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ملخص:
يدور احلديث يف هذا البحث عن ت�أثري املدر�سة املعمارية املحلية يف فل�سطني وبالد
ال�شام على بناء قبة ال�صخرة ،وذلك يف موا�ضيع منوذجية حمددة مثل املخطط واملداخل
والبوائك ،تارك ًا العنا�رص الأخرى �إىل بحث �آخر وذلك ب�سبب �ضيق عدد ال�صفحات امل�سموح
بها للن�رش يف املجالت العلمية .وقد تناول البحث احلديث عن الأ�صول التي جاءت منها
فكرة تلك العنا�رص املعمارية ،وهي عنا�رص و�أفكار معمارية �رشقية من بالد ال�شام،
وبخا�صة فل�سطني .ويف هذا البحث �أي�ض ًا نرد على �إدعاءات امل�ست�رشقني وم�صادرهم فيما
يتعلق بالعمال واملهند�سني الذين �أجنزوا هذا العمل املعماري املتفوق يف مرحلة مبكرة من
حياة الدولة الإ�سالمية ،حيث تدعي تلك امل�صادر �أن عما ًال من غري العرب هم من �أبدعوا هذا
مبان �سابقة على الإ�سالم دون �أن يكون للم�سلمني دور
العمل .و�أن مواد البناء قد جلبت من ٍ
كبري يف هذا الإبداع الأكرث ت�ألق ًا عرب التاريخ الإ�سالمي كله .واحلقيقة التي ك�شف عنها يف
هذا البحث هو �أن العمال واملهند�سني �إ�ضافة �إىل مواد البناء كلها ذات �أ�صول حملية �رشقية
�شامية ،و�أن �شيئ ًا من خارج فل�سطني مل ُي�رشك يف �إجناز هذا املعلم الكبري ،الذي ما زال
�شاهداً على عظمة تلك املرحلة.
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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:
ما زال مبنى قبة ال�صخرة امل�رشفة يبهر الكثريين يف م�ستوى العمارة الرفيع الذي
يتمتع به� ،إ�ضافة �إىل امل�ستوى العايل من الأعمال الفنية الزخرفية التي تك�سي جدرانه
الداخلية واخلارجية� .أما العنا�رص املعمارية و�أ�صولها داخل م�سجد قبة ال�صخرة فقد كان
مو�ضوع بحث �سابق تناولنا فيه ع�رشة من العنا�رص املعمارية بالو�صف وال�رشح والتحليل
والبحث يف الأ�صول التي �أُخذت عنها؛ �أما هذا البحث ف�إنه يبحث يف العنا�رص املعمارية
و�أ�صولها خارج قبة ال�صخرة مثل :املخطط واملداخل ،والبوائك املنت�رشة على �أطراف الفناء
اخلارجي .
وكنت �أف�ضل �أن �أجعل البحثني يف بحث واحد ،ولكن عدد ال�صفحات �أ�صبح كبرياً ،مما
ا�ضطرين �أن �أجعلهما بحثني منف�صلني ،ولكنهما يف النهاية يكمل كل منهما الآخر  .ويف
مكان �آخر من البحث تناول الباحث الأ�صول التي ينتمي �إليها العمال واملهند�سون الذين
�أ�رشفوا ونفذوا هذا العمل املميز ،وبخا�صة �أنه كرث احلديث من قبل امل�ست�رشقني على �أنهم
رمبا كانوا من �أ�صول غري عربية ،حماولني �أن يظهروا العرب وامل�سلمني �سكان املنطقة
ب�أنهم قوم يح�سنون �صنعة احلرب والقتال ،وال دراية لهم بفنون احل�ضارة ،وبخا�صة يف
وفنون رفيعة مثل قبة ال�صخرة  .كما يرد الباحث يف مكان
بناء معلم مب�ستوى عمارةٍ
ٍ
�آخر من هذا البحث على القول الذي جاء به امل�ست�رشقون �أي�ض ًا عن الأ�صول التي تنتمي
لها مواد البناء ،حيث �إنهم – امل�ست�رشقون -قد �أكرثوا القول يف هذا املو�ضوع دون �إيراد
احلجج والبينات املادية �أو املنطقية ،بل كان ر�أيهم حماولة لتجريد العرب وامل�سلمني من
�أي م�ستوى ح�ضاري ،و�إحلاق مثل تلك الإجنازات الرفيعة باحل�ضارة الغربية ،دافعهم يف
ذلك التع�صب ،ولي�س البحث العلمي .
�أما م�صادر املعلومات يف هذا البحث فقد كانت تعتمد على الزيارات امليدانية لقبة
ال�صخرة �إ�ضافة �إىل كتب الرحالة وامل�ؤرخني ،والدرا�سات احلديثة التي تناولت املو�ضوع
بعيداً عن الإنحياز �إال للحقيقة العلمية .

 .1املخطط:
قبة ال�صخرة عبارة عن بناء مثمن ال�شكل من اخلارج ،يتو�سطه بناء دائري تعلوه قبة
ن�صف كروية (�أنظر �أ�شكال رقم ،16رقم  . )2طول �ضلع املثمن من اخلارج (20.59م) و�إرتفاع
اجلدار اخلارجي قبل ال�سقف (9.5م)  .وهذه اجلدران يف�صلها عن ال�صخرة ال�رشيفة التي
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تتو�سط البناء تثمينة خارجية و�أخرى داخلية ت�شكالن رواقان لل�صالة  .التثمينة الداخلية
عبارة عن جمموعة من الأقوا�س يحملها عدد متناوب من الأعمدة والأكتاف (الأ�ساطني)
–�سي�أتي احلديث عنها الحقاً� . -أما الأقوا�س املرفوعة على �أعمدة و�أكتاف وحتيط بال�صخرة
مبا�رشة فهي ت�شكل دائرة حتمل فوقها رقبة القبة .كما �أ�ستعمل يف �سقف امل�سجد �إ�ضافة �إىل
القبة الن�صف كروية الرئي�سة� ،أ�سقف مائلة تغطي �أروقة التثمينة الداخلية واخلارجية ،وهذه
الأ�سقف تف�صل بني رقبة القبة من اخلارج ،وبني �أعلى اجلدران اخلارجية .
ولقبة ال�صخرة � 56شباك ًا موزعة على رقبة القبة وجدران املبنى اخلارجية ،وله �أربعة
مداخل يف اجلهات الأربع ،تف�ضي �إىل فناء ال�صخرة املربع ال�شكل الذي ُي�صعد �إليه بو�ساطة
ثمانية مراقٍ تعلوها البوائك وتنت�رش يف جميع االجتاهات  .كما �أن فناء ال�صخرة فيه عدد
من القباب واخللوات واملعامل الدينية والتاريخية والثقافية� ،إ�ضافة �إىل �آبار ال�رشب .
بكلمات خمت�رصة ميكن القول �إن خمطط م�سجد قبة ال�صخرة هو عبارة عن بناء ذي
�صفة مركزية حموط بدائرة من الأعمدة والدعائم ،تعلوه قبة مركزية ن�صف كروية ،ويحيط
بذلك كله بناء مثمن منتظم ال�شكل والأبعاد ،قوامه رواقان تف�صالن ما بني ال�صخرة واجلدار
اخلارجي.
األصول:
�إن ت�شكيل البناء الثماين ،ويف مركزه قبة ميثل �أ�سلوب ًا معماري ًا كان معروف ًا و�شائع ًا يف
بالد ال�شام ( ، )1وقد القى رواج ًا كبرياً يف فل�سطني ب�شكل خا�ص ،منذ القرن الأول امليالدي،
حيث �إزدهر هذا الطراز املعماري بعد الإمرباطور ق�سطنطني الكبري لي�صبح املخطط الهند�سي
املميز لكثري من املباين ذات ال�صبغة الدينية املعتربة يف فل�سطني وبالد ال�شام (. )2
مع ذلك ف�إنه يوجد هناك بع�ض املخططات التي ال نقول �إنها متطابقة ،بقدر ما هي
مت�شابهة مع بناء م�سجد قبة ال�صخرة احلايل .نذكر منها الآتي:
♦ ♦قبة املارينيون يف غزة :وهو ال�رضيح الذي بني يف القرن الثاين امليالدي على
�رشف مارنا�س (الإله – ال�سمكة) وقد �أ�شار «كريزويل» (� )3إىل �أنه قد و�صل �إلينا و�صف هذه
القبة ،وهو عبارة عن بناء م�ستدير تعلوه قبة ،وهو البناء الوحيد الدائري الذي �سبق خمطط
كني�سة القيامة يف بالد ال�شام وفل�سطني� ،أما يف بالد اليونان فقد �سبق وجود �أبنية دائرية
عديدة هناك مثل معبد باليمون يف كورنث ،ومعبد �أثينا بروني�سا يف دلفي ،وفيلبيون يف
�أوملبيا � ...إلخ  .ولكن «كريزويل» يقول ب�أن قبة كني�سة القيامة كما هي قبة املارينيون يف
غزة كانت خمروطية ال�شكل ولي�ست قبة ن�صف كروية ( )4كما هو احلال يف قبة ال�صخرة .
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♦ ♦لقد اقتب�س الرومان عن الإغريق التخطيط الدائري وامل�ضلع يف بناء بع�ض
معابدهم ومقابرهم مثل معبد البانثيون ومعبد ف�ستا يف روما ،وكذلك معبد فينو�س يف
مدينة بعلبك اللبنانية الذي ي�ؤرخ �إىل حوايل عام 273م ،و�أ�صبح البناء الدائري املقبب �أكرث
الأ�شكال �شيوع ًا يف عمل ال�رضيح الروماين ،مثال ذلك يف روما باينتون هادريان املعظم
(124 -120م) والنمفايوم يف احلدائق اللي�سنينه واملعروف اليوم با�سم منريفا مديكا
(268 -253م) وما�سوليوم القدي�سة هيلينا (�أول القرن الرابع امليالدي)  .وهذا النوع من
التخطيط الهند�سي املنتظم هو النموذج الذي تطور منه تخطيط الكنائ�س والعمائر الدينية
امل�سيحية البيزنطية ذات امل�سقط امل�ستدير �أو امل�ضلع الحق ًا (. )5
♦ ♦وب�شكل عام ،ف�إن الأبنية امل�ستديرة املتحدة املركز تظهر منذ القرن الرابع
امليالدي ،مثال ذلك طارمة �سانتا كو�ستانزا (326 -324م)  .ويبدو �أن كني�سة القيامة ()6
م�شتقة مبا�رشة من هذه الأخرية ،والتي بنيت بعدها بب�ضع �سنوات ،لأنها �أي�ض ًا تت�ألف من
حلقة مركزية من الدعائم حتمل قبة حتتوي على رواق بينها وبني اجلدار الدائري اخلارجي.
ترتكز قبه �سانتا كو�ستانزا على حلقة داخلية من الدعائم م�ؤلفة من  12زوج ًا من الأعمدة
املنتظمة يف دائرة .وينتج االنطباع ال�صليبي من جعل الأقوا�س املقابلة للنقاط الأربعة
الأ�سا�سية �أعر�ض من البقية ،وهذا االنطباع نف�سه ُوجد يف كني�سة القيامة التي لها حلقة
داخلية من الدعائم م�ؤلفة من  12عموداً و 8ع�ضائد (دعامات) مرتبة بحيث �إن زوج ًا من
الع�ضائد �أو الدعامات يو�ضع بني كل � 3أعمدة -.كل هذه الأعمدة مغلقة الآن بالبناء-
 ،وهنا �أي�ض ًا نرى الأقوا�س املرتكزة على الع�ضائد والتي تقابل النقاط الأ�سا�سية الأربعة
�أعر�ض قلي ًال من البقية ( . )7وهكذا نرى ع�ضادتني وثالثة �أعمدة ،ع�ضادتني ثم ثالثة
�أعمدة ...وهكذا .واالنتظام يف قبة ال�صخرة هو نف�سه تقريب ًا حيث نرى ع�ضادة ثم ثالثة
�أعمدة....وهكذا.

وقد �أ�شار الباحث �صفوان التل �إىل نقاط الت�شابه بني كني�سة القيامة وم�سجد
قبة ال�صخرة وذكر منها:
 �أن قطر قبة ال�صخرة حوايل 20.4م مقابل 20.48 -20.44م يف الثانية.
 من ناحية �أخرى وح�سب رواية «يو�سفيو�س» امل�ؤرخ البيزنطي ،ف�إن قرب ال�سيد
امل�سيح كان يف تلك الأيام يت�ألف من كتلة من ال�صخر الطبيعي غري املنقو�ش داخله كهف
يرتفع قلي ًال يف و�سط الأر�ضية املر�صوفة حتت القبة ،وهذه الكلمات ميكن �أن ت�صف قبة
ال�صخرة قبل �إحاطتها بحاجز يف نهاية القرن 12م (. )8
 �إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الآثار املوجودة على ال�صخرة ،والتي قيل �إنها �آثار �أقدام �سيدنا
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حممد �صلى اهلل عليه و�سلم عندما �صعد �إىل ال�سماء تعيد �إىل الأذهان الآثار على ال�صخرة يف
و�سط قبة كني�سة ال�صعود على جبل الزيتون يف القد�س ،والتي تعر�ض على احلجاج ب�أنها
�أقدام �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم �ساعة �صعوده �إىل ال�سماء .

♦ ♦املثال الآخر للقبة اخل�شبية قبل الإ�سالم ،هي قبة كني�سة القدي�س «�سمعان
العمودي» يف قلعة �سمعان (التي تبعد  25مي ًال عن حلب) والتي بنيت عام 470م (، )9

وهذه الكني�سة تت�ألف من �أربع بازيليكات ( )10عظيمة ،تت�صالب مع املثمن املركزي الذي
يبلغ قطره «27م» وكان االعتقاد ال�سائد ب�أن ذلك البناء ال ميكن �أن تعلوه قبة ح�سب الرحالة
«غريو�س» الذي زار املوقع �سنة 560م بعد زلزال كان قد �رضب املنطقة عام 526م يف
منطقة �أنطاكيا رمبا ت�سبب يف �سقوط القبة� ،إال �أن الفكرة ب�أن ذلك البناء كانت له قبة برزت
يف عام 1933م ،عندما قامت احلفريات على يد عامل الآثار «كرنكر» الذي تفح�ص البناء
املهدم على �أر�ض املثمنة كتلة كتلة ،ووجد لبنات عقد ن�صف قطرها 20.2م تخ�ص النوافذ
املزدوجة التي تخرق قبة املثمن.
وخال�صة القول �إن �أبحاث كرنكر بني عامي � 1938 -1933أثبتت وجود بناء مثمن
تعلوه قبة بني قبل عام 500م ،تعر�ض لل�سقوط يف زلزال �أنطاكيا امل�شهورة يف عام 526م،
و�أن ذلك البناء �شبيه �إىل درجة كبرية جداً بقبة ال�صخرة التي بنيت بعد قرنني من الزمن
تقريب ًا (. )11
♦ ♦كني�سة ال�صعود :التي بناها الإمرباطور ق�سطنطني يف جبل الزيتون يف القد�س
والتي حتيط بال�صخرة التي يعتقد �أن ال�سيد امل�سيح عرج منها �إىل ال�سماء ،وال�صخرة يحيط
بها  16عموداً يعلوها قبة خ�شبية ،ويحيط بها بناء ثماين منتظم ال�شكل (. )12
بناء ثماين ال�شكل
♦ ♦لقد كانت كني�سة املهد يف الأ�صل -يف القرن الرابع امليالديً -
يحيط مبغارة املهد يف مدينة بيت حلم ( . )13ولكن قبته كانت خمروطية ال�شكل كما هو
احلال يف قبة املارنيون يف غزة وقبة كني�سة القيامة الأ�صلية.
♦ ♦كاثدرائية ب�رصى يف حوران يف ال�شام :من العهد البيزنطي ،بنيت يف عام
512م ،ذات خمطط ثماين مق�سم من الداخل بو�ساطة  8دعائم و  16عموداًُ ،وزعت بحيث
ت�شكل الدعائم �أركان ال�شكل الثماين ،وبني كل دعامتني يوجد عمودان ( ، )14وهو ي�شابه ما
هو موجود يف الرواق الأو�سط يف قبة ال�صخرة اخلارجي� .أما القبة املركزية فهي مرفوعة
على �أربعة دعائم ،بني كل دعامتني � 3أعمدة .وهو ي�شابه من حيث املخطط الأ�سا�س الدائري
الذي يحمل قبة ال�صخرة .مع العلم �أن قطر قبة كاثدرائية ب�رصى ت�ساوي 14.9م فقط (،)15
يف حني �أن قطر قبة ال�صخرة ت�ساوي 20.4م .
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وهناك مناذج �أخرى من الأبنية ذات املخطط الثماين ،كان قد �أح�صاها �صفوان
خلف التل يف بحثه عن �أ�صول املخطط الثماين يف بناء قبة ال�صخرة نذكر منها
الآتي(: )16
 بناء �رضيح ال�سيدة مرمي يف القد�س (335م) .
 بناء كني�سة هبة اهلل (ثيوثوكا�س) على جبل جرزمي /نابل�س (484م) .
 بناء كني�سة ثمانية يف بي�سان (القرن اخلام�س امليالدي) .
  الكني�سة الثمانية يف �أم قي�س ،و�أخرى يف �شمال مدينة جر�ش (القرنني . )6 -5
  الكني�سة الثمانية الذهبية يف �أنطاكيا – �سوريا  0القرن الرابع امليالدي) .
  كني�سة القدي�س �رسجيو�س وباخو�س يف �إ�ستانبول (525م) .
 كني�سة هريابولي�س يف تركيا (القرن اخلام�س امليالدي) .
 كني�سة القدي�س �سان فيتال ( )Sanvitaleيف رافينا – �إيطاليا (546م) .
 بناء قبة ال�صخرة يف مدينة القد�س (72هـ691 /م) .
مما �سبق يتبني لنا �أن معظم النماذج ذات املخطط الثماين التي ُعر�ضت هي من منطقة
بالد ال�شام عامة وفل�سطني خا�صة ،مما يدل على �أن هذا النمط من البناء هو تقليد �سوري
�شامي فل�سطيني �رشقي منذ مرحلة ما قبل الإ�سالم ،وما ح�صل مع خمطط قبة ال�صخرة هو
عودة نحو الأ�صول املحلية �أكرث منه �إ�سترياد مناذج من ح�ضارات �أخرى .

 .2املداخل:
لقبة ال�صخرة �أربعة مداخل ( )17كبرية (�أنظر �أ�شكال رقم ،1رقم� ، )3أبوابها مزدوجة
م�صنوعة من اخل�شب ،ومك�سوة ب�صفائح النحا�س ،وكانت هذه الأبواب مذهبة عندما زارها
املقد�سي ( ، )18والأبواب هي باب القبلي وي�سمونه باب الأق�صى ،باب ا�رسافيل وهو الباب
ال�رشقي ،باب ال�سور املعروف بباب اجلنة وهو الباب ال�شمايل ،باب الن�ساء الذي يفتح �إىل
الغرب ويقابل باب القطانني ،ويقول املقد�سي �أن هذه الأبواب ب�شكلها املذهب الذي و�صفها
به عبارة عن هدية من والدة اخلليفة العبا�سي املقتدر (832 -809م) (. )19
وبخالف ما هو معروف يف الأبنية التذكارية امل�شابهة ،ف�إنه ال يوجد مدخل رئي�سي
و�آخر ثانوي يف مبنى قبة ال�صخرة ،على الأقل من الناحية املعمارية ال يوجد ما مييز
املدخل املقابل ملحراب امل�سجد كما جرت العادة ،حيث جند �أن املدخل املقابل للمحراب
يكون هو املدخل الرئي�س ،ويعامل معاملة خا�صة ( ، )20وتكون عمارته قد �صممت ب�شكل
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خمتلف و�أكرث فخامة وزخرفة و�أكرث ات�ساعاً ،وال�سبب يف ذلك هو �أن امل�صلني يتجهون
ويتجمعون يف مقدمة القبة جهة القبلة ،وال يكون ذلك مي�رساً �إال �إذا تقدم امل�صلون من
اجلهة املقابلة جلهة القبلة .ورمبا مل جند هذه الظاهرة يف م�سجد قبة ال�صخرة نظراً لأن
البناء مثمن ال�شكل� ،إ�ضافة �إىل �أن قبة ال�صخرة تقع يف و�سط امل�سجد الأق�صى مما يعني �أن
الو�صول �إليها ال يتم من جهة واحدة بل من جميع االجتاهات ،كما �أن امل�سجد ي�ضم �أربعة
�أبواب يف اجلهات الأربعة  .مما ال يجعل خ�صو�صية للجهة املقابلة للقبلة.
معظم هذه الأبواب قد جددت يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين  1538م ويف عهد
ال�سلطان عبد احلميد الأول 1780م .و�أمام الباب القبلي بني رواق مفرو�ش بالرخام ،طوله
16م ،وعر�ضه � 3أمتار ،ويف مدخل امل�سجد من ال�رشق والغرب وال�شمال �أبواب بنيت خالل
القرن 16م .ويتقدم املداخل �سقائف عر�ضها 2.5م ( ، )21م�ؤلفة من قبة ن�صف �أ�سطوانية
حممولة على عمودين رخاميني بتيجان كورنثية ،ويتفرد املدخل القبلي من اخلارج بوجود
�شم�سية بارزة عن اجلدار ت�سندها يف كل جهة ميني الباب وي�ساره ثالثة �أعمدة من الطراز
ذاته .ويف كل مدخل من مداخل امل�سجد غرفتان ،واحدة يراها الداخل عن ميينه والأخرى
عن ي�ساره� ،أن�شئت لتكون �إحداهما خمزن ًا للآالت والأدوات الالزمة لتنظيف املبنى ،و�أخرى
من �أجل �إقامة خدم القبة .ويبلغ عر�ض املدخل 2.6م وارتفاعه 4.3م .وفوق كل منها نافذة
ذات قو�س ن�صف دائري (� ، )22أما الأبواب الداخلية ،ف�إنها مل ت�ؤرخ ،واملعروف عنها �أنها
�أن�شئت بعد الأبواب اخلارجية.
األصول:
واملداخل ظاهرة معمارية معروفة منذ �أن عرف الإن�سان البناء ،وقد حاول املعماري
العراقي القدمي �إعطاء املداخل قوة دفاعية �إ�ضافية ،خا�صة مداخل املدن الكربى (، )23
وظهرت منها �أنواع عديدة ،منها املدخل املبا�رش كما هو احلال يف مداخل قبة ال�صخرة،
املزورة كما يف مداخل مدينة ال�سالم (بغداد) �أو بع�ض مداخل مدينة
واملداخل املنك�رسة �أو
َّ
القد�س (باب العمود وباب اخلليل)  ،وقد حفت بها الأبراج الدفاعية ،يف حني جند مداخل قبة
ال�صخرة قد حفت بها الأعمدة يف منوذج م�صغر ملداخل املدن امل�شهورة .
�إن مداخل الأبواب يف قبة ال�صخرة مزودة بعتبات علوية وكوات ،وهي من الطراز الذي
كان �سائداً يف بالد ال�شام منذ القرن الرابع امليالدي  .والأمثلة على ذلك عديدة منها بيت
معمودية مار يعقوب يف «ن�صيبني» يف بالد اجلزيرة ،املبنية عام 359م .ومثال �آخر يف
كني�سة قلعة �سمعان العظيمة من القرن اخلام�س امليالدي .كما �أن مداخل �أبواب كاتدرائية
ب�رصى ال�شام (512 -3م) تقرتب من مداخل قبة ال�صخرة يف ال�شكل .وكذلك مداخل كني�سة
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القدي�س جورج يف �أذرع (515 -6م) ؛ حيث املداخل متطابقة تقريب ًا مع مداخل قبة
ال�صخرة ،لأن البناء ب�سيط جداً .وكذلك احلال يف مدخل ق�رص احلري يف ال�صحراء ال�سورية،
ويف امل�سجد الكبري يف قرطبة (. )24

 .3فناء الصخرة:
ي�سميه عامة النا�س اليوم �سطح ال�صخرة �أو �سطوح ال�صخرة �أو �صحن ال�صخرة �أو فناء
ال�صخرة ،وقد �سماه نا�رص خ�رسو واملقد�سي «الدكة» (�( )25أنظر �شكل رقم  . )4من املعروف
�أن طبوغرافية املنطقة التي بني عليها م�سجد قبة ال�صخرة غري م�ستوية بل هي عبارة عن
منطقة جبلية وعرة ،ومن �أجل احل�صول على منطقة م�ستوية يرتكز عليها م�سجد قبة ال�صخرة
كان ال بد من عمل امل�سطبة التي ن�شاهدها اليوم ونطلق عليها �أ�سم �صحن ال�صخرة �أو فناء
ال�صخرة ،وي�ضم هذا الفناء العديد من �آبار املياه التي تتجمع فيها املياه من �سطح م�سجد
ال�صخرة ومن الفناء نف�سه.
يقوم مبنى قبة ال�صخرة يف و�سط ذلك الفناء املربع ال�شكل تقريباً ،والبناء قائم على
�أر�ض مرتفعة يف و�سط احلرم ومفرو�ش بالبالط الأبي�ض ،طوله �أكرث من عر�ضه ،طوله من
ال�شمال �إىل اجلنوب  229ذراع ًا (76م تقريباً)  ،ومن ال�رشق �إىل الغرب  223.5ذراع ًا (74.5م
تقريباً)  ،وهو يرتفع 12ذراع ًا (4م تقريباً) عن �أر�ض امل�صلى القبلي ( ، )26يرقى �إليه مبراقي
ي�سميها النا�س الدرج ( . )27ويف �أعلى كل مرقاة قنطرة قائمة على �أعمدة من الرخام .وهذه
القناطر ي�سمونها «موازين» لأعتقادهم ب�أن امليزان �سوف ين�صب هنا يوم القيامة ،وت�سمى
كذلك البوائك ( . )28وهي عبارة عن �أقوا�س مدببة مرفوعة على �أعمدة ويعلوها �إفريز ميتد
عر�ضي ًا وميلأ الفراغات التي ترتكها الأقوا�س يف الأعلى ،عدد الأقوا�س يرتاوح بني ثالثة
�إىل خم�سة �أقوا�س ،وت�ضم امل�سافات بينها نق�ش ًا �أو �أكرث ي�شري �إىل من بنى هذه البائكة �أو
�أ�رشف على بنائها ،وقد نق�ش على البائكة القبلية من جهة امل�صلى القبلي «مزولة» عبارة
عن �ساعة �شم�سية (. )29
ويقول الرحالة الفار�سي « نا�رص خ�رسو» ب�أن عدد املراقي يف ع�رصه بلغت  6مراقٍ
( ، )30ويبدو �أن عدد البوائك (القناطر) قد ازداد �أي�ض ًا مع الزمن ،فبلغ يف يومنا هذا ثمانية
بوائك (�أنظر �شكل رقم  ، )5و�صفها كالتايل:
Ú Úالبائكة ال�شمالية :ان�شئت يف ع�رص املماليك البحرية ،حيث �أمر بت�شييدها ال�سلطان
امللك النا�رص حممد بن قالوون يف عام 721هجري (1331م)  ،وهي بائكة �صغرية م�ؤلفة
من عمودين رخاميني يف الو�سط ،ت�سندها دعامتان حجريتان من الأطراف ،وهي بائكة من
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ثالثة عقود حجرية مدببة ،الأو�سط منها �أعلى ارتفاع ًا و�أكرث �سع ًة من العقدين اجلانبني ،وقد
ازدان �أعلى البائكة بزخارف هند�سية ب�سيطة حمفورة ب�شكل غائر (�( . )31أنظر �شكل رقم. )6
Ú Úالبائكة ال�شمالية ال�رشقية� :أمر ال�سلطان النا�رص حممد بن قالوون ب�إن�شاء هذه
البائكة يف �سنة 726هجري (1326م) ح�سبما هو م�سجل يف لوح من الرخام مثبت يف كو�شة
العقد الأخري ،ويفهم من خالل قراءة النقو�ش فوق بالطات تلك البائكة ب�أن البالط املفرو�ش يف
بناء ال�صخرة مت فر�شه هناك يف زمن ال�سلطان اململوكي املن�صور قالوون .وتختلف هذه البائكة
ب�شكل وا�ضح عن ت�صميم البوائك الأخرى املنت�رشة حول احلرم ،على الرغم من �أنها م�ؤلفة من
دعامتني حجريتني بينهما عمودان حجريان ر�شيقان ،وهي جميع ًا حتمل ثالثة عقود مدببة.
ومتتاز العقود ب�أن �أرجلها �أطول ب�شكل ملحوظ (م�شمورة) وقد اتخذت هيئة املخدات
املتال�صقة التي ر�صدت وفقها �صنجات العقود ذاتها (قو�س الو�سائد)  .وزيادة على ذلك
فقد زخرف �أعلى البائكة ب�صف من املقرن�صات احلجرية (�( . )32أنظر �شكل رقم . )8
Ú Úالبائكة ال�شمالية الغربية� :شيدت هذه البائكة يف نهاية ع�رص دولة املماليك
البحرية ،وذلك يف عهد ال�سلطان الأ�رشف �شعبان بن ح�سني بن قالوون يف �سنة 778هـ
(1376م)  ،وقد جرى جتديدها يف عهد ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين .وتت�ألف هذه
البائكة من دعامتني حجريتني يف الأطراف ،بينهما ثالثة �أعمدة رخامية ،ويعلو العمودين
اجلانبيني يف ج�سم البائكة بني الأقوا�س �شكل زخريف مروحي حم�صور يف دائرة �صغرية.
يف حني جند النق�ش احلجري يف �شكل مربع فوق العمود الأو�سط ومكتوب عليه كلمات ت�شري
�إىل �أن الذي �أمر بتجديد هذا امليزان ال�سلطان �سليمان القانوين .وعقود البائكة الأربعة مدببة
ال�شكل ،كما زخرف �أعلى البائكة ب�صف من املقرن�صات احلجرية (�( . )33أنظر �شكل رقم .)7
Ú Úالبائكة اجلنوبية :وهي �أقدم بوائك امل�سجد ،وي�صعد �إليها بدرجات من جهة
امل�صلى اجلنوبي ،وقد �شيدت يف الع�رص العبا�سي رمبا يف �أثناء �أعمال اخلليفة املهدي
لإعادة بناء امل�سجد الأق�صى �أو وقت الرتميمات التي قام بها اخلليفة امل�أمون يف قبة
ال�صخرة بعد الزلزال املدمر الذي �أ�صاب القد�س يف بداية القرن الثالث الهجري (9م)  ،وقد
قام الفاطميون عام  426هـ (1035م) برتميم هذه البائكة .وجددها العثمانيون �أي�ضا يف
�سنة  1311هـ (1893م) وتت�ألف هذه البائكة من �أربعة عقود حجرية ترتكز على دعامتني
حجريتني بينهما ثالثة �أعمدة رخامية ر�شيقة خمتلفة التيجان ولعلها منقولة من عمائر
�سابقة ،وتتو�سط كو�شات عقود هذه البائكة مزولة �شم�سية ملعرفة دخول �أوقات ال�صالة
�أثناء النهار ،وقد قام بعمل هذه املزاولة الرخامية ر�شدي الإمام مهند�س املجل�س الإ�سالمي
الأعلى عام 1907م (�( . )34أنظر �شكل رقم. )9
173

د .عدنان أبو دية

تأثير املدرسة املعمارية احمللية على بناء قبة الصخرة

Ú Úالبائكة اجلنوبية الغربية :تقع مقابل باب ال�سل�سلة وال�سكينة ،وهي الأحداث
بني بوائك امل�سجد الأق�صى� ،إذ �شيدت ب�أمر من ال�سلطان اململوكي الأ�رشاف قايتباي يف
عام 877هـ (1473م) وكان امل�رشف على عمارتها ناظر احلرمني ال�رشيفني يف حينه،
وتت�ألف هذه البائكة من ثالثة عقود مدببة مت�ساوية يف االرتفاع وال�سعة (�( . )35أنظر �شكل
رقم.)10
Ú Úالبائكة اجلنوبية ال�رشقية :هذه البائكة �أن�شئت �ضمن �أعمال التجديد والرتميم
التي �أجريت �أيام اخلليفة الظاهر لإعزاز دين اهلل الفاطمي عام 426هـ (1035م)  ،وقام
بالإ�رشاف على �إن�شائها قائده ال�شهري �أنو�شتكني الغوري �أمري اجليو�ش ،ولكن بناءها مل يكن
حمكماً� ،إذ ا�ضطر امللك املعظم عي�سي الأيوبي �إىل ترميمها مرة �أخرى يف عام  608هجري
(1211م)  ،و�أ�رشف على ذلك الأمري عز الدين بن عمر بن يعقوب كما ت�شري بذلك النقو�ش
على البائكة ( .)36وتت�ألف البائكة من دعامتني حجريتني ،بينهما عمودان رخاميان ،وهما
يحمالن ثالثة عقود حجرية مدببة (�( . )37أنظر �شكل رقم . )11
Ú Úالبائكة الغربية :من املرجح �أن الآمر ب�إن�شاء هذه البائكة هو الأمري �أبو القا�سم
�أنوجور بن الإخ�شيد ،وكان ذلك يف عام  340هـ (952م)  ،وذلك يف وقت الحق لإن�شاء
البائكة ال�شمالية الغربية ،وقاعدة هذه البائكة م�ؤلفة من ثالثة �أعمدة رخامية حتيط بها
على اجلانبني من اخلارج دعامتان حجريتان مبنيتان ،وهي جميع ًا حتمل �أربعة عقود
حجرية مدببة ،وقد زخرف �أعلى البائكة بزخارف من مربعات حجرية غائرة ت�شبه املوجودة
يف البائكة ال�رشقية وقد مت جتديد هذه البائكة يف ع�رص الظاهر لإعزاز دين اهلل الفاطمي
بعد الزلزال الذي �رضب القد�س ،وهي تقع غربي م�سجد ال�صخرة مبا�رشة (�( . )38أنظر �شكل
رقم. )12
Ú Úالبائكة ال�رشقية� :شيدت هذه البائكة يف الع�رص العبا�سي ،و�أعيد ترميمها يف
الع�رص الفاطمي ،ثم قام برتميمها بو�ساطة املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف عام 1954م،
وهذه البائكة م�ؤلفة من دعامتني حجريتني بينهما ثالثة �أعمدة رخامية وحتمل جميعها
خم�سة عقود ن�صف دائرية ،وهي يف ذلك تختلف عن البوائك ال�سابقة يف عدد العقود ونوعها،
و�أغلب الظن �أنها �شيدت بعد البائكة اجلنوبية نظراً الهتمامها بالتوزيع املتوازن للعقود،
بحيث ي�صبح العقد الأو�سط حموراً تتوزع من حوله العقود الأربعة الباقية برت�صيف وتوازن
ضال
هو من �أهم خ�صائ�ص فن العمارة الإ�سالمية بعد ن�ضجه املبكر يف الع�رص العبا�سي ،ف� ً
عن العناية بزخرفة �أعلى البائكة مبربعات حجرية غائرة (�( . )39أنظر �شكل رقم. )13
هناك درج �ضيق �رشقي �صحن ال�صخرة ،وجتاه باب «التوبة والرحمة» لي�ست له
قنطرة ،عر�ضه  1.1م ،وعدد درجاته  19درجة ،ولكنه غري م�ستعمل.
174

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

جدير بالذكر �أن فناء قبة ال�صخرة كما هو الآن يعطي املوقع نوع ًا من التكاملية يف
البناء املعماري ،بحيث ال ميكن تخيل ج�سم قبة ال�صخرة بدون القناطر واملراقي والبالطات
التي حتيط به ،مما يجعل وظيفتها جمالية و تكميلية.
األصول:
�إن فكرة �إقامة �أبنية على م�ساطب مرتفعة عن من�سوب الأر�ض املحيطة كما هو احلال
يف الفناء الذي تتو�سطه قبة ال�صخرة هي فكرة قدمية جندها يف فن العمارة الآ�شوري
والبابلي ،حيث كان ي�صل �إرتفاع تلك امل�ساطب �أحيان ًا �إىل  15مرتاً فوق من�سوب �سطح
الأر�ض ،وميكن الو�صول اىل املن�سوب العلوي مبدرجات �أو منحدرات يف جميع الإجتاهات .
وكان الغر�ض من �إن�شاء هذه امل�ساطب املدرجة هو دفاعي �أو للوقاية من الأمرا�ض الأر�ضية
وخا�صة املالريا ( . )40ويف الع�رص اليوناين ر�أينا �أن الأبنية الرئي�سة يف املدينة اليونانية
تبنى يف الأكروبول�س (مركز املدينة املرتفع)  .كما �أن املعابد الإغريقية كانت يف الغالب
تبنى على م�سطبة ُي�صعد �إليها بدرجات عدة من جميع االجتاهات ،والأمر نف�سه ميكن ر�ؤيته
يف املعابد الرومانية .
�أما يف العمارة الإ�سالمية ف�إن الطبيعة اجلغرافية ملنطقة جبل احلرم الذي تتو�سط
ال�صخرة يحتم على من يريد البناء �أن يقوم بعمل ت�سوية �أو م�سطبة للتغلب على الطبيعة
الطبوغرافية الوعرة ،حتى و�إن تطلب ذلك ال�صعود �إليها مبراقٍ �أو درجات يف كافة االجتاهات
( . )41وقد تطور هذا الأمر الحق ًا حتى �أ�صبح يعرف يف العمارة الإ�سالمية با�سم املباين �أو
امل�ساجد املعلقة ،والتي ميكن ر�ؤيتها يف العمارة الفاطمية يف م�رص ب�شكل خا�ص .

 .4أصول مواد البناء:
ل�سنا هنا ب�صدد احلديث عن مواد البناء يف مبنى قبة ال�صخرة ،فهو مو�ضوع �آخر
لي�س هنا مكانه ،ولكن ال بد من التعريج على الأ�صول التي ترجع �إليها بع�ض مواد البناء
امل�ستعملة يف هذا البناء التاريخي املهم .
فقد ذكر بع�ض امل�ؤرخني �أن عبد امللك قد ا�ستعمل يف بناء قبة ال�صخرة بع�ض احلجارة
والأعمدة امل�أخوذة من كنائ�س مهدمة يف فل�سطني ،وقالوا �إن بع�ضها كانت مبعرثة هنا
وهناك يف القد�س من بقايا بع�ض الكنائ�س البيزنطية التي هدمها الفر�س عندما �أغاروا
عليها يف عهد ك�رسى �سنة 614م قبل الفتح الإ�سالمي (. )42
مبان �أو عمائر
�إن عدم التماثلية يف �أعمدة م�سجد قبة ال�صخرة يدل على �أنها ُجلبت من ٍ
قدمية ،حيث جند �أن �أطوالها و�أقطارها لي�ست مت�ساوية ،وقد مت التغلب على ذلك ب�إطالة
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قاعدة العمود �أو تق�صريها .كما �أن �ألوانها لي�ست موحدة فمنها ما هو معرق ومائل �إىل اللون
الرمادي ومنها املعرق املائل �إىل اللون البني �أو الأخ�رض وهكذا .
ولكن ال بد من ترك الباب مفتوح ًا �إىل �إحتمال �آخر وهو �أن العرب امل�سلمني هم الذين
قاموا �أو �أ�رشفوا على عمليه ت�صنيع هذه الأعمدة من مقالعها الأ�صلية ،وبخا�صة �إذا عرفنا
�أن فل�سطني ت�ضم يف منطقة بيت جربين �إىل الغرب من اخلليل مقالع حجرية كبرية ال�ش�أن .
وهذا يعني توافر اخلربة املحلية يف ت�صنيع مثل تلك الأعمدة� ،إ�ضافة �إىل توافر املواد اخلام
وقربها من مكان البناء .
�أما ما قيل عن �أن الوليد بن عبد امللك قد �أح�رض قبة من النحا�س املذهب من كني�سة يف
بعلبك وو�ضعها فوق ال�صخرة ( ، )43فهو �أمر جاء به امل�ست�رشقون ،وذكره بع�ض امل�ؤرخني
املت�أخرين الذين مل يعا�رصوا البناء �أو كانوا قريبي عهد به .بل على العك�س من ذلك فقد
�أ�شارت امل�صادر كيف �أن امل�رشفني على بناء م�سجد قبة ال�صخرة (يزيد بن �سالم ورجاء
بن حيوة) رف�ضا �أن يت�سلما �أجرهما بعد اكتمال البناء وكان يعادل � 100ألف دينار من
الذهب ،ف�سكبت ذهب ًا على القبة النحا�سية من اخلارج لتبدو مذهبة كما هي عليه الآن ()44
 .من ناحية �أخرى ف�إنه من �شبه امل�ستحيل حمل قبة من بعلبك يف لبنان �إىل القد�س يف
فل�سطني هي يف احلقيقة لي�ست قطعة واحدة من العمل بل هي عبارة عن قبتني داخلية
و�أخرى خارجية وبينهما فا�صل ،ناهيك عن حجمها ال�ضخم الذي ي�شكل معوق ًا كبرياً �أمام
جمرد التفكري يف نقلها .كما �أن �أعمال البحث واحلفريات مل تثبت �أي تطابق يف امل�ساحة
بني م�سجد قبة ال�صخرة وكني�سة بعلبك �أو �أي بناء �آخر �سابق عليه.
ويبدو �أن عادة جلب احلجارة ومواد البناء من عمائر قدمية عادة معروفة وم�ألوفة
منذ زمن بعيد ،فقد قام البيزنطيون بهدم املعابد والعمائر الإغريقية والرومانية لأ�ستخدام
موادها من �أحجار و�أعمدة ورخام يف بناء كنائ�سهم وعمائرهم ،مثال ذلك ما �أخذه �أهل
مبان �إغريقية قدمية من �أجل بناء كني�سة �سان مارك ،وكذلك
البندقية من مئات الأعمدة من ٍ
اخليول الأربعة التي رفعت فوق مدخل تلك الكني�سة كانت يف الأ�صل ترتفع فوق قو�س ن�رص
روماين ،ثم انتقلت �إىل الق�سطنطينية مع متاثيل �أخرى ،ثم دخلت �ضمن الأ�سالب التي �أخذتها
البندقية ،ثم �أخذها نابليون �إىل باري�س ،ثم عادت مرة ثانية �إىل البندقية بعد �سقوطه ،وهناك
�أمثلة كثرية قام بها الأمرباطور �شارملان والإمرباطور ج�ستنيان وغريهما (. )45
مبان
ويف الع�صور الإ�سالمية مل يتوقف امل�سلمون عن ا�ستخدام مواد بناء تجُ لب من ٍ
قدمية �إال يف بداية القرن الثالث الهجري /التا�سع امليالدي ،كما هو احلال يف مباين مدينة
�سامراء يف العراق يف الع�رص العبا�سي  .ويعد م�سجد �أحمد بن طولون �أول مبنى يف م�رص
الإ�سالمية ال ت�ستعمل فيه عنا�رص حاملة م�أخوذة من املباين الأخرى ،حيث عملت دعائم
ب�أعمدة يف الأركان من الطوب (. )46
176

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

 .5أصول املهندسني والفنيني:
يدور جدل كبري بني العلماء حول الأ�صول التي انحدر منها العمال واملهند�سون الذين
ا�شرتكوا يف بناء م�سجد قبة ال�صخرة ،ففي حني يرى امل�ست�رشقون �أن العمال هم �أيدي عاملة
ماهرة ومدربة قامت ب�إجناز هذا العمل ال�ضخم ،فهم يرون �أنه ال بد �أن يكونوا من العمال
الروم �أو ال�سا�سانيني الذين �ألفوا �إجناز مثل تلك املباين يف بالد ال�شام والعراق ،يف حني �أن
يت�سن لهم بعد تعلم �أ�رسار هذا امل�ستوى من البناء الفخم وتقنياته ،مما
الفاحتني اجلدد مل
َّ
مل ي�ألفوه يف جزيرة العرب التي جا�ؤوا منها ،وي�أتي على ر�أ�س ه�ؤالء جميع ًا �أ�ستاذ العمارة
الإ�سالمية املبكرة امل�ست�رشق كريزويل الذي �أ�شار �إىل �أن مهند�س م�سجد قبة ال�صخرة هو
�شخ�صية جمهولة ،يف حني �أن رجاء بن حيوة الكندي وال�شخ�ص الآخر الذي �ضمه �إليه وهو
يزيد بن �سالم – وكالهما من فل�سطني – مل تكن املهمة املوكلة �إليهما �أكرث من الإ�رشاف
املايل والإداري على البناء ،وي�ستدل كريزويل على ذلك من خالل كالم امل�ؤرخني الذين
يذكرون بناء خزينة �رشق قبة ال�صخرة هي قبة ال�سل�سلة ( )47وو�ضعها حتت �إمرة هذين
الرجلني ( . )48حيث يرى �أن وظيفة قبة ال�سل�سلة هي �أنها كانت مركزاً �إداري ًا ومالي ًا تدار
منها �أعمال البناء يف م�سجد قبة ال�صخرة املجاور .
من ناحية �أخرى ف�إن امل�صادر ت�صف رجاء بن حيوة ومتدحه ب�أنه «من العلماء
الأعالم ومن جل�ساء عمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنه» ( ، )49يف حني مل تذكر �أي من
امل�صادر �أن هذين الرجلني من املهند�سني �أو من البنائني  .من ناحية �أخرى يجب �أن ال
نن�سى �أن تخطيط م�سجد قبة ال�صخرة وعمارتها بالغ الدقة والفخامة مما ال ي�ستقيم �إال لذوي
اخلربة والإخت�صا�ص ( ، )50مما ال ينطبق على العامل رجاء بن حيوة �أو ال�شخ�ص الذي �ضمه
�إليه مع ولديه وهو يزيد بن �سالم � .إذاً من الذي قام بهند�سة م�سجد قبة ال�صخرة؟ .
�إن �سكان بالد ال�شام خالل احلقبة التي بنيت فيها قبة ال�صخرة كانوا يف معظمهم
من القبائل العربية الأ�صلية ،ومن �أ�شهرها قبيلة الغ�سا�سنة ،وكانت الدولة البيزنطية تعتمد
عليهم يف ت�أمني ال�شام من اخلطر ال�سا�ساين ال�رشقي .من ناحية �أخرى ف�إن م�سجد قبة
ال�صخرة بني عام 72هـ691 /م� ،أي بعد  55عام ًا على الفتح الإ�سالمي لفل�سطني على يد
اخلليفة عمر بن اخلطاب ،ويف هذه املدة ال بد �أن عدد العرب ازداد ومل ينق�ص ،بل �إن ال�سكان
العرب الأ�صليني من امل�سيحيني والوثنيني قد حتول ق�سم كبري منهم �إىل الأ�سالم ،وهذا يعني
�أن �سكان فل�سطني وبالد ال�شام عموم ًا يف احلقبة التي بنيت فيها قبة ال�صخرة كانوا يف
�أغلبهم من العرب امل�سلمني ( . )51ومن بني ه�ؤالء ال�سكان خرج املهند�سون والعمال الذين
بنوا م�سجد قبة ال�صخرة ،ونحن هنا ال ننكر ت�أثر ه�ؤالء املهند�سني والعمال العرب امل�سلمني
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بالعمائر التي متلأ اجلوار من العهد البيزنطي �أو ال�سا�ساين ،ولكن املو�ضوع هو مو�ضوع
ت�أثر ولي�س �أكرث .
ومل ال نقول ب�أن املنطقة ال�سورية (بالد ال�شام) التي �أجنبت املهند�س (زنوبيو�س) وهو
�أحد املهند�سني ال�سوريني الذين �ساهموا يف بناء كني�سة القيامة من القرن الرابع امليالدي
ح�سب امل�ؤرخ البيزنطي يو�سيبو�س ( )52؛ قد �أجنبت املهند�سني الأفذاذ القادرين على بناء
قبة ال�صخرة ح�سب التقاليد العريقة املتداولة يف املنطقة ال�شامية عامة وفل�سطني خا�صة
من قرون عدة .وبذلك يكون اخلليفة عبد امللك بن مروان من الأوائل يف الدولة الإ�سالمية
الذين قاموا ب�إحياء تراث املنطقة القدمي ب�أي ٍد عربية مدربة من �سكان املنطقة نف�سها
(فل�سطني وبالد ال�شام)  .ونحن نعلم ال�سرية احل�ضارية للخليفة الأموي اخلام�س الذي نهج
نهج ًا ا�ستقاللي ًا عربي ًا �إ�سالمي ًا يف العديد من �أمور الدولة لي�س �أقلها تعريب العملة ،وتعريب
الدواوين ،ولي�س �آخرها بناء قبة ال�صخرة ب�أي ٍد عربية �إ�سالمية �أي�ض ًا .

اخلامتة والنتائج:
1 .1يتبني لنا مما �سبق �أن معظم النماذج ذات املخطط الثماين التي ُعر�ضت يف البحث
هي من منطقة بالد ال�شام عامة وفل�سطني خا�صة ،مما يدل على �أن هذا النمط من البناء
هو تقليد �سوري �شامي فل�سطيني �رشقي منذ مرحلة ما قبل الإ�سالم ،وما ح�صل مع خمطط
م�سجد قبة ال�صخرة هو عودة نحو الأ�صول املحلية ،كان رائده اخلليفة الأموي التابعي عبد
امللك بن مروان� ،أكرث منه ا�سترياد مناذج من ح�ضارات �أخرى.
2 .2عرفنا من خالل بحثنا ب�أن منوذج قبة ال�صخرة �سبقه وجود بع�ض النماذج
امل�شابهة لها يف غزة -قبة املارينيون يف القرن 2م – ويف القد�س كني�سة القيامة يف
القرن 4م ،ويف حلب كني�سة القدي�س �سمعان يف القرن 6م وغريها.
3 .3على الرغم من �أن م�سجد قبة ال�صخرة مثمن التخطيط ف�إنه ال يتطابق متام ًا مع
النماذج امل�شابهة التي �سبقته ،حيث جند الفرق يف العديد من العنا�رص ،مثل القبة املخروطية
بدل القبة ن�صف الكروية يف قبة ال�صخرة� ،أو يف املدخل الواحد بدل املداخل الأربعة التي
ن�شاهدها يف قبة ال�صخرة .
�4 .4إن ال�شكل الدائري �أو املثمن الذي اقتب�سته العمارة العربية الإ�سالمية املبكرة �سواء
يف تخطيط مدينة ال�سالم (�شكل دائري) � ،أو يف �شكل قبة ال�صخرة (مثمن) هما املثالن
الوحيدان اللذين اقتب�سا عن الطرز ال�سابقة على الإ�سالم ،وفيما مل ي�صلنا �شكل مدينة ال�سالم
(بغداد) �إال من خالل و�صف امل�ؤرخني (�أنظر ال�شكل رقم  )15؛ ف�إن منوذج قبة ال�صخرة
املثمن بقي مث ًال وحيداً مل يتكرر مرة �أخرى يف الع�رص الإ�سالمي.
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2 .2التل� ،أ�صول املخطط الثماين يف بناء قبة ال�صخرة 1989 .م� ،ص . 123
3 .3كريزويل :هو الربوف�سور كيبل �آر�شيبلد ت�شارل�س كريزويل ،ولد يف بريطانيا عام 1879م،
در�س يف معاهد و�ست من�سرت ،ويعترب من �أهم العلماء املتخ�ص�صني يف العمارة الإ�سالمية
 .خدم يف م�رص وبالد ال�شام �ضمن قوات اجلي�ش الربيطاين يف احلرب العاملية الأوىل،
عني �أ�ستاذاً للعمارة الإ�سالمية يف جامعة القاهرة ثم اجلامعة الأمريكية يف القاهرة .
(كريزويل،ك  .الأثار الإ�سالمية الأوىل ،د.ت� ،.ص . )10
4 .4كريزو�سل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل� ،ص . 55
5 .5ال�شافعي ،العمارة العربية يف م�رص الإ�سالمية1994 ،م� ،ص . 103
6 . 6قبة كني�سة القيامة بناها ق�سطنطني عام 335م ،و�أحرقها الفر�س عام 614م،
و�أعاد بناءها «مود�ستو�س» يف عام 616م628 -م( .التل�،أ�صول املخطط،
1989م� ،ص . )128
7 .7كريزويل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل� ،ص . 56
ال عن (.)Krautheimer, 1965, p. 40
8 .8التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص  128نق ً
ال عن (.)Krautheimer, 1965, p110
9 .9التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص  132نق ً
1010البازليك �أو دور العدالة �أو بور�صة التجارة هي من الأبنية التي عرفتها العمارة الرومانية
منذ مرحلة ما قبل امليالد ،مهند�سها الأول هو «�أبوللو دروا�س الدم�شقي» وكانت عبارة
عن �أروقة يتخللها �صفوف من الأعمدة ،وعلى ن�سقها بنيت الكنائ�س امل�سيحية الأوىل
(عبد اجلواد ،تاريخ العمارة والفنون يف الع�صور الأوىل1983 ،م� ،ص  )363حتى �أن
بع�ض امل�ساجد الإ�سالمية بنيت على الطراز البازلكي منها امل�صلى القبلي يف امل�سجد
الأق�صى املبارك على يدي اخلليفة الأموي الوليد بن عبد امللك .
1111كريزويل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل � .ص .59
ال عن (. )Creswsll , 1969, p. 40
1212التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص  129نق ً
1313التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص . 130
) Hamilton, 1934 , p. 1؛  Krautheimer , 1965, pp 36- 38.؛(Lassus, 1967, pp. 34- 35

1414التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص  131نق ًال عن
. )Butler , 1929, p.124
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ال عن ()Creswell, 1969 , p 102
1515التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م ن �ص  131نق ً

1616التل� ،أ�صول املخطط1989 ،م� ،ص . 137
1717مفردها مدخل وهو مو�ضع الدخول (�إبن منظور ،ل�سان العرب ،ط ،1ج ،1ج ،2د.ت� ،.ص
 )239ومن الأخطاء ال�شائعة �إ�ستعمال كلمة باب للداللة على املدخل ،فالباب ما ي�سد
ويغلق من اخل�شب وغريه (الزبيدي،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،ج1989 ،1م،
�ص. )164
1818املقد�سي  .اح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم1980 ،م � ،ص .158
1919املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم1980،م� ،ص. 158
2020م�صطفى ،الرتاث املعماري الإ�سالمي يف م�رص1984 ،م� ،ص .41
2121البهن�سي ،فن العمارة2006 ،م� ،ص. 217
2222زيارة ميدانية قام بها الباحث .
2323املومني ،العمارة الأموية يف مدينة عمان يف �ضوء التنقيبات الأثرية�.2004 ،ص
.274
2424كريزويل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل � .ص . 58
2525خ�رسو� ،سفر نامة ،ط ،3ج1983 ،1م� ،ص68؛ املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم ،ج� ،1ص
.158
2626العارف ،تاريخ قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى املبارك وملحة عن تاريخ القد�س،
� ،1955ص . 140
2727احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،5ص . 170
2828البوائك :وت�سمى �أي�ضا القناطر واملوازين (العليمي ،الأن�س اجلليل يف �أخبار القد�س
واخلليل ،ج1999 ،2م� ،ص . )19عبارة عن �أعمدة تربطها عقود ،وتقع �أعلى الدرجات
احلجرية التي تقود �إىل �صحن ال�صخرة امل�رشفة يف قلب امل�سجد الأق�صى املبارك.
�أن�شئت هذه البوائك ،لأغرا�ض جمالية ،فوق الدرجات التي تقود �إىل �صحن ال�صخرة
والتي ت�سهل �أي�ضا انتقال امل�صلني بني خمتلف جهات امل�سجد الأق�صى دون احلاجة �إىل
االلتفاف حول ال�صحن .بنيت يف عدة عهود �إ�سالمية �أبرزها العهد اململوكي (من �أزهى
العهود التي مرت بالأق�صى املبارك)  ،وجددت يف العهد العثماين.
2929زيارة ميدانية قام بها الباحث .
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3030خ�رسو� ،سفر نامة1983 ،م� ،ص . 68
3131زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم  ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص  183؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص  67؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س ،ج2000 ،2م� ،ص . 366
3232زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص184؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 67؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 366
3333زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص293؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 67؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص. 367
3434زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص86؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 69؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 369
3535زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص293؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص689؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 369
3636كتب على البائكة (�أمر به ليث الدولة �أنو�شتكني الغوري) (خ�رسو� ،سفر نامة ،ج)69 ،1؛
زيارة ميدانية قام بها الباحث .
3737زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص90؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 69؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 369
3838زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص88؛ غو�شة ،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 68؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 366
3939زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ جنم ،كنوز القد�س1983 ،م� ،ص87؛ غو�شة،تاريخ
امل�سجد الأق�صى2002 ،م� ،ص 69؛ يو�سف ،من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت
املقد�س2000 ،م� ،ص . 368
4040عبد اجلواد ،تاريخ العمارة والفنون يف الع�صور الأوىل ،ج1983 ،1م� ،ص . 261
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4141حتى �أن امل�صلى القبلي من امل�سجد الأق�صى مبني على م�سطبة مرتفعة عن م�ستوى
الأر�ض ،للتغلب على الطبيعة الطبوغرافية الوعرة ،مما نتج عنه ما يعرف اليوم ب�أ�سم
امل�صلى املرواين وهي يف احلقيقة عبارة عن الت�سوية ال�رشقية ،والأق�صى القدمي وهو
عبارة عن الت�سوية الواقعة حتت امل�صلى القبلي مبا�رشة( .الباحث) .
4242حممود ،تاريخ القد�س1984 ،م� ،ص205؛ . Richmond, 1924 , p.2
4343كريزويل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل � .ص 57؛ يو�سف ،بيت املقد�س من العهد الرا�شدي
وحتى نهاية الدولة الأيوبية ،ط1982 ،1م� ،ص 93نق ًال عن (�سعيد بن البطريق.
التاريخ املجموع على التحقيق والت�صديق ،ج� ،3ص42؛ حممد كرد علي  .خطط ال�شام،
�ص 266؛ فيليب حتى ،ج� ،1ص  228طبعة بريوت) .
4444العليمي ،الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص. 273
4545ال�شافعي ،العمارة العربية يف م�رص الإ�سالمية ،ع�رص الوالة1994 ،م� ،ص-153
.155
4646م�صطفى ،الرتاث املعماري الإ�سالمي يف م�رص1984 ،م� ،ص . 77
4747العليمي ،الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص . 272
4848كريزويل ،الآثار الإ�سالمية الأوىل� ،ص . 54
4949العليمي ،الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص . 272
5050هناك العديد من النظريات التي تبحث يف كيفية تخطيط م�سجد قبة ال�صخرة ،منها
نظرية و�ضعها العامل الهند�سي الفرن�سي «ماو�س» يف عام 1888م ،تقوم على �أ�سا�س
�أن مهند�س قبة ال�صخرة ر�سم دائرة مركزية ور�سم بداخلها مربعني متداخلني  .وهناك
الدكتور �أحمد فكري الذي تقوم نظريته على �أ�سا�س �أن مهند�س قبة ال�صخرة �إعتمد
املربعات املتداخلة بدل الدوائر التي �إفرت�ضها «ماو�س»  .والنظرية الثالثة جاء بها
الدكتور حممد عبد ال�ستار عثمان و�سماها نظرية التثمني ب�رضب اخليط :تقوم على
�أ�سا�س تعيني نقطة مركزية يف و�سط ال�صخرة امل�رشفة وحتديد �إجتاه القبلة ثم �إ�ستعمال
اخليط يف ر�سم ال�شكل الثماين للمبنى ( .عثمان ،نظرية جديدة لتف�سري كيفية تخطيط قبة
ال�صخرة1988 ،م � .ص . )253 -239
5151ال�شافعي ،العمارة العربية يف م�رص الإ�سالمية1994 ،م� ،ص . 76 – 75
5252التل� ،أ�صول املخطط الثماين يف بناء قبة ال�صخرة1989 ،م� ،ص  139نق ًال عن
( Krautheimer , 1965 , p. 39؛ . ) Creswell , 1969, p. 117
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1البهن�سي� ،سعد �صديق  .فن العمارة  .ط ،2عمان ،مكتبة املجتمع العربي للن�رش والتوزيع،
2006م
2 .2التل ن �صفوان خلف � .أ�صول املخطط الثماين يف بناء قبة ال�صخرة  .جملة �أبحاث
الريموك  .م  ،5ع  ،3من�شورات جامعة الريموك1989 ،م .
3 .3احلموي ،ياقوت  .معجم البلدان  .ج ،5بريوت ،دار الفكر د.ت.
4 .4خ�رسو،نا�رص � .سفر نامة .ط ،3حتقيق :يحيى اخل�شاب ،بريوت ،دار الكتاب اجلديد،
1983م .
5 .5الزبيدي ،حمب الدين الفي�ض احل�سيني احلنفي ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،ج،1
القاهرة1989 ،م .
6 .6ال�شافعي ،فريد  .العمارة العربية يف م�رص الإ�سالمية ،ع�رص الوالة ،ط ،2الهيئة امل�رصية
العامة للت�أليف الن�رش1994 ،م .
7 .7عبد اجلواد ،توفيق  .تاريخ العمارة والفنون يف الع�صور الأوىل ،ج ،1ط1983 ،3م.
8 .8العارف ،تاريخ قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى املبارك وملحة عن تاريخ القد�س ،مطبعة
دار الأيتام الإ�سالمية1955.م.
9 .9عثمان ،حممد عبد ال�ستار  .نظرية جديدة لتف�سري كيفية تخطيط قبة ال�صخرة  .جملة
الع�صور ،م ،3ج ،1لندن ،دار املريخ للن�رش1988 ،م .
1010العليمي ،جمري الدين احلنبلي .الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل.ج ،1حتقيق عدنان
يون�س نباتة ،عمان ،مكتبة دندي�س1999 ،م .
1111غو�شة ،حممد ها�شم  .تاريخ امل�سجد الأق�صى ،ط ،1فل�سطني ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية2002 ،م .
1212كريزويل ،ك  .الأثار الإ�سالمية الأوىل .نقله �إىل العربية :عبد الهادي عبله ،دم�شق دار
قتيبة ،د.ت.
1313حممود� ،شفيق جا�رس  .تاريخ القد�س  .ط ،1عمان ،دار الب�شري للن�رش والتوزيع،
1984م.
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1414م�صطفى� ،صالح ملعي  .الرتاث املعماري الإ�سالمي يف م�رص ،ط ،1بريوت ،دار النه�ضة
العربية1984 ،م .
1515املقد�سي  .حممد بن �أحمد .اح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم .حتقيق غازي طليمات،
دم�شق ،وزارة الثقافة1980 ،م .
1616املومني� ،سعد حممد  .العمارة الأموية يف مدينة عمان يف �ضوء التنقيبات الأثرية  .ط،1
عمان ،جمعية عمال املطابع التعاونية2004 ،م.
1717جنم ،رائف .كنوز القد�س .ط ،1طبع يف �إيطاليا يف مطابع
 ، Brugherioمن�شورات منظمة املدن العربية 1983 ،م.

)SAGDOS, (Milano

1818يو�سف ،حمد عبد اهلل  .بيت املقد�س من العهد الرا�شدي وحتى نهاية الدولة الأيوبية .
ط ،1القد�س ،دائرة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية1982 ،م .
1919يو�سف ،حمد �أحمد عبد اهلل  .من �آثارنا العربية والإ�سالمية يف بيت املقد�س ،ج ،2بيت
املقد�س ،م�ؤ�س�سة �إحياء الرتاث والبحوث الإ�سالمية2000 ،م .

ثانياً -املراجع األجنبية:
Landay Jerry. M. The Dome of the rock . London, The Readers digest
association limited , 1972
2. Richmond.E. T. The dome of the rock in Jerusalem, A description of its
structure decoration. clarendon press, 1924.
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