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ملخص: 
يدور �حلديث يف هذ� �لبحث عن تاأثري �ملدر�سة �ملعمارية �ملحلية يف فل�سطني وبلد 
�ل�سام على بناء قبة �ل�سخرة، وذلك يف مو��سيع منوذجية حمددة مثل �ملخطط و�ملد�خل 
و�لبو�ئك، تاركًا �لعنا�رس �لأخرى �إىل بحث �آخر وذلك ب�سبب �سيق عدد �ل�سفحات �مل�سموح 
�لتي جاءت منها  �لأ�سول  �لبحث �حلديث عن  تناول  �لعلمية. وقد  للن�رس يف �ملجلت  بها 
�ل�سام،  بلد  من  �رسقية  معمارية  و�أفكار  عنا�رس  وهي  �ملعمارية،  �لعنا�رس  تلك  فكرة 
وبخا�سة فل�سطني. ويف هذ� �لبحث �أي�سًا نرد على �إدعاء�ت �مل�ست�رسقني وم�سادرهم فيما 
يتعلق بالعمال و�ملهند�سني �لذين �أجنزو� هذ� �لعمل �ملعماري �ملتفوق يف مرحلة مبكرة من 
حياة �لدولة �لإ�سلمية، حيث تدعي تلك �مل�سادر �أن عماًل من غري �لعرب هم من �أبدعو� هذ� 
�لعمل. و�أن مو�د �لبناء قد جلبت من مباٍن �سابقة على �لإ�سلم دون �أن يكون للم�سلمني دور 
كبري يف هذ� �لإبد�ع �لأكرث تاألقًا عرب �لتاريخ �لإ�سلمي كله. و�حلقيقة �لتي ك�سف عنها يف 
هذ� �لبحث هو �أن �لعمال و�ملهند�سني �إ�سافة �إىل مو�د �لبناء كلها ذ�ت �أ�سول حملية �رسقية 
ز�ل  �لذي ما  �لكبري،  �ملعلم  �إجناز هذ�  ُي�رسك يف  فل�سطني مل  �سيئًا من خارج  و�أن  �سامية، 

�ساهد�ً على عظمة تلك �ملرحلة. 
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Abstract: 
This research paper discus the influence of the local architectural 

school in the mosque of the Dome of the Rock. In particular subjects Such as 
plane, entrance, arcades. The other important architectural elements were 
discussed in other paper. Many western scholars have their own doubts about 
the origins of those architectural elements in the mosque of the dome of the 
rock, and their doubts about the employees, the architects, and the place that 
the artifacts came from. In this research paper we try to respond on all these 
claims, and to show truth which is depending on scientific debates. Finally 
we find that all those elements established in the dome of the Rock besides the 
architects and employees were come from the eastern school of architecture 
which has its own tradition in the region centuries of years before established 
the Dome of the Rock. 
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مقدمة: 
�لذي  �لرفيع  �لعمارة  �لكثريين يف م�ستوى  �ل�سخرة �مل�رسفة يبهر  ز�ل مبنى قبة  ما 
جدر�نه  تك�سي  �لتي  �لزخرفية  �لفنية  �لأعمال  من  �لعايل  �مل�ستوى  �إىل  �إ�سافة  به،  يتمتع 
�لد�خلية و�خلارجية. �أما �لعنا�رس �ملعمارية و�أ�سولها د�خل م�سجد قبة �ل�سخرة فقد كان 
مو�سوع بحث �سابق تناولنا فيه ع�رسة من �لعنا�رس �ملعمارية بالو�سف و�ل�رسح و�لتحليل 
�أما هذ� �لبحث فاإنه يبحث يف �لعنا�رس �ملعمارية  �أُخذت عنها؛  و�لبحث يف �لأ�سول �لتي 
و�أ�سولها خارج قبة �ل�سخرة مثل: �ملخطط و�ملد�خل، و�لبو�ئك �ملنت�رسة على �أطر�ف �لفناء 

�خلارجي . 
وكنت �أف�سل �أن �أجعل �لبحثني يف بحث و�حد، ولكن عدد �ل�سفحات �أ�سبح كبري�ً، مما 
�لنهاية يكمل كل منهما �لآخر . ويف  �أجعلهما بحثني منف�سلني، ولكنهما يف  �أن  ��سطرين 
�إليها �لعمال و�ملهند�سون �لذين  مكان �آخر من �لبحث تناول �لباحث �لأ�سول �لتي ينتمي 
�أ�رسفو� ونفذو� هذ� �لعمل �ملميز، وبخا�سة �أنه كرث �حلديث من قبل �مل�ست�رسقني على �أنهم 
�ملنطقة  �سكان  و�مل�سلمني  �لعرب  يظهرو�  �أن  حماولني  عربية،  غري  �أ�سول  من  كانو�  رمبا 
باأنهم قوم يح�سنون �سنعة �حلرب و�لقتال، ول در�ية لهم بفنون �حل�سارة، وبخا�سة يف 
مكان  يف  �لباحث  يرد  كما   . �ل�سخرة  قبة  مثل  رفيعة  وفنوٍن  عمارٍة  مب�ستوى  معلم  بناء 
تنتمي  �لتي  �لأ�سول  �أي�سًا عن  �مل�ست�رسقون  به  �لذي جاء  �لقول  �لبحث على  �آخر من هذ� 
لها مو�د �لبناء، حيث �إنهم – �مل�ست�رسقون- قد �أكرثو� �لقول يف هذ� �ملو�سوع دون �إير�د 
�حلجج و�لبينات �ملادية �أو �ملنطقية، بل كان ر�أيهم حماولة لتجريد �لعرب و�مل�سلمني من 
�أي م�ستوى ح�ساري، و�إحلاق مثل تلك �لإجناز�ت �لرفيعة باحل�سارة �لغربية، د�فعهم يف 

ذلك �لتع�سب، ولي�ص �لبحث �لعلمي . 
�أما م�سادر �ملعلومات يف هذ� �لبحث فقد كانت تعتمد على �لزيار�ت �مليد�نية لقبة 
�ل�سخرة �إ�سافة �إىل كتب �لرحالة و�ملوؤرخني، و�لدر��سات �حلديثة �لتي تناولت �ملو�سوع 

بعيد�ً عن �لإنحياز �إل للحقيقة �لعلمية . 

1. املخطط: 
قبة �ل�سخرة عبارة عن بناء مثمن �ل�سكل من �خلارج، يتو�سطه بناء د�ئري تعلوه قبة 
ن�سف كروية )�أنظر �أ�سكال رقم16، رقم 2( . طول �سلع �ملثمن من �خلارج )20.59م( و�إرتفاع 
�لتي  �ل�رسيفة  �ل�سخرة  يف�سلها عن  . وهذه �جلدر�ن  )9.5م(  �ل�سقف  قبل  �جلد�ر �خلارجي 
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تتو�سط �لبناء تثمينة خارجية و�أخرى د�خلية ت�سكلن رو�قان لل�سلة . �لتثمينة �لد�خلية 
)�لأ�ساطني(  �لأعمدة و�لأكتاف  �لأقو��ص يحملها عدد متناوب من  عبارة عن جمموعة من 
–�سياأتي �حلديث عنها لحقًا- . �أما �لأقو��ص �ملرفوعة على �أعمدة و�أكتاف وحتيط بال�سخرة 
مبا�رسة فهي ت�سكل د�ئرة حتمل فوقها رقبة �لقبة. كما �أ�ستعمل يف �سقف �مل�سجد �إ�سافة �إىل 
�لقبة �لن�سف كروية �لرئي�سة، �أ�سقف مائلة تغطي �أروقة �لتثمينة �لد�خلية و�خلارجية، وهذه 

�لأ�سقف تف�سل بني رقبة �لقبة من �خلارج، وبني �أعلى �جلدر�ن �خلارجية . 
ولقبة �ل�سخرة 56 �سباكًا موزعة على رقبة �لقبة وجدر�ن �ملبنى �خلارجية، وله �أربعة 
مد�خل يف �جلهات �لأربع، تف�سي �إىل فناء �ل�سخرة �ملربع �ل�سكل �لذي ُي�سعد �إليه بو�ساطة 
ثمانية مر�ٍق تعلوها �لبو�ئك وتنت�رس يف جميع �لجتاهات . كما �أن فناء �ل�سخرة فيه عدد 

من �لقباب و�خللو�ت و�ملعامل �لدينية و�لتاريخية و�لثقافية، �إ�سافة �إىل �آبار �ل�رسب . 
بكلمات خمت�رسة ميكن �لقول �إن خمطط م�سجد قبة �ل�سخرة هو عبارة عن بناء ذي 
�سفة مركزية حموط بد�ئرة من �لأعمدة و�لدعائم، تعلوه قبة مركزية ن�سف كروية، ويحيط 
بذلك كله بناء مثمن منتظم �ل�سكل و�لأبعاد، قو�مه رو�قان تف�سلن ما بني �ل�سخرة و�جلد�ر 

�خلارجي. 

األصول: 

�إن ت�سكيل �لبناء �لثماين، ويف مركزه قبة ميثل �أ�سلوبًا معماريًا كان معروفًا و�سائعًا يف 
بلد �ل�سام )1( ، وقد لقى رو�جًا كبري�ً يف فل�سطني ب�سكل خا�ص، منذ �لقرن �لأول �مليلدي، 
حيث �إزدهر هذ� �لطر�ز �ملعماري بعد �لإمرب�طور ق�سطنطني �لكبري لي�سبح �ملخطط �لهند�سي 

�ملميز لكثري من �ملباين ذ�ت �ل�سبغة �لدينية �ملعتربة يف فل�سطني وبلد �ل�سام )2( . 
مع ذلك فاإنه يوجد هناك بع�ص �ملخططات �لتي ل نقول �إنها متطابقة، بقدر ما هي 

مت�سابهة مع بناء م�سجد قبة �ل�سخرة �حلايل. نذكر منها االآتي: 
وهو �ل�رسيح �لذي بني يف �لقرن �لثاين �مليلدي على  قبة املارينيون يف غزة:  ♦
�رسف مارنا�ص )�لإله – �ل�سمكة( وقد �أ�سار »كريزويل« )3( �إىل �أنه قد و�سل �إلينا و�سف هذه 
�لقبة، وهو عبارة عن بناء م�ستدير تعلوه قبة، وهو �لبناء �لوحيد �لد�ئري �لذي �سبق خمطط 
كني�سة �لقيامة يف بلد �ل�سام وفل�سطني، �أما يف بلد �ليونان فقد �سبق وجود �أبنية د�ئرية 
عديدة هناك مثل معبد باليمون يف كورنث، ومعبد �أثينا بروني�سا يف دلفي، وفيلبيون يف 
�أوملبيا ... �إلخ . ولكن »كريزويل« يقول باأن قبة كني�سة �لقيامة كما هي قبة �ملارينيون يف 

غزة كانت خمروطية �ل�سكل ولي�ست قبة ن�سف كروية )4( كما هو �حلال يف قبة �ل�سخرة .
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بع�ص  بناء  وامل�شلع ♦ يف  الدائري  التخطيط  االإغريق  عن  الرومان  اقتب�س  لقد 
فينو�ص يف  ف�ستا يف روما، وكذلك معبد  �لبانثيون ومعبد  معابدهم ومقابرهم مثل معبد 
مدينة بعلبك �للبنانية �لذي يوؤرخ �إىل حو�يل عام 273م، و�أ�سبح �لبناء �لد�ئري �ملقبب �أكرث 
�لأ�سكال �سيوعًا يف عمل �ل�رسيح �لروماين، مثال ذلك يف روما باينتون هادريان �ملعظم 
مديكا  منريفا  با�سم  �ليوم  و�ملعروف  �للي�سنينه  �حلد�ئق  يف  و�لنمفايوم  124م(   -120(
)253- 268م( وما�سوليوم �لقدي�سة هيلينا )�أول �لقرن �لر�بع �مليلدي( . وهذ� �لنوع من 
�لتخطيط �لهند�سي �ملنتظم هو �لنموذج �لذي تطور منه تخطيط �لكنائ�ص و�لعمائر �لدينية 

�مل�سيحية �لبيزنطية ذ�ت �مل�سقط �مل�ستدير �أو �مل�سلع لحقًا )5( .
�لر�بع  �لقرن  منذ  تظهر  �ملركز  املتحدة ♦  امل�شتديرة  االأبنية  فاإن  عام،  وب�سكل 
�مليلدي، مثال ذلك طارمة �سانتا كو�ستانز� )324- 326م( . ويبدو �أن كني�سة �لقيامة )6( 
م�ستقة مبا�رسة من هذه �لأخرية، و�لتي بنيت بعدها بب�سع �سنو�ت، لأنها �أي�سًا تتاألف من 
حلقة مركزية من �لدعائم حتمل قبة حتتوي على رو�ق بينها وبني �جلد�ر �لد�ئري �خلارجي. 
ترتكز قبه �سانتا كو�ستانز� على حلقة د�خلية من �لدعائم موؤلفة من 12 زوجًا من �لأعمدة 
�لأربعة  للنقاط  �ملقابلة  �لأقو��ص  �ل�سليبي من جعل  �لنطباع  وينتج  د�ئرة.  �ملنتظمة يف 
�لتي لها حلقة  �لقيامة  �لبقية، وهذ� �لنطباع نف�سه ُوجد يف كني�سة  �أعر�ص من  �لأ�سا�سية 
د�خلية من �لدعائم موؤلفة من 12 عمود�ً و8 ع�سائد )دعامات( مرتبة بحيث �إن زوجًا من 
بالبناء-  �لآن  مغلقة  �لأعمدة  هذه  كل  �أعمدة.-   3 كل  بني  يو�سع  �لدعامات  �أو  �لع�سائد 
�لأربعة  �لأ�سا�سية  �لنقاط  �لع�سائد و�لتي تقابل  �لأقو��ص �ملرتكزة على  �أي�سًا نرى  ، وهنا 
ثلثة  ثم  ع�سادتني  �أعمدة،  وثلثة  ع�سادتني  نرى  وهكذ�   .  )7( �لبقية  من  قليًل  �أعر�ص 
ثم ثلثة  نرى ع�سادة  تقريبًا حيث  نف�سه  �ل�سخرة هو  قبة  و�لنتظام يف  �أعمدة... وهكذ�. 

�أعمدة....وهكذ�.
وقد اأ�شار الباحث �شفوان التل اإىل نقاط الت�شابه بني كني�شة القيامة وم�شجد 

قبة ال�شخرة وذكر منها: 
م يف �لثانية.  �أن قطر قبة �ل�سخرة حو�يل 20.4م مقابل 20.44- 20.48 -

�ل�سيد  قرب  فاإن  �لبيزنطي،  �ملوؤرخ  »يو�سفيو�ص«  رو�ية  وح�سب  �أخرى  ناحية  من  - 
�مل�سيح كان يف تلك �لأيام يتاألف من كتلة من �ل�سخر �لطبيعي غري �ملنقو�ص د�خله كهف 
�أن ت�سف قبة  �لكلمات ميكن  �لقبة، وهذه  �لأر�سية �ملر�سوفة حتت  يرتفع قليًل يف و�سط 

�ل�سخرة قبل �إحاطتها بحاجز يف نهاية �لقرن 12م )8( .
�إ�سافة �إىل ذلك فاإن �لآثار �ملوجودة على �ل�سخرة، و�لتي قيل �إنها �آثار �أقد�م �سيدنا  - 
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حممد �سلى �هلل عليه و�سلم عندما �سعد �إىل �ل�سماء تعيد �إىل �لأذهان �لآثار على �ل�سخرة يف 
و�سط قبة كني�سة �ل�سعود على جبل �لزيتون يف �لقد�ص، و�لتي تعر�ص على �حلجاج باأنها 

�أقد�م �سيدنا عي�سى عليه �ل�سلم �ساعة �سعوده �إىل �ل�سماء . 
املثال االآخر للقبة اخل�شبية قبل االإ�شالم، هي قبة كني�شة القدي�س »�شمعان  ♦ 

 ،  )9( )�لتي تبعد 25 ميًل عن حلب( و�لتي بنيت عام 470م  العمودي« يف قلعة �سمعان 
وهذه �لكني�سة تتاألف من �أربع بازيليكات )10( عظيمة، تت�سالب مع �ملثمن �ملركزي �لذي 
يبلغ قطره »27م« وكان �لعتقاد �ل�سائد باأن ذلك �لبناء ل ميكن �أن تعلوه قبة ح�سب �لرحالة 
»غريو�ص« �لذي ز�ر �ملوقع �سنة 560م بعد زلز�ل كان قد �رسب �ملنطقة عام 526م يف 
منطقة �أنطاكيا رمبا ت�سبب يف �سقوط �لقبة، �إل �أن �لفكرة باأن ذلك �لبناء كانت له قبة برزت 
يف عام 1933م، عندما قامت �حلفريات على يد عامل �لآثار »كرنكر« �لذي تفح�ص �لبناء 
�ملهدم على �أر�ص �ملثمنة كتلة كتلة، ووجد لبنات عقد ن�سف قطرها 20.2م تخ�ص �لنو�فذ 

�ملزدوجة �لتي تخرق قبة �ملثمن.
وخل�سة �لقول �إن �أبحاث كرنكر بني عامي 1933- 1938 �أثبتت وجود بناء مثمن 
تعلوه قبة بني قبل عام 500م، تعر�ص لل�سقوط يف زلز�ل �أنطاكيا �مل�سهورة يف عام 526م، 
و�أن ذلك �لبناء �سبيه �إىل درجة كبرية جد�ً بقبة �ل�سخرة �لتي بنيت بعد قرنني من �لزمن 

تقريبًا )11( .
�لقد�ص  �لزيتون يف  �لإمرب�طور ق�سطنطني يف جبل  �لتي بناها  ال�شعود:  ♦ كني�شة 
و�لتي حتيط بال�سخرة �لتي يعتقد �أن �ل�سيد �مل�سيح عرج منها �إىل �ل�سماء، و�ل�سخرة يحيط 

بها 16 عمود�ً يعلوها قبة خ�سبية، ويحيط بها بناء ثماين منتظم �ل�سكل )12( . 
لقد كانت كني�شة املهد ♦ يف �لأ�سل- يف �لقرن �لر�بع �مليلدي- بناًء ثماين �ل�سكل 
�ل�سكل كما هو  . ولكن قبته كانت خمروطية   )13( يحيط مبغارة �ملهد يف مدينة بيت حلم 

�حلال يف قبة �ملارنيون يف غزة وقبة كني�سة �لقيامة �لأ�سلية. 
عام  يف  بنيت  �لبيزنطي،  �لعهد  من  ال�شام: ♦  يف  حوران  يف  ب�رضى  كاثدرائية 
512م، ذ�ت خمطط ثماين مق�سم من �لد�خل بو�ساطة 8 دعائم و 16 عمود�ً، ُوزعت بحيث 
ت�سكل �لدعائم �أركان �ل�سكل �لثماين، وبني كل دعامتني يوجد عمود�ن )14( ، وهو ي�سابه ما 
هو موجود يف �لرو�ق �لأو�سط يف قبة �ل�سخرة �خلارجي. �أما �لقبة �ملركزية فهي مرفوعة 
على �أربعة دعائم، بني كل دعامتني 3 �أعمدة. وهو ي�سابه من حيث �ملخطط �لأ�سا�ص �لد�ئري 
�لذي يحمل قبة �ل�سخرة. مع �لعلم �أن قطر قبة كاثدر�ئية ب�رسى ت�ساوي 14.9م فقط )15(، 

يف حني �أن قطر قبة �ل�سخرة ت�ساوي 20.4م . 
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وهناك مناذج اأخرى من االأبنية ذات املخطط الثماين، كان قد اأح�شاها �شفوان 
نذكر منها  ال�شخرة  قبة  بناء  الثماين يف  اأ�شول املخطط  التل يف بحثه عن  خلف 

االآتي)16( : 
م( .  بناء �رسيح �ل�سيدة مرمي يف �لقد�ص )335 -

م( .  بناء كني�سة هبة �هلل )ثيوثوكا�ص( على جبل جرزمي/ نابل�ص )484 -
بناء كني�سة ثمانية يف بي�سان )�لقرن �خلام�ص �مليلدي( .  - 

 . )  �لكني�سة �لثمانية يف �أم قي�ص، و�أخرى يف �سمال مدينة جر�ص )�لقرنني 5- 6 -
 �لكني�سة �لثمانية �لذهبية يف �أنطاكيا – �سوريا 0 - �لقرن �لر�بع �مليلدي( . 

م( .   كني�سة �لقدي�ص �رسجيو�ص وباخو�ص يف �إ�ستانبول )525 -
كني�سة هري�بولي�ص يف تركيا )�لقرن �خلام�ص �مليلدي( .  - 

م( .  كني�سة �لقدي�ص �سان فيتال )Sanvitale( يف ر�فينا – �إيطاليا )546 -
م( .  بناء قبة �ل�سخرة يف مدينة �لقد�ص )72هـ/ 691 -

مما �سبق يتبني لنا �أن معظم �لنماذج ذ�ت �ملخطط �لثماين �لتي ُعر�ست هي من منطقة 
بلد �ل�سام عامة وفل�سطني خا�سة، مما يدل على �أن هذ� �لنمط من �لبناء هو تقليد �سوري 
�سامي فل�سطيني �رسقي منذ مرحلة ما قبل �لإ�سلم، وما ح�سل مع خمطط قبة �ل�سخرة هو 

عودة نحو �لأ�سول �ملحلية �أكرث منه �إ�ستري�د مناذج من ح�سار�ت �أخرى . 

2. املداخل: 
لقبة �ل�سخرة �أربعة مد�خل )17( كبرية )�أنظر �أ�سكال رقم1، رقم3( ، �أبو�بها مزدوجة 
م�سنوعة من �خل�سب، ومك�سوة ب�سفائح �لنحا�ص، وكانت هذه �لأبو�ب مذهبة عندما ز�رها 
�ملقد�سي )18( ، و�لأبو�ب هي باب �لقبلي وي�سمونه باب �لأق�سى، باب ��رس�فيل وهو �لباب 
�ل�رسقي، باب �ل�سور �ملعروف بباب �جلنة وهو �لباب �ل�سمايل، باب �لن�ساء �لذي يفتح �إىل 
�لغرب ويقابل باب �لقطانني، ويقول �ملقد�سي �أن هذه �لأبو�ب ب�سكلها �ملذهب �لذي و�سفها 

به عبارة عن هدية من و�لدة �خلليفة �لعبا�سي �ملقتدر )809- 832م( )19( .
وبخلف ما هو معروف يف �لأبنية �لتذكارية �مل�سابهة، فاإنه ل يوجد مدخل رئي�سي 
مييز  ما  يوجد  ل  �ملعمارية  �لناحية  من  �لأقل  على  �ل�سخرة،  قبة  مبنى  يف  ثانوي  و�آخر 
�ملدخل �ملقابل ملحر�ب �مل�سجد كما جرت �لعادة، حيث جند �أن �ملدخل �ملقابل للمحر�ب 
يكون هو �ملدخل �لرئي�ص، ويعامل معاملة خا�سة )20( ، وتكون عمارته قد �سممت ب�سكل 
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يتجهون  �مل�سلني  �أن  هو  ذلك  يف  و�ل�سبب  �ت�ساعًا،  و�أكرث  وزخرفة  فخامة  و�أكرث  خمتلف 
من  �مل�سلون  تقدم  �إذ�  �إل  مي�رس�ً  ذلك  يكون  ول  �لقبلة،  جهة  �لقبة  مقدمة  يف  ويتجمعون 
لأن  �ل�سخرة نظر�ً  �لظاهرة يف م�سجد قبة  �لقبلة. ورمبا مل جند هذه  �جلهة �ملقابلة جلهة 
�لبناء مثمن �ل�سكل، �إ�سافة �إىل �أن قبة �ل�سخرة تقع يف و�سط �مل�سجد �لأق�سى مما يعني �أن 
�لو�سول �إليها ل يتم من جهة و�حدة بل من جميع �لجتاهات، كما �أن �مل�سجد ي�سم �أربعة 

�أبو�ب يف �جلهات �لأربعة . مما ل يجعل خ�سو�سية للجهة �ملقابلة للقبلة. 
معظم هذه �لأبو�ب قد جددت يف عهد �ل�سلطان �سليمان �لقانوين 1538 م ويف عهد 
�ل�سلطان عبد �حلميد �لأول 1780م. و�أمام �لباب �لقبلي بني رو�ق مفرو�ص بالرخام، طوله 
16م، وعر�سه 3 �أمتار، ويف مدخل �مل�سجد من �ل�رسق و�لغرب و�ل�سمال �أبو�ب بنيت خلل 
�أ�سطو�نية  �لقرن 16م. ويتقدم �ملد�خل �سقائف عر�سها 2.5م )21( ، موؤلفة من قبة ن�سف 
حممولة على عمودين رخاميني بتيجان كورنثية، ويتفرد �ملدخل �لقبلي من �خلارج بوجود 
�سم�سية بارزة عن �جلد�ر ت�سندها يف كل جهة ميني �لباب وي�ساره ثلثة �أعمدة من �لطر�ز 
ذ�ته. ويف كل مدخل من مد�خل �مل�سجد غرفتان، و�حدة ير�ها �لد�خل عن ميينه و�لأخرى 
عن ي�ساره، �أن�سئت لتكون �إحد�هما خمزنًا للآلت و�لأدو�ت �للزمة لتنظيف �ملبنى، و�أخرى 
من �أجل �إقامة خدم �لقبة. ويبلغ عر�ص �ملدخل 2.6م و�رتفاعه 4.3م. وفوق كل منها نافذة 
�أنها  �أما �لأبو�ب �لد�خلية، فاإنها مل توؤرخ، و�ملعروف عنها   ، ذ�ت قو�ص ن�سف د�ئري )22( 

�أن�سئت بعد �لأبو�ب �خلارجية.

األصول: 

و�ملد�خل ظاهرة معمارية معروفة منذ �أن عرف �لإن�سان �لبناء، وقد حاول �ملعماري 
 ،  )23( �لكربى  �ملدن  مد�خل  خا�سة  �إ�سافية،  دفاعية  قوة  �ملد�خل  �إعطاء  �لقدمي  �لعر�قي 
�أنو�ع عديدة، منها �ملدخل �ملبا�رس كما هو �حلال يف مد�خل قبة �ل�سخرة،  وظهرت منها 
ة كما يف مد�خل مدينة �ل�سلم )بغد�د( �أو بع�ص مد�خل مدينة  و�ملد�خل �ملنك�رسة �أو �ملزورَّ
�لقد�ص )باب �لعمود وباب �خلليل( ، وقد حفت بها �لأبر�ج �لدفاعية، يف حني جند مد�خل قبة 

�ل�سخرة قد حفت بها �لأعمدة يف منوذج م�سغر ملد�خل �ملدن �مل�سهورة .
�إن مد�خل �لأبو�ب يف قبة �ل�سخرة مزودة بعتبات علوية وكو�ت، وهي من �لطر�ز �لذي 
كان �سائد�ً يف بلد �ل�سام منذ �لقرن �لر�بع �مليلدي . و�لأمثلة على ذلك عديدة منها بيت 
معمودية مار يعقوب يف »ن�سيبني« يف بلد �جلزيرة، �ملبنية عام 359م. ومثال �آخر يف 
كني�سة قلعة �سمعان �لعظيمة من �لقرن �خلام�ص �مليلدي. كما �أن مد�خل �أبو�ب كاتدر�ئية 
ب�رسى �ل�سام )3- 512م( تقرتب من مد�خل قبة �ل�سخرة يف �ل�سكل. وكذلك مد�خل كني�سة 
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قبة  مد�خل  مع  تقريبًا  متطابقة  �ملد�خل  حيث  ؛  515م(   -6( �أذرع  يف  جورج  �لقدي�ص 
�ل�سخرة، لأن �لبناء ب�سيط جد�ً. وكذلك �حلال يف مدخل ق�رس �حلري يف �ل�سحر�ء �ل�سورية، 

ويف �مل�سجد �لكبري يف قرطبة )24( . 

3. فناء الصخرة: 
ي�سميه عامة �لنا�ص �ليوم �سطح �ل�سخرة �أو �سطوح �ل�سخرة �أو �سحن �ل�سخرة �أو فناء 
�ل�سخرة، وقد �سماه نا�رس خ�رسو و�ملقد�سي »�لدكة« )25( )�أنظر �سكل رقم 4( . من �ملعروف 
�أن طبوغر�فية �ملنطقة �لتي بني عليها م�سجد قبة �ل�سخرة غري م�ستوية بل هي عبارة عن 
منطقة جبلية وعرة، ومن �أجل �حل�سول على منطقة م�ستوية يرتكز عليها م�سجد قبة �ل�سخرة 
كان ل بد من عمل �مل�سطبة �لتي ن�ساهدها �ليوم ونطلق عليها �أ�سم �سحن �ل�سخرة �أو فناء 
�ل�سخرة، وي�سم هذ� �لفناء �لعديد من �آبار �ملياه �لتي تتجمع فيها �ملياه من �سطح م�سجد 

�ل�سخرة ومن �لفناء نف�سه. 
يقوم مبنى قبة �ل�سخرة يف و�سط ذلك �لفناء �ملربع �ل�سكل تقريبًا، و�لبناء قائم على 
�أر�ص مرتفعة يف و�سط �حلرم ومفرو�ص بالبلط �لأبي�ص، طوله �أكرث من عر�سه، طوله من 
�ل�سمال �إىل �جلنوب 229 ذر�عًا )76م تقريبًا( ، ومن �ل�رسق �إىل �لغرب 223.5 ذر�عًا )74.5م 
تقريبًا( ، وهو يرتفع 12ذر�عًا )4م تقريبًا( عن �أر�ص �مل�سلى �لقبلي )26( ، يرقى �إليه مبر�قي 
ي�سميها �لنا�ص �لدرج )27( . ويف �أعلى كل مرقاة قنطرة قائمة على �أعمدة من �لرخام. وهذه 
�لقناطر ي�سمونها »مو�زين« لأعتقادهم باأن �مليز�ن �سوف ين�سب هنا يوم �لقيامة، وت�سمى 
كذلك �لبو�ئك )28( . وهي عبارة عن �أقو��ص مدببة مرفوعة على �أعمدة ويعلوها �إفريز ميتد 
عر�سيًا وميلأ �لفر�غات �لتي ترتكها �لأقو��ص يف �لأعلى، عدد �لأقو��ص يرت�وح بني ثلثة 
�أو  �أكرث ي�سري �إىل من بنى هذه �لبائكة  �أو  �أقو��ص، وت�سم �مل�سافات بينها نق�سًا  �إىل خم�سة 
�أ�رسف على بنائها، وقد نق�ص على �لبائكة �لقبلية من جهة �مل�سلى �لقبلي »مزولة« عبارة 

عن �ساعة �سم�سية )29( . 
ويقول �لرحالة �لفار�سي » نا�رس خ�رسو« باأن عدد �ملر�قي يف ع�رسه بلغت 6 مر�ٍق 
)30( ، ويبدو �أن عدد �لبو�ئك )�لقناطر( قد �زد�د �أي�سًا مع �لزمن، فبلغ يف يومنا هذ� ثمانية 

بو�ئك )�أنظر �سكل رقم 5( ، و�شفها كالتايل: 
�ن�سئت يف ع�رس �ملماليك �لبحرية، حيث �أمر بت�سييدها �ل�سلطان  Ú  :البائكة ال�شمالية
�مللك �لنا�رس حممد بن قلوون يف عام 721هجري )1331م( ، وهي بائكة �سغرية موؤلفة 
من عمودين رخاميني يف �لو�سط، ت�سندها دعامتان حجريتان من �لأطر�ف، وهي بائكة من 
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ثلثة عقود حجرية مدببة، �لأو�سط منها �أعلى �رتفاعًا و�أكرث �سعًة من �لعقدين �جلانبني، وقد 
�زد�ن �أعلى �لبائكة بزخارف هند�سية ب�سيطة حمفورة ب�سكل غائر )31( . )�أنظر �سكل رقم6( . 
البائكة ال�شمالية ال�رضقية: Ú �أمر �ل�سلطان �لنا�رس حممد بن قلوون باإن�ساء هذه 
�لبائكة يف �سنة 726هجري )1326م( ح�سبما هو م�سجل يف لوح من �لرخام مثبت يف كو�سة 
�لعقد �لأخري، ويفهم من خلل قر�ءة �لنقو�ص فوق بلطات تلك �لبائكة باأن �لبلط �ملفرو�ص يف 
بناء �ل�سخرة مت فر�سه هناك يف زمن �ل�سلطان �ململوكي �ملن�سور قلوون. وتختلف هذه �لبائكة 
ب�سكل و��سح عن ت�سميم �لبو�ئك �لأخرى �ملنت�رسة حول �حلرم، على �لرغم من �أنها موؤلفة من 
دعامتني حجريتني بينهما عمود�ن حجريان ر�سيقان، وهي جميعًا حتمل ثلثة عقود مدببة.

 

�ملخد�ت  هيئة  �تخذت  وقد  )م�سمورة(  ملحوظ  ب�سكل  �أطول  �أرجلها  باأن  �لعقود  ومتتاز 
. وزيادة على ذلك  �لو�سائد(  �لعقود ذ�تها )قو�ص  �لتي ر�سدت وفقها �سنجات  �ملتل�سقة 

فقد زخرف �أعلى �لبائكة ب�سف من �ملقرن�سات �حلجرية )32( . )�أنظر �سكل رقم 8( .
�ملماليك  دولة  ع�رس  نهاية  يف  �لبائكة  هذه  �سيدت   Ú :الغربية ال�شمالية  البائكة 
�سنة 778هـ  بن قلوون يف  بن ح�سني  �سعبان  �لأ�رسف  �ل�سلطان  �لبحرية، وذلك يف عهد 
)1376م( ، وقد جرى جتديدها يف عهد �ل�سلطان �لعثماين �سليمان �لقانوين. وتتاألف هذه 
�لبائكة من دعامتني حجريتني يف �لأطر�ف، بينهما ثلثة �أعمدة رخامية، ويعلو �لعمودين 
�جلانبيني يف ج�سم �لبائكة بني �لأقو��ص �سكل زخريف مروحي حم�سور يف د�ئرة �سغرية. 
يف حني جند �لنق�ص �حلجري يف �سكل مربع فوق �لعمود �لأو�سط ومكتوب عليه كلمات ت�سري 
�إىل �أن �لذي �أمر بتجديد هذ� �مليز�ن �ل�سلطان �سليمان �لقانوين. وعقود �لبائكة �لأربعة مدببة 

�ل�سكل، كما زخرف �أعلى �لبائكة ب�سف من �ملقرن�سات �حلجرية )33( . )�أنظر �سكل رقم 7(.
جهة  من  بدرجات  �إليها  وي�سعد  �مل�سجد،  بو�ئك  �أقدم  وهي  Ú  :اجلنوبية البائكة 
�ملهدي  �خلليفة  �أعمال  �أثناء  يف  رمبا  �لعبا�سي  �لع�رس  يف  �سيدت  وقد  �جلنوبي،  �مل�سلى 
قبة  يف  �ملاأمون  �خلليفة  بها  قام  �لتي  �لرتميمات  وقت  �أو  �لأق�سى  �مل�سجد  بناء  لإعادة 
�ل�سخرة بعد �لزلز�ل �ملدمر �لذي �أ�ساب �لقد�ص يف بد�ية �لقرن �لثالث �لهجري )9م( ، وقد 
قام �لفاطميون عام 426 هـ )1035م( برتميم هذه �لبائكة. وجددها �لعثمانيون �أي�سا يف 
�سنة 1311 هـ )1893م( وتتاألف هذه �لبائكة من �أربعة عقود حجرية ترتكز على دعامتني 
�لتيجان ولعلها منقولة من عمائر  �أعمدة رخامية ر�سيقة خمتلفة  حجريتني بينهما ثلثة 
�ل�سلة  �أوقات  دخول  ملعرفة  �سم�سية  مزولة  �لبائكة  هذه  عقود  كو�سات  وتتو�سط  �سابقة، 
�أثناء �لنهار، وقد قام بعمل هذه �ملز�ولة �لرخامية ر�سدي �لإمام مهند�ص �ملجل�ص �لإ�سلمي 

�لأعلى عام 1907م )34( . )�أنظر �سكل رقم9( . 



174

د. عدنان أبو ديةتأثير املدرسة املعمارية احمللية على بناء قبة الصخرة 

�لأحد�ث  وهي  و�ل�سكينة،  �ل�سل�سلة  باب  مقابل  قع  Ú ت الغربية:  اجلنوبية  البائكة 
قايتباي يف  �لأ�رس�ف  �ململوكي  �ل�سلطان  باأمر من  �سيدت  �إذ  �لأق�سى،  �مل�سجد  بو�ئك  بني 
حينه،  يف  �ل�رسيفني  �حلرمني  ناظر  عمارتها  على  �مل�رسف  وكان  )1473م(  877هـ  عام 
وتتاألف هذه �لبائكة من ثلثة عقود مدببة مت�ساوية يف �لرتفاع و�ل�سعة )35( . )�أنظر �سكل 

رقم10(.
و�لرتميم  �لتجديد  �أعمال  �أن�سئت �سمن  �لبائكة  ال�رضقية: Ú هذه  اجلنوبية  البائكة 
، وقام  �لفاطمي عام 426هـ )1035م(  �لظاهر لإعز�ز دين �هلل  �أيام �خلليفة  �أجريت  �لتي 
بالإ�رس�ف على �إن�سائها قائده �ل�سهري �أنو�ستكني �لغوري �أمري �جليو�ص، ولكن بناءها مل يكن 
حمكمًا، �إذ ��سطر �مللك �ملعظم عي�سي �لأيوبي �إىل ترميمها مرة �أخرى يف عام 608 هجري 
)1211م( ، و�أ�رسف على ذلك �لأمري عز �لدين بن عمر بن يعقوب كما ت�سري بذلك �لنقو�ص 
على �لبائكة )36(. وتتاألف �لبائكة من دعامتني حجريتني، بينهما عمود�ن رخاميان، وهما 

يحملن ثلثة عقود حجرية مدببة )37( . )�أنظر �سكل رقم 11( . 
من �ملرجح �أن �لآمر باإن�ساء هذه �لبائكة هو �لأمري �أبو �لقا�سم  Ú  :البائكة الغربية
لإن�ساء  ، وذلك يف وقت لحق  �لإخ�سيد، وكان ذلك يف عام 340 هـ )952م(  �أنوجور بن 
�أعمدة رخامية حتيط بها  �ل�سمالية �لغربية، وقاعدة هذه �لبائكة موؤلفة من ثلثة  �لبائكة 
عقود  �أربعة  حتمل  جميعًا  وهي  مبنيتان،  حجريتان  دعامتان  �خلارج  من  �جلانبني  على 
حجرية مدببة، وقد زخرف �أعلى �لبائكة بزخارف من مربعات حجرية غائرة ت�سبه �ملوجودة 
يف �لبائكة �ل�رسقية وقد مت جتديد هذه �لبائكة يف ع�رس �لظاهر لإعز�ز دين �هلل �لفاطمي 
بعد �لزلز�ل �لذي �رسب �لقد�ص، وهي تقع غربي م�سجد �ل�سخرة مبا�رسة )38( . )�أنظر �سكل 

رقم12( . 
يف  ترميمها  و�أعيد  �لعبا�سي،  �لع�رس  يف  �لبائكة  هذه  �سيدت  Ú  :ال�رضقية البائكة 
1954م،  عام  يف  �لأعلى  �لإ�سلمي  �ملجل�ص  بو�ساطة  برتميمها  قام  ثم  �لفاطمي،  �لع�رس 
وهذه �لبائكة موؤلفة من دعامتني حجريتني بينهما ثلثة �أعمدة رخامية وحتمل جميعها 
خم�سة عقود ن�سف د�ئرية، وهي يف ذلك تختلف عن �لبو�ئك �ل�سابقة يف عدد �لعقود ونوعها، 
�لبائكة �جلنوبية نظر�ً لهتمامها بالتوزيع �ملتو�زن للعقود،  �أنها �سيدت بعد  و�أغلب �لظن 
بحيث ي�سبح �لعقد �لأو�سط حمور�ً تتوزع من حوله �لعقود �لأربعة �لباقية برت�سيف وتو�زن 
هو من �أهم خ�سائ�ص فن �لعمارة �لإ�سلمية بعد ن�سجه �ملبكر يف �لع�رس �لعبا�سي، ف�سًل 

عن �لعناية بزخرفة �أعلى �لبائكة مبربعات حجرية غائرة )39( . )�أنظر �سكل رقم13( .
له  لي�ست  و�لرحمة«  »�لتوبة  باب  وجتاه  �ل�سخرة،  �سحن  �رسقي  �سيق  درج  هناك 

قنطرة، عر�سه 1.1 م، وعدد درجاته 19 درجة، ولكنه غري م�ستعمل.



175

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

جدير بالذكر �أن فناء قبة �ل�سخرة كما هو �لآن يعطي �ملوقع نوعًا من �لتكاملية يف 
�لبناء �ملعماري، بحيث ل ميكن تخيل ج�سم قبة �ل�سخرة بدون �لقناطر و�ملر�قي و�لبلطات 

�لتي حتيط به، مما يجعل وظيفتها جمالية و تكميلية. 

األصول: 

�إن فكرة �إقامة �أبنية على م�ساطب مرتفعة عن من�سوب �لأر�ص �ملحيطة كما هو �حلال 
�لآ�سوري  �لعمارة  فن  يف  جندها  قدمية  فكرة  هي  �ل�سخرة  قبة  تتو�سطه  �لذي  �لفناء  يف 
�سطح  من�سوب  فوق  مرت�ً  �إىل 15  �أحيانًا  �مل�ساطب  تلك  �إرتفاع  ي�سل  كان  حيث  و�لبابلي، 
�لأر�ص، وميكن �لو�سول �ىل �ملن�سوب �لعلوي مبدرجات �أو منحدر�ت يف جميع �لإجتاهات . 
وكان �لغر�ص من �إن�ساء هذه �مل�ساطب �ملدرجة هو دفاعي �أو للوقاية من �لأمر��ص �لأر�سية 
وخا�سة �مللريا )40( . ويف �لع�رس �ليوناين ر�أينا �أن �لأبنية �لرئي�سة يف �ملدينة �ليونانية 
تبنى يف �لأكروبول�ص )مركز �ملدينة �ملرتفع( . كما �أن �ملعابد �لإغريقية كانت يف �لغالب 
تبنى على م�سطبة ُي�سعد �إليها بدرجات عدة من جميع �لجتاهات، و�لأمر نف�سه ميكن روؤيته 

يف �ملعابد �لرومانية . 
تتو�سط  �لذي  �حلرم  جبل  ملنطقة  �جلغر�فية  �لطبيعة  فاإن  �لإ�سلمية  �لعمارة  يف  �أما 
�لطبيعة  للتغلب على  �أو م�سطبة  �أن يقوم بعمل ت�سوية  �لبناء  �ل�سخرة يحتم على من يريد 
�لطبوغر�فية �لوعرة، حتى و�إن تطلب ذلك �ل�سعود �إليها مبر�ٍق �أو درجات يف كافة �لجتاهات 
)41( . وقد تطور هذ� �لأمر لحقًا حتى �أ�سبح يعرف يف �لعمارة �لإ�سلمية با�سم �ملباين �أو 

�مل�ساجد �ملعلقة، و�لتي ميكن روؤيتها يف �لعمارة �لفاطمية يف م�رس ب�سكل خا�ص . 

4. أصول مواد البناء: 
�آخر  مو�سوع  فهو  �ل�سخرة،  قبة  مبنى  يف  �لبناء  مو�د  عن  �حلديث  ب�سدد  هنا  ل�سنا 
لي�ص هنا مكانه، ولكن ل بد من �لتعريج على �لأ�سول �لتي ترجع �إليها بع�ص مو�د �لبناء 

�مل�ستعملة يف هذ� �لبناء �لتاريخي �ملهم . 
فقد ذكر بع�ص �ملوؤرخني �أن عبد �مللك قد ��ستعمل يف بناء قبة �ل�سخرة بع�ص �حلجارة 
�إن بع�سها كانت مبعرثة هنا  فل�سطني، وقالو�  �ملاأخوذة من كنائ�ص مهدمة يف  و�لأعمدة 
�أغارو�  عندما  �لفر�ص  �لتي هدمها  �لبيزنطية  �لكنائ�ص  بع�ص  بقايا  �لقد�ص من  وهناك يف 

عليها يف عهد ك�رسى �سنة 614م قبل �لفتح �لإ�سلمي )42( . 
�إن عدم �لتماثلية يف �أعمدة م�سجد قبة �ل�سخرة يدل على �أنها ُجلبت من مباٍن �أو عمائر 
باإطالة  ذلك  على  �لتغلب  وقد مت  مت�ساوية،  لي�ست  و�أقطارها  �أطو�لها  �أن  قدمية، حيث جند 
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قاعدة �لعمود �أو تق�سريها. كما �أن �ألو�نها لي�ست موحدة فمنها ما هو معرق ومائل �إىل �للون 
�لرمادي ومنها �ملعرق �ملائل �إىل �للون �لبني �أو �لأخ�رس وهكذ� . 

ولكن ل بد من ترك �لباب مفتوحًا �إىل �إحتمال �آخر وهو �أن �لعرب �مل�سلمني هم �لذين 
قامو� �أو �أ�رسفو� على عمليه ت�سنيع هذه �لأعمدة من مقالعها �لأ�سلية، وبخا�سة �إذ� عرفنا 
�أن فل�سطني ت�سم يف منطقة بيت جربين �إىل �لغرب من �خلليل مقالع حجرية كبرية �ل�ساأن . 
وهذ� يعني تو�فر �خلربة �ملحلية يف ت�سنيع مثل تلك �لأعمدة، �إ�سافة �إىل تو�فر �ملو�د �خلام 

وقربها من مكان �لبناء . 
�أما ما قيل عن �أن �لوليد بن عبد �مللك قد �أح�رس قبة من �لنحا�ص �ملذهب من كني�سة يف 
بعلبك وو�سعها فوق �ل�سخرة )43( ، فهو �أمر جاء به �مل�ست�رسقون، وذكره بع�ص �ملوؤرخني 
�أو كانو� قريبي عهد به. بل على �لعك�ص من ذلك فقد  �ملتاأخرين �لذين مل يعا�رسو� �لبناء 
�أن �مل�رسفني على بناء م�سجد قبة �ل�سخرة )يزيد بن �سلم ورجاء  �أ�سارت �مل�سادر كيف 
�ألف دينار من  �لبناء وكان يعادل 100  �أجرهما بعد �كتمال  �أن يت�سلما  بن حيوة( رف�سا 
�لذهب، ف�سكبت ذهبًا على �لقبة �لنحا�سية من �خلارج لتبدو مذهبة كما هي عليه �لآن )44( 
�لقد�ص يف  �إىل  �أخرى فاإنه من �سبه �مل�ستحيل حمل قبة من بعلبك يف لبنان  . من ناحية 
د�خلية  قبتني  عن  عبارة  هي  بل  �لعمل  من  و�حدة  قطعة  لي�ست  �حلقيقة  يف  هي  فل�سطني 
و�أخرى خارجية وبينهما فا�سل، ناهيك عن حجمها �ل�سخم �لذي ي�سكل معوقًا كبري�ً �أمام 
جمرد �لتفكري يف نقلها. كما �أن �أعمال �لبحث و�حلفريات مل تثبت �أي تطابق يف �مل�ساحة 

بني م�سجد قبة �ل�سخرة وكني�سة بعلبك �أو �أي بناء �آخر �سابق عليه. 
�أن عادة جلب �حلجارة ومو�د �لبناء من عمائر قدمية عادة معروفة وماألوفة  ويبدو 
منذ زمن بعيد، فقد قام �لبيزنطيون بهدم �ملعابد و�لعمائر �لإغريقية و�لرومانية لأ�ستخد�م 
�أهل  �أخذه  و�أعمدة ورخام يف بناء كنائ�سهم وعمائرهم، مثال ذلك ما  �أحجار  مو�دها من 
�لبندقية من مئات �لأعمدة من مباٍن �إغريقية قدمية من �أجل بناء كني�سة �سان مارك، وكذلك 
�خليول �لأربعة �لتي رفعت فوق مدخل تلك �لكني�سة كانت يف �لأ�سل ترتفع فوق قو�ص ن�رس 
روماين، ثم �نتقلت �إىل �لق�سطنطينية مع متاثيل �أخرى، ثم دخلت �سمن �لأ�سلب �لتي �أخذتها 
�لبندقية، ثم �أخذها نابليون �إىل باري�ص، ثم عادت مرة ثانية �إىل �لبندقية بعد �سقوطه، وهناك 

�أمثلة كثرية قام بها �لأمرب�طور �سارملان و�لإمرب�طور ج�ستنيان وغريهما )45( . 
ويف �لع�سور �لإ�سلمية مل يتوقف �مل�سلمون عن ��ستخد�م مو�د بناء جُتلب من مباٍن 
قدمية �إل يف بد�ية �لقرن �لثالث �لهجري/ �لتا�سع �مليلدي، كما هو �حلال يف مباين مدينة 
�سامر�ء يف �لعر�ق يف �لع�رس �لعبا�سي . ويعد م�سجد �أحمد بن طولون �أول مبنى يف م�رس 
�لإ�سلمية ل ت�ستعمل فيه عنا�رس حاملة ماأخوذة من �ملباين �لأخرى، حيث عملت دعائم 

باأعمدة يف �لأركان من �لطوب )46( . 
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5. أصول املهندسني والفنيني: 
يدور جدل كبري بني �لعلماء حول �لأ�سول �لتي �نحدر منها �لعمال و�ملهند�سون �لذين 
��سرتكو� يف بناء م�سجد قبة �ل�سخرة، ففي حني يرى �مل�ست�رسقون �أن �لعمال هم �أيدي عاملة 
ماهرة ومدربة قامت باإجناز هذ� �لعمل �ل�سخم، فهم يرون �أنه ل بد �أن يكونو� من �لعمال 
�لروم �أو �ل�سا�سانيني �لذين �ألفو� �إجناز مثل تلك �ملباين يف بلد �ل�سام و�لعر�ق، يف حني �أن 
�لفاحتني �جلدد مل يت�سنَّ لهم بعد تعلم �أ�رس�ر هذ� �مل�ستوى من �لبناء �لفخم وتقنياته، مما 
مل ياألفوه يف جزيرة �لعرب �لتي جاوؤو� منها، وياأتي على ر�أ�ص هوؤلء جميعًا �أ�ستاذ �لعمارة 
�أن مهند�ص م�سجد قبة �ل�سخرة هو  �إىل  �أ�سار  �لإ�سلمية �ملبكرة �مل�ست�رسق كريزويل �لذي 
�سخ�سية جمهولة، يف حني �أن رجاء بن حيوة �لكندي و�ل�سخ�ص �لآخر �لذي �سمه �إليه وهو 
يزيد بن �سلم – وكلهما من فل�سطني – مل تكن �ملهمة �ملوكلة �إليهما �أكرث من �لإ�رس�ف 
�لذين  �ملوؤرخني  ذلك من خلل كلم  وي�ستدل كريزويل على  �لبناء،  و�لإد�ري على  �ملايل 
�إمرة هذين  وو�سعها حتت   )47( �ل�سل�سلة  قبة  �ل�سخرة هي  قبة  بناء خزينة �رسق  يذكرون 
�إد�ريًا وماليًا تد�ر  �أنها كانت مركز�ً  �ل�سل�سلة هي  �أن وظيفة قبة  �لرجلني )48( . حيث يرى 

منها �أعمال �لبناء يف م�سجد قبة �ل�سخرة �ملجاور . 
�لعلماء  »من  باأنه  ومتدحه  حيوة  بن  رجاء  ت�سف  �مل�سادر  فاإن  �أخرى  ناحية  من 
من  �أي  تذكر  مل  حني  يف   ،  )49( عنه«  �هلل  ر�سي  �لعزيز  عبد  بن  عمر  جل�ساء  ومن  �لأعلم 
�أن ل  �أخرى يجب  . من ناحية  �لبنائني  �أو من  �لرجلني من �ملهند�سني  �أن هذين  �مل�سادر 
نن�سى �أن تخطيط م�سجد قبة �ل�سخرة وعمارتها بالغ �لدقة و�لفخامة مما ل ي�ستقيم �إل لذوي 
�خلربة و�لإخت�سا�ص )50( ، مما ل ينطبق على �لعامل رجاء بن حيوة �أو �ل�سخ�ص �لذي �سمه 

�إليه مع ولديه وهو يزيد بن �سلم . �إذ�ً من �لذي قام بهند�سة م�سجد قبة �ل�سخرة؟ . 
�ل�سخرة كانو� يف معظمهم  �لتي بنيت فيها قبة  �ل�سام خلل �حلقبة  �إن �سكان بلد 
من �لقبائل �لعربية �لأ�سلية، ومن �أ�سهرها قبيلة �لغ�سا�سنة، وكانت �لدولة �لبيزنطية تعتمد 
قبة  م�سجد  فاإن  �أخرى  ناحية  من  �ل�رسقي.  �ل�سا�ساين  �خلطر  من  �ل�سام  تاأمني  يف  عليهم 
�ل�سخرة بني عام 72هـ/ 691م، �أي بعد 55 عامًا على �لفتح �لإ�سلمي لفل�سطني على يد 
�خلليفة عمر بن �خلطاب، ويف هذه �ملدة ل بد �أن عدد �لعرب �زد�د ومل ينق�ص، بل �إن �ل�سكان 
�لعرب �لأ�سليني من �مل�سيحيني و�لوثنيني قد حتول ق�سم كبري منهم �إىل �لأ�سلم، وهذ� يعني 
�ل�سخرة كانو� يف  �لتي بنيت فيها قبة  �ل�سام عمومًا يف �حلقبة  �أن �سكان فل�سطني وبلد 
�أغلبهم من �لعرب �مل�سلمني )51( . ومن بني هوؤلء �ل�سكان خرج �ملهند�سون و�لعمال �لذين 
بنو� م�سجد قبة �ل�سخرة، ونحن هنا ل ننكر تاأثر هوؤلء �ملهند�سني و�لعمال �لعرب �مل�سلمني 
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�ل�سا�ساين، ولكن �ملو�سوع هو مو�سوع  �أو  �لبيزنطي  �لعهد  �لتي متلأ �جلو�ر من  بالعمائر 
تاأثر ولي�ص �أكرث . 

ومل ل نقول باأن �ملنطقة �ل�سورية )بلد �ل�سام( �لتي �أجنبت �ملهند�ص )زنوبيو�ص( وهو 
�أحد �ملهند�سني �ل�سوريني �لذين �ساهمو� يف بناء كني�سة �لقيامة من �لقرن �لر�بع �مليلدي 
؛ قد �أجنبت �ملهند�سني �لأفذ�ذ �لقادرين على بناء  ح�سب �ملوؤرخ �لبيزنطي يو�سيبو�ص )52( 
قبة �ل�سخرة ح�سب �لتقاليد �لعريقة �ملتد�ولة يف �ملنطقة �ل�سامية عامة وفل�سطني خا�سة 
من قرون عدة. وبذلك يكون �خلليفة عبد �مللك بن مرو�ن من �لأو�ئل يف �لدولة �لإ�سلمية 
نف�سها  �ملنطقة  �سكان  من  مدربة  عربية  باأيٍد  �لقدمي  �ملنطقة  تر�ث  باإحياء  قامو�  �لذين 
)فل�سطني وبلد �ل�سام( . ونحن نعلم �ل�سرية �حل�سارية للخليفة �لأموي �خلام�ص �لذي نهج 
نهجًا ��ستقلليًا عربيًا �إ�سلميًا يف �لعديد من �أمور �لدولة لي�ص �أقلها تعريب �لعملة، وتعريب 

�لدو�وين، ولي�ص �آخرها بناء قبة �ل�سخرة باأيٍد عربية �إ�سلمية �أي�سًا . 

اخلامتة والنتائج: 
يتبني لنا مما �سبق �أن معظم �لنماذج ذ�ت �ملخطط �لثماين �لتي ُعر�ست يف �لبحث  1 .
�أن هذ� �لنمط من �لبناء  هي من منطقة بلد �ل�سام عامة وفل�سطني خا�سة، مما يدل على 
هو تقليد �سوري �سامي فل�سطيني �رسقي منذ مرحلة ما قبل �لإ�سلم، وما ح�سل مع خمطط 
م�سجد قبة �ل�سخرة هو عودة نحو �لأ�سول �ملحلية، كان ر�ئده �خلليفة �لأموي �لتابعي عبد 

�مللك بن مرو�ن، �أكرث منه ��ستري�د مناذج من ح�سار�ت �أخرى.
�لنماذج  بع�ص  وجود  �سبقه  �ل�سخرة  قبة  منوذج  باأن  بحثنا  خلل  من  عرفنا  2 .
يف  �لقيامة  كني�سة  �لقد�ص  – ويف  2م  �لقرن  يف  �ملارينيون  قبة  غزة-  يف  لها  �مل�سابهة 

�لقرن 4م، ويف حلب كني�سة �لقدي�ص �سمعان يف �لقرن 6م وغريها.
�أن م�سجد قبة �ل�سخرة مثمن �لتخطيط فاإنه ل يتطابق متامًا مع  على �لرغم من  3 .
�لنماذج �مل�سابهة �لتي �سبقته، حيث جند �لفرق يف �لعديد من �لعنا�رس، مثل �لقبة �ملخروطية 
بدل �لقبة ن�سف �لكروية يف قبة �ل�سخرة، �أو يف �ملدخل �لو�حد بدل �ملد�خل �لأربعة �لتي 

ن�ساهدها يف قبة �ل�سخرة . 
�إن �ل�سكل �لد�ئري �أو �ملثمن �لذي �قتب�سته �لعمارة �لعربية �لإ�سلمية �ملبكرة �سو�ء  4 .
�ملثلن  هما  )مثمن(  �ل�سخرة  قبة  �سكل  يف  �أو   ، د�ئري(  )�سكل  �ل�سلم  مدينة  تخطيط  يف 
�لوحيد�ن �للذين �قتب�سا عن �لطرز �ل�سابقة على �لإ�سلم، وفيما مل ي�سلنا �سكل مدينة �ل�سلم 
�ل�سخرة  قبة  فاإن منوذج  ؛  �ل�سكل رقم 15(  )�أنظر  �ملوؤرخني  �إل من خلل و�سف  )بغد�د( 

�ملثمن بقي مثًل وحيد�ً مل يتكرر مرة �أخرى يف �لع�رس �لإ�سلمي. 
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