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 الملخص 

كان    األندلس حيث  فياإلسالمية  ع المعمارى للعمارة  بدااإليعتبر قصر الحمراء هو قمة  

اإلسالمية   الدولة  تفكك  نتاج  الطوائف    فيمن  دويالت  لظهور  نتيجة    وامتداد األندلس 

العديد منها مما أدى إلى هجرة    كالممالعلى    المسيحيخطر الزحف   األندلسية وسقوط 

سقطت أمام   التياإلسالمية  كالالممالعديد من المعماريين والفنانين اإلسالميين من جميع 

بنى   استمرت  والتيمملكة غرناطة  إلى    اإلسبانيالغزو   لفترة طويله تحت حكم  وبقت 

الحمراء   قصر  جدران  عليها  تشهد  إسالمية  حضارة  أنشأوا  والذين  قام    والتياألحمر 

 .بتشييدها السالطين المتتاليين لبنى األحمر

دف،  اإلسالمية بقصر الحمراء تسته  العمارة   تصميم مفردات  فيفدراسة عناصر اإلبداع  

الحمراء    استخالص بقصر  األندلسية  العمارة  من  معمارية  تحت    التيقيم  تطورت 

تأثيراً   فيظروف خاصة   الجغرافية والحضارية  الظروف  أوربا وحيث فرضت عليها 

حولها   بما  ليسا  هذه  واستخالصوتأثراً  ومفهوم    فيهم  القيم  منهج    للعمارة   حقيقيبناء 

الصو إزالة  كذلك  المعاصرة.  الزائفة  اإلسالمية  العمارة   التيرة  بها  قدمت  طالما 

اإلسالمية بوجه عام على أنها عمارة المهارات الحرفية المتقنة دون أن يكون من ورائها  

مل المؤثرة على  إلى غير ذلك من العوا  اجتماعيةأو   ،عمليةأو    ،وظيفيةأو   ،فلسفيةأفكار  

جديدة معاصرة تواكب  باإلضافة إلى الخروج برؤيه معمارية    .العمل المعمارى الناجح

ثبت ثراؤها بالمقومات والقيم   التي  الماضيعمارة    فيالمتزايد والتعمق    العالمي  االتجاه

 العمارة اإلسالمية اآلن.    فيتفيد الباحثين  التي

 الكلمات الرئيسية

 قصر الحمراء – المعمارياإلبداع 

 لسندألاإلسالمية با  العمارة –

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 جامعه قناة السويس  - الهندسةكلية  -العمراني والتخطيط  العمارةمدرس بقسم  1

 المقدمة  .1

 

تصرميم   فري  المعمرارير الحمراء وتتبع عناصرر اإلبرداع  تصميم قص  في  المعماريات اإلبداع  يتناول البحث دراسة لمفرد

تحكرى حضرارة  التيراء باإلضافة إلى دراسة النقوش حمالوتنفيذ قصر الحمراء ودراسة للقاعات واألبهاء واألبراج داخل  

مة الحضرارة شاهدة على عظ  الحاليالباقية حتى عصرنا    وهين الحمراء  على جدرا  األندلسيأبدعها الفنان    والتياألندلس  

 .  األندلس فياإلسالمية  
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 ملك ة ررناة ةالحم راء بم رص ق تصميم وإنشاء فيالمتبعة  المعماريلعناصر اإلبداع    دراسةالطرح الرئيسي للبحث هو  

 :  يتناول البحثحيث .  باألندلس

ر والمواد البنائية المستخدمة باإلضافة إلرى إنشاء القص فيالمستخدم  اإلنشائيمن الفكر  الماديدراسة عناصر اإلبداع   •

 .رتصميم الفراغات داخل القص فيخدم  والحسى المست  الماديدراسة لإلبداع  

 الرداخليالربط بين الفراغ  في المياه عنصر  استخدام ر وكيفية القص فيعنصر المياه   دام تخاسالل  من خ  المادياإلبداع   •

 .األغراض المعيشية داخل الحمراء فيالمياه    واستخدام   والخارجي

 .ر الحمراءتصميم قص فيالمديولية المستخدمة  دراسة للوحدات   •

 فنيرة لنقروش جردران الحمرراء باإلضرافة إلرىيرة والالجموالقريم ال  الزخرفيرةالعناصر    فيالمتمثل    الفنيدراسة لإلبداع   •

 .  دراسة لأللوان والقيم الفنية والجمالية

 .ر الحمراءقص فيالقاعات واألبهاء واألبراج  دراسة وصفية لتصميم   فيمتمثلة    الفكريدراسة لإلبداع   •

 

 منهج البحث   1-1

مرن خرالل جمرع مجموعرة مرن المعلومرات  االسرتقرائي لاالستداليعتمد منهج البحث المقترح لتناول المشكلة البحثية على   

عناصرر تحديرد    فريستنتج منها مجموعة من الحقائق مرن خرالل الدراسرة النظريرة. بهردف وضرع قاعردة تتمثرل  والبيانات ي

ر تصرميم القصر فرياإلبرداع المسرتخدمة حمرراء لتتبرع عناصرر ر الاع علرى قصرثم تطبيق عناصرر اإلبرد المعمارياإلبداع  

 .  األندلس فيرة العربية اإلسالمية  للعما  نية والجماليةم الفقيالودراسة  

 

 الدراسة النظرية تستهدف   1-2

 .باألندلس قبل عصر بنى نصر وحتى إنشاء مملكة غرناطة المعماريدراسة لتطور الفكر   ▪

 .المعماريدراسة لعناصر اإلبداع   ▪

إلى مجموعة مرن القصرور الشرامخة مرا ة  عير الحمراء منذ بدء عهد بنى نصر من مجرد قصبة دفالتطور قصدراسة   ▪

 .األندلس فيللعمارة اإلسالمية   المعماريعلى عظمة اإلبداع    تزال شاهدة 

 

 الدراسة التطبيقية تستهدف   1-3

والقيم الجمالية وعناصر اإلبرداع  الفنيلتوضيح مفردات اإلبداع ر الحمراء  على قص  المعماريق عناصر اإلبداع  تطبي ▪

 .  تصميم فراغات الحمراء فيسية والجمالية المتبعة  لحا  والقيم   والمادي  الفكري

 

 محددات الدراسة   1-4

الوصرول للنترائج المرجروة مرن تم وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالدراسة وذلك بهدف تسرهيل تحقيرق األهرداف و 

 :البحث

 

 ؟  لماذا ▪

ر الحمراء باألنردلس وذلرك تصميم قص فية المتبع المعمارياع لتعريف الباحث بعناصر اإلبد  البحثيهذا المشكل    اختيارتم  

دراسرة  فريمن هذا البحرث  لالستفادة األندلس  فيوصلت إلية الحضارة اإلسالمية   التيبهدف دراسة للقيم الجمالية والحسية  

س أوربا يقترب فيالقديم ولتوضيح مدى ما وصلت إلية العمارة اإلسالمية من إبداع فكانت رائدة   اإلسالميجانب من التاريخ  

ية فالعمارة األندلسية راعت تصميماتنا الحال  فيمن الحضارات األوربية    االقتباسعلى    االعتمادها عكس واقعنا اآلن من  من

 فري  والمتاحرةالمتقدمرة    مميز راعرى الجوانرب التكنولوجيرة  معماريقالب    فيووضعتهم    والديني  واالجتماعي  الثقافيالبعد  

 .   ذلك العصر
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 ؟  كيف ▪

 .خاصة بالبحث من المصادر التاليةعلومات اللمواتم جمع البيانات  

 .شبكة اإلنترنت .1

 .مجال البحث فياألجنبية المتخصصة  المراجع العربية و .2

 .  تناولت عمارة األندلس  التيالرسائل العلمية  .3

 

 ؟  المحدد الزمنى  متى ▪

األحمرر للملكرة غرناطرة ى بنعهد بنى نصر وهو بداية حكم  في أنشأ  والذيتتناول قصر الحمراء بمملكة غرناطة  الدراسة  

 .  م  1492م وحتى عام   1230قوط الدولة األموية من عام بعد س

 
 

 هيكل البحث  1-5

 

 

 

 . ية(النظر )الدراسة باألندلس  اإلسالمي المعماريدراسة لتطور الفكر   .2
 

 

األندلس حتى عصر بنى نصر فيتطور العمارة اإلسالمية   2-1  
 

 نصرقبل عصر بنى  دلسي  األن  المعماريالطراز   أواّل:

بإمرارة األندلس إلى عصر الدولة األموية فما كاد عبد الرحمن بن معاوية الداخل يظفرر   فيترجع أصول العمارة اإلسالمية  

فبنرى المسرجد  وعظمتهرا،المشرق من بهاء الخالفة   فيتجديد ما طمس لبنى أمية    فيويستقيم أمرة بها حتى شرع    األندلس،

ً   بقرطبة،رة  صر اإلماالجامع وق قرطبرة وبنرى  غربري شرمالي فأقام مدينة الرصرافة راسةإلى دمشق مسقط   وكان يحن دائما
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 ً  بالمشررق أجرداده قصرور  برهليقلرد  عمارته فيوأبدع  الدمشقبساتين وأقام بقرطبة قصر بالجنان وال  أحاطه  بها قصراً رائعا

 (.1-2)شكل  (2)

 عظامراً،وكرانوا بنراة    والفخامرة،مرة  مظراهر العظولرتهم بكرل  وأمراؤهم د  اء بنى أميةوفى عصر الخالفة األموية أحاط خلف

الفن األندلسي، عندما تولى االمير عبد الررحمن برن  بهع ما جاد  تعتبر أرو  التيفجملوا عاصمتهم وعمروها باألبنية الجليلة  

 فريأطنرب  التريلمجرالس والقصرور والقاعرات وشريد بهرا روائرع ا ،(2-2)ش كل زهرراء بنى مدينرة المحمد إماره األندلس 

وجردرانها مكسروة   والمرمرر،وأعمردتها مرن الرخرام    المذهبرة،القراميد  ر من  القصو  هذه وكانت أسقف    المؤرخون،وصفها  

 .  (3)  فساءبالفسيبروائع الزخارف الرخامية والجصية ومنزلة 

 

    

 الداخلي( البهو  المسجد، )باب المسجد الجامع بقرطبة (:1 -2)شكل   
تبقى من آثار مدينة الزهراء  )ما  حفائر مدينة الزهراء :( 2 -2) شكل 

 األموية( عاصمة الخالفة 

 28 :27ص   العربية،ة والنقوش ديوان العمار الحمراء،قصور   المصدر:

 

 نصرعصر بنى    فياألندلسي    المعماريثانياّ: الطراز  

     عصر بنى نصر فيغرناطة  •

ً كم  ح  فيالمرابطون    استمر رقعتها   انكمشتوكانت األندلس حينئذ قد  ثم فتحها الموحدون،    األندلس ما يقرب من ستين عاما

 فريمسريحية  أيردي الممالرك ال  فريبيلية  إشرو  ومرسيهدن اإلسالمية فسقطت قرطبة  على الم  لالستيالء  اإلسبانيأمام الزحف  

، المسيحي فقامرت مملكرة غرناطرة  اإلسبانيلخطر  تأليف جبهة قومية تقف أمام ا  تقتضي. وكانت األحوال السياسية  الشمال

بسرالطين بنرى مررين  بنى األحمر . وكان توسلاألندلس فيمن دولة اإلسالم   بقي  وعقد عليها أهل األندلس أمالهم إلنقاذ ما

ً   لفاتمحاقدهم  ثم ع مرن  مرا يقررب اسرتمر الرذيإطالرة أمرد هرذا الصرراع  في سياسية مع ملوك قشتالة حيناً آخر عامالً قويا

 .  قرنين ونصف من الزمان

 

 
 .ةديوان العمارة والنقوش العربي  الحمراء، قصور  المصدر: باألندلس،ر الحمراء بمملكة غرناطة قص :( 3 -2) شكل 

 

 

 

    )2( ابن  الخطيب اإلحاطة في  أخبار غرناطة، قصور الحمراء، 4 أجزاء،   تحقيق عبد للا  عنان، القاهرة، عام 1977 م. 
)3( محمد عبد المنعم الجمل، قصور الحمراء،  ديوان العمارة والنقوش العربية، مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م، ص

28    
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هجررة ، وتقلص رقعة إسبانيا اإلسالمية نتيجة لذلك قد أدى إلرى قلب األندلس فياإلسبانية  االستردادتقدم حركة   اشتدادكان  

كبيرر مرن  الالجئرين المسرلمين عردد هرؤالء. وكان مرن برين اإلسبان إلى مملكة غرناطة استردها التياألندلسيين من مدنهم 

كرل بقعرة  واسرتغلوارناطرة غ فيأيدي أعدائهم وأقاموا   فين شردوا بعد سقوط مدنهم  ممالفنانين والصناع وأرباب الحرف  

وأقام محمد بن يوسف قصبة الحمرراء وبنرى فيهرا بعرض األسروار الضرخمة ، فنهض فن العمارة وفن الزخرفة  من أرضها
(4). 

 

 
 . ر الحمراءلقص  اليالحالمخطط  (:4 -2) شكل 

 

 غرناطة فيمنشآت سالطين بنى نصر   •

 ً ، وينتسربون إلرى محمرد مراحلها األخيررة   فياألندلس    فيم  ببنى األحمر وهم آخر ملوك دولة اإلسال  يعرف بنو نصر أيضا

شتات ما تبقى من مدن اإلسالم بعد السلطنة ولم    هذه وضع أساس    فييرجع إلية الفضل األعظم    الذي   بن يوسف بن نصر  

 . (5)  األندلس فيوحدين  دولة الم انهيارواكبت    التي  االستردادارية لحركة الموجة الض

 ً على معقل حصين يقع فروق  اختياره موقع إستراتيجي منيع ووقع  في  سلطنتهعلى محمد بن نصر أن يختار مقر    كان لزاما

القصربة  هرذه  لمتنزهرات وكانرتينة تحيط بهرا اوإقامة قصبة حص ترميم أسواره تعميره و  فيالمعروفة بالسبيكة وأخذ  القمة  

   نصر.ترجع إلى سالطين بنى    والتيالنواة األولى للقصور المعروفة بالحمراء  

الطين بنى نصر أضاف كل منهم قصرراً أو بنرى إنشائها إلى بعض س  فير الحمراء يرجع الفضل  والمجموعة الحالية لقص

 ً والحمرراء مدينرة ملكيرة نرافورة    تتوسرطهالقصور بصحن  بركة صناعية أو زود أحد    تتقدمهاج  من األبر  داخل برج  مجلسا

 ارتفراعويبلر   برهبفضرل األبرراج واألسروار المحيطرة  بحصرانتهموقع مرتفع منيع يتميرز  فيتتخذ شكل الحصن الذى يقام 

ً   نحو خمسة وثالثين  ، وتشغلمتراً   736شيدت عليها القصور    التيالهضبة   إلرى حرد كبيرر قلعرة   تشربهذلرك    فريوهرى    فدانا

بالد الشام وهرذا الطرراز مرن المردن المحصرنة أصربح الطرابع المميرز للعديرد مرن المردن   فيوقلعة حلب  القاهرة    فيلجبل  ا

قاعرات  بعضرها (5 -2)ش كل مرن الوحردات المعماريرة   . وتضم الحمرراء عردداً الهجريمن القرن الرابع    ابتداءة  اإلسالمي

 االسرم عررف بهرذا  الرذيبيكة لسررك الصناعية خطرط لهرا فروق ترل اوبساتين تتخللها الجداول والبالس وبعضها أبهاء ومج

 . (6)  الشمسعندما تسقط علية أشعة   الذهبيإلى اللون  لتحوله  

بحرق مدينرة ملكيرة الحمراء بما أضيف من قصور وأبراج وقاعات ومرافق متعددة األغرراض حترى أصربحت   اتسعتوقد  

أقردم  المحصرنة.وتطوقهرا األسروار واألبرراج   المياه هات وصهاريج  المساجد السلطانية والمتنزالقصور والحمامات و  تضم 

وضرع النرواة  الرذيمحمد بن يوسف بن نصرر  باهللأقيمت بالحمراء كانت من إنشاء السلطان الغالب   التيقصور بنى نصر  

 
)4(

Murphy ،  Arabian Antiquities of Spain ، the Alhambra ، London ، year 1981  
 )5(عبد الهادي التازي،   الحروف المنقوشة بالقرويين في  خدمة اآلثار،   المؤتمر الثالث لآلثار في  البالد  العربية،  القاهرة،   عام 1966 م.
 )6(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العر بية،  مكت بة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 48
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لس والقاعرات القصرور والمجرا فريالزيرادات  بالسبيكة ثرم تتابعرت فوق القمة المعروفة األولى لألسوار والقصبة والقصور

 .  إنشاء مجموعة من قصور الحمراء فيى أيدي عدد من سالطين بنى نصر شارك كل منهم باإلضافة والزيادة  عل

سرب إلرى السرلطان يوسرف ر الحمراء إلرى مجمروعتين المجموعرة األولرى تنة لقصويمكننا أن نقسم مجموعة األبنية المؤلف

 Los Banesو الحمامرات السرلطانية  Puerta De La Justiciaبراب الشرريعة وتشرمل  م ( 1354م : 1333)األول 

 Torre Deوبرررج أبررى الحجرراج  El Partalومصررلى البرطررل  Torre De La Cutivaوكررذلك برررج األسرريرة 

ABULHAGGAG  وقاعرة السرفراءSALON DE EMPJADORES  ن لطاالسروالمجموعرة الثانيرة وتنسرب إلرى

األخترين  قراعتيالرذى يضرم  PATIO DE LOS LEONESاألسرود  ، وتضرم مجموعرة بهروباهللمحمد الخامس الغنى 

SALA DE LOS DOS HRMANAS  وبنرى سرراجSALA DE LOS ABENCERRAJES  . المتقرابلتين

 SALA DE LOS MOCARABES المقرصرناتوقاعة  SALA DE LOS REYESباإلضافة إلى قاعة الملوك 

، ومرن أبرواب الحمرراء من أفواهها المياه عشر أسداً تمج  اثناملها تتخذ شكل قصعة مستديرة يح  التيالنافورة  فة إلى  باإلضا

   .PUERTA DEL VINOجدد باب النبيذ  

 

 
 . 47ص  العربية،العمارة والنقوش ديوان  الحمراء،قصور  المصدر: الحمراء،ر قص فيمخطط القاعات واألبهاء  :( 5 -2) شكل 

 قصر كارلوس الخامس  -1 المدخل إلى المشور  -2 المشور -3 مصلى المشرور -4 القاعة المذهبة  -5

 واجهة قصر قمارش  -6 بهو الريحان -7 قاعة البركة -8 قاعة السفراء وبرج قمارش  -9 المقرصنات قاعة  - 10

 بهو األسود -11 قاعة بنى سراج -12 الملوك قاعة -13 قاعة األختين  -14 دار عائشة -15

 برج أبى الحجاج -16 الحمامات السلطانية  -17 حديقة دار عائشة  -18 حدائق وممرات بين القصور -19 وممرات حدائق  -20

 قصر البرطل  -21 مصلى البرطل  -22 حدائق وممرات بين القصور -23 

 

لتعرديل اإلضرافة والتجديرد وامن سالطين بنى نصر أسهم كل مرنهم ب  األخرى من القصور فترجع إلى عددأما المجموعات  

وكرذلك  م ( 1308م :  1302)إلرى السرلطان محمرد الثالرث  EL PARTALر الحمرراء فيرجرع قصرر البرطرل قصر في

 واسرتكملإلى السلطان محمد الثالرث  EL GENERALIFEإنشاء قصر جنة العريف  فيمسجد الحمراء ويرجع الفضل 

 TORRE DE LASاألميرررات ويرجررع قصررر أو برررج  م ( 1324م :  1313)و الوليررد إسررماعيل السررلطان أبرر

INFANTAS    ر الزيادة و التجديد لقص  فيآخرون    ، كما أسهم سالطين  هر(  858هر :    820)  إلى السلطان محمد السابع

ى الوليرد ديردات السرلطان أبربالزخرفرة مثرل تج أعمرال وبسراتينها سرواء بالبنيران أوأبهراء  فريالحمراء بربعض اإلضرافات 

 . (7)تحديد وتمييز أعمال كل منهم عن اآلخرعب أحياناً  قصر البرطل مما يص في  إسماعيل

 

 )7(عبد العزيز سالم،   العمارة اإلسالمية في األندلس وتطورها، مجلة عالم  الفكر، المجلد الثامن،   العدد األول،  الكويت،   عام 1977 م،   ص 100: ص 105
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  فياإلسالم  بروفنسال، المصدر: يف،العرقصر جنة   –بهو الساقية  البرطل، قصر  األسود،بهو  الريحان،برج قمارش وبهو  :( 6 -1) شكل 

 م. 1995عام  المغرب، واألندلس،المغرب 

 

 المعمارياإلبداع  عناصر 2-2

لفراغية الالزمة ية واالبيئ وهو أن يحقق لإلنسان المنظومة    المعماري  المادياإلبداع    في  المعماريتتمثل عناصر اإلبداع  

. ويتمثل الشق  الالزمين لذلك  واألمانير األمن  مع توف  المعماريالفراغ  والمحققة لكفاءة أداء العمل داخل وخارج    لراحته

ً اغات المطلوبة واإلنشاء ليس  بالتكنولوجيا المناسبة لخلق الفر   اإلنشائي لإلبداع  وهو المحقق    المادي لإلبداع    الثاني  ، هدفا

الفراغية والكتلة   )المنظومة  المتوافرة يا  نشاء يجب أن يحقق بمواد البناء والتكنولوج الشق األول فاإليلة لتحقيق  ولكنه الوس 

 .(ة بالوصول لألهداف المعماريةالكفيل

البصررية والنفسرية ويزيرد   ة البنراء إلرى مجرال الفرن وتأثيراترهيدخل بعملير  والذي  الفنياإلبداع  وهو    الثانيويتمثل المكون  

لرث الفنرون بمكرون ثا  براقيالعمرارة عرن    تميرز. وتق اإلحساس المناسب بوظيفة المبنىأنه يخل  كما  باالنتماءر اإلنسان  شعو

 انتفاعيرةمرن مجررد خدمرة    المعماريوهو يرتفع بالعمل    الفكرياإلبداع  ، وهذا المكون هو  يسمو بها لتكون بحق أم الفنون

بأهرداف   لتطرور المسرتمر عبرر العصرور مترأثراً ا  بكاملهرا نحرو  ة اإلنسرانيةيوجره الحيرا  إنشائية محددة ليصبح عمالً مثيرراً 

ً اسيةأم سي  اجتماعيةأم    ، سواء كانت عقائديةصره ع  . (8)  الالحقةلألجيال   وفكري  فنيلتراث    ، وخالقا

 

  

 المعماري مخطط يوضح عناصر اإلبداع  :( 7 -1) شكل 
ر عمارة قص  في المعماريصر اإلبداع وضح عناط ي مخط  :( 8 -1) شكل 

 الحمراء محل الدراسة 

 م. 1998 الجيزة، إنتركونسلت،مركز أبحاث  المعماري،ثالثية اإلبداع  رأفت،أ.د على  المصدر:

 

 

 
 

 

 )8( أ.د على رأفت،  ثالثية اإلبداع المعماري، مركز أبحاث إنتركونسلت، الجيزة،  1998 م.
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 . التطبيقية( )الدراسةندلس ر الحمراء باألعمارة قص  في المعماريصر اإلبداع عنا  .3

 

 المادي اإلبداع  3-1

 اإلنشائياإلبداع   3-1-1

تصرميم وتنفيرذ الحمرراء حيرث قرام محمرد   فريالمصرمم  ر الحمراء يتضح مدى تطبيق عناصر اإلبداع من قبرل  بدراسة قص

 الخرارجيالسرور    يحرويالناصر بإعادة بناء الحصرن القرديم والمعرروف بالقصربة وقرام ببنراء بررج ضرخم للمراقبرة حيرث  

 م   100  ارتفاعهراعرام علرى تلره عاليرة يبلر     150الحمرراء مرا يقررب مرن    بناء  استغرق.  عمالق  دفاعيبرج    37للحمراء  

أسروار  فريوهرو األضرخم   (2  -3)، ش كل  (1  -3)ش كل    الرئيسري. كران البررج  تلرة سربيكة  باسرم ية عرفت  ألغراض دفاع

 اسرتخدام البررج علرى    الحامرل داخرل  اإلنشرائيالنظرام    اعتمرد  متراكمرة.يتكون من وحدات تكرارية مكعبة الشركل    الحمراء

أن البررج لرم يتحمرل األحمرال الناتجرة عرن ال  . إتدفق الضوء إلى الحجرات الداخليةمجموعة من األقواس المقنطرة تسمح ب

غرناطرة  فريأول بررج شريد  . كان برج المراقبةفتغير تصميم البرجمالئة لألقواس  مما أدى إلى بناء حوائط حاملة    ارتفاعه

 .ث جهات والجهة األخرى يوجرد الجبرلسبيكة ليكون مركز الثقل حيث كان يطل على ثالالغربية لتل على الحافة   تم تشييده 

  . (9) محليةتم بناء البرج على منحدر شديد على تل سبيكة وبمواد بناء  

 

   
مجسررم يوضررح األبررراج الدفاعيررة  :(1 -3)ش  كل 

 بقصر الحمراء                   

الوحدات التكرارية اإلنشائية   الناصر،محمد  أنشأه ذيوالبرج المراقبة   :( 2 -3) شكل 

 المكعبة للبرج

 . ديوان العمارة والنقوش العربية الحمراء،قصور   المصدر:

 

. لك األقواس لزيادة عملية التحميل ط من الحجر داخل ت إلى بناء حوائ  اضطروالألحمال العلوية  نتيجة لعدم تحمل األقواس  

الح البرج يسحق األقواس  الخارجية    لهاملة  وزن  الحوائط  إلى تصدع    لهمما يؤدى إلى ضغط على  قام    جدرانه.فيؤدى 

غ محيط  على  المراقبة  أبراج  من  شبكة  بعمل  إلتق  تالياس  إثمهارناطة  السلطان  األخبار  بنقل  األ وم  محيط ى  على  براج 

 .(10)  خطرالحمراء لإلنذار عند وجود 

 

 الحمراء تشييد  فيمواد البناء المستخدمة  •

المادة   وهيمزيج من الطين والرمل والحجارة    استخدام إنشاء الحمراء حيث تم    فيعلى مواد البناء المحلية    االعتماد  تم 

حيث    اسمهكما أن لون المادة أعطى هذا البناء    الستخدامها.قوالب    فيالمكونة لتل سبيكة حيث تم خلطها بالماء ووضعها  

األحمر باللون  المادة  تتميز  بكانت  أمتارحو  سمكل   .  ثالث  الحمراء  للحمراء  ائط  الخارجية  الحوائط  بناء  تم    باستخدام. 

مادة    باستخدام قطاعات أفقية من الخشب يتم ملئ تلك الشدات    باستخدامشدات رأسية عبارة عن الواح من الخشب ترتبط  

 .(11)  الحمراءبناء  فيالبناء المستخدمة 

 

 )9(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 52
    )10( دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية في  العمارة األندلسية ،  أسامة محمد محمد عبد الرحمن، رسالة ماجستير،   جامعة القاهرة،  1990 م. 
 )11(عبد العزيز سالم،   العمارة اإلسالمية في األندلس وتطورها، مجلة عالم  الفكر، المجلد الثامن،   العدد األول،  الكويت،   عام 1977 م،   ص 100: ص 105
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جوية والماء والهواء لذلك تم إضافة كمية من الرمل والجير " العوامل ال   تتطاير بفعلبناء الحمراء    فيالمادة المستخدمة  

 .(12)  أكبرالجص " لتقوية مادة البناء وذلك يمنح البناء مقاومة 

 

 غ ميم الفرا تص فيوالحسى  المادياإلبداع  3-1-2

، وفى إطار والمؤثرات   عتباراتال االعديد من    تحديدها  فيتتدخل    والخارجي  الداخليالعالقات المادية والحسية بين الفراغ  

فإننا سنلقى الضوء على نوعين من العالقات تعدان سمة من أبرز سمات   الماضيعمارة    فيالبحث عن القيم المعمارية  

بتدعيم    المياه وعالقة عنصر    والخارجي  الداخليالفتحات بتحديد نوعية العالقة بين الفراغ    العمارة األندلسية وهما عالقة

 تربط الفراغات الداخلية بالفراغات الخارجية.  التيالقة وتجسيد الع

طيهرا تع التريفقد تتعردد المرؤثرات   الخارجيوالفراغ    الداخليتجسد نوعية العالقة بين الفراغ    التيأما فيما يتعلق بالفتحات  

سرية نجرد أن منشرآت المعماريرة األندلكرل مرن ال  فريمعالجرة الفتحرات    سرلوبطابعها الخاص والمميرز لهرا وبنظررة علرى  

. بينمرا نلمرس القردرات برهتتميرز  الذي النهائينمط إعطاء تلك الفتحات ال فيالمحدد الرئيسي  هيبيئية المختلفة المؤثرات ال

، وهرذا عائرد بصرورة الفتحرات األندلسرية طابعهرا المميرزإعطراء    فريسي وفعرال  تتدخل بشكل رئي  وهياإلنسانية المختلفة  

عرام   بوجرهالبيئرة الطبيعيرة    فريوطبيعة األرض الجبلية وما    االعتدالاألندلس أقرب إلى    فية  إلى أن البيئة المناخي  أساسية

حة علرى تشركيل الفتحرات واضر ورة بصر وامل اإلنسرانية والوجدانيرة عرامالً مرؤثراً من قيم جمالية مرتفعة قد جعلت من الع

 .هناك

نهرا ال ترؤدى إلرى اإلحسراس رة القصرور األندلسرية ولكمن السرمات األساسرية لعمراالمحاور القوية يعد    استخدام وبداية فإن  

 المعرانيللمبنى وللتأكيرد علرى    الفراغيللتفاعل مع التكوين    استخدمتهذا النوع من التكوينات ولكنها    فيبالرهبة المعهودة  

ا بتلرك المحراور كمر العالقرة برين الفراغرات المختلفرة (تجسد  التي)       المداخل   ارتبطتلكائنة وراء تلك التكوينات ولقد  ا

ً   المياه   استخدام   ارتبط ً فلو تتبعنا حركة اإلنسان من داخل قاعة األختي  بها أيضا العالقرة   فري  ن إلى فناء األسود لوجدنا تناغمرا

عرة إلرى نرافورة األسرود من مركرز القا  المياه ين حركة  المميزة لذلك التكوين وب  ةوالسي متريات  للفتح  الفراغيبين التكوين  

 .( 3 -3شكل ) مركز الفناء  فيتقع    التي

 
الكائنة وراء   المعانيغية لتؤكد المحاور القوية من السمات األساسية لعمارة القصور األندلسية حيث تتفاعل مع التكوينات الفرا (:3 -3) شكل 

 الباحث. تحليل  :المصدرالغالبة إطار من السيمترية  فيتلك التكوينات 

 

 )12(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 52
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 ً تجسيد   هيالمحاور    ركة من الداخل للخارج والعكس فهذه تأكيد الح  في  لعبته قنوات المياه   الذيالدور    ومن هنا يتضح أيضا

المبنى  التلقائيلإلحساس   ا   بالحركة ضمن فراغات  الفناء  إلى  المتتالية  العقود  الرئيسية عبر مجموعة  القاعة  لمسيطر من 

 . (4 -3)شكل يخفف من حدة العالقات التكوينية فناء لالمحيط بال االنتقاليالفراغ  ويأتي

المحور   على  الواقعة  األختين  قاعة  قائماً    الشماليتشكل  عنصراً  األسود  فراغ    يحتويحيث    بذاته،لفناء   مركزيعلى 

الشكل  مسيطر مرب ً   فيع  بفناء على محور    مياهنافورة    مركزة أيضا المحاور بينما    االتصالصغيرة متصلة  توجد على 

فراغ آخر    فيالخارجة من هذا الفراغ تصب    المياه ومن ناحية أخرى فإن قناة    الشكل.ات مستطيلة  لثالثة األخرى فراغا

ويربط    فيم  يتحك  إنهحيث    األسود(  )فناءهيمنة وسيطرة    يفوقه للمبنى  الكلى  البعض   فراغاتهالتكوين  ببعضها  المختلفة 

الع لنوعية  محدد  المتبادلة  القاوهو  وهنا  ابينه  تربط  التيت  الوسيطة    يأتي.  الفراغات  خلق    االنتقاليةدور  على  لتعمل 

قائمتين   فراغيتين  قوتين  بين  الفراغ    ،بذاتيهماالتوازن  تكوين    االنتقالي ولكن  ذو  عمد م  فراغيهنا  لذا  الفناء  لدور  تمم 

ى النظر تعطيه زخرفة والسماء وإذ يبدو معلقاً فوق مستوين األرض  إلى إضافة فراغات وصل وربط أخرى ب  المعماري

ً   المقرصنات ً  الرقيقة جماالً كونيا  . (5 -3)شكل  (13) الالماديةالجاذبية وإلى   انعدام من الخفة تصل إلى  ونوعا

 

   

 األختينقاعة  لفراغ الداخليأ التكوين  -قطاع أ :( 4 -3) شكل 

المسيطر لقاعة   المركزيالفراغ  :( 5 -3) شكل 

األختين ذو النافورة المركزية المتصلة بفناء 

 األسود 

 جامعة القاهرة. ماجستير، رسالة األندلسية،العمارة  في المعمارية  دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المصدر:

 

ومرن هنرا نشرأت العالقرة  الخرارجيبرالفراغ    االتصرالعمليرة    فري  الفراغيرة  االسرتجابةتتجسرد نفرس    األفقيوعلى المحور  

وط والتكوينات الرأسية تعبرر المتزامنة لنفس الدوافع فالخط  الستجابتهماوالرأسي    األفقيالمترابطة والمتكاملة بين المحور  

عرادة عالقرة قويرة ولكرن  الضوء فالرأسية والمشاعر الدينية تربطهمرا الستقبالوتعبر عن الرغبة عن عالقة فعالة بالسماء 

كل من التكوينات األفقية والرأسية تشركيالت معينرة   اتخذتوالرأسي ال تصير ذات معنى إال إذا    األفقي  االتجاه العالقة بين  

يضاً حرية قبة المثمنة يجب أن تقابلها أيناها من خالل الرأ  التي  االنطالقن عالقة خاصة باألرض والسماء فحرية  لتعبر ع

تجسدت بوجود فتحرات ذات معالجرة خاصرة بحيرث ينعردم اإلحسراس بوجرود الحروائط   الحرية  هذه قياً،  لفراغ أفتكوين ا  في

، ش كل ( 6 -3ش كل )   من خالل تلك المعالجة االمتزاج في والخارجي الداخلييبدأ كل من الفراغ  وبالتاليالمغلفة للفراغ 

 (3- 7 ).  

 

 

  )13( دراسة تحليلية و مقارنة للفراغات المعمارية في  العمارة األندلسية ،  أسامة محمد محمد عبد الرحمن، رسالة ماجستير،   جامعة القاهرة،   ص 95، 1990 م. 
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بين  )االتصالنوافذ وقبة قاعة األختين  :( 6 -3) شكل 

 والسماء( األرض 
 (. األندلسية العمارة  فيالنوافذ  )معالجةخطوط الرؤية   :( 7 -3) شكل 

 . تحليل الباحث  المصدر:

 

 والخارجي(  داخليالالفراغ   الربط بين  فيعنصر الماء  )استخدام المادياإلبداع  3-1-3
 

 . الحمراء(ر داخل قص كيفية توفير المياه  في الفكري  )اإلبداع المياه در مصا •

  وتحوي بالحياة   زاخرة ء حيث كانت الحمراء حمراال  لساكنياه على تل سبيكة لتوفير المياه لم يكن هناك مصدر عذب للمي

الة هؤالء السكان منازل العمال حيث وصل عدد السكان داخل قصر الحمراء إلى ما يقرب من خمسة آالف شخص وإلع

والجمال ولزراعة   حدائق الحمراء لتخدم أغراض التنزه تم إقامة العديد من الحدائق داخل جدران الحمراء حيث صممت 

 .  ع المياه إلى قصر الحمراءيفية رفك فيلذلك كان عليهم التفكير  لغاللوحصد ا

األسفل وهو  فيب المياه كان غرناطة ومنسو ير يجرى عبر كان هناك نهر شمال الموقع يسمى نهر دارو وهو غدير صغ

ان ثم نقلها إلى  خز في من الحمراء يعمل على تجميع المياه منسوب أعلى  فياألعلى لذلك تم إنشاء سد  في يريد المياه 

  .(9 -3)، شكل (8 -3)شكل  (14)" قناة مائية "  الحمراء من خالل ساقية

 

  
  المرتفعاتيوضح مسار نهر دارو خالل  اسكتش :( 8 -3) شكل 

 . بجوار الحمراء

  فياء على نهر دارو  يوضح مكان خزان الم اسكتش :( 9 -3) شكل 

. الحمراء ارتفاعمنسوب   

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra  المصدر:

 

منسروب أعلرى مرن   فريترم إنشراء السرد    المياه.د يتكون من بوابتين لحجز  من نهر دارو إلى الحمراء تم إنشاء س  المياه لنقل  

بخزان الماء الملحرق  صالاتى  كيلومترات عل  6اء يبل  طولها نحو  إلى الحمر  المياه تنقل    التيساقية  ال  الحمراء.منسوب تلة  

إلرى الحمرراء مرن خرالل  ميراه لاتتردفق  .(10 -3)ش كل بالماء من السد    ملئهشكل حمام سباحة مربع يتم    يأخذ  والذيبالسد  

 فرياك عائق عبارة عن تلرة الطين والجص إال أن كان هن باستخدام األرض وبناء جوانبها   فيتم حفرها    والتيالقناة المائية  

 والميراه  .(11 -3)ش كل  الميراه  خاللرهالجبل تمر مرن  فيعمق التلة من خالل نحت نفق  فياقية فتم نحت ساقية طريق الس

 

    )14( العمارة األندلسية )عمارة  المياه(،   ترجمة د. على إبراهيم على منوفي،  تأليف باسيليو بابون مالدونادو، مكتبة زهراء الشرق،  القاهرة،   ص 238. 
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كرذلك لجرأ مهندسرو السرلطان  متراً. 15نشاء جسر يحمل قناة بطول إلى تلة الحمراء تم إ  المياه العريف ولنقل    تنتقل إلى تلة

اء للتخلص من الرواسب وذلك مرن خرالل عمرل نقرط تهدئرة دائريرة دة لترسيب الطين والعوالق الموجودة بالمإلى فكرة جي

 الميراه ترم عمرل قنراة لتصرريف    كلكرذ  األركران.  في  المياه رعة  لترسيب العوالق من خالل تهدئة س  المياه عند أركان قنوات  

 .جديد ى نهر دارو منإل  وتصريفه  أنبوبالزائدة داخل    المياه ع الزائدة من خالل جم

 

 
   

السد وخزان الماء على  يوضح  اسكتش  :(10 -3) شكل 

 . مسار نهر دارو

للحمراء من خالل   المياهلنقل  المستخدمةالساقية يوضح  اسكتش : (11 -3) شكل 

 . الجبل فينحتها 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra  المصدر:

 

. حيرث ترم إنشراء أوقات الجفاف  فيماء  اء بالالحمر  تم إنشاء مجموعة من الخزانات المائية على تلة قصر جنة العريف لمد

 .صر الحمراء بالماءلتمد ق  الساقيةمن الخزانات إلى    المياه ناعورة ضخمة تتحرك بقوة الدواب لنقل  

 

  
يوضح مسار نقل المياه من النهر إلى جنة   اسكتش : (12 -3) شكل 

 والحمراء العريف 

يوضح مسارات حركة المياه داخل القنوات   اسكتش : (13 -3) شكل 

 الحمراء  في

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra  المصدر:

 

 والخارجي  الداخليإطار العالقة بين الفراغ   فيعنصر الماء   استخدام  •

األندلسية    اقترنتلقد   للعمارة  الفراغية  حاالتها    فيالعالقات  من  تلك عنصر    ستخدام ابكثير  بين  الصلة  لتعميق  الماء 

الماء " ذو تأثيرات متعددة إذا    الفراغات،  ال بالتك  اقترن وعنصر "   فيالتحكم    في. فالماء يساعد  مبنى  ألي فراغية  وينات 

تناول ت س. ولكن  ات معنوية وروحية متشعبة ومتعددة ، كما أن له تأثيرات الداخلية وجذب الهواء وتبريدهالمناخ العام للفراغ

تتحرك من   الذيين  تكوفطبيعة ال   والخارجي   الداخليإطار العالقة بين الفراغ    في هذا العنصر    يؤديه  الذي الدراسة الدور  

 الداخلي رسم الخطوط العريضة لتأثير عنصر الماء على عالقة الفراغ    في  الرئيسيشكل العامل  ي   أو تسكن  المياه   خالله

لفناء   الفراغي، فالتكوين  اإلحساس بها بموقف اإلنسان منها  فيأو الديناميكية ترتبط    ةوالتكوينات الساكن  الخارجيبالفراغ  
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لذا فإن طبيعة   والجنوبية.الشمالية    نهايتيهعلى    االنتقاليةالفراغات    القتصارلسكون أكثر منة للحركة  الرياحين يميل إلى ا

 .(15)  للفناء الفراغيالساكنة تتناسب وطبيعة التكوين   المائيالتكوين  

 

  
فناء بهو   فيبين الفراغات الداخلية والخارجية   االستمراريةلتأكيد  عنصر المياه استخدام األسود( ناء بهو وقطاع لف  أفقي )مسقط  :(14 -3) شكل 

 القاهرة.جامعة  ماجستير،رسالة  األندلسية،العمارة  فيدراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية   المصدر:   األسود.

 

ً   التي  االنتقاليةغات  الفرا  بهأما بالنسبة لفناء األسود فتحيط    الفراغرييجسدها التكوين    التيمتعددة من المعالجات    تأخذ ألوانا

لحرى   المواجهرةخترين  فتقرع كرل مرن قاعرة األوالجنروبي للفنراء    الشرمالي. أما على الطررف  للمقصورتين الشرقية والغربية

جرذب رئيسريين  عنصرري الفراغريين الجهة األخرى هاتان القاعتران تشركالن ضرمن التكرو فيوقاعة بنى سراج   البيازين

والمهريمن علرى التكروين لرذا   المركرزي  الرئيسريفرإن الفنراء يمثرل العنصرر    وبالتالي.  تتبعهما عناصر فراغية ثانوية  حيث

 -3)شركل  (16) عشرر االثنترياألسود  أفواه تنطلق من  هيئة نافورة مياه   فياء ديناميكية  فنال  في  المائيجاءت طبيعة التكوين  

15). 

من النافورة الوسطى ال تردرك متعامدين  اتجاهين في الممتدة لقنوات المياه  وتتبعهسود فناء األ في أثناء تواجده  فيان  نسواإل

 .  الفراغات الداخلية المحيطة فيما مكان  في تنتهيأنها قد  المركبة تدل على  اتجاهاتهانهاية تلك القنوات لكن    حواسه

قع على دائرة وهمية تربط بينها وبين المداخل الخاصة بكل مرن قاعرة ت  فهيغ المقصورة  الثانية ضمن فرا  أما نافورة المياه 

الكلرى عرالوة  فراغيلافعال ضمن التكوين  اتزان كعاملياألختين وبنى سراج وهنا يبرز دور المقصورة الشرقية والغربية 

ث تشرترك العناصرر السرالبة حير مسرتوياتهكافرة ت اإلسرالمية علرى التكوينرا فيالسائد  الفنيعلى ما يمثالن من تأكيد المبدأ 

. ومرن هنرا جراءت قنروات المراء المتعامردة صيل المعنرى وتحقيرق وحردة بهرا جمرالالتكوين إلتمام وإكمال تو  فيوالموجبة  

تتر ضرمن محراور يجررى فيهرا المراء ليسر  فهريمع العناصرر المعماريرة الموجبرة  سالبة تتكامل    كعناصر جمالية  نافراتوال

فراغرات ترربط برين ال التريالفراغ ويمثل العالقرة  فيفالماء بذلك يمثل الحركة   ارتباطهاة وليؤكد  الفراغية الرئيسيالعناصر  

 .  بين الداخل والخارج  االستمرارية الداخلية والخارجية مؤكداً 

نراء الريراحين حيرث ف  فرية  المسرتقر  الميراه تؤديره بركرة    الرذيللمياه يتباين مع الردور  القنوات الضيقة    تؤديه  الذير  الدوهذا  

سرية المختلفرة على المكان باإلضافة إلى المرؤثرات النف االتساعفتؤدى إلى إضفاء روح    الفراغيالبركة التكوين    تعكس مياه 

 .(17)  هذه  االنعكاسلعملية 

 

 

)15(  دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية  في   العمارة  األندلسية ،   أسامة محمد محمد عبد  الرحمن،  رسالة  ماجستير،  جامعة  القاهرة،  ص  116،  1990  م.  

  
)16(  دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية  في   العمارة  األندلسية ،   أسامة محمد محمد عبد  الرحمن،  رسالة  ماجستير،  جامعة  القاهرة،  ص  116،  1990  م.  

  
    )17( العمارة األندلسية )عمارة  المياه(،   ترجمة د. على إبراهيم على منوفي،  تأليف باسيليو بابون مالدونادو، مكتبة زهراء الشرق،  القاهرة،   ص 238. 
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لعنصر   والديناميكيالساكن  االستخدام :(15 -3) شكل 

 المياه داخل قصور الحمراء 

تمثل العناصر  توالنا فوراالمتعامدة  فناء األسود قنوات المياه  :(16 -3) شكل 

التكوين إلتمام وإكمال   فيعناصر الموجبة تشترك مع ال التيالجمالية السالبة 

البركة التكوين  عكس مياهحين ت الريا جمال، فناءتوصيل المعنى وتحقيق وحدة بها 

على المكان باإلضافة إلى المؤثرات   االتساعفتؤدى إلى إضفاء روح  الفراغي

 على الماء االنعكاسسية المختلفة لعملية النف

 (.المياه رة)عماالعمارة األندلسية   المصدر:

 

 الحمراء(بناء قصر   فيالمستخدمة  المديولية    )الوحدات  المادياإلبداع   3-1-4

. الممالرك المسريحيةفريقيا لمقاومرة  شمال إ  فييوسف األول عرش الحمراء وتحالف مع المارينيين    اعتلىم  1333عام    في

 متراً  45 ارتفاعه. حيث يبل  مراءللح  لشمالياهو برج المتزين وكان أكبر برج على السور    دفاعيبنى يوسف األول برج  

الوحردة  وهريسرم  62 طولرهالمسرلمين وحردة الرذراع للقيراس وكران  اسرتخدم . قاعة السرفراء  وبهيوسف قصر يوسف    بنى

 .لحمراءبناء قصر ا فية المستخدمة  المديولي

 

    
 األول. يوسف  أنشأه الذيبرج المتزين  فيتصميم قاعة السفراء  فيالمديولية المستخدمة  توضح النسب  اسكتشات  (:17 -3) شكل 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra  المصدر:

 

تصميم قاعرة السرفراء وكران الهردف   فيالعالقات الهندسية    استخدام ذراع مربع حيث تم    18صممت قاعة السفراء قوامها  

فيعطى إحساس بالرهبة أمرام  البيازين وحيعلى غرناطة  مجلسهكان يطل    الذيهبة لزوار الملك  منها إعطاء إحساس بالر

 (.19 -3شكل ) (،18 -3شكل ) (18)  أعداءه 

 

 

)18(  دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية  في   العمارة  األندلسية ،   أسامة محمد محمد عبد  الرحمن،  رسالة   ماجستير،  جامعة  القاهرة،  ص  116،  1990  م.  
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البيازين  حيتطل على  التيفتحات قاعة السفراء   :(18 -3) ل شك

 بغرناطة 

مجلس يوسف األول بقاعة السفراء وخلفة فتحات تطل على  : (19 -3) شكل 

 غرناطة 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra المصدر:

 

ين محمرد الخرامس مرع بردرو ملرك بهو األسود هو تحفة معمارية كانت نتاج الصرداقة بر  يحوي  والذيقصر محمد الخامس  

 القترالي  ترأثر ذلرك القصرر برالنمطين  .الحربريالمجرال    فريالعمرارة وليسرت  فرن    فريأصبحت المنافسة بيرنهم    والتيقشتالة  

 اسرتخدام وضرع نسرب قصرر األسرود مرن خرالل  فريمحمرد الخرامس علرم الهندسرة   اسرتخدم . حيث  بفن العمارة   واإلسالمي

   المختلفة.مستوى األدوار    ستنتاجال دورناتالمحاور القطرية وعمل 

 

   
 األسود. تصميم قصر   فيالوحدة المديولية المستخدمة   :(20 -3) شكل 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra  المصدر:

 

 الحمراء(قصور  فيوالنقوش   رف)الزخا الفنياإلبداع  3-2

 

 م الفنية والجماليةالعناصر الزخرفية والقي 3-2-1

لزخرفرة اإلسرالمية هندسرية والثلرث بكرل مقومرات ا  الكروفير الحمرراء المسرجلة برالخط  قصر  فيالنقوش الكتابية    امتزجت

نباتية لزخرفة المسرطحات المرراد تزيينهرا بهذه العناصر الكتابية والهندسية وال  االهتمام   في، ويرجع الفضل األعظم  ونباتية

بسبب كراهية اإلسالم لهذا الفن الذى دفع الفنران المسرلم إلرى   استخدامه، وتحرجهم من  فن التصوير  إلى نفور المسلمين من

 يف  ومهارتهوإبراز حذقة  لها حرية مطلقة إلشباع ميولة الفنية    استخدامهحيث أتاح    العناصر لتزيين مسطحاته  هذه لتماس  ا

ر والخطروط الهندسرية مرن دوائرر متقاطعرة وأطبراق التوريرق والتشرجي  اصطناع، وهكذا وضع الفنان نصب عينية  صنعته

ً  فريياغتها وأبدع ص في، فتفنن  النقوش الكتابية  خاللهة تبرز من  نجمي كرل خصرائص القريم الجماليرة مرن  تشركيالتها مطبقرا

ز األخراذ الرذى تمير الزخرفريذلك الطابع   اإلسالمين مما جعل للفن  التكوي  فيوتناسق    وانسجام التوزيع    فيتعادل وتوازن  

 .(19)عن سائر الفنون األخرى به

ً ويتمثل العديد من العناصر الزخرفية المرتبطة بالنقوش المحفور فنيراً رائعراً يررتبط   ة على جدران الحمراء وتكرون مزيجرا

ً   ارتباط  :العناصر الزخرفية المرتبطة بالنقوشعرض ألهم   يليوفيما   والزخرفة،بفنون العمارة   وثيقا
 

 

 )19( محمد عبد المنعم الجمل، قصور الحمراء،  ديوان العمارة والنقوش العربية، مكتبة  اإلسكندرية، عام 2004 م،   ص 305.   
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 (20)اتية " التوريق " النب  خارفالز 3-2-1-1

ً   فيالنباتية ووفق  عصر بنى نصر الرسوم    في  الغرناطيأتقن الفنان   فكانت أكثر مرونة وأقررب إلرى  كبيراً  صياغتها توفيقا

والفرروع  الوريرداتالكاملرة وأنصرافها المرراوح النخليرة  زخارفره فريمة الطبيعة ومرن أهرم العناصرر الزخرفيرة المسرتخد

مررة ثالثرة ونراهرا   ومنثنيرهتبدو مبسوطة مررة ومنكمشرة مررة ثانيرة    التيلتوريقات متعددة الفصوص  وا  النباتية،والسيقان  

 .ومرة ملساء ةومختتمظهر مرة مصبعة ت

 الفنران خلفيرة لنقوشره  اتخرذهابينهرا  وكانت التوريقات تختلط عادة بفروع متموجة على شكل فروع مسرتديرة تتقراطع فيمرا  

زخرفيرة  نهايرات الحرروف أشركاالً  وتتخرذترين راء وبرج األسريرة وبهرو األسرود وقاعرة األخقاعة السف  فيالكتابية البارزة  

شكل نقش باب الشريعة    فيقان والفروع والتوريقات النباتية متعددة الفصوص واألشكال كما نرى  متنوعة بتعانقها مع السي

(3- 21) . 

ً   تضم   التيتكز النقوش عادة على مهاد من الزخارف النباتية  وتر دقيقة ألفرع نباتية مورقة ومتموجة وتكون لفرائف   رسوما

المهاد من التوريرق سراعد علرى إبرراز الحرروف وإظهرار قيمتهرا   تقوم عليها النقوش ونالحظ أن هذا  التيتغطى األرضية  

تتسرم بهرا  التري. وقد أوحت الفكررة الزخرفيرة الزخرفيللتشكيل    وقابليته  بمرونتهيتميز    العربيالجمالية ال سيما وأن الخط  

دة ر علرى تيجران األعمرمرن الحرروف العربيرة وكتابتهرا برالحف االقتبراسالنقوش الكتابية العربيرة للفنرانين األوربيرين فكررة 

 .  بالكنائس وعلى أقواس بواباتها

 
 نباتية تتكرر على جدران الحمراء.  زخارف : (21 -3) شكل 

 303ص  العربية،ديوان العمارة والنقوش   الحمراء،قصور   المصدر:

 

 :(21)  الهندسية  الزخارف 3-2-1-2

فتتخذ النقوش مساحات هندسرية قوامهرا  الزخرفيقطاعات هندسية لتساعد على التشكيل الجدران إلى    الغرناطيقسم الفنان  

تروازن   فرية ومتماثلرة  الت متنراظرالطوليرة والعرضرية وتبردو تلرك التشركي  واألفاريزرطة  المربعات والمستطيالت واألش

 فريمربعرة أو داخرل جامرات أو محصرورة أو  ،مسرتطيلةإما  فهيتطوق الكتابات  التيكذلك تتنوع األفاريز  .وتناسق بديع

مرا ترداخلت العناصرر  كثيرراً ، وخل إلرى قاعرات وأبرراج قصرر الحمرراءتنرف المرداتك الترينقروش الطاقرات  فريعقود كما  

ألول مرة لرم  الغرناطيلتكوينات الهندسية ونتج من ذلك المزج تشكيالت زخرفية توصل إليها الفنان الزخرفية النباتية مع ا

 .  أحدإلية    يسبقه

 التري  النقوش الكتابيرة  فيأروع صورة    فيتزين جدران الحمراء عنصر التماثل والتناظر    التيالنقوش الكتابية    فيويظهر  

ً تتخ الجانرب  فيرههندسري يعكرس  كترابيعلرى شركل " المررآة " وهرو تكروين   ذ الشكل المعكوس أو المعروف طرداً وعكسا

تميرز بهرا  التريتزين جدران الحمراء بين العناصر الفنية  التيات الزخرفية الجانب األيسر وتجمع الحشو  فياأليمن ما هو  

 

 )20( حسن الباشا، الفنون اإلسالمية،   الجزء الثالث،   ص 1352.   
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ن أجمرل التكوينرات صرورة مر فريالزخرفيرة النباتيرة والهندسرية والكتابيرة فكل حشوة تجمرع برين العناصرر   اإلسالميالفن  

 الزخرفريالتكروين  رطرل )دراسة قصرر الب  في  الزخرفيل  الفنون العالمية ويطلق المؤرخون على هذا التشكي  فيالزخرفية  

 .  (الهندسية والنباتية والكتابية  الثالث  بوظائفه

 

 :(22)  والجماليةوالقيم الفنية    األلوان 3-2-1-3

القررآن الكرريم  فيورد ذكرها  التيوكانوا يفضلون األلوان   تفوقاً كبيراً   استخدامها  فيأللوان وتفوق  الفنان المسلم ا  استعمل

الوا أن السرندس هرو األخضرر معانى خاصرة لأللروان فقر  واستخدمواكاألخضر واألحمر واألصفر ولون الذهب والفضة ،  

د المرجران لرورو  وسرموه   ، وفضلوا األحمر الرداكن علرى غيررة زخرفين هو األزرقد الرسامين والم، واإلستبرق عنالفاتح

 قرآنريباليراقوت واللفرظ   سرموه فقرد    القراني، ومن هذا القبيل سموا اللون األبيض باللؤلؤ أما األحمر  الكريم القرآن    فياللفظ  

 ً ً   فيالمسلمين ظلوا    ، ومعنى ذلك أن الفنانينأيضا كرريم ممرا أضرفى علرى أعمرالهم جمراالً آن المرتبطين بالقر  أعمالهم دائما

ً وسحراً رو  .حيا

األلروان   اختيرارر الحمرراء والعناصرر الزخرفيرة المنبسرطة تحتهرا  قص  فيبرزت جمال النقوش الكتابية  أ  التيمن العوامل  

من األلروان واألحمر واألزرق واألخضر وهى   الذهبيتشيع الجمال على التشكيالت الزخرفية وأهمها اللون    التيالمناسبة  

، الفنرون اإلسرالمية فري اسرتخدامهاوهرى ألروان شراع   ر الحمرراءوقصر  قاعراتزخرفرة جردران    فريالفنان    استخدمها  التي

أن يكسي الجدار بطبقة من الجص ثم يطلى من فوقها باأللوان المختلفة ويراعى أن يوضرع   هياأللوان    هذه وطريقة إعداد  

ً الجدران األلالطالء قبل أن يتم جفاف الجص حتى تتشرب   أثنراء نت تسرتخدم األلروان  كا  وان وبذلك يتفادى سقوطها وأحيانا

 .قوالب فيزخارف الجصية  إعداد ال

 فرياللون األحمر واألزرق واللون الذهبي وترتيبها وتوزيعها على الجدران والنقوش يدل على براعرة ومهرارة    واستعمال

الفنران اللرون  اسرتخدم . وقرد النفس والذهن فيمن تأثير  تحدثه أللوان وماالرمزية ل  بالمعانياألداء ومعرفة    فيالتنفيذ ودقة  

يرنجم   الرذيالجانبية باللون األزرق على مردى واسرع لتعرديل الترأثير    حواجزه أساس النقوش وصبغت    في  والذهبياألحمر  

قرام  التري العشروائيلتررميم نتيجة ألعمرال ا  فهي  واألرجواني، أما بقايا اللون األخضر واألسود  والذهبيعن اللون األحمر  

 .وانسجامهادم فهم لأللوان  وع علميالماضية على غير أساس  القرون   في  األسبانبها 

توزيعرة علرى نحرو يثيرر النشروة   فريغايرة التوفيرق    الغرنراطيوفق الفنان    وزخرفي  جماليوال يخفى ما لأللوان من تأثير  

ً والجمال وي اس بتخردير المرء إلى التأمل دون كلل أو ملل مع إحسرحد يدعو    بل  إلى  سب  على المسطحات المزخرفة رونقا

النفس من براب اللرذة المكتسربة للرنفس  فيالتشكيالت الرائعة بألوانها المتدرجة الهادئة  تحققهالمشاعر نتيجة طبيعية لما   في

ض البسريط فر واألبرياللرون األحمرر واألخضرر واألصر لهعن طريق حاسة البصر " إن النفس تبتهج بما كان من األجسام 

يوجب راحة النفس ولذة القلب وسررور العقرل ونشراط الرذهن وتروفر القروى وذلرك ألنهرا   األلوان  هذه منها والمركب فنظر  

 . ونورانيتها تميل إلى ما ناسبها "ألوان مشرقة نيرة فالنفس إلشراقها 

لقريم الفنيرة والجماليرة عرن طريرق إبرراز ا  يفرعصر بنى نصر وفقوا غاية التوفيق    فيوال شك أن عرفاء العمارة والفنون  

مرزج المنظرر الطبيعري بالبنراء وخلطروا برين األدواح واألشرجار وبرين   فرين جمال الزخارف والنقروش ونجحروا  الربط بي

تكسرو كافرة الجردران  التريوالنقوش الجصية الملونرة  بالتوريقاتأن مزج التوريقات الحية   فيهالبوائك والعمد ومما ال شك  

العرفراء والفنرانون   اسرتطاعالرنفس فقرد    فري  ترأثيره   فريقروى  هره  مظ  فيبسيط    جماليإحداث تأثير    فيثر  أعظم األ  لهكان  

وكأنمرا ينظمرون   اإلسالميإبراز التوازن والتناسق الذى يعتبر من أخص مميزات الفن    فيأفتنوا بها    التيتسخير الزخرفة  

 .  شدون لحناً يثير النشوة واإلعجابقصيدة أو ين
 

 

 

 

 )21( محمد عبد المنعم الجمل، قصور الحمراء،  ديوان العمارة والنقوش العربية، مكتبة  اإلسكندرية، عام 2004 م،   ص 305. 
)22(

Antonio Almagro Corbia ، Arquitectura en el Andalus ، Madrid ، year 1995. 
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 الحمراء( ر  قص فيء واألبراج األبهاوصفيه للقاعات و   )دراسة الفكرياإلبداع  3-3
 

بهردف الحفراظ   العربريلرنقش الشرعر    كرأداة المصمم والمنفذ للحمراء جدران القاعات واألبهاء واألبراج    المعماري  استخدم 

الحمراء ودليل على مدى اإلبداع   في  العربيةذاكرة التاريخ للحضارة    هيعليه فكانت ما تحويه جدران الحمراء من نقوش  

 فريعررض ألهرم القاعرات واألبهراء واألبرراج   يلياألندلس وفيما    فيوصلت له الحضارة العربية اإلسالمية    الذي  الفكري

 .  تزيين جدرانها فيعرية المستخدمة  الحمراء والنقوش الش

 

 قمارش  قصر 3-3-1

 واجهة المدخل إلى قصر قمارش  -أ 

ة مرن الناحيرة المعماريرة والزخرفيرة ويعلرو واجهرة العمرارة األندلسري فرير قمارش من أجمل الواجهرات تعتبر واجهة قص

زمرك ويرجع الرنقش  ابنعبارة عن أبيات شعرية من نظم   كتابيتمتد بمحاذاة سقف المدخل نقش    التيالمدخل أسفل الظلة  

الخشرب ومحصرور داخرل إطرارات مسرتطيلة األندلسري علرى    إلى عصر السلطان محمد الخامس وقد سرجل برالخط الثلرث

 .(23 -3)، شكل (22 -3)شكل  (23)طرفاها بعقد مفصص الشكل والنقش على مهاد من التوريقات النباتية    ينتهيالشكل  

 

  

 من نقش المدخل إلى قصر قمارش تفاصيل  : (23 -3شكل )  واجهة المدخل إلى قصر قمارش  : (22 -3شكل ) 

 102ص  العربية،ديوان العمارة والنقوش   الحمراء،صور ق  المصدر:

 

   بهو الريحان  -ب

، إال أننرا المصادر المعاصرة  فيحدثة لم ترد الريان وهى تسميات مستهذا البهو يعرف ببهو الريحان وبساحة اآلس وببهو  

واجهرة قصرر قمرارش وهرى القصر" وندخل إلى هرذا البهرو عرن طريرق  زمرك وهو " برطل ابنديوان  فيوجدنا تسمية  

ألول وجرددها أنشأها السلطان يوسف ا التيأنشأها السلطان محمد الخامس لمجموعة القصور الداخلية   التيالواجهة الفخمة  

الرسرمية  باالتواالسرتقتتضمن القسم الرسمي الخاص بالتشرريفات السرلطانية   والتيوأضاف إليها السلطان محمد الخامس  

. ويشررف والريراحيينالسفراء ويتقدمها بركة ماء عميقرة ومسرتطيلة الشركل تحرف بهرا األزهرار  وهى قاعة البركة وقاعة  

ببائكة مكونة مرن سربعة عقرود نصرف   المياه رواقان مسقوفان بظلة تشرف على بركة  عليها من الناحية الشمالية والجنوبية  

ينرة وعلرى يسرارة األبيرات الشرعرية واألبيرات مدخل كل قاعة مباشرة وتقرع علرى يم يليه الذيدائرية أكبرها العقد األوسط  

بعض األبيرات ويبلر   فيوالكتابة الخط  سلوبمنقوشة بالخط الثلث األندلسي وقد أجريت عليها ترميمات عديدة غيرت من 

ً   إثنىع األبيات الشعرية  مجمو ، ش كل (24 -3)ش كل   (24)  نتصراراتهبا  والتغنريمدح السلطان محمد الخامس    في  عشر بيتا

(3- 25). 

 

 

 )23(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 102 
 )24(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 106 
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 والسفراء. البركة  قاعتيتتقدم المدخل إلى   التيالبائكة   (:25 -3) شكل  قمارش. بهو الريحان وبرج   : (24 -3) شكل 

م.  1995عام  المغرب،  واألندلس،المغرب   فياإلسالم  بروفنسال، المصدر: المصدر:  

 

  قاعة البركة  - جر

ان مرن طاقتران مجوفتر يميناً ويساراً  يكتنفهن بواسطة عقد مقرنص تتقدم قاعة البركة بهو السفراء وتشرف على بهو الريحا

مفصرص وينحصرر  زخرفريبعقرد  طرفراه  ينتهري، ويحيط بكل طاقة إفريز مستطيل الشكل الرخام معقودتان بعقد مفصص

زمرك مسجلة بالخط الثلث األندلسي على مهاد من التوريقات النباتيرة وترجرع تلرك   ابنزير  سة أبيات شعرية للوبداخلة خم

 فري  نقوشه  اندثرتقاعة البركة ممر يؤدى إلى قاعة السفراء    ويلي  الخامس.قوش إلى عصر السلطان محمد  الزخارف والن

 .(27 -3)، شكل (26 -3)شكل مس  السلطان محمد الخاوترجع إلى عصر   طاقاتهالوقت الحاضر وقد كانت تزين عقود  

 

  
إلى   يزين عقد المدخل المظفر  الكوفينقش بالخط  : (26 -3) شكل 

 البركة. قاعة 
 البركة. تزين الطاقة اليسرى قاعة   التينقوش األبيات  : (27 -3) شكل 

. ارة والنقوش العربيةديوان العم مراء،الحقصور   المصدر:  

 

   قاعة السفراء  -د

تعلوها وتخطريط القاعرة  التيالقبة الشاهقة  وارتفاعالفسيح  االتساعر الحمراء من حيث تعتبر القاعة من أعظم مجالس قص

 تتخللرهلشركل ع اويعلو القاعرة بررج ضرخم مربر  متراً   23القبة    ارتفاعويبل     2م  11×  18مربع الشكل تبل  مساحتها نحو  

 الشركلهرم نراقص علرى قاعردة مربعرة  شرافات على شكل أعاله فتحات ونوافذ عديدة لإلضاءة والتهوية ويتوج البرج من 

(25) . 

ويكتنف باطن عقد المدخل إلى القاعرة علرى يمرين ويسرار الرداخل طاقتران مجوفتران معقودتران بعقردين مرن العقرود ثالثيرة 

ً   النسخىمنقوش بالخط  ار كتابي  ا إزكل منهم  بتربيعهالفصوص ويدور   شعرية من ديوان الوزير لسان الردين   يتضمن أبياتا

اإلزار   ارتفراعويبلر     المعماريرة،  وأعمالره  بمنشرآته  والتغنريورة  مدح السرلطان يوسرف األول وذكرر مرأث  فيالخطيب    ابن

 .(29 -3)، شكل (28 -3)شكل      (26)  سم  96سم وعرضة  156لكل طاقة   الكتابي

 

 )25(عبد العزيز سالم،   العمارة اإلسالمية في األندلس وتطورها، بيروت، عام 1981 م،   ص 102  
  )26(

Ettinghausen Y Grabar ، Arte Y Arquitectura del Islam ، Madrid ، year 1991. 
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نقوش عقد المدخل إلى قاعة   : (28 -3) شكل 

 . السفراء

المدخل إلى قاعة    –نقوش الطاقة اليمنى واليسرى  : (29 -3) شكل 

 السفراء. 

 121ص  العربية،ديوان العمارة والنقوش   الحمراء،قصور   المصدر:

 

األسود قصر  3-3-2  

زمرك بقصر الرياض السعيد من فناء رئيسي مستطيل   ابن أشعار  فير األسود المعروفة تتكون المجموعة المعمارية لقص

قاعة األختين شماالً وقاعة بنى   هيات رئيسية  ويتعامد عليها أربع قاع  نافورة تستند على إثنى عشر أسداً   تتوسطهالشكل  

وقاعسراج   ً جنوباً  شرقا الملوك  ً   المقرصناتوقاعة    ة  المغربا تلك  وتعتبر  نقشاً ،  الحمراء  قصور  أجمل  من  جموعة 

ومعماراً  ال   وزخرفة  مع  الشعرية  الكتابات  فيها  المعمارية وتتكامل  العناصر  مع  لتشكل  النثرية  والعبارات  نصوص 

ً  ومقرصناتعمدة وعقود وقباب والزخرفية من أ ً زخرفياً ومعم نسيجا  . تاريخ الفنون والعمارة  في لهير ظال ن اريا

المقرنصة   العقود  من  صفوف  السابقة  القاعات  من    التيويتقدم  مجموعة  على  وتستند  األسود  بهو  على  األعمدة تطل 

التيجان   بالرشاقة    والتيالمتعددة  النباتية    والتوازن،تتميز  الزخارف  ا  التيوتنحصر بين  ألعمدة نقوش  تعلو تيجان وبدن 

تزين المجموعة المعمارية السابقة ترجع إلى عصر السلطان محمد الخامس   التي. والنقوش الشعرية  فرلمظا  الكوفيلخط  با

ر الحمراء قص  فيللنقوش الكوفية واللينة    الفنيبن زمرك وتعتبر خاتمة التطور    هللابد  من نظم وزيرة الشاعر أبى ع  وهي

 تعتبر تحفة معمارية وفنية خالدة.   التياألختين  قاعة  في الزخرفيوصلت إلى قمة الثراء  التي

 

نقوش نافورة بهو األسود  -أ  

ً ي الذينها من الرخام ويعلو بد  تتكون النافورة من أثنى عشر أسداً  إطارها  في قصعة منقوش  تكون من أثنى عشر ضلعا

ً  اثناالمضلع  ا بعقود زخرفية  أطرافه تنتهي مستطيلة الشكل أفاريزمن الشعر بالخط الثلث األندلسي داخل   عشر بيتا

 مفصصه ) 27(. 

  
تزين حوض   التياألبيات الشعرية  : نقوش(31 -3) شكل 

 األسود. نافورة بهو 
. رسم لنافورة بهو األسود : (30 -3) شكل   

. العربية  ديوان العمارة والنقوش الحمراء،قصور   المصدر:  

 

 

 

 

 )27(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 137 
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 البرةل قصر 3-3-3

خمسرة عقرود أوسرطها لسرقيفة تطرل علرى بركرة صرناعية بر الحمراء ويسمى بالبرطرل  قصر البرطل من أقدم األبنية بقص

برن األحمرر وقرد تعررض  قصر البرطل إلرى السرلطان محمرد الثالرث مبانيإنشاء معظم    فيويرجع الفضل    ارتفاعاأكثرها  

عصرور   فريثم تعرضت تلك القصور    إسماعيل،سلطان أبى الوليد  عصر ال  فيالسيدات للتجديد  مثل برج    وملحقاتهالقصر  

 العشروائيألعمال اإلصالح والترميم ويعتبر هذا القصر من أقل قصور الحمراء زخرفة بسربب عمليرات اإلصرالح  الحقة  

   .أجريت عليه  التيالمتتالية  

 

  
 قصر البرطل  (33 -3)شكل  عقود قصر البرطل  (32 -3)شكل 

. ديوان العمارة والنقوش العربية الحمراء،قصور   المصدر:  

 

 العريف:قصر جنة   3-3-4

من الحمرراء فروق ربروة مسرتقلة عاليرة تشررف علرى الحمرراء وكران   الشرقي  الشماليالطرف    فييقع قصر جنة العريف  

، وتحريط بقصرور جنرة عرن ضوضراء القصرور ين وأمرراء بنرى األحمرر بعيرداً لسرالطوالراحرة    لالستجمام خدم كمكان  يست

مررات وجردران شكل وقد تم إعدادها على شركل مالعريف مجموعة من األشجار واألزهار والورود الباسقة من كل نوع و

تصرب   طيلةمسرت  الميراه بركة من    لتوسطهالساقية  ويتوسط القصر بهو مستطيل الشكل يعرف ببهو  من االشجار والخمائل،  

 من على الجانبين.  المياه   نافوراتفيها وتتقاطع  

ام مرن من العقود المتنوعة األشركال واألحجر  وبائكاتهو الساقية رواقان طويالن تنحصر بداخلهما ممرات جانبية  ويحف ب

يرة مرن بهرو السراقية ويطرل عل  الشرماليزء  ، أما الجزء السكنى من القصر فيتصدر الجومقرنصة  ومفصصهنصف دائرية  

بائكة أخررى تتكرون مرن  تتوسطه، يليها رواق ارتفاعاصف دائرية أوسطها أكثرها  بواسطة بائكة تتكون من خمسة عقود ن

األندلسري  الثلثيالجياب منقوشة بالخط  البنيط بها أفاريز مستطيلة الشكل ينحصر بداخلها أبيات من قصيدة  ثالثة عقود تح

  . ( 28) روعة القصر وجمالة تصف 

  
 .منظور لقصر جنة العريف (:35 -3) شكل  . قصر جنة العريف –عقود بهو الساقية  : (34 -3) شكل 

العربية. ديوان العمارة والنقوش   الحمراء،قصور   المصدر:  

 

 )28(محمد عبد المنعم الجمل،   قصور الحمراء، ديوان العمارة والنقوش العربية،  مكتبة اإلسكندرية،  عام 2004 م،   ص 164 
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   النتائج .4

 

ر مرن تصرميم الفراغرات المعماريرة للقصر فريإلبداع حيث تجلى ا  المعمارياء بتطبيق عناصر اإلبداع  ر الحمرتميز قص •

د البنراء على موا  االعتماد. حيث تم  الحسي للفراغات  الماديواإلبداع    اإلنشائياإلبداع  بشقية    الماديخالل تحقيق اإلبداع  

وامرل ر حترى اآلن ومقاومرة عصرساعد علرى بقراء الق  إنشائيعلى فكر    االعتمادر باإلضافة إلى  إنشاء القص  فيالطبيعية  

ية راعرت الخلفيرة الحضرار  والتريتصرميم الحمرراء    فريديوليرة الثابترة  معلرى الوحردات ال  االعتمادالتعرية باإلضافة إلى  

 ازدهررت  والتري. حيث تجلت صورة الحضارة المعمارية اإلسالمية على جدران الحمراء  األندلس  فيللعمارة اإلسالمية  

ع المردن اإلسرالمية اإلسربانية بعرد سرقوط الدولرة األمويرة ونشرأت دويرالت نتيجة لهجرة البنائين والفنانين إليهرا مرن جمير

على تلك الدويالت وسقوط العديد منها مما أدى إلرى هررب علمراء اإلسرالم إلرى مدينرة   المسيحيوائف وبداية الزحف  الط

 .ةإنشاء تلك الحضارة العظيم فيغرناطة والمساهمة 

تحكرى حضرارة  والتريل دراسة للنقوش والكتابات علرى جردران الحمرراء من خال  الفنيتميزت جدران الحمراء باإلبداع   •

القرآنيرة باإلضرافة إلرى شرعار   تواألبيراحمر إبان فترة حكم مملكة غرناطة حيث حوت العديد مرن أبيرات الشرعر  بنى األ

األلوان ومرواد  تخدام اسإلى  الغرناطيلقاب الملكية حيث عمد الفنان وبعض النعوت واأل هللا(رالب إال  )المملكة غرناطة  

نفس مسرتخدم الفرراغ  في انعكاسار القيم الجمالية وما يتبعها من إظه  فيتزيين جدران الحمراء فبرع    فيالنقش الجصية  

 الحمراء.مملكة  فير تعبير عن عظمة الحضارة اإلسالمية  فكان القص

بإنشراء قاعرة  اهرتم ف األول لقاعة السفراء التصميم فعند تصميم يوس  في  الفكريراج باإلبداع  ر واألبتميزت قاعات القص •

 األخررى األفكرارباإلضرافة إلرى  الملرك،العظمة على عرش   يضفيازين بغرناطة مما  البي  حيضخمة تطل بفتحات على  

عنصرر ك  عنصرر الميراه   اسرتخدام كيفيرة  ألسرود وتصميم بهو ا  فيتصميم القاعات واألبهاء فنرى مدى اإلبداع    فيالمتبعة  

ر األبهراء داخرل قصرلوصرفية للقاعرات و. حيرث تناولرت الدراسرة مرن خرالل الدراسرة اراغات القصررربط ف فيمتحرك  

 .  ذلك العصر فيرة الحمراء من تقدم  حضاإليه    تما وصلالحمراء  
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Study of the architectural elements of creativity in the design vocabulary of 

Islamic architecture of El hamraa palace (Kingdom of Bani El Ahmar) 

 

 

abstract 

The research deals with a study of the vocabulary of architectural creativity in the design of 

the Alhambra Palace, tracing the elements of architectural creativity in the design and 

implementation of the Alhambra Palace, a study of the halls and towers within the 

Alhambra, in addition to a study of the inscriptions that tell the civilization of Andalusia, 

which were created by the Andalusian artist on the walls of the Alhambra, which remain 

until our time witness to the greatness of Islamic civilization in Andalusia.                                                                  

The main proposal of the research is a study of the elements of architectural creativity 

used in the design and construction of the Alhambra Palace in the Kingdom of Granada in 

Andalusia. 

 Where the research deals with:                                                                                                     

• •Studying the elements of material creativity from the structural thought used in 

constructing the palace and the building materials used, in addition to a study of the 

material and sensory creativity used in designing the spaces inside the palace.                                                                       

• Material creativity using the water element in the palace and how to use the water 

element in linking the internal and external spaces and the use of water for living 

purposes inside Alhambra Palace. 

• A study of the module units used in the design of the Alhambra Palace. 

• A study of artistic creativity represented in the decorative elements and the aesthetic 

and artistic values of the inscriptions of Al-Hamra walls, in addition to a study of the 

colours and artistic and aesthetic values. 

• A study of intellectual creativity represented in a descriptive study of the design of 

halls, and towers in the Alhambra Palace.     

                                                                                                         

Key words: Islamic architecture in Andalusia - Architectural creativity - Alhambra Palace 

Palace  

  

 


