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 ملخص
 هذه إبداعكان له الدور الفعال في  اإلسالمي,وان الدين  اإلسالميةسمة ميزت العمارة  أهم تعدظاهرة الوحدة والتنوع  أن

سعى المعمار المسلم إلبداع عمارة تتفق مع الدين اإلسالمي وتتالءم مع البيئة وعمارة البلدان التي خضعت   . الظاهرة

 لإلسالم فبرزت العديد من الطرز بأساليب جديدة تختلف عن عمارة البلدان األصلية .

دراسة األدبيات التي تناولت أبنية من ووتعد أبنية  المدارس  من اهم عمائر العمارة االسالمية التي امتازت بهذه السمة 

المدارس اإلسالمية بالدراسة والتحليل تبين عدم وجود  تحديد واضح ودقيق لتنوع التركيب الفضائي لهذه األبنية  بحسب 

توضيح اثر تنوع  إلى  الطرز اإلسالمية المتنوعة , مما دفع  بالبحث أن يتخذ من هذه الحالة مشكلة له .يهدف البحث

العمارة اإلسالمية  في تغير التركيب  الفضائي ألبنية المدارس اإلسالمية  بحسب كل طراز من خالل تحليل  الطرز في

 المنظومة الفضائية لعينة منتخبة من أبنية المدارس في أقاليم إسالمية مختلفة .

دقة  ألغراض التحليل يستثمر البحث منهجية قواعد تركيب الفضاء  باعتبارها األسلوب األكثر مالئمة و موضوعية و

الفضائي .قسم البحث إلى مبحثين يشكل األول البناء النظري للظاهرة من خالل األدبيات السابقة ويعالج الثاني مجموعة 

من األمثلة من خالل البرامج الحاسوبية للتوصل إلى تحديد التركيب الفضائي لطرز المدارس. وينتهي البحث بمجموعة 

 ضح حقيقة الظاهرة بأسلوب علمي دقيق .من االستنتاجات التي تو

 الكلمات الدالة  : العمارة اإلسالمية , أبنية المدارس اإلسالمية , التركيب الفضائي .  

 
Variation of Styles in Islamic Architecture and Effects it on The 
Changing of The Spatial Configuration of Madrasat Buildings 
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                  Abstract 
The phenomenon of unity and diversity is the most important feature that characterized  
the  Islamic architecture, and the Islamic religion had a active role in the creation of this 
phenomenon. 
   Muslim architect innovate architecture consistent with the Islamic religion and 
compatible with the environment and architecture of   countries that   under Islam .  
     As the Madrasat Buildings is one of the Islamic architecture types characterized with 
unity and diversity. From analysis of the previous studies that deal with Madrasat 
Buildings in Islamic architecture appears that of the evaluating of spatial configuration 
of these buildings is insufficiency  and unclearness according to various Islamic styles . 
this   paper has taken  this case as a  problem for discussion .  
       This paper aims to discover  the Effects of the Variation of Styles in Islamic 
Architecture on the Changing  of The Spatial Configuration of  Madrasat Buildings 
according to each style . Space Syntax analysis has been applied for a sample of an 
elected Madrasat Buildings in the different Islamic regions.  
     The research   Investing a group of software as a Space Syntax, this  methodology for 
the rules of spatial  configuration as the most objectivity and accuracy for analysis 
space. The paper divided to two sections, first is a theoretical construction of the 
phenomenon through the previous literature , while the second deal with group of 
different examples of Islamic Madrasat Buildings through the software to reach a 
determination of the spatial  configuration styles of Islamic  Madrasat Buildings. At last 
the research ends with group of conclusion illustrate the phenomenon in a scientific 
manner accurate.  
Keyword : Islamic architecture , Madrasat Buildings, spatial configuration . 
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 المقدمة

   .لغة  .   المدرسة 1 

مةع  أودهم حةلونس نةال يصضةي وقة  الفةراا الةي   دوالةي  يصدةد  ةاليونةنن   األصةل إلة لفظ المدرسة   أصليرجع   

أو سسة  ؤالت فةيم   ةكل م فية المكةن  الةي  يةتم  أوالتكةوين  إلة زمالئهم لتثصيف اليهن , ثم تطور هةيا الففةظ   ةد  لةش لي ةير 

: الِكتةن.. والِمةْدراس: المو ةع الةي  - نلكسةر- والمددرس: المكن  الي  يُْدَرُس فية والمدرسة : - نلفتح-والمدرس جمنع  . 

والِمةةْدراُس: الموِ ةةُع يُْصةةَرأُ فيةة  الصةةرذُ , ومنةة  ,  (701, ص  7891ال اليفةة  ,  )يُصةةرأ فيةة  الصةةرذ , وِةةيلش ِمةةْدراس اليهةةو .

 .  (402. ص 7898الفيروز ن   , ِمْدراُس اليَهُوِ .)

 

   .تاريخيا . المدارس اإلسالمية وتطورها 2

وِةن   لةش  فيهن يتفصو  مبن ئ اإلسالم وأصول الةدين الننيةففلفت فيم عند المسفمين,  المسنجد الم نهد األول  ت تبر

المسةنجد  فكننة واأل . الت  ِنن  ت صد ف  المسنجد ,  مظهراً أولينً لن أة حرِ  الت فيم, وتبع  لش تدريجنً ظهور حفصنت ال فم

النبو  ف  المدين  والمسجد النةرام فة   الهجرة خير أمنِن لفت فيم, وأ رز تفش المسنجد المسجدالصرو  الثالث  األول    د  ف 

ومسجد الفسطنط ف  مدر والمسةجد األقدة  فة  الصةدس والجةنمع األمةو   مك  والمسجد الجنمع ف  البدرة ومسجد الكوف 

وشةهد الصةر  الرا ةةع  .( 8, ص  7897) االعظمةة  ,  الصيةروا  فةة  تةونس ومسةجد قرطبةة  فة  األنةدلس فة   م ةو ومسةجد

المدرس   ظهور  ور مخدد  لفتدريس, فيهن مسنِن لفغر نء وأوقف  لهن األوقنف و رس  فيهةن عفةوم  الهجر  تبفور فكرة

 نلنسةب  إلة  نظةنم الت فةيم والمةدارس فة  اإلسةالم, عنةدمن أخةيت  مختفف . وي تبر الصر  الخنمس الهجر  فنتنة  عدةر جديةد

األوقةنف الكنفيةة   المدرسة  فهيةةأت األ نية  لةيلش وصةةرف  األجةور لفمدرسةين والطةةال. وج فة  لهةن   فكةرةالدولة   نحتضةن

حية   ,  أول مدرسة  فة   غةدا لفدرف عفيهن و من   وامهن لتخريج أجيةنل مةن المتفصهةين  مختفةف المةياهك. وهكةيا  نية  

رس  النظنمي  و لش ف  عهد السفطن  الةك ارسةال  . م المد 7000_7002ه /  218_ 211  أقنم الوزير نظنم المفش ف  ال نم

(  219) المصريةي  ص مةيال    7070هجرية  /  200ف  حوال  المدارس ف  مدين   نيسن ور  أولان  ي تصد ِن  ظهور إال 

هةيا والموصةل قبةل فة   غةدا  ) المةدارس (   ا  المدةن ر التنريخية  تؤِةد وجةو   ور ال فةم ي تصةد . عف  ا    ة  البةنحثين

ه /  041فة  سةن   المدرس  المستندةري فيمن شرع  بننء أشهر مدرس  إسالمي  وه   . (40 ص,  7811,  ) لم     التنريخ

, إ  ِنن  تتكو  من أقسنم مت د ة تدرس فيهن مختفف ال فوم , وِةن  التةدريس  م 7433ه /  037واِتمل  ننءهن سن م  7441

فصةد  الفةنطميين أمةن ( 70, ص 7897. ) االعظم  , اق   ف  الجه  الجنو ي  من البنني ف  الغنلك يتم  ف  الصنعنت الكبيرة الو

 أقيمة المدارس التة   أوائل( , وت تبر المدرس  الننصري  من 21 ص ,7804, )عبد الوهن. اإلسكندري مدارس ف   أقنموا 

مةع وظيفة  المدرسة  ,  لتةتالءمِننة  عبةنرة عةن منةنزل خضة   لفت ةديل  إنهنويرجح م   7710  ه /100ف  الصنهرة حوال  

 فدةل  ينهمةن  هفيةييتتكو  من ِتفتين من المبنن    إ لتفش النصب   خير نمو ج /  7424ه /  020ر المدرس  الدنلني   بوت ت

 واأليو يةو واهتم السالجص  واالتن كة   ( , 47 ص  7811,  م صو ين  صبو  ائر   . )لم   وإيوانينِل ِتف   تضم  صنن و

الةة  ارقةة  مسةةتول مةةن التنظةةيم واال ارة  نعفيهةةن , وتةةب هم الممنليةةش الةةيين اوصةةفوه األوقةةنفة مةةدارس ووقةةف دعةة  إن ةةنء

والموسةوعنت ال فمية  التة  تيخةر  هةن المتةنحف والمكتبةنت ال نلمية   ,  المخطوطنتوالمستول ال فم  الي  ان كس جفين ف  

(  424, ص  7899)عثمن  ,  هية المدارس انظم  وتصنليد عفمي  راسخ  تنثرت  هن واتب تهن الجنم نت االور ي  وقد ارس  

. 

.. تخطيط المدرسة ومكوناتها  3  

ممن اوجك  الدراس   أغراض وأوف  أِمللم تختفف المدرس  عن المسجد ِثيرا ف   ننءهن او وظيفتهن انمن ِنن  

فضنءات جديدة لم تكن موجو ة ف  المسجد . ف ند  ننء المدرس  ينسك حسن. الصفب   ني  ال يت نرض وتخطيطهن  إ نف 

تطل عفي  ايواننت ال نم , ويصوم احد جدرانهن مصنم  جدار الصبف  وتتكو  المدرس  ف  تخطيطهن ال نم من صنن مك وف 

هن غرف  طن صين عف  االغفك لسكن الطفب  والمدرسين , مسصفوف   صبو تتوسط المننور الوسطي  لفدنن وعف  جوانب

وقنعنت ِبيرة لفتدريس ومكتب  لنفظ الكتك والمخطوطنت ومفنصنت اخرل ِنلنمنمنت والمطبخ وغيرهن . يمثل االيوا  

تيين  درس  مدخال واحدا وواجه   خم   نرزة ومرتف    نرتفنع طن صينماالعظم المسجد و عن ة منيصن ل المدخل . يكو  لف

قد ال تنو  و (  11-29,ص.ص 7882منمو  ,  )  يخنرف هندسي  و نبنتي  وِتن نت تؤرخ لبننءهن وهوي  من  ننهن .

 المدرس  السفطنني أمنسين ال ثمنني  الطراز ,أو لهن مئين  واحدة فصط ِمن ف    مدرس واحدة ِمن ف  مئين  أي  لمدرس ا

 Hillenbrand) ال ثمنني  الطراز Erzourum   رسجننب  المدخل ِمن ف  مدنتين عف  , أو لهن مئياأليو ي  الطراز 

,1994,p.p 173-222) ومني نهني  الصر  الخنمس الهجر  . لفمسجد األسنسي تضم المكوننت  , و يلش فنلمدرس  غنلبن من

عف   ي  الدالة فيهن . حت  اصبن  ظنهرة  فن  نن  المدرس  تن  قب   أحيننن أثرت أ رح عف  نظم المدرس   أ خف 

  .( 10 – 71 .صص ,7807 ,ر  السن س الهجر  )فكر  اخل المدرس  شيئن منلوفن ف  الص
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. طرز المدارس  4  
الي  تنوع  طرز المدارس  نختالف ال دور واالقنليم المختفف  والجه  المنفية لفمدرس  , وِن  لهيا التنوع 

وعننصر  لفف نلينت حت  اسفو. م نلج  مكوننت  ترِيك الفضنئ لعرف  نلطراز عف  عدة مستوينت  دا من التخطيط وا

حي  اتسم  المدارس االول  ف  ال در ال بنس  والت   ني  من قبل الدول   نلهندسي  الوا ن  المدرس  والم نلجنت الفني  

الدنن المك وف وعف  منور الصبف  , ف  حين ِن  ال ديد من المدارس خنص   ف  التخطيط والمدخل المبنشر  نتجنة

 تكوين يجمع  ين ال ضوي  والهندسي  . ِمن تنوع  االواوين من حي  ال كل والنجم الموقوف  منهن تتميي  مدخل منكسرة 

غم اهميتهن الت  اعط  رلم يو ح الغرض من االواوين ف  المدرس  . ( 21, ص 4003, منمو  وال د  وفصن لفطراز )

حي  ا  .  بط   د  المياهك الت  تدرس , رغم االعتصن  السنئد تير ر   ن  عد هن الفكالمدرس  سم  موحدة , واِد احمد 

وتنوع  طرز المدارس من حي  واحد, ايوا   منال ديد من المدارس اسس  ِ  تدرس ميهك واحد واحتوت اِثر 

خنرف وغيرهن وتواترت الدراسنت لهيا الجننك   كل صر واالسطح من عصو  وفتننت وزالم نلجنت الفني  لفمكوننت وال نن

 .( 10 - 71ص  7807تفديف  )فكر  

 

. الدراسات السابقة 5   
,  تننول  ال ديد من الدراسنت واال  ينت التنريخي  المدراس من خالل الترِيي عف  وصف عد  وحجم الفضنءات ومواق هن 

 واشرت   كل  قيو تنوع االشكنل والم نلجنت الفني  لف ننصر والمكوننت واليخنرف وال صو  . 

نعدة حدو  ال كل ف  قاعتمن   ذلي  ( Eiloutiِدراس  ) التنفيل المورفولوج  لفمخططنت  واعتمدت الدراسنت االخرل

و لش من تنفيل المبنن  وقد اتخيت من ا ني   المدارس الديني  الت  انت رت ف  مدر وسورين وففسطين عين  لفدراس  , 

قواعد الفغ  ف  إ راز المفر ات  وقد اعتمدت الدراس   . اجل التوصل إل  المظنهر ال كفي  والتكويني  ال نئ   ف  تفش الفترة 

ي  لفمخطط وقواعد ترِيك تفش المفر ات مع   ضهن الب   الستنتنج مو يل  رمج  يمكن من االشتصنق التصن  الفغوي  ال كف

( الت  Tabbaaاو  راس  ).( Eilouti  ,4001) لف كل  نلت نمل مع مجمل هيه المفر ات واستثمنرهن ف  رؤي  جديدة 

مي  الت  ت و  لف دور الوسط  وه  المدرس  الفر وسي  حنول  عيل قواعد هندسي  و هني  ف  احد امثف  ال منرة االسال

(Tabbaa  ,7899  .)     

,  Herdeg)    ِدراس ,  مفهوم التنظيم الفضنئ  ف  ال منرة اإلسالمي  فصد رِي عف   من الدراسنت االخر ب   امن ال

است ر   طرائو منهجي  الستك نف التنظيم الفضنئ  من خالل تنفيل البني  ال كفي  لنتنجنت ال منرة الت   (  1988

 ِدراس  ِنالتجنهي  والمنوري   وصفين مفنهيم مرتبط   جوانك التنظيم الفضنئ  ال   اخرل  تطرق  فيمن ,  اإلسالمي  

 نلمصنرن  مع انمنط وظيفي  من خنرج ال منرة االسالمي   من ال منرة االسالمي   نمنط وظيفي  مت د ةاالنجيد  الت  تننول  

 ,  يصع  من مجنل البن  من تننول   راسنت اخرل نوع وظيف  مند  وهو منفي .(  7884,  ) النجيد  واخرو  ِدراس 

 نعتبنرهن النمط تنظيم  الفضنئ  تدنيف جديد لفمسنجد الجنم    نلنسب  إل  مفهوم  الدراس  الكرِج   الت  خفد  ال  ِ

ف  اقنليم اسالمي  مت د ة ) الكرِج   من خالل تنفيل المنظوم  الفضنئي  لهية المسنجد الوظيف   األهم ف  ال منرة اإلسالمي 

نجد االسالمي  من خالل المصنرن  مع سالجميل الت  حد ت خدوصي  التنظيم الفضنئ  ال ني  الم . او  راس   ( 4007,

فصد  الن من  ( .  امن  راس   4000, خنرج ال منرة االسالمي  . ) الجميلالتنظيم الفضنئ  ال ني  الم ن د واال ني  الديني  من 

مع   مؤشرات تند   خدوصي  التنظيم الفضنئ  ال ني  الصدور االسالمي   من خالل مصنرن  ترِيبهن الفضنئ  ة فورحنول  

   تنديد من هنن يتضح ان . ( 4009, الترِيك الفضنئ  لمثيالتهن من عمنرة البفدا  المجنورة لالقنليم االسالمي  )الن من  

تنوع الطرز ف  ال منرة االسالمي  لم تن   نلبن   ت د  و االسالمي   خدنئص الترِيبي   لفضنءات المدارسال تنثر

 والدراس  .

الطرز في العمارة  تنوعنقص المعرفة في تحديد  اثر  )د تند ت الم كف  البنثي   من يف  و  ِره فصسب وء من ف   

 .   ( اإلسالمية  على تغيير  التركيب  الفضائي ألبنية المدارس اإلسالمية

 

.  هدف البحث 6  
تو يح التنوع ف   لفمدارس اإلسالمي  والترِيك الفضنئ  تصديم تنديد عفم  و قيو لخدنئص  ن ف  طريصالبن  ينتهج  

من خالل تنفيل المنظوم  الفضنئي  ل ين  منتخب  من أ ني  المدارس ف  أقنليم إسالمي   ,  نسك ِل طراز    التراِيك   ههي

 .,  و نلتنل   فورة جيء من خدوصي  ال منرة اإلسالمي مختفف  

 

البحث  منهج . 7  
تو يح التنوع ف  و  الترِيك الفضنئ  لفمدارس اإلسالمي ص ينتهج البحث طريقا في  تقديم تحديد علمي ودقيق لخصائ 

هيه  التراِيك    نسك ِل طراز  ,  من خالل تنفيل المنظوم  الفضنئي  ل ين  منتخب  من أ ني  المدارس ف  أقنليم إسالمي  

 بلورة جزء من خصوصية العمارة اإلسالمية مختفف  ,  و نلتنل 

. 
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. خصائص التنظيم الفضائي  8  

دراسة قواعد تركيب الفضاء 1. 8   

 

ِنن  همن متأثرين مع   ضهمن الب   لتنظيم الفضنئ  والمجتمع  نعتبنراألفكنر الت  طرح  حول ال الق   ين اا        

. ففففضنء عندر مكو  اجتمنع  ولفمجتمع عندر فضنئ  . راس  قواعد ترِيك الفضنء    عفي الي  اعتمدت األسنس  

 النضري  الفضنء ه  مجموع  من التصنينت تستخدم لتمثيل وقينس وتفسير النظم الفضنئي  لفمستوطننتصواعد ترِيك ف

  المنفر ة.  واأل ني 

  

الخصائص التركيبية للفضاءات  2. 8  
تتسم المنظومنت الفضنئي   نوعين من الخدنئص الفضنئي  والت  يمكن قينسهن   د أن نء مخطط المنن اة عن ة من     

(Justified graph)    لتفش المنظومنت وه  

 

الخصائص الموضعية 1. 2.8  
تسم   الخدنئص المرتبط   طبي   عالق  الفضنء مع الفضنءات المجنورة ل    كل مبنشر  من المنظوم  الفضنئي   ا  

وت تبر خنصي  االتدنلي  من أو ح الخدنئص الترِيبي  المو  ي  , إ  تصنس اتدنلي  الفضنء الخدنئص المو  ي   , 

من حنصل جمع عد  الفضنءات الت  تتدل    أو تتصنطع م   أ  تب د عن  خطوة واحدة وه   يلش تمثل  رج  الخينر 

 .    (Hillier, &Hanson,1984,p103) المتوفرة لفنرِ  من الفضنء إل  مجنورات 

  

الخصائص الشمولية 2. 2. 8  
وت تبر  تسم  الخدنئص ال مولي  , ف الخدنئص الت  تند  طبي   عالق   الفضنء مع مجمل فضنءات النظنم األخرل امن 

النسب   من النظنم الفضنئ  إ   هإ  إنهن تمثل مصينسن لمدل عدم تننظر . خنصي  التكنمل من أهم الخدنئص ال مولي  

 يتنصو عدم التننظر النسب  من خالل ال مو ف  عالقنت النظنم مع فضنءات النظنم األخرل . 

يمثل    إ  من يهم ف  هيا البن  هو قينس الخدنئص الترِيبي  لهيكل الفضنءات الداخفي  لفمبن  مو وع البن  . حي  

 (Gama analysis)ت بير عن هيكل عالقنت فضنءات  الي  ي رف  تنفيل ِنمن قينس هيه الخدنئص ف  أ  مبن  أسفو ن لف

 . . ت رف خدنئص التنظيم الفضنئ  من خالل مند ين أسنسين  إ   , 

 حدو  المبن  واعتبنر مدخل المبن   فضنءهن األسنس  .  7

 فضنء  اخف  مستمر ينفي في  ِل فضنء إل  الفضنءات األخرل . .  4

        نلفضنءات المند    األ ني نءات الداخفي  لفنظنم الفضنئ  ف  يتم ت ريف الفض

ِمن أ  الممنس المرسوم من أي  نصط   ,وه  الفضنءات الت  تتضمن اتدنالً  درينً وحرِينً  ين جميع نصنط الفضنء فيهن 

 عف  منيط الفضنء ال يخترق أ  جيء من  . وفيمن يأت  طريص  قينس خدنئص التنظيم الفضنئ  المت فص   نمط النرِ  .

 

 قياس خاصية العمق الفضائي   3.  8
 )النرِي  الت  تفدل فضنءين عن الفضنء االسنس   -إ  ال مو ي ير إل  عد  الخطوات البدري   Monteiro ي ير   

(Amorim and Luiz, 1997; p.2  . 

ي تمد تمثيل عمو فضنءات النظنم  نألسنس عف   ننء مخطط المنن اة والي  يتم من خالل  ترتيك جميع  فضنءات المبن   

الفضنءات الت  يتوجك المرور خاللهن لفوصول إل  جميع فضنءات النظنم من الفضنء  مستوينت عمو مختفف  وتب نً ل د  

 , وِمن يف  : األسنس 

 ي ن  أ  الفضنء مرتبط مبنشرة  نلفضنء األسنس  .  7الفضنء الي  ينمل قيم  عمو .  7 

 سنس  . ي ن  وجو  فضنء وسط   ين  و ين الفضنء اال 4. الفضنء الي  ينمل قيم  عمو مصدارهن  4 

 ,Hillier)   في ن   لش وجو  فضنءين وسطين  ين هيا الفضنء والفضنء االسنس  وهكيا . 3الفضنء الي  قيم  عمص  .  3

1996: p33)   . 

 

 قياس خاصية تكامل الفضاءات )عدم التناظر النسبي المعدل( 4. 8
Real Relative Asymmetry (RRA) 

التننظر( حي  ي ير إل  ال مو النسب  لففضنء أو  ننلت  نسب  إل   صي  فضنءات  عدم -مرتبط  خنصي  )التننظر وهو      

 المبن  وي تبر هيا المؤشر )مصينسنً شمولينً( وفيمن يأت  طريص  حسن. هيا المؤشر .
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 أوال: حساب معدل عمق الفضاء حسب الخطوات آالتية:
  إن نء مخطط المنن اة  و ع الفضنء المرا  قينس عمص  النسب  إل  قنعدة المخطط  وصف  فضنءاً أسنسين ثم إِمنل

 المخطط  و ع  صي  فضنءات النظنم ف  مستوينت فوق الفضنء االسنس  حسك ارتبنطهن ف   لش الفضنء .

  الت  ء يسنو  عد  الفضنءات عمو ِل فضن يتم حسن. عمو ِل فضنء ف  المخطط عن الفضنء االسنس  . إ

 يجك المرور من خاللهن لالنتصنل من  لش الفضنء إل  الفضنء االسنس  .

 :  استخراج م دل عمو الفضنء  وسنط  الم ن ل  اآلتي 

MD=  ∑ D / K-1  

 

 حي  إ  

MD     : م دل عمو الفضنء 

D      : مجموع مصن ير ال مو لجميع فضنءات النظنم 

K : عد  فضنءات النظنم       

    

 ثانيا : حساب قيمة تكامل الفضاء )عدم التناظر النسبي(
 ,Hillier)يتم حسن. قيم  التكنمل النسب  لففضنء عن جميع الفضنءات األخرل ف  النظنم  وسنط  الم ن ل  ذالتي  

1984, p. 108) : 

RA= 2(MD -1) / K - 2       

 إ  إ  .

RA    : عدم التننظر النسب  لففضنء  

MD : م دل عمو الفضنء     

K        : عد  فضنءات النظنم 

( إ  يكو  الفضنء ف  أعف  تكنمل عندمن تكو  قيم  عدم التننظر 7-0حي  تتراوح قيم عدم التننظر النسب   ين )

 ( فن  الفضنء يكو  ف  أعف  عيل .7  )( أمن عندمن تكو  قيم  عدم التننظر النسب  لففضنء مسنوي0النسب  مسنوي  لـ )

 

  حساب قيم عدم التناظر النسبي المعدل 
يتم ت ديل الصيم الننتج  من الم ن ل  السن ص  من اجل الموازن  الرقمي   ين فضنءات األنظم  الت  تتبنين ف  أعدا  

لكل فضنء ف  النظنم مع قيمتهن من مخطط ال مو   عدم التناظر النسبيفضنءاتهن   كل ِبير . حي  يتم ت ديل قيم   

 . جوهر  ال كل 

يتم حسن. قيم  عدم التننظر النسب  الم دل والت  تمثل الصيم  النهنئي  لمؤشر  رج  التكنمل الفضنءات من الم ن ل  

 اآلتي 

RAA =  RA / DK 

 إ  أ  

RAA   رج  عدم التننظر النسب  الم دل ) رج  التكنمل(      

RA        :  رج  عدم التننظر النسب      

DK         رج  عدم التننظر النسب  لففضنء االسنس  من مخطط ال مو الجوهر  ال كل      

 

(  نلتكنمل  من النظنم وتكو  7الخنص   هن اقل من ) عدم التناظر النسبي المعدل تمتنز الفضنءات الت  تكو  قيم 

عدم التناظر (  ينمن الفضنءات الت  تكو  قيم  0قريب  من ) التناظر النسبي المعدلعدم ف  أعف   تكنمل عندمن تكو  قيم  

  .    (Hillier, 1984: p. 113)فأِثر فإنهن تمتنز   يل   من النظنم  7الخنص   هن النسبي المعدل 

                                                       

   خصائص بنية النظام ككل 5. 8
 وتتضمن تصنطع نوات  التكنمل او ال يل  مع نوات  السيطرة الصوي  او الض يف  عف  التوال  .   

 

 نواة السيطرة الشمولية القوية  1. 5. 8
% من فضنءات النظنم الت  تنمل أعف   رج  من االتدنلي   مع نواة 41نواة السيطرة الصوي  الت  تمثل  تطن و تمثل     

% من فضنءات النظنم الت  تنمل أعف   رج  من التكنمل وت بر هيه النواة عن الفضنءات  ات أعف  41التكنمل الت  تمثل 

 ظنم األخرل . من جميع فضنءات الن  رج  من الوصولي  ِنصنط توجي  لفنرِ 
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 نواة السيطرة الشمولية الضعيفة   2. 5. 8
% من فضنءات النظنم الت  تنمل اقل   رج  من االتدنلي   مع نواة 41نواة السيطرة الض يف  الت  تمثل  تطن وتمثل      

ثر  الفضنءات عيال % من فضنءات النظنم الت  تنمل أقل   رج  من التكنمل وت بر هيه النواة عن أ41ِال يل  الت  تمثل 

 واقفهن وصولي  ِنصنط توجي  لفنرِ  من جميع فضنءات النظنم األخرل .

 

 . فرضية  البحث ومستلزمات الدراسة العملية 9
الفضائي  تغيير التركيب  اثر في  تنوع الطرز في العمارة االسالمية ل إنلتنصيو هدف البن  فصد تم و ع فر ي  )     

ولغرض اختبنر هيه الفر ي  استوجك قينس خدنئص التنظيم الفضنئ  لنمن ج منتخب  اإلسالمية(   المدارس ألبنية 

المصنرن   ين وزمني  واس    تغط  اقنليم اسالمي  مت د ة  وفترة  االسالمي  ف  ال منرة  المدارسمن أ ني  ولطرز مختفف  

تنوع الطرز ف  ال منرة االسالمي  عف   ألثرتنل  تنديد وا ح نلالتنظيم الفضنئ  لكل منهن لتنديد التبنين  ينهن إ  وجد و 

 عند انتخن. نمن ج الدراس  ال مفي  . اآلتي اإلسالمي  . تم مراعنة االعتبنرات المدارس الفضنئ  أل ني   تغير الترِيك 

االقنليم االسالمي  ولفترة زمني  ولطرز مختفف  تغط  م ظم اإلسالمي   المدارس ف  ال منرة نمن ج أ ني  اختينر   مننول .  7

 امتنزت  نلتطور ال مران  الواسع .

وا ن  انتخن. نمن ج أ ني  المدارس  الت  تمفش  رج  عنلي  من  ق  التوثيو الوصف  ومرفص   مخططنت  مننول  .  4

تم انتخن. نمن ج أ ني  عف  هيا األسنس فصد .خدوصن ف  تنديدهن لمداخل الفضنءات والف نلي  الت  ت غفهن تفش الفضنءات

( يبين المخططنت 7( , وال كل رقم )7التنلي  ِ ين  الدراس  ال مفي  وِمن مو ح ف  الجدول رقم ) المدارس االسالمي  

 األفصي  لهيه األ ني   

 

( النمن ج الم منري  المنتخب  لفدراس  ال مفي 7جدول رقم )  

 المددر سن  اإلنجنز الطراز الموقع ال مل الم منر  ال د 

 المدرس  ال را ي  7

 )الصدر ال بنس  (

 Michell, G   1978 م7430 –ه  149 عبنس  ال راق

 7811لم     م1172 –ه 108 اتن ك  سورين المدرس  النوري  4

  4002 هنس  ,  م7478-ه  070 ايو   سورين المدرس   الظنهري  البراني  3

 Hillenbrand 1994 م7443-ه  040 ايو   سورين المدرس  السفطنني  2

 Michell, G   1978 م7433 –ه  037 عبنس  ال راق المدرس  المستندري  1

 Michell, G   1978 م7421 –ه 022 ايو   سورين المدرس  الفر وسي  0

 Al-Janab Tariq م7311 –ه 113 عبنس  * ال راق المدرس  المرجنني  1

Jawad, 1982 

 Hillenbrand 1994 م7318 –ه 110 ممفوِ  مدر مدرس  سفطن  حسن 9

 7811لم     م7300 –ه 111 ممفوِ  مدر مدرس  صرغتمش 8

 Goodwin 1995 م 7381 –ه  798 عثمنن  ترِين 7مدرس  سفطن   نيييد  70

 Hillenbrand 1994 م7272 –ه 971 عثمنن  ترِين مدرس  سفطن  منمد 77

74 Ulugh Beg 1978 م7240 –ه 943 التيمور  سمرقند   Michell, G 

73 Khargird م7224 –ه 920 التيمور  ايرا  غنرِر Hillenbrand 1994 

  Unsal B.1959 م   7221  –ه 911 عثمنن  ترِين المرا ي   المدرس  72

 Hillenbrand 1994 م1489 –ه 982 عثمنن  ترِين أمنسينمدرس   15

 Hillenbrand 1994 م7101 –ه 804 ممفوِ  مدر الغور  مدرس  70

 Hillenbrand 1994 م7014 –ه 7004 التيمور   خنرل مدرس  عبد ال ييي خن   71

 

- فترة النكم المغول  أ ن  المدن ر إل  أ  المدرس  المرجنني  تنتم  إل  الطراز ال بنس      ت ير *

Janbi,1982,p.p113-139 ) - Al ) ,  

الدين  أمين ننءهن وال   غدا   حي الننِم  لبغدا   األسرة إل ( نسب  Jalayirid)  ينمن ت ير أخرل إل  ذتهن تنتم  الطراز

          .  ( Stika V,Khalil J.1987, p.p 46-51)شنة حسن  مرجن  ف  فترة حكم السفطن  المغول  
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 ا

               

المدرس  المرا ي ال را ي                    المدرس  المستندري                     المدرس                  

 

 

                               

                        

 

 

 

           

 

مدرس  أمنسين                      7مدرس  سفطن   نيييد       مدرس  سفطن  منمد               

        

 

                           

    

          

     

 

 

 

المدرس  السفطنني                      ي مدرس  الفر وسال                    المدرس  الظنهري      

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                              

المدرس  المرجنني             مدرس  عبد ال ييي خن    المدرس  النوري                 

                  

 

 

 

 

 

 

                          

مدرس  السفطن  حسن                                                               مدرس  صرغتمش  
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Khargird     غنرِر                                 Ulugh Beg الغور           

 

( المخططنت األفصي  لال ني  المنتخب  لفدراس  ال مفي   .7ل كل رقم )  

 

النتائج  .  11  

    مناقشة نتائج التحليل التفصيلي    

 :J-Graphs   النتنئج المرتبط   مخططنت المنن اة الفضنئي 

 

 عمق الفضاءات مستوى نتائج    1.  11   
المنن اة الفضنئي  لجميع حنالت عين  الدراس  المبين  ف  التند ي  ومخططنت   د و ع مخططنت 

ِمن ف  ال كل رقم  ( مع اآلخي  نظر االعتبنر )و ع الفضنء الخنرج  فضنءا أسنسين فيهن(7الجدول رقم )

 ( .4وِمن مو ح ف  الجدول رقم ) اآلتي  رزت الخدنئص  (4)
 

 

 

 
 

مخطط التند   لفمدرس  المستندري ال  

 

 

                                 

 

 

 

  

 مخطط المنن اة لفمدرس 

ي المستندر  

 

 

 

                                       مخطط المنن اة لفمدرس  ال را     

المخطط التند   لفمدرس  ال را ي              

هيه األ ني  ومخططنت المنن اة لب   من ( يبين المخططنت التند ي 4ال كل رقم )              
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( . نتنئج مستول عمو الفضنء4جدول رقم )  

 
 

من ع رة مستوينت عمو حي   نتظم  فضنءات حنل  واحدة فصط وه  مدرس  السفطن  حسن  نِثر. ا 7

 % . 1 شكف  نسب  و يلشخمس  ع ر مستول عمو حصص   

 % . 19 ( ,  حي  شكف  نسب  1 – 0( حنالت  مستول عمو  )  70)  فضنءات انتظم  .  4

 % . 48 حي  شكف  نسب  ,(  8 – 9( حنالت  مستول عمو )  1فضنءات )  انتظم .  3

 % . 4 حي  شكف  نسب  ( , 2فضنءات حنل  واحدة فصط   مستول عمو ) نتظم ا.  2

 – 2انتظم  فضنءات جميع حنالت  أ ني  المدارس المنتمي  ال  الطراز ال ثمنن   نقل مستول عمو ).  1

 % مستول عمو ال  عد  الفضنءات . 78نسب    ( منصص  0

% لفمدرس   9 بنس     كل ِبير  ين عد  الفضنءات ف  الطراز ال. تبنين  نسب  ال مو ال   0

 .  % لفمدرس  المرجنني   47 ينمن ِنن  النسب   % لفمدرس  ال را ي 79  إل المستندري  

 Khargird   ال  مدرست ث% متم 70عد  الفضنءات  نسب   إل . حصو الطراز التيمور  اقل نسب  عمو  1

 . Ulugh Begو  ) غنرِر ( 

نسي  ال  ال مو  فغ   حسن المنتمي  لفطراز الممفوِ  اعف  عد  فضنءات والسفطن     مدرس  صص. ح 9

 عدا مدارس الطراز التيمور  .فصط وهو اقل من  صي  المدارس  % 72

%  40  كل ِبير  ين   واالتن ك  األيو   ينزاتسنوت  نسب  ال مو ال  عد  الفضنءات ف  الطر .  8

عد  الفضنءات ف   إل فيمن تسنوت  نسب  ال مو  لفمدرس  النوري   .  %47  إل  الفر وسي   لفمدرس

 % لفكل وشيت عن  لش مدرس  السفطن  حسن . 79الطرازين ال ثمنن  و الممفوِ  منصص  نسب  

 

 . ةالنتائج المرتبطة بخصائص بنية النظام ككل  تقاطع االنوي  2 .11

يمكن مالحظ  تصنر ن  وا نن ف  خنصي  السيطرة ال مولي  لفنمن ج المنتخب  ِمن  المتندف من  النتنئج  

 .( 3مبين ف  الجدول رقم )

 

 

عد   ال مل الم منر  ال د 

 الفضنءات

مستول ال مو 

 الفضنئ 

 نسب 

 ال مو /عد  الفضنءات

 %79 8 43 )الصدر ال بنس  ( المدرس  ال را ي  7

 %47 6 28 المدرس  النوري   4

 %40 9 29 البراني المدرس   الظنهري   3
 %47 9 31 المدرس  السفطنني  2

 %9 6 72 المدرس  المستندري  1

 %40 6 31 المدرس  الفر وسي  0

 % 47 0 48 المدرس  المرجنني  1

 %72 15 108 مدرس  سفطن  حسن  9

 %79 9 21 مدرس  صرغتمش 8

 %78 0 37 7مدرس  سفطن   نيييد  70
 %40 6 30 مدرس  سفطن  منمد 77

74 Ulugh Beg 92 9 8 % 

73 Khargird  70 6 57 غنرِر% 
 %79 4 22 المرا ي    المدرس  72

 %79 0 33 مدرس  أمنسين   15

 %79 7 38 الغور  مدرس  70

 %77 1 07 مدرس  عبد ال ييي خن  71
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 نتنئج تصنطع االنوي  ( 3جدول رقم )
 السيطرة ال مولي  ال مل الم منر  ت

 ■ المدرس  ال را ي  )الصدر ال بنس  ( 7
  المدرس  النوري  4
  الظنهري  البراني   المدرس  3
  المدرس  السفطنني  2
  المدرس  المستندري  1
 ■ المدرس  الفر وسي  0
  المدرس  المرجنني  1
  مدرس  سفطن  حسن 9
 ■ مدرس  صرغتمش 8
 ■ 7 نيييد مدرس  سفطن   70
 ■ سفطن  منمد ) ميرزفو  ( مدرس  77
74 Ulugh Beg ■ 
73 Khargird  ) غنرِر ( ■ 
 ■ المرا ي   المدرس  72
 ■ أمنسينمدرس   15
 ■ الغور  مدرس  70
 ■ مدرس  عبد ال ييي خن  71

سيطرة شمولي   سيط      سيطرة شمولي    يف     □ سيطرة شمولي  فوي     ■            

      

 المستندري  تين. امتنزت أ ني  المدارس المنتمي  لفطراز ال بنس    سيطرة شمولي  متوسط  لفمدرس 7

   . وي  لفمدرس  ال را ي قوسيطرة شمولي   والمرجنني 

وسط  عدا ف  اغفبهن   سيطرة شمولي  مت االيو  و االتن ك  ين .  امتنزت المدارس المنتمي  لفطراز 4

وي  . قي  ا  حصص   سيطرة شمولي  المدرس  الفر وس  

. امن مدارس الطراز الممفوِ  فصد حصص  سيطرة شمولي  متوسط  لمدرس  السفطن  حسن ف  حين  3

وي  . امن ا ني  مدارس  الطرازين ال ثمنن  والتيمور  فصد حصص  قور  مدرس   سيطرة شمولي  غحصص   ال

  لجمي هنوي   قسيطرة شمولي  

  

  عدم التناظر ) تكامل الفضاءات ( –النتائج المرتبطة بخاصية التناظر   3.  11
تخب  تم حسن.  رج  التكنمل   د تهيئ  المخططنت التند ي  وو ع مخططنت ال مو لكنف  اال ني  المن  

.( 2, وِنن  النتنئج ِمن ف  الجدول  رقم ) أال ني  هفضنءات هي لكنف   
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  R.R.A ( 2جدول رقم )  نتائج درجة التكامل القضائي    
الجيء  المدخل الفضنء ت

 اإل ار 

 نت قنع

 الدراسي 

الفننء 

 الداخف 

ممرات 

 النرِ 

 )االروق (

 الجنمع

 ال مل الم منر 

 المدرس  ال را ي  7

 )الصدر ال بنس  (
■ □  ■ ■ ■ 

 ■ ■ ■   □ المدرس  النوري   4
المدرس   الظنهري   3

 البراني 
□ □ □ ■ ■ ■ 

 ■ ■ ■    المدرس  السفطنني  2
 ■ ■ ■ □  ■ المدرس  المستندري  1
 ■ ■ ■ □  ■ المدرس  المرجنني  0
  ■ ■ □ □ □ المدرس  الفر وسي  1

 ■ ■ ■ □ □ □ مدرس  سفطن  حسن  9
  ■ ■ □  ■ مدرس  صرغتمش 8

  ■ ■ □ □  7مدرس  سفطن   نيييد  70

 ) ميرزفو  ( مدرس   77

 سفطن  منمد
   ■ ■  

74 Ulugh Beg  □ □ ■ ■  

73 Khargird  غنرِر  □ □ ■ ■  

  ■ ■ □  ■ المرا ي    المدرس  72

  ■ ■ □  ■   أمنسينمدرس   15

 ■ ■ ■ □ □ ■ الغور  70
  ■ ■ □ □ ■ مدرس  عبد ال ييي خن  71

 

متوسط التكنمل وال يل         عيل عنل     □ تكنمل عنل     ■  

 

أظهرت النتنئج تبنينن  وا نن ف  قيم التكنمل لب   الفضنءات الرئيسي  ف  أ ني  ال ين  المنتخب  لمختفف 

الطرز فف  حين حصص  فضنءات ) الفننء الوسط  , االروق  والصنعنت الدراسي  ( تطن صن وا نن ف  قيم 

الفننء الوسط  و )ل  نلنسب  ل التكنمل وال يل  عف  مستول ال ين  ِكل ,ا  انهن وق    من نواة التكنم

الصيم لفضنء المدخل الرئيس  والجيء  هتفنوت  هي الدراسي فصنعنت لونواة ال يل  نلنسب   (االروق  

 اال ار  والجنمع .

(  ينمن ِنن  تفش الصيم لفضنء الفننء  0.977- 0.490الطراز ال بنس  ِنن  قيم فضنء المدخل )  أ ني فف   

(  ينمن الجيء 0.871 – 0.101( ف  حين حصص  الصنعنت الدراسي  قيم ) 0.291 – 0.777الوسط  )

 ( 0.022 - 0.402يم )ق األروق ( وحصص   7.322 - 0.111حصو قيم تكنمل تصدر)  اإل ار 
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 ينمن ِنن  تفش الصيم لفضنء  ( 7.01 - 0.199ِنن  قيم فضنء المدخل )   األيو  الطراز  أ ني ن ف   ينم

(  ينمن 0.932  - 7.400( ف  حين حصص  الصنعنت الدراسي  قيم ) 0.237  - 0.182الفننء الوسط  )

ِنن  قيم   الممفوِ الطراز  أ ني  أمن( ,  0.932 - 7.209حصو قيم تكنمل تصدر ) اإل ار فضنءات الجيء 

( (  ينمن ِنن  تفش الصيم لفضنء لمدرس  السفطن  حسن )مدخل منكسر7.939- 0.372فضنء المدخل )  

(  ينمن 7.172  - 0.110( ف  حين حصص  الصنعنت الدراسي  قيم ) 0.103 – 0.733الفننء الوسط  )

الطراز ال ثمنن   ِنن  قيم  أ ني (, ونالحظ  ف  7.118 – 0.144حصو قيم تكنمل تصدر ) اإل ار الجيء 

( ف   0.494 - 0.343( ,  ينمن ِنن  تفش الصيم لفضنء الفننء الوسط  )0.119 - 0.108فضنء المدخل )

حصو قيم تكنمل تصدر  اإل ار ( وفضنءات الجيء  0.932  - 0.143حين حصص  الصنعنت الدراسي  قيم )

( ,  0.979  - 0.001ور  ِنن  قيم فضنء المدخل ) الطراز التيم أ ني (   ينمن ف  0.974 – 0.128)

( ف  حين حصص  الصنعنت الدراسي  قيم  0.379  - 0.414 ينمن ِنن  تفش الصيم لفضنء الفننء الوسط  )

 ( . 7.778 -7.712حصو قيم تكنمل تصدر ) اإل ار ( وفضنءات الجيء 0.808  - 0.971)

 

 . أالستنتاجات11

 . ) لكافة الطرز ( مستوى العامعلى ال االستنتاجات.  1.11

 عمق الفضاءات االستنتاجات على مستوى 1. 1. 11   

( عف  الرغم من اختالف  9 – 0ا  اغفك  المدارس المنتخب  انتظم  فضنءاتهن  مستول عمو ) .  7

والمدرس  المرا ي  من  71طرزهن مع شيو  مدرس  السفطن  حسن من الطراز الممفوِ   مستول عمو 

   . 2الطراز ال ثمنن   مستول عمو 

 نسك ِل نتنئج مستول ال مو الفضنئ  ف  ا ني  المدارس المنتخب    وا نن ف    تفنوت هننلش .  4

% 40 ِنن , و  د استخراج النسب  المئوي  )ل د  الفضنءات / مستول ال مو( تبين ا  هيه النسب  طراز

% لفطراز ال ثمنن  وهمن اِثر  79وور  مطراز التيلف%  8 النسب   ه ينمن ِنن  هي  االيو  لفطراز 

 رزالنسب  لبصي  الط ه ينمن ت ت  هي المدارس مرتبط   سفط  الدول   همن  ر من ي و   لش ا  هيالطير انتظن

. 

واِبر مستول من ال مو  ( فضنءا , 709)  عد  من الفضنءات  أِبرانفر ت مدرس  السفطن  حسن  .  3

يؤشر قدرة  وهو من% وه  نسب  مئوي    صيم  متوسط   نلمصنرن  مع  صي  ا ني  ال ين  72و نسب  عمو 

مع وجو  المدخل  ضنءاتهنف تصفيل ال مو و تنل  زين ة مرون   المدمم وِفنءة التدميم لهية المدرس  

   . المنكسر 

 

 . االستنتاجات على مستوى بنية النظام ككل )تقاطع االنوية ( 2. 1.  11

 . امتنزت ا ني  المدارس  ات الطرازين ال ثمنن  والتيمور  ف   ني  انظمتهن  سيطرة شمولي  قوي  .  7 

وسط  وسيطرة سيطرة شمولي   الطرز  ين  لبصي  ا ني  المدارس االسالمي   ني  النظنم ف   تراوح  .  4 

 .  قوي   شمولي 

 ني  النظنم ,  فنمتنزت المدارس  ات االروق   سيطرة شمولي  ِن  لوجو  الرواق اثر وا ح عف  .  3 

قوي  ِمن ف  ا ني  الطرازين ال ثمنن  والتيمور  والمدرس  ال را ي  من الطراز ال بنس   والمدرس  

 أل ني وجو  الرواق عف  مستول  ني  النظنم  تأثيروهيا يؤشر مدل .  االيو  الفر وسي  من الطراز 

  المدارس .

 

 االستنتاجات على مستوى القطاعات الوظيفية  3.  1.  11
. ا  الدرج  ال نلي  من التكنمل الت  حصصتهن ِل من فضنءات االفني  الداخفي  واالروق  ف  ِل نمن ج  7 

ال ين   تبدو ان كنسن وا نن لفتأثير الوظيف  لهيه الفضنءات والف نلينت الت  ت غفهن ِننفنت التصنء 

لفنرِ  من جه  ,  و لفتأثير البيئ  والمننخ   من جه  أخرل فكن  توج  فضنءات  الطفب  وِموزعنت

 المدرس   ننو الفننء الداخف  واالنغالق ننو الفضنء الخنرج   ِمن ف  اغفك اال ني  االسالمي  .
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. حصص  فضنءات الصنعنت الدراسي  ف  اغفك نمن ج ال ين  المنتخب   رج  عيل عنل  وِن   لش  4 

الفضنءات  ه ينمن تراوح  قيم  عيل هي (الممفوِ  , ال ثمنن  و التيمور ) الطرز أ ني  ف  وا نن

هيا الصيم ت بر  و وح  إ % .   10و نسب   االيو    ين الصوي  والمتوسط  ف  الطرازين ال بنس  و

   هيا من من هدوء ِونهن ف نلي  تدريسي  الفضنءات ومن تنتنج هعن منهي  الف نلي  الت  تجر  ف  هي

ِو   األ ني  هتدخل السفط  ف  انتظنم مخططنت هي تأثيرر من يؤشر مدل   أخرلجه   , ومن جه  

 الت  امتنزت   يل عنل  لفضنءات الصنعنت الدراسي  مرتبط   سفط  الدول  ِنلمستندري  األ ني 

 .غنرِر  Khargirdو  Ulugh Begوالسفطن  حسن والسفطن   نيييد والمرا ي   وامنسين  والمرجنني 

. اشرت قيم التكنمل لفضنء المدخل تبنينن وا نن ف  اال ني  المنتخب  عف  مستول الطرز المختفف   3 

فصيم التكنمل ال نل  لفمداخل ِن  لفطرازين ال بنس  وال ثمنن  ف  حين ِنن  قيم  ال يل ال نل  لفمداخل 

متوسط  ال يل وانفر ت مدرس  السفطن  حسن   ينمن امتنز الطراز التيمور   مداخل االيو  لفطراز 

  ات الطراز الممفوِ    مدخل منكسر و صيم  عيل عنل  . 

. تراوح  قيم ال يل لففضنءات اال اري  لف ين  المنتخب   صيم عيل عنل  ومتوسط وتبدو هيه السم   2 

  مستخدم  هيه ان كنسن وا نن لطبي   الف نلينت الت  تتم ف  هيه الفضنءات  إ نف  إل  طبي 

الفضنءات وعدم تصنطع حرِتهم مع حرِ   صي  المستخدمين لفمبن  من الطفب  اال ف  ممرات النرِ  

 .  الرئيسي  واألفني 

 . تراوح  قيم التكنمل  لففضنء الجنمع  ف  ا ني  ال ين  المنتخب   صيم تكنمل متوسط ف  اغفك الطرز 1

والمدرستين السفطنني  وااليو ي  من الطراز ال بنس   جنني المر المستندري  تينوشي عن  لش المدرس, 

حي  حصو فضنء الجنمع قيم   ومدرس  السفطن  حسن من الطراز الممفوِ ,  االيو   الطراز  من 

  .  اال ني  هفضنء الرواق ف  هي  الختفنء تكنمل عنلي  وقد تبدو هيه السم  ان كنسن وا نن 

الوسط  واالروق  ف  نمط الفضنء المفتوح ي تبرا  مؤشرا عف  مرون   . قيم التكنمل ال نلي  لففضنء 0

 ال ين  المختبرة و مخننف طرزهن . أ ني ينطبو عف  م ظم  مط وهو مننالنرِ  ف  فضنءات هيا ال

 

 . ) لكل طراز ( على المستوى الخاصاالستنتاجات    2.  11 

 .   من يفيخفص البن  ال   ص  نالستنتنجنت السمن خالل ا 

 ألغفك   ) الصنعنت الدراسي  والفضنء الوسط  ( الرئيس ي فعنل  ف  قيم الصطنعنت الوظي ت ن  .  7 

من هدوء  تنتنج الفضنءات ومن  هيهال  منهي  الف نلي  الت  تجر  ف   و و وح  وهو من ي يرالطرز 

 ِونهن ف نلي  تدريسي  . 

عمو تفش  قف   إل  إ نف . انفرا  الطرازين ال ثمنن  والتيمور   ننتظنم عنل  ف  الفضنءات  4 

 الفضنءات ر من يؤشر مدل تنثير تدخل السفط  . 

من     لشومن يترتك عف  ,  . التكنمل ال نل  لالروق  واالفني  الوسطي  لكنف  ا ني  ال ين  ولجميع الطرز 3

طبي   الترِيك الفضنئ    و وح ال    ي يرا  هيا  ,اال ني   لهيه ين مستخدم   زين ة التفنعل وااللتصنء

لمختفف المياهك ا  ِنن  المدرس  مخدد   األفكنر   ين يال الق  الو  منهي   إل ي ير   قد لهن والي 

المدارس مخدد  لتدريس ميهك واحد ِمن اشنر ال   لش الب    أ ني  أ  أو,من ميهك  أِثرلتدريس 

            من البنحثين  . 

نصيو تكنمل ت   البن  لهيا الطراز نف  عي األروق . انفر  الطراز التيمور  عف  الرغم من عدم وجو   2

 الل  عف  ِفنءة تدميمي  متميية . لففننء الوسط  و عيل عنل  الصنعنت الدراسي   وه   عنل  

المستندري  , ) % ل ين  البن  الخنص   نلبيئي  ال ر ي   10تميي فضنء الجنمع  تكنمل عنل  و نسب  .  1 

 النوري  , السفطنني  , السفطن  حسن ( .

وتنوع تلك تشابه حلول المنظومة الفضائية  على مستوى الفضاءات الرئيسية لعموم الطرز  .   0 

  المنظومة على مستوى الفضاءات الثانوية .
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. يمكن تنديد مجموعتين من الطرز المتصنر   النفول لفمنظوم  الفضنئي   , االول   من البيئ  ال ر ي    1  

االقفيمي  ) التيمور  , ال ثمنن  (  المجموع ,  والثنني   من الممفوِ  , االيو   , االتن ك  () ال بنس  , 

 النفول .  هيهالبيئ  ف  و ع  التأثيري ير ال   دمن ق.وهو 

 

    توصية . 12  

متنوع   يوص  البن   مواصف  المنهج  ات   تنفيل عد  أِثر من عيننت المدارس اإلسالمي   ات طرز    

و ع     المؤشرات التدميمي  الت  تمكن  من يمكن الوصول إل   ومن مختفف األقنليم اإلسالمي 

المدمم من انتنج تدنميم م منري  تننِ  ف   نيتهن الفضنئي   ني  المدارس االسالمي   سواء عف  مستول 

 ال موم او عف  مستول  الطراز الواحد . 

لفضنئ  وا ح عف  الترِيك ا تأثير ل ممن سبو يخفص البن   ال  ا  تنوع الطرز ف  ال منرة االسالمي  

ما ا ني  المدارس االسالمي   وخنص  عف  مستول الفضنءات السنندة لهيا النمط من اال ني  وهو  لهيه

  .  يحقق فرضية  البحث
 

  المصادر . 13
 . (7897)"  ار النري  لفطبنع  ,  غدا , المدرسة المستنصرية في بغدادخنلد خفيل حمو   ."  ,. االعظم  7    

لفهندس    ال راقي مجف  ال ن  من ور ف   الدينية " لألبنية" خصوصية التنظيم الفضائي س د   عف  حيدر, . الجميل  4    

      . (4000),  الم منري  

             والفني , تجديد صننح الجوهر  والمدطفننت ال فمي   والعلوم " اللغة" الصحاح في . ال اليف  , عبدهللا  3    

 .         (7891 ),  ار النضنرة  يروت , 4لفجنم نت ال ر ي  , مجفد 

الطب   الثنلث  ,  ار الفكر الندي  ,                   "القاموس المحيط ".  الفيروز ن   , مجد الدين منمد  ن ي صو.,  2    

 . (7898) الصنهرة ,

,  رسنل  منجستير غير من ورة " خصائص التنظيم الفضائي في العمارة اإلسالمية" . الكرِج  , مصدام منمد أمين , 1    

 (.4007, ِفي  الهندس  ,  جنم   الموصل , )

األ ني  ال ر ي   " :  راس  مصنرن   ين المحاور الحركية والبصرية في العمارةالنجيد   . حنزم راشد  وذخرو  "  .  0    
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