
العمارة اإلسالمیة
الحضارة أسمى وأبقى ما لألمة من تراث، ولقد كان للعرب•

وللذین دخلوا في اإلسالم تراث ومشاركة وإبداع منذ أقدم
العصور، ولكنھ لم یصبح عمیقاً شامالً وھاجاً إال باإلسالم، الذي

امتدت فتوحھ من الھند شرقاً إلى المحیط األطلسي غرباً،
مستقراً في بعض بلدانھا، ماراً أو مجاوراً بعضھا وكان لھؤالء

وھؤالء علوم وفنون فأدخلوھا فیھ ومزجوا بین علومھ
وعلومھم، وھنا سطح نور اإلسالم بما أقام من دولة

وللفنون من طالوة وللصناعات من نھضة، وألسباب الحیاة من•
أمن وتقدم وسعادة



والحضارة المادیة ونعني بھا اآلثار الباقیة, ھي أقوى•
دلیالً من الحضارة المرویة أو المكتوبة أو المأخوذة

بالفھم واالستنتاج
وإذا كان علماء تاریخ الحضارة، یعتمدون في•

دراساتھم على مخلفات األمم من التحف المنقولة من
األمتعة واألدوات وما إلیھا لیعرفوا بھا أحوالھا

وعاداتھا
وما كانت علیھ في حیاتھا ومعیشتھا الیومیة، ویقیسوا•

بھا درجاتھا من التقدم والتخلف



إذا كانت التحف المنقولة لھا ھذا القدر عند•
علماء تاریخ الحضارة وھو قدر كبیر

فلیس من شك في أن التحف الثابتة, ونعني بھا•
العمائر والمباني، لھا قدر أكبر في استنباط

الحقائق الثابتة
ومن ثم فقد أضحت العمارة وما یماثلھا من آثار•

قائمة في مقدمة ما یحرص علماء تاریخ
الحضارات على استنطاقھا واالستماع إلیھا
وعلى الوقوف على ما تخفي وما تعلن عند

تدوینھم تراث األقدمین .



وإذا كانت العمارة ھي السجل الذي یستقي منھ تاریخ•
األقدمین بما فیھ من تقدم وازدھار، أو تدھور وتخلف

فإن العمارة اإلسالمیة, وخاصة الدینیة منھا قد سجلت لنا•
تاریخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشئھا

ذلك أن العقیدة اإلسالمیة التي تغلغلت في نفوس معتنقیھا•
لسماحتھا ولمالءمتھا لطبیعة النفس البشریة ولحرصھا

على اإلسعاد في الدارین
ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بعمارة المساجد التي یعمرھا من•

آمن با� والیوم اآلخر وأقام الصالة وآتي الزكاة ولم
یخش إال هللا



فكان المسجد مركز التالقى ونقطة االنطالق بالنسبة إلى•
ً اإلسالم وإلى المسلمین الذین حرصوا على بنائھ طلبا

لألجر وطمعاً بالتوبة
ثم ان أصحاب الكفاءات الھندسیة وممن توفرت لدیھم•

المواھب الفنیة وجدوا في عمارة المساجد المناخ الذي
یساعدھم في إبراز طموحاتھم اإلبداعیة 

فراحوا یضعون أنفسھم بتصرف الراغبین في بناء ھذه•
المساجد، وال یدخرون جھداً في أن یأتي المسجد بین
أیدیھم آیة للناظرین من حیث  روعة التصمیم وجمال

الزخرفة .



والمساجد التي بنیت في أقطار العالم حفظت لنا التطور الذي عاشتھ•
العمارة الدینیة في اإلسالم

كما أعطتنا فكرة عن المدارس الھندسیة التي تجسدھا ھذه العمارة, ثم•
أن العنایة بجمال البناء المسجدى اعتمد حتماً علي التركیز على

العناصر الفنیة والسیما الزخرفیة
وإذا كانت تصاویر ذوات األرواح لم تستطیع التعبیر عن مھارة•

الفنانین المسلمین في المساجد فإن ھؤالء الفنانین وجدوا طریقھم في
مجال الزخرفة النباتیة وما یتصل بھا مما اصطلح على تسمیتھ بفن

االرابسك في اللغات األوربیة
ومن خالل دراسة المباني الدینیة بصفة عامة و المساجد بصفة•

خاصة و خالل بعض التفاصیل والجزئیات یمكن التعرف على تاریخ
تطور الفن اإلسالمي



منھج بناء المساجد

ولقد كان أول عمل قام بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم عند•
ھجرتھ إلى المدینة ھو بناء مسجد للمسلمین في المكان الذي

بركت فیھ ناقتھ
•ً وكان بنــاؤه بدائیاً بسیطا
ذراعا60ً×70وكانت مساحتھ•
وجدرانھ من اللبن•
سقف جزء منھ بسعف النخیل•
 وترك الجزء األخر مكشوفاً•
وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل .•



وقد نھج المسلمون ھذا المنھج في بناء مسجد البصرة•
ھـ14سنة

ھـ17ومسجد الكوفة سنة•
كما اتبع عمرو بن العاص ھذه السنة في بناء مسجده في•

 ذراعا30ً ×50ھـ وكانت مساحتھ21مدینة الفسطاط سنة
وقت إنشائھ

جدرانھ من اللبن وأعمدتھ من جذوع النخل•
وكانت مساجد البصرة والكوفة ومصر خالیة من المحاریب•

المجوفة
ومن المنابر والمآذن على غرار مسجد الرسول علیھ الصالة•

والسالم



والمسجد في اللغة ھو الموضع الذي یسجد فیھ•
فلما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمیة وزاد عدد•

المسلمین بزیادة من دخل في اإلسالم من أھل البالد
التي فتحھا المسلمون تعددت المساجد في البلد الواحد

كما تعددت األلفاظ التي تطلق على أماكن العبادة•
فأصبح ھناك مسجد وجامع

والجامع ھو نعت للمسجد ألنھ مكان اجتماع الناس•
ویطلق على المسجد الكبیر



تعریف المسجد

المسِجد بالكسر اسم لمكان السجود•
والمسَجد بالفتح جبھة الرجل حیث یصیبھ السجود•
والِمسجد بكسر المیم الـُخمرة وھي الحصیر الصغیر.•
ویفسر الزركشي السبب في اختیار كلمة مسجد لمكان•

الصالة فیقول لما كان السجود أشرف أفعال الصالة
لقرب العبد من ربھ اشتق اسم المكان منھ فقیل مسجد

ولم یقولوا مركع



دور المسجد في الحیاة

ومن یتتبع تاریخ اإلسالم یالحظ اھتمام الحكام•
باستحداث المدن مع حركة التوسع لنشر الدین

خارج شبھ الجزیرة العربیة
من أجل أن یكون معسكراً ومقراً للجند في•

البالد المفتوحة وقد كانت المدن المستحدثة على
نوعین:

المدن الملكیة و المدن العسكریة•



من " المدن العسكریة" البصرة و الكوفة•
والفسطاط والقیروان، وھذه المدن التي سكنھا

أوالً جماعة عسكریة تحولت فیما بعد إلى
حواضر مشھورة

ونالحظ في المدن العسكریة أن المسجد ھو أول•
ما یقام في المدینة

وعلى مقربة منھ تنشأ دار اإلمارة•
وھذان البناءان یقعان عادة في وسط المدینة•



والذي نستنتجھ أن المسجد الجامع كان المركز الذي تدور من•
حولھ الحیاة االجتماعیة والدینیة والفكریة واالقتصادیة

والالفت للنظر في المساجد التي كانت محوراً في المدن أنھا•
كانت مساجد جامعة

فالمسجد الجامع أھم معالم المدینة اإلسالمیة وھو صاحب•
الفضل في إضفاء صفة المدینة على أي مركز إسالمي

وقد كان الخلیفة بنفسھ، أو من ینوب عنھ مؤھالً إلمامة•
المسلمین وقت الصالة في ھذه المساجد خصوصاً یوم الجمعة



وتجدر اإلشارة إلى أن تشیید المساجد•
الضخمة والقصور الشامخة لم یظھر إال

بعد انتقال الخالفة إلى دمشق
م على ید معاویة مؤسس661ھـ/41سنة

الدولة األمویة
وقد حرص الخلفاء الراشدین، كما حرص•

النبي علیھ السالم على تجنب مظاھر البذخ
والترف



فلما تسلم معاویة أمر الخالفة رأى أن األمر•
یتطلب تشیید مساجد ال تقل فخامة عن معابد

أصحاب الدیانات األخرى
وأن تكون لھ قصور ال تقل روعة عن قصور•

بیزنطیة
وعندما رأى المسلمون أن الخلیفة في دمشق•

بنى مسجداً ضخماً وجعل فیھ النقوش وزینھ
بالرسوم

راحوا یقلدونھ في األمصار•



الزخرفة وتخطیط المسجد
الفنینمناستمدتالزخرفیةالعناصرأنوالمعروف•

دینھمیالئممامنھاالمسلموناقتبسإذوالبیزنطي،الساسانى
والمثلثةالمربعةالھندسیةاألشكالاستخدمتفقدوذوقھم,

والمستدیرة
كما برزت العناصر النباتیة في السقوف والجدران•
واتخذ المسلمون من الخطوط العربیة أداة لزخرفة المساجد•
ًالشرفوالحدیثالكریمالقرانمنواختاروا• معینةنصوصا

مرسومةأومجوف،أوبارزبحرفالمساجدفيوكتبوھا
باألصباغ الملونة أو بماء الذھب



لھمكانتالعلماءأنإلىاإلشارةوتجدر•
مواقف متنوعة من مسألة الزخرفة

الزخرفةعلىعنیفةحملةبعضھمشنفقد•
الفقراءعلىاألموالصرفأنواعتبروا

والمحتاجین أولى من صرفھا على التزیین
یلھىأنشأنھمنالزخارفمنظرأنكما•

عن الصالة



فتزیینمغایر،موقفاآلخرلبعضھموكان•
المسجد في رأیھم أنھ مریح للنظر

ویساعد المؤمن على التأمل والتعبد•
یستطیعوالمالمسلمینفأنیكنومھما•

الزینةعنبعیدةمساجدھمبقاءاحتمال
األدیانسائرمعابدأنحینفيوالزخرفة

تزخر بأبھى الزخارف



إذا تتبعنا بنظرة سریعة تراث الحضارة اإلنسانیة القدیمة•
نجد أن عصر الفراعنة تمیز بفلسفة الخلود واعتبار الموت•

مرحلة انتقالیة بین حیاتین الثانیة فیھما األبدیة
فجاءت العمارة المصریة القدیمة متالئمة مع العقیدة الدینیة،•

وأقیمت المعابد المقدسة ووضعت فیھا التماثیل المعبرة عن
عظمة من تمثلھم وعن تسامیھم وخلودھم

كما اھتم قدماء المصریین وبرعوا في فن التحنیط وبنوا•
المقابر لحفظ الموتى وكنوزھم لحین العودة للحیاة مرة

أخرى.

القیم السامیة التي تحویھا العمارة اإلسالمیة



بإشباعفتمیزالرومانیةالحضارةعصرأما•
واألبھةالفخامةإلىمیلمناإلنسانیة،الغرائز

والعظمة
والقصورالعامةالمبانيعمارةفيفتجسدت•

والحمامات
فعرفتالدمویةالغرائزإلىباالستجابةتمیزكما•

اإلنسانفیھایتصارعالتيالمصارعةحلبات
بوحشیة مع اإلنسان أو مع الحیوانات المفترسة.



وإذا نظرنا إلى العصور اإلسالمیة المتتالیة•
التي نحاول من خالل ھذه السطور إلقاء الضوء علیھا•
فيالمتجسدةالسامیةالقیممنبكثیرغنیةنجدھا•

جوھرمعتشكیلھافيتتالئممعماریةمادیةعناصر
ومضمون الدین اإلسالمي

الذاتونكراناالجتماعيالتكافلروحوتعكس•
والكرم وحب الخیر

نبیلةوظیفیةأغراضالستیفاءوجدتمبانفھي•
ھدفھا خدمة المجتمع وتقدیم العون لھ.



المجتمعفيالعلممكانةعلىیدلمامنھاأنكما•
اإلسالمي القدیم ومدى احترامھ للعلم والعلماء

•ً الدینيالنشاطبینیربطالذيالكثیرمنھاوأیضا
أوالتجاریةأوالعالجیةاألخرىواألنشطة

االجتماعیة أو الثقافیة أو الدفاعیة
السالطینتنافسمدىعلىالتاریخویشھد•

األبنیةإقامةفيواألثریاءوالحكامواألمراء
الرعایةھدفھاالتيالخیریةالمعماریة

االجتماعیة تقرباً إلى هللا وطمعاً في الثواب



العونتقدیمبھدفأنشئتالتيالخیریةالمبانيومن•
والحماموالتكیة،الخانقاه،اإلسالميالمجتمعوخدمة

العام، والبیمارستان، والمدرسة
فیوصونوقفیاتیحددونواألثریاءالحكامكانوقد•

لتصرفجاریةصدقةباعتبارھالھمأمالكبواردات
ومشاریعهللابیوتوتجھیزصیانةعلىریعھامن

البر واإلحسان االجتماعیة والعالجیة
وصرف رواتب موظفیھا والقائمین علیھا•
وھذا ما حفظ كثیراً منھا•



وفي حاالت عدم تحدید وقفیات لھذا الغرض•
بمجردالمشاریعتلكعلىالصرفمتابعةوتوقف•

وفاة الشخص المتكفل بمصروفاتھا
فإنھا تتوقف بالتالي عن تأدیة وظیفتھا•
وتبدأ المعاناة من اإلھمال وعدم اإلشراف السلیم•
•ً ومنھا ما انھار أو تھدم أو أزیل تماما
فإنالحكام،ینشئھاكانالتياألعمالخاصوبشكل•

كاناالحكمفترةأثناءواالستمراریةاالستقرارانعدام
ً ًاختفائھبعدالحاكمأعمالاختفاءفيسببا شخصیا

بالبعد عن السلطة أو وفاتھ.



القیمإلبرازمحاولةھيالتالیةوالسطور•
العناصربھااختصتالتيالسامیة

المعماریة في المجتمع اإلسالمي القدیم
ًللعمارةأنعلىالشاھدة• ًدوراًدائما مھما

واالجتماعیةالدینیةالقیمترسیخفي
والثقافیة داخل المجتمع

ًفھيوسیلةإنھاوكما• وتعبیرانعكاسأیضا
مباشر عن خصائص وسمات وقیم المجتمع.



حثولقدهللا،سبیلفيمباحاًجعلھیعنيالشيءسبّل•
الحدیث النبوي الشریف على تقدیم الماء لإلنسان و الحیوان

الخیـرأعمالأفضلعنسئلحینأنھهللارسولفعن•
فأجاب: سقي الماء لمن یسأل عنھ

المعماریةللوحدةمصطلحالسبیلفاناألساسھذاوعلى•
الطرقاتفيالمارةللناسبعضھاالشربمیاهتوفرالتي

الذین یتعرضون نتیجة العطش من حرارة الشمس
وبعضھا للحیوانات.•

السبیل



اآلھلةالمناطقفيعامبشكلاألسبلةوتركزت•
بالسكان واألسواق واألحیاء التجاریة والصناعیة

أیامخاللالسقائینبواسطةتمألاألسبلةوكانت•
عمالئھمقبلمنیكافئونوكانوااألنھارفیضان

.
فياختلفتمھماالمعماریةالناحیةمنواألسبلة•

فيواحداًكانتكوینھافانوالشكلالطراز
خدمة وظیفتھا



األرضتخومفياألولطوابق:ثالثمنیتكونفالسبیل•
وھو الصھریج الذي یمأل بماء النھر أو المصدر كالنیل مثالً.

حجرةویمثلبقلیلالشارعمستوىمنأعلىأرضھوالثاني•
توجدالداخلمنبأسفلھاللتسبیلشبابیكولھاالتسبیل

أحواض تمأل بالماء العذب من الصھریج
((للمزمالتيإمایخصصفكانالعلويالطابقأووالثالث•

وھو الشخص المسئول عن التسبیل
ًكانأو• وقدالبلوغ،دونھمالذیناألیتاملتعلیمقاعةغالبا

الملحقةالمكاتبتلكعلىالصبیانتعلیممكتبلفظأطلق
المملوكي،العصرفيعامبشكلالدینیةالعمائرأوباألسبلة

والتي عرفت فیما بعد بالكتّاب.



أيو(كاه)مكانأي(خان)منمركبةفارسیةكلمة•
ضآلة وضعف ومعناھا بیت أو دار للتعبد واالستغفار

أو المكان الذي یشعر فیھ اإلنسان بضآلتھ أمام الخالق•
الدینیةالمنشآتعلىاألمربادئفيوأطلقت•

العبادةبغرضالصوفیةالنقطاعالمخصصة
وممارسة وظیفة التصوف

واألذكاروالتھلیلالقرآنوقراءةالخمسللصلواتأي•
والتسبیح واالستغفار واالعتكاف

الخانقاه (الخانكاة)



وتطورالمملوكيالعصرفيالتصوفتطورومع•
العمارة حدث أیضاً تطور في مفھوم الخانقاه

وبیتاًمسجداًالممالیكسالطینعصرفيفأصبحت•
مسجداًأوالمحاربینوالشیوخالمجاھدینللصوفیة

ومدرسة ومساكن للطلبة الصوفیة
المحاطالصحننظامعلىمقاممنشأوالخانقاه•

بأواوین أربعھ، وقد یلحق بھ ضریح ومدرسة وسبیل
والشریعةكالحدیثالدینیةالعلومبالخانقاهوتدرس•

السنیةالمذاھبنظروجھةمنوالتفسیروالفقھ
األربعة رغبة في نشر الفكر السني.



المنشآتمنوالتكیةللخانقاه،مرادفةتركیةكلمة•
محللتحلالعثمانيالعصرفيظھرتالتيالدینیة

ًباعتبارھاالخانقاوات وكانتاالثنینمنمزیجا
السبیلوأبناءالدراویشوإطعامإیواءفيتستخدم

والفقراء.
لتصحمنھماالبداثنانأجنحة،عدةمنالتكیةوتتألف•

والمنفصلالبناءالمستقلالمسجدھواألول:التسمیة
عن الثاني المتمثل بالمجمع السكني المتكامل المرافق.

التكیة



وتحتلبالتكیةتلحققدالتياألخرىالعناصرأما•
غرفاً أو قاعات مستقلة، فھي

الضریح الخاص ببعض األولیاء أو األمراء•
الكریمالقراناألوالدلتدریسالمعدةوالمدرسة•

والخط والحساب
باإلضافة إلى المكتبة العامة.•

التكیة



ھو بناء عسكري دیني محصن•
مشتق اسمھ من مفھوم ربط الشيء أي بربطھ وبشده•
والرباط ما یربط بھ•
ًالعدوثغرمالزمةھيوالمرابطة• أیةفيللجھادتأھبا

لحظة
لیرابطالحدودمنبالقربالرباطموقعیكونولذلك•

لمواجھةهللاسبیلفيوالمقاتلونالمجاھدونفیھ
العدو ودفع الخطر.

الرباط



اآلیتین:فيالكریمالقرآنالرباطذكروردوقد•
الَُھمَوأَِعدُّواْ ناْستََطْعتُممَّ ةٍّمِ بَاِطَوِمنقُوَّ ّرِ
كُْماّ�َِعْدوَِّبِھتُْرِھبُوَناْلَخْیِل سورهَوَعدُوَّ

60األنفال، اآلیة
َوَراِبطُواَْوَصاِبُرواْاْصِبُرواْآَمنُواْالَِّذیَنأَیَُّھایَا•

اآلیةعمران،السورةتُْفِلُحوَنلَعَلَّكُْماّ�ََواتَّقُواْ
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الرباط



و قد أصبح الرباط یعني المواظبة على األمر، كذلك•
المواظبة على الطھارة والصالة والجھاد ومالزمة

تلك العبادات.
ومع زوال خطر الحروب أصبح الرباط مأوى•

للمنصرفین إلى ذكر هللا المتعیشین على نفقة السلطان
وكذلك ألبناء السبیل باعتبار أن المقیم في الرباط قائم•

على طاعة هللا یدفع بدعائھ البالء عن العباد والبالد

الرباط



وإنزالاألربطةإنشاءعلىواألثریاءالحكامحرصولذلك•
وأبراجحصونمناألربطةفتحولتبھا,الصوفیةبعض
علیھافغلبتوتكایاخانقاواتإلىومناراتواتصالمراقبة

صفة الملجأ.
مستطیل،مسقطذاتفكانتتكوینھافياألربطةوتتشابھ•

واحد،مدخللھاوضلعیة،ركنیةبأبراجومزودةمسورة
ومیضآتوحجراتمحرابذاتمصالهعلىاحتوتكما

(جمع میضأة، وھي مكان الوضوء)
الطابععلیھافغلبوالتقشفالقوةوبالرصانةاتسمتوقد•

العسكري.

الرباط



انضمأيالقوموانزوىوقبضھ،جمعھأيالشيءزوى•
بعضھم لبعض

جماعةاشتغالبمعنىالكبیرةبالمساجدالعلمزوایاوھناك•
من الطلبة بالعلم في أحد أركان المسجد

میضأة،تضمولكنھامنبروالمئذنةلھالیسوالزاویة•
وأحیاناً ضریح مؤسسھا

وتقام فیھا الصلوات الخمس، ماعدا صالة الجمعة والعیدین•
لھمعینحمامبھاوملحقالخلواتمنعددداخلھاویوجد•

حالق, ومطبخ، وخزانة لألشربة واألدویة

الزاویة



لعالجوكحالوجراحطبیبالزوایالبعضویخصص•
المرضى من الصوفیة.

الستقبالوموظفونوخدممسؤولشیخأیضاوللزاویة•
قاصدینأخرىإلىزاویةمنالمتنقلینالوافدینورعایة

المعرفة في كل مكان
•ً وصرفوكسوتھموإطعامھمالفقراءوإیواءرعایةوأیضا

وزیتصابونمنیحتاجونھوماالحماموأجرةلھمشھریة
للمصابیح

فقراًولألكثرالحالوة,علیھمتوزعجمعةكللیلةوفي•
أولویة اإلقامة في الزاویة

الزاویة



العربیةالحضارةبھاتمیزتالتيالعامةاألبنیةمن•
اإلسالمیة منذ أیام الفتح األولى

وكثرة الحمامات أوجبتھا فریضة االغتسال في اإلسالم•
والطھرالنظافةإلىتشیرسامیةوقیملمعانانعكاسفھي•

واالنتعاش
ًمنھویجعلونالعام,الحماملبناءالمسلموناتجھحیث• مرفقا

عاماً وشعبیاً لم یقتصر على أنھ مكان لنظافة البدن فحسب
ًیمثلبل• منأھمیةأقلیكنولممھماً،اجتماعیاًمركزاًأیضا

المساجد والمكتبات والخانات واألسواق.

الحمام العام



و(ستان)مریض،أي(بیمار)منمركبفارسيلفظ•
بمعنى محل, أي دار المرضى.

وھو مستشفي عام لمعالجة كافة األمراض•
عصروفياألمويالعھدمنذمصرفيعرفوقد•

الممالیك
العصورفيعامبشكلمصرحكامعنيوقد•

وضمانالمسلمینمنالمرضىبرعایةالوسطى
العالج لھم

البیمارستان - المارستان



ًاألطباءوتوفیرالبیمارستانإنشاءعلىفحرصوا• تعالیممعتمشیا
اإلسالم من

إعانة المریض والعنایة بھ عند الحاجة•
مع عدم وقف البیمارستان على طبقة معینة من الناس•
وإنما كان للكبیر والصغیر، والحر والعبد•
وعندما یبدأ المریض في الشفاء ویصرح لھ بالخروج•
یعطى إحساناً كما ینعم علیھ بكسوة•
وكان یلحق بالبیمارستان مدرسة للطب•
األطباءرئیسیعینأنالوسطىالعصورأواخرفيالعادةوجرت•

بتوقیع من سلطان الممالیك نفسھ.

البیمارستان - المارستان



منشأةأوبمسجدوملحقةأحیاناً،مستقلةمعماریةوحدة•
ً أخرى أحیانا

وھي الموضع الذي یدرس ویقرأ فیھ العلم والقرآن•
بالخالفوارتبطالمسجد،عنمتأخراًالمدرسةظھوروجاء•

بین السنة والشیعة
وقامت لتدریس المذاھب السنیة األربعة•
إلى جانب قراءة القرآن وحفظھ وتجویده وتفسیره•
وتدریس الحدیث والشریعة والفقھ السني•

المدرسة



إنشاءفيیتنافسونواألمراءالسالطینجعلالذياألمر•
المدارس تقرباً إلى هللا وطمعاً في حسن الثواب

كالطباألخرىالعلومبعضبھافدرسالمدرسةطورتثم•
والكیمیاء والنحو والفلسفة والعلوم الطبیعیة

القدیماإلسالميالمجتمعفيالمدارسإنشاءفيوالتوسع•
یدل على مكانھ العلم ومدى احترامھ وتبجیلھ للعلم والعلماء

الفكریةالحیاةلرقيقویاًمظھراًذاتھحدفيیعتبرأنھكما•
لھذا المجتمع خالل العصور الوسطى.

المدرسة



العوامل المؤثرة في فن العمارة اإلسالمیة

تأثر فن العمارة اإلسالمي بعدد من العوامل•
مما جعل لھ إطاًرا خاص�ا یتحرك من خاللھ،
إال أن لھ حدودًا ال یمكن أن یتخطاھا، وأھم

العوامل التي أثرت في فن العمارة
اإلسالمیة ما یلي:



المناخ:•
كان للمناخ أثره في العمارة اإلسالمیة، ففي مصر مثالً•

نظراً العتدال الجو وقلة سقوط األمطار، كانت أسقف
البیوت والمساجد والقصور مسطحة، كما روعي في

بناء البیوت والقصور وضع الغرف حول فناء مكشوف
یتوسطھ نافورة میاه، للسماح للھواء بدخول الغرف

وتبرید الجو وتلطیفھ.
وقد اشتھر عمل المشربیات، وھي نوافذ خشبیة بھا•

فتحات مائلة تسمح بدخول الھواء وتسمح لمن بالداخل
برؤیة من في الخارج دون أن یرى من بالخارج شیئًا،
وفي داخل الغرف الكبیرة بنى المھندس المسلم نافورة

ال ف لتلط ا ت ف د أ ة ك



االقتباس:•
وقد استفاد المسلمون من فنون العمارة عند•

البالد المتحضرة التي أصبحت تحت حكم
المسلمین، مع صبغ ما اقتبسوه بالصبغة

اإلسالمیة، وكان الستخدام الصناع المھرة من
مختلف البالد تأثیر كبیر على الفنون المعماریة

اإلسالمیة.



العامل االقتصادي

وكان لھذا العامل تأثیر كبیر في توجیھ•
الفنون في مراحل تطورھا، فقد كان

للرخاء والفقر أثرھما في حجم اإلنتاج
الفني وأنواعھ وقیمتھ، ومن ناحیة أخرى

فإن نظم توزیع الثروة على أبناء األمة
تركت أثرھا على فن العمارة.



العامل االجتماعي

كان لغیرة المسلمین -النابعة من تعالیم اإلسالم-•
على حرماتھم ونسائھم، أثرھا في تصمیم

واجھات المنازل، حیث كانت نوافذ البیوت قلیلة
وعالیة؛ لتكون بعیدة عن أعین المارة،

وابتكرت المشربیات، وكان یُصمم انكسار في
مدخل البیت لینحني الداخل، ثم یتجھ نحو ممر
آخر، ومنھ یدخل إلى فناء المنزل، وذلك حتى
ال یرى الداخل من یجلس في حوش المنزل.



العامل الدیني
كان اللتزام المسلمین بتعالیم دینھم أثر ھام في•

بناء البیوت، وبخاصة في فصل أماكن تجمع
النساء عن أماكن الرجال، وذلك منعاً لالختالط،

وظھر ھذا األثر واضحاً في بناء البیوت من
طابقین، العلوي منھا للحریم، ویسمى الحرملك،

والسفلي منھا للرجال، ویسمى السالملك، وبھ
قاعات للضیافة، مع االھتمام بإنشاء مداخل خاصة

بالحریم، وكان المھندس المسلم یقوم بإنشاء ما
یشبھ المحراب داخل البیت متجھاً نحو القبلة



واجبنا نحو العمارة اإلسالمیة

•ً أبدع المسلمون نموذجاً معماریاً إسالمیا
خاصاً بھم، وظل ھذا النموذج منبعاً یأخذ
منھ الغرب، كما ظل ھذا النموذج شامخاً

عالیاً على مر العصور، یشھد بعظمة
العقلیة المسلمة، وعندما جاء العدوان

األوربي في العصر الحدیث، واستولى على
كل البالد اإلسالمیة بدءوا في الكید

لحضارة المسلمین لیقضوا على تراثھا،
وبالفعل استطاعوا إخفاء معالم كثیرة من
كبیر جزء وتشویھ الحضارة، ھذه معالم



وقد قام الغرب في العصر الحدیث بدراسة•
اآلثار اإلسالمیة، واستطاعوا االستفادة منھا.

وبعد ذلك بدأ المسلمون یقلِّدون النمط
المعماري األوربي، ومن ھنا كان واجباً علینا -
نحن أبناء الحضارة اإلسالمیة- أن ندرس ھذه

ً اآلثار، حتى نبتكر ألنفسنا مثاالً إسالمیا
معاصراً یتبعھ المسلمون في عمارتھم في

ضوء الضوابط اإلسالمیة الصحیحة، وحتى
نعرف األسباب التي جعلت أجدادنا في مقدمة

األمم، فنأخذ بھا، ونصبح سادة الدنیا كما
كانوا، كما ینبغي تیسیر مھمة دراستھا

للباحثین الستنباط الحقائق التاریخیة
خاللھا من اإلسالمیة الحضاریة واإلسھامات



العمارة اإلسالمیة وفن تخطیط المدن
أول تخطیط عمراني في اإلسالم•
بدأ تخطیط المدن والعمارة اإلسالمیة منذ الھجرة إلى•

المدینة المنورة حین أصبح للمسلمین مدینتھم األولى
وكانت تقع على طریق التجارة إلى الشام•
وذات تربة خصبة•
ومیاه وفیرة•
كان یوجد بعض الصناعات الحرفیة مثل التعدین•
كان یوجد  بیثرب الكثیر من الیھود, كما كانت تفتقر إلى•

سلطة سیاسیة مركزیة مما أدى استمرار الخصومات
وتحولھا إلى حالة دائمة فیھا.



بعد اإلسالم
ظھور السلطة المركزیة المتمثلة في الرسول صلى هللا علیھ•

وسلم وانتھاء للخصومات بین األوس والخزرج سكان المدینة
مما أدى إلى ضعف تأثیر الیھود الذي كان غالبا فیما سبق.

نواة التغییر العمراني ببناء المسجد النبوي في وسط المدینة•
ثم شقت طرق رئیسیة تصل المسجد بالضواحي•
كانت الشوارع قیاسیة فعرض الشارع الرئیسي سبعة أذرع•
 والذي یتفرع منھ خمسة أذرع•
والشارع األصغر ثالثة أذرع•
غطیت شوارع المدینة في حینھا بالحصى.•



حین وصل المھاجرون إلى المدینة وھب لھم•
األنصار بعض أراضي الفضاء لیسكنوا فیھا

وقد قسمت األرض بطریقة قبلیة حیث أن كل•
قبیلة أعطیت أرضاً یخططونھا كما شاءوا.

والبیت نفسھ تقتطع لھ أرض محددة ویقوم•
ً ساكنیھ بتنظیمھ كما یرون مناسبا

المباني العامة كانت تخطط مركزیاً .•



كان تنظیم السوق بال مباني حیث أن األرض كانت•
تترك فضاًء .

اھتم الرسول صلى هللا علیھ وسلم بتوفیر المرافق•
العامة حیث أقام الرسول صلى هللا علیھ وسلم

خیمة بالمسجد ألجل التداوي
كما أقیمت دور الضیافة الستقبال الوفود•
واتخذت مواضع لقضاء الحاجات تسمى المناصع•
واختیرت مواضع للذبح بعیداً عن السكان•
وعین مكاناً لصالة العید.•



في نفس الوقت وبالموازاة•
مع البناء قام الرسول صلى
هللا علیھ وسلم بإعادة تنظیم

المدینة إداریاً واجتماعیاً حیث
أن أول عمل ھو الموآخاة بین

المھاجرین واألنصار



المدن اإلسالمیة الجدیدة
بعد توسع الدولة اإلسالمیة في صدر اإلسالم أسست•

العدید من المدن أو القواعد العسكریة التي تحولت إلى
مدن

م633أھمھا ھي البصرة في •
م638والكوفة في •
م642والفسطاط في •
م, یتشابھ تخطیط ھذه المدن665والقیروان في عام •

إلى حد كبیر مع تخطیط المدینة المنورة مما یظھر
تأثیرھا على المدن اإلسالمیة األولى.



كان أول ما یبنى فیھا المسجد الجامع•
ویبنى حولھ دار اإلمارة وبیت المال•
وبجوار المسجد كانت أرض للسوق تترك فضاًء•
ولم یكن یسمح بالبناء فیھا في حینھ, بعد ذلك•

كانت تخط أراض بینھا شوارع رئیسیة للقبائل
المختلفة

في وسط كل من تلك الخطط كان مسجد یسمى•
مسجد الصلوات الخمس، ویجتمع الناس یوم

الجمعة في المسجد الجامع.



مساجد الخطط
فقد كان فیھ المجلس الذي یجتمع فیھ الناس ویحكم بینھم•
ویعلمون أوالدھم فیھ•
وكانت أوامر وتعلیمات الخلیفة أو األمیر للقبیلة تصل إلى ھذه•

المساجد أو المجالس.
باإلضافة إلى ذلك كان في ذلك المجلس سجل بالمقیدین في الجند•

الرسمي من أھلھا
وكان في دار اإلمارة دیوان یسجل فیھ أسماء أھل القبائل وفي أي•

خطة ھم.
أھم ما یمیز تلك المدن ھو عدم بناء أسوار لھا بل كانت تحصن•

طبیعیاً باختیار موقع جید .



العمران في العصر األموي
أضاف األمویین بعض المرافق العامة•

للمدینة
مثل الشرطة والدواوین المختصة وغیرھا•
كما بنوا القصور•
سمح األمویین للناس بالبناء في األسواق•

فلم تعد أرضاً فضاًء بل أنھا أصبحت مبنیة
والدكاكین ثابتة فیھا.



فقھ البنیان
وقد قسم الفقھاء احكام البنایات إلى•

أربعة اقسام رئیسیة ھي:
- البناء الواجب: مثل بناء المساجد1•

لتقام فیھا الصلوات، وبناء الحصون
واألربطة للدفاع عن دیار المسلمین.

- البناء المندوب: كبناء المنائر2•
والتي تندب لألذان وبناء األسواق



- البناء المباح: مثل بناء المساكن3•
التي تبنى بھدف االستغالل، فمن

المعروف أن الشریعة جاءت لحفظ
المقاصد الخمس: الدین، النفس،

المال، العرض والنسل
- البناء المحظور: كبناء دور4•

السكر ودور البغاء والبناء على
المقابر وفي أرض الغیر.



اعتمد الفقھاء في تناولھم ألحكام البنیان على•
بعض اآلیات في القرآن الكریم وعلى الحدیث
الشریف وعلى بعض األعمال العمرانیة التي

قام بھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم
والخلفاء الراشدین وعلى العرف أخذاً عن
حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ :

"ما رآه المسلمون حسنا فھو عند هللا حسن"
كما أخذوا عن الحدیث: "ال ضرر وال ضرار"

.



أثر فقھ البنیان والمبادئ المتعبة في إیجاده•
على تخطیط المدینة

فأثر على تخطیط الشوارع•
وحدد درجات الخصوصیة في األماكن العامة•
وحدد أماكن وضع المباني المعینة•
فالمباني التي قد تضر الناس كالمصانع•

واألفران والتي تؤدي إلى إصدار الضجة
كانت تبنى في أماكن بعیدة عن األحیاء

والخطط السكنیة.



آداب بناء المساكن والمدن والقرى في اإلسالم:
اختیار المكان الجید•
أن تتوفر في الدور والبیوت وسائل السكن والراحة والطمأنینة•

من تھویة جیدة، وسعة في المكان، ووجود الخضرة والزروع
حول البیت، ووجود أماكن خاصة للنساء في البیوت, وینبغي

أن یكون في البیت مرحاض لقضاء الحاجة
ومن أوجب األمور في تخطیط وإنشاء البیت المسلم اتخاذ•

مسجد للصالة في البیت
البساطة، فینبغي أن تكون دار المسلم بسیطة، فال یسرف في•

بنائھا وتزیینھا، فھذا بیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان
جَحراً من جرید مطلي بالطین، وبعضھا مبني بالطوب اللبن



والمسلم ال یبني ما ال یسكن، ألنھ ال یتعلق بالدنیا•
طھارة البیوت وشوارع القرى والمدن•
سعة البیوت، وسعة شوارع المدینة والقریة•
إنشاء المساجد في القرى والمدن بھ•
وقد جعل اإلسالم لمن یوسع مسجدًا، ویزید في•

ً مساحتھ أجراً عظیما
تحصین المدن والقرى•
أال یرفع المسلم بناءه عن بناء أخیھ إال بإذنھ•



مدن مصر اإلسالمیة
عنى العرب بإنشاء مدن إسالمیة جدیدة في البالد التي•

افتتحوھا, في الشرق والغرب
وكانت ھذه المدن تنشأ ألغراض مختلفة وفق تخطیط•

مسبق سواء من حیث اختیار الموقع أو التخطیط او
البناء

وكانت تختلف في النظام التخطیطى وفقاً للتقالید•
المحلیة

ومن الطرائف التي یرویھا المؤرخون, أن انتقاء موقع•
صالح لتشیید المدن كان یتم أحیاناً بإجراء تجارب

الختبار مناخھ بتعلیق لحوم حیوانات مذبوحة في جملة
. غیره بعد اللحم فیھ فسد ما وأصلحھا بقاع



وفیما یلى عرض لبعض المدن اإلسالمیة
مدینة الفسطاط•
اتخذ الملك مینا عاصمة منف بعد توحید الوجھین•

ق.م3400القبلي والبحري سنة 
اتخذ اإلسكندر األكبر اإلسكندریة عاصمة لمصر منذ أن•

ق.م.322فتحھا سنة 
واستمرت اإلسكندریة عاصمة طوال العصر الیونانى•

الرومانى وأثناء حكم البطالمة
شید البیزنطیون قلعة یتحصنون فیھا ویھددون منھا•

أھل مصر وذلك من حصن بابلیون أو قصر الشمع
وحینما دخل عمرو بن العاص مصر حیث أسس في•

م مدینة لتكون عاصمة لمصر وھى642ھـ/21سنة 
الفسطاط



موقع الفسطاط
یحد مدینة الفسطاط شرقاً سفح جبل المقطم•
وغرباً مجرى نھر النیل•
وجنوباً أثر النبي•
وأصبح الجانب الشمالي مفتوحاً لالمتداد العمراني•
وبذلك كان موقع الفسطاط یمتاز بحصانة طبیعیة•
وزیادة في تأمین الجانب الغربي لمدینة الفسطاط, نجد•

أن عمرو بن العاص بنى حصناً في الجزیرة الواقعة من
الضفة الغربیة من نھر النیل (جزیرة الروضة)



تسمیة مدینة الفسطاط قد أثار جدالً بین الباحثین•
ولكن یتفق جمھور الرواة األقدمین أنھ أطلق

علیھا اسم فسطاط عمرو أى خیمتھ
وبنى الجامع العتیق ثم داره بجوار الجامع•
ثم أخذت القبائل تخطط الدور بعد أن اسند عمرو•

توزیع الخطط بین جماعات القبائل إلى أربعة
رجال من كبراء الجند ھم : معاویة بن خدیج

التنجیبى وشوریك بن سعید الغطیفي وعمرو بن
قحزم الخوالنى وحیریل بن ناشرة المعافرى



وكل جھة نزلت بھا قبیلة سمیت خطة•
وعرفت باسم ھذه القبیلة التي اختطتھا

 ویتضح من أسماء بعض الخطط اشتراك•
بعض الجند من غیر العرب في فتح مصر

من ذلك مثال خطة الفارسیین•
وخطط الحمراوات التي سمیت بذلك الشتراك•

بعض الروم فیھا
وأخذ أھل الخطط یشیدون المنازل والمساجد•

وامتدت حول الجامع نحو الشرق والشمال
والجنوب



تشیید جامع عمرو•
بیوت الفسطاط :•
وكانت بیوت الفسطاط في أول األمر تحیط بجامع عمرو•

من ثالث جھات فقط نظراً ألن النیل كان یجرى في
غربیھ مباشرة

وكانت المساحة الواقعة بینھ وبین النیل تتسع تدریجیاً•
كلما انحرف مجرى النیل

ومن ثم أخذت ھذه المساحة تتسع لبناء بیت جدید•
وھكذا صارت بیوت الفسطاط تحیط بالجامع من جمیع•

نواحیھ وتبلغ المسافة بین جامع عمرو والنیل حالیاً
م وھى المسافة التي أنحرفھا منذ ذلك الوقت500نحو 



ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت متسعة وكانت•
مشیدة بالطوب غیر أن بعضھا مبنیاً بالحجارة, وربما
استخدم اللبن أو الطین أحیاناً في البناء والسیما في

األطراف,
ولقد كشفت بعض الحفائر التي أجریت حدیثاً عن بعض•

جدران الطین قد یرجع إلى عصور مبكرة وكانت الدار
تتألف من عدة وحدات أھمھا وحدة االستقبال

وكانت تتكون من فناء مربع مسقوف یقام في أحد•
جوانبھا أى جانبین متقابلین أو في جوانبھ األربعة

إیوانات تفتح علیھ
وقد یكون بعض ھذه اإلیوانات ضحالً وعمیقاً وكان•
وكان یتقدم الجمیع سقیفة تفتح على الصحن خالل ثالثة•

فتحات



وكانت الدور تشتمل على مقاعد وملقف ونافورات•
وسلسبیالت أو شاذروانات وأحواض للنباتات

كما كانت مداخلھا في معظم األحیان منكسرة•
بزاویة قائمة وھى ما تعرف بالباشورة أو المدخل

المنكسر
 كما زودت بعض الدور بممرات داخلیة تمكن أھل•

الدار من التنقل بین أجزاء الدار دون المرور
بالفناء األوسط

وكانت لبعض الدور خزانات میاة تحت األرض•
وكان الماء یجرى في البیوت خالل أنابیب داخل

الجدران



وكانت جدران الدور تكسى عادة بالجص•
المزخرف بالرسوم المحفورة والبارزة

كما كانت تزخرف أحیاناً بالصور المرسومة•
باأللوان المائیة على الجص (الفرسكو) .

وكان للفسطاط میادین وأسواق•
كما أسس بھا مصانع مختلفة•
وكان بھا عدداً من المساجد والحمامات العامة•
كما كان للفسطاط  میناء على النیل زادت•

أھمیتھ بعد أن حفر عمرو الخلیج الذي صار
یصل النیل بالبحر األحمر أو السویس .



صناعة السفن
م أنشئ في جزیرة الروضة674ھـ/54وفي سنة •

مقابل الفسطاط صناعة السفن ولذلك سمیت
جزیرة الصناعة ثم غلب علیھا اسم الروضة

وكان بینھا وبین الفسطاط جسر ممتد من المراكب•
عصر الوالة األمویین أخذ عمران الفسطاط في•

االزدیاد إلى أن تعرضت المدینة لبعض أعمال
التدمیر في نھایة العصر األموى أثناء مطاردة

جیوش العباسیین لمروان بن محمد أخر الخلفاء
م .750ھـ/133األمویین في سنة 


