
 

1 
 

 
 

 

 مه تجليات الهىذسة المعمارية لمسجذ قرطبة

  

 

جامعة عبذ المالك السعذي، تطىان، المغربكلية اآلداب والعلىم اإلوساوية،  المىساوي/ ند. ميمى
 

mi.mousaoui@gmail.com 

  

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

                                            

 ملخص:

 ك٢) األٗعُفاُٜ٘عقح أُؼٔاؼ٣ح ُٔكدع هؽؽثح اٌُث٤ؽ أ٤ٔٛح ٓسٞؼ٣ح ػ٠ِ طلساخ ذاؼ٣ص  ٌرك٢ذ

 ذطئهٜا اُؼ٤ٖ  ٝزِواخ ، ًٔا ذؼٌف ك٢ اُٞاهغ خٔا٤ُح غاخ ه٤ٔح تاؼؾج ال) اُع٤٘٣حشوٚ أُرؼِن تاُؼٔاؼج 

٣ٌٖٔ زظؽ أٜٛٔا ك٢ آرعخ ػ٠ِ ٓؽازَ ا٠ُ ٓا ٣ؿ٣ع ػٖ هؽ٤ٖٗ ٖٓ اُؿٓإ،  أُؼِْ اُع٢٘٣ ات٤٘إ ٛػ

ٝاُثاُثح ا٠ُ  ٝاُثا٤ٗح ا٠ُ ػثع اُؽزٔإ اُثا٢ٗ ٠ُٝ ذؽخغ ا٠ُ ػثع اُؽزٔإ اُعاضَاألأؼتؼح أؽٞاؼ ؼئ٤ك٤ح: 

 اُط٤ِلح اُسٌْ اُثا٢ٗ ٝاألض٤ؽج ا٠ُ اُساخة أُ٘ظٞؼ 

أُؼٔاؼ٣ح ُٔكدع هؽؽثح، اؼذؤ٣٘ا ذك٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ ٓلاطَ ُِٞهٞف ػ٘ع أتؽؾ ذد٤ِاخ اُٜ٘عقح 

  ٓسعظج ٖٓ ت٤٘إ ٛػٙ أُؼِٔح اُع٤٘٣ح، ٝاُر٢ ذؼع تسن هئؼح ث٤ٔ٘ح ٖٓ ذاؼ٣ص األٗعُف

  اُٜ٘عقح أُؼٔاؼ٣ح ُٔكدع هؽؽثح ذاؼ٣ص ت٤٘إ ٓكدع هؽؽثح، اُؼٔاؼج اُع٤٘٣ح، الكلمات المفتاحية:

 

Résumé : 

L’architecture de la grande Mosquée de Cordoue revêt une importance 

cruciale dans les annales de l’histoire de l’Andalousie. En fait, cet édifice reflète 

une beauté d’une valeur évidente. L’histoire de construction de ce monument 

religieux s’étendait sur plus de deux siècles, cette période est divisée en quatre 

phases principales : la première revient à Abderrahmane I, la seconde à 

Abderrahmane II, la troisième au Califat al Hakam II et la dernière à al-Ḥājib al-

Mansûr. 

En s’arrêtant sur les aspects architecturaux les plus marqués de cette 

Mosquée, on a visé à mettre l’accent sur des articulations bien déterminées de la 

structure intérieure et extérieure de ce magnifique monument religieux  

Mots-clés : L’architecture religieuse, L’histoire de construction de la grande 

Mosquée de Cordoue, L’architecture de la grande Mosquée de Cordoue. 
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 مقذمة:

ا٠ُ خػٝؼ ٓرـؤطِح ك٢ ؼزـاب غاًؽج أٌُـإ، ا٠ُ زِوـاخ  اُدآغ هؽؽثح ٓكدع٣ؼٞظ ت٘ا ذـاؼ٣ص 

ٓلظ٤ِـح اٗئِود تعا٣ــاذٜا األ٠ُٝ تؼع اُلرر اإلقال٢ٓ ُألٗعُف، ز٤ٖ شاؽؽ ٓكِٔٞ هؽؽثح اُ٘ظاؼٟ 

٤ً٘كرْٜ اُر٢ ًاٗد ذؼؽف تاقْ ً٘ـ٤كح اُوـع٣ـف ت٘ك٘د
1

ا٠ُ ٓا غًؽٙ أُوؽ١ ك٢ ًراتٚ اُش٤ٜؽ    ٝاقر٘اظا  

، ز٤ٖ اقر٠ُٞ األ٤ٓؽ اُعاضَ ػ٠ِ آاؼج هؽؽثح، كٌؽ ك٢ ذٞق٤غ ٓكدع هؽؽثح ٝػْ اُشئؽ "ٗلر اُئ٤ة"

اُػ١ تو٢ تسٞؾج اُ٘ظاؼٟ، كلاٝػْٜ ك٢ األٓؽ ٝأٝقغ ُْٜ اُثػٍ، كوثِٞا ػ٠ِ شؽؽ إٔ ٣كٔر ُْٜ تث٘اء 

 ّ 585ق٘ح ٤ً٘كرْٜ اُر٢ ٛعٓد تطاؼج أُع٣٘ح  ٝذْ االذلام 

اُساكَ تؽػا٣ح ٓٞطُٞح ٖٓ هثَ أٓؽاء ٝضِلاء ت٢٘  ذاؼ٣طٚ أُؼِْ اُع٢٘٣ ػ٠ِ ٓؽ اٝهع زظ٢ ٛػ

اُر٢ ؿئد ػ٠ِ ٓؽازَ ٓرلؽهح ٓا ٣ؿ٣ع ػٖ  أ٤ٓح ك٢ األٗعُف، ٣ٝرد٠ِ غُي ٖٓ ضالٍ اُؿ٣اظاخ اُٜآح

ػٜع األ٤ٓؽ اُعاضَ ا٠ُ أ٣اّ اُساخة أُ٘ظٞؼ هؽ٤ٖٗ ٖٓ اُؿٓإ، ٓ٘ػ
2
  

٤ٖ )ٝإ ًإ ٛػا اُظؽذ أُؼٔاؼ١ هع ذْ ا٠ُ هكٔ دآغأُكدع اُ «ذظ٤ْٔ»ًٔا ٛٞ ٓؼِّٞ، ٣٘وكْ 

ذش٤٤عٙ ظٕٝ ذطئ٤ؾ ٓكثن أٝ ٓثاٍ ٓؼٔاؼ١ ثاتد(: األٍٝ ػثاؼج ػٖ طسٖ ٌٓشٞف )طسٖ اُثؽذواٍ(، 

 ٝاُوكْ اُثا٢ٗ ػثاؼج ػٖ هاػح كك٤سح )ت٤د اُظالج( 

، تٔا ٣ر٤ر هؽؽثح خآغ٣ساٍٝ ٛػا اُؼؽع أُٞخؿ اُواء اُؼٞء ػ٠ِ خٞاٗة ٓسعظج ٖٓ ت٤٘إ 

ػثؽ ظؼٝب أٌُإ ا٠ُ ٓسئاخ ٓشؽهح أًثؽ ٖٓ ٝزعاذٚ ٝػ٘اطؽٙ اُث٘ائ٤ح ٝاُدٔا٤ُح، ٝاُكلؽ  ؽابرهاال

 ٖٓ ذاؼ٣ص ٛػٙ أُؼِٔح اُع٤٘٣ح ك٢ هِة ٓع٣٘ح هؽؽثح اُؼؽ٣وح 

 :الخارجية الىاجهات-1

 ٝاألتٞاب: اُدعؼإ-1 1

تؼؽع ٓائح  ،ٓ٘سعؼ تك٤ؾ ٗاؾٍ ا٠ُ ٜٗا٣رٚ ك٢ اذداٙ اُد٘ٞبهؽؽثح اُدآغ كٞم ٓكدع رؽتغ ٣

٣ٝثعٝ   )ٖٓ اُشٔاٍ ا٠ُ اُد٘ٞب( )ٖٓ اُشؽم ٗسٞ اُـؽب(، ٝؽٍٞ ٣ثِؾ ٓائح ٝثٔإٗٞ ٓرؽا   ٝثالثٕٞ ٓرؽا  

ت٤٘إ ٛػا اُظؽذ أُؼٔاؼ١ ًاُسظٖ ا٤ُ٘ٔغ، ٝقٞؼٙ اُطاؼخ٢ ػثاؼج ػٖ خعاؼ ٓؽذلغ ٓسظٖ ػ٠ِ 

                                                           

 .ها انتشرت وصارت متداولة ومشهورةأول مرة ضمن كتابات ادلقري، ومن« شنت بنجنت»تسمية كنيسة  وردت -1

 بعد وفاة احَلكم ادلستنصر توىل السلطة احلاجب ادلنصور بن أيب عامر كوصي على اخلليفة ىشام بن احَلكم. -2
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ُوثِح(، ٓرٞج ك٢ أػالٙ تٜ٘ا٣اخ آرعاظٙ تؤتؽاج ٓؽتؼح ذؼْ ت٤ٜ٘ا أتٞاب أُكدع اُؼع٣عج )ٓا ػعا خعاؼ ا

 ٓك٘٘ح، ٝقولٚ ٓـئ٠ تاُوؽ٤ٓع ػ٠ِ ؿؽاؼ أُثا٢ٗ اإلقثا٤ٗح 

٣ثِؾ ٝ ش٤عخ ػ٠ِ ٓكرٟٞ ٝاخٜاخ اُدآغ )اُـؽت٤ح، اُشٔا٤ُح ٝاُشؽه٤ح( أتٞاب ك٢ ٓٞاهغ ٓسعظج،

، ػشؽٕٝ تاتا   ــ "ٗلر اُئ٤ة" ا٠ُ ٓا غًؽٙ أُوؽ١ ك٢ ًراتٚ اقر٘اظا   ــٓدٔٞع أتٞاب اُدآغ اُطاؼخ٤ح 

ػٖٔ اكاظج ٗوِٜا تعٝؼٙ ػٖ اتٖ قؼ٤ع ػٖ اتٖ  ،ٝك٢ ٓٞػغ آضؽ ٣ػًؽ )أُوؽ١( ٝازع ٝػشؽٕٝ تاتا  

ك٢ اُداٗة اُـؽت٢ ذكؼح أتٞاب،  :ػعظ أتٞاتٚ اٌُثاؼ ٝاُظـاؼ ٝازع ٝػشؽٕٝ تاتا  ٝ»تشٌٞاٍ، خاء ك٤ٜا: 

ٜٓ٘ا ٝازع ًث٤ؽ ُِ٘كاء ٣شؽع ا٠ُ ٓواط٤ؽٖٛ، ٝك٢ اُدٜح اُشؽه٤ح ذكؼح أتٞاب، ٜٓ٘ا ُعضٍٞ اُؽخاٍ 

ثٔا٤ٗح أتٞاب، ٝك٢ اُدٜح اُشٔا٤ُح ثالثح أتٞاب، ٜٓ٘ا ُعضٍٞ اُؽخاٍ تاتإ ًث٤ؽإ، ٝتاب ُعضٍٞ اُ٘كاء ا٠ُ 

«ح تاُ٘ساـ األطلؽ تؤؿؽب ط٘ؼح)   ( ٝخ٤ٔغ ٛػٙ األتٞاب ِٓثك ٓواط٤ؽٖٛ
3
  

٣وغ اُثاب اُؽئ٤ك٢ ُِدـآغ ػ٠ِ ٓكرٟٞ ػِؼٚ اُشٔــا٢ُ، ٝاُػ١ تـاخ ٣ُؼؽف ا٤ُّٞ تـاقْ تـاب 

 ( 2(، ٣ـٞاؾ٣ـــٚ ٓــٖ اُدــٜح أُـوـــاتِح )ٖٓ طسٖ اُثؽذواٍ( تــاب اُ٘ط٤ــَ )اُشٌَ 1اُـلـؽإ )اُشٌَ 

 :أُهػٗح-2.1

 اُعاضَ ٓكدع هؽؽثح ك٢ ػٜع ػثع اُؽزٔإ ذٞق٤غ ٓكازح أشـاٍ ٕذػًؽ أُظاظؼ اُراؼ٣ط٤ح أ

 ت٘اء ٓهػٗح، ُػُي اذطػ ــ ٓئهرا ــ ىآٗػااهرظؽخ ك٢ اُثعا٣ح ػ٠ِ أُؽاكن األقاق٤ح ٝاُؼؽٝؼ٣ح، ُْ ٣ركٖ 

 أزع أتؽاج اُوظؽ أُداٝؼ ٓهػٗح ُِٔكدع ٖٓ خٜرٚ اُـؽت٤ح ٖٓ 

خؽٟ اقرٌٔاٍ ٓا ذثو٠ ٖٓ ٓؽاكن أقاق٤ح تأُكدع،  ػثع اُؽزٔإ اُعاضَ ُٔا ذ٠ُٞ اُُسٌْ ٛشاّ تٖ

ثْ ؾاظ ات٘ٚ ٛشاّ طٞٓؼح »   ذلاط٤َ ٓل٤عج ك٢ ٛػا اُظعظ، خاء ك٤ٜا:  "اُث٤إ أُـؽب" ٝهع أٝؼظ طازة

ا٠ُ ٓٞػغ ا٥غإ، ٝت٠٘ تآضؽ أُكدع قوائق ُظالج اُ٘كاء، ٝأٓؽ تث٘اء  ًإ اؼذلاػٜا أؼتؼ٤ٖ غؼاػا  

«ا٤ُٔؼؤج تشؽه٢ اُدآغ
4
  

تؼع »تظعظ أػٔاٍ اُث٘اء اُر٤ِ٤ٌٔح اُر٢ خؽٟ ذ٘ل٤ػٛا ك٢ ػٜع ٛشاّ األٍٝ، ٣ػًؽ خ٤ٓٞث ٓٞؼ٣٘ٞ أٗٚ 

ٝكاج ػثع اُؽزٔإ اُعاضَ، هاّ ات٘ٚ ٛشاّ تاقرٌٔاٍ ٓا ذثو٠ ٖٓ أػٔاٍ اُث٘اء، ز٤ث أهاّ أُهػٗح ك٢ ٓ٘رظق 

                                                           

 .555، ص 1ج م.1988بريوت، دار صادر، حتقيق إحسان عباس، ، من غصن األندلس الرطيب نفح الطيبادلقري،  - 3
بروفنسال، بريوت، دار الثقافة، إ. ليفي و  ،، حتقيق ومراجعة ج.س. كوالنرب في أخبار األندلس والمغربالبيان المغابن عذاري ادلراكشي،  - 4

 .235، ص 2، ج1967
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ٓراؼ ٝاؼذلاػٜا ػشؽٕٝ اُدعاؼ اُشٔا٢ُ ػ٠ِ ٓسٞؼ أُسؽاب ًٝاٗد ٓؽتؼح اُشٌَ، ؽٍٞ ػِؼٜا قرح أ

«ذوؽ٣ثا   ٓرؽا  
5
  

ك٢ ػٜع ػثع اُؽزٔإ اُثاُث )أُِوة تاُ٘اطؽ(، ٝػ٠ِ اثؽ اٗئالم  ٝضالٍ ٓؽزِح ٓروعٓح، ذسع٣عا  

أشـاٍ ذٞق٤غ طسٖ اُدآغ ك٢ اذداٙ اُشٔاٍ، اهرؼد اُؼؽٝؼج ٛعّ ٓهػٗح اُدآغ اُوع٣ٔح ٝت٘اء أضؽٟ 

ٝاؼذلاع : »ٓا ٢ِ٣ ك٢ ٛػا اُظعظ "أُكاُي ٝأُٔاُي"اب تٔٞاطلاخ ٝه٤اقاخ خع٣عج  ٝهع أٝؼظ طازة ًر

ا٠ُ أػ٠ِ اُوثح أُلرسح  اُظٞٓؼح ا٤ُّٞ ـــ ٢ٛٝ ٖٓ ت٘اء ػثع اُؽزٔإ تٖ ٓسـٔع ـــ ثالثح ٝقثؼٕٞ غؼاػا  

٣كرع٣ؽ ك٤ٜا أُئغٕ، ٝك٢ ؼأـ ٛػٙ اُوثح ذلاك٤ر غٛة ٝكؼح، ٝاؼذلاػٜا ا٠ُ ٌٓإ ا٥غإ أؼتغ  اُر٢

«ٝؽٍٞ ًَ زائؾ ٖٓ ز٤ئاٜٗا ػ٠ِ األؼع ثٔإ ػشؽج غؼاػا  ، ٝضٔكٕٞ غؼاػا  
6
  

ا٠ُ ذلاط٤َ ذرؼِن تٔٞاطلاخ ٛػٙ  "ٗلر اُئ٤ة"ٝهع ذئؽم أُوؽ١ ك٢ اُدؿء األٍٝ ٖٓ ًراتٚ 

ثْ غًؽ »أُهػٗح اُدع٣عج، ػٖٔ اكاظج ٗوِٜا ػٖ اُؽاؾ١ ػٖ أُئؼش األٗعُك٢ اتٖ تشٌٞاٍ، ٝٓٔا خاء ك٤ٜا: 

أٓؽ اُ٘اطؽ ػثع اُؽزٔإ تٜعّ اُظٞٓؼح األ٠ُٝ ق٘ح )ػٖ اتٖ تشٌٞاٍ كواٍ:  )اُؽاؾ١( اُظٞٓؼح ٗوال  

، ُٝٔا ٛـ، ٝأهاّ ٛػٙ اُظٞٓؼح اُثع٣ؼح، كسلؽ ك٢ أقاقٜا زر٠ تِؾ أُاء ٓعج ٖٓ ثالثح ٝأؼتؼ٤ٖ ٣ٞٓا  343

ًِٔد ؼًة اُ٘اطؽ ا٤ُٜا ٖٓ ٓع٣٘ح اُؿٛؽاء، ٝطؼع ك٢ اُظٞٓؼح ٖٓ أزع ظؼخ٤ٜا ٝٗؿٍ ٖٓ اُثا٢ٗ، ثْ 

ًٝاٗد األ٠ُٝ غاخ ٓئِغ )  هاٍ )اتٖ تشٌٞاٍ(: (ج اُ٘اطؽ ٝط٠ِ ؼًؼر٤ٖ ك٢ أُوظٞؼج ٝاٗظؽفضؽ

«ٝازع، كظ٤ؽ ُٜػٙ ٓئِؼ٤ٖ كظَ ت٤ٜ٘ٔا اُث٘اء، كال ٣ِرو٢ اُؽاهٕٞ ك٤ٜا اال تؤػالٛا
5
  اُداٗة ا٤ُٔٔؿ ك٢ (

 اؼ ٓشرؽى ذظ٤ْٔ أُهػٗح اُدع٣عج أٜٗا غاخ ٓئِؼ٤ٖ، أ١ ذرؤُق ٖٓ خؿأ٣ٖ ٓكرو٤ِٖ ٣لظِٜٔا خع

 :المعمارية األساسية العىاصر-2

 :األػٔعج-2 1

ُوع اقرطعٓد ك٢ ت٘اء ٓكدع ػثع اُؽزٔإ اُعاضَ أػٔعج ؼٝٓا٤ٗح ٝهٞؽ٤ح خِثد ٖٓ ٓثا٢ٗ قاتوح، 

، ٝهع ذْ ذثث٤رٜا ٓرؽا   4223ًاٗد أتؼاظٛا ٓركا٣ٝح ٓغ اضرالف ك٢ أقِٞب ٗسرٜا، ًٝإ اؼذلاػٜا ٣ظَ ا٠ُ 

اؼذلاػاخ ٓرثا٣٘ح، ُػُي ذْ االقرـ٘اء ػٜ٘ا أث٘اء اُرٞقؼح اُثا٤ٗحكٞم هٞاػع غاخ 
8
ٌٝٛػا اقرطعٓد ػ٠ِ   

                                                           

 .48السيد عبد العزيز سامل، القاىرة، الدار ادلصرية )د.ت(، ص ، ترمجة لطفي عبد البديع، الفن اإلسالمي في إسبانيامانويل جوميث مورينو،  - 5
 .951، ص 1992أدريان فان ليوفن وأندري فريي، تونس، الدار العربية للكتاب،  ، حتقيقالمسالك والممالكالبكري،  - 6

 .562، ص 1، م. س، جنفح الطيبادلقري،  - 7
، ترمجة علي عبد الرؤوف البميب، على إبراىيم ادلنويف، من الفتح حتى سقوط الخالفة القرطبية تاريخ إسبانيا اإلسالمية،ليوبولدو توريس بلباس،  - 8

 رف()بتص 35-34، ص2552، 2،جالقاىرة، اجمللس األعلى للثقافةالسيد عبد الظاىر عبد اهلل، 
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ٗئام ٝاقغ أػٔعج
9
ؼضا٤ٓح أقئٞا٤ٗح اُشٌَ ػ٠ِ ؽٍٞ أؼٝهح ت٤د اُظالج، ٝغُي ألقثاب ٝظ٤ل٤ح  

ٝخٔا٤ُح
13
  

ٖٓ األػٔعج  ٛآا   ػعظا   ــ ا٠ُ زعٝظ اُرٞقؼح األض٤ؽج ــ ًإ ٣ؼْ هؽؽثح خآغٖٓ اُٞاػر إٔ ت٤٘إ 

ًٝإ ػعظ قٞاؼ١ اُدآغ »اُؽضا٤ٓح ذداٝؾخ األُق ػٔٞظ  ٝهع غًؽ أُوؽ١ ك٢ ٛػا اُظعظ ٓا ٢ِ٣: 

اُسآِح ُكٔائٚ ٝاُالطوح تٔثا٤ٗٚ ٝهثاتٚ ٝٓ٘اؼٙ ت٤ٖ ًث٤ؽج ٝطـ٤ؽج أُق قاؼ٣ح ٝأؼتؼٔائح قاؼ٣ح ٝقثغ 

«ػشؽج قاؼ٣ح، ٝه٤َ أًثؽ
11
  

َ اُدآغ ا٠ُ ًاذعؼائ٤ح أؽِن ػ٤ِٜا اقْ ٤ً٘كح قاٗرا ٌُٖ تؼع اقرؽظاظ ٓع٣٘ح هؽؽثح، خؽٟ ذس٣ٞ

ٓاؼ٣ا اُؼظ٠ٔ، ٝأظضِد تؼع غُي ذـ٤٤ؽاخ ت٘ائ٤ح ك٢ ٝقؾ ت٤د اُظالج ٝكن ؽؽاؾ اُؼٔاؼج اُوٞؽ٤ح، ذوِض 

  (3)اُشٌَ  ػ٠ِ اثؽٛا ػعظ أػٔعج اُدآغ ا٠ُ زٞا٢ُ ذكؼٔائح ػٔٞظ

 :والمتقاطعة(العقىد )الحذوية المزدوجة، المذببة، المفصصة   -2.2

 الحذوية المزدوجة: العقىد-2.2.2

٣ثعٝ اُشٌَ اُٜ٘عق٢ ُِؼوٞظ اُسع٣ٝح أهؽب ا٠ُ االقرعاؼج ٜٓ٘ا ا٠ُ اُث٤ؼا٣ٝح أٝ اُرعتة، ٓغ ؾ٣اظج 

ٝهــع ش٤ــعخ ٛػٙ اُؼوٞظ )اُسع٣ٝح أُرؽاًثح(  ،ًٝػا اُوئغ أُداٝؼج ٌُرَ أُ٘ثدؽٍٞ اُوئؼح ٓلراذ اُؼوع 

ؾضاؼف  ذؼِٞٛا ذ٤دإ تؼؼٜا غاخ تؽٝؾ ِٓكاء، ٝأضؽٟ ًث٤ؽج غاخأػٔعج ؼضا٤ٓح أقئٞا٤ٗح اُشٌَ،  كٞم

ًَٝ ػوــع ٖٓ اُؼوٞظ اُسع٣ٝح أُرؽاًثح هٞآٚ قثغ هـئــغ ٖٓ اُسدؽ أُٜػب  ،ٝؼه٤ح ٗثاذ٤ح تع٣ؼح اُشٌَ

ؼعظ٣ح ظاٛؽج ٝزؽ٤ًح ٖٓ ا٥خؽ األزٔؽ، ذر٘اٝب ك٤ٔا ت٤ٜ٘ا ػ٠ِ ٝذ٤ؽج ذٞز٢ ترثٔا٤ٗح طلٞف األت٤غ، ٝ

ٝهع أػل٠ ٛػا اُر٘اٝب ك٢ األُٞإ ػ٠ِ أؼٝهح ت٤د اُظالج ٓ٘رظٔح 
12
ُْ ٣ٌٖ  ٝٓرلؽظا   خػاتا   خٔا٤ُا   ؽاتؼا   

                                                           

وعمود يف لبنان،  (مشعة)، ولسان بعض الكتاب عمود يف ادلشرق، سارية يف ادلغرب، أسطوان أو أسطوانة على :فهو ،أخذ العمود تسميات عدة - 9
 ، ص2555، سوريا، دار ادللتقى للطباعة والنشر، السفري، دار احلصاد، موسوعة فن العمارة اإلسالميةجة، امجعة أمحد ق . انظر:(وعرص) يف ليبيا
331. 
لصالبة، وىي من أىم خصائص تقرتن أساسا جبانب القوة وا تنحصر أمهية العمود يف وظيفتني: بنائية ومجالية؛ األوىل تفرضها ضرورات تقنية، - 15

أروقة بيت الصالة، تفسح رلاال أرحب لوضوح  على طولوالثانية تتعلق باعتبارات مجالية. فاألعمدة الرخامية األسطوانية الشكل ادلثبتة بانتظام  ،العمود
 الرؤية ومجالية ادلكان.

 . 549، ص 1، م.س، جنفح الطيبادلقري،  - 11
ويف رواية أخرى تسعة )يف عهد عبد الرمحان الداخل وبعد االنتهاء من أشغال البناء األساسية، بلغ رلموع أروقة بيت الصالة أحد عشر رواقا  - 12
 عهد حىت تتسع الستقبال أفواج جديدة من ادلصلني. وكذلك يف ،. ويف عهد عبد الرمحان الثاين جرى مد أروقة بيت الصالة يف اجتاه اجلنوب(أروقة

. وآخر توسعة ىامة للمسجد التوسعة السابقةاجتاه  نفس انطلقت أشغال توسعة جديدة، انتهت مبد أروقة بيت الصالة يف (ادلستنصر باهلل)احَلكم الثاين 
تهت بإضافة مثانية أروقة القرطيب انطلقت أشغاذلا زمن احلاجب ادلنصور زلمـد بن أيب عامر، امتدت ألول مرة على طول اجلهة الشرقية لبيت الصالة، ان

 من ىذه اجلهة، ألن زيادة احَلكم الثاين استنفذت تقريبا رلمل ادلساحة ادلطلة على ضفة النهر.
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(  ٝػ٠ِ ٗسٞ ٓـا٣ؽ، ذوّٞ ك٢ ٓس٤ؾ أُسؽاب ػوٞظ ٓلظظح 4ُٚ ٗظ٤ؽ ك٢ أ١ ت٘اء قاتن )اُشٌَ 

َ ٝزعاذٜا اُث٘ائ٤ح ٓغ ذؼو٤عاخ اُشٌَ ٓرواؽؼح ك٢ اؼذوائٜا ا٠ُ ٓكرٟٞ هؽ٣ة ٖٓ اُكوق، ز٤ث ذرٌآ

 اُٜ٘عق٢ ُ٘ظاّ اُوثاب غاخ اُؼؽٝم أُرواؽؼح 

ٛرعاء ا٠ُ كٌؽج اُؼوٞظ أُؿظٝخحاإلٌٝٛػا، كوع ٗدر ػؽكاء اُث٘اء ٖٓ ضالٍ 
13
ك٢ ؼكغ قوق ت٤د  

اُظالج ا٠ُ اؼذلاع ٓؼاػق، ا٠ُ زعٝظ ذكؼح أٓراؼ ٖٓ أؼػ٤ح أُكدع ا٠ُ قولٚ اُطشث٢ )أُظ٘ٞع ٖٓ 

ٓٔا  ٖٓ اُ٘از٤ر٤ٖ اُرو٤٘ح ٝاُدٔا٤ُح، ٤ٔٓٝؿا   ٓٞكوا   ٝؼكغ اُكوق ا٠ُ ٛػا اُسع ٣ؼع اٗداؾا   ،ة األؼؾ(ضش

 ترٞق٤غ ؾا٣ٝح ٝػٞذ اُؽإ٣ح ٖٓ ٓٞاهغ ٓطرِلح ػثؽ أؼخاء ت٤د اُظالج اُلك٤سح  قٔر ػ٤ِٔا  

 أُعتثح، أُلظظح ٝأُرواؽؼح: اُؼوٞظ-2 2 2

أث٘اء اُرٞقؼح ٓا هثَ األض٤ؽج، ػ٘ع أُعضَ أُئظ١  ٓسعٝظ خعاُوع اقرطعّ اُؼوع أُعتة ػ٠ِ ٗئام 

ا٥خؽ ًٔاظج  ز٤ث اقرطعّا٠ُ اُرؽت٤ؼر٤ٖ أُداٝؼذ٤ٖ ُِثالؽاخ اُثالثح اُؽئ٤كح اُوؽ٣ثح ٖٓ ٓٞهغ أُسؽاب، 

ٓدٔٞػح ٖٓ اُؼلائؽ، ٢ٛٝ ػثاؼج ػٖ أٗظاف أهٞاـ أقاق٤ح ك٢ ت٘ائٚ  ػ٠ِ ٓكرٟٞ ٛػا اُؼوع ذظٜؽ 

  (5)اُشٌَ ئ٘ٚ ػ٠ِ ٗسٞ ٓ٘رظْ ٓوؼؽج ذس٤ؾ تث

ٝضالٍ ٗلف اُرٞقؼح )ٓا هثَ األض٤ؽج( اقرطعّ ألٍٝ ٓؽج ٗظاّ اُؼوٞظ أُلظظح ٝأُرواؽؼح، ٝهع 

ذؽاٝذ ػعظ كظٞص ٛػا اُظ٘ق ٖٓ اُؼوٞظ ك٢ اُـاُة ت٤ٖ ثالثح ٝضٔكح كظٞص، ٗػًؽ ٖٓ ت٤ٜ٘ا ػ٠ِ 

ظاضَ ذد٣ٞلٚ ٢ٛٝ ػوٞظ ثالث٤ح اُلظٞص، ًٔا  أُش٤عج كٞم هٞـ أُسؽاب، ٝأ٣ؼا   قث٤َ أُثاٍ ذِي

ٝػ٠ِ ٗسٞ ٓطرِق  ،٢ٛٝ ػوٞظ ضٔاق٤ح اُلظٞص ذدعؼ اإلشاؼج ًػُي ا٠ُ ػوٞظ ؾٝا٣ا اُوثح اُؽئ٤كح

(، ٝك٢ اُدؿء اُؼ١ِٞ ٖٓ ٓعضَ 6اقرطعٓد ك٢ ٓس٤ؾ طاُح أُسؽاب ػوٞظ ٓلظظح ٓرواؽؼح )اُشٌَ 

 ( 5ؿ٤ؽ تاؼؾ تشٌَ ًاف )اُشٌَ  ح ػشؽ كظا  تالؽح أُسؽاب ش٤ع ػوع ؾضؽك٢ ٓكٖ٘ ٌٕٓٞ ٖٓ ثالث

ا٠ُ ؼخاٍ اُلٖ ك٢ األٗعُف، ُػُي اقرؼَٔ تٌثاكح ك٢  ٣ٝثعٝ إٔ ػ٘ظؽ اُؼوع تؤط٘اكٚ أُكرطعٓح ًإ ٓسثثا  

أُِلد أًثؽ ػ٠ِ ٓكرٟٞ طاُح أُسؽاب اقرطعاّ ػوٞظ ٓلظظح ٓرؼآعج، ٝٛػٙ األض٤ؽج  ٓس٤ؾ أُسؽاب 

 عُك٤ح ك٢ اُوؽٕ اُؼاشؽ ا٤ُٔالظ١ ضالٍ ذٞقؼح اَُسٌْ اُثا٢ٗ ظٜؽخ ألٍٝ ٓؽج ك٢ اُؼٔاؼج األٗ

                                                                                                                                                                                     

بح وبعد التوسعة األخرية، بلغ رلموع أروقة بيت الصالة تسعة عشر رواقا، وىذا ما أثر بشكل ملحوظ على تعادل ومتاثل أجزاء ادلسجد، حيث أص
فة اجلدار الغريب منو إىل اجلدار الشرقي على بعد مخسة أروقة، ومن اجلهة ادلقابلة )إىل اجلدار الشرقي( على بعد ثالثة عشر رواقا، وبإضا احملراب أقرب إىل

 الرواق ادلفضي رأسا إىل احملراب حنصي يف اجملموع تسعة عشر رواقا.
العقود ادلزدوجة. يف ىذا الصدد ذىب بعض ادلستشرقني أمثال: جورج مارسيو لقد حاول كثري من دارسي فن العمارة اإلسالمية تأصيل نظام  - 13

 .ثار العمارة الرومانية يف إسبانياآ وىي من، (Segovia) ادلزدوجة ادلرتاكبة بعقود قناة مرييدا الرومانية يف سقوبية إىل ربط فكرة العقود وىنري ترياس،
 .325، ص 1م، ج1971، بريوت، دار النهضة العربية، فة في األندلسقرطبة حاضرة الخال السيد عبد العزيز سامل،انظر: 
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 :اُوثاب-2 3

ضالٍ اُرٞقؼح ٓا هثَ األض٤ؽج، ش٤عخ ألٍٝ ٓؽج هثاب غاخ ػؽٝم ٓرواؽؼح، ٝذٞخع اُوثح اُؽئ٤كح 

(، ٝهع ًك٤د هثح 13ٝ 9ٝ 8كٞم اُثالؽح أُسٞؼ٣ح ٝقؾ هثر٤ٖ كٞم اُثالؽر٤ٖ أُساغ٣ر٤ٖ ُٜا )األشٌاٍ 

ذوــّٞ  أُرداٝؼجًٝـَ هثـح ٓـٖ ٛــػٙ اُـوثــاب  ،ػٖ آضؽٛـا تؿضـاؼف ِٓكـاء ٝأُـٞإ ؾا٤ٛــحأُسؽاب 

(، تاقرث٘ـاء اُـوثـح اُـؽاتـؼـح اُـٞاهـؼـح ػ٘ـع ٜٗـا٣ـح اُـؽٝام 11ػ٠ِ هــاػعج ٓـؽتـؼح اُشٌــَ )اُشٌـَ 

ػ٠ِ اُؽؿْ ٖٓ تؼغ االضرالكاخ  ( 12األًثـؽ، ٝاُـر٢ ذـوـّٞ ػِـ٠ هــاػـعج ٓكرـئ٤ـِـح اُشٌَ )اُشٌَ 

 اُدؿئ٤ح ت٤ٖ ٛػٙ اُوثاب، اال أٜٗا ذكرد٤ة ُرظ٤ْٔ ٛ٘عق٢ ٓٞزع )هثاب غاخ ػؽٝم ٓرواؽؼح( 

ذظٜؽ ػ٠ِ ٓكرٟٞ ؼهاب ٛػٙ اُوثاب ٗٞاكػ، ٢ٛٝ ػثاؼج ػٖ كرساخ ذرٞؾع ػ٠ِ ٓكاكاخ ٓركا٣ٝح 

ذُسق ك٤٘ح ٓرٌآِح تال أخؿاء )أٝ ؿ٤ؽ هاتِح  ٖٓ اُعاضَ ًٝؤٜٗا أًثؽ اٗرظآا   ٛػٙ اُوثاب ك٤ٔا ت٤ٜ٘ا، ًٔا ذثعٝ

ال ٣ٞز٢ تسو٤وح تاؽٜ٘ا، كٜٞ ػثاؼج ػٖ ًرَ ٛؽ٤ٓح اُشٌَ ٓـئاج كُِرل٤ٌي(، أٓا ٓظٜؽٛا اُطاؼخ٢ 

 تاُوؽ٤ٓع 

 :أُسؽاب-2 4

٢ ٓسؽاب خآغ هؽؽثح ضالٍ اُرٞقؼح ٓا هثَ األض٤ؽج تاٛرٔاّ ضاص ٖٓ هثَ ػؽكاء اُث٘اء، ظُوع ز

ت٤ٔٔؿاخ ٝضظائض ٛ٘عق٤ح ٝؾضؽك٤ح ؿا٣ح ك٢ اإلذوإ ٝاُدٔاٍ  ك٢ ٛػا اُظعظ ٣ػًؽ زر٠ اٗلؽظ 

ًِٔد اُوثح أُثر٘اج ػ٠ِ أُسؽاب ك٢ اُؿ٣اظج تأُكدع )ٝغُي ك٢ خٔاظٟ ا٥ضؽج ٜٓ٘ا( » أُؽاًش٢ أٗٚ ُٔا

ٕ اَُسٌْ هع ْ، ًٝاُشؽع ك٢ ذ٘ؿ٣َ اُلك٤لكاء تأُكدع اُدآغ، ًٝإ ِٓي اُؽّٝ تؼث تٜا ا٠ُ اُط٤ِلح اَُسٌ

ٝكع اَُسٌْ تاُظاٗغ ٝٓؼٚ ٖٓ اُلك٤لكاء ثالثٔائح  كؽخغ )   ( ا٤ُٚٝأٓؽٙ ترٞخ٤ٚ طاٗؼٜا  ًرة ُٚ ك٢ غُي

تؼث تٜا ِٓي اُؽّٝ ٛع٣ح، كؤٓؽ اَُسٌْ تبٗؿاٍ اُظاٗغ ٝاُرٞق٤غ ػ٤ِٚ، ٝؼذة ٓؼٚ خِٔح  ئاؼا  ٝػشؽٕٝ ه٘

اء أُدِٞتح ٝطاؼٝا ٣ؼِٕٔٞ ٓؼٚ، كؤتعػٞا ٖٓ ٓٔا٤ٌُٚ ُرؼِْ اُظ٘اػح، كٞػؼٞا أ٣ع٣ْٜ ٓؼٚ ك٢ اُلك٤لك

ػ٘ع االقرـ٘اء ػ٘ٚ، تؼع إٔ  ٝاقرٔؽٝا تؼع غُي ٓ٘لؽظ٣ٖ ظٕٝ اُظاٗغ اُواظّ، اغ طعؼ ؼاخؼا   ،ٝأؼتٞا ػ٤ِٚ

«أخؿٍ ُٚ أُكر٘ظؽ اُظِح ٝاٌُكٞج، ٝذعاػ٠ ا٠ُ ٛػٙ اُث٤٘ح ًَ طاٗغ زاغم ٖٓ أهئاؼ األؼع
14

  ٝٛػٙ 

ًٞك٤ح، ٝاُر٢ ذـئ٢ ًػُي ٝاخٜر٢ تاب اُكاتاؽاُلك٤لكاء ذرطِِٜا ًراتاخ 
15
 ٝتاب ت٤د أُاٍ (13)اُشٌَ  

ؼج ػٖ اُئث٤ؼح(14)اُشٌَ  ّٞ   ، ٝهع ُؼقٔد ك٢ أشؽؽح ذس٤ؾ تٜا ؾضاؼف ٗثاذ٤ح ٓس

                                                           

 .238و 237، ص 2...، م.س، جالبيانادلراكشي،  - 14
زلـمد أول من شيد ممرا خاصا يصل بني يعترب األمري عبد اللـو بن و  ،والساباط ىو ممر مسقوف أو رواق كان يصل القصر اجملاور بادلسجد اجلامع - 15

حىت يتسىن لو ولوج ومغادرة مقصورة بيت الصالة دون أن يلمحو أحد يف رليئو وانصرافو. مث الحقا، وعلى إثر انطالق أشغال التوسعة القصر واجلامع، 
يبلغ عرض »، وية عند زاوية انعطاف جدار القلبةما قبل األخرية )يف عهد احلكم ادلستنصر( ُىدم ىذا الساباط، وعوض بآخر جديد من اجلهة الغرب
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غاخ  ٝازعج تال أخؿاء، ٝهع ًك٤د تؿضاؼف ٗثاذ٤ح ًٝرات٤ح ًؤٜٗا هئؼحٝ ذثعٝ ٝاخٜح أُسؽاب اُدع٣ع

قثؼح ػوٞظ ثالث٤ح اُلظٞص  ه٤ٔح ك٤٘ح ٝخٔا٤ُح ػا٤ُح  ك٢ اُدؿء اُؼ١ِٞ ٖٓ ٓعضَ زدؽج أُسؽاب ذظٜؽ

، ز٤ث ٣ـِة إُِٞ األؾؼم ػ٠ِ اُر٣ٌٖٞ ًِٚ، ثْ ٤ِ٣ٚ إُِٞ (15ٓؿخدح ظه٤وح اُر٣ٌٖٞ ٝاُؿضؽكح )اُشٌَ 

ؽذٌؿ ػ٠ِ ػٔٞظ٣ٖ ٓرٞقئا ػثاؼج ػٖ ػوع زعٝج ػ٤ن ٣ اُػٛث٢ ثْ إُِٞ األزٔؽ  ٝٓعضَ زدؽج أُسؽاب

(، ٝهع أذسلد ٝاخٜرٚ تؿضاؼف ٗثاذ٤ح ػ٠ِ شٌَ أؿظإ ٝأٝؼام شع٣عج 16اُوآح ٖٓ اُدٜر٤ٖ )اُشٌَ 

ٝهع ٗوشد ػ٤ِٜا  اب ًك٤د تؤُٞاذ ٖٓ اُؽضاّ األت٤غاألخؿاء اُكل٠ِ ٖٓ ٝاخٜح أُسؽاُؽهح، زر٠ 

  (15ؾضاؼف ٗثاذ٤ح )اُشٌَ 

 خـــاتــمـة:

إ ت٤٘إ أُكدع اُدآغ ػ٠ِ آرعاظ ٓكازرٚ اُٞاقؼح، اٗٔا ٣طرؿٍ ٌٖ اُوٍٞ ، ٣ٖٔٓ ؾا٣ٝح ذاؼ٣ط٤ح

ٝهع شاؼى ك٢ ٓطاع ظُٝح تؤقؽٛا، ٗوظع ٛ٘ا اُعُٝح األ٣ٞٓح ك٢ األٗعُف )توك٤ٜٔا اإلٓاؼج ٝاُطالكح(  

اُساخة اتعاع خٔا٤ُح ٛػٙ أُؼِٔح اُع٤٘٣ح قثؼح أخ٤اٍ ٖٓ ػؽكاء اُث٘اء، ٓ٘ػ ػٜع األ٤ٓؽ اُعاضَ ا٠ُ ؾٖٓ 

 تٖ أت٢ ػآؽ  ٝك٢ ٛػا اُؼٜع األض٤ؽ أضػ اُدآغ طٞؼذٚ اُٜ٘ائ٤ح  أُ٘ظٞؼ

إٔ ػؽكاء اُث٘اء ك٢ األٗعُف هع ٝكوٞا ا٠ُ زع تؼ٤ع ك٢ اػلاء ؽاتغ ٛ٘عق٢ ٤ٔٓؿ ػ٠ِ  ٣ثعٝ خ٤ِا  

ٓس٤ِح،  ، ٝهع ذعاضِد ك٢ ق٤ام ت٤٘إ ٛػٙ أُؼِٔح اُع٤٘٣ح ذوا٤ُع ت٘ائ٤حأُكدع اُدآغأخؿاء ٝٝزعاخ ػٔاؼج 

ٝكن أقِٞب ٣ٔؿج تثؽاػح ت٤ٖ ٓظاٛؽ اُظالتح  ٝأضؽٟ ظض٤ِح ثْ ٓثرٌؽج ػ٠ِ ظؼخح ٖٓ اُدعج ٝاإلذوإ،

 ٝأُؽٝٗح، اُٞزعج ٝاُر٘ٞع، اُٞػٞذ ٝاالٓرعاظ 

ٖٝٓ ٓظاٛؽ اُِدعج ا٤ُٔٔؿج ُؼٔاؼج أُكدع اُدآغ توؽؽثح: ٗظاّ اُؼوٞظ أُؿظٝخح، ٗظاّ اُؼوٞظ 

ٖٓ ٛػٙ اُؿا٣ٝح، ذثعٝ ػٔاؼج أُكدع اُدآغ ُوثاب غاخ اُؼؽٝم أُرواؽؼح  ّ اٗظاٝ ٝأُرشاتٌحأُلظظح 

ُٓشثؼح تؼالٓاخ اُر٤ٔؿ ٝاُرلٞم، ػثؽ ٣ؼٌف تاُلؼَ ٓعٟ  ٓٔا ٝاخٜاذٜا اُشآطح ٓلؼٔح تكسؽ اُراؼ٣ص، ٝ

أػِ٘د ا٤ُٞٗكٌٞ ٓكدع هؽؽثح  1984)ٓ٘ػ  ك٢ هِة ٓع٣٘ح هؽؽثح اُؼؽ٣وح أُؼِْ اُع٢٘٣ اه٤ٔح ٝأ٤ٔٛح ٛػ

 ذؽاثا اٗكا٤ٗا ػا٤ُٔا( 

 

                                                                                                                                                                                     

ره، وينقسم الساباط أربعة أمتار ونصف، وميتد بطول جدار القبلة ويتألف من طابقني األدىن تقطعو جوفة احملراب واألعلى ميتد من أول اجلدار إىل آخ
، المساجد والقصور في األندلسالسيد عبد العزيز سامل،  انظر:«. إىل مخس غرف متصلة على جانيب احملراب ويفصل بني ىذه الغرف مثانية أبواب

 .26، ص 1986مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 
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 :وتائج البحث -

ٓا ٣ٌٖٔ اقرطالطٚ ٖٓ ؾا٣ٝح ػآح، ك٢ ػٞء ذد٤ِاخ اُٜ٘عقح أُؼٔاؼ٣ح ُٔكدع هؽؽثح، أٜٗا غاخ 

ه٤ٔح ٓسٞؼ٣ح )ٓاظ٣ح ٝذاؼ٣ط٤ح( ٣كؽ١ ٓعاٛا ا٠ُ زعٝظ ٝاطِح ت٤ٖ ٓاػ٢ ٝزاػؽ األٗعُف، ٢ٛٝ 

ٝاهؼ٤ح تؤتؼاظ ٓاظ٣ح ٝخٔا٤ُح، ذْ٘ ػٖ زو٤وح ذاؼ٣ط٤ح ػ٤ٔوح، ذرٞاؼٟ خػٝؼٛا ا٠ُ ٓسئح ٓلظ٤ِح ذد٤ِاخ 

 تؼع اُلرر اإلقال٢ٓ ُألٗعُف، ز٤ٖ شاؽؽ ٓكِٔٞ هؽؽثح اُ٘ظاؼٟ ٤ً٘كرْٜ اُوع٣ٔح 

ٝك٢ ػٞء ذد٤ِاخ ػٔاؼج خآغ هؽؽثح أُاظ٣ح ٝاُدٔا٤ُح، ذر٘اقَ ذلؽ٣ؼاخ ا٠ُ ٓكر٣ٞاخ ٝٓداالخ 

رؽاتئح ك٤ٔا ت٤ٜ٘ا )ظ٤٘٣ح ٝق٤اق٤ح ٝاهرظاظ٣ح   اُص(، ٝٛػا ٓؽظٙ ك٢ أُواّ األٍٝ ا٠ُ ؽث٤ؼح ٓطرِلح ٝٓ

ٌُٔاٗح أُكدع اُدآغ ٝظٝؼٙ ك٢ اػلاء  أُ٘اقثح اُراؼ٣ط٤ح اُر٢ ٜٓعخ ُثؿٝؽ ػٜع خع٣ع تاألٗعُف، ٝأ٣ؼا  

ًػُي ػ٠ِ زٞاػؽ ٝٓعٕ  ؽاتغ اُؼٔاؼج اإلقال٤ٓح ػ٠ِ ت٤٘ح اُ٘ك٤ح اُؼٔؽا٢ٗ ُٔع٣٘ح هؽؽثح، ٝٛػا ٣٘ئثن

 األٗعُف اُر٢ أٌٖٓ ُِٔك٤ِٖٔ ظضُٜٞا ٝذش٤٤ع ٓكاخع ػ٠ِ أؼػٜا 

ا٠ُ خاٗة اُٞظ٤لح اُع٤٘٣ح ُِٔكدع اُدآغ، ذرٌآَ أظٝاؼ ٝظ٤ل٤ح أضؽٟ غاخ طِح ال ذوَ أ٤ٔٛح ػٖ 

ٔرٜا اُعٝؼ األٍٝ، ٝٓؼِّٞ إٔ أُكاخع اُدآؼح ك٢ األهئاؼ اإلقال٤ٓح ًاٗد ذسظ٠ تؤ٤ٔٛح ك٢ ٓكرٟٞ ه٤

اُع٤٘٣ح ٝاشؼاػٜا اُؼ٢ِٔ، ٗا٤ٛي ػٖ ٌٓاٗرٜا اُثاؼؾج ٝٓٞهؼٜا أُسٞؼ١ ػٖٔ ٗك٤ح اُث٤٘ح اُئثٞؿؽاك٤ح 

اُراؼ٣ط٤ح ُِٔعٕ اإلقال٤ٓح  ٝأُكدع اُدآغ ُْ ٣طؽج ػٖ ٛػا اُرو٤ِع اُؼؽ٣ن، ز٤ث ًاٗد ذُعؼـ ك٢ ؼزاتٚ 

ٖ ؽالب اُؼِْ، ٝذطؽخد ٓ٘ٚ ٗطة ٖٓ ًث٤ؽج ٓ ػِّٞ اُع٣ٖ ٝاُِـح، ٝهع ذرِٔػ ك٢ أؼٝهح اُدآغ أػعاظا  

 اُعاؼق٤ٖ، ْٜٓ٘ ٖٓ شـَ ٓ٘اطة ٛآح ك٢ ٝظائق ؼك٤ؼح تاألٗعُف 

ٖٓ اُٞاػر إٔ اٛرٔاّ زٌاّ اُعُٝح األ٣ٞٓح تؼٔاؼج أُكدع اُدآغ توؽؽثح، هع قاْٛ تشٌَ كّؼاٍ ك٢ 

أُثاُؾ اُر٢ أُٗلود تكطاء ك٢  ؼكغ ه٤ٔح ٛػٙ أُؼَِٔح اُع٤٘٣ح ٖٓ اُ٘از٤ر٤ٖ اُث٘ائ٤ح ٝاُدٔا٤ُح، ٓٔا ٣لكؽ زدْ

 ظاال   اُؿ٣اظاخ اُٜآح اُر٢ أُُسود ػ٠ِ ٓؽازَ تؼٔاؼج اُدآغ، ٝٛػا أُؼئ٠ أُاظ١ ك٢ زع غاذٚ ٣ُؼّع ٓئشؽا  

 ػ٠ِ اٗرؼال اهرظاظ١ ك٢ األٗعُف ػظؽ اُعُٝح األ٣ٞٓح )ضاطح ك٢ ٓ٘رظق اُوؽٕ اُؼاشؽ ا٤ُٔالظ١( 

آغ هؽؽثح زاكَ تبزاالخ ٝؼٝاتؾ أكو٤ح ٝػٔٞظ٣ح، ال ٣رؼر ٖٓ ضالٍ ٓا قثن إٔ ذاؼ٣ص ػٔاؼج خ

تدٞاٗة أضؽٟ: ق٤اق٤ح ٝاخرٔاػ٤ح ٝاهرظاظ٣ح ٝػ٤ِٔح، ٝاُر٢  ذؽذثؾ كوؾ تٔداٍ كٖ اُؼٔاؼج، تَ أ٣ؼا  

ذؼٌف ٓدرٔؼح زو٤وح ذاؼ٣ط٤ح ذثِٞؼخ ك٢ زؼٖ ذدؽتح ٓر٤ٔؿج ػ٠ِ أؼع األٗعُف، ٝإ ًاٗد ذدؽتح 

 ثِٜا ٝٓا تؼعٛا ٝٓسئاخ ُٜا ٓا ه ٝاقؼح ٓؽخ تٔؽازَ
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ٖٓ أخَ ذٞق٤غ ز٤ؿ اُرؼاؽ٢ ٓغ ؼط٤ع ذاؼ٣ص األٗعُف ك٢ ظائؽج أُشرؽى ت٤ٖ ػلر٢ أُرٞقؾ، ٝ

ذثو٠ اُساخح ِٓسح ا٠ُ ظػْ ٓؽاًؿ اُثسث أُرطظظح ك٢ ذاؼ٣ص األٗعُف ٝذٞق٤غ آكاهٜا، ٝغُي ٖٓ أخَ 

 ظؽ تِٞؼج ؼإ٣ح ٓٞػٞػ٤ح ذٌٕٞ ٓ٘كدٔح ٝٓرظاُسح ٓغ ؼٝذ اُراؼ٣ص ٝٓكردعاخ اُؼ

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ملحق األشكال
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 .16ادلسجد اجلامع بقرطبة
 

 

 
 

 :(1) الشكل

 
 .17اذية دلئذنة اجلامعاحملبوابة الغفران 

 

 

 

 

                                                           

16 -Manuel Nieto Cumplido, «La Mosquée-Cathédrale de Cordoue». Escudo de oro, Madrid. 2008, p.2. 

 التقطت الصورة من ادلوقع. - 17
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 : (2)الشكل 

 باب النخيل
 .18ادلطل على ساحة احلمضيات ادلدخل الرئيسي لبيت الصالة

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 .19بعد حتويلو إىل كاتدرائية امع قرطبةادلخطط النهائي جل :(3)الشكل 

 

 

 

 :(4)الشكل 

جانب من داخل بيت الصالة 
 .25الفسيحة

 

                                                           
18 - Manuel Nieto Cumplido، «La Mosquée …»، op. cit.، p.    38  

 .36، ص 1977، تونس، دار اجلنوب للنشر، مسجد قرطبة وقصر الحمراءعبد العزيز الدواليت،  - 19
 (Google)زلرك البحث  - 25
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 :(5)شكل ال

 .21د أثناء توسعة احَلكم الثاينيعقد مدبب ش
 

 

 

 
 

 :(6)شكل ال

 تقاطع عقود مفصصة بشكل عمودي
 .22يف زليط احملراب

  

 

 
 
 
 

 :(7)شكل ال

 نظام العقود ادلفصصة ادلتشابكة
 .23(توسعة احَلكم الثاين)من 

 
 

                                                           
21 - Manuel Nieto Cumplido، «La Mosquée …»  ،  op. cit., p.24    

22 - Ibid, p.33  

23 - Ibid, p.24.                                                                                                                                                            
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 :(8)شكل ال

 .24 قبة احملراب الرئيسة وسط ادلقصورة
 

 

 
 

 

 :(9)شكل ال

 .25قبة فوق الرتبيعة اجملاورة لقبة احملراب 
 

 

 

 

 :(15)شكل ال

 .26قبة فوق الرتبيعة اجملاورة لقبة احملراب 
 

 

 
                                                           
24 - Ibid, p.  15  
25 - Ibid, p.32. 
26 - Ibid, p.30-31. 
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 .27ادلتجاورةالقباب الثالث ظهر مستعرض ي مقطع :(11)الشكل 
 

 

 :(12)شكل ال
 قبة شيدت عند مدخل توسعة احَلكم الثاين 

 .28لفوق قاعدة مستطيلة الشك 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 (14الشكل )                                             (13الشكل )                      .

 .35()على يسار مدخل حجرة احملراب واجهة باب بيت ادلال     . 29()على ميني مدخل حجرة احملراب الساباط باب واجهة  

                                                           

، ترمجة علي عبد الرؤوف البميب، على إبراىيم اإلسالمية، من الفتح حتى سقوط الخالفة القرطبيةتاريخ إسبانيا ليوبولدو توريس بلباس،  - 27
 .568ص ، 2552، 2للثقافة،ج ادلنويف، السيد عبد الظاىر عبد اهلل، القاىرة، اجمللس األعلى

 التقطت الصورة من ادلوقع. - 28
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 :(15)شكل ال
 راباحملواجهة 

 .31يف األعلى تظهر عقود مفّصصة بارزة 
  
  
 

 
 

 
 :(16)شكل ال

 .32احملرابمدخل حجرة  
 
 
 

 
 

 
 

  :(17)شكل ال
 إفريز رخامي زللى بزخارف نباتية

 .33ب(رااحمل مدخل واجهة)اجلزء السفلي ل
 
 

                                                                                                                                                                                     

 التقطت الصورة من ادلوقع. - 29
 ادلوقع.التقطت الصورة من  - 35
 (Google)زلرك البحث  - 31

32 - Manuel Nieto Cumplido، «La Mosquée …»، op. cit.، p.33 

33 - Miguel Salcedo Hierro, La Mezquita-Catedral de Córdoba. Templo universal, cumbre d'Arte,                     

vivero de historias y leyendas. Publications de la Obra social y cultural de cajasur, Córdoba, 2000, p 307  
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 المصادر والمراجع

 : المصادرأولا 

اتٖ ػػاؼ١ أُؽاًش٢ )أتٞ ػثع هللا ٓسٔـع(: اُث٤إ أُـؽب ك٢ أضثاؼ األٗعُف ٝأُـؽب، ذسو٤ن  -

  1965ٝٓؽاخؼح ج ـ  ًٞالٕ، ٝا  ٤ُل٢ تؽٝك٘كاٍ، ظاؼ اُثواكح، ت٤ؽٝخ 

اُثٌؽ١ )أتٞ ػث٤ع هللا تٖ ػثع اُؼؿ٣ؿ(، أُكاُي ٝأُٔاُي، ذسو٤ن أظؼ٣إ كإ ٤ُٞكٖ ٝأٗعؼ١ ك٤ؽ١، اُعاؼ  -

   1992اُؼؽت٤ح ٌُِراب، ذٞٗف 

ازكإ ػثاـ، ظاؼ طاظؼ،  ذسو٤نأُوؽ١ )أزٔع تٖ ٓسٔـع(: ٗلر اُئ٤ة ٖٓ ؿظٖ األٗعُف اُؽؽ٤ة،  -

  1988ت٤ؽٝخ 

 : المراجعثاوياا 

ذاؼ٣ص اقثا٤ٗا اإلقال٤ٓح، ٖٓ اُلرر زر٠ قوٞؽ اُطالكح اُوؽؽث٤ح، ذؽخٔح ػ٢ِ  : ٤ُٞتُٞعٝذٞؼ٣ف تِثاـ،  -

ػثع اُؽإٝف اُثٔث٢، ػ٠ِ اتؽا٤ْٛ أُ٘ٞك٢، اُك٤ع ػثع اُظاٛؽ ػثع هللا، أُدِف األػ٠ِ ُِثواكح، اُواٛؽج 

2332  

  1951هؽؽثح زاػؽج اُطالكح ك٢ األٗعُف، ظاؼ اُٜ٘ؼح اُؼؽت٤ح، ت٤ؽٝخ  : اُؼؿ٣ؿ، اُك٤ع ػثع قاُْ -

  1986اُك٤ع ػثع اُؼؿ٣ؿ: أُكاخع ٝاُوظٞؼ ك٢ األٗعُف، اإلقٌ٘عؼ٣ح: ٓئقكح شثاب اُدآؼح  قاُْ، -

اُكل٤ؽ، ظاؼ اُسظاظ، هاخح، خٔؼح أزٔع: ٓٞقٞػح كٖ اُؼٔاؼج اإلقال٤ٓح، ظاؼ أُِرو٠ ُِئثاػح ٝاُ٘شؽ،  -

  2333قٞؼ٣ا 

ٓٞؼ٣٘ٞ، ٓا٣َٞٗ خ٤ٓٞث، اُلٖ اإلقال٢ٓ ك٢ اقثا٤ٗا، ذؽخٔح ُئل٢ ػثع اُثع٣غ، اُك٤ع ػثع اُؼؿ٣ؿ قاُْ،  -

 اُعاؼ أُظؽ٣ح، اُواٛؽج )ظ خ( 


