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 العمارة اإلسالمية: اًل:أو 
 
 البدايات و العوامل المؤثرة: -1-1

ة تركت الحضارات السابقة لإلسالم تأثيراتها الواضحة والمباشرة في عمارة وتخطيط المدن العربي
رات، اإلسالمية، ولكن سرعان ما بدأ المعماريون والمخططون العرب المسلمون بالتحرر من تلك التأثي

ة. مما السن هم كما أملته عليهم تعاليم الدين الجديد متمثلة بالقرآن الكريم ووالبدء بتخطيط ودراسة مدن
ار النتشاترك أثره الواضح بتشابه الفكر العام والخطوط األساسية لتخطيط المدن اإلسالمية، بالرغم من 

ئة يالواسع للدولة اإلسالمية، مع بقاء بعض االختالفات والفروقات البسيطة التي أملتها ظروف الب
 والمناخ ومواد البناء والتراث السابق لكل منها.

 
 عماري و هناك العديد من العوامل التي كان لها دورًا و تأثيرًا هامًا على بداية و تطور الفكر الم

دينية، ة و الجيولوجية و الطبيعية و الجغرافية، العوامل االجتماعيالعوامل ال والعمراني اإلسالمي، منها:
 و التراث السابق. و المناخية، العوامل الحضارية العوامل البيئية

 

 
 النسيج العمراني اإلسالمي في مدينة دمشق
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 المرتكزات العامة لفلسفة العمارة العربية اإلسالمية: -1-2

 
سة و ترتكز فلسفة العمارة العربية على عدد من المرتكزات و الثوابت التي تركت أثرها الواضح بدرا

 عمران العربي اإلسالمي، و من هذه الثوابت ما يلي:تشكيل العمارة و ال
 
 
  لمرتكزات الهامة للعمارة العربية.ا اإلنغالق المعماري كأحد -1-2-1

 فنية، و االنفتاح نحو الداخل حيث األ) السيئ ( تتلخص هذه القاعدة بضرورة اإلنغالق نخو الخارج -
 الداخلية.

 للرد ة اجتماعية و خاصة فيما يتعلق بالخصوصية. و أيضاً طبقت هذه القاعدة تجاوبًا لتقاليد ديني -
على كافة الظروف الخارجية المحيطة بالمباني العربية، سواء أكانت هذه الظروف طبيعية أو 
مناخية، ألن معظم المناطق التي قامت عليها العمارة العربية هي مناطق صحراوية و صعبة 

 المناخ. 

و  عواصفئة: الحرارة الشديدة نهارًا، الغبار و التلوث و الرمال، المن هذه العوامل الخارجية السي -
الرياح، الوهج و اإلجهار الشمسي، المنظر السيئ، و ندرة األشجار و المسطحات الخضراء و 

 المائية.

 

نارة و ين اإللعبت األفنية الداخلية دورًا هامًا بتحقيق اإلنغالق المعماري، إذ لوال وجود األفنية تأم -
 لتهوية الطبيعيتين لما أمكن تحقيق االنغالق المعماري.ا

 

ومة، انعكس االنغالق على العمارة العربية بجدران صماء و مرتفعة و نوافذ ضيقة علوية و شبه معد -
 و في معظم األحيان محمية للحفاظ على الخصوصية.

--------------------------------------------- 
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 ية شبه المصمتة قليلة الفتحات في العمارة العربية اإلسالميةالواجهات الخارج

 
 الفتحات في العمارة العربية اإلسالمية الداخلية كثيرةالواجهات 
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 ية. قاعدة التضاد العضوي و البيئي كأحد مرتكزات فلسفة العمارة العربية اإلسالم -1-2-2

ذه همحيطة بالمباني العربية، سواء أكانت تتلخص هذه القاعدة بمعاكسة كافة الظروف الخارجية ال -
الظروف طبيعية أو مناخية، ألن معظم المناطق التي قامت عليها العمارة العربية هي مناطق 

 صحراوية و صعبة المناخ.
 
الظروف المحيطة بالمبنى  م

 العربي
كيف انعكست هذه القاعدة على  ما يجب أن يكون داخل المبنى

 العمارة و العمران العربي
حرارة شديدة نهارًا و برودة  1

 ليالً 
راحة حرارية على مدار اليوم و الشهر و 

 السنة
استخدام الفناء الداخلي،  -

استخدام جدران التخلف 
الزمني، اتباع مبدأ 
التخطيط العضوي 

 المتضام و المتالحم.
وهج و إجهار و شمس  2

 ساطعة
ظالل وارفة، راحة بالرؤية، و تحكم 

 بالتشميس
ة ، األشجار ، سماكات األروق

الجدران، تالصق المباني، 
المشربيات، اإليوان و 

 المقعد ، 
هدوء بحركة الرياح و التحكم بحركتها و  عواصف و رياح قوية 3

 سرعتها. 
الفناء الداخلي، تالصق المباني 
مع بعضها، ندرة الفتحات 
نحو الخارج و توجيهها 

 نحو الداخل. 
في البيئة الداخلية، نظافة و عدم  نقاء تلوث و رمال و غبار 4

 تلوث.
استخدام المالقف، المسطحات 
المائية، و المزروعات 

 المختلفة
الفناء الداخلي بكافة عناصره، من  منظر جميل و مريح بصريًا و معيشيًا. منظر سيئ و غير محبب 5

 ماء و نباتات و إكساءات.
 وجود النباتات و األشجار. رغناء المزروعات و الخضا ندرة المسطحات الخضراء 6
 إيجاد العناصر المائية في الداخل وجود لعنصر المياه نظرًا ألهميته  ندرة المسطحات المائية 7

 
  .ةدراسة المخطط العام للمدينة العربيفي مبدأ األفقية كأحد المرتكزات الهامة  -1-2-3
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 خفضة ولمباني فيها بارتفاعات طابقية منالمقصود باألفقية هو تخطيط و دراسة المدينة العربية و ا -
 ، من طابق أو طابقين على األكثر.االرتفاع متقاربة

 هذا التقارب و التساوي في ارتفاعات المباني يرجع إلى: -
 يره إاليتميز أحد عن غإال تعاليم الدين في المساواة بين الناس ) الناس سواسية كأسنان المشط، و  -

 بالتقوى.
 ن التي تقضي بعدم التطاول في البنيان، و الذي تعتبره من دالئل قيام الساعة. تعاليم الدي -
 الحفاظ على الخصوصية و ضمان عدم إشراف مبنى على آخر. -
ميله و انسجامًا مع ارتباط اإلنسان باألرض  و االرتفاعات الطابقية المنخفضة طبقت قاعدة األفقية -

 الغريزي نحو االلتصاق بالطبيعة األم.
 ال يقطع استمرارية أفقية المباني العربية سوى مآذن المساجد المرتفعة في السماء.  -

 

 

 

 

 

 تقارب أو تساوي ارتفاع المساكن في المدن العربية. تعليل -
 انسجامًا مع فلسفة العمارة العربية التي تقوم على مبدأ األفقية.  -   

 على فناء أو غرف المسكن األقل ارتفاعًا. منعًا إلشراف المسكن األكثر ارتفاعاً  -        
 إعطاء أهمية بصرية لمآذن المساجد التي تقطع هذه األفقية بارتفاعاتها. -        

 تكامل الفراغات أو الوحدة المعمارية في دراسة الفراغ في البيت العربي.  -1-2-4
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و  داخليةو أن تتداخل الفراغات اليقصد بتكامل الفراغات أو الوحدة العمرانية في العمارة العربية ه -
الخارجية، وتتصل ببعضها البعض بصريًا و سمعيًا، مع محافظة كل فراغ منها على خصوصيته 

 المطلوبة. و يتم ذلك بأكثر من أسلوب:
  
ظم تنفتح مع همن خالل الفناء الداخلي، باعتباره قلب المسكن، و أهم عناصر االتصال فيه، و علي -

 عناصر المسكن.
من خالل المشربيات المطلة على الفناء، حيث تستطيع النساء أن تراقب كل ما يحدث في فناء  -

المسكن بدون أن يراها أحد، أو أن تجرح خصوصيتها. و من خالل الفتحات العلوية المغطاة 
 بالمشربيات و المطلة على القاعات و صاالت االستقبال.

ع، زه فوق فراغ الشارع مجال رؤية مباشر لطرفي الشار من خالل السيباط، حيث يؤمن السيباط ببرو  -
 قديمة.مع احتفاظ السكان بكامل خصوصيتهم. و هذا ما يسمى بانوراما الشارع في المدينة العربية ال

 

 

 من خالل المشربيات والفناء
 

 من خالل المشربيات و القاعة
 المثالية و العصرية. -1-2-5
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ادية و ن الممية من أكثر العمارات مثاليًة، فقد اهتمت باحتياجات اإلنساتعتبر العمارة العربية اإلسال -
الروحية و النفسية و االجتماعية، و عبرت عن مشاعره و أفكاره و معتقداته أصدق تعبير. و 

 ي لكلتلخصت فيها تعاليم و آيات الدين و األحاديث، و كانت التجسيد المادي و المعماري والعمران
 اإلسالمي. ما أتى به الدين

 
ه، تتجلى عصرية العمارة العربية اإلسالمية باالستفادة من معظم معطيات العصر الذي تواجدت في -

وقامت بتسخير كل ما في العصر من إمكانيات و أفكار و مواد و طرق إنشاء لخدمة الفكر 
، هافوق ها و تقفزالمعماري و العمراني، فلم تكن متخلفة بالفكر و المواد و اإلمكانيات، و لم تتعدا 

  فعاشت عصرها كما هو.
 
 

 
 

 لوصف الجنةتجلت في بيت العظم بدمشق، حيث تجسيد  مثالية و عصرية العمارة العربية اإلسالمية
 كما رودت في أدبيات الدين، حيث الهدوء و األمان و الجمال و الطبيعة

 
 ية:العناصر المعمارية و العمرانية في المدينة العربية اإلسالمبعض  -3-1
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ي رافقت الت و العمرانية بالعديد من العناصر المعمارية زخرت العمارة العربية و العمران العربي التقليدي
بيل تطور هذه العمارة، و أصبحت من سماتها البصرية و الفكرية فيما بعد. و من هذه العناصر على س

 المثال ال الحصر:
 

 لمتالحم.النسيج المعماري و العمراني المتضام و ا -1-3-1

 تتشابه المدن العربية من حيث مخططها العضوي المتضام و المتالحم و يرجع هذا التشابه إلى -1
 .وحدة المصدر )القرآن الكريم و الحديث(

ا يتمثل التخطيط العضوي المتالحم بشوارع ضيقة و متعرجة و منحنية ، تتقاطع مع بعضها بزواي -2
ارها من مساكن و مدارس و مساجد ع جو مع بعضها و تتالصق المباني و تتالحم م، و مختلفة

 .وكاالتو 

ء يعطي المخطط المتضام ناحية دفاعية و أمنية للمدينة بالكامل حيث تتحول الحارات و األحيا -3
 ندماج المباني .الى شبه قالع محصنة بسبب تقارب و إ

 فهناك ،ةراغات العمرانيلفلو أيضا  ،عاتهااوجود تتدرج منطقي و مدروس لعرض الشوارع و ارتف -4
 .خاصة، و شبه خاصة، و شبه عامة، و فراغات عامة

 ينها.بفيما رتفاعات المباني اتقارب وُيقَصد بها  ،يتسم المخطط العام للمدينة العربية باألفقية -5

المساجد و الجوامع حيث تسيطر على المخطط بمساحاتها و توجيهها، كما يتخلل مخطط المدينة  -6
 تتوزع بحيث تكون مرئية و مشاهدة من معظم شوارع ا فوق جميع مباني المدينة، وهمآذنترتفع 
 .نةالمدي

 (ميعإن لم يكن لج) وهي القاسم المشترك لمعظم، ية الداخليةنيتخلل مخطط المدينة العربية األف -7
 بمساحات مختلفة . ، وون على الغالب بنفس التوجيهو تكمباني المدينة اإلسالمية، 

 مستخدَ تُ لمآذن ، السور و بوابات لحماية المدينة ، و على الغالب تجاور المداخل و البوابات  وجود -8
 .رشاد و الداللةة و اإلراقبللصالة و الم

 ولهذه ،( سيباطبسبب وجود عنصر ال شوارع المدينة )التي تتخلل المغطاة  جزاءيالحظ بعض األ -9
 .خصائص مختلفةالتغطية مزايا و 
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ل من خال .السائدمع عوامل المناخ  الؤمالتللمدينة العربية خطط العضوي و المتالحم يضمن الم -10
 اإلقالل من التعرض لعوامل المناخ السيئ الذي تتواجد فيه المدن العربية. 

 

 لعوامل المعرضة والواجهات األسطح مساحات مجموع=    المبنى على المناخ عوامل تأثير عامل

 المناخ

 المبنى حجم                                    

 لمناخ او بالتالي حماية المدينة العربية من عوامل  ،أقل عامل تأثير حيث يؤمن المخطط المتضام     
 .(ى ر اصحمناخ سيئ و السيئة و الصعبة )ألن ما يحيط بالمدينة العربية هو على الغالب 

 ضمان الخصوصية .عدم تقابل أبواب المساكن على طرفي الشارع ، و ذلك ل -11

، أو و الضيقةالقصيرة  عو خاصة في الشوار  جتماعية بين الجوار ،تنمية الحرارة و العالقات اال -12
 .المغلقة

     

 
 في تونس والبحرين المخططات المتضامة والعضوية المتالحمة للمدن العربية اإلسالمية
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 في دمشق والرباط اإلسالميةالمخططات المتضامة والعضوية المتالحمة للمدن العربية 
 

 

 مخططات لمدن عربية تظهر فيها األفنية الداخلية و توجيهها، و الشوارع و الفراغات
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 مخطط مدينة سيفيال في اسبانيا يظهر فيها بوضوح اختالف نمط التخطيط باختالف التأثير الديني
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 األفنية الداخلية: -1-3-2
 ء و تنفتح نحو السماهو الساحة الداخلية التي تتوسط البيت العربي اإلسالمي  الداخليالفناء 

ح عليها والتي تنفت(  مباني العربية اإلسالميةال لجميع -إن لم يكن  -هو القاسم المشترك لمعظم ) و 
يشة معمعظم فعاليات وعناصر البيت لتستمد منها التهوية واإلضاءة الطبيعيتين، ويتحول إلى غرفة 

ص صيفية حيث تنتقل إليه معظم النشاطات الحياتية و األسرية، وله العديد من المزايا والخصائ
 المعمارية و العمرانية في المدينة العربية، وقد أمكن تلخيصها بما يلي:

   
 :والجمالية الخصائص االجتماعية و النفسية

 اني.راحة نفسية كنتيجة لنقل معظم النشاطات إلى داخل المب  -
خاصية األمن و األمان على مستوى المدينة، حيث تتحول المدينة إلى شبه حصن دفاعي وقت  –

 الحروب، بينما تستمر الحياة على طبيعتها داخل المباني في األفنية.
ة جتماعيسّهل الفناء وجود النسيج العمراني المتالحم و المتضام، مما أدى إلى تنمية الحرارة اال –

 الجيران.بين السكان و 
 أعطى الفناء جوًا من الرحابة و االتساع لقلب المباني. –
 حقق الفناء خاصية التفاعل مع الطبيعة بأجمل صورها و أشكالها. –
 تحقيق الخصوصية ضمن المساكن، كونه فراغًا محميًا عن أنظار المارة في الشوارع. -
ك من خالل مشربيات الطوابق تأمين و تسهيل مشاركة النساء لما يحدث في األفنية، و ذل –

 العلوية.
له تحقيق عنصر المفاجأة بين الخارج بقساوته و رماله و مشاكله، و بين الداخل بطبيعته و ظال –

 و هدوئه، و ذلك بعد تجاوز المدخل المنكسر الضيق و المظلم للمبنى العربي.
 إضافة لمسة جمالية للفراغات الداخلية في المباني العربية. –

 ئص الدينية:الخصا
 تجسيد مفهوم الجنة على األرض.  –
 و السماء. المسلم االتصال الروحي بين اإلنسان  –
 إظهار أهمية الماء في حياة المسلم.  –
 الشعور بأوقات الصالة و لو بشكل تقريبي أو غير دقيق.  –

 الخصائص البيئية و المناخية:
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 مناخ في المنطقة العربية.مالءمة المباني ذات الفناء لشروط البيئة و ال  –
 تأمين عملية التنظيم الحراري و التهوية للمباني التي تتواجد فيها.  –
 مقاومة العواصف و الرياح و التلوث، و تأمين فراغ داخلي نظيف.  –
 الحد من ظاهرتي الوهج و اإلجهار الناجمتين عن سطوع الشمس داخل الفراغ. –
 الفراغات الداخلية للمباني. التقليل من الضوضاء الواصلة إلى –

 
 

 الخصائص الصحية:
 راغ.تطهير الجو الداخلي من الجراثيم و البكتريا و الرطوبة بنتيجة وصول أشعة الشمس لداخل الف –
 حماية األطفال من األمراض التي تنجم عن عدم التعرض للشمس، كمرض الكساح. –
 

 
 

 الفناء الداخلي في قصر العظم بدمشق
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 داخلي في أحد بيوت حلب                            فناء داخلي في بيت السحيمي في القاهرةفناء 

 فناء داخلي في حلب
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  .العمارة العربية اإلسالمية فيالمداخل المنكسرة  -1-3-3
ك ، وذلتصمم مداخل معظم المباني في العمارة العربية اإلسالمية بشكل منكسر بزاوية قائمة أو أكثر -

 ألكثر من سبب:
 
من الناحية االجتماعية: عملت هذه المداخل على الحفاظ على خصوصية البيوت العربية حيث ال  –

 يتمكن المارة في الشوارع من جرح حرمة البيوت عند فتح أبوابها.
 من الناحية النفسية: ساهمت هذه المداخل بإضفاء شعور نفسي مريح لدى الساكن  –

المدخل المنكسر المظلم و الضيق و من ثم ينقشع أمامه النور من و خاصة عندما يدخل في 
بكل  الفناء الداخلي و يرى السماء و الخضرة و الماء. و كأنه نقطة قطع بين الشوارع الخارجية

 ما فيها و بين الفناء الداخلي المريح.
 الع من الناحية الدفاعية: شكلت المداخل المنكسرة صعوبة بالغة في فتح أبواب الق –

و الحصون حيث ال يمكن األخشاب الطويلة التي كان يحملها الجنود و يستخدمونها في كسر 
رة و األبواب. كما كانت مخبًأ مناسبًا للجنود المدافعين حيث كان ُيعمل على إيجاد أماكن صغي

 فجوات في جدران هذه المداخل يتمركز فيها الجنود و يستعملون أسلحتهم.
ل لمداخية: يتم تخليص الهواء من التراب الرواسب العالقة به عندما يتحرك داخل امن الناحية البيئ –

 المنكسرة و يصطدم بجدرانها. كما و يحقق المدخل المنكسر بسبب ارتفاعه المنخفض و الظل و
ي و البرودة يشكل منطقة ضغط وسط بين الشوارع و بين األفنية الداخلية مما يساهم بتحرك طبيع

 ء من و إلى المبنى.تلقائي للهوا
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 الداخلي. بعض العناصر المفتوحة على الفناء -1-3-4
 اإليوان السفلي في البيوت الدمشقية التقليدية. -
فراغ معماري مفتوح على الفناء الداخلي، و يرتفع  -

 سقفه لمستوى طابقين.
يقع في الجهة الجنوبية من الفناء، و بفتح نحو  -

 الشمال.
األرضي، و يرتفع بدرجة أو درجتين بقع في الطابق  -

 عن أرضية الفناء.
يستخدم كغرفة معيشة صيفية، و يتمحور مكانه مع  -

 البحرة في الفناء.
 

 
 اإليوان العلوي في البيوت السورية التقليدية: -
فراغ معماري مفتوح على الفناء الداخلي، و يرتفع  -

 سقفه لمستوى طابق واحد.
ة من الفناء، و يفتح نحو يقع في الجهة الشمالي -

 الجنوب.
يقع في الطابق األول، ويتقابل مع اإليوان السفلي و  -

 البحرة في الفناء.
يستخدم كغرفة معيشة شتوية، و لبعض النشاطات  -

 األخرى.
 

 

 
 

 
 . د في البيوت التقليدية في القاهرةالمقع -

فراغ معماري مفتوح على الفناء الداخلي، و يفتح عليه  -
 وس أو إثنين.بق

يقع في الجهة الجنوبية من الفناء، و بفتح نحو  -
 الشمال.

يتم الوصول إليه من خالل درج من الفناء، أو من  -
 الغرف المجاورة..

يقع بين الطابقين األرضي و األول، أو في الطابق   -
  .األول
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 التختبوش في بيوت القاهرة. -
، يفتح عليه فراغ معماري مفتوح على الفناء الداخلي -

 بمجاز أو إثنين.
يقع في الطابق األرضي، و ترتفع أرضيته على  -

 الغالب بدرجة أو أكثر.
 يقع التختبوش بين الفناء الداخلي و الحديقة الخلفية، -

 أو بين فنائين.
 ال يشترط له توجيه جغرافي محدد. -
في معظم األحيان يواجه المقعد، و يستخدم كغرفة  -

 معيشة صيفية.

 
 
 البحرة. -
 عنصر مائي يتواجد داخل الفناء الداخلي. -
ددة في المسقط األفقي، كالمربع يتخذ أشكال متع -

والمربعين  المستطيل و الدائرة و المضلعات الدائريةو 
 المتداخلين و غيرها من األشكال.

يتحدد مكان البحرة في الفناء بالنسبة لمعظم البيوت  -
 تمامًا.العربية في مواجهة اإليوان 
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 دورها و خصائصها على المستويين المعماري و العمراني. المشربية، و  -1-3-5

نها المشربية هي شبكة متقاطعة من القضبان الخشبية، و التي تشكل نتيجة لهذا التقاطع فيما بي - 
ة لعمار فراغات مختلفة األشكال من مربعة أو مستطيلة أو مثلثة، يغطى بها فتحات النوافذ في ا

 العربية التقليدية، و قد تكون هذه الشبكة لصق مع الجدار أو بارزة نحو الفراغ الخارجي.
 خصائصها على المستويين المعماري و العمراني:

من بعض أسباب تسمية المشربية بهذا االسم هو استخدامها في تبريد جرار مياه الشرب التي  -1
 تتوضع فيها.

 داخلي فيما لو كانت بارزة نحو الخارج.تزيد من مساحة الفراغ ال -1
 تضيف المشربية لمسة جمالية للواجهات المعمارية. -1
 تؤمن المشربية خصوصية للفراغ الداخلي و للنساء داخل البيوت. ) شرح ( -2
 تعمل المشربية على تنظيم اإلضاءة داخل الفراغ المعماري. ) شرح ( -2
 وية الطبيعية للفراغ الداخلي. ) شرح (تؤمن المشربية تحريك الهواء و الته -2
 تحقق المشربية فكرة تكامل الفراغات في العمارة و العمران العربي التقليدي. ) شرح ( -2
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 السيباط والبروزات في الطوابق العلوية فوق األفنية الداخلية والشوارع. -1-3-6
                   

 لعليا في المباني العربية فوق كامل فراغ الشارع.السيباط هو بروز للطوابق ا -
 يكون هذا البروز من جهة واحدة أو من جهتين. -
 يزيد السيباط من مساحة الطوابق العليا، و بالتالي مساحة البيت بشكل عام. -
 ربية.يعمل السيباط على تأمين مساحات مغطاة و محمية في شوارع المدينة الع -
في الضغط بسبب إيجاده ألماكن مظللة و أخرى مشمسة في الشوارع، مما يسبب السيباط فرقًا  -

 يسبب بتحريك الهواء في الشارع من أماكن الضغط المرتفع إلى أماكن الضغط المنخفض.  
كامل يؤمن السيباط ببروزه فوق فراغ الشارع مجال رؤية مباشر لطرفي الشارع، مع احتفاظ السكان ب -

 بانوراما الشارع في المدينة العربية القديمة. خصوصيتهم. و هذا ما يسمى

ية يتم رفع السيباط و حمله بواسطة أقواس و عقود على الغالب، أو باستعمال كوابيل وعوارض خشب -
 مائل. تبرز من الجدار، أو تستند عليه بشكل
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 سالمي.الملقف، في العمارة و العمران العربي اإل -1-3-7

 
الملقف هو عنصر من عناصر العمارة العربية ، و هو عبارة عن نفق أو بئر هوائي عمودي يدخل  -

 و ينزل فيه الهواء من األعلى إلى األسفل. حيث يعمل عكس المنور.
ء يحتوي الملقف في بعض األحيان على مرطبات و مبردات مرشحات طبيعية للهواء. لذا يدخل الهوا -

  ر و جاف و ملوث، و يخرج منه إلى الفراغ الداخلي أكثر برودة ورطوبة و نقاء.إلى الملقف حا
 خل.الدا ترتفع فتحة الملقف فوق مستوى األسطح، و تقابل اتجاه ورود الرياح، لتتلقفها و تدخلها إلى -
 من أهم مسببات وجود الملقف: -
 ية متالصقة مع بعضها.عدم إمكانية فتح نوافذ في الواجهات، ألن معظم المباني العرب -
 الهواء الخارجي المباشر سيئ و ملوث، و يجب معالجته قبل دخوله للفراغ الداخلي. -
 تهوية الفراغات المعمارية التي يصعب تهويتها مباشرة من الواجهات الخارجية. -
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 التراثية.التقليدية مبادئ و أساسيات دراسة و تصميم المساجد  -1-4
 
لخيصها تبثوابت تصميمية معمارية، أمكن  المساجد التقليدية التراثية) إن لم تكن جميع ( رك معظم تشت

 بالنقاط التالية:
 

 يتعامد طوله مع اتجاه القبلة. ، بحيثبشكل مستطيل مسقط حرم الصالةيصمم  -

، يتوسط جدار القبلة عنصر المحراب، والمحراب يكون مخططه على شكل نصف دائرة صغيرة -
 ويوضع للداللة على اتجاه مكة المكرمة.

يتوسط الجدار المقابل لجدار القبلة الباب الرئيسي للدخول لحرم الصالة، و ينفتح على صحن  -
 ) وبالتالي يكون مدخل الحرم أمام المحراب تمامًا أو باتجاهه ( المسجد.

يتعامد طوله مع الشكل،  و هو مستطيل يقع أمام حرم الصالة الفناء الداخلي ) صحن المسجد ( -
 اتجاه القبلة.

ة، يحد الصحن أروقة من ثالث جهات، بينما يعتبر حرم الصالة الرواق الرابع و يسمى رواق القبل -
 ألنه يقع في الجهة القبلية من المسجد.

 يتوسط صحن المسجد بحرة، أو مكان الوضوء. -

سي للمسجد بالكامل ( في منتصف يقع المدخل الرئيسي لصحن المسجد ) و هو المدخل الرئي -
 الضلع الطويلة المقابلة التجاه القبلة.

 يقع المدخل الرئيسي للمسجد و بحرة الوضوء و مدخل حرم الصالة ) رواق القبلة (  -
 القبلة. حراب على خط مستقيم واحد، و يتجه مباشرًة نحوو الم

 لمسجد.% من المساحة العامة ل 33يشكل الفناء الداخلي تقريبًا   -

وبالتالي  تكون درجة احتواء الفناء الداخلي باتجاه القبلة هي أكبر منها في بقية االتجاهات األخرى، -
 يكون رواق القبلة على األغلب أعلى من بقية األروقة المحيطة بالفناء أو الصحن.
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 الرسم التوضيحي: -
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 ) مساجد، قصور، مدارس، قالع، وكاالت، ( .دراسة لبعض المباني اإلسالمية -1-5
 التشكيل المعمــاري للمسجد األموي بدمشق.  -1-5-1
 كان في البداية معبد ثم تحول إلى كنيسة و من ثم إلى مسجد. ،بناه الوليد بن عبد الملك –
 كان يحيط به سور و رواق مع وجود أربع أبراج في األركان. –
 م للطول. 157رض و م للع 97تبلغ أبعاد الجامع  –
 م للعرض. 48م للطول و  121للمسجد فناء داخلي تبلغ أبعاده  –
 يوجد في منتصف الفناء بركة للوضوء، باإلضافة إلى قبة الخزينة و قبة الساعة الشمسية. –
 يحيط بالفناء رواق من ثالث جهات، الشمالية و الغربية و الشرقية . –
 و هي من طابقين.م،  15يصل ارتفاع األروقة إلى   –
 يحتل حرم الصالة الجهة الجنوبية من المسجد و يتألف من ثالثة أجنحة. –
 م . 32يقطع حرم الصالة رواق مستعرض باتجاه شمال جنوب بارتفاع  –
 سقف حرم الصالة ) القبلية ( مصنوع من الخشب على شكل جملوني تعلوه قبة النسر.   –
 ة.مئذنة عيسى في الزاوية الشرقي مئذنة العروس تتوسط الجدار الشمالي. -للمسجد ثالثة مآذن:  –

 مئذنة الزاوية الغربية.
اب بالباب الغربي هو باب البريد، و الشرقي هو باب جيرون، و الشمالي هو  للمسجد أربعة مداخل. –

 رة. العمارة، و الجنوبي هو باب الزيادة و يفتح على الحرم مباش
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 مسقط أفقي للمسجد األموي بدمشق، و صورة داخلية في الفناء الداخلي للمسجد
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 التشكيل المعماري لمسجد قبة الصخرة في القدس.  -1-5-2
 بني في عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان. –
 الشكل.و هو المسجد المنفرد بكونه ذو مسقط أفقي مثمن  -
 جاء هذا التصميم متناسبًا مع فكرة الطواف حول الصخرة. –
 م. 21يبلغ طول ضلع المثمن   –
 م. 9يبلغ ارتفاع جدار المثمن   –
 الجدار المثمن من الداخل صف من األعمدة واألكتاف الموزعة على شكل مثمن أيضًا. يلي –
 بالصخرة المقدسة. داخل هذا الصف من األعمدة صفًا آخر دائري الشكل، يحيط –
 م. 1.5م ، و ارتفاعها  x 13م  18تبلغ أبعاد الصخرة   –
 نافذة.        16تغطي الفراغ فوق الصخرة قبة مرفوعة على عنق اسطواني مضلع فيه   –
 القبة مؤلفة من طبقتين من الخشب. –
 ية الطبقة الخارجية مكسوة بصفائح من الرصاص و النحاس المذهب، و الداخلية خشب –

 و بينهما طبقة من اللباد لتخفيف الحرارة.
 للمسجد أربعة أبواب تقابل الجهات األصلية األربعة، و تتوسط أضالعها. –
هو فالباب الشرقي هو باب داوود، و الشمالي هو باب الجنة، و الجنوبي باب األقصى، أما الغربي  –

 باب القاطنين.
 قف مائل ينحدر باتجاه الخارج.تشكِّل األروقة حرم الصالة، و تسقَّف بس –
 تم إكساء الجدران الخارجية بالرخام الرمادي المعرق، و في األعلى تم استخدام القيشاني  –

 و الخزف المزين بالرقش األسود على خلفية بيضاء.  
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 القصور األموية. -1-5-3
 األسباب التي دفعت األمويين إلى بناء قصورهم في بادية الشام. 

 الباحثون هذه األسباب إلى العوامل التالية: أرجع
 عامل اجتماعي: -

رضة الخوف من الرقي الموجود و التأثر به، مما سيؤثر سلبًا على الدين و بالتالي سيلقى معا -
 رجال الدين.   

 عدم األلفة مع الحياة المدنية المتحضرة. -
 اك بالبدو و السكان األصليين.العمل على اكتساب اللغة العربية الفصحى من خالل االحتك -
 الرغبة في الصيد في الصحراء. -

  عامل سياسي: -
 التقرب من أهل البادية و القبائل و كسبهم إلى جانبهم. -

  عامل اقتصادي: -
 االستفادة من زراعة األرض شبه الصحراوية. - 
 ن مراكز لجمع الزكاة و الخراج لبيت مال المسلمين.يتكو  - 

 نفسي:عامل صحي و  -
 البعد عن االزدحام في المدن، حيث انتشار األمراض و األوبئة. - 
 اللجوء إلى الهدوء و السكينة. - 
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 قصر المشتى.  -

 م. 144القصر ذو مسقط مربع الشكل، بطول ضلع حوالي  -
 يتألف القصر من ثالثة أقسام رئيسية محاطة بسور، شرقي و غربي و أوسط.  -
 م. 57م. أم القسم األوسط فيبلغ عرضه  42و الغربي عرض القسمين الشرقي  -
 للقصر أربعة أبراج دائرية في األركان. -
 وهناك تسعة عشرة برج نصف دائري موزعة بانتظام على أضالع القصر. -
 م.(. 7.00و    5.25يتراوح قطر األبراج بين )  -
 م. 19المسافة الفاصلة بين األبراج تبلغ   -
 مالصقة لغرف النوم إلى دورات للمياه.تحولت األبراج ال -
 للقصر مدخل وحيد محاط ببرجين نصفي مثمنين. -
 نها.م لكل م 7.5بعد المدخل هناك بهو بقواعد أعمدة على يمينه و يساره قاعتين مستطيلتين بعرض  -
 م.  27.4*    21.7بعد البهو هناك فناء داخلي أبعاده   -
 م. 57 × 57ة للقصر بجدار، و تبلغ أبعاد الساحة المركزية  الفناء عن الساحة الرئيسيينفصل  -
 بعد الساحة الرئيسية  يأتي الجناح الشمالي هو القسم الملكي في القصر. -
 يضم القسم الملكي أربعة بيوت. -
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 قصر الحير الغربي. -
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 بني في عهد هشام بن عبد الملك.و  يقع القصر جنوب غرب تدمر. -
 وهو أشبه بحصن مدعم بأسوار و أبراج.  م (. 71 – 70ع بأطوال ) مسقطه مرب -
 أبراج نصف اسطوانية في منتصف كل ضلع.و  أبراج دائرية في األركان. -
 برج بمسقط مربع في الركن الشمالي الغربي. -
يؤدي المدخل إلى و  و المدخل مدعم ببرجين. للقصر مدخل وحيد في منتصف الضلع الشرقي. -

 داخلي المحاط بأروقة.الفناء ال

و بيت في كل من  أثنان منها في كل من الجهتين الغربية و الشرقية. في القصر ستة بيوت. -
 الجهتين الجنوبية و الشمالية.

 يتها من الفناء و فتحات موجودة فيغرفة تستمد إنارتها و تهو  13 – 8في كل بيت هناك من   -
 القسم العلوي من السور.

 

 
 
 لحير الغربيمسقط لقصر ا

 قصر الطوبة. -
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 كم. 100يقع القصر في األردن، جنوب شرق عمان بحوالي  - 
 م.  140.5م ، و عرضه  72.85هو عبارة عن بناء مستطيل، طوله  - 
 يتألف من قسمين متماثلين من حيث التوزيع و التخطيط. - 
 .م 31ص و فناؤه الخاص المربع الشكل، بطول ضلع الكل قسم مدخله الخ - 
 يتصل القسمان بدهليز وسطي مشترك.  - 
 يقع المدخالن بالواجهة الشمالية. - 
 يحاط كل مدخل بغرفتين أو برجين مربعين. - 
 يتصل المدخل بالفناء بممر مباشر و مستمر. - 
 هناك أربعة أبراج اسطوانية في أركان السور األربعة. - 
 لغربية و الشرقية.هناك برجان نصف اسطوانيان بكل من الواجهتان ا - 
 هناك أربعة أبراج نصف اسطوانية بالواجهة الجنوبية. - 
ن، يقسم البرجان نصف االسطوانيان اللذان يتوسطان الواجهتان الغربية و الشرقية إلى قسمي -

 كل منها ربع اسطوانة.
 يستخدم قسما البرجان ربع االسطوانيان كدورات مياه.   -
 ية أفنية داخلية، باإلضافة إلى الفناء الرئيسي.يحوي كل قسم من القصر ثمان -
 القصر مغلق إلى الخارج. -

 
 مسقط لقصر الطوبة

 قصر جبل أسيس: -
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 م/, على هضبة بركانية على أطراف البادية تدعى في مكان693هـ/93شّيده الوليد بن عبد الملك عام /
كــم/ شــرق دمشــق، ويضــم أول 105يــدعى جبــل أســيس, ويعــدم مــن أقــدم قصــور الباديــة, ويقــع علــى ُبعــد /

جامع وحمام يقع خارج المدن, حيث تقع هذه المنشآت كلها على طرف بحيـرة قليلـة العمـق, تتجمـع فيهـا 
 مياه السهول, وكذلك فإن زخرفته من أقدم الزخارف اإلسالمية.

 67,50بني القصر بشكل مشابه لقصر الحير الغربي من حيث شكله المربع، حيث يبلـغ طـول ضـلعه /
م/ تقريًبـــا, يحـــيط بـــه ســـور مـــزود بـــاألبراج االســـطوانية فـــي األركـــان، بينمـــا كانـــت نصـــف اســـطوانية فـــي 
منتصــف األضــالع، للقصــر بــاب وحيــد مفتــوح ضــمن بــرج يتوســط الواجهــة الشــمالية، يلــي البــاب دهليــز 

س، يؤدي إلى الصحن, وهو عبارة عن باحة مربعـة مبلطـة بـالحجر, ومحاطـة بأروقـة ذات عضـائد وأقـوا
وحولها مجموعة من المساكن المستقلة على طابقين, كما هي الحـال فـي قصـر الحيـر الغربـي, وقـد ُشـّيد 

ات الطـــابق األرضـــي مـــن الحجـــر البركـــاني, أمـــا الطـــابق العلـــوي فقـــد ُبنـــي بـــاللِّبن وا جـــر, وُزوَدت الممـــر 
ة تتـألف مــن محاريــب المطّلـة علــى الباحــة فـي الطــابق العلــوي بـدرابزين مــن ا جــر مـزّين بزخــارف جصــي

ذوات أعمدة صغيرة مزدوجة، وهو العنصر الشائع في الزخارف األموية، وعلى شرفات مسننة كانت في 
وقـد جـرت فـي القصـر  .أعلى الواجهات الداخلية المؤلفة من سلسلة من القنـاطر المحمولـة علـى األعمـدة

ـــة برئاســـة )كـــالوس ـــرة مـــن قبـــل بعثـــة ألماني ـــات فـــي الســـنوات األخي ـــريش( محـــافظ متحـــف بـــرلين  تنقيب ب
 اإلسالمي, فُعثر على رسوم جدارية )الفريسكو( كانت تزين الحجرات الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسقط األفقي لقصر جبل أسيس
 

  

 لمدرسة العادلية:ا -
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 .(سيف الدين أبي بكر محمد بن أيـوب )، في عهد الملك العادل /م1215/هـ612/عام المدرسة دت يّ شُ 
 وما تـزال، ,/1919/نذ عام في دمشق مالمجمع العلمي العربي في باب البريد  مقرّ درسة ا ن تشغل الم

نـة والعناصـر المعماريـة المتق ,ورصـانة البنـاء ,التخطـيط :عّد من أهم عمائر العصر األيوبي مـن حيـثتُ و 
ا مـصرها المهمـة نتيجة أعمال الهدم والترميم، ولكن أقسامها وعنا ؛وقد طرأ عليها بعض التعديل ,الصنع

 تزال تحافظ على وضعها األصيل.

ــالواجهــة الشــرقية، يفضــي إلــى دهليــز رَ يتوســط بــاب المدرســة  مســقوف بقبــوة، يليــه بــاب آخــر علــى  بٍ ح 
علـــى صـــحن ســـماوي، وفـــي الجهـــة  محـــور واحـــد مـــع البـــاب الخـــارجي مفتـــوح ضـــمن إيـــوان مرتفـــع مطـــلّ 

الطابق  في الجهة الشمالية من الدهليز يؤدي إلى ب ثانٍ ربة، وباالجنوبية من الدهليز باب يؤدي إلى التم 
ألف مـن وتتـ ,تتميز البوابة بهندستها الفريـدة غيـر المألوفـة فـي العمـائر األيوبيـة األخـرى  العلوي للمدرسة.

لى إى كالمفتاح، يقسم عقد اإليوان إيوان يرتفع بارتفاع الواجهة، مسقوف بعقد حجري يتوسطه حجر مدل  
 .فصوص ثالثهما قوسين لكل من

 
حيط به من جهة الجنـوب قاعـة الصـالة، ومـن جهـة الشـمال إيـوان تُ صحن مربع الشكل يتوسط المدرسة 

لكنهــا جــددت مــؤخرًا، وتشــغل التربــة الزاويــة  ,كبيــر، أمــا جهــة الغــرب فكانــت تضــم مجموعــة مــن الغــرف
صـحن و ال .جـارة المقرنصـةاإليـوان بقبتـين متجـاورتين مـن الحتم تسـقيف  .من الصحن الجنوبية الشرقية

ذات مــبلط بـالحجر، وكــان يتخلـل الــبالط لوحـات ذات زخرفــة هندســية  م/17×18/ أبعـاده سـماوي مربــعال
في زواياها حنايا نصف و  ,/م8,5/وفي وسطه بركة ماء مربعة طول ضلعها  ,تركيب صخري شطرنجي

 ي للمدرسة.ويوضح الشكل التالي المسقط األفق دائرية كأكثر برك العهد األيوبي.
 

وهـي خاليـة مـن  ،سـم60/شيدت الواجهات الخارجية بالحجر الكلسـي جيـد النحـت ارتفـاع مـداميكها قرابـة 
  . المزودة بشبك حديد ,الزخرفة، وفيها النوافذ المستطيلة الشكل
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 المسقط األفقي للمدرسة العادلية بدمشق.
 

وفــي جهــة  ,لحجــارة الخاليــة مــن الزخــارفمــن افقــد شــيدت الواجهــات الداخليــة المطلــة علــى الصــحن أمــا 
، الشــمال اإليــوان الكبيــر، وعلــى جانبيــه بابــان ينتهيــان بقــوس مــدبب، ويعلــو كــاًل منهمــا نافــذة مســتطيلة

ت وفي جهة الجنوب قاعة الصالة المستطيلة الشـكل، كانـ ,والبابان يؤديان إلى ملحقات المدرسة وغرفها
محراب مزخرف بمقرنصات تنتهي في األعلـى ارها الجنوبي يتوسط جدمتقاطعة، و  واتقب ثالثمسقوفة ب
وعلـى كـل مـن جانبيــه  ,مـن بـاب مرتفـع فــي الوسـطالمطلـة علــى الفنـاء ى وتتـألف واجهـة المصـلّ  ,بصـدفة
وهنـاك فـي جهـة  ,وفوق كل شباك نافـذة مسـتطيلة الشـكل ,وكلها تنتهي في أعالها بقوس مدبب ,شباكان

، الذي يفتح دوره على تربة و على دهليز الباب الرئيس للمدرسة الشرق من الصحن إيوان صغير مفتوح
 ثالثــةفــي كــل جــدار  ,تعلوهــا قبــة محمولــة علــى عقــود جداريــةالربــع الشــكل و التــي  (الملــك العــادل)قبــر 

 و ,األضالع ةمثمناللتصغير قطر القبة، ويلي العقود رقبة القبة،  عن بعض عقود متراكبة تبرز بعضها
 .محراب شبيه بمحراب قاعة الصالةجنوبي للتربة أيضًا يتوسط الجدار ال
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 صورة لمدخل المدرسة العادلية بدمشق. 
 

    
 

   
 .قبة املدرسة العادلية، و رسم للواجهة الرئيسية للمدرسة                      
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 المدرسة الركنية: -

التـي  ربتـه التـي تلفـت االنتبـاه بقبتهـاوفيهـا تُ  ,/م1224/هــ621/عـام  (ركن الدين منكورس)دها األمير شيّ 
لشكل فيها االسفلية مثمنة  ,فهي مزودة برقبة من الحجر ذات طبقتين ,نموذجًا متقنًا للقباب األيوبيةأعّد تُ 

 ,فــي كــل منهــا زوج مــن النوافــذ اتفتحــ أربــعمنهــا علــى قنــاطر مصــمتة تتنــاوب مــع  أربعــةعقــود،  ثمــاني
 محاريـب مسـطحةثمانيـة نوافـذ تتنـاوب مـع  ثمانيدت بــوّ زُ  ,ضـلعاً  سـتة عشـرمـن والطبقة العلوية تتكـون 

 .معقودة على شكل صدفة
ومثمنــة ثــم مــن الخــارج  ةوفــي وســطه بركــة مربعــ ,يتســم مخطــط هــذه المدرســة بظــاهرة الصــحن المســقوف

خدم الـذي اسـتُ  ياإليـوان الجنـوب هـاعلـى محـاور متعامـدة، أكبر  اتوانإي أربعمن الداخل، والمحاط بـ ةدائري
أبـــواب، أكبرهـــا الـــذي فـــي  ثالثـــةومفتـــوح علـــى الصـــحن ب ,مســـقوف بســـقف جملـــوني هـــوو  ,للصـــالة قاعـــةً 

 ,نوافـذ اثنتـان منهمـا علـى جـانبي المحـراب أربعالوسط، والمحراب في وسط جداره الحنوبي، وهـو مـزود بـ
شـرقي الشـمالي وال :األخـرى  اتنـاو ياإلثالثـة  أمـا ,واألخرى في الجدار الغربي ,وواحدة في الجدار الشرقي

الغربـي ن الشـرقي و اومسـقوفة كلهـا بـالقبوات الطوليـة، واإليوانـ ,اإليوان الجنـوبيبفصغيرة مقارنة  ,والغربي
وابـة بأمـا  أبواب مثل اإليوان الجنـوبي. ثالثةأما اإليوان الشمالي فمفتوح ب ,ن على الصحن ببابينامفتوح

مفتوحـــة ضـــمن إيـــوان معقـــود بالمقرنصـــات، وعلـــى جانبيهـــا و  ,فـــي وســـط الجـــدار الشـــماليفهـــي المدرســـة 
 . لخارجى العن طالّ يُ شباكان 

 ,نوافـذعـة أربربـة فـي الزاويـة الشـمالية الشـرقية مـن المدرسـة، ولهـا بوابـة تصـلها بـاإليوان الشـرقي، و التم تقع 
 . واألخيرة في جدارها الجنوبي ,الشرقي هاوواحدة في جدار  ,اثنتان في جدارها الشمالي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 الركنية ة في المدرسةرقبة القب    
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 الركنية بدمشق لمدرسةالعام لمخطط ال
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 : العمارة األوربية الرومانسكية.ثانياً 
 الموقع و البدايات: -2-1
ها بعد زوال اإلمبراطورية الرومانية و انحسار تأثيرها، ظهرت اإلمبراطورية البيزنطية وعاصمت -

حتى  طنطينية، حيث تركت تأثيرات واضحة على العمارة و العمران امتد من زوال المد الرومانيالقس
 القرن التاسع الميالدي.

ئرية الدا بقي الفكر المعماري و العمراني األوروبي محافظًا على مالمحه و عناصره، كالمباني الدينية -
عربي ي طرأت على العمارة نتيجة للمد الو البازيليكية و المتطاولة، فيما عدا بعض التغيرات الت

 .اإلسالمي الذي وصل لألندلس
ي ظهرت م، اسم العمارة الرومانسكية على العمارة الت 1825أطلق العالم / أرسين كومن / في العام   -

 م. 1150 – 900بعد عهد الملك كارل الكبير في أوروبا، و بالتقريب بين العامين 
تاف و كاألقواس و العقود واألكة تأثيرات واضحة من العمارة الرومانية، حملت العمارة الرومانسكي -

 و هذا سبب تسميتها بالرومانسكية.القبوات و غيرها، 
 بثالث فترات، كما يلي:العمارة الرومانسكية تدرجت   -
 م. 1080و حتى  العام  9العصر األول: من نهاية القرن  -     
 م. 1150م. و حتى العام  1080عام الرومانسك الحقيقي: من ال -     
 م.  1250م، و حتى العام  1150بداية ظهور الطراز القوطي في ألمانية: من العام  -     
 

 
 

 ساحة المعجزات في مدينة بيزا اإليطالية من أهم أمثلة العمارة الرومانسكية
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 العوامل المؤثرة على العمارة الرومانسكية. -2-2
الل خها و منذ انطالقت العمارة الرومانسكية كان لها تأثيرًا مباشرًا على ل التيمهناك العديد من العوا

 مراحل تطورها المختلفة. و من هذه العوامل:
ذا كله هأثير بما فيها األمطار و الثلوج، و البرودة شمااًل و االعتدال جنوبًا، و ت :العوامل المناخية -

 على شكل األسقف و شكل و مساحة الفتحات.
 : تعدد المواقع و الخلجان و الشواطئ و ضيق و اتساع السهول الساحلية.لعوامل الجغرافيةا -
 ام.العوامل الجيولوجية: تنوع كبير بميول األرض، و بمواد البناء و اإلكساء، كاألحجار و الرخ -
اري، معمعلى كافة مجاالت الحياة، و منها المجال الالمسيحي العوامل الدينية: تأثير كبير للدين  -

 حيث ازداد االهتمام بالمباني الدينية على حساب المباني المدنية، خاصة و أن معظم معماريي
 العصر كانوا من خريجي الكنائس و معاهدها.

 
 السمات العامة للعمارة الرومانسك. -2-3

 تتميز عمارة الرومانسك بالسمات التالية:
 ، باإلضافة إلىببرج كبير تهتغطيو ,تقاطع، عند المركزي ، مع وجود مربع الشكل مسقط صليبي –

 .حنيات مقدسة في جهة الشرق  جودو 
 وضوح المساقط و الواجهات، و تقسيم األروقة بانتظام، مع وجود مربع أمام المذبح. –
 بأنصاف أعمدة.الخارجية تزيين الجدران  –
 واجهة الغربية.أبراج في الأيضًا  و، حيث المدخل الرئيسيرواق في الجهة الغربية وجود  -
 التنوع باستخدام األكتاف و األعمدة، و ذلك في إطار الوحدة المعمارية المتكاملة. -
 

          

 نماذج من العمارة الرومانسكية   
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 دراسة لبعض المباني الرومانسكية: -2-4
 
 كاتدرائية بيزا. -
 بنيت الكنيسة في مدينة بيزا اإليطالية. -
 . في القسم الشرقي و مشابهة للبازيليكا، مع وجود ثالث حنايا مقدسة، الشكلمسقط صليبي  –
 ممران من كل جانب. ، يحدهصحن متوسطتتألف من  –
 .من الداخل مع بطانة مستويةالشكل جملوني الرواق المتوسط سقف  –
 ممر واحد من كل جانب.صحن متوسط، و هناك  ينالعرضيين في البهو  –
 قبة بيضاوية القطاع.ب مركزي يغطى المربع ال –
اءت األعمدة العلوية ج، بينما مع الجدار متصلبشكل في الواجهة الغربية  يةاألعمدة السفلت صمم –

 .الجدار إلى الداخلعن الجدار، و تراجع  منفصلة
 

 
 

 المدخل الرئيسيالواجهة الغربية و ظهر فيها ناحية الغربية لكاتدرائية بيزا، تصورة من ال
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 مسقط أفقي و مقطع عرضي في كاتدرائية بيزا
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 .في مدينة يبزا برج التعميد -
 م. 1278يعود بناء هذا البرج إلى العام  -
  يقع هذا البرج غرب كاتدرائية بيزا مباشرًة. -
 قدم. 60مسقطه األفقي على شكل دائري، بقطر من الداخل قدره   -
 عمود ، و يتوسطها جرن التعميد. 12حة دائرية، محاطة بـ تتوسط المسقط سا -
 تم تسقيف هذه الساحة بسقف مخروطي الشكل، أضيفت عليه قبة من الخارج. -
 عة فيأما الرواق المحيط حول الساحة الوسطى فكان مؤلفًا من طابقين، و استخدمت األقبية المتقاط -

 تسقيف هذا الرواق.
 ة، و تقابل الجهات األصلية األربعة.للبرج أربعة أبواب متقابل -
األعمدة العلوية جاءت ، بينما مع الجدار متصلبشكل  على محيط البرج يةاألعمدة السفلصممت  -

 .الجدار إلى الداخلعن الجدار، و تراجع  منفصلة
 

 
 صورة توضح برج التعميد و خلفه كاتدرائية بيزا
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 د في بيزامسقط و مقطع و واجهة لبرج التعمي
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 برج بيزا: -
م، و يعتبر من عجائب الدنيا السبع.. 1175بني البرج في العام  -  

بني على أساس من األوتاد المعدنية. -  
( أمتار من األعلى.4يبلغ الميل بحدود )  -  
( قدم.52المسقط األفقي للبرج على شكل دائرة، قطرها ) -  
وانة مفرغة حتى الطابق السابع.البرج مقسم إلى ثمانية طوابق، على شكل اسط -  
الطبقة السفلى ترتكز على أعمدة متصلة. -  

قيف أما الطوابق الستة التي تعلوها فترتكز على أعمدة منفصلة و متراجعة عن الجدار، و تم تس -
 الطبقة السابعة بقبة مفلطحة.

و لة بالجدار، و هينحسر جدار الطابق الثامن إلى الداخل عن الواجهة، و يرتكز على أعمدة متص -
 غير مسقوف.

 

  

 
 مسقط و مقطع و واجهة لبرج بيزا المائل
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 صور توضح تفاصيل مختلفة لبرج بيزا
 
 

 
 

 صورة توضح موقع برج بيزا بجانب كاتدرائية بيزا
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 .ثالثًا: العمارة األوربية القوطية
 الموقع و البدايات: -3-1
ت م، بدأ 1150 – 900ت في أوروبا و بالتقريب بين العامين بعد العمارة الرومانسكية التي ظهر  -

مي سللميالد،  16م و حتى القرن الـ  12مالمح فن معماري جديد بالظهور، و استمر من القرن الـ 
 بالطراز و الفن القوطي.

 ي العمارة القوطية في فرنسا ثم انتقلت إلى باقي أنحاء أوروبا، و كان المهندس اإليطال نشات -
 .جورجيو فازاري ( هو أول من أطلق على هذه العمارة بالعمارة القوطية) 

 
 ية بثالث فترات، كما يلي:العمارة القوطتدرجت   -
 م. 12و حتى العام نهاية القرن  1135العام : من العصر القوطي المبكر -     
 م. 13م. و حتى نهية القرن  1194: من العام القوطي الكالسيكي -     
 م.  16استمر حتى نهاية القرن الـ : القوطي المتأخر -     
 

 
 

  إحدى أهم كنائس العمارة القوطية في أوروبا
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 .مل المؤثرة على العمارة القوطيةالعوا -3-2

راحل خالل مو منذ انطالقتها  العمارة القوطية كان لها تأثيرًا مباشرًا على ل التيمهناك العديد من العوا
 من هذه العوامل:تطورها المختلفة. و 

ذا كله هأثير العوامل المناخية: بما فيها األمطار و الثلوج، و البرودة شمااًل و االعتدال جنوبًا، و ت -
 على شكل األسقف و شكل و مساحة الفتحات.

 العوامل الجغرافية: تعدد المواقع و الخلجان و الشواطئ و ضيق و اتساع السهول الساحلية. -
 ام.ية: تنوع كبير بميول األرض، و بمواد البناء و اإلكساء، كاألحجار و الرخالعوامل الجيولوج -
 ماري،العوامل الدينية: تأثير كبير للدين المسيحي على كافة مجاالت الحياة، و منها المجال المع -

 حيث ازداد االهتمام بالمباني الدينية على حساب المباني المدنية، خاصة و أن معظم معماريي
 انوا من خريجي الكنائس و معاهدها.العصر ك

 .السمات العامة للعمارة القوطية -3-3
 بالسمات التالية: قوطيةال عمارةالتتميز 

 استعمال العقود المدببة بأشكالها المختلفة. -
 استعمال القبوات ذات األعصاب المتشابكة المتصلة باألعمدة. -
راغ فن الترتيل في فراغ واحد، و بالتالي تكوين اندماج األروقة الطولية و الرواق العرضي و مكا -

 طوالني للكنائس القوطية.
ام استعمال العقود و األكتاف الطائرة في الهيكل الخارجي، مما ساعد على زيادة امكانية استخد -

 الزجاج و الفتحات الواسعة، و جعل الجدران أكثر شفافية، و تنتهي هذه األكتاف بأبراج.
 اخل الكنيسة، ساعد أيضًا على عمل غاللة شفافة للمبنى.وجود ممر علوي د -
 استخدام النافذة الحجرية الدائرية الضخمة على شكل العجلة، في واجهات الكنائس القوطية. -
 وضع أعمدة و تماثيل في منتصف أبواب الكنائس، و استخدام النهايات المثلثية للجدران. -
 

    



  مسيح عشيد. عبد ال     (   3العمارة ) تاريخ  -2018/2019الفصل الثاني  –كلية الهندسة المعمارية  -جامعة حماة 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 
 الملخص مكثف و غير كاٍف للدراسة، و ال يغني عن حضور المحاضرات.                                     

 

 بعض مبانيها بعض سمات العمارة القوطية في
 ية:دراسة لبعض المباني القوط -3-4
 كاتدرائية ريمس في فرنسا. -
 تعتبر أحد أهم أمثلة الطراز القوطي الفرنسي. -
 سياسية لتتويج الملوك و استيعاب الحشود. -صممت لتؤدي وظيفتين:   -

 دينية ألداء الصلوات. -                              
 من صحن و ممرين من كل جانب الستيعاب الحشود وقت التتويج. يتألف قسمها الشرقي -
 و يتألف قسمها الشرقي أيضًا من خمس خلوات أو هياكل. -
 القسم الغربي يتألف من صحن و ممر واحد من كل جهة. -
 استخدمت األقبية السداسية المتقاطعة لتسقيف الصحن الرئيسي. -
 استخدمت العقود المدببة لحمل السقف. -
 تيجان أعمدة الصحن الرئيسي كانت كورنثية منفصلة و متصلة. -
 وصلت الواجهة الغربية إلى درجة رفيعة من الكمال الفني و الزخرفي. -
 م. 13و في هذه الواجهة نافذة وردية الشكل  يصل قطرها إلى  -
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 المسقط األفقي لكنيسة ريمس في فرنسا
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 ريمس في فرنساصور داخلية و خارجية في كنيسة 
 كاتدرائية فلورنسة. -
 
 تتكون من صحن أوسط عريض، مقسم إلى أربعة أقسام. -
 يحد الصحن األوسط رواق من كل جانب. -
 الجهة الشرقية من المبنى مقسمة إلى ثالث قبالت أو هياكل كبيرة. -
 كل هيكل مقسم بدوره إلى خمسة خلوات صغيرة. -
 لمعترض هو مثمن الشكل.مكان تقاطع الصحن مع القسم ا -
 متر. 46يبلغ قطر المثمن  -
 القبة فوق مكان التقاطع تتألف من طبقتين، و هي شبيهة بقبة معبد البانتيون. -
 ال يوجد في الكنيسة شرفات علوية. -
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 المسقط األفقي لكنيسة فلورنسة القوطية

  
 

 
 

 صور خارجية و علوية لكنيسة فلورنسة
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 نوتردام في باريس.كاتدرائية  -

 
 تعتبر من أهم الكنائس الفرنسية، و أقدمها. -
ة لقوطيتمتاز بواجهتها الغربية فائقة الروعة و الجمال و النسب، و التي أصبحت نموذجًا للكنائس ا -

 الفرنسية التي أتت بعدها.
 م. 14تحتوي الواجهة الغربية بمنتصفها على نافذة دائرية على شكل العجلة، يقطر بلغ   -
 يتألف مسقط الكنيسة من صحن رئيسي مستطيل واسع، ينتهي الجزء الشرقي منه بنصف دائرة. -
 يتشكل الصحن الرئيسي للكنيسة من رواق أوسط، يحده رواق مزدوج من كل جانب. -
يقطع امتداد الصحن الرئيسي الطوالني للكنيسة صحن أو رواق عرضاني يبرز بشكل غير محسوس  -

 لجانبية الطوالنية.عن األروقة ا
 استخدمت األقبية السداسية المتقاطعة لتسقيف صحن الكنيسة.  -
 كما استخدمت األعمدة ذات التيجان الكورنثية لتحميل األسقف.  - 
 
 

 
 

 مسقط كنيسة نوردام في باريس
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 واجهات أمامية و خلفية  و منظور جانبي لكنيسة نوتردام
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 .  لطائرةو ا الركائز السائدة -3-5
 ظهرت في العمارة الرومانسكية، ثم استمرت و تطورت في العمارة القوطية. –
 و هي ركائز قليلة العرض تبرز بروزًا كبيرًا. –
 تتدرج في قلة البروز كلما ارتفعت. –
 تنتهي برج يرتفع عن ذروة البناء ليساعد على توازن الضغط. –
 رة.تطورت فيما بعد لما يسمى بالركائز الطائ –
 تظهر فوق الممرات الجانبية للكنائس. –
 وظيفتها األساسية هي نقل الضغط الناتج من األقبية إلى الركائز السائدة الخارجية. –
 و تعتبر من أهم المظاهر المعمارية الخارجية للكنائس شاهقة االرتفاع. –
 

  

 
 

 مقطع يوضح الركائز السائدة و الطائرة في العمارة القوطية
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 صور مختلفة توضح الركائز السائدة و الطائرة
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