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 :الملخص
رشةةةعا  وم قالقول ال ةةةول  ئص ا ةةةوق ةةة و قم مقت     و و  ا   تقوم هذه الدراسةةةت ريف مف وم وم ال و مت 

السةةقو ك ا و تشةةق  الص م مقت تفووا الفقا ال شةة ل وو ال ووا قالراا  ل وت رق تيع   ريف م الص وم وم ال و مت 

ت ل ي الف ورة قلقرهو  ي الف ا ال ف ورل قتحدمداً  ي الم اغ ال ف ورل روصم  أحد أهق  نوص  اليشعقا ال ف ور

قتشةة م وفنص اتسةةيفورة ال و مت و  الم ااوم ال ف ورمت و  ا   لراسةةت رو مت الم اغ  ي أررو م وار وف ورمت 

 .ويقوررت قظوقف قاام وخيئمت وف ورمت قأم وم لف ور وني قت

   :هي الن وار هذه

 األوول اإلس وي لئف د الفوقد لوشم  ي الع ق  األوول ال سجد 

 األمدلس  ي األوول لئف د الفوقد ق م ت  ي الع ق   سجدال 

 األق  ال ق معي لئف د الفوقدة اسيوم و   ي صو قو آمو اوتدراققت 

 ال يأا  الفث ومي لئف د الفوقد اسيوم و   ي) األار  الجووو (أح د السئعون جووو 

فض الن وار رف ة و ر تقوم الدراسةت ريحئقا الم اغ ال ف ورل  ي تئ  الن وار قرقون ال فومي ال و مت  ق  قوقورمت 

رق  و مت ق  رق  اتسةةةيفورة ال ليوضةةةقك  ع ة اقي ول ال فنص ال و ل  ي الف ورةت ا و تقدم الدراسةةةت لةةة حوً لئم 

النسةةةةةخ و  ا   لراسةةةةةت الم اغ  ي جووو وح د األوق   ي قسةةةةةا الفوصةةةةة ت الئ نومقت رق قم قوقورمي  رولن وار 

 السورقت 

  

 
 الكلمات المفتاحية:

 االقتباس الرمزي -الفراغ الرمزي  –ي العمارة الرمزية ف

 



 :المقدمة-1
للفراغ المعماري لغة خاصةةةةة  قن  مل خ لتا يلنصةةةة   
األفكار نالق   نالمشةةةةةةةةةالرق نف  ال ق قة فزل ما  م   
العمارة الج دة هن قدرلتا للى لنصةةةةةةةةة   هي  المعا   
مل خ   الفراغ. فالفراغ يال سةةية للمعماري كما ال ركة 

 أن لغة الجسد يال سية للممث . 
المفاه   الملعلقة يلغة ن علير مفتن  الرم  ة مل أه  

الفراغ. ف  هيا المفتن  لسةةةةةةةةةلنقف ا  قجة هامة  ج  
لنضةةةةةةةةة  تا نه  أهم ة ودرال مفتن  الرم  ة نك ف ة 
اقلياسةةةي ف  العمارة يع دان لل ال سةةةق ناللقل د ال رف . 
نقد ل  االقلياس الرم ي ف   مايج معمار ة كث رة  ن  
ة العال  نلير العصةةةةةةةةنر. نسةةةةةةةةنس لقن  هي  الدراسةةةةةةةة

يلنض ح مع ى الرم  ة ف  العمارة نأهم ة رم  ة الفراغ 
المعماري للى نجي الخصنصق نكيلل أهم ة االقلياس 
لل فراغ رم ي ف  و لاج لم  معماري جد د مل خ   
دراسةةةةةةةةةةةة رم  ةةة الفراغ ف  يعع ال مةةايج المعمةةار ةةة 
المخلارة نالم لم ة لعصةةةةةةةةةنر نأ ماج معمار ة مخللفة 

كما سةةةةلقن  الدراسةةةةة يلنضةةةة ح نيات نظائس ملقارية. 
الفرق ي ل االقلياس الرم ي نال سةةةةةةةةق مل خ   ل ل   

 الفراغ ف   منيج آخر نمقار لي ياأللما  السايقة.
 

 العولقت ال حث: -2

لقد قدمت دراسااااااااات عديدط حوا المرز المعمارية عالميا  
وعبر التاريخ توضاااااااو يااااااافات وميزات تل  المرز عل  
كافة األياااااااااااعدطا الساااااااااااكلية والفلسااااااااااافية ودراساااااااااااة الفراغ 
وغيرها... ومعرفة المعماري بهذه الخيااااااااااات والميزات 
تسااااااااعده عل  تموير هبداعاتا المعمارية با ساااااااتفادط م  

ات في هنتاج أعمالا المعمارية تل  الخياااااااااااااااات والميز 
الجديدط. ولك  تناوا تل  العناياااااااااااااار الرمزية بحرفيتها 
وزجها في التيااميي يحوا العملية م  اقتباإ هل  نسااخا 
ي أو يساااااااوِّه المعن  الرمزي في تل  العنايااااااار أو  مما يقزِّ
األعماا ويفقده رمزيتا فيتحوا هل  مجرد عنياااااار تزيي  

 فاقدا  لمعناه. 

  :هدف ال حث-3

تهدف هذه الدراساااااااااااااة هل  توضااااااااااااايو مفهوي الرمزية في  
العمارط عموما ا وفي الفراغ المعماري خيااااااااااااويااااااااااااا  م  
خالا دراسااااااااااة رمزية الفراغ في بعا النماذج المعمارية 
العالميةا وكيف يمك  للمعماري أ  ييمي فراغا  معماريا  
يقتبإ رمزيتا م  رمزية فراغ معماري آخر دو  أ  يقوي 

 . دات والعناير المسكلة لانسخ المحدب
كما تهدف هل  تمييز الفرق بي  ا قتباإ والنسخ للمعن  
الرمزي في الفراغ المعماري م  خالا ا سااااااااااااااتعانة بتل  
األمثلة ومقارنتها بنماذج تي فيها نسااااااااااااااخ الفراغ كما هو 

 وتوضيو الفرق في قيمة الفراغ في الحالتي . 
 

 و  ون ال حث:-4

   ة: لعر س مفتن  الرم-4-1

الرمزية هي اسااااااااااتخداي الرموز للتعبير ع  األفكار والقيي 
بإعمااها معاٍ  رمزية مختلفة أو مغايرط لساااكلها الحرفي. 
يمك  للرمزياااة أ  تاااةخاااذ عااادط م ااااهر: لف ياااةا حركياااةا 
ساااكليةا ... الخ. وبساااكا عاي فإنها اساااير ماا يعبر ع  
اسااااااااااااااير آخرا ليعمياااا معن  مختلفاااا  كلياااا  أكثر عمقاااا  

قد يكو  لحدٍث أو فعٍا ما أو كلمٍة ما تقاا م  وروعة . ف
قبا سااااااااخت معي  قد يكو  لا قيمة رمزية تتجاوز قيمة 
الفعا أو الحدث أو الكلمة بحد ذاتها. كة  نقوا )فالٌ  
نمااا  جباااف فال يقيااااااااااااااااد بااذلاا  المعن  الحرفي للجبااا وا 
أضااااافت الكلمة ياااافة الع مة والياااامود واليااااالبة لهذا 

أبعد وأعمق م  المعن   السااااخت. فةضاااافت عليا ياااافة  
 ال اهري للكلمة. 

 فت  الرم  ة مل خ   الس اق:-4-2

تةخذ الرموز معانيها بنار  عل  السااياق الذي تسااتخدي فيا 
فمثال  قد تساااااير السااااالسااااالة هل  الوحدط كما قد تساااااير هل  
القيااد. لااذا فااإ  فهي الرمز يتي عناادمااا نعرف مت  وكيف 

 تمد عل  الخلفيةاسااااااااااااااتخدي. وكذل  فإ  فهي الرمزية يع



الذهنية لم  يقرأ الرموز. وهنا  عناياااار نسااااتخدمها في 
حيااااااتناااااا اليومياااااة كرموز تتجااااااوز مااااادلو تهاااااا الحرفياااااةا 
كالحمامة رمزا  للساااااااااااليا والساااااااااال ي كرمز لالتياااااااااااا بي  
الساااااامار واألراا أو بعا األسااااااكاا الهندسااااااية للد لة 

و أعل  بعا الديانات وا تجاهات الفكرية أو السياسية 
 غيرها... 

 الرم  ة نالعق  اليشري:-4-3

في علي النفإا يقوا كا م  ساااااااااااااايجموند فرويد وكارا 
يونغ بة  الرموز ليساااات م  وضاااا  العقا. با هي نابعة 
م  قدرط العقا عل  اساااااااااتيعاا المعلومات. هذ يساااااااااتخدي 

. كما يذها 1العقا الرموز ويربم بينها لتسااااااكيا المعاني
 2اإلنساااا  هو احيوا  رمزياكاسااايرر في فلسااافتا هل  أ  

حيااث أ  تركيبتااا الااذهنيااة مهيااةط  سااااااااااااااتقباااا المعلومااات 
 بمريقة رمزية. فالوعي بالنسبة لا هو عملية ترميز.

 الرم  ة ف  العمارة:-4-4

  يوجد عنيااااااار أو ساااااااكا مجرد ع  المعن  فال بد أ  
يرتبم الساااااااااكا بمعن  يختبو وراره. وكذل  فإنا   يوجد 

معنوي دو  أ  يكو  مرتبما  بسكا ما. محتوى فكري أو 
ويسااااع  الدماغ اإلنساااااني هل  اسااااتيعاا هذه الرموز م  

. وبما أ  مريقة عما الدماغ تقوي 3خالا قرارط األسااكاا
ا FORMعل  هضاافار معن  لكا معم  فإ  كا سااكا ا

يرتبم بمعن  ما في ذه  اإلنساااااااااااااااا . ويمك  م  خالا 
خداي الرمز هذا المفهوي هضاااااااااافار أي معن  ذهني باساااااااااات

 المقابا لا. 
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 دنر الرم  ة ف  العمارة:-4-5

تعمي الرمزية للمعماري همكانية هضااااااافة بعد مضاااااااعف 
للعما المعماري فيكتساااااااااااااااا قيمة كال المعنيي ا الحرفي 
القريااا والمعنوي الرمزي األبعااد. لااذا فااإ  الرمزيااة تعمي 

ا ممااا يثير universalityبعاادا  عااالميااا  للعمااا المعماااري ا
اي المساااااااااااااتخدي )أو المراقا للعماف عندما يقرأ كيف اهتم

ين ر المعماري هل  العما ويضفي عليا م  قيي ومفاهيي 
 وأفكار المرز أو الحضارات األخرى. 

 الرم  ة ف  الفراغ المعماري: -4-6

الفراغ هو لا العمارط وهو جوهر العما المعماريا فنح  
نيااااااااااامي األسااااااااااامو واألحجاي والجدرا  واألساااااااااااقف حت  
نساااااااااااااتخدي الفراغ الذي تحياااااااااااااره فيما بينها. فالفراغ هو 

يكتساااااا الفراغ  4الحجي السااااالبي في التساااااكيا المعماري.
رمزيتا م  خالا المعاني التي يضاااااااااافيها المعماري عل  
هذا الفراغ فيحملها كما تحما العناياااااااااااااار واألسااااااااااااااكاا 
معانيها الخاياااااااة. ويساااااااتساااااااعر المساااااااتخدي هذه المعاني 

ليا. يا تل  الرساااااااااااااااا التي يبثها هبدخولا هل  الفراغ وتلق
 5وهذا ما نسميا لغة الفراغ.

لقد اكتساااااااااااااابت الفراغات المعمارية هويتها ورمزيتها في 
المرز المختلفااة عبر العيااااااااااااااورا م  خالا مااا كاااناات 
تحملا م  المعاني والرسااا التي ارتبمت بتل  الفراغات 
وما تحملا م  خيااااااات. فم  يااااافات الفراغ المختلفة 

ضااااارط وغيرها م  انفتا ح وحركة وتوجيا ونسااااا وأبعاد وا 
تتكو  لدى المساااااتخدي ياااااورط ذهنية ترتبم مباسااااارط بهذا 

 الفراغ وما يحملا م  قيي ورسااا. 

Connecticut: Yale University Press, Inc., 1953) p 

(65). 
 المرجع السابق 3
4 Wong , Wusius / principles of form and design/ 

John Wiley & Sons, Inc., Published 

simultaneously in Canada, 1993 
5 Lawson, Bryan, The Language of Space , 1st 

edition, architectural press, Oxford, 2001 



 االسلعارة الرم  ة ف  العمارة: -4-7

بنار  عل  ما ساااااااااااااابق نجد أ  لكا فراغ معماري رمزيتا 
الخايااااااااااااة النابعة م  المعاني والرسااااااااااااااا التي يحملها. 
يمك  نقا تل  المعاني باساتعارط الرمز في عما معماري 
آخر. وسااااااااانوضاااااااااو عملية ا ساااااااااتعارط الرمزية م  خالا 
دراسااااااااااااة بعا النماذج المعمارية المنتمية لفترات ومرز 

 معمارية مختلفة. 

النموذج األوا: الجاااااااام  األموي الكبير في -4-7-1
 دمسق:

ثي  فحدد)لقد كا  موق  الجام  يمثا معبدا  آراميا  لإللا 
في العهاااد الرومااااني ويعود  فجوبيتر)بني مكااااناااا معباااد 

الساااور الخارجي هل  ذل  العهد. ثي ساااغا الموق  كنيساااة 
القاااديإ يوحنااااا هل  أ  قااااي الولياااد ب  عباااد الملااا  عااااي 

بإنسااااااااااااار الجام  في نفإ الموق  وضاااااااااااام  نفإ  ي707
الحري. لقد أيااااااابو الفراغ الرمزي للجام  األموي يساااااااكا 
رمزا  للعمارط اإلسااااااااااااالمية في العهد األمويا والذي تمور 
أيااااااااااااااال  ع  عدط مرز وو ااف حت  بلغ هذه الرمزية 

 ف1الخاية با. السكا)
 
 
 
 
 
 

بدراسة تسكيا الفراغ في هذا النموذج نجد أنا يتكو  م  
فراغ اسااااااااااتاتيكي هيجابي مغل ف بهيكا فخي ويجاوره فراغ 
اساااااااااااتاتيكي سااااااااااالبي محام برواق ومفتوح هل  السااااااااااامار. 

 ف. 2السكا)

تميزت العمارط األموية باعتماد النسااااااااا الذهبية المنملقة 
ي وبتحليا نسااااااااا فراغم  المرب  في تقساااااااايي الفراغات. 

الجااام  األموي يمك  أ  نسااااااااااااااتنتت بعا القواعااد التي 
اسااااااااااتندت عليها العمارط األموية. فبداية  فإ  المسااااااااااتميا 

ينملق م   يف 79x759األسااااااااساااااااي للساااااااور الخارجي )
 mمرب  موا ضااااااااااالعا يمثا عرا المساااااااااااتميا وليك  

 فA-3ف. السكا)(m فيكو  مولا مساويا  
 aينملق الفراغ السااااااااالبي م  مرب  وليك  موا ضااااااااالعا 

ف. أي (aومسااتميا مولا يساااوي قمر ذل  المرب  أي
ف +7)/ 7أ  نساابة مولي الضاالعي  لبعضااهما تساااوي 

 فB-3السكا)
أما الفراغ اإليجابي فينملق م  مرب  وليك  موا ضلعا 

(x( ف هل  واحد. 3/4+5ف ونسبة مولا هل  عرضا هي
اإليجابي العاي داخليا  هل  فراغات أيااااااااغر يقسااااااااي الفراغ 

مكوناااة لاااا م  خالا األعمااادط والااادعااااماااات وهو يتكو  
بسكا أساسي م  فراغ وسمي ضخي قليا الكثافة تحملا 
دعامات ضااااخمة ويغميا سااااقف جملوني كبير تتوسااااما 

 يساااااوي ثلثي قبة مركزية. ه  عرا هذا الفراغ الوساااام

 ( الجامع األمني الكي ر ف  دمشق1الشك )

 فراغ سلبي

 فراغ هيجابي

 ( مسقج الجامع األمني نل ل   الفراغ2الشك )



  ويسااااااااااااارط فراغي مولا.  يجاور هذا الفراغ المركزي يمنة  
كثيفي  مقساااااااااامي  باألعمدط الحجرية الرساااااااااايقة هل  ثالثة 
ياااااافوف أفقية. مما يعمي األهمية هل  الفراغ الوساااااامي 
ويجعلاااا نقماااة جاااذا للفراغ العااااي. ه  تقساااااااااااااايي هاااذي  
الفراغي  يةتي بنفإ مريقة تقساااايي المسااااتميا األساااااسااااي 

 فC-3)اللسور الخارجي. السك
أما ارتفاع الفراغ اإليجابي والساااااااالبي فهو متساااااااااٍو ويةتي 

كضااال   bم  اعتماد ثلث عرا الفراغ اإليجابي وليك  
للمرب  األولي الذي يستق م  موا قمره مو   للمستميا 

 ف.  (bوبالتالي يمثا ا رتفاع ويساوي

يكتساااااااااا الفراغ معانيا الرمزية م  خالا نساااااااااا األبعاد 
عالقة الفراغات أيضااااااااااااا . فإ  هل  بعضااااااااااااها وم  خالا 

اسااااااااااااتقاق األبعاد م  بعضااااااااااااها وارتبام كا ضاااااااااااال  م  
األضاااااالع المحددط للفراغ باألضاااااالع األخرى بنسااااابة ما 
هو أمر يعمي انمباعا  بالراحة والجماا للمساااتخدي. فكا 
هذه النسا هي نسا مبيعية وقد ألفها عقا المراقا م  

العماااارط خالا وجوده حولاااا في المبيعاااة. )وقاااد امتاااازت 
األموية باعتمادها النسااااااااا الذهبية واسااااااااتقاق األبعاد م  
أمواا أضاااااالع مرب  يكو  هو األسااااااإ في التساااااكياف. 
تتمثا الرمزية في ا تياااااااا الروحي بالساااااامار م  خالا 
الفراغ الساااااااااااالبي المفتوح والموجا نحو الساااااااااااامارا ه  هذا 
الفراغ ذي األبعاد الكبيرط والمسااااااااااااااحة المساااااااااااااتميلة التي 

فيها الضاال  المويا هذ يزيد ع  ضااعفي العرا  يساايمر
وع  سااتة أضااعاف ا رتفاع والمفتوح هل  الساامار يعمي 
انمباعا  با تساااااااع والقرا م  الساااااامار. فالجدرا  العالية 
تحجا المحيم المبني وتسااااايمر عل  المساااااهد كامال  و  
يسااتمي  المراقا أ  يرى م  ورااها ه  الساامار. فالعالقة 

ط كما هي العالقة باهلل   تحتاج هل  بالساااااااااااااامار مباساااااااااااااار 
وساااااااااااااايم. كماااا أ  األبعااااد الكبيرط )باااالمقاااارناااة م  موا 
اإلنسااا ف ترمز لرحابة هذا ا تياااا م  حيث أ  الفراغ 
يتساا  لماات المياالي  دو  أ  يقلا ذل  م  تل  اليالة 
م  الساااااامار. ولعلنا نجد هذه الياااااالة أيضااااااا  في المباني 

راغا  وغيرها والتي تحتوي ف غير الدينية كالسك  والقيور
ساااالبيا  في تيااااميمهاا ففكرط ا نفتاح نحو الساااامار ليساااات 
حكرا  عل  المباني الدينية فحسااااااااااااااا ولكنا في مثا هذا 
الجام  والذي يمثا مركزا  دينيا  تياابو هذه المعاني أكثر 
ارتباما  بفراغا وتةثرا  بحجي ونساااااااااا هذا الفراغ. فالرمزية 

م  خالا السياق. أما في الفراغ  كما ذكرنا يجا أ  تُقرأ
اإليجابي فيسااتسااعر المسااتخدي معاني الع مة والهيبة م  
خالا نسااااااااااا الفراغ الداخلي حيث أ  نساااااااااابة مولا هل  

ف هل  واحد. كذل  فإ  توجيا 3/4+ 5عرضااا تساااوي )
الفراغ اإليجابي نحو الضااااال  المويا م  المساااااتميا م  

يجعا  خالا جعا المحراا يتوساااااااااااام ذل  الضاااااااااااال  مما
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  اتلقس   الفراغ س  ( 3الشك )
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يف الميلي  مويال  فال يتمك  المستخدي م  استيعاا 
البعد األفقي للجدار بن رط واحدط مما يزيد سعور الفخامة 
والع مة والالتناهي عاكساااااااااااااااا  بذل  ع مة وقوط الدولة 

هل  الجماااعااة في تلاا   راألمويااة ومكااانااة الاادي  وا نتمااا
 الدولة. 

يتمت  الفراغ اإليجابي بكثافة عالية ناتجة ع  تقساااااااااااااايما 
ف. يااافو  ةموليا  بواسااامة أعمدط حجرية رسااايقة هل  ثالث

 ف. 4السكا)

ه  كثافة الفراغ الداخلي وامتالره بالتفايااااااااايا الياااااااااغيرط 
يجعلها ترمز هل  التفايااااايا الياااااغيرط التي تساااااغا حياط 
اإلنساااااااااا  المادية هذا ما قارناها باليااااااااافار والرحابة التي 
يتمت  بها الفراغ الساااااااااااااالبي الخارجي والذي يرمز للعالقة 
الروحية م  الساااااااااااااامار. ولعا هذا يجعلنا نن ر للفراغي  

أنهما تمثيا للحياتي  المادية والروحية التي يعيساااها عل  
اإلنسااا  ويرمز تساااوي ا رتفاع في الفراغي  هل  تساااوي 
أهميتهما بالنسااااااابة لإلنساااااااا ا وكا  م  المبيعي أ  تقاي 
اليااااااااااااااالط في الفراغ الذي يرمز للحياط المادية حيث أ  
دور الياااالط هو تن يي الحياط وضااابم اساااتقامة اإلنساااا  

 فيها.   

 –النموذج الثاااني: الجااام  الكبير في قرمبااة -4-9-2 
 األندلإ:

ه  دراساااااة هذا النموذج تجعلنا ندر  كيف نقا المعماري 
المعاني الرمزية التي حملها فراغ الجام  األموي بدمساااق 
هل  نموذج معماااااري آخر في بقعااااة أخرى م  األرا 

 ف 5وفي زم  آخر. السكا)

فقاااد يختلف المراز المعمااااري األموي في األنااادلإ عناااا 
في دمسااااااااق في تفاياااااااايا العناياااااااار كاألعمدط والتيجا  
ومواد البنااار والزخااارف ...الخ. ه  أنااا يحمااا روح ذلاا  
المراز م  خالا رمزياااااااة فراغااااااااتاااااااا. وبتحلياااااااا الفراغ 
 المعماري لجام  قرمبة الكبير نجد أنا يتكو  أيضا  م  

بي ضااااااااااااااخي مغل ف بهيكا كبير األبعاد مجاورا  فراغ هيجا
 ف 6لفراغ سلبي مفتوح هل  السمار ومحام برواق. السكا)

ي 954بني الجااام  في عهااد عبااد الرحم  الااداخااا عاااي 
يف )لنعتبر أ  موا 93.5وكا  عبارط ع  مرب  ضلعا )

 قرجية( الجامع الكي ر ف  5الشك )

  ( لقس   الفراغ اإل جاي  الداخل4الشك )



يجابي متساااااويي  yضاااالعا  ف مقسااااي هل  فراغي  ساااالبي وا 
رواقاااا   77باااالحجي تقريباااا ا قسااااااااااااااي الفراغ اإليجاااابي هل  

باسااااتخداي ياااافوف م  األعمدط يمك  اعتبار مجاز هذه 
ف y=11aكوحدط التقسااااااااايي الجزاية. فيكو  ) (a)األروقة 

فتكو  نساااااااااااااابة  يف 7.5وارتفاع السااااااااااااااقف داخليا  حوالي)
ف أي قمر المرب  الاذي 2aتسااااااااااااااااوي ) aا رتفااع هل  
عرا المجازا وهي نفسااها نساابة ارتفاع  aموا ضاالعا 

الساااقف في الجام  األموي الكبير بدمساااق. وقد مر بعدط 
مراحا م  التوسااااااااااااااعة ولكنها جميعا  حاف ت عل  مبدأ 
الفراغا ه  أ  التغيير مرأ عل  نساااااااااااااابااااة أبعاااااد الفراغ 
 هاإليجابي األفقية لتياااااااااابو أقرا للمرب  وتياااااااااابو أبعاد

يف م  الحفااا  عل  ا رتفاااع ممااا 725x781النهاااايااة )
زاد المساحة المخيية لليالط م  الحفا  عل  الهيبة 
التي يستسعرها المستخدي م  خالا األبعاد الكبيرط للفراغ 

بن رط واحدط. وعدي القدرط عل  اسااااااااااااااتيعاا جدار القبلة 
ف كيف تمت التوسااعة األول  للفراغي  9ويوضااو السااكا)

اإليجابي وحاف ت عل  التقارا بالحجي بينهما الساااااالبي و 
ثي توالت التوسااااااااااااااعة لتزيد بحجي الفراغ اإليجابي مقارنة 
بالسااااااالبي م  الحفا  عل  ارتفاع الفراغي . كما يوضاااااااو 
أ  التوسااعة تمت وفقا  لمريقة النسااا الذهبية التي ميزت 
العمارط األموية كما وضااااااااااااحنا ذل  في دراسااااااااااااة النموذج 

 السابق.

فراغ الداخلي بكثافة عالية بسااااااااااابا األعمدط التي يتمت  ال
اختلفت في سااااااااااكلها ومريقة تغميتها ع  النموذج األوا 
حيث أيبحت تحما أقواسا  مضاعفة قبا أ  تيا هل  

 ف  8دعااي السقف الخسبي. السكا)

التي كاااااناااات لقااااد حمااااا المبن  بعا المعاااااني الرمزيااااة 
موجودط في فراغاااااااات الجاااااااام  األموي كتواز  أهمياااااااة 

ا م  خال  الحياتي  المادية والروحية بالنسااااااااابة لإلنساااااااااا
تساااوي ارتفاع الفراغي  الساالبي واإليجابي. كما أ  الفراغ 
اإليجاااابي والاااذي هو فراغ اليااااااااااااااالط يحماااا الكثير م  
التفاياااايا التي وا   اختلفت في سااااكلها ع  سااااابقتها في 

ه  أ  كثافتها ومريقة اساااااااااتخدامها حملت ذات دمساااااااااق 
المعن  الرمزي. وارتفاع جدرا  الفراغ السااااااااالبي بالنسااااااااابة 
لقامة المستخدي تعزلا ع  المحيم األفقي وتجعا العالقة 
مباساااااارط بينا وبي  الساااااامار. لعا هذا المعن  قد أياااااايا 
بالوه  بعد التوساااااااعة بسااااااابا تغير النسااااااابة بي  ا رتفاع 

ة ولك    يزاا موجودا  وا   لي يك  بنفإ واألبعاااد األفقياا
القوط.  ه  مقااارنااة النموذجي  السااااااااااااااااابقي  ترينااا كيف تي 

الفراغ في جام  قرمبة الكبير م  ساااااااااااابقا موز اقتباإ ر 
دو  نساااااخ العنايااااار المساااااكلة لا. فال األبعاد و  ساااااكا 
العنايااااااار كا  نفساااااااا. ولك  حاف  عل  بعا المعاني 

 لجامع الكي ر ف  قرجيةالفراغ الداخل  ل( 8الشك )



ازا جديدا  م  العمارط يعرف الرمزية في الفراغ وأنساااااااااااة مر 
 بالعمارط األموية في األندلإ. 

 –النموذج الثاااالاااث: كااااتااادرااياااة آياااا يااااااااااااااوفياااا -4-9-3
 هستانبوا:

بنياات هااذه الكاااتاادراايااة في عهااد الاادولااة البيزنميااة األول  
وبقياات تعتبر أكبر كاااتاادراايااة في  يف 539حوالي عاااي )

 ف. 7العالي قرابة األلف عاي. السكا)

يختلف هذا المثاا تماما  ع  األمثلة الساااااابقةا ساااااوار في 
األبعاد والنسااااااااااااااا أو في المعاني الرمزية. فهو ياااااااااااااارح 
معماري يتميز بفراغا الضااااخي ذو األبعاد الواسااااعة والتي 

راغ م  لفيسااااااااااااكا فيها ا رتفاع البعد األكبر. يتسااااااااااااكا ا
الواجهااااات الااااداخليااااة األربعااااة الع يمااااة والمحمولااااة عل  
أعمدط حجرية متدرجة في العدد والحجي لتيااااااا هل  قمة 

. مسااااااااااااااقم الفراغ نيااااااااااااااف كروياااةالفراغ المغم  بقباااة 
مسااااااااااتميا مولا يزيد قليال  ع  ضااااااااااعف عرضااااااااااا. أما 
ا رتفاع فيسااااااااااااااااوي موا المسااااااااااااااتمياا مما خلق فراغا  

ة ط عالية بسااابا الفتحات الواساااعضاااخما  جدا  ويتمت  بإنار 
في جدرانا مما يضاااااااافي سااااااااعورا  خايااااااااا  بالهيبة والرهبة 
للمستخدي الذي يجد نفسا يغيرا  جدا  و  يمك  أ  ييا 
ن ره هل  ساااااااااااااقف البنار ه  بياااااااااااااعوبة تمنعا م  هدرا  
الجدرا  كاملة  بن رط واحدط. ونقياااااااااااااااد هنا هدرا  البعد 

 ليا الحاا في المثالي السااااااااااقولي كامال  خالفا  لما كا  ع
السااااااااااااااااابقي  في يااااااااااااااعوباااة هدرا  البعاااد األفقي كاااامال . 

 ف. 71السكا)

كما أ  ضاااخامة المقياإ العاي بالنسااابة لمقياإ اإلنساااا  
لها أيضااااااااااااا  رمزية أخرى هذ تعمي المسااااااااااااتخدي سااااااااااااعورا  

 يعكإ تواض  اإلنسا  بالتواض  أماي ع مة الفراغ وهذا
أماي ع مة اهللا وع مة ما تمثلا الكنيسة م  سلمة. ه  
هااااذا الفراغ اإليجااااابي المغل ف بااااالجاااادرا  والقبااااة يعمي 
انمباااعااا  بااةنااا فراغ وحيااد وتكاااد تكو  الفراغااات الجااانبيااة 
المتسااااااااااااااكلااة م  األروقااة والممرات عااديمااة األهميااة أماااي 

 رب  في الوساااااااااامالفراغ المركزي الكبير والمسااااااااااكا م  م
يجاوره نياافي داارط م  جانبيا هحداهما تنتهي بالمحراا 
واألخرى تتياااااا بالمدخا. ه  الساااااكا المساااااتميا للفراغ 
يعمي للمساااااتخدي توجيها  مباسااااارا  نحو ما هو موجود في 

 ف.11نقمة استقماا الفراغ أي المحراا. السكا)

وهذا التركيز عل  الفراغ الوسااامي الضاااخي المضاااير ما 
تعبير ع  الساااااالمة الوحيدط المساااااايمرط عل  حياط  هو ه 

الفرد في الدولة البيزنمية. وهي سااااااالمة الدولة م  خالا 
الكنيساااااة أو سااااالمة الدي  عل  الدولة. وقد حملت العديد 
م  المباني الدينية عبر العياااااااور هذه الرمزية هذ نجدها 
في مع ي الكاتدراايات في العياااااار الروماني والعيااااااور 

رمزية هذا الفراغ عل  وجا الخيااااااااااااوت الالحقة. ولك  
قد عززتها مكانتا الدينية والمعمارية عبر العيااااور حت  

 وسلا ين  -كالدرائ ة آ ا صنف ا( 9الشك )

 الفراغ الداخل  لكالدرائ ة آ ا صنف ا ( 11الشك )
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. وأياااااااااااااابحاات 6قيااا عنااا أنااا امبن  غير تاااريخ العمااارطا
المبااااني األخرى تقتبإ هاااذه المعااااني م  فراغاااا. ولعاااا 
نمم العماااااارط البيزنمي كاااااا  يرتكز عل  ع ماااااة وقوط 
الفراغ الواحد بذاتاا لذا نجد المبن  قااما  وساااااااااام المحيم 
وتةخذ كافة الكتا المجاورط أو الماليااااااقة دور التهياة أو 

 التوجيا للدخوا هل  الفراغ الكبير. 

 ج الراب : الجام  األزرق في هستانبوا:النموذ-4-7-4

عل  بعد بضعة عسرات م  األمتار م  اليرح السابق 
يوجد يااااااارح معماري آخر يعود ألواخر العهد العثمانيا 

األزرق.  جااام  الساااااااااااااالمااا  أحمااد أو مااا يعرف بااالجااام 
 ف.11السكا)

الفراغ المعماري في هذا الجام  ذو مبيعة خايااةا ولا  
د  تا الرمزية الخاياااااااااااااااة با. يمك  أ  نفهمها هذا ما 

 حللنا الفراغ وفهمنا رموزه.

جامع السلجال أ مدق -الجامع األ رق( 12الشك )
 وسلا ين ق نلظتر خلفي كالدرائ ة آ ا صنف ا

 المسقج نل ل   الفراغ ف  كالدرائ ة آ ا صنف ا( 11الشك )

 فراغ هيجابي

x 

z 

x 
y 

y= 0.56x 

X = Z 



يتكو  الجام  م  فراغي ا األوا هو فراغ ساااااااالبي مفتوح 
نحو السااامار محام برواق يكاد يسااااوي الخر بالمسااااحة 

أنا فقد المحدد العلوي وانفتو نحو السمار مما األفقية ه  
أضااااااااااااف  عليا بعدا  روحانيا  ورمزيا  يسااااااااااااابا ذل  المعن  
الرمزي للفراغ السلبي في الجام  األموي بدمسق والممثا 

ف أماااا الفراغ الثااااني فهو 11للعماااارط األموياااة. السااااااااااااااكاااا)
مجاور لألوا وهو فراغ اساااااتاتيكي هيجابي ضاااااخي يضاااااي 

يااااااااالطف. هذا الفراغ اإليجابي مغلف المياااااااال . )فراغ ال
بالقباا ومحموا عل  دعااي ضاااااااااااااخمة تجعا منا فراغا  
واحدا  )مسااااااااااااابها لفكرط الفراغ الضاااااااااااااخي في كاتدرااية آيا 
ياااوفياف مساااتحضااارا  لمعاني الع مة والهيبة والمعبرط ع  
قوط الساااااااااااااالمنااة العثمااانيااة ومكااانتهااا في العااالي. ه  أبعاااد 

يجعا المسااااااااااااقم مربعا  فال  الفراغ األفقية متساااااااااااااوية مما
نسااااااااااااااعر في الفراغ بتوجياااا نحو المحراا أي أ  نقماااة 
اسااااااتقماا الفراغ مركزية وتق  في وساااااام الفراغ. )خالفا  
للتوجياااا نحو المحراا في النموذج السااااااااااااااااابقف كماااا أ  
ارتفاع الفراغ يساااااااااوي ثلثي البعد األفقي ولك  التدرج في 

را ي  العتغمية الفراغ   يسااااااااااعر المسااااااااااتخدي بالفرق ب
وا رتفاع مما يحاف  عل  سااااااااااااااعور الهيبة والع مة دو  

هل  نقمة محددط. كما أ  اسااااتيعاا  يسااااتقما الن رأ  
البعد الساااااقولي للفراغ بن رط واحدط هو أمر يااااعا. هذا 
باإلضاااااافة هل  اإلنارط العالية للفراغ نتيجة وجود الفتحات 

يا لالواساااااعة والكثيرط في الجدرا  والقباا. مما يضااااافي ع
روحانية عالية تجعا المستخدي يستسعر اليلة بالسمار 

 ف 14عل  الرغي م  تغليف الفراغ. السكا)

ه  رمزيااة مكااانااة الاادي  في الاادولااة العثمااانيااة ت هر في 
و يفة هذا الفراغ الع يي كفراغ لليااااااالطا كما أ  ع مة 
السااااااااااالمنة ومكانتها العالمية ت هر في ضاااااااااااخامة الفراغ 
المغلِّف وهيبتاااااااا. كماااااااا  هرت ع ماااااااة اإلمبرامورياااااااة 
البيزنمياة في ضااااااااااااااخااماة وهيباة الفراغ في كااتادرااياة آياا 

ة الفراغ الساااااااااااالبي والفراغ اإليجابي يااااااااااااوفيا. ولعا ثنااي
المسااااااااااااااتخدي في تيااااااااااااااميي الجام  ترمز هل  فكرط ثنااية 
عالقة اإلنسااااااااااااااا  الروحية باهلل وعالقتا بالحياط الماديةا 

هااذه الرمزيااة ذاتهااا التي نجاادهااا في العمااارط األمويااةا ه  
أ  اختالف ا رتفاع بي  الفراغ السلبي واإليجابي يجعلنا 

ن  الذي يحملا الفراغ اإليجابي في نالح  اختالف المع



النموذجي . فاألرضية مستركة بي  المرازي  م  اختالف 
ن رط كلتا الدولتي  لموقعها السااااااالموي. حيث أ  المبالغة 
في ه هار م اهر الع مة والقوط كانت م  سمات الدولة 

سلمنةف وحاكمها )السلما ف العثمانية التي حملت اسي )ال
بينمااااا كاااااناااات الاااادولااااة األمويااااة تحمااااا اسااااااااااااااي )الخالفاااة 
اإلسالميةف وحاكمها يسم  )خليفةف أو )أمير المؤمني ف. 
وذل    يعكإ قوط الدولة وأهميتها بقدر ما يعكإ رؤية 

ا فكاااااناااات الن رط الحكاااااي واعتبااااارهي لمكااااانتهااااا بي  األمي
العثماااانياااة للااادولاااة أقرا لن رط البيزنميي  لإلمبرامورياااة 
البيزنمية منها لن رط األمويي  لدولة الخالفة اإلساااااااااالمية 

 وهذا ما انعكإ عل  بنار الفراغات المعمارية.

لقد قمنا في الفقرات الساااااابقة بدراساااااة فراغات كا نموذج 
سااااا وكذل  نعل  حدا وتحليا األبعاد ونساااابها لبعضااااها 

حجي الفراغات لبعضااااااااااااااها وعالقة ذل  برمزية كا فراغ. 
كما بينا مريقة اسااااااتعارط بعا المعاني الرمزية م  فراغ 

 .لخر وكيف تمت ا ستعارط دو  النسخ الحرفي

 سةةةةةةةةةق الرمن  نالق مةةة المعمةةار ةةة للع ةةاصةةةةةةةةةر -4-8
 الم سنخة: 

بنار  عل  حجت كاساايررا فإ  نسااخ الرمز يبعد العنياار 
ع  الرمزية. فإ  نساااخا  لساااكا عمود دوري المراز  تماما  

مثال  ذو قيمٍة رمزيٍة بحد ذاتا وليقا عل  عنير جديد 
                                                 

7 Cassirer, Ernst. The Philosophy of Symbolic 

Forms; Volume One: Language (preface and 

introduction by Charles W. Hendel; New Haven, 

كمقعااااد حااااديقااااٍة مثال ا فااااإ  هااااذه العمليااااة تجرده م  أي 
معن ا فنسااااااااااااااخ الرمز هو اختيااااااااااااااار للقيمة أو المعن  

لاذا فاإ  عملياة اقتبااإ . 7المعم  و  يخلق قيماة جاديادط
كو  مجرد اساااتنساااال للساااكا الجاهز الرمز   يمك  أ  ت

نمااا هبااداع لحقيقااة ومعن  جااديااد. واإلبااداع   يمك  أ   وا 
يكو  منساااااااوخا  وبالتالي فإ  أي تمثيا مقل د في تياااااااميٍي 
ما ل  يعمي المجاا إلبداعات جديدطا وهو بالتةكيد   
يحما سااااااااااامة رمزية. فالنساااااااااااخ هو نقيا الرمزية ويةتي 

رمز. ويياااااااابو مجرد سااااااااكا مفرغا  م  الهوية الداخلية لل
منقوا مفرغ م  أي معن . ولتوضاااايو فكرط النسااااخ يمك  
أ  نورد في سااياق النماذج السااابقة نموذجا  لفراغ منسااول 
ع  فراغ معمااااري آخر. هاااذا المثااااا هو جاااام  محماااد 
األمي  وسااااااام العايااااااامة اللبناني بيروت. والذي تي بناؤه 

 عل  أنقاا مبن  أثري يحما نفإ ا سااااااااااي 1001عاي 
في خضااااااااي عملية هعادط هعمار وساااااااام العاياااااااامة الذي 

 ف 17كانت قد دمرتا الحرا. السكا)

لقد جار تياااااااااااااميي الجام  كتوليفة منقولة ع  عدط مرز 
معماااريااةا منهااا العثماااني والمملوكي وبعا اللمساااااااااااااااات 
اللبنااانيااة المحليااة. ويمك  اعتبااار هااذا البنااار نموذج لمااا 

وعل  اعتبار  يقاا هنا نسااااااااااخ ع  أنمام معمارية أخرى.
أننا في هذه الدراسة نهتي بقيمة الفراغ فإ  دراسة تحليلية 
للفراغ المعماري للجام  توضااو أنا تي هقحاي فراغ مسااابا 
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لفراغات العمارط العثمانية في الحجي المخياااااااااااات للبنار 
وتدويره بما يتناسااااااااااا وتوجيا القبلة. فمريقة نحت الفراغ 

سابهة هل  نسبها موتغميتا بالقباا وسكا تل  التغمية و 
حااد كبير تلاا  التي اعتماادهااا المعماااريو  العثمااانيو  في 

 ف 11أواخر عهد الدولة العثمانية. السكا)

وبمقارنة م  يااااااااااورط للفراغ الداخلي للجام  األزرق مثال  
اغ ر في هساااتانبوا نجد التساااابا في العنايااار المساااكلة للف

المنساااااااول م  حيث القبة المركزية التي تحيم بها القباا 
األربعاااة والمسااااااااااااااقم المرب  والااادعاااااي التي تحماااا القباااة 
المركزياااة عل  الرغي م  ا ختالف الكبير في حجمهاااا. 
عدا ع  نسااااااخ باقي التفاياااااايا كالزخارف واألعمدط ع  

 8مرز أخرى كالمملوكي وغيرها.

يمة ي يسكا فراغا  ذا قه  نسخ العناير المسكلة للفراغ ل
معمارية فهو لي يمور نمما  معماريا  ولي يعبر ع  رمزية 
ذل  الفراغ الذي نسااااااااخ عنا فال يسااااااااتسااااااااعر المراقا فيا 
ع ماااة الااادولاااة و  يجاااد للفراغ ذلااا  التاااةثير القوي عل  

 النفإ. هنا مجرد فراغ كبير مزخرف وحسا. 

 ال ل جة:-5

لقد قمنا في هذه الدراسة بسرح مفهوي الرمزية بسكا عاي 
وتوضاااااايو هذا المفهوي في العمارط وكيفية اسااااااتخداما في 
الفراغ المعماري كما قمنا بتوضااااااااايو فكرط اقتباإ الرمزية 
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م  عما معماري آخر باساااااتحضاااااار مقومات هذا الرمز 
ضااافااها عل  العما المعماري الجديدا م   في النموذج وا 

راا بعا النماذج المعمارية وتحليا الفراغ خالا اساااتع
المعماري فيها ودراسااااااااااة رمزية تل  الفراغات وتوضاااااااااايو 
عملية ا قتباإ فيما بينها. كما قامت الدراساااااة بتوضااااايو 
الفرق بي  ا قتباإ والنساااااااخ وبينت أ  نساااااااخ العناياااااار 
واساااااااتخدامها كما هي اساااااااتخداما  أجوفا  هنما يخرجها م  

 د نسخة مقلدط بهدف الزينة.معناها الرمزي هل  مجر 
فقااد رأينااا كيف انتقلاات القيمااة الرمزيااة للفراغ في الجااام  

م  األموي في دمسااااااااااااااق هل  الجااام  الكبير في قرمبااة 
خالا اساااتخداي الفراغي  السااالبي واإليجابي في التياااميي 
م  ما يحملا هذا  الفراغا  م  معاٍ  م  خالا تسااااوي 
ارتفاعيهما أو م  خالا ربمهما بالحياط المادية والروحية 
لإلنسااااااااا ا كما اسااااااااتعار الجام  الكبير في قرمبة رمزية 
 الفراغ الساالبي في ارتباما بالساامار وخلوه م  التفاياايا.

م  اختالف عناياااااااااار  اإليجابيواسااااااااااتعار رمزية الفراغ 
ث م  حي تساااااااااكيا الفراغ في الساااااااااكا والنساااااااااا واألبعاد

ا تساااااع والالتناهي والسااااعور بالهيبة والع مة م  خالا 
األفقيااة الكبيرط ورمزيااة اسااااااااااااااتغاااا الحياااط الماااديااة  األبعاااد

يمة كذل  تي نقا الق بالتفاياااااااااايا م  خالا كثافة الفراغ.
الجااااام  األموي في دمسااااااااااااااق هل  الجااااام  ي فالرمزيااااة 
م  حيث معن  الفراغي  جام  السااااااااالما  أحمد -األزرق

الساااااااااااالبي واإليجابي. ورموز الفراغ الساااااااااااالبي. أما الفراغ 
ي كاتدرااية آيا يااااوفيا فاإليجابي فقد اسااااتعار رموزه م  

  تل . مما خلق قيمة معمارية جديدط للمبن .هسااااااااااااااتانبوا
ينقلها المعماري في نموذج لي يسااااااااااااااتم  أ  التي القيمة 

جام  محمد األمي  في بيروت حيث اعتمد عل  نساااااااااااخ 
الفراغ م  مراز والعنايااااااار المساااااااكلة لا م  مراز آخر 
دو  هعمار أي قيمة رمزية أو معمارية مضافة.  ويمك  
أ  نلخت تل  النتاات وعملية ا قتباإ بي  النماذج م  

 . ف17خالا الجدوا في السكا)

 صنرة داخل ة لجامع م مد األم ل ف  ي رنت( 16الشك )



لجامع األمني ف   
 دمشق

كالدرائ ة آ ا صنف ا ف   الجامع الكي ر ف  قرجية
 وسج ين 

الجامع األ رق ف  
 وسج ين 
الفراغ السلي 
 

موا هااااااذا الفراغ أكثر 
م  ضااااااااااااعف عرضااااااااااااا 
بينما   يتجاوز ا رتفاع 
ثلث موا أقير ضل ا 
ة وا رتفاع الكبير بالنسااب

يحجا عنا  لإلنساااااااااااااااا 
رؤية المحيم مما يعمي 
ساااعورا  بالرحابة واليااالة 
المباساااااااارط بالساااااااامار م  

كماااا أ   دو  وساااااااااااااايم.
أبعاده الكبيرط بالنساااااااااااااابة 
لإلنسااا  تعميا السااعور 

 بالع مة والهيبة

حاف  هذا الفراغ في البداية 
عل  النسااااااااااااااباااااااة ماااااااا بي  
ا رتفااااع واألبعااااد األفقياااةا 
مما نقا هليا معن  الرحابة 

بااالساااااااااااااامااار م  والياااااااااااااالااة 
النموذج السااااااااااااااابقا أما في 
عملياااااات التوسااااااااااااااعاااااة فقاااااد 
اختلفت هذه النسااااااااااااابة لتبلغ 

في التوسااعة النهااية  11/1
وهااااي أقاااااااا بااااكااااثااااياااار ماااا  
سابقتها. مما أضعف تةثير 
العزا ع  المحيم دو  أ  

 يلغيا

  يوجد فراغ ساااااااااااالبي في 
 التسكيا.

اقتبإ الفراغ الساالبي معن  
الرحابة والياااااااالة بالساااااااامار 

تاااغااالاااياااااااا أماااواا وذلااااااا  بااا
األضااااااااااااااالع عل  ا رتفاع 
حيث بلغت النساااااابة الثلث. 
م  التحرر م  سكا الفراغ 
المساااااتميا ومقاربتا للمرب  

 في هذا النموذج.

الفراغ اإل جاي 
 

موا هاااااذا الفراغ يزياااااد 
ع  ثالثااااة أضااااااااااااااعاااااف 
عرضااااااااا ويقا ا رتفاع 
ع  نيف موا الضل  
القيااااير. بينما يقا ع  

م  موا الضااال   10/1
وهاااااذا ماااااا    المويااااااا

يمك  النا ر م  احتوار 
جدار القبلة بن رط واحدط 
مااماااااااا ياارمااز هلاا  الااقااوط 
والاااعااا اااماااااااة مااا  خاااالا 
السااااااااااااااااعاااور باااااااالااارهاااباااااااة 
والضاااااااخامة والالتناهي. 
كماااااا أ  كثاااااافاااااة الفراغ 
الااعاااااااالااياااااااة تاارمااز لااكااثاارط 
التفايااااااايا التي تساااااااغا 

 الحياط المادية

اخاااتااالااافااااااات أباااعااااااااد الااافاااراغ 
اإليجاااااااابي األفقياااااااة خالا 

عة وتراوحت عمليات التوسااااا
النساااااااااااااااااااا ماااااا بي  المرب  
والمسااااااااااااااتمياااااااا. ولك  في 
جاااامااااياااا  الااااحاااااااا ت كاااااااا  
ا رتفاع قليال  جدا  بالمقارنة 
م  هااذه األبعاااد. وبلغ أقااا 
م  العساااااااااار في التوسااااااااااعة 
األخيرطا وفي هااااذا اقتباااااإ 
لرمزية الهيبة والضااااااااااااااخامة 
والالتنااااااااهي م  الجاااااااام  
األموي م  اختالف أبعااااااد 
الفراغ وساااااااااااكا العنايااااااااااار 

مكوناااة لاااا. وكاااذلااا  فاااإ  ال
الكثافة العالية للفراغ تحما 
رمزيااااااة الفراغ في الجااااااام  

 األموي بدمسق.

ه  أبعاااد الفراغ اإليجااابي 
تعميا نسااااابة المساااااتميا. 
بينماااااا ا رتفااااااع الهااااااااااااا 
ا  للفراغ والذي يساوي تقريب

مااوا أمااوا بااعاااااااد أفااقااي 
يعمي الفراغ تلااا  الهيباااة 
والياااااااااااااارامة كما أ  كثرط 

درا  الفتحاااااااات في الجااااااا
والقباا ونسااااابة اإلضاااااارط 
العاااليااة تعمي السااااااااااااااعور 
باليااالة بالسااامار. كما أ  
ضااااااااااااااخااامااة الفراغ تعكإ 
هيبة اإلمبرامورية ومكانة 
تل  الكاتدرااية في الدولةا 
والتي اكتساااااابها الفراغ م  
عااااادي قااااادرط الناااااا ر عل  
اسااااااتيعاا الفراغ ساااااااقوليا  

 بن رط واحدط.

اقااتاابااإ الاافااراغ اإليااجاااااااابااي 
والهيبة  معاني الضاااااااااااااخامة

م  الفراغ اإليجاااااااابي في 
كاتدرااية آيا يااااااااااااااوفيا م  
اختالف سكلا عنها. حيث 
أ  نساااااااااااااابة أكبر بعد أفقي 

ف 1.1هل  ا رتفااااااااع هي )
كماااااا أ  البعااااادي  األفقيي  
متسااااااويي  ويعميانا ساااااكا 
المرب . ولعا هذا باإلضافة 
لااالااافاااتاااحاااااااات الاااكاااثااايااارط فاااي 
الجاااادرا  والقباااااا وارتفاااااع 
نساااااااابة هضااااااااارط الفراغ هي 
التي نقلت رمزية الضخامة 
والع مة م  فراغ كاتدرااية 
آياااااا يااااااااااااااوفياااااا م  جهاااااة 
الالتنااااهي ساااااااااااااااااقولياااا. و  
يساااااغا الفراغ أية عنايااااار 



ترف  كثافتا ساااااااااوى الدعااي 
األربعااااااة التي ترف  القبااااااة 
الرايسااااااااااااااية. فهو أقرا في 
التعبير منا للكاتدرااية ع  

ل قة الفراغ ل السلي  ناإل جاي   الجام  األموي. 
 

حجي الفراغ السااااااااااااااالبي 
أكابار ما  حاجاي الافاراغ 
اإليجااابي م  تساااااااااااااااااوي 
ارتفاعيهما فإذا ما قابلنا 
الفراغي  بمعااااااٍ ا كاااااة  
نقااااباااا الفراغ الساااااااااااااالبي 
باااااااالاااااااعاااااااالاااااااي الاااااااروحااااااي 
واإلياااجااااااااباااي باااااااالاااعاااااااالااي 
الماااادي فاااإ  تسااااااااااااااااااوي 
ارتفاع الفراغي  يساااااااااااااير 
هل  تساااااااااااااااااااااوي أهميااااااة 

باااااااة العاااااااالمي  باااااااالنساااااااااااااا
لإلنساااااااااااااااا  وكااذلاا  فااإ  
كااذلاا  فااإ  كثااافااة الفراغ 
اإليجابي وقياي السااااااااالبي 
كوحااااادط خاااااالياااااة ه  م  
عنااااياااااااااااااار قليلاااة تمااات 
هضااااااااافتها في عيااااااااور 
 حقة قد يدا عل  كثرط 
التفاااايااااااااااااااياااا التي تمأل 
الحياااااط الماااااديااااة مقااااابااااا 
الياااااااااااااافااار الااذي يحملااا 

 العالي الروحي.
 

اقتبإ المسااااااااااااااجااااااد رمزيااااااة 
العااااالمي  المااااادي والروحي 

  الجام  األموي بدمساااق م
م  خالا وجود الفراغي  
الساااااااااااااالبي واإليجاااابيا كماااا 
اساااتمد رمزية تسااااوي أهمية 
هااذي  العااالمي  بااالنساااااااااااااابااة 
لإلنساااااااااااااااااا  م  تسااااااااااااااااااوي 
ارتفااااااااعي الفراغي . كماااااااا 
اقتبإ فكرط اساااااااتغاا الحياط 
الماااديااة بااالتفاااياااااااااااااايااا م  
خاااالا الااافاااراغ اإلياااجااااااااباااي 
الكثيف م  اختالف سااااااااكا 

. لفراغالعنايااااار المساااااكلة ل
كما أ  عمليات التوسعة قد 
غيبت رمزية تواز  الفراغي  
هذ كاااانااات توسااااااااااااااعاااة الفراغ 
اإليجااااااابي أكبر بكثير م  
الفراغ السااااااالبي. عل  الرغي 
م  الحفا  عل  تسااااااااااااااااوي 

 ا رتفاعي .

ياااخاااتااالاااف ماااعااانااا  الااافاااراغ 
اإليجاااابي في هاااذا المبن  
ع  النموذجي  السااااابقي . 
ففيااا هسااااااااااااااااارط هل  أهميااة 

 وق  الكنيسةالدي  وع ي م
في حياااط اإلنساااااااااااااااا  كمااا 
تسااااااااااااااااايااار هلااا  عااا اااماااااااة 
اإلمبرامورياااااااة ومكااااااااناااااااة 

ا م  خال الكاتدرااية فيها
هنسااااااااااااار الفراغ الضااااااااااااخي 
السااااااااااااااااااديااااد ا رتفاااااع ذي 
اإلنارط العالية والتي ترمز 
لليااااالة بالسااااامار. كما أ  
ضااااااااااااااخامة المقياإ العاي 
بالنسااااابة لمقياإ اإلنساااااا  
ترمز لتواضاااااااا  اإلنسااااااااا  

راغ أمااااااااي ماااااااا ياامااثاالاااااااا فاا
الكاااتاادراايااة م  ساااااااااااااالمااة 

 مقدسة.

اقتبإ البنار معن  العالقة 
بااياا  الااعاااااااالاامااياا  الااماااااااادي 
والااااااروحااااااي باااااامااااااجااااااااورتاااااااا 
للفراغي  السااالبي واإليجابي 
كماااااا في الجاااااام  األموي. 
ولك  اختلفت معاني الفراغ 
اإليجااابي والتي اقتبسااااااااااااااهااا 
ع  فراغ كااااااتااااادرااياااااة آياااااا 
يااااااااااااااوفيا م  حيث مكانة 
الااادي  في الساااااااااااااالمناااة م  

الااافاااراغ الضااااااااااااااااخااي خاااالا 
والمضاار بالفتحات الكثيرط. 
وكااذلاا  ع مااة الساااااااااااااالمناة 
العثمانية وهيبتها م  خالا 

يا لالفراغ الضاااااخي الهااا ق
الكثافة وضااااااخامة مقياسااااااا 

  بالنسبة لمقياإ اإلنسا .

 نلمل ة االقلياس الل  لمت ف ما ي  تا( جدن   نضح المعا   الرم  ة لفراغات الميا   المدرنسة 17) الشك 
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