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 مفهوم العمارة

     إعداد األستاذ سليم زاوية
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 متهيد: 

ّسد فكر اجملتمع ومعتقداته، وقد اختلفت  تعّد العمارة من أبرز مظاهر ونتاج احلضارة اإلنسانية، وهي نتاج حضاري، بل احلضارة اليت ُتج

أفكارها ومعتقداهتا، مما أكسب كل عمارة خصوصياهتا اليت امتازت هبا عن ابقي العمارة من حضارة إىل أخرى بسبب اختالف 

 احلضارات.

أن العمارة يف حقيقة األمر هي حلقة الوصل ما بني العلم والفن... وهو الفرع الوحيد من العلوم اإلنسانية مجعاء اليت ُتمع ما بني  

 تنتفي معه صفة العمارة. الفرعني، ومع انتفاء أي من الفرعني يف العمل املعماري  

والعمارة هي أم الفنون و أوهلا، وهي اليت تضم كل الفنون األخرى و توفر هلا البيئة املناسبة للعمل و الظهور. والعمارة هي أكثر  

عالقة  ظهرت العمارة يف مجيع األداين عالقات روحانية مع مباين مّقدسة. ففي الّدين اإلسالمي جند . الفنون فائدة لإلنسان

واملسجد األقصى الذي حيظى مبكانة عالية لدى مجيع   املسلمني ابلكعبة بيت هللا احلرام و ما متثله من معاين روحية و دينية.

 املسلمني كالقبلة األوىل هلم و املكان الذي أسرى إليه النيب صلى هللا عليه و سلم. وابلتايل فالعمارة هي: 

 فن وطرق إقامة املنشآت.  -

 املخطط لعمل واعي.  هي نتاج -

 هي طريقة للبناء.  -

 هي جمموع العمل. -

 .املعىن اللغوي واالصطالحي للعمارة: 1

العمارة . ولنبدأ بكلمة  العمارة واملعماري والعمران  من الضروري حتديد وتعريف للكلمات احملورية اليت نستخدمها يف موضوعنا مثل:

كن سواء مت بنائها عن طريق متخصصني أم غري متخصصني. وهي تعكس كل تضم كل ما هو حولنا من مباين ومنشآت ومسا  اليت

واالسم هي العمارة، أما  "هي من الفعل "عمر واملعىن اللغوي للعمارة يف اللغة العربية ما متر به اجملتمعات من ظروف وإمكاانت. 
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ما هو على وجه األرض من مباين و منشات و معناها يف القاموس العريب هي كل عـّمـــر الصفة منها فهي العمران. وأصل كلمة 

مساكن سواء كانت من إنتاج متخصصون )معماريون أو مهندسون( أم غري متخصصون. وابلتايل فالعمارة كما ذكران تضم كل ما 

 و جسور  فكل ما أقامها إلنسان منذ بدء التاريخ من منشآت و مباين.  هو حولنا و ال ميكن حتديد ما هو عمارة و ما هو ليس عمارة

 و شوارع و ميادين و ساحات تندرج حتت العمارة مبسميات خمتلفة.

( رئيس أو (-archi و تعين  arch/tect/tureاليت ترتكب من  architectureفهي: الالتيين لكلمة العمارةوأما األساس 

 وتعين البناء القائد" ، أو "بناء" أو "جنار". ( tecture )قائد، و 

الروماين الذي عاش يف القرن األول امليالدي، والذي ترجم   ماركوس فيرتوفيوسيف العمارة يف التاريخ، هو وأن أول من قام بتعر 

" يف القرن السابع عشر، وذلك من خالل خمطوطة عنواهنا عشرة كتب يف العمارة حيث اعتربها حتقيق املالئمة هنرى واتونأعماله " 

العمارة فن و علم و ...  >>:ف املناسبة. ويقول فيرتوفيوس أن العمارة هي ثالث أشياءواملتانة واجلمال يف الوقت املناسب وابلتكالي

وابلتايل حيق لنا التساؤل هل العمارة فن أم علم " ومن املثري للدهشة استمرار هذا السؤال التقليدي يف الظهور  << أشياء أخرى 

األخرى األدبية و الفنية و العلمية. فعندما ظهرت تسمية العمارة يف    واستمرار اجلدل حول ماهية العمارة وعالقتها ابملعارف اإلنسانية

العامل الغريب مبعناها احلديث يف القرن السادس عشر مل يكن هناك انفصال بني الفن و العلم. وكان معماريو تلك الفرتة يتفاخرون 

األحيان كنا جند املهندس املعماري ميارس مهن أخرى  ويف أغلب . مبعارفهم العلمية و فلسفاهتم وفنوهنم و معارفهم العامة املختلفة 

 متعددة بل و ميارس البناء بشكل مباشر على عكس ما جند عليه املعماري يف الوقت احلايل.

 << على أهنا الفن الوظيفي الذي حيدد الفراغ الذي نعيش فيه والذي خيلق إطارا حييط بنا.>>فيعرفها:سني رامسوسني أما العامل 

 الرومان فيعتربوهنا أم الفنون بعد أن أخرجوها من مثلث العمارة والنحت والرسم لترتبع على عرش العلوم املكانية. أما 

هذه الصناعة أول صنائع العمران احلضري وأقدمها وهي معرفة >> :يقول ف " صناعة البناء"العالمة ابن خلدونو قد أطلق عليها 

وذلك أن اإلنسان ملا جبل عليه من الفكر يف عواقب أحواله ال بد  . واملأوى لألبدان يف املدن العمل يف اختاذ البيوت واملنازل للسكن 

 << أن يفكر فيما يدفع عنه األذى من احلر والربد كاختاذ البيوت املكتنفة ابلسقف واحليطان من سائر جهاهتا.
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لعلمي إلقامة املباين حبيث تتوافر فيها شروط االنتفاع واملتانة  فيعرف العمارة على أهنا الفن ا  سامي عرفانوأما املعماري العريب املعاصر  

واجلمال واالقتصاد، وتفي حباجات الناس املادية والنفسية والروحية الفردية واجلماعية ويف حدد أوسع اإلمكانيات وأبحسن الوسائل 

 العصر الذي نكن فيه. 

فالعمارة تعتمد على فن وعلم، يقوم هبا معماريون على صلة ابلواقع، وعلى وعي وإدراك أبحوال بيئة الناس وظروف عملهم يف 

 املعماري. اهلندسة املعمارية. والفنون. عصرهم، وابلتايل فالعمارة تقوم على ثالثة ركائز هي:  

و من املفرتض أن يعتمد يف أي تصميم على مفاهيم وعناصر تتعلق : يعترب املعماري فنان وفيلسوف ابلدرجة األوىل، فه املعماري

ت خمتلفة  واسعة وخيال أوسع. هلذا جند العمارة حبّد ذاهتا تتسع لتشمل عدة جماال  ثقافة هبدف وفكرة املشروع املطلوب. وهذا يتطلب

من نواحي املعرفة والعلوم اإلنسانية مثل الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ واجلغرافيا وعلم النفس والسياسة والعلوم  

حي ثقافية ومعارف أخرى تبدو بعيدة عن اجملال بصيغته الشاملة. وجيب أيضا اإلملام بنوا الفن وابلطبع االجتماعية،

وم العمارة، أما جماالت العمل فتبدأ من تصميم املدن والتخطيط العمراين هبا وتصل هذا ابلنسبة ملتطلبات ومفه   .والفلك املوسيقى  مثل

ع تصور كامل ومفصل واألاثث، فاملطلوب من املعماري يف مرحلة التصميم وض الديكور حىت تصميم أصغر منضدة ابملنازل وقطع

 للمشروع وربطه ابلطبيعة والتقاليد والعادات املوجودة ابملنطقة، فاملطلوب من املعماري إجياد صيغة مناسبة. 

كان املعماري يف اإلسالم  و  هي التخصص التعليمي الذي يؤهل الطالب لالنتماء ملهنة حمددة على أن يكون مهندسا. اهلندسة املعمارية  

أما رئيس املعماريني فيلقب ابألستاذ أو الشيخ أو املعلم تقديراً واحرتاما. وكان املعماريون كاألطباء   -املهندس أو احلاسب  يطلق عليه  

م أما مواد الدراسة فتشمل الرايضيات واحلساب  830يدرسون يف اجلامعات مثل جامعة )بيت احلكمة( اليت أنشئت يف بغداد سنة 

كانيكا( والرسم إىل جانب العمارة واهلندسة، هذا إىل جانب العلوم الطبيعية كالفلك والطبيعة والعلوم النظرية واجلرب وعلم احليل )أي املي 

كالدين واحلكمة .. فكان منهم العلماء والفالسفة. وهذا اإلملام الشامل ابلعلم قد ظهر أثره واضحا يف املباين واآلاثر اخلالدة اليت 

الضوء والتهوية، وكان املعماري يضع تصميما للمبىن على لوحة من اجللد .. وبعد اكتشاف الورق  طبقوا فيها الكثري من العلوم ك

  استعملوا ورقا هندسيا عليه مربعات. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1
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ومن أعظم املعماريني املسلمني: عامل الفلك والبصرايت ابن اهليثم الذي كان أول من وضع فكرة السد العايل على النيل يف أسوان سنة  

لفه اخلليفة احلاكم أبمر هللا الفاطمي بتنفيذها ووضع حتت أمره السفن وفريقا من املهندسني والفنيني وذهب إىل املوقع م وقد ك  1000

الذي اقرتحه على النيل حيث أمضى شهوراً يف دراسات على الطبيعة ولكنه وجد أن مثل هذا السد اهلائل حيتاج إىل إمكانيات تفوق 

م أي   1961ها مث بعد اخرتاع اآلليات يف التاريخ احلديث شرع املصريون يف بناء هذا السد سنة تكنولوجيا عصره فعدل عن تنفيذ

 وقد حفظ لنا . بعد موت ابن اهليثم بتسعة قرون

 التاريخ أمساء بعض كبار املهندسني منقوشة على املنشآت الفخمة من ذلك:  

 م(  8اثبت مهندس قصر احلري يف سوراي )القرن 

  س قصر الزهراء يف قرطبةعلي بن جعفر مهند

 .804فتح الدين الذي أنشأ جامع الزيتونة سنة 

ويقوم هبا معماريون على صلة ابلواقع، وعلى وعي وإدراك أبحوال بيئة الناس،  تعتمد العمارة على فن وعلم صحيحني.  فن العمارة:

أبهنا ذلك الفن الذي يرتب وينظم ويزين  >> John  Ruskinوظروف عصرهم. وعن عالقة الفن ابلعمارة يبني حون روسكان 

 <<ويزخرف الصروح اليت يقيمها اإلنسان ملختلف االستعماالت. 

 العمارة على سبعة قيم خاصة ابلفن املعماري امساها روسكان يف كتابه، مصابيح العمارة السبع وهي: ويقوم فن 

 التضحية ويقصد هبا استعمال مواد مثينة تقدم كقرابن للعمارة خاصة الدينية منها والتذكارية. 

 املستخدمة. احلقيقة اليت تعد التعبري املتطابق بني الداخل واخلارج للفراغات واملواد 

 القوة اليت تناسب طرداي مع احلجم والزمن.

 اجلمال فالطبيعة هي النموذج املثايل للجمال ابلنسبة للغة املعماري. 

 احلياة هي ما يهبه اخليال اإلنساين لتلك اجلوامد لتصبح ذات معىن.

 الذكرى فطاملا كان فن العمارة التاريخ احلي للشعوب، فهي ذاكرة حية. 

 احرتام فن العمارة للظرف والتقاليد البيئية احمليطة والتزامه هبا تلبية متطلباهتا.  الطاعة نتيجة
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العمارة هي اللعب  >>وتظهر العالقة جلية بني الفن والعمارة يف قول أشهر مصمم معماري يف التاريخ املعاصر الفرنسي لوكربيزييه 

 << املتقن الدقيق الرائع ابلكتل اليت ترى حتت الضوء.

الل الرؤية املتطورة ملفهوم العمارة عرب التاريخ البشري واحلضاري، نستخلص أبن العمارة ترتكز علة ثالثة أساسات  ومن خ 

 رئيسة هي: 

 املصمم املعماري الذي هو احملور الرئيسي يف العملية التصميمية. 

 . الوسط احمليط الذي يتمثل يف الطبيعة والظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية و..

 املنتج املعماري الذي يراعي النواحي اإلنسانية، وحيقق الوظيفة واملال.

العمارة هي منشأة مؤلفة من كتلة وفراغات، وظيفتها استيعاب نشاط إنساين، كاإلسكان والعبادة والعمل والدفاع، وشرطاها إذن ف

لضخم أو اخلشب، وكان اهلدف إيواء الساكنني ومحايتهم من املتانة والراحة. ابتدأت العمارة يف العصر احلجري بدائية، قوامها احلجر ا

( والطني املشوي )اآلجر(. ومنذ بداية التاريخ أصبحت العمارة فناً   العدوان، وإىل جانب احلجر واخلشب ظهرت مادة الطني )اللَِّبن

دمية وبالد الرافدين، وظهرت األساليب  وعلماً، يتطلب دراسة هندسية واهتمامًا مجالياً، بدا ذلك يف العمارات األوىل يف مصر الق

ى  والطرز املعمارية اليت حتمل هوية متميزة ومجالية خاصة.لقد كان اهلم األول أن يقيم املعمار اجلدران، وعجثنَر يف املريبط )سورية( عل

ن حجرية مشّذبة تعود إىل  جدران طينية مدعمة ابخلشب، تعود إىل األلف السابعة قبل امليالد، وعثر يف أرحيا )فلسطني( على جدرا

األلف السادسة قبل امليالد. واهلم الثاين أن يقيم املعمار السقوف، فكانت السقوف يف العمارة البدائية مسطحة أو أشبه ابلقباب،  

 ومثاهلا ما زال واضحاً يف قباب البيوت القروية يف مشايل سورية، وكانت مادة هذه السقوف األغصان والطني.

 قيام العمارة:شروط  . 2

إن شروط قيام العمران والعمارة مرهوان بوجود ثالثة عناصر رئيسة هي: الساكن ) اإلنسان( املكان وتقنية البناء. وملا كان كل واحد  

 يتضمن جمموعة من العناصر اجلزئية اليت تداخلت وترابطت يبعضها البعض، فتشكلت بنية العمارة والفكر املعماري وهيكلته.  

اإلنسان( هو العنصر الرئيسي يف هذه البنية، فمنه انبثقت بعض العناصر، وحوله متحورت مجيعها. فالعمران جاء لتلبية  ) الساكن 

 حاجته االجتماعية واملادية والنفسية. ونوعية العمران كانت استجابة لتكوينه النفسي ولقدرته على التفاعل  مع البيئة ومعطياهتا.
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مران اخلاص هبا. لذلك البد من مراعاة يف اختيار األماكن للتعمري والبناء سواء يف البيئة املدنية أم البدوية  : لكل بيئة نوع من العاملكان

 عّدة شروط وأسباب منها الطبيعية والصحية والعاطفية... 

باين ابُتاه الريح كما  يف هذا الصدد عرض اهلمداين نوعني من التفاعل مع البيئة بغرض تطويعها: أحدامها معماري ويتمثل يف توجيه امل 

هو احلال يف قصر غمدان وابقي قصور اليمن. والثاين بيئي كزراعة املكان لتوفري أسباب املعيشة من الطعام، وكذلك تلطيف اجلو وبناء 

 السدود لتوفري  املاء ولتنظيم عملية الري. 

ن واملكان، واليت عادة ما تكون عاطفية وجدانية، أو  لقد اكتسب املكان خصوصية قيمتها من واقع العالقة اخلاصة بني اإلنسا       

 عالقة انتساب حضاري أو قومي.  

ارتبط تطور تقنية البناء بعوامل عدة منها التطور الزمين للعصور وتغري اإلقليم أو املكان إضافة إىل اختالف مواد البناء : البناء تقنية

البناء عرب العصور جند أن أهم تقنيات البناء يف العصر البيزنطي اليت تعترب  ونوعيتها ومدى صالبتها. ومن خالل تطور تقنيات ومواد 

امتدادا للعمارة الرومانية ذات الطابع املسيحي واليت أخذت الكثري من تقنيات عمارة الشرق وطورهتا إضافة إىل أهنا استمرت طيلة  

 العصور العربية. 

على الكتل احلجرية املصقولة اليت انتشرت يف املدن الرومانية البيزنطية أي يف الشمال  النوع األول وأن هناك نوعني من املباين اعتمد 

 .اإلفريقي ويف بالد الشام ويف آسيا الصغرى إضافة إىل أرمينيا وجورجيا

الساحل الغريب فاعتمد على القرميد وعلى دبش احلجارة غري املصقولة اليت انتشرت يف مباين القسطنطينية ويف مدن  أما النوع الثاين

ا الصغرى ويف البلقان وايطاليا وغريها من املناطق مشريا إىل أن هذا النوع ظل مستخدما يف غالبية العامل البيزنطي حىت القرن مالسي

 .الرابع عشر

الثامن بينما أظهرت خمططات البيوت اليت اكتشفت يف موقع اجلرف األمحر الذي يقع على ضفاف هنر الفرات يف األلفان التاسع و 

قبل امليالد ترابطا بني جدران منحنية وأخرى مستقيمة وأساساهتا مؤلفة من احلجارة الكلسية الكبرية فوقها مداميك حجرية كلسية  

 .منحوتة على شكل لفائف مطينة ابلصلصال

املدينة والبيوت السكنية  قبل امليالد فقد بين سور  3300-3500أما يف عصر فجر التاريخ وحتديدا يف موقع حبوبة الكبرية         
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ابللِب ورصفت الشوارع ابحلصى وصنع الناس األلواح الفخارية واألواين احلجرية والرخامية واألختام االسطوانية من احلجارة الكلسية  

 .والسوداء الفحمية

ن البناء منها الطني املمزوج بينما قامت املدن الكبرية مع ضواحيها يف األلف الثالث قبل امليالد وانتشرت فيها تقنيات خمتلفة م

 .ابلتِب اجملفف أو الكلس واجلص والرماد واحلصى

 .ويف األلف الثاين قبل امليالد بنيت املباين ابحلجارة واستخدمت تقنية تدعيمها ابجلسور اخلشبية ورصفت األرضيات ابحلجارة      

نباط هي البازلت اليت استخدمت تقنيات حنت دقيقة حسبما أما يف العصور الكالسيكية فكانت املادة الشائعة يف البناء عند األ

يقتضيه مكان استخدام تلك احلجارة ويف العصر األموي مت اعتماد صناعة الفسيفساء وهي عبارة عن فصوص زجاجية تصنع على  

 .شكل ألواح ملونة وتقطيعها إىل مكعبات أصغر

املاضي وما تبعها من تطور لآللة إىل االعتماد الكلي على الصناعة يف جمال لقد أدى اجنراف العامل أعقاب الثورة الصناعية يف القرن 

علوم ومواد البناء ، وهذا بدوره أدى إىل االعتماد على النفط كمصدر للطاقة مما جعل البشر تستنزف هذا املصدر بشكل كبري وتعتمد  

 .عليه بشكل رئيسي يف تسيري األمور احلياتية

م من القرن املاضي كانت نقطة حتول يف عملية البناء والتصميم حيث بدأت تظهر اُتاهات   1973الطاقة يف عام وعند نشوء أزمة 

كنتيجة لتلك األزمة فقد نتج عنها عدة  و  .هتتم مبجال الطاقة يف املباين واحملافظة على املصادر الطبيعية، والبيئة ومكافحة التلوث

ُتاه ما بعد احلداثة كما ظهرت اُتاهات ترفض الصناعة وتنادي ابلعودة إىل الطبيعة. واُتاهات  توجهات فكرية، منها ميالد ما يسما اب 

 تدعم التقنيات احلديثة يف العمارة والعمارة املستدامة. وأصبحت تشكل مدارس فكرية خترج رواد يف تلك اجملاالت. 

 عناصر الِعـَمارة.3

الفراغ والسطوح والفتحات. فهم يعتربون املبىن فراًغا حماطا ابلسطوح، كاجلدران واألرضيات  يفكر املعماريون يف تصميمهم املبىن بلغة 

والسقوف الداخلية. وتضم الفتحات األبواب والنوافذ واملمرات املعقودة. وتكون مهمة املعماري األساسية تشكيل الفراغ بطريقة  

اترخيية خمتلفة، اعترب املعماريون أن بعض األشكال أمجل من غريها،  مناسبة وعملية من خالل ترتيب الفتحات والسطوح. ويف فرتات 

زوا عليها يف تصاميمهم. وقد مشلت األشكال األكثر شيوًعا املربع واملستطيل والدائرة.   فركَّ
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أن تكون املنشأة   وجيب أن يكون املبىن سارًّا للناظرين، كما جيب أن يوفر للناس الراحة والفاعلية يف العمل. وابإلضافة إىل ذلك جيب 

مبنية جيًدا حبيث تستطيع املقاومة لزمن طويل دون صيانة مكلفة. ولتصميم مبىن جذاب ذي فاعلية عالية، جيب أن يوازن املعماري  

 املتانة.  –اهليئة  - الوظيفة  -بني ثالثة عناصر رئيسية هي: 

 الوظيفة:

م وظيفيًا سواء أكان منزالً صغريًا أم مبىن عمالقًا، جيب أن يليب تلك األغراض اليت ختد  م كل مبىن لغرض معني. فاملبىن املصمَّ م  يجصمَّ

   حاجة مستخدميه بطريقة مجْرضية ومرحية. ويجراعى يف تصميم املباين توفري التدفئة الكافية واإلضاءة ومصادر الطاقة والتهوية املناسبة.

جند اليوم أن ترشيد الطاقة واحلفاظ عليها له أمهية كربى يف التخطيط العمراين. فمثاًل قد يستخدم املعماري نوافذ كبرية من الزجاج و 

للمساعدة يف تدفئة املبىن ابلطاقة الشمسية. ومن املمكن أن تتم داخل املبىن عدة أنشطة تشمل األكل والنوم واالستحمام والرتفيه.  

اج إىل متطلبات خمتلفة من حيث املوضع والسعة واإلضاءة والوصول إىل الغرف اليت يتم فيها النشاط. فمثالً غرفة النوم  وكل نشاط حيت

غرفة خاصة جيب عزهلا عن بقية الفراغات والغرف األخرى. ومبا أن كل فرد يف املسكن يستخدم غرفة الطعام لذلك جيب أن يكون  

  .موقعها أكثر توسطًا

املكاتب إىل ترتيب الفراغات بشكٍل أكثر تعقيًدا من املسكن. ولذا جيب أن يتأكد املعماري من أن مئات أو رمبا آالف  وحيتاج مبىن 

العاملني يستطيعون احلركة بسرعة بني خمتلف أجزاء املبىن. وابإلضافة إىل سهولة دخول وخروج الزائرين، ميكن ألجزاء من املنشأة  

كون مطلواًب توفري قدر كبري من الفراغ كمستودعات. وجيب على املعماري أيًضا أن أيخذ يف احلسبان احتواء بعض األجهزة اخلاصة، وي

اَرس خارج املبىن. فمثاًل قد يتطلب املبىن مرافق كمواقف السيارات. وابإلضافة إىل ذلك، على املعماري التخطيط   النشاطات اليت متج

ىل املبىن واخلروج منه دون تعارض ملسارات املرور، وأن تكون الطرق فسيحة حىت ألمناط احلركة حىت تتمكن السيارات من الوصول إ

 تتمكن سيارات اإلطفاء من الدخول إىل املبىن، وأن تكون أرصفة التحميل ابرتفاع مناسب لسيارات اخلدمة. 

 : اهليئة

املواد. فاأللوان الطبيعية للحجر والطوب واخلشب   حيدد املعماري اهليئة اخلارجية للمبىن، ليس من خالل شكله فقط، وإمنا أيًضا ابختيار

  كانت دائًما هي الشائعة مفردة أو جمتمعة. ومنذ بداية القرن العشرين امليالدي، أدى الزجاج املظلَّل دورًا مهًما يف التصميم اخلارجي 
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خلشب أو احلجر اخلشن امللمس، وفضل للمبىن. وأعطى كثري من املعماريني اهتماًما خاًصا للملمس يف تصميماهتم. فاختار بعضهم ا

  .آخرون الزجاج واملعدن املصقول شديد اللمعان

ة وابتكر عدد من املعماريني أنساقاً وطرزًا مجيلة من خالل الرتتيب احلاذق واملاهر للمواد. فمثاًل استخدم املعماريون الزجاج واخلرسان

نواع. ويعد التناسب شيئاً حيواًي هليئة املبىن؛ فيجب أن تكون كل أجزاء ومكّوانت خمتلفة من أعمال الطوب أو األحجار متباينة األ

املبىن ذات عالقة متناسقة، بعضها مع بعض؛ ال هي كبرية جًدا وال هي صغرية جًدا، ابإلضافة إىل أن حجم املبىن وشكله جيب أن  

قة وسط مدينة كربى ولكنه يكون شاًذا ابلقرب من يتكامال مع املوقع وحميطه. فمبىن عال من الزجاج واملعدن يكون مناسبًا ملنط

 مساكن لعائالت مستقلة ابلسكن. 

 :ملتانةا

تجقام املباين عادة لتبقى مدة طويلة دون صيانة مكلفة. ولتحقيق هذا اهلدف، جيب أن يكون املبىن ذا أساس متني، ابإلضافة إىل قدرة  

 لطقس يف اخلارج، وجيب استخدام مواد عالية اجلودة يف الداخل واجهاته على مقاومة التلف وتسرب الرطوبة الناُتة عن ا

 سيميولوجية العمارة . لغة العمارة:4

متثل يف سياقها العام دالالت ورموز ثقافية منبعها العادات والتقاليد والقيم واملؤثرات البيئية وحىت التطورات احلاصلة يف  لغة العمارة

لغة العمارة جيب أن تقودان إىل فهم العناصر والتشكيالت، وفهم البنية والشخصية، إلعطائنا القدرة  ثقافة اجملتمع والوسائل التقنية. 

كما هو احلال إذا أردان أن نبين عالقة مع دولة لديها لغة وثقافة .على أن ننسبها إىل بلد معني، إىل ثقافة أو إىل مرحلة من الزمن

لنقدر أن نعيش معهم وان نكون مجل مفيدة واضحة وكاملة املعىن واملغزى. وابلتايل، فهم خمتلفة، اخلطوة األوىل تتمثل يف تعلم اللغة 

ت  العمارة بشكل عام، يتطلب معرفة املفردات والعناصر األساسية )األبواب والنوافذ واملشربية، القبة، القبو، اخل...( اليت تشكل املساحا

شكل املباين )املنزل، املسجد، املدرسة، املتاجر، املستشفيات، املصانع، اخل...(  املعمارية )الغرف، املطبخ، احلمام، اخل...( وهذه ت

 .وجمموعة من هذه املباين تشكل احلي البلد واملدينة

ولغة العمارة هي الفضاء، ليس اجلدران، الواجهات، الرسومات اجلميلة، األحجام، املواد، الضوء والظل, النسبة وال اللون. كل هذا  

 حلاجة إليه، وإذا لزم األمر، ولكن العنصر الرئيسي هو الفضاء. فالبناء بدون الفضاء حىت لو زين برباعة.  يساهم عند ا
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ليست عمارة ألّن فكرته   ربج إيّفلف : هي الفراغ فهو يبين فراغ، وال يبين جدار، سقف، وهيكل حىت ولو كان جريء.  املعماري  مادة

كانت مركزة على التنفيذ وال على الفراغ الذي حيتويه. بعد ذلك، هل ميكن اعتبار اجلسر عمارة؟ نعم، إذا كانت فكرته يف خلق الفراغ 

ة، للشكل، للتاريخ، لعلم االجتماع، لعلم النفس، للسياسة، لكل  وليس فقط يف صموده. غالبا ما يبين املعماريون للتكنولوجيا، للوظيف

وتصميم  .ما هو يف الفضاء ولكن ليس للفضاء. إذا أجعطى للنحات الطني وللشاعر الكلمات، جيب أن يجعطى للمعماري الفضاء

الغري مادي الذي هو املادة  اجلدران والسقوف، واألحجام، هو وهم ألنه يضع اإلجراءات حول هذه "األشياء"، ويتجاهل الفضاء 

 .احلقيقة وهو لغة املعماري

فالفرق احلقيقي بني املعماري والبناء هو أن احدهم يفكر ابألشياء اليت تعرف الفضاء، واألخر ابلفضاء احملدد من ساكنيه. فاألشياء  

 " .هو املوضوع"مثل الرجل وحياته هي العناصر اجلسمية اليت من الواضح أن هناك احلاجة إليهم لتحقيق الفضاء املعماري الذي 

 مفردات العمارة: جيب علينا اإلملام مبفردات وعناصر العمارة انطالقا من مفرداهتا األولية اليت متثل أشكاهلا املعمارية اخلارجية مثل

احلجرات، احلمامات، األروقة...ومن هذه  اجلدران، القبب، النوافذ واألبواب... جمموع هذه املفردات تتشكل الفراغات احملدودة مثل:  

املفردات تتكون املباين اليت نسميها العمارة مثل: املسجد، الكنيسة، اجلسر، املستشفى، القلعة، القصبة وانطحات السحاب...ومن 

 جمموع العمارات يتشكل العمران.

يف هذا   لطبيعي للعمارة لن يكون بعد ذلك القضية.فإذا كان صحيح أن للعمارة لغة، جيب علينا أن نفهم كل مبىن، وهبذا املعىن ا

ابلسهل اعتبار املباين وكأهنا رموز  إن الرمز جيب أن يجفهم دون أي قواعد" ابلرغم أنه ليس >>  تشارلز موريس الصدد يقول:

 << ....طبيعية

ومفرداهتا هي الواجهات، واجلدران، الرسومات، واألحجام، واملواد، والضوء والظل،  espaceالنتيجة: لغة العمارة هي الفضاء 

 والتصميم والطراز.

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%91%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 املــعــمــاري  الــفــكــر

 متهيد:

إن شروط قيام العمران والعمارة مرهوان بوجود ثالثة عناصر رئيسة هي: الساكن ) اإلنسان( املكان، وتقنية البناء. وملا كان كل واحد  

 يتضمن جمموعة من العناصر اجلزئية اليت تداخلت وترابطت يبعضها البعض، تشكلت بنية العمارة والفكر املعماري وهيكلته.  

ة يقوم هبا املعماري تتمثل يف حّل مشاكل الناس الفنية يف ختصصه، وال أييت إال بتكامل األسلوب وأدوات. فالعمارة ترتكب من وظيف 

أما األسلوب فهو األسلوب اهلندسي أو الطرق اهلندسية الذي يعتمد على اخلربة اهلندسية من قياس عملي و حتليلي يف مجع البياانت  

 هي املعلومات التطبيقية والوسائل االقتصادية من مال ووقت الالزمني  إلنشاء العمارة. اهلندسية الالزمة حلل املشكلة. واألدوات 

كّل هذه األشياء ) األسلوب واألدوات ( تعترب البنية األساسية للمهندس وعن طريق هذه البنية األساسية يستطيع املهندس أن يرتجم 

 اهلندسة إىل تصميمات وأعمال يستفيد منها الناس. 

كر املعماري هو مجلة األفكار واآلراء واملفاهيم والقيم واألحكام والقوانني اليت يتم التعبري هبا، ومن خالهلا عن الظاهرة  فالف     

 املعمارية، وحتديد خصائصها ومميزاهتا، كما يتم بواسطتها تطويع البيئة وحتقيق القيم االجتماعية واجلمالية، وإنتاج العمل املعماري. 

ي عبارة عن حمتوى الذي يشكل اجلانب النظري، وأداته اليت هي اآللية الفكرية اليت تستخدم يف اإلنتاج. أي  فالفكر املعمار  

 على النحو اآليت:أسس الفكر املعماري نستطيع استخالص بعض  و  نظرية وممارسة.

  البيئي واحلضاري. لكل فكر إطاره املرجعي بنظاميه العقائدي واملعريف ومبنجزاته الثقافية، وحميطه  -

 أن يرتبط الفكر املعماري ابجملتمع الذي نشأ فيه من حيث كونه جمتمعاً ريفياً أو مدنياً، فقرياً أو غنياً.  -

أن ترتبط هذه املنشأة ابلتاريخ واجلَغرافيا، فليس من املعقول أن نقيم يف الصني بناء من الطراز اململوكي أو العثماين، أو نقيم يف  -

 صنعاً للتبغ والدخان نستوحي منه بناء املساجد املصرية والعثمانية.  أملانيا م

 لكل فكر معماري جذور ملفاهيمه املعمارية يستلهم منها فلسفته والتشريعات املنظمة إلبداعاته املعمارية واإلنشائية. -

ات احلضارية، واألشكال املعمارية حلضارته  لكل فكري معماري تقنياته وأسلوبه ميكن بواسطتها معرفة حملتواه الفكري، منها األدبي -

 املعينة. 
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 شريعة محورايب: أول شريعة للعمران:.1

هو   التأريخ املتوسط ق. م حسب  1750 – 1792بني عامي  اببل )محورايب ابألكدية تلفظ امورايب وتعين املعتلي( حكم محورايب

. وكان محورايب سني موابليت ، ورث احلكم من أبيه اإلمرباطورية البابلية وهو أول ملوك  ، اببل ، وهو سادس ملوكالكلدانيني نم

  شخصية عسكرية هلا القدرة اإلدارية والتنظيمية والعسكرية.

مادة تعاجل خمتلف  282من أقدم وأمشل القوانني يف وادي الرافدين بل والعامل. وحتتوي مّسلة محورايب على تعترب شرائع محورايب        

االت احلياة وعلى جانب كبري من الدقة لواجبات اإلفراد وحقوقهم يف اجملتمع، كل حسب وظيفته  شؤون احلياة. فيها تنظيما لكل جم

   1ومسؤوليته. 

عرف عصر محورايب ابلعصر الذهيب الذي مل يشهد له مثيل يف اتريخ اببل الطويل، حيث أكد تفوقه الثقايف ومكانته الدينية اليت 

بعمراهنا لؤلؤة الشرق العريب القدمي  وهكذا جنح محورايب يف فرض وحدة الرافدين. فقد أصدر احتفظت هبا طوال ألف عام أضحت 

اليت تقول : إذا بىن مهندسا    229عدد هائل من الشرائع اليت مسيت ابمسه وبلغت مائتني وأثنني ومخسني مادة. ومن أحد مواده املادة  

 ت، وسبب قتل من فيه يعاقب املهندس ابملوت. بيتا ألحد األشخاص، ومل يكن بناؤه متينا وأهنار البي

وهناك عقوابت رادعة اعتمدت مبدأ  العني ابلعني والسن وابلسن منها إذا كسر إنسان لرجل شريف سنا أو فقأ له عينه أو أي شيء   

ت مدة مخسة عشر  أخر حّل به نفس األذى الذي سببه له، وعلى الرغم من أن شريعة محورايب كانت قاسية يف العقوابت لكنها بقي

 2قران كاملة حمتفظة جبوهرها. 

 التأثري املعماري الروماين على العمارة الغربية  .املفكر املعماري الغريب فيرتوفيس: 2

وهو مصّمم معماري ومهندس روماين عاش يف القرن   VTRUVIUSأتثر تطور العمارة الغربية ابملعماري الروماين فيرتوفيس

 فيرتوفيوس من أكثر األشخاص أتثريا على تطور العمارة الغربية ملدة طويلة من الزمن أكثر من أي شخص األول قبل امليالد. ويعترب

آخر يف التاريخ. و حىت نستطيع تفهم ما وصلت إليه العمارة الغربية اليوم ينبغي علينا تفهم جذورها وأصوهلا واملؤثرات اهلامة عليها. 

 .وأوجه أتثريه على العمارة الغربية و فيما يلي دراسة خمتصرة عن فيرتوفيوس

 
 1958فيليب حّتي ، تاريخ العراق ، ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق ، دار الثقافة ، بيروت ، : 1

 .38، ص 1996الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سيِّّد كريم ، لغز الحضارة البابلية ، :2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 خلفية اترخيية عن فيرتوفيوس 

و يعرف من خالل عمله الشهري "عشرة كتب يف  Marcus Vitruvius Pollio امسه الكامل هو ماركوس فيرتوفيوس بوليو 

يوفر لإلمرباطور أغسطس و قد قام بكتابة هذا العمل لكي Augustus و الذي قام إبهدائه إىل اإلمرباطور أغسطس   "العمارة

 .األسس واملقاييس اليت ميكن هبا احلكم على املباين و توفري منهج تطبيقي دليل عملي لآلخرين لكي يتبعوه

و يظهر من مقدمة عمله أن فيرتوفيوس كان معروفا لدى يوليوس قيصر كمهندس عسكري و قد مت تعيينه كمهندس مدفعية مبعرفة 

و تعللت صحته بعدما كتب كتبه املعروفة. و يبدو انه مل يعمل كمصمم معماري ملدة طويلة حيث   أغسطس و قد ترقى عرب السنني

ويشري يف كتبه إىل مدى فقره مقارنة مع ازدهار  Fanum انه مل يذكر سوى مبىن واحد قام بتنفيذه و هو مبىن البازيليكا يف فامن

األسس واملبادئ والفلسفة اليت يؤمن هبا إلميانه أبن الكلمة املكتوبة هي   زمالئه املعماريني. و هو يفضل بناء على مقولته، أن يكتب 

أهم مكوانت الذاكرة اإلنسانية و أن تعليم املهارات واحلرفة هي الثروة احلقيقية الوحيدة و النصب التذكاري اليت ميكن أن يرتكها 

 .اإلنسان

 أعمال فيرتوفيوس

عمله و احتوائه على مزيج من املناقشات التارخيية و النظرية و التوجيهات العملية املفّصلة تعتمد شهرته على احملتوى املوسوعي ل       

مية  مما يعكس تعليمه الواسع و معرفته ابألدب والفلسفة والتقنية اليواننية من كل األنواع و يف خمتلف اجملاالت ابإلضافة إىل ُتاربه العل

وىل اليت اعتمد عليها واليت قام بتسمية مؤلفيها و املوضوعات اليت تناولوها مل تدم  و خربته اهلندسية. حيث أن معظم النظرايت األ

 .طويال فان عمله يعترب ذو قيمة كبرية لدراسة اتريخ العلم و اهلندسة كما هو ابلنسبة للعمارة مبفهومها العام

وتيات الفعال و خاصة على النسب الصحيحة يف  وتقوم فلسفته على الرتكيز على املوقع والتوجيه املناسب للمبىن و على علم الص

املسقط و الواجهة اعتمادا على ما وصلت أليه املعرفة، يف ذلك الوقت، يف العلوم الطبيعية و الفيزايئية و الرايضيات و املوسيقى و  

غرافيا و املناخ واإلنسان كذلك األفكار الفلسفية ابلنسبة لطبيعة األشياء. و هو يوضح ما جيب على املعماري تفهمه ابلنسبة للج

 .والناس والطب والبصرايت و علم املنظور و الصوتيات و ميكانيكا األشكال و واملبادئ الرايضية والفلك
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أما ابلنسبة الكتشافاته فهي حمل تساؤل حيث انه كان يعتمد على ُتربته الشخصية يف مناقشاته للتطبيقات اهلندسية و خاصة  

لدفعية و امليكانيكية. و أتتى أيضا من ُتاربه اخلاصة توجيهاته ابستخدام أدوات مناسبة لتطبيق علم الصوتيات  املشاكل اهليدروليكية و ا

 .الّصحيح يف القاعات املغلقة واملسرح املفتوح من قبل خالل استخدام مزيج من الرايضيات، الفيزايء، واملوسيقى

  الكتب العشرة يف اهلندسة املعمارية: 

األول من نظامه الكامل عن اهلندسة املعمارية  يتعامل مع تدريب املصّممني املعماريني يف جماالت الفنون اجلميلة، و نظرايت  الكتاب  

 وعمليات التقنية و املبادئ والّتعاريف العاّمة للهندسة املعمارية واختيار املواقع للمدن واحلصون.

ات واستعماالت مواد البناء. الكتاب الثالث يوضح كيفية عمل خطط املعابد  الكتاب الثاين يوّضح تطور املباين ويناقش مواصف 

 وتفصيالت النظام األيوين 

 والتصميم الداخلي.    الكتاب الرابع يتعامل مع أصول النظم وتفصيالت التيجان الكورنثية والدورية والتوسكانية 

املنتدى، الباسيليكا الرومانية، اخلزينة، السجن، دار اجمللس االستشاري،  الكتاب اخلامس يستكمل وصف البناايت العاّمة األخرى مثل:  

املسرح الروماين مع الرتكيز على االنسجام و تطبيق علم الصوتيات من خالل القطاعات املعمارية، احلمامات العامة، اجلمنازيوم،  

 وموانئ السفن.

 دائقهم يف خمتلف أنواع املناخ وملختلف طبقات اجملتمع.  الكتاب السادس يقدم البيوت اخلاّصة، يف املدينة والريف حب

 يغّطي الزينة و الديكور الداخلي ابلرّتكيز على العمليات الّتقنية لرسم الصور املنظورية على احلائط.    الكتاب السابع

 الكتاب الثامن يتعامل مع املاء، مصادره ونوعياته وطرق ُتهيز واختباره.  

 هلندسة الفراغية لألشكال، علم الفلك، وعمل الساعات.  الكتاب التاسع يهتّم اب

 .الكتاب العاشر خيتتم العمل مبناقشة املبادئ امليكانيكية إلنشاء املباين وهندسة السوائل والعمليات العسكرية

 أوجه أتثري أعمال فيرتوفيوس على العمارة الغربية 

دليل على أن كتبه كانت تستخدم كعمل قياسي خالل    عد امليالديف القرن األول ب  Pliny كمرجع من قبل  Vitruvius يعترب  

ارسه  احلضارة الّرومانية ملدة أربعة قرون سواء من انحية أسلوب اإلنشاء أو العمليات التقنية. و اجلدير ابلذكر هو الّتأثري الكبري الذي م

يث، فاملبادئ والتوجيهات اليت وضعها فيرتوفيوس قبلها على أسلوب املصّممني من األايم األوىل لعصر النهضة األول إىل العصر احلد
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العديد من املصّممني كمرجعية مطلقة. وابلرغم من أن الطراز املعماري الذي وضعه فيرتوفيوس ال يتم إتباعه إال أن أسلوبه املعماري  

 .العلم يف العصور احلديثة  يتمتع ابحرتام مؤرخي

م و كان هلا أتثريا كبريا يف توجيه العمارة و الفن و الثقافة عموما حنو إعادة اكتشاف   1415مت اكتشاف خمطوطات فيرتوفيوس حوايل  

التاريخ القدمي وصار املرجع األساسي للمثقفني. وقد ترجم من اللغة الالتينية إىل اإلجنليزي خالل القرن السابع عشر من قبل السيد  

وس من خالل خمطوطاته تعريفا جيدا للعمارة يف القرن األول  وقد قدم فيرتوفي.Henry Wotton (1567-1639  هنري واتن

و قد اثر هذا    " اهلندسة املعمارية هي املباين اليت دجمت وهو ما ترمجه واتن إىل االنتفاع، الثبات، والبهجة  :امليالدي( يقول فيرتوفيوس

و حىت العصر احلديث يف  -من الالتينية إىل اإلجنليزيةعند ترمجته - الّتعريف على تطور اهلندسة املعمارية يف الغرب منذ عصر النهضة 

رة  جماالت التعليم املعماري و ممارسة املهنة. ويتضمن هذا التعريف أتكيدا أبن العمارة هي تعانق متطلبات وظيفية وتقنية ومجالية. فالعما

يستخدمها الناس مثل السكن و الدراسة و وهو ما توفره الوظائف اليت حتتوى عليها العمارة واليت   جيب أن حتتوى على: انتفاع 

 العالج. الثبات الذي يوفره االستقرار البنائي واإلنشاء املتني. املظهر اجلذاب الذي توفره النسب و األلوان و األشكال. 

يف تنافس  وبذلك يكون املعماري مسئوال عن توفري الوظيفة و األمان و اجلمال. وقد كانت إعادة اكتشاف أعمال فيرتوفيوس سببا 

بعض املعماريني على االستزادة من الدراسات الكالسيكية و تسجيل اآلاثر الرومانية و اإلغريقية و وضع قواعد و نظرايت تفسر 

 .و غريهم (Vignola) و فنيوال (Alberti) أسباب روعتها و مجاهلا وظهر ذلك يف كتاابت الربتى 

عدة على التنافس يف النواحي اجلمالية للعمارة ابعتبار إن توفري النواحي الوظيفية و   ومنذ عصر النهضة تركز اهتمام املعماريني لقرون

  اإلنشائية أمر بديهي ومفروغ منه. وأثر ذلك على طريقة إعداد املعماري ملمارسة املهنة حيث كان يتم الرتكيز على تنمية اجلوانب الفنية 

 " تبعا للقواعد. من خالل رسم التدريب املشهور على رسم "الطرز اخلمسة

 

 

 

 .الفكر املعماري اإلسالمي:3
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جعله آهالً    يعمر، عمارة أي صار عامرا، وعمر املكان أهله اسكنوه وعمر املنزل  اعترب العمارة يف اللغة العربية: هي مصدر فعل عمر

(. أما  18 )سورة التوبة اآلية  }واليوم اآلخرإمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل { و ورد فعل عمر عدة مرات يف القرآن الكرمي 3

(. والعمارة اسم للبنيان والعمران، ويقول 19 )التوبة اآلية }أجعلتم هناية احلاج وعمارة املسجد احلرام{ املصدر فال يرد إىل مرة واحدة:

أما يف االصطالح، فإن العمارة فن 4. اإلسالمي" »العمران هو البنيان، وهو أيضا اسم ملا يعمر به املكان أبو صاحل يف كتابه "الفن

 مرتبط ابلبناء وفق قواعد معينة. 

الدينية، اليت تشمل املساجد مند الفتوحات اإلسالمية، مما جعل الطابع الروحي يغلب على   وقد ارتبطت العمارة اإلسالمية ابلوظيفة 

ل العمارة، وعناصرها مع مبادئ العقيدة اإلسالمية  أمناطها وأكسبها هويتها املميزة، وارتكزت على مبادئ تتمثل يف مالئمة أشكا

 .والبيئة؛ وتنوعت وُتددت فيها الطرز والتصاميم واألشكال

ولقد ورثت تقاليد حملية، واستفادت من املدارس املشرقية واألندلسية؛ فاكتسبت طابع كل ساللة حكمت البالد؛ مع احلفاظ على  

نت يف إبراز عبقريتها من خالل عناصرها اإلنشائية والزخرفية، وأغنت احلقل املعماري  البنيات اجلوهرية اليت أسسها السابقون فتفن

 .اإلسالمي مبعامل ال تزال شاهدة على عظمة الصانع احلريف التقليدي ونبوغه

ة وينتهي إىل يبدأ ابألعم األمشل كسياسة عام .امتاز الفكر العمراين ابلشمولية يف مبادئه العامة وابلتخصصية يف جزيئات التطبيق 

 .التخصص الدقيق يف كل فرع من الفروع

يعرض .ويعكس النظام اإلداري للدولة اإلسالمية والذي يكون احلاكم على رأسه ومعاونيه وينتهي إىل القاعدة العريضة من أفراد األمة

احلرف والصناعات املتصلة ابلعمران وهي  سياسة العمران للدولة بصفة عامة مث ينتقل إىل الفكر املوجه لتخطيط املدن إىل أن يصل إىل  

 .عبارة عن كتلة واحدة تتأثر معا يف كل جزيئاهتا

تعددت املصادر اليت تعرضت للفكر العمراين اإلسالمي كاملهتمة ابالجتماع السياسي، واملصادر الفقهية، وكتب   :التنوع يف املصادر

دن وختطيطها، وكتب اآلداب والواثئق ومصادر القضاء اإلسالمي، واملصادر احلسبة واملصادر التارخيية واجلغرافية اليت تتحدث عن امل

 املهتمة ابجلوانب األثرية.

 
 .685 المجلد السادس، ص. ،1997 للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ، دار المعرفةدائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي،: 3

 .23 ص.،  1974 ، المعارف المصرية القاهرة،الفن اإلسالمي أصوله فلسفته ومدارسه  األلفي أبو صالح، : 4
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 وهو مفهوم يقوم على مثلث نصابه األيت:   )عمران( هي أوال وقبل كل شيء  )العمارة ( وعموما يعترب الفكر اإلسالمي أن

واإلميان والعقيدة والقيم االجتماعية مث ما يشمله من حيث  العقل واحلقوق اإلنسان:الذي يتضمن القيم اإلنسانية والروحية  -

 .اخل..والواجبات واألخالق وعالقة اإلنسان ابإلنسان

،وهنا نرصد العالقة اجلدلية، فاإلنسان بدون )العمارة الصفرية( املكان: وهو حجر الزاوية يف العالقة احلميمة مع اإلنسان وأمسيها -

هنا هو املسرح الطبيعي اجلغرايف الذي يتعامل معه وخيتلف اإلنسان   واملكان. دون إنسان هو أمر خيلو من سطوة املنطقمكان واملكان ب

 .ابختالف هو يتشابه بتشاهبه

 .الزمان: ويتضمن البعد الوجودي والبعد الرابع والبعد اإلهلي السماوي والكوين والبعد الزمين -

نسان وحده ال يكفي واملكان اخلالء بدون عمران اإلنسان ال يعين شيئًا وكذلك املكوث يف  فال ميكن فصل أحدها عن األخر فاإل

   .الثالث أتثريه وال ميكن أن جنرد أحدها أو نكتفي أبحده فلكل من العوامل.الزمان يعين االلتصاق ابلتاريخ والرتاث وعدم التطور

 ار تفاعل.وابلنسبة يل مضم )املقياس اإلنساين( والكل ما أطلق عليه 

                 فاحلضارة اإلسالمية كانت هتدف إىل بناء روح اإلنسان ال بناء املباين حيطان وحجارة وجدران بل هنت تعاليم                          
 اإلسالم عن: 

  . بناء املقابر الضخمة ألن فيها تقديساً للموتى-

  . عن صنع التماثيل ألهنا كانت تعبد-

 .اإلسراف يف بناء البيوت مهما بلغ الشخص من الثراء-

 الفكر العمراين عند بن خلدون: 

يعرف ابن خلدون العمران على أنه التساكن والتنازل يف مصر أو حملة لألنس ابلعشري واقتضاء احلاجات ملا يف طباعهم من التعاون  

 : إىل قسمنيوتنقسم األسباب املوجبة لالجتماع عند ابن خلدون . على املعاش

 : التعاون من أجل حتصيل الغذاء – أوالً 

شدد ابن خلدون على أن حاجة البشر إىل الغذاء حتتم عليهم االجتماع وركز على أن قدرة الفرد قاصرة عن تلبية حاجته األساسية  

حتصيله إال أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته من ذلك الغذاء غري موفية له  "  ... وقد قال يف مقدمته الشهرية:   
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رضنا منه أقل ما ميكن فرضه و هو قوت يوم من احلنطة مثالً فال حيصل إال بعالج كثري من الطحن و العجن مبادة حياته منه و لو ف

و الطبخ و كل واحد من هذه األعمال الثالثة حيتاج إىل مواعني و آالت ال تتم إال بصناعات متعددة من حداد و جنار و فاخوري  

ج يف حتصيله أيضاً حباً إىل أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة و احلصاد و وهب أنه أيكله حباً من غري عالج فهو أيضاً حيتا 

الدراس الذي خيرج احلب من غالف السنبل و حيتاج كل واحد من هذه آالت متعددة و صنائع كثرية أكثر من األوىل بكثري و  

من أبناء جنسه ليحصل القوت له و هلم  يستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد فال بد من اجتماع القدر الكثرية 

 . "فيحصل ابلتعاون قدر الكفاية

إن املثال السابق الذي اقتبسناه على سبيل الذكر ال احلصر من مقدمة ابن خلدون يدل وبشكل قاطع على حاجة اإلنسان إىل  

  . االجتماع من انحية حاجاته األساسية من غذاء وملبس وغريها من الضرورايت

 : لتعاون من أجل حفظ البقاءا –اثنياً 

حفظ البقاء اإلنساين يكون ضد نوعني من العدوان يف رأي ابن خلدون النوع األول عدوان احليواانت والنوع الثاين عدوان البشر 

فيما بينهم لوجود هذه النزعة بشكل طبيعي فيهم وهنا للتدليل على طريقة ابن خلدون يف التفكري سوف نقتبس مقطع من مقدمته  

كذلك حيتاج كل واحد منهم أيضاً يف الدفاع عن نفسه إىل االستعانة أببناء جنسه ألن هللا سبحانه ملا ركب الطباع يف  " يقول فيها:

احليواانت كلها و قسم القدر بينها جعل حظوظ كثري من احليواانت العجم من القدرة أكمل من حظ اإلنسان فقدرة الفرس مثالً 

نسان و كذا قدرة احلمار و الثور و قدرة األسد و الفيل أضعاف من قدرته. و ملا كان العدوان طبيعياً يف أعظم بكثري من قدرة اإل

احليوان جعل لكل واحد منها عضواً خيتص مبدافعته ما يصل إليه من عادية غريه و جعل لإلنسان عوضاً من ذلك كله الفكر و اليد  

صل له اآلالت اليت تنوب له عن اجلوارح املعدة يف سائر احليواانت للدفاع مثل  فاليد مهيأة للصنائع خبدمة الفكر و الصنائع حت

الرماح اليت تنوب عن القرون الناطحة و السيوف النائبة عن املخالب اجلارحة و الرتاس النائبة عن البشرات اجلاسية إىل غري ذلك و 

ال تقاوم قدرته قدرة واحد من احليواانت العجم سيما املفرتسة  غريه مما ذكره جالينوس يف كتاب منافع األعضاء فالواحد من البشر 

فهو عاجز عن مدافعتها وحده ابجلملة و ال تفي قدرته أيضاً ابستعمال اآلالت املعدة هلا فال بد يف ذلك كله من التعاون عليه  

كبه هللا تعاىل عليه من احلاجة إىل الغذاء يف أببناء جنسه و ما مل يكن هذا التعاون فال حيصل له قوت و ال غذاء و ال تتم حياته ملا ر 
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إذا حصل ": مث يعود ليقول ."حياته و ال حيصل له أيضاً دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة للحيواانت و يعاجله اهلالك 

 . "من العدوان والظلم  للبشر كما قررانه و مت عمران العامل هبم فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ملا يف طباعهم احليوانية

 : .كوربوزيه: الثورة على العمارة يف العصر احلديث4

ظهرت منذ بداية القرن العشرين عدة مدارس للفكر مل تكن راضية عن األوضاع السائدة، على ضوء الدمار الذي خلفته احلرب  

لثابتة، وتداعي منظومة األفكار واألخالق  العاملية األوىل، وانتشار القلق واخلوف، وغياب اليقني، وسقوط مقوالت احلقائق ا

التقليدية احملافظة، وتراجع القيم الفنية الكالسيكية، وبروز روح التمرد الفردي، واالنشغال يف البحث عن حلول ألزمات اإلنسان 

لفلسفة والعمارة وغريها،  والتعبري عنها يف الثورة ال يف وعود امليتافيزيقيا، وأخذت تدعو إىل نشر أفكار جديدة يف الفن واألدب وا

فكانت هذه االُتاهات الفكرية مبثابة نذر الدعوة اىل عمارة جديدة تعرب عن روح احلداثة، ليس يف أورواب وحدها، ولكن يف العامل  

  .أمجع

هم نتيجة  ويرى بعض املؤرخني أبن تطور العمارة املعاصرة مرتبط مبشروع التحديث والتنوير، وقد تطور الطراز احلديث حبسب رأي

للثورات االجتماعية والسياسية. بينما يرى البعض األخر أبهنا تطورت أساساً بسبب التطورات التقنية واهلندسية، كما أن توفر مواد 

جديدة للبناء، مثل الفوالذ واحلديد والزجاج، أسهم يف اخرتاع تقنيات بناء جديدة. كما عّد بعض املؤرخني احلداثة مسألة ردة فعل 

 .راز املفرط يف األانقة والزخرفة للعهد الفيكتوريضد الط

وسعى الرواد من املعماريني احلداثيني إىل إجياد طراز جديد يعرب عن النظام االجتماعي واالقتصادي ملرحلة ما بعد احلرب العاملية  

الطرز التارخيية واليت خدمت النظام  األوىل، وذلك ابلرتكيز على احتياجات الطبقتني العاملة والوسطى. وقد رفضوا فكرة تطوير 

 .االرستقراطي املتداعي 

وكان املنهج الذي سار عليه احلداثيون يقوم على اعتبار املباين أشكاال أو كتالً جمردة وإزالة كل اإلشارات التارخيية والزخرفية       

واألسطح اخلرسانية بدالً من ختبئتها خلف  لصاحل التفاصيل الوظيفية. وصارت املباين تظهر هيكلها اإلنشائي وجسور احلديد 

 أشكال تقليدية. وقد صارت هذه العناصر ذاهتا حمل اعتبار مجايل. 

ومع حلول عشرينيات القرن العشرين كانت هناك أربعة أمساء معمارية قد حققت شهرة واسعة هي لو كوربوزيه يف فرنسا، ولودفيغ  

فرانك لويد رايت يف أمريكا. ترك رايت الذي اندى أبن تكون العمارة جزءا عضواي ميس فان دي روهي وولرت غروبيس يف أملانيا، و 



20 
 

من البيئة أتثرياً كبرياً على دي روهي وغروبيوس. وصرح غروبيوس أبن رسومات رايت كانت الكتاب املقدس الذي استمد منه  

 . أفكاره

هر فيه وجود اُتاهات معمارية متشاهبة من حيث الطراز أقيم معرض مهم هو املعرض الدويل للعمارة احلديثة. وظ 1932يف العام 

وهلا هدف عام مشرتك. قام املعماراين هنري هيتشكوك وفيليب جونسون جبمعها حتت طراز واحد أطلقا عليه اسم "الطراز الدويل" 

  .ز صفاهتايف كتاب مشرتك حددا فيه خصائص ومسات احلداثة على مستوى العامل، واليت كان الطراز الدويل أحد أبر 

بدأ املعماريون يتجهون إىل اخلطوط اهلندسية املستقيمة وينزعون إىل بساطة الشكل، وأصبحت املخططات وظيفية ومنطقية وسهلة.  

وهكذا انتشرت عمارة احلداثة اليت صارت تعرب عنها انطحات السحاب. ومن أشهر األمثلة على ذلك مبىن األمم املتحدة يف  

  وربوزيه. نيويورك الذي صممه لوك

أشهر معماري يف القرن العشرين على اإلطالق. وقد امتد أتثريه الطاغي إىل فلسفة ختطيط   Le Corbusier يعد لوكوربوزيه

املدن أيضا. بلغت شهرته حدا جعلت بلده األصلي سويسرا تضع صورته على عملتها. كما أشاد به الرئيس ليندون جونسون الذي  

أبن "العمارة احلديثة فقدت مبوته   1965كما وصف االحتاد السوفيايت موته يف العام .واضح يف العمارة قال إنه كان له أتثري عاملي 

 سيدها". وتعكس فلسفة لوكوربوزيه بعض أهم مالمح التوجهات الفكرية للحداثة املعمارية. 

ايت املتحدة إىل اهلند إىل روسيا إىل أمريكا اجلنوبية،  صمم لوكوربوزيه الكثري من املعامل املعمارية احلديثة يف كافة أحناء العامل من الوال 

ومنها مدينة اجلمباز يف بغداد. ومن أشهر أعماله فيال سافوي يف فرنسا، واملباين احلكومية الكربى يف شانديغراه يف مقاطعة البنجاب 

ة أفضل لسكان املدن املكتظة، وخاصة  يف اهلند. وقد عمل لوكوربوزيه جاهدا من خالل أفكاره املعمارية على توفري ظروف معيشي 

اإلحياء الشعبية، فإمهال مسألة البناء برأيه ميكن أن يؤدي اىل مشكالت اجتماعية وقالقل، فكأن اآلمر "اختيار بني العمارة أو 

 ."الثورة

سية يف فلسفة  توصل لوكوربوزيه اىل وضع خمططات ملدينة مساها مدينة اإلشعاع، واهتم ابلتناسق واالنسجام كمكوانت أسا

وكان لوكوربوزيه يف نظر  .تصاميمه، ورفض أي شكل من أشكال الزخرفة، وخاصة املباين الضخمة ذات التماثيل املنحوتة اليت تزينها

أتباعه نبياً ال ينازع، رغم أن نقاده قالوا إنه كان مغرماً ابلصروح املعمارية والتماثيل الضخمة بال روح. ولكن مع بزوغ اخلمسينيات  

 .بدأت تظهر املقاالت الناقدة إلعماله
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 . عمارة ما بعد احلداثة: 5

يشري املصطلح إىل طراز العمارة الذي بدأ يظهر للوجود منذ بداية مخسينيات القرن العشرين والذي ما يزال أتثريه مستمراً حىت اليوم.  

ز الدويل، الذي بدأ ابلرتاجع على إثر النقد الذي وجه  وقد ظهرت عمارة ما بعد احلداثة يف رد على الرمسية اليت كان يتسم هبا الطرا

له من أنه عاملي بال هوية وموجه للنخبة. كتب املعماري السويسري سيجفريد غيديون يف مقدمة كتابه "الفراغ والزمن والعمارة" يف 

لرسم، نوع من التوقف، أو نوع من  : "يف الوقت الراهن هناك ارتباك قائم يف العمارة املعاصرة، مثلما هو احلال يف ا1961العام 

 ."اإلهناك

كما انقش مؤمتر عقد يف العام نفسه يف متحف ميرتوبوليتان للفن السؤال التايل: العمارة احلديثة: موت أم حتول؟ وقد حتول  

الكربى يف   االنقالب على هذا املذهب إىل واقع من خالل اجلدل الذي اثر حول مبىن )ابن أم( الذي بين فوق احملطة املركزية

نيويورك. وقد كان النقد يدور حول فكرة أن املبىن قد دمر نسق شارع ابرك أفينيو. تطورت عمارة ما بعد احلداثة كرد فعل ضد  

تزمت احلداثة. لقد مت استبدال األشكال والسطوح الوظيفية الرمسية حلركة احلداثة ابخلطوط الدائرية واملنحنية واملائلة ذات اإلضافات  

  .ية احلركية والرمزية واللونية والتارخيية مع احملافظة على الوظيفية. وتعزز انتصار عمارة ما بعد احلداثة يف الثمانينياتاجلمال

وتعترب أحد أمجل األمثلة   1958من األمثلة املعمارية املعروفة على عمارة ما بعد احلداثة بناية سيجرام يف نيويورك اليت أقيمت سنة 

مالية، ومن األمثلة املشهورة بناية بورتالند يف والية أورجيون ذات الواجهة اليت تتسم ابخلطوط الرأسية واألفقية  على الوظيفية اجل

  .والنوافذ العديدة املتناظرة

 

 

 

 

 

 عرب احلضارات  العمارة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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م البعض. يقسم اتريخ العمارة إىل حقب زمنية لكل منها طراز معني مييزها عن غريها على الرغم من التقارب الزمين واملكاين بني بعضه 

منذ بدء اخلليقة واإلنسان يسعى لتلبية احتياجاته من املسكن حىت يتسىن له العيش، فبدأ ابلكهوف كمساكن جاهزة مث بدء يتطور 

 شيئا فشيئا حىت وصل الستخدام خامات البيئة احمليطة واألشجار واألحجار حىت وصلنا ملا حنن فيه اآلن ومازالت تتطور. 

 مية:أوال:عمارة العصور القد

سنة مضت. وإحدى هاتني املنطقتني هي بالد  5000ظهرت أول عمارة ذات أمهية يف منطقتني يف الشرق األوسط، قبل أكثر من 

ما بني النهرين، اليت تقع بني هنري دجلة والفرات شرقي العراق حاليًا ومشال شرقي سوراي وجنوب شرقي تركيا، واملنطقة األخرى هي  

 .مصر

 : بني النهرين .عمارة بالد ما 1

سيطرت أربع جمموعات ثقافية على اتريخ بالد ما بني النهرين. وهذه اجملموعات هي السومريون واألشوريون والبابليون والفرس. فقد  

نة، فكانت معظم املباين يف  بالد اشتهر اتريخ املنطقة حبروب وغزوات كثرية، لذلك شيدت احلضارات املتنوعة كثريًا من املباين احملصَّ

ما بني النهرين مصنوعة من الطوب الطيين، وهي مواد أقل دميومة من احلجر واخلرسانة. ونتيجة لذلك مل يبق أي مثال كامل لعمارة  

  .بالد ما بني النهرين. وابلرغم من ذلك فقد أعاد علماء اآلاثر إنشاء املساقط األفقية لبعض املباين

النهرين يف القرن احلادي والثالثني قبل امليالد، وكانت املعابد أول املنشآت السومرية   ازدهرت احلضارة السومرية يف بالد ما بني

  املهمة. وأقدم مثال هو املعبد األبيض الذي بين يف أواخر القرن احلادي والثالثني قبل امليالد يف مدينة أورك. واملعبد مبين من الطوب

 على مصطبة عند قمة برج يشبه اهلرم. وتسمى مثل هذه األبراج الزكورات.  املطلي ابللون األبيض. فقد بىن املعماريون املعبد 

ل منتصف القرن الثامن قبل امليالد، استعمر األشوريون املنطقة، وبنوا قصورًا ومعابد، متأثرين بفن العمارة السومرية، ولكن وخال  

ذي بجين يف مدينة خورساابد يف أواخر القرن الثامن بعمارة ذات تصميمات فخمة ومجيلة. فقد كان حصن امللك َسْرجون الثاين ال

قبل امليالد واحًدا من أهم إجنازات العمارة األشورية. ويقع احلصن يف الركن الشمايل الغريب للمدينة، ويشمل قصورًا ومعابد ومباين 

  .عامة وزكورات، وقد أحاط ابملدينة جدار دفاعي

امليالد، جاء البابليون إىل السلطة، وبنوا زكورة مشهورة أشري إليها يف التوراة بربج اببل وبعد سقوط األشوريني يف القرن السابع قبل 
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)أوائل القرن السادس قبل امليالد(. وضمت عاصمتهم اببل احلدائق املعلَّقة املشهورة، وبوابة عنْشتار اليت كانت مزينة ابلطوب امللون 

  .واملزخرف ابخلزف

بالد ما بني النهرين. وقد كان دين الفرس، الزرادشتية، ال حيتاج إىل معابد. ولكنهم بنوا قصورًا  ق.م، غزا الفرس  539ويف عام 

ع عدًدا من املباين املتصلة اليت اكتملت يف منتصف   جمَّ
ج

مع القصر يف العاصمة الدينية برسيبوليس. ويضم هذا امل كثرية أشهرها جمج

ات وغرف وأفنية. وكان ملك الفجرس يستقبل زواره يف حجرة ضخمة تعرف القرن اخلامس ق.م، وتشتمل على عدة قصور هبا قاع

م.  18، وهلا سقف ضخم حممول جبسور على أعمدة ارتفاعها قد يصل إىل ²م76بقاعة املائة عمود. ومساحة هذه الصالة حوايل 

عليهما املسلتان )إىل   معبد خونس بين يف الكرنك يف مصر يف القرن الثاين عشر ق.م. حيمي املدخل برجان ضخمان يطلق

  .اليسار(. ويظهر الرسم املقطوع األعمدة داخل املعبد اليت حتمل السقف. وإىل اليمني احلجرة املقدسة املخصصة إلله القمر خونس

 : .العمارة املصرية القدمية2

القدماء ملوكهم آهلة، وكانوا يبنون  كانت تتمركز حول امللك، الذي كان احلاكم الديين والسياسي ملصر القدمية. وقد اعترب املصريون

 .املدافن احلجرية واملعابد والقصور لتخليدهم

هرًما رئيسيًا تقف إىل اآلن حماذية لنهر  35وأشهر املدافن املصرية األهرامات الضخمة اليت كان يجدفن فيها امللوك. ومازالت بقااي 

ا كبريًا يف اجلبهة الشرقية للهرم ومعبًدا أصغر ابلقرب من النيل، ويربط النيل. وكان كل هرم جزءًا من جمموعة منشآت تضم عادة معبدً 

ممر طويل املعبدين. ويبدو أن املصريني اعتقدوا أن احلجرة اليت يجدفن فيها امللك أكثر أجزاء اهلرم قداسة، لذلك أحكموا إغالق  

 .املداخل اليت تؤدي إىل اهلرم وإىل غرفة الدفن

ق.م يف سّقارة. وكان اهلرم يرتفع فوق سلسلة من ستة مدرجات   2650 للملك زوسر حوايل وأول هرم مصري معروف بجين

َقرَع. وهي أعمال   2500إىل  2600ضخمة. وقد بجنيت ثالثة أهرامات يف اجليزة منذ حوايل  ن ْ ق.م للملوك خوفو وَخْفرَع ومن

 .ضخمة ذات جوانب انعمة

عام. فقد قام املعماريون خالهلا  500ن السادس عشر قبل امليالد، واستمرت حوايل بدأت الفرتة العظيمة للعمارة املصرية يف القر 

بتصميم املعابد أساًسا وليس األهرامات. وكانت املعابد منشآت ضخمة حممولة على أعمدة. وقد ربطت الصاالت واملنحدرات  

برجني ضخمني يجطلق عليهما اسم أبراج البوابة.  خمتلف أنواع الغرف. ويدخل الناس إىل معظم املعابد من خالل بواابت مكونة من  
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ق.م، والذي شيده  1480وأحد أشهر معابد تلك الفرتة املعبد الذي بجين للملكة حتشبسوت يف الدير البحري يف حوايل عام 

 رعاايها عند سفح جرف صخري ضخم يف احتاد واضح بني العمارة والطبيعة. 

حلياة اليت امتدت جذورها إىل عصر ما قبل األسرات أن املصرين القدماء كان هلم د كشفت حبوث اآلاثر اليت بدأت يف عصر الق

 : من  الفضل يف وضع مثلث تكنولوجيا علم بناء للعامل امجع ذلك املثلث الذي تتكون أضالعه

يت  وحدد شكله  آالف سنة وأعطاه امسه )توب 8أ   وحدة البناء : وهو قالب الطوب الذي ابتكره املهندس املصري القدمي منذ 

  .العامل أيل اليوم هبا ونسب أبعاده اليت احتفظ

واملئوية واستعماهلا يف ب   وحدة القياس : ابتداء من اليوحة اهلرمية للذراع املعماري وغريه من وحدات القياس وتقسيماهتا العشرية 

حساب األبعاد واملسطحات والفراغ مع ما ارتباط بكل منصف من نظرايت حسابية ورايضية وهندسية جبانب اخرتاع األرقام اليت 

حدد هبا وحدات القياس وعلوم الرايضيات واهلندسة اليت وضعت نظرايت فين العمارة وعلوم اإلنشاء ابإلضافة إيل ابتكار وحدات 

 .لزمن ابتداء من السنة الثانية وتقسيماهتا اليت نقلها عنه العامل امجع ومل حياول تغيريها إىل اليومقياس ا

وحدة التشكيل : ابتداء من اخلط املستقيم مبختلف الزوااي والدوائر واملنحنيات وتشكيالهتا اهلندسية وما ارتبط هبا من علوم  -ج 

 . لتشكيليةحساب املثلثات واهلندسة الوصفية والعلوم ا

 : أهم مميزات العمارة املصرية القدمية

تتميز العمارة املصرية يف أقدم عهودها ابلبساطة والضخامة والعظمة اليت تشعر ابلقوة واالستقرار وتتجلي روح البساطة هذه يف أهرام  

 نسجام كما كانت مقرونة بعلم واسعاجليزة وهرم سقارة املدرج ومعبد أبو اهلول علي أن هذه البساطة كانت مقرونة ابجلمال واال

 . هبندسة البناء وحساب الضغط ومقاومة األجسام وغري ذلك من أحوال العمارة

م إن املصريني اُتهوا اُتاها جديدا وهو اُتاه ايل تذوق الطبيعة وولوج ابب احلياة واحلركة ولنا ان نلمس ذلك االُتاه اجلديد يف مبانيه  

 . ومتاثيلهم

ة األهباء الفسيحة واألعمدة الشاهقة وكانوا يلجأون يف إضاءهتا إيل جعل األعمدة الوسطي أعلي كثريا من األعمدة  بدءوا يف إقام 

اجلانبية وكان من نتيجة ذلك أن السقف عند اجلانبني يكون أكثر اخنفاضا عنه يف الوسط وبذلك يدخل الضوء من خالل ما بني  

 . الفتحات مث ينتشر يف ابقي أجزاء املعبد الفتحات وهذا الضوء يكون شديد السطوع عند 

http://ar.tarikhema.ir/tag/%d8%a8%d9%87%d8%a7/
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  من أهم مميزات العمارة املصرية القدمية الضخامة وزايدة مسك احلوائط اخلارقة وميلها للداخل من أعلي حيث كانت احلوائط تبين 

ائال مما يزيد يف قوة  بسمك يقل يف العرض كلما ارتفع البناء حبيث يبقي سطح احلائط من الداخل عمودايً فيصبح السطح اخلارجي م

احلائط وثباته ويقول بعض املؤرخني أن سبب ذلك يرجع إيل أن الزالل كانت يف مصر أكثر واقوي واشد يف أايم الفراعنة منها اآلن  

 . وقد متسك املصريون القدماء بطريقة زايدة مسك احلوائط اخلارجية وميلها للداخل من أعلي وأصبحت مميزة للعمارة الفرعونية 

ستعمال األشكال املستطيلة أو املربعة املتجاورة أو املتداخلة فنجد مثال شكل املبين الذي عبارة عن مستطيل رئيسيي يتكون من ا 

عدة مستطيالت صغرية كل منها يتجزأ ملستطيالت فيصبح املبين منظما تنظيما سليما وتنتشر أجزاء املبين ميينا ويساراً للداخلوبتعدد  

دات واتساعها تتحدد مساحة املبين أو املعبد أما من حيث املظهر فكان املبىن حيكمه الضخامة واملظهر وتعدد  هذه األجزاء والوح

الطوابق وارتفاعها أن وجدت بل كانت هذه حتلق وتفصل داخل ارتفاع املبين الذي اختاره املهندس املعماري الفنان ورآمهناسبا لرقة  

لتصغري الفتحات ألقصي حد ممكن إن أصبحت احلوائط ذات مسطحات كبرية سليمة وهلا   وعظمة املبين وقد تعمد املهندس املصري 

 . فتحات األبواب وفتحات صغرية علوية ينبعث منها الضوء بقدر مما يزيد اجلو رهبة وروعة

 إطار مساكنهم أو يف وابلنسبة ملقابر األفراد خالل هذه الفرتة , فقد كانت عبارة عن حفر بسيطة بيضاوية أو شبه مستديرة حتفر يف

جبانة مستقلة وكان املتوىف يلف يف حصري أحياان أو يوضع يف اتبوت من أعواد النبات أو أغصان األشجار ولقد كانت املقربة تكسى  

ابألغصان واحلصري مث أصبحت اجلدران تشيد ابلطوب اللِب وكسيت األرضيات بنفس املواد وقد ظهرت فكرة استخدام القواطع 

حلفرة لعدة وحدات ويف فرتة ما قبل األسرات يتضح تطور املقربة من اختاذ حجرة الدفن للشكل املستطيل وكثرة استخدام لتقسيم ا

الطوب اللِب واألخشاب مع تطور استخدام احلواجز من الطوب اللِب لتقسيم احلفرة لعدة أقسام وهو األسلوب الذي بدأ يظهر يف 

 . مقربة الكوم األمحر

 

 

 لبيزنطية: .العمارة ا3

ويف اإلمرباطورية   "القسطنطينية  "حسبما أخذ جمال تطوره يف املسيحيةفجر  هي عبارة عن الفن املعماري يف عصر العمارة البيزنطية

العمارة   ؛ ولقد كانت أغراضه متشاهبه متاما ألغراضم 324الشرقية ككل بعد حتول العاصمة الرومانية إيل القسطنطينية عام

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/324
http://ar.wikipedia.org/wiki/324
http://ar.wikipedia.org/wiki/324
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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اطورية الشرقية اختذت  اإلمرب  أما .الكنائس يف بناء البازيليكية ولقد اختذت اإلمرباطورية الغربية نظام املباين .فجر املسيحية يف الرومانية

وغريهم   الفرس الذي هو نتاج للت أثري الشرقي حيث أن القبة كانت هي املستعملة يف التسقيف يف العصور املتقدمه عند  القباب نظام

من ممالك الشرق. و يقع يف القسطنطينيه اليوم أروع ما نتجت عنه هذه احلقبة وهو متحف )كنيسة حتولت إىل مسجد مث متحف 

 .(آاي صوفيا ( حاليا

.وعلى ذلك كان م323ثبتت القسطنطينية دعائم املسيحية واعتربت الدين املسيحي هو الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية عام 

ولكن سرعان ما دب اخلالف بني املسئولني يف الكنيسة،    واألديرة طراز البيزنطي يف العمارة هو التعبري الرمسي لألبنية العامة والكنائس  ال

ب يف اإلمرباطورية الرومانية.وكانت الكنيسة الغربية تزعم أن "الروح وخاصة حينما بدأ يظهر ذلك االنقسام السياسي بني الشرق والغر 

تتقدم وتنبع من األب واالبن" بينما الكنيسة يف الشرق تقول "أن الروح تتقدم وتسري مع األب فقط" )هذا تبعا لعقائد املسيحية 

دسني األغريق، ورحلوا إىل إيطاليا ليزاولو أعماهلم وفنهم املوجودة( ونشأ عن هذه اخلالفات املذهبية أن غادر البالد بعض الفنانني واملهن

ب املتحرر، وهلذا السبب جند أن العمارة البيزنطية يف الشرق خالية من التماثيل املعربة واللوحات الزيتية عكس الطراز البيزنطي يف الغر 

 اجلميلة.الذي متيز هبذه العناصر املعربة من متاثيل ولوحات زيتية ذات األلوان الزاهية 

 املنتشرة يف هذا العصر  واد البناءم

يف   واخلرسانه ، أي أهنم استعملوا الطوبالبناء واستخدام مواد اإلنشاء يف طرق الرومان حذو  البيزنطيون حذا البنائون

وذلك خلفته. أما الطوب فكان يستعمل لدرجه حمدده إذ مل يكن  القباب  وغريها وحىت الفخار فلقد استعملوه يف قبيهواأل احلوائط

على هيئة   مداميك وكان الطوب يستعمل غالبا يف بناء احلوائط اخلارجيه من  .إيطاليا استعماله مبثل الكثرة اليت كان يستعمل هبا يف

رابط لغرض زخرىف وليحل حمل احلليات اليت مل يكن هلا وجود إال قليل وكان الطوب املستعمل كنظريه من الطوب الروماين متاما "أي  

 .من قطع كبريه رفيعة"وكان يبىن ابستعمال املونة وحلاماهتا متسعة

 

 ة:مالمح العمار 

ولقد كانت القباب وما أدخل عليها من ابتكارات يف أوضاعها وطرق إنشائها هي أهم ما مييز عمارة ذلك العصر ،وخاصة استعمال 

حلمل تلك القباب على الصاالت املربعة حتتها وذات الشبابيك الصغرية يف حميطها أو حميط ذلك   pendentives املثلثات الكروية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A7_%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/323
http://ar.wikipedia.org/wiki/323
http://ar.wikipedia.org/wiki/323
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
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، فأصبح املسقط  القباب استعماليف ذلك العصر مبا يتمشى مع  للكنائس املسقط األفقى  ر ذلك تطوراجلزء االسطواين. وعلى أث

،و سقف كل من هذه األذرع على شكل  صليب  عبارة عن صحن مربع كبري فوقه القبه الرئيسيه ،و له أذرع أربعة تكون معه شكل

 grointed" قبو أو نصف قبة ،أما األركان األربعة احملصورة بني الصحن وتلك األذرع فكانت أسقفها اما قباب صغرية أو مصاابت  

vaults". سون يف ذلك العصر ابإلبداع والتفوق يف التكوين املعماري هلذه القباب مع بعضها من كبرية وصغرية  وقد اشتهر املهند

ونصف قباب، مما جعلها فريدة من نوعها على مر الزمن. وأهم ما يالحظ أيضا أن أبراج األجراس للكنائس مل تظهر يف هذه املنشئات  

الكنائس ،فقد كانت بسيطة قوية معربة ،ذات صف واحد أو أكثر من  لتلك  يةيف ذلك العصر. أما من حيث الوجهات اخلارج

الشبابيك الصغرية إلانرة األجنحة الصغرية حول الصحن الكبري والشرفات الداخلية أعالها واليت أخذ استعماهلا يف االنتشار.وأما من  

ة وأساسها الطراز األيوىن والطرازين الكورنثى  حيث التفاصيل املعمارية الداخلية فكانت أقرب ما تكون لتفاصيل العمارة الروماني

واملركب، وذلك بعد إدخال عدة تعديالت على هذا الطراز مبا يتناسب والطراز اجلديد.وأهم هذه االبتكارات واملستحداثت يف هذا  

سني محل العقد الذي  الشأن، هو ما ظهر من انبعاج تيجاهنا إىل اخلارج، ووضع جلسة مربعة أعال هذه التيجان مباشرة ،وذلك لتح

يبتدئ من هذا املنسوب مباشرة وبدون استعمال التكنة الرومانية. املعتادة، وكذا استدارة سوك هذه العقود الستمرار عمل املوزابيك  

 .على بطنياهتا ،كاليت يتم عملها على احلوائط الرأسية متاما

 من الناحيتني االجتماعية والتارخيية 

م، نظرا ملوقعها املتوسط ابلنسبة لالمرباطورية  234االجتماعية مقر احلكم السياسى والديىن والعسكري عام  تعترب بيزنطية من الناحية

الرومانية ،ولكن نظرا ألن أهل هذه املدينة يف ذلك احلني كانوا حمدودى الذكاء ، مشهورين ابلكسل والشراسة ، فكان هلذا التغيري،  

طينية، أثر فعال وسريع يف تدهور اإلمرباطورية الرومانية.كانت بيزنطية مدينة إغريقية قدمية  وهو انتقال العاصمة واحلكم إىل القسطن

 ،وعلى ذلك فاملباىن احلكومية اليت أنشئت يف ذلك الوقت قام ببنائها حرفيني أغارقة متأثرين ابلروح والتقاليد الرومانية.  

 

   .العمارة الرومانية: 4

، وأعتمد الرومان روما ى مساحة واسعة وكونت أحد أكرب االمرباطوايت القدمية وكانت عاصمتهمامتدت اإلمرباطورية الرومانية عل 

مع ذلك رؤيتهم  .سوراي وانسبوها الحتياجاهتم كما يف اإلمرباطورية الرومانية الشرقية واليت كان مركزها للعمارة اليواننية اللغة اخلارجية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A3%D9%81%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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الفضائية، كانت جذراًي خمتلفة عن العمارة اليواننية وشكل البناء عكس متامًا هذا االختالف، الفرق الرئيسي هو الطابع السياسي  

والدول اليت اتضحت فيها فنون العمارة الرومانية، الرومان فتحوا  -ن : اهليكل اليوانين كان مشكل من العديد من املد واالجتماعي

العديد من البالد وأخضعوها لسلطتم، لذلك كانوا حباجه إىل عدد من املباين واملعابد واهلياكل العامة والقالع للمراقبة والتخطيط  

، ترك الرومان عشرات املدن الرومانية ذات التخطيط املتقن والكثري جداً من املواقع األثرية اهلامة تنتشر من روما إىل للطرق الرومانية

متتد إىل مناطق يف مشال أفريقيا ويف آسيا، ومتثلت العمارة الرومانية يف املعابد والقالع والكنائس والقنوات املائية  آسيا الصغرى وسوراي و 

 .والطرقات والقناطر واخلزاانت واملنازل واملباين الرمسية والكثري من املعامل اليت متثل أهم معامل احلضارات

النماذج املعمارية األخرى، حصيلة الفنون واحلضارات السابقة واحمليطة وأمهها اإلغريقية، ولكن  تعترب العمارة الرومانية كغريها من 

الرومان طبعوها بطابعهم اخلاص الذي ال ميكن أن خيطئه أحد وكانت رابطته ابملاضي قويه معربه يف مناذج املعابد املختلفة اليت تشهد 

 بعظمتها يف اترخينا املعاصر. 

 رة الرومانية: أهم مميزات العما

دينية  وأهم ما مييز العمارة الرومانية هو الطريق اجلديد الذي أنتهجته هذه العمارة حبيث إهنا اُتهت إىل االهتمام ابملباين الدنيوية عن ال 

مميزات وعن األماكن العامة عن اخلاصة وأيضًا استخدام العقود أبشكاهلا املختلفة واليت اختذت عدة أشكال مجيله ؛ وأهم معامل و 

 العمارة الرومانية: القوه، قلة التكاليف، املرونة التامة، سهولة الوصول إيل وحدات متسعة.  

أظهرت أعمال املعماريني الرومان عدم اهتمامهم ابملعابد الدينية فكانوا يكتفون مبحراب يف كل بيت، ومن أهم املعابد الدينية والذي  

"سيباي" يف "تيفويل" وقد استخدمت فيه اخلرسانة واليت استخدمت من قبل الشرق ولكن يف يعترب منوذجاً آخر من النماذج املعمارية  

 التحصينات، وقد عرف الرومان كيفية إخفاء الشكل الغري مقبول للخرسانه عن طريق تكسيتها ابلطوب أو احلجر.

وظاً يف العمارة اإلغريقيه بسبب اإلبتكارات املعماريه  وقد متيز اإلبداع والفن يف العمارة الرومانية ابلصعوبة والتعقيد الذي مل يكن ملح

 : العقود، قبوات، والقباب مجيعها ابستخدام اخلرسانه.  اليت أنشأت عناصر معماريه جديدة مثل

 :  وعمارة الرومان مكنتهم من بناء قبوات وقباب واسعة ابستعمال احلديد مثل

. القبوة  3. القبوة املكونة من قبوتني نصف اسطوانتني متقابلتني. 2زيني. : حمملة على حائطني متوا . القبوه نصف اإلسطوانيه1

 نصف الكروية. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 أشكال العمارة الرومانية: 

 : .املعابد الرومانية

يعترب معبد فورتينا فريليس النموذج األول للمعابد الرومانية اليت حققت طموح الرومان يف احلصول على صاالت متسعة رحبة لعرض  

التماثيل واألسلحة واألدوات اليت اغتنموها من حروهبم، والنموذج الثاين هو معبد سيباي والذي كان عبارة عن كوخ مستدير يف  

الريف الروماين مث مت إنشائه ابحلجر وميلك واجهات مجيلة ورشيقة وداخل الصالة حيتوي على شبابيك وأبواب مت بناؤها ابحلجر 

ابخلرسانة وألول مرة بكسر األحجار والطوب وخالفه مث غطيت احلوائط بكسوة من قطع األحجار  املنحوت واجلدران مت بناؤها

الصغرية وقد استخدمت هذه املباين قبل ذلك أبلفي عام يف الشرق ولكنها أصبحت عالمة مميزة للحضارة الرومانية وذلك لسهولة 

 تشكيلها ورخص مثنها وسهولة الوصول على تصميم وحدات متسعة.

ما مييز الرومان أهنم استطاعوا أن خيفوا تلك اخلرسانة حتت غطاء مجيل من الطوب أو احلجر أو الرخام أو بطالء أبيض انعم ولكنها و 

اليوم معظمها عارية على عكس األطالل اإلغريقية واليت ما زالت تتمتع برونقها ومجاهلا حيث ظهرت اخلرسانة العارية القبيحة اليت 

 الرومانية.  بنيت هبا املعابد

كانت تبىن عادة املعابد الرومانية إما مواجهة ملصدر الضوء أو مواجهة مليدان عام وكان للموقع أمهية كربى يف التصميم واهتم الرومان 

 مبداخل املعابد ومل يهتموا أبن يكون املعبد يف موقع يسمح برؤيته من مجيع االُتاهات كما كان عند اإلغريق.

الرومانية على نوعني رئيسيني، فهي إما مستطيلة الشكل أو دائرية، وكانت املعابد عامة حتتوي على خلوة واحدة  ومت تصميم املعابد 

 متسعة ورواق من األمام، ويعد أشهر املعابد املستطيلة)معبد فينوس(: 

ة على أعمدة من النظام عمود من اجلرانيت املصري وحتتوي الواجه  200قدم وبه  540x 521هذا املعبد مقام على قاعدة طوهلا 

الكورنثي ومن مميزاته أيضا أنه كان حيتوي على هيكلني وميتاز بسقفه املغطى ابلقرميد الزجاجي املغطى بطبقة من الربونز املذهب اليت  

حيث  لتغطية سقف كنيسة سانت بيرت روما ولذا ميكن أن نتصور مقدار ما كان هلذا املعبد من روعة ومجال من    625نزعت عنه عام  

 التنسيق اهلندسي وروعة الفن التشكيلي املنبثق من التكوينات املعمارية والعناصر الفنية. 

 : املقابر.
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كانت املقابر الرومانية اليت تعترب يف منتهى البساطة من حيث املسقط األفقي العام واملكوانت والعناصر تنقسم يف عهد الرومان إىل  

 ثالثة أنواع:

 أقبية حتت األرض وحبوائط فتحات معقودة للوصول إىل رفات املوتى بعد حرقها. : وهي عبارة عن . القبور

: وهي عبارة عن أبنية مستديرة الشكل ذات اتساع معني حماطة ببواكي وترتكز على أسفال مرتفعة وسقف خمروطي  . القبور التذكارية

 الشكل.

 . على شكل أهرام. ق.م 30: وقد أدخلت يف روما عقب فتح مصر عام  . القبور اهلرمية

:مت تصميم املسارح الرومانية على شكل نصف دائرة مثل اإلغريقية وكانت تبىن على مواقع مسطحة مقامة على  املسارح واملدرجات.

 عقود من احلجر ونقط ارتكاز معمارية وإنشائية ابلطرق العادية املستعملة. 

ث القوة، الروعة، القسوة، الوحشية حيث تقام املعارك بني األسرى  أما املدرجات فكانت تعرب عن عمل واضح حلياة الرومان من حي

 ق.م.  82-70والوحوش لتسلية املشاهدين، وأشهر هذه املباين هو " الكولوزيوم" عام 

ابكية خارجية لكل طابق حييط ابجلزء الداخلي حائط ابرتفاع   80مت تصميم الكولوزيوم مبسقط أفقي بيضاوي الشكل ،حيتوي على 

 خلفه اليوديوم وهي مدرجات اإلمرباطور وحاشيته. م و  50

سنوات من البناء فأقيمت  8بعد امليالد ودشنه اإلمرباطور تيتوس الذي هدم املعبد يف القدس بعد  72بدأ إنشاء الكولوسيوم عام 

على سقفه حلجب ضياء فيه االلعاب الرايضية ملدة مائة يوم قتل خالهلا مخسة آالف حيوان مفرتس ونصب البحارة خياما وأشرعة 

مرتا، والذي   38الشمس القوية عن املتفرجني، ومسي كولوسيوم نسبة إىل متثال نريون الربونزي الضخم يف شكل اله الشمس وارتفاعه 

ين فيال إلقامته يف ذلك املوقع وب 12كان منتصبا ابلقرب من املدرج يف أول شارع النصر )أو املنصة االمرباطورية اآلن( بعد أن جره 

بعد امليالد تكرميا لنصر االمرباطور الذي بىن القسطنطينية والذي قلده الفرنسيون يف قوس   315ابلقرب منه قوس قسطنطني عام 

 النصر بباريس. 

 :  ومن أهم االبتكارات املعمارية الرومانية هنا

. الطريقة الزخرفية يف استعمال األنظمة املختلفة  2*األكتاف الكبرية اليت حتمل ثالثة أدوار من البواكي وتدور حول املبىن من اخلارج.  

 . الكورنيش العظيم املستمر ابنتظام يف أعلى املبىن. 3الواحدة فوق األخرى وهي طريقة تستعمل يف العمارة اإلغريقية. 
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 : *.أقواس النصر

قواعد مرتفعة حتمل تتمة البناء بشكل دورة  هي عبارة عن بناء ضخم من احلجارة مزين بنقوش اترخيية متصلة به أعمدة حممولة على 

منقوش عليها ابلكتابة السبب الذي شيد من اجله حيث كانت تشري لألابطرة والقواد تذكارًا النتصاراهتم وقد استعمل الطرازين 

 :  الكرونيشي واملركب وأشهرمها

الواجهتني نصف أعمدة ملتصقة ويف   ق.م، يف بيت املقدس وهو قوس ذو فتحة واحدة وعلى  18* قوس نصر تيتوس شيد عام 

 األركان ثالثة أرابع عمود على النظام املركب. 

، وهو قوس ذو ثالث فتحات مصنوع من الرخام األبيض وترتكز عقوده على أكتاف يف 204* قوس نصر سيتمس شيد عام 

ن أشهر وأفضل األقواس الرومانية أيضاً مقدمتها أعمدة على النظام املركب، وحيتوي الكتف القبلي على سلم يوصل إىل األعلى. وم

 ق.م.  315قوس اإلمرباطور قسنطنطني الذي شيد يف عام 

 : تنقسم املساكن الرومانية إىل نوعان رئيسيان مها:.املساكن الرومانية

املميزة وجود صالة مربعة أو * مسكن العائلة املفردة وهو النوع املفضل من املساكن الفردية املخصصة لسكن األسر الغنية من معامله 

مستطيلة تتوسط املسكن مضاءة من السقف تتجمع حوهلا احلجرات وحيمل السقف املفتوح إيل السماء عند أركان الفتحة أربعة  

أعمدة كورنثية ويف أرضية هذه الصالة حوض غري عميق يستقبل مياه املطر من فتحة السقف وتتصل هذه الصالة حبديقة خارجية  

 ملسكن حوائط صماء حلجبه عن الشارع وتوفري عوامل اخلصوصية.وحييط اب

* جممع املساكن عبارة عن عدة مساكن جمتمعة يف مبىن واحد وهي مبنية من اخلرسانة والطوب تشكل يف جمموعها ومن تكويناهتا 

قة ابملساكن العلوية، وتصل األدوار أفنية داخلية وحيتوي الدور األرضي على حمالت ُتارية وحواصل ودكاكني وحاانت ومل تكن هلا عال

 السكنية يف املباين من حيث االرتفاع إىل مخس طوابق. 

 

 اثنيا.عمارة القرون الوسطى يف أورواب:
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خالل الفرتة التارخيية اليت امتدت بني القرنني اخلامس والسادس عشر   أورواب ترجع عمارة القرون الوسطى إىل املنشآت اليت بنيت يف

يف   امليالديني، وتشمل عمارة القرون الوسطى يف آسيا وإفريقيا وأورواب العمارة اإلسالمية، مبا فيها العمارة األموية والعباسية والعمارة

المية(. وابلنسبة للمسيحية فقد متركزت احلياة الروحية والفكرية يف القرون الوسطى  الدويالت اإلسالمية بعد ذلك )انظر: العمارة اإلس

يف أورواب حول الكنيسة لذا صمم املعماريون الكنائس واألديرة واملباين الدينية األخرى، كما صمموا القالع واحلصون واملنشآت األخرى  

، حيث غلب الطراز البيزنطي يف أورواب الشرقية. أما يف أورواب الغربية غري الدينية. وطور معماريو القرون الوسطى عدًدا من الطرز

فكانت الطرز الرائدة هي الكارولنجي والرومانسك والقوطي. وقد سبقت هذه األنواع األربعة العمارة املسيحية املبكرة اليت ازدهرت  

 .يف الفرتة بني القرنني الرابع والسادس امليالديني

والشرق  أورواب تطورت أثناء القرون األوىل للمسيحية عدد من الثقافات والطرز املعمارية اإلقليمية يف بكرة:العمارة املسيحية امل

ن الرومان، واستخدموا الَعْقد والقبو املعماري، واختذوا تصميم القاعات  األوسط، ولكن معظم املعماريني النصارى األوائل اقتبسوا كثريًا م

 .الرومانية الكبرية، اليت كانت تجستخدم لالجتماعات العامة، كقاعدة لتصميم النوع الرئيسي من الكنائس، أي البازيليقا

كأول وأهم ابزيليقا مسيحية مبكرة، وهي تقع يف نفس  م(  330وميكن اعتبار كنيسة القديس بطرس القدمية )بَْدءج بنائها حوايل عام 

مكان كنيسة القديس بطرس احلالية يف روما. ويدخل املصلون إىل كنيسة القديس بطرس القدمية من اجلانب الشرقي، وللوصول إىل  

وميرون كذلك ابلدهليز، ويفصل املدخل ميرون بفناء كبري مكشوف يطلق عليه األتريوم أو البهو الروماين )فناء صحن الدار أو البهو(،  

، واجلزء الرأسي للحرف هو الصحن T الفناء والدهليز املدينة الصاخبة عن الكنيسة اهلادئة، ويشبه املسقط األفقي شكل احلرف

اجلناح الرئيسي للكنيسة، وهناك فراغ نصف  T الرئيسي، وميتد ممران جانبيان على طول الصحن الرئيسي، ويشكل ذراعا احلرف

ري يطلق عليه القوصرة، مفتوح من جهة مركز اجلناح الرئيسي يف اجلانب الغريب للكنيسة، ويوجد يف هذه القوصرة املغطّاة بنصف دائ

قبة مذبح الكنيسة الرئيسي، ويف معظم البازيليقات، تفصل املمرات واألروقة الفراغ الداخلي إىل صحن رئيسي وممرين جانبيني،  

زيليقات طوب عادي أو حجر أما من الداخل فإهنا تزدان ابلفسيفساء والتصوير اجلصي )الفريسكو(،  ويستخدم يف بناء معظم البا

ذ   مع مًعا وتشكل صورة أو تصميًما ما، والتصوير اجلصي لوحات تنفَّ وتتكون الفسيفساء من قطع من الزجاج والرخام أو احلجر ُتج

 .على اجلص الرطب

 العمارة البيزنطية. .2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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نقل اإلمرباطور قسطنطني األكرب عاصمة اإلمرباطورية من روما إىل مدينة بيزنطة فيما يجعرف اآلن برتكيا، وغرّي اسم م،  330يف عام  

م، انقسمت اإلمرباطورية الرومانية إىل شطرين: اإلمرباطورية الرومانية الشرقية، واإلمرباطورية   395بيزنطة إىل القسطنطينية. ويف عام 

سقطت اإلمرباطورية الرومانية الغربية يف يد القبائل اجلرمانية يف القرن اخلامس امليالدي، ولكّن اإلمرباطورية   الرومانية الغربية. وقد

 .الرومانية الشرقية بقيت وعجرنَفت ابإلمرباطورية البيزنطية

م( يف  537   532ا الضخمة )وحبلول القرن السادس امليالدي، تطور طراز فريد من الفن البيزنطي. وكانت كاتدرائية أايصوفيا بقبته 

القسطنطينية أروع إجنازات العمارة البيزنطية، وقد صممها أنثيميوس أوف تراليس وإسيدروس أوف ميليتوس. واستوىل األتراك على  

لوحيد  م، وأعادوا تسميتها فيما بعد إبسطنبول، وحولوا أيًضا كاتدرائية أايصوفيا إىل جامع. وكان التغيري ا 1453القسطنطينية عام 

الذي قاموا به يف املظهر اخلارجي للمبىن هو إضافة أربع مآذن، وكان جلامع أايصوفيا قبة مركزية ضخمة ترتكز على قاعدة مربعة، وقد 

  صار هذا التكوين مسة عامة للعمارة البيزنطية، وحتمل القبة أربعة مثلثات كروية معكوسة مبنية ابلطوب، وتسمى هذه الركائز املعلَّقات. 

ستطيع املعماري بناء قبة أعرض وأعلى عما كان ممكنًا عندما كانت اجلدران حتمل القبة، ويف داخل أايصوفيا ممرات معقودة ابرتفاع  وي

طابقني حتيط ابلصحن الرئيسي، وقد زجينّن الداخل بزخارف مجيلة من الفسيفساء، ومتثل الفسيفساء أهم الزخارف يف معظم الكنائس  

 .البيزنطية

ثلة أخرى للعمارة البيزنطية تشمل ابزيليقا القديس مارك )منتصف القرن احلادي عشر امليالدي( يف مدينة البندقية إبيطاليا، وهناك أم

 .م( يف موسكو 1560 1554وكنيسة القديس ابسيل )

 .العمارة الكارولنجية:3

م. ومن عاصمته   814و  768رجنة( بني عامي مسيت العمارة الكارولنجية على اسم شارملان الذي كان ملًكا على الفرانكيني )الف

 .يف موقع آخر حاليًا يف أملانيا الغربية، حكم شارملان مساحات شاسعة مشلت معظم أورواب الغربية

لكنهم و   أراد شارملان وعائلته إحياء الثقافة املسيحية املبكرة يف روما، وادعى املعماريون الكارولنجيون أهنم نقلوا عمارة املسيحية املبكرة،

غريوا يف النماذج حىت تناسب احتياجاهتم، وكانت هلم إسهامات شهرية فيما خيص تصميم الكنيسة والدير، فقد اتبع املعماريون 

املسقط األفقي للبازيليقا ولكنهم أضافوا أماكن للصالة وأضرحة مطورة وأبراًجا عالية وابتكروا أيًضا مدخال يعرف ابلعمل الغريب 
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ة ومصلى وأبراًجا صغرية تسمى التوراتت. طّور الرهبان الكارولنجيون مسقط الدير الذي ترتبط به الكنيسة  )وستويرك( ضم رده

 .واملكتبة واملطبخ ومرافق أخرى مبمرات مغطاة

 عمارة الروماِنسك: .4

عشر امليالديني. وأكثر مباين   بدأت هذه العمارة أواخر القرن التاسع امليالدي، وحققت أعظم إجنازاهتا يف القرنني احلادي عشر والثاين

مت يف إيطاليا أوالً، مث يف فرنسا وأملانيا وإسبانيا وإجنلرتا أخريًا  .الرومانسك أمهية هي الكنائس اليت صجمّن

ْثل الرومان. ويعتقد هؤالء العلماء أن عمارة   وابتكر العلماء يف القرن التاسع عشر امليالدي مصطلح الرومانسك الذي يعين: من

نسك هي أساًسا انعكاس للتصميمات الرومانية، ومع ذلك فإن عمارة الرومانسك هي يف الواقع مزيج من العمارة الرومانية  الروما

والبيزنطية وأنواع أخرى. وختتلف كنائس الرومانسك نوًعا ما من بلد آلخر، ولكن معظم الكنائس تشرتك يف مالمح معينة، فكنيسة  

يكة وأعمدة مبنية متقاربة وعقود ضخمة مقوسة، ويرتفع برج من السقف عند النقطة اليت يتقاطع الرومانسك النموذجية هلا جدران مس

فيها اجلناح الرئيسي مع الصحن الرئيسي للكنيسة، وحتمل الربج أربع ركائز تسمى الدعامات، وهناك عقود حممولة على أعمدة تفصل 

ى ترايفورمي )رواق ثالثي العقود(،  الصحن الرئيسي عن املمرين اجلانبيني، وقد بجنيت شرفة د اخلية تطل على املمر اجلانيب املعقود تسمَّ

 .ويعلو الشرفة إضاءة علوية من خالل صف من النوافذ يف داخل عقود

وخالل فرتة الرومانسك، جاء كثري من الناس إىل هذه الكنائس للزايرة، وكانت جمموعات من الزوار تسافر خمرتقة أورواب وفلسطني 

رة الكنائس اليت كانت حتتوي على رفات وممتلكات بعض القديسني. وكانت الكنائس املهمة ضخمة جًدا تستطيع أن تستوعب  لزاي

م( يف تولوز بفرنسا، تضم هذه الكنيسة جناحني على   1120 - 1080أعداًدا كبرية، ومثال ذلك كنيسة سانت سرنني )حوايل 

ئري احمليط ابلقوصرة مصليات صغرية، ويسمح هذا املسقط للزوار ابلتحرك خالل املبىن  جانيب الصحن الرئيسي، وتفتح على املمر الدا

 على طول املمرات دون إزعاج للمراسم اليت تقام عند املذبح الرئيسي )انظر: فن العمارة الرومانسكي. 

 

 العمارة القوطية: .5

ر والقرن اخلامس عشر امليالديني. وكلمة قوطي أصلها مصطلح ازدهرت يف غريب أورواب يف الفرتة املمتدة بني منتصف القرن الثاين عش

اشتجقَّ من كلمة تعين الَرْفض، واستخدمها الفنانون والكتاب يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني، الذين أرادوا إحياء 
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لقوط وابلشعوب اجلرمانية اليت دمرت كثريًا من الفن العمارة الكالسيكة لقدماء اإلغريق والرومان يف أورواب. وقد اقرتن الطراز القوطي اب

الكالسيكي يف القرن اخلامس امليالدي، وعارض كثري من الفنانني والكتاب التصاميم القوطية املعقدة وغري املنتظمة اليت اختلفت كثريًا  

ئس جبدران رقيقة ودعامات أخف من  عن النمط الكالسيكي املتناسق. وقد مكن نظام تشييد جديد املعماريني القوط من تصميم كنا

تلك اليت كانت يف كنائس الرومانسك، وكثري من الدعامات مكونة من جمموعات من األعمدة ابرتفاع عدة طوابق، وقد مد املعماريون 

ابحلجر، القوطيون الدعامات إىل السقف، مث قّوسوا كل عمود يف شكل أضالع مثل املظلة املفتوحة، وسدوا الفراغات بني األضالع 

وكانت تلك األقبية املضلعة ضمن أهم اخلصائص اليت متيزت هبا العمارة القوطية. وهناك مظهر آخر للطراز القوطي هو العقود املدبَّبة  

واالستعاضة عن أجزاء كبرية من اجلدران بنوافذ ذات زجاج ملون، وكان ملعظم الكنائس دعامات طائرة، وهي دعامات على هيئة  

امد من الطوب أو احلجر تبجىن على اجلدران اخلارجية. حنت املثَّالون أشكال القديسني وأبطال املسيحية على أعمدة  عقود بشكل متع

 .مداخل الكنيسة. وقد اعتقد النصارى يف القرون الوسطى أبن هؤالء القديسني واألبطال سكنوا مبىن الكنيسة ودعَّموه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمارة اإلسالمية

 العمارة اإلسالمية:تعريف .1



36 
 

وأتثرت خصائص  .هو كل بناء بناه املسلمني حيثما حلوا، وهي العمارة اليت نشأت بفضل اإلسالم وذلك يف املناطق اليت وصلها

العمارة اإلسالمية وصفاهتا بشكل كبري ابلدين اإلسالمي والنهضة العلمية اليت تبعته. وختتلف من منطقة ألخرى تبعا للطقس ولإلرث  

للسكان يف املنطقة, حيث ينتشر الصحن املفتوح  والثقافية واملعيشية  السياسية  السابق والظروف واحلضاريماري املع

 ويف اليمن بسبب اإلرث املعماري.  نتيجة للجو البارد تركيا واجلزيرة العربية بينما خيتفى يف والعراق الشام يف

 .مفهوم العمارة االسالمية:2

وهناك جماالن رئيسيان للتعرف . العمارة هي وعاء احلضارة، وهي متثل ابخلالصة اهلجوية الثقافية واملستوى اإلبداعي واجلمايل لإلنسان 

 العمارة اإلسالمية. على ماهية 

يعتمد على ثالثة حماور تنظريية يف تعريف احلضارة االسالمية، األول هو احملور الشكلي الذي خيتزل   معماري وعاطفي،  اجملال األول •

سالمي  العمارة االسالمية يف أشكاهلا املعمارية والزخرفيةا ألكثر رواجًا تعطي هلا وظائف خصوصية إسالمية جند مرتكزاهتا يف فكر إ

 .موحد اجلذور واملظاهر واملآرب ويف مناخ ديين واجتماعي مشرتك 

أما احملور الثاين فهو روحاين صويف الذي يرى يف التاريخ املعماري االسالمي انعكاساً مباشراً لنظرايت تصوفية تعود ألعمال الصوفيني  

ت اترخيي على أن األفكار واملبادئ واإلرهاصات الصوفية  العظام من القرون الوسطى كابن العريب وجالل الدين الرومي دون أي إثبا 

 .قد أثرت يف شكل العمارة ومضموهنا وزخرفها

ارتباطاً ببيئتها وردود فعل خالقة ملعطيات هذه    – الشعبية والريفية خصوصاً    – احملور الثالث بيئي والذي يرى يف االبداعات االسالمية  

 املاء واخلضرة، وعلى الرغم من أن السمة املناخية سائدة يف غالبية مناطق العامل االسالمي  البيئة من حرارة زائدة وطقس جاف وندرة يف

 .إال أهنا ليست مطلقة

ج تتقاطع هذه احملاور الثالثة لتعطي التعريف األكثر رواجاً يف الوقت احلاضر للعمارة اإلسالمية الذي يركز على األشكال املميزة للنماذ 

 .الروحاين الصويف وعلى استجابة بيئية عضوية للمناخ الصحراوي احلار واجلاف حتديداً التارخيية وعلى البعد 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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فهو أكادميي حمايد يعتمد على البعدين التارخيي واجلغرايف، فتاريخ العمارة االسالمية ميتد ما بني القرن السابع وبداية    الثاين  اجملال  أما •

حىت عصر الغزو األورويب ملعظم األراضي اإلسالمية وهيمنة احلضارة الغربية احلديثة  القرن التاسع عشر امليالدي منذ ظهور اإلسالم و 

 ..على أوجه اإلنتاج الفين والثقايف كافة بعد زوال االستعمار يف أواخر عصر التحرر الوطين

 االسالمي ومناطقه مبا فيها تلك اليت أما البعد اجلغرايف فريى أن العمارة االسالمية هي جممل املباين واملنشآت اليت حتفل هبا مدن العامل

شكلت يوما ما جزءا منه. وجيدر االنتباه إيل أن عمارة املسلمني كانت نتاج حلاجاهتم البيئية واالجتماعية، ممتزجة مع الفكر الديين  

 .الذي حيرك السجااي ويتطور مع الزمن حبسب املتغريات

 فقه العمارة اإلسالمية:  .3

قدم علماء الفقه إىل األمة اإلسالمية من خالل فقه العمارة دليال واضحا على تفاعل الدين اإلسالمي مع شىت مناحي احلياة.  

واعتمدوا يف ذلك يف إصدار أحكام البنيان على أية يف القرآن الكرمي من سورة األعراف لقوله تعايل:                    

 ١٩٩ ﴾   َعِن اْْلَاِهِلنيَ  َوَأْعِرضْ  ْرفِ اِبْلعُ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ﴿ُخذِ 

ويفسرون العرف مبا جرى عليه الناس، وارتضوه، ومل يعرتضوا عليه، طاملا ال يتعارض ذلك مع القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف. 

من املسائل العامة. الثاين: هو  فالعرف حيتمل ثالثة معاين: األول: هو ما بقصده الفقهاء يف استنباط األحكام يف ما ليس فيه نص 

اقرار الشريعة ملا هو متعارف عليه بني الناس لتحديد األمالك واحلقوق. والثالث هو األمناط البنائية، فعندما يتصرف الناس يف البناء 

 بطريقة  متشاهبة نقول أبن هناك عرف بنائي. 

 أشكال العمارة اإلسالمية:  .4

 :املساجد*

املساجد قبل أن يبنوا القصور أو القالع أو املدارس، ومن هنا كان املسجد  بناه املسلمون من العمارة، فقد بنوااملساجد أول شيء 

والعبادة فحسب، فمسجد الرسول  األوىل لنشأة فن العمارة اإلسالمية، ورسالة املسجد يف اإلسالم ال تقتصر على الصالة  الدعامة

للعلم والرتبية وبرملان لألمة تعقد فيه االنتخاابت )البيعة( للخليفة، وتدار  كان مبثابة مدرسة صلى هللا عليه وسلم رغم بساطة البناء  

ساحته كان نساء الصحابة يرتكن  االجتماعات السياسية والعسكرية، وكان فيه أيضا عيادة للتمريض هي )خيمة رفيدة(، ويف  فيه
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واق، فكان أيضاً دار حضانة وكان الرسول صلى هللا عله وسلم يطلق األس أطفاهلن يف أمان بعد الصالة ريثما يقضني حاجتهن من

 ."األطفال "محام املسجد على هؤالء

مسجداً مستقالً للصالة ويلحق به املدرسة أو اجلامعة، وأيضا املستشفي   وقد بىن املسلمون جوامع ضخمة بنفس األهداف، تشمل

 .م972 م وجامع األزهر734امع الزيتونة سنة م وج670اإلدارة، ومن ذلك جامع القريوان سنة  ومكاتب

احملراب اجملوف للداللة على اُتاه القبلة، مث ظهرت  وتصميم املسجد عبارة عن ساحة كبرية فيها منرب خشيب للخطبة، مث أدخل

 ادة يكوناملسجد وهلا أقواس مقامة على أعمدة، وملحق ابملسجد غرفة لإلمام ومكتبة، وع اإليواانت وهي أروقة حتيط بصحن

 .القباب واملآذن للمسجد ساحة داخلية مكشوفة هبا انفورة لتلطيف اهلواء وميضأة للوضوء، هذا عالوة على

اإلسالم بناه اخلليفة الوليد بن عبد امللك، فقد كان بناًء جديداً  م أول جناح معماري يف710ويعترب املسجد األموي يف دمشق سنة 

 .ته املستقلة عن املعمار يف احلضارات السابقة لإلسالمطابعه اخلاص وشخصي يف تصميمه، له 

األموية يف الشام والعباسية يف العراق   أحناء العامل اليوم الكثري من املساجد األثرية الشهرية اليت تنوعت، فهناك املساجد ويف

 صفوية، مث هناك مساجد اهلند واملساجداإلفريقي ومصر، ويف إيران هناك املغولية وال واألندلسية يف األندلس والفاطمية يف الشمال

 .العثمانية يف تركيا

وعمًقا، ولكنه ال يشمل اختالفًا يف اجلوهر، وقد راعى املعماريون يف بناء   وهذا االختالف يف املظهر يزيد العمارة اإلسالمية ثراءً 

 ذلك ابلوسائل الطبيعية.  تربيد كلالفخمة مسألة الصوت لتوصيل اخلطبة إىل آالف املصلني والضوء والتدفئة وال املساجد

 :القصور والبيوت*

بيوهتم تتسم ابلبساطة والبدائية، ومع اتساع الفتوح واالستقرار يف بالد   كان عرب اجلاهلية وصدر اإلسالم سكان خيام، وكانت 

املميزة وأقسامه الثابتة رغم اختالف العصور  واملاء ومع الرخاء الزائد ابتدءوا يف بناء القصور الفاخرة، وللبيت العريب عمارته اخلضرة

 ثالثة أقسام رئيسية: قسم خارجي ويسمى )احلواصل(، وفيه مركز احلرس والسائس واخليل والبلدان، فإنه ينقسم يف أتسيسه إىل 

 .عات احلرميالثالث وفيه غرف النوم وقا  والعرابت، وقسم أوسط ويتضمن القاعات املهمة لالستقبال واجللوس والطعام، والقسم

شاهد روعة العمارة والزخرف إال بعد  وأغلب البيوت العربية ذات واجهات صماء
ج

أن  خالية من النوافذ اخلارجية، حبيث ال يتبني امل

املاء من نوافري على أشكال حيوانية،   يدخل صحن البيت، حيث تواجهه ساحة مفتوحة للسماء تتوسطها فسقية كبرية يتدفق إليها
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 ْ واليامسني بعطورها الفواحة، وحييط هبذه الساحة غرف البيت من كل جانب، وغالبا  كة أشجار الليمون والربتقال والفلوحييط ابلربن

 .أمتار تكون من دورين أو ثالثة أدوار، وترتفع جدران الغرف إىل أكثر من مخسة ما

ا نوافذ تسمى ابلشمسيات والقمرايت، وقد  ابلعاج، وهل  وتطل الغرف على الساحة من خالل مشربيات من اخلشب املزخرف املطعم

ارتفاع   أمية ما يزيد عن الثالمثائة غرفة، وأهم غرف القصر هو اإليوان، ويبلغ ارتفاعه ضعفي بلغ عدد الغرف يف بعض قصور بين

 .ائية ومالقف اهلواءالشمالية تجربَّد ابلنوافري امل الغرف العادية ويف سقفه قبة دائرية، ويف كل قصر أيضا قاعات صيفية يف اجلهة

أربعون غرفة،   مالعب وساحات وخمازن تسمى ابخلزائن، منها خزائن الكتب، وكان يف قصور الفاطميني وقد وجد يف هذه القصور

 .أي األدوية - مث خزائن الكسوات الصيفية، وخزائن اجلواهر والطيب، مث خزائن األشربة

األرض واحلوائط والسقوف، وحتلَّى آبايت قرآنية تزين جدران  سالمي الذي يشملوكانت القصور تزخر ابلفن املعماري والزخرف اإل

 .وأغلبها يجذَكّنر أصحابه ابلتواضع هلل والشكر له على نعمائه البيت من الداخل واخلارج،

 :*مرافق اخلدمات العامة

اهتم   واملساواة بني الغين والفقري يف حق الرعاية، فقداخلدمة العامة وتيسريها للرعية،  عمال أبوامر اإلسالم اليت حتث على إيصال

واالسرتاحات واملطاعم الشعبية واحلمامات الشعبية،  احلكام املسلمون مبؤسسات اخلدمة العامة اهتماما كبريا وخاصة املستشفيات

 .األثرايء من حيث الفخامة املعمارية والزخرف اإلسالمي فكانت تلك املرافق أشبه بقصور

االسرتاحة مطعم شعيب  االسرتاحات الفاخرة حلجاج بيت هللا على طول الطريق من أي بلد إسالمي حىت مكة، ويف  اخللفاءوقد بىن

يتخفى يف زي اتجر وأيكل مع الشعب يف املطعم لريى نوع  ابجملان ومحام وغرف للمبيت، وكان بعض اخللفاء مثل هارون الرشيد

 .اخلدمة بنفسه

مواسري من املعدن توصل املاء ابنتظام  مية يف احلمامات، فاملسلمون أول من أنشأ يف مدينتهم شبكة مياه يفالتقنية اإلسال وتتجلى

 احلمامات غرف للبخار )السوان(، وغرف للعالج الطبيعي )التدليك(  إىل احلمامات الشعبية وإىل البيوت، ويف

 :والقالع واحلصون *الرابطات

بعمارة القالع اليت استولوا عليها من الرومان يف الشام ومصر وإفريقيا، ومل   لمني مل يهتموا كثريامن األشياء الالفتة للنظر أن املس

املفتوحة كغزاة أو مستعمرين أو حكام غرابء  املسلمون بسكناها أو تعمريها، والسبب يف ذلك أن املسلمني مل يكونوا يف البالد يهتم
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 ليفة عمر بن عبد العزيز عندما طلب أحد الوالة منه أن يبين حصنا يف الوالية للخ حىت يتحصنوا من أهلها، وحتضران هنا كلمة

 ."حلمايتها فقال له: "حصنها ابلعدل، وكفي ابلعدل حصنا

الشام ومصر وإفريقيا، ومل يهتم  للنظر أن املسلمني مل يهتموا كثريا بعمارة القالع اليت استولوا عليها من الرومان يف من األشياء الالفتة

 املسلمني مل يكونوا يف البالد املفتوحة كغزاة أو مستعمرين أو حكام غرابء حىت سلمون بسكناها أو تعمريها، والسبب يف ذلك أنامل

الوالة منه أن يبين حصنا يف الوالية حلمايتها  يتحصنوا من أهلها، وحتضران هنا كلمة للخليفة عمر بن عبد العزيز عندما طلب أحد 

 ."حصنا عدل، وكفي ابلعدلفقال له: "حصنها ابل

 هناك عدد من العوامل أتثرت هبا العمارة اإلسالمية منها:    العوامل اليت أتثرت هبا العمارة اإلسالمية:.5

 الفتوحات اإلسالمية يف بالد متحضرة شرقًا وغراًب. -

 اتساع نطاق اإلمرباطورية اإلسالمية من اهلند إىل األندلس.  -

وحدة العقيدة الدينية، والبواعث الدينية والنظم السياسية واالجتماعية والتشريعية اليت أوجدها اإلسالم، ومفهوم كل شعب  -     

 منها.

فنون األمم العربية اليت استوطنت أطراف اجلزيرة وجماورهتا لألمم املتمدينة، وأتثري فنون هذه األمم على فنون العمارة، وظهور  -    

املعماري األول يف سوراي، حيث أقام األمويون دولتهم، فتأثرت عمارته بعمارة الفن البيزنطي، ما نقله أمحد بن طولون من  الطراز 

أساليب العمارة إىل مصر عند أتسيس الدولة الطولونية، االقتباس من فنون األمم اليت أصبحت حتت حكم العرب مع صبغها ابلروح 

 ، واستخدام الصناع من خمتلف البالد وأتثري مهارهتم على الفنون اإلسالمية. اإلسالمية وبقاء صبغها حمليًّا

 انتشار الوعي الثقايف العريب عرب العامل أبسره بسرعة مذهلة أاثرت الدهشة.  -

 اختالف الطقس واملناخ.  -

 االمتزاج بني الثقافة اإلسالمية والعقائد احمللية يف بالد فارس. -

على حرماهتم ونسائهم، أثرها يف تصميم واجهات املنازل، حيث كانت نوافذ  -لنابعة من تعاليم اإلسالم ا-وكان لغرية املسلمني - 
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البيوت قليلة وعالية، لتكون بعيدة عن أعني املارة، وابتكرت املشربيات، وكان يجصمم انكسار يف مدخل البيت لينحين الداخل، مث 

 يتجه حنو ممر آخر، ومنه يدخل إىل فناء املنزل. 

 .خصائص العمارة اإلسالمية:6

ابحلضارات اليت سبقتها إال أهنا احتفظت خبصائص ميزهتا عن غريها، حيث أتثرت بشكل كبري ابلدين   رغم أتثر العمارة اإلسالمية

 اإلسالمي والنهضة العلمية اليت تبعته، ومن هذه اخلصائص:

ريه من فنون البناء واملعمار، حيث الشكل املتخم ابلزخارف  مل يقتصر البناء اإلسالمي على خاصية اإلهبار اليت ميزته عن غ

والزركشات والنقوش، بل تعداه إىل نوع آخر يعرب عن عظمة اإلنسان املسلم، فكان له سبق االخرتاع ألول انطحات سحاب يف 

 ات احلياة حىت وقتنا احلاضر.العامل، ورغم بساطة مكوهنا املتمثل ابلقش والطني الالزب إال أهنا مازالت تقاوم بكربايء كل متغري 

كانت احلوائط اخلارجية عادة قليلة الفتحات املطلة على الطريق العام، ولذلك اهتم العرب بتصميم األفنية    احلوائط اخلارجية:

 الداخلية والعناية هبا، وجعل الفتحات اهلامة الرئيسية تطل على هذه األفنية من الداخل. 

ل عبارة عن فتحات عميقة مستطيلة يف املسقط األفقي، عمقها يقرب من نصف عرضها، وحتتل  كانت املداخاملداخل والفتحات:

معظم ارتفاع املبىن وتنتهي بعقد خمصوص، وكثريًا ما توضع هذه الفتحة يف ابنوه على جانبه عمودان وأعاله حلية زخرفية على شكل 

بديعة مفرغة حتتوى على الزجاج امللون، وخاصة الفتحات  أما الفتحات فكانت أعمال النجارة أتخذ أشكاال هندسية   شرفة،

العلوية يف املبىن، اليت وضعت على شكل شرفات مصنوعة من اخلشب اجملمع املعروف أبشغال املشربيات، واليت تعترب من أهم  

 العناصر املعمارية يف العمارة اإلسالمية..7

 :ن من العقود اليت استعملت يف العمارة اإلسالمية بوجه عام ما أييتعرفت العمارة اإلسالمية أنواعاً خمتلفة من العقود، وكا

 .عنقد على شكل حدوة احلصان، وهو عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد، ويتألف من قطاع دائري أكرب من نصف دائرة 

 .العقد املخموس، وهو يتألف من قوس ودائرتني وهو مدبب الشكل

 .خصوصاً يف بالد املغرب ويتألف من سلسلة عقود صغرية العقد ذو الفصوص، استعمل 

 .العقد املزين ابطنه ابملقرنصات، شاع استعماله يف األندلس وال سيما قصر احلمراء وبالد املغرب
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 .العقد املدبب املرتفع، استعمل بكثرة يف إيران وجند منه أمثلة يف مسجد الشام واستعمل أيًضا يف مساجد مصر

 :احلليات والزخارف واملقرنصات_ 

هي حليات معمارية تشبه خالاي النحل، استعملت يف املساجد يف طبقات مرسومة وتستعمل يف الزخرفة املعمارية أو ابلتدريج من 

احلادي  شكل إىل آخر وخصوصاً من السطح املربع إىل السطح الدائري الذي تقوم عليه القباب. وقد ظهرت املقرنصات يف القرن 

عشر، مث أقبل املسلمون على استعماهلا استعماالً عظيماً حىت صارت من مميزات العمارة اإلسالمية يف واجهات املساجد واملساكن 

 .وحتت القباب ويف تيجان األعمدة ويف األسقف اخلشبية اختلفت أشكاهلا ابختالف الزمان واملكان

يف أركان الفراغ املعماري   pendentives املثلّثات الكرويّة املتدلية تعود نشأة املقرنصات إىل بداية انتشار استخدام

كعنصر إنشائي للوصول إىل التغطية القببية وأنصافها، إذ يرجع الفضل يف ابتكارها وتطورها إىل العرب الساميني، ليتّم بوساطتها  

افّة السفلى للقّبة. ومن األمثلة املهمة يف بالد الشام  »الدائرة« لرتتكز على احل  االنتقال والتحول من الشكل املربع إىل املستدير 

، من هناية القرن الثاين وأوائل القرن الثالث امليالدي مقرنصات spherical triangles لقباب حممولة على مثلّثات كرويّة 

 قصر

رويّة ابلطاقة املفردة أو عقد الزاوية، ومثة النوجيس ابلقرب من عّمان، ويف محّام ابلقرب من البرتاء )األردن(. ولقد مسّيت املثلّثات الك

 عدد من األمثلة على استخدامها يف العهد الساساين يف آسيا الوسطى، تعود إىل القرن الثالث م. 
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 :والتيجان األعمدة  -

اإلسالمية أعمدة وتيجان مبتكرة  استعملت يف البداية أعمدة كانت تنقل من املعابد والكنائس والعمائر املزينة، مث اكتسبت العمارة 

وكانت األعمدة يف بعض األحيان  .مسيت أعمدة ذات البدن األسطواين وذات املضلع تضليع حلزوين، وذات البدن املثمن الشكل

ن أتثري  تؤخذ من مباين بعض أطالل األبنية الرومانية القدمية أو البيزنطية القدمية الستعماهلا يف ابكيات املساجد، ومن الطبيعي كا

 .هذه األنواع من األعمدة غريباً يف جمموعه

 
  أما األعمدة اليت ابتدعها فنانو العرب والصناع املهرة يف العمارة اإلسالمية، فكانت تتميز أبشكال حلياهتا الشرقية العربية األصيلة،

ة طويلة وصفحة مربعة مشغولة ابملقرنصات،  مرة للقطر، هلا تيجان مجيلة ذات رقب 12كانت متتاز ابلبساطة، رفيعة، نسبة ارتفاعها 

 .مع أشغال األرابسك اليت تركز فوقها العقود العربية

 األعمدة: 

وردت األعمدة عند نبط )البرتاء( منحوته يف الصخر، وينحت الفرس األمخينيون تيجان أعمدهتم على شكل ثورين متأثرين حبظوة  

واستعملت األعمدة عند اليوانن حيث كانت احلكمة ترفع على سبعة اعمدة و اعتربوا االعمدة  الثور الواردة من العمارة اآلشورية. 

يف البناء غاية معمارية حبد ذاهتا، وُتذلوا بتصميمها وكذلك بتيجاهنا وقواعدها ومتسكوا بطرزها ،وأعتربوها مرجعية يف حتديد الطراز. 

 :هيئة أنصاب ومتاثيل معربةوقد قلدوا األشوريني يف جعل بعض أعمدة البناء على  

 :  تيجان األعمدة 

من عناصره التكوينية وهو رأس العمود أو اجلزء الذي يتوج أعاله ،وهو يشكل احلالة اإلنتقالية من العمود  Capital اتج العمود

  مدرسة عمارية. اىل الطاق أو اجلسر الذي يعلوه. والتاج إما بسيط أو مزخرف ، وختتلف زخارفه ابختالف الطابع الفين لكل
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وابلرغم من ذلك فلم تنتقل تلك الطرز حبذافريها أو حىت انقرضت يف فنون اإلقليم . فلدينا مثال تيجان األعمدة الفرعونية اليت  

اضطلعت بتأثريات نبااتت وأزهار وادي النيل ،ومل تنتقل تلك الطرز اىل تيجان األعمدة يف مصر اإلسالمية. واحلال نفسه لدى  

انتشارا هي اليت  مخينيون الذين حنتوا تيجان أعمدهتم على شبه ثورين ،ومل تعمم يف التيجان اإلسالمية . وأكثر التيجان الفرس األ

يقال أبهنا نشأت مع العمارة اإلغريقية ،واليت يف حقيقتها جاءت من مصادر حضارة بالد الشام ، والسيما الفينيقي منه مبا دعى 

  :على العموم ميكن رصد تلك التيجان املتميزة وهيو  .PreIonic) )السابق لأليوين

ونشأ منه تيجان : الدوري اإلغريقي ، والدوري الروماين ، ومها طرازان بسيطان إذا ما قوران ابلتيجان   Doric التاج الدوري - 

 . الكورنثية أو االيونية

  . مزخرف بشكل حلزوين Ionic التاج اليوين - 

وهو األكثر شيوعا ، وظهر  .Acanthus يتشكل اتجه من نسقني من أوراق نبات األقنثا Corinthian التاج الكورنثي – 

من هذا الطراز تيجان : الكورنثي اإلغريقي أو الروماين . واستعمل الرومان يف عمارهتم نفس طرز التيجان اإلغريقية : الدوري  

وا الطراز الدوري فعرف ابسم : الدوري الروماين ، وكذلك الطراز وااليوين و الكورنثي ، و أدخلوا عليها بعض التعديالت ، كما طور 

الكورنثي الذي عرف ابلروماين ، ويف بعض األحيان كانوا يدجمون الطرز الثالثة يف اتج واحد .وكان للنهج الكورنثي النصيب األكرب  

 :كذلك ظهر طرازان جديدان مها  يف االنتشار أكثر من غريه ، و نشأ منه نوع مطور نشاهده يف أطالل مدينة أفاميا .

وهو طراز دوري روماين اتجه بسيط غري مزخرف ،وقد عم يف عمارة املغرب العريب إابن حروب   Tuscan التوسكاين .

احلروب  ى  )اإلسرتجاع( اليت قامت بني الشاطئني الشمايل واجلنويب للبحر املتوسط يف القرون الوسطى، ونقلها البناءون من أسر

 .األوربيني اىل تلك الداير

منوذج طوره الرومان يف حقبة متأخرة ، ويتألف اتجه يف نصفه العلوي من الزخرفة اليونية ، ونصفه   Composite املركب .

  . السفلي من الكورنثية 
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 : اْلمالية يف العمارة اإلسالمية العناصر .8

أتكيد اهلوية املعمارية، وتكسب العمارة طابعها اخلاص. أمهها: الرسوم   اليت تلعب دورا مهما يفالتشكيالت الزخرفية  نقصد هبا العناصر

 الزخارف النباتية والزخارف اخلطية؛ وتتميز أبسس، وختضع لقواعد منها:  اهلندسية، 

 واملساحات... التوازن: ونقصد به التوزيع والتناسق يف العناصر والوحدات واأللوان     

 التقابل وظيفته تنظيم التكوينات الزخرفية.  التماثل: ونعين به     

 التكرار: يتم عرب تكرار عنصر زخريف متواصل.    

 : الزخرفة اهلندسية اإلسالمية*

متشابكة وأشكال هي أشكال هندسية من مثلثات، مربعات، معينات، وأشكال مخاسية وسداسية ودائرية، وخطوط منكسرة وخطوط  

 جنمية ..... 
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بلغ الفن اإلسالمي يف جمال الزخارف اهلندسية مرتبة، ال يداهيه فيها أي فن آخر، ولقد طور الفنانون املسلمون الزخارف اهلندسية  

 .على أسس مدروسة، وابتكروا األطباق النجمية

 : علمون عن املعلمني يف الفن واملهنة مثلتعتمد الزخارف اهلندسية على الشعور واملوهبة وتعترب صناعة تلقاها املت

 Les stalactites املقرنصات

هو شكل هندسي، استعمل يف الزخرفة املعمارية. املقرنصات أو الدالايت حليات معمارية تشبه خالاي النحل؛ ظهرت ألول مرة يف  

وكان دورها يقتصر على حتويل القاعدة املربعة   فارس يف العصر الساساين على شكل حوفة مقوسة؛ وحتتل أركان القاعدة املربعة للقبة، 

 إىل مثمنة، مث إىل عنق دائري تقوم عليه خودة القبة، وحسب بعض الدارسني للعمارة فقد استعار العرب املقرنصات من الفرس. 

 ميزت الفن اإلسالمي.  م(؛ وتعترب عناصر زخرفية 11ظهر استعمال املقرنصات يف العمائر اإلسالمية يف القرن اخلامس اهلجري )

    Les lucarnes, les fenêtres    الشمسيات

انفدة مشبكة من حجر أو رخام أوجبس، مفرغة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية، وغالبا    fenêtre à claustraأو مشسية مشاسية

 ما متأل فراغاهتا بزجاج ملون.

زخرفية إىل العصر اإلسالمي املبكر. ولعل أوىل الشماسيات   يف تكوينات  ترجع فكرة ملئ الشبابيك أبلواح جبسية أو رخامية مفرغة و 

 ظهرت يف املسجد األموي بدمشق )القرن األول اهلجري(. 

   Les merlonsالشرفات

 . من العناصر املعمارية اليت تبىن يف النهاايت العلوية احلربية، مث انتقلت إىل العمارة الدينية واملدنية 

الشرفات قبل اإلسالم، يف العمائر والساسانية والرومانية، ووجدت يف قصوراالمويني يف كل من بوابة قصر احلري الشرقي وقصر ظهرت  

 .احلري الغريب وقصر هشام

 .وتسمى الشرفات ابلعرائس، ال تشبه أشكاال آدمية ُتريدية، تتالصق أيديها وأرجلها 

 .والشرفات البسيطة  والشرفات املورقة   dentèles املسننة   الشرفات  أخذت الشرفات أشكاال متعددة منها:

 

 لزخرفة النباتية اإلسالمية: *ا
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 . من الزخارف اإلسالمية األصيلة اليت انفرد هبا الفن اإلسالمي؛ ونعين هبا العناصر الزخرفية املستمدة من النبات، أوراق، أزهار، براعم

 للزخرفة النباتية وهي الرقش النبايت، ويرى أنه أتويل ألوراق النبااتت ولذلك أطلق عليه التوريق. يستعمل عفيف البهنسي تسمية بديلة  

تتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من أفرع نباتية حمورة وأوراق نباتية ذات فصني، تتداخل وتتشاكل معا بطريقة زخرفية 

 از الزخارف النباتية ابلتكرار والتشعب والتناظر.منسقة، تدعو إىل اإلغراق يف التخيل والتأمل. متت

 : *الزخرفة الكتابية 

بع اعتمد الفنان املسلم على الكتابة العربية كعنصر زخريف يف كل إبداعاته الفنية منذ العهد األموي؛ ومع تطور فن العمارة يف القرن الرا

 اهلجري، ساد فن اخلط العريب بشكل واسع يف العامل اإلسالمي. 

مل اخلط يف الزخرفة ويف كتابة املصاحف، والنقود واملعامل األثرية وشواهد القبور والتحف الفنية... وقد نقش على مواد خمتلفة  استع

 كاحلجر والرخام واخلشب واجلبس واملعدن... 

فيا مكمال جلماليات  و لعب اخلط أدوار متعددة: دور وظيفي تسجيل النصوص القرآنية والتارخيية؛ ودور مجايل ابعتباره عنصرا زخر 

تعددت اخلطوط العمارة. ولقد ساهم اخلط العريب يف أتكيد هوية العمارة اإلسالمية وإكساهبا طابعا مميزا مييزها عن ابقي الفنون. و 

 الثلثي، واخلط الفارسي.  العربية فمنها: اخلط الكويف، واخلط النسخي، واخلط 

هي اخلصائص البنائية اليت استعملها املسلمون لتكون هوية هلم، وقد نشأت تلك العمارة بفضل اإلسالم وذلك يف املناطق اليت  

 . طويلةوغريها ابإلضافة إىل املناطق اليت حكمها ملدد  وإيران وتركيا واملغرب العريب وبالد الشام ومصر كشبه اجلزيرة العربية  وصلها

 مميزات الزخرفة اإلسالمية: 

 مجلة من املميزات واخلصائص اليت متيز الزخرفة اإلسالمية نذكر منها املميزات التالية: 

 العناية ابلتجديد واالبتكار واالعتماد على التطوير املباشر دون النقل. -

 املختلفة يف العمارة واجملاالت األخرى. البعد عن التقليد والتصنع يف العديد من األعمال الزخرفية  -

 األصالة يف أغلبية األعمال وهي تعترب من األعمال الفطرية لدى الرسام والفنان املسلم .  -

 املبالغة يف استعمال األلوان الفطرية دون الدمج بينهما إال يف بعض احلاالت القليلة .  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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حظ وهلل احلمد عدم وجود الرسوم الزخرفية اليت تشمل ذوات األرواح وعموم التأثر الواضح ابلعقيدة اإلسالمية السمحة حيث نال -

 الكائنات احلية وخاصة يف الرسوم اليت بداخل املساجد . 

البعد عن التجسيم حيث ال تستهدف الزخرفة اإلسالمية البعد الثالث كما هو احلال يف بعض الزخارف يف الفنون األخرى ،   -

هو البعد أو العمق الوجداين والذي نشاهده بصفة دائمة تقريباً يف زخرفة األبواب اإلسالمية املنتشرة يف ولكنها تركز على بعد آخر و 

 الكثري من املساجد والقصور القدمية وأيضاً احلديثة . 

 مث العناصر الزخرفية لعموم الزخرفة اإلسالمية واملتمثلة يف: 

 ة اخلطية.الزخرف -الزخرفة اهلندسية:   -الزخرفة النباتية .  -

 :.مناذج من طرز الزخرفة اإلسالمية9

تتعدد الطرز والطرائق واألمناط اليت متيز كل عصر وزمان عن غريه من األزمنة وتبعاً لتعدد هذه الطرق كان هذا التنوع يف الزخارف 

 اإلسالمية : 

 يف هذا العصر .  : ويقف اجلامع األموي منوذجاً من مناذج العمارة اإلسالمية الفريدة  الطراز األموي  -

 : تعترب مدينة سامراء النموذج الواضح ألسلوب الطراز العباسي اليت بناها املعتصم  الطراز العباسي -

 : ولعل أوضح مثال له هو قصر احلمراء بغرانطة ابألندلس .  الطراز املغريب -

 واألشغال اخلشبية ذروته يف هذين القطرين . : حيث بلغ فن احلفر والنقش والزخرفة يف األواين والتحف  الطراز املصري السوري -

 : وهو نسبة إىل عصر األيوبيني الذين حكموا مصر وسوراي ، وانتشر فيه مناذج متعددة من الزخارف   الطراز األيويب -

  وهو كذلك يف سوراي ومصر حيث انتشرت الكثري من القصور واملساجد واملدارس اليت اشتهرت ابألشكال الطراز اململوكي -

 النجمية اليت تتبع للزخارف اهلندسية . 

 : مالمح الفن املعماري والعمراين يف أهم العصور اإلسالمية .10

 م (740-661ه: 132-41العصر األموي: ) 
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يف القدس.   األقصى  املسجدو  الصخرة   قبة يف دمشق و  األموي  اجلامع منشآت معمارية دينية ودنيوية عدة، أمهها: األموي  العصر شهد

  أهم منشآت التاريخ األموي، وهو أول جناح معماري يف اإلسالم"؛ إذ استطاع الربط بني التقليد  دمشق املسجد الكبري يفوعّد 

  املعماري املسيحي مبفرداته املعمارية والصيغة املعمارية اجلديدة اليت أتت لتنسجم مع وظيفة البناء وروح الدين اجلديد، ولقد أثر هذا 

املبىن يف بناء املساجد اإلسالمية يف خمتلف العصور وخمتلف مناطق انتشار اإلسالم فيظهر ذلك جليًَّا يف مسجد القريوان وجامع  

 تونس الذي يشبه إىل حدٍّ كبري جامع القريوان. الزيتونة يف

قصراً، أمهها قصر احلري الشرقي، وقصر احلري   30كذلك أشاد األمويون القصور يف ابدية الشام ملمارسة الصيد، ففيها بقااي حنو 

 الغريب، وقصري عمرة، وقصر املشىت، وقصر خربة املفجر. 

ومات اجلدارية اليت متثل صورًا بشرية وحيوانية يعتمد عليها بعض الباحثني دلياًل على  متيز قجصري عمرة يف األردن ابحتوائه على الرس

 عدم صحة نظرية حترمي الصورة يف اإلسالم. 

 التأثريات املعمارية يف األندلس: 

لقب  الناصر الرمحن عبد ، واخّتذCordoba قرطبة م وأصبحت والية أموية عاصمتها711ه /93عام  األندلس خل املسلموند

بتشييد املسجد الكبري يف قرطبة الذي استكمل يف عهود الحقة وأضيفت إليه العقود احلدوية والعقد   الداخل الرمحن عبد خليفة. بدأ

املفصص الذي يجعد إحدى ابتكارات عصره، واستخدمت الشراريف يف تزيينه وهي عنصر تزييين يف أعلى البناء، ظهر يف العمارة  

ا املسجد أبقواسه ذات النمط املعماري املعتمد على الثنائية املؤلفة من الشرقية مث مالبث أن انتشر يف إسبانيا. اشتهرت عمارة هذ

صف أقواس حدوية يعلوها صف آخر من األقواس احلاملة للسقف. ويتداخل فيها احلامل واحملمول يف ثنائية جدلية متكررة مبنظور 

perspective ئية ظهرت يف تناوب اللونني األمحر واألبيض يف بال هناية. وقد استخدموا احلجر والرخام واآلجر. كما أن هذه الثنا

 األقواس اليت دامت الحقاً مسة من مسات العمارة اإلسبانية. 

  انتقل استخدام هذه األقواس والتناوب اللوين فيها إىل العمارة املسيحية، وظهر ذلك يف الكنائس، والسيما يف العمارة الرومية والقوطية

Gothic  ندلسية، انتقلت عرب احلجاج املسيحيني من إسبانيا إىل فرنسا ومنها إىل أماكن أخرى، وتعدُّ أبراج اليت أتثرت ابألقواس األ

األجراس يف الكنائس الرومية والقوطية تقليدًا للمأذنة الرابعية الشكل؛ اليت انتقلت من املسجد األموي بدمشق. وهناك األقواس 

https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89
https://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3/
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1?qt-most_commentd_viewed_and_liked=2
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ب والتيجان النباتية إضافة إىل الزخرفة العربية يف أعمدة مواساك ويف ابب كنيسة  وأركان القبا  groined vaultsوالقبوات املتصالبة  

 بوي، ويف واجهات العديد من األبنية يف غريب فرنسا. 

 م(968-749ه: 358-132العصر العباسي:) 

مدن عدة مثل بغداد وسامراء والرقة. وبنيت املساجد   العباسي  العصر تبلورت املدرسة اإلسالمية يف جمال ختطيط املدن، وشجّيد يف هذا

يف القاهرة. كما بنيت القصور ومن  طولون ابن مسجدكم مشايل سامراء، و 15كمسجد سامراء، ومسجد أيب دلف الذي يبعد حنو 

بغداد واجلوسق اخلاقاين يف سامراء، وقصر بلكوارا قرب سامراء، ويتميز هذا القصر بتعدد الفناءات فيه،   أمهها قصر األخيضر جنويب

 واحتوائه على أكثر من قاعة عرش، وابتساع حديقته واحتوائها على مرسى للزوارق على هنر دجلة. 

واخلشب احملفور، والتقطيعات الرخامية   aicmos، فاستخدمت الفسيفساء فيها الزخرفة أساليب بتنوع العباسية املباين متيزت

وتنوعت أشكال األقواس من نصف أسطوانية ومدببة ومفصصة وحدوية، كما   faienceوالطينية املطلية ابمليناء وبالطات القيشاين 

 أصبح اإليوان عنصراً معمارايً مهماً يف املباين العامة. 

يف ابلريمو، اليت  chapelحيث تبدو أتثرياته يف الرسوم اجلدارية اليت تزين سقف كنيسة القصر  صقلية وامتد أتثري فن سامراء إىل

م( ومن بعدهم النورمانديون، الذين تبنوا كثرياً من التقاليد اإلسالمية. ويظهر 1061 - 827ه /453 - 212حكمها املسلمون )

 ذلك جليَّاً من الكتاابت العربية اليت تزين سقف كنيسة القصر إضافة إىل التاريخ اهلجري املدونة به. 

 م( 1075 ـ 969هـ/684 ـ  359)  الفاطمي العبيدي  العصر

م(، ويجعد اجلامع األزهر ابلقاهرة أحد أهم املباين الدينية  1171  973) مدة قرنني الفاطمية العبيدية  للخالفة كانت مصر مقراً 

الفاطمية حيث متتزج فيه أتثريات العمارة اإلغريقية التونسية مع املدرسة احمللية. وكذلك مسجد احلاكم أبمره، الذي حيمل امسه. أما  

واجهته أول مثال للمقرنصات الزخرفية يف مصر، مث أصبحت جامع األقمر فتشكل األشكال الصدفية للحنااي والتضليعات املوجودة يف  

 تزين املآذن الحقاً. 

على صعيد العمارة املدنية مل يبق من القصور الفاطمية سوى أوصافها اليت تدل على فخامتها. ويف اجلزائر بىن عمال الفاطميني القالع، 

اليت شبهت ابلبحر، وقصر املنار وهو أشبه بقلعة تتجلى فيها  مثل قلعة بين محاد، وقصر دار البحر؛ الذي يتميز بربكته الواسعة

https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86?qt-most_commentd_viewed_and_liked=2
https://islamstory.com/ar/node/21683
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9


51 
 

صات  التأثريات الرافدية يف عمارة تلك القصور. وأهم العناصر املعمارية املميزة هلذا العصر احملاريب واألقواس املسدودة واملشاكي واملقرن

 فن الرقش اإلسالمي. واخلزف والتطعيم ابلغضار املطلي ابمليناء، ويعد العصر الفاطمي عصر ترسيخ 

 السلجوقي  العصر

م، ومن أهم املباين الدينية السلجوقية  1174ه /569م، ودام حكمها حىت 1055ه /447سادت األسرة السلجوقية بغداد عام 

د  املسجد الكبري يف أصفهان ذو املخطط املصلب املستوحى من العمارة املدنية، ويتميز ابألواوين األربعة املطلة على الصحن، وق

 أصبحت فيما بعد الطابع املميز للمساجد اإليرانية. 

ة إما ملساء أو حمززة. وقبة  على شكل برج أو قب tombإىل جانب اجلامع، وهو قرب  mausoleumالضريح  السالجقة أدخل

يف دمشق. اهتم   الزنكي الدين نور ضريح السيدة زبيدة يف العراق، وهي هرمية الشكل مثانية األضالع، ومشاهبة متاماً لقبة بيمارستان

 السالجقة ببناء املدارس معاهد لتعليم الفقه والدين، كما اهتموا ابلعمارة العسكرية؛ إذ تعود أصول قلعة دمشق للفرتة السلجوقية.

واحتواؤها على أواوين تطل : مداخلها ذات االرتفاعات املنخفضة واملؤلفة من قوس مدبب متجاوز، السلجوقية العمارة  مميزات أهم

على الفناء من اجلهات األربع، إال يف حال وجود احلرم فتضم ثالثة أواوين، ويتوسط الفناء عنصر مائي، وتغطي الفراغات قباب  

حممولة على حنااي ركنية أو مقرنصات، وتتنوع أشكال التغطية من قبوات ذات أشكال نصف أسطوانية وقبوات متصالبة وقباب،  

األبنية الكتاابت، وقد أدخلوا اخلط النسخي أو الثلث للمرة األوىل، كما تطور فن النقش أبنواعه املختلفة، ويف إيران استخدموا وتزين  

 اآلجّر بوضعيات غائرة وانفرة ومبداميك تتخللها درجات لونية مغايرة من أجل الزخرفة. 

 م( 1260 ـ 1174هـ/658 ـ  569) األيويب العصر

 ، واهتم ابحلياة والعمارة العسكرية، ويعدُّ فن العمارة الصليبيني خالفة الفاطميني وحارب  -رمحه هللا – األيويب الدين صالح أهنى

قلعة دمشق(  امتداداً للعمارة السلجوقية سواء يف مصر أم يف سورية. مت توسيع املدن وُتديد األسوار وتشييد القالع )ك األيوبية

واملباين العامة الدينية واملدنية كاملساجد واملدارس )كاملدرسة العادلية الكربى بدمشق( واخلانقاهات واألضرحة. واستخدموا احلجارة  

الكبرية ذات البطن املنتفخ، وتطور نظام استخدام القباب من حيث االرتفاع ونقاط االرتكاز، وطغى على مبانيهم مسة التقشف  

على الباحة املربعة اليت تتوسطها بركة ماء. واقتصرت الزخارف يف املباين على أماكن    اليت ُتّلت يف املساقط املعتمدة  والبساطة
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حمدودة يف األشرطة الزخرفية فوق مداخل األبواب وإطارات النوافذ، وظهرت عناصر زخرفية جديدة تعلو مداخل األبنية وهي الرنوك  

 هذه املداخل أكثر ارتفاعاً يعلوها عقد مقرنص أو ذو قبتني صغريتني.  )الرموز، شعارات(، وقد أصبحت

 م(1516  1260ه /992  658) اململوكي  العصر

مصر والشام واجلزيرة واليمن واحلجاز وليبيا، وظهر تبادل التأثريات العمرانية واملعمارية يف مناطق حكمهم، الذي كان  املماليك  حكم

يف فرتته األوىل عصر ازدهار وعمران، ظهر يف بناء القصور واملدارس واألسواق واحلمامات وغريها. ومتيزت العمارة اململوكية بتنوع 

الرنوك اليت شاع استخدامها، ومل يعجد الفناء عنصراً أساسياً يف مجيع املباين اململوكية إذ وجدت أبنية مملوكية من  الزخارف، والسيما

دون فناءات أو ذات فناءات مغطاة، كما يف جامع التريوزي واملدرسة اجلقمقية بدمشق. وكذلك لألروقة واألواوين، فلم تعد من 

 استخدمت أحياانً يف بعض املنشآت.  العناصر اليت متيز هذا العصر، وإن

 contrastingاعتمدت العمارة اململوكية على احلجارة املنحوتة جيداً، وعلى تناوب اللونني األبيض واألسود يف حجارة املداميك 

stones اللون األصفر أو األمحر، وقد يبدو التناوب اللوين مستخدمًا على الواجهة كلها، أو يف بعض أجزائها. وظهرت ً ، وأحياان

، خاصة يف العنصر االنتقايل للقبة، الذي كان عبارة  barrelsأشكال جديدة من األقواس، وتطور استعمال القباب ذات الرقاب 

 ت كروية. كما ظهر أول مرة الشكل األسطواين للمآذن. عن حنية ركنية أو مقرنصات أو مثلثا

 العثماين  العصر

م. وقد أتثرت املباين العثمانية بطراز كنيسة آجيا صوفيا "احلكمة 1453ه /857مرباطورية البيزنطية عام على اإل العثمانيون قضى

 يف القرن السادس امليالدي.  Justinianاإلهلية"، اليت بناها اإلمرباطور جوستنيان 

، وابلفن املعماري السلجوقي. وبعد فتح العثمانيني بالَد القسطنطينية أتثرت العمارة اإلسالمية ابألساليب املعمارية املستخدمة يف

ية للعصر اململوكي مع التأثريات العثمانية. وعلى صعيد العمارة الدينية أصبح  م امتزجت التقاليد املعمار 1516ه /922الشام عام 

اق احلرم مربع الشكل تغطيه قبة أحادية الرقبة تتخللها نوافذ اإلانرة، ومن مثّ مل يعد احلرم مقسماً إىل أروقة وأجنحة. ويسبق املصلى رو 

وأتثرت بطراز القسطنطينية كما يف مسجد السليمانية والسنانية     االرتفاعمغطى ابلقباب يطل على الفناء. أما املآذن فتميزت ابحلسن و 

 بدمشق. وظهر بناء التكااي مثل التكية السليمانية. 
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على صعيد العمارة املدنية شيد العثمانيون القصور واألحياء السكنية. وكانت دار السكن طابقني، السفلي لالستقبال "سالملك"،  

وبرزت الطوابق العلوية على الشارع وأخذ األتراك عن السوريني القاعة ذات اجلدران املزخرفة اليت تتوسطها والعلوي للنساء "حرملك"،  

 فسقية.

على صعيد القصور أو السراايت فكانت يف اسطنبول مبنية وفق التقسيم الثالثي أو ثالثية األجنحة وتتميز بروعة زخارفها. ويف بالد 

برية التقسيم الثالثي نفسه، فهنالك جناح األسرة وجناح الضيوف وجناح اخلدم )حرملك، سالملك،  الشام اخّتذ القصر أو الدار الك

خدملك(، وكل جناح له إيوان يطل على فناء مكشوف يتوسطه عنصر مائي وأحواض النبااتت إضافة إىل محام صغري مقسم إىل  

ما القاعات الكبرية فكانت ذات أسقف مرتفعة يعادل ارتفاعها جواين وبراين ووسطاين. وللقصر أقبية وهناك طابقان، سفلي وعلوي، أ

 الطابقني.

وظهرت عناصر معمارية جديدة كالقوس العثماين وهو قوس مقعر حنو اخلارج يف جزئه العلوي، واجلزء السفلي منه حمدب، واستخدم 

ة، وبقي استخدام املقرنصات شائعاً يف التيجان القوس نصف الدائري اجملزوء يف فتحات النوافذ واألبواب، أي إن فتحته جزء من دائر 

وعقود البواابت وعنصرًا انتقاليًا يف القباب. وقد استخدمت بالطات القاشاين ذات املوضوعات الزخرفية النباتية عنصرًا رئيسيًّا يف  

زرق واألخضر، كما استخدمت إكساء اجلدران الداخلية وبعض أجزاء الواجهات فوق األبواب والنوافذ، وقد غلب عليها اللوانن األ

 الفسيفساء الرخامية "املشقف" والنوافذ اجلصية املعشقة ابلزجاج. 

( يف تزيني motleyوشاع استخدام األبلق )زخارف ذات أشكال هندسية أو نباتية حمفورة على احلجر ومملوءة مبالط جّصي ملون 

متحف التقاليد  -النباتية واهلندسية امللونة، كما يف قصر العظم الواجهات، كما شاع استخدام اخلشب املدهون واملزخرف ابلرسوم 

والروكوكو    baroqueوالصناعات الشعبية، أو صور ملدن شهرية أو مناظر طبيعية يف إكساء اجلدران واألسقف. وهو أتثري فن الباروك  

rococo ت اجملاهد فخري البارودي( يف املرحلة  املنتشر يف الغرب وهو ما شهدته قصور بالد الشام ومساكنها )كمكتب عنرب، وبي

 املتأخرة من العصر العثماين. 


