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ملّخص:

اأي  الإ�سالمية؛  الفرتة  القد�س خالل  املعماري يف مدينة  التطور  املقالة  تتناول هذه 
منذ دخول اخلليفة الرا�سدي الثاين عمر بن اخلطاب حتى نهاية الفرتة العثمانية، حيث بدا 
وا�سحا من خالل درا�ستنا ملخطط املدينة اأنه قد طراأ عليه بع�س التغري عن الفرتة ال�سابقة 
منطقة  ت�سمل  التي  ال�رشقية  املنطقة  اإ�سافة  واملت�سمن  ماأدبا،  خريطة  يف  ماورد  ح�سب 
امل�سجد الأق�سى واجلزء املال�سق لها من اجلهتني ال�سمالية واجلنوبية. وقد اأ�سارت البقايا 
اأن هناك تطوراً معماريًا بداأ منذ اللحظة الأوىل التي دخل  املعمارية التي ما زالت قائمة 
املعامل  من  وغريها  ال�سخرة  وقبة  الأق�سى  امل�سجد  باإن�ساء  وذلك  املدينة،  امل�سلمون  بها 
املعمارية اإ�سافة اىل قطاعات معمارية اأخرى كاملن�ساأت الثقافية والتجارية والجتماعية، 
زالت  ما  الذي  الطابع  وهو  الإ�سالمي،  بالطابع  املدينة  مبا�رش يف �سبغ  ب�سكل  �ساعد  مما 

املدينة تتمتع حتى يومنا هذا.
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Abstract: 

This article deals with the architectural development of Jerusalem during 
the Islamic period, from the time of the second orthodox Caliph Omar Ibn al-
Khattab who entered the city in 638 until the end of the Ottoman period 1917. 
According to Madaba map, it appears that there was a change on the plan of 
the city; it comprises the addition of the eastern part which includes the Aqsa 
Mosque area and its southern and eastern parts. The architectural remains 
indicate that there was an architectural development, started from the first 
moment after Muslim taking over the city. This proved by the construction 
of the Aqsa Mosque, the Dome of the Rock and other monumental buildings, 
which still stand and located in various areas within the city walls. These 
buildings represent all the architectural sectors: cultural, commercial and 
social, which touched the city by the Islamic characters, which still to be seen 
until our days.



د.م��روان أب��و خل��فالتط��ور املعم��اري ملدينة الق��دس في الفترة اإلس��امية

14

مقدمة:
العمارة - ب�سكل عام - هي عنوان التطور احل�ساري لأي اأمة من المم عرب الع�سور 
التقدم  مدى  اإىل  للتعرف  والدار�سون  العلماء  ي�ستخدمة  الذي  املعيار  وهي  التاريخية، 
الباقية  املعمارية  البقايا  نوع  خالل  من  وذلك   ، الأمة  هذه  اإليه  و�سلت  الذي  احل�ساري 
واأ�سلوبها. وفن العمارة هو اأكرث الفنون انت�سارا خالل الفرتة الإ�سالمية، حيث دلت البقايا 
ال�سالمية كافة على  الدولة  لواء  ان�سوت حتت  التي  البالد  اأنحاء  املنت�رشة يف  املعمارية 
الدور املهم الذي كان لفن العمارة على طول هذه الفرتة، كما دلت هذه البقايا على عظمة 

هذه العمارة وتنوعها. 
وقد كان ن�سيب مدينة القد�س من هذا الفن املعماري كبرياً ، حيث كان له - كما ت�سري 
البقايا املعمارية التي ما زالت قائمة - اأثره الكبري يف تطور مدينة القد�س، كما دلت على 

بها  تتمتع  كانت  التي  املتميزة  املكانة 
هذه املدينة .

يف  متاثل  مدينة  توجد  فال  ل،  مل 
فهي  القد�س،  مدينة  وقد�سيتها  عظمتها 
وهي  ممتميزة،  تاريخية  مكانة  ذات 
وثالث  القبلتني  اأوىل  للم�سلمني  بالن�سبة 
الإ�رشاء  كان  واإليها  ال�رشيفني  احلرمني 
ومنها كان املعراج . هذه املكانة العظيمة 
للمدينة املقد�سة مل تغب عن بال اخللفاء 

امل�سلمني الذين اأولوا املدينة جل اهتمامهم وعنايتهم، ويظهر ذلك ب�سكل وا�سح من خالل 
املدينة  انحاء  يف  انت�رشت  التي  املتعددة  باأنواعها  واملدنية  الدينية  املعمارية  املخلفات 
والأ�سواق  واخلانقاوات  والأ�سبلة  والأربطة  والتكايا  والزوايا  واملدار�س  كامل�ساجد  كافة: 

واخلانات، واحلمامات، واملقامات، والرتب...الخ.
وقد بداأ البناء والتعمري يف مدينة القد�س يف الفرتة الإ�سالمية كما تذكر امل�سادر منذ 
اليوم الأول الذي اأ�سبحت فيه هذه املدينة اإ�سالمية. وذلك لتلبي متطلبات العقيدة اجلديدة 
وال�سكان اجلدد ، اآخذين بعني العتبار - وتاكيداً للمعاهدة التي اأمن فيها اخلليفة الرا�سدي 
عمر بن اخلطاب �سكان املدينة  على اأموالهم  وممتلكاتهم)1(- اأن امل�سلمني ل بًد اأن يعملوا 
نرى من  تركزت -كما  املدينة كافة حيث  اأنحاء  بهم يف  واأبنية خا�سة  بناء عمائر  على 
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خمطط املدينة- على اجلهة ال�رشقية منها، والناظر 
اإىل خمطط املدينة عند الفتح الإ�سالمي والذي ميكن 
اإليه من خالل اخلارطة الف�سيف�سائية التي  التعرف 
اكت�سفت يف مدينة مادبا يف الأردن. والتي تعود يف 
تاريخها اإىل القرن ال�ساد�س امليالدي، يرى بو�سوح 
العمائر  اأهم  اإىل  التعرف  وميكنه  املدينة،  خمطط 
الإ�سالمية،  الفرتة  قبل  فيها  منت�رشة  كانت  التي 
ويبدو وا�سحا للدار�س من خالل هذا املخطط اأنه ل 

ي�سم املنطقة ال�رشقية التي متثل اليوم منطقة احلرم القد�سي ال�رشيف ، واجلزء املال�سق لها 
من اجلهتني ال�سمالية واجلنوبية، ويعود ذلك لإهمال البيزنطيني للمنطقة، وجعلها - كما 

تذكر امل�سادر- منطقة للقمامة)2(.

احلرم القدسي الشريف:
تذكر امل�سادر التاريخية اأن اخلليفة الرا�سدي 
اإىل  للقد�س والتعرف  عمر بن اخلطاب بعد دخوله 
منطقة ال�سخرة امل�رشفة، عمل على تنظيف منطقة 
احلرم، ورفع القمامة عن ال�سخرة  ، وكذلك خطط 
هناك ملحراب يف اجلهة اجلنوبية ال�رشقية ، وهو 
اإىل  اأ�سار  فقد  املقد�سي  اأما  اليوم،  امل�سجد  مو�سع 
بناء امل�سجد يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب، اإل 

اأن م�سادر اأخرى اأ�سارت اإىل اأن اخلليفة قد اأمر ببناء م�سجد فقط)3(.
وت�سري البقايا املعمارية التي خلفها الأمويون يف املدينة املقد�سة اإىل ن�ساط معماري 

وا�سع، واهتمام كبري قام به عبد امللك بن مروان 
هذه  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  تركز  املدينة،  هذه  يف 
كقبة  املباين:  من  العديد  ُبنيت  حيث  املنطقة: 
ودار  ال�سل�سلة،  وقبة  الأق�سى  وامل�سجد  ال�سخرة 
التي  املزدوج  والباب  الذهبي،  والباب  الإمارة، 
اأثرت ب�سكل وا�سح يف املدينة املقد�سة، و�ساهمت 

ب�سكل مبا�رش يف تطويرها معماريًا.
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منطقة  على  بناء  لوجود  ذكر  واأول 
الإ�سباين  الرحالة  اأوردها  الأق�سى  امل�سجد 
اأركولف الذي زار املدينة عام 670م ، والذي 
املنطقة،   يف  اأقيم  قد  لل�سالة  بيتًا  اأن  ذكر 
وو�سفه باأنه مربع ال�سكل ، ويت�سع لثالثة اآلف 
�سخ�س.  واجلدير ذكره اأن الفرتة التي زار فيها 
هذا الرحالة املدينة املقد�سة تتنا�سب مع فرتة 
�سفيان  اأبي  بن  معاوية  الأموي  اخلليفة  حكم 

الذي حكم بني 40-60 هـ، 660-680 م)4(.
عمر،  ببنائه  اأمر  الذي  البناء  اإما  هو  اأركولف،  �ساهدة  الذي  البناء  اأن  فالحتمال  لذا 
وا�ستخدم يف الفرتة الأموية يف عهد معاوية،  اأي اأنه البناء الذي جدد يف عهد معاوية.  وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأن معاوية بن اأبي �سفيان- كما تذكر امل�سادر التاريخية - اأخذ البيعة يف م�سجد 

بيت املقد�س ، الذي - كما نعتقد - اأطلق عليه اليوم ا�سم امل�سلى املرواين)5(.

األسوار:
ولبناء اأبنية كاملوجودة يف منطقة احلرم القد�سي ال�رشيف، فاإنه ل بد اأن يكون قد اأعيد 
بناء الأ�سوار لهذه املنطقة بالإ�سافة اإىل بناء املداخل املوؤدية اإليه و ت�سييدها، كما يتطلب 
و�سع خطة بناء لإجنازها، حيث تذكر امل�سادر التاريخية اأن عبد امللك بن مروان اأعاد بناء 

اأ�سا�سي اجلدار  جدار منطقة امل�سجد، وب�سكل 
ال�رشقي املوجود عليه الباب  الذهبي )باب 
التوبة والرحمة باب النبي( ، وكذلك اجلدار 
اجلنوبي الغربي الذي فتح فيه بابان: الباب 
اجلزئني  وكال   ، املزدوج  والباب  الثالثي 

ي�سكالن جزءاً من �سور املدينة الكبري.
اأ�سوار  وخالل الفرتة الإ�سالمية ُرممت 
تعمري  اأهمها  من  كان  عدة،  مرات  املدينة 

منه،  املهدمة  الأجزاء  اهتماما كبريا حيث جدد  بال�سور  اهتم  الذي  الأيوبي،  الدين  �سالح 
لل�سور كان  الآخر  املهم   ، والرتميم  العامود وباب اخلليل  الأبراج احلربية يف باب  وجدد 
اأعوام  الذي دامت عمارته خم�سة  القانوين  �سليمان  ال�سلطان  اأيام  العثمانية يف  الفرتة  يف 
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943-947هـ/1536-1540م،  كما هو وارد يف نقو�س تذكارية ثبتت يف ال�سور يف اأثناء 
مرتاً   40-38 بني  وارتفاعه   ، ون�سف  ميلني  يبلغ  احلايل  ال�سور  وحميط  الرتميم.  عملية 
وطوله من ال�سمال 3930  قدمًا، ومن ال�رشق 2754 قدمًا، ومن اجلنوب 3245 قدمًا، ومن 
الغرب2086 قدمًا، وله اأربعة وثالثون برجًا واأحد ع�رش بابا، �سبعة منها مفتوحة، واأربعة 
مغلقة، وقد نالت هذه الأبواب ن�سيبًا وافراً من هذا الإعمار، اأما الأبواب املفتوحة فهي باب 
ال�ساهرة، وباب العامود من ال�سمال، وباب الأ�سباط من ال�رشق، وباب املغاربة من اجلنوب، 
اأما  الأبواب.  هذه  اأحدث  وهو  الغربي،  ال�سمال  من  اجلديد  وباب  الغرب،  من  اخلليل  وباب 
الأبواب املغلقة فهي الباب الذهبي)باب الرحمة والتوبة(، وهما بابان كبريان متال�سقان 
�سدا بعد الفتح ال�سالحي. وباب اجلنائز على اجلهة نف�سها من ال�سور، وكذلك الباب املزدوج 

والباب الثالثي يف اجلهة اجلنوبية.  من ال�سور.
وهناك �سور ملنطقة احلرم ال�رشيف )امل�سجد الأق�سى(، التي تقوم على ربوة �سبه منحرفة 
 281 اجلنوبي  طولها  يبلغ  حيث  القد�س،  ملدينة  ال�رشقية  اجلنوبية  اجلهة  يف  وتقع  الأ�سالع، 

وال�سمايل 310م، وال�رشقي 462م والغربي 491م.
اأربعة  بابًا  ع�رش  اأربعة  املنطقة  ولهذه 
منها اأغلقت بعد الفتح ال�سالحي للقد�س كاجراء 
اأمني حلمايته وهي: الباب الذهبي )باب الرحمة 
والأبواب  ال�رشقية،   الواقع يف اجلهة  والتوبة(. 
 ، واملزدوج  باملنفرد  اأثريًا  املعروفة  الثالثة 
للحرم  اجلنوبية  اجلهة  يف  الواقعة  والثالثي 

القد�سي ال�رشيف.
اجلهة  يف  فهي  املفتوحة  الأبواب  اأما 

احلديد،  وباب  القطانني،  وباب  املتو�ساأ،  باب  اأو  ال�سل�سلة،  باب  اأو  املغاربة،  باب  الغربية 
وباب الناظر، وباب الغوامنة، ويف اجلهة ال�سمالية باب العتم، وباب حطة، وباب الأ�سباط.

تذكر  اأروقة جانبية مل   - امل�ساجد  نظام  متبع يف  هو  كما  املنطقة -  بهذه  ويحيط 
امل�سادر التاريخية و�سفًا لها يف الفرتات الإ�سالمية املبكرة، با�ستثناء الرحالة الفار�سي 
نا�رش خ�رشو الذي زار امل�سجد الأق�سى قبل الحتالل ال�سليبي له، والذي اأ�سار اإىل وجود 
رواق يف اجلهة ال�رشقية للحرم القد�سي ال�رشيف، ولكنه تهدم واندثر جراء الهزات الأر�سية 
التي حدثت يف القد�س، ولكن ما هو موجود اليوم هما رواقان قائمان على اجلهتني ال�سمالية 
والغربية ملنطقة احلرم ال�رشيف اللذين من املحتمل اأن يكونا قد اأُقيما على اأ�سا�سات الأروقة 
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الأ�سلية والقدمية وقد عرفا بالرواقني ال�سمايل والغربي.
اأربع ماآذن تعود يف تاريخها للفرتة اململوكية ، حيث من  وعلى هذه الأروقة هناك 
املحتمل اأن تكون هذه املاآذن قد قامت على اأ�سا�سات قواعد املاآذن الأموية ملنطقة احلرم 
واأنقا�سها، ثالثة من هذه املاآذن تقع يف اجلهة الغربية ، وهي مئذنة باب املغاربة التي تقع 
الفخرية ن�سبة للقا�سي  الغربي ملنطقة احلرم، وتعرف كذلك باملئذنة  الركن اجلنوبي  على 
�رشف الدين عبد الرحمن بن ال�ساحب الوزير فخر الدين اخلليلي، ناظر احلرمني ال�رشيفني 
باب  بالقرب من  الغربية  اجلهة  و�سط  الواقعة   ال�سل�سلة  باب  واخلليل(، ومئذنة  القد�س  )يف 
709هـ/1309م،  قالوون  بن  حممد  النا�رش  امللك  ال�سلطان  عهد  يف  بنيت  حيث  ال�سل�سلة 
ومئذنة باب الغوامنة التي تقع يف الركن ال�سمايل الغربي ملنطقة احلرم ال�رشيف التي ُبنيت 
يف عهد ال�سلطان امللك املن�سور ح�سام الدين لجني 696هـ-1297م. ثم مئذنة باب الأ�سباط 
التي تقع يف و�سط اجلهة ال�سمالية وبنيت يف عهد ال�سلطان امللك الأ�رشف �سعبان 764هـ- 

778هـ/1363-1376م، ومن حيث �سكلها يبدو اأنه اأعيد بناوؤها يف الفرتة  العثمانية.
وعلى هذه املنطقة اأن�ساأ الأمويون معامل ح�سارية تعُدّ من اأعظم املعامل التي خلفتها 
احل�سارة الإ�سالمية وهي: امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة ودار الإمارة وقبة ال�سا�سلة والباب 

الذهبي.

املسجد األقصى: 
يقع امل�سجد الأق�سى املبارك يف اجلهة اجلنوبية من منطقة احلرم القد�سي ال�رشيف- 
وكما ذكرنا - اأن اأول بناء لهذه امل�سجد كان باأمر اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب، وجدده 
اأن هذا امل�سجد مل يعد يتنا�سب والأبنية التي قام  اأبي �سفيان،  وعلى ما يبدو  معاوية بن 

ببنائها الأمويون كقبة ال�سخرة،  فعملوا على تاأ�سي�س امل�سجد الأق�سى وبنائه من جديد.
)86هـ-69هـ(،  امللك  عبد  بن  الوليد  الأموي  اخلليفة  اجلديد  الأق�سى  امل�سجد  وبنى 

وثائق  ذلك  اأكدت  وقد  )750-715م(،  
على  احتوت  التي  الربدى(  )اأوراق  الربدى 
م�رش  عامل  �رشيك  بن  قرة  بني  مرا�سالت 
الأموي )90-69هـ709-714م(، وبني اأحد 
حكام ال�سعيد،  حيث ت�سمنت ك�سفا بنفقات 
العمال الذين �ساركوا يف بناء امل�سجد الأق�سى 
خالل هذه الفرتة. وامل�سجد الأق�سى الأموي 
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-كما يذكر املقد�سي يف كتابه اأح�سن التقا�سيم يف معرفة 
اليوم،  عليه  بكثري مما  اأكرب  م�ساحته  كان يف  الأقاليم- 
الرواق  اأكربها   ، رواقا  ع�رش  خم�سة  من  يتكون  كان  فقد 
واجلهة  الغربية  اجلهة  من  كل  اأروقة يف  و�سبعة  الأو�سط 
ال�رشقية. ويفتح يف كل رواق باجتاه ال�سمال باٌب اأكربها 
اأي�سا باب الرواق الأو�سط الذي ينتهي يف اجلهة اجلنوبية 
الداخل  من  ومزخرفة  بالر�سا�س،   مغطاة  خ�سبية  بقبة 

بالزخارف اجل�سية املدهونة بالألوان املختلفة)6(.
�سبعة  من  يتاألف  فاإنه  احلايل  الأق�سى  امل�سجد  اأما 
اأروقة من كل جانب  الكبري حتفُّ به ثالثة  الأو�سط  اأروقة. 
بدل من خم�سة ع�رش رواقا كما ذكرنا يف ال�سابق، فالرواق 
الأو�سط الكبري يقوم على اأعمدة رخامية ممتداً من ال�سمال 

اإىل اجلنوب يغطيه جملون م�سفح باألواح الر�سا�س ، وينتهي من اجلنوب بقبة عظيمة الهيئة 
واملنظر كروية ال�سكل، تقوم على اأربع دعامات حجرية تعلوها اأربعة عقود حجرية، نتج عنها 
اأربعة مثلثات ركنية لتكون مبثابة القاعدة التي حتمل رقبة القبة، والقبة نف�سها التي تتكون من 
طبقتني داخلية وخارجية زينت من الداخل بالزخارف الف�سيف�سائية البديعة، اأما من اخلارج، فقد 
ُغطيت ب�سفائح النحا�س املطلية بالذهب، ولكنها ا�ستبدلت حديثًا باألواح من الر�سا�س، وذلك 
للزوم اأعمال الرتميم التي متت على يدي جلنة اعمار قبة ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى املبارك. 
بالن�سبة لالأروقة الواقعة يف الق�سم الغربي من الرواق الأو�سط ، فقد غطيت بالأقبية املتقاطعة 
املحمولة على العقود والدعامات احلجرية التي اأن�سئت يف الفرتة اململوكية. اأما الق�سم ال�رشقي 
قبل  من  بناوؤها  واأعيد  ُرممت  حجرية  وعقود  اأعمدة  على  تقوم  خر�سانية  ب�سقوف  غطي  فقد 

املجل�س الإ�سالمي الأعلى عام1938م-1934م، ويدخل 
التي فتحت  ال�سبعة  اأبوابه  اإىل امل�سجد الأق�سى من خالل 
يف واجهته ال�سمالية املذكورة عليها، وهناك واجهة اأخرى 
هي عبارة عن رواق اأُ�سيف يف الفرتة الأيوبية ، وميتد من 
بني  �سبعة عقود حجرية،  ويتاألف من  الغرب،  اإىل  ال�رشق 
يف العهد الأيوبي من قبل ال�سلطان الأيوبي امللك املعظم 

عي�سى يف �سنة 614هـ/1218م)7(.
امل�سجد الأق�سى - ب�سكله احلايل الذي ينق�س اأربعة اأروقة من كل جهة عن امل�سجد الذي 
كان يف العهد الأموي- يعود اإىل ما بعد الفرتة الفاطمية، اأي ال�سليبية، لأن الرحالة الفار�سي 
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نا�رش خ�رشو الذي زار املدينة املقد�سة، و�سف امل�سجد بعد الرتميم الفاطمي 1045م،  مل ي�رش 
اإىل اأي نق�س يف اأروقة امل�سجد اإ�سافة اإىل اأن �سكل األـ Rosette التي تظهر على جانب امل�سجد 
الأق�سى من جهة ال�رشق، يوؤكد ا�ستخدام هذا اجلزء كني�سة لل�سليبني، وهذا يجعل الحتمال اأكرب 

اأن النق�س يف اأروقة امل�سجد كان من قبلهم)8(.

قبة الصخرة:
ومن البقايا الأثرية املهمة الأخرى يف مدينة القد�س، قبة ال�سخرة امل�رشفة. وهي من 
اأهم ما خلفته احل�سارة ال�سالمية واأبرزها. اأمر ببنائها اخلليفة الأموي اخلام�س عبد امللك 

بن مروان �سنة 72هـ/692م.
وقد ذكرت امل�سادر التاريخية اأن اخلليفة �رشف على بنائها خراج م�رش ل�سبع �سنوات. 

ولعل ال�سكل املعماري الذي بني على اأ�سا�سه هذا 
البناء ، وهو املثمن من النماذج الفريدة يف تاريخ 
العمارة الإ�سالمية. يتاألف البناء يف ت�سميمه من 
تتو�سط  دائرة  ثم  داخلي،   واآخر  خارجي،  مثمن 
البناء ترتكز اإليها القبة. واملثمن اخلارجي عبارة 
يف  تقع  اأبواب  اأربعة  فيها  مغلقة  جدران  عن 
اجلهات املقابلة للجهات الأربع،  وعلى كل �سلع 
من اأ�سالع املثمن �سبعة �سبابيك اثنان منها على 
اأما  مغلقان.  البناء  اأ�سالع  من  �سلع  كل  طريف 

املثمن الداخلي فهو عبارة عن عقود ت�ستند اإىل دعامات، واأعمدة حتمل ال�سقف الكائن بني 
املثمن اخلارجي والقبة. 

ثم تاتي الدائرة التي تتو�سط البناء، وتتكون من اأعمدة ودعامات ترتكز عليها القبة. 
مغطاة  واخلارج  الداخل  من  البناء  وجدران 
كالزخارف  املعمارية،  الزخارف  من  بالعديد 
داخل  من  كبرياً،   جزءاً  تغطي  التي  الف�سيف�سائية 
الذي  املتعددة  الألوان   ذي  والقا�ساين  البناء. 
اإ�سافة  هذا  اخلارج،  من  اخلارجي  املثمن  يغطي 
اإىل زخارف رخامية خ�سبية تغطي اأجزاء خمتلفة 

داخل قبة ال�سخرة)9(.
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دار اإلمارة :
ال�رشيف يف مدينة  القد�سي  الغربية من احلرم  الإمارة يف اجلهة اجلنوبية  يقع ق�رش 
القد�س، واكت�سف هذا الق�رش �سمن اأبنية اأخرى خالل احلفريات التي اأجريت يف املنطقة بني 
عامي 1968-1970م من قبل اجلامعة العربية يف القد�س. اإذ ك�سف خالل هذه احلفريات 
اأنه كان ق�رش دار الإمارة، وذلك من خالل  عن �ستة مبان اأهمها بناء رقم II الذي يعتقد 

املعمارية  املظاهر  من  وغريهما  وخمططه  حجمه 
كاحتمال وجود ج�رش اأقيم فوق عقد ن�سف دائري 
امل�سجد  وبني  الثاين  الطابق  �سطح  بني  ما  ي�سل 

الأق�سى.
الق�رش بناء م�ستطيل 84x96م. وهو مكون 
مك�سوفة  و�سطى  �ساحة  ذو  الأول،  طابقني:  من 
خمتلفة،  اأحجام  ذات  حجرية  باألواح  ومبلطة 
الأعمدة.  على  حممول  مغطى  برواق  وحموطة 

واجلهتان  ال�سكل.  م�ستطيلة  القاعات  من  جمموعة  من  يتاألف  بال�ساحة  املحيط  والبناء 
ال�سمالية واجلنوبية من البناء مت�سابهتان يف التخطيط، وكذلك اجلهتان ال�رشقية والغربية. 
كما ك�سف يف هذا الق�رش عن كثري من البقايا الزخرفية املعمارية التي زخرفت جدار الق�رش 
كالقطع الرخامية واجل�سية واحلجرية وغريها. اأما تاريخ البناء - كما يظهر من العنا�رش 

الزخرفية املكت�سفة، ومن خمططات الق�سور الأخرى - فيعود اإىل الفرتة الأموية)10(.

قبة السلسلة:
تقع يف اجلهة ال�رشقية من م�سجد قبة ال�سخرة. اأمر ببنائها اخلليفة الأموي عبد امللك 
بن مروان. لتكون )على الأرجح( منوذجًا م�سغراً لبناء م�سجد قبة ال�سخرة. وهي قبة �سدا�سية 
ال�سكل حتملها �ستة اأعمدة ويحيط بالأعمدة رواق من الأقوا�س يتكون من اأحد ع�رش �سلعًا 

يحملها اأحد ع�رش عموداً. ولها حمراب يف اجلهة 
فرممها  مراراً.  القبة  هذه  ُرممت  وقد  اجلنوبية. 
وعليها  بيرب�س،  الظاهر  اململوكي  ال�سلطان 
نقو�س ت�سري اإىل اعتناء ال�سلطان العثماين �سليمان 
اإذ قام بك�سوة جدارها بالقا�ساين،  القانوين بها، 
وكذلك جلنة اإعمار امل�سجد الأق�سى، حيث ك�سيت 

قبتها باألواح من الر�سا�س عام 1996م)11(.
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الباب الذهيب:
يقع يف اجلهة ال�رشقية ل�ساحة احلرم القد�سي ال�رشيف �سمن بناء ال�سور ال�رشقي، وهو 
مطل على وادي قدرون املعروف بوادي جهنم. يعد هذا الباب من اأقدم اأبواب احلرم القد�سي 
، وباب  اأخرى مثل: توما، والباب اجلميل  باأ�سماء  الباب  واأ�سخمها عمارة. وقد عرف هذا 

التوبة والرحمة، وباب الدهرية، وباب �سو�سانا، والباب ال�رشقي.
يتاألف الباب معماريًا من طابقني: ال�سفلي، وي�سمل الواجهات اخلارجية، وت�سم كال 

الرحمة،  املطلة على مقربة  ال�رشقية  الواجهة  من 
واجلدر الداخلية، والقباب التي تغطيها، والعلوي ، 
ويتالف من غرفتني تقومان فوق الطرف ال�رشقي 
من الطابق ال�سفلي، وت�سكالن معه برجًا للمراقبة 
واحلرا�سة، ويو�سل اإليها بو�ساطة ال�سطح اخلارجي 
للطابق ال�سفلي من خالل �سلم حجري �ساعد اإىل 
للواجهة  ال�رشقي  ال�سمايل  الطرف  من  ال�سطح 

ال�سمالية .
ميتاز هذا الباب بتنوع زخارفه وتعددها ، والتي قلما جندها يف غريه من الأبواب وهي 
زخارف نباتية وهند�سية متنوعة، اإ�سافة اإىل الأ�رشطة الزخرفية التي تزخرف اأجزاء متعددة 
اأما تاريخ بنائه فاإنه - اعتماداً على الدرا�سات التحليلية احلديثة، ومن خالل  من الباب. 

الطراز املعماري والزخريف- يبدو وا�سحًا اأن تاريخ بنائه يعود اإىل الفرتة الأموية)12(.

العمائر الثقافية والتعليمية:

مدينة  يف  الرئي�س  والتعليمي  الثقايف  املركز  يعد  الذي  الأق�سى  امل�سجد  اإىل  اإ�سافة 
بدورهم  يقومون  اختالف جن�سياتهم وتخ�س�ساتهم  على  العلماء  كبار  كان  القد�س، حيث 
التعليمي باأروقة هذا امل�سجد، فاإن العديد من العمائر الثقافية والتعليمية  اأن�سئت يف مدينة 
بطرز  العمائر  هذه  متثلت  وقد  فيها.  ال�سوفية  احلركة  ن�ساط  ا�ستداد  بعد  خا�سة  القد�س 

معمارية ما زالت بقايا كثري منها قائمة مثل: املدار�س واخلانقاوات والزوايا.
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املدارس:

ن�ساأ هذا الطراز املعماري وتتطور يف القرن اخلام�س الهجري/ احلادي ع�رش امليالدي ، 
وذلك يف عهد  الوزير ال�سلجوقي نظام امللك �سنة 485هـ/1092 م وقد زاد انت�سار املدار�س 
يف الع�رش الأيوبي، و�سهدت بيت املقد�س قفزة هائلة يف بناء املدار�س يف الع�رش اململوكي. 

حيث خططت على نظام التخطيط املتعامد. 
كانت هذه املدار�س تتاألف من اأربعة اأواوين يتو�سطها فناء،  واأو�سعها الإيوان اجلنوبي 
الذي يوجد فيه املحراب. وقد قّدر عدد املدار�س يف نهاية الفرتة اململوكية واجلزء الأول من 

الفرتة العثمانية يف القد�س بحوايل 50 مدر�سة)13(. 
ب�سكل  �ساهم  وقد  للعيان،  ظاهراً  زال  ما  بارز  معماري  بطراز  الأبنية  هذه  وتتميز 
وا�سح يف اإظهار الطابع الإ�سالمي للمدينة املقد�سية. ويتمثل هذا بالواجهات املزخرفة ذات 
الأحجار امللونة كالأحمر والأبي�س والأ�سود وبتزيينها ب�سفوف متبادلة، وكذلك با�ستخدام 
 : اأ�سهر هذه املدار�س  املقرن�سات الهند�سية والزخارف النباتيه والأ�رشطة الكتابية ، ومن 

املدر�سة التنكزية واملدر�سة الأ�رشفية.
املدر�سة التنكزية:	• 

تقع بباب ال�سل�سلة من اأبواب امل�سجد الأق�سى يف مدينة القد�س. 
نائب  تنكز  الأمري  املدر�سة  هذه  عّمر 
)712-740هـ/1312-1399م(  ال�سام 
�سنة 729هـ/1328م، وفق النق�س املحفور 
كبار  من  تنكز  وكان  املدر�سة.  مدخل  على 
العمرانيني، ومن اأ�سهر نواب ال�سالطني الذين 
حكموا ال�سام يف ع�رش املماليك. وكان البناء 
ي�ستمل على مدر�سة وخانقاه لل�سوفية، وداراً 

للحديث، ورباط للعجائز من الن�ساء.
يقوم تخطيط هذه املدر�سة على نظام التخطيط املتعامد Cruciform حيث يتاألف من 
واجهة  املحراب.  فيه  يوجد  الذي  اجلنوبي  الإيوان  واأو�سعها  فناء،  يتو�سطها  اأواوين  اأربعة 
ا�ستخدام  خالل  من  اململوكي  املعماري  الطراز  تعك�س  وهي  بالزخارف،  غنية  املدر�سة 
احلجارة امل�سهرة، واملقرن�سات، وال�سنج املع�سقة،  والأ�رشطة الكتابية. وقد اأوقف الأمري 
 : تنكز على مدر�سته كما جاء يف وقفيتها احلمامني املوجودين يف �سوق القطانني وهما 



د.م��روان أب��و خل��فالتط��ور املعم��اري ملدينة الق��دس في الفترة اإلس��امية

24

حمام العني، وال�سفاء، وكذلك جميع ال�سيعة املعروفة بعني قينيا املوجودة اليوم بق�ساء 
رام اهلل بكل ما فيها من اأ�سجار وكروم ومروج وبيادر وطواحني ومزارع)14(.

واأق�سامها  املدر�سة  اأهداف  عن  قيمة  كثرية  معلومات  على  املدر�سة  وقفية  وحتتوي 
احلديث  و�سيوخ  والقراء  الفقهاء  عدد  اإىل  اإ�سافة  و�رشوطهم،  بها  العاملني  و�سفة  العلمية 

واملدر�سني والطلبة.

املدر�سة اال�رشفية: 	•
ال�سل�سلة واملطهرة،  ال�رشيف بني بابي  القد�سي  الغربي ملنطقة احلرم  الرواق  تقع يف 
حيث يتم الدخول اإليها من مدخلها الرئي�س الواقع يف طرفها اجلنوبي، الذي تتقدمه قو�رشة 
املدر�سة  و�سفت  وقد  املعمارية،  وزخارفها  بعنا�رشها  الزائرين  تبهر  زالت  ما  �سقيفة  اأو 
باأنها اجلوهرة الثالثة يف منطقة احلرم القد�سي ال�رشيف بعد قبة ال�سخرة امل�رشفة وامل�سجد 

الأق�سى املبارك.

طابقني:  من  الأ�رشفية  املدر�سة  مبنى  يتاألف 
من  فيتكون  الأر�سي،  الطابق  اأما  والأول.  الأر�سي 
والدركاه  تتقدمه  التي  وال�سقيفة  الرئي�س  املدخل 
اإىل الطابق  اإىل ال�سلم احلجري الذي يو�سل  املوؤدية 

الأول والقاعة الرئي�سة.

اأما الطابق الأول، فيو�سل اإليه بال�سلم احلجري 
املوؤدي اإىل �ساحة م�ستطيلة ال�سكل، ول ن�ساهد منه 
جراء  املدر�سة  تهدم  بعد  بقيت  معمارية  بقايا  اإل 
حيث   ، لحقة  فرتة  يف  حدثت  عنيفة  اأر�سية  هزة 
اإىل تخطيط  البقايا التعرف  ن�ستطيع من خالل هذه 

هذا الطابق، واأنه كان يتاألف من اأربعة اأواوين يتو�سطها فناء.

اأما تاريخ عمارة املدر�سة فيعود للمرة الأوىل اإىل عهد ال�سلطان امللك الظاهر خ�سقدم يف 
عام 865-872هـ/ 1460-1467م، ولكن مل يكتمل بناوؤها ب�سبب وفاة ال�سلطان خ�سقدم 



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراس��ات - العدد الثامن عش��ر - كانون ثاني 2010

25

872هـ/1467م ثم اأعاد بناءها امللك الأ�رشف قايتباي  872-901هـ/1465-1496م 
وفرغ من بنائها �سنة 887هـ/1482 كما جاء يف ال�رشيط الكتابي املوجود يف الداخل.

وقد امتازت املدر�سة الأ�رشفية بغناها بالعنا�رش املعمارية والزخرفية، حيث ا�ستملت 
على احلجارة امل�سهرة باللونني الأحمر والأبي�س، واملقرن�سات الركنية، وال�سنج املع�سقة،  

واللوحات الرخامية املزخرفة  بالزخارف الهند�سية والكتابية)15(.

اخلانقاوات:

وهي نوع اآخر من الأبنية الدينية الإ�سالمية التي نالت اهتمامًا خا�سًا لدى ال�سالطني 
يف   الع�رشين  هذين  يف  ا�ستد  الت�سوف  تيار  اأن  حيث  واململوكي،  الأيوبي  الع�رشين  يف 

فل�سطني ب�سكل عام، والقد�س ب�سكل خا�س وبلغ اأق�سى انت�سار يف الع�رش اململوكي.

واخلانقاة - كما جاء يف املو�سوعة الإ�سالمية -   كلمة فار�سية مكونة من لفظني: 
ياأكل فيه امللك،   الذي  الأكل، وقاة وتعني املكان. وكان يطلق على املكان  خوان، ويعني 
ثم اأطلقت على الأمكنة التي اأعدت للمت�سوفة.  وقد ذكر املقد�سي عن وجود خانقاوات يف 
القد�س، وقال اإنها تابعة ب�سكل خا�س للمزهرين من فرق الكرامية التي انت�رشت يف خرا�سان 
حيث كانت جمموعة منها تعي�س يف القد�س. واخلانقاة من الناحية املعمارية بناء يحيط 
ب�ساحة و�سطى مك�سوفة، وتتاألف من طابقني: الأول: خ�س�س للمرافق الأ�سا�سية كاملطبخ 
والفرن واحلمام، والثاين: لالإقامة واخللوات، حيث اإن كل خلوة خ�س�ست لأحد ال�سوفيني. 

ولكل خانقاه �سيخ اأو ناظر ي�رشف على �سوؤون اخلانقاة مثل الأوقاف وما يتبعها.

التعبدية. فاملت�سوفة هم طالب علم  اإىل جانب مهمتها  التعليمة  وللخانقاه مهمتها 
اي�سًا لذا كان يعني يف اخلانقاة عدد من ال�سيوخ والعلماء والفقهاء ليقوموا مبهمة التعليم 
فيها. ومن اأهم هذه اخلانقاوات يف مدينة القد�س،  اخلانقاة ال�سالحية 585هـ/1189م،  

واخلانقاة الدوادارية  695هـ/1295م ، واخلانقاة الفخرية 730هـ/1330م)16(.
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اخلانقاه ال�سالحية :	•
تقع عند ملتقى طرق حارة الن�سارى بطريق اخلانقاه 
بالقرب من كني�سة القيامة، وهي من اأقدم اخلوانقوات يف 
وترجع  الأيوبي،  الدين  �سالح  اأ�س�سها  املقد�سة.  املدينة 
من  مكونة  وهي  1189م،  585هـ/  �سنة  اإىل  وقفيتها 
طابقني، حيث كانت ت�سم بالإ�سافة اإىل م�سجدها احلايل 
فيها  يدر�س  مدر�سة   ، �سغرية(  )غرف  ال�سوفية  وخلوات 
الطالب ويقيمون. وكانت م�سيخة احلانقاه ال�سالحية من 
يعني  �سيخها  كان  اإذ  القد�س.  مدينة  يف  املهمة  الوظائف 
مبر�سوم من ال�سلطان، ُيتلى يف حفل يح�رشه ناظر احلرمني 
ونائب ال�سلطان والق�ساة. ومعظم م�سايخها كانوا من بني 
الفتح  بعد  القد�س  يف  ا�ستقرت  عربية  عائلة  وهي  غامن، 
ال�سالحي، و�سكنت بجوار احلرم القد�سي ال�رشيف قرب باب 

الغوامنة الذي اأخذ ا�سمه من ا�سم العائلة)17(.

اخلانقاه الدوادارية:	•
العتم  باب  طريق  من  ال�رشقية  اجلهة  اإىل  تقع 
مبحاذاة اجلدار ال�سمايل ملنطقة احلرم القد�سي ال�رشيف، 
اأن�ساها علم الدين �سنجز الدواداري عام 695هـ/1295م، 
مدخلها الرئي�س والوحيد عن طريق باب العتم،  وهو ذو 
واجهة تعك�س الطراز اململوكي يف الزخرفة، حيث ا�ستملت 
على احلجارة امل�سهرة باللونني الأحمر والأبي�س، وكذلك 
املقرن�سات، وال�سنج املع�سقة، والنقو�س الكتابية. يوؤدي 
من  غرف  بها  حتيط  مك�سوفة  مربعة  �ساحة  اإىل  املدخل 
اجلهات الثالث، ويوجد درج يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية 
اأنه  ويعتقد  موؤخراً،  ُحّدث  الذي  الثاين  الطابق  اإىل  يوؤدي 
اأو على عدد من  لالإقامة،  اأي�سا على غرف  كان يحتوي 

اخللوات، كل خلوة خ�س�ست لأحد ال�سوفيني)18(.
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الزوايا:
بناء  عن  عبارة  كانت  الزوايا 
خم�س�س ل�ستقبال املت�سوفة املنتقلني 
�سعيًا  اأخرى  اإىل  زاوية  من  البالد  عرب 
وراء املعرفة ورغبة يف العطاء. وكانت 
قليل  لعدد  اإل  تت�سع  ل  احلجم  �سغرية 
وظائفها:  ومن  والزهاد  املت�سوفة  من 
اأنها ا�ستخدمت كم�سلى �سغري اأو مكان 
وخلوة خا�سة لأحد الزهاد واملت�سوفة 

الطرق  اإحدى  باأ�سماء  عرف  وبع�سها  ال�سيوخ  هوؤلء  با�سم  بع�سها  عرف  وقد  ومريديه، 
ال�سوفية. ومن اأ�سهر الزوايا يف مدينة القد�س “الزاوية املولوية” تقع يف حارة ال�سعدية 

عند نهاية الطريق املعروفة اليوم با�سم طريق ابن اجلراح اأ�سفل بائكة املولوية.
بك  كاد  خداوند  اأمر  حيث  995هـ/1586م،  العام  اإىل  الزاوية  هذه  اإن�ساء  تاريخ  يعود 
اأمري لواء القد�س ال�سهري باأبي �سيفني يف زمن ال�سلطان مراد الثالث بن ال�سلطان �سليم الأول)19(
باإن�سائها لأتباع ال�سوفية املولوية التي كان �سالطني بني عثمان يوؤيدونها فانت�رشت ب�رشعة. 

تتكون الزاوية من طابقني: الأول، اأ�سله كني�سة لل�سليبيني تدعى كني�سة القدي�س اأغن�س، 
حولها العثمانيون اإىل م�سجد، ثم بنوا فوقها طابقًا ثانيًا مال زال قائمًا حتى اليوم، وهو بناء 
جميل متوا�سع له مدخل �سيق وجدره بي�ساء. و�سف هذا البناء كل من: عبد الغني النابل�سي 
يف العام 1101هـ/1689م،  وال�سيخ م�سطفى البكري ال�سديقي �سنة 1222هـ/1807م. 

وللزاوية مئذنة طولها 12م مبنية من احلجر على الطراز العثماين.

املنشآت التجارية: 

واخلارجي،  املحلي  امل�ستويني  على  املهم  التجاري  دورها  القد�س  ملدينة  كان 
حيث كانت املركز التجاري للمنطقة املحيطة بها،  ويتوافد عليها �سكان املنطقة لإجراء 
اإليها  تاأتي  حيث  اخلارج  مع  ات�سالها  وكذلك  املحلية،  الأ�سواق  يف  التجارية  مبادلتهم 
القوافل التجارية حمملة بالب�سائع من م�رش وبالد ال�سام،  وتعود حمملة بب�سائع اأخرى، 
مما جعلها على ات�سال بالأ�سواق اخلارجية، وذلك يتطلب اأن تكون فيها كغريها من املدن 

الإ�سالمية من�ساآت خا�سة بالأمور التجارية كاخلانات والأ�سواق. 
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اخلانات: 
اخلان كلمة فار�سية تعني الفندق باملفهوم احلديث ، وهو اأحد طرز العمارة الإ�سالمية 
التي اأدت دوراً مهمًا بعد تو�سع رقعة الدولة الإ�سالمية. وهي عبارة عن اأماكن بنيت خ�سي�سَاً 
بجانب الأ�سواق الرئي�سية لإيواء امل�سافرين واحلجاج والتجار داخل املدن وخارجها، وكان 
بناء  املعمارية عبارة عن  الناحية  اخلانات. واخلان من  اإقامتهم يف  ثمن  يدفعون  هوؤلء 
طابقني:  من  يتاألف  عام،  ب�سكل  مك�سوفة  و�سطى  ب�ساحة  يحيط  ال�سكل  مربع  اأو  م�ستطيل 
الطابق الأول، عبارة عن اإ�سطبالت لالإبل واخليول وحمالت جتارية لعر�س وتخزين الب�سائع. 
اأوليا جلبي يف  اأو م�سجد. وقد ذكر الرحالة  والثاين: غرف لل�سكن واأحيانا يلحق به ديوان 
كتابة �سياحتنا اأن يف القد�س �ستة خانات من اأهمها خان ال�سلطان 788هـ/1388م، وخان 

تنكز 737هـ/ 1336م)20(.

خان ال�سلطان	•
وهو  ال�سل�سلة  باب  قرب  يقع 
اخلواجات)التجار(  �سوق  من  قريب 
اأ�سهر  من  وهو   ، البا�سورة  و�سوق 
بعد  فيما  وعرف  القد�س،  خانات 
النق�س  ح�سب  بناه  وقد  الوكالة،  بدار 
املحفور على لوحة رخامية مو�سوعة 
الذي  الزقاق  من  الغربية  اجلهة  يف 
اململوكي  ال�سلطان  اخلان-  اإىل  يوؤدي 

بر قوق 788هـ/1386م، وجدد زمن ال�سلطان العثماين م�سطفى العثماين الثالث 1177هـ 
باحلوا�سل  حموطة  كبرية  �ساحة  تتو�سطه   ، الأول  طابقني:  من  يتكون  واخلان  /1763م. 
والدكاكني والعنابر ) اأي الإ�سطبالت(، اإ�سافة اإىل قاعات كبرية تقوم على دعامات مربعة.

وكان هذا الطابق ي�ستعمل خلزن الب�سائع واإجراء املعامالت التجارية املختلفة. والثاين، 
ي�سعد اإليه من خالل ثالثة �سالمل، حيث يوجد يف هذا الطابق امل�سجد، ثم غرف من جهات: ال�سمال 

والغرب وال�رشق. وله مم�سى اأو ممر مك�سوف ميتد اأمام الغرف، وجميعها تطل على �ساحة اخلان.
اأما بوابة اخلان فهي كبرية ووا�سعة يليها دهليز عليه قنطرة ذات اأقوا�س، وعلى جانبيه 

غرف، رمبا كانت دكاكني، ويف اجلانب الأي�رش يوجد اإ�سطبل مقبب.
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وبعد الدهليز توجد �ساحة مك�سوفة )�سحن اخلان(. ورمم اخلان موؤخراً  من قبل دائرة 
الآثار التابعة لالأوقاف الإ�سالمية، لكن معظم مرافقه بقيت مهجورة. غري اأن هناك بع�س 
الغرف ت�ستخدم كور�سات خا�سة ل�سانعي الأحذية. وقد �سهد هذا اخلان يف املا�سي ازدهاراً 
كبرياً حيث كان املركز التجاري الرئي�س لبيع القما�س والب�سائع املختلفة غالية الثمن، وبعد 
هذا الزدهار الذي �سهده اخلان بداأت اأحواله ترتدى مع بداية القرن احلادي ع�رش الهجري/ 
ال�سابع ع�رش امليالدي، وذلك نتيجة طبيعية للركود القت�سادي والجتماعي والثقايف الذي 

�ساد يف القرون الأخرية من الع�رش العثماين)21(.
خان تنكز: 	•

يقع بداخل �سوق القطانني، حيث يكون 
مدخله على اجلانب اجلنوبي منه. 

اأن�ساه الأمري تنكز نائب ال�سام يف �سنة 
737هـ/1336م. حيث حتمل البوابة الرئي�س 
عن  عبارة  وهو  املعروف  تنكز  الأمري  �سعار 
كاأ�س بداخل دائرة. وخمطط اخلان - كما هو 
وا�سح من بع�س البقايا املعمارية، كال�ساحة 

الرئي�س،   املدخل  عليها  يطل  التي  الرئي�سة 
وكذلك بع�س الغرف املوجودة يف الطابق العلوي التي كانت ت�ستخدم للنزلء - ي�سري اإىل 

اأنه يت�سابه مع خمططات اخلانات الأخرى واملتعارف عليه،  كما ذكر�سابقًا)22(.

األسواق:
هي منط من اأمناط التكوين املعماري التجاري الذي جاء نتيجة منو املدينة �سكنيًا،  
اأو تطور جتارتها وازدياد حاجات �سكانها، وكان ذلك منذ بداية الفرتة الإ�سالمية. والأ�سواق 
وجدت على هيئة بناء جمموعة من الدكاكني ال�سغرية على جانبي ال�سارع الرئي�س املفتوح 
بينهما �ساحة ال�سارع نف�سه. وقد تركزت هذه الأ�سواق يف مركز املدينة ولي�ست بعيدة عن 
امل�ساجد واخلانات والوكالت وغريها من العمائر الرئي�سية املكونة لنواتها. وقد انت�رشت 
هذه الأ�سواق وازدهرت يف الع�رش اململوكي ، وذلك ا�ستجابة طبيعية للدور التجاري املرموق 
كرثة  اإىل  اأدى  مما  الفرتة،   تلك  يف  )الوقف(  نظام  وازدهارها  انتعا�سها  وعزز  للمنطقة. 

املن�سات التجارية مثل الأ�سواق لكونها مرافق موقوفة متثل جانبًا مهما يف ال�ستثمار.
وقد اتخذت الأ�سواق اأمناطًا معمارية عدة ، راعى فيها بانيها كل املتطلبات املناخية 
من حرارة ورياح، واتخذ فيها اأ�سلوب التخ�س�س يف ال�سنعة، وحدد مواقعها لكل غاية يف 
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ال�سكن املدين.
ويف مدينة القد�س هناك العديد من الأ�سواق املتخ�س�سة واملنت�رشة يف اأماكن متعددة 
من املدنية بجانب اخلانات اأو الوكالت من اأهمها �سوق القطانني، و�سوق العطارين، و�سوق 

التجار وغريها)23(.

�سوق القطانني: 	•
يقع على اجلهة الغربية ملنطقة احلرم القد�سي ال�رشيف، 
القد�س.  مدينة  يف  اململوكية  الإ�سالمية  الآثار  اأبرز  من  وهو 
اأن�ساأه مع الباب الذي يطل على �ساحة  احلرم الأمري تنكز نائب 
ال�سلطان  عهد  يف  )712-740هـ/1312-1339م(  ال�سام 
ما  التي  املتقنة  العمارة  وعمره   قالوون،  بن  حممد  النا�رش 

زالت ظاهرة اإىل الآن. 
متخ�س�سًا  �سوقًا  لكونه  ال�سم  بهذا  ال�سوق  �سمي 
باملن�سوجات القطنية، وطوله من ال�رشق اإىل الغرب مائة مرت 
حوانيت  جانبيه  وعلى  اأمتار،  ع�رشة  وعر�سه  قناطر،  وتعلوه 
كانت  التي  واحلريرية  القطنية  الأقم�سة  لبيع  معدة  كانت 

حتملها القوافل اإىل القد�س من الهند عن طريق الب�رشة وبغداد واملو�سل. احلوانيت مت�سابهة 
�سكاًل وحجما، ويف ال�سقف فتحات لإدخال ال�سوء والهواء اإىل 
اأح�سن  من  ال�سوق  هذا  وكان  التجارية.  واحلوانيت  ال�سارع 
العهد  من  الأخرية  القرون  يف  ولكن  املماليك.  زمن  الأ�سواق 
التجارة  ب�سبب حتول طريق  ال�سوق  اأهمية  ت�ساءلت  العثماين 
�سوق  ي�سم  اأوروبا.  اإىل  ال�سالح  الرجاء  راأ�س  اكت�ساف  اأثر 
القطانني كثرياً من الآثار الإ�سالمية من بينها ثالثة خانات 
وهي : خان الغادرية، وخان تنكز، وخان القطانني. وحمامان 
ال�سوق عام  اأعيد تعمري هذا  وال�سفاء، وقد  العني،  هما: حمام 

1974م من قبل دائرة اأوقاف القد�س فعادت اإليه احلياة من جديد)24(.

املنشآت املائية:
ال�سغل  التي كانت  القد�س من املوا�سيع املهمة  يعدُّ مو�سوع توافر املياه يف مدينة 
ال�ساغل للحكام والولة امل�سلمني الذين تقلبوا على حكم هذه املدينة، �سواء اأكان ذلك من 
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حيث م�سادرها اأم اآلية ا�ستخدامها ، وقد جنم عن ذلك و�سع بنية حتتية من خالل و�سع نظام 
مائي من الآبار والقنوات والينابيع ، اأو اإقامة من�ساآت عمرانية مثل: الأ�سبلة واحلمامات.

األسبلة:
طراز معماري اإ�سالمي مهم، تبلورت عمارته منذ بداية الفرتة الإ�سالمية نتيجة لالهتمام 
بال�سقاية، وتوفري املياه لأطراف املدن وداخلها. وال�سبيل هو عبارة عن مكان اأو بناء ل�رشب املاء 

يقام يف الأماكن العامة والأحياء واأركان امل�ساجد واملدار�س واخلانقاوات اأو بالقرب منها.
وقد انت�رشت الأ�سبلة يف الع�رشين اململوكي والعثماين، وكانت تبنى ب�سكل اأنيق ومزخرف 
على  القائم  ا�سم  احلجرية  اللوحات  اإحدى  على  ينق�س  وكان  والف�سيف�ساء،  والرخام  باخلزف 
امل�رشوع، وتاريخ البناء مع عبارات �سعرية ودينية تت�سمن  الدعوة ال�ساحلة ملن اأقام البناء.

اأح�سن الأعمال كما  وكان ال�سبب الأ�سا�س يف بناء هذه الأ�سبلة دينيًا حيث يعد ذلك 
قال الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - عندما �سئل عن اأي الأعمال اأف�سل؟ قال: “�سقي املاء” 
وهناك كثري من الأ�سبلة املنت�رشة يف اأنحاء مدينة القد�س نذكر منها �سبيل قايتباي و�سبيل 

باب ال�سل�سلة)25(.
�سبيل قايتباي:	•

يقع يف �ساحة منطقة امل�سجد الأق�سى بني باب 
ال�سل�سلة، وباب القطانني، وعلى بعد خم�سني مرتاً من 
جدار احلرم الغربي بني درج �سحن ال�سخرة الغربي 
اأ�سبلة  اأ�سهر  من  ويعد  العثمانية.  واملدر�سة  الأو�سط 
لهذا  الأول  البناء  تاريخ  ويعود  واأجملها،  القد�س 
ال�سبيل اإىل عهد ال�سلطان الأ�رشف �سيف الدين اينال 
ما  ح�سب  وذلك  )865-1453/857-1460م(، 
ورد يف ال�رشيط الكتابي لل�سبيل، وكما ورد يف كتاب 
ال�سلطان  اأعاد بناءه  الدين. ثم  الأن�س اجلليل ملجري 
اأعيد جتديد بنائه  الأ�رشف قايتباي، وقد  اململوكي 
احلميد  عبد  ال�سلطان  عهد  يف  العثمانية،  الفرتة  يف 
يف  جاء  ما  ح�سب  وذلك  1300هـ/1882م،  �سنة 
اأنه  املحتمل  من  الذي  لل�سبيل  الكتابي  ال�رشيط 

ا�ستبدل بال�رشيط الذي كان عليه يف عهد قايتباي.
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حجرية  قبة  تعلوها  معمارية  واجهات  اأربع  قوامها  غرفة  من  ال�سبيل  مبنى  يتاألف 
كروية اأقيمت على مثلثات كروية �سكلت رقبة حجرية م�سلعة، وقد فتح يف واجهاته الثالث 
�سبابيك م�ستطيلة ال�سكل، اأما الواجهة ال�رشقية فقد فتح فيها باب ال�سبيل. وقد زخرفت القبة 

من الداخل واخلارج بزخارف نباتية نافرة.
على  ا�ستملت  وفنية  معمارية  بعنا�رش  زخرفت  فقد  لل�سبيل  الأربع  الواجهات  اأما 
املزخرفة،   الركنية  والأعمدة  والأبي�س،  الأحمر  باللونني  امل�سهرة  احلجارة  من  �سفوف 
والإطارات امليمية التي اأحاطت بال�سبابيك ، وال�رشيط الكتابي الذي يقوم اأعلى الواجهات 

الأربع لل�سبيل)26(.

�سبيل باب ال�سل�سلة: 	•
اأحد الأ�سبلة التي اأن�ساها ال�سلطان �سليمان 
943هـ/1536م.  �سنة  القد�س  يف  القانوين 
باب  ب�ساحة  املعروف  ال�سغري  امليدان  يقع يف 
ال�سل�سلة، واجهة ال�سبيل ت�سبه البوابة امل�ستطيلة، 
ويعلوها قو�س عليه اإفريز متعّرج، وعلى جانبي  
و�سط  ويف  جداً،  رفيعة  جمدولة  اأعمدة  الواجهة 
متفتحة  وردات  خم�س  القو�س  حتت  الواجهة 
لها ت�سع اأوراق بارزة، وعلى اجلانبني يف اأعلى 
الواجهة  حول  ويلتف  بارزان،  تاجان  الواجهة 
الأ�سفل،  من  حلزونية  بثنية  ينتهي  كورني�س 
عليها  رخامية  لوحة  املفتحة  الوردات  وحتت 
الرتكي بحروف  الن�سخي  اأ�سطر من اخلط  ثالثة 

كبرية ن�سها :
املبارك  ال�سبيل  هذا  باإن�ساء  اأمر  1 .
الأعظم  امللك  ال�سلطان  مولنا 

واخلاقان املكرم، مالك رقاب الأمم �سلطان الروم. والعرب والعجم،
. 2 عز الإ�سالم وامل�سلمني، ظل اهلل يف العاملني، حامي احلرمني ال�رشيفني، ال�سلطان 

�سليمان بن ال�سلطان �سليم خان.
. 3 خلد اهلل ملكه، و�سلطانه، واأدام عدله، واإح�سانه بتاريخ ثاين وع�رشين �سهر رجب 

املرجب من �سهور و�سنة ثالث واأربعني وت�سعمائة")27(.
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احلمامات: 

اأقيمت يف  التي  العامة  الأبنية  الإ�سالمية املتميزة، وكذلك من  العمارة  هي من طرز 
املوؤرخون  ذكر  وقد  املقد�سة.  للمدينة  الإ�سالمي  للفتح  الأوىل  الأيام  منذ  القد�س  مدينة 
والرحالة وامل�سافرون اأ�سماء بع�س هذه احلمامات ففي القد�س مثاًل كان هناك ما يزيد عن 
ثالثة ع�رش حمامًا، ذكر منها اأوليا جلبي اأثناء زيارته للقد�س �ستة منها وهي : حمام ال�سيدة 

مرمي وحمام ال�سلطان وحمام ال�سفاء وحمام العني وحمام ال�سخرة)28(.
من  ال�سفاء:  وحمام  العني  حمام  القد�س  مدينة  يف  الباقية  احلمامات  هذه  اأهم  من 
الناحية املعمارية يق�سم احلمام ق�سمني متال�سقني، ومنف�سلني من حيث ال�ستعمال، ولكل 
منهما مدخله اخلا�س، الأول: وهو املكان الذي يوؤمه امل�ستحمون. والثاين: للخدمات التقنية 
والت�سغيل، وي�سمى اخلزانة اأو القميم حيث يوجد فيه املوقد اأو املرجل، وكذلك خزانات املياه 
اأو  فخارية  اقنية  اأو  �سواقي  بو�ساطة  احلمام  داخل  لتتوزع  منه  وتندفع  واحلارة.  الباردة 
رخامية،  من هذا الق�سم يهّوى احلمام عدمي النوافذ، وعلى اجلدار الفا�سل بني الق�سمني توجد 

فتحات ت�سمح بدخول البخار اإىل قاعة ال�ستحمام.
اأما مكان ال�ستحمام فيدخله الزبائن من باب �سيق حفاظًا على حرارة املكان، وهو 
يق�سم بدوره اأربعة اأق�سام: القاعة الأوىل الباردة، وهي خللع املالب�س، والقاعة الثانية اأكرث 
دفئًا. وتخلع فيها املالب�س �ستاًء، والقاعة الثالثة وهي املدفاأة الأوىل، والقاعة الرابعة وهي 
املدفاأة الثانية، اأو الغرفة احلارة وهي مكان ال�ستحمام احلقيقي حيث يوجد فيها خمادع 
زالت  ما  التي  اأهم هذه احلمامات  اأو رخام)29(. ومن  واأجران من حجر  وخلوات ومغاط�س 

ماثلة يف املدينة حمام العني وحمام ال�سفاء.

حمام العني :	•
�سوق  الواد يف  ملتقى طريق  عند  يقع 
القطانني بالقد�س، وهو من اأ�سهر حماماتها، 
بقي يعمل حتى عام 1982م. اأن�ساه الأمري 
واأوقفه على   ، �سنة 730هـ/ 1329م  تنكز 
بحمام  و�سمي  التنكزية.  اخلانقاه  مدر�سة 
ترفده  التي  العروب  عني  اإىل  ن�سبة  العني 
كانت  التي  ال�سبيل  قناة  بو�ساطة  مبائها 
حتمل مياه عني العروب اإىل القد�س. ويت�سح 
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مما ورد يف وقفية هذا احلمام اأن جميع مداخله واأر�سه مرخمة بالرخام امللون.
يدخل اإىل احلمام اليوم من باب عن طريق الواد، وح�سب خمططه يتم النزول درجات عدة 
بعد الباب حيث ي�سل الداخل اإليه اإىل قاعة ال�ستقبال الرئي�سة وهي امل�سلح، وفيها كرا�سي 
وم�ساطب، ويف و�سط القاعة بركة فيها نافورة ، والأر�سية مبلطة ببالط حجري. ومن هذه 
القاعة هناك ننتقل اإىل باقي اأجزاء احلمام من خالل باب يف جدارها اجلنوبي يوؤدي اإىل 
ممر �سيق وعلى جانبية غرفتان يطلق عليهما ا�سم امل�سلح ال�ساخن واملمر نف�سه يوؤدي اإىل 
غرفتني اأخريني كل منهما ت�سمى حمام، ويف النهاية ياأتي بيت النار اأو القميم الذي يعمل 

على ت�سخني املاء ، ويف هذه الغرف اأجران عدة  ومغا�سل ت�ستخدم لال�ستحمام)30(.

حمام ال�سفا :	•
يقع و�سط �سوق القطانني على ال�سور الغربي من احلرم القد�سي ال�رشيف. اأن�ساأه الأمري 
�سيف الدين تنكز �سنة 730هـ/ 1329م واأوقفه على مدر�سة اخلانقاه التنكزية التي اأن�ساأها 
بباب ال�سل�سلة يف القد�س.وقد ورد ذكر هذا احلمام يف كثري من امل�سادر التاريخية منها: 

كتاب النجوم الزاهرة لبن تغري بردي.
ويتكون خمطط احلمام -ح�سب ما جاء يف وقفيته- من: املدخل ثم امل�سلح حيث كان 
فيه بركة مرخمة واأر�سية مفرو�سة بالرخام. وبعد امل�سلح يتم النتقال اإىل احلمام ال�ساخن، 
وقد  واأجران،  مقا�سري  وفيها  الزجاج،  من  بجامات  معقودة  قبة  فوقه  توجد  كانت  حيث 
و�سف هذا احلمام )L. Golvin ( عندما زار القد�س عام 1967م حيث كان ما زال يعمل 
فقال: "اإنه كان فيه غرفة ا�ستقبال ثم غرفة امل�سلح، وهي مغطاة بقبة، ويف و�سطها منور 
ثماين الأ�سالع تتو�سطه بركة مثمنة الأ�سالع ، وفيها جرن مزخرف بالزخارف الهند�سية، 
وثالثة مقاعد من احلجر يف اجلوانب الثالثة: ال�رشقي، والغربي، وال�سمايل. ثم ينتقل الداخل 
اإىل ممر �سيق يوؤدي اإىل املراحي�س، ومن املمر نف�سه ي�سل اإىل امل�سلح الثاين، وفيه قبة ذات 
احلجر،  من  مبنية  مقاعد  الثالثة  جوانبها  وعلى  جنمة،  ب�سكل  م�سفوفة  م�ستديرة  فتحات 
ثم ينتقل اإىل غرف اأخرى م�سابهة لل�سابقة يف جهتها اجلنوبية، ثم ت�سري يف املمر باجتاه 
الغرب، فتاأتي اإىل قاعة احلمام البارد وهي مغطاة ك�سابقتها ولها مقاعد حجرية، اأما الغرفة 
الأخرية فتدخل اإليها باجتاه ال�سمال،  وهو يدعى احلمام ال�ساخن اأو بيت النار، عليها قبة 
ت�سبه قباب الغرف ال�سابقة، كما يوجد فيه بع�س اخللوات واملغاط�س. وكان هذا احلمام من 
حمامات القد�س الكبرية ويتم ال�سفاء فيه من جميع الأمرا�س، وقد زاره اأوليا جلبي وقال 
عنه: اإن كل مري�س يدخله ي�سفى باأمر اهلل. وكان احلمام يف العهد العثماين �سمن وقف قبة 

ال�سخرة، وكان ريعه ال�سنوي- كما هو موثق يف الدفاتر- حوايل 4000 درهم)31(".
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املنشئات االجتماعية:
اأفرزت الأهمية الدينية اأي�سا مظاهر اجتماعية، �سجعت كثرياً من النا�س على الإقامة 
يف بيت املقد�س منها: ف�سائل زيارة الأماكن املقد�سة، اأو ف�سل ال�سكن والإقامة فيها، هذا 
اإ�سافة اإىل ف�سائل كثرية تتمتع بها املدينة، �ساهمت جميعها يف جعل هذا املكان يف قلوب 
امل�سلمني، مما اأدى اإىل اإن�ساء بع�س املوؤ�س�سات الجتماعية املهمة فيها كالأربطة والتكايا. 

   
االأربطة:	•

ودينية  ع�سكرية  اأبنية  عن  عبارة  وهي 
�سيدت لتكون للمتعبدين واملجاهدين مّمن كانوا 
يدافعون عن حدود الدولة الإ�سالمية. ثم تطورت 
وظيفتها فيما بعد، وغلب عليها الطابع الديني، 
والزهاد،  للمت�سوفة  اأماكن  متثل  فاأ�سبحت 
وكذلك ماأوى لل�سوفيني والرحالة واحلجاج)32(. 

الرباط الزماين: 	•
املطهرة  لباب  ال�سمالية  اجلهة  على  يقع 
الإيوان  فوق  العثمانية،  املدر�سة  مدخل  مقابل 
الذي بباب القطانني بالقد�س. اأن�ساأه �سم�س الدين 
بن الزمني اأحد خدام ال�سلطان الأ�رشيف قايتباي 

ذو عقد ثالثي  املوجود يف مدخله. وهو  النق�س  على  وارد  كما هو  �سنة 881هـ/1447م 
ذات  وهي  والأبي�س،   بالأحمر  امللونة  باحلجارة  مزخرفة  ،جميعها  م�ستطيلة  و�سبابيك 
زخارف متعددة الأ�سكال، كاملقرن�سات، وال�سنج املع�سق، واللوحات الرخامية املزخرفة 

بالزخارف الهند�سية والكتابية.
الطابق  طابقني:  من  البناء  ويتكون 
اإىل  املدخل  طريق  عن  اإليه  يو�سل  الأول، 
الدركا، ثم اإىل غرف اأخرى جميعها م�سقوفة 
فنتو�سل  العلوي،  اأما  املتقاطعة.  بالعقود 
�ساحة حتيط  اإىل  يوؤدي  درج  اإليه عن طريق 

بها بع�س الغرف ما عدا اجلهة الغربية)33(.
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التكايا: 	•
واأبناء  الدراوي�س  اإيواء  منها  الغاية  وكانت  العثماين،  الع�رش  اإل يف  التكايا  تظهر  مل 
اأق�سام  التكية من  ال�سبيل والفقراء وامل�ساكني واإطعامهم من ميزانية حب�ست لهم. وتتاألف 
عدة اثنني ل بد منهما لت�سح الت�سمية، الأول: هو امل�سجد، وهو م�ستقل البناء، والثاين، يتمثل 
فهي:  بالتكية  تلحق  قد  التي  الأخرى  العنا�رش  اأما  املرافق.  املتكامل  ال�سكاين  باملجمع 
ال�رشيح، وترب بع�س الأولياء والأمراء، ومكتبة عامة، واملدر�سة املعدة ل�ستقبال الأولد 
وتدري�سهم القراآن الكرمي واخلط، واأح�سن مثال لها هي تكية خا�سكي �سلطان بالقد�س التي 
تقع يف عقبة التكية �رشقي دار الأيتام الإ�سالمية يف مدينة القد�س. اأن�ساأها خا�سكي �سلطان 
زوجة ال�سلطان �سليمان القانوين، وهي رو�سية الأ�سل، وا�سمها الأ�سلي روك�سيالنة يف عام 
959هـ/1551م، تعد هذه التكية من اأهم املن�ساآت التي اأقامها العثمانيون مل�ساعدة الفقراء 
وامل�ساكني يف مدينة القد�س. وقد اأوقفت عليها من�سئتها عقارات عديدة يف خمتلف اأنحاء 
فل�سطني. منها اأرا�سي يف اأريحا وقرية �سويكة يف ق�ساء طولكرم وقرية كفر حب�س التابعة 

للرملة.
تتاألف التكية من اأربع وحدات معمارية: الوحدة الأوىل وهي م�سجد لل�سالة،  والثانية 
مبنى يتاألف من مطبخ فيه خمبز وملحقات كمخابز واأحوا�س مياه، ونافورة ماء، والثالثة 
رباط لل�سوفية يحتوي على ما ل يزيد عن 55 غرفة،  والرابعة خان منيف للم�سافرين)34(. 

خارطة توضح التطور المعماري خالل العصر اإلسالمي في مدينة القدس.
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مما �سبق ن�ستطيع القول اإنه بعد الطالع على مناذج البقايا املعمارية التي بنيت يف املدينة 
املقد�سة خالل الفرتة الإ�سالمية، بدا وا�سحًا اأنه كان هناك تطور معماري بداأ منذ اللحظة الأوىل 
التي دخل بها امل�سلمون املدينة، وذلك باإن�ساء امل�سجد الأق�سى من قبل اخلليفة الرا�سدي الثاين 
عمر بن اخلطاب، وا�ستمر هذا التطور حتى نهاية الفرتة العثمانية من خالل البقايا املعمارية 
التي اأن�سئت وتوزعت يف اأماكن متعددة، والتي ما زال بع�سها قائما ممثلة القطاعات املعمارية 
كافة من من�ساآت ثقافية وجتارية ومائية واجتماعية. مما �ساعد وب�سكل مبا�رش يف �سبغ املدينة 

بالطابع الإ�سالمي وهو الطابع الذي تتمتع به املدينة حتى يومنا هذا.
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