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 العناصر العمارية ودورها الوظيفي واجلمايل يف العمارة العربية يف العصر االسالمي
 م .م ستار جبار احمد العبيدي                      ا.م.د عبد الكريم عبد الحسين الدباج                                

 جامعة الكوفة / كلية اآلثار              جامعة الكوفة/ كلية التربية                                                      

 الممخص 

نسجـ مع روح تنبع اىمية البحث مف القيمة الحقيقية لفف العمارة االسالمية ولما تحمب مف دالالت روحية ت
 العقيدة .ييدؼ البحث الى تعرؼ االبعاد الوظيفية والجمالية لمعناصر المعمارية في العمارة العربية االسالمية.

 والمقرنصات  تناولت المقدمة الحديث عف اىـ العناصر المعمارية ودورىا في العمارة االسالمية وبضمنيا القباب
 والعقود واالقبية وما الى ذلؾ .

 الباحثاف الى جممة مف النتائج واىميا :توصؿ 

 استخداـ العقود الغراض معمارية وجمالية داخؿ المباني وخارجيا. -1
اف الشناشيؿ تعد مف ابرز مظاىر العمارة التراثية في العراؽ وقد استخدمت الغراض اجتماعية  -2

 ومناخية وبنائية.
 العمارة العربية االسالمية ( –الجمالية  –الوظيفة  –معمار  –الكممات المفتاحية ) عناصر 

Summary 
    The importance of the research stems from the true value of Islamic 

architecture and its spiritual connotations that are in line with the spirit of 
belief. The research aims at identifying the functional and aesthetic 
dimensions of architectural elements in the Arab Islamic architecture. 

    The introduction deal with the most important architectural elements and 
their role in Islamic architecture, including domes, hypnotist ,Arches , 
sapphires and so on. 
   The researchers reached a number of results and the most important: 

1  - The use of Arches for architectural and aesthetic purposes inside and 
outside buildings. 
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2-Al-Shanashil(old Baghdad Windows) is one of the most prominent aspects 
of traditional architecture in Iraq and has been used for social, climatic and 
structural purposes.  
key words:( Elements – Architecture – Function – Aesthetic – Arab 
Islamic Architecture ) 

 مشكمة البحث

التراث االسالمي منذ امد بعيد بعناية فائقة مف لدف المجتمعات االنسانية لما يتسـ بو مف رقي في  يحضى
التصميـ واتساع افؽ وقيـ جمالية تقترف بخطاب روحي مستمد مف عقيدة راسخة , وىو ينظر الى الحقائؽ 

ة عبر مفاىيـ اشراقية رؤية مثالية تنضوي عمى ابعاد رمزية وتأمالت حدسية تجسد جميعيا معنى العبودي
تنبثؽ مف اعماؽ روح الفناف المسمـ وفكره , وترسـ واقع االرتباط مع الذات المتعالية التي ابدعت الكوف , 
مما حدى بالمجتمعات الحضرية  الى ايالء االىمية بو وخاصًة بفنونو العمارية التي تجمى فييا االيقاع 

صميـ الفكر االسالمي ويعبر عف الجماؿ المطمؽ ومفاىيمو الجمالي في نسيجيا العمراني الذي انبثؽ مف 
 السامية بأرتباطو ارتباطًا وجدانيًا مع ساحة المقدس ليؤكد حقيقة انتمائو لمديف االسالمي الحنيؼ .

اف المنيجية في المعمار االسالمي واالتقاف والدقة وما تحممو مف سمات روحية متعالية تدعونا الى السعي 
ية عناصر ىذا الفف ودورىا في تحقيؽ النواحي الوظيفية و الجمالية , ومف ىنا تكمف مشكمة نحو معرفة ماى

البحث والتي يمكف اف تتحدد بالتساؤؿ اآلتي : ماىي العاصر العمارية في العمارة االسالمية وما ىو دورىا 
 الظيفي والجمالي ! .

 اهمية البحث

مارة العربية في العصر االسالمي لما تحمؿ مف دالالت روحية تنبع اىمية البحث مف القيمة الحقيقية لفف الع
تنسجـ مع روح العقيدة االسالمية التي ظيرت في وقت اتسـ ببزوغ ديف جديد , بعدما ىيمف الفكر الوثني 

 واستباح الفكر العربي إذ سمب ىذا الفكر قدسية الخالؽ وجاء الديف الجديد ليزيؿ تمؾ اإلساءة  .

البحث بكونيا تعنى بالموروث الحضاري االسالمي و اعالء الذات العربية االسالمية كما تتجمى اىمية 
 المبدعة خاصة في مجاؿ العمارة .



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                           8102نيسان 
 

 

612 
 

إف ىذه القيمة أوجدت بالضرورة مناخًا مناسب لظيور فف عمارة متميز كاف لو الحضور في مختمؼ بقاع 
يفضميا المعمار العربي المسمـ مما دفعو اإلسالمية ىي المادة التي  العالـ , وأصبحت موضوعات العمارية

إلى تجسيد فكره اإلسالمي عمى إيجاد مفردات عمارية ليا دالالت روحية وليست مادية تنسجـ مع عقيدتو 
 الجديدة ليجد لفنو شخصية مميزة .

 هدف البحث

لقاء اإلبعاد الوظيفية والجمالية لمعناصر العمارية مف خالؿ ذكر ابرز تم تعرؼ ييدؼ البحث إلى ؾ العناصر وا 
ألجماليو ليا , كذلؾ ييدؼ البحث الى الكشؼ عف اصالة  الضوء عمى وظيفتيا بالنسبة لمبناء فضاًل عف األبعاد

تمؾ العناصر و انتمائيا الحضاري و ىويتيا العربية االسالمية , واف ىذا النوع مف الدراسات ىي نقطة انطالؽ 
 ثار فقط بؿ في حقوؿ اليندسة والتصميـ .لكؿ جديد ييدؼ لمتطور ليس في حقؿ عمـ اآل

 المقدمة

اإلسالمي نتاج جيود تضافرت وتشابكت لتروي لنا قصصًا  تعد العمارة والفنوف العربية في العصر       
وحمقات مف حياة الشعوب العربية والمسمميف , أي تروي حضارة المجموعات مف الناس الذيف ربطت بينيـ أكثر 

البيئة الجغرافية والديف اإلسالمي والمغة والتقاليد العربية وغيرىا . وىي الحضارة التي تميزت مف رابطة مف روابط 
بخصائص متشعبة النواحي ومترامية األطراؼ مختمفة األبعاد متفاوتة األلواف والظالؿ . واف ىذه الخصائص 

وبخاصة سنة , يقارب ألؼ والمميزات ىي التي استرعت أنظار الناس مف غير العرب وغير المسمميف منذ ما
 .تتابع عمى بالد العرب والمسمميف أفواجيـ عندما أخذت أولئؾ الغربييف الذيف خضعوا لتأثيرىا

إف تسمية )العمارة والفنوف اإلسالمية ( تسمية غير دقيقة فييا إنكار متعمد لفضؿ العرب في تمؾ النتاجات إذ 
العربية في العصر اإلسالمي( حتى يزوؿ اإليحاء بنسبة  تصبح التسمية الواجبة الصحيحة )العمارة والفنوف

الفضؿ في وضع أسس تقاليد العمارة والفنوف اإلسالميةإلى غير العرب أوال , والى غير المسمميف ثانيًا, عمى 
 الرغـ مف إف العرب اثروا وتأثروا بالحضارات القديمة التي سبقتيـ .

ة لتسميط الضوء عمى القيـ الوظيفية والجمالية التي تمتعت بيا وقع االختيار عمى ىذا البحث في محاول      
العناصر العمارية التي كونت الشكؿ النيائي لمعمائر العربية في العصور اإلسالمية , فمـ يقؼ المعمار والفناف 
 رالمسمـ عمى حد تشييد األبنية حسب بؿ راعى في ذلؾ أف تكوف لتمؾ األبنية قيمة شكمية جمالية تكوف مصد

جذب بصري يمكف توظيفو ليكوف مصدرًا لممتعة كما ىو الحاؿ في قطاع السياحة , ولمفائدة العممية مف خالؿ 
 رفد البحوث والدراسات بمادة  عممية تسترعي البحث والتقصي عف طرز البناء وأساليب الفف .
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 العناصر العمارية العربية اإلسالمية ودورها الوظيفي والجمالي 

 ب اواًل : القبا

بدأ نظاـ التسقيؼ بالقباب أوال في بالد الرافديف إذ توفرت بعض األدلة التي تشير إلى استخداميا في بعض 
 .(1)األبنية التي تعود إلى العصور القديمة 

وتفننوا بيا حتى غدت مف الخصائص المميزة  (2)لقد عرؼ العرب قبؿ اإلسالـ نظاـ التسقيؼ بالقباب
لعمارتيـ خاصة في بناء األضرحة ومف أقدـ ما وصؿ إلينا مف القباب تعود إلى العصر األموي في حماـ 
قصير عمرة وىي قبة نصؼ كروية ممساء مف الخارج ومضمعة مف الداخؿ لذا تعد مف أقدـ القباب المضمعة 

 .(3)الميفي العمارة العربية في العصر اإلس

إف القبة مف أفضؿ السقوؼ التي تغطي مساحات مربعة واسعة فضال عف وظيفتيا المتمثمة بإنارة وتيوية 
, أما (4)األجزاء الداخمية مف المبنى مف خالؿ ما يوفره شكميا الدائري مف إمكانيات لفتح النوافذ برقبتيا وبدنيا 

بخار الماء المتجمع عمى شكؿ قطرات لمنزوؿ إذأف عف استخداميا في تسقيؼ الحمامات ىو توفير مسارات ل
السقؼ المستوي يحتفظ بتمؾ القطرات المائية مما يؤدي إلى ظيور الرطوبة في السقوؼ مما ينعكس سمبًا 

 عمى الحالة اإلنشائية لممبنى .

يت )عمييـ تنوعت أشكاؿ القباب عبر الفترات التاريخية فمنيا البصمية كما ىو الحاؿ في مراقد أئمةأىؿ الب
 2,  1السالـ( والقباب المدببة ونصؼ الكروية والبصمية كما ىو الحاؿ في معظـ مساجد بغداد ) صورة رقـ 

 ,3. ) 

إضفاء سمة جمالية عمى  لـ يقتصر وجود القبة عمى الفوائد التي ذكرت أعاله بؿ تعدت فوائدىا إلى     
المبنى مف خالؿ الزخارؼ التي احتوتيا تمؾ القباب سواء ماكاف لغرض زخرفي بحت كما ىو الحاؿ في 
 زخرفة الرقش العربي والذي يعد ابتكارًا عربيًا إسالميا وتتمثؿ بالعناصر الزخرفية النباتية المتشابكة كاألزىار

وألوانيا مما شكؿ لوحات فنية فريدة تعد آية مف آيات الفف  واعياوأن واألوراؽ النباتية عمى اختالؼ أشكاليا
عمى الرغـ مف تمؾ العناصر النباتية ىي ليست جديدة إنما عمؿ الفناف العربي المسمـ عمى التصرؼ 
واالبتكار فييا بحيث افقدىا ىويتيا األولى , واف ىذه الزخرفة غطت أسطح القباب الداخمية والخارجية , 
                                                           

 . 28، ص 1221، ستٌون ، آثار بالد الرافدٌن ، ترجمة سامً سعٌد األحمد ،  دار الطلٌعة للطباعة والنشر ، بٌروت ،  لوٌد((0
 . 641،  1222الشابشتً ، أبو الحسن علً بن محمد ، الدٌارات ، تحقٌق : كوركٌس عواد ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ((8

 . 122، ص  1226المٌة ماضٌها وحاضرها ومستقبلها ، جامعة الملك سعود ، الرٌاض ، الشافعً ، فرٌد ، العمارة العربٌة االس(3)
 . 181، ص 6112الدراجً ، سعدي إبراهٌم ، خانات بداد فً العهد العثمانً ، دار الكتب العلمٌة ، بغداد ،  ((4
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ؾ القباب بعناصر زخرفيو ىندسية تتمثؿ بالمربعات والمثمثات وعنصر الصميب المعقوؼ واألشكاؿ ازدانت كذل
النجمية ...الخ كما اشتركت النقوش الكتابية في تزييف القباب وخاصة رقابيا الداخمية والخارجية وتباينتأنواع 

والرقعة والفارسي وغيرىا ويعد الخطوط المستخدمة في التدويف عمييا كخط الثمث والخط الكوفي واخط لنسخ 
أنواع الخطوط استخدامًا في الكتابة عمى القباب والمتضمنة آيات مف القراف الكريـ نفذت  خط الثمث أكثر

أف وصؿ حد  إلى أشرطة , كما نفذت بعض العناصر الزخرفية عمى بالطات الخزؼ المزجج عمى أشكاؿ
وكسيت بعض القباب بالذىب كما ىو الحاؿ في قباب بينما نفذ البعض اآلخر بالجص , (1)فييا اإلفراط
 أىؿ البيت )عمييـ السالـ( .  أضرحة

كما استخدمت في الفترات الحالية المصابيح الكيربائية ذات األلواف المختمفة في إضفاء رونؽ جمالي         
يضاح التفاصيؿ الزخرفية المنفذة عمييا .  عمى القباب عمؿ عمى جذب النظر وا 

 : المقرنصاتثانيًا 

وتسمى أيضا بالداليات وىي حمية عمارية تشبو خاليا النحؿ ترى في العمائر العربية اإلسالمية مدالة في 
آخر , السيما مف  أو لمتدرج مف شكؿ إلى طبقات مصفوفة بعضيا فوؽ بعض , وتستعمؿ لمزخرفة العمارية

ـ في بعض األحياف مقاـ الكوابيؿ توضع أسفؿ السطح المربع إلى السطح الدائري لتقاـ عميو القبة , كما تقو 
 اإلسالمي . , وىي ظاىرة عمارية امتاز بيا الفف العربي 2))دورات المؤذف 

في الفف اإلسالمي ىي الكوى التي تقاـ فوؽ الزوايا األربع لحجرة مربعة يراد  أصؿ ىذه الظاىرة العمارية إف
. وقد  (3)تسقيفيا بالقبة . وقد كانت ىذه الكوى مستعممة قبؿ ظيور المقرنص لكنيا كانت عاطمة مف الزخرفة 
ى مناطؽ استخدمت في العراؽ وبالد الشاـ في العصر اإلسالمي المبكر لالنتقاؿ بالمساحات المربعة إل

 . (4)مستديرة ترتكز عمييا الحافات السفمى لمقباب 

كما استخدمت المثمثات الكروية في مناطؽ االنتقاؿ التي ابتكرىا العرب الشامييف في القرف الرابع لمميالد ,   
بو كما تديف العمارة اإلسالمية لمعراقييف في ابتكار حنايا األركاف وتتكوف مف وضعيا في كؿ ركف عمى ىيئة ق

 (  . 5,  4نصؼ دائري أو نصؼ بيضي يتضاءؿ قطره كمما قرب مف ركف المربع ) صورة رقـ 

                                                           
 . 412، ص  1228طباعة ، بغداد ، ، دار الحرٌة لل 2حمٌد ، عبد العزٌز ، الزخارف المعمارٌة ، حضارة العراق ، ج ((0

 . 186، ص  1242حسن ، زكً محمد ، فنون اإلسالم ، مطبعة لجنة البٌان والترجمة ، القاهرة ، (8)
مرزوق ، محمد عبد العزٌز ، الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فً العصر العثمانً ، مطابع الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب / القاهرة ،  ((3

 . 82، ص  1224
 . 122،  1221، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف والنشر ، القاهرة ،  1شافعً ، فرٌد ، العمارة العربٌة فً مصر اإلسالمٌة ، مج  ((4
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مما تقدـ يتضح لنا إف عنصر المقرنصات ىو عنصر عماري وزخرفي في آف واحد إذ يضفي عمى         
ة اإلسالمية وىذه احد مميزات التي عرفت بيا العمارة العربي المباني سمة جمالية فضال عف السمة العمارية

 وىي الفائدة والجماؿ والفخامة .

 ثالثًا : العقود 

إف بداية  نشأت العقود مع بداية االستيطاف وبناء البيوت المستقرة , ويرى بعض الباحثيف في عمـ اآلثار
, وعمى ىيئة عقود نصؼ دائرية أو نصؼ (1)ظيور العقود في العمارة العراقية كانت في بيوت القصب 

 مدببة واف ىذه التقنية ال تزاؿ مستخدمة في جنوب العراؽ .وبمرور الزمف تطور العقد مع تطوربيضية أو 
اإلنساف واستخدامو مواد جديدة وابتكار أساليب حديثة في إنشاء المباني , وخاصة بعد أف توصؿ إلى  افكار

ت بيذه المادة وبقي صناعة المبف الذي شاع وكثر استخدامو , واف معظـ األمثمة التي وصمت إلينا شيد
 . (2)استخداميا حتى بعد استعماؿ اآلجر

استخدمت العقود بكثرة إلغراض عمارية وجمالية داخؿ المباني وخارجيا , وفي أعمى النوافذ واألبوابوفي  
االواويف والدخالت والمحاريب والسراديب واستخدمت العقود الصماء في تزييف الواجيات الداخمية وعمى 

تة مف السعة واالرتفاع تتناسب وطبيعة المبنى والغرض مف وجوده . وىناؾ أنواع كثيرة مف درجات متفاو 
العقود منيا العقد المدبب , نصؼ الدائري , العقد المنبطح , العقد المقصوص , العقد المثمث , العقد 

 (. 9,  8,  7,  6) صورة رقـ      (3)المكسور , العقد الموتور ... الخ 

إلى  أدى ف الوظيفة العمارية ىي الوحيدة في كثرة استخداـ العقود انما كاف ىناؾ غرض آخرلـ تك       
أال وىو التزييف إذ اخذ لفناف المسمـ يزيف واجيات تمؾ العقود ويتفنف في  شيوعو في العمارة العربية اإلسالمية

بأجمؿ األساليب , بينما تصاميميا ويبتكر أشكاؿ جديدة , وكسي بعضيا ببالطات الخزؼ المزجج المموف 
زخرؼ بعضيا اآلخر بالحفر بالجص بشتى أنواع الزخارؼ ) اليندسية , النباتية , الكتابية ( بينما نجد عقود 

 أنشأت لغرض جمالي فقط .

 رابعًا : األقبية

                                                           
 . 622،  1221باور ، اندرٌه ، بالد آشورونٌنوى وبابل ، ترجمة د. علً ٌحٌى منصور ، دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، ((0
لقبو واإلٌوان ، العمارة العربٌة قبل اإلسالم وأثرها فً العراق بعد اإلسالم ، مركز إحٌاء التراث العلمً العربً ، ألصالحً ، واثق ، ا -6

 . 16، ص 1221دار الحكمة للطباعة ، الموصل ، 
 . 621، ص 1222غالب ، عبد الرحٌم ، موسوعة العمارة اإلسالمٌة ، بٌروت ،  -2
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لألقبية يتمثؿ في بناء حـز القصب التي تغرس في األرض  اجمع اغمب العمماء اف النموذج األوؿ      
ثبت بشكؿ عمودي ثـ تنحني نحو الداخؿ وتربط سوية مف األعمى لتشكؿ السقؼ الذي يتألؼ مف عقود وت

 .(1)متتالية نصؼ دائرية أو بيضوية أو مدببة تغطييا الحصر ثـ تغطى بطبقة مف الطيف 

, وفي خاتمة  إف ىذا الطراز مف البناء ربما كاف مف بقايا مرحمة وسيطة مف مراحؿ تطور البناء باالقبية
المطاؼ اتجو معظـ البنائيف في الشرؽ األدنىإلى اعتماد مادة بنائية واحدة أكثر ديمومة يمكف استخداميا في 
المباني الكبيرة وىي المبف )الطيف المجفؼ بحرارة الشمس (لذا كانت جميع العقود واألقبية الباقية في الشرؽ 

اـ المبف في التسقيؼ ىو المناخ الجاؼ الذي يجعؿ مف المبف , والسبب في استخد(2)األدنى مصنوعة مف المبف
 (.11مادة نموذجية         ) صورة رقـ 

إف لمتسقيؼ باستخداـ العقود يسمح بارتفاع اليواء الساخف إلىاألعمىأكثر مما يسمح بيا السقؼ المستوي مما 
األخشاب لغرض التسقيؼ فاألقبية  يساعد عمى بقاء مكاف المعيشة أكثر برودة واالىـ مف ذلؾ ندرة ىو ندرة

المصنوعة مف المبف ال تحتاج إلى دعامات خشبية مما يجعميا اقتصادية وطريقة متميزة في تغطية 
. وقد ذىب الفناف العربي المسمـ إلى زخرفة تمؾ األقبية حتى غدت لوحات فنية تسر الناظريف فقد (3)المباني

ع اآلجرأو زخرفة الشرفات المسننة فصار ليا مجاؿ ريازي ازدانت بزخارؼ حصيرية بطريقة التالعب بوض
 وجمالي في الوقت نفسو .

 خامسًا : اإلواوين    

بأنو البيت المؤزجأي المرتفع البناء , غير مسدود الوجو , أي انو قاعة مسقوفة بقبوة  عمارياً  يعرؼ اإليواف
 (4), منبطح , مغموؽ مؤخره بجدار مفتوح مقدميا عمى بيو أو ساحة بعقد مصؼ دائري , مدبب , منفوخ

 (. 12,  11)صورة رقـ 

ويعد اإليواف احد العناصر العمارية التي شيدتيا العمارة العراقية منذ أقدـ العصور , وقد تضاربت آراء      
الباحثيف حوؿ بديتو فمنيـ مف يرى انو تطور بالبناء إلشكاؿ الخيمة العربية المفتوحة أو تجسيمًا ألكواخ 

صب التي كاف األعراب يستخدمونيا في بالد الرافديف . وقد استمر استخداـ اإليواف في العمارة وصواًل إلى الق
الفترة العثمانية فنراه في القصور و والدور والجوامع والمساجد والتكايا والخانات والحمامات , وقد استخدـ 

                                                           
 . 12، ص 1242ن مهد الحضارات ، ترجمة : احمد عبد الباقً ، مطابع دار القلم ، القاهرة ، وولً ، لٌونارد ، وادي الرافدٌ -1

 
 . 2، ص  1222بك ، احمد عٌسى ، تارٌخ البٌمارستانات فً اإلسالم ، المطبعة الهاشمٌة ، دمشق ، (8)
 . 2المصدر نفسه ، ص ((3
 . 22- 22، ص  1221، دار المعارف ، مصر ،  6فكري ، احمد ، المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها ، ج ((4
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اسعة ذات واجية مفتوحة وسقؼ    مرتفع . وقد النجاز مختمؼ األعماؿ اليومية بما انو حجرة كبيرة و  اإليواف
 أخرى , وأحيانا في نفس المنطقة فنرى بعضيا ذات سقوؼ مقباة اختمفت طرؽ التسقيؼ مف منطقة إلى

بأقبية مدببة أو نصؼ دائرية كما ىو الحاؿ في المنطقة الشمالية , بينما يكوف مسقؼ بسقوؼ مستوية قواميا 
 بالتسقيؼ بالحديد واآلجر . المناطؽ الوسطى والجنوبية وقد استبدلت مؤخراً روافد خشبية كما ىو الحاؿ في 

 سادسًا : النوافذ

النافذة : اسـ يطمؽ عمى كؿ فتحة تخترؽ جداربغض النظر عف الحجـ والشكؿ , فكاف منيا الواسعة التي 
ورة المناخية مف جانب تزود المبنى بالضوء واليواء والضيقة المرتفعة في الجدراف الخارجية وخضع ذلؾ لمضر 

 ( .13) صورة رقـ (1)ودينية واجتماعية مف جية أخرى

واف النوافذ ميما كانت صغيرة أـ كبيرة داخمية أـ خارجية , مف العناصر العمارية التي عرفيا سكاف       
بسبب اندثارىا فقد  العراؽ القديـ منذ أقدماألزماف , ونراىا قائمة في العديد مف المباني الدينية والمدنية , ولكف

كاف مف الصعب عمى الباحثيف تحديد البدايات األولى لظيورىا والباقي مف تمؾ النوافذ قميمة االرتفاع ال يسمح 
بمعرفة األماكف التي اتخذت فييا نوافذ وبالرغـ مف ذلؾ فقد وصمتنا نماذج ال بأس بيا استطعنا مف خمميا 

خالؿ التنقيبات األثرية في حوض حمريف مف عصر العبيد , تكويف فكرة ولو بسيطة عما كانت عميو مف 
  (2)ومف عصر الوركاء كشفت نافذة في مدينة اريدو عتبتيا عمى شكؿ قوس يتكوف مف انحناء جانبيا العموي

وقد عمؿ المعمار العربي المسمـ عمى جعؿ تمؾ النوافذ لوحات جمالية بديعة فقد عقدت بعقود مختمفة       
ؾ العقود بعناصر زخرفية نباتية وىندسية وعناصر اآلنية الزخرفية ذات ألواف جميمة تخرج منيا زينتكوشات تم

األزىار المختمفة بعضيا نفذ بالخزؼ المزجج بينما نفذ البعض اآلخر بالجص واآلجر كما ىو الحاؿ في نوافذ 
ؼ ومرقد سيد الشيداء اإلماـ مراقد األئمة )عمييـ السالـ( كمرقد اإلماـ عمي بف أبي طالب في النجؼ االشر 

أبي الفضؿ العباس , كما كسيت تمؾ النوافذ بالزجاج الشفاؼ تارة والمموف ذو األلواف الزاىية  الحسيف وأخيو
واألخضر وغيرىا مما اكسب تمؾ النوافذ قيمة فنية عمؿ بعض الباحثيف  واألزرؽ كاألحمر تارة أخرى

كونيا احد مكونات التراث  الحاؿ في اغمب الكنائس في العراؽوالمخصيف عمى دراستيا كأعماؿ فنية كما ىو 
 العماري العراقي .

 سابعًا : الشناشيل

                                                           
 . 462غالب ، المصدر السابق ، ص  ((0
 . 181، ص  6111، مطابع دار الشؤون الثقافٌة ، بغداد ،  1الدراجً ، حمٌد ، الربط والتكاٌا البغدادٌة فً العهد العثمانً ، ط ((8
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تعد الشناشيؿ مف ابرز العناصر العمارية في البيت التراثي العراقي , وقد وجد كضرورة اجتماعية ومناخية 
بمة التي تتالقى في أقساميا العميا مف اجؿ الحفاظ عمى حرمة البيت ومنع اإلشراؼ المتبادؿ في البيوت المتقا

 . (1)مكونة مف الزقاؽ ما يشبو النفؽ الذي يمتاز بجوه اليادئ وظمو الوفير

ونتيجة لمعادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاؾ فقد غطت النوافذ مف الخارج بطبقة مف الخشب المشبؾ     
)قيـ( فائدتو فسح المجاؿ لمف في داخؿ البيت التمع ومراقبة ما يجري في الخارج دوف اف يراه احد , فضاًل 

ا يسمح بنفوذ كمية كافية مف الضوء واليواء عف الناحية المناخية التي لـ تيمميا ظاىرة الشناشيؿ , فتصميمي
إلى داخؿ غرفة الشناشيؿ التي تمتاز بكثرة شبابيكيا التي تتقدميا ولـ تصبح الشناشيؿ لممعارة العراقية 

نماطورىا األوربيوف وادخموىا في تصاميـ األبنية الحديثة  . فضاًل عف محافظة  (2)والعربية اإلسالمية حسب وا 
 ( . 15,  14مى الزجاج المموف والشفاؼ ) صورة رقـ مشبكات الشناشيؿ ع

الشناشيؿ كما نراىا تزيف واجيات البيوت التراثية في الطوابؽ العميا , وىي عبارة عف بروزات والتواءات  إف
خشبية تظير في الطوابؽ العميا لتصحيح شكؿ الطابؽ األرضي الغير متجانس إلى شكؿ متجانس ذي زوايا 

ؼ الطابؽ نفسو إلى غرؼ ذات أضالع متوازية ومتعامدة وىذا ما جعؿ بعضيا ذات أشكاؿ قائمة وبالتالي غر 
 . (3)غريبة تشبو أسناف المنشار 

سـ( وفي بعض الحاالت تزيد عف ىذه المسافة . وىي  71 – 51إف ىذه البروزات تمتد نحو الزقاؽ بمسافة )
 بزخارفيا الدقيقة محفورة أو مخرمة تدعو إلى تتألؼ ف مجموعة مف الشبابيؾ المزججة المتحركة التي تمتاز

تقاف صناعتيا وتعاوف البناء والنجار في صناعتيا بشكؿ فني مدروس إلظيارىا  اإلعجاب وتدؿ عمى ميارة وا 
بالشكؿ الذي نشاىده . كما تمتاز الشناشيؿ بخفة وزنيا وبالتالي تخفيؼ الضغط المسمط عمى جدراف الطابؽ 

بصرة عف غيرىا مف باقي مدف العراؽ بكثرة شناشيميا حتى سميت )مدينة األرضي , وقد امتازت ال
 . (4)الشناشيؿ(

الشناشيؿ تحتوي عمى قيـ ومفاىيـ متطورة ومميزة وقد صممت مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ نفعية ومناخية  إف
حراري وتقمؿ واجتماعية وجمالية , امتازت بوجود عدد مف النوافذ الضيقة والسميكة التي تساعد عمى العزؿ ال

مف كمية اليواء الحار داخؿ المبنى , وتمتاز بوجود المظالت الخشبية األمامية التي تعمو الشبابيؾ في 

                                                           
الدراجً ، حمٌد محمد ، البٌت التراثً فً العصر العثمانً ) تخطٌطه وعمارته( رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، قسم اآلثار ، جامعة  ((0

 . 218،  1226بغداد ، 
 . 28، ص 1228السلطانً ، خالد ، " العناصر القومٌة فً العمارة العربٌة" ، مجلة آفاق عربٌة ، العدد الرابع ،  ((8
  121، ص  1222لثقافٌة ، بغداد ، ، دار الشؤون ا 1222زي ، حامد ، مجلة التراث الشعبً )عدد خاص( العدد الفصلً الثالث ، البا ((3
 . 26البازي ، المصدر السابق ، ص ((4
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الواجيات األمامية التي تطؿ عمى الشارع واألزقة الفرعية , وقد استخدـ الزجاج المموف والشفاؼ في القسـ 
 . (1)لعربي في العصر اإلسالميضمف تشكيالت ىندسية ونباتية ترجع في أصولياإلى الفف ا

 ثامنًا : األعمدة والتيجان

يؤلؼ العمود احد العناصر العمارية الميمة في العمارة العربي في العصر اإلسالمي , وقد وصمتنا نماذج 
كثيرة منيا , أقدميا ما كاف مصنوع مف جذوع النخيؿ باعتبارىا المادة الرئيسية المتوفرة في المنطقة منذ أزماف 

يدة . ويبدو إف ىذا النوع كاف مناسبًا لمعمارة العراقية , وقد استخدمت األعمدة الخشبية بكافة أشكاليا جنبًا بع
إلى جنب مع جذوع النخيؿ , منيا ذات المقطع االسطواني والمضمع والمربع والمستطيؿ , تعموىا تيجاف ذات 

ا النحؿ فضاًل عف األعمدة االجرية زخارؼ نباتية وىندسية ومقرنصاتتتألؼ مف عدة صفوؼ تشبو خالي
 ( . 18,  17,  16)صورة رقـ  (2)والرخامية ذات المقطع االسطواني والحمزوني والمربع والمستطيؿ 

استخدمت األعمدة في مختمؼ األبنية الدينية والمدنية والعسكرية وكاف االستخداـ عمى درجات متفاوتة وفي 
أماكف مختمفة وكاف يعمو األعمدة تيجاف تختمؼ طريقة بنائيا وأشكاليا وتنفيذ الزخرفة عمييا مف مبنى 

وف عمى شكؿ ناقوس أو ىـر مقموب . كما زخرفت التيجاف بالمقرنصات والزخارؼ النباتية وقد تك (3)إلىآخر
 .(4)في محاولة مف المعمار في إضفاء لمسة فنية رائعة

 تاسعًا : األروقة والشرفات

يمثؿ الرواؽ احد العناصر العمارية الميمة في العمارة اإلسالمية , فقد كانت تتقدـ الحجر في الطابؽ        
قيف عمى شكؿ ممر يختمؼ في أبعاده مف مبنى األرضي والغرؼ في الطابؽ العموي واالواويف في الطاب

إلىآخر حسب طبيعة االستخداـ , سقؼ بعض منيا معقود باألجر والجص عمى شكؿ قبو معقود بالحديد , 
. فقد (5)وفي أكثر الحاالت استخدـ في تسقيفيا مع االىتماـ بإظيارىا بما يتناسب ومكانة صاحب المبنى

بأدؽ واجمؿ الزخارؼ النباتية واليندسية فضاَل عف استخداـ قطع  غطت أعمدة السقؼ بألواح خشبية زينت
ظيار جماليتيا بالشكؿ المطموب .  المرايا والزجاج المموف والشفاؼ وا 

ومف ابرز العناصر الزخرفية المجسدة في السقوؼ , األطباؽ النجمية , ويستند السقؼ الخشبي أو     
تحممو أعمدة خشبية )دلكات( وأحيانا اجرية أو الرخامية , المعقود بالحديد واآلجر في مقدمتو عمى جسر 

                                                           
 . 22، ص  1228البصري ، عبدهللا بن إسماعٌل ، تارٌخ مدٌنة البصرة ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ،  ((0
 . 112، ص 6112الدراجً ، حمٌد محمد ، البصرة مدٌنة التراث والحضارة ، مؤسسة ثائر العصامً ، بغداد ،  ((8
 . 64،  6112الدراجً ، حمٌد محمد ، األعمدة والتٌجان فً العمارة التراثٌة ، دار المرتضى ، بغداد ،  ((3
 .62المصدر نفسه ، ص ((4
 . 112المصدر نفسه ، ص ((5
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سـ( لغرض منع مياه  21 – 11وبمطت أرضياتيا بالجر المربع ) ألفرشي ( ترتفع عف أرضية الفناء بنحو )
األمطار والغسؿ مف الوصوؿ إلى داخميا . ويمكننا أف نطمؽ عمى الممرات في الطابؽ العموي )شرفات( الف 

فوف عمى معظـ مرافؽ البيت في الداخؿ . وفي بعض المباني تطؿ الشرفات عمى األنيار سكاف البيت يشر 
 (. 21,  19كما ىو الحاؿ رفي بيت الوالي في بغداد ) صورة رقـ 

إف المساحات المكشوفة واألروقة شبو المكشوفة تساعد عمى حماية المبنى وكسر حدة أشعة الشمس في 
 شتاء وتنظـ التيارات اليوائية في المبنى كمو .فصؿ الصيؼ , ومف المطر في فصؿ ال

لقد استخدمت األروقة والشرفات في العمارة العراقية بشكؿ عاـ لحماية المبنى وتنظيـ عممية التدفئة     
والتبريد , وتعد حمقة اتصاؿ بيف المنشآت البنائية , وعنصر أساسي لمحركة في جميع أرجاء المبنى , وتعد 

في بعض البيوت التي ال يوجد فييا إيواف . وفي حالة وقوع المبنى عمى نير فيي توفر  البديؿ عف اإليواف
 فرصة لمتمتع بمنظر النير , ولزيادة تأثير النير الممطؼ لجو المبنى .

 عاشرًا : اآلرسي

ة االرسي ىو عنصر معماري ميـ الـز البيت التراثي في العصر العثماني وما بعده التي ال تزاؿ بعضيا قائم
إلى يومنا ىذا .إناالرسي يمثؿ سمسمة مف الشبابيؾ المزججة ذات الصناعة الدقيقة تطؿ عمى فناء البيت 

 الوسطي .

وفي بعض البيوت كاف االرسي يتخذ في الطابؽ العموي ويتكوف مف غرفة كبيرة ذات ثالث جدراف ,       
تسمى )جاـ خانة( تطؿ عمى الفناء مزينة ويستعاض عف الجدار الرابع بواجية مف النوافذ المكسية بالجدار 

بأروع الزخارؼ النباتية واليندسية منفذة بالخشب بشكؿ دقيؽ مما أضفى عمى البيت جمالية كبيرة  , وتكوف 
 .(1)مييأة دائما الستقباؿ الضيوؼ 

 االستنتاجات

ة محددة إنما ىو . لـ يكف ظيور العناصر العمارية في العصر اإلسالمي وليد الصدفة أو ىو جيد جماع 1
 جيود جماعات مف الناس اتحدوا تحت لغة وديف وجغرافية واحدة .

. إف عدـ اإلشارةإلى العروبة عند الكالـ عف العمارة العربية في العصور اإلسالميةإنما ىي محاولة لطمس  2
 دور العرب وفضميـ في تطور فف العمارة والزخرفة .

                                                           
 . 24، ص  1228، دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ،  8الحجٌة ، عزٌز جاسم ، بغدادٌات ، ج ((0
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اثر وتأثر بالحضارات السابقة كالبيزنطية والساسانية وغيرىا فقد اخذ  . إف العمارة والفف العربي اإلسالمي 3
 العرب عف باقي الحضارات وطوروىا وبالعكس .

. إف القبة مف أفضؿ السقوؼ التي تغطي مساحات مربعة واسعة فضال عف وظيفتيا المتمثمة بإنارة وتيوية  4
ائري مف إمكانيات لفتح النوافذ برقبتيا وبدنيا , وقد األجزاء الداخمية مف المبنى مف خالؿ ما يوفره شكميا الد

 عمؿ الفناف العربي المسمـ إلى تزيينيا بإشكاؿ مختمفة كالذىب والخزؼ وقطع المرايا .

أخر , السيما مف السطح المربع  أو لمتدرج مف شكؿ إلى .إف عنصر المقرنصات يستخدـ لمزخرفة العمارية 5
لقبة , كما تقوـ في بعض األحياف مقاـ الكوابيؿ , وقد غطيت بالذىب إلى السطح الدائري لتقاـ عميو ا

 والخزؼ واآلجر وازدانت بمختمؼ الزخارؼ إذ جعميا الفناف قطع فنية غاية في الجماؿ .

. استخدمت العقود إلغراض عمارية وجمالية داخؿ المباني وخارجيا , وفي أعمى النوافذ واألبواب وفي  6
لمحاريب والسراديب واستخدمت العقود الصماء في تزييف الواجيات الداخمية وعمى االواويف والدخالت وا

لى ذلؾ بؿ  درجات متفاوتة مف السعة واالرتفاع تتناسب وطبيعة المبنى والغرض مف وجوده , ولـ ينتيي األمرا 
 راح الفناف يزيف كوشاتيا وداخميا بزخارؼ مختمفة نفذت عمى مواد بنائية مختمفة .

أكثر مما يسمح بيا  األعمى تسقيؼ باستخداـ العقود ميـ كونو يسمح بارتفاع اليواء الساخف إلى. إف لم 7
أشكاليا المختمفة أضفت عمى المباني  برودة , كما اف السقؼ المستوي مما يساعد عمى بقاء المبنى أكثر

 ىيبة وجماؿ ال سيما بعد زخرفتيا ال سيما في مراقد األئمة )عمييـ السالـ( .

إلغراض متعددة كونو حجرة أو غرفة ذات ثالث جدراف تفتح عمى فناء , ولعؿ مف أروع  استخدـ اإليواف . 8
 أواويف المدرسة المستنصرية ذات الزخارؼ اليندسية المتنوعة . ما وصؿ إلينا

الشناشيؿ تعد وبحؽ ابرز مظاىر العمارة التراثية في العراؽ واستخدمت إلغراض متعددة منيا  . إف 9
 بأروع الزخارؼ ألمنفذه بالخشب . تماعية ومناخية وبنائية , كما ازدانت تمؾ الشناشيؿاج

األعمدة وظيفة ميمة في المباني األثرية والتراثية فقد وضعت لتحمؿ السقوؼ بشكؿ مباشر  عف  . أدت 11
 . طريؽ حمميا لمعقود , وقد يحتوي العمود عمى تاج مزيف بمختمؼ األشكاؿ وقد ال يحمؿ تاجاً 

. ونرى في بعض البيوت التراثية حجر أو غرؼ تطؿ عمى الفناء بمجموعة مف النوافذ الخشبية التي  11
 ازدانت بزخارؼ تشبو الشناشيإللى حد ما .
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