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جذور عمارة األعمدة فى مصر فى العصر البطلمى
د. عزيزة ح�سن ال�سيد حمجوب

مدر�س الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة املن�صورة

مقدمة:
 )vertical(   

)1(
اإن�صائى,  عن�صر  العمارة  فى  العامود 

اأو عن�صر قائم, داعم ل�صقف اأو جدار اأو اأ�صكفة – عتبة اأو 

الت�صقيف  الأفقية فى  العنا�صر  اأحمال  نقل  وُيراد منه  عقد, 

- بح�صب احللول املعمارية - اإىل القواعد والأ�صا�صات التى 

تنقلها للأر�س, والق�صد منه ال�صتفادة من امل�صاحات احلرة 

التى ُتوظف كف�صاءات معمارية.         

فن  اأو  العمارة  فن  فى  العنا�صر  اأهم  اأحد  الأعمدة  كانت 

البناء امل�صرى وكذلك اليونانى, وقد كانت الفكرة الأ�صا�صية 

ل�صتخدام الأعمدة فى العمارة امل�صرية القدمية اأن ُت�صتخدم 

الأعمدة حلمل ال�صقف اخلفيف ملدخل اأو �صرفة مق�صورة اأو 

  وكان 
)2(

م�صكن, ثم ا�صتخدمت حلمل ما فوقها من بناء, 

طنف  حمل  هو  اليونانيني  لدى  للأعمدة  الأ�صا�صى  العمل 

ال�صقف واإزاحة جدران املعبد الداخلى من قوة دفع ال�صقف 

ذى "اجلمالون" اإىل اخلارج, وفوق الأعمدة يقوم الرواق اأى 

الطابق العلوى من البناء, واأي�صًا تكون الأعمدة فى الرواق, 

العمارة  فى  الأعمدة  تطورت  ثم  ال�صاندة,  الأجزاء  فى  كما 

�صارت  كما  اجلمال  عنا�صر  من  �صارت  حتى  اليونانية 

للأعمدة  بالن�صبة  ال�صئ  ونف�س  البناء,  اإليها  ي�صتند  دعائم 

فى  الإغريقية  الأعمدة  انت�صار طرز  من  وبالرغم  امل�صرية, 

بحزافريها,  اإىل م�صر  اأو  من  الطرز  تلك  تنتقل  م�صر, مل 

ظهور  اأن  كما  امل�صرى,  الإقليم  فنون  فى  انقر�صت  حتى  اأو 

فى  م�صر  عمائر  فى  الإغريقية  و  امل�صرية  الأعمدة  طرز 

الع�صر البطلمى ل ُيعد دليًل على امتزاج الطرازين امل�صرى 

نتيجة للتقاء امل�صريني  والإغريقى وح�صارتيهما, لكن كان 

والإغريق فى بيئة واحدة ومقدرة الفنان على التكيف بح�صب 

  
)3(

الظروف املحيطة به.  

اللغة  فى  البنائى،  العن�سر  هذا  العامود،  ا�سم  يرد 

وجمموعها  )العمود(   
)4(

منها: متعددة  ب�سيغ  العربية 

)عمد(, )اأعمدة(, اأو )عمدان(, ثم جنده ب�صيغة )�صارية 

و�صوارى(, وكذلك )وتد واأوتاد(, اأو )دعامة(, ويرد ب�صيغة 

)�صطن( وجمموعها )اأ�صاطني(, وكذلك )دنكة( وجمموعها 

)دنكات( اأو )دنك( , وهى تخ�س حتديدا البوائك )اأعمدة 

 Cossal عامود  وثمة  الدار,  بفناء  حتيط  التى  الرواق( 

order )وُيق�صد به عامود مدمج ملت�صق, م�صتدير القطاع, 
الأ�صقف(,   بها  حُتمل  التى  الدعائم  اأركان  اأحيانا  يزين 

 وهناك ت�صميات ترد من وحى العامود مثل , )Peristyle( اأو 

)Hypostyle(  )بهو,  الأعمدة(, ويعنى املبنى الذى ي�صتقر 

البوائك  حوله  من  تدور  الذى  الفناء  اأو  اأعمدة  على  �صقفه 

املحمولة على اأعمدة.    

املعمارية،  العنا�سر  من  العديد  الأعمدة  عمارة  ت�سمل 

وقد و�سع الباحثون لها م�سميات، وتختلف هذه امل�سميات 

اأخرى،  اأحيانا  وتتوافق  العامود،  طراز  باختالف  اأحيانا 

وهى كتاىل 

1-ما حتت الأعمدة وي�صمل قاعدة الإن�صاء التى يقف عليها 

اأ�صفل العامود مبا�صرة  Sterlbote, والدرجة العليا  العامود 

 .Stylbote
 ،Shaft العامود  بدن  اأو  ج�صم   ,Column 2-العامود 

احلامل باأجزائه  groos، flut اأو الرقبة. 

يتوج  الذى  اجلزء  اأو  العامود  راأ�س  وهو  العامود  تاج   -3

اأعلى العامود �ُصمى  Capital نظرًا لعنا�صره التكوينية, وهو 

اجل�صر  اأو  الطاق  اإىل  العامود  من  النتقالية  احلالة  ي�صكل 

الذى يعلوه, ويتكون من ** و�صادة حجرية echinus يرتكز 

 abacus حمال   ** منقو�صة,  اأو  مل�صاء  وتكون  التاج  عليها 

وهو كتلة مربعة متثل التاج نف�صه وتقوى العامود على حمل ما 

فوقه لأنها تقع بني رقبة العامود وال�صاكف, والتاج اإما ب�صيط 

اإما ُمزخرف, وتختلف زخارفه باختلف الطابع الفنى لكل 

مدر�صة معمارية.

�ُصمى  العامود  على  املحمول  العلوى  4-الق�صم 

هى:  معمارية  عنا�صر  ثلثة  من  ويتاألف   ,Entablature
والعار�صة   ,frieze الإفريز   ,  architrave العامود  �صاكف 

.cornice
ثلثة  من  املكونة  العلوية  العتبة  هو  العامود  �صاكف  اأ- 

الأوتار   **   ،episyle امل�صتطيلة  العتبة   ** هم:  اأجزاء 

املوجود   taenia الرفيع  ال�صريط  و**   ,  guttaeالزخرفية

اأ�صفل الإفريز. 

العتبة  تعتلى  التى  الزخرفية  امل�صاحة  وهو  الإفريز   - ب 

م�صاحة   triglyph**ي�صمل والإفريز  ال�صاكف,  فى  امل�صتطيلة 

ال�صطوانية  النهايات  من  بعدد  وتنتهى  اأق�صام  ثلثة  مق�صمة 

ال�صكل,** metope م�صاحة مزخرفة بزخارف النحت البارز.
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التى  الكتل احلجرية  �صريط  وهو  الطنف  اأو  العار�صة  ج- 

تربط اأعمدة البناء ببع�صها ويوجد اأعلى البناء, ويتكون من  

 geison** صكل جمالونى وُيزين بزخارف منحوتة, وي�صمل�

 ** اجلمالونى,  ال�صكل  وحدود  للكورني�س  العليا  النهاية 

اأحيانا  ُيزود  الذى  ال�صقف  من  الأعلى  احلد  وهو   sima
البناء  من  الطولية  اجلهة  وهو   antefix و**  مبيازيب, 

الزخارف  وهى   acroter و**  نباتية,  بزخارف  وُيزخرف 

 pediment و  اجلمالونى,  ال�صكل  زوايا  تزخرف  التى 

املكونة من  املثلثات  )بها   - املثلثة  اأو اجلبهة  القوا�صر  وهى 

ال�صقف ذى "اجلمالون" من الأمام ومن اخللف( -, وُتزين 

 .drums  باملحدب الأ�صطوانى pediment
البحث  هذا  من  الأ�صا�صي  الهدف  باأن  التنويه  ينبغي  هنا 

�صتخدمت فى عمائر م�صر 
ُ
لي�س درا�صة طرز الأعمدة التى اأ

فى الع�صر البطلمى, واإمنا درا�صة جذور طرز تلك الأعمدة 

فى م�صر وبلد اليونان.

األعمدة  عمارة  جذور  ازدهار  إلى  أدت  التى  العوامل 
التى اُستخدمت فى مصر البطلمية

العوامل  من  بالعديد  خا�صة  والعمارة  عامة  الفن  يتاأثر 

املتعلقة بالبيئة مثل العوامل اجلغرافية والعوامل الچيولوچية, 

اإىل جانب العوامل املتعلقة بالدولة مثل العوامل القت�صادية 

والجتماعية والعلمية والدينية وغريها, وكانت م�صر - منذ 

اأقدم الع�صور اجليولوجية- متتلك املقومات البيئية الطبيعية 

لتاأ�صي�س ح�صارة حملية عريقة, وهذه  ال�صرورية  والعنا�صر 

ال�صللت  اأقدم  فى  بدورها  اأثرت  قد  البيئية  املقومات 

فى  اأثرت  كما  م�صر,  اأر�س  على  ا�صتقرت  التى  الب�صرية 

ن�صاأة احل�صارة امل�صرية القدمية و�صاهمت فى منوها بف�صل 

 واأهم العوامل التى 
)6(

جمهودات الإن�صان امل�صرى القدمي, 

اأثرت على عمارة الأعمدة فى م�سر القدمية هى:- 

1ـ العوامل الجغرافية :
 )7(

اأ-املوقع:

متميز  جغرافى  مبوقع  معروف-  هو  –كما  م�صر  متتعت 

لها  ي�صهل  مما  الثلث  العامل  قارات  ملتقى  بني  تقع  حيث 

اأق�صى  فى  تقع  م�صر  وكانت  اخلارجى,  الأت�صال  عمليات 

من   %  3 م�صاحتها  وتبلغ  الأفريقية  للقارة  ال�صرقى  ال�صمال 

منطقة  فى  هاما  جزءا  م�صر  ُتعترب  ولهذا  اأفريقيا  م�صاحة 

ن�صوء ح�صارات ال�صرق القدمي, وحتكم املوقع فى موا�صلت 

بني  جتارية  علقات  قيام  على  �صاعد  مما  والغرب  ال�صرق 

فى  الكبري  الت�صابه  جند  وبذلك  املجاورة,  والبلد  م�صر 

عمارة الأعمدة فى م�صر وعمارة الأعمدة فى البلد املجاورة 

لها. 

)8(
 ب- املناخ  

بحيث  مبانيه  يكيف  اأن  ا�صتطاع  قد  القدمي  امل�صرى  كان 

ولقد  البلد,  ال�صائدة فى  املناخية  العوامل  تتواءم مع طبيعة 

اأزمنة  اأربعة  احلديث,  احلجرى  الع�صر  فى  الأر�س  �صهدت 

خمتلفة من الزحف اجلليدى على املناطق ال�صمالية من الكرة 

على  الغزيرة  الأمطار  من  فرتات  واأربع  ناحية  من  الأر�صية 

النواحى اجلنوبية من ناحية اأخرى, وبف�صل موقع م�صر وقعت 

منطقة ن�صوء احل�صارة امل�صرية فى مكان و�صط بني الزحف 

اجلليدى من ال�صمال والأمطار الغزيرة من اجلنوب مما جعلها 

�صرورة  هناك  تكن  مل  ثم  ومن  ن�صبياً,  معتدل  مبناخ  تتميز 

ملحة للأكثار من فتحات التهوية فى البناء, فعلى �صبيل املثال, 

 كعنا�صر فى 
)9(

فى بناء املعابد ا�صتخدم املعمارى الأعمدة, 

يعطى  الظلم  من  قدر  اأ�صفاء  على  احلر�س  مع  الإ�صاءة 

الدينية,  الناحية  املعبد من  املطلوبة فى  بالرهبة  الأح�صا�س 

كثريا  اأعلى  الو�صطى  الأعمدة  ذلك عن طريق جعل  وحتقق 

اأكرث  ال�صقف عند اجلانبني  الأعمدة اجلانبية كى يكون  من 

خلل  من  ال�صوء  يدخل  وبذلك  الو�صط  فى  عنه  انخفا�صًا 

عند  ال�صطوع  �صديد  يكون  ال�صوء  وهذا  الفتحات,  بني  ما 

املهند�س  تعمد  اإذ  املعبد,  اأجزاء  باقى  فى  يقل  ثم  الفتحات 

تكون  واأن  ممكن  حد  لأق�صى  الفتحات  ت�صغري  امل�صرى 

احلوائط  فاأ�صبحت  بفتحات  مثقوبة  غري  املعابد  واجهات 

ذات م�صطحات كبرية �صليمة ولها فتحات الأبواب ولها اأي�صا 

يزيد  مما  بقدر,  ال�صوء  منها  ينبعث  علوية  �صغرية  فتحات 

ن�صوء  منطقة  فى  الأمطار  ولعدم غزارة  وروعة,  رهبة  اجلو 

ميول  دون  اأفقية  الأ�صقف  اأغلب  كانت  امل�صرية  احل�صارة 

على  امل�صندة  ال�صميكة  الأ�صقف  با�صتخدام  امل�صرى  واكتفى 

الأعمدة كى تكون عازلة حلرارة ال�صم�س ومياه الأمطار, فى 

خلل  اأمطارها  بغزارة  تتميز  م�صر  كانت  عندما  اأنه  حني 

الع�صر احلجرى احلديث, ا�صتخدم امل�صرى القدمي الأ�صقف 

املائلة التى نرى �صداها بحجرات الدفن امللكية بالأهرامات 

خا�صة خلل الدولة القدمية, وبالطبع كانت الأعمدة �صرورة 

معمارية لعمل هذه الأ�صقف املائلة. 
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2- العامل الچيولوچى:  )10( 
اإقليم ما على عوامل كثرية من  العمارة فى  تتوقف طبيعة 

اأهمها مواد البناء املُ�صتعملة ودرجة جودتها ونوع املواد املمكن 

احل�صول عليها, ومن املواد املُ�صتخدمة فى البناء فى م�صر 

واله�صاب  التلل  كانت  فلقد  والأغ�صان,  البو�س  القدمية: 

الكثيفة  الأ�صجار  ذات  بالغابات  مغطاة  بالوادى  املحيطة 

احلجرى  الع�صر  فى  املطرية  الفرتة  ب�صبب  وذلك  والبو�س 

لبناء  الأمر  بداية  فى  القدمي,  امل�صرى  فا�صتخدم  احلديث, 

الأعمدة قوائم من البو�س اأو من جريد النخل مربوطة عر�صيًا 

اخلارج  من  العمود  وُيك�صى  الفراغات  ومُتلأ  نباتية  باأعود 

العمارة احلديثة, حيث  الفكرة فى  نف�س  الطني, وهى  مبادة 

اأن قوائم البو�س اأو اجلريد ت�صبه القوائم احلديدية الكائنة 

)11(
احلديثة,  املبانى  من  امل�صلحة  اخلر�صانية  الأعمدة  فى 

والأربطة النباتية العر�صية ت�صبه الأربطة الأر�صية التى تربط 

احلمل  �صغط  حتت  تتقو�س  فل  الطولية  الأ�صياخ  اأو  القوائم 

اأو  البو�س  من  امل�صنوعة  الأعمدة  امل�صرى  وا�صتعمل  عليها, 

جريد النخل فى عمل احلوائط اإذ كانت تلك الأعمدة مُت�صك 

بعوار�س من نف�س املادة كما ُتعمل لها لبا�صة من الطني فتكون 

امل�صرية  احلوائط  �صكل  ن�صاأ  الطريقة  هذه  ومن  كحائط, 

امل�صرى  الكورني�س  بزخرفة  اأعلها  ُزخرف  التى  الزخرفية 

امل�صرى  وا�صتعمل   
)12(

امل�صرى,  اجلورج  با�صم  املعروف 

الأعمدة امل�صنوعة من البو�س اأو جريد النخل فى الت�صقيف 

الأحوال  فى  وكذلك  اأحمال,  فوقها  التى  احلالت  بع�س  فى 

الأعمدة  بعد ذلك ظهرت  اأحمال فوقها,  يلزم و�صع  التى ل 

النباتات  القدمي �صيقان  ا�صتعمل امل�صرى  اإذ   
)13(

النباتية, 

ك�صيقان نبات الربدى ونبات اللوت�س فى ت�صكيل الأعمدة بدل 

املجارى  م�صر  فى  كرثت  حيث  النخل  وجريد  البو�س  من 

بعده  ومن  الطني  اأ�صتعمل  ثم  بنباتاتها,  الغنية  وامل�صتنقعات 

فى  الأخ�صاب  القدمي  امل�صرى  اأ�صتخدم  كما  اللنب,  الطوب 

الأعمدة اخل�صبية على  املختلفة, فظهرت  املعمارية  الأعمال 

بعد  امل�صرى  اإجته  ثم   
)14(

النباتية,  الأعمدة  تلك  اأ�صكال 

ذلك ل�صتخدام الأحجار ب�صكل وا�صح, اإذ كانت م�صر غنية 

باأحجارها اجلريية والرملية واجلرانيتية ...واأي�صا الألب�صرت, 

دورا هاما فى  املهند�صون  ولعب  الأولية,  املعادن  وفقرية فى 

 
)15(

والأعمدة,  واملنازل  الق�صور  باحلجر وجتهيز  الت�صييد 

ولقد وجدت الأعمدة النباتية �صبيلها اإىل العمارة احلجرية 

بطرزها  النباتية  بالأ�صكال  احلجرية  الأعمدة  فظهرت 

املختلفة التى اأنتقلت فيما بعد اإىل اأوروبا لت�صبح نواة العمارة 

احلجرية  الأعمدة  تلك  وكانت   
)16(

والرومانية,  اليونانية 

احلجر,  فى  البناء  هند�صة  عن  عبارة  النباتية  بالأ�صكال 

ومنها: 

-الأعمدة النخيلية Date palm column التى تاأخذ هيئة 

النخل, وهى عبارة عن متثيل رمزى ل�صكل ال�صجرة اأو النخلة, 

اأمل�س يقل  اإ�صطوانى  لها بدن  باأن  النخيلية,  الأعمدة  وتتميز 

قطره قليل من اأ�صفل لأعلى, ويتوجه لأ�صفل ويعلو م�صتقيمًا ثم 

يتقو�س قليًل فى اأعله, ومن فوقه ركيزة قليلة ال�صمك ل تكاد 

تظهر, ويتجمع جريد النخل فى �صكل حزمة مربوطة برابط 

من خم�س لفات متتالية ليتدىل طرفها فى �صكل ن�صف دائرة, 

الأ�صل  فى  ترجع  الأعمدة  هذه  اأن  اإىل  الرابط  هذا  وي�صري 

النبات  واأعواد  ال�صجر  فروع  من  الأوىل  الدعائم  لزخرفة 

ا�صتخدمت  املعمارى  الأ�صتخدام  واإىل جانب  النخيل,  ل�صقف 

البناء بحيث  اأ�صوار  اأي�صا فى زخرفة  النخيلية  الأعمدة  تلك 

�صكل  الأ�صوار  فاأك�صبت  للخارج  ُترتك  العليا  اأطرافها  كانت 

)17(
زخرفيا ُنقل اإىل البناء احلجرى. 

اأهم  من  ُتعترب  التى   )papyri form( الربدى  -اأعمدة 

ينمو  الربدى  نبات  لأن  انت�صارًا  واأكرثها  النباتية  الأعمدة 

ب�صورة كثيفة مب�صتنقعات الدلتا, ويرتاوح طول �صاق النبات 

مابني 2-3 مرت بخلف الزهرة, ويبلغ قطرها 4 �صم, ويتكون 

من غلف خارجى بداخله ن�صيج رخو اأبي�س اللون يتغري لونه 

كان  ولقد  للزرقة,  ذلك  بعد  ومييل  الزمن  مبرور  للأ�صفر 

�صكل التاج فى اأعمدة الربدى بنف�س �صكل نبات الربدى حيث 

اجل�صم ب�صكل مقطع مثلث, والعروق ذات احلافة املدببة, وفى 

بع�س الأحيان نرى اأن امل�صرى قد اأهمل متثيل عروق النبات 

ليجعل من �صطح العامود -امل�صتدير القطاع- مكانًا منا�صبا 

وكان  الأعمدة,  على  نق�صها  يريد  التى  الكتابات  لت�صجيل 

له فى معبد  اأمثلة  وتوجد  قواعد م�صتديرة,  الربدى  لأعمدة 

اآمون والأق�صر, وهناك طراز اآخر منه ذو �صاق واحدة تعلوها 

ا�صتخدام  وكان  ناقو�س,  �صكل  على  مفتوحة  اأو  مقفلة  زهرة 

قارب  اأن  حيث  الدينية  بالأ�صاطري  مرتبطًا  الربدى  اأعمدة 

اأحرا�س  اأح�صاء زوجها فى  اإيزي�س الذى اتخذته للبحث عن 

اإىل  هذا  و�صيقانه,  الربدى  نبات  من  م�صنوعا  كان  الدلتا 

جانب اأهميته فى الطعام و�صناعة الورق واحل�صري وال�صلل 

والنعال واحلبال والقوارب وبع�س الباقات اجلنائزية.
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)18(

�صكل )1( منوذج من الأعمدة الربدية ذات احلزم املوثقة والزهرة املغلقة بالقاعة الرئي�صية. معبد الرام�صيوم. الأق�صر. 

)20(
�صكل )2( منوذج لأعمدة على �صكل زهرة اللوت�س مركبة الزخارف. معبد اإ�صنا. 

-اأعمدة اللوت�س )lotus form( تعود ت�صميتها ن�صبة لزهرة 

اللوت�س, وقد ُروعى اأن يكون �صكل اأعمدة اللوت�س ب�صكل كاأ�س 

وكذلك  الأبي�س,  اللوت�س  ميثل  زخرفى  حتوير  فى  الزهرة 

ُعمل ج�صم العامود على �صكل عروق اللوت�س امل�صتديرة, وله 

 
)19(

ثلثة اأنواع : 

برعم  �صكل  على  مقفلة  واحدة  زهرة  من  موؤلف  تاج   **
و�صاقه اأ�صطوانية,

** تاج موؤلف من زهرة واحدة مزهرة على �صكل ناقو�س 
معكو�س الو�صع,

اأزهار مقفلة �صاقه ب�صكل �صيقان  تاج موؤلف من عدة   **
ال�صكل  م�صتديرة  الربدى-  فى  –كما  وهى  اللوت�س  اأزهار 

يبدو ظهرت  وفيما  اأربطة,  التاج خم�صة  اأ�صفل  جتمعها عند 

تخذ اللوت�س 
ُ
اأقدم هذه الأعمدة اللوت�صية مب�صر العليا حيث اأ

�صعارا ململكة اجلنوب.
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اأما بالن�صبة ملواد البناء لدى اليونانيني, فقد �ُصيدت اأقدم 

اأو اللنب, وهما اأن�صب املادتني  الهياكل اليونانية من اخل�صب 

اإىل الع�صر املظلم الفقري؛ وملا اأن �صار احلجر املادة الأ�صلية 

فى ت�صييد الهياكل, بقيت املظاهر املعمارية كما كانت فى عهد 

  وظل ج�صم املعبد الأ�صلى امل�صتطيل, 
)21(

البناء باخل�صب, 

على  املركبة  )الرئي�صـــيـــة(  والعار�صة  امل�صتديرة,  والأعمدة 

الأعمدة, واحلزوز الثلثية فى طرف العار�صة, وال�صقف ذو 

اخل�صبى  الأ�صل  على  �صاهدة  كلها  هذه  بقيت  )اجلمالون( 

فى  اللولبى  ال�صكل  اإن  بل  الأول,  �صكلها  منه  ا�صتمدت  الذى 

لنباتات  ر�صومًا  �صورته  من  يبدو  كما  كان  الأيونى  العامود 

احلجارة  اأ�صتعمال  وكرث  اخل�صب,  من  كتلة  على  واأزهار 

الأنتقال  وكان  اأ�صفارهم,  وكرثة  اليونانيني  ثراء  باإزدياد 

اأ�صرع ما يكون بعد اأن فتحت م�صر اأبوابها للتجارة اليونانية 

 وكان حجر اجلري املادة ال�صائعة 
)22(

حواىل عام 660ق. م, 

ال�صاد�س  القرن  قبل  اجلديدة  البناء  اأمناط  فى  الأ�صتعمال 

قبل امليلد, ثم بداأ اليونانيـــــــون فى ا�صتعمال الرخام حواىل 

ُي�صتخدم  الأمر  اأول  الرخام  وكان   
)23(

580ق.م,  عــــــــام 

الرخام  ا�صتخدم  ثم  الهيكل,  بها  ُيزين  التى  الأجزاء  فى 

تلك  اأعمدة  ت�صييد  وفى  الهياكل  واجهات  ت�صييد  فى  بعدئذ 

الواجهات, وا�صتخدم الرخام اآخر الأمر فى بناء الهيكل كله 

من قاعدته اإىل �صقفه.

 

3- العامل العلمى )24( )تكنولوجيا علم البناء(:
وقياي�صية  هند�صية  عمليات  عدة  اإىل  العامود  يحتاج 

بها جمموع  ويق�صد  الأحمال  من:  كل  فى  للتحكم  وح�صابية 

بها  ويق�صد  والتوازن  العامود,  على  ال�صاغطة  الأوزان 

اأ�صتقرار العامود فى و�صعه دون اإنحناء, وال�صتقرار ويق�صد 

ارتفاع  وكذلك  للهبوط,  منعًا  العامود  قاعدة  ا�صتقرار  بها 

امل�صريني  اأن  الآثرية  املكت�صفات  دلت  وقد  وقطره,  العامود 

القدماء كان لهم الف�صل فى و�صع مثلث تكنولوجيا علم بناء 

للعامل اأجمع, واأدى اإىل التقدم فى فن العمارة, ذلك املثلث 

الذى تتكون اأ�صلعه  من:

املهند�س  ابتكره  الذى  الطوب  قالب  وهو  البناء/  وحدة  اأـ 

امل�صرى القدمي "توبتى" منذ ثمانية اآلف �صنة واأعطاه ا�صمه, 

وحدد �صكله ون�صب اأبعاده التى احتفظ بها العامل اإىل اليوم.

ب ـ وحدة القيا�س/ عرف امل�صرى القدمي وحدات القيا�س 

اإبتداء من اليوحة الهرمية للذراع املعمارى وغريه من وحدات 

القيا�س وتق�صيماتها الع�صرية واملئوية واأ�صتعمالها فى ح�صاب 

اأرتبط بكل من�صف من  الأبعاد وامل�صطحات والفراغ, مع ما 

نظريات ح�صابية وريا�صية وهند�صية, بجانب اخرتاع الأرقام 

التى حدد بها وحدات القيا�س وعلوم الريا�صيات والهند�صة 

التى و�صعت نظريات فنى العمارة وعلوم الإن�صاء, بالإ�صافة 

الثانية  ال�صنة  من  ابتداء  الزمن  قيا�س  وحدات  ابتكار  اإىل 

وتق�صيماتها التى نقلها عنه العامل اأجمع, ومل يحاول تغيريها 

اإىل اليوم.

اإبتداء من اخلط امل�صتقيم مبختلف  جـ- وحدة الت�صكيل/ 

الزوايا والدوائر واملنحنيات وت�صكيلتها الهند�صية وما اأرتبط 

والعلوم  الو�صفية  والهند�صة  املثلثات  ح�صاب  علوم  من  بها 

باجلدران  ملت�صقة  اأعمدة  م�صر  فى  وظهرت  الت�صكيلية, 

غري كاملة ب�صبب اندماج جزء منها فى اجلدار حتى �صميت 

اأ�صكال  اأواملت�صابكة واتخذت عدة  الن�صفية,  اأحيانًا الأعمدة 

فهى اأحياًنا ذات اأ�صلع هند�صية, ثم ظهرت الأعمدة املربعة 

ال�صخمة املنحوتة من كتلة واحدة.

�صكل )3( الأعمدة املربعة

)25(
معبد الوادى )معبد امللك بيبي الثانى(.. اجليزة. 

4- العامل الدينى :
اأثرت العقائد الدينية امل�صرية  اأ�صهر الأعمدة التى  كانت 

وهى   )26(
فى ت�صميمها املعمارى هى الأعمدة احلتحورية, 

امل�صرية  املو�صيقية  الآلة  تلك  كبري  حد  اإىل  ت�صبه  اأعمدة 

ب�صكل  اأعلى  من  تنتهى  �صخ�صيخة  وهى  لــ)با�صم�صي�صرتون( 

الإلهة حتحور اأو راأ�س حتحور وهى حتمل فوق راأ�صها واجهة 

منزل اأو معبد, هذا اإىل جانب الأعمدة الأوزيرية وغريها من 

الأعمدة املرتبطة باأ�صكال الآلهة امل�صرية.
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)27(
�صكل )4(  منوذج للأعمدة احلتحورية.معبد دندرة .

اأما بالن�صبة لتاأثري الدين فى عمارة الأعمدة لدى اليونانيني 

فنجد اأنه فى الع�صر امليكينى كانت العمارة اليونانية مدنية 

اأما  والدور؛  الق�صور  ت�صييد  اإىل  كلها  من�صرفة  دينية,  غري 

تكون  اأن  فتكاد  الزاهر  اليونان  ع�صر  فى  اليونانية  العمارة 

  فقد ا�صتحال الق�صر امللكى معبدًا مدنيًا 
)28(

كلها دينية, 

على  والدميقراطية  الدين  وعمل  امللكية,  ا�صمحلت  اأن  بعد 

�صخ�س  فى  املدينة  تعظيم  اإىل  اليونانيني  عواطف  توجيه 

اإلهها ف�ُصيدت املعابد اأو الهياكل الدينية وكانت الأعمدة اأحد 

البناء  فن  اأو  العمارة  فن  وكان  ت�صيدها,  فى  العنا�صر  اأهم 

اليونانى فى القرن ال�صاد�س قبل امليلد قد اأ�صتعاد على مهل 

الدوريني  ا�صم  ورفع   
)29(

الدورى,  الغزو  ب�صبب  خ�صره  ما 

اإىل  امليكينية  العمارة  اأ�ص�س  وانتقلت  اأكرث مما ي�صتحق,  اإىل 

بلد اليونان خلل الع�صور املظلمة القدمية املمتدة من عهد 

اأجاممنون اإىل عهد تربندر, فاحتفظت روائع الفن اليونانى 

بطراز البناء امل�صتطيل القائم الزوايا, وباأ�صتخدام الأعمدة 

وتاجه  امل�صتدير  العامود  وبج�صم  وخارجه,  البناء  داخل  فى 

املربع الب�صيط, وبالأروقة املُعمدة, والوجهات ذات احلزوز, 

اأيدى  على  ويتطور  ينمو  البناء  من  الدورى  الطراز  كان  وبينما 

املوجودة  الأعمدة  باأبهاء  الظن  اأغلب  فى  ويتكيف  الدوريني 

فى  املوجودة  -كالأعمدة  الدورى  الع�صر  على  واملتقدمة  مب�صر 

يبدلون  الأيونيون  اليونانيون  كان  ح�صن,  وبنى  البحرى  الدير 

من  ون�صاأ  الآ�صيوية  الطرز  بتاأثري  نف�صه  الأ�صا�صى  ال�صكل  هذا 

واإزدهر   
)30(

الأيونى,  الطراز  هو  اأخر  فنى  طراز  التطور  هذا 

فى  عظيمًا  اإزدهارًا  الأيونى(  و  )الدورى  املتناف�صان  الطرازان 

 
)31(

القرن ال�صاد�س ق.م وبلغا ذروة الكمال فى القرن اخلام�س, 

�صيزى,  ق�صمة  اجلغرافية  الناحية  من  اليونان  بلد  ق�صما  وقد 

بحر  وفى  اليونانية  اآ�صيا  بلد  فى  ال�صيادة  الأيونى  للفن  فكان 

اإيجة, وكان للفن الدورى ال�صيادة فى اأر�س اليونان نف�صها وفى 

)مراتب(  اأزدهار  زاد  امليلد  قبل  الرابع  القرن  وفى  غربها, 

  
)32(

اليونان, الكورنثية فى بلد  الدورية, والأيونية, ثم  العمارة 

من  الهيكل  جتميل  فى  كلها  الثلث  )املراتب(  ا�صتخدمت  فقد 

خارجه وجعله ذا روعة ومهابة, اإذ كان داخل الهيكل خم�ص�صًا 

للإله والكهنة القائمني على خدمته, وكانت العبادات كلها ُتوؤدى 

من  يبداأ  الأعمدة  باأ�صتخدام  التجميل  ذلك  وكان  خارجه,  فى 

اأو  الأر�س نف�صها, وهى عادة مكان مرتفع, فُتبنى قاعدة البناء 

كل  احلجارة  من  درجات  ثلث  اأو  درجتني  من  الأ�صا�س  قاعدة 

منها اأقل م�صاحة من التى حتتها, وفوق الدرجة العليا من قاعدة 

البناء اأو قاعدة الأ�صا�س يكون العامود. 

-العامود الدورى 
فى  مفرطًا  الثقل,  فى  مفرطًا  يكون  قد  الدورى  العامود 

والقوة  ال�صلبة  فى  مغرقًا  اأرتفاعه,  اإىل  بالن�صبة  �صمكه 

اإغراقًا.

العليا  الدرجة  فوق  مبا�صرة  يقوم  الدورى  العمود  كان 

ويتكون  خا�صة,  قاعدة  له  تكون  اأن  دون  البناء  قاعدة  من 

بحزوز  اأ�صفل  من  البدن  ويزدان  بدن,  من  الدورى  العامود 

اأت�صاعًا ظاهرًا  العامود  يت�صع  ثم  اجلوانب,  �صحلة حمدودة 

اليونان )اإمتدادًا( له, ثم  فى و�صطه ويتكون منه ما ي�صميه 

تقل �صعة العامود الدورى بع�س ال�صىء كلما قرب من قمته, 

امليكينى,  املينوى-  للطراز  ومناق�صًا  بال�صجرة  اأ�صبه  فيكون 

وبدن العامود الدورى ي�صيق قليل كلما اجته اإىل اأعلى- لذا 

يبدو ثقيًل فى اأعله غري جميل فى منظره, وفى اأعلى نهاية 

بدن العامود الدورى توجد الرقبة وهى ب�صكل رباط م�صتدير 

فى  والعار�صة  العار�صة,  التاج  وفوق  التاج,  اأعله  فى  يقوم 
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طنفًا  فوقها  حتمل  كانت  اأو  ب�صيطة  كانت  الدورى  الطراز 

ب�صيطًا ملونًا, بينما الإفريز فى الطراز الدورى ي�صمل عنا�صر 

معمارية:  ** triglyph وهى م�صطحات بها ثلث بروزات 

حجرية بني م�صطحات metope , و **  corona  وهى 

و**  الكورني�س,  من  العلوى  باجلزء  البارز  الراآ�صى  الوجه 

اأ�صفل   triglyph على  تربز  حجرية  كتل  وهى    mutule
corona , و** requle وهى �صريط يعلو metope , و** 
على  ويكون   mutule اأ�صفل   املُ�صور  اجلزء  وهى   guttae
منها  يتكون  التى  املائلة  الكتل  وكانت  م�صامري,  روؤو�س  هيئة 

اإطار ال�صقف فى الطراز الدورى تنحدر اإىل اأ�صفل, ومت�صكها 

الكتل الأفقية التى عند الطنف.

�صكل )5( 

)33(
منوذج العامود الدورى. معبد البارثنون.اأثينا. 

-العامود األيونى
فوق قاعدة البناء يقوم العامود الأيونى على قاعدة خا�صة 

اأو  ب�صكل طوق  اأعلها  فى  تنتهى  كما  اأ�صفلها  وتبداأ من  به, 

�صريط �صيق من زخرفة الأ�صنان, ويتكون العامود الأيونى من 

بدن رفيع ينق�س فى �صمكه من اأ�صفل اإىل اأعلى قليًل )نق�صًا 

ل تكاد العني تدركه(, وفى العادة كان بدن العامود الأيونى 

اأكرث اأرتفاعًا واأ�صغر قطرًا من بدن العامود الدورى, وينتهى 

تف�صلها  دائرية  ن�صف  غائرة,  بحزوز  الأيونى  العامود  بدن 

الأيونى  العامود  تاج  وكان  منب�صطة,  اأطراف  بع�صها  عن 

يتكون من و�صادة حمدبة �صيقة, ويعلوها تاج )حمال( اأ�صيق 

منها, وبينهما تربز تلفيفة اأو زخرفة لولبية مزدوجة )حلزون 

عن  واحلمال  الو�صادة  تخفى  تكاد  الزخرفة  وهذه  الأيون(, 

العني كاأنها ملف مطبوق نحو الداخل, وذلك عن�صر ماأخوذ 

الأ�صكال  من  وغريهما  والآ�صورية,  احليثية,  الأ�صكال  عن 

ال�صرقية, اأما العار�صة فى العامود الأيونى فكانت تتكون من 

ثلث طبقات تربز كل منها حتت ما فوقها, وكان فى اأعلها 

ال�صقف  اإطار  منها  يتكون  التى  املائلة  الكتل  اأن  حيث  حلية 

ُمق�صم  �صطح  منها  يتكون  جمتمعة  الثلثة  اأطرافها  كانت 

تتكون  فراغ  يليه  والذى  ق�صم  كل  بني  ويرُتك  اأق�صام,  ثلثة 

منه نافذة مفتوحة - واإذا كان ال�صقف من اخل�صب اأو احلجر 

املقلد للخ�صب اأو من قطع القرميد املحروق ل توجد نقو�س -؛ 

�صتعملت فى ال�صقف قطع م�صطحة من الرخام فاإن 
ُ
فاإذا ما اأ

ُي�صتخدمان فى البناء  "النوافذ" ونقو�س الطنف- كانا  هذه 

الواحد. 

  
)34(

�صكل)6(  منوذج العامود الأيونى.معبد الأرخثيون.اأثينا. 
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واأخريًا العامود الكورنثى وهو الذى اأزدهر فى كورنثا, وذو 

تاأثريات م�صرية, وي�صبه العامود الأيونى اإىل حد كبري, لكن 

 .Acanthus  تاجه ب�صكل ن�صقني من اأوراق الأكانثو�س

�صكل)7( منوذج العمود الكورنثى. الن�صب التذكارى 

)35(
ي�صكرات�س.اأثينا. 

وجد املثالون فى pediment )القوا�صر( اأح�صن الفر�س 

لإظهار فنهم, وكان فى و�صعهم نق�س ال�صور فيها نق�صًا كبري 

اأ�صفل  فى  يقف  يراها من  اأن  ي�صتطيع  وتكرب بحيث  الربوز, 

البناء؛ وكانت الأركان املتجمعة- اأو الطبول -عند املعماريني- 

و�صيلة ُتخترب بها مهارة الفنان العظيمة, وكان فى اأ�صتطاعة 

قطع  جتملها  فنية  حتفة  نف�صه  ال�صقف  يجعلوا  اأن  املثالون 

ُت�صتخدم لت�صريف  التى  الألوان واملثقفات  الزاهية  القرميد 

مياه الأمطار, وُتتخذ فى الوقت نف�صه قواعد للتماثيل العليا 

ترتفع من زوايا القوا�صر, وق�صارى القول اأنه كان يوجد فى 

الهيكل اليونانى, وبني الآعمدة, وعلى اجلدران, وفى داخل 

والنقو�س,  التماثيل  من  احلاجة  على  يزيد  ما  نف�صه,  البناء 

لنحت  فنون  زينتها, فقد كانت  يد فى  اأي�صًا  للر�صام  وكانت 

وكانت  ببع�س,  بع�صها  الت�صال  وثيقة  والت�صوير  والنق�س 

كلها ُت�صتخدم فى العمارة.

* * الخاتمة:
فى  �صيدت  التى  الأعمدة  اأن  اإىل  الدرا�صة  هذه  خل�صت 

اأو  م�صرية  جذور  ذات  وكانت  البطلمى,  بالع�صر  م�صر 

يونانية �صريعة التطور فى بلدها قبل انت�صار طرزها مب�صر 

فى الع�صر البطلمى, نظرًا  لوجود تكامل فى عنا�صر البيئة 

والنمو  للإنبات  ال�صالح  املناخ  توافر  حيث  من  امل�صرية؛ 

واحل�صاد وبناء العمائر, كما متتعت م�صر بالرتبة اخل�صبة 

والطمى الغنى الذى جتلبه مياه الفي�صان وي�صلح فى البناء, 

نهر  �صواء من  العام  الأوقات من  كل  املياه فى  وفرة  وكذلك 

املواد  تنوع  اإىل  بالإ�صافة  هذا  ال�صتوية؛  الأمطار  اأو  النيل 

جمال  فى  الفنى  الإبداع  على  الفنان  ت�صاعد  التى  اللزمة 

عمارة الأعمدة.

اأما بالن�صبة ل�صرعة تطور عمارة الأعمدة الإغريقية فكانت 

نتاجا لطبيعة احل�صارة الإغريقية, التى تت�صم بتاأثري العوامل 

اأدى  مما  اجلبال  بها  تنت�صر  اإذ  ح�صارتها,  على  اجلغرافية 

اإىل ظهور النزعة الإنف�صالية بني �صكان املناطق املختلفة فى 

بلد اليونان, فحدث الكثري من النزاع بني ال�صكان بع�صهم 

التى وقعت بني  البع�س, ولعل خري مثال على ذلك احلروب 

عن  فنتج  البيلوبوني�صية,  باحلروب  وتعرف  واأ�صربطة؛  اأثينا 

كما  الأعمدة.  عمارة  منها  كثرية  جمالت  فى  تناف�س  ذلك 

قد  كانت  والإغريقية  امل�صرية  الأعمدة  اأغلب  اأن  ن�صتنتج 

ا�صتلهمت  عنا�صرها الروحية من العقائد الدينية, واملبادئ, 

فقد  ال�صكلية  عنا�صرها  اأما  والتقاليد,  العادات  ومن 

الب�صاطة  واأن  اخلام.  ومواده  الإقليم  طبيعة  من  اأ�صتمدتها 

مقرونة  كانت  والإغريقية  امل�صرية  الأعمدة  عمارة  فى 

باجلمال والأن�صجام والملام املتميز بعلم العمارة مبا ي�صمله 

من هند�صة البناء وح�صاب ال�صغط ومقاومة الأج�صام وغري 

وال�صخامة,  العظمة  اأوجد  مما  العمارة  متطلبات  من  ذلك 

والكثار من ا�صتعمال الأ�صكال امل�صتطيلة اأو املربعة املتجاورة 

اأو املتداخلة فى العنا�صر املعمارية للأعمدة, هذا بالإ�صافة 

واحلركة,  احلياة  باب  وولوج  الطبيعة  بتذوق  الهتمام  اإىل 

هذا  مظاهر  وتبدو  العمارة  فل�صفة  فى  تعديًل  اأحدث  مما 

بدنا  واأخف  نباتية  زخارف  ذات  اأعمدة  اإقامة  فى  التعديل 

فى  التعديل  اإحداث  اإىل  اأدى  ما  وهو  املربعة,  الأعمدة  من 

د. عزيزة ح�صن ال�صيد حمجوب جذور عمارة األعمدة فى مصر فى العصر البطلمى
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امل�صاحات الداخلية للقاعات والأفنية بعد اأن فقدت �صرامتها 

 ،– املجردة  الهند�صية  امل�صطحات  فر�صتها  التى  الهند�صية 

كما اأن �صكل العوار�س فوق تيجان تلك الأعمدة وما تتميز به 

التيجان من زخارف, اأ�صبغا �صيئا من الرقة على تاأثري ال�صكل 

اخلارجى للمبانى, فل�صنا اإذن اأمام تغيري فى الذوق فح�صب 

اأن الأهداف  اأمام تبدل فى فل�صفة العمارة, كما ن�صتنتج  بل 

اإىل  ي�صعون  كانوا  الذين  املهند�صون  اإليها  يرمى  كان  التى 

لإ�صباغ  و�صيلة  ذلك  من  متخذين  التامة  والب�صاطة  التق�صف 

التاأثري الدينى اجلبار على مبانيهم العظيمة واإبراز هيبتها, 

وما كان ل�صتخدام احلجارة من �صاأن فى هذه احلركة, كانت 

النجاح,  الأعمدة  لعمارة  يكتب  اأن  فى  اأ�صهمت  عوامل  كلها 

غري اأنها مل تكن وحدها العوامل الأ�صا�صية فى هذا النجاح, 

واأخريا ن�صتنتج اأن جذور الأعمدة التى ُا�صتخدمت فى عمائر 

م�صر فى الع�صر البطلمى جعلت تلك الأعمدة ل متثل طرًزا 
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�صنف  خوا�س  كذلك  منها  ي�صتبني  بل  فح�صب,  العمارة  فى 

من النا�س, فعلى �صبيل املثال, كانت اأعمدة اللوت�س امل�صرية 

هى متثيل فى احلجارة ما كان ميتاز به امل�صريون من تذوق 

فهى  اليونانية:  الأعمدة  طراز  اأما  الطبيعة,  فى  وتاأمل  فنى 

متثيل فى احلجارة ما كان ميتاز به الدوريون والأيونيون, اإذ 

اأن الطراز الدورى كان يعرب عن حتفظ الدوريني وكربيائهم, 

اأن  حني  فى  ال�صارمة؛  وب�صاطتهم  وقوتهم,  و�صخامتهم 

من  الأيونيون  به  ميتاز  كان  عما  يعرب  كان  الأيونى  الطراز 

بالتفا�صيل  وولع  ور�صاقة,  عاطفة,  وقوة  ودماثة,  و�صوح, 

عمارة  فى  الأ�صلية  اجلذور  و�صوح  فاإن  وختاما  الرقيقة, 

الع�صر  فى  م�صر  عمائر  فى  ُا�صتخدمت  التى  الأعمدة 

البطلمى يوكد مت�صك كل من امل�صريني واليونانيني -خلل 

الع�صر البطلمى فى م�صر- بالطابع احل�صارى لفنهم فى كل 

املجالت واأهمها عمارة الأعمدة.
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