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 الشكر والتقدير

الم علة من اان رحمة للعالمين ، نبينا محمد، صــــلة الحمد هلل الذي تتم به الصــــالحات، والصــــالة والســــ 

  عليه وسلم.هللا

كر والت قد ر  مشــــــهور الح ا ي  لداتورلألســــــتا  ااعتراًفا بالفضــــــل ألهل الفضــــــل، يســــــرني أن أتقدم بالشــــــ 

، وســاهمت رســالتيظاته القي مة التي أغنت و ح، والذي أحاطني بكريم ســجاياه وملالمشــرع علة دراســتي

 في إخراجها إلة الن ور.

كر إلة ال من الداتور  كما ذ ن لال شـــــــفي   ي ا ، والداتور هيم أبو أعمر ممتحًنا داخلًياإبرا أتقدم بالشـــــــ 

 .رسالتيبقبول مناقشة  مشكورينتفضال 

وأخيًرا أتقدم بالشـــكر والعرفان إلة جمين من ســـاهم في إظهار هذا الجهد المتواأـــن من أســـاتذة و مالء 

لي المجال لذارهم،  وأصدقاء، وال من قدم وساعد ولو بدعوة في ظهر الغيب، وليعذروني إ ا لم  ت سن

كر والت قد ر.  فلهم مني جزيل الش 
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 الملخص

أمكن من نقو  ال تزال قائمة ســــــــواء تم دراســــــــتها الدراســــــــة الحالية إلة جمن وتوثي  ما  تهدف

ياع التي  ، اما وتهدع إلةســـــــــــــــابًقا أم لم  تم حماية الن قو  من عملي ات الت زوير أو الت دمير أو الضــــــــــــــ 

 تزال.تعرأت له وما 

راســــــــــــــة ؛ حيث علة  وقد اعتمدت الد  من المنهج الت اريخي في جمن  اســــــــــــــتفدتالمنهج التكاملي 

، والمنهج اإلحصــــائي  ووصــــفها النقو  وترتيبها، والمنهج الوصــــفي  في ســــرد النقو  ، والمنهج الت حليلي 

 في تقسيم النقو  إلة فئات، ودراستها ثقافيًّا.

علة المشــــــاهدات والزيارات الميدانية من حيث و التحليلية كما اعتمدت علة الخلفية الوصــــــفية و 

والشــــــلون والمقدســــــات أخذ الصــــــور والقياســــــات ومالحاة وأــــــعها الحالي ومدق اهتمام و ارة األوقاع 

 واألفراد بها. اإلسالمية

تضـــــــمنت أهم النتائج والتوصــــــيات مقدمة وثالثة فصـــــــول وخاتمة،  اشـــــــتملت الر ســـــــالة علةوقد 

فيه الن قو  لغًة واصــــطالًحا، ونشــــأة  اتبتمراجن والمحتويات؛ في الفصــــل األول للمصــــادر وال سوفهر 

فيه نشأة النقو  العربي ة اإلسالمي ة  اتبتالن قو  وتطو رها، وأهمي ة الن قو  وأنواعها. وفي الفصل الثاني 

درســـــــــت فيه وتطور ها، اذلك درســـــــــت أهمي ة الن قو  العربي ة اإلســـــــــالمي ة وأنواعها. وفي الفصـــــــــل الثالث 

 الن قو  الد ني ة، والن قو  التاريخي ة، والن قو  األدبي ة، والن قو  االجتما ية.   

الطين علة  راســــــــــة الحالية بعدة نتائج أهمها أن ه اان هنال اهتمام الخلفاء والســــــــــ  وقد خرجت الد 

ان أحد األســــ ا  اختالع العصــــور اإلســــالمية بأهمية العمارة اإلســــالمية، اما تبين أن العامل الد  ني ا

عور بقدســي ة المكان،  أظهرت و الم اشــرة في ا دهار الكثافة العمرانية اإلســالمية داخل مد نة القدس، والشــ 

راســـــــــــــــة أن هنال بع  الن قو  تعر أـــــــــــــــ للطمس والت لف إما بفعل عوامل النحت والتعرية، وعدم  تالد 

، أو فعل أ دي بشــــرية قاصــــدة فعل اإلســــالمية بشــــكل مســــتمر والشــــلون  األوقاعو ارة متابعتها من قبل 



 د
 

بفعل عديمي المســلولية واالكتراب بأهمية هذه مثل المســتوطنين الصــها نة، وجيح االحتالل، و  اإلتالع

ريف، وما ي  .إسالمية بالغة األهمية حويه من آثارالن قو  نتيجة الجهل بما يخص الحرم القدسي  الش 

نها توصــــــــــي بضــــــــــرورة إعادة ترميم الن قو  وبناًء علة ما خلصــــــــــت إليه الدراســــــــــة من نتائج ف 

المطموســــــــــــــة، وايجاد طرل للحفاا علة الن قو  الموجودة حالًيا، واذلك تو ية الن اس ألهمية المحافاة 

ريف. الموجودةعلة الن قو    داخل أسوار القدس، وتحد دًا داخل الحرم القدسي الش 
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Engravings in Old City Jerusalem –An analytical cultural study 

 

Prepared by: Iman Musa Hassan Ja’afra  

Supervisor: Prof. Mashhour Habbazi  

 

Abstract 
This study aimed to collect and document every existing engraving. It also aimed to 

protect these engravings from any attempts of forgery, damage or loss.  

The study adopted an integrated method. It used the historical method to collect and organize 

engravings. The descriptive method was used to narrate and depict engravings. As for the 

analytical and statistical methods, they were used to classify patterns into categories and 

investigate them from a cultural perspective.   

I also relied on descriptive and analytical backgrounds as well as observations and field visits 

to take pictures, measurements and notes of their current status and the extent of attention 

dedicated by the Ministry of Islamic Waqf and its staff to these engravings.   

This study consisted of an introduction, three chapters, a conclusion references and table of 

contents. In the first chapter, I studied engravings etymology, linguistics, emergence, 

development, significance and types. The second chapter investigated the emergence, 

development, significance and types of Arabic Islamic engravings. The third chapter dealt 

with religious, historical, literary and social engravings.  

The study reached a number of conclusions mainly that Caliphs and Sultans, over different 

Islamic eras, paid attention to Islamic architecture. It was also revealed that the religious 

aspect was the direct reason behind the flourish of Islamic urbanization and feelings of 

holiness of the place inside the city of Jerusalem. The study also showed that some 

engravings were either defaced or damaged as a result of erosion and negligence on part of 

the Islamic Waqf or in fact were purposefully damaged by humans like Zionist settlers and 

occupation army. Also, they were damaged by reckless, ignorant and irresponsible 

individuals who did not know the importance of these engravings especially with regard to 

the Al Aqsa Mosque and the most valuable ruins for all Moslems.    

Accordingly, the study made several recommendations especially concerning restoration of 

defaced engravings. It also recommended adoption of mechanisms to protect existing 

engravings. There should be an increased awareness of the people of the significance of these 

engravings inside Jerusalem walls especially in Al Aqsa Mosque.  
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 المقدمة

مة بار ة في مدن فلســــطين، وخص  مد نة القدس  الحمد هلل ر   العالمين، الذي جعل الجمال ســــ 

الم علة سيدنا محمد بن عبد  الة والس  بعين الجمال، فكانت مهوق أفئدة الملمنين من ر ي ة ورعاة، والص 

ما لفتحها مادة علة  دي ، اا، ففتح القدس روحً ســــجدها األقصــــة بأنبياء هللا إمامً هللا، الذي صــــل ة بم مقد 

 الفارول عمر بن الخطا ، رأي هللا عنه وأرأاه.

مت و  القلو  والعيون،عبر التاريخ ســحرت القدس  تكالب األعداء عليها لمكانتها، وفضــلها، ُفه د 

وصــوًنا لقدســيتها،  عنها،مراًرا، وســقم من أجلها عشــرات امالع من الشــهداء علة مر  العصــور دفاًعا 

 اراهم علة تلك المااهر  لألجيال، وخل دواتزال ماثلة  اثيرة، الها المســــــــلمون مااهر عمراني ة فأشــــــــاد ب

العمرانية بالنقو  المتنو عة، وال تزال أغلب نقوشــــــــــــــهم علة جدران عمائرها بصــــــــــــــمة رائعة للداللة  علة 

 لحفاه وصيانته. وتذايًرا ألبناء األم ة بتراب األجداد العاام عبر العصور؛ واسالمي تها،عروبتها 

راســــــة العلمي ة الثقافي ة، وتقديمه  اومن أهم  وســــــائل الحفي والصــــــيانة: الت ســــــجيل والت صــــــوير، والد 

 لألجيال المسلمة الناشئة في ال  عصر و مان.

 تحديد الموضوع 

، لي ة": دراسة ثقافي ة تحليالقدسبفي البلدة القديمة  اإلسالمي ة العربي ةالن قو  "تتناول هذه الد راسة 

معاهُد علٍم أم مســـــــاجُد في ســـــــواء أكانت عربي ة إســـــــالمي ة ال  ما فيها من نقو   جمن، وتوثي  ودراســـــــة

ومصــل ياٍت، أم أأــرحًة وقبوًرا، أم أســبلًة وآباًرا، أم منا ُل وقصــوُر وغيرها من مااهر العمران منذ الفتح 

 .(ه1440)وحتة  ومنا هذا سنة  (ه17 - 15)العمري  سنة 
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 ب اختيار الموضوع:أسبا

الحفاا علة تراب أجدادنا وتثبيت إســــالمي ة البلدة القديمة وقدســــي تها، هذه أردت من خالل دراســــتي  -1

. اإلسالمي ةوالت أمل في جمال الفنون الكتابي ة   وابرا  جمالها اإلبداعي 

 .ةاإلسالمي  بيان ما تعانيه البلدة القديمة والقدس من محاوالت التهويد وطمس المعالم  -2

حول الموأــــوع، فيما وجدت دراســــات أجنبية  –أعلم ما في  –عدم وجود دراســــة أكاديمي ة مســــتقل ة  -3

 وعربي ة عد دة تناولت الن قو  بشكل مجز أ، أو خدمة لموأوعات دراسي ة متنو عة.

 مشكلة الدراسة

المية التي ن عت مشــكلة الدراســة من خالل  يارتي المتكررة لبيت المقدس، والنار إلة الن قو  اإلســ

بدأ الكثير منها تضـــــــــــين معالمه، إما نتيجة عوامل الزمن، أو إلحال الضـــــــــــرر المتعمد بها، واذلك منن 

قوات االحتالل و ارة األوقاع والشـــــلون اإلســـــالمية من ترميمها، فكان هنال حاجة إلة من يقوم بتوثي  

راســــــات في هذا األمر ليســــــت بالكثيرة، فهن ة ودائمة لل حث تلك الن قو ، وخاصــــــة أن الد  ال حاجة ماســــــ 

أهم ي تها، مم ا وتعريف الجمهور بماهية تلك الن قو  وخاصــــــــــــة الذ ن يجهلون مدق وتوثي  تلك الن قو ، 

جعلني أعتقد بوجود حاجة ماســة إلة ُمني يقوم بجمعها، وتوثيقها، ودراســتها، واخراجها في دراســة علمي ة 

 .مستقل ة أكاديمي ة

 أسئلة الدراسة

ةلنــا توثي  الن قو   كيف يمكن -1 ؛  اإلســــــــــــــالميــ  في البلــدة القــديمــة في ظــل الوعي العــام  والخــا  

؟ عب الفلسطيني   ألهم ي تها في أوساط الش 

 ما دالالت اثرة الن قو  الموجودة في البلدة القديمة؟ -2

ض ما املي ة المناس ة لوقف استمرار المحتل  في الت هويد والت دمير والت ضليل والط مس الذي تتعر   -3

 له اثير من الن قو ؟
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بيل لقراءة الن قو  قراءة صحيحة، ونشرها في دراسة أكاديمي ة؟ -4  ما الس 

 ما الد الالت الث قافي ة المختلفة لهذه الن قو ؟ -5

راسة  أهم ي ة الد 

الت اريخي ة واألثري ة في دراسة  اإلسالمي ة العربي ة تن ن أهم ي ة الد راسة من اونها تقوم بجمن الن قو 

علة الم اني الد  ني ة والت عليمي ة والســــكني ة، والمزارات، واألســــبلة، والحمامات، وغيرها من مااهر قل ة مســــت

العمران المختلفة، والتر  واألأــــــــــرحة وشــــــــــواهد القبور في البلدة القديمة بالقدس وتصــــــــــويرها وتوثيقها، 

راســـــــــــات  علمي ة لنيلأكاديمي ة  وتحليلها وبيان دالالتها الث قافي ة في دراســـــــــــة رســـــــــــالة الماجســـــــــــتير في الد 

 المعاصرة.  اإلسالمي ة

الجانب الحضــــاري  تهدد كما تكتســــب أهمي ة إأــــافية في ظل ما تتعر ض له القدس من مخاطر

عند المســــــلمين  بقاع األرض،أقدس  ثالثفي مكان ي عد   اإلســــــالمي ة العربي ةوأم تنا  للشــــــعب الفلســــــطيني

ليل القاطن علحيث   ة عروبتها واسالمي تها.اانت النقو  الد 

ًما من  وتعد  الن قو  ســـــــــــجاًل إلبداع األم ة ورمًزا من رمو    قري تها، و اكرة حافاة لقيمها، ومقو 

مات هوي تها الحضاري ة وخصوصي تها التي تنفرد بها بين الثقافات والحضارات.  مقو 

 ةفي إغناء الحضار  المي ةاإلس العربي ةوهي العالمة المضيئة لإلبداع الذي أسهمت فيه الحضارة 

م بناتها وصــن اعها وعلمائها عبر العصــور  ر الحضــارة وتقد  اإلنســاني ة واثرائها، وهي عنوان دال  علة تطو 

 المختلفة من إبرا  دورها الثقافي عبر التاريخ.

 أهداف الدراسة

 تسعة الد راسة إلة تحقي  أهداع عد دة، أهمها:

 تم.تدراستها سابًقا أم لم  تال قائمة سواء تمجمن وتوثي  ما أمكن من نقو  ال تز  .1

 اط الع المهتم ين علة أهم ي ة الن قو  الموجودة في هذه المد نة. .2



4 
 

ياع التي تعرأت له وما تزال. .3  العمل علة حماية الن قو  من عملي ات الت زوير أو الت دمير أو الض 

وتقســـــــيمها إلة فئات ثقافي ة قراءة الن قو  قراءة مشـــــــاهدة؛ لتصـــــــويب ما ن شـــــــر من أخطاء ســـــــابقة،  .4

 متناس ة.

راسات السابقة  الد 

نت من العثور علة   : مرت  ة تاريخي ا حسب صدورها هيو  ،دراسات سابقة ستتمك 

راســـــــــة  منشـــــــــورات مكت ة األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الد  ن الحنبلي العلمي، : األولةالد 

 (.1999دنديس عمان، )

ه بشـــكل مفصـــل عن بيت المقدس، و ار تاريخ بناء العد د من المعالم التاريخية، فيحيث درس ال احث 

 .و ار بانيها، وتوأيح بع  الن قو  التي اانت موجودة في عصره، وشاهدها

تاريخ بع  المنشــــــات التاريخية في مد نة القدس، واذلك تفســــــير بع  في معرفة  ســــــتفيدني الدراســــــة

 الن قو  ومقارنتها من قراءتي لها.

راســة  المعهد ، فان برشــيم، إعداد الحرم( –موجز األخ ار الجزء الثاني: جنو  ســوريا )القدس : الثانيةالد 

 .1925الفرنسي لعلم امثار أورينتال، القاهرة، 

ريف، حيث درس ال احث خاللها  فقام بتفســـــيرها الن قو  اإلســـــالمية المتواجدة داخل الحرم القدســـــي  الشـــــ 

 .قو واتابة تاريخ تلك الن  

ريففي معرفة الحق ة الت اريخي ة  ســـتفيدني الدراســـة ، للن قو  اإلســـالمية المتواجدة في الحرم القدســـي  الشـــ 

وتفســير الن قو  وخاصــة التي تعر أــت لإلتالع نتيجة عوامل الز من أو ومي زات تلك الحق ة، وأســلوبها، 

 .العبث بها عمًدا

 1250ه/ 922 – 648ي مد نة القدس في العهد المملواي )الحياة الفكرية والثقافية ف: الثالثةالدراســـــة 

 . م2014 ،(غير منشورة)رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية، محمد األسطل. إعداد م(1516 –
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ة المملوايةفي الحق ة  اإلســــــالمي ةالعمارة  في جزء من دراســــــته وقد درس ال احث أنه قرأ بع  ، خاصــــــ 

 في قراءة ما أجهله منها.الن قو  المملواية والتي يساعدني 

 ، ومي زات هذه الحق ة الز مني ة.المملوايةفي الحق ة  قراءة الن قو ستفيدني هذه الدراسة في االط الع علة 

(، واذلك 1998القدس األ وبية: دراسة معمارية وأثرية، لمحمد الهواري، جامعة لندن، ): الرابعةالد راسة 

 (.2007ط عة )

ا  فها في مد نة القدس من خالل امثار المعماري ة التي خل   األ وبيينمن اهتمام وقد درس ال احث بعضــــــــــــً

  الن قو  والزخارع.في 

الن قو  األ وبية، وتوأــــــيح تلك الن قو  ومقارنة قراءتي لتلك ســــــتفيدني هذه الدراســــــة في االطالع علة 

 .الن قو  من ما قرأه ال احث

راســـــــة الخامســـــــة:  النقو  العثمانية في القدس وغيرها من المدن (: 1917 – 1516القدس التراية )الد 

 .2006الفلسطينية، لمحمد توتونجو، 

م ال احث والعمارة  العثمانية في القدس وبع  المدن الفلســـــــــــطينيةالدولة  مثارخاللها دراســـــــــــة  حيث قد 

 تم استخدامها خالل تلك الفترة.  فيها، والنما ج الفنية والنقو  والزخارع التي

راســـــــــــــــة اثيًرا في التعر ع علة نمم العمارة ه ينســــــــــــــتفيد العثمانية، وامثار الموجودة لغاية اليوم ذه الد 

 .العثماني، اذلك التعر ع علة نمم العمارة في العصر اإلسالمي والموروثة عن تلك الحق ة من الزمن

ادسةالد راسة   .2009دنية بعمان، تاريخ الحرم القدسي، لعارع العارع، منشورات و ارة الثقافة األر : الس 

م ة في القدس، اما بحث في يال احث بشــكل مفصــل تقريً ا حول تاريخ الحرم القدســي، والمســيح حيث قد 

  تفسير العد د من الن قو  المتواجدة في مد نة القدس.

راســـــة في االطالع علة  ينســـــتفيد ريفهذه الد  دراســـــتي ، وهي مفيدة في إثراء تاريخ الحرم القدســـــي الشـــــ 

خرة ومسجدهاق    لنقو   .، ونقو  الحرم القدسي الشريفة الص 
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ابعة: من آثارنا في بيت المقدس، لكامل جميل العســـــــلي، منشـــــــورات و ارة الثقافة األردنية  راســـــــة الســـــــ  الد 

 .2009بعمان، 

م ال احث دراسة للعد د من امثار المتواجدة في بيت المقدس، وتحليل العد د من الن قو ، والتي  حيث قد 

 في إثراء هذه الد راسة.ساهمت 

راســــة والدراســــات الســــابقة اافة، في إثراء رســــالتي، وتفســــير بع  الن قو  التي دلقد اســــتف ت من هذه الد 

صــــــــعب علي  تفســــــــيرها نتيجة إللحال الضــــــــرر بها بفعل عوامل الز من، أو نتيجة لتدميرها عمًدا، وعدم 

لون الد نية من العمل علة ماح لو ارة األوقاع والش   ترميمها. الس 

 منهج الدراسة

؛ حيث سأفيد من –تعالة إن شاء هللا  –سأعتمد في دراستي   المنهج الت اريخي المنهج التكاملي 

، و ، والمنهج ووصـــــــــفها في ســـــــــرد النقو  الوصـــــــــفي  المنهج ، و في جمن النقو  وترتيبها المنهج الت حليلي 

 .في تقسيم النقو  إلة فئات، ودراستها ثقافيًّا اإلحصائي  

 لصعوباتا

ا بســــــبب التضــــــيي  الذي يمارســــــه االحتالل بة في تصــــــوير الن قو ، وال حث عنهوجدت صــــــعو 

هيوني بقعة من  في ال   جنود االحتاللعلة المواطنين في البلدة القديمة، حيث هنال ســـــــواتر من  الصـــــــ 

ة أماكن، وسأ شرطة االحتاللالقديمة، فقد استوقفتني  أرجاء البلدة لتني عن سبب أكثر من مر ة، وفي عد 

الت صــــوير، باإلأــــافة إلة  لك، العوامل البيئي ة ومرور الحقب الز مني ة، والتطور العمراني الذي أد ق إلة 

 طمس الكثير من هذه الن قو .
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 راسةفصول الد  

مة، وثالثة فصـــول، وخاتمة،  :جاءت الدراســـة في ؛ للمحتويات ومســـردصـــادر والمراجن، للم ومســـاردمقد 

ل  "الن قو ؛ تعريفها، ونشـــــأتها، وتطورها، وأهميتها، وأنواعها"، ودرســـــت فيه الن قو  لغًة في الفصـــــل األو 

 واصطالًحا، ونشأة الن قو  وتطو رها، وأهمي ة الن قو  وأنواعها.

في البلدة القديمة، نشأتها، وتطورها، وأهمي تها، وأنواعها"،  اإلسالمي ة العربي ةوفي الفصل الثاني: "الن قو  

 اإلســــــــالمي ة العربي ةأهمي ة الن قو   واتبتوتطور ها، اذلك  اإلســــــــالمي ة العربي ةنشــــــــأة النقو   فيه واتبت

 وأنواعها.

في البلدة القديمة ودراســـتها"، ودرســـت فيه الن قو  الد ني ة،  العربي ةوفي الفصـــل الثالث: "تســـجيل الن قو  

 االجتما ية.و األدبي ة، و التاريخي ة، و 

لدراســــــــــــــة قامت علة العمل الميداني، حيث قمت بال حث عن الن قو  الموجودة وجد ر بالذار أن هذه ا

رتها، ودرستها.  داخل البلدة القديمة في القدس، وصو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


