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الملخص
وقد .المتعددةالفوائدھفي مجاالت مختلفة الحدیثة التي اكتسبت أھمیة كبیرة من المفاھیمقواعد الشكل ُّ تعد  

بصورة اإلسالمیةوالعمارة ً عموما  العمارة یدانفي مالماضیةالسنوات الثالثین تطور ھذا المفھوم وتطبیقاتھ خالل 
، وھو یھدف لمساجد الجامعةلاألساسیةنماطأللدراسة قواعد الشكل المشكلة الخاصة بعلىیركز البحث الحاليخاصة.
ح تصور واضإیجادفي أھمیتھوتتمثل .وتحدید قواعد الشكل التي أنتجت األنماط األساسیة للمساجد الجامعةإلىل للتوص
ما تتمتع بھ من د الجامعة مع إمكانیة إعادة تطبیقھا لتولید تلك األنماط بللمساجصیاغة األنماط األساسیةأحكامعن 

الخصائص التركیبیة بالمعنیةقیاسیةالالشكلقواعداعتمد البحث على قد صائص تركیبیة تمیز كل نمط عن آخر. وخ
المرتبطة واألبعادبغض النظر عن اختالف المعاییر األنماطقلیدیة واختالفھا بین فق التحوالت اإلوعلى العالقات الشكلیة و
وتطبیق للمساجد الجامعة األساسیةألنماطللةِّ المشك  األحكاموتحدیدالبحث باستنتاج تحقیق ھدفوقد تم كل نمط.ب
.األنماط الختبار إمكانیاتھا التطبیقیةھذه اشتقاق في المستنتجة ألحكاما

.ةاألنماط األساسی،مساجد الجامعةال،القیاسیةقواعد الشكلالكلمات المفتاحیة:

Using Standard Shape Grammars to Generate
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Abstract
Shape Grammars is among the recent concepts that have gained considerable

significance for its multiple benefits for different fields. This concept with its
applications had been evolved during the last thirty years within the field of architecture
generally and Islamic architecture in particular. The main goal of the present research
is to study the shape grammars of the congregational mosques basic types, analyzing
them to conclude and define the shape rules that generate those types. Its significance
comes from providing a more clear conception for the rules that had produced the basic
types of congregational mosques with the possibility of reapplying the concluded rules to
derive those types with their formal and syntactical properties. The research adopted
(Standard Shape Grammar) which is interested in syntactical characteristics, formal
relationships according to Euclidean transformations between different types regardless
the different criteria and dimensions of each one. The research goal has been achieved
by concluding the shape rules formulating the basic types of congregational mosques
and reapplying the concluded rules to derive those types to test their potentialities for
the generation process.
Keywords: Standard Shape Grammar, Congregational Mosques, Basic Types
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المقدمة:.1
      ُ

 ً                                        َّ ُ
                                                ً

جات مع إمكانیة توظیفھا لمعرفة إنتاج تلك النتا
سالمیة للتعامل ً                     مدى الجدة واإلبداع فیھا إضافة إلى فوائد أخرى. وقد استخدمت قواعد الشكل مؤخراً في دراسات العمارة اإل

ائل مختلفة  مع مس
إسھامة جدیدة ضمن ھذا السیاق.ویأتي البحث الحالي صر المعماریة كالزخرفة اإلسالمیة،العنا

:مشكلة وھدف البحث.2
ال بنائیة مختلفة للعمارة اإلسالمیة، فإنھ قواعد الشكل ألنماط قد ركزت على استكشاف الدراسات السابقة إذا كانت

وفق األحكام على قواعد الشكل وإعادة صیاغتھا من ناحیةللمساجد الجامعة ُ                         ع نیت بتحلیل األنماط األساسیةدراسة توفرت
ھنا برزت نجازات العمارة اإلسالمیة، ومن ھم إ، أي المساجد الجامعة، أولى وأِّ  عد ھاِ ب  ُ  ِّ   ت شك لھافضائیة التي والعالقات ال

للمساجد الجامعة وإعادة ات الخاصة بقواعد صیاغة األنماط األساسیةتصورالكفایة ووضوحبعدم "مشكلة البحث
إستنتاج"وبذلك یھدف البحث إلى "، )وجیةطوبولال(ھاخصائصبً           وخصوصا  فیما یتعلقتطبیقھا الشتقاق تلك األنماط 

ھدف فقد ھذا اللتحقیق ووتولید تلك األنماط بتطبیق القواعد المستنتجة".سیة للمساجد الجامعة الشكل لألنماط األساقواعد 
ھل ف)Initial Shapeمن شكل أولي واحد (مشتقةللمساجد الجامعة األساسیةاألنماط إذا كانت: التساؤل اآلتيُ    أ ثیر 

من خالل الحیزیة بحیث یمكنفي العالمات ة في عالقاتھا التركیبیة ومتباینة متشابھلك األنماط مجموعة قواعد تمتلك ت
من المساجد الجامعة؟مختلفةتلك القواعد تولید أنماط 

ستعراض الدراسات السابقة:إ.3
دراسات قواعد الشكل في العمارة:. 1.3

وتاریخیة معینة أمختلفة لفتراتأنماط معماریة بة التي تناولت قواعد الشكل المرتبطةالدراسات المعماریعددتت
كل الدراسات كان األساسي فيالمتبعة في كل دراسة إال أن الھدف )الستراتیجیات(ومع تنوعلمعماري محدد،بالنسبة

ھا ومن ثم تولید النموذج األصلي وعدد من النماذج الجدیدة المنتمیة لنفس النوع. وقد تحلیل النماذج المنتخبة وإیجاد قواعد
Stinyكانت أولى تلك الدراسات دراسة ( & Mitchell ،1978() التي تناولت قصور المعماريPalladioمستخدمة (

الطراز التاریخي للتصامیم المعماریة من خالل تحلیل وتحلیل وھي القواعد التي تستخدم لوصف ،القواعد التحلیلیة
Queenتولید مخططات بیوت (على)Flemming ،1987دراسة (َّ  رك زتالتصامیم الموجودة واستنتاج أحكام القواعد. و

Ann( تلك المخططات والتعبیر عنھا بالبعد الثالثالشتقاققواعد الشكل المعیاریة مستخدمة) أما دراسة .Colakoglu ،
مستخدمة القواعد التحلیلیة واألصلیة لتحلیل (Hayat Houses)قواعد الشكل لتولید مساكن حیاة تناولت فقد )2000

لبیوت ومن ثم استخدام العناصر والقواعد المستخلصة لتولید نماذج جدیدة من المساكن األصلیة ووصف ھذا النمط من ا
قواعد الشكل المعیاریة المتوازیة لتولید )Duarte،2001دراسة (ً           وأخیرا  فقد اعتمدتباالستعانة بالعملیات الحاسوبیة. 

) بصورة تتابعیة ومتوازیة.Sizaمخططات وواجھات (مساكن المعماري

. دراسات قواعد الشكل في العمارة اإلسالمیة:2.3
بتنوع األنماط الوظیفیة والفترات الزمنیة، َّ   وتنو عت الدراسات التي تناولت قواعد الشكل في العمارة اإلسالمیة َّ  تعد دت

َّ       التركیة، وتبن ت دراسة) تم استخدام قواعد الشكل المعیاریة لتولید نماذج من البیوت التقلیدیة Cagdas ،1996ففي دراسة (
)Ahmed & Chase،2004 قواعد الشكل التي طرحھا ()Stiny() وGips اعتمادا  ) كمنھجیة لتحلیل وتولید التصامیم ً

وقد مبادئ العمارة اإلسالمیة في التصمیم، التي تساعد على التخمین الھادف لعملیة تصمیم األبنیة اإلسالمیة الھجینة، على
Eiloutiخان بعد تحلیل نماذج من الخانات اإلسالمیة. أما دراستي (لمخطط اكل المعیاریة في تولیدھشستخدمت قواعد الا

& Al-Jokhadar ،2007 م 1512- 1250) اللتین اعتمدتا قواعد الشكل المعیاریة الشتقاق المدارس المملوكیة للفترة من
دارس المملوكیة لالستدالل على القواسم المشتركة في ، فقد ركزت على تحلیل (مورفولوجیة) المختلفةموزعة على أقطار م

تنظیم الشكل الشتقاق مخططات طوابق المدارس المملوكیة في أحكامالجوانب الشكلیة والتركیبیة فیما بینھا واستنباط 
شتقاق المدارس في الدراسة األولى بھدف االشكل المستخلصة أحكامالدراسة األولى، وتم في الدراسة الثانیة إعادة صیاغة 

لمساجد الشكلي لتكوین التحلیل ) في Gorgul &Sener ،2008(دراسةاستخدمتالمملوكیة بمساعدة الحاسوب. و
المبادئ التناسبیة لكتل المساجد وتمثیلرتصو) إلعداد خوارزمیة قواعد الشكل ولDelphi-Basedنظام (العثمانیة

اإلضافة من خالل البدء من وحدة واحدة لتضاف الكتل )ستراتیجیة(ما اعتمدت ، كاد الثالثةالعثمانیة الكالسیكیة في األبع
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) Ulu & Sener ،2009ً                       التحول الحقا . في حین تناولت دراسة (أحكام الطرح وأحكامً                     األخرى تباعا ، ویأتي بعدھا اعتماد 
، واختبرت فرضیة تشكیل تصامیم التكوینات الھندسیة في العمارة والفن اإلسالمي التي تمتاز بالتناظر الشكلي الواضح

أن ، وقد استنتجت بتسلیط نفس الحكم علیھنفسھل األوليوالشكھانفسمختلفة من األشكال التي تحمل اللغة التصمیمیة
، ي تتمتع بھا زخارف الفن اإلسالميُّ                          التناظر حول المحاور على مستوى الجزء أو الكل یعد  من أھم السمات األساسیة الت

استخدام المضلعات كالخماسي والعشاري بشكل دوري ومتناظر مع إتباع التحوالت التي تجري على الشكل أن إضافة إلى 
-ALتنتج أشكاال من الفن اإلسالمي. أما دراسة ( Kazzaz ،2011 فقد قامت بتطویر منھجیة الشتقاق تصامیم ھجینة (

استخدامھا كوسیلة تحلیلیة ً    فضال  عن م الھجینة المتولدة باستخدام قواعد الشكل كأداة تقییمیة لقیاس درجة إبداع التصامی
لمآذن إسالمیة تقلیدیة وضمن مراحل التحلیل والتركیب والتقییم. ً ) نموذجا  12الشتقاق تصامیم ھجینة لعینة من (وتولیدیة 
والشكل المنتظم من ) عینة من المساكن الدمشقیة التقلیدیة ذات الفناء Eilouti & Shaar ،2012دراسة (تناولت ً وأخیرا  

ً        ً        ً                                                     ناحیة لغتھا التركیبیة، محللة إیاھا بصریا  وھندسیا  وریاضیا  لالستدالل على النظم التناسبیة والتركیبیة التي تنتظمھا 
مكن تولید واشتقاق تصامیم نموذجیة لنفس النمط.أالشكل، التي بتطبیقھا، أحكامواستنتاج 

مفھوم قواعد الشكل في العمارة:.4
قواعد الشكل في العمارة:أھمیة. 1.4

تحلیل لل أداة قواعد الشكفعلى المستوى المعرفي والتطبیقي،اتستند أھمیة قواعد الشكل بالنسبة للعمارة إلى استخداماتھ
طرقتوفر الألنھاألنھا تستخدم لتركیب تصامیم جدیدة في اللغة ووصفیة ُ  ّ  ً م ول دة  ُّ ووصف وتولید التصامیم، إذ تعد  

أنھا تحلیلیة إلمكانیة استخدامھا في معرفة فیما إذا ً   فضال  عنلشرح البنیة الشكلیة للتصامیم التي یتم تولیدھا، الموضوعیة
عد الشكل لتولید ویمكن استخدام قوا).3، صDuarte ،2012(دیدة تنتمي لنفس اللغة التصمیمیةكانت التصامیم الج

"فضاء التصمیم" أوط التصمیميوتحدید النم)،11ص،Flemming،1987(،)Chase ،1996(األشكال الجدیدة
یضاف إلى .)6ص،Loomis،2002(المحتملة التي یمكن تولیدھا بقواعد الشكلالتصامیم عدد غیر محدد من المكون من 

ّ   د دة من إیجاد حلول تصمیمیة متعنِّ مك  ُ ) أن قواعد الشكل ت  Stiny(فقد ذكر غنى التصامیم المتولدة من قواعد الشكل، ذلك
إمكانیة االختیار بین ھي األكثر أھمیة ول المتعددة مھمة بحد ذاتھا، إال أن المسألةعلى الرغم من أن الحلً              بدال  من حل واحد، ف

إذفي كشف العملیة التصمیمیة، قواعد الشكل تساھم كما . )Stiny،b1980مختلف الحلول لغرض التوصل إلى أفضلھا(
س لن یحتاج ً        ، فعند استعمال قواعد الشكل بدال  من الحدكیب المعماري بالمفردات األساسیةعلم التصمیم ونظریة الترتزود 

ومن ثم یمكن اإلجابة عن لتصمیميّ            "، وعندئذ یت ضح التفكیر اَ                   أ و "العبقریة الفردیة"اإللھام المبدع"المصمم أن یعتمد على 
ّ              تي تول د تلك التصامیموان اإلجابة على ھذا السؤال تكمن باإلشارة إلى القواعد ال،تصامیم؟"التساؤل الدائم: "من أین تأتي ال

)Stiny،b1980(. على تفسیر الشكل المعماري حیث یتم من خاللھا توضیح وتجسید وتفسیر األفكار القواعد وتعمل
سھولة وسرعة یضاف إلى ذلك).Stiny،1980b(كبرتھا وتغییرھا ونقلھا بسھولة أالتصمیمیة، بحیث یمكن دراس

ن قواعد الشكل المصمم من توظیف تلك القواعد لبناء وتولید التصامیم بسرعة وسھولة، والتقتصرِّ مك  ُ ت  تولدة، إذالتصامیم الم
على لغة تصمیمیة واحدة بل تتعداھا إلى تولید لغات جدیدة بسھولة من خالل التحوالت التي یجریھا المصمم في سیاق ذلك

لقواعد الشكل، فھي تستخدم كأداة األدائیةتنوع المھام تمن ناحیة أخرى،. )237،صKnight،1981(على تلك القواعد.
تقنیة مناسبة للتعرف على الشكل الناتج ومعالجتھ، إضافة إلى فرإذ أنھا توابین البرمجة والتصمیمتصمیم حاسوبیة وسیطة م

).57،صColakogla،2000(قنیات البرنامج والبرمجة المرئیةتوفیر آلیة للتفاعل مابین المستخدم والبرنامج عن طریق ت
تقییمیة لقیاس أداةھا كونإلىتتعداھا وإنمالم یقتصر استخدام قواعد الشكل على تحلیل ووصف وتركیب التصامیم ً وأخیرا  
.)Al-Kazzaz)،2011تصامیم المتولدة والمقارنة بینھافي الاإلبداعدرجة 

عناصر مفھوم قواعد الشكل في العمارة:.2.4
)347ص،Stiny،b1980(ھي:اعد الشكل تتألف من أربعة عناصر قوأن)Stiny(أشار

1.Shapes مجموعة محددة من األشكال :S
2.Symbols  مجموعة محددة من الرموز :L

)Labeled Shape(مَّ ل  َ ع  ُ تمییز الحاالت المختلفة للشكل، فالشكل الم  ) Labels(یتم من خالل الرموز أو ماتسمى العالمات 
)345ص،Stiny،b1980(مة. ِّ عل  ُ النقاط الم  ً   فضال  عن: الشكل یتألف من جزئین

3.Shape Rules مجموعة محددة من أحكام الشكل :R
مة یفصل بینھا َّ عل  ُ تتكون أحكام الشكل من زوج من األشكال الم  

سھم، بصیغة:
α       βانیة تتألف من مفردات األشكال والعالقات المك، وھي

وتمثل العالقات المكانیة األفكار (ترتیب األشكال) فیما بینھا،
التركیبیة لصنع التصامیم وھي تحدد السیاق الخاص بإضافة شكل 
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أن عملیات اإلضافة والطرح كما.)706، ص Knight،1994(ح شكل من آخر بھدف إنشاء التصمیمطرآلخر أو 
تتضمنعلى سبیل المثال فلألشكال بموجب العالقات المكانیة یمكن أن تتحدد بصورة أكثر دقة مع أحكام الشكل، 

ن شكل آلخر لتولید التصمیم، ویمثل االثناثنان منھا تمثل إضافة تحدید أربعة أحكام شكلیة، إA + Bالعالقة المكانیة 
). 707، ص Knight،1994(اآلخران طرح الشكل من التصمیم.

4.Initial Shape: ُعلّم" ُ الشكل األولي "الشكل الم   ّI.

أنواع قواعد الشكل:. 3.4
خصائص ومع التعامل تنظیم األنماط الشكلیة في العمارة یتطلب ل عالقات ا ل ، )(ا
والھندسیة. فقد)الطوبولوجیة(حیتین تحدید خصائص عناصر النمط من النامما یتطلب

عناصر المخبالمرتبطة)الطوبولوجیة(مع الخصائصفي المرحلة األولیة للتصمیم المصمم یتعامل 
ین، Gero(بینھا، إذ الحظ

واعد )، و( لق )(ا
)الطوبولوجیة(الھندسیة للنمط نفسھ، إذ ترتبط القواعد 

Gero ،19955، ص .(
)الطوبولوجیة() أن القواعد Steadmanوأشار (

تجاذه المواقع ومن بین تلك الخصائص وحسابات لھ . )62-61، ص Steadman ،1983(االوال
َّ )ةالطوبولوجی() أن القواعد Michalekبینما ذكر (

مجموعة من العالقات بین الغرف في الفضاء وتتضمن االتصالیة أو
ن عالقة التضمین لتناظر وذكر بأقارب واالتجاھیة وامباشرة أو بواسطة ممر مفتوح، باإلضافة إلى خصائص االنفتاحیة والت

ُ ِّ         و).20و2، صMichalek ،2001(تعني ا
لتصمیمیة إلى نوعین من القواعد:طبیعة الخصائص اعلى وفق الشكل، 

Standard(قواعد الشكل القیاسیةً  أوالً/  Shape Grammars:(
ً               ماحكتتكون األ

حكم
)Stiny،1985،تمثل 1).8ص تي  ال

حكمتمثل ال،المكونة من ثالثة قواعدطریقة إشتقاق التصمیم 
)Initial Shape(على وفقرة إلدراج مربعات داخل مربعات الثانیة بصورة متكرحكم، في حین تطبق ال

على المربع الصغیر في التصمیم.ً م جانبیاً َّ الثالثة فیتم تطبیقھا مرة واحدة لمسح رمز الشكل المعلَّ حكمالثابتة، أما ال

)348ص،Stiny،1980a) قواعد الشكل القیاسیة (1شكل (

)(

التي تعطي صورة واضحة للنمط العام للتصامیم.التصمیمیة

)Parametric Shape Grammars(قواعد الشكل المعیاریة ً  ثانیاً/ 
أن )ة(ِّ توسِّ بالمقابل 

)RuleSchemata(ُ    تُستبد)، إذ 65ص،Chen،2005(تتنوع وتكون مختلفة األبعاد
،Chen،2005(حكً 

و).35ص
محددة،مابین الخطوط في األشكال، حیث یتم تعیین قیم المتغیرا ام  أحك
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)Stiny،19852. )8،ص
.،مؤلفة من حكمین

الشكل
).78، صChen ،2005مع القواعد القیاسیة (

)63-62ص،Duarte،2001) قواعد الشكل المعیاریة (2شكل (

إذ یعكس الفصل 

 ِّ
)351ص،Stiny،1980aبینھا، لذلك تستخدم القواعد المعیاریة لتحدید لغة األشكال مع عالقاتھا النسبیة المتنوعة. (

ق اائطركالمن ناحیة أخرى، 
یتم في القواعد القیاسیة إضافة األرقام إلى الشكل كعالمات وضعیة، كما یتم إضافإذوالمعیاریة، 

ماحكوتمثل األوفي كلتا
قَّ إذصورة أوسع في القواعد المعیاریة استخدام العالمات الحیزیة والمكانیة ولكن بكما یتم والوضعیة، 

).218-217ص،Orsborn & Others،2006(ضمن الحدود المعیاریة لألشكال
لجوانب دُ    و)(با

األجزاءسیة للمساجد الجامعاألساتعطي صورة واضحة عن األنماطیمكن أن  اد  أبع
األساو

وأبعاد األجزاء التصمیمیة. الجوانب الھندسیةبإضافة للعالقات الفضائیة یاریة المعنیةاستخدام قواعد الشكل المع

منھجیة وإجراءات البحث:.5
لغرض تحقیق ھدف البحث سیتم اعتماد منھجیة تحلیلیة لقواعد الشكل على وفق اإلجراءات اآلتیة:

 المطلوب استنتاج قواعدھا الشكلیة مع نماذج المساجد المنتمیة لھا.تحدید األنماط األساسیة للمساجد الجامعة
 تحلیل األنماط األساسیة على وفق السمات العامة وعناصر مفرداتھا األساسیة، ثم تحلیل تلك األنماط (طوبولوجیاً) وإیجاد         ً

العالقات بین عناصر مفرداتھا األساسیة.
.مرحلة التركیب التي تضم تحدید وصیاغة أحكام القواعد
.تولید األنماط األساسیة للمساجد الجامعة بتطبیق قواعد الشكل المستنتجة
 ً

البحث.وماتعنیھ بالنسبة لھدف

:الجامعةسیة للمساجد األسااألنماطتحدید . 1.5
والواقع یرتبط ھذا اإلجراء باعتماد تصنیف للمساجد الجامعة یالئم طبیعة التحلیل التي یقتضیھا مفھوم قواعد الشكل.

تباینھا في كیفیة ُ  ِ  ، وإن مراجعة لتلك الدراسات ت ظھ ر لتصنیف المساجد الجامعةتصدىً      ً               أن عددا  كبیرا  من الدراسات قد
ومحتوى الدراسة من ناحیة أخرى فیما ،مقاربة تصنیف المساجد فیما یتعلق بكل من المنھج المعتمد في التصنیف من ناحیة

ً                                یتعلق بطبیعة الجوانب والمفردات والعناصر المعماریة التي یتم التركیز علیھا أوال  وشمولیة الدراسة بالنسبة للسیاق 
)Creswell ،1968() و1981فھنالك الدراسات الوصفیة والتوثیقیة كدراسة (مؤنس، ً راسة ثانیا .الزماني والمكاني للد

طبیعة اإلنتشار الزماني والمكاني للمساجد، واھتم قسم منھاَّ حد ديالدراسات التحلیلیة الت، وھنالك)1979(الریحاوي، و
وتحلیل ھذه الخصائص أو مكان محددفي فترة قسم آخر بدراسة خاصیة أو مجموعة خصائص شكلیة كانت أو تركیبیة

( و) Michell & Grube ،1978() وHoag ،1979() و1970(شافعي، و) Kuran ،1968(دراسة بمنھج محدد مثل
Ardalan ،1980 ،و(إبراھیم (و1982 ()Prochazka ،1986 ،العمري)(و) 1988) وHillenbrand ،1994(.
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) التي توصلت، 2013حامد، طرحتھ دراسة (الجمیل والجبوري والتصنیف الذي سیعتمدھذا البحث ومع ذلك، فإن
مكن قد أإلى أن المساجد الجامعة)Unsupervised Pattern Recognition(بدون إشراف باستخدام طریقة تمییز النمط 

المتمفصل والنمط النمط مستوي السقفوالنمط مستوي السقف المنتشرھي:إلى خمسة أنماط ھا بصورة طبیعیةتصنیف
النمط مقبب السقف ذو الفناء واألروقة مائلة لسقف ذو الفناء واألروقة المقببة والنمط مقبب امقبب السقف غیر ذي الفناء و

اني ً                                                                               علما  أن التحلیل قد شمل عینة منتخبة من المساجد الجامعة المنتشرة على معظم السیاق الزم، )1(الجدول ، السقف
).2(الجدول سالمیة، والمكاني للعمارة اإل

) 1جدول (
األنماط الشكلیة األساسیة للمساجد الجامعة المستنتجة من التحلیل بطریقة تمییز النمط

)2013حامد، الجبوري والجمیل والمصدر (

النمط مستوي السقف 
المنتشر

النمط مستوي السقف 
المتمفصل

النمط مقبب السقف غیر 
ذي الفناء

النمط مقبب السقف ذو 
الفناء واألروقة المقببة

النمط مقبب السقف ذو 
الفناء واألروقة مائلة 

السقف

)2جدول (
المساجد الجامعة المنتخبة للتحلیل بطریقة تمییز النمط 

)2013حامد، المصدر (الجمیل والجبوري و
المساجد المنتخبةالرمزالمساجد المنتخبة الرمزالمساجد المنتخبة الرمز

m1المسجد النبويm13مسجد اردستانm25جامع محمود باشا

m2مسجد الكوفةm14مسجد أصفھانm26جامع سلیم

m3مسجد ابن طولونm15مسجد كرمانm27جامع یلدرم

m4مسجد الحاكم بأمر هللاm16مسجد كالیانm28جامع السلیمانیة

m5مسجد سامراءm17مسجد كولبایكانm29 السلطان احمدجامع

m6مسجد سوسةm18مسجد جوھر شادm30جامع شیھزاد

m7مسجد شامبانیرm19جامع بورصة الكبیرm31 جامع السلیمیة

m8مسجد دلھيm20السلطان بایزید الثانيm32جامع محمد الفاتح

m9مسجد اللؤلؤةm21جامع مراد باشاm33جامع الشریفلي

m10مسجد سفاریھm22جامع أتیق علي باشاm34جامع الملكة صفیة

m11مسجد بیبي خانمm23جامع ادرنھ القدیمm35مسجد سنان باشا

m12مسجد فرامنm24محمد باشا الیونانيm36جامع بایزید الثاني

مرحلة التحلیل:.2.5
:للمساجد المنتخبةاألساسیةعناصر المفردات .1.2.5

یة العناصر والمفردات المكونةاختالف الدراسات المعماریة حول ماھالجامعة ورغمالمساجد أنماطتصنیفات تباینمع
نماطتلك األغلبأأنإالباآلخركل عنصر مقارنة وأھمیةلكل نمط

وجدت ً سواءً األخرىالمعماریةاألنماطمیزھا عن ترمزیة،أوإنشائیةأوقد تكون وظیفیة ،أساسیةتشترك بوجود عناصر 
تفقدهالأو

اصر ً   خاصیتھ المسجدیة وذلك لوجود قاعة الصالة دائما في المس لعن ا
تخبةحاالتعند تحلیل الوقد تبین .على العنصر المفقودالتي تطغىاألخرى لمن مسةنماطلألا لخ ا

:منھا وھيً أو بعضاً سواء توفرت جمیعھااآلتیةة تخلو من العناصر الرئیس



للمساجد الجامعةساسیةاألنماط األتولیدإستخدام قواعد الشكل القیاسیة لالجمیل: 

124

المصلى ( قاعة الصالة):.1
.الوظیفیةقیمتھ المسجد ُ   وجود المصلى وفقدانھ یُفقد

الجامعةقد تحتوي المساجد و،ً دائماً ً منتظماً ً الفناء (صحن المسجد):  یمثل الجزء غیر المسقوف من المسجد، ویتخذ شكالً .2
توي.تحالوقدعلى الفناء 

أوُّ بالفناء وتعدُّ األروقة: تحیط)األروقة(الثانویةالفضاءات .3
.)المصلى() لتمییزھا عن الفضاء الرئیسيالثانویةالفضاءات حث تسمیتھا (البارتأىوالمصلى، وقد 

:المساجد الجامعةألنماطللعناصر الرئیسیة الممیزة (الجیومتري)الھندسيالتحلیل.2.2.5
مساجدأنماطالشكلیة الالزمة لعملیة تولید مخططات األحكاملغرض تحدید  ل امعةا لج نماطتلك ا من األ

نماطیبخصائصتحلیال دقیقا للخروج األنماطتحت تلك النماذج المنتخبة المندرجةخالل  األ
مساجدمن  ل ً  ا

.  على ھذا التحلیلً القواعد بناءً أحكامحالة دراسیة) وصیاغة 36المنتخبة من خالل المقارنة مابین جمیع حاالت الدراسة (
تظمةأوالخمسةلألنماطالمساجدأشكالأنحاالت المنتخبةتحلیل البعدَّ وقد تبیَّن ،من

اصر اختالف الأوأوأوالعناصر الرئیسة للمسجد فیالتباین فيأما عن
نماطباختالف والحیزیة التي تحتویھا. أ

من االمسأفنیةأماكل وحدود المسجد.المصلیات قد تكون منتظمة أو غیر منتظمة الرتباطھا بشفأشكالالمساجد، 
تعدم احأوالمساجدأنماطاختلفت ، فقدً أوالً فیھا عدم وجودهأووجود الفناء ناحیة

كما یرتبط وجود الفناء،األخرىاألنماطیمیزه عن توائھ على الفناء وھذاالمساجد بعدم احأنماطحد یتمیز أإذللفناء،
مصلى.أمامالمركزي الثابت ل عظم فإنالفناءشكلأماا مساجد م ل تخذ ا تظماً ً ً شكالً ت مع وجود ً من

عدم أوفیھا غیر منتظمیكون شكلھ ةقلیلحاالت 
نسبة ل.ً ومن ً أوالً وجودھا  فبال
عدا الجامع (كان شكلھا التخطیطيً أیاً المساجد تحتوي على الفضاءات الثانویة أنماطجمیع أنالمنتخبة، یمكن القول النماذج

بعض ، و. )رصةالكبیر في بو في 
، أوقد یفصل المصلى عن فناء المسجد ً واحداً ً المساجد جانباً 

أو، ً مباشراً ً في ھذه الحالة یكون اتصال الفناء بالمصلى اتصاالً ات ویحیط بالفناء من ثالثة جھ)U-Shape(قد یتخذ شكلأو
اتیشترك المصلى مع الفضاءبینما ).O-Shape(جوانب ویكون شكلھ أربعةقد یحیط بالفناء من 

 ،
وأخرعن ً اً تمیز مسجدالثانویةوالفضاءات غل المصلىفالفضاءات الحیزیة التي تش

ناصر الحیزیة التي تعطي للمسجد من العوغیرھااإلیوانوجود أوأقبیةعدة أوكوجود قبة تمیز فضاء الحرم 
فضاءات إلىبأكثروقد یشترك الفضاء الرئیسي الواحد .األخرىالتي تمیزه عن المساجد 

فضاءات وكذلك.،على جانبیھینمحور القبلة والفضاءعددة كفضاء حیزیة ثانویة مت بة لل لنس إذ، با

ضاءصفة حیزیة واحدة قد تمیز الفمنأكثرتمییز المحور نفسھ، لذلك یمكن
أوھا على احتوائمن ناحیةبنفس خصائص العناصر الحیزیة لمصلیات المساجد التابعة لھا

ألنماط المساجد الجامعة) عناصر المفردات الرئیسة 3(الجدول 

والمأذنة).العناصر الحیزیة والثانویةلى والفضاءات المصو

)3جدول (
دة ألنماط المساجعناصر المفردات الرئیس

الحدود الخارجیة 
للمسجد

الفناء 
الفضاءات المصلىالداخلي

الثانویة

العناصر الحیزیة

نصف القبة
االیوانالسقف المائلالقبة
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. تحدید العالقات الفضائیة بین العناصر الرئیسة الممیزة لألنماط األساسیة: 3.2.5
ُ    اُ تُ 

ِّ ُ شُ ، وقد بالعالقات التكوینیة لتلك األنماطالخاصة صیاغة األحكام الشكلیة  ھي:من العالقات الفضائیة ستة أنواعتصِّ خ
 :إذ تتمثل بتضمین الفناء داخل المسجد لیكون الفناء قلب المسجد عالقة الفناء بالمسجد

                                          ً
الخارجیة للمسجد من جھة األمام بفضاء. 

عالقة المصلى بالمسجد: تتحدد ھذه العالقة من خالل تضمین المصلى داخل المسجد، حی
ً              للمسجد مرتبطاً بجدار القبلة.

 احداً الثانویةعالقة الفضاءات ً و إذ، ً      ً جانبا

ً               الثانویةمن خالل إضافة األجزاء ) O-Shape() والشكل الثالث U-Shape(یتحقق الشكل الثاني 
للمسجد الموازیین لمحور القبلة.واألیسر الفناء والجدارین األیمن 


                 ً

تعطي صفات ، وتتسم یتم تقسیمھا إلى خالیا أصغر أو إضافة عناصر حیزیة إلیھاإذالخالیا الجدیدة 
إضافیة یتم من خاللھا تمییز نمط عن أخر.

فناء أو ال ذاتحكامفي ھذا البحث
   ً

لجدولاإلیوان أو  نماط4(ا أل
النماذج المنتخبة للتحلیل والدراسة منھا.الغامقة خصائص، وتمثل الخالیا ئیسةاألساسیة وعناصرھا الر

االساسیة وعناصرھا الرئیسةألنماط(الجیومتریة) ل)التحلیل الشجري للخصائص الھندسیة4جدول (

:  مرحلة التركیب. 3.5
:الشكلیةاألحكامصیاغة )ستراتیجیات(. 1.3.5

)الجیومتري(الھندسيبعد االنتھاء من التحلیل
تنوع و.المساجد الجامعةألنماطصیاغة قواعد الشكل التركیب التي یتم فیھا

Stiny(ل & Mitchell ،1978(و)Stiny ،1977 (
ِعأكثراستخدام ً نظراً ، و)Flemming ،1987(و في ُ ِ فقد أتُب

:اآلتیة)الستراتیجیات(المساجد الجامعةأنماطلتولید یةالشكلاألحكام صیاغة
إذلوصف التكوین العام لقواعد الشكل )ستراتیجیة(التستخدم ھذه :أسفل-أعلى)ستراتیجیة(.1

الداخل.إلى، لذلك یتم االنتقال من الخارج حیزیةالاعناصرھإلىوصوال لمساجدألنماط ا

العناصر الحیزیة للفضاءات الجانبیة 
النمطالمرتبطة ب

شكل الفضاءات الجانبیة

النمطالمرتبطة بالعناصر الحیزیة للمصلى 

شكل المصلى

شكل الفناء

وجود الفناء

شكل المسجد

لعناصر اخصائص المساجدالعناصر الرئیسیة الممیزة النماط

منتظم

یوجد

منتظم

منتظم

مستوي السقف

على جانب 
واحد

مستوي السقف

على ثالثة 
جوانب

مستوي السقف

ذو االیوان

على ثالثة 
جوانب

ذو االیوان

مقبب السقف

على جانب 
واحد

مقبب السقف

على اربعة 
جوانب

ذو السقف المائلمقبب السقف

غیر منتظم

غیر منتظم

ال یوجد

غیر منتظم
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اإلضافة)(.2
.ً بعده تباعاً األخرىتضاف العناصر ء الداخلي الذي یمثل قلب المسجد ثم وھو الفناأالخاصة المساجدوأنماط

نمط ا:/ )(.3
المساجدوأنماطحسب الحاالت الدراسیة )ستراتیجیات(الوعین من استخدام نإلىینتقل البحث ،األولیة

إلى إً بدایةً ُ   یُصارف،كل نمطللدراسة وحسب طبیعة الفضاء داخل 
ِّ ُ عناصر تُ إلضافةً الحقاً اإلضافة)ستراتیجیة(یتم استخدام وصغر خالیا ثانویة أأو ً             ِّ عر

الخالیا الثانویة المتولدة لحین صیاغة التكوین الشامل.أوعلى الفضاءات )ستراتیجیة(الھذه 
لمساجد لاألساسیةاألنماطلف منھاقات الفضائیة والتكوینیة التي تتأوتحدید العالجیومتري)ال(عملیات التحلیل فضتأوقد 

مراحل معتم تحدید ثالث، إذاإلنھاءأحكامبضمنھاً ) حكما  15تضمنت (نماطتلك األأشكالتولید أحكامبلورةإلى جامعةال
عض تلك ب، كما أنأخریمكن تمییز نمط عن ،التي من خاللھا،الصورة الشاملةتعطي ھذه المراحلو،مرحلة اإلنھاء

لتولید ،المتمثلة بثالث أحكاماإلنھاءمرحلةعدا ، ً شكلیا  ً ) حكما  12(ثالثةتضم المراحل الوالمراحل یضم خطوات ثانویة.
)5الجدول (:لوظیفي المتولد، وھذه المراحل ھيالعنصر اأولفضاء على وفق ا، وكان تصنیف المراحل األنماطتلك 

)5جدول (
مراحل تولید أنماط المساجد الجامعة

الرمزعنوان المرحلةت

المسجد وفضاءاتھتحدید الحدود العامة لشكل 1
Aتولید الحدود الخارجیة للمسجدB

BC
B تولید الفناء الداخليC

2
تولید المصلى 

والفضاءات 
الثانویة

A الثانویةتحدید المصلى والفضاءات
Pتحدید المصلى 

PS

Sتحدید الفضاءات الثانویة 

B فضاءاتھما إلىالثانویةتقسیم المصلى والفضاءات
األساسیة

Pتقسیم قاعة الصالة 

Sتقسیم الفضاءات الثانویة 

C إضافةأوفضاءات ثانویة اصغر إلىبتقسیمھا األساسیةمعالجة الفضاءات
عناصر حیزیة لتعریفھا

TEاإلنھاء3

:لألحكام كما یأتيحظات المرتبطة بالناحیة الشكلیةمن الضروري توضیح بعض المالعلى أن
مرحلة (إلىمن یتألف الشكل االبتدائي لھذه المراحل - ل )S1رقم ا

مساجد أنماطتولید ) الشكل االبتدائي ألحكام3الشكل (وضحیو، واالفقي ل ا
الجامعة بعناصرھا الحیزیة:

حكامرط تنفیذھا واألالتي یشتاإللزامیةحكامالتولیدیة مابین األاألحكامتتراوح
مسنمط التي یعتمد اختیارھا على نوع االختیاریة  ل وتؤدي اا

State Labels                 ً       ُ
                          ِ    ُ
Spatial

LabelsMarkers
لعالمات الوضعیة على وفق التحوالت االقلیدیة والمعاییر المقدمة. وقد تمثلت ا

                                 ٍ        ٍ

إذ إن:) Sn(اآلتیة:
S) مختصر :Stageمشیراً إلى المرحلة (            ً
n                      ُ                       ً    ُ1...3

ُ    ً                          فیُمثل بحروف وأرقام مُشیرةً إلى الخطوة داخل المرحلة (                   ُA1,B,C1,….(
6 ،(

د.المساجبأنماطالفضاءات الخاصة 

الشكل االبتدائي ألحكام )3شكل (
أنماط المساجد الجامعةتولید
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بالشكل اآلتي:حكمیتم صیاغة كل -
-

الجانب األیسر للحكمالجانب األیمن للحكم

رمز الحكم(حالة الشكل اآلنیة)(تسلسل الحكم العام)(حالة الشكل المستقبلیة)

الشكلیة لألنماط األساسیة للمساجد الجامعة على وفق مراحلھا وھي:ورد أعاله، تمت بلورة األحكامء مافي ضو

العالمات الحیزیة المستخدمة )6جدول (
والوظیفیةوظیفة المؤشرات الشكلیةالمؤشرات المعالجة العامةالمرحلة

الثانیة
تولید المصلى 
والفضاءات 

الثانویة

إلى الثانویةتقسیم المصلى والفضاءات 
ثانویةتقسیم قاعة الصالة والفضاءات الفضاءاتھما األساسیة

معالجة الفضاءات األساسیة 
تقسیم المصلى والفضاءات الثانویة

إضافة عناصر حیزیة

BC: تحدید الحدود العامة لشكل المسجد وفضاءاتھ األولىالمرحلة 
أحكامةثالثلف ھذه المرحلة من تتأ

:اآلتیةحكممن الالخطوة األولىلفتتأإذاختیاریة، 
ً أوكبر د أبإضافةوذلك تولید الحدود الخارجیة للمسجد :حكم األولال

Wلطول المسجد ( ≥ L ،(اآلتیةبالصیغة ویتمثل ھذا الحكم)BC1Rec(

إضافةاألولىإلىاالنتقال بعدھایتم
:)BC3Recتمثل بالصیغة االتیة (وی،ً مربعاً أوً ویكون مستطیالً الفناء داخل المسجد
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إذالمرحلإلىیتم االنتقال ً الخطوتین معاً أواألولىبعد االنتھاء من تنفیذ الخطوة و
حكمال

بالصیغة اآلتیة:صة بالمرحلة الثانیة ویكون ھذا الحكمالخااألحكامبتطبیق 
BC3SL: S1A,S1B         R3 S2

PSالمرحلة الثانیة: تولید المصلى والفضاءات الثانویة 
إذُّ 

وللفضاءات الثانویة، بینما تمثل الخطوة الثانیة تحدید الفضاءات األساسیة الخاصة بالمصلى الجزء المخصص لقاعة الصالة
عطي الثانویةوالفضاءات  ت تي  ال

ة الخطوات بالتفصیل:مناقشیأتيوفیما ،إلیھالذي ینتمي للنمطاألقربللمسجد الصورة 
A(P,S)تحدید المصلى والفضاءات الثانویة:/Aاألولىالخطوة -

مصلى إضافةاألولتتالف ھذه الخطوة من جزئین، یمثل الجزء  ل تمثلPا أحكامبم ثة  تمثل ثال
العالمة الحیزیة اضافةا ـ، ویتم فیھحسب نوع المسجد من جھة وعالقة المصلى بالفناء من جھة ثانیةوتختلف إضافة مصلى 

لالحقة.لى ـالمصمـتقسیالخاصة ب ات ا لخطو لحكمفي في ا مصلىإضافةاألولا ل ، ا
:اآلتیةبالصیغة الحكمھذاكونوی

إذإضافةالحكم الثانيفي یتمبینما 
:اآلتیةبالصیغة كونوی

كون بالصیغة اآلتیة:ویالمتصل مباشرة بالفناءإضافة المصلىفي حین یمثل الحكم الثالث

ً األولىالجزء الثاني من الخطوة إلىیتم االنتقال بعدھا 
الخاصة باالحكمكون یوفي الخطوات الالحقة.تلك الفضاءاتتقسیمالعالمة الحیزیة الخاصة بإضافة 



Al-Rafidain Engineering                     Vol.22                      No. 5             Dec. 2014

129

تفصل أوات إذً  تي 
:اآلتیةبالصیغة حكمالالمصلى عن المسجد، ویكون ھذا

تقسیم المصلى والفضاءات الثانویة إلى فضاءاتھما األساسیة:/ Bالخطوة الثانیة -
لحكمعند تنفیذ ھذا و.إلى فضاءاتھما األساسیةالفضاءات الثانویةوتقسیم فضاء المصلى یتم في ھذه الخطوة  ا

وت، إلىالعالمة الخاصة بتقسیم الفضاء
لصفوفاألعمدةوووفضاءاتھا  تكون و،وا

كاآلتي :حكمالھذا صیغة 

 الخطوة الثالثةC:معالجة الفضاءات األساسیة /
 وتتالف الخطوةتتم في ھذه

ھذه الخطوة من ثالثة أجزاء:
ُ                                                                                        : C1األولالجزء -

ٍ بالصیغة اآلتیة: ٍ متمثل ٍ               المعالجة بتقسیم الخلیة إلى مصفوفة من الخالیا، بحكم       ٍ

محاور: C2الثانيالجزء - ل ً ا
ٍ بالصیغة اآلتیة:على بإضافة عناصر حیزیة إلیھا م ذلكتویالفضاء المنتمیة إلیھ ٍ متمثل ٍ               وفق المعاییر المحددة، بحكم       ٍ
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ً                              C3الجزء الثالث -
بالصیغة اآلتیة:الحكمھذاتمثل یالعناصر الحیزیة، و

إذإلىاالنتقال یتمثل بحكمفضمن ھذه المرحلة األخیرالحكمأما
State Labels) العالمة الوضعیة التي تؤشر بدایة المرحلة الثالثة وھي مرحلة إلى) الخاصة بالمرحلة الثانیة
:بالشكل التاليتمثیل ھذا الحكم

PS9SL: S2AS, S2C2,S2C3 R12 S3

"TE "Terminationاإلنھاءالمرحلة الثالثة: مرحلة 
من تولید الشكل التخطیطي للمسجد وفضاءاتھ وعناصره الحیزیة االنتھاءبعد

الحیزیة والوضعیة والرموز وبعض الخطوط غیر المرغوب فیھا.یتم فیھا إزالة العالماتالتي
إزالة حكام)13(حكممثل الذي یالحكم األول، یتم في الأحكامةتتكون ھذه المرحلة من ثالث  ،

أومن جھة الثانویةالخطوط الواقعة مابین المصلى والفضاءات 
األروقة و

:اآلتیةبالصیغة حكمالوغیر مفصولة، ویتم ھذا
TE1De : S3 R13 S3A

:اآلتیةكون بالصیغة بفضاءات المسجد ویإزالة الرموز الخاصة)14(حكمبینما یتم في ال
TE2De : S3, S5A R14 S3B

15(حكام(ال
:اآلتیةبالصیغة حكمكتب ھذه الئیة، ویالمسجد بصورتھ النھاوإخراجالعالمة الوضعیةإلغاءیتم فیھ ف) الجامعة

TE3De : S3B R15 #

لخطوات داالمراحل الثالثةوكیفیة تحركھا ضمن وتسلسلھااألحكام) مخطط4الشكل (یوضح  وا
لحاالت وإلىمنھا األیمنیشیر الجانب خاللھا إذاألحكام إلىً وصوالً األوليكلرمزمخطط ا

.لألحكامي عة حسب المخطط التفصیلالخمسة للمساجد الجاماألنماطتولید إلىاألیسرینما یشیر الجانب ب، حكم النھائيال
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تولید األنماط األساسیة للمساجد الجامعةحكاممخطط الحاالت وتحركات األ
للمساجد الجامعةاألساسیةاألنماطمخطط الحاالت وتولید )4شكل (
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مناقشة النتائج:. 6
المستنتجة لألنماط الرئیسة للمساجد حكامتتضمن ھذه الفقرة مناقشة اإلجراءات العملیة التي تمت بھا تحدید وصیاغة األ

الجامعة ومن ثم تطبیقھا الشتقاق وتولید تلك األنماط:
المنتخبة:ً                                    أوالً/ النتائج المستخلصة من تحلیل المساجد

 ،ًرغم وجود معرفة مسبقة بقسم من النتائج التي توصل لھا البحث، إال أن تحلیل حاالت الدراسة قد دعمت تلك النتائج اوال  ً
ً كما تعد ھذه النتائج ضروریة لالنتقال للمرحلة الالحقة لتولید أنماط المساجد الجامعة ثانیاً.

تبیَّن من التحلیل الھندسي (الجیومتري) و(الطو                                       َّ
المنتظم وقلیل منھا اتخذ الشكل غیر المنتظم وقد یعزى ھذا إلى موقعھا ضمن المجاورات التي أعطتھا صفة الالانتظامیة.

اتسمت مباني العمارة اإلسالمیة بالتوجھ نحو الداخل وباألخص المساجد الجامعة بأنماطھ

لم یتواجد الفناء الداخلي في قلیل من المساجد التي تحمل نفس النمط غیر ذي الفناء الداخلي.في حین 


متناظرة حول المحورین ضمن فضاءاتھا.
اتخذت المصلیات في غالبیة أنماط ال

ً                                                            طولیاً، وتكون عالقتھ متجاورة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مع الفناء. 

:المساجد الجامعةأنماطالنتائج الخاصة بقواعد تولید / ً ثانیاً 
نماطاألحكاممجموع أنالنتائج أظھرت- ً حكماً ) 15(األ

. حكمالمقرونة بكلفي الشروطتباینھاوحكامبنفس األاألنماطاشتراك غالبیة إلى
قط من أحكام)9(األولأحكاموبلغت دمة لتولیدھا، المستخاألحكامالمساجد الجامعة في عدد أنماطاختلفت - ف

َّبً حكماً ) 15من (ً حكماً )12تولید النمط الثاني (أحكامغت ، بینما بلً حكماً ) 15مجموع ( َّ تطل
تخذ ً حكماً )12(المقببة واألروقةلسقف ذو الفناء تولید النمط مقبب اأحكام في تولیده، وبلغت أحكام)10(غیر ذي الفناء  ، وا

السقف  ئلة  ً            ) 15ً )12(ما
تولید كل مرحلة ونسب اختیارھا في كل نمط:أحكاماستعراض 

oود الخارجیة لشكل وفضاءات المسجدنتائج المرحلة األولى الخاصة بتولید الحد:
إلىباإلضافةتحدد ھذه المرحلة الحدود الخارجیة للمساجد 

وفضاءاتھ، وتعطي ھذه المرحلة الصورة الشاملة لشكل كتلة المسجد وفراغھ الداخلي الذي یحتویھ.
امعة والتي أنماطتولید الشكل الخارجي لحدود المسجد یتم تنفیذھا على كل حكمأننتائج ھذه المرحلة أفرزت- لج اجد ا مس ل ا

تتولد من شكل ابتدائي واحد.
أنماطمن مجموع خمسة من أنماطأربعةعلى الفناء الداخلي، انھ یمكن تنفیذهتولید حكمَّ بیَّن-

.حكمك الذلاألنماطمن تلك نمط واحدلم یتطلبلمسجد في كل نمط، بینما ضمنا داخل حدود امتً موقعاً 
o:نتائج المرحلة الثانیة الخاصة بتولید المصلى والفضاءات الثانویة

نمطضمن ھذه المرحلة یتم تحدید نتائج تولید حدود المصلى والفضاءات الثانویة كل  ً أوالً ضمن 
نماطالحكامبأخرمقارنة نمطالشكلیة والتركیبیة والحیزیة التي یمتلكھا كل أ

نماط، ً وما تتمیزالمساجد الجامعة  أ
قسمة أوأووفضاءاتھا الثانویة من ناحیة  فضاءات إلىم

.بأخرمقارنة كل نمطالتي یستخدمھا حكامتحدد في ھذه المرحلة عدد ونوع األوحیزیة ثانویة،
، وقد ً ماً ونادراً ً المساجد الجامعة الشكل المنتظم المستعرض عرضیاً أنماطاتخذت معظم مصلیات -

إنتولید المصلى داخل كل نمط باختالف عالقتھ مع الفناء أحكاماختلفت 
من ً لتحدید المصلى داخل كل نمط اعتماداً وقد كانت ھناك ثالث أحكام، الفناء

)5(
).(رواقً جانبیاً ً فضاءً حدود المسجد، عند عدم وجود الفناء،أوالمصلى الذي یفصلھ عن الفناء الداخلي 

أوالتي اختلفت مابین كونھا على جانب واحد تفصل المصلى عن الفناء ثانویةبالنسبة للفضاءات الأما-
بعةأوتحیط بالفناء من ثالثة جوانب ، ومابین كونھا األمامیةالفناء عن حدود المسجد أواألمامیةالمسجد  نب، عموما أر جوا

حكمً ً اً أیواحد ٍ الثانوي على جانبٍ تولید الفضاءحكمالجامعة ن من المساجد اتخذ نمطی
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من U Shape(تولید 
.جھاتأربعة) التي تحیط بالفناء من O Shapeذات الشكل (المساجد حكم تولید الفضاءات الثانویة

احدا ً ً الجامعةالمساجدأنماطاختلفت - ، أكثرأوو
مرحلة إلىتولیدهتنتھي أحكامً واحداً ً حیزیاً ً شكالً واحدنمط

مصلى إضافةأوأشكاالاألخرىاألربعةاألنماطاتخذت  ل ا
.األنماطاغلب في تولیدنسبة كبیرة الختیارھا تلك األحكامالمنوه عنھا، لھذا تحققاألربعةاألنماطوالفضاءات الثانویة

اصر إضافةأولیةصورة الخاصة بمعالجة الفضاءات األساسیة األحكامتعطي- لعن ا
ضاءات الثانویةالفأوفي المصلى اإلیوانإضافةحكماتخذإذ، أخرعن ً الحیزیة التي تمیز نمطاً 

لینتھي عندھا تولید النمط الفضاءات الثانویةأوكان المصلى ً في مركز كل فضاء سواءاً ، وتمثلت ذلك الحكماألربعةاألنماط
نماطفي العنصر الحیزي القبةإضافةتولدت ألحكام، بینما الثالثةالمرحلة إلىصل ویتم االنتقال بھ المتمف الثة المتبالثاأل

نماطأومعا في المصلى والفضاءات الثانویة تشكّلاأل حكمّ ، و
.ثانویةفي الفضاءات الوباألخصاألخیرةالثالثة األنماطضمن 

:النھائیةاالستنتاجات .7
وصل اض النتائج بعد االنتھاء من التطبیق واستعر ت حكام، فإلىتم ال

:تبینت اإلستنتاجات اآلتیةالمساجد الجامعةأنماطالمستنتجة على 
لمساجد الجامعةااألساسیةألنماطابان أمكن من خالل النتائج اإلجابة على التساؤل األساسي للبحث

نماطُّ ین على شكل أولي واحد، بحیث یمكن عدُّ مع)Labels(بـحكملتطبیق قواعد مختلفة أو 
.حكامھذه األ

إن
.األخرىالفضاءات أو الفناءأوالمصلى مكوناتھا األساسیة منصعیدخصائص تركیبیة وحیزیة مختلفة على

فضاءات أوفإنھاعدم احتوائھا لھ أواحتواء المساجد للفناء بغض النظر عن ال
واحدة أمكن في ھذا البحث تحدید طبیعتھا.لغة تصمیمیة بمتمثلةالثانویة

لعمارة المتأخرةالمساجد في القرون أنماطتعقید النتائح أنقد أبرزت وأخیرا ف الل
إذ، ااأل

ارنةحكمع النوإلىجد ُ وُ إناالختالف  بتنوع مق
.اإلسالمیةللعمارة المتأخرةالتي ظھرت في القرون وتعدد الفضاءات الحیزیة 
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