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 األعمدة بمساجد المنيا اآلثرية
 أ.د سامي محمد أبوطالب محمود يحيي محمود اسماعيلد. 

 مستخمص البحث

 -اآلثرية و تعريفيا ووظيفتيايتناول ىذا البحث االعمدة بمساجد محافظة المنيا  
وتطورىا عبر العصور   و بداياتيا -) سواء الوظيفة المعمارية او الوظيفة الجمالية ( 

المختمفة مستشيدا ببعض المساجد اآلثرية بالمنيا  كمسجد الحسن بن صالح بالبينسا 
ومسجد الممطي بالمنيا ومسجد العمراوي بالمنيا ومسجد العسقالني بمموي ، كما تناول 
تكوين العمود و المعالجات الفنية لبدن العمود واختالفيا من عصر لعصربداية من التي 

 بالمعابد الفرعونية المصرية، أو المعابد والقصور الرومانية، والعمارة اإلغريقية توجد
مع عرض أمثمة مختمفة من مساجد المنيا اآلثرية . وانتياءا بالعمارة اإلسالمية 

والخامات المستخدمة في بدن األعمدة بالمساجد كاالعمدة ذات البدن الرخامي أو 
 ة،ثم يتناول تيجان األعمدة اآلثري وني المضمع ،االعمدة ذات البدن الحجري الحمز 

، ، التاج األيونيوالتاج التوسكاني –وتعريفيا و أنواعيا بصفة عامة ) كالتاج الدوري 
التاج الكورنثي ، التاج المركب ( والموجودة بمساجد المنيا بصفة خاصة ، وأخيرا 

مع التوضيح بأمثمة من يستعرض قواعد األعمدة و تعريفيا  و أنواعيا و أشكاليا 
 .مساجد المنيا اآلثرية

  اآلثريت  ،المنيا ،مساجد ،األعمدة الكممات الرئيسة:
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The  Columns Of the archeology Minya mosques 

English Summary 

The research deals The Columns in Minya Archeology mosques , 

Its definition , her job- (whether Architectural function or 

Aesthetic function )-  , Its beginnings ,and its development 

through the ages,citing some of the archeology mosques as a 

mosque elhassan ben saleh in bahnasa , elamatty mosque in minya 

, elamrawy mosque in minya, and elaskalany in malawy   and  

also  deals  column configuration and Technical treatment to the 

hull( body)  of the columnand its difference from age to age 

starting from that found pharaonic temples or temples and roman 

palaces and Greek architecture finished with the Islamic 

architecture,  with a Various examples from Minya Archeology 

mosques and the Ores which used in the body of Columns ,such as 

columns with a marble body or the stone hull columns , and it 

deals  The Crowns Of archeological Columns  and its definition , 

and its types in general ( the periodic crown- Tuscan crown- ionic 

crown- Corinthian crown- compound crown)   existing at minya 

mosques , finally reviews the base of the columns and its 
definition and its types and shapes with examples illustrated . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 9102 نوفمبرـ والعشرين  الخامسـ العدد الخامس المجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 مقدمة البحث:
، و يكون إما مستدير ىو ما يحمل السقف غير الحائط، و عمد" العمود وجمعو أعمدة  و 

الشكل مثل اإلسطوانة أو مربع الشكل ، وىو ما يختمف عن الدعامة التي كانت عبارة 
              (1)من المباني " عن كتف

ستخدم منذ بداية العصور وكان عبارة عن بدن بدون قاعدة أو تاج ، وطوره " و  ا 
األغريق وعمموا العمود الكامل بقاعدتو وبدنو و تاجو وعمموا التيجان األيونية و 

التيجان الكورنثية والدورية ، و طور المسممون التيجان فظير منيا التيجان المقرنصة و 
 ،  (2)الناقوسية "

ستخدمت الدعائم بدال من األعمدة أو إلي جانبيا في المبني الواحد ، وفي بداية " و  ا 
العصر اإلسالمي إستخدمت جذوع النخيل كأعمدة ، و بدأ بعد ذلك جمب األعمدة من 
 العمائر القديمة ، و لم يتم في األعمدة المأخوذة من عمائر سابقة أن تكون كميا ذات
شكل واحد سواء من ناحية البدن أو من ناحية التاج ، و أول مسجد ال تستعمل أعمدة 

 -876ه /  265-263مجموبة من عمائر سابقة ىو جامع أحمد بن طولون ) 
 .(3)( ، حيث حممت السقف دعائم بأعمدة مدمجة في أركانيا وىي من الطوب "م879
ستخدمت في البداية أعمدة كانت تنقل م" و      ، ثم إكتسبت ن المعابد و الكنائسا 

العمارة اإلسالمية أعمدة وتيجان مبكرة سميت أعمدة ذات البدن اإلسطواني ، و ذات 
البدن المضمع تضميع حمزوني ، وذات البدن المثمن الشكل تزين أحيانا أضالعو 

التي  و كانت أبسط أنواع األعمدة في العمارة اإلسالمية ىي بالزخارف النباتية الدقيقة ،
قواعد ىذه األعمدة في العمارة اإلسالمية ىي التي عمي شكل ، و عمي شكل ناقوس

تماثميا قواعد ىذه األعمدة مثميا أيضا غير أنيا مقموبة أي ناقوس معكوس و ، و ناقوس
قاعدة العمود مثل التاج المقرنص و أحيانا تكون قاعدتو مثل قاعدة العمود الكورنثي 

".(4) 

 
                                                                                               

1) )
 .28م ،ص0991محمد محمد أميه : المصطلحبث المعمبريت في الىثبئق المملىكيت ، الجبمعت األمريكيت ،القبهرة 

2) )
 .99،عصرالىالة الهيئت المصريت العبمت للكتبة ، ص0فريد شبفعي :العمبرة العربيت في مصر اإلسالميت ،جزء

3))
 . 99م، ص 8111العمبرة العربيت في مصر ، القبهرة ، سىت  كمبل الديه سبمح : 

4) )
 .97م ، ص8101، مكتبت األوجلى المصريت ،  9د.تىفيق عبد الجىاد :تبريخ العمبرة و الفىىن اإلسالميت ، جزء 
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 مشكمة البحث
، ومع مرور األعوام الموجودة بمساجد محافظة المنيا قصور المراجع المتناولة لألعمدة

تندثر بعض معالم ىذه األعمدة بالمساجد أو يدخل عمييا بعض الترميمات 
 األصمية وتشوىيا .واإلصالحات التي قد تخفي معالميا 

 هدف البحث
تناول األعمدة الموجودة بمساجد المنيا بالوصف و التحميل ، و الرجوع إلي أصميا 

 المقتبسة منو .
 أهمية البحث

وجود مرجع لمميتم والباحث عن أنواع األعمدة وأجزائيا بمساجد المنيا ، وعدم ضياع 
 آثارىا نتيجة لعوامل الزمن . 

 :حدود البحث
محافظة المنيا .: الحدود المكانية  
 حتى اول القرن التاسع عشر . :الحدود الزمانية

 
 بمساجد المنيا األثريةاألعمدة 
المنيا نجد مسجد الحسن بن صالح بالبينسا ومسجد الممطي بالمنيا ومسجد وبمساجد 

 العمراوي بالمنيا بيا  األعمدة مقتبسة من أعمدة المعابد الرومانية القديمة .
والعمود من الناحية المعمارية يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية وىي القاعدة ثم البدن ثم 

الخشب حتي يتم توزيع األحمال بجيد متساو  التاج وعادة يوضع فوق التاج طبمية من
 (1)عمي سطح التاج إلي جانب إيجاد منسوب واحد لبداية أرجل العقود "

" ومن ىنا بدأ العرب في ابتكار األعمدة و التيجان مثل األعمدة ذات البدن األسطواني 
لحمزوني ، والبدن المربع البسيط و األعمدة المضمعة ذات البدن المثمن أو األسطواني ا

 (2)أو ذات االمحمي بجفوت ."

                                                                                               
 . 24، ص 4002الكوٌت سنة  –ٌحًٌ وزٌري : موسوعة العمارة اإلسالمٌة  ، عالم المعرفة ( (1
 . 89، ص9494أحمد نظٌف : دراسات فً العمارة اإلسالمٌة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،  عبد السالم( (2
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كانت األعمدة في بعض األحيان تؤخذ من مباني بعض أطالل األبنية الرومانية " و 
القديمة أو البيزنطية القديمة إلستعماليا في باكيات المساجد ، ومن الطبيعي كان تأثير 

اجد المنيا ىذه األنواع من األعمدة غريبا في مجموعو . واألعمدة التي وجدت في مس
 غالبا كانت مجموبة من العمائر الروممنية واألغريقية وتمثمت في اآلتي :       

" العمود الدوري: يتميز ىذا العمود بانو ليس لو قاعدة و إنما يقف مباشرة عمي  -
 األساس 

قناة غائرة تفصل بين كل قناة و اخري حافة حادة  20ويحتوي العمود الدوري عمي 
عمود من أعمي في العادة بجزئين أو ثالثة ، وكان العمود يستدق ، وينتيي بدن ال

 (1)كمما ارتفع إلي أعمي ."

تنوعت األعمدة بمساجد المنيا ، و ظيرت أعمدة تم جمبيا أو صناعتيا خصيصا و 
لممساجد كعكس الفترة السابقة عمي القرن الثالث عشر اليجري / التاسع عشر الميالدي 

تأخذ األعمدة من العمائر السابقة عمي اإلسالم فكانت غالبية و التي كانت في معظميا 
المساجد في المنيا كل أعمدتيا متنوعة في النوع و الشكل والحجم سواء في األعمدة أو 

( ، ومسجد العمراوي بالمنيا كما 1تيجانيا مثل مسجد الممطي بالمنيا كما بالصورة )
 .(3)لصورةد الحسن بن صالح كما با( ، مثل مسج2بالصورة )

 

                                                                                               
 .67م ، ص4090، مكتبة األنجلو المصرٌة ،  3د.توفٌق عبد الجواد :تارٌخ العمارة و الفنون اإلسالمٌة ، جزء ( (1
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 المنيا ) من تصوير الباحث ( –( أعمدة مسجد الممطي 0صورة )

 
 المنيا ) من تصوير الباحث (   –( أعمدة مسجد العمراوي 9صورة )
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 المنيا ) من تصوير الباحث (  -البهنسا–( أعمدة مسجد الحسن بن صالح 3صورة )

 :تكوين العمود
من عدة أجزاء ، وىي التاج ، تعموه القرمة *،  " من الناحية المعمارية يتكون العمود

وتعمو ىذه )الحدارة( حيث يستريح عمييا كتف العقد ، ويرتكز التاج عمي البدن ، وىذا 
البدن يتكئ عمي قاعدة دائرية تجمميا حميات ، وعادة تستعمل ىذه القاعدة لتسجيل 

د أيضا ، وينتيي األسماء والتواريخ ، و قد يظير الخط عمي أجزاء أخري من العمو 
ولو أساس تحت  –تحمل القاعدة الدائرية  -العمود من أسفل بقاعدة أخري مربعة 
 (1)مستوي بالط األرضية يسمي وسادة ."

 

                                                                                               
 .77، ص9494دراسات فً العمارة اإلسالمٌة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،  عبد السالم أحمد نظٌف :( (1
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 :المعالجات الفنية لبدن العمود
" إختمف المعالجات الفنية لبدن العمود من عصر لعصر ، و من مكان لمكان فقد 

 بالحجر ، أو اآلجر بالعصر اإلسالمي المبكر .بنيت األعمدة اإلسطوانية 
وفي العصر الممموكي الجركسي حمي بدن العمود بداالت محفورة في الرخام أو الحجر 

 ، حيث تمأل بالمعجون الممون ، وخاصة في األعمدة التي ليس ليا وظيفة إنشائية .
كتاف النوافذ ، و يالحظ أن األعمدة التي بدون وظيفة إنشائية قد إستعممت في أ     

أو ركن المبني ، وركن قوصرة المدخل أو ركن قوصرة المحراب . و تعمل أوتار بين 
األعمدة لمقاومة القوي الناتجة عن دفع العقود ، ولحمل مصابيح اإلضاءة ، وتوضع 

 (1)فوق الطبمية في منسوب بداية العقد ."

عمود ، ووظيفتو الزخرفية ىي " تاج العمود في األنظمة المعمارية الكالسكية ىو رأس ال
. وقد وجدت ىذه الوظيفة عدة لمعتبةلمعمود وذلك المستوي  السطح المنحنيالتوسط بين 

الذي كان لو  الكورنثيحمول )ربما األكثر نجاحا وأناقة ىي التي ُعممت في النظام 
 االنتشار األكبر عبر القرون .

تعدت أشكال التيجان في مختمف الحضارات فأشير تيجان األعمدة توجد بالمعابد  و "
ويمكن رصد  الفرعونية المصرية، أو المعابد والقصور الرومانية، والعمارة اإلغريقية.

 أشكال مختمفة وىي : 5أنواع التيجان في 
 ولو عدة أشكال كالدوري اإلغريقي والدوري الروماني، وىو طراز   التاج الدوري

 بسيط من التيجان ليس بو زخارف .
 . التاج التوسكاني، وىو طراز دوري روماني تاجو بسيط وغير مزخرف 
  التاج األيوني، ىو تاج مزخرف بأشكال حمزونية. 
  التاج الكورنثي، ولو عدة تصميمات زخرفية رائعة من نبات األقنثا، وشيد ىذا

الطراز حالة من التطوير عمى يد المعماريين الرومان واليونان بشكل خاص 
 حيث كان األكثر انتشاًرا نظًرا لتصميمو الراقي .

 

                                                                                               
 .94،عصرالوالة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، ص9فرٌد شافعً :العمارة العربٌة فً مصر اإلسالمٌة ،جزء ( (1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  التاج المركب، وىو التاج الذي يتكون من نصفين النصف العموي بالزخرفة
 (1) " اليونانية والنصف السفمي كالتاج الكورنثي.

وفي العمارة اإلسالمية ابتدع فنانوىا أشكااًل مذىمة، والتي تميزت بالحميات الشرقية      
والبساطة، فكانت التيجان متناسقة مع األعمدة ذات رقبة طويمة وصفحة مربعة تم 

 (2)اكسائيا بالمقرنصات، وأشغال األرابيسك."
تيجان األعمدة بمساجد المنيا فنجدىا مزيج من تيجان أعمدة لعمائر سابقة  وتنوعت   

وحضارات مختمفة توالت عمي محاقظة المنيا فتركت آثارىا بمساجد المحافظة و 
 تتمخص التيجان الموجودة بالمساجد كالتالي : 

 
( بعض أشكال تيجان االعمدة9شكل )  

 تيجان األعمدة-0
" التاج ىو قمة العمود زغالبا ما يوجد التاج فيما بين رجل العقد من اعمي وبدن      

capital  العمود من اسفل ، وقد يوجد بين الطبمية وبدن العمود ، واىم وظائف التاج
 (3)ىو اضفاء المزيد من الثبات لمعمود ." 

 

 

                                                                                               

(
1
) The Classical Orders of Architecture - Robert Chitham - Google Livres 19 نسخة محفوظة 

 أكتوبر 2017 عمى موقع واي باك مشين.
(
2
) https://ashpilia-arts.com/2018/12/12/grc-tag/ 

م 4093شٌرٌن محمود زكً : أنماط االعمدة عبر العصور المختلفة ،كلٌة اآلثار ، دبلوم تارٌخ الفن ، جامعة القاهرة ،( (3

. 

https://books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://web.archive.org/web/20171019105542/https:/books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ashpilia-arts.com/2018/12/12/grc-tag/
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 :التيجان الكورنثية -0 -0  
" تنوعت التيجان في مساجد المنيا في ىذه الفترة فظيرت التيجان الكورنثية *        

كثر مجموبة من عمائر سابقة  كالعمارة الرومانية والعمارة اإلغريقية، والتاج  الكورنثي  أ
تعقيدا وتفصيال من التاج الدوري واأليوني و تميز بأنو ذو زخارف منحوتة نحتا بارزا  ، 

ميز ىذا العمود انو يشبو الجرس المقموب و ىو ماخوذ من التيجان المصرية و أىم ما ي
الناقوسية ، كما ان التاج مزخرف بنبات االكانتس حيث تبرز في كل جانب ورق 

( وبمسجد العمراوي 4كما بمسجد الممطي بالصورة )(  1)اكانتوس تنتيي حمزونية"
تو أيضا عبارة عن تاج كورنثي ، ( فنجد العمود يعموه تاج كورنثي وقاعد5بالصورة )

 ونجد أنواع متعددة من التيجان بنفس المسجد .

 
 (2( رسم يوضح تيجان األعمدة الكورنثية")3شكل )

 :التيجان الدورية  -1-2  

التاج الدوري لو شكل قطاع دائري أو مثمن وىو من التيجان اإلغريقية أيضا و تطور  
. و يتكون تاج العمود من جزئين أساسين *في العصر الروماني ثم العصر اإلسالمي 

، وظيرت التيجان الدورية في معظم ( 3)الجزء السفمي مستدير والجزء العموي مستطيل "
(  وبمسجد العمراوي 6الشمقامي بآبا الوقف كما بالصورة )مساجد ىذه الفترة مثل مسجد 

 ( نجد تاج العمود الدوري والقاعدة أيضا عبارة عن تاج عمود دوري .7بالصورة )

                                                                                               
 * التاج الكورنثً فً األصل إغرٌقً و ظهر فً مصر بكثرة فً القرنٌن الخامس والسادس .

م ،  ص 9442والة، الهٌئة المصرٌة العامة  ،عصر ال -9جزء  –فرٌد شافعً : العمارة العربٌة فً مصر اإلسالمٌة ( (1
494 ،493 

(
2
) https://www.greelane.com/ar/ البصرية-اإلنسانية/الفنون-العموم /what-is-a-corinthian-column 

(
3
) https://www.google.com.eg 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/garden-ornamental-hand-carved-stone-column-capital-1861876796.html&psig=AOvVaw3pY-K-gm7oY4p6iITuU_ho&ust=1555254340109037
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/garden-ornamental-hand-carved-stone-column-capital-1861876796.html&psig=AOvVaw3pY-K-gm7oY4p6iITuU_ho&ust=1555254340109037
https://www.google.com.eg/
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/garden-ornamental-hand-carved-stone-column-capital-1861876796.html&psig=AOvVaw3pY-K-gm7oY4p6iITuU_ho&ust=1555254340109037
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/garden-ornamental-hand-carved-stone-column-capital-1861876796.html&psig=AOvVaw3pY-K-gm7oY4p6iITuU_ho&ust=1555254340109037
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 ( تاج العمود الكورنثي بمسجد الممطي المنيا ) من تصوير الباحث (4صورة )

 

        
 المنيا ) من تصوير الباحث ( –بمسجد العمراوي   1( تاج العمود الكورنثي5صورة )

 

 

                                                                                               
، متأثرا بالشرق والفن الفارسً أقل ضخامة من الدوري وأكثر ارتفاًعا، * العمود الكورنثً : تزداد زخارفه دون إسراف

مرات، أكثر زخرفة  ٩مرة ضعف القطر، ثم تطور إلى  8,6مما ٌزٌد من رشاقته فً البداٌة كان ارتفاع العمود 
نً، بل تطور وارتفاًعا من العمود األٌونً،فاكتملت نسبه ورشاقته ،تطوره لم ٌكن بهدف إنشائً مثل الدوري واألٌو

 ٌشبه بدرجة كبٌرة العمود األٌونً فٌما عدا التاج، فهو مزخرف بأوراق النبات   بالزخارف والنسب
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 مغاغة ) من تصوير الباحث( –بمسجد الشمقامي بآبا الوقف  1( تاج العمود الدوري 6صورة )

 
 ( العمود الدوري بمسجد العمراوي بالمنيا ) من تصوير الباحث (7صورة )

 

                                                                                               
* العمود الدوري :  أقدم وأكثر الطرز استعماال، ٌمتاز هذا العمود بالبساطة وقلة الزخارف وٌمٌل إلى الضخامة كما أنه 

المنظر، وأكثرها ضخامة من حٌث النسب  ، بدن العمود ٌكون من لٌس له قاعدة ،و أشد األعمدة صالبة من حٌث 
 . ٠٢مجاري محفورة تمتد من األسفل إلى األعلى وٌصل عددها إلى 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 التيجان المركبة : - 0-3
" ونجد تاج العمود المركب منقوش بزخارف تمثل اوراق االكانتس المحورة ، وتزين 
قاعدتو بوريدات ، وبزىرات رباعية الوريقات و بزخارف متعرجة . وتتخذ قاعدة التاج 

، وظيرت ( 1)شكل سمة ضحمة منقوشة  بزىرات رباعية الوريقات وبزخارف متعرجة " 
 ( . 9ن بن صالح كما بالصورة )التيجان المركبة بأعمدة مسجد الحس

 
 

 
 
 

 المنيا ) من تصوير الباحث ( –البهنسا  –( أعمدة مسجد الحسن بن صالح  2صورة )

 
 

                                                                                               
شٌرٌن محمود زكً : أنماط االعمدة عبر العصور المختلفة ،كلٌة اآلثار ، دبلوم تارٌخ الفن ، جامعة القاهرة ( (1

 م.4093،
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 بدن األعمدة-9
" البدن  : ذلك الجزء الممتد من قاعدة العمود حني تاجو وىو صمب االرتكاز الرأسي  

shaft  واختمفت اشكال وخامات ابدان االعمدة ، ويجب التأكيد عمي فكرة ىامة وىي ان
كان يحدد ماىية ونوعية ومسمي االعمدة ىما عنصران معماريان ىما شكل البدن 

  (1)ونوعيتو و نماذج التيجان وزخارفيا . "
وجدت أبدان األعمدة بمساجد المنيا في شكمين إما بدن عادي خالي من  الزخارف     

(  ، كما ظير ببدن العمود الرخامي بعض 10كما بمسجد العسقالني بمموي بالصورة )
(  أو 11الكتابات كالتي ببعض أعمدة مسجد السن بن صالح بالبينسا كما بالصورة )

 ( .  12مسجد الممطي بالمنيا بالصورة )حمزوني  ببعض المساجد  مضمع كما ب

 
 المنيا ) من تصوير الباحث ( –مموي –( بدن العمود خالي من الزخارف بمسجد العسقالني 01صورة )

 

          
 

    

                                                                                               
 م4093االعمدة عبر العصور المختلفة ،كلٌة اآلثار ، دبلوم تارٌخ الفن ، جامعة القاهرة ،شٌرٌن محمود زكً : أنماط ( (1

( بدن العمود المضلع بمسجد 12صورة )

المنيا ) مه تصوير الباحث ( –اللمطي   

األعمدة الرخاميت ذاث ( 11صورة )

 الكتاباث بمسجد الحسه به صالح بالبهنسا 

 المنيا  )مه تصوير الباحث(
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 قواعد األعمدة -3
" بعض األعمدة كانت توضع فوق األرض مباشرة ، فاألعمدة المبنية من اآلجر ليس  

ليا قواعد إنما توضع فوق األرض مباشرة ، و األعمدة الحجرية و الرخامية فغالبا ليا 
 ،  (1)أو مستديرة " قواعد مربعة

" والقاعدة ىي الجزء السفمي من العمود الذي يحمل بدن العمود وىي نقطة ارتكاز      
بدن العمود عمي االرض ، ويري الباحثين ان الغرض الرئيسي من قاعدة العمود ىو 
توزيع كم اكبر من قوة الضغط القادمة من اعمي ، وحفظ االعمدة من الرطوبة و المياه 

اه جوفية .وانو اذا اختمفت ابدان االعمدة في المقاسات سواء كانت مياه فيضان او مي
امكن من خالل تمك القواعد تعويض ذلك االختالف بالتطويل او التقصير في القاعدة 
ذاتيا . وقد وضعت بالطة مربعة اسفل القاعدة في حاالت نادرة ربما كان الغرض منيا 

ري البعض ان فكرة انشاء الحصول عمي ارضية صمبة متينة ترتكز عمييا القاعدة ، وي
 (2)قاعدة لمعمود ما ىي اال ابتكار روماني واطمقوا عمييا " كرسي"."

القواعد المربعة موجودة أسفل األعمدة  بمسجد الشمقامي بآبا الوقف بمغاغة كما ونجد 
( ، و في مسجد القاياتي القواعد مربعة بيا زخارف غائرة بشكل حنايا كما 11بالصورة )
( . و القواعد المستديرة سواء كان تيجان أعمدة إستخدمت كقواعد أو 12بالصورة )

 ( . 13عممت خصيصا كقواعد أعمدة فظيرت بمسجد العمراوي بالمنيا كما بالصورة )

 
 مغاغة ) من تصوير الباحث ( –( قواعد األعمدة المربعة بمسجد الشمقامي بآبا الوقف 00صورة )

 

                                                                                               
د.محمد مدحت جابر : النمل األبٌض و آثاره علً العمران بمحافظة المنٌا ، مستخرج من مجلة كلٌة آداب المنٌا بمجلد ( (1

 . 64،  84م ، ص  9440خاص ، عام 
م ،  ص 9442عصر الوالة، الهٌئة المصرٌة العامة  ، -9جزء  –ة فً مصر اإلسالمٌة فرٌد شافعً : العمارة العربٌ( (2

494 ،493. 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

      
 

( القواعد المستديرة عبارة تيجان أعمدة إستخدمت كقواعد أو عممت خصيصا كقواعد أعمدة بمسجد 09صورة )
 المنيا ) من تصوير الباحث (  -العمراوي 

 
 العدوة ) من تصوير الباحث(  –( قواعد األعمدة المربعة بها زخارف غائرة بمسجد القاياتي 03صورة )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 النتائج
التعرف عمي اشكال االعمدة بمساجد المنيا االثرية و ان بعضيا اخذ من  -1

الحضارات السابقة مثل االعمدة و التيجان الموجودة ببعض المساجد االثرية 
 . بالمنيا 

قاعدة ( والمعالجات الفنية لبدن  –بدن  –التعرف عمي تكوين العمود ) تاج   -2
 العمود و الخامات المستخدمة بو .

 التوصيات
االىتمام بالمساجد اآلثرية و عمارتيا الداخمية دون تدخل غير المختصصين  -1

 اآلثرية .في أعمال الترميم حتي ال يضيع اآلثر التاريخي وتشوه المعالم 
الرجوع لممساجد اآلثرية كمرجع لتناول مفردات العمارة التاريخية اآلثرية  -2

كاألعمدة وخصوصا مساجد محافظة المنيا لما تحتويو من اعمدة مختمفة من 
 عصور سابقة .
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 المراجع
 أوال : المراجع العربية

الجامعة األمريكية ،القاىرة محمد محمد أمين : المصطمحات المعمارية في الوثائق الممموكية ،  (1)
 .82م ،ص1990

 .79م، ص 2000كمال الدين سامح : العمارة العربية في مصر ، القاىرة ، سنة  (2)
  عصر الوالة، الييئة المصرية العامة -1جزء  –العمارة العربية في مصر اإلسالمية فريد شافعي :  (3)

 .213، 212م ،  ص 1994،
عمارة اإلسالمية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، عبد السالم أحمد نظيف : دراسات في ال (4)

 .66، ص1989
  49، ص 2004الكويت سنة  –يحيي وزيري : موسوعة العمارة اإلسالمية  ، عالم المعرفة  (5)
، مكتبة األنجمو المصرية ،  3د.توفيق عبد الجواد :تاريخ العمارة و الفنون اإلسالمية ، جزء  (6)

 .76م ، ص2010
 ثانيا : المراجع األجنبية 

)1(The Classical Orders of Architecture - Robert Chitham - Google Livres نسخة 
 محفوظة 19 أكتوبر 2017 عمى موقع واي باك مشين.

 الجرائد والمجالت والدوريات ثالثا: 
د.محمد مدحت جابر : النمل األبيض و آثاره عمي العمران بمحافظة المنيا ، مستخرج من مجمة  (1)

  72، 52م، ص 1990كمية آداب المنيا بمجمد خاص، عام
، مقال ، مدونة لشرح عمم  القديمةأنواع االعمدة عمى مر عصور الحضارة المصرية محمد حمام :  (2)

 م . 2017المصريات ، إصدار فبراير ، 
 رابعا: األبحاث والرسائل العممية : 

(شيرين محمود زكي : أنماط االعمدة عبر العصور المختمفة ،كمية اآلثار ، دبموم تاريخ الفن ، جامعة 1)
 م .2013القاىرة ،

 خامسا : شبكة المعمومات
(1) https://www.fotosearch.ae/CSP758/k3129132 
(2) https://www.google.com.eg 
(3) https://ashpilia-arts.com/2018/12/12/grc-tag/ 
(4)   https://www.greelane.com/ar/العموم-اإلنسانية/الفنون-البصرية/what-is-a- 

corinthian-column 

https://books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://web.archive.org/web/20171019105542/https:/books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://web.archive.org/web/20171019105542/https:/books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://web.archive.org/web/20171019105542/https:/books.google.fr/books?id=W_0rBgAAQBAJ&pg=PT204
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.fotosearch.ae/CSP758/k3129132
https://www.google.com.eg/
https://ashpilia-arts.com/2018/12/12/grc-tag/
https://www.greelane.com/ar/العلوم-الإنسانية/الفنون-البصرية/what-is-a-

