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 العربية التراثية النصوصاألسطح في  حدائق

 (1*)ومحمد ىشام النعسان (1)ريما يونس

 .، حمب، سوريةحمب جامعة العربي، العممي التراث معهد التطبيقية، العموم تاريخ قسم(. 1)
 (. mhishamalnassan@gmail.com)*لممراسمة: د. محمد هشام النعسان. البريد اإللكتروني: 

 08/05/2019تاريخ القبول:    01/04/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
اإلنسان الحدائق منُذ العصور القديمة، وذلك لما فيها من منافع روحية واقتصادية، وقد ظهَرت منذذ  َعرف

بذذدا اإلنسذذان بالزراعذذة حذذول مسذذكنق، ومذذع الوقذذت طذذور التقنيذذات لزراعتهذذا وريهذذا، ومذذن  ذذم بذذد  ُي كذذر فذذي 
  هميذذة يقذذل ال فذذن الحذذدائق سذذيقتن وُيعتبذذرالترفيذذق والراحذذة فذذَراح يهذذتم فذذي  نذذواع النباتذذات التذذي ُتسذذعد َنظذذر . 

 واتسذذاع تقنياتذذق وتطذذور اإلنسذذان رقذذي مذذد  عذذن ُيعبذذر  نذذق إذ والرسذذم، كالموسذذيقا ال نذذون  نذذواع بذذاقي عذذن
نمذا الحذديث، بذاممر لذيس الحدائق فوجود خيالق،  اإلنسذان فنظذرة ذاتذق، الوقذت فذي والقذدم بالحدا ذة يتميذز وا 
ضذ اا والحيويذة والنشاط لمتجديد رمز هي بقيت حيث العصور، عبر تتغير لم لمحديقة  الذن س، فذي راحذة وا 
 فظهذذرت آخذذر إلذذ  بمذذد مذذن ونقمهذذا تطويرهذذا عمذذ  اإلنسذذان عمذذلَ  وقذذد .الحيذذاة  عبذذاا مذذن لمهذذروب ومحاولذذة

 التذذراث فذذي امسذذط  حذذدائق عمذذ  الضذذواتسذذميط  تذذميذذتم  سذذوفهذذذا البحذذث  وفذذي. المختم ذذة الحذذدائق طُذذرز
م( 11هذذ/5) القرن في الحدائق تمك ذكرتحيُث  ترا ية، نصوص خالل من ُاكتش ت والتي العربي، العممي

فذذي  المزروعذذة النباتذذات  نذذواعنصذذوص ترا يذذة  فذذيفذذي ك يذذر مذذن المصذذادر والمراجذذع، وقذذد ورد  إغ الهذذا وتذذم
 التاريخيذة. فكانذت تمذك الحذدائق  يضذا   وتنسذيقهاوريهذا  ونقمهذا، زراعتهذاإل  طريقذة  ُ شير كما ،تمك الحدائق

والبيئي لممكذان.  لمسكان االقتصادي العائد إل إضافة  ،التي  قيمت عميق لمبناا وجمالرئة وُمتن س  بم ابة
 الترا يذة المبذانيتوظيذف وتنسذيق واسذت مار  سذط  المبذاني وخاصذة  إعذادةعمذ   الدراسة هذ  توصي لذلكو 

 .امم ل بالشكل
 .، النصوص الترا يةالترا يةحدائق امسط ، الحدائق الكممات المفتاحية: 

 :المقدمة
 لتأكيذد الترا يذةوكأنهذا َغربيذة المصذدر وال كذرة والتن يذذ، كذان البذد مذن الرجذوع إلذ  المصذادر  َبذدت التذي امسذط  حذدائق وانتشذار شذيوع مذع

 ،م(8991 النعسذذان،) المعمقذذة صذذل الِ كذذرة، وَتَمتهذذا حذذدائق بابذذل  نينذذو  مدينذذةوجودهذذا فذذي ُعصذذور سذذابقة، فكانذذت الحذذدائق ا شذذورية فذذي 
 ،م(88هذذذ/5) القذذرنفذذي  القذذاهرة مدينذذةالرحالذذة ناصذذر خسذذرو، الذذذي زار  كتابذذاتخذذالل  ومذذن ترا يذذة، نصذذوصووجذدناها حاضذذرة جمّيذذة فذذي 

المصذادر المغويذة م هذوم ومعنذ  عمذارة حذدائق  وتناولذتم(. 8991)ناصذر خسذرو،  و هميتهذا الحذدائق تمك وجود عم  عصروكان شاهد 
 امسط  بشكل من صل، ولم يرد فيها كمصطم  كامل، لذلك سوف نقوم بتعري ها بالمغة  وال ، و م نشرح المعن  اصطالحا .
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 :المغة في. 
م(، 1992)ابذن منظذور،  والُعَمذارُة: َ ْجذُر الِعَمذارةل ،تعريف العمذارة حيذث قذال: لوالِعَمذارُة: َمذا ُيْعَمذر بِذِق اْلَمَكذانُ  منظور ابن َتناول: العمارة. 

يَبَوْيق، ِعَمذاَرة  َمْصذَدُر فقد قال: لَواَل ُيَقاُل: َ ْعَمَر الرَُّجُل منزَلُق، باَملف. وَعمَر الماُل َنْ ُسق، كَنَصر وَكذُرم وَسذِمَع ال َّاِنَيذة َعذن ِسذ الزبيديو ما 
"ُىوو  عاِمٌر، َ ي َمْعُموٌر. وَ ْعَمر  المكذاَن واْسذَتْعَمَرُ  ِفيذِق: َجَعمَذُق َيْعُمذُر ، َوِفذي التَّْنِزيذل:  ال اِنَيِة: صاَر عاِمرا . وَعَمَر الَخَراَب َيْعُمُر  ِعَمارة ، َفُهوَ 

ِِ و اْسوت ْعم ر ُكْم ِفيي وا )الزبيذدي،   ُعّماَرهذال[. َ ي َ ِذَن لُكذم ِفذي ِعَمارِتهَذا واْسذِتْخَراِج قُذْوِتكم ِمْنهَذا وَجَعمُكذم الُ 61ل ]سذورة هذود: أ ْنش أ ُكْم ِمون  اأْل ْر
 لالمكذذان بذق يح ذظ مذا عظذيم، حذذي ضذخمة، بنايذة ،بنيذان ،: لمصذذدر عمذر يعمذركالتذالي تعري هذا جذاا الرائذد المعجذم فذذي بينمذا م(.2000

فّن تشييد المنازل ونحوها وتزيينهذا وفذق قواعذَد  :معجم المغة العربية المعاصر ُعِرف فّن العمارة: الهندسة وفي م(.1992 جبران،)مسعود 
 م(.2008 مختار،  حمد)عمر معيَّنة 

 َ حذَدقَ  فقذد بذق وَ حذاطَ  بشيا اْسَتدار شيا وكل اْسَتداَر، وَ حدقَ  الشياُ  بق ن  صل الحديقة من ال عل: لحَدَق  منظور ابن ذكر :حديقة. 
يذذاض مذذن: والَحِديقذذة.. بذذق .. ونخذذل ُم مذذر شذذجر ذات َ رض كذذلُ : والَحِديقذذةُ  ..مرت عذذة َ رض  و حذذاجزٌ  بهذذا وَ حذذدق اسذذتدارت َ رض كذذل   الرِّ

 فهذو حذائط عميذق كذان ُبسذتان وكذل   الزرع، من الِقطعة: والحديقةُ  ..والعنب النخل من الَجنةَ  بق بعضهم وخص والحائط، الُبْستانُ : والحديقةُ 
ْوضِ  وحِديقُ  الممتف، والشجر الَبساتين تعني: والحدائقُ .. حديقة لق ُيَقل لم حائط عميق يكن لم وما حديقة، ل )ابن والَتفَّ  منق َ عشب ما الرَّ
وود اِئق  ُلْمبووا  : لَحِديقَذذٌة، ج: َحذذداِئُق َوِفذذي التْنِزيذذِل الَعِزيذذِز: الزبيوودي وعنذذد م(.1992 منظذذور، ح  ُكذذل  َمذذا َ حذذاَط بذذِق [. َ و 30]سذذورة عذذبس: ل "و 

ْوَضذةُ  ن: لالَحديقَذُة  الفيروزآبوادي وقذالم(. 2000)الزبيذدي،  للذْم َيُكذْن َعَمْيذِق حذاِئٌط، فمذيَس بَحِديقذة   الِبناُا: َحِديقذٌة، َوَمذا  ج الشذجِر، ذاتُ  الرَّ
ْوَضةُ  و ْحَدَقتِ . المدينةِ   ْعراضِ  ومن النَّْخِل، من الِقْطَعةُ   و الِبناُا، بق  حاطَ  ما كل    و والشجِر، النخلِ  من الُبْستانُ   و َحداِئُق،  صارتْ  الرَّ
 يكذن لذم فذذذا عشذبا   الروضذة  حذدقت وقذد.. والتذف منق  عشب ما الروض: لوحديقة فقالسيده  ابن و ما م(.1970)ال يروزآبادي،  لَحديَقة  
ذا روضةٌ  فهي عشب فيها  تكذون فذال الذروض حذدائق فأمذا.. مسذتديرة إال الروضذة تكون ال: بعضهم وقال. حديقة فهي عشب فيها كان وا 
: لالحديقذة: كذل كالتذالي التعريذف فيذق جذاا حيذث ذلذك عمذ الوسيط  المعجم ويؤكدم(. 1996 سيد ،)ابن  لشجر بها يكون وال مستديرة إال

 م(.1995 مصط  ،)إبراهيم  َ رض َذات شجر م مر ونخل  َحاط ِبِق حاجزل
اِلْنِبَساِطِق؛ َمْعُروٌف، َوُهَو ِمْن ُكلِّ َشْيا  َ عال ، َواْلَجْمُع ُسطوح، وفعمُذك  َكاَن ُمْسَتِويا  : لالسَّْطُ : َظْهُر اْلَبْيِت ِإذا منظور ابنقال  :السطح. 

قولذذق: لالسَّذذْط : َظْهذذُر اْلَبْيذذت ِإذا  الزبيوودي و ورد .م(1992 منظذذور،)ابن التَّسذذطيُ . وَسذذَطَ  البيذذَت َيْسذذَطُحق َسذذْطحا  وَسذذطَّحق سذذوَّ  َسذذْطحقل
، َواْلجمذع ُسذُطوٌحل  كذان المعاصذر العربيذة المغذة معجذم وفذي .م(2000)الزبيذدي،  َكاَن ُمْسَتِويا ، الْنِبَساطق، َوُهَو َمْعُروف، وَ ْعمَذ  كذلِّ شذْيا 

 مختذذار،  حمذد)عمذذر  البيذتل سذذْط - المصذذدرل، ل عمذ  كذذّل شذيا، ظهذذر  لغيذروُسذذطوح  ،المصذدر لغيذذر: لجمذذع َ ْسذُط  كالتذالي التعريذف
 .م(2008

 صطحاح:اال في. 
حقذق  هذذداف بط ببيئذة ووظي ذة المكذان، وتُ رتَ  سذس معينذة تَذ هذي فذن تنسذيق وزراعذة النباتذات عمذذ  امسذط ، وفذقَ  عموارة حودائق األسوطح:

رة جميمذذة، وذلذذك و بذذين البيئتذذين الطبيعيذذة والحضذذرية بطريقذذة عمميذذة وصذذ: هذذي دمذذ  أو بمعنووآ آخووربيئيذذة واجتماعيذذة واقتصذذادية وروحيذذة. 
حيذذث عذذرف البيئذذة الطبيعيذذة: هذذي التذذي مذذن صذذنع ال سذذبحانق  ،اسذذتنادا  إلذذ  تعريذذف المعمذذاري حسذذن فتحذذي لمبيئتذذين الطبيعيذذة والحضذذرية

يذذة و نهذذار وبحيذذرات وصذذحراوات إلذذخ.. ومذذا ويكذذون المنظذذر الطبيعذذي مذذن جبذذال و ود ،وتعذذال ، وتشذذمل كذذل مذذا يقذذع عمذذ  السذذط  الجغرافذذي
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نسذذان، كمذذا تشذذمل الجذذو المحذذيط بذذامرض. وعذذرف حسذذن فتحذذي البيئذذة الحضذذرية: هذذي التذذي مذذن صذذنع اإلنسذذان  عميذذق مذذن نبذذات وحيذذوان وا 
 حسذذذن،)فتحذذذي وتشذذذمل كذذذل مذذذا  قامذذذق اإلنسذذذان مذذذن منشذذذ،ت فذذذي البيئذذذة الطبيعيذذذة، مذذذن مبذذذان وعمذذذارات ومنشذذذ،ت وطذذذرق وسذذذاحات، إلذذذخ. 

 م(.1977
 مذذن ك يذذر فذذي ِذكرهذذا إهمذذال وتذذم العربيذذة، بالدنذذاالضذذوا عمذذ  حذذدائق امسذذط ، التذذي كانذذت موجذذودة فذذي  تسذذميطتنبووأ أىميووة البحووث فووي 

 المدعمذذة النتذذائ  إلذذ  لموصذذول معموماتذذق تحميذذل  ذذم ومذذن خسذذرو، ناصذذر وهذذو الرحالذذة  حذذد وصذذف عمذذ  سذذنعتمد. و والمراجذذع المصذذادر
 .توضيحية برسومات

 .امسط  بحدائق تتعمق التي الترا ية النصوص عن الكشف إل  البحث هذا يهدف
 :البحث منيجية -4

 ، متم ال  في الدراسة المكتبية، وتحميل النصوص، واستخالص النتائ . االستردادي التاريخي البحث منه   سموب الدراسة هذ  اعتمدت
 :البحث مناقشة -5
 :تراثيةحدائق األسطح كما وردت في نصوص  -5-1

م( مذا يعكذس 2002الناس لمعذيش فيهذا، وفذي خطذط المقريذزي )الزركمذي،  وانتقال القاهرة مدينة بناا بعدمصر  فيساد التطور واالزدهار 
 هو خسرو وناصرل. نامة س رالمسم  ل خسرو ناصر الرحالة كتاب عم  البحث هذا في اعتمدنا وقد ،صورة هذ  الحياة بأبه  مظاهرها

 ، قام في مصذر  ذالث سذنوات و ال ذة  شذهرو م(، 1003هذ/ 394) سنةم( 1977، ولد في قباديان )ياقوت الحموي، حكيمرحالة وشاعر و 
هذذ(. لذق: 450وهو حكذيم مشذارك فذي ال قذق والحذديث. تذوفي بعذد سذنة ) ،م(1979)الشيال،  الظاهر بن المستنصر الخمي ة عهد في وذلك
 شذيئا   ر   إذا كتابتذق، فذي  مينذا   خسذرو ناصذر وكذان(. دت)كحالة، َبيتلف  يد عم  َ اَلِ يَن ديَوان شعر  يزِ و  ،عظم في الحكمةكسير امام
ذا نصا ، ذلك عم  نص العين ر   م(. وقد تحدث ناصر خسرو 1993 خسرو،)ناصر الراوي عم  العهدة وجعل روا  شيا، عن سمع وا 

تهذا، إضذافة  ام(، ويذكر  سماا  بوابها وحصنها وارت ذاع عمار 1977 الحموي،عن مدينة القاهرة )ياقوت  لالرحالت و في كتابق لس ر نامة 
 بذذلك المعروفذة امسذط  وحذدائق ،البسذاتين الرائعذة المنتشذرة بذين القصذور وصذف إل ومن  م ينتقل  ،النيل نهرإل  ماا شربها ا تي من 

 :فيقول واهتمام، عناية محط كانت والتي العصر،
 وأشجار بين القصور تسقآ من ماء اآلبار."وفي المدينة بساتين 

 بساتين ال نظير ليا. م(1998)المقريزي، وفي قصر السمطان 
 وقد نصبت السواقي لرييا.

 .م(1993 خسرو،)ناصر  زىات"تنولرست األشجار فوق األسطح فصارت م
 الوظي يذذة، الناحيذذة ومذذن  شذذجار، وجذذود إلذذ   شذذار بأنذذق لالنتبذذا  والالفذذت الوقذذت، ذلذذك فذذي امسذذط  حذذدائق وجذذود عمذذ  ذلذذك مذذن سذذتدلي

 بشذكل ودراسذتق السذط  معالجذة تمذت قذد بأنق نستنت  يجعمنا مما. سميم بشكل فيها جذورها لتغرس معينة تربة سماكة إل  تحتاج امشجار
 كانذت  نهذا فالبذد ال نيذة الناحية  ما سقاية، إل  تحتاج امشجار  ن حيث العزل إل  إضافة   الالزمة، التربة وطبقة امشجار  قل بق يتحمل
 .امصص إل  إضافة وامعشاب، وامزهار والشجيرات امشجار بين تتراوح النباتات،  نواع مختمف بين وتدرج تنسيق ذات

 بأنق: بقولق آنذاكخسرو واص ا  قصر السمطان  ناصر الرحالة ويتابع
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 ميافارقين لمدينة مساويا   فوجدوه الميندسون مسحو وقد. بناء أيّ  بو يتصل وال الجيات، جميأ من طمق وىو القاىرة، وسط في"يقأ 

 خسذرو،)ناصذر " فوارس مئوة وخموس راجول مئوة خموس رجول، ألو  ليمة كل ويحرسو فضاء، حولو ما وكل ،م(1977 الحموي،)ياقوت 
 .م(1993

ممذذا يؤكذذد عمذذ  اتسذذاع امتذذداد ،  الحذذراس، عذذدد وك ذذرة حولذذق، ال ضذذاا وامتذذداد السذذمطان، قصذذر مسذذاحة اتسذذاع عمذذ  السذذابق الوصذذف يذذدل
 ومساحاتق الشاسعة، وتعدد بواباتق وطرقق.

م(  ال يشذاركهم، 1998)المقريذزي،  ال ذاطمي ال لذدين المعذز الخمي ذة عمذ  اشذترطوا مصذر  هذل من الموضع هذا في القصر بناا تم وقد
ا الشام في موضع القاهرة اليوم، وكان هذذا الموقذع تبذرز فيذق القوافذل عندما َقِدَم مصر بجيشق، فدخل ال سطاط واشتقها بعساكر  ونزل تمقا

 .القصر امتداد زيادة من يمنع شيا وال  مامهم م توحة كانت المساحات  ن عم  يدل ممام(. 1977 الحموي،إل  الشام )ياقوت 
 مسذاحات يسذتغموا  ن بذمكذانهم كذان حيذث شذابق، ما  و المساحة ضيق نتيجة يكون لم السط  حديقة وجود  ن السابق النص من تدلسيو 

 .والبيئة الجمالية قيمتها إلدراكهم السط  حديقة وجود إل  عمدوا لكنهم القصر، خارج  و داخل إما
 :قائال   السمطانناصر خسرو وصف قصر  ويتابع
. أسوواره الرتفواع المدينوة، داخول مون ُيور  ال وىوو. المرتفعوة األبنيوة مون فيو ما لكثرة جبل، كأنو المدينة، خارج من القصر، ىذا"يبدو 

 .م(1993 خسرو،)ناصر  : أن بو اثني عشر أل  خادم مأجور"وقيل
 :لسببينوذلك  بارت اعقيبدو كالجبل  و نق ،السمطان قصرالوصف السابق عم  ضخامة  يؤكد
 : ارت اع مبانيق. األول. 
 .بعيد من  سط  حدائق  و  رضية حدائق كانت سواا فيق الموجودة الحدائق: الثاني. 

عمذدوا  ولربمذافيق، وعدم تمكن العامة مذن رؤيتذق مذن داخذل المدينذة وذلذك الرت ذاع  سذوار ،  يخدمون الذين العاممين  عداد ك رةإل   إضافة  
 الذذذي ال خامذذة مظذذاهر إلذذ  إضذذافة الخصوصذذية، جذذل إعطذذائهم  مذذن و يضذذا   والسذذمطان، القصذذر حمايذذة  جذذل مذذن عاليذذة  سذذوار بنذذاا إلذذ 

 .يعطيق
 فقال بأنها: خسرو، ناصر وصف من نصيب  يضا  لمبيوت  وكان

 : إنيا بنيت من الجواىر الثمينة ال من الجص واآلجر والحجارة.تقول بحيث والبياء النظافة من البيوت"كانت 
 .آخر بيت سور عمآ بيت أشجار تنمو فحا بعضيا، عن بعيدة وىي

 .م(1993 خسرو،)ناصر  "جاره يضايق أن دون إصحاح، أو ىدم من وقت، كل في لبيتو ينبغي ما يعمل أن مالك كل ويستطيأ
 وقتنذذا فذذي كالوجائذذب بينهذذا والتباعذذد النظافذذة حيذذث مذذن امبنيذذة لهذذا تتبذذع عامذذة ضذذابطة هنذذاك  ن عمذذ  السذذابق خسذذرو ناصذذر وصذذف يذذدل

 فذي التعذديل إمكانيذة إلذ  إضذافة. شذجرة عمذ  يقتصذر اممذر كذان لذو حتذ  مقسذمق عم  التعدي وعدم الجار حق عم  والح اظ الحاضر،
 والح ذذاظ لبعضذذهم النذذاس واحتذذرام يضذذبطق، الذذذي والعذذرف المجتمذذع، وتطذذور رقذذي عمذذ  دليذذل وهذذذا. لمجذذار إزعذذاج دون الهذذدم وحتذذ  البنذذاا
 .الجار حق عم 
 :قائال   همية حدائق امسط   موضحا   الترا يناصر خسرو الوصف في نصق  ويتابع

 .طبقات سبأ من وبيوت طبقة، عشرة أربأ من مكونة بيوت"وبمصر 
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 ونصو  كبور، حتوآ فييا رباه عجحا   إلييا وحمل ،]طوابق[ أدوار سبعة من بيت سطح عمآ حديقة لرس شخصا   أن ثقات من وسمعتُ 
 كان ىذا الثور يديرىا ويرفأ الماء إلآ الحديقة من البئر. ،م(2000 رزق،)عاصم  ساقية فييا

 وقد أثمرت كميا. وليرىما، والموز النارنج شجر السطح ىذا عمآ وزرع
 .م(1993 خسرو،)ناصر  "األخر  الزىور وأنواع والريحان الورد فييا زرع كما

 :هي  مور عدة السابق الترا ي النص من االستنتاج ويمكننا
 ارت ذاع هذو ر سذي بشذكل البنذاا إلذ  المجذوا سذبب  ن والبذد طابقذا ،( 14) إل  ويصل طوابق،( 7) بين مصر في الطوابق عدد يتراوح 

 .السكان  عدادوك رة  ،في ذلك الوقت امراضي  من
 يضا   البيوت  سط  عم  الزراعة تمت إنما فقط،تكن حدائق امسط  حكرا  عم  القصور  لم . 
 المنذزل صذاحب يقذوم حيذث ،وربما تك ر هذ  الظاهرة قبل عيذد امضذح  المبذارك العجول،: م ل افيه املي ة الحيواناتتربية  إمكانية 

 .بامضحية
 آنذاك. مصر في استخدامها ك ر حيث الماا لرفع ساقية آلةالنص الترا ي إل  وجود   شار 
 نباتيذةونشذير إلذ  وجذود  نذواع  امسذط ، عمذ  ُزرعذت التذي امنذواع مذن وهذي ،والمذوز النذارن ،الذنص الترا ذي  شذجار م ذل:  في ذكر 

 امتذذداد جذذل  مذذن الزراعيذذةالتربذذة  فذذيسذذماكة كبيذذرة  إلذذ زراعتهذذا  فذذيتحتذذاج  ال كانذذتبذذدورها  والتذذي امشذذجار، تمذذك بذذين الشذذكل قزميذذة
 .جذورها

  مهذل البيذت  و  لألكذلالناحيذة الغذائيذة  مذنمنهذا  االسذت ادة إمكانيذة إلذ  يشذيرجميذع امشذجار   مذرت، ممذا   نالترا ي  النص  وض
مذن   نواعذا  زرعذوا   نهذم كمذاتنسذاب بيئذتهم،  التذي النباتيةو نهم كانوا عم  دراية بامنواع  ،والتكسب المعيشي لمبيعاالقتصادية  الناحية

 .لمزينة فقط ليس إضافية ب وائد تأتي  ن يمكن التي امشجار
 لذبس والريذاحين والزهذور الذورودمختم ذة مذن   نواعذا  إنمذا قذاموا بزراعذة  ،الم مذرة فقذط امشذجار عمذ  عنذدهم امسط تقتصر زراعة  لم 

نمذذذا فقذذذط لمزينذذذة فذذذي البيئذذذة  مبهجذذذا   جذذذوا   يضذذذ ي امزهذذذار تمذذذكفمذذذن المعذذذروف  ن وجذذذود   يضذذذا ، منهذذذا تنبعذذذث التذذذي الزكيذذذة لرائحتهذذذا وا 
 (.2 -1) الشكلال واحة.  العطرية روائحها إل  إضافة ،المحيطة

 
 م(8999)الشيال، . يبين الساقية )الغّرا ( التي كانت ُتستخدم في حدائق أسطح القاىرة 1الشكل
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 . يبين واجية تخيمية ألحد المباني الطابقية القديمة في مدينة القاىرة )الباحثان(2الشكل 

 :لقاف القاهرة،بعض امبنية الطابقية في في  شيدةالم امسط  حدائق وصف فيناصر خسرو حدي ق  ويتابع
 عموآ دائموا   يحصل فإنو. السنة فصول من فصل أي في ذلك يستطيأ حديقة، لرس أحدىم أراد إذا أنو مصر في رأيتُ  ما جممة"ومن 
 .ثمر بغير أو مثمرا ، فيزرعو يريد الذي الشجر
 .األسطح فوق ووضعوىا م(1992 جبران، عود)مس أصص في األشجار زرعوا فقد منيم، ُيطم  ما كل يقدمون لذلك، تجار وىناك
 النارنج والترنج والرمان والتفاح والسفرجل والورد والريحان والزىر.: من مثمر، أكثرىا حدائق بيوتيم سقو  من وكثير

 .يشاء حيث إلآ ونقموىا خش  من لوح عمآ شدىا بعد بالشجر األصص الحمالون حمل شجرا   أحدىم اشتر  فإذا
 .بيذا الشجر يضار أن لير من منيا، نزعو بعد أو باألصص إما الشجر لغرس األِر الزارع يحفر ثم

 .م(1993 خسرو،)ناصر  "جدا   جميل نظام أنو والحق. بو أسمأأر ىذا النظام في أي مكان آخر، كما أني لم  ولم
 :ا تية اممور السابقالترا ي  النص من االستنتاج ويمكننا

  ّحيث الطبقات، مختمف من الناس إليق ويمجأفي مدينة القاهرة،  وخاصةعميق في مصر،  ا  متعارف  مرا   كانحدائق امسط   وجود  ن 
 .العادية والبيوت القصور في ُوِجَدت

  ّشذجار  و م مذرة،  شذجار زراعذة  يضذا  ويمكذن  ،المالئمة لمبيئة النباتات من نواع  عدة زراعة د  إل   مصر فيالمناخي  التنوع  ن  
 في تمك الحدائق. م مرة غير

  ّمعينذة  معمذال آلياتيوجد  وكان بذلك، مهتمون د  إل  وجود تجار  ممافي ذلك الوقت  مألوفا    مرا  امسط  كان  حدائق زراعة  ن
 .امسط الزراعية في حدائق  لمعنايةفي 

  ّالعطرة والرائحة والخضرة الجمال إلض اا  يضا  في الطعام، و  منها لالست ادةمن النباتات  مختم ة  نواع غرس إل  المجوا  ن. 
 وجماليذةتضيف لمسذة فنيذة  والتيبل استخدموا امصص  ،في التربة الزراعية ةمباشر  غرسها إل المختم ة  النباتات زراعةتقتصر  لم 

  مذاكن بذين لم صذل إمذا فتسذتخدمالهندسي  لمتنسيقإضافة إل  حرية تغيير مكانها حسب الحاجة  المختم ة، و لوانها شكالهانواعها و بأ
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 إلذذ  يذذؤدي امصذذص تمذذك  مذذاكن تغييذذر إمكانيذذة  ن حيذذثُ  ان،در عمذذ  الجذذ تعمقيهذذايذذتم   خذذر و حيانذذا   الذذدرابزين، بجانذذب  و الجمذذوس،
 (.3الشكل ) الحدائق تمك لمرتادي الن سية الحالةبين كل فترة و خر ، وبالتالي تنعكس عم   امسط  حدائقتنسيق  تغيير

 
 )الباح ان(. نمذجة تخيمية لحديقة سطح أحد المباني الطابقية في مدينة القاىرة 3الشكل 

 الترا ي النص في وردامسط  حسب ما  حدائق فيالتي تمت زراعتها  النباتات  نواعيمي ُنورد لمحة عن بعض  وفيما: 
رفيعة شبكية شبق بيضاا، واموراق غزيرة بيضوية وعريضة لونها  خضر  جذور الريحان: نبات لق رائحة عطرية، جميل الشكل،  -

 م(.1988غامق )ابن العوام، 
كروية  و تشبق ال نجان  و اسطوانية، ولق عدة   زهار ني، وهو رمز لمرائحة الزكية والجمال، قزمي  و مرت ع، يتزيالورد الشائع: نبات  -

 م(.1988 لوان تشمل: البن سجي وامحمر وامص ر وامبيض والقرمزي وامرجواني )ابن العوام، 
كروية، وطعمها حامض م ل الميمون ومذاق لبِّق مّر،  رها ماينية، دائمة الخضرة، من ال اكهة الحمضية، يشجرة النارن : شجرة تز  -

 م(.1988وهي ال توافق امترج فال تغرس بقربق عم  الرغم من التشابق بين الشجرتين )ابن العوام، 
  مارها الحمضيات، ني عطري ُمَعمَّر، بري وزراعي، دائم الخضرة، من مجموعةيشجرة الُتُرْن  )ُ تُرج، والكباد(: نبات شجيري تزي -

 م(.1997بيضية كبيرة طولها )طالس، 
شجرة الس رجل: نبات شجيري إل  شجري، ُمعمر، بري وزراعي، متساقط اموراق، فاكهة شتوية، تابعة لمجموعة الت احيات،  -

 م(.1997ص ر ذهبي ذات العبير ال ّواح وذات طعم حامض إل  حمو )طالس، وال مار لونها  
وتتكون ال مرة من طبقة خارجية سميكة حمراا  و ص راا  شجرة الت اح: نبات شجري، ُمَعمَّر، بري وزراعي، اموراق بسيطة قمبية، -

، ويتوافق الت اح بين اإلجاص وامترج )ابن م(1988وُلب ورقي يحتوي عم   ك ر من بذرة. ينمو في معظم المناطق )ابن العوام، 
 م(.1988العوام، 

و شار ابن العوام اإلشبيمي ، ال مار ذات قشرة صمبة  نبوبية الكأسو  شجرة الرمان: نبات شجري إل  شجيري، ُمعمر، بري وبستاني، -
 م(.1988إل  التوافق بين ا س والرمان، حيث يك ر حممق عند زراعتهم بجانب بعض )ابن العوام، 

نما ،واعتباطي عشوائي بشكل النباتيةيقوموا باختيار تمك امنواع  لمذلك الوقت  فيالمالحظ  نهم  ومن  لها اختيارهم كان وا 
 .الجمالية وحت الطبية  و االقتصادية   وسواا الغذائية  ومنافعها ب وائدها تامة دراية عم  كانوا  نهم عم  يدل

 :االستنتاجات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 .العربي العممي التراث في امسط  حدائق م هوم عم  التعرف(. 1
 .العربي ترا نا في امسط  حدائق  همية تؤكدترا ية  نصوص وجود(. 2
 .التكوينية عناصرها بكافة امسط  لحدائقالعرب  ادنا جد معرفة(. 3

 :التوصيات
 .امسط  لحدائق واالقتصادية والبيئية الجمالية اإليجابيات توضي  عم  العمل(. 1
 .امم ل بالشكل الترا ية وخاصةالمباني   سط واست مار  وتنسيقإعادة توظيف   عم التشجيع(. 2

 :المراجأ
 .الكريم القرآن
 .161، ص1، ججزآن ،القاهرة ،مجمع المغة العربية ،م(، المعجم الوسيط1995مصط   ) ،إبراهيم

، دار 1ط ،م ج ذاليق خميذل إبذراهيذحقتم(، المخصذص، 1996هذذ/1417) ،هذ(458ابن سيد ،  بو الحسن عمي بن إسماعيل المرسي )ت
 .25، ص2، ج جزاا خمسة ،بيروت ،إحياا التراث العربي

سذذبانية، 1988هذذذ(، )6ابذذن العذذوَّام اإلشذذبيمي،  بذذو زكريذذا يحيذذ  بذذن محمذذد )القذذرن  ، جذذزآنم(، ال الحذذة امندلسذذية، مدريذذد، وزارة الخارجيذذة اإل 
 .553، ص1، ج553، 1، ج322ص، 1، ج308ص، 1، ج251ص، 1ج

 15 بيذروت، صذادر، دار، 3ط ،م(، لسذان العذرب1992) ،هذذ(711ابن منظور،  بو ال ضل جمال الدين محمد بذن مكذرم امنصذاري )ت
 .484ص، 2ج، 87ص، 3ج ،604، ص4ج. جزاا  

 .137، صص حة 977 القاهرة، مدبولي، مكتبة، 1ط اإلسالمية، وال نون العمارة مصطمحات معجمم(، 2000عاصم ) رزق،
ق مجموعذة يذحقت ،م(، تذاج العذروس مذن جذواهر القذاموس2000) ،هذ(1205 بو ال يض محّمد بن محّمد الحسيني )ت ،مرتض  ،الزَّبيدي

 .472، ص6، ج143، ص25، ج129، ص13ج. جزاا   42 القاهرة، ،دار الهداية ،من المحققين
، 1، ج جذذذزاا 7، دار العمذذذم لمماليذذذين، بيذذذروت، 15ط ،م(، امعذذذالم2002هذذذذ(، )1396خيذذذر الذذذدين بذذذن محمذذذود الدمشذذذقي )ت ،الزركمذذذي

 .177ص
 .195، ص1، ج156، ص1، ججزآن القاهرة، المعارف، دار، 1ط اإلسالمية، مصر تاريخم(، 1979جمال الدين ) الشيال،

، 604، صصذذ حة 896، دمشذذق، 1طذذالس لمدراسذذات والترجمذذة والنشذذر، طم(، المعجذذم الطبذذي النبذذاتي، دار 1997طذذالس، مصذذط   )
 .652ص

 .516، ص2، ج463، ص2، ج جزاا 4 بيروت،عالم الكتب،  ،1م(، معجم المغة العربية المعاصر، ط2008) مر،  حمد مختارع
 .9، صص حة 59م(، العمارة والبيئة، دار المعارف، القاهرة، 1977) فتحي، حسن

، دار 3طم(، ترتيذذب القذذاموس المحذذيط، ترتيذذب الطذذاهر  حمذذد الذذزاوي، 1970هذذذ(، )823،  بذذو طذذاهر محمذذد بذذن يعقذذوب )تبذذاديآل يروز ا
 .604، ص1، ج جزاا 4ال كر، بيروت، 

 .70، ص13، جت. دبيروت،  ،دار إحياا التراث العربي ،معجم المؤل ين ،هذ(1408)ت يعمر بن رضا الدمشق ،كحالة
 .84، ص563، صص حة 912، دار العمم لمماليين، بيروت، 7عجم الرائد، طم(، م1992) مسعود، جبران
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مديحذة الشذرقاوي، مكتبذة و مذد زيذنهم، حم(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط وا  ار، تحقيق م1998) المقريزي، تقي الدين  حمد بن عمي
 .214، ص2، ج106، ص2، ج جزاا 3مدبولي، القاهرة، 

، تحقيذذق يحيذذ  خشذذاب، لجنذذة التذذأليف 2سذذ ر نامذذة )رحمذذة ناصذذر خسذذرو(، طم(، 1993)هذذذ(، 450)تناصذذر خسذذرو،  بذذي معذذين الذذدين 
 .130، ص116، ص106، ص104، ص104، ص106، ص25ص حة، ص 187والترجمة، القاهرة، 

 عمذان، اإلسذالمية، العربية والتكنولوجيا العموم حول ال اني الدولي المؤتمر العرب، عند الحدائق تطورم(، 1998) النعسان، محمد هشام
 .ص حة 587 امردن، الزرقاا، مطابع م،1998 ال اني تشرين 13-11/ هذ1419 رجب 24-22 امردن،

، 4، ج236، ص5، ج301، ص4، ج303، ص4 جذذذذذزاا، ج 5معجذذذذذم البمذذذذذدان، دار صذذذذذادر، بيذذذذذروت، م(، 1977) يذذذذذاقوت ،الحمذذذذذوي
 .301ص
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Abstract 

Man has known the gardens since ancient times. Gardens have emerged since 

the beginning of human agriculture around houses, because of their spiritual 

and economic benefits. However, with time, techniques were developed for 

cultivation and irrigation, after that man started to think of entertainment and 

comfort, so he has been interested in plants species that please his eyes. 

Landscaping is considered an art of no less importance than other types of arts 

such as music and painting. It reflects the extent of human development, the 

development of techniques and the breadth of imagination. The presence of 

gardens is not modern, but is characterized by modernity and ancientness at the 

same time. The human view of the garden has not changed throughout the ages. 

It is a symbol of renewal, vitality, self-comfort, and an attempt to escape the 

burdens of life. Man has developed and transferred gardens from one country to 

another, so that different kinds of gardens have emerged. This research 

highlighted on the roof gardens of Arab scientific heritage, which were 

discovered from heritage texts, where these gardens were mentioned in the 

century (5 AH / 11 AD) and were overlooked in many sources and references. 

The types of cultivated plants were mentioned in the heritage texts, and the 

method of planting and transporting them was also mentioned, irrigated and 

coordinated. These gardens served as a lung and a respite of the building, 

adding an economic revenue to the population. 

Keywords: Roof gardens, Heritage gardens, Heritage texts. 

 


