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 ملخص البحث

)المدٌنة فً مبادئ الدٌن االسالمً سعة انعكست فً عمرانه . هناك من ٌقنعك بوجود مدٌنة ذات خصائص معٌنة تسمى 

اإلسالمٌة( ،ومنهم ٌقنعك بعدم وجود رابط بٌن المبانً التً أنشأها المسلمون سوى فً بعض الزخارف. وظهر جدل بٌن 

الدارسٌن )هل هناك عمارة إسالمٌة ( واإلجابة فً شقٌن أوال : البحث بالتركٌز على دراسة المبانً ذاتها كمنتج نهائً 

 ة بناءها والعوامل التً أدت لظهورها ومدى تأثرها بالحضارات األخرى .وذلك بدراسة تركٌبات فراغتها وتقنٌ

ثانٌا : البحث عن مبادئ التً استتخدمها المستلمون لتشتٌٌد البٌئتة عمومتا دون التركٌتز علتى المبتانً لتذاتها ، وذلتك بدراستة 

 طرق اتخاذ القرارات فً المجتمع واألعراف السائدة وتأثٌرها فً البناء .  

النسب للمدٌنة االسالمٌة الذي ٌمزج بٌن الشكل والمضمون إن الشرٌعة وضعت مبادئ متى سار علٌهتا المجتمتع التعرٌف ا

 وصل دون أن ٌدري إلى بٌئة ذات كفاءة اقتصادٌة عالٌة وذات سعادة اجتماعٌة دائمة .

فً حدود امكانٌتها االقتصادٌة  اذا فالذي ٌجعل المدن مدنا إسالمٌة هو أن كل مدٌنة تمكنت من إٌجاد أفضل حل بٌئً ممكن

وعادات اهلها وموقعها الجغرافً. لكن المشكلة اننا دوما نحتكم لمقٌاس مفروض علٌنا مقٌاس بٌه نقٌس التقدم والتأخر لٌس 

بمبادئنا واذا ما حاولنا التحرر منه  حاولنا الدفاع عن انفسنا بمبتادئهم ولعتل أول فلتك متهثر هتو براعتة االغرٌتق والرومتان 

ً بناء المدن ، وذلك ألنهتا متدن شتٌدت بتخطتٌط الستلطات . فتذهب جهتد الغٌتورٌن متن العلمتاء المستلمٌن إلتى تجمٌتع كتل ف

 صغٌرة وكبٌرة من أدلة إلثبات أن المدن اإلسالمٌة مخططة 

 

ٌة. ثم بعد ذلك ظهر فكرة أن اإلسالم دٌن حضتارة لتذلك نجتد اإلستالم دٌتن ٌصتعب اعتناقته وتطبٌقته إال فتً منشت ت حضتر

وكمثال على ذلك الحاجة للماء فألن اإلسالم ال ٌكون إال بالصالة والصالة تتطلب الوضوء عدة مرات ٌومٌا ، فالبتد للمتدن 

ان تنشأ بالقرب من مصادر المٌاة ،. وبهذا ظهرت أبحاث تبنت هذا المتدار كنقطتة انطالقتة وٌمكننتا أن نستمً هتذا المداربت  

ه وجتود بٌئتة أو عمتارة إستالمٌة هتو أمتر هتراء وهتو مستمى لٌتمكنتوا متن دراستة البٌئتة "الوظٌفٌة " . وقٌل اٌضتا  أن فكتر

 اإلسالمٌة كوحدة واحدة .لكن  ذاك المصطلح االستشراقً جعل الهوٌة تتعرض لكم من االختزاالت الالحقٌقٌة 
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 اختزاالت تلحق بالمعمار ذو الهوٌة االسالمٌة 

 المفردات المعمارٌة  -1

 طراز واحد -2

 د فً المساج -3

 فً الماضً  -4

فمن كل ذلك ٌتضح رحابة العمران االسالمً فً شكله ومضمونه فان االسالم دٌن حٌاة ال ٌقتصر علتى العبتادات وبالتتالً 

فعمرانه ارحب من ان ٌقتصر على دور العبادة فقط  أو مفردات معمارٌة معٌنة فقد اقتتبس متن الحضتارات المختلفتة واختد 

ى فٌها تنوع المدن والتغٌرات الجغرافٌة  ولم ٌقتصر على طراز واحتد وبتذلك كتان عمرانته منها ما ٌناسب مبادئه التً راع

 ممثل لمبادئه رحبا متجددا صالحا لكل زمان ومكان .
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