الوسطى. آسیا في القدیمة الفنون من السقف،             وتلوین
157 - Klaus Herdeg 
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آسیا لبیوت الزخرفّیة المیزات من المستویة، السقف ألواح فوق           معلومات
منهم كّل یكتب والجیران النّجارین أنَّ بحیث طاجیكستان، سّیما ال            الوسطى،
الخارجّیة الكسوة .(93 -92 ص مج2، (ستوده، كذكرى األلواح فوق            شیًئا
واحد. لون من للجدران الداخلّیة والواجهة عادًة، اللون رمادّیة الطاجیكّیة            للبیوت
السقف، في متمركزة البیت زخارف ومعظم مجّصصة، عاّم بشكل           الطیقان
بین توَضع أمتار. أربعة إلى ثالثة من منها كّل طول مسّطحة بألواح              المغّطى
حوالى منها كّل طول (وّسه)، مستدیرة خشبّیة قطع المسّطحة األلواح            هذه
یبلغ األلواح. بهذه مرتبطة أیًضا الغرفة مقاییس بعضها. بجانب سنتیمتًرا            سبعین
نادًرا- إّنما وأحیاًنا- تسعة، أو سبعة أو خمسة عادًة المستخدمة األلواح             عدد
الجدران بین الفارغة المساحات في عشر. ثالثة إلى لوًحا عشر أحد من              یصل
األساسّیة األلواح بطول (فرومان) العرض قلیلة ألواح ُتَدّخل          واأللواح،
تتضّمن الطاجیكّیة، الِعمارة في والنقوش الرسوم .(14 ص          (یولداشیف،
بعناصر شبیهة عدیدة وانحناءات تعّرجات من مؤّلف زخرفـّي [فّن           اإلسلیمّي
الرئیسّیة األلواح على ُیرسم عادًة الشكلین. بین التولیف أو والُعقد،            الطبیعة]،
للسقف نة المكوِّ العناصر ُتزخرف أحیاًنا، ألوان. ثالثة أو بلونین األلواح            وبقّیة

 بالحفر والتنبیت (م. ن، ص 14، 16- 17).
الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في الوسطى آسیا في الِعمارة           كانت
خلیٌط المیالدّي، الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن وأوائل المیالدّي،          عشر
منذ الصین. ما حدٍّ وإلى آسیا، جنوبـّي وِعمارة أوسطّیة، الشرق الِعمارة             من
أثاث إلى ُأضیف المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن           أواخر
والكراسي والطاوالت، كاألسّرة، الطراز، األوروبّیة التجهیزات بعض         البیوت،

 والبیانو.
في الروس بنى فقد العشرین. القرن في الوسطى آسیا في الِعمارة فّن              تغّیر
(تركمانباشي)، وكراسنوفودسك كفرغانة، والمناطق المدن بعض القرن 159        هذا

على 1918م)، -1914) األولى العالمّیة الحرب سنوات في وآلماآتا،           وبیشكك،
الحدیثة الشقق وظهرت الوجود، من القدیمة البیوت وزالت األوروبـّي،           النمط
القرن من والثالث الثاني العقدین في .(207 ،204 ،192 ص            (آبازوف،
المستقّلة، الصغیرة البیوت بناء الوسطى آسیا في الحكومات شّجعت           العشرین
الواحدة الطبقة ذات األوروبّیة البیوت وشاعت الضّیقة، واألفنیة الحدائق           ذات
هذه مثل بناء في أّثر وقد الصفیح]، من منحدر، [سقف الشیروانـّي             والسقف
الخامس العقدین من ابتداًء المدن. في الجدیدة الواسعة المساحات           البیوت
طبقات، أربع إلى ثالث من المؤّلفة البیوت بناء ساَد المیالدیَّْین،            والسادس
هذه في اثنتین. أو نوم غرفة منها كّل في شقق على تحتوي األحمر،               باآلجر
159 - Krasnovodsk 
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في وحتى المدن في كبیرة بمقاییس الشقق بناء الحكومات هذه بدأت             الحقبة،
الشقق من النوع هذا من الكثیر ُبني المیالدیَّْین والثامن السابع العقدین في              القرى.
من وغیرها وطشقند، وبیشكك، ودوشنبه، آباد، عشق في اإلسمنتّیة،           بالكتل
-203 ص ن، (م. والجاّف الحاّر المنطقة لـُمناخ بالتأكید مالئمة غیر             المدن،
والمراكز الكبرى المدن في نفسها الحقبة في أیًضا الحكومات بنت .(204           
األزواج إسكان لتسریع طبقات، تسع إلى ثالث من مباٍن في شقًقا             الحكومّیة،
المصبوبة والباطونّیة اإلسمنتّیة والكتل باإلسمنت، ثمَّ األحمر، باآلجر          الشباب،
أّنها إّما والنادرة، الخاّصة القدیمة البیوت أیًضا، الجدیدة الحقبة في            سلًفا.
ال التقلیدّیة البیوت بناء أنَّ العلم مع هذا المدن، ضواحي إلى انتقلت أو               انقرضت
ص ن، (م. وطاجیكستان كأوزبكستان الوسطى آسیا بلدان بعض في سائًدا             یزال
قائًما، یزال ال بیت هنالك الطاجیكّیة، بامیر في بامك مشتى في .(210 -208             
لوحاته ُرسمت المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن إلى           یعود
بالفارسّیة أشعار ُكتبت الغرف محیط وفي اإلیرانـّي، الرسم بأسلوب           الجدارّیة

 (تعریف الجمهورّیات المستقّلة في آسیا الوسطى والقوقاز، ص 43).
 

 
 

.Mimar, no3 (January, March 1982), P. 39 

 األجزاء المختلفة لبیت قرويٍّ في طورفان
 

الصین، في المسلمون یسكنها التي النواحي في الوسطى، آسیا شرقّي            في
طورفان، مسلمي بیوت البیت. أمام الِفناء ویقع أفنیة، ذات البیوت ، شیان 160            مثل

-36 ص ، (كلمان البَدنة ومقفلة طبقتین، من مؤّلفة القرى، في أو المدن 161             في

الطبقة في یعیش الداخلّي، والِفناء الطبقتین ذات البیوت نماذجها، من .(37           
السفلى الطبقة ُغرف ُتستخدم الحال هذه في وعائلته. األكبر االبن            الثانیة
المنـزل عناصر االبن. بغرفة الِفناء یصل منفصل سّلم هنالك عادًة            مستودًعا.
ن، م. ←) النوم وغرف الجلوس، وغرفة والمطبخ، الطعام، غرفة هي             األخرى
لیالئم واسٌع، طورفان من بالقرب المسلمین بیوت في المركزّي الِفناء .(39             ص
لكْن الِفناء، لتوسیع الجدار تأخیر وباإلمكان المواشي، وتربیة الزراعّیة           األعمال
المدینة، هذه في البیوت مداخل ألّن االحتمال قلیل األمر هذا شیان، مدینة              في
غرفتان الِفناء في ُتبنى الِفناء. لجهة جانبـّي رواق خالل ومن الشارع،             باّتجاه
من القریبة المنازل سّكان ُیزخِرف أضیق. الدخول ممّر حینئذ فیصبح            عادًة،
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ص ن، (م. الخشب وتشبیك والتنـزیل، بالحفر منازلهم، شیان في الجامع             المسجد
.(40 ،38 

وقفقاز میانه آسیاى مستقل جمهوریهاى با آشنایى والمراجع :          المصادر
وزارة طهران، والقوقاز]، الوسطى آسیا في المستقّلة الجمهورّیات          [تعریف
1992 [؟ 1371ش [؟ الثقافّیة، الشؤون معاونّیة اإلسالمّیة، واإلرشاد          الثقافة
میانه (آسیاى النهر وراء وما خراسان بلنیتسكي، ماركوفیتش آلكساندر           م]]؛
1985] 1364ش طهران ورجاوند، برویز بالفارسّیة ترجمه الوسطى ])،         [آسیا
رحلة [مدّونة النهر وراء ما تركستان: سفرنامه ء باشینو، ایفانوفیتش بیتر            م]؛
فر، كیان جمشید ط. داُودخانوف، بالفارسّیة ترجمه النهر]، وراء ما            تركستان:
نگرشى تاریخ: در تركستان سارلي، محّمد أراز [1993م]؛ 1372ش           طهران
عن لمحة التاریخ: في [تركستان نوزدهم قرن دوم نیمه ء در تركستان             بر
1364ش طهران المیالدّي]، عشر التاسع القرن من الثاني النصف في            تركستان
التاریخّیة [اآلثار وخوارزم ورارود تاریخى آثار ستوده، منوتشهر          [1985م]؛
2009م]؛ -2005] 1388ش -1384 طهران وخوارزم]، النهر وراء ما           في
مجّلة المرادي، علّي لنور والشروح اإلعداد طاجیكستان" في الِعمارة           "مسار
1997] 1376ش وصیف (ربیع 17 العدد الثقافـّي]، [اإلرث فرهنگى          میراث
كالویخو]، رحلة [مدّونة كالویخو سفرنامه ء كالویخو، دي غونثالث روي           م])؛
موزر، هنري [1965م]؛ 1344ش طهران نیا، رجب مسعود بالفارسّیة           ترجمه
تركستان رحلة [مدّونة مركزى آسیاى در گذرى وایران: تركستان           سفرنامه ء
محّمد ط. المترجم، علّي بالفارسّیة ترجمه الوسطى]، آسیا في جولة            وإیران:
معمارى در شكل ساختار هردوغ، كالوس [1977م]؛ 1356ش طهران           غلبن،
إیران في اإلسالمّیة الِعمارة في الشكل [بنیة وتركستان ایران           اسالمى
1997] 1376ش طهران مطلق، زادة تقي محّمد بالفارسّیة ترجمه          وتركستان]،
[الرسوم تاجیكستان در معمارى ونگارهاى نقش یولداشیف، حكمت          م؛
طهران الزندّي، نسترن بالفارسّیة ترجمه طاجیكستان]، في المعمارّیة          والنقوش

 1384ش [2005م]؛
 أجنبي ...

  /عبد الكریم عّطار زادة /
 

 د)  الجنوب والجنوب الشرقّي من آسیا .
تاریخ لتأثیر خاضعة البالد هذه في البیوت ِعمارة كانت أفغانستان . (1           
المتوافرة البناء ولمواّد للـُمناخ، مالئمًة حیاتهم، وأنماط المختلفة،          شعوبها

، ص 111). 162 (العمادي
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الحقبة قبل أفغانستان، في المنـزل حول كافیة معلومات تتوافر           ال
قبل 2110 -2230 حوالى إلى تعود بیوت آثاَر أنَّ هو فقط نعلمه ما               المعاصرة.
في علیها ُعثر قد اللَِّبن من غرف عّدة من أو واحدة، غرفة من مؤّلفة                المیالد،
حتى السادس القرن من الممتّدة المرحلة إلى یعود فخم بیٍت وأطالَل             قندهار،
تصمیم آلتین. آلِتن/تّلة في بلخ من الغربـّي الشمال في اكُتشفت المیالد قبل              الرابع
بغرف محاط حوض، یتوّسطه مركزّي ِفناء أي األخامینـّي، باألسلوب البیت            هذا

 عدیدة ( د. إیرانیكا ، مج1، ص 528- 530).
القرن في المنطقة زار الذي البوذّي، السائح ، تسانغ هیوئن 163          أشار

بنائها في اسُتخدم واطئة، جدران داخل محصورة بیوت إلى األّول،            الهجرّي
في أیًضا، البیهقّي وصف .(74 ص مج1، ←) والقاشانـّي والخشب،            اللَِّبن
←) جدا وفخًما كبیًرا كان الذي بلخ برید صاحب بیت الهجرّي، الخامس              القرن

 ص 178).
1319ه/1879- -1297 (حك: الباركزائّي خان الرحٰمن عبد         تخّلى
مخّطط عن الوسطى، آسیا إلى نفیه بعد أفغانستان إمارة توّلى الذي             1901م)
تزّینها إنجلیزّیة، وحدائق وِقباب، عقود ذات قصوًرا وصّمم التقلیدّیة،           البیوت
حقبة بدایة على دلیًال كابول، في األّول األوروبـّي البیت كان المائیة.             العناصر
التداول من األسلوب هذا اختفى البریطانّیة. الهندّیة- البناء مخّططات           استخدام
الشاه وماَل وإنجلترا، أفغانستان بین 1337ه/1919م األمد القصیرة الحرب           بعد
الطراز فخامة مستلِهًما 1909م)، 1328ه/1918- -1337 (حك اهللا          أمان
العناصر مزج إلى المیالدّي، عشر الثامن القرن في األوروبـّي           المعمارّي
بالزخرفة یتمّیز والِعمارة الفّن في [أسلوب والركوكّیة ، الحدیثة 164165         الكالسیكّیة

هذا أخلى المیالدّي، الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن منتصف في           البالغة].
االتحاد في المعتَمدة الفخامة، من البعیدة البسیطة للنماذج الساحَة المعّقد            األسلوب
والمباني البیوت في طاغًیا الطراز هذا یزال وال المركزّیة، وأوروبا            السوفیاتـّي
البیضاء والجدران الغرفة. استعمال وجوه تتعّدد التقلیدّیة، البیوت في           الحكومّیة.
البیوت في الزخرفّیة. والقوالب التجصیص بواسطة النباتّیة بالرسوم          مزخرفة
واسُتبدلت ما، لغرض مخّصصة الغرف من غرفة كّل كابول، في            الجدیدة
أو الخشبّیة الرقیقة، المسّطحة واأللواح الجدران، أوراُق الجّصّیة،          بالزخارف

، مج1، ص 208). 166 الرخامّیة (< معجم الفنّ >

الجنوب في شاعت 1945م)، -1939) الثانیة العالمّیة الحرب          بعد
بنوافذ المحّدبة، العقود ذات المخّطط، المستطیلة البیوت، أفغانستان من           الغربـّي

163 - Hiuen Tsiang 
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الزجاج استخدام شاع نفسها، الحقبة في .(134 ص ، (دوبري دونها من 167            أو

سهل في یوجد .(21 ص ، ونبي (ماغنوس العالیة المباني في 168169           والباطون

الشكل مرّبعة بیوت اإلیرانّیة، للحدود المحاذیة األفغانّیة المناطق وفي           تركستان
في الشائعة الشكل المخروطّیة المساكن من األرجح على مقتبسة مقبَّب،            سقوفها
الداخل، إلى والنور الهواء بجذب المالِقف تقوم سوریا. وشمالـّي           األناضول

 وطرد الدخان إلى الخارج (دوبري، م. ن، ص. ن).
مدى على أفغانستان، في البیوت ِعمارة فنون على المحافظة جرت            لقد
جهوًدا المعمارّیون یبذل الموجودة. التصامیم إلصالح حركة وهنالك          األزمان،
األحیان. معظم في والقاسیة المتنّوعة، البیئّیة الظروف على للتغّلب           كبیرة
ذلك واقتران وتوافرها، المواد لكثرة سمیكة، طینّیة جدران ذات           البیوت
بأعمال والمتخّصصة الماهرة البشرّیة العناصر إلى الحاجة وعدم          بالتوفیر،
ورقة أحیاًنا توضع بالطین، مغّطى وسقفها عادًة، خشبـّي وهیكلها           البناء،

 مّطاطّیة تحت الطبقات الطینّیة، كعازل للسطح (عمادي، ص 113- 114).
السّكانّیة الكثافة ذات المدن في البیوت بناء في الشائع األسلوب على             ُیطلق
من مزدوجة والجدران خشبـّي، المبنى هیكل األسلوب، هذا في ِسنج.            اسم
بدنًة تالًیا ُینتج مما باللَِّبن، بینها ما في الفراغ ُیمأل العازلة، الخشبّیة              األلواح
الخشبّیة، باأللواح البیت ُیسقف اإلضافّیة. الطبقات أو الغرف تحّمل           یمكنها
ص ن، (م. طینّیة بطبقات وُیكسى القصب، من وطبقات الیابسة،            واألغصان

.(122 
بالمرایا، والتزجیج التجصیص، المباني، في بها المعمول الزخارف          من
ن)، ص. ن، م. ونبي، (ماغنوس المركزّیة آسیا وأسلوب اإلیرانـّي            باألسلوب
والسقف، لألفاریز والجمیلة الظریفة التصامیم ذات المطّعمة         واألخشاب
األلوان المتعّددة والقاشانـّیة الفسیفسائّیة والزخارف النوافذ، لحمایة         والمعادن
األخشاب، وجود فیها یندر التي المناطق في .(117 ص (العمادي،            لألرضّیات
استخدام ویكثر شائعة، غیر خشبّیة، قواعد إلى تحتاج التي المستویة            السقوف
الطین من الجدران المناطق هذه في المخنصرة. والعقود المقّببة           السقوف
أكثر ومناسب الطینـّي، السقف من أخّف فهو آجرّي، والسقف بالتبن،            المخلوط
المخنصر والعقد الشكل، المرّبعة للبیوت المقّبب السقف ُیستخدم المنحني.           للشكل
صغیرة كّوة خالل من البیت داخل من الحاّر الهواء یخرج الشكل.             للمستطیلة
في الثخینة الجدران أنَّ كما بارًدا. الغرفة داخل الهواء یجعل مما القّبة،              فوق
 الطقس البارد، تحول دون خروج الهواء الحاّر (م. ن، ص 120- 121، 124).

167 - Dupree 
168 - Magnus 
169 - Naby 
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عشر الرابع القرن شكیبا، بیت في الداخلّیة الزخارف من أنموذج            ا-
  الهجرّي، كابول.

عشر الثالث القرن واساي، بیت في الداخلّیة الزخارف من جزء -2           
  الهجرّي، كابول.

 
 

الطینّیة. المباني في أساسّیة مشكلٌة األرض، رطوبة عن الناجم           التآكل
في ُیحفر صموًدا، أكثر بخسه، المسّماة السمیكة الطینّیة الجدران ولجعل            لذلك،
سطح فوق ما إلى بالحجارة وُیمأل متر نصف حوالى َعرضه خندق             األرض
لیست السقوف األرض. سطح مستوى من أعلى تالًیا الجدار فُیصبح            األرض.
ربیع كّل في السطوح. على األمطار میاه تجّمع دون للحؤول وذلك كّلیا،              مستوّیة
،119 ص ن، (م. جدیدة بطبقة والسقف الجدران ُتطّین المطر، فصل انتهاء              بعد

.(122 
 
 

.(www. archnet. Org (21, Juin. 2010 

  الواجهة الخشبّیة للِفناء في منـزل زمان، كابول.
 

أنموذج الشائع من القدیم، القسم في وجدید. قدیم قسمین إلى كابول             ُتقسم
في الدّكان طبقتین، من وبیوت األسواق یتضّمن القسم هذا التقلیدّیة.            البیوت
في كابول بیوت .(123 ص ن، (م. الثانیة الطبقة في والبیت األولى              الطبقة
وجدرانها نسبیا، مستویة سقوفها واألشكال، المقاییس متفاوتة الراهن          الوقت
قاعة مباشرة تأتي المدخل بعد أمتار. ثالثة إلى مترین من ارتفاعها             آجرّیة،
ممرٌّ االستقبال لغرفة یكون أحیاًنا ضیوَفهم. الرجال فیها یستقبل التي            االستقبال،
المحارم. غیر أنظار عن بعیًدا البیت، داخل في یتواجدون النساء الِفناء.             على
القرن من السابع العقد في موقد. فیه صغیر مطبخ البیت، في الثالث المهّم               المكان
سّكانها كان طبقات، خمس من مبان في سكنّیة شقق كابول في ُبنیت              العشرین،
األفغانّیین لكنَّ ن)، ص. ن، (م. المتوّسطة الطبقة أبناء من رئیسّي             بشكل
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ص ، باخ (غروتس الواحدة والعائلة األفنیة، ذات البیوت في الحیاة 170           یفّضلون

.(239 ،237 
مرّبعة أفغانستان من والجاّفة المرتفعة المناطق في شیوًعا المنازل           أكثر
في .(124 ص (دوبري، مستویة معظمها في سطوحها مستطیلة، أو            الشكل
الغرف متفاوتة. ومقاییس منّظمة، غیر أشكال للبیوت األقدم، كابول           أحیاء
بالتبن، المخلوط بالطین السطح ُیغّطى المركزّي. الِفناء حول ببعضها           متالصقة
الصفیح ُیستخدم جدة، األكثر المباني في للسقف. ركائز الخشبّیة           واأللواح
أنَّ حّد إلى بعضها من قریبة المباني المدینة من القدیمة األجزاء في              للسطح.
األرض، لندرة صغیرة البیوت هذه الضّیقة. الشوارع في تتالقى األسطح            حواّف
للعمل الصیف في السطح ُیستخدم جدا. صغیر فهو موجوًدا كان إْن             والِفناء

 والتسلیة والنوم (العمادي، ص 124).
قالع في مجموعات شكل على الماضي في یعیشون الهزارة الشیعة            كان
یبنون هؤالء صار خان، الرحٰمن عبد من بأمر القالع هذه هدم بعد              حصینة.
واحد. سقف تحت والزریبة البیت ُیبنى البرد ولمقاومة والطین، بالحجارة            بیوتهم
خانة"، "مال أو البقر زریبة وتضّم واحدة طبقة من األحیان معظم في              البیوت
ثراء األكثر األشخاص والمطبخ. النوم وغرفة الجلوس وغرفة العلف،           ومخزن
أرضّیتها، تحت األخشاب ُتحرق التدفئة]، [غرفة تاوخانة ُتسّمى غرفة           لدیهم
بین مدخنة خالل من ویخرج األرضّیة، في متعّرجة منافذ الدخان            ویعبر
418؛ -417 ص (فرهنغ، وجّوها الغرفة أرضیَّة الدفء فیعّم           الجدران،
وادي في التدفئة] [غرفة التاوخانة بناء الشائع من .(424 ،422 ص             بوالدي،
غرف في .(138 ص (دوبري، وننغرهار وغزنة، ولوغر، والمیدان،           كابول،
ذلك وغیر المصابیح، لوضع الجدران في وطیقان مشاٍك ُتبنى الهزارة،            بیوت
األرضّیة ُتطّین الصلصال. من مسّطحة، الغرفة أرضّیة المنـزلّیة. األدوات           من

 والجدران بطبقة طینّیة رقیقة، ثمَّ ُتمّسد وُتصقل (بوالدي، ص 425).
القرون طیلة القروّیة، البیوت بناء أسلوب على ُیذكر تغییر یطرأ            لم
على ُتبنى سالنغ، ومعبر وقندوز كابول قرى في البیوت .(114 ص             (العمادي،
وُتعّبأ بالحجارة، ُتبنى البیوت من كبیر عدد مدّرج. شكل على متباعدة،             منحدر،
الخشبّیة باأللواح وُتسقف بالطین. أو الخشبّیة بالقطع الحجارة بین           الفراغات
السمیكة الجدران تدّل سالنغ معبر في والطین. القصب من وطبقات            المستویة،
الحرمة أهّمّیة وعلى العزلة، في الرغبة على البیوت في الصغیرة            والكوى
المتر، إلى أحیاًنا سماكتها تصل الحجرّیة الجدران قواعد للعائالت.           الخصوصّیة
فتح دون َتُحول الجدار سماكة لكنَّ الشتاء، في الحرارة على للمحافظة             مالئمة

 النوافذ فیه (م. ن، ص 127).
170 - Erwin Grotzbach 
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أحیاًنا یعیش اللَِّبن. من أو آجرّیة قالع شكل على القروّیة البشتون             مساكن
مسجد القالع من الكثیر في واحدة. كبیرة قلعة في مختلفة أجیال من َنَسَمة               مائة
للغرف الخلفّیة والجدران الِفناء، مقابل الغرف موقع البشتون قالع في            صغیر.
یعبر لیًال، ُتقفل بّوابة وهنالك أمتار، ثالثة حوالى ارتفاُعه سوٍر من جزًءا              تشّكل
ولحفظ للنوم مخّصص مكانـّي حّیز عائلة لكّل والحیوانات. األشخاص           منها
الغذائّیة، المواد ومستودع الصّحّیة، والمرافق المطبخ أّما الشخصّیة،          الممتلكات
العقد فوق عادًة تكون الـَمضافة .(19 ص ونبي، (ماغنوس فمشتركة            والـَمضافة
مباشرة الضیوف یقود المدخل في سّلم وهنالك القلعة، بّوابة یعلو الذي             المقّوس
عن یحجب ُمنَعَرٌج العائلة، تعیش حیث إلى الدخول ممّر في العلیا. الطبقة              إلى

 الزائر رؤیة داخل الِفناء (عمادي، م. ن، ص. ن).
عاّم بشكل المباني وهراة، قندهار ضواحي مثل أماًنا األكثر النواحي            في
أْن الممكن من باللَِّبن. ومبنّیة واحدة، طبقة من مخنصرة، عقود أو ِقباب              ذات
أبنیة الثرّیة العائالت لدى ببعضها. ملحقة أبنیة عدَّة بّوابة ذو حائٌط             یجعل

 منفصلة الستقبال الضیوف الرجال (ماغنوس ونبي، م. ن، ص. ن).
 

 
 

.L. Dupree, Karachi 1997, P. 139, Pl. 32 

 أكواخ قروّیة مقّببة بالقرب من هراة، 1968م.
 

الصغیر. البیوت بِفناء طینّیة حیطان ُتحیط وغربّیها، هندوكش جنوبـّي           في
الكوخ والثیاب. األواني وغسل للوضوء ساقیة أو صغیًرا، حوًضا الِفناء            یضّم
خالل من أكثر تقدمنا وكّلما ثالث. أو صغیرتین غرفتین من عادًة یتأّلف              القروّي
بحجارة مبنّیة معظمها في الجدران أنَّ نالحظ الجبلّیة، المناطق باّتجاه            السهول
الطبقة تكون الشتاء وفي طبقتین، من البیوت معظم بنجشیر في            األنهار.
حیث العلیا الطبقة إلى الدفء أجسادها حرارة لتبَعث المواشي، مأوى            األرضّیة

 تعیش العائلة (دوبري، ص 136، 138، 140).
 

 
 

.L. Edelberg & S. jones. G raz 1979, P. 67, Pl. 49 

  بیوت قروّیة، نورستان، 1970م.
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االنحدار. الشدیدة الحرجّیة، هندوكش جبال سفوح في نورستان قرى           في
المباني یجعل أسلوب ابتكار والبّناؤون، الِعمارة فّن أساتذة به فّكر أمٍر أّول              كان
األرضّیة للهّزات دائًما المعّرضة المنطقة هذه في الزالزل مقاومة على            قادرة
انحدار موضع في البیوت بناء یحول .(114 -113 ص ، جونز و 171172            (إدلبرغ

األراضي إتالف دون متعّرجة، سلسلة شكل على عادًة بعضها ووراء            الصخور،
ُتبنى البیوت هذه كانت .(142 ص دوبري، ← أیًضا 52؛ ص ن، (م.               الزراعّیة
مستویة، سطوحها عادًة. طبقات ثالث أو طبقتین من والحجارة،           باألخشاب
وما الحطب وتخزین المواشي، إلیواء األرضّیة الطبقة ببعضها. كّلیا           ومّتصلة
للعائلة األساسّي المقّر الثانیة الطبقة إلى خاللها من الوصول یمكن            شابه.
العلیا الطبقة تتضّمن .(136 ص (عمادي، صغیر وباب خشبـّي، سّلم            بواسطة
تجتمع الذي الموضع وهو المطّعمة، الخشبّیة األعمدة من صّفان فیه إیواًنا،             عادًة
(إدلبرغ الصیف فصل في سّیما ال المشتركة، أعمالها فیه وتنجز العائلة             فیه

  وجونز، ص 29، الحاشیة).
 

 
 

.L. Edelberg & S. jones. G raz 1979, P. 29, Pl. 2.3 

 أنموذج بیت وإیوان أعمدته خشبّیة مطّعمة، نورستان، 1964م.
 

ونقلها حملها الممكن األكواخ أو والیورت الخیام، في األفغان البدو            یعیش
الجنوب في السوداء الخیام الخیام: من أنواع ثالثة هنالك آخر. إلى مكان              من
ذات والخیام والشمال؛ الشرق في البیضاء الصوفّیة أو الكّتانّیة والخیام            والغرب؛
مساحة من مربًَّعا متًرا 25 عادًة خیمة كّل تغّطي َبلوشستان. في المحّدبة              العقود
في السنة طیلة البشتون من الرعاة البدو یعیش .(128 ص (عمادي،             األرض
الرأس. حاّد أو مخنصر عقد یعلوها الماعز، شعر من محاكة سوداء             خیام
كمّیة أقّل یستعملون آخر، إلى مكان من ونقلها الخیمة حمل عملّیة             ولتسهیل
والعّرافون والمنّجمون الجّوالون، الباعة یستخدم بنائها. في الخشب من           ممكنة

 الخیاَم الكّتانّیة (ماغنوس ونبي، ص 20).
 

 
 

.w. Ball. The monuments of Afghanistan, N. 4. 2008. P. 36, Pl. 52 

171 - Edelberg 
172 - Jones 
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 یورت بالقرب من آهنغران
 

یملك التي المناطق وفي برودًة، األشّد الشمالّیة النواحي في شائٌع            الیورت
التركمان المهاجرون أدخله الذي الیورت وشتوّیة. صیفّیة بیوًتا الفّالحون           فیها
ُتربط التي الدقیقة، األغصان من ُیصنع الشكل، مستدیر النواحي هذه            إلى
من بطبقات الخارج من الیورت ُیغّطى ونقله. حمله وباإلمكان بالحبال،            ببعضها
باألقمشة الداخل من ُیزّین أْن ُیمكن الدخان. لخروج ة كوٌّ أعاله وفي             الّلّباد.

 الصوفّیة والُبُسط (م. ن، ص 20- 21؛ أیًضا ← دوبري، ص 172- 173).
سقفه الشكل، مستطیل أو األضالع متعّدد البَدنة، مستدیر [ُكلبه]           الكوخ
ثالثة الدائرّیة األكواخ القصب. من أو عادًة خشبـّي وإطاره خشبـّي، وباُبه             مائل،
من ورخیص خفیف هیكله الالجق وَجَبري. جامشي وكاباي الجق،           أشكال:
الصیفّي الكوخ هذا خاّصة. مهارة إلى تركیبه یحتاج وال األعشاب، أو             الحصیر
ُیصنع جامشي الكاباي والتركمان. الطاجیك والعرب األوزبك أوساط في           شائع
الریاح أمام یصمد ال لكّنه ما، حدٍّ إلى البرد من َیقي القصب، ُحُصر               من
استخدامه إلى الحاجة تدعو ال وأحیاًنا صعب، ونقله حمله أّن كما             والمطر،
یتضّمن الجبري البدو. نصف العّمال أو السبیل، ألبناء مكانه، في فُیترك             ثانیًة،
شائع وهو الّلّباد، وقطع القّش من وسقف الـُحُصر من وجدراًنا خشبّیة،             ألواًحا
بوالدي، أیًضا 131؛ -130 ص (عمادي، الشمال في الرعاة الهزارة أوساط             في

 ص 423).
داره. وجوب العرب كابا األضالع: المتعّددة األكواخ من شكالن           هنالك
جدران بها تحیط ببعضها، مّتصلة خشبّیة، ألواح من یتأّلف العرب            كابا
إلى ارتحالهم أثناء في البدو، العرب من القطعان أصحاب یستخدمها            حصیرّیة،
وجدرانه خشبـّي [الخشبـّي] داره جوب المسّمى الكوخ إطار بدخشان.           مراعي
زریبًة أو مستودًعا ُیستخدم ما أكثر الكوخ هذا ُیستخدم حصیرّي.            وسقفه

 (عمادي، ص 131- 132).
 

 
 

.L. Dupree, Karachi 1997, P. 173, Pl. 50 

  جبري بالقرب من جام، 1961م.
 

الطرفاء، فروع من أفغانستان غربـّي في الشكل المستطیلة األكواخ           ُتبنى
من األكواخ هذه تتأّلف كابا. أیًضا الطاجیك یسمیها وكابا. وُكِدیك، ُكَدي،             وُتسّمى
وتغّطى مستطیل، بشكل متساویة مسافات على توضع األلواح، من           مجموعة
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بكثرة ُتستخدم لكّنها یجب، كما محكمة لیست الجدران هذه حصیرّیة.            بجدران
 لسهولة حملها ونقلها، ولرخص ثمنها (م. ن، ص 132).

سكنّیة، مغاور على ُیعثر الرملّیة، الحجارة تكثر حیث النواحي بعض            في
كان الذي المساكن من النوع هذا الیدوّیة. باألدوات فوهتها ع ُتوسَّ أْن             ُیمكن
ناحیة في الفقیرة للعائالت مأوى [حالیا] هو فقط، للقطعان الحرب قبل             ُمستخدًما

 هزاره جات في بامیان (م. ن، ص 122؛ دوبري ص 142).
اجتماعى، ها: هزاره تاریخ بوالدي، حسن البیهقّي؛ والمراجع :          المصادر
والثقافـّي والسیاسّي االجتماعّي الهزاره: [تاریخ اقتصادى فرهنگى،         سیاسى،
] 1381ش طهران الكرمانـّي، عالمي علي بالفارسّیة ترجمه         واالقتصادّي]،
افغانستان شیعیان شناسى ومردم شناسى جامعه فرهنغ، حسین محّمد           2002م]؛
إروین [2001م]؛ 1380ش قّم أفغانستان]، لشیعة اإلناسة وعلم االجتماع           [علم
األفغانّیة]، المدن [جغرافیة افغانستان در شهرى جغرافیاى باخ،          غروتس

 ترجمه بالفارسّیة محسن محسنیان، مشهد 1368ش [1989م]؛
 أجنبي ...

 /سبیده معتمدي /
 

في المؤّثرة العوامل من والباكستان ). (الهند الهندّیة القاّرة شبه (2          
ومجاورة الـُمناخ، ونوع اإلقلیمّیة، الظروف والباكستان، الهند في البیوت           ِعمارة

 األنهار الكبرى في نطاق السند، والحرارة، والرطوبة، واألمطار الموسمّیة.
خمسة عمرها یبلغ التي الحضارة مراكز أحد موهنجودارو، في           هنالك
بناء في متطّورة طرق على شواهد الباكستان، في السند وادي في سنة              آالف
األزقة جعلتها سكنّیة، أحیاء أطالل المدینة، من الجنوبـّي القسم في            البیوت.
بالحّد كانت البیوت هذه أنَّ یبدو كّلیا. بعضها من متمّیزة مجّمعات             والشوارع
وبئر حّمام وفیها مركزّي، بِفناء وُتحیط غرف، عّدة تضّم طبقتین، من             األدنى
األلیفة والحیوانات األطفال سقوط دون یحول ُبَوْیب، اآلبار لفّوهات كان            ماء.
الطبقة إلى والوصول الضّیقة، األزّقة باّتجاه ُیفتح البیت مدخل باب كان             فیها.
ص نقوي، 12؛ ،9 ص ونقوي، (أشفق سّلم خالل من یتّم المنـزل وسطح               الثانیة
تصامیم في باألهّمّیة یحظیان كانا اللذان هما والراحة األمان أنَّ یبدو .(32            
الدهالیز، ُبنیت السبب لهذا الجمالّیة. الناحیة من أكثر بنائها، وكیفّیة            المنازل
على كّلها واآلبار، الصّحّیة، والمرافق والساللم، واألفنیة، االستقبال،          وغرف

 أساس ما تفرضه متطّلبات الحیاة الیومّیة (أشفق ونقوي، ص 11).
النور من حمایتها بهدف قلیًال، البیوت هذه في والنوافذ األبواب عدد             كان
موضع أهّم االستراحة ِفناء وكان السند، منطقة في الزائدة والحرارة            الساطع،
قواعد كانت .(108 ص فتحي، 12؛ ص ونقوي، (أشفق والهواء النور             لتأمین
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یزداد حین بالمبنى ضرر أي یلحق ال كي الصلب، المشوّي باللَِّبن ُتبنى              المنازل
ن). ص. ن، م. (فتحي، بغزارة األمطار تهطل أو السند، نهر فیضان              مستوى
األرض تحت مجاریر خالل من َتصّب البیوت في الصحي الصرف میاه             كانت
خاّص نوع مدینة لكّل كان الشوارع. تحت الممتّدة األساسّیة المجاریر شبكة             في
أیًضا ُتستخدم المنازل في المحفورة اآلبار میاه كانت األنابیب. مّد نظام             من
ص نقوي، 9؛ ص ونقوي، أشفق 109؛ ص ن، م. ←) والطبخ النظافة               ألعمال

.(35 
في السكن أنماط في شدیًدا، تأثیًرا المناطق هذه المسلمین دخول            أّثر
المواد استخدام ضمنها من خاّصة، معمارّیة نماذُج تدریجیا الهنَد ودخلت            المدن،
نوٍع استخدام وازدهر الـُمقاومة، غیر الهّشة المواد من بدًال والصلبة،            الـُمقاومة
تالًیا، ذلك عن ونتج .(85 ص (مالك، المباني تشیید في العسكرّیة الِعمارة              من
إسالمّیة جدیدة ِعمارٌة المهاجرین، المسلمین المعمارّیین بفضل         وبالتدریج،
المواّد وكانت واإلسالمّیة، الهندّیة المعمارّیة التقالید من مزیج هي           السمات،
المختلفة، المناطق من منطقة لكّل الـُمناخّیة الخصائص أساس على           المستخدمة
الضرورة، دعت [بنغالدش]، البنغال في فمثًال والطین؛ واآلجر، الحجارة،           هي
الصلب، اآلجر استخدام إلى االستوائّیة الـُمناخّیة والظروف الحجارة ندرة           بسبب
مالك، 28؛ ص ، (غروفر المختلفة المباني حجارة استخدام إلى ماندو 173           وفي

 ص 79، 85).
من البیوت لحمایة 1530م)، 937ه/1525- -932) بابر عصر          في
معمارّیة أسالیب الصغیرة، والكوى السمیكة بالجدران اسُتبدَل الشدیدة          الحرارة
عمودّیة، خشبّیة أعمدة شكل على المالقف هذه كانت السند. مالِقف أهّمها             جدیدة.
باّتجاهها، الهواء تجذب الخارجّیة، الریاح باّتجاه البیوت أسطح فوق فتحات            لها
فیه یمّر المالقف، هذه من إتقاًنا األكثر النوع البیت. داخل إلى مباشرة              فیدخل
یزال ال األسلوب هذا فیبرد. البیت، دخوله قبل مائّیة فحمّیة- ِمرشحة فوق              الهواء

 شائًعا حتى اآلن في بعض مدن الهند كحیدر آباد (غروفر، م. ن، ص. ن).
والحرارة الـُمناخ، الهندّیة، البیوت ِعمارة في المؤّثرة العوامل          من
والَبْرد الثلج الجبلّیة، المناطق وفي والرطوبة، الموسمّیة، واألمطار          الشدیدة،
والحرارة الشمس أشّعة من المنـزل داخل الثخینة الجدران تحمي           الفصلّي.
فاتحة بألوان ُتدهن ثمَّ والقّش، السماد من بطبقة الجدران ُتكسى صیًفا.             الشدیدة
وُتتیح ببعضها، الغرف تصل الرقیقة العالیة األبواب النور. انعكاس           تضاعف
الهندّیة. البیوت في الِعمارة من یتجّزأ ال جزء الُلفافّیة النوافذ الهواء.             جریان
في تبعث ُترّطب وحین العطرة، بالنباتات مكسّوة خشبّیة ُأطر النوافذ خلف             تعّلق
فیها تهطل التي الرطبة، الشرقّیة الشمالّیة المناطق في بارًدا. نسیًما            الجو
173 - Satish Grover 
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بناء في الخیزران ُیستخدم السیول، لخطر والمعّرضة الموسمّیة،          األمطار
وسقفه األرض، سطح مستوى من أعلى البیت أرضّیة النواحي، هذه في             البیوت.

، ص 80- 81). 174  سمیك ومغّطى بالصفیح (هندرسون

الرطوبة ولمقاومة خشبّیة، البیوت ، ِكراال في الجنوبّیة الجهة 175         في

سطوحها وحواّف االنحدار، شدیدة الصفیح، من شیروانّیة سقوفها          والحرارة
ُتستخدم السیول فیها تكثر التي النواحي في رحبة. أواوین ذات وهي             مرتفعة،
والقّش والحصیر الخیزران من المصنوعة الحمایة أنواع مثل المتوافرة،           المواّد
الزنك]، من بطبقة [المغّطاة الـُمَغْلَونة المعدنّیة السقوف أو والفّخار           والصفیح،
طینّیة أكواخ عّدة راجستان، في المحّلّیة الِعمارة في النافرة. الحواّف ذات             الثخینة
باب إلى أقربها المركزّي؛ بالِفناء ُتحیط طینّیة وجدران ومستودع           مستدیرة،
برودًة، األشّد النواحي في للنساء. الداخلّي والحّیز للرجال، مخّصصة           المخرج
ن، (م. الدفء تؤّمن مستطیلة، أو الشكل مرّبعة الطبقات، متعّددة خشبّیة             المباني

 ص 81- 85).
التاسع القرن إلى تعود الخاّصة والبیوت المباني من عدد هنالك الهند،             في
في . بیانه مدینة غربـّي كیلومترات سّتة بعد على قائمًة تزال ال 176            الهجرّي

وصفٍّ طبقتین، أو واحدة طبقة في الغرف من مجموعة ُبنیت النماذج،             بعض
الباب ساكف ونعل األعمدة ُزخرفت الجهات. جمیع من بالِفناء ُتحیط األعمدة             من
تصامیها أخرى نماذج وهنالك الجدران. وُجّصصت الحمراء، الرملّیة          بالحجارة
أعمدة، ذات واسعة استقبال قاعة الوسط في تتضّمن المخّطط، موّحدة            مختلفة،
ببعضهما یصلهما البیوت من زوجین كّل غرفة. جوانبها من جانب كّل             وفي
البنائّیة المنـزل عناصر جمیع مسّورة. حدیقة منهما كلٍّ وأمام مشترك،            جداٌر
ونمط والمقاییس، الشكل موّحدة األبواب سواكف وحواجب وتیجانها،          كاألعمدة
كبیر بكمٍّ وُنفِّذ المنطقة، لهذه ُوضع واحًدا، طا مخط أنَّ على ذلك یدّل              الزخارف.
ص مج15، ، الفنّ > <معجم ←) سلًفا المصّنعة وبالقطع المنَتجة، المواّد 177           من

.(345 
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 هاِفلي باتوفن، جیسلمر، الهند.
 

174 - Henderson 
175 -  Kerala 
176 - Bayana 
177 - The Dictionary of art 
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وبنغالو ، هاِفلي المسّماة تلك تداوًال وأكثرها الهندّیة البیوت 178179         أهّم

. 180 وُبهره/وُفهره

 
 
 

.(www. Pakistan. Karachi. Info (12, Oct. 2010 

 هاِفلي ناتونهال سینغ، الهور
 

ظّلت والباكستان، الهند في البیوت أنواع من أصالة األكثر النوع            الهاِفلي
بیوت إنَّ وقیل الهجرّي، عشر الرابع القرن حتى قائمًة األولى التقلیدّیة             نماذجه
الشبیهة البیوت أقدم بالهاِفلي. الشبه وجوه بعض تجمعها هربا 181          منطقة

وهي الهجریَّْین، والعاشر التاسع القرنین إلى تعود قائمة تزال ال والتي             بالهاِفلي،
في المدن مئات في الهاِفلي من نماذج شوهدت دهلي. خرائب إحدى في              موجودة
غجرات، حتى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال من بأسِرها الهندّیة            السهول
85 ص القادر، عبد 324؛ -323 ص مج32، ن، م. ←) الباكستان في              وكذلك
االسم هذا فإنَّ المختلفة، المناطق في الهاِفلي أنواع بین فرًقا هنالك أنَّ مع .(              
من النوع هذا ُصّمم الثرّیة. العوائل تملكه الذي الواسع الكبیر البیت على              ُیطلق
في الزخرفة كثیر مدخله ساكف أفنیة، عّدة أو بِفناء محیًطا عام بشكل              البیوت
من جدرانها الهاِفلي البیوت معظم منعرج. ممرٌّ بالداخل یصله األحیان،            معظم
كالهما ُیستخدمان والِفناء السطح مستویة. حجرّیة وسطوحها السمیكة،          الحجارة
بین المناطق هذه في مشترًكا عنصًرا تشّكل الطینّیة الزخرفة معیشّي.            كحیٍّز
بحسب البیوت، هذه في ُتالحظ فوارق وهنالك أیًضا. العادّیة والبیوت            الهاِفلي
الهندوس هاِفلي المستخدمة. المواد ونوع البناء، طریقة في سّیما ال            المناطق،
مقارنًة وأرحب أكبر والِفناء طبقات، عّدة أو طبقتین من والسیخ، 182           والجین

القسم المسلمین، هاِفلي في عدًدا. وأقّل أصغر غرفه لكنَّ المسلمین،            بهاِفلي
غجرات في للرجال. المدخل باب من القریب والقسم للنساء، البیت من             الخلفّي
بیوت من آخر نوٍع وبین بینه مشتركات وهنالك السطح، منحدر خشبـّي،             الهاِفلي
السطوح ذات الهند، جنوبـّي ببیوت وشبیه ، وادا المسّمى 183184         مهاراشترا

على التغییر من الكثیر طرأ وِفناًء. إیواًنا وتتضّمن المائلة، الحواّف،            العریضة

178 - Haveli 
179 - Bungalow 
180 - Bohra/vohra 
181 - Harappa 
182 - Jain 
183 - Maharashtra 
184 - Wada 
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على بنائها في اسُتخدم فقد خصوًصا، اإلنجلیز من بتأثیر را، مؤخ الهاولي             أنواع
←) الفوالذّیة واأللواح المتعّددة، واألبواب الغربّیة، الزخارف المثال          سبیل

معجم الفنّ >، مج32، ص 323- 324). > 
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 الفضاء الداخلّي في واحٍد من الهاِفلي
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 أنموذج زخارف هاِفلي
 

القرن أواخر منذ اسُتخدم البنغالّیة، األكواخ من اسُمه المستمّد           البنغالو
اإلرث على دلیل وهو سكنـّي. كمكان واسع نحٍو على الهجرّي عشر             الحادي
سّیما (ال االستعمارّیة الدول كانت بیوت وهي الهند. في األوروبـّي            الثقافـّي
جنودها من المتزایدة األعداد فیها ُتسكن ألْن مضّطرة وفرنسا)           إنجلترا
أو مرّبعة واحدة غرفًة تضّم البنغالو من األولى النماذج كانت            ومسؤولیها.
زوایاه من زاویة كّل إلى ُأضیفت ذلك بعد الزنك. من سقفها الشكل              مستطیلة
القرن أوائل في إیواًنا. ُجعلت الُغرف بین والمساحة صغیرة، غرفة            األربع
نفسه القرن في البیوت. من نوًعا البنغالو الهنود تقبَّل الهجرّي، عشر             الثالث
كلَّ ویعلو أعلى، المركزّي وجزأه مائل، سطحه البنغالو من آخر نوٌع             ظهر
شمالـّي في .(325 -324 ص مج32، ن، (م. النوافذ من صفٌّ أعمدة ذي               إیوان
بنائه في ُیستخدم أْن من وبدًال المحّلّیة، األوضاع لُیالئَم البنغالو ُكیِّف             الهند
مج ن، (م. بالقرمید وسطحه بالحجارة، جدرانه ُبنیت والقّش، والزنك           الصلصال
أو للنوم مكاٍن من نوع الواقع في البنغالو الباكستان، في .(402 ص ،15             
(عبد وِفناء وإیوان غرفتین أو غرفة من مؤّلفة واحدة، طبقة من             لالستراحة

 القادر، ص 48).
الذین الهند غربـّي في المسلمون ُیسّمى البیوت. من آخر نوٌع الُبهرة             بیوت
والیة في الُبهرة یقیم الُبهرة*. باسم اإلسماعیلّیة الشیعة من معظمهم في             هم
والُبهرة التاجر، معناها بهره/وهره كلمة . واد بهره ُتسّمى أحیاء في 185           غجرات،

سنة مائة من أكثر إلى یعود األحیاء هذه تاریخ أنَّ ُذكر التجارة.              یمتهنون

185 - Bohravad 
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الُبهرة ُیحسب .(34 ص 1986م، نفسه، 58؛ -57 ،52 ص 1984م،             (دوشي،
تقالیدهم علیهم تفرض جدا. مهمٌّ إلیهم بالنسبة واألمن الهند، في األقّلّیات             من
ومراكز المساجد بجوار منازلهم تكون أْن والدینّیة، والثقافّیة          االجتماعّیة
یفّضلون باستمرار، یسافرون ار، تجٌّ الُبهرة معظم أنَّ وبما المسلمین.           تجّمعات
سّكان یشّكل نفسها األسباب لهذه المسلمة. الجماعات أوساط في عوائُلهم ُتقیم             أْن
 األحیاء المسّماة بهره واد، أجزاء متمّیزة من المدینة (نفسه، 1984م، ص 58).

 
 
 

.(www. archicrafts. com (12, Oct. 2010 

 أنموذج منـزل من منازل الُبهرة، غجرات
 

عناصر تقسیم أنَّ األولى، لالهتمام. مثیرة سمات بثالث الُبهرة بیوت            تّتسم
خصوصیة. األكثر بالمكان وینتهي العام المكان من یبدأ وأفقیا عمودیا            المنـزل
التي الـُهوّیة على للمحافظة الُبهرة مساعي یعكس البیت داخل المحصور            الحّیز
أنَّ وبما والغرباء، األجانب عن ولالبتعاد األخرى، الدینّیة الجماعات من            َتِمیزهم
ُیتاح واد، بهره المسّماة األحیاء في مستقلة أو المتاجر، فوق ُتبنى البیوت              معظم
مباشرًة، الشارع على البیوت هذه ُتفتح ال ما. حدٍّ إلى واألمان األمن وجود               تالًیا،
في األقارب استقبال یتّم المنـزل. إلى الوصول سرعة احتمال یلغي ما             وهذا
بیوت تتمّیز المقالة). تتّمة ←) اُألردو أو العائلّیة الغرفة في األولى 186            الطبقة

والمداخل، الواجهات زخرفة منها أخرى بسمات البیوت من غیرها من            الُبهرة
فضًال البیوت، لهذه األساسّي المخّطط األثمان. المرتفعة الجّیدة المواد           واستخدام
ببیوت شبیه العاّم، شبه والجناح الخاّص الجناح بین یفصل الذي التصمیم             عن
مستوى عن یعلو إیوان، شكل على البیت مدخل األرضّیة الطبقة في             الهندوس.
الساتر ذات ، دهلي المسّماة المدخل غرفة تلیه سنتمیتًرا، 75 حوالى 187           الشارع

المدخل من الوصول یتّم الداخلّي. الِفناء عن الخاّص الحریم یفصل            الذي
یتوّجهون أیًضا والضیوف سّلم. خالل من مباشرًة العلیا الطبقات إلى            [الدهلي]
یأتي الِفناء بعد .(35 ص 1986م، (نفسه، االستقبال غرفة إلى المكان هذا              من
الِفناء. على بأكمله المفتوح الخارجّي، الرواق أو بارسال َبهارني ُیسّمى 188           ما

السّلم . بارسال أنَدرني أو الداخلّي الرواق إلى یوِصل المكانـّي العنصر 189           وهذا

186 - Ordo 
187 - Dehli 
 
188 - Baharni parsal 
189 - Andarni parsal 
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واإلّیاب الغرف إلى الذهاب استقاللّیة ُیتیح ، راواس ُیسّمى مكان في 190           مبنـيٌّ

(ِتّراس) مكشوفة شرفة إلى العلیا الطبقة في یتحّول المكانـّي العنصر هذا             منها.
هذه في االنحدارین ذات السطوح الخلفّیة. الغرف عن األمامّیة الغرف            تفصل
ن، (م. داغلو ُیسّمى المائل الصفیحّي السطح تحت مكانیا حیزا توِجد 191            المنازل

جمیع وإنارة البیت، تهویة على ُیساعد البیوت هذه في المفتوح الِفناء ن).              ص.
الِفناء من كلٌّ ُیستخدم الخدمة. مرافق وسائر المطبخ الِفناء محیط في             الطبقات.
واألعمال واالستراحة الطعام لتناول بارسال)، (َبهارني الخارجّي         والرواق
ُیستخدم ، بتاك/بتهاك ُتسّمى كبیرة خشبّیة مصطبة الِفناء في كافة. 192          المنـزلّیة

الرواق ن). ص. ن، (م. لالستراحة فوقها وما األدوات، لحفظ تحتها             الفراغ
أّیام في الظهر بعد العائلة استراحة موضع أساًسا، بارسال)، (أنَدرني            الداخلّي
البیت، ُغرف من غرفة آخر تقع بارسال) (أنَدرني الداخلّي الرواق بعد             الَقْیظ.
اإلسالمّي الطراز على مصّممة حائطّیة بخزانة الغرفة هذه تنتهي اُألردو.            أي
وأصدقاء األدَنون، األقارب الستقبال عادًة اُألردو غرفة ُتستخدم          التقلیدّي.

 العائلة، وكذلك للنوم (م. ن، ص 35- 36).
على الُبهرة بیوت ُبنیت الواجهة، ولتجمیل الرطوبة، من المبنى           لحمایة
النوافذ تتضّمن حجرّیة. وجدرانه عادًة، خشبـّي البیت وإطار حجرّیة،           قواعد
بناء تأّثر را مؤخ المّلون. الزجاج من واآلخر خشبـّي، أحدهما َمْنوَرین،            عادًة
بأعمال اآلجر اسُتبدل فمثًال األوروبّیة، المعمارّیة باألسالیب         الواجهات

 التجصیص (م. ن، ص 36، 38).
القروّیة، الَقَبلّیة، أنواع: إلى الباكستان في البیوت وبناء الِعمارة           ُتقسم
البیوت. أنواع بین تقلیدیة األكثر النوع القبلّیة المساكن ُتحسب المدینّیة.            الجبلّیة،
هذه مثل ِمیزات من والخشب. والحجارة بالطین أساسّي بشكل مبنّیة            وهي
لحمایة للحراسة وموضع العالیة، الجدران من بالقلعة، شبیه سوٌر           البیوت،
مثل الـَحَضر البشتون لدى لیس بالتأكید، المفاجئة. اللیلّیة الغزوات من            المنازل
من الداخلّي القسم في دائًما النساء ُتقیم الَقَبلّیة، البیوت في الدفاعّیة. المباني              هذه
الحجرة ُیسّمى مستقّل جناح في زّوارهم یستقبلون الرجال أنَّ حین في             المنـزل،

  (مالك، ص 103).
البیضاء، الطینّیة البیوت تشّكل البنجاب، في الِملحّیة الجبال سلسلة           في
البنجاب نواحي أهالي معظم بدیعة. مناظر بها المحیطة الخردل           ومزارع
العقد ومنذ أخرى، معمارّیة نماذَج قراهم خارج عملهم بسبب تعّرفوا            وكشمیر،
في البیوت إعمار إلعادة الروبیات، ملیارات أنِفقت العشرین القرن من            السابع

 هذه القرى أو ترمیمها (م. ن، ص. ن).
190 - Ravas 
191 - Daglo 
192 - Bethak 
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الجغرافّیة أوضاعها بسبب الباكستان في الجبلّیة المناطق بیوت          حافظت
والخشب. بالحجارة البیوت هذه ُبنیت فقد المثال. نادرة سمات على            الخاّصة،
معالم من المركزّیة. وآسیا للتیبت التقلیدّیة األسالیب الشمالّیة، المناطق في            تغلب
لقد الواقع، في الواطئة. والسقوف والِمالط الخشب، استخدام البیوت،           هذه
أّي إمكانّیة للزالزل، معّرضة مناطق في متطاولًة قروًنا الحیاة تجربة            حرمتهم

موره مثل المناطق، بعض في لكْن البناء. أعمال في التطویر من 193            نوع

وادي أهالي أضاف الحدیثة. باألسالیب بیوت ُبنیت وْسوات 194195         وزیارت

شترال في منازلهم. إلى والكمالّیة المعاصرة الراحة وسائل ما حدٍّ إلى 196           هونزا

الغرفة وسط في جدارّیة بمدفأة ومّجهزة الزینة، من عاریة بسیطة، البیوت ،            197

 (م. ن، ص 104).
بالكثیر النمّو ولحق الفًتا، ازدهاًرا الباكستانّیة المدن شهدت االستقالل           بعد
معظم استخدم المدن. في واسعة عمرانّیة أعمال وُأنجزت النواحي،           من
الحدیثة الِعمارة أنَّ بحیث الغربّیة، المعمارّیة النماذج الباكستانّیین          المعمارّیین
مع .(99 ،79 ص مالك، 42؛ ص ، كوثر (سّجاد التقلیدّیة الِعمارة 198            حجبت

وبیشاور، وراولبندي، والهور، آباد، وفیصل كراتشي في توجد تزال ال            ذلك
م. كوثر، سّجاد ←) وجدیدة قدیمة مباٍن فیها قدیمة أحیاٌء األخرى المدن              وبعض
العام في إعمارها ُأعیَد التي البیوت من كأنموذج 100؛ ص مالك، ن؛ ص.               ن،
الهور، مدینة في .(38 ص ، كراتشي" في ِفداعلي إقامة "مقّر ← 199            1983م

اسُتخدمت وبالتأكید الغنّیة، الناحیة، تقالید من أكثر العالمّیة األسالیب           اسُتخدمت
المثال سبیل على المعاصرة؛ البناء أنماط في التقلیدّیة والعناصر المواد            أحیاًنا
اآلجرّیة الحمایة مواد من كمٌّ فیه اسُتخدم الذي الهور، في مجید الحاج              منـزل
یزال وال أیًضا، وللزخرفة للبناء تقلیدّي نحٍو على ُیستخدم اآلجر كان             والخشبّیة.
في إّنما الهور، في البناء في استخدامها الشائع المواد أكثر من اآلن              حتى
توضع صیًفا، الشدید الَقیظ لمقاومة باإلسمنت. عادًة ُیكسى بات األخیرة            السنوات
البیت یخّطط السقف. فوق البولیسترین من ملیمترا 51 سماكُتها عازلة            طبقة
فاصًال الِفناء ُیشّكل التقلیدّیة. البیوت في الشائعة السمات من وذلك بِفناء،             محیًطا
بقرب موقُعها الجلوس وغرفة المنـزل. في العاّم والجناح الخاّص الجناح            بین
َصْون الواقع، في المجاورة. الغرف إلى البارد الهواء تنقل الصیف وفي             الِفناء،
هنالك البیوت. تخطیط في المالحظات أهّم من للمنـزل الخصوصّیة           الحرمة

193 - Murree 
194 - Ziarat 
195 - Swat 
196 - Hunza 
197 - Chitral 
198 - Sajjad Kousar 
199 -  “Fida Ali residence, Karachi” 
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بدایة من الرسمّیین الضیوف یفصل المنـزل من األمامّي الجزء في            إیوان
وغیر رسمّیة جلوس: غرفتا هنالك عادًة الرسمّیین. غیر الضیوف عن            دخولهم
لالستقباالت أحیاًنا ُیستخدم مكانـّي حّیز الرسمّیة الجلوس غرفة          رسمّیة.
أصدقاُء أیًضا إلیها ُیدعى العائلة. ألفراد الرسمّیة غیر الجلوس وغرفة            الرسمّیة،

 العائلة المقّربون (← مالك، ص 99؛ سّجاد كوثر، ص 45).
الهندوس بین العنف أعمال جّراء من والالجئون المهاجرون          ُأسِكن
یعیش كراتشي. ضواحي ضمنها ومن الباكستانّیة، المدن حواشي في           والمسلمین
مؤّقتة بیوت في العشرین القرن من الستینات حوالى منذ المهاجرون            هؤالء
بسبب عدیدة، بنیوّیة مشكالت من تعاني البیوت هذه . وبوكا ، كاجا 200201           ُتسّمى

ینقصها التي البناء وطرق العمر، والقصیرة الجّیدة، غیر المواد           استخدام
والحیاة األمطار، تهطل أو األعاصیر، تهّب حین فتنهار واإلتقان،           االحتراف

 فیها شدیدة الخطورة (عارف حسن، ص 84- 85).
من مزیج خاّص بشكل الباكستان وفي عام، بشكل الهند في البیوت             بناء
ُمصان مكان وتخصیص المختلفة، التهویة طرق استخدام المتنّوعة.          التقالید
هذا والثقافات الحضارات تالقح على شواهد النماذج، من ذلك وغیر            للنساء،

 (← مالك، ص 101).
جدیدة مدینة "موهنجودارو: نقوي، وأ. أشفق م. س. والمراجع :           المصادر
1352ش (دى 53 العدد األونیسكو]، [رسالة یونسكو پیام القدیم"، الزمن            من
طهران الماضي]، في [تنقیب گذشته در كاوش فتحي، هوشنغ 1954م])؛            [ك2
الهندّیة"، الِعمارة في اإلسالم "تأثیر غروفر، ساتیس [2000م]؛          1379ش
كیهان [مجّلة فرهنگى كیهان اإلسكندرّي، المجید عبد بالفارسّیة          ترجمه
نقوي، أ. 1993م])؛ [تموز 1372ش (تیر 4 العدد ،10 السنة            الثقافّیة]،
[رسالة یونسكو پیام خطر"، في القدیمة الحضارة عاصمة          "موهنجودارو:

 األونیسكو]، العدد 183 (مرداد 1364ش [آب 1985م])؛
سبیدة معتمدي / أجنبي ... / 

 
 3. مالیزیا وأندونیسیا .

السواحل في مالیزیا، في االستیطان أشكال من األّول الشكل كان            مالیزیا .
المالیزّیة المساكن بصفتها ، نیاه مغاور في ُعثر المنطقة. هذه من 202           الغربّیة

ص (مسائلي، المیالد قبل سنة آالف خمسة منذ البشرّیة الحیاة آثار على              األولى،
تطّور طرأ اإلسالم، دخول بعد الهجرّي، التاسع القرن في .(65 ،22 -21 ،4             

  في المنطقة (م. ن، ص 21).

200 - Kacha 
201 - Pukka 
202 - Niah 
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على (1 أشكال: ثالثة الطبیعّي، لموقعها نظًرا مالیزیا، في السكن            اّتخذ
یبنون األرز، زراعة في السّكان معظم یعمل حیث السهول، وفي األنهار             ضفاف
كانت البیوت هذه معظم األرض. سطح من أعلى مستواها بالخشب،            منازلهم
اإلسالمّیة. المعاییر فیها ُتراعى الكبیرة، البیوت عن مختلفة واحًدا، مكانیا            حیزا
وبیوتهم األسماك، صید في األهالي معظم یعمل حیث البحر، سواحل على (2            
حیث المستنقعات، حول (3 صفوف. ثالثة أو صّفین ُبنیت للبحر،            مواجههة
المنازل ولوصل المستنقع، مستوى من أعلى تالل فوق خشبّیة المنازل            ُبنیت
للمشاة ممّرات السكنّیة الوحدات بین ُشّقت الخشبّیة. القواعد اسُتخدمت           ببعضها
ممّر كّل ببعضها. الصفوف من صّف كّل في المنازل تصل واحد، متر              عرضها
، ص 53- 55). 203 مشاة عائد إلى مجّمع من خمسة عشر إلى ثالثین بیًتا (كلینغ

المناطق في موجود هو بما شبیه للمالیزّیین السكنـّي األنموذج عام،            بشكل
النخیل، بَسَعف ُتسقف خشبّیة عادًة البیوت آسیا. شرقّي جنوب من            األخرى
ص (مسائلي، والموز (المانجو) واألنبج الهند جوز أشجار المنازل حول            ُتزرع

.(26 -25 
عشر الثالث القرن في المهاجرین إلى تعود أخرى سكنّیة مناطق            توجد
الكبرى المزارع إنشاء من بریطانیا علیه أقدمت ما إنَّ بعده. وما             الهجرّي
الغربّیة، مالیزیا مالمح غّیر الزیتـّي، والنخیل [الكاوتشوك] المّطاط          لزراعة
للعّمال السكن وأماكن والمستودعات، المحاصیل، لجمع المجّمعات إنشاء          وأّدى
المعمارّي األنموذج عن كّلیا مختلفة الِعمارة من نوٍع ظهور إلى            والمدیرین،
مرحلة من قائمة، تزال ال منازل هنالك .(26 ص ن، (م. التقلیدّي              القروّي
أّن كما ومناعتها، الجدران وبساطة الكبیرة، النوافذ خصائصها من           االستعمار،
ص مج20، ، الفنّ > <معجم ←) للعیان ظاهر فیها الهولندّیة الِعمارة 204           تأثیر

العناصر إلى العودة من نوع على العین تقع الثانیة العالمّیة الحرب بعد .(167             
بعد .(169 ص مج20، ن، (م. المتوّسطة الطبقة دارات بیوت- في             المحّلّیة
ن، (م. البالد هذه في الشقق بناء ازدهر (1376ه/1957م)، العام في             االستقالل

 ص. ن).
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 أنموذجان من المنازل في مالیزیا.
 

الجبال، وسفوح المنخفضة الساحلّیة النواحي سّكان من جماعات          تعیش
على مبنـيٍّ منـزل كل في َجماعّیة. بیوت في الشرقّیة، مالیزیا في             المحّلّیین
أحیاًنا ُدمجت الجماعّیة المنازل منها. كلٍّ في عائلة تعیش غرٌف            ركائز،
غرفًة خمسین أحیاًنا تضّم أّنها بحیث األسرّیة، الروابط بسبب           ببعضها،
متًرا، 180 إلى أحیاًنا طولها یصل طویلة، البیوت هذه .(28 ص             (مسائلي،
سعتها متوّسط عائلة، خمسین إلى أحیاًنا یصلون ساكنیها أنَّ من غم الرَّ             وعلى
.(167 ص مج20، الفنّ >، (<معجم عائلة عشرة اثنتي إلى عشر من لعدد              مالئم
األرض، بمستوى عام بشكل الشرقّیة مالیزیا في الصینّیین القروّیین منازل            ُبنیت
من مؤّلفة البیوت هذه ن). ص. ن، م. (مسائلي، البیوت سائر عن كّلیا               ومتمّیزة
الفنّ >، (<معجم الثانیة العالمّیة الحرب بعد الزوال إلى آلت وقد والدّكان،             البیت

 مج20، ص 168).
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 المنظر الداخلّي ألحد البیوت المالیزّیة.
 

ُتبنى الِعمارة. من خاصٍّ نوع عن كّلها تحكي مالیزیا في القدیمة             البیوت
ُیستخدم أمتار، ثالثة إلى متر من وارتفاعها خشبّیة، أعمدة فوق الصلب             بالخشب
األرز، لتخزین بسهولة، الهواء فیه یتحّرك الذي السقف، تحت الفارغ            الحّیز
ن). ص. ن، (م. المطبخ وأدوات والـُحُصر، الصید، شباك وحفظ            والحطب،
البیت مدخل في ویوضع األرض، سطح مستوى من أعلى البیوت معظم             ُتبنى
المسلمین لدى البیت ن). ص. ن، (م. لیًال عنه وُیستغنى للصعود،             سّلم
عالقاتهم ویقیمون الخاّصة، حیاتهم فیه یعیشون الذي المكان هو           المالیزّیین،
یهّیئون وفیه المیالد، وأعیاد الزواج، بمراسم فیه ویحتفلون          االجتماعّیة،

 الجثامین للدفن في المقبرة.
المناسب الجّو إلتاحة كبیًرا، إیواًنا یتضّمن المختار بیت القریة           في
الجنوبّیة آسیا بیوت معظم باألهالي. المتعّلقة القضایا حول والتشاور           للتباحث
العناصر العائلة. أفراد ثروات تزید حین ع ُتوسَّ الشكل، مستطیلة           الشرقّیة
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مراسم إلقامة مناسًبا وجعله المكان، لتكبیر ُتلغى البیت، أجزاء بین            الفاصلة
تكمن القبیلة رئیس أو المختار وبیت القروّیین بیوت بین الفوارق أهّم             الزواج.
كان مقاییسهما. وفي الرجال، وقاعة اإلیوان في والتنـزیل الحفر أعمال            في
مقاعد فوق تكون أْن ویمكن قواعد، ذا المالیزّیة البیوت في األندونیسّي             الطراز
ألّن الترابّیة، األرضّیات السائد من التقلیدّیة، الماالوّیة البیوت في           ترابّیة.
البیوت بناء في ُروعیت أماًنا، أكثر التراب فوق الطبخ أّن یعتقدون             الماالوّیین
جناح عن منفصٌل الرجال وجناح العائلة حرمة اإلسالمّیة، الحقبة في            الماالوّیة
(1 محّددة: أجزاء ثالثة من المالوّي المنـزل یتأّلف .(25 ص ِلب، (ُمطَّ             النساء
األعلى األوسط، القسم (2 . سرامبي وُیسّمى المنـزل مقّدمة في المدخل 205           إیوان

وللضیوف المتزّوجین، العائلة ألفراد یخّصص األرض، سطح مستوى          من
المطبخ إلى عادًة یوصل العائلة، لبنات البیت آخر في المقفل القسم (3              المهّمین.

206 أو ال دابور (كمرالدین محّمد علي، ص 265).

النماذج من عدد باستثناء بها ُیعتد آثار القدیمة المالیزّیة المنازل من یبَق              لم
ما سرعان الخشب، من المالیزّیة البیوت أنَّ بما اإلسالمّیة، الحقبة إلى             عائدة
إعادة إلى سنة عشرة خمس أو سنوات عشر كّل وتحتاج الخراب،             یلحقها
عشر الثالث القرن إلى الباقیة القدیمة البیوت أقدم یعود والترمیم.            اإلعمار
ُنشیر أْن یمكن البیوت هذه أهّم من .(167 ص مج20، الفنّ >، (<معجم              الهجرّي
نفسه، االسم تحمل قریٍة في ، بالوه كامبونغ بیت (1 التالیة: النماذج 207            إلى

إلى المهِد من مسلم، أّي لحیاة الالزمة والوسائل اإلمكانات جمیع على             تحتوي
له البیت هذا أنَّ الفرق مع المحلّي، المالیزّي المعمارّي الطراز على ُبنیت              اللحد،
والمناسبات المراسم وإقامة الضیوف، استقبال مكان هي اإلیوان، من           ُصفَّة
أرضّیة وكذلك األلواح، من مواّدها، البیت هذا في األساسّیة األجزاء            الدینّیة.
رّبما عائد وذلك النوافذ، قلیل البیت هذا البامبو. صفحات من والجدران             البیت،
كان فهو لدیه، الخصوصّي الجناح حرمة وأهّمّیة الدینّیة، صاحبه           لمعتقدات

 زعیًما دینیا.
. بارو كامبونغ منطقة في براك قریة في الواقع ، جالي بیت (2           208209210

الشكل مثّلث وسنطورّي واطىء وجدار ، خمسة وجود البیت هذا            ِمیزة
رئیسّیة: أجزاء أربعة من ویتأّلف ُمتحف، إلى الیوم جالي بیت ُحّول نهایته.              في
البیت لهذا والمطبخ. النساء، مدخل وغرفة الداخلّي، والجناح الرجال،           قاعة

205 - Serambi 
206 - Dapur 
207 - Kampung Paloh 
 
 
208 - Jail 
209 - Perak 
210 - Kampung Bharu 
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من یّتصل البیت، طول على ممتّد بإیوان المّتصل الرئیسّي المدخل مداخل:             ثالثة
التي النساء، دخول غرفة خالل من الثاني والمدخل الرجال، بقاعة طرفیه             أحد
الضیافة، أثناء النساء فیه تتجّمع الذي والموضع المنـزل، دخول طرق أحد             هي
ُیستقبل المناسبات من الكثیر في خلفیا. مدخًال أیًضا المطبخ ُیستخدم            كما
هذا في الداخلّي. الجناح في والضیفات الرجال، قاعة في الرجال            الضیوف
الداخلّي الجناح . إیبو روما وُیسّمى العائلّیة، النشاطات معظم تجري 211          الجناح

وهو العائلة، أفراد فیه یستریح الذي النوم وموضع للبیت، األساسّي المكّون             هو
من الخصوصّي شبه الحیز ویشّكل البیت، أجزاء بقّیة إلى بالنسبة مساحًة             األكبر
البیت هذا جمال اإلیوان. عن بجدار البیت من الداخلّي الـَجناح ُیفصل             البیت.
امتداد على منحدر وسقفها النصفّیة، الزوایا المسّدسة الرجالّیة، قاعته في            یكمن
العالیة ونوافذها بأكملها، مزخرفة القاعة هذه جدران المسّوى.          السطح
صینّیون، فّنانون جالي بیت زخارف أنجز بإتقان. ومطعمة محفورة           والمتوازیة

 لهذا السبب هو متأّثر بالِعمارة الصینّیة.
صاحبه ، ِسمبیالن ِنِغري منطقة في الواقع ، كاهار توكانغ بیت (3          212213

عن فضًال یضّم ، كواالبیال منطقة في المعروف الفّنان ، سیاك 214215          كاهاربین

یتمّیز الوسط، في وجناًحا للنساء، استراحة غرفة المتداولة، المكانّیة           العناصر
غرفة في النساء یقوم األرض. سطح مستوى في الفرق بسبب اآلخر من قسم               كل
وكسوة األساسّیة البناء مواد وغیرها. كالحیاكة الیدوّیة باألشغال عادًة           االستراحة
خشبـيٌّ باب البیت لهذا الرئیسّي المدخل المسّطحة. الكبیرة األلواح من            األرضّیة
مسمار. أّي استخدام دون من الُعقد، بطریقة ُصنع مصراعین، ذو            واطىء،
ص. ن، (م. االستعمار عصر في إّال مالیزیا في ُتعرف لم المعدنّیة              فالمسامیر
والحیوانّیة. النباتّیة بالرسوم مزخرفة كّلها الداخل من وسقفه اإلیوان جدران            ن).

 أعمدة البیت الخمسة الظاهرة في الواجهة األمامّیة، مزخرفة بالحفر والتنـزیل.
ِسكاالبوندوك مدرسة حالیا هو الذي الدین، جالل عثمان الشیخ بیت (4           216

من بالقرب ، بنانتي قریة وسط في 1361ه/1943م العام في ُبني 217           الدینّیة،

سائر عن یختلف مدرسة، أیًضا هو الذي البیت هذا . مرتاجام بوكیت 218            منطقة

هذا بعضها. من تنماز ال أجنحته أنَّ في األخرى، التقلیدّیة المالیزّیة             البیوت
حّیز ومن طولـّي، إیوان من مؤّلفة السفلة وطبقته طبقات، ثالث من             البیت

211 -  Rumah ibu 
212 - Tukang kahar 
213 - Negeri Sembilan 
214 - Kahar Bin Siak 
215 - Kuala pilah 
 
216 - Sekalah pondok 
217 - Penanty 
218 - Bukit Mertajam 
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للرجال، وقاعة طولـّي، إیوان من مؤّلفة الثانیة الطبقة للرجال. وقاعة            للجلوس،
 وغرفة نوم، والجزء الخصوصّي من المنـزل.

مدینة من بالقرب میال بوان بیت األخرى، القدیمة المالیزّیة البیوت 219           من

، الدا كبون غامبونغ في زكرّیا محّمد دیتوغمباحاجي وبیت 220221         جیسین،

أكثر إلى تاریخه یعود الذي بندر، َجالن في كایا محّمد حاجي بیت 222             ودّكان-

 من ثمانین سنة.
محمود الشخصّیة؛ المؤّلف معلومات عن فضًال والمراجع :         المصادر
السیاسّیة الدراسات مكتب الخارجّیة، وزارة طهران، مالیزیا،         مسائلي،

 والدولّیة، 1372ش [1993م]؛
 /محّمد تاج الدین /

 
الحجرّیة المباني وأطالل الرسوم، ذات المغاور تدّل         أندونیسیا .
في سنة ألف عشر اثني إلى عشرة من حقبة إلى تاریخها یعود التي               والطوبّیة،
←) البالد هذه في المختلفة العصور في الدائم االستقرار على تدّل             أندونیسیا،
الحیاة مركز أندونیسیا في البیت ُیعّد .(11 -10 ص 2001م  ب ، ، 223           میكسیك

بعلم والعالئق الحیاة، قّوة یمنح الذي هو ذلك من وأكثر واالجتماعّیة،             العائلّیة
القوى دخول موضع ُتحسب البیت، من خاّصة أجزاء هنالك أنَّ بحیث             النباتات،
-18 ص ، دافیزون أیًضا← 86؛ -85 ص ، (فورشه الطبیعّیة فوق 224225           الما

الموضع اختیار یتّم ، سوالوزي جنوبـّي مثل أندونیسیا نواحي بعض في .(19           226

20] ص 2001م  ب ، ، (واترسون خاّصة مراسم خالل البیت فیه سُیبنى 227          الذي

،( رویونغ (غوتونغ المتبادلة المساعدة عادة أساس على البیت بناء وفي ،([           228

 یتشارك األقارب والجیران في أعمال البناء (فورشه، ص 86).
الثقافـّي التنّوع البیوت بناء ضمنها ومن األندونیسّیة، الِعمارة          تعكس
على الِعمارة لهذه المختلفة المراحل الدیار. لتلك الغنـّي التاریخّي           والمیراث
األثرّي، المحّلي المعمارّي األسلوب التالي: النحو على التاریخّي التنظیم           أساس
الهندّي والطراز الهولندّي، والطراز اإلسالمّیة، الِعمارة الكالسیكّي،         المیراث
6] ص ودافیزون، (تجاجونو الجدیدة الِعمارة في األندوسّي والطراز 229         الجدید،

.([7 -  
219 - Puan milah 
220 - Dato Gempa Haji Mohamad Zakaria 
221 - Kampong Kebun Lada 
222 - Kaya 
223 - Miksic 
224 - Forshee 
225- Davison 
226 - Sulawesi 
227 - Waterson 
228 - Goton royong 
229 - Tiahjono 
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التي البیوت- الزائدة، والرطوبة المنطقة في الـُمناخّیة الظروف          بسبب
العمر قصیرة المحّلّیة- األشجار وألیاف كالخشب المحّلّیة بالمواّد معظمها           ُیبنى
الكثیر المتناول في لیس لذلك [16])؛ ص ، دومینغ ن؛ ص. ن، م. 230             (فورشه،

بناء سنة. 1500 من أكثر إلى المباني أقدم تاریخ یعود وال القدیمة، النماذج               من
القرن إلى العائدة المعابد، في الحجرّیة اللوحات على المحفورة الكتابات            على
ِعمارة بین الشبه وجوه من الكثیر ُیالحظ المركزّیة، جاوه في المیالدّي             التاسع

 ذلك الزمان، وبین البیوت المحّلّیة المعاصرة (تجاجونو ودافیزون، ص [6]).
في منها، مزیج أو الطرق، بهذه المبنّیة التقلیدّیة األندونیسّیة البیوت            تنتشر
كاألعمدة بینها، مشتركة قواسم وهنالك الشرقّیة، الجنوبّیة آسیا أنحاء           جمیع
والسقف األرض، مستوى من األعلى السكنّیة والطبقة واألرضّیة          الخشبّیة،

 المحّدب النافر، والزوایا الثالث (← م. ن، ص. ن؛ فورشه، ص 88).
 

 
☐    

 
☐                 
23- اإلیوان1- المدخل المسقوف

 - الجناح الداخلي من المنـزل
56- العمود الخشبـّي4- الموقد

 - الغرفة تحت السقف الصفیحي المحّدب
 أنموذجان من هیكل بیت تقلیدّي في أندونیسیا

فوق ُتثبت األحیان معظم وفي المبنى، تحت الركائز، أو الخشبّیة            األلواح
40 ص 2001م  ج ، واترسون، 31؛ ،ص ِوریومارتونو ←) حجرّیة 231        مصاطب

بناء في كبیرة أهّمّیة وله الخشبّیة، األلواح على ُیركَّب الذي السطح الصورة). ،             
الخشب من ُیعمل ،(13 ص 2001م  ألف ، (واترسون، أندونیسیا في           البیوت
البرتقالـّي. أو األحمر القرمید من المناطق بعض وفي المجدولة، النباتات            وألیاف
الجاموس قرن یضعون ، كاباؤو ومیناء ، مادورا مثل المناطق بعض 232233          في

غیل 21؛ ص 2001م  ب ، 96؛ ص (فورشه، والنافرة الحاّدة السقف قّمة 234           على

تجاجونو ← السقوف أنواع على لالّطالع الصورة؛ ،113 -112 ص ،           
في الجدران ن). ص. ن، م. 2001م  ب ، واترسون، [8]؛ ص            ودافیزون،
یضعون لها، جدران ال البیوت القرى بعض وفي األلواح، من القروّیة             المناطق
وعلى آجرّیة البیوت جدران المدن في قصبّیة. أو حصیرّیة ستائر الجدران             مكان

230 - Domenig 
231 - Wiryomartono 
232 - Madura 
233 - Minang kabau 
234 - Gill 
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ص ، وخوس جرمین 20؛ ص 2001م  ب ، (واترسون، الهولندّي 235236         الطراز

، ص 29، الصورة؛ فورشه، ص 86). 237 25؛ شفولد

احتمال وأیًضا الزائدة، الرطوبة بسبب األندونیسّیة، النواحي معظم          في
ن، م. (فورشه، األرض سطح مستوى من أرفع البیوت ُتبنى السیول،             حدوث
من وتجفیفها. األرضّیة، تحت الهواء مجرى عبور ضمنا ُیسّرع مـّما ن)،             ص.
من خشبـّي سّلم أو درج البیوت من النوع هذا مداخل أمام یوضع أْن               البدیهّي،
الِعمارة أنَّ من غم الرَّ على ن). ص. ن، م. وریومارتونو، ←) درجات              بضع
األندونیسّیة المعمارّیة التقالید لتأثیر بشّدة خضعت البدایة في          اإلسالمّیة
في تجدیدات أیًضا ُتالحظ إّنما ،([7] ص ودافیزون، (تجاجونو           الكالسیكّیة
زخرفّیة بعناصر مزّینة وساكفه، الباب مصراَعي أنَّ ذلك من البیوت.            مداخل
ص 2001م  ألف ، (میكسیك، المزخرفة والورود الصغیرة، كالمزهرّیات         متنّوعة

 87، الصورة).
السكنّیة، والطبقة السطح، تحت مكانـّي حّیز من عاّم بشكل البیوت            تتأّلف
← أیًضا 88؛ ص (فورشه، وعلفها للحیوانات األرضّیة، تحت           وما

 وریومارتونو، م. ن، ص.ن).
على الثالثة البیت أقسام ُتوّزع جاوه، في المتوّسطة الطبقة بیوت            في
الستقبال [آالجیق]، كوًخا وتتضّمن البیت أمام الواسعة المحّوطة التالي:           النحو

. 238239  الضیوف وَمصَطبة للجلوس، ُتسّمى بندوبو أو بندابا

المنتزه هو المنـزل، في البنائّیة العناصر أصغر هو الذي الثاني            العنصر
أْن وظیفته العنصر هذا . برینغتان والمسّماة المسقوفة، المرّبعة 240         والتحویطة

  یكون صلة الوصل بالمبنى األساسّي
 
 
 
 
 
 
 
 

235- Germain 
236 - Goes 
237 - Schefold 
 
238 - Pendopo 
239 - Pendapa 
240 - Pringgitan 
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Anjuang 
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Timor 
Rumah adapt 
Rumah sehat 
Passchier 
Siregar 
Sukada 
Gardner  
Veronica Ions 
Brenda Smith 
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Arnold 
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“Styles of houses in ancient Egypt” 
John D. Hoag 
Henry Martin 
Petherbridge 
Hidenobu Jinnai 
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Andre Raymond 
Gaston Wiet 
Sims 
Gourbi 
Santelli 
Matamata 
Garian 
Fontaine 
Gresser 
Petherbridge 
Bulla Regia 
Kib 
Maamra 
Tell 
Zaghouan 
Medjerda 
Bizerte 
Dems 
Domus 
Kabyles 
Chénini 
Friable 
Saadaoui 
Revault 
Abdelkafi 
Roberto Berardi 
Kbu 
Korbendau 
De Amicis 
Leared 
Wilbaux 
Tahiri 
Kafas 
Patio 
Mourad 
Njoku 
Pavilion 
William lempriere 
Paul Lambert 
André Bazzana 
Ghacham-Benkirane 
Saharoff 
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New encyclopedia of Africa 
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Steel 
Lamu 
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Petherbridge 
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The Dictionary of art 
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Afar 
Falasha 
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Encyclopedia of Africa peoples 
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Lusaka 
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Kumasi 
Ochieng 
 
 

 

169 


