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 :لملخصا

المٌاه هً سر الوجود والبقاء، ال تشكل المٌاه عنصر وظٌفً فً العمارة االسالمٌة بل تحمل قٌمة ضمنٌة نابعة من 

ٌُْؤِمُنوَن ( األنبٌاء/ ًٍّ أََفاَل  ٍء َح ًْ همٌة المٌاه فً ،تتجلى ا 00االعتقاد الدٌنً. ٌقول هللا عز وجل: )َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َش

العقٌدة االسالمٌة فً الوضوء وما ٌحمله من رمزٌة للطهر، اٌضا السنة النبوٌة الشرٌفة تأكد وتحث على عدم االسراف فً 

المٌاه حتى لو كان االنسان ٌعٌش بجانب نهر جاري.تلعب المٌاه فً العمارة االسالمٌة دور جوهري على محورٌن 

ً الوضوء النقاء البدنً والنفسً اٌضا والمحور الثانً على الصعٌد الوظٌفً كونها اساسٌٌن االول رمزي كونها تمثل ف

تشكل عنصر فعال فً تلطٌف الجو فً البناء سواء داخلٌا او خارجٌا.السبٌل هو احد االبنٌة االسالمٌة والتً استخدمت 

ٌمٌا فً العصر المملوكً حٌث وجد وظٌفٌا فً توزٌع المٌاه قدٌما على المساكن او عابري السبٌل.ازدهر السبٌل تصم

السبٌل كمنشئة مستقلة ٌعلوها الكتاب الذي كان ٌستخدم لتحفٌظ القران. ٌناقش البحث الجوانب الوظٌفٌة والجمالٌة كذلك 

الرمزٌة للمٌاه فً سٌاق العمارة االسالمٌة وتسلط الضوء على احد اهم المنشات التً تعكس تلك القٌم وهوالسبٌل والذي 

تحت المنشات الخدمٌة الخٌرٌة من خالل المنهج الوصفً التحلٌلً ٌعرض البحث الجوانب الوظٌفٌة والجمالٌة ٌندرج 

لمنشئة السبٌل وكٌف انها صٌغت لتلبً لٌس فقط البعد الوظٌفً والجمالً بل اٌضا لتعكس القٌم الرمزٌة النابعة من قٌمة 

عدد من التساؤالت :ما هً اهمٌة المٌاه كونها عنصر حٌوي المٌاه فً االسالم.ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث فً صورة 

لجمٌع الكائنات فً العمارة االسالمٌة؟.ما هو مردود العقٌدة االسالمٌة على مخرجات العمارة فً تلك الفترة؟هل راعى 

 تصمٌمٌة؟المصمم المعماري الجوانب الوظٌفٌة والجمالٌة فقط  ام كان هنالك بعد عقائدي خفً تحكم فً المخرجات ال

المٌاه هً سر الوجود والعنصر الحٌوي لكل الكائنات الحٌة ،العقٌدة االسالمٌة حثت على الحفاظ على المٌاه  هدف البحث

فً كثر من االٌات القرانٌة واالحادٌث النبوٌة. بل كثٌر من األٌات توضح القٌمة الفلسفٌة للمٌاه فً االسالم كونها ترمز 

للقٌمة المٌاه فً االسالم وكٌف انعكس ذلك على الجانب التصمٌمً للنقاء والطهارة . البحث ٌهدف الى عرض تحلٌلً 

 متمثال فً منشئة السبٌل. والربط ما بٌن الفكر العقائدي والمخرجات التصمٌمٌة . 

من خالل المنهج الوصفً التحلٌلً، ٌتم استعراض وتتبع اهمٌة المٌاه فً السالم وما تحمله من قٌم روحانٌة  منهجية البحث

، كذلك رمزٌة المٌاه فً االسالم. وباتٌباع نفس المنهجٌة ٌتم عرض منشئة السبٌل وعناصرها التصمٌمٌة وانسانٌة 

  واالستدالل من ذلك على المنهجٌة الفكرٌة للمصمم المعماري وتاثرة بالقٌم العقائدٌة.

 "السبٌل، الكتاب، الوضوء، شازوران، السقا، سلسبٌل، الوقف الخٌري. " :  مصطلحات البحث

 


