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قدم للنرش يف 1434/9/29هـ ؛ وقبل للنرش يف 1435/1/1هـ

ملخص البحث.  ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من الدراسات عن احلدائق اإلسالمية باللغات األجنبية، 
يف حني ظلت الدراسات العربية يف هذا املجال حمدودة. وقد انتقت الدراسات األجنبية نامذج مثالية مستقاة 
فشكلت  واهلندي،  والفاريس  األندليس  الرتاث  عىل  الرتكيز  تم  حيث  حمددة،  وتارخيية  مكانية  سياقات  من 
التارخيية  العربية  ‘‘احلديقة اإلسالمية’’. أما املصادر  بـ  العام ملا يسمى  الثالثية املرجع األسايس للخيال  هذه 
املتوفرة التي تتحدث عن احلدائق اإلسالمية، فقد ظلت غريبة عن سياقات البحث اجلديدة. فهي مل تتحدث 
أن  كام  جدًا،  نادرة  احلدائق  تصميم  عن  تتحدث  التي  العربية  واملصادر  احلديث.  باألسلوب  احلدائق  عن 
الشخصيات التي حتدثت وكتبت عن احلدائق وما يسمى بـ ‘‘الالندسكيب’’ كانت من خلفيات واهتاممات 
الدين، وهذا بدوره جعل املصطلحات املستخدمة يف تلك املصادر  خمتلفة. فهناك األدباء واملؤرخني وعلامء 
خمتلفة بطبيعتها ودالالهتا عن املصطلحات احلديثة، ومازال هناك شح يف املرادفات العربية القادرة عىل التعبري 
عن املجال املعنوي للمصطلحات اجلديدة، كام أن هناك نقصًا يف األدوات الفكرية الرضورية التي تسهل فهم 
املصادر التارخيية العربية بقدٍر أقل من التحريف والتشويش. يف هذه الدراسة سنحاول دراسة مفهوم ‘‘احلديقة 
يف  األنام  نزهة  هو  البدري،  البقاء  أبو  الدمشقيني،  األدباء  ألحد  ومهم  مشهور  نص  خالل  من  اإلسالمية’’ 
حماسن الشام. سنحاول من خالل هذه الدراسة تقيص األسلوب الذي حتدث فيه عن احلدائق الشامية، وعن 
الفضاء الفكري والنظري الذي حام حوله النص، وعن املصطلحات التي استخدمها املؤلف للحديث عن 
احلدائق والالندسكيب، وعن اخلطاب الذي قدم من خالله أفكاره وصوره وختيالته عن احلدائق واملتنزهات 

الدمشقية.

الكلامت املفتاحية: مفهوم احلدائق اإلسالمية، تصميم احلدائق اإلسالمية، تراث احلدائق اإلسالمية، احلدائق 

الشامية، أفكار البدري يف احلدائق.
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1- املقدمة
االسـالمية،  احلدائـق  بموضـوع  االهتـامم  ازداد 
ومـا درجت تسـميته بــ ‘‘الالندسـكيب’’ اإلسـالمي 
)Islamic landscape(، يف العقديـن األخرييـن مع ظهور 

العديد من الدراسـات يف هـذا املجال باللغات األجنبية
(Clark, 2004; Ramsbury, 2008; Thevanart, 2002; 

Conan, 2007; Hantelmann, 2001 and Dumonte, 2008) 
املجـال هـذا  يف  العربيـة  الدراسـات  بقيـت   باملقابـل 
 شـحيحة، وغالبًا ما اسـتندت يف مواضيعهـا ومناهجها
كمصـادر األجنبيـة  املصـادر  عـىل   ومصطلحاهتـا 
 أوليـة، أو كإطـار نظـري ومرجـع اصطالحـي لقـراءة
 املصـادر التارخييـة العربيـة. فقـد تـم إسـقاط العديـد
املـكان، وتصويـر  بفهـم  اخلاصـة  املصطلحـات   مـن 
 واملسـتقاة مـن املصـادر الغربيـة عـىل املجـال الفكـري
 العـريب دون دراسـات نقدية لتداعيات هذا اإلسـقاط.
 ومصطلـح ) احلديقـة اإلسـالمية ( يمثـل أحـد هـذه
اإلسقاطات. وتكفي اإلشـارة إىل صعوبة إجياد مرادف
 ، واضطرارنا  السـتخدام مصطلحlandscape ملصطلـح 
 ‘‘الندسـكيب’’ بلفظـه األجنبـي، وذلـك لبيـان مدى
 إشـكاليات اخلطـاب احلديـث حـول هـذا املوضـوع.
هناك إشـكاليتان أساسـيتان يف أسـلوب التعامل 
مـع مفهـوم احلديقة اإلسـالمية. اإلشـكالية األوىل هي 
أن الدراسـات األجنبيـة خلقـت نـامذج مثالية مسـتقاة 
تـم  حيـث  حمـددة،  وتارخييـة  مكانيـة  سـياقات  مـن 
الرتكيـز عـىل الـرتاث األندلـيس، والـرتاث الصفـوي 
الفـاريس، والـرتاث اهلنـدي،  فشـكلت هـذه الثالثيـة 

املرجـع األسـايس للخيـال العـام ملـا يسـمى ‘‘احلديقة 
مسـتقاة  والتفاصيـل  الصـور  فمعظـم  اإلسـالمية’’ 
مـن النـامذج اجلميلـة والشـيقة هلـذه املصـادر، ومعظم 
الثقافيـة  السـياقات اجلغرافيـة-  تـدور يف  الدراسـات 
لتلـك الثالثية، ويبقى خارج هـذه الثالثية العامل العريب 
والرتكـي بأكملـه تقريبـًا، والـذي يتضمـن بالد الشـام 
أفريقيـا،  شـامل  ومعظـم  العربيـة  واجلزيـرة  والعـراق 
باسـتثناء املغـرب الـذي كان قريبـًا ثقافيـًا وحضاريـًا 
مـن الـرتاث األندلـيس. فليـس لدينـا دراسـات عـن 
الالندسـكيب اإلسـالمي يف  أو  احلدائـق اإلسـالمية، 
بـالد الشـام والعـراق واجلزيـرة العربيـة مثـاًل، وهناك 
دراسـات حمـدودة عـن احلدائـق يف مـر، ولكـن ال 
واجلزائـر وتونـس  وليبيـا  السـودان  عـن  يذكـر  يشء 
(Yeomans, 2006; Behrens-Abouseif, 1992 and Rabbat, 

1995).

العربيـة  املصـادر  أن  هـي  الثانيـة  اإلشـكالية 
احلدائـق  عـن  تتحـدث  التـي  املتوفـرة  التارخييـة 
والالندسـكيب، ال تتحدث عنها باألسـلوب احلديث، 
فاملصـادر التـي تتحـدث عـن تصميـم احلدائـق نـادرة 
وكتبـت  حتدثـت  التـي  الشـخصيات  أن  كـام  جـدًا، 
مـن خلفيـات  كانـت  والالندسـكيب،  احلدائـق  عـن 
واهتاممـات خمتلفـة. فهناك األدبـاء واملؤرخـني وعلامء 
والنخبـة  املتعلمـة  الطبقـة  يمثلـون  كوهنـم  الديـن، 
املخولـة بالكتابـة، وهـذا بـدوره جعـل املصطلحـات 
املسـتخدمة يف تلـك املصادر خمتلفـة بطبيعتها ودالالهتا 
عـن املصطلحات احلديثـة. ونحن ليس لدينـا إىل اليوم 
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مرادفـات دقيقـة لبعـض املصطلحـات احلديثـة مثـل 
مصطلـح ‘‘الندسـكيب’’ كام ذكرنـا، مرادفـات قادرة 
عـىل التعبـري عـن املجـال املعنـوي للمصطلـح، وعـىل 
التارخييـة  املصـادر  لفهـم  الرضوريـة  األدوات  توفـري 
العربيـة بقـدر أقـل مـن التحريـف والتشـويش، جتعل 
هاتان اإلشـكاليتان من ‘‘احلديقة اإلسـالمية’’ مفهومًا 
ونصيـة،  وتصميميـة،  نظريـة،  مرجعيـة  ال  إشـكاليًا، 
واصطالحيـة، وجغرافيـة ثابتـة لـه ضمـن السـياقات 
يف  ظهـر  انتقائـي  مفهـوم  وهـو  العربيـة.  واملصـادر 
الدراسـات األجنبيـة احلديثـة، وتطـور تبعـًا ملفهومـي 
اللـذان  اإلسـالمية’’  اإلسـالمية’’و‘‘املدينة  ‘‘العـامرة 
مازاال موضوع دراسة ونقاش من الباحثني واملختصني
 Mitchell,1978; Spahic, 2009; Hillenbrand, 1999)

ــنحاول  ــة س ــذه الدراس and Petruccioli, 2002). ويف ه

ــالل  ــن خ ــالمية’’ م ــة اإلس ــوم ‘‘احلديق ــة مفه دراس
ــقيني،  ــاء الدمش ــد األدب ــم ألح ــهور ومه ــص مش ن
ــام يف حماســن  ــو البقــاء البــدري، هــو: ‘‘نزهــة األن أب
الشــام’’)البدري، 1980(. ســنحاول مــن خالل هذه 
ــن  ــه ع ــدث في ــذي حت ــلوب ال ــيص األس ــة تق الدراس
احلدائــق الشــامية، عــن الفضــاء  الفكــري والنظــري 
املصطلحــات  عــن  النــص،  حولــه  حــام  الــذي 
ــق  ــن احلدائ ــث ع ــف للحدي ــتخدمها املؤل ــي اس الت
ــن  ــدم م ــذي ق ــاب ال ــن اخلط ــكيب، وع والالندس
خاللــه أفــكاره وصــوره وختيالتــه عــن احلدائــق 

واملتنزهــات الدمشــقية.

2- مفهوم احلديقة اإلسالمية
فــي  اإلسـالمية(  )احلديقـة  مفهــوم  اســـتند 
الدراسـات احلديثة عىل ثالثة ركائز أساسـية : الشـكل 
واهلويـة والتاريخ، وهـذه الركائـز مل تذكرها النصوص 
التارخييـة، كنـص البـدري الـذي اعتمد عـىل الوصف 
احلـيس للمـكان مـن خـالل ذكر مـا قالـه الشـعراء يف 

وصفهـم للحديقـة.
اعتـرت  والتصميـم  الشـكل  ناحيـة  فمـن 
وتنظيـامت  حدائقيـة  تصاميـم  هنـاك  أن  الدراسـات 
فراغيـة خاصـة متيـز احلدائـق اإلسـالمية عـن غريهـا، 
كـام يف النـامذج املسـتقاة مـن األندلـس وإيـران وشـبه 
 )Jim Wescoat( القـارة اهلندية. ويف هـذا حياول الباحـث
التمييـز بـني احلديقـة اإلسـالمية وغريهـا مـن احلدائق 
واإلطـالالت  املناظـر  )متتلـك  فيقـول:  التارخييـة 
املفتوحـة مكانـة جوهريـة وأساسـية بالنسـبة للحدائق 
للحدائـق  بالنسـبة  وكذلـك  اإلنجليزيـة،  واألرايض 
تقـارن  التـي  فرسـاي،  مثـل  الفرنسـية،  الرسـمية 
باحلدائق اإلسـالمية أحيانـًا، إال أن التجربة البرية يف 
احلدائق اإلسـالمية حمصورة باجلـدران املغلقة واملباين. 
حـدود  خـارج  إطـالالت  بأيـة  تعـرتف  ال  فاحلديقـة 
تقدمهـا  التـي  اإلطـالالت  باسـتثناء  ربـام  جدراهنـا، 
السـامء. إن إطـار اإلطـالالت يف احلدائـق اإلسـالمية 
يتصـف بالتوسـع واالمتـداد بشـكل رمـزي، ومع هذا 
فهـو حمتـوى مسـاحي. فهـو عبـارة عـن أرايض مثالية 
وكاملـة حتتـوي عـىل النوافـري، والطرقـات املحوريـة، 
واألبنيـة  الغريبـة،  املثمـرة  واألشـجار  والظـالل، 
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السـكنية، عوضـًا عـاّم نجـده يف األرايض املفتوحـة من 
جبـال وسـهول وأحـراج شـوكية وحقـول(.

وقـد ركـز الباحثون يف جمـال احلديقة اإلسـالمية 
عـىل دراسـة الشـكل التصميمـي للحديقـة، من خالل 
مقارنـة تصاميم احلديقة اإلسـالمية يف أقاليـم متعددة، 
واسـتطاعوا أن حيـددوا مبـادئ عامة مشـرتكة لتصميم 
احلديقـة اإلسـالمية تشـرتك فيهـا مجيـع هـذه األقاليم، 
سـواء أكانـت هـذه احلدائـق مفتوحـة أو مغلقـة، ومن 
أهـم مـا يميـز هـذه احلدائـق، أهنـا كانـت تشـكل مـع 
القـر أو البنـاء التابعـة له، وحـدة أساسـية ال تتجزأ، 
فـكان اهلـدف الرئيس إلنشـاء تلك احلديقة هـو إظهار 
عظمـة هذا املبنـى، ومـن أهـم مقوماهتا املمـرات التي 
احلديقـة  أجـزاء  تربـط  التـي  الرئيسـة  الرشايـني  تعـد 
بعضهـا ببعـض، وقـد متيزت هـذه املمـرات بخطوطها 
اهلندسـية املتناظـرة والتـي غالبـًا مـا ارتبطـت ببعضها 
بزوايـا قائمـة، مكونة بذلك األسـاس للنظـام الرباعي 
هـذا  اإلسـالمية.  احلدائـق  مجيـع  منـه  ُشـّكل  الـذي 
احلدائـق  هبـا  متيـزت  أخـرى  عنـارص  إىل  باإلضافـة 
والعرائـش،  والزخـارف،  كالنقـوش،  اإلسـالمية، 

واألسـوار. 
كتاهبـــا  فــي   )Emma Clarck( إىل  واسـتنادًا 
املنـزل  تصميـم  )إن   :The Art of the Islamic Garden

اإلسـالمي  كان معتمـدًا عـىل فكـرة احلدائـق الرباعية 
املأخـوذة مـن نمـوذج بدائـي ُوجـد يف بـالد مـا بـني 
النهريـن، باالسـتفادة القصـوى مـن كميـة قليلـة مـن 
املـاء، ومـن ثـم البنـاء حـول فنـاءات مغلقـة، تتوضع 

الركـة يف مركزهـا، وبالتـايل خلـق فـراغ داخـي يمثل 
الفصـل  هـذا  واخلـاص،  العـام  الفـراغ  بـني  الفصـل 
يشـكل جـزءًا مـن احليـاة االجتامعيـة عنـد املسـلمني، 
حيـث تنفتـح املنازل نحـو الداخـل )القلب( بـدالً من 
اخلـارج )العـامل(، فُمثلـت احلدائـق الداخليـة بالقلـب 
أي )الباطـن( والتـي تعكـس اجلانب التأمـي الروحي 
للطبيعـة البرشيـة، عـىل عكـس املنـازل احلديثـة التـي 
حتـوي حدائق خارجيـة ‘‘الظاهر’’ والتـي متثل املوقف 

.)Clarck, 2004( الدنيـوي( 
وتضيف )EmmaClarck( : )فاحلدائق اإلسـالمية 
ماهـي إال تناغـم مـا بـني النباتـات واألشـجار املرتبـة 
خلقـه  الـذي  اإلنسـان  دور  لتظهـر  هندسـية  بطريقـة 
اهلل ألجلـه. وهـذا ما يسـمى بــ ‘‘اهلندسـة احلقيقية’’. 
وهـذا مـا يظهـر يف الفنـاءات الداخلية لقـر احلمراء، 

كـام يف الشـكل رقـم )1(.

قصـر  يف  األسـود  وفنـاء  الرايحـن  لفنـاء  خمطـط   :  )1( رقـم  الشـكل 

غرانطـة احلمـراء، 

(Ruggles, Fairchild, (2008) “Islamic garden and Landscapes”. 

University of Pennsylvania, Philadelphia, page154)
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ومـن األمثلـة األخـرى التـي تظهـر لنـا احلديقة 
ولكـن  اخلـارج،  عـىل  مفتوحـة  كحديقـة  اإلسـالمية 
عـىل  يعتمـد  الـذي  التصميمـي  اإلطـار  ذات  ضمـن 
فكرة احلـــديقة الرباعية، حــديقة تـاج حمــل، الشكل

رقم )2(.

الشـكل رقـم )2( : خمطط حلديقة تاج حمل تظهر فيها التقسـيامت 

الرباعية التي تقسـم احلديقـة إىل أربعة أجزاء متناظرة.

(en.wikiarquitectura.com)

الصفـة  اعتـرت  فقـد  اهلويـة،  ناحيـة  مـن  أمـا 
اإلسـالمية بشـكل عـام عـىل أهنـا نابعـة مـن املعـاين 
القـرآين  بالوصـف  احلديقـة  عالقـة  وبينـت  الدينيـة، 
املختلفـة  الفـردوس  صـور  وتقـوم   . للحدائـق 
واملوجـودة يف القـرآن الكريـم بتوفـري قاعـدة أساسـية 
يف فهـم احلدائق اإلسـالمية. فـإن كاًل مـن حدائق بالد 
الفـرس، واهلنـد املغولية، وكذلـك احلدائق األندلسـية 
كانـت تتمتـع، وبشـكل واضـح، بقاعـدة مشـرتكة بـام 
يتعلـق بالتصميـم الرمزي والبهجـة احلسـية أو املادية. 
وتنفصـل ‘‘حدائـق الفـردوس’’ متامـًا وبشـكل 
جـذري عـام حييـط هبـا مـن أراض، غالبـًا مـا توصف 
األبنيـة واحلدائق اإلسـالمية بأهنا متكتمـة ومنغلقة عىل 

ذاهتـا وأهنا ذات توجـه داخي، و أول مـا ينعكس ذلك 
فعـىل جدراهنـا اخلاليـة مـن أيـة معـامل بالنسـبة للعـامل 
اخلارجـي، ويف الوقـت ذاتـه هي امللجأ اآلمـن والثمني 
بالنسـبة ملـن يقطـن يف داخلهـا. ويقـــول الباحـــث  
التـي حيمـل  الوحـدة  يثبـت  مـا  )إن   :)Jim Wescoat(
طابعهـا كل عمـل فنـي بـني مناطـق الفن اإلسـالمي، 
أكثـر مـن أي يشء آخـر هـو اإلسـالم نفسـه، إذ يبقـى 
العامـل الدينـي أكثر فعالية وبقاء( )مارسـيه، 1968(. 
وبإمكاننـا القـول بأن صـور الفردوس التـي وردت يف 
القـرآن هـي عبـارة عـن صلـة الوصـل بـني احلدائـق 
مواصفـات  لـه  الفـردوس  شـكل  وأن  اإلسـالمية، 
أساسـية هـي التناسـق والتـوازن، املخطـط املحوري، 
وامليـاه اجلاريـة. وهـذه  بعـض مـن  تلـك املواصفات. 
وتؤكـــد الـباحثــة Emma Clarck  فــي كتاهبــا 
احلديقـة  The Art of the Islamic Garden عـىل وجـود 

أن  )يمكـن  فتقـول:  رمـزي  كـيء  اإلسـالمية 
الفـن  مـن  كنـوع  اإلسـالمية  احلديقـة  إىل  ينظـر 
املقـدس يف اهلـواء الطلـق، لـه حمتـوى وشـكل ولغـة 
هلـذه  الزائريـن  لتذكـري  فقـط  ذلـك  وكل  ورمزيـة، 
احلقائـق  هـي  وهـذه  واألبديـة،  باخللـود  احلديقـة 
اخلارجيـة(. املظاهـر  وراء  ختتبـئ  التـي  املخفيـة 

 .)Clarck, 2004(

)بإمكاننـا   :Jim Wescoat الباحـث  يقـول  فيـام 
يف  وردت  التـي  الفـردوس  صـور  بـأن  القـول 
القـرآن هـي عبـارة عـن صلـة الوصـل بـني احلدائـق 
مواصفـات  لـه  الفـردوس  شـكل  وأن  اإلسـالمية 
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املحـوري،  املخطـط  والتـوازن،  التناسـق   – أساسـية 
وامليـاه اجلاريـة هـي بعـض تلـك املواصفـات. وعـىل 
افـرتاض أن قـوة واحتـاد رمزيـة الفردوس تقـوم بترير 
مصطلـح احلديقـة اإلسـالمية(. أمـا بعـض الباحثـني 
فقـد اعرتضـوا عـىل فكـرة الديـن اإلسـالمي كثقافـة 
متامسـكة وحـدت بني مجيع الفنـون اإلسـالمية بام فيها 
احلدائق، وتقـول الباحــثة Fairchild Ruggles  يف كتاهبا                                                                       
Islamic Garden and Landscape: )يف ضوء هذا التنوع يف 

املجتمعات املسـلمة،  يمكن للمرء التشـكيك يف صحة 
)اإلسـالمية( كتسـمية ثقافة متامسـكة. ومـع ذلك فإن 
املسـلمني يف كل مـن غرناطـة يف القـرن الرابـع عـرش 
والقاهـرة يف القـرن الرابـع عرش نظـروا إىل مـا اعتروه 
أصول مشـرتكة مـع األرايض املقدسـة يف شـبه اجلزيرة 
العربيـة، حتـى املسـيحيني واليهـود واهلنـدوس الذين 
كانـوا يعيشـون يف املاملـك اإلسـالمية غالبًا اسـتوعبوا 
الثقافـة اإلسـالمية إىل درجـة أهنـم اعتمـدوا اللبـاس 
والطعـام واملوسـيقى والعامرة اإلسـالمية مـن دون أن 

.( Ruggles , 2008 ) )يعتنقـوا اإلسـالم أصـاًل
احلدائـق  اعتـرت  التاريـخ،  ناحيـة  ومـن 
اإلسـالمية أهنـا تعـر عـن تاريـخ و ثقافـة الشـعوب 
الكثريمـن  اختزلـت  التـي  الثقافـة  تلـك  اإلسـالمية، 
مجيـع  يف  احلدائـق  فانتـرشت  متغـرية.  حياتيـة  أنـامط 
أنحـاء العـامل اإلسـالمي، ومتيـزت كل منطقـة بنمـط 
معـني، وربـام يعـود هـذا التميـز لعـدة عوامـل أمههـا 
املنـاخ، فمـن املؤكـد بـأن حديقـة مـا يف غرناطـة مثـاًل 
ختتلـف عنهـا يف بالد الشـام، فالعامل اإلسـالمي واسـع 

والـري،  للزراعـة  متعـددة  طرائـق  فهنـاك  ومتنـوع، 
وحتـى تنظيـم املجتمـع البـرشي فـكل هـذه العوامـل 

احلديقـة. تكويـن  يف  تتحكـم 
حدائـق  بـني  الواسـعة  املقارنـات  قلـة  إن 
األقاليـم املختلفـة ليـس باألمـر املفاجئ كليـًا. فبعض 
املجتمعـات اإلسـالمية كانـت هتتـم باحلدائـق اهتاممـًا 
إال  منهـا  يتبقـى  مل  اآلخـر  والبعـض  جـدًا،  ضئيـاًل 
دالئـل قليلـة ال تكفـي للحديـث عـن طـراز احلديقـة 
اإلسالمية. باسـتثناء إسـبانيا التي يعود تاريخ حدائقها 
إىل مـا بعـد القـرن اخلامـس عـرش، الوقـت الـذي كان 
قـد وجـد فيـه سـجل كبـري عـن التوسـع اإلسـالمي 
 )Jim Wescoat( الباحـث املعـامري، ويقـول  والتطـور 
اإلمراطوريـة  حدائـق  بـني  املوجـودة  الوحـدة  )إن   :
الواحـدة أخذت بالتضاؤل بسـبب التغـريات التارخيية 
التي طـرأت عىل الـذوق واملعتقدات الدينية، وبسـبب 
التنـوع اجلغـرايف بالبيئـات الطبيعيـة وأشـكال األرض 
التي تغريت بشـكل متالحـق؛ وكذلك بسـبب التبادل 

احلضـاري والثقـايف بـني اإلمراطوريـات(.
وتقـول الباحثـة Emma Clarck: )يف مجيـع أنحـاء 
العـامل اإلسـالمي هنـاك حدائـق متنوعـة تنوعـا كبـريًا 
من حيث األسـلوب، تعكـس بذلك العوامـل العلمية 
للشـعوب،  الثقـايف  التنـوع  عـن  وفضـاًل  والبيئيـة، 
فهنـاك عوامـل أخـرى كالتضاريـس وامليـاه واهلـدف 
مـن إنشـاء احلديقـة. فهنـاك حدائـق مفتوحة شاسـعة 
عـن  عبـارة  أخـرى  حدائـق  إىل  شـاليامر،  كحديقـة 
فنـاءات موجهـة للداخـل كتلـك املوجـودة يف دمشـق 
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وفـاس. فاحلديقة اإلسـالمية تشـبه متامًا الفـن والعامرة 
اإلسـالمية، قد ختتلـف بالغنى والتنـوع، إال أهنا حتتفظ 
اإلسـالمية( الـروح  عـن  تعـر  التـي  املبـادئ  بنفـس 

 )Clarck, 2004(، الشكل رقم )3(. 

الشكل رقم )3( : حديقة شاليامر يف الهور

(Hantelmann, Christa, (2001) “Gardens of Delight:The great Is-

lamic - Garden”. UK, Page 142).

 Jonathan Bloom and Sheila( بينام يـرى الباحثـان
Blair( يف كتاهبـام )slamic Arts( بـأن الفـن اإلسـالمي 

يمثـل مجيـع ثقافـات املجتمعـات التي عاشـت يف ظل 
الدولة اإلسـالمية، وليـس فقط الفنـون املتعلقة بالدين 
اإلسـالمي، فالفـن الدينـي عىل وجـه التحديـد يلعب 
دورًا صغـريًا نسـبيًا يف جمموعة كبـرية ومتنوعة من الفن 
 George) اإلسـالمي. )البـدري، 1980( أمـا الباحـث
 (Architecture of the Islamic world) يف كتابـه (Mitchell

يـرى أن بعض أشـكال العامرة اإلسـالمية ظلت متأثرة 
يف الثقافـات التـي اسـتمدت الثقافـة اإلسـالمية منها، 
غـري  معامريـة  لعنـارص  واعـي  اسـتخدام  هنـاك  وأن 
إسـالمية يف العـامرة اإلسـالمية، وهـذا الدمـج ناتـج 
عـن االجتاهـات الثقافيـة السـائدة التـي أبقـت روابط 
دون انقطـاع مـع احلضـارات التـي سـبقت اإلسـالم .

.(Bloom, 2002)

فالبـدري باملقابـل مل يركـز عىل الشـكل هنائيًا وال 
عـىل  البعـد التصميمـي واهلويـة اإلسـالمية، وال عـىل 
التاريـخ والثقافـة اإلسـالمية. فهـو مل يتحـدث أصـاًل 
عـىل احلدائـق بأهنـا إسـالمية أو غـري إسـالمية، وإنـام 
ركـز عىل البعـد التجريبي الشـاعري بالدرجـة األوىل. 
املـكان وارتبـاط  يعنـى بصفـات  املحاسـن  وخطـاب 
املزروعـات وعلـم  بفوائـد  يعنـى  فيهـا، كـام  األفـراد 

الزراعـة املسـتقى مـن مصـادر يونانيـة. 
املحاسـن  موضـوع  كتابـه  يف  البـدري  تنـاول 
املتنزهـات  أرايض  كل  فاعتـر  دمشـق،  مدينـة  يف 
مـن املحاسـن، بـام حتوهيـا مـن دور وقصـور وأهنـار 
مـن  الفنـي  التصويـر  وإن  وأزهـار،  وثـامر  وأشـجار 
اللغـة  مـن  يسـتقى  الشـعرية-الذي  األبيـات  خـالل 
احلقيقيـة واملجازيـة- أدوات له يف رسـم لوحات مجيلة 
وقـد  وأزهارهـا،  بأشـجارها  الطبيعـة  مـن  مسـتمدة 
ركـز البـدري ضمـن خطـاب املحاسـن عـىل الصـور 
الشـعرية والتجربـة اإلنسـانية للمكان، أكثـر من املعامل 
احلديقـة  فشـكل  واملتنزهـات.  للحديقـة  التصميميـة 
وتوزيعهـا ال يبـدو أهنـا مهمـة بدرجـة تلـك اجلوانب 
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احلسـية واملعنويـة التـي حتفـز األفـراد عىل خلـق صور 
شـعرية مجيلـة يتذوقـون املـكان مـن خالهلـا. فوجـود 
الناعـورة مثـاًل كعنـر حدائقي فهـو مهم لـه كوظيفة 
أن  بمعنـى  التصميميـة،  الوظيفـة  مـن  أكثـر  شـعرية 
الفراغـي  الرتتيـب  عـىل  يقـوم  ال  املـكان  اسـتذواق 
للحديقـة بقـدر مـا يقـوم عـىل مـا حتفـز الناعـورة يف 
نفـس الرائي املتنـزه من صور شـعرية مرتبطة بشـكلها 
وصورهتـا ووظيفتهـا. ويف ذلـك يقـول البـدري عـىل 

لسـان ابـن نباتـة :

وناعورة قالت وقد ضاع قلبها
وأضلعها كادت تعد مــن الســقم

أدور عىل قلبي ألين فقدته
 وأما دموعي فتجري عىل جسمي

 )البدري، 1980(.

ومـن خـالل حتليـل األشـعار الـواردة يف النص، 
البـدري  اسـتخدمها  التـي  املصطلحـات  أن  نالحـظ 
مجيعهـا تدل عـىل أماكن للتنـزه وقضاء أوقـات الراحة 
كاألهنـار  حدائقيـة  عنـارص  مـن  حتويـه  ملـا  واملتعـة 
وغريهـا،  واألزهـار  واألشـجار  والـرك  واجلـداول 
ولكـن مـن الصعـب متييـز خصائـص هـذه املتنزهات 
عـىل  وصفهـا  يف  اعتمـدوا  الشـعراء  ألن   ، وأشـكاهلا 
اخليـال واملشـاعر العاطفيـة وربط مكوناهتا بأحاسـيس 
خمتلفـة كجـامل املـرأة، وجتاهلـوا متامـا الوصف احليس 
للمـكان، ويف هـذا يقـول ابـن البدري عىل لسـان مجال 

الديـن حممـد ابن نباتـة يف وصف متنـزه اخللخال حيث 
يشـبه نزهته يف دمشـق بجانب حمبوبه الـذي قبل جبهته 
نسـبة ملتنـزه اجلبهـة وصـوالً بـه إىل خلخالـه نسـبة إىل 

حملـة اخللخـال فيحسـن يف ذلـك :

يا حبذا يومي بوادي جلق
ونزهتي مع الغزال احلايل

من أول اجلــــــبهة قبلته
مرتشفًا آلخــــــر اخللخال 

)البدري، 1980(.

كثـرية  بـأن حماسـن دمشـق  البـدري  وقـد ذكـر 
بشـكل عـام وهـي ال تعـد وال حتـى، وعندمـا حتدث 
عـن املتنزهـات حـدد بعـض صفاهتـا والتـي اعترهـا 
مـن املحاسـن، كوجـود املناظـر وما حتوي من أشـجار 
ورياحـني أزهـار وأهنـار ونواعـري وقصـور... واعتـر 
أن بعـض املتنزهـات ال تقصـد فقـط مـن أجـل التنـزه 
وإنـام مـن أجـل العبـادة أيضًا، وهـذا ما زاد يف حماسـن 
املتنزهـات برأيـه أهنـا كانـت ذات مقصـد آخـر غـري 
التنـزه، ممـا أعطاهـا الطابع اإلسـالمي. فمـن املالحظ 
يف وصـف ابـن البـدري للمتنزهـات أن مجيعهـا كانت 
املسـاجد  مـن  كانـت  سـواء  العلـم  دور  عـىل  حتـوي 
الداخـي  الفنـاء  كان  املسـاجد  حتـى  املـدارس،  أو 
)الصحـن( مـن أهـم مكوناهتا فـكان النـاس جيتمعون 
يف هـذا الصحـن ليقضـوا بـه أوقاتـًا ممتعـة ويف ذلـك 
يقـول ابن البـدري يف وصف صحن مسـجد دمشـق :



169جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

والقبـاب  األبنيـة  عجائـب  مـن  صحنـه  ويف 
والصوامـع الثـالث وامليـاه املدبـرة مـا حيـري العقـول 
وتـكل عنـده األفهام، وهـذا الصحن من أمجـل املناظر 
وأحسـنها وفيـه جيتمـع أهل البلـد وهـو متفرجهم كل 
عشـية تراهـم فيه ذاهبـني راجعني مـن بـاب الريد إىل 
بـاب جـريون اليزالـون عـىل هـذه احلـال إىل انقضـاء 

)البـدري، 1980(. العشـاء االخـرة 

الشـكل رقـم )4( : صورة ملنطقـة الربوة يف مدينة دمشـق ، يظهر 

فيهـا متنزه يقصده النـاس للرحالت1951. 

( www.mideastimage.com)

Fairchild Ruggles:  )تعـدى كـون  إىل  واسـتنادًا 
الغذائيـة  املـواد  إلنتـاج  مكانـًا  البسـتان  أو  احلديقـة 
واملحاصيـل، لتسـاهم باملشـاركة يف احليـاة الدنيويـة، 
وهـذا يعنـي أن مسـامهة أصحـاب احلدائـق اخلاصـة 
واملسـؤولني عـن احلدائـق العامـة ، بتنظيمهـا وهتيئتها 
والرخـاء  املـادي  النتـاج  أجـل  مـن  فقـط  ليـس 
بعـد  والرتفيـه  املتعـة  أجـل  مـن  بـل  االقتصـادي، 
الـري  إىل  فباإلضافـة  العمـل،  مـن  الدمشـقيني  عنـاء 
قامـوا   ، املحصـوالت  وزراعـة  والتقليـم  والتسـميد 

بزراعة الـورود واالعتنـاء بمظهرها ورائحتهـا العطرة 
احلدائـق( هـذه  يف  جتمعاهتـم  أثنـاء  هبـا  ليتمتعـوا   ،

.( Ruggles , 2008 )

الشـكل رقـم )5( : متنـزه يف مدينة دمشـق عىل ضفة هنـر بردى، 

(www.antiqueprints.com) .1837 بارتليت

وقـد أجاد البـدري الوصـف الظاهـري لألزهار 
وهـي مـن النباتـات التزيينيـة ، وامتـزج شـعوريًا هبـا 
أبيـات  كتابـه  يف  ورد  وقـد  مشـاعره،  عليهـا  وخلـع 
شـعرية يف وصف الـورد والنرجس والبنفسـج واملنثور 
والسوسـن والزنبـق واألقحـوان وغريها مـن األزهار 
امللفـت  الزمـان. ومـن  التـي كانـت شـائعة يف ذلـك 
للنظـر أن البـدري ابتـدأ احلديـث عـن الزهريـات قبل 
الثمريـات، وهـذا يؤكـد أنـه اهتـم بموضـوع النباتات 
التزيينيـة التـي متثل الوجـدان، وتؤثر يف خيال الشـاعر 
ملسـاته  مـن  عليهـا  أضفـى  أن  بعـد  للحديقـة  الزائـر 
ولفتاتـه ، وأفـاض عليهـا مـن أضوائه واقتباسـاته. من 
خـالل قـراءة األبيـات الشـعرية الـواردة عـن حماسـن 
األزهـار نالحـظ املـزج بني وصـف األزهـار وحديث 
الغـزل واحلنـني إىل املـرأة. فمثـاًل يصـف ابـن البدري 
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عـىل لسـان معـني الديـن عـرون الزنبق الذي شـبهه 
بامـرأة ممشـوقة القـوام ورشـيقة ، ُفتحـت هلـا الصدور 

مـن مجاهلـا السـاحر فأحسـن الوصـف حني قـال :

وزهراء هيفاء القوام رشيقة
منــعمة شــــــقت عليها الغالئل

كأن أعاليلها قناديل فــضة
 وقـد أوقــدت مــنهن تلك الفتائل

)البدري، 1980(.

ومل يشـبه ابن البـدري األزهـار باملحبـوب، وإنام 
كانـت بحـد ذاهتـا كائـن يذكـره بـه ويف ذلـك يقـول 
عـىل لسـان ابـن متيـم الـذي يتذكر لقائـه مـع املحبوب 
يف حديقـة حتوي نرجسـًا يسـرتق النظر إليهام فيحسـن 

الوصـف والتشـبيه :

و مل أنس اذ زار احلـبيب بــروضــة
وقــد غفلت عنا وشاة ولوام

أقول وطرف النرجس الغض شاخص
الينا و للنامم حــــويل إملام

)البدري، 1980(.

وللـورد مكانـة خاصـة يف نفـوس الشـعراء عامة 
وابـن البـدري خاصـة ، فقـد أواله اهتاممـًا خاصـًا يف 
كتابـه ملـا فيـه من فضائـل وحماسـن ومنافـع ، فمن ذكر 
فضائلـه مـا قالـه البـدري نقـاًل عـن اإلمـام احلافظ أيب 

بـن مالـك ريض  أنـس  بسـنده عـن  شـجاع شـريويه 
اهلل عنـه قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم: ))ان 
لـه  وجعـل  هبائـه،  مـن  الـورد  خلـق  وجـل  عـز  اهلل 
ريـح أنبيائـه, فمـن أراد أن ينظـر إىل هبـاء اهلل، ويشـم 
ويشـمه(( األمحـر  الـورد  إىل  فلينظـر  أنبيائـه  رائحـة 
 )البـدري، 1980(. ويف وصـف حماسـن الـورد يقول 
عـىل لسـان بديـع ابـن املعتـز يف تشـبيه الـورد بوجنـة 

احلبيـب :

ووردة يف بنان مـــــــــــعطار
حتى بـــها فـي خفي أســرار

 كأهنا وجنة احلبيب وقد
نقطها عـــــــــــاشق بديـــنار

)البدري، 1980(.

3- أبــو البقــاء البــدري )847-894 هـــ / 1443-
م(  1489

ال نعـرف سـوى القليل عـن كاتب نزهـة األنام، 
الذي عـاش يف هنايـات العر اململوكـي، وكان يعمل 
يف القاهـرة عندمـا كتـب الكتـاب كام أشـار يف مقدمته. 
وقـد ترمجـه عبد الرمحـن السـخاوي يف الضـوء الالمع 
معرفـة  عـىل  كان  أنـه  ويبـدو  التاسـع،  القـرن  ألهـل 
شـخصية به. يبدو أن ابـن البدري، كـام ورد3 يف ترمجة 
السـخاوي، عـاش متنقـاًل بـني الشـام ومـر ومكـة 
واملدينـة، وانتهى بـه املطاف إىل غزة، حيـث تويف هناك
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الشـكل رقـم )6( : صـورة تظهـر فيهـا مدينـة دمشـق مـن اجلامـع املعلـق 

والبسـاتن احمليطـة هبـا انتهـاء جببـل قاسـيون ، بعدسـة اتنسـريد تومـاس 

(org.wikimedia.commons)  .1870

كتـب،  عـدة  البـدري  البـن  أن  املصـادر  تشـري 
والـراح،’’   احلشـيش  يف  األرواح  ‘‘راحـة  منهـا 
و  الصبـاح،’’  الوجـوه  وصـف  يف  الصبـاح  و‘‘غـرر 
و‘‘سـحر  القمريـة،’’  املنـازل  يف  البدريـة  ‘‘املطالـع 
العيـون’’و ‘‘الصنائـع البدريـة فيمـن تزهـد وتاب من 
الرية’’)الزركلـي، 2002(. فهـو أديـب وشـاعر بالقرحية 
والتعلـم، وناسـخ باملهنـة األصليـة. والنـدري مهنـة 
والـده عندمـا تنقـل معـه بـني دمشـق والقاهـرة، وربام 
التجـارة، ألنـه عاد وتكسـب بالتجارة الحقًا كام يشـري 
السـخاوي. واملهـم هنـا أنـه ال عالقـة البـن البـدري 
باحلدائـق والزراعـة والنباتـات إال مـن خـالل كوهنـا 
الزراعـة  يمتهـن  فلـم  األدبيـة.  للكتابـة  موضوعـات 
وال عمـل باحلدائـق قـط كـام يبـدو، ولكنـه البـد وأن 
ارتادهـا باسـتمرار عـىل حسـب عـادات الدمشـقيني. 
أدبيـة،  مواضيـع  هنـا  و‘‘البسـاتني’’  ‘‘احلدائـق’’  فــ 

واحلديـث عنهـا هو من خـالل اخليـال األديب والعلمي 
وليـس مـن خالل اخلـرة املهنيـة. ولكن مـع ذلك فقد 
أعطانـا ابـن البدري تفاصيـل مهنية كثـرية، وطيف من 

املصطلحـات التقنيـة املهمـة. 
ويبـدو تعلـق ابن البدري الشـديد بمدينة دمشـق 
إىل  يشـري  حيـث  مقدمتـه،  مـن  واضحـًا  ومتنزهاهتـا 
الشـوق الكبـري -الـذي أثاره طلـب الصديـق املري 
عىل األغلب- بوصف دمشـق. ونسـتطيع أن نكتشـف 
البـدري وحنينـه  الكتـاب، شـوق  مـن خـالل قـراءة 
الدائـم هلـذه املتنزهـات واحلدائـق، التـي حتـدث عنها 
ووصفهـا وصفـًا دقيقـًا مـن الناحيـة احلسـية وليـس 
الشـكلية، فـكان ارتباطـه اجلسـدي باملكان أقـوى من 

باقـي االرتباطـات.  
األديب  الوصـف  أن  البـدري  ابـن  تأكيـد  ويـأيت 
والـكالم املـزوق، مهـام كان معـرًا وبليغـًا، لـن يغنـي 
عـن التجربـة احلسـية للمـكان، ولـن يفـي بالتـذوق 
اجلسـدي اجلاميل املبـارش، ‘‘ماخالط اللحـم والدماء،’’ 
ليـدل عـىل أن ابن البـدري قد عاين تلـك األماكن التي 
وصفهـا يف كتابـه، وأن احلدائـق والبسـاتني والريـاض 
واملتنزهـات التـي ورد ذكرهـا يمكـن اعتبارهـا أماكن 
إىل  البـدري،  ابـن  كتـاب  ويشـري  للجمهـور.  عامـة 
الـدور املعنـوي التي كانـت تلعبـه احلدائق والبسـاتني 
واملتنزهـات يف حيـاة األفـراد، وذلـك يف تنميـة حـس 
وتوقهـم  ملحاسـنها،  وحبهـم  مدينتهـم،  إىل  االنتـامء 
الدائـم لتـذوق مجاهلـا. ويقـول ابـن البدري معـرًا عن 
عمـق انتامئـه ملدينـة دمشـق، كـام لـو أهنـا حمبوبتـه وقد 
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هجرتـه تأديبـًا لـه بسـبب ذنـب ارتكبه: 

غري أين رميت منها بعد الوصل بقطيعة صّدها،
 كأين أذنبت يف حالة القرب فأدبتني هبجرها وبعدها:

عشنا زمانًا وليس الوصل يقنعنا
واليوم أدنى خيال منك يرضينا

)البدري، 1980(.

بالطبـع يمكن أن يكون ابن البدري ذو حساسـية 
عاليـة للمـكان، وأن حيـاة الرتحـال التـي عاشـها ربام 
ضخمـت هذه احلساسـية عنـده وجعلته يتغنى بشـوق 
أكـر بمدينتـه األم دمشـق، ولكـن تواتـر نمـط الكتابة 
هـذا يـدل عـىل انتشـار هـذه احلساسـية ضمـن رشحية 
ارتبـاط  أن  فيـه  الشـك  وممـا  املجتمـع.  مـن  واسـعة 
ابـن البـدري بدمشـق عميـق، وقد عـر عـن ذلك من 
خالل رسـمه الشـعري واألديب ملحاسن الشـام، التي مل 

يراهـا يف مـكان آخـر تواجـد فيه. 

الشـكل رقـم )7( : صـورة ملنـزل دمشـقي مطـل علـى ضفـة هنـر بـردى، 

(org.wikimedia.commons ) .1870 بعدسـة جـن شـارلري

4- كتاب نزهة األنام
نزهـة األنـام يف حماسـن الشـام هو كتـاب تارخيي 
أديب علمـي، يسـتقي مادتـه مـن عـدة مصـادر دينيـة 
وتارخييـة وعلميـة متداولـة يف احلقبـة التي عـاش فيها. 
ثالثـة  إىل  الكتـاب  مـواد  متييـز  عـام  بشـكل  يمكننـا 
أنـواع: مـادة تارخيية، ومـادة أدبية، ومـادة علمية. وقد 
بـدأ البـدري كتابـه باملـادة التارخييـة، حيـث حتدث من 
خـالل ماسـامه ‘‘املحاسـن’’ عـن تاريـخ دمشـق، ثـم 
طغـت املـادة األدبيـة والشـعر عـىل النـص عندمـا بدأ 
بوصـف املتتزهـات وعنارصهـا اجلامليـة مـن الـورود 
والنواعـري، ثـم انتقل إىل املـادة العلميـة يف احلديث عن 

منافـع النباتـات التـي ختتـص فيهـا مدينة دمشـق. 
دور  تصـف  بمقدمـة  الكتـاب  البـدري  ابتـدأ 
اخلالـق الذي جعل من دمشـق مدينة عامرة باألشـجار 
واألهنـار وغريها من املحاسـن الكثـرية التي ال حتى،  
فجـاء كتابـه كمختـر عـن حديقة يسـعد هبـا اخلاطر 
ويرتنـم فيهـا الناظـر، وهلذا ُسـمي كتابـه بنزهـة األنام 
يف حماسـن الشـام. تناول ابن البدري اجلانـب التارخيي 
يف بدايـة كتابـه فتحـدث بعد املقدمة عن سـبب تسـمية 
الشـام. وأوضـح بأن هنـاك عـدة مصادر هلذا االسـم، 
ثـم حتـدث عـن بـاين دمشـق، وذكـر تاريخ مسـجدها 
السـبعة وسـبب تسـميتها،  وبنـاؤه وقلعتهـا وأبواهبـا 
وفتحهـا عـىل يـد الصحابـة، معتـرًا كل هـذه األمـور 

مـن املحاسـن التارخييـة هلـذه املدينة.
بأحسـن  دمشـق  مدينتـه  البـدري  ابـن  وصـف 
إىل  باإلضافـة  وصفهـا،  يف  بتوسـعه  وكأنـه  الوصـف 
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إرضائـه حلنينـه هلا كونـه عاش يف مـر يف فـرتة تأليفه 
هلـذا الكتـاب، أراد أن يصـف فضائـل وحماسـن هـذه 
املدينـة لبيـان فضلهـا عـن املـدن األخـرى، فقـد قـال 
عنهـا عىل لسـان الشـيخ بـدر الديـن حممـد الدمياميني 

االسـكندري املالكـي الـذي فضلهـا عـىل مـر:
فتأملهـا امللـوك فـإذا هـي جنـة ذات ربـوة قـرار 
حسـن  عـىل  الفكـر  حماسـنها  تبعـث  وبلـدة  ومعـني، 
الوصـف وتعـني. وحسـبها باجلامع الفـارق بينها وبني 
سـواها، واألهنـار التـي إذا قّبـل املحـل فـام أجراهـا، 
وإذا سـمع حديـث اخلصـب فـام أرواهـا. ومـا أقـول 
ومتنزهـات مـر عاريـة عـن املحاسـن، وهـذه ذات 
األسـف  مـن  إال  احـرتق  مـا  النيـل  وأن  الكسـوة، 
حيـث مل يسـعده الدهـر بالصعـود إىل تلك الربوة، مــا 
أظنـه امّحـر إال خجـاًل مـن صفـاء أهنارهـا، وال نــاله 
الكــر إال لتأملـه باالنقطـاع عـن الوصول إىل ســقي

 أزهارهـا ) البدري، 1980(.

الشـكل رقـم )8( : لوحـة ملدينـة دمشـق يظهـر فيهـا هنـر بـردى، ورنـر 

(www.antiqueprints.com  )  .1875

اجلانـب األديب يف وصـف  البـدري  ابـن  تنـاول 
وفروعـه  بـردى  هنـر  عـن  فتحـدث  دمشـق،  مدينـة 
وجداولـه والنواعـري املنتصبـة عليـه. ثـم حتـدث عـن 
مزروعـة  كانـت  التـي  واألثـامر  واألزهـار  األشـجار 
املنيبـع،  وحـي  واملرجـة،  كالرشفـان،  املتنزهـات،  يف 
دمشـق،  وربـوة  النريبـني،  ومتنـزه  اجلبهـة،  ومتنـزه 
ومتنـزه  ومقـرى،  سـطرا  وأرايض  الشـام،  وسـت 
الليلـك، ومتنزه السـهم، والصاحلية، وجبل قاسـيون، 
والتـي رصعهـا بأقوال الشـعراء الذيـن وصفوها بأدق 
وأمجـل الوصـف. ومن املالحـظ ربط الوصـف األديب 
للنباتـات واملتنزهات باملـرأة التي مـن الواضح أنه كان 
هلـا األثـر الكبري يف حياهتـم، ويف ذلك يقول ابن رشـيق 

القـريواين يف تشـبيه التفـاح للمحبـوب :

 تفاحة مـن كــف ظبي أخـذهتا
جناها من الغصن الذي شبه قده

 هلا ملس ردفيه وطيب نسيمه
وطعم ملــا فــيه و محرة خده 

) البدري، 1980(.

 ثـم وصـف يف كتابـه الغوطـة التـي اعترهـا من 
حماسـن الشـام اجلامعـة للمحاسـن، ومـا هلا مـن فضل 
النبويـة.  األحاديـث  يف  فضلهـا  وعـن  عنهـا  ورد  ملـا 
وانتقـل بعدهـا للحديث عن حماسـن فصوهلـا وبركاهتا 
بـاب  كجّبانـة  فيهـا،  املدفونـون  والعظـامء  وجباناهتـا 
الصغـري، وفيهـا بـالل احلبي، والسـيدة سـكينة  بنت 



هال قصقص: البدري وخطاب املحاسن، دراسة يف مفهوم احلديقة االسالمية. 174

أيب بكـر الصديـق، والسـيدة زينـب بنـت اإلمـام عي، 
ومعاويـة، وأويـس القـرين، وأبـو عبيـدة بـن اجلـراح. 
مـن  فيـه  جـاء  عـام  بملخـص  كتابـه  البـدري  وختـم 
فضائـل الشـام الكثـرية وحماسـنها الغزيـرة، وبركاهتـا 
أن  ويمكننـا  املأثـورة.  خرياهتـا  وأخبـار  املشـهورة 
نسـتنتج أن البـدري كان مولعـًا بثقافـة التنـزه  ويبـدو 
أنـه كان جيد فيهـا راحة للبـال وصفاء للنفـس وجتديدًا 
للفكـر. ويف ذلـك يقـول عىل لسـان األمري جمـري الدين 

حممـد بـن متيـم واصفـًا الربـوة :

نّزه حلاظك يف طاقاهتا لرتى
أصناف مــا خلق الرمحن للبرش

ترى حماسن واد حيتوي نزها
لذاذة السمع واألبصار والفكر

) البدري، 1980(.

دمشـق،  مدينـة  تاريـخ  البـدري  اسـتعرض 
ومؤسسـاهتا العمرانيـة املختلفة، متنزهاهتـا وقصورها، 
ودور العلم كاملسـاجد واملـدارس، والزوايا واخلوانق، 
وهـذا ال يدل فقـط عىل االهتـامم باحلركـة العمرانية يف 
هـذه احلقبـة وإنام يـدل أيضًا عـىل وجود حركـة فكرية 
ناشـطة يف دمشـق خـالل عـر البـدري، وقـد جتـىل 
ذلـك يف ارتبـاط وجود دور العلـم يف املتنزهات، حيث 
كانـت حلقات الـدروس تقام آنـذاك لتنـرش العلم بني 
صفـوف العامـة وليـس فقـط لألعيـان. وذلـك لكون 
البـدري الـذي  النـاس كابـن  املتنزهـات لعامـة  هـذه 

وبحسـب وصـف السـخاوي عـاش فقـريًا حتـى وفاة 
زوجتـه. ويف ذلـك يقـول يف وصـف متنـزه الرشفـان :
ومن حماسـن الشـام رشفاها وما حويـا من املناظر 
والقصـور، ومـا فيهـا مـن الولـدان واحلـور، وتقـرب 
املـدارس، رغبـة يف جـوار  ببنـاء  إىل اهلل تعـاىل أهلهـا 
املجـرد الفقـري البائـس. ورتبـوا له مـن اخلبـز واللحم 
والطعـام، والزيـت واحللـو والصابـون واملـروف يف 
كل شـهر عـىل الـدوام. فيجلـس الطالـب يف شـباكها 
ينظـر إىل املـاء واخلـرضة والوجـه احلسـن، فيكـف ال 
ينبعـث إىل طلـب العلـم ويتحـرك مـن فهمه ما سـكن 

) البدري، 1980(.
ومل يكتفـي بوصف األزهـار والـزروع فقط وإنام 
وفوائدهـا  زراعتهـا  طـرق  عـن  تفصيـالت  يف  دخـل 
أال  لكتابـه  أخـرى  أمهيـة  أضـاف  وبذلـك  الطبيـة، 
وهـي إظهـار أمهية اجلانـب الزراعـي والطبـي يف حياة 
الدمشـقيني، ويف ذلـك يعـدد منافـع الرمان عىل لسـان 

فيقول: اجلـوزي  ابـن 
احللـو حـار رطـب وقيـل  ابـن اجلـوزي  وقـال 
بـارد معتـدل جيده الكبـار منفعتـه يي الصـدر واحللق 
ويصلح للسـعال والباه ويوافق للمعـدة وحيدث نفخًا. 
دفـع مرضته بالرمـان احلامـض يتولد منه غـذاء صالح 
والرمـان  اخلريـف.  يف  وللكهـول  املعتدلـة  لالمـزاج 
احلامـض بـارد يابـس لطيف قابـض جيده الكثـري املاء 
ينفـع للكبـد ويقمـع الصفـراء ويمتع سـيالن الفضول 
إىل احلشـا، خصوصـًا رشابـه، ويـدر البـول أكثـر مـن 
احللـو, ولكنـه يـرض الصـدر والصـوت واملعـدة ودفـع 



175جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

امللتهبـة  لالمـزاج  يصلـح  العسـلية  باحللـواء  مرضتـه 
وللشـباب يف الصيـف ) البـدري، 1980(.

مـن خـالل اسـتعراض كتـاب البـدري، نالحظ 
أن هلـذا الكتـاب فضل كبـري يف وصف فضائل دمشـق 
األثـر  هلـا  كان  التـي  املتنزهـات  وخاصـة  وحماسـنها 
الكبـري يف حيـاة الدمشـقيني، والتـي تتيـح لنـا التعرف 
عـىل أماكـن تنزههـم يف تلك احلقبـة التارخييـة والتي مل 
يعـد هلـا وجـود يف وقتنـا احلارض مـع البقاء عىل أسـامء 

البعـض منهـا إىل اآلن.

5 - خطاب املحاسن 
للمحاســــن:  املعجمـي  التعريــف  بحســب 
املحاسـن هـي املواضـع احلسـنة، وحماسـٌن : مفردهـا 
ُحسـن وحُمسـنة، فاملحاسـن بكـر السـني من حسـن، 

ضـد املقابـح.
حتـدث البـدري عـن املتنزهـات واحلدائق ضمن 
خطـاب ‘‘املحاسـن’’ وهـو خطـاب يعنـى بجامليـات 
املـكان. فاملتنزهـات الدمشـقية هـي من حماسـن مدينة 
دمشـق التـى تشـمل معـامل ‘‘حماسـنية’’ أخـرى، منهـا 
معامريـة، ومنهـا عمرانيـة، ومنهـا تارخييـة ) أحـداث 
تارخييـة ترتبـط بأماكن معينـة (. ومفهوم ‘‘املحاسـن’’ 
ينطلـق بالدرجة األوىل من التجربة اإلنسـانية للمكان، 
باملـكان.  اخليـايل  أو  العقائـدي  االنسـان  ارتبـاط  أو 
وخطـاب املحاسـن هـو طـرف مـن ثالثـة خطابـات 
متقاطعـة كانـت متداولـة يف األدبيات اإلسـالمية التي 
تتحـدث عـن املكان وطبيعتـه، هي خطـاب الزيارات، 

كـام يف كتـاب الزيـارات للهـروي، والـذي يتنـاول فيه 
موضـوع السـياحة الدينيـة، واألماكـن التـي تسـتحق 
الزيـارة، أو تسـتحب زيارهتـا بسـبب أمهيتهـا الدينيـة. 
دمشـق              فضائـل  كتـايب  يف  كـام  الفضائـل،  وخطـاب 

وفضائـل بيـت املقـدس مثاًل. 
دمشـق  حماسـن  بوصـف  البـدري  يكتـف  ومل 
التارخييـة، فاعتـر أيضـًا بعـض األقـوال الـواردة عـن 
الشـام من املحاسـن، أما املحاسـن األخرى التي انتقل 
ابـن البـدري للحديـث عنهـا يف كتابـه هـو الوصـف 
األديب للعنـارص املرئيـة، وذلك باإلشـارة إىل البسـاتني 
والراحـة،  للتنـزه  يزورهـا  كان  التـي  واملتنزهـات 
ومـا حتوهيـا مـن عنـارص مجاليـة كاألهنـار واجلـداول 
مـن  والتـي وصـف حماسـنها  واألزهـار،  واألشـجار 
خـالل أبيـات شـعرية انتقاهـا مـن عـدة شـعراء ربام مل 
يكونـوا قـد عاشـوا يف نفـس احلقبـة وكثـريًا مـا ربطوا 
بـني وصفهـم للمـكان ومشـاعرهم اجتـاه املحبـوب، 
وهـذا يـدل عىل أن ابـن البدري تذوق املـكان ووصف 
مجالياتـه أكثـر مـن االهتـامم بشــكله الوظيفـــي. ويف 
ذلـك يقـول عـىل لسـان التقــي ابـن حجـــة الـــذي 
للتمتـع  النـاس  يقصــدها  كــان  والتـي  املرجـة  زار 
بمحاســنها ولــكن الشاعـر تذكـر فيها أحبـته وازداد 

فيها: وجــده 
ذكرت أحبتي فـــي املرج يــــومًا

فقوت أدمعي نريان وهـــجي
ورصت أكابد األحزان وحدي

وكل الناس يف هرج ومــرج
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6 - خطاب املحاسن قبل وبعد البدري
حتـدث الكثري من الرحالـة الذين سـبقوا البدري 
عن حماسـن مدينـة دمشـق، وأجـادوا يف وصفها، وهم 
كثـريون نذكر منهم احلسـن بـن أمحد املهلبـي البهنيس، 
واإلدريـيس، و ابـن جبـري، وشـهاب الديـن النويري، 
وابـن بطوطـة. وإذا الحظنا النصوص التـي وردت يف 
يومياهتـم نـرى أن ذكرهم هلـذه املحاسـن ، جاء ضمن 
سـياق عـام يتحدثـون فيه  عـن مجيع املـدن التـي مروا 
هبـا، حيـث نالحـظ أهنـم مل خيصصـوا كتـاب معـني 
ملناقشـة خطـاب املحاسـن كـام فعـل البـدري، ومثـال 
ذلـك وصف اإلدرييس ملحاسـن مدينة دمشـق فيقول:
املحاسـن،  لصنـوف  جامعـة  دمشـق  مدينـة 

ورضوب مـن الصناعـات ورضوب مـن الصناعـات 
وأنـواع مـن الثيـاب احلريـر كاخلـز والديبـاج النفيـس 
الثمـني العجيـب الصنعـة العديـم املثـال الـذي حيمـل 
اآلفـات  كل  إىل  بـه  منهـا  ويتجهـز  بلـد  كل  إىل  منهـا 
واألمصـار، وقـد احتـوت طرزهـا عـىل  أفانـني مـن 
أعـامل الثياب النفيسـة وحماسـن مجة فـال يعادهلا جنس 
وال يقاومهـا مثـال، ولدمشـق يف داخلهـا عـىل أوديتها 
أرحـاء كثـرية واحلنطة فيها كثـرية جدا وأنـواع الفواكه 
وأمـا احلـالوات فيهـا ماال يوجـد بغريهـا وال يوصف 
عيـش  خصـب  يف  وأهلهـا  وجـودة،  وطيبـا  كثـرة 
أعـز  مـن  وهـي  رابحـة  وجتاراهتـا  نافقـة  وصناعاهتـا 
البـالد الشـامية وأكثرهـا حسـنًا )اإلدريـيس، د.ت.(. 
أمـا إذا اطلعنـا عـىل بعـض الكتـب التـي جـاءت بعـد 
البـدري وتناولـت خطـاب املحاسـن، مثـل ابـن كنان 
يف كتـاب ‘‘املواكـب اإلسـالمية يف املاملـك واملحاسـن 
الشـامية’’  نالحـظ أن ابـن كنـان اسـتعرض حماسـن 
مدينـة دمشـق ضمـن سـياق تارخيـي، اسـتعرض فيـه 
كل مـا خيـص املدينـة يف الفـرتة التـي عاشـها، فتنـاول 
تارخيهـا ومبانيهـا وضواحيها واعترهـا نموذجًا ملاملك 
الشـام التـي ذكرهـا الحقـًا يف كتابـه. ومـن املالحـظ 
أنـه التفـت إىل مؤلفـي العهـد اململوكـي كــ )البدري( 
ليسـتفيد مـن خطـاب املحاسـن واعتمد الصـورة التي 
طرحهـا، مع مواكبـة الواقع العثامين الذي كان يعيشـه. 
واملثـال اآلخـر هو ابـن الراعـي يف كتاب الـرق املتألق 
يف حماسـن جلـق الذي مجع من حماسـن دمشـق أمجل ما 

قيـل فيهـا مـن أبيات شـعرية.
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7 - مصطلحات احلدائق واملتنزهات
مـن خـالل قـراءة كتـاب نزهـة األنـام نسـتطيع 
أن نسـتنتج أن أماكـن التنـزه الـواردة يف نـص الكتـاب 
متت اإلشـارة إليهـا بعدة مصطلحات هـي:  ‘‘روضة’’ 
‘‘بسـتان’’  و  ‘‘جنـة’’  و  و‘‘دوحـة’’  و‘‘حديقـة’’ 
فاحلديقـة كمصطلـح، وبحسـب التعريـف املعجمـي: 
هـي كل مـكان حمـدود مـن األرض خصـص لزراعـة 
أنـواع معينـة وحمـددة مـن النباتـات بـكل أنواعها وفق 
وحـدة  يف  وتشـغل  مـدروس،  فنـي  لتصميـم  خمطـط 
هـذه  وأحجـام  يتناسـب  الفـراغ  مـن  حيـزًا  املسـاحة 
النباتـات، والتـي بدورهـا تتناسـب مـع بقيـة العنارص 
األخـرى املوجـودة يف احلديقـة. وقـد ذكر ابـن منظور 
‘‘أصـل احلديقـة،  مـن الفعـل،  يف لسـان العـرب أن 
َحـَدَق، وحـدق بـه الـيء و أحـدق، اسـتدار، وكل 
يشء اسـتدار بـيء وأحـاط بـه، فقـد أحـدق بـه’’ . 
اسـتدارت،  أرض  وكل  الريـاض،   مـن  احلديقـة 
واحلديقـة   ، مرتفعـة  أرض  أو   ، وأحـدق هبـا حاجـٌز 
: البسـتان واحلائـط، وخـصَّ بعضهـم بـه اجلنـة مـن 
 ، الـزرع  القطعـة مـن   : ، واحلديقـة  النخـل والعنـب 
وكلـه يف معنـى االسـتدارة... وكل بسـتان كان عليـه 
حائـط، فهـو حديقـة، ومـا مل يكـن عليـه حائـط مل ُيَقل 

حديقة. لـه 
)ابـن منظـور، 2003(. ويف هذا يصف البـدري مكانًا 
مـا يف الربـوة مطلقـًا عليـه اسـم حديقة عىل لسـان ابن 

لؤلـؤ فيقول :

وحديقة ينساب فيها جدول
طريف برائق حسنه مدهوش

يبدو خيال غصوهنا يف مائه
فكأنام هــــو معصم منقوش

)البدري، 1980(.

لفـظ  العـرب  لسـان  معجـم  يف  ورد  كـام 
َجنّـًا:  ه  نُـّ جَيُ الـيء  َجـنَّ  ومعناهـا،  وأصلهـا  اجلنـة، 
جنـة.  تصغـري  واجلنينـة  الُسـرتة،  واجلنـة:  َسـرَته، 
 ‘‘ بأهنـا:  اجلنّـة  األصفهـاين  الراغـب  عـّرف  وقـد 
األرض’’  بأشـجاره  يسـرت  شـجر،  ذي  بسـتان  كل 
ه جنّـًا إذا  )االصفهـاين، 2002(، واجلنّـة مصـدر جنَـّ
سـرته، فـكل بسـتان فيـه شـجر ويسـرت مـن بداخلـه 
يسـمى جـّن. ويف هـذا يقـول البـدري عىل لسـان خط 
الـرشف القواس يف وصـف الربوة التي شـبهها باجلنة:

رس يب إىل الوادي وقف متنزها
فاجلنك غنت فــوقه األطيار

لو مل يكن هو جنة املــــأوى لنا
ما كان جتري حتتها األهنار 

)البدري، 1980(.

وقـد عّرف ابن منظور الروضـة أيضًا ، فيقول :   
‘‘ الروضـة األرض ذات اخلرضة، والروضة : البسـتان 
احلسـن، والروضـة هي موضـع جيتمـع إليه املـاء يكثر 
نبتـه، وال تكـون الروضـة إال بـامء معهـا أو إىل جنبهـا، 
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واجلمـع مـن ذلـك كلـه روضـات وريـاض وروض 
النبـات،  ألبسـها  األرض:  وأروضـت  وريضـان، 
وأراضهـا اهلل أي جعلهـا رياضـًا، ورّوضهـا السـيل: 
ويقـول   .)3002 منظـور،  )ابـن  روضـًة’’  جعلهـا 
البـدري عـىل لسـان األمري جمـري الديـن حممد ابـن متيم 

يف وصـف الربـوة:

وربوة قد سمت حتى ختال هلـا
ســرا حتـدثه لألنجــــــم الزهر

ما بني روض وأهنار مسلسلة
جتري وحتمل أنواعا من الثمر

)البدري، 1980(.

أمـا مصطلحـات العنـارص احلدائقية التـي وردت عىل 
لسـان ابـن البـدري يف كتابـه, فهـي كثـرية وتتـوزع مـا 
بـني عنـارص مائيـة وعنـارص نباتيـة وعنـارص بنائيـة. 
فعندمـا حتـدث عـن الرشفـان  وذكر مـا به مـن املناظر 
وكيـف  واحلـور.  الولـدان  مـن  هبـا  ومـا  والقصـور، 
حيـث  فيهـا  املـدارس  ببنـاء  اهلل  مـن  أهلهـا  تقـرب 
املـاء واخلـرضة  الطالـب يف شـباكها ينظـر إىل  جيلـس 
والوجـه احلسـن. وحتـدث عن جامـع تنكـز يف الرشِق 
األدنـى وعـن صحنـه الذي يمـر به هنـر بانيـاس، وفيِه  
ناعورتـني تغرتفـاِن وَتُصّبـاِن  يف حوضـني حييـط هبـام 
سـائر األشـجار ومجيـع الرياحـني واألزهـار، وبينهـام 
بركـة مربعـة فيهـا كأس يف غايـة التدويـر جيـري املـاء 
إليهـا مـن النواعـري )البـدري، 0891(. كـام وصـف 

البـدري الفنـاء الداخـي جلامـع يلبغـا والـذي اعتـره 
مكانـًا للتنـزه بـام فيـه مـن بركـة ماء وفسـقية وعريشـة 
عنـب وأحـواض حتـوي أشـجار متنوعـة مـن الفواكه 

فيقـول: 
بصحنـه بركة ماء مربعة داخلها فسـقية مسـتديرة 
هبـا نوفـرة يصعـد منهـا املـاء قامة ومـن فوقهـا مكعب 
قطوفهـا  إىل  املـاء  يصـل  ملـون  عنـب  عريشـة  عليـه 
الدانيـة. وبجانبهـا حوضـان فيهـام مـن أنـواع الفواكه 

وأجنـاس الرياحـني( )البـدري، 1980(.
النصـوص يف كتـاب  قـراءة بعـض  مـن خـالل 
البـدري نسـتطيع اسـتنتاج بعـض املصطلحـات التـي 
واحلدائـق  املتنزهـات  حماسـن  لوصـف  اسـتخدمها 

: أقسـام  ثـالث  إىل  نقسـمها  أن  ويمكـن 
مصطلحـات نباتيـة : من أشـجار وأزهار وزروع 

. وثامر 
مصطلحـات مائيـة : مـن عيـون وأهنـار وفـروع 
وجـداول وبرك وبحـرات ونوافـري ونواعري وأحواض 

. مائية 
واملسـاجد  القصـور  مـن   : بنائيـة  مصطلحـات 

. واحلوانيـت  واملـدارس  واحلاممـات  والـدور 

ذكـر  عندمـا  عليهـا  ركـز  التـي  اجلوانـب  أمـا 
احلدائـق واملتنزهـات يف مدينة دمشـق عديـدة كاألهنار 
واألشـجار واألثـامر واألزهـار واخلـرضة والرياحـني 
باإلضافـة  واجلـداول،  والنوافـري  والـرك  والنواعـري 
املتنزهـات  هـذه  يف  املوجـودة  البنائيـة  العنـارص  إىل 
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كالقصـور واحلوانيت واملسـاجد واحلاممـات. وقد ذكر 
البدري بأن حماسـن دمشـق كثرية بشـكل عـام وهي ال 
تعـد وال حتـى، وعندمـا حتدث عـن املتنزهـات حدد 
بعـض صفاهتـا، والتي اعترهـا من املحاسـن، كوجود 
املناظـر وما حتـوي من أشـجار ورياحني أزهـار وأهنار 
ونواعـري وقصـور... واعتـر أن بعـض املتنزهـات ال 
تقصـد فقـط مـن أجـل التنـزه وإنـام مـن أجـل العبادة 
أيضـًا، وقـد جـاء ذلـك يف وصف متنـزه الرشفـان وما 
حيتويـه مـن حماسـن متعددة بـام فيها جامـع تنكز وغريه 
مـن املـدارس واملسـاجد. ومـن صفـات احلسـن التي 
تغنـى هبـا البـدري هو وجـود األهنـار كعنر أسـايس 
يف متنزهـات دمشـق، فكانـت فـروع هنـر بـردى متـر 
دومـًا مـن خالهلا متشـعبة إىل جـداول لتسـقي أراضيه 
ومتـأل الرك والبحـرات، وغالبـًا ما كان يوجـد نواعري 
هـذه الفـروع. ومـن أبلـغ الوصف مـا جاء عىل لسـان 

ابـن عـامد األندليس :

هنر هييم بحسنه من مل هيم
و جييد فيه الشعر من مل يشعر

فكأنه و كأن خرضة شطه
سيف يسل عىل بساط أخرض

)البدري، 1980(

ومـا أكثـر حسـنًا مـن متنزه جيمـع بني األشـجار 
والثـامر وامليـاه والظـل الظليـل ، ويف متنـزه النريبـني 
يقـول البدري عىل لسـان بـدر الدين بن لؤلـؤ الذهبي:

رعى اهلل وادي النريبني فإنني
قطعت به يومًا لذيذًا من العمر

درى أنني قـــــــــــد جبته متنزها
فـمد ألقدامي ثيابًا مــن الزهر

)البدري، 1980(

النـامذج  عـىل  االطـالع  خـالل  ومـن  وأخـريًا، 
احلديقـة  موضـوع  يف  الباحثـني  لـدى  املطروحـة 
اإلسـالمية، نالحـظ اعتامدهم عـىل دراسـة املفهوم من 
خـالل النقاط الرئيسـة الثالثـة املذكورة سـابقًا، وهي: 
طرحهـم  يف  واعتمـدوا  والتاريـخ،  واهلويـة  الشـكل 
عـىل بعـض النـامذج احلدائقيـة التـي التـزال موجـودة 
إىل اآلن، كحدائـق األندلـس واحلدائـق املغوليـة مثاًل، 
والشـكل،  التصميـم  حيـث  مـن  بتحليلهـا  فقامـوا 
وحتديـد هويتها وتارخيهـا التي تعود إليـه دون الرجوع 
إىل املصـادر التارخييـة التـي تعـود ملؤرخـني عارصوها 
بالشـكل  االهتـامم  دون  حـيس  بشـكل  ووصفوهـا 
والتصميـم. وهذا املفهـوم الذي اختـذه الباحثون جيمد 
احلديقـة ضمـن قوالـب جاهـزة قياسـية غـري حداثية، 
فاحلديقة اإلسـالمية، كمفهوم، يعنـى بالنامذج التارخيية 
بالدرجـة األوىل. بينـام مفهوم احلديقـة- ضمن خطاب 
املحاسـن للبـدري-  فهـو يـدلُّ عـىل املرونـة والتغيـري 
وال  احلضـاري،  التطـور  مـع  يتناسـب  بـام  والتحـول 
يلتـزم بأشـكال معينـة أو صـور ذات تنظيـم فراغـي 
االرتبـاط  عـىل  األوىل  بالدرجـة  يقـوم  فهـو  معـني. 
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الشـاعري باملـكان وقدرة األفراد عىل تـذوق اجلامليات 
املتغـرية.  الشـخصية  جتربتهـم  إطـار  ضمـن  واملعـاين 
ومـن خالل حتليـل ما جـاء يف نـص البدري، نسـتطيع 
أن نتلمـس هـذا التـذوق الـذي ورد أحيانًا عىل لسـانه 
وعـىل لسـان غـريه مـن الشـعراء واألدبـاء واملؤرخني

 أحيانًا أخرى.
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Abstract: Recently, many studies on Islamic gardens have appeared in non-Arabic languages, while new Arabic 
studies in this field remained limited. These studies have selected ideal models from particular locations and 
historic contexts, focusing primarily on the Andalucían, Persian, and Indian traditions. These traditions have 
formed the collective imagination’s main reference for what has become known as “Islamic garden”. As for the 
historical Arabic resources available that talk about Islamic gardens, they remained somewhat distant from, 
and foreign to, the new research trends. For they do not talk about gardens in the same way modern studies do.  
Arabic sources on garden design are also rare; and the authors who wrote about gardens and the so called
“landscape” were non-specialists. They were literary scholars, historians, and religious scholars with various
interests and preoccupations. This meant that the terms and concepts used in the traditional sources were different
in meanings and implications from the modern ones. As there is still a shortage in Arabic terminologies that 
can express the modern concepts, the development of new theoretical tools to study Islamic gardens have been
restricted. This study attempts to explore the concept of “Islamic garden” through a famous and important text 
written by a Damascene literary scholar named Abu al-Baqā’ Al-Badrī (d. 1489). The book was titled Nuzhat 
Al-Anām fī Mahāsīn Al-Shām (The People’s Stroll in the Beauties of Damascus). The study examines the ways in 
which al-Badrī talked about Damascene gardens, the intellectual and theoretical frameworks within his text was 
written, the terminologies he used to express his ideas about gardens and landscapes, and the discourse he constructed 
to present his thoughts, imageries, and imaginative constructions of Damascene gardens and places of recreations.

Key words: Islamic gardens concepts, Design of Islamic gardens, Heritage of Islamic gardens, Damascene gardens, 
Al-Badri visions for gardens.




