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 أثر الشعر فً  تصوٌر األبعاد الروحٌة للعمارة اإلسالمٌة

 ((دراسة فً طبٌعة العمارة المدنٌة فً العصر العباسً  ))

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 الحمدهلل رب العالمٌن وصلى هللا على محمد واله الطاهرٌن واصحابه المنتجبٌن

الحٌاة االجتماعٌة ألمة من األمم ، هً تلك الصورة العامة المجتمعة من ألوان العٌش التً تعٌشها طبقاتها ، وما ٌشٌع 

فٌها من عادات وتقالٌد وأخالق وفنون حضرٌة وتأنق فً بناء ومسكن وغناء ورسم وتشكٌل وما إلى ذلك من ألوان 

 . الحٌاة االجتماعٌة 

وقد أتاح المجتمع العباسً الفرصة لتلك األلوان العامة فً أن تتشارك مع المجتمع مشاركة فّعالة ، فصارت الظواهر 

العمرانٌة سمة بارزة من سمات الفنون الحضارٌة التً تمتعت بها العصور اإلسالمٌة بصورة عامة والعصر العباسً 

 . بصورة خاصة 

والمتصفح لتارٌخ الحٌاة االجتماعٌة العباسٌة ٌجد أن العمارة اإلسالمٌة قد أخذت مأخذها فً طبٌعة التزٌن اإلسالمً 

والتأنق الحضاري بل إن االهتمام بالعمارة اإلسالمٌة ــ الذي تنوع بحسب طبقات المجتمع المترف ــ أصبح منافسا 

الذي عنى الشعر بتوثٌقه تارة ، ومازال باقٌا إلى وقتنا الحاضر تارة أخرى  (الٌونانٌة والفارسٌة  )للحضارات السابقة 

وبما إننا قد وجدنا الشعر العربً فً العصر العباسً خٌر راصد لتلك الشواخص العمرانٌة وموثقا لما وصلت إلٌه 

الفنون العمرانٌة فً ذلك الوقت رأٌنا لزاما علٌنا فً أن نتعكز علٌه فً تصوٌر األبعاد الروحٌة للعمارة اإلسالمٌة ، 

 :وعلى ذلك األساس فقد سار البحث على ثالث مباحث 

أثر الشعر فً توثٌق التارٌخ االجتماعً ، وٌعمل على إبراز الدور األدبً فً توثٌق الجوانب : المبحث األول 

 .التارٌخٌة السٌما االجتماعٌة منها خصوصا تلك التً تركز على الفنون واألبعاد الحضارٌة اإلسالمٌة 

العمران وأبعاده الروحٌة ، وٌهدف إلى األثر الروحً للعمران اإلسالمً الذي أصبح سمة بارزة فً : المبحث الثانً 

 .حٌاة المجتمع العباسً 

أثر الشعر فً تصوٌر العمارة اإلسالمٌة ، وٌتجلى فٌها رصد الشعر وتوثٌقه لمظاهر الطبٌعة :   المبحث الثالث 

 العمرانٌة ، وكٌف ٌهتم بوصف الفنون المعمارٌة  ، حٌث اهتم بأبرز مظاهر العمران العباسً الذي تمثل بــ

قصر الساج والغرد والكامل  ، وبناء المسجد الجامع وإبراز فنه المعماري   ، وبناء مدٌنة المحمدٌة  فً عهد   )

الخلٌفة العباسً المعتز،  قصر المعشوق والمشوق فً عهد الخلٌفة العباسً المعتمد ، قصر الثرٌا فً عهد الخلٌفة 

 (العباسً المعتضد ، قبة المٌدان فً عهد الخلٌفة العباسً المهتدي 

 

ثم خاتمة عرض فٌها الباحث أهم النقاط التً توصل إلٌها من خالل عرض فً تارٌخ الحٌاة االجتماعٌة وما ظهر فٌها 

من اهتمام فً الفنون العمرانٌة اإلسالمٌة فً العصر العباسً التً كان الشعر العربً راصدا وموثقا لها إلى جنب 

 .الرواٌات التارٌخٌة فً إبراز األبعاد الروحٌة لتلك المظاهر العمرانٌة

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على المبعوث رحمة للعالمٌن واله الطٌبٌن الطاهرٌن وأصحابه 

 المنتجبٌن

 


