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  .א،אא،אאא،א،אא: الكلمات املفتاحية

אא،אאאאאאא .ملخص البحث 
אאאK،אאאאאאK 

،אאאאאא
Kאאא،

אאאF(5Ws+H،WF،،،א،،KE 
אאא،אאא

אKאאאאKאאאא
אא،א،אאK،אאאא

אK 
אא،אאאאא

אאא،אK 
אאאא،אאאא

אאאאאא،אאאא
אK 

  . على دعم هذا البحثيتقدم الباحث بالشكر اجلزيل ملركز حبوث كلية العمارة والتخطيط وعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود (*)
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٩٢
  املقدمة

אאאאא
א(culturally specific)אא

،אאא
אאאאאאK

אאא
אאאא

אאאא
אאאK

א،אאא
אאא،

אא-אא-
אאאאK

א--
؛אאאאא
א

אK
אאאאאא

אאאK 
אאF،،

Eאאאאא
א؛--

אאאאK
אאאא
א،

אאא
(Westin,1967)אK

אאא
אאאאאא

،אאאאא
אאא

(Altman,1975)(Altman & Chemers, 

1984)K 
אא

אאא،
א(review paper)אא

(Newell,1995)א،-
(Leino-Kipli, et al, 2001)א
אאKאא

אאאאאK 
  ملاذا دراسة اخلصوصية؟

אאא
א،אאא

אא
אאאאא

אאא
FanthropologyEא(communication)،

אאאאא
אאאאאא

אאאK 
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٩٣

אא -
א -אאא

אאא،
،אא

אאאאKא
אאא

אא؛אא
אאא

אKאא
אאאW 

١-אא
אאFאE

אאאK 
٢-אא

אאK 
٣-אאא

אK 
٤- אFE

אאאאאאא
אK 

  منهج البحث
אא(reviews)

אאא
אאא،א

אאאאF(similaritiesא

،אאא
א(differences)אא

אKא
אאא(compare and 

contrast)K 
  مجع املصادر

אאא
،אא
א،אא

אאאא–
א-אאא

אאKאא
אאאW 

אאא
?א?א،א

אאאKF١E 
אאא

אא
אא،אא

אK 
אאא
א،א
،אא

                                                           
F١Eאאאא

א> 
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٩٤
אא،אאא

אK 
אאאא

אאאא،אא
א،אאא

אאאא
אK 

אאאאא
אאא

אאK 
  التحليل

א،אא
אא

אK
אאא،א

א
אא

אאאאאא
F(5Ws+H،אא

א(Bryce, 2006; Ghaoui, 2004)W 
١-א(what)Wאא

אW 
• אWאא

א
KאK 

• אWא
א

،،K 
٢ J(who)WאאW 
• אא

FאאE؟ 
• אאא

؟ 
٣-א(why)Wאא

אאאאא،
אאאאאאא

אKאא
אא،א،

אK 
٤-(how)Wא

אא،
،W 
• אאאW

אאא
אא

אK 
• אאWא

אאאאא
אאא

אאאא،
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٩٥

אא
אאK 

• אאאWא
אא،

،אא
 Kאאאאא

٥-(where)Wאא
אא

،אW 
• אאאWאאא

א
،א

K،א
אאאK 

• אאWאאא
אא،א
،אאא
אאאאא

אא
אK 

٦-(when)Wאא
،אאא

W 
• אWאאאא

אא

א
אK 

• Wאאאא
אא
אאא
א،

אK 
 

 حتليالت اخلصوصية
אאאאא
،אאא

،א،
،،אK  

  ماذا يقصد باخلصوصية؟
،אא

Wאאא
א،א

אאאאא
אאאאאא

א.  

  أوصاف اخلصوصية
אאא

Kא
אKא

F١Eאאא
אאאאK 
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٩٦
  . مع تكرارها ونسبها أوصاف اخلصوصية يوضح. )١(رقم دول اجل

٪  العدد  املصادر  الوصف   
املقاطع، اهلذلول، شهاب، عزب، العرتي، نوفل وعبد اللطيف، احلقيل، وزيري   مبدأ  ١

  )٢( )هـ١٤٣٠( النويصر ،يب وبغياين، الرفاعي، الد)ب(، الطياش )م٢٠٠٤(
١٢ ٥٣}٢٥

٦  ، الفروايت، أبو سعده وبدرإدريس، األسود، البسطويسي وآخرون، العلفي  مفهوم   ٢ ٧٦}١٢
٥  ، العلفي )م٢٠٠٤(عبد العال إبراهيم، رزق، صاحلني وعدس، وزيري   عامل  ٣ ٦٤}١٠
لعرتي، العلفي، النويصر الصاحل، صاحلني وموسى، سروجي وبرقاوي، ا  عنصر  ٤

  )هـ١٤٣٠(
٥ ٦٤}١٠

٤  ، النعيماألسود، الديب وبغياين، الرفاعي  قيمة  ٥ ٥١}٨ 
٣  املقاطع، اهلميم، األهواين  حق  ٦ ٣٨}٦ 
٢  )هـ١٤٣٠(الرفاعي، النويصر   أساس  ٧ ٢٦}٤ 
البسطويسي (، عملية )عثمان(، نزعة )شهاب(، ملمح )جامعة القدس(موضوع   متنوعة  ٨

الديب (، سلوك )نويب(، كيفية )نصار(، إحساس )الطياش أ( معيار )وآخرون
  )املال حويش(، صفة )النعيم(، فكرة )وبغياين

١٠ ٢٨}٢١

٤٧  اموع  ١٠٠ 
 لكثرة اإلحاالت إىل املراجع، فقد اقتصر على ذكر اسم املؤلف أو الباحث الذي ورد امسه يف املصدر كما يظهر يف قائمة املراجع نظراً) ٢(

  .وعند وجود أكثر من مصدر للمؤلف نفسه فقد أضيف تاريخ النشر لتمييزها. لواردة آخر البحثا
 

אאא
??אאא،א

K??F١٢E٪،
????אא

F١٠٪EK 
אא

??אא
،אאאא
אאאא

אאאא
אאK 

אאאא
אאאא

אאFא
٦א١Eאא

??،אא
אא
א

אK 
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٩٧
  . مع أعدادها ونسبهاتصنيفات اخلصوصية أحادية املالمحيوضح ) ٢ ( رقم دولاجل

٪  العدد  املصادر  املالمح     
، حريري )هـ١٤٠٩(املالكي، حريري  اهلذلول، املعمر، الديب وبغياين،  بيئية  ١

عثمان، خان، صاحلني  الصاحل،، ، نسي، الرباط، شهاب، آل زلفة)هـ١٤١١(
، )هـ١٤١٢(وعدس، املرحم، عبد املقصود وعطية، سطوف، العرتي، وزيري 

  ، املال حويش، سعداحلقيل، بامهام

٢٣ ٣١}٧٩

٤   نصار، نويب، نوفل وعبد اللطيف،)أ(الطياش   سلوكية  ٢ ٧٩}١٣
٢  إبراهيمعبد الستار القدس، جامعة   نفسية  ٣ ٩٠}٦

٢٩  اموع ١٠٠ 

  
  مالمح اخلصوصية

אאF٣E١
،،

،،Kאא
אאאאא

אאא
Kאא

א،
אאאא

אאK
אאאאא

אאאא
Kאא

                                                           
F٣Eאאאא

،אאאאא
אאאאא،

אאK 

אאא
א

אK
אאאאא

Wא
אאאKF٤E٢ 

אא?א?א
א،א،א،א

F٢KEאאא
אאא

אאאF٨٠٪
אאKEאאא

אאאא

                                                           
F٤Eאאאאא

FE،
אאאF-

Eא،K 



  قراءة وحتليل: اخلصوصية يف الثقافة العربية: دالعزيز الشرميحممد بن عب

  

٩٨
؛אא

،אאאאא
אאאאK 

אא
א?א?،א

F٣E،،א?-
??-??-??-
?K،א?-

-?Kאא
אאאאא

א،Kאא
א?--?،

אאאא
אאאאK 

  من يتعامل مع اخلصوصية؟
אאW

אאא،א
אאא

אאא،
אKאאא

،א
אאאא

אK 

  

  . مع أعدادها ونسبهاتصنيفات اخلصوصية متعددة املالمحيوضح  . )٣ ( رقم دولاجل
٪  العدد  املصادر  املالمح   

١   -  F٢٠٠٤E،אא،،א،
،א،א،א، 

٩ ٣٣}٣٣ 

٢  -  אF١٤١٩E،،אא،א،
אא،،א،אF١٤٣٠Eאא،

٩ ٣٣}٣٣ 

٣  – - ،،،אFE ٤ ٨٢}١٤ 
٤ - א،אא،א ٣ ١١}١١ 
٥  -  אFE، ٢ ٤١}٧ 

٢٧  اموع ١٠٠ 
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٩٩

אF٤Eאא
אWאא

Kאאא
אא،א

אK 
   صوصيةاملستفيدون من اخل 

אאאא
אאK

?א??א?אאאF
א،אF٤E

א،אאא
-אא-אK

אאא
،א?א?א

،אאאאאא
אאא،א

אאאא
אא
،אאא

אאאK 
אא
אאא

אFאE،אא،

،אא

אKא
אאאא
אא،

،א،אאא
אאF٥E٪

אאאK  

  
  .واملنتهكني هلافئات املستفيدين من اخلصوصية يوضح أعداد ونسب  .)٤ ( رقم دولاجل

٪  العدد  املستفيدون من اخلصوصية العدد  املنتهكون للخصوصية  ٪ 
٤٣  )أهل البيت(األسرة  ٩٥}٤٠٣١  الناس يف اخلارج ٠٥}٤٣
٣٧  النساء ٢٤}٣٥١٩  الزوار الرجال ٣٩}٢٦

١١  )الفرد(األفراد  ٤٨}١٠١٧  اجلريان ٦١}٢٣
٥  البلدة/أهل احلي ٧٦}٤ ٤  األوالد ٥٦}٥ 
٤  البنات ٨١}٣ ١  األبناء ٣٩}١ 

٣  من بداخل املبىن عموما ٨٦}٢     
١  الوالدان ٩٥}٠     

١  مستخدمو اجللسات اخلارجية ٩٥}٠     
٧٢  اموع١٠٥١٠٠  اموع     ١٠٠
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١٠٠
   وهاهدداملنتهكون للخصوصية أو م

،אא
אאאא

K?אא?אא
אא،K
?אאא?،א
?אא?אK 

אאאא
א،א?אF?אא

אאE
?אא?،

אאאKא
?אF?אאא

אE?אאאF?אא
אKאאאא

אא
אאאK

א،א
אאאאא

א
אK 

  ؟ملاذا اخلصوصية
אאFאE

אאאK
אאאאK

אאאא
אKא

،אאא
אאאא

،א،
،אאא،א

אאאא،Kא
אאF

אEא
אאאK 

  األهداف املرتبطة بالفرد
א

אאא
אאאאK

אF٥EאאאK 
אאאאא
אאאא

אKאאא
א
אא

אאKאאא
אאא

אא
אאK 

  األهداف املرتبطة باملرأة
אאא،

אא
אאא

אKאאא
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١٠١

،אאאא
אאא

אאא،
אאK  

  
  . يوضح أهداف اخلصوصية املتعلقة بالفرد.)٥ ( رقمدولاجل

  املصدر  فاهلد  
  خان  اخللوة وحرمة احلياة اخلاصة  ١
  األسود  تعزيز قيم احلشمة واالستقالل  ٢
  اهلميم  حاجة الفرد إىل اخللوة واالنعزال  ٣
  األهواين  احترام هدوء احلياة اخلاصة ومحايتها  ٤
  األهواين    السرية  ٥
   آخرون والبسطويسي  ن حولهمليجعل نفسه أكثر أو أقل اقترابا لتنظيم معامالت الفرد مع اتمع   ٦
  )هـ١٤٣٠ (النويصر  محاية حرية اإلنسان  ٧
  سطوف  يوفر للقاطن االستقاللية  ٨
  إبراهيمعبد الستار   احتياج بشري حياول بقدر اإلمكان أن حيتفظ به دون تدخل اآلخرين  ٩
  نصار  ضياعها يؤدي إىل مؤثرات فنية سلبية  ١٠
  الرفاعي  مأنينةيشعر سكان املسكن بالسكينة والط  ١١
  الفروايت  احملافظة على احلرية الشخصية  ١٢

  . يوضح أهداف اخلصوصية املرتبطة مبكانة املرأة يف اتمع. )٦ ( رقمدولاجل
  املصدر  اهلدف  
  املالكي  تكرمي املرأة بإبعادها عن الرجال األجانب  ١
  رزق  ملمتيز وضع املرأة يف اتمع اإلسالمي التقليدي حبجاا الكا  ٢
  خان  )حرملك/سالملك(التقسيم االجتماعي   ٣
  )هـ١٤١١ (النويصر  محاية املرأة  ٤
  )هـ١٤٣٠ (النويصر  احلفاظ على حرمة املرأة  ٥
  الصويان  محاية خصوصية النساء وتوفري الراحة هلن  ٦
  شهاب  ستر النساء  ٧
  عثمان  عدم كشف النساء  ٨
  النعيم  تطلع املرأة لتكون هلا فضاءاا اخلاصة  ٩
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١٠٢
ترتبط   :األهداف املرتبطة مبكانة املرأة يف اتمع     

األهداف املتعلقة مبكانة املـرأة يف اتمـع بتمييزهـا          
خبصائص أساسية تنطلق من كوا امرأة تتمتع مبكانـة         

 يف ثقافة اتمعات العربية بشكل رئيس، متنحها        خاصة
ـ حرمة تنعكس يف ربط قيم احلشمة والستر واحلماية         ا هل

 من الثقافة اإلسالمية السائدة يف املنطقة العربيـة         انطالقاً
أهداف اخلـصوصية   ) ٦ ( رقم دولاجل يوضح   .بأسرها

  .املرتبطة مبكانة املرأة يف اتمع
: املتعلقة بـاملرأة   األهداف االجتماعية 

אא
אאKאאא

،אאא

א،א
אא،אא

אאאא
אאאאK

אא
אא

אאאא،
אאKאF٧E

אאאאK

  .وصية االجتماعية املتعلقة باملرأة يوضح أهداف اخلص.)٧ ( رقمدولاجل
  املصدر  اهلدف  
  الرباط  انعزال النساء يف بيون  ١
  اجلرداوي  جتنب إحراج النساء عند وجود ضيوف رجال  ٢
  العلفي  الفصل بني الرجال والنساء  ٣
  )أ(الطياش   حتقيق العزل بني اجلنسني  ٤
  إبراهيمعبد العال   محاية النساء من الرجال  ٥
  جامعة القدس املفتوحة  لنساء عن الرجالعزل ا  ٦
  الصويان  حجب النساء عن عيون الغرباء  ٧
  املالكي  عدم اختالط املرأة بالرجال غري احملارم  ٨
  )هـ١٤٠٩ (حريري  عدم كشف النساء للرجال األجانب  ٩
  املرحم  حجب رؤية النساء من اخلارج  ١٠
  رزق  محاية أجزاء احلرمي من أعني الناظرين  ١١
  كوشك  تفادي االختالط بني الذكور واإلناث  ١٢
  األكيايب  حجب النساء داخل املساكن عن أعني الغرباء من الزوار  ١٣
  العلفي  محاية النساء من رؤية األغراب  ١٤
  )هـ١٤١٩(النويصر   محاية املرأة من نظر الناس  ١٥
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١٠٣

: املتعلقـة بـاملرأة    األهداف الـسلوكية  
אאאאא

אאא
אאאא
א،א
אאא

אא
אאK

אF٨Eאאא
אK 

אאאא
אאאא

אאאאאאא

אKאאא
אא

،אאא
אאא

אאאא
אאאאאK 

אאא
אאא
א

Kאאא
אאאאK 

  .يوضح أهداف اخلصوصية السلوكية املتعلقة باملرأة) ٨ ( رقمدولجلا
  املصدر  اهلدف  
  الصويان  اجتماع نساء اجلرية يف شارع السد ملراقبة األطفال أثناء لعبهم  ١
  )هـ١٤١١(النويصر   لتجمع نساء احلي ومراقبة األطفال خالل اللعب  ٢
  آل زلفة  تأخذ املرأة كامل حريتها وبناا  ٣
  األسود  مان حرية احلركة الداخلية للنساءض  ٤
  الديب وبغياين  إجياد حريتها واالضطالع مبسؤولياا جتاه األوالد أو اجلريان  ٥
  كوشك  تسهيل حركة النساء دون رؤية األجانب هلن  ٦
  )م٢٠٠٤ (وزيري  تسمح للنساء باالستمتاع باهلواء العليل دون أن يراهن أحد  ٧
  الصويان  ساعدة يف الضيافة من جملس احلرميلئال حيتاج الرجل امل  ٨
  رزق  عدم مشاركتها يف أي من األنشطة إال يف أضيق احلدود  ٩
  كوشك  إجياد أماكن منفصلة جللوس النساء والعائلة عن جلوس غري احملارم  ١٠
  )هـ١٤١١(النويصر   إعطاء املرأة الراحة واحلرية يف التخلص من مراقبة اآلخرين  ١١
  )هـ١٤١١(النويصر   رأة فراغيا من ناحية االتصال البصري والصويتمحاية امل  ١٢
  املالكي  إعطاء املرأة كامل حريتها يف سكنها بإبعادها عن اآلخرين  ١٣
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١٠٤
 األهداف املرتبطة بأفراد اتمع 

אאא
אאאאאK

אא Jאא
 Jא

אKאאא
אאאאא
אאאאא

،אאאK
אאא

א
א

אKאאא
אאאא

אאF
אEא

אK 
: املرتبطـة بـأفراد اتمـع      األهداف الدينية 

אאאא،א
א

،א
אא

KאF٩Eא
אאאK 

  
  .تمعاأفراد  يوضح أهداف اخلصوصية الدينية املرتبطة ب. )٩(رقم دول اجل

  املصدر  اهلدف  
  الرباط  مبين على فرضية أن البنية العمرانية للمدينة نابعة بشكل أساسي من واقعها الديين  ١
  عزب  منع وقوع الضرر  ٢
  صاحلني وعدس  مراعاة االعتبارات الدينية  ٣
  إدريس  تزام بأوامر الدينلاال  ٤
  بامهام  احترام التشريع اإلسالمي  ٥
  )ب(الطياش   لبيتاحلرص على حرمة ا  ٦
  النعيم  تكريس حرمة فراغ العائلة  ٧
  

: املرتبطة بـأفراد اتمـع     األهداف السلوكية 
אאאאא

אאא
אאא

א،אא
אאא

אאKאF١٠E
אאאאK 
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١٠٥
  .اتمعأفراد يوضح أهداف اخلصوصية السلوكية املرتبطة ب .)١٠ ( رقمدولاجل

  املصدر  اهلدف  

  احليدري  حجب نظر الغرباء  ١
  املال حويش  حجب رؤية املارة  ٢
  املال حويش  عزل فضاء ساحة املدخل عن الطريق  ٣
  اجلرداوي  التمتع بفراغ املسكن خاصة اخلارجي  ٤
  نسي  تأمني املتعة للساكنني بالداخل  ٥
  خان  االستمتاع باملناظر اخلارجية دون كشف األغراب  ٦
  املرحم  فاعل مع اخلارج بصرياالت  ٧
  الديب وبغياين  صيانة الفراغ وترقيته  ٨
  شهاب  احلد من مرور الغرباء خاصة ليال  ٩
  األسود  تفاعل اجلريان واألقارب دون فقد الشعور باخلصوصية  ١٠
  شهاب  عدم رؤية من بأعلى الدار  ١١
  مصطفى  رجالحتقيق خصوصية األنشطة العائلية لألسرة عن أنشطة الضيوف ال  ١٢
  )أ(الطياش   كي ال تطل على اجلار  ١٣
  )أ(الطياش   كي ال يرى اجلار من بداخل الغرف  ١٤
  الصويان  يستطيع الرجل دخول جملس الرجال دون كشف داخل البيت  ١٥
  الصويان  متكني السكان من التمتع خبصوصية املكان  ١٦
  نالصويا  بقاء الطوابق العليا مقصورة على الرجل وأهله  ١٧
  الصويان  لكي ال يكشف اجلريان من بالسطح  ١٨
  الصويان  حتاشيا النتقال األصوات  ١٩
  كوشك  حتقيق اخلصوصية واالعتزال عن اخلارج  ٢٠
  )ب(الطياش   تنظيم عالقة أفراد األسرة ببعض  ٢١
  سعد  ختفي من بداخلها  ٢٢
  الفروايت  تقليل فرص االختراق البصري لآلخرين  ٢٣
  

 : املرتبطة بأفراد اتمـع    اعيةاألهداف االجتم 
وعات األفراد الـذين    مارتبطت األهداف االجتماعية مبج   

 من اتمع وهلم احتياجـات متـشاة أو         يشكلون جزءاً 

وقـد كانـت    . متقاربة ضمن تركيبة النسيج االجتماعي    
يعكـس   مما   األهداف االجتماعية أكثر من غريها انطالقاً     

 من  عربية اليت تربط كثرياً   لطبيعة االجتماعية للمجتمعات ال   ا
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١٠٦
احتياجاا ورغباا باألفراد اآلخرين الذين يشكلون معهم       

 ولكنها متجانسة مـع     ،وحدة اجتماعية متميزة عن غريها    
أهداف ) ١١( يوضح اجلدول رقم      .غريها يف الوقت نفسه   

  .اخلصوصية االجتماعية املرتبطة بأفراد اتمع
 

  .خلصوصية االجتماعية املرتبطة بأفراد اتمع يوضح أهداف ا. )١١ ( رقمدولاجل
  املصدر  اهلدف  
  الرفاعي  تأمني احتياجات البيئة االجتماعية املنبعثة من القيم اإلنسانية  ١
  احليدري  احترام العرف االجتماعي  ٢
  شهاب  احلفاظ على خصوصية أهل املرتل  ٣
  شهاب  حفظ خصوصية ختاطب أهل الدار  ٤
  عثمان  غرباء املصلنيتوفري األمن ضد ال  ٥
  عثمان  جتاور منازل أفراد العائلة الواحدة  ٦
  أبو العال  فصل األغراب عن أهل الدار  ٧
  الصاحل  محاية األهايل من تطفل املارة  ٨
  الصاحل  البعد عن األعني اخلارجية  ٩
  عزب  عدم كشف البيوت  ١٠
  املرحم  احلماية من التطفل اخلارجي  ١١
  املرحم  املارةاحلماية من نظرات   ١٢
  خان  احلماية من أعني الغرباء  ١٣
  خان  صون داخليات البيت  ١٤
  عبد املقصود وعطية  مالئمة البيئة بكافة متطلباا مبا يتفق مع االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية  ١٥
  سطوف  ممارسة احلياة العادية دون شعور باحلرج من اجلريان  ١٦
  سروجي وبرقاوي  لألفراد واألسرضمان متطلبات حرية املسكن   ١٧
  األسود  انفصال املناطق التجارية عن السكنية  ١٨
  كوشك  حجب مشاهدة ما بداخل البيت من اخلارج  ١٩
  )أ(الطياش   حجب الروية من اخلارج إىل الداخل  ٢٠
  )م٢٠٠٤ (وزيري  حىت ال يتمكن من بالشارع من رؤية من بداخل املسكن عند فتح الباب  ٢١
  صاحلني وعدس  ة العادات والتقاليدمالئم  ٢٢
  كعكي  االحتفاظ باخلصوصية الداخلية لسكان الدار  ٢٣
  كعكي  توفري السكن املالئم املتمتع باخلصوصية التامة  ٢٤
  بامهام  عدم اإلضرار باجلار  ٢٥
  بامهام  احترام العرف االجتماعي  ٢٦
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١٠٧
    . )١١ ( رقمدولتابع اجل

  املصدر  اهلدف  
  إدريس  صل والتداخل مع اآلخرينتنظيم التوا  ٢٧
  )ب(الطياش   الفصل بني الضيوف وأفراد العائلة  ٢٨
  النعيم  بقاء احملرم بعيدا عن عيون املتطفلني  ٢٩
  الفروايت  محاية أفراد العائلة أثناء احلركة  ٣٠
  أبو سعده وبدر  محاية مستخدمي اجللسات اخلارجية من املتطفلني  ٣١
  

אאא
F١٢E،אא

אאא
אאאKא

אאא
א،א

אאאKא
אאאא
א،א

אאKאא
אאאאא

K 
 

  . ملخص أهداف اخلصوصية املتعلقة بالفرد واملرأة واتمع.)١٢ ( رقمدولاجل
٪  العدد  الفرد تمع  ٪  العدد  املرأةالعدد  ا  ٪  
١٢  عامة ١٠٠  ١٥  اجتماعية ٥٤}٤٠٣١  اجتماعية ٨٢}٥٠
    ١٣  سلوكية ١٣}٣٥٢٣  سلوكية ٧}٣٧
    ٩  مكانة املرأة ٣٣}٢٤٧  دينية ٤٨}١١
١٢  اموع ١٠٠ موع٣٧  ا ١٠٠ موع٦١  ا ١٠٠ 

٪אאא ٩١}١٠٪אאא ٦٤}٣٣٪אאא٤٥}٥٥
  

אא
אאFאא

אא١٢Eאאא
אאאאK 

 

  كيف تتحقق اخلصوصية؟
אא

אKא
אאאא
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١٠٨
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F؟אאKE
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الوســائل النفــسية والــسلوكية لتحقيــق  
  اخلصوصية

אאאאא
،אאאאא

אKא

אאאK
אF١٣Eאא

אאאK 
אאא

אאאא
،אאאאאא

אאFאKE
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-אא
אא

אאאא،
א
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  . أعداد ونسب الوسائل النفسية والسلوكية لتحقيق اخلصوصية. )١٣ ( رقمدولاجل

  الوسائل النفسية والسلوكية لتحقيق اخلصوصية: النوع األول
٪  هاعدد  املصادر  الكيفية   
٣  املقاطع، عبد الستار إبراهيم، اهلميم  السرية  ١ ٥٠}١٢
٣  ، الفروايتبسطويسي، الصويان  االحتشام واحلجاب  ٢ ٥٠}١٢
٢  األهواين، اهلميم منع التدخل يف احلياة اخلاصة  ٣ ٣٣}٨ 
٢  املقاطع، بسطويسي  اخللوة واالنعزال  ٤ ٣٣}٨ 
صي التحكم يف الفراغ الشخ  ٥

  واملسافة البينية
٢  نصار، عسكر واألنصاري ٣٣}٨ 

٢  ، إدريسبسطويسي  غض البصر  ٦ ٣٣}٨ 
٢  ، الفروايتالصويان  النحنحة  ٧ ١٧}٤ 

________________________    
   .Altman (1975)راجع )  ٥(



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٠٩
    . )١٣ ( رقمدولاجلتابع 

  الوسائل النفسية والسلوكية لتحقيق اخلصوصية: النوع األول
٪  هاعدد  املصادر  يفيةالك   
٢  )ب(إدريس، الطياش   االستئذان  ٨ ٨,٣٣  

١  املقاطع  محاية املعلومات  ٩ ٤,١٧  

١  املصري  االبتعاد عن الرجال  ١٠ ٤,١٧  

١  إدريس  ستر العورة  ١١ ٤,١٧  

١  إدريس  عدم استراق السمع  ١٢ ٤,١٧  

١  اهلذلول  غض املؤذن بصره يف املنارة  ١٣ ٤,١٧  

١  الرباط   بيونانعزال النساء يف  ١٤ ٤,١٧  

٢٤  اموع ١٠٠  

  
אאא

אאאK
אאאאא

א- -
אאאאאא

אK 
  الوسائل املعمارية لتحقيق اخلصوصية

אאאא
אאאאא
،אאאא

אאאא
אאאK 
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אאאK٢٨

،א J
אאאא-א
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א،א

אאK?א
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١١٠
אאKאאא

אא
،אאא،

אאאK 
  

  . يوضح أعداد ونسب الوسائل املعمارية لتحقيق اخلصوصية. )١٤ ( رقمدولاجل
  الوسائل املعمارية لتحقيق اخلصوصية: النوع الثاين    

٪  عددها  املصادر  الكيفية   
، املالكي، البهنسي، )هـ١٤١٩(، النويصر )هـ١٤١١(النويصر   األفنية الداخلية  ١

شهاب، عبد العال إبراهيم، الصاحل، املرحم، الصويان، عبد املقصود 
، رزق، األكيايب، )هـ١٤١٢(وزيري ، وعطية، الرفاعي، العرتي

، )هـ١٤٣٠(إدريس، النويصر نوفل وعبد اللطيف، العلفي، كعكي، 
  املال حويش، املصري، الفروايت، ، النعيم)ب(الطياش 

٢٥ ٣٧}١٤

  املداخل املنكسرة  ٢
  

املالكي، عبد املقصود وعطية، الديب وبغياين، وزيري 
، الصويان، رزق، كوشك، األكيايب، نوفل وعبد )هـ١٤١٢(
، إدريس، ، العلفي، احليدري، كعكي)م٢٠٠٤(طيف، وزيري الل

  املال حويش، الفروايت، ، النعيم)ب(الطياش 

١٨ ٣٤}١٠

، الصاحل، خان، املرحم، عبد املقصود )هـ١٤٠٩(حريري   املشربيات والرواشني  ٣
، رزق، ، إدريس)هـ١٤١٢(وعطية، العرتي، كعكي، وزيري 

املال في، الصويان، ، العل)م٢٠٠٤(كوشك، األكيايب، وزيري 
  حويش، املصري

١٧ ٧٨}٩ 

  فصل األقسام أفقيا  ٤
  

شهاب، عثمان، خان، أبو العال، عبد  املالكي، جامعة القدس،
رزق، كوشك، األكيايب،  ،)هـ١٤١٢(املقصود وعطية، وزيري 

  ، النعيم، الفروايتنوفل وعبد اللطيف، العلفي، الصويان

١٦ ٢}٩ 

تصغري حجم النوافذ ورفع   ٥
  )بصري- صويت(تواها مس

شهاب، املرحم، أبو العال، عبد املقصود وعطية، كوشك، العلفي، 
  املال حويش، الفروايت، )ب(، الطياش احليدري، الفوزان، كعكي

١٢ ٩}٦ 

وجود مدخلني للرجال   ٦
  وللنساء

، خان، )هـ١٤١٩(، النويصر )هـ١٤١١(شهاب، النويصر 
بد اللطيف، األسود، عبد املقصود وعطية، رزق، نوفل وع

  ، النعيم، سعد)ب(الصويان، الطياش 

١٢ ٩}٦ 

، كوشك، )هـ١٤١٢(املالكي، آل زلفة، خان، العرتي، وزيري   فصل األقسام رأسيا  ٧
  ، العلفي، الصويان)م٢٠٠٤(األكيايب، نوفل وعبد اللطيف، وزيري 

١١ ٣١}٦ 

وفل وعبد اللطيف، اهلذلول، عبد املقصود وعطية، الرفاعي، ن  حتديد ارتفاعات املباين  ٨
  ، إدريس، بامهامالصويان، كعكي

٨ ٥٩}٤ 
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١١١
    . )١٤ ( رقمدولتابع اجل

  الوسائل املعمارية لتحقيق اخلصوصية: النوع الثاين  
٪  املصادر  الكيفية   
اهلذلول، شهاب، عبد املقصود وعطية، نوفل وعبد اللطيف،   رفع سترة السطح  ٩

  ، بامهاميان، احليدري، الصو)م٢٠٠٤(وزيري 
٨ ٥٩}٤ 

السواتر املعدنية العالية بني   ١٠
  اجلريان

، بامهام، النويصر )هـ١٤١١(، مصطفى، النويصر )أ(الطياش 
  )ب(، الطياش )هـ١٤٣٠(

٦ ٤٤}٣ 

٦  ، النعيم)ب(، الطياش اجلرداوي، عبد العال إبراهيم، شهاب، الصويان  ملحق خارجي للرجال أو ديوانية  ١١ ٤٤}٣ 
٥  ، عبد العال إبراهيم، خان، األكيايب)هـ١٤٠٩(النويصر، حريري   )داخلية (صة للنساءممرات خا  ١٢ ٨٦}٢ 
٤  )ب(، إدريس، الطياش شهاب، نوفل وعبد اللطيف   وعزهلازيادة مسك احلوائط  ١٣ ٣}٢ 
٣  ، الفروايت)هـ١٤٣٠(بامهام، النويصر   إغالق النوافذ  ١٤ ٧٢}١ 
٣  )ب(، الطياش األكيايبكوشك،   فصل نوم الذكور عن اإلناث  ١٥ ٧٢}١ 
 يف قسمي تكرار الفراغات  ١٦

  الرجال والنساء
٣  ، النعيم)ب(، الطياش )أ(الطياش  ٧٢}١ 

٣  صاحلني وعدس، املصري، الفروايت  ستر حديقة املرتل والبلكونة  ١٧ ٧٢}١ 
٣  احليدري، الصويان، إدريس  وجود سلمني   ١٢ ٧٢}١ 
١  األكيايب  دوالب املناولة  ١٨ ٥٨}٠ 
١  األكيايب  بكرات لرفع املاء  ١٩ ٥٨}٠ 
عدم فتح املناور على غرف   ٢٠

  اجللوس
١  نوفل وعبد اللطيف ٥٨}٠ 

وجود الوجار ليخدم الرجال   ٢١
  أنفسهم

١  الصويان ٥٨}٠ 

وجود باب وسطي بني قسمي   ٢٢
  الرجال والنساء

١  الصويان ٥٨}٠ 

١  العلفي خفض مستوى احلديقة أو الفناء  ٢٣ ٥٨}٠ 
ختصيص فراغ لكل نشاط   ٢٤

  مستقل يتطلب خصوصية
١  إدريس ٥٨}٠ 

فصل قسم الرجال عن النساء   ٢٥
  يف اخليام بالستائر

١  إدريس ٥٨}٠ 

تقسيم األحواش للرجال   ٢٦
  والنساء

١  إدريس ٥٨}٠ 

١  إدريس  استخدام الستائر  ٢٧ ٥٨}٠ 
١  )ب(الطياش   تقسيم السطح  ٢٨ ٥٨}٠ 
١٧٤  اموع ١٠٠ 
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١١٢
  مرانية لتحقيق اخلصوصيةالوسائل الع

אאאאא
אא،

،אאא
אאאאאK

אאאאא

אFא١٥E
אאאא
א،א

אאאא.  

  
   .يوضح أعداد ونسب الوسائل العمرانية لتحقيق اخلصوصية) ١٥ ( رقم دولاجل

  الوسائل العمرانية لتحقيق اخلصوصية: ثالثالنوع ال
٪  عددها  املصادر  الكيفية   
، سطوف، بسطويسي، نوفل وعبد )هـ١٤١١(اهلذلول، حريري   جتنب الفتحات على اجلريان  ١

، العلفي، الصويان، بامهام، )هـ١٤١١(اللطيف، احلقيل، النويصر 
  ،)ب(الطياش 

٦٦}١٦  ١١

التدرج الفراغي من العام   ٢
  )الفناء(إىل اخلاص ) حةالسا(

، أبو عوف، الرباط، عبد املقصود وعطية، )هـ١٤١٩(النويصر 
  املال حويش، )هـ١٤٣٠(الديب وبغياين، إدريس، بامهام، النويصر 

٥٤}١١  ٩

، شهاب، عبد املقصود وعطية، العلفي، الصويان، اهلذلول، بامهام  األبواب املنكبة  ٣
  املال حويش، الفروايت

٢٦}١٠  ٨

عاد املتاجر واخلدمات عن إب  ٤
  املساكن

شهاب، عبد العال إبراهيم، عزب، أبو عوف، األسود، عبد املقصود 
  وعطية، بامهام

٩٧}٨  ٧ 

٦٩}٧  ٦  اجلرداوي، األسود، سروجي وبرقاوي، مصطفى، إدريس، سعد  السور اخلارجي  ٥ 
٤٢}٦  ٥  وجي وبرقاوي، سر، البهنسي، شهاب)هـ١٤٠٩(املعمر، حريري   جتنب الفتحات على الشوارع  ٦ 
فتح مداخل النساء على شوارع   ٧

  السد
، النويصر )هـ١٤١٩(، النويصر )هـ١٤١١(النويصر 

  ، الصويان، الفروايت)هـ١٤٣٠(
٤٢}٦  ٥ 

١٣}٥  ٤  عبد العال إبراهيم، عثمان، األسود، عبد املقصود وعطية  جتاور األهل واألقارب يف جممع  ٨ 
إبعاد خطوط احلركة الكثيفة   ٩

  عن املساكن) ارات ومشاةسي(
١٣}٥  ٤  إدريس، بامهام، أبو عوف، العطار وإبراهيم 

٨٥}٣  ٣  املال حويش، عثمان، عبد املقصود وعطية  إبعاد الغرباء عن أهل البلدة  ١٠ 
لعزل ) سياج نبايت(عناصر التنسيق   ١١

  املشاة بصريا
٨٥}٣  ٣  أبو عوف، املصري، أبو سعده وبدر 

٥٦}٢  ٢  العلفي، كعكي  فناء موعة مباين  ١٢ 



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١١٣
   .) ١٥ ( رقم دولاجلتابع  

  الوسائل العمرانية لتحقيق اخلصوصية: النوع الثالث
٪  عددها  املصادر  الكيفية   

٢  أبو عوف، إدريس  التحكم يف املسافة بني اجلريان  ١٣  ٥٦}٢ 
١  العلفي  املعابر بني املباين العالية املتجاورة  ١٥ ٢٨}١ 
ات حول التشجري لعزل األصو  ١٦

  املساكن
١  إدريس ٢٨}١ 

زيادة سرعة حركة السيارات   ١٧
  واملشاة

١  العطار وإبراهيم ٢٨}١ 

تشجيع حركة املشاة يف احلي   ١٨
  السكين

١  بامهام ٢٨}١ 

عزل مالعب البنات عن مالعب   ١٩
  األوالد

١  )هـ١٤٣٠(النويصر  ٢٨}١ 

إبعاد مداخل مباين النساء عن   ٢٠
  مداخل املساجد

١  املصري ٢٨}١ 

١  الفروايت  ختصيص أسواق للنساء  ٢١ ٢٨}١ 
٧٨  اموع ١٠٠ 

  
אאאא

אאאא٢١
Kא

،א?אאא?
١١אKאא

،א?אאאא
א?٩אK

אא
،א

אאאאK 
  

  أين تظهر احلاجة إىل اخلصوصية؟
אאא

א
Wא،

אאאא
אאא
אאK 

األماكن الداخلية اليت تظهر فيـه احلاجـة إىل         
  اخلصوصية

אאאאא
،אא
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١١٤
Kא

א، 
،אאK

א א
، א א

אאאאא
אאKא

KאF١٦E
אאאאאאK  

  

   . يوضح األماكن الداخلية اليت تظهر فيها احلاجة إىل حتقيق اخلصوصية.)١٦ ( رقمدولاجل
  داخلية    

٪  عددها  املصادر  أين   
، )هـ١٤١٢(أبو عوف، سطوف، الرفاعي، إدريس، وزيري البهنسي،   حدود املبىن  ١

رزق، كوشك، الصاحل، العطار وإبراهيم، كعكي، الصويان، املال حويش، 
  ، سعد)ب(الطياش 

١٥ ٧٥}١٨

الفتحات اخلارجية   ٢
  )النوافذ واألبواب(

، شهاب، خان، أبو عوف، سروجي )هـ١٤٠٩(اهلذلول، حريري 
، الصويان، )هـ١٤٣٠(ويصر وبرقاوي، كوشك، صاحلني وعدس، الن

  ، املصري)ب(الطياش 

١٢ ١٥ 

بني قسمي الرجال   ٣
  )أو العائلة(والنساء 

، )هـ١٤١٢(إبراهيم، جامعة القدس، عثمان، خان، أبو العال، وزيري 
  )ب(رزق، كوشك، الصويان، الطياش 

١٠ ٥}١٢

، رزق، كوشك، )هـ١٤١٢(األسود، عبد املقصود وعطية، وزيري   املداخل  ٤
  ، كعكي، الصويان، سعد)هـ١٤٣٠(نويصر ال

٩ ٢٥}١١

غالبا (داخل املبىن   ٥
  )املرتل

، حريري )هـ١٤٠٩(، حريري )هـ١٤١١(النويصر ، اجلرداوي
  ، العلفي، شهاب، املعمر)هـ١٤١١(

٧ ٧٥}٨

احلوش أو الفناء   ٦
  )االرتداد(اخلارجي 

 ، النويصر)هـ١٤١١(اجلرداوي، اهلذلول، صاحلني وعدس، النويصر 
  ، املال حويش)ب(، الطياش )هـ١٤٣٠(

٧ ٧٥}٨

الفراغ االنتقايل بني   ٧
  املدخل وباقي البيت

٤  األسود، الديب وبغياين، احليدري، الصويان ٥ 

٤  ، إبراهيم، املرحم، الصويان)هـ١٤٠٩(حريري   األحواش الداخلية  ٨ ٥ 
٤  آل زلفة، العرتي، كعكي، الصويان  بني األدوار  ٩ ٥ 
٣  اهلذلول، احليدري، الصويان  اينأسطح املب  ١٠ ٧٥}٣
٢  ، إبراهيم)هـ١٤٠٩(حريري   املمرات الداخلية  ١١ ٥}٢ 
٢  املصري، الفروايت الشرفات أو البلكونات  ١٠ ٥}٢ 
١  )هـ١٤٣٠(النويصر   مصاعد مباين الشقق  ١٢ ٢٥}١

٨٠  اموع ١٠٠



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١١٥

  

אF١٦E?א?
א،א

?אא?F١٥E٪،
אאאאא
אא،

אK
א?אא?אא

F٥}١٢E٪אא
אאK

אאא،א
אאK 

األماكن اخلارجية اليت تظهر فيـه احلاجـة إىل         
  خلصوصيةا

אאאא
אאאא
אאאא،
،אאא
אאאאא

אאאK
אF١٧Eאאא

אאK 
אF١٧E?א

אאאא?א
אK

אאאא
FאאאEאאאK

?אאאאא?
،אאא
א،א

אאאאK 
  مىت تتحقق اخلصوصية؟

يسعى املستفيدون من حتقيق اخلـصوصية إليهـا    
بشكل دائم أو بشكل مؤقت، اعتمـاداً علـى طبيعـة           

. املوقف أو احلالة اليت حيتمل فيها انتـهاك اخلـصوصية         
وتكون اخلصوصية مطلباً دائماً يف األوقات اليت يكـون         
فيها احتمال التعرض النتهاك اخلصوصية مـستمراً، أو        
مطلباً مؤقتاً عندما ترتبط حبالة يكـون فيهـا التهديـد           

  .بانتهاك اخلصوصية غري مستمر
األوقات اليت تكون فيها احلاجة إىل خصوصية       

  دائمة
وهي األحوال واألوقات الـيت حيتـاج فيهـا         
األشخاص إىل حتقيق اخلصوصية بصفة دائمـة لوجـود      

 أو حلظيـة    ديد مستمر بانتهاكها من قبل اآلخـرين،      
) مثل مرور املشاة يف الشارع    (نها ال ميكن التنبؤ ا      ولك

ـ يوضح  . مما جيعل االحتياط هلا مستمراً     رقـم  دول  اجل
األوقات واألحوال اليت تكون فيـه احلاجـة إىل         ) ١٨(

  .اخلصوصية دائمة
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١١٦
   . يوضح األماكن اخلارجية اليت تظهر فيها احلاجة إىل حتقيق اخلصوصية.)١٧ ( رقمدولاجل 

  خارجية    
٪  عددها  املصادر  أين     
املساحات بني املباين   ١

  املتجاورة أو اجلريان
، النويصر )هـ١٤١١(عثمان، املرحم، سروجي وبرقاوي، النويصر 

  )ب(، بامهام، الطياش )هـ١٤٣٠(
٢٨  ٧  

الفراغات واملمرات   ٢
واجللسات اخلارجية 

  شبه اخلاصة

لصويان، ، ا)هـ١٤١١(الرباط، الديب وبغياين، األسود، النويصر 
  املصري، أبو سعده وبدر

٢٨  ٧  

  ١٦  ٤  شهاب، عزب، عبد املقصود وعطية، العلفي  املتاجر أمام األبواب  ٣
  ١٦  ٤  عبد املقصود وعطية، إدريس، بامهام، كعكي  مداخل احلارات  ٤
  ٤  ١  عثمان  مسجد البلدة  ٥
  ٤  ١  العطار وإبراهيم  املباين املتقابلة  ٦
  ٤  ١  نصار  الفراغات املزدمحة  ٧

  ١٠٠  ٢٥  اموع
  

  א  F١٨ E 
אא
،א  א     א

א ?א אא ?? א 
א??אאאK?א

  ،א  א   
  א א א א  F١٦E

אאאF١٧KE 
  األوقات اليت تكون فيها احلاجة إىل خصوصية مؤقتة

אאאא
אאאא

،
،אאא

אאKאF١٩E
אאאאא

אK 
אאF١٩Eא
אאא

?אאא?F٥٠E٪،
אאאאא

אאאKא
אאאאאא

א،אאאאא
אF١٦KEאאא

אאאא
אאאK  



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١١٧
  .دائمة يوضح األوقات واألحوال اليت تكون فيه احلاجة إىل اخلصوصية . )١٨(رقم دول اجل

  دائمة    
٪  عددها  املصادر  مىت   
، خان، املرحم، أبو )هـ١٤٠٩(، حريري )هـ١٤١١(النويصر   استخدام املرتل  ١

  العال
٥ ٧٨}٢٧

٥  اجلرداوي، شهاب، العطار وإبراهيم، العلفي، كعكي، املال حويش  مرور املشاة يف الشارع  ٢ ٧٨}٢٧
٥  ، الصويان، )هـ١٤٣٠(، النويصر )أ(ياش اهلذلول، اجلرداوي، الط  اإلطالل على اجلريان  ٣ ٧٨}٢٧
٢  اهلذلول، الصويان  استخدام السطح  ٤ ١١}١١
١  عزب  استخدام املتاجر  ٥ ٥٥}٥ 

١٨  اموع ١٠٠ 
 

  . يوضح األوقات واألحوال اليت تكون فيه احلاجة إىل اخلصوصية مؤقتة. )١٩(رقم دول اجل
  مؤقتة

٪  عددها  املصادر  مىت   
، )أ(اجلرداوي، إبراهيم، شهاب، عثمان، أبو العال، املرحم، الطياش   ار الرجالوجود الزو  ١

، العلفي، )م٢٠٠٤(األكيايب، نوفل وعبد اللطيف، خان، وزيري 
  الصويان

١٢ ٥٠ 

، إبراهيم، عثمان، )هـ١٤٠٩(، حريري )هـ١٤١١(النويصر   عند انتقال النساء  ٢
  نوفل وعبد اللطيف، الصويان

٦ ٢٥ 

جلارات يف اجتماع ا  ٣
الشارع غري النافذ أو 
  الساحة بني املنازل

٤  ، الصويان، األسود، الديب وبغياين)هـ١٤١١(النويصر  ٦٦}١٦

١  اهلذلول  صعود منارة املسجد  ٤ ١٧}٤ 
قدوم الغرباء للصالة يف   ٥

  مسجد البلدة
١  عثمان ١٧}٤ 

٢٤  اموع ١٠٠ 
  

  النتائج واخلالصة
אאא

،،אא

אאKאא
אאאאאא
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FאWא
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،אאאאא
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W،
א،K١٤

،?א??א?
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٢٢،אא
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אאא?אK 
א?א

אאא?Wא؟
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،אא?
א??אא?אK

א
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א?אK 

?؟א?
אאK
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،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١١٩

،א?אאא??א
א??אאא?א

K
،א?אא

א??אא?אK 
 

  املناقشة
١-אאא

،אאא
אא
אא

א،
אאKאא

א
אאF،א١٩٧٨אKE

אאאאא
אא

אאK--
אא

אאאKאא
،א
אאאא

אK 

٢-אאF٦E١٤
אK

אאאאא
אאא

Fbi-polarE،א
Kאאאא

א
FאE

א
אא

،F،א
١٤٢٨KE 

٣-אאא
א--،

אFE،F٧E٢F٥
אאאא
אאאא،א

א?א?،
אF١٢EK 

אא
אאא
אאאא

אKא،
                                                           

 Westin (1967), Altman (1975), Newell كما يظهر يف كتابات ) ٦(
(1995)  

  Leino-Kipli, et al (2001) وأيضا Newell (1995)ما كتبته  راجع ) ٧(
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١٢٠
אאאא

Kאא
א؛אא
א،א


אאאאK 
٤-אא،א

،אאא
אאא
אאאאאא
،אאאאא،

אאאא--
Kא

אאא
אK

אאאאאאא
אאא

אאF١٢KE 
٥-אא

אאא
،
אאK

אא
א،

אאאא

א،אא
א

אאאK 
٦-אאא

אF،א١٩٧٨א،א؛
١٤٢٥،א؛١٩٩٢Eא،

אאא
،אא

אאאK 
٧-אאא

،אאאא
אאאאK

אאא
،- א-

אאאא
،אF،١٩٩١؛

،א١٤١٤KEאא
،א
אאאא

אK 
٨-אאא

،אא
אאאא

Kאא
אאאKא



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٢١

אאא
אאאFא-אE

אF١٦،١٧KE
אFא-אEאא

F JאEFאא-E
אF٤KE 

٩-א?א?
??אא

?א???،א
א،אאא

אאאKאא
אאF

א٢Eא؛
אאאא

אאאאK
אאא
אאאאא

אאאא
אאאא،א

Kאאא
אאאK 

 
  التوصيات

١- אאא
אאא

א،אא،אא
אאאא

אK 
٢-אאא

אאא
،א،אאא

א،אא
א،אאאאא

אאא
אאK 

٣-אאאאא
אאא

אאאא
אאאאא

אאאK 
٤-אאא

אא
،אא

K 
٥-א

אאאאא
،אאאא
אא
אאאאא

אK 
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١٢٢
  ملراجعا

   العربيةاملراجع
ــستار ــد ال ــراهيم، عب KאאKإب

אWאF٨٦KE،א
١٩٨٥K 

Kإبراهيم، حممد عبـد العـال      א א
אאFאאKEW

אאאאKK 
KאאאKأبو العـال، حممـد فريـد      

אWאK١٩٩٠K 
K?أبو سـعده، هـشام؛ بـدر، بـدر        

אאאא
אWא?

אא٨אF٢E،
٢١-١،٢٠٠٣K 

אאאK?أبو عـوف، طـارق فـاروق      
אאאא

אאאK?
אF٢Eאאאא،

،א٣٢٧-٣١٣،
١٤٢٥K 

ــد  ــود حمم ــس، حمم אWאKإدري
אאאא

אאKא٧
אא،١٠٢-٦٣،

١٤١٥K 
אWאאKاألســود، الــسيد حــافظ

אא
אאאKאאW

אאאא
אאאאK١٩٩٦K 

ــود  ــايب، حمم אאK?األكي
אאK?אאא

אאWאאא
אאKאא

،אא١٤١٢K 
אאאKاألهواين، حسام الدين كامـل    

אWא،אא
KאWאאאK

١٩٧٨K 
بسطويسي، أشرف، وجنـوى شـريف، وهـشام        ال

ــت א?Kجـ
אאK?אF٣Eא

אא،
،א٤٤١א-

٤٦٤،١٤٢٨K 
אWאאKالبهنــسي، عفيــف 
אאKאWאא

אKKK 
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١٢٣

KאאKاجلــرداوي، عبــد الــرءوف
אW،١٩٧٨K 

K?احلقيل، عبد احلكـيم بـن عبـد الـرمحن         
אאאאWא

א?א٤١-٤٠،
١٤١٨אK 

ــي  ــدري، عل אKWאאאKاحلي
אאK٢٠٠٨K 

אK?الديب، بلقاسم، والعيد بغيـاين     א א
אאאאא

א--K?א
F٣Eאא،

،אא١٢٣א-
١٣٩،١٤٢٨K 

ــر  ــاط، ناص WאאKالرب
א١٩٨٥-

٢٠٠٠KWא
אK٢٠٠٢K 

K?الرفاعي، حممـد خـري الـدين      
א

אאK?א
אאWאאאא

אאאK
،אאא١٤١٢אK 
אKآل زلفة، حممـد بـن عبـد اهللا        

אKאWאK
١٤١٤K 

אKالصاحل، ناصـر بـن عبـد اهللا        אא
אאאא

אKאK١٤٠٤K 
אאאKالصويان، سـعد عبـد اهللا     
אאFאEKאWא

،אא١٤٢٠א 
אאKالطياش، خالـد بـن عبـد العزيـز        

אאאאK
אW،١٤٢٧אFKE 

אאKالطياش، خالد بـن عبـد العزيـز       
אאאKאW

،١٤٢٧אFKEK 
K?العطار، حممد شريف؛ ياسر، إبـراهيم حـسن       

אאאא
אאאאאא

אאK?אF٣Eא
אא،

،א١٧א-
٣١،١٤٢٨K 

אאאK?العــرتي، حممــد
אאאK?אאא

אאWאאא
אאKאא
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١٢٤
،אא١٤١٢K 
WאאKالعلفي، حممد بن حممـد    

אKWא
،א١٤٢٥אK 

אK?الفروايت، حممد سـليم    א  
אאא–

?אאא
١٢F٢E،٩-١،٢٠٠٧K 

אאאאאKاملالكي، قبيلـة فـارس    
אאW،א،א

אKא،W،אא
٢٠٠٣K 

אאKاملرحم، فريـدة حمـسن    
אאא

אאאאא
אKאWאK

١٤٢١K 
אאאאKاملصري، ليلـى  

אאK
،אאא،א

אKK 
אאKاملعمر، سعد بن عبـد الـرمحن       א

אאאאאK
KאW

،אK 

אאאאKاملقــاطع، حممــد
א.אWאK١٩٩٢K 

אKاملال حويش، عقيل نـوري     אWא
אאאKאWא

،אא١٩٨٩אK 
ــد اهللا  ــشاري عب ــيم، م K?النع

א?א٢٤٤،
٦٥-٦٠،א،١٤٣٠K 

ــد  ــصر، حمم אאאK?النوي
אא-אאא

אאאאא?
א٣א

א،١١١-٥١،١٤١١K 
ــد  ــصر، حمم אאאאKالنوي

אאאFKE
אWאאאK١٤١٩K 

ــد  ــصر، حمم אאאKالنوي
א

א.אאW
אא،א

،אא١٤٣٠K 
ــف  ــد اللطي ــيم، عب אאאאKاهلم

?א?אא
אאKWא

،א١٤٢٥K 
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١٢٥

سـف؛  بامهام، علي؛ احلـصني، حممـد؛ فـادان، يو        
אאאK?الــدخيل، رائــد 

אאK?،
FWEאאW

KאWא
،אאא

،١٤٢٩אK 
Kجابر، جابر؛ حمفوظ، سهري؛ اخلليفي، سـبيكة      

KאאאWאKאא
١٩٩١K 

ــة  ــدس املفتوح ــة الق אאKجامع
אאKWאאK

١٩٩٥K 
אKحريــري، جمــدي حممــد
אאKWאא

،١٤٠٩K 
אאאKحريــري، جمــدي حممــد

אKWאאאK
١٤١١K 

Kحسن، نويب حممـد    אF٢KE،
אWאK٢٠٠١K 

 
ــود   ــلطان حمم ــان، س KאKخ

אWאא
אK١٤٠٦K 

אKخليـــل، خليـــل أمحـــد
אKאאאKW

١٩٩٥K 
אאK?رزق، عـــزة حـــسني

אאאאK?
אאאאאWאא

אאאK
،אאא١٤١٢אK 

K?رقـاوي، عبـد الـرمحن     سروجي، فـؤاد؛ ب   
אא-

אK?אF٣Eאא
אא،

،א٧٧٠-٧٥٧،
١٤٢٨K 

אאאK?سطوف، نـضال  
אא

אאאא
אFאאא

אאK?EאF٣Eא
אא،
،א٣٣٧א J

٣٥٦،١٤٢٨K 
 א א אK?أمحــد ســعد، صــادق

א א  א א
 א א?אא
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١٢٦
א١٣F١E،١ J

١٨،٢٠٠٨K 
אKشهاب، سـعد عبـد الكـرمي      

אKאWאאאK
١٤٢١K 

K?صــاحلني، حممــد؛ عــدس، ياســر
אאא

אK?אF٢Eא
א،אאא،

٦٥٤-٦٣٩،١٤٢٥K 
אK?عبد املقـصود، فيـصل؛ عطيـة، إميـان        

אאאא
אא

Fאאא
K?EאF٣Eא

אא،
،א٩١א-

١٠٣،١٤٢٨K 
KאאKعثمــان، حممــد عبــد الــستار

אWאF١٢٨KE،
١٩٨٨K 

אKعـسكر، علــي؛ األنــصاري، حممـد  
אKאWאאאK

١٤٢٤K 
אאאKعكي، عبد العزيز عبـد الـرمحن      ك

אWאאK
אאWאא

אאאאK١٤٢٧K 
K?كوشك، عبد القـادر محـزة      א א

אK?אאאאאWא
אאאאK

،אאאא
١٤١٢K 

אאאאKمــصطفى، أمحــد عمــر
אאאאא

אאKאWא
אא،

،א١٤٢٩אK 
אK? سامية كمـال   نصار، א א

אאא
אאאאK?

אF٣Eאא
אא،
،٣٠٩-٢٩٩א،١٤٢٨K 

K?نوفل، حممود؛ عبد اللطيـف، حممـود      
אאא

אא?אאאאאW
אאאא

אKאאא
،١٤١٢אK 



،א٢٢،אאF١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٢٧

ــري، حيــىي אאאK?وزي
אאאK?אאא

אאWאאא
אאKאאא

،١٤١٢אK 
WאKאאאKوزيري، حيـىي  

אF٣٠٤KE،٢٠٠٤K 
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Abstract. Privacy is one of the most important considerations that relate to the architectural and urban environments, and thus makes it 
extremely influential on the design and use of buildings and their surroundings. Despite the importance of privacy in the Arab and Islamic 
culture, comprehensive studies on it are remarkably scarce. 

The goal of this study is to collect all the printed references that addressed privacy in Arabic, in order to conduct a comprehensive 
review according to the (5Ws+H) approach. More than sixty references were reviewed and analyzed for that purpose. 

The review of privacy showed what privacy was, who the people concerned with it were, why people needed it, how they achieved it, 
where they needed it, and when. 

The review showed also that addressing privacy comprehensively in the Arabic culture is slow, compared to the Western culture, despite 
its crucial importance in the Arab and Islamic culture. 

The review concludes with results and discussion, in addition to some future recommendations encouraging the multi-disciplinary 
studies on privacy, in order to create a homogenous view to help achieving the goals of individuals within the society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


