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 . العمارة يف العصر االموي   

 :عسارة السداجج. *
 تطؽرت عسارة السداجج تطؽرا كبيخا في عهج األمؽييؼ بعج مذاهجتهػ ما ببالد

 ولقج ظهخ هحا التغيخ في فتخة حكػ. الذام مؼ عسائخ مديحية
 وتعهخ مؼ تمغ" بؼ عبجالسمغ الؽليج"فهيخمالوازدهخ في عهج " عبجالسمغ"الخميفة

 السدجج"و" قبة الرخخة"الفتخة مداجج فخسة التدال قائسة حتى اآلن أهسها 
 "جامع سيجي عقبة"كسا أقيػ في خارج الذام . السدجج األمؽي بجمذق"و " األقرى

فييي تييؽ ذق ولقييج قييام الحكييام بتجج ييج السديياجج التييي  يييجت فييي عهييج " جييامع الديتؽ يية"فييي القيييخوان و 
 .الخمفاء الخا ج ؼ وهي جامع السج شة وجامعا البرخة والكؽفة بالعخاق وجامع عسخو بسرخ

 



 مسجد قبة الصخرة 
 

وهؽ  تسيد بترسيػ فخيج لػ يعخف مؼ قبل في عسارة السداجج اإلسالميةق كسا لػ  تكخر ظهؽره . هي 72في عام" عبجالسمغ بؼ مخوان" يج في عهج 
 .مخة ثا ية

 
هحا السدجج مؼ بشاء مؼ الحجخ مثسؼ األضالعق ويقع بكل ويتكؽن  .هي164عامولقج ججد هحا السدجج . ويستاز هحا السدجج بجسال وفخامة زخارفه

 ضمع مؼ أضالعه
ويكدؽ الجدء األسفل مؼ الججران . مؼ السثسؼ أربعة أبؽاب األربعاألصميةالخارجية عقؽد مجببة تعمؽها  ؽافحق ويتؽسط األضالع السقابمة لمجهات 

 الخارجية
 ويتؽسط السبشى. في العرخ العثسا ي واستبجل بها لؽحات مؼ القيذا ي الفديفداءأزيمتألؽاح مؼ الخخامق أما الجدء األعمى فكان مغطى بطبقة مؼ 

 وتحيط بهحه الرخخة دائخة مؼ الجعائػ واألعسجةق ويبمغ. والسعخاج ليمةاإلسخاءالرخخ السقجسة التي ذكخ أن الشبي دمحم ارتفع مؼ فؽقها إلى الدساء 
 اسطؽا ية مغطاة مؼ الجاخل بالفديفداء الجعائسؽاجهةوتحسل هحه . عجد الجعائػ أربعاق ويقع بيؼ كل دعامتيؼ ثالثة أعسجة

.  مؼ الخارجق وزخارف جرية بها زجاج ممؽن مؼ الجاخلبالقيذا ي  مدخخفةويؽجج بهحه األسطؽا ة ست عذخة  افحة . قؽام زخارفها فخوع  باتية
 وتختكد عمى

ق وفي داخل القبة كتابة كؽفية كتبت (21: عست إسساعيل)قلخصاص  ألؽاحهحه األسطؽا ة قبة خذبية مددوجة الكدؽةق مؼ الخارج مغطاة بطبقة مؼ 
الجائخي مثسؼ أوسط  تكؽن مؼ دعائػ يكدؽها الجدء  عؼق ويفرل ججار السثسؼ الخارجي ( هي147:أبؽ صالح األلفي)أرضية زرقاء الحهبعمىبساء 

 الخخام وستة عذخ عسؽدا
 بطبقة مؼ الفديفداء زيشتججرا هاويعمؽ هحه الجعائػ واألعسجة عقؽد . رخاميا ذات تيجان مختمفة الطخاز

ويغطي هح ؼ الخواقيؼ سقف مؼ الخذب مددوج . داخمي وخارجيرواقيؼ  وجؽدولقج  تج عؼ تذييج هحا السثسؼ الجاخمي . قؽام زخارفها عشاصخ  باتية
 فسؼ. الكدؽة

أممذ غيخ مجؽف  شدب إلى عبجالسمغق ومحخاب آخخ محخاب  الرخخةويؽجج بقبة . الخارج ألؽاح مؼ الخصاص ومؼ الجاخل ألؽاح خذبية مشقؽ ة
 .األ بياء قبمةيعخف باسػ 

* 



 :المسجد األموي بدمشق 
 يعتبخ السدجج األمؽي مؼ أععػ السداجج اإلسالمية

  يجه الخميفة األمؽي الؽليج. وأقجمهاق ومؼ أهػ اآلثار التي خمفها األمؽيؽن 
 هي في بقعة كان فيها معبج وثشيق ثػ حمت محمه 96-88بؼ عبجالسمغ بيؼ عامي 

 .واستقجم له الفشييؼ والعسال مؼ أ حاء العالػ اإلسالمي. كشيدة القجيذ  ؽحشا
 
 

  تكؽن السدجج مؼ صحؼ كبيخ مدتطيلق تحيط به سقيفة محسؽلة عمى أعسجة وأكتاف
 ويتكؽن مؼ ثالثة. متخا 136ْx37وفؽق كل عقج  افحتانق وإ ؽان رئيدي مداحته

 أروقة مؽازية لحائط القبمةق ويحسل الدقف عقؽد محسؽلة عمى أعسجة رخاميةق
 متخا ويقطع هحه األروقة مجاز عسؽدي عمى 15فؽقها أقؽاس أصغخ مشها بارتفاع 

 متخاق وفي وسط رواق القبمة قبة حجخية 23حائط القبمة  بمغ ارتفاع سقفه 
 .والدقف كمه عمى  كل جسالؽن . عرخمتأخخأضيفت في 

وكييان هييحا السديييجج مفخو ييا بيييالسخمخق وكا ييت ججرا ييه مغذييياة بالخخييام إليييى ارتفيياع متييخيؼ تقخيبييياق وفييؽق هيييحه المؽحييات الخخامييية صيييؽر وزخييارف ميييؼ 
 .الفديفداء السمؽ ة والسحهبةق ما  دال بعزها في الخواق الغخبي

 .أ ؽاع مؼ الذبابيغ الخخامية تعتبخ السثل األول لمدخارف الهشجسية اإلسالمية 6 ؽجج في هحا الجامع 
ق أميا الثالثية ففيي مشتريف ضيمعه "السريخية كالسيآذن"مثسشيةولهحا الجامع ثالث مآذن اثشتان فيي رخفيي ضيمعه الجشيؽبيق واحيجة مخبعية الذيكل والثا يية 

 .الذسالي وهي مخبعة الذكل
 .ومؼ أهػ اإلصالحات التي أجخيت في هحا السدجج ما تػ في عرخ الخميفة السأمؽن 

فيي جيامع حميب وقريخ الحييخ وفيي مدياجج  يسال أفخيقييا  -سؽاء مؼ حيث التخطيط أم التشعيػ السعساريق أم الدخيارف -وقج أثخ هحا الجامع الععيػ
 .واأل جلذ

* 



:والمالعالمصور   

 إن اآلثار الملٌلة البالٌة من لصور الخلفاء األموٌٌن ولالعهم فً دمشك، ال

والوالع أن أكثرهم كانوا ٌفضلون. تكفً إلعطاء صورة عن مظاهر حٌاتهم   

ولد أنشأ بعضهم لذلن لصور. الحٌاة فً البادٌة لمالءمتها لطبٌعة نشأتهم   

 المعسكرات فً الحٌرة ولصور اللهو فً األردن،

وفً مواضع بالصحراء السورٌة حٌث كانت تنمو نباتات محدودة فً فصل 

 األمطار،

كذلن. وكان الماء ٌجلب إلى هذه المصور من مسافات شاسعة  

للصٌدشٌدوا لصورا صغٌرة ٌأوون إلٌها كاستراحات عندما ٌخرجون  . 

لصر المشتى، و لصر عمرة، كما: منها نموذجان رئٌسٌان هماوبمً   

 اكتشفت فً السنٌن األخٌرة بماٌا لمصور المفجر لرب البحر المٌت، والحٌر

.الغربً ، والحٌر الشرلً، والرصافة والمنٌة  



 

 لصر عمرة

،وكان الخلٌفة الولٌد ٌمٌم(30:نعمت اسماعٌل)وٌعد أهم لصور الصٌد األموٌة  

لصٌر عمرا عمان،تخطٌطمٌال شرق  50، وٌمع على بعد (22:كونل ارنسنت)به للصٌد واالستجمام،  

، ولكل رواق منها سمف على شكل لبو نصف دائري، ثالثة أرولةعلى لاعة استمبال مستطٌلة الشكل ذات عمدٌن ٌمسمانها إلى وٌشتمل 
للعة االستمبال حمام مكون جانب . الجنوبٌة بحنٌة كبٌرة على جانبها غرفتان صغٌرتان بدون نوافذفً الجهة وٌتصل الرواق األوسط 

نصف دائري والثانٌة سمفها من لبوٌن متماطعٌن، والثالثة تعلوها لبة نصفمن لبو من ثالث لاعات صغٌرة، األولى ذات سمف   

.كروٌة  

جدران هذا المصر  وكانت.البالطوالبناء مشٌد بالحجر الجٌري، واألرض مغشاة بالرخام، أما األلبٌة فمد غطٌت بطبمة سمٌكة من 
إلى معظمها، وتشتمل هذه الرسوم على موضوعات الصٌد والرلصدب التلف محالة بالرسوم ذات الموضوعات المختلفة،  وسموفة  

الفتوة : الرومان، وأخرى لبعض مراحل العمر والفلسفةعندواالستحمام، ورسوم نساء شبه عارٌات، ورسوم رمزٌة تمثل آلهة الشعر 
.ورجال ٌزاولون بعض الحرف. السماء وبعض النجوم واألبراج المختلفةورسم لمبة والرجولة والكهولة،   

أهم الصور التً تزٌن جدران هذا المصر صورة تمثل األمٌر جالسا علىمعٌنة ومن وأغلب هذه الرسوم داخل مساحات مربعة أو   

 العرش وفوله مظلة ٌحملها عمودان حلزونٌان، على عمدها كتابة كوفٌة دعائٌة،

وفٌها ستة أشخاص " أعداء اإلسالم"وهً تسمى لداللتها لتارٌخٌة أما الصورة الثانٌة فلعلها أهم ما فً المصر . وٌحف باألمٌر شخصان
.مرسومٌن على صفٌن  



:لصر المشتى  

ولمد لام جدل كبٌر بٌن العلماء حول عروبة هذا المصر ونسبته إلى . كم جنوبً عمان 32وٌمع فً الصحراء األردنٌة، وٌبعد حوالً 
ولكن أثبت بعض العلماء بالبرهان نسبة تشٌٌد هذا المصر إلى الولٌد الثانً فً الفترة . العصر األموي أو إلى عصر ما لبل اإلسالم

(27:نعمت إسماعٌل(.)هـ125-126)  

من الداخل ممسم إلى ثالثة ألسام من  الجنوب،والمسطحوتخطٌطه مربع، ٌحٌط به سور مزود بأبراج نصف دائرٌة، وٌمع مدخله فً 
ٌكتمل، ولدلم ٌبدأ فٌهما البناء، والبناء فً المسم األوسط لم الشمال إلى الجنوب، والمسمان الجانبٌان   

.  ألٌمتن المبانً الداخلٌة من الطوب على أربعة مدامٌن من الحجر المحوت  

 

 

مالصمة للسور بها حنٌة تدل على أنها كانت المدخل حجرة وٌلً المدخل لاعة تؤدي إلى بهو، وحول الماعة والبهو غرف، وفً غرب 
كبٌرة مستطٌلة إلى لاعة مربع متسع، وعلى محور الباب العمومً، مدخل ذو ثالثة عمود ٌؤدي البهو فناء وخلف . مسجدا للمصر

منوحول هذه الماعة واألرولة مجموعات . حنٌات كبٌرة نصف دائرٌةمن ثالث ممسمة إلى ثالثة أرولة تنتهً بماعة العرش المكونة   

ونظام البٌوت ٌشبه . ممببتانتتكون كل مجموعة من فناء مستطٌل، وفً كل من جانبً هذا الفناء ساحة وحولها غرفتان " البٌوت"
أهم أجزاء المصر هً الواجهة الرئٌسٌة، لما  ولعل.اإلسالمواستعمل فً سورٌا لبل ( بابلً)النظام الذي كان شائعا فً العراق المدٌم 

.زخرفت سطح الحائط األوسط بأزهار اللوتس والنجوم الصغٌرة الجٌري،ولدفً الحجر تحفل به من زخارف رائعة   

ٌمثل حٌوانٌن متمابلٌن ٌفصلهما إناء  وبعضالزخارفولد زخرفت بالً المساحة بالفروع وورٌمات العنب وعنالٌد ورسوم الطٌور، 
.تخرج منه النباتات  

م، وتعتبر من أنفس التحف اإلسالمٌة فً هذا 1903ولد نملت هذه الواجهة إلى متحف برلٌن كهدٌة من السلطان عبدالحمٌد سنة
.المتحف  



 كان المجتمع اإلسالمً فً صدر اإلسالم ٌتمٌز بالبساطة والتقشف والبعد 
 عن

 الترف بكل مظاهره بعدا مبعثه القلب واإلٌمان باهلل إٌمانا عظٌما، وٌظهر
 ذلك واضحا فً المساجد األولى التً أنشئت فً المدٌنة والكوفة والبصرة

.والفسطاط  
وبتوالً الزمن أخذ حكام المسلمٌن ٌقٌمون المنشآت العظٌمة معتمدٌن على 

 أهل
 البالد التً ٌقٌمون فٌها هذه العمائر، تؤكٌدا لعظمة اإلسالم ودعما

 لحكمهم
التً كانت معروفة المعمارٌة ولقد استخدم األموٌٌن الكثٌر من الزخارف 

كما أن . بالفسٌفساء اإلسالم، فكسٌت الجدران واألرضٌات سورٌا قبل  فً
.  البٌزنطً بالفن النقوش الحجرٌة التً زخرفت العمائر األموٌة كانت متؤثرة 

زخرفً جدٌد لم ٌكن معروفا من قبل  معماري  وظهر عندهم عنصر
الجصٌة وهو تحلٌة الجدران بالزخارف سورٌا  فً  



 :الفسٌفساء زخارف  
فً تثبٌت مجموعة من مكعبات الزجاج الملون والشفاف وقطع الحجر  الفسٌفساء  تتلخص صناعة

.أو اإلسمنت التً تغطً السطح لتكوٌن موضوعات زخرفٌة الجص األبٌض واألسود فوق طبقة  
فً  الفسٌفساءالزجاجٌة كما استخدمت. وكانت هذه الصناعة مزدهرة فً العصر االغرٌقً الرومانً 

فً أواخر العصر  سورٌا ولقد تدهورت هذه الصناعة فً.. زخرفة الجدران فً العصر البٌزنطً 
.البٌزنطً ولكنها ازدهرت ثانٌة فً العصر األموي  

  الفن وتعد زخارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فً العصر االسالمً لهذا النوع من
وتغطً جدران المسجد عناصر زخرفٌة نباتٌة كثٌرة كؤشجار النخٌل والصنوبر .  المعماريالزخرفً 

.والعنب والرمان ووحدات األهلة والنجوم  
الفنون االغرٌقٌة  التً وجدت فً زخارف قبة الصخرة كانت مقتبسة منة ٌالفن فؤغلب التعبٌرات

.والساسانً الهٌلنستً الفن والبٌزنطٌة مع عناصر  
حٌث نالحظ ان قوام هذه الزخرفة عبارة عن مناظر  الهٌلنستً وٌتضح تؤثر الجامع األموي بالفن -

.األكانتاسطبٌعٌة وتوجد أٌضا زخارف من وحدات نبات   
االموي فً العناصر الحٌوانٌة الموجودة فً  الفن الساسانً فً الفن وٌتضح تؤثٌر -

قصر هشام بالمفجر ، حٌث تذكرنا وحدة االسد المنقض على فرٌسته بنظائره  فسٌفساء زخارف
  الساسانً الفن فً



الجص استخدموا :الحجروالنحت على ة ٌالجص الزخارف  
 البارز المنقوش على نطاق واسع فً زخرفة القصور، ولقد ظهرت منه أمثلة كثٌرة

وذلك الحتوائه على عناصر آدمٌة وحٌوانٌة إلى جانب" خربة المفجر"فً قصور   
.الزخارف الهندسٌة والنباتٌة  

منها إلى متحف الدولة فً الحجرٌة  الواجهةومن أجمل أمثلة النقش على الحجر واجهة قصر المشتى التً نقلت 
ولقد قسم سطح اإلطار إلى . ممتد بطول الواجهة الرئٌسٌةإطار أفقً وتنحصر زخارف هذه الواجهة فً . برلٌن

 مثلثات عددها
 أربعون بواسطة شرٌط متعرج ذي زاوٌا حادة، عشرون مثلثا قاعدتها من أسفل

ٌزخرفها نقوش  وردةكبٌرةعلى شكل  منحوتهوعشرون مثلثا فً وضع عكسً وٌتوسط هذه المثلثات زخارف 
.قوامها مراوح نخٌلٌة وأزهار اللوتس  

األولى تشمل زخارف الجهة التً: وٌمكن تقسٌم زخارف الواجهة إلى مجموعتٌن  
منهتقع على ٌسار المدخل وتضم صور حٌوانات طبٌعٌة وخرافٌة وأوان تخرج   

الثانًفروع نباتٌة، كما تظهر طٌور بٌن سٌقان نباتات العنب، أما المجموعة   
كما أن تفرٌعات. التً توجد على ٌمٌن المدخل فال نجد بها رسوم كائنات حٌة  

.سٌقان العنب الموجودة بها منقوشة بطرٌقة مجردة  
 وأول من استخدم المراوح النخٌلٌة وأنصافها، هم الساسانٌون، ولقد اقتبس

 المسلمون هذه المراوح بدون تطوٌر فً أول األمر ولكنهم حوروا فٌها تدرٌجٌا
استخدام وحدات الحٌوانات المجنحة فهو  أما.الطابعفٌما بعد مما نتج عنه ظهور وحدة زخرفٌة مبتكرة إسالمٌة 

اإلسالمٌة الزخارف ومن.سورٌا أسلوب فارسً لم ٌعرف من قبل فً  
 المبتكرة التً أدخلها األموٌون زخارف كتابٌة منقوشة على تاج عمود وجد فً

.م1954بركة قصر الموقر عام   






