
 عشرثالث العدد ال                                                                      مجلة العمارة والفنون                     

DOI: 10.21608/mjaf.2018.20417                                                                                                                    

 -1250هـ/ 923 -648القيم الجمالية في مداخل العصر المملوكي البحري والجركسي )

 م( بمدينتي طرابلس الشام والقاهرة1517

 "دراسة مقارنة"

The Aesthetic values in the entrances of the Mamluk Bahri 

sham -in the cities of Tripoli al )AD1517 -/1250AH923 -Burgi period (648 And

and Cairo 

"A comparative study" 

 هبة حامد عبد الحميد محمود /مم.

 جامعة أسيوط  –كلية اآلداب  –قسم اآلثار )شعبة اآلثار اإلسالمية(  –مدرس مساعد 

Assist. Dr. Heba Hamed Abdel-Hamied 

Assistant Lecturer – Archaeology department – Faculty of  Arts – Assiut University 

hebahamed959@yahoo.com 

 الملخص :

يعد العصر المملوكي من أزهي العصور في تاريخ العمارة اإلسالمية في مصر وبالد الشام ، وتعتبر مدينة طرابلس الشاام 

ماان أينااي ماادن الشااام بالمنشاا ، اإلسااالمية ، كمااا تاالتا فااا المرتبااة النانيااة مباشاارة بعااد مدينااة ال اااهرة بمنشاا ت ا المملوكيااة 

ها/  923 -648ال يم الجمالية في مداخل العصر المملوكي البحري والجركسي )المتنوعة ول ذا وقع اختياري علي دراسة 

تمنل المداخل أحاد أهام الوحادا، المعمارياة فاي م( بمدينتي طرابس الشام وال اهرة  "دراسة م ارنة" حيث 1517 -1250

ا، المعمارياة والننياة النريادة المنش ، الدينية المملوكية بمدينتي طرابلس الشاام وال ااهرة ، ول اد بارز، أهميت اا عبار السام

التي منح ا المعمار دون ييرها من الوحدا، والعناصر المعمارية األخري ، ويعد المدخل من الوحدا، الم مة فاي تكاوين 

 . الواج ا، ، ومن أهم عناصر االتصال والحركة في المنش ، باعتبارها أولي مراحل الدخول للمنش ة

من أبرز الوحدا، التي ظ ر، ب اا م ادرة النناان المسالم  بمدينتي طرابلس الشام وال اهرةة وقد كان، مداخل المنش ، الديني

 وعب ريته في التوفيق بين الشكل والوظينة وهذا ما دفعني إلي اختيار هذا الموضوع . 

وماا ب اا مان قايم  وت دف هذه الدراسة إلي إبراز السما، المميزة لمداخل المنش ، الدينياة المملوكياة بمديناة طارابلس الشاام

جمالية ، حيث أهتم، الدراسا، الساب ة للمنش ، الدينية بمديناة طارابلس الشاام بالدراساة الوصانية للماداخل ضامن وصاف 

 المنشلة دون ع د الم ارنة مع المداخل المملوكية بمدينة ال اهرة ، ومن هذا المنطلق كان توج ا لتلك الدراسة . 
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