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  ملّخص
�كما� �(التغي34)، �التجديد �داء �أصاVWا �حضار
ة �ظا!رة العمارة
أصاب�با�1fالظوا!ر�ا�cضار
ة�#الفنون�وbداب.�ولقد�صاحب�!ذا�
التجديد،�}غي�34شامل��1yالب�pvالنظر
ة،�واملفا!يم،�ومنا�jlالتفك34،�

�وأساليب �البحث، �وأدوات �النظر، �داء��وطرائق �#ان �ولقد التفس34.
�الظوا!ر� 1fبا� 1y� �منه �وطأة �أشد �العمارة 1y� �زال �وما التجديد،
�محيط-ا� �من �(سالمية �العر�ية �العمارة �فاستأصلت ا�cضار
ة.
ا�cضاري،�و�وعد�بي�Vا�و�4ن�جذور!ا�التار
خية،�وأفرغت�من�قيم-ا�
�و�التبعية� �تارة، �بالتقليد �ووصمت �أصال�Vا، 1y� �وشكك �جتماعية،

�واختصرت�ت �النظر
ة، �أطر!ا �واس�بدلت �فكر!ا، �وغيب �أخرى، ارة
�من��ية� �و�1 �التصميم، �من��يات �fأر� �من �ممارس�Vا من��يات
�من��ية� �و�1 �بدائية، �وأك�3!ا �التصميم �من��يات �أد�ى �إ�� �ح�ام،

 التجر�ة�وا��طأ،�ثم�من��ية�التكرار.
،�ولقد�أسفر�!ذا�التغي�34عن�خلق�أجيال�من�أساتذة�ا��امعات

�ألنفس-م� �تنكروا �واملسلم4ن، �العرب �املمارس4ن واملعمار
4ن
�فكر!م� �فج-لوا �الغر�ية �ا�cضارة �بظوا!ر �أخذوا و�cضار¡Vم،
�به� �يقرون �مذ!بًا �وكرا!ته �ج-له �من �واتخذوا �"وعطلوه املعماري،
�الغر�ية،� �ا�cضارة �عليه �أقدمت �أخطر�ما �#ان �ولقد �إليه". و
دعون

�!و�تفس34  �عشر، �الثامن �القرن �(سالمية،�منذ �لظوا!ر�ا�cضارة !ا
�إ��� �وافتقارنا �املستلب، �وعينا �مستغلة �(سالمية �العمارة وم�Vا
�#األز!ر�الشر
ف،� �م�Vا، �قائمًا �#ان �ما �وضعف �العلمية، املؤسسات
وانVªارنا�بتقدم-ا�العل©¨�والتقا�ي.��فطرحت�تفس34!ا،�القاصر�علمًيا�

 وأخالقًيا�ل-ذه�الظوا!ر.�
ة�إ���التعر
ف�بفلسفة�التار
خ�(سالمي�¡Vدف�من�!ذه�الدراس

القائمة�ع�:�الدروس�والعبـر،�والتواصل�التار
12،�والتفكر�والتأمل،�
�بآليات� �والتعر
ف �املفا!يم، �!ذه �و�يان �الوحدة. �داخل والتنوع
�للظا!رة� �وتحديًدا �للظوا!ر�ا�cضار
ة، �والفكر
ة �العقلية تفس34!ا

�وتحكم- �ارتباط-ا �مدى �و�يان �بمن��يات�املعمار
ة، �وفكرً
ا �نظرً
ا ا
�العمارة� �أن �إثبات �إ�� �¡Vدف �والدراسة �العل©¨. �وإنتاج-ا ممارس�Vا
(سالمية�مورست��1yح4±�الو°1،�وضمن�إطار�نظري�عماده�التفكر�
�فلسفة� �وتفس34 �حضور �من �للتخلص �محاولة 1y� �وذلك والتأمل.

�التار  �التحقيب �ع� �القائمة �(سالمية، �للعمارة �الغر8ي 
12،�التار
خ
�واملسلم4ن،� �العرب �من �أتباع-م �وت´ناه �املس�شرقون �اس�نه الذي
الذي�جردوا�فيه�العمارة�(سالمية�من�جسم-ا�النظري،�وأخضعو!ا�

 للممارسات�العملية�الµ¨�تتم�بمن��ية�التجر�ة�وا��طأ.
�و(سالم.� �ا��ا!لية 1y� �التار
خ �ملف-وم �سأعرض �ذلك ولتحقيق

�والق �ا��ا!1 �الشعر 1y� �جاء �املفكر
ن�كما �وآراء �الكر
م، رآن
�فلسفة� �ب4ن �والروابط �الصلة �أب4ن �ثم �واملسلم4ن، �العرب واملؤرخ4ن
�أعرض� �ثم �ت�امل-ما. �مدى ¹ºوأو� �و(سالم �ا��ا!لية 1y� التار
خ
�ارتباط-ا� �ومدى �مفا!يم-ا �وأب4ن �(سالمي، �العر8ي �التار
خ لفلسفة

�بما �ذلك �مقابلة �مع �وممارس�Vا، �تفس�34العمارة !و�سائد��بمن��يات
�العر�ية� �التفس34 �آليات �عن �مختلفة �تفس34 �آليات �من �الغرب 1y
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ي محاولة للتخلص من فرضهم لفلسفة تاريخهم  ٕالاسالمية. وذلك 
ر العمارة ٕالاسالمية وإحالل فلسفة تاريخنا ومفاهيمها  ي تفس
ر عمارتنا ٕالاسالمية. والدراسة معنية بالتعريف بالبداية  لتفس

لعربي، وبيان مدى حضوره وتواصله مع التاريخ الزمنية للتاريخ ا
العربي ٕالاسالمي. وهذا بدوره أيًضا يتطلب معرفة البيئة الجغرافية، 
وطبيعة الروابط والصالت التاريخية، والعالقات الاجتماعية، ال 
كانت سائدة قبل ٕالاسالم. وستمهد الدراسة ببيان طبيعة العالقة 

ن: ٕالاسالمية القائ ن الحضارت ي ب ي املكان واملستمرة  مة املنتشرة 
ي القرن الثامن عشر) ال  ي حينه أي  الزمان، والغربية الناشئة (

ي الزمان. ي املكان لتفرض حضورها    تحاول أن تجد لها موقًعا 

  قدَّمةُم
ر)، كما  ا داء التجديد (التغي العمارة ظاهرة حضارية أصا

ي  ٓالاداب. ولقد صاحب هذا الحضارية كالفنون و الظواهر أصاب با
ر،  ي الب النظرية، واملفاهيم، ومناهج التفك ر شامل  التجديد، تغي
ر. ولقد كان داء  وطرائق النظر، وأدوات البحث، وأساليب التفس
ي الظواهر  ي با ي العمارة أشد وطأة منه  التجديد، وما زال 
 الحضارية. فاستأصلت العمارة العربية ٕالاسالمية من محيطها

ن جذورها التاريخية، وأفرغت من قيمها  ا وب الحضاري، وبوعد بي
ا، ووصمت بالتقليد تارة، وبالتبعية  ي أصال الاجتماعية، وشكك 
تارة أخرى، وغيب فكرها، واستبدلت أطرها النظرية، واختصرت 
ي منهجية  ى منهجيات التصميم، و ا من أر منهجيات ممارس

ى أدنى منهجيات ا ي منهجية ٔالاحكام، إ رها بدائية، و لتصميم وأك
  التجربة والخطأ، ثم منهجية التكرار.

ر عن خلق أجيال من أساتذة الجامعات،  ولقد أسفر هذا التغي
ن، تنكروا ألنفسهم  ن العرب واملسلم ن املمارس واملعماري
م، أخذوا بظواهر الحضارة الغربية فجهلوا فكرهم  ولحضار

من جهله وكراهته مذهبًا يقرون به  املعماري، "وعطلوه واتخذوا
ولقد كان أخطر ما أقدمت عليه الحضارة الغربية،  )١(.ويدعون إليه"

رها لظواهر الحضارة ٕالاسالمية،  منذ القرن الثامن عشر،  هو تفس
ى  ا العمارة ٕالاسالمية مستغلة وعينا املستلب، وافتقارنا إ وم

ا ، كاألزهر الشريف، املؤسسات العلمية، وضعف ما كان قائمًا م
رها، القاصر علمًيا  ارنا بتقدمها العلم والتقاني. فطرحت تفس وان
ى  ي هذه الدراسة ع وأخالقًيا لهذه الظواهر. وسأقصر كالمي 
ن طبيعة  ي للظاهرة املعمارية. ولكن بعد أن أب ر التاري التفس
ي املكا ن: ٕالاسالمية القائمة واملنتشرة  ن الحضارت ن العالقة ب

ي حينه) ال تحاول أن  ي الزمان، والغربية الناشئة ( واملستمرة 
ي الزمان. ي املكان لتفرض حضورها    تجد لها موقعًا 

اية القرون  من املعروف أن أوروبا عاشت عصور الظالم ح 
ي  تصنيفهمالوسطى، حسب  ي، فلم يكن لها حضور ال  التاري

ي الجغرافيا. ولم تتلمس الحضارة ٔالاوروبية طريقها  التاريخ، وال ح 
ي  إال بعد احتكاكها بالحضارة ٕالاسالمية. وقد تم هذا الاحتكاك 
ي صقلية وجنوب إيطاليا.  ي ٔالاندلس، والثانية  ى  ن: ٔالاو منطقت

ن الفكر العربي ونتج عن هذا الاحتكاك عملية إخصاب حض اري "ب
ن العقل ٔالاوروبي وهو بسبيل يقظته وتلمس  البالغ كمال تطوره وب

ي منتصف القرن الخامس عشر، أو  )٢(طريقه". ال لم يتلمسها إال 
ي أوروبا، حيث بدأ العقل ٔالاوروبي  ضة  ما يعرف ببداية عصر ال

ى منًحا استقاللًيا عن الحضارة العربية ٕالاسالمية ال  فرضت ين
ى املشهد ٔالاوروبي منذ القرن الثامن وح منتصف  حضورها ع

ن.   القرن الخامس عشر امليالدي
ذا تكون  ٕالاسالمية قد انتشلت أوروبا من عصور  الحضارةو

ي  اية القرون الوسطى)، وشكلت الو الظالم (ال امتدت ح 
ٔالاوروبي ح منتصف القرن الخامس عشر. ولم ينحسر حضور 

ي منتصف ا لحضارة ٕالاسالمية املباشر عن املشهد ٔالاوروبي إال 
تدريس العلوم الطبية  )٣(القرن الثامن عشر امليالدي، حيث توقف

رة التشكل ال  ي الجامعات ٔالاوروبية. وف من املصادر العربية 
عاشها العقل ٔالاوروبي، من القرن الخامس عشر وح بداية الثامن 

ره بتصنيف املنظومات العلمية والفكرية عشر، حيث بلغ أوج تطو 
والفلسفية ؤالادبية والفنية، تحت مصطلحات ومسميات: كعلم 
الاجتماع، وعلم النفس، وعلم ٓالاثار، والتاريخ، والعمارة... الخ، 
ر، ومناهج استدالل،  ً نظرية، وأطر فكرية، وطرائق تفك ضمن ب

ا جميعًا من إنجازا ت الحضارة وأدوات بحث، أزعم صادقًا أ
ى ٕالاضافات  العربية ٕالاسالمية، وإن دور الحضارة الغربية، اقتصر ع

  والتطوير، أما البدايات فه عربية إسالمية.

   التـاريخ
هذه املقدمة هو التاريخ الذي يتم به رصد  كلوما يعني من 

رها. والتاريخ علم  ورسم مسار الظواهر الحضارية، ومن ثم تفس
ضارات، ولكن بنيته،ومفهومه، وتقاناته، معروف عند سائر الح

ى أخرى. ومن املتعارف عليه أن ابن خلدون هو  تختلف من حضارة إ
ى وضعه املعاصر.  فتعريف التاريخ عند  من ارتقى بعلم التاريخ إ

  هو:  )٤(ابن خلدون 
"فن عزيز املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، 

ن من ٔالامم  ى أحوال املاض ي إذ هو يوقفنا ع
رهم، وامللوك ودولهم  ي س أخالقهم، ؤالانبياء 
ي ذلك ملن  م، ح تتم فائدة الاقتداء  وسياس
ى  ي أحوال الدين والدنيا، فهو يحتاج إ يرومه 
رة متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن  مآخذ كث
ى الحق،  ما إ نظر وتثبت، يفضيان بصاح
ذا وينكبان به عن املزالت واملغالط، ألن ٔالاخبار إ

ى مجرد النقل، ولم تحكم أصول  ا ع اعتمد ف
العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران، 
ا  ي الاجتماع ٕالانساني، وال قيس م ؤالاحوال 
الغائب بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم 
ا العثور ومزلة القدم، والحيد عن  يؤمن ف
ن  رًا ما وقع للمؤرخ جادة الصدق، وكث
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وأيمة [أئمة] النقل عن املغالط من واملفسرين 
ى مجرد النقل  الحكايات والوقائع العتمادهم ع
ى أصولها، وال  غثًا أو سمينًا ولم يعرضوها ع
روها بمعيار الحكمة،  قاسوها بأشباهها، وال س
ى طبائع الكائنات، وتحكيم النظر  والوقوف ع
ي بيداء  رة، فضلوا عن الحق وتاهوا  والبص

  الوهم... ."
  

ذا يتضح لنا من تعريف ابن خلدون أن التاريخ علم له  و
أهداف، وأساليب وطرق استقصاء ملواده، وتقانة كتابة، ومنهجيات 
ى إمعان النظر والتفكر والتأمل، والقياس، وتحكيم  دراسة، تقوم ع
العقل. وأما فوائده فه تعليمية وتثقيفية، وأما فلسفته فه 

ر، والتواصل الت ي أحوال الدروس والع ي، والتفكر والتأمل  اري
ر ابن خلدون لم  م. والالفت للنظر أن تفس ن، وتنوع إنجازا املاض

ر الجاحظ هـ) وال املسعودي (م. ٢٥٥- ١٥٠( )٥(يخرج عن تفس
ي الحضارة ٕالاسالمية، وأن ٣٤٦ هـ). فالتاريخ إذن علم ممأسس 

رهم للتاريخ عما ذهب إل ي تفس ي الغرب، لم يخرجوا  يه ابن مؤر
م ره، باستثناء مفاهيم  )٦(خلدون. وأزعم صادقًا أ تبنوا تفس

ي، الذي استبدلوه  فلسفة التاريخ، وبالذات مفهوم التواصل التاري
ي تقطيع  )٧(بمفهوم التحقيب ي، الذي وظفوه بدورهم  التاري

م لظواهرها، وبالذات  أوصال الحضارة ٕالاسالمية عند دراس
  الظاهرة املعمارية.

ي القرن  ي ٔالاوروبي بالتاريخ جاء متأخرًا  والالفت للنظر أن الو
ى  )٨(الثامن عشر، ومتداخالً  مع علم الاجتماع، ٔالامر الذي انعكس ع

ر، قبل  فلسفة التاريخ، ال عانت بدورها من مخاٍض طويل وعس
ي. ففي البداية ونتيجة  ى مفهوم التحقيب التاري أن تستقر ع

ٔالاوروبيون أفكارًا  )٩(جتماع، فقد تب املؤرخون للتداخل مع علم الا 
ي، حيث اعتقدوا أنه يمكن أن يستخلص  ى التواصل التاري تقوم ع
من مجموع الوقائع التاريخية قانون عام للنمو البشري. وأن التقدم 
ء ويتم طبقًا  ا كل  ر ف البشري عبارة عن عملية طبيعية يس

ن ثابتة.   لقوان
للتاريخ عند ٔالاوروبيون، الذي يقرر  )١٠(قريري إن هذا املسار الت

ي اتجاه واحد، وأن مراحل تطوره  ي يحدث  أن التطور الاجتما
ي  ليست إال حلقات متصلة، قد زال من علم الاجتماع، وبا
املنظومات املعرفية الغربية ٔالاخرى، واستبدل بفكرة النماذج 

ا بناؤه الخاص، واملستقلة بعضها  املختلفة للمجتمعات، ال لكل م
عن بعض. وأن اختالفها مرتبط باختالف العصور التاريخية، ومن 
ي الحضارة الغربية.  فقسموا  ي  هنا جاء مفهوم التحقيب التاري
ى: العصر الكالسيكي ويبدأ باليونان، ثم العصور الوسطى  التاريخ إ
ضة، والثورة الصناعية، والحداثة، وما  (عصور الظالم)، وعصر ال

ا بعد الحداثة ، والتفكيك. ثم قاموا بدراسة حضارات العالم، وم
  الحضارة العربية ٕالاسالمية، طبقًا ملفهوم التحقيب.

والالفت للنظر أن تاريخ الظواهر الحضارية (العلوم والفنون 
ن ى، يونانية ) ١١(والعمارة) ضمن هذا التحقيب حدد له بدايت : ٔالاو

رة من سنة ( ي الف والثانية، أوروبية تبدأ م). ٢٠٠ –ق.م ٦٠٠وتقع 
ي سنة ( ضة حوا ي الغرب ٔالاوروبي ١٤٥٠بعصر ال م)، وتستمر 
ي )١٢(ؤالامريكي كما قرر فوكاياما . فاملؤرخون الغربيون أغفلوا 

ى تاريخ ظواهر الحضارة الفرعونية والحضارات السامية  البداية ٔالاو
ي البدا ى الحضارة اليونانية.  كما أغفلوا  ية الثانية ال أثرت ع

اية القرن العشرين عادوا  ي  تاريخ الحضارة العربية ٕالاسالمية. و
اية التاريخ،  م التقريري عندما قرر ٔالامريكي فوكومايا  ى أسلو إ

أن صراع الحضارات سينته بانتصار  )١٣(وعندما قرر هاتنجتون 
  الحضارة الرأسمالية. 

ي هو تفس ي فلسفة التحقيب التاري ر الظواهر ؤالاخطر 
ى ظواهر  هذاالحضارية ضمن  التحقيب، وإسقاط هذه الحقب ع

ر خطورة هو  الحضارات ٔالاخرى كالحضارة العربية ٕالاسالمية. ؤالاك
العرب واملسلمون لفلسفة التحقيب وإسقاطها  )١٤(تب املؤرخون 

ر ظواهر الحضارة العربية ٕالاسالمية. فمصطلحات مثل  ى تفس ع
"، "وٕالاسالم القروسطي"، وظفت بكل ما تضمنه "ٕالاسالم الكالسيكي

ر ظواهر الحضارة  ي تفس من تقانات، وأدوات بحث، ومنهجيات، 
  العربية ٕالاسالمية، وبصفة خاصة الظاهرة املعمارية.

ر العمارة ٕالاسالمية  )١٥(فقام املؤرخون العرب واملسلمون بتفس
ى طرز  بنفس الكيفية ال فسرها املؤرخون الغربيون، فقسموها إ

معمارية، كل طراز خاص بحقبة تاريخية، "كالطراز ٔالاموي"، "والطراز 
ي ي التاري ي  )١٦(اململوكي"...الخ.  علًما أن الو ي الوسط املعماري 

ي القرن التاسع امليالدي.   الحضارة ٕالاسالمية قد بدأ مبكرًا جدًا 
ي ( ي كتاب ٔالازر ا من  م)، أخبار مكة وما جاء٨٦٤ - هـ ٢٥٠كما 

الذي  حوى تاريًخا تفصيليًا لتخطيط مدينة مكة، وللكعبة ، ٓالاثار
ي جميع تقانات  املشرفة، وللمسجد الحرام.  ولقد وظف فيه ٔالازر
ي  ر تاريخ العمارة والتخطيط الحضري املتعارف عليه  كتابة وتفس
ي للعمل املعماري،  ي الوصف والتحليل الشك وقتنا الحاضر، سواء 

ي تس جيل ٔالافكار ال حكمت تخطيط املدينة، وبناء الكعبة أو 
ي هو كتاب تاريخ  املشرفة، وتصميم املسجد الحرام.  فكتاب ٔالازر
ر من هذا فقد تضمن الكتاب توثيًقا  شكل وتاريخ أفكار. بل أك
ي ترميم الكعبة  دقيًقا لتقانات الحفاظ املعماري ال استعملت 

ر بحق، وطبًقا لجميع وتوسعة املسجد الحرام.  فكتاب  ي يعت ٔالازر
ر وتقانات كتابة تاريخ العمارة، كتاًبا رائًدا وشاماًل لتاريخ  معاي
رميم الكعبة وللتقانات  العمارة شكاًل وفكًرا.  كما شمل سجاًل ل
رميم، بل يمكن اعتبار  ي أعمال ال النظرية والعملية، املستعملة 

ي الحفاظ املعماري كأول  ي  ي  إسهام ٔالازر ميثاق للحفاظ املعماري 
  العالم.

ي أنه وضع بنية هذا  ى  ي كتابة تاريخ العمارة فتتج وأما ريادته 
ي،  ي: الوصف الشك التاريخ من خالل توظيفه لعناصرها و
ي للعمل املعماري، وعناصره املعمارية والزخرفية،  والوصف الجما
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املعمارية ٕالاضافات  وتوثيقوتحديد تقانات ومواد بنائه، تسجيل 
ا، وتوثيق أسماء  ها عن بعضها البعض وتحديد زمن إضاف لتمي
ن، وتحديد تاريخ هذه ٕالاضافات،  ن وفني رع من أضافوها من مت
ي تنفيذه، وبيان تكاليفها ومصادر  ووصف التقانات املستعملة 

  تمويلها.  وتسجيل ٔالافكار ال حكمت تصميمها وتنفيذها.
ر والتدوين، فه فلسفة  وأما منطلقاته ومرجعيته ي التفس

التاريخ ٕالاسالمي، ال تبناها جميع املؤرخون، والجغرافيون، 
والبلدانيون، ومؤلفوا كتب الخطط، ومؤرخوا أنماط املباني 
ي (البيمارستانات)، واملدارس والحمامات وخالف  كاملساجد، واملشا

ال ارتقت  ذلك. من أنماط املباني، وكتب الحسبة، وأحكام البنيان،
ى عمارة  ى أر ابالعمارة ٕالاسالمية فكًرا وممارسة إ الحضارات  عرف

ا مورست بمنهجية ٔالاحكام.  ٕالانسانية جميعًا وبدون استثناء، أل
ى إغفالها، بل إنكارها،  ال عمد املستشرقون واملؤرخون الغربيون إ

ر العمارة ٕالاسالمية طبقًا لفلسفة التاريخ الغربي ال ى وتفس قائم ع
ى  ا من منهجية ٔالاحكام إ ي، وتسطيح ممارس التحقيب التاري
ي ذلك أساتذة الجامعات  منهجية التجربة والخطأ. وقلدهم 

ن، كما أشرت سابًقا. ن العرب واملسلم ن من املعماري   واملمارس

  األهداف والمنهجية
الهدف من هذه الدراسة هو التعريف بفلسفة التاريخ ٕالاسالمي، 

رها العقلية والفكرية للظواهر وبيا ن مفاهيمها، وآليات تفس
الحضارية، وتحديًدا للظاهرة املعمارية، وبيان مدى ارتباطها 

اوتحكمها نظرًيا وفكرًيا بمنهجيات  .  ممارس وإنتاجها العلم
ي ح  ى إثبات أن العمارة ٕالاسالمية مورست  دف إ والدراسة 

ي، وضمن إطار نظري عماده الت ي محاولة الو فكر والتأمل. وذلك 
ر فلسفة التاريخ الغربي للعمارة  للتخلص من حضور وتفس
ٕالاسالمية، الذي استنه املستشرقون وتبناه أتباعهم من العرب 
ن، الذي جردوا فيه العمارة ٕالاسالمية من جسمها النظري،  واملسلم

  وأخضعوها للممارسات العملية ال تتم بمنهجية التجربة والخطأ.
ي الجاهلية وٕالاسالم. كما  ولتحقيق ذلك سأعرض ملفهوم التاريخ 
ن  ي والقرآن الكريم، وآراء املفكرين واملؤرخ ي الشعر الجاه جاء 
ي  ن فلسفة التاريخ  ن الصلة والروابط ب ن، ثم أب العرب واملسلم
الجاهلية وٕالاسالم وأوضح مدى تكاملهما. ثم أعرض لفلسفة التاريخ 

ر العربي ٕالاسال  ن مفاهيمها ومدى ارتباطها بمنهجيات تفس مي، وأب
ي الغرب من آليات  ا، مع مقابلة ذلك بما هو سائد  العمارة وممارس
ي  ر العربية ٕالاسالمية. وذلك  ر مختلفة عن آليات التفس تفس
ر العمارة  ي تفس محاولة للتخلص من فرضهم لفلسفة تاريخهم 

ر عمارتنا ٕالاسالمية وإحالل فلسفة تاريخنا و  مفاهيمها لتفس
ٕالاسالمية. وهذا يقت ابتداء أن نعرف بالبداية الزمنية للتاريخ 
العربي، وبيان مدى حضوره وتواصله مع التاريخ العربي ٕالاسالمي. 
وهذا بدوره أيضًا يتطلب معرفة البيئة الجغرافية، وطبيعة الروابط 

نت سائدة قبل والصالت التاريخية، والعالقات الاجتماعية، ال كا
ي من دراسة وتحليل للبداية الزمنية.   ٕالاسالم. وسأعرض فيما ي

  البداية الزمنية
الهدف من تحديد البداية الزمنية للجنس العربي، هو تتبع 
التطور الحضاري، وبالذات املعماري للعرب. حيث تباينت آراء 

ي  ن العرب  البداية الزمنية لتواجد الجنس العربي  تحديداملؤرخ
ى تحديد  ن ع ى ٔالارض العربية.  ومرد ذلك هو عدم اتفاق املؤرخ ع
من هم العرب، هل هم مجموعة الشعوب السامية، أو من عرفوا 
ي  ن. هذا التباين  باسم العرب صراحة عند رواة الجاهلية واملؤرخ

ن  ي رأيي عن اتجاه ن: تحديد الجنس العربي أسفر    تاريخي
ر) ١٧(، تبناه ٔالاستاذ محمد عزة دروزةالاتجاه ٔالاول  -أ فيه  ويعت

ي الجزيرة العربية عربًا،  جميع الشعوب "السامية" ال عاشت 
ى الوحدة الجغرافية لتلك الشعوب،  ويب رأيه بشكل رئيس ع
ي "اللغة ؤالافكار والتقاليد".  ى تشارك الشعوب السامية  وكذلك ع

استحدثه  )١٨(ح بأن لفظ السامية هو لفظ مستحدث،كما يوض
م)، بينما يرى الدكتور ١٧٨١املستشرق النمساوي أيشهورن سنة (

ي تاريخ العرب قبل ٕالاسالم ي كتابه، املفصل  ي  أن  )١٩(،جواد ع
ي نفس  املستشرق النمساوي سلوتشر، هو الذي أطلق التسمية 

ى سام بن نوح. ويرى دروزة  أن لفظ السامية يفتقر السنة، نسبة إ
ن علماء الغرب،  ي والعلم والاثري، ذاع وانتشر ب ى السند التاري إ
م بطريقة العدوى الاقتباسية  ي العرب وكت ى مؤر وانتقل إ
املعتادة،  مع أن تسمية الجنس العربي واللغات العربية أصح 

ا. ى ثالثة أطوار )٢٠(م   )٢١(:ويقسم ٔالاستاذ دروزة التاريخ العربي إ
طور ما قبل العروبة الصريحة، وهو الطور الذي لم تكن فيه  -١

ى مستعملة، واسم العرب لم يكن مطلقًا  اللغة العربية الفص
ر الكلدانيون  أقدم موجة هاجرت من جنوب  )٢٢(عليه.  ويعت

ي القرن الخامس ؤالاربعون ق. م. ى شمالها    جزيرة العرب إ
سالم، وذلك ألن اللغة العربية طور العروبة الصريحة قبل ٕالا  -٢

ى) غدت لغة شعوب هذا الطور سواء من بقي  الصريحة (الفص
ى الشمال. ي جنوب الجزيرة العربية أو من هاجر إ م    م

ي ٕالاسالم. -٣   طور العروبة الصريحة 
ر البداية والاتجاه الثاني - ب ي، ويعت ، تبناه الدكتور جواد ع

ذا الزمنية الحقيقية للتاريخ العر  بي ببعد امليالد: "واللفظ (العرب) 
ى ما قبل ٕالاسالم، ولكنه ال  ذا الشكل، مصطلح يرجع إ املع و
ى عهد جد  ى قبل امليالد، بل ال يرتقي عن ٕالاسالم إ يرتقي تاريخيًا إ

ى "تصنيفات العلماء ) ٢٣(بعيدة". ي رأيه ع ي  ويعول الدكتور جواد ع
ن" أحد من هؤالء العلماء ح تتمكن وبدون تحديد  )٢٤(ٕالاسالمي

ر من كتب التاريخ  ى كث من الرجوع إليه. ومن واقع اطالعنا ع
ٕالاسالمي: كمروج الذهب وٕالاشراف والتنبيه للمسعودي، وتاريخ 
ر وديوان املبتدأ  ري، وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ ابن خلدون (الع الط

ر)، ؤالاخبار الطوال للدينوري، وفتوح البلدا ن للبالذري، والخ
ر  ي أخبار من غ ر  ي، والع وشذرات الذهب البن العماد الحنب
رها من كتب ٔالادب، لم نجد أحد من هؤالء قد  للحافظ الذه وغ

  حدد بداية التاريخ العربي ببعد امليالد.
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نوحقيقة ٔالامر؛ أن جمهور  ن يبدؤون التاريخ  املؤرخ املسلم
مود وطسم وجديس وجرهم (عاد وث )٢٥(العربي بالعرب البائدة:

والعمالقة ولقمان وأميم وعبيل)، وقوم عاد هم الجيل الرابع بعد 
ي القرآن الكريم: )٢٦(قوم نوح  )٢٧(وكانوا خلفاء لقوم نوح. كما ورد 

وبذلك تكون  }...َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح ... {
ى  البداية الزمنية للتاريخ العربي قبل امليالد بمدة طويلة ربما تصل إ
ن. وابن خلدون  يؤكد لنا عمق البداية الزمنية للتاريخ  آالف السن

  )٢٨(:العربي فيقول 
ى   ي الطبقة ٔالاو "وملا استفحل امللك للعرب 

ي الثانية للتبابعة وكان ذلك عن  للعمالقة، و
م، فكانوا منتشرين لذلك العهد  باليمن  ر ك
والحجاز ثم بالعراق والشام. فلما تقلص 
ن  م بقية أقاموا ضاح ملكهم وكان بالعراق م

  من ظل امللك... ."
ي قد أرخ للعرب البائدة،  جوادوالالفت للنظر؛ أن الدكتور  ع

ن هم أصل والعاربة، واملستعربة، بإسهاب كما أكد أن العدنان ي
ى". ا والعرب العاربة ٔالاو ي ظل هذا التناقض ال نجد  )٢٩(العرب ول و

سببًا مقنعًا لتقليص بداية التاريخ العربي لبعد امليالد، إال إذا 
ر تحديد  ي فاعت ى الدكتور جواد ع رضنا أن ٔالامر ربما التبس ع اف

ن سنة  ٢٠٠د أو لتاريخ الشعر العربي ببعد امليال  )٣٠(العلماء ٕالاسالمي
ى عامل  ًرا ع ي عول كث قبل ٕالاسالم. وذلك ألن الدكتور جواد ع

رك لوحدة  )٣١(اللغة العربية ا كأساس مش (لغة القرآن) ووحد
التاريخ العربي.  والتناقض لم يقف عند هذا الحد، فهو يطالب 
ى الشعوب السامية، ويطالب  بإطالق لفظ الشعوب العربية ع

امي وسامية بعربي وعربية"، ثم ينفي أن باستبدال مصطلح "س
ا  الساميون عرًبا، ويقول: "فالسامية وحدة ثقافية، اصطلح عل
اصطالًحا، والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط دموية وتاريخية 

ر"، ن فرق كب ن املفهوم ي تحديد  )٣٢(وب ي  ويستمر الدكتور جواد ع
  )٣٣(مفهوم العروبة فيقرر:

] إذا انطلق لفظ (عرب) ي"ونحن [جواد ع
ى سكان البالد العربية   و[العرب] ع

ى البدو والحضر،  فإنما نطلقها إطالقًا عامًا ع
ن بلد  ن، وال ب ن طائفة من الطائفت ال نفرق ب
وبلدة نطلقها بمع جنسية وقومية َوَعَلٍم 
ى ِرٍس له خصائص وسمات وعالمات  ع

ن كما ير  ر يربط الحاضرين باملاضي بط وتفك
  املا بالحاضر."

  
واملفهوم السابق يتناقض مع تحديد بداية استعمال لفظ عرب 
ي  وبداية التاريخ العربي ببعد امليالد وقبل ٕالاسالم. فشمولية اللفظ 
ي  ا تفرض عمًقا تاريخًيا، باإلضافة إال أن الدكتور جواد ع حد ذا

ن غزا "ال ري أن بختنصر ملك الكلداني عرب الذين ذكر نقاًل عن الط

م"، ا  )٣٥(وكذلك أرخ للدولة املعينية )٣٤(ال أغالق لبيو ي اليمن، بأ
ن  الدول "أقدم  رها"، وقد عاشت وازدهرت ب العربية ال بلغنا خ

ى تأريخه لطبقات العرب كما  ٦٣٠- ١٣٠٠( ق. م) هذا باإلضافة إ
  ذكرنا  سابًقا.

وإذا تابعنا املفهوم السابق للعروبة فإننا نجد أن الدكتور جواد 
ى أن خصائص وسمات وعالمات العرب  ي لم يذكر دلياًل واحًدا ع ع
كجنس بشري كانت معدومة قبل امليالد، كما أنه لم يذكر أي دليل 
ى أن مثل هذه الخصائص والسمات والعالمات تشكلت بعد  ع

ي  امليالد وقبل ٕالاسالم. ولكن رضنا جداًل بأن الدكتور جواد ع إذا اف
رك للشعوب  بتحديدهقصد  ا بداية التاريخ املش للبداية الزمنية بأ

ي صورة وحدة جغرافية ولغوية واجتماعية  العربية، بدًوا وحضًرا، 
ر  وسياسية، وأن ما قبل البداية ال حددها، كان للعرب تاريخ غ

رك النعدام الوحدة السياسية، ف إننا ال نعتقد بصحة هذا مش
ي  الرأي وال نأخذ به، ألن الوحدة السياسية ليست عاماًل أساسيًا 
رك ألي أمة من ٔالامم، بدليل أن الشعوب العربية  تحديد تاريخ مش
ى الوحدة السياسية، كما أنه لم  ي التاريخ وتفتقر إ رك  حاليًا تش

بالد يكن للعرب وحدة سياسية (حكومة مركزية تخضع لها كل 
ي ٕالاسالم. وحقيقة ٔالامر أن العرب منذ وجودهم ح  العرب) إال 
ي وحدة جغرافية واجتماعية وهما أساس الوحدة  ركون  اليوم يش

رك.   السياسية والتاريخ املش
رتب  ولهذا نرى أن تحديد بداية التاريخ العربي ببعد امليالد أمر ي

ذا نرى أن بداية التاريخ،  عليه تقليص الدور الحضاري للعرب، و
ى من العرب "العاربة"  ي الطبقة ٔالاو ي  كما حددها ابن خلدون، 
ي رأي  (البائدة) وهم "العمالقة" وعاد وثمود. وواقع ٔالامر أننا ال نجد 

ر وضوًحا لالتجاه ٔالاول.  اتجاًهاابن خلدون  ثالًثا، بل نراه صورة أك
ي اختيار مؤرخ حديث لتمثيل هذا الاتجاه  هو لتوضيح والسبب 

ن  نالتناقض ب العرب من ناحية، ولسهولة عرضهم لوجهة  الحداثي
ر إقناعًا للقارئ  م، ال ربما تكون أك ى مؤلفا نظرهم، والرجوع إ
ن  ى أنه ليس هناك تفاوًتا ب املعاصر من ناحية أخرى.  وللتدليل ع
اتجاه محمد عزة دروزة واتجاه ابن خلدون، هو أنه ال يوجد تفاوًتا 
ن" والعرب البائدة، ألن كالهما من نسل سام بن  ن "السامي زمنًيا ب
ى صحة رأينا سنعرض  نوح. وح نبسط ونوضح املوضوع ولندلل ع

  لقصة الطوفان.

  الطوفان
الطوفان كان عقاًبا  لقوم نوح ملا كفروا برسالته وعصوا هللا 
ى، فأغرقوا جميًعا إال من كان مع نوح من ذريته  سبحانه وتعا

ى: َن { )٣٦(بالسفينة لقوله تعا َتُه ُهُم اْلَباِق يَّ . ومن املتعارف }َوَجَعْلَنا ُذِرّ
ى مجموعة  ن" يطلق ع ن أن لفظ "السامي ن املؤرخ عليه ب
الشعوب [ٔالاقوام] ال تنحدر من نسل سام بن نوح، والعرب أيضًا 
ينحدرون من نسل سام بن نوح، ومصنفون مع مجموعة الشعوب 

ويشكلون الجيل الرابع بعد سام بن نوح. هنا وقبل أن  السامية،
ي احتماالت حدوث الطوفان، علينا أن ننبه أنه أينما ورد  نخوض 
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ي من عرض وتحليل ال يشمل العرب. وهذا  ن فيما ي لفظ السامي
امن  ر وتسهيل عرضنا ل ليس إقراًرا بحقيقة تاريخية، وإنما لتسي

ن والعرب، وإلثبات تطابق اتجاه ٔالاستاذ دروزة واتجاه ابن  السامي
  خلدون زمنًيا.

ن لحدوث الطوفان: ٔالاول، أن يكون الطوفان قد  هناك احتمال
ي هذا الاحتمال يكون هللا عز وجل قد أهلك  عم الكرة ٔالارضية، 
ي القرآن  جميع الجنس البشري، باستثناء ذرية نوح كما ورد 

ي وجود الس ذا يكون هناك تزامن  ى الكريم. و ن والعرب ع امي
ابتدأت من املكان الذي  )٣٧(أرض الجزيرة العربية ألن رحلة نوح

ى  ت قرب املوصل، أي أن الرحلة تمت ع أقيمت فيه الكوفة وان
أرض عربية. والاحتمال الثاني، هو أن يكون الطوفان جزئًيا، ويكون 
ي هذا  ن الكوفة واملوصل.  ي املنطقة الواقعة ب قد تم فقط 

ن وال الاحت مال تكون ٔالاقوام خارج منطقة الطوفان ال هم بسامي
ن والعرب لم يوجدوا إال بعد الطوفان، وال  هم بعرب ألن السامي

ن والعرب. ر من تزامن وجود السامي ي هذا الاحتمال ما يغ   نجد 
فإذا أخذنا باالحتمال ٔالاول وهو عموم الطوفان وتزامن 

ن والعرب، فباستطاعتنا التق رير أنه: إن كان الساميون عرًبا السامي
ى ٔالارض  فإن ٕالانجاز الحضاري لجميع ٔالاقوام ال عاشت ع
العربية بعد الطوفان هو إنجاز عربي، نشأ ونما وتشكل وتطور 
بعقول وأيٍد عربية.  وإن لم يكن الساميون عربًا فباستطاعتنا 
ي ٕالانجاز الحضاري ألمم ما بعد  التقرير بأن العرب شاركوا 

ى ٔالارض العربية، وتمثل هذه املشاركة ا لطوفان، ال استقرت ع
ي أن نكون الورثة  فيما تركوه من آثار.  كما أننا ال نجد حرًجا 
ن الحضاري وبصفة خاصة املعماري،  ن إلنجاز السامي الشرعي
م وتفاعلهم مع البيئة  ى ٔالارض العربية، والنتما وذلك لتواجدهم ع

رًا عن ٔالاساليب والطرق ال تفاعل بأساليب وطرق لم تختل ف كث
ن، أو بعد  م للسامي ا مع نفس البيئة، سواء أثناء معاصر العرب ف
ى الجزيرة العربية والوطن العربي فيما بعد.   أن انفردوا بالسيطرة ع

ى: ى قوله تعا   )٣٨(ومع أننا نرجح هذا الاحتمال مستندين إ
ِن {

َ
ْوَحْيَنا ِإَلْيِه أ

َ
ْعُيِنَنا َفأ

َ
اْصَنِع اْلُفْلَك ِبأ

وُر َفاْسُلْك  نُّ ْمُرَنا َوَفاَر التَّ
َ
َوَوْحِيَنا َفِإَذا َجاَء أ

ْهَلَك ِإالَّ َمن 
َ
ِن َوأ ْ ِن اْثَن ْ ا ِمن ُكّلٍ َزْوَج َ ِف

ي  ِ ِ ْم َوال ُتَخاِطْب ُ
ْ َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِم

ْغَرُقوَن  م مُّ ُ َّ ِذيَن َظَلُموا ِإ   }الَّ
ى حماية  فالتوصية بحمل الذكر ؤالان من الحيوانات، هو دليل ع
الحيوانات من الانقراض، فلو كان الطوفان جزئيًا، ملا كلف نوح 
ا ليست معرضة لالنقراض.  بحمل الذكر ؤالان من الحيوانات، أل
ولكنا ال نستطيع الجزم بشمولية الطوفان، لوجود آيات التخصيص 

ىلقوم نوح فقط، كقول ُه َلن ُيْؤِمَن ِمن {: )٣٩(ه تعا نَّ
َ
ى ُنوٍح أ َ َي ِإ ِ و

ُ
َوأ

فربما يكون  }َقْوِمَك ِإالَّ َمن َقْد آَمَن َفاَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن 
ي  ر قوم نوح.  ومثل هذا التخصيص ورد أيضًا  قد آمن أقوام غ

ى ُبوا ا{: )٤٠(قوله تعا َّا َكذَّ ْغَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم َوَقْوَم ُنوٍح ملَّ
َ
ُسَل أ لرُّ

ِليماً 
َ
َن َعَذابًا أ امِلِ

ْعَتْدَنا ِللظَّ
َ
اِس آَيًة َوأ . والاحتمال هنا أن قوم }ِللنَّ

م كما يمكن أن يكونوا آية  نوح ربما كانوا آية لألقوام ال عاصر
م.   لألقوام ال أعقب

وح نغطي املوضوع من جميع جوانبه، سنعرض لالحتمال 
ا قوم نوح  ى املنطقة ال كان يسك الثاني، وهو طغيان الطوفان ع
كما حددناها سابًقا. مثل هذا الاحتمال ربما يع وجود أقوام 
ي  ن والعرب وسابقة  تسكن ٔالارض العربية أقدم من السامي

ى حدوث الطوفان. فإذا سلمن ا جداًل بوجود هذه ٔالاقوام وجودها ع
ا إال  ي عروب بعد الطوفان فإننا ال نعلم لها جنًسا، ومع أننا ال ند
ا لجنس آخر ربما كان له وجود حضاري قبل  أننا أيًضا ال نقر انتما

ي الطوفانحدوث  ، وذلك ألن علم ٔالاجناس البشرية ال يتجاوز 
ا. وحيث أن هذ ي تصنيفاته ساللة نوح ومن انحدر م ه ٔالاقوام 

ى البيئة  ى ٔالارض العربية وانتمت إ حالة وجودها قد عاشت ع
ي إرث إنجازهم  ي أن ند العربية وتفاعلت معها، فإننا ال نرى حرجًا 

  الحضاري.
ى ما سبق تكون  ا  ٕالانجازاتاستناًدا إ الحضارية واملعمارية م

ى ٔالارض العربية،  بصفة خاصة، لجميع ٔالاقوام ال عاشت ع
سواء قبل الطوفان أو بعده، إنجاًزا شارك فيه العرب، فالعرب إذن 
ي خلق قواعد وتقانات الفكر، والعمل  ابتدعوا أو شاركوا 
ن، وحيث أن قواعد الفكر وتقانات العمل، تخضع للعوامل  املعماري
ي من عرض  ا والاجتماعية، فسنحاول فيما ي البيئية الجغرافية م

ى السم   ات الطبيعية للجزيرة العربية.وتحليل التعرف ع

  الجزيرة العربية
ن خطي عرض  جنوًبا،  ١٢ºشمااًل و  ٣٧ºتقع الجزيرة العربية ب

وديار بكر، ومن الجنوب بحر  املتوسطمن الشمال البحر  )٤١(يحدها
ر دجلة، ومن الغرب البحر  العرب، ومن الشرق الخليج العربي و
ٔالاحمر وخليج السويس. وتضم الجزيرة العربية ثالثة أقاليم 

ي شمال الجزيرة العربية )٤٢(مناخية : إقليم حوض البحر املتوسط 
ي ي  ويمتاز هذا ٕالاقليم بصيف حار وشتاء معتدل، وٕالاقليم السه

شمال شرق الجزيرة (العراق) ووسط سوريا وجنوب ٔالاردن واليمن، 
ر سقوط الثلوج  ويمتاز هذا ٕالاقليم بصيف حار وشتاء قارس يك
ي الجزيرة العربية ويمتاز بشدة  فيه، وٕالاقليم الصحراوي ويشمل با
ى السواحل  رد القارس شتاء مع تكاثر الرطوبة ع الحرارة صيفًا وال

ر فيه العواصف الرملية.الغربية والشرق   ية صيفًا كما تك
راوح كمية  رة جًدا بمواردها املائية إذ ت والجزيرة العربية فق

ن ( ي ٕالاقليم ٔالاول ب ي ٕالاقليم ١٠٠٠-٥٠٠ٔالامطار السنوية  ) ملم، و
ي ٕالاقليم الثالث أقل من ٢٠٠ -١٠٠الثاني ( ملم.   ١٠٠) ملم، و

ي ٕالاقليم ن ٔالاول والثاني مع بعض وتنحصر الرقعة الزراعية 
رة جًدا  ر املساحة الزراعية صغ ي ٕالاقليم الثالث، وتعت الاستثناءات 
ى  ر الهضاب ع إذا قورنت باملساحة الكلية للجزيرة العربية.  كما تك
ي أرض الجزيرة  ي غرب الجنوب، أما با ي الشمال و ساحلها وكذلك 

  فه منبسطة.
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وارد الطبيعية، كالنفط والجزيرة العربية غنية ببعض امل
ا الغابات. ونظًرا  روة الحيوانية، وتندر ف واملعادن، ومحدودة ال
ي الشمال  لطبيعة الجزيرة العربية نرى أن الكثافة السكانية تركزت 
ي الوسط (نجد والحجاز). وقد كانت لطبيعة  والجنوب مع قلة 

ى نوعية املسكن ر ع ر كب وطريقة  وجغرافيا املناطق املأهولة تأث
البناء، ففي الشمال والجنوب حيث ثبوت املصادر الطبيعية كاملياه 
ى طبيعة وشكل  والزراعة أسفرت عن وجود استقرار بشري أثر ع
روة الزراعية فال  ي الوسط حيث تكاد تنعدم املياه وال املسكن. أما 
رحال ارتبط بأنواع  نجد استقراًرا بشرًيا بل ترحااًل دائًما، هذا ال

دة من املساكن ال تتصف بالديمومة والثبات كمساكن الشمال جدي
ي بعض التجمعات  والجنوب، هذا مع وجود بعض الاستثناءات 

  السكنية املستقرة، كمكة، واملدينة، والطائف.
عرضنا للوحدة الجغرافية لسكان الجزيرة العربية،  سبقفيما 

ي أن نعرض للروابط التاريخية وألسباب  التواصل وسنحاول فيما ي
ي الجزيرة  ي للجنس البشري وتجمعاته الثالث  ي والاجتما التاري
العربية، وذلك بعرض وتحليل فلسفة التاريخ العربي والعربي 

  ٕالاسالمي.

  الروابط والصالت التاريخية 
ى  بينا فيما سبق من دراسة بداية تواجد الجنس العربي ع

ي للت جمعات البشرية ٔالارض العربية، كما بينا التوزيع الجغرا
العربية، ودحضنا محاولة تحديد بداية التاريخ العربي ببعد امليالد 

ى وجه التحديد بـ  سنة قبل ٕالاسالم. وذلك بقصر لفظ  ٢٠٠وع
ى  ي وسط الجزيرة العربية (الحجاز  التجمعاتعرب ع البشرية 

ونجد) وإهمال تاريخ عرب الشمال والجنوب، والهدف من هذا 
ي هو عزل ٕالانجازات الحضارية لعرب الشمال التشويه التاري

والجنوب عن عرب الوسط. ثم إهمال تاريخ الجنوب (اليمن) شكاًل 
ن  وموضوًعا، وإنكار وجود أي روابط تاريخية أو تواصل حضاري ب
عرب الوسط ومن سبقهم من ٔالاجداد، كعاد، وثمود، والعمالقة، 

ن عرب الشمال ومن سبقهم من ٔالاجداد أو  من هم بمرتبة  وكذلك ب
ن،  ن، والكنعاني ن، ؤالاموري ٔالاجداد من ٔالاقوام "السامية" كاآلرامي
ن، ثم وصم حضارة الشمال  ن، والبابلي ن، وٓالاشوري والكلداني
بالتبعية (بعد قطع جذورها التاريخية) للحضارات اليونانية 

نطية والساسانية.   والب
راتيجيةرسم هذه  تشرقون، ودافع وخطط لها ونفذها املس الاس
ا وتبناها  ي العرب.  املقلدون ع واملستغربون من مفكري ومؤر

ي من دراسة وتحليل أن نعرض للتواصل الحضاري  سنحاول فيما ي
ي التاريخ العربي من خالل عرضنا للعالقات التجارية، 
ي جزيرة  والاجتماعية، والسياسية، للتجمعات البشرية العربية 

ى و  رك، وحضارة عربية مستقلة العرب، للتدليل ع جود تاريخ مش
ي  ي محيط عربي، جغرا ومؤثرة، ذات فكر معماري، نشأ وتطور 

  وبشري.
  

ن العرب قد قسموا التاريخ العربي قبل  كما بينا أن املؤرخ
ى  طبقات: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب  ثالثةٕالاسالم إ

العرب البائدة لم تبد  املستعربة، وواقع الحال أن تاريخ وأخبار 
ي الشعر  رًا ملن بعدهم، وأرخ لها  معهم، بل بقيت دروسًا وع

ر بن أبي سلمة ي شعر زه ي القرآن الكريم، فتجد  ي و  )٤٣(الجاه
ي شعر النابغة الذبياني ذكًرا لعاد،  )٤٤(ذكرًا لعاد وجرهم، كما نجد 

ة عن وطسم، وجديس. كما يروي لنا النابغة الذبياني قصة شائع
ي شعر متمم بن  )٤٥(زرقاء اليمامة. وكذلك نجد ذكرًا لعاد 

، )٤٦(نويرة، وقد كان عرب  )٤٨(وسويد بن أبي كاهل. )٤٧(ؤالاع
ر  )٤٩(الجاهلية يضربون املثل بقوم عاد، ى أثر قديم غ روا ع فإذا ع

ي قول الشاعر م كانوا ينسبونه لعاد، كما    :)٥٠(معروف لد
ن    صعدنا إليه بسمر الصعاد  معقـــــلوبالجبـل

ي أوليـات الزمان   من بعد نوح ومن قبل عاد  ملكناه 

ي كتابه الفهرست لهشام بن  مؤلفات )٥١(وقد ذكر ابن النديم 
ي  السائب الكل عن: عاد، وطسم، وجديس. كما ذكر املسعودي 

ي )٥٢(مروج الذهب، ن ع )٥٣(وجواد ع ًرا من ٔالاخبار املتداولة ب رب كث
الجاهلية عن العرب البائدة. وسواء صحت هذه ٔالاخبار أم لم تصح 
ي  ي هذه الدراسة معنيون بالفكرة أواًل ثم بالسند التاري (ألننا 
ن لتاريخ  ن وواع ثانًيا)، فإننا نجد أن عرب الجاهلية كانوا مدرك
م  ى تجرب ي من أن ينعكس ع ي كان ال بد لهذا الو أجدادهم، وبالتا

  ة.الحضاري
ي علم ٔالانساب،  ويتضح إدراك عرب الجاهلية لتاريخ أجدادهم 
ي صدر ٕالاسالم، وقد ربط  ي الجاهلية و الذي كان يجيده العرب 
نسابة العرب، عرب الجاهلية بأجدادهم من العرب البائدة 

م الحضارية  )٥٤(والعاربة ن بإنجازا واملستعربة. وتفاخر كال الفريق
ي القحطاني: ي شعر دعبل الخزا ن    )٥٥(كما يتب

ن كانوا الكاتبينا  هموا اكتبوا الكتاب بباب مرو    وباب الص
  وهم غرسوا هناك  التبتبينا  وهم جمعوا الجموع بسمرقند

ي م بالتاريخ  ن لنا اهتمام العرب باألنساب ومعرف رد الشاعر  ويتب
ي القحطاني اري العدناني: )٥٦(دعبل الخزا ى الكميث الشاعر ال   ع

 فـــــــــــــإن يـــــــــــــك آل إســـــــــــــرائيل مـــــــــــــنكم
  

 وكنـــــــــــــــتم باألعـــــــــــــــاجم فاخرينـــــــــــــــا
  

 فــــــــــــــــال تــــــــــــــــنس الخنــــــــــــــــازير اللــــــــــــــــواتي
  

 مســخن مــع القــرود الخاســئينا
  

     بإيلـــــــــــــــــــة والخلـــــــــــــــــــيج لهـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــوم

 وآثــــــــــــــــار قــــــــــــــــدمن ومــــــــــــــــا محينــــــــــــــــا
  

 لقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت نــــــــــــــــزار أن قــــــــــــــــومي
  

ــــــــــــى نصــــــــــــر   النبــــــــــــوة  فاخرينــــــــــــاإ
  

ا ُقس بن ساعدة ٕالايادي هذا  )٥٧(وقد أكد حكيم العرب وخطي
م الحضارية، أو بكالم آخر أكد لنا  الاهتمام بتاريخ ٔالاجداد وبإنجازا

رة: ي املجتمع العربي بخطبته الشه   الروابط الصالت التاريخية 
ًرا  ي السماء لخ ا الناس اسمعوا وعوا... إن  "أ

ي ٔالا  را ... يا معشر أياد ابن ثمود وإن  رض لع
  وعاد، وابن ٓالاباء ؤالاجداد ... ."
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ي قصيدته املشهورة:   وكذلك 
ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي الذاهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ٔالاولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 مـــــــــــــــن القــــــــــــــــرون لنـــــــــــــــا بصـــــــــــــــــائر
  

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارًدا
  

 للمــــــــــــوت لــــــــــــيس لهــــــــــــا مصـــــــــــــادر
  

 ورأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــــومي نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوها
  

ــــــــــــــــ ٔالاكــــــــــــــــابر ؤالاصــــــــــــــــاغر  تم
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وال  ال يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع املا
  

ن غـابــــــــــــــــريبقـــــــــــــــى   مـــــــــــــــن البـــــــــــــــاق
  

 أيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال محــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة
  

 حيـــــــــــــث صـــــــــــــار القــــــــــــــوم صـــــــــــــائر
      

مما سبق يتضح لنا أن مفهوًما للتاريخ كان قائًما عند العرب 
ى  ى تسميته بالجاهلية، يعتمد ع قبل ٕالاسالم، أو ما اصطلح ع
ي الشعر  ٔالاخبار والرواية وعلم ٔالانساب. وثق بعض هذه ٔالاخبار 

ي  ي و ي كتب التاريخ  القرآنالجاه الكريم، وتم جمع هذه ٔالاخبار 
ركًا للجنس العربي قبل ٕالاسالم،  ٕالاسالمي، فشكلت تاريخًا مش
ي ثالثة طبقات كما بينت. والالفت للنظر؛ أن هذا التاريخ  صنف 
ر من املعلومات املعمارية، كوصف املدن،  رك حوى الكث املش

ا، وتاريخها، ووصف املباني، وعناصرها ا ملعمارية، وتقانة بنا
ا كتاب ٔالاصنام لهشام بن السائب  )٥٨(وتاريخها، ومالكها. ونذكر م

، وكتاب ٕالاكليل رها من الكتب ال أرخت  )٥٩(الكل للهمذاني، وغ
ى ما  ا التاريخية ع ي جمع ماد لعمارة العرب قبل ٕالاسالم، معتمدة 

ي. ي الشعر الجاه   ورد 
ى وأهم ما  ى أن أر تضمن مفهوم التاريخ عند العرب قبل ع

ي الجاهلية، هو مفاهيم فلسفة  ى تسميته  ٕالاسالم، أو ما اصطلح ع
ي  ا حكيم العرب قس بن ساعدة ٔالايادي  ر ع التاريخ ال ع
ي:  ي هذه الدراسة، و ما سابًقا  خطبته وقصيدته املشار إل

ي، والتفكر والتأمل. ر، والتواصل التاري وهذه  الدروس والع
ي نفسها ركائز فلسفة التاريخ ٕالاسالمي ال أرساها القرآن  املفاهيم 
ا مفهوم التنوع داخل  الكريم، واملؤرخون املسلمون، وأضافوا إل
الوحدة، وسأعرض لها تفصياًل، ولكن بعد أن أعرض للتواصل 
ي الجزيرة العربية ليكتمل مفهوم وحدة التاريخ العربي  ي  الاجتما

  ته الزمنية.وقدم بداي

  التواصل االجتماعي
ي الجزيرة العربية من  ي  ن التواصل الاجتما نستطيع تب
التحالفات ؤالاحداث السياسية والحربية ال كانت تعقد وتحدث 

ا. كما  ن سكا ي من العالقات  نستطيعب ن التواصل الاجتما تب
ن شمال ووسط وجنوب الجزيرة العربية، والشعر  التجارية ب

ن سكان الجاه ي ب ي أدق وأصدق املصادر للتواصل الاجتما
  الجزيرة العربية.

ري  عن  )٦١(وابن خلدون  )٦٠(أما التحالفات فأقدمها ما ذكر الط
ر:  ن لبالدهم فيقول ٔالاخ اتحاد العرب ملقاومة غزو الكلداني

م واجتمعوا للقائه [بختنصر]". ومن   "وتسامع العرب بأقطار جزير
ى ب شيبان  )٦٢(لجوء النعمانأبرز التحالفات  ملك املناذرة إ

ي  ن لنا التواصل الاجتما ي ذي قار.  ويتب لحمايته من الفرس 
ي زيارة وفد قريش بزعامة عبد املطلب، جد  ر وضوحًا  بصورة أك

نئة ملكها معد يكرب بتوليه  ى هللا عليه وسلم، لليمن ل الن ص
ى للعرش حيث أقرت قريش بلسان رئيس وفده ا بسيادة اليمن ع

  : )٦٣(العرب فقال
ا امللك  –"إن هللا عز وجل قد أحلك   –أ

محاًل رفيعًا ... فأنت أبيت اللعن: رأس العرب 
ا امللك  –وربيعها الذي يخصب به، وأنت  أ

ذروة العرب الذي له ننقاد، وعمودها الذي  –
  عليه العماد ... ."

ي كتابه ي  جميع ٔالاحالف والعهود  )٦٤(وقد وثق الدكتور جواد ع
ن العرب قبل ٕالاسالم، وجميعها تؤكد لنا أن  واملواثيق ال عقدت ب
ي كان حقيقة قائمة قبل ٕالاسالم، بل كان تمهيدًا  التواصل الاجتما

ي ٕالاسالم.   للوحدة السياسية 
رة ال  )٦٥(ومن ٔالاحداث ي  توضحالشه لنا التواصل الاجتما

ي الجاهلية: عن طريق الحروب والصراع الا  ن العرب  ي ب جتما
ما، وحرب داحس  ن قبيل بكر وتغلب وحلفا حرب البسوس ب
ن  ما، وحرب الفجار ب ن قبيل عبس وذبيان وحلفا راء ب والغ
ي توعد  ي  ما.  كما نرى التواصل الاجتما قريش وهوازن وحلفا

ن شداد العبس رة ب رة.  )٦٦(عن وكذلك للنعمان بن املنذر ملك الح
سيد ب تغلب وعمرو بن هند ملك  )٦٧(ي قصة عمرو بن كلثوم 

ي  رة، وكتب التاريخ تزخر باألحداث ال توضح الصراع الاجتما الح
ي الجزيرة  ن السكان العرب  ي ب وما يعقبه من صلح وتواصل اجتما

  العربية.
ن الشمال والوسط والجنوب دلياًل آخر  والعالقات التجارية ب

ى أسب ن العرب، فكان التجار يجتمعون ع ي ب اب التواصل الاجتما
ي من تمر  ي والصنا ي املراكز التجارية، يتبادلون إنتاجهم الزرا

دومة الجندل، وغزة،  )٦٩(وثياب، واهم املراكز التجارية: )٦٨(وأسلحة
ي الوسط، وصنعاء  ي الشمال، ومكة  راء،  وبصرى، وتدمر، والب

ي الجن ي هذه املراكز أسواقًا وحضرموت وعمان  وب. وكانت تعقد 
أشهرها سوق دومة الجندل، وسوق عكاظ، وسوق  )٧٠(موسمية:

  صنعاء.
ي عن طريق التجارة هو ما  وأصدق تصوير للتواصل الاجتما

ى ي قوله تعا َتاِء {: )٧١(ورد  إِليالِف ُقَرْيٍش ِإيالِفِهْم ِرْحَلَة الِشّ
ْيِف  ى  }... َوالصَّ رون قوافلهم التجارية إ حيث كان تجار قريش يس

ي الشتاء والصيف، يبادلون إنتاج اليمن  ي فص اليمن والشام 
بإنتاج الشام والعكس بالعكس، من هنا نستطيع الجزم بأن عرب 
ى معرفة متبادلة بأحوالهم املعيشية  الشمال وعرب الجنوب كانوا ع

م الحضارية، حيث أن معظم هذه ٕالانجازات كانت سلعًا  وإنجازا
ي صناعة البناء. أما صناعة  ا ما يدخل  م، ربما كان م متبادلة بي
ا  ي أ ا أو الظاهرة املعمارية فال يخالجنا أدنى شك  ي حد ذا البناء 
ى  ى اليمن ع ى الشام ومن الشام إ انتقلت وصفًا وتقانة من اليمن إ

ي املراكز الت   جارية ؤالاسواق املوسمية.أيدي التجار عند اجتماعهم 
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وكان لبعض ٔالاسواق املوسمية، كسوق عكاظ مكانة فكرية 
ى مكانته التجارية، فقس بن ساعدة الحكيم  وأدبية باإلضافة إ

يواملفكر العربي  ا سابقًا  الجاه ر إل رة، ال أش القى خطبته الشه
ي سوق عكاظ.  كما كان ينصب للنابغة  ي هذه الدراسة، 

ن الشعراء أو  )٧٢(نيالذبيا ا ليحكم ب "قبة من آدم" يجلس ف
ي السوق. وقد أسفرت الحركة التجارية عن ظهور  ن  املشارك

الذي يمكن اعتباره أول ميثاق لحقوق  )٧٣(أحالف كحلف الفضول،
ي  ة من ركائز الفكر السياس والاجتما ي العالم، شكل رك ٕالانسان 

ى حماية الغرباء  ي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، العربي، ونص ع
ي تسهيل الحركة التجارية داخل الجزيرة العربية، ال  مما أسهم 

ن السكان. ي ب ى تنشيط التواصل الاجتما   أدت بدورها إ
ي من أهم املصادر ال تسجل التواصل  والشعر الجاه

ن سكان  ي ب ي  الجزيرةالاجتما ى سبيل املثال نجد  العربية، فع
ي شمال  شعر عمرو  بن كلثوم ما يؤكد معرفته باملراكز الحضارية 

ما: رددًا عل   الجزيرة العربية (الشام) كدمشق وبعلبك م
ي دمشق وقنصــرينا    وكأس قد شــــربنا ببعلبك         )٧٤(وآخــر 

ي شعر النابغة الذبياني ما يؤكد معرفته بدمشق  وكذلك نجد 
ى هذه البلدان:   وصيدا وتردده ع

ر بجلق رين ق را بصيدا الذي عند حارب    لئن كان للق   )٧٥(وق

ي موضع آخر يوضح النابغة الذبياني معرفته بالجوالن وحوران:   و
  )٧٦(وحوران منه موحش متضائل   بكى حارث الجوالن من فقد ربه

ي العراق  ي اليمن كشبام ومدن  ي شعر ٔالاع ذكر ملدن  كما نجد 
  كاملدائن:

ى املدائن خاض املوت وادرعا ام فضل سؤددةقد نال أهل شب   )٧٧(إ

ي  عن الجزيرة  )٧٨(باملعلومات الجغرافية زاخر والشعر الجاه
ي الجزيرة،  ي  العربية، ال بدورها تؤكد أسباب التواصل الاجتما
ي ٔالاخرى كاملدح والهجاء والفخر،  ى أن خصائص الشعر الجاه ع
ي  ن العرب  ي ب ر وضوحًا للتواصل الاجتما تعطينا صورة أك
ر الشعراء الجاهليون من مدح ملوك الشام  الجزيرة العربية. فأك

ي شعر  (الغساسنة)، والعراق (املنادرة) وعمان وحضرموت، فنجد 
ي  )٧٩(ٔالاع ى اتصال بجميع ملوك العرب  ما يفيد أنه كان ع

  عصره:
 وصــــــــــحبنا مــــــــــن آل جفنـــــــــــة أمـــــــــــال

  

 كــا كرامـــا بالشــام ذات الرفيــــف
  

رة ـــــــــ املنـــــــــذر ٔالاشـــــــــاهب بـــــــــالح  وب
  

 يمشـــــــــــون، غــــــــــــدوة، كالسيــــــــــــوف
  

ا
ً
ـــــــــــــــي عمــــــــــــــــان مقيمــــــــــــــــ  وجلنــــــــــــــــداء 

  

 ـي حضـرموت املنيـفثم قيسـًا
  

ر ذكًراكما نجد  ي شعر زه )  ٨٠(مللوك املناذرة والغساسنة 

ًرا ملفهوم التواصل )٨٢(والنابغة )٨١(وحسان ر كان أصدق تعب ، ؤالاخ
ي، فيصور لنا ضيق الجزيرة العربية إذا استمر غضب  الاجتما

  النعمان عليه:
 أتـــــاني أبيـــــت اللعـــــن أنـــــك ملتنـــــــي

  

ــــ ــــ تصــــتك م  ا املســــامعوتلــــك ال
  

 فإنــك كالليــل الــذي هــو مدركـــي
  

 وإن خلت أن املنتآى عنـك واسـع
  

ــي حبــال متينــة  خطــاطيف حجــن 
  

ـــــــــــا أيـــــــــــد إليـــــــــــك نـــــــــــوازع  تمــــــــــد 
  

ي من تحالفات  ًرا؛ نجد أن أسباب التواصل الاجتما وأخ
ر من أن  وأحداث وعالقات تجارية وزيارات ومدح وذم وفخر، أك

ونعتمد فيما أوردنا من أدلة ووقائع، سردت تتسع لها هذه الدراسة. 
ي شأنه شأن  ى سبيل املثال ال الحصر، أن التواصل الاجتما ع
فلسفة التاريخ يؤكد لنا تواصل ووحدة التاريخ العربي والحضارة 
ى ذلك فإننا نرفض تقليص التاريخ العربي  العربية، وبناء ع

ي ن وأتباعهم  الوطن العربي،  والحضارة العربية من قبل املستشرق
ى وسط الجزيرة العربية (الحجاز ونجد)، ونرى أن تاريخ  وقصرهما ع
الشمال والوسط والجنوب تاريًخا واحًدا شاماًل ال يتجرأ، وأن 
ٕالانجازات الحضارية للشمال والجنوب، وبالذات الظاهرة الفنية 
واملعمارية قديمة قدم التاريخ العربي نفسه، ابتدأت ونشأت ونمت 

ر وتطو  ي بيئة عربية اجتماعًيا وجغرافًيا وبعيًدا عن تأث رت 
نطية. ومما يؤكد ما ذهبنا  الحضارات املجاورة كالساسانية والب
إليه هو وحدة فلسفة التاريخ العربي والعربي ٕالاسالمي ال ستكون 

ي.   موضوعنا التا

  فلسفة التاريخ اإلسالمي
ي رؤية أو تصور  ي رأيي  ا إن فلسفة التاريخ  الحضارة لكيا

رها  ي خالصة تفس ر آخر  . وبتعب ا وملحيطها الكوني والعالم وبني
ي ال تحدد  رها للكون وللعالم. وفلسفة التاريخ  لظواهرها وتفس

ا  رة ع  بالحضاراتعالقة الحضارة املفرزة لها أو املنتجة لها، واملع
الفكرية، ال ٔالاخرى.  فه إذن: مجمل ٔالاطر النظرية، والثقافية، و 

ا الحضارات الراقية  ر  ي ال تع تحكم تشكيل ظواهر الحضارة، و
ي ال توضح منهجيات  ا وظواهرها. وفلسفة التاريخ  عن بني
ا، فتحدد بذلك أطرها  ر الظواهر الحضارية وتحدد منطلقا تفس
ها  ي الطرح والشكل واملضمون، تم ا خصوصية  الفكرية، وتكس

ا ي  عن مثيال من الظواهر والحضارات ٔالاخرى. وفلسفة التاريخ 
امهم الحضاري من خالل  ن مدى ال ا، وتب ي منتسب ال تحدد و
م من أحداث  ى ما يمكن أن يقلق وع تلقائية ردود فعلهم ع

  وظواهر معرفية.
ر ظواهر  تأسيًسا ى تفس ى ما سبق؛ فإن ردود أفعالنا ع ع

جب أن تكون نابعة من حضارتنا حضارتنا العربية ٕالاسالمية ي
ر  ى تفس ر ذلك، فردود أفعالنا ع وفلسفة تاريخها، لكن الواقع غ
ي  الظاهرة املعمارية كان استجابة مطلقة لفلسفة التحقيب التاري
ى حقب تاريخية، وجعلت  للحضارة الغربية، ال قسمت عمارتنا إ

ا، له خصائصه الشكلية والجم الية، لكل حقبة طراًزا خاًصا 
نطية  ن الب ا بالتبعية للحضارت ا ووصم فأنكرت أصال

  والساسانية. 
ر الحضارة الغربية للعمارة  وأخطر من هذا هو أن تحقيب وتفس

ا، ٕالاسالمية ، جردها من أطرها النظرية، ونفى عقالنية ممارس
ي منهجية ٔالاحكام،  ى منهجيات التصميم املعماري، و ي أر املتمثلة 

ى وعينا  واختصرها ي منهجي التكرار والاقتباس. وذلك كله يعود إ
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ميشنا لذاتنا، وتغييبنا إلنجازاتنا العلمية. وسأعرض  املستلب، و
ى مفاهيم فلسفة التاريخ ٕالاسالمي  ي من دراسة وتحليل إ فيما ي
ر ظواهر الحضارة  ي تفس ا املنهجية، ال يجب أن توظف  ومضامي

ى وجه التحديد بالظاهرة املعمارية.  وتتضمن العربية ٕالاسالمية، و  ع
ر، والتواصل  ي: الدروس والع هذه الفلسفة أربعة مفاهيم و
ي، والتفكر والتأمل، والتنوع داخل الوحدة.  وكل مفهوم من  التاري
ر الظواهر  ي تفس هذه املفاهيم يتضمن منهجيته الخاصة 

ر الظاهرة ا ى تفس ملعمارية الحضارية، وسأقصر عر هنا ع
ر.  بمفهوم الدروس والع

ً
ا، مبتدأ   وممارس

ر   الدروس والع
ا، ومن تجربتنا  هذا املفهوم وكما يتضح من ألفاظه ومعان
التاريخية، ومعايشتنا ٕالانسانية الحسية، مفهوم فطري تربوي 
، أثرى التجربة ٕالانسانية  ي تراكم تدري وتعليم له دور معر
ي ترشيدها.  وهو كوسيلة أو كمنهج تربوي ما زال له  وأسهم 

ر ما حضوره الفاعل. أما تاريخيا فقد وظ ي تفس فه القرآن الكريم 
ي  ا كما  آلت إليه ٔالاقوام ال  سبقت ٕالاسالم، وما حل بحضارا

وقوم  )٨٤(، وٕالابادة الكلية لقوم نوح)٨٣(العقاب الجزئي ألل فرعون 
وقوم ) ٨٧((ثمود) وقوم لوط )٨٦((عاد)، وقوم صالح )٨٥(هود

تلميحا وتارة . ولقد ذكر القرآن الكريم هذه الدروس تارة )٨٨(شعيب
ي سورة العنكبوت   : )٨٩(تصريحًا كما 

ْرَسْلَنا َعَلْيِه {
َ
ْن أ م مَّ ُ ْ َخْذَنا ِبَذنِبِه َفِم

َ
َفُكال أ

ْن  م مَّ ُ ْ ْيَحُة َوِم َخَذْتُه الصَّ
َ
ْن أ م مَّ ُ ْ َحاِصًبا َوِم

ْغَرْقَنا َوَما َكاَن 
َ
ْن أ م مَّ ُ ْ ْرَض َوِم

َ
َخَسْفَنا ِبِه ٔالا

ُه ِلَيْظلِ  نُفَسُهْم َيْظِلُموَن* اللَّ
َ
َمُهْم َوَلِكن َكاُنوا أ

ْوِلَياء 
َ
ِه أ َخُذوا ِمن ُدوِن اللَّ ِذيَن اتَّ َمَثُل الَّ

ْوَهَن 
َ
َخَذْت َبْيًتا َوِإنَّ أ َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتَّ
 }اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن 

ر صورة  ي قوله ويؤخذ مفهوم الدروس والع ر وضوحًا وشمواًل  أك
ى ِ َلْم {: )٩٠(تعا

َك ِبَعاٍد. ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد. الَّ َلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ
َ
أ

ي اْلِبالِد  ى}ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِ ي قوله تعا ي {: )٩١(. وأيًضا  ُروا ِ َوَلْم َيِس
َ
أ

ْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
َ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم ٔالا   .}الَّ

  
ي بل   حضور وما يعني من هذا املفهوم ليس الحدث التاري

ي من  ره، وما يتضمن الحدث التاري ي تفس ر  مفهوم الدروس والع
إنجازات حضارية، وبالذات عمرانية، فإرم ذات العماد، ال لم 
ي البالد، إنجاز حضاري ضخم يعجز الوصف عنه، وال  يخلق مثلها 
ى أرض  يحيط الخيال بأبعاده. ولقد تم هذا ٕالانجاز بأيد عربية، وع

ا.   رًا وجب الاتعاظ  ا، وع عربية، فكانت دروًسا وجب الاستفادة م
ر تاريخ ٔالامم  ي تفس ر استعمل تاريخًيا  فمفهوم الدروس والع
ي تربوي لالتعاظ  السابقة لإلسالم، كما استعمل كمنهج استدال

  والاعتبار.

ن عظمة املنجزات  أما  املعماريةمعمارًيا فإننا إذا قارنا ب
ى عصرنا الحاضر، بعمارة إرم ذات  للحضارة الفرعونية، املاثلة إ
ا،  ى عظم ى ع ن لنا أن ٔالاو العماد ال لم يخلق مثلها بالبالد، لتب
ى عمارة الثانية، ألن وصف هللا عز وجل للثانية بعبارة "لم  ى إ ال تر

ها جمااًل. يخلق مثله ي البالد" يتضمن تفردها فخامة، وتم ا 
ي وصف  )٩٢(فالخيال الذي أطلقه املؤرخون والجغرافيون  العرب 

ى سبيل املثال، كانت وما زالت  ا ع مدينة إرم ذات العماد وعمار
ي نظريات التخطيط العمراني، والتصميم املعماري،  تؤسس دروسًا 

خامة، وتقانة البناء. والالفت والعمران الشجري، والجمال، والف
ي بعض قصور أغنياء هذا  للنظر؛ أن كل ما نسمع عنه من فخامة 
ى مدن  ى وصف قصور إرم ذات العماد، كما أن أر ى إ العصر ال ير
ى وصف مدينة إرم ذات  ى إ ي عصرنا الحاضر، ال تر العالم 

ارها، وتنسيق أشجار  ى جمال حدائقها، وروعة أ ها ... العماد، وال إ
  الخ.

ى دعوته  ي إضافة إ ر التاري وبالجملة؛ فإن مفهوم الدروس والع
للتفكر والتأمل، وإطالقه للخيال، فهو منهجًيا يتضمن منهجية 
ي التصميم املعماري. فالدروس نتعلمها من  التجربة والخطأ 
ى نموذج يتم تكراره، وهو  ر هو عدم تكرارها، فنصل إ أخطائنا، والع

نهجية التكرار. إذن، منهجًيا يوجد جانبان ملفهوم ما يعرف بم
ي التفكر والتأمل وإطالق الخيال،  ر: إيجابي ويتمثل  الدروس والع
ي التكرار, والعمارة العربية ٕالاسالمية تتب ٕالايجابي  وسل يتمثل 
ي من دراسة  ي فيما ي ي مفهوم التواصل التاري ما كما سأوضح  م

  وتحليل.
يالتواصل التار    ي

ر،  التواصلإن مفهوم  ي يرتبط بمفهوم الدروس والع التاري
ي أعمال الجاحظ، وأبي العالء،  ي القرآن الكريم، و كما يتضح 
ى مخاطًبا  وابن خلدون. ففي سورة ٔالاعراف يقول هللا تبارك وتعا

َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َقْوِم {"...  )٩٣(قوم هود (عاد):
ُكْم ُتْفِلُحوَن  ي اْلَخْلِق َبْسَطًة َفاْذُكُروْا آالء الّلِه َلَعلَّ . }ُنوٍح َوَزاَدُكْم ِ

ى مخاطًبا قوم صالح (ثمود): ي نفس السورة يقول هللا تعا  )٩٤(و
ِخُذوَن { ْرِض َتتَّ

َ
ي ٔالْا ُكْم ِ

َ
أ َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

ويستمر مفهوم   }...  ُهوِلَها ُقُصوًرا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتاِمْن ُس 
ي نفس السورة بذكر ٔالاقوام ال تعاقبت بعد  ي  التواصل التاري
ى هللا عليه وسلم: "الذين يتبعون  ى الرسول الكريم ص ثمود إ
ي التوراة  الرسول الن ٔالامي الذي يجدونه مكتوًبا عندهم 

ر  )٩٥(..."وٕالانجيل . ن مفهوم الدروس والع ويتضح لنا التكامل ب
ى: ي قوله تعا ي  ي َمَساِكِن { )٩٦(ومفهوم التواصل التاري َسَكنُتْم ِ

ْم َوَضَرْبَنا َلُكُم  ِ ِ َن َلُكْم َكْيَف َفَعْلَنا  َّ نُفَسُهْم َوَتَب
َ
ِذيَن َظَلُموْا أ الَّ

ْمَثاَل 
َ
  .}ٔالا

ذا يتضح لنا؛ أن التواصل  الحضاري، واملعماري منه بصفة و
ي، استوعبته وحفظته  خاصة، كان نتيجة حتمية للتواصل التاري

  )٩٧(ٔالاجيال املتالحقة، كما بينه الجاحظ:
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"ثم اعلم رحمك هللا أن حاجة بعض الناس 
ي طبائعهم، وخلقه  ى بعض صفة الزمة  إ
ي جواهرهم، وثابتة ال تزايلهم،  قائمة 

م، ومشتم ى أدناهم ومحيطة بجماع لة ع
م، مما  ى ما غاب ع م إ وأقصاهم،  وحاج
م ويمسك بأرماقهم، ويصلح  م ويحي يعي
ي درك  ى التعاون  بالهم، ويجمع شملهم، وإ
ى التعاون  م إ م كحاج ذلك، والتوازر عل
ى ما  ى معرفة ما يضجرهم، والتوازر ع ع
يحتاجون من الارتفاق بأمورهم ال لم تغب 

م، فحا جة الغائب موصولة بحاجة ع
ى معرفة ٔالاق  الشاهد الحتياج ٔالادنى إ
ى معرفة ٔالادنى، معان  واحتياج ٔالاق إ
متظمنة، وأسباب متصلة، وحبال منعقدة، 
ى معرفة أخبار من كان قبلنا،  وجعل حاجتنا إ
ى أخبار من كان  كحاجة [من كان قبلنا إ

ى  )٩٨(قبلهم وحاجة] من يكون بعدنا إ
ا أخبارن ر ف ا... ثم تعبد ٕالانسان بالتفك

ي أمورها، والاعتبار بما يرى،  [الحاجة] النظر 
ن معرفة تلك  ن عقولهم وب ووصل ما ب
الحكم الشريفة، وتلك الحاجات الالزمة 
ر والتثبت  ر، وبالتنقيب والتنق بالنظر والتفك
م  والتوقف، ووصل معارفهم بمواقع حاج

ا وتشاعرهم بمواضع الحك ا [و] إل م ف
ا."   البيان م

ي والحضاري أكده ووضحه  ن التواصل التاري اوج ب إن هذا ال
ي رسالة الغفران: ى سجية  )٩٩(أبو العالء املعري  "والزمن كله ع

واحدة، فالذي شاهده معد بن عدنان كالذي شاهده نضاضة ولد 
ي املقدمة وذلك بمالحظة أوجه  آدم".  كما وضحه ابن خلدون 
ن ٔالامم املختلفة فقال: "إن  ي ٔالامة الواحدة أو ب التشابه والتباين 
م، وأن  م وأمكن ون مهما تختلف أزمن الناس جميعهم متشا

م وجوه الشبة.النا ذا )١٠٠(س جميعًا مختلفون مهما تشد بي  و
ن الحضارات املختلفة ناتج عن  يتضح لنا أن أوجه التشابه ب
تجانس بعض الرغبات ٕالانسانية عند البشر مهما اختلفت البيئة، 
ة لحضارة دون أخرى،  ن الحضارات هو السمات املم وأن التباين ب

ي ال توضح مكا ي التاريخ من عظمة وهذه السمات  نة الحضارات 
ي الحضارة  ي  أو ضعة، أصالة أو تكلف. فمفهوم التواصل التاري
ن: أولهما، أن  كل  ٕالاسالمية، كما فسره القرآن الكريم، يشمل جانب
ي حضورها الزم  ا وتشكل حقبة  ي ذا حضارة متواصلة 

ن الحضا ما، أن ثمة تواصل ب ا التاريخية. وثان رات مع ما وفاعلي
ى الرغم من تباعدها الزم  تشكله من حقب تاريخية مستقلة ع

ا الفكري واختالف منتجها الحضاري.   وتباي

ي آخر الحقبات  ى ما سبق فإن الحضارة ٕالاسالمية  واستناًدا إ
ي وحدة متماسكة  ي التاريخ العربي، وحضاريًا  التاريخية 

ا، مهما امت ا وكينون ي ذا ا ومتواصلة،  ا الزمان، لثبوت مكو د 
، وهو الدين ٕالاسالمي، وما أفرزه من قواعد وأحكام  الرئيس

ا الفكرية،  ر، تحكم منظوما اومعاي ي ذات  ومنجزا الحضارية. و
ي امتداد ملا سبقها من حضارات، متواصلة معها كما رأينا  الوقت 

سبقها ي استخالفها للحضارات السابقة لها، وحلولها بمساكن من 
من الحضارات. فمنتوجها املعماري متواصٌل بحكم وحدة الفكر، 
ومتنوع بحكم تنوع البيئة الحاضنة، وتنوع مواد البناء وتقاناته. 
ي جميع  ى ذلك من عمارة املساجد فه متواصلة  وليس أدل ع

ي الصالة أنحاء العالم ٕالاسالمي وتؤدي وظيفة رئيسية و  احدة، و
ي ية متع(ووظائف اجتماع ددة)، ويخضع ملنظومة أحكام واحدة، و

ا، أي  ر، لك أحكام البنيان وأحكام الصالة الثابتة وال ال تتغ
ي تقانة البناء. ي الشكل و   املساجد، متباينة 

ي الحضارة ٕالاسالمية يتمثل معمارًيا  ي  فمفهوم التواصل التاري
ى منظومة أحكام  )١٠١(بوحدة الفكر وثبات الوظيفة، وأع باألو

ي أي  البنيان ٕالاسالمية، ال تحكم العمل املعماري، أًيا كان نوعه و
ي وإفرازاته  بيئة أنتج. وأع بثبات الوظيفة وحدة النظام الاجتما
ي فهو  املختلفة من سلوكية وتربوية وتعليمية. وأما التباين الشك

 مفهومي التفكر والتأمل، والتنوع داخل الوحدة، فالتواصل عنناتج 
ي الحضارة ٕالاسالمية مرتبط بالتنوع وٕالابداع، وليس  ي إذن  التاري

  بالتكرار والجمود.
ي  رتبط مفهوم التواصل التاري ي الحضارات ٔالاخرى ف أما 
ي منهجية التجربة  ي التصميم املعماري، ال ت بمنهجية التكرار 
ر، إذ بعد أن يتعلم  والخطأ، الناتجة عن مفهوم الدروس والع

ى نموذج معماري يتم تكراره، ٕالان سان من أخطاءه ويتداركها يصل إ
ي هذه الحضارات كما  وإعادة إنتاجه.  فليس ثمة من تفكر وتأمل 
ن الحًقا، وبعد  ي الحضارة العربية ٕالاسالمية، كما سأب هو الحال 
أن أعرض ملفهوم الحقب التاريخية الذي تضمنه مفهوم التواصل 

ي من  ي، فيما ي   دراسة وتحليل.التاري
  الحقب التاريخية

ى مفهوم الحقب  ي يقودنا بدوره إ إن مفهوم التواصل التاري
ي آيات الاستخالف السابقة  التاريخية. ويتضح لنا هذا املفهوم 

قوم عاد لقوم نوح، وثمود لعاد. هذا الاستخالف  استخالفالذكر: 
حدودة، يوضح لنا أن كاًل من ٔالاقوام املذكورة شكل حقبة زمنية م

ت خاللها حضارة معينة. والقرآن الكريم  بدأت ونمت وتطورت وان
ن للحقب التاريخية: أولهما، أن تاريخ ٕالانسانية  يوضح لنا مفهوم

ى آلدم: ي خطاب هللا تعا َقاَل اْهِبُطوْا {  )١٠٢(كله حقبة واحدة، كما 
ْرِض 

َ
ي ٔالا ٍن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِ ى ِح َ  }ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإ

والثاني أن لكل أمة من ٔالامم حقبة تاريخية، تبدأ وتنشأ وتتطور 
ى: ي قوله تعا َجٌل { )١٠٣(وتنته خاللها حضارة معينة كما 

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِلُكِلّ أ

ِخُروَن َساَعًة َوال َيْسَتْقِدُموَن 
ْ
َجُلُهْم َفال َيْسَتأ

َ
ي   }ِإَذا َجاَء أ وكذلك 
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ى:قول ا { )١٠٤(ه تعا ْعُلوٌم مَّ ْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب مَّ
َ
َوَما أ

ِخُروَن 
ْ
َجَلَها َوَما َيْسَتأ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
  }َتْسِبُق ِمْن أ

ي الحضارة  والالفت للنظر أن مفهوم الحقب التاريخية 
الغربية، أفرز معمارًيا ظاهرة الطرز، ومن ثم منهجية الاقتباس. وكل 

ما حق : التجربة والخطأ، والتكرار، وتبن بة تاريخية مرت بمرحل
ا الحرفية والعملية. ولقد  ن للتصميم املعماري وملنتجا كمنهجي
ى نموذج ثابت  ى الوصول إ ى إ ت املنهجية ٔالاو وضحت كيف ان

العناصر والصفات. وكيف تبنت الثانية تكرار هذا النموذج.  
د الحقب التاريخية (الحضارات).  ولقد فتعددت النماذج تبًعا لتعد

ى ظهور ما يعرف بالطراز  أسفر هذا التكرار عن جمود فكري أدى إ
ي كل الحضارات، باستثناء الحضارة العربية ٕالاسالمية، ال ترفعت 
ي  ا مفهوم التفكر والتأمل  عن هذه املنهجيات، وتبنت منذ نشأ

ر التاريخ، وقراءة الحضارات وظواهرها الثقافية، وتبنت  تفس
ي كل  ي املمارسات املعمارية والحرفية والصناعية و منهجية ٔالاحكام 
ى النقيض من  الظواهر الثقافية للحضارة العربية ٕالاسالمية، ع
الحضارة الغربية ال تبنت منهجية التكرار والاقتباس من النماذج 
 املكررة (الطرز). وهذا يثبت عجز وقصور، بل طفيلية الحضارة

ا العقالنية ى خلق طرز.  أما محاول ا ع ي  )١٠٥(الغربية، وعدم قدر
ا  القرن العشرين لخلق عمارة تمارس بمنهجية ٔالاحكام، فقد قوض
ى  ا إ قوى ال عقالنية من داخل الحضارة الغربية نفسها وأعاد
ي عمارة ما بعد الحداثة، ثم أغرقوها مرة  منهجية الاقتباس كما 

ي عمار    ة التفكيك.أخرى 
ي الحضارة العربية  ذا فإن مفهوم الحقب التاريخية  و
ي تاريخها بصفة خاصة، ال يمكن تبنيه  ٕالاسالمية بصفة عامة، و
ي دراسة الظواهر الثقافية والحضارية  ومن ثم تطبيقه كمنهج 

ا العمارة والفنون وٓالاداب.   ٕالاسالمية وم
ى ما سبق، يكون التاريخ العربي و  العربي ٕالاسالمي تاريًخا وبناء ع

شاماًل ومتصاًل ومستمًرا ال يتجزأ وال يمكن فصل بعضه عن بعض، 
ي البداية والنشأة  امنة  ويصاحب هذا التاريخ حضارة مستمرة م
ي هذا  والتطور ؤالاهداف مع التاريخ نفسه. وٕالاسالم نقطة تحول 

ى التواصل والا  ستمرار التاريخ يزيد من زخمه وال يوقفه، ويدفعه إ
ويحميه من التقوقع والجمود.  ويكون ٕالانجاز الحضاري العربي 
ره من ٕالانجازات الحضارية ٔالاخرى  ا عن غ ً والعربي ٕالاسالمي، مم

ى أسس فكرية لم تتوفر ألي   بتواصله واستمراره، وألنه مب ع
امنة مع الحضارة العربية ٕالاسالمية.  فكانت  حضارة سابقة أو م

قافية والحضارية العربية ٕالاسالمية، وبالذات الظاهرة الظواهر الث
سابقة لإلنجاز  وأفكار املعمارية، تطبيق وتشكيل ملبادئ ومفاهيم 

ى التفكر والتأمل  ا مبنية ع املادي للظاهرة الحضارية نفسها.  أي أ
ن  ي فلسفة التاريخ ٕالاسالمي كما سأب الذي يشكل املفهوم الثالت 

ي من عرض وتح   ليل.فيما ي
  
  

  التفكر والتأمل
ي رأيي محور فلسفة  ٕالاسالمي، فهو  التاريخهذا املفهوم يشكل 

ي.  فاألول يتم بالتفكر  ن ٕالادراك الحس وٕالادراك العق يجمع ب
ي، الذي  ى النظر التأم والنظر باملحسوسات، الذي يؤدي بدوره إ
ذا املفهوم  ن الحقًا.  و ى كماله باملعرفة العقلية، كما سأب يصل إ
ا وفسرت ظواهرها،  العقالني أسست الحضارة ٕالاسالمية بني

ا، وحددت ودع ا، وفرضت حضورها، ورسمت شخصي مت كيا
رها من الحضارات. ا بغ   عالقا

رهم، وبه فسر  ن وغ ذا املفهوم خاطب هللا عز وجل املسلم و
ن، والاتعاظ  تاريخ ٔالامم السابقة وجعله أداة للتعرف والتب

ر من حيث قراءة الظواهر  بمفهوموالازدجار، فوصله  الدروس والع
لسابقة لإلسالم، والتفكر بما كانت عليه والاتعاظ بما الحضارية ا

ن ببعضهما  آلت إليه. فجميع ٓالايات السابقة توضح ارتباط املفهوم
ى جعله  ي أن هللا سبحانه وتعا ى قيمة هذا املفهوم  البعض. وتتج
ر الظواهر العلمية والكونية كما  ي لتفس ي العق وسيلة النظر التأم

ى:   )١٠٦(ي قوله تعا
َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها { ى السَّ َفلْم َيْنُظُروا ِإ

ْرَض َمَدْدَناَها 
َ
اَها َوَما لَها ِمْن ُفُروٍج َؤالا نَّ َوَزيَّ

ا ِمْن ُكل َزْوٍج  َ ْنَبْتَنا ِف
َ
َ َوأ ا َرَواِس َ لَقْيَنا ِف

َ
َوأ

يٍج َتْبِصَرًة َوِذْكَرى لُكل َعْبٍد ُمِنيٍب  ِ
َ...{.  

ي  ىو   : )١٠٧(قوله تعا
ى ٕالِاِبل َكْيَف ُخلَقْت أ{ َفال َيْنُظُروَن ِإ

ى الِجَبال  َماِء َكْيَف ُرِفَعْت َوِإ ى السَّ َوِإ
ْرِض َكْيَف ُسِطَحْت 

َ
ى ٔالا َكْيَف ُنِصَبْت َوِإ
ر ْنَت ُمَذِكّ

َ
َما أ ْر ِإنَّ   }....َفَذِكّ

رة وعظيمة  )١٠٨(وٓالايات ى التفكر والتأمل، كث الكريمة الداعية إ
ى عقالنية الحضارة ٕالاسالمية، وفلسفة تاريخها.  فه  الداللة ع
ر املعايشة الحسية مع الظواهر الكونية  تبدأ باإلدراك الحس ع
ى الاستدالل  ر العلم املب ع ى التفس ي ثم إ ى التأمل العق لتنته إ

ي.     العق
ي تشكيل  هذا ولقد تب املفهوم املفكرون املسلمون ووظفوه 

رها  ا بغ ر ظواهرها وتحديد عالقا بنية الحضارة ٕالاسالمية وتفس
ي الاقتباس السابق وظف هذا  من الحضارات. فالجاحظ كما بينت 
ر  ي تفس ر ظاهرة الاجتماع ٕالانساني، ثم وضحه  ي تفس املفهوم 

  )١٠٩(ظاهرة البيان العربي فقال:
... فاألجسام الخرس الصامتة، ناطقة "

من جهة الداللة ومعربة من صحة 
ر  ا من التدب ى الذي ف الشهادة، ع
ره وناطق ملن  ر ملن استخ والحكمة، مخ

  استنطقه... ."
ي توضيح منهجية الفطرة عند الحيوانات  ثم وظفه مرة أخرى 

  )١١٠(وفسر به اجتماعها وكيفية تحصيل معاشها فقال:
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ة ٔالاخرى ما أودع صدور صنوف "والقسم
سائر الحيوان من ضروب املعارف وفطرها 
عليه من غريب الهدايات ... فال ٕالانسان جعل 
ء من الحيوان اختار  نفسه كذلك، وال 
ذلك، فأحسنت هذه ٔالاجناس بال تعلم، ما 
ى  يمتنع عن ٕالانسان وإن تعلم ... ثم جعل تعا

ن الن ن إزاء أع ن الحكمت اظرين، عز وجل هات
ر  ى التفك رين، ثم حث ع واتجاه أسماع املعت
ى  ى الاتعاظ الازدجار، وع والاعتبار وع
ى التوقف والتذكر،  ن، وع التعرف والتب
ئ  ة، وجعل الفكر من فجعلها مذكرة من

  الخواطر ... ."
ر الظواهر  فمفهوم التفكر والتأمل إذن هو منهج لتفس

ا العمارة كما وضح إ بن قتيبة، فذكر أن قومًا من الحضارية وم
أصحاب الكالم سألوا محمد بن الجهم أن يذكر لهم مسألة من حد 

:   )١١١(املنطق، فقال لهم ما مع
"أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر 
الفكرة. فسألوه التأويل، فقال لهم: مثل هذا 
كمثل رجل قال إني صانع لنفس كنًا فوقعت 

ى السقف ثم انح در فعلم أن فكرته ع
ى حائط وان الحائط ال  السقف ال يقوم إال ع
ى  ى أس وأن ٔالاس ال يقوم إال ع يقوم إال ع
ي العمل باألصل ثم باألس ثم  أصل ثم ابتدأ 
بالحائط ثم بالسقف فكان ابتداء تفكره آخر 

  عمله وأخر عمله بدأ تفكره."
ي  ر فمفهوم التفكر والتأمل هنا ظاهر الحضور وواضح الداللة  تفس

ي أسفر عن  الظاهرة املعمارية، فالتفكر هنا كان نتاج تأمل عق
ي لطريقة البناء قبل العمل، أي أن التقدير ناتج عن  تقدير عم
ي.  ولهذا  ر إذن أساسه التفكر والتأمل العق ر مسبق.  فالتفك تفك
ي مخلوقاته  ى التفكر والتأمل  ن إ كانت دعوة هللا عز وجل للمسلم

ى ي  للتعرف ع ي إنتاجها وخلقها، كما  عمليات التقدير ال وظفها 
ى: َرُه َتْقِديًرا{ )١١٢(قوله تعا ٍء َفَقدَّ ْ

َ ي قوله }َوَخَلَق ُكلَّ  ، وكذلك 
ى: َرهُ { )١١٣(تعا ٍء َخَلَقُه ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ ْ َ ِيّ 

َ
ي قوله  }ِمْن أ و

ى: ِن اْعَمْل َساِبَغاٍت { )١١٤(تعا
َ
ْردأ ي السَّ ْر ِ

فالتقدير هنا بمع  .}َوَقِدّ
ر عنه إخوان  ي عند البشر كما ع ي عق التصميم وهو نتاج عمل تأم

حيث بينوا أن إنتاج ٔالاجسام يتم بالتقدير قبل العمل،  )١١٥(الصفا،
ي أي  ر مراحل: أولها تحديد املكان، أي  ر املسبق، وتتم ع أي بالتفك

ا، موضع يعملها، وثانًيا تحد ي أي وقت يبتدئ ف يد الزمان أي 
ى إنتاجها أم ال، ورابعًا، بأي  وثالثًا، إمكانية عملها، أي هل يقدر ع

ا.   أدوات وآالت يعملها، وخامسًا، كيف يؤلف أجزا
ر  ي وضع منهجية التقدير أو التفك ولقد شارك إخوان الصفا 

ن،  ر من العلماء املسلم ى إنتاج العمل، الكث م: املسبق ع نخص م

- ٣٥٤( )١١٧(هـ)، والحسن بن الهيثم٣٨٨-٣٢٨( )١١٦(البوزجاني
ي ٤٣٢ ى أن مفهوم التفكر والتأمل  هـ). ونخلص من كل ما سبق إ

ره للظواهر الحضارية، عن  ى تفس فلسفة التاريخ أسفر، إضافة إ
ي املمارسات  ر املسبق، ال وظفت  وضع منهجية التقدير أو التفك

ى املعمارية، وال حرفية، والصناعية، فأضفت طابعًا عقليًا ع
ي للظاهرة املعمارية، وأسفرت بدورها عن  رين النظري والعم التفس
منظومة قواعد وأحكام وبيانات تصميم، عرفت بأحكام البنيان 
ى  ٕالاسالمية، حكمت بدورها ممارسة العمل املعماري ووحدته ع

ى املف ي فلسفة الرغم من تنوع إنتاجه، وهذا يقودنا إ ر  هوم ٔالاخ
  التاريخ ٕالاسالمي وهو التنوع داخل الوحدة.  

عرضت فيما سبق لثالثة مفاهيم لفلسفة التاريخ ٕالاسالمي، 
ر الظاهرة املعمارية ووضحت  ي تفس ا  وبينت دور كل مفهوم م
ا.  ونفيت من خالل هذه املفاهيم،  مدى ارتباطه بمنهجيات ممارس

ي، دور فلسفة التحقيب وتحديدًا من خالل مفهوم  التواصل التاري
ي الغربية ال تنفي وجود جسم نظري فكري يفسر العمارة  التاري

ى ٕالاسالميةالعربية  ، واستبدلته بجسم نظري فكري بديل، قائم ع
ي لألعمال املعمارية العربية ٕالاسالمية، بعد أن  التحليل الشك

ا لحقب وأضفت طرازًا لكل حقبة. فاختصر ى عمارة صنف ا إ
ي، وبمنهجية التجربة والخطأ، وليس  مورست خارج ح الو
ى منهجيات التصميم املعماري قاطبة،  ي أر بمنهجية ٔالاحكام ال 
ي  ن فيما ي ا.  كما سأب ا العمارة ٕالاسالمية منذ نشأ وال انفردت 
ر  من  عرض وتحليل، والذي سيخصص للمفهوم الرابع و ٔالاخ

  يخ ٕالاسالمي وهو التنوع داخل الوحدة.لفلسفة التار 
  التنوع داخل الوحدة

بينت فيما سبق أن الحضارة العربية حضارة ذات جذور 
ى أن ٕالانجازات الحضارية،  ي التاريخ، وخلصت إ عميقة موغلة 
ى ٔالارض  ا بصفة خاصة، لجميع ٔالاقوام ال عاشت ع واملعمارية م
العربية، سواء قبل الطوفان أو بعده، إما أن تكون إنجاًزا عربًيا 

لعرب. كما بينت أن الحضارة العربية خالًصا أو إنجاًزا شارك فيه ا
ى.  الحضارةكانت قد تواصلت مع  ا ٔالاو ٕالاسالمية، وشكلت ماد

ا الحضارية،  ونظًرا لتعدد هذه ٔالاقوام فقد تنوعت منجزا
ا بصفة خاصة، تبعًا لتنوع البيئة جغرافيًا  واملعمارية م

ت وجيولوجيًا، وملا يفرضه هذا التنوع من أساليب وطرق وتقانا
ا. ولقد زاد هذا  ن ف ملعالجة البيئة وتطويعها لتلبية حاجات القاطن
ي آسيا وجنوب  التنوع ثراًء بتوسع انتشار الحضارة ٕالاسالمية 
ا ٕالاسهام الحضاري ألقوام فارس والهند ودول  أوروبا، فضمت إل
نطة) ؤالاندلس وجنوب إيطاليا وأجزاء من  وسط آسيا وتركيا (ب

  شرق أوروبا.
ي (وما تضمنه من إسهام حضاري، أخص لك ن هذا التنوع العر

ي العقيدة  ي وحدة فكرية واحدة  منه املعماري) تم دمجه 
ٕالاسالمية، ال أفرزت نظامًا اجتماعيًا موحدًا لجميع هذه ٔالاعراق، 
ى أحكام، وحدت بدورها  ا إ أفرز بدوره منظومة قيم، تم ترجم
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ي ال املنجز الحضاري ٕالاسالمي، فأحكا م البنيان ٕالاسالمية 
ى الرغم من تنوع أشكاله وتباين  وحدت املنجز الحضاري املعماري ع
ى امتداد العالم ٕالاسالمي. فأحكام البنيان ال  تفاصيلها املعمارية ع
ي  ي كتب املذاهب الفقهية ٔالاربعة: الحنفي واملالكي والشاف دونت 

ن وم ي، كانت ملزمة لجميع املسلم ي جميع أنحاء والحنب طبقة 
ي كتب مستقلة أهمها وأشملها هو  العالم ٕالاسالمي. ولقد تم جمعها 

ي ( )١١٨(كتاب ى حوا م)، ٕالاعالن ١٣٤٩- هـ٧٥٠املعلم ابن الرامي، املتو
بأحكام البنيان. ولقد عالج فيه مواضيع تخص التصميم وأخرى 
، تخص التنفيذ، ومن هذه ٔالاحكام: الخصوصية، وحقوق الارتفاق

ا املتطلبات الاجتماعية  ى جميع أنواعه، وأخص م ونفي الضرر ع
ن: كنفي ضرر الرائحة، والدخان والضوضاء،  والنفسية للمستعمل
روزات) وأحكام  وأحكام الجدار والحيطان واملجاري والخرجات (ال

ر ذلك.   الطريق ؤالاسواق وغ
ن الاعتبار قواعد   وضعها ال )١١٩(البيئ التصميموإذا أخذنا بع

ي ( ي كتابه، مصالح ٔالابدان ٩٤٣-٨٤٩هـ/٣٢٢-٢٣٥البل م) 
ي أحكام البنيان  ا أحكامًا ملزمة  ى الرغم من كو ؤالانفس، ع
، ما زالت  ا شكلت نظريات مستقلة للتصميم البيئ ٕالاسالمية، إال أ
ا منسوبة للحضارة الغربية، ال لم  فاعلة ح يومنا الحاضر، لك

اية النصف ٔالاول من القرن العشرين بصورة النقاط تعرفها إال  ي 
ى كل ما سبق، البيانات الفنية  الخمس للكوريوزية. وإذا أضفنا إ

ي  ١٣٠٨هـ/٧٠٨ال وضعها أحمد بن شادان ( )١٢٠(للتصميم، م) 
ي ٔالابعاد واملقاسات واملساحات،  أدب الوزراءكتابه،  ، املتمثلة 

و، الخاصة ببعض املباني، كاألو  اوين والدور والبيوت، وال
واملعاصر، وٕالاسطبالت، واملساجد، والحمامات، وارتفاع جلسات 
ر ذلك، لوجدنا أن العمارة  الكوى والشبابيك، ومقاسات ٔالابواب وغ
ي منهجية  ى منهجيات التصميم املعماري و ٕالاسالمية مورست بأر

ي الحضارة  ٔالاحكام، ال عملت كأداة لوحدة الظاهرة املعمارية 
ي فلسفة  ٕالاسالمية، ومن ثم جاء مفهوم التنوع داخل الوحدة 
ر ظواهر الحضارة ٕالاسالمية املتعددة  التاريخ ٕالاسالمي، كآلية لتفس

  واملتنوعة واملتباينة شكاًل ومظهًرا واملوحدة فكًرا ومضموًنا.
ي الحضارة  لوحدةوبقيت أحكام البنيان سائدة كأداة  العمارة 

ي املدن ٕالاسالمية  ا بنشأة البلديات  رها وتغيي ى أن تم تغي إ
ر سلطة أدارة املدينة، من  ٕالاسالمية وما ترتب عليه من تغي

ى سلطة رئيس البلدية ومجلسها والقضاء  املحتسب والقا إ
املدني. وتم استبدال أحكام البنيان ٕالاسالمية بقانون البناء العثماني 

ي العالم ثم بأنظمة البناء ٔالاوروبية.  حيث كان أول ظهور للبلديات 
م) وذلك أثر الضغوط ال ١٨٦٣سنة( )١٢١(العربي هو بلدية القدس

ي بريطانيا وفرنسا  ي حينه (و ي أوروبا  ا القوى الصاعدة  مارس
ي تاريخ  ى الدولة العثمانية.  ال أسفرت عما يعرف  والنمسا) ع

ن الدولة حيث غ )١٢٢(الدولة العثمانية بالتنظيمات، رت معظم قوان
ا باألنظمة ٔالاوروبية. ومما يعني  العثمانية واستبدلت بعض أنظم
ا  رات ال طالت الظاهرة املعمارية ال أشرت إل هنا هو التغي

سابًقا. حيث سادت أنظمة البناء ٔالاوروبية كبديل ألحكام البنيان 
ي عهد الاستعمار وح وقتنا الحاضر.   ٕالاسالمية 

للنظر؛ أن أحكام البنيان ٕالاسالمية كانت موحدة  لالفتوا
ي  ى جميع التجمعات السكانية (الحضرية والريفية)  وتطبق ع
العالم ٕالاسالمي، ومن هنا جاء مفهوم الوحدة. أما أنظمة البناء 
ى أخرى فقط، بل تختلف  ٔالاوروبية فه ال تختلف من مدينة إ

ى العنصر الرئيس ملفهوم داخل املدينة الواحدة.  فقضت بذلك ع
ى اجتثاثه بالكامل. وكرس هذا  وحدة الظاهرة املعمارية وعملت ع
ن  ى عنصر الوحدة، بإسقاط املستشرق ٔالامر، أي القضاء ع
ر  ي تفس ي  ى التحقيب التاري لفلسفة التاريخ الغربي القائمة ع
ى حقب تاريخية  ظاهرة العمارة ٕالاسالمية، وذلك بتصنيفها إ

ي.فقضت ع   ى مفهوم التواصل التاري
ا كالطراز  ثم جعلت لكل حقبة من هذه الحقب طراًزا خاًصا 
ٔالاموي والعباس والطولوني والفاطم ...الخ؟! فاختصروا بذلك 
ي، وبالتفكر  ي ح الو العمارة ٕالاسالمية، من عمارة مورست 

ي منهجية ٔالاحكا ى منهجيات التصميم املعماري، و م، والتأمل، وبأر
ى عمارة  ي، وبمنهجية التجربة والخطأ، ثم  مورستإ خارج ح الو

ى شكل طرز. ثم قاموا بعملية تغييب كامل للجسم  التكرار، ع
النظري الذي حكم إنتاج الظاهرة املعمارية، واستبدلوه بجسم 
ى  ي، ونسبوا معظمه إ ى التحليل الشك نظري مستحدث قائم ع

نطية والع ر العمارة الب مارة الساسانية. علًما بأن العمارة تأث
ي ال تأثرت بالعمارة العربية للحضارات املسماة  الساسانية 
نطية فه ال تأثرت بالعمارة  ي العراق. أما العمارة الب بالسامية 
ي  ي الزخارف ٕالاسالمية ال استعملت  ٕالاسالمية وهذا يتضح 

نطية  Owenم) ١٨٥٦ز (كما وضحها أوين جون )١٢٣(العمارة الب
Jones ي كتابه قواعد الزخرفة The Grammar of Ornament .  

ي للعمارة  استناًدا ر التاري ى كل ما سبق؛ فإن التفس إ
ٕالاسالمية يجب أن يكون نابًعا من فهمنا لتاريخ الحضارة ٕالاسالمية 
ر وطرائق النظر ال  ولبناها الفكرية، وتوظيفنا ملناهج التفك
رها لظواهرها. وأخص من طرائق النظر هنا فلسفة  ي تفس ا  استثن

ا ع ر التاريخ ٕالاسالمي كما بين ى مدار هذه الدراسة. أما تفس
ى التحقيب  ي ٕالاستشراق والقائم ع الحضارة الغربية املتمثل 
ي مرحلة استالب وعينا وتزييفه، وتغييب فكرنا  ي، الذي مر  التاري
ومن ثم استبداله، فيجب نبذه والتنصل منه وإعادة توظيف فكرنا 

ا  ر وطرائق النظر ال أبدع حضارتنا املغيب ومناهج التفك
  ٕالاسالمية.

  خـاتمة
ر  يتناولت هذه الدراسة موضوع التفس لظاهرة الثقافة  التاري

ي الواقع طويلة مقدمة ي فبينت ،املعمارية العربية ٕالاسالمية  الحا

ر  الغربي، التاريخ فلسفة ضمن ٕالاسالمية، العربية العمارة لتفس

ى القائمة ي، التحقيب ع ي، والتحليل التاري  من تم ذيال الشك

 العمارة ممارسة حكم الذي والفكري  النظري  الجسم تغييب خالله
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ي ح ي مورست عمارة من واختصارها ٕالاسالمية، العربية  الو

ى ي املعماري، التصميم منهجيات وبأر ى ٔالاحكام، منهجية و  عمارة إ

ي، ح خارج مورست   والخطأ. التجربة وبمنهجية الو
 الحضارة ي ولفلسفته التاريخ ملفهوم املقدمة هذه ي عرضت كما

ي ٕالاسالمية العربية  زمنًيا، تقدمهما وبينت ٔالاوروبية، الحضارة و

ا ٕالاسالمية العربية الحضارة ي معرفًيا، وتفوقهما  ثم ٔالاوروبية. ي ع

 التطور  ألتتبع العربي للتاريخ الزمنية للبداية الدراسة عرضت

 للطوفان، فعرضت العربي، نسللج املعماري، وبالذات الحضاري،

ن، العرب عالقة وبينت ى وخلصت بالسامي  املعماري  ٕالانجاز أن إ

ى عاشت ال لألقوام ن كانوا سواء العربية، ٔالارض ع ر أم سامي  غ

ن، ر أم عرًبا الساميون  كان وسواء سامي  أو عربي إنجاز هو عرب، غ

 خلق ي واشارك قد العرب يكون  وبذلك  العرب. فيه شارك إنجاز

ن. والعمل للفكر وتقانات قواعد   املعماري
 ونزح العرب ا عاش ال الجغرافية البيئة الدراسة تناولت ثم

ا  الجغرافيون  وضعها ال الجغرافية لحدودها فعرضت الساميون  م

 كيف وبينت العربية، للجزيرة الطبيعية للسمات عرضت ثم العرب،

ى السمات هذه أثرت  عرضت ثم البيئة. وتطويع اكناملس نوعية ع

 وبينت العربية، الجزيرة لسكان  التاريخية والصالت للروابط الدراسة

  الجزيرة. وجنوب ووسط شمال ي العربية البشرية التجمعات وحدة

ن الحضاري  للتواصل فعرضت  توضيح خالل من التجمعات هذه ب

ى للتدليل وذلك والسياسية، والاجتماعية التجارية العالقات  ع

رك عربي تاريخ وجود  فكر ذات مؤثرة، و مستقلة عربية وحضارة مش

ي عربي محيط ي وتطور  نشأ معماري،  ناحية، من وبشري  جغرا

 العربي التاريخ أوصال تفكيك ي الاستشراق محاوالت ولدحض

  ٔالاخرى. للحضارات  بالتبعية ووصمها وحضارته
 وبينت الجاهلية، ي العربي التاريخ لفلسفة الدارسة عرضت وقد

ا فوضحت ٕالاسالمي. التاريخ فلسفة مع تواصلها  وعرضت ماهي

ا، الحضارة رؤية ي لدورها ا وتصورها لكيا  الكوني ومحيطها لذا

ا ى وركزت ٔالاخرى، بالحضارات ولعالقا ر ي دورها ع  الظاهرة تفس

 بمنهجيات التاريخ فلسفة مفاهيم تباطار  ووضحت املعمارية،

 ح ي مورست ٕالاسالمية العمارة أن وبينت ،املعماري  التصميم

ي ى الو ي املعماري  التصميم منهجيات وبأر   ٔالاحكام. منهجية و
ى؛ الدارسة وخلصت ر أن إ ي التفس  يجب ٕالاسالمية للعمارة التاري

ا ٕالاسالمية، الحضارة تاريخ لفلسفة فهمنا من نابًعا يكون  أن  ولبني

ر ملناهج وتوظيفنا الفكرية، ا ال النظر وطرائق التفك  كما استن

ا ى بين ى خلصت كما الدراسة. هذه مدار ع  الاستشراق نبذ وجوب إ

ره، وطرائق ومناهجه ى تفك  املغيب فكرنا توظيف إعادة وجوب وإ

  املستلب. وعينا واستعادة
  
  
  
  

  :الهوامش
، دار صـــــــــادر، أدب الكاتـــــــــبم)، ٨٨٩-٨٢٨هــــــــــ/٢٧٦-٢١٣أنظـــــــــر: ابـــــــــن قتيبـــــــــة، ( )١(

ــروت،  ن، ٧م، (ص: ١٩٠٠، عــن طبعــة جامعــة ليــدن، هولنــدا، ١٩٦٧ب ). حســ
أجــــــــزاء، الطعبــــــــة التاســــــــعة، دار  ٣، حــــــــديث ٔالاربعــــــــاءم، ١٩٢٥طــــــــه، دكتــــــــور، 

  ).١/١٥املعارف، القاهرة، (ج
ـــي أنظـــر: بـــدوي، عبـــد الـــرحمن، دكتـــور،  )٢( ، تكـــوين الفكـــر ٔالاوروبـــيدور العـــرب 

روت، ص   .٥الطبعة الثالثة، وكالة املطبوعات، الكويت، ودار القلم، ب
ن، ( )٣( أثـــــر العـــــرب م)، ١٩٨٧أنظـــــر: أحمـــــد، محمـــــد خلـــــف هللا، ومجموعـــــة بـــــاحث

ضــــة ٔالاوروبيـــة ـــي ال ربيــــة والعلـــوم والثقافــــة، وٕالاســـالم  ، الشــــعبة القوميـــة لل
  ).١١العامة للكتاب، القاهرة،  (ص: بالتعاون مع اليونسكو، الهيئة املصرية 

، مؤسسـة ٔالاعلمـ للمطبوعـات، املقدمـةم)، ١٣٧٧هــ/٧٧٩أنظر: ابـن خلـدون ( )٤(
روت، لبنان، بدون تاريخ نشر،( ص:   ).٩ب

م)، ٨٦٨-٧٦٧هـــــ/٢٥٥-١٥٠أنظــــر: الجــــاحظ، أبــــي عثمــــان بــــن عمــــر بــــن بحــــر، ( )٥(
بي أجـــــزاء، تحقيــــــق: عبـــــد الســـــالم هــــــارون، مكتبـــــة مصـــــطفى البــــــا ٧، الحيـــــوان

، بدون تاريخ نشر، (ج   ).٤٤-١/٤٢الحل
(6) See: Collingwood, R. G. The Idea of History, Oxford (1976) University 

Press, N. Y. PP. 9-10.   
(7) See: Butterfield, H. (1969). Man On His Past, Cambridge University 

Press, London. PP.128-14.                                   
، مبـــــــادئ علـــــــم الاجتمـــــــاعم)، ١٩٨١أنظـــــــر: بـــــــدوي، الســـــــيد محمـــــــد، دكتـــــــور، ( )٨(

  ).١٨٢-٨٠/١٧٩-٧٩الطبعة الثانية،  دار   املعارف، القاهرة، (ص: 
ــــــــى، دكتــــــــورة، (١٨٢-١٧٩أنظـــــــر: املرجــــــــع الســــــــابق، ص )٩( م)، ١٩٨٠. الصــــــــباغ، لي

ي ي منهجية البحث التاري ، جامعة دمشق، مطبعة خالد بن الوليـد، دراسة 
  ).٢٦٨-٢٥٤شق، (ص:دم

  ).٢٦٨-٢٤٥أنظر: الصباغ: دكتورة، مرجع سابق، (ص:  )١٠(
تـــاريخ العلـــم ودور العلمـــاء م)، ١٩٨٠أنظـــر: منتصـــر، عبـــد الحلـــيم، دكتـــور، ( )١١(

ي تقدمه   ).٢١، دار املعارف، القاهرة، (ص:العرب 
ن ايـــــــة التـــــــاريخ م)١٩٩٣أنظـــــــر: فوكامايـــــــا، فرانســـــــيس، ( )١٢( ، ترجمـــــــة، د. حســـــــ

روت. الشيخ، دار العلوم   العربية، ب
، ترجمــة طلعــت صــدام الحضــاراتم)، ١٩٩٨أنظــر: هــانتغنتون، صــموئيل، ( )١٣(

  الشايب، سطور، القاهرة.
ــــــاد م)،١٩٩٢أنظــــــر: اركــــــون، محمــــــد دكتــــــور، ( )١٤( ، الفكــــــر ٕالاســــــالمي نقــــــد واج

ي، لنــــــدن، (ص: ). أركــــــون، ٤٦الطبعــــــة الثانيــــــة، ترجمــــــة هاشــــــم صــــــالح، الســــــا
ــــــي ال)، ١٩٩٧محمــــــد، ( ي، لنــــــدن، (ص: فكــــــر العربــــــينزعــــــة ٔالانســــــنة  ، الســــــا

، ريــاض ثقافــة البنــاء وبنــاء الثقافــة م)،٢٠٠٢). ربــاط، ناصــر، دكتــور، (٢٧٦
روت، (ص:    ...الخ.)١٢٣، ١١٢، ١٠٩، ٧٨، ١٧، ١٦الريس للكتب والنشر، ب

، مســــــــاجد القــــــــاهرة ومدارســــــــهام)، ١٩٦٩أنظــــــــر: فكــــــــري، أحمــــــــد، دكتــــــــور، ( )١٥(
ي، ف العمـــــــارة  م ) ١٩٨٢ريـــــــد، دكتـــــــور(جـــــــزآن، دار املعـــــــارف، القـــــــاهرة. شـــــــاف

ـــــــــا، وحاضـــــــــرها، ومســـــــــتقبلها ، عمـــــــــادة شـــــــــؤون العربيـــــــــة ٕالاســـــــــالمية، ماهي
املكتبـــــــات، جامعـــــــة امللـــــــك ســـــــعود، الريـــــــاض. ريحـــــــاوي، عبـــــــد القـــــــادر، دكتـــــــور 

ـــــي الحضـــــارة ٕالاســـــالميةم)، ١٩٩٠( ، جامعـــــة العمـــــارة  ، مركـــــز النشـــــر العلمـــــ
 امللك عبد العزيز، جدة.

(16)  See: Collins, P. (1965). Changing Ideals in Modern                                         
Architecture, Faber, and Faber, London, PP.30-41                        

جـزء، املكتبـة ١٣، تـاريخ الجـنس العربـيم) ١٩٥٩أنظر: دروزة، محمد عزة، ( )١٧(
  ).١/٨العصرية، صيدا، لبنان، (ج

  ).١/١٦املرجع السابق، (ج )١٨(
ي، جواد، دكتور ( )١٩( ي تاريخ العـرب قبـل ٕالاسـالمم)، ١٩٧٦أنظر: ع ، املفصل 

ضة، بغداد، (ج ١٠ روت، ودار ال ن، ب   ).١/٢٢٣أجزاء، دار العلم للمالي
  ).١/١٧أنظر: دروزة، محمد، مرجع سابق، (ج )٢٠(
  ).٦/٤املرجع السابق، (ج )٢١(
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  ).٣/٢٠املرجع السابق، (ج )٢٢(
ي، جواد، مرجع سابق، (جأنظر:  )٢٣(   ).١/١٣ع
  ).١/٣٤املرجع السابق، (ج )٢٤(
ـــــى ثالثــــة طبقـــــات: العــــرب البائـــــدة،  )٢٥( قســــم املؤرخـــــون العــــرب الجـــــنس العربــــي إ

والعـــــــــــرب   العاربـــــــــــة، والعـــــــــــرب املســـــــــــتعربة. أنظـــــــــــر: أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة الـــــــــــدينوري، 
، تحقيـــق عبـــد املـــنعم عـــامر، وزراة الثقافـــة ٔالاخبـــار الطـــوالم)، ٨٩٥هــــ/٢٨٢(

). املســــــــــــــــــــــــــــــــــعودي: ١٤-٣، (ص:١٩٦٠القــــــــــــــــــــــــــــــــــومي، القــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة،  وٕالارشــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
، الطبعــــة الرابعــــة، دار مــــروج الــــذهب ومعــــادن الجــــوهرم)، ٩٥٧هـــــ/٣٤٦(م.

ــــــــــــــــــــــــروت،  ). ابــــــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــــدون، ١٤-٢/١١، ج١/٥٢م، (ج١٩٨١ٔالانــــــــــــــــــــــــدلس، ب
ـــر: تــاريخ ابــن خلــدون م)، ١٣٩٤هـــ/٧٧٩( ــر وديــوان املبتــدأ  والخ ، كتــاب الع

ــــــروت، بــــــدون تــــــار  ، ب ــــــي، جــــــواد، ٣٢-٢/١٨يخ نشــــــر، (جمؤسســــــة ٔالاعلمــــــ ). ع
  ).٢٥٤-١/٢٣٤مرجع سابق، (ج

قوم عاد هم الجيل الرابع املنحدر من قوم نوح حسب التسلسل الذي أورده  )٢٦(
املؤرخون العرب وهو: عـاد بـن عـوص بـن أرم بـن سـام بـن نـوح. أنظـر: املرجـع 

  ي الهامش السابق.
  ).٦٩، ٔالاعراف، ٓالاية: (القرآن الكريمأنظر:  )٢٧(
  ).٢/٢٣٧بن خلدون، مرجع سابق، (جأنظر: ا )٢٨(
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٢٩(   ).٤/٢٧٥أنظر: ع
ـــــي ٕالاســـــالم.  ٢٠٠-١٥٠أنظـــــر: حـــــدد الجـــــاحظ بدايـــــة الشـــــعر العربـــــي، بــــــ )٣٠( ســـــنة 

ــــــــي، مصــــــــطفى ٣/٧٤مرجــــــــع ســــــــابق، (ج الحيــــــــوان،أنظــــــــر: الجــــــــاحظ:  ). الراف
أجــــــــزاء، الطبعــــــــة  الرابعــــــــة، دار  ٣، تــــــــاريخ أداب العــــــــربم)، ١٩٤٧صــــــــادق، (

روت، (جالك   ).٢١-٣/٢٠تاب العربي، ب
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٣١(   ).٣٣-١/٣٢أنظر: ع
  ).١/٨املرجع السابق، (ج )٣٢(
  ).١/١٣املرجع السابق، (ج )٣٣(
ــــري، ( )٣٤( ــــري: تــــاريخ الرســــل    م)، ٩٢٢-٨٥٨هـــــ/٣١٠ – ٢٢٤أنظــــر: الط تــــاريخ الط

جـــــــزءًا، تحقيـــــــق أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهيم، الطبعـــــــة الرابعـــــــة، دار  ١١، وامللـــــــوك
ـــي، ١٣٠/ ٢). املســـعودي، مرجـــع ســـابق، (ج١/٥٥٨، القـــاهرة، (جاملعـــارف ). ع

  ).٦٠٧/ ١جواد، مرجع سابق، (ج
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٣٥(   ).٢/٧٣أنظر: ع
  ).٧٧، ٔالاعراف، ٓالاية: (القرآن الكريمأنظر:  )٣٦(
، تــــــــــاريخ اليعقــــــــــوبيم)، ٩٠٥أو  ٨٩٧هـــــــــــ/٢٩٢أو  ٢٨٤أنظــــــــــر: اليعقــــــــــوبي، (م.  )٣٧(

روت،    ).١٥-١/١٣(ججزآن، دار صادر، ب
  ).٢٧،املؤمنون، ٓالاية: (القرآن الكريمأنظر:  )٣٨(
  ).٣٦، هود، ٓالاية: (القرآن الكريمأنظر:  )٣٩(
  ).٣٧، الفرقان، ٓالاية: (القرآن الكريمأنظر:  )٤٠(
وصـــــــف م)، ٩٦٦-٨٩٣هـــــــ/٣٥٦-٢٨٠أنظــــــر: الهمــــــداني، الحســــــن بـــــــن أحمــــــد، ( )٤١(

ن . ابــن حوقــل، (القــر ٧-٣م، ص١٩٧٤، دار اليمامــة، الريــاض، جزيــرة العــرب
ـــروت، صصـــورة ٔالارضم) ١٠هــــ/٤ . البكـــري، عبـــد ١٦، دار مكتبـــة الحيـــاة، ب

جزآن، تحقيق مصطفى السقا،  معجم ما استعجم، م)،١٠٩٤هـ/٤٨٧هللا، (
روت، (ج   ).٧/ ١عالم الكتب، ب

دار الكتــاب  ٔالاطلــس الجديــد،م)، ١٩٨٠أنظــر: الشــطي، إبــراهيم، وآخــرون، ( )٤٢(
  اللبناني.

ــــر ابــــن أبــــي مأنظــــر:  )٤٣( ــــروت، ١٩٦٨، (ســــلميديــــوان زه م)، املكتبــــة الثقافيــــة، ب
  ).١٦(ص:    ،املعلقة

  كأحمر عاد تم ترضع فتفطـم        فتنتج لكم غلمان أشـأم كلهـم
  رجال بنوه من قريش وجرهم    فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله

  ):١١٧-١١٤وأيضًا (ص: 
  من ٔالامرأو يبدو لهم ما بدا ليا     أال ليت شعري هل يرى الناس ما أرى 

 أ
ً
  وأهلك لقمـان بن عاد وعاديا                 الـم تــر أن هللا أهــلك تبعـــ

ن من قبـل ما تـرى  ى والنجاشيا       وأهلك ذي القرن   وفرعون جيادًا ط

ــروت، ديـوان النابغــة الـذبيانيأنظـر:  )٤٤( ، املؤسسـة العربيــة للطباعـة والنشـر، ب
  ):٣٤، ٣١بدون تاريخ نشر، (ص/ 

ى لبد        احتمـلوا أمست خالء وأمس أهلها ا الذي أخ ع   أخ عل
ى حمام شـراع، وارد الثمـد ي، إذ نظـرت          إ   أحكم كحكم فتاة ال

  لم تكحكل من الرمد مثَل الزجاجِة،          يحفــه جانبـًا نيـٍق وتتبعــه
  قالت: 

ى حمامتنـا ونصـفه فقــد         أال ليتما هـذا الحمـام لنـا   إ
ن لم تنقص ولم تزد         فألفـوه، كـما حسـبتفحسبـوه،    تسعًا وتسع

ــا  ـا حمام ي ذلك العـدد         فكلمـت مائـة ف   وأسرعت حسبة 
ر  ـي جـديس  اشـ ي فتاة من  قبيلة طسم تزوجت  ي زرقاء اليمامة و ي،  فتاة ال

ـري (ج ق ) أن ملـك طسـم عملـو ٦٣٠-١/٦٢٩بقوة بصرها.  والرواية كما ذكرها الط
ـ تـدخل عليـه  أذل وقهر جدينا وأمر بأن ال تدخل فتاة بكر من جـديس بزوجهـا "ح
رعهــا" فثــارت جديســًا وغــدروا بملــك طســم وقومــه، فاســتعانت طســم بحســان  فيق
رة ثالثـة  ـى مسـ ى منازل جـديس باليمامـة، فلمـا كـانوا ع بن تبع ملك اليمن، فسار إ

ـــ يخـــدعوا  زرقــــاء أيـــام مـــن اليمامـــة، احتــــالوا بـــأن قطعـــوا أشـــجارًا  واحتملوهــــا، ح
م لـــــــم يصـــــــدقوها  م وحـــــــذرت قومهـــــــا ولكـــــــ اليمامـــــــة، إال أن زرقـــــــاء اليمامـــــــة كشـــــــف

م جميعًا.   وانطلقت الحيلة وتمكن حسان  بن تبع من إباد
 ، ـروت، بـدون تـاريخ نشـر،         آثار البالد وأخبار العبادأنظر: القزوي ، دار الصادر، ب

  ).١٣٤-١٣٣(ص: 
ن قومهــــا جــــديس مــــن ذكــــر  ــــا ويــــ ــــ قصــــة زرقــــاء اليمامــــة كاملــــة ومــــا كــــان بي القزوي

ر: م من قدوم جيش حم   حيث حذر
  فليس ما قد أرى بل أمر يحتقر    خذوا خذوا حذركم يا قوم ينفعكم

  ألمر اجتمع ٔالاقـوام والشجر      إني أرى شجرًا من خلفها بشـر
خلفهـــــا بشـــــر، فـــــأمر بقلـــــع فلمـــــا داهمهـــــم حســـــان قـــــال لهـــــا مـــــا رأيـــــت، قالـــــت الشـــــجر 

ـــى بـــاب جـــو، وكانـــت املدينـــة قبـــل هـــذا تســـم جـــوا، فســـماها تبـــع  ا ع ـــا، وصـــل عين
  اليمامة وقال:

  تركت عيونا باليمامـة همـال      وسميت جوا باليمامـة بعدمـا
ا عي فتاة بصيـرة   رعاما ولم أحفل بذلك محفـال      نزعت 

  وم سوقًا معجالوسقت نساء الق  تركت جديسًا كالحصيد مطرحاً 
  ولم أك لوال فعلهـا ذاك أفعالً     أدت جديسًا دين طسم بفعلهـا
ا يا جديس باختـها ي الظلم أوالً       وقلت خذ   وأنت لعمر كنت 
ى اليمامة مقبــالً       فال تدع جوا ما بقيت باسمهـا ا تد   ولك

  ):١٠٧أنظر: ديوان النابغة، (ص: 
  من املعفة وٓالافـــات وٕالاثم           أحالم عاد وأجساد مطهرة              

، ميمــــون بــــن قــــيس، ( )٤٥( ــــ ــــم)، ٦٢٩-هـــــ٧أنظــــر: ٔالاع ، املؤسســــة ديــــوان ٔالاع
ــــي ذكــــر  ــــروت، بــــدون تــــاريخ نشــــر، حيــــث أتــــى ع العربيــــة للطباعــــة والنشــــر، ب

  ):١٠٦زرقاء اليمامة، (ص: 
ي كفه كنف   خصف النعل لهفـي أية صنعـاأو ي      قالت أرى رجاًل 
ي املوت والشرعا      فكذبوها بما قالت، فصبحهـم   ذو آل حسان يز
لوا أهل جو من منازلهم   وهدموا شاخص البنيـان فاتضعـا         فاست

ــي كتابــه )٤٦( ــي، جــواد، مرجــع ســابق، حيــث ورد شــعر مــتمم بــن نــويرة،   أنظــر: ع
  ):١/٣٠٧، (جاملفصل بتاريخ العرب قبل ٕالاسالم

ن عاد ثم آل محرق  م بلدا وما قد جمعوا        آمس رك   ف
ريـــزي، ( شـــرح اختيـــارات املفضـــل م) ١١٠٨-١٠٣٠هــــ/٥٠٢-٤٢١أنظـــر: الخطيـــب الت

، جزآن، تحقيق، الدكتور فخر الدين قبـاوة، مطبوعـات مجمـع اللغـة الض
  ).١/٢٧٣العربية، دمشق، بدون تاريخ نشر، (ج

  :ديوان ٔالاعأنظر:  )٤٧(
ن وجبار وكلس وقرمد    امي شادهفأضحت كبنيان ال   بط

  ):٧١وايضًا (ص:
ـار   ألم تروا إرما وعـادا       ا الليل وال   أودى 
ى أثرهم قــدار                      بادوا فلمـا أن تآدوا            قفى ع
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  طسمًا ولم ينجها الحدار     وقبلهم غالت املنايـا                      
ي من جديس                      يوم من الشر مستطـار     وحل بال
  للدهر ما يجمع الخيـار             واهل غمدان جمعـوا                   
م                    م فبـاروا             وأهل جو أتت عل   فأفسدت عي
ى وبـار                      رفهلكـت جهـرة وبـا       ومر حد ع

ريــة،    ــامي: منــازل طســم وجــديس، وأهــل غمــدان: الدولــة الحم واملقصــود بال
ــي اســم بــديل لليمامــة، وبــار، مــن مســاكن عــاد  وأهــل جــو: طســم وجــديس و

  باألحقاف.
ريزي، مرجع سابق: )٤٨(   أنظر: الخطيب الت

  وأبت بعد، فليست تتضع    غلبت عادًا ومن بعدهم  
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٤٩(   ).١/٣٠٨أنظر: ع
  ).١/٣٠٨أنظر: املرجع السابق، (ج )٥٠(
، دار املعرفة للطباعة والنشر، الفهرستم)، ٩٨٧-هـ٣٧٧أنظر: إبن النديم، ( )٥١(

روت، بدون تاريخ نشر، (ص:   ).١٤١ب
  ).١٣٢-٢/١٠٢أنظر: املسعودي، مرجع سابق، (ج -٥٢ )٥٢(
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٥٣(   ).٣٥٢-١/٢٩٤أنظر: ع
  ).٥٢٨-١/٣٥٤املرجع السابق، (ج )٥٤(
ــي، جــواد، مرجــع ٨٨-٢/٨٧ج-١/١٧٩املســعودي، مرجــع ســابق، (جأنظــر:  )٥٥( ). ع

  ).١/٤٩٩سابق، (ج
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٥٦(   )١/٥٠٠أنظر: ع
)، م٨٦٨-٧٦٧هــــــــ/٢٥٥-١٥٠أنظـــــــر: الجـــــــاحظ، أبـــــــي عثمـــــــان عمـــــــر بـــــــن بحـــــــر، ( )٥٧(

ن ، تحقيـــــق فـــــوزي عطـــــوي، مكتبـــــة الطـــــالب وشـــــركة الكتـــــاب البيـــــان والتبيـــــ
روت،    ).١٦٣م، (ص:١٩٦٨اللبناني، ب

، هشـــــــام بـــــــن محمـــــــد الســـــــائب، (م.  )٥٨( ـــــــ ، ٔالاصـــــــنامم)، ٨١٩هــــــــ/٢٠٤أنظــــــر: الكل
تحقيــــــــق الــــــــدكتور، أحمــــــــد زكــــــــي، املكتبــــــــة العربيــــــــة، وزارة الثقافــــــــة وٕالارشــــــــاد 

  م).١٩٦٥-هـ١٣٨٤القومي، القاهرة، ( 
  ، مرجع سابق.ٕالاكليلأنظر: الهمداني،  )٥٩(
  .٣٤رقم  الهامش،أنظر:  )٦٠(
  ).٢٣٧-٢/٢٣٦أنظر: ابن خلدون، مرجع سابق، (ج )٦١(
). اليعقــوبي: مرجــع ســابق، ٢٦٧-٢/٢٦٦أنظــر: ابــن خلــدون، مرجــع ســابق، (ج )٦٢(

  ).١/٢١٥(ج
ــــــــي، جــــــــواد، مرجــــــــع ســــــــابق، ٢/٥٨أنظــــــــر: املســــــــعودي، مرجــــــــع ســــــــابق، (ج )٦٣( ). ع

  )٣/٥٢٦(ج
ي، جواد، مرجع سابق، (ج )٦٤(   ).٣٨٨-٤/٣٧٠أنظر: ع
ا وأثرهــــا وانعكاســــا )٦٥( ا وظــــروف حــــدو ا ملعرفــــة املزيــــد مــــن ٔالاحــــداث ومالبســــا

ــى املجتمــع العربــي أنظــر: ابــن قتيبــة، ( ، املعــارفم)، ٨٨٩-٨٢٨هـــ/٢٧٦-٢١٣ع
ـراث العربـي،  تدقيق محمد إسماعيل الصاوي، الطبعة الثانية، دار أحيـاء  ال

ــــروت،  ــــي الحســــن، ٢٦٢-٢٦٠م، (ص: ١٩٧٠-هـــــ١٣٩٠ب ). ابــــن رشــــيق، أبــــي ع
ــــــــي الــــــــدين عبــــــــد العمــــــــدةم)، ١٠٦٣-٩٩٩هـــــــــ/٤٥٦-٣٩٠( ، تحقيــــــــق محمــــــــد م
ـــروت، ال ـــي، جــــواد، ٢٢٤-٢/٢٠٠م (ج١٩٧٢حميـــد، دار الجيـــل للنشــــر، ب ). ع

  ).٤٦٨-٥/٣٣٣مرجع سابق، (ج
ــــــرة بــــــن شــــــداد يتوعــــــد النعمــــــان بــــــن املنــــــذر، أنظــــــر )٦٦( ــــــرةقــــــال عن ، : ديــــــوان عن

  ):٩٢(ص:
  قصيـرة عنـك فاأليـام تنقلـب  إن كنت تعلم يا نعمان، أن يدي      

  تـى       يلقى أخاك الذي قد غره العصب        اليوم تعلم، يا نعمان، أي ف           
ــي، جــواد، مرجــع ســابق، (ج )٦٧( )، وانظــر: معلقــة عمــرو بــن ٢٥٧-٣/٢٥٥أنظــر: ع

  كلثوم:
  وأمهلنا نخبـرك اليقينــا  أبا هند فال تعجـل علينـا

  ونصدرهن حمرا قد روينا بأنا نورد الرايات بيضـا       
ـا قطينـا    بأي مشيئة عمرو بن هنـد     تكون لقيلكم ف
  تطيع بنا الوشاة وتزدرينـا    بأي مشيئة عمرو بن هنـد  

  ددنا وتوعدنـا رويـدا      م كنـا ألمـك مقتوينـا        
ــا مــا هــو مصــنوع  )٦٨( ي م ــي الشــعر الجــاه ــرًا  فقــد ورد ذكــر ٔالاســلحة والتيــاب كث

ــــي شــــعر ع ــــ ورد ذكرهــــا  ــــرة، أنظــــر: بالشــــام كالســــيوف املشــــرفية ال ديــــوان ن
رة   ):٥٢، (ص: عن

م   وخرصان لون السمهري املثقف        فظلنا نكسر املشرفية ف
رة، (ص:  ي شعر عن   ):٧٠وكذلك ورد ذكر السيوف اليمانية 

  غداة اللقا نحوي بكل يماني    به كنت أسطو حينما جدت العدا
رة،(ص ي شعر عن   ):٧٢:وكذلك ورد ذكر الرماح الخطية من صناعة البحرين 

  وأبيض صارم ذكر يمان       بأسمر خط الرماح لون 
ي شعر طرفة ذكر السيوف اليمانية، أنظر:    ):٧٦، (ص: ديوان طرفةكما ورد 

  كجفن اليمان زخرف الوا ماثله   أتعرف رسم الدار قفرًا منازله       
ا،  ي شعر ٔالاع ذكر الرماح الخطية وأسماء صناع   كما ورد 

  ):١٢: (ص:ٔالاعديوان أنظر: 
  دخائر مما سن من أبزي وشرعب     ولون من الخطى فيه أسنة            

رود اليمانية، (ص:  رات أو ال ي شعر ٔالاع ذكر الح   ):٢٥وأيضًا ورد 
م  رات تكون  ا    إذا الح   وجروا أسافل هدا

ي شعر عمرو بن كلثوم، معلقة عمرو بن كلث   وم:     كما وردت ذكر الدروع اليمانية 
  وأسياف يقمن وينحنينا  علينا البيض واليلب اليماني      

ــــــــي، جــــــــواد، مرجــــــــع ســــــــابق، ١/٢٧٠أنظـــــــر: البعقــــــــوبي، مرجــــــــع ســــــــابق،  ج )٦٩( ). ع
  ).٣٨٩-٧/٣٦٩(ج

  ).٣٨٩-٧/٣٦٩أنظر: املرجع السابق، (ج )٧٠(
  ).٢-١، قريش، ٓالايتان (القرآن الكريمأنظر:  )٧١(
ـــــــي، مرجـــــــع ســـــــابق، (ج )٧٢( ي، (١/٩٧أنظـــــــر: الراف تـــــــاريخ )، ١٩٨٢). ضـــــــيف، شـــــــو

  ).١/٢٧٤الطبعة العاشرة، دار املعارف، القاهرة، (ج ٔالادب العربي،
ذكــــر املســـــعودي أن ســــبب الحلـــــف أن رجــــاًل مـــــن زبيــــد مـــــن الــــيمن بـــــاع ســـــلعة  )٧٣(

ـــــى الـــــتظلم  ـــــر بالـــــدفع فلجـــــأ ٔالاول إ للعـــــاص بـــــن وائـــــل مـــــن قـــــريش فتـــــأخر ٔالاخ
ن   وأنشد: للقريشي

ي والنفر يا ي بطن مكة نادى ال   للرجال [ردوا] ملظلوم بضاعته      
  وال حرام لثوب الفاجــر الغدر     إن الحرام ملن تمـت حرامتــه            

ــي دار عبـد هللا بــن جـدعان، واتفقــوا  ـي دار النــدوة ثـم  ـى أثرهــا اجتمعـت قــريش  وع
ي  ى أن ينصفوا املظلوم من الظالم و ر بن عبد املطلب:ع   ذلك يقول الزب

م        وإن كنـا جميعًا أهـل دار          حلفت لنعقدن حلفًا عل
  يعز به الغريب لدى الجوار     نسميه الفضول إذا عقدنا       
ي البيت أنا                 أباة الضيم تهجر كل عـار   ويعلم من حوا
  )٢٧٠/ ٢أنظر: املسعودي، مرجع سابق، (ج      

  معلقة عمرو بن كلثوم.أنظر:  )٧٤(
  ).١٠، مرجع سابق، (ص: ديوان النابغةأنظر:  )٧٥(
  ).٩٢املرجع السابق، (ص:  )٧٦(
  ).١١٠، مرجع سابق، (ص:ديوان ٔالاعأنظر:  )٧٧(
  ، مرجع سابق.معجم ما استعجمأنظر: البكري،  )٧٨(
  ).١١٤، مرجع سابق، (ص: ديوان ٔالاعأنظر:  )٧٩(
ر بن أبي سلمىأنظر :  )٨٠(   ).١١٨بق، (ص: ، مرجع ساديوان زه

  من الشر لو أن أمرًا كان ناجيا.  ألم تر للنعمان كان بنجوة        
أجــزاء، دار  ٥ معجــم البلــدان، م)،١٢٢٨-هـــ٦٢٦أنظــر: الحمــوي، يــاقوت، (م.  )٨١(

روت،    ).١/١٥٤م، (ج١٩٧٧-هـ١٣٧٩الصادر، ب
ي شعر حسان بن ثابت ذكرًا للغساسنة:   كما ورد 

ــــــم          ي الزمـان ٔالاول      هلل در عصابـة نادم   يومًا بجلق 
ي الحلل املضاعف نسجها    ل    يمشون  ى الجمال ال   م الجمال إ
  ).٨٢-٨٠، مرجع سابق، (ص: ديوان النابغة الذبيانيأنظر:  )٨٢(
  ): ١٣٠، ٔالاعراف، ٓالاية: (القرآن الكريم أنظر: )٨٣(
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ن و  نقـــٍص مــن الثمــرات لعلهـــم يــذكرون". ٔالاعـــراف، "ولقــد أخــذنا آل فرعـــون بالســن
م الطوفــــان والجــــراد والقمــــل والضــــفادع والــــدم آيــــات ١٣٣ٓالايــــة: ( ): "فأرســــلنا علــــ

ن".  يـــــونس ٓالايتـــــان: ( روا وكـــــانوا قومـــــًا مجـــــرم )، وســـــورة ٨٩-٨٨مفصـــــالت فاســـــتك
  ).٦٦-٦٥الشعراء: ٓالايتان: (

  ): ٤٠-٣٦، هود، ٓالايات: (القرآن الكريمأنظر:  )٨٤(
ــى نــوح أنــه لــن يــؤمن مــن قومــك إال مــن قــد آمــن فــال تبتــئس بمــا كــانوا "وأو  ــى ربــك إ

م مغرقون،  ي الذين ظلموا أ يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال تخاطب 
 مـن قومــه سـخروا منــه قـال أن تســخروا منـا فإنــا 

ٌ
ويصـنع الفلــك وكلمـا مــر عليـه مــأل

يــه عــذاب يخزيــه ويحــل عليــه نســخر مــنكم كمــا تســخرون، فســوف تعلمــون مــن يأت
  عذاب مقيم".

): "ألم تر كيف فعل ربـك بعـاد، ١٠-٦، الفجر، ٓالايات: (القرآن الكريمأنظر:  )٨٥(
ــي الــبالد، وثمــود الــذين جــابوا الصــخر  ــ لــم يخلــق مثلهــا  إرم ذات العمــاد، ال

  بالواد، وفرعون ذي ٔالاوتاد".
  ): ٦٧-٦٦، هود، ٓالايتان (القرآن الكريمأنظر:  )٨٦(

ء أمرنــا نجينــا صــالحًا والــذين آمنــوا معــه برحمــة منــا ومــن خــزي يومئــذ إن "فلمــا جــا
ن". ي ديارهم جاثم   ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذي ظلموا الصيحة فأصبحوا 

): "قـالوا يـا لـوط إنـا رسـل ربـك لـن ٨٢-٨١أنظر: القرآن الكريم، هـود ٓالايتـان ( )٨٧(
إال إمرأتــــك إنــــه  يصــــلوا إليــــك فاســــر بأهلــــك بقطــــع مــــن الليــــل وال يلتفــــت أحــــد

م إن موعــــدهم الصــــبح ألــــيس الصــــبح بقريــــب، فلمــــا جــــاء  ا مــــا  أصــــا مصــــي
ا حجارة من سجيل منضود". ا سافلها وأمطرنا عل   أمرنا جعلنا عال

ى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم ٨٤، هود ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )٨٨( ): "وإ
ـــره وال تنقصـــوا املك ـــر اعبـــدوا هللا مـــالكم مـــن إلـــه غ ان إنـــي أراكـــم بخ ـــ يـــال وامل

  وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط".
  ).٤١-٤٠، العنكبوت، ٓالايتان: (القرآن الكريمأنظر:  )٨٩(
)، أنظـــــر أيضـــــًا: الهـــــامش رقـــــم ٨-٦الفجـــــر، ٓالايتـــــان: ( القـــــرآن الكـــــريم،أنظـــــر:  )٩٠(

)٨٥.(  
)، ١٠٩)، يوســـــــف، ٓالايـــــــة: (٨٢-٢١، غـــــــافر، ٓالايتـــــــان (القـــــــرآن الكـــــــريمأنظـــــــر:  )٩١(

  ).١٠)، محمد، ٓالاية (٤٤)، فاطر، ٓالاية (٣٦ية (النحل، ٓالا 
، شــــــهاب ١٥٧-١/١٥٥أنظــــــر: حمــــــوي، يــــــاقوت، مرجــــــع ســــــابق، (ج )٩٢( ). ٔالابشــــــيه

ـــي كـــل فـــٍن مســـتظرفم)، ١٤٢٣-١٣٨٨هــــ / ٨٢٧-٧٩٠الـــدين، ( ، املســـتطرف 
روت،    ).٣٧٧م، (ص: ١٩٨١-هـ١٤٠١تحقيق عبد هللا الطباع، دار القلم، ب

  ).٦٩ٔالاعراف، ٓالاية، (، القرآن الكريمأنظر:  )٩٣(
  ).٧٤ٓالاية ( ، ٔالاعراف،القرآن الكريمأنظر:  )٩٤(
  ).١٥٧، ٔالاعراف، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )٩٥(
  ).٤٥، إبراهيم، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )٩٦(
  ).٤٤-١/٤٢، مرجع سابق، (جالحيوانأنظر : الجاحظ،  )٩٧(
ـــــي  )٩٨( ن  ن القوســـــ هـــــذه ٕالاضـــــافة مـــــن وضـــــع املحقـــــق، كنتيجـــــة إلســـــقاطه مـــــا بـــــ

  النسخة ال اعتمدها للتحقيق، وما عدا ذلك فمن وضع الباحث.
، دار رسـالة الغفـرانم)، ١٠٥٧-٩٧٣هــ/٤٤٩-٣٦٣أنظر: املعـري، أبـو العـالء، ( )٩٩(

روت للطباعة والنشر،    ).٢٠٠م، (ص: ١٩٨٠-هـ١٤٠٠ب
ن، طـــــه،  )١٠٠( ـــــى ٢/٦٩مرجـــــع ســـــابق، (ج حـــــديث ٔالاربعـــــاء،أنظـــــر: حســـــ ). أشـــــار إ

ي كتابه. ن    هذين القانون
 )، ٕالاعـــــــالن بأحكـــــــام البنيـــــــان،م١٣٣٤هــــــــ هــــــــ/٧٣٤أنظـــــــر: إبـــــــن الرامـــــــي، (م.  )١٠١(

ر قــــدمت لجامعــــة  تحقيــــق صــــالح بــــن عبــــد الــــرحمن ٔالاطــــرم، رســــالة ماجســــت
م). إبــــن الرامــــي، قــــام بجمــــع ١٩٨٠هـــــ /١٤٠٣محمــــد بــــن ســــعود، الريــــاض، (

أحكــــام البنيــــان مــــن أمهــــات كتــــب فقــــه املــــذاهب ٔالاربعــــة: الحنفــــي، واملــــالكي، 
ي ــ ســحنون، والشــاف ــى مدونــة الفقيــة املــالكي، القا ــي، وركــز ع ، والحنب

ــــــا: صــــــنع هللا الحنفــــــي،  ــــــي أحكــــــام البنيــــــان م ــــــرة  مراصــــــد وهنــــــاك كتــــــب كث
  .كتاب الحيطان. الدامغاني، الحيطان

  ).٢٤، ٔالاعراف، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )١٠٢(
  ).٣٤، ٔالاعراف، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )١٠٣(

 ).٥-٤، الحجر، ٓالايتان: (القرآن الكريمأنظر:  )١٠٤(
(105) See: Jencks, C (1977), The Language of Post Modern                                            

Architecture, Academy Editions, London 
الصـــــادرة بعـــــد هـــــذا الكتـــــاب وكـــــذلك معظـــــم أعـــــداد  Jencksأنظـــــر: جميـــــع مؤلفـــــات 

ـ صـدر  AD مجلـة التصـميم املعمــاري  ــ ال ــي لنـدن منـذ ســبعينات القـرن املا ت 
، بصفة  Deconstructionوح ٓالان.  وكذلك كل ما كتب عن ما يسم بالتفكيك 

ى سبيل املثال:Stanley Tigerman, Peter Eisenmanخاصة، مقاالت     ، أنظر ع
See: Tigerman, S., (1989), Construction, (De) Construction (Re)                                                                                 
Construction, Architectural Antinomies and (Re) newed Beginning, 
Published in AD,Vol.58,No., 1-2, 1989,  PP.: 77- 81.         

  ).٨-٦،  ق، ٓالايات: (القرآن الكريمأنظر:  )١٠٦(
  ).٢١-١٧، الغاشية، ٓالايات: (القرآن الكريمأنظر:  )١٠٧(
)، يوسـف، ١٨٥)، ٔالاعـراف، ٓالايـة: (١١، ٔالانعـام، آيـة: (الكريم القرآنأنظر:  )١٠٨(

)، ٧)، الشعراء، ٓالايـة: (٤٦)، الحج، ٓالاية: (٣٦)، النحل، ٓالاية: (١٠٩ٓالاية: (
)، فــاطر، ٢٧)، الســجدة، ٓالايــة: (٤٢الــروم، ٓالايــة: ( )،٢٠العنكبــوت، ٓالايــة: (

  )...الخ.٨٢-٢١)، غافر، ٓالاية: (٤٤ٓالاية: (
  ).١/٣٤، مرجع سابق، (جالحيوانأنظر: الجاحظ،  )١٠٩(
  ).٣٧-١/٣٥أنظر: املرجع السابق، (ج )١١٠(
  ).٥٠٤، مرجع سابق، (ص:أدب الكاتبأنظر: ابن قتيبة،  )١١١(
  ).٢، الفرقان، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )١١٢(
  ).١٩-١٨، عبس، ٓالايتان (القرآن الكريمظر: أن )١١٣(
  ).١١، سبأ، ٓالاية (القرآن الكريمأنظر:  )١١٤(
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