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 نظم األعمدة في العمارة اإلغريقية
 : يتكوف ىذا المعبد من ثالثة اجزاء

العلوي منيا يحمل األثقػاؿ العلوية وينقػليا عبر األعمدة والجدراف  1.
 الحاملة الى القػاعدة ومن ىناؾ الى اساسات المبنى  

 ، (األعمدة والجدراف الحاملة)المنطقة الوسطى  2.

 (.القػاعدة وأساسات المبنى3.
 

 :القػاعدة، وتتكوف من: أوالً 
األساس البارز عن سطح األرض 
ثالث درجات لتصل الى ارضية المعبد 
ارضية المعبد التي يقف علييا كل من األعمدة ومبنى المعبد. 
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 التكنة الدورية  : ثالثاً 
 وىي الجزء العلوي من المعبد تتكوف من ثالثة اجزاء  

في البداية كاف  . الجسر، اإلفريز والكرنيش/الحماؿ: ىي
قطر العمود من أسفػل القػاعدة ثم   2.5ارتفػاعيا يساوي  

 ُعدلت فيما بعد لتساوي ضعفي قطر العمود
 (Architrave)الحماؿ  /الجسر. 1
  وىو الجزء السفػلي من التكنة ويتكوف من مجموعة من

الكتل الخشبية بداية والصخرية فيما بعد التي يقف  
 مباشرة على تيجاف األعمدة  

  يمتد كل منيا من مركز العمود الى مركز العمود الذي
 .  يليو

وىي في العادة كتل متوازية األضالع بسيطة وبال زخرفة  .
ينتيي الجسر بطبقة بارزة ورقيقة من الحجر تفصل بين  

 الجسر واإلفريز الذي يليو   
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 (:  Frieze)اإلفريز  . 2
الترجليف  : يتكوف اإلفريز من جزئين(Triglyphe )

 (.  Metope)والميتوب  
  العناصر الترجليفية ىي عبارة عن كتل رخامية بارزة وتحتوي

 .  على مجاري منحوتة رأسياً 
  يوجد في العادة ترجليف فوؽ كل عمود واثنين في زوايا

 .الواجية، واحد في كل زاوية
  بجانب وظائف الترجليف الجمالية وتوازف المبنى فػليا وظيفة

انشائية تتمثل في توضيح مكاف الجسور الخشبية في واجية  
 .  المبنى

  أما الميتوب فتشكل خلفية جميلة للعناصر الترجالفية، مملوؤة
 .بالزخارؼ الملونة ومنحوتة من الطين المجفف أو الحجر

 (Cornice)الكرنيش  . 3
 (. Geison)عبارة عن قطعة بارزة في نياية السقف المائل  

.1(Geison )  يقع مباشرة فوؽ االفريز ويخرج قػليال عنو 

 وتقع فوؽ الجايزوف        (Sima)قناة لتصريف مياه المطر  2.

 .فيو يقع بين القطعتين السابقتين ويشكل حلقة وصل بينيما (Gesims)أما الكرنيش  3.

 المعبد الدوري. 1
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 السقف
سقوؼ المعابد تأخذ  . بعد التكنة تبدأ عملية تسقيف المعبد

 .  في بالد اإلغريق شكالً مائالً تسمى باألسقف الجمالونية
  المثلث األمامي من السقف والمسمى باؿ(pediment  )

مليء بالرسومات الملونة والتي ليا دالالتيا ليذه الثقػافة أو  
 .  تلك

  أما الواجية الجانبية الطويلة فيتقدـ سقفيا حافة تخرج نحو
وتكمن  ( Sima)الخارج وملونة بشريط من النخيل تسمى باؿ  

 وظيفتيا كحد للسقف المائل    
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 .  ـ.ؽ 456 – 470معبد  زيوس  
 (بدأ الزمن الكالسيكي. )ـ.ؽ 456 – 470ُشيد  

  القػاعتاف األماميتاف وخلية الييكل تعطي اإلحساس
 بالحركة

كاف أكثر وضوح وشفػافية من معبد البارثنوف 
صفي األعمدة الداخلية بإرتفػاع طابقين 
فكرة توجو النظر نحو التمثاؿ عن طريق  : 

o  التماثل والمحور المركزي 
o  فراغ   –من الفراغ الخارجي الواسع 

  -مدخل المعبد   –فراغ اإليواف   –القػاعة المعمدة  
تضييق الفراغ الداخلي وارتفػاع األعمدة على  

 .مستوى طابقين في نفس الوقت
  تعود كالسيكية المعبد وبساطتو الى استعماؿ وحدة

قياس موحدة سواءاً على مستوى المعبد ككل أو على  
 . مستوى أجزاءه
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  يقف العمود الدوري مباشرة على قػاعدة المعبد وليس لو
وىو عمود ثقيل الوزف  . قػاعدة خاصة كبقية األعمدة األخرى

بصرياً، سميك في المنطقة السفػلية ويقػل ىذا السمك في أعلى  
 .  العمود

  ىذا اإلختالؼ في قطر العمود يعود لمعايير عقػالنية ومنطقية
 .  تكمن في معنى األثقػاؿ وتوزيعيا المنطقي

  أمثاؿ قطر    5-4كاف ارتفػاع العمود الدوري القديم يساوي
 .  1:6عدلت ىذه النسبة فيما بعد لتصبح  . العمود

 

 ًاألعمدة المحيطة بفراغ المعبد   -المنطقة الوسطى والمكونة من  : ثانيا– 
 فراغ المعبد وجدرانو الحاملة  المحملة على أرضية المعبد  
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 معبد البارثنوف
 .ـ.ؽ 449 – 465معبد البارثنوف  

أكثر اغالؽ من معبد زيوس 
  األعمدة اقرب من بعضيا وأنحف من أعمدة معبد

 زيوس
  يقترب الوضع ىنا من النظم األيونية الشبو مغلقة

اندماج للمعبد الدوري  )بسبب زيادة عدد األعمدة  
 (  مع التقػاليد األيونية

  التوازف التقػليدي بين فراغ الييكل والممر الموجود
بين جدار الييكل واألعمدة المحيطة بالقػاعدة  

(peristasis )  يتم التنازؿ عنو لصالح رؤية فراغية
قػارف بين فراغ البارثنوف  )جديدة لفراغ الييكل  

 (  ومعبد زيوس
  زيادة عدد األعمدة األمامية الى ثمانية أعمدة ذىب

 لصالح توسعة الفراغ الداخلي

: تصورات فراغية جديدة  
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 النظاـ الدوري. 1
  (تضييق الممر األمامي والخلفي)اإليواف األمامي والخلفي تزحف كذلك الى األماـ 
         تقصير األلسنة األمامية والخلفية ووضع، ألوؿ مرة، ستة اعمدة أماميا تحوؿ اإليواف الى رواؽ ويفتح

 بذلك كل من الييكل واإليواف الى الخارج
  جدراف  )من خالؿ الحدود الخارجية  ( من الخارج الى الداخل)بدالً من التضييق المتدرج للفراغ

فػإف التركيز ىنا على توسعة واندماج الجوانب مع بعضيا البعض، مما كاف لو األثر في  (  اإليواف
ولكن بدوف  ( 192انظر ص  )ظيور منطقة أمامية مشابية لمثيلتيا في المعابد األيونية الضخمة  

 (.مش غابة أعمدة)تعميقيا نحو الداخل  

 معبد البارثنوف
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 األعمدة االيونية

لؤلعمدة األيونية قواعد غنية بالزخارؼ والحليات 

  ُينسب ىذا النظاـ إلى األيونيين، سكاف شبو جزيرة اليوناف القدامى
الذين ىربوا ليذه الجزيرة أياـ الغزو الدوري حيث لجؤا إلى بحر إيجة  

 .وآسيا الصغرى
يمتاز ىذا النظاـ برقة نسبة وكثرة زخارفو 

  األعمدة ىنا أطوؿ من األعمدة في النظاـ الدوري فيي تساوي تسعة
 أمثاؿ قطر العمود عند القػاعدة

  سمك العمود عند القػاعدة 2.25ارتفػاع التكنة يساوي 

  اتخذ تاج العمود األيوني شكالً لولبياً يسمى باللفػافػات(Volute) 

  كما ىو الحاؿ في النظاـ الدوري لكن نيايات خطوط  ( تجاويف)لؤلعمدة قنوات
 ىذه القنوات تتمثل بأقواس بدالً من الخطوط الدورية الحادة

  الجسور المحمولة على األعمدة تتكوف من ثالثة طبقػات تبرز كل منيا قػليالً عن
 تلك األسفػل منيا

  بين الجسر واإلفريز يمكن رؤية حليات تفصل الجسر عن اإلفريز 
  اإلفريز يكوف إما مسطحاً أو انو يحتوي على مجموعة من التماثيل المنحوتة

 .ويحتوي على قطع صغيرة من الحجارة ُتسمى بالنوايات

 نظم المعابد االغريقية. 2
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 النظاـ الكورنثي. 3 االعمدة الكورنثية
  يشبو النظاـ األيوني الى حد كبير 
تاجو الذي يتميز بطابع خاص مستوحى من الزخارؼ النباتية 
ارتفػاع العمود يساوي عشرة أمثاؿ قطر العمود من اسفػل القػاعدة 
  قطر العمود   2.5التكنة تساوي 

 
 :  أما التشابو مع النظاـ األيوني فيظير من خالؿ

 القػاعدة بحلياتيا
بدف العمود بقنواتو األربعة والعشرين 
الحماؿ بطبقػاتو الثالثة/الجسر 
اإلفريز ببساطتو أو بصف التماثيل المنحوتة 
  الكرنيش المطعم بالنوايات 
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 العمارة اليلنستية   مميزات العماره اليلنستية
 مميزات العمارة الييلنستية

ميوليم وحبيم للضخامة، القوة والفخامة 
   تشييد معابد ضخمة بشكل(Dipteros) 
  جدراف المعابد محاطة بأنصاؼ أعمدة ملصقة بجدراف المعابد 
   معابد ذات اشكاؿ دائرية تسمى بالطولس(Tholos ) 
    دور البلديات   –مباني متعددة الطوابق   –العديد من المباني المدنية كالميادين– 

 المكتبات
   مسارح ضخمة 
  التماثل والمحاور في المبنى الواحد أو في مجمعات المباني 
 صفوؼ طويلة من األعمدة وأعمدة كثيرة إلحاطة الساحات 
 صفوؼ من األعمدة متعددة الطوابق 
  اكثر نظم األعمدة استخداماً ىو النظاـ الكورنثي 
 قواعد ضخمة اسفػل المعابد، األضرحة والمذابح 
 ساللم درج ضخمة 
  استخداـ األقبية كأسقف واألقولس للفتحات 
  استخداـ الجملوني المفجر 
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 مقدمة
 من طاولة تقديم القرابين الى المذابح الضخمة

بقيت األماكن المقدسة اإلغريقية لمئات السنين بال مباني والعديد منيا لم  
تحصل على مباني، ولكن جميع ىذه األماكن المقدسة حصلت وذلك منذ  

تتنوع اشكاؿ المذابح  . العصور القديمة على مذابح كمركز لنشاط التضحية
 :حسب تنوع الثقػافػات

  عبارة عن صخور تأخذ اشكاالً دائرية يقدـ علييا  : المذابح الدائرية
 النبيذ والدـ كيدايا آللية األرض ولؤلبطاؿ  

  ،منذ مطلع األلف قبل الميالد تطورت، باإلضافة الى المذابح الرمادية
 مذابح تسمى بطاولة القرابين  

 المذابح –المباني الدينية  االغريقية  . 2
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 بيستم        -مذبح معبد اثينا  
   معبد دوري قديم يعود للفترة ما قبل الكالسيكية 
   بعد صعود سلم الدرج الذي يشابو أدراج المعابد وطويل

 بطوؿ المذبح نفسو، تأتي بسطة كمكاف لوقوؼ رجل الدين
   متر وعرض ثالثة   15طاولة قرابين بإرتفػاع المترين، طوؿ

 أمتار
    جدراف المذبح الجانبية أعلى من المذبح نفسو وذلك لحماية

 اليدايا، النار والرماد من الرياح  
    المذبح يقع أماـ المعبد وبالذات على المحور الطولي

فمن المذبح يسير المرء بشكل محوري على مقدمة  : للمعبد
المعبد ليصل الى منحدر يصعده ليجد نفسو أماـ مدخل  

 المعبد
   طقوس الذبح يتم تحت أعين اآللية حيث ُتترؾ ابواب مدخل

 المعبد مفتوحة على مصراعييا     
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 :  المذابح الييلينية
  توضح عملية التطور التي حلت بالمذابح لتصبح نظاـ معماري

(  Pergamon)فقد شيد مذبح زيوس في برجاموف  . مستقػل
آخر مرحلة من مراحل تطور المذابح ويعتبر اىميا على  

 .    االطالؽ
 يقف المذبح كمركز لمجّمع مغلق ولو مسطبتو الخاصة

حيث تقدـ الضحايا لآللو زيوس في الخالء كما كاف يحدث في  
 .العصور القديمة

. العناصر التقػليدية نجدىا نفسيا ولكن اصبحت ضخمة ومبيرة
الجزء السفػلي من المبنى والذي يظير بشكل مربع  

(36.4X34.2 )  متر يحضر عبر خمسة درجات الحركة الى
األعلى، اما الدرج الضخم فيتابع حركتو الى البسطة في المستوى  

 العلوي
ُتكسى الجوانب الجدارية بأعمدة نحيفة تقود الحركة من الخارج  
بشكل مستمر الى القػاعة العلوية المفتوحة لتحوؿ البسطة من خالؿ  

 ذلك الى فناء محاط باألعمدة
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عملية التضحية تحدث خلف ستارة األعمدة التي تحيط بفناء المذبح بشكل مغلق بحيث  
مدينة بيرجاموف ليست مدينة جماىيرية وانما مدينة  )يستحيل مشاركة عامة الناس  

 (.مخصصة للملوؾ
المنطقة السفػلى من المذبح محاطة بما يسمى افريز بيرجاموف، أما جوانب االدراج  

 .متر 115متر وطوؿ   2.3بارتفػاع  ( Relief)فيي فػليا  بروزات  
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 مقدمة

Theatron (zunächst aus Holz, später aus Stein),  
Skené (hölzernes Bühnenhaus, daher auch 
"Szene"),  
Orchestra, die Spielfläche für Chor und 
Schauspieler,  
Parodoi, die zwei seitlichen Zugänge zur Orchestra,  

 المقػاعد
 المنصة

 منطقة التمثيل للكورس والممثلين
المدخلين الجانبيين لمنطقة  

 التمثيل
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 أتيكا-مسرح توركوس

Thorikos Theatre in Attica, 600 – 400  B.C (Stone) 
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 سعود    الملك جامعة              كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 المسارح –المباني المدنية  االغريقية  . 3 أتيكا-مسرح توركوس

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 المسارح –المباني المدنية  االغريقية  . 3 مسرح ابيداوروس

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 المدرجات الجديدة
 المدرجات القديمة
 جدار استنادي
 اوركسترا
 ممرات جانبية
 ممرات جانبية

 المسارح –المباني المدنية  االغريقية  . 3 مسرح ابيداوروس

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 المسارح –المباني المدنية  االغريقية  . 3 مسرح ابيداوروس

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 العمارة المدنية في بالد اإلغريق



 العمارة المدنية في بالد االغريق المباني السكنية

Prostas-House with Megaron 

Pastas (قاعة امامية)-House 

 Peristyl House (`ذات الفناء المعمد)  
Megaronhaus 

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



مدخل البيت  . متر مربع مع الفناء 500متر مربع بدوف الفناء، اي ما يقػارب اؿ   17X17تقريباً  
 (Prothyron)من الجية الجنوبية ويفتح على قػاعة صغيرة تسمى باؿ  

 غرفة طعاـ الرجاؿ

 حماـ

 دكاف  

 المركز االجتماعي للبيت
 (مطبخ+معيشة)

(قػاعة طويلة)ممر  

 العمارة المدنية في بالد االغريق المباني السكنية

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 العمارة المدنية في بالد االغريق المباني السكنية

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 العمارة المدنية في بالد االغريق االحياء السكنية

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 العمارة المدنية في بالد االغريق االحياء السكنية

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   



 العمارة المدنية في بالد االغريق المدف االغريقية

 جامعة الملك سعود                 كلية العمارة والتخطيط                                  خيري مرعي. د   


