
  اإلسالمياإلجا�ة ال���ذج�ة ل�ق�اس الف� الع��ي              

، فق� أدخل عل
ها اإلسالميع�ف� الع�ارة ت��را ن�ع
ا في الع�� : مق�مة
ال�ع�ار/ ال�.ل- ع�ة ع,اص� مع�ار*ة جعل'ها ت'�
& ع% ن$
�تها في ال#"ارات 

  :وق� 4ان� ه6ه الع,اص� �4ا یلي .األخ�0 
  
� الق@اب ال"<�ة، ون=#�ا في : ق�اباالتق��ة  -1

Aب�ع ال�.ل��ن في ت

، وه6ه اإلنAاءات علي �Jق ت#ل
ل اإلنAاءات الق�A*ةح.اFاتها ال�عق�ة، ال'ي تق�م 
رة م% الق@اب  وق@اب م.اج�  في ب
� ال�ق�س ق@ة ال�<�ة: مMل-ال�عق�ة وال�'��ِّ

ل�*اض
ات ال�َعقََّ�ة، و4ان� ا  تع'�� اع'�اًدا 4ُلِّ
Qا على -واألن�لO والقاه�ة األس'انة
 �ه6ه الق@اب تع�ي شYًال ج�ال
Qا رائًعا لل�.اج�، و*Yفي أن ت,$� إلى م.=

�ك�Mال له6ا ال=�ال ح'ى ت�رك ع$�ة ال#"ارة   في إس'ان@�ل ال.ل�ان أح�
  .اإلسالم
ة

        �والق@اب م% أه- م$اه� ت��ر ال#"ارة اإلسالم
ة في ف% الع�ارة، فلق
َرْت 4 
ً�ا، وات<6 ت��
�ها اله,�سي أشYاًال م<'لفة، وم% أمMلة ذل` ق@َّة ت��َّM

 �ال�.=� ال=امع Fالق
�وان، وم.=� ال&*'�نة ب'�نO، وال�.=� ال=امع Fق�J@ة، وق
 �Aال#اد/ ع %

ة خالل الق�نdه�ت آثار ه6ا ال'��ر ب�ض�ح في الع�ارة األورh

%
  .والMاني ع�A ال�
الدی
  
، الف% اإلسالميال'ي ت,اولها  ع�ال� األع��ة م% أه- األكان: تق��ة األع��ة -2


ة، ح'ى إنه hه� ما jُعْ @Aخ lFبََّ@ة، وروا�َ�ُف Fعل- وق� ات<6ت ت
=اًنا وعق�ًدا م
الف�س ت�لُّ على الف%ِّ ال�ع�ار/ وة 6عق�د األب,
ة، وق� أص@#� أق�اس ح

%
  .اإلسالمي، وpن ُوِجَ�ِت األق�اس ق@ًال إالَّ أنه ق� َتَغ
َّ� شYلها على ی� ال�.ل�
  



م% أب�ز خ�ائr الف%ِّ ال�ع�ار/  ك6ل` 4ان� ال�ق�ن�ات: تق��ة ال�ق�ن"ات -3
: اإلسالمي، وتع,ي األج&اء ال�'�لَِّ
ة م% ال.قف، وال�ق�ن�ات م,ها داخل
ة وخارج
ة

ان'�Aت ال�اخل
ة في ال�#ار*v وال.ق�ف، و4ان� ال<ارج
ة في ص#�ن ال�آذن 
  .وأب�اب الق��ر وال�Aفات

  
إلسالمي ال$اه�ة ك�ا 4ان م% م$اه� الف%ِّ ال�ع�ار/ ا: تق��ة ال�$���ات -4 


ات ال@
�ت م<�مًة أو م&خ�فة، وت.�َّى ق��*ة إذا 4ان� م.'�ی�ة، أو d�Aب,اء م
ش�.
ة إذا 4ان� غ
� م.'�ی�ة، أو ح'ى ش
Aًا، وهي م% خvA ُخxَ�ِ 4.'ائ� 

ة ال"�ء، وُتَ�}ُِّ% ال,.اء م% مAاه�ة َمْ% Fال<ارج  َّ�لل,�اف6، م% ف�ائ�ها أنها ُتَ<فُِّف ِح
   .ه%َّ َأَحٌ�، وق� أص@ح ذل` JاFع ال@
�ت اإلسالم
ةدون أن ی�ا 

  
-أفاد ال�.ل��ن م% ت�@
قات عل- ال��ت
ات  : تق��ة ال"�ت�ات ال�ع�ار%ة -5

%
في ت��*� تق,
ة  -ال6/ َیِ�یُ% ب,Aأته وpرساء أص�له ال�,ه=
ة ال.ل
�ة لل�.ل�
، )��ت
ات ال�ع�ار*ةتق,
ة ال(اله,�سة ال��ت
ة، واس'<�امها ف
�ا jُْعَ�ُف اآلن Fاس- 

دة، شأنه  َّ�فق� ع�ف�ا أن ال��ت ی,عOY ع% ال.��ح ال�قعَّ�ة، و*'=�َّع في ب�رة م#
في ذل` شأن ال"�ء ال6/ ی,عOY ع% س�ح م�آة مقع�ة، وق� اس'<�م ال'ق,
�ن 

في أغ�اض ال@,اء ) Focusing of sound(ال�.ل��ن خاص
ة ت�4
& ال��ت 
امعة ال}@
�ة؛ ل,قل وتق�*ة ص�ت ال<�
v والع�ارة؛ وخاصة في ال�.اج� ال=

م.=� أصفهان الق�j-، وم.=� : واإلمام في أjام ال=�عة واألع
اد؛ مMال ذل`
الق��jة؛ ح
� 4ان jَُ��َُّ- سقف ال�.=�  في حلv، وdع� م.اج� Fغ�اد العادل
ة

؛ وج�رانه على شYل س��ح ُمَقعََّ�ٍة، م�زَّعة في زواjا ال�.=� وأر4انه ��F*قة دق
قة
  .ت"�% ت�ز*ع ال��ت Fان'$ام على ج�
ع األرجاء

  



وpن ه6ه ال�آث� اإلسالم
ة ال@اق
ة ح'ى ال
�م ل<
� شاه� على ر*ادة عل�اء ال#"ارة 
اإلسالم
ة في تق,
ة ال��ت
ات اله,�س
ة ال�ع�ار*ة، وذل` ق@ل أن ی@�أ العال- 

في دراسة أس@اب س�ء ) م1900(ح�الي عام ) واالس ك ساب
%(ال�ع�وف 

ة، وت'@ُّع سل�ك  ات في جامعة هارفاردال�فات ال��ت
ة لقاعة م#اض� Y*األم�

  .ال<�اّصِ ال��ت
ة للقاعات وح=�ات ُغَ�ِف ال��س
قى
  

ول}ي َنِقُف على م�0 أه�
ة ت��*� ال�.ل�
% ل'ق,
ة ال��ت
ات ال�ع�ار*ة، ت}في 
اإلشارة إلى أن خاص
ة ت�4
& ال��ت، ال'ي لف'�ا األن$ار إلى ف�ائ�ها ال'�@
ق
ة، 

"ارة ال�عاص�ة 4=&ء أساسي م% ه,�سة ال��ت
ات ال�ع�ار*ة؛ ت.'<�م في ال#
�ران خلف
ة مقعَّ�ة تع�ل على ارت�اد =F ة�
د ال�.ارح وقاعات االح'فال ال}@ ح
� ت&وَّ

  .ال��ت وز*ادة وض�حه
  
ت�4ِّ� ال��اجع وال�راسات ال'ار*<
ة في م=ال الع�ارة اإلسالم
ة : تق��ة العق�د -6

ل ما hه� م% ع,اص � وأشYال ال'ق,
ات اله,�س
ة ال�ع�ار*ة ع,� ال�.ل�
% أن أوَّ
، )م706/ هـ87(عام   ب�م�A ال6/ اْسُ'ْ<ِ�َم في ال�.=� األم�/   )العق� ال�,ف�خ(ه� 

ة  
� أص@ح ع,�ً�ا م�
ًِّ&ا للع�ارة اإلسالم
ة، وخاصَّ#F ذل`؛ �َ- اس'<�امه Fع وُع�ِّ

 في Fالد ال�غ�بdث- اق'@.ه ال@,اة األور ،Oل��ن، وأك�Mوا م% اس'<�امه في واألن

ر ال�.ل��ن تق,
ة . ب,اء 4,ائ.ه- وأدی�ته- َّ�J `ة الف'#ات(و64ل
، )العق�د ثالث
وال'ي 4ان م��رها ف}�ة ه,�س
ة F#'ة قائ�ة على الق.�ة ال#.اب
ة، وه� ما اس'�لَّ 

Fاألن�لO، ) ال&ه�اء(عل
ه ال@احM�ن م% رس- Fاٍق على ج�ار في أJالل م�ی,ة 
    .س'ع�ال ه6ا ال,�ع م% العق�د في ال},ائO اإلس@ان
ة والف�ن.
ة واإل�jال
ةوان'�A ا

  
� ح�افُّها  وه,اك أjً"ا تق,
ة العق�د ال�ف��ة، أو ال�ق��صة، وهي عق�د ُق�َّ



ال�اخل
ة على ه
�ة سل.لة م% أن�اف دوائ�، أو على ه
�ة عق� م% أن�اف 
Yاْشُ'�َّ م% ش �ل حافة ال�#ارة، غ
� أنه ف��ص، ولعلَّ ه6ا العق� ال�ف�r ق

ل  اّت<6َ م% الع�ارة اإلسالم
ة ال�$ه� اله,�سي ال@#�، وأص@ح ف
ها اب'}اًرا hه� أوَّ
، )الMام% ال�
الد/(ما hه� ف
�ا ت@قَّى م% اآلثار في أوائل الق�ن الMاني اله=�/ 

في س,ة   واتَّ"#� معال�ه اله,�س
ة 4املة في ب,اء ق@ة ال�.=� ال=امع Fالق
�وان
   ).م836/ هـ221(
  

د  ُّ�ره Fع� ذل` Fال�غ- م% َتَع �F r$ه�ه اله,�سي في ت��ُّ وق� اح'ف� العق� ال�ف�َّ
�ة في الق�ون ال'ال
ة، وازداد ع�د الف��ص،  أشYاله، ث- تAا�YF العق�د ال�ف�َّ

وت�اغ�ْت وت�اخلْ� ف
ها ُزَهْ
َ�ات وُوَرْ*َ�ات، وأص@ح شYلها زخ�ف
Qا ج6اFًا، ُحلَِّ
ْ� Fه 
v*ال�آذن وال�#ار.   

  
وpلى جانv ه6ه األن�اع م% العق�د hه�ت في الع�ارة اإلسالم
ة أشYال أخ�0 

العق�د ال��بَّ@ة وال��اء وال�,ف�جة، وق� ان'�A اس'<�امها في Fالد ال��Aق : م,ها

ة؛ فعلى س@
ل ال�Mال وال�غ�بdلة م,ها في الع�ارة األورMأم �: على ال.�اء، وُت�ج

ل�,ف�ج إلى الع�ارة اإلن=ل
&*ة، وَع-َّ اس'ع�اله في الق�ن ال.ادس ع�A ان'قل العق� ا
ب
,�ا َسَ@َقِ� الع�ارُة اإلسالم
ة إلى اس'<�امه ق@ل ) العق� ال'
�دور/ (ال�
الد/ Fاس- 

�  .Fالقاه�ة  واألزه� واألق��  ال=
�شي: ذل` F<�.ة ق�ون في م.اج
  
  
  
  
  



4ان ال�ع�ار اإلسالمي jع'�� على ال,�احي ال'�@
ق
ة ِلِعْلـِ-  :تق��ة األس�ار -7
، وق� اتَّ"ح ذل` في إقامة ال�.اج� الAاهقة، وال�آذن ال.امقة، )ال�
Yان
Yا(ال#
ل 

والق,ا�J وال.�ود ال"<�ة الع$
�ة ف�ق األنهار؛ 4.�ِّ ال,ه�وان، وس�ِّ ال�س'%، 
األی�dي،  أjام صالح ال�ی% القاه�ةF وس� الف�ات، و64ا في إقامة س�ر م=�/ الع
�ن 

ف�ق ج@ل ال�ق�-،  إلى القلعة  على ال,
ل وال6/ 4ان ی,قل ال�اء م% ف- ال<ل
ج
�فَّ� في الق,اة ف�ق '
و4ان� ساق
ة ُتَ�ار Fال#
�انات َتْ�َفُع ال�
اه لع�Aة أم'ار ل

  .ال.�ر، وت.
� ��F*قة األواني ال�.'��قة ل'�ل إلى القلعة
  

ة م% أه- اإلضافات ال'ي أخ6ها الغ�ب، �4ا : تق��ة القالع -8dكان� القالع الع�

 -
تAه� ب6ل` ز*=�*� ه�ن}ه، فل- Yj% الغ�ب jع�ف غ
� ال'ق,
ة ال�ائ�*ة في ت��
القلعة، وم,6 أن دخل ال�.ل��ن األن�لO، ث- صقل
ة، ث- ح�ث االح'}اك مع 


ةال�.ل�
% في @
، تغ
�ت ال,�اذج ال�'@عة في ال@,اء إلى ال,��ذج ال#�وب ال�ل
-
ال��dع، ال�&ود في أر4انه Fأب�اج ال��اق@ة   الع�dي، الj /6غلv عل
ه ال'��

  .ي األضالع أjً"اوال�فاع، وأح
اًنا ت�ج� األب�اج ف
  

إن روعة الع�ارة تع@� ع% روعة ال#"ارة ال'ي أنAأتها، وذل` قان�ن تار*<ي �4ا 
َ̀ للع��ان �F,&لة ال��رة لل�ا: "اب% خل�ون jق�ل  ة، وه� الYAل إن ال�ولة والُ�ْل دَّ

َر في ال#�Yة؛  ال#اف� ل�ج�دها، وانف}اك أح�ه�ا ع% اآلخ� غ
� م�Y% على ما ُق�ِّ
رها، والع��ان دونها ُمَ'َع6ٌَّر، فاخ'الل أح�ه�ا  فال�ولة دون الع��ان ال Y�j% ت��ُّ

  ".jَْ.َ'ْلِ&م اخ'الل اآلخ�، �4ا أن ع�م أح�ه�ا ُیَ�ثُِّ� في ع�م اآلخ�
 .ت$ه� ف
ها ح,}ة ال�الv في ص
اغة مل<r ما جاء في ال�'%خالصة  :ال*ات�ة


