
 راسات العمياعمادة الد  

 جامعة القدس

 

  

ة في قب ة الص خرة  موي  ة األخارف الفسيفسائي  لمز   يني  والد   مزي  المدلول الر  

 فةالمشر  

 براىيم عبد الغني قواسمةإأسماء 

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين – القدس

 

 م 2018ىـ /  1440



ة في قب ة الص خرة  موي  ة األخارف الفسيفسائي  لمز   يني  والد   مزي  المدلول الر  

 فةالمشر  

 

 عداد:إ

 قواسمةبراىيم عبد الغني إأسماء 

 فمسطين - جامعة القدس - بكالوريوس فقو وتشريع

 

 عمرأبو أبراىيم إئيس: المشرف الر  

 بو عيشةأ سعود دالمشرف المشارك: محم  

 

ة سالمي  بات درجة الماجستير في اآلثار اإللمتطم   ت ىذه الر سالة استكمالً مَ د  قُ 

 جامعة القدس /ةسالمي  آلثار اإللمعيد العالي المن 

م 2018 ىـ / 1440



 جامعة القدس 
 راسات العمياعمادة الد  
 المعيد العالي لآلثار ة /سبلمي  اآلثار اإل

 

 سالةإجازة الر  

 فةة في قب ة الص خرة  المشر  موي  ة األخارف الفسيفسائي  لمز   يني  والد   مزي  المدلول الر  

 .براىيـ عبد الغني قكاسمةإالب/ة: أسماء اسـ الطٌ 

 .21220293: قـ الجامعيٌ الر  

 .عمرأبك أبراىيـ إالمشرؼ: 

 .بك عيشةأسعكد د المشرؼ المشارؾ: محم  

عضاء لجنة المناقشة المدرجة أمف   2018/   11 /  27 نكقشت ىذه الر سالة كأجيزت بتاريخ:  

  سماؤىـ كتكاقيعيـ:أ

         عمرأبك أبراىيـ إد.   رئيس لجنة المناقشة:-1

              بك عيشةأسعكد د محم  . المشرؼ المشارؾ:  د.2

       د. مصطفى ابك صكم ان:ممتحنان داخميٌ -2

       د. مركاف ابكخمؼ ان:ممتحنان خارجيٌ -3

 فمسطيف  –القدس 

ـ 2018/  ىػ 1440



 

 

 ىـــــــــــــداءاإل

 

 دًا وعونًا لي نَ مين لتكون سَ ت بالغالي والث  ضح   نْ مَ  إلى
 

 برْ الد   ليَ  تضاءأ نْ مَ  إلى
 

 جاحعادة والن  مين لمس  المصدر الث   إلى
 

 دتي الجميمةمؤي   إلى
 

 شيء ما ل نياية رغم كل   إلىتوقظني كمماتيا وتعينني  نْ مَ 
 

  ؛ني عدم الستسالمتْ مَ عم   نْ مَ 
 

 ىذا من غير مقابل  يا تفعل كل  ن  أل 
 

ىدي ىذا العملأـــــي أمّ  إلى



 أ
 

 

 

 

 

 إقرار:

يا نتيجة أبحاثي ن  أك  لنيؿ درجة الماجستير،؛ لجامعة القدسمت د  يا قي الر سالة أن   أنا معدٌ  قر  أي 

ـ لنيؿ جزء منيا، لـ يقد   راسة، أك أم  ىذه الد   ف  أفيما كرد، ك  إليوشارة اإل تباستثناء ما تم   ة،الخاص  

 .خرآك معيد أجامعة  ةدرجة عميا ألي  

 كقيع:الت  

 براىيـ عبد الغني قكاسمةإأسماء 

 2018/  11/        27  اريخ:التٌ 

 

  



 ب
 

 الشكر والتقدير

كر هلل عمى جزيؿ نعمو كالش   ىدانا اهلل، فٍ أا لنيتدم لكال كما كنٌ  ،الحمد هلل ال ذم ىدانا ليذا
 سالة.نجاز ىذه الر  إبر عمى لمنحي القدرة كالص   ؛كعكنو

فمو ؛ أبو عيشةسعود د محم   كتور الفاضل:الد   إلىقدير كر كالت  ـ بجزيؿ الش  أتقد   كيسعدني أفٍ 
 سالة.كماؿ ىذه الر  إ مف أجؿ ؛كمساعدة اتمو لي مف تكجييقدير كالكفاء عمى ما قد  ي خالص الت  منٌ 

شرافو عمى ىذه إل ؛عمرأبك أبراىيـ إكتكر الد   إلىقدير كر كالت  الش   آياتـ بتقد  يسر ني أٍف أك        
،كال يغيب عٌني أٍف  العكف كالمساعدةلـ يبخؿ عمي  بريع ال ذم كتكر عيسى الصٌ الد   كذلؾ إلىك  ،سالةالر  

ىذه لحظة إعداد ى كحتٌ  ،منذ قبكلي في المعيد ،رشادا  لي مف نصائح ك  وملما قد   ؛دريسطاقـ الت  أشكر 
 .سالةالر  

تماـ إل ؛جانبي إلىال ذم دعمني ككقؼ  ،لوالـديقدير كاالحتراـ كر كالت  ـ بجزيؿ الش  تقد  أكما        
 سكء. يدفع عنو كؿ   كأفٍ  ،ة كالعافيةح  الص  كماؿ عميو  ـ  تً يي  فٍ أأدعك اهلل العزيز القدير ك  ،دراستي
 :ؿ شكرم كتقديرم إلخكاني كأخكاتيأسج  يسر ني أٍف  ،مشاعر االعتزاز كالكفاء بالجميؿ كبكؿ        

 أسكنيا اهلل فسيح جنانو. ،عمرم شيماء شقيقة، كال أنسى عبد الغنيك بياء، ك كالء، ك سماح، ك مأمكف، 
رحابة  بكؿ  إلى جانبي كقؼ  ، كيؼ ال كىك مىفٍ قديركالت  أٌما رفيؽ العمر )محم د(؛ فمو كؿ  الش كر      
 فٍ العمي  القدير أأدعك اهلل كال يسعني إاٌل أٍف  ،سالةالستكماؿ ىذه الر   ؛شجيعـ لي العكف كالت  كقد   ،صدر
 .كيرضى ما يحب   قو لكؿ  يكف  

ـٍ مٌني جميعان  ،سالةإلنجاح ىذه الر   ؛مكا لي المساعدةذيف قد  مبلء ال  إلخكة الز  كال أنسى ا   فىمىكي
 أسمى آيات الت قدير كالعرفاف. 

 يزافيجعميا في م المكلى أفٍ ، كسانىدىني، كأدعك جانبي إلىكقؼ  فٍ مى  كؿ  فالش كر، كؿ  الش كر ل
 كاب.ـ الث  عٍ كأثابيـ نً  ،كجزل اهلل الجميع خير جزاء ،حسناتو
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ص:ممخ  ال  

انعكاس لمحياة فيك  ؛قافةة في الفكر كالث  م  ة األي  كً ر عف ىي مز المعب  الر   رث المعمارم  ؿ اإليمث  

 لتككيف المفاىيـ في الفف   ان ساسأة سبلمي  العقيدة اإلكتيعد   ة،يني  ة كالدٌ ة كاالقتصادي  ياسي  ة كالس  االجتماعي  

أخذ رؤيتو قد  ىذا الفف   ف  أل مف جية أخرل؛ يفككسيمة مباشرة في خدمة الدٌ مف جية،  سبلمي  اإل

منطمؽ الفمسفة  د  عى تي  ة،ة إليي  يف ككنو رسالة سماكي  الكبرل في فيـ الغيب كالكجكد معان مف خبلؿ الدٌ 

 تبدك العبلقة بيف الفف   ،لذلؾك ، كم يا في تفاصيمو سبلميٌ اإل منيا الفف  ة ال تي  ينحدر ة كالجمالي  ي  الفن  

ة ي  لغة فن   إلى سبلمي  اإل ليو اإلسبلـ ترجمو الفف  إيف ال ذم دعا فالدٌ   ؛ةة إيماني  يف عبلقة فمسفي  كالدٌ 

 ،خارؼكالز   ،كالمساحة ،كفكالم   ،الخط   :شيء كحيد فمسفة محكمة تحكـ كؿ  ؿ نداء الت  يتحك   إذ ،مذىمة

 .جميعان  كالعبلقة القائمة بينيا

ليس في العصر ال ذم  ،ةيسبلمة اإليفة آية في اليندسة المعمار مبنى قب ة الص خرة  المشر   د  عى يي ك 

 ،ال تي  مؤلت أرجاءه ةة كالخارجي  اخمي  بزخارفو الدٌ  ؼى عيرً فقد  ؛العصكر بؿ عمى مر  فحسب، فيو  يى نً بي 

 قو.ة  تطك  ي  ة كخط  ة كنباتي  حممت أشكاال ىندسي  ك 

ة في ي  ة كالخط  ة كاليندسي  باتي  مز خارؼ الن  ل يني  كالدٌ  مزم  دراسة المدلكؿ الر   إلىييدؼ ىذا البحث ك 

 يافكرة أطمقؿ يمث   ، منظكر ديني   ؽى فٍ كى  ،ةخرة، دراسة تحميمي  ة لمبنى قب ة الص  اخمي  فسيفساء الكاجيات الدٌ 

 "THE EARLY ISLAMIC بعنكاف دراسة في Myriam Rosen-Ayalon  منيـ كف،سابقان باحث

"MONUMENTS OF AL-HARAM AL-SHARIF، احتكاء البحث ىذا في بدراستو قمت ما أف   غير 

 . النبكية لمسنو أد ؽ فصيؿبت ،الكاتبة طرحتيا  ال تي الفكرة ليذه

  اآلتي: الن حك عمى فصكؿ، أربعة عمى مكز عان  البحث ىذا جاء كقد
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لالفصل   إلى ناعمدك  ،سبلمي  اإل خرفة في الفف  الز   وفي ناتناكلفقد  ة:: الز خارف الفسيفسائي  األو 

ـ   ،كاصطبلحان  لغةن  ياتعريف  ففف    ؛زاتيا كخصائصياكمي   ،كاليدؼ منيا ،اريخي  رىا التٌ إلى تطك   ناانتقم ث

منسجمة مع نظرة اإلسبلـ لمكجكد ال ذم يبحث عف ركح  ةبيعة مف زاكييحاكي الط   خرفة فف  الز  

 ،ةكىندسي   ،ةنباتي  زخارؼ إلى  سبلمي  اإل كتنقسـ الز خارؼ في الفف   تيا،ي  المكجكدات بدال ن مف ماد  

ة ب) ةكحيكاني   ـ  تطر قناة، ككتابي   ،ة(الكائنات الحي  خاص  عمى  ىذه الز خرفة انعكاسات لمحديث عف كمف ث

رىا كتطك   ،مفيكميا :ة مف حيثالز خارؼ الفسيفسائي   ناتناكلكفضبلن عف ذلؾ، فقد ة، الفنكف الغربي  

 نجازىا.إكتقنيات  ،المستخدمة إلنتاجيا كالمكادٌ  ،اريخيٌ التٌ 

ـ ، ثةعام   صكرةتعريفا لممسجد ب وفي ناناقش : المسجد األقصى المبارك:الثّانيالفصل  أّما

 د  عى ىؿ يي  :بسؤاؿ نا، كبدأكأحكامولمسجد األقصى امفاىيـ  فتناكلنا ؛ ان دينيٌ  و:لمحديث عف تاريخ ناانتقم

ـ   ؟مان رى المسجد األقصى حى  سمسؿ كالت   ،حكاموأك  ،كخصائصو ،كمكانتو و،لمحديث عف فضائم ناانتقم ث

ة الفصؿ بالحديث عف إشكالي   كمف ثىـ  ختمنا، عميو -عمييـ الٌسبلـ-كالر سؿ  نبياءكتتابع األ ينيٌ الدٌ 

 .قكش في المساجد بيف الفقو كالففٌ الز خارؼ كالن  

قب ة الص خرة  ّة فيمزيوالر   ةينيّ الدّ ذات الد للة ة خارف الفسيفسائي  لز  ا :الثالثّ  الفصل كأٌما

بع ة كالفكر المت  مزي  ، كمكقع الر  سبلميٌ يف اإلة في الدٌ خرفي  مدلكالت العناصر الز   وفي ناتناكلفقد  :ةفالمشر  

ـ   كالعكامؿ ال تي   ،كتخصيصيا ،كصفيا :فة مف حيثلمحديث عف قب ة الص خرة  المشر   ناانتقم داخمو، ث

الة حٌ كمكانتيا في عيكف الر   ،ت بيارميـ ال تي  مر  يانة كالت  كمراحؿ الص   ،بنائياإلى  دفعت المعمارم  

 ليا مف حيث: سبلمي  اإل خطيطي  عف الفكر الت  تحد ثت  ـ  ثى كمف  ،المسمميف

 كمدلكالتيا. ،ة فيياالعناصر المعماري   -

 ة.ة في القب  الز خارؼ الفسيفسائي   -



 ه
 

 ة.ة في القب  تكزيع الز خارؼ الفسيفسائي   -

 .ة(زخارؼ كتابي  ك ة، زخارؼ ىندسي  ك ة، )زخارؼ نباتي   :خرةالص   ة في قب ةخرفي  العناصر الز   -

  .خرةمزايا زخارؼ قب ة الص   -

لمحديث  ة:خرفي  لمعناصر الز   ينيّ مزي والدّ ابع: المدلول الر  الرّ  الفصلكمف جية أخرل، فقد جاء 

 يامدلكالتكبياف  ،سبلميٌ يف اإلما قبؿ الدٌ  يني  كالدٌ  مزم  كالفكر الر   ،مفيكميا :ةخرفي  عف العناصر الز  

ة صكيري  خرفة الت  كالز   ،خرفةمز  ل ي ةكناللة الم  د  الك  ،ةكاليندسي   ،ةباتي  الن   العناصر شممت:ال تي  ةيني  ة كالدٌ مزي  الر  

، ح....(كؿ المجنٌ كالش   ،جكـكالن   ،)كاليبلؿ عةمتنك  الدة ك متعد  ذات األشكاؿ الخرفة كالز  ، )الكائنات الحية(

 .خرفة باستخداـ الحميٌ كالز  

 

 ،مف نتائج ،راسةليو في ىذه الد  إمت ما تكص  ال تي  ضم نتيا  ة،تأتي الخاتم ،كفي نياية  البحث

 ة.نجميزي  غة اإلص بالم  كممخ   ،كمبلحؽ ،كتكصيات
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Abstract 

Architectural  heritage  is a reflection of social, political, economical  and 

religious life. The Islamic doctrine  is the basis for the formation of concepts 

in Islamic art on one hand, and a direct mean of serving religion on the other 

because this art has taken its great vision in understanding the unseen and the 

existence together Through religion being a divine heavenly message, 

considered  the artistic and aesthetic philosophy in which Islamic art is 

derived in all its details. Therefore, the relationship between art and religion 

appears to be a faith-philosophical relationship. The religion that was called 

by Islam, is translated into an amazing artistic language. The call of 

monotheism turns into a philosophy that governs everything: the line, the 

color, the space, the decoration and the relationship between them all. 

The Dome of the Rock is considered a masterpiece of Islamic architecture, 

not only in the era in which it was built, but throughout the ages. It was 

known for its interior and exterior decorations, which fulfilled its 

surroundings with geometric, vegetative and linear forms. 

This research aims to study the symbolic and religious significance of some 

of the architectural, geometric and linear motifs in the mosaic of the interior 

facades of the Dome of the Rock. An analytical study, based on a religious 

perspective, is an idea that was previously launched by researchers, including 

Myriam Rosen-Ayalon. For this idea put forward by the writer, but, not 
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according to the perspective of the Quran, but according to the manners of the 

Sunnah. 

This research is divided into four chapters, as follows: 

Chapter 1: deals with the decoration of the mosaic in Islamic art, and it 

defines its language and terminology. It then moves on to its historical 

development, its purpose, its features and characteristics; the decoration is an 

art that imitates nature from a perspective consistent with Islam's view of 

existence, The decoration in Islamic art is divided into floral, geometric, 

animal (and living) motifs, and calligraphy in the Islamic art. It then spoke 

about the implications of this decoration on western art. Moreover, Late in 

terms of mosaic decoration: the concept, its historical development, the 

materials used to produce them, and techniques of completion. 

Chapter 2: Al-Aqsa Mosque: I discussed the definition of the mosque in 

general, and then I moved to talk about its religious history; faith and creeds. 

It also dealt with the concepts of the Aqsa Mosque and its provisions, and 

began to ask: Is Al-Aqsa Mosque Haram? Then I went on talking about its 

virtues, its status, its characteristics, its rulings, the religious importance, and 

the sequence of the prophets and messengers - peace be upon them - and then 

I concluded the chapter by talking about the problematic decorations and 

inscriptions in the mosques between jurisprudence and art. 

Chapter 3: The Religious and Symbolic Meaning of the Umayyad Mosaic 

Decorations within the Dome of the Rock and How to Use them from a 

Religious Perspective: It dealt with the meanings of the decorative elements 

in the Islamic religion and the location of the symbolism and thought within 

it, and then moved on to the Dome of the Rock in terms of its description, 

Which led the architect to build, and the stages of maintenance and 
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restoration that passed by, and its status in the eyes of Muslim travelers, and 

then talked about the Islamic planning thought to them in terms of : 

- Architectural elements, and their implications. 

. - The mosaic decorations in the dome 

- Distribution of mosaic decorations in the dome.  

- Decorative elements in the Dome of the Rock: (floral ornaments, geometric 

ornamentation, or calligraphy decoration). 

- The advantages of the Dome of the Rock decorations. 

Chapter 4: talks about the symbolic and religious significance of the 

decorative elements; their concept, symbolic and religious thought before the 

Islamic religion, the statement of its symbolic and religious implications, 

which included plant elements, engineering, color significance of decoration, 

Living), decoration with multiple and varied shapes (such as crescent, stars, 

winged shape ...), and decoration using jewelry. 

 

At the end of the research, the findings of this study, conclusions, 

recommendations, supplements and a summary in English were included.  
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 مة:المقد  

 أكلى القبمتيففيك  ؛سة في العالـة المقد  المعالـ اإلسبلمي   المسجد األقصى كاحداه مف أىـ  ييعد  

 وي ما دار حكل ة في فمسطيف، كىك اسـ لكؿ  داخؿ المدينة القديمة في القدس المحتم   ككاقع ،كثالث الحرميف

   .دكنمان  144كتبمغ مساحتو  ،رةالمدينة القديمة المسك  ة مف رقي  ة الش  اكية الجنكبي  كر الكاقع في أقصى الزٌ السٌ 

 ة العمماء المسمميف أف  غالبي   يرلكثيرة، ك  ي ةة كحقب تاريخمر  المسجد األقصى بمراحؿ زمني  كقد 

رسائو قكاعد البيت إمف  عامان ربعيف أحدكده بعد  اختط  أن و ك ، -بلـعميو الس  -ؿ مف بنى المسجد ىك آدـ أك  

ىذا مر  فيما بعد، ك معبد، ك أك ىيكؿ أك كنيسة أف يككف قبميما كنيس أدكف  ،لىابأمر مف اهلل  تع ،راـالح

 .إلى العيد اإلسبلميٌ كصكالن اريخ ذكرىا التٌ يدة، عدكمراحؿ  كديبعالمسجد 

ي ة كبرل ان قب ة الص خرة  أثر  د  عى كتي   ،مسمـ قمب كؿٌ  فيفيك خالد  ؛ةفي تاريخ العمارة اإلسبلمي   ذا أىم 

العمارة  يشيد عمى نشأة فف   باؽو كما أن و شاىد حي  كأثر باإلسراء كالمعراج، الرتباطو  ؛كفي عقيدتو

 المرتبطة بيا. خرفةز  الجماؿ ك  ،ةاإلسبلمي  

كزخارفيا المصنكعة مف الفسيفساء  ،فت قب ة الص خرة  بتصميميا المعمارم  رً عي كيؼ ال، كقد 

بأرجاء ال تي  تحيط  بزخارفياالقب ة  كفضبلن عف ذلؾ، فقد امتازت غيرىا،كالقاشاني ك  ،كالخشب ،كالجٌص 

كما تضـ  شجار كغيرىا، أمف نباتات ك  ،عةمكضكعات متنك  ذات ة يدلكحات عد كتضـ   ،اخؿالمبنى مف الدٌ 

ال تي  تعكد إلى -كال تزاؿ ىذه الز خارؼ الفسيفسائي ة  ة،ة كآيات قرآني  بيف نصكص تذكاري   ،ةلكحات كتابي  

مدخؿ  منيا شيء، سكلخارج مبنى قب ة الص خرة  قائمة حٌتى اآلف، في حيف لـ يبؽى  -مكمٌ لعصر األا

 كجزء قميؿ منيا مكجكد حاليان في المتحؼ االسبلمي. ،رقيٌ ، كالباب الش  الباب الغربيٌ 
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ي ة تاريخ العمارة  كمكانتيا العالية عالمٌيان، بكصفيا نمكذجان راقيان فيخرة قب ة الص   كنظران ألىم 

ـٌ أٍف يتصك ر مقارئ ليتسٌنى ل ؛لممبنى مكصؼ المعمارم  ل ان دراسة كبحثتقد ـ فإفى ىذه الر سالة  ؛ةسبلمي  اإل العا

ؽ إلى كصؼ طر  الت  ك  و بصكرة عام ة،ة فيالمعماري   ىدراسة الز خارؼ كالحم ـ  ثى كمف  ،لممسجد كؿ البنائي  الش  

كما  ،شكالياأك  ،نكاعياأ ذكرمف خبلؿ ، كتحميميا مكمٌ شت في العصر  األقً ة ال تي  ني الز خارؼ الفسيفسائي  

ٍفؽ  يا،صكلأكالعكدة إلى  ،التمف تحك   لحؽ بيا كمحاكلة الر بط بينيا كبيف مدلكالتيا الر مزي ة كالٌديني ة، كى

ة حميمي  راسات الت  راسة إسياـ متكاضع في مجاؿ الد  يذه الد  ليا؛ ف كالتصكر االسبلميلٌديني  المنظكر ا

 .خرةة في مبنى قب ة الص  خارؼ الفسيفسائي  مز  ل

 سالة:ف الر  اأىد

 :عديدة، منيا راسة إلى تحقيؽ أىداؼتيدؼ ىذه الد  

ماف، كتفسير كربطيا بالمكاف كالز   ،خرةة في بناء مسجد قب ة الص  يني  ة كالدٌ ي  ة الفن  مزي  ؼ عمى الر  عر  الت   -أ

 ، كجمالٌياتو، كمعانيو.خارؼكف مف الز  أسرار ىذا الم  يا، كالكقكؼ عمى قلتذك   كتحميميا؛ في محاكلةالز خارؼ 

في  االٌسبلمييف كر الدٌ في تعميؽ فً  ،صيؿاأل مف ىذا الكنز المعمارم  لئلفادة  الحثيث عيالس   -ب

 ىذه المباني.مثؿ الز خارؼ ال تي  تحكييا 

زماف، يادة في تمؾ األكقدرتو عمى الر   ،اف المسمـقة كالفخر بإنجاز الفنٌ العمؿ عمى إرساء دعامات الث   -ج

 سالؼ عيده.إلى رجاعو ا  ك  ،رهكالمساىمة في تطك   ،كع مف الفنكفكالحفاظ عمى ىذا الن  

ان عمى ما جاءت بو ردٌ بكصفيا  ؛ة لمفسيفساء في المسجدة المعماري  صالة اإلسبلمي  أكيد عمى األالت   -د

 ،ةة المسيحي  مف الحضارة البيزنطي   ة نقؿ حرفي  عممي   ، ال تي  رأت أن يالمستشرقيفابعض بحكث 

 ة.اساني  كالسٌ 
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 ؛في ذاكرة العرب كالمسمميف ،كفنكف ،ة بما فييا مف عمارةسبلمي  سات اإلبقاء مدينة القدس كالمقد  إ -ىػ

ساتيا ينبغي كالحفاظ عمى عمارتيا كتراثيا كمقد   ،ريفيفكثالث الحرميف الش   ،كلىفالقدس قبمة المسمميف األ

 ات أبحاثنا.ف يككف في أكلكيٌ أ

 سالة:تعريف الر  

ة في مسجد مكي  إلى الفترة األة ال تي  تعكد خارؼ الفسيفسائي  ة لمز  كتحميمي   ،ةكتصنيفي   ،ةدراسة كصفي  

كارتباطيا بالمكاف  ا،ة لييني  ة كالدٌ ي  ة الفن  مزي  كبحث في الر   ، يني  المنظكر الدٌ  ؽى فٍ كى  ،فةقب ة الص خرة المشر  

 ىا لتزييف المبنى.أسباب اختيار  كمحاكلة لتفسيرماف، كالز  

لقاء نظرة عمى ا  ك  ،عريؼ بياالت   :مف حيث ،بالفسيفساءة المنجزة خرفي  العناصر الز   ناكىكذا، فقد درس      

مف القيـ  ان فة كثير كقد احتكت قب ة الص خرة  المشر  كيؼ ال، كربطيا بفكرة المبنى،  ،كسبب اختيارىا ،تاريخيا

  ؟!ة رائعةجعميا تحفة معماري  تة ال تي  نات المعماري  كالعناصر كالمكك  

 :(راسةة الد  ي  أىم  )سبب اختيار الر سالة 

تائج ىداؼ كالن  كالمكضكع المرتبط بو، كاأل ،ة المبنىي  راسة كسبب اختيارىا مف أىم  ة الد  ي  تنبع أىم  

في  ان بارز  ان ممى عٍ مى ال ذم يمث ؿ  ،خرةة في مسجد قب ة الص  الز خارؼ الفسيفسائي   حكؿراسة الد  ف ؛ة منوالمرجك  

 .المسجد القدسيٌ 

: تعالى قاؿ ،المسجد األقصى في القرآف الكريـ قد ذكر -كجؿ   عز  -اهلل كال يخفى عمى أحد أف         

افى " رىاـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمفى  لىٍيبلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل ال ذم سيٍبحى ٍكنىا ال ذم األقصى اٍلمىٍسًجدً  إلى اٍلحى ٍكلىوي  بىارى  آىيىاًتنىا ًمفٍ  ًلنيًريىوي  حى

صٌمى اهلل - سكؿكمعراج الر   ،ميبط الكحي فيك ،(1/  17رقـ: اإلسراء سكرة" )اٍلبىًصيري  الس ًميعي  ىيكى  ًإن و

كمستقٌر كثير مف الممكؾ  طيار،حابة األالص  كمكئؿ نبياء األمدينة  القدسماء، ك إلى الس   -عميو كسم ـ
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ض مع ر المكاف ال ذم تمتقي فيو األ ياجعمليا أن و  -كجؿ   عز  -اهلل  مف تكريـك  كالخمفاء كاألمراء كالعمماء،

 .ماءالس  

ة كبرل في تاريخ ة كحضاري  ؿ قيمة نكعي  ز، يمث  أبنية المسجد األقصى صرح حضارم ممي  ك 

فيي مف أقدـ نماذج الًعمارة اإلسبلمي ة  ؛كمستقبميا ،كحاضرىا ،في ماضييا ،ةسبلمي  ة كاإلالحضارة العربي  

الة كجمكع حٌ ف كالر  يف كالباحثياد كالمعماريٌ قٌ ن  ال دفعتٌية كأيقكنة معمار  جمالي ة،ة دير  بؿ إن يا  كأجمميا،

 ، مم ف أٌدكا دكران بارزان في ىذه الحضارة، إلى الحديث عنيا مطك الن.شخاصاأل

 ني أن  الٌ إ ،المسجد األقصىفي مكضكع كثرة الباحثيف ك  ،راسةة مكضكع الد  ي  مف أىم   كعمى الر غـ

 مف منظكر دينيٌ  ،ال تي تحكييا قب ة الص خرةإلى جزئي ة الز خارؼ ؽ طر  الحظت ضعفان ممحكظان في الت  قد 

زيارة مكاقع البحث ، كيمكف مبلحظة ذلؾ بسيكلة، مف خبلؿ لدارسيف عرب كمسمميف ،(كنبكمٌ  )قرآنيٌ 

كذلؾ ك  ،ةردني  كالجامعة األ ،جامعة اليرمكؾ عديدة، مف مثؿ ةعربي   راسات العميا في جامعاتكالد   العممي  

  كالخميؿ. كالقدس، ،كبيرزيت ،جاحجامعة الن  نحك  ،ةالفمسطيني  الجامعات 

 ة الرسالة:منيجي  

إذ عمدت  ،ة(خارؼ الفسيفسائي  لمز   حميميٌ كالت   راسة أسمكب )المنيج الكصفيٌ في ىذه الد   تعتمدا

تحميؿ كنكعيا، كالت قنيات المستخدمة فييا، كتاريخيا، كالكصؼ خطكة أكلى لإلى كصؼ الز خارؼ: شكميا، 

 خرة.كعبلقتيا بقب ة الص   ،كربطيا بفكرة المبنى ،تيا كدالالتيااعبلقبياف ك  ،لكصكؿ إلى تفسيرىاكا ؛الز خارؼ
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 :يانطاق الر سالة وعالقة الباحث بموضوع

ة،  فةمسجد قب ة الص خرة المشر  بصكرة عام ة، ك المسجد األقصى  يمث ؿ الحدكد بصكرة خاص 

و بالبحث راسةة لمد  المكاني   ؛ كلعؿ  األخير مف أكثر المعالـ كضكحان في مجاؿ الز خارؼ، ما جعمني أخص 

  كالد راسة.

آلثار تماـ با، كما تبلىا مف اىةسبلمي  ريعة اإلة الش  ي  ص في كم  خص  طبيعة الت  كمٌما ال شؾ  فيو، أف  

معان، كالخركج بدراسة  فيصخص  ان لربط الت  دافعان شخصيٌ شك ؿ  ، قدراسةمة مف الد  في مرحمة متقد   ،ةسبلمي  اإل

 ذف المكلى.إب تخدميما

 سالة:قات الر  معو  

ىك عدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى  ، ال ذم كاجيني في إعداد ىذه الد راسة،ئيسؽ الر  المعك  لعؿ  

ماح كعدـ الس   ،المسجد تحت االحتبلؿ ككقكع ،اىنةالرٌ الس ياسي ة ركؼ الظ   في ظؿ   ،ان المسجد األقصى حاليٌ 

 .تمك ننا مف ذلؾتصاريح ب الٌ إلنا بزيارتو 

 سالة:ة( الر  ة )ىيكمي  خط  

 :اآلتيعمى الن حك بعة في الر سالة ة المت  الخط  تسير 

خارؼ لمز   ينيٌ كالدٌ  مزمٌ المدلكؿ الر  ) :العنكاف انطبلقان مف  ،راسةة لمد  ة عام  ىيكمي  اإلفادة مف      

، تقسيمو إلى فصكؿ كعناكيف(، كشرحو، كاإلحاطة بو، عىٍبرى فةة في قب ة الص خرة المشر  مكي  ة األالفسيفسائي  

 :عمى الن حك اآلتي
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لالفصل   ة:الز خارف الفسيفسائي  : األو 

ة المكجكدة عمى ىذه سبلمي  ة اإلبنية المعماري  مف األنمكذجان جميبلن فة قب ة الص خرة المشر   تيعىد  

 ،ةالمعماري   التناسؽ أبعادى ؛اريخدىا التٌ ة ال تي خم  سبلمي  مف أجمؿ اآلثار اإلبؿ إن يا رض المباركة، األ

مف إن يا لتبدك ى كالفسيفساء... حتٌ  ،حاسكالن   ،كالخشب ،كالقاشانيٌ  ،خاـبالر   ،ةارجي  ة كالخاخمي  الدٌ  اكلكسكتي

ربط ىذه العمارة تك  ،ةسبلمي  كالعمارة اإل د تاريخ الفف  جس  ت ،كعةة في غاية الجماؿ كالر  اخؿ لكحة زخرفي  الدٌ 

تاريخ  ناكفضبلن عف ذلؾ، فقد تناكل ،ربط الحديث بأصكلو كجذكره القديمة العظيمةتك  ،كالفنكف بالعقيدة 

عمدت إلى تعريؼ ، ك  كالغرض منيا ،كأىدافيا ،عناصرىاك  ،كنشأتيا ،تاريخيابالد راسة: ة سبلمي  خرفة اإلالز  

زاتيا كخصائصيا، كمي   ،كاليدؼ منيا ،اريخي  رىا التٌ تطك  كالحديث عف  ،كاصطبلحان  ،لغة :الز خارؼ

عمى  ياانعكاساتكبياف ة، ككتابي   ،ة()الكائنات الحي   ةحيكاني  ك  ،ةكىندسي   ،ةخارؼ نباتي  ز  :إلى ياكتقسيم

 ،مفيكميا :مف حيث، ةالز خارؼ الفسيفسائي   فيأيضان كفضبلن عف ذلؾ، فقد بحثتي ة، الفنكف الغربي  

 نجازىا.إكتقنيات  ،إنتاجيافي المستخدمة  كالمكادٌ  ،اريخيٌ رىا التٌ كتطك  

  : المسجد األقصى المبارك:الثّانيالفصل 

لحديث عف تاريخ المسجد إلى ا ناانتقم ـ  ، ثي ةعام   صكرةلممسجد ب في ىذا الفصؿ تعريفان  ناناقش

 ناكما بحث ؟مان رى المسجد األقصى حى  د  عى ىؿ يي  :ؤاؿس  الب ناكبدأ كأحكامو، ،كمفاىيمو ؛ ان دينيٌ  :األقصى المبارؾ

بيت المقدس كالمسجد عمى  -عمييـ الس بلـ- نبياءلؤل ينيٌ سمسؿ الدٌ كالت   ،كخصائصو ،كمكانتو و،فضائمفي 

 .قكش في المساجد ة الز خارؼ كالن  الفصؿ بالحديث عف إشكالي  ىذا  ناكختمقصى، األ

  :ةفقب ة الص خرة المشر   ّة فيمزيوالر   ةينيّ الدّ ذات الد للة ة خارف الفسيفسائي  لز  ا :الثّالث الفصل
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ة كالفكر مزي  ، كمكقع الر  سبلميٌ يف اإلة في الدٌ خرفي  في ىذا الفصؿ مدلكالت العناصر الز   ناتناكل

كالعكامؿ  ،كتخصيصيا ،كصفيا :مف حيث ،فةبع في داخمو، ثـ انتقمت لمحديث عف قب ة الص خرة المشر  المت  

الة حٌ كمكانتيا في عيكف الر   ،ت بيامر   ال تيرميـ يانة كالت  كمراحؿ الص   ،بنائياإلى  ال تي  دفعت المعمارمٌ 

 مف حيث : لمقب ة كمدلكالتيا، سبلميٌ اإل خطيطي  لحديث عف الفكر الت  إلى اانتقمت  ـ  ثى كمف  ،المسمميف

 ة.العناصر المعماري   -

 ة.الز خارؼ الفسيفسائي   -

 ة.تكزيع الز خارؼ الفسيفسائي   -

قكش عمى الن  ، ك صبلحاتنقكش فترة اإل، ك ةثمينة الخارجي  نقكش الت  ، ك أسيسيٌ قش الت  الن   قكش:الن   -

  .ةاخمي  ثمينة الدٌ الت  

 مزايا زخارؼ قب ة الص خرة. -

 ة:خرفي  لمعناصر الز   يني  والدّ  مزي  : المدلول الر  رّابعالفصل ال

 مزم  كالفكر الر   ،مفيكميا :مف حيث ،ةخرفي  في ىذا الفصؿ الحديث عف العناصر الز   ناتناكل

 ،ةكاليندسي   ،ةباتي  : العناصر الن  ال تي تشمؿ ة،يني  ة كالدٌ مزي  الر   يامدلكالتك  ،سبلميٌ يف اإلما قبؿ الدٌ  ينيٌ كالدٌ 

  .خرفة باستخداـ الحميٌ كالز   عديدة، شكاؿأخرفة بكالز  ، ةصكيري  خرفة الت  كالز   ،خرفةكف في الز  كداللة الم  

مت في ابقة ال تي  تمث  راسات السٌ الحديث عف الكتابات كالد  كيحكم  ،راسةخبلصة  الد   يكى

ة، داخؿ القب   ةالز خارؼ الفسيفسائي   حكؿ (،Myriam Rosen-Ayalon( )Oleg Grabarدراسة)

 .منظكر ديني   ؽى فٍ كى ، كالحديث عنيا بأشكاليا كأنكاعيا
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 :ةالمشكمة البحثي  

 :اآلتي ؤاؿ البحثيٌ جابة عمى الس  إلإلى اراسة تيدؼ الد  

ان خذ الفنّ خرة؟ ولماذا ات  ة في قب ة الص  خرفة الفسيفسائي  رات )أبعاد( ووظائف لمز  ىل ىناك مؤش  

الز خارف المستخدمة في العصور جزء من  وابتعد عن ،ينيّ الدّ  اهمغز ب ينيّ عد الدّ في زخرفة المباني البُ 

 ابقة؟السّ 

 :اآلتية ةسئمة الفرعي  ع األؤاؿ تتفر  الس   كمف ىذا

ة كما الكظائؼ المرجك    ؟ة المستخدمة في زخارؼ قب ة الص خرةخارؼ الفسيفسائيى رات لمز  ما المؤش   -

 مف زخارفيا؟

شك ؿ كىؿ  ة؟سبلمي  مف الفنكف اإل ان جزءك سمكب مف الففٌ خاذ ىذا األإلى ات   أد تكافع ال تي ما الد   -

 يف؟ة خبلفان بيف الفقياء كرجاؿ الدٌ يني  في زخرفة المباني الدٌ  سمكب مف الفف  ىذا األ

ؿ ىذه الز خارؼ دكران ة في قب ة الص خرة ؟ كىؿ تشك  بعة في الز خارؼ الفسيفسائي  ما الفمسفة المت   -

 ينة؟عمى الجماؿ كالزٌ تقتصر أـ  ،في طمأنينة المسمـ مف ناحية العبادة

 ة،عام   صكرةسبلمية ببنية اإلفي األ يٌ كف الفنٌ العكامؿ ال تي  ساعدت عمى ازدىار ىذا الم  ما  -

 ؟ةخاص   صكرةمسجد األقصى بالكفي 

 

 

 



9 
 

 سالة:عة من الر  المخرجات المتوق  

 .المذككرة سابقان  ،راسةتحقيؽ أىداؼ الد   -

 .ةككذلؾ ما تشممو مف أسئمة فرعي   ،ةعمى المشكمة البحثي   اإلجابة -

 .ةة عممي  كتكثيقيا مف ناحية أكاديمي    ،في مجاؿ الحفاظ عمى اآلثار في قب ة الص خرة اإلسياـ -

 ابقة:راسات السّ الد  

د فيو الباحث مكانان كيج الٌ إ ،غاتبمختمؼ الم   يٌ أك فن   أك معمارمٌ  ما مف مصدر أك مرجع دينيٌ 

 ،الجامعاتأك مكتبات  ،ةال تخمك مكتبة مف المكتبات العام   أن و ساتيا، كمالمدينة القدس كمقد   مرمكقان 

 عف بيت المقدس.ال تي تتحد ث  ،ةاريخي  ة كالتٌ خرفي  ة كالز  فات كالكتابات المعماري  ة مف المؤل  كالمراكز العممي  

كمف خبلؿ زيارة مكاقع مراكز  ،الحظتقد ني ن  أ الٌ إ ،راسةة مكضكع الد  ي  غـ مف أىم  الر  كعمى 

ؽ ليذا طر  ضعفان ممحكظان في الت   عديدة، ةة كفمسطيني  في جامعات عربي   ،راسات العمياكالد   البحث العمميٌ 

 .دراسة الز خارؼ مف منظكر دينيٌ فيما يت صؿ بة خاص  بك  ،الجانب

 الر سالة:مكضكع أفدت منيا في  راسات ال تيالد  كمف أىـ  

 : بػ تكىي دراسات اختص   ،ةكصفي   –ة دراسات تحميمي  

 خرة.خرفة في قب ة الص  تحميؿ بعض أنماط الز   -

 راسات:ة، كمف ىذه الد  ة في القب  ة الفسيفسائي  خرفي  تحميؿ العناصر الز   -
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- K.A.C.CRESWELL (1979), Early Muslim architecture / Vol. 1 (part. 1-2), 

Umayyads, A.D.622-750, with a contribution on the mosaics of the Dome 

of the Rock in Jerusalem and of the Great Mosque in Damascus by 

Marguerite Gautier-van Berchem. 

 اءفسيفس في مساىمة معالحديث عف العمارة االسبلمية المبكرة لبلمكييف مت دراسة كرزكيؿ قد   

  .دمشؽ في الكبير كالمسجد القدس في الصخرة قبة

- Oleg , Grabar (1996), The Shape of the Holy Early Islamic Jerusalem. 

قب ة عف  كالحديث ،بكابوأك  ،بعادهأك  ،عف المسجد األقصى ان عامٌ  ان ر دراسة جربار تصك   متقد  

نماط أك   ة،عمكس   صكرةكلكف ليس ب ،ةمزي  كجزء مف الر   ،ابكابيأك  ،ابعادىأك  ،اقياساتي :مف حيثخرة الص  

 .كركالص   ،بعادكاأل ،القياساتك  ،فاصيؿة بالت  راسة غني  ىذه الد   ف  أكما  ،االز خارؼ فيي

- Myriam Rosen-Ayalon (1975), The early Islamic monuments of al-Ḥaram 

al-Sharīf: an iconographic study. (Qedem, 28.) xvi, 73 pp., 16 [col.] 

plates..   

كالفكرة ال تي  قامت  تيا،نمطي   ةسالىذه الر   مفخذت ات   إذ كثيران؛ يمكفأدراسة مف  دتاستفقد ك 

في حيف أف   ،ةبكي  ة الن  ن  منظكر الس   ؽى فٍ نحك ترجمة ىذه الز خارؼ كى  تكج يت ،كلكف ،بطرحيا ليذه الز خارؼ

 .ف الكريـآمنظكر القر  ؽى فٍ كى  تياترجمقد نىحىت نحك يمكف أالكاتبة 
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بالمسجد األقصى مف األىم ي ة، تت صؿ  عمى قدرو تفاصيؿ  درسكاذيف اب ال  يمكف مف الكتٌ كالكاتبة أ

مبة العرب لمط  ة، كلعؿ  ىذا اإلنجاز كحده، يمث ؿ دافعان خاص   صكرةب كقب ة الص خرة ة،عام   صكرةب

يف ىؿ عمـ بالمسجد األقصى كالدٌ أكلى بذلؾ، مف جية، كىـ أيـ ن  أل ؛خرفةىذه الز  سكا ، ليدر فيكالمسمم

 ، مف جية أخرل.سبلميٌ كالفكر اإل
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 لو  الفصل األ 
______________________________________________ 

 ةالز خارف الفسيفسائي  
ة عمى ظاـ لو أكلكي  فالن   ة؛أك صدف ةالخمؽ ببل عبثي  ر بنظاـ ظاـ ىك تىأىث  إحساس المسمـ بالن   إف  

 ،بداعكجكىر اإل ،ساعكاالت   ،ؽ االستقرارعبلقة تحق   تصيمة ذاأسالة ر ة المستخدمة، فيك العناصر الجزئي  

 ظاـ ذاتو.ضمف ترابط متجانس لمن  

ة، فبل تناقض أك كحي  كالرٌ  ةي  نساف الماد  اإلسبلـ بعظمتو تكامبلن كتناسقان بيف جكانب اإلكقد حق ؽ 

ن  ا خالؽ كاحد ىك  مف صنع ىذا العالـ أف  تؤك د ة ة عقائدي  دىا ضمف مساحة إيماني  مىيا كقي  ما شىك  نفصاـ، كا 

ة ىناؾ قك   بأف  عميؽ  معنى إيمانيٌ كما تجٌمى فييا كحيد ىذا، ة معنى الت  خرفة اإلسبلمي  الز  جس دت اهلل، ك 

شكيبلت قو  كتفرضو الت  عكر ال ذم تحق  كذلؾ مف خبلؿ الش   ،ىي اهلل ،دةمة كغير مجس  عالية غير متخي  

ان كليس تشكيبلن عبثيٌ  ،ؿ نظامان يشك  مف جانبو، تابع ة، كىذا الت  خرفي  تابع لمكحدات الز  اتجة مف الت  النٌ  ةي  الفن  

ؽ يحق  ما سع، زف متناسؽ مت  مف خبلؿ نظاـ مت   حساس بياإلا ة العظيمة ال تي  يتـ  كىي القك   ،متناثران 

بيف ما ىك ثابت  ،كحة كالرٌ أم ما بيف الماد   ،كعالـ المخمكؽ ،عالـ الخالؽ: فيٍ االنسجاـ ما بيف العالمى 

 فمسفة االستدامة كالخمكد. صكرةب ،مرف أصيؿ كبيف ما ىك ذاتيٌ 

 :ةسالمي  خرفة اإلالز   1.1  

كاحدة مف الكسائؿ المي مة ال تي   د  عى خرفة تي الز   فإف   ؛سبلميٌ اإل كظيفة الفف  ذا كانت صناعة الجماؿ إ

ٍنعى الجماؿالٌ إالعمؿ الخالص ال ذم ال يقصد بو كيؼ ال كىي ، وتصنع  يٌ كىنا يمتقي شكؿي العمؿ الفن   ؟ صي

نكع  ال ذم ال نكاد نجده في أم  مر الجماؿ ظاىران كباطنان، األإلبداع كحدة متماسكة معان نا ًلييكك   ؛بمضمكنو

 آخر مف الفنكف.
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تجربة بوصفو  يّ بداع وذوق فن  إوالقول بوجود  ،ةسالمي  خرفة اإليل يمكن كتابة تاريخ الز  ف

 ؟اة بفمسفتيزة الخاص  وما المي   ة ؟سالمي  خرفة اإلما منطمقات الز   ة؟ ثم  سالمي  ة في الز خارف اإلجمالي  

 

 (:اً واصطالح الز خارف )لغةً تعريف 1.1.1 

كما كردت في ، يءككماؿ حسف الش   ،ينةك الزٌ أىب، كىك الذ   ،مفعكؿ الز خرؼ (:)لغةن  خرفةالز  

 (345: 5ج-1994 منظور ابن) . معجـ لساف العرب

 ، ةكتجريدي  ة ة تعبيري  ي  تككيف عناصر فن   كاليدؼ منيا ،حميةزييف كالت  الت   فف  فيي اصطبلحان: أٌما 

 ،ناسبكالت   ،سبكالنٌ  ،جريدعمـ مف عمكـ الفنكف ال تي تبحث في فمسفة الت   :(decorationخرفة )كالز  

أك  ة،ة )نباتي  أك كحدات طبيعي   ،ةكحدات ىندسي   كقد تككف ،كالخطٌ  ،كفكالم   ،كالكتؿ ،كالفراغ ،ككيفكالت  

بداعوة، كتركت المجاؿ لخياؿ الفنٌ تجريدي  رت إلى أشكاؿ تحك  ، ة(حيكاني  أك  ة،آدمي   حساسو كا  ى حتٌ  ،اف كا 

 .(56: 2010 )كنعان صكؿكضعت ليا القكاعد كاأل

ة مف مستمد   عديدة،بأشكاؿ كأنماط كألكاف  ، كتظيرةسبلمي  الز خارؼ في العمارة اإلكتتنك ع 

في كما ؿ مف الحجر تشك  تفقد  ؛سبلميٌ قطار المختمفة مف العالـ اإلبو األ تمتازال ذم  المكركث الحرفيٌ 

ات رضيٌ ؽ الز خارؼ عمى األأك مف الخزؼ كما في إيراف، كتطب   ،في العراؽ ( كماابكؽالطٌ )أك مف  ،مصر

 ؛ةحاسي  ة كالن  ة كالحديدي  عماؿ الخشبي  اد كاألجٌ قمشة كالس  عمى األكذلؾ سقؼ كالقباب، ك الحكائط أك األ أك

ضفاء مسحةيلتزي  .مف الجماؿ عمييا نيا كا 

العقيدة ك عارض تمعيا بما ال ي مف جية، كتمتزج ابقةالز خارؼ بمعطيات الحضارات السٌ  تتأث رك 

راث كالت   ينيٌ راث الصٌ كتس المستكحاة مف الت  نجد زىرة المٌ مف جية أخرل؛ فعمى سبيؿ المثاؿ،  ةسبلمي  اإل
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شرطة دنى في تمؾ األرؽ األفي منطقة الش   يٌ الفن  راث يظير أثر الت  كما  (،1:1)الشكؿالقديـ المصرمٌ 

 (4: 1998 )ويمسون .خيؿ كمف أنصافيامف سعؼ الن   ةجمتمك  لالمجدكلة كا

دكف  ،كلكفٍ  ،نيايكتزي ،شياءفاإلسبلـ يدعك إلى إضفاء الجماؿ عمى األ ذلؾ؛ في عجب كال

ْزقِ  ِمنَ  َوالط ي َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  ال ِتيَ  الم وِ  ِزيَنةَ  َحر مَ  َمنْ  ُقلْ  " لى:اإسراؼ أك تقتير، قاؿ تع  ِىي ُقلْ  الر 

لُ  َكَذِلكَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َخاِلَصةً  الد ْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنواْ  ِلم ِذينَ  ُقْل ِإن َما َحر َم َرب َي * َيْعَمُمونَ  ِلَقْومٍ  اآلَياتِ  ُنَفص 

ْل ِبِو ُسْمَطاًنا اْلَفَواِحَش َما َظَيرَ  ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحق  َوَأْن ُتْشِرُكوا ِبالم ِو َما َلْم ُيَنز  َوَأْن  ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإلِْ

كربط  ،يمافينة باإلفقد ربط اهلل الزٌ  ( 32-7/31 رقـ ،عراؼ)سكرة األ ."َتُقوُلوا َعَمى الم ِو َما َل َتْعَمُمونَ 

 .ان ينة إسرافب الزٌ مى قٍ ى ال تي حتٌ  ؛ةبالكسطي   خيراأل

، بما يبقييا ةفس البشري  ، ينشد متعة الن  إنسانيٌ  أكثر مف فف  ليست  خرفة الز  أف  كيرل آؿ سعيد: 

لى جانب ذلؾ، ، ك إبداعيٌ  مف انفعاؿ جماليٌ  ، حت كالعمارةسـ كالن  شأف الر  شأنيا ، تشكيميٌ  ىي ففٌ ا 

  أف  مس أحيانان، إالٌ تي البصر كالم  ة، يمكف استيعابيا عف طريؽ حاس  ذات بنية مكانيٌ يا كبكممات أخرل، فإن  

حساس ال ذم يقع ما كراء اإل اخميٌ الدٌ  يقكـ بمخاطبة الكعي اإلنسانيٌ إذ  ؛زالمتمي   لو نظامو الفكرمٌ  ىذا الففٌ 

لو حضكر  ،سبلميٌ إتعبير كتزييف  فالز خرفة .(39: 1988 سعيد لآ) دةشكاؿ المجر  األ عىٍبرى كالعاطفة، 

 .كمداخميا ةيني  ماكف الدٌ عمى كاجيات المساجد كالمراقد كاأل جماليٌ 

 :اريخيّ ر التّ طو  الت   1.1.2

ر العصكر بٍ عى  كأرضٌياتيا كأسقفيا، دة عمى جدراف المبانيظيرت الز خارؼ بأشكاليا المتعد  

كأخذت أشكاليا المختمفة نتيجة أفكار  ياكحدات عتتنك  ك ى اآلف، حتٌ ال تزاؿ ك  ،زؿمنذ قديـ األ ،المختمفة

 (86: 2009)الجبالويّ  .نةكمعتقدات معي  
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أـ تمبية  ،يا طبلسـ كتعكيذاتأـ أن   ،ينةد زخرفة لمزٌ يؿ ىي مجر  معركفان، فكلـ يكف الغرض منيا 

  ؟كجذب أفراد الجنس اآلخر كلفت انتباىيـ لنداء الجنس البشرمٌ 

ى كصمت حتٌ  باختبلؼ العصكر كاألماكف،ال تي اختمفت  ،راتطك  مف الت   كثيرت الز خارؼ بمر  قد ك 

اف الفنٌ طك رىا  حيف ،ةسبلمي  في العيكد اإل بكضكح ظيكرىارىا ك ة تطك  فكانت قم   ة؛الحالي   صكرتيالينا بإ

 .(75: 1997 )عفيفي حساسو العالي ضمف إطار إسبلميٌ كا   ،عف خيالو الكاسع تعبيران المسمـ 

ـ  أمف  ـ( 684-705 / ىػ 68-65) عبد الممؾ بف مركاف مكمٌ الخميفة األ د  عى كيي   كائؿ مف اىت

فة لتككف بقب ة الص خرة المشر   مف خبلؿ عنايتو ؛ (210-209: 2010)الصالبي ةسبلمي  خرفة اإلبالز  

فقد كانت  كىكذا، ،ما بو ركح ة ال تي  تبتعد عف تصكير كؿ  سبلمي  يحكم أرقى الز خارؼ اإل ،ان معماريٌ رمزان 

 تقؼك  ،قاليد ال تي غمب عمييا اإلسبلـيف كالت  عمى أسس عميقة الجذكر مف الدٌ ترتكز ة سبلمي  خرفة اإلالز  

مثبلن، ال ذم  غريقيٌ البمداف المجاكرة كاألسمكب اإل ر بما حكليا مفال تتأث  ك  ،زمنة المتعاقبةاأل رى بٍ صامدة عى 

يادة عمى مر  د كالس  فر  ع بالت  يتمت   سبلميٌ سمكب اإلما جعؿ األ ؛في الكجكد سبلميٌ مكذج اإلسبؽ ىذا الن  

ظاىرة ف ؛ابقةا ظاىرة االقتباس مف الفنكف السٌ أمٌ  زه كعدـ ذكبانو،تو كتمي  عمى خصكصي  كيحافظ  ،العصكر

ة كغريزة االقتباس زادت الحيكيٌ  ما قؿ  كم  ك  ،حضارة قبموأك  ،ــ مف معم  تعم  قد ك  إالٌ اف كما مف فنٌ  ،ثابتة

 (27: 2011 )عرفات.ة متناغمة طردي   بينيما عبلقةفال ؛االبتكار

كليس  ان يٌ تحقيقان ماد   أظير، سبلميٌ ان صحيحان لممنيج اإلعتقادان حقيقيٌ اكائؿ أظير المسممكف األكقد 

 إلى سبلميٌ اإل نشأة الفف   رجعكت ًكفقو، رتنت كتطك  تكك  قد اف المسمـ فمسفة الفنٌ  الي فإف  ، كبالتٌ حسبان فنظريٌ 

جاءت  كعندما، ةسبلمي  اإل ي ةك المدارس الفن  أرز ؿ الط  أك   مكمٌ راز األكاف الط  إذ  ؛ةعصر بني أمي  

ركا أث   ؛كاختمط العرب بأمـ ذات حضارة زاىية ،سع نطاقياكات   اإلسبلـ،دكلة ت كامتد   اإلسبلمي ة،الفتكحات 

 (29: 2011 عرفات) .ركا بيـكما تأث   ،مـفي ىذه األ
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 :سبلميٌ ال تي  أثرت في الفكر اإل ذاىب الفكريةكمف الم

ـ   ،زىدان ككرعان  ىذه المدرسةبدأت  :ةوفي  الصّ  -1 ٍت منحىن  ،رتتطك   ث ان بعيدان عف مجراىا كعقميٌ ان نفسيٌ  كنىحى

فعؿ مغاير،  رد   ما دفعيا إلى إحداث زمف األمكٌييف،سراؼ نتيجة االندفاع في اإل ؛ؿ في اإلسبلـك  األ

بط بيف الر   مف خبلؿ ؛سبلميٌ اإل الفف  المجتمع ك  فيرت تأثيران مباشران ة ال تي أث  ة آراؤىـ الخاصٌ كفي  لمصٌ ك 

 ة الكائناتىي فكرة سرمدي   ،ةة عقائدي  لمكصكؿ إلى فكرة فمسفي   ؛كالمعنكمٌ  م  الماد   بطالر  ك شكاؿ، مكز كاألالر  

 (2: 2016 .)رزوقيكفنائيا

يـ قد نقمكا ىذا الفكر أساسان في أنفسيـ، كما أن   تشك ؿ ،ذات رمكز يف معتقداتو كفيٌ صٌ مل ر أف  كى ذٍ كيي 

يدييـ مف ألمف بيف  ،شكاالن أك  عماالن أفكار لكا تمؾ األحك   مم فف، ييٌ فً رى ائيف كالحً ة مف شيكخ البنٌ رى يى إلى المى 

كربطكا بينيا كبيف ذاؾ الفكر، كصكالن إلى ديمكمة األشكاؿ كالر مكز  ،قامكا بتنفيذىا ،فياع كحرفيٌ صنٌ 

في تخي ر المتشابية، كما كاف ليذا الت شابو أف يظير، إاٌل ألن و ناجـ عف كحداني ة العقيدة كالفكر المت بع 

 .(105: 2006 )ياسين مكزشكاؿ كالر  األ

 مف حيث رصيده العقميٌ  ،سبلميٌ ال تي  أغنت الفكر اإل دارسمف أخصب الم درسةىذه الم د  عى كتي 

المستقيـ عف  عندىـ عف الخالؽ، كالخط   رقطة تيعىب  الن  أف   راتيـ:مثمة عمى تصك  معان، كمف األ كحيٌ كالرٌ 

ر عف ع يعب  ث، كالمرب  جاه رأس المثم  ماء تبعان الت  رض أك الس  صاليا باألكح كات  عف الرٌ ث الفكر، كالمثم  

ر يعب   ماني  كؿ الث  نساف، كالش  جسـ اإل يمث ؿ داسيٌ كؿ الس  كالش   ،بيعةالط  يرمز إلى  كؿ الخماسي  ة، كالش  الماد  

 (111: 2006)ياسين لخ.إمس...مف كالش  ف كالز  الكك إلى ائرة الدٌ بينما ترمز  ،ةنساني  عف القيـ اإل
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 فا: إخوان الص   -2

 مختمؼ مف عديدكف، أشخاص أنيـ رسائميـ، خبلؿ مف الصفاء إخكاف جماعة عف إلينا كصؿ ما كؿ

 كأصدقاء إخكانا لنا إف" كاألربعيف الثامنة الرسالة في فيقكلكف ليـ، أسماء تحديد دكف كالطبقات، الفئات

 كالكزراء كاألمراء الممكؾ أكالد مف طائفة فمنيـ الببلد، في متفرقيف كفضبلئيـ، الناس، كراـ كؿ مف

 العمماء، أكالد مف طائفة كمنيـ كالتجار، كالدىاقيف األشراؼ أكالد مف طائفة كمنيـ كالكتاب، كالعماؿ

 إخوان رسائل)" الناس كأمناء كالمتصرفيف الصناع أكالد مف طائفة كمنيـ الديف، كحممة كالفقياء كاألدباء

 (165: 4 ج- 1957 الصفاء

 كيعرؼ البستي، معشر بف محمد سميماف أبك منيـ الصناعة، كأنكاع العمـ ألصناؼ جامعة جماعة كفييا

 ىذه ككانت كغيرىـ، كالعكقي الميرجاني، أحمد كأبك الزنجاني، ىاركف بف عمي الحسف أبك ك بالمقدسي،

 بينيـ فكضعكا كالنصيحة، كالطيارة القدس عمى كاجتمعت بالصداقة كتصافت بالعشرة، تآلفت قد العصابة

 إف: قالكا أنيـ كذلؾ جنتو إلى كالمصير اهلل، برضكاف الفكز إلى الطريؽ بو قربكا أنيـ زعمكا مذىبا

 ألنيا كذلؾ بالفمسفة، إال كتطييرىا لغسميا سبيؿ كال بالضبلالت، كاختمطت بالجياالت، دينست قد الشريعة

 كالشريعة اليكنانية الفمسفة انتظمت متى أنو كزعمكا االجتيادية، كالمصمحة االعتقادية لمحكمة حاكية

 ليا كأفردكا كعممييا عممييا الفمسفة، أجزاء جميع في رسالة خمسيف كصنفكا الكماؿ، حصؿ فقد العربية،

 لمناس، كلقنكىا الكراقيف، في كبثكىا أسماءىـ ككتمكا الكفاء، كخبلف الصفاء إخكاف رسائؿ كسمكىا فيرستا،

 2ج-1971 العسقالني) "رضكانو كطمب كجؿ، عز اهلل كجو ابتغاء إال ذلؾ فعمكا ما أنيـ كادعكا

:506) 

 نفكس أف لقناعتيـ الشيكخ دكف الشباب بيف دعكتيـ نشر عمى حريصيف الصفاء إخكاف كاف : الدعوة

 أييا لؾ فينبغي"..  كتتمكف نفكسيـ في الدعكة فتستقر شيء، عميو يكتب لـ نقي أبيض كرؽ مثؿ الشباب
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 كأخبلقا رديئة، كعادات فاسدة، آراء الصبا مف اعتقدكا الذيف اليرمة المشايخ بإصبلح تشغؿ أال األخ

ف ينصمحكف، ال ثـ يتبعكنؾ فإنيـ كحشية،  السالمي بالشباب عميؾ كلكف يفمحكف، فبل قميبل صمحكا كا 

 يعرؼ ال جديدنا جيبلن  خمؽ بذلؾ يككف إذ" العمكـ في بالنظر المبتدئيف اآلداب، في الراغبيف الصدكر،

 .المذىب عمى متعصب غير كالجدؿ، اليكل

 المعركفة الثقافة فنكف أغمب عمى اشتممت ضخمة مكسكعة الصفاء إخكاف رسائؿ :الصفاء إخوان رسائل

 كحقائؽ األدب، كطرائؼ الحكـ كغرائب العمـ فنكف في" رسالة كخمسيف اثنيف عمى كتشتمؿ عصرىـ، في

 كمنيا تعميمية، رياضية فمنيا أقساـ، أربعة عمى مقسكمة كىي.. الصكفية الخمصاء كبلـ عف المعاني

 فينا (21:الفيرست–1957 الصفا اخوان)" إليية نامكسية كمنيا عقمية، نفسانية كمنيا طبيعية، جسمانية

 العقمية النفسانية إذ اإللييات، الطبيعيات، الرياضيات،: الفمسفة تقسيميـ كفؽ جاء الرسائؿ تبكيب اف نجد

 . اإللييات تحت تندرجاف اإلليية( الشرعية) كالنامكسية

 المدخؿ شبو فييا القكؿ كأكجزنا الرسائؿ ىذه عممنا" رسائميـ عف الصفا إخكاف يقكؿ :الرسائل منيج

 رسالتيـ في يقكلكف كما فييا، النظر المبتدئيف عمى كيسيؿ فيميا، المتعمميف عمى يقرب لكيما كالمقدمات،

 ليـ بسطنا منيـ، أغراضنا أكثر ذلؾ كاف كلما..  شأنيـ صبلح بو يككف ما.. إلخكاننا نحب إننا" األخيرة

 بتكفيؽ عميو قدرنا ما بحسب كالعممية، العممية، كالصنايع األعماؿ، مبادئ معرفة فيو كأكردنا الكتاب، ىذا

 اختبلؼ عممنا ألننا كاحدة، كصناعة كاحد، عمـ عمى نقتصر لـ أننا ىك ذلؾ عمى حممنا كالذم اهلل،

 مف ىذه رسائمنا في فجعمنا.. طبيعتو يكافؽ بما اليو منيـ كاحد كؿ يشتاؽ كما كجكاىرىـ، الناس طبائع

–1957 الصفا اخوان.)" لممتعمـ كرياضة لممبتدئ، معينا يككف ما كالعمكـ كالمعارؼ الصنائع مبادئ

 (.394: األخيرة الرسالة
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 كالنقد األخبلقي المغزل ذات القصص، مف كثير عمى الصفاء إخكاف رسائؿ تحتكم: الرسائؿ في الرمزية

 الخطاب، في كأبيف المكاعظ في أبمغ" ذلؾ ألف الحيكانات، لساف عمى القصص ىذه أغمب كترد السياسي،

 عمى حممتيـ في ألنفسيـ حماية التعبير مف المكف ىذا في كجدكا أنيـ كما" الحكايات، في كأعجب

 كالسياسية.  االجتماعية األكضاع

ص في يتمخ  تصك ران خاٌصان بيـ، فا إخكاف الص  إذ يحمؿ  ؛ العمارة كالفنكف فير ذلؾ الفكر كقد أث  

يا اعتمدت كلكن   ،الجامدة ةابتسب الثٌ لـ تعتمد عمى تطبيؽ الن   ،العمارة ال تي ظيرت بعد دخكؿ اإلسبلـ أف  

 كعيٌ كالمفيكـ الن   ،رقاـلؤل مف المفيكـ الحسابيٌ  ال تي تجمع بيف كؿ   ،عداد كاليندسةعمى تطبيؽ عمكـ األ

 رقـفإف   كعمى سبيؿ المثاؿ:، سائؿ()الر   ، كقد تناكلكا ىذه المفاىيـ في كتابيـ(40: 2009)الجبالوي ليا

شارة ،ىك البداية (1) ، (2) رقـكأٌما سبلـ، ؿ أركاف اإلكىك مف أك   ،كحيدكرمز لمت   ،-كجؿٌ  عز  –هلل إلى ا كا 

( أك 3)زكاج ضماف لبلستمرار، كرقـة الحياة، فخمؽ األيعني الخمؽ كاستمراري  ؛ ف(1+1) كىك نتاج

دكر ( رمزان  في 4في حيف يقؼ رقـ )اهلل مف جسد كركح كنفس، فقد خمقو  ؛نسافلئل رمز (1+1+1)

عامات رمز لمد  ىك بذلؾ، ك  ،ربعة أركافاأل مكؿ ذإلى الش  فيك إشارة  ؛ةة كالمعماري  يني  العبادة كالمباني الدٌ 

ذا ما انتقمنا إلى ك   ماء،رض بالس  ربعة ال تي  تربط األاأل شارة(8) رقـا  ، لييٌ إلى العرش اإل ؛ كجدناه رمزان كا 

، ة)سكرة الحاق  ." َأْرَجاِئَيا َوَيْحِمُل َعْرَش َرب َك َفْوَقُيْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيةٌ َواْلَمَمُك َعَمى " لى:اكما كرد في قكلو تع

 .(القسم الول – 1957  فاخوان الص  إ)مانية ة الث  إلى أبكاب الجن  ، فضبلن عف ككنو إشارة (69/17 رقـ

 خرفة:اليدف والغرض من الز  1.1.3

 ،ةتو عقائدي  قك   وفحسب، بؿ إن  تعكس فكرىـ لممسمميف  ةبمثابة مرآ سبلميٌ يف اإلالدٌ لـ يكف 

أف جاىدان حاكؿ ال ذم  ،اف المسمـعمى الفنٌ  تنعكسة يني  ة الدٌ القك  ؛ ما جعؿ مقياس ألنفسيـك  ،دنمكذج مكح  كأ
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 ،حداث مسائؿ كحمكؿ جديدةإل إلى ما أدٌ  ؛كحيدة الت  ف  سبلـ في دابقة لئلة السٌ يصير العناصر الحضاري  

 (33: 1966 كونل). نحك المطمؽ األفؽ قةي  سس الض  تجاكزت األ

 ؛اف المسمـىي ما يبحث عنو الفنٌ  سبلميٌ اإل خرفيٌ الز   يٌ ة في العمؿ الفن  القيـ الجمالي   فإف   ،كليذا

 حدكد.جماالن ببل  يٌ مف العمؿ الفن   تيبدعال تي   ،ةخرفي  فكار الز  فات كاألف مف خبلليا الص  ليبي  

جؿ أكذلؾ مف  ؛سبلميٌ اإل عف الفف   عبيررؽ لمت  فكار كالط  األمف  كاحدة ةسبلمي  ؿ الز خارؼ اإلكتمث  

ة ة اهلل، مف االعتقاد بكحداني   ، الٌنابعيمانيٌ عد اإلالكصكؿ إلى البي  فيما مضى، كاف مجتمع ال أف  كبخاص 

ان يرفض الكاقع ران إيمانيٌ تصك  يبني ىذا االعتقاد  ما جعؿو كثقافتو، مركزان لحياتو كفن   يعد ىاك  ،كثافس األيقد  

 عز  –ة اهلل مف فكر مطمؽ بكحداني   ،لمحياة سبلميٌ ر اإلصك  ال ذم نزؿ بالت   لييٌ مف خبلؿ الكحي اإل ،الكثنيٌ 

ة اهلل مف منطمؽ كحداني   ،الكثنيٌ  راتو المتناغمة حمكالن لمكاقع الجاىميٌ بتصك   سبلميٌ ـ المنيج اإلقد  يك  -كجؿ  

مضاىاة الخالؽ تحت ، ك لما تعكسو مف شرؾ باهلل ؛صناـلتشكيؿ األ -ان يٌ ان كفن  حياتيٌ -ؿ رفضان ال تي تشك  

جسيـ في كتشكيمو، حيث لـ يظير الت   تربة خصبة لتداكؿ ىذا الفف   ، كىذا بدكره ىي أمثيؿإطار المحاكاة كالت  

ن  ك  ،ةسبلمي  الز خارؼ اإل بعيدان عف  ،مف خبلؿ خطكطو كزخارفو بأنكاعيا المختمفة ،ما خرج إلى عالـ أعمىا 

 .(83: 2005 الحميد عبد) ةالحي   تتمثيؿ الكائنا
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 :وخصائصيا ةسالمي  زات الز خارف اإلمي  1.1.4

 ة:سالمي  خرفة اإلزات الز  مي   1.1.4.1

 غيرىا؟ة عن سالمي  خرفة اإلز الز  ىل ىناك شيء يمي  

ة تنفرد فييا عف كىي ذات شخصي   ،ةسبلمي  ان في العمارة اإلة عنصران ميمٌ سبلمي  خرفة اإلؿ الز  شك  تي 

 ،ة، كزيادة العمؽ في حفر الز خارؼخرفي  ة في تنفيذ الكحدات الز  "الميؿ نحك الكاقعي   ؿ في:تتمث  ، غيرىا

 ة المستخدمة"خرفي  كصغر الكحدات الز   ،قيقةفاصيؿ الد  بالت  ة العناية د المستكيات، كشد  كظيكر الحفر المتعد  

صناـ، ة كعبادة األعد عف الكثني  مبعىثييا البي ك  ؛ةة تصكير الكائنات الحي  ، ككراىي  (19ص ،1952 )فارس،

المباشر دكف طكير كاالعتماد عمى الت   ،جديد كاالبتكارفكر مف الفراغ، كالعناية بالت  خرفة كالن  كاالىتماـ بالز  

ر ال تي  تعب  الن ماذج ة صالة في أغمبي  كاألالعديدة، ة خرفي  عماؿ الز  صنيع في األقميد كالت  عد عف الت  كالبي  قؿ،الن  

 في الٌ إمج بينيا لكاف دكف الد  اف المسمـ، كالمبالغة في استعماؿ األاـ كالفنٌ سٌ ة لدل الر  الفطري  األعماؿ  فع

كما ىك الحاؿ في  ،الثد الثٌ عٍ ة البي سبلمي  خرفة اإلال تستيدؼ الز   إذ ؛جسيـعد عف الت  بعض الحاالت، كالبي 

ىك د آخر عٍ ز عمى بي ترك   ،ياكلكن   ،(28: 2011)عرفات خرلاأل الحضارات كالد ياناتبعض الز خارؼ في 

المنتشرة في كثير مف المساجد ة سبلمي  بكاب اإلبصفة دائمة في زخرفة األ الميشاىىد ،العمؽ الكجدانيٌ 

 .( 33ب.ت : لفيّ )األ . كالقصكر القديمة
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 ة:سالمي  خرفة اإلخصائص الز   1.1.4.2

مىرد   كلعؿ   بعام ة، ةسبلمي  ة اإلي  تشترؾ فييا المدارس الفن   ،ةسبلمي  خرفة اإلة لمز  ىناؾ سمات عام  

 ،ةسمات عام  كمف ىنا، فقد ات سمت ىذه الز خرفة بيف الكاحد ال ذم دانت بو ىذه المجتمعات، ذلؾ إلى الدٌ 

 :منيا

قيد  رة مف كؿ  ىناؾ حركة مطمقة متحر   بأف   ان تمقائيٌ  ان حساسإتعطي  ،ةسبلمي  خرفة اإلنقطة في الز   أم   ًل:أو  

 .خرفيٌ سؽ الز  في إطار الن  

فالعدـ ليس مكجكدان  ؛نكع مف أنكاع الحياة ليس مكانان خاليان مف أم  أن و الككف ليس فيو فراغ، ك  أف  ": ثانياً 

كات امكـ بديع الس  القيٌ  في أصمو إبداع الحي   كىكو حياة  في حياة، طبلؽ، بؿ إن  في الككف عمى اإل

 عضيا ببعض،صمة بخرفة المت  نجدىا مزدحمة بالز   إذ ،ةسبلمي  ظر في الفنكف اإلرض، كىذا ما يمفت الن  كاأل

 ،يّ لف)األ  "ان تامٌ  قضاءن  جميعيا قضي عمى الفراغاتتكاد ت يان  إى يا دكف ممؿ، حتٌ ي المساحة كمٌ تغطٌ ل

 تارة في مؿء الفراغ فيك يستمر   ؛سمؾ أكثر مف مسمؾ في مؿء الفراغياف المسمـ الفنٌ ك  . (81ص ،1969

 ياينتج عن ،ة فيممؤىا بخطكطإلى الخمفي   طكران يمجأصغر، ك غير إلى األمف الص  اؿ باالنتق عمى الس طح،

 ائع.الرٌ  أثير الجمالي  الت  ما يقكد إلى  ،ؿٌ كء كالظ  طح أك تبايف بيف الض  تبايف في مستكل الس  

 ة،بدي  لفكرة العكدة األ كىك تجسيد مثاليٌ  ،حساسغني اإلعكر كيي ثرم الش  خرفة يي كرار في ىذه الز  : الت  ثالثاً 

كثير مف المعاني تكرار لففي القرآف الكريـ  ؛سبلميٌ يف اإلد في الدٌ ساس مبدأ أصيؿ كمتجد  في األكىك 

كرار الت  ككما في  ،حمفكما في سكرة الر   أحيانان، في المكضكع نفسوك  حينان، كاآليات في مكاضع مختمفة

ىك العامؿ ال ذم يقؼ كراء الت ناظر في الز خرفة  كرارالت  يبدك أف  ىذا ك  ،كـبلة كالص  المتتابع لفريضتي الص  

 كىذا الت ناظر نكعاف: ،(183: 2013 ة)ذىبي   اإلسبلمي ة.
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 جاه مقابؿ.صؼ اآلخر في اتٌ العناصر ال تي  يكمؿ أحد نصفييا، الن   : يضـ  صفيّ الن   ناظرالت   -أ

 .ك متعاكسأجاه مقابؿ في ات   ،مف عنصريف متشابييف تمامان  فيو ككيفيكتمؿ الت   :يّ ناظر الكم  الت   -ب

 : فيك أنكاع ،كرارإلى الت   رجكعان ك  

 ة في كضع ثابت متناكب.خرفي  الكحدات الز  فيو : تتجاكز كرار العاديالت   -أ

إلى  طكران ك  ،عمىاألكضاع متعاكسة تارة إلى أة في خرفي  الكحدات الز  فيو : تتجاكز كرار المتعاكسالت   -ب

لى اليميف ،سفؿاأل  كتعاكس. ،كفي تقابؿ ،كاليسار ،كا 

الكاحدة تمك  ،تيف مختمفيف في تجاكر كتعاقبىك استخداـ اشتراؾ كحدتيف زخرفي   كرار المتبادل:الت   -ج

 (10: 2005 اليوبي ، فياض )ل.خر األ

كرار ىنا ال الت  إف  ف ؛ك الممؿأتابة ب في الر  ة ال يتسب  سبلمي  خرفة اإلكرار في الز  ع: فإذا كاف الت  نك  الت   رابعًا:

يي في ف ؛ةخرفي  بيف الكحدات الز   يتنك عو لكن   كٌميا، طكحكاحدة في المشاىد المكجكدة عمى الس   يعني صكرة

ع نك  ت  فإف  ال، كىكذا، المحرابعٌما في ختمؼ كذلؾ تك  ،لمئذنةفي ا مثيمتياتختمؼ عف مثبلن قب ة المسجد 

 (183: 2013)ذىبية يقابمو تكرار متكاصؿ. ،يائؿ بيف الكحدات المختمفةال

ة ،ةخرفي  ككينات الز  ب: معظـ الت  شع  : الت  خامساً  ذ خً ال ذم ات   ،شعيبف الت  غالبان ما تتضم   ة،ابتالثٌ  كبخاص 

 (10: 2005 اليوبي ، فياض)  .ساسان مف مفارقياأ

بحيث  ،كحدة في كؿٌ  خرفة عمى نمط خاص  كرار الز  كرار ال ذم ذكرناه يعني تى كاف الت   فإفٍ  الكحدة:سادسًا: 

ت شت  الت  مطمقان ة، كىذه الكحدة المختمفة ال تعني خرفي  شعاعاتيا الز  ا  ك  ،ةصمي  نكاتيا األ منيا لكؿ  يككف 

 عز  –ة اهلل كتكحي بكحداني   مف جية، ةنساني  إتكحي بكحدة  تجمعيا، ةي  كحدة فن   كيؼ ال، كىناؾنافر، كالت  

 (98: 1969 لفيّ )األ  .أخرل؟! جية مف -كجؿ  
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خذ ك األأ ،ةي  ك االبتعاد عف قاعدة المحاكاة الفن  أ ،مثيؿك عدـ الت  أ ،جسيـؿ عدـ الت  جريد: يشك  الت  سابعًا: 

 :ىي ،سبلميٌ صكير اإلخصائص فريدة عرفيا الت   ،يٌ سطيح الفن  بقاعدة الت  

تككف كممة  يو،كعم يف،دشخاص فيو غير مجس  األيككف أم  ،شخيصأف يخمك المكضكع مف الت   -أ

 (183: 2013 ذىبية) (94: 1969.)اللفي تشخيصيٌ كممة في مقابؿ  تجريدمٌ 

فرسـ كرقة شجرة بحيث  ؛مكذجكالخركج مف الكثرة إلى الن   ،كع الكاحدفراد الن  أبايف بيف ي عدـ الت  تكخ   -ب

 (183: 2013 ذىبية) دكف تجسيميا. ،بؿ تشير إلى شكميا ،بعينيا يامال تمث  

 ة:سالمي  ة اإلخرفي  العناصر الز  1.1.5

عديدة، بات متطم  ل كيظ فت تمبيةن ة، كقد سبلمي  كلة اإلة ال تي ظيرت في الد  خرفي  شكاؿ الز  دت األتعد  

ٍبرى  و إلى اهللكج  الت  ما في ك ،مميحشياء مف خبلؿ الت  بعض األبيحاء كاإل ،ينةكالزٌ  ،الجماؿ مف مثؿ  عى

 ة إلى:خرفي  ؼ أشكاؿ العناصر الز  يتصنيمكف لكاف المستعممة، ك شكاؿ كاألاأل

 ة:باتي  الز خارف الن   -1

وة ال تي ي  المظاىر الفن   أىـ  كاحدان مف  د  عى تي  محاكاة  نحكاف المسمـ الفنٌ  تعب ر بكضكح عف تكج 

، بداية عف رسـ تقميد الكائف الحي  منذ الانصراؼ المسمميف كيبدك أف  ركاجيا كشيكعيا نابع مف بيعة، الط  

رقة ظير الجذع كالك بديبلن ليما، ف -بكصفو كائنان حٌيان -اإلنساف كالحيكاف عمى حد  سكاء؛ ما جعؿ الن بات 

نيف أساسي ٍيف في  ة في باتي  سادت الز خارؼ الن  كنتيجة لذلؾ،  ،قابؿناظر كالت  كرار كالت  زخارؼ تمتاز بالت  مكك 

  (83: 2008 )قاجة(. 2:1)الشكؿة سبلمي  الفنكف اإل

 الفناف ( استكحى3:1()الشكؿرابيسؾاأل) سبلميٌ اإل ة ذيكعان في الفف  باتي  كأكثر ىذه الز خارؼ الن  

 الزخرفية لمنماذج مككنو كعناصر منكعة، كأشجار كثمار كأزىار أكراؽ مف ، الطبيعة عناصر مف المسمـ
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 منتكجاتو زخرفة في المسمـ الفناف بيا أبدع التي الزخرفية العناصر أبرز مف النباتية الزخارؼ كتعد ،

 العناصر كتجريد تحكير عمى الفناف عمؿ إذ ، عمائر اك تحفان  المنتجات تمؾ أكانت سكاء الفنية

 العربي الرقش إسـ عمييا أطمؽ كىندسية نباتية مجردة أشكاؿ في تمثمت الطبيعية صكرتيا مف المستخدمة

)  النباتية االشكاؿ مع تتحد ىندسية زخارؼ بتكرار يكصؼ زخرفي شكؿ كىك  Arabesque"األرابسؾ"

Singer 2008 :191 )االنجميزية في كتعرؼ:Arabesque  - الفرنسية  :Arabesque – االيطالية 

 :Arabesco  - االسبانية  :Tawriq .Atauriques  

 الكسيط العصر في أخذت االشكاؿ ىذه كلكاف.... لكلبي شكؿ بأنو االرابسؾ االكركبيكف ييعىًرؼ

 نفسو لممعنى اإلسباف استعمؿ بينما عشر السادس القرف حتى أرابسؾ لفظة ظيكر كتأخر(.مكراسؾ) اسـ

 (59: 1977 غالب.)تكريؽ لفظة

 المشرؽ زخارؼ عف لتمييزىا االسبلمي الغرب في االسبلمية الفنكف زخارؼ عمى تطمؽ" مكرسؾ"

 المشرؽ في عاـ بكجو كميا النباتية اإلسبلمية الزخارؼ تشمؿ زالت ما" أرابسؾ" كممة كلكف.  االسبلمي

 المغرب في االسبلمية لمفنكف االكركبية المغات في تستخدـ" مكرسؾ" كممة أصبحت بينما كالمغرب،

 (155-154: 1981 حسين) عامة بصفة االسبلمي

 اال ىك ما التكريؽ أف إذ" النمك" كىي( التكريؽ) االرابسؾ زخارؼ مف النكعية ىذه تميز صفة أىـ

 ضمنت كقد ليا حدكد ال التي كالطاقات الدكارة االلتكاءات كتندفع خطكطيا عبر تتدفؽ حيث كتكاثر نمك

 عطية.) فتجمعيا كعكد انحناءاتيا بيف تباعد الدكائر عناصر بيف ،كمزجت ىائمو ركحان  فركعيا بيف

  (36: 2005 حسني( )136: 1999

قكاميا خطكط منحنية أك  ف  أل ؛يندسيٌ الابع طٌ الة سبلمي  ة اإلباتي  عمى بعض الز خارؼ الن   غمبكي

ما فييا مف  غير أف   ،ماثؿقابؿ كالت  في ىذه الخطكط مبدأ الت  راعى كقد يي  ،صؿ بعضيا ببعضيت   ة،ممتف  
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كمع ذلؾ؛  إلى نطاؽ الز خارؼ اليندسي ة، ةباتي  ن  الصكؿ األ يخرجيا مف دائرةال  بيعةتجريد كتحكير عف الط  

 (84: 2008.)قاجة ة سبلمي  ان في الز خارؼ اإليمٌ مكانت منذ البدء عنصران فقد 

 "االرابسؾ" عمى نكعيف :اعتمد الرقش 

أشكاؿ ىندسية احتكت عمى تشكيبلت ثبلثية رباعية كخماسية كمضاعفاتيا ،تتفرع منيا أشكاؿ مختمفة -1

 1988.)بن نايف تتكاثر كتتشعب الى ما ال نياية ، كأطمؽ عمى ىذا النكع مف الرقش اسـ "الخيط" 

:107-108) 

شكاؿ النباتية ، مف كرمة العنب بأغصانيا المتداخمة أما النكع الثاني فيك رسـ ليف اعتمد عمى اال -2

كالممتكية بعضيا حكؿ بعض بتناسؽ كبصكرة طبيعية جميمة ،كاطمؽ عمييا اسـ "الرمي".كالفرؽ بينيا أف 

كقد  (115: 2005)حسني الخيط يمتاز بالدقة كالنظاـ كالعقبلنية أما الرمي فيمتاز بالعفكية كاالنسياب

كنية ؼ النباتية بكتابات قرآنية أك تاريخية بأشكاؿ كزخارؼ متنكعو ،كاألشكاؿ الحمز تمتزج أحيانان الزخار 

 كاالكراؽ كالزىكر المحكرة .

 الز خارف اليندسية: -2

ـ    ، كلعؿ  اليندسي ة في الحضارات كم يا، منذ العصر الحجرٌم، كحٌتى اآلفالز خارؼ بنساف اإل اىت

كاألداء،  ة الخاـٌ تكجيو ال ذم تفرضو الماد  جريد مف جية، كال  نحك الت   نزكعو الفطرم   نابع مفىتماـ ىذا اال

 نتاج مف جية أخرل.ة اإلأثناء عممي  

كما أن يا  ،ةسبلمي  ة اإلالحضارة العربي  أىم ي ة ذات طابع خاٌص، في ظؿ  ة الز خارؼ اليندسي   تحتؿ  

حياف العنصر أصبحت في كثير مف األإذ  األخرل؛ ة فريدة ال نظير ليا في الحضاراتبشخصي   تمتاز

 (71-70: 2008)قاجة ي مساحات كبيرة.ئيس ال ذم يغطٌ الر  
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د مف أف يبحث عف تمكيف جديد مبتكر، يتكل  فيما مضى، اغؿ اف المسمـ كشغمو الشٌ الفنٌ  ـ  ككاف ىى 

صيف ال ذم يسبغو لتحقيؽ مزيد مف الجماؿ الر   ؛ةشكاؿ اليندسي  أك مزاكجة األ ،كايااشتباكات قكاطع الز  

ك كراىية أائدة حكؿ تحريـ الفكرة السٌ الفائقة مرد ىا إلى عناية كلعؿ  ىذه الحؼ ال تي  ينتجيا، عمى الت  

جو كيت   ،ينصرؼ عنياتجعؿ الفٌناف في ىذه المسألة  إذ إف  الش ؾ  سبلـ، ة في اإلتصكير الكائنات الحي  

ت مكانة ى احتم  حتٌ  منيا، جديدالر اكابتك ،كتطكيرىا (،4:1)الشكؿةشكاؿ اليندسي  نحك األ م ياك طاقتوب

 .(9-8: 2011الجزار ) سبلميٌ اإل الفف   مف خصائصة زة ميم  صبحت مي  أك  ،مرمكقة

 ة(:)الكائنات الحي   ةالز خارف الحيواني   -3

ظٌنان منيـ أن يا ال تدخؿ في إطار  ؛عماؿالمسممكف رسـ الحيكانات في زخارفيـ ببعض األ كظ ؼ

مف مثؿ ليفة خارؼ، ليست األالحيكانات استعماالن في الز  أكثر  أف   كمف المبلحظمر، الكراىية في بداية األ

 ،بعالس  ك ،ةل تي  ترمز إلى القك  ا قد انصب  عمى تمؾ الحيكاناتاالىتماـ بؿ إف  كالكمب،  ،ةكالير   ،الحصاف

كأنكاع ماء، قر في الس  كالص   ،سرالن   :مثؿ، يكر الجارحة كالط   ، كغيرىا مٌما يعيش عمى األرض،مركالن  

كاحؼ، ذات القدرة عمى الت شكيؿ، كلـ تغب   ؛العصكر المختمفةعف فاعي األأخرل، كالفراشة، كالط ير، كالز 

 بكابأك مقبض لفتح األ ،رافي صكرة سك إذ نجدىا حاضرة ، ةة انسيابي  زخرفي  إمكانٌياتو  يمنح الفٌنافشكميا ف

غبلقيا،  كلعؿ  مرد  ذلؾ إلى ككف األفاعي ذات مدلكالت مختمفة؛ فيي ؛ضرحة كالقبكرك عمى مباني األأ كا 

-23: 1988 الجادر)عند غيرىا  الخداع كالخطيئةكمعنى  عند بعض الش عكب، تحمؿ معنى الخمكد

25.) 

ـ   ٍبر يكر تظير شيئان فشيئان أخذت رسكـ الحيكانات كالط   ث كر صأك  ،ة متداخمة معيازخارؼ نباتي  عى

خذت كفيما بعد، أ ،ةرت أرجميا أك أجنحتيا بتفريعات نباتي  كقد تحك   ،(5:1)الشكليكرؿ الحيكانات كالط  تمث  

كبعيدة  مف جية، ة كاضحةذات مسحة زخرفي  فكانت  ،ةسبلمي  الز خارؼ اإلفي نطاؽ  نساف تظيررسـك اإل
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 ،تزييف المخطكطات ة ككثرت فيسكـ اآلدمي  كقد ازدىرت الر   مف جية أخرل، بيعةعف صدؽ تقميد الط  

 الت صكير، فف   مف الخاٌص  الم كف ىذا ظير (،6:1( )الشكؿةسبلمي  المنمنمات اإلباسـ ) فت بعد ذلؾرً كعي 

 كيعكد الت زكيؽ،: قديما تسٌمى المنمنمات ككانت اإلسبلمي ة، العربي ة الحضارة تاريخ مف مبك ر كقت في

ة لئلسبلـ، الٌسابقة الحضارات مف أصكلو كرث ال ذم المسمـ الفٌناف إلى تطكيرىا  كالفارسي ة، اليندي ة كبخاص 

 في كىك ،(كدمنة كميمة) كتاب كاف المنمنمات، فيو ظيرت عربيٌ  كتاب أك ؿ أف   مباشرة بصكرة يؤك د ما

ـ   عديدة، بقركف اإلسبلـ، قبؿ لغتيـ إلى الفيٍرس ترجمو ىندٌم، كتاب أصمو  الم غة إلى المقف ع ابف ترجمو ث

  (ــhttp//:www.nashiri.net/index.php/ ــــــــــــــــــــــــ:  2018 مندور. )العربي ة

نساف كالحيكاف عف قصد عمى جدراف رسـ اإلقد استبعد اف المسمـ الفن   كمٌما تجدر اإلشارة إليو، أف  

عديدة، في  مظاىربرسكميـ  فقد امتازت في تصكير الش خكص، يـظكنتيجة لتحف   ،المساجد كأثاثيا

دكف أف تدؿ  عمى  ،ىادئة، ك مةكغير مجسٌ  ،حةكانت مسط  إذ  ؛ةي  كرة الفن  ة لمصٌ خرفي  مة الز  الس   مقد متيا

  .( 24: 1988الجادر ) أصحابيا، بؿ إن يا تعب ر عف اإلنساف بعام ة

 ة:الز خارف الكتابي   -4

كمف  ،(200: 2ج-1986)الديممّي "ان كضكح الجميؿ يزيد الحؽ   "الخط   :مياجر الكبلعيقاؿ 

كيؼ ال ؟! كىي ، ةسبلمي  ة اإلخرفي  أجمؿ العناصر الز  فيي مف  ؛ةالز خارؼ الكتابي   ىنا، تنبع قيمة

كمٌما يزيدىا  (7:1)الشكؿكالمأثكرات، ةبكي  كاألحاديث الن   ،ةة كاآليات القرآني  في تككينات زخرفي   المستخدمة

في فسيفساء قب ة  تظير ة،كاضح صكرةة بة كاليندسي  باتي  ة مع الز خارؼ الن  قكش الكتابي  الن  جماالن، دىٍمجي 

 الجماؿآية في ة صكرة زخرفي  لتنتج ميا الكتابة تتخم   ،ةباتي  كالز خارؼ الن   (،8:1)الشكؿفةالص خرة المشر  

 (82: 1994 .)الجبوري
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 ،كالقباب ،كالمحاريب ،المداخؿفي مجاؿ ة في الز خارؼ المعماري   العربي   ؿ الخط  مً عٍ كقد استي 

ة في ت الكتابات كاآليات القرآني  حم  ة، كقد كباقي المفردات ال تي تحكييا العناصر المعماري   ،كالمآذف

  .كر في الكنائسالص   المساجد محؿ  

كلـ تعتمد تمؾ الكتابات خٌطان بعينو في العمارة اإلسبلمي ة، بؿ كانت تنك ع في األنماط كاألساليب 

 ،فقيٌ األ اريٌ جاه الت  يبمغ االستقطاب مداه بات  إذ  ال الحصر؛ عمى سبيؿ المثاؿ مثالث   خطٌ كالخطكط، ك

 صكرةرسميا بتال تي  ،ة لنيايات الحركؼعة كالمسيبة مع القكائـ الحاد  كيتكافؽ لحف االنحناءات المتنك  

كال تتعب مف  بمنزلة شيادة ال تكؿ  فيي ـ، لؼ كالبٌل حرفي األ ة في خطٌ تمؾ الخطكط العمكدي   ةخاص  

كينة كاالنشراح سـ بالس  تت   ،فسلن  في اكيرافقيا انبساط  ،كتمجيده، فينتج عنيا لييٌ كحيد اإلأكيد عمى الت  الت  

 (54: 2011)عرفات .ةكحاني  الرٌ  ةمأنينكالط  

المساحة المراد إيجاد ك  ز المكانيٌ شغاؿ الحي  ذاتو استجابة إل بحد   العربي   ركيب في الخط  الت   د  عى كيي 

( 9:1)الشكؿ الككفيٌ لذلؾ، مف مثؿ الخط   ىناؾ خطكطان تستجيب ف  إإذ  ؛ككيف عميياالت  

كعمى ، يسيرةركيب كبصكرة ال ذم يصؿ الت   (11:1)الشكؿيكانيٌ الدٌ (، فضبلن عف 10:1)الشكؿمثكالثٌ 

، فقط ةم أغراضان تدكيني  كتؤدٌ  ،عمى الكضكح تقكـيا ألن   ؛ركيبىناؾ خطكط ال تصؿ الت  العكس مف ذلؾ، 

ه األنكاع، ال فطبيعة ىذ(، 14:1)الشكؿعميؽ، كالت  (13:1)الشكؿسخن  ، كال(12:1)الشكؿقعةالرٌ كخٌط 

 (296-291)القحطاني د.ت :.نيٌ يزيكالت   بؿ لمفارؽ الجماليٌ  ،رعةلمس   تستجيب

ة تعكس الكحدة العضكي   ،ناتج عف بنية متكاممة يٌ ككيف الخط  كجكد الت   أكيد عمى أف  مف الت   بد   كال

ة باتي  ة الن  كالعبلقات الفضائي   ة،كني  العبلقات الم  ذلؾ بما في  ،قاـ عمييافي ضكء العبلقات ال تي يي  ،ككيفلمت  

 . ة ذاتيااخمي  الدٌ 
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انكف المسممكف مف لقد جعؿ الفنٌ ك  ،ركىاكطك   الخط ي ة، خرفةف بيذه الز  ك انكف المسمماعتنى الفنٌ  كقد 

ئيسة ميدانان مف المياديف الر   ،إلى غير ذلؾ ،سخيٌ إلى الن   ككفي  المف  ،بأنكاعو المختمفة العربي   الخط  

لينتج  ،ع في كممات كعباراتتتجم   ،خرفةشكاالن كعناصر مف الز  أؼ كأطرافيا ك فأخرجكا مف الحر  ؛خارؼلمز  

ة بعناصر نباتي  دىا في أحياف كثيرة متناغـ، تبرزىا كتؤك   يٌ ة ذات إيقاع فن  يا مكضكعات زخرفي  منيا كمٌ 

نكا بيا منتجات الفنكف مف سنيا كجماليا، كزي  لتزيد مف حي  ؛منيا عت في مستكل خمفي  ضً كي  ،ةكىندسي  

 (133-132: 1981  )مؤنس.كغيرىا ،ةؼ خزفي  حى كتي  ،عمارةو 

 ة:الز خارف الفسيفسائي  1.2

ف يفاستخدميا في تزي ،نسافال تي برع فييا اإل ،ةي  صكير ة الت  خرفي  قديـ مف أقدـ الفنكف الز   فف  

 ككاجيات القصكر كالقبلع كالجدراف. ،اماتالحمٌ 

 كبحيث استخدمكا الطٌ  ،كبرعكا فيو ،ؿ مف استخدموأك   ـٍ يي فى  ؛ىذا الففٌ  مكف رائدكمريٌ السٌ  د  عى "كيي 

ليـ الفضؿ في تطكير أساليبو مف دة، ككاف ة متعد  بنية بأشكاؿ ىندسي  ج في تزييف جدراف األالمزج   الطيني

كأصبحت  ،دت ألكانوى تعد  حتٌ  ،ر ممكفدٍ قى  حيث قامكا بتصغير أحجاميا إلى أقؿ   ،المستخدمة حيث المكادٌ 

اليكنانية ،كمف ثيـى  ةكلتو الد  ركيب، كتمق  ة الت  ي  فً رى كحً  ،شكيؿإضافة إلى ميارة الت   ،كرة أكثر كضكحان الصٌ 

بيض كنيف األكاستخداـ الم   ،جاج كالمعادف في تشكيموكقامت بإدخاؿ الز   ،ةالبيزنطي   ـ  كمف ثى  ة،كماني  الرٌ 

، (154ص، 1988 )صدقي، كمجكىراتو" ،كمحاره ،بأسماكو ،ريف بيما عف حياة البحرسكد معب  كاأل

ال تي برعكا مف الفنكف فكاف  ؛الفسيفساء فف  عمى  لمستو كطابعو الخاٌص  كأضفى ،جاء اإلسبلـكفيما بعد، 

معنى؟ وىل  يحمل أيّ  ألّ ىل يمكن ليذا العمل ال ذي برعوا فيو  ،ولكنركا فييا إنجازاتيـ. كسط   ،فييا

 كل فحسب؟يقتصر عمى الش  
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 :ءتعريف الفسيفسا 1.2.1

مف  ،بقطع صغيرة متجاكرة يٌ بناء العمؿ الفن   :تعني، الفسيفساء مف منظكر تقنيٌ  ف  إيمكف القكؿ 

 ،ارالفخٌ ك ،عةك مصن  أصداؼ، كاأل ،كالحصى ،حجاراأل مثؿمف ة، ، طبيعي  عديدة خامات كأخامة 

بكسيمة مناسبة مف كسائؿ  ،طح الحامؿت ىذه القطع عمى الس  تيثىب  بحيث كغيرىما،  ،فجاج الممك  كالز  

 ثبيت.الت  

أك نحكه،  ،أك الخرز ،أك الحصى ،خاـنة مف الر  ممك   ةيا: قطع صغير ان، بأن  كيأتي تعريفيا لغكيٌ 

)أنيس ، منتصر ،  أك جدرانو ،رض البيتأف فيككف منيا رسكـ تيزي   ؛بعضيا إلى بعض ـ  ضى يي بحيث 

  (.688: 2004الصوالحي 

 يـفبعض ؛ةلكممة فسيفساء العربي   نجميزمٌ المقابؿ اإل ،Mosaic فسيرات لكممةىناؾ بعض الت  و

العرب لـ يبتكركا  المعركؼ أف   بمعنى المزخرؼ، "كلكف   (،ؽالمزك  ىك ) عكدتيا إلى أصؿ عربٌي،ع يرج  

عادة ا  ك  ،تطكيرهبقامكا  ،كلكفٍ  ة،مكي  اـ الخبلفة األيف أيٌ بؿ عرفكه مف خبلؿ البيزنطيٌ  ،كع مف الفف  ىذا الن  

 غريقيٌ صؿ اإلة إلى األيرجع كممة فسيفساء العربي   يـف، كبعضيصياغتو فيما يناسب ثقافة المسمم

كاستعماليا في زخرفة  ،غيرةبات الص  فة صناعة المكع  رٍ عمى حً  ال تي تدؿ   (، (Psephos (سيفكس)ب

كتشكيؿ  ،اعمةسطح النٌ فكؽ األ عف طريؽ تثبيتيا بالمبلط  كتزيينيا، ةة كالجداري  رضي  الفراغات األ

 ،جاجكالز   ،مثؿ الحجارةمف  ،عةمتنك   دٌ لكاف المختمفة، كيمكف استخداـ مكاعة ذات األصاميـ المتنك  الت  

ـ   ،كفي العادة كغيرىا، ،صداؼكاأل  ة،ي  فن   ، بصكرةنة المصنكعة مف تمؾ المكادٌ تكزيع الحبيبات الممك   يت

 (10-3: 1985 رشان)الطّ  رمؤث   يٌ بأسمكب فن   ،ةي  كفن   ،ةكحضاري   ،ةر عف قيـ ديني  عب  ت
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( التسرا)بؿ استخدمكا كممة مثؿ  ،يعرفكا مصطمحان يفيد معنى الفسيفساء ـٍ مى فى  ؛كمافا الرٌ مٌ أ

((Tessera، ك أ((Tessella(1) عماؿ أستخدـ في ا يي ممٌ  ،خاـب صغير مف الر  شارة إلى مكع  في إ

 ،بمعنى الفسيفساء (Musea)يأتي في أحد المخطكطات ذكر لكممة  ،ـ فقط 300ى عاـ كحتٌ  ،الفسيفساء

 في متدً خٍ تي ت كاسٍ فى رً عي  (،ف الفسيفساءير مصك  )المخطكطات ذكر ألشخاص  لحدإيرد في  ،كبعد قرف آخر

 ، ك (Musaico)(، ك(Mousaique، مف مثؿ تعني الفسيفساءعديدة، كممات متقاربة  الكسطى العصكر

(Musycke)... كىناؾ آراء تشير الى أف ػصؿ كممة الفسيفساء يعكد  (  99-95: د.ت البديوي) لخإ

التي تعني العمؿ الصبكر ،كىناؾ أيضا رأم آخر بأف أصؿ كممة  Musaikónالى الكممة اليكنانية 

 (66: 2012)أبو عيشة كيعني الديككر في المغة العربية  Muzauwaqفسيفساء مف كممة 

مف أعماؿ  ان ستكعب كثير يف أيمكف  ،مة الفسيفساءلكم غكمٌ المدلكؿ الم   فإفٌ جميعيا، حكاؿ كفي األ

لتككيف شكؿ  ؛عمى سطح حامؿ عديدة، ك خامات مختمفةأجميع لخامة تقكـ عمى فكرة الت   ال تي الفف  

في تعريؼ الفسيفساء مف  األمر البٌلفت لبلىتماـك غير ذلؾ، ك أة ك قص  ألمكضكع  ك تصكيرمٌ أ ،زخرفيٌ 

مف خامات  ةغير بيذه القطع الص   يٌ ك عناصر العمؿ الفن  أ ،ليست حشكا لممساحات يانٌ أ ،ةاحية الجمالي  النٌ 

االعتبار يأخذ بعيف  ،فؽ معي  سى ضمف نى  ،فبإيقاع معي   ىاة تجاكر ىك كيفي  مف ذلؾ،  ىـ  نفيذ، بؿ األالت  

 ؛خرلكاأل ةكترؾ الفكاصؿ المناسبة بيف القطع ،جاىاتياكات   ،كمبلمسيا ،ألكانياك  يا،حجامأنكيع في الت  

 ياأن   كمؤر خكىا اد الفسيفساءنقٌ  يرلة، ك قني  سمات ىذه الت   تمث ؿ كاحدة مف أىـ  ال تي  ،ةي  جزيئلتأكيد قيمة الت  

 

(1) Tessera:   مف مميمترات في  ،لخ، كتتراكح في أحجامياإ ار...ك الفخٌ أ ،الحجر كأ ،خاـب مف الر  مة عمى ىيئة مكع  غيرة المشك  تعني القطعة الص   ،ةكممة التيني

 .(صال شخصيّ ات   ،2016- اريّ أ 23 بو عيشة،أد )محم  . خرلأحياف أفي  عديدة، إلى سنتيمترات ،حيافبعض األ
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مف حيث  ،فدة بمدل معي  ة محد  تقني  كأن يا ة، ابعة مف طبيعتيا البدائي  أثير النٌ ة الت  تحتكم عمى قك   

 (215: 2000)رزق . ان جرافيكيٌ ك ان دة، تصكيريٌ كغير معق  نسبٌيان، بسيطة  تيعىد  تيا ال تي مكاني  ا  ك  ،نفيذلغة الت  

 الفسيفساء: لفنّ  اريخيّ التّ  رطو  الت   1.2.2

ـ   ،ر الفسيفساء بمراحؿ عديدةمر  تطك   في أعماقيا،  كخاض ،شياءبتفاصيؿ األ ذلؾ الففٌ كقد اىت

ل حجميا سنتيمترات ال يتعدٌ  ،كؿبة الش  ر قطع مكع  بٍ عى  ،الجامدة إلى معنى الحياة مف خبلؿ المكادٌ  نافذان 

يركم حكايات الماضي  ،ناطؽ كبكممات أخرل، فإن و ففٌ ؼ، دى ك الص  أالقرميد،  كأجاج، الز   كأخاـ، مف الر  

 كغيرىا، اترضيٌ كاأل ،كالقباب راف،ة عمى الجدرى يى اع المى نٌ العتيؽ، حكايات صاغتيا أيدم الص  

 (57: 2011عرفات).

ة كالمكضكعات، المساح  ةذ لكحات مختمفنف  يل ؛نسافعرفيا اإل ،ان الفسيفساء مف الفنكف القديمة جدٌ ك 

نت زي   إذ ؛جنكب العراؽ أكريؾفي مدينة  ان كتحديد ،رؽظيرت أقدـ فسيفساء في الش  كبصكرة عام ة، فقد 

كليس زخرفة  ، Intaly Techniqueة المكادٌ تقني  عىٍبرى  ،الثة قبؿ الميبلدة الثٌ لفي  في األ ،)أنيف( كاجية معبد

؛  فقد أي ة كما فسيفسائي   غيرة، كذلؾ نجزت ىك معركؼ اليـك باستخداـ مخاريط مف بعيدان عف المكع بات الص 

نة بحيث تككف القاعدة الممك   ،في الجدار قبؿ جفافو ةتمثب  ك  ،سكدك األأحمر األبنة قكاعدىا ممك   ،يفالطٌ 

 .)نور طكيبلن  لـ يستمرٌ كنظران لصعكبة إنجاز ىذا الم كف الز خرفٌي؛ فإن و نة زخرفة ما، لمخارج مكك   ظاىرةن 

 (3: 1980 الدين

ستخداـ الفسيفساء الفضؿ إلى الٌسكمرٌييف، في األلؼ الثٌالث قبؿ الميبلد، في ايرجع  :يرينما بين الن  ( 1)

ك  (؛بيضاأل تؿٌ )في  كتمؾ المكجكدة ،ةكىك ما يعرؼ بالفسيفساء المخركطي   في مجاؿ الز خرفة الجداري ة،

عمدة مف أت عمى ؼ المثب  دى كالص   ،كالقكاقع ،ة استخداـ قطع مف الحجر الجيرمٌ كمريٌ عرفت الحضارة السٌ 
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 ان زخرفيٌ  ان عنصر  ، قد مث ؿكعالن  استخداـ ىذا  ف  أكمف الكاضح ، (43: 2014 )سالم خيؿ بالقارجذكع الن  

 يا.كما شابي ،اـكٌ قصكر الحي ك  ،ةيني  كالمباني الدٌ  ،ةي  ىم  في المباني ذات األ ان معماريٌ 

باستخداـ ة زى المنجى تمؾ ة ىي قبة اليكناني  ة في الحً قدـ الز خارؼ الفسيفسائي  أ ف  إ: ةالفسيفساء اليوناني  ( 2)

ىذه ة، كتقسـ حيكاني  أخرل ة ك ؿ زخارؼ نباتي  لتشك   ؛كفة داكنة الم  عمى خمفي   ة،نة الممك  بات الفسيفسائي  المكع  

 الفسيفساء إلى:

ىك تكافر  بيذه الكيفي ة، اترضيٌ كع مف تكسية األىذا الن  كراء افع الدٌ  كافما فسيفساء الحصى: رب   –أ

كاف استخداميا بداية استخداما بسيطا، رب ما ك  ،ك البحار في تمؾ المناطؽأنيار الحصى عمى شكاطئ األ

أم  ،الحديث يرجع تاريخيا إلى العصر الحجرمٌ ك  ،ر عمييا في جزيرة كريتثً عي  ال تي عماؿ مف أمثمتو األك 

ل تي يعكد ا ،ماكف العبادةأفي بعض  نماذج مف ىذا الم كفظيرت  كفيما بعد،الؼ سنة ؽ. ـ، آ 10حكالي 

.  (Delphi)ثنا في دلفي أكمعبد ، )سبارتا( سبرطةإادس ؽ. ـ، في ابع كالقرف السٌ لقرف السٌ إلى اتاريخيا 

 (88: 2012 بو عيشةأ)

ر العامميف في تأث   ،ابع ؽ. ـكاخر القرف الخامس كالرٌ أ كمٌما تجدر اإلشارة إليو، أن و قد لكًحظ في        

ريف ال تي تشير إلى اىتماـ المصك   ،ةدبي  كالمصادر األ ،صكير المعاصرة ليـالت  مجاؿ الفسيفساء بأعماؿ 

كمنذ ذلؾ  ،كرةالث في الصٌ د الثٌ عٍ باستخداـ البي  ،شياءتحقيؽ كاقعية األ يحاكلكف كاكانإذ  ؛في تمؾ الفترة

بؿ أصبحت مكضكعات  ،حةة المسط  باتي  ة الن  خرفي  شكاؿ الز  عمى األ مقتصرةالكقت لـ تعد الفسيفساء 

 ىا.ال ذم أنجز  فيٌ رى ك الحً أاف ماكف يضاؼ اسـ الفنٌ كفي بعض األ ،ةخرفي  طر الز  رة تحيط بيا بعض األمصكٌ 

 (58: 2003  ة)عطي  

في  كقيمو صكيربتحقيؽ مظير الت   الث ؽ. ـ انشغاالن ة: شيد القرف الثٌ بات الحجري  )ب( فسيفساء المكع  

تتجاكز ما كصمت إليو مف تنفيذ بالحصى  ىا،في تنفيذ تجريبي ةشيد محاكالت عماؿ الفسيفساء، كما أ
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 مقاطعة في ) مدينة : Pella(بليب)كخصكصا في فسيفساء  ،ك تشيكموأ ،ؿ في تقطيعودكف تدخ   ،بيعيٌ الط  

قطع  باستخداـ، كلى ىذه المحاكالتأكانت ال تي  اليكناف ككانت عاصمة مقدكنيا القديمة( ، في إالدا فكريا

( المنتظمة Tessraeسرات )استخداـ التٌ  تقنية فكانت ؛بات صغيرةرخاـ عمى ىيئة مكع   كأ ،نةممك   ي ةحجر 

صال ات   ،2016-اريّ أ 23بو عيشة،أد )محم  .ة بيعي  حجامو كألكانو  الط  أبدالن مف الحصى بأشكالو ك 

 .(شخصي

 ة:وماني  ( الفسيفساء الرّ 3)

ة مبراطكري  فمع بداية عصر اإل ،كمانيٌ الرٌ  و الفف  محمٌ  ليحؿٌ  تدريجٌيان؛ يتبلشى اليمنستيٌ  أخذ الفف  

ؼ الث تكق  كبحمكؿ القرف الثٌ  الفف  الٌركمانٌي محٌط االىتماـ، بدالن مف نظيره اليكنانٌي، ؽ.ـ( أصبح 30)

 (71: 1970)عالم ةة اليكناني  ي  عماؿ الفن  استنساخ األ

بؿ فحسب، ة كر لقيمتيا الجمالي  كف الص  تكلـ  ،يفكمانيٌ عند الرٌ حضكر كاضح صكير مت  قد كاف لك 

القائد المنتصر العائد مف معركة انتصر أحيانان؛ كما في مشيد ة كدعائي   حينان، ةعبلمي  إغراض ألكانت 

ة بيعي  رغـ كجكد المناظر الط   ،ةسطكري  األمشاىد سادت ال ،ىذه الفترةفي ك  (28-26: 1999 )قاسمفييا 

 إلنجازكما كأف التقنيات المستخدمة األكثر شيكعان،  فقد كانت الز خرفة باألشكاؿ اليندسي ة ،شجاركاأل

تختمؼ عف الفسيفساء االرضية حيث اف طبقات المبلط المستخدمة في الفسيفساء  ةالفسيفساء الجداري

 2003 )عطية.، لكف سطحيا اكثر خشكنة كغير مستكو ساء االرضيةيفليست سميكة كالفس ةالجداري

:58-59)  
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 ة:الفسيفساء البيزنطي   (5)

 324سنة  ،غرل عاصمة لحكموسيا الص  آمبراطكر قسطنطيف مدينة بيزنطة في خذ اإلف ات  أمنذ 

كأصبح  ،يكرالظ  ة في يني  كبدأت العمارة الد   ،ـ 325سنة  ،كلةد  مل سميٌ يف الر  ة الدٌ أصبحت المسيحي   ،ـ

 نتاج فنكف ذات قيمة.ـز إلشجيع البٌل الحماية كالت   في ظؿ   ،وفن  ٍظير ي فٍ أ اف  المسيحيٌ بمقدكر الفن  

عظـ ككاف أ ،عميـ المنسيٌ داة لمت  فقد كاف مف قبؿ أ ؛ةة ديني  تعميمي   ة الفٌف الفسيفسائيٌ كلـ تعد كظيف

العصكر الكبلسيكي ة، إلى  ةة مف كاقعي  صكيري  ؿ المعالجة الت  حك  كبتطك ره إلى ىذا المعنى،  ،قيمة مف العمـ

كبكممات أخرل،  ،افلمفنٌ  خصيٌ عبير الش  كالت   ،كالعناصر ،شياءة األكاقعي   حيث المعالجة الر مزي ة كالمثالي ة،

 يٌ كما بيف العمؿ الفن   ،مف ناحية يٌ في العمؿ الفن   بيعة كصكرتياخمقت مسافة ما بيف الط  فإف  الفسيفساء قد 

 (561: 1982)عكاشة  .خرلأمف ناحية  تمٌقيكالم

 ،كمف ىنا ،ة ككتابتياكرة المزخرفة في الكنيسة ىي قراءة العامٌ الصٌ  إف   :ياؽكلقد قيؿ في ىذا الس  

كأصبحت  ،حان مسط   العناصر شكبلن خذت حيث اتٌ  ؛البيزنطيٌ  المسيحي   كلى لسمات الفف  كانت البداية األ

مزيدا مف الفخامة  فإف   ،ادس الميبلدمٌ ي، كمع نياية القرف السٌ ممتمقٌ لشخاص تقؼ في سككف كمكاجية األ

حساس بالعظمة اإل ف  أ كال شؾ   ،اتالستخداـ الفسيفساء في الكنائس كالمعمكديٌ  قد أضيؼؽ أل  كالت  

.)عالم  البيزنطية الجدراف كالعقكد كالقباب يغٌطيال ذم ، ا الكسيطما يأتي مف استخداـ ىذإن   ،كالفخامة

1970 :71)  

ة في كني  الم   ضاد  عبلقات الت  فضبلن عف  منيا، ةالقكي   األنكاعمت خدً استي كفيما يت صؿ باأللكاف؛ فقد 

 .يكالمتمقٌ  يٌ د المسافة بيف العمؿ الفن  عٍ لمعادلة بي  ، في محاكلةحيافبعض األ
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، اختبلفيا عف نظيرتيا الكبلسيكي ة في تقنيتيا، ةة لمفسيفساء البيزنطي  ساسي  مات األالس  كمف 

ة خامات مثالي  كتعد ىا  ،ةبيعي  خكر الط  كالص   حجاراألفاألخيرة تعتمد عمى  كخاماتيا، كطرؽ تنفيذىا؛

  غير أف  األمر مختمؼ عندة، عممي  سباب قؿ ألسكية كالص  الت  ؛ ذلؾ أن يا تقبؿ اترضيٌ الستخداميا في األ

 ،خاـحجار كالر  مف األ بدالن  ،بألكانو العديدة ،زكاسع كممي   ؽعمى نطا(2)زمال تيٌ اإل كااستخدم البزنطٌييف فقد

ة عمى مف الحيكي   ان ما يضفي كثير  ،كء الكاقع عمى سطحوة انعكاس الض  قو كخاصي  تأل   توقيممف ا يزيد مٌ كم

 (134: 2008 قاجة .)ة ي  ذة بيذه الخاص  نف  الفسيفساء الم

ة جاجي  ة الز  بات الفسيفسائي  اجمة عف المكع  في االنعكاسات النٌ  البيزنطيٌ  ات الفف  كتكمف جماليٌ 

نتيجة ليذه  ،ضاءة كسعةإكتر أالمكاف إذ تجعؿ  ؛ة منياي  كالفض   ةىبي  الكرقة الذ  ذات  ةخاص  كب ،نةالممك  

ة طح جمالي  تمنح الس   ة،نبزكايا معي   كتثبيتيا ةبات الفسيفسائي  ة كضع المكع  زىا تقني  ال تي  تعز  زات المي  

بو أد )محم   بعاداأل ثبلثيٌ أن يا كانت تكضع في نماذج أخرل بصكرة مائمة؛ فيبدك الس طح كما  ،دةمتعد  

 (.صال شخصيّ ات   ،2016-ارأيّ  25 عيشة،

 

 

 

ة، قنيٌ مف حيث الت   ،ةسمات الفسيفساء البيزنطي   ىـٌ أ مشك بلن بذلؾات كالجدراف، رضيٌ ال ذم استخدـ في فسيفساء األ ،ـف المعت  جاج الممك  الز   (: Smalti) زمال تيٌ اإل (2)

 (238: 2014 )سالم، ة.ي  لعكامؿ الجك  اكمقاكمتيا  ،صبلبتياتت صؿ ب ز بخكاٌص كتمي  
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 ة:سالمي  ( الفسيفساء اإل6)

ة كالعصكر كاكب ىذا االزدىار الكبير كالحضكر المشيكد لمفسيفساء في الحضارة البيزنطي  

نفيذ في ات كطرؽ الت  قنيٌ في الت   ان كبير  ان عتنك  ك  ،يضاىيو ان كاسع ان كاستخدام ان،كبير  ان ة ازدىار ي  كركب  الكسطى األ

كمف ىنا كاف الغالب في أعماؿ الفسيفساء  عمى حد  سكاء، المغرب،ك في المشرؽ  ،ةسبلمي  الحضارة اإل

 كيظير ىذا  ،في أحياف كثيرة ان ساسيٌ أ ان مع دخكؿ الكتابة عنصر  ،ةباتي  ة كالن  اليندسي   تاستخداـ الكحدا

ا في المسجد أمٌ ، ة فقطماكف العام  في األ، يفمكيٌ عماؿ األأصكير في الت  يت صؿ بتحريـ ما فير يأثالت  

تصكير القائمة عمى عماؿ الفسيفساء فتظير أ ؛فة في بيت المقدسكقب ة الص خرة المشر   ،في دمشؽ مكمٌ األ

  لفيّ )األ ، لتككف القب ة بذلؾ، أشير الن ماذج اإلسبلمي ة في المنشآت األمكي ة األكلى ةكنباتي   ةكحدات زخرفي  

1969 :147-150)  

 ،ةؿ مجمكعات مف البيكت االفتراضي  فيي تيمث   (؛15:1)الشكؿالكبير مكمٌ ا فسيفساء الجامع األأمٌ 

 ًعدى بو المؤمنكف، كيذكر الجغرافيٌ ال ذم كي  ،ؿ الفردكسيا تمث  ن  أخكف المؤر  كيرل  ،كالجسكر ،شجاركاأل

ـ   ،ع حكالي قامتيفخاـ المجز  ة بالر  كانت مكسك   مكمٌ جدراف المسجد األ ف  أ" :المقدسيٌ شمس الديف  العربيٌ   ث

ة كلطافة ق  سف كالد  في غاية الحي  ،كفييا صكر أمصار ككتابات ،قؼبة إلى الس  نة المذى  بالفسيفساء الممك  

 (80: 1991 المقدسي) "  كقد مثؿ عمى تمؾ الحيطافالٌ إ ،مذككران  ك بمدان أف تجد شجرة ل :كقيؿ نعة،الص  

 قصر ىشاـ ؛ ىشاـ بف عبد الممؾد الخميفة شي   (،رخربة المفجٌ )أتي مف ي ،كىناؾ مثاؿ ثالث

ة قاعة جمكس ف أرضي  ال تي تزي   ىناؾ، غير أف  أىم يا، تمؾمف الفسيفساء عديدة عماؿ أت دى جً حيث كي 

اح كبيرة شجرة تفٌ تظير  في ىذا المثاؿ،ك  ،ابة رئيسة فخمةمف خبلؿ بكٌ  ،عمى القصرالمطم ة  ،الخميفة

جرة غزاالف يأكبلف ال تي يرل بيف جانب مف جكانب الشٌ  ،اميةالنٌ  باتاتإلى جانب بعض الن   ،مكرقة مثمرة
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عمى غزالة تحاكؿ  خر صكرة أسد ينقض  كفي الجانب اآل ،جرةية مف الش  كراؽ المتدل  غصاف كاألمف األ

 . (Ayalon 1975 :9)( 16:1)الشكؿفبلت منواإل

داخمو  يضـ   ،متكامبلن  ان تككيننا بصريٌ ة الفسيفساء في قصر ىشاـ في كمٌيتيا، ؿ أرضي  تشك  كىكذا، 

بلثيف تشكيؿه مانية كالث  ككينات الث  مف الت   ز كبٌلن ة، كيمي  كنصؼ دائري   ،ةكدائري   ،كمستطيمة ،عةتشكيبلت مرب  

يا ككمٌ  ة،ة مف جياتيا األربعة المحيط األكسع لؤلرضي  ائري  ككينات نصؼ الدٌ تشٌكؿ الت  إذ  ؛بو زخرفٌي خاص  

 ان تعمؿ إطار  ؛جية كؿ في كؿ  يمي ذلؾ تككينات مستطيمة الش  ، عدا جية كاحدة، مرصكفة بالفسيفساء

إلى تككينات  ،بعدفيما ة تنقسـ األرضي  ك عف غيرىا،  ان زىا بصريٌ تمي   ،ةمنيا زخرفتيا الخاص   ، كلكؿ  ان داخميٌ 

 1985)الطرشان  اـ الكبيرة فسيفساء الحمٌ يأتي كسط أرضي   ،تحيط بتككيف دائرمٌ  ،عةمرب  أخرل ة ك دائري  

:6-7) 
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 نتاج الفسيفساء: المستخدمة إل  الموادّ  1.2.3

، كذات ألكاف كأسيميا حصكالن  ،يا تكمفةكأقمٌ  ،بيعةفي الط   تكافران  الخاماتكثر أة: مف الحجري   المكادٌ  -أ

 خاـ، كالر   ةالحصى، كالحجارة الكمسي  كمف أنكاعيا: كغيرىا،  ،خضركاأل ،حمركاأل ،سكداأل عديدة، مف مثؿ

 .(104: 1986عبد الحميد )

لة ة،غير متبمكر ك  ،ةكىش   ،ة صمبةجاج: ماد  الز   -ب إلى  ،جاجأثناء صير خمطة الز   ،يكلةمف الس   كمتحك 

نكاع أ، كىناؾ ثبلثة ياتشكيماالنتياء مف بعد  ياكرات فيف بم  منع تكك  كفيمة ب سرعة كافيةضمف  ،بلبةالص  

  و:من

 .خضرجاج األالز   -1

 .كدازجاج الصٌ  -2

 .(95: 1984  )صالح صاصزجاج الر   -3

يينتىج بألكاف عديدة، فضبلن  بات الفسيفساءجاج المستخدـ في مكع  لز  مٌما تجدر اإلشارة إليو، أف  اك 

ي ة( ذات كرقة ذىبي ة 17:1عف إنتاج مكع بات زجاجي ة )الشكؿ ف لو؛  (3) كفض  ،أٌما العنصر الر ئيس المكك 

 .(صال شخصيّ ات   ،2016-اريّ أ 27 بو عيشة،أد )محم  يميكامعدف السٌ  فيك

ة في الفترة البيزنطي   ،استخدـ بكثرةال ذم دؼ، كالص   ،كالقكاقع ،كالخزؼ ،ارالفخٌ  أخرل: كتشمؿ: مكادٌ  -ج

 .(28: 1980)نور الدين ةسبلمي  كاإل

 ثـ   (زجاج لدف)ال ذم لـ يصؿ بعد إلى درجة االنصيار الكامؿ ،جاجفكؽ قرص ساخف مف الز   ،ةأك فض   ان ذىب، بغرس رقائؽ المعدف يٌ جاج الفض  ع الز  صنى يي  (3)

   (. 433: 1981)عوض اهلل  ة انعكاس كبيرةقك   ذاكيصبح  زجاجي تيف، بيف طبقتيف جاج، كبذلؾ يصبح المعدف محصكران ى بطبقة رقيقة مف الز  غطٌ يي 
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 نجاز الفسيفساء:إات تقنيّ 1.2.3.1  

 ،حضيرمٌ مف حيث عدد طبقات المبلط الت   ة،عف الجداري   ةرضيٌ نتاج الفسيفساء األإات تختمؼ تقنيٌ 

 ،رضتسكية األأك الن إلى نحتاج  الن كع األرضٌي،، كإلنتاج (18:1)الشكؿطبقة المستخدمة في كؿ   كالمكادٌ 

ؿ المشي تحم  زيادة قدرتيا عمى جؿ أكذلؾ مف  ؛سـ20تزيد عف  ؾو مٍ ككضع طبقات ذات سي  ،كضغطيا

 1999قاسم )كمصقكالن  ان ات مستكيرضيٌ لؤل طح الخارجيٌ الس   ضركرة ككفإلى  ةن إضاف ،ير عميياكالس  

أ أحيانا إلى لكف، ك مباشر في المكقع ةبطريق ةرضي  كاأل ةز الفسيفساء الجداري  نجى كتي .(37-40: ، قد ييمجى

ـ   ، بطريقة غير مباشرة في المشغؿ ،ة صغيرةميم   ةلكحإنجاز  نتاج الز خارؼ إة تقني   في حيف ال تت

 .(Demus 1949 :8-10)سمكب مباشر أبإاٌل ة ة الجداري  الفسيفسائي  

ال يتجاكز  قميؿ، ٍمؾ)طبقة أك ثبلث( ذات سي عديدة مف طبقات  حضيرمٌ الت  (4)ف المبلط كيتكك  

 ة بات الفسيفسائي  ف المبلط المستخدـ بيف المكع  كك  تي الن كعيف: الجدارٌم، كاألرضٌي،كفي لكؿ  منيا،  سـ(2)

 

 

 نات المبلطلدييا القدرة عند خمطيا بالماء عمى تماسؾ مكك   ،ةة غير عضكي  ىيكميٌ  كمكادٌ  ،ة رابطةماد  مف ف استخدـ في الفسيفساء القديـ مبلط مكك   المبلط:( 4) 

سيؿ  ان نلي   ان اتج مزيجيككف النٌ ل ،ةك غير عضكي  أة نة عضكي  محس   ضافة مكادٌ ا  ك  ،ة ناعمةىيكمي   مع كجكد مكادٌ  ،ةة كغير العضكي  العضكي   مزيج مف المكادٌ فيك ، جميعيا

مع ، ماسؾكالت   ،كؿحافظة عمى الش  لماك المتانة، ، كةميكانيكي  ، كأخرل عدـ نفاذ الماء، كغيرىاك ة، المسامي  ، مف مثؿ ة ممتازةخصائص فيزيائي   االعمؿ بو قبؿ جفافو، ذ

 ،في البناء المستخدمةقدـ الخامات أكىك ، ٌص جر كاليالج :ةىكائي   ابطة مف حيث خصائصيا إلى نكعيف:الرٌ  كتيقىسـ المكادٌ ، يمكمةفر الد  اكتك  ،كجكد مظير مناسب

 أيضان  تجؼ   ؛ إذ ةعمى خبلؼ اليكائي   ، كىيةالييدركليكي  كأٌما الن كع الثٌاني؛ فيي كجكد اليكاء، ل تجؼٌ  ،بعد مزجيا بالماءك  ة؛ إذ إن يا،خاص   صكرةعماؿ الفسيفساء بأك 

 (81: 2012)أبك عيشة طكبة كالماءكجكد الر  ل



42 
 

يختمؼ األك ؿ عف الثٌاني، في استخدامو أليافان نباتي ة )القٌش( في طبقات المبلط مؿ، ك كالر   (5)الجيرمف 

طبقات الفسيفساء الت حضيرٌم لو؛ لمت خفيؼ مف الكزف الن كعٌي ليا، في حيف تستخدـ الحجارة الكبيرة في 

 .ةرضي  األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()كر  ك تكميس الحجر الجيرمٌ أة حرؽ عممي  عف ينتج  الجير: (5)  :ة، كذلؾ حسب المعادلة الكيميائي  °1050 ك°950عند درجة حرارة تتراكح بيف  ،بكنات الكالسيـك

              

، كما يستخدـ في ياك الحجارة ككذلؾ في بياضأكب لبناء الحكائط مف الطٌ  مكنةالجير كيستخدـ كيتـ إطفائو بالماء كيصبح ىيدرككسيد الكالسيـك )جير مطفئ( ، 

 . (109: 2012 بك عيشةأ) باتكالث   ،شغيؿة الت  كقابمي   ،عكمةالن   :، منياالجير بخكاٌص كيمتاز  كالجير، ،مميٌ كب الر  صناعة الطٌ 
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 الثّاني الفصل

______________________________________________ 

 :المبارك األقصى المسجـد 
ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم إلى اْلَمْسِجِد األقصى ال ذي َباَرْكَنا ُسْبَحاَن ال ذي َأْسَرى " لى:اقال تع

 (1 / 17رقـ: سراء)سكرة اإل ".َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْن َآَياِتَنا ِإن و ُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ 

 ةصغيرة خافي ةقريسكاء أكانت في ك  ،سبلـنساف في عالـ اإلالمساجد أجمؿ ما تقع عميو عيف اإل

مشيرة  ،في الجك   ةاىبالذٌ  ةالمنسرج ةقيقفالمساجد بمآذنيا الد   ؛راقدة في لحؼ الجباؿ ـأ ،يؼفي بطف الرٌ 

 1981)مؤنس كحيتضيؼ إلى المنظر عنصران مف الجماؿ كالجبلؿ الرٌ  ة،نيقماء، كقبابيا األإلى الس  

 ،كالجماؿ ةكينكتضفي تكازنان يعطي الس   ،في الجمكدكتن ة،فيي تزيؿ الكحش ،ى لو بدكنياال يتأت   ،(27:

 يماف كرمكزه.لعالـ اإلسبلـ كمراكز اإل ةكىي حارس

 ،يءفميس فييا مف ذلؾ الش   ؛ال تي يقكـ عمييا بناء المساجد  ةساسي  األ  ةالخط  في ؿ التأم  كبمجر د 

المسجد  ف  أل ؛قاـتي كقد ال  ،ذات جدراف كسقكؼ ،قاـ فكقيا مبافو ضخمةتي قد  ،رضمساحات مف األ فيي

عندما بنكا المساجد  -عمييـ الس بلـ- فيي ال تي  كضعيا أنبياء اهلل ؛ا الفكرةأمٌ ك  :شيء فكرة كركح قبؿ كؿ  

 .سبلـفيي ركح اإل ؛كحا الرٌ كلى، كأمٌ األ

م دم خالقو ليؤد  يقؼ فييا العبد بيف ي ،كىي أماكف طاىرة ،بلةكطبيعة المساجد أقيمت لمص  

خبلص الن   ،فسمف صفاء الن   كال بد   ،حمة مف اهللصبلتو ال تي  في صميميا طمب الر   كطيارة القمب  ة،ي  كا 

كىذا ال يتعارض مع ما تحكيو ىيئات المساجد كأشكاليا مف الز خارؼ  ،كح قبؿ الجسدنحك الخالؽ بالرٌ 

بجماؿ المسجد ال ذم يصمي فيو  أحس  ما ذا إيمانو عمقان إ فالمؤمف يزداد ة؛كالنقكش كالكتابات القرآني  

 ،كالميؿ إلى زيارتيا ،المساجد كحب   ،كاف ذلؾ أدعى إلى استغراقو في العبادةك  ،(29: 1981 )مؤنس
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مف  ياما في ف  ا  ك  ة،ن  لمس   ةمخالف تيازخرف إف  الح مف القكؿ مؼ الصٌ كىذا ال يتعارض مع ما كاف عميو الس  

 ة،ينكالزٌ  ةخرفسراؼ في الز  المقصكد ىنا ليس اإل ألف   ؛ي عف صبلتو كعبادتو كخشكعونقكش تشغؿ المصمٌ 

ن  ك  ،فذلؾ يتنافى مع ما ينبغي لممسجد مف كقار فخامة ف ؛ما المقصكد ىك الفخامة كالجبلؿ دكف إسراؼا 

 ،ييعمي مف شأف بنائيا كىيبتيا كالقيشاني،خاـ كالمرمر كالر   ةفيعالر   ساعيا كاستعماؿ المكادٌ المساجد كاتٌ 

 .(18: 2008)العظمة امتيرٍ كحي  ياي بجبللكيزيد مف شعكر المصمٌ 

ىا كخمك   ،كبساطة أركانيا ة،سبلمي  لممساجد تتماشى تمامان مع كضكح العقيدة اإل ةالعام   ةكالخط  

أيريد  فيكـ المساجد: جمع مىسجد، إفٍ فم ؛عقيد في طقكس العباداتنكع مف الت   سرار كمف أم  تمامان مف األ

فٍ بو المكاف المخصكص الميعىٌد لمص   و بالفتح ال غير أيريد بو مكضع سجكد الجبية، فإن   مكات الخمس، كا 

د)  .(179:  2-1995  نعانيّ )الص  ( مىسىجى

المسمميف خذ الجتماع المكضع ال ذم يسجد فيو، ثـ اٌتسع المعنى إلى البيت المت   :د لغةن جً سٍ فالمى 

بد مف عبلة لقرب الجكد أشرؼ أفعاؿ الص  "كلٌما كاف الس   :-رحمو اهلل- ركشيٌ قاؿ الز   بلة فيو،داء الص  أل

ـ   مركع، كلـ يقكلكا: د،جً سٍ مى  فقيؿ: ؛اسـ المكاف فيو و، اشتؽ  رب   ص المسجد بالمكاف العيرؼ خص   إف   ث

  ركشيّ )الز  عياد كنحكىا، فبل يعطي حكمو" المجتمع فيو لؤل ى يخرج الميصٌميحتٌ  مكات الخمس،أ لمص  الميي  

1996 :27-28). 

 )رواس،وصادق بلة فيو عمى الٌدكاـ: المكاف ال ذم أيًعٌد لمص  رعيٌ د في االصطبلح الش  جً سٍ كالمى 

رضي اهلل -لحديث جابر  ؛هلل فيو دي جى سٍ رض يي مكضع في األ د شرعان: كؿ  جً سٍ كأصؿ المى  ،(397: 1996

تي ما رجؿ مف أم  يكران، فأي  دان كطى جً سٍ رض مى األ ت ليى مى عً كجي  ".... )صمى اهلل عميو كسمـ(:بي  ،عف الن  -عنو

كتاب  - م9191 )مسمم، (335برقم  ،ميم  كتاب الت   -9191 ،")البخاريّ بلة، فميصؿ  و الص  تٍ كى رى أدٍ 
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عمييـ - نبياءتو، ككانت األكأم   كسمـ(نا )صمى اهلل عميو كىذا مف خصائص نبي   ،(521برقم، المساجد

  .(117: 2-1996القرطبي )كالكنائس :صةبلة في مكاضع مخص  تيحت ليـ الص  أي ما قبمو إن   -الس بلـ

بمة قً ، ك حدكد كاضحة، ك أرض د في اإلسبلـ يحتاج إلى ثبلثة عكامؿ رئيسة:جً سٍ كمفيكـ بناء المى 

، كمف ىنا (25: 2009 )معروف دان جً سٍ ى مى مٌ سى و يي فإن   ؛مكاف ىذه العكامؿ في أم  فإذا ما تكافرت لممسجد، 

 ،افكبو مبنياف مركزيٌ  ،ان ان كاسعان جدٌ ؿ فضاءن بصريٌ شك  ي (؛ إذ1:2مسجد)شكؿالمسجد األقصى المبارؾ فإف  

 عمى ضمعيو ة، كىناؾ مجمكعة مف مباني المدارس المقامكالجامع القبميٌ  ،فةالمشر  ة ة الص خر ب  ق ىما:

ج نخبة منيـ، كخر   ،دان استقطب نخبة مف العمماءجً سٍ في مجمكعيا مى  شك متكىذه المباني  ،ماليٌ كالش   الغربيٌ 

كمنبر  ،كغيرىا مف القباب ،مسمةقب ة الس  مثؿ  ،ةالمسجد مجمكعة مف العناصر كالمفردات المعماري   كيضـ  

يشمؿ إن و ف ؛رضتحت األ كفيما يت صؿ بمارب، كبعض الت   ،كسبيؿ قايتبام ،خاميٌ يف الر  برىاف الدٌ 

 ،كما يشمؿ تسكية مبنى الجامع القبميٌ  سجد،ة لممرقي  ة الش  نكبي  جاكية الالكائف في الزٌ  ،ى المركانيٌ صمٌ المي 

 ى المركانيٌ صمٌ م إلى ساحة المسجد األقصى كالمي ة ال تي تؤدٌ بلثة الكائنة في الكاجية الجنكبي  كالمداخؿ الث  

 .(94: 1982عبد اهلل يوسف  )

يقع المسجد االقصى في الزاكية الجنكبية الشرقية مف مدينة القدس القديمة المسكرة كالبالغة 

كيمك متر مربع )ألؼ دكنـ( كالتي تحكم عشرات العقارات كالمباني المكقكفة عمى  1مساحتيا حكالي 

يو الحاؿ قبؿ المسجد االقصى الذم يخضع لكصاية ممؾ المممكة االردنية الياشمية استمراران لما كاف عم

ـ ، كىك اسـ لممكاف كاالرض )كما عمييا مف بناء( التي دار عمييا سكر المسجد 1967احتبلؿ عاـ 

االقصى مف جياتو االربع ، كمساحة سطحو تزيد عمى مائة كأربعة كأربعيف دكنمان )الدكنـ يساكم ألؼ 

متران  281تران مف الشماؿ ،كم 310متران مف الشرؽ ، 462متران مف الغرب ،  491متر مربع ( كأبعاده 

مف الجنكب ، فيك يشمؿ المسجد القبمي )الجامع االقصى( كالمسجد المركاني كمسجد قبة الصخرة 
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كمسجد البراؽ كاالقصى السفمي كباب الرحمة ككؿ ساحاتو كبكاباتو كمصمياتو كاركقتو كما فكقيا مف 

ض كجميع الطرؽ المؤدية اليو كاسكاره المدارس التاريخية كمساطبو كأباره كمبانيو فكؽ كتحت االر 

)القدس،إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد القصى المبارك الخارجية بما فييا حائط البراؽ الشريؼ

2015) 

 :ًا ً يّ تاريخ المسجد األقصى المبارك دين  2.1

ف معالـ كما يشممو م فة كالجامع القبميٌ المشر   )قب ة الص خرة المسجد األقصى المبارؾيمث ؿ 

سباب ال تي أعطت ىذه زات واألالممي  فما  ؛المشرؽ سبلمي  اريخ اإلمف التٌ  ( صفحاتو دكنـ 144بمساحة 

 ؟ش ريعة السالميةالقيمة ليذا المكان؟ وما دور ىذا المكان في ال

ؽ عمى مى طٍ عمى المدينة ال تي  فييا المسجد األقصى المبارؾ، كال يي (بيت المقدسييطمؽ مفيكـ )

االسـ دائر بيف  فإف   ؛خيفا كبلـ الفقياء كالمؤر  ، أمٌ ( 196: 2009نجم )مكاف العبادة بخصكصو 

ىذا ما كرد ك ، )القدس( أيضان  ةى المدينمٌ سى كتي  ،كما استعممو صاحب معجـ البمداف كغيره ،المعنييف

 .(1641-1634: 6ج-1957)الحموي في كبلـ العرباستعمالو 

 :وأحكامو المسجد األقصى المباركمفاىيم   2.1.1

ـى ك بيت المقدس في ممسجد األقصى المبارؾ ل إف   عف سائر  ، كتمي زهبيا أحكامان يختص  مفاىي

قمت: يا رسكؿ اهلل! "قاؿ:  -رضي اهلل عنو- يخاف كغيرىما عف أبي ذرٌ يطالعنا ما ركاه الش   إذٍ  ؛المساجد

ـ   قاؿ: قمت: ،المسجد الحراـؿ؟ قاؿ: رض أك  ع في األضً مسجد كي  أم    قاؿ:، قصىالمسجد األ أٌم؟ قاؿ: ث

ـ   قمت:  كفي ركاية: ،الفضؿ فيو" يا، فإف  بلة فصم  ؾ الص  تٍ كى رى أينما أدٍ  كـ كاف بينيما؟ قاؿ: أربعكف سنة، ث

، كاألالص   ؾى تٍ كى رى حيثما أدٍ   )مسمم (335برقم، ميم  كتاب الت  -1979  )البخاريّ ".يا مسجد"رض كم  بلة فصؿ 

 (. 521برقم ،كتاب المساجد-1980
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ـ  بيت ببناء  أابتد -بلـعميو الس  –داكد  كمف حديث رافع بف عميرة: "أف    أكحى اهلل إليو: المقدس، ث

ؿ البناء، ككضع أساس المسجد! كليس شارة إلى أك  اإل كجكابو أف   قاؿ: ،ي ألقضي بناء عمى يد سميماف"إنٌ 

ؿ مف بنى الكعبة آدـ، أك   فقد ركم أف   ؛ؿ مف بنى بيت المقدس، كال سميماف أك  ةبنى الكعبؿ مف إبراىيـ أك  

ـ   ،رضانتشر كلده في األ ثـ    بنى إبراىيـ الكعبة بنص   فجائز أف يككف بعضيـ قد كضع بيت المقدس، ث

المسجديف ابتداءن كضعيما ليما، بؿ ا بنيا إبراىيـ كسميماف لمٌ  عمى أف   الحديث ال يدؿ  كىكذا فإف   القرآف ،

 .(138: 4ج-1964 )القرطبيّ سو غيرىـ ذلؾ تجديد لما كاف أس  

ؿ ما كضع بناءه بعض أكلياء اهلل قبؿ داكد يشبو أف يككف المسجد األقصى أك   :كقاؿ الخطابيٌ 

فمحتمؿ أف يككف  ؛اقاؿ: كقد ينسب ىذا المسجد إلى إيمي. فأضيؼ إلييما بناؤه ؛هاعكسميماف فزادا فيو ككس  

 -بلـالس   عميو– يعقكب كقيؿ:. -بلـعميو الس  -المبلئكة، كقيؿ: ساـ بف نكح  كقيؿ: .ىك بانيو أك غيره

 عميو يعقكب أبكىما، خرج مات إذا بالقتؿ تكاعده اخاهي  بعد أف( 409-408: 6ج-1986 )العسقالن

، ذلؾ آخر مف عندىـ، مف السبلـ  تحت ككضعو حجرنا فأخذ فيو، فناـ مكضع في المساء فأدركو اليـك

ا ذلؾ نكمو في فرأل كناـ رأسو ذا األرض، إلى السماء مف منصكبنا معراجن  فيو يصعدكف المبلئكة كا 

 ىذه لؾ كأجعؿ ذريتؾ، كأكثر عميؾ، سأبارؾ إني: لو كيقكؿ يخاطبو كتعالى تبارؾ كالرب كينزلكف،

 .بعدؾ مف كلعقبؾ األرض

ا أىمو إلى رجع لئف هلل كنذر رأل، بما فرح نكمو مف ىبٌ  فمما         معبد المكضع ىذا في ليبنيف سالمن

 دىننا عميو فجعؿ الحجر ذلؾ إلى عمد ثـ عشره، هلل يككف شيء مف يرزقو ما جميع كأف كجؿ، عز اهلل

 يعقكب بناه الذم اليكـ، المقدس بيت مكضع كىك اهلل، بيت أم إيؿ بيت المكضع ذلؾ كسمى بو، يتعرفو

 (449-448: 1ج-1997)ابن كثير ذلؾ. بعد
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خير يككف الكاقع مف كعمى األ ،ف بعدىما تجديدان كما في الكعبةٌكليف يككف ما كقع مم  فعمى األ

ى أكممو سميماف حتٌ  ،ابتداء البناء لـ يكمؿ عمى يدهف ؛كمف داكد تجديدان  ،براىيـ أك يعقكب أصبلن كتأسيسان إ

 .أكجو االحتماؿ ال ذم ذكره ابف الجكزمٌ يبقى  ،، كلكف-بلـعميو الس  –

 ،ير إلى بيت المقدسا بنى الكعبة أمره اهلل بالس  آدـ لمٌ  أف   يجاف (ذكر ابف ىشاـ في )كتاب التٌ 

كأشار  ،  (22: 1ج-1929)ابن ىشام الحميري لبيت مشيكراكنسؾ فيو، كبناء آدـ  ،فبناه ،كأف يبنيو

أه اهلل ى بك  حتٌ  ،كفاففع في زمف الطٌ يت المعمكر ري الب إلى حديث عبد اهلل بف عمرك: أف  

 (. 409: 6ج-1986العسقالني )إلبراىيـ

ففقد  ؛ا ىبطركل ابف أبي حاتـ مف طريؽ معمر عف قتادة قاؿ: كضع اهلل البيت مع آدـ لمٌ  كقاؿ:

 ،طاؼ حكؿ عرشيطاؼ بو كما يي ي قد أىبطت بيتان يي يا آدـ، إنٌ  فقاؿ اهلل لو: ،أصكات المبلئكة كتسبيحيـ

فطاؼ بو! كقيؿ:  ،فأتى البيت ،لو في خطكه كمد   ،ككاف قد ىبط باليند ،ةفخرج آدـ إلى مك   ،فانطمؽ إليو

بمة ليككف قً  ؛ى فيوكصمٌ  ،خذ فيو مسجدان فات   ؛و إلى بيت المقدسكج  ر بالت  مً أي  ة،إلى الكعب كصؿا و لمٌ إن  

 (138: 4ج-1964 )القرطبيّ تو ي  لبعض ذر  

 ؟ىل المسجد األقصى المبارك َحَرماً  2.1.2

دت جً كي  في العصر المممككيٌ ك شريؼ، بقصد الت   ؛ـ منذ العصر المممككيٌ رى لفظ الحى بدأ إطبلؽ 

ككاف  ،مسجد األقصى المبارؾالك  ،كيراد بيما مسجد الخميؿ(؛ ريفيفناظر الحرميف الش  )اسميا  ةكظيف

قد غاب  (ريفيفالحرميف الش  )لفظ  كيبدك أف   المسجديف، ظر في أمكران بالن  مختصٌ القائـ عمى ىذه الكظيفة 

كحـر  ،حـر شريؼ في القدس: "قاؿيي المألكؼ أٍف كصار  ؛فياـ العثمانيٌ أيٌ عف الكظائؼ في القدس كالخميؿ 

في  ألف   ة؛شرعي  مف ناحية فظ خطأ طبلؽ ىذا الم  ا  ك .  (350: 1ج-2003 )شراب شريؼ في الخميؿ"

رم كىذا مف  ،ةخاص   ةذاف تقع عمييما أحكاـ فقيي  الم   ة،ة كالمدينىما مك   ،فاؽ العمماءف فقط بات  ياإلسبلـ حى



49 
 

أك قطع  ،ـ قتؿ حيكاف فييمافقد حرٌ  ؛فاا الحرمعباده في أكناؼ بيت المقدس، أمٌ ب -عز  كجؿ  -رحمة اهلل 

 ان عند جماىير العمماء، كال يحؿٌ ك مارٌ ألو مقيمان كما يحـر جميع مف خالؼ ديف اإلسبلـ مف دخك   ،شجرة

 ،عف فيو نبش ما لـ يتقط  فً كلك دي  ،لمف يطمب صاحبيا، كتحريـ دفف المشرؾ فيو ما تحؿ  ن  إ ،ؾمم  لت  القيطتو 

تكره افمة ال صبلة النٌ  ف  أكما  ،ليوإكترابو  حجار الحؿٌ أدخاؿ إكيكره  ،خراج أشجاره كترابو إلى الحؿٌ إكيحـر 

قاـ الحد  كال يستكفي القصاص فيو عند بعض الفقياء كغيرىما مف يي كال  ،كقاتكقت مف األ فيو أمٌ 

ر فييما كيحظر فيو ما يحظر في المساجد ظً سمح فيو ما حي فيي  ؛ا المسجد األقصى المبارؾأمٌ  ،ماتالمحر  

 ة.ال  مف بيع كشراء كنشد الضٌ  ،ةعام  ب

ماـ بدر ـ اإلا تكم  كلمٌ  ،قيفحد العمماء المحقٌ أالمبارؾ حرمان عف  ثبت تسمية المسجد األقصىتكلـ 

ن   ،لـ يذكر منيا شيئان في تسميتو حرمان  ،قة بالمسجد األقصىحكاـ المتعم  عف األ ركشيٌ يف الز  الدٌ  اه ما سمٌ كا 

 .(193: 1996 ركشيّ )الز  ة العمماءكما ىك شأف بقي   ،المسجد األقصى المبارؾ

  :وخصائصو ،ومكانتو ،المسجد األقصى المباركفضائل   2.2

 فضائل المسجد األقصى المبارك:  2.2.1

 فيما تمخيصيا يمكن عديدة، ومزايا بفضائل األقصى المسجد -لىاوتع سبحانو- اهلل اختص  

 :يأتي

 ؿتحك  ت فٍ أ قبؿ ،صبلتيـ في يكفيتكج   المسممكف كاف فإليو ؛القبمتيف أكلى -كجؿٌ  عز  - اهلل جعمو الن:أك  

 ما أكؿ كاف - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ أف عازب بف البراء فعف ، فةالمشر   الكعبة إلى بمةالقً 

 سبعة أك عشر ستة المقدس بيت قبؿ صمي كأنو األنصار مف أخكالو أك أجداده عمي نزؿ المدينة قدـ

 كصمي العصر صبلة صبلىا صبلة أكؿ صمي كأنو البيت قبؿ قبمتو تككف أف يعجبو ككاف شيرا، عشر

 مع صميت لقد باهلل أشيد فقاؿ راكعكف كىـ مسجد أىؿ عمي فمر معو صمي ممف رجؿ فخرج قكـ، معو
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 قبؿ يحكؿ أف يعجبو ككاف البيت قبؿ اكماىـ فدارك قاؿ مكة قبؿ - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ

 البيت قبؿ كجيو كلي فمما الكتاب، كأىؿ المقدس قبؿ يصمي كاف إذ أعجبيـ قد الييكد ككاف البيت،

         (28: 21ج-د.ت )الساعاتي ذلؾ. انكركا

 ذلؾ في كنزؿ المبارؾ، األقصى المسجد إلى اليجرة قبؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ الن   سراءإ كاف ثانيان:

افى  لى:اتع قكلو ٍسًجدً  ًمفى  لىٍيبلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل ال ذم "سيٍبحى ـً  اٍلمى رىا ٍسًجدً  إلى اٍلحى ٍكنىا ال ذم األقصى اٍلمى ٍكلىوي  بىارى  حى

" الس ًميعي  ىيكى  ًإن وي  آيىاًتنىا ًمفٍ  ًلنيًريىوي    (17/1رقـ ،اإلسراء )سكرة .اٍلبىًصيري

 إلى عركجو قبؿ ،إليو )صمى اهلل عميو كسمـ( محم د دناسي   إسراء لمعجزة مةمعظ   ةاآلي يذهف

 .فيو ركعتيف كصبلة ،المقدس بيت ولك كدخ ،(289: 1996 ركشيّ )الز   ماءالس  

ركشيّ )حاؿالر   إلييا تشد   مساجد ثبلثة أحد المسجد ىذا اإلسبلـ جعؿ ثالثان:  إذ ؛(288 : 1996 الز 

 ىذا، كمسجدم الحراـ، المسجد :مساجد ثبلثة إلى إلٌ إ حاؿالر   تشد   "ال :)صمى اهلل عميو كسمـ(قاؿ

 (.1189برقم   المساجد كتاب -1979 البخاريّ ) "قصىاأل كالمسجد

 فيو بلةالص   أف   كرد :الجراعيٌ  قاؿ ؛مقدارىا في حاديثاأل اختبلؼ مع ،فيو بلةالص   مضاعفة رابعان:

 .(287: 1996 ركشيّ )الز    كابالص   وإن   ة:يتيم ابف يفالدٌ  تقيٌ  يخالش   كقاؿ .بخمسمائة

افى  لى:اتع قكلو في ،حكلو -كجؿ   عز  - اهلل بارؾ خامسان: ٍسًجدً  ًمفى  لىٍيبلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل ال ذم "سيٍبحى  اٍلمى

ـً  رىا ٍسًجدً  إلى اٍلحى ٍكنىا ال ذم األقصى اٍلمى ٍكلىوي  بىارى   ،سراءاإل ")سكرة.اٍلبىًصيري  الس ًميعي  ىيكى  ًإن وي  آيىاًتنىا ًمفٍ  ًلنيًريىوي  حى

 خيار،األ المصطفيف نبياءاأل مف حكلو دفف بمف مبارؾ وأن   :أحدىما تأكيبلف: ةاآلي كفي (17/1رقـ

 .(212: 10ج-1964 )القرطبيّ  نياراأل كمجارم مارالث   بكثرة اني:كالثٌ 
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ـ   ،الحراـ المسجد ىك رضاأل عمى كضع مسجد ؿأك   سادسان:  عف كرد قدف ؛المبارؾ األقصى المسجد ث

 في كضع مسجد ؿأك   عف )صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ سألت قاؿ: -عنو اهلل رضي- ذر   أبي

ـ   قمت: الحراـ، المسجد قاؿ: ،رضاأل  أربعكف قاؿ: بينيما؟ ككـ كقمت: قصى،األ المسجد قاؿ: ؟أمٌ  ث

ـ   عامان، ًعمت ث بلة ؾتٍ كى رى أدٍ  فحيثما ،مسجدان  لؾ رضاأل جي  المسجد بفضؿ خرآ حديث كىناؾ "،فصؿ   الص 

 حكمان  -كجؿ   عز  – اهلل "سأؿ ثبلثان: اهلل سأؿ المقدس بيت بنى المٌ  داكد بف سميماف أف   :األقصى

 عز  - اهلل كسأؿ و،يفأكت بعده مف حدأل ينبغي ال ممكان  -كجؿ   عز  – اهلل كسأؿ فأكتيو، حكمو يصادؼ

 يخرجو أف ،فيو بلةالص   إالٌ  كو()يحر   ينيزه ال أحد يأتيو أالٌ  األقصى المسجد بناء مف فرغ حيف -كجؿ  

 (. 335برقم المساجد، كتاب-1999 النسائي) . و"أم   كلدتو كيكـ خطيئتو مف

 أصحاب مف نصاراأل مف رجبلن  "أتينا فقاؿ: ة،أمي   أبي بف جنادة ركل فقد الد ٌجاؿ؛ يدخمو ال سابعان:

)صمى اهلل عميو  اهلل رسكؿ مف سمعت ما ثناحد   :فقمنا ،عميو فدخمنا ،)صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ

 ،فينا )صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ "قاـ فقاؿ: عميو فشد دنا ،اسالنٌ  مف سمعت ما ثناتحد   كال ،كسمـ(

 كأنيار الخبز جباؿ معو يسير- اليسرل قاؿ: أحسبو، قاؿ-العيف ممسكح كىك المسيح أنذرتكـ فقاؿ:

  :مساجد أربعة يأتي ال ،منيؿ كؿ   سمطانو يبمغ صباحان، أربعيف رضاأل في يمكث عبلمتو الماء،

 الحديث رقم 423: 37ج-2001 حنبل )بن (6)كر"كالطٌ  ،األقصى كالمسجد ،سكؿالر   كمسجد ،الكعبة

22764.) 

 قمت:" قالت: ،)صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ الن   مكالة كعب بنت ةميمكن عف كالمنشر، المحشر أرض ثامنان:

 فيو صبلة فإف   ،فيو كافصمٌ  ،ئتكها ،كالمنشر المحشر أرض قاؿ: المقدس، بيت في أفتنا اهلل! رسكؿ يا

 ليوإ فمييدً  ،يأتيو أف يستطع لـ مف قاؿ: إليو؟ أحمؿ أف ستطعأ لـ إف يتأأر  قمت: غيره، في صبلة كألؼ
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 الحديث رقم 597: 45ج-2001 حنبل بن) أتاه" كمف زيتان  إليو أىدل مف فإف   فيو، يسرج زيتان 

27626). 

 أحكام المسجد األقصى المبارك: 2.2.2  

 بلثةالث   المساجد أتى لمف كفيستحبٌ  كاكان قاؿ: ،ٍمًجمىزو  أبي عف كرد فقد ؛فيو القرآف ختـ استحباب الن:ك  أ

 بيت كمسجد )صمى اهلل عميو كسمـ( بي  الن   كمسجد ،الحراـ المسجد مف يخرج أف قبؿ ،القرآف بيا يختـ أف

 .(289: 1996 ركشيّ )الز   القرآف بو يختـ كاف أن و كرمٌ الث   سفياف ركل كما المقدس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (199: 1ج– 1984 )السيوطي .-بلـالس   عميو- مكسى فيو -كجؿ   عز  - اهلل ـكم   ال ذم المكاف ولعم   :كرالطٌ  مسجد (6) 
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 مف كغيره داكد أبي سنف ففي ،(321: 1ج-1973 )الحنبميمنو كالعمرة محج  ل حراـاإل استحباب يان:نثا

ـ   حديث  المسجد مف عمرة أك ةبحجٌ  ؿى ىى أى  مف :)صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ قاؿ" قالت: سممة أ

-.تد داود ابي) ةالجن   لو كأكجبت ،رتأخ   كما ذنبو مف ـتقد   ما لو غفر ،الحراـ المسجد إلى األقصى

 ،عمر كابف ،منو مؼالس   مف جماعة أحـر أن و األثر في كرد قدك  .(1741الحديث رقم 143: 2ج

 .(73: 7ج-.تد حزم ابن) كغيرىـ ،حباراأل ككعب ،كمعاذ

 أبك كذكر حبار،األ كعب عف ركايتيـ في كما ،مؼالس   بعض ذلؾ ركل فقد فيو؛ الس ي ئات مضاعفة ثالثان:

 ،فيو تضاعؼ ئاتي  الس   فإف   ؛المسجد ىذا مف بنا اخرج عمر: فاب لي قاؿ" قاؿ: نافع عف الكاسطيٌ  بكر

 .(290: 1996 ،ركشيّ )الز   "الحسنات تضاعؼ كما

، كال كالغائط بالبكؿ كاستدباره المقدس بيت استقباؿ هرٍ كي  رابعان:  كضةالر   في يفالدٌ  محي يخالش   قالو يحـر

 .(286: 1996 ،ركشيّ )الز   ابوحأص كأكثر افعيٌ الشٌ  االشٌ  لو ضيتعر   كلـ ،زكائده في

 قاؿ ة،مك   مسجد في إالٌ  المسجد في منيا أكلى ىصمٌ المي  في العيد صبلة إقامة إلى الفقياء ذىب خامسان:

 (.69: 3ج-1999 )الماوردي.المقدس بيت مسجد بو يدالنيٌ الص   ؽى حى كألٍ  :افعيٌ الرٌ 

 بيت المقدس والمسجد األقصى المبارك:عمى نبياء وتتابع األ  ينيّ سمسل الدّ الت   2.2.3

 :-المالس   عميو- براىيمإ دناسي   عيد في القدس -1

 فييا كماتكا فمسطيف في عاشكا أنيـ نعمـ الذيف االنبياء أكؿ -السبلـ عميو– إبراىيـ كاف

براىيـ سماعيؿ كيعقكب كإسحاؽ االنبياء مف الكثير جاء نسموً  فىمف االنبياء ابك -السبلـ عميو– ،كا   كا 

 )الرىا( ٌحراف الى معو كمف ىاجر البداية في إبراىيـ أف كيظر -كالسبلـ الصبلة أفضؿ عمييـ– كمحمد

ٍينىاهي  تعالى: قاؿ ؽ.ـ،1900بنحك كنعاف أرض الى معو كمف ىاجر ىناؾ كمف نىج  ليك  "كى  اأٍلىٍرضً  ًإلىى طناكى
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ٍكنىا ال ًتي ")سكرة ًفييىا بىارى  (21-20: 2012 صالح) (.21/71 االنبياء:رقـ ًلٍمعىالىًميفى

 كمر   كالقدس اهلل راـ متعددة جيات الى انتقؿ كمنيا نابمس قرب شكيـ في -السبلـ عميو– إبراىيـ نزؿ

 زكجتوي  كمعو مصر مف عاد ثـ ، مصر لىا ارتحؿ ثـ ، زمنان  حكليا استقر حيث السبع بئر ثـ بالخميؿ

 كالقدس. كالخميؿ السبع بئر بيف تحكؿ ثـ غزة بجكار فمر   "ىاجر"

 ةسارٌ  كلىاأل زكجو مف ؽزً ري  سنكات كبعد ،-بلـالس   عميو- سماعيؿإ دناسي   ىاجر زكجو لو أنجبتك 

 امٌ أ ،ةمك   إلى سماعيؿإ كابنو رىاجى  زكجوك  براىيـإ دناسي   غادر بعد، كفيما ،-بلـالس   عميو– سحاؽإب

-20: 2012 صالح) كيعقكب. ك،عيس :ىما ،بتكأميف ؽزً كري  ،كنعاف رضأب ظؿ   فقد ؛سحاؽإ دناسي  

21) 

 :-المالس   عميو-يعقوب دناسي   عيد في القدس -2

 بعد اىـسمٌ كمي  إليو إسرائيؿ يبن نسبة فكانت (؛سرائيؿ)إ يدعى صبحأك  ،ةبك  بالن   يعقكب اهلل أكـر

 عقكبي انتقؿ عيده كفي ،يؽدٌ الص   يكسؼ منيـ ،كلدان  عشر ياثن كأنجب ،بفمسطيف يعقكب كأقاـ ذلؾ،

ا" لى:اتع قكلو في كذلؾ ،(19: 2003 )صالحمصر إلى ف(يسرائيميٌ )اإل هك كبن ميكا فىمىم  مىى دىخى  ييكسيؼى  عى

ٍيوً  ًإلىٍيوً  آكىل قىاؿى  أىبىكى ميكا كى  (12/99 رقـ ،يكسؼ )سكرة ."آًمًنيفى  الم وي  شىاءى  ًإفٍ  ًمٍصرى  اٍدخي

 فمسطين: يدخمون )الييود( إسرائيل بنو -3

 مف صيـليخم   ؛ ان نبيٌ  -بلـالس   عميو– مكسى فييـ ثعً كبي  ،طكيبلن  زمنان  مصر في سرائيؿإ كبن أقاـ

ـ   فييا، كاقامفأ ،سيناء إلى مصر مف سرائيؿإ كبني مكسى بخركج مراأل كانتيى كتنكيمو، فرعكف تعذيب  ث

 منيـ طمب أفٍ  إالٌ  منو كاف ماف ؛كالمأمف رابكالش   عاـالط   فييا يجدكف بأرض ينزليـ أف مكسى مف طمبكا

مىيىا لىفٍ  ًإن ا ميكسىى يىا قىاليكا" لى:اتع قاؿ ،ةالمخزي قكلتيـ ول قالكاف ،ف(ي)الكنعانيٌ  فمسطيف أىؿ لقاء ا نىٍدخي  أىبىدن
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ا كا مى ب ؾى  أىٍنتى  ىىبٍ فىاذٍ  ًفييىا دىامي رى  (5/24 رقـ ،المائدة )سكرة ."قىاًعديكفى  ىىاىينىا ًإن ا فىقىاًتبلى  كى

 (978: 2ج-2003 )شراب .سيناء في يوبالتٌ  اهلل فعاقبيـ 

 بني مف صمب جديد جيؿ نشأ ،كعندما فمسطيف يدخؿ أف قبؿ -السبلـ عميو– مكسى كتكفي

 عبر حيث ؽ.ـ(1190)نحك -السبلـ عميو– نكف بف يكشع قادىـ ، التيو مف سنو أربعيف بعد إسرائيؿ

 فمسطيف مف الشرقي الشمالي الجزء في إسرائيؿ لبني السيطرة بعض تحقيؽ كاستطاع ، االردف نير بيـ

 بني بيف كالديني الخمقي كاالنحبلؿ كالخبلفات كالفكضى النكبات سادت تتاليوم سنة150 ،كلمدة

 عمى االنتصار استطاع ،كالذم عمييـ ممكان  -السبلـ عميو– داكد بقدكـ إال حاليـ يتحسف كلـ ، إسرائيؿ

 (19: 2012 .)صالحأعدائو

 :-المالس   عميو-داود دناسي   عيد في القدس -4

 في جديد فصؿ ينفتح ـ،ؽ. 1004 حكالي طالكت بعد الحكـ -السبلـ عميو– داكد دناسي   بتكلي

 عميو– داكد ييعىدي  ،إذ المباركة االرض عمى التكحيد دعكة كسيطرة إنتشار كفي إسرائيؿ بني تاريخ

 داكد سبقت التي الفترة الييكد قضى فقد فمسطيف، في  إسرائي بنك لمممكة الحقيقي المؤسس -السبلـ

 سادتيا يككنكا أف يستطيعكا أف دكف فمسطيف مف محددة أجزاء في ضئيؿ سمطاف سكل يممككا أف دكف

  (17: 2012 .)صالح

 :-المالس   عميو-سميمان دناسي   عيد في القدس -5

 ،-الس بلـ عميو- داكد سي دنا كفاة بعد كحكميا فمسطيف ؾمٍ مي  -بلـالس   عميو- سميماف سي دنا ىتكلٌ 

 كمنيا ،الكريـ القرآف آيات في منيا بعض ذكر جاء ال تي العديدة، ةالعمراني   بالمشاريع عيده اشتير قدك 

ًمي لىيىا "ًقيؿى  لى:اتع قاؿ سبأ، ممكة بمقيس الستقباؿ -بلـالس   عميو-سميماف دناسي   دهشي   ال ذم رحالص    اٍدخي
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ٍرحى  ا الص  ًسبىٍتوي  رىأىٍتوي  فىمىم  ةن  حى كىشىفىتٍ  ليج  فٍ  كى اقىٍييىا عى ٍرحه  ًإن وي  قىاؿى  سى ده  صى  ًإن ي رىب   قىالىتٍ  قىكىاًريرى  ًمفٍ  ميمىر 

عى  كىأىٍسمىٍمتي  نىٍفًسي ظىمىٍمتي  افى  مى مىٍيمى  اإلشارة تجدر مٌماك  (16/44 رقـ ،حؿالن   )سكرة ".اٍلعىالىًميفى  رىب   ًلم وً  سي

كمت ال ذم ىبيٌ الذ   العصر عىد  تي  -بلـالس   يمايعم- كسميماف داكد كـحي  فترة أف   إليو،  نحك ،فمسطيف فيو حي

 (30: 2012 )صالح.سبلميٌ اإل الفتح قبؿ كحيدكالت   يمافاإل راية تحت عامان  ثمانيف

خرة ىعم مسجده بناء -بلـالس   عميو- داكد "أراد :متومقد   في خمدكف بفا مةالعبٌل  يقكؿ  فمـ ،الص 

ـ   - ىمكس كفاة مف سنة كلخمسمائة ،ممكو مف سنيف ألربع فبناه ،سميماف ابنو إلى بو دى يً كعى  ،ذلؾ لو يت

 ىكغشٌ  (،قكارير مف دممر   صرح ون  )إ ،جاجالز   صرح بو كجعؿ ،فرالصٌ  مف عمده خذكات   -بلـالس   عميو

 ؛قبران  رهظي في كجعؿ ،ىبالذ   مف كمفتاحو كمنارتو كتماثيمو ىياكمو كصاغ ،ىببالذ   كحيطانو أبكابو

 في ككضعو ،داكد أبيو بمد صييكف مف بو كجاء ،األلكاح فيو ال ذم ابكتالتٌ  كىك ،العيد تابكت فيو ليضع

 1988 خمدون ابن) "المسجد  في مكاف لو د  عً أي  حيث كاحد كؿٌ  ،كالمذبح كاألكعية القب ة ككضعت القبر

:441). 

 فقد ؛طكيبل القدس في -الس بلـ عمييما- كسميماف داكد أقاميا ال تي ةالعبري   كلةالد   تستمرٌ  كلـ

 ليا، عاصمة القدس مف خذتات    ال تي كييكدا، ،إسرائيؿ :مممكتيف إلى سميماف أبناء عيد في انقسمت

 أسركا ذيفال   الميبلد، قبؿ امفالثٌ  القرف في ،يفاآلشكريٌ  يد ىعم مؿشا ميرتد إلى تافالمممك ضتكتعرٌ 

ـ   ،ؿاألك   بيبالس   ؼرً عي  فيما ،الييكد انياسكٌ   ال ذم ؽ.ـ، 587 عاـ رنص   نبكخذ بقيادة يفالبابميٌ  يد ىعم ث

 )صالح.  انيالثٌ  بيبالس   ؼرً عي  ما كىك أسرل، بابؿ إلى كأخذىـ ،منيا الييكد خرجأك  ،القدس مدينة ـحط  

2012 :30) 

ًلدت فقد ؛-بلـالس   عمييا-مريـ أٌما  ال ذم ،-بلـالس   عميو-ازكريٌ  كنؼ في ،القدس في تكترب   كي

 ،عمراف بنةا مريـ إلى ةالقرآني   صكصالن   أشارت قدك  ،ىيركدس زمف في سرائيؿإ بني أبناء مف ان نبيٌ  كاف
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جابةك  زؽ،الر   عندىا كجد حيث محرابيا إلى ازكريٌ  كدخكؿ  مف وبأن   ىذا؟ لؾ أيف مف و:تساؤل عمى مريـ ا 

 قد القدس في اتالحفريٌ  فإف   ذلؾ، كمع (،القدس كح)الرٌ  اهلل كممة المكقع ىذا في كردت ىنا،ك  اهلل، عند

 ىيركدس مات بعد، كفيما (.240: 1987 المقدسيّ ) ويعم تعثر لـ أن يا غير ،المحراب ىذا عف بحثت

 مكلده كقبؿ ،-بلـالس   عميو– المسيح ميبلد كاف ،سنيف بأربع ذلؾ بعدك  تيـ،دكل قتكتمز   ،الييكد ممؾ

 قكلو في ،انتباذىا عند مريـ ف  إ كيقاؿ ،سةالمقد   رضاأل في -بلـالس   عميو-يحيى بيٌ الن   كلد شيكر ةبثبلث

ـى  اٍلًكتىابً  ًفي "كىاٍذكيٍر  لى:اتع ٍريى اننا أىٍىًميىا ًمفٍ  اٍنتىبىذىتٍ  ًإذً  مى كى ٍرًقيًّا مى  أم (19/16رقـ ،مريـ )سكرة ".شى

 -بلـالس   عميو– جبريؿ ميفاأل كحالرٌ  ليياإ اهلل بعث ذإ ؛المبارؾ ىاألقص المسجد شرقيٌ  كحدىا انفردت

 عمييا– مريـ لمجكء هكاختيار  ،المقدس بيت مكانة عمى ؿيدل   كىذا ،(65: 2ج-1986 كثير بن)ا

ٍمنىا :تعالى قاؿ ،اسالنٌ  أعيف مف -بلـالس   عى ـى  اٍبفى  "كىجى ٍريى ا آيىةن  كىأيم وي  مى ٍينىاىيمى ٍبكىةو  إلى كىآكى  قىرىارو  ذىاتً  رى

ًعيفو  مى فيس   (23/51 رقـ ،المؤمنيف )سكرة ".كى  إلى بنيااك  مريـ تألج حيث ،المرتفع بالمكاف بكةالر   تر كى

ـ   ،ثمار كفيو ماء عيف فيو وقرب تؿ   عند ،المقدس بيت  يدعك أكبد ،رسالتو كأظير ،سنة فيبلثالث   بمغ ث

 (65: 2ج-1986 كثير ابن) )صمى اهلل عميو كسمـ( دمحم   اهلل بنبي   ربش   ـ  ثى  كمف ،سالةلمر   قكمو

ي ة المبارؾ األقصى كالمسجد المقدس بيت ناؿ قدك   حيث ؛كالمعراج سراءاإل حادثة في كبرل أىم 

 بيت في األقصى المسجد إلى ةمك   في الحراـ المسجد مف )صمى اهلل عميو كسمـ( دمحم   بي  بالن   مرً أيسٍ 

 الكتاب في تياشير  رغـ ،كبيران  اختبلفان  الحادثة ىذه تاريخ تحديد في العمماء كاختمؼ ،المقدس

 ان،جعطمض كاف )صمى اهلل عميو كسمـ( الن بيٌ  أف   في أحداثيا صتتمخ  ك  (،432: 2012 )اإلتربيةن  كالس  

ـ   ،المقدس بيت فأتى ،البراؽ ركبوكأ ،المسجد مف أخرجوك  -بلـالس   عميو-جبريؿ تاهأف  المسجد دخؿ ث

 ؛كاتامالس   إلى بو عيًرجى  بعد، كفيما ،إمامان  بيـ ىكصمٌ  -عمييـ اهلل صمكات- نبياءباأل كاجتمع ،ىناؾ

 سماء بعد سماء في صعد كىكذا ،رأل ما الكبرل ورب   آيات مف )صمى اهلل عميو كسمـ( محم د سي دنا فرأل

 ،كرالنٌ  في بو زيج  ع ثـ ،األزليٌ  الجماؿ مظير كرأل غشيوي، ما اهلل أمر مف اهي فغش ،المنتيى سدرة إلى
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 ال تي الكحيدة العبادة فكانت ؛سالمقد   المكاف ذلؾ في بلةبالص   توكأم   فوككم   ،أكحى ما إليو اهلل فأكحى

 .(1993: 2ج-1993 الحجازي) طةاكس ببل بنفسو اهلل أكجبيا

خرة مف تكان المعراج بداية أف   ةبكي  الن   المعجزات ذكرت ال تي الكتب في ييحكىك   كفك كير  ،الص 

خرة فكؽ مف البراؽ ركب قد )صمى اهلل عميو كسمـ( بي  الن   أف    ىذا عمى كاقؼ كىك ،المعراج ليمة الص 

خرة ىذه في وقدم رتفأث   ؛المرتفع المكاف  ىذا عمى جعمكا "كقد رحمتو: في ابمسيٌ النٌ  كقاؿ كالنت، الص 

 ثـ ،ةالفض   مف مصنكع ذلؾ كؿ   ،بمصراعيف كباب ،صغيرة قب ة لو ،خزانة شكؿ عمى ةالفض   مف المكاف

 يضان أ بمصراعيف باب ليا ،صفراأل حاسالن   مف شبكة ذلؾ عمى فجعمكا ة؛رقالس   مف ذلؾ عمى خافكا

 خرة،الص   مف المعراج ابتداء خبر صح   فٍ فإ ذلؾ، كمع .(124ص ،1990 ،ابمسيّ )النّ  ائريف"لمزٌ  يفتح

 لـ لمعراجا مكاف تحديد .كلكف ،معجزاتو مف ليككف يا؛في )صمى اهلل عميو كسمـ( وقدم أثر ينكر ال فإن و

خرة أف   عف فضبلن  ،صحيح خبر فيو يأتً   مف قطعو فيي ؛صحيح خبر بركتيا في يأتً  لـ نفسيا  الص 

 إلى كاحدة ليمة في اإلسراء معجزة تم ت فقد ، حكلو كبارؾ ،فيو اهلل بارؾ ال ذم األقصى المسجد ساحة

 الفرس كببلد اليمف إلى رحبلت ليـ كانت إذ ،كثيرة كفالقرشيٌ  عرفيا ال تي البعيدة ماكفاألك  ،بعيد مكاف

 كبعد ،ينفصـ ال برباط كالقدس ةمك   بيف بطالر   في تتمث ؿ ،المكانيٌ  لمبعد الحكمة كلكفٌ  بعيدة، كىي

 مضىأ فأ بعد ،فةالمشر   الكعبة إلى األقصى المسجد مف بمةالقً  تحكيؿ ةحادث تجاء سراءاإل حادثة

 غموش) المقدس بيت كلىاأل ةبمالقً  نحك كفيصمٌ  ،شيران  عشر سبعة أك شيران  عشر ةست   المسممكف

2003 :160). 

 عيد منذ ة،ثابت جذكره مان  إ ،عيديف أك عيد كليد ليس المبارؾ األقصى المسجد ف  فإ كىكذا،

 أبينا منذ -بلـالس   عمييـ- نبياءاأل تسمسؿ تتب عت سبؽ، كفيما ،-بلـالس   عمييما– براىيـا  ك  آدـ أبينا
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 ان عقائديٌ  كمكانتو المقدس بيت دكر، كحاكلت بياف )صمى اهلل عميو كسمـ( دمحم   الكريـ نانبي   إلى إبراىيـ

 .ان يٌ كدين

 :قوش في المساجد بين الفقو والفنّ إشكالي ة الز خارف والن   2.3  

كر، يحتاج  ، فيما يت صؿ بالز خارؼ كالن قكش كالص  الحديث عف المنطقة المشتركة بيف الفقو كالفف 

وفي المقابل ما  ؟اإلسالميّ  في الفن   رات الموقف الفقييّ مؤث  فما إلى تكظيؼ المنيج المقارف، 

   انين المسممين؟ليذا الموقف عند الفنّ  ةي  الستجابات الفن  

ـ  يرل   ؛بغير تحريـ ةلؤلصؿ لئلنساف أك الحيكاف مكركى ةالمطابق ةكر الصٌ  أف   في الففٌ  المكقؼ العا

 ةعنى بانسجاـ الييئال تي  ال تي (7)مزكرة الر  كرة، أال كىي الصٌ ان لمصٌ مي ز اف المسمـ يبتكر مفيكمان مالفنٌ  راحلذا 

 ة.بتجسيد الفكرة في الماد   ىبقدر ما تعن ة،المخمكق

 ؛بةالمرك   كصكر الخط   ،باتيٌ كالن   ،كؿ اليندسيٌ مز إلى الش  كرة الر  مفيـك الصٌ  ىذا الفٌناف كما أخرج

ال تي  تركزت عمى إحبلؿ الفكرة في  ةي  تو الفن  عبير عف حيكي  كؿ لمت  الش   ة اختياري  كأعاد لو حر   ،كأبدع ،زفتمي  

المحاكاة بتستبدؿ ف ؛صكير في خبرات المسمميفسـ كالت  حت كالر  ا فنكف الن  أمٌ  ة،ة ال انسجاـ الييئالماد  

كرة كترميزىا ال ذم كتجريد الصٌ  ة،شخيص في الييئالت   محؿٌ  كتحؿٌ  ،رميز المشرقيٌ الت   ةالمطابق ةاإلغريقي  

 .(24: 2008 )العظمة .كحيديقكل عمى حمؿ فكرة الت  

 

 

 )الجندمٌ  المطابقة كرةالصٌ  حكؿ الفقو ةإشكالي   مف يخرجو ما فيو افالفنٌ  ككجد ،افتعاؿ بدكف الفنكف إلى سبيمو كجد ،عريؽ ساميٌ  إرث مز:الر   كرةالصٌ  (7)

1958 :70) 
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يا كتعظيميا كصيانتيا مف العبادات العظيمة عمارة المساجد كبنائى  صكص عمى أف  ت الن  كقد دل  

فذىب جميكر  ختمؼ فييافقد أي  ؛قش عمى جدرانيانيا كالن  يكتزي( 8)تياا زخرفمٌ أعند اهلل، ك  مةكالقربات الجمي

ا يميي ممٌ  ،أك غير ذلؾ ة،كتاب أك ،صبغو  أك ،نقشو  أك ة،بذىبو أك فض   تياو ييكره زخرفالفقياء إلى أن  

 اهلل رضي- اسعبٌ  ابف فعف   نيى عف ذلؾ.قد  )صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ الن   ألف   ؛وي عف صبلتالمصمٌ 

 2ج-د.ت داود )ابن المساجد" يديبتش أمرت "ما :)صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ: -عنيما

 كما ايى ن  فى رً خٍ زى تي لى  اس:عبٌ  ابف قاؿ ،الجٌص  أم دييبالش   بلءالط   د:يشيكالت   .( 448الحديث رقم الصالة

      صارل.كالن   الييكد زخرفت

 اسالنٌ  أًكف  " كقاؿ: مسجد ببناء أمر قد -عنو اهلل رضي- عمر أف   :صحيحو في البخارمٌ  كركل

يٌ  ،المطر مف  رقم المسجد بنيان باب -1979،)البخاريّ  "اسالنٌ  فتفتف ؛رتصف   أك رتحم   أف اؾكا 

 (.446الحديث

 ،مساجدكـ كزخرفتـ ،مصاحفكـ يتـحم   ذا"إ :-عنو اهلل رضي- رداءالد   أبك كقاؿ

فىالد باري 
ؿٌ  إليو ظربالن   ،بلةالص   عف يالمصمٌ  يميي ذلؾ كألف   (256: 3ج-ب.ت ")الترمذمعميكـ(9)  فيخي

 (658: 1992 عابدين )ابن اعةالسٌ  أشراط مف ىذا كألف   بخشكعو،

 

 

ـ   ىب،الذ   صؿاأل في خرؼكالز   يء،الش   حسف ككماؿ ة،ينالزٌ  :لغةن  خرفةالز   (8)   أم :البيت كزخرؼ ،فتزي   إذا :جؿالر   كتزخرؼ ف،الميزي   :كالمزخرؼ ،زخرفان  ةزين كؿ   يتم  سي  ث

ِيمْ " :لىاتع قكلو كمنو زينتو، ُيوِت ُب ا َوِل َواًب ْب َيا َوُسُرًرا َأ ْي َم ت ِكُئونَ  َع ا (34) َي نْ  َوُزْخُرًف كَ  ُكل   َواِ  ِل ا َذ اعُ  َلم  اةِ  َمَت َحَي ا اْل َي ْن دَ  َواآْلِخَرةُ  الد  ت ِقينَ  َرب كَ  ِعْن ُم ْم  ،خرفالزّ  )سورة "(35) ِل

ٌكؽ ما ككؿٌ  (34-35  (345: 5ج-1994 منظور )ابن .الكبلـ مف ؽالمزك   أم :القكؿ كزخرؼ زخرؼ، فقد فزي   أك زي

(585: 1995 لبانيٌ )األ.رمذمٌ الت   ركاية األلبانيٌ  حسف كقد اليبلؾ، بار:الدٌ  (9)
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في  الفاعؿ كأف   الكقؼ، ماؿ مف نقشو أك ،المسجد زخرفة يجكز ال وأن   عمى الفقياء فؽكات     ذلؾ ييٍضمى

 ما ككذلؾ ،بزخرفتو بأس فبل ،العمارة عف مستغفو  كىك ،المسجد أمكاؿ عنده اجتمعت وألن   ؛القيمة كيغـر

ـً  ةخرفالز   كانت كٍ لى  ا  فبل ،كاف كما الكقؼ يعمري  وإن   لقكليـ: مًثمىوي، فعؿ قد الكاقؼ كاف أك البناء، إلٍحكى

  (218: 23ج-.تد السالمية والشؤون الوقاف وزارة ، الكويت). كذلؾ بو بأس

 زخرفة يحـر وأن   إلى ،ةافعي  الشٌ  لدل الكجييف كأحد الحنابمة كمنيـ ،الفقياء بعض كذىب

 قمكب كسر إلى كيقضي ،إسراؼ وألن   ؛المنكرات كسائر إزالتو كتجب ،ةو فض   كأ بذىبو  المسجد

 العزيز عبد بف عمر أف   مى كً ري  ماكلً  ،إزالتو كتجب ،ةفض   أك بذىب مائمو أك سقفو تمكيو يحـر كما

 منو يجتمع ال وإن   لو: فقيؿ ؛ىبالذ   مف بو ميك هى  مما دمشؽ مسجد في ما جمع أراد الخبلفة يى لً كى  المٌ 

 ،الممؾ عبد بف الكليد ،المساجد كزخرؼ كزخرفيا ،اإلسبلـ في الكعبة ذىى بى  مف ؿكأك   فتركو، يء،ش

 ()البيوتي360: 5ج-1991 .)النووي ةالمكركى البدعة أقساـ مف العمماء مف كثير ىاعد   كلذلؾ

  (238: 2ج-1997

 ،بذىب المسجد زخرفة استحباب إلى :ةالحنفي   عند قكؿ كىك ة،افعي  الشٌ  مف الفقياء بعض كذىب

حياء ،المسجد تعظيـ مف فيو مالً  ؛ذلؾ غير أك ة،كتاب أك ،صبغو  أك ،نقش أك ،ةفض   أك  عائرالش   كا 

 نقشو أك ،المسجد بزخرفة بأس ال أن و يركف إذ ؛عندىـ اجحالرٌ  في ةالحنفي   عند األمر ككذلؾ ،ةسبلمي  اإل

 ون  أل ؛بمةالقً  جدار أك المحراب في ذلؾ يكف لـ ما ة،مينالث   شياءاأل مف نحكىما أك ،ذىب ءما أك ،بجٌص 

 منو القريب يالمصمٌ  يميي وألن   ؛الميسرة أك ةالميمن حائط في كذلؾ يكف لـ كما ي،المصمٌ  قمب ييشغؿ

 عابدين ابن) .أيضان  عندىـ ةمكركى المسجد مف ماكفاأل ىذه زخرفة فإف   أخرل، كبكممات ،أيضان 

 (37: 6ج/ 247: 5ج/ 332: 1ج-1992
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 بف عثماف فعف ؛كنقشيا كتزكيقيا المساجد تجصيص إمكاني ة عمى عثماف فعمو امٌ م كيستدؿ  

 ،عميٌ  أكثرتـ كـإن  " :اهلل رسكؿ مسجد بنى حيف فيو اسالنٌ  قكؿ عند قاؿ وأن   -عنو اهلل رضي- افعفٌ 

نٌ   في بيتان  لو اهلل بنى ،اهلل بو يبتغي مسجدان  بنى "مف يقكؿ: )صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ سمعت يكا 

 .(450برقم ،المساجد كتاب-1979 ،)البخاريّ  "ةالجن   في مثمو لو اهلل بنى" ة:ركاي كفي ة"،الجن  

 في الغمك   كترؾ ،القصد المساجد بنياف في ةن  الس   أف   عمى داللة فيو كغيره:(10)بطاؿ ابف قاؿ  

 كاف اعمٌ  المسجد ريغي   لـ ،عنده الماؿ كسعة ،اموأيٌ  في الفتكح كثرة مع ،عمر أف   كرد كقد ،تحسينو

 ،لكف ة،الفتن خكؼ مف ؛مؼالس   مف كثير كسكت ،الممؾ عبد بف الكليد المسجد زخرؼ مف ؿكأك   ،عميو

 بيت غير مف فيو رؼالص   كقع ذاكا   ،المسجد تعظيـ فيو قصد ذاإ ة،حنيف أبك فيو صرخ  

 (159: 2ج-د.ت )الشوكاني.الماؿ

 يستشرؽ لمف أقكؿ كلكف، نفسو، عف يدافع فيك المقاـ؛ ىذا في اإلسبلـ عف الد فاع بصدد لست كأنا    

 صنع الففٌ  ككف في تتمث ؿ الٌراسخة، الحقيقة إف   و،يستغرب أك سبلميٌ اإل الجماليٌ  ٌص الن   ةاءقر  في

 ،عرالش  ك  ،الكممةف مجالو، ذلؾ في يختمؼ ال ،الحياة عف جميبلن  تعبيران  صاحبو مكقؼ عف ريعب   ،إنسانيٌ 

 فسالن   بيا ثي تتشب   كسائؿ مف كغيرىا سـ،كالرٌ  ،كرةالصٌ ك  ،كفكالم   ،حتكالن   ،يفكالطٌ  ،الحجرك  ،حفالم  ك 

 تبقى ،كرؤيتيا ،كانعكاساتيا ،الحكاس   ضكء في ،اخؿالدٌ  في بأةالمخ اختبلجاتيا عف رلتعب   ة؛نساني  اإل

 

 ،أصميـ مف قرطبةك جاـ، كيعرؼ بابف المٌ  ،البمنسيٌ  ثـ   ،، القرطبيٌ بف خمؼ بف بطاؿ البكرمٌ  عميٌ  ،مة أبك الحسفالعبٌل : ىػ( 449) بف خمؼ ابف بطاؿ عميٌ  (10)

كعبد  ،كركل عنو أبك داكد المقرئ كغيرىـ. ،كيكنس بف مغيث ،ؼ القناعيٌ كأبي المطرٌ  ،كابف عفيؼ ،ممنكيٌ أخذ عف أبي عمر الطٌ كقد ة، سيكأخرجتيـ الفتنة إلى بمن

 (.365: 2ج-1966)اليحصبي  عني بالحديثكقد  ،كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة قاؿ ابف بشككاؿ: كغيرىـ. ،حمف بف بشرالر  
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نع الففٌ ك  البشري ة، الن فس عف تعبيرات مجر د   فما مثميا، مقد س غير ولكن   ،العقيدة يستكحي إنسانيٌ  صي

 كخبراتيـ ةي  الفن   المسمميف خبرات ذلؾ في كيدخؿ قد،كالن   قكيـكالت   راسةلمد   مفتكحان  يبقى نسافاإل يصنعو

 .ةكاالجتماعي   ةياسي  الس  

بعاد المسمميف عف إىك  ،حريـالقصد مف ىذا الت   أف   ،ريف كالفقياءرأم كثير مف المفس   كقد استقر  

ينة د بو الزٌ صً ذا قي إ ،ة، كال يككف حرامان ال تي كانت سائدة عند كثير مف القبائؿ العربي  صناـ عبادة األ

  المباحة.
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 الثّالثالفصل 

__________________________________________________ 

 ةفقب ة الص خرة المشر   ّة فيمزيوالر   ةينيّ الدّ ذات الد للة ة خارف الفسيفسائي  لز  ا 

بداع ان في اإلدكران عظيمان كميمٌ  ،فةف جدراف قب ة الص خرة المشر  زي  تتي ال   ،خارؼ كالخطكطالز  تؤٌدم 

نراه كاضحان في  ، كىا نحفالمسمـ في إنتاجو اف كالمعمارم  الفنٌ  فقد برع ؛سبلميٌ اإل في الفف   شكيميٌ الت   يٌ الفنٌ 

ة؛ ما أك مئذن ،عقدأك  ،قكس كمف قب ة، أ ،في بيت المقدس عمى اختبلؼ كظائفيا ةالعناصر المعماري  

لمٌناظريف، تزىك  ةة كزخرفي  تحفة معماري  لتبدك  ؛ د أصالة العمارة فيياكيؤك  يضفي الٌطابع اإلسبلمٌي عمييا، 

  (95اللفي د.ت :) .ةة كجمالي  ي  قيمة فن   بما تحممو مف

كفضبلن عف ذلؾ، فإن و ال يخفى عمى أحد، مدل اىتماـ الفٌناف المسمـ بزخرفة آيات مف القرآف الكريـ       

ـي عنو مف طمأنينة، تسرم كتنتشر في قمكب المسمميف.   في أماكف العبادة، كما ينجي

 لممفيكـ بداعيٌ كاإل زم  مالر   قي  الر   مف مستكحى رمزمٌ  منيجإن ما ىك  سبلميٌ اإل الجماليٌ  المنيجك       

 بداخمياحتكم ت، مباشرة غير ةبصري   كأ ةمرئي   رمكز بمثابة، عنو اتجةالنٌ  ةي  الفن   بداعاتإل؛ فاالمطمؽ

 سبلميٌ اإل الفقةبمبلزمة  ةسبلمي  اإل ةالجمالي  ؛ إذ لـ تكتًؼ محسكسة كغير مباشرة غير، مطمقة مضاميف

 عف -ان إيجابيٌ - عبيرالت   لىكٌمو، إ ذلؾ تجاكزت ياإن   بؿ لمعالـ، الكاقعيٌ  قؿالن   عفعراض اإلفحسب، كال  

 درجة لىإ ابقة،السٌ  العصكر في ةسبلمي  اإل ةالعربي   ةىني  الذٌ  بداعاتباإل رتبطتا عندما؛ ةسبلمي  اإل كحالرٌ 

 .(134: 1983 )قطب اهلل لىإ كحالرٌ  ترفع، حقيقية صبلة سبلميٌ اإل سـالر   فييا أصبح
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ن كانت كذلك: ةيني  تصميم المباني الدّ  فير دة تؤث  سالم توجييات محد  كان لتعاليم اإل فيل ؟ وا 

الص خرة  ذة في قب ةة المنف  خرفي  ة لموحدات الز  وما القيم الجمالي   ة؟ي  يممسس تصألى إ تُترَجمكيف ف

  ؟المشر فة

  :سـالمـيّ اإل الفــن   3.1

عديدة إلى ىذا الجماؿ الذم يزيف الككف الكاسع كالطبيعة الممتدة ،الدالة عمى يضـ القرآف إشارات 

ي ن ا ًإن ا" عظمة الخالؽ ،كقكلو تعالة : ( ، كقكلو 6/6اٍلكىكىاًكًب")سكرة الصافات : رقـ  ًبًزينىةو  الد ٍنيىا الس مىاءى  زى

ي ن ا اًبيحى  الد ٍنيىا الس مىاءى  تعالى :" كىزى ")سكرة فصمت : رقـ  اٍلعىًزيزً  تىٍقًديري  ذىًلؾى  ٍفظناكىحً  ًبمىصى ( ، 12/ 41اٍلعىًميـً

 النبي عف األشعرم مكسى أبي ككذلؾ السنة النبكية الذم استقى منو المسممكف رؤيتيـ لمجماؿ ، فعف

ن ةً  ًفي ًلٍمػميٍؤًمفً  ًإف  : "قاؿ )صمى اهلل عميو كسمـ ( ٍيمىةن  اٍلػجى فىةو، ًحدىةو كىا ليٍؤليؤىةو  ًمفٍ  لىخى ك   ًميبلن، ًست كفى  طيكلييىا ميجى

، ًفييىا ًلٍمػميٍؤًمفً  ـي  يىطيكؼي  أىٍىميكفى مىٍيًي ييـٍ  يىرىل فىبلى  اٍلػميٍؤًمفي  عى ا بىٍعضي كتاب التفسير  -1979 البخاريّ )."بىٍعضن

 (.4879برقم   /سورة الرحمن

ن ةً  ًفي ًإف  : ")صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي كعف رىةن  اٍلػجى  ًظم يىا ًفي الر اًكبي  يىًسيري  لىشىجى

اـو  ًمائىةى   (3252برقم   بدء الخمق كتاب -1979 البخاريّ )."يىٍقطىعييىا الى  عى

 ،ةيني  ة كالدٌ ة كاالجتماعي  ة كالبيئي  اريخي  سـ بخصائصيا التٌ ت  بيا، ي ان خاصٌ  ان ة فنٌ أم   لكؿٌ  أف   ال شؾ  

كتكض ح صفاتو  أك ذاؾ، ز أصؿ ىذا الففٌ تمي   ،الالت كرمكزمف كجكد سمات كدً  د  ال بي  ،الفنكف كلتتمي ز

ة اريخي  التو التٌ ماف كتحك  اختبلؼ حركة الز  ب كمدل اختبلفو عف نظيره في أماكف أخرل، ،في مكاف ما

نة العقائد تجعمو مرتبطان بمجمكعة معي   المبادئ أكف ،بالمجتمعة ي  كً إذ ترتبط اليي ؛ ينيةة كالدٌ قافي  ة كالث  كالجغرافي  

تيف، تنبعاف مف ز ة ممي  ي  كً ة كىي بخصكصي   رث العقدمٌ ع اإليتمت  كبذلؾ،  مكز كالمعاني،فكار كالر  مف األ

 .الفنكف كالعمـك كاآلداببظبلليما عمى  كتيمقياف إنساني ة ذلؾ اإلرث،
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 ، كشيكع الت أل ؽ،لى تطعيـ الخبرات بعضيا ببعضإاع نٌ انيف كالص  الفنٌ ؿ ة تنق  عممي  كقد أد ت 

ميما تباينت  ،ركحيا مف إلياـ كاحد ، مستمد ةة في الجكىري  ظيرت الكحدة الفن  ف ،خاءكاإل ،كالكحدة

كر كثيرة(9: 1948)بشر اتياكاختمفت تقنيٌ  ،شكالياأعت كتنك   ،عناصرىا  ، كبكممات أخرل، فإف  الص 

دة فن ٌيان؛ لصدكرىا عف إلياـ نابع مف أصؿ كاحد، ىك العقيدة كالٌديف، في ز فما الممي   متباينة، لكن يا، مكح 

 ة؟ي  وحات الفن  في الم   اً العقيدة نمط شك متوكيف  ؟ةسالمي  ة لمفنون اإلة الجمالي  مزي  الفمسفة الر  

 :سالميّ اإلين ة في الدّ خرفي  مدلولت العناصر الز   3.1.1

كال  كالحياة، ،كالككف ،-سبحانو كتعالى-راتيا عف الخالؽ ة كتصك  يني  تعاليـ العقيدة الدٌ  الفف  يترجـي 

لى إ اكدعكتي ا،كركحي ا،كنصكصي ا،كتعاليمي ة،ماكي  لى مبادئ األدياف الس  إجكع يمكف فيـ الفنكف دكف الر  

كيدفع الفٌناف إلى إنتاج يماف المطمؽ، كحيد كاإليعكس الت  ىكذا، فإف  ىذا المبدأ، ك  ة اهلل المطمقة،كحداني  

 (60: 2010ىنادي ). غتواكجماؿ صي ،ره عف نظاـ الككفتصك  تحاكي  ة،بداعي  أعماؿ فن ي ة كا  

لى عالـ إ ،قؿ مف عالـ الكاقعسمكب لمن  ، إن ما ىي أسبلميٌ إ مٌ فكر  مف منظكرو  ،ة في الفنكفمزي  الر  ك 

 1993)قطب ةكحاني  كرة الرٌ لى الصٌ إ ،ةة الكاقعي  ي  كرة الماد  مف الصٌ ك  خرة،لى اآلإنيا الد  ، كمف ما بعد الكاقع

لمعرفة ؛ ياؽ الككنيٌ نساف بالس  عادة ربط اإلإ د )صمى اهلل عميو كسمـ(سكؿ محم  ة الر  م  يى مى  فقد كانت (؛37:

ما فرض استخداـ الر مز في ىذا المقاـ، كفي سياقات قرآني ة؛ لتقريب  ،خالؽ الككف كاحد ال شريؾ لو ف  أ

ثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه " المعاني إلى ذىف المتمٌقي المسمـ، قاؿ تعالى: الم وي نيكري الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مى

ةي كىأىن يىا كىٍككىبه دير   ةو الز جاجى ٍرًبي ةو يىكادي اٍلًمٍصباحي ًفي زيجاجى ٍيتيكنىةو ال شىٍرًقي ةو كىال غى رىةو ميبارىكىةو زى م  ييكقىدي ًمٍف شىجى

يىٍضًربي الم وي اأٍلى  مىى نيكرو يىٍيًدم الم وي ًلنيكًرًه مىٍف يىشاءي كى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نيكره عى لىٍك لى ٍيتييا ييًضيءي كى ٍمثاؿى ًلمٌناًس كىالم وي زى

ًميـه  ًبكيؿ  شىٍيءو   (35/ 24 رقـ :كر)سكرة النٌ ." عى
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ذم ال   ؼصك  دت مع الت  كتأك   ،سبلـاكتسبت مغزل مع ظيكر اإل مز مف خبلؿ معافو كقد ظير الر  

صاؿ المباشر بالخالؽ دكف كاالت   ،نسافكعبلقتو باإل ،مز الككنيٌ كالر   ،ماءصاؿ بالس  كاالت   نبعثت منو،ا

اإلشارات قد ظيرت في العمارة، بكصفيا لغة صكفي ة، ما جعؿ الفٌناف كمف المبلحظ، أف  ىذه كساطة، 

ٍبرى استعماؿ الص حف المكشكؼ ، ك  المآذف ينًزع إلى تأكيد بعضيا، مف مثؿ مبدأ الت كحيد، كاإليماف، عى

نحك األعمى؛ في محاكلة تشير  تيال  (، 1:3)الشكؿ(215: 2009 جبالوي) ماء()عرائس الس   رفاتكالش  

بط بيف السماء كاالرض ، كما تشير إلى أف الشرفات بأشكاليا المختمفة تعني المساكاة بيف الناس لمر  

فجميع الناس سكاسية كأسناف المشط أماـ اهلل سبحانو كتعالى ،عبلكة عمى أنيا أنكاع العناصر المعمارية 

،كتتجاكر الشرفات كتتجو الزخرفية كىي تتكج لنيايات المنشآت كىي ترتكز عمى الدكره العميا لؤلسطح 

رؤكسيا إلى أعمى لتربط االض بالسماء كتعبر عف تبلحـ كترابط كتبلصؽ المسمميف كالجسد الكاحج 

،فيي تعبر عف البشر بمقياس إنساني لكؿ جزء بصمت ، كفي كضع تمؾ  (3)الجبالوي د.ت :المتماسؾ

بعضيـ البعض ،كىـ كذلؾ العرائس في صؼ كاحد نصؿ الى فكرة تساكم كؿ البشر يشدكف مف أزر 

 قناة دريم : – 2005)الغيطاني جند اهلل الذيف يحرسكف بيتان مف بيكتو 

https://www.youtube.com/watch?v=dOGZqlGFFQU) 

ة باتي  شكاؿ الن  بدءان مف األ ؛بيعةنة لزخارفو مف الط  اف جممة العناصر المكك  كقد اختار الفنٌ 

نكبر، الص  ك  الكرمة،ك كز، الم  ك يتكف، الز  ك  خيؿ،الن   :، مف مثؿبأنكاعياكاألشجار المكجكدة في المنطقة 

فضبلن ، ، كاألمثمة المكجكدة في زخرفة المسجد االمكم كمسجد قبة الصخرة كالفكاكو ،الكركد كصكالن إلىك 

 .مكسكالش   ،قماركاأل ،جكـالن  عف عناصر الط بيعة األخرل، ك
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سـ كالر   ،خطيطالت  منيا في أعمالو الز خرفي ة اإلبداعي ة؛ ب ككاف الفٌناف يعمد إلى تكظيؼ كؿ  

)حسن ، .عمى الكاقع دقيقة تدؿ   كرمزي ة ةزخارؼ تجريدي  في ة مرئي   و،ك تحتأ ،فؽلتبدك فكؽ األ ؛منظكرال

 (22: 1988موسى 

كلـ يكتًؼ الفٌناف بذلؾ الت كظيؼ، بؿ نجده يقد ـ تمؾ العناصر بأشكاؿ دائري ة، كنجمي ة، كأخرل 

كلـ ينسى كذلؾ، عجاب، ركح المتعة كاالنبيار كاإل يرعمى نحك يثنقطي ة، تظير في صكر زخرفي ة دائمان، 

 كأ ،ة ذات ظبلؿ تكحي بحجمياسي  شكاؿ ىندأفة مف مؤل   أف يحيط المكضكعات المنتقاة، بإطارات زخرفي ة

مع اإلشارة إلى  ،دةة مجر  شكاؿ ىندسي  أك أ ،بيدكال ىيئةعمى  ك دكائرأ ة،نم  ثى ك نجكـ مي أ ،ةشرائط لكلبي  

كالتي  ةك حصيرة ذات تككينات ىندسي  أ ،مستمرٌ  كميميٌ إك شريط أ ،مف عنصر ممتدٌ  ،حيانان أطار تكك ف اإل

 (6: 1980التل ) تحتكييا العناصر الزخرفية الفسيفسائية في رقبة قبة الصخرة المشرفة.

تثير  ،كفضؿ اهلل ككرمو ات الحياة الكاممة في اآلخرة،تي تصؼ جماليٌ ال   كٌميا آيات القرآف الكريـف

فعف ابف مسعكد )رضي اهلل  جماؿ،مبدع كٌؿ  ،لى االستسبلـ لمخالؽ الكاحدإة تدفعيـ في قمكب الناس قك  

: كتاب  1980  )مسمم." الجماؿ يحب   اهلل جميؿه  إف  " )صمى اهلل عميو كسمـ(: سكؿالر  عنو ( قاؿ : قاؿ 

  (91رقم باب تحريم الكبر وبيانو -اليمان

ر صك  مف زاكية الت   ،يرسـ صكرة الكجكد ففٌ كٌؿ ىك : سبلمػيٌ اإل الفػف  كبكممات أخرل، فإف  

بؿ يعمؿ عمى  (،121: 1983  )قطبنسافكاإل ،كالحياة ،عبير الجميؿ عف الككفكىك الت  لو،  بلميٌ ساإل

، كمف ىنا ،تياذرك  الثٌاني:ك  ،حقيقة في ىذا الككف ك ؿ:فاأل؛ بيف الجماؿ كالحؽٌ  ،كرة الكاممةالصٌ تييئة 

مرتكزان كمنطمقان مف فكرة  كٌميا، ما يجعؿ ىذا الففٌ  تمتقي حقائؽ الكجكد، حيث ةيمتقياف في القم   فإن يما

–د كجكد الخالؽ تؤك   ،كقكانيف ،ككائنات ،مف مخمكقات ،ما في الككف رل كؿٌ ت ال تي اإلسبلمٌي، كحيدالت  

 ؛كتصكيرىابيعة فكرة محاكاة الط   كشيكع ،كالحيكاف ،يركالط   ،باتاالىتماـ بالن  األمر ال ذم يفس ر  ،كجؿٌ  عز  
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كمنسجمة مع  ،بيعة مف زاكية جديدةيحاكي الط   خرفة ففٌ الز  ال لشيء، سكل أف  ، كتكحيدان  ،كنظران  ،بلن تأم  

مة حركتيا المتمث  ك  تيا،ي  ماد  ال  ،عف ركح المكجكداتما يدفع الفٌناف إلى البحث لكجكد، إلى اسبلـ نظرة اإل

 .(85-80: 2013حنش  ) تيايقاعي  إب

 نكرد العناصر الزخرفية في الديف االسبلمي عمى النحك التالي:كسكؼ 

 ة:باتي  العناصر الن  أك الن: 

االعتماد عمى في  مباشران  ثران أقد ترؾ  ،القرآف الكريـ ف  إلى أ ،اصر ياسيفكتكر عبد النٌ ذىب الد  ي

 ،كالخضراكات ،بٌ كالحى  ،ركعكالز   ،باتاتعة لمن  شارات متنك  إزخر بالعناصر الن باتي ة في الز خرفة؛ إذ ي

ـٌ بيذه  اف المسمـالفنٌ ما يجعؿ  ىا،عف فكائد كالحديث منيا، جزاءفضبلن ذكر أ ،كمنتجاتيا المختمفة ييت

العناصر مف جية، كيكتسب بيٍعدان فن ٌيان مف جية أخرل؛ إذ تحرص اآليات القرآني ة عمى إظيار مكاطف 

 -كجؿٌ  عز  –تي ذكرىا اهلل كصاؼ ال  األبتيا رمزي  كبذلؾ ترتبط  باتات،الن  تمؾ الفطرٌم في  يٌ الجماؿ الفن  

 . (154-153: 2001 )ياسين عنيا

ة في خاص  كب ،ة في فنكنو المختمفةباتي  ىتمامان كبيران في تناكؿ العناصر الن  ااف المسمـ الفنٌ  أظير

 ذلؾ لـ يكف  أف  إالٌ  ،خارؼكعية مف الزٌ أك كراىية لتمؾ الن   ةلى عدـ كجكد شبيإ عائدذلؾ  كلعؿٌ  ،زخارفو

عة دة كمتنك  زىخرى بإشارات متعد  ؛ إذ ان كمباشران في ذلؾلمقرآف الكريـ دكران أساسيٌ  ف  إبؿ  ،بب الكحيدىك الس  

مثؿ مف  اتاتبذكر أجزاء مف الن   فضبلن عف كثمار، ،كخضرة ،بٌ كحى  ،مف زرع ،باتات بأنكاعيا كأشكاليالمن  

 ،باتاتتمؾ الن  في  يٌ تبرز مكاطف الجماؿ الفنٌ عديدة، ة في آيات قرآني   ،معكالط   ،نابؿكالس   ،كالكرؽ ،زىاراأل

ًضرنا نيٍخًرجي  "كىىيكى ال ذم :-تعالى-ؿ اق اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو نىبىاتى كيؿ  شىٍيءو فىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنوي خى ًمٍنوي  أىٍنزىؿى ًمفى الس مى

ٍيتيكفى كىالر م افى  ن اتو ًمٍف أىٍعنىابو كىالز  ًمفى الن ٍخًؿ ًمٍف طىٍمًعيىا ًقٍنكىافه دىاًنيىةه كىجى بًّا ميتىرىاًكبنا كى  ميٍشتىًبينا كىغىٍيرى ميتىشىاًبوو حى

يىاتو ًلقىٍكـو  ـٍ آلى يىٍنًعًو ًإف  ًفي ذىًلكي ًرًه ًإذىا أىٍثمىرى كى كا ًإلىى ثىمى "اٍنظيري  .(6/99رقـ  :نعاـ)سكرة األ ييٍؤًمنيكفى
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كمف  ،ر في مخمكقات اهللفك  ر كالت  دب  الت  كال يخفى عمى أحد، ما في ديننا الحنيؼ مف حث  عمى 

ٍيًف اٍثنىٍيًف" :-تعالى-قاؿ  ،باتاتالن  بينيا  ٍكجى عىؿى ًفييىا زى ًمٍف كيؿ  الث مىرىاًت جى  ، فيذه(13/3 رقـ :عد)سكرة الر   "كى

 ال ذم يترجمو في فن و، بما فيو مف ،افة الفنٌ خاص  كب ،نساف المسمـان في اإلتأثيران قكيٌ اآلية كمثيبلتيا، تترؾ 

 .(bzra012@yahoo.com/ 4: 2012  )البذرة ةقني  كالتٌ  ،ةكالجمالي   ،سـ بالجكدةتت   ة،زخارؼ نباتي  

تي ال   ،ةة كالحمزكني  ائري  يات الدٌ نذات المنح ،ةباتي  اف المسمـ مف رسـ الفركع الن  أكثر الفنٌ كىكذا، فقد 

كتمتاز  ،داخؿكالت   ،ناظركالت   ،قابؿكالت   ،كرارفييا الت   ،ةة ىندسي  ي  في عبلقة فن   ،ىكركراؽ كالز  تخرج منيا األ

الكرقة  ما يفس ر ظيكر فحسب؛ كليس تصكيرىا ،بيعةكاستمياـ الط   (،2:3)الشكؿحكيربمسحة مف الت  

كلـ يكف استخداـ ىذه  ، (3:3)الشكؿةباتي  خارؼ الن  في الز   دكر رئيسمف  ، كما أد تورةة المحك  القمبي  

إلى  ،لى أعمىإعكد كالص   مكٌ رادة كالن  إلإلى اة ترمز باتي  خارؼ الن  فالز  الز خارؼ نقمٌيان فحسب، بؿ إيحائٌيان؛ 

 (312-303: 2007)الفني . (4:3)الشكؿ-كجؿٌ  عز  –لى اهلل إ ،المطمؽ ، إلىماءالس  

 ة(:باتي  خرفة الن  )الز   وريقنة لمت  ة لممفردات المكو  كمي  ات الييئة الش  جماليّ  -

في ىذا المجاؿ مف الز خرفة، مف مثؿ  المتباينة، المفردات عبر العصكرشاع تناكؿ كثير مف 

 كيمكف تمثيميا عمى الن حك اآلتي:كالكريدة،  ،ىرةكالز   ،ةباتي  الن  فرع كاأل ،يقافكالسٌ  ،ةباتي  الكرقة الن  

؛ ما جعؿ ةباتي  خرفة الن  ة لمز  كمي  المفردات الش   ىـ  أالكرقة مف ىذه  د  عى ة: تي باتي  ات مفردة الكرقة الن  جماليٌ  -أ

لكرقة امف ىيئات كثيران  ممتمٌقيـ لاف المسمـ قد  الفنٌ  ف  أظ كيبلحى  سميا،ابيشيع كينتشر  كريؽ()الت   مصطمح

 منيا:ك  ة،باتي  الن  

 ز عمى الجكىر في ىيئتو.يركالتك  مختصرة، تفاصيمو؛ فما يقترب في ىيئتو مف الكاقع 

 تو.يصعب تحديد نكعي   بحيث ،صيمخت كأر يحك ما دخمو ت 
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   تعطي  ،بخطكط زخرفي  طح س  المع معالجة  ،ةالخارجي   ةييئالة في سـ بالبساطة كاالنسيابي  ما يت

 .ة رؤية جمالي  

 رياض في بنائياكما يؤٌديو مف دكر  ،اخميٌ الفراغ الدٌ بأسمكب يعتمد عمى  ةمة مصم  كراؽ نباتي  أ(

 .(5:3)شكؿ (95: 1973

 

 :ة كدكرىا الجماليٌ باتي  فرع الن  األ -ب

 تيستىثمىر ،ةي  لما تحممو مف قيـ خط   ؛ةخرفي  ككينات الز  ان في الت  ة دكران أساسيٌ باتي  فرع الن  األتؤٌدم 

مع ـ ءكتكجيييا بما يتبل ،قطارىاأـ في حك  يمكف الت  ك  ،شابؾكالت   ،داخؿكالت   ،قابمة لبلمتداد فيي ان،جماليٌ 

، كاأللفة بينيما، كيمكف لممتمٌقي أف يمحظ بيف الفرع كالكرقة فضبلن عف االرتباط الكثيؽ ،خرفيٌ صميـ الز  الت  

  ما يأتي:ة فيباتي  فرع الن  لؤلر الجمالٌي الد ك 

  خرفيٌ ككيف الز  ؽ لييئة الت  د كالمنس  دكر المحد  تأدية. 

  زىار.كاأل ،كالكريقات ،ةكمي  ة لباقي المفردات الش  أرضي  بكصفيا استثمارىا 

  عمى  اعتمادان  العديدة؛ة خرفي  ككينات الز  يبني الت  تجعؿ الفٌناف  قترب فركعو مف الكاقع،تمنيا ما

 دكف غيرىا مف العناصر. ،ة منفردةباتي  فرع الن  األ

  يا كحدات لتبدك كأن   ؛بعيدة عف الكاقع، دةلى ىيئتيا المجر  إ ،عبةتخرج مف ىيئتيا الص  منيا ما

 .(50: 1980العجمي )ةىندسي  

لى ، إةباتي  لمعناصر الن   ةخرفي  فرع تستخدـ لمخركج مف الكاقعية الز  ىذه األكميما يكف مف أمر، فإف  

 .ةخرفة اليندسي  لتككيف الز   آخر، مجاؿ
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ما يت صؿ بيا مف ك  ،في القرآف الكريـ األشجار، كالكركد، المذككرة :باتاتالن  كفيما يأتي طائفة مف 

 :سبلميٌ يف اإلمدلكالت في الدٌ 

 :(6:3)الشكلخيلالن  شجرة  -1

نخمة كاممة كتيعىد   برعـ،الت   عىٍبرى ة ة كالخضري  الجذري  خيؿ مف نشاط خبليا الجذع فسيمة الن  تنتج 

 يتكافؽ تمامان ال ذم  األمر ب،أليس ليا لكف، ك ، ـٌ أفالفسيمة ليا ؛ كزراعتيا ،ـٌ يمكف فصميا عف األ ،ان كراثيٌ 

خمة ساعة الن  لكي تمجأ إلى  -بلـعمييا الس  -مريـ ، كيفس ر دعكة الس ي دة -بلـعميو الس  - مع خمؽ عيسى

، كما تكحي الن خمة بالس بلـ، ال ذم تنب و إليو سي دنا عيسى كانت بجانبيا كتحتيا بعد الكالدةف ،المخاض

فىنىادىاىىا ًمٍف تىٍحًتيىا أىال  تىٍحزىًني " :-تعالى–قاؿ ، (136: 2009 براىيمإ)مستخدمان أغصانيا لمد اللة عميو 

ب ًؾ تىٍحتىًؾ سىرً  عىؿى رى ًنيًّا )24يًّا )قىٍد جى مىٍيًؾ ريطىبنا جى ( فىكيًمي كىاٍشرىًبي 25( كىىيز م ًإلىٍيًؾ ًبًجٍذًع الن ٍخمىًة تيسىاًقٍط عى

ـى الٍ  ٍكمنا فىمىٍف أيكىم  دنا فىقيكًلي ًإن ي نىذىٍرتي ًلمر ٍحمىًف صى ًيف  ًمفى اٍلبىشىًر أىحى ٍيننا فىًإم ا تىرى قىر م عى كرة مريـ )س ."يىٍكـى ًإٍنًسيًّاكى

 (26-19/23رقـ

كىكذا جعؿ اهلل تعالى مف النخمة أداة لمعجزة مف معجزاتو فأحيا جذع النخمة الميتو كجعميا نخمة  

مثمرة بأطيب الثمرات ،كأجاء اهلل تعالى المخاض إلى جذع النخمة كأمره أف ييتز لدفع يد مريـ عمييا 

زمف رسكؿ اهلل )صمى اهلل ذع في بحادثة حنيف الجً السبلـ كيتساقط عمييا الرطب جنيا ،كيرتبط ما تقد ـ، 

 صمى - اهلل لرسكؿ قالت األنصار مف امرأة أف - عنيما اهلل رضي - عبداهلل بف جابر فعف عميو كسمـ(

 ،((شئتً  إف: ))قاؿ نجارنا؟ غبلمنا لي فإف عميو؛ تقعد شيئنا لؾ أجعؿ أال اهلل، رسكؿ يا: - كسمـ عميو اهلل

 الذم المنبر عمى - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي قعد الجمعة يكـ كاف فمم ا المنبر، لو فعممىتٍ : قاؿ

 - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي فنزؿ تنشؽ ، كادت حتى عندىا يخطب كاف التي النخمة فصاحت صنع،

، أنيفى  تئف   فجعمت إليو فضميا أخذىا حتى  كانت ما عمى بكت: )قاؿ استقر ت، حتى ييسك تي  الذم الصبي 
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إحساس األشجار، كحٌتى الميتة عمى  يدؿ  ، كىذا .(3036برقم   -1979 البخاريّ ) (الذكر مف تسمع

 (139: 2009 إبراىيم)منيا، كتأل ميا، كتعبيرىا عف شعكرىا بالكبلـ كالص كت. 

ـٍ تىرى كىٍيؼى : " أ-سبحانو كتعالى–ككثيران ما يترد د ذكر الن خمة في القرآف الكريـ، كما في قكلو  لى

رىبى  فىٍرعييىا ًفي الس مىاءً ضى رىةو طىي بىةو أىٍصمييىا ثىاًبته كى ثىبلن كىًممىةن طىي بىةن كىشىجى ( تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿ  ًحيفو ًبًإٍذًف 24) الم وي مى

كفى  ـٍ يىتىذىك ري يىٍضًربي الم وي اأٍلىٍمثىاؿى ًلمن اًس لىعىم يي ب يىا كى ال مجاؿ لمش ؾ  في ك ، (25-14/24 رقـ  :براىيـإ)سكرة " رى

قرأ ىذه  )صمى اهلل عميو كسمـ( سكؿالر   ف  "إ :-رضي اهلل عنو-قاؿ أنس صنؼ الش جرة في اآلية؛ فقد 

 .خمةيا الن  ن  إ :كقاؿ ،اآليات الكريمة

  كتؤٌدم الن خمة في الٌديف اإلسبلمٌي رمكزان عديدة، مف أىم يا: 

يا ن  أكما  اس،قريب لغيره مف النٌ  ،خيره سيؿ ؛المؤمفحاؿ ككذلؾ  ،خمة سيمة قريبة المناؿثمرة الن   -

 المؤمف.مثؿ  ،عاصيرمكد في كجو األكالص   ،ياحعمى مقاكمة الر   صبران  جرالش   أكثر

: قكالن، كعمبلن، بيا ةكعمكـ المنفع ،في طيب ثمارىا :خمةثمو مثؿ الن  المؤمف مً  - ؛ فالمؤمف طي به

 كنفعان.

  .قكلالت   ال يزكؿ عنو لباس ؛كذلؾ المؤمفك  ،فبل يسقط كرقيا عنيا أبدان  ة؛ينزٌ دائمة ال -

عمى الجكع صبران اس النٌ فيك أشد   ؛ككذلؾ المؤمف ،عمى العطشصبران جر الش  أكثر خمة الن   -

 ، كشدائد الحياة، فبل تزعزعو قك ة في األرض عف عقيدتو.كالعطش

ككذلؾ ، كليؼ ،كنكل ،ككرؽ ،كسعؼ ،كساؽ ،كجذع ،رةثم :مف ،بو عي فى نتى خمة يي ما في الن   كؿ   -

 اس.نفع لغيره مف النٌ   كؿٌ الٌ إال يأتي منو  ؛المؤمف
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كفيما لك تعط مت إحدل منافعيا، فإف   ،ركؼظرؼ مف الظ   خمة في أم  نفع الن   كال يتكق ؼ ؿال يتعط   -

ه كشر   ،كال يزاؿ خيره مأمكالن  ،بدان أال يخمك مف خصاؿ الخير  ؛كىكذا المؤمففييا فكائد أخرل، 

 .مأمكنان 

 و، كيأخذ منو قميبلن، كيمنحو كثيران.يفيد مجتمع ؛ككذلؾ المؤمف ،كثير كعطاؤىا ة،خمة قميمالن  تكمفة  -

 .ال يتزعزع ،كالمسمـ ثابت في الحؽ   ،صميا ثابت راسخأخمة الن   -

ال  ،ان خيره دائم يظؿ   ؛لؾ المسمـككذ ،قطعغير منكخيرىا  ،يا دائـكظم   خمة ال يسقط كرقيا،الن   -

 .ينتيي

و حيث يفيد مجتمع ؛يا، ككذلؾ المسمـبحيط الم كتنقي الجكٌ  ،المزركعة فييارض خمة تفيد األالن   -

 (96: 2009  )إبراىيم.  الن فكس كاألفكار مف حكلو صٌفيكي ينشأ،

رتخيؿشجرة الن  كمٌما تجدر اإلشارة إليو، أف   ، في القرآف ف مكضعان يفي ثبلثة كعشر  ، قد تكر 

 :)سكرة الكيؼ، ك(6/141 رقـ :نعاـ)سكرة األ، ك(6/99 رقـ :نعاـ)سكرة األ مكز عة عمى الن حك اآلتي:

، (50/10 رقـ :)سكرة ؽ، ك(26/148 رقـ :عراء)سكرة الش  ، ك(20/71 رقـ: )سكرة طو، ك(18/32 رقـ

)سكرة ، ك(55/68 رقـ :حمف)سكرة الر  ، ك(55/11 رقـ: حمف)سكرة الر  ، ك(54/20 رقـ: القمر )سكرةك

 رقـ :حؿ)سكرة الن  ، ك(16/11 رقـ :حؿ)سكرة الن  ، ك(13/4 رقـ: عد)سكرة الر  ، ك(80/29 رقـ :عبس

، (36/34 رقـ: )سكرة يس، ك(23/19رقـ  :)سكرة المؤمنيف، ك(17/91رقـ: سراء)سكرة اإل، ك(16/67

 .(2/266رقـ  :)سكرة البقرةك

ا قىطىٍعتيـٍ ًمفٍ : "-تعالى–كما ذيًكر الن خيؿ بمفظ آخر )لينة(، كما في قكلو  ٍكتيميكىىا قىاًئمىةن ًلينىةو  مى أىٍك تىرى

ًلييٍخًزمى اٍلفىاًسًقيفى  كًليىا فىًبًإٍذًف الم ًو كى مىى أيصي  (59/5 رقـ :)سكرة الحشر ."عى
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 ة في قبة الصخرة بأوصاف وألوان متنوعة ومتعددة:وردت شجرة النخيل ضمن الزخارف الفسيفسائي

 حامبلن مي زة ذاتي ة، في كؿ  تمرة مف تمراتيا، كما أرادىا كصكرىا الفٌناف ؛خيؿعمى شجرات الن  التمر  رى يى ظى 

ي غطٌ ت ياكساق ،بارز قكمٌ  ياضمعك  ،ةمفاضمة فردي  الت مرات في  فيذه ؛(Ayalon 1989 :61)المسمـ 

يتجٌمى في منحيا  ىذا الن بات؛ كراؽأبمرىؼ حساس كالفٌناف ذك إ (،7:3)الشكؿمع ظير مرتفع ،طبقة

، مع ذىبيٌ  بإطاران، كىذه الز خرفة محاطة كحيد ان فرديٌ ليككف لكنان  الم كف األخضر، رغـ جفافيا بعد القطاؼ؛

، كفي مكضع آخر، يرل (Grabar 1996 :89) اؽة السٌ ة في أعمى قم  ىبي  بات الذ  المكع  قميؿ مف 

كفي  ،(8:3)الشكؿحمرخضر كاألاأل :كنيفمو بالم  كقد   ة،زكجي   صكرةب المتمٌقي الفٌناف، كقد أظير الت مر

عمى ساؽ  ة،خفي   صكرةقان بمعم  فيجعمو  ثالث، يميؿ المبدع إلى الت عامؿ معو، بكصفو درران المعة؛مكقع 

يستشعرىا المتمٌقي عبر زخارفيا، القائمة  ،ةقيمة جمالي  ف تفر د شجرة الن خيؿ بكما ذاؾ، إاٌل انطبلقان م ،ةذىبي  

ضفاء  ،عينك الت  عمى  ف كانت حتٌ  ،أك شجرة كشجرة ،بيف لكحة كلكحةتختمؼ ما ة ي  لمسات فن  كا  ى كا 

 (Ayalon 1989 :20) .شجارأتفتيح ألكاف أك تظميؿ مشتركةن في متجانسة 

مجمكعة مف  تكظيؼيبلحظ أف  خارؼ المكجكدة في قب ة الص خرة،مز  ل يمكف لممتمٌقي المستعرض

تدؿ  كتكحي بما يريده الفٌناف، بطريقة غير مباشرة؛  ،ةنلى رمكز معي  إشارة لئل ،رةة المتكر  خرفي  الكحدات الز  

كما يمكف  ليو،إلمرمكز ا كؿ الحقيقيٌ لمش   ان مطابق مزيأتي الر  ، كقد ف يفصح عنوأدكف حيف يرسؿ المعنى 

 .شارات مكحيةأف يبتعد عف المطابقة لمكاقع، مكتفيان بأف يككف إ

ال  ،ةصيغ فردكسي  ، فيي ة بكصفيا الجن  مف المنظكر الٌدينٌي؛  خارؼلز  أجد نفسي بعد دراسة ىذه ا

، ال تي تحفؿ باتاتالن  ؼ ليذه تأكيؿ متطر  إن يا بؿ  ،كراؽ كالفاكيةىرة كاألكالزٌ  ،ةيغ الكاقعي  بالص  عبلقة ليا 

نةن ةكحات الفسيفسائي  الم   بيا كمحاكلة لتفسير  ،خارؼلز  تمؾ اتحميؿ ل ىنا يأتيك  اممة،ة الشٌ الجمالي   فف   ، مكك 

  ىا مف خبلؿ االحاديث النبكية الكاردة في كصؼ الجنة .رمكز 
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الجنو ،كمما كرد مف حيث كرد في االحاديث النبكية ذكر شجرة النخيؿ كخاصة في كصؼ فاكية 

 ىذه االحاديث كتمثؿ ىذا الكصؼ المنقكؿ عف النبي االكـر ما جاء في زخارؼ قبة الصخرة ، كالحديث

: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عف الترمذم في كما إليو يشير الذم

باب ما جاء في صفة -1998)الترمذي .األلباني صححو. ذىب مف كساقيا إال شجرة الجنة في ما

 (2525شجر الجنة  برقم

 ال عكيدنا عكد، تصغير" عكيدنا -عنو اهلل رضي- سمماف أخذ: "-عنو اهلل رضي- اهلل عبد بف جرير قاؿ

 فأيف اهلل عبد أبا يا: قمت تجده، لـ ىذا، مثؿ الجنة في طمبت لك جرير يا: "فقاؿ أصبعيو، بيف أراه أكاد

:  قاؿ فييا؟ يككف أف فيتكقع فييا، مكجكد ىذا يعني كشجر، نخؿ في داـ ما يعني" كالشجر؟ النخؿ

باب ما جاء في شجر الجنة وثمارىا -2000)اللباني  التمر كأعبله كالذىب، المؤلؤ أصكليا

 (3732برقم

  ان:مّ الر   -2

(أك ما ييعرىؼ بػ ،افمٌ نبات الر   منذ عيد  المعركفةباتات الن  ، غذاء كدكاء، ككاحد مف )بكنيكا جراناتـك

 القدماء، كىك مختمؼ األصناؼ: حجمان، كشكبلن، كلكنان، كحبلكة. يفالمصريٌ 

 أٌما كركده في القرآف الكريـ؛ فقد كاف في ثبلث سكر، عمى الن حك اآلتي:

كالبٌلفت ، (55/68 رقـ: حمف)سكرة الر  ، ك(6/99 رقـ: نعاـ)سكرة األ، ك(6/141 رقـ :نعاـ)سكرة األ

ماسؾ كعدـ كحدة البناء كالت   فيدكره عمى  ليدؿ  نتباه، أف  استخداـ الر ٌماف، في الس ياؽ القرآنٌي، قد جاء لبل

 (46: 2009)كريم  زاكجكاثر كالت  لحياة كالت  ًداللتو عمى اك  ،مكٌ كالس   العمكٌ رمزي تو إلى  الفرقة،
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 الفٌناف ـقد   الصخرة بأشكال وألوان متعددة:ورد الرمان ضمن الزخارف الفسيفسائية في قبة           

بحجـ  ياميقدتك  ،حمرباأل مع تظميؿ جميعيا ،جك  مخضر الميتى لكنو األ باستخداـ ،كع مف الفاكيةىذا الن  

 Grabar). الجماؿ؛ ما منحو  و ناضجظير كأن  فضبلن عف ذلؾ الن كع، ال ذم  ،( 9:3)الشكؿصغير

1996 : 73-90) 

الرمان ضمن الفواكو الموجودة في الجنة، وذلك لما ورد عن الرسول الكريم في وصف وقد ُذكر      

 . : الجنة

انٌ ":  -تعالى-قال  َما " :-رحمه هللا-كثٌر  قال ابن(،  68/55: رقم حمنالرَّ ) "فٌِِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ َوإِنَّ

ْكِر  اُن ِبالذِّ مَّ ْخُل َوالرُّ ِرِهَماأُْفِرَد النَّ ٌْ َثنا  من ،روى ابن عديّ ، " لَِشَرِفِهَما َعلَى َغ طرٌق ُمَحمد ْبن اْلَولٌِِد، َحدَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ  أَُبو عاصم، عِن ابن جرٌح، عِن اْبِن َعْجالَن، َعْن أَبٌِِه، عِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوِل هللاَّ

قُوُل: ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ انُِكْم إِّل ا ِمْن رُ "مَ  َعلَ اٍن ِمْن ُرمَّ ةِ مَّ اِن اْلَجنَّ ٍة ِمْن ُرمَّ ٌُْلَقُح ِبَحبَّ  (582: 6611)الجوزي ". َوهو 
  العنب: -3

ىذه ختمؼ تك  بيب،كعنب الز   ،كعنب المائدة ،بيذعنب الن   صناؼ عديدة منيا:أنبات الكركـ ل

 ب  في الط   ،مراضلبعض األ ان عبلج العنبؿ ستعمى يي كغمظ القشرة، ك  ،كاالستطالة ،ربى نكاع بحسب الكً األ

 (661: 6662)الخطٌب القدٌم  والحدٌث.  العربيٌ 

،  كالعنب فاكية مف أشير األنكاع، ال تي أكميا اإلنساف منذ أقدـ العصكر، بصكر شٌتى، حىب 

دىخىؿى : "-تعالى-كما في قكلو  كالقرآف، ،نجيؿاإلك  ،كراةالت   كعصير، كنبيذ، كيجد المتمٌقي ظبلليا ماثبلن في كى

ري ًإن ي أىرىاًني أىٍحًمؿي فىٍكؽى  قىاؿى اآٍلخى ٍمرنا كى ا ًإن ي أىرىاًني أىٍعًصري خى ديىيمى ٍبزنا تىٍأكيؿي مىعىوي الس ٍجفى فىتىيىاًف قىاؿى أىحى  رىٍأًسي خي

فىأىٍنبىٍتنىا ، كفي مكضع آخر: "(12/36 رقـ: )سكرة يكسؼ" يفى الط ٍيري ًمٍنوي نىب ٍئنىا ًبتىٍأًكيًمًو ًإن ا نىرىاؾى ًمفى اٍلميٍحًسنً 

بًّا قىٍضبنا27) ًفييىا حى نىٍخبلن 28) ( كىًعنىبنا كى ٍيتيكننا كى  رقـ :حؿ)سكرة الن  ، ك(29-80/27 رقـ :)سكرة عبس" ( كىزى

 .(36/34رقـ: )سكرة يس، ك(16/10
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مط ال ذم ىك الن  " ل وألوان متعددة:ورد العنب ضمن الزخارف الفسيفسائية في قبة الصخرة بأشكا

 (10:3")الشكؿ زرؽكاأل ،بيضاأل بنكعيو: كحةالم  فيك حاضر في ىذه  ،جميعياخارؼ تمؾ الز   تغمب كفاؽى 

(Grabar 1996 : 89)  ككانت تخرج مف اشكاؿ زىرية أك مف نباتات االكانثاس أك في بعض ،

نفاف كىما الص   ،( Grabar 1996 : 87)االحياف كانت تتداخؿ تشكيبلت العنب مع أشكاؿ النخيؿ 

 ىـ  أمف  يف، كباأللكاف؛ فالت مكيفكؿ الكبير بالحجـ كالش   كىما ظاىرافذاف كانا معركفيف في فمسطيف، الم  

 .نماطت ىذه األنجازاإ

وقد ُذكر العنب ضمن الفواكو الموجودة في الجنة ، وذلك لما ورد عن الرسول الكريم في 

ّحاك بن مزاحم، قال: الفردوس: الكروم،  وصف الجنة : ثنً أسد بن موسى، عن جوٌبر، عن الضَّ حدَّ

 (13: 6ج– 1960( )ابن حجر 427: 3ج– 1979.)ابن الثير واألعناب

 بف عامر عف كثير أبي بف يحيى عف معمر حدثنا يكسؼ بف ىشاـ حدثنا بحر بف عمي حدثنا

 عف فسألو كسمـ عميو اهلل صمى النبي إلى أعرابي جاء يقكؿ السممي عبد بف عتبة سمع أنو البكالي زيد

 ما أدرم ال شيئا فذكر طكبى تدعى شجرة كفييا نعـ قاؿ فاكية فييا األعرابي قاؿ ثـ الجنة كذكر الحكض

 كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ أرضؾ شجر مف شيئا تشبو ليست قاؿ تشبو أرضنا شجر أم قاؿ ىك

 ما قاؿ أعبلىا كينفرش كاحد ساؽ عمى تنبت الجكزة تدعى بالشاـ شجرة تشبو قاؿ ال فقاؿ ، الشاـ أتيت

 فييا قاؿ ىرما ترقكتيا تنكسر حتى بأصميا أحاطت ما أىمؾ إبؿ مف جذعة ارتحمت لك قاؿ أصميا عظـ

 ىؿ قاؿ الحبة عظـ فما قاؿ يعثر كال األبقع لمغراب شير مسيرة قاؿ العنقكد عظـ فما قاؿ نعـ قاؿ عنب

 قاؿ دلكا منو لنا اتخذم قاؿ أمؾ فأعطاه إىابو فسمخ قاؿ نعـ قاؿ عظيما قط غنمو مف تيسا أبكؾ ذبح

 4ج-1993.)بن حنبل عشيرتؾ  كعامة نعـ قاؿ بيتي كأىؿ لتشبعني الحبة تمؾ فإف األعرابي قاؿ نعـ

 (17190برقم   183-184:
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كمف  ،ر في مخمكقات اهللفك  ر كالت  دب  الت  كال يخفى عمى أحد، ما في ديننا الحنيؼ مف حث  عمى 

ٍيًف اٍثنىٍيًف" :-تعالى-قاؿ  ،باتاتالن  بينيا  ٍكجى عىؿى ًفييىا زى ًمٍف كيؿ  الث مىرىاًت جى ، فيذه (13/3 رقـ :عد)سكرة الر   "كى

 ال ذم يترجمو في فن و، بما فيو مف ،افة الفنٌ خاص  كب ،نساف المسمـان في اإلتأثيران قكيٌ اآلية كمثيبلتيا، تترؾ 

 .ةقني  كالتٌ  ،ةكالجمالي   ،سـ بالجكدةتت   ة،زخارؼ نباتي  

بأنيا مف ثمار كىناؾ عناصر ميثمت في قبة الصخرة المشرفة كلكف لـ يرد أحاديث نبكية تىصفيا 

ِفيِيَما ِمن ُكل  َفاِكَيٍة  ):في قكلو -عز  كجؿ–الجنة ،كأذكرىا ىنا ضمف الشمكلية التي جاء بيا اهلل 

 ( ، منيا :اإلجاص ، الكرز ،اليقطيف ،القمح )الب ر(، ككذلؾ التيف55/52()سكرة الرحمف : رقـ َزْوَجانِ 

 كالش كؿ بالحجـ ظير كقد ، االخضر بمكنو حاضر فيك جميعيا، الز خارؼ  عمى يغمب ال ذم الن مط كىك

 (.11:3الشكؿ)الكبير

 يتون:شجرة الز   -4

ثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا " :القرآف الكريـمذككرة في  ،شجرة مباركة الم وي نيكري الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مى

ةي  اجى ةو الز جى اجى ٍيتيكنىةو الى شىٍرًقي ةو كىالى غىٍرًبي ةو ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى رىةو ميبىارىكىةو زى كىأىن يىا كىٍككىبه دير م  ييكقىدي ًمٍف شىجى

يىٍضًربي ال ٍف يىشىاءي كى مىى نيكرو يىٍيًدم الم وي ًلنيكًرًه مى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نيكره عى لىٍك لى ٍيتييىا ييًضيءي كى ن اًس م وي اأٍلىٍمثىاؿى ًلميىكىادي زى

ًميـه   (24/35 رقـ: كر)سكرة النٌ ." كىالم وي ًبكيؿ  شىٍيءو عى

مو في ااستخد، ك يتكفالز   اس زراعة شجرـ النٌ عم   فؿ مأك  أن يـ  ،ف القدماءيالمصريٌ كقد عيًرؼى عف 

ات عبكٌ ، كلعؿ  أكضح دليؿ عمى أسبقي تيـ في ىذا المجاؿ، ىك عثكر عمماء اآلثار عمى ةيني  قكس الدٌ الط  

رمزان  يعٌدكنياككانكا ىذه الش جرة، ة بقدسي   ، كأٌما اإلغريؽ؛ فقد اعتقدكاالفراعنة قبكر في يتكفزيت الز  مميئة  ب

 ، دكف غيرىا مف األشجار،يتكفشجرة الز  كمف ىنا، فإف  الكصؼ القرآنٌي ل ،كالحياة ،كالخصكبة ،بلـلمس  
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-46: 2006 )النجارعيـ كالن   ،كالخير ،ماءكالن   ،يادةز  معاني الًلما فييا مف  ؛كصؼ دقيؽ، مباركةبأن يا 

78-94) 

في  ممكنةكزراعتيا  ،اسـ اهلل عمى النٌ عى كىي مف نً  ،ة المثمرةالخشبي  األنكاع يتكف مف جرة الز  كش

 .ر طكيبلن م  عى تي دائمة الخضرة، كىي  ،ؿ منياكالمبم   ى الجاؼٌ حتٌ  ،ربةنكاع الت  أمعظـ 

دنا نكح سي  ؛ كيعكد ىذا الر مز في أصؿ استخدامو، إلى بلـلس  اك  ،لحكمةإلى ايتكف شجرة الز  كترمز 

كال يزاؿ  المدلكؿ، جياؿ ىذااأل تكتكارث ،كفافالطٌ  رمزان النحساريا غصان، ال ذم ات خذ أ-بلـعميو الس  –

 ،بلـلمس  زيتكف، رمزان حٌيان  الٌناس، حٌتى يكمنا ىذا، ينظركف إلى الحمامة ال تي تحمؿ في فميا غصف

 2012()محياوي 241-240: 2013.)النابمسي  يتكف()بزمف الز   مفعف ذلؾ الز   كفر كيعب  

:http://www.hibapress.com) 

خشابيا أفمف  ؛شجارباقي األ، تجعميا متفر دة عف ةصفات خاص  بزؿ جرة منذ األىذه الش  كتمتاز 

 ،بلـ كالخيرغصانيا رمزان لمس  أت ذى خً كات   ،بطاؿليؿ األاكأ شيك متك  ،عكاد الخياـأت قيمى أي ك  ،ت المحاريبعى نً صي 

 ؛)مسحاء اهلل(بػنبياء بعض األ لدل معركفان كاف  ان،شافي ان كعبلج ان،شييٌ  ان بطي   ان كطعام ،ة لئلنارةكزيتيا ماد  

 (102: 1995  )الخطيب. اسكتكريـ عند النٌ  ،كشعائر ،فاءة بالشٌ لما لو مف قيمة كفاعمي  

ر   ، عمى الن حك اآلتي:في خمس سكر ،اتمرٌ  ستٌ  الكريـ يتكف في القرآفكر الز  ذً كقد تكر 

  :كر)سكرة النٌ ، ك(16/11 رقـ :حؿ)سكرة الن  ، ك(6/141رقـ  :نعاـ)سكرة األ، ك(6/99 رقـ :نعاـ)سكرة األ

 (95/1 رقـ :يف)سكرة التٌ ، ك(80/29رقـ  :)سكرة عبس، ك(24/35رقـ
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اعتمادان عمى زخرفتو  تأبرز  حيثي  -وردت شجرة الزيتون ضمن الزخارف الفسيفسائية في قبة الصخرة:

في القسـ أضاؼ إليو لمسة جماؿ مف الم كف األحمر، ك  خضر،الفاتح كاأل :كمنحو لكنيف ،بلؿالظ  

 الفواكونكاع أفي  ،لكحات الفسيفساءحاضر في سمكب كىذا األ (،12:3)الشكؿالعمكمٌ 

(215:Van Berchem 1969)كحات قيمة تمؾ الم  كبذلؾ، حق قت  ،يا خضراءكلكن   ة،ساؽ صغير  ؛

  (Grabar 1996 :73-90) . ةبات الفسيفسائي  في المكع  الٌظاىرة مف تمؾ العبلمة بدأت  ،ة عاليةجمالي  

 ة:العناصر اليندسي  ثانيًا : 

كالكقكؼ  ،ةؼ عمى القيـ الجمالي  عر  مت  ل ؛حاسيسوأقدرات المسمـ ك رض ألافي عمارتو  سبلميٌ اإل أيقظ الفكر

سائر إلى ة يني  العمارة الدٌ فما كاف مف الفٌناف إاٌل أف ترجـ ذلؾ الًفكر، منطمقان مف  عبلقتيا بالبيئة،عمى 

ة اري  جزاء المعممجمكعة األ ، تنطمؽ منياكسكينة ،كىدكء ،تكازففييا مف ى يتجمٌ بما  الفنكف الجميمة،

شكاؿ كاأل ،كالمساحات ،في تكزيع الكتؿ مث ؿتأك ذاؾ، بصكرة متكازنة متناغمة، ت المبنى ليذانة المكك  

 (                             366: 2002.)حتاممة العمارة كتراكيبيا تدخؿ في صميـ فف  ، ال تي ةاليندسي  

 ،شكاؿ البسيطةاألفي  فيتمث ؿ ؛ةزخارفو اليندسي   ، فياف المسمـرتكز عميو الفنٌ ا ساس ال ذماألأٌما 

؛ غةكمفر   ،ةماني  كثي  ،ةداسي  شكاؿ سي أك  ة،متماسكة كمتقاطع كدكائر ،ثاتكمثم   ،عاتكمرب   ،مستقيماتمف 

استعماؿ أحيانان، في ًظؿ  بالحركة  كشعكران  حينان، ككفبالس   ان إحساس متمٌقية تنقؿ لمخارؼ اليندسي  الزٌ ف

 ي ة،خرفالز  األعماؿ جزاء الغائرة كالبارزة في كر عمى األكالنٌ  ؿٌ كتبادؿ الظ   ،المختمفة ذات األلكاف الخامات

)كامل مف جية أخرل ةسبلمي  خارؼ اإلكالز  مف جية،  بيف عمـ اليندسةكبذلؾ؛ فإف  ىناؾ ارتباطان كثيقان 

ٍفؽى  تياكرمزي   ،ةشكاؿ اليندسي  األ هبعض ىذ يأتيكفيما  ،(37-38: 1989 بشكؿ  سبلميٌ اإل المنظكر كى

 :عاـ كما تضمنتو قبة الصخرة مف زخارؼ ىندسية بشكؿ خاص
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 ائرة:الدّ  -1

مس استمياميا مف الش  كينبثؽ  ة في الحضارات القديمة،خرفي  ة كالز  ي  عماؿ الفن  ائرة في األظير الدٌ ت

 كالمكت ر،يايؿ كالن  مثؿ دكراف الم  مف  ،ةلنكاميس ككني   (11)ان لكجيٌ  مكرفك تمثيبلن ؛ إذ تيعىد  ماءكقكس الس   كالبدر

كبيف حركة الط كاؼ  يا، بكصفيا شكبلن ذا بيٍعد دينٌي،كالعمارة بين رم الفف  ربط بعض منظ  كي كالبعث،

 (115.)اللفي د.ت :راكيشة كالد  كفي  عند الصٌ  ،كرى حمقات الذ  ك حتٌ أ ،حكؿ الكعبةكالد كراف 

األمر ال ذم يفس ر  ة،ماكي  جراـ الس  فبلؾ كاأللى حركة األإتي تشير ال  ، ةشكاؿ الحمزكني  ائرة األكينشأ عند الدٌ 

كجامع  (،14:3)الشكؿة في جامع سمراءالممكي   :في المئذنتيف كما ؛ةسبلمي  في العمارة اإل ىا البارزحضكر 

ٍسبى اعتقاد ابف طكلكف، قد  ،سراران أف يتضم  إف  ىذا الت صميـ  ،بعض الباحثيف كما فييما مف أسرار؛ فحى

جاه كىك مطابؽ الت   ،اعةعقارب السٌ مع ة يسير جاه حركة صعكد الممكي  ات  ؛ فكشؼ عنيا العمـ الحديث

 (6)جبالوي  ب.ت :.كاةركنات حكؿ الن  تلكحركة اإلك  ،مسحكؿ الش  كدكرانيا رض األ

 ، كتترجـ بذلؾ معانيسكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ(مر  نبكٌيان لمنيجان تمث ؿ  ، ال تيةي  طً سى ائرة رمزان لمكى الدٌ  د  عى كما تي 
كىذىًلؾى : "-تعالى-قاؿ  ،عف المركز الٌدائرة تساكم أبعاد محيط انطبلقان مف كالمكازنة، ،كاالعتداؿ ،العدؿ كى

مىى الن اًس كى  سىطنا ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيم ةن كى عىٍمنىاكي عىٍمنىا اٍلًقٍبمىةى ال ًتي كيٍنتى جى مىا جى ـٍ شىًييدنا كى مىٍيكي يىكيكفى الر سيكؿي عى
ٍف كىانىٍت لىكىًبيرىةن ًإال  عى  ًقبىٍيًو كىاً  مىى عى ٍف يىت ًبعي الر سيكؿى ًمم ٍف يىٍنقىًمبي عى مىٍييىا ًإال  ًلنىٍعمىـى مى مىا عى مىى ال ذيفى ىىدىل الم وي كى

ـٍ ًإف  الم وى ًبالن اًس لىرىءيكؼه رىًحيـه كىافى الم وي  انىكي  (2/143 رقـ :)سكرة البقرة." ًلييًضيعى ًإيمى

 

(11 )Morphology):)  كممة(Morph)  استخداـ ىذا المقطع في  كفضبلن عف ،ةك البيئأيء دراسة شكؿ الش   كفي عمـ المكرفكلكجيا يتـ   ان،ك مقطعأ تعني شكبلن

ة ة لممكرفيا )الكممات كداللي  اخمي  دراسة البيئة الدٌ  ليدؿ  عمى ؛رؼى عمـ الص  ات يسم  غكيٌ الم  نفسو، كفي  في المعنى ،ب  و يستخدـ في الط  فإن   ،بات كالحيكافالن  

 (https://www.alukah.net : 2015)حمداكم ركيب(.الت  
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ة القك  بينما يميؿ آخركف جعمو إشارة تحمؿ معنى  عمى أن و رمز لمككف، ائرم  كؿ الدٌ ر الش  يفس  ك 

ة سبلمي  ماثؿ في المباني اإل يٌ سبلمإ مٌ القب ة رمز ماد  ، كميما يكف مف أمر الٌدائرة؛ فإف  ةليي  اإل

 (http://www.cpas-egypt.com/pdf/  2.ت :دجميعيا.)السيد 

ة؛ نالالت معي  دً  -بدكرىا-ال تي تحمؿ  ،جكـالن   ، مثؿما في داخمو يحتكم ائرم  كؿ الدٌ الش  ك 

ليعطي  ،حكؿ محكر مركزمٌ  ممتؼٌ الث مثم  الك أع مرب  تتمث ؿ في ال ،جمةلمن   ةنة المكك  ساسي  فالكحدات األ

 (194: 2009 عالق )بو. بأعداده المختمفة جميٌ كؿ الن  الش  

كاكتعتبر فكرة الطكاؼ حكؿ الكعبة التي كردت في القرآف الكريـ  ٍلييكفيكا تىفىثىييـٍ  ،بقكلة تعالى :"يىٍقضي  كى

فيكا نيذيكرىىيـٍ  ٍليىط ك  ( بأنيا مف االفكاؿ القرآنية التي طبقا في 22/29اٍلعىًتيًؽ ")سكرة الحج : رقـ ًباٍلبىٍيتً  كى

اء اليندسة الرمزية لممباني الدينية ،كالطكاؼ عبارة عف انشاء دكراف حكؿ محكر كمركز ،فاهلل مركز االشي

لىٍيوً  عي  ،كفي االية القرآنية :"كىاً   (50: 1995)مكداشي (11/123كيم وي")سكرة ىكد : رقـ اأٍلىٍمري  ييٍرجى

 :؛ لترمز إلى اليزيمة، كشدائد الد ىرمكاضع ةفي ثبلث الكريـ؛ فقد كاف ائرة في القرآفالدٌ كأٌما كركد 

، كأٌما الٌدائرة (48/6 رقـ :)سكرة الفتح، ك(9/98 رقـ ة:كب)سكرة الت  ، ك(5/52 رقـ :)سكرة المائدةكما في 

 :جـ)سكرة الن  " فىكىافى قىابى قىٍكسىٍيًف أىٍك أىٍدنىى" :-ىتعال-ة كاحدة في قكلو مر   ؛ فقد كردتة مف القكسالمشتق  

 ، كما فييبلؿ كالمحيطالشكؿ ، في حيف كردت إحدل عٍشرة مر ة في سياؽ الد اللة عمى (53/9 رقـ

 :)سكرة ىكد، ك(8/47 رقـ :نفاؿ)سكرة األ، ك(3/120 رقـ :)سكرة آؿ عمراف، ك(2/19 رقـ :لبقرة)سكرة ا

 .(41/54 رقـ :مت)سكرة فص  ، ك(11/84 رقـ
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  ث:المثم   -2

؛ إذ دياف كميثكلكجيا الحضارات القديمةة في كثير مف األة كأبعاد تقديسي  ث بمعافو ديني  بط المثم  تير 

لى إاعد عاء الصٌ كح أك الد  لى الرٌ إ إسبلمٌيان، يشيرك  ىرامات،شكؿ األكيدؿ  عمى  بلثة،آللية الث  إلى ارمز ي

ذا ما كانت قاعدتو ، ك ةليي  حمة اإلالر   ، دؿ  عمىسفؿلى األإإذا كانت قاعدتو ف ؛ماءالس   نحك األعمى، أشار ا 

 (11: 2006)ثويني . يمافاإلإلى 

بإتجاخ أحد رؤكسو ،كلـ يعتبر شكبلن أساسيان بالفف كيعتبر المثمث شكؿ ديناميكي ،يتحرؾ 

االسبلمي "النو جزء مف شكؿ يكتسب رمكزه كمدلكالتو منو ،كاالىتماـ بو دائما كاف عبر مبدأ االىتماـ 

 كيرمز في الديف الفكر كالمنيج السميـ كالمستؽ،  (65: 2002")المالكي بالجزء مف خبلؿ الكؿ

 ع:المرب   -3

شكاؿ أكثر األ ، باتلى العدؿ كاالستقرار كالكماؿ كالث  إ ،ضبلعوأتساكم قان مف انطبل ،عيرمز المرب  

 عى ضً بيت كي كيؼ ال، كىي أك ؿ  سكخ،كازف كالر  الكماؿ كالت   رمز إلىفالكعبة  ؛ة رسكخان كاستقراران اليندسي  

 (156: 1983؟!.)حسن اسخ بأمر اهللكىي البيت الرٌ بؿ، كيؼ ال تككف كذلؾ،  ؟!اسلمنٌ 

بنية د في أقنية األيترد   ان،ىندسيٌ  تشكيبلن بكصفو  ،لكعبةاع مرب   ف  ألى الٌدارسيف إكيذىب بعض 

كؿ الش   تكظيؼ االعتقاد بأف  آخريف كيسكد  ة،كيعكس صكرة البيت )مسكف المؤمنيف( في الجن   ،سبلميةاإل

في كثير مف  ،لقب ة الص خرة كرقاب القبابفقي في تصميـ المسقط األ ،عيفاشئ مف تركيب مرب  النٌ  ،فثم  المي 

 (،11: 2006)ثويني ان يٌ ناان كركحبؿ يعكس معنى دينيٌ  ،ةإنشائي   ةد تحقيؽ غايلـ يكف لمجر   ،المساجد

اًنيىةه  " ية الكريمة:ليو اآلإتشير  ًئذو ثىمى ـٍ يىٍكمى ب ؾى فىٍكقىيي يىٍحًمؿي عىٍرشى رى اًئيىا كى مىى أىٍرجى  رقـ :ة)سكرة الحاق  ." كىاٍلمىمىؾي عى

69/17) 
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 المشر فة:  خرةة لمسجد قب ة الص  خارف اليندسي  الز  

؛ كزخارؼ الفسيفساء ،ةلى استخداـ زخارؼ الببلطات الخزفي  إ ،ؼ لقب ة الص خرة المشر فةاف المزخرً عمد الفنٌ 

عمدة عمى جسـ الرقب ة ثبلثة، كتقـك األطة عقكد ابكس ،اخؿعمى الدٌ  كاؽ مطؿ  ة بري اخمي  تنتيي القب ة الدٌ إذ 

عشرةى نافذة  ست   ة،رتيب صكرةميا بتتخم   ،مكمٌ لى العصر األإتعكد  ،ةبزخارؼ فسيفسائي   كامبلن ة المكسك  

 (Ayalon 1989 :20)  خرلة مختمفة عف األزخرفي   ةصيغتحمؿ كؿ  منيا  جاج،ة بالز  سة مكسك  مقك  

ناظر قارب كالت  الت  في زان ان متميٌ بكصفيا تككينان ىندسيٌ  ،ةماني  جمة الث  ـ النٌ ااستخد(؛ فقد جرل 15:3الشكؿ)

كما عمؿ ىذا  ،مكمٌ منذ العصر األ ،ةسبلمي  ما في العصكر اإلسي   كال ،بابيؾكافذ كالش  تككيف الن  ل ؛كازفكالت  

كىذا  ،دةة مجر  دكائر عمى أشكاؿ ىندسي  ك أفة مف مؤل   ،ةالمكاضيع بإطارات زخرفي  عمى إحاطة اف الفنٌ 

 ةك حصيرة ذات تككينات ىندسي  أ ،( مستمرٌ مفكرمٌ أ) ك شريط إكميميٌ أ ،لؼ مف عنصر ممتدٌ يتأٌ اإلطار، قد 

ة نك مف نجكـ مثم  أ ،ةمف شرائط لكلبي   كأ ،ذات ظبلؿ تكحي بحجميا ،ةشكاؿ ىندسي  ، أك أ(61:3)الشَّكل 

 (van berchem 1964 :293)(17: 3)الش كؿ 

ارتبط رمز الكعبة كشكميا مع الفف االسبلمي كالعمارة ،فقد تكجو الييا المسممكف في صبلتيـ متميزيف 

بذلؾ عف الييكد بعد أف امر اهلل نبيو بتغير القبمة ،بقكلو تعالى :"فكؿ كجيؾ شطر المسجد الحراـ ")سكرة 

ممكف المخطط الرباني المربع ( فكانت ثاني القبمتيف ،فميس غريبان أف يتخذ المس2/144البقرة : رقـ 

كالتخطبطات المربعة لتككف أصؿ تخطيطات مبانييـ كأف تككف الكعبة بمنزلة الفكر أك الرمز أك النمكذج 

الذم سيطكركف عميو ىندستيـ ، كمما يدعـ ذلؾ الرأم أف المسمميف قامكا بدراسة نسبو المربع كتفسيرىا 

لتخطيطات المربعة في عماراتيـ كفنكنيـ باالضافة الى دكف باقي الحضارات ، كقامكا بالتركيز عمى ا

يجاد مشتقات ليا مف تمؾ االصكؿ ، كيعتبر مخطط قبة الصخرة  المشرفة ثمرة مجيكدات  تطكرىا كا 

المسممكف في ذلؾ التطكير ، كيؤكد غازم مكداشي ذلؾ بقكلو:"كىنالؾ أيضا أثر  معمارم ينطمؽ مف 

مميف ىذا الدكر عمى فف العمارة بالشكؿ التربيعي كمنطمؽ أساسي " دكر الكعبة في االسبلـ كقبمة لممس
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(Burckhardt 1976 :5 )  حتى أف النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(اعتمد مبدأ التربيع في

ف عبد الممؾ بف إتخطيط مسجده ، كالذم اعتمده المسممكف فيما بعد ،كيكافؽ جرابار ىذا الرأم بقكلو 

قبة الصخرة اختار نمطان قريبان مف مخطط الكعبة كفكر كليس كيدؼ لتككف بديبلن  مركاف عندما قاـ ببناء

 (42: 1995)مكداشي عف الكعبة ،فمساحة قبة الصخرة ال تكفي لمحجاج.

اف مبنى قبة الصخرة ىك نكع  مف المباني الرمزية التذكارية جاء الظيار الحدث المكاني كالزماني في 

س لدل المسمميف كبني المبنى بناء عمى المخطط كالرمز المقدس اال كىك القدس ، فاختير المكاف المقد

الكعبة بيت اهلل الحراـ تأكيدان عمى االرتباط الرباني الذم كرد ذكره في القرآف الكريـ ،كاالرتباط كالقاسـ 

 ( Grabar 1987 :53)المشترؾ الذم جمع ما بيف المكانيف اال كىك النمط التخطيطي اليندسي 

كالمثمف ،باالضافة الى ككف المكانيف قبمتيف ،كبذلؾ قاـ عبد الممؾ ببناء قبة الصخرة مف منطمؽ  لممربع

إرادتو إلضفاء االسبلمية عمى ىذا المكقع كالمكاف كتعزيز االرتباط ما بيف أكلى القبمتيف كثانيتيما 

بة الصخرة كليككف ،فاستعيف بنمط الكعبة أك النمط االسبلمي االصؿ ليككف مصدرا في بمكرة مبنى ق

ىنالؾ قاسـ آخر مادم ما بيف المبنييف لتعزيز الرابطة ما بينيما ، كيؤكد جرابار اف مبنى القبة كمدينة 

 (Grabar 1987 :69)بغداد الدائرية ىما نماذج فريدة مف العمارة االسبلمية .

ب بيف المكع   كاكربط ،الكعبة مركز العالـ ، إلى أف  سبلميٌ اإل ف لمففٌ ك ر ف كالمينىظ  ك اقدالنٌ قد ذىب ك 

ـ   ،سبلميٌ اإل ة لمفف  ساسي  تحديد الخطكط األمحاكلة منيـ لفي  ،ائرةكمركز الدٌ  ائرة ع كالدٌ بيف المرب   كاربط ث

، مع ماءلس  إلى اترمز  ،لى قب ةإ -الٌناتج عف المرب ع-ف ؿ فييا المثم  تي تحك  ال   ،في قب ة الص خرة المشر فة

 ،ككفالحركة كالس  ك  ،عائرة كالمرب  بط بيف الدٌ ر  كانطبلقيا مف ال ،ة لممبنىصميمي  ة الت  ظري  الن  اإلشارة إلى 

ة رمزي  فإف   ،كىكذا ،رضيٌ ف األة مع المثم  ماكي  القب ة الس   ىتبلقلت ؛ (105: 2006)ياسين  مف كالفراغكالز  

ة لمفنكف كالعمارة بحثان عف بناء نظرية فمسفي   ؛صحاب الخياؿ كالفبلسفةمرتعان خصبان ألتمث ؿ شكاؿ األ
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في بعض جكانبو، م المؤد   ،أكيؿمادم في الت  اآلخر خكفان مف االنزالؽ كالت   يـلدل بعضمثيرة  ،ةسبلمي  اإل

 (11: 2006  )ثويني. ارالنٌ ، ك بلؿيو كالض  لتٌ إلى ا

إضافةن  ،كائركالد   ،عاتالمرب  مف مثؿ  ،رةة المحك  باتي  الن  ك ة اليندسي  شكاؿ كلـ يغفؿ الفٌناف تكظيؼ األ

 مكتكبان  ان شريطفكاف  ،خرفة فسيفساء قب ة الص خرة المشر فةز في  العنصر الكتابيٌ ، كاستخداـ طاراتاإل إلى 

 .قب ةالكتاريخ بناء  ،ةعمى آيات قرآني   يحتكم ،الككفيٌ  بالخط  

 ة(:ة )الكتابي  ي  ة الخط  خرفي  الز  العناصر ثالثًا :

في  ان حاسم ان دكر تؤٌدم  ،لكممة المقركءة كالمكتكبةكا ،سبلـاإل كلى لبزكغ فجرحظات األمنذ الم  

ؿ ف؛ انتشاره ، الكريـ )صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ الن  إلى  -عميو الس بلـ-حممو جبريؿ ، لييٌ إتكميؼ يي أك 

 اريخيٌ كر التٌ د الد  يتجد   ،كىنا ،ككتابتو لقراءة القرآف الكريـبؿ جاء  ،مألكؼ شيء اعتيادمٌ مرتبطان بليس ك 

لقراءة  ، باتى في أمس  الحاجة لتعم ميما؛ يٌ في مجتمع أم   العربيٌ  فقد نزؿ القرآفتمؾ الميارتيف؛ المرسكـ ل

ٍلنىاهي قيٍرآننا " :-تعالى-قاؿ  ،(42-40: 2008  يديّ )الز  الكحي، ككتابتو، كنشره في العالـ كاف ة  ًإن ا أىٍنزى

ـٍ تىٍعًقميكفى  ًبيًّا لىعىم كي  (12/2رقـ  :)سكرة يكسؼ" عىرى

في مبدأ فيتمث ؿ  ؛ؿك  األأٌما  يما،يربطاف بين ،ف رئيسيفيجانبفي كالعمارة  ة بيف الخط  قتظير العبلك 

اٌل ألصبح كصؿ الكبلـ قراءة ككتابة،فالخط  يان؛ كظيفيٌ  ان كالعمارة فنٌ  مف الخط   كؿ  ، إذ ييعىد  الكظيفة عندئذو  كا 

ال تي تؤٌدم كظيفتيا في الن مكذج المعمارٌم  ،ككذلؾ الحاؿ في العمارة ،كظيفة ةان خاليان مف أي  ان زخرفيٌ فنٌ 

ما أمران ذا ، كبذلؾ، فإف  الٌدكر الكظيفي  لكؿ  مف الخط  كالعمارة؛ يجعؿ منيجمياأمف  يى نً بي المبنٌي، ال تي 

 وبدكن، ك ناسبالت   يكف ؛كالعمارة بيف الخط   الٌرابط ،انيالمبدأ الثٌ أٌما ك  قيمة، منذ الًقدىـ، كحٌتى تقـك الٌساعة،

ة، كالت ناسب، إن ما يعني قيمة جمالي   ةمف أي   تخمك ة،مرسكم ةد كتابكيصبح مجر   ،جمالو العربي   يفقد الخط  

، كغيرىا، مٌما مف ضورٍ لى عى إكنسبة طكؿ الحرؼ  ،كيامٍ كسي  ،طكالياأك  ،ؼحجاـ الحرك أالعبلقات بيف 
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( كمٌما 292-291العدد الثامف / السنة الرابعة :–.)القحطاني كحجمان  ،شكبلن  :ـ في الخط  حك  الت   شأنو

 ،جزائياأكتناسب  ،عمى رشاقة الحركؼ اؿٌ الدٌ  خرفيٌ لعنصر الز  ااستخداـ  ، إبداعو فياف المسمـمفنٌ ييٍحسىبي ل

مف  يحكيوبما  ،ما ىك انعكاس لمغة القرآفن  إ سبلميٌ اإل فالفف  ؛ قكاساألؤكس ك ر  الحيطاف ك الف تي تزي  ال  

 ، ال تيقيقةصكلو الد  أككضكح  ،كانتظاـ ،كتجديد ،كاختبلؼ في المعنى ،كتكرار ،كتناسؽ ،ةمعافو ركحاني  

 (42: 2008  يديّ )الز  . المعنى كأكؿ مسخ لمشٌ ك أ ،تشكيو كي ال يحدث أم  ل ؛عتضً كي 

فاتىذه كتنبثؽ   في كيراىا المتمٌقي ماثمة ،ةغة العربي  مف الم   ،في آف كاحد كالمتكافرة،عة المتنك   الص 

كممة  كؿٌ كمرتبط ب ،ةسبلمي  خرفة اإلعناصر الز  فٌف مف أبرز  العربيٌ  الخط  و كم يا؛ فنماطأب سبلميٌ اإل الفف  

، ةجميمي  الت  ك ة خرفي  عماليـ الز  أفي يكظ فكنو ف يانالفنٌ  ما جعؿ ؛ؿ القرآفك منذ نز  ،ك مكتكبةأ ةممفكظ ةعربي  

 (39: 2005.)سراج الدين  ففٌ ىذا اليغيب عنو  ،سبلميٌ إك صرح أفما مف بناء عمى حد  سكاء، 

ما فيو ة تصؼ نائي  كىذه الث   ،يركم حديثان  و ناطؽن  أ غير ،ىك ساكفك  و سميع، أن  إالٌ  ،صـٌ أ كالخط  

يت خذ اف الفنٌ مف جية أخرل؛ ففائؽ القيمة  كبيف معناه القدسي   مف جية، مٌ بيف حضكره الماد   ،مفارقةمف 

كر شكاؿ كصي أو في زخارؼ ك غبما يجمعو كيفر   ،نسقان ناظمان كمشتركان  كمف الخط   ،لو مف القرآف مثاالن 

بؿ صكرة  ان،لحظيٌ  اال يستكقؼ حضكر ك  ،يٌ بؿ مف كجكد نص   ،مٌ مف كجكد ماد  إبداعو نطمؽ يال ؛ إذ كغيرىا

فييا  مثيؿالت  كيؼ ال، ك  ،أمران في غاية المتعة ةخارؼ الجداري  لرؤية الز  ما يجعؿ الكقكؼ  ؛ك استطالةأ

العمؿ ال يتطمب  ف  أل ؛لى ما يميؽ بما ىك خمؼ الحركؼ كخمؼ االسـإعمى االرتقاء كاالرتفاع يساعد 

كما  ،ؿك تنق  أدكف سفراء  ،كلكف ،ـكى  فر كالت  لى بمكغ ما ىك أشبو بالس  إمع ما يتط  ن  ا  ك  ،ك المحاكاةأالمعاينة 

 (26)جمعة  د.ت :. اـٌ ة كالكضكح التٌ ق  قاء كالد  ب صفات الن  يتطم  

خرفة الز  ك حمة، ة عمى الر  ال  يات الدٌ كتابة اآلفي  الخط   اطكف المسممكف فف  ؼ الخطٌ كظ  كىكذا، فقد 

ضفاء ركنؽك  ،الفراغات لسد   ، إلى دكيتعد   ،عكيتنك   يتطك ر،ك  ،ينمك الخط  كمف ثىـ  أخذ  ،لمكافعمى ا خاص   ا 
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نكعان مف ؛ ما جعمو ةحركؼ المفردة كالحركي  الفي  ،ةحكيرات الجزئي  أساليب الت  كالمبالغة  درجة مف اإلتقاف

 الكوفحي) محق قان ترفان فن ٌيان، لـ تبمغو أم ة مف األمـ. ،ثمانيف نكعان أك يزيدإلى أنكاعو  تصؿ خرفة،الز  

2007 :66-67) 

، ةسبلمي  بأنكاعو العديدة العمائر كالفنكف اإلفقد أثرل  في مقد مة الخطكط؛ الككفي   الخط  كيأتي 

 ،المزىر(، ك تو زخارؼ نباتي  المنقكش عمى أرضي  )ؽ المكر  إلى  البسيط ال ذم ال زخرفو فيو، الككفي  فمف 

عمى  بٌلـ،لؼ مع البؾ فيو األاشتال ذم  ت ،رالمضف  كانتياءن ب ة بيا أزىار،ال ذم تخرج مف حركفو فركع نباتي  

و في اتسخ كمشتقٌ الن   بدأ خط  إلى أف  مف نصيب الخط  الككفٌي، يادةالس  كىذا كم و، جعؿ  ،فيرةضىيئة 

 (11: 1998.)صبري مزاحمتو 

حتى صارت تمتزج كما في  ،اطبدع فييا الخطٌ أفقد  ؛مثكالث   ،سخكالن   ،خرلا الخطكط األأمٌ 

ال ذم يبدك صغيران كالغيبار،  ،بارمٌ الغي  الخط  ، ككذلؾ األمر، فيما يت صؿ بةة كحيكاني  بأشكاؿ نباتي   ،المعادف

؟! كفضبلن عف ذلؾ، سخالن   مف خط   دقيقة رةصغ  صكرة مي كمع ذلؾ، فقد أجاد فيو الفٌنانكف، كيؼ ال، كىك 

ما يكشؼ عف ميارتيـ كعبقري تيـ، إذ يبدعكف عبارات،  ؛ك الكتابة المنعكسةأة المثني  فقد أبدعكا في خط  

 (12-11: 1998)صبري .ان جميبلن بيف حركفيا شكبلن زخرفيٌ  كفسان، كيمزجطردان كعكالكاحدة منيا أ قرى تي 

اإلسبلمٌي، ال فرؽ إٍف  الخط   بداع في فف  ات اإلساسيٌ أجانس بيف الخامات مف المزاكجة كالت   د  عى كتي 

انكف ى فيو الفنٌ نٌ بى ظاـ ال ذم تى ، كىك الن  حركيٌ آخر ك أ ،رك متغي  أ د،مع إيقاع مكح  كانت متجانسةن 

لى جانب إتي تيدؼ ال   ،بمؽ()األأٌما أكالىا؛ فيي  ،ةيني  الدٌ  المبانيكف ثبلث طرؽ في زخرفة كالمعماريٌ 

 ،نةيف مساحات معي  يعمى تز جيكدىا، انية ريقة الثٌ الط  ان، في حيف، تكث ؼ كثر منو زخرفيٌ أإنشائي 

 ؛الثةريقة الثٌ ا الط  كأمٌ  ات أشير معالميا،صرنقى المي كتمث ؿ  ك الكاجية،، أئيسك المدخؿ الر  أ ،كالمحراب

تي ال  ة، عة المتنك  خرفي  رؽ الز  باستخداـ الط   ،والمسجد كم  ؛ إذ ييزىي ف يٌ ف الكم  يزيباع أسمكب الت  ؿ في ات  فتتمث  
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عقيدة المسمـ  ا، كيترؾ بصمة إيماني ة، ترس خككضكح ،كجماالن  ان، ليعطييا ركنق كيتداخؿ؛ فييا يمتزج الخط  

 (193: 2013  )عبد اهللكدينو .

 أحكـ" أم كاإلتقاف اإلحكاـ صفات مف التناسب عيدٌ  اإلسبلمي العربي الخٌطي التراث ففي

 الحركؼ فًنسىب...  األفضؿ الٌنسبة عمى بنيتو كأساسي  أجزائوً  تأليؼ المركٌبات، ما كاف كأتقف المصنكعات

 الفاضمة كالٌنسب اليندسة قكانيف تكجبو شئ ىي بعض،إذف عند بعضيا كعرضان  طكالن  مقاديرىا ككمية

 (.188-186:  1957الصفا  اخوان)"

إذ جرل  ة؛شكيمي  ة الت  خرفي  العناصر الز   مف أىـ  تعد  :في قبة الصخرة المشرف  ةالز خارف الكتابي  

رشاقة الحركؼ كتناسؽ أجزائيا ما دفع الفٌناف إلى الحفاظ عمى  ،ةفي تسجيؿ اآليات القرآني   يامااستخد

اف ة الفنٌ متو عبقري  أجمؿ ما قد  مف  ،ة لقب ة الص خرةاخمي  خرفة الدٌ الز  ف ،(222: 2008  )قاجونيايكتزي

مكتابات ل ،ة معتمة خضراءعمى خمفي   ،ةىبي  خرفة الذ  الز   فييافة مف أشرطة تتجمع كىي مؤل   ،انع المبدعالصٌ 

 دالالت الخط  يقكد  ؛ ما جعمو ( Ayalon 1989 :72)( 18:3)الشكؿالجميؿ الككفيٌ  ة بالخط  القرآني  

 كمنيا: ة،لى مكانة جمالي  إ العربيٌ 

 .صكرة ما يقرأ مف الكتابةاعتمادان عمى  ،ةقافي  ة كالث  العممي   و: تنظيـ معارفالن ك  أ

، ككظيفتو، معرفة الففٌ ما يتطم ب  ،ةمحمكالن عمى صكرة زخرفيٌ  يككف الخطٌ إذ  ؛حساس بالففٌ اإل منح: ثانيان 

 (42-40: 2008  يديّ )الز  ؿأم  عميـ كالت  الت   كأبعاد أخبلقو في

بكصفو  ،العربيٌ  كالدة الخط   فإف  ؛ قد بدأت مف ىذه المنطمقات قش العربيٌ ذا كانت كالدة الر  كا  

نراه عمى جدراف فما  عظيـ،كريـ كالت  تعبيران عف الت   ،القرآف الكريـتجكيد كتابة قد نجمت عف  ان،إبداعيٌ  عمبلن 

لقب ة الص خرة  اخميٌ ف الدٌ مف المثم   في القسـ العمكمٌ  كاقع ،متران  240شريط طكلو مف قب ة الص خرة المشر فة 
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 إن ما يمث ؿ كاحدان مف ،ة خضراءبة عمى خمفي  بفصكص الفسيفساء المذى   ةذكتابة منف  بما فيو مف  ،المشر فة

مف سكرة  ،ةآيات قرآني  تظير مف خبللو  ،( Ayalon 1989 :16) البديع العربيٌ  أقدـ أشكاؿ الخط  

، كيمكف (3: 1980)التل قب ةالف تأريخ بناء تتضم   ،كتابة أخرل، فضبلن عف كسكرة آؿ عمراف ،ساءالن  

لؼ مثؿ حذؼ األ ة كاضحة في إمبلء الكتابة،تأثيرات نبطي   ،مكمٌ األ الخطٌ ذلؾ في  لممتمٌقي أف يمحظ

، يمكف مكمٌ األ الخطٌ كبتحميؿ  (،رحمة)بدالن مف  (رحمت)اء المربكطة مبسكطة ككتابة التٌ  (،ؾنسمط)

 لممتمٌقي استنتاج خصائصو المتمث مة في:

 قبلـ،كقمـ الجميؿ ىك أبك األ ر،خ  أالمت بطيٌ الن   المأخكذ مف الخطٌ  ،اميٌ أقدـ نمكذج لقمـ الجميؿ الشٌ ىك  -

 (127)جمعة د.ت :ت عنو.خذى أي  ، إن ماتي جاءت بعدهكالخطكط ال  

أخذت قد  ،نةي  يابسة ك المسارات الم  اللفات األف ىي فصكص الفسيفساء، ،ةة تككيني  مع ماد   الخط  تكي ؼ  -

 أثير اليمنيٌ مت  ل ؛المسند الخط   يجعمنا نتذك ر؛ ما ائرةت مف الدٌ ق  اشتي ف ؛حرؼ المنحنيةاألأٌما  ،شكؿ القكس

بعاد يتبلءـ مع حجـ الكممة تنظيـ المسافات كالفكاصؿ كاألكفضبلن عف ذلؾ، فقد كاف  آنذاؾ،

 (254-253.ت :د)شاىين كمساحتيا.

الكتابة أٌما  ،ةكأكثرىا قدمان كأصال ،ةي  أركع العناصر الفن  الكتابة المنف ذة بالفسيفساء أك البركنز، مف  -

ة مف أقدـ ما لدينا مف خطكط عربي   كاجيات المثم ف الداخؿ لمقب ة؛ فيكمف  الجزء العمكمٌ في ة الفسيفسائيٌ 

 نماطان مف أابتكركا  ،اطيف مبدعكفكظير مف الخطٌ  سريعان،سبلـ في بداية اإل العربيٌ  ر الخط  تطك  فقد  ؛ةي  فن  
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 ،ؿ مف كتب الخطكط المكزكنةك  أكىك  (66: 1979)بينيسي (12)رقطبة المحر  مف مثؿ  ،الخط الجميؿ

كاف كلعؿ  ىذا الت طك ر نابع مف اىتماـ الخمفاء؛ فقد  ،يا قمـ الجميؿكمف أىم   ربعة،قبلـ األكاستخرج األ

كاكيف ب الد  ؿ مف عر  ك  أ ،ككاف كالده عبد الممؾ ،الجميؿ عي الخط  كبر مشج  أمف  ،الكليد بف عبد الممؾ

ه كتأثير  ،الككفيٌ  في شكؿ الخط   ،ريح آليات القرآف الكريـكاالستخداـ الص   (66: 1979 )بينيسيّ  قكدكالن  

اشئة ة النٌ اليكي   ، أضفى عمى الخط  مظيران مف مظاىرةي  خرفة الفن  مف الز   أال يتجزًّ بكصفو جزءان 

ىي آيات مف  ،ثمينةلمت   اخميٌ اىرة عمى الكجو الدٌ ة الظٌ يات القرآني  اآل؛ ف(  Ayalon 1989 :46)سبلـلئل

 ف  أك  ،ةالكحداني  ب صارلتكجيو كاضح لمن  كفييا  ،ساءكالن   ،كآؿ عمراف ،حزابكاأل ،الحديد :ىي مختمفة، سكر

 ف  أعمى  ان كتأكيد ،صرانيةثميث الن  عمى عقيدة الت   دٌ معرض الر  كذلؾ في  ،كلـ يكلد ،لـ يمد ،اهلل فرد صمد

ك أ ،ةلكىي  لى مرحمة األإال يجكز الكصكؿ بو عباد اهلل،  كعبد مف ،إنساف بشر -بلـعميو الس  -يسى ع

)فكري .دعيةمع كركد األ(، صمى اهلل عميو كسمـ)سكؿ لمر   ة، حاصكص صر فضبل عف احتكاء الن   ،أليوالت  

1980 :18) 

سكرة كيمكف لممتمٌقي أف يقرأ ما تضم و ىذه الن صكص مف سياقات قرآني ة، كدعائٌية، فيقرأ 

ـ   ،-بلـعميو الس  –بي بلة عمى الن  مع الص   ،خبلص كاممةاإل  حزاب،مف سكرة األ ان كنصٌ  ،البسممة ث

ٍمدي ًلم ًو : سراءسكرة اإل مف كحيدان  ان أخرل تحتكم نصٌ  ان كنصكص قيًؿ اٍلحى ـٍ يىكيٍف لىوي "كى لى لىدنا كى ـٍ يىت ًخٍذ كى ال ذم  لى

كىب ٍرهي تىٍكًبيرنا" ًلي  ًمفى الذ ؿ  كى ـٍ يىكيٍف لىوي كى لى  (17/111 رقـ :سراء)سكرة اإل شىًريؾه ًفي اٍلميٍمًؾ كى

 

ليو  ،في زمانو ىؿ الخط  أف يككف نمكذجان فريدان عند أيكاد إذ  ؛مكمٌ اط في العصر األلمع نجـ ىذا الخطٌ  ر:قطبة المحر   (12) كؿ لى ما يقارب الش  إ كؿ الككفيٌ ينسب الخركج مف الش  كا 

يجاد قاعدة إلة ي  كاتب يستخدـ مكاىبو الفن   فأخذ كؿ   ،باب االستنباط كاالختراع ،فتح قطبة بعممو ىذا؛ إذ العربيٌ  اآلف بالخط  المعركؼ  ،كالقمـ الجميؿ ،كمارالقمـ الصٌ مخترع كىك  الحالٌي،

 (60: 2014)الحيارم كفركعان  ،صكالن أ ،عت الخطكطكتنك   ،شكاؿ الكتابةأحتى كثرت  ،جديدة في الخطٌ 
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 تسبقمع نص    ،ثمينةلمت   اخميٌ لتكرارىا في الكجو الدٌ  ؛سيرد ذكرىا الحقان  ،خرل أآيات فضبلن عف 

مف سكرة  (111) ةياآل ، تت ضح فيصكصفي ىذه الن   ةالغراب ف  أ )المأمكف(ماـ يذكر اإلاإلشارة إليو، 

ن ما تتضم ف  ؛سراءاإل  بعيدان كحداني ة اهلل، لى إتشير  ،صارللمن   ةرسالفبل عبلقة ليا باإلسراء كالمعراج، كا 

يـ، كانكا ال يزالكف آنذاؾ، من نسبة كبيرة ، كرب ما كاف الس بب في ذلؾ، أف  ثميثليو في عقيدة الت  إ كاا ذىبعمٌ 

 ، كنفي كجكد شريؾ هللكحيدعمى الت  كأٌما سكرة اإلخبلص؛ فذات داللة كاضحة  بيت المقدس، يسكنكف

 .(52: 2016 رشان)الط   مؾ كالخمؽالمي 

ىا من خالل الحاديث النبوية ومحاولة لتفسير رموز  كتابات الز خرفية،لتمك اتحميل ل ىنا يأتيو 

 وصف الجنة :الواردة في 

 :(19:3شكــل زخرفـّي كتابّي يمث ل البسممة)الشكل - 

أن و قاؿ: ليمة أيسرم بي إلى الس ماء، عرض عمٌي  -صمى اهلل عميو كسمـ-كفي الخبر عف الر سكؿ اهلل 

جميع الجٌنات، فرأيت فييا أربعة أنيار: نير مف ماء، كنير مف لبف، كنير مف خمر، كنير مف عسؿ، 

َمَثُل اْلَجن ِة ال ِتي ُوِعَد اْلُمت ُقوَن ِفيَيا َأْنَياٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَياٌر ِمْن َلَبٍن َلْم : "-تعالى-كما قاؿ 

لث َمرَاِت َوَمْغِفَرٌة  اَيَتَغي ْر َطْعُمُو َوَأْنَياٌر ِمْن َخْمٍر َلذ ٍة ِلمش اِرِبيَن َوَأْنَياٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُيْم ِفيَيا ِمْن ُكل  

(، قاؿ 47/15)سكرة محم د: رقـ "ِمْن َرب ِيْم َكَمْن ُىَو َخاِلٌد ِفي الن اِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقط َع َأْمَعاَءُىمْ 

لى أيف تذىب؟ قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ–الن بٌي  : قمت لجبريؿ: يا جبريؿ، مف أيف تأتي ىذه األنيار كا 

: تذىب إلى حكض الككثر، كأٌما أنا ال أدرم مف أيف تأتي يا محم د، فسٍؿ رب ؾ ،ف -يو الس بلـعم-جبريؿ 

يعم مؾ كيريؾ ذلؾ، فدعا رب و، فجاء رٌبو ممؾ، فسم ـ عمى الن بٌي صمى اهلل عميو كسمـ كقاؿ: يا محم د، 

ـ  قاؿ: افتح عينيؾ، ففتحت عينٌي، فإذا أنا عند شجرة، ورأيت  أغمض عينيؾ. قاؿ: فغمضت عينٌي، ث

لك أف  جميع ما في الد نيا مف قب ة من دّرة بيضاء، ليا بابان من ياقوت أخضر، وقفل من ذىب أحمر، 

فرأيت ىذه األنيار األربعة تخرج الجف  كاإلنس كضعكا عمى تمؾ القب ة لكانكا مثؿ طائر جالس عمى جبؿ، 
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ـى ال تدخؿ في القب ة؟ قمت: ككيؼ أدخؿ، من تحت ىذه القب ة،  فمٌما أردت أف أرجع، قاؿ لي الممؾ: ًل

كعمى بابيا قفؿ، فقاؿ لي: افتح الباب، قمت :كيؼ أفتحو كليس لي مفتاح؟ قاؿ: في يدؾ مفتاحو، قمت: 

اهلل ، قاؿ: فمٌما دنكت مف القفؿ، قمت: بسـ مفتاحو بسم اهلل الر حمن الرحيمأيف مفتاحو، قاؿ لي:  

 (9: 1ج-2010)الخمكتي (10: 1918 .)الطيرانيالرحمف الرحيـ انفتح القفؿ، كدخمت القب ة"

( )محمد رسول 20:3شكل زخرفّي يمث ل كتابة )ل إلـو إّل اهلل محمد رسول اهلل()الشكل-

 :(21:3اهلل()الشكل

 بف شير عف حسف أبي بف الرحمف عبد بف اهلل عبد عف عياش بف إسماعيؿ ثنا: عرفة بف الحسف قاؿ

"  اهلل إال إلو ال أف شيادة الجنة مفتاح" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ جبؿ بف معاذ عف حكشب

 "اهلل إال إلو ال أف شيادة الجنة مفتاح: " كلفظو مسنده في أحمد اإلماـ ركاه

 بمى: قاؿ اهلل إال إلو ال الجنة مفتاح أليس: "لو قيؿ أنو منبو بف كىب عف صحيحو في البخارم كذكر

ال لؾ فتح أسناف لو بمفتاح أتيت فإف أسناف كلو إال مفتاح مف ليس كلكف  "يفتح لـ كا 

 مفتاح ما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ يا أعرابي: قاؿ قاؿ أنس عف أباف حديث مف نعيـ أبك كركل

 "اهلل إال إلو ال: "قاؿ الجنة

 "الجنة مفاتيح السيكؼ إف:"قاؿ سخيرة بف يزيد عف مجاىد عف األعمش حديث مف الشيخ أبك كذكر

 (68: 1-2008)الجكزية 
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 لوان:ة باستخدام األ خرفي  العناصر الز  رابعًا: 

ت شاءك  ،تحقيؽ راحتو كسعادتوك  ،نسافلخدمة اإل هر كسخ   ،ما في الككف كؿ   -عالىت-خمؽ اهلل 

ع تكفي الكقت ذاتو يستم ،كينتفع ،نساففيفيد اإل؛ نافعةك  ةف تككف المخمكقات جميمأة عمى ليي  القدرة اإل

الييئة ذات ألكاف ذات جماؿ رائع منبعث مف لكحة الككف  بما فييا مف ،مخمكقات ما حكلو مف بجماؿ

نساف كحيكاف كنبات إمف  كالمخمكقات، العالـ،  ؿ فيأم  لى الت  إ -كجؿ   عز  -كقد دعانا المكلى البديعة، 

 (77: 1975.)العمي ركنتدب   ،كنعقؿ ،ركي نفك  ؛ كجماد

 ،ةفس البشري  الن  ، ذات تأثير إيمانٌي كركحانٌي في لكافمف األ كقد ذكر اهلل في محكـ آياتو بعضان 

 ، ما يدعك إلى العجب العيجاب.ساطيرعراؼ كاألدياف كاألكاعتقادات تتداخؿ في األ

 ،ةي  كحس   ،ةرمزي  ك  ة،تعبيري  يا تحمؿ ًدالالت فإن   ؛ةسبلمي  العقيدة اإلكفيما يت صؿ باأللكاف في 

 )نكر كىك ،المقترف بالخالؽ ماءكر القادـ مف الس  النٌ  :ليماأك   :فيٍ كف بمصيريف جكىري  رتبط الم  ؛ إذ يةكجمالي  

 افكجمالو يقترنكف الم   ف  إف ،كبيذا المفيكـ ،فس المظممةيماف لدكاخؿ الن  اإل نيوأك )نكر القمكب( بما يع، اهلل(

ـ   ،ياءكجكد الضٌ مع   ( 216: 1996)قطب لييٌ يتداخؿ بمفيـك العدؿ اإل ث

كثاني الحكافز المرتبطة بالم كف ىي العيف؛ بكصفيا أداة حٌساسة لذلؾ الٌنكر، كىي مذككرة في 

الط بيعة معجزة القرآف في مجمؿ الحديث عف ًنعىـً اهلل عمى المرء، فضبلن عف ككف االختبلفات الم كني ة في 

: "أىلىـ تىرى أف  اهلل أنزؿى مف الس ماء ماءن فأخرٍجنا بًو ثىمىراتو مختمفان ألكانييا كمفى الجباًؿ -تعالى-رٌباني ة، قاؿ 

ٍمره ميٍختىًمؼه ألكانييا كغرابيبي سكد." )سكرة فاطر: رقـ  دىده بيضه كحي  (28-35/27جي
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 :ون في القرآن الكريمالم  

 عز  –إشارة مف المكلى منيا تمث ؿ  ست   ،آيات فقط تسعاتو في كمشتقٌ  )ألكاف(كرد لفظ         

نة ل ،بعة المعركفةة الس  كني  طياؼ الم  لى األإ -كجؿٌ  تيف مفردة مر   (لكف)كما جاء لفظ  بيض،كء األمض  المكك 

كفيما يأتي مكاضع الم كف في القرآف  (،88-87: 1998قرانيا ) في آية كاحدة مف آيات القرآف الكريـ

 الكريـ:

  ألوان: لفظ

 )سكرة، (30/22 رقـ :كـ)سكرة الرٌ ، (16/69 رقـ :حؿ)سكرة الن  ، (16/13 رقـ :حؿ)سكرة الن  

 .(39/21 رقـ :مر)سكرة الزٌ ، (28-35/27 رقـ :فاطر

  لون: لفظ

ب ؾى  لىنىا اٍدعي  قىاليكاٍ " :-تعالى- قاؿ ا ل نىا ييبىي ف رى ٍفرىاءي  بىقىرىةه  ًإٌنيىا يىقيكؿي  ًإن وي  قىاؿى  لىٍكنييىا مى  تىسير   ل ٍكنييىا فىاًقعه  صى

 (2/69 رقـ :)البقرة ."الن اًظًريفى 

 : (22:3الشكؿ) اآلتيالجدكؿ إن يا مبي نة في ف؛ القرآف الكريـفي  ىالكاف حسب تكرار ا تكزيع األأمٌ 
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 : / )الفضي(بيضون األالم   -1

 )سكرة، في اآليات اآلتية: ةمر   (12ر )ك ذك؛ فيك مكلى تكراران في القرآف الكريـيأتي في المرتبة األ

)سكرة ، ك(3/107 رقـ :)سكرة آؿ عمراف، ك(3/106 رقـ :)سكرة آؿ عمراف، ك(2/187 رقـ :البقرة

 رقـ :مؿ)سكرة الن  ، ك(26/33 رقـ :عراء)سكرة الش  ، ك(20/22 رقـ :)سكرة طو، ك(7/108 رقـ :عراؼاأل

 رقـ :اتفٌ ا)سكرة الصٌ ، ك(37/46 رقـ :اتافٌ )سكرة الصٌ ، ك(28/32 رقـ :)سكرة القصص، ك(27/12

 .(35/27 رقـ :)سكرة فاطر، ك(37/49

عمى  يدؿ   كما خرة،نيا كاآلالح في الد  كالعمؿ الصٌ  ،قاءكالن   ،فاءالص  كيشير الم كف األبيض إلى 

 ،لصفة الخالؽ ان رمز ؛ إذ ييعىد  ةتداخؿ مع القدسي  يك  ،ةنساني  كالمشاعر اإل ،كالحؽ   ،كالخير ،كالحب   ،اليداية

كفضبلن عف ذلؾ،   ،(198: 1967  )جبري" راية اهلل بيضاء" :مقكلةفي  ،عبيٌ كنجد ذلؾ بالعرؼ الش  

كبذلؾ، فإن و رمز ألصحابيا، ؛ ةلكف كجكه المؤمنيف في الجن  ك  ،راـ خبلؿ شعائر الحجٌ حالكفف كاإلفيك لكف 

 كما يرمز الى ماء الككثر ذات المكف االبيض.
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 خضر:ون األالم  

كيؼ ال، كىك لكف  ة في نفكسيـ،خاص   ةمنزلمف لو  ًلما ؛لدل المسمميف ةبلكاف المحب  األكاحد مف 

كالس بلـ، كاألماف، كالحٌب الٌدائـ،  ،كاالطمئناف ،ماءكالن   ،لخضرةكا بؿ إن و رمز لمجن ة، ؟!لباس أىؿ الجنة

 بخير يذكرنا المكف ىذا اف كما الجنة، كىي مستقر باقدس ىنا ارتبط االخضر المكف فاف كىكذا، كاألىؿ 

 فاف المكف ىذا استخداـ في المسمـ الفناف يشرع كحيف االزلي، الجماؿ حيث النعيـ في كالخمكد العاقبة

 بالتاكيد فانو انظارنا اماـ المكف ىذا يضع حيث كىك القرانية، مرجعيتو عف بمعزؿ يكف لـ ىذا استخدامو

 (318: 2010)عبد المير . كدالالت معاني مف القراف ايات عميو انطكت لما احالتنا الى ييدؼ

 رقـ :نعاـ)سكرة األ :، في سبع سكر، عمى الن حك اآلتياتثماني مرٌ الكريـ  القرآفكقد كرد في 

، (22/63 رقـ :)سكرة الحجٌ ، ك(18/31 رقـ :)سكرة الكيؼ، ك(12/43 رقـ :يكسؼ )سكرة، (6/99

 (76/21 رقـ) :نساف)سكرة اإل، ك(55/76 رقـ :حمف)سكرة الر  ، ك(36/80 رقـ :)سكرة يسك

 سود:ون األالم   -2

 ،كالعدالة الحؽ  لى إيشير  ون  ألى إيشير بعض العمماء  ؛ إذالالت رامزةباطنة كدً  معافو  ذا ان لكن د  عى يي 

ة دكاستعا ،أرطمبا لمث   ؛ادةعكة لقتاؿ السٌ لى الد  إ -في بعض الحاالت- يرمزك  ؼ،رى كالش   ،كالمجد ،يادةكالس  

ما جعؿ الس كاد لكنان تعبيرٌيان قاتمان  (؛45: 1992)الرازي  مـم كالظ  عدٌ ىؿ البغي كالت  أمف  الحؽ  

 (14: 2001.)السدي حزينان 

، (2/187 رقـ :)سكرة البقرةأٌما ذكر الم كف األسكد في القرآف الكريـ؛ فقد كاف في سبعة مكاضع: 

)سكرة ، ك(35/27 رقـ :)سكرة فاطر، ك(16/58رقـ  :حؿ)سكرة الن  ، ك(3/106 رقـ :)سكرة آؿ عمرافك

 .(43/17 رقـ :خرؼ)سكرة الزٌ ، ك(39/60 رقـ :مرالزٌ 
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 :)الذىبي(صفرون األالم  -3

ر لمحياة  -تعالى-يضربيا اهلل  في إطار أمثمة ،القرآف الكريـ في ثبلث مٌرات ان(لفظ )مصفرٌ  تكر 

ـ   ،ينبت بو ثماران كزرعان يانعان ف ،ماء ماءؿ مف الس  ينز   إذ ،نياالد   ـ   ،ان كيصبح مصفرٌ  يجؼ   ث ؛ يككف حطامان  ث

كما جاء  ،(6: 2005)الراشد كاحدة  عمى حاؿ أك االستقرار باتكعدـ الث   ،رغي  كالت   ،دجد  لى الت  إيرمز  ما

ؿ إلىفقداف الحياة كالحيكيةب األصفر مقترنان بالٌريح؛ ليدؿ  عمى الجدب كاليبلؾ، كينذر العدـ  ، كالػ حك 

 (302.)الطبرسي د.ت : كالحطاـ كالمرض

ٌراحة لمن فس، إف كاف شديد كعمى العكس مٌما تقد ـ؛ فإف  األصفر يحمؿ معنى الس ركر، كيمنح ال

 (69: 2007)الشعيمي بالبياض مشكبان طكع الس  

 :كـ)سكرة الرٌ ، ك(2/69 رقـ :)سكرة البقرةالقرآف الكريـ: ات في خمس مرٌ  مذككر صفركف األالم  ك 

 رقـ :)سكرة المرسبلت، ك(57/20 رقـ :)سكرة الحديد، ك(39/21 رقـ :مر)سكرة الزٌ ، ك(30/51 رقـ

77/33) 

 زرق:ون األ الم   -4

ىكاؿ ة األمف شد  ًلما ىـ فيو  ؛زرؽ العيكف :كقيؿ ،كمعنى الحزف كاليـٌ  ،يء المكركهلش  إلى ايرمز 

كًر كىذا يت فؽ مع ما كرد في القرآف الكريـ: " ،(2253: 4ج-1996)قطب حزافكاأل يىٍكـى ييٍنفىخي ًفي الص 

ٍرقنا ًئذو زي نىٍحشيري اٍلميٍجًرًميفى يىٍكمى كمف  ،ال تبمغ المكت أك الحياة، فيذه األجساـ (20/102رقـ  :)سكرة طو" كى

، ديد كفسادهكسجيف الش  يعني احتباس األ، إن ما زرؽلى األإؿ كعندما يتحك   ،حمرأـ لكف الد   ف  أالمعركؼ 

ة عمى شد   تدؿ  ، إن ما ا(قكممة )زر ؛ فعف الحشر ما يمكف أف ييقاؿأصدؽ  كبذلؾ، كاف الت عبير القرآنيٌ 

-.)الزمخشري د.تشراؼ عمى المكتكشعكر باإل ،كحزف عميؽ ،مع ما يكتنفو مف كآبو شديدة ،االزرقاؽ

 (446: 2ج
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 حمر:ون األالم  -5

أثير ت  قدرة عمى ال فضبلن عٌما يحممو مف مار،كالث   ،عمى قطع الجباؿ ةاللكف لمد  الم  ىذا جاء 

عمى  يدؿ  كعمى الن قيض مف ذلؾ، فإن و  ركر،بالحياة كالس   ترتبطة ي  خاص  مف ما لو لً  ؛ةقك  الييجاف ك الك 

 (72: 2007)الشعيمي . طبلؽـ عمى اإللكف الد  كيؼ ال، كىك  ،الخطر كالحرب كالمكت

اًء " :-تعالى- ولك قفي  ة كاحدة فقط،كقد كرد في القرآف الكريـ مر   ـٍ تىرى أىف  الم وى أىٍنزىؿى ًمفى الس مى أىلى

ا ٍمره ميٍختىًمؼه أىٍلكىانييىا كىغى مى دىده ًبيضه كىحي ًمفى اٍلًجبىاًؿ جي )سكرة " رىاًبيبي سيكده ءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو ثىمىرىاتو ميٍختىًمفنا أىٍلكىانييىا كى

 (35/27 رقـ :فاطر

 :دةالالت متعد  بدً  ،في القرآف الكريـاألخرل ة لكاف الفرعي  جاءت األكفضبلن عٌما تقد ـ، فقد 

 :ىمةالد  -

ضا عند عيـ كالر  ن  اللى ما إشارة إ ،رعة اخضرار الز  عمى شد   ليدؿ   ؛في القرآف الكريـكرد ىذا الم كف       

 ،(82: 2011)أمين ة خضرتياشد  ؛ لة(ة )مدىام  ما قيؿ لمجن  ن  ا  ك  كاد،الس   :ىمة عند العربكالد   ة،ىؿ الجن  أ

ًمٍف ديكًنًيمىا " :-تعالى-قاؿ  ن تىاًف )كى ا تيكىذ بىاًف )62جى ب كيمى ًء رى  رقـ :حمف)سكرة الر  ." ( ميٍدىىام تىافً 63( فىًبأىم  آالى

55/62-63-46) 

 :ةو  الحُ -

ر لكف عمى تغي  ليدؿ   ؛في القرآف الكريـ ، مذككركادس  اللى إحمرة الك  ،لى الخضرةإكاد س  ىك لكف ال     

ب ؾى اأٍلىٍعمىى " :-تعالى-قاؿ  (،83-82: 2011 أميف)-كعبل جؿ  -بات بفعؿ قدرة الخالؽ الن   ـى رى سىب ًح اٍس

مىؽى فىسىك ل )1) عىمىوي غيثىاءن أىٍحكىل4( كىال ذم  أىٍخرىجى اٍلمىٍرعىى )3( كىال ذم  قىد رى فىيىدىل )2( ال ذم  خى )سكرة ." ( فىجى

 (5-87/1 رقـ :عمىاأل
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 :ىنيّ /الدّ الورديّ -

 أمين)حمر جينميٌ فأ ؛ا الدىنيٌ مٌ أ شيء، في كؿ   ةحسنالفرة لى الص  إحمر يضرب ألكف  الكردم       

ٍردىةن كىالد ىىافً " :-تعالى-قكلو  مذككر في  (،83: 2011  :حمف)سكرة الر  ." فىًإذىا اٍنشىق ًت الس مىاءي فىكىانىٍت كى

 (55/37رقـ 

 :اليحموم-

-قاؿ  ،(82: 2011 أمين)ـبيـ اهلل في جين  ار ال ذيف يعذ  الكفٌ صفة ب ، لكف مرتبطكادشديد الس   :أم

اًؿ )":  -تعالى ابي الش مى ا أىٍصحى اًؿ مى ابي الش مى ًميـو )41كىأىٍصحى ًظؿ  ًمٍف يىٍحميكـو )42( ًفي سىميكـو كىحى ( الى 43( كى

  (43-56/41 رقـ :)سكرة الكاقعة." بىاًردو كىالى كىًريـو 

فنراه يقكؿ في كصؼ الككاكب ؛ اسكما أكردىا ابف عبٌ  ،ألكافت كر كالمعراج ذي سراء كفي حادثة اإل

 فإف  كفضبلن عف ذلؾ،  انية مف حديد،كالثٌ  كف مف دخاف،ة الم  كلى رصاصي  ماء األالس   فبلؾ بألكانيا:كاأل

كاف بجناحيف  ،ماءلى الس  إمعو  سكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(حيف كصؿ ليأخذ الر   -بلـعميو الس  –جبريؿ 

ماء مبلئكة الس  كأٌما  ،حمرألياقكت اذا رأس مف ال ،ككاف مرقاة المعراج ال ذم ثقب الص خرة خضريف،أ

نة  ةابعماء الرٌ الس  بينما كانت  لكاف خضراء،أيحممكف ف ؛حاسنة مف الن  الثة المتكك  الثٌ  ة مف الفض  مكك 

الكريـ )صمى اهلل عميو  بي  الن   ياتي كصفال   ،ـطف جين  كفييا مك  حمر،ىب األكالخامسة مف الذ   البيضاء،

كحيف كصؿ  خضراء، ةادسة مف ياقكتماء السٌ ككانت الس   ،"سكداء مظممة ممزكجة بغضب اهلل" :كسمـ(

بياضان  شدٌ أمبلئكة كفضبل عف األلكاف المتقد مة، كما تظير  كانت مف كردة بيضاء، ،ابعةماء السٌ الس  إلى 

" سكد كالقطراف فٌ جسادىكأ ،كنساء قد سخفٌ  كف،كعمى بحار بيضاء مف نكر، كأخرل سكداء الم   يح،مف الشٌ 

 مكذوب. حديث يكون  وقد السنة دواوين في أجده فمم المذكور الحديث وأما (7: 1983)ابن عباس 
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ـ  لم   أف  كمف المعمكـ  فضبلن ة، سبلمي  خرفة اإلشكاؿ الز  أشراقة حمكة عمى إضفاء إفي  كف أثره العا

 الدوري.)بيعةخر عف ألكاف الط  آكيفترؽ حينان  ،يقترب حينان ال ذم يكشؼ عنو؛ ف مرىؼالحساس اإل عف 

2002 :64-65)    

د ثىنىا    د ثىنىا: قىاؿى  البىٍغدىاًدم   الد كًرم   عىب اسه  حى د ثىنىا: قىاؿى  بيكىٍيرو  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىى حى  عىاًصـو  عىفٍ  شىًريؾه، حى

، أىًبي عىفٍ  بىٍيدىلىةى، اٍبفي  ىيكى  اًلحو ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  صى م ى الن ًبي   عىفً  ىيرى مىٍيوً  الم وي  صى ، عى م ـى سى مىى أيكًقدى : »قىاؿى  كى  الن ارً  عى

ت ى سىنىةو  أىٍلؼى  مىٍييىا أيكًقدى  ثيـ   اٍحمىر ٍت، حى ت ى سىنىةو  أىٍلؼى  عى ٍت، حى مىٍييىا أيكًقدى  ثيـ   اٍبيىض  ت ى سىنىةو  أىٍلؼى  عى د تٍ  حى  فىًييى  اٍسكى

د ثىنىا «ميٍظًممىةه  سىٍكدىاءي  ٍيده  حى نىا: قىاؿى  سيكى ٍبدي  أىٍخبىرى ، عىفٍ  الميبىارىًؾ، ٍبفي  الم وً  عى ، عىفٍ  شىًريؾو ، أىًبي عىفٍ  عىاًصـو اًلحو  صى

ؿو  أىكٍ  ، رىجي رى لىـٍ  نىٍحكىهي  ىيرىٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  آخى ًديثي » يىٍرفىٍعوي، كى ٍيرىةى  أىًبي حى ٍكقيكؼه  ىىذىا ًفي ىيرى ح   مى ـي  كىالى  أىصى دنا أىٍعمى  أىحى

فىعىوي  ٍيرى  رى كما ىذا  (2591برقم – 710: 4ج– 1975)الترمذي  «شىًريؾو  عىفٍ  بيكىٍيرو  أىًبي ٍبفً  يىٍحيىى غى

الحديث إاٌل تفصيؿ لكيفي ة تغي ر لكف اإلشعاع، باشتداد الحرارة؛ فقد تغي ر مف األحمر إلى األبيض، كمف 

 .ثىـ  إلى األسكد 

ف كانت أمامو ،نسافشياء كثيرة ال يبصرىا اإلأىناؾ كمٌما تجدر اإلشارة إليو، أف   ألف  ذلؾ  ؛كا 

كفى )":-تعالى-ؿ اق ،لكافد األمحصكر بمجاؿ محد   هإبصار  ا تيٍبًصري ـي ًبمى كفى 38فىبلى أيٍقًس مىا الى تيٍبًصري " ( كى

 د بالبنفسجيٌ رؼ محد  ط  ىذا الك  ال يرل بعد طرفي المجاؿ بعينو، فالمرء ؛(39-69/38 رقـ :ة)سكرة الحاق  

 عف ذلؾ، ىما مف ألكاف، كفضبلكما يتمك  ،حمركال تحت األ ،كف فكؽ البنفسجيٌ بل يرل الم  ، فحمركاأل

ربعكف مميكف أخرىا مئة ك آفي  ،كفي شبكة العيف عشر طبقات ة،غير مرئي  أخرل ة ك ألكاف مرئي  فيناؾ 

يحكم ك  ،ماغلى الد  إمف العيف أٌما العصب البصرٌم؛ فيخرج  ،ما بيف مخركط كعصبيٌ  كء،مستقبؿ لمض  

الستطاعت  ؛ألؼ درجة في ثماني مائة، تدر ج خضر مثبلن كف األالم  أف  كلك  ،ئة ألؼ ليؼ عصبيٌ اخمسم

 (24: 2009.)بوعالق عمى إعجاز اهللما ىذا إاٌل مثاؿ ك  ،ز بيف درجتيفف تمي  أميمة العيف الس  
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العديد مف الز خارؼ المتنك عة كالمتعد دة ذات األلكاف المتنكعة كتحتكم قبة الصخرة المشرفة 

،التي تضفي الركنؽ كتزيد مف الجماؿ ،  نماطنجازات ىذه األإ ىـ  أمف  (؛ فالت مكيف23:3كالمختمفة)الشكؿ

 كتعد احد العناصر الزخرفية ذات الرمزية الدينية التي استخدميا الفناف إليضاح صكرة الجنة داخؿ القبة.

كاستخدمت االلكاف داخؿ قبة الصخرة دالة عمى الرمز ، ككاف لمكف الذىبي النصيب االكبر في  

كقكتو السحرية مف شأنيا اف تخرج االنساف مف الكاقع االرضي كترفعو الى السماء  ذلؾ فخاصيتو الرمزية

أك الجنة ،فكاف مكمبل لمرسالة الرمزية في قبة الصخرة كالتي ىب غاية الغايات في العقيدة االسبلمية 

الواردة من خالل الحاديث النبوية تفسير  ومحاولة ليذه اللوان،تحميل  ىنا يأتيو  (106)اللفي د.ت :

 في وصف الجنة :

كجكه الحكر العيف مف  -تعالى-أن و قاؿ: خمؽ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-في الخبر عف رسكؿ اهلل 

أربعة ألكاف: أبيض، كأصفر، كأخضر، كأحمر، ك بدنيا مف الز عفراف كالًمسؾ كالعنبر كالكافكر، كشىعرىا 

ز عفراف، كمف عنقيا إلى رأسيا، مف الكافكر، كلك نظرت مف القرنفؿ، كمف أصابع رجمٍييا إلى ركبتيا مف ال

نظرة في الد نيا؛ لصارت مسكان إلى يكـ القيامة، كلك بصقت في بحر؛ لصار عذبان فراتان، مكتكب في 

، ما بيف منكبٍييا فرسخ، كفي كؿ  يد مف يدىا عشرة -تعالى–صدرىا اسـ زكجيا كاسـ مف أسماء اهلل 

إصبع مف أصابع يدىا عشرة خكاتـ، كفي رجمٍييا عشرة خبلخؿ، مف الجكىر  أساكرة مف ذىب، كفي كؿ  

 (93: 1987 )الشعريكالم ؤلؤ.
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 عة:بة والمتنو  ة المرك  خرفي  العناصر الز  : خامسًا 

 ة(: )الكائنات الحي   ةصويري  خرفة الت  الز  

 ،ةسـك الجداري  كالر   ،في الفسيفساءظيرت  ،ةخرفة الحيكاني  عرؼ المسممكف أنكاعان مف الز  كقد    

كعمى الر غـ مف أن يا كثيران ما كانت تظير محاطة بإطار مف  (،119: 2010ادي ن)ىالمخطكطاتك 

 ،ماكف العبادةأفي لتظير لـ تكف ، كما أن يا ة كثيران خارؼ اليندسي  لـ ترافؽ الز  مثيمتيا الن باتي ة، إاٌل أن يا 

ة باتي  الن   نظيرتيياركاجان مف  أقؿ   كىي ، ؛ةبؿ في أماكف خاص   المقد سة،أك المكاضع  ،ةني  يكالعمارة الدٌ 

، كميما ما لو ركح عف تصكير كؿ  اإلسبلـ نظران لنيي  ؛ةخارؼ الكتابي  بكثير مف الز   كحتى أقؿ   ،ةكاليندسي  

كؿ  منيا؛ ما دفع كظيفة يا، مشيران إلى كثيرة من ان أنكاعيكف مف أمر الحيكانات، فقد ذكر الس ياؽ القرآني  

يف ة الدٌ في فترة جدلي   كتحديدان  ة في بداية عصكرىـ كعيكدىـ،خاص  كب ،العمارةالمسمميف إلى تكظيفيا في 

 (25-23: 1988.)الجادر في فنكنيـ كعمارتيـ، ركاحالكائنات ذات األأك  ،في استخداـ الحيكانات

 

 :ةعدة ومتنو  شكال متعد  أخارف بالز  

فٍ  مباشرة مف الكممة، المفيكـالمعنى القريب  اصكير حقيقة يراد بيالت   اللة د  ال كاف ذلؾ مف باب  كا 

ف بدالالت جديدة تمك  يك  حمؿ معاني أخرل،كمع ذلؾ، فإن و مصطمح بإمكانو أف ي ت لو،عى ضً ما كي  ىعم

كمجاكرة  ،ـ مف سياؽ الكبلـيى فٍ ىذه المعاني تي ك  لى صكرة أخرل،إأك ترمز  ،لى فكرة ماإتشير  ،عةمتنك  

بؿ ىك جكىر  ،ةي  كرة الفن  صكير عنصر مف عناصر الصٌ فالت  ؛ فضمف نسؽ معي   ،بعضبالكممات بعضيا 

 فضبلن عف ركعة كجماالن، ص  ضفي عمى الن  ما ي ،اذةخٌ فيو مف الخياؿ المكحي كالعاطفة األ ،يٌ عبير الفن  الت  

-قاؿ  ز سياؽ اآلية الكريمة بكصؼ اهلل سبحانو،كقد تمي   ابعة مف كراء العبارات،دة النٌ جد  فكار المتتمؾ األ

ثى كىريبىاعى يىًزيدي  ْلَحْمدُ ا" :-تعالى ثيبلى ٍثنىى كى ةو مى ًئكىًة ريسيبلن أيكًلي أىٍجًنحى اًعًؿ اٍلمىبلى  ًلم ًو فىاًطًر الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى
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ٍمًؽ مىا  مىى كيؿ  شىٍيءو قىًديره ًفي اٍلخى إاٌل ىك ما يذا االستفتاح ف ؛(35/1 رقـ :)سكرة فاطر" يىشىاءي ًإف  الم وى عى

كاألمر نفسو يمكف أف  ان،الكجداف ىزٌ  كييز  األكلى، كىمة لم يردع اإلحساس بيف،عمى المكذ   د  مة لمر  المقد  

 في اآليات اآلتية: ييقاؿ عف الس ياؽ القرآنٌي في مجاؿ تكظيؼ الفنكف، كما

 المالئكة: 

بى " :-تعالى-قاؿ  ثى كىري ثيبلى ٍثنىى كى ةو مى ًئكىًة ريسيبلن أيكًلي أىٍجًنحى اًعًؿ اٍلمىبلى ٍمدي ًلم ًو فىاًطًر الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى اعى اٍلحى

مىى كيؿ  شىٍيءو قىًديره  ٍمًؽ مىا يىشىاءي ًإف  الم وى عى يسيـ ذكر المبلئكة ىنا  ؛(35/1 رقـ :فاطر)سكرة " يىًزيدي ًفي اٍلخى

الصكرة في غير أف   ،قدرتيا شيء تي ال يحد  ال   ،المعجزة توعمى قدر  مط مع ،خاشع بحمد هلل يجاد جك  إفي 

 1980  )قطب لينفعؿ بقدرة اهلل ؛ؾ الكجدافتحر   اذة،ىي صكرة أخٌ  ،فسفي الن   هال ذم تثير  كالجكٌ  ،ذاتيا

بعضيـ ف ؛دةمتعد   بييئاتو  ،مف خمؽ ىذا الككف ان جزءبكصفيـ  ،كرة عمى خمؽ المبلئكةالصٌ ز كترك   ،(6:

ة  ،ةرىا كيرسـ ليا صكران ذىني  يتصك   المتمٌقييجعؿ ؛ ما بأربعة، كآخركف ،كبعضيـ بثبلثة ،بجناحيف كبخاص 

ـ   ،رضلى األإماء ييبط مف الس   مف نكر،مخمكقة المبلئكة  ف  أ ما  كمثنيان عميو، ،بحمد اهلل منطمقان يصعد  ث

 كحيد كالخنكع هلل كعظمتو.عمى الت  يدؿ  

فإن نا نجد  ؛مس كالقمركتسخير الش   ،كاالستكاء عمى العرش ،كاتامة رفع الس  منا قضي  ذا ما تأم  ا  ك 

-قاؿ  ة،الحقيقي  لى عظمة اهلل كقدرتو إظر مفت الن  يل ؛صكير بالحقيقةعالجيا بطريقة الت  قد  ،القرآف الكريـ

سىخ رى الش ٍمسى كىاٍلقىمىرى " :-تعالى مىى اٍلعىٍرًش كى ٍكنىيىا ثيـ  اٍستىكىل عى فىعى الس مىاكىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو تىرى  كيؿ  لم وي ال ذم  رى

ـٍ  ب كي ـٍ ًبًمقىاًء رى ؿي اآٍليىاًت لىعىم كي ؿو ميسىمًّى ييدىب ري اأٍلىٍمرى ييفىص   (13/2 رقـ :عد)سكرة الر  " تيكًقنيكفى  يىٍجًرم أًلىجى

ماء فقياـ الس   ؛كال يستممكف دالالتيا ،كرةمكف ىذه الصٌ اس ال يتأم  مف النٌ  ان كثير كمع ذلؾ، فإف  

كاألمر نفسو  يا،مفبل يعكد يتأم   ،كالعادة ةلفد بدافع األي يتبم   الحس   لكف   بغير عمد حقيقة مشيكدة، ةمرفكع

 ة جميعيا.آيات اهلل المألكفيمكف مبلحظتو في 
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ويتواجد الشكل الزخرفّي المتمث ل باألجنحة المنبثقة)المالئكة( من الت صميمات الز خرفي ة في 

من خالل الحاديث النبوية  ىاتفسير  ومحاولةىنا و  (24:3( )الشكل462: 1989القب ة)أبو خمف 

 الواردة في وصف الجنة :

 الجنة في ىؿ اهلل رسكؿ يا فقمت الخيؿ أحب رجبلن  كنت عنو اهلل رضي ساعدة بف الرحمف عبد

 حيث بؾ تطير جناحاف لو الياقكت مف فرس فييا لؾ كاف الرحمف، عبد يا اهلل أدخمؾ " إف فقاؿ: خيؿ؟

 أسفميا كمف حمؿ أعبلىا مف يخرج لشجران  الجنة في  "إف كسمـ عميو اهلل صمى كأمي أبي فداه كقاؿ شئت"

 أىؿ تركبيا البصر مد خطكىا أجنحة ليا تبكؿ كال تركث ال كياقكت در مف ممجمة مسرجة ذىب مف خيؿ

 فيقاؿ كميا، الكرامة ىذه عبادؾ بمغ بـ رب يا درجة، منيـ أسفؿ الذيف فيقكؿ شاءكا حيث بيـ فتطير الجنة

 ككانكا تبخمكف ككنتـ ينفقكف ككانكا تأكمكف ككنتـ يصكمكف ككانكا تنامكف ككنتـ بالميؿ يصمكف كانكا ليـ

  (34251برقم  59: 4ج– 1994)الييثمي ."تجبنكف ككنتـ يقاتمكف

 -رضي اهلل عنو-قاؿ: حد ثني ابف الماجشكف كغيره، عف محم د بف أبي حميد، عف أبي ىريرة   

أف  رجبلن قاؿ: يا رسكؿ اهلل، إٌني رجؿ مف أىؿ الخيؿ، فيؿ في الجن ة خيؿ؟ قاؿ: إم، كال ذم بعثني 

ـ  آخر، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل: إٌني رجؿ مف أىؿ اإلبؿ، فيؿ في الجن ة إبؿ؟ فقاؿ: إم، بال حٌؽ، ليا سركج، ث

وأجنحة من ذىب، تخل براكبيا حيث أحب  من  كأزمة، مثل الن جم، ليا أرجلكال ذم نفسي بيده، 

 ( 118: 6ج–الجن ة.)السيوطي  د.ت 
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 جوم والكواكب:الن  

ـ         دل ت عمييا  ال حصر ليا،عديدة  ؛ انطبلقان مف عكامؿةجكـ بصكرة خاص  المسممكف بعمـ الن   اىت

غير مر ة، في  الكريـ رت الككاكب في القرآفكً ذي قد ف؛ شكءة كالن  كاىر الفمكي  الظ  الس ياقات القرآني ة ال تي تتناكؿ 

)سكرة ، ك(24/35 رقـ :كر)سكرة النٌ ، ك(12/4 رقـ :)سكرة يكسؼ، ك(6/76 رقـ :نعاـ)سكرة األ

 .(82/2 رقـ :)سكرة االنفطار، ك(37/6 رقـ :اتافٌ الصٌ 

)سكرة ، ك(7/54 رقـ :عراؼ)سكرة األ، ك(6/97 رقـ :نعاـ)سكرة األ ؛ فقد كردت في:جكـالن   أٌما

: رقـ اتافٌ )سكرة الصٌ ، ك(22/18: رقـ )سكرة الحجٌ ، ك(16/16رقـ  :حؿ)سكرة الن  ، ك(16/12رقـ :حؿالن  

، (55/6 رقـ :حمف)سكرة الر  ، ك(53/1 رقـ :جـ)سكرة الن  ، ك(52/49 رقـ  :كر)سكرة الطٌ ، ك(37/88

)سكرة ، ك(81/2 رقـ :ككير)سكرة الت  ، ك(77/8: رقـ )سكرة المرسبلت، ك(56/75 رقـة: )سكرة الكاقعك

 .(86/3: رقـ ارؽالطٌ 

كدليبلن  ،يماف باهللئلل سبيبلن ىذه اآليات، إن ما تدؿ  عمى ككف الن جكـ كالككاكب  كبكممات أخرل، فإف  

فؽ يرل األجراـ الس ماكي ة مخمكقة بأمر اهلل، سائرةظاـ كترتيبو، في ىذا الن  فالٌناظر  ه؛عمى كجكد نظاـ  كى

 ماء كما تحكيو:مف مظاىر عالـ الس  ، ك  (114: 1995آل سعيد )فائؽ يؽدق

 ل: اليال 

لىٍيسى اٍلًبر  ًبأىٍف تىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف " :-تعالى-قاؿ  ج  كى يىٍسأىليكنىؾى عىًف اأٍلىًىم ًة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمن اًس كىاٍلحى

ـٍ تي  ًف ات قىى كىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكىاًبيىا كىات قيكا الم وى لىعىم كي لىًكف  اٍلًبر  مى   رقـ :)سكرة البقرة" ٍفًمحيكفى ظيييكًرىىا كى

ة احية الجمالي  لـ يكف لمن   ،ةسبلمي  ؿ اليبلؿ في العمارة اإلااستعم؛ ففي ىذا الس ياؽ إشارة إلى أف  (2/189

 سبلمي  كقيت اإلكاف الت  إذ  جميعيـ؛ لى المسمميفإة خفي   كمعافو  ،ةفكار رمزي  أرساؿ إلبؿ  حسب،ينة فكالزٌ 

 اآلخرة، كجمادل األك ؿ، جمادل الثٌاني، كربيع األك ؿ، كربيع كصفر، )محر ـ، ةالقمري   شيرعمى األان عتمدم
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ة كذك القعدة، كذك شٌكاؿ، ك كرمضاف، كشعباف، كرجب، لى ارتباط مكاقيت بعض (، باإلضافة إ الحج 

 (Nasr 1976 :131-135.)ياـكالص   ،كالحج   ،العبادات كالمناسؾ بيا

عندما كاف القمر  ،سادىا بلـ ال ذمدان الظ  مبد   ،رضينير األيعد مصدران  ،ماءالس  في كاليبلؿ  

لى نكر ييدم إرؾ الش  حك ؿ ك  ،ةد ظممات الجاىمي  ال ذم  بد   ،سبلـظيكر اإلان؛ ما يجعمو رمزان لمحاق

 .اعةالسٌ ى قياـ كحتٌ  ،مف بداية ظيكرىا ،ةدي  المحم   ةبكي  سالة الن  الر  بفضؿ  ،المسمميف

 جم:الن  

، (16/16 رقـ :حؿ)سكرة الن  ك ،(6/97 رقـ :نعاـ)سكرة األ :عديدة جـك في القرآف في سكركردت الن       

 :جـصؿ الن  أك ، (56/75 رقـ :)سكرة الكاقعة، (55/6 رقـ :حمف)سكرة الر  ، ك(53/1 رقـ :جـ)سكرة الن  ك ك

 :،منيامعافو  عدةمو ف ٌي؛القرآنالس ياؽ في  ولفظأٌما ك  الع،الكككب الطٌ 

دىافً : "-تعالى-قاؿ  ،ساؽ لو ال مت ال ذابالن   - ري يىٍسجي ـي كىالش جى  (55/6 رقـ :حمف)سكرة الر  ." كىالن ٍج

في جكـ لى الن  إلترمز  ؛ة في العمارةجمي  خارؼ الن  مت الز  خدً تي اسقد ك  (58: 2013  ابمسيّ )النّ 

العبلقة الكثيقة ما بيف ة؛ ما يؤك د عمى جـك المنحكتشكاؿ الن  في أ ،كيظير ذلؾ بكضكح ،ماءالس  

 بكمٌ ة مف الحديث الن  مستمد   ، كما تحممو مف ًدالالت ،جـشكؿ الن  فضبلن عف  رض،ماء كاألالس  

 (145: 1ج– 1992.)اللباني "  يـ اقتديتـ اىتديتـبأي   ،جكـأصحابي كالن  "القائؿ: 

ابع كر النٌ لى النٌ إرمز ، يشير إلى معنى الحديث مف جية، كيممبانيالن جمي ة لخارؼ ز  كىكذا، فإف  ال

 .مف جية أخرل  )صمى اهلل عميو كسمـ( سكؿالر  عمى لة ة المنز  ليي  اإل ةسالمف الر  

شراؽ اإلمصدر  ، كيؼ ال، كىيماءعمى عشؽ الس   تدؿ   ،سبلميٌ اإل في الفف   الٌظاىرةجكـ فالن   

كما  ،حسب قدرتيابكر النٌ تنشد  ،ة بدكرىاجمي  خارؼ الن  الز  ك  عمى،فؽ األاألإلى تشير عند المسمـ؟! فيي 

 (189: 2008.)الطحان كامؿعي نحك الكحدة كالت  لى الس  إتشير  اين  أ
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، (51:3(، والنُّجوم )الشَّكل 52:3)الشَّكل  ةأشكاؿ لؤلىم   ةفكجد داخؿ قب ة الص خرة المشر  يك 

 استخداميا بالقبة فسر( ، ويGrabar, 1959)نتيجة ليابمكرت تتي تعزيز الفكرة ال   انطبلقان مفمت شك  ت

 من خالل الحاديث النبوية الواردة في وصف الجنة :

راط صحراء، فييا أشجار طي بة، تحت كؿ  شجرة عينا ماء فج رت مف  في الخبر، أف  مف كراء الص 

راط، كقد قامكا مف  الجن ة، أحدىما عف اليميف، كاألخرل عف اليسار، كالمؤمنكف يجاكزكف مف الص 

، كجاؤكا يشربكف مف القبكر، كقامكا في الحساب، كقفكا في الش مس، كقرؤكا الكتاب، كجاكزكا الٌنيراف

 إحدل العينيف، فإذا بمغ الماء صدرىـ، يخرج كٌؿ ما كاف فييـ مف قذر كدـ كبكؿ، كيزكؿ عنيا 

ـ  يجيء إلى حكض آخر، فيطٌير فييا رؤكسيـ كنفكسيـ،   فتصير فيطي ر ظاىرىـ كباطنيـ، ث

 سؾ، فينتيكف إلى بابكتتمي ف نفكسيـ كالحرير، كتطيب أجسادىـ كالموجوىيم كالقمر ليمة البدر، 

ذا حمقة مف ياقكت أحمر، فيضربكنيا بصفحة، فتخرج الحكر العيف، فتعانؽ زكجيا، فتقكؿ  الجن ة، كا 

 (95: 1987 .)الشعريلو: أنت حبيبي، كأنا راضية عنؾ، ال أسخط أبدان 

 

 الز خرفة باستخدام الحمّي:: دساً سا

ي فى ًلمن اًس حيب  الش يىكىاًت ًمفى الن سىاًء " :-تعالى-قاؿ  ة في القرآف الكريـ،ىب كالفض  ذكر الذ   زي

ٍرثً  ًة كىاأٍلىٍنعىاـً كىاٍلحى مى ٍيًؿ اٍلميسىك  ًة كىاٍلخى يىاًة الد ٍنيىا كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىٍنطىرىًة ًمفى الذ ىىًب كىاٍلًفض  تىاعي اٍلحى  ذىًلؾى مى

ٍسفي اٍلمى   رقـ :)سكرة الكيؼ (9/34 رقـ :كبة( )سكرة الت  3/14 رقـ :)سكرة آؿ عمراف." آبً كىالم وي ًعٍندىهي حي

ة،حجار الكريمةالجكاىر كاألكتأتي ،  (76/21 رقـ :نساف)سكرة اإل (18/31 مف  ، بعد الذ ىب كالفض 

 كمنيا: ،حيث االىتماـ بيا
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 ؤلؤ:الم  

)سورة ، و(22/23رقم  :الحجّ )سورة ، و(16/14حل  رقمالن   )سورة في القرآف في:مذككر 

)سورة ، و(56/23 رقم :الواقعة )سورة، و(55/22 رقم :حمن( )سورة الر  52/24 رقم: ورالطّ 

 .(76/19 رقم :نساناإل 

ة رمؿ أك حيكاف مثؿ حب   ،إثر دخكؿ جسـ مييج صمب ،ةات المحاري  خكيٌ عيا الر  ة تكز  ؤلؤ ماد  كالم  

لحيكاف  الغطاء الخارجيٌ ال تي ىي بمثابة  ،دفة كالعباءةبيف الص   فيستقر   لى داخؿ المحارة،إصغير  طفيميٌ 

 (58: 2011.)البيروني  المحار

ييطمىؽ  اسـة كىك ر  الد   بيف تسمياتو:كمف  ،أطمقيا العرب قديمان  يدة،تسميات عدب معركؼؤلؤ كالم  

 ؤلؤ مرجافكصغار الم   ،المدحرج بالعيكفك ختيا، ألذىاب صدفيا قبؿ ميبلد  ؛كاليتيمة ؤلؤ العظيـ،عمى الم  

 .(15: 1999  )الحمبيّ 

 ثني أسد بف مكسى،حد   قاؿ:أمر معركؼ؛  ة كمساكنيا،كصؼ قصكر الجن  في ؤلؤ ـ الم  اكاستخد

ة مؤمف في الجن   لكؿ  " قاؿ: رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(، أف   ،عف الحسف ة،عف المبارؾ بف فض  

كقصر مف  ة،شرفو فض   ،كقصر مف ذىب شرفو ذىب، ،ةقصر مف فض   ة،الجن   تسع قصكر مف قصكر

 ،كقصر مف ياقكت شرفو ياقكت، ،كقصر مف زبرجد ؤلؤ،شرفو الم   ،كقصر مف ياقكت شرفو ياقكت، ،لؤلؤ

 كقصر عمى لكف العرش، بصار،كقصر ال تدركو األ بصار،يكاد يذىب األ ،كقصر مف نكر شرفو زبرجد،

كىذا ، (31 رقم 15: ت.د  القرطبي)" لؼ مصراعأمنيا  كلكؿ   ،قصر مائو فرسخ في مائة فرسخ ككؿ  

 اءن لما يقكـ بو خالصان هلل.ز ه اهلل لو جعد  أكما  دليؿ عمى مكانة المسمـ عند خالقو كمكانتو،



111 
 

 

 الياقوت:

افي " :-تعالى-في قكلو  مذككر مف ىك ك ، (55/58 رقـ :حمفالر  )سكرة " كىأىن ييف  اٍليىاقيكتي كىاٍلمىٍرجى

الكريمة؛ فيك  حجارالمعادف كاألعف ز تمي  صبلبتو ك  ،ئبؽكمعدنو مف الز   ،كأعبلىا ثمنان  ،أنفس الجكاىر

الياقكت فضبلن عف ذلؾ، فيناؾ ك ، (194: 2ج– 1996  )بولو لماسعدا حجر األفيما  ،صبلبة أكثرىا

ـ   ،حمراألنظيره قيمة مف  قؿٌ أكىك  ،صفراأل ـ   ،زرؽاأل ث عف  عف أسد بف مكسى، مى كً ري قد ك  بيض،األ ث

 ف  "إ قاؿ: سكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ(،الر   أف   ،بي ىريرةأعف  عف مكسى بف كرداف، بي عبيد،أد بف محم  

تضيء كما يضيء الكككب  ة،حبكاب مفت  أليا  ،عمييا غرؼ مف زبرجد ،ة عمدان مف ياقكتفي الجن  

" ثكف في اهللكالمتحد   ،كالمتآلفكف في اهلل كف في اهلل،المتحابٌ  قاؿ: مف سكنيا؟ ،ا رسكؿ اهللي :قمنا .مٌ ر  الد  

 نجاز.حفيز كاإلالت  ؛ ما يدؿ  عمى (33 رقم 15: ت.د  القرطبي)

 برجد:الز  

قد  ة،نآفات معي   ف  إاٌل أ أحمر، ان ليككف ياقكت، كالمبدكء د()الز مر  بػ أيضان المعركؼ ىك الحجر الكريـ 

ـ   ،كازرؽ   ،فاسكدٌ  ؛رت لو عف ذلؾقص   ، ث ىب في معادف الذ   تكافرحجر ي كميما يكف مف أمره، فيك اخضر 

 (53: 1939 كفانيّ )ابن األ  يضان أد مر  كالز  

 ؛بابيٌ بالذ   ، المعركؼمعافكثير الم   ان صافي شديد الخضرة،ما كاف  ىاجكد، أصناؼأ ةربعأد مر  كالز  

، كفضبلن عنو، بيعخبلؿ فصؿ الر   في البساتيف، بابالكبار مف الذ  في  المتكافر األخضرلكنو  إلى نسب

 (55: 1939  كفانيّ )ابن األ . صـٌ كاأل ،كالبحرمٌ  ،المركك  ،ابكنيٌ كالصٌ  ،مقيٌ كالسٌ  ،يحانيٌ الر  ىناؾ 

عف  ،عف يزيد ،عف ركح ،ثني أسد بف مكسىحد   ة كقبابيا،ىؿ الجن  أفي صفة خياـ مٌما ييركل ك 

سمعت اهلل  ،يا رسكؿ اهلل قمت: قالت: ،-رضي اهلل عنيا-عف عائشة  بير،عف عركة بف الز   ابف شياب،
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كره مىٍقصيكرىاته ًفي اٍلًخيىاـً " يقكؿ: -تعالى- عميو -فما تمؾ الخياـ؟ فقاؿ ، (55/72رقـ  :حمف)سكرة الر  " حي

 ةممكم   ،فة أربع فراسخكاحدة مجك   ،ؤلؤالم   فى مو لى  ،ياـ الجنةالخيمة مف خ إف   ،كال ذم  نفسي بيده بلـ:الس  

  ،145: 6ج–باب من دمنيما جنتان  -1979 البخارّي،)".ليا سبعكف بابان مف ذىب ،برجدكالز   بالياقكت

 (4878برقم

 عف الجكني، عمراف أبك حدثنا الصمد، عبد بف العزيز عبد حدثني: قاؿ المثنى، بف محمد حدثنا

 خيمة الجنة في إف: »قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف أبيو، عف قيس، بف اهلل عبد بف بكر أبي

 عمييـ يطكؼ اآلخريف، يركف ما أىؿ منيا زاكية كؿ في ميبل، ستكف عرضيا مجكفة، لؤلؤة مف

 كبيف القـك بيف كما فييما، كما آنيتيما كذا، مف كجنتاف فييما، كما آنيتيما فضة، مف كجنتاف المؤمنكف،

 مقصورات حورٌ  باب -1979 البخارّي،".)«عدف جنة في كجيو عمى الكبر رداء إال ربيـ إلى ينظركا أف

 (4879برقم  ،145: 6ج– بالخيام

المذككرة في الس ياؽ  حجار الكريمة،أخرل مف األ ان ىناؾ أنكاعكباإلضافة إلى ما تقد ـ، فإف  

 -عز  كجؿ  -جاء ذكرىا في معرض الحديث عف ًنعىـ اهلل ما ن  ا  ك  ،ةركحاني  ة ي  أىم  القرآنٌي؛ دكف أف يككف ليا 

ؤلؤ الحكر العيف بالياقكت كالمرجاف كالم  كما في تصكير  كرة،شبيو كتقريب الصٌ الت  في أك  ،عمى عباده

أف ييقاؿ كذلؾ، األمر نفسو يمكف ك  ؤلؤ كالمرجاف،كالبياض في الم   ،فاء في الياقكتبجامع الص   المكنكف،

 .سف المنظركحي  ،داللة عمى الجماؿ ؛ؤلؤ المنثكرو الكلداف بالم  يشبعف ت

 كشكميا، ،بداللتيا ، حجار الكريمة في العمارة كالفنكفىذه الجكاىر كاألكمف المبلحظ تكظيؼ 

عمى  ليدؿ   ؛حجار الكريمة كالمجكىراتة برسـ ىذه األي  لكحاتو الفن   يزي فاف المسمـ الفنٌ ف ؛كليس بمضمكنيا

؛ ما يجعؿ ىذا الت كظيؼ ممفتان لمن ظر ةف في الجن  يالمسمم بيكتفي  تيامنزل يستقييا مف ،نةقيمة معي  

 كمحب با لمن فس، كىذا ما أراده فناف قبة الصخرة مف استخداـ ىذه الحمى داخؿ القبة .
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بأشكاؿ متعددة كمختمفة كؿ  لتيجاف محممة باالصداؼأشكاؿ  ةفكجد داخؿ قب ة الص خرة المشر  يك 

 فسروينتيجة ليا،بمكرت تتي تعزيز الفكرة ال   انطبلقان مفمت شك  ت، (27:3كاحدة عف االخرل)الشكؿ

 من خالل الحاديث النبوية الواردة في وصف الجنة : استخداميا بالقبة

، عف يحيى بف سعيد، عف سعيد بف المسٌيب، أف  رسكؿ اهلل  صمى -حد ثني مطرؼ، عف ابف أبي حاـز

ة، مكم مون بتيجان الد ر  والياقوتقاؿ: إف   -اهلل عميو كسمـ ، شباب أىل الجن ة مشورون بالذ ىب والفض 

مكف، جعد، ذككأفانيف، أبناء ثبلثة كثبلثيف سنة،  عمييـ ثياب الس ندس كاإلستبرؽ، ناعمكف، بيض، مكح 

ة، وسوار من لؤلؤليس منيـ أحد إاٌل كفي يده ثبلثة  ، فذلؾ قكلو أسورة، سوار من ذىب، وسوار من فض 

اِلَحاِت َجن اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر ُيَحم ْوَن فِ :"-تعالى- يَيا ِمْن ِإن  الم َو ُيْدِخُل ال ذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الص 

ويوضع عمى رأسو تاج الممك (، 22/23" )سكرة الحٌج: رقـ َأَساِوَر ِمْن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُيْم ِفيَيا َحِريرٌ 

من نور، ودّر وياقوت، وأسفل من ذلك اإلكميل بعضيا عمى لون الد ّر، وبعضيا عمى لون القمر، 

، وبعضيا عمى لون الّنور تتؤلأل، وبعضيا يكاد وبعضيا عمى لون الش مس، وبعضيا عمى لون البرق

 (161رقم  64.)القرطبي د.ت :يذىب باألبصار

 الفكر اإلسالمّي وموقع الر مزي ة داخمو: 3.1.2

 ،كالٌشيعي ة ،تختمؼ مدارس الفف  اإلسبلمٌي في الر مزي ة؛ فقد تككف محب بة لدل المناحي الٌصكفي ة        

كالباطني ة، كقد تككف مرفكضة بصكرة قطعي ة في المذاىب الس مفي ة كالٌظاىري ة، مف مثؿ الخكارج، كالحنابمة، 

كمف تبعيـ حٌتى اليكـ؛ إذ تنظر إلى الر مز بكصفو إشغاالن عف الت ركيز في جكىر الٌديف، بؿ متاىة تؤٌدم 

ـ  الض بللة  ،اليقيف يو فيالتٌ ، ال ذم يقكد إلى أكيؿبالمؤمف إلى الت   لى إية المؤد  ما يكسبيا صفة الًبدعة، ث

 ـ.جين  
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تدخؿ في باب  كذلؾ، حينئذو أضحت  ليست ىدفان لئليماف، كال مقصدان لو، كلك أن يا ةمزي  كالر  

نو ينطبؽ مر عيكاأل ،ريحالمباشر كالص   سبلميٌ عف جكىر المنيج اإل ، مبتعدةن ند العقدمٌ الس  فاقدةن  ،ىاتر  الت  

شكالي   ،عدى و يدخؿ مف باب البً فإن   ،ةكاف بقصد القدسي   فٍ إف؛ د رسمان حينما يجس   ،افعمى نتاج الفنٌ  ة الغاية كا 

 ،ةي  كابت العقدالث   -حكاؿاأل مفحاؿ  م  في أ-  تمٌس الٌ أيجب  ةمزي  ر  كبكممات أخرل، فإف  ال كالكسيمة،

 (  18-114: 1995)آل سعيد  ىةالمنز  ة ليي  ات اإلرؾ بالذٌ يا الش  ىم  أك 

ؽ رى فقياء الفً  كغيرىا مٌما اختمؼ فيو ،مكزشكاؿ كالر  كصراحة األ ،أكيؿكبعيدان عف باطنية الت  

قاؿ ي ة، كىذا أمر ال يقبؿ الجداؿ، صكص القرآنفي الن   افكجكدمة مزي  شبيو كالر  لت  ا فإف   دييـ،ة كمؤي  سبلمي  اإل

ةي كىأىن يى  لم وي " :-تعالى- اجى ةو الز جى اجى ا نيكري الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مىثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى

ٍيتييىا ييًضيءي كى  ٍرًبي ةو يىكىادي زى ٍيتيكنىةو الى شىٍرًقي ةو كىالى غى رىةو ميبىارىكىةو زى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نيكره لى كىٍككىبه دير م  ييكقىدي ًمٍف شىجى ٍك لى

ًميـه  يىٍضًربي الم وي اأٍلىٍمثىاؿى ًلمن اًس كىالم وي ًبكيؿ  شىٍيءو عى ٍف يىشىاءي كى مىى نيكرو يىٍيًدم الم وي ًلنيكًرًه مى  رقـ :كر)سكرة النٌ " عى

ثىبلن كىًممىةن طىي بىةن ، كقاؿ أيضان: "(24/35 رىبى الم وي مى ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى فىٍرعييىا ًفي  أىلى رىةو طىي بىةو أىٍصمييىا ثىاًبته كى كىشىجى

اًء ) كفى )24الس مى ـٍ يىتىذىك ري يىٍضًربي الم وي اأٍلىٍمثىاؿى ًلمن اًس لىعىم يي ب يىا كى ثىؿي كىًممىةو 25(تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿ  ًحيفو ًبًإٍذًف رى مى ( كى

ًبيثىةو اٍجتيث ٍت مً  رىةو خى ًبيثىةو كىشىجى ا لىيىا ًمٍف قىرىارو )خى  (26-14/24 رقـ :براىيـإ)سكرة ." (26ٍف فىٍكًؽ اأٍلىٍرًض مى

مم ف قد مكا  ،انيف المسمميفمف الفنٌ  كثيركحي لك لياـ إمصدر أف تككف ة مزي  يذه الر  لكيمكف 

مبي ة؛ فصكص القرآنلن  ا يصفاعمى ك  ان ردٌ  ة،كمنطقي   ةقكي  مسك غات   ةسمكبي  ك األأة غكي  البنية الم  ي ة بعدـ الس 

كسائؿ  ،مثاؿكضرب األ ،كالحكاية ،كاالستعارة ،فالمجاز ة في معظميا،ة رمزي  ىي مجازي  إن ما لمقرآف 

 .(110-105: 2012  )أركوني خرهإلى آلو مف أك   ،ة الخطاب القرآنيٌ ي  تخترؽ كم  

 ثنا يحيى بف سعيد،حد   قاؿ: ،عمرك بف عميٌ  ثناحد   ،)صمى اهلل عميو كسمـ( بي  عف الن   فقد كرد

لنا رسكؿ  ط  خى  قاؿ: عف عبد اهلل بف مسعكد، ،عف ربيع بف خيثـ ،كرمٌ عف منذر الث   ،بيوأعف  ،عف سفياف
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ـ   ان،طٌ عف يساره خى  ط  كخى  ان،عف يمينو خطٌ  ط  كخى  ان،يكمان خطٌ  اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( ىذا سبيؿ  قاؿ: ث

ـ  ، اهلل  :-تعالى-كقرأ قكؿ اهلل ، ليوإيؿ منيا شيطاف يدعك بس عمى كؿ   ىذه سبؿ، فقاؿ: خطكطان، ط  خى  ث

ـٍ كىص  " ـٍ عىٍف سىًبيًمًو ذىًلكي ا فىات ًبعيكهي كىالى تىت ًبعيكا الس بيؿى فىتىفىر ؽى ًبكي ـٍ تىت قيكفى كىأىف  ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن ـٍ ًبًو لىعىم كي " اكي

 ك قريبان أ ،مف غير كجو نحكه ،اهلل م عف عبدكً كىذا الكبلـ قد ري  ؽ بكـ،فتفر  ( 6/153 رقـ :نعاـأل)سكرة ا

 (208برقم   285: 1ج– 2000)الدارمي  .منو

ظـ مف الن   يسكؽ ،ةي  نساف في تشكيبلتو الفن  اإلك  كالمكتشفة، ،ةبيعي  الط   نكعيف:إلى ة مزي  الر   نقسـكت

مف خبلؿ  ،ديكحالتٌ لتمث ؿ  ،ة المتماثمة حكؿ مركزىاشكاؿ اليندسي  كيصفيا في األ ،ةبيعي  المظاىر الط  

 تيا الفن ي ة.كحد

 :نسانيّ الفكر اإل  فية وموقعيا سالمي  الفمسفة اإل -

ة قافة العربي  حضاف الث  أ نشأت فيقد  ،ةسبلمي  الفمسفة العربية اإل ف  أ ،يرل فريؽ مف المستشرقيف

قبؿ  العقؿ العربي  ؛ فكساىـ  فييا عرب كمسممكف ة،العمـك العربي  ك في القرآف الكريـ  المتمث مةة سبلمي  اإل

نت  ،ىاك كنشر  ،ةماكي  سالة الس  لر  ا كاحممكمع ذلؾ، فقد ر، طك  بذكر تصمح لمت   ةلـ يحمؿ أي   ،سبلـاإل كتكك 

 (84-82: 1991.)عمارة انفتاح عقكليـ عمى العالـ يجةة نتبذكر فمسفي  لدييـ 

؛ فقد نشأت بعد نزكؿ القرآف الكريـ ةخترس  م ىاكجدنا ؛ةسبلمي  سس الفمسفة اإلألى إنظرنا ما ذا ا  ك 

كازف بيف الت  المترجمة لذلؾ ة سبلمي  يانة اإلفمسفة الد  ما يجعميا  ريفة،ة الش  بكي  حاديث الن  كاألو مف عمكم

ؾ خرتؾ كأن  كاعمؿ آل ،ؾ تعيش أبدان عمؿ لدنياؾ كأن  "ا لمقكؿ: ان تطبيق يف،نيا كالدٌ كبيف الد   ،كالمعنكمٌ  مٌ الماد  

 لمعرفة اهلل، طريقان  ، قد أصبحالعمارة كالفنكففي  الٌظاىر سبلميٌ الفكر اإلكىكذا، فإف   ،"تمكت غدا

دراؾ  ٌي،نساناإلكتحقيؽ الكجكد  ؼ كظ  كمف أجؿ ذلؾ،  ،أم بيف الخالؽ كالمخمكؽ ابط المتيف بينيما،الر  كا 

 ،ؿٌ كر كالظ  النٌ فكظ ؼ  ،شياءعف ىذه األكٌميا؛ تعبيران دكات كالمفردات شكاؿ كاألاأل سبلميٌ اإل المعمارمٌ  الففٌ 
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ادؽ عف دكره الصٌ  في إطار الس عي نحك الت عبير ،ىاكغير  ،كراركالت   ،ماثيؿكالت   ،كالحركة ،طحكمبلمس الس  

 (83: 2001.)عبد الحميد  الليٌ كالد   ،عبيرمٌ كالت   ،كالجماليٌ  ،الكظيفيٌ 

 ان جزءبكصفو  المرء إلىتي تنظر ال   ،ةفمسفتو الخاص   يممؾ سبلميٌ اإل الفف  كفضبلن عف ذلؾ، فإف  

ما  محكر الكجكد، بكصفو إلى اإلنساف،تي تنظر ال   ،خرلالفمسفات األعمى خبلؼ  ،مف ىذا الككف الكاسع

الكائنات الحي ة، مف إنساف، كحيكاف، كنبات، تعامبلن فن ٌيان؛ إذ  مع -غالبان -يتعامؿ المسمـ  المعمارمٌ جعؿ 

ؽ يكتحق مف جية، حاسيسوكأفكاره أعف لمت عبير  ،مياكيحم   ،طياكيبس   ،قياكينس   ،عناصر يحاكرىايت خذىا 

إن ما  كالعمؿ المعمارمٌ  سبلميٌ اإل فالفف   ة،بيعي  شكاليا الط  ألى إظر دكف الن   ه،يقصد ال ذم يٌ الغرض الفن  

باإلضافة إلى  ،-كجؿٌ  عز  –تي خمقيا اهلل ال   ،بيعةفي محاكلة لمحاكاة الط   ،عف الجماؿ المطمؽ افيبحث

و ٍبرى لى اهلل إ اإلشارة كالت كج   (111: 2006.)ياسين  مميحالت  عى

 خرفة:ة الز  وحيد في ىيكمي  ة لمضمون الت  يماني  للة اإلالد  -

؛ ما يجعميا منطمقان أساسٌيان لو، كيتأك د سبلميٌ المنيج اإلتمث ؿ الكحداني ة كاحدة مف أىـ  خصائص 

 معناىا فيما يأتي:

، كعالـ المخمكقات جميعان  ،-سبحانو كتعالى-اهلل في ؿ المتمث   ،عالـ الخالؽ: عالميف كحيدالت  يشك ؿ  -

 بيف الخالؽ كالمخمكؽ. ، كشتٌاف ماةعالـ الماد  

 ان دينيٌ  ؽ معياران تي تحق  ال   ،ةليي  رادة اإلال يخرج عف اإل ال ذم كحيد ارتباط الخالؽ بالمخمكؽ،الت  يؤك د  -

 .مٌ مف تطبيقو الماد   جزءان  سبلميٌ اإل ؿ الفف  كيمث   ان،كحياتيٌ 

؛ ما كعالمو الغيبيٌ  ،ؾدرى المو المحسكس المي في ع ة عظيمة كاحدة،نساف خاضع لقك  اإل ف  أكحيد د الت  يؤك   -

حشد قكاه يك  ،نسانيٌ نافس في عالمو اإلفيت ،ةليذه القك   ان خاضع كسمككو المادمٌ  يٌ بداعو الفن  إ يجعؿ
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بداع اإل ما يدعـ ،رضبالخبلفة في األ ومر اهلل لمخمكقأل كتحقيقان  ،ةة رفيعنساني  إلتشكيؿ حضارة 

 شبيو بالخالؽ.ت  أك ال ،باىيت  عف ال بعيدان  ،ككيفكالت  

كاهلل مالؾ  خر،اآل ،ؿك  األ ،مدالص   ،حديك األف ؛-سبحانو كتعالى-اهلل معنى كحداني ة كحيد الت  يؤد م  -

ليو الككف  .رضماء كاألمكر الس  أع رجى تي ، كا 

 لتخمؽ عالمان ة؛ كحدك أ شكبلن  ،صؿ كاحدأخرفة مف تككيف في الز   -فيما تقد ـ-معنى الت كحيد كقد تجمى 

 (33-32: 2009 ودهاالعو )خرلألى إكمف كحدة  آخر، لىإمف شكؿ  المتمٌقييحمؿ  سعان مت   ان حيكيٌ 

 قب ة الص خرة المشرفة: 3.2 

 ليرل فييا ؛المعاني مالبناء العميؽ ذمف فييا  لممتمٌقي، بما لكحات قب ة الص خرة المشر فةتظير 

 عمى الحس   إن وبؿ  ،كائحك الم  أعمى الكرؽ مف الن كع المعركؼ ليس عريقة، بؿ تكقيعان، ة مكي  أفكرة 

كالس ؤاؿ ال ذم يطرح  ؟!ساس العقيدةلبلنتباه إلييا، كاالىتماـ بيا، كيؼ ال، كأنماطيا منبثقة مف أ ؛البشرم

وظيفة ر الحكمة؟ أم اقتصرت يتدب  كي لم قب ة الص خرة المشر فة العقل البشري صم  ىل أيقظ منفسو ىنا: 

 غناء؟زيين واإللت  عمى ا القب ة

خرة قب ة في ةخرفي  الز   المكضكعات غنى ف  أ إليو، اإلشارة تجدر كمٌما فة الص   كتكرارىا ،المشر 

 الفف   إلى سريعة كنظرة ،خارؼبالز   فك مكلع فك رقيٌ الش   اعنٌ الص  ف ة،شرقي   صفة ىي إن ما ،كاحدة كتيرة عمى

 ةالفرعي   الفنكف بيف عمىاأل المكاف أتتبك   ال تي صناعتيـ، كتفك ؽ براعتيـ، ظيارإل كافية اإلسبلميٌ 

 1280ػب تيقىد ر شاسعة مساحة في ،القب ة مبنى داخؿ تنتشر ةالفسيفسائي   خارؼالز  ف ة،سبلمي  اإل ةمعبقري  ل

  ،( GRABAR 1996 :71) الكسطى القركف في الففٌ  يذال مستكدع رأكب جعمياي ما ان؛عمرب   ان متر 
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  عيشة بوأ) اعمرب   ان متر  750 بمساحة ،بأكمميا القب ة رقب ة يكسك الز خارؼ، ىذه مف كبير قسـك 

 اخميٌ الدٌ  فلمثم  ا كأضبلع لمقب ة، لرقبة الحاممة ائرةالدٌ  سطحا تكسكف العناصر؛ باقي كأٌما ،(72: 2012

 فصيؿالت   ببعض حديث يأتي، كفيما خرة،بالص   المحيطة ائرةالدٌ  سطحأ لىإ إضافة ، الصخرة قبة لمبنى

 خارؼ.الز   ىذه عف

خرة قب ة مسجد مر   فة الص   في أساسان  كانت تيال   ،البناء مرحمة :ىما ،تيفأساسي   بمرحمتيف المشر 

برى  كانت تيال   ،يانةكالص   رميـالت   كمرحمة ة،مكي  األ ةكلالد   عيد  ،ىذا يكمنا لىإ ،ةسبلمي  اإل كلةالد   عيكد عى

 :ىما ،فيو فميٍ مى عٍ مى  أىـ   ببناء قامكا إذ ؛المبارؾ قصىاأل المسجد داخؿ بناء أكبر يفمكيٌ األ عيد شيد كقد

خرة قب ة فة الص   مركاف بف الممؾ عبد الخميفة شرع ـ 685ىػ/ 66 سنة ففي ،القبميٌ  كالمسجد ،المشر 

 خراج كمستيمكان  ،سنكات ستٌ  نحك مستغرقان  ،ـ 691ىػ/ 72 سنة انتيى أف إلى ،القب ة ببناء اؤكفالبنٌ ك 

 دينار( مميكف 2.5) سنكٌيان  دينار ألؼ كخمسمائة ألفي نحك يعادؿ ياخراج بأف   عممان  ،سنكات لسبع مصر

خرة قب ة ءلبنا دى صً ري  ما مجمكع كبمغ ، فة، الص   ديناران  مميكف عشر )خمسة دينار لؼأ عشر خمسة المشر 

 (269: 1973 )الحنبميّ (28:3)الشكل(13)ان(ذىبيٌ 

 

ميٌ  )المضركب( المسككؾ غير ىبالذ   ًمف ينارالدٌ  كزف عمى تدؿ   المثقاؿ كممةك  ،(28:4)الشكؿدرىمان  عشر اثني يعادؿ الكاحد ينارالدٌ 13) )  كأٌما ،كالحي

ًرؽ، اسـ ،أيضان  عميو كييطمؽ ،٠٥َ عيار ةالفض   ًمف فييضرىب ؛الد رىىـ  (76: 1992  )الجابر .ًفمس ًمئة تيكاًفئ الكاحد رىـالد   كقيمة الكى
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خرة قب ة مسجد زيمي   امٌ كم   ،الكسطى العصكر في المباني مف ان جدٌ  قميؿ عدد مف كاحد وأن   ،الص 

 المعمارية اليندسة كىذه ،اخميٌ الدٌ  فالمثم   مف ةالخارجي   هك الكج زخرفة ،الفسيفساء زخرفة مف خةمؤرٌ ال

 عمى تشيد إن ما ،كغيرىا ،قكشكالن   ،ةالجداري   كحاتالم   مف المكتسبة كاآلثار ،الغنيٌ  يككركالدٌ  ،الجميمة

 المسمميف. الفٌنانيف ةثرك 

خرة قب ة زتتمي   كما  كقت منذ ،ريتغي دكف بقائيا في تتمث ؿ ،المعمارمٌ  المجاؿ في فريدة أخرل بحقيقة الص 

 يؤك د ما ؛القركف مر   عمى ةطحي  س  ال راتغي  الت   بعض سكل ،كبيرة ةىيكمي   راتيتغي ةأيٌ  تحدث لـ إذ ؛وئبنا

 .جكفاء ةاصطناعي   اتممرٌ  فكؽ مبنيٌ ال ،القبميٌ  ممسجدل ان خبلف ،ةصخري   قاعدة فكؽ ةمبني   أٌنيا

(AYALON 1989 : 14 ) 
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 :وتخطيطيا فةوصف قب ة الص خرة المشر   3.2.1

خرة مكقع طبيعة حكمت   خرة قب ة تخطيط عمى ةالمركزي   الص  فة الص   عبد فميندسا ؛المشر 

 .(16)سبلـ بف كيزيد(15)ةاحي بف رجاء(14)مركاف بف الممؾ

 الخارجيٌ  فالمثم   كؿفالش   ؛العقيدةب ةاليندسي   القراءة ربط مف ،الممؾ عبد أراده ما ذانف   قد        

خرة في الٌ إ ةعامٌ  أبنية في يظير لـ  مارسابا كنيسة مثؿ ،الكنائس في ظير وأن  ب عمما ،الص 

 ،ةسبلمي  اإل القاعدة الخارجيٌ  فالمثم   كؿالش   ؿكيمث   ، (29:3)الشكلمريـ( مقعد )كنيسة KATHESMAك

مىؾي  :-تعالى- اهلل يقكؿ ،لييٌ اإل العرش حممة تخص   تيال   مىى "كىاٍلمى اًئيىا عى يىٍحًمؿي  أىٍرجى ب ؾى  عىٍرشى  كى  فىٍكقىييـٍ  رى

ًئذو  اًنيىةه" يىٍكمى   رضاأل بيف ما تربط معجزة المعراج ككف مف كانطبلقان  ،(69/17 رقـ :ةالحاق   )سكرة ثىمى

 

خرة قب ة مسجد بإقامة أمر مركاف: بف الممؾ عبد الخامس مكمٌ األ الخميفة (14) فة الص   رصد وأن   كرد ىحتٌ  و،ب اىتمامان  الممؾ عبد الخميفة أظير كقد ،المشر 

خرة قب ة بناء صكرة في كٌميا، ةالعربي   قاليدكالت   بالمفاىيـ مسممان  ان عربيٌ  يككف فأ سعىك  سنكات، لسبع مصر خراج لبنائو فة الص   اىتمامو ديؤك   ما ؛بالقدس المشر 

 (35: 1969 .)الريسابقةالسٌ  الفترات في ،اـالشٌ  ببلد في ةمعركف كانت تيال   ة،صيماأل ةالعربي   صكؿباأل

ـٌ  صميـالت   عف مسؤكالن  كاف ،بيساف أىؿ مف كىك نفيذ،الت   عمى كالمشرفيف ميفالمصم   الميندسيف حدأ :الكندمٌ  حياة بف رجاء المعمارمٌ  الميندس (15)  ،العا

ـٌ  كؿكالش    ةسبلمي  اإل ةكالفمسف كحلمرٌ  ةالجمالي   ةي  الفن   كاحيالن   إظيار في ثراأل كبرأ ،فيعالر   المسمـ اففنٌ ال ىذا لذكؽ ككاف ،كفمسفتو وركح عف أم ،لمبناء العا

 (170: 5ج– 1996 .)االصفيانيلمبناء

 قب ة بناء عف المسؤكليف العظيميف يفالمعماريٌ  حدأ ،مركاف بف الممؾ عبد مكالي مف ،القدس ىؿأ مف ،خبير معمارمٌ  ىك : سبلـ بف يزيد الميندس (16)

خرة ف الص   لؼأ مائة كعمارتو، المسجد لبناء صةالمخص   األمكاؿ مف تبٌقى أن و كييركل عمارتيا، سةىند في ةالعممي   كاحيالنٌ  عمى اإلشراؼ كتحديدان، ة،المشر 

 لىإ ككتبا ،الماؿ أخذ ياأبى  يمالكن   ،نجزاهأ ما عمى ليما جائزة  الكندٌم، حياة بف رجاءك  سبلـ، بف يزيد :الكبيريف لميندسيو بمنحيا الخميفة فأمر ،دينار

ـ   "قد الخميفة: خرة قب ة بناء مف ،المؤمنيف ميرأ بو أمر ما اهلل أت  ميرأ بو مرأ اممٌ  كبقي ،كبلـ فيو ـلممتكم   يبؽى  كلـ ،القبميٌ  كالمسجد ،المقدس ببيت الص 

 لو: فكتبا ليما. المبمغ بيذا مرأ قد ون  أ لييماإ فكتب .يحبٌ  فيما المؤمنيف ميرأ فيصرفيا ،دينار لؼأ مائة ،حكـأك  البناء فرغ فأ بعد ،عميو فقةالن   مف المؤمنيف

 السابؽ( )المصدر".ليؾإ شياءاأل حب  أ في فاصرفيا ،مكالناأ عف فضبلن  ،نسائنا حميٌ  مف نزيد فأ كلىأ "نحف
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 د  عى كيي   (255: 7ج– 1953 ربو عبد )ابفالكاقع ليذا مخالفة تكف لـ الممؾ عبد قاعدة فإف   ؛ماءكالس  

 إن ما توكنسب ،ةمكي  األ الفترة في ،ةسبلمي  اإل كالفنكف المباني غمبأ تخطيط في ساساأل فالمثم   كؿالش  

 قاطالن   تكصيؿ عف المنبثقة بعضان، ابعضي داخؿ المتداخمة رةالمتكر   عاتالمرب   عف ةاتجنٌ ال ىي

 (TAMARI 1996 :11.) المتداخمة عيفالمرب   رؤكس مف كأ فكاراأل مع ضبلعاأل تقاطع مف الحاصمة

خرة قب ة كبناء فة الص   نصكص يخالؼ ال ،ان كمعماريٌ  ان ىندسيٌ  القائمة المعطيات حسب ،المشر 

 مساحتيا ،ذلؾ عمى ليؿكالد   ان،مسجد بكصفيا فى بٍ تي  كلـ ة،رمزي   بناية كانت البداية ففي ؛ةسبلمي  اإل العقيدة

 بو. يؤمف ما مضمكف عف تعبيران  ؛كبيرة أبنية لبناء الحافز ىي المسمـ، فعقيدة كشكميا، كأركقتيا

خرة قب ة فتكك  كت فة الص   مةمشك   ،اآلخر داخؿ في منيا كؿ   ،ةمركزي   إطارات ثبلثة مف المشر 

 ؛المركزمٌ  اإلطار أٌما ،فالمثم   كؿالش   عبر تظير ،(CRESWEL 1969 :46) ةمركزي   فراغات ثبلثة

خرة بداخمو يحتكم القطر كىذا ،تقريبان  ـ(21) بمغي بقطر ائرمٌ الدٌ  كؿالش   خذات   قدف  كيككف ،سةالمقد   الص 

 (30:3)الشكل(RICHMOND  1924 :9) .القب ة مبنى تخطيط نكاة بذلؾ بلن مشك   ليا حاضنان 

 1.3) حكالي تبمغ بسماكة ،فالمثم   كاجيات مةمشك   ،أسطح ثمانية مف الخارجيٌ  طاراإل فيتكك  ك 

 بعض مع منيا، لكؿ   تقريبان  ـ( 20.59) حكالي يبمغ طكؿب ،ربعةاأل لمجيات مكاجية منيا أربعة ،ـ(

 سبعة عمى حكمت منو كاجية كؿٌ ك  قصاف،الن   كأ يادةبالز   سكاء ،أضبلعو بيف نتميتراتبالس   االختبلفات

 مطافالس   عيد في ،القاشانيٌ  بالببلط كسكتيا بعد ،قميبلن  بالمدب   كؿالش   خذتات   ،ةدائري   نصؼ أقكاس

 .(18/3/2018الباحث، )معاينة عشر ادسالسٌ  القرف في ،الحميد عبد مطافالس   العثمانيٌ 

 :الجيات تكاجو تيال   ،خرلاأل ربعةاأل امٌ أ صؿ،األ في ةمغمق جميعيا مانيةالث   سطحاأل طراؼأك 

 سبعة عمى جميعيا فتحتكم ؛غرب(-)جنكبك شرؽ(-)جنكبك غرب(-)شماؿك شرؽ(-)شماؿ

 اإلطار في بابيؾالش   فتحات عدد كيبمغ ،تمامان  متطابقة بأقكاس تنتيي ،شبابيؾ سبعة تضـ   ،تجكيفات
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 شكؿ عمى ،ةكك   عشرة بثبلث جميعيا ةالخارجي   مانيةالث   فالمثم   كاجيات تنتييك  أربعيف، الخارجي  

 تبمغ ،داخميٌ  آخر فمثم   إطار الخارجيٌ  اإلطار ىذا يميك  ة،دائري   نصؼ بأقكاس تنتيي ،محاريب

 اخميٌ الدٌ  فالمثم   لئلطار الخارجيٌ  طحكالس   ،الخارجيٌ  فالمثم   لئلطار اخميٌ الدٌ  طحالس   بيف ما المسافة

 ذات خاـالر   مف ،عمكدان  عشر ةكست   ضخمة دعامات ثماني عمى حمكؿم اخميٌ الدٌ  فكالمثم   ،ـ( 4.1)

 اةمغطٌ  ،ةدائري   نصؼ بأقكاس تنتيياف ،دعامتيف كؿٌ  بيف عمكديف بكاقع ،نماطاأل مختمفة يجافالتٌ 

 عاماتكالدٌ  األعمدة ارتبطت كقد ،قكسان  فيكعشر  أربعة اإلطار ىذا أقكاس عدد كيبمغ ،بالفسيفساء

 عيشة، بوأ د)محم   تيجانيا فكؽ تقع ،اداتكشدٌ  ةخشبي   ركابط طةابكس ،بعضان  بعضيما مع جميعيا،

 .(شخصيّ  صالات   ،2017- نيسان17

 تشكيؿ طريقة كأ ،CENTRALIZED OCTAGONAL ف()المثم   المركزمٌ  كؿالش   يتبنٌ  أف   الشؾ  ك 

خرة قب ة داخؿ كاقيفالر   فة الص  خرة أساسيا ،ةمعماري   فكرة منطمؽ مف تبمكر قد ،المشر  فة الص   ،المشر 

 قكسالط   باقي كأداء ،لممبنى ةالمعماري   الكظيفة منطمؽ مف حكليا الحركة مةئلمبل طالمخط   ـيصمت كافف

 .(19: 1989  طروط)الر   وب قةالمتعم   ةيني  الدٌ 

 : الصخرة قبة تخطيط نظريات -

 مف الكثير دفعت المعمارية عناصرىا كانسجاـ الصخرة لقبة المعمارم التخطيط ركعة إف

 الكثيؽ فاالرتباط ، التخطيط ذلؾ حكؿ كنظرياتيـ كتفسيراتيـ تصكراتيـ لكضع الباحثيف

 فشيدكا ، العالـ في العمارة رجاؿ كبار أدىشت درجة بمغت حساباتيا كدقة كنقاطيا لحدكدىا

 (18: 1980 )فكري كاتزانان  تناسقان  االثرية المباني أعظـ فم البناء ىذا بأف

 C ماكس الفرنسي الميندس كتحميميا لدراستيا تصدل الصخرة لقبة اليندسي التخيط كفكرة

MAUSS مف مقتبس تخطيطيا أف الى تشير كالتي المتداخمة الدكائر عمى ىندسيان  تعتمد التي 
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  القيامة" "كنيسة البيزنطية الكنائس

 رفض أف إلى انتيت الصخرة قبة تخطيط لدراسة أخرل بمحاكلة فكرم أحمد الدكتكر اـق ثـ

 مف بدالن  المتداخمة المربعات أساس عمى تقكـ مختمفة نظرية الى كالكصكؿ ماكس نظرية

 (26: 1980 )فكري ماكس نظرية في عمييا اعتمد التي الداكائر

 المعطيات مف انطبلقان  الصخرة قبة طتخطي تفسير نظرية عثماف الستار عبد محمد كلمدكتكر

 الفترة تمؾ في المتاحة االمكانات كطبيعة تتفؽ التي  كالكثائقية كاليندسية كالتاريخية االثرية

 في االسمكب ىذا يعتمد التي الخيط" بضرب "التثميف بنظرية تعرؼ التنفيذ سيكلة عف ،عدا

 االسبلمية اليندسية كالزخارؼ لتقاسيـا إخراج فكرة أف ( كعمميان  )ىندسيان  الصخرة قبة تخطيط

 أصؿ مف انبثقت كأنيا االمكم العصر مف االقؿ عمى بداياتيا كانت المختمفة االشكاؿ ذات

 في تكامميا بدأ التي النجمية االطباؽ عف أثمر كبيران  تطكران  ذلؾ بعد تطكرت ثـ كاضح معمارم

 أصؿ مف الباحثيف بعض إليو تيىان ما أف يؤكد االصؿ ىذا أف كما . اليجرم السادس القرف

 تمثؿ التي المركزية الزاكية تقسيـ عمى قائـ االخرل اليندسية كاالشكاؿ النجمية االطباؽ فكرة

 محيطيا كتقسيـ المركز ىذا مف دائرة رسـ عمى كليس معينو اقساـ الى الزخرفي التصميـ نكاة

 تأكيد مصدر الرؤية ذهى كفؽ التخطيط كيعتبر (103: 1987 )بينيسي معينة أقساـ الى

 ىذه كمف اليندسي لمرقش كالرمزية الفمسفية الدالالت تفسير تحاكؿ التي الرمزية الفمسفية لمرؤية

 اليندسي الرقش اسمكب أف الى يشير التي ( فارس )بشر رؤية المثاؿ سبيؿ عمى التفسيرات

 الخيط اسـ عميو أطمؽ كالحساب الحصافة عميو تغمب "اسمكب االسمكب أساس عمى يقكـ

 ترل االشعاعية الصكرة ففي )الرمى( اسـ عميو اطمؽ كاالسترساؿ العفكية عميو تغمب كاسمكب

 (. كاالخر )االكؿ ىك االحد الكاحد كمنتياه اهلل منشأة كاحد فمؾ في يدكر فيو بما الككف

 أقدـك الصخرة قمة الى أصمو في يرتد الذم اليندسي لمرقش الرمزم الفمسفي التفسير ربط كاذا
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 االقؿ عمى كىك االصؿ كاف ربما انو الى كانتيينا المنيج ىذا كفؽ سار ىندسي معمارم تخطيط

 قبة تخطيطيا عمى ليا أيضان  تنسحب الفمسفية التفسيرات ىذه ،فإف االف حتى االصؿ تقدير

 مع كيتكافؽ يطابؽ ما كىك ليا أصبلن  أنو ،كتعتمد نفسيا الفكرة مف انطمؽ الذم الصخرة

 تنصب التي النصكص تمؾ لمقبة الداخمي التثميف عقكد فكؽ سجمت التي القرآنية النصكص

 التكحيد معنى إبراز لتؤكد كالزخرفية التخطيطية العناصر كؿ تكافقت ككأنما التكحيد عقيدة عمى

 1965 )محمد الدكلة شعار تمثؿ التي سكتيـ في االمكيكف عمييا أكد التي البارزة المعاني أحد

:48-51.) 

 أف مف الباحثيف بعض يقكلو ما مع الشكؿ بيذا الصخرة لقبة اليندسي التخطيط يتفؽ كذلؾك 

 كبعض كالقمر السماء قبة في الشمسية المنظكمة تشبو الظف ييدم كما اليندسية "الزخارؼ

 النجمية "االطباؽ اصطبلح استخداـ جرل التشبيو باب ،كمف الجكية العكارض كبعض النجكـ

 عقرب التجاه معاكس اتجاه في الدائرية االضبلع حركة كتتفؽ تصميماتال ىذه اكثر "عمى

 كما "التيامف" المفضمة االسبلـ آداب مع يتفؽ ما كىك اليسار الى اليميف مف البدء مع لساعة

 لتعاكد كتعكد الغرب الى كتنتيي الشرؽ مف بتدأ التي الظاىرية الشمس حركة مع تتفؽ أنيا

 . القياس ثابتو زكايا كفؽ االضبلع دكراف كانتظاـ تظمةمن حركة في جديد مف دكرتيا

 كفؽ الصخرة قبة تخطيط تفسر التي بنظريتو DORON CHEN  شف دكركف العالـ جاء ثـ

 قطر مع مقارنة لمدائرة الخارجي القطر نسبة مف استخمصيا الرياضية اليندسية التناسب

 . بالصخرة المحيط الدائرم الداخمي

ًمدى   المباني جميع أف الى اشير الذم النجمي المخطط  GOHN WILKINSON فدلكنسك  جكف كعى

 التي البيزنطية االفكار نتاج كتف الصخرة قبة مبنى أف أشار حيث كاحد مخطط بناء صممت قد

 ىيركد فترة منذ الزخرفة في فمسطيف في لمثمنو االشكاؿ فظيرت القدـ منذ كتطكرت تسمسمت
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 تبني تـ قسطنطيف فترة ،كمنذ البيزنطية الفترة في ائسالكن أرضيات عمى ككذلؾ ، الكبير

 . الرياضية العبلقات جميعيا حكمتيا كمباف كانتشاؤىا المثمنو االشكاؿ

 أساس عمى الصخرة قبة تصميـ حكؿ  DAVID JACOBSON  جاككيسكف دافيد بو جاء ما أما

 . الصخرة لقبة اليندسي كالتخطيط الذىبي المقطع

 كزخارفو الصخرة قبة لمبنى العممي التحميؿ أف الرطركط ىيثـ الميندس بو جاء ما أما

 مع المرتبط كاليدؼ كالغرض المعمارية الفكرة كىما أساسياف أف مرتكز الى يقكدنا كمخططو

 . كالكظيفة الشكؿ

 بداللة لممبنى التخطيط مساحة فجاءت الصخرة قبة في التخطيط حكمت قد المقدسة فالصخرة

 انشاء طريؽ عف الصخرة ليذه ابرازان  كاف الصخرة قبة بناء مف اليدؼ اف كما ، الصخرة ىذه

 1998 )الرطروطالمقدس بيت صخرة بيا تمتعت التي االىمية كأظيرت ابرزت اسبلمية منشأة

 الرمزية المظاىر ،فجميع المبنى ليذا المعمارية الفكرة فيي الثاني المرتكز أما (152:

 السماء بيف ما كالربط الككنية المظاىر تمؾ إظيار تؤكد مدلكالتياك  القبة مبنى في كالتخطيطية

ًظيى  التي الرحمة ترجمة طريؽ عف كاالرض  (كتنبثؽ كسمـ عميو اهلل )صمى الكريـ النبي بيا حي

 يسميو ما اك االسبلمية الزخارؼ ككذلؾ االمكية المنشأت اغمب تخطيط تحميؿ مف النظرية

 : مياالسبل اليندسي التخطيطي الفكر

 . الصخرة بو تنحصر مربعان  رسـ-1

  االصؿ. لكحدة تكرار طريؽ عف االصؿ بالمربع يحيط اكبر مربع بتحديد  قاـ-2

 . المعمارية كالفكرة ليتبلئـ المربع ىذا بتثميف قاـ -3
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 فيتحدد الخطكط كمد الخارجي المثمف االضبلع بتنصيؼ الداخمي المثمف بتحديد القياـ-4

 . داخميةال الدعامات اماكف

 الدعامات بيف العمكدييف اماكف يتحدد اقساـ ثبلثة الى دعامتيف كؿ بيف المساحة تقسيـ-5

 نقاط تكصيؿ خبلؿ مف أخر داخمي مثمف بتعيف لمقبة الدائرم الشبو الشكؿ بتخطيط القياـ-6

 (.162-1998:161 )الرطروط لممثمف الخارجي لمضمع اماما مساك قطره اف بحيث الدائرم الرؤكس

خرة قب ة لبناء المعماريّ  دفعت تيال   العوامل  فة:المشر   الص 

 عكامؿ عمى ،المقدس بيت في ةالمعماري   بنيةاأل مكاقع اختيار في المسمـ المعمارمٌ  يرتكز

 أساسٌياف: عامبلف مقد متيا في عديدة،

 المسممكف رقر   لذلؾ كالمعراج، سراءاإل مفيكـ عبر ،)صمى اهلل عميو كسمـ( اهلل رسكؿ معجزة 

 بكجكد الييكد عييد   تيال   ،(20-19: 1987 )شبيرالمنطقة في خـالض   الص رح ىذا إقامة

 ة)الييكدي   القدس في جميعيا خرلاأل  ديافاأل عمى سبلـاإل ؽتفك   عمى كيدأكالت   ،فييا الييكؿ

 (ةكالمسيحي  

 (BEN DOV & RAPPEL  1987 :65) 

 بعد ،القدس بطريؾ كسينك لصفر  ابالخطٌ  بف عمر المسمميف خميفة منحيا تيال   ةالعمري   الكثيقة 

 لصار الن   عبادة ةي  حر   شمؿ ال ذم ،مافاأل صؾٌ  يسم   كبيذا ،المدينة مفاتيح الخميفة ـسمٌ  فأ

 (26: 1994  غزالة )ابو.كثيقةال ىذه نصكص عبر ،عمييا كالمحافظة ،مكاليـأك 
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    المسمميف عمى ينبغي كاف وأن   ،سرةاأل سبللة في شيرة كثراأل الخمفاء حدأ كىك ،معاكية رقر 

 ةالمسيحي   ةالبيزنطي   ةمبراطكري  اإل سبلـاإل يكاجو لكي ؛ليـ سمقد   مكاف لىإ القدس تحكيؿ

 (BEN DOV & RAPPEL 1987 :56) بنجاح

 عمى ةشاىد لتككف ؛)صمى اهلل عميو كسمـ( لرسكلو القدس مدينة اهلل اختيار فإف   كم و، ليذاك 

 القدس تككف كي كالس ماء؛ األرض بيف الر بط حيث ،كالمعراج سراءاإل حداثأ عبر ،ماءالس   معجزة

 ىذه تدل   كبذلؾ ،قكمو مف الكريـ سكؿالر   ليا ضتعر   تيال   الحزف فترة بعد ليوإ يذىب ال ذم المكاف

 الحقان  يم  سي  ما دراسة في منيج مف عنيا انبثؽ كما ،الجماؿ مدينة القدس ككف عمى ،بكضكح المعجزة

قامة ،ةسبلمي  اإل بالعمارة  بكصفيا نبياءاأل رساالت إلى نظركا قد المسمميف ف  أ ثكابتيا قاعدة عمى المي

 (19: 1987 )شبيرلرسالتيـ امتدادان 

  ،كالمعراج سراءاإل ىي ة،سبلمي  إ لمعجزة حاضنة بكصفيا القدس إلى كفمكيٌ األ نظر فقد كىكذا،

 كاستقرار، ،كاجتيادات ،كفتكحات ،كففٌ  ،كحضارة ،عمارة عصر مكمٌ األ العصر إف   :القكؿ يمكف كليذا

خرة قب ة مبنى إقامة في مركاف بف الممؾ عبد الخميفة ابتداءك  فة الص          قد ةمسالسٌ  قب ة بأف   العمـ مع) ،المشر 

خرة قب ة فإف   ذلؾ، عف كفضبلن  ، ( القب ة قبؿ تبني فة الص   ىذا بداية في كلىاأل قطةالن   كانت ،المشر 

 ة.م  األ بعقيدة المتنك عة، ونماطأ عبر ،مكمٌ األ العصر في خرفةكالز   العمارة عمـ ارتباط يعني ما ،العالـ

   (49: 1996 )العمي

 

 المسممون:قب ة الص خرة المشر فة والر ّحالة  3.2.2

الة المسمميف كغير حٌ الر  ، بجماليا كبيائيا كأىم ي تيا، أنظار ةمكي  ب ة الص خرة المشر فة األجذبت ق

رسـ جعمكىا ساحةن يتنافسكف فييا بككصفكىا، ككصفكا تخطيطيا بدق ة، ك  ،زاركا مدينة القدسف ؛المسمميف
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 دريسيٌ ريؼ اإل، كالش  كالمقدسيٌ  كطة، كابف الفقيو،الة المشيكر ابف بطٌ حٌ الر  مف مثؿ  ،المسجد كالقب ة

 كغيرىـ. ،ابف البطريؽك ، ابمسيٌ يخ عبد الغني النٌ ، كالش  ، كناصر خسرك، كاليركمٌ بتيٌ الس  

ر غربيا شكبلن، تكف  أك  ،تقنياأك  ،عجب المبانيأ"ىي مف : كطةالة المشيكر ابف بطٌ حٌ الر   ىاكيذكر 

د إلييا صعى يي  ،في كسط المسجدعمى نشر كىي قائمة  ،طرؼببديعة  كأخذت مف كؿ   ،يا مف المحاسفحظ  

كفي  ،ككذلؾ داخميا ،نعمحكـ الص   ،يضان أخاـ بالر   ضفييا مفرك  الجائربكاب، ك أعة بر أكليا  ،في درج رخاـ

ى غطٌ و مي أن   ،كأكثر مف ذلؾ ما يعجز الكاصؼ، ة،نعئع الص  كاكر  ةكاقنكاع الز  أظاىرىا كباطنيا مف 

كيقصر لساف رائييا  ،ميا في محاسنيايحار بصر متأم   ،تممع لمعاف البرؽ كأ ،فيي تتؤلأل أنكاران  ،ىببالذ  

)صمى اهلل عميو  بيٌ الن  ، فإف  ثارفي اآلال تي جاء ذكرىا ة الكريمة ي  كسط القب ة الص خر ، كفي عف تمثيميا

 ،مقدار بيت صغير ،ارتفاعيا قدر قامة، كتحتيا مغارة ،اءمٌ كىي صخرة ص ،ماءلى الس  عرج منيا إكسمـ( 

 .(58ص ،1980 ،ةوط)ابن بطّ  "ؾ شكؿ محرابلكىنا ،ؿ إلييا عمى درجنزى ، يي ارتفاعيا نحك قامة أيضان 

 بأربعة أبكاب، كؿٌ  ،فتحتكم عمى بيت مثم   ،"كفي كسط قب ة الص خرة المشر فة :المقدسيٌ  يقكؿك 

لى الغرب، جميعيا إيفتح  ،ساءكباب الن   كر،باب الصٌ ك سرافيؿ، إباب ك باب القبمة،  باب يقابؿ مرقاة:

 تميميا قد شبكت لئبٌل  انية مف أعمدة حديد،كالثٌ  ،قةلكاح مزك  أكلى مف كلمقب ة ثبلثة ساقات: األ بة،ذى  مي 

ـ  الرٌ  دىا لتفق   ؛اعنٌ يصعدىا الص  ، قؼلى الس  إكفي كسطيا طريؽ  ،فائحعمييا الص   ،الثة مف الخشبالثٌ  ياح، ث

ممة ،كرأيت شيئان عجيبان . أشرقت القب ة كتؤلألت ،مسكترميميا، فإذا بزغت عمييا الش   في  رى لـ أى  ،كعمى الجي

 .(46-45ص ،1980 ،)المقدسيّ رؽ مثؿ ىذه القب ة " في الش   ف  أكال سمعت  ،سبلـاإل

يحكم  ،كىيكبلن مباركان  ،رأينا أمران عظيمان عمى أسمكب ىائؿ ،ؿ ما زرنا الص خرة: "أك  كيذكر اليركمٌ 

صؿ مت   ،خاـكىناؾ محراب لطيؼ عمى أعمدة الر   ،مينةة الث  ر  كىي الص خرة العظيمة كالد   ،أنكاع الفضائؿ

بٌ  بالداير الخشبيٌ  قدس، قصى المبارؾ كبيت الملممسجد األ ميبيٌ اف االحتبلؿ الص  ال ذم يحيط بالص خرة، كا 
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كأثر قدمو فييا، كىذه الص خرة ، )صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ كىك مكضع عرج بالن   ،يقكؿ: "قب ة الص خرةنجده 

ىذا كقد قرأت كتابة في سقؼ ىذه القب ة ما  ،شمالي ىذه القب ة ،–فيبيٌ يمالص  - رأيتيا في زمف الفرنجة

ي  ا :صكرتيا ٍف ذىا "الم وي الى ًإلىوى ًإال  ىيكى اٍلحى ا ًفي اأٍلىٍرًض مى مى ا ًفي الس مىاكىاًت كى ذيهي ًسنىةه كىالى نىٍكـه لىوي مى ٍلقىي كـي الى تىٍأخي

ٍمفىييـٍ كىالى ييًحيطيكفى ًبشىٍيءو ًمٍف عً  مىا خى ـٍ كى ا بىٍيفى أىٍيًديًي ـي مى ًسعى ٍمًمًو ًإال  ًبمىا شىاءى كى ال ذم  يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإال  ًبًإٍذًنًو يىٍعمى

" ـي كقرأت في قب ة  ،ىبيٌ الذ   بالفص   ةكالكتاب ،كيٍرًسي وي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىالى يىئيكديهي ًحٍفظيييمىا كىىيكى اٍلعىًمي  اٍلعىًظي

رىاـً ًإلىى :الص خرة المشر فة ما في صكرتو افى ال ذم  أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى  "سيٍبحى

" ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آيىاًتنىا ًإن وي ىيكى الس ًميعي اٍلبىًصيري ٍكنىا حى ب، كجميع مذى   كراؽ بفص  كجميع الكتابة كاأل، ال ذم  بىارى

 ما كقرأت عمى صخرة مكتكبان  رىا الفرنجة،لـ تغيٌ  ،الخمفاء ف الكريـ كأساميآبكاب مف آيات القر ما عمى األ

ربعمائة كخمس كخمسكف أكعرضو  قصى سبعمائة ذراع بذراع الممؾ،ىذه صكرتو: "طكؿ المسجد األ

عمى  مبنيٌ  خرةكركاؽ قب ة الص   قصى،ة في حائط شمالي األكىذه الص خرة باقية مبني  ، بذراع الممؾ" ذراعان 

كاثني  ،ركافأربعة أة عمى مبني   تي داخموكالقب ة ال   ،ركافأكعمى ثمانية  ،خاـسطكانة مف الر  أعشرة  ستٌ 

تي العظمى ال   ةكدائرىا البني كف ذراعا،كالقب ة دائرىا مائة كستٌ  ،اكان ة عشر شبٌ كدائرىا ستٌ ، عشر عمكدان 

مسمة مع ما يبلئمو مف العمارة الجميع مع قب ة الس   كدائر ،ربعة كثمانكف ذراعان أتحكم الجميع ثبلثمائة ك 

قب ة  ببكاأك  رابزيف الحديد ال ذم  يحكم ىذه الص خرة قامتاف،الدٌ  كعمكٌ  ،كثمانكف ذراعان ربعمائة كاثنتاف أ

لى إكباب منيا  ،لى باب جبرئيؿإكباب منيا  ،حمةلى باب الر  إباب منيا  ،ربعة مف الحديدأالص خرة 

 ركاح ارتفاعيا قامة كبسطة،ألكمغارة ا ،كف خطكةمسمة ستٌ كدائر قب ة الس   ،مسمةلى قب ة الس  إكباب  ،القبمة

كدرجيا  لى القبمة ثبلث عشرة خطكة،إماؿ كمف الش   لى الغرب،إرؽ حدل عشرة خطكة مف الش  إكسعتيا 

 ،كدائر المغارة خمسكف ذراعان  سعتيا ذراع كنصؼ، ،رؽكفي سقفيا ركزنة مف ناحية الش   ،ةربع عشرة درجأ

قب ة الص خرة  عمكٌ  ربع كتسعكف خطكة،أ ماليٌ لى الش  إ طكلو مف القبميٌ  كاؽ خمس عشرة خطكة،سعة الر  
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قصى مف القبمة طكؿ األ ،كف ذراعان ع مائة كستٌ سفميا مربٌ أكدائر  ،ة كتسعكف ذراعان دائرىا ست   ،كف ذراعان ستٌ 

 (33-31ص ،1953 ،)اليرويّ  ربعكف ذراعا"أماؿ مائة كثمانية ك لى الش  إ

 المشر فة وترميميا:صيانة قب ة الص خرة  3.2.3 

حاالت  ة،خاص  صكرة كمسجد قب ة الص خرة المشر فة ب ة،عام   صكرةقصى المبارؾ بشيد المسجد األ

ض لو البناء مف عكامؿ ما تعر  لً  ؛سبلميٌ اريخ اإلغمب فترات التٌ أ عمى مدار ة،صيانة كترميمات عديد

كميما يكف مف أمره،  بأصالتو كًقدىًمًو،يمتاز لمبنى ، ما جعؿ اة الط فيفةكبعض الحكادث البشري   ة،طبيعي  

ة، يمكف إجماليا فيما المختمف ةسبلمي  في العيكد اإل ة،مر  مسجد قب ة الص خرة بمراحؿ ترميـ كصيانفقد 

 يأتي:
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 م(: 750-868/ىـ 353- 132) اسي  العبّ ة ولعيد الد   -أ

ـ   قد كقع زلزاؿ سنة ف، ياكترميم ىاعمار ؛ فعممكا عمى إالمشر فةكف بقب ة الص خرة اسيٌ الخمفاء العبٌ  اىت

ر األمر نفسو فأمر المنصكر بترميـ المسجد، ك  ؛ىػ 130  اسيٌ العبٌ ة قاـ الخميفكما ، في عيد الميدمٌ تكر 

ـ   ،ـ 831ىػ/ 216المأمكف بترميـ قب ة الص خرة سنة    .رميـ البنو كعامموشيد مسيرة الت  أككؿ ىاركف الر   ث

المقتدر  ةالخميف ـ  أأمرت  ،ـ 913ىػ /  301في سنة كلـ يقتصر األمر عمى الخمفاء العٌباسٌييف؛ ف

كترميـ جانب مف  فة،ة لقب ة الص خرة المشر  بكاب خشبي  أبصناعة  ،-ة أك شغبركمي  كقيؿ إف  اسميا -باهلل 

"بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  :اخؿف مف الدٌ لممثم   رقيٌ الش   في الجزء الجنكبيٌ  ان ط ذلؾ نقشطٌ ة، كقد خي سقؼ القب  

 ـٌ أدة ي  مرت بو الس  أا ممٌ  -حفظو اهلل-مير المؤمنيف أبركة مف اهلل لعبد اهلل جعفر المقتدر باهلل  ...

 2002 )غوشة" ىػ 301كذلؾ في سنة  ،دةي  مكلى الس   ،نصرىا اهلل، كجرل ذلؾ عمى يد لبيد ،المقتدر

:14). 

 م(: 1071 – 968ىـ /  464 – 358ة )ولة الفاطمي  عيد الد   -ب

كذلؾ سنة  ،اهلل المنصكر مرأالحاكـ ب في عيد الخميفة الفاطميٌ  ،ضرب القدس زلزاؿ عنيؼ

كفي ، (419: 1980  )ابن األثيركقعت القب ة الكبرل عمى الص خرة ببيت المقدسإذ  ؛ـ 1016ىػ/ 407

ترميـ  ، ديف اهلل عزازاىر إلالظٌ  الفاطميٌ  ةفي عيد الخميف ،حمدأبف  عميٌ  ىـ تكل 1022ىػ / 413سنة 

خشاب الممصقة في كنقش اسمو عمى األ ،كدعميا ،رفع القب ة عمى الص خرةف ،قب ة الص خرة المشر فة

لزاؿ ز  ثار الآمف  ،اهلل القائـ بأمر اهلل عبد بك جعفرأميا الخميفة كما رم    ،قب ة الجكيؼ المكجكد في رقب ة الت  

 .(14-10: 2002 )غوشوـ 1067ىػ /  460سنة  المكاف العنيؼ ال ذم  ضرب
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 م(: 1250-1187ىـ /  648 – 583) ةوبي  يّ ولة األعيد الد   -ج

ـ   ة،رض القب  أيف بكنس الدٌ  تقيٌ  رقاـ الممؾ مظف     ـ   ،غسميا بالماء مراران  ث  ،تبعيا بماء الكردأ ث

يف اصر صبلح الدٌ قاـ النٌ  ،ـ 1190ىػ /  586 سنةرىا، كفي كبخ   ،كغسؿ جدرانيا ،رى حيطانياكطىي  

بيا، كذى   ،تياقب  ك  ةاخمي  د جدرانيا الدٌ مف داخؿ القب ة كخارجيا، كجد   ةزالة معالـ الكنيسإب ،كبيٌ أيكسؼ بف 

مر بتجديد كتذىيب أ"بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ....  عمى ذلؾ: تدؿ   ،ةاخؿ كتابة تذكاريٌ في القب ة مف الدٌ ك 

 ،كبيٌ أيف بف يكسؼ بف اصر العالـ العادؿ العامؿ صبلح الدٌ مطاف الممؾ النٌ مكالنا الس   ة،ريفىذه القب ة الش  

 (30: 2002  )غوشو .كثمانيف كخمسمائة" كذلؾ في شيكر سنة ست   ،ده اهلل برحمتوتغم  

 م(: 1517 – 1250ىـ / 922 – 698) ةالممموكي   ةولعيد الد   -ػد

ليا)القيشاني  ف الخارجيٌ د فسيفساء المثم  يجدتك  ،اىر بيبرس بترميـ قب ة الص خرة المشر فةقاـ الظٌ 

ـ  حاليان( يف كتبغا قاـ الممؾ العادؿ زيف الدٌ كما  ،ـ  1270ىػ / 669في سنة  ييا،خر عمآجرل ترميمان أ ، ث

، أٌما ( 343: 1973  الحنبميّ ـ ) 1294ىػ / 694في سنة ، يفساء القب ةبتجديد فصكص فس المنصكرمٌ 

خشابيا كرصاصيا أـ كرم   ،اخؿمف الدٌ  ياد بف قبلككف تذىيبد محم  جد  فقد  ؛ـ 1318ىػ/ 718في سنة 

صابت أثر صاعقة إ ،حريؽ في سقؼ قب ة الص خرة المشر فة شب   ،ـ 1448ىػ / 852كفي سنة  ،الخارجيٌ 

ككاف ذلؾ في زمف  ،قؼالس   تحرقأك  ،كدخمت مف بابيا القبميٌ  ،كضربت القب ة ،قصى المبارؾالمسجد األ

مف  ان ف قنطار يكمائة كعشر  ،ألفيف كخمسمائة دينار ذىبيٌ  وميرمبمغت تكمفة تكقد  ،اىر جقمؽالممؾ الظٌ 

 (31: 2002)غوشة .صاصالر  

 



133 
 

 

 م(: 1917- 1517/  ىـ 1336- 922ة )ولة العثماني  عيد الد   -ق

قب ة الص خرة  مطاف سميماف القانكنيٌ الس   شيد ىذا العصر أعمؿ ترميـ كصيانة كثيرة؛ فقد أعمر

ىػ/  969-955ما بيف )الكاقعة كفي الفترة  ،ـ 1542ىػ / 949سنة طيا م  بك  ،كلىة األلممر   ،المشر فة

ف ي المثم  تي كانت تغطٌ ال   ةثري  الفسيفساء األ مطاف سميماف خاف القانكنيٌ استبدؿ الس   ،ـ( 1561 – 1548

ؿ ك  أكصمت   ،ـ 1548ىػ/ 955كفي سنة  ،اليكـحٌتى  ال يزاؿ ماثبلن ال ذم  مقب ة بالقاشانيٌ ل الخارجيٌ 

 ،سطنبكؿإمف  ،لى مدينة القدسإ ،شانيٌ امف الق نان لكحان ممك   1747منيا  ان،لكح 3454ة، بمقدار شحن

 الجديد لتنفيذ مشركع القاشانيٌ  ؛ان ديناران ذىبيٌ  25367نحك صرفكا قد ف يالعثمانيٌ  ف  أكتذكر المصادر 

 (366-365: 1ج– 1961)العارف 

"بسـ اهلل الرحمف  جاء فيو: ،جديد القاشانيٌ خ الت  يؤر  نقش تذكارٌم، في قب ة الص خرة المشر فة ك  

مطاف سميماف بف سميماف بف مطاف مكالنا الس  الس   ،ريؼكالمقاـ الش   مر بتجديد ىذا القاشانيٌ أالرحيـ ... 

  "ة.يف كتسعمائكستٌ  ةفي سنة  تسع ،لى يـك الميعادإد دكلتو ي  كأى  ،د اهلل ممكوخم   ،بايزيد

كقد عيد في كتابة نقش  ،اخؿمف الدٌ  ،ة في القب ةنكافذ حديدي   تفتح ،ـ 1551ىػ/959كفي سنة 

 ،بناؤىا كبياؤىا ةالفائق ،سد بحمد اهلل قب ة الص خرة ببيتو المقد  : "قد جد  بريزمٌ لى عبد اهلل الت  إرميـ الت  

 ثر..."لركاة األ ةائعدىا بما جرل مف مناىميا الرٌ كشي  

 ،حاسحيا بقطع مف الن  كصف   ،بكاب قب ة الص خرةأثبلثة مف  مطاف سميماف القانكنيٌ د الس  كقد جد  

ـ   ،سطنبكؿإمف  أحضره صدرة  تتمث ؿ في ،ستائر مطاف سميماف القانكنيٌ اني بف الس  مطاف سميـ الثٌ س  نشأ الأ ث

ـ  ، قب ةالبكاب أل ،ان كخمسيف ديناران سمطانيٌ  ة،ي  فض   ةلؼ قطعأفييا ثمانية عشرة  ،ة حمراءجمدي   فتح حاكـ  ث
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مطاف ، كفي زمف الس  يال –الجنكب الغربيٌ – ف الخارجيٌ مف حائط المثم   فميٌ اكيف في القسـ الس  القدس شبٌ 

ثر إ ياسقط ىبلل ،ـ 1617 سنة كفي، قب ةالتيف في ليما سمسمتيف ذىبي   ،ؽ قنديميف كبيريفؿ عم  ك  حمد األأ

كقد  تركيب اليبلؿ بعد شيريف، ،فندم حاكـ القدسأعاد عبد اهلل أ كما ،ضربت بيت المقدس ةشديد ةزكبع

قاـ كفضبلن عف ذلؾ، فقد  ،ـ 1817 سنةفي كذلؾ  ،انيد الثٌ مطاف محمك في عيد الس   ياد بعض رخامجد  

مطاف عبد المجيد الس  كأٌما ، لمقب ة جراء ترميـ شامؿإب ،ـ 1853المجيد بف محمكد سنة  مطاف عبدالس  

مف  ةثمينالثيمث في أعمى الت   بخط   ،بكتابة سكرة ياسيف ،د شفيؽاط محم  بتكميؼ الخطٌ فقد قاـ  ؛انيالثٌ 

 .(34-32:  2002و )غوش الخارج

 :الياشمي ة ةردني  عيد المممكة األ  -و

األمر ال ذم يفس ر ة في عقيدة المسمـ، المبارؾ مكانة مركزي   قصىبيت المقدس كالمسجد األيحتؿ  

 ةكرة العربي  منذ الث   ة،ة كالمسيحي  سبلمي  سات اإلعمى حماية المقد   -نيفعمى مر  الس  -ف يحرص الياشميٌ 

، كيمكف تقسيـ ةيني  ة كالدٌ خب الكطني  كتمبية نداءات الن   ،ىؿ المدينةأدت بداية مباشرة مع تجس   تيال   ،الكبرل

 اإلعمار الياشمٌي إلى مراحؿ عديدة، كفترات، يمكف إجماليا عمى الن حك اآلتي:

 :-ريف حسين بن عميّ عيد الش  -في  عمار الياشميّ اإل -1

ات يٌ منذ عشرين ، كرعايتو، كترميمو،قصى المبارؾالمسجد األ ةأمان بف عميٌ ريؼ حسيف ى الش  تكلٌ 

ع كلقد تبر   ،ـ 1931ل بيت المقدس سنةفدفف في ثر  ه؛تو بأف يدفف بجكار كانتياء بكصي   ،القرف الماضي

 ترميميما،، ك كالمسجد القبمي ةفعمار قب ة الص خرة المشر  إل ؛لؼ دينار ذىبيٌ أ 50بمبمغ  ريؼ الياشميٌ الش  

طبلؽ مبادرة في إ ،ـ 1948ففي عاـ ؛ ؿ بف الحسيفك  س عبد اهلل األالممؾ المؤس   ،بيؿكتبعو في ىذا الس  

كلـ  قصى المبارؾ،المسجد األبضرار لحقت نتيجة أل ،ا كالمباني المحيطة بوعادة ترميـ محراب زكريٌ إل
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عمؿ عمى إخماد الحريؽ إذ  ؛ة أيضان بؿ شممت المسيحي   ،ةسبلمي  سات اإلعمالو عمى رعاية المقد  أتقتصر 

http://Kingabdullah.jo/ar/news. ـ 1949 سنةفي  ،ر كنيسة القيامةف يدم  أال ذم  كاد 
 

 

 :-عيد الممك الحسين بن طالل-في  عمار الياشميّ اإل -2

ى كضع إعمار مدينة القدس حتٌ  ،ةستكري  الحسيف بف طبلؿ سمطاتو الد  ى الممؾ ما إف تكلٌ 

 1954لسنة  (32) عمار رقـاإلقانكف  ذ أصدرإ ؛ةردني  األ ةياسات الس  في أكلكيٌ  ،كالمحافظة عمى مبانييا

في  ،ةسبلمي  كاإل ةكؿ العربي  بؽ مع الد  الس  حيازة ة ردني  استطاعت الحككمة األ ،كبمكجب ىذا القانكف، ـ

 ،كالمحافظة عمى عمائرىا ،ريؼصبلح مباني القدس الش  إمكاؿ لغايات ؾ لجمع األحر  كالت   ،عمارقضايا اإل

لى تأسيس إ ريؼ الحسيف بف عميٌ مع دعكات الش   ،ان ؿ رؤية صريحة كانسجامان تامٌ مث  يشريع ىذا الت  ما جعؿ 

 (61: 1973 )العابديّ لجنة إعمار المسجد االقصى المبارؾ 

مب منيا كالط   ،ةصاؿ مع الحككمة المصري  ة باالت  ردني  قامت الحككمة األ، ـ 1952سنة في ك 

بفعؿ عكامؿ  ،صاب مبنى الص خرة مف تمؼألفحص ما  ؛رميـنشاء كالت  ف في اإلييٌ ان انتداب خبراء فن  رسمي  

فسيفساء في رقبة قبة الصخرة المشرفة التي ، عممكا بمكجبو عمى ترميـ الرت في بنائوأث   ،ةة كعدكاني  طبيعي  

  حدثت نتيجة ترسبات المياه داخؿ الصخرة كمعالجتيا.

 م(:1964-1994)عام  عمار الياشميّ اإل -3

عمى يد  ،ـ1969-8-21في  ،لمحريؽ ض المسجد القبميٌ ذركتو بعد تعر   عماربمغ ىذا اإل

ة ف  مع الض   يٌ كالقانكن دارمٌ االرتباط اإل ـ صدر قرار فؾٌ 1988-9-27كفي ، دنيس ركىاف الييكدمٌ 

ت يى ثناستي إذ  كالقدس؛ ألىم ي تيا، قصى المبارؾ كقب ة الص خرة المشر فةالمسجد األ، مع استثناء ةالغربي  
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ة ردني  كقاؼ األت كزارة األكاستمر   ،دارمٌ مف ذلؾ القرار اإل ةة الغربي  ف  ة في الض  رعي  كقاؼ كالمحاكـ الش  األ

 ة مكقفيا تجاه ردني  كضحت الحككمة األأكقد  ،قصى المبارؾاال شراؼ الكامؿ عمى شؤكف المسجدباإل

 (55: 2011الرباعي )(17 ).ردفٌ مانة في يد األأسات كديعة ك مقد  مف  يا بما فييان  أب ،القدس

 اني بن الحسين(:)الممك عبد اهلل الثّ في عيد  عمار الياشميّ إلا -4

في  ،قصى المبارؾعمار المسجد األإل الياشميٌ  ردنيٌ ندكؽ األبتشكيؿ مجمس أمناء الص  كعز جبللتو أ

 كد عـ الصندكؽ، ساتمحفاظ عمى المقد  ل ؛ألؼ دينار أردنيٌ  113مبمغ مميكف ككما تبرع ب ـ،2007 يمكؿأ

عمى جمع العاممة سات ممؤس  لة الحاضنة المظم  بمثابة ندكؽ الص  ؛ ما يجعؿ ىذا استمرار جماليا كبقائياك 

أينجزىت عمى الزخارؼ الفسيفسائية في تي عماؿ ال  األ مف أجؿ القدس، كمف أىـ  كتقديميا عات كاليبات بر  الت  

 قبة الصخرة في ىذه الفترة، حٌتى اليكـ: 

مبنى قبة الصخرة المشرفة كالمسجد القبمي ، حيث تـ دراسة كتكثيؽ ة في خارؼ الفسيفسائي  ترميـ الز  
 ميـ الزخارؼ الفسيفسائية في :كتر 
 رقبة قبة الصخرة المشرفة. -1
 في أضبلع المثمف الداخمي لمبنى القبة. -2
 فسيفساء الدائرة الحاممة لرقبة القبة. -3
 المدخؿ الغربي كالشرقي لمبنى قبة الصخرة. -4

محمد  ـ ،كتـ انجاز العمؿ مف قبؿ الدكتكر2018ـ كلغاية  2010بدأت ىذه الترميمات مف عاـ
سعكد أبك عيشة ككادره الخاص ،كذلؾ مف خبلؿ اتفاقية ما بينو كبيف رئيس لجنة اعمار المسجد 

 االقصى المبارؾ معالي كزير االكقاؼ كالشؤكف االسبلمية االردنية .
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 (56: 2011الرباعي ) .كقاؼ القدسأعدا  ،ةة الغربي  ف  الض  في  ،كقاؼات األريٌ ياالرتباط مع مد بفؾٌ  ردنيٌ صدر قرار مجمس الكزراء األ (17)

 :سالميّ اإل خطيطيّ قب ة الص خرة المشر فة والفكر الت    3.3

كل لماذا اختير الش   الت في غاية األىم ي ة:يطرح تساؤ  ،فط قب ة الص خرة لممثم  ي مخط  تبنٌ  إف            

 ة ؟سالمي  وما مدلولو لدى المسممين في العمارة اإل ؟وما أصولو ؟اتن بالذّ المثم  

تي ال نساف ال  ات اإلؿ الكماؿ ضمف محدكديٌ تمث   ،ةقب ة الص خرة المشر فة آية كتحفة معماري  تيعىد  

( 18(سبالن  ب كىك محككـ ،ائعةمف بيف تمؾ المرتكزات الرٌ  ليا خطيط اليندسيٌ الت  ك  ،ف يتجاكزىاأيستطيع 

 ؿ ك  مكذج األالن  ىي  فالقب ة ،داخموتظير سبة مف الن   ةنيائي   عبلقة الما يجعؿ  ؛فاصيؿت  ال دؽ  أى في حتٌ 

سب بيف الن  بؿ إن يا تجمع  في االستخداـ؟!ة كقم   ةآية، كيؼ ال، كىي سبلمي  ة اإلسب اليندسي  لظيكر الن  

 ،عكنسبة المرب   ،حمانيٌ رمز العرش الر   ،فثم  منسبة البمف خبلؿ ارتباطيا  ،ةرضي  األ نظيرتياة ك ماكي  الس  

خرة دليبلن آخركانت تمؾ النٌ كبذلؾ كٌمو،  ،رمز الكعبة  الحدث المكانيٌ  إظيارعمى ، يعمؿ سب في قب ة الص 

 .(Grabar  1987 :53) سراء كالمعراجاإلمعجزة الحديث عف انطبلقان مف  ،دجلممس مانيٌ كالز  

كىي دعامة  ،كافؽ كالجماؿحدل طرؽ الت  إىي إن ما  ،في قب ة الص خرة  المشر فة المطب قةسب فالن  

 ة،ة كالكاقعي  ة بصكرتيا العممي  ياضي  ساسات الر  مع األكىي مرتبطة  ،خطيط لممبنىصميـ كالت  ارتكز عمييا الت  

في  مانيٌ كالز   ظيار الحدث المكانيٌ تسعى إلى إ ال تي ،ةذكاري  الت   ةمزي  مبنى نكع مف المباني الر  فيذا ال

كىك  ،ؿك  س األمز المقد  ط كالر  المخط  في ضكء كبني  ،س لدل المسمميفالمكاف المقد  ما جعمو  ؛القدس

ما الجامع كالقاسـ المشترؾ  ،في القرآف الكريـ الكارد انيٌ بٌ تأكيدان عمى االرتباط الر   ؛الكعبة بيت اهلل الحراـ

 .(Grabar  1987 :69) . فع كالمثم  لممرب   اليندسيٌ  خطيطيٌ مط الت  ال كىك الن  أ ،المكانيفبيف 
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 تهاوترجم ،تً تربط بٌنهاوحاول الستدلل على العالقات الَّ  ،نسانواقتبسها اإل ،بٌعةالطَّ فً ودعها هللا أوقد نفسه،  وعالعالقة بٌن شٌئٌن من النّ سبة: النِّ  (61)

 ٌَّ  (841: 8991)الرطروط   .ةبصورة رٌاض

اختار قد  ،عندما قاـ ببناء قب ة الص خرة ،عبد الممؾ بف مركاف؛ كيؤك د أف  أمىذا الر   كيكافؽ جرابار

؛ حٌتى يككف بديبلن لمكعبة اج سكريافمساحتو ال تكفي لحجٌ  ، فكرةن ال ىدفان، ط الكعبةنمطان قريبان مف مخط  

(Grabar  1987 :53). 

 اف أك المعمارمٌ تي يريدىا الفنٌ فكار ال  عف األتعب ر  ،ةسبلمي  ة اإلشكاؿ أك الكحدات اليندسي  األك 

 مترجمةن  ،كحة كالرٌ الماد   ،خرلأأك بصكرة  ،خرةنيا كاآلكالد   ،ظير العبلقة ما بيف الحياة كالمكتتك  ،المسمـ

بمثابة  كتخطيطيا، كؿ قب ة الص خرة المشر فةشىكذا، فإف  ك  ،راتو في نماذج اليندسةكتصك   سبلميٌ الفكر اإل

 ؛ةسبلمي  ة اإلة اليندسي  خرفي  الكحدات الز  تساعدىا في ذلؾ،  ،فكارادؽ عمى ترجمة تمؾ األالمثاؿ الصٌ 

شكيؿ المتداخؿ ما الت  فييا، أٌما ؿ المتمث   لييٌ ظيار معنى الفكر اإلا  ك  ،ةالفكري   تيارسالفتعينيا عمى إكماؿ 

 ،اتوانعكاس لمككف كأساسيٌ  فيك ؛ةسبلمي  ظر اإلمف كجية الن   ،ك العبلقة ما بينيما ،عائرة كالمرب  الدٌ بيف 

كتأكيد عمى أف   و،نساف برب  كتعبير صادؽ عف عبلقة اإل سة،ات المقدٌ الذٌ ك ة كتمثيؿ لمبدء بمظير الكحداني  

مف ناحية الفكرة  ،ةفكرة الجن  ل تمثيبلن فضبلن عف ككنو  خر،ؿ كاآلك  فيك األ ؛لى اهللإة المرجعي  

 (111: 2006)ياسين ة.المعماري  

 ،فكؿ المثم  الش  في ؿ تتمث   ،المشر فة ة لقب ة الص خرةة الجمالي  المعادلة الفكري  كبكممات أخرل، فإف  

)اخوان كالمكاف ،مافكالز   ،ككفكالس   ،الحركة ع:ائرة كالمربٌ راكيب ما بيف الدٌ قائـ عمى الت  ك  يا،قاعدة لفيك 

ة تعبيران عف تمؾ المرحمة االنتقالي  كلـ يكف اختيار ىذا الش كؿ، إاٌل  ،(95القسم الرٌاضً :– 8991 الصفا

حمة تو الر  ال ذم أقر   ،ماني  لمحدث الز  ، كتشكيبلن رض كالككفبيف األ منيٌ مبعد الز  كترجمةن ل ،ائرةع كالدٌ المرب  بيف 
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فضبلن عف دالالتو  ،الحدث المكانيٌ تظير  ةي  ماد   في صكرة ،)صمى اهلل عميو كسمـ( بيٌ من  لة اني  بٌ الر  

 ،ك الحضاراتاىا معماريٌ حركة تبنٌ فيك  ؛ة كبيرةي  أىم  ال يخفى عمى المتمٌقي ما يحممو الت ربيع مف ك  ،خرلاأل

المتمث ؿ في  ،ؿك  نمط العرب األلى إتعكد ، كيؼ ال، كجذكرىا نساف المسمـخت في ذىف اإلمثمما ترس  

 لمففٌ  خطيط اليندسيٌ لمت   ربيع مبلزمان نظاـ الت   كظؿ  ، (122: 1995 )آل سعيد  ؟!بيت اهلل الحراـ ةالكعب

"كالبناء ال ذم حكؿ القب ة عمى حكـ  بقكلو: ،يفالة المسمـ مجير الدٌ حٌ كرده الر  أعمى ما  كىذا ردٌ ، سبلميٌ اإل

 .(54: 1973 )الحنبميّ  ثميف"الت  

لتككف بداية  ؛كسيكلتيا ،ىك صراحتيا ،عةخطيطات المرب  ي المسمميف لمت  في تبنٌ  ر  الس  كيبدك أف  

 ،ة أكثرىابيعي  مكر الط  األ ف  إفا: فيقكؿ إخكاف الص   ة؛ا مف كجية نظر ديني  مٌ أ ،ةبداعي  لبلنطبلؽ نحك اإل

عات بعناية كثرىا مرب  أما صارت ن  إ ،ةبيعي  مكر الط  األ ف  أكاعمـ ب عات...كمرب   -ثناؤه جؿ  -جعميا البارئ 

  فاخوان الص  إ) "بيعةتي ىي فكؽ الط  ال   ،ةكحاني  مكر الرٌ ة مطابقة لؤلبيعي  مكر الط  لتككف مراتب األ ؛البارئ

1957 :16-17). 

 ،ربيعكاف عمى حكـ الت  ال ذم  ،المشر فة صؿ في قب ة الص خرةع ىك األخطيط المرب  الت   فإف   ،كبيذا

عمى  اؿ  خطيط الدٌ رابطان ما بيف الت  ما جعمو يأتي فييا  ،ثميفليككف عمى حكـ الت   ؛فكانبثؽ عنو ذلؾ المثم  

كرمزان لمعبلقة ما بيف العبد  ،ك الككنيٌ أ ،كرانيٌ خطيط الد  كما بيف الت   ،رضيٌ خطيط األك ذلؾ الت  أ ،باتالث  

 المممكس مٌ في شكميا الماد   ،سبلـتجسيدان لعقيدة اإل يككفف أيمكف فإن و  الت عبير، ذا جازا  ك  ،وب  كر 

 .(126: 1989  طروطر  ال)

كاف رمزان  ،حمفمى عرش الر  ع ،لقب ة الص خرة المشر فة مانيٌ ط الث  المخط  كفضبلن عف ذلؾ، فإف  

عبد الممؾ بف  ةحممكتشير كذلؾ، إلى مانية، ة الث  بكاب الجن  أ عمىتدؿ   لو،مانية ضبلع الث  فاأل؛ ةلمجن  

 . (Graba  1987 :57) مف المنطمؽ العقائدمٌ  ة،بحت ةسبلمي  إة سبلمي  كلة اإللجعؿ الد   ؛ مركاف
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 :الرمزية  ة في قب ة الص خرة المشر فة ومدلولتياالعناصر المعماري   3.3.1

، فك سبلميٌ ف اإلك ا المعماريٌ يبدعأتي ل  ا ،ةمف العناصر المعماري   ان كثير  قب ة الص خرة المشر فة ضـ  ت

 ،نماطاألكلكف، إعادة تكظيفيـ مثؿ تمؾ  ة سابقة،فترات حضاري  كبرعكا في استخداميا، كمنيا ما يعكد إلى 

المرافقة ركؼ مظ  ؿ، إن يـ فعمكا ذلؾ؛ لب ،ة بيـة خاص  ة كمعماري  شكاؿ ىندسي  أتصميـ عجزىـ عف ال يعني 

 ، كمف أىـ  ىذه العناصر:نفيذنشاء كالت  ات اإلعمميٌ القب ة، كضركرة الس رعة في بناء ل

 ة:ًل: القب  و  أ

 ،المسقط كىي بناء دائرمٌ  ،ةسبلمي  ة العمارة اإلة المرتبطة بييكمي  ككينات اليندسي  حد نماذج الت  أ

سقؼ كثير أ ةفي تغطيأٌما استخداميا؛ فشائع  ،عمى ىيئة نصؼ كرة ،ب مف الخارجمقب   ،اخؿر مف الدٌ مقع  

 ةيني  لتغطية المنشآت الدٌ فضبلن عف تكظيفيا في كثير مف األحياف،  ،عمى مر  العصكر ،مف المباني

شارة لئلالمستخدمة  ،قب ة الص خرة المشر فة ،سبلميٌ في العصر اإلكأكضحيا مثمة كمف أقدـ األ ،ةكالجنائزي  

 .(61: 1998  اد)الحدّ  ماءلى الس  إ

لما  ،رةصكرة مصغ  عف ر يا تعب  ن  إذ إ ؛غير المنفصؿ عف الككف الكبيرلى الككف الص  القب ة إكتشير 

"الم وي ال ذم  :-تعالى-يقكؿ اهلل  ،ماء مف فكقوكاستدارة الس   ،فؽساع األمف ات   ،في صحرائو كاف يراه العربيٌ 

رى الش ٍمسى كىاٍلقىمىرى كيؿ  يىٍجًرم سىخ  مىى اٍلعىٍرًش كى ٍكنىيىا ثيـ  اٍستىكىل عى فىعى الس مىاكىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو تىرى ؿو ميسىمًّى  رى أًلىجى

ـٍ تيكًقنيكفى  ب كي ـٍ ًبًمقىاًء رى ؿي اآٍليىاًت لىعىم كي  ( 13/2 رقـ :عد)سكرة الر   ".ييدىب ري اأٍلىٍمرى ييفىص 
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كما سبقتيا مف قباب  ،زة كفريدةفقد جاءت استعماالتيا ممي   ؛ة لمقب ةسبلمي  ؤية اإلنتيجة لمر  ك 

تقع ىذه المختمفة ،ك  عبر العصكر ىاة كراءفي  خة كالمعاني المزي  الر   فكاردت األتعد  ف ،الحضارات المختمفة

 ةخارجي  أخرل ك  ة،داخمي   :تيفتيف خشبي  مف قب  تتككف ك  ،ط المسجد تمامان تتكس  ف ،فالقب ة في مركز شكؿ المثم  

(Creswel 1969 :65 ؛)كشكميا نصؼ  ،المزخرؼ ى بالجص  مصنكعة مف الخشب المغطٌ  :كلىاأل

، كتقدر المسافة ما بيف القبتيف ـ(32اخؿ )ى المركز مف الدٌ رض حتٌ ارتفاعيا عف سطح األ، ك دائرة

 ،انية مف الخشبكالقب ة الثٌ ، (صال شخصيّ ات   ، 2017- نيسان17بو عيشة، أد )محم  ـ( 1.15)

ف   اـ عبد يٌ أكانت قب ة الص خرة المشر فة في كقد  ،ىبة بالذ  ة المطمي  حاسي  الن   فائحت مف الخارج بالص  حى صي

 ،(16فييا نكافذ عددىا ) ،ة ذات رقبة عاليةتعمكه قب ة خشبي   ،بناءن مف ثمانية أضبلع ،الممؾ بف مركاف

طح الس   يى ط  كلقد غي  ،باب صغير ،لى الفراغإم منيا عف اآلخر، يؤدٌ  كؿٌ  مستقؿٌ  ،مف سطحيف ةفل  مؤ 

ة سبلمي  خارؼ اإلكىك يحمؿ الز  ، (19)خيؿت بمسامير كصمغ شجر الن  مثب   ،لمقب ة بغطاء خشبيٌ  اخمي  الدٌ 

 (20)يعمكه جامكر ،بحاس المذى  بالن   ،حالمصف  اة بالخشب فمغطٌ  ؛ةا القب ة الخارجي  اخؿ. أمٌ تي تيرل مف الدٌ ال  

بناء سطحيف مف يدؼ ال كلعؿ   ف،يميبيٌ بعد تحرير القدس مف الص   ،1187يعكد كضعو الى عاـ بركنزمٌ 

يحمي  ان،ىكائيٌ  عازالن يجد المتمٌقي  ،خمفوكفيما  ،عمدةكائز كاألتخفيؼ الحمكلة عمى الر  يتمث ؿ في  ،لمقب ة

حاس ح بالن  ا غبلفيا المصف  أم   ، Richmond 1924 :12 ) ( قسالت الط  مف تحكٌ  ،اخؿالقب ة مف الدٌ 

 ،مطاركاأل ،ة المختمفةي  فيساعد عمى الحماية مف العكامؿ الجك   ؛لمنيكـك األأك القصدير أب المذى  

ككاف سقكطيا سنة  ،ةسبلمي  في تاريخ العمارة اإل ،كلىاأل ة ىيىذه القب  كمف الجدير ذكره، أف  كالحرارة، 

 (294: 9ج– 1987  ثير)ابن األ .  ـ1015
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 (333: 1967)السيكطي بسبب كثرة الغابات فييا ؛كلبناف ،اـكالشٌ  ،ره في الببلد المجاكرةلتكف   ؛خيؿ كغيره في بناء القباباستخدـ شجر الن   (19)

 ،غمب مف ذىب خالصتككف في األ ،ـ فيو ثبلث كراتف مف عمكد تنظ  تتكك   ،ةمجمكعة زخرفي  كىك  كيجمع عمى جكامير، ،مغربيٌ  مصطمح معمارمٌ  الجامكر: (20)

 .(84: 2009)الجببلكم مختمفة بالحجـ ،ةك مف فض  أ ،ىبه بالذ  ك معدف ممك  أ

 

 ،ترتكز عمى رقبةإذ  ؛كجرل تجديد تصفيحيا ، ـ1021 عاـ ؛ فقد أيعيدى إنشاؤىاةالقب ة الحالي  أٌما 

خاـ بالر   ان كاثني عشر عمكدان مكسكٌ ، ـ(3)منيا  عرض كؿ   ،ةة مستقم  عمى أربع دعامات حجري   قائمة

ؿ كيشك   ة،ة ثبلثة أعمدة رخامي  دعامة حجري   ؿ كؿ  يتخم  ف ة،قكمنس   ةدائري   صكرةتحيط بالص خرة ب، ؽالمعر  

ف فيك مكك   ؛لمقب ة اخمي  ا الكجو الدٌ أمٌ  ة،كانسطأة مرفكعة عمى عمدة محيط دائرة مركزي  عائـ كاألمكضع الد  

كعند  ،(Creswel 1969 :65-66) بف كالمذى  الممك   كمف الجص   ،قش العربيٌ مف الر   ،مف نقكش ناتئة

 . خرفةف مف الز  يف متكازيييكازف شريط ة،قاعدة القب ة شريط مف الكتاب

 : ةة القب  رمزي  

 ،صميافي أة ماكي  القب ة الس  ف ،الككففي  نصؼ كركم   شكبلن بكصفيا ة القب ة كعبلقتيا رمزي   ظيرت

 ،صاؿ بالعالـ اآلخربلت  ، كىي كسيمة لرضلى األإترمز كبذلؾ، فإن يا  ،ع محمكؿ عمى أربعة أركافمرب  

ـ    ،لككفاة رمزي  تقكد إلى ىذه الفكرة  كبكممات أخرل، فإف   ،مظاىر الحياة بأبعادىا المختمفة كفي داخميا تت

رض تحمؿ األ إذ ؛(184: 2009الجبالوي )سفميا أرض تضف األحكت ،ماء بارتفاع القب ةتعمكه الس  

عبر  ،ةلمكحداني   ان كرمز  ،فضؿ مثاؿ لمخمؽأفي مبنى قب ة الص خرة المشر فة  ةالقب   ، ما يجعؿىاعبلأماء الس  

المحيطة كح ر عف فكرة الرٌ كىي تعب   مف المركز كالدائرة، كالقب ة تحكم كبٌلن  ،كالمحيطالمركز الن ظر إلى 

فقد ، حمانيٌ الر   القب ة بمثابة الكرسيٌ ف ،حمانيٌ ظيار مكقع العرش الر  إتعني كما أن يا  جميعيا، شكاؿ الحياةبأ
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 ،ربعة مبلئكةأ كيحمؿ الكرسيٌ  ،لعرشالكرسي بيف يدم ا ف  إ :و قاؿن  أ -ـ اهلل كجيوكر  - كم عف عمي  ري 

 (Ardalan&Bakhtiar 1967 :26)ابعة رض السٌ تي تحت األال   ،قداميـ عمى الص خرةأ

 سبلميٌ اإل الفكر المعمارمٌ كما ماؿ  ،ماءلى الس  إيشير  ان،خدمت القب ة رمز استي  كبصكرة عام ة، فقد

فييا فالمعنى الكاضح  الٌسابقة؛ا ظير في العصكر ح معاني مختمفة عمٌ بصكرة تكض   ،القباب تكظيؼلى إ

 المكجكدئيس الر   يءكىك الش   ،ر عف شيء ما بداخمياعنصر معب  بمثابة فيي  ؛ىك فكرة االحتكاء

ة فكؽ ة كاليندسي  باتي  شكاؿ الن  خارؼ ذات األمت الز  خدً استي (، كفضبلن عف ذلؾ، فقد 31:3)الشكؿأسفميا

عمى ككجكدىا  ،منذ الحضارات القديمة مكٌ الن   الن باتات كزخارفيا؛ فترمز إلى إرادةأٌما  ،سطح القبابأ

 ،-كجؿٌ  عز  –لى اهلل إ ،نحك المطمؽ ، بؿماءلس  كا عمىاأل نحكعكد الص  رمز إلى  ، ما ىك إالٌ سطح القبابأ

ك الككف الفسيح أء الكاسعة مالى الس  إترمز تمؾ األسطح، عمى المكجكدة ة خارؼ اليندسي  قكش ذات الز  الن  ك 

 (.15-14: 1952.)فارس 

تحمؿ  ،ةائري  عائـ ركاقان مف العقكد نصؼ الدٌ عمدة كالد  ؼ األتؤل  إذ  ؛تقكـ القب ة عمى رقبة مستديرةو

ظير مف كت (Creswel 1969 :65) ةركيبي لمقب ة المركزي  تي تستند بدكرىا عمى الييكؿ الت  ال   ،رقبة القب ة

ة رمزي   ةدالل(، كتحمؿ 32:3)الشكؿةي  كبداخميا شبابيؾ جص   ،شانيٌ اعمى شكؿ بمككات مف الق الخارج

 1993.)والي ةة ك الكحداني  ات اإلليي  نبعث مف الذٌ الم لييٌ كر اإلؿ رمزان لمنٌ تشك   ؛ إذمة لفكرة القب ةمكم  

:306) 

 ًا: أبواب قب ة الص خرة المشرفة:نيثا

، كىك قريب (2.18) عمقياك  ،(33:3)الشكؿفقيٌ عميقة مستطيمة في المسقط األ ىي فتحات          

ة كبرل في ي  ىم  أ بكاب()األ عنصر المدخؿكل ،(18/3/2018 ،ة)الباحث سـ(1.83مف نصؼ عرضيا )

ظيار  -كجؿٌ  عز  –تكحيد هلل فما ىك إاٌل  ؛ة في المساجدالمعماري   ةشكيمي  عماؿ الت  األ عظمة البيكت لكا 
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 مٌ الماد   بيف الحياة في العالـ الخارجيٌ  فاصبلن  ان حدٌ  بكاب(األ)ـ المدخؿ ستخدى يي ك ،  اسموالمذككر فييا 

 ،يفبالمصمٌ  فترحب ؛اخؿلى الدٌ إ انحناؤهك  وعارتفأٌما ا ،كحانيٌ الرٌ  ينيٌ الدٌ  اخميٌ كالحياة في العالـ الدٌ  ،نيكمٌ الد  

دكف المساس بكحدة ، كتشييده بارتفاع شاىؽ، كتجزئتو ة عميوباغ الفخامإس إلى  لمعمارمٌ كىذا كٌمو، دفع  ا

             (Tamari 1996 :5-6).صميـالت  

رحيب في نفكس احة كالت  لرٌ امعنى فترجمة ل ؛عمى جيتي الباب )المصطبة( عنصر المكسمةأٌما 

ة صمي  تقع في الجيات األ ،أبكاب لمسجد قب ة الص خرة المشر فة أربعةى . كمٌما تجدر اإلشارة إليو، أف  الكافديف

 بكاب ىي:كىذه األ ،ة مقامة عمى أعمدةمنيا سقفي   ـ كبٌلن يتقد   ،ةكسط ضمع الجدراف الخارجي   ،ربعةاأل

اخؿ منو يكجد فيو محراب، الدٌ  ،بكابكىك أكبر األ ،ال ذم يكاجو المسجد القبميٌ  الباب القبميٌ "  

ؼ عرى يي  ،ماليٌ كالباب الش   مسمة،و يقابؿ قب ة الس  ن  أل (؛سرافيؿإباب )مسمة باب السٌ  يى م  سي  مال ذ رقيٌ كالباب الش  

و يقابؿ ن  أكما  ،ك بيعة القيامةأيقابؿ الكنيسة ) (،ساءباب الن  ) ، كالباب الغربيٌ (كرباب الصٌ )ة بباب الجن  

 ( AYALON 1989 : 31)" بةبكاب مذى  ككانت جميع األ(، قصىانيف في المسجد األباب القطٌ 

 : بوابة األرمزي  

 كثيرل شعاعيٌ إقب ة محكر الف عديدة؛ مكرألى إيرمز  ،كمسقطيا ،كأبكابيا ،تصميـ قب ة الص خرة المشر فةإف  

بؿ، كيؼ ال، كىي  لمبناء؟! ربعةبكاب األقاط الكاصمة ما بيف األالن   ، كيؼ ال، كىيةمزي  فكار الر  مف األ

 مرتبطة بصرٌيان مع كنيسة القيامة؟! 

نظيرتيا  محؿ   لتحؿ   ،ةسبلمي  ظر اإلمف كجية الن   ،لى يكـ القيامةإكترمز قب ة الص خرة المشر فة 

يقؼ عمى صخرة بيت  ،كر يكـ القيامةكىك ينفخ في الصٌ  -بلـعميو الس  –سرافيؿ إفالممؾ  ؛ةالمسيحي  

جنحة تعبير عف األأك لعم يا  ،ة ليذا الممؾماكي  جنحة الس  لؤل ان رمز  ،ربعةبكاب األاأل تيتأكىنا  ،المقدس

اًعًؿ  قاؿ تعالى: ،(Tamari 1996 :5-6)رض ربعة لؤلاأل ٍمدي ًلم ًو فىاًطًر الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى "اٍلحى
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ثى  ثيبلى ٍثنىى كى ةو مى ًئكىًة ريسيبلن أيكًلي أىٍجًنحى " اٍلمىبلى مىى كيؿ  شىٍيءو قىًديره ٍمًؽ مىا يىشىاءي ًإف  الم وى عى بىاعى يىًزيدي ًفي اٍلخى كىري

 ،بصر نحك العرشالشاخص  -بلـعميو الس  –سرافيؿ إ تشير إلى أف   فاآلية ،(35/1رقـ  :)سكرة فاطر

 ،كءك الض  أئيسة: البصر العناصر الر   ، بفضؿترجمة لتمؾ العبارةإن ا ىي قب ة الص خرة ك  ،فخينتظر يكـ الن  

 2ج-8114)الغزالً .اربط ذلؾ بصريٌ ، فضبلن عف انيٌ بٌ تيا نحك العرش الر  كمركزي   ،كالقيامة ،كالعرش

:511) 

كما أف   ر،صك  تأكيدان ليذا الت   ،ان بط ما بيف كنيسة القيامة كقب ة الص خرة المشر فة بصريٌ الر   د  عى كيي 

ث عف تي تتحد  ة ال  كرة القرآني  عمى السٌ يدؿ   ، إن ماساءلكنيسة القيامة باسـ باب الن  تسمية الباب المقابؿ 

، كيمكف -كجؿٌ  عز  –ة اهلل ككحداني   ،-بلـعميو السٌ -ة عيسىد عدـ ألكىي  تي تؤك  خرل ال  كر األكالس   ،المسيح

ف خبلص عمى المثم  سكرة اإلمف مثؿ  ،ةي  اخمة الدٌ الكتابات القرآني  ، عبر كرةتمؾ السٌ لممتمٌقي أف يشاىد 

سرافيؿ كباب النساء إكالمرتبط مع باب  ،شرقان كغربان  الممتدٌ المحكر كمف جية أخرل، فإف   ،اخميٌ الدٌ 

عميو -كعدـ تأليو عيسى ،كحيدكما جاء فييا مف عبارات الت   ،ساءتو لسكرة الن  برمزي  ، كنيسة القيامةلقابؿ الم

لينفخ  ، يكـ القيامة؛لى الص خرةإيدخؿ  -بلـعميو السٌ -سرافيؿ إف إن ما يؤك د ما تقد ـ مف داللة؛، -بلـالس  

ـ   ة،مسمدة لقب ة الس  ترة المعمٌ تي تشرؽ خبلؿ السٌ مس ال  جاه حركة الش  بنفس ات   ،رؽمف الش   ،كرفي الصٌ   تمر   ث

ـ   ،ة لقب ة الص خرة المشر فةاخمي  قبة الدٌ لى الر  إكتدخميا  ،ابة إسرافيؿببكٌ  قاطعة كنيسة  ،ساءتخرج مف باب الن   ث

ف   كء،مف خبلؿ الض   ،ماءبحيث ترتبط بسمسمة مع الس   ،القيامة  ،مف المظاىر داخؿ قب ة الص خرة كثيران  كا 

 (Ayalon 1989 :31) كالبعث" ،كيـك الحساب ،كالمكت ،لمحياة مزم  تظير المدلكؿ الر  

 :(34:3)الشكلوافذبابيك والن  الش   ان:ثالث

أٌما  ،كنافذة ،اءصمٌ  ف:ااقات نكعكالطٌ  ،آخرإلى تي تخترؽ الحائط مف جانب اقة ال  ىي صفة لمطٌ 

 ،اخؿقة مف الدٌ كافذ ضي  كقد تككف الن   ،ضاءةيكية كاإلانية لمت  الثٌ بينما تخص ص  ،خرفةلمز  فتككف  ؛كلىاأل
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ة المباشرة مف شع  كمنع األ ،ةءضاة اإلي  كتخفيؼ كم   ،ؤية مف جيةلتكسيع زاكية الر   ؛ككاسعة مف الخارج

كابت أحد الث   ،كركافذ بعنصر النٌ رتبط الفتحات كالن  تك  (،158: 2009)الجبالويمف جية أخرل خكؿ،الد  

العناصر في تصميـ  ىـ  أمف  د  عى كتي  ،المسمـ لدل المعمارمٌ  ،الفكر الفمسفيٌ في رة ربعة المؤث  ة األالفكري  

مب الدٌ لما ليا مف رمزيٌ  ؛المسجد ، رضماء كاألكر بالس  ارتباط النٌ ف ؛ةسبلمي  يف كالعقيدة اإلات ترتبط بىصي

، كيمكف لممتمٌقي أف يفر ؽ بيف Ayalon 1989 :55))كافذ فكؽ المستكلفي ارتفاع ىذه الن  يمث ؿ الس بب 

 .اتكالقمريٌ  ،اتمسيٌ الش  نكعيف لمفتحات: 

ة غ بزخارؼ ىندسي  المفر   أك الجص   ،خاـأك الر   ،كافذ المصنكعة مف الحجرلن  تمؾ اكصؼ ل ات:مسيّ الش  

عكس ال ذم يدخؿ مف ب ،ان ميا يككف قكيٌ ال ذم يتخم   كرالنٌ ف ،مسلى الش  إكأصؿ تسميتيا يرجع  ة،ككتابي   ةكنباتي  

 (.72: 1998 )حداد القمر

 تياصؿ تسميأك  ،الكاجياتفي عمى الجدراف أ كأ ،كافذبكاب كالن  تكضع فكؽ األ ،قةة ضي  حفت ات:القمريّ 

كمٌما يمي زىا  ،اتمسيٌ بعكس ال ذم يدخؿ مف الش   ،ميا يككف خاضعان كر ال ذم يتخم  النٌ  ف  إذ إ ؛لى القمريعكد إ

ـ   ،ك رقاب القبابأ ،عمى جدراف المسجدأتفتح في أيضان، أن يا  كميما يكف مف  ،فجاج الممك  بالز   ىغطٌ تي  ث

ترؾ  ك تي أف تمؤل الفجكات بينيا بزجاج ممك   ،مةة مخر  ك حجري  أ ،ةي  كحدات جص  مف ف تتكك  أمرىا، فيي 

 (72: 1998  حداد) .فارغة

 ،ىبةحساس بالر  ئلل منحان ك  ،داخؿ الفراغيحائي ة ة كاإلفسي  يماءات الن  ئلل خدمةن  يا؛تكظيففي تيا رمزي   كتظير

 .ة المكافبما يتناسب مع قدسي  

 :: سقف القب ة رابعان 
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 قؼ،ترتكز عمى قكائـ السٌ ، كؿ )جممكنات(ة الش  ة ثماني  ىياكؿ خشبي   عمى صكرة ،كاقيفيقع بيف أعمى الر  

كسط، كاؽ األالر   ة فيف بزخارؼ غائرة دائري  مزي   غطاء خشبي  بمثابة كىي  ،تحتيا مباشرة اخميٌ قؼ الدٌ كالس  

 كمزخرؼ كو كسطحو مست ،فيرتكز عمى عكارض ؛ؿ(ك  كاؽ األ)سقؼ الر   قؼ الخارجيٌ ا الس  مٌ أ

(Ganneau 2006 –Vol1 :206)  كالمدلكالت  بيف الفكر المعمارمٌ كثيقة عبلقة يرل  ؛ ك المتمٌقي

)صمى اهلل عميو  بيٌ الن  عف إسراء ة لآلية القرآني   ترجمة صريحة لنمكذج معمارمٌ ، حيث تعد  ة ليامزي  الر  

 .انيٌ بٌ نحك العرش الر   معراجوك ، كسمـ(

 ادات(:دّ )الش   بطًا: جسور الر  خامس 

 Creswel 1969)كسط ف األفي المثم   (35:3)الشكؿعاماتعمدة كالد  تقع فكؽ تيجاف األ ةركابط خشبي  

ؿ قاعدة عة، كتشك  ذات تصاميـ متنك   ،مزخرفةة منيا صفائح معدني   فميٌ طح الس  يغطي الس  ، ( 59:

 .االرتكاز لحجارة العقد

 : القبمة )المحراب(:سادساً 

رىبى  لفظ مشتؽ  المحراب:   1ج– 1994)ابن منظور شديد المحاربةكمعناه:  ،مف الفعؿ حى

 أشرؼك أصدر المجمس ، كما يعني: حمفمر  لطاعة ك  يطافمش  لصبلتو محاربة  فيي المصمٌ  ف  أل ؛(305:

 ،كقراءة القرآف ،بلةلمص   ،ماـ فيو بنفسوالنفراد اإل ؛ي محرابان م  كسي  ،جاه القبمةلى ات  إيشير ك  ،مكضع فيو

كميما تعد دت معانيو؛ فإف  المحراب في األصؿ، يشير إلى ( 285: 1993)والي مف العبادات ىاكغير 

ا كيٍنتيـٍ  :-تعالى-يقكؿ اهلل ، مةة المكر  لى بيت اهلل الحراـ بمك  إجو مكاف القبمة في الجدار المت   ٍيثي مى "كىحى

ا الم   مى ـٍ كى ب ًي ؽ  ًمٍف رى ف  ال ذم فى أيكتيكا اٍلًكتىابى لىيىٍعمىميكفى أىن وي اٍلحى ـٍ شىٍطرىهي كىاً  ل كا كيجيكىىكي "فىكى  وي ًبغىاًفؿو عىم ا يىٍعمىميكفى

 .(2/144 رقـ :)سكرة البقرة
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 وكشكم ،ةلى مك  إجيان يككف مت   ،تيبنى في ضمع مف تخطيط المسجدالمحاريب كانت فقد  ىكذا،ك 

لكي يساعد عمى تجميع صكت إاٌل  ،تجكيؼكما كاف تصميمو عمى ىيئة  ،تعمكىا نصؼ قب ة ،حنيةمن

 لى:إالمحراب  كييدؼ ، ماـ كارتدادهاإل

   الكعبة(. جاه القبمةتكجيو المسمميف نحك ات( 

 كامؿ مف مساحة المسجد يف لتكفير صؼ  ؛ـ صفكؼ المصؿ  ال ذم  يتقد   ،ماـمكاف لئل. 

 لكي يسمع  ؛كتقكيتو، العشاء(ك  المغرب،ك  )الفجر،ي ة مكات الجير ماـ في الص  تجميع صكت اإل

 (272: 7ج–.)الخموتي د.ت الجميع 

نجد فراغ المسجد يدكر فإن نا  ؛ةمي  ة نظرة تأم  لعمارة المسجدي  إلى انظرنا ما ذا إنا أن   ةكفي  الصٌ كيرل 

كالحدث يكلد في ركاؽ القبمة، كركاؽ القبمة في القبمة، كالقبمة في المحراب، كالمحراب ىك  في فمؾ الحدث،

 1ج– 1998)ابن عجيبو و صاؿ بيف الفرد كرب  كىك االت   ،كالعمكمٌ  فميٌ صاؿ بيف الس  ة لبلت  ي  قطة الماد  الن  

:351) 

 إذ -كجؿ   عز  –ؽ الكحدة الكاممة مع الخالؽ حق  تت ،كىنا ،خيرة في المسجدؿ الخطكة األث  و يمن  أكما 

حظة لك  ه،نساف العالـ بمفرداإلقدـك ة حظلم ان قيكممو، تحقألى اهلل بإيان متكج   ،لى االنفرادإنساف يصؿ اإل

ة اتي  الكحدة الذٌ ، فإف  اليتٌ لاكب ،حدأحد يكلد مع أكال  ،حدأحد يمكت مع أفبل  منو بمفرده أيضان؛ خركجو

 (352-353 : 1ج– 1998 عجيبو ابن) .المحرابتتحق ؽ في 

تي تساعد عمى خمؽ االنفعاؿ تيا ال  ي  مف أىم   ،لمحرابفي اة ة كالجمالي  مزي  تنبثؽ الر   :ة المحرابرمزي  

 نفسو تحت القب ة. نسانيٌ كذلؾ يتناسب مع الحدث اإل ،ديففي قمكب المتعب   الكجدانيٌ 

 فة:ة في قب ة الص خرة المشر  خارف الفسيفسائي  الز   3.3.2
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ما ىي ن  إ ،كتكرارىا عمى كتيرة كاحدة ،ة في قب ة الص خرة المشر فةخرفي  غنى المكضكعات الز   ف  إ

، خارؼف بالز  ك ف مكلعك رقيٌ اع الش  نٌ الص  ك عقؿ مبدع،  رقيٌ كالعقؿ الش  تنظر ليا بإجبلؿ، العيف ف ؛ةشرقي   صفة

ة عمى بيف الفنكف الفرعي  أت المكاف األتبك   ، كيؼ ال، كقدخرفةصناعة الز  قائـ عمى  كالفف  اإلسبلميٌ 

القسـ الكبير منيا ك  داخؿ مبنى القب ة مساحة شاسعة ،تغٌطي ة خارؼ الفسيفسائي  الز  ف ؟!ةسبلمي  اإللمعبقري ة 

باقي  تكسك في حيف، (73: 2012  بوعيشةأ) عمتر مرب   585بمساحة  ،ايكسك رقبة القب ة بأكممي

رقبة  حمؿتي تائرة ال  لى سطح الدٌ إ ضافةن إ ،اخميٌ ف الدٌ ضبلع المثم  ة ألة كالخارجي  اخمي  الكاجيات الدٌ المساحة 

 .(36:3)الشكؿالقب ة

 خارف:أصل ىذه الز  

فقد كاف كاآلخريف،  ،كتمكينيا ،تمؾ الفسيفساءمف  ادىشتي إلى فاف بيرشيـ ،اآلثار  ةعالمتشير 

 ،بمكع  مف  :شكالياأعندما شاىد  ،لكفك بفحص أجزاء منيا، ما دفعو إلى القياـ  ؛ةبيزنطي   ياأن  حيف ظٌف 

 ةاؿ مف بيزنطرساؿ عمٌ إفكرة حكؿ  ةرفض أي  لكن و ة، يا تختمؼ عف تمؾ البيزنطي  ن  استنتج أ ؛دائرمٌ ك 

في عصر  ،ةبيف فسيفساء في القسطنطينيٌ  كازنةـ مبؿ قد   ،فيكلـ يكتؼ بيذا الن   ،لعمؿلبلشتراؾ في ىذا ا

مـ ف (؛Van Berchem 1964 :280) في قب ة الص خرة المشر فة المكجكدةكبيف تمؾ  ،انيياف الثٌ نجكست

ح رأيو، كىي أف   ،مطيفمة بيف الن  ئمبلأدنى  يجد عند  يٌ العمؿ الفن  كما أن و أضاؼ حقيقة أخرل، ترج 

الكتابة المخطكطة عمى الفسيفساء عف فضبلن عف اختبلؼ  ،ةمنبسط صكرةدائمان بكاف ينف ذ ف يالبيزنطيٌ 

بصكرة دائري ة، بينما كانت أفقي ة في  ائرةداخؿ الد   الكتابةف ك اعتمد البيزنطيٌ ؛ إذ تي في القدس كسكرياتمؾ ال  

عتمد في المسمكب ؤلخبلفان ل ،لمحائط فقيٌ كؿ األمع الطٌ  بطريقة نشر الخط  ة كمنف ذ ،قب ة الص خرة المشر فة

 ((Ayalon  1989 :92 . ةالحضارة البيزنطي  
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( Ayalon 1989 :61)كتحتكم فسيفساء قبة الصخرة عمى أشكاؿ مف أشكاؿ لشجر النخيؿ

كالزيتكف كاشكاؿ زىرية تخرج منيا نباتات ذات جذكع كأكراؽ لكلبية باالضافة الى المزج بيف االشكاؿ مف 

خبلؿ استعماؿ قطكؼ العنب في الزخرفة )كىذه طريقة أخرل لمخركج عف الحقيقة كالكاقعية لتجريد 

الشكؿ القبكم كأشكاؿ االشكاؿ مف الحياة (،كما كجدت نماذج مف االشكاؿ القشرية المنتفخو التي تشبو 

لصحكف الفكاكو عمى إطار المثمف مف الداخؿ ،كتكجد عمى جسـ الرقبة أشكاؿ زخرفية مككنو مف أمفكرا 

تخرج منيا نباتات لفائفية كلكؿ لكح لو فكرة مختمفة عف االخرل ،يعقبيا شريط مف الفسيفساء ذم الزخارؼ 

)الموسوعة الفمسطينية ركبة مف مكعبات الفسيفساءالنباتية المحكرة كالمكررة ،كينتيي بكتابو مزخرفة م

)ابن الجوزي (21)،كيعتقد أف تمؾ النباتات ىي تصكر لشجرة الحياة )سدرة المنتيى(( 794: 1990

1989 :167.)  

 

 

 

 

 

 

 الد نيا، حياتو في البارز حضكرىا عمى كعبلكة كاآلخرة، الد نيا في اإلنساف كجكد امتداد عمى الباقية الش جرة(: المنتيى سدرة) الحياة لشجرة العربيٌ  ابف تصك ر( 21)

 صنكؼ مف كغيرىا كالر ٌماف، كاألعناب، الن خيؿ، مف أشجار في الخيرات، مف عديدة تجمٌيات إالٌ  ىي ما حقيقتيا في فالجن ة اآلخرة؛ في بو يكعد ما أبرز نجدىا

 جن ة حيث شجرة، كىي المنتيى، سدرة بمكغو في يتمث ؿ لئلنساف األرقى الت جم ي كلعؿ   الكريـ، القرآف في الكركد كثيرة كىي الجٌنات، بيا المكتنزة كأنكاعيا الفاكية

ن ةي  ًعٍندىىىا( 14) اٍلميٍنتىيىى ًسٍدرىةً  ًعٍندى : "-تعالى- قاؿ المأكل، ري  زىاغى  مىا( 16) يىٍغشىى مىا الس ٍدرىةى  يىٍغشىى ًإذٍ ( 15) اٍلمىٍأكىل جى مىا اٍلبىصى  رىب وً  آيىاتً  ًمفٍ  رىأىل لىقىدٍ ( 17) طىغىى كى
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 فكانت إبميس، مف إغكاءن  المحر مة؛ الش جرة مف أكؿ حٌتى نعيميا، في اإلنساف عاش الجن ة؛ في الخمؽ أصؿ كاف كلٌما  ،(18-53/13 رقـ: الن جـ سكرة" )اٍلكيٍبرىل

 تمؾ لقاء باىظان  ثمنان  كدفع االكتشاؼ، كمتعة الم ذ ة فعرؼ أك ال، لذاتو اإلنساف معرفة بدأت كبيا المطمقة؛ المعرفة شجرة إن يا بؿ يبمى، ال ال ذم كالميمؾ الخمد شجرة

ؿ عمى ظاىرة داللة في المنكشفة، العكرة ستر رحمة ليبدأ المعرفة،  المنتيى، إلى المبتدأ مف اإلنساف، كينكنة بكجكدىا تغم ؼ الش جرة، ىذه فإف   كىكذا، معاناة، أك 

 كىي ال، كيؼ معو، خالدة أك بعيده، باقية كلعم يا خمقو، عمى سابقة بذلؾ فكأن يا اآلخر، العالـ في كجكده مراحؿ آخر إلى الخمؽ أك ؿ مف حياتو، مسيرة في كتبقى

فات مف كثيران  حاممة مد شجرة بأن يا إبميس نعتيا ال تي آدـ شجرة في كما المعرفة رمز فيي! فييا؟ ما الر مز مف كفييا المتباينة، الص   رـز أن يا كما يبمى، ال كميمؾ خي

 أف   العربيٌ  ابف كيرل القرآف، في الممعكنة الش جرة مثؿ الش ٌر، عمى داللة مف فييا بما الخبيثة، الش جرة مقابؿ في الط ي بة، الش جرة أك المباركة الش جرة كىي الخير،

 – الككف شجرة في الٌنكر أصؿ

كما استخدمت السبلؿ المممكءة بالفكاكو كالكركد ككذلؾ االشكاؿ الزىرية بكثرة في االطار المحيط 

بالصخرة ،كىذا االطار لو دالالت رمزية في أف المنطقة العمكية كالقبة فيو تمثيؿ السماء أك العرش ػكأف 

الجنة ،فالفاز أك الزىرية )السمة(ىي رمز لميدية كما الداللو لتمؾ االشكاؿ ىي أف نياية المؤمف ستككف 

 بداخميا مف أشكاؿ نباتية ىي رمز لمجنة فالميدم ىك اهلل كالميدم اليو ىك العبد .

عديدة حيف ظير في مكاقع  ،بلثيٌ كؿ الث  ة الش  ي  بخاص   مكمٌ اف األز الفنٌ تمي  كفضبلن عف ذلؾ، فقد 

المساحة  لكف   ،اة بالفسيفساءكانت مغطٌ  ال تي  بعاد،ة األثبلثي   ساقك األكتحديدان، في  ،مف الص خرة

سمكب أتعامؿ معيا صانع الفسيفساء بال تي  ،خارؼكانت مكضع تمؾ الز   ،مطفي ىذا الن   المستخدمة

البناء  ةزخرفب حافبلن زان بداعيان ممي  إليككف نمكذجان  ؛ذهينفتالبناء ك المسؤكؿ عف تصميـ  مع المعمارمٌ  تناسقيٌ 

  كاألكراؽ، كالفكاكو الز ىكر نشر أسمكب )ىك مبرؾكاستخدـ نمط الز   المجس دة لمعقيدة،كحات كالم   اتمك سبالر  

 

 

لى كتككينو، الككف إلى بالن ظر=   شيء كؿ   إفٌ " ثمرة بذرة ذلؾ مف فانعقد ،"خمقناكـ نحف" حب ة بمقاح الككني ة كاؼ ليق حت فقد ؛(كيفٍ ) حب ة ىك -كتككينو المكنكف كا 

 أكممت اليـك" الكمالي ة كاؼ مختمفاف، معنياف الكاؼ جكىر عف كظير القدرة، كفركعيا اإلرادة، كىك كاحد، أصميما مختمفاف، غصناف ىذا مف كظير ،"بقدر خمقناه

 مف عمييـ قذؼ تقديمو، مراد حكـ عمى العدـ" كيفٍ " مف أبرزىا فمٌما ،"المعرفة نكف"ك" الن كرة نكف" الٌنكف جكىر كظير ،"كفر مف كمنيـ" الكفري ة ككاؼ ،"دينكـ لكـ
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 الفكرة كلتماـ ،"كيفٍ " كممة المتمث مي الكجكد أصؿ في الش جرة بذرة عمى عثر فقد الت كييؼ؛ في جمٌيان  ذلؾ كيظير بو، لبلحتذاء القابؿ باألنمكذج أشبو الفكرة كتبدك نكره،

ابي : "-تعالى- قاؿ القامة، معتدؿ كغصف الٌشماؿ، كغصف اليميف، غصف: أغصاف ثبلثة الش جرة بيذه صار الت صكير، كاستكماؿ ابي  مىا اٍلمىٍيمىنىةً  فىأىٍصحى  اٍلمىٍيمىنىةً  أىٍصحى

ابي ( 8) ٍشأىمىةً  كىأىٍصحى ابي  مىا اٍلمى ٍشأىمىةً  أىٍصحى  سبيؿ عمى اإلنسانيٌ  بالجنس كذلؾ الش جرة ات صمت كبذلؾ، ،(10-56/8 رقـ: الكاقعة سكرة" )الس اًبقيكفى  كىالس اًبقيكفى ( 9) اٍلمى

، الت شبيو  كذلؾ سكاء، كٌميا ليست الكاحدة الش جرة أغصاف أف   ككما الد رجة؛ كعمكٌ  كالمقاـ كالمنزلة اليدل في البشر، أصناؼ تبايف عمى داؿ   فييا كالت شجير العاـٌ

 ال ذم الجبركت عالـ فيك ثمارىا، كأينعت أزىارىا طمعت كبو كسمٌكىا، كحياتيا نمٌكىا بو حصؿ ال ذم كعركقيا، شريانيا في الجارم الماء كاف كما منازليـ، في البشر

 (43-41: 1990عربٌي  ابف. )شجرة كٌمو الككف أف   يرل ىك فإذا الككف؛ عمى لمد اللة الش جرة رمز استخدـ كقد ،"كيفٍ " كممة سرٌ  ىك

 

 

 بعضان، بعضيا مع الز نبركات ىذه كتتبلقى كم و، القكس بامتداده يغٌطي كىك سم ة، مف يخرج ال ذم

كانسجامو  ،افبداع الفنٌ إعمى  خرآ دليبلن ما يمث ؿ  (؛س العمكدأة القكس كر في زخرفتو قم   الر أس قم ة عند

 (         26-24: 1982)سامح العمارةمع 

آخر  دليبلن كيقكـ  ،بيعةمع الط   عاكف الكبلسيكيٌ الت  في ف يمكيٌ ميارة األر ظيً يي اإلبداع الفٌنٌي كىذا 

 ،خرلأشكاؿ أباتات مع مات لمن  ـ مجس  قد  ك ؿ، يفاأل؛ مكمٌ كاأل البيزنطيٌ الفٌف مو ما قد  انعداـ الت رابط بيف 

أك نباتات مع  ،باتات مع إناءن  حيانان الأشمؿ في ؛الفردمٌ  وسمكبأبكأٌما الثٌاني، ، سمكب الفردمٌ ليس باأل ،كلكف

 فمىجزاء الس  تمؾ األفي ة خاص  كب ،كالعظمة ةفعليذه الفسيفساء الر   ركف  ما جعمو ي ؛ةطراؼ اليندسي  األ

يمنحيا دكف أف  ة،ز ممي  بصكرة الفسيفساء كلـ يغفؿ الفٌناف األمكٌم أكراؽ الش جر؛ إذ يرسميا عمى 

اتصال  ،2017- نيسان 24بو عيشة ،أد )محم  بحجـ صغير  يكظ فياكاف  إذ ،اف مقياسان كبيران الفنٌ 

 (شخصيّ 
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، أثناء عممو، تصميمان كتنفيذان، كما يتحٌمى بو قب ة الص خرة المشر فةكيمكف لممتمٌقي أف يتخي ؿ فٌناف 

تقاف، كقدرة ابتكاري ة غير محدكدة؛ ما ينفي طرح المستشرقيف حكؿ تقميد الفٌناف المسمـ؛ ألن و  مف صبر، كا 

 ابقة.ساليب السٌ كاأل و،سمكب فن  أبيف  ان زجام ،كنقؿبدايةن،  دقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاجيات المثم ف 
الٌداخمٌي: تيغٌطي 
الفسيفساء األسطح 
المكجكدة عمى 

كاجيات األقكاس، 
الٌداخمي ة كالخارجي ة، 
كاألجزاء العميا 

لمد عائـ في المثم ف، 
كتغٌطي كذلؾ، 
أسطح بطكف 
األقكاس مف 
الٌداخؿ، البالغ 

الٌدائرة الحاممة لرقبة 
القب ة: تغٌطي 

الفسيفساء األسطح 
العمكي ة جميعيا، 
فكؽ األقكاس مف 
الخارج، باإلضافة 
إلى األجزاء العمكي ة 
لمد عائـ األربعة 
كالفسحات المثم ثة 
لؤلقكاس، البالغ 
عددىا ست  عشر 

رقبة القب ة: 
الش ريط 

العمكٌم ال ذم 
كيز عت عميو 
ست  عشرة 
نافذة، 
كالش ريط 

الس فمٌي ال ذم 
 .غيط يى تمامان 
 بالفسيفساء

سقؼ 
المدخؿ 
 الش رقيٌ 
 كالغربي
لقبة 
 الصخرة.

األسطح توزيع الز خارف الفسيفسائي ة عمى 
 المختمفة لبناء قب ة الص خرة
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الفسيفسائي ة عمى المسط حات  توزيع األشكال والر سومات الز خرفي ة
خرة المشر فة  المختمفة لبناء قب ة الص 

دعامات 
المثمف 
الداخمي، 

المحتكية عمى 
أشكاؿ زخرفي ة 
كبلسيكٌية لكرؽ 
الخكرشيؼ، 
 ال ذم يخرج مف
مزىريات عمى 

غصناف أ شكؿ
يتفر عاف إلى 
شكميف 

حمزكنٌييف، 
يخرج مف بيف 

كتاؼ، األ 
المحتكية عمى 
زخارؼ 
ألشجار: 

زيتكف، كنخيؿ، 
دة كأشكاؿ ممدك 
لة.  كمطك 

ضبلع المثمف ا
المشتممة الداخمي 

في مجمميا، 
عمى عناصر 
زخرفي ة نباتي ة، 
قاعدتيا عبارة 
عف ساؽ منتفخ، 

يخرج منو 
غصناف، ينتيياف 

في القم ة، 
برسكمات نباتي ة 
 فائقة الجماؿ.

الشريط 
السفمي لرقبة 

، القبة
المحتكم عمى 
مزىرٌيات 
كلفائؼ 

مشك مة، ست  
 عشرة لكحة. 
باإلضافة الى 
الشريط 

العمكم لرقبة 
القبة المحتكم 
عمى أشكاؿ 
مجنة 

بطكف اضبلع 
، المثمف الداخمي
البالغ عددىا 
أربعة كعشريف 
قكسان، كىي ذات 
رسكمات كزخارؼ 

فسيفسائي ة 
مختمفة، فيي 

أكاليؿ مشك مة مف 
أكراؽ الش جر 
كالفكاكو، تتدٌلى 
مف الس بلؿ، 

كتصؿ حٌتى نياية 
كٌؿ قكس، كىناؾ 
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 كتابات توثيقي ة

ينص  شريط مكتكب 
بالفسيفساء عمى ما يمي: 
"بنى ىذه القب ة عبد اهلل، 

المأمكف أمير المؤمنيف، في 
سنة اثنيف كسبعيف، تقب ؿ 
منو، كرضي عنو، آميف"، 

كقد كتب عمى خمفي ة 
خضراء، كخط  بمكف ذىبٌي 

 )البٌلزكردٌم( .مزك ؽ
 ،فيو إشارة كاضحة ٌص الن  ك 
قرأت الكممة باسـ ذا إ

كىذه مخالفة  )المأمكف(،
كىك  ،صريحة لتاريخ البناء

كىي ، ـ(641ىػ/72) سنة
 خبلفة عبد الممؾ بف مركاف،

ؽ تكث   ،كىناؾ كتابات أخرل
يا فيمت الفترات التي رم  

 (37:3.)الشكؿالفسيفساء
الرقبة الشريط السفمي في  -
فاطمية الكتابة الترميمات : 

ن  ة للمثمَّ ٌَّ كتابات الواجهات الّداخل

 ًّ  الّداخل

 

ن:  "بسم هللا الرحمن الرحٌم ل إله ًّ للمثمَّ لع الجنوب إّل  الضِّ

هللا وحده ل شرٌك له له الملك وله الحمد ٌحًٌ وٌمٌت 

د عبد هللا 2وهو على كلِّ شًء قدٌر" )الحدٌد: ( "محمَّ

 ورسوله"

مع الجنكبٌي الش رقٌي: كف عمى اهلل كمبلئكتو يصمٌ  ف  إ الض 
" مكا تسميماكا عميو كسم  يا ال ذيف آمنكا صمٌ يا أي   بيٌ الن  
 اهلل عميو كسمـصمى  (56 :حزاب)األ

يا أىؿ الكتاب ال تغمكا في دينكـ  " ف:لممثم   رقيٌ مع الش  الض   
ما المسيح عيسى ابف مريـ ن  إ  الحؽٌ الٌ إكال تقكلكا عمى اهلل 

لى مريـ كركح منو فآمنكا باهلل إرسكؿ اهلل ككممتو ألقاىا 
 (17: ساء)الن  " كرسمو كال تقكلكا ثبلثة انتيكا خيران لكـ

ف أما اهلل إلو كاحد سبحانو إن  "  :رقيٌ الش   ماليٌ الش  مع الض  
رض ككفى باهلل ماكات كما في األيككف لو كلد لو ما في الس  

ف يككف عبدان ألف يستنكؼ المسيح " (171: ساء)الن   "ككيبلن 
 (172 :ساء)الن  " هلل

بكف كمف كال المبلئكة المقر  " ف:لممثم   ماليٌ مع الش  الض  
" ليو جميعان إيستنكؼ عف عبادتو كيستكبر فسيحسرىـ 

عمى رسكلؾ كعبدؾ عيسى ابف  صؿ   يـ  المٌ " (172: ساء)الن  
 "مريـ

بلـ عميو يـك كلد كيكـ يمكت كالس  " :الغربيٌ  ماليٌ مع الش  الض  
ذلؾ عيسى ابف مريـ قكؿ " (15: )مريـ" ان كيـك يبعث حيٌ 

 الكتابات بالز خارف الفسيفسائي ة
 

الر حيـ بسـ اهلل الر حمف " كاجية المثم ف الش مالي ة: 
ال إلو إاٌل اهلل  كحده ال شريؾ لو قؿ ىك اهلل أحد* 

مد* لـ يمد كلـ يكلد* كلـ يكف لو كفكان  اهلل الص 
 صمى اهلل عميو كسمـ  )اإلخبلص( ."أحد

مع الش مالٌي الغربٌي: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ال " الض 
إلو إاٌل اهلل كحده ال شريؾ لو محم د رسكؿ اهلل إف  

 (56)األحزاب: "مبلئكتو يصٌمكف عمى الن بيٌ اهلل ك 

مع الغربٌي لممثم ف: يا ال ذيف آمنكا صٌمكا يا أي  " الض 
ال .عميو كسم مكا تسميمان بسـ اهلل الرحمف الرحيـ..

 ."إلو إاٌل اهلل كحده الحمد هلل

مع الش مالٌي الغربٌي:  اهلل ال ذم لـ يت خذ كلدان " الض 
مف  الممؾ كلـ يكف لو كلي   يكلـ يكف لو شريؾ ف

د رسكؿ )محم   (111:سراء)اإل" ره تكبيران ككب   ؿٌ الذ  
 اهلل(

ى اهلل عميو كمبلئكتو صمٌ "ف: لممثم   ماليٌ مع الش  الض  
حمف بسـ اهلل الر  –بلـ عميو كرحمة اهلل كرسمو كالس  

 ." اهلل كحده ال شريؾ لوالٌ إلو إحيـ ال الر  

لو الممؾ كلو الحمد ": رقيٌ الشٌ  ماليٌ مع الش  الض  
د شيء قدير محم   كيميت كىك عمى كؿ   ييحي

ؿ شفاعتو يـك رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كتقب  

 كتابات الواجيات الخارجي ة لممثم ن الّداخميّ 
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 العناصر الز خرفي ة في قب ة الص خرة:

د فيك يتعب   في فكر المسمـ بعدان ركحيان، ائرمٌ كؿ الدٌ الش   ؿٌ ث  مى  ة لقب ة الص خرة ،صميمي  الفكرة الت   إف  

ىذا يبدك أف  ك  ،كالقمر ليبلن  ،مس نياران ة الش  ة مف دائري  ي  تكتمؿ مساحتيا الفن   ،تحت سماء صافية كاسعة

تي ال   ،ةمي  سبلخرفة اإلة لمز  ساسي  ة األحتي  ة الت  بكي  ـ كالبنية الش  جعميا المنظ  قد  ،لمدائرة كحيٌ كالرٌ  ماليٌ جالبعد ال

، بيعةظكاىر الط  ىك حاؿ كما  ،(308: 1993 والي)ناسبناسؽ كالت  عمى الت  محافظىةن  ؛ؿ العبلقاتتشك  

 ليارمز أٌما أرضي ة القب ة؛ فقد  ،ةة فمكي  كىي ظاىرة ككني   ،مسدمج كىج الش  مثبلن، ناتج عف  ىبيٌ كف الذ  م  فال

بؿ  ،مكمٌ في العصر األ ، لـ يكف ذىبٌيان،قب ة الص خرةكالحقيقة أف  لكف  ،ماءكىك لكف الس   ،يٌ كف الفض  بالم  

 عز  –عمى عظمة المكلى  كأدل ةؿ ما في ىذه الحياة مف بكاعث ليشك   ؛ةمان بالفض  ان مطع  كاف لكنان سماكيٌ 

 (                            Nasr 1976 :31.)كفؽ نظاـ ركحاني متكامؿ -كجؿ  

ف مف المتكك   ،مانيٌ كؿ الث  ؿ الش  يمث   ،سبلميٌ إ ؿ تككيف معمارمٌ قب ة الص خرة المشر فة أك   د  عى تي كما 

ًلم ًو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىٍينىمىا -تعالى-قاؿ  ،كٌميا بيعةاهلل فكؽ قكل الط   ةقك   يعني أف  ،كىذا  عيفتداخؿ مرب   :"كى

ل كا فىثىـ  كىٍجوي ا ًميـه"تيكى  ان،مثاليٌ  ان تكامميٌ  ان ؿ نظامتمث  ، كالقب ة بذلؾ، (2/115 رقـ :)سكرة البقرة لم ًو ًإف  الم وى كىاًسعه عى
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 شكيؿ المعمارمٌ ي فكرة ربط الت  ع بعض الباحثيف عمى تبنٌ ، كىك ما شج  (كحة كالرٌ الماد  )بيعة بيف الط  

مىى  :-تعالى-قاؿ  ،(136-135: 1998 الرطروط)ف حمعرش الر   الس ياؽ القرآنٌي حكؿب "كىاٍلمىمىؾي عى

اًنيىةه" )الحاق   ًئذو ثىمى ـٍ يىٍكمى ب ؾى فىٍكقىيي يىٍحًمؿي عىٍرشى رى اًئيىا كى بيف  ؿ الفكر الكسطيٌ ما يمث  كىك  (،69/17 رقـ :ةأىٍرجى

 .كحة كالرٌ الماد  

 ،مكمٌ بناء قب ة الص خرة في العصر األب كبالعكدة إلى التٌاريخ اإلسبلمٌي العريؽ؛ فإف  المتمٌقي يكقف

 سبلـ،قبؿ اإلالٌسائدة عمى معرفة بالفنكف كاف المسمـ  اف العربيٌ الفنٌ عمى يد معمارٌييف ماىريف، كأف  

يانات الد  مذككرة في ة ككتابات قرآني   ،ةزخارؼ نباتي  باستخداـ قب ة الص خرة كالد ليؿ عمى ذلؾ، تزيينو 

أٌما تصميـ قب ة الص خرة، كزخرفتيا، كما تؤٌديو مف رمكز،  صؿ،سبلـ ىك األاإل ف  أعمى  تأكيدان  ؛خرلاأل

 فإف  فيو ثبلثة آراء:

   لمفت  ؛ في محاكلةةمزيٌ في الر   مغرقةه ذات معنى، ك  يان  أؿ قب ة الص خرة عمى يمث   ؿ:ك  أم األالر

مبنى في فكير ت  المدل  ييدٌرؾ أفكما  (،Ayalon  1989 :46) لى المعنى الخفيٌ إاالنتباه 

ية مف خبلليا. مثيؿ ليا، و الن  أك  ،قب ةال  حٌتى ينظر المتمٌقي كيتفك ر بالر سالة المكج 

   تحمؿ دكف أف  ،ةبيعة الخارجي  لى االحتكاؾ بالط  إة باتي  خارؼ الن  يعيد استخداـ الز   اني:أم الثٌ الر

 .(66: 2006  )ياسين شاراتإك أ خارؼ رمكزان ىذه الز  

   (22)لمفردكس رمزان  الفسيفسائية في قبة الصخرةخارؼ الز   أف  تذىب إلى  :)رأم الباحثة( الثم الثٌ أالر ،

 ،ةخارؼ الفسيفسائي  الز  كالعمؿ عمى تناكؿ  كىذا ما جاءت الر سالة مبني ة عميو؛ في محاكلة لتكضيحو،

 دمحم   سكؿ الكريـة عف الر  ركي  مة حاديث نبكي  أمف خبلؿ  ،فصيؿبشيء مف الت   ،ةحكؿ فكرة الجن  

كتطبيقيا عمى  ،حاديثبتحكير فكرة ىذه األالقياـ ك  ،ؼ الجنةاكصحكؿ أ )صمى اهلل عميو كسمـ(

 فة.فسيفساء قب ة الص خرة المشر  
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________________________________________ 

 في تظير فردكس، كممة فإف   العربي ة، الم غة كفي الز خارؼ، مف بجدار  محاط مكاف: حرفٌيان  كتعني القديمة، الفارسي ة الحضارة في مكجكدة(: الجن ة) كممة( 22)

 (Ayalon 1989 :46" )إنفكرا مف نابعة" أنير أربعة خبلؿ مف كتظير( الر مزي ة)كالجن ة مراتبيا، أعمى كىي الجن ة، بمعنى الكريـ، القرآف

 

 

 ة:باتي  خارف الن  الز  

زخارؼ أك ة فسيفسائي   ،اترضيٌ أعمى جدراف أك  عمى شكؿ زخارؼ ةباتي  خارؼ الن  الز  تأتي 

بات المكع  ، ك  رفيع  يٌ بمستكل فن   ،داخؿ قب ة الص خرة المشر فة منيا ةع الفسيفسائي  ة، كتتمت  لئلطارات الخزفي  

 ،ة داخؿ القب ةخارؼ الفسيفسائي  ة الز  ؿ خمفي  تي تمث  ال   ،ات ىائمةيٌ ة المتكاجدة بكم  ىبي  ة ذات الكرقة الذ  جاجي  الز  

 دؼ المستخدـ حجـ الص  كمف الجدير بالٌذكر، أف   ة،ي  ة ذات الكرقة الفض  جاجي  بات الز  لى المكعٌ إضافة إ

 (73: 2012ة  بو عيشأ)كجمالي تيا ة باتي  شكاؿ الن  ركعة األ (، أساس40:3ككم ي تو)الشكؿ

 ،سـ1ب منيا ال يتجاكز ضمع المكع   عديدة، ةبات زجاجي  ف فسيفساء قب ة الص خرة مف مكع  تتكك  و

ف كاف استخداـ لكافمختمفة األكىي  مع  ،بصكرة رئيسة كمسيطرة ىبيٌ خضر كالذ  زرؽ كاألكف األالم  ، كا 

 .(Ayalon  1989 :23) ابقةلكاف السٌ ات األمشتقٌ ثانكي ة ك  ،خرللكاف األاألغياب 
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 ،لكاحعمى تمؾ األ المستعممة ،ةفائح البركنزيٌ ة في نقش الص  باتي  خارؼ الن  مت الز  خدً كما استي 

 خرفيٌ كؿ الز  ة في إظيار الش  زاميؿ الخاص  ذة باستعماؿ األكالمنف  ، Repousee ةيبكسباسـ الرٌ المعركفة 

 فميٌ طح الس  كعمى الس   ،ربعةبكاب قب ة الص خرة األأفائح عمى تمؾ الص  ، كيمكف لممتمٌقي أف يرل المطمكب

  (30-23: 1998  طروط)الر  ؛ إذ تترك ز فييا ةاخمي  عمدة الدٌ بط بيف األمف جسر الر  

 ،زخرفة شجرة العنب ، ال سي ما في مكضكعنماط المدىشةفكانت مف األ ؛ةخرفي  شكاليا الز  أا مٌ أ

شكاؿ أتخرج مف ككاف الفٌناف يعمد إلى تصميميا بطريقة إبداعي ة؛ إذ  ،كقطكفيا ،كراقياأك  ،كسيقانيا

شكاؿ أ جنبان إلى جنبتشكيبلت العنب يكظ ؼ الفٌناف  ،حيافكفي بعض األ ،كانثكسك نباتات اإلأ ،ةمزىري  

ثمينة دعامات الت  (؛ ما يجعؿ المتمٌقي يحار في جماليا، كما في تمؾ المكجكدة عمى 41:3)الشكؿخيؿالن  

 ،كلكف ،(313: 2015  يّ )الفنّ ف ر كالممك  خاـ المشج  بالر   ان سممب  كحٌتى الر خاـ؛ فقد كاف  الكسطى،

 كنيٌ مج الس  ما بيف الد   ،جكممك   ؽبؿ ىك نفسو معر   ،ةخاـ ال يحتكم عمى زخارؼ نباتي  الر   ف  أكاب الص  

 .(صال شخصيّ ات   ،2016- بريلإ 21 بو عيشة،أد )محم  الغامؽ كالفاتح 

حيائو داخؿ الن   يقاظ الحس  إل قد استيخًدمت؛ الفسيفساءكاألمر البٌلفت لبلنتباه، أف   ، فقد فسكا 

 ؛كفكؿ كالم  كالكرقة البعيدة عف الش  كاستخدـ الفركع  ،بيعة تقميدان صادقان اف المسمـ عف تقميد الط  انصرؼ الفنٌ 

 مز في الفف  جريد كالر  ناظر، تبدك عمييا سيادة مبدأ الت  قابؿ كالت  ع كالت  نك  كرار كالت  لتككيف زخارؼ تمتاز بالت  

 ( 5-3: 1985)الطرشان سبلميٌ اإل

شكاؿ مف األ ان بدء ،بيعةمف الط   ونة لزخارفاف الص خرة جممة العناصر المكك  فنٌ كىكذا، فقد اختار 

 ،نكبركالص   ،كالكرمة ،كزكالم   ،يتكفكالز   ،خيؿالن   شجار المكجكدة في المنطقة بأنكاعيا:كاأل ،ةباتي  الن  

تي ظيرت ال   حكير لمعناصرجريد كالت  نحك الت   خرفيٌ الز   جو الفف  ات  كلكف، لـ يكتًؼ بذلؾ؛ فكالكركد،  ،كالفكاكو

 . كثمار ،ككركد ،كفكاكو ،كأغصاف ،أكراؽمف  ،ةباتي  شكاؿ الن  فييا األ
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مف  ناقبلن إٌياه، نسانيٌ فكير اإلاف بزخرفتو داخؿ قب ة الص خرة بالت  ارتقى الفنٌ كفضبلن عف ذلؾ، فقد 

كيقد ـ  ،لى الحقيقةإليصؿ بذلؾ  ؛حيحةكالمشاىدة الص   ؿ العمميٌ أم  لى الت  إ ،ساطيرمجاؿ الخرافات كاأل

قافة الث   دفقد قا ؛كىذا ما ركم عف عبد الممؾ الت جر د مف العكائؽ كالن زعات، يدعكىا إلى  ،ةمبشري  ل كثائؽ

تي ال   ،بيعةأف تعيش في حضف الط   حد، كقاؿ في الحضارة:كآخرىا الم   ،ليا الميدأكٌ  ،بأكسع مفاىيميا

 مف جماد كنبات كحيكاف. ،كفي جكفيا ،كما عمييا ،رضكىي األ ،نسافتحيط باإل

باطنيا  محكمة، ةيا تخضع لنكاميس جامعن  ألإاٌل  ؛بيعةتعامؿ مع الط  لي مكمٌ اف األالفنٌ كما كاف 

اعتمادان عمى  ،كحةخرفة كالم  ـ لنا نمط الز  قد  ياف الفنٌ فة، م  عقيدة األ هر تكف  كىذا ما ظاـ، كظاىرىا الن   ،ةق  الد  

كفي الكقت نفسو، كىك سنة اهلل في خمقو،  ،في ىذا الكجكد نو نامكس طبيعيٌ أل، كمبدأ الت كي ؼ؛ بيعةالط  

 .(6: 1983)قطب ر متيا الحضارة عبر العصك تي قد  ال   ،ةنماطو المخمكقات الحي  أـ لنا في لـ يقدٌ 

 ،يتكفكالز   ،خيؿن  ال ، مف مثؿشجارنة مف األمكك   أٌما الفسيفساء الخارجي ة؛ فقد كانت أنماطيا

 مشك مةكجميعيا  (،42:3المقاربة لؤلشكاؿ المجنحة الداخمية في القبة )الشكؿ  حشكاؿ المجن  األفضبلن عف 

كجكدىا ؛ بفعؿ ة قد اختفت تمامان صمي  ة األالفسيفساء الخارجي   ف  أ (AYALON)ترلك  ،ةة ذىبي  عمى خمفي  

بيا،  خيف المسمميفالمؤر  كما تشير إلى انعداـ اىتماـ  مؼ،ضت لمت  فقد تعر   ،طكبةمؽ كالر  في اليكاء الط  

كمف جية أخرل، فقد أكرد  لمظيرىا كشكميا، بلن مفصٌ  مكف كصفان كال يقد  ليا، ال يشيركف إذ إن يـ  لؤلسؼ؛

يذكر فييا عناصر مختمفة مف  ة عنيا،ممفص   ،غير كاضحة ، صكرة(Creswell)غير المسمـ  الباحث

 (43:3)الشكؿ( Creswell  1969:227) (Ayalon  1989 :21)ة الفسيفساء الخارجي  

، كما يخرج منيا مف أغصاف ةشكاؿ المزىري  األ، ك بلؿ المممكءة بالفكاكو كالكركدالس  كيمكف لممتمٌقي أف يرل 

مف طار ىذا اإلكلو أف يفك ر فيما يحممو  ،بكثرة يفسائي ةنباتي ة بصكرة حمزكني ة، ماثمةن في ىذه الز خارؼ الفس

ك العرش أماء مس  بكصفيا رمزان كتمثيبلن ل ،ة كالقب ةالمنطقة العمكي  ، تقكده إلى الت عامؿ مع ةدالالت رمزي  
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 ،كالعنبكمٌما يضفي جماالن عمى ىذه المزىرٌيات، ما يظير عمييا مف فكاكو،  ، كالكرسيٌ 

فضبلن عف  ،(Grabar 1996 :78-87اف)مٌ كالر   (،46:3)الشكؿجاصكاإل (،45:3)الشكؿثرلكالكم  

بنماذج  ةمحضكن، ذات األشكاؿ المختمفة ، كال(Grabar 1996 :81)الكاقعة في أعبلىا( 23)يجافتٌ ال

يؤٌدم جريد لممبلئكة الت  ؛ كال يخفى عمى أحد، أف   (Ayalon 1989: 62) حة عف اليميف كاليسارمجن  

 ،حةالمجن  أف  تمؾ ك  ،الحةعماؿ الصٌ ؿ األة تمث  خارؼ المزىري  مشاىد الز  كأف   ة،خركي  في المشاىد األ دكران 

 .الحةعماؿ الصٌ تحمؿ ىذه األككنيا  ،خرةة المبلئكة في اآلر تخطيط شخصي  تفس  

 

 فقد كيجد اقتراح ؛اـ المسمميف في كقت سابؽالحكٌ ك  ،سبلميٌ صر اإلالن  ال تي ترمز إلى  ،ة مف الغنائـكضيحي  سـك الت  بالر   ،حرلك باألأ ،يجاف بالغنائـىذه التٌ  (فيس رت23)

 ( : Grabar 1996 81. )سبلـاـ ال ذيف ىزميـ اإلتيجاف الحكٌ بكضع 

 

 

متمثمة باالحاديث  تتعد د اآلنية ال تي تحتكييا القب ة في االشكاؿ كاالحجاـ كااللكاف؛ كتأتي رمزيتيا الدينية

 النبكية الكاصفة ليذه االنية :

( ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس 17وُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخم ُدوَن )يط: " -تعالى-قاؿ عبد الممؾ في قكؿ اهلل -
واألكواب ( قاؿ: الكلداف المخم دكف ىـ ال ذيف ال يمكتكف، 18-56/17)سكرة الكاقعة: رقـ " ِمْن َمِعينٍ 

واحدىا كوب من المكوكبات، وىي القصار األعناق القصيرة العرى، واألباريق واحدىا إبريق، وىي 
ٍة : "-تعالى-، قاؿ: كمثمو قكلوالمستطيمة الط ويمة األعناق الط ويمة العرى َوُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبآِنَيٍة ِمْن ِفض 

ٍة َقد ُروَىا تَْقِديرًا ( َقَواِريرَ 15َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريرَا ) فاآلنية: ( 16-76/15" )سكرة اإلنساف: رقـ ِمْن ِفض 
ٍة َقد ُروَىا َتْقِديرًا15َقَواِريرَا ): "-تعالى -، كقكلواألقداح، واألكواب ال تي تشرب " )سكرة  ( َقَواِريَر ِمْن ِفض 

ة، فاجتمع فييا صفاء فالقوارير: الز جاج، يعني ذلك الز ج(؛ 16-76/15اإلنساف: رقـ  اج من فض 
ة. ة، وىي من فض    الز جاج في بياض الفض 
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الحور خمؽ الجن ة ...، فييا أزكاج مطي رة مف  -تعالى-أف  اهلل  -رضي اهلل عنو-قاؿ كىب بف منٌبو  -

ير أزكاجيٌف، فييف  قاصرات الط رؼ مف غالياقوت والمرجان، مف نكر كأنيف   -تعالى-خمقيف  اهلل العين، 
فبل ينظرف إلى أحد سكاىـ، لـ يطمثيف  إنس قبميـ كال جاٌف، كم ما جامع كاحدة منيٌف أصاب بكران، كعمييا 
سبعكف حم ة مختمفة األلكاف، حمميا أخؼ  عميو مف شعرة في بدنيا، يرل مٌخ ساقيا مف كراء لحميا 

ألبيض، رؤوسين  مكم مة بالد ر  والياقوت والجوىر الّشراب األحمر في الز جاج اكعظميا، كجماليا كما يرل 
عة بالياقوت األحمر  .،مرص 

م ى - النبي أف( الصحيحيف في )الثابت عنو اهلل رضي ىريرة كعف أبي مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى  أكؿ إف: قاؿ - كى
 السماء في درم كككب أشد عمى يمكنيـ الذيف ثـ البدر، ليمة القمر صكرة عمى الجنة يدخمكف زمرة

 كمجامرىـ المسؾ، كرشحيـ الذىب، أمشاطيـ يمتخطكف، كال يتفمكف كال يتغكطكف، كال يبكلكف ال إضاءة،
 آدـ، أبييـ صكرة عمى كاحد، رجؿ خمؽ عمى العيف، الحكر كأزكاجيـ ػ الطيب عكد األلنجكج، ػ األلكة
 .السماء في ذراعا ستكف

[ ميٍجمىر] ك[ ًمٍجمىر] جمع(: المجامر) ك، رائحتو طيب في كالمسؾ عرقيـ: أم( المسؾ رشحيـ) كمعنى

 .الجمر لو كأيعدٌ  بو ييتبخر ىكالذم: كالثاني، لمبخكر النار فيو يكضع الذم ىك: كاألكؿ،

 الذم العكد ىك األلنجكج: الفتح في حجر ابف الحافظ كقاؿ، بو ييتبخر الذم اليندم العكد(:األلكة) كمعنى

: أم( السماء في ذراعنا ستكف)كقكلو : التفسير تفسير( العكد) ك( ، األلكة):( األلنجكج) كلفظ، بو ييتبخر

 (590: 9ج– 1959)ابن حجر " كاالرتفاع العمك في

قىدٍ  ة ًإف   ييقىاؿ كى ٍضًعوً  تىفيكح ًإن مىا اٍلعيكد رىاًئحى ن ة الن ار ًفي ًبكى ًمفٍ  ًفييىا نىار الى  كىاٍلجى اًعيًميٌ  قىاؿى  ثىـ   كى ٍسمى  بىٍعد اإٍلً

ًديث تىٍخًريج ن ة ًفي ىىؿٍ  ييٍنظىر: اٍلمىٍذكيكر اٍلحى اب نىار؟ اٍلجى ييجى  كيٍف،: ًبقىٍكًلوً  بىؿٍ  نىار ًبغىٍيرً  يىٍشتىًعؿ أىفٍ  ًباٍحًتمىاؿً  كى

ن مىا ا ًباٍعًتبىارً  ًمٍجمىرىة سيم يىتٍ  كىاً  ييٍحتىمىؿ اأٍلىٍصؿ، ًفي كىافى  مى ر الى  ًبنىارو  يىٍشتىًعؿ أىفٍ  كى رى  أىكٍ  ًإٍحرىاؽ، كىالى  ًفييىا ضى

قىاؿى ،  ًاٍشًتعىاؿ ًبغىٍيرً  يىفيكح ة أىمٌ  ييقىاؿ قىدٍ : اٍلقيٍرطيًبيٌ  كى اجى شيعيكرىـٍ  ميٍرد كىىيـٍ  اٍلميٍشط ًإلىى لىييـٍ  حى  كىأىمٌ  تىت ًسخ؟ الى  كى

ة اجى كر ًإلىى لىييـٍ  حى  (383: 2ج–)عويضة د.ت اٍلًمٍسؾ؟ ًمفٍ  أىٍطيىب كىًريحيـٍ  اٍلبىخي
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 ،حساسيترجـ رأيان، كيعب ر عف إ ،عطاء جميؿفي  ،بيعة بعظمتياالط   مكمٌ اف األـ الفنٌ قد  كىكذا، فقد 

بداع،ك  الز خارؼ البديعة؛ ليجد المتمٌقي نفسو فييا، كؿ  بحسب ما ك  ، منك عان في الت صميمات العديدة،يمافا  ك  ا 

فالمتمٌقي في معرضو لعالـ األكراؽ، بؿ في متحؼ، يجمع ما بيف األكراؽ، كاألكاليؿ يشعر كيفك ر؛ 

 الٌزىري ة، ال تي يظير فييا.

قياس ب ،طارات صغيرة مف الحجارةباستخداـ إ فائقة، بعناية ، كريك بىتىذه الفاكية تمى سً ري حيث 

 .اخميٌ ف الدٌ في المثم   ،( سـ1-0.5)

كفييا مسحة جمالي ة،  ،(65: 2012 بو عيشة)أرقبة الق بةفي  ةعام   صكرةسـ ب (1.5-1)ك 

كيؼ ال، كالذ ىبٌي كاألخضر كاألزرؽ حاضرة بقك ة لدل ة خالدة، قكي  ناجمة عف الم كف؛ فقد بدت األلكاف 

 ،كءعف الض  تعبير خضر األف ؛ةجماؿ كرمزي  الفٌناف األمكٌم، كلعؿ  مرد  ذلؾ ، ما تحممو تمؾ األلكاف مف 

كلـ يغفؿ ذلؾ الفٌناف الت رصيع؛ إذ يراه المتمٌقي ماثبلن في الكم ثرل؛ كراؽ، طراؼ األأؿ يظم   ظبلـزرؽ األك 

 ( Ayalon  1989 :20-49) يفرؼ الكبير راء كالت  الث   ثيرأتانطبلقان مف 

 باتات كالفكاكو كالكركد:الن  كمف أكصاؼ 

فّاح (47:3)الش كؿ  يفالتٌ  يا:منك  ،خضركف األبالم  ميا جميعيا قد   ،ىناؾ أصناؼ مف الفكاكو - ، والتُّ

 :ُمِثلة بحزمة مربوطه وموضوعة على الورقة الهلٌون)سكوم(، و (81:3)الشَّكل 

 (.84:3بشرٌط ذو لون رمادي او احمر )الشكل

كقم ة منيا ، خضركف األبرز قيمة الم  ي منيا نمكذج مقد ـ بتصميـ، ،نماط قميمةىذه األكانت : الكرز -

 . (50:3أبدعيا الفٌناف باألكاليؿ)الشكؿ
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ان زخرفم ،كاياي جكانب الزٌ ى يغطٌ حتٌ  ؛كحةداخؿ الم   ةعريض صكرةبفقد أظيرىا الفٌناف  ؛ا الفكاكوأمٌ 

سمكب أب الٌظاىر ،سكدكف األالم   فضبلن عف ،ىبيٌ كالذ   ،خضراأل :كنيفلمسات مف الم  عمييا  كمضفيان  إٌياىا،

في  ةيا قاتمككأن   ،كراؽ بطكؿ قصيراألبينما بدت  شجار،حيط بيذه األالم في البركاز الخارجيٌ  ،اؼشفٌ 

)حمدان فاكية  ةلـ يظير عمييا أي   إذ ؛كراؽ شجرة زيتكفأؿ تمث  ي كىمف خبللو، تنمك  ،مكاف مظمـ

 (34: 2010  ينوبينممي ونور الدّ 

 ؛ؿٌ الظ  ب ،ؼ عميياعر  كالت   ،يمكف تحديدىما قسميف،لى إكراؽ األعمى تقسيـ اف الفنٌ درج  كراؽ:األ -

في نرل ألفة عدد كبير مف أكراؽ دالية الكرمة، ف أيمكننا  ،نماطكفؽ  األك  ،خر أزرؽكاآل ،كاحد أخضر

، أم  كالبيزنطيٌ  ،مكمٌ األ: سمكبيفو لـ يكف بيف األن  أ إالٌ  ،(417: 2007  يّ )الفنّ ة الفسيفساء البيزنطي  

؛ ةة الغربي  مالي  قكاس الش  عمى دعامات األ ،يف مع الفاكيةكراؽ التٌ أظيرت كما  المظير،في  الٌ إ ،تبلؽو 

 في ،ةكماني  في الحضارة الرٌ  ،مطىذا الن   يجد المتمٌقيبينما  ،جزاءألى سبعة إأة يا شريحة مجز  ككأن   فبدت

كمنيا  ة،صغير  ان ليا ساق ككأف   إذ قد ـ األكراؽالٌساؽ؛  مكمٌ األ ، كلـ ينسى الفٌنافجزاءأربعة أدائرة كشريحتيا 

أسمكبان خاٌصان بيا، يختمؼ عف األساليب األخرل  كراؽكرقة مف ىذه األ لكؿ  جعؿ ك  ،خضركف األالم  

د )محم  الخرشكؼ ك  كراؽ الكرمة،فكانت لكحتو تمثيبلن أل ،ة القكس العميافي قم   ياكضعكما أن و  لمثيبلتيا،

 (شخصيّ  مقابمة ،2017-أذار  18 بو عيشة،أ

عف قب ة  (،مارجريت فاف برشيـ)الفسيفساء  قالتو الباحثة في ففٌ كيحضرني في ىذا المقاـ، ما 

كالمضاءة  ببريؽ  ،بلؿسقؼ المميئة بالظ  تحت ىذه األ ،"ىنا في قب ة الص خرة الص خرة المشر فة كزخارفيا:

ف أكثر بكثير مف أىك في الكاقع  ،دبجيؿ المجر  الجبلؿ كالغمكض كالت  مف  ىذا الجك   ،ةىبي  سرات الذ  التٌ 

ف يجعمكا مف ىذا أكانكا يريدكف  ،فالمسممكف في ىذه الفسيفساء ؛شخاصمف خبلؿ تصكير األ ،ؽيتحق  

 (Van Barchem  1969: 320-321) ة مدىشة"ة حقيقي  رح جن  الص  
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كيؼ ال،  ،دةفكانت متعد   ؛الحاممة لرقبة قب ة الص خرة المشر فةائرة تي تزخرؼ الدٌ ا األساليب ال  مٌ أ

ساليب زخرفتيا عف أفي  مختمفة داخؿ قب ة الص خرة المشر فة بؿ إف  كؿٌ  ،بأسمكبيف مزخرفةجية  ككؿٌ 

بينما تبدك س، اكانثكراؽ اإلأنة مف مكك   ،رةة متكر  مزخرفة بأشكاؿ لكلبي   ،المكجكدة عمى القب ةف ؛خرلاأل

 (Ayalon  1989 :61). شكاؿة مختمفة األالمساحة بينيما مزخرفة بأكراؽ نباتي  

 ؛نكع منيا دة لكؿٌ متعد  الشكاؿ كاأل ،نكاع المختمفةذات األ ،ةباتي  العناصر الن  أنماط  تظير فقد 

ككرقة  ،يجافكالتٌ  ،ةىريٌ الزٌ شكاؿ كاأل ،حكؿ المجن  كالش   و،كقطكف ،كأكراؽ العنب ،خيؿفظيرت أشكاؿ كرقة الن  

ة خامي  في زخرفة الر   المستخدمةنماط اني مف تمؾ األكع الثٌ ا الن  أمٌ ك  ،( Ayalon  1989 :61)ساكانثاإل

 ،(26:3)الشَّكل  يجافكالتٌ  ،مة مف العقكدة المشك  فكانت العناصر المعماري   ؛في قب ة الص خرة المشر فة

 .حياففي بعض األ ،ةشكاؿ اليندسي  مع األ مرتبطةن  ،دةالمختمفة كالمتعد  شكاؿ عمدة ذات األكاأل

 

 الز خارف اليندسي ة:

 ة،كاضح صكرةة بخارؼ اليندسي  الز   تكظيؼلى إ مكمٌ اف المسمـ منذ العصر األجو الفنٌ كقد ات  

 ،ثاتكالمثم   ،عاتالمرب  مف مثؿ  ،شكاؿ البسيطةنابعة مف األ ،ةساسي  شكاليا األأ ف  أغـ مف بالر   ،فييا مبدعان 

 2000ر )خنف كغيره ،ر كاالثني عشركالمعش   ،فكالمثم   ٌي،داسكالس   ،كؿ الخماسيٌ كالش   ،كائر المتماسكةكالد  

:96). 

 ،ضبلعدة األة متعد  جمي  شكاؿ الن  األ يتمث ؿ في ،قكمٌ  اف المسمـ باستخداـ طابع ىندسيٌ الفنٌ كيمتاز 

   فاالص   خوانإ)يؿ تنير ظممة الم   ،كما تحتكيو مف نجكـ مختمفة ،ماءلى الس  إتي تشير ال   (،ةجمي  طباؽ الن  األ)

لى جكار إب ك  رى تي  ،ضبلعاأل عديدةزخارؼ كما ىذه األشكاؿ، إاٌل (، 53القسم الرياضي :– 1957

ىذا الن مط زخرفة  خكف أف  كيرل المؤر   ،في كسطو شكؿ نجميٌ  ،ؼ منيا شبو طبؽيتأل  ف يا بعضا؛بعض
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: -تعالى-كقكلو  ،اف المسمـ مف القرآف الكريـنٌ تي استميميا الفتعكس مجمكعة مف المكاىب ال  اليندسٌي، 

ييًعيدي" )سكرة البركج ييٍبًدئي  ىيكى  "ًإن وي  يترجـ بيا  كسيمة في يد ذلؾ الفٌناف؛ خارؼالز  ،  فيذه (85/13 رقـ :كى

عجابو بدق   ،البديع الككنيٌ  ظاـ اليندسي  ره لمن  تصك   مت خدً استي و ، كقد كجماؿ صنع الخالؽ، ة خمؽكا 

لى إعكد يحاء بالص  لى اإلإ ،قؿبالن   المكحىدتيا مف مظيرىا فجر   ؛سطح القبابأة فكؽ خارؼ اليندسي  الز  

ماء لى الس  إتي ترمز ال   ،اتكالمجرٌ  ،كالككاكب ،جكـكمنيا أشكاؿ الن   ة،كش اليندسي  قالن  اعتمادان عمى  ،أعمى

 .وقد تم ذكرىا سابقاً  ةخارف اليندسي  الز   المشر فة عمى خرةقب ة الص  وقد َحوت ،  الكاسعة أك الككف الفسيح

 

 

 

 مزايا زخارف قب ة الص خرة المشر فة:

المعنى، كقد مت قد مت الم كحات الز خرفي ة في قب ة الص خرة العنصر الت عبيرٌم المت جو إلى عالـ 

في  الٌظاىرةالزخارؼ ف ؛ب الفراغ ال ذم يثير الخكؼتجن  انطبلقان مف االىتماـ بالحيسف، ك  ،ينيٌ يز العنصر الت  

زىرة  كمف كؿٌ  ،بستاف زىرة يختار مف كؿ  ، تكحي بعمؿ الفٌناف، ال ذم يبدك ككأن و قب ة الص خرة المشر فة

 تسيـ كٌميا، لة خارؼ الكتابي  كالز   ،ةخرفي  كالكحدات الز   ،ةباتي  عناصر الن  ال يٌ ليحشد في عممو الفن   ؛ثمرة

 . صيؿأ يٌ ثر فن  أبداع إغبة في في تحقيؽ الر  بمجمميا 

لى مساحات إطكح ـ الس  يقسكت شكاليا كحجكميا كعناصرىا،أك  نكاع المكادٌ أد غـ مف تعد  كعمى الر  

لنا عنصران كامبلن  كيقد ـ ـع قد  نك  ىذا الت   ف  أ الٌ إ ،ة متكاممة مع غيرىازخرفي  نيا كحدات تزي   ،ة مختمفةىندسي  

 ، فيما يأتي:ة في قب ة الص خرة المشر فةخارؼ الفسيفسائي  زة الز  مي  ، كيمكف مبلحظة ذاتو في حد  
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 صاالن ات   اـٌ ة في ببلد الشٌ ي  خرفة المحم  بالز  كات صاليا  ،سبلميٌ اإل خرفة العربيٌ الز   ة لفف  ؿ بداية أساسي  تشك   -1

كىـ مف  ،(Van Berchem 1964 :280)كفصميٌ اف األكٌ خرفات ىـ الس  ىذه الز   كصانعف ؛كاضحان 

ـ   ،ةبالمسيحي   االعرب ال ذيف دانك   ؛ككانت ليـ مكانتيـ كدكرىـ ،كا عمى دينيـك استمرٌ أ ،سبلـلى اإلإانتقمكا  ث

 ة.م  باعتبارىـ مف أىؿ الذ  

لـ تحافظ عمى  يا،كأكعية، كلكن ،كأزىار ،مف أشجار ،ةخرفة تحكير رفيع لعناصر كاقعي  ىذه الز   -2

عمى  ،منذ نشأتو ،سبلميٌ اإل لى الفف  إاد ينظركف قٌ جعؿ الن  ما  ؛ة مبدعةي  فن   بؿ أصبحت أشكاالن  ،تياكاقعي  

 عبير عف تفاصيؿ كؿ  اـ في الت  سٌ ف الر  تفن  كيؼ ال، كقد  ؛يحاكي الكاقع يٌ نقم ال ففٌ  ،إبداعيٌ  و ففٌ ن  أ

 (29:  1998  طروط)الر  . يٌ سمكب فن  أب ،عنصر

ف أد د مف نبات محد  فميس لعنصر مستم   ؛في أنحاء قب ة الص خرة المشر فة ةعتتشابو العناصر المكز   -3

ذ اـ كالمنف  س  الر  ، ما جعؿ لو قب ة ذات غنى ال حد  الخرفة في مكاضيع الز   كلذلؾ فإف  ؛ ر في حالتيف يتكر  

ة كني  ال مع حقيقتيا الم   ،مع معاني العناصر يان تماش ؛ةمزي  لكاف الر  حضار األإفي  ، يبرعافالفسيفسائيٌ 

 .، مف جية أخرليٌ كالجماؿ الفن   كنيٌ كمع االنسجاـ الم   مف جية، ة،الكاقعيٌ 

 ،فة مف أشرطةكىي مؤل   ،ع المبدعنااف الصٌ ة الفنٌ متو عبقري  ة أجمؿ ما قد  اخمي  زخرفة الص خرة الدٌ  د  عى تي  -4

ة حمقة كثم   ،راؽ(لى الز  إة )خضراء تميؿ مزرق   ة معتمة خضراءعمى أرضي   ،ةىبي  خارؼ الذ  الز  فييا ع تتجم  

مف سكرة  ،(256، 255يتيف )اآلمؿ عمى تتش ،الجميؿ الككفيٌ  بالخط   ،ةعميا كاممة مف الكتابات القرآني  

القب ة تحمؿ عناصر  ف  كفضبلن عف ذلؾ، فإ ،(صال شخصيّ ات   ،2017-أيار23 بو عيشة،أد )محم   البقرة

 عديدة، ككذلؾ العديد مف األكاني الحاممة:ة ة كىندسي  نباتي  

 ؛نيةبعف طريؽ تخطيط األ ،كمحاكلة االىتماـ بالحجـ ،كؿإبراز الش  في اف كاني الحاممة تفيد الفنٌ األ -أ 

و ليس بشكؿ لكن   ،كىك شكؿ متناظر متكازف ،ة دقيقةنة بزخارؼ تجريدي  مزي   وك تحتأفؽ لتبدك فكؽ األ
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كثر أكانت  اذ؛ كا  نية كعنقيارسـ فتحة اآلب ،ة كاحدةعف المنظكر مر  الت عبير ر كقد حاكؿ المصك   ،كاقعيٌ 

زىار تختمط حدكده العميا باأل ،بعضيا منبسط ك بدكنيا، فإف  أذات عركات  حكاضان أني مزىريات ك كاىذه األ

 .(413-412: 2007  يّ )الفنّ كراؽ كاأل

 ،عؼ كاضحان ى الس  خيؿ يتجمٌ كفي أشجار الن   ،أكثر مف الكاقع ،رشاقة، كأحيانان  شجار تبدك أقؿٌ األ –ب 

ا مٌ أتقكـ نخمتاف صغيرتاف، ك  ،تي ال تبدك باسقةال   ،خيؿشجرة الن  عمى طرفي كذلؾ ك  ،مرت  فكؽ عناقيد ال

 ؛مز في نخمة أخرللى الر  إجو اف يت  الفنٌ  ف  أ الٌ إ ان،عؼ كاضحة أيضبدك فيو حراشؼ السٌ تف ؛خمةجذع الن  

عمى  لتظير ؛دةة المجر  خرفي  شكيبلت الز  كمجمكعة مف الت   ،لى مجمكعة دكائرإة كقد انقمب فنرل الجذع مر  

يتكف خرل كالز  األ شجاركال تختمؼ أشكاؿ األ ،ك زىرةأف تككف شجرة أتبتعد عف  ،دةطرفيو نباتات محد  

 ،عة كثمارميا أغصاف مفرٌ تتخم   ،قةفيي مساحة ذات حدكد مكر  ؛ خيؿفي تككينيا عف أشجار الن   ،كزكالم  

ونور  )حمدان وبينممي، ريقة نفسيابالط   مصم مة ،كعمى طرفييا أشجار صغيرة ،تقكـ عمى جذع مزخرؼ

 .(38: 2010  ينالدّ 

كما ينبثؽ تقاف، عمى اإل وفي صناعتو، كحرص هصبر باف في ىذا العصر الفنٌ  امتازسـ: طريقة الر   – 5 

في  ،في قصر ىشاـالمكجكدة، كظيرت في أعمالو، شجار فرسـ األ ؛ة غير محدكدةقدرة ابتكاري  عنيا مف 

الباقات الباسقة ، فضبلن عف يتكفالز   ةشجر مثيمتيا لك  ،ييرةاح الش  فٌ ة صكر شجرة الت  كبخاص   ،خربة المفجر

فة مف مساحة مؤل   ترتفع بالعرض يعادؿ خمس ارتفاعيا، ،ات( بسيطةك مزىريٌ أمفكرا أ) كافو المغركسة في أ

 ،نةككاز الممك  كراؽ كالبراعـ كاألكحكليا األكز، اف أك العناقيد أك الم  مٌ الر   كقمبيا ثمار ،طرافياأقة في مكر  

اخؿ نيا مف الدٌ ة تزي  كزي  كراؽ الم  األ ،اف المزخرؼ في فسيفساء قب ة الص خرة المشر فةككثيرا ما استعمؿ الفنٌ 

المساحات الحاضرة في مر ال ذم  يزيد في غنى ىذه العناصر كريقات كأغصاف كفكاكو مختمفة، األ

 .(8:  1980  لّ التّ )ة الفسيفسائي  



169 
 

 ،كلكف ،ةالمألكفة في الفنكف الكبلسيكي   ،)الرخى( عادةاستعاد أشكاؿ قركف الس  أف  المزخرؼ، قد كما  -

زه بطريقة تمي   ،ف في تشكيميا كتفريعيا كزخرفتيا كتمكينياكي يتفن  ل ؛دة لممزخرؼجي   ةنراىا كقد أعطت فرص

 .ةالخاص   ، كتجعؿ لو بصمتوابقةعف الفنكف السٌ 

ى سمٌ ك ما يي أ ،كاستعاد شككة الكركر ،رىا بأشكاؿ مختمفةفحك   ؛صداؼاستفاد المزخرؼ مف أشكاؿ األك  -

 ،في قب ة الص خرة المشر فة مقترنة بإناء يان  أ الٌ إ ،ةخرفة الكبلسيكي  مف الز   ،كىي ككرقة الكرمة ،قنثةكرقة األ

 زخرفي   صكرةعت كتراخت بقد تفر   ،قنثةنا نرل األفإن   ؛اج الككرنثيٌ في التٌ الحاؿ ، ككما ىك و ناتج عنياكأن  

 .(http://alrai.com/article/606758.html سبتمبر :15 -2013)ابراىيم ة طمنم  

د لكي يؤك   ؛حجار الفسيفسائيةغناء األفي إ لئ،صداؼ كالآل  ف يستفيد مف األأـ اف المصم  حاكؿ الفنٌ  -

قاـ كما عة عف أغصاف محفكرة، ك متفر  أمحاطة بأكراؽ  ،نكبرككز الص   ،شكاؿفي ىذه األ معنى الحميٌ 

 سبتمبر :15 -2013)ابراىيم  دةة مجر  لتصبح صبغة زخرفي   ؛بتأكيؿ ىذه العناصر ،أحيانان 

http://alrai.com/article/606758.html). 

ك شرائط أ ،ة ذات ظبلؿ تكحي بحجمياىندسي  فة مف أشكاؿ ة مؤل  أحيطت المكاضيع بإطارات زخرفي   -6

ك أزىار أك أ ةنك نجـك مثم  أكراؽ أك أىي لكزات  ،رةشكاؿ مكر  أك أالث، بعدىا الثٌ  إظيارة أحسف لكلبي  

ك أ ،مف غصف ممتدٌ  ،حيانان أطار يتألؼ اإلقد دة، ك مجر   ي ةشكاؿ ىندسأك عمى أعمى شكؿ دكاليب  ،دكائر

 سبتمبر :15 -2013)ابراىيم ة مزخرفةك حصيرة  ذات تككينات ىندسي  أ ،مستمرٌ  كميميٌ إشريط 

http://alrai.com/article/606758.html). 

 يدؿ   ما ؛لكاح القائمة عمى الجدرافبيف األ ،شرطةصكير كتنظيـ األككيف كالت  في الت  الش ديد االختبلؼ  -7

 حقة.البٌل  أكابقة الفنكف السٌ مٌما لـ يظير لو نظير في  ،ةخرفي  يغ الز  في اختيار الص   ،لو عمى غنى ال حد  



170 
 

ة في ة مستقر  ما تستدعيو ني  ن  ا  ك  ،ة لـ يكف مف فراغبيعي  عف أصكؿ الييئة الط   سبلميٌ صكير اإلخركج الت   -8

مخالفة تو؛ ما جعؿ بعض الفٌنانيف يميمكف إلى االستيانة بعظم كأ ،مبعثيا عدـ مضاىاة الخالؽ ،بعالطٌ 

 .بيعةالط  

 

 

 

 

 لرّابعالفصل ا

 

 :(24)ما قبل السالم ةخرفي  لمعناصر الز   ينيّ والدّ  مزي  المدلول الر  

ة فييا، سيجي  حمة الن  ف الم  كالعامؿ المشترؾ ال ذم يكك   ،نقطة االلتقاء المضيئة بيف الفنكف مكزؿ الر  تشك  

مف  يى فً خٍ أي فيك ما  ؛مزا الر  ، قاؿ ابف كىب: "كأمٌ امف عناصرى عام ة،في الفنكف ب ،الجماليٌ  امفيكمي تستمد  ك 

 ؛فصاح بو إلى بعضيـكاإل ،اسة النٌ وي عف كاف  مز في كبلمو فيما يريد طىي  ـ الر  ما يستعمؿ المتكم  ن  ا  الكبلـ، ك 

ؼ ك حرفان مف حرك أ ،جناسك سائر األأيكر كالكحكش سماء الط  أك الحرؼ اسمان مف أفيجعؿ لمكممة 

فيككف ذلؾ قكالن مفيكمان بينيما، مرمكزان عف  ؛مزكيطمع عمى ذلؾ المكضع مف يريد إفيامو الر   ،المعجـ

 . (70ص ،1958 ،)الجنديّ  غيرىما"

 

 

مف خبلؿ تقديس  ،كال تزاؿ آثار ىذه األصكؿ المشتركة بادية إلى اليـك ،ةيانة الييكدي  ة مف جذكر مشتركة مع الد  سبلـ(:  نشأت المسيحي  )ما قبؿ اإل (24)

في  ،يفس لدل المسيحيٌ ؿ مف الكتاب المقد  ؿ القسـ األك  ال ذم يشك   ،اسـ العيد القديـ ،إلى جانب عدد مف األسفار األخرل ،ال تي يطمقكف عمييا ،رةاك يف لمتٌ المسيحيٌ 
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 (573: 2012.)الصديقٌي اني منو لثٌ العيد الجديد القسـ ا د  عى حيف يي 

ة الخميقة، ، ال تي تسرد قص  -بلـعميو الس  -دنا مكسى سفار الخمسة لسي  األ ،المحض ساسيٌ األ يامفيكمب، كتشمؿ كاف ة سةة المقد  صكص الييكدي  ساس الن  أ :كراةالت  

سرائيؿ في إكتجكاؿ بني  نزؿ اهلل الكصايا العشر(،أ)حيث  جمي عمى جبؿ سيناءالخركج مف مصر، كالت  ة ، كقص  -عمييـ السبلـ-تو ي  براىيـ كذر  إدنا كعيد اهلل مع سي  

ة معركؼ بالعبري   س)العيد القديـ(كالكتاب المقد  ، عميـالت   كراة تعنيسة بكقت قصير، ككممة الت  رض المقد  سرائيؿ إلى األإجربة قبؿ دخكؿ بني لتمؾ الت   حراء، كتكراران الص  

 .)كتكفيـ( كالكتب الكدكنة، نبياء)نفيئيـ(األ، ك )تكراة( سفار الخمسةاأل س:كلى مجمكعة الكتب الثبلث ال تي  يشمميا الكتاب المقد  ف مف الحركؼ األكتتكك  ، ب)تاناخ(

براىيـ ،كنكح ،، كفيو حديث عف آدـ-بلـالس  عميو -ب فيو ما أكحى اهلل بو لؤلنبياء قبؿ ظيكر عيسى تً و كي صارل أن  ىك ما يزعـ الن   :العيد القديـك  عمييـ - ،كغيرىـ ،كا 

-ؿ لمعيد القديـ، كفيو حديث عف عيسى و مكم  فيزعمكف أن   ؛ا العيد الجديدكأمٌ  .-بلـعميو الس  -و يحتكم عمى كصايا كأحكاـ كبشارة بالمسيح جميعان، كما أن   -بلـالس  

 (63: 1974. )ركدلؼ كغير ذلؾ ،كتعاليمو ،كأعمالو ،كحياتو ،-بلـعميو الس  

 
منيا قيمة جمالي ة تمي زىا عف  يككف لكؿ   فٍ أع ق  كى تى كيي  ،كظائفيا باختبلؼة في المباني كتختمؼ القيـ الجمالي  

وحات في الم   اً العقيدة نمطأصبحت ة في ىذه المباني؟ وكيف فما مدلولت تمك العناصر الجمالي  ، غيرىا
 ة؟ ي  الفن  

 ة:خرفي  مدلولت العناصر الز   4.1

يعتمد فيو عمى  الفٌناف ف  أل ؛في تناكؿ مضمكف الففٌ  عمقان األساليب كثر أ مزم  عبير الر  الت   د  عى يي 

 ،شبيياتالت  مكظ فان ي، تكصيؿ ما بداخمو مف انفعاالت إلى المتمقٌ ل ،عبيراتمف الت   عديدة صكر

 .ةبيعي  كتجريد الحقائؽ الط   ،زمك كالر   ،الالتكالد   ،كالعبلمات ،يحاءاتكاإل ،كاالستعارات

عمى  العتماده ؛يعمى لدل المتمقٌ أ دراكي  الر مزٌم إلى نظير إ عبيركيحتاج ذلؾ المستكل مف الت  

عمى ك  ،كردة حمراءب ان رمزيٌ  عف الحب   المرءر قد يعب  إذ  ،توؼ عمى ثقافتو كخمفي  يتكق  فيك  ،الخياؿ كالفيـ

 (662: 2013درويش ) المباشر مف مثؿ الر سـ كالت صكير.ريح عبير الص  الت  منو يقؼ عكس ال

ة كالممؿ، طحي  الس   ليبتعد عف ؛دةالمباني المتعد  في  مزمٌ عبير الر  إلى استعماؿ الت   المعمارم   كيميؿ 

كىناؾ دافع ة عمى مر  العصكر، ة كالجنائزي  يني  في المباني الدٌ المتنك عة ات مزيٌ الر  األمر ال ذم يفس ر تمؾ 
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آخر يطفك عمى الس طح؛ فقد تكك نت مفردات العناصر المعماري ة بدايةن لمت عبير عف كظيفة معي نة، ما دفع 

يصاؿ الفكرة إلى المتمٌقي سريعان   2000  )ياسينالفٌناف إلى الم جكء إلى اإلشارة؛ لتكضيح ماىي ة البناء، كا 

  .مباشران  مف اليبلؿ رمزان  ات خاذ المسممكفك  ،ميب رمزان الص   يف المسيحيٌ الدٌ ، كمف ذلؾ، اختيار (105:

 

 :مزيّ تعريف  المدلول الر   4.1.1

 : المدلول

 ،اسـ مفعكؿ مف دؿ  كىك مدلكالت، لكممة  ان ة المعاصرة مفردغة العربي  يرد لفظ مىدلكؿ في معجـ الم  

 ما تدؿ  لً  كمؤٌداىا؛ ةىني  كرة الذ  الصٌ  لبمعنى فحك  كممة مدلكؿ في المعجـ الغنيٌ كما تأتي  ،بمعنى مفيكـ

  (23721: 2011ابو العزم ) إليو. أك ما تحيؿ ،عميو

كرة ي الصٌ ثر تمقٌ إ ،ىفد في الذ  ة ال تي تتكل  كرة المفيكمي  الصٌ  و:ؼ المدلكؿ اصطبلحان عمى أن  كييعر  

 (48: 2010 )حسن .ةالٌ ة الدٌ ي  الحس  

 لكممةفا، دان ك متعد  أ قد يككف كاحدان  ،مدلكؿ عبلمة ما ف  أإلى  (25)يميمكجياو عمماء السٌ كلقد تنب   

إلى: مدلكالت كحيدة المعنى، كأخرل عديدة ت فى ن  صي  كفي ضكء ذلؾ، شياء مختمفة،أعمى  دؿ  قد ت الكاحدة

ؿ، إن ما يعني كجكد مدلكؿ  ، كأٌما الن كع الثٌاني؛ فيشير إلىحيؿ إلى مدلكؿ كاحديا تي ن  أ المعنى؛ فالن كع األك 

مع سمسمة غير  غامضان  ترتبط ارتباطان  ،ةرمزي  ك  عبلمات فضفاضةفيك   ،ؿك  معنى أيستند إلى كجكد  ثافو 

 (84-83: 2010ايكو ) دة مف المدلكالتمحد  
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 ،ىك الجانب المحسكس اؿ  الدٌ ف ؛يٌ الفن   ك العمؿأكرة كىذا ما ينطبؽ عمى مفيكـ المدلكؿ في الصٌ 

 ؾ بالعقؿ.المدرى  ،دراكيٌ فيك الجانب اإل ؛ا المدلكؿمٌ كأ

 

 

قد تخترع ك  و،كتركيب ،ٌص تفكيؾ الن   :ىما ،ارس لو عمى أمريفة، أك عمـ اإلشارات أك العبلمات، كيعتمد الدٌ مزي  ة أك الر  غكي  العمـ ال ذم يبحث في الم   يميمكجيا:السٌ  (25)

 ة...ي  ر  يفرة الس  الشٌ ك تصميـ األزياء، ك شارات المركر، كا  ـ، كٍ كالبي  ـٌ ، كمغة الص  ما ىك منطكؽ إلى ما ىك بصرمٌ  كؿٌ أك يصنعيا اإلنساف؛ إذ يتعٌدل ىذا العمـ  العبلمات

)حمداكم  ات.مباشرة، ك المقصديٌ الغير ك عف الكظائؼ المباشرة  تدفع عمماءىا إلى البحث ،ةغكي  غير الم  ك ة غكي  عممان لؤلنظمة الم   كىكذا، فإف  الٌسيميمكجيا بكصفيا ،لخإ

2011 :7) 

 :مزالر  

فتيف ساف كاليمس، كيككف تحريؾ الش  بالم   صكت خفيٌ  بأن و: في لساف العرب ان لغكيٌ  مزؼ الر  ر  عى يي 

يماءات بالعينيف ا  شارة ك إ : ىك، كقيؿيماب شارةإما ىك ن  ا  كت، ك فظ مف غير إبانة الصٌ بكبلـ غير مفيكـ بالم  

 (436: 1994 )ابن منظور. ك عيفأ ،بيدالمرء ليو إر اشأما  كؿ  ىك فتيف كالفـ، ك كالحاجبيف كالش  

عمى معنى مقصكد  فتدؿ   ؛ة عمى شيء ما قائـ بذاتوال  ة الدٌ العبلمة الخاص  كما يدؿ  الر مز عمى 

ة كالعمميات ي  سكـ الفن  كما في الكتابة كالر   ،ومحم   كتحؿ   ،موفتمث   ،عف طريؽ االصطبلحات ،يفيـ منيا

مفاىيـ في ال ياتتناسب مع معافو  إلضفاءمكز في الحضارات القديمة ـ الر  ااستخدكمف ىنا، كاف  ة،الحسابي  

شارة إك أكتابة مف ة ي  عنو بالكسائؿ العاد   عبيرال يمكف الت  ، لشيء معنكمٌ  ان يٌ ماد   ان تجسيدلتككف  ؛معتقداتالك 

 (348: 1991 )بدويّ .
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 ؛موك يمث  أ ،ومحم   ك يحؿ  أ غيره،عف  دراؾ شيء ما يقؼ بديبلن إن ما يعني: إ مز اصطبلحان كالر  

مز لو كجكد الر   ف  انطبلقان مف أ ،دك المحسكس بالمجر  أ ،بالعاـٌ  الخاٌص  ةعبلق يمابحيث تككف العبلقة بين

 (180: 2005  )شعبو. دك معنى محد  أ ،فكرةك  ،صشخ  مي  حقيقيٌ 

ر عند ك معنى بكجكد محسكسأك فكرة أشيء ل تمثيبلن  بكصفو مزالر   يبدك أف  مفيكـك  ، قد تكر 

مة بالفكرة ص  كثيؽ المز الر   فٌ أ ،معنى ذلؾ، ك (161: 1996  ة)عطي  كثير مف الٌدارسيف؛ فات فقكا عميو 

ة ي  حبلؿ خاص  ما يجعؿ صفة اإلما يرمز إليو أك يمث مو، ليككف مماثبلن لصفة  ؛ـ فيوستخدى كالمكضكع ال ذم يي 

 خرل. ة األاللي  عف العبلمات الد  يتفر د بيا 

 ؛مزة مشتركة حكؿ مفيكـ الر  ي  صفة كخاص  يمث ؿ حبلؿ اإل ف  أنجد  ،عريفاتمف خبلؿ ىذه الت  ك 

تشابو كاشتراؾ في أكثر مف  ماال ذم يككف بيني يءلؾ الشٌ و ذمحم   ف يحؿ  أمز عمى قدرة الر  لفيي تكضع 

كبذلؾ  ،يٌ المضمكف في العمؿ الفن  ك كؿ الشٌ بيف عبلقة الكما في  ،ناف بذلؾ كحدة عضكيةيكك  إذ  جانب،

ك شيء ما كاف معركفان أكمف خبللو عمى شخص بو ؼ نتعر   ،ما ءشيب يككف الر مز في أصمو مرتبطان 

 (53: 2002توفيق ). لدينا مف قبؿ

ؿ مف خبلؿ يمث  إذ  ،ةنساني  فكار اإلكر كاألتجسيد لمص  فيك  ؛مز في الفنكفلمر   جرائي  المفيكـ اإلأٌما 

عبير عف مجمكعة مف مت  ل يوإل مرءالكيعمىد ر في الكاقع، ضمى ة ما ىك مي يحائي  إ ةة بطريقكمي  خصائصو الش  

 متفر دان عف غيره مف عبلمات كًدالالت. وما يجعم بالت مميح كاإليحاء؛فكار القيـ كاأل

ة لقكل ديني   رمزان  ،بتككينيا كتفاصيمياتيعىد   ،ةشكاؿ معماري  أاستعماؿ ؛ فيي مزية في العمارةالر  أٌما 

ي ف مرئي  إذ إن يا الجانب العبير، خاطب كالت  يجاد كسيمة لمت  إ يستطيع المعمارمٌ كمف خبلليا،  ،ةك اجتماعي  أ

مزية في العمارة تحمؿ الر  ف، ةك باطنيٌ أ ي ةظاىر  صكرةحاسيسو بأنساف ك عكاطؼ اإل ذم يخاطبالعمارة ال  

 (14: 2009الجبالوي ). (26) ان معنى ميتافيزيقيٌ 
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كنحك ذلؾ مف المكضكعات  ،كغايتو القصكل ،كلىكعممو األ ،مٌ ماد  كالبحث في مشكبلت الكجكد البٌل  ،بيعة(: ىك ما كراء الط  Metaphysics) الميتافيزيقيٌ  (26) 

يا: فرع مف كتعرؼ بأن   ،ةفسي  ة كالن  ي  ف تسمك في الحالة الحس  ألذات تريد  ؿ الباطنيٌ م  أعمى الت   منيجوكاىر المحسكسة، كيقـك ال تي  تيدؼ إلى البحث فيما كراء الظ  

لعمـك ا مختمفان بذلؾ عف ،لمبادئ ال تي تحكمواـ لمعالـ ك ييدؼ إلى تقديـ كصؼ منظ  ك  ،بيعةعمـ ما كراء الط   كذلؾى سم  ة لمكاقع، كيي ساسي  بيعة األبالط   صؿيت   ،الفمسفة

 (186: 2007.)إماـ  دة مف العالـة ال تي  تدرس مظاىر محد  بيعي  الط  

مز كالر   (،symbol)اليكناف باسـ عند مد بعيد أمنذ  معركفة (،symbolon)ة مصدر مف مزي  الر  ك 

(symbolisme) ، مة ىيك ارة يعني الشٌ ف ؛االسـأٌما ضع مع بعض شيئيف قد يككنا مختمفيف، ك تال تي  الص 

 ةغة الفرنسي  كيعرؼ بالم   ،قراءتو مرءمز ال ذم يمكف لمالر  أك  ،باستخداـ الفعؿ ما، شارة إلى شيءك اإلأ

يء ة الش  خاص  كب ،خرآر عف شيء يعب  ما ىك ك  ، (signum)ةتيني  كفي البٌل (، symboleبػ)

اريخ فا في التٌ خكاف الص  إ حوما كض   مععريؼ الت  يمتقي ىذا ، ك (229: 1997)ويورين المعركؼ

 ،ة المستترةفسي  كاحي الن  عبير غير المباشر عف الن  الت  ك  ،يحاءاإل بمفيكميـ، إن ما يعني مزالر  ف ؛سبلميٌ اإل

، شياءات كاألمة بيف الذٌ مز الص  الر  بذلؾ يككف دائيا، ك أة عمى غة في داللتيا الكضعي  ال تي ال تقكل الم  

 1957ا فخوان الص  إ). صريح المباشرسمية كالت  الت  بال  ،ةفسي  نارة الن  المشاعر عف طريؽ اإلكترجمة 

:46) 
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مف مثؿ  ،ةمبلمح رمزي   ،ةلي  ك  قدـ صكر العمارة األالكيكؼ، كىي أنساف في كجد اإلكقد  

ئدة )عا مأكلكنيا ك ،ةبيعي  كظيفتيا الط  ، فضبلن عف مافاألك الحماية، ك سطح، ة األاستمراري  ك االستدارة، 

1972 :40). 

مثؿ  ،كردكفكفي فرنسا في منطقة الدٌ ، )التاميرا( سبانياإجد في ما كي  ،ذلؾ يمث ؿكخير نمكذج           

ال تي   ،اليسرل لنير الجاركف ةف  عمى الض  (، gargas)كغارغا  (،font de gaume)كيؼ فكف دكغكـ 

كاممة  يدو أكرسكـ  ة،شكالخنازير المتكح  ، )البيزكف( مٌ كر البر  كالث   ،كالماعز الجبميٌ  ،كجد فييا صكر الكعكؿ

القديـ  ر الحجرمٌ إلى العصتعكد غمب ىذه الفنكف كأ ،يفة المرتبطة بالدٌ حري  اللة الس  ذات الد   ،كناقصة

 (13: 1992 )فيميب

 يف:ة إلى شق  عماؿ المعماري  ات في األكتقسـ الجماليٌ 

 كؿ.نات الش  عبلقات بيف مكك  الة: ناتجة عف شكمي   -

 2002)المالكي  فك مضمكف معي  أبيف فكرة ما ك  ،ك عنصر معمارمٌ أف ة: تربط بيف مكك  رمزي   -

:156). 

 :سالميّ ين اإلما قبل الدّ  ينيّ مزي والدّ الفكر الر  4.1.2 

منذ القدـ اإلنساف قد اىتدل ف ؛عبير عف نفسياة في الت  ف بدأت البشري  أمنذ  ةة بعام  مزي  فت الر  رً عي 

مف الًحقىب ة مزي  فكار الر  األ كمتكارثان ة، بيعي  كاىر الط  ممتو عميو الظ  أا ممٌ  إٌياه، مستكحيان توفطر بمز إلى الر  

 كيظير ذلؾ مف خبلؿ:الز منٌية الماضية، 

 ة في العصر القديم:عوب البدائي  الش   -
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ز رمى كاف يي  ال تيمس الش   ذلؾ اريخ، كمفة إلى عصكر ما قبؿ التٌ مزي  الر   رجع العمماء بداية ظيكريي 

أٌما داخميا نقطة، في دائرة  ىيئةحيانا كانت ترسـ عمى أجـ الكبير، ك ك ما يشبو الن  أة دائرة مشع  ليا ب

 (168: 1955باقر ) ...قرف حيكافبصكرة  وعن كفر عب  انكا يكالقمر؛ فقد 

الر غبة ك أ ،ةبيعي  كاىر الط  ة أقكل مف الظ  يجاد قك  إ ؛ مرد ه محاكلةىذه الطريقةكيبدك أف  الم جكء إلى 

، أك قيرىا، كالت غم ب عمييا،  فالمرء يحاكؿ حثيثان عنيا، أك اليركب منيااتجة مف المخاطر النٌ  ةحمايفي ال

شكاؿ أفي نقؿ  بدايةن، بيعةالط   مف خبلؿ محاكاة ،ةلمكاقعي   بديبلن  تحقيؽ ذلؾ، فنجده يبحث كيصنع

ـ   ،الحيكانات  .(13-12: 2009البياتي )ة مزي  الر   نحكبتصميماتو  هاجت  الا ـ  ثى كمف  ،شخاصاأل ث

 ة:المـسيحي  الحـضــارة  -

 فأخذكا يستخدمك إذ  ،خكفان مف الحكـ الكثنيٌ بدايةن فاستخدمتيا  ؛ةمزي  الحضارة عمى الر  ىذه أقبمت 

ة، ديني   ةمكانتت خذ مكز بدأت الر   ،ةعبلف المسيحي  إمف االضطياد، كبعد  ىركبان  غيرىـ؛رمكزان ال يفيميا 

ة كحي  ظر داخؿ النفس كالقيـ الرٌ الن   ابدك زة ليذا الفكر، الممي  مات مف الس  كاحدة أصبحت إلى أف ت استمر  ك 

             كحيٌ رٌ الفكر صبغتيا بالشكاؿ رمكزان مف بعض األتت خذ  ما جعميامبل في الخبلص، كسيمة كأ

)howthread.phphttp://www.saihat.net/vb/s(.              

قاـ بتمثيؿ فكرة  إذ ؛ةي  صميمات الفن  الت   فيرات قكل المؤث  أمزية مف إلى الر   زكع الفكرم  الن  ككاف 

يكب مف كربتو أكفاف، كمكسى مف فرعكف، ك الخمكد عمى سبيؿ مشاىدة الخبلص، مثؿ: نجاة نكح مف الطٌ 

 ،مبعثل ان ة يكنس رمز خذ مف قص  الحكت، كات   خكتو كامرأة العزيز، كيكنس مف بطفإكضيقو، كيكسؼ مف 

المعركؼ باسـ  ،الكبلسيكيٌ  فاستخدـ الكحش البحرمٌ  ؛ـ ذلؾ العصركلـ يكف الحكت معركفا لمصم  

ة القديمة ال تي  ترمز إلى البعث، العبري   ةسطكر شارة إلى األلئل (،(leviathan بدالن منو الحصاف البحرمٌ 

ال تي  ليا مائة عيف ترل بيا ، كذيمو إلى الكنيسةكالجن ة،  ،ةبدي  لكي يرمز إلى األ ؛اككساستخدـ الطٌ كما 

http://www.saihat.net/vb/showthread.php
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مكة إلى العشاء كالس   ،سدي إلى ركح القي ليرمز  ؛الحماـككظ ؼ  ،(561: 1982  )عكاشةشيء  كؿٌ 

 مزمٌ كسيمة النتشار الفكر الر   يف المسيحيٌ كاف انتشار الدٌ كبذلؾ، ، -عميو السبلـ-ك لعيسى أ انيٌ بٌ الر  

  .(98: 9191 فيرستون( فى اآلحتٌ  ستمرٌ الم

ال تي شك مت بكتبيا  ،ةماكي  دياف الس  لؤل ينيٌ الدٌ  ٌص مرتبط بالن   ساد العصر الكسيط ذكؽ عاـٌ فقد 

 ،كؽ العاـٌ بالذ  مت ة تحك  خبلقي  أة ك مف قيـ جمالي   وتحكيبما  ،الفنكفالمقد سة منظكمة، تعتمد عمى أساسيا 

 (577: 2012)الصديقي ةعائري  قيمتو ككظيفتو الش   عادت لمفف  أك  ،ان لقركف طكيمةكقادتو ركحيٌ 

 سالم؟سمت بيا فنون ما قبل اإلة ال تي ات  بعاد الجمالي  فما األ

عمى و، كالعمؿ لتكطيد دعائمجيكده س كر  ك  بمجٌرد انبثاؽ الٌديف المسيحٌي، المسيحيٌ  الفف   ظير"

–د المسيح ي  ال تي ظيرت بمعجزة ميبلد الس   ،يانة الجديدةبالد   ،فك انبما فييـ الفنٌ  ،اسإذ انشغؿ النٌ  نشره؛

عد البي ك ي خفٌ الت  ما أٌدل إلى كماف، خكفا مف الرٌ ؛ امةة التٌ ي  ر  الس  أحاطتيـ حالة مف ك  ،رؽفي الش  -بلـعميو الس  

ـ  العكدة، بعد الفترة طكيمة،  يٌ عف اإلبداع الفن   عبلف الد  ك  ،الحاؿ راألمكر كتغي  ار ستقر ث ة دينان يانة المسيحي  ا 

 . (13: 2010  )الخوليّ  "ؽ.ـ 301ان في رسميٌ 

ة ظيكر المسيحي   ككاكىبى  ؛ة مف أجؿ تكطيد العبلقات االجتماعي   رت الكنيسة الففٌ سخ  فقد  كىكذا،

كالمضمكف  كؿمغاير تمامان في الش   لكفو ظيكر  ،عاـ تقريبان( 300ة ة )كلمد  كماني  ة الرٌ في جسـ اإلمبراطكري  

 ،ال ذم انتشر في فمسطيف، (27)(المقابر الجنائزمٌ  ر)ففٌ المبك   المسيحيٌ ذلؾ اإلبداع ، ىك كمانيٌ الرٌ  لمفف  

ة إلى كالبدائي  ة البسيطة كمي  كانتقؿ مف اليكناف إلى ركما، كاستجاب في بنيتو الش   ،كمصر ،كسكريا ،كلبناف

 الفف  ك   .(30: 1999 )بيطار كمانيٌ ؼ الرٌ عس  مـ كالت  ازحة تحت كطأة الظ  عكب الرٌ ة لمش  كحي  الحاجة الرٌ 

كتجن بو الت صكير الكاقعٌي لمبشر، كذلؾ كالعمارة،  ،حتكالن   ،سـالر  معركؼ باشتمالو عمى ر المبك   المسيحيٌ 

 (4: 2004 )عبد اهلل .ادس ميبلدمٌ ى القرف السٌ حتٌ ك  ،ة األكلىمنذ بدايات المسيحي  
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ة كمي  سماتو الش  مف  كاحدة تيعىد  ال تي  ،ةمزي  عمى فيـ داللتو الر   ةعام  ب المسيحيٌ  كيعتمد فيـ الففٌ            

ة، ي  ماد  ة ي  حس   بيراتة كتعر عف نفسو بنصكص شكمي  األدياف يعب  كغيره مف  يف المسيحيٌ الدٌ ف ؛ةكالجكىري  

 (20: 1997 )المخمصي. ةكتابي  الك  ،ةغكي  م  الى ة، كحتٌ يندسي  كالة، مكسيقي  مف مثؿ ال

 ،قةطمى بيف الحقيقة المي  كحيٌ مازج الرٌ تنبثؽ عف الت  إن ما ة، يني  صكص الدٌ لمن   ان يٌ ة فن  عبيري  ياغة الت  كىذه الص  

 (22: 2010  )الخوليّ . لةختزى ة مي ة رمزي  رؤية تشكيمي  ب ،اف ال ذم يقكـ بإخراج ىذه العبلقةكالفنٌ 

 

كااللحاح في  ( قد ميز المسيحيكف قبكر مكتاىـ برمكز بسيطة، كمف الرسـك كالرمكز ال تي  تكررت أشخاص رافعي ايدييـ إلى السماء كيظير عمييـ الخشكع27)

ـ، كانما ارتكزت عمى رمكز طمب العكف كالرحمة، اف مثؿ ىذه التشكيبلت الفنية ال تي  زينت بيا سقكؼ كجدراف الدياميس لـ تؤسس كفؽ النمط الكبلسيكي القدي

كتعني المخطكطات االثارية ال تي  حمت محؿ المفائؼ االكلى تدريجيان  (Codex)كالكتب االكلى المبكرة يطمؽ عمييا مصطمح فكرية محممة بدالالت ركحية كدينية، 

 (13: 2012، ركبو .)عميرم مف القرف االكؿ إلى الرابع

 ة(:يني  ة والدّ مزي  مدلولتيا )الر  و ة خرفي  الز   العناصر 4.2 

 ة:باتي  العناصر الن   4.2.1  

مف الفنكف  كاحد، كىي ةبيعي  في تككيف مفرداتيا عمى العناصر الط   ةعتمدالمة ىي باتي  خرفة الن  الز  

اف، فالخياؿ لياـ لمفنٌ حد مصادر اإلأبيعة كانت الط  قد ف ؛باتاتنكاع الن  أعمى مختمؼ  المرتكزة شكيمي  الت  

باتات في الفنكف ة الن  ظيرت رمزي  كمف ىنا، فقد ة، خرفي  عمالو الز  أة كانت حاضرة في جريدي  كالعناصر الت  

  كمنيا: جميعيا، ةابقالسٌ 

 شجار:ًل: األأو  
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 رك،كالس   ،فصاؼ، كالعنبيف، كالبرتقاؿ، كالص  يتكف، كالتٌ شجار الز  أ كمنيا: ،باتاتجزء مف الن  ىي 

اف، مٌ كالمكز، كالر   ،كبكط، كالمشمش، كالبرقكؽ، كالخرٌ كز، كالبمٌ اح، كالم  فٌ كت، كالت  خيؿ، كالتٌ نكبر، كالن  كالص  

 لخ.إ ار....بٌ يمكف، كالص  كالم  

  يتون:شجرة الز  

 ياغصنكعيًرؼ كاستكقد أغصانيا كأجزاءىا،  ،يااستفاء بظم  ف ،نساف منذ أقدـ العصكرعرفيا اإل

رمزان لمحياة يمث ؿ  ،خضر دائـأ ىي شجرة ذات لكفك  منذ أمد بعيد، ماف،مف كاألبلـ كاألة كالس  لممحب   ان شعار 

شارة إلى ، تارةن نابؽ اـ البيضاء كالز  يتكف رمز لؤليٌ الز  ك ة، كالمقاكمة المستمر    طكران جديد كاالنبعاث الت  كا 

 (https://ar-zenit.org/articlws: 2018.)الخوري 

يف يتكف رمزان لمدٌ ف شجرة الز  ك المسيحيٌ  فقد ات خذ مكضعان، 140يتكف في ر اإلنجيؿ ذكر زيت الز  يكر  

)فكري  د.ت  ذيذعاـ الم  ة كالط  ح  رمزان لمص   كهيتكف، كجعمـ عمى جبؿ الز  د المسيح عيسى تأل  ي  الس   ألف   ؛كاآلالـ

:https ://st-takla.org/books/fr-antonios-fekry/symbols/tree.html.) ، كاإلنجيؿ

يت بركح اهلل كذلؾ في الز  فنجده يصك ر يتكف كفضميا، شجرة الز   لـ ييمؿسة األخرل الكتب المقد   كغيره مف

 : 2010)خدمة الذاعة العربية الحكيمات كالجاىبلت لمثؿ العشر عذار 

http://www.arabicbroadcasting.com/programs/spotlight/script/ pdf) ) ، كما

المسيح  مىفداللة ع ؛يتكف المزركعا الز  ، أمٌ جؿ الكثنيٌ الر   مىداللة ععمى ككنو  مٌ يتكف البر  الز  ينظر إلى 

 :بقكلو ،سكؿفي رسالة يعقكب الر   ، كذلؾفي شفاء المرض ود استعماؿ زيتك  أال ذم  -بلـعميو الس  -عيسى 

في إنجيؿ مرقس  ك "،بٌ كيدىنكه بزيت باسـ الر   ،كا عميوفيصمٌ  ،شيكخ الكنيسة فميدعي  ؟منكـ أحده  أمريضه "

: 6)إنجيل مرقس  ."ـىي كٍ فى شى فى ف يكثير  ىخرجكا شياطيف كثيرة، كدىنكا بزيت مرضأك " :ما يشعر بذلؾكارد 

13) 
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 ، كانطبلقان مف ثناء عمادىـأ ،يتكفكف يمسح أطفاليـ بزيت الز  المسيحيٌ كيقكـ كفضبلن عف ذلؾ، 

بإصابتيـ  ؾ  عند الش   ،كحيكاناتيفٌ  رف بأكراقيا أكالدىف  ياتنا يبخ  أم   ف  إف ة؛سكمقد   ةيتكف مباركشجرة الز  ككف 

ٍيتيكنىؾى فىبلى تيرىاجًع األى ": يرةرٌ بالحسد كالعيف الش   بىٍطتى زى ذىا خى مىًة يىكيكفي كىاً  ، ًلٍمغىًريًب كىاٍليىًتيـً كىاألىٍرمى افى كىرىاءىؾى  "ٍغصى

ـى ، "(20: 24ثنية )سفر الت   ٍيًت االٍبًتيىاًج أىٍكثىرى  ،أىٍحبىٍبتى اٍلًبر  كىأىٍبغىٍضتى اإًلٍث ؾى اهللي ًإلييؾى ًبزى ًمٍف أىٍجًؿ ذًلؾى مىسىحى

ييف  ، "(9-8: 1ف ي)العبرانيٌ " ًمٍف شيرىكىاًئؾى  اًبيحى ٍذفى مىصى ًحينىًئذو ييٍشًبوي مىمىكيكتي الس مىاكىاًت عىٍشرى عىذىارىل، أىخى

رىٍجفى ًلًمقىاًء اٍلعىًريسً   .(13-1: 25 ىنجيؿ متٌ إ)" كىخى

أمر أبناء إسرائيؿ  كمف ىناتعمؿ في مراسيـ تتكيج ممكؾ الييكد القدماء، يتكف يسي كاف زيت الز  ما ك

ؿ أك  بكصفو عندما مسح صمكئيؿ ، ك -رج دائمان إلى خيمة اجتماع الس  -بإحضار زيت زيتكف مرصكص 

 د.ت:  شقرا) القاركرة يت يمؤلكاف الز   ،سرائيؿإلممؾ 

https://claudeabouchacra.wordpress.com ). 

 

 خيل:شجرة الن  

ٍمؿ الن   كبلىما  خمة كأثمرت،كتٌمرت الن   حريؾ(،خؿ، اسـ جنس، كاحدتو تمرة كجمعيا تىمىرات )بالت  حى

شجار مف األ (مرالت  كثمار شجرة النخيؿ ) ،(652: 11ج-1994)ابن منظور مرالت   صار في حد  

 زؽ.كالر   ،لخصبكاماء، كالن   ،ؽدف  كالت   ،ؿ رمزان لمخيركيمث   يدة،كلو استخدامات عد ،المعركفة قديمان 

 ة،الفتبصكرة  ،كاإلنجيؿ ،كراةالت  أم:  ،كالجديد ،القديـ :س بعيديوخيؿ في الكتاب المقد  الن   كقد كرد

أك  يمف المكاضيع يش ان كثير  ف  إف ،باتاتحد الن  أ وفي عدد مف المكاضيع بكصف محايدان  ذكرهغـ مف كبالر  

حراء كتجكاليـ في الص   بعد خركجيـ ،اإلشارة إلى حاؿ بني إسرائيؿ ،كمف ذلؾ تو كقدسي تو،ي  بأىم   ييكح

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=24&vmin=20
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=5&chapter=24&vmin=20
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كسبعيف نخمة  ،اثنتي عشرة عينا لمشربيـكجدكا  كفيما بعد، ،ف يعثركا عمى الماءأدكف  ،اـقفرة لثبلثة أيٌ مال

ـ  " :فر الخركجسً ، جاء في (31: 2010 نجيب)يـكظم   ،لمأكميـ يميـ حيث كانت اثنتا عشرة عيف إبمغكا  ث

طمؽ عمى أريحا في الكتاب كأي ، (27 - 15ج، رك )الخ "عيكف الماء مكا إلى جكارماء كسبعكف نخمة فخي  

كغادر " :ىماكالأ :تيففر القضاء مر  ككرد ذكرىا بيذا االسـ في سً  ،خؿس )العيد القديـ ( مدينة الن  المقد  

، (16 -1)القضاة،  "ة ييكذاخؿ )أريحا( كذىبكا مع سبط ييكذا إلى بري  مكسى مدينة الن   يمحى  يٌ نيٍ أبناء القى 

 ءعطاالفي كفرة  ،فر المزاميرخمة في سً يؽ بالن  دٌ الص   يقو المؤمف الت  شب  يي إذ  ؛(13-3)القضاة  كثانييما في

في ديار إلينا  ب  مغركسيف في بيت الر  ينمك كاألرز في لبناف  يزىك، خمةيؽ كالن  دٌ الص  " :عمرالكطكؿ 

 (14-12 ،92)المزامير  بة يككنكف ًدسامان كخضران".يفي الش  يثمركف أيضا  زىركفي

خمة الن   "، يعنيפאלם " ةغة العبري  لفظ )تامارا( بالم  ك  ؛مكانة كبيرة عند الييكدذات خمة لن  اككانت 

كخيرىا الكثير  ،كقكاميا المديد ،خمةيـ الحظكا اعتداؿ جذع الن  أن   عنيـ، ركليي  كمف طريؼ ما ،مر معاكالت  

 بخصكبتيفٌ  نان كتيم   ،كرشاقتيفٌ  ،رمزا لجماليف   ،عمى بناتيـ (تامارا)فأطمقكا اسـ  ؛الكافر

 وعمي-نبي اهلل سميماف  هجدراف الييكؿ ال ذم بنا ف  أس كقد كرد في الكتاب المقد  (، 31: 2010 نجيب) 

 (20: 2004 وزيري).خيؿعمية الن   ان ر ك  صى مي  ،بخشب األرز ان كاف مكسكٌ  ،لعبادة اهلل -بلـالس  

جرة ال تي  أنبتيا اهلل فيي الش   مرمكقة؛مكانة  اريخ المسيحيٌ كاف لشجرة نخيؿ البمح في التٌ  ككذلؾ،

 لدى كي  وألن   (؛خمةذك الن  )قاؿ لو ككاف يي  ،-بلـالس   وعمي-عمى مريـ البتكؿ حيف نفست بعيسى  -لىاتع–

 (5.)نمنم د.ت :ياتحت

 مناسبات كثيرة، كمف أىـ   يس فالكتاب المقد   يف قد كرد ذكره خؿالن  كمف الجدير ذكره، أف  

  :منيا ،كثيرةخمة الميشابية بيف المؤمف كالن  كجكه ك  "،خمة يزىكيؽ كالن  دٌ الص  " :قكؿ المزمكر ،اإلشارات إليو
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كالمؤمف بشركتو العميقة مع  ،ربةالت   يجذكرىا عميقان فبيا تضرب ألن   ؛اإلثمار رغـ الجفاؼ الميحيط -1

 .كم يا األكقات يييثمر ف ب  الر  

 . المؤمفككذلؾ  ،خمةستقامة الن  ا -2

كمف أعالييا  ،(1: 3 ي)ككلكس "فكؽ إف كنتـ قد قيمتـ مع المسيح فاطمبكا ما" :تفاع إلى أعمىر اال -3

 .خمة إلى العالـ تحتياع الن  تتطم  

ة ار  رات الضٌ يحمى المؤمف مف المؤث  ككذلؾ، فإف  اهلل   ،حماىا اهلل مف أسفؿ بغبلؼ سميؾ كخشف -4

 .حكلو

ـى كىىينىاؾى اٍثنىتى : "منظرىا ميبيج كسط صحراء الحياة، كثمرىا مينعش لممسافر -5 اءيكا إلى ًإيًمي ا عىٍشرىةى ثيـ  جى

سىٍبعيكفى نىٍخمىةن  ليكا ىينىاؾى ًعٍندى اٍلمىاء عىٍيفى مىاءو كى  (27: 15)سفر الخركج ." فىنىزى

  )رياضمر الحمكبالث   فترد   ؛عيا تيقابؿ اإلساءة باإلحساف، تقذفيا بالحجر المكجعترف   يفالن خمة  -6

 (6الموسوعة الكتابية :أشجار :– 1994

  ين:التّ 

)المخمصي ان.لكنيسة ال تي يحب أفرادىا بعضيـ بعضإلى اتيشير ك  ،عمى الخمكد كالخمؽ تدؿ  التٌيف 

1997 :48) 

و، كمحاكالت اإلنساف الفاشمة لستر عري   ،ياءمر  إشارتيا ل إلى الخطي ة، كمف ذلؾ،  تيشيركالتٌينة 

كح الرٌ  ا ثمري كأمٌ " :ةفيعطييا محب   ؛الكنيسة ينسكب اآلف في كح القدسالرٌ ك  فقط، المسيح بدـ ذبيحة ،كلكف

(، كبيذا تصبح حمكة 22:5)الر سالة إلى أىؿ غبلطية " بلح إيمافصى  ؼه طٍ لي  أناةو  طكؿي  سبلـه  حه رى فى  ةه فيك محب  

شير ت، كفرح اهلل ينةالتٌ  ة تيشير ليايتكنة، كالمحب  تيشير لو الز  ف ؛كحانسكاب الرٌ أٌما ك  ،في نظر اهلل، كيفرح بيا

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/030-Holy-Ghost.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_120.html
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 خصابيكة، كالبذكر إلى اإلإلى الش  يرمز يف التٌ ك  ،(المسيح كىذه الكنيسة يككف ليا حياة )بدـ ،لو الكرمة

ف ىٍ الد   ة( مثؿي خكة معان )في محب  أف يسكف اإل جمؿما أحسف كما أ"ىكى ذا ، (14: 2008  عامرمتولي )

كح نسكب الرٌ ت ،ة )تيف(فإذا اجتمعكا في محب  ؛ (2-1:33)مزاميرحية" ازؿ عمى الم  أس النٌ ب عمى الر  ي  الط  

 .(421: 2ج-1894  س)قاموس الكتاب المقد   .كيفرح اهلل )كرمة( ،)زيتكنة(

 المدينة إلى راجعنا كاف إذ الصبح كفي)كذكر أيضان عمى لساف المسيح في قصة لعف التيف في االنجيؿ: 

 منؾ يكف ال: ليا فقاؿ. فقط كرقنا إال شيئنا فييا يجد فمـ إلييا، كجاء الطريؽ، عمى تيف شجرة فنظر جاع،

 في التينة يبست كيؼ: قائميف تعجبكا ذلؾ التبلميذ رأل فمما الحاؿ، في التينة فيبست. األبد إلى بعد ثمر

 فقط، التينة أمر تفعمكف فبل تشككف كال إيماف لكـ كاف إف لكـ، أقكؿ الحؽ: ليـ كقاؿ يسكع فأجاب الحاؿ؟

ا قمتـ إف بؿ  (21-21:12 متى إنجيؿ()فيككف البحر، في كانطرح انتقؿ: الجبؿ ليذا أيضن

 كصم كا ميبًغضيكـ، إلى أحسنكا العنيكـ، باًرككا أعداءكـ، أحب كا: ) الجبؿ مكعظة في المسيح قكؿ

 لـ ألنو" ثمرنا؛ فييا يجد لـ مسكينة تيف شجرة يمعف ىنا لكنو ،(44: 5 متى( ) إليكـ يسيئكف الذيف ألجؿ

 بالمسيح األناجيؿ كتىبة فعمو ما بعض كىذا ،"التيف كقت يكف

  العنب:

رمز إلى يك  ،كالفكرمٌ  داخؿ الحضارمٌ ر الت  بٍ عى  ،لفنكفإلى امز خارؼ ال تي  دخمت يمث ؿ خامة ل

 (14: 2008.)عامر غصافح بيف العناقيد كاألال تي تتفت   ،ةليي  ات اإلمصباح الذٌ 

نكحان غرس  أف   حيف أشار إلى ،إنسانان قد زرعيا س أف  ؿ شجرة يذكر الكتاب المقد  أك   العنبك 

ا كىغىرىسى كىٍرمناكىاٍبتىدىأى نيكحه يىكيكفي فىبٌل : "كرمان  العيد  يف ،سرائيؿإشيٌبو بنك كما  ،(20: 9ككيف )سفر الت  " حن

 ؤلتً مى يا فى أصكلى  تٍ مى يا فأص  امى دٌ قي  تٍ أى ىي   ،ياتى سٍ رى كغى  مان مى أي  تى دٍ رى طى  ،تى مٍ قى نى  رى صٍ مف مً  ةن مى رٍ كى " :القديـ بكرمة

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
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لى الن  قضبانى  تٍ مد   ،اهلل يا أرزى يا كأغصاني م  ظً  ى الجباؿى غطٌ  ،األرضى  )مزمكر " ياير فركعى يا إلى البحر كا 

 .أعماالن صالحة م:اهلل ينتظر ثمران حمكان مف المؤمنيف بو، أ أف   يعنيكىذا  ،(80:8

أىنىا اٍلكىٍرمىةي كىأىٍنتيـي : "نفسو بالكرمة، كالمؤمنيف باألغصافيشب و  المسيح نجد  ،العيد الجديد يفك 

افي  كفى أىٍف تىٍفعىميكا شىٍيئنا ،األىٍغصى ـٍ ًبديكًني الى تىٍقًدري )إنجيؿ " ال ذم يىٍثبيتي ًفي  كىأىنىا ًفيًو ىذىا يىٍأًتي ًبثىمىرو كىًثير، ألىن كي

 ،المسيح مع بثباتنا ،تنا، بؿليس بقك   ،لكفٍ ك ذيذ، مر الم  الث   ب  نيثمر لمر   فنحف يمكننا أفٍ  ؛ (5: 15ا يكحنٌ 

 رضو أإلى  ؾى بً  ليؾ آتو إ ب  الر   ف  أل"،  قمبو ر  ييسً  يمكننا أف نعمؿ ما و،ة معة كاليكمي  خصي  بعبلقتنا الش  ك 

اف مٌ كري  كتيفو  ـو رٍ ككى  عيرو كشى  ةو طى نٍ حً  رضً ، أباؿقاع ك الجً في البً  عي بي نٍ تى  مارو مف عيكف كغً  نيارو أ رضً أ دةو جي  

 ،في األرض -عميو الس بلـ- ذيف أرسميـ مكسى شخاص ال  كاأل ،(8: 8)تثنية " كعسؿ زيتو  زيتكفً  رضً أ

 (6:الشجار: الكتابية الموسوعة-1994 رياض.)ثنافاحممو  ،عادكا بعنقكد ضخـ مف العنبقد 

  ان:مّ شجرة الر  

جسدىا أٌما  كسط،رؽ األ، مثؿ اليند كالمكسيؾ كالش  تنمك في مناخ دافئ كجاؼٌ  ،بةصٍ ثمرة خً  ذات

 ،كالكالء ،داقةالص  رمز اف مٌ كالر   ،ةكالحيكي   ،كالحبٌ  ،ان لمحياةرمزان قكيٌ فيمث ؿ  ؛اخؿالمذىؿ مف الخارج كالدٌ 

 . كالكالء تو الحب  ال ذم يضفي برمزي   ،حمركف األالم  ة خاص  بك  ،كالجماؿ ،مبراءةإشارة ل ككذلؾ ،بابكالش  

 (100: 1964 )فيرستون

، احة ذات الحى فٌ الت  بمعنى  (Punica granatum)(بكنيكا جراناتـ) كاسميا العمميٌ   ز تاتمكىي ب 

كلكنيا  ،احةفٌ كليا شكؿ الت   ،في شير سبتمبر إن ما يككف تيا،ثمر  كنضكج ،معةة البٌل رمزي  بأزىارىا القي 

صنع تاجو  قد -عميو الس بلـ-إف  سميماف  ، يقاؿ(2-1: 1999)فارس اجكأس يشبو التٌ  ىاكيعمك  ،نحاسيٌ 

بإحكاـ  ة مرصكصةن رنفمي  ة البيضاء أك القي ؤلؤي  لم  ا، تظير الحبكب الخارجيٌ  ياعمى مثالو، كعند نزع غبلف

تحتاج إلى إضافة  ،ة المذاؽمضي  حً  قد تككف أحيانان  ،ياحمكة المذاؽ، كلكن   ،بالعصير مممكءةن  ،عجيب



186 
 

-1994 رياض)المشركبات طعما لذيذان  تيٍكًسبي  بلصاتو خي  ىامف عصير  عي صنى كيي ؛ ليستسيغيا المرء، رك  الس  

 س،)قاموس الكتاب المقد   منو نكع مف الخمكر عي نى صٍ يي كاف  ، كقديمان  (3:الشجار: الكتابية الموسوعة

: 8نشاد اني" )سفر نشيد اإلمٌ ري  بلؼً مف سي  الممزكجةً  مف الخمرً  "فأسقيؾى : شيدعركس الن  ، تقكؿ (1864

عند تماـ نضجيا، ىك أساس  ان طبيعيٌ  ياقٌماف، أك عند تشق  لثمرة الر   جماؿ المقطع العرضيٌ  كلعؿ  (، 20

 (7: 6، 3: 4نشاد )سفر نشيد اإل "ؾً تحت نقابً  ةو انمٌ ري  كفمقةً  ؾً نشاد: "خد  شبيو الكارد في سفر نشيد اإلالت  

 توثمر  صكرةد استخداـ س، تؤك  ٌماف في الكتاب المقد  ان مف اإلشارات إلى الر  ىناؾ عدد كبير جدٌ 

يف في كتس عند قدماء المصريٌ براعـ المٌ  تيضاىيكانت  ،يفمكانتيا لدل العبرانيٌ  ى ليبدك أف  ينة، حتٌ في الزٌ 

مىى "ركف: اة رداء ىب  ف بيا جي أف يزي    -عميو الس بلـ-مكسى  ب  جميؿ، كقد أمر الر  ينة كالت  الزٌ  تىٍصنىعي عى كى

بلىًجؿى ًمٍف ذىىى  كىالىٍييىا، كىجى مىى أىٍذيىاًليىا حى ، عى ًقٍرًمزو كافو كى كًني  كىأيٍرجي ٌمانىاتو ًمٍف أىٍسمىاٍنجي كالىٍييىاأىٍذيىاًليىا ري  "بو بىٍينىيىا حى

 (33: 28)سفر الخركج 

ة )رب   كاف رمز أنيتا كمانيٌ العيد الرٌ ففي  ،ة كثيرة العددي  ر  لمذ  كرمزان اف عبلمة الخصب، مٌ الر    د  عى كيي 

مرة عندما انة رمز اإلحساف ال ذم ينتشر كبذكر الث  مٌ فالر   ؛ المسيحيٌ  ا في الفف  أمٌ  ،(anita)( الخصكبة

 (100: 1964)فيرستون . حتتفت  

 ة:العناصر اليندسي   4.2.2

إلى اآلف، كال  منذ العصر الحجرمٌ جميعيا، ة في الحضارات نساف الز خارؼ اليندسي  استعمؿ اإل

 ه إلى سببيف:ىتماـ  مرد  ىذا اال أف   شؾ  

 جريد.نحك الت   نزكع فطرمٌ  ؿ :ك  األ

 نتاج.ة اإلثناء عممي  أ ،داةكاأل ،كجيو ال ذم تفرضو الخامةالت   اني:الثٌ 
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 :عمى الن حك اآلتية، ة إلى فئات شكمي  شكاؿ اليندسي  تنقسـ األك 

 ث،....المثم  ك  ائرة،الدٌ ك  ع،المرب  ، مف مثؿ: ككيف، ال إنكار لكجكدىادة الت  ة محد  شكاؿ ىندسي  أ 

 نبثؽ منيا ت، (ككيفشكاؿ مستحدثة الت  )أ ةاتي  ة الذٌ ظرة المعماري  بناءان عمى الن   تيٍعتىمىدي ة، ر  شكاؿ حي أ

 .(35: 2009عواودة )بةكمرك   ،ةي  خط   أخرل: شكاؿأ

في  ساسان كمف ىنا، كانت أ ؛خرلالمستحدثة األنماط لؤل ساسان أك  ة معياران شكاؿ اليندسي  ؿ األتمث  

 ،كالمستطيؿ ،عكالمرب   ،ةثي  ىرامات المثم  ، فظيرت األاريخ المعمارمٌ التٌ  رى بٍ عى  (،ةيني  الدٌ ) سةبنية المقد  األ

ماثؿ كالبحث عف كازف كالت  بات كالت  الث   لتيشك ؿ في مجمكعيا ؛ةيني  ة في تككينات العمارة الدٌ شكاؿ الكركي  كاأل

 .ينيٌ تحقيقان لبلعتقاد الدٌ  ة الجماؿ المعمارمٌ لي  امث

 

 

  وائــــــــــــــــــــر:الد   -أ

كاألجراـ  مس كاألرض كالقمرالش  إلى كما ترمز  ،ةكتشير إلى األبدي   ،ليس ليا بداية أك نياية

 ،ةشاقة كالحركة الحر  سـ بالر  تشير إلى الكماؿ، كتت   ال تي ،األشكاؿ المألكفة أحدائرة ة، كالدٌ ماكي  الس  

ىي ، ك تمنح اإلحساس بالعاطفة كالحبٌ  ،دافئة مريحةفضبلن عف ككنيا  ،نكثةعكمة كاألكاستدارتيا تكحي بالن  

طار تحبس إبمثابة  كيؼ ال، كىي ،ة كالكحدة كاالنسجاـاقة كالقك  بالطٌ  -تياحركب-تكحي  ،مف جانب آخر

كما  ،إلى المجتمع -بذلؾ-كترمز  ،كاصؿر األماف كالت  تكف  ف ؛كتبقي األشياء األخرل خارجيا ،ما بداخميا

عطاءك  ،لجذب االنتباه ؛دان تستخدـ جي    (15-14: 1993عطيو ).ؿ األشياءيكتفص ،أكيدالت   ا 



188 
 

لمحياة، كالككف،  ي تيارمز  كبكممات أخرل، فإف  الٌدائرة تكحي ببعض المعاني المشتركة، مف مثؿ: 

فضبلن عاية، كالر   ،ؿنق  الت  ك ز، كاإلتماـ، يركالت  ك كرة، نياية، كالث  البٌل ك الكحدة، ك ة، البداية، كالحركة، كاإلمكاني  ك 

 2009  )الجبالويّ كالككاكب، كالخبليا ،مسكالش   كالماد ٌيات، كثير مف األمكر كاألشياءعف داللتيا عمى 

:26) 

دالالت عمى سبيؿ المثاؿ؛ بما تحممو مف جـك كالن   ،ىك محتكل لما في داخموإن ما  ائرم  كؿ الدٌ الش  ف

ىيئة  ة ليا، تككف عمىنة مكك  ساسي  أكحدات ال ذيف يركف فييا  الٌدارسيف، كما يركم بعض ةنة معي  رمزي  

 (.1:4)الشكؿعداده المختمفةأب جميٌ كؿ الن  لبعض الش   حكؿ محكر مركزمٌ  ث ممتؼ  ك مثم  أ ،عمرب  

 : عــات والمستطيـــالتالمرب   -ب

لحسابات إلى اترمز كما  ،رتيبحيحة إلى الت  زكاياىا الص  تشير ك  ،تكحي باالستقرار كاإلخبلص

ة، مستقر   ؛ فيية شيكعان اليندسي   نماطفي أكثر األ ان راسخ شكبلن بكصفيا لييا إر نظى كيي  ،بسى ة كالن  ياضي  الر  

بلبة، الص  ك كينة، الس  ك ماثؿ، المطابقة كالت   إلى ترمز ، كما أن ياخبلصفي إشارتيا إلى اإل كمكثكقة ،مألكفةك 

يمكف  ،كلكفٍ  ،النتباهككنيا ال تجذب ا ؛بالممؿ افقد يكحي ،استقرارىا كشيكعيا أف   غيركالمساكاة،  ،كاألماف

 (61: 2009  انحّ )الط  .جديدة كمبتكرة اتلتخمؽ تصميم جعميا تنحرؼ بزكايا مختمفة 

ستقرار، ة، ال تي تسعى لتحقيؽ االعف بعض األفكار المفاىيمي  المرب عات كالمستطيبلت ر كما تعب  

ة، ع كؿ المرب  كالش  ،  ثبيتكالت   ،باتالث  ك ظاـ، ر، كالن  الييكؿ، كالمذك  ك األمف، ك رمز لؤلرض،  يفي لو بخاص 

 :(28)كيذكر ذلؾ ريني جينكف ،رض؛ إذ يرمز إلى األزىارأنباتات ك  ، بما فييا مفبيعةتمثيؿ كاضح في الط  

ماء، كما فترمز إلى الس   ؛ةك الكركي  أة ائري  شكاؿ الدٌ ا األمٌ أ ،رضبة إلى األك المكع  أعة شكاؿ المرب  "تشير األ

( 2:4)الشكؿ".باتربعة، كما يرمز إلى الث  ة األبيعي  ك العناصر الط  أ ،ربعةة األصمي  إلى الجيات األ ترمز

.(Rene,1995,p184)  
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 ث:م  ثالم -ج

كامؿ، نسجاـ، كالت  االك المظير، كاإلضاءة، ك الخمؽ، ك يشير إلى المجمكعة، ك  ،حر كاإلبداعلس  إلى ايرمز  

فضبلن  ،عند قٍمًبو يعطينا معاني مختمفةألن و  يمتاز عف غيره مف األشكاؿ؛ركة، ك الذ  ك ة، اتي  عكد، كالذٌ الص  ك 

في  ،إلى كيؼ يرمزإلى جبؿ، بينما  ر مثبلن يألعمى يشنحك اث المقمكب فالمثم  ؛ ثميثالت  عف رمزي تو إلى 

  (39: 2009  )الجبالويّ .ألسفؿنحك احاؿ أشار 

عمى العكس منو، يركف في ك  رض،لؤل رمزان عمى جو رأسو إلى األالمت  ث المثم  كىناؾ مىف يرل           

 ؛ ككنوسبلميٌ اإل الفف  كىك أحد األنماط األساسي ة في ماء، إلى الس   إشارةسفؿ سو إلى األأجو ر المت  المثم ث 

 مبدأ االىتماـ الجزء مف الكؿٌ  ينبثؽ دكمان مف تو منو، كاالىتماـ بوالمف شكؿ يكتسب رمكزه كمدلك  ان جزء

 (65: 2002  )المالكيّ .

 
(28) (Rene Guenon): ةمزي  كالر   ،ةقميدي  راسات الت  كالد   ،سةالعمـك المقد  ك  ،نفكذ في مجاؿ الميتافيزيقياذك ، ك ر فرنسيٌ كمفك   ،كاتب. 

  https: //ar. wikipedia. org/ wiki/ 

  ـة:ـجمي  شـكال الن  األ -د

ف اندماج عناجمة  يان  أ الٌدارسيف يرل بعض إذ ؛رضماء كاألد العبلقة الكثيقة ما بيف الس  تؤك  

 ،ثيفتداخؿ مثم   عفاتجة نٌ الة داسي  جمة الس  الن   كمثاؿ ذلؾ، رض،ماء كاألبلف الس  يمث   (،3:4)الشكؿشكميف

، فيما كىكذا الحاؿ ،عيفمف تداخؿ مرب  المتشك مة مانية ث، كالث  مف تداخؿ زكايا المثم  الحاصمة كالخماسية 

لو كعف عف اإل نسانيٌ لمبحث اإل ان ة رمز جمي  شكاؿ الن  كاألخارؼ، في الز  كم يا، مٌما نراه جـك الن  ب يت صؿ

مانية، ة كالث  ماسي  ة كالخي داسي  جمة الس  الن  كلعؿ  ىذه الر مزي ة سبب ظيكر ، خرفيٌ تابع الز  تحقيؽ الت  ل ؛المطمؽ

  )ياسينرضماء كاألة الس  عيف برمزي  اندماج مرب  ، كىي ناجمة عف استخدامان األكثر  نكاعؿ األال تي  تشك  

 الن جكـ؛ فإن نا نجد: نظرنا إلىما ذا ا  ك ، (105: 2006

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86
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  :ةداسي  الس  جمة الن  

جية إلى كذم القاعدة المت   ،رضؤلل بلن يسفؿ تمثأجية إلى ثيف ذم القاعدة المت  مف مثم   تتأل ؼ

-105: 2006()ياسين 4:4)الشكؿرضماء كاألمعبلقة الكثقى بيف الس  ل ان تأكيدىذه الن جمة  د  عى كتي  ،عمىاأل

تداخؿ ، كذلؾ برضماء كاألبلف الس  يمث   ،اندماج شكميفلٌما كانت الن جمة الس داسي ة ناجمة عف ك ، (106

 ألسفؿ، جو رأسوت  مالالثٌاني: رض، ك ؤلل تمثيبلن سفؿ كقاعدتو أل ،عمىرأسو أل وجالمت  األك ؿ:  :ثيفمثم  

تمثيبلن لمس ماء، كالمسيحٌيكف يستعينكف بيا في تزييف كنائسيـ كأديرتيـ، كمعناىا لدييـ  عمىكقاعدتو أل

(؛ فيمث ؿ الس ت ة أٌياـ 6يشبو كثيران معناىا عند الييكد؛ إذ تمث ؿ زكاياىا نجمة الخالؽ، كأٌما عددىا كىك سٌت )

ة بالخمؽ)الشكؿ  .(26-19: 2009الجبالوي )قة((، كلذا، فإن يا تيسٌمى )نىجمة الخمي5:4الخاص 

مكز الر   ىـ  أمف  ، بؿ إن يا كاحدةبلبةكالص   ،كاالستقرار ،كاـالد   كفضبلن عف ذلؾ، فيي ترمز إلى

لتفسير ما ىك  ؛في ممارسات قديمة ككثيران ما كانت تيستخدىـ ،كفنكنيما عكذةحر كالش  في عمكـ الس  كأقكاىا، 

 (50: 2000.)الشامي  بيعةك ما كراء الط  أ ،مجيكؿ

خيرة قبة األف في الحً يلمكثنيٌ  تقميدان  ؛ميا الييكدال تي كر   ،كراة باآللية الكاذبةجـ في الت  كيرتبط ذكر الن  

سرائيؿ إرمز مف رمكز بني أم  شارة إلى إ ةأي  كاألمر البٌلفت لبلنتباه، ىك غياب سرائيؿ، إمف تاريخ بني 

-سميماف  بيٌ كصؼ الييكؿ ال ذم بناه الن  ف ة،داسي  جمة الس  شكؿ الن   بعيد عمىيدؿ  مف قريب أك  ،ك الييكدأ

 تؿٌ  ىذه الييئة، عمى الر غـ مف إسيابك رمز عمى أزخرفة  يخمك مف اإلحالة إلى أمٌ  -بلـعميو الس  

، بانيغيره مف القصكر كالمك في الييكؿ  -عميو الس بلـ-سميماف  عيد سي دناسفار في كصؼ عمارة األ

لييكدي تيـ في مقابؿ خذ الييكد يبحثكف عف رمز فقد أ ؛(197: 2006  الجنديّ  )بدوي،عمى حد  سكاء

ميب،فيالمسيحيٌ  رمز  ةالييكدي   في ًداللة عمى أف  مكاف،  ال ذم كانكا يجدكنو في كؿ   ، المتمث ؿ في الص 

أخذت تبحث عف ، فما كاف منيا، إاٌل أف اخميٌ كتفقد تماسكيا الدٌ قد بدأت تضعؼ، ة يني  ة الدٌ الحاخامي  
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جمة من  لك ، (52-50: 2000الشامي ) ةسس مسيحي  أصياغة نفسيا عمى مف خبللو، تعيد  ،رمز

 عدة تسميات ، منيا: ةقافة الييكدي  ة في الث  داسي  الس  

  مف الكتب  مستمد   كأ ٌم،ثر أك أ ٌي،دليؿ تاريخ دكف االستناد إلى أم  أطمقيا الييكد،  :جمة داكدنى

 ةركع، كليس لو أي  لمد   محترفان  كاف صانعان  -عميو السبلـ–دنا داككد سي   ف  أ كمف المعركؼ ،سةالمقد  

قكؿ  يكف ؛ةداسي  جمة الس  الن  ىيئة ركع كانت عمى الد   ف  إا القكؿ مٌ أك صناعتيا، أجكـ عبلقة بالن  

ة ةال يستند إلى أي   افتراضيٌ   ة.دبي  أك أ ةي  ماد   حج 

 نساف عبلمة يختـ بيا اإل ، بكصفياةسبلمي  ات اإلدبيٌ تسمية معركفة في األي خاتـ سميماف، كى

سميماف بف داكد سي دنا اهلل عمى  ـى عى نٍ أ ؛ فقدكايات المتكارثةلر  ا ؽى فٍ كء، ككى كيحمييا مف السٌ  ،نفسو

 وة إلى رمز لداسي  جمة الس  لت الن  تحك  ك كالعفاريت،  استطاع بكساطتو إخضاع الجف   ،بخاتـ عجيب

. 

 

 

 :معافو كثيرة، منيا ةالييكدي   ةقافة في الث  داسي  جمة الس  ة الن  مف رمزي   ـي يى فٍ يي كمف الجدير ذكره، أن و 

سماء سبعة مبلئكة، أب عمييا تى كٍ كانت تي ؛ إذ (29)(ةتميمة الباب )ميزكزاتزييف جمة في الن  استخداـ  -1

 .(135: 7ج-1999)المسيري ةداسي  جمة الس  الن  كبٌلن منيا يصحب 

ليذا  رمزان  ثافكبيذا يصبح المثم   ،فيٍ المتقابمى  فمي  كالس   عف العالـ العمكم  (30)ث القباالة تتحد   -2

)المسيري اىر بعالـ الباطفلعبلقة عالـ الظٌ  ان رمزيٌ  عكد كاليبكط، كمعادالن حركة الص  لك  ،قابؿالت  

 .(420: 13ج-1999
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 الذم الخشبي اإلطار أك الباب عضادة عمى تدؿ كىي آشكرم، أصؿ مف إنيا ييقاؿ(  «مزكزت» جمعيا) عبرية " كممة"Mezuzah تميمة اليا )مزكزاه( :( 29)

 بحسب شعائريان  نظيؼ حيكاف جمد مف قطعة بداخمو صغير صندكؽ شكؿ ليا الييكد، فييا يسكف التي البيكت أبكاب عمى تيعم ؽ تميمة أك رقية كىي الباب، فيو ييثب ت

 كممة ظيرىا عمى كمكتكب ،( 21 ػ 11/13 ،9 ػ 9/4 تثنية) الييكدية التكحيد شيادة أك الشماع، مف األكلياف الفقرتاف عمييا كمنقكش الييكدم، الديف تعاليـ

 مف األكلى األحرؼ ىي «شد ام» ككممة. بالصندكؽ صغير ثقب مف ، «شد ام» كممة تظير بحيث معينة بطريقة كتكضع جيدان، ىذه الجمد قطعة كتيمىؼ.  «شد ام»

 مف الباب تميمة السامريكف كيصنع. الييكدية العقيدة في اإللو أسماء أحد أيضان  كىي ، «يسرائيؿ أبكاب حارس» كمعناىا ، «يسرائيؿ دالتكت شكمير» العبرية الجممة

-1999)المسيرم .فرضان  الباب تميمة القراءكف يجعؿ كال العشر، الكصايا عمييا كيحفركف المنزؿ، مدخؿ بمحاذاة أك األبكاب، عمى إما كيضعكنيا كبيرة، أحجار

 (69: 14ج

 قب االة» أىميا عديدة بمراحؿ مرت التي «القب االه» باسـ الييكدم الصكفي التراث (ييعرؼKabbalah) Jewish Mysticism):) (القب االه) الييكدية الصكفية( 30)

 الديني النسؽ داخؿ) ،فميا «الصكفية» كممة أما. «المشيحانية القب االه» تيسم ى أف يمكف التي «المكريانية القب االه» ك ، «النبكية القب االه» أيضان  كتيسم ى «الزكىار

 كقد الشفكية، بالشريعة مركران  القديـ، العيد مف ابتداءن  داخمو، تراكمت قكم حمكلي طابع ذات جيكلكجية طبقة بكجكد يت سـ النسؽ فيذا خاصة، دالالت( الييكدم

 420: 13ج-1999)المسيرم .المقد سة كاألرض الركح، كأمة المختار، الشعب: مثؿ أفكار، شيكع خبلؿ مف الحمكلية ىذه انعكست

 

فيك  ؛ا المركزمٌ أك  ة،ت  سبكع الس  األ أٌياـترمز إلى  ، إن ماةت  جمة الس  طراؼ الن  أ ف  أ الييكد يعد  ي - 3

 .(26: 2009)الجبالوي بتالس  

ربعمائة سنة قضكىا أبعد  ،ةة مف العبكدي  الييكدي  الن ظر إلى الش كؿ الس داسٌي عمى أن و رمز لتحرير  -4

اليـر كأٌما  ،مطةامؿ لمس  صكير الشٌ عمى الت   ث لميـر يدؿ  كؿ المثم  فالش   ؛رالمتأخ   في العصر البركنزمٌ عبيدان 

كيبدك أف  ىذه الن ظرة قد  ،(344: 2012  ةبو دي  أ) مطةفيعني الخركج عف ىذه الس   ؛اآلخر المقمكب

م مىت عمى الن جمة الس داسي ة، دكف االستناد إلى أم  دليؿ.  أيسًقطىت كحي
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ىذه الن جمة، بكصفيا حيانا إلى أار كاف يشكمف ىنا،  ؛براىيـإمف صدر (31)ترمز إلى ظيكر الماشي ح -5

 (307: 14ج-1999)المسيري .براىيـا  درع داكد ك 

 

 كفكما قبمو، كيبذل -بلـعميو الس  -صؿ إلى عيد المسيح يقد  ،، كينتظركف حصكليا منذ زمف بعيدةكثيق صكرةمف عقائد الييكد ال تي يرتبطكف بيا ب الماشي ح: (31)

 (. بكءةعجيؿ في تحقيؽ ىذه الن  لمت   ؛فيسالغالي كالن   ،كجماعات ليا آحادان 

صمو إلى عادات أى في سمٌ ة )مسح(، كيرجع ىذا المي تعني بالعربي  ال تي  ،إلى )مشح( ياصمأة، كيرجع ى المشيحاني  مٌ سى كعقيدتيـ تي ، المسيح، إن ما تعني حككممة ماشي  

بو، الجديدس الممؾ أال تي كانت تمسح ر  ،عكب الغابرةالش   لو عف حمكؿ ركح اإل ك كنايةن أكو، مٍ عف مباركة اآللية لو كلمي  كنايةن  ؛يتكو بالز  مٍ عند تنصيبو عمى مي  كتخض 

 . يصؿ إلى تقديس شعبو لوك ال تي  يديف لو شعبو فييا،  ،ةفيحصؿ عمى القدسي   ؛ة(في جسد الممؾ )الحمكلي  

-اهلل داكد  و مف نسؿ نبيٌ ن  أزكؿ، كيعتقد الييكد ذف مف اهلل لمن  ينتظر اإل ،ماءفي الس  حالٌيان كىك مكجكد  ،ىذا المسيح مرسؿ مف عند اهلل ف  أيعتقد الييكد  ة:المشيحاني  ك 

 14ج-1999 المسيرم)الكريـ ف آقر ال مخالفة صريحة لنص   ذه، كىفحسب يـ ممكؾن  أبؿ يعتقدكف  نبك ة، يـ ال يركف في داكد كال ابنو سميمافن  أ، غير -بلـعميو الس  

ٍينىا إلى نيكحو كىالن ًبي يفى ًمٍف بىٍعًدهً : "لىاقاؿ تع، (307: ٍينىا ًإلىٍيؾى كىمىا أىٍكحى ييكنيسى  ۚ   ًإن ا أىٍكحى يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاًط كعيسى كىأىي كبى كى اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ٍينىا إلٰى ًإٍبرىاًىيـى كىاً  كىأىٍكحى

مىٍيمىافى كىىىاري  سي بيكرنا( ۚ   كفى كى مىٍيمىافي " :لىاقاؿ تع ،رضذيف ممككا األنبياء ال  مف األ -بلـعميو الس  -فكاف  ؛ (163 /4رقـ  :ساء)سكرة الن   كىآتىٍينىا دىاكيكدى زى كىكىًرثى سي

م ٍمنىا مىٍنًطؽى الط ٍيًر كىأيكًتينىا ًمٍف  ۚ   دىاكيكدى  قىاؿى يىا أىي يىا الن اسي عي  (27/15رقـ: مؿ)سكرة الن   ًإف  ىذا لىييكى اٍلفىٍضؿي اٍلميًبيفي ( ۚ   كيؿ  شىٍيءو كى

 

 ة: باعي  جمة الس  الن  

في ، ان دينيٌ  ان رمز عمييا بكصفيا ة البشري  كعدـ اعتماد  ،غامضة األصكؿ في ككنياة باعي  تشترؾ مع الر  

فيـ ك كح، حكمة الرٌ  ة:بعب الس  لعطايا الر   رمزان  -خيفحسب بعض المؤر  ب-ة المسيحي   د ىاعي تى الكقت ال ذم 

 .(201: 2006)بدوي والجندي و، كالبيجة ببٌ مخافة الر  ك المعرفة، ك ة، القك  ك عاطؼ معو، الت  ك ، راآلخ

اـ أيٌ ، ك احة بعد العناء كالعمؿعدد الكماؿ كالرٌ ( مف الد الالت ما يحمؿ، فيك 7ك يحمؿ العدد ) 

ؤيا: (.39-26: 2009)الجبالوي األسبكع شارة إلى الكنائس الس بعة في ًسفر الر  زمير، ك أفسس،  كا  ا 

ـٍ : "ذقيةالبٌل ك فيمدلفية، ك سرديس، ك تياطيرة، ك برغامس، ك  ن ا، إلى الس ٍبًع اٍلكىنىاًئًس ال تي  ًفي أىًسي ا: ًنٍعمىةه لىكي ييكحى
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سىبلىـه ًمفى اٍلكىاًئًف كىال ذم كىافى كىال ذم  ـى عىٍرًشوً كى ًمفى الس ٍبعىًة األىٍركىاًح ال تي أىمىا ا فر رؤيا يكحنٌ )سً ." يىٍأًتي، كى

 (4: 1 ىكتيٌ البٌل 

  ة:ماني  جمة الث  الن  

أٌما ك  ة،ربعؿ الجيات األيمث   ،درجة 45مائؿ عمى زاكية مقدارىا  :ؿك  األ :عيففة مف مرب  مؤل  

ماؿ، الش  : ةصمي  األ يى ةربعالجيات األ ف  إ إذ ة؛ربعالعناصر األممث بلن  ،فقيٌ األ قائـ مع الخط  ف ؛اآلخر

، رابكالت   ار،كالنٌ  كاليكاء، الماء،: عناصر الحياة ىي ةربعالعناصر األبينما  كالغرب، رؽ،كالش   كالجنكب،

كىكذا  كالمخمكؽ.... ،كالخالؽ ،رضكاأل ،ماءكالس   ، كحكالرٌ  ة،الماد   ترمز كتشير إلى إن ما شكاؿيذه األف

  (105: 2006  )ياسين.

 كالحياة ،بصٍ كالخً  ،ب  ترمز إلى الحي فإن يا  ،إلى العظمة كالعطاءىذه الن جمة كما ترمز ك 

  (12-11: 2006السيوطي ).

 

 شكال:الخطوط واأل -ىػ

ة جمالي   ال تي تكتنز بدكرىا قيمان  ،إلى الحديث عف الخطكط بدكره يحيؿ ،شكاؿالحديث عف األ

 لخ،إ كالعساكر... ،فيكالجغرافيٌ  ،كالميندسيف ،فيانالفنٌ  ف  أل؛ بابيا ؽي رٍ طى  ان عب جدٌ مف الص   ،ةكتعبيري  

ؤل، فإن نا نجد  قكاسـ يكظ فكف الخطكط، كينظر كؿ  منيـ إلييا مف زاكية معي نة، كلكٍف، كرىغـ تعد د الر 

 بينيا.فيما مشتركة 

 :قالت العرب قديمان قد كالحركة، ك  ،ةككذلؾ القك   ،كالحنكٌ  ة،ر عف المركنيعب   ،حنى مثبلن نٍ فالمي 

بؿ إن و ي ، ننحىا مف شكمو المي ال تي يستمد   ،في حركتو توقك  أف  أم  ؛حنى في اعكجاجو"نٍ "استقامة المي 
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عصر  يانفنٌ حاضر لدل ، كىك حمة رامالية الر  آك أد بكذا ال تي تجس   ،ماثيؿاغي عمى كثير مف الت  الطٌ 

 (21-20: 1985برنارد ) (.PIETA) العذراء المنتجة ـٌ ك األأفي لكحات مريـ ال ذيف كظ فكه  ،يضةالن  

 ؛ةمنيما قيمة تعبيري   فمكؿ   ؛انيكالثٌ  ،ؿك  األ :عدافالبي  ،فقيٌ كاأل ،العمكدمٌ  اف المستقيماف:ا الخطٌ أمٌ 

ليما )آل ةنيائي  كالبٌل  ،كالحركة ،عمىكاالرتقاء لؤل مكٌ مس  لؿ يمثتك  ،ظاـكالن   ،كاالنضباط ،بؿتعبير عف الن   فأك 

المرء كعدـ ارتياح  ،مف الممؿ يبعث نكعان  كط،كع مف الخطىذا الن   كمع ذلؾ، فإف   (161: 1994 سعيد

في المتمٌقي؛  يترؾ أثران ة أسي  تكرار الخطكط الر  كفضبلن عف ذلؾ، ف ،اؽٌ كالعمؿ الشٌ  ،الرتباطو باالنضباط لو؛

 قامةن إة فقي  ة كاألأسي  تبلقي الخطكط الر   بينما يرل فيامية بزيادة االرتفاع، ة النٌ حساس بالقك  يزداد اإلإذ 

احة يكحي بالرٌ  فقيٌ األ الخط   كعمى العكس مف ذلؾ؛ فإف  جاىات المتعارضة، كل ذات االت  كازف بيف القي لمت  

 (www.iraqcultura lattache-berlin: 2010.)الشبوط كالخشكع

 كالخطكط بصكرة عام ة، تحمؿ ًدالالتو كرمكزان كثيرة، يمكف لممتمٌقي ترجمتيا عمى الن حك اآلتي:

 ك تكازف.أفيحدث بعدىا عدـ استقرار  ؛ك اليابطةأ ،ةصاعدي  بالحركة الت   ان حساسإ يمنح المائل: الخط   -

أثير ؽ الت  كيحق   ،لعدـ االستقرار ؛كالقمؽ ،كالمقاكمة ،ضادٌ كالت   ،راعبالص   شعكران يعطي  المنكس: الخط   -

 باالضطراب كاالرتباؾ. المكحي

إن و ف ان؛كاف حمزكنيٌ ما ذا فإ ة،يكنكالم   ،شاقةالر  ك  ،ةيناميكي  حساس بالدٌ يثير اإل )المنحرف(: المنحني الخط   -

 نياية.ك البٌل أبداية بالبٌل  الش عكريعطي إن و ف ؛صبح دائرةلياكتمؿ إذا  كأٌماساس بالحصار، حاإل يمنح

ٍبرى كيدأحساس بالت  كيعطي اإل ،كالمفاجأة ،دمةؽ الص  يحق   :المشعّ  الخط   -  لييا.إك أشعاع مف نقطة اإل؛ عى

 كافؽ.بالت   الش عكر يمنح ،محكرم   مف خط   د  فبل بي  ؛رحينما تتكازل الخطكط كتتكر   :المحوريّ  الخط   -

 كيؤٌدم  بلشي،كالت   ةنيائي  كما يثير البٌل  ،الثعد الثٌ ؽ البي كيحق   ،ؽمٍ بالعي  يعطي اإلحساس :نيائيّ الاّل  الخط   -

د كير مجر  صؿ لذاتو في تستعمى يي  إذ ؛بالعمارة خرفيٌ شكيؿ الز  في الت   ان ىامٌ  دكران 
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 ،ةباتي  لمعناصر الن    طةبس  رة مي حك  في صكرة مي  تكظيفو فضبلن عفشياء، لؤل

 (171: 1988آل سعيد ).كغيرىا

أصؿ  ، كالخط  صؿ الخطٌ أقطة فالن   ؛مف مجمكعة نقاط ان ناشئنجده  فإن نا بعام ة؛ إلى الخط  بالن ظر ك 

ال تي تقؼ  ،دةمتعد  الفسيرات ت  الك  ،ةخفي  ال يمعانالفكار ك األ حيث مىٍكمىف ؛جساـطح أصؿ األكالس   طح،الس  

 ، كبتأم ميا، يت ًضح لنا أف  الن قطة ىي:قطةكراء شكؿ الن  

  ٌؿ.ك  كر األالن 

   كؿ.كالش   ،قـالر 

 كالفنكف. ،اتياضيٌ الر  ك  ،العمكـ 

   كالككاكب ،كالقمر ،مسالش. 

  ٌ(285: 1973.)بوترو ائرةمركز الد 

ٍنسىافى ) :-كجؿٌ  عز  -يقكؿ المكلى  ،نسافصؿ اإلأر عف قطة تعب  الن  كفضبلن عف ذلؾ، فإف   مىؽى اإٍلً خى

) ًصيـه ميًبيفه ككيف بداية الت  رمزان يدؿ  عمى  د  عى كما تي  ،(19/4رقـ :حؿ)سكرة الن   ًمٍف نيٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى

 (158: 1996 ديّ َنج)ال كبداية الخمكد كالبقاء ،كنياية الفناء ،صميـكالت  

 لوان:ة باستخدام األ خرفي  العناصر الز   4.2.3 

 ك إليولما يدع ةتظير بييئة مممكسكقد  ؛فكسعميؽ داخؿ الن   كتأثير ،كعالـ ،مدلذات لكاف ألا

 يمانيٌ إجكىر ذات  كىيقاش، غير قابؿ لمن   كىك أمر امرئ، ة كؿ  المتماشي مع شجي   كؽ الجماليٌ الذ  

يدعك ما  ،جكفالش  مختمؼ ك  ،ساطير المجتمعاتأك  ،عراؼكاأل ،دياف، كاعتقادات تتداخؿ فييا األكركحانيٌ 

 جاب.لعجب العي إلى ا
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ة في زلي  األ ةالعبلق تمث مت ،كلىمنذ رسـك الكيكؼ األف مسيرة متبلحقة؛ يٌ عبير الفن  لكاف كالت  كلؤل

صبح أك  ،خرلألإلى اىا احدإى انتقمت حتٌ كاستمر ت عمى حاليا، ة، يني  كالعقائد الدٌ  بيف الفف   ،سمى صكرىاأ

ة،ة، داة رامزة لمفاىيـ عقدي  أكف الم   كبدكنو  ،كءكر كالضٌ كف ىك صفة لمنٌ الم   ف  أان يٌ معم جى عندما استنيتً  كبخاص 

)جبري . المعتقدات يكتسبيا في حؿٌ  ،ة كحظكةمس قدسي  تي مف الش  اآل ماكم  كر الس  لمنٌ  ف  أينتيي ظيكره، ك 

1967 :200) 

ا مذكرىكرد كف كالعيف كالم   ،كرة لذلؾ النٌ أداة حاس   بكصفيا؛ كفكالعيف ثاني الحكافز المرتبطة بالم  

بيعة لكاف في نامكس الط  ناىيؾ عف اعتبار اختبلؼ األ ،اسنعمو عمى النٌ حديث اهلل عف في مجمؿ 

ة، أف   ،تدعك إلى االنتباه ،انيةذاتو معجزة ربٌ  حد  في  ،كالخمؽ ر يعب   بؿ ،تكريسيا لـ يكف عبثان كبخاص 

 محافظان  ،ؼك تكم  أع تصن  ببل و فن   ما جعمو يعيشة، كثر منيا حقيقي  أة يحائي  و؛ لتككف إفي رسكمبيا اف الفنٌ 

 )حسن،.ولكانأمغزل الفٌناف ر ى يغي  حتٌ  ؛ان ك جنائزيٌ أ ،بحتان  ان يصبح الغرض دينيٌ  فٍ إصالتو، كما أعمى 

 (50: 1988 ،ىموس

رقاء الز  األنكاع عمؿ ستى تي  إذة معان، ة كرمزي  كظيفة جمالي  م لتؤدٌ  ؛لكاف في الففٌ ت األمى عمً استي كقد 

كما نشاىد  ،ةي  فراء كالبن  الحمراء كالص   تمؾدة مف إلى جانب مساحات محد   بكثرة،منيا ة ىبي  كالخضراء كالذ  

: قكسفي أكسمة الط   ،ؿك  في المقاـ األ ،كفة الم  ة تستخدـ رمزي  ة، كفي المسيحي  ي  عماؿ الفن  في كثير مف األ

 .المسيحيٌ  في الفف   قؿٌ أإلى درجة يشير ك  ،لخإ ...ثكابأالفتات، ك 

في للي ة؟ وىل تتفاوت األلوان فما أبعادىا الد   ،ستستخدم في الكتاب المقد   ،ةولؤللوان رمزي  

نتاج ،للت ديني ة مقد سةعمى حمل دِ  تياقدر   في تشكيل الم ون؟ قدسي ة؟ وما األثر الّدينيّ  معانٍ  وا 

 كجكه ىذه الر مزي ة، كمدلكالتيا:تفسير لبعض  أتيكفيما ي
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  بيض:ون األالم   -أ

لكف  كىك  ،بلـ كاالستسبلـالس   ، كالر مز إلىةيني  الدٌ كاألفكار إلى المعاني  لكاف ميبلن كثر األأمف كاحدان  د  عى يي 

 (52: 1988 موسى، حسن،.) يارةالط  ك  ،لييٌ اإل كركالنٌ  ،ياءالض  عمى  يدؿ   ،صميٌ أ قدسيٌ 

 قديمان  ،بيضكف األطمؽ الم  أي كما  ض،رٍ كنقاء العً  ،ـ البياض في مقاـ المدح بالكـرخدً استي كقد 

ؿ ك  إن ما يدؿ  عمى أ بيض:ككذلؾ الخيط األ ،يا بيضاءرض بأن  األ تككصف ،يؼالس  ك  ،ةعمى الفض   ،كحديثان 

كما  ،قاكةكالن   ر  البً كما يدؿ  ىذا الم كف عمى الستسبلـ، إلى ارمز في ؛اية البيضاءرفع الرٌ أٌما يار، ك ضكء الن  

كفضبلن  ،كم يـ طفاؿالمغارة كاأل كما يحممو مف رمزي ة تجس د طفؿ (،211: 1984)كاظم مجالث   ىك حاؿ

مة بمكف  فرنسيس  الباباة لعيد الميبلد كعيد الفصح)قسي  الط  عف ذلؾ، فإف  األبيض كثيؽ الص 

2014:http://popefrancis-ar.org )" :  ٍج، يىقيكؿي الر ب اجى ـٍ كىاٍلًقٍرًمًز  :ىىميـ  نىتىحى طىايىاكي ًإٍف كىانىٍت خى

ٍمرىاءى كىالد كًدم  تىًصيري كىالص كؼً  ،تىٍبيىض  كىالث ٍمجً   (18: 1فر إشعياء )سً  ."ًإٍف كىانىٍت حى

 

 :سودون األالم   -ب

بفكرة العالـ  كىك مرتبط دكمان لبياض، اكاد نقيض فر، كالس  نب كالكي كء كالذ  ارة بالسٌ مٌ فس األلن  إلى ايرمز 

رؼ، كالش   ،كالمجد ،يادةإلى الس  ، كذلؾ، كيرمز ،كالعدالة ،إلى الحؽٌ  يشيركما  ،كالبعث بعد المكت ،اآلخر

م عدٌ ىؿ البغي كالت  أمف  حؽ  لمك استعادة أ ،أرطمبا لمث   ؛ادةعكة لقتاؿ السٌ الد   عمىفي بعض الحاالت  دؿ  كي

 (52: 1988 موسى، حسن،) .مـكالظ  

ىؤالء يجمسكف عف اليميف، ك ألبرار، ابيضاء رمز الالخراؼ  ف  أ مرد  ذلؾ،ك  ؛الخطيئة لكفاألسكد ك 

 1992)سيربج فك مرفكضأن يـ أم  ،ىؤالء يذىبكف عف اليسارك  ،طاةرمز لمخي ف ؛كداءس  الالجداء أٌما ك 
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)ثويني ليـك الجمعة العظيمة لكف طقكسيٌ كباإلضافة إلى ذلؾ، فإن و ، (420-429:

2008:http://iraqiart.com/inp/view.htmp،: ) " يىكافى ، سىًمٍعتي اٍلحى ـى الث اًلثى ٍت لىم ا فىتىحى اٍلخى كى

مىٍيًو مىعىوي ًميزىافه ًفي يىًدهً  ،فىنىظىٍرتي  "ىىميـ  كىاٍنظيٍر!"الث اًلثى قىاًئبلن:  اًلسي عى دي، كىاٍلجى ذىا فىرىسه أىٍسكى ا فر رؤيا يكحنٌ )سً ." كىاً 

 (5 :ىكتيٌ البٌل 

 :حمرون األالم   -ج

ـ، الرتباطو بمكف الد   ؛عف فكرة الحياةكيعب ر في بعض الحضارات القديمة،  رٌ كقكل الش   ،اريرمز إلى النٌ 

ؿ عمً استي فقد  كمع ذلؾ،صر،  عمى الن  ان دااٌلن لكنان ممكيٌ األحمر  كيعىد  مس، بعقيدة الش  ارتباطو إلى ضافة باإل

 (212: 1984.)كاظم  فصيااالنقبلب كالعً  إلى توشار ، في إقيضالن   في المعنىكثيران 

ة في ، كالقك  ةقاءات العائمي  في الم   المتجٌميؼء إلى  دـ الفداء، كالد  األحمر فيما يرمز، يرمز ك           

الخاٌص  قكسيٌ ط  الكف م  كاللكىة، كاأل ،ة المسيحمة، كمحب  ة المتأل  اإلنساني  كمف بيف رمكزه: ، عابمكاجية الص  

 (425-419: 1992)سيرنج  ارو لكف النٌ ن  أل نظران  ؛عيد العنصرةك  يداء،يسيف الش  الحتفاؿ بذكرل القدٌ با

 خضر:ون األالم   -د

 ،ةكالحيكي   ،ضارةكالن   ،مكٌ بمفيكـ الن   وطارتبال ؛ة القديمةرقي  لكاف في الحضارات الش  األ حب  أمف  يعد  

؛ فيقكلكف: حةرً كح المى ك الرٌ أ ،ةلمجن   ان العرب رمز  يراهك  ،بإعادة البعثاألخضر رتبط يائـ، كما باب الدٌ كالش  

 ،دةة الجي  ح  إلى الص   ،كيرمز في الحضارات القديمة ،كالبيئة ،بيعةلط  ركح خضراء، كما يشير أيضان، إلى ا

ألخضر ايشير في مرحمة ما، ك  يفكنعمى تداخؿ ىذا الم   ما يدؿ   (؛الخضراء)طمؽ العرب عمى السماء يك 

 .كالت جد دبيع الكعد بقدكـ الر   ،و يحمؿ بذاتون  أل ؛مؿلؤل ان رمز  كبذلؾ، يبدكعاب، ـ الص  غٍ رى  إلى الحياة كالخمكد

 (422-420: 1992)سيرنج 

ي ة؛ إذ يمث ؿ ك              في  ،الكثلممكسـ الثٌ  ان طقكسيٌ  ان لكنال يخفى عمى أحد، ما يحممو األخضر مف أىم 
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    )قاموس الكتاب المقدساسعيد الغطٌ  أثناءاستخدامو بالتٌالي، فإن و مف الممكف ك  ،قاليدبعض الت  

1864 : https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books.html). 

ذىا " :لتمثيؿ انتصار الحياة عمى المكتفضبلن عف ذلؾ كم و، فإف  ىذا الم كف ييستخدىـ ك  فىنىظىٍرتي كىاً 

، كىاٍليىاًكيىةي تىٍتبىعيوي، كىأيٍعًطيىا  مىٍيًو اٍسميوي اٍلمىٍكتي اًلسي عى ، كىاٍلجى ري ٍبًع األىٍرًض أىٍف يىٍقتيبلى فىرىسه أىٍخضى مىى ري سيٍمطىاننا عى

كًش األىٍرضً  ًبكيحي ٍكًت كى كًع كىاٍلمى  (8:ىكتيٌ ا البٌل فر رؤيا يكحنٌ )سً " .ًبالس ٍيًؼ كىاٍلجي

  زرق:ون األ الم   -ىـ

الحضارات ما جعؿ كالخبرة،  ةذات المنفع ،الجميمة ةمكر الحسنعمى األ ةالللد  كثيران ما ييستىعمىؿي في ا

إلى كما يرمز ، افيةماء الصٌ عف لكف الس   هكتعبير  ،ةيني  تو الدٌ عبلقتو كرمزي  استخدامو؛ لفي  تيٍفًرطالحديثة 

)سيرنج كقد يختمط األزرؽ بغيره مف األلكاف كيتداخؿ ، ظافةالن  ك  ،كالحياة ،كةرى البى ك طرد العيف كالحسد، 

زرؽ بمعنى األأف   ، جاء فيوكصفا لمماء، حاحفي مختار الص   ،ازمذكر الرٌ فقد  (؛422-423: 1992

 (.289: 1999)الرازي بيضكبمعنى األ ،خضراأل

 ،ماكمٌ نساف الس  كيرمز إلى المسيح اإل ،ما ىك سماكمٌ  كؿ  إلى ييشير ؛ف)األزرؽ( سمانجكنيكاأل

لكف  ولحصكؿ عمى قبكلإلى ايرمز كفضبلن عف ذلؾ، فإن و رىؾ بالعقؿ، دٍ المعرفة ال تي ال تي يدؿ  عمى ك 

 (423: 1992)سيرنج  ة لعيد الميبلدقسي  الط  

كًني  " كـو كىأىٍسمىاٍنجي ٍبري كىافو  أىم ا اٍلمىٍسكىفي فىتىٍصنىعيوي ًمٍف عىشىًر شيقىًؽ بيكصو مى ًقٍرًمزو  كىأيٍرجي ـى  كى كًبي ٍنعىةى  )المبلئكة(ًبكىري  صى

اًذؽ تىٍصنىعييىا اًئؾو حى  (1: 26 ،فر الخركجسً ) ."حى

  صفر:ون األالم   -و

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/22_K/K_042.html
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=2&chapter=26
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 ،اليباس كىك رمز يدؿ  عمى  ، كلكف بشرتيا،ةبيعة البشري  مط  ل الممث ؿىب، ر عف الذ  كف المعب  ىك الم  

إلى  مفرة مرض يؤدٌ فالص   ؛لممكتكىذا الم كف رمز ،  قـكالس   ،(52: 1988 موسى، حسن،)كالفقر

ثناء أ ذك داللة مقد سة،ك  ،كبةمت  ل كتمثيؿ، كر اإللييٌ إلى النٌ كما أن و إشارة (427: 1992)سيرنج اليبلؾ

 (https://st-takla.org .html:  1864 المقد س الكتاب قاموس).ـك الكبيرالص  

 

 عة:بة والمتنو  ة الُمرك  خرفي  العناصر الز   4.2.4

 ، تقسـ إلى:ان عديدةتشمؿ ىذه العناصر فركع

 .ة(ة )الكائنات الحي  صكيري  خرفة الت  الز   -1

 .كغيرىا جكـ....كالن   ،حكؿ المجن  كالش   ،كاليبلؿة: عدة كمتنك  شكاؿ متعد  أخرفة بالز   -2

ميٌ الز   -3  .خرفة باستخداـ الحي

 

 ة(:ة )الكائنات الحي  صويري  خرفة الت  الز  

، ما ساعد في خرفيٌ في العمؿ الز   كحدةن بكصفيا تستخدـ  ،بؿ كسيمة ،ة غايةلـ تكف الكائنات الحي  

الحيكانات بأنكاعيا المختمفة مف العناصر  د  عى كتي  ، ةسطكري  أ شكاالن أخذت منيا فات   ؛القديمةالفنكف تبمكر 

يا، فضبلن عف تقديس أنكاع منيا في ان فيساسيٌ أيا لعبت دكران ن  أل ؛بكضكح في الحضارات القديمة البارزة

 ،ةي  الخنازير البر  مع  ىك الحاؿكما  ،ليفةبالحيكانات المفترسة غير األيبدأ  تمؾ الحضارات؛ فمف اىتماـ

 ،ةكالقك   ،فزي  ـ لمت  ستخدى كغيرىا، مٌما يي  ،رافةكالز   ،كالفيؿ ،سداأل إلى تطك ر يشتمؿ عمىئاب، كالذٌ  ،ببةكالد  

 (64: 1996)عطية .األقكاـ الغابرةلدل  ةة كمكانقك  كاآللة؛ ما جعميا ذات 
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 :ة، منيايدعد تالالبدً  الغابرة الحضاراتالحيكانات في كىكذا، فقد استيخًدمت 

 األسد:

 ،عرينو كأشبالوييشىب وي الس ي د المسيح باألسد، في معرض دفاعو عف شعبو؛ فكبلىما قكٌم، يدافع عف   

مىبى األىسىدي ال ذم ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا،  ،فىقىاؿى ًلي كىاًحده ًمفى الش ييكًخ: الى تىٍبؾً ، "(98: 1992سيرنج ) ذا قىٍد غى ىيكى

دى، ًليىٍفتىحى الس ٍفرى  تيكمىوي الس ٍبعىةى، ،أىٍصؿي دىاكي يىفيؾ  خي سىًط اٍلعىٍرشً  ،كىرىأىٍيتي  كى يىكىانىاًت األىٍربىعىةً  ،فىًإذىا ًفي كى ًفي  ،كىاٍلحى كى

سىًط الش ييكخً  كفو  ،كى ، لىوي سىٍبعىةي قيري ٍذبيكحه كؼه قىاًئـه كىأىن وي مى ري مىةي إلى  ،خى ، ًىيى سىٍبعىةي أىٍركىاًح اهلًل اٍلميٍرسى سىٍبعي أىٍعييفو كى

 (5: 4 ىكتيٌ ا البٌل )سفر رؤيا يكحنٌ ." كيؿ  األىٍرضً 

  ل:مَ الحَ 

 سيرنج )بيحممسيح الذ  ل يختاره لقبان الكتاب ؛ ما جعؿ دكف مقاكمة ،بحاة لمذ  يستسمـ ىك كالشٌ 

مىؿ(69: 1992 ـى أىم ا "، (12: 2008  )عامر الففٌ  يف ستعماالن امكز أكثر الر  كاحدان مف  ، كيمث ؿ الحى ظيًم

ـٍ يىٍفتىٍح فىاهي  لى ـٍ يىٍفتىٍح فىاهي  ،ىيكى فىتىذىل ؿى كى ازييا فىمى ـى جى اًمتىةو أىمىا ةو صى كىنىٍعجى فر )سً ." كىشىاةو تيسىاؽي إلى الذ ٍبًح، كى

 .(7:53شعياءإ

 :الحمام

ة الحمامة البيضاء، رب ة الخير، ال تي باتت رمزان لو، يرمز إلى  كما يرتبط بالس بلـ؛ كبخاص 

ولبساطة، ، كيشير إلى ا(190:  1992سيرنج )سدي كح القي كالرٌ ة، يار الط   ، إلى اهلل بالقمب كم و ال تي الت كج 

ميما طار  ؛ فإن وكىكذا الحماـ ،جسد ني رذا يككف إن ما  ذلؾ؛يفعؿ  مىفف، فقطكعف مجده  وكالبحث عن

ر يذك  ك سبيح، يرمز إلى الت  ف ؛يديؿأٌما الك ، حمامة نكحك اجؿ، الحماـ الزٌ ، كما ىك حاؿ يعكد إلى بيتو ،بتعداك 

فرؼ ر  أٌما الك  ،ضراءخاليتكف مة في كرقة الز  ممث   ،بلـليو بشرل الس  إ زف تال تي  ،كح في حمامة نكحبالرٌ 
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 .تد  )البسيونيّ  رفرؼ عمى كجو المياهت ركح اهللكييقاؿ إف  ة الخميقة، قص   عيد إلى الٌذاكرةيف ف؛ جناحيبال

:28). 

  :اووسالطّ 

 ،(13: 2008  )عامرأللكانو ؛إلى جماؿ الفردكس كيشير كالخمكد، ،ىكٌ كالز   ،يرمز إلى الفخر        

 كمف بيف رمكزه:

 بعدـ فساد القائمةمف األساطير  بيذا المعنى؛ انطبلقان  المسيحيٌ  الففٌ  الحياة الخالدة: فقد استعممو -1

 في رسـك الميبلد. و، ما جعمو يظيرلحم

 شيء. عيف، ترل كؿ   يا مائةكأن   الٌطاككس، ال تي تبدك قكش في ذيؿالن  العيف: مف خبلؿ ظيكر  -2

دخاؿ البيجة  -3 كاستعراض ريشو  ،المشي مف عادتو، اككسالطٌ ف كالس ركر إلى الن فكس:الٌزينة كا 

 (199: 1992)سيرنج .الجميؿ

 ك:مَ الس  

(، كلىٌما كاف 6:4و)الشكؿمن ياأك خركج ،كجكد حياة كسط المكتإلى يشير ف ؛المياه ييحيا ف

يا، لكن و، كمف جية أخرل، ال يعطيو حي ة، سمكة ليأكمابنو  يأف يعطلؤلب  األمر كذلؾ؛ فإن و يمكفى 

 ال ،د المسيحي  الس   ، كذلؾالماء ي فيعيش إالٌ  مؾ الالس  أف   فكما كيرمز إليو؛ مادالعً كيرتبط ىذا الكائف ب

 (31: ت.د  البسيونيّ ) .ماديعيش دكف عً 

)سيرنج  ةاليكناني   ةغالم  في  ،اهلل بف د المسيحي  مؾ إلى الحركؼ الخمس األكلى مف الس  الس  يرمز ك 

يمث ؿ كؿ  حرؼ منيا بداية ة إيخثيس، ك بالعربي  ، كتينطىؽ ΙΧΘΥΣة مكة باليكناني  لس  كا ،(212: 1992

 مجمكعيا عمى )يسكع المسيح بف اهلل المخًمص(.لكممة؛ لتدؿ  في 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_34.html
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نظرا إلى مضايقات  بعضان، بعضيـ إلىفكا ليتعر   ؛يف األكائؿلممسيحيٌ  مكة رمزان كانت الس  كىكذا، 

 .(31: .تد بسيونيال)ةكماني  ة الرٌ مبراطكري  ة ديانة لئلقبؿ اعتماد المسيحي   يف،الكثنيٌ 

  سر:الن  

، تمي زه عف أقرانو مف صفة حمكةكيتفر د ب(، 13-12: 2008)عامر  كالس يادةيرمز إلى القك ة 

ـ   ،ان حامبلن أفراخو عمى جناحيوعاليان جدٌ  يطيرالط يكر؛ إذ  تحاكؿ  ، فتظؿ  إٌياىاتاركان  ييكم مسرعان  ث

ر ىذا األمر ،فيا عمى جناحيو المفركديففيتمق   ،يراف إلى أف تتعبالط   ، كاألمر يرافميا الط  حتى ييعم   كيكر 

 يأف نطير كنحيا فنفسو، يمكف أف نبلحظو في تعامؿ اهلل معنا؛ إذ يعم منا، اعتمادان عمى أحداث الحياة، 

ككاف مف الط بيعٌي استخداـ الن سر، بكصفو  (4:19 )خركج." سكرحممتكـ عمى أجنحة الن  " :اتماكيٌ الس  

 ة،كرمزي   ة،زخرفي   صكرةب تحكيرهبعد  ،صميـفي الت   ذا قيمة ان زخرفيٌ  ان عنصر ليككف  ،ةمكز الحيكاني  الر   أحد

 (179: 1992)سيرنج (7:4)الشكؿ كتجريدم  

 

 عة:دة ومتنو  الز خارف بأشكال متعد  

 ةة كالجمالي  الالت الفكري  د  ال ، ذات ةخرفي  مكز كالكحدات الز  مف الر   بؿ آالؼو  ،يحتكم الفف عمى مئات

ة المختمفة، فضبلن عف تمؾ المكجكدة في  ،نات المعمارتمؾ المستعممة في العمارة بجزء مف مكك   كبخاص 

 عارات القديمة.كبعض الش   ،نسجةكاأل ،الز خارؼ

عبلمة المختمفة؛ ما يجعميا غراض األ ذات اتصميمالتٌ كثير مف مكز في اف تمؾ الر  الفنٌ كيستميـ 

 شكاؿ:ىذه األبيف كمف  ما،ماف عف غيرىز المكاف كالز  تمي   ،فارقة
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 :ميب المعقوفالص  

كيمة الحياة الط  ك  ،كطكؿ العمر ،عيدالس   ة الحركة، كالحظ  مز عمى استمراري  المفيكـ المعاصر ليذا الر  يدؿ   

دراكو؛ حساس بمفيـك دكرة الحياةكقديمان، كاف ييستخدىـ في الد اللة عمى اإل ،اليائمة فكرة ما يجعؿ  كا 

مة بيذا المفيكـ، بؿ إن يا ناشئة منو؛ ميب المعقكؼالص   كف القدماء في دىا العراقيٌ جس  كلذلؾ، فقد  كثيقة الص 

ميب الص  فيظير  ،(8:4ة)الشكؿمتتابع ةدائري   صكرةربع نساء بأ كتارة، نجدىـ يستعممكف ،دةتككينات متعد  

؛ ليرمز إلىشعكر  مؤل فان مف المعقكؼ  ال تي  ، البشر كالحيكانات كم يا، ائمة في المخمكقاتة الحياة الدٌ قك   ىف 

 (938: 1991.)ىورست  تدكر في حمقات ال نياية ليا

ميب المعقكؼ،كحي يكما  سكاف أمريكا بنمطيف مختمفيف عند ( 9:4)الشكؿ (كاستيكاالس  ) الص 

كفيما بعد،  لقمر،كانثى إلى األ يشير كمف جية أخرل،مس، لش  كا كرلذ  فمف جية يرمز إلى ا االصميكف؛

 (، بمعنى:سكاستيكا) ؛ فييسٌمىؿك  األأٌما  شارات:عمى نمطيف مف اإلليدؿ   يستعممكنو الينكد الحمرأخذ 

 (35-32)البسيوني د.ت :.كاستيكافعى السٌ األفيك  ؛انيالثٌ أٌما ك  خمؽ العالـ،

  :ميبرمز الص  

يف، جرة، كغصنيف أفقي  لمش   أك ساؽ عمكدمٌ  ف مف جذعو تكك  يفيك  ؛يمكمةكالد   ،صبشجرة الحياة، كالخً ىك 

لمعرفة فيشير إلى  ؛الغصف األفقيٌ أٌما ة بيف البشر كاإللو، ك المعرفة العمكدي  يدؿ  عمى رمز ف ؛اؽالسٌ أٌما ك 

ميب بذلؾ، يمث ؿ االبيعة، ك ة في الكجكد كالط  األفقيٌ  في المدل ف يا؛جميع جاىات أك األقطار األربعةت  الص 

 (939: 1991.)ىورست  ، كفي المدل األسفؿ: جيٌنـبٌ كنى الر  األعمى: سي 

مف  كاإلنساف باهلل مف جية، يشير إلى عبلقة اهلل باإلنساف كؿ العمكدمٌ الش  كفي المقابؿ، فإف  

 (520.)غزوان د.ت :عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنسافعمى  األفقيٌ يدؿ   جية أخرل، في حيف

 :خرفة باستخدام الُحميّ الز  
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لما تعكسو مف تفسير  ؛ةة الميم  ثري  ة األي  فات الماد  مف المخم   (33)كالمجكىرات (32)الحميٌ  د  عى تي 

 تمؾ البقايا؛ ال تي سادت في فترة ،ةقني  كالت   ،ةي  كالفن   ،ةكاالقتصادي   ،ةكالعقائدي   ،ةمجكانب االجتماعي  لكتكضيح 

اتيا تكضيحان في طيٌ  عمى جانبي الت جميؿ كالت زييف فحسب، بؿ إن يا تحمؿ ان قتصر كف ملـ ياستخداـ الحمٌي ف

مف ثقافات كمعتقدات ، كتأث ره بيا، فضبلن عٌما يحكيو قافات المجاكرةالث  ه في مدل تأثير ك  ،مكؾ البشرمٌ لمس  

 .(21-6: 1939  كفانيّ )األ لتحقيؽ ىذه الغايات مف مكادٌ  ،البيئة المحيطة بو تكف رهة، كذلؾ بما ديني  

 

ميٌ  (32)  (80: 1939  كفانيٌ )األ. حاسكالن   ،ةكالفض   ،ىبكالذ   :اتما ىك مصنكع مف المعدنيٌ  :الحي

 )نفس المصدر( يا.كشبي ،حجار الكريمةما ىك مصنكع مف األ المجكىرات: (33)

 

 

ة بيعي  بفكائدىا الط   المرء قديمان  يمافا  ك  ،ةيني  في ارتباطيا الكثيؽ بالمعتقدات الدٌ  ة الحمي  ي  ىم  أتكمف ك 

نت لديو أفكار عقدي ة مربكطة بألكاف األحجار الكريمة، فةحري  كالس   كف ينشر الم   الحجر الحمبيٌ ؛ فقد تكك 

ًضعى  الياقكتك  ،ة كالكئاـالمحب    (34)يرة لمقمب، كعيف الن  القك   يمنحركز كالفي، في الفـ يفرح القمب، إذا ما كي

كلعؿ  ذركة االىتماـ  ،لمبشر عيدةحبلـ السٌ تقضي عمى الحسد، كالمرجاف ييب الحياة، كالكريستاؿ يمنح األ

ما دفعو إلى الحرص  ،كتيب الحياة ،يا تطيؿ العمرنساف القديـ بأن  اإلباألحجار الكريمة نابعة مف اعتقاد 

 (38: 2017 )عمرانامتبلكياعمى 

فاء في ف ؛حجار الكريمة ببعض المعتقداتارتبطت خصائص األقد ك        ؛فاءحجر الياقكت بالص  الص 

في ة، لممحب   رمزان ؛ فكاف (35)عؿ حجر المٌ أٌما الم كف األحمر في خكاتـ، ك الترصيع جعؿ المرء يستخدمو في 
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 ،حرمف أذل الس   ـو اكح فاء الفكرمٌ كرمز لمص   ،مبارؾعمى أن و (36)حجر الجمثتحيف كاف يينظىري إلى 

 (54: 1984)صبري لمن عاسرد اكط

كفيما بعد، أخذ المرء يقد ـ الحمٌي كالمجكىرات ىدي ةن لآللية، أك يزي نيا بيا؛ اعتمادان عمى ألكاف 

 1990 ريدلدّ أ)تراىػااألحجار الكريمة، كما تحكيو مف ًدالالت، تبعث الٌراحة كالط مأنينة في الن فس؛ إذ 

:55). 

 

 

 . نفس المصدريٌ كف البنٌ كيعمكه الم   ،بيض سماكمٌ أيعمكه لكف  ،مادمٌ الر   :ىيعديدة، ة ف مف طبقات لكني  يتكك  ك مو الغريب، كيمتاز بش ،حجر كريـ ير:عيف الن   (34)

 (55: 1976ابف ماسكيو ) .مادمٌ كف الر  ظير منو الم  قد ك  ،فافيةكالش   ،بلبةالص  ك  حمر الغامؽ،متاز بمكنو األي ،حجر ثميف عؿ:حجر المٌ  (35)

 )نفس المصدر( .بعد تناكؿ الخمر باستخدامو القدماءمعركفان عند  ككاف، غير المسكر: سمية تعنيكالت   ، لكنو بنفسجٌي،حجر كريـ الجمثت: (36)

 

كتمنحو  ،عف حامميا ر  عد الش  بٍ تي ؛ (37)كتمائـ تعاكيذى  استخداـ الحميٌ  ؛ فعيًرؼى عنيـالكينةأٌما ك 

 (80: 1990)ألدريد المستمر يف نجابزؽ كاإلكتجمب لو الر   ،عادة كالخيرالس  

ي ة كيبرل؛ لماة يني  المجكىرات الدٌ ؤٌدم كت ؿ في تتمث   ذات طابع دينٌي،حممو مف مكضكعات ت أىم 

 ،ةميب في الفترة البيزنطي  إشارة الص   مثؿ المرتبطة بيا، مف ينيةمكز الدٌ الر  فضبلن عف  ،تصكير اآللية

ٍدرىة رئيس الكى كانت األحجار الكريمة تكضى  ؛ إذشعب اهلل الغاليإلى  نة كعمى أكتافو، فنحف يى ع عمى صي

ي ده : "ةقيؿ ىذا عف آدـ في الجن  قد ك  ،ة المسيح كىك يحممنامحب   محؿٌ  ذىىىبي ًتٍمؾى األىٍرًض جى ىينىاؾى اٍلميٍقؿي  ،كى

ٍزعً  ري اٍلجى جى  (12:2 ككيففر الت  )سً  "كىحى
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شارات، عمى الن حك اآلتي:   كتيصنىعي الحمي  مف معادف ثمينة، يحمؿ كؿ  منيا رمكزان كا 

 ىب:الذ   -أ

تمؾ األرض  بي ىى "ذى  :ةقيؿ عف الجن  كقد فيك ال يصدأ،  ؛ماء كمجدىا، كمجد اهلللس  إلى ايشير     

 الر ب  الىكت ، كما يرمز ىذا المعدف الث ميف إلى ةآدـ ليحيا حياة سماكي  قد خمؽ اهلل ؛  ف(2:2 )تؾ د"جي  

لى البرٌ  ،يسكع المسيح  (15: 1999.)الحمبي حمففي عرش الر   ماثبلن  كما نراه ،لييٌ اإل كا 

 

 

 )نفس المصدر(. لحمايتيـ مف العيف ؛قكنيا عمى أكالدىـعراب يعم  كاف األال تي خرزات تعني تمؾ ال ،مفردىا تميمة مائـ:الت   (37)

 

 ة:الفض   -ب

 ان: نقكدذات لكف أبيض، حيف تيصٌفى، كمرتبطة بالبيع كالش راء؛ فقد جرت العادة عمى استخداميا          

 يكىكلكنيا أبيض ، ارة المسيحفيي إشارة لكفٌ  ،ارة كرمزة الكف  اشترانا المسيح بدمو كييشير ليذا فض  "

." عيفةيا مكتكبة بمغة البشر الض  يا ببل خطأ مع أن  أم أن   ،اة سبع مر اتتيصف ى لذلؾ تيشير لكممة اهلل الميصفٌ 

 (12)مزمكر

ة، تنذر مف الخطر، كما ىك الحاؿ في كممة اهلل  فضبلن عف ذلؾ، فقد ظير استخداـ أبكاؽ فض 

في نصؼ داء يتسر ب إلى ىذا المعدف، كما نراه المستخدمة لئلنذار، كليس ىذا فحسب، بؿ أخذ رمز الف

 : 1864  س)قاموس الكتاب المقد  . ة الكفاءة()فض   ىدعال ذم يي  ،ةفض  اقؿ الالشٌ 

 https://st-takla.org.html) 
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 حاس: الن   -ج

ما يجعمنا نفيـ الس ر  ؛ طاةد بيا الخي ال تي ييقي  الن حاسي ة، بلسؿ كقساكة القمب، كالس   ينكنةلد  يشير إلى ا     

ىذا المعدف  لنر ، كفضبلن عف ذلؾ، فإن نا ديف إبميسأتى ليي  في  ات خاذ الحي ة الن حاسي ة رمزان لممسيح، ال ذم

 : 1864  المقد س الكتاب قاموس) كحد إلى اهللالمدخؿ الكحيد األذلؾ  ،في المذبحماثبلن 

 (https://st-takla.org/books/fr-antonios-fekry/symbols/matter.html 

  

 

 

 

 تائج:الن  

كبعد ىذه الد راسة، كالت حميؿ، نستطيع أف نستخمص مجمكعة مف الن تائج، يمكف إجماليا عمى  

  الن حك اآلتي:

صخرة بيت المقدس شكؿ ل خاضع بالكامؿأن و عمى  المشر فة، لتخطيط قب ة الص خرة العممي   حميؿالت  يدؿ   -

 كطبيعتيا؛ ما يدحض أقكاؿ المستشرقيف باقتباس أبعاد القب ة مف كنيسة القيامة كغيرىا.

ًلما ترت ب عمى معجزة إفرازان ، دة داخؿ قب ة الص خرةة المتعد  ي  ة كالفن  مزي  ة كالر  المعماري   المظاىرؿ ثٌ متي  -

ماء نحك كعركجو إلى الس   ،بيت المقدسفي  (صمى اهلل عميو كسمـ) بيٌ الن  سراء كالمعراج، كصبلة اإل

حاضرة في قب ة الص خرة، بفضؿ الفٌناف المسمـ،  مكريذه األف، ةمكات الخمسكفرض الص   انيٌ بٌ العرش الر  

حساس إل ةكترجم ،فة نحك الكك سبلمي  ظرة اإلالن  ، انطبلقان مف رضماء كاألبط ما بيف الس  الر  ال ذم عمد إلى 
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، مف بيعةالككف كالط  ما جعؿ القب ة خير نمكذجو يصك ر مظاىر  كالخالؽ؛ماء عو نحك الس  تطم  في المسمـ 

( إلى إتقاف صمى اهلل عميو كسمـ)سكؿ الر  الت عبير، تنفيذان لدعكة  اتقصى محدكديٌ جية، كيعب ر عف أ

 العمؿ.

كىمىتوي العقيدة  جميعيا، في المجاالت ان إسبلميٌ  إبداعان المشر فة كتخطيطيا  تصميـ قب ة الص خرة د  عى يي  - حى

كشك ؿ قاعدةن أساسي ة لمفنكف اإلسبلمي ة جميعيا، كما انبثؽ عنيا مف عمكـ كمعارؼ، كما كاف  ة،سبلمي  اإل

 .ابقةمف الحضارات السٌ  ةليو أي  إصؿ لت

 ـ العمميٌ قد  عمى مدل الت   ان يٌ ماد   دليبلن  المشر فة، ي قب ة الص خرةف صميـ اليندسيٌ خطيط كالت  ـ الت  يقد   -

انتياج سبؿ  ، يحث يـ عمىحافزان لممسمميففكانت  ؛سبلميٌ يف اإلمو فكر الدٌ ال ذم شك   ،ةمكي  كلة األلمد   كالعمميٌ 

أحد عناصر بؤرة في نظر األمكٌييف، بمثابة  قب ة الص خرةجميعيا، كيؼ ال، ك بداع في المجاالت العمـ كاإل

 .جميعان ركيز لممسمميف الجذب كالت  

 ة،مكي  في الفترة األ الٌسائدةة سبلمي  ة اإللتمؾ العقمي   مترجمان  صميـ لقب ة الص خرةخطيط كالت  جاء الت   -

 كحيازتيا الس بؽ في اإلنتاج الحضارٌم القائـ عمى أساس دينٌي.

، بأسمكب يثير الد ىشة كاإلعجاب؛ كفضبلن عف ذلؾ، قاـ صميـ لقب ة الص خرةخطيط كالت  كف الت  مكيٌ ـ األقد   -

أصكؿ  ىذا الت خطيط، في محاكلة منيـ لتفسيربدراسة  ،عمماء اآلثارك العمماء كالمستشرقيف كثير مف 

 جمالي تو.

قصى أرت عف عب   ،قب ة الص خرة بعناية فائقة ة فيمزي  ة كالر  العناصر المعماري  اختار الفٌناف المسمـ  -

ية يف مف اآلمستدلٌ  ،في القرآف الكريـ ألخرلكا حمانيٌ ثت عف العرش الر  ال تي تحد   ،مستكيات الكماؿ
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ثت عف ال تي  تحد   ،يفسكرة التٌ  فيخرل كاأل ،حمانيٌ ثت عف العرش الر  ال تي  تحد   ،ةسكرة الحاق  في الكريمة 

 نساف.خمؽ اإل

إلى  سعيان  ،ؿ كالبحث في العمؽ الكجدانيٌ م  ألت  إلى انساف ة عمى دعكة اإلسبلمي  خرفة اإلالز  تقكـ  -

ة سبلمي  خرفة اإلؿ الز  سبلـ، كتمث  غاية الغايات في اإل، تحقيقان لليوكصكالن إك  كعظمتو، ـ الخالؽعى حساس بنً اإل

 كلى في فف  األ ةالمرتب إلى؛ ما جعميا ترتقي يمانيٌ اإل الفمسفيٌ  مبعدل ان كتحقيق ،كؿ كالمضمكفبيف الش   تكافقان 

جسيد، كصدقيا في البحث عف معاني غير لت  اكرفضيا  ،ةيماني  ظرة اإللتكافقيا مع الن   ؛ةسبلمي  العمارة اإل

حيف جمعت بيف ك  ،ان ركحيٌ  عدان ة بي ي  بتككيناتيا الماد   ،خرفةالز  ىذه قت حق   ذلؾ،كب ،يائية في نفس المسمـالن  

 كح.ة كالرٌ كالماد   ،كؿ كالمضمكفالش  

كىذا  ،الز خارؼ المستخدمةانعداـ العشكائي ة في عمى  دليبلن ما يقكـ خارؼ، شابو الكبير في الز  يبلحظ الت   -

ة،   ،في دمشؽ مكمٌ كالمسجد األ ،ةمكيٌ ة األسبلمي  كفي المباني اإلاألمر كاضح في قب ة الص خرة بخاص 

 ال ذم كاف سائدان  ،مطىذا الن  ما يؤك د أف  ، بعام ة اـٌ فمسطيف كببلد الشٌ أرجاء ة المنتشرة في مكي  كالقصكر األ

كلـ تخرج زخارؼ مرتبطة بالغنى كالث راء الماد ٌم، ة سائدة في المنطقة، ي  مدرسة فن   ات خاذهمكف ي آنذاؾ،

 ان كاضح ان ؿ انعكاستمث   كانت مجر دة، ياكلكنٌ  ،ساف المسمـنالمسجد األقصى عف الفكر المألكؼ لدل اإل

كارتباطيا  ،نةصريحة أك مبط   ،اتيا مف دالالت كرمكزحممتو بيف طيٌ انطبلقان مٌما  ،سبلميٌ لمفكر اإل

تيـ، كسيطرتيـ.  بالكضع االقتصادٌم، كاالجتماعٌي لؤلمكٌييف، كمدل قك 

ر ة، كال تؤث  سبلمي  ما دامت ال تتعارض مع العقيدة اإل ،نكاع الفنكفأعف تناكؿ  سبلميٌ اإل الفف   لـ يتخؿ   -

ة ي  ىم  أائـ عمى في تأكيده الدٌ  ،ينيٌ الدٌ  مفيكـ الفكر سبلمي  اإل الفف  إذ يترجـ  ؛عمى سمكؾ المسمـ سمبان 

 ذلؾ: ىؿ عميدل  يا، كما ر في ديمكمتيا كرقي  فاعؿ المؤث  بكصفو عنصر الت   كٌميا، الجماؿ في مفاصؿ الحياة
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كمف ذلؾ  ،دةبدالالت مختمفة كمتعد   مذككرة ،ريؼالش   بكم  لكاف في القرآف الكريـ كالحديث الن  األ ف  أ -1

 ،لكانيـأك  ،اختبلؼ ألسنة البشرعمى  ينص   يٌ القرآن كالس ياؽة، ة بألكاف خاص  يني  ربط بعض الممارسات الدٌ 

في بعض  ،خاء كالفرحالر   كيتدب ر، فضبلن عف رمزي ة األلكاف إلى مظاىرر آيات لمف يفك  كما في ذلؾ مف 

 .ةسبلمي  كلة اإلمراحؿ الد  

في كمعراجو،  د )صمى اهلل عميو كسمـ(سكؿ الكريـ محمٌ سراء الر  إمعانييا في ك لكاف بدالالتيا جاءت األ -2

 ،حمركاأل ،خضركاأل ،بيضكف األف الم  ال تي  تراكحت بي ة،بعالس   كالس ماكاتفبلؾ كصؼ الككاكب كاأل

 .ىبيٌ كالذ   ،صاصي  كالر  

مبادئ  ،كريؽكالت   ،كاالمتداد ،قابؿكالت   ،كازفالت   مثؿمف  ،ةسبلمي  خرفة اإلة لمز  ساسي  ؿ المبادئ األتمث  -3

 ،تخاطب الفكر ،ةعقمي   أخرلب ،ات الكاقعستعيض عف جماليٌ ال ذم ي بمثابة عماد ليذا الفٌف، ةمركزي  

 المباشر. كليس الحٌس 

  .ةة كأصيمة لمقيـ الجمالي  مصادر ميم   سبلميٌ كمنتجات الفكر اإل الش ريفة، ةبكي  ة الن  ن  كالس   ،القرآف الكريـ -4

 ،شك قفي الن   الٌسائد كؽكالذ   ،يات المنقكشة بمختمؼ الخطكطكاآل ،اخؿ كالخارجغطاء الجدراف مف الدٌ  ف  إ -

 جمعت تحؼ الخط   ،و في مدرسةككأن  مٌقي المتأم ؿ، يشعر تجعؿ المت ،كالفسيفساء لكاف القاشانيٌ أكتنسيؽ 

ة كراء تصميـ غالبي  خالصة ة دالالت ديني  البديعة، ال سي ما بكجكد ة سبلمي  كفنكف العمارة اإل العربيٌ 

ة خرفة العربي  الز   ة لفف  ساسي  أة بداية يفسائي  الز خارؼ الفس؛ ما يجعؿ ىذه ةالعناصر كالكحدات المعماري  

  .ةمي  سبلكاإل

عد سع لتشكيؿ بي شكؿ البناء ال ذم يت  انطبلقان مف  ،ةكاالستمراري   كحيد البنائيٌ ة الت  سبلمي  خرفة اإلمت الز  مث   -

ن ما يحكم إ ،كركحيٌ  مٌ مادٌ  جماليٌ   اتككينشكاؿ كالت  لؤل كانسجامان  كاحدان  حساسان ال يعرؼ أم  تنافر، كا 
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في  دةؽ الكحنظاـ يحق  كىك  يتفر د بو اإلسبلـ، عقائدمٌ  كحيد مبدأ ركحيٌ مبدأ الت  ف ة؛المستخدم ةالمعماري  

ة عف مفاىيـ عقبلني   ان تعبير  ،كرارظاـ كالت  الن   ميايشك   ،ة جامدةي  ة ماد  عبلقات ىندسي  في  ال ،كحيٌ جكىره الرٌ 

ة كازف كاالنسجاـ كالقك  قة لمت  ة المحق  فيي كحدة يعكسيا مفيـك الكسطي  كأٌما الٌناحية اإلسبلمي ة؛ فييا، ال ركح 

تابع الت  في ؿ يا تتمث  ن  إف ؛ةاالستمراري  كفيما يت صؿ ب، مٌ ظاـ الماد  لمن   كحيٌ ككيف الرٌ الت   ، انطبلقان مفعبيرفي الت  

 تحقيقان  ؛ؿ ركحيٌ م  أتك  ،مٌ ساع ماد  ؿ فراغات ذات ات  شك  يبما  ،مساحة نحك الخارج وئعطاا  ك  ،في  الم   الفراغي  

 كح.ة كالرٌ لمعبلقة المتناغمة بيف الماد  

 

 

 تم بحمد اهلل

 

 

 الخاتمة :

مفردات  خمؼ لءتتراال تي  ،ةيني  ة كالدٌ مزي  فكار الر  ؿ إلى األكص  الت   ،في ىذه الر سالة ناقد حاكلكبعد، ف

يكمان فكار لـ تنبع ىذه األبأف  ان يمانان يقينيٌ إ، قبة الصخرة المشرفةمسجد في ة خرفي  ة كالز  العناصر المعماري  

حسب، بؿ إن يا تحتكم عمى أفكار ىادفة كبٌناءة، تدعك ف زخرفي   د شكؿ جمالي  يا ليست مجر  ن  كأ ،مف فراغ

لى رسالة الت كحي  د. الٌناس إلى اهلل، كا 

ـٌ، بأف  خرفية في مبنى قب ة الص خرةلمعناصر الز   حميميٌ الت   كلعؿ  نظرة في الجزء ، تجعؿ المتمٌقي عمى يقيف تا

فاألحاديث الن بكي ة الش ريفة، تؤك د تمؾ   ؛ إسبلمي قب ة الص خرة مبني ة تجسيدان لصكرة الفردكس، مف منظكر
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ريعة أرستيا الش   ال تي، ةلمعقمي   ان نتاج كتصميميا، في ككنيا لقب ةاة لتخطيط ي  كعة الفن  تكمف الر  الفكرة، ك 

ي ة في الت فكير؛ ألف  ئؽفي مكانو البٌل  نسانيٌ العقؿ اإل ةضعاك  ،ف الكريـآة كالقر سبلمي  اإل ، مطمقة لو الحر 

 غايتيا اإلنساف قبؿ كؿ  شيء.

مة بالعقيدة، انطبلقان مف  الحياة  فقد قاـ صانع الفسيفساء بتقديـ الم كحة الفن ي ة، بكصفيا نمطان كثيؽ الص 

كلذا، حاكؿ  ؟!صاؿ باهللاالت  كيؼ ال، كىي تسعى جاىدة عمى  ما بعدىا متعة، ،فسلمن   ةمتعفيي ذاتيا؛ 

؛ ما جعمو يظير لكحاتو مزخرفة تضج  ساعوى ات  و عممة بالككف كمٌ طة الص  ابكسأف يكس ع آفاؽ اإلنساف، 

بالٌطاقة الككني ة، مستميمان مكضكعاتيا مف ما يحيط بو مف مظاىر ككني ة، فجاءت الفسيفساء لتشك ؿى حدثان 

خػرفػة ز  ميٌمان، في تاريخ العمـ الحديث، كصفحات المعرفة بمعناىا الكاسع، كخير مثاؿ عمييا، تمؾ ال

 ،نيتياآك  ،كتػرابيا ارىا،زىأك  ،كثمارىػا ،كراقيػاأك  ،شجػارىػاأب ،ؿ قب ة الص خرة المشر فةتػمث  ال تي  ،ةفػردكسي  ال

 كاحد: حديث نبكم  في إطار كالتي جمعت معظميا  ،كعناصرىا المختمفة ،كقبابيا ،لكانياأك  ،كألكاحيا

إف  في الجنة شجرة، يقاؿ ليا ": قاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-، أف  رسكؿ اهلل حد ثني أسد بف مكسى

، بطحاؤىا ياقكت أحمر، كترابيا مسؾ أبيض، طكبى، لك سار الٌراكب الكاحد في ظم يا مائة عاـ لـ يقطعو

ستبرؽ، كزىرىا بككحميا عنبر أشيب، ككثبانيا كافكر أصفر، كأستارىا زبرجد أخضر، كأق ابيا سندس كا 

 ارحمر، كصمغيا زنجبيؿ كعسؿ، كغصكنيا زعفراف، كالنرياض أصفر، ككرقيا بركد خضر، كثمرىا حمؿ 

تأج ج فييا مف غير كقكد، كيتفج ر مف أصميا الس مسبيؿ، كالمعيف كالر حيؽ، كظٌميا مجمس مف مجالس ت

أىؿ الجن ة يألفكنو، كمتحد ث يجمعيـ، فبينما ىـ في ظؿ  تمؾ الش جرة يتحد ثكف إذ جاءتيـ المبلئكة يقكدكف 

كقالكا ليـ: أجيبكا رب كـ، فإن و يقرئكـ  ...زمكمة مف ذىب، كأف  كجكىيا المصابيح نضارة كحسناخيبلن م

الس بلـ، كيستزيدكـ لتنظركا إليو كتكم مكه كيكم مكـ، كيزيدكـ مف فضمو، فإن و ذك رحمة كاسعة، كفضؿ 

رتـ في أمانيكـ، كرضيتـ بد ...عظيـ كف حق كـ، كقد أكجبت لكـ مف شئتـ فيقكؿ ليـ رب يـ الكريـ: لقد قص 

كسألتـ، كأكجبت لكـ ما قص رت عنو أمنياتكـ، فانظركا إلى ما أعددت لكـ، فيرفعكا رؤكسيـ فإذا ىـ بقباب 
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في الر فيؽ األعمى، كغرؼ مبني ة مف الز برجد كالياقكت كالمرجاف، أبكابيا مف الذ ىب كمنابرىا مف الٌنكر، 

ستبرؽ، يقدر مف أبكابيا كعرضيا نكر ساطع شعاعو كشعاع كسررىا مف الياقكت، كف راشيا مف سندس كا 

ذا القصكر شامخة مف أعمى عم ٌييف مف الياقكت ثؿ الكككب الد ر ٌم كالن يار الش مس عنو، كم المضيء، كا 

كعيف جكىرىا ما كاف منيا أبيض فمف الياقكت األبيض مفركش بالحرير األبيض، كما  ...يزىر نكرىا

ة البيضاء، قكاعدىا مف الجكىر كأركانيا مف ك اف منيا أحمر فمف الياقكت األحمر كالذ ىب األحمر كالفض 

فميس منيـ ...، كبقي ة القصكر منابر مف الٌنكر ...الذ ىب، كشيريفيا قباب لؤلؤ، كبركجيا غرؼ مف المرجاف

ذا في كؿ  قصر باب، أحد إاٌل كقد كجد في قصره جميع أمنياتو، ال تي تمٌنى عمى رب   و، قد جمعيا اهلل، كا 

يفضي إلى كاد أفيح مف أكدية الجن ة، محفكفة تمؾ األكدية بجباؿ مف الميا األبيض، ككذلؾ جباؿ الجن ة، 

كفي تمؾ الجباؿ معادف أفكاىيا في بطف كٌؿ كاحد منيا أربع جٌنات: جن تاف ذكاتا أفناف فييما عيناف 

فاكية زكجاف، كجن تاف مدىام تاف، فييما عيناف نٌضاحتاف ،كفييما فاكية كنخؿ تجرياف، كفييما مف كؿ   

كرٌماف، كحكر مقصكرات في الخياـ، لـ يطمسيف  إنس قبميـ كال جاٌف، كأن يف  الياقكت كالمرجاف، فإذا تبك ؤا 

نا، فاٍرضى عٌنا، قاؿ ليـ: ليـ: كجدتـ ثكابو، قالكا: رضي -تبارؾ كتعالى-منازليـ كاستقر  قرارىـ، قاؿ اهلل 

برضائي عنكـ، نظرتـ إلى كجيي، كسمعتـ كبلمي، كأحممتـ دارم، كصافحتكـ مبلئكتي، فينيئان لكـ، 

عطاء غير محدكد، ليس فييا نصب كال لغكب، فيقكلكا عند ذلؾ: الحمد هلل ال ذم  أذىب عٌنا الحزف، إف  

 ."مف فضمو، ال يمٌسنا فييا نصب، كال يمٌسنا فييا لغكب رب نا لغفكر شككر، ال ذم  أحم نا دار المقامة

في ، ةبكي  ة الن  ن  دكر القرآف الكريـ كالس   ،حت في معظـ فصكلياتككف ىذه الر سالة قد كض  ككٌمي أمؿ، أف 

مي ة كتصميميا؛ إذ جاءت العناصر الفن ي ة فييا ترجمة لما كرد في العقيدة اإلسبل خرةبمكرة تخطيط قب ة الص  

حيح الفيـ الص  الماثؿ في القب ة، ناجـه عف  كالمعمارم   يٌ الكماؿ الفن   فإف   ،مف ىناك  مف معافو كأفكار،

 .فكارحيحة لتمؾ األرجمة الص  كالت  
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نماطيا أتدارسنا أن نا ، كلك سبلميٌ كاىد ال تي احتضنت الفكر اإلقب ة الص خرة شاىد مف الش  كىكذا، فإف  

تعامؿ معو ال ذم  ،المعمارمٌ الص رح  اعف ىذ ان كثير نجيؿ نا ن  لكجدنا أ ؛ةي  ة كالفن  خرفي  ة كالز  ة كاليندسي  المعماري  

، كما ىذه ةقيـ جمالي  ، محاكالن الكقكؼ عمى ما فييو مف بدلكهكؿ  دلى كأ ،ارسيفكثير مف الباحثيف كالد  

  .مف المعرفةالكقفات في الر سالة، إاٌل جزء يسير 

ف قت في ككف قد أف العمي  القدير، أكأتمنى مف اهلل  ، فما ىي إاٌل محاكلة متكاضعة قد تصيب، رسالتيكي

، كقد يعترض عمييا، كال تمقى قبكالن لديو، تفسيراتما كرد فييا مف مع المتمٌقي فؽ يت  كقد تخطئ، كقد 

 يخمص الباحث في تكضيح فكرتو. ،فكر كمعنىيحتكم العمؿ عمى كميما مف يكف مف أمر، فالميـ  أف 
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اسرار النجمة المقدسة (: 2006) .طارؽ مصطفى الجندمحساـ محمد بدكم ،  ،الجندم  -بدكم  -

 .،االكائؿ لمنشر كالتكزيع 

معجـ المصطمحات االنسانية كالفنكف الجميمة كالتشكيمية ، دار الكتاب (: 1991) .احمد زكي ،بدكم -

 .القاىرة ، المصرم 

المنيجية الحديثة في دراسة كتكثيؽ المكزاييؾ باستخداـ التقنيات الحديثة في  :)د.ت( .حسف ،البديكم -

 االثار ، المنظمة العربيو لمتربية كالثقافو كالفنكف ،إدارة برامج الثقافة كاالتصاؿ .

 .البيرايكف ،بغداد رجمة: العذراء مريـ ، شركة تايمس لمطباعة ،ت (:1985) .مارتمي ،برنارد -

 .سمسمة أمثاؿ المسيح :مثؿ العشر عذارم ،خدمة االذاعة العربية  :(2010) .فةبرنامج انكار كاش -

 .سر الزخرفة االسبلمية ،مطبعة المعيد الفرنسي لبلثار الشرقية ،القاىرة : (1948. )فارس  ،بشر -

 .مسند االماـ احمد بف حنبؿ ،مؤسسة الرسالة (: 2001) .أبك عبد اهلل احمد،بف حنبؿ -

 .مسند االماـ احمد ، دار احياء التراث العربي  (:1993) .احمد بف محمد ،بف حنبؿ -

 .البداية كالنياية ،دار الفكر  (:1986) .ابك الفدا اسماعيؿ بف عمر، بف كثير -



220 
 

االمكيكف العباسيكف االندلسيكف  سمسمة التعريؼ بالفف االسبلمي ،  (:1988) .كجداف عمي،بف نايؼ -

 .عماف 

 .الككيت ،جمالية الفف العربي ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالدب  :(1979) .عفيؼ،بينيسي -

 .العمارة عبر التاريخ ،دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر  :(1987) .عفيؼ ،البينيسي -

 كشاؼ القناع ،تحقيؽ: (:1997) .ف يكنس بف صبلح ابف حسف بف ادريسمنصكر ب ،البيكتي -

 .محمد حسف اسماعيؿ ،دار الكتب العممية 

ت: احمد فؤاد االىكاني ،الييئة  العمـ كالديف في الفمسفة المعاصرة ،(: 1973) .إميؿ ،بكترك -

 .المصرية لمكتاب ،القاىرة 

عمـ السنف االليية لبلعجاز القرآني في الككف كالخمؽ كالعمـ ،دار (: 2009) .محمد الصادؽ،بكعبلؽ -

 .يركت كمكتبة اليبلؿ ،ب

رحبلت ماركك بكلك ، ت: عبد العزيز اكفيؽ جاكيد ، الييئة المصرية لمكتاب:  (:1996) .ماركك،بكلك -

 .القاىرة

تاريخ الفف العراقي لممرحمة االكلى ،جامعة بابؿ ،كمية الفنكف الجميمة : (2009) .عبد الحميد،البياتي -

  .،مطبعة الدار العربية 

صكرة ،النقد كالفف :تحكالت القيـ كاالساليب كالركح ، الثقافي غكاية ال(: 1999.)زينات، البيطار -

 .العربي لمنشر 

نكادر االصكؿ  :)د.ت( .محمد بف عمي بف اؿ حسف بف بشر ابك عبد اهلل الحكيـ الترمذم ،الترمذم -

 في االحاديث الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(،المحقؽ : عبد الرحمف عميرة ،دار الجيؿ :بيركت .
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سنف الترمذم ، ت : (1975) .سكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم محمد بف عيسى بف ،الترمذم -

 ،:احمد محمد شاكر ، محمد فؤاد عبد الباقي ،ف:شركف مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 .مصر 

مؤتمر ببلد الشاـ ،  بناء كزخارؼ قبة الصخرة في القدس )دراسة تحميمة (: (1980) .صفكاف ،التؿ -

 .بتاريخ ببلد الشاـ الثالث 

، السنة التاسعة 75تجمي الجمبؿ كمقاالت اخرل ،مجمة فكر كفت ، العدد : (2001) .ديسع ،تكفيؽ -

 .كالثبلثكف

المجمس الكطني –مجمة الفنكف ، االلكاف في الفنكف كالعمارة االسبلمية  (: 2004) .عمي ،الثكيني -

 .الككيت ،لمثقافة كالفنكف كاالداب 

رمزية االشكاؿ كركحانيتيا في العمارة كالفنكف ،جريدة المدل الثقافية ،العدد  :(2006) .عمي،الثكيني  -

 .2006-اذار-27،25

المكف البرئ في العمارة االسبلمية كالنقمة الحضارية كاالقتباس بيف سامراء  :(2008. )عمي، ثكيني -

 .كفارس ،مقاالت فنية ،دار دجمة لمفنكف 

 .قطر ،قكد العربية االسبلمية ،دار الكتب القطرية الن: (1992) .ابراىيـ، الجابر -

زخرفة الفضة كالمخطكطات عند المسمميف ،معرص الفف االسبلمي : (1988) .سعد محمكد ،الجادر -

 .الرياض  ،:مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات االسبلمية 

   .،مجمة مجمع المغة العربية ، دمشؽ(4مج)،لغة االلكاف : (1967. )شفيؽ ،جبرم -

المعنى فيما كراء الشرفات )عرائس السماء (أكاديمية الشركؽ  )د.ت(: .كماؿ محمد  ،الجببلكم -

 .القاىرة ،
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االفكار الفمسفية كالتغيرات الرمزية لممنارات )المأذف( ،  )د.ت(: .كماؿ محمكد كماؿ محمد ،الجببلكم -

  http://www.ierek.com /press المجمة الدكلية في العمارة كاليندسة كالتكنكلكجيا 

، الخط كالكتابة في الحضارة االسبلمية ،دار الغرب االسبلمي : (1994) .يحيى كىيب ،الجبكرم -

 .بيركت 

دراسة في تطكر الكتابات الككفية عمى االحجار في مصر في القركف الخمسة : )د.ت( .ابراىيـ،جمعة -

 .د.ـ  ،االكلى لميجرة 

 .مصر ،الرمزية في االدب العربية ،دار النيضة  (: 1958) .دركيش ،الجندم -

، زاد المسير في عمـ التفسير ، المكتب االسبلمي : (1964) .ابي الفرج عبد الرحمف، الجكزم -

 .بيركت 

المكضكعات ،تحقيؽ :عبد الرحمف : (1966 ) .الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمدجماؿ ، الجكزم -

 .المدينة المنكرة ،ف ، المكتبة السمفية محمد عثماف ، الناشر :محمد عبد المحس

 2االبداع الزخرفي في العمارة االمكية ،مف دكريات أبحاث اليرمكؾ ،العدد (:2002) .محمد ،حتاممة -

 .حزيراف 

 .بيركت ، التفسير الكاضح ،دار الجيؿ الجديد  :(1993) .محمد محمكد ،الحجازم -

مقدمة في االثار االسبلمية ،دار النشر الكتاب العربي ، : (1998) .عبد اهلل عبد السبلـ ،الحداد -

 .القاىرة 

 .الزخرفة في الفنكف االسبلمية ، بغداد : (1983) .خالد ،حسف -

االسس التشكيمية لمتصميـ في البعديف كثبلثة ابعاد لمسطكح  (:1988) .حسف الششتاكم ،حسف -

 .ة شؤكف المكتبات كاالجساـ ،كمية العمارة كالتخطبط :جامعة الممؾ سعكد عماد
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أثر المسانيات عمى النقد الفني االدبي )عمـ العبلمات نمكذجيا( ، االتحاد : (2010. )محمد ،حسف -

 .العاـ لمفنانييف التشكيمييف السكدانييف كاتحاد الكتاب السكدانييف 

 .اثر الفف االسبلمي عمى التصكير في عصر النيضة ، دار الجيؿ  :(2005) .ايناس ،حسيني -

 .عماف ،السميكلكجيا : مبادئ نظرية كتطبيقية ، الكراؽ لمنشر كالتكزيع : (2011) .جميؿ ،كمحمدا -

 http://www.alukah.net ،  المكرفكلكجيا االجتماعية :د.ت() .حميؿ، حمداكم -

نظرية الفف االسبلمي المفيـك الجمالي كالبنية المعرفية ،المعيد  :(2013) .إدىاـ محمد  ،حنيش -

 .فرجينيا  –العالمي لمفكر االسبلمي ،ىرندف 

 .الخط العربي :فف كعمـ كابداع ،دار المنيؿ  :(2014. )االء محمد ،الحيارم  -

 .،دار الجيؿ ،بيركت 2الغذاء الشافي مف القرآف دكاء كقاية كشفاء ،ط :(1995. )مكسى ،الخطيب -

 http://ar-zenit.org. 2018-3الزيتكف رمزية الخمكد ،يكليك (: 2018) .جاف بكؿ ،الخكرم -

كزارة  الفنكف كالعمارة في اكركبا مف المسيحي المبكر الى الرككؾ ، :(2010) .ايناس عمي  ،الخكلي -

 .عماف ،الثقافة 

الرمز كالرمزية في الفف التشكيمي ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسية ،  (:2013) .سعيد، يشدرك  -

 .، العدد االكؿ  29المجمد 

دالالت المكف في القرآف في الفف العربي االسبلمي ، د.ط  (: 2002) .عياض عبد الرحمف،الدكرم -

 .،بغداد 

 .بيركت ، دار الكتب العممية  ، الطبعة االكلى، مفاتيح الغيب: (1992) .محمد بف أبي بكر، الرازم -

المحقؽ :يكسؼ ( :1999.)زيف الديف ابك عبد اهلل محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الحنفي  ،الرازم -

 .بيركت ، الشيخ محمد ،المكتبة العصرية : الدار النمكذجية 

 ،د.ـ .مقاؿ عف االلكاف : (2005) .صبلح، الراشد -

http://www.alukah.net/
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ميداف ،معجـ مصطمحات العمارة كالفنكف االسبلمية ، مكتبة مدبكلي  : (2000) .عاصـ محمد،رزؽ -

 .طمعت حرب 

الطرؽ الصكفية كمنطمقاتيا الفكرية كاالدبية دراسة تاريخية كأدبية ،كزارة : (2016. )عبد اهلل، رزكقي -

 . جامعة قاصدم مرباح كرقمة –التعميـ العالي كالبحث العممي 

–بيركت ،تحقيؽ :عارؼ تامر ،منشكرات عكيدات (: 1957) .رسائؿ اخكاف الصفا كخبلف الكفا -

 .باريس

نظرية جديدة لتفسير التخطيط كالتصميـ اليندسي لقبة : (1988 ) .ىيثـ فتحي عبد الفتاح ،الرطركط -

–الصخرة كالفكر التخطيطي اليندسي االسبلمي في الفترة االسبلمية المبكرة ،المعيد العالى لبلثار 

 .فمسطيف ، جامعة القدس 

ت:عصاـ الديف حنفي ،دار الطميعة  صمة القرآف بالييكدية كالمسيحية ، (:1976) .فمياـ ،ركدلؼ -

 .بيركت ،

 .مصر ، التككيف في الفنكف التشكيمية ،دار النيضة  :(1973) .عبد الفتاح، رياض -

 .اشجار ،د.ـ  اشجار الكتاب المقدس ،المكسكعة الكتابية: :(1994) .يكسؼ، رياض -

 د.ـ ، القاىرة  عبد الممؾ بف مركاف كالدكلة االمكية ، (:1969) .محمد ضياء الديف ،الريس -

، الطبعة إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد :(1996) .الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادربدر ، الزركشي -

 .، تحقيؽ: أبك الكفا مصطفى المراغي، )ف(: المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية الرابعة 

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ )د.ت(  .بك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمرأ ،الزمخشرم -

 .القاىرة ، في كجكه التأكيؿ ،دار الفكر 

 .بغداد، بنية االيقاع في تككينات الخطية ،دار الشؤكف الثقافية  (:2008) .جكاد عبد الكاظـ ،الزيدم -
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 )د.ت(: .بف بشير بف شداد بف عمرك االزدم شعب بف اسحاؽابك داككد سميماف بف اال، يالساجتان -

 لبناف  –صيدا ،سنف ابي داككد ،المكتبة العصرية 

الفتح الرباني لترتيب مسند االماـ احمد بف : . )د.ت(حمد بف عبد الرحمف بف محمد اليناا ،الساعاتي -

 .حنبؿ الشيباني كمعو بمكغ االماني مف اسرار الفتح الرباني ،دار احياء التراث العربي 

 .الفسيفساء تاريخ كتقنية ، الييئة المصرية العممية لمكتاب  (:2014). محمد ،سالـ -

 .ة المصرية العامة  لمكتاب العمارة في صدر االسبلـ ، الييئ (:1982). كماؿ الديف ،سامح -

 .مصر ،ركائع الخط "التذىيب القرآني "، تراديجيتاؿ  (:2005.)ابك بكر "مارتف لينجر، سراج الديف -

:عبد اليادم عباس ، دار دمشؽ رجمة الرمكز في الفف االدياف الحياة ، ت (:1992) .فيميب ،سيرنج -

 .دمشؽ ، 

 .ف المحاضرة ،المكتبة التجارية الكبرل ، القاىرةحس: (1967) .جبلؿ الديف عبد الرحمف ،السيكطي -

 .بيركت  اسرار الككف ،دار الكتب العممية ،: (2006. )لديفاجبلؿ ، السيكطي -

 .دمشؽ ، الفف االسبلمي التزاـ كابداع ،دار القمـ  :(1990) .صالح احمد ،الشامى -

،سمسمة الدراسات الدينية التاريخية الرمزية الدينية في الييكدية : (2000) .رشاد عبد اهلل ،الشامي -

 ،كمية االداب :جامعة عيف شمس.11،العدد

القيـ الجمالية لمزخرفة االسبلمية بالمسجد االقصى كمدخؿ الستخدامو  )د.ػت(: .سييمو ،شاىيف -

 تكحة.فتصاميـ زخرفية معاصرة ،جامعة القدس الم

منشكرات سكيرا ،المتحؼ العربي  الزماف كالمكاف في اعماؿ شاكر حسف ،: (2010) .ندل، الشبكط -

 .قطر ، لمفف الحديث كمتاحؼ قطر

 .الككيت ، بيت المقدس كما حكلو ،مكتبة الفبلح : (1987) .محمد عثماف ،شبير -

  11في نقد الفكر االسطكرم كالرمزم ،مجمة الفكر العربي ،العدد :(2005) .احمد، شعبك -
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مجمة  ،3 ،العدد(4مج)،االلكاف كدالالتيا في القرآف الكريـ : (2007. )سميماف بف عمي ،الشعيمي -

 جامعة الشارقة لمعمـك الشرعية كاالنسانية.

في معرفة الجكاىر كاالحجار  سر االسرار: (1999) .عمر بف احمد بف عمي بف محمكد ،الشماع -

 .بغداد ، ؽ : بركيف بدرم اكفيؽ ، دار الحرية لمطباعة ي،تحق

نيؿ االكطار مف احاديث سيد االخيار شرح منتقى  )د.ت(: .محمد بف عمي بف محمد ،الشككاني -

 .االخبار ،إدارة الطباعة المنيرية 

محاضرات في تكنكلكجيا المكاد كالصناعات القديمة ،قسـ الترميـ : (1984. )صالح احمد ،صالح -

 .:كمية اآلثار 

لقضية الفمسطينية ،مركز االعبلـ فمسطيف دراسات منيجيو في ا: (2003. )محسف محمد، صالح -

 .مصر–العربي :الجيزة 

الطريؽ الى القدس دراسة تاريخية في رصد التجربة االسبلمية عمى : (2012. )محمد محسف ،صالح -

 .بيركت ، ارض فمسطيف منذ عصكر االنبياء كحتى اكاخر القرف العشريف ،مركز الزيتكنو 

 .، الككيت  االحجار الكريمة :(1984) .احمد محمد ،صبرم -

 .القاىرة ،تاريخ الخط العربي كأعبلـ الخطاطيف ،دار الفضيمة (: 1998) .زايد احمد  ،صبرم -

عقيدة الديانو المسيحية "قراءة نقدية " ،مجمة كمية  :(2012) .يكسؼ محمكد محمد، الصديقي -

 قطر ، ،جامعة قطر  30،العددالشريعة كالدراسات االسبلمية مجمة عممية محكمة 

كحات االسبلمية خبلفة عبد الممؾ بف مركاف كدكره في الفت: (2010) .عمي محمد محمد ،الصبلبي -

 .بيركت ، ،المكتبة العصرية
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ر البح :(1998) .الميدم بف عجيبو الحسيني االنجرمابك العياس احمد بف محمد بف  ،الصكفي -

: احمد عبد اهلل القرشي ، الناشر : حسف عباس زكي المديد في تفسير القرآف المجيد، المحقؽ

 .القاىرة،

 بيركت .، مجمع البياف،  دار مكتبة الحياة : . )د.ت(محمد ،الطبرسي -

العمارة الدينية االسبلمية في القرنيف الثالث عشر كالرابع  (:2009) .عبد اهلل عبد السبلـ،  الطحاف -

 .ـ كااليماف دار العم رية معمارية"،ثعشر لميجرة "دراسة ا

المدارس االساسية لمفسيفساء االمكية في ببلد الشاـ ،الجامعو االردنية (: 1985) .نزار ،الطرشاف -

 .:عماف 

 .االسكندرية  ،فف الفسيفساء في مصر ، كمية الفنكف الجميمة : (1992. )مجدم سعيد ،طنطاكم -

كتاب تفسير مقتنيات الدرر ،تحقيؽ :السيد محمد كحيد : (1918. )السيد مير عمي الحائر ،الطيراني -

 .الحائرم ،مؤسسة الكتاب االسبلمي 

 ،د.ـ .المفصؿ في تاريخ القدس : (1961. )عارؼ،العارؼ -

 .بيركت ، مدارس الفف القديـ ،دار الصياد : (1972. )عائدة سميماف،عارؼ -
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http://www.thegrammarofornament.com/
http://www.thegrammarofornament.com/
https://www.pinterest.com/pin/273453008608814403/
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 (4:1)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 

(5:1)الشكل  

 خان مراد الباشا

https://www.facebook.com/Syria.tourism2/posts 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ps/search
https://www.facebook.com/Syria.tourism2/posts


240 
 

 الفاتح محمد العثمانً للُسلطان عثمانٌة منمنمة

  إسطنبول فً المحفوظ السراي ألبوم من مأخوذ رسمٌ  

(6:1)الشكل  

http://allpainters.blogspot.com/2016/01/blog-post_48.html 

 

 
(7:1)الشكل  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Decoration_in_Generalife_Palace_in_Alha

mbra001.JPG  

http://allpainters.blogspot.com/2016/01/blog-post_48.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Decoration_in_Generalife_Palace_in_Alhambra001.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Decoration_in_Generalife_Palace_in_Alhambra001.JPG
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 (8:1)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخط الكوفً الهندسً                                                                الخط الكوفً

 (9:1)الشكل

ogle.ps/searchhttps://www.go  

 

 

https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
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خط 

 (10:1الثلث)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 

 (11:1خط الّدٌوانً)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 (12:1خط الرقعة)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 

 

https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
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 (13:1خط النسخ)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 
 

(14:1خط التعلٌق)الشكل  

https://www.google.ps/search  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
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 (15:1فسٌفساء المسجد الموي )الشكل

http://thearabphoto.com/media.details.php 

 

 

http://thearabphoto.com/media.details.php
http://thearabphoto.com/media.details.php
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 )قصر هشام( المفجر الخربة قصر حمام لفسٌفساء خارف

 (16:1)الشكل

http://www.alhayat.com/m/story/17978050#sthash.pSRdcoTC.dpbs  

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/m/story/17978050#sthash.pSRdcoTC.dpbs
http://www.alhayat.com/m/story/17978050#sthash.pSRdcoTC.dpbs
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 فسٌفساء زجاجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسٌفساء الحجار الكرٌمة 

 

 

 (17:1)الشكل     

  : 2012 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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(1:2)الشكل  

https://palestyna.wordpress.com/2010/03/17/izrael-otworzyl-wzgorze-swiatynne-i-zniosl-blokade-

zachodniego-brzegu/ 

            

 

 

 

 ممحق الصور

https://palestyna.wordpress.com/2010/03/17/izrael-otworzyl-wzgorze-swiatynne-i-zniosl-blokade-zachodniego-brzegu/
https://palestyna.wordpress.com/2010/03/17/izrael-otworzyl-wzgorze-swiatynne-i-zniosl-blokade-zachodniego-brzegu/
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 (1:3)الشكل

 القاهرة-سور فً المسجد القمر

gallery-http://www.islamicartlounge.com/ar/architect/fence  

 

 

 

 

 

 (2:3)الشكل

 المصدر:د .محمد ابو عٌشة

 

http://www.islamicartlounge.com/ar/architect/fence-gallery
http://www.islamicartlounge.com/ar/architect/fence-gallery
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 (3:3)الشكل  

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه    
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 (4:3)الشكل

https://www.pinterest.com/pin/573012752564923417/ 

 

 

 (5:3)الشكل

 2011المصدر: فاتن الجزار:

https://www.pinterest.com/pin/573012752564923417/
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 (6:3)الشكل

 1991المصدر: احمد شمس الدٌن:

 

 (7:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (8:3)الشكل 

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (9:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (10:3)الشكل 

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (11:3)الشكل

 المصدر: المصورة المقدسٌة زٌنة قطمٌرة
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 (14:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشة
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 (13:3)الشكل

https://www.google.ps/search  

 

 

 (14:3)الشكل

https://www.pinterest.com/pin/447826756670230089/  

 

 

 

 

https://www.google.ps/search
https://www.google.ps/search
https://www.pinterest.com/pin/447826756670230089/
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 (15:3)الشكل

https://www.pinterest.com/pin/166422148706747976 ) / ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/166422148706747976%20)%20/
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 (16:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (17:3)الشكل

 المصدر :د. محمد ابو عٌشه
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 (18:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 المصدر:د.محمد ابو عٌشه

 (19:3)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20:3)الشكل

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه
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 (21:3)الشكل

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه

 
 

 (22:3)الشكؿالقرآف الكريـفي  ىالكاف حسب تكرار تكزيع األ
 الباحثة المصدر:

0

2

4

6

8

10

12

 األصفر األبٌض األسود األخضر األزرق األحمر

ٕ 

4 

6 

8 

ٔٓ 

ٕٔ 
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 (5232) الشكل                                                            

 

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه
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(24:3)الشكل  

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (25:3)الشكل

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه
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 (5132)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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(27:3)الشكل   

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (28:3)الشكل

ا ) 106دٌنار أموي من الذهب ُضرب فً سنة  ًٌّّ  (م 724هجر

 1992المصدر: ابراهٌم جابر الجابر:

 

 

 (29:3)الشكل 
(KATHISMA CHURCH) 

(HTML .KATHISMA /SITES  /COM  .BIBLEWALKS // :HTTPS) 

https://biblewalks.com/sites/kathisma.html


270 
 

 

 

 

 

 

 (30:3)الشكل

 1984المصدر:ك.كرٌزول:
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 (31:3)الشكل

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_10_Dome_of_the_Rock_Section.jpgالمصدر: 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_10_Dome_of_the_Rock_Section.jpg
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 (32:3)الشكل    

   https://www.pinterest.com/pin/237635317808201140 المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (33:3 )الشكل

 المصدر :الباحثة

https://www.pinterest.com/pin/237635317808201140)/
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 (34:3)الشكل

the-of-dome-the-on-tilework-decorative-of-detail-photo-https://www.alamy.com/stock-المصدر: 

74171643.html-rock  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-detail-of-decorative-tilework-on-the-dome-of-the-rock-74171643.html
https://www.alamy.com/stock-photo-detail-of-decorative-tilework-on-the-dome-of-the-rock-74171643.html
https://www.alamy.com/stock-photo-detail-of-decorative-tilework-on-the-dome-of-the-rock-74171643.html
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 (35:3)الشكل

 2015المصدر :ابراهٌم الفنً:
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 (36:3)الشكل

  /https://www.pinterest.com/pin/51509927610924المصدر: 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/51509927610924/
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 (37:3)الشكل

 المصدر :د. محمد ابو عٌشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39:3)الشكل                                                                                                         

 (38:3)الشكل  

 2015عٌشه                                                           المصدر: ابراهٌم الفنً:المصدر :د. محمد ابو 
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 (40:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (41:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (42:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (43:3)الشكل

 الباحثه/المتحف السالمًالمصدر: تصوٌر 
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(32::)الشكل  

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه
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 (45:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه

 (46:3)الشكل

 المصدر :د. محمد ابو عٌشه
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 (47:3)الشكل 

 المصدر :د. محمد ابو عٌشه
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 (48:3)الشكل

 المصدر: د .محمد ابو عٌشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 (49:3)الشكل

 المصدر: د. محمد ابو عٌشه
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 (50:3)الشكل

 المصدر :د. محمد ابو عٌشه

 

 

 

 

         

 (51:3)الشكل

 المصدر: من تصوٌر الباحثة

 



286 
 

 

 

 (1:4)الشكل 

 2010المصدر: هنادي كنعان:

 

 

 (2:4)الشكل

https://www.google.ps/search  
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 (3:4)الشكل

 2010المصدر: هنادي كنعان:

 

 (4:4)الشكل

  2009المصدر: كمال محمود الجبالوي:
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 (5:4)الشكل

 2009:الجبالوي محمود كمال: المصدر

 

 (6:4)الشكل

 فً فٌها ونلحظ ٌسوع، للرب ٌونانٌة بلغة مكرسة وهً للمٌالد، الثالث القرن من فلسطٌن فً مجٌدو موقع فً كنٌسة من فسٌفساء

 المسٌح رمز السمكة المركز

topic-http://wadjet.yoo7.com/t351 

 

http://wadjet.yoo7.com/t351-topic
http://wadjet.yoo7.com/t351-topic
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 (:43)الشكل

قرب حمامات شهبا، مع لوحات أخرى تمثل كما ٌظهر األساطٌر  6612إحدى لوحات فسٌفساء متحف شهبا، واكتشفت فً عام 

 الٌونانٌة وحٌواناتها الخرافٌة

http://www.maaber.org/issue_november10/art1.htm  

 

 

 (8:4)الشكل 

 2015المصدر:عبد الفتاح قلعة جً:

 

http://www.maaber.org/issue_november10/art1.htm
http://www.maaber.org/issue_november10/art1.htm
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 (9:4)الشكل

 + ولٌس X طلق البعض منا خطأ اسم الصلٌب المعقوف على رمز السواستٌكا لكنه لٌس صلٌب اصال ألنه على شكل

known.html-must-signs-https://www.arageek.com/2014/09/13/important   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arageek.com/2014/09/13/important-signs-must-known.html
https://www.arageek.com/2014/09/13/important-signs-must-known.html
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 فيرس الشكال:

 
 الصفحة

 
 عنوان الشكل

 
 الشكل
 

 1:1 زىرة المكتس في التراث المصرم القديـ 14
 2:1 النباتية في الفنكف االسبلميةالزخارؼ  24
 3:1 االرابيسؾ 24
 4:1 االشكاؿ اليندسية 27
 5:1 زخارؼ حيكانية تمثؿ مجمكعة مف الحيكانات كالطيكر 27
 6:1 المنمنمات االسبلمية 28
 7:1 الزخارؼ الكتابية المستخدمة في اآليات كاآلحاديث  28
 8:1 المشرفةالزخارؼ الكتابية داخؿ قبة الصخرة  28
 9:1 الخط الككفي 29
 10:1 خط الثمث 29
 11:1 الخط الٌديكانيٌ  29
 12:1 خط الٌرقعة 29
 13:1 خط الٌنسخ 29
 14:1 خط الٌتعميؽ 29
 15:1 فسيفساء الجامع االمكم 38
 16:1 فسيفساء خربة المفجر 39
 17:1 فسيفساء زجاجية 40
 1:2 المسجد االقصى المبارؾ 45
 1:3 عرائس السماء 67
 2:3 زخارؼ نباتية ذات منحنيات دائرية كحمزكنية 70
 3:3 الكرثة القمبية المحكرة 70
 4:3 زخارؼ نباتية تكحي الى الصعكد 70
 5:3 اكراؽ نباتية مصممة بأسمكب الفراغ الداخمي 70
 6:3 شجرة النخيؿ 71
 7:3 زخرفة شجرة النخيؿ في قبة الصخرة المشرفة 74
زخرفة شجرة النخيؿ ذات المكف االخضر كاالحمر في  74

 قبة الصخرة المشرفة
8:3 

 9:3 زخرفة الرماف في قبة الصخرة المشرفة 76
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 10:3 زخرفة العنب في قبة الصخرة المشرفة 77
 11:3 زخرفة شجرة الزيتكف في قبة الصخرة المشرفة 79
 12:3 زخرفة التيف في قبة الصخرة المشرفة 80
 13:3 السدر)النبؽ( نبات 81
 14:3 المأذنة الممكية في جامع سمراء 82
 15:3 نكافذ قبة الصخرة المشرفة 85
 16:3 إطارات النكافذ ذات التككينات اليندسية 85
 17:3 إطارات النكافذ مككنة مف نجـك ثمانية 85
 18:3 الكتابات القرآنية بالخط الككفي في قبة الصخرة 90
 19:3 كتابة البسممة في قبة الصخرة شكؿ زخرفي يمثؿ 93
 20:3 شكؿ زخرفي يمثؿ)ال الو اال اهلل(في قبة الصخرة 94
 21:3 شكؿ زخرفي يمثؿ)محمد رسكؿ اهلل(في قبة الصخرة 94
 22:3 تكزيع االلكاف حسب تكرارىا في القرآف الكريـ 97-96

زخارؼ متنكعة كمتعددة باستخداـ االلكاف في قبة  103
 الصخرة

23:3 

شكؿ زخرفي يمثؿ االجنحة المنبثقة مف التصميمات  106
 الزخرفية في القبة

24:3 

 25:3  زخرفة االىمة في قبة الصخرة المشرفة 109
 26:3 زخرفة النجـك في قبة الصخرة المشرفة 109
 27:3 زخرفة التيجاف في قبة الصخرة المشرفة 113
 28:3 الدينار االمكم 118
 29:3 مريـ )مارسابا(كنيسة مقعد  120
 30:3 ىيكمية قبة الصخرة كتككنيا مف ثبلث اطارات 121
 31:3 مظير عاـ لمقبة في المسجد 143
الييكؿ العاـ لمقبة مف الخارج المككنة مف بمككات  143

 قاشاني
32:3 

 33:3 ابكاب قبة الصخرة المشرفة 143
 34:3 نكافذ قبة الصخرة المشرفة 145
 35:3 الربط)الشدادات(في قبة الصخرة المشرفةجسكر  147
 36:3 الزخارؼ الفسيفسائية في قبة الصخرة المشرفة 149
 37:3 تكثيقات ترميـ الفسيفساء في قبة الصخرة المشرفة 155
تكثيؽ ترميـ الفسيفساء في الشريط العمكم في رقبة  155

 القبة
38:3 

 39:3 تكثيؽ ترميـ الضمع الشرقي لممثمف 155
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 40:3 استخداـ الصدؼ في الزخارؼ داخؿ القبة 158
استخداـ العنب بجانب النخيؿ في فسيفساء قبة  158

 الصخرة
41:3 

 42:3 االشكاؿ المجنحة داخؿ القبة 160
 43:3 نمكذج مف الفسيفساء الخارجية لقبة الصخرة 160
 44:3 االمفكرا في فسيفساء الشريط العمكم في رقبة القبة 163
 45:3 زخرفة الكمثرل في فسيفساء القبة 160
 46:3 زخرفة االجاص في فسيفساء القبة 160
 47:3 شكؿ زخرفي يمثؿ التيف في قبة الصخرة المشرفة 163
 48:3 شكؿ زخرفي يمثؿ التفاح في قبة الصخرة المشرفة 163
( في قبة الصخرة 163  49:3 شكؿ زخرفي يمثؿ اليميكف)سكـك
 50:3 الكرز في قبة الصخرةشكؿ زخرفي يمثؿ  163
 51:3 الزخرفة الرخامية المشكمة مف العقكد كالتيجاف 165
 1:4 كحدات مككنو لمشكؿ الدائرم 155
 2:4 االشكاؿ اليندسية كتمثيميا في الطبيعة 158
 3:4 االشكاؿ النجمية ناتجة عف اندماج شكميف 158
 4:4 النجمة السداسية 160
 5:4 النجمة السداسية الممثمو بأياـ االسبكع  160
 6:4 زخرفة تمثؿ السمكة ترمز لممسيح 163
 7:4 زخرفة تمثؿ النسر مف الفسيفساء 163
 8:4 الصميب المعقكؼ 163
 9:4 السكاستيكا 165
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 فهرس المحتوٌات:

 

 الصفحة المبحث الرقم

 أ القرار 

 ب شكر وتقدٌر 

 ج العربٌةملحق باللغة  

 و ملحق باللغة النجلٌزٌة 

 1 المقدمة 

 الفصل االّول   

خارف   ٌه الزَّ  الفسٌفسائَّ

12 

خرفة السالمٌة 1:1  12 الزَّ

خارف )لغةًّ واصطالحاًّ( 1.1.1  13 تعرٌف الزَّ

 14 التَّطور الّتارٌخً 1.1.2

خرفة 1.2  19 الهدف والغرض من الزَّ

خارف  1.2.1 ٌّزات الزَّ ٌّة وخصائصها:م  21 السالم

ٌَّة. 1.2.2 خرفة السالم ٌَّزات الزَّ  21 م

ٌَّة السالمٌة. 1.2.3 خرف  22 َخصائص الزَّ

ٌَّة. 1.2       خارف الفسٌفسائ  الزَّ

 

   30 

 31 تعرٌف الفسٌفساء. 1.2.1     

ًّ لفّن الفسٌفساء 1.2.2  33 التَّطّور الّتارٌخ

 40 لنتاج الفسٌفساءالمواّد المستخدمة  1.2.3

 الفصل الثانً   

 المسجد االقصى المبارك  

43 

اًّ وعقادٌاًّ  2:1 ٌّ  46 تارٌخ المسجد القصى المبارك دٌن

 46 مفاهٌم المسجد القصى المبارك وأحكامه 2.1.1

 49 هل المسجد القصى المبارك َحَرماًّ؟ 2.1.2

 50 المبارك،ومكانته،وخصائصه:فضائل المسجد القصى  2.2
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 50 فضائل المسجد القصى المبارك 2.2.1

 53 أحكام المسجد القصى المبارك 2.2.2

ًّ وتتابع النبٌاء على بٌت المقدس والمسجد القصى المبارك 2.2.3  54 الّتسلسل الّدٌن

خارف والنُّقوش فً المساجد بٌن الفقه والفنّ  2.3 ة الزَّ ٌَّ  60 إشكال

 

 الفصل الثالث 

فة. خرة المشرَّ ٌّة  فً قبَّة الصَّ مز ٌّة والرَّ ٌَّة ذات الداللة الّدٌن خارف الفسٌفسائ  الزَّ

64 

3.1  ًّ  65 الفن السالم

ٌَّة فً الّدٌن السالمً 3.1.1 خرف    66 مدلولت العناصر الزُّ

ٌَّة داخله 3.1.2  مز ًّ وموقع الرَّ  113 الفكر السالم

خرة المشرفةقبَّة  3.2  117 الصَّ

خرة المشرفة وتخطٌطها 3.2.1  120 وصف قّبة الصَّ

3.2.2  ًّ ًّ السالم فة والفكر التَّخطٌط خرة المشرَّ  137 قبَّة الصَّ

فة 3.2.3 خارف الفسٌفسائٌَّة فً قّبة الصَّخرة المشرَّ  149 الزَّ

ٌَّنٌة( 3.2 ٌَّة والّد مز ٌَّة ومدلولتها )الرَّ خرف  140 العناصر الزُّ

  

 الفصل الرابع

ٌَّة ما قبل االسالم خرف ًّ للعناصر الزُّ مزّي والّدٌن  المدلول الرَّ

64 

ٌّة 4.1 خرف  171 مدلولت العناصر الزُّ

مزيّ  4.1.1  172 تعرٌف المدلول الرَّ

ًّ ما قبل الّدٌن السالمً 4.1.2 مزي والّدٌن  176 الفكر الرَّ

ٌَّة ومدلولتها  4.2 خرف ٌَّنٌة(العناصر الزُّ ٌَّة والّد مز  179 )الرَّ

ٌّة 4.2.1 بات  179 العناصر النَّ

ٌّة 4.2.2  186 العناصر الهندس

ٌَّة باستخدام اللوان 4.2.3 خرف  196 العناصر الزُّ

 209 النتائج 

 215 الخاتمة 
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 218 المصادر والمراجع 

 240 ملحق الصور والشكال 

 فهرس األشكال 

                                                                                                                                           293                                                     فهرس المحتوٌات                    

290 

 

 


