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الحضارة في  هاريمالفنون المع عمىومردودها الحضارة اإلسالمية الثقافة و  دور تفعيل
 االوربية

 )بعض نماذج بالد االندلس بالعصر االموي(
Maximizing the role of Islamic culture and civilization and its return to the 

Architectural arts In European civilization 
 م.د/ شريف حسين حسني

 جامعة بنها-كمية الفنون التطبيقية  -مدرس بقسم التصميم الداخمي واالثاث
 م.د/ أمنية مجدي عبد العزيز

 جامعة بنها-كمية الفنون التطبيقية - مدرس بقسم التصميم الداخمي واالثاث

 :ممخص البحث
 ركائبهيا قاميتاالتيي تتمييب بالتكنولوجييا الحديثية  ون الحضيارة اووربيية تغيافموا الكثيرون في العالم الغربيي وو غفللقد     

 وتنا يوا ون العممياا الم يممين فيي اليه الع يد هيم،  يادت قبيل وليا ىيام فيي اوليل ىميل الحضيارة العربيية اة يلمية التيي
ىدييدة مثيل الربيو ووميراض العييون،  وون اوطبياا الم يممين هيم الياين توليموا الليل ىيلج وميراض الاين اكتشفوا ىموم الجبير،

وون ىممياا الفميه الم يممين هيم الياين ح يبوا حجيم   ،اووليل لممظيلت وون الم يممين المتتيرىين هيم الياين ليمموا اوشيكال
 ون ون اورض م طحةبدقة شديدة، واله في الوقت الاي كان فيه اووربيون يتلور  كوكب اورض

ويكيدون ل م كيدًا اة  امات الجميمة لمحضارة العربية اة لمية الممتيابة  هل يتاكر هؤالا الاين يت جمون ىمل العرب  
يريدون الضاىة   ؤالا الاينلوحة متكاممة لر م ياو ئمة  تمه الجاباتعت التقدم الحالي في الغرب؟ البارة التي لن في وضع

 .اووربيلعربية اة لمية ووثرها في التقدم تاريخ الحضارة ا

 مبييدو ووهيياا وميير طبيعييي ونييه فيين موحييد ا التييي ظ يير في ييا، الطويمييةوتجيياو واحييد فييي القييرون  اة ييلمي لييهلييم يكيين الفيين  
 في جميع وقاليم اةمبراطورية اة لمية. وثقافات متعددة واحد

العيرب بههيل اليبلد التيي وتضيعوها وبعيد ون تتمميا الليناع العيرب  ثقافية تويلحظ ونه وثناا الفتوحات اة لمية امتبجي    
ىن غيرها من  ويمكن تمييبهافي جممت ا  متشاب ةبين وهل تمه البلد، نشهت فنون  للتتلطىمي ويدي الفنيين من م نتيجة 

اليياي ينشييه فيييه، وكييان تبييادل  مقيياليباوفيين المعميياري وكثيير الفنييون وتليياال الكييان ، لقييد فييي تفاليييم ا متباينييةولكن ييا  الفنييون،
  البترفية.العنالر الفنية وتبادل ا بعض ا ببعض و  ل في ميدان الفنون 

بييهثرو  موجييودا وظييل ،الفتوحييات اال ييلمية مييع  ييا الم ييممونمييي المنيياطو االوروبييية التييي فتحىوثيير اة ييلم تييهثر و لقييد 
وتييانا بعييين  الااوتاليية  ووروبييا، يياهما فييي ن ضية  وهمييا اوثيير والتييهثير الميياان ىميي م، المعتقيدي وتييهثيرو الحضيياري والفكييري

 الحضارة والدىوة في اة لم لم يقيم اطلقيا ىميل من جيية تيربط هياو العالميية ب يا ية معالميةلاالىتبار ون المنطو الداتمي 
  وملالح ا.الدولة 

تطيور الن ضيية اووربييية الحديثيية  فيييدورهييا عظيييم  لضيوا ىمييل وثيير الحضييارة اة يلمية  لتوفيل هيياا البحييث نمقييل ا
 . تهثير الثقافة اال لمية ىمل الحضارة الغربية المبحث األولواله من تلل مبحثين يتناول 
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بعيض نميااج بيلد االنيدل  الحضارة اال لمية ىميل العميارة والعميارة الداتميية فيي فنتناول فيه  الثانيالمبحث وما 
 .بالعلر االموي

Abstract: 
Many have overlooked or ignored in the Western world That European civilization 

characterized by modern technology Its foundations were originally founded on the Arab-

Islamic civilization that prevailed a thousand years ago, They forgot that it was the Muslim 

scholars of that era who discovered the science of algebra, And that Muslim doctors are the 

ones who have reached the treatment of many diseases such as asthma and eye diseases, And 

that it was Muslim inventors who designed the first forms of umbrellas , And that it was 

Muslim astronomers who calculated the size of the planet very accurately, at a time when 

Europeans thought that the earth is flat. 

Do those who attack the Arabs and thank them for the great contributions of the excellent 

Arab-Islamic civilization remember the development of the seed that made the present 

progress in the West ? 

The answers to those questions draw an integrated picture for those who want to waste the 

history of Arab Islamic civilization and its impact on European progress. 

Islamic art has not had one direction in the long centuries in which it appeared, and this is 

normal because it is a unified art with one principle and multiple cultures in all regions of the 

Islamic empire. 

It is noted that during the Islamic conquests, the culture of the Arabs was mixed with the 

people of the country they subjected to, and after the Arab industrialists learned at the hands 

of the technicians, as a result of the mixing of the people of that country, the origin of arts is 

similar in its entirety and can be distinguished from other arts, but it is different in its details. 

Architecture was the most art connected to the territories in which it was created. The 

exchange of artistic elements and their exchange were easier in the field of decorative arts. 

The impact of Islam on the European regions opened by the Muslim conquest of Islam has 

been influenced by the impact of the aggressor and its cultural and intellectual influence on 

them. 

Namely, the impact and influence that contributed to the renaissance of Europe, especially if 

we take into account that the internal logic of globalization, civilization and advocacy in 

Islam has never established a methodology that links this world to the policy and interests of 

the state. 

In this research we shed light on the impact of Islamic civilization (to maximize) its role in 

the development of the modern European Renaissance, through two studies dealing: 

with the first section the impact of Islamic culture on Western civilization. 

The second section deals with the Islamic civilization on architecture and interior architecture 

in in some models of Andalusia. 

 مقدمة:
نتاجات شعوب متتمفة وما وحربو اةن ان من تقدم في متتما           ال تلا في ون الحضارة هي مجموىة ثقافات وا 

العموم واآلداب والثقافات والنشاطات التي مار  ا اةن ان ىمل مدي التاريخ وتقدمت بشكل وكبر كمما تقدمت الو ائل 
 اللل التقنيات المتطورة اللل ما تولل الليه العقل البشري المعالر.الحاممة ل ا، فمن الو ائل البدائية 
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اا كان التقدم الحضاري في الجانب المادي وو ع ووكبر من الجانب المعنوي واوتلقي والاي كان له اوثر         وا 
والتي كان ل ا  الواضح في اله، ففي هاا الموضوع نبحث ىما وتاته الحضارة الغربية من ثقافة وحضارة من الم ممين

اوثر الكبير في تقدم الغرب. ونحن اآلن حينما نممح الغرب وحضارته التي شيدها لم تكن لنيعته لوحدو بل هي حضارات 
 متعاقبة ىمي مر العلور.

ويلحظ وثناا الفتوحات اة لمية امتبج العرب بههل البلد التي وتضعوها وبعد ون تتمما اللناع العرب ىمي         
ي الفنيين من م نتيجة للتتلط بين وهل تمه البلد، نشهت فنون متشاب ة في جممت ا ويمكن تمييبها ىن غيرها من ويد

الفن المعماري وكثر الفنون وتلاال باةقميم الاي ينشه فيه، وكان تبادل العنالر  نالفنون ولكن ا متباينة في تفاليم ا. وكا
  1الفنية وتبادل ا بعض ا ببعض و  ل في ميدان الفنون البترفية.

وكان يغمب ىمل الفن اة لمي في العلور االولي الب اطة، وفي ىلر بني ومية كان الطراب اوموي وول         
من مدينة دمشو ىالمة العالم اة لمي. تعتبر هاو المرحمة مرحمة انتقال  رمدر ة في الفن اة لمي، وقد وتاوا الكثي
 من الفنون الم يحية اللل الفنون اة لمية.

وثبتت او اليب اوموية في اوندل  حتل بعد ون بال ممه بنو وميه في الشرو. واله ون هاا اةقميم ترج ىن       
 الدولة العبا ية وقامت فيه دولة وموية ىربية كان ل ا طراب وموي ىربي، وحتفظ بمعظم او اليب الفنية ل اا الطراب. 

لثقافة المجتمع، ف و نتاج الموروث المادي والتشكيلت الجمالية التي  ويعتبر التراث اة لمي في العمارة ت جيل لادقا
 ا تمرت ووثبتت ولالت ا وقيمت ا في مواج ة التغير الم تمر والثورات الفنية المتعاقبة بل واجبرت العالم ىمل احترام ا.

 مشكمة البحث:
الغربية  الفن المعماري كنمواج في محاوالت بعض الدول الغربية طم  دور الفن اة لمي في ن ضة الحضارات  .1

 بلد االندل  
 تعاظم المف وم التاطئ ىن الفن اة لمي واثرة في الحضارة االوربية. .2

 هدف البحث:  
 ت ميط الضوا ىمل تهثير الحضارة اة لمية وفنون ا ىمل الفنون المعمارية والثقافية لبلد االندل . .1
 العمارة اة لمية في العلر الحالي.التهكيد ىمل ا تمرارية ا تتدام مفردات  .2

 محاور البحث: 
 لمحة تاريتية ىن الحضارة اة لمية في العمارة. .1
 اوروبا قبل الفتح اة لمي. .2
 الحضارة اال لمية وبلد االندل . .3
 لمحات من العمارة والعمارة الداتمية في بلد االندل . .4
 البان الفتح اة لمي وحديثا.درا ة العنالر المعمارية قديما في بلد االندل   .5

 

                                                 
 .28ص -مكتبة االنجمو الملرية-وحضارةالعمارة اة لمية فكر -دكتور م ند     توفيو وحمد ىبد الجواد 1
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 منهجية البحث: 
بوجه ىام والحضارة اة لمية في  تاريتية ىن الحضارة اة لمية في العمارة لمحة تناولوفيه يتم  :المنهج التاريخي-1

 بلد االندل  بوجه تاص
  .قديما وحديثا العمارة اة لمية االندل ية  ماتيتم ولا وتحميل  وفيهوالتحميمي:  المنهج الوصفي-2

 :2مفهوم الفكر اإلبداعي في الفن االسالمي
 (1يتمثل الفكر اإلبداعي في الفن اإلسالمي في الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ((The concept of civilizationمفهوم الحضارة: 
و موب معيشي يعتاد ىميه الفرد من تفاليل لغيرة اللل تفاليل وكبر يعيش ا في مجتمعه وال يقلد هي الحضارة          

و ائل المعيشة بل تعاممه هو كإن ان مع اوشياا المادية والمعنوية التي تدور حوله وشعورو  وحدثمن هاا ا تتدامه اللل 
ومقدار التقدم العممي  ،اةن اني تجاه ا. ومن الممكن تعريا الحضارة ىمل ون ا الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريتي

 والتقني الاي تمتع به شعب معين في حقبة من التاريخ. 
الن الحضارة بمف وم شامل تعني كل ما يميب ومة ىن ومة من حيث العادات والتقاليد وو موب المعيشة والملب           

 3. والتم ه بالقيم الدينية واوتلقية ومقدرة اةن ان في كل حضارة ىمل اةبداع في الفنون واآلداب والعموم

الجغرافي تتلل ببعض ا البعض وتنفتح ىلقات ا ىمي بعض ا وىندما بدوت اوقوام تترج من حدود مكان ا         
عه من تبادل ثقافي وما ارتبط به من فنون وآداب كان ل ا وثرها الفعال في ببمتتما ىوامل الغبو وال يا ي والعقائدي وما ت

اا حضارت ا اةقميمية ر م اللورة الجديدة لحياة المجتمعات التي ارتبطت ببعض ا لتضم ا حدود القميم واحد وتتعاون في بن
 المشتركة. 

 

                                                 
المؤتمر الدولي اوول لمحضارة -القيم الرمبية واالبداىية لمطراب اة لمي في العمارة والتلميم الداتمي-شريا ح ين ح ني وبو ال عادات 2

  .8، 1بحث منشور ص -والفنون اة لمية
3
   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9        

 ( يمثل الفكر اإلبداعي في الفن االسالمي1شكل رقم )

انًفٕٓو 

 انًاد٘ 

انًفٕٓو 

 انشًٕنٙ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 مفهوم الثقافة:
الثقافة هي روح اومة وىنوان هويت ا، وهي من الركائب او ا  في بناا اومم وفي ن وض ا، فمكل ومة ثقافٌة ت تمّد        

 ا، ولكل ثقافة من ا ىنالرها ومقومات ا وتلائل ا، وتلطبغ بلبغت ا، فتن ب اللي ا. وكل مجتمع له ثقافُته التي يت م ب
الثقافة مميبات ا وتلائل ا. ويعرا التاريُخ اةن انيُّ الثقافَة اليونانية، والثقافة الرومانية، والثقافة ال مِّينية، والثقافة ال ندية، و 

 الملرية الفرىونية، والثقافة الفار ية.
 المحيط:الثقافة كممة ىريقة في المغة العربية ولًل، ف ي تعني لقل النف  والمنطو والفطانة، وفي القامو           

 .ثقا ثقفًا وثقافة، لار حااقًا تفيفًا فطنًا، وثقَّفه تثقيفًا  وَّاو، وهي تعني تثقيا الرمح، وي ت ويته وتقويمه
نطفاؤها بالج ل واومية يعمل ىمل انحلل ا. فالعمم واةيمان وقما  الثقافة هي الشعمة التي تنير طريو الحضارةف        وا 

لرح الحضارة اة لمية وبناا ىمارت ا. لقد كان لمثقافة وىموم ا الفضل في ابدهار الحضارة اة لمية والتي بفضم ا 
ي جامعة قرطبة والتي كان ل ا بحفت لتلل اللل ىالم الغرب فتحتل اوندل  فتقيم وول جامعة في العالم الغربي وووروبا وه

  4الفضل في ابدهار الحضارات اووربية. 
ا تعممت الثقافة في العلر الحديث لمداللة ىمل الرقّي الفكري واودبي واالجتماىي لألفراد والجماىات. والثقافة        

ااًل، وبما يتمّثل فيه الطابع العام لي ت مجموىًة من اوفكار فح ب، ولكن ا نظريٌة في ال موه بما ير م طريو الحياة الجم
الاي ينطبع ىميه شعٌب من الشعوب، وهي الوجوو الممّيبة لمقّومات اومة التي ُتَميَُّب ب ا ىن غيرها من الجماىات بما تقوم 

  .به من العقائد والقيم والمغة والمبادئ، وال موه والمقّد ات والقوانين والتجارب

 وحضارةاإلسالمية فكر  ةالعمار 
وجمع العمماا ىمل ونَّ الحضارَة اة لميَة تحتل مكانًة رفيعًة بين الحضاراِت الكبرى التي ظ رت في تاريخ لقد      

  .البشرية، كما ون ا من وطول الحضارات العالمية ىمًرا، ووىظم ا وثًرا في الحضارة اةن انية
وب التي دتمت في اة لم،  واا اليماًنا وتلديًقا واىتقاًدا، وو والحضارة اة لمية هي نتاٌج لتفاىل ثقافات الشع     

انتماًا ووالًا وانت اًبا، وهي تللٌة الثقافات والحضارات التي كانت قائمًة في المناطو التي ولمت اللي ا الفتوحات 
  .ا  كافةاة لمية، والنل ارها في بوتقة المبادئ والقيم والُمُثل التي جاا ب ا اة لم هدايًة لمن

مبجت بين ا ووكممت نواحي النقص بحيث لار ثم  لقد نجحت الحضارة اة لمية في اتتيار العنالر اللالحِة من ا      
 .ل ا في الن ايِة نك ة تاللة، وشتلية مميبة ا تمرَّت ىمل مدى قرون طويمة، بل ما بالت تعيش حتل اآلن

اة لمية مرآو لمحضارة، والحضارة ن اج لمفكر اةن اني الناتج من معطيات الثقافة التي تتحره في الطار  العمارةتعد      
ىقائدو الدينية ومبادئه ال يا ية وكيانه االقتلادي والوله التربوية. فن يج الحضارة يتكون من تيوط متجان ة ومتما كة، 

 والتي تعك  المرآو لورت ا وطابع ا وطرابها. بالحياةابضة ويعبر اله الن يج ىن مقومات الحضارة وبنين ا الن
المحيط  اللللقد غطت العمارة اة لمية م احة وا عه من المكان تمتد من و يا الو طي والجبيرة العربية شرقا      

 التالدةة ىام ك بت طربها المعماري ولاما يقرب من  الللاوطم ي وجنوب ووروبا غربا وف حة طويمه من البمان تمتد 
 آتر ومن دوله اللي آتري. الللاة لمية في كل مكان فاتتمفت طرب ىمارة مباني ا من مكان  تاريخ الشعوب

                                                 
 2ص –مرجع  بو اكرو -توفيو احمد ىبد الجواد 4
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ارتبطت نشهة الحضارات العالمية جميع ا بالعقائد الدينية التي ار ت نظم الحياة لممجتمعات البشرية، لقد شقت العقائد     
قافة وىموم ا التي فرضت ا العقائد الدور اوول في بناا المجتمعات وبالتالي بناا طريقا في بناا المجتمع بالعمم وكان لمث

  5الحضارات وقيام ا والثقافة في جميع الحضارات اةن انية التالدة هي تؤام الحضارة.

 اإلسالمي:خصائص الفن 
الم مم في المجتمع اة لمي له دورو الريادي لما وداته الفنية من وثر هام في التعبير ىن  فالفنان توجي ي:فن  -1

باحة ال ترالم تقبل  ور م آفاومكنونات النفو   والكشا ىنووضاع مجتمعه  ، والتملىن مناحي الضعا  وا 
بحكم ون اة لم حركة  والهالم مم ولاله يت م الفن اة لمي بلفة التوجيه وكان هاا امرا ضروريا لمفنان 

ف و ال يرضل بالركود في لحظة فم مته الرئي ية هي تغيير الواقع وتح ينه واةيحاا الدائم  لمحياة،تطوير م تمرة 
 الحياة.بالحركة التالقة المنشئة للور متجددة من 

ال يمكن ون يكون  والحياة،ن ىن شريعته الواضحة في الكو و  اة لم،الفن المنبثو ىن ىقيدة  اةيجابية:النظرة     -2
فإن  تجاربه،الاا ا توفل هاا الشرط الاي ي تغرو  اة لمي، مبيًا بشرط ون يعيش الفنان الم مم تجاربه بح ه 

 ىابة،فالحياة في الفن اة لمي مشرقة  الحاالت،حتل في ودو  ال مبية،نتاجه الفني لن تحكمه النظرة 
رادة،ةن ان مكّرم او طاقة وا لإلن ان،والمتموقات كم ا ولدقاا  هاا كمه يمنح  ممتدة،والغاية واضحة والحياة  وا 

قبااًل ىمل العمل  بالحياة،اةن ان قّوة دافعة وا تبشارًا   واةنتاج.وا 
 النه يعرا العمم الاي ىميه ون يبدو به ويمضي معه. ظممات،ال ينطمو من ج ل وال ي ير في  فن ىمم:فن  -3
وي ون ا الحدى  الم مم،ومطمب ال لمي من اةن ان  اة لمّي،وهي تليلة من تلائص الفن  الشمولية: -4

نظرته لمكون والحياة، في تفاىمه مع شريعة ربه،  في اىتقادوالتلائص الرئي ية التي تمّيب اةن ان الم مم في 
 .تجمل في ا هاا الشمولوالعمل الفني اة لمي وحد نشاطات اةن ان التي ت

وهي تعني ، والبترفة وفن العمارةفكرة م مة في فن التط  اة لمي،فالب اطة في الفن  واالحتشام:طة لب اا -5
لجب  المكتوبة في تط الجمي وهاو اللفة موجودة بتمام ا في لوحات االمعقدة من التكما والتركيبات  التروج
تي هي متنا بة مع مشاىر الجلل والقدرة ، والالفنون اة لمية العظمة  وهي من متطمبات  وما االحتشام ،الثمث
 .والقّوة

  العناصر األساسية في العمارة اإلسالمية:
تميبت العمارة اة لمية باالهتمام بالفراغات المحلورة بين الجدران فحرص الفنان الم مم ىمي تمو التوافو ال ند ي في 

التلميم في العمارة اة لمية هو معالجة تمه الفراغات الداتمية من حيث الم طح واالرتفاع، ومن اهم ىنالر 
  :  2وتمثمت تمه العنالر في الشكل رقم   6الم طحات الرا ية المتمثمة في الجدران باوىمدة والعقود والمشربيات بهنواى ا.

 

                                                 
5 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:29966 
 

 .18ص – بو اكرو  مرجع-ح نيشريا ح ين  6

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69925
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69925
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 :أوربا قبل الفتح اإلسالمي
في الواقع كانت ووروبا في اله الوقت تعيش فترة من فترات الج ل الفاضح والتتّما البالغ، فكان الظمم هو القانون        

ال ائد، فالحّكام يمتمكون اوموال وتيرات البلد، والشعوب تعيش في بؤٍ  كبير، والحّكام بنوا القلور والقلع والحلون، 
نما هم في فقر شديدبينما ىامة الشعب ال يجد المهو   .ى وال ال كن، وا 

باال تيلا ىمل ال مطة وىبل الممه  ب نة وو تبيد قام وحد رجال الجيش وا مه ُلاريو قبل الفتح اة لمي ة بانيا      
 ِغيطَشة، وغداَة الفتح اة لمي كان ُلاريو هو حاكم البلد.

ر االقتلادي وىدم اال تقرار؛ نتيجة قبل الفتح اة لمي تشكو االضطراب  كانت ال بانيا والف اد االجتماىي، والتهتُّ
ال يا ة ونظام المجتمع ال ائد، وال مطة الفا دة، لكن هاا ال يعني ون هاو ال مطة لم تكن قادرة ىمل الدفاع، كما ال يعني 

في  وتقا في وج ه؛ فقد وقام القوطانعدام قوت ا ال يا ية والع كرية؛ بل كان بإمكان ا ون تلدَّ جيًشا م اجًما وُتحاربه 
ال بانيا دولة اْىتُِبَرْت وقوى المماله الجرمانية حتل ووائل القرن ال اد  الجرماني، وبقيت بعد اله تتمتَّع بقوة ى كرية ُمَدرَّبة 

 7وقوية، تقارع اوحداث وتقا لممواج ات.

 بين المشرق والمغرب اإلسالمية:الفنون 
لمتمفاا الراشدين كان الغالب ىمي الفن الب اطة، وفي ىلر بني ومية كان الطراب اوموي وول  في العلور اوولي        

مدر ة في الفن اة لمي. وقد وتاوا الكثير من مدينة دمشو ىالمة العالم اة لمي، فكانت ال يادة الفنية في ىلرهم 
الطراب العبا ي.  اللل اودنلفي الشرو  الم يحيةمن الفنون  انتقاللمفنانين ال وريين الاين ونشهوا هاا الطراب، وهو مرحمة 

                                                 
7 https://islamstory.com/-

%D%2A%2D%28%9D%2A%2D%22%9D%2AF%D%28%9D%2B8D%26%9D%2A%2D28%9-

%D%2A%2D%28%9D%2A%2D%2B%8D%28%9D%2A%2D26%9 
 

 اإلسالمية.( يوضح العناصر األساسية في العمارة 2شكل رقم )

https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ون هاا الطراب لم يتمو من  ىملويدي لناع م رو من الشام وملر.  ىمل ائر اوقاليم اة لمية  الللوقد نقل هاا الطراب 
ىند ظ ور اة لم. وثبتت  اودنلالتهثير باو اليب ال ا انية  او اليب اةيرانية القديمة  التي كانت مبدهرة في الشرو 

بعد ون بال ممه بنو ومية في الشرو. واله ون هاا اةقميم ترج ىن الدولة  حتلهاو او اليب اوموية في اوندل  
 ظم او اليب الفنية ل اا الطراب.ىربي، وحتفظ بمع ومويالعبا ية وقامت فيه دولة وموية ىربية كان ل ا طراب 

لتي تمثم ا و بانيا في تاريخ الحضارة اة لمية وفي التاريخ الحضاري اة لمي بشكل ىام. في اوهمية البالغة ا هال ش
اله ون الدىوة اة لمية قد انطمقت من شبه الجبيرة العربية في رحمة طويمة، امتدت شرًقا اللل بلد فار  وبلد ما بين 

يا وووروبا ىن طريو اوندل  لتُنير الطريو ومام ومم الن رين وغرًبا لتشمل مماله دولة الروم، ولتدتل اللل شمال وفريق
وشعوب كانت غافمة، تعرف م با وبر الته وتعمم م التمييب بين الحو والباطل، وبين الحلل والحرام ىمًل بقوله تعالل: 

اِلَحيٰيِت َونَّ َلُ ْم َوْجًرا َكِبيًرا﴾ اة راا: آية ﴿اِلنَّ َهَاا اْلُقْرآَن َيْ ِدي ِلمَِّتي ِهَي َوْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّايَن يَ   .9ْعَمُموَن اللَّ
لاا دتمت الحضارة اة لمية بلد اوندل  وىاشت هناه ت عة قرون كاممة، ا تطاىت تلل ا ون تنشر نور العمم      

ثقافة، ن ل من ا اووروبيون وتشكمت مدار  والدين وال داية في كّل ووروبا، ولارت اوندل  بكامم ا مدر ًة لمعمم والفكر وال
ل ا تلائل ا في الفنون والعموم واآلداب ومتتما ولوان الحضارة بوج ي ا المادي والمعنوي، وكانت بل جدال، و ا  

 الحديثة.الن ضة اووروبية 

 الحضارة اإلسالمية في بالد االندلس
 (Andalusia) بالد األندلس:موقع 
الجبا الجنوبي الغربي من القارة اووروبية. تحتل حوالي  هي مممكة، تقع في (Espa&ntilde;a) :ال بانيا  باة بانية مممكة
 م ة جبال  يفلم ا ىن قارة وفريقيا مضيو جبل طارو ويربط ا بالقارة اووروبية التيايبيريا،  بالمائة من شبه جبيرة 85

 وندورا. ومن الجميع الج ات اوترى البحر:  البيرينيه. يحد ال بانيا من الغرب البرتغال، من الشمال الشرقي فرن ا و
وبحر الباليار، من الشمال المحيط اوطم ي وتميج ب كاي وو غا كونيا. تتبع  اوبيض المتو ط والجنوب البحرمن الشرو 

ومميمة وراضي  بتة  في المحيط اوطم ي، اللل جانب وجبر الكناريالبحر المتو ط ال بانيا جبر الباليار في  مممكة
  توضح تريطة 1واللورة رقم  .المغرب ىمي ا مع المتنابع

 لبلد اوندل  وما يحيط ب ا.
الحضارة اة لمية في المغرب واالندل  اتتلفا  تتتمفا    

بينا ىن غيرها من حضارات البلد التي دتمه اة لم، 
وكانت المغرب واالندل  يؤلفان جباا منفلل ىن بقية العالم 
اة لمي لبعدهما الشا ع و وانفلال م ال يا ي ىن العالم 
اة لمي الاي حدث فيه  قوط لمدولة االموية في بلد 

العبا ية، وقد ا تطاع ىبد الرحمن  الدولةالمشرو وقيام 
في بلد  فنائهالداتل احد امراا بني امية ان يؤ   ممكا بعد 

االندل ، وما كاد ىبد الرحمن الداتل ي تقر بقرطبة وي تقيم 
ومن اله الع د امرو حتي بن م جد الجامع وقلر بقرطبة 
 ينية والمدنيةبدو فن العمارة يتمم  طريقة في اوبنية الد

وآثارها فشيد الدور واقام  التلفةوا تطاع ىبد الرحمن بن معاوية اللي تجديد ما طم  لبني امية بالمشرو من معالم 
 القلور.

  سبانيا()إ ( توضح موقع بالد األندلس1) صورة رقم
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 بإسبانيا( توضح مسجد الجامع الكبير 2صورة رقم )

 بإسبانيا( توضح قصر الحمرا 3صورة رقم )

 تفمابال، العمرانية الحياةفي الوقت الحاضر آثار التقاليد اة لمية في جميع مظاهر  بإ بانياومن الغريب ان نمم  
محوو واله بفضل اللبغة  الللالاي ى د مموه ا بانيا الم يحين  الطابع اة لميهائل من تحتفظ ا بانيا بتراث 

اة لمية التي تهلمت طوال ثمانية قرون في كيان ا بانيا االجتماىي والفكري واالقتلادي وبفضل الروائع المعمارية التي 
 تمف ا م ممو االندل  في مدن ا
الدرا ة واالهتمام باىتبار آثارها المادية القائمة التي تش د بما وحربته الحضارة اة لمية في هاو العمارة االندل ية ت تحو 

     8 ائر الحضارات االوروبية ىمل ا بانيا

 العمارة في العصر االموي:
طراب معماري في الفن اة لمي، حيث ابدهر في ىلر بني امية في القرنين اوول  ووقدميعتبر الطراب االموي هو اول 

دمشو تاتمة لعلر التمفاا  الللوانتقال ىالمة الدولة اة لمية  التلفة ىملوالثاني بعد ال جرة، وكان ا تيلا بني امية 
يمن يكية والم يحية الشرقية التي تهثرت الراشدين، وىاش االمويين في الشام وابدهرت من قبم م مدار  في الفنون ال 

 ببعض او اليب ال ا انية وقد تهثر الفن اة لمي ب او الفنون.
وجامع ىمرو ولكن ابدهار فن  الكوفةوقد ىني االمويين بتجديد بعض الم اجد في ىلر التمفاا الراشدين مثل جامع 

 9.بإ بانيا قرطبةيدي م بما شيدوو من م اجد جديدو مثل م جد  ىملالعمارة ظ ر 

 الفن والعمارة في بالد االندلس
اهتماما اهتم تمفاا بني امية ومثال ىبد الرحمن النالر وغيرو 

بالغا بالفنون والعموم واللناىات واول ا حب م ورىايت م ل ا ىجب 
التاريخ ىن الدراك ا بدرجة ون كانت قرطبة العالمة ايام م ل ا 

ولبحت مدينة العمم والمال  حتلدرجة كبيرة ومنبله تالة 
تراث لمفن اة لمي تمدو  بهىظماالندل  والجمال واحتفظت 

  التاريخ.
واىتبرت مدينة قرطبة فترا لمعمارة اة لمية ومعجبو من 

مباني ا اله الجامع الكبير  وجملمعجبات الفن اة لمي، ومن 
هو موضح باللورة رقم  كما الش ير بهروقته واىمدته المتعددة 

وقلر الحمرا والاي يتكون من ىدة ىنالر معمارية هامة   2 
 احة اآل  ب ا بركة  الللومن ا  الشورىناكر من ا قاىة 

كما هو موضح باللورة رقم   و مي با م ب و ال باع لناىية
ثم  احة او ود العالمية المش ورة وغرا اتري تطل ىمي   3 

الحمامات  و قاكبار البوار ويلحظ  ةقامةالوادي تللت 
ىمي شكل قباب تلل اللي ا وشعة  البمورالمتللة لمقلر من 

  10الشم  الضعيفة وتعك  داتل الحمامات فتضفي  حرا وجماال.
                                                 

 .2ص -1922-مؤ  ة شبا الجامعة لمطباىة والنشر والتوبيع-الم اجد والقلور في االندل -ال يد ىبد العبيب  الم دكتور  8

-مكتبة االنجمو الملرية-6الجبا -العلور المتو طة واالوربية اة لميةتاريخ العمارة والفنون في -دكتور م ند    توفيو احمد ىبد الجواد  9
 .818ص -6333

توضح البناء العام للمسجد  )(صورة رقن 

 واروقته الداخليت

توضح البناء العام للمسجد  ()صورة رقن 

 واروقته الداخليت
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 لمحات من العمارة والعمارة الداخمية في بالد االندلس
 المسجد الجامع بمدينة قرطبة

 :اومير ىبد الرحمن بن معاوية  ىبد الرحمن الداتل  بدو  المنشئ
تشييد الجامع اومير ىبد الرحمن الداتل  اوول ، وكان التتطيط 
ىبارة ىن م تطيل متعمو، مكون من لحن مكشوا  ماوي، 
 وظمة واحدة تتقدمه اللل ج ة القبمة مكونة من ت ع وروقة ىمودية

هجرية تم براىة  172، وفل ىام  4كما هو موضح باللورة رقم  
 اللحن بهشجار الموالح، ولاله ولبح يطمو ىميه لحن البرتقال.

 هجرية. 92: التاريخ األصمي لمبناء 
 تاريخ انشاء المسجد المقام حاليا  : هجرية /  170ًً

 م 786
 جنوب مدينة قرطبةالموقع : 
 :ىلر الدولة اوموية الغربية في اوندل  الفترة الزمنية 
 في ىلر الوالة تقا م الم ممون كني ة بداية اإلنشاء :

المدينة مع م يحي ا، وات م التتطيط بالب اطة، ومع 
بيادة ىدد الم ممين كان الم ممون يبيدون  قائا اللل الج ة الشمالية حتل ولل اومر ةىاقة اىتدال 

  طح اورض واله نتيجة ارتفاع م توى  طح اورض.الم ممين لتقارب ال قائا من 

                                                                                                                                                         
 . 836-831ص -المرجع ال ابو 10

( توضح البناء العام لممسجد واروقته 4صورة رقم )
 الداخمية

ذٕضح انًسقط األفقٙ نهًسجذ ٔانرٕسعاخ انرٙ حذثد فّٛ. (5صٕرج رقى )
 

 

 * .هللاانجايع كًا تُاِ أٔل يّزج عثذا نزحًاٌ انذاخم رحًّ  انًٍٛٛ:تاألتٛض يٍ جٓح  ٔيا ٔاالِانهٌٕ االصفز 

 .األٔسطذٕسعح عثذ انزحًاٌ   األخضز:انهٌٕ 

ار انجايع إنٗ ٕٚو انُاص ْذا  األسرق:انهٌٕ  * ّٔ  .ذٕسعح انحكى انثاَٙ ٔ ْٕ تاَٙ انًحزاب انذ٘ السال ٚثٓز س

يُارج انجايع ٔ انرٙ ذٕجذ  تُٙأقصٗ انًٍٛٛ فٙ األعهٗ تانهٌٕ األتٛض: ذٕسعح عثذ انزحًاٌ انُاصز ٔ ْٕ  *

 ارٖانٕٛو داخم يُارج األجزاص انحانٛح انرٙ تُاْا انُص

 .انهٌٕ انٕرد٘ ٔ أقصٗ انًٍٛٛ فٙ األسفم تانهٌٕ األتٛض: سٚادج انًُصٕر تٍ أتٙ عايز *
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 -أهم اإلضافات عمى الجامع:  
 في المسجد الكبير  تمت( توضح التوسعات التي 5الصورة رقم )
  قام ببناا مئانة بالج ة الشمالية  الداتل:ى د اومير هشام الرضل بن ىبد الرحمن  فيهجرية  180ىام

 الجامع.وميضهة شرو  اللحن،الغربية من 
  كانت التو عة اوولل ل اا الجامع ىمل يد اومير ىبد الرحمن بن الحكم حيث قام بإضافة  هجرية: 218ىام

الغرب وامتدت هاتان البلطتين حول اللحن لتكون  فيالشرو واوترى  فيبلطتين لظمة القبمة واحدة 
 المجنبتين.

  الرحمن بن الحكم حيث تم هدم جدار القبمة بين  داومير ىبالتو عة الثانية لمجامع ىمل يد  هجرية: 234ىام
ضافة ثمانية وروقة موابية لجدار  كما ولبح الجامع يتكون من لحن ووربعة ظلت حيث تم  القبمة،الدىامات وا 

 واحد.افة ظمة المؤتر من رواو الض
  وقام بترميم  الجامع،قام التميفة ىبد الرحمن النالر ببناا مئانة جديدة تنا ب ات اع م احة  هجرية:340ىام

  الوبراا .  مدتل ن يبا تياظمة القبمة وباب 
 م بإضافة حيث قا الم تنلر،الثالثة لمجامع ىمل يد التميفة الحكم  التو عة هجرية : 355 – 354  ىامي

كما تم الضافة  المتحره، التشبيق م اللل حجرات من ا حجرة لممنبر  والايبائكة ىمودية ىمل و كوب القبمة 11
والقبة الثالثة والرابعة  المحراب،مدتل البلطة الو طل وىمل محورها قبة تعمو منطقة مربع  فيوربعة قباب واحدة 

 ال ابقة.القبة  جانبيىمل 
  حيث قام ب دم جدران الج ة  ىامر،التو عة الرابعة واوتيرة لمجامع ىمل يد المنلور بن وبل  هجرية: 370ىام

  .5كما هو موضح باللورة رقم   بلطة. 19وولبحت ظمة القبة تتكون من  الدىامات،الشرقية بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ذٕضح االقٕاص انعهٕٚح ٔانسفهٛح.6صٕرج رقى )
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 المسجد:مميزات 
مق م اللل  متر،36.8وىمقه متر، 73.5يتهلا من حرم ىرضهه  170في ىام  "ن"ىبد الرحمكان الشكل اولمي لم جد 

ىمل الجدار  وتمتد ىمودياً قو  ترتكب ىمل وىمدة رتامية  12يضم كل من ا  اوقوا ،لفوا من  10بوا طة  رواقًا، 11
والعموية تنقص قميًل  الفر ،ا  ال فمية من ا ىمل شكل حدوة اوقو  االقوا ،هاو اللفوا تتهلا من طبقتين من و  التمفي

يرتفع مقدار  منب طًا،وهي تحمل  قفًا  ، 6كما هو موضح باللورة رقم   دائرة كما كان في الم جد االموي ىن نلا
فتح ىمل اللحن ية ىميقة مبطنة بالرلاص. والحرم ينببين ا وق متوابيًا، قفًا جمالونيًا  11وفوق م  اورضية متر ىن9.8

كما  ، ويتهلا  قا الم جد من ولواح تشبية ملفوفة ىرضاT ترتكب ىمل ىضائد ىمل شكل حدوي،قو   11بوا طة 
، وتك و اولواح والعوارض الطولية بتارا هند ية ممونه منقوشة من دوائر وفلوص  7هو موضح باللورة رقم  

وبار تشبي منقوش باآليات القرآنية، جميع العقود العميا ممونه بالمون اولفر الشاحب وم د ات ومثمنات، ويحيط بال قا 
  11وال فمي بالمون اوحمر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .040-041 ص-وحضارة اة لمية فكر العمارة-م ند    دكتور الجواد توفيو وحمد ىبد  11

 انًذْة. ٛكانًٕساٚتشخارف َثاذٛح جًٛهح ألرضٛح يٍ ( ذٕضح ظٕٓر انقثاب ٔسخزفرٓا 8صٕرج رقى )

 ذٕضح االقٕاص انعهٕٚح ٔانسفهٛح.( 7صٕرج رقى )
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  فٙ سقف انًسجذ  ح( ذٕضح االسقف انجًا ن9َٕٛصٕرج رقى )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البرتقال.تشجير اللحن بهشجار البرتقال حتل  مل بلحن 
  8كما هو موضح باللورة رقم   المتقاطعةظ ور قبة العقود .  
  جامع  فيوظ ور البلطتين المتقابمتين ىمل البلطة الو طل كما ظ ر م بقاً   بالجامع،تعدد القباب الموجودة

 البيتونة وجامع القيروان
  بدمشو. اومويالجامع  فيويعتبر موروثاً  فنياً  باوندل  كما ظ ر م بقاً   بالمش ر،بترفة لنجات العقود 
  اوقلل.والم جد  اومويالجامع  فيكان   كما 9هو موضح باللورة رقم   كما ةالجما لونيا تتدمت او قا  

 
 لجامع قرطبة دراسة تأثير الحضارة االسالمية عمى بعض المفردات التصميمية 

 ةجامع قرطبفي  المعماريةالعناصر  اإلسالمية عمىالعناصر األساسية في العمارة تأثير 

حيث ثبتت  ان الم اجدآاالبراج الم توحاة من م 1
جوار منارة ب اىة شم ية  في مئانة الجامع

غرناطة حيث يطمع ىمل الم جد الجامع في   ل 
 مواىيد اواان.

تتمثل البنية الداتمية لممئانة التالة بالم جد في 
وجود  ّممين توومين يفلم ما جدار ىن بعض ما 

بعضًا بحيث ال يرى اللاىدون في هاا ال مم وااه 
بعض ما بعضًا الال في الطبقة العموية، وتكاد المآان 

  لمقّبل.كافة تتوافو في وجود  للم اات ال قا ا
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المعمارية  وبواب  التنظيم ال ند ي لتوقيع الفتحات 2
جود النوافا كملدٍر و و  الحوائط فيوشبابيه  

لمضوا اا نجد ون وج اته تضم ىمل جانبي المدتل 
نوافا من الرتام اات تشبيكات مثقوبة وتطوط 
بترفية هند ية، وشكم ا م تطيل وبالتالي فإن 

، شكل متفاالضوا التارجي كان يدتل في 
فن التوريو  البترفة النباتية  وا تتدم في بترفت ا 

منفردًا وو متحالفًا مع التطوط ال ند ية 
 التشبيكات  التي تنقل الضوا اللل اورابي ه وهاو 

 مة مشتركة في الفن اة لمي في المشرو 
والمغرب، ومتجمية بكثرة في العمارة اوموية في 

لنباتية والتشبيكات قرطبة وىندما تجتمع البتارا ا
والنقوش الكتابية يلبح الفن اة لمي اا وحدة 

 طاغية وم يطرة 

 
 

المميبة لعنالر العمارة  ال ند يةالتطوط  3
  .اال لمية
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االلوان اة لمية وا تتدام االىمدة المميبة لمعمارة  4
 .الم توحاة من الحضارة اال لمية

اللل كنائ  ومع اله لم  اوجباا من  تحول رغم
 ت تطع ون تمحو مدى قوة تهثير العمارة اة لمية

 
   .تلميم العقود والمعابر 5

 .تكرار الفتحات ال ند ية المنتظمة 6
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 :راــــــــــــقصر الحم
 ىملوبدهر الفن في تلفة الموحدون حيث قام 

ويدي م الطراب المغربي اوندل ي في منتلا القرن 
ال اد  ال جري وو الثاني ىشر الميلدي ثم اتا 

بمغ ىظمته في قلر الحمرا  حتل االبدهارفي 
من م ، وا مه مشتو 14-هي 8بغرناطة في القرن  

 غرناطة،بنو نلر الاين حكموا  موه“اوحمر  يبن“
التي يمتاب وقد تكون الت مية ولم ا التربة الحمراا 

ون جبا من  والقلر. وب ا التل الاي شيد ىميه 
القلع المجاورة لقلر الحمرا كان يعرا في ن اية 

   توضح لورة لمقلر.10القرن الثالث ال جري با م "المدينة الحمرا". واللورة رقم  

 مكونات قصر الحمراء:
مقابل قلر االمبراطور شارلكان. وتبدو ىمل يمين وي ار هاا المدتل وب اا ىدة ىالية  فيقلر الحمراا يقع مدتل       

 :يشغم ا  متحا الحمراا . وتق م مباني قلر الحمراا اللل جناحين كبيرين هما
 جناح قمارش  فناء الّسرو 
 جناح االسود  قاعة األختين 
  الريحان الكبيرفناء  قاعة بني سراج 
 قاعة بني سراج   المندراخامنظرة 
 (قاعة المموك )أو قاعة العدل  متزين الممكة 
 الزاوية والروضة  األبراج واألبواب 

 
 الحمرا:قصر لدراسة تأثير الحضارة االسالمية عمى بعض المفردات التصميمية 

 قصر الحمراالعناصر المعمارية في عمى العناصر األساسية في العمارة اإلسالمية تأثير 

1 
 فيالمعمارية  لتوقيع الفتحات التنظيم ال ند ي

  الحوائط

 

 انحًزاء.شكم قصز ( ذٕضح 01رقى )ج صٕر
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المميبة لعنالر العمارة  ال ند يةالتطوط  2
  .اال لمية

 

3 
الرقيقة في تنظيمات ا تتدام البتارا النباتية 

"وال  وش رهاومن وكتابات في البترفة هند ية 
 غالب الال ا وحد" كهش ر النقوش داتل الحمراا 

 

4 

اة لمية المميبة لمعمارة اات المقرنلات االىمدة 
ببتارا نباتية هند ية  ىمل تيجان االىمدة والحفر

ممونه وا تتدام قبة رائعة من المقرنلات الدقيقة 
نجمية الشكل وتشبه تليا النحل في قاىة بني 

 .  راج
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5 
اة لمية االلوان الم توحاة من الحضارة ا تتدام 

 الحوائط.البتارا اال لمية الموجودة ىمل في 
 

 

 .المعمارية بشكل منتظم تكرار الفتحات 6

 

الكوابيل والكمرات و  ا تتدام اوحجار في التبميط 7
 لمعمارة اة لمية. المميبة
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8 

 االهتمام بهمور الري وملادر المياو المتتمفة
  نافورة او ود  اال ود في و ط ب ووظ ر اله 

الج ات  الللتمتد النافورة من ا قنوات طويمه  حيث
اوربعة اولمية وتتكون النافورة من قطعتين العميا 
لغيرة وال فمي كبيرة ومحمولة ىمي وثنل ىشر 

ظ ور وثني ىشر و د  ىملىامودا قليرا تتكئ 
تترج المياو من وفواه ا بح ب  منحوتا من الحجر

كبير الريحان ال ، وفي فناا اىات الن ار والميل
تتو طه بركة مياو وتظمم ا والتي الم تطيل الشكل، 

 .وشجار الريحان الجميمة

 

9 

يعد هاا بو ط القلر و ا تتدام االفنية المكشوفة 
مكونات القلر تجميع مي في ال لامن الفكر 

الت وية واالضااة الطبيعية حول الفناا وغراض 
 .الجيدة لممكان

 

 
 من المباني التي تأثرت بعناصر العمارة اإلسالمية في أوربا:  نموذجعرض 

 Sevillaمبني 
 

'ىمل جبيرة ال  92تم بناا المركب في ورض الك بو '
كما هو موضح باللورة رقم   . بإ بانياكارتوتا  

 11.  
وهو ملمم ةىادة التهثير اة لمي الواضح في جميع 

 الحديثة:ونحاا ال بانيا، ولكن ىمل المعايير 
  اة لمية والحفرالمميبة لمعمارة االىمدة 

ببتارا نباتية هند ية  ىمل تيجان االىمدة
 ممونه.

 ذٕضح انٕاجٓح انخارجٛح نهًثُٙ تإسثاَٛا( 00صٕرج رقى )
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  البتارا ال ند ية 
  الحوائط واالرضيات.البتارا اال لمية الموجودة ىمل اة لمية في االلوان الم توحاة من الحضارة ا تتدام 
 المعمارية بشكل منتظم. تكرار الفتحات 
 .ا تتدام البتارا الرقيقة في تنظيمات هند ية 

 
 توضح تأثير العمارة اإلسالمية عمى المبني: (12رقم ) والصور التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بإسبانيا Sevillaمبني يثُٙ  عهٗ اإلسالميةانعًارج  ذأثٛز( ذٕضح 01صٕر رقى )
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 النتائج:
تره الم ممون في اوندل  بلمات واضحة في متتما الميادين مما جعل من ا حمقة ولل حضاري بين  .1

تّمفوو  اال لم والغرب، وركيبة من الركائب او ا ية لمن ضة الحديثة في ووروبا والعالم، ويش د ىمل اله ما
 من آثار.

 التهكيد ىمل ا تمرارية ا تتدام مفردات العمارة اة لمية في العلر الحالي. .2

 المراجع:
 المراجع العربية:

 1986-مؤ  ة شبا الجامعة لمطباىة والنشر والتوبيع-الم اجد والقلور في االندل -ال يد ىبد العبيب  الم دكتور 
 مكتبة االنجمو الملرية-العمارة اة لمية فكر وحضارة-توفيو وحمد ىبد الجواد  دكتور م ند   
مكتبة -2الجبا -تاريخ العمارة والفنون في العلور المتو طة واالوربية اة لمية-توفيو احمد ىبد الجواد  دكتور م ند   

 2000-االنجمو الملرية

 األبحاث المنشورة: 
المؤتمر الدولي -واالبداىية لمطراب اة لمي في العمارة والتلميم الداتميالقيم الرمبية -شريا ح ين ح ني وبو ال عادات
  2016-بحث منشور-اوول لمحضارة والفنون اة لمية

 مواقع الشبكة العنكبوتية: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9 2017  

 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69925 

 https://islamstory.com/-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9

%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 -2017 

http://olveraadventure.blogspot.com.eg/2013/09/school-trip-to-sevilla.html  -2017 

https://www.kutub-pdf.com/book/5562 -  2017. 
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69925
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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