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 المعماري النتاج وتشكٌل صٌاغة فً فكري كباعث المٌتافٌزٌقا

Metaphysics as intellectual emitter in the formulation and forming 

architectural output 

 مدكور عبده الرب جاد هدى /د.م

 MSA بة اكتوبر للعلوم الحدٌثة و اآلداجامع –كلٌة الفنون و التصمٌم   –مدرس بقسم التصمٌم الداخلً 

 

 :البحث فكرة

 فترة كل مٌزت التً المعمارٌة والمفردات والتفاصٌل الشكل فً تطور من ٌخل لم وتكامل اتصال فً العمارة ظلتلقد 

 نااالتز مالمح علٌها غلبت واضحة محددة تاشعار تحت الماضً فً الكالسٌكً اإلبداعً التطور سار وقد .بعدها عما

 االرتباط أوجد .والتحسٌن التجوٌد اتجاه وفً كما  امتر بطٌبا   التطور كان كما .الخ...والتماثل والقوة والوضوح والتوافق

 Formalالرسمٌة العمارة فً ذلك أكان سواء مقدسا   ا  مستمر عضوٌا   ارتباطا   المتوارثة فاواألعر السابدة والقواعد بالنظم

Architecture . الشعبٌة العمارة فً أو  Vernacular Architecture, التً العالمٌة الطرز بذلك نشؤت وقد 

 .ومكان زمانٌة تفصٌلٌة اختالفات ألخر، مبنى ومن آلخر مكان من اختلفت ٕوان السنٌن، آلالف الماضً فً استمرت

 صٌاغة وفً المعماري، والنتاج الفكر وتشكٌل صٌاغة فً فكري كباعث المٌتافٌزٌقا دور محورٌة على البحث ٌإكد

 وتفسٌرها جوهرها عن والكشف تحلٌلها عن وحدها المادٌة ساتاالدر تعجز التً المعمارٌة والطرز الظواهر وتشكٌل

 التشكٌلٌة واألسباب الوظٌفٌة العالقات وٌشرح ٌصف مادي واحد بعد فً الظواهر تختزل المادٌة تاالتفسٌر أن حٌث

  المٌتافٌزٌقٌة والبنٌة المجتمع، أو المعماري لدى ودوافع وفلسفات أفكار من الشكل ءاور فٌما الغوص دون البنابٌة والنسب

 للمكونات كامل رصد خالل من الظواهر هذه تحلٌل من البد بل المجتمع، هذا فً لإلنسان  )دٌنً – مٌثولوجً – فلسفً(

 فرضها التً واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة تارٌالمتغ إلى باإلضافة للظاهرة المصاحبة الفلسفٌة والرمزٌة ثٌةاالتر

 ,الفرد لدى المٌتافٌزٌقٌة البنٌة تشكٌل ٕواعادة تغٌٌر على عمل والذي النهضة عصر منذ وبخاصة والتطور، العلمً التقدم

 لدى والعقابدي الفكري ثاالتر شكلت التً واألساطٌر العقابد محل حلت فكرٌة ورإى وفلسفات معتقدات فرض خالل من

 .الماضً فً والجماعة الفرد

Research idea: 

Architecture has remained continuous and integrated without prejudice to the evolution of the 

shape, details and architectural vocabulary; that have distinguish each period from the other,  

the research confirms the centrality role of metaphysics as an intellectual motivation in the 

formulation and shaping of architectural intellectualism and output, and in the formulation 

and shaping of architectural phenomena and models' which that materialistic/physical studies 

are incapable of analyzing it or revealing its essence to be explained,  as the physical 

explanations are reducing the phenomena into a one physical dimension, which describes and 

explains the  functional relations, visual causes and structural ratios without diving beyond the 

shape, failing to realize other factors like: ideas, philosophies and motives of the architect or 

society, and the Metaphysical structure of man in his society (Philosophical-Methodist-

religious), but these phenomena must be analyzed through the full monitoring of the heritage 

and symbolic philosophical components accompanying the phenomenon in addition to the 

political, economic and social variables imposed by scientific progress and development, 

especially since Renaissance, which has changed and reshaped the metaphysical structure of 
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the individual, through the imposition of beliefs, philosophies and intellectual visions that 

have replaced the beliefs and mythologies that shaped the intellectual and ideological heritage 

of the individual and the society in the past. 

  :البحثٌة المشكلة 1-2

 واألشكال لألنماط والتحول والتغٌر التشكٌل عملٌة ءاور الكامنة األسباب سةابدر معنٌة البحث هذا فً نقدمها التً سةاالدر

 التعبٌرٌة والصور األشكال فً تاالتغٌر هذه إثارة فً وأثرها المٌتافٌزٌقا دور على بناء   لها المعماري والتنظٌر المعمارٌة

 ٌنأجز إلى تنقسم سةاالدر وجهت التً فالمشكلة هنا ومن .المعماري للنتاج المعمارٌة والمفردات

 ذلك وأثر .المختلفة العصور عبر عناصرها مركبات وتغٌر ,تشكٌلها وعناصر المٌتافٌزٌقا إلى ٌشٌر أحدهما 

 والتحول. التشكٌل عملٌة على

  ًٌعتمدها والتً ,البحث ٌتبناها التً المٌتافٌزٌقٌة الرإٌة على بناء المعماري التنظٌر عملٌة فً ٌركز والثان 

 .المعماري النتاج وتشكٌل صٌاغة عملٌة فً فكري كباعث

 والتغٌر االختالف على بناء   والتحول والتغٌر التشكٌل أسباب وتنظٌر المعماري النتاج سةادرفً  البحث تتركز مشكلة لذلك

 المعماري، والنتاج الفكر على المإثرة األنساق كل بٌن الربط فً أساسً بشكل تتسبب التً المٌتافٌزٌقٌة المفاهٌم فً

 للنتاج والمفهومً الشكلً والتنوع التغٌر عملٌة تسبب التً تاوالمإثر تاللمتغٌر المنهجً التحلٌلً األساس هً ولتكون

 المعماري

 البحث ٌفترض  :البحث فرضٌة  1-3

  ٌعمل المعماري، والنتاج الفكر وتشكٌل صٌاغة فً فكري كباعث المٌتافٌزٌقا تلعبه ومإثر ربٌسً دور وجود 

 .األزمنة المختلفة عبر والطرز لالتجاهات التعبٌرٌة والصور المعمارٌة المفردات وتشكٌل صٌاغة على

 نفسها، عن الدفاع على قدرتها التقلٌدٌة المٌتافٌزٌقا أفقدت العشرٌن القرن فً للمٌتافٌزٌقا مغاٌرة مالمح ظهور 

 التارٌخٌة عن الثوابت انقطاعها بعد حدٌثة صورة فً المٌتافٌزٌقا صٌاغة أعاد قد الطبٌعٌة العلوم ظهور وأن

 المختلفة والثقافات األزمان عبر الثقافٌة والموروثات

 كبناء الفٌزٌقٌة تاالمإثر وتشكٌل صٌاغة على القدرة له الفكري للطرح كباعث المٌتافٌزٌقٌة المإثرات وجود 

 تفرضها التً والحضارٌة الفكرٌة األنساق خالل من الشكلٌة والبنى المالمح وضع على القدرة لها أن كما مادي

 .والثقافات المعتقدات

  :البحث دافهأ 1-3

 من المعماري للنتاج التشكٌلٌة والمفردات المعمارٌة المالمح فً والتغٌر التشكٌل وبواعث أسباب سةادر إلى البحث ٌهدف

 كبناء البحث اعتمدها التً والتشكٌل، الصٌاغة عملٌة فً الفكري للطرح كباعث المٌتافٌزٌقٌة العوامل دور سةادر خالل

 عناصر من عنصر أي بتغٌٌر ٌتؤثر الذي  )المعماري النتاج( المادي البناء وتشكٌل صٌاغة فً تؤثٌر له وفلسفً فكري

 فً المعماري للنتاج التعبٌرٌة والمالمح الشكل فً والتغٌر التطور حلالمر متتابعة سةادر خالل من , وتشكٌلها مكوناتها

 المختلفة المعمارٌة والمدارس الظواهر ظل
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 :ٌلً لما البحث ٌهدف كما

 بالعوامل متؤثرة المختلفة المعمارٌة الظواهر وظهور المعماري النتاج وتغٌر تشكٌل آلٌات على التعرف .1

 المٌتافٌزٌقٌة.

 النتاجات وتشكٌل صٌاغة فً وأثرها تشكٌلها عناصر تطور بعد والفسلفٌة المٌتافٌزٌقٌة تاالمإثر رصد .2

 .المتالحق التكنولوجً التطور ظل فً المعمارٌة

 عن عناصرها مركبات فً مختلفة العصر، وتواكب تساٌر حداثة أكثر مٌتافٌزٌقا إلى تغٌر إثبات محاولة .3

 للتغٌر تبعا   عناصرها مركبات فقط تختلف ولكن المٌتافٌزٌقا تجاوز ٌتم ال الزمن بتغٌر وأنه التقلٌدٌة، المٌتافٌزٌقا

 بل الزمن عند التغٌر وال التطور ٌقف وال والبٌبٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة العوامل فً والتطور

 .المستقبل إلى أو الماضً إلى الخلف إلى أو األمام إلى ٌتحرك ٌستمر

 منهج البحث : 1-4

 الفكر وتشكٌل صٌاغة فً وأثرها المعمارٌة، التحوالت إثارة فً المٌتافٌزٌقا دور ءااستقر ستهدفٌو  :االستقرائً المنهج

 .المعماري والنتاج

 ،العصور المختلفة  فً المختلفة المعمارٌة والظواهر المعماري النتاج وتحلٌل سةاو ٌستهدف در :التحلٌلً المنهج

 .المختلفة عناصرها ومركبات المٌتافٌزٌقا دور على للتعرف وتحلٌلها

  المعمارٌة التحوالت,  التقلٌدٌة المٌتافٌزٌقا عناصر, المعماري النتاج،  المٌتافٌزٌقٌة  : الكلمات المفتاحٌة

  :تمهٌد

 بثبات اتسمت .النهضة عصر قبل ما فً دامت طوٌلة تالفتر للعالم المفهومٌة الرإٌة على المٌتافٌزٌقٌة الرإٌة سٌطرت

 األساسٌة المقومات والدٌانات األساطٌر فٌه مثلت التغٌر بطا بسٌطا   واقعٌا   عالما   مثلت فقد وبالتالً ووحدوٌته المفهوم

 والمعرفٌة القٌمٌة ثوابته والمجتمع الفرد منه ٌستقً الذي الوحٌد المعرفً اإلطار هً وأصبحت المجتمعٌة والرإى للمفاهٌم

 .والكونٌة الطبٌعٌة للظواهر تهاتفسٌر منه ٌستمد كما ولإلله، وللوجود للكون

 فرضت حٌث المختلفة، تارالحضا فً المادٌة النتاجات فً ذلك أثر ظهر وعناصرها، بالمٌتافٌزٌقٌا كذلك العمارة تؤثرت

 الصادق التعبٌر هو اإلطار هذا ٌعد وللمجتمع، للفرد والسلوك الفكر ٌوجه مرجعً كإطار وتوجهاتها معتقداتها المٌتافٌزٌقا

 األشكال فً واالختالف الثابتة التنظٌمٌة القواعد هذه عن ا  تعبٌر المعماري النتاج جاء وقد .والمعتقدات واألفكار القٌم عن

 فً رى األخ المجتمعات ثقافة وبٌن بٌنها تفرق التً والخصابص الخصوصٌات مع وتوافقا   مجتمع كل لثقافة تبعا   والتعبٌر

 تحمل ولكنها المختلفة المفاهٌم نظمته الذي الفكري اإلطار عن خالصا   ا  تعبٌر العالم بلدان كل فً التشكٌالت وتجا العالم،

 .مجتمع لكل خاصة وسمات خصابص الوقت نفس فً

 وشكلت صاغت التً الشعبٌة ثٌةاالتر والقصص والدٌانات األساطٌر خالل من تهااوتصور معتقداتها المٌتافٌزٌقا فرضت

 خالل من المجتمعات وتصوارت لسلوكٌات والمنظمة الحاكمة القواعد أعطت كما وللمجتمع للفرد والثقافٌة الفكرٌة البنى

 النتاجات وتشكٌل صٌاغة فً فكري كباعث الفكرٌة المالمح منها استمدت التً الثقافٌة األنساق لهذه وتصدٌقها إٌمانها

 .لها المعمارٌة

 المعتقدات خالل من بالمٌتافٌزٌقا المختلفة تاللحضار المعمارٌة النتاجات تؤثر التفصٌل من بشًء سنعرض ٌلً وفٌما

 تعطً ورموز مادٌة نتاجات وتشكٌل صٌاغة فً أثرها تركت والتً واألساطٌر الدٌنً القصص من المستوحاة الشعبٌة

 .والعقابدٌة الدٌنٌة تاوالتصور للمعتقدات دالالت
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  -:الفرعونٌة الحضارة مٌتافٌزٌقا 1-1

 مااألهر عصر فً المسٌطرة هً التوحٌد عقٌدة كانت فقد جدٌدة، أو مفاجؤة تكن لم اخناتون بها نادى التً التوحٌد عقٌدة

 مارهاأل  إقامة ومرحلة السادسة رة األس نهاٌة إلى المدرج زوسر هرم بناء مع الثالثة األسرة من استمرت والتً

 أفق فً اإلله وجه" الشمس شروق وجهه ٌستقبل الهول أبو تمثال أقٌم كما الشمس، إله "رع" لإلله ا  رمز والمسالت

 على سٌطرت التً اآللهة تعددٌة به ظهرت والعقابدي واالقتصادي السٌاسً االضمحالل من تافتر ذلك تلً ،1"الشروق

 لكل إله فً متمثلة الطبٌعة ظواهر وعبادة مادي بفكر مصحوبة الكهان، تزعمه والتً الفترة تلك فً المصرٌة المعتقدات

 فاتاالخر من العدٌد ذلك صاحب, 2 اآللهة كبٌر بوصفه "آمون" هو اآللهة فوق أعظم إله بوجود االعتقاد مع منها ظاهرة

 .البالد على ا  كبٌر سلطانا   للكهنة تعطً كانت التً والكهنوت السحر وأعمال واألساطٌر

 ."الثالث أمنحتب " وأبوه ، الرابع تحتمس" جده عن مبادبها ورث خاصة، دٌنٌة تنشبة عشر الثامنة األسرة فً إخناتون نشا

 فً "حسن سلٌم"  العالم ٌإكد كما وأبوه جده حاول فقد .البالد على بسلطانهم طغوا الذٌن "آمون" كهنة كره لبها كان

 عهد من فبداٌة .وكهنته "آمون" اإلله لمناهضة "رع" اإلله عهد إحٌاء رٌهما أ من فكان "الكهنة شوكة كسر" موسوعته

 وقد 4 وشٌعته آمون على للقضاء المساعدة ٌد ٌمدون وأخذوا رى أخ رة م الظهور فً "رع" اإلله كهنة بدأ3 بعاالر تحتمس

 دٌانة معنى أن ٌعرف كان المصري الشعب أن خاصة الشًء بعض رة الفك لهذه مهٌبا   القومً والوعً العام الجو كان

 ولباقً "رع" لإلله التوجه من الثالث أمنحتب عهد فً هً كما األمور استمرت وقد .شًء كل فً والصدق العدالة "رع"

 .الكهنة اتقاء اآللهة

              

 

 

 وهو الكرنك معبد معبودات كؤحد "رع" بمعبوده ٌعترفوا أن على آمون كهنة إجبار حاول مصر عرش أخناتون تولً وبعد

 رع اسم أضافوا لب الكرنك، رحاب فً معبدا   له ٌشٌد أن له وسمحوا حذر على ولكن فقبلوا آمون باإلله المحصن المعبد

 المعبود إلى رع اسم أضافوا رع. فٌهم بما جمٌعا   األرباب رب ٌصبح حتى "رع آمون" إلى اسمه فتحول آمون المعبود إلى

 . 5 رع فٌهم بما جمٌعا   األرباب رب ٌصبح حتى "رع آمون" إلى اسمه فتحول آمون

                                           
1

 .99ص ، ٧٩٩١ انقبْشح، نهكزبة، انؼبيخ انًصشٚخ انٓٛئخ إخُبرٌٕ، كشٚى، عٛذ 
2

 اإلنّ انٕٓاء، إنّ "عٕا" اإلنّ انفشاؽ، إنّ "َُٕٛد" اإلنّ انقحظ، إنّ "َفزٛظ" اإلنّ ثبنكجش، نّ ٔانًشيٕص اٜنٓخ كجٛش "آيٌٕ" اإلنّ كبَذ اٜنٓخ ْزِ 

 إنّ "عذ" اإلنّ ٔانحغبة، انهٛم إنّ "أٔصٚش" اإلنّ األسضٛخ، ٔانًحجخ انؼذانخ إنّ "إٚضٚظ" اإلنّ األسض، إنّ "جٛت" اإلنّ ,انغًبء إنّ "َٕد"

 .117 ص ، ٧٩٩١ انقبْشح، ْٔجّ، يكزجخ انقذًٚخ، يصش فٙ .غفخانفه دسٔٚش، انحًٛذ ػجذ :ساجغ .األسض
3

ًٍ حهًّ ثأٌ اإلنّ  سع  ُٚبدّٚ اٌ ٚزٕجّ نّ رزض انٕٓل أثٕ صذس ػهٗ ٔعجهذ اَزششد أعطٕسح خالل يٍ سع اإلنّ َحٕ رٕجّ انشاثغ رحزًظ 

 .إششاقّ فٙ انٕٓل أثٕ َحٕ ٚزجّ انز٘ سع نإلنّ انصالح ٔأقبو ٔيحشاثّ انجُبئض٘ يؼجذِ ٔسيى ػهّٛ يٍ انزشاةثبنؼجبدِ , فقبيٕا ثإصانخ 
4

 .ك-ٖ ص ، ٠٢٢٢ نهكزبة، انؼبيخ انًصشٚخ انٓٛئخ ،٣ ج انقذًٚخ، يصش حغٍ، عهٛى 
5

 .ك ص عبثق، يشجغ ، ٧٩٩١ كشٚى، عٛذ 

 - ثًب اندًٍغ رىخه: 2 شكم

 اإلنه َبزٍخ فشػىٌ فٍهى
 انفشػىٌ يظهش زقٍقخ ػٍ : انزؼجٍش1شكم 

 اندغًً انشزور ٕواظهبس حاسايى ثذوٌ

 

 انهٍجخ ٕواظهبس انفشػىٌ رصىٌش: ٣ شكم

 إنه كىَه يٍ انًغزًذح انفشػىٍَخ



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

751 

 "هرموبولٌس" و "شمس عٌن" و "منف" مثل القطر أنحاء كل فً "آتون" إللهه المعابد إقامة فً أخناتون بدأ ذلك وبعد

 العدل عن صحٌحا   ا  تعبٌر للقوم تعطً التً مبادبها خالل من نفسها على لتقضً آتون عبادة نشر فً منه رغبة وغٌرها،

 منهم الكثٌر أن حٌن فً عقٌدته، ٌعضدون الكهنة بٌن له أتباع بضعة غٌر ٌجد لم ولكن .لإلله القدٌمة العبادة على والخٌر

 إلخناتون قوٌة وقفة من البد فكان السلطات، من الكثٌر ٌدهم فً أن خاصة القدٌمة، بالدٌانة متمسكٌن كانوا طٌبة فً خاصة

 .القدٌمة واآللهة العبادة على وحربه بل نقده ٕواعالن إلهه عن لإلعالن

 ونقطة آنذاك، المصرٌة العقٌدة تارٌخ فً الجذري التحول نقطة هً الحكم إخناتون تولً من السادسة السنة كانت وقد

 فقط واحد إله ناحٌة وتوجه اآللهة لتعدد رفضه عن إخناتون بإعالن ري المص الشعب لدى مفهومً لتحول الحقٌقٌة البداٌة

 ا  تذكار تعد التً األناشٌد مجموعة فً كما آتون اإلله نحو لتوجهه المإٌدة النصوص من العدٌد سجلت وقد. آتون وهو

 ال الذي الواحد آتون إنه" 6فٌقول الجمٌع إلٌه ٌتوجه أن ٌجب الذي الواحد اإلله صفات مالمح بتحدٌد تقوم حٌث للعبادة

 وتفرده وحدانٌته إلى ٌرمز الذي آتون ولكنه آمون هو لٌس جانبه إلى الربات أو فٌه األرباب لتعدد محل وال له شرٌك

 وحده رااألسر ٌعرف والذي وآخر كابن بٌن عطاءه فً ٌمٌز ال الذي والنماء، والحٌاة القوة ٌعطً الذي الشمس بقرص

 حٌثما ٌعبدوه أن ولهم حجاب دون آٌاته الناس ٌشهد الذي آتون إنه ..مكانه فً شًء كل وٌضع بكٌانه الوجود على وٌهٌمن

 "شعاع األرض على كوكبه من سقط

  : الفرعونٌة المعمارٌة والمالمح التعبٌرات مهأ 1-1-1

 أشعة بٌن الربط ومحاولة آتون واإلله المبنى بٌن االرتباط هذا هو المعماري الفكر على اآلتونٌة للعبادة تؤثٌر أهم لعل

 الضٌق تشترط والتً بالتخطٌط المادٌة المحددات خالفت المدٌنة فً فالشوارع .والمدٌنة والشارع والمبنى الشمس

 تخلله خالل من اإلله مع مباشرة   لترتبط االتساع شدٌدة واسعة فالشوارع هنا أما المناخٌة، الظروف مع لتتوافق واالنكسار

 زاءاألج شكل تغٌر إلى إضافة 7الفٌزٌقٌة العوامل مخالفة رغم عقابدي هنا األول المحدد فؤصبح المدٌنة، ءاأجز لجمٌع

 فقدس لالختفاء ٌحتاج وال للعٌان ظاهر آتون فاإلله المقدسة، تاوالحجر األقداس قدس فً تتمثل والتً المعابد فً المظلمة

 .إلٌها الشمس أشعة بدخول لتسمح مسقوفة غٌر ردهة فً أقٌم وقد مباشرة ، اإلنسان إلٌه ٌصل األقداس

 عبادة شعٌرة مع تمشٌا   مسقوف غٌر منه األوسط الجزء للصالة، صغٌر بارمح ٌتواجد والقصور رةٌالكب المنازل وفً

 العبادة ودور . السكنٌة المبانً كافة تتخلل فالشمس بإٌجاز .المنزل إلى ٌصل حتى به المرور من والبد أتون، اإلله

 .اآلتونٌة العقٌدة مع تمشٌا   تحقٌقه الواجب األول الهدف وهو والشوارع،

          

                                           
6

 ٧٢١ ص ، ٧٩٩١ انقبْشح، ْٔجّ، يكزجخ انقذًٚخ، يصش فٙ انفهغفخ دسٔٚش، انحًٛذ ػجذ 
7

 انقبْشح، جبيؼخ انُٓذعخ، كهٛخ يُشٕسح، غٛش يبجغزٛش سعبنخ إعًبػٛم، انخذٕٚ٘ نقبْشح انًؼًبس٘ ٔانزؼجٛش انفكش فٙ انزحٕالد انصبٔ٘، ػهٙ 

 ٤ ص ، ٧٩١١

  رم نشىاسع انىاضر االرغبع: 6 شكم انؼًبسَخ ثزم انكجٍش انًؼجذ: 5شكم نكشَكا نًؼجذ أفقً يغقظ: 4 شكم

 ثشغى آرىٌ اإلنه يغ نهزىاصم انؼًبسَخ

 انجٍئً نالززٍبج رنك يخبنفخ
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 إلى جنبا   ءاوالوزر ءااألمر قصور تجاور وفً المدٌنة تخطٌط فً اآلتونٌة العقٌدة فً والمساواة العدل قٌم ظهرت كما

 ومناطق القوم وعلٌة باألغنٌاء خاصة مناطق لفصل أسسا   التخطٌط ٌضع فلم الشعب، لعامة الصغٌرة المنازل مع جنب

 .العامة ألحد صغٌر لمنزل تماما   مالصق تاوبحٌر حدابق من فٌه ما بكل ءااألمر احد قصر نجد انما .للعامة أخرى

 نتاجا   وأوجدت ومضمونا ، شكال   المعماري النتاج وتغٌٌر المعمارٌة التشكٌل ومفردات مالمح تغٌٌر إلى إخناتون دعوة أدت

 المبانً فً التشكٌلً أو التصمٌمً أو التخطٌطً المستوى على سواء   المعمارٌة، الحٌاة مناحً كل فً مختلفا   ومادٌا   فكرٌا  

 .أخناتون فكر أحدثها التً المٌتافٌزٌقٌة العوامل فً للتغٌر تبعا   والبٌوت كالقصور السكنٌة والمبانً كالمعابد العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انفشػىٍَخ انسضبسح ػًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش سعخ ا د فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح يخطظ: 7شكم 
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  -:اإلغرٌقٌة الحضارة مٌتافٌزٌقا 1-2

 الحضارة تلت التً المختلفة العصور عبر المعماري والنتاج الفكر وتشكٌل صٌاغة فً كبٌر أثر المٌتافٌزٌقٌة للعوامل ظلت

 على لقدرتهم واألدباء والمفكرٌن الفالسفة بؤفكار المجتمع تؤثر حٌث اإلغرٌقٌة الحضارة فً تهاراتؤثٌ وظهرت الفرعونٌة

 رحالت حولوا كما مسمٌات، ومنحوها الطبٌعة عناصر وتؤلٌة الكون نشؤة رراأس عن تحدثوا حٌث والتعبٌر، البالغة

 بجانب وعبدوهم المخلدٌن درجة إلى الفانٌن درجة من بعضهم رفعوا وقد شعبٌة وقصص ألساطٌر ومعاركهم المحاربٌن

 .عشر االثنى واألعمال هرقلٌس وأسطورة الالبٌرنث أسطورة األساطٌر هذه أشهر تعتبر األولٌمب، آلهة

 لها دٌنٌة ا  رموز فؤصبحت والقصص، األساطٌر داخل والوحوش للشخصٌات رمزٌة تاتصور الفالسفة وضعو لقد 

 ..أشهرها من المعابد، لبوابات حامٌة منحوتات أو أعمدة لتٌجان تحولت وأهمٌتها، قداستها

 

 

ل : 8شكل   مكهج  يلضك  جكو متبك  الرئيسك  ال ميتافيزيقكا أثكر سك راو فك  ال مكار  علك  ال  ع
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 فٌعورض اإلغرٌقٌوة، مااالودر فوً الشور معوانً مثلوت التوً  Metamorphosisالشوكلٌة  التحووالت الرمووز هذه تعرض

 الشوكل ٌعورض ثوم عاصوٌة، سواحلٌة مدٌنوة أي لتودمٌر بوسواٌدون رسوول كٌناالكر البحر وحش ٌمثل (العقاب رمز) األول

 قٌثوارة ٌمثول وهوو ) والطرب الفن رمز( الثالث الشكل ٌبرز بٌنما ،9امٌدوز الجرجونة مثل8)والتحجر التحول رمز) الثانً

 .10األولٌمب ألعاب فً الفابز .ٌتوج كان الذي  )رااللو روق( الغار أغصان تاج حٌث )النصر رمز( ٌتبٌن ا  وأخٌر أبوللو،

 : اإلغرٌقٌة المعمارٌة والمالمح التعبٌرات مهأ 1-2-1

 ترالحضوا المعمارٌوة باللغوات توؤثروا اإلغرٌوق بوؤن – تركوً أصول مون أمرٌكوً – كوسوتوف سوبٌرو العمارة أستاذ ٌشٌر

 نقول ، البابلٌوة عشوتار ببوابات ا  تؤثر أجاممنون قصر بوابات أعلى ألسود تماثٌل بناء التؤثر هذا مظاهر ومن األدنى الشرق

 معماري كٌان كل ظل مٌثولوجٌة، أصول على قابمة عمارة روجخلأدى  مما المعمارٌة باللغة الدٌنٌة العقابد مزج اإلغرٌق

 بكرٌوت كنوسووس قصور فوً كموا اإلغرٌقٌوة للمبوانً المعمارٌوة والمالمح تاالتعبٌر فً ذلك ظهر أسطوري، بسبب مقترنا  

 تٌوه وبؤسوفلها مفتووح فنواء ٌتوسوطها المتشوابكة والمربعوات المسوتطٌالت مون كمجموعوة له األفقً المسقط تشكٌل جاء الذي

 أعمودة واجهاتهوا وعلوى قصوٌرة جاأبور وبؤركانهوا متداخلوة كمكعبوات األبعواد ثالثً التشكٌل جاء كما .األعظم الحدث ٌحفظ

 .رشٌقة

 

 

 

 

                                           
8

        Couch, Malcolm, "Greek & Roman Mythology" , Published by Todtri Productions Limited, New York, 

USA,  1997, P.91.  
9

 ُٚظش يٍ ثأٌ ْٕيٛشٔط ٔصفٓب انثؼبثٍٛ، سأعٓب رزٕج يشِٕ ٔجّ نٓب ألفؼٗ نزحٕنٓب ثٛضٚظ انشثخ فغبسد انجًٛهخ، يٛذٔصا ػٍ األعطٕسح رشٔ٘ 

 .جغذِ ٔٚزحجش قهجّ ٚزجًذ انزحٕل ٔثؼذ قهجّ ٚٓٛى انزحٕل قجم نٓب
10

 Harris, Nathaniel, "History of Ancient Greece", Published by Hamlyn, an imprint of Octopus Publishing 

Group Limited London, UK, 2000, P.113                   

 2010 س انًصذ  -اإلغشٌقٍخ انذٌٍُخ انشيىص أهى :9شكم

http://ww1.prweb.com/prfiles/2007/11/08/281622/MrCraken.jpg 

theseventhvoyage.com/medusa.htm 

http://www.enchanted learning.com/olympics/ 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Apollo.html 

 ثبثم ثىاثبد ػهى انًُقىػ ثشيضػشزبس ا  رأثش وانسًبٌخ نهقىح رشيض أعىد ثه أخبيًُىٌ قصش ثىاثخ ػزت :10شكم

 2010 انًصذس -

http://www.gregkerr.net/assets/images/tgen/200303Mycenae1.jpg 

Gympel, Jan, 1996, Ibid, P.9. 
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 الجبال قمم أعلى األحداث محور حولها ٌدور التً اإلغرٌقٌة المعابد تصمٌم فً المٌتافٌزٌقٌة رت ا التؤثً ظهرت كما

 مساكن تعتبر كانت المعابد هذه أن إلى ارة اإلش المهم ومن ،11 واألرصفة فوح الس مع واتصلت باألسوار وأحٌطت

 هً باآللهة لإلٌمان ودعوتهم والفالسفة رء ا للشع المٌثولوجٌة التوجهات كانت ،12البشر أقدار فً تتحكم التً اآللهة

 الخصوصٌة من األكبر القدر ولمنحها بالسماء لتتصل المدن مرتفعات أعلى شٌدت وقد. المعابد هذه إلنشاء الربٌسً السبب

 13والعابثٌن األعداء من الحماٌة عامل االرتفاع ولٌكسبها العامة، عن بعٌدا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستطٌل كان سواء للمبنى الخارجً المحٌط على اإلغرٌقٌة المعابد فً للسقف الحاملة رسٌة أ ال العناصر وضعت كما
 وجد ما ودابما   ،(الكورنثً األٌونً، دوري،لا) الثالثة بالطرز تصمٌمها واشتهر .ثولوس كمعبد دابري أو البارثٌنون كمعبد
 األٌونً زاالطر شكل استٌحاء تم بؤنه تاالتفسٌر تشٌر المثال سبٌل على ورة، الص بهذه األعمدة لخروج أسطوري سبب
 أذهان فً أطلس عن نٌابة السماء ٌحمل البطل صورة انطبعت حٌث الذهبٌة والتفاحة هرقلٌس أسطورة من العمود لتاج

 الحلزونً األٌونً التاج البطل، لجسد تجرٌد العمود عن عبارة معماري لتكوٌن اإللهً العقاب فتحول اإلغرٌق، البنابٌن
 .14لسماءا حمل ٌمثل العلوي اإلفرٌز أو السقف كمرة المنحنٌة، البطل أذرع ٌحاكً

                                           
11

 ٢٧ ص ، ٠٢٢٤ ديشق، ٔانزشجًخ، ٔانزٕصٚغ نهُشش انذٍٚ ػالء داس إعحق، خهٛم حغبٌ رشجًخ ٔانذٚبَبد، اٜنٓخ أعشاس يٛغٕنٛفغكٙ، .ط.أ 
12

 .يقذسارٓى رغٛٛظ يٍ صٕٚط نٛزًكٍ يصغش يغشح داخم صفٕف فٙ ٔٔضؼٓى انجشش نكبفخ يصغشح رًبثٛم َحذ ْٛفبعزٕط اإلنّ أٌ قصخ رشٔ٘ 
13

     Harris, Nathaniel, 2000, Ibid, P.131. 
14

 ١٠ ص ،٠٢٢٩ انقبْشح، .انؼشثٙ، انفكش داس انًؼبصش، انًؼًبس٘ انزصًٛى ػهٗ ٔأثشْب انقذٚى انؼبنى يٛثٕنٕجٛب ٕٚعف، ػهٙ َجٛم يبجذ 

 2010انًصذس - كشٌذ فً كُىعىط نقصش ونقطبد األفقً انًغقظ: 11 شكم

Watkins, David, 1996, Ibid, P.11. 

http://images.travelpod.com/users/ambough/bellaitalia2007.12096476

40.palace-at-knossos.jpg 

http://www.grisel.net/images/greece/knossos47.JPG 

 
 

 2010نًصذسا - انجبسثٍُىٌ نًؼجذ األفقً انًغقظ -12 شكم

http://fvankeur.myweb.uga.edu/classical/t 

emples/ParthenonPlan.jpg 
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 بالواجهتٌن واإلفرٌزي القصٌرتٌن بالواجهتٌن والغربٌة الشرقٌة بالجهتٌن Pedimentالجمالونً بتشكٌله السقف جاء كما

 حٌث القدٌمة اإلغرٌقٌة الدٌنٌة ارتزالم تغطٌة ألسلوب امتداد هو عقابدي، لسبب ورة الص بهذه بناإه ٌعود الطوٌلتٌن

 خالق( الكون بؤعالً القطبٌة والنجوم راالمز داخل وع الموض الخشبً اإلله تمثال بٌن عالقة لوجود طورة األس تشٌر

 جانبً على األعمدة بؤعلى السفلٌان ضلعاه ٌتصل مثلث منشور هٌبة على ارتزالم هذه أسقف بنٌت ،)اإلغرٌق عند اآللهة

 .للسماء العلوي ضلعه وٌتجه الضرٌح

      

 

 هشقهٍظ أعطىسح وثٍُزه انغًبء ثسًم أطهظ ػهى وقغ انزي األعطىسي نهؼقبة رسىٌش هى األٌىًَ انطشاص  -13شكم 

 2010 انًصذس - انزهجٍخ وانزفبزخ

http://1.bp.blogspot.com/_AqOMam65mrw/Scy-y-

5_MgI/AABiQ/S3juAfv4V7w/s400/Ionic-Column.jpg 

http://www.heraclesinvestment.com/images/Atlas_Heracles_Athena.jpg 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/greek/entablat.jpg 

 2010 انًصذس- انقذٌى اإلغشٌقً انذًٌُ ساانًض : 14شكم

http://image59.webshots.com/159/3/29/89/2564329890084873140sDdJyw_fs.jpg 

http://www.egyptologyonline.com/golden_shrine100.jpg 
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 اإلغشٌقٍخ انسضبسح ػًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخاسد فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح يخطظ: 15شكم 

 اإلغشٌقٍخ انسضبسح ػًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخادس فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح ٌىضر خذول -16شكم 
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 -:الرومانً الحضارة مٌتافٌزٌقا 1-3

 فً لالعتقاد توجهوا لكنهم للرومان، اإلغرٌق فالسفة أفكار خالل من انتقلت التً باألساطٌر الرومانٌة العمارة تؤثرت

 على فكرهم انصب بل كاإلغرٌق والموسٌقى للشعر ٌنصتوا أو الجمال ٌقدسوا لم أنهم كما ،15الحارسة األرواح وجود

 واألبطال األباطرة قصص على واقتصرت األساطٌر انتشار من حضارتهم فخلت الرومانٌة، الدولة رقعة وتوسٌع السٌطرة

 Myth of المٌجالٌسٌا أسطورة األساطٌر هذه أهم ومن لهم، تعظٌما   االحتفالٌة الطقوس وأداء تمجٌدهم وكٌفٌة الحقٌقٌٌن

Megalesia 

 المحاربٌن تبارك أٌقونات شكل فً الرومانٌة الدٌنٌة الرموز ظهرت كما

 نفوس فً ٌبعث مما موخ والش القوة صفات لها حٌة لكابنات صور أو

 واألسد والذبب والدب النسر برموز تباركوا وسرعتها، روحها الجندي

 والسلطة القوة دلٌل جناحٌه الباسط النسر وهو الرومان 17شكل ٌعرض والدروع، األسلحة على فرسمت - رموز أهم

 16ءاألعدا ترهب كؤٌقونة الجٌوش واستخدمته

 

  : الرومانٌة المعمارٌة والمالمح التعبٌرات مهأ 1-3-1

 المٌثولوجٌة التٌارات بعض وانتقال والزمنً فًاالجغر للقرب ا  رنظ اإلغرٌق ارة عم مع الرومانٌة المعمارٌة اللغة تشابهت

 :من لكل الرومانٌة المعمارٌة رت ا التعبً تصنٌف ٌمكن للرومان، اإلغرٌق من

 والجماهٌر، اإلمبرطور إلمتاع المبارٌات وأداء الكبرى األم بركات نٌل هو بنابه وسبب الرومان منشآت أهم هو :المسرح

 المٌجالٌسٌا بؤعٌاد المعروفة الكبرى األم عبادة سمرم ألداء مكان وه 17Circus Maximus العظٌم بالسٌرك سمً

 تدور أللعاب ساحة هو ترفٌهٌا   ٌوما ، ٠٦١ األعٌاد هذه وتستمر )ثور بدماء التضحٌة( التاوروبولٌوم طقس وخاصة الدٌنٌة

 طورة أس تعكس للسماء مفتوح بٌضاوي أو دابري غاكفر Piazza  الربٌسٌة الساحة جاءت وقد .والعبٌد الوحوش بٌن

 االحتفالٌة الطقوس خاللها من األباطرة قباوٌر الساحة، محٌط على تماثٌلهم توضع لذا المتبارٌن على اآللهة فاإشر

 .مرتفع حابط المدرجات عن وٌفصلها المٌجالٌسٌا، ألعٌاد

       

                                           
15

 .انًٛزبفٛضٚقٛخ نهقذسح ٔرشٛش انقٕح Mana ، انًبَب رؼُٙ ًُٚب  Animism ثأل انشٔيبٌ ػُذ انشٔحبَٙ انغًٕ ػشف 
16

 ١١ ص عبثق، يشجغ ، ٠٢٢٩ ٕٚعف، ػهٙ َجٛم يبجذ 
17

 ،٠٢٢٧ انقبْشح، األٔسثٛخ، انحضبسح قغى شًظ، ػٍٛ جبيؼخ اٜداة، كهٛخ ٔانشٔيبٌ، اإلغشٚق ٔدٚبَخ أعبطٛش يٍ يقزطفبد يحًذ، ٕٚعف فبٚض 

 ١١ ص

 
- انشويبٍَخ انذٌٍُخ انشيىص أهى انُغش -17شكم

 2010 انًصذس

http://www.ancientsculpturegallery.co

m/060.html 

 2010انًصذس- ثشويب انكىنىعٍىو انشويبًَ وانًغشذ أيفً نًغشذ انذائشٌخ انغبزخ -18شكم

http://www.students.sbc.edu/smith04/ancientrome.html 

Gympel , Jan, 1996, Ibid, P.12. 
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 وتبنى األرض، السماء اتصال كزامر فهً إله لكل معبد إنشاء فً تعددها تسبب حٌث اآللهة بٌت الرومانً المعبد وٌعتبر

 األبعاد ثالثً التشكٌل ٌؤتً كما دابرة، نهاٌته فً تكون عادة   كمستطٌل ٌؤتً ما وغالبا   اإلغرٌقٌة، كالمعابد المرتفعات فوق

 .دابرٌة نصف قبة الربٌسً المعبد غافر وٌتوج مغلق، جمالونً سقف ٌعلوه مجسم كمستطٌل

     

 

 

 

 

 

 2010انًصذس - دائشٌخ َصف ثقجخ انًغطً انذائشي انًؼجذ سؽ ا ف ٌجٍٍ انجبَثٍىٌ نًؼجذ األفقً وانًغقظ انقطبع -19شكم

http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-pantheon-pictures/floor-plan-wc-gfdl.jpg 

http://www.romanlife-romeitaly.com/image-files/roman-pantheon-section.jpg 

 

 انشويبٍَخ انسضبسح ػًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخادس فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح يخطظ -20شكم
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  :المسٌحً الدٌن مٌتافٌزٌقا 1-4

 فً آدم سقوط مع أنهم المسٌحٌون ٌعتقد حٌث )والفداء والتجسد الخطٌبة سر( معتقد على المسٌحٌة العقٌدة أساس تقوم

 جسدا   لٌتخذ تنازل .(األب من المولود) المسٌح فإن لذا لألبد، مدانة وتظل النعٌم من لتحرم البشرٌة معه سقطت الخطٌبة

 على المٌتافٌزٌقٌة تاالتؤثٌر ظهرت وقد18 الموت حتى وصلبه جسده بتعذٌب وذلك البشر جمٌع عن فداء   نفسه لٌقدم بشرٌا  

 والذي المسٌحٌة للدٌانة الممٌزة العالقة ٌمثل الذي كالصلٌب الدٌنٌة بالرموز تؤثرت التً المسٌحٌة للعمارة المادٌة النتاجات

 :ٌلً فٌما ٌتضح كما الدٌنٌة والمبانً الكنابس تصمٌم على انعكس

  : المسٌحٌة المعمارٌة والمالمح التعبٌرات مهأ 1-4-1

 بكل الصلٌب شكل ٌتباٌن لكن للصلٌب، تجرٌدا   لٌكون األفقً مسقطها فً المسٌحٌة الكنابس تتفق :األفقً المسقط تشكٌل

 .األمثلة هذه من ٌتضح كما .للكنابس األفقٌة المساقط تصمٌم على انعكس مما بلد،

 الصلٌب نسب مع األفقً مسقطها تصمٌم ٌتماثل – مصر فً النطرون بوادي السرٌان دٌر فً ءاالعذر كنٌسة 

 Roman Cross.الرومانً

                                           
18

 ١١ ص ، ٧٩٩١ األٔنٗ، انطجؼخ انفٕٛو، األسثٕركظ، األقجبط يطشاَٛخ انًغٛحٛخ، انطٕائف َشأح انغٛذ، ػجذ فبو َجٛم 

 انشويبٍَخ انسضبسح ػًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخاسد فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح ٌىضر خذول -21شكم 
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 البٌزنطً الصلٌب نسب مع األفقً مسقطها تصمٌم ٌتماثل – فلسطٌن فً بالقدس األولى البٌزنطٌة الكنٌسة 

.Byzantine Cross 

 اإلغرٌقً الصلٌب نسب مع األفقً مسقطه تصمٌم ٌتماثل - قبرص فً بٌلالباٌس دٌر  Greek Cross 

 األورشلٌمً الصلٌب نسب مع األفقً مسقطها تصمٌم ٌتماثل - مصر فً ماركو سان للقدٌس القبطٌة الكنٌسة 

.Jerusalem Cross  

      

 

 

 

 

 2010  انًصذس – انجٍضَطً انصهٍت رأثٍش ثه ٌظهش ثزشكٍب صىفٍب آٌب نكٍُغخ األفقً انًغقظ  -22شكم

http://www.diatheke.org/AgiaSofia/images/HagiaSofiaPlan-l.jpg 

http://arcimaging.org/GeisslerRex/IstanbulHagiaSophia20001.jpg 

 انًغٍسٍخ انؼًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخادس فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح يخطظ -23شكم 
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  :اإلسالمً الدٌن مٌتافٌزٌقا 1-5

 له لٌس واحد هللا بؤن المسلمون ٌعتقد حٌث اإلسالمٌة العمارة فً الدٌنٌة للمعتقدات المٌتافٌزٌقٌة تاالتؤثٌر ظهرت كذلك

 الكون وأن ، بحمده وتسبح تعبده المادٌة األشٌاء وأن .لعبادته واإلنسان الكون خلق قد تعالى وأنه زوجة وال ولد وال شرٌك

 المادة بٌن مٌتافٌزٌقا   مزجا   ذلك ٌمثل..  وقدرته بحمده ٌسبحون هللا لها حددها التً أفالكها فً تسٌر والكواكب ماواألجر

 ٌعجز بطرٌقة ولكن وحمده هللا وعبادة التسبٌح من تمكنها خاصٌة لها أنه أي اإلنسان ٌعبد كما تعبد المادة أن حٌث والروح

 من وثقافاتهم فنونهم عن بالتعبٌر المسلمون عنى فقد والتجسٌد، التمثٌل اإلسالم لتحرٌم ا  نظر .كهااإدر عن البشري العقل

 والكتابات النباتٌة الزخارف ظهرت كما .النجوم أو الهالل أو اإلسالمٌة كالنجمة معٌنة دالالت تعطً رموز خالل

 الشخوص، ورسم والتجسٌد التماثٌل تحرم التً اإلسالمً الدٌن مٌتافٌزٌقا عن تعبر متعددة وتنوٌعات بخطوط اإلسالمٌة

 به تعرف ونسقا   ا  رمز صارت حتى .المجردة والزخارف النباتٌة، والحالٌا بالزخارف ذلك عن المسلم الفنان فاستعاض

 .اإلسالمٌة والفنون والثقافة الحضارة

 

 انًغٍسٍخ انؼًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخادس فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح ٌىضر خذول -24شكم 
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  : اإلسالمٌة المعمارٌة والمالمح التعبٌرات مهأ 1-5-1

 .للمجتمع والعرقٌة الروحٌة العبقرٌة عن الملموسة أشكاله خالل من وٌعبر الدٌنً الفن فبة إلى المساجد تصمٌم ٌنتسب

 والمكان، للزمان تبعا   التارٌخ مر على مختلفة وأسالٌب أشكاال   ابتكر قد للمساجد المعماري الفن أن ورغم

 .األساسٌة الناحٌة من حاله على ثابتا   بقً فٌه المتأصل التصمٌمً المفهوم أن غٌر

 خالل من نشؤت التً التصمٌم، مبادئ لها تخضع التً المحددة والتشرٌعات القوانٌن رٌةااالستمر هذه على شجعت وقد

 العام الشكل ضمن الناتجة رت ا التغًٌ طبٌعة كانت مهما بؤنه رى ن وهكذا الكونٌة، والهندسة الدٌنٌة الرموز استخدام

 .علٌه البناء تصور بنً الذي التصمٌم روح ٌحكم الذي الثابت بالنظام ملتزمة بقٌت فقد للمسجد،

 وبخاصة الصلوات لتؤدٌة فٌه وٌتجمعون الدٌنٌة، شعابرهم بتؤدٌة المسلمون فٌه ٌقوم الذي المكان هو :اإلسالمً المسجد

 عمارة تجاوزت وقد .الدٌنٌة األحكام المسلمٌن لتعلٌم والدروس الخطب بإلقاء العلماء بعض فٌه وٌقوم الجمعة، صالة

 عن تعبٌره بقوة الممٌزة مالمحه له أعطت التً التشكٌلٌة ومالمحه الرمزي تؤثٌره خالل من فٌةاالجغر الحدود المسجد

 .19بها تؤثر التً والثقافٌة والدٌنٌة المٌتافٌزٌقٌة الخلفٌات

 وٌمكن المتتالٌة، اإلسالمٌة العهود إلى ترجع التً االختالفات بعض بوجود األفقٌة مساقطها فً اإلسالمٌة المساجد تتسم

 األنواع وهذه بعضها عن تمٌزها ربٌسٌة أنواع أربعة إلى األفقٌة مساقطها فً االختالفات على بناء   المساجد أنواع تصنٌف

 ..ٌلً كما

 بمصر طولون بن أحمد مسجد – األعمدة من صفوف على ترتكز أروقة مع المركزي الصحن ذات المساجد. 

 المسجد )ص( محمد هللا رسول عهد فً بنً الذي للمسجد األول بالتصمٌم للمساجد التصمٌمً النموذج هذا تؤثر

 على المربع شكل سٌطر كما اإلسالمٌة، العقٌدة لها دعت التً والبساطة الشدٌد بالتجرٌد تؤثر كما -النبوي

 كذلك ظهر .اإلسالمٌة الفنون عن المعبرة والخطوط الهندسٌة لألشكال اممٌز وملمحا   ا  رمز اعتبر الذي التصمٌم

 السماء إلى الرإٌة وٌمنح الخصوصٌة ٌعطً الذي الربٌسً الفناء وجود فً ثٌةاالتر العربٌة رةاالعم تؤثٌر

 .العربٌة بالمنطقة مناسبة ومناخٌة بٌبٌة ظروف توفٌر إلى باإلضافة

                                           
19

 ٧٩ ص ، ٠٢٢٣ شًظ، ػٍٛ جبيؼخ ,انُٓذعخ كهٛخ ,يبجغزٛش سعبنخ ,انًؼبصش انًغجذ ػًبسح فٙ انصٕسح دالالد انؼظٛى، ػجذ ربيش 

 2010انًصبدس- - اإلعاليٍخ انذٍَخ انشيىص أهى -25 شكم

http://www.binkhamis.org/photo/imgnews5/119201257844_jpg.jpg 

 ٣٤ انؼذد انجُبء، يدهخ ,٢٥ ص ،، ٩٦ ص ، ١٩٨٧

http://www.mobda3.com/up/uploads/images/mobda3.net-7e533edb9a.jpg 
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 بمصر حسن السلطان مسجد – اإلٌوان أو المدرسة مساجد.  

 إلٌها ٌرجع التً األربعة الفقهٌة المذاهب من مستوحى   إٌوانات أربعة إلى المقسم المسجد نموذج كذلك ظهر

 وتدرٌس القرآن لتحفٌظ كمدارس الحقبة هذه فً المساجد استخدمت حٌث ومعامالتهم عباداتهم فً المسلمون

 .األربعة الفقهٌة المذاهب

         

 

 

 بتركٌا السلٌمانٌة مسجد – المركزٌة القبة مسجد.  

 الصالة غارف توسٌع مع -النبوي المسجد- للمساجد األول للتصمٌم المساجد من النوعٌة هذه تصمٌم كذلك تؤثر

 إلى ترمز التً المركزٌة القبة تصمٌم فً الوقت ذلك فً المتاحة واإلنشابٌة التصمٌمٌة التقنٌات من واالستفادة

 .ربه من اإلنسان قرب إحساس من وتزٌد الرحابة لتعطً السماء

       

 

 

 طىنىٌ ثٍ يغدذ -26 شكم

 ١٩٨٧، ٢٣ ص ،٣ انؼذد انجُبء، يدهخ  :انًصذس .

  زغٍ انغهطبٌ يغدذ  -27 شكم

 ١٩٨٧، ٢٥ ص ،٣٤ انؼذد انجُبء، يدهخ :انًصذس .

 انغهًٍبٍَخ يغدذ  -28 شكم

 ١٩٨٧، 27 ص ،٣٤ انؼذد انجُبء، يدهخ :انًصذس .
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 نابإٌر أصفهان فً الشاه مسجد – المركب المسجد 

 اعتبر أنه كما الدٌنٌة، المناسبات وفً الصالة فً المسلمٌن تجمع مكان هو المسجد اإلسالمٌة العقٌدة تعتبر حٌث

 بٌت أنه كما لألمة، المصٌرٌة تاالقرار به تإخذ التً المشورة ودار البرلمان هو ) ص( الرسول عصر فً

 من عدد به الذي التصمٌم هذا ظهر لذا حوابجه، إلٌه لتقضى المسجد إلى توجه مال إلى حاجة فً كان فمن المال

 .الربٌسٌة المسجد بفكرة تؤسٌا   المختلفة االستعماالت

            

 

 

 لتحرٌمها ا  نظر السابقة رت ا الحضا بها اتسمت التً والتماثٌل الحٌوانٌة الزخارف من بدال   النباتٌة الزخارف ظهرتكما 

 .والخارج الداخل من المساجد ٌزٌن زخرفً كشكل القرآنٌة الكتابات استخدمت كما اإلسالمٌة العقٌدة فً

 

 

 

 

 

 2010 انًصبدس - انشبح يغدذ  -28 شكم

http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8607/bazar1-zr.jpg 

http://farm5.static.flickr.com/4026/4280496673_6dfec1c7e9.jpg 

  اإلعاليٍخ انؼقٍذح ثًٍزبفٍضٌقب ورأثشهب وانهُذعٍخ انُجبرٍخ انضخبسف  -29شكم

http://img193.imageshack.us/f/820ck.jpg/ 
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 اإلعاليٍخ انؼًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخادس فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح يخطظ -30شكم 

 اإلعاليٍخ انؼًبسح ػهى انًٍزبفٍضٌقب أثش عخاسد فً انًزجغ انشئٍغً انًُهح ٌىضر خذول -31شكم 
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 و التوصٌات :النتائج  1-6

 طبٌعة وتغٌر آتون، اإلله إلى آمون اإلله عبادة من واالنتقال الفرعونٌة للدٌانة المٌتافٌزٌقٌة العوامل فً التغٌر أثر 

 معماري نسق وتشكٌل صٌاغة فً أخناتون ٌد على الجدٌدة التوحٌدٌة العقٌدة أثارتها التً الوجود ومستوٌات اإلله

 فً الشعب على آمون كهنة فرضها التً االستعبادٌة األنساق عن والبعد والحرٌة المساواة عن ٌعبر رنً ا وعم

 .القدٌمة العبادة سٌطرة ظل

  ثٌةاالتر والموروثات رفات ا والخ المقدسة لألساطٌر اإلغرٌقٌة للحضارة المعمارٌة النتاجات تؤثرت 

 الظواهر وفً الكون فً األثر أكبر لها التً المقدسة، باآللهة والمرتبطة األجٌال رعب تناقلها تم التً المٌتافٌزٌقٌة

 األرض ٕواله السماء كإله إله الطبٌعة عناصر من عنصر لكل أن فً رٌنا أ كما اإلغرٌق اعتقد حٌث الطبٌعٌة

 بعضها اآللهة بٌن رعات ا والص بالعالقات مرتبطة الطبٌعٌة والظواهر الكون حركة وأن وغٌرها البحار ٕواله

 .وبعض

  نتٌجة وتخلٌدها والمحاربٌن األبطال ألرواح تقدٌسهم إلى باإلضافة الرومانٌة، المقدسة األساطٌر تجلٌات ظهرت 

 ظهرت كما لها، المعمارٌة النتاجات على الرومانٌة الدولة رقعة توسٌع على عملت التً والحروب الفتوحات

 المعمارٌة والنتاجات المعابد رن ا جد تزٌن كنقوشات والدروع واألسلحة المحاربٌن وصور الدٌنٌة وز الرم

 .والحمامات كالمسارح الرومانٌة رة الحضا بها اتسمت التً المختلفة

 ثٌةاتر وموروثات دٌنٌة، ورموز وقصص دٌنٌة، نصوص من عناصرها بكافة العقابدٌة واألنظمة الدٌانات تجلى 

 والتشبع النضج مدى ٌوضح مما المختلفة السماوٌة الدٌانات فً ظهرت التً المعمارٌة النتاجات كافة على

 الدٌانات لهذه والمٌتافٌزٌقٌة رثٌة ا الت بالموروثات المجتمعات لهذه المعمارٌة للنتاجات

  ا  مباشر ا  تؤثر جمٌعها –البحث عٌنة– السماوٌة والدٌانات المختلفة تاالحضار فً المعمارٌة النتاجات تؤثرت 

 هذه فً ومركباتها طبٌعتها اختالف مع باآللهة اإلٌمان خالل من "الطبٌعً الالهوت" المٌتافٌزٌقً بالفرع

 "واألنطولوجٌا الكوزمولوجٌا" رى األخ المٌتافٌزٌقٌة الفروع ب بعضها تؤثرت كما .المختلفة العقابدٌة األنظمة

 .شخصٌتها لمالمح والمحدد الممٌز ملمحها منها لكل أعطت ومتفاوتة متغٌرة بنسب

 : اوأل _ المراجع العربٌةالمراجع 

 ٠٩٩١ القاهرة، للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة إخناتون، كرٌم، سٌد .1

 ٠٩٩١ القاهرة، وهبه، مكتبة القدٌمة، مصر فً الفلسفة دروٌش، الحمٌد عبد .2

 .ك-ى ص ، ٠١١١ للكتاب، العامة المصرٌة ٌبةهال ،٥ ج القدٌمة، مصر حسن، سلٌم .3

 منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة إسماعٌل، الخدٌوي لقاهرة المعماري والتعبٌر الفكر فً التحوالت الصاوي، علً .4

 ٠٩١١ القاهرة، جامعة الهندسة، كلٌة

أ.س. مٌغولٌفسكً، أس ا رر اآللهة والدٌانات، ترجمة حسان خلٌل إسحق، دار عالء الدٌن للنشر والتوزٌع  .5

 ٠١١٦والترجمة، دمشق، 

ماجد نبٌل علً ٌوسف، مٌثولوجٌا العالم القدٌم وأثرها على التصمٌم المعماري المعاصر، دار الفكر العربً،  .6

 ٠١١٩القاهرة، 

فاٌز ٌوسف محمد، مقتطفات من أساطٌر ودٌانة اإلغرٌق والرومان، كلٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس، قسم  .7

 ٠١١٠الحضارة األوربٌة، القاهرة، 
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 ٠٩٩١نبٌل فام عبد السٌد، نشؤة الطوابف المسٌحٌة، مطرانٌة األقباط األرثوذكس، الفٌوم، الطبعة األولى،  .8

ً عمارة المسجد المعاصر, رسالة ماجستٌر, كلٌة الهندسة, جامعة عٌن تامر عبد العظٌم، دالالت الصورة ف .9

 ٠١١٥شمس، .
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