
(2)تاريخ العمارة الداخلية واألثاث  
وسام ممدوح عزالدين/ د

قسم التصميم الداخلي واألثاث



:مقدمة  
ا من مظاهر الثقافة السائدة يف اجملمتع، و  ة مظهًرا هممًّ ستُْعَتََبُ العامرة والفنون بصفة عامَّ ة يَُعدُّ الفنَّ الإ اليم من أ نقى بصفة خاصَّ

بداع امجلايل يُ  نسانية؛ ول شك أ ن الإ ِّ بُْعًدا أ ساس يًّا يف وأ دق ِّ صور التعبري عن احلضارة الإسالمية، بل مرأ ة انصعة للحضارة الإ شِك 

ٍة يف حياة الإ  نسان؛ فقد تعاملت معه مناحلضارة الإنسانية، ومن عظمة احلضارة الإسالمية وتاكملها أ هنا مل تغفل عامل امجلال كقمية هممَّ

َّة، تكل ةل يف أ عامق النفس الإنسانية السوي ىل منطلق أ ن الإحساس ابمجلال وامليل حنوه مسأ ةل فطرية متأ ص ِّ  اليت حتبُّ امجلال وتنجذب اإ

.لك ما هو مجيل

ساليم من أ عظم الفنون اليت أ نتجهتا حضارات العامل يف القدمي واحلديث، ح  سالمية خشصيهتا ويُْعَتََبُ الفنُّ الإ يث أ ن للعامرة الإ

ة والزخارف املس تعَمةَل؛ حيث وضعت ِّ ، وذكل بفضل العنارص املعامرية املمِي  ِّ ج الرسوم والتفصيالت ادلقيقة والامنذوطابعها اخلاصُّ املمِي 

ق يف علوم الهندسة والرايضة واملياكن  َت  الإطار ااملعامرية الفريدة والىت نتجت من فلسفة ادلين الإسالىم والتعمُّ لعامَّ ياك؛ تكل اليت َشَّكَّ

نسانية نَْت فيه هذه احلضارة، فصبغهتا ابلكامل واجلالل والصبغة الإ .اذلي تََكوَّ

: وسوف نستعرض فيما يلى أهم العناصر المعمارية في الحضارة اإلسالمية-



أهم العناصر المعمارية في الحضارة اإلسالمية



تؤدى بعض  ظهرت العديد من المبانى فى العمارة اإلسالمية  
التى يحتاجها اإلنسان  األغراض الهامة  

الوكائل  
الحماماتواألسواق الخاناألسبلة الخانق اة



:االسواقو  الوكائل
د التجار و ققامة خرى إلأھى عبارة عن مبانى مخصصة لتخزین البضائع و و 

."وكالة " اطلق علیھا اسم 

بازرعةوكالة وكالة الغوري



:االسبلة
 ملن الالاء هيحتاجونلملالیحصل  منھلا النلال عللى ثریاء األو مراء األھى عبارة عن منشآت اقامھا

ض بھلا عبارة عن مبنى يحتوي على طابقین، األول عبارة عن بئلر محولور فلأل األرالسبی  ف؛مجانا  
القنللوات إلللى الاللاء يرفللع وكللا  ؛الازملللةالتسللبی  أو حجللرة فیسللاى أمللا البللابق ال للانأل ، الاللاء

ب الااء القنوات، وكا  طالتلكفتحاتالاوجودة تحت بالط الازملة فیجرى إلى النوافذ القائاة عند 
«يصعد على ساللم موجودة أسو  ك  نافذة إلى حیث يجد الااء فیحص  على حاجته بالكوز

؛ وافلذالنالنحال، وقد أبدع الونا  الاسلم فلأل أكلكال وزخلارل تللك من تصنع تلك النوافذ وكانت
.البرونزمن الحجر و وحلیات الرائعةنقوكھابأعادتھا الرخامیة و تتایز حیث

سبیل عبد الرحمن كتخدا سبیل محمد على 



:الحمامات  
 ىالولاطاالعصرفىاالسالمیةرةھالقارتھاكتو قد

كانلت تتعامل  ملع كل  طبقلاتالتلىبتلك الحاامات و 
.الجنسینالشعب من 

الكائن في حي الجمالیة" إينال"حمام  "بشتاك " حمام أشھرھا من 



:الخانق اه
 قلة حدیهبلملن حلحن مكشلول تكو  يبناء دينأل وھأل ، للتعبدو ھى كلاة فارسیة و معناھا دار

أربلع ، إيوا  واحد أو أك لر فبعضلھا تضلم بابلا   واحلدا  وبعضلھاأقیم على نظام الصحن الذي يحیبه 
عالارىتكوینھلا الاهوھأل بال مئذنة وبال منبر وتضم مسجدا ال تقلام فیله حلالة الجاعلة ، و یشلب

.للادرسةالتكوین الاعاارى 

.خانقاه السلطان فرج بن برقوق .في إصفھانالوسطى خانقاه من العصور 



ھر بیبرس الظاخانقاه 



" :الفندق  " الخان  
 جاريلة انتشرت الخانات عللى طلول البلرل التھى كلاة فارسیة ويقصد بھا بیت الاسافرين، وقد

اللى بین الاد  االسالمیه وكا  اك ر روادھا من التجار وطلبه العلم الذين كانوا يسلافرو  ملن بللد
.العلماخر لبلب 

 تحتللوي علللى لللرل للاسللافرين الشللك  أو مسللتبیلة وكانللت ھللذخ الخانللات فللأل العالللب مربعللة
وجایلع ھلذخ الارافلق. ومخاز  للبضائع ودكاكین، كاا كانت تحتوي عللى حااملات ومصللى وبئلر

ألول ويتكو  البناء فأل العاللب ملن طلابقین، البلابق ا. "الصحن " الوناء الاكشول عادة تدور حول 
اقیلة االم للة البوملن . والبلابق العللوي خصلص للسلكنوأمتعة الاسافرين، خصص لخز  البضائع 

.خا  الخلیلىبالقاھرة 

خااااااااان 
الخلیلى 
بالقاھرة



باشا بدمشقأسعد المسقط األفقى لخان 



عناصر تشكيل الفراغ بالعمارة الداخلية اإلسالمية



:العقود  
العقللود علللى اخللتالل أوجھھللا التصللایایة كعنصللر اسللتعالت 

العالللارة أساسلللى فلللى تشلللكی  الوراللللات الداخلیلللة عبلللر عصلللور
واجد بالاسلاإلیوانلاتفانھلا تكونلت األروقلة و؛ الاختلوةاإلسالمیة 

.ولیرھاوالخاحةالابانى العامة 

مدة يلجأ المعماري إلستخدام العقود التي تحملھا األعوكان 
:لسببین وھما

.قوة تحا  لألسقف: أوالً ❖

.لتعبأل جاال الشك  للبراز: ثانیاً ❖

نجد تحمیال األساقأ أماا علاي عقاود بأكتاا  أوولذلك 
عقود بأعمدة أو قبوات أسافلھا أكتاا  لتعطاي درتاة تحمال

.كبیرة لألسقأ مع الحفاظ علي الشكل المعماري

العقد المخموس 



العقود انواع

العقد المركب 

المرتد ذو المركز الواحدالدائرىالعقد العقد المرتد المدبب ذو الفصوص الدائرىالعقد 

البصلىالعقد الثالثىالعقد 



العقد الدائرى غیر الكامل 

المدببالعقد  العقد الدائرى الكامل المدبب ذو المركزينالعقد 

المتداخلةد والعق



:األعمدة  
 ويلراد منله نقلعقلدللأو جلدار للأو لسلقف لداعم فأل العاارة عنصر إنشائأل العاود ،  

أحاللال العناحللر األفقیللة فللأل التسللقیف بحسللب الحلللول العااريللة إلللى القواعللد 
توظللف ليتركھللاالتللألمنلله االسللتوادة مللن الاسللاحات الحللرة والقصللد ،واألساسللات
. عااريةمكوضاءات 

 القلرمنلذ ولكلن يستعنأل الاسلاو  علن خبلرات الحضلارات األقلدم، فى البداية لم  
لخاحة حارت لألعادة فأل العاارة اإلسالمیة تیجانھا ا( العاكر للایالد/ الرابع للھجرة)

لنباتیلة التأل تایزھا عن التیجلا  اإللريقیلة والرومانیلة والبیزنبیلة، وتایلزت بزخارفھلا ا
ة والھندسیة والاقرنصات، ودخل  الخلا العربلأل علیھلا لیجعل  لھلا خصوحلیة إسلالمی

ا، وكلا  بحتة، وقد عات الكتابات القرآنیة أو الشعرية أو األقوال الاأثورة فأل تجسلیدھ
.للخللا الكللوفأل النصللیب األوفللى مللن بللین الخبللوط الاسللتعالة لا لل  ھللذخ التیجللا 

.واستعلت التیجا  لنقش اسم الحاكم أو البناء أو الواقف أو تأريخ الاشیدة

 أككال األعادة فأل العصور اإلسالمیة، فكا  منھلا األسلبوانأل، والحلزونلألوتعددت ،
أو والاضلع، والا ان، والاربع، والاستبی ، وما إلیھا، ومنھا ما كلا  مكسلوا بالرخلام

التللاا الاقللرنص فقللد ظھللر فللأل الحقبللة األيوبیللة،أمللا .بالاعللد  و بالللذھبأو بللالجص 
.وأنتشر فأل الحقب الالحقة



اإلسالمىالعموديئة  هلاألساسيةم األنماط  ھأ

عمود ذو بدن مثمن 
مقرنصومحلى وتاج 
حطتینعلى

عمود ذو بدن مثمن 
ناقوسىوتاج 

.مضلع

عمود ذو بدن مثمن 
علىمقرنصوتاج 

.حطتین

عمود ذو بدن 
مستدیر وتاج 
.ناقوسى



الكوابيل
 سللاى الكللابولى فللى

العالللللارة اإلسلللللالمیة 
بللالكردى أو الكبللال أو 

واتخللللللذ الحرمللللللدال، 
أكلللللللكال متنوعلللللللة 

ومروحلللى، بلللدالیات،)
(الاتلدراوالدائرة، ربع 

، وعلى عكس اإلنشلاء 
الاتلللللدرا التقلیلللللدى

الكللابولىللللداخ  فللا  
ةالاتااسكالعناحر من

خارتة من الخشب ذات رفر .الخاراتتدرا الى التى 
من الحجروكوابیل

الحجرىكابولىال



اببالق
قیف نوع من األقبیة التأل تستخدم للتسالقباب ھى

وھأل بأبسا أككالھا عبلارة علن نصلف كلرة مجوفلة 
تقللف علللى أعاللدة أو جللدرا  ومصللنوعة مللن مللواد 

یةاإلسلالمالعالارة عناحلر ملن وتعتبر القبة . مختلوة
.نشائیة الوریدةاإلالازایا ذات 

 القبللاب فللى العاللارة اإلسللالمیة كعنصللر اسللتخدمت
انشللائى وجاللالى مسللتوحى مللن الببیعللة والبیئللة 

أكللكاال متنوعللة میللزت البللراز واتخللذت، الاحیبللة
النصللف كرویللة ، والاضلللعة ، )الخللاب بكلل  اقلللیم 

....(والبیضاویة ، و البصلیة الشك  

 بدأ نقبة واحدة تفىوتنشأ القبة من عقود متقاطعة
مسدسةمن قاعدة دائریة أو م انة أو 

ة و االسلتاراریة الھندسلیة والاادیلوتا   القبة قاة
االتللزا  االسللتاتیكى الناكللن عللن انسللیاب األحاللال

.انحناءومقاومتھا بدو  اجھادات 



قباااااااااة 
مسااااجد 
الشاااھید 
عباااد ه
بااااااااااان 
الحسااین

األردن-



المقرنصات
 المیة في زخرفة العماائر اإلساامادوراً ھوالمقرنصاتالدالیاتلعبت

فاي خلیاة النحال وتساتعملتشابةمعماریاة وتصمیمیاً ھى خلیة،
:اآلتى

.ة كوسیلة إنشائیة فأل تحوی  الاربع إلى دائرة فأل إنشاء القبة الدائری-
.مئذنة لشرفة كورنیش م   كوسیلة زخرفیة -
نایا فأل تجاویف وحالاقرنصاتمن سبح إلى آخر حیث وجدت إنتقالیةكوسیلة -

.الاساجد اتھواج
الحجریة كوسیلة لحا الكوابی فأل ك یر من الاقرنصاتكاا استعالت -

.الشرفات 
.فأل تیجا  األعادة الاقرنصاتاستخدمت -
.الاداخ  الرئیسیة فأل بعض العاائر اإلسالمیةطواقألكاا استخدمت فأل -



للمقرنصاتندسیةتفاصیل ھ

تامع الناصر محمد بالقلعة 



:ة  بيالمشر 
واحلیلھامن فنو  العاارة اإلسالمیة التأل نقف أمامھا حائرين مستاتعین بك  توصیلة ملن ت ..

اللبالد انتباخ الاستشرقین والك یر ملن الرحللللالة اللذين وفلدوا عللىتلوتوقد ، (الاشربیات)
.مصراإلسالمیة وخاحة 

أو بالاشربیة ذلك الجزء البارز عن حوائا جدرا  الابلانأل التلأل تبل  عللى الشلارعالاقصود و
ملن ( مدادات)و( كوابی )على الوناء األوسا للانازل اإلسالمیة، ويستند ھذا الجزء البارز إلى 

ھلذا الحجر أو الخشب تربا الجزء البارز ملن الابنلى، بینالا تعبلى الجوانلب الرأسلیة ال الثلة ل
نع دقیقة الصلالشك ، مخروطیة ( برامق)الجزء البارز بحشوات من الخشب الخرط الاكوّ  من 

.  ابات عربیةتجاع ببريقة فنیة بحیث ينتج عن تجایعھا أككال زخرفیة ھندسیة ونباتیة أو كت

:ظیفتھاو

 حوب كمیات كثیرة من الضوء غیر المباشر، وتمنع اإلشاعا  الشمساي المباشار المصاتدخل
ة بدرتات حرارة عالیة من الدخول عبار فتحاتھاا، وبالتاالي قادمت المشاربیة إناارة ذات كفااء
ة، عالیة دون زيادة درتات الحرارة في الداخل، كما أسھمت بزيادة تدفق الھواء بنسابة عالیا
ل وبالتالي زياادة التھوياة والتبرياد للغار ، وتكمان روعاة ھاذا العنصار المعمااري فاي تكاما

.وظیفته مع قیمته االتتماعیة والجمالیة

اح لھم في الوقت باإلضافة لتأثیراتھا الفیزيائیة توفر المشربیة الخصوصیة للسكان مع السم
طاي ذاته بالنظر الى الخارج من خاللھا وھذا يدعم استخدام المشربیة ذات الجزئیین كما يع
دون المشربیة بعداً نفسیاً حیث يشاعر السااكن أناه غیار مفصاول عان الفراغاات الخارتیاة

.فقدان عامل الخلوة



العالقة بین المشربیة من الداخل 
والخارج

في احد حارات مصر مشربیه 
.١٨٧٠القديمه عام 



:( عرائسال)الشرف ات  
یة أحد العناحر التكایلیة فى العالارة اإلسلالموھى

.الھامةذروة الابانىأعلىبالتى تحیا

والورقیللة أك للرة،مسللننإمللا ورقیللة أو نوعللا  وھللى
مللزا فللأل للعللین تحللد فھللى، سللتعااال  ااألكللكال 

.ثابتام بنظوالوراغ بین الكتلة العامة البصریةالرؤیة 



:  الحرم لك
یلت على قسم من البكلاة تستخدم للداللة 

.مخصص للنساء، محظور على األجانب دخوله

:السالملك
كلاللة تللدل علللى القسللم الاخصللص للرجللال 
وضلللیوفھم فلللأل البیلللت أو القصلللر يشلللرل علیللله 
الحرمللللك، الاالحلللق لللله بنلللاءا والانوصللل  عنللله 
اء استعااال، بحیث ال يدخ  العرباء إلى جناح النسل
م الداخلأل أو يالحظو  ما يجلري فیله، بینالا الحلري

يبلو  على السللالك ملن وراء مشلربیات أقیالت
.لھذخ العاية



الشخشيخة
 مللن الوتحللات الدائريللة فللى نللوع ھللأل

تكلو  أ  الااكلن أسقف القاعات، وملن 
متخلذخ كلك  متعلدد أو م انله أو مربعه 

نوافلللذ  االضلللالع ويولللتح فلللأل اضلللالعھا 
.واإلضاءةللتھويه 

 األملر الخشلب ملن الشخشلیخة وتصنع
واع علیھا بجایع انيصاحبه الزخرفة الذي 

. وطرل زخرفه االخشاب

 لجللذب الھللواء لتلبیللف درجللة وتسللتخدم
االضللاءة؛ فھللى تعالل  الحللرارة ولتللوفیر 

علللللى تجديللللد الھللللواء بصللللورة دائاللللة 
ومسللتارة داخلل  الابنللى ، ومللن ھنللا 
احبحت الشخشیخة من عناحر العالارة 

، التأل تعبلأل جالال للابنلىاإلسالمیة 
والتأل كانت واضلحة فلأل مبلانأل العصلور

.االسالمیة على اختالفھا

نماذج من الشخشیخة



إنتهت المحاضرة


