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 لى فضل علي ..

 

 أهدي هرا اجلود املتواضع..
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 شكر وتقدير
أف أعانني كيسر لي كىيأ لي األسباب كالظركؼ إلنجاز ىذا ، الحمد كالشكر كمو هلل سبحانو كتعالى 

كما أشكر أمي  ،تكفيؽ اهلل كمشيأتو  حيث لـ يكف االنساف لينجز شيئا لكالالعزيز عمي ، العمؿ 
لؤلخ ك ا الدكتكر عبد الكريـ محسفالفاضؿ كانني أتكجو بالشكر لؤلخ لدعائيا المتكاصؿ لي ، كما 

 ، عمى االشراؼ عمي ابفكرة الدراسة منذ المحظة االكلى ، كافق ارحب فالدكتكر فريد القيؽ الذيالفاضؿ 
ني امنحكما الراقية،  االسمس كاخبلقي ماكاالرشاد، باسمكبي عمي بالنصح نعـ المعيف كلـ يبخبل اككان

الشيء الكثير، كالشكر كالتقدير كذلؾ ألعضاء الييئة التدريسية في قسـ  ابكؿ ادب كاحتراـ مف عممي
كرئيس ، ممثمة برئيس القسـ االخ الدكتكر أحمد محيسف ، اليندسة المعمارية في الجامعة االسبلمية 

كما اشكر االخ الفاضؿ الذم شجع فكرة الدراسة كعززىا، ، الدكتكر نادر النمرة القسـ السابؽ االخ 
كالشكر مكصكؿ االستاذ الدكتكر عدناف انشاصي ، الذم كاف يشجعني عمى العمؿ كالتقدـ دكما ، 

 لكؿ مف كاف لو فضؿ كبير أك قميؿ عمي..

 كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات..

 الباحث
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  ممخص الدراسة
تستيدؼ البحث في القيـ الجمالية كىندسة ىذه الدراسة ىي دراسة نقدية ، تحميمية ىندسية ،           
، كسبؿ االستفادة منيا في  في فمسطيفالقدس في  ىعمارة مسجد قبة الصخرة في المسجد االقصالعمارة في 

الى مدرسة العمارة االسبلمية في عيدىا االمكم ينتمي  ىذا المبنى العمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة .
  تحفة معمارية، قبة الصخرة المشرفة ، كقد جاءت كانت العمارة االسبلمية تعيش افضؿ اياميا  ، عندما
كتكمف المشكمة   . كالدراسة  جديرة بالبحث معمارية  كاسراركمككنات  عناصرمف  احتكت ، لمارائعة 

الدراسة حكؿ القيـ الجمالية كاليندسة التصميمة ليذا البناء ، كامكانية االستفادة منيا في  البحثية في
كب ، المعتمد عمى اسمالكصفي التحميمي المعاصرة ، كقد اعتمدت الدراسة عمى اسمكب المنيج العمارة

الحديث ثـ القياـ حسب اصكؿ نظريات كمدارس كاتجاىات النقد المعمارم الكصؼ اليندسي كالنقد المعمارم 
قاـ الباحث بإجراء تحميؿ معمارم بعمميات تحميمية ىندسية كدراسة مقارنة مع مباني معمارية مشيكرة . 

 ستخمصا، كما  جميمة كميمةكعقد مقارنة بيف ىذا المبنى كمباني اخرل لمبنى مسجد القبة ، كىندسي 
استمياـ القيـ الجمالية مف البحث النكاحي كالقيـ الجمالية كرؤية النقاد ليذا البناء قبؿ اف يخمص الباحث الى 

يبدأ  ،تتككف الدراسة مف ستة فصكؿيا في العمارة المحمية في قطاع غزة. سبؿ االستفادة منىذه العمارة ك 
،  و المستقبمةكافاق،  وكنطاق،  ة البحثكمنيجي، كالمشكمة البحثية ، افو كاىداىمية البحث ، دراسة ب البحث

يتحدث عف مفيـك النقد المعمارم ، فالرؤية النقدية لمقيـ الجمالية  عفنبذة  ثـ يعطى البحث ،مقدمة عامةك 
رم في عممية الميندس المعما دكر، ك كاالتجاىات النقدية في العمارة المعاصرة كمياـ النقد المعمارم كأدكاتو 

 ، الغربك عند المسمميف ك  مفيـك القيـ الجمالية في القرآف، ك  كاالطار المنيجي لمنقد المعمارم النقد المعمارم
التحميؿ اليندسي ب يتناكؿ البحث بالتفصيؿ محاكر ىامة تتعمؽ ، ثـكالتذكؽ الفني كالقيـ الجمالية في العمارة

ككحداتو ، كادكاتو ، كمفرداتو ، ف محددات التحميؿ اليندسي حيث يتحدث ع، قبة الصخرة  بنىكالمعمارم لم
كنمط ، التصنيفية لممبنى ك   يتحدث عف الدراسات الفيزيائية، ف قبةالثـ التحميؿ المعمارم لمسجد ، كعناصره 

 عيكف النقاد ، ثـ يسعى البحثالبناء في ك البناء في  ، كالجكانب الفنيةاالنشائي النظاـك ، األسمكب المعمارم 
بيف مبنى ، مقارنة  دراسةعبر منيجية بحثية تعتمد عمى اجراء  لمتعرؼ عمى اسرار الجماؿ في بناء القبة،

، حيث مبنى تاج محؿك كنيسة القيامة كالمسجد االمكم يو ىي مشاب مبانيحاالت دراسية لك  الصخرة قبة
كالعناصر  البناء ، كحجـ ةالشكؿ اليندسي ك مساح الرؤية التخطيطية كخبلؿ  مفمحددات معينة لممقارنة 
قاـ الخطكط االحصائيات كالعبلقات الرياضية في التككيف اليندسي لممبنى ثـ ك الزخارؼ المعمارية كالفتحات ك 

مقكمات االستفادة مف البحث باستخبلص القيـ الجمالية في بناء القبة، ثـ يحاكؿ البحث تكضيح امكانية 
 ،قطاع غزةفي  عمارة المحمية المعاصرةفي تطكير طابع معمارم لم المعمارم كاليندسي لقبة الصخرة الجماؿ

فيقدـ فكرة عف الخمفية الحضارية لمعمارة في يستمد مقكماتو مف ىذا المكركث الحضارم الفمسطيني المميز، 
 بيف كاالرتباط الحضارم  االحتبلؿ عمى كاقع الحاؿ لعمارة غزة  كاثر كالتككيف الجمالي لمعمارة في غزة، غزة 

تطبيؽ القيـ لتحسيف الطابع المعمارم في قطاع غزة عبر ثـ مقترح ، العمارة في غزة كعمارة مسجد القبة 
  ،  كخمص البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات  ىناؾ ،الجمالية في قبة الصخرة عمى لمعمارة 



 ي

 

. ىناؾ فمسفة معمارية خاصة ككاضحة  ةيتمتع بناء القبة بقيـ معمارية جمالية بارزة جعمتو تحفة معمارية عالميأىميا 
اف اىـ اسرار جماؿ ىذا المبنى ك اسباب ركعتو الدائمة كاستدامة جمالو ىك  اتبعت في انشاء ىذا الصرح المعمارم.

يمكف االستفادة مف القيـ  كالتزامو باالسس الجمالية التصميمة لمعمارة.اعتماده عمى قاعدة النسبة الذىبية في التصميـ 
كاخيرا اكصى  .العمارة المحمية المعاصرة  طابع معمارمتدعيـ ممساىمة في قبة الصخرة لفي بناء  ية المتكفرة الجمال

ك الخاصة بالبحث في اسرار جماؿ مبنى قبة الصخرة المشرفة العميا  تكريس مزيد مف الدراساتالبحث ب
رة المشرفة لبلستفادة منو في تكجيو الجيات ذات االىتماـ العداد دليؿ تصميمي عف عف مسجد قبة الصخ

 العمارة المعاصرة . 
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Abstract 

This study is a critical study, analytical engineering, aims to discuss the aesthetic values  
in the architecture of the Dome of the Rock in the Al-Aqsa mosque , Jerusalem in 
Palestine, and ways to take advantage of them in the local contemporary architecture in 
the Gaza Strip. Dome building belongs to the School of Architecture in the Islamic 
Umayyad restored, when the Islamic architecture in the best of her days, came the 
Dome of the Rock, a wonderful architectural masterpiece, the contained elements, 
components and architectural secrets of the task. These study architectural elements, 
components of the detailed analytical study of all aspects, as the assets of theories, 
schools and trends of modern architectural criticism. The researcher to analyze 
architectural, engineering, building a mosque dome and a comparison between this 
building and other buildings beautiful and important, as deduced Find fields, aesthetic 
values and vision of the critics of this building before it concludes the researcher to know 
the aesthetic values in this architecture, and make use of them in the local architecture 
in the Gaza Strip. The study consists of six chapters after the dedication; the search 
begins to study the importance, objectives of the research, research problem, and 
methodology, limitations of the research, future, and a general introduction. Given 
Search about Vision monetary aesthetic values, talks about the concept of cash 
architectural trends of cash in the architecture , functions of the Monetary architecture 
and tools, the role of the architect in the process of criticism ,methodological framework 
of architectural criticism, the concept of aesthetic values in the Qur'an , the Muslims and 
the West. Then the concept of artistic taste and aesthetic values in architecture, then 
addresses the research in detail the important themes related to analysis of engineering 
and architecture of the Dome of the Rock, where he talks about the determinants 
vocabulary of engineering analysis, tools and units and elements, then the analysis 
architecture of a mosque dome, talks about studies of the physical taxonomic of the 
building, the pattern of architectural style, the structural technical aspects of the 
construction and construction in the eyes of critics, then it works Search to find out the 
secrets of beauty in building the dome, through a research methodology based on a 
comparative study, between the Dome of the Rock and case studies of buildings similar, 
is the building of the Church of the Resurrection , the building Umayyad Mosque , the 
building of the Taj-Mahal, across the determinants of certain comparable during the 
vision planning , geometric shape ,size , volume of construction, ,architectural elements , 
, finishes lines , statistics , mathematical relationships in the configuration geometry of 
the building, then the research to draw aesthetic values in the construction of the dome, , 
tries to look to clarify the possibility of benefit of the elements of architectural beauty and 
engineering of the Dome of the Rock in the development of architectural style of 
architecture of local contemporary in the Gaza Strip, derives its elements of this work 
Palestinian cultural distinctive, provides an idea of the background of civilization for 
Architecture in Gaza, training the aesthetic of the building in Gaza, the impact of 
occupation on the reality of the architecture of Gaza, the link of civilization between the 
architecture in Gaza and building a mosque dome, then proposed to improve the 
architectural character in the Gaza Strip through the application of aesthetic values in 
the Dome of the Rock on the architecture there, the research found a set of findings and 
recommendations, the most important is that there is a valuable aesthetic architectural 
value in the construction of the Dome of the Rock, he possible to draw inspiration from 
these values to support and develop the architecture in the Gaza Strip, and that there is 
still a need for further research into more aspects of the architecture in this building. 
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  الدراسة: تعريف   1-1

الكاقع في  ،مسجد قبة الصخرة في المسجد االقصى لعمارة  ، دراسة نقدية ، تحميمية ىندسية ىي ىذه الدراسة       
حيث كانت ، ، كالذم ينتمي الى مدرسة العمارة االسبلمية في عيدىا االمكم  ي فمسطيف، فمدينة القدس المحتمة

العناصر كالمككنات القيـ ك قبة الصخرة المشرفة الكثير مف  احتكت قدك ، ة االسبلمية تعيش افضؿ اياميا العمار 
 لبحثكالكحدات المعمارية با العناصر الدراسة تتناكل كقد تحفة معمارية رائعة . جعمتياالمعمارية الميمة التي 

حث  اقاـ الب كقدمدارس كاتجاىات النقد المعمارم . نظريات ك التفصيمية التحميمية مف كافة الجكانب حسب كالدراسة 
حيث استعرض النكاحي كالقيـ الجمالية كرؤية النقاد االقميمييف ، تحميؿ معمارم كىندسي لمبنى مسجد القبة  بإجراء

   .الجمالية  قبؿ اف يخمص الباحث الى استعراض سبؿ االستفادة مف ىذه القيـاء كالدكلييف ليذا البن
بالفصؿ االكؿ الذم يعرؼ  الدراسة تبدأ، فبعد االىداء كالشكر كالفيارس كالممخص  فصكؿ ستةتتككف الدراسة مف 

 ة . كيتحدث الفصؿ الثاني عفمقدمة عاماقيا كافاقيا ثـ كنط الدراسة كاىدافيا كاىميتيا كالمشكمة البحثية كمنيجيتيا
حيث يتحدث عف مفيـك النقد كالنقد المعمارم كاالتجاىات النقدية في العمارة المعاصرة الجمالية الرؤية النقدية لمقيـ 

 ،كاالطار المنيجي لمنقد المعمارم كمياـ النقد المعمارم ك أدكاتو ثـ دكر الميندس المعمارم في عممية النقد المعمارم
، القيـ الجمالية عند الغرب ك القيـ الجمالية عند العرب كالمسمميف  القيـ الجمالية القيـ الجمالية في القرآفمفيـك  ثـ
خصائص كجماليات العمارة ثـ اخيرا ، الجماليات في العمارة االسبلميةك القيـ الجمالية في العمارة ك التذكؽ الفني ك 

كالمعمارم لمسجد قبة الصخرة حيث يتحدث عف محددات  التحميؿ اليندسي الثالث حكؿكيدكر الفصؿ  .االمكية
ثـ التحميؿ المعمارم لمسجد قبة الصخرة كالتناسب كالمقاييس كادكاتو ككحداتو كعناصره التحميؿ اليندسي كمفرداتو 

ك  كالدراسات التصنيفية لممبنى، البعد التاريخي كالجغرافي مف خبلؿ   تحدث عف الدراسات الفيزيائية، كماالمشرفة 
كاالبداعي السياؽ كفي الفني ك كالمبنى في سياقو االنشائي ، العمؿ بكصفو صرحا معماريا ك نمط األسمكب المعمارم 

قبة  دراسة مقارنة بيف مبنى مف خبلؿ مبنى قبة الصخرة لاسرار القيـ الجمالية فيبحث في الفصؿ الرابع  اما.  الفكرمك 
حيث يحدد في البداية  معمؽ لخفايا كاسرار الجماؿ في المبنى، كمف خبلؿ تحميؿ اخر ، الصخرة كمباني مشابيو

االحصائيات كالعبلقات ك الخطكط ك محددات المقارنة مف حيث الرؤية التخطيطية ك الشكؿ اليندسي كالزخارؼ 
ي كنيسة القيامة فكىي مكضكع الدراسة ليستعرض حبلت دراسية مشابية ثـ ، الرياضية  في التككيف اليندسي لممبنى 

كيعقد مقارنة بيف تمؾ االعماؿ مع قبة الصخرة  في اليند ، ثـ مبنى تاج محؿ، كالمسجد االمكم في دمشؽ ، القدس 
الفصؿ كيستعرض . بعد اف يتعمؽ الفصؿ في استبلىاـ اسرار الجماؿ في بناء القبة  ثـ يخرج بخبلصة كنتائج

فيقدـ فكرة   ،قطاع غزة حالة تطبيقية، مية المعاصرة اال ستفادة مف القيـ الجمالية في العمارة المح الخامس سبؿ
كاالرتباط  ييا ،ك اثر االحتبلؿ عمفييا  كالتككيف الجمالي لمعمارة ، بسيطة عف الخمفية الحضارية لمعمارة في غزة 

محمية لمعمارة المبدئي لتطكير الطابع المعمارم كعمارة مسجد القبة ثـ مقترح  قطاع غزة،الحضارم بيف العمارة في 
 بحمد هلل السادسالفصؿ يختتـ اخيرا في قطاع غزة، استنادا عمى ما تـ الخركج بو مف قيـ جمالية في ىذا البحث ثـ 

 .النتائج ك التكصيات كالمراجع كالمبلحؽعف 
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  الدراسة:ىدف   2-1
 : الى اىداؼ رئيسة كثانكية الدراسة هيدؼ ىذت 

 الرئيسة:االىداف  1-2-1
المككنات كتحميؿ عمى القيـ المعمارية الجمالية في بناء مسجد قبة الصخرة ، كدراسة تعرؼ لم تسعىكىي - أ

يطمح ضمف ابنية المسجد االقصى الشريؼ في مدينة القدس حيث الذم يقع بناء ىذا الكالعناصر المعمارية في 
 ..رة اسرار ركعتيا كجماليا كالتعرؼ عمى ىذا المكف مف العماكدراسة ىذه القيـ  لتذكؽ البحث 

في قطاع  –الدراسة تسعى الستمياـ القيـ الجمالية في مبنى قبة الصخرة بيدؼ اسقاطيا عمى العمارة المعاصرة - ب
في ظؿ ما اصاب الطابع مف اجؿ السعي اليجاد طابع معمارم كشخصية حضارية لمعمارة في غزة  –غزة 

عنو مف اليجرة كفقر كمخيمات الجئيف المعمارم ىناؾ مف انييار شامؿ كتفكؾ كبير بفعؿ االحتبلؿ كما نتج 
 كخبلفو ..

ايضا الى السعي مف اجؿ االستفادة مف ىذا الكنز المعمارم االصيؿ في تعميؽ الفكر المعمارم يدؼ الدراسة ت- ت
خ اصكؿ لنظرية النقد المعمارم ضمف اىـ يكترسالمعاصر المعمارم  االنتاجكتقييـ كتطكير كنظريات العمارة 

 ة ..اسس نظريات العمار 
  

 الثانوية:االىداف 2-2-1 
التراثية في ظؿ ىجمة التغريب عمى عمارة التراث  لؤلبنيةعمارم ملمدراسة ىدؼ يخدـ مسألة الحفاظ كالتكثيؽ ال- أ

كخصكصا اف االمر يتعمؽ بمباني دينية ليا اىمية خاصة في السياؽ الحضارم كالمسجد االقصى بما فيو مف 
 ..مككنات 

التي تسعى ليدـ  -ككاجب ديني ككطني كميني  –ه الرد عمى اليجمة الصييكنية الدراسة خطكة في اتجا- ب
عرب ككتاتي الدراسة في سياؽ نؤكد فيو اعتزازنا  .. المسجد االقصى اك تيكيده اك محاصرتو اك مصادرتو

 كمسمميف بجذكرىـ التاريخية كتدؿ عمى اىتماـ المسمميف بيا كتكريميا .. 
 
  : الدراسة(اختيار  )سبب الدراسةاىمية  1-3 

اىمية ك ،  المرتبط بو اىمية المكضكعك ، محؿ الدراسة ، مف اىمية المبنى  اكسبب اختيارىالدراسة اىمية  تنبع    
تمثؿ اكثر معمما معماريا  كالتي، ىدؼ الدراسة ىي قبة الصخرة المشرفة أف ، حيث كالنتائج المرجكة منياؼ اىداال

 : رؾبارزا في المسجد االقصى المبا
 

  : الدينيةاالىمية 1-3-1 
الى  السبلـ(في القراف الكريـ فمقد كانت ميبط الكحي كمعراج الرسكؿ )عميو المسجد االقصى اهلل عز كجؿ  قدس   

كقد كرميا اهلل عز كجؿ كجعؿ منيا المكاف الذم تمتقي  كمدينة األنبياء كالصحابة األطيار، القبمتيف،السماء كىك اكلى 
 كانت مستقران لمكثير مف الممكؾ كالخمفاء كاألمراء كالعمماء. ، كماالسماء فيو األرض مع
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  : الحضاريةاالىمية  1-3-2 
تاريخ الحضارة  كبرم فيكحضارية  حضارم مميز، يمثؿ قيمة نكعيةصرح  المشرفة بناء قبة الصخرةيعتبر     

 ..اإلسبلمية في ماضييا كحاضرىا كمستقبمياالعربية ك 
 
  : المعماريةىمية اال 1-3-3 

تعتبر مف اجمؿ ك في العمارة اإلسبلمية كميا، المعمارية  االثارأقدـ  مفالصخرة بناء مسجد قبة  يعتبرحيث     
كايقكنة معمارية مميزة تحدث في جماليا المعماريكف كالنقاد ، درة الجماؿ حيث ىيعمى كجو االرض،  المباني

 .ابع كما سنرل في نياية الفصؿ الر  كالباحثكف
 
  غزة:االىمية لمعمارة المحمية المعاصرة في قطاع  1-3-4

في  ،في قطاع غزة المكجكد في العمارة المحمية المعاصرةلطابع معمارم لممساىمة في تحسيف اتسعى الدراسة      
سببيا ظؿ انعداـ كجكد الطابع كالشخصية المعمارية فيو بسبب ظركفو السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي 

 .االحتبلؿ
 
 المكتبية : البحثية و االىمية  1-3-5

برغـ مف اىمية مكضكع الدراسة كبالرغـ مف كثرة الباحثيف في مجاؿ المسجد االقصى اال انني الحظت مف       
 -ة كالفمسطيني –القاىرة كاالزىر مثبل  –العميا في عدة جامعات، العربية  كالدارساتخبلؿ زيارة مكاقع البحث العممي 
حيث لـ اجد الدقيؽ ( ،  –فقرا ممحكظا في التطرؽ ليذا الجانب ) التخصصي  -االسبلمية كالنجاح كبيرزيت مثبل 

كليذا اطركحة ماجستير كاحدة في ىذا المكضكع ، كمع االشارة لكجكد بعض اكراؽ العمؿ كالمقاالت في ىذا المجاؿ ، 
 في ىذا المجاؿ..المكتبات العربية  راءإلثاضافة نكعية مميزة  ىذه الدراسة ، مثؿتامؿ اف 

 
 : البحثيةالمشكمة  1-4

  :السؤاؿ البحثي التالي عمى  لئلجابةتيدؼ الدراسة         
منيا في تحسين وتدعيم واثراء ىل ىناك قيما جمالية في مسجد قبة الصخرة المشرفة ؟ وىل باالمكان االستفادة 

   ؟العمارة المحمية 
 ع االسئمة الفرعية التالية :فر تتكمف ىذا السؤاؿ 

 ؟مسجد قبة الصخرة المشرفة  ماىي القيـ الجمالية المعمارية في- أ
 ؟المتبعة في انشاء ىذا الصرح المعمارم المميز كاليندسية ماىي الفمسفة المعمارية- ب
  ؟االخرل كتميزىا عف باقي االبنيةكاستدامة الجماؿ الدائمة  ةركعالاسباب ىي  ماما ىك سر جماؿ ىذا المبنى ك - ت
لممساىمة في قطاع غزة  المحمية المعاصرة العمارةتطبيقات كيؼ يمكف اف تكظؼ ىذه القيـ الجمالية الرائعة في - ث

 ؟يجاد طابع معمارم مميز كخاصفي ا
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 : الدراسة() المخرجات المتوقعة من  : الدراسة فرضيات 5-1
 ( 3-1بند ) يناط بالدراسة تحقيؽ اىداؼ الدراسة  المذككرة في - أ
 (4-1بند )يتكقع اف تجيب الدراسة عمى المشكمة البحثية اك اسئمة الدراسة المذككرة في - ب
 –) مثؿ التككيف العاـ  الصخرةتكقع اف يتـ استكشاؼ كتجميع العناصر المعمارية كالقيـ الجمالية في قبة ي- ت

ال كجكد حيث جر )طريقة البناء بالح -االلكاف  –الخطكط  -الزخارؼ –االقكاس  –النسب  -التصميـ 
 . لبلسمنت كالحديد  .... الخ (  لتككف متكفرة لدل المعمارييف في القطاع

 . تكقع مف الدراسة اف تساىـ في تشكيؿ طابع معمارم اصيؿ كمميز في عمارة قطاع  غزةي- ث
تكقع مف الدراسة اف تثرم البحث العممي في مجاؿ الدراسات المعمارية كتعميؽ النظر في مجاؿ النقد ي- ج

  .المعمارم كنظريات العمارة كاف تشكؿ اضافة نكعية لممكتبة المعمارية
  ستساىـ الدراسة في مجاؿ الحفاظ المعمارم كحفظ التراث كتكثيقو معماريا كخصكصا لمبنى مثؿ قبة الصخرة- ح
الرد عمى اليجمات الصيكينية التي تيدؼ الي سرقة كمصادرة كتزكير سياؽ ستساىـ الدراسة باذف اهلل في - خ

 .التراث المعمارم االسبلمي في مدينة القدس كتصكير المسجد االقصى ككانو مف التراث الييكدم
 
  : الدراسة منيجية 1-6

الذم يقـك عمى كصؼ الظاىرة لمكصكؿ إلى ،  ( الحالةلكصؼ  –)المنيج الكصفي التحميميستعتمد الدراسة اسمكب 
ئج لتعميميا كذلؾ كفؽ خطة بحثية معينة مف خبلؿ تجميع أسبابيا كالعكامؿ التي تتحكـ فييا، كاستخبلص النتا

مف خبلؿ النقد المعمارم  -مكضكع الدراسة  – استخراج القيـ الجماليةالبيانات كتنظيميا كتحميميا، حيث سيتـ 
  :لتطبيقيا في حالة الدراسة  اآلتية  كالتحميؿ اليندسي ك لقد تـ االعتماد عمى المنيجية

 اىيـ ذات العبلقة كىي : ممفلدارسة االساس النظرم - أ
  كداللتيا ية كاسرارىاالجمالالقيـ. 
  المعمارم.نظريات كاتجاىات النقد 
  مبناء.ل كالمعمارمالتحميؿ اليندسي 

ضمف محددات كمناىج مدارس النقد المعمارم الشاممة ليذا البناء  معمارية لممككنات دراسة تحميمية- ب
 .المختمفة.

 لمبناء.كمعايير المقاييس اليندسية مف محددات ليذا البناء ض تطبيقيةدراسة - ت
 .دراسة مقارنة الحاالت الدراسية المشابية كعقد مقارنة بينيا كبيف قبة الصخرة كاستخبلص النتائج - ث
 كاستنتاج القيـ كالمعايير الجمالية في ىذا البناء.مياـ است- ج
 زة بيدؼ تشكيؿ طابع معمارم مميزفي قطاع غ المعاصرةعمى كاقع العمارة الدراسة نتائج كتكصيات تطبيؽ - ح
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 : الدراسةعالقة الباحث بموضوع  1-7
طبيعة الدراسة في قسـ اليندسة العمارية كاالىتماـ الشخصي بالعمارة االسبلمية بشكؿ   الدراسة االكاديمية:- أ

 عاـ كعمارة المسجد االقصى بشكؿ خاص كالرغبة في البحث في اعماؽ ىذه العمارة..
كقد كاف لي ) الباحث ( شرؼ زيارة المسجد االقصى كقبة الصخرة مئات المرات  ة :العالقة الشخصي- ب

كالصبلة فييما كتفقد النكاحي الجمالية كتنسـ عبؽ التاريخ ىناؾ مما كاف لو اثر كبير عمي مف اجؿ تذكؽ 
 ىذا العمؿ المعمارم كالرمز الحضارم الرائع .. 

ي كرغبتي باالستزادة بمكضكع البحث كايماني بأىميتو الكاجب الديني كالكطني كحبي الشخص الواجب :- ت
 كضركرتو دفعتني الختيار ىذه الدراسة عمنا نقدـ شيئا لحضارتنا كتاريخنا المجيد..

 
  : الدراسة نطاق 1-8
كيشمؿ صحف قبة الصخرة كىك ،  فةك المعر في بناء مسجد قبة الصخرة المشرفة بحدكده يتحدد نطاؽ ىذه الدراسة  

ـ. كيتكصؿ إلييا عف  4ب ارجية التي تحيط بمبنى قبة الصخرة، كالتي ترتفع عف أرضية الحـر الشريؼ الساحة الخ
ككؿ ، طريؽ أدراج ، تكجت بقناطر حجرية تقـك عمى أعمدة رخامية عرفت باسـ البكائؾ حيث يبمغ عددىا  ثمانية 

مف القيـ الجمالية  دد نطاؽ االستفادة يتحكما  المسجد االقصى المبارؾ في مدينة القدس الشريؼ.ذلؾ ضمف حدكد 
 العمارة المعاصرة في قطاع غزة ..عمى 

 
 : الدراسة معوقات 9-1
الخاصة المعكؽ الرئيس ىك عدـ القدرة عمى الكصكؿ الى المسجد االقصى حاليا في ظؿ الظركؼ الراىنة - أ

 .بكقكع المسجد تحت االحتبلؿ كعدـ السماح بالسفر اليو 
الصخرة عمارة لقبة ل الدراسة المعماريةاىتمت بيذا الجانب كمف ىذه الزاكية بالذات ندرة المراجع التي - ب

  .المشرفة
اك صعكبة الحصكؿ  الخاصة بالبناء محؿ الدراسةالتكثيقية اليندسية كالرسكمات عدـ تكفر المخططات - ت

   .عمييا
 الدراسة:التغمب عمى معوقات  1-10
مئات المرات كقد امضيت فيو كقتا طكيبل في كؿ اكقات السنة شرؼ زيارة المسجد االقصى سابقا كاف لي - أ

 كفي الميؿ كالنيار كقد ساعدني ذلؾ عمى التغمب عمى المعكؽ الريئس في عدـ القدرة لمكصكؿ حاليا.
مضاعفة البحث كالتنقيب كاالستعانة بابحاث قريبة كاكراؽ عمؿ كمقاالت في الصحؼ كمكاقع الكتركنية - ب

 الستكماؿ الدراسة .
كميؼ احد االصدقاء مف مدينة القدس بتصكير فكتكغرافي حديث لمبنى قبة الصخرة كارساؿ الصكر عبر ت- ت

 البريد االلكتركني. 
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 االستعانة باالفبلـ كالتسجيبلت المصكرة لممبنى مكضكع الدراسة .- ث
 
  الدراسة: افاق 1-11
ت العميا الستكماؿ البحث عف القيـ يمكف اف تفتح ىذه الدراسة المجاؿ كاسعا اماـ الباحثيف كطمبة الدراسا- أ

داخؿ  معمـ معمارم 200اكثر مف ىناؾ   (الجمالية في باقي مباني العمارة االسبلمية في المسجد االقصى
  .مثبل في مدينة الخميؿ بفمسطيف كباقي االماكف عامة مثؿ مسجد الحـر االبراىيمي، ( خاصو  حدكد المسجد

تعمؽ اكثر بالبحث كالتحميؿ جكانب جمالية اخرل في بناء القبة مثؿ يمكف اف تفتح ىذه الدراسة مجاؿ ال- ب
 فمسفة بناء كدالالت الزخارؼ الفنية .

 كما يمكف اف تمثؿ الدراسة خطكة في طريؽ تثبيت طابع معمارم محمي في قطاع غزة ..- ت
نب العمارة كما يمكف اف تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لتكسيع نطاؽ االستفادة كالتطبيقات عمى مختمؼ جكا- ث

 .المعاصرة في كؿ االماكف كلتشمؿ العمارة في كؿ فمسطيف ك انحاء الكطف العربي كاالسبلمي
 

 : سابقةدراسات  1-12

حيث انو ،  ىذا المكضكع بالذاتمثؿ تتناكؿ  )رسائؿ ماجستير اك دكتكراة ( دراسات عممية يجد الباحثلـ        
مف ك اال انني الحظت ، مف كثرة الباحثيف في مجاؿ المسجد االقصى كبالرغـ ، كبرغـ مف اىمية مكضكع الدراسة 

 -كالفمسطينية  –القاىرة كاالزىر مثبل  –العربية ، خبلؿ زيارة مكاقع البحث العممي كالدارسات العميا في عدة جامعات 
( ، حيث لـ اجد  الدقيؽ –فقرا ممحكظا في التطرؽ ليذا الجانب ) التخصصي،  -االسبلمية كالنجاح كبيرزيت مثبل 

، كمع االشارة لكجكد بعض اكراؽ العمؿ كالمقاالت  تتناكؿ التحميؿ اليندسي لبناء مبنى القبةاطركحة ماجستير كاحدة 
 في ىذا المجاؿ ، مبيف ادناه بعضا مف الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع :

، صدر  عف دار  عمارة االسبلمية) كتاب( لمدكتكر ثركت عكاشة بعنكاف  القيـ الجمالية في ال،دراسة  - أ
حيث تحدثت الدراسة عف القيـ الجمالية في العمارة االسبلمية بشكؿ عاـ كقد ذكر ، ـ  1994الشرؽ ، 

 فقط عف قبة الصخرة . اسطر معدكدة 
، ) كرقة عمؿ( بعنكاف العناصر المعمارية كأصكليا في مسجد قبة الصخرة لمدكتكر عدناف ابك دية ،دراسة- ب

، كىي كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر التراث في الجامعة االسبلمية حيث تحدثت ىذه الكرقة  االسبلميةالجامعة 
عف العناصر المعمارية كتأصيميا في مسجد قبة الصخرة كىي دراسة قيمة كلكنيا الترتقي الي دراسة كاممة 

 حيث ينقصيا الكثير مف العناكيف كالمكضكعات قمت بمعالجتيا في دراستي ىذه .
، مكجكد عمى ياغي  مصطفى بعنكاف عبقرية التخطيط كالبناء في قبة الصخرة لمدكتكر د. غزكاف ،ؿمقا- ت

  www.albahethon.comمكقع 
مكجكدة عمى مكقع  االكاديمية الممكية الدانماركية لمفنكف -العمارة  مدرسة  لمدكتكر خالد السمطاني ؿ،مقا- ث

ar.orgwww.ahew 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 عامة:مقدمة  1-13

كمحط تجمع  ،ىك اكلى القبمتيف ف مسجدىا أ لمقػدس مكانة خاصة عند المسمميف فيي أكلى القبمتيػف ، كما    
الرسكؿ عميو الصبلة بعرج الصخػرة المقدسة  عمى ظير كمف،  صمى اهلل عميو كسمـاالنبياء حيث صمى بيـ النبي 

ذلؾ أنيا إضافة إلى ، رفة إحدل أىـ المعالـ المعمارية اإلسبلمية في العالـ تعتبر قبة الصخرة المشك  ،كالسبلـ 
كلما تحممو مف ركعة ، في العمارة اإلسبلمية مف جية  المباني المميزةأقدـ  تعتبر مف حيثمكانتيا كقدسيتيا الدينية، 

، حيث جمبت  بعة مف جية أخرلفنية كجمالية تطكم بيف زخارفيا بصمات الحضارة اإلسبلمية عمى مر فتراتيا المتتا
انتباه كاىتماـ الباحثيف كالزائريف كجميع الناس مف كؿ بقاع الدنيا لما امتازت بو مف تناسؽ كانسجاـ بيف عناصرىا 

  .في اليندسة المعمارية ايات الفف المعمارية كالزخرفية حتى اعتبرت آية مف 

 ،العيد األمكم في التصميمية االعماؿ زان في أسمكب كنكعية نمكذجان فريدان كمتمي عمارة مبنى قبة الصخرة تمثؿك   
المعمارية في أكقات زمنية  أف كثيران مف أعماؿ الترميـ كالحفاظ كالتجديد التي أجريت عمى مككنات المبنى كمع

رىـ في كغي، العمرم ، كالمقدسي ، كابف بطكطة  المسمميف أمثاؿ  كالتي قد أشار الييا المؤرخكف كالرحالة ،مختمفة
في نياية القرف السابػع  كتاباتيـ ؛ مع ذلؾ فاف الشكؿ العاـ ظٌؿ محافظان عمى ىيئتو األكلى منػذ إنشاء المبنى كثير مف

عمى تغيير  اعتمدت باألساس، كالترميـ التي كانت تجرم باستمرار  الحفاظك أعماؿ التجديػد حيث اف الميبلدم ، 
جراء تمفيا بسبب  مع المحافظة قدر االمكاف عمى نكعية كتشكيمة العناصر المرممةكالمنيارة كتبديميا ،  القطع التالفة

حكادث الفتف كالحركب التي كاف مكقع قبة الصخرة  ككذلؾ أعماؿ التيديـ كالتخريب إباف، الككارث الطبيعية كالحرائؽ 
حتى الكقت نحك مف الؼ كثمثمائة سنة منذ كال يزاؿ المبنى ،  امتداد تاريخيا السحيؽ مسرحان ليا كشاىدان عمييػا طيمة

قساكة  رغـ، فضػاء المدينة المقدسة  المعمارم كجبلء ىيئتو المميزة في خط سماء الحاضر ، محتفظان بكضكح حضكره
كاف الطراز المعمارم لممساجد اإلسبلمية عبر العصكر  قد ، ككييات التي طالت المبنى كمجاكراتضركب التش

أحد األنكاع  مف تنطمؽككانت أغمب المساجد التي بنيت عبر كؿ العصكر ، ة طرز معمارية المختمفة قد تنكع بيف عد
ىناؾ مسجدان كاحدان منفردان يعصي مف أف تنطبؽ عميو أم صفة مف صفات المساجد األخرل كاف  ، كلكفأك الطرز

 .رة العربية اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي بأسره كىذا المسجد ىك قبة الصخرة المثؿ الكحيد في تاريخ العما

القيـ كمحاكلة الستمياـ  المبنى المميز،يذه الممفت لمنظر لتفرد اللتبحث عف اسرار ، كليذا جاءت ىذه الدراسة   
كما ك في كؿ االرض عمى مدار تاريخ انشائو ، العالية في نفكس الناس  ةمكانال كالنكاحي الجمالية التى حققت لو ىذه

معمارة محاكلة انشاء ك تطكير طابع معمارم مميز لفي  ه مف ىذا العمؿ المعمارم الرائعبلستفادكتسعى الدراسة ل
 ، كاهلل المكفؽ كاليادم.المحمية المعاصرة في قطاع غزة 
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 الهندسً و

المعماري 

قبة الصخرةل  
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مبنى لالجمالٌة 
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 السادس

الفصل 

 الثالث

 الخالصة الخالصة الخالصة الخالصة الخالصة 
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 تمييد : 
، حيث يتناكؿ تحديد مفيـك كاتجاىات النقد المعمارم ، سة التأصيؿ النظرم لمدرالمقياـ بمحاكلة ىذا الفصؿ  يسعى    
كما يتناكؿ ، كمفيـك كمنبع القيـ الجمالية في العمارة كالعمارة االسبلمية خصكصا ، المعمارم الناقد  ر الميندسكدك 

قبة الصخرة المشرفة  التي ينتمى الييا مبنىاالمكية العمارة مفيـك التذكؽ الفني كالقيـ الجمالية في العمارة االسبلمية ك 
 تحديدا. -محؿ الدراسة  –
 
 مفيوم النقد والنقد المعماري وتاريخو: 2-1
  : لغة تعريف النقد 2-1-1

بمعنى ناقشو  ،كناقده بمعنى إخراج الزائؼ مف الدراىـ، ،النقد : في المغة العربية معاني عديدة فمف معانيو لمنقد    
 (.1972جيده مف رديو، )أنيس،  الشيئ بمعنى يميز ،نىقىدى الشيء نقدان (، ك 412ص في األمر، )القامكس المحيط،

 
 النقد اصطالحا: تعريف  -2 2-1

( النقد عالـ جماؿ فرنسي – V Feldman -فمدماف ادمكنديطمؽ لفظ النقد اصطبلحا عمى النقد الفني، كقد عرؼ )    
تكفير ذلؾ النكع مف التحميؿ،  ية مصقكلة، كظيفتوالفني انو "نتاج تاـ التطكر لدراسة طكيمة متخصصة كحساسية نقد

كىك يقـك عمى كصؼ كتفسير كتحميؿ كتقييـ  العممي ممكنان" كالتأكيؿ، كالتقكيـ، الذم يجعؿ التجرد "عدـ التحيز"
 تكضيح األعماؿ الفنية، إما بالحديث أك الكتابة، لمتعريؼ بالفنانيف كاألعماؿ الفنية اإلنتاج الفني كذلؾ مف أجؿ

 ىكالنقد الفني اف يعني  ذاكى ،(1423قزاز، ) كالمعاصرة المعارض مع تناكؿ قضايا الفف كاالتجاىات الفنية القديمةك 
تحميؿ العمؿ الفني لبياف مكاطف الجماؿ كالنقص كفيو كىك يعتبر عمؿ خبلؽ يفسر جماؿ األعماؿ الفنية المختمفة 

تحـ مع الناس بقيميا الجمالية ، فالمغة بدكف قكاعد ال تنتظـ كال كيكتشؼ المجيكؿ فييا كتحديد مكاطف اإلبداع التي تم
ككذلؾ النقد بدكف فمسفات الجماؿ ال يمكف أف يككف لو ، يصبح لمجمؿ فييا معنى كاضح يمكف أف يفيمو الناس 

يذا يمكف أف كب معنى كال يمكف أف يستكعبو الناس أك يفيمكه، كيصؿ معناه ليـ كما كسيمة ذلؾ إال الفمسفات الجمالية.
ظيار الجيد مف الردمء   :المعاني منيا تشمؿ كممة النقد العديد مف ظيارا ، المناقشة كا  جانبي الحسف كالقبح في لكا 

فالنقد الفني يفسر كيكضح كيحمؿ الظاىرة الفنية، كيدعك إلى ، الزيؼ  كاستخبلص المميزات كالعيكب ككشؼ، األشياء 
 مما يسيؿ عمى الناقد ميمتو في رفع مستكل الذكؽ العاـ في ،كحياديةبمكضكعية  أف يتعايش الناس مع الفف

 .(1998كالػػرمزيػػػة إلى المتمقػػيف )عمي،  المجتمع، كتكضيحو لمعاني األعمػػاؿ الفنيػػة كبنائيػػا كقيمتيػػا التػػعبيرية
 
    :مفيوم النقد المعماري 2-1-3

ف النقد المعمارم يعتبر نكعا اصيبل مف انكاع النقد الفني، كعمى حيث اف العمارة فف ، بؿ كىي اـ الفنكف فا     
استنادا عمى ، فإننا يمكف اعتبار أف النقد المعمارم ىك رؤيا تحميمية لمعمؿ المعمارم ، ضكء تعريؼ النقد الفني 

عماؿ مع كتقييمو كمقارنتو بما يشبيو مف أ، معايير منيجية معينة تشمؿ عممية عرض كتفسير العمؿ المعمارم 
      .إصدار الحكـ عميو مقترنا بالتعميؿ كالتفسير
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 (2008, أبو القاسم)مجاالت النقد المعماري  (2-2)شكل  (2008, أبو القاسم) عناصر النقد المعماري( 1-2شكل )

سكاء كالنقد  ،النقد“ مصدر” النقد المعمارم ثبلث عناصر ميمة اساسية ىي : الناقد الذم ىك عممية تضمف تك 
 .(2008، أبك القاسـ ) كر ك القارمء أك المستقبؿ لمنقدمكتكب أك شفيي أك مص

 مجاالت النقد المعماري : 2-1-4
عممية النقد المعمارم عممية حيكية ، ذات قيمة ثقافية ميمة ، كىي بالتأكيد عممية متنكعة ككاسعة ذات مجاالت 

ذلؾ فاننا نحاكؿ  كقد يككف مف الصعكبة حصر مجاالت النقد المعمارم ، كمعكاسعة ، كقد تغطي جكانب عديدة ، 
 :التي تشمميا عممية النقد المعمارم كالمجاالت الجكانب أىـ باختصار تحديد 

بناء النظرية كالتأصيؿ النظرم ، كتكريس النقد المعمارم كعميمة حيكية البد منيا الستكماؿ ام عمؿ  عممية- أ
 معمارم ذك قيمة .

المعمارم ، لعممية النقد المعمارم ، كعدـ  مجاؿ التصميـ المعمارم اذ البد مف اخضاع عمميات التصميـ- ب
 مف خضكعيا ليذا الجانب.تركيا بدكف التأكيد 

مراجعة النظريات كالدراسات السابقة ، كمدارس النقد المعمارم ، كفحصيا كالتأكيد مف فعاليتيا ، كصكابية - ت
 منيجيا، 

محدداتيا مع الدراسات العصرية ،  الرجكع لمدراسات التاريخية ، الخاصة بعمميات لنقد المعمارم ، كمطابقة- ث
  كالمنيج الحديث كاالطار المقترح لعممية النقد المعمارم.

 :تاريخ النقد المعماري 2-1-5
حاكؿ حيث  ،يمثؿ النقد المعمارم لكنا مف الكاف النقد الفني ، كتاريخ النقد الفني قديـ جدا قدـ الحضارات القديمة     

أك سحرية  األشكاؿ الحيكانية عمى جدراف الكيؼ، ككانت لرسكمو غايات تخطيطية القدـ أف يرسـ بعض اإلنساف منذ
الحضارم، فقد دخؿ اإلنساف مرحمة  أك جمالية تحقؽ المتعة البصرية، ككانت حساسية اإلنساف تتطكر بتطكره

ى استمتاع األشياء عف طريؽ الفف. حتى تحكؿ ىذا الحس إل الصناعة ألدكاتو ككاف حسو يقكده لئلحاطة بمظاىر
دراؾ يرجع تاريخ النقد المعمارم لمقيـ الكظيفية المرتبطة بالجمالية في ىذه الرسـك كاألشكاؿ  كتذكؽ لقيمة األشكاؿ كا 

http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://4.bp.blogspot.com/_F1AAi8qM0-A/S9TCHSEYZ9I/AAAAAAAABwM/4fwa1iRmcnw/s1600/Slide2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F1AAi8qM0-A/S9TCHSEYZ9I/AAAAAAAABwM/4fwa1iRmcnw/s1600/Slide2.jpg
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عصر البحث العممي كالفكر حيث ظيرت األكاديميات المعمارية في باريس، ، ياتو إلى نياية القرف الثامف عشركبدا
لتقدـ العممي المتسارع كأدت إلى عزؿ العمارة عف ىذا التطكر كالبقاء عمى كلـ تستطع ىذه األكاديميات مكاكبة ا

التي انحصر فكرىا في تمجيد الطرز القديمة كطرز  ـ1797مكرثيا القديـ كالتأثر بمدارس البكزار التي نشأت عاـ 
قر العكدة لمطرز عصر النيضة كالطرز القكطية ، كؿ ذلؾ أدل إلى ظيكر جبية مف المعمارييف كالمفكريف أحسكا بف

القديمة كتعددت مكاقفيـ تجاه كسائؿ اإلصبلح ليذه المشكمة كنبذ ىذا الفكر السائد فكانت مف خبلؿ ىذه الجبيات 
  .) 2000)عطية ، المعمارية اإلصبلحية بدايات النقد المعمارم

 
 االتجاىات النقدية في العمارة المعاصرة:  2-2

 ىات كمدارس عديدة في اطار النقد المعمارم كمف ىذه االتجاىات :ظيرت في العمارة المعاصرة اتجا     

 
  (2008, أبو القاسماالتجاىات النقدية في العمارة المعاصرة ) (3-2شكل )

 
  النقد النظري )المعياري(: 2-2-1

صدار الحكـ لو أك عميو، ك ىك تعبير عف معتقدات فردية كىك النقد الت     قميدم الذم يخكؿ الناقد محاكمة العمؿ كا 
معركفة لدل المعمارييف، اف جكىر النقد المعيارم يعتمد عمى كجكد نمكذج خارجي قد يككف مذىب أك نظاـ أك نمط 

  المعمارم أك العمراني كىذا يشمؿ:لعمؿ أك مقياس معيف، كيستخدـ ىذا النمكذج في قياس قيمة كنكعية كمدل نجاح ا
  .النظرية، معتقدات عف ما ىك جيد أك ردمء 
  .الشكؿ يتبع الكظيفة 
  .استخداـ مجمكعة معايير أك أسس مثؿ نقاط لكككريكزييو الخمس أك نقاط راسكف السبع لمنقد 
 كأساس لمنقد اـ لمكتمةأك الشكؿ الع أك النظاـ االنشائي  (الكظيفة )مف حيث االستخداـ ،  نكع المبنى.  

كما كيركز النقد المعيارم عمى أربعة اتجاىات رئيسية تشكؿ المناىج النقدية التي تندرج تحت تصنيؼ النقد المعيارم 
 -كالتي تشمؿ:

 النقد المعماري

 النقد الوصفً

النقد
 .التصوٌري

 .النقدالسٌري

.النقدالسٌاقً

النقد التأوٌلً 
 (التفسٌري)

.النقدالدفاعً
 (.المؤٌد)

 .الناقدالعاطفً

النقد
.االنطباعً

النقد النظري 
 (المعٌاري)

 .النقدالمذهبً

النقد
 .المنظومً

النقدالنموذج
 .النوعً

.النقدالقٌاسً

http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
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في ىذا النكع يككف المذىب ىك القاعدة التي يتركز عمييا المصمـ أثناء عممية اتخاذ القرار   النقد المذىبي:- أ
 كؿ المعيار الرئيسي لتقييـ المبني.كبالتالي تش

ىك عدـ االعتماد عمى مبدأ كاحد منفرد الف المبدأ الكاحد يسيؿ مياجمتو كاضاعفو كالبديؿ  النقد المنظومي:- ب
تجميع عدة مبادئ اك عكامؿ لتشكؿ نظاما متكامبل يتـ مف خبللو تقييـ المبنى اك العمؿ العمراني ككذلؾ 

  لمتعامؿ مع تعقيدات االحتياجات االنسانية.يصبح ىذا النظاـ اكثر مبلئمة 
النقد النكعي اتجاه نقدم يرتبط بالنماذج اإلنشائية أك الكظيفية أك التشكيمية التي  :النقد النموذجي أو النوعي- ت

مف الممكف أف تككف عمييا المبني، كىك يفترض أف ىناؾ تكافقات عديدة في أنساؽ كأنماط الحاجات 
تي تتطمب بدكرىا تكافقان في الطريقة التي تصمـ كنبيف البيئة حكلنا، كالنقد النكعي ال كاألنشطة اإلنسانية ال

ينظر إلى التمييزكالتفرد بقدر ما يرتبط بالعكامؿ المشتركة بيف المباف التي تخدـ نفس الغرض أك التي تعتمد 
 عمى نفس التشكيبلت أك األنظمة اإلنشائية.

ثر طرؽ النقد تحديدان ألنو يستخدـ األرقاـ أك ما يشابيا مف المقاييس النقد القياس ىك أك النقد القياسي:- ث
المحددة لتقييـ مستكيات األداء لممبني، كىذه المستكيات قد تمثؿ حد أدني كارتفاع السقؼ مثبلن أك 
متكسطات كمتكسط تكمفة إنشاء المبني أك شركط مفضمو مثؿ درجة الحرارة أك البركدة كىذه المستكيات أك 

 .(2010)محسف ،ايير التي يفضؿ تكاجدىا في المبني تتحكؿ إلى أىداؼ مطمكب تحقيقياالمع

 
  النقد التفسيري: 2-2-2

ية كالناقد يقـك بدكر اف مف أىـ مبلمح النقد التفسيرم أنو شخصي بدرجة عال قد بالنقد التأكيمينيطمؽ عمى ىذا ال
المفسر لمعمؿ دكف االرتباط بمذىب أك نظاـ أك بعمؿ تقييـ مكضكعي، كيحاكؿ أف يصبغ رؤية المشاىديف بحيث 

 يجعميـ يركا ما رآه ىك في العمؿ كىذا النكع ينقسـ لمتالي: 
حداث تقدير لممبني أك العمؿ العمراني مف قبالنقد الدفاعي- أ ؿ القارئ أك المشاىد نتيجة : يحاكؿ ىنا الناقد تكليد كا 

إيمانو بجكدة العمؿ كمحاكلتو إقناع اآلخريف بيذا التقييـ كبالتالي يختار الناقد بحرص كدقة بعض الجكانب التي 
يستعرضيا مف العمؿ كيدافع عنيا كىذه الجكانب ىي التي تدعـ كجية نظره الخاصة عف المبني كبالتالي 

كؿ المبني كأنشطتو بقدر ما يدعـ المنظكر الذم يرم الناقد المبني مف  فاختباراتو ليذه الجكانب ال يعبر عف
  .خبللو

  
 (2008, ) أبو القاسم( اقسام النقد التأويمي 5-2شكل ) (2008, ) أبو القاسم( اقسام النقد النظري 4-2شكل )

 

 النقد النظري

 

 (نموذج)نوع المبنى 

Villa 

Palace 

Railway st. 

 مجموعة اسس

Firmness 

Utility 

Delight 

 نظرٌة

Less is more 

 

النقد التأوٌلً 
 (التفسٌري)

 

 تبنً نظرٌة

تبنً نظرٌة ما بعد 
 الحداثة لتحلٌل مبنى

 تعبٌري

تعبٌر عن شعور 
 رائع فسٌح

 شخصً

تعبٌر مجرد لوجهة 
 نظر

http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
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يحاكؿ النقاد أف يثير تجاكبات عاطفية، كيحاكؿ بكافة الكسائؿ  بقصد اثارة المشاعر حيثكيتـ : النقد العاطفي - ب
 بة أك المادة المصكرةاف يثير نفس المشاعر في المشاىد أك القارئ كمف أىـ تمؾ الكسائؿ تقديـ المادة المكتك 

المادة المصكرة أكثر فعالية كتأثيران في اف حيث يمعب التصكير الفكتكغرافي دكر جكىرم في النقد العاطفي حيث 
 . إثارة التجاكبات العاطفية

جكىر  اف ككصؼ حجرة المعيشة بقمب البيت أك المركز االدارم برأس المدينة،كىك :  النقد االنطباعي )تعبيري(- ت
االنطباعي أنو يستعمؿ العمؿ الفني أك المبني كقاعدة ينشأ عمييا الناقد عمؿ فني خاص بو، بمعني أف النقد 
األصمي يصبح أرضية لمناقد لصياغةعمؿ جديد كمختمؼ عف أصكؿ العمؿ مكضكع  العمؿ
 .(2010محسف،)النقد

  النقد الوصفي:  2-2-3
ييدؼ ىذا النقد لتقديـ حقائؽ عف المبنى أك المخطط . كىك عادة ما يستخدـ لممساعدة في فيـ المبنى أك     

كىذا النقد يحاكؿ التخفيؼ مف سمطة الناقد ، حيث يضع قاعدة لفيـ  التصميـ كشرح المشركع لممالؾ أك المستخدـ.
ظـ تفسيرية متعددة كال يضع قاعدة تقييمية كىك المنتج الذم يمكننا مف رؤية المبني المبني أك العمؿ العمراني خبلؿ ن

  -رؤية حقيقية كمف فيمو بصكرة أفضؿ كىك يحتكل في داخمو ثبلث اتجاىات نقدية ىي:
حيث الجكانب االستاتيكية كالديناميكية مف العمؿ يشمؿ كصؼ المبنى ذلؾ بالتركيز عمى   النقد التصويري:- أ

المادم، العناصر االنشائية، المكاد  الحركة أك التكجيو أك الرؤية لمفراغات المختمفة. خطكات أك منيجية  الجانب
التصميـ. ليمكف رؤيتيا سكاء بالكممة أك بالكرككيات ككذلؾ ييتـ برصد العمميات التصميمية كاإلبداعية التي مف 

 خبلليا أنتج المبني. 
كرؤيتو لمعمارة حيث الحقائؽ المرتبطة كثيقة الصمة بمنتجي المبني تدرس يتضمف سيرة المصمـ  النقد السيري: - ب

 كتحمؿ كيقصد ىنا بمنتجي المبني "المصمـ أك الفريؽ التصميمي". 
حيث  يتعمؽ بالبيئة أك المحيط ، المؤثرات المختمفة التي لعبت دكر في بمكرة العمؿ المعمارم. النقد السياقي:- ت

ن تاج المبني تسجؿ كيدرس تأثيرىا عمى العمؿ ككذلؾ الظركؼ المختمفة كاألكضاع األحداث المرتبطة بتصميـ كا 
 . (2008، )أبك القاسـاالقتصادية، االجتماعية، الثقافية كالسياسية 

 

  
 (2008, أبو القاسم)ميام النقد المعماري و أدواتو  (7-2شكل ) (2008, أبو القاسم) اقسام النقد الوصفي(( 6-2شكل ) 
 
 

 النقد الوصفً
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 ميام النقد المعماري وأدواتو : 2-3
مياـ عديده يضطمع بيا النقد المعمارم كىذه المياـ تمثؿ ادكات النقد في انجاز ميماتو في تحميؿ كتفسير  ىناؾ

 كتقييـ العمؿ المعمارم، كتبياف جكانب الجماؿ كالنقص فيو كمنيا :
 
 العرض :  2-3-1
تـ فييا نقؿ الصكرة المدركة ي ىي عممية كصفية تتضمف فيـ البيئة العمرانية، كمحاكلة االلماـ بمككنات المبنى ك   
العمؿ المعمارم، ك  المتمقي الستخداـ الكرك كيات ك الصكر التي تصؼ الجكانب االستاتيكية كالديناميكية في إلى

يتصكرىا الناقد ىي األداة األساسية في عرض  تعتبر الكرككيت ك الصكر التي كضعيا المصمـ بنفسو أك تمؾ التي
التي يقدمو الناقد في عرضو لممبنى معبرا عف حكمو النقدم حيث يعرض  تككف الصكر العمؿ المعمارم، ك كثيرا ما

كالمطر أك  آخر مجاكر لو ليبرز التناقض أك التكافؽ أك يصكره في عبلقتو ببعض الظكاىر الطبيعية المبنى مع مبنى
التي تكضح  صياغات المفظيةعممية الكصؼ بأنيا: نكع مف ال(. Barritt) كيعرؼ باريت .الرياح أك الشركؽ ك غيرىا

عمى ىذه الصياغات المفظية تحميمو  خصائص كمككنات العمؿ الفني، كالتي يمكف مبلحظتيا كتقديرىا. كيبني الناقد
كاف كصؼ الناقد لمعمؿ الفني غير دقيؽ فمف يككف لمتحميؿ أك  كتفسيره كحكمو عمى العمؿ الفني. كبطبيعة الحاؿ لك

كىذه  كيستمد الناقد المعمكمات الكصفية مف داخؿ العمؿ الفني ذاتو، .(Barritt ,1994)قيمة  لمتفسير أك لمحكـ أم
 المعمكمات الداخمية تتناكؿ ثبلث مجاالت ىي: 

 أم كصؼ الشخصيات أك العناصر أك األماكف أك األحداث في العمؿ الفني.  : مكضكع العمؿ الفني- أ
الفني سكاء أكانت لكحة أك  أستخدميا الفناف في العمؿكيعني تسمية نكع الخامة التي  : خامة العمؿ الفني- ب

 منحكتة أك عمؿ تركيبي. 
الفناف  األشكاؿ كاقعية أك مجردة، فإف الناقد يقدـ معمكمات حكؿ الطريقة التي استخدـ بيا سكاء أكانت: الشكؿ- ت

 . (Barritt ,1994) األشكاؿ لتقديـ مكضكع العمؿ الفني
 
 التفسير:   2-3-2

 تيدؼ لمكصكؿ إلى أساس النظرم في العمؿ مف خبلؿ تحميؿ عممية تحميمية الفيـ الذاتي لمعمؿ كىك يشمؿ حيث    
ك دمج عناصر المتشابية  المغة المعمارية ك مفرداتيا ك دالالتيا ، كي تقترف عممية التحميؿ ىذه بعممية تصنيؼ

 ،اط سكاء اإلنشائية أك الكظيفية أك الشكميةىي األنم الناتجة عف تحميؿ مككنات العمؿ، ك األداة المستخدمة في ذلؾ
 العمؿ مف حيث اإلنشاء ك الكظيفة ك الشكؿ ، ك يعتبر التحميؿ مف خبلؿ الدالالت ك فيي األداة الرئيسة لتحميؿ

ك بالتالي التعرؼ عمى األساس  اإلشارات ك الرمكز مف أىـ األدكات النقدية التي تمكف الناقد مف فيـ المغة المعمارية
 .ظرم في العمؿ المعمارمالن
 
 التقييم :   2-3-3
الفكرم الذم يتبعو أك بالنسبة إلى نكعية  عممية تحديد مكضع العمؿ الفني ك قيميتو سكاء بالنسبة لمتكجو ىك   

 خبلؿ المقارنة فيي أداة التقييـ األساسية كالتي تتـ عمى مستكييف ىما :  المباني التي ينتمي إلييا ، كيتـ ىذا مف
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التعبير  المبنى بالمباني األخرل تتبع نفس التكجو النظرم بيدؼ تقييـ المبنى مف حيث كفاءتو في رنةمقا- أ
 عف التكجو النظرم الذم تتبناه.

الكظيفة بيدؼ تقييـ المبنى مف حيث كفاءتو في تحقيؽ الكظائؼ  مقارنة المبنى بنكعية مباني مماثمة لو في- ب
 .ك المتطمبات

 إصدار الحكم :  2-3-4
ىذا الحكـ لتككف  الحكـ ىي أىـ كظائؼ النقد الفني حيث يحتاج النقاد إلى مبررات تدعـاصدار تعتبر كظيفة     

الحكـ دكف أف يحيط الناقد بظركؼ العمؿ  آراءىـ كأحكاميـ مبنية عمى أسس كاضحة كمحددة. فبل يمكف الكصكؿ إلى
. كما أف عميو أف يتتبع البناء الشكمي كالجمالي كيفسر كظركفو االجتماعية الفني أك بالسيككلكجية المحيطة بالفناف

الدالالت. كالبد لمناقد مف أف يقيـ  التعبيرية أك األيديكلكجية أك االجتماعية أك التراثية أك السياسية كغيرىا مف داللتو
يطمقيا عمى أعماؿ خبلليا أف يستنتج بعض المبررات لؤلحكاـ التي  نكع مف العبلقة اإلنسانية مع الفناف، يستطيع مف

لرؤيتيا  ىك مف يستشعر الصفات اإلبداعية في األعماؿ الفنية كيكشؼ النقاب عنيا كيكجو النظر ذلؾ الفناف. فالناقد
التفسير ، ك إصدار الحكـ ىك العممية  تعتمد عممية إصدار الحكـ بشكؿ أساسي عمى) 1986كتذكقيا )البسيكني 

أك رداءتو أك مناسبتو لممجتمع الذم يظير بو ىذا العمؿ، ك تعتبر  دة العمؿالنقدية التي يتـ فييا تحديد درجة جك 
باختبلؼ المدارس ك  ك ىي أداة النقد في إصدار حكمو عمى العمؿ المعمارم ، كىذه المعايير تختمؼ معايير الحكـ

لممجتمع ك قيمو الجماعي ك الذكؽ العاـ  التكجيات النقدية إال أف خطكطيا العامة مأخكذة مف معايير التكجو
طبيعة العمؿ المعمارم نفسو ك أخيرا المعايير النابعة مف النظريات ك  باإلضافة إلى المعايير الفنية النابعة مف

 الفكرية التي اعتمد عمييا الناقد. التكجيات
 
   االطار المنيجي لمنقد المعماري : 2-4

تمثؿ االطار المنيجي النمكذجي يمكف اف التي  تاليةالمحددات ال فيالمنيجي لمنقد المعمارم  يمكف تحديد االطار
 لعمميات النقد المعمارم كىي :

أك كيقصد بذلؾ تصنيؼ كتبكيب الشركع ضمف مسار اك منيج معيف مثؿ المباني الدينية الدراسات التصنيفية: - أ
 .االدارية اك التجارية كىكذا 

ت التاريخية الذم جاء فيو العمؿ ، كيدرس ايضا تأثير كىنا يتـ دراسة السياؽ التاريخي كالمحطا البعد التاريخي:- ب
  احداث كمجريات التاريخ عمى العمؿ المعمارم .

مف خبلؿ عدة مراحؿ تتكامؿ  المعمارية فانو يتعامؿ معيا عندما يتعرض النقد لؤلعماؿ:  شمولية الرؤية النقدية- ت
 في المحاكر التالية: كيمكف تحديد ىذه المراحؿ ،مكضكعا مستقبل بذاتو  أف كؿ منيا يمكف اعتباره فيما بينيا رغـ

لمدل  التحميؿ ىك أبسط ىذه المراحؿ كأكثرىا مباشرة حيث يعتمد عمى : بناء تقييم العمل المعماري بوصفو .1
فيدرس عناصر مثؿ الفراغات كاالضاءة كالمكاد  استجابة المبنى لممعايير الكظيفية كالصفات الجمالية

 ف تقييـ لمدل ما تقدمو مف تأثيرات مادية كحسية.يتبع ذلؾ م كما كااللكاف
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مستكل المكقع كىك ما يدرس ايجابيات كسمبيات العبلقة  كذلؾ عمى تقييم العمل المعماري في سياقو المادي :  .2
يمكف أف تقكم أك  فعبلقة المبنى بالبيئة المحيطة بو كمدل التناسؽ أك التنافر بو بيف المبنى كالبيئة المحيطة

  قيمة العمؿ المعمارم.تضعؼ مف 
المعمارم كتكافقو مع التراث  يشمؿ مدل مبلئمة العمؿ : العمل المعماري في سياقو التاريخي والحضاري تقييم .3

  البنائية التي أفرزىا المجتمع عبر التاريخ في ذات المكاف. الذم تعبر عنو حصيمة األشكاؿ الحضارم
حيث يدرس مدل تأثير العمؿ   :لمستويين المحمي واإلقميميتقييم العمل المعماري في سياقو الفكري عمى ا .4

 كما أضافو لممستكل الفكرم في المنطقة. المحمية المعمارم في االتجاىات
العمؿ المعمارم باعتباره جزء مف الشبكة الدكلية  حيث يدرس مكانة  :العمل المعماري في سياقو الدولي  .5

 االبتكار متو في تطكيرىا أك نشرىا عف طريؽ التطكير اككالمدارس الفكرية كالدكلية كيتتبع مدل مساى

  .(2010محسف،)
 

 :ادراك الجوانب المرئية والالمرئية في العمل  - ث
 :ىذه الخاصية الخطكات كاالجراءات التالية  كتشمؿ 

 : حيث يقـك الناقد بالزيارة الفعمية كالميدانية لمعمؿ المعمارم عمى ارض الكاقع.  زيارة المبنى في الطبيعة .1
كفييا اف يقـك الناقد بمقابمة الناس مف مستخدمي المبنى لمتقييـ الفعمي لقياس  :مقابمة مستعممي المبنى .2

 العمؿ المعمارم.رضاىـ كردكد افعاليـ عمى 
التكثيؽ الفكتكغرافي بالصكر الحية كالمسجمة كالثابتة حيث يقـك المعمارم ب: التوثيق الفوتوغرافي .3

كالمتحركة لمراحؿ متعددة مف حاالت العمؿ المعمارم كفي مختمؼ الظركؼ كاالكقات في النيار كالميؿ 
 .(2010محسف،) كالصيؼ كالشتاء 

 
  لفنية :المعايير ا - ج

عمارم جميبل كذك قيمة معمارية مميزة مالتي تجعؿ ال حيث تشمؿ ىذه المعايير تحقؽ الخصائص الفنية  
 كمنيا العكامؿ التالية :

 الكحدة الفنية في البناء المعمارم  .1
 تحقؽ خاصية اإليقاع ك التكرار في العمؿ   .2
 تحقؽ خاصية التنكع في العمؿ   .3
 تحقؽ خاصية االتزاف في المبنى .4
 تحقؽ خاصية السيادة كالسيطرة  .5
 ضكء كاالضاءة لمالتأثيرات الجمالية  .6
 تحقؽ تأثيرات االلكاف. .7
 .النسبة الذىبيةتحقؽ كجكد النسبة كالتناسب مثؿ كجكد  .8
 المكدكلكر تحقؽ   .9

http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
http://mirathlibya.blogspot.com/2008/10/blog-post_17.html
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 ثبات اك تغير المبنى في االجكاء كالظركؼ الجكية المختمفة .   .10
  .المستخدميف لو التفاعؿ مع الناس خاصيةلكظيفتو كمدل تحقؽ المبنى مدل استجابة  .11

 دور الميندس المعماري في عممية النقد المعماري :  2-5
ة عمى التذكؽ ركيزة اساسية في عممية النقد ر يمثؿ الميندس المعمارم لما يتمتع بو مف صفات كخصائص كقد   

 المعمارم عمى النحك المبيف ادناه.
 
 :المعماري الناقد 2-5-1
أصمح مف ينقد العمارة كيؤرخ كينظر ليا ألنو يدرؾ العمارة بكؿ أبعادىا كيتفيـ العمميات التي مف المعمارم ىك    

خبلليا يخرج العمؿ المعمارم إلى أرض الكاقع كيعي أىمية دكرىا في تغيير البيئة مف حكلنا كما أنو يعتمد عمى 
د المعمارم، ىك نشاط حيكم لممعمارم مف كالنق تحميؿ حقيقي بأداء المبنى بنفس القدر الذم ييتـ فيو بمظيره.

الصعب لو االستغناء عميو حيث أنو كسيمة لمتعبير الذاتي حكؿ البيئة المحيطة ام ما يجب أف تككف عميو العمارة، 
ىذا التعبير يمكف أف يتحقؽ بتقديـ نظرية صالحة لمتصميـ المعمارم أك اقتراح مجمكعة أسس "لتقييـ" قيمة عمؿ 

 ( .2008لقاسـ ، معمارم ) ابك ا
 
 صفات الناقد المعماري:  2-5-2 

 يترجـ االعماؿ إلى مفاىيـ ك مبادئ ك بالتالي يقـك بمطابقتيا مع القيـ الجمالية الذم الناقد المعمارم ىك الذم     
بيدؼ  بعمميات تفسيرية ك تقكيمية يتعرؼ عمييا المجتمع، ك الناقد ىك الرقيب الذم يتفحص النتاج المعمارم ك يقـك

المكجو االكؿ لمسار العمؿ المعمارم كفؽ أسس نظرية يحدد نفسو  إصدار الحكـ عميو، بؿ يمكف القكؿ بأف الناقد ىك
النقد يعتمد عمى قدرة الناقد "   االىداؼ ك األغراض التي تـ تحديدىا في ماىية النقد المعمارم بيا، ك ىذا يتضح مف

النقد كالنقد ايضا يتأثر بالزمف كالمكاف كالطريقة المستخدمة ك الثقافة كي  عمى التمييز ك الطريقة التي يستخدميا في
المكاصفات الكاجب  كىناؾ العديد مف (2008)ابك القاسـ ،  يككف النقد فاعبل عمى الناقد تكضيح طريقتو في النقد

   :اآلتيك يمكف تمخيصيا في  تكافرىا في الناقد حتى يتسنى لو القياـ بمياـ النقد عمى اكمؿ كجو
المكاصفات الجمالية ك ىي قدرة يجب أف تتكاجد بالفطرة  كىك قدرة الناقد عمى إدراؾ ك تقدير ك تمييز الذوق:- أ

 لدل الناقد الجيد.
 الثقافة العامة شرط أساسي يمكف عمى الناقد اكتسابيا بتحصيؿ المعرفة. الثقافة:- ب
  فالعمارة يصقميا الممارسة . ف يككف مرانا طكيبلالتمريف عمى الممارسة النقدية عامؿ اساسي عمى ا التمرين:- ت
تفسح المجاؿ لما ىك جديد في العمارة ك ىي حالة  كىي شرط ىاـ لمتكصؿ الى أحكاـ ايجابية الموضوعية: - ث

  .لكؿ ناقد تكجياتو الفكرية ك تحيزاتو التي يصعب عميو التخمص منيا مثالية يصعب عمى الناقد بمكغيا ألف
كاحد أم بإعطاء  أف الناقد يتبع المدخؿ الشمكلي بمعنى تجميع أغمب العكامؿ في منيج نقدم أم النقد: شمولية - ج

كالشكؿ المعمارم مثبل أك العامؿ  االىمية لعكامؿ متعددة مف العمارة ك االىتماـ بيا ك ليس عامبل كاحدا
  .االقتصادم كحدة مثبل
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مكانية مرونة النقد - ح  ة نقدية ثابتة ال تتغير لذا يجب أف يتسمح الناقدمف الصعب التكصؿ إلى قيم تطويره: وا 
 .العمارة بقاعدة معمكماتية ضخمة لمتقبؿ ك االحاطة بكؿ جديد يطرأ في

                  
  مفيوم القيم الجمالية: 2-6
ىما مصطمح القيـ كىك ذك مفيـك متنكع كمتعدد ، ثـ مصطمح ، مصطمح القيـ الجمالية مركبا مف مصطمحيف     
 يعتبر مصطمحا جديدا عمى المغة العربية .جمالية الذم ال

 القيم: مصطمح تعريف  2-6-1
: كممة القيـ ىي جمع لكممة قيمة، ك تشتؽ كممة القيمة في المغة العربية مف القياـ، كىك نقيض المعنى المغوي- أ

، كمنو قكلو تعالى: "  ا َقاَم عَ الجمكس، كالقياـ بمعنى آخر ىك العـز . 19". )الجف،ْبُد الّمِو َيْدُعوهُ َوأنَُّو َلمَّ ( أم لٌما عـز
(، كأما 34)النساء،  "الرِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء".كما جاء القياـ بمعنى المحافظة ك اإلصبلح، كمنو قكلو تعالى: 

ف يقاؿ : قكـ (. كما تدؿ كممة القيمة عمى الثم1987القكاـ فيك العدؿ، كحيسف الطكؿ، كحيسف االستقامة )العكا،
الشيء أم ثمنو ، كيقاؿ : قـك الشيء أم عدلو ، كالقيـ : كؿ ذم قيمة ، كيقاؿ : كتاب قيـ ، أم لو قيمة )دار 

ـي، كيقاؿ ما لو قيمة إذا لـ يدـ عمى شيء 1992المشرؽ ، ( كالذم يقاـك المتاع، أم يقـك مقامو، كيجمعيا قي
ُقْل ِإنَِّني َىَداِني  "ا في مكاضع عديدة في القراف منيا قاؿ تعالى (. ككردت كممة القيمة كمشتقاتي1974)البستاني،

 . (161 ،االنعاـ) " َربِّي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِممََّة ِإْبرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
ا، كالغايات، كالمعتقدات كالتشريعات، : فيي" مجمكعة مف : المثؿ العمي االسالمي في المنظور االصطالحي- ب

كالكسائؿ، كالضكابط، كالمعايير لسمكؾ الفرد كالجماعة، مصدرىا اهلل عز كجؿ، كىذه القيـ ىي التي تحدد عبلقة 
االنساف كتكجيو اجماال كتفصيبل مع اهلل تعالى ، كمع نفسو كمع البشر كمع الككف ، كتتضمف ىذه القيـ غايات 

 .(1995، ككسائؿ " ) القيسي 
 
 الجمالية: مصطمح تعريف  2-6-2
اؿ في المغة العربية تعريف الجمال- أ مى ميؿ. كقكلو عٌز كجٌؿ :"  ىك: الػجى ًميؿ، كالفعؿ جى َوَلُكْم ِفيَيا َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحون مصدر الػجى

اؿ الػحي 6" )سكرة النحؿ، َوِحيَن َتْسَرُحونَ  مى ميؿ ( ؛ أىم بياء كحسف. قاؿ ابف سيده :  الػجى ػٍمؽ. كقد جى سف يككف فػي الفعؿ كالػخى
مَّاؿ، با مَّاؿ، األىخيرة ال تيكىسَّر. كالػجي اؿ، بالتػخفػيؼ؛ ىذه عف المػحيانػي، ك جي مى ًميؿ ك جي االن، فيك جى مى لضـ الرجيؿ، بالضـ، جى

ًميؿ مُّؼ الػجى مُّؿ: تىكى يَّنو. ك التَّػجى مو أىم زى مَّ ًميؿ. ك جى كيذىب بعضي المغكييف  (.11.) لساف العرب، ج كالتشديد: أىجمؿ مف الػجى
أف كممة "الجماؿ" يمكف أف تككف كاردة مف كممة "الجمؿ" الذم يىقرف الجماؿ بالمنفعة، كيجكز أف تككف التعابير الكارد في 

يكـ المتكرر الذكر الحكيـ مثؿ " سراحا جميبل" أك "صفحا جميبل" أك"ىجرا جميبل" ما يرمز لمتسامح كركح اإليثار، أما المف
مرارا فيك "صبرا جميبل" األكثر مممكسية في رمزيتو، ك يحمؿ في طياتو دالالت الصبر عمى الشقاء كالمصاعب كالشظؼ 

 ( 2002)لثكيني،
مفيكمو كماىيتو كمقاييسو كمقاصده.  يدؿ عمى العمـ الذم يبحث في معنى "الجماؿ" مف حيث " : الجمالية"  مصطمح- ب

مف الناحية  الغربية( كىي كممة كلدت في رحـ الفمسفة Aestheticsاؿ" ىك ترجمة لكممة "استطيقا" )كالجمالية أك "عمـ الجم
حقيقة جكىرية كغاية  االصطبلحية خبلؿ القرف الثامف عشر الميبلدم. "كالجمالية" في الشيء تىٍعًني أف "الجماؿ" فيو
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قد نظراالستطيقيكف إلى الجماؿ عمى أنو اليدؼ الكحيد لمفف مقصدية، فما كيًجدى إال ليككف جميبل! يقكؿ ) كلترت ستيس( : "ل
   : (2000 إماـ، كىـ عمى حؽ في ذلؾ كال يصح ذلؾ إال إذا استخدمت كممة "الجماؿ" بمعنى كاسع إلى أقصى حد" )

قدـ اإلنساف نفسو، كقد صاحبت الحضارات البشرية كميا بدكف  تعتبر "الجمالية" مف حيث المفيـك قديمة- أ
خاصا مع كؿ حضارة، كما كانت ليا تجميات خاصة كمتميزة مع كؿ تجربة  ء، كاتخذت ليا طابعااستثنا
 . (1982مختمفة )عاصي،  إنسانية

إف أكؿ مف دعا إلى إيجاد ىذا العمـ كجعؿ لفظ االستيطقا كإسـ لعمـ الجماؿ ىك الفيمسكؼ المثالي االلماني - ب
كذلؾ في كتاب )تأمبلت فمسفمية في  ـ( A.G.BAUMGARREN -  ،1718-1762)الكسندر باكمجارتف 

الشعر(  حيث ظير مصطمح )عمـ الجماؿ( لممرة االكلى في ىذا الكتاب .كقد قصد باكمجارتف إلى ربط 
تقكيـ الفنكف بالمعرفة الحسية مما جعمو يعد كمؤسس ليذا العمـ. كمنذ ذلؾ التاريخ أصبحت االستيطقا مف 

ـ ) إف زماننا ال  1804قاؿ سنة ( JENPAUL)الشاعر جاف بكؿ تى أف ح، الكممات التي جرت عمى األلسنة 
 .  يعج بشيء بقدر ما يعج بعمماء الجماؿ (

تعريؼ عمـ الجماؿ معجميا، نجد أف تعريؼ قامكس "كيبستر" لعمـ الجماؿ ىك أكثر دقة مف بعض التعاريؼ - ت
الجمالية كتفسيرىا". لكف المفيكـ  األخرل، كىك " المجاؿ الذم يتعامؿ مع كصؼ الظكاىر الفنية كالخبرة

المفضؿ عف مصطمح عمـ الجماؿ ىك ذلؾ المفيـك المستنبط مف نظرية )الفيمسكؼ بيردسمي(، كالذم يرل 
 -كؿ بطريقتو كمناىجو كمفاىيمو الخاصة  -أف عمـ جماؿ ىك عمـ بيني تقـك مف خبللو فركع معرفية عدة

برة أك االستجابة الجمالية، بكؿ ما تشتمؿ عميو ىذه الخبرة أك بدراسة تمؾ المنطقة المشتركة المتعمقة بالخ
 (2005) البغدادم،  االستجابة مف جكانب حسية كادراكية كانفعالية كمعرفية كاجتماعية

: عمـ يتناكؿ المبادئ العامة لظكاىر الفف كالجماؿ ، متخذا البعد الجمالي لمفف محكرا الىتمامو ، عمـ الجماؿ - ث
المفاىيـ الجمالية ، كاظيار مبلمحيا الجكىرية، بيدؼ تحميؿ ماىيتيا كذلؾ مف خبلؿ قصد الكقكؼ عمى 

 .(1976دراسة لمعمؿ الفني عمى كجو العمـك كلمقضايا العامة حكؿ الفف كتذكقو كابداعو )مطر،
 في األدب الحديث لمداللة عمى أف "الجماؿ" ىك القيمة األكلى لمنص، كأنو ال "استعمؿ مصطمح "الجمالية- ج

 .(1986لـ ييٍبفى عمى ذلؾ؛ إذ الكظيفة األكلى لمنص ىي أف يككف جميبل. ) عركرم ،  عبرة بما
خبلؿ ما كرد فاف الباحث يمكف اف يخمص الى تعريؼ القيـ الجمالية بأنيا : كؿ القيـ ك الصفات كبيذا كمف - ح

 غبة بحب التشكيؿ كالتنسيؽ . كالمظاىر ك الفنية الجميمة التي تمبي حاجة االنساف الى التمتع بالجماؿ كالر 

 القيم الجمالية  في المنظور االسالمي :  2-7
تحتؿ القيـ الجمالية في االسبلـ مكانة مرمكقة مف حيث انطبلقيا مف المصدر االساسية في االسبلـ كىي القراف 

 كالسنة النبكية كما اف عمماء االسبلـ تناكلكا ىذه القيـ بالدراسة كالبحث .
  
 القيم الجمالية في المنظور االسالمي :  مصدر 2-7-1

 : ىيتنبع القيـ الجمالية في المنظكر االسبلمي مف اصكؿ عميقة 
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ا ( َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَمٍد َلْم َتُكوُنو 6َوَلُكْم ِفيَيا َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن )في قكلو سبحانو ك تعالى : :  القرآن الكريم - أ
،  (8: 5)النحؿ، "( َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَىا َوِزيَنًة َوَيْخُمُق َما اَل َتْعَمُموَن 7َباِلِغيِو ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَْنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم )

َوَلَقْد َجَعْمَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا  "حانو ك تعالى : كمثمو ما كرد في ذكر جماؿ منظر السماء، كالحث عمى النظر إليو بقكلو سب
( ، كيشبو ذلؾ أيضا ما ذكره اهلل سبحانو تعالى في معرض منِّو عمى اإلنساف بالمخمكقات 16)الحجر، "َوَزيَّنَّاَىا ِلمنَّاِظِريَن 

ْن َخَمَق السََّموَ التي تبعث البيجة في النفكس، كما في قكلو تعالى :  َن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِو َحَداِئَق  َواأَلْرَض  اتِ "َأمَّ َوَأنَزَل َلُكم مِّ
َع المَِّو َبْل ُىْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن" ا َكاَن َلُكْم َأن ُتْنِبُتوا َشَجَرَىا َأِإَلٌو مَّ ففي ىذه اآليات داللة كاضحة، عمى عظـ  ،(60)النمؿ، َذاَت َبْيَجٍة مَّ

حيث امتف اهلل عمى اإلنساف بكؿ مظير جميؿ، كحث المؤمنيف عمى النظر في كؿ جميؿ؛ حتى تسمك قيمة الجماؿ ؛ 
 نفكسيـ كترتقي لفيـ المعاني الجميمة. 

ال يدخل الجنة من كان في حديث عبد اهلل بف مسعكد، الذم يركيو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ : " : السنة النبوية - ب
 ,قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبو حسنا, ونعمو حسنة. قال : " إن اهلل جميل, يحب الجمال ,ر "في قمبو مثقال ذرة من كب

كفي ركاية اخرل كصؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ربو بالجماؿ  ،(1، ج االماـ احمد)مسند الكبر بطر الحق وغمط الناس"
( ففي الحديث دعكة صريحة مف سيدنا رسكؿ اهلل 1،ج275مـ ،صحيح مس ان اهلل جميل يحب الجمال فـأتجمل لربي " "فقاؿ : 

صمى اهلل عميو كسمـ ألمتو لبلىتماـ بالجماؿ المظيرم، كقد عمؿ ىذه الدعكة بأف اهلل جميؿ، فاهلل عز كجؿ متصؼ بكؿ 
اء رجل إلى ج ":قاؿ  حيث معاذ بف جبؿ ركاهكيؤكد ىذا المعنى ىذا الحديث الذم  ،صفات الجماؿ كنعكت الكماؿ كالجبلؿ

ني أحب أن ُأحمد فقال لو رسول اهلل  ,كأنو يخاف عمى نفسو ,النبي  صمى اهلل عميو وسمم  فقال : يا رسول اهلل, إني أحب الجمال, وا 
نما بعثت عمى تمام محاسن األخالق " )مجمع  صمى اهلل عميو وسمم : " وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميدا وتموت سعيدا؟ وا 

 جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حب الجماؿ مف مكاـر األخبلؽ التي بعث ليتمميا. ( ف8الزكائد، ج 
المسمـ مدعك إلى اإلنصاؼ بالجماؿ الذم ىك البياء  : " في لساف العرب الجماؿ: عرؼ )ابف منظكر(  في الفكر االسالمي- ت

سبحانو في الككف جماؿ الصكرة كجماؿ المعاني كالحيسف في العقؿ كفي الخمؽ كالى تنمية إحساسو بالجماؿ الذم أكدعو اهلل 
ال يمكف بحاؿ أف يككف معاديان لمفف  -ام القراف  –فالحظكة بالجماؿ جاءت مف ألكىية مبدعو "ىذا الكتاب  ،عمى حد سكاء"

لنظر في ك" الجماؿ ىي آيات اهلل التي أبدعيا كبثيا في ىذا الككف كأمر اإلنساف أف ينظر فييا، إذف فا ،(1983" ) قطب، 
ىذا الجماؿ كاالستقباؿ آليات الزينة كفتح قنكات اإلحساس اإلنساني عمى صنع اهلل ىذا ىك امتثاؿ ألمر اهلل سبحانو كتعالى، 

القيـ ف .(1985كما تعطيؿ النظريات في آيات الجماؿ ىذه إال تعطيؿ لمدليؿ عمى كجكد المبدع ليذه اآليات")عمارة، 
ـ التي تحث االنساف المسمـ عمى المحافظة عمى النظافة كالمظير الجميؿ، فالحرص عمى الجمالية في االسبلـ  ىي القي

 المظير العاـ لئلنساف المسمـ كجماؿ ببلد المسمميف مف االمكر التى حث عمييا االسبلـ  كرغب فييا كامر بيا .
 
 مالمح القيم الجمالية في المنظور االسالمي :   2-7-2

 لمنظكر االسبلمي في عدة مظاىر يراىا االنساف في حياتو ، كمف اىـ ىذه المبلمح :تظير القيـ الجمالية في ا
الذم ال يبارل؛ بدءن باألرض حتى أركاف  ينظر االسبلـ الى الككف عمى انو آية مف الجماؿ :جمال الكون - أ

المحيط بكؿ شيء. تسير في ركنؽ الغرابة الزاىي، إلى عمـ اهلل  الفضاء، الممتدة بجماليا الزاخر في المجيكؿ،
( كجعؿ األرض الحية تتنفس 16الحجر: " (َوَلَقْد َجَعْمَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَىا ِلمنَّاِظِرينَ  :"كمف ذلؾ قكلو سبحانو

ْزِق ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة  اِت ِمنَ َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّبَ  ُقْل َمنْ " تنتهيلجماؿ ًنعىمان ال تحصى كال با الرِّ
في كؿ شيء:  أرشد ذكؽ اإلنساف إلى تبيف معالـ ىذا الجماؿحيث  ،(32)األعراؼ: "َيْوَم اْلِقَياَمةِ  الدُّْنَيا َخاِلَصةً 

، في  ) 6-5النحؿ: " (َن * َوَلُكْم ِفيَيا َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحونَ َتْأُكُمو َوْاأَلْنَعاَم َخَمَقَيا َلُكْم ِفيَيا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَيا"
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َوِمْنُو َشَجٌر ِفيِو ُتِسيُموَن * ُيْنِبُت َلُكْم  "ُىَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُو َشرَابٌ الجميمة:  سياؽ اٍلمىفِّ بيذه النعـ الجميمة
ْيُتونَ ِبِو الزَّ  َر َلُكُم المَّْيَل َوالنََّياَر َوالشَّْمَس  َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيةً  ْرَع َوالزَّ َواْلَقَمَر  ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن * َوَسخَّ

رَاٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت  إنيا صكرة كمية شمكلية ذات ألكاف كأنكار حية ).12-10)النحؿ:  ٍم َيْعِقُموَن"ِلَقوْ  َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ
بفضائيا الرحب  كاممة لؤلرض بتضاريسيا كبحارىا كأشجارىا كأنيارىا كأحيائيا جميعا. ثـ )بانكراما( متحركة، إنيا

في ىذه األرض كفضائيا  مما أتيح لو الفسيح بما يمؤل ذلؾ كمو مف حركة الحياة، كالنشاط اإلنساني بكؿ صكره
الساحرة، كأرسؿ الرسؿ  مف المسخَّرات الحيكية. إف اهلل تعالى خمؽ الحياة عمى مقاييس الجماؿ اإلليية الباىرة

 .(2001بالجماؿ ليتديف الناس عمى ذلؾ الًكزاف كبتمؾ المقاييس )األنصارم، 
جمؿ مخمكؽ في األرض، كتمؾ حقيقة بؿ ىك أ اإلنساف في المنظكر االسبلمي كائف جميؿ، جمال اإلنسان: - ب

اإلسبلـ تحدثنا أف اهلل قد خمؽ اإلنساف في أجمؿ صكرة كأحسنيا،  قرآنية ككجكدية؛ ذلؾ أف مصادر الديف في
َجَعَل َلُكُم ْاأَلْرَض  َالمَُّو الَِّذيظاىرا كباطنا. قاؿ عز كجؿ: " -كىي غاية في الجماؿ-الحيكانات  كقارف بينو كبيف سائر

َرُكْم َفَأْحَسنَ َقرَارً  "خمق اهلل آدم ( كصح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو: 64 ،" )غافرُصَوَرُكْم  ا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَصوَّ
في تدينو حسنا  ")متفؽ عميو(، ثـ جعؿ لو الككف مف كؿ حكاليو جميبل، كحسنو تحسينا، عساه يككفصورتو عمى

 ( فالزينة الككنية مبعث7 ،)الكيؼ َلَيا ِلَنْبُمَوُىْم َأيُُّيْم َأْحَسُن َعَماًل" َما َعَمى ْاأَلْرِض ِزيَنةً  "ِإنَّا َجَعْمَناجميبل. قاؿ تعالى: 
 . (2001كجداني لمتحمي بالزينة اإليمانية )األنصارم، 

: وة صحيح)مسمـ(. فيو زياد "جميل يحب الجمال إن اهلل تعالى : في الحديث المذككر اعبله " جمال االخالق والقيم- ت
المسمـ  ") الطبراني كابف عساكر(؛ مما يشير إلى أف الجماؿ مطمكب في أداءِسْفساَفيا ويحب معالي األخالق ويكره"

الذكؽ عمى مستكل  كلـ يفتأ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يرقي .شكبل كمضمكنا، مبنى كمعنى، رسما ككجدانا
الدعكة كاإلرشاد. كليس قكلو صمى  ف أيضا في مجاؿالتصرؼ كالسمكؾ، ليس في مجاؿ المعامبلت فحسب، كلك

يسروا وال تعسروا, ") البخارم( كقكلو: "ويعطي عميو ما ال يعطي عمى العنف إن اهلل تعالى رفيق يحب الرفقاهلل عميو كسمـ: "
ية كأعمالو التعبد ")متفؽ عميو( كقكلو أيضا في فرض اإلحساف عمى المؤمف في كؿ تصرفاتووال تنفروا وبشروا

نمكذجا لعشرات األحاديث المنضكية تحت ىذا المعنى  ")مسمـ(، إالإن اهلل كتب اإلحسان عمى كل شيءكالعادية: "
)األنصارم،  في الشعكر كاألخبلؽ كالمعامبلت كالتصرفات كالسمكؾ الكمي الكبير: اإلحساف في كؿ شيء؛

2001) . 
 
 القيم الجمالية عند العرب والمسممين: 2-8
الجمالية عند عمـك العرب كالمسمميف مف القراف كالسنة كالمكركث الحضارم االسبلمي، كىك يعبر عف  تنبع القيـ 

زاكية التصكر اإلسبلمي ليذا الكجكد ، ىك  المنظكر االسبلمي لمككف بما فيو " ىك الفف الذم يرسـ صكرة الكجكد مف
كاإلنساف ، ىك الفف الذم يييئ  بلـ لمككف كالحياةالجميؿ عف الككف كالحياة كاإلنساف ، مف خبلؿ تصكر اإلس التعبير

حقيقة في ىذا الككف، كالحؽ ىك ذرة الجماؿ كمف ىنا يمتقياف في القمة  المقاء الكامؿ بيف "الجماؿ" ك "الحؽ". فالجماؿ
زاكية إنو التعبير الجميؿ عف حقائؽ الكجكد مف  " اإلسبلمي: كقاؿ عف الفف، عندىا كؿ حقائؽ الكجكد " التي تمتقي

(.كيحاكؿ اخر أف يعرفنا بالفف اإلسبلمي مف خبلؿ الحديث عف 1983ليذا الكجكد " )قطب،  التصكر اإلسبلمي
اآلخريف بأسمكب  فيقكؿ : " يجب أف يككف نقؿ أك إيصاؿ أسمى كأفضؿ القيـ كاألفكار كالمشاعر إلى كظيفة ىذا الفف
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رشادىـ إلى الصراط المستقيـ " في سمككيـجميؿ مؤثر بحيث يكفر عنصر المتعة إضافة إلى التأثير  ) صدقي،  كا 
كقد اسيـ العرب بنظرياتيـ الجمالية في تاريخ الفف كالجماؿ، عمى نحك ما كرد في كتاب )المكسيقى الكبير(  .(1986

ليكامؿ البي نصر الفارابي (، اككما نجد في مسامرات الحكيـ )ابك حياف التكحيدم( في كتابيو )االمتاع كالمؤانسة( ك)ا
 . (1987كالشكامؿ ()بينسي،

 :ىي اىـ المحددات التي صاغت الرؤية الجمالية في االسبلـ اف كيمكف اف نرل 
 .الفكر الجمالي في االسبلـ مرتبط بالتصكر االسبلمي لمككف كالحياة كمصدىا القراف كالسنة 
 االبتعاد الكامؿ عف الكثنية اك االبتذاؿ كاالسفاؼ 
 لخير كالحرية كالعدؿ كالمساكاة.االلتزاـ بقيـ الحؽ كا 
 . رفض التجسيـ اك التمثيؿ كاعتماد التجريد في االعماؿ الفنية 
 
 القيم الجمالية عند الغرب : 2-9
قاؿ بعض الفبلسفة اليكناف كاخريف مف فبلسفة العصكر الكسطى اف : " الجماؿ ىك االكتماؿ أك الكماؿ     

perfection  ككاف أفبلطكف .(1982أيضا عمى فكرة النظاـ )عاصي،" كىذا التصكر لمجماؿ ينطكل( Platon 
مف أكائؿ مف ظيرت تدكيناتو عف الجماؿ، ك صرح بأف )الجماؿ كالخير  - اشير فبلسفة الغرب –(ؽ.ـ  427-347

ىك األقرب لممفيـك ، كىذا المفيـك كالحؽ حقيقة كاحدة فميس بجميؿ عمى ما يقـك عمى الباطؿ كيأتي السكء منو( 
ؽ.ـ( في كتابو فف الشعر ليفرؽ بيف العمؿ كبيف الشكؿ، فالعمؿ Aristote  322-384 كيأتي أرسطك)  ،سبلمياإل

لديو ىك الخير بعينو كلكف الشكؿ ىك الذم يضطمع بالجماؿ كالشيء الجميؿ يتنزه عف الغرض كىذا ال يعني لديو بأنو 
مفيـك الجماؿ  (كركتشو)يارة كالسركر كالتيذيب. تناكؿ كيصؼ في ذلؾ المكسيقى بأنيا مرادؼ لمط، يخمك مف الفائدة 

مف خبلؿ فمسفة ركحية يمكف اعتبارىا تجديدا لمفمسفة الييجمية ىذه الفمسفة تنسب لمركح نكعيف مف النشاط، نشاط 
ى نظرم يظير في المعرفة المنطقية كأداتيا العقؿ كغايتو الحؽ. ك نشاط عممي كلو مظيراف ىما االقتصاد كيستند ال

يقـك عمى الحدس الذم  (كركتشو)الرغبة كغايتو المنفعة كاألخبلؽ كتستند الى اإلرادة كغايتو الخير. كالجماؿ عند 
يعرفو بأنو فاعمية في عقؿ اإلنساف منتجو لمصكر الخيالية التي تتحكؿ إلى تعبير كثمرة لبلنفعاالت . فالحدس احد 

مستندة الى الخياؿ كالمنتجة لمصكر الخيالية كتتعمؽ بالفردم . مظيرم النشاط النظرم لمركح المعرفة الحدسية ال
كالمعرفة المنطقية المستندة عمى العقؿ كمنتجو لمتصكرات الذىنية كتتعمؽ بالكمي كالعبلقات القائمة بيف األشياء ) 

 . (1993خميؿ ، 
 
 التذوق الفني : 2-10

زمة لعممية النقد المعمارم اذ ال يمكف لمنقد اف يؤدل دكره في تعتبر التذكؽ الفني ميارة مف الميارات االساسية البل    
 التعرؼ عمى تفاصيؿ كمكنكنات العمؿ المعمارم بدكف اف يتمتع المعمارم بحاسة التذكؽ الفني.

 
  المفيوم المغوي: 2-10-1
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التي في الجياز  سةكالتذكؽ شيء آخر غير الحا، في المغة العربية معاني كثيرة كأصمو ذاؽ مف )الذكؽ(  لمتذكؽ    
األشياء كاألجساـ. كمف معانييا )ذاؽ ما  الحسي في الفـ كمركزىا المساف كالتي يميز بيا اإلنساف خكاص الطعـ في

ًبرىهي، ك)تذكقو( ذاقو شيئان  )كالذكؽ كالتذكؽ في األدب  .بعد شيء، كأمر)مستذاؽ( أم مجرب معمكـ عند فبلف( أم خى
 آثار كية يصدر عنيا انبساط النفس، أك انقباضيا مف خبلؿ النظر إلى أثر مفكصفة لحاسة معن كالفف(: ىك اسـ

 العاطفة اك العقؿ .
 اصطالحا: الفنيمفيوم التذوق  2-10-2 
 ندرؾ جماؿ العمؿ كنتعرؼ عميو. بؿ يجب اف نحس بيذا الجماؿ يقكؿ فكلتير في قامكسو الفمسفي :ال يكفي اف- أ

ر بو بطريقة مبيمة بؿ يجب اف نتبيف كافة عناصره كبسرعة . التذكؽ ىك اف نحس بو كنتأث كنتأثر بو كال يكفي
 برؤية تأممية.  كالمتفاعؿ معيا عممية اتصاؿ كتكاصؿ بيف اعماؿ الفناف كبيف المتذكؽ كالمستمع بيا

اتصاؿ، أك مبلءمة بيف طرفيف: األكؿ ىك الفناف  عممية التذكؽ الفني بأنيا: "عممية "حمدم خميس"يعرؼ - ب
   ".بيا الثاني ىك المتذكؽ الذم ينظر إلى ىذه األعماؿ كيحاكؿ أف يستمتع  في أعمالو الفنية(، كالطرؼ)ممثبل

في الفف كاألعماؿ الفنية، حيث  كالتذكؽ الفني بمفيكمو العاـ ىك قدرة الشخص عمى االستجابة لممؤثرات الجمالية- ت
مؤثرات الجمالية بحيث تجعؿ مشاعر الشخص تيتز االستجابة لم يعرؼ البسيكني التذكؽ الفني بأنو "القدرة عمى

 . (1423)قزاز،  الزمف كيستمتع بيا، كيجعميا جزءان مف حياتو، كرصيدان يزداد عمى مر ليا، كتجعمو يعيش معيا
 
 التذوق الفني وعمم الجمال :  2-10-3
لعمؿ الفني، كيؤكد أف مف يتصدل لمقيـ الجمالية في ا "األصؿ في النقد الفني أف يككف مدخبلن لمتذكؽ كاالستجابة  

مف التذكؽ كقادر عمى التنقيب عف االتجاىات األصيمة في الفف ككشفيا  لمنقد يفترض أف يككف عمى درجة عالية
( ككما نعمـ فإف جزءان كبيرا مف عمـ الجماؿ 1986،البسيكني)الحركة الفنية كالعمؿ عمى تطكيرىا."  كتشجيعيا كخدمة

اآلخر حكؿ دراسة القيـ الجمالية في اإلنتاج الفني، كقد مكنت الصمة بيف  فني، كيدكر الجزءييتـ بدراسة التذكؽ ال
بتكصيؼ الجمالية  الجماؿ مف معرفة المشكبلت المتعمقة بالتذكؽ، فنحف نعمـ أف ميمة الناقد شديدة الصمة النقد كعمـ

صدار حكـ جمالي قائـ عمى مبررات مكضكعية قائمة عمى  يؿ كالتفسير. التحم الفنية، كا 

  القيم الجمالية في العمارة : 2-11  
لـ تكف العمارة بعيدة عف دائرة تأثير القيـ الجمالية ، بؿ كانت دكما مف اىـ المظاىر المادية التي تعكس ىذا      

ثة ، مف أىـ عمماء كأصحاب نظريات العمارة الحديكىك  –"  S.Giedionسيقفريد قيديكف يقكؿ السكيسرم " الجانب ، 
: "نحف ال نعتقد أف القيـ الجمالية  يقكؿ عف القيـ الجمالية كالعمارة -كمؤسس " المؤتمرات الدكلية لمعمارة الحديثة 

فيي تشع  ،إف القيـ األصمية الجمالية ال يمكف أف تنفصـ عراىا عف المكضكع ،يمكف أف تضاؼ أك تنتزع مف الخارج
كىي كالعطكر تثير إحساساتنا كعكاطفنا".  إف  ،فكه منيا الركائح العطريةمنو مثؿ األزىار، أك أطباؽ الطعاـ التي ت

االنطباعات الجمالية تقيدنا في كؿ لحظة، كىي تخمؽ فينا ردكد فعؿ مؤيدة أك غير مؤيدة. فالقيـ الجمالية ليست 
انية بطريقة فاصمة مجرد زينات مضافة إنما ىي تغرس جذكرىا في عميؽ أركاحنا كيعمؿ تأثيرىا عمى القرارات االنس

،حتى في مشاكؿ عممية بحتة إذ تعتمد عمييا أشكاؿ األشياء المستعممة يكميان، كأشكاؿ السيارات كالجسكر، كفكؽ كؿ 
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شيء أشكاؿ الكسط اإلنساني. فإذا لـ تيمبَّي رغبات المتطمبات الجمالية ، أك قؿ االحتياجات العاطفية ، جاء رد فعؿ 
أم تحكيؿ عف مستكاه الجمالي كتجده يعمؿ كؿ ما في استطاعتو بحيث يككف لؤلشياء االنساف فيك يرفض بكؿ قكة 

شكؿ يتماشى مع اقتناعو العاطفي، كليس مف الضركرم أف نذىب بعيدان الكتشاؼ السبب فجذكره متشعبة في التثقيؼ 
لشكؿ رداء المحتكل، ككمغة العاطفي الخاطئ لئلنساف، الذم ظؿ متأخران بالنسبة لتفكيره. بمغة الفف، يجب أف يككف ا

الفناف الشخصية يجب أف يككف الشكؿ في كحدة تامة مف الطراز، باإلضافة إلى ككنو في تكازف مثالي مع المحتكل.. 
فالجماؿ يعني استعماالن ذكيان لكؿ مادة باالستفادة مف إمكانيتيا كمقاكمتيا. كالجماؿ يعني أيضان إخبلصان ككضكح 

 بيران لمغرض األساسي الذم أقيـ مف أجمو المبنى. قراءة، ككحدة طراز، كتع

 الجماليات في العمارة االسالمية :  2-12
لـ تخمك العمارة االسبلمية مف الممسات كالمحات الجمالية ككنيا عمارة تنبع اساسا مف الفكر االسبلمي الذل اىتـ    

 بالجماؿ كقدره كجعمو مف االمكر المحببة لبلنساف.
 
  جمال العمارة االسالمية :مصدر  2-12-1  

ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي  ":عبلقة العمارة اإلسبلمية باإلسبلـ ىي عبلقة كثيقو نابعة مف قكؿ اهلل سبحانو كتعالى     
الذم  تص بالمكافحيث اف االسبلـ منيج كامؿ لمحياة ك العمارة تخ، ( 162 ،األنعاـ" (َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

فالعمارة ىي جزء مف حيز ىذه  تمارس فيو ىذه المنيجية لتحقيؽ حياة طيبة مادية كعقمية كنفسية كركحية كلذلؾ
يتميز بالبساطة كالتقشؼ كالبعد  كاف المجتمع اإلسبلمي في صدر اإلسبلـكقد الشمكلية العامة ليذا الديف الحنيؼ. 

باهلل إيمانا عظيما، كيظير ذلؾ كاضحا في المساجد األكلى التي  ب كاإليمافعف الترؼ بكؿ مظاىره بعدا مبعثو القم
أخذ حكاـ المسمميف يقيمكف المنشآت العظيمة معتمديف  كبتكالي الزمف ،كالككفة كالبصرة كالفسطاط أنشأت في المدينة

العمارة اإلسبلمية مف أىـ  اف ىذه العمائر، تأكيدا لعظمة اإلسبلـ كدعما لحكميـ. عمى أىؿ الببلد التي يقيمكف فييا
ؽ فييا المسممكف، فيي تمثؿ مرآة الحضارة اإلسبلمية، فالعمارة دائمنا ىي المرآة التي تعكس  المجاالت الفنية التي تفكَّ

 .(2004المستكل الحضارم لكؿ فنكف المعرفة كالتطكر السائد في كؿ فترةو مف فتراًت التاريخ )عجكة، 
 
 العمارة اإلسالمية  : فمسفة الجمال في  2-12-2

إف فمسفة الجماؿ في العمارة اإلسبلمية تعتمد عمى االنتفاعية )الكظيفية ( النابعة مف الشريعة اإلسبلمية أك في     
إطارىا العاـ، فعندما نحمؿ المفردات المعمارية الجمالية أك الفراغات في العمارة اإلسبلمية، نجدىا تحمؿ محاكر عدة 

ك تشكميا ك حتى تطكيرىا. فالمشربية مثبلن ىي عبارة عف معالجات مناخية لحماية الكاجيات في أسباب نشأتيا 
كالفراغ الداخمي مف العكامؿ المناخية غير المرغكب بيا ، كأيضا ليا ىدؼ أخر أال كىك تكفير الخصكصية لمنساء ك 

تمؾ الكظيفتيف ليذا المفرد بؿ حاكؿ أف حماتييف مف أعيف الغرباء، كرغـ ىذيف السببيف إال أف المعمار لـ يقؼ عمى 
يخرجيما بطريقة فنية أك جمالية حسب رؤيتو الفنية . أيضا الفناء الداخمي الذم كاف أحد المعالجات المناخية ، كلكنو 
أيضا عبارة عف اتصاؿ الساكف مع الطبيعة )الفراغ الخارجي( دكنما أف تجرح خصكصيتو أك يجرح خصكصية 

فمقد رأل المعمار المسمـ الفناء بمنظكره الجمالي فأكجد النكافير التي أضفت عمى الفناء لمسة اآلخريف ، كمع ذلؾ 
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جمالية بيندستيا الراقية مع منفعتيا كعامؿ ترطيب لميكاء الحار. ىناؾ نكع أخر مف الجماؿ )العفكم( في العمارة 
صمى اهلل عميو كسمـ ( ) تفاعات، فقكؿ الرسكؿاإلسبلمية الذم ينبع مف جماؿ ك ركعة الشريعة اإلسبلمية نفسيا كاالر 

قد جعؿ مف البيئة العمرانية اإلسبلمية بيئة متناسقة في االرتفاعات ك متمازجة بحميمة رائعة   "ال ضرر و ال ضرار "
لدرجة أنؾ ترل الكاجيات لممنازؿ المختمفة ككاجية كاحدة تحمؿ في ظاىرىا الكثير مف القكاعد الفنية ك الجمالية. 

الجماؿ في العمارة اإلسبلمية ىك عبارة عف تحقيؽ كظائؼ ك متطمبات اجتماعية ضمف اإلطار التشريعي)الديني(، ف
أك يمكف القكؿ بأف الجماؿ في العمارة اإلسبلمية ذك ىدؼ، كىذا ما يجعؿ الفف المعمارم اإلسبلمي، فف يجمع الكثير 

 (2004)عجكة،  مف المتعة ك الراحة ك االكتشافات

 عناصر القيم الجمالية في العمارة االسالمية : 2-12-2 
  مف عدة عناصر معمارية مميزة منيا :تنبثؽ القيـ الجمالية في العمارة االسبلمية 

 أصبح ليا أىمية خاصة في ظؿ الحضارة اإلسبلمية ال نظير ليا في أم حضارة مف  : الزخارف اليندسية- أ
كما زاؿ  العنصر الرئيسي الذم يغطي مساحات كبيرةالحضارات األخرل كصارت في كثير مف األحياف 

اليندسية كمف أبرز أنكاع  الفناف المسمـ يبحث عف تككيف جديد مبتكر مف األشكاؿ كالزكايا كالخطكط
األطباؽ النجمية( كقد انتشر في العصر المممككي ( الزخارؼ اليندسية  األشكاؿ النجمية متعددة األضبلع

   .ية كالمعدنية كالعاجية كغيرىاكاستخدـ في الزخارؼ الخشب
المسمـ  حمت الكتابات كاآليات القرآنية في المساجد محؿ الصكر في الكنائس كأدرؾ  :الزخارف الخطية- ب

الخط الككفي مف الفتح  خصائص الخط العربي فجعمو عنصرنا زخرفينا ذاتينا يحقؽ أىدافنا فنية فاستعمؿ
استخداـ النسخ في النصكص التاريخية مع  عصر األيكبي شاعاإلسبلمي إلى نياية العصر الفاطمي كفي ال

المماليؾ البحرية استخدـ الخط النسخ كالثمث كفي العصر  أما في عصر،الخط الككفي لآليات القرآنية 
 .الخط الككفي  كيبلحظ أف الخط العربي عمى قكاعد لو الكحدة الخاصة بو المممككي الجركسي ندر استخداـ

المتشابكة مف أكراؽ النبات )األكانتس( أك مف أكراؽ ) تعمؿ الزخارؼ النباتية )األرابيسؾ : الزخارف النباتية- ت
كىي نباتات كجدت في البيئة العربية ككاف التجريد ىك السمة الغالبة  كسيقاف الكرمة أك مف سعؼ النخيؿ

 في مدينة سامراء،النباتية المجردة منذ القرف التاسع في العصر العباسي كبخاصة  حيث ظيرت الزخارؼ
   .كانتشر في مصر في العصر الطكلكني

الرقش إلى تجاكز عالـ الشيادة أك المادة فف : كاف الفناف العربى المسمـ يسعى عف طريؽ  الرقش اإلسالمى- ث
لمكصكؿ إلى عالـ الغيب أك الجكىر، كلقد تمثمت تمؾ العقيدة فى الرقش العربى اإلسبلمى ذلؾ الفف الذل 

دىما صكرة أفقية تبدك عمى ىيئة تكرار أك تناسخ )كىك ما يسمى بالرقش الميف( كاألخرل أخذ شكميف أح
مركزية تبدك فى ىيئة كميض متناكب، كتبدك خاصة فى األشكاؿ ذات التخطيطات اليندسية )كالتى تسمى 

بدت  الخيط( . كالمتأمؿ لمرقش عامة يرل أف الفناف المسمـ حاكؿ تجسيد عقيدتو فى تمؾ الخطكط التى
لى ما ال نياية. كنحف نرل نفس الرؤية متجسدة فى  متجمعة فى مركز كاحد أك منطمقة مف ىذا المركز كا 
شكؿ المدينة اإلسبلمية حيث المسجد فى الكسط محاط بالمنشآت كالمنازؿ، كما نرل ذلؾ فى صفكؼ 

فة أك عمؿ آلى المصميف خمؼ اإلماـ، كفى طكاؼ الناس حكؿ الكعبة. فالنقش العربى ليس مجرد زخر 
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منقكؿ، بؿ إف لو كظيفة رمزية، كقد خضعت كؿ أشكاؿ الرقش لمبادئ تجريدية ىى فى قمة مراتب التعبير 
  الجمالى اإلسبلمى.

كحدات زخرفية  الزخرفة تطكرت مف الخط العربي،ألف الزخرفة كاف يقـك بيا الخطاط، ككانت ىناؾ :التوريق- ج
التكريؽ ىك الذم أصبح أساسنا لمزخرفة  أخذت أشكاالن زخرفية. ىذا فاأللؼ كالباء مثبلن … عديدة بدأت بالخط

الحركؼ العربية بأشكاؿ نباتية كفصيف أك  "فالخطاط أخذ "يحمي . العربية اإلسبلمية التي تسمى باألرابسؾ
كبعد ذلؾ أصبح ليا  ،ىندسية كتجريدية لمحركؼ العربية ثـ تطكرت الزخرفة لتأخذ أشكاالن  –عدة فصكص 

 .(1988)غالب،  كلمدة ال بأس بيا نشأت في أحضاف فف الخط العربي بلليا لكنيا في البدايةاستق

   
 ((www.freetalaba.comعناصر القيم الجمالية في العمارة االسالمية نماذج من  (8-2شكل )

 
 م(: 749 -661/ىـ132 -41العمارة االموية االسالمية :  )  2-12-3
الى العمارة االمكية ، حيث نشأ الفف  -مسجد قبة الصخرة المشرفة  -ع  ىذه الدراسة ينتمي العمؿ مكضك      

كانت  ك إلييـ أكؿ الطرز أك المدارس في الفف ، اإلسبلمي في عصر بني أمية ، ككاف الطراز األمكم الذم ينسب
تظير فيو الدقة في رسـ  ك سبقتو ، العناصر الزخرفية ليذا الطراز مزيجان مف جممة عناصر كرثيا عف الفنكف التي

 الفنكف البيزنطية .ب متأثرا فيما يبدكالطبيعة  الزخارؼ النباتية كالحيكانية ، كمحاكلة تمثيؿ

   
 األقواس الحدوية والمفصصة المحمولة داخمي ألقواس الجامع في قرطبة منظور دمشق -العروس من مآذن الجامع األموي مئذنة

 (www.furat.alwehda.gov) ت العمارة االمويةصور من جماليا  (9-2شكل )
 
 معالم العمارة االموية :  2-13
ىذه تجمت كقد دلت ىذه النيضة عمى ذكؽ معمارم كفكر جمالي كقد شيد العيد االمكم نيضة عمرانية كمعمارية   

 القصكر كالدكر منيا :لسكنية مثؿ البيكت االمساجد ك بناء النيضة في بناء 

http://www.furat.alwehda.gov/
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
http://1.bp.blogspot.com/_THV5EGpd1O0/TMCesUVZ1iI/AAAAAAAAAAk/LKBeLRegq-Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9.png
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 اىتـ الخمفاء األمكيكف ببناء المساجد فكاف مف اىميا : حيث  بناء المساجد :  2-13-1
كما بعده بؿ مف  األمكمدرة االبنية اإلسبلمية مف العصر  الصخرة كىكفي القدس كالذم يضـ المسجد االقصى - أ

كسنتطرؽ لو بالتفصيؿ في ثنايا كىك مكضكع ىذه الرسالة ركائع فف العمارة العالمية كعجائب العالـ المعمارية 
  .ىذه الدراسة 

كيعتبر تشييد مبنى الجامع األمكم الكبير في دمشؽ أىـ األعماؿ المعمارية في ،  بدمشؽالكبير  المسجد األمكم- ب
بركائع فف الفسيفساء التي تمثؿ القصكر األمكية كحدائقيا كنير بردل كجماؿ  األمكم ، كقد زيف جدرانو العصر

، كسيأتي الطبيعة بأشجارىا. مما جعؿ بعض السائحيف يصفكف مبنى ىذا الجامع بأنو بمثابة مشفى لمركح
 ة . الحديث عف ىذا المسجد في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة في سياؽ المقارنة بينو كبيف مسجد قبة الصخر 

 .بالمدينة المنكرة  المسجد النبكم- ت
 ، األندلس )إسبانيا حاليان(. الجامع الكبير في قرطبة - ث

 

   
 بدمشقالكبير   المسجد األموي قبة الصخرة في المسجد االقصى ة المنورة بالمدين المسجد النبوي

  (so7batulquran.com)نماذج من بناء المساجد في العصر االموي  (10-2شكل )
 
 العمارة السكنية:  2-13-2

 في ىذا العصر:عدد مف القصكر كالدكر كالمدف السكنية مف أبرز األمثمة عمى العمارة السكنية 
 في بادية الشاـ كسط سكريا لو بكابة كابراج ذات طراز مميز  الغربيةقصر الحير  - أ
االمكم ىشاـ بف عبد  ، الذم يحمؿ اسـ الخميفةىذا القصر كيعتبر  في مدينة اريحا.الممؾ،  قصر ىشاـ بف عبد- ب

كيعتبر القصر  القصر االمكم االىـ في فمسطيف، كاحد اىـ القصكر االمكية الصحراكية في بادية الشاـ. الممؾ،
إلى الشماؿ مف مركز مدينة  كيمك متر 3ىك المعمـ االبرز فيما يعرؼ باسـ خربة المفجر، التي تقع عمى بعد 

 ، كىي كاحة صغيرة، في غكر األردف.أريحا
 قصر الحجاج بف عبد الممؾ: أطمؽ اسـ ىذا القصر عمى حٌي ما زاؿ يعرؼ باسـ )حي قصر الحجاج(.- ت
 .عاتكة( أك قبر قصر عاتكة كقد أطمؽ اسمو عمى حي سكني جديد يعرؼ باسـ )قصر - ث
كىك مستطيؿ التخطيط محاط بأبراج  الكليد بف عبد الممؾاألمكم  قصر المشتى بجنكب عماف كينسب لمحاكـ- ج

 خؿ أفنية لمتيكية بدال مف النكافذ عمى الخارج كذلؾ لضماف الخصكصية كاالماف. نصؼ دائرية كيكجد بو مف الدا
 العقكددخؿ في بنائو حيث تـ التطرؽ لذكره سابقا كتميز برسكماتو عمى الجدراف الداخميو ككذلؾ  ك هقصر عمر - ح

 الكبيرة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
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 نمكذج رائع مف فف العمارة األمكية.التي تعد  ليشاـ بف عبد الممؾىشاـ نسبة التي تسمى رصافة  مدينة الرصافة- خ
جنكب الجدار الجنكبي لمجامع األمكم. كقد تميزت ىذه الدار بقبة خضراء زمردية المكف مما جعميا   دار اإلمارة- د

تعرؼ باسـ )قصر الخضراء( اعتبرت أكؿ مبنى عربي إسبلمي جديد في دمشؽ. كقد أصبح ىذا المبنى فيما بعد 
 قكد( كأخيران تحكلت إلى )سكؽ الصاغة(. )دار الشرفة( ك)دار سؾ الن

إلى )يزيد بف معاكية بف أبي سفياف( الذم سيـ فعبلن في امتداد ينسب  حيث مشركع قناة عرفت باسمو )نير يزيد( - ذ
 البقعة الخضراء المساحات الكاسعة في سفح جبؿ قاسيكف في شماؿ )نير ثكرل(. 

عزيز( في جكار الجدار الشمالي لمجامع األمكم، في مكاف دار عبد العزيز بف مركاف كابنو )عمر بف عبد ال - ر
 )المدرسة الشميساطية( حاليان. 

 (. 1942،الحسني )مكقع )دير مراف( في سفح جبؿ قاسيكف المطؿ عمى الربكة - ز

   
 في اريحاقصر ىشام بقايا من  في الصحراء األردنية  هقصر عمر  مدينة السخنةفي قصر الحير الشرقي 

 (www.furat.alwehda.gov) نماذج من بناء القصور في العصر االموي  (11-2شكل )
 
 جماليات العمارة في العيد األموي :  2-13-3

جد في ىذا العصر نرل تطكرا كبيرا في طرؽ البناء فقد ابتكر األمكيكف فنكف في اشادة االبنية كالقصكر كالمسا    
 الجمالكناتـ كاستخدا العقكداستفاد منيا الحضارات البلحقة التي اخذت مف طراز البناء األمكم كنقمت عنو، فنجد 

ستطيمة كيتـ تحميؿ الحائط مف فكقيا عف الخشبية المجممة عمى أكتاؼ مف الحجر. كانت الفتحات في الغالب م
كييف الكثير مف األم كلقد استخدـ في األرضيات. المرمرطريؽ تكزيع حممو عمى عقد نصؼ دائرم. كدخؿ استخداـ 

كظير  ،فكسيت الجدراف كاألرضيات بالفسيفساء الزخارؼ المعمارية التي كانت معركفة في سكرية قبؿ اإلسبلـ،
   :  معركفا مف قبؿ في سكرية كىك تحمية الجدراف بالزخارؼ الجصية عندىـ عنصر معمارم زخرفي جديد لـ يكف

ثبيت مجمكعة مف مكعبات الزجاج الممكف كالشفاؼ كقطع الفسيفساء في ت تتمخص صناعة   الفسيفساء: زخارف- أ
كما   كاألسكد فكؽ طبقة الجص أك اإلسمنت التي تغطي السطح لتككيف مكضكعات زخرفية. الحجر األبيض

تدىكرت ىذه الصناعة في كانت قد زخرفة الجدراف في العصر البيزنطي كقد  استخدمت الفسيفساء الزجاجية في
الصخرة أكؿ كأقدـ  كتعد زخارؼ قبة  البيزنطي كلكنيا ازدىرت ثانية في العصر األمكم.العصر  سكرية في أكاخر

المعمارم . كتغطي جدراف المسجد عناصر  محاكلة ظيرت في العصر االسبلمي ليذا النكع مف الفف الزخرفي
. زخرفية نباتية كثيرة كأشجار النخيؿ كالصنكبر نبلحظ اف قكاـ ىذه  ك  كالعنب كالرماف ككحدات األىمة كالنجـك

 .طبيعية كتكجد أيضا زخارؼ مف كحدات نبات األكانتاس الزخرفة عبارة عف مناظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://www.furat.alwehda.gov/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86_(%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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البارز المنقكش عمى نطاؽ كاسع في زخرفة القصكر،  استخدمكا الجص   والنحت عمى الحجر: الزخارف الجصية- ب
آدمية كحيكانية إلى جانب  خربة المفجر" كذلؾ الحتكائو عمى عناصر" كلقد ظيرت منو أمثمة كثيرة في قصكر

قسـ سطح اإلطار  النقش عمى الحجر كاجية قصر المشتى.. كلقد كمف أجمؿ أمثمة  كالنباتية. الزخارؼ اليندسية
مثمثا قاعدتيا مف أسفؿ كعشركف مثمثا  إلى مثمثات عددىا أربعكف بكاسطة شريط متعرج ذم زاكيا حادة، عشركف

عمى شكؿ كردة كبيرة يزخرفيا نقكش قكاميا مراكح  ارؼ منحكتوفي كضع عكسي كيتكسط ىذه المثمثات زخ
زخارؼ الكاجية إلى مجمكعتيف: األكلى تشمؿ زخارؼ الجية التي تقع عمى  كيمكف تقسيـ  نخيمية كأزىار المكتس.

سيقاف  كتضـ صكر حيكانات طبيعية كخرافية كأكاف تخرج منيا فركع نباتية، كما تظير طيكر بيف يسار المدخؿ
رسـك كائنات حية. كما أف  تات العنب، أما المجمكعة الثانية التي تكجد عمى يميف المدخؿ فبل نجد بيانبا

تطكير في  ، كلقد اقتبس المسممكف ىذه المراكح بدكف تفريعات سيقاف العنب المكجكدة بيا منقكشة بطريقة مجردة
كمف   زخرفية مبتكرة إسبلمية الطابع. كحدة أكؿ األمر كلكنيـ حكركا فييا تدريجيا فيما بعد مما نتج عنو ظيكر

بركة قصر  اإلسبلمية المبتكرة التي أدخميا األمكيكف زخارؼ كتابية منقكشة عمى تاج عمكد كجد في الزخارؼ
   كيكجد بالنص اسـ" عبداهلل يزيد" أمير المؤمنيف. ،ـ1954المكقر عاـ 

ر: التصكير الجدارم ، كتصكير المخطكطات . المسمـ نكعيف مف التصكي مارس الفناف  الجداري: التصوير- ت
ترسـ  الجدارم اتصاال كثيقا بالزخارؼ المعمارية ، فيك عبارة عف تصاكير باأللكاف المائية كيتصؿ التصكير

االكسط قبؿ االسبلـ ،  عادة عمى المكضكعات التي عرفت في ببلد الشرؽ وعمى الجدراف. كلقد اقتصرت زخارف
  استخدمت زخارؼ االشكاؿ النباتية كالطيكر. الصيد كالطرب .... الخ ، كما اظرمثؿ تمجيد الممكؾ اك من

 ىك عباره عف تزييف المخطكطات كالكتب التاريخية كالعممية ببعض الصكر التكضيحية المخطكطات كتصكير
رة عف المعبالتكضيحية  الممكنة .. كلقد برع الفنانكف المسممكف في جميع الببلد االسبلمية في رسـ الصكر

كثيرة لرصؼ ارضية مبانييـ ففي االماكف المفتكحة كانت  كلقد استخدـ االمكيف اساليب ،الحياة اليكميةمجريات 
النـك استخدمكا قطع الحجارة المخمكطة بالجير كالرماد ، اما بقية الحجرات  تغطى بالببلط الحجرم كفي غرفة

  بالفسيفساء. فكسيت
النحت عمى الخشب في العصر األمكم باألساليب الفنية التي كانت  احتفظت صناعة  الخشب: الحفر عمى- ث

ذلؾ ألكاح الخشب في المسجد  كأحسف مثاؿ عمى   سكرية السيما الييمنية كالساسانية. معركفة مف قبؿ في
األكانتاس كتفريعات العنب. كذلؾ نرل أشكاؿ  األقصى كتضـ زخارؼ حشكات ىذه األلكاح كحدات مف أكراؽ

   . تخرج منيا الفركع النباتية السبلؿ التي
التي  الكثير مف القطع المعدنية التي يمكف نسبتيا إلى العصر األمكم كمف القطع القميمة لـ يعثر عمى   المعادن:- ج

المتاحؼ العالمية. كيتميز ىذا  تأكد بصفة قاطعة نسبتيا إلى ذلؾ العصر عدد مف األباريؽ البركنزية مكزعة عمى
صنبكره فمشٌكؿ في صكرة ديؾ يصيح. كتزخرؼ جسـ  كرقبة اسطكانية كمقبض طكيؿ، أمااإلبريؽ بجسـ كركم 

بداخميا كريدات. كما أف نياية رقبتو تزينيا زخارؼ مفرغة مف أشجار النخيؿ،  اإلبريؽ نقكش محفكرة قكاميا دكائر
ىك الفترة التي ظيرت  األمكم كنبلحظ أف العصر ،المقبض زخارؼ منقكشة بتفريعات نباتية كثمار الرماف كيزيف

 www.furat.alwehda.gov األمكية فييا أكلى المدارس الفنية اإلسبلمية التي عرفت بالمدرسة
 

http://www.furat.alwehda.gov/
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 (www.furat.alwehda.gov) نماذج من الزخارف في العمارة االموية  (12-2شكل )

 
 خالصة الفصل الثاني :

، اف مفيـك لكممة النقد الى  تطرؽ كقدالجمالية في العمارة  ، مقيـ سعى ىذا الفصؿ لمناقشة جكانب الرؤية النقدية ل   

 ك بياف قيمتو مف خبلؿ تحميؿ،  اتقديران صحيح مع تقديره  ىك الحكـ سمبا اك ايجابا الذم يصدر عمى العمؿ الفني

كالقيـ  يرل الباحث اف كممة القيمة كما  .، عمى أف يككف ىذا الحكـ النقدم مصحكبا بالتعميؿ ك األسباب العمؿ الفني

االمر ذك الشأف كالمكانة العالية كىك ايضا الشيء الغالي كالنفيس كالثابت الدائـ ، كالذم يمثؿ  أفتعني أك تدؿ عمى 

الفنية الجميمة  كؿ القيـ ك الصفات كالمظاىر ك ،تعريؼ القيـ الجمالية بأنيا  ـكت المثؿ العميا عند االنساف اك االمة .

يخمص الباحث في الفصؿ كمما كرد  كالرغبة بحب التشكيؿ كالتنسيؽ . التي تمبي حاجة االنساف الى التمتع بالجماؿ

كما أنو ىك ، اؼ الجماؿ كقياسو بأف التذكؽ الفني ىك اداه الكتش ،لتعريؼ تعريؼ التذكؽ الفني كعبلقتو بعمـ الجماؿ 

مع تدريب الحكاس التي خمقيا اهلل لئلنساف عمي تذكؽ الكحدة أك ، القدرة عمي تذكؽ كؿ ما ىك جميؿ في الطبيعة 

الكريـ كالسنة  القرافالباحث الى اف   التناغـ بيف مجمكعة العبلمات الشكمية مف بيف األشياء التي تدركيا تمؾ الحكاس.

 كاتذكقكالمسمميف كالغرب  العربكاف   .تعتبير مصادر ميمة كاصيمة لمقيـ الجمالية ،ات الفكر االسبلميالنبكية كمنتج

اىـ الصكر تمثؿ العمارة  كما اتضح في الفصؿ اف  .القيـ الجمالية كعكسكىا كطبقكىا عمى اعماليـ كانتاجاتيـ 

كمككنات كمفردات  احتكت عمى الكثير مف مبلمحديدا تحالعمارة االسبلمية ، كاف لمقيـ الجمالية   المادية التجسيدية

ليا حيث اف العمارة االمكية التي تنتمى الى المدرسة االسبلمية في العمارة  ، كمف نفس المنبع جاءتالية القيـ الجم

الذم  مسجد قبة الصخرة المشرفةكاخيرا ختـ الفصؿ بالتأكيد اف . خصائص كجماليات تعبر عف قيـ جمالية كاضحة 

الذم ينتمى الى مدرسة العمارة االمكية يعتبر اية مف ايات الجماؿ كقيمة عميا مف القيـ ، قع في المسجد االقصى ي

لمفصؿ القادـ الذم يناقش التحميؿ اليندسي  ضركريا مف اجؿ التمييدالفصؿ ىذا كقد كاف  الجمالية في العمارة .

 كالمعمارم لمبنى قبة الصخرة المشرفة .

http://www.furat.alwehda.gov/
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 :تمييد 
 التحميؿ كمنيجيةالنقد شرفة حسب محددات ملمسجد قبة الصخرة ال،  كىندسيا يقدـ ىذا الفصؿ تحميبل معماريا

كيستعرض ، قبة الصخرة بالتحميؿ التفصيمي حيث يتناكؿ كافة مككنات مبنى ، المذككرة في الفصؿ الثاني  المعمارم
في العمؿ ثـ النكاحي الفنية ، كنمط االسمكب اليندسي كالسياؽ االنشائي ، اليندسية كالمعمارية في مفرداتو  الجكانب

 المعمارم.
 
 :  التحميل اليندسي مفيوم 3-1
   لغة : التحميلمفيوم  3-1-1  

اجزاء الشيئ ابسط مف  التركيب كىك ارجاع الكؿ الى اجزائو ، حيث اف ىك عكس بالمفيـك العاـ التحميؿمصطمح     
كييدؼ التحميؿ الي تفكيؾ الكؿ الى اجزاء اصغر ، حتي نتمكف مف امكانية فيـ  .( 254ص ) صميبيا، الشيئ ذاتو

  ك رؤية الشكؿ بشكؿ اكثر تفصيبل .
 
 التحميل اليندسي اصطالحا :  3-1-2
كتيدؼ  ارم ىي جزء مف الدراسات العممية ضمف العممية التصميمية لمعمؿ المعمارم ،عممية التحميؿ المعماف    

 يقصدك  .الى التعرؼ عمى التفاصيؿ كالمكنكنات الداخمية كالخارجية كالعبلقات التي تحكميا في العمؿ المعمارم
القياـ ك  –مبنى قبة الصخرة  – تفصيمية لممبنى، القياـ بدراسة تحميمية  ،في ىذه الدراسة  اليندسيبالتحميؿ  الباحث

لفيـ طبيعتو كفكرتو التصميمية ككيفية بنائو كالعبلقات فيو ، تفكيكو كالتعرؼ عمى كحداتو كمككناتو االساسية االكلى ب
  . ىذا المبنى النكاحي كالقيـ الجمالية الكامنو فيستمياـ كمف ثـ ا، كاالسس المعمارية التي بنى عمييا 

 :  المشرفة فية لمبنى قبة الصخرةالدراسات التصني 3-2
الرمزية الدينية بما فييا مف مف ضمف المباني ذات ، في الدراسات التصنيفية  مبنى قبة الصخرة المشرفةيصنؼ    

سمعو ال ذاتمف اىـ المباني المعمارية االسبلمية ك حيث يعتبر بناء قبة الصخرة ،  ابعاد حضارية كثقافية كتاريخية
التي لمبنى القبة الدراسات التصنيفية  ضـكت كالمعمارية ، كالحضاريةالدينية كالتاريخية  النكاحيمف  التي تمبل الدنيا

 التالية : المحاكر ىينقصدىا 
 
  الرمزية الدينية لمبنى القبة  :القيمة  3-2-1 

ألرض المباركة ا ،في فمسطيف، في المسجد األقصى المبارؾ المكجكد في مدينة القدس الصخرة يكجد مبنى قبة    
المسجد األقصى حيث اف مكانة مميزة في عقيدة المسمميف ،  التى لياذات المكانة المشرفة في قمب العالـ اإلسبلمي، 

فيو، كمنو عرج بو ، كصمى باألنبياء  اليوأكلى القبمتيف كثاني المسجديف ، كقد أسرم بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ 
حيث اإلسراء  بجبلء في أكؿ آية في سكرة يانص القرآف عمى التى، المشيكرة سراء في رحمة اإل كاف ذلؾقد لمسماء ، ك 

َو َلُو ِلُنِرَيُو ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّو ىُ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحوْ  "قاؿ سبحانو : 
معراج الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى السماء، منطمؽ كاف المسجد االقصى ىك ، كما  (1 ،االسراء) "السَِّميُع اْلَبِصيُر 
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ذكرت بيت  كقدمسمميف، كبكابة األرض إلى السماء . األقصى لذلؾ ليثبت مكانتو في قمكب السبحانو  اختار حيث
و"يا ( 1،)األنبياء "ونجيناه ولوطًا إلى األرض التي باركنا فييا لمعالمين"كلو تعالى: المقدس في اماكف كثيرة في القرآف ، منيا ق

، عف ابف عباس لفترة مف الزمف( . كقد ظؿ المسجد األقصى قبمة المسمميف 21،)المائدة  " المقدسة ادخموا األرض قوم
بعدما ىاجر إلى المدينة ستة عشر شيرا ثم صرف إلى يديو و  كان رسول اهلل يصمي وىو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين " :قاؿ

 ىك ثالث المساجد التي ال تشد الرحاؿ إال إلييا، عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف .أحمد(مسند االماـ   " (الكعبة
 "(قصىاأل ومسجد, إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول  ال تشد الرحال إال" :النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة, والصالة في "  :ركل البزار كالطبراني مف حديث أبي الدرداء رفعو (البخارم
المدينة التي دخميا الخميفة عمر بف الخطاب كصمى  القدس ىيك .  " المقدس بخمسمائة بألف صالة, والصالة بيت  مسجدي

  .ة بحمايتيا كتحقيؽ األمف كالرخاء ليافييا، كتعيد مف خبلؿ الكثيقة العمري
 
 سبب انشاء المبنى :  3-2-2
يتبايف رأم المؤٌرخكف في تحديد الكظيفة األساسية ليذه البناء المميز فمنيـ مف يرل أف مبنى قبة الصخرة كانت    

ـ الشريؼ ىك صحف ىذا المسجد. كيستدٌؿ أصحا مسجدنا منذ بداية إنشائيا في القدس رى ب ىذا الرأم عمى ككاف الحى
ك حيث أف الخميفة عبد الممؾ كمحراب قبة السمسمة  العثكر عمى محرابو قديـو في مبنى قٌبة الصخرة، ذلؾ مف خبلؿ

المسيحيػة المكجكدة في المدينة المقدسػة كبمغو افتتاف الناس بضخامة قبة كنيسة  بف مركاف الحظ عظمة المنشآت
؛ األمر الذم حداه لمتفكير جديان في  شي أف تبير تمؾ المنشآت عقكؿ المسمميفالقيامة كعظمة بنائيا كارتفاعيا ، كخ

إنشاء مبنى متميزان فكؽ الصخرة المشرفة ليككف أكؿ صرح معمارم يقيمو المسممكف في مدينة القدس كيككف مثيبلن 
في المدينة المقدسة ، فجمع  المعمارية كالجمالية التي تتسـ بيا المباني المسيحية المكجكدة كمكافئان لركعة الجكانب

عمالو كأعمف عف نيتو تشييد قبة أعظـ كأجمؿ تبرز قكة اإلسبلـ كعظمتو، كتضاىي قباب البيزنطييف كأبنيتيـ كتتفكؽ 
عممان بأف بناء القباب لممساجد كاف قد بدأ  ،عمييا، كاختير لذلؾ قمب المسجد األقصى المبارؾ، كىي الصخرة المشرفة 

.  ترة، فأصبحت القبة رمزان لممسجد، كىكذا أراد أف تككف القبة رمزان كقبةن لممسجد األقصى المبارؾينتشر في تمؾ الف
كىذا قد يفسر السبب الكامف خمؼ بناء قبة الصخرة بيذه الفخامة كالعظمة، حيث أف السبب المباشر في بناء ىذه 

)المقدسي، كاف ىذا البناء بيذه الركعة كالتميز القبة كاف ىك السبب الديني حيث لكال كجكد "الصخرة" بالتحديد لما 
 كؿ ذلؾ مع عدـ استبعاد السبب السياسي كالحضارم ليذا البناء. ، ـ(985

 :  رمزية التسمية  3-2-3 
سمي مبنى القبة بمسجد قبة الصخرة المشرفة نسبة إلى الصخرة التي تتكسط المسجد التي يعتقد أف رسكؿ اهلل صمى   

ذكرىا المذككرة في القراف الكريـ كقد  االسراءقؼ عمييا لحظة  صعكده إلى السماكات العبل في رحمة اهلل عميو كسمـ ك 
وىناك اعتقاد أن النافخين في صميت ليمة أسري بي الي بيت المقدس عن يمين الصخرة " قاؿ : " حيث صمى اهلل عميو كسمـ 

 (17ج ،ي)تفسير القرطب"  الصور يوم القيامة سيقفون عمى ىذه الصخرة
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 WWW.ALAQA.ONLINE.COM صورة مسجد قبة الصخرة (2-3شكل ) WWW.ALAQA.ONLINE.COM صورة المسجد االقصى (1-3شكل )

 
 الجانب الوظيفي لممبنى : 3-2-4
بناء القبة ىػك العناية بالصخرة كاحاطتيا باإلطار  اليدؼ األساسي مفمف خبلؿ السياؽ التاريخي يتضح اف   

القبة التي بناء قبة الصخرة المشرفة شكؿ مف حيث يتضح ذلؾ  ، الحؿ المناسبفكانت القبة ىي  المعمارم البلئؽ ،
بؿ كانت فكرتيا منذ البداية أف  ،فقط  أنيا لـ تبف لتككف مسجدان خاصان يظير كتظممػيا ا نفسيالصخرة داخميا تضـ 
، كبالتالي تـ بناؤىا بشكؿ ثماني األضبلع يختمؼ عف بناء المساجد عادة في  معماريا ليس لو مثيؿمعمما  تككف

 ى أف المصمـ لـ يغفؿ امر الصبلة اإلسبلـ، كالتي تككف في العادة مستطيمة أك مربعة الشكؿ، كباتجاه القبمة، عم
عمى ىذا نستنتج اف اليدؼ الرئيس ىك حماية ،  بداخمو ، فقاـ ببناء عدة محاريب في داخؿ القبة لتبياف اتجاه القبمة

الصخرة التي يعتقد اف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كقؼ عمييا عندما صعد لمسماء فيما عرؼ برحمة المعراج كفي 
القدرة الفنية لمعمارة االسبلمية في كجو عمارة الكنائس التى انتشرت في تمؾ المرحمة طبعا كؿ ذلؾ نفس الكقت ابراز 

 . ، حيث يستخدـ المبنى االف كمصمى دائـ لمنساء في اطار المفيـك العاـ لمعبادة الشاممة 
 
 : الدراسات الفيزيائية والبيئية لمسجد قبة الصخرة 3-3

ية كالبيئية لمسجد قبة الصخرة ىك التعرؼ عمى البعد الزمني كالسياؽ التاريخي الذم جاء يقصد بالدراسات الفيزيائ    
فيو بناء ىذا المسجد عبر المراحؿ التاريخية التى مر بيا كالظركؼ كاالجكاء التاريخية المؤثرة عميو ، كما تشمؿ ايضا 

 .التعرؼ عمى المكقع الجغرافي كالبيئة المكانية المحيطة بو 
 
 :   العامالتعريف  3-3-1
اسـ المسجد  "بناء مسجد قبة الصخرة يقع ضمف بناء المسجد االقصى في مدينة القدس في فمسطيف كيطمؽ    

كاف اسـ المسجد األقصى يطمؽ قديما عمى الحـر القدسي  "( 2005) ابف تيمية،  "األقصى اسـ لجميع المسجد 
كتعد مف أعظـ اآلثار ة التي بناىا عبد الممؾ بف مركاف لمشرفالشريؼ كمو كما فيو مف منشآت أىميا قبة الصخرة ا

عميو السكر مف األبكاب احتكل . فيك اسـ لجميع المسجد ككؿ ما (1984،المكسكعة الفمسطينية) "اإلسبلمية 
كالساحات، كالمصمى الجامع كقبة الصخرة كالمصمى المركاني كاألركقة كالقباب كالمصاطب كأسبمة الماء كغيرىا مف 

 المعالـ . 

http://www.alaqa.online.com/
http://www.alaqa.online.com/
http://www.alaqa.online.com/
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 مكونات المسجد االقصى :  3-3-2
ك يضـ العديد )حسابات الباحث( دكنـ  141المسجد األقصى مجمعا معماريا كبيرا، ، تصؿ مساحتو الكثر مف     

كالمسجد القبمي  -مكضكع الدراسة  –مساجد ىي مسجد قبة الصخرة  المشرفة  مفمف المعالـ كالمككنات المعمارية ، 
جد البراؽ حيث ربط الرسكؿ دابتو كمسجد النساء كمسجد المغاربة كالمسجد المركاني كمسجد عمر ك ك مس الجنكبية

 ابار ، ك تفضي إلى المسجد األقصىاالبكاب التي  ك اببكائؾ ك المصاطب منيا مصطبة مف ذكات المحاريب ك قب
رس كعدد مف امدك الآذف كحائط البراؽ مالكمجمكعة مف الدكؾ كسبؿ المياه ك المياه ضخ ت اباراألحجاـ بينيا  ةمتنكع

 المساحات المصميات كالساحات كالببلطات ك المنابر كالخمكات كالغرؼ كالعمائر كاألدراج  كالزكايا كاألركقة ك 
يحصر العناصر كالمككنات المعمارية التي يضميا المسجد كشكبل مبيف ادناه جدكال  الخضراء كأشجار الزيتكف.

 . ضيح انظر المالحق ()لمزيد من التو االقصى 

باالضافة لمجمكعة مف 
 العناصر كالمككنات التالية :

سبؿ  -الدكؾ  -المصميات 
 -الساحات  - المياه

 -المنابر -الببلطات 
العمائر  -الغرؼ  -الخمكات 

 -الزكايا  -األدراج   -
 المساحات –األركقة 
 .أشجار الزيتكف -الخضراء

 العدد العنصر
 7 مساجد
 8 بوائك
 4 مأذن

 15 مدارس
 15 ابواب
 15 قباب

 عشرات مصاطب
مصاطب 

 ذات محاريب
26 

 63 ابار
ابار تضخ 

 مياه
25 

 1 حائط البراق

 

( يوضح  1-3جدول ) 
 مكونات المسجد االقصى

 (2 )لمتوضيح انظر ممحق المسجد االقصى مخطط معالم (3-3شكل )
WWW.ALAQA.ONLINE.COM 

  : الصخرةمسجد قبة التاريخي لعمارة  المسار 3-3-3

http://www.alaqa.online.com/
http://www.alaqa.online.com/
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مرت عمارة قبة الصخرة المشرفة سكاء كمبنى مستقؿ اـ ككنيا جزء مف المسجد االقصى المبارؾ حيث اف ىناؾ     
 كبعد االسبلـ :  عمقا تاريخيا كبيرا ليذا البناء مبيف ادناه المراحؿ التاريخية التى مر بيا المسجد سكاء قبؿ

 المسجد االقصى قبل االسالم:  - أ
سكنيا اليبكسيكف الذيف ينتسبكف الى قبيمة  حيث عربية المنشأالمدينة ال ،مدينة القدسيقع المسجد االقصى في   

نة يبكس التي تنحدر مف الكنعانييف، كالكنعانيكف فرع مف السامييف الذيف نزحكا مف الجزيرة العربية كيعتقد اف مدي
ثبت ذلؾ  حيثإف الذم بنى المسجد األقصى سميماف عميو السبلـ ، يركل ك  ؽ.ـ. 3000قدس ظيرت قبؿ نحك ال

( كصححو األلباني في صحيح النسائي ، كقيؿ أنو كاف مكجكدان قبؿ سميماف عميو السبلـ 693سنف النسائي )في 
رضي اهلل عنو قاؿ قمت يا رسكؿ اهلل كأف بناء سميماف لو كاف تجديدان بدليؿ ما ثبت في الصحيحيف عف أبي ذر 

أم مسجد كضع في األرض أكؿ ؟ قاؿ : المسجد الحراـ قاؿ قمت ثـ أم ؟ قاؿ المسجد األقصى قمت كـ كاف 
 ،مسمـ )( ك 3366 ،بينيما ؟ قاؿ أربعكف سنة ثـ أينما أدركتؾ الصبلة بعد فصمو فإف الفضؿ فيو " )البخارم

520 . )  
 : االسالمي المسجد االقصى في العيد - ب

ـ ، كاف المسجد عبارة  615عميو كسمـ إلى المسجد االقصى سنة  حينما أسرم بالرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل  
 األسكار المتبقية، ككاف ساحة ميممة ميجكرة ال تيرل فييا إاٌل أككاـ األتربة عف سفح جبؿ تحيطو أجزاء مف بعض

الى السماكات العمى، كبقي   عميو كسمـ باألنبياء، حيث عرج منوكالقمامة، كفي ىذا المسجد صمى النبي صمى اهلل
 - ھ15بف الخطاب رضي اهلل عنو القدس عاـ  الحاؿ عمى ما ىك عميو مف اىماؿ إلى أف فتح الخميفة عمر

المشرفة مع عدد مف الصحابة ككانت  الى المسجد األقصى كاطمع عمى مكاف الصخرة حيث دخؿـ ،  636
كقاذكرات، كأخذ يرفعيا بيديو كينقميا بثكبو، فتبعو  لتراب ، فاستيجف مما رأل مف نفاياتالصخرة مطمكرة با

 .(2005)ابف تيمية،الصحابو 

 صيانة مسجد قبة الصخرة المشرفة : المراحل التاريخية التي مر بيا بناء وترميم و  3-3-4
البناء كالتي كانت اساسا في عيد الدكلة مرحمتيف اساستيف ىما مرحمة بمسجد قبة الصخرة المشرفة  بناء مر      

.  االمكية ، كمرحمة الترميـ كالصيانة كالتى كانت عمى عيد مختمؼ العيكد الدكلة االسبلمية حتى اليـك
 
 :   م(969-661/ه132-41مرحمة بناء قبة الصخرة في عيد الدولة االموية ) 3-3-4-1

صى حيث قامكا ببناء أىـ معمميف فيو ىما قبة الصخرة كالمسجد شيد عيد االمكييف اكبر بناء داخؿ المسجد االق     
ببناء القبة حيث انتيى البناء سنة كشرع البناؤكف ـ شرع الخميفة عبد المممؾ بف مركاف  685/ىػ 66القبمي، ففي سنة 

 حيث استغرؽ البناء نحك ستة سنكات.ـ ،  691/ىػ72
 
 
 

 ميالديالالتاريخ  يجريالتاريخ ال الوصف
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 685 66 اعماؿ بناء القبةبدء 
 691 72 نياية اعماؿ البناء
 6 6 مدة البناء بالسنكات

 (  يوضح تاريخ بداية ونياية اعمال بناء القبة2-3جدول )
 

كذكر بعض المؤرخيف أف عبد الممؾ بف مركاف لما أمر ببناء القبة أقامكا لو قبة صغيرة لطيفة كنمكذج لقبة الصخرة، 
مف الخارج، كستة أضبلع تحمؿ القبة الصغيرة، المعركفة بقبة السمسمة قرب قبة الصخرة  أحد عشر ضمعان  كليا

عداد  المشرفة فمما انتيت زارىا كقاؿ: " ابنكا قبة أكبر مف ىذه باثني عشر ضعفان كأنقصكا مف األضبلع"، فتـ تجييز كا 
نت قبة السمسمة بعد بنائيا المكاف الرئيسي الشكؿ لقبة الصخرة المشرفة بأضبلعيا الثماني ثـ بدء العمؿ بيا، كقد كا

 (.1999لئلشراؼ عمى بناء قبة الصخرة )مجير الديف،
 

  
 يظير قبة السمسمة التي بنيت كتجربة قبل بناء قبة الصخرة  (4-3شكل )

 
 :  مراحل صيانة وترميم بناء قبة الصخرة  3-3-4-2
ة عمى مدار اغمب فترات التاريخ االسبلمي كذلؾ بسبب ما تعرض لو شيد بناء القبة حاالت صيانة كترميـ عديد   

عماؿ طفيفة ما جعؿ المبنى يتميز بأصالتو ىذه االكانت  كقد، البناء مف عكارض طبيعية كبعض الحكادث البشرية 
ممككي، في العيد الم االبكابكلقد جددت  ،كتعتبر االبكاب في المباني ىي أكثر ما تعرض لمتمؼ كالتجديد ،كقدمو

ىػ فجددىا  407ذكرت المصادر خبر سقكطيا عاـ حيث  ،طاسة القبةىك كالعنصر الثاني الذم اصابو التجديد 
كلقد صفحت بااللمنيـك الذىبي المكف في آخر عممية ترميـ اجرتيا الحككمة االردنية عاـ  ،الخميفة الفاطمي الظاىر

بيف ادناه ىػ، م 583في عيد السمطاف صبلح الديف عاـ  اما الزخرفة الداخمية لباطف القبة فقد تجددت ـ،1964
 :  مراحؿ الترميـ كالصيانة في العيكد االسبلمية المختمفةتفصيبل ل

 :   م(868-750/ه358-132عيد الدولة العباسية )  - أ
المنصكر فأمر الخميفة  ،ق 130اىتـ الخمفاء العباسيكف بالقبة مف حيث االعمار كالترميـ ، كقد كقع زلزاؿ سنة     

بترميـ المسجد، ككقع زلزاؿ اخر في عيد الخميفة الميدم فأمر باعماره ، حيث قاـ الخميفة العباسي المأمكف بترميـ 
ككؿ الخميفة ىاركف الرشيد مسيرة الترميـ البنو ابك اسحؽ المعتصـ كعاممو أثـ  ،ـ 831/ىػ 216قبة الصخرة في سنة 
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مرت أـ الخميفة العباسي المقتدر باهلل بصناعة ابكاب أـ 913/ىػ 301نة في س، ك (بدكف صالح بف يحيى ) اليعقكبي،
 الجنكبيةلمتثمينة  الشرقية الجنكبيةخشبية لقبة الصخرة ، كترميـ جانب مف سقؼ القبة ، كقد حفظ ذلؾ نقش في الجزء 
ر المؤمنيف حفظو اهلل مما امرت مف الداخؿ " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ .. بركة مف اهلل لعبد اهلل جعفر المقتدر باهلل امي

ىػ  301بو السيدة اـ المقتدر باهلل نصرىا اهلل ، كجرل ذلؾ عمى يد لبيد مكلى السيدة ، كذلؾ في سنة 
 (.2002)غكشة،

   
 :  م(1071-968/ه464-358) القبة في عيد الدولة الفاطمية - ب

ـ 1016/ىػ407هلل المنصكر كذلؾ سنة ضرب القدس زلزاؿ عنيؼ في عيد الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر ا      
ـ تكلى عمى 1022/ىػ413( ك في سنة بدكفحيث " ككقعت القبة الكبيرة عمى الصخرة ببيت المقدس " ) ابف االثير ، 

العزاز ديف اهلل ترميـ قبة الصخرة كرفع القبة عمى الصخرة كدعميا ،  بف احمد في عيد الخميفة الفاطمي الظاىر
(. كما رمميا 1999،اب الممصقة في التجكيؼ المكجكد في رقبة قبة الصخرة )العارؼكنقش اسمو عمى االخش

ـ  1067/ىػ460الخميفة أبك جعفر عبد اهلل القائـ بأمر اهلل مف اثار الزلزاؿ العنيؼ الذم ضربيا سنة 
 (. 2002)غكشة،

 
 :  م(1187-1099/ه583-492القبة في عيد االحتالل الصميبي )- ت

خذ االفرنج مف عند الصخرة الفيف كاربعيف قنديبل مف فضة زنة كؿ كاحد ثبلثة االؼ أيف " ك قاؿ مجير الد      
 (.1999)مجير الديف،كستماية  ككنكزا مف فضة كزنو اربعكف رطبل بالشامي كثبلثة كعشركف قنديبل مف الذىب " 

ة المشرفة . كما قاـ الصميبيكف كىذا يدلؿ عمى مدل الفساد كالنيب كالسرقة التي عاثيا الصميبيكف في مسجد الصخر 
كنيسة عرفت باسـ ) كنيسة السيد العظيـ ( أك ) معبد الرب( ، كقامكا ايضا بانشاء مذبح  الىبتحكيؿ قبة الصخرة 

فكؽ الصخرة تقدـ فكقيا القرابيف ، كجعمكا مف مغارة االركاح الكاقعة داخؿ الصخرة مكانا تصفى فيو الدماء الناتجة 
قبة كيبيعكنيا بكزنيا ذىبا، مما دعا الع الصميب فكؽ القبة ، ككاف الصميبيكف يقطعكف قطعا مف عف الذبائح ، كرف

ككسكىا نفسيا بالرخاـ  ، (1999)مجير الديف،حكاـ القدس في تمؾ الفترة بكضع سياجا مف الحديد حكؿ الصخرة 
(، كما قاـ الصميبيكف بكضع صكر بدكف ،خكفا مف زكاليا نتيجة طمع الرىباف كالباباكات القائميف عمييا )ابف االثير

كتماثيؿ كرسكمات نصرانية عمى جدراف القبة كحكؿ الصخرة ، كلكنيـ لـ يغيركا شيئا مف بناء القبة كابكابيا فبقيت 
  االيات كالزخارؼ االسبلمية كما ىي في قبة الصخرة حاليا .

  
 م( : 1250 -1187/ه648-583القبة في عيد الدولة االيبوبية ) - ث
قاـ الممؾ المظفر تقي الديف عمر بف شاىنشاه بكنس ارض القبة ثـ غسميا بالماء مرارا ثـ اتبع الماء بماء الكرد      

ـ قاـ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف ايكب بازالة 1190/ىػ586كطير حيطانيا كغسؿ جدرانيا كبخرىا، كفي عاـ 
لداخمية كذىب كجدد قبتيا ، كيكجد في كرسي القبة مف معالـ الكنيسة مف داخؿ القبة كخارجيا ، كجدد جدرانيا ا

الداخؿ كتابة تذكارية تدؿ عمى ذلؾ تقكؿ : "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ .. امر بتجديد كتذىيب ىذه القبة الشريفة مكالنا 
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سنة  السمطاف المممؾ الناصر العالـ العادؿ العامؿ صبلح الديف يكسؼ بف ايكب تغمده اهلل برحمتو كذلؾ في شيكر
 .(.2002)غكشة،كست كثمانيف كخمسمائو " 

  
 م( : 1517-1250/ه922-648القبة في عيد الدولة الممموكية )  - ج

ـ قاـ الظاىر بيبرس بترميـ قبة الصخرة كجدد فسيفساء المثمف الخارجي لمقبة، ثـ أجرل 1260/ىػ759في سنة     
ـ قاـ الممؾ 1294/ىػ  694كفي سنة  ،(1999)العارؼ ،ـ 1270/ىػ 669ترميما أخرا عمى القبة كذلؾ في سنة

ـ 1318/ىػ718كفي سنة  (.1999)مجير الديف،العادؿ زيف الديف كتبغا المنصكرم بتجديد فصكص فسيفساء القبة 
ـ جدد 1387/ىػ789جدد محمد بف قبلككف تذىيب القبة مف الداخؿ كرمـ أخشابيا كرصاصيا الخارجي . كفي سنة 

نائب السمطنة في القدس دكة المؤذنييف الكائنة  (.1999)مجير الديف،بيادر الظاىرم  االمير محمد بف سيؼ الديف
( لمقبة كذلؾ في أياـ السمطاف الظاىر برقكؽ. كفي سنة الجنكبيةغربي مغرة االركاح داخؿ الصخرة تجاه الباب القبمي )

ربت القبة كدخمت مف ـ شب حريؽ في سقؼ قبة الصخرة اثر صاعقة أصابت المسجد االقصى كض1448/ىػ852
بابيا القبمي كاحرقت السقؼ كقد كاف ذلؾ في زمف الممؾ الظاىر جقمؽ، كقد رمـ الممؾ الطاىر جقمؽ سقؼ القبة 

 (.1999)مجير الديف،بألفيف كخمسمائة دينار ذىبيا، كمائة كعشريف قنطارا مف الرصاص 

 م( : 1917-1517/ه1336-922القبة في عيد الدولة العثمانية ) - ح
(. 1999 ـ قاـ السمطاف سميماف القانكني باعمار قبة الصخرة لممرة االكلى كتبميطيا )العارؼ،1542/ىػ 949عاـ في 

ـ استبدؿ السمطاف سميماف خاف القانكني الفسيفاء االثرية التي 1561-1548/ىػ 969 -ػ955كفي الفترة ما بيف 
ىده حتى اليـك . كفي السادس مف ذم الحجة سنة كانت تغطى المثمف الخارجي لمقبة الصخرة بالقاشاني الذم نشا

لكحا ممكنا ( مف القيشاني الى مدينة القدس مف  1747لكح منيا  3454ـ ، كصمت أكؿ شحنة )1548/ىػ955
اسطنبكؿ حيث استمميا ابك فتح الديف بف ميرؾ جاف ، رئيس ميندسي القيشاني كالناظر الشرعي عمى ترميـ قبة 

دينار ذىبيا لتنفيذ مشركع القاشاني الجديد حيث يكجد نقش  25367العثمانيكف صرفك  الصخرة كتذكر المصادر اف
تذكارم في قبة الصخرة يؤرخ التجديد القاشاني جاء فيو " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ سبيؿ اهلل صدؽ اهلل العظيـ الكريـ 

بف سميماف بف بايزيد خمد اهلل ممكو كابد امر بتجديد ىذا الكاشاني كالمقاـ الشريؼ السمطاف مكالنا السمطاف سميماف ا
ـ كفتح نكافذ حديدية في كرسي 1551/ىػ959دكلتو الى يـك الميعاد في سنة تسعة كستيف كتسعماية ". كفي سنة 

القبة مف الداخؿ كقد عيد بكتابة نقش الترميـ الى عبد اهلل التبريزم ككتب " قد جدد بحمد اهلل قبو الصخرة ببيتو 
ة بناؤىا كبياؤىا كشيدىا بما جرل مف مناىميا كشيدىا بما جرل مف مناىميا الرائقة لركاة االثر.. "، كفي المقدس الفائق
ـ جدد السمطاف سميماف القانكني ثبلثة مف أبكاب قبة الصخرة كصفحيا 1564/ىػ972–ـ1563/ىػ971الفترة ما بيف 

ـ أنشأ السمطاف سميـ 1572/ىػ980كفي سنة  ،ىػ971محـر22بقطع مف النحاس تـ احضاره مف استنبكؿ يـك السبت 
الثاني  بف السمطاف سميماف القانكني ستائرا ىي عبارة عف صدرة جمدية حمراء فييا ثمانية عشرالؼ قطعة فضية 

ـ فتح حاكـ القدس شباكيف في القسـ السفمي 1597/ىػ1007كخمسيف دينارا سمطانيا البكاب قبة الصخرة. كفي سنة 
زمف السمطاف أحمد  –ـ 1603/ىػ1012كفي سنة  لقبة الصخرة . - الغربية الجنكبية –ارجي مف حائط المثمف الخ

ـ سقط ىبلؿ 1617-ىػ1026عمؽ قنديميف كبيريف ليما سمسمتيف ذىبييف في قبة الصخرة. كفي ربيع االكؿ  -االكؿ 
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دس تركيب اليبلؿ بعد شيريف قبة الصخرة اثر زكبعة شديدة ضربت بيت المقدس ، كقد أعاد عبد اهلل أفندم حاكـ الق
ـ أجرل محافظ القدس قرة قكالؽ ترميمات في القبة ككذلؾ تمت عممية ترميـ 1705-ىػ1117. كفي ذم الحجة سنة 

ـ 1752-ىػ1166ـ باشراؼ الشيخ عبد الكىاب افندم شيخ المسجد االقصى . كفي سنة 1735-ىػ1148لمقبة سنة 
ـ عمى يد السمطاف 1780/ىػ1195لمقبة في سنة  الغربيةأعيد بناء المدخؿ اجرل الكزير اسعد باشا ترميما لمقبة ، ك 

ـ جدد بعض رخاـ القبة في عيد السمطاف محمكد الثاني. كفي سنة 1817/ىػ1233عبد الحميد االكؿ، كفي سنة 
اـ ـ ق1874/ىػ1291ـ قاـ السمطاف عبد المجيد بف محمكد باجراء ترميما شامبل لمقبة ، كفي سنة 1853/ىػ1270

السمطاف عبد العزيز بف محمكد باعادة انشاء قسـ كبير مف سقؼ التثمينة الكسطى ، كتصفيح القبة كسطحيا مف 
ـ 1876/ىػ1293الخارج بالصفائح الرصاصية ، ككضع الثريا الكبيرة بيف الباب القبمي كدكة المؤذنتييف . كفي سنة 

ؽ بكتابة سكرة يس بخط الثمث في اعمى التثمينة مف قاـ السمطاف عبد الحميد الثاني بتكميؼ الخطاط محمد شفي
 (.2002)غكشة، الخارج كذلؾ بعد طبخت قطع القاشاني

 م(:1967-1948/ه1387-1368قبة في العيد االردني ) - خ
ـ حيث اغار الييكد 1948تعرضت قبة الصخرة لبلضرار عمى اثرت االحتبلؿ الصييكني لمدينة القدس عاـ      

ريؼ عدة مرات كتساقطت قنابميـ في انحاء صحف الحـر الشريؼ ، كنتج عف ذلؾ العدكاف عمى الحـر القدسي الش
احداث فجكة كبيرة في سقؼ الركاؽ االكسط لقبة الصخرة . كما حطـ شباؾ زجاجي مف التحؼ النادرة كاصيب نحك 

خرة المشرفة ـ شكؿ الممؾ حسيف لجنة اعمار المسجد االقصى كالص1948نافذة اخرل ، بعد انتياء حرب  50
( لدراسة التمفيات المكجكدة في المسجد االقصى ك قبة الصخرة المباركة ، كانتيت عممية الترميـ كاعادة 1998،الفقي)ا

ـ. " كيجرل االف عمؿ مف اضخـ اعماؿ التعمير التى قامت في مسجد الصخرة منذ اليكـ 1964االعمار في سنة 
ضخميا ، فقد تـ تقكية القبة مف الداخؿ فأستعيض عف خشبيا القديـ الذم الذل بناه عبد الممؾ بف مركاف اف لـ يكف ا

تأكؿ بفعؿ السكس بخشب صالح كجديد كرفعت الكاح الرصاص التي كانت تغطييا مف الخارج ، كركبت بدال منيا 
مصنكع  قبة جديدة مصنكعة مف االلمنيـك المذىب كرفع اليبلؿ القديـ ككاف مصنكعا مف النحاس، ككضع مكانو ىبلؿ

مف االلمنيـك المذىب ، تعمكه مانعة لمصكاعؽ مصنكعة مف الببلتيف، كتمت تقكية اساس الجدراف مف الخارج 
بالخرسانة المسمحة ككذلؾ قؿ عف الدعامات كاالعمدة مف الداخؿ ، كرفعت ثبلثة اعمدة كانت كىت مع الزمف ، 

ا ىـ الميندسكف، كانا اكتب ىذه السطكر ، يعممكف عمى فكضع مكانيا ثبلثة أعمدة جديدة اثنتاف منيا الى الشماؿ كى
اصبلح الفسيفساء في القبة مف الداخؿ ،كالرخاـ كالقاشاني في جكانب أخرل مف المسجد ،كتجرل عممية االعمار ىذه 

 ( .1999باشراؼ الممؾ الجرئ الشاب الممؾ حسيف بف طبلؿ" )العارؼ،

 م( : 1967/ه1387القبة في عيد االحتالل االسرائيمي)  - د
ـ ، كلـ يقـ االحتبلؿ باجراء  1967خضعت القبة كما ىك حاؿ بقية المسجد االقصى لبلحتبلؿ االسرائيمي عاـ      

ام عمميات ترميـ كصيانة  لمقبة .كقد ظمت القبة تتبع لبلشراؼ االردني مف النكاحي الفنية كاالدارية . في عاـ 
 5000حسيف احدل الشركات لتقـك بتصفيح القبة بما يقارب ـ  حيث ظير بيكت لمعاف القبة كمؼ الممؾ 1992

مربع كما شمؿ االعمار بناء دعامات السطح كاالركقة كتكسيتيا  ـ1200صفيحة ذىبية براقة بمساحة تصؿ 
بالرصاص ككضعت بداخميا مكاد عازلة لمرطكبة كالتسكس ، كما تـ تصميح كتسميح مجمع المبنى ضد الحرائؽ كما 
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لتميزه في عدـ تاثيره عمى الزخارؼ كالنقكش االثرية حيث قدرت تكاليؼ عممية االعمار ىذه بما يزيد  استخدـ اليانكف
   (.بدكف عف ثماني مبلييف دينار اردني )االعمار الياشمي،

كيشمؿ العيد كالسنة بناء كترميـ كصيانة مسجد قبة الصخرة عمميات مبيف ادناه جدكال ممخصا يكضح مراحؿ 
 :ئكليف عف تنفيذ االعماؿ  كاالشخاص المس

 الشخص المسئول الترميم والصيانة عممية السنة العيد

 الخميفة عبد الممؾ بف مركاف المشرفةالصخرة بناء لقبة  ـ685/ىػ66 االموي

 العباسي المأمكف كابنو الخميفة ترميم قبة الصخرة ـ 831/ىػ216 العباسي

م جانب من وترمي لمقبةصناعة ابواب خشبية  ـ913/ىػ 301
  ياسقف

 أـ الخميفة العباسي المقتدر باهلل

ترميم قبة الصخرة ورفع القبة عمى الصخرة  ـ1022/ىػ413 الفاطمي
 ودعميا

الخميفة الفاطمي الطاىر العزاز ديف 
 اهلل

الخميفة أبك جعفر عبد اهلل القائـ  ترميم القبة من اثار الزلزال العنيف الذي ضربيا ـ 1067/ىػ460
 هللبأمر ا

عمميات افساد ونيب وسرقة ونغيير مالمح  ـ1099/ق492 الصميبيي
 ووظائف االستخدام

 ممؾ الفرنجة

ازالة معالم الكنيسة من داخل القبة وخارجيا  ـ 1190/ىػ586 االيبوبي
 القبةد يجدتب و يذىتوتجديد جدرانيا الداخمية و 

 الناصر صبلح الديف االيكبي

ـ 1260/ىػ75 الممموكي
 ـ1270/ىػ669

ترميم القبة وتجدد فسيفساء المثمن الخارجي 
 مرتين

 الظاىر بيبرس

الممؾ العادؿ زيف الديف كتبغا  تجديد فصوص فسيفساء القبة ـ1294/ىػ694
 المنصكرم

تجدد تذىيب القبة من الداخل وترميم أخشابيا  ـ1318/ىػ718
 ورصاصيا الخارجي

 محمد بف قبلككف

نيين الكائنة غربي مغرة االرواح تجديد دكة المؤذ ـ1387/ىػ789
 داخل الصخرة تجاه الباب القبمي

االمير محمد بف سيؼ الديف بيادر 
 الظاىرم

ترميم سقف القبة اثر صاعقة أصابت المسجد  ـ1448/ىػ852
 االقصى

 الممؾ الظاىر جقمؽ

 العثماني

 

 كني السمطاف سميماف القان اعمار القبة لممرة االولى وتبميطيا ـ 1542/ىػ949

استبدل الفسيفاء االثرية التي كانت تغطى  ـ1548/ىػ955
المثمن الخارجي لمقبة بالقاشاني وفتح نوافذ 
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 حديدية في كرسي القبة من الداخل 

تجديد ثالثة من أبواب القبة وتصفيحيا بقطع  ـ1563/ىػ971
 من النحاس

أنشأ ستائرا ىي عبارة عن صدرة جمدية حمراء  ـ1572/ىػ980
يا ثمانية عشرالف قطعة فضية وخمسين في

 دينارا سمطانيا البواب القبة

 سميـ الثاني  بف سميماف القانكني

فتح شباكين في القسم السفمي من حائط المثمن  ـ1597/ىػ1007
  - الغربية الجنوبية –الخارجي

 حاكـ القدس

 محافظ القدس قرة قكالؽ أجرى ترميمات في القبة ـ1705/ىػ1117

 الشيخ عبد الكىاب افندم  عممية ترميم لمقبة ـ1735/ىػ1148

 الكزير اسعد باشا اجرى ترميما لمقبة ـ1752/ىػ1166

 السمطاف عبد الحميد االكؿ لمقبة الغربيةأعاد بناء المدخل  ـ1780/ىػ1195

 عيد السمطاف محمكد الثاني جدد بعض رخام القبة ـ1817/ىػ1233

 السمطاف عبد المجيد محمكد ما شامال لمقبةاجراء ترمي ـ1853/ىػ1270

اعادة انشاء قسم كبير من سقف التثمينة  ـ1874/ىػ1291
الوسطى , وتصفيح القبة وسطحيا من الخارج 
بالصفائح الرصاصية , ووضع الثريا الكبيرة بين 

 الباب القبمي ودكة المؤذنتيين

 السمطاف عبد العزيز بف محمكد

طاط محمد شفيق بكتابة سورة يس تكميف الخ ـ1876/ىػ1293
 بخط الثمث في اعمى التثمينة من الخارج

 السمطاف عبد الحميد الثاني

 الممؾ عبد اهلل االكؿ عممية ترميم واسعة داخل القبة ـ1948 االردني

بعد تكليو العرش ب 
 اياـ 6

اضخم اعمال التعمير التى قامت في القبة منذ 
 بناىا عبد الممك بن مروان

 حسيف الممؾ

 
صفيحة ذىبية  5000بتصفيح القبة بما يقارب  ـ1992

 م1200براقة بمساحة تصل 
 ( يوضح عمميات التعمير والترميم في بناء القبة عمى مدار تاريخيا3-3) جدول

 
 سيري لشخصيات بناء مبنى القبة : السياق ال 3-3-5
ىما اكال الشخصيات المصممة كالمشتركة في  تتكزع اشخصيات المؤثرة في بناء قبة الصخرة الى مجمكعتيف   

 عمميات البناء كثانيا الشخصيات التى رعت البناء مف حيث الصيانة كالترميـ :
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 الشخصيات التي شاركت في عمميات التصميم و البناء و االشراف : 3-3-5-1
ة، كقد أظير الخميفة عبد ىك الذم أمر بإقامة مسجد قبة الصخر   الخميفة األموي الخامس عبد الممك بن مروان: - أ

نو رصد لبنائو خراج مصر لسبع سنكات ، كقد أنفؽ فيو خراج كالية أ كردالممؾ اىتماما كاضحا بيذا المسجد حتى 
مصر بالكامؿ عميو، مدار سبع سنكات كامبلت لتغطية نفقات ىذا المشركع الفريد، لقد سعى عبد الممؾ أف يككف 

اليد العربية في شكؿ بناء قبة الصخرة المشرفة بالقدس، كىذا يؤكد اىتمامو عربيان مسممان بكؿ المفاىيـ كالتق
 باألصكؿ العربية األصيمة التي كانت معركفة في ببلد الشاـ في الفترات السابقة.

  
: كىك أحد الميندسيف المصمميف كالمشرفيف عمى التنفيذ كىك مف أىؿ  الميندس المعماري رجاء بن حياة الكندي- ب

مسطيف، كىذا الرجؿ كاف المسؤكؿ عف التصميـ العاـ كالشكؿ العاـ لمبناء، أم عف ركح البناء بيساف في ف
كفمسفتو، كال غرك أف يككف رجاء بف حياة الكندم ىك المسؤكؿ عف ذلؾ فيك فناف إسبلمي ككاف لذكقو اإلسبلمي 

 مية بالبناء.الرفيع أكبر األثر في إبراز النكاحي الفنية الجمالية لمركح كالفمسفة اإلسبل
 

كىك معمارم خبير مف أىؿ القدس، مف مكالي عبد الممؾ بف مركاف ، ككاف أحػد معمارٌيٍيف الميندس يزيد بن سالم :  - ت
عظيمىٍيف أسند إلييما عبد الممؾ بف مركاف أمر بناء مسجد قبة الصخرة، ككاف ىذا الرجؿ مسؤكالن عف النكاحي العممية 

أنجػز ىك كرجاء بف حيكة ميمة تشييد المسجد . كيركل أنو تبقى مف األمكاؿ  في ىندسة العمارة في القبة كقد
ٍيف، جائزة ليما عمى ما  المخصصة لبناء كعمارة المسجد، مائة ألؼ دينار، فأمر الخميفة بمنحيا لميندسىٍيًو الكبيرى

مير المؤمنيف مف بناء قبة صخرة بيت أنجزاه، لكنيما أبىيىا أٍخذى الماؿ، ككتبا إلى الخميفة: " قد اتـ اهلل ما امر بو ا
المقدس كالمسجد االقصى كلـ يبقى لممتكمـ فيو كبلـ كقد بقي مما أمر بو امير المؤمنينف مف النفقة عميو بعد اف فرغ 
البناء كاحكـ مائة الؼ دينار فيصرفيا امير المؤنييف فيما أحب "  فكتب الييما أمير المؤمنيف انو قد أمر بيذا البمغ 

)مجير ، فكتبا لو " نحف أكلى اف نزيده مف حمي نسائنا فضبل عف امكالنا فاصرفيا في أحب االشياء اليؾ " ليما
 (1999الديف،

 
 : ىك ابف الخميفة عبد الممؾ كقد كاف ىك المشرؼ كالمسؤكؿ العاـ عف البناء . ولي عيد الخالفة الوليد بن عبد الممك- ث

 ركت في عممية تصميـ كانشاء القبة :جدكال بأىـ الشخصيات التي شا مبيف ادناه
 طبيعة العمل اسم الشخصية

 صاحب الفكرة كىك المالؾ كالممكؿ الخميفة األموي عبد الممك بن مروان

 الميندس المسؤكؿ عف التصميـ العاـ كالشكؿ العاـ لمبناء الميندس المعماري رجاء بن حياة الكندي

 النكاحي العممية في ىندسة القبةالميندس المسؤكؿ عف  الميندس يزيد بن سالم

 المسؤكؿ العاـ عف االشراؼ كالمتابعة ولي عيد الخالفة الوليد بن عبد الممك

 ( يوضح اسماء الشخصيات المشاركة في عممية التصميم والبناء لمقبة4-3جدول )
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 الشخصيات التي شاركت في عمميات الترميم والصيانة واالشراف : 3-3-5-2
مف كافة الفنييف كالعماؿ  الطكاقـ الفنية كالميندسيف كك  كالخمفاء كاالمراء ف الشخصيات االعتباريةشارؾ العشرات م
 43 صفحة(3-3)مبيف في الجدكؿ عمى مدار عيكد اسبلمية مختمفة في عمميات الترميـ كالصيانة. المستكيات كذلؾ 

مع التأكيد ، الصخرة كطبيعة عمؿ كؿ منيامف ىذا البحث كشفا بأىـ الشخصيات التى قامت عمى ترميـ كصيانة قبة 
 كافة بسبب الظركؼ التاريخية كضعؼ التكثيؽ . عمى ىناؾ صعكبة في حصر االسماء

 الموقع الجغرافي لبناء قبة الصخرة :   3-3-6
بالمكقع الخاص قبة الصخرة بمكقع جغرافي مميز سكاء عمى مستكل المكقع العاـ ضمف مدينة القدس اك بناء تميز ي
 ف المسجد االقصى ، كقد استعرضت الدراسة سابقا سبب اختيار مكقع القبة مف قبؿ الخميفة عبد الممؾ بف مركافضم

 .حيث ارتبط بنائيا بكجكد الصخرة بخمفيات دينية ذكرت ضمف رحمة االسراء كالمعراج 
 
 الموقع العام :  3-3-6-1

كسط فمسطيف، إلى الشرؽ مف البحر المتكسط،  تقع قبة مسجد الصخرة في المسجد االقصى في مدينة القدس في
لى ـ، كعف  750الشرؽ كترتفع عف سطح البحر المتكسط نحك  عمى سمسمة جباؿ ذات سفكح، تميؿ إلى الغرب كا 

عف  كـ 22كـ عف البحر المتكسط في خط مستقيـ، ك 52تبعد المدينة مسافة  ـ، ك 1150 سطح البحر الميت نحك
  .كـ 290كعف دمشؽ  كـ، 388كـ، كعف بيركت  88لبحر األحمر، كتبعد عف عماف كـ عف ا 250البحر الميت، ك

  
 صورة من الجو لمسجد القبة (5-3شكل )

(photos.fatakat.com) 
 خريطة فمسطين مبين عمييا مدينة القدس (6-3شكل )

www.google.ps)) 
كالمدف رة ( كبعض المعالـ الجغرافية كالمكانية مبيف ادناه جدكال يكضح المسافة بيف مدينة القدس )مكاف قبة الصخ  

 المحيطة : 
 دمشؽ بيركت عماف البحر االحمر البحر الميت البحر المتكسط البياف

المسافة مع مدينة 
 القدس بالكيمكمتر

52 22 250 88 388 290 

 يوضح المسافة بين مدينة القدس وبعض المعالم الجغرافية والمكانية المحيطة( 5-3جدول )
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 (photos.fatakat.com) يوضح موقع المسجد االقصى ضمن الحي االسالمي في البمدة القديمة القدس (7-3شكل )
 

مف النكاحي االربعة لمنطقة المسجد مف اىميا كادم النار اسفؿ كما يحيط بالمسجد االقصى عدة جباؿ كعدة اكدية 
 .منحدر جبؿ الطكر 

  
 ((www.foraqsa.comيوضح االودية المحيطة بالمسجد االقصى مقطع ورسم يدوي  (8-3شكل )
 
 االبعاد المعمارية لممسجد االقصى :  3-3-6-2
مبيف ادناه شكبل عاما اقرب لشكؿ شبو منحرؼ لحدكد المسجد االقصى حيث يضـ مبنى قبة الصخرة المشرفة      

كالشكؿ العاـ لممسجد االقصى اقرب لشبو . مكضحا عميو االبعاد المعمارية الضبلعو االربعة غير المتساكية 
 ـ ؛ أما أطكاؿ 492ـ طكؿ الكاجية الشرقية ، كطكؿ الكاجية الغربية  462المنحرؼ، أطػكاؿ أضبلعو تبمغ 
 .ـ عمى التكالي 281ـ ك 310الكاجيتيف الشمالية كالجنكبية فيمػا 

  
  ((www.foraqsa.com قبةلمالمؤدية  االبواب(10-3)شكل  ((www.foraqsa.comيوضح ابعاد المسجد االقصى (9-3شكل )
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 االبواب الخارجية المؤدية لمبنى قبة الصخرة :  3-3-6-3
يمكف الدخكؿ لمبنى قبة الصخرة عبر االبكاب المؤدية لممسجد االقصى المبارؾ، مع العمـ باف ىذه االبكاب منيا      

حة تتكزع عمى السكريف الشمالي كالغربي، إضافة إلى خمسة المفتكح كمنيا المغمؽ ، حيث ىناؾ عشرة أبكاب مفتك 
أبكاب مغمقة في السكريف الجنكبي كالشرقي مع االشارة الى اف الباب المنفرد، أحد األبكاب المغمقة، تكاد آثاره تختفي 

 . تماما في السكر الجنكبي لممسجد األقصى المبارؾ 

 : مبنى قبة الصخرةصى حيث لممسجد االقمبيف ادناه جدكال باالبكاب المؤدية 

ابواب الواجية الغربية )سبعة ابواب 
 مفتوحة ( ىي : 

ابواب الواجية الشمالية )ثالثة 
 ابواب مفتوحة( ىي :

ابواب الواجية الشرقية 
 )بابان مغمقان ( ىي : 

الواجية الجنوبية )ثالثة 
 ابواب مغمقة ( ىي :

 باب المغاربة- أ
 باب السمسمة- ب
 باب المطيرة- ت
 انيفباب القط- ث
 باب الحديد- ج
 باب الناظر- ح
 باب الغكانمة- خ

 باب فيصؿ- د
 باب حطة- ذ
 باب االسباط- ر

 باب الجنائز- ز
 باب الرحمة- س

 

 الباب الثبلثي- ش
 الباب المزدكج- ص
 باب المنفرد- ض

 

 ابواب 10 مجموع عدد االبواب المفتوحة
 ابواب 5 مجموع عدد االبواب المغمقة

 باب 15 المجموع الكمي لالبواب
 ح عدد واماكن وحالة ابوب المسجد االقصى المؤدية لمبنى قبة الصخرة( يوض5-3جدول رقم ) 

 
 الموقع الخاص لقبة الصخرة :  3-3-6-4
اختار الخميفة عبد الممؾ بف مركاف اكثر المكاضع ارتفاعان مف ساحة الحـر لبناء قبة الصخرة ، داللة عمى اف  

كقد أراد عبد  رؾ فجاءت في أعمى نقطة في المسجد،الصخرة المشرفة  تقع مكضع القمب مف المسجد األقصى المبا
تتكسط قبة الصخرة المشرفة تقريبان ساحة المسجد الممؾ أف يجعؿ بناء قبة الصخرة المشرفة تكريمان لمصخرة المشرفة. 

تقـك ارضية قبة الصخرة عمى صحف قريبا مف الشكؿ المربع يرتفع عف مستكل ارضية المسجد ك  االقصى المبارؾ ،
أمتار، كيتكصؿ إلييا مف خبلؿ ثماني بكائؾ التي تحيط بيا مف  جياتيا األربع . كقد تـ تشيػيد  4ى بحكالي االقص

مبنى قبة الصخرة في كسط منطقة المسجد االقصى كىذا الصحف عبارة عف ىضبة ذات شكؿ ىندسي يقترب إلى 
ف ادناه مخططا يظير كضعية مبي .ـ  632 نحك كمحيطيا 2ـ 23800 نحك تبمغ مساحتياشبو المنحرؼ شكؿ 

  .صحف القبة ) بالمكف االخضر( ضمف المسجد االقصى حيث تتكسط المسجد
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 صورة حقيقة لممكونات اليامة المسجد االقصى (11-3شكل )
www.foraqsa.com)) 

صحن مسجد قبة الصخرة )المنطقة  حدود (12-3شكل )
 ((www.foraqsa.com الخضراء( ضمن المسجد االقصى

يظير المقطع المبيف ادناه اف بناء المسجد االقصى جاء في منطقة منخفضو نسبيا بالمقارنة مع المنطقة الشمالية ، ك 
 مقطعا طكليا رأسيا يكضح مناسيب صحف القبة كعبلقتيا بالمسجد االقصى..مبيف ادناه 

 
 ((www.google.ps  مقطع عرضي داخل المسجد االقصى مارا بمسجد القبة (13-3شكل )

 
 العالقة الرقمية بين قبة الصخرة والمسجد االقصى :  3-3-6-5

 اوال  االبعاد المعمارية :
المسجد االقصى كمنطقة صحف مسجد القبة كامؿ االبعاد المعمارية لمنطقة العبلقة بيف يظير ادناه جدكال يكضح  

 كنسبة اضبلع صحف مسجد القبة لممسجد االقصى :
 نسبة صحن القبة لممسجد االقصى )بالمتر( المسجد االقصى )بالمتر(ة صحن مسجد قبة الصخر  الوصف

 %45.55 281 128 الحد الجنكبية
 %50.32 310 156 الحد الشمالية
 %35.28 462 163 الحد الشرقية
 %35.85 491 176 الحد الغربية

 %40.93 1544 632 المحيط
 %17.12 متر مربع 141177.14 متر مربع 24171.14 المساحة
 وقبة الصخرة النسبة بينيما ( يبين ابعاد اضالع ومحيط ومساحة المسجد االقصى6-3جدول )
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   : المسجد االقصى كصحف مسجد القبةكامؿ كؿ مف مساحة كمحيط المأكية ، لنسبة المبيف ادناه شكبل تكضيحا حكؿ 

  
 )الباحث(قبة لممسجد االقصىالنسبة محيط صحن  (15-3شكل )  )الباحث( قبة لممسجد االقصىالمساحة صحن  (14-3شكل )

 ثانيا المساحة والمحيط : 
 مبيف ادناه جدكال يكضح مساحة كمحيط كؿ مف مسجد القبة كصحف مسجد القبة كباقي مساحة المسجد االقصى:  

 الشكل التوضيحي المحيط ) م( (2المساحة)م الوصف
  754.8 117006  (1)باقي المسجد االقصى رقـ

 590 21750.34 ( 2ف القبة رقـ )صح
 164.80 2420.80 (3مسجد القبة رقـ )

مجمكع مساحة صحف مسجد 
 (3(+)2القبة : )

 متر مربع 24171.14

مجمكع مساحة المسجد 
 متر مربع 141177.14 (3(+)2(+)1االقصى :)

 )عمل الباحث( جد االقصى( يوضح مساحة ومحيط كل من مسجد القبة وصحن القبة وباقي مساحة المس7-3جدول)
 
 المساحة التفصيمية  لمسجد قبة الصخرة : 3-3-6-6
 مبيف ادناه جدكال تفصيبل لمساحة كحجـ مسجد قبة الصخرة :     

 الشكل التوضيحي 3الحجم م 2المساحة م رقم الشكل
 25026.35 2420.80 المسقط الثماني-1

 

 2667.05 523.46 رقبة القبة -2
 2214.94 652.10 القبة -3

 الخالصة
 (2مجموع المساحة لمبناء) م

 (3مجموع الحجم)م
 الجانبية  االفقية 

2420.80 3225.22 29908.34 

 )عمل الباحث( مساحة وحجم مسجد قبة الصخرةاحتساب (  يبين 8-3جدول ) 

 

82.88% 

17.12% 

 2المساحة م

 صحن القبة المسجد االقصى

59.07% 

40.93% 

 المحٌط

 صحن القبة المسجد االقصى
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 نمط االسموب اليندسي ) العمل بوصفو صرحا معماريا( :  3-4
في اعتقادم العمارة العالمية مثيبل  حتى كال،  الصخرة صرحا معماريا لـ تشيد لو العمارة االسبلميةيمثؿ بناء قبة    
جعمتو مضربا لبلمثاؿ في ما يتعمؽ بالجماؿ المعمارم كالعبقرية اليندسية مميزة فقد تميز ىذا البناء بصفات معمارية ، 

 . لمميندس المسمـ
 
 :الوصف العام لبناء مسجد القبة  3-4-1
مسجد  كالبناء بالصحف المحيط بالمسجد الذم يعرؼ بالساحات المحيطة  يطمؽ تكصيؼ بناء مسجد القبة عمى     

مثؿ كبقية العناصر كالمعالـ المعمارية االخرل  القبة المثمف الشكؿ المقبب بالقبة الذىبية المبني فكؽ الصخرة الشريفة
 ادناه :كما ىك مبيف في الشكؿ البكائؾ كالقباب كخبلفو 

 

  
 ((www.google.ps المكون من مسجد القبة والصحن المحيط بيا( يبين الشكل العام لمسجد قبة الصخرة 16-3) شكل

 
 صحن قبة الصخرة المشرفة :  3-4-1-1
المقصكد بصحف قبة الصخرة ىك الساحات الخارجية أك الباحة التي تحيط بمبنى قبة الصخرة، كالتي ترتفع عف    

كيتكاجد ، ـ  590كمحيطو   2ـ  24171.14صحف القبة ل الكاممة مساحةالـ كتبمغ  4نحكالحـر الشريؼ أرضية 
 عمى النحك التالي: كاالبار الغرؼ في الصحف العديد مف البكائؾ كالقباب ك

 

 
 ((www.google.ps( صور متنوعة من المعالم المعمارية في صحن قبة الصخرة17-3شكل )

 
 

 : كالمككنات المعمارية المكجكدة ضمف صحف مسجد قبة الصخرة المشرفة دكال بأىـ العناصرمبيف ادناه ج
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 العدد العنصر المعماري
 البوائك : - أ

الشرقية  –الشمالية الشرقية  -الشمالية  -الغربية الشمالية -الغربية  -الجنكبية الغربية -)الجنكبيةىي ك  
 الشرقية الجنكبية ( -

8 

 القباب :  - ب
قبة  -قبة يكسؼ أغا  -قبة الخضر -قبة مكسى -قبة المعراج -قبة السمسمة -)قبة الصخرة كىي 
 قبة محراب النبي( -القبة النحكية  -قبة االركاح  -الميزاف

10 

  :الغرف - ت
 كتعرؼ بالخبلكم جمع )خمكة(

4 

 :  االبار- ث
 بئر الجنة كبئر الرمانة كيعرؼ منيا 

8 

  ) الباحث( نات المعمارية الموجودة ضمن صحن قبة الصخرة( أىم العناصر و المكو 9-3جدول )

 
 : البوائكاوال : 
جاءت البكائؾ كتعرؼ ايضا بالقناطر أك المكازييف في نياية المراؽ )االدراج( المؤدية الى صحف القبة ، كقد     

". كقد البكائؾاسـ "تكجت المراؽ بقناطر حجرية تتألؼ مف مجمكعة عقكد حجرية تقـك عمى أعمدة رخامية عرفت ب
أشار المقدسي إلى كجكد أربع مراؽ في صحف الصخرة، حيث يقكؿ في كصفو لممسجد األقصى ما نصو: ).. 

مثؿ مسجد يثرم يصعد إلييا مف  –يقصد فناء الصخرة  –كسطو دكة  –يقصد الحـر الشريؼ  –كالصحف مبمط 
إلى كجكد ست مراؽ تؤدم إلى صحف الصخرة . فمف  األربع جكانب في مراؽ كاسعة ..( كأما ابف الفقيو فقد أشار

المحتمؿ أف تاريخ تأسيس كبناء ىذه المكازيف يعكد لمفترة األمكية حيث صممت لتفي بالغرض الجمالي كاليندسي كىك 
مىؿءي الفراغ المكجكد في صحف قبة الصخرة ليتجانس مع مخططيا الييكمي مف جية، كلمغرض التكجييي كىك اإلشارة 

. يبمغ عدد ىذه المكازيف أك القناطر أك البكائؾ )جمع بائكة(  (1980المقدسي، )ة إلى مداخميا مف جية أخرل كالدالل
 ثمانية، حيث مرت ىذه البكائؾ في مراحؿ ترميـ مختمفة تراكحت بيف الصيانة كالترميـ إلى إعادة بنائيا مف جديد.

 
 (( www.google.ps خرة( يوضح مواقع وعدد البوائك في صحن قبة الص18-3شكل) 

http://www.google.ps/
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جدكال فيو كمبيف ادناه  ،  كما ىك مبيف في الشكؿ اعبله ةفي جيات صحف الصخرة األربعالثمانية كقد كزعت البكائؾ 

 : صحف القبةفي كصفا لمبكائؾ 
 صورة البائكة الوصف

  : الجنوبيةالبائكة - أ
لصحف  الجنكبيةفي منتصؼ الحد  ـ، تكجد 1021 -ق 412يعكد تاريخيا إلى سنة 

العباسي، ثـ الفاطمي  الصخرة ، كقد أنشئت في العيد األمكم، كجددت في العيد
كىي عبارة  ـ،-1982ىػ1402كالعثماني، ثـ رممتيا دائرة األكقاؼ اإلسبلمية عاـ 

 ظيمتاف،كاليسار ركبتاف ع عف ثبلثة أعمدة أسطكانية في الكسط، تحفيا عف اليميف
شمسية يستعيف بيا المصمكف لمتعرؼ عمى  منيا تكجد مزكلة الجنكبيةكفي الكاجية 

اإلسبلمي األعمى رشدم اإلماـ،  أكقات الصمكات، كىي مف صنع ميندس المجمس
  .ـ1907كذلؾ في سنة 
 درجة20عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا:ك  ـ 6.5ارتفاع البائكة : 

 

 :لشرقيةا الجنوبيةالبائكة   - ب
لصحف الصخرة ،أنشئت في العيد الفاطمي  الجنكبيلمحد  الشرقيقرب الطرؼ  تقع 

ـ، كىي -1211ىػ608ـ، كتـ تجديدىا في العيد األيكبي عاـ 1021-ىػ412عاـ 
أسطكانيي  عبارة عف ركبتيف عظيمتيف في األطراؼ، كعمكدم رخاـ في الكسط،

 .الشكؿ
  درجة 19الحجرم المؤدم ليا : ـ عدد درجات الدرج 7ارتفاع البائكة : 

  : الغربية الجنوبيةالبائكة  - ت
 1472 -ىػ 877لصحف الصخرة ، يعكد إنشاؤىا إلى سنة  الغربيعمى المحيط  تقع
 في األطراؼ، كعمكديف مف الرخاـ في الكسط، كىي عبارة عف ركبتيف عظيمتيف ـ .

جـ لعؿ تاريخ نقشو صغير الح يكجد محراب الشماليةلمركبة  الشماليةكفي الحائط 
 .يعكد إلى العيد العثماني

 درجة24ـ عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا :  7ارتفاع البائكة : 
 

 : الغربيةالبائكة  - ث
يعكد بناؤىا المعركؼ حاليان إلى سنة  لصحف الصخرة، الغربيفي منتصؼ الحد  تقع 

كثبلثة أعمدة عظيمتيف في األطراؼ،  ـ كىي عبارة عف ركبتيف 955 -ىػ 340
 .أسطكانية في الكسط
  درجة24ـ عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا :  7ارتفاع البائكة : 
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  : الغربية الشماليةالبائكة - ج
، قريبا مف قبة الخضر. الشماليةلصحف الصخرة في جيتيا  الغربيعمى الطرؼ  تقع

ت في العيد ثـ جدد ـ،1376 -ىػ 778يعكد إنشاؤىا إلى العيد المممككي عاـ 
األطراؼ، كثبلثة أعمدة أسطكانية في  العثماني،كىي عبارة عف ركبتيف عظيمتيف في

 .الكسط
  درجة23ـ عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا :  7ارتفاع البائكة : 

 :  الشماليةالبائكة  - ح
 721أنشئت في العيد المممككي سنة  لصحف الصخرة الشماليتقع في منتصؼ الحد 

كىي عبارة عف ركبتيف عظيمتيف في األطراؼ، كعمكديف أسطكانييف .ـ 1321 -ىػ
 .في الكسط

  درجة 9ـ عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا :  7.5ارتفاع البائكة : 
 :الشرقية الشماليةالبائكة  - خ
، أنشئت في العيد الشرقية لصحف الصخرة في جيتو الشماليفي الطرؼ  تقع 

عظيمتيف في األطراؼ،  ـ كىي عبارة عف ركبتيف 1325 -ق726المممككي، سنة 
 كعمكديف أسطكانييف في الكسط.

  درجة 11عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا : ك ـ  7ارتفاع البائكة : 
  : الشرقيةالبائكة  - د

لصحف الصخرة ، أنشئت عمى  الشرقيالبائكة الكحيدة في جيتيا عمى الحد  ىي
في القرف العاشر  د بناؤىا في العصر العباسي،األرجح في العيد األمكم، كأعي

الصخرة،  ـ كتعد أكبر البكائؾ حكؿ صحف 10 -ق 4الرابع اليجرم  -الميبلدم
 حيث تتككف مف ركبتيف عظيمتيف، كأربعة أعمدة أسطكانية رخامية الصناعة. 

  درجة 25  عدد درجات الدرج الحجرم المؤدم ليا : ك ـ  6.5ارتفاع البائكة : 

   www.foraqsa.com ( بوائك قبة الصخرة19-3) شكل 
 

 القباب في صحن القبة : ثانيا 
كالتي تعد مف أبرز معالمو، كأجمميا،  المسجد األقصى المبارؾ بالقباب الجميمة التي تضفي عميو جكان قدسيان، تزداف ساحة

في صدر  في قمب المسجد األقصى المبارؾ، ككذلؾ قبة الجامع الًقٍبمي القائـ لكاقعةالمشرفة ا خاصة درتيا قبة الصخرة
كمعظـ  .كمنيا ما ىك في الساحات المحيطة. الصخرة، المسجد األقصى المبارؾ. كمف ىذه القباب ما ىك عمى صحف قبة

 خميدان لذكرل معينة. كفي الكقت الحالي،كاالعتكاؼ أك ت كالعبادة ىذه القباب بينيت لتككف مقرات لمتدريس أك دكران لمخمكة
الػ  اربعة عىٍشري قبابو تعدُّ مف المعالـ البارزة فيو، نذكر منيا –عدا قبة الصخرة قباب  لمسجد األقصى المبارؾكيكجد في ا

تكاريخ تقـك في صحف الصخرة المشرفة مجمكعة مف القباب تعكد  تحدثنا عنيا سابقا قبة الصخرة نفسيا كقد  : التالية 15
 : إلى فترات نشائيا إسبلمية مختمفة كمتتابعة كتكجد ىذه القباب فكؽ ارض الصحف حكؿ قبة الصخرة.

 

http://www.foraqsa.com/
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 www.ataaalkhayer.comضمن المسجد االقصى ( يوضح مواقع وعدد القباب في صحن قبة الصخرة 20-3شكل)
 

كمبيف ادناه كصفا لمقباب في  ، الشكؿ اعبله كما ىك مبيف في  ، جيات متعددة مف صحف الصخرة عمىكقد كزعت القباب 
 صحف القبة : 

 قبة السمسمة :- أ
ـ 1200 /ىػ579ـ قبؿ بناء قبة الصخرة ، أما محرابيا فأضيؼ سنة 685/ىػ66بناىا عبد الممؾ بف مركاف سنة  

ـ 1561/ىػ969السمطاف سميماف بف سميـ سنة  ـ ، ثـ جددت في عيد1262/ىػ661كجددىا الظاىر بيبرس في سنة 
كىي تقـك عمى احد عشر عامكدا رخاميا كأرضيا مبمطة بالرخاـ تقع ىذه القبة شرقي قبة الصخرة المشرَّفة كمحاذية 
ا لقبة الصخرة  ينيَّة، شكميا سيداسي، كلذلؾ فيي ليست نمكذجن ليا، أىميتيا مف الناحية األثرية، كليست مف الناحية الدِّ

لمشرفة ثيماًنيَّة الشكؿ، كما أفَّ قبة السمسمة مفتكحة الجكانب، بينما قبة الصخرة كما يعتقد البعض؛ ألفَّ قبة الصخرة ا
ريمِّمىت قبةي  .المشرفة مقفمة تمامنا، كعبلكة عمى ذلؾ فإفَّ شكؿ قبة السمسمة يختمؼ كميِّا عف شكؿ قبة الصخرة المشرفة

ة تتجو إلى إعادة ترميميا في العيد األردني السمسمة مىرَّات عديدة كاف آخريىا في القرف السادس عشر، ككانت الني
ـ( إالَّ أفَّ االحتبلؿى اإلسرائيمي لمقيدس كقؼ حائبلن 1967 - 1956عندما ريمِّمىت قبة الصخرة المشرفة خبلؿ الفترة )

دت لجنة إعمار المسجد األقصى كالصخرة المشرفة أفَّ كضع قبة السمسمة أصبح  1980كفي عاـ  .أماـ ذلؾ كىجى
ـي الركائز المتداعية، كجرل فؾُّ الببلط القيشاني الممكف  سيئنا، فقامت بمسح كتكثيؽ المبنى عف الطبيعة، كما تىَـّ تدعي

الذم كاف في حالةو سيئة مف األسطح الداخميَّة لمقبة كاألقكاس، كتـ تنظيفيو كتخزينو مف أجؿ إعادة تركيبو في المكاقع 
 ،نجـ) الية البلزمة؛ إليقاؼ الخطر الذم ييدِّد ىذا المعمـ األثرمنفسيا، ككضعت لجنة اإلعمار المخصصات الم

1980) 
 

 قبة المعراج :  - ب
تقع القبة في صحف الصخرة شمالي غرب مسجد قبة الصخرة ، سميت بيذا االسـ نسبة لكاقعة المعراج بالرسكؿ    

مؤلَّفة مف قبة خشبية مغطاة  كىي مف قبة الصخرة، الشرقية الشماليةعميو السبلـ الى السماء، تقع في الجية 
يِّف أضبلعى المثمَّف أعمدةه مف الرخاـ  بالرصاص، ترتكز عمى مجمكعة مف األقكاس المغمقة، كتأخذ شكؿ المثمَّف، تيزى

، ففييا كؿ ثبلثة أعمدة معنا، كلمبنى القبة الجنكبيةيبمغ عدديىا نحك ثبلثيف عمكدنا، كؿ أربعة منيا معنا، ما عدا الجية 
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دِّد بناءي ىذه القبة سنة الجنكبية، كمحراب في الجية الشماليةالجية  باب في ـ عمى يد األمير عز 1200/ىػ597ة. جي
إما زخرفة الديف عثماف بف عمي الزنجبيمي متكلي القدس الشريؼ في عيد السُّمطاف العادؿ أبي بكر بف أيكب، 

ضبلع تقـك عمى أعمدة رخامية ،جعؿ في رأس ـ كىي قبة كاسعة مثمنة األ1781/ىػ1195محرابيا فكانت في سنة 
صمَّى اهلل  -كقد أقيمت قبؿ ذلؾ تخميدنا لمعراج النبي محمد القبة مف الخارج قبة رخامية صغيرة أخرل زادتيا جماال 

ره إلى السماء، كتيشير إلى إنشائيا أك ترميميا كتابةه مىكجكدة في كتاب "فاف برشيـ" في الكتاب الذم أصد -عميو كسمَّـ 
  (.1980 ،نجـ)حكؿ نقكش القدس

 
 : قبة يوسف - ت

الديف كالقبة النحكية كىي صغيرة الحجـ مكشكفة الداخؿ ال جدراف  تقع ىذه القبة في صحف الصخرة بيف منبر برىاف 
عثمانية العيد كقد جاء نقش في رخامة كبيرة نقمت مف أسكار المدينة جعمت في صدر  الجنكبيةمبنية حكليا سكل 

كذلؾ استنادا إلى  ثـ جددت في الفترة العثمانية ىي تحمؿ اسـ يكسؼ بف أيكب) صبلح الديف األيكبي( ،، ك  القبة
أنشأىا صبلح الديف عاـ  ـ1681/ىػ1092سنة  الطابع المعمارم الذم تتمتع بو القبة المكجكدة في كاجيتيا كالمؤرخ

ير الكتابة التدشينية المكجكدة عمييا إلى ـ في العصر العثماني، كتش1681 /ىػ1092ـ، كجددت عاـ 1191 /ىػ587
عمى عمكديف  الشماليةبناء القبة عبارة عف بناء مربع طكؿ ضمعو يبمغ متريف، تعمكه قبة محمكلة مف الجانب  .ذلؾ

، التي ىي عبارة عف جداريَّة محراب صغير،  الجنكبيةجميميف، كىي مىفتكحة مف جميع جياًتيا باستثناء الكاجية 
القيبَّة كتابتاف: إحداىا: تعكد إلى العيد األيكبي، أما الثانية فتعكد إلى العيد العثماني كىي مكجكدةه داخؿى بأعمى بناء 

كيعتقد أنَّيا سيمِّيىت قبة يكسؼ نسبة إلى اسـ يكسؼ، الذم ىك "صبلح الديف" تقع إلى الجنكب مف فناء  .البناء
خرة بيف القبة النحكية كمنبر "برىاف الديف" ع "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كصمكاتو عمى محمد  :مييا كتابة ىذا نصياالصَّ

النبي كآلو، أىمىرى بعمارتو كحفر الخندؽ مكالنا الممؾ الناصر صبلح الدنيا كالديف، سمطاف اإلسبلـ كالمسمميف، خادـ 
ر الحرميف الشريفيف كىذا البيت المقدس: أبك المظفر يكسؼ بف أيكب محي دكلة أمير المؤمنيف، أ داـ اهلل كيانىو كنىصى

 ) أعبلمو في أياـ األمير الكبير سيؼ الديف عمي بف أحمد أعزَّه اهلل سنة سبع كثمانيف كخمسمائة لميجرة النبكية"
 (.1985 ،العسمي

 
 قبة الخضر : - ث

عمى أعمدة كبمحاذاتيا، تقـك القبة  الشمالية الغربية، جنكبي البائكة  الغربية تقع ىذه القبة عمى محيط صحف الصخرة 
الحنبمي إال أف  صغيرة الحجـ محكمة البناء جميمة المنظر قديمة العيد كانت ميممة في عيد مجير الديف رخامية

 .طرازىا عثماني
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 قبة يوسف-3 قبة المعراج -2 قبة السمسمة -1

   
 قبة محراب النبي-6 القبة النحوية-5 قبة الخضر-4

 
 

 
 قبة االرواح-9 ميميقبة الخ-8 قبة يوسف-7

  www.qwled.com ( يوضح القباب في صحن قبة الصخرة 20-3شكل)
 

 : القبة النحوية - ج
ا لتعميـ النحك كالصرؼ كالمغة كما لتككف مقر  ، كقد بنيت خصيصا الغربيةتقع في طرؼ صحف الصخرة في جنكبو   

يقع مبنى القبة النحكية في الجية  ىػ في العيد األيكبي، 604/ـ 1207 أنشاىا الممؾ عيسى سنة  يدؿ عمييا اسميا ،
ـ، ككىرَّسىيا لتدريس 1207 /ىػ 604لقبة الصخرة المشرَّفة، أنشأىا الممؾ المعظَّـ عيسى األيكبي عاـ  الغربية الجنكبية
العربية كعمكًميا، مع التركيز عمى عمـ النحك، كلذلؾ سيمِّيت بالمدرسة النحكية، كاف ليا في عيد الممؾ عيسى المغة 

ا، كتتَّسع إلى خمسة كعشريف طالبنا، كفي عاـ  ىػ أنشأ ليا قبةن، كمف ىنا سيمِّيت بالقبة النحكية، 608إمامنا كشيخن
لمكتبتو، ثيَـّ اتَّخذت مقرِّا لممكتب المعمارم اليندسي إلصبلح قبة اتَّخذىا المجمس اإلسبلمي األعمى مؤخرنا مقرِّا 

يتألؼ البناء العائد لمقبة مف غرفتيف  .الصخرة المشرفة، كىي اآلف مكتب مف مكاتب لجنة إعمار المسجد األقصى
القبة كتابةه ذكرىا  ييزيِّف بناءى  .كصالة، تعمكه قبة، يقع البناءي عمى طرؼ الصخرة مف جية القبمة بانحراؼ إلى الغرب

"فاف برشيـ" تشير إلى بناًء القيبَّة مف قبؿ المعظـ عيسى في التاريخ المذككر أعبله عمى يد األمير حساـ قيماز كالي 
 .( 1998،  )بينسي بيت المقدس

 

http://http:%20www.qwled.com%20%20%20%20l
http://www.qwled.com/
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 : قبة محراب النبي صمى اهلل عميو وسمم - ح
ىناؾ قبة أخرل في المكاف أزيمت يـك كىي محراب عميو قبة ككانت  تقع شمالي مسجد الصخرة في غربيا ، 

 ـ 1538/ىػ 945،أقيـ المحراب األكؿ سنة  .ـ1845ىػ/1261، ككاف ذلؾ في سنة  تبميط ساحة صحف الصخرة
  
 : قبة يوسف  - خ

( ، كىك معتمد عمى عمكديف في جبيتيا ، كالصبلة في الزاكية الخمفية ـ x 3.5 2.8ىيكؿ القبة الصغيرة )كىي    
 .شكؿ قذيفة انيا ذكرل النبي يكسؼليا كالتي عمى 

 
  :قبة الخميمي - د

في قمب المسجد األقصى المبارؾ،  الصخرة، إلى الشماؿ الغربي مف قبة الصخرة المشرفة الكاقعة تقع في صحف   
كعرفت باسـ شيخ صكفي  ,ـ1700 -ىػ 1112أنشئت في العيد العثماني عاـ  .تفصؿ بينيما قبتا النبي كالمعراج

كمصمى الخضر، كمسجد النبي، كىي اليـك مكتب لجنة إعمار  بخ، تعبد فييا، كتعرؼ كذلؾ بقبة بخكاف يؤميا كي
ضحمة عمى الطراز  كالقبة عبارة عف مبنى مرٌبع مقاـ عمى أربعة أركاف، تعمكه قٌبة .األقصى المبارؾ المسجد

الشرقٌية باب صغير يعمكه نقش يحمؿ  ىكفي كاجياتو األربع ثماني نكافذ مستطيمة الشكؿ. كفي كاجية المبن العثماني،
ضحمة، كتحت  جية القبمة، محراب مف حجر كمسي ممكي فيو حنية حجرٌية اسـ كتاريخ المبنى. كبداخؿ ىذه القبة مف

 .يتكصؿ إليو مف خبلؿ سمـ حجرم  مبنى قبة الخميمي يكجد مبنى سفمي، يسمى كيؼ مغارة األركاح،
 
 قبة االرواح : - ذ
مكتبا لحرس األقصى، كتبعد عنيا حكالي  البائكة الشمالية الغربية، أماـ خمكة شمالية اتخذت تقع تحديدا شرقي   

أم أف بناءىا عثماني. ، كالتي ينزؿ إلييا  ,السادس عشر الميبلدم –العاشر اليجرم  عشرة أمتار. تعكد إلى القرف
ف ثمانية أعمدة رخامية تقـك عمييا ثمانية مككنة م مفتكحة الجكانب، مف داخؿ قبة الخميمي المجاكرة، القبة بدرجات

كينتيي عمى شكؿ محراب فػي اٌتجاه  كعند قكاعد أعمدتيا درابزيف حجرم كاحد يمفيا، كفكقيا قبة كاسعة، عقكد مدببة،
 .القبمة

 ثالثا : الغرف في صحن القبة :  

   
 الرمانة بئر الجنة بئر في صحن القبة غرف صغيرة

   www.alquds-album.com اذج من  الغرف و االبار في صحن قبة الصخرة( يوضح نم21-3شكل )
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تقـك في الجية الشمالية لصحف قبة الصخرة مجمكعة غرؼ صغيرة تعرؼ بالخبلكم )جمع خمكة ( أقيمت في صؼ 
 . (21-3شكؿ )كاحد، حيث تـ إنشاؤىا في الفترة العثمانية 

  االبار: رابعا
حيث كسبعة عشر بئرا في الساحات المحيطة حيث يكجد ثمانية ابار ىناؾ ، رة تنتشر االبار في صحف قبة الصخ
 . (21-3شكؿ )بئر الجنة كبئر الرمانة يظير منيا بئراف عمى االقؿ ىما 

 مبنى مسجد قبة الصخرة المشرفة :لالوصف العام  3-7-1-2
 ، مقبب ، بقبة مركزية ضخمة ،مبنى مسجد قبػة الصخرة ىك بناء حجرم ذك مسقط افقي مف شكؿ ثماني األضبلع 

مبيف ادناه المككنات المعمارية لممعناصر  ،بنى المسجد فكؽ الصخرة المشرفة  يضـ فضاؤىا الصخرة المكرمة كقد
  .كاالجزاء المككنة لمسجد قبة الصخرة المشرفة

 
 (2006)ياسين,(  يوضح بعض اجزاء من قبة الصخرة من الداخل والخارج المصدر22-3شكل)

 ل القبة الذىبيىال  -1
 حامل اليالل العمود الذىبي -2
 الصفائح االذىبية تغطي القبة -3
  فسيفساء نوافذ رقبة القبة -4
 الحافة السفمية لصفيحة القبة -5
 احد دعائم رقبة القبة الذىبية -6
 والقبو  الشرقيالباب  -7
 الشرقيةالواجيو الرخامية  -8

 صفائح الرصاص تغطي القبة -9
 زخرفة اية الكرسي   -10
 ويةالعم التصوينة  -11
 نوافذ القبة في التثمينة  -12
 جدار الخارجيمدعامة ل -13
 فسيفساء القبة الخشبية -14
 القبة تحتالجممونات  -15
 نوافذ القبة من الداخل -16

 رقبة القبة الداخمية  -17
 صخرة بيت المقدس  -18
 سياج الصخرة في الداخل -19
 الركائز التي تحمل  القبة -20
 ارضية مبنى قبة الصخرة -21
 اعمدة التثمينة الداخمية -22
حجرية تحمل التثمينية دعامات الال -23

 الداخمية
  ( يوضح التفاصيل الداخمية في مسجد قبة الصخرة10-3جدول)
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 : لمبنى القبة  التوصيف اليندسي 3-4-1-3
يحيط بالصخرة التى سمي باسميا كتعمكه قبة كبيرة  ،كما ذكر سابقا فاف مبنى مسجد القبة ىك مبنى ثماني الشكؿ  

 .ليندسي التفصيمي لمبنى القبةمسيطرة ، مبيف ادناه الكصؼ ا

 
  (1969, قبة الصخرة )كريزويل ومنظور مقطع( 23-3شكل )

 
 المسقط االفقي : اوال 
يميو مثمف ، ىك مثمف خارجي مف الحكائط ، ك أضبلع  ثمانية مف ضمعماألفقي لممبنى ، مف بناء  يتألؼ المسقط   

التي يعتقد باف الرسكؿ صمى اهلل كقؼ عمييا ء تقع الصخرة داخمي أيضا مف األعمدة كاألكتاؼ كفي كسط ىذا البنا
 عندما عرج بو لمسماء : 

 

  
 (1969( مخطط افقي ومنظور قبة الصخرة )كريزويل, 24-3شكل )
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 المثمن الخارجي : ثانيا 
رجية كيعمك الجادر تصكينة خا ـ1.30كسمكو ـ،  9.50ـ كارتفاعو  020.6يبمغ طكؿ ضمع المثمف الخارجي نحك   

ـ. كفكؽ ىذا المثمف سطح مائؿ يرتكز عمي الجدراف الخارجية ثـ يرتفع تدريجيا حتى يمتحـ مع  2.60يبمغ ارتفاعيا 
كفي الجزء العمكم مف كؿ  ـ بضمنيا التصكينة. 12 كعميو يصؿ ارتفاع الجدار الخارجي لممبنى نحك عنؽ القبة ،

ؿ البناء، كفي الجكانب المقابمة لمجيات األربعة األصمية مف ضمع في ىذا المثمف نكافذ ليصؿ منيا النكر إلى داخ
المثمف أربعة أبكاب، كداخؿ ىذا المثمف دائرة مف األعمدة كاألكتاؼ . كتتشكؿ عناصر الكاجيات الخارجية مف 

 ضمع مف أضبلع شكؿ المثمف الخارجي لممبنى الذم يحتكم عمى سبعػػػػة تجكيفات معالجات إيقاعية مكررة في كؿ
 ميمة العمؽ تنتيي في أعبلىا بنكافذ ، ما عدا التجكيفيف اآلخريف في كؿ ضمع مف التثمينة فإنيا بدكف نكافذ. ق
 

 المثمن الداخمي :ثالثا 
دعامات مكسكة بالرخاـ  8كىك يمي المثمف الخارجي مثمف داخمي مف االعمدة ك االكتاؼ يتألؼ في أركانو مف    

ناف ثبلثة عقكد، فينتج عف ذلؾ المعٌرؽ )المجزع( كبيف كؿ دعامت عمكدا مف الرخاـ الممكف.  16يف يكجد عمكداف يككِّ
عقدان )قكسا(   24كاالعمدة مكزعة بيف الدعامات بحيث يكجد عمكديف بيف كؿ دعامتيف ، كيعمك االعمدة كالدعامات

ع دعامات ، كاثنى عشر عمكدا مزينو بالفسيفساء كعمييا رسـك مختمفة االلكاف . كيمي ذلؾ ىيكؿ دائرم يتألؼ مف ارب
  .، بيف كؿ دعامتيف ثبلثة اعمدة ، كتحمؿ الدعامات ك االعمدة عقكد مزينة بالرخاـ االبيض كاالسكد

 الرواقان أو الممران : رابعا 
يحدث المثمناف حكؿ القبة ركاقيف المذاف نشأاف مف ىذا التصميـ مغطياف بسقؼ منحدر قميبلن مف الخشب المغطى    

 ـ 10 اص مف الخارج كالمبطف مف الداخؿ بألكاح خشبية رسمت عمييا نقكش مختمفة ، الركاؽ الداخمي عرضوبالرص
  .ـ 4.5، كالركاؽ الخارجي

  مقاييس وابعاد مبنى قبة الصخرة :خامسا 

   مقاييس المسقط االفقي:- أ
مكضحا عميو افقيا  مبيف ادناه مسقطا، ـ 19.22ـ كمف الداخؿ  20.60يبمغ طكؿ ضمع المثمف مف الخارج 

 المقاييس التفصيمية لممسقط. 
 : رأسيالمقطع مقاييس ال - ب

مسجد القبة مكضحا عميو المقاييس التفصيمة ل مقطعا رأسيا مبيف ادناه، ـ  40.5يبمغ االرتفاع الكمي لمقبة 
 لممقطع.
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مع ة لمقطع مسجد القبة )عن ريشموند ( المقاييس التفصيم26-3شكل ) ()الباحثمسجد القبة  مقاييس واجية( 25-3شكل )
 (اضافة المقاييس التفصيمية من الباحث

 مقاييس المكونات التفصيمة :   - ت
 : مبنى القبةالتفصيمية لممككنات كاالجزاء المعمارية لمقاييس الب مبيف ادناه جدكال

 (متر)المقياس  الوصف (متر) المقياس الوصف

  53.34 قطر المبنى بشكل عام متوسط  20.38 متوسط قطر القبة الداخمي

  35.50 ارتفاع مبنى القبة  9.80 ارتفاع القبة

  6.00 سطح الارتفاع ىالل القبة الجديد عن   5.00 ارتفاع ىالل القبة عن سطح المبنى

 9.50 ارتفاع ضمع المثمن الخارجي   20.60 طول ضمع المثمن الخارجي

ارتفاع الجدار الخارجي حتى صفيحة  2.60 ارتفاع التصوينة الخارجية فوق الجدار 
 رقبة القبة

20.40  

  1.30 سمك الجدار الخارجي  15.00 طول ضمع التثمينة الداخمية

عرض الرواق الداخمي بين التثمينة الداخمية 
 والخارجية

عرض الرواق الداخمي بين التثمينة   4.00
 الداخمية والدعامات. 

10.00 

متوسط ارتفاع الكيف )مغارة   4.50 اح( مربع الشكلطول ضمع الكيف )مغارة االرو 
 االرواح(

3.00  

  2.60 عرض ابواب القبة  1.50 ارتفاع الصخرة عن ما حوليا

  4.30 ارتفاع االبواب  7.25 الشرقيةارتفاع عقد الباب 

  17.70x13.50 ابعاد الصخرة  2.50 عرض سقايف االبواب

 ) عمل الباحث( نى القبة( جدول تفصيمي بمقاييس مب10-3جدول )
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  الصخرة المباركة :سادسا 
صخرة ال تعتبر، حيث كاحاطتيا باالطار المعمارم البلئؽ  ة الصخرةيدؼ حمايفكرة البناء بشكؿ عاـ كانت ب  

تقع في كسط ، كىي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكؿ ، كىي  ( المعراجالمكجكدة في داخؿ مبنى القبة ) صخرة 
ىي مف الجرانيت االسكد ذات ، ك قمب المسجد بالضبط ى نقطة مف المسجد األقصى المبارؾ في مكقعالقبة في أعم

ـ كأقصى 13.50ـ كعرضيا 17.70شكؿ نصؼ دائرم تقريبان ، كحكليا درابزيف خشبي عمي شكؿ مربع كيبمغ طكليا 
كفي زكايا الحاجز  العرضلعاـ غير منتظـ في السمؾ اك ـ ، كشكميا ا1.50ارتفاع ليا أرض قبة الصخرة حكالي 

الخشبي المحيط بالصخرة الشريفة محاريب متحكفة الصنع ، كاسفؿ الصخرة كيؼ )مغارة االركاح (، مربع الشكؿ 
درجة ضيقة ، كقد أقيـ في جيتو القبمية محراباف،  15ـ كينزؿ الييا بنحك  3.00كمتكسط ارتفاعو  2ـ 04.5تقريبان 

ارتفاعو  المعمارية في قٌبة الصخرة كيبمغ أقدـ العناصر لممغارة كىك مف الشرقيةب أحدىما مجكؼ كىك الكاقع في الجان
ليا كالذم يعكد تاريخو لفترات  الغربية، كالثاني في الجانب  ـ يعكد تاريخو لمفترة األمكية 0.76 ـ كعرضو 1.37

 .تنفذ الى ظير الصخرة. ـ1متأخرة  كيكجد في سقؼ الكيؼ فتحة يبمغ قطرىا 

  
 www.marefa.org المحراب تحت الصخرةصورة ( صور لمنظر الصخرة من سطحيا العموي والسفمي و 27-3) لشك
  

 القبة المذىبة :سابعا 
 ,تقع ىذه القبة في مركز شكؿ ثماف حيث تتكسط المسجد تمامان  كىي تتككف مف قبتيف خشبيتيف داخمية كخارجية  

خرؼ بمجمكعة مف الفصكص الذىبية، ك شكميا نصؼ دائرة  االكلى مصنكعة مف الخشب المغطى بالجص المز 
ـ، يبمغ ارتفاع القبة االكلى 25.00ـ ، ارتفاعيا عف سطح األرض حتى المركز مف الداخؿ 20.24قطرىا مف الداخؿ 

ـ كالقبة الثانية مف الخشب صفحت مف الخارج بالصفائح النحاسية المطمية بالذىب كمف الداخؿ طبقة مف  11.5
كترؾ بيف القبتيف الخشبية الداخمية كالنحاسية المطمية المطمية الخارجية فراغا مف اليكاء لضماف االستقرارية المصيص 

كانت قبة الصخرة عمى أياـ عبد الممؾ بف مركاف بناءن  كاالتزاف كتخفؼ الحمكلة عمى القكاعد كتأميف العزؿ اليكائي .
القٌبة التي  نافذة. ككانت 16ـ، ذات رقبة عالية فييا نكافذ عددىا 2.44تعمكه قبةه خشبيةه قطرىا  مف ثمانية أضبلعو 

اآلخر، ييؤٌدم إلى الفراغ باب صغير،  ـ، مؤٌلفة مف سطحيف ميستقؿه كٌؿ منيما عف35.30ترتفع ذركتيا عف األرض 
تيرل مف الداخؿ. أٌما ميثٌبت بمسامير، كىك يحمؿ الزخارؼ العربية التي  كلقد غيٌطيى السطح الداخمي لمقبة بغطاءو خشبيو 

(الخارجية فمغطاة بالخشب المي  القبة ـ، يعكد 4.10ارتفاعو  يعمكه جامكر بركنزم، صٌفح بالحديد )اآلف باأللمنيـك
كلعٌمو كاف ىدؼ بناء سطحيف لمقبة تخفيؼ الحمكلة عمى . الٌصميبييف ـ بعد تحرير القدس مف1187صنعو إلى العاـ 
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الميذٌىب أك  كائيو يحمي داخؿ القبة مف تحكالت الطقس. أٌما غبلفيا الميصٌفح بالنحاسكخمؽ عازؿو ى الركائز كاألعمدة
 العمارة ىذه القبة الخشبية األكلى في تاريخ القصدير أك األلمنيـك فيساعد عمى الحماية مف األمطار كالشمس. كتيعتىبىر

 ك كجرل تجديد تصفيحيا ـ1021ـ، كأعيد إنشاء القبة الحالية عاـ 1015كقد سقطت ىذه القبة عاـ   .اإلسبلمية
ـ كاثنتي عشر عمكدا  3ترتكز القبة عمى رقبة تقـك عمى اربع دعامات حجرية مستطيمة المقطػع عرض كؿ منيا 

ؿ دائرم كمنسؽ ، بحيث يتخمؿ كؿ دعامة حجرية ثبلثة أعمدة رخامية ، مكسكة بالرخاـ المعرؽ ، تحيط بالصخرة بشك
الرخامية ، كؿ مجمكعة تتالؼ مف ثبلثة أعمدة بيف دعامتيف ؛ كيشكؿ مكضع  بمجمكع أربع مجاميع مف األعمدة

يا مف نافذة، كالقبة مصنكعة مف الخشب تغطي 16كاألعمدة محيط دائرة مركزية مرفكعة عمى اسطكانة فييا  الدعائـ
ارتفاع اليبلؿ عند رأس القبة الذم  ـ ، عدا 35الخارج طبقة مف الرصاص، كيصؿ ارتفاع القبة مف الخارج إلى 

، الكسطى ىي أكبرىا  1.60يعمك قبة الصخرة جامكر بركنزم بارتفاعك  ـ5.00يرتفع إلى  ـ مؤلؼ مف ثبلث كراتو
 بلؿ. كىذا الجامكر مصنكعه مف عيد القائد صبلح الديفكركيةو كما يعمكه ى حجمنا. يعتمد الجامكر عمى قاعدةو نصؼ

ا . األٌيكبي كفي الترميـ يجرم استبداؿ ،  كالقبة ميحٌززة بفكاصؿ مف ألكاح األلمنيـك األصفر كعددىا خمسكف لكحن
 .الميذٌىب األلمنيـك بالٌرصاص، عمى أف غبلفيا القديـ كاف مف النحاس

 
  : الرقبة التي تحمل القبةثامنا 

 تؤلؼ األعمدة كالدعائـ ركاقان مف العقكد نصؼ الدائرية تحمؿ رقبة القبة التي قـك القبة عمى رقبة مستديرة ،حيثت  
نافذة عمكية في رقبة  16تـ فتح  تسند بدكرىا الييكؿ التركيبي لمقبة المركزية كمف أجؿ اضاءة الفضاء المركزم فقػد

اني كبداخميا شبابيؾ جصية، كترتكز الرقبة عمى أربع دعامات القبة تظير مف الخارج عمى شكؿ بمككات مف القاش
ضخمة بنيت بحيث تأخذ شكبلن دائرايان، كبيف كؿ دعامة كأخرل عمكداف تحمؿ أربعة عقكد نصؼ دائرية كمتصمة 

  .ببعضيا البعض مف االسفؿ بكاسطة جسكر خشبية
 

   
 www.alquds-album.comوالجامور البرونزي أعمى القبة  الحاممة ليا( القبة ورقبتيا من الخارج والداخل واالعمدة 28-3شكل) 

 
 أبواب قبة الصخرة:تاسعا 

قبة الصخرة أربعة أبكاب تقع في الجيات األصمية األربعة في كسط ضمع الجدراف الخارجية يتقدـ كؿ منيا  ًلمىسجد   
لمسجد القبمي كىك اكبر االبكاب، كعف يميف سقيفة مقامة عمى عمد، كىذه األبكاب ىي الباب القبمي الذم يكاجو ا

http://www.al-hakawati.net/arabic/architecture/mosq74.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/architecture/mosq74.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/architecture/mosq74.asp
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يعرؼ  الشماليةالذم يسمى  باب السمسمة النو يقابؿ قبة السمسمة ، كالباب  الشرقيةكالباب  , الداخؿ منو يكجد المحراب
ة تعكد ىذه األبكاب األربعيقابؿ باب القطانيف في الحـر القدسي كجميع االبكاب مذىبة ،  الغربيةبباب الجنة كالباب 

الميصٌفح. كفي أياـ المقدسي كانت األبكاب مف الخشب الميزخرؼ  إلى عيد السمطاف سميماف كىي مف الخشب
كيبمغ عرض ىذه األبكاب ماعدا القبمي ىك  (2008،)نعيرات باهللكالدة الخميفة الميقتدر  المنقكش ككانت ىدية مف

ـ، 2.80ـ كعمؽ 9.00ركاؽو بعرض  كاقيةه عمى شكؿ كيتقٌدـ األبكاب األربعة مف الخارجـ،  4.35ـ كارتفاعو  2.65
كيعمك االبكاب سكاكفيا عقكد نصؼ دائرية كيتقدـ األبكاب سقائؼ عرضيا  .ـ2.50يعمكىا في الكسط قنطرة قطرىا 

لمقبة  الشماليةمؤلفة مف قبكة نصؼ اسطكانية محمكلة عمى أعمدة كميا مفتكحة لمخارج ما عدا سقفية الباب  ـ 2.50
  .(61) اغبلقيا مف االماـ التى تـ

 
 
 

 

  
 (الشرقيةالواجية باب السمسمة )   (الغربيةالواجية ) باب الغرب

  
 (الشماليةالواجية باب الجنة ) (الجنوبيةالواجية باب القبمة )

 

 www.marefa.org بواب القبةأل صور حقيقية( 30-3) شكل ( يوضح مسقط أفقي بأبواب القبة29-3) شكل
 
 الشبابيك والنوافذ : اشرا ع
طاقة ، كمعظـ النكافذ مذىبة كىي مف عمارة السمطاف سميماف القانكني  56نافذة ، تعمكىا  40تكجد بالقبة كالمثمف    

ك نافذة ، تدخؿ الضكء كاليكاء لمداخؿ ،  5شبابيؾ ،  7في كؿ ضمع مف األضبلع الثمانية  كقد فتح في القسـ العمكم
  .نافذة كسيت بالزخارؼ الجصية  16كما تحتكل رقبة القبة  صماء )مسدكدة(في كؿ طرؼ  اثنتيف
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 شباك رقبة القبة( 32-3شكل ) www.alquds-album.comضمع  وغير النافذة في كل ( الشبابيك النافذة 31-3شكل )

 
 :مبيف ادناه جدكال تفصيبل باعداد الشبابيؾ النافذة كغير النافذة في مبني مسجد القبة 

 

 المكان
 الشبابيك غير النافذة الشبابيك النافذة
 المجموع عدد الشبابيك عدد االضالع المجموع عدد الشبابيك عدد االضالع

 الشرقيةو  الجنوبية الواجية
 الغربيةو  الشماليةو 

4 4 16 4 2 8 

و  الشرقية الجنوبية الواجية
 الشماليةو  الشمالية الشرقية
 ةالجنوبي الغربيةو  الغربية

4 5 20 4 2 8 

    16 16 1 رقبة القبة
شباك غير 16  شباك نافذ52 المجموع

 نافذ
 شباك ونافذة 68 المجموع الكمي 

 ( يوضح مجموع الشبابيك النافذة وغير النافذه والمجموع الكمي في بناء القبة12-3جدول )
 

 االعمدة والدعامات : حادي عشر
يمة جمبت مف عمائر قديمة، فأختمفت في طرز أبدانيا كتيجانيا، كاستعممت األعمدة المستعممة في بناء القبة قد 

 الركابط الخشبية الضخمة لربط ىذه التيجاف بعضيا ببعض لتزيد قكة احتماؿ العقكد.
 

 عدد الدعامات عدد االعمدة المكان

 

  4  12 المثمن الداخمي
  8  16 المثمن الخارجي

 12  28 االجمالي
 يبين عدد واماكن االعمدة والدعامات( 13-3)جدول

 ( بتصريف2007)ابو جزر, 



66 

 

 :  محراب قبة الصخرةثاني عشر 

مف أقدـ العناصر المعمارية في قبة الصخرة المحراب الصغير القائـ تحت الصخرة. فيذا  المحراب يعكد إلى عيد    
 .(2007 ،بير بدمشؽ، )نعيراتعبد الممؾ بف مركاف إلى جانب المحراب المكجكد في الجامع األمكم الك

  في سياقو االنشائي : القبو مسجد بناء  8 -3
حؿ،  اجاء بناء مسجد القبة عمى الصعيد االنشائي قكيا كمتينا كمؤسسا عمى نظريات ىندسية انشائية ذات مر    

فبل زاؿ المبنى قكيا سنة الى البدء في انشائو  1326كمستخدما مكاد بناء محمية مناسبة كلذا بالرغـ مف مركر نحك  
 مبيف ادناه الكصؼ التفصيمي لمنكاحي االنشائية : كمتماسكا 

 لمراحل إنشاء مسجد قبة الصخرة : المسار االنشائي 3-8-1
 :متتالية عمى النحك التالي اربع مراحؿ نشائية  الصخرة عمىقبة تـ انشاء مسجد حيث  

  : االربعة رسم الدائرة ووضع الدعائمالمرحمة األولى  3-8-1-1
ـ حكؿ جسـ الصخرة البارز فكؽ سطح األرض، كتـ كضع أربع دعائـ عمى  20.44رسـ دائرة قطرىا كفييا تـ    

شكؿ مربع مكزعة بانتظاـ عمى عمى محيط الدائرة التي تحيط بالصخرة المشرفة ، كما تـ كضع ثبلثة أعمدة بيف كؿ 
سطة األقكاس عمى ارتفاعات كاحدة، كبنيت فكؽ األقكاس حمقة دعامة كأخرل، كتـ كصؿ ىذه األعمدة مع الدعائـ بكا

دائرية عريضة تسمى بالعنؽ أك اإلطار ليككف المحيط الذم ترتكز عميو قبتاف مف الخشب، إحداىما قبة صغيرة 
نافذة  16داخمية تطؿ عمى الصخرة مباشرة، كاألخرل فكؽ القبة الصغيرة كتطؿ عمى الصحف الخارجي، كقد تـ فتح 

 اإلطار الذم يحمؿ القبة مف أجؿ دخكؿ النكر كاليكاء، كقد ارتفعت القكاعد إلى األعمى حتى تقـك بحمؿ القبتيف. في 

 : اقامة الدعائم الثمانية  المرحمة الثانية  3-8-1-2
مى مجمكعة مف الدعائـ عمى شكؿ ثماني يحيط بالقبة المركزية، كقد تـ تكزيع الدعائـ الثماني ع حيث تـ انشاء    

زكايا المثمف، كما تـ إقامة عمكديف بيف كؿ دعامتيف، كقد تـ كصميا مع الدعائـ بكاسطة األقكاس، كقد تـ عمؿ ىذه 
 .المرحمة اإلنشائية لحمؿ السقؼ الذم يغطي المسافة بيف القبة كبيف الجدار الخارجي 

 
  انشاء الجدران الخارجية :لمرحمة الثالثة ا 3-8-1-3
مف ثمانية جدراف حجرية، تـ تنظيميا عمى شكؿ ثماني خارجي يحيط بالمراحؿ السابقة، كيبمغ طكؿ  كفييا تـ انشاء   

ـ كقد تـ فتح أربع بكابات رئيسية 9.5ـ بينما يبمغ ارتفاعو 1.30ـ كتبمغ سماكة الجدار 20.60ضمع الثماني ىذا 
 س نكافذ في كؿ جدار مف الجدراف الثمانية . كمحكرية في أربعة جدراف متقابمة تكاجو الجيات األربع، بينما تـ فتح خم

  اقامة السقف الخشبي :المرحمة الرابعة  3-8-1-4
المرحمة الختامية في مجاؿ اإلنشاء المعمارم، كىي إقامة السقؼ الخشبي فكؽ المساحة الكاصمة بيف الجدراف  كىي

تي تتككف منيا المرحمة الثانية، كيتككف الخارجية حتى عنؽ القبة المركزية بحيث يستند عمى األعمدة المتكسطة ال
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كبيذا تـ تحديد الشكؿ األرضي كمجسـ البناء المعمارم  .السقؼ مف الجسكر الضخمة كالعكارض الخشبية المسطحة
بحيث كانت كظيفة الدعائـ كاألعمدة كالجدراف لتحديد أبعاد الشكؿ كشكمو اليندسي، بينما تـ اعتماد بناء القبة 

ف لتقـك بكظيفة حمؿ السقؼ الذم يغطي كافة المساحات حكؿ الصخرة المشرفة بشكؿ دقيؽ كمحكـ، كاألقكاس كالجدرا
لقد تحدد في بناء قبة الصخرة ضبط كافة األقساـ كالكحدات كالعناصر المعمارية بشكؿ دقيؽ جدان، كظيرت جميع 

 (8سي بديع. )النسب اليندسية متماثمة كدقيقة بما يدؿ عمى ميارة ىندسية متناىية كذكؽ ىند
 

  
 المرحمة الثانية اقامة الدعائم الثمانية رسم الدائرة ووضع الدعائم االربعة المرحمة األولى

  
 المرحمة الرابعة اقامة السقف الخشبي المرحمة الثالثة انشاء الجدران الخارجية

 ( بتصريف2007)ابو جزر,  ( مراحل انشاء مسجد قبة الصخرة33-2شكل )
 
 مواد االنشاء المستخدمة في البناء: 3-8-2

تتكزع مكاد البناء المستخدمة في بناء مبنى القبة الى مكاد بناء عديدة مف اىميا، حجر الصخر، الرخاـ ،القيشاني، 
االخشب الصفائح القصديرية ، كمكاد اخرل، حيث استطاع الميندسيف المصمميف كالمرمميف تسخير ىذه المكاد 

 النجاز ىذه التحفة المعمارية ،مبيف ادناه جدكال بأىـ مكاد البناء المستخدمة:بطريقة ذكية كرائعة 
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 مكان االستخدام في البناء المادة المستخدمة في االنشاء

 في بناء التثمينة الداخمية كالخارجية كاالعمدة الداخمية كالركائز كالدعامات  الحجر 
 جية كالداخمية لمتثمينات كاالعمدة كالدعائـ كاالرضياتكسكة الكاجيات الخار  الرخام بألوانو المتعدده

 غطاء القبة مف الخارج ك ىبلؿ القبة كحامؿ اليبلؿ الصفائح الذىبية
 سطح بناء القبة االسفؿ مف الخارج صفائح الرصاص

 نكافذ القبة مف الخارج كالخارج كعمكـ الزخارؼ في البناء الفسيفساء الزجاجية بألوانيا 
 سطح القبة مف الداخؿ الخشبية الفسيفساء

نكافذ القبة مف الخارج كالخارج كفي الزخارؼ كفي الخطكط القرآنية عمى محيط  القاشاني بألوانو
 مبنى القبة مف الخارج

 ركابط بيف األعمدة أسفؿ رقبة القبة الخشب
 مانعة الصكاعؽ أعمى القبة البالتين

 دمة في بناء قبة الصخرة ( يوضح المواد االنشائية المستخ12-3جدول) 
 
 النظام االنشائي : 3-8-4
االعمدة الحجرية  كالعقكد الرابطة بيف الجدراف الحاممة كالعقكدنظاـ اعتمد النظاـ االنشائي لبناء مسجد القبة عمى    

 .العمكية المسيطرة  نظاـ القبةحيث يتكج ذلؾ بك ، المكسكة بالرخاـ 
 

  
 www.marefa.org لمقبة  االنظام االنشائي عناصرنماذج من ( 34-3شكل ) 

 
 التكمفة المالية لممشروع :  3-8-5

استنادا عمى ما كرد باف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف قد ، كذلؾ قدرت التكمفة المالية  لمبناء بنحك بمبلييف الدكالرات 
مميكف دينار  2.5لؼ دينار ام يقدر خراج مصر في السنة نحك الفي ا، كحيث اكقؼ خراج مصر لمدة سبع سنكات 

مميكف دينار  15يمكف اف نقدر التكمفة الكمية لمبناء نحك خمسة عشر الؼ الؼ دينار ام  ، كبحساب بسيطذىبي 
 .(  1999العارؼ،ذىبي )
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 بناء القبة  في سياقو الفني : 3-9
العمؿ المعمارم الفذ ، كبفضؿ ىذه تعتبر الجكانب الفنية بأشكاليا المتعددة في بناء القبة مف اىـ ما يميز ىذا   

مستكل التشطيبات عمى الجكانب احتؿ ىذا البناء ىذه المرتبة العالية بيف باقي المباني العالمية الجميمة ، كذلؾ 
 : كالخطكط الخارجية كالداخميات كالزخارؼ كااللكاف

 واجيات الخارجية لمسجد القبة :لمالعام ف المعماري يوصتال 3-9-1
ـ فتح في 20.60الخارجية لمسجد القبة مف ثماني كاجيات حجرية، يبمغ طكؿ ضمع المثمف الكاحد  لتثمينةاتتشكؿ    
ككسيت الكاجيات مف  منيا باب يطؿ عمى الجيات السماكية األربع، كما فتح في كؿ كاجية منيا خمسة شبابيؾ، أربع

منيا بألكاح الرخاـ كالعمكم  ـ كتزيف القسـ السفمي9.5يبمغ ارتفاع الجدراف مف الخارج  . الداخؿ بألكاح الرخاـ األبيض
القانكني، عممان بأنيا كانت مكسكة مف الخارج بفسيفساء أمكية  عمى يد السمطاف سميماف 16بالقاشاني منذ القرف 

 ىي:ات الثمانية الكاجيكىذه ، سميماف القانكني باستبداليا بالقاشاني بسبب تآكميا مزخرفة حتى قاـ السمطاف
 
 الواجية الشرقية الجنوبية :  3-9-1-1
تمثؿ بداية النص القرآني مف سكرة يس المكتكبة بالقاشاني المزخرؼ في  تـ اختيار البدء بيذه الكاجية نظرا النيا   

عمى القيشاني لكؿ االضبلع الثمانية ، كفي ىذا  كفي نفس الكاجية أيضان انتيت آياتيا، بعد أف دارت أعمى الكاجية،
مزاريب المياه مكجكدة الجزء األسفؿ مف اضبلع القبة كما يظير فيو  تكجد النافذة األكلى، مف نافذتيف فقط فيالكاجية 

 .ة العثماني ةالقاشانيبالزخارؼ أسفؿ سكرة يس كحيث يكجد في ىذا الكاجية ستة مسارب لممياة، كىي مزخرفة 

 

 
 بداية سور يس ونيايتيا عمى الواجية

 
 عمى الواجية المطارصور مزاريب ا 

 www.alquds-album.com( الواجية الشرقية الجنوبية 35-3شكل )
 
  : الجنوبية الواجية 3-9-1-2
بة ق بكابة كجدت الكاجية هىذكفي  ىذه الكاجية ىي الكاجية القبمية المكاجيو لمبائكة الجنكبية  كالمسجد القبمي،   

 زخارؼ خشبية السقؼ ممكنة كفي أعمى البكابة تحت سقؼ تحممو ثماني أعمدة رخامية لمبكابةك ،  الجنكبيةالصخرة 

http://www.alquds-album.com/
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سبع قناطر، في خمس منيا نكافد، أما  ضمع، ففي كؿ الكاجيةأما عف نكافذ  كيتبت آيات مف سكرة البقرة، حيث
 .ي الكاجية ف كاالخيرةالباقيتيف فبدكف نكافذ كىما األكلى  القنطرتيف

 

 
 .الواجيةتظير عمى مزاريب االمطار الزخارف والخطوط و 

 (www.alquds-album.com) ( الواجية الجنوبية36-3شكل ) 
 
  : الغربية الجنوبية الواجية 3-9-1-3
ألسفؿ النافذة المكجكدة في النصؼ ا ،الكاجيةأبرز ما يميز ىذا ك  الثالث في ترتيب آيات سكرة يس الكاجية يكى   
 الكاجية، كلقد تحدثنا عف األكلى في االضبلعالمكضع األسفؿ عمى  ، كىي النافذة الثانية في القبة فيالكاجيةمف 

المكف البني بكميا  حددتالرخامية فيو  ىك أف الزخرفةأيضا  الغربية الجنكبية الكاجيةك ما يميز . الشرقية الجنكبية
ست مسارب فكؽ آيات سكرة  الكاجيةكككؿ االضبلع، في  .ىندسية بديعة الذم يتخمؿ ألكاح الرخاـ األبيض بأشكاؿ

 ككؿ االضبلع سبع قناطر في األكلى لمكاجيةلتسريب مياه األمطار مف عمى سطح القبة، ك  ،الكاجيةيس في أعمى 
 الثانية  يةخشبال كعند النصؼ األسفؿ مف القنطرة الكسطى ) الرابعة ( تقع النافذة .كاألخرة ال تكجد نكافذ زجاجية

 

  
 النافذة في القنطرة الوسطى من خارج وداخل القبة

 
 مزاريب لتسريب مياه األمطار من سطح القبة www.alquds-album.com ( الواجية الجنوبية الغربية37-3شكل )

 
  : الغربية الواجية 3-9-1-4

فؿ سكرة يس عمى القاشاني، كككؿ االضبلع سبع قناطر فييا خمس نكافذ سلممياه أ ستة مسارب جيةالكاىذه في     
كىي شبيو لباب  لمقبة المشرفة الغربية ةكقنطرتيف ىما األكلى كاألخرة ببل نكافذ، كفي القنطرة الرابعة تقع البكاب زجاجية

http://www.alquds-album.com/
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كيبلحظ كجكد عتبة مرتفعة ييدخؿ منيا إلى  ،الباب ىذا أماـ الغربية  كتقع البائكةك ، لمقبة  الشرقيالسمسمة الباب 
 كالبكابة مصفحة كبديعة كجميمة األقفاؿ كالزينة. الباب، ثـ درجة تدخؿ منيا إلى القبة

 

  
 مصفحةالالبوابة و , الباب الغربي 

 
 مزاريب لتسريب مياه األمطار من سطح القبة www.alquds-album.com ( الواجية الغربية38-3شكل )

 
 : الغربية الشماليةالواجية  3-9-1-5
،  نكافذ فييا سبع قناطر في خمس منيا نكافذ زجاجية، كالقنطرة األكلى كالسابعة حجرية ال الكاجية في االضبلعكؿ ك 

 .النبي قبة محرابتقابؿ  يةالكاج ، كىذهالقناطر كىناؾ ست مسارب لممياه أسفؿ سكرة يس كفكؽ

 

 

 مزاريب لتسريب مياه األمطار من سطح القبة

 
 www.alquds-album.com ( الواجية  الشمالية الغربية39-3شكل )

 
   :الشمالية الواجية  3-9-1-6
 القنطرتيف أما السادسة القنطرة كحتى الثانية القنطرة ىي زجاجية نكافذ خمس ، منيا قناطر سبع الكاجية ىذه في   

لتسريب مياه األمطار المتجمعة عمى سطح  ستة مسارب لكاجيةمغمقتيف ، كاعمى ا حجريتيف فيما كالسابعة األكلى
 سـك عميوىذا الشكؿ، كمزينة بالقاشاني األزرؽ كاألبيض مر  في مكحدة ضمعات القبةمالقبة تبدك المسارب كميا حكؿ 

يا إلى تدخؿ مف خبلل الشماليةالرابعة تقع البكابة  القنطرة في .أزرؽ كالسادسة مربع حجرم عمى القنطرة الثانية .زىكر
 الكاجيةأما رخاـ  ،البكابة تقـك عمى أربعة أعمدة رخامية كعمى كاجيتيا الحجرية ك   القبة كىي تسمى  باب الجنة،
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القنطرة الثانية كالسادسة  في مكجكد كسداسي كىشكؿ  : ىي ثبلثة أنكاع في أشكاؿ ىندسية فاقتصر عمى الشمالية
 القنطرة الثانية كدائرة أخرل فكؽ في دائرتيف كاحدة فكؽ الشكؿ السداسي، مربع حيث حيصر الشكؿ السداسي داخؿ

كبير يحتكيو كىك  كأخر صغير في كالشكؿ األخير ىك المستطيؿ المحدد، السادسة القنطرة في الشكؿ السداسي الثاني
  .الخامسة كالسابعة نطرة األكلى كالثالثة كالقنطرةقال في مكجكد

 

 
 (البوابة الشمالية )باب الجنة

 
 مزاريب لتسريب مياه األمطار من سطح القبة

 www.alquds-album.com( الواجية  الشمالية 40-3شكل )
 

  : الشرقية الشمالية الواجية  3-9-1-7
كككؿ االضبلع، في الكاجية ست مسارب فكؽ آيات سكرة يس في  .الكاجية السابعة في ترتيب آيات سكرة يس كىي

كاألخرة ال  لتسريب مياه األمطار مف عمى سطح القبة، كلمكاجية ككؿ االضبلع سبع قناطر في األكلى أعمى الكاجية،
ككذلؾ طبعا اليكجد ابكاب كمداخؿ كاىـ ما يميز ىذه الكاجية ىك كجكد مقتطفات مف االيات تكجد نكافذ زجاجية 
  .عمى الشبابيؾ كالنكافذ البقرة القرانية مف سكرة 

 

 
 

 

 مزاريب لتسريب مياه األمطار من سطح القبة

 www.alquds-album.com الشرقية ( الواجية  الشمالية41-3شكل )
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  الشرقية : الواجية  3-9-1-8
كقنطرتيف ىما األكلى كاألخرة ببل نكافذ، كفي القنطرة  كككؿ االضبلع ىناؾ سبع قناطر فييا خمس نكافذ زجاجية

في .الباب  ككتقع قبة السمسمة أماـ ىذا، لباب الغربي لمقبة بالمقبة المشرفة كىي شبيو  الشرقية ةالرابعة تقع البكاب
  .لممياه أسفؿ سكرة يس  الكاجية ستة مسارب

 

  
 لمقبة البوابة الشرقية

 www.alquds-album.com( الواجية  الشرقية 42-3شكل )
 
 :التشكيالت الفنية في التشطيبات الداخمية والخارجية 3-9-2

لـ يظير في الككف لو شبييا كقد مثمت مميزات كجماليات قبة ، ف الناحية الجمالية عمبل متفردا جاء بناء القبة م      
كقد كسيت الكجيات الخارجية لمقبة بالفسيفساء في اكؿ ، الصخرة المشرفة امرا محط أنظار الدارسيف كالنقاد الباحثيف 

الفسيفساء في الكاجيات ىذه ـ استبدلت 1552ـ في العصر العثماني زمف السمطاف سميماف القانكني عااالمر، كلكف 
الخارجية لمقبة بترابيع مف القاشاني األزرؽ في قسميا العمكم كبترابيع الرخاـ الممكف في القسـ السفمي. أما الداخؿ فبل 
دة يزاؿ مغطى بأغمب ىذه الفسيفساء الزخرفية المككف مف فصكص الزجاج أك الصدؼ أك الحجر المذىبة أك المنض

كالتي تمثؿ مكضكعات لرسـك نباتية متنكعة لفركع ثمار كزىكر تنطمؽ مف تي ألصقت عمى طبقة مف الجص، كال
مزىريات أك تنثني كتتماكج، كفركع كتصريفات لممراكح النخيمية أك سيقاف العنب ككرقو إضافة لرسـك أكراؽ األكانتس 

بيف األخضر كاألبيض كاألسكد كالبنفسجي كجذكع النخيؿ كعراجيف التمر المككنة مف فصكص متعددة األلكاف 
كالفضي الرمادم كالمتدرج لؤلزرؽ كالذىبي .كتنتشر ىذه الزخارؼ لتغطي رقبة القبة كبطكف العقكد كالدعامات حيث 
يشكؿ المثمف األكسط أغنى كأغرز مناطؽ الفسيفساء التي تغطي كافة جكانب ككشاتو كأكتافو. كنجد في أماكف أخرل 

أحيانان نجد بيف كؿ فرعيف خارجيف مف مزخرفات قكاميا شكؿ ، كع النباتية كبعضيا لكلبي الشكؿ مف المسجد الفر 
شمعداني مف الزىكر كالنباتات تعمكىا زخرفة مجنحة كما تكجد رسـك أشجار بعضيا طبيعية كاألخرل محكرة عف 

ا نرل في بعض الفسيفساء رسمان الطبيعة كأىـ ىذه األشجار النخيؿ كالزيتكف كالمكز كفكاكو مف عنب كرماف كربم
كيمكف دراسة التشكيبلت ك النكاحي الفنية كالجمالية في تصميـ  لمنجكـ كاليبلؿ حيث ىي رمزان دينيان لممسمميف.

 التشطيبات الداخمية كالخارجية مف خبلؿ ثبلثة جكانب ىي الزخارؼ كالخطكط كاأللكاف :
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 www.alquds-album.comتظير الجمال االخاذ لمزخارف وااللوان لقطات منظورية في داخل القبة ( 43-3شكل )

 
 : الزخارف  3-9-2-1

زيف المبنى مف الداخؿ كالخارج بعناصر زخرفية زادتو بياءن كجماالن كأىـ ىذه العناصر ىي الترخيـ كالفسيفساء، 
ية كىك مف النكع الذم اطمؽ كيشاىد الترخيـ في األعمدة كفي كسكة الجدراف حيث يؤلؼ كزرة تغطي االجزاء السفم

عميو في كتب التراث اسـ "المجزع".  اما الفسيفساء كىي مف النكع الذم تغمب فيو فصكص الزجاج الممكف اك 
المذىب كالمفضض فإنيا تغطي االقساـ العميا لمجدراف جميعيا مف الداخؿ كتكسك كاجية القناطر كرقبة القبة، كال 

، لكنيا زالت مف الكاجيات الخارجية بسبب العكامؿ الجكية. كمف الزخارؼ النحاس تزاؿ الفسيفساء في الداخؿ سميمة
المزخرؼ اك البركنز المطمي بالذىب يكسك بصفائحو سطح القبة الخارجي كمصاريع االبكاب الخشبية كاسكفاتيا. كقد 

 الخشبية كالنقكش الذىبية. كتـ ستخداـ خمسة انكاع مف الزخارؼ ىي الزخارؼ الفسفسائية ك الرخامية ك القاشانية 
  الزخارف الفسيفسائية :  اوال

تعرؼ الفسيفساء فيي عبارة عف قطع زجاجية ممكنة ذىبية تميؿ في شكميا إلى المربعات الصغيرة، حيث اشتيرت 
كعنصر زخرفي في تجميؿ العمائر اليندسية في العصر البيزنطي كالعصر األمكم. كيعكد تاريخ فسيفساء قبة 

ف ىذه الكميات الكبيرة كالضخمة مف مكعبات الفسيفساء التي غطت تمؾ الصخرة ال مشرفة إلى الفترة األمكية. كا 
المساحات الكاسعة مف جدراف المساجد المذككرة ك أركقتيا ال يمكف أف تككف قد استكردت مف الخارج، 

 (. 1980)التؿ،

 الفسيفساء عمى الواجيات الداخمية :   - أ
عمى ثماني دعامات حجرية يتخمميا بيف كؿ دعامة كأخرل عمكداف مف الرخاـ تعمكىا  تحتكم الكاجيات الداخمية 

عقكد نصؼ دائرية متصمة ببعضيا البعض بكاسطة جسكر خشبية مزخرفة، حيث زينت ىذه العقكد بالزخارؼ 
 الفسيفسائية المطمية بالذىب .

   
 www.alquds-album.com ن الداخل( الفسيفساء عمى الواجيات الداخمية وعمى القبة م44-3شكل )
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 فسيفساء القبة :   - ب

كما زينت القبة مف الداخؿ بالزخارؼ الفسيفسائية البديعة كالزخارؼ الجصية المذىبة المساحات الكاقعة ما بيف 
بة مستديرة مكسكة بالفسيفساء ذات الفصكص المصة الشبابيؾ في القسـ العمكم مف رقبة القبة حيث تقـك القبة عمى رق

 بأشكاؿ زخرفية قكاميا فركع نباتية بألكاف متجانسة تميؿ إلى زرقة ىادئة.
  الفسيفساء الخارجية : - ت

عمكديف رخامييف، كعمى قكس الباب مف  في الكاجية الغربية عند القنطرة الرابعة ، الباب الغربية، كىك قائـ عمى
كخضراء كبيضاء، تزخرؼ القكس في سقؼ الباب، بشكؿ بديع  سائية مذىبة، كفسيفساء حمراءالداخؿ زخارؼ فسيف

كعمى الكاجية في األعمى لمبكابة نافذة  .عميو ىندسة أشكاليا كألكانيا كالشكؿ الذم ريكِّبت كمتقف البناء كالتكزيع في
 .عنب أزرؽ كعند رأم مدخؿ الباب زخارؼ بديعة نباتية كعركؽ مقكسة زجاجية مع ببلط قاشاني

 

 

 

 
  www.alquds-album.com الفسيفساء عمى الواجيات الداخمية وعمى القبة من الداخلنماذج من ( 45-3شكل )

 
 الزخارف الرخامية : ثانيا 

في زخرفة قبة الصخرة المشرفة بشكؿ ممفت لمنظر في كؿ عناصر البناء تقريبا ، حيث  تـ استخداـ المادة الرخامية
استخدمت في األعمدة كتيجانيا كفي تكسية الكاجيات الداخمية كالخارجية لمتثمينة الخارجية ككذلؾ في تكسية 

 .الدعامات الحجرية كفي االرضيات ايضا
 خمية :الزخرف االرخامية عمى الدعامات و االعمدة الدا - أ
كيكجد بكسط الرقبة كرانيش بارزة مف الرخاـ عمييا نقكش مذىبة كترتكز الرقبة عمى أربع دعامات ضخمة مكسكة  

بالرخاـ المعٌرؽ بنيت بحيث تأخذ شكبلن دائرايان، كبيف كؿ دعامة كأخرل عمكداف مف الرخاـ الممكف تحمؿ أربعة عقكد 
 .األسكدنصؼ دائرية كسيت بترابيع مف الرخاـ األبيض ك 
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 www.alquds-album.com( الزخارف الرخامية عمى الدعامات واالعمدة الداخمية 46-3شكل )

 
 :  الخارجية الزخرف االرخامية عمى الجدران - ب

البيض كاستخدـ األفاريز حيث غطي النصؼ االسفؿ مف الكاجيات الخارجية لممثمف الخارجي بمربعات مف الرخاـ ا
الرخامية )اإلطارات( التي عمت الدعامات الحجرية المكسية بالرخاـ، ككذلؾ الكاجيات الداخمية لمتثمينة الخارجية، 
حيث جاءت ىذه األفاريز الرخامية المحفكرة كالمزخرفة بزخارؼ نباتية كىندسية، متجانسة إلى حد كبير مع الزخارؼ 

كانيا كمكضكعات زخرفتيا ، كأف جميع ىذه األفاريز الرخامية المكجكدة في قبة الصخرة الفسيفسائية مف ناحية أل
ففي الكاجية الجنكبية الغربية مثبل جاء عمى رخاـ  .متزامنة مع تاريخ بنائياك المشرفة، تعكد إلى الفترة األمكية 

زخارؼ ىندسية بديعة في جميع قناطر  الرخاـ األبيض في كالسادسة نقشات جميمة كلكنيا بني يتخمؿ القنطرة الخامسة
أحاطت بأسيـ رخامية بنية فكؽ النافذة المكجكدة في القنطرة الكسطى ) الرابعة( كعمى  الكاجية ما عدا مربعات سكداء

 بديعة. الكاجية يتخممو الرخاـ األسكد كيتخذ أشكاالن ىندسية الكاجية الغربية كاف الرخاـ األبيض في

     
 www.alquds-album.comنماذج من الزخارف الرخامية عمى الواجيات الخارجية  (47-3شكل )

 
 زخارف االرضيات :  - ت

تـ كسكة ارضيات مداخؿ ابكاب القبة بزخارؼ رخامية مميزة بالكانيا العديدة فيناؾ مثبل عتبة ارضية الباب الجنكبي ، 
 ة، مف الرخاـ األبيض كاألسكد كالبني الفاتح.مرتفع كىي عتبة

    
 album.com-alquds.www يوضح نماذج الزخارف الرخامية عمى أرضيات المداخل لمقبة( 48-3شكل )
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 الزخارف القاشانية  :    ثالثا
كقد استخدـ ألكؿ مرة في عمارة قبة  ،عرؼ في ببلدنا بالببلط الصينيالقاشاني ىك ذلؾ األجر المزجج كالممكف كالذم ي

الصخرة المشرفة في عيد السمطاف العثماني سميماف القانكني الذم قاـ باستبداؿ الزخارؼ الفسيفسائية التي كانت 
ـ  1552/ىػ959ة تغطي كاجيات التثمينة الخارجية منذ العيد األمكم، بالببلط القاشاني المزجج كالممكف كذلؾ في سن

( . كقد عرؼ بالببلط القاشاني نسبة إلى مدينة قاشاف الكاقعة في خراساف في ببلد فارس، حيث كاف 1998ي ،ق)الف
ف القاشاني الذم استخدـ  في بادئ األمر يصنع في ىذه المدينة كينقؿ بعد ذلؾ إلى الببلد المراد استخدامو فييا . كا 

اف سميماف القانكني، كاف قد صنع في قاشاف كمف ثـ نقؿ إلى القدس. كلكف ما في عمارة قبة الصخرة في عيد السمط
لبثت ىذه الصناعة أف انتقمت في نياية القرف السادس عشر إلى القدس كذلؾ عف طريؽ استقطاب صٌناع ميرة مف 

سطيف فنقمكىا إلى ببلد فارس ليقكمكا بتصنيع الببلط في القدس نفسيا، فقد تعمميا الكثير مف صٌناع أىؿ الشاـ كفم
ببلد الشاـ بسرعة فائقة، حتى غدا ىذا الفف منتشران كمشيكران في القرنيف السابع كالثامف عشر الميبلدم في ببلد الشاـ 
. كقد غطي النصؼ العمكم مكسك مف الخارج بترابيع مف القاشاني االزرؽ المنقكش مزيف بسكرة يس عممان بأنيا كانت 

( . ككما تـ تغطية سقفي الركاقيف الممتديف مف التثمينة ياسيف، بدكفة في الفترة األمكية )مكسكة بالفسيفساء المزخرف
الخارجية كحتى القبة بجمالكنات خشبية صفحت مف الداخؿ بألكاح خشب دىنت كزخرفت بأشكاؿ مختمفة، كأما مف 

نحاسية المطمية بالذىب ثـ الخارج فقد صفحت بألكاح مف الرصاص حيث صفحت رقبة القبة مف الخارج بالصفائح ال
  استبدلت بالقاشاني. تظير مف الخارج عمى شكؿ بمككات مف القاشاني كبداخميا شبابيؾ جصية.

   
 زخارف قياشانية عمى الواجيات زخارف قياشانية عمى األبواب زخارف قياشانية عمى الشبابيك

  
 بالقيشاني نباتية الزخارف خطوط بالقاشاني

 www.alquds-album.com يوضح زخارف قاشانية الماكن متعددة في القبة( 49-3شكل )
 

 الزخارف الخشبية :  رابعا 
جاءت الزخارؼ الخشبية متجانسة في عناصرىا كمكضكعاتيا مع الزخارؼ الفسيفسائية كالرخامية كالقاشانية في قبة 

. كقد زينت بطينات ىذه العقكد كتكاشيحيا بأنكاع مف الفسيفساء ذات الرسـك النباتية المختمفة بألكاف الصخرة المشرفة 
متجانسة كمذىمة، كتميؿ بمجمكعيا إلى الزرقة  كيربط ىذه العقكد بعضيا إلى بعض أكتار خشبية مكسكة بالبركنز 

 .المنقكش كالمذىب 

http://www.alquds-album.com/
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 النقوش الذىبية : خامسا 
الخارج ألكاح مف الرصاص مغطاة بصفائح مف النحاس المذىب، أما مف الداخؿ فيي مكسكة  كيغمؼ ىذه القبة مف

 .. بنقكش مذىبة

    
 .المحمول بجانب البوابة الجنوبية السقف وعمىالزخارف الخشبية والمذىبة داخل رواقي القبة ( 50-3شكل )

 
 : قبة مبنى الفي الخطوط  3-9-2-2

ف أىمية استخداـ ىذا  كط في قبة الصخرة مف أجمؿ ما قدمتو عبقريةتيعتىبىر الزخرفة بالخط الفناف الٌصانع الميبدع، كا 
  .العنصر تكمف في قدمو، حيث تعتبر أقدـ كتابة تكثيقية لمعمـ حضارم يعكد تاريخو لمفترة األمكية 

 
 المكان نوع الخط النص

 خمية (القبة االولى ) الدا خط الثمث اية الكرسي من سورة البقرة
 عمى مدخل بوابة الواجية الجنوبية خط الثمث سورة البقرة

 عمى رقبة القبة من الخارج خط الثمث جزء من سورة االسراء
 اعمى محيط المثمن الخارجي خط الثمث سورة يس
 عنق القبة خط الثمث سورة طو

سورة اإلخالص وشيادات التوحيد وآيات من 
 سورة مريم وسورة يس

 الوجيين الداخمي والخارجي لممثمن الخارجي يط وخط الثمثالكوفي البس

 القبة الثانية خط الثمث اسماء وتواريخ مصمحيي القبة
 اماكن متفرقة في البناء ثمث وكوفي نصوص وكممات متفرقة

 ) عمل الباحث( ( يوضح  نص واماكن الخطوط في بناء القبة13-3جدول ) 
 
المكجكدة عمى مف سكرة يس الكاممة كدة عمى عمى بناء القبة كىي الكتابات مخطكط كالكتابات المكجكبالنظر ل  

، 143مف سكرة البقرة عمى مدخؿ بكابة الكاجية الجنكبية  كىي االيات  اخرل الكاجيات الخارجية لمبناء كايات 
بيف ادناه تحميؿ ايات مف سكرة االسراء عمى رقبة القبة مف الخارج ك كتابات تعريفية  متفرقة مكذلؾ ك  145,144

 .الكتابات المكجكدة عمى االضبلع الخارجية لمبناء 
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 : القرانية  االيات كتاباتتحميل اوال 
 : يس المكتوبة بخط الثمث عمى اعمى المحيط الخارجي لمبناءسورة  - أ
ة كمنفذه كىي مكزعتبدأ تنتيى مف كعمى الكاجية الجنكبية الشرقية حيث آيو 83 بنحك كىي كتابات سكرة يس كاممة  

بخط الثمث الجمي بالمكف االبيض عمى المينا الزرقاء حيث تعد معمما مف معالـ الثمث الجمي مف تكقيع الخطاط شفيؽ 
 سنكات 5عمى اعمى الكاجيات الثمانية كقد استغرؽ العمؿ بيذه الكتابة ما قارب اؿ  المثبت بآخر السكرة مع التاريخ

سـ  70مترا بارتفاع  164.8ضبلع المثمف ك يبمغ طكؿ الكتابات نحك آيات لكؿ ضمع مف ا 10كىي مكزعة بكاقع 
مبيف في الشكؿ ادناه النص االصمي اليات سكرة يس كالنص بالخط  ، 1278كقد نفذت ىذه الكتابات حكالي سنة 

   بدأ السكرة :تالعادم عمى الكاجيات الثمانية كنبدأ بالكاجية الجنكبية الشرقية حيث 


هُِتْرَجُعوَن):الجنوبٌةقٌةالشرالواجهة .1 ٌْ ٍءَوإِلَ ًْ َكلَِمَن2(َواْلقُْرآَِناْلَحِكٌِم)1ٌس)الرحمنالرحٌم بسمهللا صدقهللاالعظٌم(83َملَُكوُتُكلَِّش (إِنَّ

ِحٌِم)4(َعلَىِصَراٍطُمْسَتقٌٍِم)3اْلُمْرَسلٌَِن) اْلَقْولَُعلَىأَْكَثِرِهْمَفهُْماَل6اَماأُْنِذَرآََباُؤُهْمَفهُْمَغافِلُوَن)(لُِتْنِذَرَقْوم 5(َتْنِزٌَلاْلَعِزٌِزالرَّ (لََقْدَحقَّ
(7ٌُْؤِمُنوَن)


إِلَىاْْلَْذَقاِنَفُهْمُمْقَمُحوَن) ًَ فَِه اَجَعْلَنافًِأَْعَناقِِهْمأَْغاَلال  ِدٌِهم8ْإِنَّ ٌْ ِنأَ ٌْ ٌُْبِصُروَن)(َوَجَعلَْناِمْنَب َناُهْمفَُهْماَل ٌْ اَفأَْغَش اَوِمْنَخْلفِِهْمَسّد  (َوَسَواٌء9َسّد 

ِهْمأَأَْنَذْرَتُهْمأَْملَْمُتْنِذْرُهْماَلٌُْؤِمُنوَن) ٌْ ِبَفَبشِّْرهُبَِمْغفِر11ََعلَ ٌْ ْحَمَنبِالَْغ الرَّ ًَ ْكَرَوَخِش
َبَعالذِّ َماُتْنِذُرَمِناتَّ (11ةٍَوأَْجٍرَكِرٌٍم)(إِنَّ


َناهُفًِإَِماٍمُمبٌٍِن):الجنوبٌةالواجهة .2 ٌْ ٍءأْحَص ًْ ُمواَوآََثاَرُهْمَوُكلََّش اَنْحُنُنْحًٌِاْلَمْوَتىَوَنْكُتُبَماَقدَّ ِةإِْذ12إِنَّ ٌَ أَْصَحاَبالْقَْر (َواْضِرْبلَُهْمَمَثال 

ُكْمُمْرَسلُوَن)(13َجاَءَهاالُْمْرَسلُوَن) ٌْ َ ْزَنابَِثالٍِثفَقَالُواإِنَّاإِل ُبوُهَماَفَعزَّ ِنَفَكذَّ ٌْ ِهمُاْثَن ٌْ َبَشٌرِمْثلَُنا..14إِْذأَْرَسلَْناإِلَ  (َقالُواَماأَْنُتْمإاِلَّ

 
َتْكِذُبوَن) ٍءإِْنأَْنُتْمإاِلَّ ًْ ْحَمُنِمْنَش ُكْملَُمْرَسلُوَن)(َقال15َُوَماأَْنَزَلالرَّ ٌْ ْعلَُمإِنَّاإِلَ ٌَ َنا اْلَباَلُغالُْمبٌُِن)16واَربُّ َناإاِلَّ ٌْ ْرَنابُِكْملَئِْن17(َوَماَعلَ ٌَّ (َقالُواإِنَّاَتَط

اَعَذاٌبأَلٌٌِم) ُكْمِمنَّ نَّ َمسَّ ٌَ ُكْمَولَ ْرتُْمَبْلأَْنُتْمَقْوٌمُمْسِرفُوَن)(َقالُواَطائُِرُكْمَمع18َلَْمَتْنَتُهوالََنْرُجَمنَّ (19ُكْمأَئِْنُذكِّ

 
ٌَاَقْوِماتَّبُِعواالُْمْرَسلٌَِن) ٌَْسَعىقَاَل اَوُهْمُمْهَتُدوَن)الواجهةالجنوبٌةالغربٌة:-3(21َوَجاَءِمْنأَْقَصىالَْمِدٌَنِةَرُجٌل ٌَْسأَلُُكْمأَْجر  بُِعواَمْناَل (َوَما21اتَّ

هُِتْرَجُعوَن) ٌْ اَلأَْعُبُدالَِّذيفََطَرنًَِوإِلَ ًَ ٌُْنقُِذو22لِ ئ اَواَل ٌْ اَلتُْغِنَعنًَِّشفَاَعُتُهْمَش ْحَمُنبُِضرٍّ إِْنٌُِرْدِنالرَّ ِخُذِمْنُدونِِهآَلَِهة  (23ِن)(أَأَتَّ

 
الَفًَِضاَلٍلُمبٌٍِن) ُكْمَفاْسَمُعوِن)(إِنًِّآ24َإِنًِّإِذ  ْعلَُموَن)25َمْنُتبَِربِّ ٌَ َتَقْوِمً ٌْ الَ ٌَ (بَِماَغفََرلًَِربًَِّوَجَعلَنًِِمَن26(قٌَِلاْدُخِلاْلَجنََّةَقاَل

َماِءَوَماُكنَّامُ(27اْلُمْكَرِمٌَن) َواِحَدة فَإَِذاُهْمَخاِمُدوَن)28ْنِزلٌَِن)َوَماأَْنَزلَْناَعلَىَقْوِمهِِمْنَبْعِدِهِمْنُجْنٍدِمَنالسَّ َحة  ٌْ َص ٌَاَحْسَرة 29(إِْنَكاَنْتإاِلَّ )
ْسَتْهِزُئوَن) ٌَ َكاُنوابِِه أْتٌِِهْمِمْنَرُسوٍلإاِلَّ ٌَ (31َعلَىالِْعَباِدَما
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هُمْ َرْواَكْمأَْهلَْكَناَقْبلَهُْمِمَنالْقُُروِنأَنَّ ٌَ ٌَْرِجُعوَن)أَلَْم ِهْماَل ٌْ َناُمْحَضُروَن)31إِلَ ٌْ اَجِمٌٌعلََد َتُةالواجهةالغربٌة:-4(32(َوإِْنُكلٌّلَمَّ ٌْ ٌٌَةلَُهُماْْلَْرُضاْلَم َوآَ
أُْكلُوَن) ٌَ َناَهاَوأَْخَرْجَناِمْنَهاَحّب افَِمْنُه ٌْ ٌَ ٌُوِن)(َوَجَعلَْنافٌَِهاَجنَّاٍتِمْنَنِخٌل33ٍأَْح ْرَنافٌَِهاِمَنالُْع ِدٌِهْم(34َوأَْعَناٍبَوفَجَّ ٌْ أُْكلُواِمْنَثَمِرهَِوَماَعِملَْتُهأَ ٌَ لِ

أََفاَل..

 
ْشُكُروَن) ْعل35ٌََ ٌَ ااَل اُتْنبُِتاْْلَْرُضَوِمْنأَْنفُِسِهْمَوِممَّ َهاَرَفإَِذاُهْمُمْظلُِموَن36ُموَن)(ُسْبَحاَنالَِّذيَخلََقاْْلَْزَواَجُكلََّهاِممَّ ٌْلَُنْسلَُخِمْنُهالنَّ ٌٌَةلَُهُماللَّ (َوآَ

لََهاَذلَِكَتْقِدٌُراْلَعِزٌِزاْلَعلٌِِم)37) ْرَناهَُمَناِزَلَحتَّىَعاَدَكاْلُعْرُجوِناْلَقِدٌِم)38(َوالشَّْمُسَتْجِريلُِمْسَتَقرٍّ ْنَبِغًلََهاأَْنُتْدِرَك39(َوالْقََمَرَقدَّ ٌَ (اَلالشَّْمُس
فًَِفلَكٍ َهاِرَوُكلٌّ ٌْلَُسابُِقالنَّ اْلَقَمَرَواَلاللَّ


ْسَبُحوَن) َتُهْمفًِاْلفُلِْكاْلَمْشُحوِن)41ٌَ ٌَّ ٌةلَهُْمأَنَّاَحَمْلَناُذرِّ ٌَ ٌَْرك41َ(َوآَ (َوإِْنَنَشأْنُْغِرْقُهْمَفاَلَصِرٌَخلَُهْمَواَلُهْم42ُبوَن)(َوَخلَْقَنالَُهْمِمْنِمْثلِهَِما
اإِلَىِحٌٍن)43ٌُْنَقُذوَن) ِمنَّاَوَمَتاع  َرْحَمة  ِدٌُكْمَوَماَخْلَفُكْملََعلَُّكْمُتْرَحُموَن)44(إاِلَّ ٌْ َنأَ ٌْ قُواَماَب ٌَاِتَربِِّهْم(َوَماَتأْتٌِِهْمم45ِ(َوإَِذاقٌَِللَُهُماتَّ ٌٍَةِمْنآَ ْنآَ

َكاُنواَعْنَهاُمْعِرِضٌَن) (46إاِلَّ

 
َُقاَلالَِّذٌَنَكفَُروالِلَِّذٌَنآََمُنواأَُنْطِعُمَمْنلَْوٌَ اَرَزَقُكمُهللاَّ فًَِوإَِذاقٌَِللَُهْمأَْنفِقُواِممَّ ُأَْطَعَمُهإِْنأَْنُتْمإاِلَّ قُولُوَنَمَتىَهَذااْلَوْعُد47َضاَلٍلُمبٌٍِن)َشاُءهللاَّ ٌَ (َو

ُموَن)48إِْنُكْنُتْمَصاِدقٌَِن) ٌَِخصِّ َواِحَدة َتأُْخُذُهْمَوُهْم َحة  ٌْ َص ْنُظُروَنإاِلَّ ٌَ ٌَْرِجُعوَن)49(َما َواَلإِلَىأَْهلِِهْم ٌَة  ْسَتِطٌُعوَنَتْوِص ٌَ (َوُنفَِخف51ًِ(َفاَل
ورِالصُّ

 
ْنِسلُوَن): الشمالٌة الواجهة-6 ٌَ ِهْم ْحَمُنَوَصَدَقاْلُمْرَسلُوَن)51َفإَِذاُهْمِمَناْْلَْجَداِثإِلَىَربِّ لََناَمْنَبَعَثَناِمْنَمْرَقِدَناَهَذاَماَوَعَدالرَّ ٌْ ٌَاَو (إِْن52(َقالُوا

َواِحَدة َفإَِذاهُ َحة  ٌْ َص َناُمْحَضُروَن)َكاَنْتإاِلَّ ٌْ َماُكْنُتْمَتْعَملُوَن)53ْمَجِمٌٌعلََد اَواَلُتْجَزْوَنإاِلَّ ئ  ٌْ ْوَماَلُتْظلَُمَنْفٌسَش ٌَ ْوَمف54ًِ(َفاْل ٌَ ِةاْل أَْصَحاَباْلَجنَّ (إِنَّ
ِكئ55ُُشُغٍلَفاِكُهوَن) (56وَن)(ُهْمَوأَْزَواُجُهْمفًِِظاَلٍلَعلَىاْْلََرائِِكُمتَّ



ُعوَن) دَّ ٌَ َرِحٌٍم)57لَُهْمفٌَِهافَاِكَهٌةَولَُهْمَما ِمْنَربٍّ َهاالُْمْجِرُموَن)58(َساَلٌمقَْوال  ٌُّ ْوَمأَ ٌَ اَبنًِآََدَمأَْناَلَتْعُبُدوا59(َواْمَتاُزوااْل ٌَ ُكْم ٌْ (أَلَْمأَْعَهْدإِلَ
ُهلَُكْمَعدُ َطاَنإِنَّ ٌْ ُمبٌٌِن)الشَّ اأََفلَْمَتُكوُنواَتْعقِلُوَن)61(َوأَِناْعُبُدونًَِهَذاِصَراٌطُمْسَتقٌٌِم)61وٌّ َكثٌِر  (َهِذهَِجَهنَّمُالَّتًُِكْنُتْم62(َولَقَْدأََضلَِّمْنُكْمِجباِّل 

ْوَمبَِماُكْنُتْمَتْكفُُروَن)63ُتوَعُدوَن) ٌَ (64(اْصلَْوَهااْل


ْكِسُبوَن)الواجهةالشمالٌةالشرقٌة:-7 ٌَ ِدٌِهْمَوَتْشَهُدأَْرُجلُُهْمبَِماَكاُنوا ٌْ ُِّمَناأَ ْوَمَنْختُِمَعلَىأَْفَواِهِهْمَوُتَكل ٌَ ٌُنِِهْمَفاْسَتَبقُوا65اْل (َولَْوَنَشاُءلََطَمْسَناَعلَىأَْع

ٌُْبِصُروَن) ْرجُِعوَن)(َولَْون66َالصَِّراَطَفأَنَّى ٌَ  (67َشاُءلََمَسْخَناُهْمَعلَىَمَكاَنتِِهْمَفَمااْسَتَطاُعواُمِضٌّ اَواَل


ْعقِلُوَن) ٌَ ْسُهفًِاْلَخْلِقأََفاَل ْرهُنَُنكِّ ِذْكٌرَوقُْرآٌَنم68َُوَمْننَُعمِّ ْنَبِغًلَُهإِْنُهَوإاِلَّ ٌَ اْلَقْوُلَعلَى69بٌٌِن)(َوَماَعلَّْمَناهُالشِّْعَرَوَما ٌَِحقَّ ٌُْنِذَرَمْنَكاَنَحٌّ اَو (لِ

اَفهُْملََهاَمالُِكوَن)71اْلَكافِِرٌَن) ِدٌَناأَْنَعام  ٌْ اَعِملَْتأَ اَخلَْقَنالَهُْمِممَّ َرْواأَنَّ ٌَ (71(أََولَْم


ْشُكُروَن)الواجهةالشرقٌة:-8(َولَُهْمفٌَِهاَمَنافُِعَوَمَشاِرُب72أُْكلُوَن)َوَذلَّْلَناَهالَُهْمفَِمْنَهاَرُكوبُُهْمَوِمْنَهاٌَ ٌَ لََعلَّهُْم73أَفاََل ِآَلَِهة  َخُذواِمْنُدوِنهللاَّ (َواتَّ

ْسَتِطٌُعوَنَنْصَرُهْمَوُهْملَهُْمُجْنٌدُمْحَضُروَن)74ٌُْنَصُروَن) ٌَ ْحُزْنَكَقو75ْ(اَل ٌَ ْعلُِنوَن)(فاََل ٌُ وَنَوَما اَخلَْقَناهُ(76لُهُْمإِنَّاَنْعلَمَُماٌُِسرُّ ٌََراْْلِْنَساُنأَنَّ أََولَْم
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(77ِمْنُنْطَفةٍَفإَِذاُهَوَخِصٌٌمُمبٌٌِن)


َرِمٌٌم) ًَ َوِه ٌُْحًٌِالِْعَظاَم  َقاَلَمْن َخْلَقُه ًَ َوَنِس َمَثال  َعلٌٌِم)(قُل78َْوَضَرَبلََنا َخلٍْق بُِكلِّ َوُهَو ٍة َلَمرَّ الَِّذيأَْنَشأََهاأَوَّ لَُكْمِمَن79ٌُْحٌٌَِها (الَِّذيَجَعَل

اَفإَِذاأَْنُتْمِمْنُهُتوقُِدوَن) َجِراْْلَْخَضِرَنار  ٌَخ81ْالشَّ َماَواِتَواْْلَْرَضبَِقاِدٍرَعلَىأَْن َسالَِّذيَخلََقالسَّ ٌْ ُقاْلَعلٌُِم)(أََولَ (إِنََّما81لَُقِمْثلَُهْمَبلَىَوُهَواْلَخالَّ
ُكوُن) ٌَ قُوَللَُهُكْنَف ٌَ ئ اأَْن ٌْ ِده82ِأَْمُرهُإَِذاأََراَدَش ٌَ ..(َفُسْبَحاَنالَِّذيبِ

 alquds-album.com عمى اعمى المحيط الخارجي لمبنى القبة. يس  ( النص االصمى لسورة51-3شكل )

 
 عمى الواجية الشمالية الشرقية :اليات القرانية من سورة البقرة ا- ب

 مكتكبة بخط الثمث عمى ارضية زرقاء .بشكؿ متفرؽ البقرة مف سكرة  20الى  18كتبت االيات مف حيث  

 
ِ)قالتعالىفًمحكمكتابهالعزٌز ْعُمُرَمَساِجَدهللاَّ ٌَ َما َِوالْ-إِنَّ ََفَعَسىأُولَئَِكأَْنَمْنآََمَنبِاَّللَّ هللاَّ ٌَْخَشإاِلَّ َكاَةَولَْم اَلَةَوآََتىالزَّ ْوِماْْلَِخِرَوأَقَاَمالصَّ ٌَ

ُكوُنواِمَناْلُمْهَتِدٌَن) ٌَ18)ِ َوِعَماَرَةالَْمْسِجِداْلَحَراِمَكَمْنآََمَنبِاَّللَّ ٌََةاْلَحاجِّ  أََجَعْلُتْمِسَقا

 
ْوِم ٌَ الِِمٌَن)َواْل ٌَْهِدياْلَقْوَمالظَّ ُاَل َِوهللاَّ ْسَتُووَنِعْنَدهللاَّ ٌَ ِاَل  (الَِّذٌَنآََمُنواَوَهاَجُرواَوَجاَهُدواف19ًِاْْلَِخِرَوَجاَهَدفًَِسبٌِِلهللاَّ

 alquds-album.com  عمى الواجية الشمالية الشرقية ( النص االصمى اليات من سورة البقرة52-3شكل )
 

 : من الخارج  ةعمى بوابة الواجية القبميااليات القرانية من سورة البقرة  - ت
ايات مف سكرة البقرة عمى مدخؿ بكابة الكاجية الجنكبية  كىي كىي   كاجيتيا زيخرفت آيات مف سكرة البقرة في أعمىحيث 

ارؼ الذىبية عمى أرضيةو معٌتمةو زرقاء، أشرطةو تتجمع ضمنيا الٌزخ مؤٌلفة مف مف سكرة البقرة 145,144، 143االيات  
   بالفضي المذىب عمى خمفية )أرضية( زرقاء: 

 
َجَعْلَنااْلقِْبلَةَ" ِممَّنْ َوَما ُسوَل الرَّ بُِع تَّ ٌَ  َمْن لَِنْعلََم إاِلَّ َها ٌْ َعلَ الَّتًُِكْنَتَعلَ إاِلَّ َوإِْنَكاَنْتلََكبٌَِرة  ِه ٌْ ْنَقلُِبَعلَىَعقَِب لٌُِِضٌَع ىالَِّذٌنٌََ ُ َكاَنهللاَّ َوَما ُ َهَدىهللاَّ

َ هللاَّ َماء143ِبِالنَّاِسلََرُءوٌفَرِحٌٌم) إٌَِماَنُكْمإِنَّ َوْجَهَكَشْطَراْلَمْسجِدِ (َقْدَنَرىَتَقلَُّبَوْجِهَكفًِالسَّ َتْرَضاَهاَفَولِّ َكقِْبلَة  نَّ ٌَ ثُ َفلَُنَولِّ ٌْ َماُكْنُتْمالَْحَراِمَوَح
ِمْنَربِِّهْمَوَما َفَولُّواُوُجوَهُكْمَشْطَرهَُوإِنَّ ْعلَُموَنأَنَُّهاْلَحقُّ ٌَ ْعَملُوَن) الَِّذٌَنأُوُتوااْلِكَتاَبلَ ٌَ ا ُبَِغافٍِلَعمَّ

َتالَِّذٌَنأُوتُوا(144هللاَّ ٌْ ٌَةٍَما َولَئِْنأََت اْلِكَتاَببُِكلِّآ
الَِمنَ قِْبلََتُهْمَوَماَبْعُضهُْمبَِتابٍِعقِْبلََةَبْعٍضَولَئِِناتََّبْعتَ لََتَكَوَماأَْنَتبَِتابِعٍَتبُِعواقِبْ َكإِذ  الِِمٌَن) أَْهَواَءُهْمِمْنَبْعِدَماَجاَءَكِمَنالِْعلِْمإِنَّ  "(145الظَّ
 alquds-album.com  ابة الواجية الجنوبيةعمى مدخل بو  ( االيات القرانية من سورة البقرة3-49شكل )
 
 
 



82 

 

 :القبة رقبة عمى محيط  سورة اإلسراء منآيات  - ث
أشرطةو  كىي مؤٌلفة مفرقبة القبة مف الخارج لالمكتكبة بخط الثمث عمى اعمى المحيط الخارجي  كىي ايات قرانية

 عمى خمفية )أرضية( زرقاء: تتجمع ضمنيا الٌزخارؼ الذىبية عمى أرضيةو معٌتمةو زرقاء، بالفضي المذىب
    

 
َرَدْدَنالَُكمُ  ِهْمَوأَْمَدْدَناُكْمبِأَْمَواٍلَوَبنٌَِنَوَجَعلَْناُكمْ ُثمَّ ٌْ ةََعلَ ا) اْلَكرَّ  ةِْلَْنفُِسُكْمَوإِْنأََسأُْتْمَفلََهاَفإَِذاَجاَءَوْعُداْلِخرَ إِْنأَْحَسْنُتْمأَْحَسْنُتمْ (6أَْكَثَرَنفٌِر 

لَ ْدُخلُوااْلَمْسجَِدَكَماَدَخلُوهُأَوَّ ٌَ ٌَُسوُءواُوُجوَهُكْمَولِ ا) لِ ٌَُتبُِّرواَماَعلَْواَتْتبٌِر  ٍةَولِ ُكْمأَنْ (7َمرَّ َملِلَْكافِِرٌنَ َعَسىَربُّ ْرَحَمُكْمَوإِْنُعْدُتْمُعْدَناَوَجَعلَْناَجَهنَّ ٌَ 
ا) َهَذاالْقُرْ (8َحِصٌر  ْهِديإِنَّ ٌَ ٌَُبشُِّرالُْمْؤِمنٌَِن....) آَن أَْقَوُمَو ًَ  (9لِلَّتًِِه
 alquds-album.com .عمى رقبة القبة ( االيات القرانية من سورة االسراء53-3شكل )
 

 الكتابات عمى الجدران الداخمية :ثانيا 
خط الككفي البسيط كالمعمكلة بالفسيفساء أعمى التثمينة الداخمية مف الداخؿ كالخارج، كزينيما بكتابات بال حيث يكجد
ـٌ تنفيذ ىذه  أٌما الحمقة السُّفمى فتتضٌمف تعريفنا لمينشىء القبة، كىك الٌسمطاف صبلح الديف المذىب األيكبي. كلقد ت

 لداخمية مف الداخؿ كالخارج فيي :باأللكاف ، اما النصكص المادية لمكتابات التي زينت التثمينة ا الٌرسـك الٌنافرة
 ما كتب في الوجو الخارجي الضالع لمتثمينة الداخمية  :  - أ

 

 في الوجو الخارجي لمتثمينة الداخمية  :  ما كتب
 بسمهللاالرحمنالرحٌمالإلهإالهللاوحدهالشرٌكله: الشمالية

أحدا  كفوا  ٌكنله ولم ٌولد ولم ٌلد لم هللاالصمد قلهوهللاأحد
.(زخرفةوردٌة)علٌهمحمدرسولهللاصلىهللا

 الالغربٌةالجنوبٌة الإلهإالهللاوحده بسمهللاالرحمنالرحٌم :
شرٌكلهمحمدرسولهللاإنهللاومالئكتهٌصلونعلىالنبً.

 وسلمواالغربٌةالواجهة علٌه صلوا أمنوا الذٌن أٌها ٌا : المثمن
..الإلهإالهللابسمهللاالرحمنالرحٌم(زخرفةوردٌة)تسلٌما 

وحدهَّللالحمد.

 فًالغربٌةالشمالٌة شرٌك له ٌكن ولم ولدا  ٌتخذ لم الذي َّلل :
الملكولمٌكنلهولًمنالذلوكبرهتكبٌرا محمدرسولال.

 للمثمن:لهصلىهللاعلٌهومالئكتهورسلهوالسلمالشمالٌةالواجهة
هللاالرحمنالرحٌمالالهبسم(زخرفةوردٌة)علٌهورحمتهللا

إالهللاوحدهالشرٌكله.

 لهالملكولهالحمدٌحًٌوٌمٌتوهوعلىكلالشرقٌةالشمالٌة:
شًءقدٌرمحمدرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلموتقبلشفاعتهٌوم

(.زخرفةوردٌة)القٌامةفًأمته

 وحدهالشرٌكله:بسمهللاالرحمنالرحٌمإالإلهإالهللاالشرقٌة
بنىهذه(زخرفةوردٌة)محمدرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم

القبةعبدهللاعبد.

 هللااْلمامالمأمونأمٌرالمؤمنٌنفًسنةاثنتٌنالشرقٌةالجنوبٌة:
َّلل آمٌنربالعالمٌنوالحمد ورضًعنه تقبلهللامنه وسبعٌن

  .(زخرفة)
  Van Berchem, (1927) ي لما كتب عمى الوجو الخارجي لمتثمينية الداخميةيوضح النص االصم( 54-3شكل )
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الكتابات عمى الجدراف الداخمية في قبة الصخرة مكجكدة 
 في مكانييف ىما المبينيف في الشكؿ المجاكر :

 كتابات عمى الكجو الخارجي الضبلع لمتثمينة الداخمية   -1
   نة الداخميةكتابات عمى  الكجو الداخمي الضبلع لمتثمي -2
 

 ( موضع الكتابات عمى الجدران الداخمية55-3شكل )
 

 ما كتب في الوجو الداخمي لمتثمينة الداخمية  : - ب

 

 

 

  :  ما كتب في الكجو الداخمي لمتثمينة الداخمية 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو الجنكبية :

 ؿ شيء قدير محمد رسكؿ اهلل. كلو الحمد يحيى كيميت كىك عمى ك
 إف اهلل كمبلئكتو يصمكف عمى النبي يا أييا  الشرقية الجنكبية :

الذيف أمنكا صمكا عميو كسممكا تسميمان صمى اهلل عميو كالسبلـ عميو 
 كرحمة اهلل يا أىؿ الكتاب ال تغمكا في دينكـ . 

 مريـ : كالتقكلكا عمى اهلل إال الحؽ إنما المسيح عيسى ابف الشرقية
رسكؿ اهلل ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركح منو فآمنكا باهلل كرسمو كال 

 تقكلكا ثبلثة انتيكا. 
 خيران لكـ إنما اهلل إلو كاحد سبحانو أف يككف لو الشرقية الشمالية :

كلد لو ما في السماكات كما في األرض ككفى باهلل ككيبلن لف 
 يستنكؼ المسيح أف يككف . 

 كال المبلئكة المقربكف كمف يستنكؼ عف عبادتو : عبدان هللالشمالية 
كيستكبر فسيحشرىـ إليو جميعان الميـ صمى عمى رسكلؾ كعبدؾ 

 عيسى. 
 ابف مريـ كالسبلـ عميو يـك كلد كيـك يمكت كيكـ الغربية الشمالية :

كف ما كاف ميبعث حيان ذلؾ عيسى ابف مريـ قكؿ الحؽ الذم فيو ي
 هلل أف يتخذ مف كلد سبحانو . 

 ف اهلل ربي كربكـ الغربية : إذا قضى أمران فإنما يقكؿ لو كف فيككف كا 
فاعبدكه ىذا صراط مستقيـ شيد اهلل أنو ال إلو إال ىك كالمبلئكة 

 كأكلكا العمـ قائمان بالقسط ال إلو إال ىك . 
 العزيز الحكيـ أف الديف عند اهلل اإلسبلـ كما الغربية الجنكبية :

ب إال مف بعد ما جاءىـ العمـ بغيان بينيـ اختمؼ الذيف أكتكا الكتا
 كمف يكفر بآيات اهلل فإف اهلل سريع الحساب . 

  Van Berchem, (1927)النص االصمي لما كتب عمى الوجو الداخمي لمتثمينية الداخمية (56-3شكل )
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 الكتابات المتفرقة عمى الواجيات الخارجية لمبناء :  رابعا
حيث اف ىناؾ  الكاجيات الخارجية لبناء قبة الصخرة بعض كتابات زخرفية متفرقة عمى مبيف ادناه ما كتب مف     

 :كاجيات تخمك مف الكتابات 
 
 : الجنوبية الواجيةالكتابات عمى  -1

   
 كالثالثة، مربع زخرفي  بيف النافذة الثانية

 "" ال الو إال اهلل حقًا حقا كتب عميو:
 كتب  كالسادسة، مربع بيف النافذة الخامسة

 " " ال الو إال اهلل إيمانا وصدقا عميو:
 كعف يميف  ةزخرفب البسممة فكؽ البكابة كيتبت

 .الجاللة البسممة كشماليا حجريف بمفظ

  
  النافذة الزجاجية في النافذة الرابعة ، حجر زخرفي فكؽ

دخل عمييا  كمما " : ؽ مكتكب عميو قكلو تعالىر أز 
 ." زكريا المحراب

 الشرقية لمكاجية ، لكحة حجرية تاريخية، يعتقد أف نص  يكجد في الجية
 جدد تعمير ىذا الرخام عمى الرحيم بسم اهلل الرحمن:ىك الكتابة عمييا

ىذا النفق والنظام الحسن موالنا سمطان البرين وخاقان البحرين 
الشريفين وىذا المسجد األقصى أول القبمتين )سطر  وخادم الحرمين

السمطان محمد خان غفره اهلل  ىد حضرة(....., الغازي المجا2
ونشر  وأدامو وخمد ممكو وسمطانو وقرن أموره بالتوفيق وأحكامو

عمى الخافقين بالعدل وأعالمو وذلك عمى يد الوزير الشيير المأمور 
الخطير..... صاحب الخير المبرور سعادة الحاج  باألمر العالي

ثو وثالثون ومئتين سنة ثال  سميمان باشا بمغو اهلل ما شاء وذلك في
 الباحث(( ـ1817 -ىػ 1233سنة )." وألف ىجري

 
  كالثالثة، كالخامسة كالسادسة، كيضع الثانية بيف النافذة

 " يا اهلل  " :زخرفي آخر كيتب عميو حجر قاشاني

 alquds-album.com كتابات متفرقة عمى الواجية الحنوبية (57-3شكل )
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 الغربية : الكتابات عمى الواجية -2

   
كالثالثة حجرم أزرؽ  بيف النافذتيف الثانية

 " : " صخرة بيت المقدس من الجنةكيًتب عميو
كالسادسة حجرم زخرفي  بيف النافذتيف الخامسة

 " " توكمت عمى اهللقاشاني أزرؽ مكتكب عميو: 
, ُكتبت فكؽ قكس الباب مف الخارج
 البسممة )بسم اهلل الرحمن الرحيم(

 alquds-album.comالواجية الغربية كتابات متفرقة ( 59-3شكل ) 
 الواجية الشمالية :الكتابات عمى  -3

 
القاشاني  الحجر في القنطرة الثانية كيتب في 

ا الصخرة ببيتو المقدس الفائقة بناؤى قد جدد بحمده قبة اهلل مف:عمى البكابة الشماليةا .اهلل ال الو إال اهلل محمد رسول: األزرؽ
لركاة األثر قصكر ركائيا كركائيا كأجزؿ  كبياؤىا كشيدىا بما جرل مف مناىميا الرائقة

كالخاقاف األكـر كاسطة عقد الخبلفة  خبلؿ ظبلؿ دكلة السمطاف األعظـ في ليا
السمطاف المعركؼ باإلحساف أبي  بالنص كالبرىاف أبي الفتكحات سميماف خاف بف

المفاخر السمطاف بايزيد بف  ر كالتأييد صاحبالنصر سميـ خاف بف المخصكص بالمآث
ثراىـ سحب الرضكاف  السمطاف المجاىد األمجد السمطاف محمد بف عثماف سحت عمى
أحسف كقد  في فجعمكه فأعاد إلييا ذلؾ البياء القديـ فكاقبو حذاؽ الميندسيف تأريخا

 ."ىػ 959تصرؼ بكتابتيا عبد اهلل التبريزم سنة 

 
الحجر القاشاني  في ادسة كيتبالس القنطرة فكؽ

 الرحمن الرحيم : بسم اهللاألزرؽ

 alquds-album.comالواجية الشمالية كتابات متفرقة عمى  (58-3شكل )
 : الشرقية الواجية عمى الكتابات -4

فكؽ البكابة يكجد عمى الكاجية الشرقية فكؽ البكابة مباشرة 
يميف البسممة  زخرفي كعف خط في بسم اهلل الرحمن الرحيم كيتبت

  .بنصين كتابيينكشماليا حجريف زخرفييف 
 

  alquds-album.com الشرقيةكتابات متفرقة عمى الواجية  (59-3شكل )
 
 االلوان: الزخرفة ب 3-9-2-3
بالنظر الىمية االلكاف في العممية التصميمية المعمارية كلما ليا مف تأثير كبير عمى العممية الجمالية ، فاف    
في زخارؼ مبنى القبة الى ثبلثة تتكزع االلكاف صمـ المسمـ لـ يغفؿ استخداـ االلكاف في زخرفة قبة الصخرة ، ك الم
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ألكاف رئيسية تـ استخداميا في نسج زخارفو الفسيفسائية ىذه، حيث اشتممت األلكاف عمى األخضر كاألزرؽ كالمذىب 
 .مكف البني كخصكصا عمى الزخارؼ الرخامية مثؿ ال)المكف الذىبي(، إضافة إلى ألكاف أخرل ثانكية 

   
  alquds-album.com  ( نماذج من االلوان المستخدمة في مبنى القبة60-3) شكل

 
 :  الفصل الثالث خالصة

كمف  ،في المجتمع االسبلميمف ناحية دينية كحضارية ،  قبة الصخرة المباركةفي ىذا الفصؿ رأينا مدل اىمية 
في زمف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف كاستمر العمؿ ، ـ  685 -ىػ66سنة بدأ بناء القبة فقد كرد بأف ناحية معمارية، 

، كما تـ مميكف دينار ذىبي 15نحك بمغت بمغت التكمفة المالية لمبناء  ، كركم بأنوفي ىذا البناء مدة سبع سنكات
أف تصير النقكد أمر عبد الممؾ بف مركاف  في اف الخميفة، حيث يكمف ذلؾ سر القبة الصفراء التعرؼ عمى سبب 

الذىبية )نحك مائة ألؼ دينار( الفائضة بعد انجاز البناء لتطمى بيا القبة ك أبكاب المبنى فتؤلألت القبة بالذىب فمذلؾ 
، كرأينا حرص المصمـ عمى بناء فاقت ىذه القبة حدكد اإلبداع كالجماؿ بسبب ىذا المكف النحاسي المطمي بالذىب 

كما اف تكسط بناء القبة ، مف بعيد  ية القبةامكانية رؤ ذلؾ اعطى ، حيث مكاف مرتفع كسط الحـر القدسي بة في الق
كقد رأينا في ىذا الفصؿ لـ تعتبر قبة الصخرة اية مف لفناء الحـر اضفى عمييا جبلؿ ككقارا ، يميؽ بقدسية المكاف . 

ف ركعة البناء كجماؿ النقكش كالزخارؼ كجبلؿ المكاف سكاء ايات الفف المعمارم االسبلمي ، حيث اجتمع فييما م
بأنكاعيا الخمسة في تخطيطيا الفريد اك في ىيكؿ بنائيا الذم جمع مزايا الجماؿ المعمارم اك في النقكش كالزخارؼ 
تناسقة كفي الم كىي الزخارؼ الفسفسائية كالزخارؼ الرخامية كالزخارؼ القاشانية ك الزخارؼ الخشبية كالنقكش الذىبية

الجدراف مف الداخؿ كالخارج كااليات القرانية المنقكشة بمختمؼ الخطكط  حيث كسيت المكاد المستخدمة في عمارتيا ،
تجعؿ المتأمؿ ككأنو في مدرسة جمعت تحؼ الخط العربي ، كالذكؽ في النقش كتنسيؽ الكاف القاشاني كالفسيفساء 

ة المنظر الداخمي المتمثمة في مثمف االعمدة كالدعائـ كفي الشكؿ الدائرم اف ركعك  ،كفنكف العمارة االسبلمية الرائعة
، كؿ ذلؾ بالرغـ مف مركر مف ثبلثة عشر المحيط بالصخرة المباركة كعنؽ القبة البديع المرتكز عمى العقكد الرائعة 

العمارة ، حيث اكد الييكؿ قرنا كالتزاؿ تحتفظ بمقاييس الجماؿ كالرشاقة المعمارية ، رغـ التطكر العظيـ في فنكف 
المثمف المتناسؽ في براعة ىندسية كميارة معمارية رائعة ككفاءة انشائية مميزة ، كحيث السقؼ المتدرج االرتفاع الذم 

كجعؿ  المميز ىذا البناءجعؿ الزائر يقؼ مذىكال اماـ كقار يمتحـ مع عنؽ القبة ابرز مدل جماؿ التناسؽ المعمارم 
بالقبة كقيمة معمارية  فيشيدك يتفاعمكف معو كيزكركنو كيصمكف فيو ك كمؤرخي العرب كالغرب  الكثيريف مف عمماء

 ثمينة ك كبناء لـ يشيد لو الككف مثيبل .
الكقكؼ عمى يميد لمفصؿ الرابع الذم سيحاكؿ بذلؾ ، فانو  القيـ الجمالية في بناء القبة ىذا الفصؿكحيث استعرض  

  بحث في جكانبيا العميقة كسبر اغكارىا.. ، كالالقيـ الجماليةىذه اسرار 
 



87 

 

 الرابع الفصل

 اسرار القيم الجمالية لمبنى قبة الصخرة )دراسة مقارنة (

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 المباني محل المقارنة  اختيار   1 -4
 سبب اختيار ىذه المباني الجراء المقارنة  4-2
 محددات المقارنة   4-3
 تحميل المعماري لممباني محل المقارنة ال 4-4
 االسس الجمالية في بناء قبة الصخرة المشرفة  4-6
 النسبة والتناسب في عمارة  قبة الصخرة المشرفة 4-7
 المقارنة بين المباني الثالثة وقبة الصخرة المشرفة     4-8
 البناء في السياق االبداعي لمعمارة  4-9
 ي عمى المستوي االقميمي والدولي البناء في السياق الفكر  4-10

 خالصة الفصل الرابع 
 
 
 
 

منوا  االستفادة وسبل  رة املشرفةخالقيم اجلمالية وهندسة العمارة يف مسجد قبة الص

  يف العمارة املعاصرة

مقدمة 

 عامة  
  التحلٌل

 سً والهند

المعماري 

قبة الصخرةل  

اسرار القٌم 

مبنى لالجمالٌة 

 قبة الصخرة 

االستفادة سبل 

من القٌم 

الجمالٌة فً 

العمارة المحلٌة 

و  النتائج

 التوصٌات 

 

الفصل 

 الثانً

الفصل 

 االول

الرؤٌة 

لقٌم النقدٌة ل

الجمالٌة فً 

 العمارة

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 الخامس

الفصل 

 السادس

الفصل 

 الثالث

الخالصة الخالصة الخالصة    الخالصة  الخالصة  
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  تمييد 
فقد اختار الباحث اف ، التعرؼ عمى اسرار كخبايا القيـ الجمالية في بناء قبة الصخرة المشرفة مزيد مف في سبيؿ 

، مميزة ة جمالية ليا قيمة معماريمباني مف الكمجمكعة  قبة الصخرة المشرفةيجرل دراسة تحميمية مقارنة بيف بناء 
التي تـ تحميميا في حيث سقـك الباحث باجراء تحميؿ معمارم سريع لممباني المختارة ك مقارنتيا ببناء قبة الصخرة 

 كما سيتضح ادناه . الفصؿ السابؽ ، 
  
  :  محل المقارنة المباني اختيار  4-1

كىذه الجراء مقارنة بينيا كبيف مبنى قبة الصخرة  -كعينة - ميمة ذات قيمة معمارية كتاريخية تـ اختيار ثبلثة مباني
 المباني ىي : 

  مبنى كنيسة القيامة في القدس. 
 المسجد االمكم في دمشؽ .  
 في اليند مبنى تاج محؿ . 

 : الجراء المقارنة سبب اختيار ىذه المباني   4-2
  التالية : لبلعتبارات فة مع مبنى قبة الصخرة المشر  كعينة الجراء المقارنة  تـ اختيار ىذه المباني

  كنيسة القيامة في القدس:- أ
كخصكصا  تحدثت كثير مف االراء حكؿ شبيو بمسجد القبة ذك قيمة معمارية ميمة ، كقد ىك مبنى ديني قديـ 

محؿ القبة مبنى كىك يقع في مدينة القدس كيبعد فقط عشرات االمتار عف ، عمى مستكل التشابو في قطر القبة 
 .الدراسة 

 : مسجد االموى في دمشقال- ب
ينتمي الى نفس المدرسة المعمارية  جدا، كقد اشاد بو كثير مف النقاد كالمؤرخيف ، كىك ىك مبنى معمارم جميؿ

 .ككاف اليدؼ ىك اكتشاؼ  العناصر المتشابو كالفارقة في المبنييف ، التي ينتمى الييا بناء قبة الصخرة 
  مبنى تاج محل :- ت

العناصر التي حققت  ككاف اليدؼ معرفة ،  العالـ كىك مف مدرسة معمارية مختمفة ىك مف اجمؿ المباني في
 .في المبنييف اذا كاف ىناؾ قكاسـ مشتركة حققت ىذا الجماؿىذا الجماؿ المعمارم المميز، كما 

 :  محددات المقارنة 4-3
بناء قبة مع  الثبلثة المذككرة عماريةالمعالـ الم بيفكاجراء مقارنة ، تحميؿ معمارم لممباني المذككرة سيتـ اجراء 
 التالية :عديدة منيا المعمارية عمى ضكء المحددات الصخرة ، 
 كظيفة البناء 
 . الكصؼ العاـ 
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  المساحة كاالبعاد المعمارية ،التكصيؼ اليندسي. 
 االبكاب 
  الشبابيؾ 
 النظاـ االنشائي  
 كالمأذف القبة 
 الزخارؼ 
  النسبة الذىبية 

 ماري لممباني محل المقارنة: التحميل المع  4-4
دراسة قبة الصخرة مرة ما كرد في الفصؿ السابؽ بشأف ىنا  نكرركلف ، سنبدأ في استعراض المباني المذككرة    

 في جدكؿ الخبلصة الخاص بنتائج المقارنة : بادراج تفاصيؿ بناء القبةك سنقـك  حتى النقع في التكرار،اخرل 
 
 كنيسة القيامة في القدس :ناء التحميل المعماري لب  4-4-1
التكصيؼ المعمارم عمى لكنيسة كالزيارة الميدانية ليا، كاالطبلع لمبنى ا المتكفرةمف خبلؿ دراسة المخططات    

 :   التي تظير نقاط القكة ك نقاط الضعؼ في البناءلمبناء أسجؿ النقاط التحميمية 

بناىا  القدسفي  البمدة القديمةداخؿ أسكار  كنيسة : ىي مف أعرؽ كنائس بيت المقدس ، كىي الوصف العام .1
كطبقا  - المسيحي كفؽ األعتقاد-كدفف فيو عيسى عمية السبلـ ، اإلمبراطكر قسطنتيف فكؽ المكقع الذم صمب 

كالكنيسة تقع في القسـ  .أف تغطي المكقعيف لذا خطط لمكنيسة القبر كاف قريبا مف مكقع الصمب، لمتكراة،
استغرؽ العمؿ في ، كقد  متر مربع 5500كتقع في مساحة ما يقارب ، المدينة القديمة  الشمالية الغربية مف

عاما كأشرفت  11ـ حيث استغرؽ العمؿ في بنائيا 336ـ كانتيى عاـ  325بنائيا أحد عشر عاما إذ بدأ عاـ 
  .ankawa.comwww .ئيا الممكة ىيبلنو كالدة قسطنطيفعمى بنا

  
   www.ankawa.com ( كنيسة القيامة في القدس 1-4شكل )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://198.62.75.1/www1/ofm/ag/Jerusalem9a_gr.jpg
http://198.62.75.1/www1/ofm/ag/Jerusalem9a_gr.jpg
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ذك تفاعؿ اجتماعي كبير مع ، كىك : يصنؼ البناء ضمف المباني ذات الكظيفة الدينية )المسيحية(  وظيفة البناء .2
 تاح لمجميع بسبب النقكش المجسدة لممخمكفات حيث ليا بعد كثني .المبنى غير م ، كلكف يبدك اف المصميف

كىي مكاف الصخرة  : البناء يتضمف فناءن كبازيميؾ بخمسة أجنحة كساحةن بأركقة ثبلثة، كالجمجمة الوصف اليندسي .3
 كبيت العماد كقبر المسيح تحيط بو طارمةه.  التي يتعقدكف اف المسيح عميو السبلـ صمب عمييا،

مع اضافة اجنحة محيطة بو ك يفتقد المبنى الشخصية المعمارية المميزة  لممستطيؿىك مسقط اقرب :  االفقىالمسقط  .4
 كالكاضحة . 

 تـ استخداـ االقكاس الجمالية بأشكاؿ متعددة عمى الشبابيؾ كالفتحات في الكاجيات الخارجية .: الشبابيك الخارجية .5

  
 

  www.planetware.com مبنى الكنيسة  في صور الشبابيكنماذج من  ( 2-4شكل )

 ـ كقد تـ المقارنة قديما بينيا كبيف قبة الصخرة مف حيث القطر كاالبعاد . 20.44حيث يكجد قبة قطرىا  القبة: .6
بعد الحريؽ الذم حصؿ  1808سنة )صنع عاـ  200باب الكنيسة الحالي قديـ يرجع تاريخو الى اكثر مف : االبواب .7

 ـ . 3ـ كعرضو  5لمبناية القديمة( ارتفاعو 

   
 www.hmselklob.com( صور قبة الكنيسة من الخارج والداخل 3-4شكل )  

اعيا كخصكصا الفسيفساء فيك المبنى ممتع داخميا عمى مستكل الزخارؼ كالنقكش بالعديد مف انك  : الداخمية الزخارف .8
الزخزؼ مف الرخاـ الممكف كالنقكش كالصكر يزخر المبنى  تحتكل الكنيسة عمى كمية ىائمة مف لكحة جمالية جذابة ،

الجديد بزينة مف تبميط الفسيفساء مؤلفة مف أحجار متعددة األلكاف ككضعت أحجار الفسيفساء بأشكاؿ ىندسية بشكؿ 
تتكسط ىذه المكحات زخرفية ،ك  عشرة لكحاتب)الطارمة المحيطة بالقبر ( تازيس أساسي كتضمف تبميط األناس

صفيحات مف الرخاـ يحيط بيا إطار مف زخرفات المعٌينات عمى الجيات األربعة بقيت حتى اليـك أربع صكر 
جماف مختمفة عمى خمفية بيضاء في كؿ صكرة يتكاجو حيكاناف أم سمكتاف تحيطاف بكأس أك عصفكراف غريباف يي

عمى سمكة. كرسمت أيضان عمى الصفيحات المنحكتة أكالخزفيات أكالقطع المعدنية أك األنسجة، ما يشير إلى تدخؿ 
 album.com-arab.www .الحرفييف المحمييف

http://www.planetware.com/
http://www.hmselklob.com/
http://www.arab-album.com/
http://popekirillos.net/forums/showthread.php?t=16387
http://popekirillos.net/forums/showthread.php?t=16387
http://popekirillos.net/forums/showthread.php?t=16387
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لمقارنة مع الكضع الداخمي ، فقد : ال تظير عمى كاجيات الكنيسة مف الخارج ام زخارؼ تذكر با الخارجية الزخارف .9

  تركت الكاجيات عمى طبيعتيا الحجرية .
حتى االف كبالتالي البناء قديـ جدا حيث أف عمره الزمني نحك الؼ ك سبعمائة سنة كال يزاؿ قائما  النظام االنشائي :  .10

الحكائط الحاممة  كاالعمدة الحجرية العقكد ك فيذا دليؿ عمى نجاعة النظاـ االنشائي المستخدـ في البناء كىك نظاـ 
 .كالقباب

   
 www.christusrex.org  لمكنيسةلنظام االنشائي ( 5-4)شكل

 مسقط االفقي اك في نسب الكاجيات كالشبابيؾ .استخداـ لممقطع الذىبي في ال، لـ يبلحظ الباحث  النسبة الذىبية: .11
  . مع االشارة ىنا لعدـ تكفر مزيد مف مخططات تفصيمة أكثر

 :  المسجد االموي في دمشقالتحميل المعماري لبناء  4-4-2
 كقد قاؿ فيو الرحالة,  يعتبر المسجد االمكم اية مف ايات الجماؿ المعمارم ، كمف ركائع الفف المعمارم اإلسبلمي

تقػاف بناء ؛ كغرابة صنعة، كاحتفاؿ تنميؽ كتزييف، كشيرتو المتعارفة  أشير جكامع اإلسبلـ حسنان،" جبير ابف ذلؾ كا 
 ىندسة الجكامع الكبرل التي شيدت بعده في العالـ كقد تأسست بإشادتو مبادئ"  عف استغراؽ الكصؼ فيو تغني

نسجكف عمى منكالو، فاستحؽ بجدارة تسميتو إماـ الجكامع، قركف يستكحكف منو كي اإلسبلمي، إذ ظؿ المعماريكف عدة
براز محاسنو كعٌد أعجكبة كظؿَّ  مف عجائب الدنيا الخمس  قركنان فتنة لمناظريف، تبارل الشعراء كالكتَّاب في كصفو، كا 

عمارم مف خبلؿ دراسة المخططات المتكفرة لمبنى المسجد كاالطبلع عمى التكصيؼ الم  .المعركفة في ذلؾ الزماف
 في البناء :   التي تظير نقاط القكة ك نقاط الضعؼلمبناء أسجؿ النقاط التحميمية 

المعمارية الشامية التي ازدىرت عمى يد األمكييف الذيف تَـّ في  ينتسب الجامع األمكم إلى الفنكف  الوصف العام :- أ
كيسمى ايضا جامع بني امع االمكم ىك الج مف األعماؿ العمرانية مف مدف كمساجد كقصكر، عيدىـ إنشاء العديد

   
   album.com/-www.arabوعمى الواجيات الخارجية  الداخمية ( الزخارف4-4شكل )

http://popekirillos.net/forums/showthread.php?t=16387
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بيف عامي  في دمشؽ الكليد بف عبد الممؾبناه الخميفة األمكم كقد انجز أمية الكبير ، يقع في قمب المدينة القديمة 
المسجد عشر سنيف مف العمؿ كأحد عشر مميكف دينارا بناء  كقد ذكر المؤرخكف أف الكليد أنفؽ في .ـ 705/ىػ  86

حتى أصبح عبلمة عمى العظمة السياسية لئلسبلـ كمفخرة أخبلقية. ككاف تصكر الحرفييف الذيف زينكا المسجد أف 
  . ؽ ىي جنة عدفدمش

  
 www.almakan.net ولوحة رخامية بتاريخ انشائو وبانيو المسجد االموي في دمشقصور ( 6-4شكل )

كىك يمثؿ رائعة مف ركائع الفف اإلسبلمي، كمقدس لدل يصنؼ البناء ضمف المابنى الدينية ،  وظيفة البناء:- ب
كالمسجد مفتكح لكؿ المسمميف عمى لمسمميف عمى حد سكاء، كقد كاف مزارا منذ األياـ األكلى لئلسبلـ ، المسيحييف كا

اختبلؼ مذاىبيـ، كىك مكاف لمعبادة ككذلؾ لمراحة كلمقاء. كيمكف لغير المسمميف زيارة بعض أك جميع أنحاء المسجد، 
 . كؿ الناسكلذلؾ فيك ذك تفاعؿ اجتماعي كبير مع 

حـر الصبلة ، كىك قمب المسجد النابض، تعمكه قبة تييمف عمى ساحة المسجد. كىك عبارة عف  :يندسيالتوصيف ال- ت
بينيما صفاف مف األعمدة تحمؿ قناطر كبيرة  يتألؼ الحـر مف ثبلثة أركقة مكازية لمقبمة، يمتدغرفة ليا ثبلثة ممرات 

كيقطع ىذه .في األركقة المحيطة بالصحف الصغيرة، كما ىك الحاؿ نصؼ دائرية فكقيا عدد مضاعؼ مف القناطر
، كيتكسط المجاز ىذا قبة عالية ترتفع قرابة «القاطع المجاز»األركقة مف كسطيا ركاؽ أكسع كأكثر ارتفاعان يسمى 

 ضخمة فكقيا قبة مثٌمنة، مزٌكدة بالنكافذ، كتعرؼ بػ)قبة النسر(، كلعميـ حيف أقامكا ـ( محمكلة عمى أربع عضائد36)
كالقكؿ اآلخر يزعـ أف الكليد تمٌثؿ شكؿ نسر باسط  .ة استكحكا فكرة كجكد عرش الرحمف في قبة السماءىذه القب

قكة كعظمة الدكلة  مٌثمت رأس النسر، كطرفي الحـر مثبل الجناحيف. كربما يككف ىذا التشبيو دليبلن عمى جناحيو، فالقبة
مف الشرؽ في الصيف إلى الغرب في  امتداد الدكلةكجناحاه يمثبلف  دمشؽ األمكية، فرأس النسر يمثؿ العاصمة

 الحـر سقكؼ سنامية الشكؿ )جممكنات( صنعت مف الخشب كصٌفحت مف الخارج بالرصاص، كىي يغطي .األندلس
السقكؼ مبطنة بسقكؼ  ثبلثة سقكؼ ممتدة مف الشرؽ إلى الغرب يقطعيا في كسطيا سقؼ المجاز المرتفع، كىذه

 طبقتاف مف األقكاس التي تعتمد عمى أعمدة ككرنيثية، كتقؼ عمى قاعدة. كفيكىناؾ  .المزخرؼ مستكية مف الخشب
الجانب المقابؿ ضريح النبي يحيى عميو السبلـ كيحتكم  جانب منيا، ىناؾ ثبلثة محاريب جميمة كمنبر رائع، كفي

 .المسجد بكاممو. في الضريح الذم تقؼ فكقو قبة عمى رأس النبي يحيى عميو السبلـ كالضريح يمثؿ أىـ نقطة
  (.2007)مكسكعة المساجد في العالـ، حـر الصبلة، كالمحراب، كالمنبر، كاألقكاس، كاألعمدةكالمسجد مككف مف 

فراغات لممبنى كميا مستطيمة الشكؿ كتبمغ  3ىك مسقط مستطيؿ بشكؿ صريح ، كىناؾ :  المسقط االفقى لممبنى- ث
ـ 37×136الحـر  ابعادكتبمغ  ،متران مربعان  15229مساحتو بػ ث تبمغحي ـ  97×157بعاد الكمية لمسقط المصمى اال
كالمسجد  مككف مف ثبلثة أركقة مكازية لمقبمة كمحمكلة عمى أعمدة رخامية ـ  60×22.5الصحف فيي  ابعادأما 

متد ـ ك ت 22 ـ أما بالنسبة لمممر كسطي أماـ المحراب فعرضو 12طبقتاف مف العقكد تحمؿ السقؼ عرضيا  كفكقيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://www.almakan.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Umayyad_Mosquee_panoramic.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Umayyad_Mosquee_panoramic.jpg
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 ـ كتقع القبمة عمى الطرؼ الجنكبية مف الصحف . 32األركقة مف الشرؽ إلى الغرب يبمغ ارتفاع األركقة 
r7aalzkryat.com ..www  

تتكسطو البحرة، كيكجد فكقيا قبة تقـك عمى أقكاس  الصحف مستطيؿ، يتخممو ثبلثة مباف صغيرة،  :الصحن واألروقة- ج
 زنة، كىي بناء مضمع قائـ عمى ثمانية أعمدة ككرانتية الطراز، جميمة التيجاف أماالخ كأعمدة، كفي الجية الغربية قبة

األعمدة في العيد العثماني  في الجية الشرقية فتكجد قبة أخرل عمى ثمانية أعمدة تدعى قبة زيف العابديف، ثـ أحيطت
رأسيف  ف الحجر يحمبلفكفي كسط الصحف يكجد عمكداف م .الساعات بجدار، كتحٌكلت إلى غرفة كعيًرفت بقبة

نارة الصحف. كيحيط بالصحف ركاؽ مسقكؼ محمكؿ عمى عضائد  مزخرفيف مف النحاس، كانا يستعمبلف لئلسراج كا 
 .كأعمدة تتناكب كؿ عضادة مع عمكديف

  
  r7aalzkryat.com.www .( مسقط  ومنظور لممسجد االموي 7-4شكل )

 
مف العيد الركماني، إال أفَّ أكثر أقسامو  ية، كمزٌكد بدعائـ جدارية، كىكسكر الجامع مبني بالحجارة الكمس  : السور- ح

السكر األربع أبراج مربعة الشكؿ استخدمت بعد الفتح منابر لآلذاف بقي  جددت في العيكد العربية، ككاف يحتؿ زكايا
   .البرجاف الجنكبياف كعمييما أقيمت المئذنتاف الشرقية كالغربية منيا إلى اليكـ

  
 www.masaged.info لممسجد ( االبواب9-4شكل )  www. forum.alrams.net لممسجدمنظر السور الخارجي  (8-4شكل )

 
 الباب الشرقي لمجامع محافظ عمى كضعو األصمي األمكم، ككاف يدعى بابلممسجد أربعة أبكاب ىي   :األبواب- خ

صغيريف عمى جانبيو، كيقابمو  ط ذم قنطرة عالية كبابيفكاسمو اليـك باب )النكفرة(، يتألؼ مف باب في الكس (جيركف)
فتحات، كيمي البابيف الشرقي كالغربي دىميز فخـ يتصؿ  الباب الغربي كيدعى باب )البريد(، كىك مؤلؼ مف ثبلث

 كبالمشاىد القائمة عمى جانبيو، أما الباب الشمالي فمؤلؼ مف فتحة كاحدة فقط، كىك باألركقة المحيطة بالصحف،
أما الباب المفتكح في  .( العمارة) د في العيكد العربية البلحقة ككاف يدعى باب )الفراديس(، كيعرؼ اليـك ببابمجد

http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
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األساسي الكائف  أيًحدث في السكر عند بناء الجامع، كيتألؼ مف فتحة كاحدة كاسعة. أما الباب« الزيادة باب»الحـر 
الخمفاء إلى الجامع، كالعكدة منو إلى قصر  تو كباب لدخكؿعند منتصؼ الجدار الجنكبي فقد استخدمت إحدل فتحا

كمف الجنكب تنفتح أبكاب الحـر التي أصبحت مغمقة بأبكاب خشبية تعمكىا قمريات زجاجية ممكنة مع ،  الخبلفة
  كتابات كزخارؼ رائعة.

  
   www.almakan.net( صور الشبابيك من الداخل والخارج 10-4شكل )

 
كالجنكبي، كىي شبيية بالقناطر العميا  يستمد الحـر نكره مف نكافذ مفتكحة في جداريو الكبيريف الشمالي:  الشبابيك- د

كالمقياس، ففي الجدار الشمالي أربع كأربعكف نافذة، كمثميا في الجدار  المكجكدة في سائر األركقة مف حيث الشكؿ
 .كىندسية مخٌرمة مزكدة بشمسيات مف الجص المعٌشؽ بالزجاج الممٌكف، مزخرفة بأشكاؿ نباتية النكافذ الجنكبي. ىذه

منيا باقية في المشيد الشمالي الغربي )قاعة االستقباؿ حاليان(، كتعتبر مف  كىناؾ نكع آخر مف النكافذ التزاؿ ست
ىندسية تتنٌكع في  منقكش بزخارؼ كرسـكاألمكم كسائر نكافذ الجامع، تتألؼ مف شبؾ مف الرخاـ األبيض  النمكذج

تـ استخداـ االقكاس الجمالية بأشكاؿ متعددة . الفنية كؿ نافذة فيي مف أكثر عناصر الجامع أصالة كركعة مف الناحية
ككاجية الحـر المؤلفة مف جبية ثبلثية ذات نافذة مفتكحة عمى ،  عمى الشبابيؾ كالفتحات في الكاجيات الخارجية

تاف دائريتاف، كتحت الجبية كاجية مربعة في كسطيا قكس كبير ضمنو ثبلث نكافذ، كفي القبة الثمانية طرفييا نافذ
نافذة مع ستة  44كفي أعمى جدار القبمة، تنفتح عمى امتداده نكافذ ذات زجاج ممكف عددىا  نافذة، 16تنفتح فييا 

 نكافذ في الكسط.
مني نحك الؼ كثمثمائة سنة كال يزاؿ قائما حتى االف كبالتالي فيذا البناء قديـ حيث أف عمره الز  :النظام االنشائي - ذ

دليؿ عمى نجاعة النظاـ االنشائي المستخدـ في البناء كىك نظاـ الحكائط الحاممة كالعقكد الداخمية كاالعمدة الحجرية 
المعماريكف بيف ـ، كقد ربط 15.35الصحف محاط مف جكانبو الثبلثة بأركقة كأعمدة شامخة ارتفاعيا كالقباب . 

األعمدة الرخامية بكاسطة عقكد أقكاس متجاكزة نصؼ دائرية في أعبلىا تقـك مقاـ األكتاد الخشبية، كأقيمت فكقيا 
عقكد مثميا تحمؿ السقؼ الجمالي كتزيد في ارتفاع السقؼ مما يعطي القكة ك الضخامة لمبناء. فالتركيبة اإلنشائية، 

ـ، يتضمف سمسمة مف األعمدة كالعضد كجزء أعمى محمكؿ يتألؼ مف  9.75رتفاع تتككف مف جزئيف، الجزء األسفؿ با
 ـ، يستند عمييا التسقيؼ ، بحيث يتناكب عمكداف مع عضادة2.80سمسمة أخرل مف العقكد الصغيرة بارتفاع 

العضادات  كاألعمدة قطعة كاحدة مف الحجر الكمسي الصمب أك الغرانيت القديـ تتكجيا تيجاف مف طراز ككرانثي أما
 فمبنية مف الحجر. 

http://www.almakan.net/
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    www.r7aalzkryat.com   المستخدم في بناء المسجد النظام االنشائي( 11-4شكل )

 
: يغطي الجناح المتكسط سقؼ سنمي في كسطو قبة عرفت بقبة النسر المؤلفة مف قبة نصؼ كركية مف القبة - ر

ـ  45ـ كيعكد بنائيا لمفترة السمجكقية ، كترتفع القبة عف أرض الجامع  35ارتفاعيا  3×3لمصٌفح أبعادىا الخشب ا
  .ـ كقد غطيت القبمة بسقؼ مائؿ باتجاىيف مغطى بألكاح مف الرصاص 16كىي بقطر 

فجاءه بٌناء شامي  قبة النسر مف منجزات الكليد، ككانت قد سقطت بعد بنائيا ألكؿ مرة، كقد أحزف سقكطيا الكليد،
بعدىا عامان كامبلن، كعاد  كاشترط عمى الكليد أف ال يعمؿ فييا أحد غيره، فكاف لو ذلؾ، فكضع األساسات كغاب

فكجدىا قد نزلت قميبلن، فقاؿ لمكليد مف ىنا كاف سقكطيا فابنو اآلف فإنيا ال تيكم إف شاء اهلل، كتـ البناء إلييا
" يشبييا  :لنسر فيقكؿ ابف جبير في كتابو الشيير أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـأما عف تسميتيا بقبة ا .كاستقرت

الناس بنسر طائر، كأف القبة رأسو كالغارب جؤجؤه، كنصؼ جدار الببلط عف يميف كالنصؼ الثاني عف شماؿ 
لتي تعني ترجمتيا الحرفية كا« أيتكس»إاٌل أف تفسير كريزكيؿ جاء مختمفان، فيك يرل أف الكممة اليكنانية ."...جناحاه

بالنسر ما كانت إاٌل إصطبلحان فنيان معماريان دقيقان بمعنى السقؼ المثمث كقد استعمميا المعمار السكرم في عيد الكليد، 
 . إال أف الترجمة الحرفية ىي التي بقيت عكضان عف قبة الجمالكف أك قبة السقؼ المثمث

syria.com/-www.discover 

   
  syria.com/-www.discover( صور قبة النسر من الخارج والداخل12-4شكل )

 
 مئذنة ىيشاىقة االرتفاع  تعتبر مآذف المسجد األمكم الكبير ىي األكلى في اإلسبلـ حيث لو ثبلثة مآذف : المآذن- ز

 بنيت كميا في عيد الكليد بف عبد الممؾ ، لكف أقساميا العميا جددت في العركس مئذنةك  عيسى مئذنةك  قايتبام
الجنكبية الشرقية ك سميت  لجدار الشمالي كأخرل عمى الزاكيةالعصكر البلحقة ، أشيره مئذنة العركس التي تتكسط ا

لقد عاكست .  «قايتبام» لممصمى كىي مئذنة السمطاف المممككي بمئذنة عيسى ، أما الثالثة فبنيت في الزاكية الغربية
ا العالي عمى األفقية لكتمة المسجد، كأضفى ارتفاعي مآذف المسجد األمكم الكبير، بييئتيا الشاقكلية ، االمتدادات

 . الجبلؿ عمارتيا نكعان مف
 

http://www.r7aalzkryat.com/
http://www.discover-syria.com/bank/66
http://www.discover-syria.com/bank/66
http://www.discover-syria.com/bank/66
http://www.discover-syria.com/bank/67
http://www.discover-syria.com/bank/63
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
http://www.alrams.net/up/
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    www.r7aalzkryat.com (  صور المآذن الثالثة13-4شكل ) 

  
البابيف الشرقي كالغربي، أطمؽ عمييا قديمان اسـ  ىناؾ أربع قاعات كبيرة مستطيمة مكزعة عمى جانبي  :المشـاىد- س

الخمفاء الراشديف، المشيد الجنكبي الشرقي يدعى مشيد أبي بكر، كالجنكبي  ىد، كنسب كؿ منيا إلى كاحد مفالمشا
الحسيف، كخبلؿ  عمر، كالشمالي الغربي مشيد عثماف، كأخيران مشيد عمي الذم ديعي فيما بعد بمشيد الغربي مشيد

متعددة كالتدريس، كالصبلة، كاالجتماعات،  اضالعيكد التاريخية تغٌيرت أسماء ىذه المشاىد، كاستخدمت في أغر 
  .كخزائف الكتب كالمستكدعات

عنصريف رئيسيف ىما الفسيفساء كالرخاـ ككانت  الزخارؼ األمكية التي تزيف الجامع تتألؼ مف  :والنقوش الزخارف- ش
القناطر كباطف العقكد.  الجدراف، في الداخؿ كالخارج، في الحـر كاألركقة، ككذلؾ الفسيفساء تغطي األقساـ العميا مف

باب جيركف بنمكذج  ىذا الرخاـ مف النكع المجٌذع أم يشبو الخطكط المكجكدة في جذكع الشجر كيحتفظ دىميز ككاف
قاـ البناؤف ببناء جداريات كقد  .في القدس لمرخاـ المجٌذع األصيؿ، كىذا الرخاـ مماثؿ لرخاـ جامع قبة الصخرة

الطبيعة مف  في كالزجاج الممكف، كعمى شكؿ مكضكعات تصكر أحسف ما يرل مطعمة بالذىب كاألحجار الثمينة
جماؿ كما صنعو اإلنساف مف فف. كىذه األنيار الكاقعية كالمتخيمة التي صكرت، ككذلؾ الجسكر كالقصكر الفاخرة 

تعدد األلكاف تبرز مف خبلؿ غابات األشجار الخضراء عمى خمفية ذىبية. كيضاؼ إلى المكزاييؾ المماع، الرخاـ الم
تـ تجميؿ المبنى بالزخارؼ كالنقكش  . كاأللكاح الذىبية التي تجتمع لتعطي المسجد ذكقا رائعا لتصميـ األلكف

كلكحات الفسيفساء كتبميط الساحات بالرخاـ كأحجار الزينة كصفائح الذىب كاألسقؼ المزينة كالمزخرفة كزيف بأفخـ 
اءت الزخارؼ مكسكة بالمكزاييؾ )الفسيفساء( الممكف بالمكف الذىبي كأجمؿ الفكانيس كغيرىا مف النفائس كقد ج

نما كجاءت عقكد األركقة مغطاة بالفسيفساء الممكنة،  لـ يقتصر استعماؿ التزيينات عمى جزء معيف مف المبنى، كا 
ت كجاءكانت تغطي بمكاضيعيا المختمفة مساحات كاسعة مف سطكح كتسقيفات عناصر التراكيب اإلنشائية لو. 

ـ بالرخاـ الممكف ، كباقي ارتفاع الجدراف حتى السقؼ مكسكة بالمكزاييؾ الممكف 3جدراف الجامع مكسية حتى ارتفاع 
ألركقة مغطاة الذىبي عمى شكؿ صكر أشجار كمناظر طبيعية ككتابات كرؤكس األعمدة مطمية بالذىب كعقكد ا

قد احتكت ع عديدة مف المقطات المنظكرية المتنكعة ، بانكاالمكحات الفسيفسائية  جاءتكما بالفسيفساء الممكنة ، 
المنظكر الخطي، كالمنظكر الصيني، الذم يجعؿ نقطة النظر خمؼ الناظر  ىيعمى ثبلثة أنكاع مف المنظكر 

 .(2007،العالـ في المساجد)مكسكعة  فيشعر اإلنساف انو مندمج بالمشيد ك محاط بو

http://www.r7aalzkryat.com/
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ـ ام  97×157ابعاده  لممصمى الذمالحظ الباحث استخداـ لممقطع الذىبي في المسقط االفقي  النسبة الذىبية : - ص

 .( كىي تساكم النسبة الذىبية 1:  1.62بنسبة )

 (تقريبا  نسبة بينيما ) النسبة الذىبيةال المسقط عرض المسقططول 

 الطول العرض 97 157
1 1.62  

 الباحث()المصدر المسقط االفقي لممسجد االموي ( حسابات النسبة الذىبية في 1-4جدول ) 
 
 التحميل المعماري لمبنى تاج محل في اليند : 3-4-3

كالزخرفة كالتصميـ اليندسي  التي تمزج بيف الركعةفي العالـ،  المعمارية تاج محؿ مف أجمؿ المبانييعتبر مبنى 
 ،1983كقد قامت منظمة اليكنسكك في عاـ , االسبلمية في اليند  الرائع كيعتبر مف أكبر الشكاىد عمى فنكف العمارة

 درة الفف اإلسبلمي في اليند ككاحد مف الركائع" بإدراج ىذا المعمـ ضمف قائمة التراث الثقافي العالمي كاعتبرتو
كما أختير تاج محؿ كأحدل  حاز عمى إعجاب الجميع في شتى أنحاء األرض". المعمارية في التراث العالمي الذم

مبنى ممف خبلؿ دراسة المخططات المتكفرة ل .ـ2007عالمي جرل في عاـ  عجائب الدنيا السبع الجديدة في استفتاء
 في البناء :   التي تظير نقاط القكة ك نقاط الضعؼميمية أسجؿ النقاط التح، كاالطبلع عمى التكصيؼ المعمارم لمبناء 

 

  
 www.ct-7ob.com ( مبنى تاج محل في اليند15-4شكل )

http://www.r7aalzkryat.com/
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يصنؼ البناء ضمف المباني ذات الكظيفة الرمزية، فيك بني كضريح ، كلذا فيك ذك تفاعؿ اجتماعي  وظيفة البناء:- أ

 ع مف زيارتو كالتعرؼ عمى مبلمحو . كسر بنائو كجمالو .كبير مع الزكار، كمتاح لمجميع لعدـ كجكد ما يمن
يقع كسط حديقة ذات برؾ كنكافير، عمى الضفة الجنكبية : ىك مبنى لضريح رائع الصنع، أنيؽ العمارة،  الوصف العام- ب

منةمف  ، يعتبر مف أجمؿ نماذج طرز العمارة اإلسبلمية باليندك ،  باليند آغرابأكتار برادش،عمى ضكاحي  بأجرا نير جي
 ممتاز-أرجمند مانكبيكـ»لذكرل زكجتو  تخميدان ( ـ1648–1630جياف ) شاه جيافاإلمبراطكر المغكلي شيده  كقد
كيعتبر أحد أركع آثار فف العمارة  ،ليضـ رفات زكجو كليضـ ،  التي تيكفيت بعد أف جاءىا المخاض« محؿ

 ،عامؿالؼ  20، كاشتغؿ في تشييده أكثر مف ـ  1632 سنة، ابتداء مف عاـ 22اإلسبلمية. كقد استغرؽ إنجازه 
 www.mojtamai.com . ركبيةمميكف  40كييقاؿ إنو كٌمؼ خزانة شاه جياف 

لضريح  كيقـك ،ـ 300×  580جمكعة مباني مقامة عمى رقعة مف األرض قياسيا م: المبنى ىك  الوصف اليندسي- ت
كؿ جانب  مترنا عند 55فاعو حكالي يبمغ ارت  ،ليككِّف مثمننا غير متساكم األضبلع الحافة مشطكبكسط بناء مثمف 

ـ، كاالنتقاؿ مف الدائرة  17تتخمميا المقرنصات قطرىا حكالي ، تتكسط قمتو قبة بصمية الشكؿ مف الجكانب األربعة ك 
بيني بصفة أساسية مف الرخاـ  إلى المثمف يتـ عف طريؽ المثمثات الكركية. يعتبر المدخؿ الرئيسي )دركزة( بناءن أثرينا

، بالنسبة لممداخؿ المقكسة، فإنيا تعكس شكؿ المداخؿ المقكسة لممقبرة لمعمارة المغكلية في القركف القديمة. أماتخميدنا 
األنماط المرصعة  يعتمد المدخؿ الرئيسي عمىك البشتاؽ تحتكم عمى نقكش بالخط العربي تزيف المقبرة.  كما أف أقكاس

يزيف جدراف الضريح مف الداخؿ  ، كالرمكز النباتية قكلة الممكنة معالمحتكية عمى النقكش قميمة البركز كاألحجار المص
ككاجيات المبنى مغطاة بالرخاـ  صؼ مف الحنايا الركنية الكامنة عمى شكؿ أقكاس مدببة متكضعة عمى طبقتيف

 www.ct-7ob.com األبيض.
زينت القبة كاألبراج ، ك ميد المزخرفةكالعكا : كقد تكررت الزخرفة بزىرة المكتس عمى كؿ مف األبراج األربعة الزخارف- ث

المدخؿ الرئيسي لتاج محؿ مشيد  .الفنية مف التراثيف الفارسي كاليندم العناصر ة مطمية بالذىب تجمع بيفباألربعة بق
مف الحجر الرممي األحمر كتظير القباب ذات الطابع المعمارم اليندكسي كاآليات القرآنية المنقكشة عمى الضريح. 

كىي تعتبر رمزا لحدائؽ الجنة في اإلسبلـ ، ائؽ تاج محؿ جدراف عالية كؿ منيا مقسـ الى اربعة اجزاء كتحيط بحد
كتكجد نكافير كقنكات لممياه تنساب عبر الحدائؽ كضريح تاج محؿ مشيد عمى منطقة عالية كبو اربع مآذف كاحدة مف 

الكريـ بالخط  الفني مزينة بسكرة )يس( مف القرآفبكابة جميمة مزخرفة غاية في اإلبداع  كنجد في الداخؿ كؿ زاكية
محفكرة عمى الرخاـ، كجمبت األحجار الممكنة طبيعيان  بحركؼ عربية كمزخرفة برسـك إسبلمية بألكاف جميمة الفارسي

 مختارة مف جدراف البناء مف الداخؿ تحؼ فنية رخامية مف أفغانستاف
سكرة الممؾ كسكرة كىي زخرفت جدراف القبة مف الداخؿ باآليات القرآنية كقد ، الرائعة  بيذه المكحات اليندسية المشبعة

 7ob.com-www.ct .التيفيس كسكرة الفجر كسكرة 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%BA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.ct-7ob.com/
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  7ob.com-www.ct  في تاج محلعمى الواجيات الداخمية والخارجية والنقوش  نماذج من الزخارف (16-4شكل )

 
 :  والمأذنالقبة - ج

حيث تستند القبة إلى قاعدة مثمنة مككنة مف  القبة الرخامية التي تعمك المقبرة أىـ السمات الخبلبة بيذا الضريح تعتبر
يبنا نفس ارتفاع ـ، كىك تقر  35نحك  يبمغ ارتفاعيا أقكاس مدببة أسفميا ثمانيةأقكاس مدببة تستند بدكرىا إلى  ثمانية

 كنظرنا لشكؿ. تقريبنا متر 7عمى قاعدة أسطكانية الشكؿ يبمغ ارتفاعيا  القاعدة. كما أنيا تبرز بشكؿ كاضح ألنيا بنيت
ا كزخرفت قمتيا بتصميـ لزىرة لكتس تزيد مف  أك قبة الجكافة، القبة، فإنيا غالبنا ما تسمى بالقبة البصمية تسمى أيضن

كجكد أربعة أبراج صغيرة أخرل ذات عكاميد عند الجكانب تطابؽ الشكؿ  ز شكؿ القبة بفضؿبركزىا كارتفاعيا. يبر 
 بينما تستدؽ قبتو البصمية الشكؿ )ذات قطاع مدبب( لتنتيي بيبلؿ يستطيؿ عمى الحديقة بذركة تبمغ  لمقبة البصمي

 7ob.com-www.ct  ـ. 72نحك
 

   
 المحراب (18-4شكل )  www.ct-7ob.com في تاج محل القبة والمأذن (17-4كل )ش
 

 اليندسية كاألحجار الكريمة.. محراب داخمي بإكساء رخامي مرصع بالزخارؼ المحراب :- ح
تـ استخداـ االقكاس الجمالية بأشكاؿ متعددة عمى الشبابيؾ كالفتحات في الكاجيات  :والشبابيك الواجيات الخارجية - خ

 لخارجية .ا

   
  7ob.com-www.ct والنقوش عمى الواجيات الخارجية في تاج محل نماذج من الزخارف (19-4شكل )

http://www.ct-7ob.com/
http://www.ct-7ob.com/
http://www.ct-7ob.com/
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg2MDkz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg2MDkz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg2MDkz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
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البناء قديـ حيث أف عمره الزمني نحك ثمثمائة سنة كال يزاؿ قائما حتى االف كبالتالي فيذا دليؿ  النظام االنشائي :- د
 عة النظاـ االنشائي المستخدـ في البناء كىك نظاـ الحكائط الحاممة  كاالعمدة الحجرية كالقباب .عمى نجا

كسيأتي  الكاجيات الخارجية لمضريحالكتؿ عمى  الحظ الباحث استخداـ لممقطع الذىبي في : النسبة الذىبية - ذ
 (21-4شكؿ ) .الصفحات القادمةتفاصيؿ اكثر حكؿ النسبة الذىبية في 

 

  
 

 النسبة الذىبية عمى الواجيات  (21-4شكل )  7ob.com-www.ctالنظام االنشائي في تاج محل  (20-4شكل )
www.ct-7ob.com 

 
  : االسس الجمالية في بناء قبة الصخرة المشرفة 4-6

سس الجمالية التي تحقؽ الغرض الجمالي العمؿ المعمارم مثؿ ام عمؿ فنى اخر تحكمو مجمكعة مف األ    
كالكظيفي لمعمؿ الفني  كمف خبلؿ الدراسة كالتحميؿ تبيف تمتع بناء قبة الصخرة بيذه االسس الجمالية في البناء عمى 

 النحك التالي:
 
 :في بناء القبة الوحدة الفنية  4-6-1
كنة مع بعضيا البعض لتشكؿ كبل كاحدا متماسكا ؽ الكحدة في العمؿ المعمارم عندما تتجمع كافة االجزاء المكقتتح

كالكحدة ال تعني التشابو بيف كؿ أجزاء التصميـ، بؿ يمكف أف يككف ىناؾ كثير مف االختبلؼ بينيا كنتيجة الكحدة أف 
أم جزء في العمؿ الفني يحتؿ مكانو الرئيسي أك الثانكم، بكضع خاص مميز اكتسبو كىك في مكانو ىذا، كلك عزؿ 

 نيار العمؿ الفني بأسره أما العمؿ الفني الذم تفصؿ منو أجزاء دكف أف يفقد قيمة، فإنو ال يتصؼ بالكحدة.منو ال
حيث تتداخؿ جميع العناصر الزخرفية كي تشكؿ كحدة فنية منسجمة في التككيف  كتظير الكحدة في بناء القبة  مف

بعضيا ببعض ، كمف حيث األشكاؿ ىناؾ شخصية يظير العبلقة القكية بيف أجزاء التصميـ  كمتحدة في األسمكب.
: الشكؿ المثمف في  العديد مف العناصر المعمارية منيا مستقمة كمتكاممة مع االشكاؿ االخريف كيظير ذلؾ مف خبلؿ

الخطكط كيظير مدل الترابط بيف ىذه االجزاء ، حيث  -األلكاف  -الزخارؼ  -االقكاس الداخمية  –القبة  –المسقط 
س بالصمة المستمرة بيف ىذه األجزاء كما اليمكف فصؿ جزء عف جزء اخر فمك فصمنا القبة عف المثمف يحدث إحسا

 مثبل النيار العمؿ كاصبح الشيئ.

http://www.ct-7ob.com/
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 bl101.net.www( منظور داخمي و خارجي يوضح وحدة االجزاء في تصميم القبة 22-4شكل )

 
 و التكرار في بناء القبة : اإليقاع خاصية  4-6-2
يعرؼ االيقاع كالتكرار بأنو ىك عممية لتنظيـ المسافات كالفكاصؿ بيف كحدات العمؿ الفني، كما يعرؼ أليضا بأنو    

إيجاد عبلقة شكمية سميمة متناسقة كغير متنافرة بيف كحدات العمؿ الفني )األحجاـ، المساحات، النقط، الخطكط، 
كجماليات التكازف،  يقاع داخؿ نظاـ التصميـ الحيكية كالتنكعكيضيؼ اإل .ترتيب درجاتيا أك اتجاىيا األلكاف،...( أك

اإليقاع المتناغـ الذم يجبر الناظر عمى اإلعجاب  مما يخمؽ إيقاعان ليذا العمؿ يرقى بو إلى مرتبة الجماؿ الفني ذم
تكرار العناصر مبيف ادناه جدكال يكضح كيتحقؽ االيقاع كالتكرار في العديد مف العناصر كالكحدات المعمارية  بو 

 المعمارية في البناء : 

 الشكل الموضح العنصر
 المسقط االفقي :  -1

  :حيث يظير التكرار كااليقاع في
 كالداخمية لممثمف االضبلع الخارجية * - أ

 االعمدة كاالكتاؼ الحاممة.*  - ب
  االقكاس الداخمية .*  - ت

  
 االكتاف الحاممة االقواس الداخمية.االعمدة و  التكرار وااليقاع في االضالع الخارجية والداخمية

 الشبابيك والنوافذ :  - ث
تكرار الشبابيؾ كالنكافذ عمى الكاجيات * - ج

 .الخارجية 
 القبةتكرار الشبابيؾ عمى رقبة *  - ح

  
 الشبابيك عمى رقبة القبة تكرار الشبابيك والنوافذ عمى الواجيات الخارجية
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 الزخارف :  - خ
في تركيب  يظير التكرار كالنسؽ االيقاعي*  - د

 الزخارؼ بأنكاعيا .

  
 التكرار في الزخارف بأنواعيا

 البوائك :  - ذ
يظير التكرار في االقكاس كاالعمدة *  - ر

 المككنة لمبكائؾ
  

  edia.orgwww.upload.wikimبناء قبة الصخرة في التكرار وااليقاعنماذج من عناصر ( 23-4شكل )
 
 : في بناء القبة التنوع خاصية  4-6-3

فجد حيث يشيد بناء مسجد القبة صفة التنكع التي تكسر الممؿ كالركتيف كقد تمثؿ ذلؾ في العديد مف الجكانب المعمارية 
ياء المختمفة المممس ىك المظير الخارجي لمنسيج الغطائي الطبيعي اك الصناعي لبلجساـ اك االشالمممس فالتنكع في مثبل 

كالشفافية، ككذلؾ يشمؿ الزخارؼ  التي نراىا اكنممسيا باليد، كيشمؿ ذلؾ االختبلؼ في النعكمة كالخشكنة، كالصبلبة،
كالنقكش كالنحكتات البارزة...الخ. كيختمؼ المممس باختبلؼ المادة. كيشمؿ بناء القبة مكاد ذات مممس مختمؼ فتجد 

كذلؾ تجد الرخاـ البارز ذك المممس الخشف نسبيا كتأتي الزخارؼ لتمثؿ مممسا اخر كيأتي التشطيب بالرخاـ البارد االممس ك 
 فيارة المممس في ىذا البناء الرائع يظير التشطيب بالخشب كالمعدف كؿ ذلؾ يمثؿ اضافات ميمة عمى مستكل تنكع كغز 

لعناصر المعمارية ك في شكؿ كالكاف منيا التنكع في المممس ك في ا نماذج مف خاصية التنكع الجدكؿ المبيف ادناه
 :   في بناء القبة  الزخارؼ

 الشكل الموضح العنصر
تظير في االشكاؿ المبينة نماذج مف خاصية التنكع - ز

 في بناء القبة كمنيا:
 :  التنوع في المممس - س
نكعية المكاد المستخدمة في البناء ك  سكاء في شكؿ ك- ش

  .التشطيبات الداخمية كالخارجية
 :  العناصر المعمارية شكل يتنوع فال - ص

سكاء في الشبابيؾ كالنكافذ عمى الكاجيات كعمى رقبة 
 القبة كالبكائؾ كاالعمدة كاالكتاؼ كالقبة كغيرىا .

 :الزخارف في تنوع ال - ض
الزخرفة حيث النرل صيغة شكؿ كتصميـ التنكع في 

 متكررة في كؿ الزخارؼ الداخمية كالخارجية

 
 تنوع في المممس والعناصر المعمارية وااللوان في التشطيبات الداخمية

 
 تنوع في المممس والعناصر المعمارية وااللوان في التشطيبات الخارجية

http://www.upload.wikimedia.org/
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 لوان : التنوع في اال   - ط
المكف االزرؽ كاالخضر الكاف مثؿ عدة ناؾ حيث ى

   كخبلفو كاالسكد كالذىبي كالبني 
 الشبابيك عمى رقبة القبة تتكرار الشبابيك والنوافذ عمى الواجيا

 
 الزخارف شكل والوان التنوع في 

  www.palwakf.orgنموذج من خاصية التنوع في بناء القبة ( 24-4شكل )
 
 :في بناء القبة االتزان خاصية  4-6-4

قيؽ اإلحساس باالستقرار، كيتضمف مفيـك االتزاف العبلقات بيف األكزاف فأم ىك تنظيـ العبلقة بيف مككنات التصميـ لتح
تكازنت فيو األشياء التي نحسيا  ترتيب زخرفي أك تصميـ ما يجب أف ينقؿ لئلنساف اإلحساس باالستقرار كاالتزاف إذا ما

اتج مف التكزيع المتساكم لمكزف البصرم كىك الذم يكفر الشعكر بالثبات كالرسكخ كالنكأكزاف كتكازنت أيضا األلكاف كالقيـ. 
مف أسيؿ طرؽ تحقيؽ في التصميـ، كيكجد شكميف مف التكازف، األكؿ المتناظر الشكمي، كاآلخر التكازف غير الشكمي ك 

االتزاف أف يككف التصميـ متماثبل، فالتماثؿ أبسط طرؽ االتزاف كلكنو يتطمب التنكع حتى ال نصؿ إلى الممؿ، التماثؿ 
ما مركزم كيككف التماثؿ حكؿ مركز ما. نكعيف:   إما محكرم كيككف التماثؿ فيو حكؿ محكر أك محكريف أك أكثر، كا 

 الشكل الموضح العنصر
 االتزان في بناء القبة : خاصية 

تحقؽ االتزاف مف خبلؿ التماثؿ المحكرم الكامؿ حكؿ محكر ك 
 محكريف ، ككذلؾ مركزم حكؿ مركز القبة كقد ظير ذلؾ في :

  لتماثؿ المكجكد في المسقط.ا- أ
  التماثؿ في الكاجيات الخارجية. - ب
  التماثؿ في الكتؿ .- ت
  التماثؿ في الشبابيؾ.- ث
  التماثؿ المكجكد في القبة المذىبة.- ج
  التماثؿ في الزخارؼ الداخمية كالخارجية.- ح
  التماثؿ كالتقارب في االلكاف .- خ
 التماثؿ في الخطكط. - د

 

 

 
  www.palwakf.org تزان في عمارة قبة الصخرة( يظير اال 25-4شكل )

 

http://www.palwakf.org/
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 السيادة والسيطرة في عمارة قبة الصخرة : خاصية  4-6-5

كىك يعني الترجيح كالتفكؽ، كىك المبدأ الذم يقكد العيف مباشرة إلى أكثر األجزاء أىمية في التككيف كمف ثـ يحقؽ انتقاليا 
األجزاء األخرل كحسب ترتيب أىميتيا...يجب أف يككف لكؿ عمؿ فني محكر أك شكؿ غالب أك فكرة سائدة يخضع إلى 

ليا باقي العمؿ الفني كتخدميا عناصره، كقد يككف ىذا المحكر ناشئا عف استخداـ األلكاف بطريقة معينة تجعؿ المشاىد 
العديد مف  طريؽ استخداـ األشكاؿ كتنظيميا، كىناؾ يحس بسيادة بعض عناصر التصميـ عف طريؽ سيادة لكف أك عف

 العناصر المكجكدة في مسجد قبة الصخرة التي التي يمكف بكاسطتيا تقكية مركز السيادة في التصميـ 
 الشكل الموضح العنصر

  السيادة والسيطرة  في عمارة القبة :خاصية 

  :العناصر التالية السيادة كالسيطرة مف خبلؿ  تتتحقق

  ز كسيطرة المبنى ككؿ في الفضاء المتكاجد فيو .تمي- أ
  تميز المسقط ) المسقط الثماني ( كىك مسقط نادر االستخداـ.- ب
تميز عنصر القبة )مف حيث حجميا كلكنيا كتفاصيميا االنشائية( - ت

  كعنصر مسيطر عمى المبنى.
التميز في االلكاف حيث برز المكف الذىبي لمقبة كمكف جذاب ك مسيطر - ث

 ة االلكاف عمى بقي
 كتركيز خط الرؤية نحك القبة مباشرة كعنصر مسيطر - ج

 
 

 

  www.palwakf.org ( خاصية السيادة والسيطرة في عمارة القبة26-4شكل )
 

 
 : قبة الدالالت االلوان في عمارة خاصية  4-6-6
كىك خير مثاؿ عمى الدمج المدركس بيف التكرار كالتنكع لتحقيؽ  لمكف خاصية ىامة مف خصائص الشكؿ البصرية، 

ظاىرة فيزياكية  الكحدة، حيث أف تكرار نفس المكف في أكثر مف عنصر مف عناصر العمؿ الفني قد يخدـ كحدتو.
الصفر، مصادرىا الرئيسية الضكء كالمرئيات في الطبيعة ككاسطة الرؤية )العيف(، تصنؼ االلكاف الى الكاف اساسية )ا

االحمر، االزرؽ، االخضر( كالكاف حيادية )ثبلثية( كاالبيض كاالسكد، كالكاف ثنائية مركبة مف لكنيف اكاكثر كالبرتقالي، 
كالبنفسجي، كتختمؼ االلكاف مف حيث دالالتيا كرمزيتيا كتاثيراتيا النفسية كباختبلؼ الحضارات كالشعكب كتقاليدىـ 

القبة الى ثبلثة ألكاف رئيسية ، حيث اشتممت األلكاف عمى كالمذىب )المكف الذىبي(  كافكارىـ، تتكزع االلكاف في مبنى
 مبيف ادناه جدكال بدالالت أىـ الكاف في عمارة القبة . كاألزرؽ كاألخضر ، إضافة إلى بعض األلكاف االخرل الثانكية .

 
 
 

http://www.palwakf.org/
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 الشكل التوضيحي العنصر
  المون الذىبي: - أ
ىب( مف األلكاف الدافئة فالشمس باعثة الحياة كالذىب يعتبر المكف األصفر )المذ - ب

كدالالتو متعددة منيا رمز  مقياس الثركة كالقكة ، فيك إذف يدؿ عمى القكة كالحياة ،
العقؿ كاإلدراؾ ، كاألصفر الصارخ يدؿ عمى الجماؿ كالتألؽ كالحيكية ، كفي بريؽ 

 . الذىب يثير اإلحساس بالفخامة كاألبية

 

 
 رق : المون األز  - ت
مف األلكاف الرئيسة ك الباردة كىك المكف الكحيد الذم يغمر سطح األرض ، كىك يحدد  - ث

 . اإلبعاد ، كيعطي الشعكر بالعمؽ ،  يمتاز بتخفيؼ التكتر كالعصبية عند اإلنساف
 كىك يبعث عمى اليدكء كالتفاؤؿ يرتبط ىذا المكف بالحياة ألنو لكف السماء كالماء ...

 

 
  المون األخضر: - ج
 مف األلكاف الرئيسة ك الباردة ىك أكثر القيـ المكنية تكافؤان ،كىك لكف القكل الدائمة - ح

الضكء  لمطبيعة كييمثِّؿ رمز الخصكبة كالنماء ، كييٍعتىبر أكثر األلكاف راحة لمعيف ، ألف
ىك المكف الذم إذا ما طغى عمى كؿ األلكاف  األخضر يقع مباشرةن عمى شبكية العيف ،

اإلنساف ال يحس بأم ضيؽ أك ممؿ . كلقد أثبتت أبحاث الدكتكر فريمنينج  األخرل فإف
النفسية ببافاريا الشمالية  كالذم يعتبر أشير طبيب نفسي في العالـ يستخدـ األلكاف 

إف المكف األصفر كاألخضر ييدئ ضربات القمب ، كيساعد عمى تحسيف  في العبلج
 مطبيعة بأشجارىا كأكراقياالدكرة الدمكية ، المكف األخضر كىك يرمز ل

 
 

 

 (.ىـ1430 , راشد ) (  دالالت أىم الوان في عمارة القبة2-4جدول )
 
 
  المودولور :خاصية  4-6-7

تساكم معيف ، يمكف اف يتحقؽ في اك ث ىك البناء كفؽ كحدة قياسية محددة يقصد بخاصية المكدكلكر في ىذا البح    
 .عناصر معمارية محددة مثؿ تساكم المسافات بيف الفتحات اك بيف االعمدة كبيف االضبلع 

العديد يتضح مف خبلؿ دراسة كتحميؿ مبنى مبنى قبة الصخرة انو تـ تصميـ ىذا المبنى كفؽ مكديكلكر محدد ظير في 
 :( المبيف ادناه 27-4انب بناء القبة كما سيتضح في الجدكؿ )مف جك 

 
 

http://uqu.edu.sa/staff/ar/4281354
http://uqu.edu.sa/page/ar/24882
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 الشكل التوضيحي العنصر
يتضح مف خبلؿ دراسة كتحميؿ مبنى  :في بناء القبة  خاصية المودولور

مبنى قبة الصخرة انو تـ تصميـ ىذا المبنى كفؽ مكديكلكر محدد ظير في 
 الجكانب التالية :

ل أضبلع التثمينة الداخمية مع في المسقط االفقى مف حيث تساك - أ
 بعضيا البعض كتساكم أضبلع التثمينية الخارجية مع بعضيا البعض 

في كضعية االعمدة  كاالكتاؼ الداخمية ككقكعيا عمى مسافات منتظمة - ب
 مف بعضيا البعض. 

  في الفناء الداخمي مف تناظر االركقة ك الفراغات الداخمية كتساكييا .- ت
مف حيث تساكم كتناظر  الكحدات المعمارية في الكاجيات الخارجية - ث

 كالبكائؾ كالشبابيؾ كاالبكاب .

 

 
 www.palwakf.org في بناء القبة خاصية المودولور( 27-4شكل ) 

 
 :في مبنى القبة الضوء واالضاءة خاصية  4-6-8 -1
لكامنة في االشياء التي نراىا، كاف االجساـ ىي التي تعكس االشعة بقدر خاصية الضكء ك االضاءة ىي مف الخصائص ا  -2

فاالضاءة في التصميـ تترجـ بدرجات متعددة مف مستكيات مف درجات  -المادية كالمممسية-يتكقؼ عمى خصائصيا
حيث عرضنا سابقا ك  مبيف ادانو لقطات متنكعة في اكقات متعددة مساءا كليبل االلكاف ، كما تترجـ الظبلؿ بالكاف غامقة.

يرات الضكء عمى مبنى قبة الصخرة حيث يتضح اف جماؿ القبة ثابت بؿ يزيد مع صكر لمقبة في النيار حيث تظير تأث
 اضافة تأثيرات االضكاء عمى ىذا المبنى .

   
 islahouse.com.wwwالميل والمساء اوقات ( يظير منظر مسجد القبة  المشرفة في 28-4شكل)

 
 المبنى في االجواء والظروف الجوية : 4-6-9
اثبت بنياف  حيث زادتو جماال كما حيث تساقط الثمكجك في اجكاء كظركؼ جكية قاسية  مبيف ادناه صكرا لمبنى القبة   

 ثمكج كىذا يدلؿ عمى كفائة البنياف.القبة االنشائي قكتو كتماسكو في كجو الظركؼ الشتكية مف رياح كامطار كتساقط ال
 

http://www.palwakf.org/
http://www.islahouse.com/
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 www.Fatakat.com  ( لمناظر قبة الصخرة في احوال جوية متغيرة29-4شكل )

 
 :المبنى وخاصية التفاعل مع الناس  4-6-10

ة في كافة انحاء العالـ السباب دينية كحضارية كقد جاءت ركعمبلييف المسمميف مئات يمثؿ مبنى قبة الصخرة ميكل افئدة 
بناء ىذا المسجد لتزيد مف تعمؽ الناس بو ليس عمى مستكل المسمميف بؿ عمى مستكل الناس جميعا كخصكصا مف لدييـ 
حاسية تذكؽ النكاحي الجمالية لمعمارة االسبلمية ، كليذا يمكف اعتبار اف المبنى ناجح مف حيث التفاعؿ مع المستخدميف 

 دناه لقطات تظير تفاعؿ الناس مع ىذا السمجد في الزيارة كتأدية الصبلة .كالزائريف كالناظريف كالدارسيف لو ، مبيف ا

  
 ( صور متفرقة لتفاعل الناس مع مبنى القبة30-4شكل ) 

 
 : في عمارة  قبة الصخرة المشرفةالنسبة والتناسب  4-7

قسمة مقداريف كالتناسب بيف شيئيف ، أما التناسب عبلقة بيف ثبلثة أشياء أك أكثر، ك ىي حاصؿ  تعرؼ النسبة عبلقة
باعتباره مقارنة النسب كاالحجاـ كالمساحات كاألطكاؿ ...الخ. مع بعضيا. كالتناسب في العمارة كىك مبدأ تصميمي يتعامؿ 
مع العبلقة بيف كؿ جزء مف التصميـ مع األجزاء األخرل، كبيف كؿ جزء كالكؿ، فيك مؤشر عمى انسجاـ العديد مف 

كيرل بعض النقاد  تيا ببعض، كىك احد المفاىيـ المعبرة عف التناغـ، كالكحدة كاإليقاع ك التكرار.األجزاء المتنكعة كعبلق
شكؿ  يجب أف يككف تناسبا يستدعى مف المشاىد التأمؿ كاإلثارة كلذلؾ يعتقد ىؤالء النقاد أف أف التناسب بيف األشياء

ف أف الكاجب عمى الفناف االبتعاد عف التناسب الكاضح المربع غير مشكؽ ألف العبلقة بيف أضبلعو متساكية كاضحة كيرك 
كتناسب المربع، كيتحقؽ التناسب مف خبلؿ تناسؽ العنصر نفسو أكال ثـ تناسقو مع باقي التككيف حيث أف كحدة العمؿ 

 الفني تؤثر عمى تناسبو. 
  النسبة الذىبية : 4-7-1

: خمؽ االنساف  كىي مكجكدة في األشكاؿ األساسية مثؿية، ىك مف اكتشؼ النسبة الذىب” أقميدس“ككاف عالـ الرياضيات 
ك تفسر أسباب الجماؿ  ك النباتات كالزىكر، كالفيركسات، الحمض النككم، كالككاكب كالمجرات. كىي التقسيـ األمثؿ لمكحدة

مختمفة، فإننا  مستطيبلتلك نظرنا إلى  1.6180339887معركؼ تبمغ قيمتو  ثابت رياضيكىك عبارة عف المعمارم 
لى نسبة أبعاد ىذه المستطيبلت بعضيا إلى بعض ىي نفسيا. كتسمى ىذه سنجد بعضيا أجمؿ مف اآلخر كالسبب يعكد ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
http://forums.fatakat.com/thread1972389
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يسمى "الرقـ الذىبي"،  1.618:  1ىي المستطيبلت ، "بالمستطيبلت الذىبية" حيث اف خارج قسمة طكليا عمى عرضيا 
مريحة لمعيف مف  كقد سميت بذلؾ ألنيا أكثر نسبة،  بالحرؼ االغريقي "فام" أك  الذم يعبر عنو اك بالتناسب المقدس

ا، لذلؾ يقاؿ بأف المستطيؿ الذىبي ىك أكثر األشكاؿ بيجة لمناظر  يمكف الم عدديف اف ، الناحية الجمالية كالبصرية أيضن
يحققاف النسبة الذىبية إذا كانت النسبة بيف مجمكع ىذيف العدديف كاألكبر منيما تساكم النسبة بيف أكبر العدديف كاألصغر 

 ar.wikipedia.org) )بينيما.

  

 

 
 ar.wikipedia.org  (والمولب التناسب الذىبي في االشكال المتعددة ) الخط والمستطيل الذىبيفكرة ( يوضح 31-4شكل)

  
 النسبة الذىبية في الخمق : 4-7-1-1
الذىبية حكلنا في  بةالذىبية مكجكدة حكلنا في الطبيعة، بؿ مكجكدة في تركيبة أجسادنا، كما تتكاجد النس النسبة   

لقد أكتشؼ الميتمكف . فالفركع حتى األكراؽ الحيكانات كبعض أنكاع األشجار بأكثر مف صكرة، بيف الجذع فاألغصاف
  (  32-4شكؿ )  النسبة الذىبية كذلؾ عدة مرات. باألمر أف جسـ اإلنساف ميقسـ حسب

  

 

 
  www.ibda3world.com ( النسبة الذىبية في خمق االنسان 32-4شكل ) 

 

http://www.ibda3world.com/
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 من اسرار الجمال : النسبة الذىبية  4-7-1-2
كقد احتار العمماء كالميتميف في تفسير سر جماؿ ىذه المكحة الفنية   دائما لمجماؿ االنساني نمكذجا لكحة المكنكليزاظمت 

قدر ثمنيا بمبلييف الدكالرات ، كقد ثبت مف خبلؿ الدراسة كالتحميؿ اف لكحة كسر االبتسامة الساحرة لصاحبة الصكرة التي 
عمى اسس ليا عبلقة بالنسبة الذىبية كالمستطيؿ الذىبي مف  –ليكرندك دفنشي  –المكنكليزا تـ رسميا مف قبؿ الفناف القدير 

 ناه ..حيث تكزيع الصكرة في المكحة كمف حيث نسب تفاصيؿ الكجو كما يظير في الصكر اد

   
 www.ibda3world.com و سر جمال الولب الصدفي ( النسبة الذىبية سر جمال المولونيزا33-4شكل) 

 
 النسبة الذىبية في المباني :  4-7-1-3
مف المعمارم، أك بدافع  مف المبلحظ حضكر النسبة الذىبية في كثير مف المباني الجممية كالممزة سكاء بيقصد كتخطيط   

التي خضعت لمنسبة الذىبية بالرغـ ًمف أنيا لـ تكف قد أيكتشفت عمميان بعد،  منو. كتأتي األىرامات في مقدمة المعالـ داخمي
كرغـ كؿ األضرار التي لحقت  ييعتبر "الباراثينكف" أحد أشير معالـ اليكناف التي تقـك عمى النسبة الذىبية عف قصد، بينما

جمالو. كيأتي جامع عقبة في القيركاف ليككف العمؿ األشير مف  ؿ محافظان عمى جكىربو مع تكالي القركف المديدة، فقد ظ
إلى حتى  مثؿ النسبة الذىبية في كثير مف أجزاءه، مف المساحة الكمية، إلى مساحة فناء المسجد، العمارة اإلسبلمية الذم

ليكاربكزيو" " ب المعاصر فيشتير المعمارمككذلؾ مبنى تاج محؿ في اليند أما عمى الجان .التناسب المبير في المنارات
)رفعت،  أعمالو كخصكصا مبنى االمـ المتحدة في امريكا بتكظيفو ىذه النسبة الساحرة في كثير مف

www.ibda3world.com.) 

    
 تونس - القيروان معجا اليند -تاج محل أثينا –"البارثينون"  مصر -اليرم األكبر

 www.ibda3world.com ( يظير النسبة الذىبية في بعض المعالم المعمارية المشيورة34-4)شكل
 
 

http://www.ibda3world.com/
http://www.ibda3world.com/
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 سبة الذىبية في المسجد االقصى : الن 4-7-1-4
يتبيف لنا أنو ال يكجد ضمع مف األضبلع المحددة يساكم ضمعنا آخر، كما أنو بالرجكع الى مخطط المسجد االقصى 

ا، كىذه المكاصفات يطمؽ عميو مسمى الشكؿ المنحرؼ أك الشكؿ المختمؼ ال يكج د ضمع يكازم ضمعنا آخر أيضن
 .األضبلع كىك مف األشكاؿ اليندسية نادرة االستعماؿ في تصميـ المساقط األفقية لممباني أك تحديد أسكار المكاقع

يف كجكد عبلقة النسبة الذىبية بيف ىذه كمع ذلؾ فانو مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف اضبلع المسجد االقصى تب
  : ألبعاد الخاصة بالمسجد االقصىا لمتعرؼ عمى (6-3انظر جدكؿ)  ،االضبلع

 حسابات النسبة الذىبية في المسجد االقصى : 4-7-1-5
 :مبيف ادناه حسابات النسبة الذىبية في اضبلع المسجد االقصى 

 كىي تساكم النسبة الذىبية 1: 1.64القبمي = النسبة بيف طكؿ الكاجية الشرقية الى الكاجية  -1
 كىي تساكم النسبة الذىبية تقريبا  1: 1.58النسبة بيف طكؿ الكاجية الغربية الى الكاجية الشمالية =  -2
 ـ   476.5=  2 -(  491+ 462متكسط طكؿ المسجد االقصى )  -3
  ـ 295.5=  2 -(  310+ 281متكسط عرض المسجد االقصى )  -4

كىذا يعني أف النسبة اليندسية  1.61: 1ة ما بيف متكسط طكؿ الحـر القدسي إلى متكسط عرضو ىي النسبة المتكسط
 لمحـر القدسي تتكافؽ تقريبنا مع النسبة الذىبية.

 (تقريبا  النسبة بينيما ) النسبة الذىبية متوسط عرضو طول ضمع الواجيةمتوسط 

 الطول العرض 295.5 476.5

1 1.61 
 

 )عمل الباحث( النسبة الذىبية في تخطيط المسجد االقصىسابات ح (3-4جدول )
 

 :النسبة الذىبية في اضبلع المسجد االقصى رسكمات مبيف ادناه 

    
)وزيرى  الوضع الحقيقي

,2007.) 
)وزيرى  الوضع المعدل

,2007.) 
االقصى  القبة وسط المسجد

 الباحث(عمل )
 الحسابات الذىبية

www.ibda3world.com 
 ( النسبة الذىبية في تخطيط المسجد االقصى35-4شكل ) 
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 النسبة الذىبية في مبنى قبة الصخرة : 4-7-1-6
ليس غريبا اف نجد حضكر النسبة الذىبية في بناء قبة الصخرة عمى اعتبار اف ىذه النسبة ىي سر جمالية    

ذىبية بشكؿ مكثؼ في بناء مبنى قبة الصخرة كلكف الغريب اف نجد حضكر النسبة ال، االشياء كالمخمكقات كالمباني 
كىذا االمر مف اىـ االسباب التي تفسر جمالية ىذا ، بشكؿ ككاضح بؿ ك مذىؿ في اغمب تفاصيؿ ىذا البناء الرائع 

مف ادرؾ شيئا مف ىذه العبلقات الرياضية  -باستثناء رشمكند -كقد الحظت )الباحث( اف قمة مف الباحثيف، البناء 
 :الجماؿ المثير في ىذا البناء  تي حكمت بناء القبة كحققت ىذاالعممية ال

 النسبة الذىبية في بناء وتخطيط صحن القبة :اوال 
كيظير الكضع التخطيطي لبناء القبة حيث ، النسبة الذىبية في مكقع مبنى مسجد القبة المكجكد في صحف القبة  

 ..الذىبية  جاء مكقعيا بالنسبة لصحف القبة بما يتماثؿ مع النسبة
 تضح معالـ النسبة الذىبية في التخطيط :مبيف ادناه مخطط صحف القبة حيث ت

 
 النسبة الذىبية في تخطيط صحن القبة :

يظير الشكؿ المجاكر اسمكب تخطيط كضعية قبة 
الصخرة بالنسبة لممساحة الكمية العامة لصحف القبة 

يحقؽ حيث جاء المحكريف الماريف بمركز القبة بشكؿ 
نسبة الذىبية في االضبلع المجاكرة فالعبلقة بيف ال

 الجزئيف

B A 
1 1.618 

كىكذا تتحقؽ النسبة الذىبية في تخطيط صحف القبة  
 ككضعية مبنى مسجد القبة.

 
 الباحث ( عمل)  النسبة الذىبية في تخطيط صحن القبة  ( 36-4مخطط )

 
  النسبة الذىبية في بناء مسجد القبة :ثانيا 

اتضح باف ىذا البناء تـ تخطيطو كتصميمو ، بناءا عمى قاعدة النسبة الذىبية ؿ ما دراسة بناء مسجد القبة مف خبل
 في نكاحي كثيرا كما سيتضح ادناه :

 سبة الذىبية في المنظور العام :الن - أ
كد المنظر حيث كجد الباحث اف حد المستطيؿ الذىبي الذم يحكـ المنظر العاـ لصكرة مسجد القبةالنسبة الذىبية 

  (37-4) انظر شكؿ  لصكرة مسجد القبة يحكميا مستطيؿ نسبة تطابؽ تماما نسبة المستطيؿ الذىبي
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 المستطيل الذىبيي المستطيل الذىبي

 الباحث ( عمل)  ( المستطيل الذىبي يحكم المنظر العام لصورة مسجد القبة37-4شكل ) 
 

 : النسبة الذىبية في التكوين الداخمي لمقبة  - ب
أف مقطع القبة يمكف حصره  "رشمكند"حيث ال يخمك جماؿ تككيف ىذه القبة مف عبلقات رياضية عممية، فمقد الحظ 

 .نسبة ذىبية ال تساكمضمف مثمث متساكم الساقيف، نسبة ارتفاعو إلى قاعدتو 

 داخمي :النسبة الذىبية في المقطع ال
يمكف حصر المقطع الداخمي ضمف 

نسبة ارتفاعو مثمث متساكل الساقيف 
 ذىبية النسبة الإلى قاعدتو ىي 

 القاعدة االرتفاع
1 1.618 

 

 
  الباحث(عمل )رشموند + داخمي في القبة المقطع النسبة الذىبية في ال( 38-4شكل ) 
 

 النسبة الذىبية في الواجيات الخارجية :  - ت
 طكؿ ضمع المثمف الخارجيذلؾ بقسمة  كقد تـ احتسابالخارجية  عمى الكاجياتالمستطيؿ الذىبي حيث يظير     

 فكانت النتيجة ،20.6/12.21 : كالتاليـ  12.21 الذم يبمغ ارتفاع الكاجيو الخارجيةعمى ـ  20.6 الذم يبمغ
ايضا كما ىك  1.68:  1بمعنى اف النسبة عمى الكاجيات الخارجية ىي  .1.68كىي تعادؿ النسبة الذىبية تقريبا 

 مبيف في الجدكؿ ادناه .
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 (تقريبا  النسبة بينيما ) النسبة الذىبية االرتفاع الكمي لمواجية طول ضمع الواجية

20.6 12.21 
 الطول االرتفاع

1 1.68 
 

 الباحث( عمل) ( حسابات النسبة الذىبية في الواجيات الخارجية4-4جدول )

في داخؿ الكاجية بعاد متعدده  ك بشكؿ متكرر كبا يظير المستطيؿ الذىبي عمى تفاصيؿ الكاجيات الخارجيةكما 
 تظير تقسيمات المستطيؿ الذىبي عمى النكافذ كالشبابيؾ كعمى حدكد ارتفاع الكاجية كعمى المجمكعات الزخرفية . 

 ( ( 39-4انظر شكؿ )

 الشكل العام الشكل المفصل لممقطع الذىبي عمى الواجية

 

 
 )عمل المستطيل الذىبي في الواجيات الخارجية 

 (حثالبا

 

 
 النسبة الذىبية عمى التفاصيل الواجيات الخارجية

 (الباحث )عمل
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 الواجيات الخارجيةالتفاصيل النسبة الذىبية عمى 

 (الباحث )عمل

 

 
 الواجيات الخارجيةالتفاصيل النسبة الذىبية عمى 

 (الباحث )عمل

 

 
ولب الذىبي مالنسبة الذىبية تظير في ال

 (الباحث )عمل جيةاالفتراضي عمى الوا

 

النسبة الذىبية تظير في المستطيل الذىبي الذي 
 (الباحث )عمل يحدد كتمة القبة
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النسبة الذىبية في تظير ايضا في المستطيل 
االفتراضي الذي يظير في الشكل مرة الى اعمى 

 (الباحث )عملومرة الى اسفل 

 

 
النسبة الذىبية في تظير ايضا في المستطيل 

فتراضي الذي يظير في الشكل مرة الى اعمى اال
 (الباحث )عملومرة الى اسفل

 

 
 تناسب الكتمة العموية )مافوق الجدار الخارجي (

 (الباحث )عمل )الجدار الخارجي( والكتمة السفمية

 الباحث( عمل)المستطيل الذىبي يظير عمى تفاصيل الواجيات الخارجية ( 39-4شكل ) 
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 لمباني الثالثة وقبة الصخرة المشرفة :المقارنة بين ا 4-8
مبيف ادناه جدكال يمخص اكجو التشابو  ي الثالثة وقبة الصخرة المشرفة :ممخص المقارنة بين المبان 4-8-1

 :  السابؽ ذكرىاكاالختبلؼ بيف قبة الصخرة كباقي المباني الثبلثة محؿ المقارنة  مف حيث المحددات 
 تاج محل االموي المسجد ةكنيسة القيام قبة الصخرة الوصف

 ـ1652-1630 ـ 714-704 ـ 336 -325 ـ 671-662 تاريخ االنشاء -1

 سنة 22 سنكات 10 سنة 11 سنكات 6 مدة االنشاء -2

مميكف  15 التكمفة المالية لالنشاء -3
  ذىبيدينار 

 مميكف 11 لـ يعرؼ

 ذىبيدينار 

مميكف  40
 ركبية

شكل المسقط  -4
 االفقي

     مربع

     مستطيل
     مثمن

العناصر  -5
 االنشائية

     جدران

     اعمدة

     دعامات

     النسبة الذىبية -6

     فسيفساء الزخارف -7

     رخامية

     سيراميك

     الخطوط

     يةنصف دائر  القبة -8

     مخروطية
     بصمية

 ـ 72 ـ 45 ـ  50نحك  ـ 40.5 اقصى ارتفاع -9

 2م 174000 2م15229 2م 5500 2م 24171 المساحة الكمية -10

 محل المقارنة  القبة وباقي المبانيمبنى ( اوجو التشابو واالختالف بين  5-4جدول ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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كارؽ الزمنية النشاء المباني الثبلثة بالمقارنة مع بناء قبة مبيف ادانو مخططا يكضح الخط الزمني كالتاريخي مع الف

 الصخرة المشرفة ..

 
 
 اوجو التشابو الخاصة بين المباني الثالثة وقبة الصخرة :  4-8-2
االشارة الى  تبيف كجكد تشابو  بينيا، كتجدر قبة الصخرة ،  كمبنىالمذككرة بيف المباني مف خبلؿ الدراسة المقارنة    

 :كنمكذج كليس لمحصر التاليةمف حيث المحددات ، كنيسة القيامةمبنى  باستثناء ، اف مبنى القبة يسبؽ ىذه المباني 

  : القبة في  قبة الكنيسة كخصكصا بيفعنصر القبة .  
  المسجد االمكم  في : كخصكصاالزخارؼ الرخامية. 
 المسجد االمكم  في كخصكصا:  الكمي االرتفاع. 
 .الكتابات القرانية 
 . المسقط الثماني 
 . باالضافة لكجكد تشابو كبير في تصميـ الشبابيؾ كاالبكاب 
 . تشابو كبير في نكعية ككيفية التشطيبات 

 :       حؿ المقارنةاكجو التشابو بيف قبة الصخرة كباقي المباني الثبلثة منماذج مف مبيف ادناه جدكال يمخص 

 
 

 الً -من  تاريخ االنشاءفترة  الوصف

كنيسة القيامة
م 336 -325

 سنة 335عدد سنوات انجازه قبل القبة ب

قبة الصخرة

م 662-671
0

االموي المسجد

م 704-714
 سنة 43عدد سنوات انجازه قبل القبة  ب 

تاج محل

م1630-1652


عدد سنوات انجازه قبل القبة ب 

سنة 189
من ناحٌة فترة االنشاء المباني( اوجو االختالف بين القبة وباقي 6-4جدول ) 
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 الشكل التوضيحي عنصر التشابو و اسم المبنى
 القبة في مبنى كنيسة القيامة:  - أ

ىناؾ تشابة كبير مف حيث شكؿ ك قطر القبة في المبنييف : قبة 
 ـ.20.38ـ كقبة الصخرة  20.44الكنيسة  

 
 الزخارف الرخامية  المسجد االموي: - ب

المسجد االمكم تشبو بشكؿ كبير  يالزخارؼ الرخامية  المكجكدة ف
  . الرخاـ مسجد قبة الصخرة

 
 االرتفاع الكمي لممسجد االموي:- ت

 ـ 40.5ـ كىك قريب جدا مف االرتفاع الكمي لمبنى قبة الصخرة كىك  45حيث  يبمغ  
كتابة سورة يس عمى الواجيات الخارجية - ث

 في تاج محل : 

كدة عمى الكاجية حيث أف ىناؾ كتابات قرانية مف سكرة يس مكج
  الخارجية لممبنى

 المسقط الثماني في تاج محل :- ج

حيث جاء مسقط الضريح بشكؿ ثماني غير متساكم االضبلع 
 كىك قريب مف مسقط القبة الثماني كلكنو متساكم االضبلع.

 
 ( اوجو التشابو بين المباني الثالثة ومبنى قبة الصخرة7-4جدول ) 

 
 مالي لبناء قبة الصخرة عمى بقية المباني : جوانب التفوق الج  4-8-3
المذككرة   ممباني الثبلثة لمع التأكيد عمى القيمة الجمالية العالية التي ظيرت مف خبلؿ التحميؿ المعمارم السريع    

 ، حيث اصبحت مضرب االمثاؿ في الجماؿ المعمارم ، كمف خبلؿ التحميؿ المعمارم كاستنباط القيـ الجمالية لمقبة ،
كبالرغـ مف كجكد عناصر كثيرة متشابيو بيف المباني الثبلثة ، حيث يدؿ ىذا عمى فرضية النقؿ اك التأثر بمبنى قبة 

http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
http://www.ct-7ob.com/up/redirector.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLm96a29yYWxsYWguY29tL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD05MjY3JmFtcDtzdGM9MSZhbXA7ZD0xMjM4Njg1NjQz
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عكامؿ كثيرة فاف بناء قبة الصخرة المشرفة الزاؿ يتفكؽ جماليا عمى االبنية المذككرة مف خبلؿ الصخرة ، كمع ذلؾ 
 الحيثيات التالية :مف أىميا 

حيث تفرد مكقع القبة مف حيث البعد الديني في تصميمو، كتخطيطيا في الناحية الجغرافي ، المكقع كالتخطيط - أ
 كالفيزيائية فجاء مكقعو مميزا كمتفردا .

المسقط  الثماني كالشكؿ المعمارم لمبنى القبة  جاء استثنائيا ك متفردا كجديدا بالمقارنة مع بقية المساقط - ب
 اءا يطابقو .االخرل. كلـ يسبقو كلـ يأتي خمفو بن

سنكات فقط ( كىذا يدؿ عمى مدل االىمية  6مبنى القبة ىك اقؿ المباني استغراقا في المدة الزمنية االنشاء ) - ت
 التى اكليت لبنائو كالسرعو في انجازه .

ي مبنى القبة ىك االقدـ انشاءا مف المباني المذككرة باستثناء كنيسة القيامة، كىذا يتيح امكانية اف تككف المبان- ث
االخى قد نقمت عف قبة الصخرة ، مع عدـ كجكد عناصر في قبة الصخرة مأخكذة مف مبنى الكنيسة باستثناء 
القبة كىنا نشير الى الزخارؼ الرخامية المكجكدة في بناء المسجد االمكم ، كالى كتابات سكرة يس عمى 

 حؿ.الكاجيات الخارجية ك لشكؿ المسقط الثماني غير المنتظـ في لمبنى تاج م
مبنى القبة جاء محتكيا كافة العناصر كاالسس المحققة لمجماؿ المعمارم ة حيث اجتمع في ىذا البناء مف - ج

عناصر جماليو ما تفرؽ في بقية المباني حيث احتكت عمى جزء مف ىذه االسس كلكنيا لـ تحتكل كؿ القيـ التى 
 ضميا مبنى القبة مف حيث  الخصائص التالية :

 - خاصية السيادة كالسيطرة  -خاصية االتزاف  -خاصية التنكع  - ك التكراراصية اإليقاع خ -الكحدة الفنية 
 (6-4الخ بند ) ....

ثبت بالبحث كالدراسة اف بناء القبة تـ تصميمو بشكؿ دقيؽ عمى قاعدة المستطيؿ الذىبي ، حيث يظير ذلؾ في - ح
بنفس ( كىذا ماال يظير 111ثانيا ص بند ) النكاحي التخطيطية كتصميـ الكاجيات كالمقطع كالزخارؼ ، انظر

 في باقي االبنية.  الكيفية في 

 البناء في السياق االبداعي لمعمارة )التحميل الفمسفي لبناء القبة( : 4-9
إف معالـ مدينة القدس األثرية كالتاريخية ىي أنمكذج جمالي كتحفة فنية عربية إسبلمية مف يراىا يظف بأنيا أية     

فف عربي إسبلمي أصيؿ كمعبر إنساني لكؿ أرجاء المعمكرة كتحتكم عمى مجمكعة كبيرة مف مظاىر معمارية ل
العمراف مف كنائس كأديرة كدكر عبادة لممسيحييف كالمسمميف في آف كاحد فالحـر القدسي الشريؼ يشتمؿ عمى مفاخر 

ميماف، العشاؽ، مكسى، األركاح، الخضر( العمارة اإلسبلمية مف قباب )السمسمة، المعراج، يكسؼ، النبي، النحكية، س
يعتبر مسجد قبة الصخرة مف أجمؿ األبنية المعمارية اإلسبلمية المكجكدة عمى ىذه األرض كالبكائؾ المتنكعة ك 

التي صاحبت عامة الفمسفة الالمبػاركة، كمػف أجمػؿ اآلثار اإلسبلمية التي خمدىا التاريخ، كسأحاكؿ اف اقؼ عمى 
   .ة الصخرةتصميـ لمسجد قب
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 :  توجيو المسجد االقصىتخطيط و  االبعاد الدينية في 4-9-1
نشائو في مدينة القدس اتجاىات دينية ك فمسفية ليا أبعادىا كداللتيا التي تتمثؿ     حيث ركعي في تخطيط البناء كا 

افية المكقع الخاص في خصائص اختيار مكقع البناء الجغرافي العاـ في مدينة القدس، كتكجيو ىذا المكقع كجغر 
لمساحة المحيطة بالحـر الشريؼ كالمسجد األقصى، كمكقع البناء المباشر فكؽ الصخرة الشريفة، منطمؽ معراج رسكؿ 

يعتبر التكجيو الجغرافى ىك أحد أىـ الخصائص التى تحدد (. ك 1983اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الى السماء )نجـ،
مبنى يؤدل كظيفة دينية، ككما ىك معركؼ فاف أىـ محدد تصميمى لممسجد ىكية أل مبنى، كبخاصة اذا كاف ىذا ال

ىك أف يتجو حائط القبمة فيو الى مكة المكرمة، تصديقا لقكؿ اهلل سبحانو كتعالى: "كحيث ماكنتـ فكلكا كجكىكـ شطره" 
المسجد األقصى ىك  (، أل شطر المسجد الحراـ بمكة المكرمة. كقد كرد فى الحديث النبكل مايكضح أف144)البقرة: 

ثانى مسجد كضع فى األرض بعد المسجد الحراـ، كذلؾ لما كرد في الصحيحيف عف أبي ذر الغفارم رضي اهلل عنو 
قاؿ: "قمت يا رسكؿ اهلل أم مسجد كضع فى األرض أكؿ قاؿ: المسجد الحراـ، قاؿ: قمت ثـ أم؟ قاؿ: المسجد 

، ثـ أينما أدركتؾ الصبلة بعد فصؿ فاف الفضؿ فيو". اف الحديث األقصى، قمت: كـ كاف بينيما ؟ قاؿ: أربعكف سنة
النبكل السابؽ يقرر بكضكح أف المسجد األقصى قد كضع فى األرض بعد المسجد الحراـ، كىذا يعنى أف قبمة المسجد 

بؿ بعثة األقصى البد كأف تككف مكجية الى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة كالمسجد الحراـ، منذ قديـ الزماف ق
 -، فاذا عرفنا أف اتجاه القبمة )مكة المكرمة( فى القدس مقاسا مف اتجاه الشماؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ

درجة الى الشرؽ، فاف الصكرة الجكية أكضحت أف المحكر الرئيسى لممسجد  23.79الجنكب الحقيقى ينحرؼ 
كجكد عبلقة  .درجة عف اتجاه القبمة الحقيقى  11.81األقصى القبمى )ككذلؾ الحـر القدسى ككؿ(، ينحرؼ حكالى 

فاذا كاف  تخطيطية بيف اف المحكر المار في قبة الصخرة ينصؼ الجدار الغربي لممسجد القبمي المكازم لجدار القبمة
درجة تماما، فيذا يعنى أف نسبة انحراؼ قبمة المسجد األقصى عف جية مكة  360محيط الكرة األرضية يساكل 

%، كىى نسبة ضئيمة يمكف اىماليا مما يعنى أف المحكر األساسى لمنطقة الحـر الشريؼ يتجو 3ى تقريبا المكرمة ى
 .(2007،الى مكة المكرمة قبمة المسمميف فى مشارؽ األرض كمغاربيا )كزيرل 

  
( التشابو بين مخطط الكعبة المشرفة ومسقط المسجد 40-4شكل )
 (2005, الرطروط) االقصى

ترابط بين المسجدين من خالل توجية المسجد  (41-4شكل )
 (2005, الرطروط) االقصى في اتجاه القبمة
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 : قديماتخطيط مدينة القدس  4-9-1-1
كاف أدقيـ كصفا ىك ابف القدس، حيث  قديما ، العرب الباحثيفكلقد كثقت القدس تخطيطا كعمرانيا في مؤلفات 
-946ىػ، 390-335تقاسيـ في معرفة األقاليـ في الفترة المبكرة )الجغرافي البشارم المقدسي، في مؤلفو أحسف ال

الطبرم ) ـ( إذ يقكؿ في مبانييا: "كأما الحسف فبل ترل أحسف مف بنيانيا كال انظؼ منيا كال انزه مف مسجدىا"1000
مانية"، ثـ كما يذكر في كصفيا بعض مفردات النسيج المعمارم كالحمامات كالفنادؽ، كيعدد "أبكابيا الث(  609-3ج

يصؼ الحـر الشريؼ، كيصؼ مداخمو كيكثؽ جميع المباني فيو، ثـ يصؼ قبة الصخرة كالمسجد األقصى فنيا 
نشائيا بدقة متناىية. لكف الكصؼ الدقيؽ لتخطيطيا العمراني كالتكثيؽ الشامؿ لنسيجيا المعمارم جاء في كتاب  كا 

كأما مدينة القدس "القدس كالخميؿ، فيقكؿ في كصفيا:  ىػ( األنس الجميؿ بتاريخ928-890مجير الديف العميمي )
الشريؼ في عصرنا: فيي مدينة عظيمة محكمة البناء بيف جباؿ كأكدية، كبعض بناء المدينة مرتفع عمى عمك 
كبعضو منخفض في كاد كغالب األبنية التي في األماكف العالية مشرفة عمى ما دكنيا مف األماكف المنخفضة كشكارع 

بعضيا سيؿ كبعضيا كعر كفي غالب األماكف يكجد سفمو أبنية قديمة، كقد بني فكقيا بناء مستجد عمى بناء المدينة 
قديـ كالبناء مشحكف بحيث لك تفرؽ عمى حكـ غالب مدف مممكة اإلسبلـ لكاف حجـ المدينة ضعؼ ما ىك اآلف، 

ـ يعدد أسكاقيا كيحدد أماكنيا كيذكر أسمائيا ث."… كىي كثيرة اآلبار المعدة لخزف الماء ألف مائيا يجمع مف األمطار
كيحدد نكعية األعماؿ التجارية التي تمارس بيا. ثـ يحدد حاراتيا كخططيا كيذكر أسمائيا كمكاقعيا كطرقيا الرئيسية 
كالفرعية كالمباني المشيكرة بكؿ حارة كخط. ثـ يذكر أبكابيا كيحدد مكاقعيا، ثـ يذكر آبارىا كعيكف الماء بيا 

اناتيا، ككذلؾ مقابرىا. ثـ يصؼ نسيجيا المعمارم كيسجؿ جميع المباني الميمة كالجكامع، كالزكايا، كالتكايا كخز 
كالمدارس كاألضرحة كدكر القرآف كدكر الحديث كالترب كالرباطات كالبيمارستانات كخبلؼ ذلؾ. ثـ يكثؽ المباني 

الكنائس كالديارات مف زمف الرـك نحك عشريف مكانا المسيحية مف كنائس كديارات فيقكؿ: "كفي القدس الشريؼ مف 
مجير الديف  ) كعمدة النصارل منيا: كنيسة القيامة فإنيا عندىـ بمكاف عظيـ كبناؤىا في غاية اإلحكاـ كاإلتقاف..."

كبيذا يككف مجير الديف قد أعطانا صكرة كاضحة عف التخطيط العمراني لمدينة القدس في القرف العاشر ( 1999
  .السادس عشر الميبلدم(  -رم اليج
 
 :  الفكرة التخطيطية لمسجد القبة المشرفة 4-9-2

جاءت الفكرة التخطيطية لمسجد القبة المشرفة ضمف بناء المسجد االقصى المبارؾ ضمف مدينة القدس مرتبطة 
ت جديدة أىميا باستعماالت األراضي كمفردات النسيج المعمارم كعناصره في مدينة القدس ، حيث نشأت استعماال

االستعماالت الدينية كاالجتماعية كالتجارية كالدفاعية، حتى غمبت عمى التخطيط العمراني لممدينة، فأصبح النسيج 
المعمارم كجميع مفرداتو البصرية عربيا إسبلميا، حتى المباني غير اإلسبلمية أصبح الجزء األكبر مف عناصرىا 

فأىـ مكقع في المدينة ىك الجزء الجنكبية الشرقية فمساحتو تبمغ حكالي  . سبلمياالمعمارية كمفرداتيا البصرية عربيا إ
دكنـ، خصص  800% مف مساحة المدينة )القدس داخؿ األسكار( كالبالغة 18دكنما، كتعادؿ حكالي  144

، كالذم يشمؿ لبلستعماالت الدينية كبني عميو ثالث أىـ مبنى ديني في العالـ اإلسبلمي، كىك الحـر القدسي الشريؼ
 المسجد األقصى كقبة الصخرة. 
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( المحور المار في قبة الصخرة ينصف الجدار  42-4شكل ) 
 (2005, الرطروط)الغربي لممسجد القبمي الموازي لجدار القبمة

(: المحور الرئيسى لمحرم القدسى يتجو تقريبا الى 43-4شكل )
 .م(2007,)وزيرى مكة المكرمة 

 
 :  لمبنى قبة الصخرة لفيزياويالوجود ا 4-9-3

كيزداد الكجكد الفيزياكم ، كاضحان كقكيان في المشيد المعمارم لمدينة القدس  يفرض مبنى " قبة الصخرة " حضكران 
الناجمة عف  تفريغ " المكقع المجاكر " كتنظيفو إنشائيان ، بغية تفعيؿ مزايا الخاصية التككينية " لممبنى حضكران جراء

(  ـ 40ظؿ ارتفاعيا العالي نسبيان ) نحك  أفقية البيئة المحيطة كتضادىا مع عمكدية كتمة المبنى الذم تقابؿ امتداد
كميزة ىذا  .المدينػة لقركف ، منذ إنشاء " الصخرة " كلحيف الكقت الحاضر  خػط سماء عمى سائدان كمسيطران كمييمنان 

اصة قبة الصخرة، شخصية بصرية قكية، كحضكر المكقع ىك أنو يتمتع بفضاء بصرم كاسع، اكسب المبنييف، خ
معمارم مميز، مسيطر كطاغي عمى جميع عناصر النسيج المعمارم في المدينة، يستحكذ عمى األبصار كيأخذ 

، كيرتفع عنؽ القبة التي ترتكز عمى امتداد القكاعد األربعة كالتي تشكؿ في مجمكعيا قاعدة  بالعقكؿ كيستأثر بالقمكب
القبة، كبناء القبة ىك رمز يدعك الى التركيز عمى محتكل ىاـ لو مكانتو الكجدانية، فيك مف األساليب تبلمس انطبلقة 

 (.1983العمرانية كالرمزية التي كانت معركفة في العمارة المحمية في سكريا )نجـ،

  
 www.Fatakat.com   ( الوجود الفيزياوي لمبنى قبة الصخرة44-4شكل )

 
 موب اليندسي لبناء القبة : فمسفة األس 4-9-4

كضع تصميـ شكؿ قبة الصخرة المشرفة عمى أسس ىندسية دقيقة كمتناسقة تدؿ عمى مدل إبداع العقمية اليندسية 
في تصميـ ىيكميا كبنائيا عمى ثبلث دكائر ىندسية ترجمت بعناصر  المسمـاإلسبلمية، حيث اعتمد الميندس 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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معمارية لتشكؿ فيما بعد ىذا المعمـ كالصرح اإلسبلمي العظيـ. كقد جاءت العناصر المعمارية الثبلثة محصمة تقاطع 
بة كقد نتج فيما مربعيف متساكييف كىي القبة التي تغطي الصخرة كتحيط بيا، كتثمينتيف داخمية كخارجية تحيطاف بالق

بينيما ركاؽ داخمي عمى شكؿ ثماني األضبلع. إف تشكيؿ البناء الثماني كالقبة فيو مركزية يمثؿ أسمكبان تشكيميان 
يتميز األسمكب اليندسي لبناء قبة الصخرة بثبلث مميزات كعمائريان كاف معركفان، كتطبيقان تشكيميان شائعان في سكريا ، ك 

معة في أم مبنى أخر عمى كجو األرض كىي ميزة المسقط ذك الشكؿ الثماني كالقبة أساسية ميمة لـ تكجد مجت
 .(1983)نجـ،المسيطرة عمى كتمة المبنى كالزخارؼ التي غطت كؿ جكانب المبنى مف الداخؿ كالخارج 

 
 مسقط القبة ) الشكل الثماني ( :   4-9-4-1

المعمارم كعدـ انمذجتو أك تكراره انطبلقان مف تفرد أسباب كتأكيد تفرد الشكؿ  لقد حرص بناة قبة الصخرة عمى تكريس
كانت ادت الى حؿ  البنائي كحيثياتو ، كبعبارة آخرل فاف حدث الصخرة الكريمة الفريد كحالتيا المكانية الحدث

ئر معمارم مبتكر تمثؿ في المسقط ثماني الشكؿ . فبالنظر إلى مسقط قبة الصخرة نجد انو ال يطابؽ أم تخطيط لعما
سابقة في منطقة الشاـ كيتفرد بناء القبة بالمخطط الثماني كما ذكر مف كجكد بعض المباني القديمة ذات المخطط 
عادة  الثماني  فاف كجد ذلؾ فيك داللة عمى استمرارية  العمارة  ك جاء عبر تفاعؿ المسمميف مع الفنكف السابقة كا 

خبلؿ البحث تبيف انيا اكال مباني قديمة كاندثر جزء كبير منيا ثـ إنتاجيا بعد أف اعطك فييا مف فكرىـ كمع ذلؾ فمف 
  (1989) التؿ،  انيا لـ تكف صريحة التشكيؿ الثماني ك ال تطابؽ كال تضاىي ابدا بناء القبة بالشكؿ المكجكد حاليا

 القبة المسيطرة عمى كتمة المبنى :  4-9-4-2
اليدؼ الكظيفي ؛ كىك باألساس ، تغطية الصخرة  بعا مف طبيعيةجاء اختيار أشكاؿ عناصر المبنى المعمارم؛ نا   

المقدسة. كقد بنيت القبة عمى قاعدة دائرية تستطيؿ الى أعمى كبني حكليا بناء مثمف. كبناء قبة الصخرة ىك بناء 
نساني فاف اذا قيس بالمقياس اال الكاجية)ثماني( أقرب الى الدائرة منو الى  ضمعدائرم مف الداخؿ كيحيط بو بناء 

االنساف الذم يتجكؿ حكلو أك داخمو فانو بقصد االحساس باالضبلع كال يستكعب اال االحساس الدائرم. فالدائرة 
التي تحيػط  المبنى المشكمة مف ركاؽ العقكد النصؼ دائرية المستندة عمى األعمدة كالمساند الضخمة المركزية داخؿ

براز الفضاء  " قط تحديد مكضع كمكاف " الصخرةبالصخرة الكريمة ؛ ميمتيا في الغالب ليس ف ؛ بقدر تأكيد كا 
المغطى بالقبة المركزية ، كتعتبر القبة بمثابة الدائرة المركزية التي  المركزم كانسيابيتو نحك األعمى ، باتجاه الفراغ

اخؿ القبة كقد تحيط بالصخرة كقد جاءت بيذا الشكؿ كي تكافؽ مساحة الصخرة كتعطييا فضاء مريحا تستقر فيو د
جاءت القبة بمثابة الكتمة المركزية المسيطرة عمى المبنى يرتبط بأصكؿ ىندسية عربية سابقة عمى اإلسبلـ كلعؿ 
المباني التي عرفت في ببلد الشاـ عامة كفي فمسطيف خاصة منذ القرنيف الرابع كالسادس الميبلدييف، تؤكد الجذكر 

ال يعتبر بناء قبة الصخرة بيذا األسمكب غربيان عف المنطقة التي عرفت أساليبان األكلى المحمية ليذا األسمكب ، كعميو 
عادة بعثيا بقالب عربي مسمـ يتناسب مع الطبيعة الجديدة لمدكلة كيظير  محمية أصيمة سعى عبد الممؾ إلظيارىا كا 

البناء مف أجمو كىك اإلحاطة عظمتيا ىذا مع التأكيد أف اختيار ىذا التصميـ جاء أصبلن ليتفؽ مع الغرض الذم شيد 
بالصخرة المباركة كتعييف تمؾ البقعة، كىك غرض مختمؼ تمامان عف الغرض الذم شيدت مف أجمو العمائر الدينية 
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السابقة ذات التخطيط المشابو كلك اختير ليذا الغرض )تعييف الصخرة المباركة( أم شكؿ آخر لما أدل الكظيفة 
 .راعى الميندس المسمـ النسب اليندسية بشكؿ دقيؽ كجعميا تتناسؽ كالنسب اإلنسانيةالمطمكبة بمثؿ ىذه الدقة، حيث 

   
 (  المراحل االنشائية النشاء القبة 45-4شكل )

إنو كمف المحتمؿ أف تككف ىذه الركابط الخشبية قد استخدمت لتقاـك ىزات الزالزؿ التي  يقكؿ المستشرؽ كريسني ) 
 ( البنائيف لـ يككنكا عمى ثقة تامة مف احتماؿ األقكاس بمفردىاتسكد تمؾ البقاع أك ألف 

 نظرية ماوس الفرنسية : 4-9-4-3
 قبؿ الميندس رجاء بف حيكة  تشرح نظرية ماكس الفرنسية لبناء قبة الصخرة المعجزة العربية اليندسية مفحيث  
   .بطكؿ الصخرةالصخرة كحدد اتساع قطرىا  رسـ الميندس دائرة كسطى مف مركز كىمي عمى - أ
متداخميف محصكريف في محيط ىذه الدائرة، كبذلؾ تحدد مف أركاف المربع األكؿ  رسـ الميندس بعد ذلؾ مربعيف- ب

األعمدة  الدعامات األربع الضخمة المحيطة بالصخرة، كما تحدد مف أركاف المربع الثاني مكضع مكضع
نصفيف، كتحدد بذلؾ مكضع  األعمدة كالدعاماتالكسطى القائمة بيف ىذه الدعامات، ثـ قسمت المساحة بيف 

  بالصخرة األعمدة الثمانية المجاكرة لمدعامات كالمحيطة
الكسطى، كنتج عف تبلقي خطكط ىذه  مد الميندس بعد ذلؾ أضبلع المربعيف امتدادا خارجيا عف الدائرة- ت

ى، التي تفصؿ بيف الدعامات الثماني الكسط األضبلع الثمانية شكؿ نجـ مثمف تحدد مف رؤكسو مكضع
   .الركاقيف

النجـ المثمف، كنتج عف امتداد ىذه الخطكط المضمع المثمف الكسيط،كىك المسمى  مدت خطكط بيف رؤكس ىذا- ث
بيف  الداخمي، كقسـ كؿ ضمع إلى ثبلثة أقساـ، تحدد منيا مكضع األعمدة الستة عشر التي تفصؿ بالتثميف
   .الركاقيف

تبلقي ىذه الخطكط مربعاف كبيراف متداخبلف .  الداخمي إلى الخارج، كنتج عفمدت حدكد ىذا المضمع المثمف - ج
  .األطراؼ كفي الكقت نفسو، شكؿ نجـ خارجي ثماني

بحيث تنحصر في محيطيا أطراؼ ىذيف  ,رسمت دائرة مف المركز الداخمي الكىمي لمدائرة األكلى الكسطى- ح
  .األطراؼ المربعيف الكبيريف، أم رؤكس النجـ الخارجي الثماني

الكسيط، المسمى بالتثميف الداخمي، كنتج  مدت داخؿ محيط ىذه الدائرة خطكط مكازية لخطكط المضمع المثمف- خ
  .www.haridy.comكىك الذم يرسـ الحدكد الخارجية لمبناء ,عف ذلؾ مضمع مثمف آخر، ىك المضمع الخارجي

http://www.haridy.com/
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 :في قبة الصخرةالزخارف م فمسفة استخدا 4-9-5
حيث ال بشر كال حيكانات، ظيرت تجريد كتحكير األشكاؿ كاألشياء، اتجو الفف الزخرفي العربي اإلسبلمي نحك ال   

األشكاؿ النباتية، أكراؽ كأغصاف كفكاكو ككركد كثمار .. كأخذت الطابع اليندسي كعمى أشكاؿ نجميو متعددة الرؤكس 
تتكزع الزخرفة النباتية كالخط العربي ضمف إطارات كأشرطة ىندسية..  ؾ الككف كخالؽ الككف.تتشابؾ فيما بينيا كتشاب

بالخزؼ المفرغ فيما عدا النكافذ الصماء التي غطيت بمكحة  مغشاةكتبدك النكافذ الخمسة في كؿ مف الجدراف الثمانية 
ى ارتفاع األركقة فقد غطي بألكاح الرخاـ قاشانية يتغير مكضكعيا في كؿ جدار.. أما القسـ السفمي مف الجدراف عم

تنتيي القبة الداخمية بركاؽ مطؿ عمى الداخؿ بكاسطة عقكد ثبلثة، ك  ،المجزع بزخارؼ ىندسية بمكف بني أك أزرؽ
الفصكص محمكلة عمى عمكديف مزدكجيف قصيريف، كتقـك األعمدة عمى جسـ الرقبة المكسكة بكامميا بزخارؼ 

ر األمكم، كتتخمميا بشكؿ رتيب ست عشرة نافذة مقكسة مكسكة بالزجاج المعشؽ يحمؿ كؿ فسيفسائية تعكد إلى العص
لكح صيغة زخرفية مختمفة عف األخرل. كتزيف الزخرفة الفسيفسائية الرائعة التي تعكد أيضان لمعصر األمكم القناطر 

ه الفسيفساء الزجاجية ىي مف الحاممة لمسقؼ المحيط مف الجانبيف كمف بطف األقكاس. لقد بات مف المؤكد أف ىذ
 الصناعة المحمية حيث عثر عمى مصانع في أمكنة مختمفة في المنطقة العربية اإلسبلمية،  مع احتماؿ أف األحجار

إف ىذه الكميات الكبيرة كالضخمة مف مكعبات الفسيفساء التي غطت تمؾ الذىبية كانت تستكرد مف الخارج. 
أك أف يككف  د المذككرة ك أركقتيا ال يمكف أف تككف قد استكردت مف الخارجالمساحات الكاسعة مف جدراف المساج

ثـ إف تقاليد الفسيفساء قديمة في فمسطيف كببلد الشاـ، حيث أف كنيسة الميد في بيت   عماليا قادميف مف أماكف بعيدة
فف الزخرفي المميز. أضؼ أيضا ة مزخرفة بالفسيفساء، ليذا تبينت براعة أىؿ الشاـ بيذا الالغربيةلحـ كانت كاجيتيا 

األحجار الكريمة كالصدؼ كالمؤلؤ،  الذم استخدـ في تكسية الجدراف كاألسقؼ كاألعمدة، حيث أنيا مف الصناعة 
المحمية كما يتفؽ الجميع، كىي إضافة إلى ذلؾ تتميز بالرشاقة كاالنسجاـ كالقدرة التجريدية العالية التي تبث شعكر 

 (.1980)التؿ ، ظر كالمتذكؽ لمعمؿ الفنيالركعة كالميابة لمنا

في تأمؿ كتفحص التشكيبلت الزخرفية الفسيفسائية في قبة الصخرة يمكف إجماؿ مجمكعة مف المميزات التي اختصت 
بيا ىذه العمارة مف الزخارؼ التي تعكد بمجمميا إلى العصر األمكم الذم يشكؿ بداية النيكض الحقيقي لمفف 

 : إف ىذه الزخارؼ الفسيفسائية، تشكؿ بداية الزخرفة اإلسبلمية كالعربيةحيث ك المعمارم اإلسبلمي. 

تتصؿ ىذه الزخارؼ بما ىك محمي سابؽ في المنطقة اتصاالن كاضحان، حيث ربطت الماضي في الحاضر، - أ
ييف كيظير تأثير الطرز الفنية المحمية في ىذا النمط مف الزخارؼ.. ال سيما كأنيا صنعت بأيدم السكاف المحم

 ممف كاف عربيان أك ركميان بيزنطيان، كالذم بقي تحت راية دكلة اإلسبلـ كالعركبة.

  برزت الزخرفة العربية اإلسبلمية فنا إبداعيان مبتكران كذلؾ مف خبلؿ اعتمادىا عمى محاكرة الكاقع كليس نقمو- ب

 كأبدع الفناف العربي اإلسبلمي في التعبير بما ىك كاقعي عما ىك فكؽ كاقعي..- ت

عدـ تكرار العناصر الزخرفية المكجكدة في قبة الصخرة رغـ المساحة ككبر الحجـ،  كىذا يعطييا صفة مميزة - ث
  (.1998)خمكصي ،  عف غيرىا
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االنسجاـ المكني الذم يتماشى مع معنى التككينات كليس مع حقيقة ككاقعية لكنيا، كىذا يمثؿ نمطان آخر مف - ج
 مسمـ.االبتكار الذم صنعو الفناف العربي ال

لقد اختار الفناف العربي اإلسبلمي جممة العناصر المككنة لزخارفو مف الطبيعة.. بدءان مف األشكاؿ النباتية.. 
كاألشجار المكجكدة في المنطقة بأنكاعيا: النخيؿ، كالزيتكف، كالمكز، كالكرمة، كالصنكبر، ككذلؾ الكركد، كالفكاكة. 

، كاألقمار، كالشمكس. كذلؾ عف طريؽ التخطيط كالرسـ منظكريان ككذلؾ أخذ مف الطبيعة عناصر أخرل كالنجـك
الفناف  حرصلقد دقيقة تدؿ عمى الكاقع كال تنقمو. اآلنية لتبدك فكؽ األفؽ أك تحت األفؽ مزينة بزخارؼ تجريدية 

دائمان..  العربي المسمـ إلى إعطاء أشكاؿ ىذه العناصر عبر التفافات دائرية كتشكيبلت نجميو كنقطية بشكؿ زخرفي
عمى النحك الذم يبث فيو ركح المتعة كاالنبيار كاإلعجاب.. كأحاط الفناف المكاضيع بإطارات زخرفية مؤلفة مف 
أشكاؿ ىندسية ذات ظبلؿ تكحي بحجميا.  أك مف شرائط لكلبية أك مف نجـك مثمنة أك دكائر عمى شكؿ دكاليب أك 

مر أك حصيرة ذات مف عنصر ممتد أك شريط إكميمي مست عمى أشكاؿ ىندسية مجردة.. كيتألؼ اإلطار أحيانان 
إف ما بيف أيدينا مف نماذج زخرفيو كعمارة تبيف بدكف أدنى شؾ أف الفناف العربي المسمـ كاف مبدعان تككينات ىندسية. 

فيو مف  مامف الطراز الفريد، حاذقان متمرسان،  ذا مخيمة كاسعة.. كتقنية مذىمة ليذا يجب أف نحافظ عمى ىذا التراث ب
بداع زخارفيا كبساطة تصميميا   (.1980)التؿ،فف كزخرفة كعمارة مميزة.  قبة الصخرة بحؽ تحفة إسبلمية لجماليا كا 

كتناسؽ أجزائيا، كىذا البناء ىك تحفة ىندسية نادرة لما فيو مف نقكش فسيفسائية تزداف بيا جدرانو كأعمدتو كقد 
المجردة التي كضعت حدان لمفنكف القديمة كمعالميا الكثنية، كأظيرت  انطكت ىذه الزخارؼ عمى النظرة اإلسبلمية

الفنكف اإلسبلمية مف خبلؿ لكحات الفسيفساء الجدارية بأسمكب فمسفي ىادل، كليس ىناؾ شؾ في أف ىذه الفسيفساء 
دينية كالجمالية لمخميفة إنجاز فني كبير كأف تأثيرىا بالغ األىمية أيضان فميمة الفسيفساء األكلى كانت إشباع الرغبات ال

كاستيكاء العرب كغيرىـ مف المسمميف الجدد، كىذا االقتصار عمى استعماؿ األشكاؿ النباتية يكشؼ عف تكافؽ مع 
الخارجية  بمقدكرىا أف تعطي  المعمكلة داخؿ القبة ، كفي الكاجيات المفيـك اإلسبلمي كلعؿ المكحات الفسيفسائية

 نحكبػ كساحات الكاسعة التي كستيا تمؾ التغطيات الفسيفسائية كالتي قدرت مساحاتيا ، الم تصكران كاضحان عمى مقدار
نرل أف الكحدات الطبيعية تتصؿ بكحدات زخرفية محكرة كترتب ترتيبان .( 2010)السلطانً,مربعان  ترم 2000 جماال ن كا 

ء كسكة بديعة تتناغـ فييا األشكاؿ زخرفيان بحيث تخرج عف نطاؽ الصكر كتصير عنصران زخرفيان صرفان كيغطي البنا
كاأللكاف تفيض كميا سحران كجماالن فيرل المشاىد نفسو داخؿ جنة أك أيكة ممتفة غناء ساحرة يحار أماميا أيف يركز 
ناظريو فكؿ ما حكلو يسرؽ النظر كيبير القمب كالفكر. كقد تجسدت ركح العقيدة اإلسبلمية مف خبلؿ تصميمات 

ىذه، حيث لـ تجسد أم تصكير إلنساف أك حيكاف كذلؾ تماشيان مع اإلسبلـ الذم يحـر تجسيد الكحات الفسيفسائية 
األشخاص كالحيكانات، كاستبدؿ ذلؾ بعناصر زخرفية أىميا النباتات كاألشجار كالفكاكو كاألكراؽ النباتية مختمفة 

ىريات( كاألشكاؿ اليندسية كالخط، جاءت األنكاع كاألشكاؿ ككرؽ األكانشس كالمجكىرات بجميع أنكاعيا كالمزاىر )المز 
كميا لتككف الرسالة الى لمناظريف إلييا كالمتمعنيف بيا . فأما النباتات  فقد اشتممت عمى أشجار مختمفة األنكاع 
كالنخيؿ كالزيتكف كالرماف كالتيف كالمكز كثمار أخرل مختمفة ألكانو، كفكاكو متنكعة كمكضكعة في سبلؿ أك صحكف 

النباتات التي فاضت مف المزاىر، تمؾ المزىريات التي زينت أجساميا بمختمؼ المجكىرات كالحمي مثؿ  ككذلؾ عركؽ
، المفصصة جميعيا باألحجار الكريمة كالثمينة مثؿ المؤلؤ )الذم  العقكد كاألساكر كالتيجاف كاألقراط كاألىمة كالنجـك

في كجيي التثمينة الداخمية مف الداخؿ كالخارج نراه بالمكف الفضي البراؽ( كغيرىا، حيث ظيرت ىذه العناصر 
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بألكانو العديدة  لئلكساءات الرخامية دكران ميمان في ىذه الناحية . إذ تـ استعماؿ الرخاـ لؤلعمدة ككاف .(1998،الفقي)
عميو بألكاح رخامية مف النكع المعرؽ الذم أطمؽ  كأصنافو المختمفة ، كما كسيت األقساـ السفمى لمجدراف كالعضائد

  .الرخاـ ايضان ، في أماكف العقكد بالقناطر ذات األلكاف المتناكبة القدماء المشجر أك المجزع ، كاستخدـ

 
 البوائك : فمسفة بناء  4-9-2-4
تعتمد البكائؾ المقامة عمى صحف القبة اعتمادان كميان عمى تكرار عنصر الدائرة ، كتعتمد القبة عمى عنصر الدائرة    

 .مركزية(. أما البكائؾ فتعتمد عمى الدكائر التي تقع مراكزىا عمى خط مستقيـ )الثبلث، األربع، الخمس(ال األحادم )

 االبواب واالعمدة الداخمية :  تصميمفمسفة  4-9-2-5
تكمف إف تعدد المداخؿ تقميد متبع في إنشاء المساجد مثؿ مسجد الرسكؿ في المدينة كالمسجد األمكم بدمشؽ.   

االبكاب في براعة ىندسة البناء مف الداخؿ في أف أم باب مف األبكاب األربعة لممسجد يستطيع الناظر فمسفة بناء 
منو أف يرل جميع ما فى داخؿ البناء مف األعمدة كالدعائـ في كؿ أطراؼ المكاف، كذلؾ يرل القبة كالصخرة 

ه رجاؿ العمارة مف آيات اإلعجاز في ، كال يقطع بصره شيء، مما يعتبر  كالساحات كاألبكاب تظير أمامو مباشرة
درجة "  1.5تصميـ بناء قبة الصخرة. حيث بنيت اعمدة قبة الصخرة بانحناء بسيط في دائراة دعامات القبة يبمغ "

( حيث يسمح لمف يدخؿ أم مف ابكابيا اف يرل جميع ما فييا مف  1969حسب قياس العالـ "ريتشكند" ) كركيزكؿ،
لتي امامو مباشرة اك تمؾ التي في الجية المقابمة لمداخؿ، كلكال ىذا االنحناء لحجبت بعض اعمدة كدعامات ، سكاء ا

 ( بدون)ابك دية ، االعمدة 

 فمسفة الشبابيك :   4-9-2-6
ا لمرائي ًمٍمؤيهي  كالمبلحظ أف نظاـ النكافذ صمـ بحيث ال تدخؿ اإلضاءة مباشرة إلى المسجد، مما يعطي شعكرنا خاصن

كحانية المكاف كأريجى ارتباط الصخرة المباركة اإلعجابي كاال نبيار كالخشكع أماـ ىذا اإلبداع المعمارم الذم يناسب ري
 عمييـ السبلـ.-بتاريخ األنبياء

 
 االضاءة : 4-9-2-7
قبة الصخرة األىداؼ المباشرة النارة الكسط الداخمي فقط ، فتضحى كمية الضكء  كتتجاكز مياـ االضاءة في مبنى 

كتتيح مصادر االنارة  . كتحديد أماكف مصادرىا كمسار اتجاىاتيا مف األمكر التي ينبغي مراعاتيا تصميميان  الساقطة
الجدراف الخارجية لممبنى ، تتيح امكانية تحديد مقدار  المكجكدة في رقبة القبة ككذلؾ تمؾ الفتحات المقننة المحفكرة في

 اخمي كتأشير نكعية أشكاؿ عناصره. كتجدر االشارة ، ىنا إلى أفالنارة فضاء المبنى الد ككميػػة الضياء المسككب
أمران ىامشيان ، كما أنو لـ  اسمكب استخداـ منظكمة التػناسب ، إلكساب عناصر المبنى قيمة تجانسيػة عالية لـ يكف ،

ثقافة البنائيػة قصدية متعمدة تشير لمستكل رفيع مف ال يكف محض مصادفة ؛ بؿ قراران تصميميان أساسيان ينطكم عمى
 . المعمارية في العيد األمكم آنذاؾ كصمتو طبيعة الممارسة
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 داللة الدينية والرمزية لمبناء: الدالالت والرمزية  ال  4-9-3
كاف لكثير مف العناصر كالمككنات المعمارية في بناء قبة الصخرة دالالت دينية كرمزية مرتبطة بكثير مف   

 ية كااليمانية .االعتبارات كالمفاىيـ الدين

 داللة و رمزية التكوين :  4-9-3-1
تقـك الفكرة التصميمية لقبة الصخرة عمى استخداـ التككيف الدائرم في الفراغ الداخمي حيث يرتبط في فكر المسمـ 
بدائرية الككف بما فييا مف ارض دائرية كشمس دائرية كقمر دائرم كما يرتبط كؿ ذلؾ بتكجو العبد نحك خالؽ ىذا 

لككف ك يبلحظ أف ىذا البناء يتميز بنظرتو الركحانية التي تعتمد عمى تجسيد اإليماف كمفردات العقيدة اإلسبلمية ا
عمى أرض الكاقع إلعطاء مزيد مف االنطباع بالجماؿ كالعمؽ ليذا البناء.  كقد ظمت قبة الصخرة تعتمد عمى األشكاؿ 

يا عنصران حيكيان مستمران في األشكاؿ الظاىرة أك في البنية الفنية الدائرية كالكركية ك نجد أف عنصر الدائرة بقي في
التحتية ذات الشبكات الدائرية. كلـ يكف بناء مسجد قبة الصخرة المشرفة خركجا عف ىذا المنيج فيي بناء مثمنة 

لى الماء كالنار الشكؿ يعتبر بناء قبة الصخرة  الثماني الشكؿ الناتج عف تداخؿ مربعييف ، المربع االكؿ " يرمز ا
. فالنجمة الثمانية التي تعبر عف مفيكـ )2006كاليكاء كالتراب ، كالمربع الثاني يشير لبلتجاىات االربعة " ) ياسيف، 

الككف كخالؽ الككف في الفكر اإلسبلمي، كالتي تتألؼ مف مربعيف متقابميف بمركز كاحد. مربع يمثؿ الجيات األربع 
الماء كاليكاء كالنار كالتراب، ىذه النجمة  –كمربع آخر يمثؿ عناصر الطبيعة األربعة  كما ىك مربع الكعبة المشرفة

ىي شكؿ مخطط بناء قبة الصخرة التي كادت أف تصبح قبمة لممسمميف كلكف الشيء الجديد في قبة الصخرة، ىك 
ؤلؼ مف مربعيف متقابميف في تحكؿ الشكؿ المربع الذم يرمز إلى جغرافية األرض بأبعادىا األربعة، إلى شكؿ ثماني م

قبة الصخرة يشكبلف نجمة ثمانية ىي إشعاع القبة، ىذا الشكؿ الكركم المعبر عف قبة الككف، كالذم يمثؿ العناية 
(. كيمكف اعتبار اف ىذا اكؿ بناء معمارم اسبلمي يتـ انشاؤه 1988،السماكية عمى الصخرة المشرفة  )البينساكم

 ة .يعبر عف ىذه الداللة الديني

 الزخارف: تكوين دالالت  4-9-3-2
ىناؾ بناء القبة حيث خطت سكرة يس التي ىي قمب القرآف كىذه اشارة الى اىمية القبة لممسجد.  فيىي بصمة ميمة 

 :ىي  (2006) ياسيف، اربعة اراء في الدالالت الرمزية لزخرفة قبة الصخرة عمى النحك التالي

 تصميما كزخرفة كنصكصا " اف زخرفة القبة " مغرقة في الرمزية - أ
اف استخداـ الزخارؼ النباتية يعكد الى االحتكاؾ بالطبيعة الخارجية، دكف اف تمثؿ ىذه الزخارؼ رمكزا اك - ب

  .اشارات
 اف استخداـ الزخارؼ النباتية يرمز لمفردكس. - ت
 .اف استخداـ الزخارؼ النباتية ىك اشارات سياسية لبلمكييف تجاه اعدائيـ- ث
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 االعمدة والمداميك  :انشاء الت دال 4-9-3-3
بنيت القبة عمى ثماني مدامؾ )أعمدة كبيرة( ، كىذا يذكرنا باآلية الكريمة: )كيحمؿ عرش ربؾ فكقيـ يكمئذ     

ثمانية(، كما أف الداخؿ إلى قبة الصخرة المشرفة يبلحظ أف عدد األعمدة التي تظير أمامو في صفي األعمدة ىي 
ا فكران بالصمكات الخمس، كبأركاف اإلسبلـ الخمس ككذلؾ جعمكا ىناؾ أربعة مداميؾ حكؿ خمسة أعمدة، كىذا يذكرن

نا عمكدان، تذكر  12الصخرة تذكر بالفصكؿ األربعة، كبيف ىذه األعمدة الكبيرة أعمدة صغيرة رخامية ممكنة عددىا 
 . (2008)معركؼ ، بأشير السنة 

 
 زخارف االعمدة :تكوين دالالت  4-9-3-4
كل صؼ األعمدة الثمانية الكبيرة في في التثمينة الداخمية زخارؼ بأشكاؿ الثمار كالزركع التي ذكرت في القرآف يحت   

الكريـ كالزيتكف كالرماف كالمكز كالتيف كالعنب كغيرىا، مما يذكر بفاكية كثمار الجنة. ككأف الفناف الذل رسـ ذلؾ اراد 
في الجنة التي كعد اهلل بيا المؤمنيف كالتي تـ كصفيا في القرآف الكريـ  أف يذكرنا بتصكيراتو ىذه، األشياء المكجكدة

كجاء فييا مف أشجار كثمار مختمفة األلكاف كمجكىرات ثمينة كقصكر .. الخ . كما أنو ركز عمى تصكير التاج 
ساساني )الفارسي( بصكرة مكررة، كالذم صممو بشكميو البيزنطي الذم يظير في الكجو الداخمي لمتثمينة الداخمية، كال

المعركؼ بالتاج ذم األجنحة كالذم يظير في القبة مف الداخؿ. ككأف الفناف أراد ىنا أف يذكر بنصر اإلسبلـ )الدكلة 
تي تشير إلى السمطة اإلسبلمية( عمى القكتيف العظمييف البيزنطية كالفارسية في ذلؾ الكقت فرمز إلييما بتيجانييما كال

 . (2008)معركؼ ، كالممكية 
 
 المحاريب : انشاء دالالت  4-9-3-5
مف البناء  ثبلثة محاريب متجاكرة تذكر باألماكف الثبلثة المقدسة في اإلسبلـ )مكة  الغربيةيظير في الجانب    

مف القبة يحتكم عمى سبعة محاريب متجاكرة تذكرنا بالسماكات السبع،  الشماليةكالمدينة كالقدس(، كما أف الجانب 
 راضيف السبع، كتذكر أيضان بأياـ األسبكع السبعة.ككذلؾ باأل

 
 الشبابيك : تصميم دالالت  4-9-3-6

 عدد األسابيع في السنة.. يذكرنا بشباكان ىك  52يكجد في قبة الصخرة المشرفة شبابيؾ عددىا 
 
 االبواب :دالالت تصميم  4-9-3-7
يف التكبة ك الرحمة ك يطؿ عمى الكادم المعركؼ مف بكابت لممسجد األقصى الشرقيةيتككف باب الرحمة ىك الباب  

فيو  اسمو ك مكقعو يذكر بقكؿ اهلل تعالى في سكرة الحديد "فضرب بينيـ بسكر لو باب باطنو بكادم جينـ، ك ىك في
ن"الرحمو ك ظاىره مف قبمو العذاب ما . كىذا الكبلـ كمو يثبت أف بناء ىذه القبة لـ يكف تقميدان لفنكف األمـ األخرل، كا 

 (2008)معركؼ ،  كاف إبداعان منقطع النظير في تشكيؿ كتجسيد إيمانيات الفرد المسمـ كعقيدتو..
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 اآليات قرآنية : دالالت النصوص و  4-9-3-8
أىمية أراد الفناف أف يكصميا لمناظريف في ذلؾ الكقت، حيث اختار نصكص  ومضمكف ما جاءت بو اآليات القرآنية في

يـ الدالة عمى كحدانية اهلل سبحانو كتعالى كالتي نجدىا في سكرة اإلخبلص، كما تيسر مف سكرة آيات مف القرآف الكر 
 مريـ التي تذكر سيدنا عيسى عميو السبلـ كىنا اشارة الى اف االنبياء كميـ اخكة كاصحاب رسالة كاحد لمبشرية .

 
 (2007)ابو جزر, ( اماكن الدعامات واالعمدة محل الدالالت46-4شكل ) 

 
 مبيف ادناه جدكال يكضح الداللة الدينية كالرمزية لمعناصر المعمارية في مبنى القبة :

 الداللة الدينية والرمزية العنصر المعماري
 بناء مثمن الشكل  

 ثماني مدامك تحمل القبة 
 ابكاب الجنة الثمانية. –يذكر باآلية الكريمة: )كيحمؿ عرش ربؾ فكقيـ يكمئذ ثمانية( 

ب الثالثة المتجاورة في الجانب المحاري
 الغربية

تذكر بالمساجد الثبلثة التى تشد ليا الرحاؿ في اإلسبلـ )المسجد الحراـ كالمسجد 
 النبكم ك المسجد االقصى(

المحاريب السبعة المتجاورة في الجانب 
  الشمالية

 تذكر بالسماكات السبع كاألراضيف السبع كاياـ االسبكع

 يذكر بالصمكات الخمس ك أركاف اإلسبلـ الخمس القبة خمسة أعمدة في مدخل 
الزخارف الفسيفسائية تحتوي عمى 

 الثمار والزروع 
يذكر بفاكية كثمار الجنة كالزيتكف كالرماف كالمكز كالتيف كالعنب كغيرىا التي ذكرت 

 في القرآف الكريـ 
عدم تجسد أي تصوير إلنسان أو 

 حيوان في الرسومات والزخارف 
 ؾ تماشيان مع اإلسبلـ الذم يحـر تجسيد األشخاص كالحيكاناتكاف ذل

 تذكر بالفصكؿ األربعة. أربعة مداميك حول الصخرة
 تذكر بأشير السنة. عموداً  12أعمدة صغيرة عددىا 

 يذكر بعدد األسابيع في السنة. شبابيك  52يوجد في القبة 
باب الرحمة يتكون من بوابتين التوبة 

 ى وادي جينموالرحمة ويطل عم
اسمو ك مكقعو يذكر بقكؿ اهلل تعالى في سكرة الحديد "فضرب بينيـ بسكر لو  كىك في

 "فيو الرحمو ك ظاىره مف قبمو العذاب باب باطنو
 (  يوضح بعض أىم دالالت ومعني العناصر المعمارية من الناحية الدينية8-4)جدول



131 

 

 مي والدولي )القبة كمعمم حضاري عالمي(  : البناء في السياق الفكري عمى المستوي االقمي 4-10
األصمي طيمة قركف  ، مف المباني المعمارية الحضارية النادرة التي حافظت عمى شكميا مبنى قبة الصخرة يعتبر    

الحاضر ، كىك أمر نادر الحدكث بيف المباني  عديدة منػذ إنشائيا في نياية القرف السابع الميبلدم كحتى الكقػت
المعمارية األخرل في العالـ حيث يدؿ عمى ركعة ىندسية كاضحة كمف خبلؿ الكصؼ السابؽ يظير في األثرية 

تصميـ ىذا المسجد عبقرية ىندسية فذة مدركة لممتطمبات كاألىداؼ كظفت ما لدييا مف عمـ كمعرفة لتقدـ لنا أعجكبة 
ركعة ال يمكننا التقميؿ مف شأف ىذا المبنى ىندسية لـ تسبؽ أك تمحؽ مف حيث رفعتيا كدقة ىندستيا، بعد كؿ ىذه ال

النادر كالكحيد عمى صعيد العالـ في تاريخو الماضي كالحاضر، فقد كاف نسيج عبقرية عربية إسبلمية فياضة أعطت 
، كما أعطتو فنان رفيعان إسبلمي القمب كالقالب تمثؿ في فنكنو  العالـ فكران كعممان ال يخفى أثره عمى العالـ حتى اليـك

 .عمائره التي ستبقى كقبة الصخرة مف شكاىده المميزة منارة كعبلمة فارقة في تاريخ اإلنسانية عمى مر العصكرك 

 قبة الصخرة في عيون النقاد : 4-10-1
كيمتاز بناؤىا بطابعو المعمارم الفريد كغناه  المعالـ المعمارية اإلسبلمية في العالـ أىـعتىبر قبة الصخرة مف أقدـ ك ت

 العمارة اإلسبلميةذلؾ أنيا إضافة إلى مكانتيا كقدسيتيا الدينية، تمثؿ أقدـ نمكذج في  معمارية خارقة ىي آيةالكبير ك 
عمى مر فتراتيا  الحضارة اإلسبلميةكعة فنية كجمالية تطكم بيف زخارفيا بصمات مف جية.كلما تحممو مف ر 

مبت انتباه كاىتماـ الباحثيف كالزائريف كجميع الناس مف كؿ بقاع الدنيا لما امتازت المتتابعة مف جية أخرل، حيث ج
لـ يكف لدل . بو مف تناسؽ كانسجاـ بيف عناصرىا المعمارية كالزخرفية حتى اعتبرت آية مف في اليندسة المعمارية

في التناسؽ كالجماؿ الذم ليس لو مثيؿ  ميندسي العالـ البارعيف كالنقاد المميزييف إال االعتراؼ بيذا اإلبداع المثالي
 بياناأدناه في الدنيا، كلنأخذ نبذة مف اقكاليـ كممثميف عف تيار ميـ مف النقاد ممف بيرىـ بناء قبة الصخرة  ، مبيف 

 ) انظر مبلحؽ التعريؼ بأىـ الشخصيات( :بأىـ االقكاؿ التي ذكرت بحؽ قبة الصخرة المشرفة 
كقد تكفر حظيا مف المحاسف، كأخذت مف كؿ بديعة  ،لمباني كأتقنيا كأغربيا شكبلكىي مف اعجب ا ابن بطوطة :- أ

بطرؼ، كىي قائمة عمى نشز م كسط المسجد، يصعد إلييا في درج رخاـ كليا أبكاب. كالدائر بيا مفركش بالرخاـ 
جز الكاصؼ. أيضا محكـ الصنعة، ككذلؾ داخميا في ظاىرىا كباطنيا مف أنكاع الزكاقة كرائؽ الصنعة ما يع

كأكثر ذفؾ مغشى بالذىب فيي تتؤلأل أنكارأ ص، أك تممع لمعاف البرؽ. يحار بصر متأمميا في محاسنيا، كيقصر 
لساف رائييا عف تمثيميا. كفي كسط القبة الصخرة الكريمة إلتي جاء ذكرىا في اآلثار. فإف النبي صمى اهلل عميو 

تفاعيا نحك قامة. كتحتيا مغارة مقدار بيت صغير. ارتفاعيا كسمـ عرج منيا إلى السماء. كىي صخرة صماء، ار 
نحك قامة أيضا ينزؿ إليا عمى درج. كىنالؾ شكؿ محراب. كعمى الصخر شباكاف اثناف محكما العمؿ، يغمقاف 
عمييما أحدىما، كىك الذم يمي الصخرة مف حديد بديع الصنعة كالثاني الخشب. كفي القبة درقة كبيرة مف حديد، 

 (1980 ،ىنالؾ. كالناس يزعمكف أنيا درقة حمزة بف عبد المطمب رضي اهلل عنو )ابف بطكطةمعمقة 
"كفي الكسط قبة الصخرة عمى بيت مثمف بأربعة أبكاب، كؿ باب يقابؿ مرقاة:  المقدسي صاحب )أحسن التقاسيم(:- ب

بة... كالقبة ثبلث ساقات: باب القبمة، باب إسرافيؿ، باب الصكر، باب النِّساء يفتح إلى الغرب، جميعيا مذىَّ 
األكلى مف ألكاح مزكقة، كالثانية مف أعمدة الحديد، قد شبكت؛ لئبل تيميميا الرياح، ثـ الثالثة مف خشب، عمييا 
ناع لتفقدىا كرميا، فإذا بزغت عمييا الشمس أشرقت  الصفائح، كفي كسطيا طريؽ إلى عند السفكد، يصعدىا الصُّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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يت شيئنا عجيبنا، كعمى الجممة لـ أرى في اإلسبلـ، كال سمعت أف في الشرؽ مثؿ ىذه القبة، كتؤلألت المنطقة، كرأ
 ( 1980المقدسي، ) القبة "

  (2010قاؿ عف بناء قبة الصخرة )إنو لـ يعمؿ في اإلسبلـ مثمو(  )نعيرات، :المقريزي - ت
مف حيث نشأتو العمرانية يىظىؿُّ كخبلصة القكؿ: فإفَّ مسجد قبة الصخرة بأبنيتو الرائعة كجمالو الفني  النحوي :- ث

داللةن ثابتة عمى مدل عناية المسمميف ببيكت اهلل كبيرىا كصغيرىا، كىي ظاىرة تكازم تىمسُّؾ أكلئؾ بدينيـ 
 اإلسبلمي الحنيؼ عمى مر تاريخيـ اإلسبلمي الحنيؼ، كىذا األمر شيد ليـ فيو القاصي كالدَّاني ) النحكم،

 ( بدكف
كخاصة بناء قبة الصخرة مف أجمؿ  -في مدينة القدس  -ثار كالفنكف اإلسبلمية فيياكأف اآل كامل العسمي :- ج

كليس لممسجد شبيو كال نظير مف قبؿي كال مف بعدي، سكاء في تصميـ عمارتو أك زخرفتو كأشير المباني في العالـ 
 أك كسكتو البديعة النادرة.

ة المعمارية اإلسبلمية المكجكدة عمى ىذه األرض كيعتبر مسجد قبة الصخرة مف أجمؿ األبني  :عفيف البينسي- ح
المبػاركة، كمػف أجمػؿ اآلثار اإلسبلمية التي خمدىا التاريخ، كيعكد جمالو لتناسؽ أبعاده المعمارية كلكسكتو 

 (1998)البينسي،  الداخمية كالخارجية بالرخاـ كالخزؼ كالقاشاني كالفسيفساء
كنقيا كفخامىًتيا "لقبة الصخرة أىميةه  :األستاذ "كرزويل- خ ممتازة في تاريخ فف العمارة اإلسبلمية، فقد بيرت ببنائيا كرى

  (1955العارؼ، ) كسحرىا كتناسقيا كدقة نسبيا كؿَّ مىف حاكؿ دراستيا مف العمماء كالباحثيف"
أجمؿ  إفَّ مسجد الصخرة ببل شؾ مف أجمؿ األبنية فكؽ البسيطة، ال بؿ إنَّو" : "البروفيسور "ت. ىايتر لويس- د

النتشة كزميميو، ) "كبيا رشاقة في النسب ال تكجد في أم بناء عرفتو الميندس. التاريخاآلثار التي خمدىا 
1984).  

فَّ ما فيو مف التناسؽ كالجماؿ الذم ال نظيرى لو ليفكؽ كؿ  :قال ج . فرغسون - ذ "إفَّ بناء القبة فاؽ )تاج محؿ(، كا 
ة مف الجماؿ عمى جانب عظيـ . لقد زرت كثيران مف القصكر الفخمة " اف مسجد الصخر  ." -أثر آخر في العالـ

كالمباني الجميمة في اليند كفي أكركبا كفي أكثر أنحاء العالـ كلكني عمى ما أذكر لـ أر ما ىك أجمؿ كال أبدع 
 (1999، ) العارؼ كال أفخـ مف قبة الصخرة . كاف لتناسب البديع في األحجاـ كاأللكف لـ أجده في أم بناء آخر

لما نشاىده في مخططيا مف الكضكح كالبساطة لعؿ عظمة ىذه القبة كجماليا يرجعاف " :  ماكس فان برشيم- ر
  .(1999) العارؼ ،" كالتنسيؽ كالخطكط المنسجمة في عمارتيا، حقان إنيا مفخرة العمارة اإلسبلمية 

ف جمالو كركعتو ال يصؿ  إف قبة الصخرة ىي أعظـ بناء يستكقؼ"  المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون- ز النظر، كا 
  (.1945)زعيتر،.  "إليو خياؿ إنساف

إف إشادة بناء بيذا المستكل مف الكماؿ كاإلتقاف الفني، يعتبر عمبلن خارقان في دكلة اإلسبلـ  المؤرخ بوركيارت :- س
 (2011)ابك حسنة ،  التي لـ يكف قد مضى عمى ظيكرىا قرف كاحد .

خميفة عبد الممؾ أراد بأشكاؿ التيجاف كالجكاىر الممكية األخرل المعمقة في إبراز أف ال ريتشارد اتنجياوزن :- ش
األماكف مف ىذا البناء أف يبرز اندحار القكتيف الكبيرتيف المادتيف كىما القكة البيزنطية كالقكة الساسانية كتستعمؿ 

اسانية، كىكذا فإف الغرض الفسيفساء فييا كىي نمط بيزنطي في الزخرفة عمى طريقة الزخارؼ الجصية الس
األساسي ليس إبيار المشاىد فحسب بؿ ىك اإلعبلف عف انتصار آخر األدياف السماكية كتبياف سيادتو العالمية. 
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يبلحظ أنو بالرغـ مف اختبلؼ طرز األعمدة كالتيجاف المستخدمة بيذا البناء ككنيا مستجمبة مف عمارات سابقة 
ت الحياة ليذه األعمدة الميتة لتخمؽ منيا تصميمان معماريان غاية في اإلبداع في اإلسبلـ فإف اليد المسممة أعاد

دعامة( استطاع مف بداخؿ القبة مف أم باب أف يرل ما 12-عمكدان 28كالركعة فرغـ كثر األعمدة كالدعامات )
ذكرنا أسمكب إقامة بيا مف األعمدة كالدعامات سكاء منيا ما كاف أمامو تمامان أك ما كاف في الجية المقابمة. كي

قبة الصخرة كما فيو مف أعمدة كدعامات مف حيث شكمو العاـ بالخيـ أك بيكت الشعر التي شكمت المسكف األكؿ 
لمعرب كلكف ىذا البناء ىنا أقيـ بأسمكب ىندسي رفيع كبنسب ىندسية متماثمة كدقيقة تدؿ عمى ميارة ىندسية 

  (. 2006ياسيف،متناىية كذكؽ ىندسي رفيع )

 صة الفصل الرابع :خال
تـ في ىذا الفصؿ محاكلة الكصكؿ السرار جماؿ قبة الصخرة المشرفة ، حيث استيؿ الفصؿ اجراء دراسة تحميمة    

خرل اال ماطاالنعمى يتفكؽ بناء قبة الصخرة المشرفة سريعة لثبلث مف المباني المعمارية الجميمة ، كقد اتضح اف 
التي تحقؽ ، ب تكفر فيو بشكؿ معمؽ كمكرس مجمكعة مف االسس الجمالية مف المباني المشيكرة كالمميزة بسب

الغرض الجمالي كالكظيفي في العمارة مثؿ ) الكحدة الفنية في البناء كااليقاع كالتكازف كالتنكع ك التناسب  كااللكاف 
النظاـ كما تبيف اف ني . حيث تجمع في بناء القبة مف االسس الجمالية ما تفرؽ في باقي المباكاالضاءة كخبلفو ..( 

كمف  ذك كفاءة في التعامؿ مع االجكاء كالظركؼ الجكية القاسية مثؿ العكاصؼ كالثمكج. لمبنى قبة الصخرةاالنشائي 
مف حيث التعامؿ كالتكاصؿ مع كافة شرائح الناس المستخدميف  تفاعميا، مبنى مسجد القبة ناحججانب اخر ثبت اف 

رار جماؿ قبة الصخرة المشرفة ىي في تخطيطيا ك تصميميا عمى قاعدة النسبة الذىبية ) اف اىـ اسك  كالزائريف لو .
المقطع الذىبي ( حيث تكاجد المستطيؿ الذىبي في غالبية تفاصيميا الداخمية كالخارجية بشكؿ لـ يحدث في أم مبنى 

 انو ارتكز حيث اتضحقبة فمسفة تخطيط كبناء مسجد الكما بحث ىذا الفصؿ  اخر عمى كجو االرض حتى االف . 
تبيف اف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف تخطيط كبناء كما   عمى ابعاد دينية كحضارية كابعاد جغرافية كعمؽ تاريخي .

مف خبلؿ الدراسة ايضا اتضح ك  كبيف القبمة في المسجد الحراـ . –كالقبة مف ضمنو  –المسجد االقصى المبارؾ 
كما  ليا فكرىا المعمارم الخاص.كاف  ،ناصر كالكحدات المعمارية كالجماليةتصميـ غالبية العفي كجكد فمسفة خاصة 

اتضح أيضا مف خبلؿ الدراسة كجكد دالالت دينية خالصة كراء تصميـ غالبية العناصر كالكحدات المعمارية  بشكؿ 
خارجي المتمثمة في اف ركعة المنظر الداخمي كالكاخيرا اكد الفصؿ عمى  يظير مدل التأثير الديني عمى العمارة . 

كفي الشكؿ الدائرم المحيط بالصخرة المباركة كعنؽ القبة البديع المرتكز عمى العقكد الرائعة ، مثمف االعمدة كالدعائـ 
جعؿ الزائر يقؼ مذىكال اماـ ، كالزخارؼ المتنكعة كالخطكط البديعة كتحقؽ النسبة الذىبية في تخطيطو كتصميمو 

مما كجعؿ الكثيريف مف عمماء كمؤرخي العرب كالغرب يشيدك بالقبة كقيمة ، عمارم الرائع كقار كركعة ىذا المعمـ الم
 كالخفايا، كىكذا تـ في ىذا الفصؿ الكقكؼ الى بعض اىـ االسرار معمارية ثمينة ك كبناء لـ يشيد لو الككف مثيبل .

ىذا تمييد مناسب جدا لمدخكؿ الى الفصؿ ك  التي تكمف فييا بعضا مف القيـ الجمالية في  بناء قبة الصخرة المشرفة .
 القادـ الذم يسعى مف اجؿ محاكلة االستفادة مف ىذه القيـ الجمالية الرائعة في العمارة المحمية في قطاع غزة .
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  تمييد :
ي ربكع فمسطيف مدف ك قرل كثيرة ، تعد أرض فمسطيف مف أقدـ األراضي التي سكنيا اإلنساف القديـ ، فقد انتشرت ف

ك أغمب ىذه المدف بناىا الفمسطينيكف ك الكنعانيكف أجداد الفمسطينييف ، ك قد نشأت المدف ك القرل الفمسطينية 
القديمة عمى المرتفعات ك سفكح الجباؿ رغبة في الحماية ك الدفاع أماـ أخطار الغزك الخارجي الذم ظؿ ييدد أمف 

العصكر ، ك قمما نشأت مدف عمى ضفاؼ األنيار أك المستنقعات ، ك أقاـ الفمسطينيكف مدنيـ  سكاف الببلد عمى مر
عمى ساحؿ البحر فكانت غزة ك يافا ك عسقبلف ك حيفا ك عكا ك غيرىا ، ك التي كانت مراكز تجارية عمى طرؽ 

ض فمسطيف ، ك تعكد المدف القكافؿ التجارية كمكاقع استراتيجية ذات أىمية كبيرة في الحركب التي شيدتيا أر 
الفمسطينية إلى الفمسطينييف القدماء الذيف سكنكا ىذه الببلد . ك تميزت المدف الفمسطينية الساحمية بإقامة أسكار حكليا 

 لحمياتيا مف األعداء .
 :قطاع غّزة تعريف  5-1
شبو عمى شكؿ شريط ضيؽ شماؿ شرؽ  ك، كىالبحر المتكسطمف الساحؿ الفمسطيني عمى  الجنكبيةىك المنطقة    

يمتد القطاع عمى مساحة ك (. البحرإلى  النير% مف مساحة فمسطيف التاريخية )مف 1.33يشكؿ تقريبا جزيرة سيناء
 1967الذل تحتمو منذ عاـ  إسرائيؿحد قطاع غزة كيكـ.  15ك 5عرضو يتراكح بيف ك كـ،  41كـ مربع، طكلو  360
كـ مربع، ككثافة  -مكاطف 26400 الكثافة السكانيةمعدؿ  .الغربيةمف الجنكب  مصرحدىا كيشماال كشرقا، ـ 

تجمع سكاني فمسطيني  44كـ مربع. كيكجد في قطاع غٌزة حكالي  -مكاطف 55500سكانية في مخيمات البلجئيف 
ar.wikipedia.org) ) 

  
 www.9ori.comقطاع غزة حدود ومخيمات ( مخطط يبين 1-5شكل ) 

 
 : الخمفية الحضارية لمعمارة في غزة 5-2

تتصؿ فنكف العمارة في فمسطيف بمكقعيا الجغرافي كمكانتيا الركحية كالتاريخية، كبالمتغيرات السياسية     
كالقبائؿ التي سكنتيا سكاء أكانت أصيمة في  كاالقتصادية كأنماط الكعي كالتفاعؿ االجتماعي الحضارم مع الشعكب

جذكرىا )كنعانية( أك غازية ىجينة في سياؽ أنساؿ بشرية متنكعة الخصائص كالسمات كالمؤثرات، كتديف ىذه المآثر 
ف التاريخية لمظاىر العمراف في فمسطيف إلى ىذا التنكع الذم أكسبيا ثراءن بصريان كغنى شكميان كجماليان كركحيان ككنيا م

أىـ معابر التجارة في العكالـ القديمة المغرقة بالقدـ كالكسيطة كالحديثة كالمعاصرة، بما تحممو مف قيـ تاريخية 
كانثركبكلكجيو كفمسفية كأيديكلكجية كجمالية لككنيا ميد الحضارات اإلنسانية كممتقى أدياف التكحيد كمكئؿ األنبياء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.9ori.com/media/images/a3bd9452ac.gif
http://www.9ori.com/media/images/a3bd9452ac.gif
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كتعارفت كتصارعت فكؽ ربكعيا لتشكؿ في يكمياتيا أحداث فريدة كالرسؿ ، فييا اجتمعت ثقافات شعكب كقبائؿ 
ستعمارية كصفحات تحفؿ بخصكصية المكاف )فمسطيف( كذاكرة أبنائيا كغزاتيا بمختمؼ تبلكنيـ كأىدافيـ اال

ف إف فنكف العمارة في فمسطيف مرتبطة بالنكازع الدينية التي كانت فييا فمسطيف أرض مباركة في أديا .كاالستيطانية
التكحيد مجتمعة تقـك عمى األدكار الكظيفية، لممارسة الشعائر الدينية مف صمكات كعبادة كتعمـ كمساىمة في تشكيؿ 
أنساؽ التربية االجتماعية لشعكبيا، كما كثرة دكر العبادة المسيحية كاإلسبلمية إال انعكاس حقيقي ليذا الكاقع الديني 

عيدة العمرية التي تمت عقب زيارة الخميفة الراشدم )عمر بف الخطاب( الذم حفمت بو فمسطيف عبر العصكر، كما ال
لفمسطيف كتسممو مفاتيح مدينة القدس إال حجر الزاكية في تشكيؿ فف العمارة العربية اإلسبلمية كعبلمة مميزة في 

عبير كاضح عمى تاريخيا العمراني، كحممت المساجد كدكر العبادة في فمسطيف أسماء أنبياء كأئمة كقديسيف كىذا ت
الخصكصية التي تجسدىا تمؾ البقاع في ذاكرة الناس فييا كمف عقكليـ حكليا كفي قمكبيـ كقد ساىمت الخبلفة 
اإلسبلمية المتعاقبة منذ الخمفاء الراشديف كحتى الدكلة العثمانية في بمكرة الطابع اإلسبلمي ليندسة العمارة كتكريسو 

 ..(www.jeeran.com )ابك راشد ،ف في عصكر ما قبؿ التاريخ فييا كخطكة رائدة لما بدأه األقدمك 
 
 :  غزة قطاع في  العمران أقسام 5-3

 إلى أربعة أقساـ :  قطاعك ينقسـ العمراف في 
 العمران البدوي :  5-3-1
% ، ك تبرز مدينة بئر السبع عاصمة الصحراء ك التي 65تشكؿ الصحراء مساحة كبيرة مف أرض فمسطيف تقارب   

نسمة ، ك يقدر عدد البلجئيف الذيف نزحكا مف  90,507ـ حكالي 1948ىي ك القرل المجاكرة في عاـ كاف يقطنيا 
نسمة حسب تقديرات عاـ  18,400نسمة ، ك تبقى في صحراء النقب حكالي  590,231صحراء النقب حكالي 

فقد تكزع البدك   ع غزةأما في قطالسبع ك الشقيب ك راىط ك غيرىا . ـ ، ك يتكزع سكاف النقب في مدف تؿ ا2000
الذيف ىاجركا منو النقب إلى مخيمات قطاع غزة في البريج ك النصيرات ك المغازم ك خانيكنس ك رفح ، كما يتكاجد 

لقطاع غزة في المنطقة الممتدة مف كادم غزة حتى رفح حيث تنتشر قبائؿ الحناجرة ك  الشرقيةالبدك في األطراؼ 
قرل تضـ ىذه التجمعات البدكية كجحر الديؾ ك المصادرة ، ك النصر ، ك القرارة ك النصيرات ك الترابيف ، ك أنشأت 

  .(www.jeeran.com ،)ابك راشدكادم السمقا ك غيرىا 
 
 العمران الريفي :  5-3-2
تنحدر معظـ مراكز العمراف الريفي مف أصكؿ تاريخية عريقة ، ك ىذا يدؿ عمى أف التجمعات العمرانية الراىنة  

ليست سكل نسبة ضئيمة مف حصيمة تاريخية ضخمة . فبعض القرل القرل انبثقت عف تطكر التجمعات الزراعية 
عض اآلخر تطكرت عف استقرار البدك في مناطؽ قرل عبساف ك خزاعة ك بني سييبل حكؿ الينابيع ك العيكف ، ك الب

% مف 17بمغ عدد القرل في قطاع غزة حكالي عشرة قرل تضـ حكالي  ك الزكايدة ك القرارة ك غيرىا .ك البيكؾ 
معات السكانية إلى إجماؿ السكاف . في عيد السمطة الفمسطينية تـ تحكيؿ كثير مف القرل إلى مدف ، ك كثير مف التج

قرل ففي غزة تحكلت قرل بني سييبلك عبساف ك خزاعة ك القرارة إلى مدف ، ك أنشأت قرل جديدة مثؿ النصر ك قاع 
 القريف ك خربة العدس في رفح ، ك كادم السمقا ك المصادرة في محافظة دير البمح ك غير ذلؾ . 

http://www.jeeran.com/?header_link=1&utm_source=memberpages&utm_medium=HBanner&utm_campaign=MPages-JeeranMap-Header-Banner
http://www.gogr1322.jeeran.com/140-129.htm#و ينقسم العمران في فلسطين إلى أربعة أقسام :
http://www.jeeran.com/?header_link=1&utm_source=memberpages&utm_medium=HBanner&utm_campaign=MPages-JeeranMap-Header-Banner
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 مميزات العمران الريفي :  5-3-2-1
 حة ممكنة مف األرض فكؽ أحدل التبلؿ أك القمـ . أقيمت عمى أقؿ مسا- أ
 أقيمت القرل عمى مكاقع قرل قديمة تعرؼ باسـ الخرب التي تظير بيا اآلثار القديمة .- ب
تتميز قرل المرتفعات الجبمية بقمة سكانيا الذيف يغادركنيا لممدف المجاكرة بحثان عف فرص العمؿ . ك بالتالي - ت

 مية ك الصحية .ينقص ىذه القرل الخدمات التعمي
تتميز بيكت الريفييف بتبلصقيا لغرض الدفاع ، ك تفصؿ بينيا أزقة ضيقة ، ك تقـك المباني بمحاذاة الشارع - ث

الرئيس ، حيث يكجد سكؽ القرية ك الجامع ك ديكاف العشيرة ، ك تضـ كؿ حارة " حي " مجكعة مف المباني 
 احدة " المتبلصقة التي يسكنيا أفراد الحمكلة " العشيرة الك 

تشيد غالبية المباني مف الحجر الجيرم ك الطباشيرم المنتشر بكثرة في مرتفعات فمسطيف ، بينما القرل - ج
  الساحمية تبني مف الطكب الذم يصنع محميان ، ك تأخذ البيكت الشكؿ المستطيؿ ك تأخذ الشكؿ القبابي .

حيث أكجدت مجالس قركية عممت عمى  تطكرت القرية الفمسطينية في أكاخر القرف العشريف تطكران كبيران - ح
 تنظيـ حركة البناء ، ك خرج البناء عف حدكد القرية القديمة بمساحات كبيرة . 

 
 :   العمران الحضري 5-3-3 

ترجع نشأة المدف الفمسطينية إلى أصكؿ تاريخية عريقة ، فقد أنشأىا الكنعانيكف ك الفمسطينيكف القدماء ، ك         
غريؽ ك الركماف ، ك البعض اآلخر أقيـ في العيد اإلسبلمي كمدينة خانيكنس . ، ك تعتبر غزة مف بعضيا أنشأه اإل

حيث رفح ك خانيكنس ك دير البمح ك غزة التي  يالساحمالخط حيث تنتشر المدف بمكازاة   المدف القديمة في فمسطيف.
  .(www.jeeran.com )ابك راشد ، تقع في إقميـ السيؿ الساحمي 

 
   : التكوين الجمالي لمعمارة في غزة 5-4
تجزأ مف كياف الدكلة كانت فمسطيف كمازالت جزءان ال يتنبع مبلمح التككيف الجمالي لمعمارة في فمسطيف ، حيث   

العربية اإلسبلمية التي تحمؿ في جغرافيتيا كسمكؾ أبنائيا خصكصية المكاف، السيما في أنماط عمارتيا كمدنيا 
كأشكاؿ بيكتيا كطرقيا المرتبطة ارتباطان كثيقان بالحالة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالدينية كالطبقات الحاكمة 

لتاريخ كثقافتو كطابعو العمراني المتجدد لتشكؿ فمسطيف الطبيعية كتضاريس مفتكحة عمى كالمتصمة بتنكع مراحؿ ا
البحر كالسيؿ كالجبؿ، كتكافر المكاد األكلية البلزمة لمظاىر العمراف كما سكنيا مف البشر كالتي تمثؿ القبائؿ الكنعانية 

ظيفية، كعامؿ ميـ في انتشار المدف القديمة حجر األساس لبداية أنماط ىندسية لعمارة عربية متنكعة األغراض الك 
 مثؿ حيفا، يافا، أسدكد، مٌجدك، أريحا، السامرة، الخميؿ، نابمس كالقدس
ىذه المدف )الممالؾ( التي شكمت المعادؿ المكضكعي لكالدة فف العمارة في فمسطيف حممت سمات كخصائص المراحؿ 

ضتيا فيما بينيا أك في مكاجية أخطار خارجية، ككانت القبلع الزمنية المتعاقبة كأشكاؿ الغزكات كالحركب التي خا
كالحصكف مف أكثر المآثر التاريخية داللة عمى فنكف العمارة التي كاف ليا أدكار حياتية متنكعة، كفي مقدمتيا الدفاع 

 . عف الكجكد كصد أم غزك خارجي

http://www.jeeran.com/?header_link=1&utm_source=memberpages&utm_medium=HBanner&utm_campaign=MPages-JeeranMap-Header-Banner
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 في غزة ثمان( )مسجد ابن ع مبنى قديم في مدينة غزة في غزة  )قصر الباشا(
  التكوين الجمالي لمباني من مدينة غزةالمباني المعبرة ( نماذج من صور 2-5شكل )

 
 : االرتباط الحضاري بين العمارة في غزة وعمارة مسجد القبة 5-5

يشكؿ الحـر القدسي الشريؼ الذم يضـ في طياتو المسجد األقصى كقبة الصخرة في مدينة القدس أىـ المعالـ 
ية كالجمالية كالمفاصؿ الحضارية في تاريخ العرب كالمسمميف لقدسية المكاف مف كجية النظر الدينية اإلسبلمية التاريخ

ي ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَّذِ تكافقان مع كتاب اهلل جؿ جبللو في محكـ تنزيمو: 
( حيث بقي ىذا المسجد قبمة المسمميف األكلى كفي عيد 1 ،)اإلسراء َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْن َآَياِتَنا ِإنَّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ 

)الفاركؽ( عمر بف الخطاب أمست مدينة القدس مكئبلن لمصحابة كعمماء الديف كمركزان دينيان كسياسيان ميمان في قبكؿ 
دارة شؤكف اإلسبلـ كالمسمميف، كعامبلن ميمان في ازدىار كمبار  كة خمفاء الحقبة األمكية ككالة عمى رأس السمطة كا 

مظاىر العمراف مف بناء قصكر، كقبلع، كحصكف كمدارس كتكايا كأسبمة، السيما في عيد الخميفة األمكم )عبد الممؾ 
كقبة الصخرة بأجمؿ حمة عمرانية عرفتيا الببلد كذلؾ بف مركاف( الذم يعكد الفضؿ إليو في بناء المسجد األقصى 

صممت العمارة في فمسطيف عمى أساس ديني يحقؽ كظائؼ كأغراض شتى، كفي مقدمتيا .  ـ691لميجرة  72عاـ 
األمف كاألماف كالجماؿ، كحفمت المساجد كالقصكر كدكر العمـ كالعبادة كاألسكاؽ كالخانات كالحمامات كاألضرحة 

فكاف الرقش   األكربية التي سبقتيا الغربيةربية اإلسبلمية المتميزة كالمفارقة لمؤثرات فنكف الحضارات بالزخارؼ الع
العربي في تكريقاتو كالزخارؼ النباتية كاليندسية كالتحكيرية الحيكانية كؿ ىذايمثؿ المجاؿ الحيكم لتكريس النزعة 

اعبلن مع الفمسفة الجمالية اإلسبلمية التي تعد اهلل الجماؿ اإلسبلمية كالطابع العربي ليندسة العمارة في فمسطيف تف
المطمؽ كمي القدرة شمكلي البياف كالبديع مبدع السمكات كاألرض كخالؽ كؿ شيئ بنيت المدف كاألحياء في بيكتيا 
كمساجدىا كقصكرىا كقبلعيا مف الحجر كالخشب المطعـ بالحديد كالقصدير كالنحاس في طرز معمارية مشابية 

مارة مدينة دمشؽ لككنيا عاصمة الدكلة العربية اإلسبلمية في فترة الحكـ األمكية، ككثيرة ىي الشكاىد كالمآثر لع
التاريخية المنتشرة في كؿ المناطؽ الفمسطينية،  كيعد قبة الصخرة المشرفة درة الفف العربي اإلسبلمي بكؿ تكمفيما 

ة الحاؿ ثراء الفكر الجمالي العربي اإلسبلمي، كحالة الرقي المعمارم كجماليما كبيانيما البصرم العاكس بطبيع
الحضارم الذم كصمتو ابتكارات الميندسيف كالفنانيف كالحرفييف العرب كالمسمميف مف عمارة رصينة حافمة بكؿ 

ي في التقانات كالخبرات كالمعارؼ كالفمسفات التفاعمية الرابطة ما بيف عالـ اإلنساف المادم كعالمو الركحي اإللي
تقاسيـ بصرية كمكاقؼ مشيدية كمفردات شكمية جمالية ريصعت بيا كريصفت أراضو كجدراف كأسقؼ كبكابات كنكافذ 

 www.riwaq.org/arabicl .كقباب المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة كأسكاقيا كبيكتيا
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حـر القدسي الشريؼ في سياؽ شبو مستطيؿ، كتشتمؿ عمى سكر ضخـ كىندسيان تمتد الرقعة الجغرافية المقاـ عمييا ال
يحيط بيا  1542جدد ترميمو صبلح الديف األيكبي، ثـ عمؿ عمى إعادة بنائو السمطاف العثماني سميماف القانكني عاـ 

بة، ت مشكمة ماييعرؼ اليـك باسـ القدس القديمة، حيث ضـ السكر أحد عشر بكابة ىي )التك مبطكؿ أربعة كيمك 
لتقتصر عمى سبع ىي  ،األسباط، حطة، العتـ، الغكانمة، الناظر، الحديد، سكؽ القطائية، المطيرة، السمسمة، المغاربة(

)الخميؿ، الجديد، العامكد، النصر، الساىرة، السيدة مريـ، المغاربة، النبي داككد( حيث تتألؼ األبكاب مف مدخؿ كعقد 
 بكابة بحسب دكرىا الكظيفي أللكاح خشبية مصفحة بالحديد كتخمؼ كؿ

 ـتتكسطيا قبة الصخرة التي تشرؼ عمى صحف يتسع لمئات المصميف كالمؤلفة مف كتمة صخرية بطكؿ سبعة عشر 
كنصؼ، كتحتكم عمى كيؼ بنيت في عيد الخميفة األمكم  ـكارتفاع  ـكنصؼ، ال ـكعرض ثبلثة عشر  ـكنصؼ ال

كنصؼ ذات بركز ىكائي فيو  ـع تعمكه قبة خشبية بقطر عشريف عبد الممؾ كىي عبارة عف بناء مف ثمانية أضبل
، مؤلفة مف ـست عشرة نافذة تسمح بدخكؿ الضكء لمقبة، كعمك القبة، عمى األرض في ذركتيا نحك خمسة كثبلثيف 

سطحيف مستقميف كؿ منيما لو باب صغير كغطي السطح الداخمي لمقبة بغطاء خشبي مثبت بالمسامير حافؿ 
لعربية، بينما تغطى القبة مف الخارج بالخشب المصفح بالحديد كبعضيا بالنحاس المذىب كبالقصدير بالزخارؼ ا

لتساعد عمى الحماية مف العكامؿ الجكية مف شمس كمطر، كجددت قبة الصخرة عدة مرات كبقيت محافظة عمى 
ي الفسيفساء الممكف كالمزخرؼ شكميا اليندسي األساسي ذم الشكؿ المثمف تحفؿ الجدراف الخارجية بألكاح القيشان

بالتكريقات اإلسبلمية كالرقش العربي مف كتابات كخطكط عربية ىندسية كشرائط مف خطكط الثمث المشتممة عمى 
مِّمت القبة مف داخميا بالزخارؼ الفسيفسائية كالزجاج  آيات مف سكرة ياسيف كبالتعريقات الزخرفية المتنكعة، بينما جي

صكص القرآنية المتعددة كالمحاطة بالرخاـ كالتكشيحات البركنزية كالرسـك النافرة كبالقرب منيا المعشؽ ككتابات مف الن
المسجد األقصى الذم أنشئ في عيد الخميفة األمكم )عبد الممؾ(، كأكممو الكليد  الشماليةسبيؿ قايتبام كمف الجية 

دية متأثر بنمط جامع قرطبة في حيث كرس النمط العربي المتبع في العصر األمكم مؤلؼ مف ببلطات عمك 
تنتيي ىذه الببلطات في المحراب لحـر ببل صحف كأعيد بناؤه عدة مرات في العيد الفاطمي كاأليكبي، ك األندلس، 

كيعد منبر صبلح الديف آية جمالية اليضاىيو في صناعتو كزخرفتو أم منبر آخر، كقد كانت الزخارؼ المنتشرة عمى 
 (.1999)العارؼ،  لة كفؽ النمط المتبع في الجامع األمكم في دمشؽجدراف المسجد األقصى مشغك 

  
 المسجد العمري الكبير في مدينة غزة مسجد القبة في مدينة خانيونس

  palestine.assafir.com ( نماذج من االرتباط الحضاري بين العمارة في غزة وعمارة مسجد القبة3-5شكل )
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  : ال لعمارة غزةاثر االحتالل عمى واقع الح 5-6
كاف قد  ـ ، حيث 1976قطاع غزة منذ عاـ لى كاقع العمارة في حتبلؿ االسرائيمي لبل ا كبيراتأثير اف ىناؾ مما الشؾ 

بعد تـ تيجير ابناء قطاع غزة مف مكاطنيـ االصمي الى القطاع حيث ادل ذلؾ لنشكء المخيمات الفمسطينية كاتبعيا 
شبو انييارا الى احداث  ،ـ(2008د ادت الحرب االخيرة عمى القطاع )ديسمبركقذلؾ ما عرؼ بمشاريع االسكاف. 

 كامؿ في كافة قطاعات العمارة بدأ مف قكانيف التنظـ كالتخطيط كانتياء بيدـ كتدمير المباني كالسكنية كالعامة كتدمير
 البنية التحتية مف طرؽ كخطكط مياة ككيرباء كصرؼ صحي 

   
  int.search-results.com .2008يوت والمباني والمسجد في غزة خالل الحرب عمى غزة في تدمير الب( 4-5شكل ) 

 
 مخيمات الالجئين :  5-6-1

مما ادل رحيؿ الفمسطينييف  ،ـ 1948خيمات عمى اثر االحتبلؿ الصييكني عمى الشعب الفمسطيني عاـ نشأت الم
ك  لقطاع غزة كالضفة الغربية ك األردف ك سكريا ك لبناف ك باقي الدكؿ العربية ، مما اثر عمى كاقع الحاؿ لعمارة غزة

مت ىذه المخيمات عمى أطراؼ المدف حيث بدأت قد أقامت األمـ المتحدة مخيمات إليكاء الفمسطينييف ، حيث أقي
 عمى شكؿ مضارب مف الخياـ ثـ تطكرت إلى أكشاؾ مف الصفيح ثـ مباني أسمنتية متكاضعة . 

 :  وقد تميزت مخيمات الالجئين بالخصائص التالية
ارة عف غرفة يتميز التركيب الداخمي لممخيمات بأنو مزيج مف خصائص المدينة ك القرية ، فالكحدات السكنية عب- أ

 كاحدة أك أكثر تخصص إليكاء أسرة صغيرة أك كبيرة ك تفتقر إلى تجييزات البيكت المعركفة في المدف ك الريؼ 
يتألؼ المخيـ مف كحدات سكنية مصة عمى شكؿ أسراب طكيمة تفصميا أزقة ضيقة غير معبدة ، ك يكجد في - ب

 بعض المدارس ك عيادة تابعة لككالة الغكث .  المخيـ شارع رئيسي كاحد بو المحبلت التجارية ك المسجد ك
تفتقر المخيمات إلى الخدمات العامة ك المرافؽ البمدية التي تتكفر في المدف . حيث يكجد ازدحاـ كبير عمى - ت

 المرافؽ الصحية ك التعميمية .
في الكيمك ـ ألؼ نسمة  137ـ حكالي 1989تتميز المخيمات بازدحاميا الشديد ، حيث بمغت كثافة السكاف عاـ - ث

   المربع الكاحد .
ك يبمغ عدد مخيمات قطاع غزة ثمانية مخيمات تتكزع عمى مدف قطاع غزة . يتركز في مخيمات قطاع غزة حكالي  

.% مف جممة سكاف قطاع غزة ) ابك 38% مف سكاف قطاع غزة ك يكجد في مخيمي جباليا ك الشاطئ حكالي 39
 .( www.jeeran.comراشد ،

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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  almaktabah.net مات االجئينمخي( نموذج ل5-5) شكل 

 
 مشاريع اإلسكان :  5-6-2
شامخان لممقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ ، ليذا عممت سمطات  شكمت مخيمات غزة طكاؿ تاريخيا مركزان كرمزان  

ـ عمى ترحيؿ 1967االحتبلؿ مخططات عدة إلذابة المخيمات ك تشتيت سكانيا ، فعممت بداية بعد حرب 
الفمسطينييف مف غزة إلى الضفة الغربية ، ك تكسيع شكارع الخيمات حتى تسمح بمركر دبابات العدك الضخمة مف 

خيـ ليتسنى ليـ السيطرة عميو ، كما عممت عمى ىدـ البيكت بذرائع شتى ، منيا مشركع دياف كزير الحرب شكارع الم
بيتان ك في مخيـ الشاطئ  1011ـ حيث عمؿ عمى ىدـ مباني المخيمات ، فيدـ في مخيـ جباليا حكالي 1971عاـ 
بيتان يسكنيا  2552ـ 1976حتى ـ 1971اـ بيتان ، ك بمغ عدد البيكت الميدكمة مف ع 248بيتان ، ك مخيـ رفح  598

  : ألؼ نسمة ثـ كانت مشاريع اإلسكاف 16حكالي 
دكنـ ، ك خصص لسكاف  250كحدة سكنية عمى حكالي  1300أقيـ بو حكالي  م : 1977مشروع بيت الىيا - أ

 مخيـ جباليا .
كحدة سكنية ،  1807دكنمان ، بيا 1440: أقيـ عمى أرض مساحتيا  م1975مشروع حي الشيخ رضوان عام - ب

 أؿ الجئ مف مخيـ الشاطئ . 16أستكعبت 
دكنـ ، ك أشتمؿ عمى  500أقيـ عمى أرض مساحتيا حكالي  م :1977مشروع حي األمل بخانيونس عام - ت

 نسمة . 8250كحدة سكنية ، استكعبت  1026
كحدة سكنية  1050دكنـ ك بو  1000: أقيـ عمى أرض مساحتيا حكالي  م1979مشروع تل السمطان في رفح عام 

 (www.jeeran.comابو راشد ,)نسمة  8500ك 

 
كما قامت في السنكات االخيرة العديد مف المشاريع االسكانية ، كميا كانت تحمؿ نفس االسمكب تقريبا ، كىذا 
االسمكب افتقد لمفمسفة الخاصة كالمميزة ، كلـ تتمكف ىذه المشاريع مف انشاء طابع معمارم خاص كمميز يمكف اف 

 يعبر عف عمارة القطاع التي عانت االمريف مف ظركؼ االحتبلؿ .
الذم يسعى لممساعدة مع مقترحات اخرم لمتحقيؽ خطكة في في البند القادـ  المقدـ كمف ىنا تكمف اىمية المقترح

 سبيؿ تثبيت طابع معمارم خاص بالعمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة .
 
 



142 

 

 ماري في قطاع غزة :مقترح لتحسين الطابع المع 5-7
صياغة مقترح يمكف ، القيـ الجمالية مف عمارة قبة الصخرة  ، كمف خبلؿ استمياـمف خبلؿ الدراسة الجارية     

كتحقيؽ فمسفة خاصة بالعمارة الحديثة في ، معمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة ل الطابع المعمارم لتحسيف كتدعيـ
عمارة المعاصرة تحسيف االداء االنشائي لم البيئة العمرانية كفي تحسيف كتجميؿ معالـ يمكف اف تساىـ ىذه الالقطاع ، 

ىذه المنطقة التى تعرضت كال زالت لعمميات ىدـ كتدمير كتخريب كتضييع الطابع المعمارم بسبب ظركؼ في 
 ية كاالنشائية .العمميات المعمار عدـ التخطيط الذم صاحب العشكائية ك  االحتبلؿ عمى القطاع  كالتيجير ك

 
 المقترح : أىداف 5-7-1
في سياؽ انجاز طابع كخطكة  المبينة ادناه ،  تحقيؽ االىداؼالمساىمة في محاكلة عمى مبنية ىذا المقترح فكرة  

 :برؤية جماليو خاصة ، كىذه االىداؼ ىي  ، ذك شخصية مميزة تتمتع  كطني معمارم

 محمية المعاصرة في قطاع غزة .تدعيـ كتحسيف الناحية الجمالية لمعمارة ال- أ
التي اليتـ  التغمب عمى المشكبلت المزمنة في قطاع غزة الخاصة بنقص المكاد الخاـ الحديثة - ب

سمنت كحديد مادة اال تصنيعيا محميا ، كيضطر السكاف في القطاع الستيرادىا مف الخارج ، كخصكصا
 خبلفو .الركاـ  تسميح كال

 ع معمارم خاص بالعمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة .تككيف طابانشاء ك المساىمة في - ت
زيادة اكاصر التكاصؿ المعمارم بيف العمارة في القطاع كعمارة  قبة الصخرة، كخطكة في زيادة - ث

 التكاصؿ الفكرم كالحضارم ، كالتأكيد عمى الكحدة كاالندماج كالحماية في كجو مخططات التيكيد .  

 محددات المقترح : 5-7-2 
يمثؿ برنامجا متكامبل لصياغة مساىمة تحديد المقترح المذككر في اطار مككف مف اربعة محاكر يمكف اف يمكف      

 :في عمارة القبو ، كىي  الجمالية القيـ ميمة لتطكير العمارة المحمية ، كىذه المحاكرة مأخكذه مف ما تـ استميامو مف

 التشكيؿ المعمارم كالجمالي محكر - أ
 ت الداخمية كالخارجيةمحكر التشطيبا- ب
 طبيعية مكاد البناء المستخدمة في االنشاءمحكر - ت
 النظاـ االنشائي  محكر - ث

 التشكيل المعماري والجمالي : 5-7-2-1
نظرا لمجمالية الفائقة التي يتمتع بيا بناء القبة بما فييا مف عناصر كمككنات معمارية ، فانو باالمكاف االستفادة    

ادناه حصرا الىـ العناصر المعمارية مبيف كنات في العمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة ، مف ىذه العناصر كالمك
  : ليذا المعمـ المعمارم الحضارم  لبحثا امف خبلؿ ىذ استميامياالتي تـ كالجمالية 
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  المسقط االفقي الثماني الشكل : - أ
ر ىذا المسقط في بعض أنكاع المباني في ، كيمكف تكرامسقط فريد مف نكعو كذك اداء مميز كناجح ككظيفاكىك 

، كما يمكف  سمية في القطاعكالمباني الر  قطاع غزة كخصكصا المباني ذات الخصكصية الدينية كالمحاكـ
  استخدامو في الفراغات الداخمية كالقاعات كالصاالت كاالفنية كما في حكميا.

 
  :القبة  - ب

بما فييا ، ف االستفادة مف طريقة تصميـ مف قبة الصخرة  حيث تشكؿ القبة عنصرا معماريا مميزا كجميبل يمك
 في قطاع غزة .المميزة  المساجد بعضمف نسب كزخارؼ كالكاف في 

 
 : العمارة العمميات التصميمية فياعتماد النسبة الذىبية في  - ت

كالمقطع ىك اعتماد المستطيؿ الذىبي كاف عنصر مف عناصر جماؿ القبة  رأينا مف خبلؿ البحث اف اىـحيث  
 الكاجيات كالفتحاتالكتؿ ك تصميـ ة كالخارجية كعميو يمكف اعتماد ىذه الخاصية في الداخمي اتفي التككينالذىبي 

  .في عمارة القطاعكغير ذلؾ 
 

 : التي وردت في بناء القبة  اعتماد اسس ومحددات الجمال  - ث
رم حيث اجتمع في ىذا البناء مف عناصر مبنى القبة جاء محتكيا كافة العناصر كاالسس المحققة لمجماؿ المعما

اف ئؤخذ في االعتبار جماليو كيمكف نقؿ كاستخداـ ىذه العناصر في العممية التصميمية في مباني القطاع ، 
خاصية  -الكحدة الفنية  الخصائص التالية :مقكمات كعناصر الجماؿ التي تـ استخراجيا مف تصميـ القبة 

 (6-4....الخ بند )  - خاصية السيادة كالسيطرة -خاصية االتزاف -نكع خاصية الت -اإليقاع ك التكرار 
 

 في التصميمات مثل: مستوحاه من عمارة قبة الصخرة استخدام عناصر محددة  - ج
  عامة كالحدائؽ كالمناطؽ المميزة  .البكائؾ عمى مداخؿ المدف كاالبنية العناصر 
 الفتحات ، شبابيؾ كابكاب بنسبيا المختمفة كالمميزة . 
  بأنكاعيا .الزخارؼ 
 . الخطكط كعنصر تكثيقي كجمالي في المباني 

 
 
 
 
 
 



144 

 

 التشطيبات الداخمية والخارجية :  5-7-2-2
عمى مستكل التشطيبات الداخمية كالتشطيبات الخارجية حكائط كارضيات كاسقؼ حيث نستفيد مف نمكذج تشطيب القبة 

مبيف ادناه مقترحات لتشطيب العناصر المعمارية  ..اس كبكائؾ كاقك  كاعمدة كحكائط حاممة كزخارؼ كشبابيؾ كابكاب 
 : مف خبلؿ تشطيبات مبنى قبة الصخرةعمى النحك المبيف في عمارة القطاع  

 المقترح نموذج العرض نوع التشطيب المكان 
يمكف كسكة الحكائط الداخمية بالرخاـ  حوائط داخميةال

الممكف كالمعشؽ كالمزخرؼ كالمذىب 
لتشطيب الداخمي مف ا كما يتضح

عمى الحكائط  لمبنى قبة الصخرة
بأنكاعيا  الداخمية في عمارة القطاع

 المتعددة .
 

حوائط ال
 خارجية

الزخارؼ الرخامية يمكف الكسكة ب
الجدراف لمكاجيات ك تشطيب ك

، كما يمكف المزج كما ىك الخارجية 
حيث  مبيف في كاجيات مبنى القبة

 مف الرخاـجزئيف االجزء االسفؿ انيا 
زء العمكم كالجالممكف كالمعشؽ 

ك السراميؾ  بالزخارؼ الفسيفسائية 
 بانكاعو .

 

 

 
نماذج مف كسكة االرضيات حيث  رضياتاال 

كالمعشؽ يستخدـ الرخاـ الممكف 
 .كالمزخرؼ باالشكاؿ اليندسية 

  
حيث يمكف كسكة االسقؼ بالكسكة  سقفاال

مف خشب الزاف القكم الخشبية 
بالزخارؼ اليندسية  يمكف تطعيموك 

الرباطات كما يمكف استخداـ 
 بيف االعمدة كالعقكد.الخشبية 
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عمدة والعقود اال
 .واالقواس

يتضح مف تشطيب القبة استخداـ 
الرخاـ االممس كالممكف كالمذىب في 

 كسكة االعمدة كاالقكاس الداخمية .

  
تزخر الشبابيؾ في قبة الصخرة  شبابيكال

أنكاعيا العديدة خداـ الزخارؼ بباست
كيمكف نقؿ ىذا النمكذج عمى العمارة 

    في القطاع .
نماذج مف ابكاب القبة حيث منيا  بواباال

االبكاب الخشبية كاالبكاب المعدنية 
كالمزخرفو كالمعشقة بالقطع الفنية 

   الجميمة.
يمكف اساقط لكحات كاممة مف  الزخارف 

جكدة في بناء الزخارؼ الفنية المك 
   القبة عمى عمارة القطاع.

يمكف تزييف الكاجيات الداخمية  الخطوط
الجميمة  الخطكط كالخارجية ب
عمى جدراف  بالقاشانيالمزخرفة 

  المباني
في مداخؿ  البكائؾ يمكف اف تكضع البوائك 

كمداخؿ المدف كالقرل  ميمة
كالمشاريع  السكنية   المخيماتك 

اخؿ المباني كيمكف كضعيا في مد
اليامة كمباني البمديات كالكزارات 

 كالجامعات 
 

إضافة األخضر كالمذىب ك األزرؽ كىي في زخارؼ مبنى القبة التي تـ ستخداميا االلكاف  يمكف استخداـ االلوان
في التشطيبات الداخمية كالخارجية في المشاريع  ، سكاء بشكؿ منفرد اك مشتركةإلى ألكاف أخرل ثانكية

 انية في القطاع .العمر 
 في العمارة المحمية في قطاع غزةاستخداميا التي يمكن التشطيبات الداخمية والخارجية ( 1-5جدول)
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  : في االنشاء المستخدمة مواد البناءمقترح  5-7-2-3
ي بناء كثير مف انشاء مبنى قبة الصخرة التى تـ ذكرىا في ثنايا البحث فالمادة المستخدمة في يمكف االستفادة مف    

 المباني ك العناصر المعمارية  في قطاع غزة كخصكصا اف كثير مف ىذه المكاد متكفرة في القطاع كىي :

 االستخداماماكن مقترح  اسم المادة 
 في بناء الجدراف كالعقكد كاالكتاؼ  الحجر -1
 في كسكة الجدراف كاالعمدة كاالرضيات  الرخام بالوانو  -2
 كالقكاطعلتغطيات كالكسكات في ا  بانواعو الخشب -3
 في اعماؿ الديككر كالنكافذ كالزخارؼ كما شابو الفسيفساء الزجاجية بألوانيا  -4
 في اعماؿ االربيسؾ كالتغطيات كالكسكة  الفسيفساء الخشبية  -5
 كالديككرفي اعماؿ الزخرفة كالجماليات كالتزييف  القاشاني بألوانو  -6
حاس في بعض المقاطع كالزخارؼ المعمارية الخاصة كيمكف استخداـ الن الصفائح المذىبة -7

 كالصغيرة
 تستخدـ في التغطيات الداخمية كالمخفية كالتى ال يسمح بصدئيا صفائح الرصاص  -8
 تستخدـ في مانعة الصكاعؽ البالتين -9
 ( يبين اىم المواد التي يمكن االستفادة في البناء في قطاع غزة 2-5جدول ) 

 
 :  ئي االنشا النظاممقترح  5-7-2-4
كخصكصا كالنجاعة التصميمية ، يمكف االستفادة مف طريقة انشاء مبنى قبة الصخرة عمى مستكل المتانة كالثبات    

عمميات  كاف،  ـ(2001-691) انشائواتماـ سنة عمى  ثبلثمائةالؼ ك  اكثر مفانو الزاؿ بعافيتو بالرغـ مف مضي 
كانت في االغمب بسبب احداث كككارث طبيعية عارضة تاريخيا ، ار التي صاحبت القبة عمى مدالترميـ كالصيانة 

كعميو يمكف االستفادة مف النظاـ االنشائي المعتمد نظاـ الحكائط الحاممة في ، كىي عمميات ترميمية عادية ، كالزالزؿ 
ستخداـ ىذا النظاـ في كيمكف االمبينة ادناه كنظاـ انشائي مقترح ، العناصر االنشائية بناء القبة كالذم يعتمد عمى 

كثير مف االبنية، كخصكصا اف ىذا النظاـ يخمك مف استخداـ االسمنت كحديد التسميح الذم يفتقدىما القطاع بسبب 
  .في قطاع غزة لنظاـ انشائي يمكف تطبيقو امقترحمبيف ادناه جدكال يحمؿ  ار المفركض عميو منذ عدة سنكات .الحص

 مكان االستخدام  العنصر
 في العناصر االنشائية الرأسية  ئط الحاممة الحوا -1
 في العناصر االنشائية الرأسية  االعمدة الرخامية  -2
 في العناصر االنشائية الرأسية  االكتاف الحجرية المكسوة بالرخام  -3
 في العناصر االنشائية كالرأسية االفقية  العقود  -4
 لتغطيات كالسقؼ كخبلفو في العناصر االنشائية االفقية كا القباب نصف الدائرية  -5

 ( نظام انشائي مقترح الستخدامو في عمارة  قطاع غزة 3-5جدول ) 



147 

 

 :مقترح لتحسين الطابع المعماري في قطاع غزةممخص  5-7-2-5
 

 
 ) عمل الباحث(تطوير الطابع المعماري في قطاع غزة .  مقترحمكونات ( مخطط محاور 6-5شكل )

 
اىمة في تحسيف الطابع المعمارم لمعمارة المحمية في القطاع مستميما مف عمارة قبة مبيف ادناه ممخص مقترح لممس

 : يقـك عمى تحقيؽ تتطكير اربعة جكانب مف جكانب الطابع المعمارمالصخرة المشرفة  
 

 المقترح الجانب المقصود
 اوال :

 التشكيل المعماري والجمالي
  مميات التصميمةعفي ال  الشكل الثماني االفقي المسقطاستخدام  - أ

عمى مستكل الفراغات الداخمية ذات الكظيفة العامة كشبو العامة مثؿ كخصكصا 
 .القاعات كالصاالت كاالفنية كاالركقة كما في حكميا 

 : القبة - ب
 قبة مف تصميـ طريقة مف االستفادة نقؿ تصميـ قبة الصخرة اك عمى االقؿ يمكف 

 . غزة قطاع في المساجد مف كتير يف كالكاف كزخارؼ نسب مف فييا بما،  الصخرة
  :العمارة في التصميمية العمميات في الذىبية النسبة اعتماد - ت

 الكتؿ كتصميـكتحديد الشكؿ العاـ  الداخمي التككيف في الذىبي المستطيؿ اعتماد ىك
   .ذلؾ كغير فتحات االبكاب كالشبابيؾ ك  كالكاجياتكالفراغات الداخمية 

  : الالجم ومحددات اسس اعتماد - ث
 اف،  القطاع مباني في التصميمية العممية في العناصر ىذه كاستخداـ نقؿ كيمكف

الطابع
المعماري
فًالقطاع

التشكٌل 
المعماري 
والجمالً 

التشطٌبات 
الداخلٌة 
والخارجٌة

طبٌعٌة 
مواد البناء 
المستخدمة 

النظام 
 االنشائً  
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 القبة تصميـ مف استخراجيا تـ التي الجماؿ كعناصر مقكمات االعتبار في ئؤخذ
 - التنكع خاصية - التكرار ك اإليقاع خاصية - الفنية الكحدة:  التالية الخصائص

 . الخ.... - لسيطرةكا السيادة خاصية -االتزاف خاصية
مستوحاه من عمارة قبة  محددةمعمارية وجمالية استخدام عناصر  - ج

 : في التصميمات مثل الصخرة 
 البكائؾ عمى مداخؿ المدف كاالبنية العامة كالحدائؽ كالمناطؽ  عناصر

 المميزة .
 . الفتحات ، شبابيؾ كابكاب بنسبيا المختمفة كالمميزة 
  بأنكاعيا .الزخارؼ 
 نصر تكثيقي كجمالي في المباني .الخطكط كع 

 
 ثانيا : 

التشطيبات الداخمية 
 والخارجية

 حسب التالي :المبينة ادناه الفراغات كالعناصر المعمارية جزء اك كؿ يمكف تشطيب 
اممس رخاـ :  واالقواس والعقود واالعمدة البارزةوالخارجية  داخمية الحوائط - أ

الزخارؼ باستخداـ الخطكط  كسكات خشبية مع امكانية استخداـ اكممكف 
 بالقيشاني كااللكاف حسب الكظيفة 

 ممكف مزخرؼمحمي رخاـ  : االرضيات- ب
 . كمعشقة بالمعدف : كسكات خشبية مزخرفو االسقف- ت
 : اطار خشبي محمي كزجاج ممكف مزخرؼ الشبابيك- ث
: ابكاب خشبية مف الخشب الصمب المزخرؼ كيمكف استخداـ  االبواب - ج

 ..بكاب الخارجيةالحديد المزخرؼ في اال
 ثالثا : 

مواد البناء المستخدمة في 
 االنشاء :

يمكف استخداـ المكاد المبينو ادناه كيمكف اضافة استخداـ المكاد الثقيمة مثؿ االسمنت 
 اف تكفرت كلـز االمر في بعض المقاطع : كالحديد
 الحجر - أ
 بالوانو الرخام - ب
 بانواعو الخشب - ت
 بألوانيا الزجاجية الفسيفساء - ث
 الخشبية فساءالفسي - ج
 بألوانو القاشاني - ح
 المذىبة الصفائح - خ
 الرصاص صفائح - د
 البالتين- ذ
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 رابعا : 
 نظام االنشائي مقترح 

ادناه كيمكف اضافة استخداـ المكاد الثقيمة مثؿ  النظاـ االنشائي المبيفيمكف استخداـ 
 االسمنت كالحديد اف تكفرت كلـز االمر في بعض المقاطع :

  الحاممة الحوائط - أ
  الرخامية مدةاالع - ب
  بالرخام المكسوة الحجرية االكتاف - ت
  العقود - ث
 الدائرية نصف القباب - ج

 لمزيد من التفاصيل او لالطالع عمى المخططات والتفاصيل يمكن الرجوع الي داخل البحث
 مقترح لتحسين الطابع المعماري في قطاع غزةممخص ( 4-5)  جدول

 
 خالصة الفصل الخامس : 

ىناؾ اتصاؿ كمف خبلؿ الدراسة يتضح اف ، يخي عميؽ كلو حضارة شاىده عميو ك بعد تار قطاع غزة بمد ذ    
عانت العمارة في المسجد االقصى ، كمف جانب اخر فقد عمراني تاريخي بيف العمارة في قطاع غزة كبيف عمارة 

نشكء المخيمات  لىذلؾ اادل  عمى القطاع ، كقدبسبب االحتبلؿ الصييكني كالحرب كالحصار ، قطاع غزة كثيرا 
القبة بناء عكس ما تـ استميامو مف جماؿ في ىذا الفصؿ تـ بحث امكانية  كالعشكائيات كانييار التككيف الجمالي فييا.

كقد تـ تحديد  عمى طريقة كاسمكب التصميـ في مباني القطاع . ىذا البناءفي  عمى مستكل االسس الجمالية المتكفرة 
محكر ، ك كالجمالي  محكر التشكيؿ المعمارم ىي ، اربعة محاكر عامة ارة  مف خبلؿ جكانب االسفادة مف ىذه العم
،  محكر طبيعية مكاد البناء المستخدمة في االنشاءثـ المستخدمة في بناء القبة ،  التشطيبات الداخمية كالخارجية

التي تـ عناصر كالقيـ الجمالية النمط التصميـ كركح تككيف يمكف االستفادة مف حيث  ،محكر النظاـ االنشائي  أخيرك 
، لتدعيـ كتحسيف البيئة العمرانية كالتككيف الجمالي لمعمارة في القطاع ، قبة الصخرة المشرفة  مف عمارة  استمياميا
في تصميـ الفراغات يمكف عكس ما تـ استميامو مف سر جماؿ القبة عمى مستكل تطبيقات النسبة الذىبية حيث 

الزخارؼ كالتشكيبلت الجمالية كالخطكط كااللكاف  ارة القطاع ، ككذلؾ يمكف اسقاط نماذج مفكالكتؿ كالنكافذ في عم
االستفادة عمى صعيد   كبنفس الطريقة يمكف ،المتكفرة في بناء القبة عمى طريقة كاسمكب التصميـ في مباني القطاع 

في بناء القبة الستخداميا المستخدـ  اـ االنشائيطريقة البناء كالنظك ، طبيعة مكاد البناء التي تـ حصرىا في بناء القبة 
ىذا النظاـ المستخدـ في بناء مكاد البناء المذككرة ك اف كخصكصا ، في العممية المعمارية كاالنشائية في قطاع غزة 
الذم يفتقدىما القطاع بسبب الحصار المفركض عميو منذ عدة مثبل  القبة يخمك مف استخداـ االسمنت كحديد التسميح 

 سنكات .
كمف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ االجابة عمى شؽ ميـ مف ىدؼ ىذا البحث كىك سبؿ االستفادة مف جماليات عمارة قبة 

 الصخرة  في تطكير طابع معمارم محمي يستمد مقكماتو مف ىذا المكركث الحضارم الفمسطيني المميز.
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 :النتائج  6-1

السابقة تـ التعرؼ عمى أبعاد كاىـ مبلمح المشكمة البحثية  الفصكؿ في تـ الذم كالتحميؿ الدراسة عمى ضكء عمى
ىناؾ قيما جمالية في مسجد قبة الصخرة المشرفة ؟ كىؿ باالمكاف االستفادة منيا في تحسيف ىؿ كالمتمثمة في " 

 : النحك التالي عمى إلييا الدراسة خمصت التي النتائج أىـ تمخيص كيمكفكتدعيـ كاثراء العمارة المحمية ؟ 

 نتائج تتعمق بفرضيات الباحث: 6-1-1

السؤاؿ السابؽ االجابة عمى يا الباحث في البداية ك لمتحقؽ منيا تـ تجزئة كيتـ ىنا مناقشة المشكمة البحثية التي كضع
 كما يمي:التي طرحت سابقا األسئمة الفرعية  االجابات عمى إلى مجمكعة مف 

 جمالية معمارية في مسجد قبة الصخرة المشرفة .. قيما ىناؾ -1
 ح المعمارم المميز..في انشاء ىذا الصر  خاصة ككاضحة اتبعتندسية ىفمسفة معمارية ك  ىناؾ -2
ىك كتميزه عف باقي االبنية االخرل  والدائمة كاستدامة جمال تواسباب ركع سر جماؿ ىذا المبنى ك اف -3

 ..باالضافة السباب اضافية اخرل كالتنفيذ اعتماده عمى النسبة الذىبية في التصميـ
المعاصرة في قطاع غزة لممساىمة يمكف اف تكظؼ ىذه القيـ الجمالية الرائعة في تطبيقات العمارة المحمية  -4

 في ايجاد طابع معمارم مميز كخاص  .

 عمى ضكء ذلؾ فقد اجابت الدراسة عمى السؤاؿ البحثي الرئيس بالتالي : 

تبيف اف ىناؾ قيما جمالية في مسجد قبة الصخرة المشرفة ، كاف ىناؾ امكانية حقيقية لبلستفادة منيا في تحسيف 
 محمية .كتدعيـ كاثراء العمارة ال

 النتائج العامة لمدراسة: 6-1-2

 : الرؤية النقدية لمقيم الجمالية في العمارةبنتائج تتعمؽ  6-1-2-1
 مف خبلؿ الدراسة كانت النتائج كما يمي:

مع  يرل الباحث اف المفيـك الشامؿ لكممة النقد ىك الحكـ سمبا اك ايجابا الذم يصدر عمى العمؿ الفني .1
يشابيو مف األعماؿ، عمى  بياف قيمتو مف خبلؿ تحميؿ العمؿ الفني، ك مكازنتو بما تقديره تقديران صحيح أك

  .أف يككف ىذا الحكـ النقدم مصحكبا بالتعميؿ ك األسباب
يرل الباحث اف كممة القيمة كالقيـ تعني أك تدؿ عمى : االمر ذك الشأف كالمكانة العالية كىك ايضا الشيء  .2

 ، كالذم يمثؿ المثؿ العميا عند االنساف اك االمة . الغالي كالنفيس كالثابت الدائـ
تعريؼ القيـ الجمالية بأنيا : كؿ القيـ ك الصفات كالمظاىر ك الفنية الجميمة التي تمبي حاجة االنساف الى  .3

 التمتع بالجماؿ كالرغبة بحب التشكيؿ كالتنسيؽ . 
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الجماؿ : بأف التذكؽ الفني ىك اداه  كمما كرد يخمص الباحث لتعريؼ تعريؼ التذكؽ الفني كعبلقتو بعمـ .4
الكتشاؼ الجماؿ كقياسو كما أنو ىك القدرة عمي تذكؽ كؿ ما ىك جميؿ في الطبيعة مع تدريب الحكاس التي 
خمقيا اهلل لئلنساف عمي تذكؽ الكحدة أك التناغـ بيف مجمكعة العبلمات الشكمية مف بيف األشياء التي تدركيا 

 تمؾ الحكاس.
 كالسنة النبكية كمنتجات الفكر االسبلمي تعتبير مصادر ميمة كاصيمة لمقيـ الجمالية. القراف الكريـ .5
 تذكؽ العرب كالمسمميف كالغرب القيـ الجمالية كعكسكىا كطبقكىا عمى اعماليـ كانتاجاتيـ . .6
 تمثؿ العمارة  مف اىـ الصكر المادية التجسيدية لمقيـ الجمالية . .7
 كثير مف مبلمح كمككنات كمفردات القيـ الجمالية .العمارة االسبلمية احتكت عمى ال .8
العمارة االمكية التي تنتمى الى المدرسة االسبلمية في العمارة ليا خصائص كجماليات تعبر عف قيـ جمالية  .9

 كاضحة .
مسجد قبة الصخرة المشرفة  الذم يقع في المسجد االقصى الذم ينتمى الى مدرسة العمارة االمكية يعتبر   .10

 يات الجماؿ كقيمة عميا مف القيـ الجمالية في العمارة .اية مف ا
 

 : بالتحميل اليندسي والمعماري لمسجد قبة الصخرة المشرفة نتائج تتعمق 6-1-2-2
لقبة الصخرة المباركة مكانة كبيرة مكانة كبيرة في المجتمع االسبلمي ك في تاريخ العمارة اإلسبلمية كذلؾ  -1

 لة جميمة فى نفكس المسمميف، حيث انو أكؿ القبمتيف، ك مسرل رسكؿ اهلللممسجد االقصى  المبارؾ مف منز 
 صمى اهلل عميو كسمـ كمعراجو لمسماء .  

رجاء بف حياة ـ في زمف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف كباشراؼ الميندسيف  685 -ىػ66بدأ بناء القبة سنة  -2
 ـ. 691-ىػ 72سنكات حيث فرغ منو سنة  كاستمر العمؿ في ىذا البناء مدة سبع الكندم كيزيد بف سبلـ،

بمغت التكمفة المالية لمبناء خراج كالية مصر بالكامؿ عميو، مدة سبع سنكات ، )خراج مصر في السنة الفي   -3
مميكف دينار ذىبي كقد بمغت التكمفة الفعمية خمسة عشر الؼ الؼ دينار ام خمسة  2.5الؼ دينار ام 

  عشر مميكف دينار ذىبي ( .
ر القبة الصفراء في اف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف أف تصير النقكد الذىبية )نحك مائة ألؼ يكمف س -4

دينار( الفائضة بعد انجاز البناء لتطمى بيا القبة ك أبكاب المبنى فتؤلألت القبة بالذىب فمذلؾ فاقت ىذه 
 القبة حدكد اإلبداع كالجماؿ بسبب ىذا المكف النحاسي المطمي بالذىب .  

الصخرة اية مف ايات الفف المعمارم االسبلمي ، اجتمع فييما مف ركعة البناء كجماؿ النقكش كالزخارؼ  قبة -5
كجبلؿ المكاف سكاء في تخطيطيا الفريد اك في ىيكؿ بنائيا الذم جمع مزايا الجماؿ المعمارم اك في 

ييا االف اكثر مف ثبلثة النقكش كالزخارؼ المتناسقة كفي المكاد المستخدمة في عمارتيا ، كلقد مرت عم
 عشر قرنا كالتزاؿ تحتفظ بمقاييس الجماؿ كالرشاقة المعمارية ، رغـ التطكر العظيـ في فنكف العمارة . 

المكقع في مكاف مرتفع كسط الحـر القدسي اعطى امكانية الرؤيا مف بعيد كما اف تكسط بناء القبة لفناء  -6
 المكاف .  الحـر اضفى عمييا جبلؿ ككقارا ، يميؽ بقدسية
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الييكؿ المثمف المتناسؽ في براعة ىندسية كميارة معمارية اظير ركعة البناء ، كالسقؼ المتدرج االرتفاع  -7
 الذم يمتحـ مع عنؽ القبة ابرز مدل جماؿ التناسؽ المعمارم  .

 تـ ستخداـ خمسة انكاع مف الزخارؼ في البناء ىي الزخارؼ الفسفسائية كالزخارؼ الرخامية كالزخارؼ -8
 .  القاشانية ك الزخارؼ الخشبية كالنقكش الذىبية

اف غطاء الجدراف مف الداخؿ كالخارج كااليات القرانية المنقكشة بمختمؼ الخطكط كالذكؽ في النقش كتنسيؽ  -9
الكاف القاشاني كالفسيفساء تجعؿ المتأمؿ ككأنو في مدرسة جمعت تحؼ الخط العربي كفنكف العمارة 

 . االسبلمية الرائعة
ركعة المنظر الداخمي المتمثمة في مثمف االعمدة كالدعائـ كفي الشكؿ الدائرم المحيط  اف -10

بالصخرة المباركة كعنؽ القبة البديع المرتكز عمى العقكد الرائعة جعؿ الزائر يقؼ مذىكال اماـ كقار المكضع 
رية ثمينة ك كبناء لـ المبارؾ  كجعؿ الكثيريف مف عمماء كمؤرخي العرب كالغرب يشيدك بالقبة كقيمة معما

 يشيد لو الككف مثيبل .
 
 :اسرار القيم الجمالية لمبنى قبة الصخرة  نتائج تتعمق 6-1-2-3

يتفكؽ بناء قبة الصخرة المشرفة عمى انماط اخرل مف المباني المشيكرة كالمميزة بسبب تكفر فيو بشكؿ  -1
كالكظيفي في العمارة مثؿ )  معمؽ كمكرس مجمكعة مف االسس الجمالية التي تحقؽ الغرض الجمالي

حيث تجمع في الكحدة الفنية في البناء كااليقاع كالتكازف كالتنكع ك التناسب  كااللكاف كاالضاءة كخبلفو ..( 
 بناء القبة مف االسس الجمالية ما تفرؽ في باقي المباني . 

 اسية مثؿ العكاصؼ كالثمكج.النظاـ االنشائي لمقبة ذك كفاءة في التعامؿ مع االجكاء كالظركؼ الجكية الق -2
 مبنى مسجد القبة ناحج مف حيث التعامؿ كالتكاصؿ مع كافة شرائح الناس المستخدميف كالزائريف لو . -3
اف اىـ اسرار جماؿ قبة الصخرة المشرفة ىي في تخطيطيا ك تصميميا عمى قاعدة النسبة الذىبية )  -4

تفاصيميا الداخمية كالخارجية بشكؿ لـ يحدث في  المقطع الذىبي ( حيث تكاجد المستطيؿ الذىبي في غالبية
  أم مبنى اخر عمى كجو االرض حتى االف . 

اف فمسفة تخطيط كبناء مسجد القبة لو تركتز في االساس عمى ابعاد دينية كحضارية كابعاد جغرافية كعمؽ  -5
  تاريخي .

كبيف القبمة  –لقبة مف ضمنو كا –تبيف اف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف تخطيط كبناء المسجد االقصى المبارؾ  -6
  في المسجد الحراـ .

اتضح مف خبلؿ الدراسة كجكد فمسفة خاصة بتصميـ غالبية العناصر كالكحدات المعمارية كالجمالية ليا  -7
  فكرىا المعمارم الخاص.

اتضح أيضا مف خبلؿ الدراسة كجكد دالالت دينية خالصة كراء تصميـ غالبية العناصر كالكحدات  -8
  بشكؿ يظير مدل التأثير الديني عمى العمارة .   المعمارية

اف ركعة المنظر الداخمي كالخارجي المتمثمة في مثمف االعمدة كالدعائـ كفي الشكؿ الدائرم المحيط  -9
بالصخرة المباركة كعنؽ القبة البديع المرتكز عمى العقكد الرائعة كالزخارؼ المتنكعة كالخطكط البديعة 
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ي تخطيطو كتصميمو جعؿ الزائر يقؼ مذىكال اماـ كقار كركعة ىذا المعمـ كتحقؽ النسبة الذىبية ف
المعمارم الرائع مما كجعؿ الكثيريف مف عمماء كمؤرخي العرب كالغرب يشيدك بالقبة كقيمة معمارية ثمينة ك 

 كبناء لـ يشيد لو الككف مثيبل .
 
   : قطاع غزةفي  ارة المحمية المعاصرةنتائج تتعمق بسبل االستفادة من القيم الجمالية في العم 6-1-2-5

 قطاع غزة بمد ذك بعد تاريخي  عميؽ كلو حضارة شاىده عميو . -1
 ىناؾ اتصاؿ عمراني تاريخي بيف العمارة في قطاع غزة كبيف عمارة الحـر القدسي الشريؼ. -2
الى نشكء  عانت العمارة في قطاع غزة كثيرا بسبب االحتبلؿ الصييكني كالحرب كالحصار عمييا مما ادل -3

 المخيمات كالعشكائيات كانييار التككيف الجمالي فييا.
يمكف عكس ما تـ استميامو مف سر جماؿ القبة عمى مستكل االسس الجمالية المتكفرة في بناء القبة عمى  -4

 طريقة كاسمكب التصميـ في مباني القطاع .
بة الذىبية المتكفرة في بناء القبة يمكف عكس ما تـ استميامو مف سر جماؿ القبة عمى مستكل تطبيقات النس -5

 عمى طريقة كاسمكب التصميـ في مباني القطاع . 
يمكف االستفادة مف العناصر كالقيـ الجمالية المستميمة مف عمارة قبة الصخرة المشرفة لتدعيـ كتحسيف  -6

ماؿ القبة سكاء البيئة العمرانية كالتككيف الجمالي لمعمارة في القطاع  يمكف عكس ما تـ استميامو مف سر ج
عمى مستكل كجكد الزخارؼ كالتشكيبلت الجمالية كالخطكط كااللكاف المتكفرة في بناء القبة عمى طريقة 

 كاسمكب التصميـ في مباني القطاع . 
يمكف االستفادة مف طريقة البناء كالنظاـ االنشائي كمكاد البناء المستخدمة في بناء القبة الستخداميا في  -7

كخصكصا اف ىذا النظاـ المستخدـ في بناء القبة ية كاالنشائية في قطاع غزة كخصكصا اف العممية المعمار 
يخمك مف استخداـ االسمنت كحديد التسميح الذم يفتقدىما القطاع بسبب الحصار المفركض عميو منذ عدة 

 سنكات .

 ويمكن تمخيص أىم النتائج التي خمصت ليا الدراسة عمى النحو التالي:

 بة الصخرة المشرفة مف اىـ المعالـ المعمارية التي شيدىا االنساف في العصكر الحديثة .يعتبر بناء ق -1
 يتمتع بناء القبة بقيـ معمارية جمالية بارزة جعمتو تحفة معمارية عالمية قؿ نظيرىا.  -2
 ىناؾ فمسفة معمارية كىندسية خاصة ككاضحة اتبعت في انشاء ىذا الصرح المعمارم المميز.. -3
جماؿ ىذا المبنى ك اسباب ركعتو الدائمة كاستدامة جمالو كتميزه عف باقي االبنية االخرل ىك ر اىـ اسرااف  -4

 لمعمارة.التصميمة كالتزامو باالسس الجمالية النسبة الذىبية في التصميـ كالتنفيذ قاعدة اعتماده عمى 
و تطبيقمقترح متكامؿ كمشركع ل تقديـفي بناء القبة  المتكفرة فيالقيـ الجمالية الرائعة  االستفادة مفيمكف  -5

 طابع معمارم مميز كخاص  .كتدعيـ لممساىمة في ايجاد ، العمارة المحمية المعاصرة في قطاع غزة  عمى
 ىناؾ متسع لمزيد مف الدراسات المعمارية التى تبحث في جكانب كتفاصيؿ ىذه التحفة المعمارية المميزة. -6
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 : التوصيات  6-2
 :التالية  التكصياتفاف الباحث يقترح لدراسة مف نتائج، عمى ضكء ما تكصمت إليو ا

 الخاصة بالبحث في اسرار جماؿ مبنى قبة الصخرة المشرفة .العميا  تكريس مزيد مف الدراسات  - أ

 عامة. كعمارة المسجد االقصى ،  ةتشجيع الدراسات المعمارية التخصصية الخاصة بعمارة قبة الصخرة خاص- ب

كالجيات ذات االىتماـ العداد دليؿ تصميمي عف عف مسجد القبة خصكصا كعف تكجيو نقابات الميندسيف - ت
مباني المسجد االقصى عمكما ، بحيث يستفاد مف عناصره التصميمية في عمميات التصميـ كمشركع الطابع 

 المعمارم لعمارة قطاع غزة كباقي محافظات الكطف .

معمـ  200حيث اف ىناؾ نحك جد االقصى عمارة المسدراسة كتكثيؽ انشاء مركز معمارم متخصص في - ث
 . داخؿ اسكار المسجد االقصى تحتاج لمزيد مف الدراسة كالتكثيؽ في كجو التيديدات الصيكنية المستمرة  معمارم

في القدس كالمقدسات اإلسبلمية كالتراثية لعمارة ، عمى الجكانب المعمارية اإلعبلـ كالمؤتمرات كالندكات تركيز - ج
 . تراثنا االسبلمي ىناؾضد تيكيد المقدسات كسرقة عنيا ع سياؽ حممة الدفا

في مجاؿ صيانة كترميـ المقدسات ، تكفير الدعـ الحقيقي كالمتكاصؿ لجميع الييئات كالمؤسسات العاممة - ح
 اإلسبلمية في القدس الشريؼ.  

رة كالفنكف اإلسبلمية تخصيص مساؽ لطمبة اليندسة المعمارية في الجامعات العربية كاإلسبلمية يعرفيـ بالعما- خ
 المكجكدة في القدس كالمقدسات ككيفية تكظيفيا كالحفاظ عمييا.

القدس لمحفاظ عمييا مف الزكاؿ لما في في البمدة القديمة  عمارة القديمةمبنى قبة الصخرة كالترميـ العمؿ عمى - د
 فييا مف تراث كزخرفة معمارية فريدة مف نكعيا.

 عناية بالعمارة كالفنكف اإلسبلمية في القدس الشريؼ.إنشاء مراكز فمسطينية كدكلية لم- ذ

الضعؼ السياسي كاف  القبكؿ كالتنازؿ عف المقدسات اإلسبلمية في القدسن في الكقت الحاضرن كالمستقبؿعدـ - ر
 حاليا ال يبرر ذلؾ .كالعسكرم لممسمميف 

 

  مجاالت البحث المستقبمية: 6-3
ىذا البحث لـ يستكفي كافة المكضكعات  الى اف الدراسة كبالنظر يرم الباحث أنو نظران ألىمية مكضكع ىذه   

ثراء ىذه الدراسة  ، كبالتاليالمتعمقة بمكضكع الدراسة  فاف الباحث يقترح عمؿ ، تتطمب البحث المستقبمي الستكماؿ كا 
 ( . رة المشرفةقبة الصخمبنى في  بانكاعيا زخارؼلمتككيف الك بناء ال فمسفةدالالت ك : ) حكؿ امعمق اتفصيمي بحثا
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 الخاتمة  :  6-4 
ف كاف ىناؾ  الياـ ، في ىذا المجاؿ البحثي، كختامان أرجك مف اهلل أف أككف قد كفقت في إلقاء بعض الضكء       كا 

 .، كابى اهلل اف يتـ كتابا غير كتابو  هلل عز كجؿكحده فالكماؿ ، في ىذا البحث  -كىك طبعا مكجكد – مف نقص
عندما كنت ال افارؽ ىذا المسجد في  الميف ، اف مكنني اف انجز ىذا العمؿ الذم طالما حممت بو ،كالحمد هلل رب الع

البحثي كالدراسي ، خالصا  اطاره في سياؽكأساؿ اهلل العمي القدير اف يككف ىذا العمؿ ، فترة دراستي في القدس ، 
رماح مقاكمة في كجو ، ك بمككناتو كميا ى في حممة حماية المسجد االقصتككف ىذه االكراؽ لكجيو الكريـ ، كاف 

كذلؾ بيدؼ  بعد اف تـ اغتصابو ،، كمخططات الصياينة الرامية ليدـ المسجد االقصى ، عمميات التيكيد المحمكمة 
لمسمميف ، كنسأؿ اهلل اف يفشؿ كمف ذىنية كعقمية ، كمف اماـ انظار اشيد العقائدم كالحضارم مف الم ازالتو

  ىـ الى نحكرىـ ، كيحفظ مسجدنا الحبيب الي يـك الديف .مخططاتيـ كيرد كيد

 واهلل اليادي لسواء السبيل..

 والحمد هلل رب العالمين..

 ( الجامعة االسالمية بغزة -م 2011ديسمبر  – عيسىمطمق الباحث/ م. خالد  )
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  المراجع: 6-5
  المراجع العربية 6-5-1

 .القراف الكريـ  .1
 .(مسند االماـ أحمد  مسمـ ،المشرفة )صحيح البخارم كصحيح االماـ كتب السنة  .2
، تحقيؽ : عبد اهلل القاضي ، بيركت ،  10،ج 2، طالكامؿ في التاريخ ، عمى بف ابي الكـر محمد ، ابف االثير  .3

 ـ.  1995دار الكتب العممية ، 
النظار في غرائب األمصار كعجائب  تحفة، رحمة ابف بطكطة )1980، أبك عبد الٌمو ابف محٌمد ، ف بطكطة با .4

 ( ، دار بيركت لمطباعة كالنشر ، بيركت .  األسفار
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 . ) كرقة عمؿ ، بدكف تاريخ (رة،ابك دية ، عدناف، العناصر المعمارية كأصكليا في مسجد قبة الصخ .10
  ، منشكرة الكتركنية . فػػػػػنػػػكف الػػعػػػػمػػػػػػارة في فػػمسػػػػػطيف عبد اهلل ، عبد اهلل ،  أبك راشد .11
 .، دراسة تاريخية حكؿ المسجد األقصى كالقدس الشريؼ، الرياض 2000أبك عطية، عبد الفتاح،  .12
 االستطيقا، نشر المجمس األعمى لمثقافة، مصر، ى الجماؿ: نظرية فيترجمة ، معن ،2000 اماـ ، عبد الفتاح ، .13

 طبع بالييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية .
جمالية التديف: كتاب في المقاصد الجمالية لمديف، جامعة السمطاف المكلى ، 2008األنصارم ، فريد ،  .14

 إسماعيؿ، المغرب.
 .تاريخ ذكر دكف الفكر، دار دمشؽ، ،1ج ، الكسيط، المعجـ إبراىيـ كآخركف،،  أنيس .15
 ـ، محيط المحيط، قامكس مطكؿ لمغة العربية، بيركت مكتبة لبناف.1977البستاني، المعمـ بطرس،  .16
 .( ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر 1، مصطمحات التربية الفنية ، ط )1992البسيكني، محمكد.  .17
 .1072لحكار المتمدف ، العدد: ، ا 2115البغدادم ،عصاـ ،  .18
 ".اليف أكف القدس" منشكرة الكتركنية ،"كزخارفيا القدس عمارة في اإلسبلمية األصالة" ، عفيؼ، البينسي  .19
 مسفة الفف عند التكحيدم ، دار الفكر ، الطبعة االكلى ، دمشؽ  .، ف1987بينسي، عفيؼ، ال .20
، منشكرات 3،ع5، أصكؿ المخطط الثماني في بناء قبة الصخرة . مجمة ابحاث اليرمكؾ .ـ1989ؿ، صفكاف، الت .21

 ـ. 1989جامعة اليرمكؾ ، 
كىي دراسة مخطكطة،  عمي رضا فكزم،"أضكاء عمى أعماؿ الترميـ في الحـر القدسي"، جامعة دمشؽ،، النحكم  .22
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29425
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29425


158 
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 دار الكتاب المبناني . ي،المعجـ الفمسف، 1982 صميبيا، جميؿ، .40
عكيدات،  ترجمة ، البركفسكر إتياف سكريك "الجمالية عبر العصكر"، منشكرات،  1982عاصي، ميشيؿ ،  .41

 .باريس، ط. الثانية-بيركت
 ، مقالة الكتركنية .القيـ الجمالية في عمارة القاىرة اإلسبلمية ،  2006عجكة ،عماد،  .42
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 : المالحق 6-6

 : الصور والمخططاتممحق  6-6-1

 
 (2005)وزارة االوقاف والشئون االسالمية,( معالم المسجد االقصى  1-6)  شكل
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 (www.qudsday.org) (  مخطط معالم المسجد االقصى 2 -6) شكل

 
 (1969)كريزويل,  المقاييس التفصيمية لمسقط القبة(  3-6)شكل 
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 اضافة المقاييس التفصيمية من الباحث(مع ( المقاييس التفصيمة لمقطع مسجد القبة )عن ريشموند 4-6شكل )

 

  :التفصيمية حسابات ال 6-6-2
  المسجد االقصىمساحة و محيط حسابات  -1

 المخطط التوضيحي الحسابات

 

 حسابات مساحة المسجد االقصى
 الطول بالمتر طول الضمع
 281 الجنكبي

 310 شماليال
 462 الشرقي
 491 الغربي

 1544 المحيط بالمتر الطولي
 141177.14 المساحة بالمتر المربع

 
 االقصى المسجد ومساحة محيط (  حسابات1-6جدول )
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 الصخرة  صحن قبة ةمحيط ومساح اتحساب -2

 المخطط التوضيحي الحسابات
 

 حسابات مساحة صحن القبة
 الطول بالمتر طول الضمع

 128 لجنكبيا
 156 الشمالي
 163 الشرقي
 176 الغربي

 623 المحيط بالمتر الطولي
 24171.14 المساحة بالمتر المربع

 
  صحن القبة ومحيط مساحة (  حسابات2-6جدول )

 

 مبنى قبة الصخرة ةمحيط ومساح اتحساب -3
 المخطط التوضيحي الحسابات

 حسابات مساحة مبنى القبة
 بالمتر الطول طول الضمع

S 53.34 
S2 2845.16 
a 20.6 
a2 424.36 

 بالمتر المربع المساحة
A=S2-a2 2420.8  

 

 
 القبة مبنى مساحة (  حسابات3-6جدول )
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 حسابات المحيط الخارجي مبنى القبة

 الطول بالمتر طول الضمع
a 20.6 

 بالمتر  المحيط  
P=a*8 164.8 

 
 القبة مبنى محيط الخارجيال (  حسابات4-6جدول )

 3الحجم م 2المساحة م رقم الشكل
 25026.35 2420.80 المسقط الثماني -1
 2667.05 523.46 رقبة القبة -2
 2214.94 652.10 القبة -3

 الخالصة

مجموع  (2مجموع المساحة لمبناء) م
 الجانبية االفقية (3الحجم)م

2420.80 3225.22 29908.34 
 مساحة وحجم مسجد قبة الصخرةحسابات ( 5-6جدول )

 
 

 لممكونات الثالثةممخص المحيط والمساحات  -4

 الشكل التوضيحي                                                                          الحسابات
  المحيط ) م( (2المساحة)م الوصف

باقي المسجد االقصى رقـ 
(1) 

117006 754.8 

 

  590 21750.34 ( 2لقبة رقـ )صحف ا
 164.80 2420.80 (3مسجد القبة رقـ )

مجمكع مساحة صحف 
 متر مربع 24171.14 (3(+)2مسجد القبة : )

مجمكع مساحة المسجد 
 متر مربع 141177.14 (3(+)2(+)1االقصى :)

  االقصى ( يوضح مساحة ومحيط كل من مسجد القبة وصحن القبة وباقي مساحة المسجد6-6جدول)
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 :ar.wikipedia.org)   )الشخصيات الواردةبأىم ممحق تعريف  6-6-3

في الفترة   ـحك بني أمية: خامس الخمفاء األمكييف ككاف مف أعظـ خمفاء ، عبد الممك بن مروان بن الحكم- أ
عاصمة الدكلة منارة  دمشؽ(، تكسعت الدكلة األمكية في عيد كازدىرت ككانت ـ705-685/ىػ 86-ىػ 65 )

فقد كاف أبكه  المدينة المنكرةبى في كتر  (ـ705-646/ىػ 86- ىػ26)في لمعمـ كاعظـ مدف العالـ اإلسبلمي. كلد 
، فدرس "عبد الممؾ" العمـك اإلسبلمية كتفكؽ في معاكية بف أبي سفيافكالينا عمييا في عيد  مركاف بف الحكـ

كاخذ العمـ مف فقيائيا كأصبح مف المفكريف كالفقياء كتككنت شخصيتو القيادية في  دمشؽدراستو، انتقؿ إلى 
حاضرة الدكلة األمكية. كىك فكؽ ذلؾ شاعر كأديب كخطيب. كقد كصؼ بأنو ثابت الجأش عند الشدائد،  دمشؽ

يزيد الثاني  -مافسمي -مف ابنائو تكلكا الخبلفة مف بعده )الكليد 4يقكد جيشو بنفسو كما لقب بػ"أب الممكؾ" إذ أف 
كىشاـ(. عمؿ الخميفة عبد الممؾ بف مركاف في فترة خبلفتو عمى ارساء آسس الدكلة اإلسبلمية كحماية الدكلة 

ككـر العمماء كالمفكريف كاجتذبيـ إلى ، حيث تـ فتح ببلد المغرب في خبلفتو ، كنشر اإلسبلـ في ببلد بعيدة 
كتمت في عصره الكثير مف ، منارة العمـ كانشأ دكر العمـ في عاصمة الدكلة كفي المدف اإلسبلمية  دمشؽ

 قبة الصخرةمعالـ كجكامع كمساجد مف أىميا في دمشؽ كالقدس كغيرىا مف الببلد مثؿ  تشييدكمنيا ، االنجازات 
.   كمساجد أخرل تعتبر معالـ الدكلة األمكية كمف أىـ معالـ اإلسبلـ إلى اليـك

في عصره  الشاـ( شيخ أىؿ جركؿ بف األحنؼبف جركؿ الكندم الفمسطيني أبك المقداـ )جده   رجاء بن حيوة :- ب
 لعمر بف عبد العزيزكلد رجاء بف حيكة في القرف األكؿ اليجرل، عرؼ بمبلزمتو ، مماءمف الكعاظ الفصحاء الع
ىػ(. اشتير بأنو أحد الميندسيف االثناف الذاف اشرفا عمى تفاصيؿ 112ء بف حيكة في )طكاؿ خبلفتو، كتكفى رجا

  .القدسفي  قبة الصخرةاإلسبلمية داخؿ  الزخارؼ كالنقكش
عبد الممؾ بف ، كاف أحػد معمارٌيٍيف عظيمىٍيف أسند إلييما  القدس خبير مف أىؿ معمارمىك  :يزيد بن سالم - ت

عاـ  سبع سنكاتميمة تشييد المسجد بعد  رجاء بف حيكةىك ك ، كقد أنجػز  مسجد قبة الصخرةأمر بناء  مركاف
 . ىػ27

 - 1304 فبراير 24 في كلد) بطكطة بابف عرؼ:  الطنجي محمد بن اهلل عبد بن محمد بطوطة ابن - ث
. المسمميف الرحاليف بأمير لقب مغربي عربي كفقيو كقاضي كمؤرخ رحالة ىك( ىػ779 - 703( )بطنجة ـ1377

 مجمكعو ما بطكطة ابف سافر قد سنة ثبلثكف نحك مجمكعيا في استغرؽ كقد رحبلت بثبلث بطكطة ابف قاـ
 أطكؿ ككانت كالمشرؽ المغرب نكاحي معظـ خبلليا زار التي األكلى الرحمة أطكليا ككاف ،(كـ120.70) تقريبان 
 ىذه كفي السنة كنصؼ سنة القضاء تكلى حيث الصيف في ثـ سنتيف القضاء تكلى حيث اليند ببلد في لو إقامة
  .األسفار كعجائب األمصار غرائب في النظار تحفة كتبو كمف. فييما كعاينو شاىده ما كؿ كصؼ الفترة

 ناؿ،  1951 عاـ الفمسطيني الحقكؽ معيد مف الحقكؽ دبمـك ناؿ. 1925 عاـ القدس في كلد:   العسمي كامل- ج
 متفرغان  يعمؿ.. برليف مف 1967 عاـ الفمسفة في الدكتكراه أحرز. لندف جامعة مف اآلداب في بكالكريكس شيادة
، 1981 «المقدس بيت في العمـ معاىد: »أعمالو مفك  ،1990 عاـ كالفنكف لمثقافة القدس كساـ حمن، لمبحث

 العممية الدراسة» .1985/ 1983 جزءاف «تاريخية مقدسية كثائؽ، »1981 «المقدس بيت ثرل في أجدادنا»
 .«الفمسطينية القضية في كأثرىا القدس لتاريخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/65_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/86_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/685
http://ar.wikipedia.org/wiki/705
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/26%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/86_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/646
http://ar.wikipedia.org/wiki/705
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/27%D9%87%D9%80
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لمصرييف " أحمد بف عمي المقريزم " المعركؼ باسـ " تقي الديف مؤرخ مسمـ، شيخ المؤرخيف ا:  المقريزي- ح
بكؿ نكاحيو ك ( ممف اىتمكا بالتأريخ ـ1442 - ـ1364( )ىػ 845ػ  ىػ 764)القاىرةالمقريزم " كلد كتكفي في 

 األئمة بأخبار الحنفاء اتعاظ الممكؾ، دكؿ لمعرفة السمكؾ :مثؿ األىمية الفائقة التاريخية الكتابات مف عددان  ترؾ
 كاآلثار الخطط بذكر كاالعتبار كالمكاعظ .الفسطاط مدينة تاريخ في األسفاط جكاىر الخمفاء، عقد الفاطمييف

 (.لمقريزيةا الخطط أك المقريزم خطط باسـ المعركؼ)
 ػ ىػ 336 سنة القدس في كلد مقدسي رحالة المىٍقًدًسيٌ  بكر أبي بف أحمد بف محمد ىك: الديف شمس،  المقدسي- خ

الة صار حتى أسفاره فكثرت التجارة احترؼ بيا كنشأ ـ،947  التقاسيـ أحسف" اسماه كتابى  كصنؼ جغرافينا، رحَّ
 الذيف المسمميف الجغرافييف أبرز. البناء كابف البشارم، لو اؿيق .ـ990 ػ ىػ380 سنة في تكفي األقاليـ معرفة في

 أحسف كتاب كىك كبيرةن  شيرةن  أكسبو الذم كتابو كصنَّؼ اإلسبلـ، ببلد أكثر كطاؼ اإلقميمية الجغرافيا في كتبكا
 الثقات، مف سمعو ما كعمى الميدانية كالمشاىدة المبلحظة عمى كتابو في كاعتمد ، األقاليـ معرفة في التقاسيـ

 كصفو كقد عنو، يكتب الذم اإلقميـ شخصية إبراز إلى كتابتو في المقدسي سعى. المصنفة الكتب في كجده كما
 كحسف كعمقيا، مبلحظاتو كدقة أسفاره نطاؽ باتساع كاشتير قاطبة، البشرية عرفتو جغرافي أكبر بأنو سبرنجر
 . األقاليـ معرفة في اسيـالتق أحسف كتضمف طيبنا، صكغنا كصكغيا كتابو مادة ترتيب

 أعماؿ عمى أضكاء"لو كتاب  ، التاريخ، قسـ اآلداب، كمية دمشؽ، جامعة: يعمؿ في  فكزم رضا عمي،  النحوي- د
 .النحكم عدناف لمدكتكر األقصى، ممحمة عف نقبلن  مخطكطة، دراسة كىي ،"القدسي الحـر في الترميـ

ـ ، كيعتبر مف أىـ العمماء  1879زكيؿ، كلد في بريطانيا عاـ : ىك البركفسكر كيبؿ آرشيبمد تشارلس كري كرويزل- ذ
المتخصصيف في العمارة االسبلمية حيث عمؿ استاذا العمارة االسبلمية في جامعة القاىرة ثـ في الجامعة االمريكية في 

 .القاىرة 
كتغارت، . بعد دراسة في مدينتو األصمية، كمف ثـ في شت1863كلد في جنيؼ عاـ :  ماكس فإن بيركيم- ر

(، في جامعة اليبزيغ في kharâjالضرائب ) -استكماؿ رسالة الدكتكراه، مع التركيز عمى األراضي اإلسبلمية
. كاف في اليبزيغ أنو بدأ لمغات سامية، كال سيما أككادياف، الدراسة التي كاف آنذاؾ في التكسع الكامؿ. 1886

لعاـ إنجاز لو درجة الدكتكراه، كغادر في رحمتو األكلى إلى أنو تحكؿ بعد ذلؾ ببل ريب نحك المغة العربية. نفس ا
مصر حيث كانت الحالة المتردية لمعديد مف اآلثار اإلسبلمية في القاىرة، فضبل عف اكتشاؼ كتابات عربية غير 

  المسجمة إلعطاء حياتو في اتجاه محدد.
بازؿ( كاف مؤرخان  1897أغسطس  8 - سكيسرا، بازؿ 1818مايك  25)،  كارل ياكوب كريستوف بوركيارت- ز

 افي.بكصفو أحد أكبر أسبلؼ التاريخ الثقلمفف كالثقافة كشخصية مؤثرة في تأريخ كؿ مف الحقميف. يعرؼ 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1364
http://ar.wikipedia.org/wiki/1442
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