
الحدائق االسالمية 



محتويات العرض 

 التطور التاريخي للحدائق االسالمية ومفهومها.

انماط واشكال الحديقة في املجتمع االسالمي.

 العناصر املعمارية وميزات الحديقة االسالمية.



الحديقة في املدينة االسالمية 





التطور التاريخي للحدائق االسالمية 



فكر ومغالطات 



فكر ونتاج 



تعريف 



في لغات اخرى 



مفهوم الحدائق عند املسلمين 



الحديقة االسالمية مميزة



مفهوم الجنة



التطور التاريخي

الحديقة عند العرب الجاهلية 





الحديقة في االسالم 

املدينة املنورة 



املدينة املنورة



الحديقة االموية
661-750



الحديقة االموية
661-750









تميزت الحديقة االموية



الحديقة العباسية 
750-969







قصر جوسق الخاقاني 



ة خصائص الحديقة لدى املسلمين وعناصرها املعمارية والوظيفي



خصائص الحديقة في املجتمعات املسلمة 





الحديقة االندلسية



االندلس 



مدينة الزهراء 







الحديقة في االندلس في عهد ملوك الطوائف



حديقة الكازار 
باشبيلية اكبر الحدائق ذات الطراز االسالمي املتبقية  







امثلة اندلسية 



سقوط االندلس 



الحديقة املغولية 









الحديقة العثمانية 



امثلة عثمانية 





امثلة عثمانية 





انماط واشكال الحديقة في املجتمع االسالمي





:الفناء الداخلي -1

أفنية املنازل السكنية -أ 

أفنية القصور -ب 

أفنية املساجد –ج 



افنية الحدائق الكبرى -2

:  الحدائث امللكية والتي تقسم بدورها لنوعين –أ 

أ  حدائق ابراز قوة وسلطة امللوك -أ

ب  حدائق املتعة-أ             

حدائق املقامات واملزارات –ب 

مدن حدائقية –ج 







court yard))الفناء الداخلي 







الخالصة

 الفناء الداخلي ظهر نتيجة حاجة مناخية وتأقلم بيئي.

ن التعامل مع عمق الفناء وارتفاعه بحسب الحاجة البيئية هذا جعله مختلف النسب م
مكان الخر 

لقد جعل مركزية هذا الفناء اهمية قصوى لتصميم الواجهات االداخلية للمنزل الذي 
.يلتف حوله 



أفنية املنازل السكنية 









أفنية القصور 





بماذا تختلف هذه االفنية الحدائقية عن سابقتها ؟

.تعدد االفنية في اطار املبنى الواحد





.تطور نسبة الطول للعرض واالرتفاع 



مثال    





أفنية املساجد 













الحدائق الكبرى 





الحدائق امللكية 

.كانت البراز سلطو وقوة او تخليد ذكرى •





:  مثال 

تاج محل 









حدائق املتعة 









حدائق املقامات واملزارات





:مثال 

قدماج





املدن الحدائقية 









العناصر املعمارية وميزات الحديقة االسالمية 



تميزت الحديقة االسالمية 



االشكال املستخدمة بتصميم الحدائق

 وحدة الطابع املعماري  .



 السعي لتحقيق الخصوصية



العناصر املعمارية االساسية

 السور





وظائف السور 

 تحقيق الخصوصية



رمزية السور 



حد امللكية



 التكيف البيئي



 فصل داخلي لتحقيق التدرج في الخصوصية



رمزية التدرج



املقاصير (pavilion)





 الظالل



الحلول التصميمية للظالل 

oاستخدام االشجار



o استخدام العرائش





 املاء الجاري



حدائق القصور 





تقنيات في اظهار حركة املاء 





رمزية البرك وجريان املاء



 النباتات واالشجار



الزخارف 



الخالصة 


