توامة نعناعة جامعة سطيف
امللخص:
يتناول هذا البحث ابختصار واحدة من أأمه الإشاكليات اليت تطرح يف ادلراسات ا ألثرية املتعلقة ابلآاثر
الإسالمية وهو :ا ألصول املعامرية للمحراب يف العامرة الإسالمية ،حيث عرف هذا املوضوع منذ فرتة
طويةل انقسامات حادة بني من يرى بأأن هذا العنرص جاء نتيجة مبارشة لتأأثر املسلمني مبا هو موجود يف
الكنائس املس يحية وبني من يعارض بشدة هذا الر أأي ويرى بأأن احملراب هو اإبداع اإساليم خالص جاء
ليليب حاجيات املسلمني عند ممارس هتم لواحدة من أأمه شعائرمه داخل املساجد ويه الصالة ،وإان كنا
نالحظ اختالف كبري حىت بني أأفراد هذا الر أأي ا ألخري عند نقاشهم حول الوظيفة اليت أأريد للمحراب
أأن يؤدهيا يف املسجد.
ونتتبع هذا النقاش بداية من التعريف اللغوي لللكمة يف العصور اجلاهلية مث يف القرأآن الكرمي وكتب
السرية واحلديث واليت مل يكن يف أأي مهنا معىن للكمة "حمراب" مطابق ملا هو معروف عندان اليوم من
الناحية الاصطالحية ،ويف صلب النقاش حول ا ألصول املعامرية لهذا العنرص يربز ر أأي مجموعة من
املسترشقني اذلين يقدمون مقارانت معامرية بني عنرصي احملراب يف املسجد ويف الكنيسة ومعمتدين
أأيضا عىل مجموعة من الرواايت التارخيية وما جاء يف كتب السرية والفقه خالصني اإىل أأن احملراب قد جاء
نتيجة لتأأثر املسلمني ابلكنائس املس يحية ،وردا عىل هذا الر أأي نربز أأراء ابحثني أآخرين مبا فهيم
مسترشقني تعارض هذا الطرح وتسعى لتقدمي ا ألدةل ا ألثرية والعلمية الاكفية لنفيه ولإثبات أأن هذا
العنرص هو ابتاكر اإساليم خالص.
اللكامت ادلاةل :
حمراب : Mihrab
الوظيفة Fonction
اسالمية Islamic
عامرة Architecture
الاصول املعامريةArchitectural Assets
Elément
العنرص
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مقدمة:
اإن ادلارس لآاثر العامرة الإسالمية وابلتحديد عامرة املسجد ليجد نفسه يف لك مرة أأمام
اإشاكلية تتكرر لكام ذكر أأحد عنارصه املعامرية عىل غرار عنرص احملراب موضوع هذا البحث واليت
متتد وصول اإىل خمطط املسجد عامة ،وتتعلق هذه الإشاكلية أأساسا اب ألصول املعامرية لهذا العنرص،
واملقصود بذكل الامنذج أأو الطرز املعامرية الأجنبية أأو احمللية اليت تكون قد أأثرت أأو قدلت متاما من
قبل املسلمني الواضعني ا ألوائل للمحراب اجملوف يف العامرة الإسالمية اإن مل يكن وجوده يف ا ألصل
نتيجة لإبداع وابتاكر اإساليم رصف ،وابلنظر لتشعب املوضوع وصعوبة وضع حد لالختالف فيه
فقد حتول اإىل حقل جدال بني خمتلف ادلارسني لآاثر العامرة الإسالمية ،وبني املوضوعية واملغالت
جند أأن مجموعة من املسترشقني ودومنا الاعامتد عىل أأدةل ملموسة وموضوعية من تكل اليت تس تدعهيا
أأي دراسة أأثرية علمية ينس بون احملراب اجملوف اإىل أأصول أأجنبية غري اإسالمية ويف الغالب
مس يحية ،وحىت بني أأعضاء الفريق اذلي يرى بأأصاةل هذه العنرص املعامري يف كونه اإبداع اإساليم
يربز اخلالف يف حتديد اترخي ظهوره وماكن ذكل الظهور وعىل يد من اكن.
ويتناول هذا البحث اخملترص النظري املوضوع عرب اخلوض يف طرح ومناقشة خمتلف الآراء
اليت حتدثت عن عنرص احملراب ،ويمت ذكل من خالل عرض أأمه الآراء اليت حرصنا عىل أأن تكون
ألحصاب أأمه ا ألعامل الصربية ا ألثرية واملعامرية عىل غرار لك من فكري وكريزول وشافعي و أأيضا ألمه
مؤريخ الفن الإساليم ،حيث نسجل هنا عدم وجود دراسات أأثرية حديثة وهو ما جيعلنا نعمتد
عىل مراجع قدمية نوعا ما ،ويدور البحث حول تساؤل مفاده :ما مدى أأصاةل عنرص احملراب يف
العامرة الإسالمية من الناحية الشلكية والوظيفية؟ أأي أأننا س نحاول التعرف ما اإذا اكن احملراب من
حيث شلكه أأىت متأأثرا بعنارص معامرية سابقة ل إالسالم أأم أأنه اكن ابتاكر اإساليم للامتيش واحتياجات
معلية معينة ،مث هل اكتسب احملراب دور جاميل أأو رمزي؟ وهل اكن هذا الاكتساب متأأثرا بعقائد
أأخرى أأو أأنه جاء يف اإطار تصور اإساليم؟
وانطالقا مما س بق فقد أأىت حبثنا هذا عىل حماور هتدف لكها اإىل مناقشة وإاثبات أأو نفي الآراء
املتعلقة اب ألصول املعامرية للمحراب واليت تناقش عىل مس توايت عدة بغية اإبراز لك الآراء وا ألدةل
والنقائض املوجودة كام سيتضح خالل هذا العرض املوجز ،وهنا نشري اإىل أأن هذه ادلراسة نظرية
حبتة تقوم عىل رصد وإاعادة طرح خملتلف ما جاء يف املوضوع عن أأمه دارس يه ،حبيث س تطرح هذه
الآراء بصورة اكمةل ويف مرىم نظر واحد مما سيسمح ابإعادة قراءة وفهم ورمبا اس تنتاج ملا جاء عن
خمتلف ا ألحباث يف هذا الإطار ومن مثة الوصول اإىل ر أأي أأكرث قراب للصحة.
أأول :تعريف احملراب:
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يطرح تعريف احملراب من الناحيتني اللغوية والاصطالحية العديد من املفاهمي ،واليت
يرتبط حتديدها ارتباطا وثيقا بفهم املوضوع ،فهو يعطينا توجهيا حول ا ألصول التارخيية لنشأأة هذا
العنرص املعامري وظهوره ا ألول يف العامرة الإسالمية ،ولك هذه ا ألمور اكنت حمال خصبا للنقاش
وتضارب الآراء ،وعىل هذا س نحاول طرح العدد املمكن من التعريفات والآراء املتعلقة ابملوضوع،
واليت نرى أأهنا أأكرث موضوعية وذات أأهداف علمية حبتة ،سواء من حيث الطرح املقدم أأو من
حيث الشخصية العلمية صاحبته ،ملا لها من ذيع ومصداقية يف جمال ا ألحباث ا ألثرية املعامرية أأو
الفنية.
1ـ لغة:
يف حماوةل لإعطاء معاين أأكرث حرصا ودقّة لللكمة ،وكذكل تتبع ا ألصول التارخيية لها والعنرص
املعامري املعين هبا فقد ّ
شلكت مواضيع حبوث مطوةل من قبل علامء اللغات السامية ،والر أأي الراحج
عند هؤلء أأن الّلفظ من أأصول محريية ،أأي من اللّهجات العربية اجلنوبية ،وقد دخل اإىل المين من
احلبشة مع ادلاينة النرصانية عىل صورة "مكراب"" ،"mikrabحتريفا عن ا ألصل احلبيش
"مكوراب" " ،"mekurabواذلي يعين الكنيسة أأو املعبد أأو احلنية حيث يوضع متثال القدّ يس،
ومنه اس تعملت اللفظة عند النصارى لدللةل عىل احلنية ابلكنيسة ،iوبينت أأيضا جل البحوث عىل
الكتاابت النقش ية عن تعدد معاين اللكمة بني فعل حارب أأو احملاربة يف معركة ،ومعل للتقرب من
الآلهة أأو ماكن ل إالعتاكف ،كام عنت ماكن اجللوس يف هبو القرص ،القرص لكه أأو جزء منه فامي ر ّجح
علامء النقوش المينية أأهنا عنت معلية الزخرفة والزتيني يف خمتلف املباين.ii
بصورة عامة ل يشك معظم علامء اللغات يف ا ألصل العريب للكمة حمراب اليت تكرر
اس تعاملها يف ا ألدب اجلاهيل ،أأين محلت عديد املعاين (قرص ،كوة داخل غرفة ،رشفة ،مقصورة،
قاعة اجامتع ،ومل يفصل اإن اكنت قد عنت قرصا اكمال أأو جزء منه خاص ابملكل أأو ا ألمري )...حيث
أأكرثها اإجامعا تكل اليت تعطي ملعىن اللكمة ا ألسايس بأأنه املاكن اخلاص أأو الأكرث علوا يف قرص أأو
غرفة ،iiiاإذ ارتبط معناها ابلسمو والرفعة والرشف للماكن والإنسان واحليوان لكهنا مل ترد ابملعىن
املسجدي املعروف ،ومهنا ما جاء يف قول وضّ اح المين "ربّة حمراب اإذا جئهتا  /مل أألقها أأو أأرتقي
سلّام" ،وهنا مبعىن الغرفة العالية ،وقال اإمرؤ القيس "كغزلن رمل يف حماريب أأقوال" :وهنا أأيضا
صور حمراهبا  /أأو ّدرة ش يعت اإىل اتجر" :مبعىن القرص،
مبعىن الغرفة العالية ،وعن ا ألعىش " أأو دمية ّ
ويف ديوان عدي بن زيد العبادي "كدىم من العاج يف احملاريب أأواكر" :مبعىن التجاويف اليت توضع
فهيا الامتثيل و التحف ابملعابد و القصور ،وقال اخملبل السعدي "كعقيةل ادلر اس تضاء هبا  /حمراب
عرش عزيز العجم" :واملعىن هنا ماكن جلوس بين إارسائيل يف كنيسهم لبحث أأمور احلرب.iv
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بعد ظهور الإسالم ارتبطت اللكمة يف أأغلب ا ألحيان ابملوضع املقدس وا ألرفع ،ومنه
اختذت للتعبري عن املوضع اذلي يقف فيه الإمام ليؤم املصلني ،وقد مشل تعدد معاين اللفظ القرأآن
الكرمي ،حيث وردت مبعاين خمتلفة يف صيغة الفرد أأربع مرات ومجعا ّمرة واحدة ،فمل يكن املعىن هنا
أأيضا مرتبطا ابملسجد كام شاع لحقا ،vفقال تعاىلَ ﴿ :و َه ْل َأاتَ كَ ن َ َب ُؤ اخل َْص ِم ا ْذ ت َ َس َو ُّروا
ِ
ا ِمل ْح َر َاب﴾(سورة ص ،الآية  ،)21مبعىن مقدم و أأرشف موضع يف لك بيت و جملس ،وقال تعاىل
ون َ َُل َما يَشَ ا ُء ِمن َم َح ِاريب َوت َ َما ِثي َل َوجِ فَ ْان اكجلَو ِاب وقُدُ ٌور َر ِاس ْ
يات(﴾...سورة
أأيضاَ ﴿ :وي َ ْع َملُ َ
س بأأ ،الآية  ،)23مبعىن أأن اجلن يعملون لسلامين ما يشاء من قصور ومساكن وبنيان دوهنا وقال
ج ّل جالَل ﴿ ُ َ
لك َما َد َخ َل عَلَهيَا َز َك ِر َاي ا ِمل ْح َر َاب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْزقَا﴾(سورة أآل معران ،الآية )37
حيث قد يعين احملراب هنا قاعة اإس تقبال أأو بيتا ،وجند أأيضا يف قوَل ج ّل جالَل﴿ :فَنَا َدتْ ُه امل َ َالئِكَ ُة
اِئ ي ُ َص ِيل ِيف ا ِمل ْح َراب(﴾...سورة أآل معران ،الآية  ،)39مبعىن املسجد أأو ا ألماكن اليت جيمتع
َوه َُو قَ ِ ٌ
وَح الَهيُ ْم َأ ْن َس ِ ّب ُحوا بُ ْك َرة
فهيا بين إارسائيل للصالة ،وقال تعاىل﴿ :فَخ ََر َج ع َ َىل قَ ْو ِم ِه ِم َن ا ِمل ْحر ِاب فَأَ َ
َ ِ vi
وع َِش َيا﴾(سورة مرمي ،الآية  ،)11حيث جاءت ابملعىن السابق نفسه .
ويف كتب الس نة مل يرد يف أأي مهنا لفظ حمراب ما عدا ما نسب من أأحاديث viiبأأ ّن النيب
صىل هللا عليه ّ
وسمل بعث عروة بن مسعود ريض هللا عنه اإىل قومه ابلطائف ،فأأاتمه ودخل حمرااب
َل فأأرشف علهيم عند الفجر مث أأ ّذن للصالة ،وهنا يدل عىل أأنه غرفة يرتقى اإلهيا ،viiiفامي تكررت
اللكمة يف كتب التفسري واحلديث لكام اكنت هناك اإشارة اإىل ماكن صالة النيب صىل هللا عليه ّ
وسمل
مبسجده يف املدينة املنورة ،أأو املاكن اخملصص ل إالمام يف نفس املسجد.ix
كام يصعب حرص التعريفات اليت تطرهحا القواميس العربية أالكرث اعامتدا نذكر مهنا ما جاء
عن ابن منظور "حمراب شديد احلرب وقيل حمراب صاحب حرب ،"xوإان اكن هذا بعيد عن املعىن
الاصطاليح املعروف فا ألقرب َل ما جاء عنه يف أأ ّن احملراب هو املاكن اذلي ينفرد فيه املكل
ويتباعد عن الناس ،وقيل أأن احملاريب يه صدور اجملالس ،ومنه مسي حمراب املسجد ،واحملراب
قبةل املسجد لإنفراد الإمام فيه وبعده عن الناس ،xiوجاء عنه عن ا ألمصعي عن أأيب معرو ابن العالء
أأنه قال "دخلت حمرااب من حماريب محري فنفخ يف وهجيي مسك" ،حيث املقصود به هنا القرص،
وعن الإمام أأيب حنيفة عن أأيب عبيدة "احملراب أأكرم جمالس امللوك وس يدها ومقدهما و أأرشفها،"xii
وقد قدّم لنا اتج العروس للزبيدي حمب ادلين مجموعة أأخرى من التعاريف مهنا "لفظة حمراب أأخذت
من املصدر حماربة ،ألن املصيل عند صالته حيارب الش يطان وحيارب نفسه ابإحضاره قلبه ،واحملاريب
أأيضا يه صدور اجملالس ،وصدر البيت هو أأكرم موضع فيه ،"xiiiواملر ّجح أأن اللّفظ مل يس تعمل دلى
املسلمني مبعناه احلايل اإل بعد اس تقرار الفتوحات الإسالمية ،وعىل ا ألغلب أأن يكون ذكل أأايم
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اخلليفة ا ألموي الوليد بن عبد املكل (88ـ91هـ707/ـ710م) عندما أأمر بتجديد املسجد النبوي
الرشيف.xiv
2ـاإصطالحا:
ابلنس بة اإىل املسجد احملراب مقام الإمام وموضع انفراده ،xvوهو عبارة عن عنرص معامري
يف املسجد عىل هيأأة كوة أأو جتويف مقعر يف احلائط املقابل ملكة املكرمة ،أأي جدار القبةل ،xviوغالبا
ما يكون غنيا من الناحية الزخرفية ،xviiحيث أأن هذا التجويف يف جدار املسجد املواجه مبارشة
للقبةل أالكرث أأو ا ألقل زخرفة وإاتقاان يصلح ألن ميزي اجلهة اليت جيب عىل املصلني عىل اختالف
مذاههبم اس تقبالها ،xviiiواس تعمل هذا اللفظ لالصطالح عىل أأرشف ماكن يف املسجد وما يقابل
هذا املوضع اذلي اكن يصيل فيه الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل ،واذلي اكن يبعد عن جدار القبةل
مبسافة اكفية لركوع الإمام ،وما اكن قد اختذه النيب صىل هللا عليه وسمل من لوحة رخامية يف جدار
القبةل مثبت هبا وتد اكن صىل هللا عليه وسمل يتكئ علهيا عند وعظه لرفاقه واملؤمنني ،أأو ما أأختذه
يف الصحراء من حربة أأو عزنة سرتا َل ولتحديد اجتاه القبةل.xix
وعليه كخالصة فاإن لكمة حمراب قد حتولت بعد الإسالم اإىل مصطلح يعرب عن مفهوم
شلك معامري داخل املسجد لتحديد اجتاه القبةل حنو مكّة املكرمة ،xxوهو املاكن حيث يقف الإمام
لإمامة مجوع املصلني ،وهذه العالمة املمزية سواء أأاكنت جحارة أأو وتدا أأو رحما أأو رمزا يف الفضاء يف
عهده صىل هللا عليه وسمل اكن الهدف مهنا تدريب املسلمني وإاطالعهم عىل الاس تخدام الصحيح
لجتاه القبةل ،xxiومن الناحية املعامرية الهندس ية فاإن احملراب يتكون عادة من ثالث عنارص أأساس ية،
ويه عقد الفتحة ،العمودان املتوجان الذلان يكتنفاه ،والفراغ احملصور بيهنام ،واذلي قد يكون مسطحا
أأو جموفا عىل شلك حنية xxiiذات مسقط مقوس أأو مضلع.
اثنيا :ظهور احملراب يف العامرة الإسالمية:
ياكد يتفق مجيع العلامء عىل أأ ّن عنرص احملراب بشلكه املعروف حاليا مل يكن موجودا ل يف
عهده ـ صىل هللا عليه وسمل ـ ول يف عهد خلفائه الراشدين ،رمغ ذكل ظلت اإشاكلية الظهور ا ألول
لهذا العنرص املعامري يف العامرة الإسالمية حمل نقاشات ل تنهتيي وجمال لإصدار عديد النظرايت
والآراء ،واليت تصب أأيضا ويف كثري ا ألحيان مضن نقاش رئييس حول ا ألصول املعامرية للمحراب،
وإاذا ما رصفنا النظر عن الشلك فاإنه ميكننا القول بأأن وجود احملراب كرمز لتحديد اجتاه القبةل قد
اكن منذ عهده ـ صىل هللا عليه وسمل ،حىت اإنه ل ميكننا حرص الرواايت اليت تتحدث عن تكل
الإشارة اليت اختذها صىل هللا عليه و سمل ،و اليت ميكن اعتبارها مقابةل للمحراب مبفهومه الالحق.
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وحسب ر أأي فريد شافعي ،وإاذا ما أأعترب لفظ قبةل مرادفا حملراب ،وحسب عدد من
الرواايت وا ألحاديث فقد وجد نوع من العالمة ،بل وذهب اإىل احامتل وجود احملراب اجملوف أأو
اخمللق عىل حد تعبريه يف هيئة بس يطة لتعيني جدار القبةل ،واليت اكنت نتيجة لبناء هذا اجلدار أأول
ابللنب ،وما يفرضه ذكل من مسك كبري للجدار عكس بناء احملراب واذلي اكن من احلجر ،وابلتايل
أأقل مساك ،ومنه اكن التجويف نتيجة للفرق بني السمكيني وذكل منذ الس نة الهجرية الثانية ،أأي
منذ حتويل القبةل حنو الكعبة املرشفة ،xxiiiواكن ذكل عىل يد الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل و أأمكل
حصابه الكرام ذكل يف مسجد قباء خارج أأسوار املدينة ،xxivويواصل شافعي يف اإطار نقده ألراء
مجموعة من املسترشقني حول ر أأهيم يف ا ألصل املعامري للمحراب اجملوف واليت سنرسدها لحقا أأن
هذا التجويف قد ازداد معقا مع الزمن ابلامتيش و أأعامل الهدم والتوسعة اليت اكن يشهدها املسجد،
خاصة يف هجة جدار القبةل ،اإىل أأن صار بشلك جموف واحض يف أأثناء اإصالحات اخلليفة عامثن ـ
ريض هللا عنه ـ س نة 24هـ ،أأي يف أأثناء جعل الظالت عىل اجلوانب ا ألربعة للمسجد ،xxvغري أأن
ر أأي شافعي هذا يقابل يف كثري ا ألحيان ابلتشكيك ،عىل اعتبار أأن املعاين اليت أأعطاها لبعض
العبارات اليت وردت يف النصوص التارخيية غري دقيق يف تفسري بعض منتقديه ،عىل غرار عبارة
"وجعلوا عضادتيه من احلجارة" واليت ّفرسها عىل أأهنا حمراب جموف بيامن ا ألغلب أأهنا تعين عضّ اديت
الباب ل غري.xxvi
وقد أأرجعه البعض اإىل عهد اخلليفة أأيب بكرـ ريض هللا عنه ـ بني الس نة  11و 13هـ،
كام نسب أأحياان اإىل اخلليفة عامثن بن عفان ـ ريض هللا عنه ـ العام 24هـ ،xxviiورمغ التناقض اذلي
جاء يف روايته نورد حديث اإبن بطوطة حني ينسب اس تحداث احملراب اإىل اخلليفة عامثن ريض
هللا عنه "...وجعل َل ـ أأي املسجد النبوي الرشيف ـ سواري جحارة مثبتة بأأمعدة احلديد والرصاص
وسقفه ابلساج ووضع َل حمرااب."xxviii
اإن اتفاق معظم الآراء حول أأن احملراب اجملوف ا ألول اكن متأأخرا عن عهده صىل هللا عليه
وسمل وخالل القرن الهجري ا ألول مل مينع أأن تتعارض مع بعضها حول زمن وماكن ظهوره ا ألول،
فهناك من يرى بأأن ذكل اكن يف مسجد القريوان أأايم عقبة اإبن انفع (50ـ55هـ670 /ـ675م)،xxix
ويزتمع هذا الر أأي ا ألس تاذ أأمحد فكري مستشهدا مبا يعتربه جحّة قوية واملمتثةل يف أأن املؤرخني قد
أأمجعوا عىل أأن عقبة بن انفع قد خطّ مسجده يف القريوان العام 50هـ و أأوحض ماكن القبةل فيه حيث
أأقام حمرابه ،هذا ا ألخري ض ّل عرب الزمن حيظى بتقديس وإاجالل خاصني من الناس ،فمل جيرؤ أأي
مسه بسوء ،حىت مع الرغبة الشديدة للحاكم ا ألغالبة يف هدمه مل حيصل ذكل وقوبلوا
مهنم عىل ّ
مبعارضة شديدة ونصحوا جبعهل بني حائطني ،كام أأ ّن احملراب قد ض ّل كام وصفه البكري حيث ميكن
رؤيته عرب خروم احملراب اجلديد ،فيظهر جدارا منحنيا يش به التجويف يف جدار القبةل ومنه فاإن
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احلائط ابلتجويف اكن قامئني قبل أأن يضاف علهيا اللوحات الرخامية يف عهد زايدة هللا تفاداي
للمساس بقدس ية املاكن ،واكن الشلك املقوس اذلي اختذته فتحة احملراب مامتش يا وشلك عقود
املسجد النصف دائرية ،xxxلكن نتاجئ أأحباث فكري ا ألثرية ل تتوافق وما وصلت اإليه أأحباث كريزول
واليت أأيدهتا أأحباث وحفرايت أأخرى و أأفضت اإىل أأن هذا احملراب متأأخر عن هذه الفرتة.xxxi
وإان اكنت الآراء اليت تتحدث عن ولية مسلمة ابن خمدل عىل مرص (53هـ673/م) يف جامع
معرو بن العاص أأو أأايم مروان بن احلمك يف املسجد النبوي تصنّف عىل أأهنا ضعيفة ،فهناك الر أأي
اذلي تزمعه كريزول واذلي يتحدث عن كون احملراب ا ألول هو ذكل املسطح املوجود أأسفل قبة
الصخرة (72هـ691 /م) ،xxxiiوذكل فقط لكونه حمرااب مسطحا أأي بدائيا ،xxxiiiلكن هذه النظرية
دحضت أأثراي خاصة و أأ ّن ا ألسلوب الزخريف عىل هذا احملراب يعود اإىل الطراز اذلي شاع أأوائل
العهد العبايس ،xxxivكام أأنه هناك من يتحدث عن جامع معرو بن العاص أأايم ولية معر بن عبد
العزيز (79هـ698 /م) ،ومن يورد املسجد ا ألموي بدمشق عىل عهد اخلليفة الوليد بن عبد املكل
(68هـ708 /م).xxxv
غري أأنه يبدوا ش به مؤكدا حسب عدد من النصوص التارخيية الواحضة وذات املصداقية
العالية أأن معر بن عبد العزيز هو أأول من أأدخل احملراب اجملوف س نة (90هـ708/م) عىل عهد
اخلليفة ا ألموي الوليد بن عبد املكل (88ـ91هـ707/ـ710م) ،عندما اكن وايل ا ألخري عىل املدينة
ومكة ،xxxviحيث أأمره اخلليفة ابلزايدة يف املسجد "زد يف املسجد ومن ابعك فأأعطه مثنه ومن أأىب
فاهدم عليه و أأعطه املال ،فاإن أأىب أأن يأأخذه فارصفه عىل الفقراء" و أأرسل اإىل مكل الروم "اإان نريد
أأن نعمل مسجد نبينا ا ألعظم صىل هللا عليه وسمل فأأعنا بعامل وفس يفساء ...و أأول من أأحدث
الرشافات واحملراب معر بن عبد العزيز ،"xxxviiكام يضيف ابن بطوطة قائال عن من وضع احملراب
أأول "اإن مروان أأول من بىن احملراب ،وقيل معر بن عبد العزيز يف خالفة الوليد...،واكن الوليد قد
بعث اإىل مكل الروم :أأريد أأن أأبين مسجد نبينا صىل هللا عليه وسمل فأأعين فيه ،فبعث َل الفعةل
ومثانني أألف مثقال من اذلهب ،"...xxxviiiفامي ميكن اعتبار رواية السمهودي من الرواايت ذات
املصداقية العالية ،و جاء فهيا " :أأس ند حيىي عن عبد املهيد اإبن عباس عن أأبيه قال :مات عامثن و
ليس يف املسجد رشفات ول حمراب ،فأأول من أأحدث احملراب و الرشفات معر بن عبد
العزيز ،"...xxxixواجلدير ابذلكر أأن جموع الرواايت السابقة اكن أأيضا الس ند أالكرث اعامتدا من طرف
عدد من املسترشقني يف حتديدمه ل ألصول املعامرية للمحراب يف العامرة الاسالمية كام س يأأيت لحقا.
اثلثا :املوقف الفقهيي من احملراب:
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يعد موقف الفقهاء من اس تحداث عنرص احملراب يف املساجد ذو أأمهية ابلغة ،ليس فقط
ألنه حيدد لنا احلمك الرشعي ،خاصة و أأنه مرتبط بواحدة من أأمه راكئز ادلين الإساليم ويه الصالة،
ولكن أأيضا ألن ر أأي هؤلء قد أأعمتد بصورة قوية ودلى عديد العلامء والباحثني يف حتديد اترخي
وا ألصول املعامرية للمحراب ووظيفته فقد أأحضت أآراء الفقهاء مبثابة الوثيقة املعمتدة يف حماوةل الإجابة
عىل مك ا ألس ئةل الكبري احمليط هبذا املوضوع.
لقد قوبل احملراب خاصة يف شقه املتعلق بكونه املاكن ا ألغىن ابلزخرفة أأو حىت ميكن
اعتباره عنرصا زخرفيا يف حد ذاته مبعارضة عىل مس توايت عدّة ،وكثريا ما أأعترب يف ر أأي الفقهاء
بدعة وحمكه من حمكها ،ويف هذا الصدد يقول السمهودي" ومل يكن ابملسجد الرشيف حمراب يف
عهده صىل هللا عليه وسمل ول يف عهد اخللفاء بعده ،و أأن أأول من أأحدثه معر بن عبد العزيز يف
عامرة الوليد ،وقال معر بن عبد العزيز بعد زخرفة املسجد لعمرو بن عامثن :بناؤان أأحسن أأم بناؤمك؟
فقال َل :بنيناه بناء املساجد وبنيمتوه بناء الكنائس...وقال ماكل فامي نقهل عنه صاحب التبرصة :كره
الناس ما فعل يف قبةل مسجد املدينة من الزتاويق ألنه يشغل الناس يف صالهتم ،و أأرى أأن يزال
لك ما يشغل الناس عن الصالة."... xl
كام جاء احلديث الوارد يف خمطوط "اإعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب" لصاحبه جالل
ادلين الس يوطي " :إ ّاتقوا هذه املذاحب...ل تزال هذه ا ألمة ـ أأو قال أأميت ـ خبري ما مل يتخذوا يف
مساجدمه مذاحب مكذاحب النصارى ،"...xliوقد أأطنب أأمحد فكري يف نقده لالكم الس يوطي واعترب
روايته مرفوضة علميا ومستنكرة اترخييا xliiمع العمل أأن حديث فكري عن املوضوع يدخل غالبا يف
اإطار النقاش ادلائر خاصة مع املسترشقني حول ا ألصول املعامرية للمحراب ،ونقده ملا جاء يف خمطوط
الس يوطي هو امتداد لنقده هلم لعامتدمه الكبري عليه يف اإثبات أآراهئم ،وهمام يكن فاإن متحيص ما جاء
يف اخملطوط و أأحاديث معارضة أأخرى قد جعل الكثريين يس تنتجون أأ ّن املعارضة واحلديث مل يكوان
منصبّان عىل احملراب كعنرص معامري يف ح ّد ذاته وإانّام عىل ما ميكن أأن حيمهل هذا ا ألخري من زخارف
وهبرجة ،وما يؤديه ذكل من اإلهاء عن الصالة وتش به مبذحب الكنيسة الغين ابلزخارف ،xliiiحيث أأن
املوقف من املوضوع ا ألخري أأي الزخرفة يف املساجد اكن واحضا يف عديد ا ألحاديث ولنصوص
الساعة حىت
الفقهية ،فعن أأنس ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ل تقوم ّ
يتباىه الناس يف املساجد" ( أأخرجه الرتمذي و حصحه ابن خزمية).xliv
و جاء يف موضوع زخرفة املساجد عن رايض القامسني "ول بأأس بأأن ينقش املسجد
ابجلص والساج وماء اذلهب من مال نفسه ،والرصف اإىل املساكن أأفضل ،ألن مسجد النيب صىل
هللا عليه وسمل اكن من جريد النخل ،والنقش من مال املسجد ل جيوز ،ألنه تضييع ،قيل ل ينبغي
أأن يتلكف يف دقائق النقش وقيل اإن اكن بديعا حبيث يش تغل به قلب املصيل يكره ،وإال فال،
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وقيل اإن ق ّل ل يكره وإان كرث يكره وقيل يكره يف احملراب دون السقف واملؤخر ،وقيل جيوز النقش
عىل املسجد دون النقر والتجصيص حسن ألنه حيمك البناء...،ال إالس تصناع يف حمراب املسجد من
املتويل النجار يف خشب بقدر معلوم ومعل معلوم و صناعة معلومة ل يصح ،ألن الناس مل تتعارف
ا إلس تصناع فيه ،وكذا ا ألبواب والسالمل والرسد ولو اكن برشاء اخلشب بكذا مث العمل فيه مل
يصح."xlv
رابعا :ا ألصول املعامرية للمحراب:
يعد هذا املوضوع من أأكرث الإشاكليات اإاثرة للجدل يف ادلراسات ا ألثرية العلمية واليت
ميتد النقاش حولها بداية من التعريف اللغوي للكمة "حمراب" ووصول اإىل وظيفة احملراب وحىت
بناء احملراب وشلكه املعامري وما حيمهل من زخارف ،فلك ذو ر أأي يف املوضع يتلمس من خالل لك
ذكل جحة ليثبت هبا ما جاء به وميكن أأن خنزتل أأطراف هذا النقاش والاختالف يف فريقني رئيس يني،
ا ألول مسترشق يزمع حبمتية اقتباس عنرص احملراب من حيث الشلك ورمبا حىت الوظيفة عن هيألك
دينية أأخرى سابقة ل إالسالم ،وفريق أآخر يرى أأن ما جاء به ا ألول يفتقد اإىل العلمية والإقناع و أأن
احملراب هو اإبداع اإساليم خالص شالك ووظيفة بغض النظر عن السبب اذلي أأختذ ألجهل.
يرى بعض املسترشقون من أأثريني ومؤريخ الفن أأن للمحراب ابلعامرة الاسالمية يف
ا ألساس أأصالن معامراين اثنان وهام حمراب الكنيسة املس يحية ( xlvi)absideأأو الكوة البوذية،
وعدا عدم تقدميهم لرشح عقائدي مناسب فاإن هذان العنرصان يعدان غريبان عن املسلمني ا ألوائل
وغري رضوراين للمامرسات ادلينية الإسالمية دلرجة أأن احملراب مل يتبىن أأبدا من طرفهم ،لكن من
هجة اثنية فا ألغلب أأن أأهل جزيرة العرب قد عرفوا بطريقة أأو بأأخرى هذه املامرسات ادلينية السابقة
ل إالسالم من هيودية ومس يحية ،وبذكل فاإن اس تعامهلم للمحراب قد ل يعدوا أأن يكون جمرد حمافظة
عىل تقاليد قدمية لكن مع التعديل للامتىش والعقيدة اجلديدة ،xlviiفيذكر العامل جون
سوفاجيه sauvaget J.أأن احملراب قد أأس تعري عن الكنيسة القبطية ألس باب معامرية ،رمغ أأنه
خشصيا يرى هذا السبب غري اكف من انحية تفسري رمزية احملراب ومعاين اللكمة لغواي ،ول حىت
من حيث الإيضاح الاكيف للعالقة الشلكية أأو الوظيفية بني العنرصين واليت قد تربر هذه
الاس تعارة ،xlviiiويضيف نفس املرجع ،أأنه من حيث اش تقاق لكمة حمراب ،كوهنا عنت يف ادلاينة
النرصانية القدمية جزء من القرص ينعزل فيه ا ألمري ،و أأحياان الكوة حيث يوضع المتثال ،ويه بذكل
مل تعين املذحب أأو حمراب الكنيسة ،مث اإن معانهيا املتعددة يف القرأآن اليت س بق ذكرها مل تعن ذكل،
لكنه يقرتح يف اإطار اإجياد ترمجة لللكمة تغطي لك املعاين ربط لكمة حمراب مع ا ألشاكل الهندس ية
املعامرية املس تعمةل يف العصور القدمية واليت حتوم حول حمفر نصف دائري ومرتفع يكفي لإقامة مذحب
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أأو لوضع متثال فقط حسب الرضورة الطقائس ية ،وهو معىن يرى أأنه ل يتعارض مع معىن لكمة
حمراب يف الإسالم ،واذلي هو عبارة عن كوة نصف دائرية أأيضا ،وهنا فالإسالم اذلي اقتبس هذا
العنرص عن الكنيسة حسب تلميحه مل يضف سوى فارق جديد عىل مس توى املعاين اليت حوهتا
اللكمة قدميا ،xlixأأي أأهنا صارت تعين ماكن وقوف الإمام لإمامة املصلني.
لقد ّ
شلك خمطوط "اإعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب" للس يوطي الس ند ا ألسايس
لعديد املسترشقني يف بناء نظرية اس تعارة احملراب عن الكنيسة ،واذلي تعرضنا لنقد ا ألس تاذ فكري
َل سابقا ،lوشلكت رواية السمهودي واليت يتحدث فهيا عن أأمر الوليد واليه عىل املدينة معر بن
عبد العزيز هبدم املسجد النبوي الرشيف وإاعادة بنائه ،وعن اإرسال مكل الروم أأموالا وفس يفساء
ورخام و أأربعني قبطيا للقيام اب ألشغال اإحدى الرباهني اليت جلأأ اإلهيا كثري املسترشقني عىل غرار
كريزويل ،اذلي نسب بناء أأول حمراب جموف يف املسجد ل ألقباط خاصة مع وجود رواايت تتحدث
عن معلهم يف مقدمة املسجد أأي عىل جدار القبةل ،لكن هذا يصطدم مع ما جاء يف ابيق رواية
السمهودي حيث يقول..." :ملا وصل ـ معر بن عبد العزيزـ اإىل جدار القبةل عند هدمه دعا مش يخة
من أأهل املدينة من قريش وا ألمصار والعرب واملوايل فقال هلم احرضوا بنيان قبلتمك ل تقولوا غريها
معر جفعل ل يزنع جحرا اإل وضع ماكهنا أأخرى ،"liحيث ّفرس البعض هذا احلديث ا ألخري عىل أأ ّن
احملراب اكن موجودا قبل وصول ا ألقباط.lii
فامي يقدم شافعي جحّة أأخرى لنقد هذا الر أأي ،فريى أأن حمراب اجلدار اجلنويب لقبّة الصخرة
اجملوف اكن قد ش يد س نة 72هـ692 /م ،اترخي بناء اجلدار اذلي بقي دون أأي جتديدات ،اإذ يرى
أأنه ل ميكن حفر جتويف اكحملراب ابجلدار القاِئ ألنه سيهنار ،liiiلكن التجارب املعامرية امليدانبة أأثبتت
اإماكنية القيام بذكل احلفر دون أأن يهنار اجلدار ،livكام أأن الس ند املعمتد عادة (السمهودي) حيمل
ثغرات أأشار لها حىت املعمتدون عليه ،حيث يذكر أأن اإمرباطور الروم أأرسل ا ألقباط ،بيامن الأكيد أأن
مرص اكنت خالل هذه الفرتة قد دخلت حتت احلمك الإساليم منذ حوايل س بعني س نة ،وعليه
ير ّجح أأ ّن اس تعامل لكمة ا ألقباط جاء لدللةل عىل أأصل الع ّمال اذلين معلوا جبدار القبةل عىل أأهنم من
أأصل مرصي قبطي ،وليس ابلرضورة املذهب القبطي.lv
وإان اكن أأمحد فكري يتفق مع ر أأي أأغلب علامء الآاثر حول عدم دخول احملراب يف عامرة
املساجد ا ألوىل ف إان ّه ويف اإطار دمع نظريته حول حمراب جامع القريوان اليت س بق احلديث عهنا ل
يوافق عىل فكرة أأ ّن هذا العنرص قد أأش تق عن الكنائس ،فزايدة عىل أأ ّن الس يوطي صاحب رواية
تشبيه احملراب يف املسجد مبذحب الكنيسة قد عاش يف زمن متأأخر ،وهو القرن الثامن جهري ومل يذكر
عن أأوائل رواة احلديث ول عن أأوائل املؤرخني املسلمني ،فاإن ما جاء عن السمهودي حيمل بعض
اخللل ،من حيث التضارب يف عدد العامل وجنس ياهتم ،ومن حيث عدم منطقية الاس تنتاجات اليت
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بنيت علهيا ،فال يكفي وجود ّمعال أأجانب ليعملوا يف املسجد وذكل حتت إارشاف مسمل اإمسه"صاحل
بن كيسان" ليغريوا من نظامه ،خاصة و أأ ّن ا ألمر يتعلق بعنرص ابلغ ا ألمهية اكحملراب وزايدة عىل
اعامتد فكري التضارب اذلي حصل حول أأول حمراب يف الإسالم يف نقده فقد استند أأيضا عىل
الفروق املعامرية والهندس ية بني العنرصين ،مفحراب الكنيسة فناء كبري يف صدرها يتجاوز نطاقها
ويتسع لأكرث من املنضدة حيث توضع معدات املراس مي ،فهو مساحته واسعة ميكن التنقل فيه دون
عائق ،بيامن احملراب يف املسجد ل يعدوا أأن يكون جمرد اإشارة لتحديد القبةل عرب جتويف يف جدارها
ل يتسع لغري ركوع الإمام وجسوده وجلوسه والاختالف كبري بني الوظيفتني ،lviوهنا جند أأ ّن حمراب
الكنيسة ليس رضوراي فقد خلت عديدها منه ،فاملهم هو املذحب ،وهو املنضدة اليت توضع علهيا
أأدوات الطقوس من صلبان ومباخر و أأجراس وكؤوس وكتب ،واذلي يقف القس ومساعدوه خلفه
يف مواهجة الناس للقيام ابلطقوس ،والقس ل ميكن أأن يكون نظريا ل إالمام هنا ألنه يف الواقع الوحيد
اذلي ّيصيل أأما البقية فيتابعون ما يعمل ويس تجيبون لإشارات حمددة تعطى هلم من طرفه.lvii
كام أأ ّن شلك احلنية النصف دائري هو الشلك املعامري الأكرث اس تعامل منذ القدم يف
عامرة حضارات البحر ا ألبيض املتوسط حسب الشافعي اذلي يتفق مع فكري يف نقده ملا جاء عن
الس يوطي بل ويذهب أأبعد من ذكل حيامن يشكك يف نسب اخملطوط لهذا ا ألخري اإضافة اإىل الفروق
الوظيفية بني املذحب يف الكنيسة واحملراب يف العامرة الإسالمية.lviii
ويتفق عديد العلامء عىل أأن فكرة اإدخال احملراب اإىل العامرة الإسالمية مل يكن اقتباسا
عن أأي عنرص معامري اكن ،lixبل هو نتيجة ملسار تطور طبيعي لعنرص معامري وظيفي منذ ظهوره
الس نة الهجرية الثانية يف مسجد قباء كعالمة عىل جدار القبةل واليت أأخذت هيأأهتا املعروفة مع زايدة
التأأنق يف بناء املساجد ابملدن وا ألمصار الإسالمية منذ منتصف القرن الهجري ا ألول ،lxكام أأن
مجموعة هامة من ا ألثريني املسترشقني املتأأخرين قد فهموا التصور اذلي يرى بأأن احملراب قد نشأأ
بشلكه اجملوف نشأأة اإسالمية خالصة فرضهتا ظروف وقوف الإمام منفردا يف مساحة صف اكمل
متقدما املصلني جفعل احملراب ل إالمام ليتحول اإىل رضورة وظيفية.lxi
وميكن أأن نلخص ما جاء عن معاريض نسب احملراب يف العامرة الإسالمية اإىل الاقتباس
عن الكنيسة يف عدد من الثغرات مهنا تعدد التوارخي املطروحة للظهور ا ألول للمحراب يف الإسالم،
واليت بلغ عددها مخسة ،كام أأن الوليد بن عبد املكل مل يكن يف حاجة اإىل الروم وا ألقباط والفس يفساء
اليت يزمع أأن مكل الروم قد أأرسلها ،مث اإن الصنّاع الروم وا ألقباط اذلين اشرتكوا يف بناء املسجد اإن
حصت الرواية وإان اكن هذا املسجد ـ أأي املسجد النبوي ـ هو من محل احملراب اجملوف ا ألول،
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وهو احامتل من مخسة فرضيات يدينون ابلإسالم وظهور احملراب ليس حتت تأأثري مس يحي ،كام أأن
احلديث عن معل ا ألقباط يف مقدمة املسجد حيمتل الكثري من الشكوك.lxii
وإان اكن سوفاجيه ّيرص عىل أأ ّن احملراب قد أأخذ عن حمراب الكنيسة كنتيجة دلراس ته
ملاكن ودور احملراب البالغ الش به شالك بقاعة الاس امتع يف حمراب الكنيسة ،خاصة يف احملاريب ذات
الفتحة الكبرية ،كام أأنه يرى أأن دراس ته ا ألثرية عىل احملراب ا ألموي ابملسجد النبوي الرشيف قد
بينت وجود عنارص ذات خصائص أأجنبية والغري مفرسة يف الاس تعامل احلايل للمحراب مما يوجد
ابلنس بة َل املربرات الاكمةل لقبول فكرة أأن احملراب يف العامرة الإسالمية هو نسخة مصغرة حملراب
الكنيسة ،والهدف اكن مزدوجا ،احلصول عىل القدس ية اليت حيظى هبا ابلكنيسة يف املسجد من
هجة ،واحلفاظ قدر الإماكن عىل الشلك ا أل ّ
ويل للمسجد عىل عهده صىل هللا عليه وسمل من هجة
أأخرى ،lxiiiغري أأن مؤرخ الفن اخملتص يف الفن الإساليم اليكساندرا ابابدوبولوpapadopoulA.
ل يوافق هذا الطرح مقدّ ما أأس باب تتعلق ابلرمزية اليت يعتقد أأن احملراب قد أأىت ليحققها كام سرنى
لحقا ،حيث أأن الر أأي السابق يصطدم بكون أأن املسجد النبوي قد اكن أأيضا مزنل للرسول صىل
هللا عليه وسمل ،كام أأن احملراب حس به مل حيمل أأي دور معيل أأو س يايس عكس املنرب مثال ،وهذا
ما جعهل يرجع وجود احملراب يف ا ألساس اإىل الرمز حلضور الرسول صىل هللا عليه وسمل يف املاكن،
والزخرفة اليت خصصت للمحراب والرواق العمودي عليه تدل عىل تكل الرمزية ،فهو يرى أأن
الاقتباس اذلي اكن من حيث الرمزية قد جاء عىل أأيدي املهندسني ا ألجانب اذلين اكنوا هاهنا مه
فقط من يعرف الكوة ومدلولهتا الرمزية يف الفنون الالكس يكية القدمية ،وا ألمر حس به اكن بلك
بساطة أأنه قد طلب من هؤلء اإبراز ومتيزي ماكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يف حياته مبسجده
مفثل كام هو معروف يف الفنون اليواننية الهيلينستية والرومانية املس يحية والبزينطية مصدر هؤلء
العامل ،حيث يوضع متثال التكرمي يف كوة ،وهنا حذف المتثال لتعارضه والرشيعة الإسالمية وبقيت
الكوة لرتمز اإليه  ،lxivويدمع هذا الر أأي مبا هو معروف عن أأن املسلمني ا ألوائل قد اس تعملوا العديد
من ا ألشاكل الالكس يكية اكلقوس فوق معودان عىل بعض من نقودمه ،وعليه فبعد هذا الاقتباس
خضع شلك احملراب لكتساب خصائصه املمزية ومظهره املوحد اذلي سيش هتر به يف العامرة الإسالمية
كشلك جاميل ترشيفي خاص وابلنظر لتحرمي ادلين الإساليم للامتثيل فقد أأستبدل ابلتجويف يف
اجلدار وحتول منه اإىل عنرص معامري.lxv
اإن اإرجاع وجود احملراب يف العامرة الإسالمية اإىل اقتباس عن ادلاينة البوذية ل يبدوا
منطقيا عىل اعتبار أأ ّن العالقات بني الهند معقل ادلاينة والعامل الإساليم اكنت متأأخرة ،ابلضبط مثلام
ل ميكن اإرجاعه اإىل الكوة القبطية أأو الكنيس الهيودي حيث نظري احملراب هنا يكون أأصغر جحام
ومرتفعا عن مس توى ا ألرضية ،lxviكام أأن ّه جيب الإشارة اإىل أأ ّن احلنااي اجملوفة لهيألك الكنائس مل تكن
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ابتاكرا قبطيا أأو مس يحيا أأو بزينطيا ،بل يه عنارص وثنية أأرسف الرومان يف تزييهنا ومعلها يف
عامئرمه من معابد وحاممات ومساكن و أأ ّن التأأثري قد حصل يف الإجتاهني فنجد مثال زخارف بشلك
احملاريب الإسالمية يف كنائس ابلشام ،lxviiوالأكيد أأنه قد وجدت كثري املباين ّ
شلكت أأجزاؤها الهامة
بشلك حنية كبرية أأو صغرية قبل الإسالم واملس يحية ول يوجد حرج لس تعاملها يف املساجد،lxviii
وهمام يكن ا ألصل اذلي ورد منه هذا العنرص املعامري ف إان ّه يع ّد حمطة هامة يف مسار الإنتاج املعامري
والفين الإساليم معوما وقد حقق أأهدافا معلية مضنت َل الاس مترارية بغض النظر عن ا ألس باب
وادلوافع وراء ابتاكره أأو اقتباسه.
خامساـ وظيفة احملراب:
يعد احملراب العنرص املعامري الوحيد اذلي جنده دامئا ومنذ ظهوره يف مجيع املساجد ،كبرية
اكنت أأم صغرية ويف مجيع ا ألماكن اليت يش يد فهيا هذا النوع من العامئر واذلي يدعوا للحرية أأن هذا
العنرص الرضوري يف لك مسجد مل يكن موجودا يف عهد الرسول صىل هللا عليه وسمل ،ومجيع
املساجد اليت بنيت قبل اإعادة بناء مسجد املدينة من طرف اخلليفة ا ألموي الوليد ( 707ـ709م)
جيران للتساؤل حول سبب هذا الإبداع ،وكيفية حتوَل يف فرتة وجزية اإىل رضورة،
عىل ا ألغلب ،مما ّ
فاإذا اكنت املئذنة ليست ابلرضورية وخلت مهنا كثري املساجد الصغرية ،واكن املنرب خاص فقط
ابملساجد اليت فهيا صالة امجلعة ابلعوامص الس ياس ية أأين يوجد اخلليفة أأو ممثهل الس يايس أأو
ادليين ،lxixمفاذا عن احملراب؟
يس متر اجلدل الكبري احمليط ابحملراب هنا أأيضا ،خاصة و أأن حماوةل حتديد وظيفة للمحراب كثريا
ما اكن هيدف اإىل الربط بينه وبني ا ألصول املعامرية لهذا العنرص املعامري ،فبيامن يرى أأغلب ا ألثريني
املسلمني بأأن وجود عنرص احملراب ارتبط برضورة وظيفية معلية حبتة ،وهذا يعزز ر أأهيم يف أأ ّن
العنرص يعد ابتاكرا اإسالميا ،يرى الفريق الآخر من العلامء ذي ا ألغلبية املسترشقة أأ ّن الوظيفة
العملية املزعومة ألن يؤدّهيا احملراب غري اكفية لتربير حضوره هبذه القوة وهذا الشلك و أأ ّن احملراب
جتاوز املسائل العملية ليصل اإىل أأبعاد جاملية.
1ـوظيفة معلية:
للوهةل ا ألوىل يبدوا من تتبع تطور وجود احملراب ابملسجد أأ ّن دوره ل يتجاوز حتديد هجة
القبةل للمصلني حيث أأنه اكن يف بعض ا ألحيان عبارة عن عالمة أأو اإشارة خمتلفة اللون عن ابيق
جدار القبةل ليقف الإمام أأماهما قبل أأن يمت الإقتداء بس نّة معر بن عبد العزيز يف احملراب اجملوف يف
جل املساجد تقريبا ،ولهذا التجويف غرض أآخر وهو اختصار احلزي اذلي يشغهل الإمام منفردا قباةل
جدار القبةل ومتكني مجوع أأخرى من املصلني من احتالَل ،lxxول يوافق أأمحد فكري عىل ادلور
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ا ألول ،اإذ أأنه لو اكن احملراب لدللةل عىل جدار القبةل فمل يكن من الرضوري أأن يكون جموفا ،ويكفي
أأن يكون بشلك أأو بقطعة أأخرى أأكرث بساطة ليقوم هبذه الوظيفة ،فريى أأن احملراب جمرد فكرة
معلية بس يطة لتوفري املاكن اذلي اكن سيشغهل الإمام يف غياب التجويف واذلي اكن يتسع ملأأيت
مصيل يف القريوان مثال ،و ّيربر الشلك املقوس الغالب عىل فتحة احملراب ابلتناسق املنشود يف البناء
مع عقود قاعة الصالة ،lxxiفامي يرفض البعض الآخر الرشوح الشائعة دلور احملراب ،خاصة اليت
تقول أأن دور احملراب هو الإشارة اإىل اجتاه القبةل لعدّة أأس باب ،حيث أأنه اترخييا مل يكن احملراب
موجودا يف أأي من املساجد ا ألوىل ليقوم هبذا ادلور ،كام أأن املسجد ككتةل بأأمكهل موجه اإىل القبةل،
واحملراب غري مريئ من أأجزاء واسعة يف املسجد وجحمه املتواضع ل يتناسب والوظيفة املتوقعة
َل ،lxxiiفصار املسجد لكيا حيدد الاجتاه وهو مبثابة البوصةل املتجهة حنو الكعبة الرشيفةّ ،lxxiiiمث أأن
ما اكن حيدد اجتاها لقبةل يف مسجده صىل هللا عليه وسمل هو اجلدار الشاميل عندما اكنت القبةل حنو
بيت املقدس ،مث اجلنويب عند التحول حنو مكة املكرمة ،ذلكل جند أأن املصلني يقفون ابملقابل َل
ولهذا محل امس جدار القبةل اذلي يكون طويال ليس توعب يف مقابهل أأكرب عدد من املصلني ،فهو ما
خلّفه الرسول صىل هللا عليه وسمل مكوجه للمسلمني كون العنرص املعامري اذلي َل القدرة عىل اإيضاح
وهجة ل ميكن أأن يكون اإل جدارا موازاي لها ،lxxivوحيصل هذا الر أأي عىل كثري ادلمع من حيث يتفق
أآخرون يف أأ ّن هدف احملراب هبذا التقعر مل يكن حتديد القبةل بل حتديد ماكن الإمام فهناك مذاهب
متنع وقوف الإمام يف جتويف احملراب وهذا ما جنده يف البدلان اليت يسود فهيا املذهب احلنفي كرتكيا
وابكس تان حيث تكون احملاريب قليةل العمق.lxxv
يرى سوفاجيه أأن الاس تعامل احلايل املعروف للمحراب مكحدد لجتاه القبةل للمصلني هو
يف احلقيقة ليس ادلور اذلي أأقمي احملراب من أأجهل ،ففي مسجد مبساحة هائةل تتسع ملأآت املصلني
ولكام اكنت القاعة كبرية تعددت ادلعاِئ وكربت فصارت حاجبة للمحراب ل ميكن أأن يكون فيه
جتويف هبذه ا ألبعاد الصغرية لتحديد الاجتاه ،مفن الناحية العملية املوجه هو اجلدار املوازي للقبةل
فاإذا اكن توجهيه خاطئ أأخطأأ املصلون القبةل وحىت توجيه احملراب يكون خاطئا ،ولرمبا هذا الإعتقاد
اخلاطئ أأدى اإىل تزويد بعض املساجد بعديد احملاريب ،ليتحول هذا الإس تعامل اإىل رضورة طقائس ية
شامةل ،لكن رمغ ذكل ل ميكننا أأن مننح للمحراب دور زخريف وفقط ،lxxviوميكن الاس تنتاج أأن
دور احملراب ليس حتديد الإجتاه ابلإعامتد عىل بدائه هندس ية رايضية حيث من هذا اجلانب ل تكفي
نقطة واحدة لتحديد اإجتاه ،بل جيب وجود مس تقمي مير عىل ا ألقل بنقطيت توجيه وهو ما يعرف
ابخلط احملوري اإن وجد ،مث اإن املصلني يتوهجون يف صالهتم حنو اجلدار ل احملراب ،اإضافة اإىل أأن
لكمة حمراب مل تعين أأبدا الاجتاه يف أأي من مصادرها سواء اللغات السامية أأو القرأآن الكرمي ،ولكمتا
احملراب والقبةل حيمالن معاين خمتلفة يف املعامج العربية.lxxvii
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ولهذا التقعر احملفور يف اجلدار وظيفة تقنية أأخرى معروفة ،فهيي جتمع صوت الإمام
لينعكس مضاعفا ويذهب أأبعد ،فرمبا أأراد املهندس ا ألول هبذا التقعر مضاعفة صوت الإمام ببساطة
عىل غرار ما تفعهل القباب ،lxxviiiحيث أأن احملراب بشلكه املعهود ميكن أأن يقوم بوظيفة مكرب
للصوت ملا يتلوه الإمام القاِئ به ،كام ميكن أأن تتعدد احملاريب لغاية وظيفية أأخرى حيث خيصص
للك مذهب حمرابه عىل غرار ما هو موجود ابملسجد اجلامع بدمشق (87ـ96ه706/ـ.lxxix )771
2ـ وظيفة زخرفية:
رمغ املوقف الفقهيي اإجتاه الزخرفة يف املساجد واذلي أأمتد أأثره ليشمل موقفه من احملراب
اذلي صار عىل هذا املس توى يعد فعال زخرفيا كام ر أأينا سابقا اإىل أأن الزخرفة يف احملراب قد سايرت
التطور اذلي اكن يطر أأ عىل هذا العنرص عرب خمتلف الفرتات ،lxxxفقد ض ّل احملراب املاكن ا ألغىن
ابلزخرفة يف املسجد حيث امتدت الزتيني ليشمل ا ألجزاء احمليطة به يف اجلدار وهذا ما قد يربز
بأأن احملراب يشء رئييس وممزي ،وقد أأخذ احملراب يتطور عىل مس توى التفاصيل الزخرفية أأو
الإنشائية ،lxxxiفبعدما اكنت احملاريب أأو ما اكن يقوم مقاهما عىل عهده صىل هللا عليه وسمل وحصابته
بس يطة ل متثل إالّ حمددا ملوقع الإمام ول متكل أأية زخرفة ،ظهرت خالل النصف الثاين من القرن
الهجري ا ألول الزخارف الزتيينية ابحملراب وتطورت من حيث أأهنا مشلت خمتلف املواد فاس تعملت
احلجارة والآجر والرخام والبالطات اخلزفية امللونة واجلص والفس يفساء أأو املواضيع الزخرفية ،فنجد
الزخارف النباتية املتداخةل والهندس ية الش بكية والكتابية خبطوط الكويف والنسخي والثلث اليت
تكون يف العادة حميطة ابحملراب حتمل نصوص قرأآنية أأو أأحاديث أأو عبارات دينية أأخرى ،وقد
اس تعملت لك هذه ا ألنواع الزخرفية لإغناء السطح معوما واحملراب خاصة ،منفردة أأو خمتلطة بصورة
تظهر تنوع وامتداد الفن الإساليم اإىل أأقىص احلدود.lxxxii
اإن لك هذه الزخرفة اليت حيض هبا احملراب ابس تعامل أأمثن املواد أأحياان اكذلهب والرخام
امللون وغريها من املواد وا ألشاكل اخلاصة اكملشاكة تطرح تساؤل حول هذه العناية اخلاصة واذلي
دفع ابلكثري اإىل اللجوء للرمزية مكجال قد مينح الكثري من التفسريات ،lxxxiiiكام أأن حتول شلك الكوة
من املالءة اليت اكن يعرف علهيا سابقا اإىل رمز ديين جديد حلضور الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل
ورسالته والكم هللا املمثل يف القرأآن الكرمي قد أأدى اإىل حتولت عىل املس توى امجلايل ،فصار
التجويف رئيس يا وجامليا بصورة تلقائية ليتسابق امجليع يف جعهل أأكرث جامل عرب زخرفته بسخاء،
خزاان لعديد
ومنه فقد أأث ّر الاجتاه الرمزي عىل جاملية هذا العنرص ،وهذه امجلالية اكنت بدورها ّ
التعبريات الرمزية.lxxxiv
3ـوظيفة رمزية:
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تركز الإضاءة والزخرفة يف أأغلب املساجد عىل احملراب ،حيث أأيضا تتقاطع ا ألروقة
الرئيس ية ،والقبة املتقدمة املزخرفة برثاء اجلالبة ألنظار املصلني مما يويح خبصوصية و أأمهية
احملراب ،lxxxvفقد أأخذ احملراب أأمهية رمزية خاصة ابلنظر لعالقته مع املركز ادليين ل إالسالم ،مكّة
املكرمة ،ففي الظاهر هذه الكوة يه ماكن خاص ل إالمام اذلي يقود الصالة وموهجة اإىل القبةل ،لكن
من الناحية اخلفية قد يرمز هذا الشلك لباب رمزي يؤدي اإىل هللا تعاىل ،فاحملراب يأأخذ مظهر
الباب ،lxxxviويرى بعض مؤريخ الفن الإساليم أأ ّن هذا الشلك الشعائري املوجود يف عنرص
معامري لحق اكحملراب هو مركز للرمزية اخلاصة والغنية والعميقة ،وهذا طبيعي حس هبم ابلنظر
للرابط املوجود بني الفنون ادلينية واملقدسة واملذهب الباطين الرمزي ،وعليه فاإن حىت العناوين
املس يحية اليت تكون قد ظهرت ابحملراب واختذت مربرا للحمك عىل ا ألصول املعامرية قد اكنت
ألغراض رمزية حبتة.lxxxvii
فامي ّفرس وجود رواق أأوسط معودي عىل احملراب و أأكرث زخرفة وعرضا وارتفاعا ومزود
بقبة أأمام احملراب يف املسجد النبوي ،واذلي شهد تطورا يف املساجد الالحقة عىل أأنه مس متد من
الطابع املعامري للكنيسة من قبل البعض فاإن البعض الآخر يعارض هذا احلمك ،فكون الرواق قد
أأىت مائال عن الوسط اإىل اليسار ،أأي أأنه مل يكن مركزاي عىل غرار احملراب ،ا ألمر اذلي جعل من
قاعة الصالة غري متناظرة و أأظهر الارتباط املراد اإبرازه بني الرواق املركزي واحملراب والغرض من
ذكل احلفاظ عىل قاعة الصالة عىل عهده صىل هللا عليه وسمل ،فكأمنا اكن هناك حسب اإشعاعي
ملاكنه صىل هللا عليه وسمل يف مسجده ا ألول اإىل غاية جدار القبةل يف املسجد اجلديد ،والغرض من
لك هذا اإذا ـاحملراب والرواق املركزي ـ هو الرمز اإىل ماكن صالته صىل هللا عليه وسمل،lxxxviii
والرمزية هنا متس احملراب شالك من حيث ختطيطه الهنديس وعنارصه املعامرية املكونة ،كام تعين
أأيضا حمتواه الزخريف والفين ،مفن الناحية الشلكية يعطي مظهر احملراب انطباع الباب أأو اإطاره ،وقد
أأس تخدم شلك الباب احملفوف بقبة واملزخرف منذ القدم ،حيث جنده يف قبّة العرش ابملقصورة
امللكية عند الرومان ومهنا انتقل اإىل الهيودية واملس يحية ،lxxxixوالباب هنا يرمز اإىل مرور املؤمن
بعون من هللا تعاىل حنو اجلنة حتت تأأثري القرأآن الكرمي ،كام أأنه هناك عالقة بني مركزية احملراب يف
اجلدار وتوجهيه ادلقيق حنو مكة املكرمة وشلكه الشبيه ابلباب كرمزية اثنوية ،فاملعمل لكه كبوصةل
جمازية تؤرش اإىل قطب الإسالم وا ألسطوانة املركزية املمتثةل يف احملراب تعد اإبرة للبوصةل ،كام أأن
هذا التجويف هو امتداد للقدس ية اليت حتملها القبة ،واليت نزلت عرب احملراب وصول اإىل ماكنه صىل
هللا عليه وسمل فينتج عن ذكل حامت الشلك ا ألسطواين اذلي طبع نصفه عىل اجلدار.xc
اإن شلك الكوة اذلي تعددت الآراء حول أأصوَل قد عرف منذ القدم بقدسيته ورمزيته،
الرمزية ابلنس بة للمحراب مس متدة من القرأآن الكرمي ،فوجود القبة احملدبة املتوجة ترمز اإىل السامء
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من حيث تزنل اللكامت الإلهية عرب ا ألمعدة وصول اإىل القاعدة ويه ا ألرض ،كام أأن الشلك العام
اجملوف يرمز اإىل الكهف أأين نزل الويح ،والكهف نفسه يرمز اإىل القلب حيث جيب أأن يوجد هللا
ولكامته ،ويه أأهداف رمزية حققها شلك احملراب وقد عرفهتا التقاليد الرشقية السابقة ل إالسالم،xci
وإان اكنت القمية التذاكرية املتعلقة بتخليد ذكرى النيب صىل هللا عليه وسمل اكإمام أأول للمسلمني ل
تكفي وحدها لتربير العناية والزخرفة اليت حيض هبا احملراب ،فقد اكتسب عىل املس توى ادليين
اجتاه عقائدي ورمزي رضوري حتت تأأثري القرأآن الكرمي ،وهذا ما قد يفرس نقل شلكه عىل مواد
ومنتجات عدّة اكحلجارة والزرايب مثال ،xciiحفسب البعض يف هذا اجلانب جند لشلك احملراب
التجريدي جتس يدا ملعاين يف أآايت من سورة النور ،اليت تبني وجود هللا تعاىل يف العامل ويف قلب
الإنسان مبا يش به املصباح املوضوع يف املشاكة املمتثةل يف الكوة والتايل احملراب ،كام نسجل تعليق
الس َمو ِات َوا َل ْر ِض َمث َ ُل ن ُو ِر ِه َ ِمك ْش َاكة ِفهيَا ِم ْص َباح،
املصباح داخل املشاكة xciiiقال تعاىلُ ﴿ :
هللا ن ُُور َ
رشِقيَ ٍة َو َل غَ ْ ِرب َي ٍة ي َ َاك ُد
ا ِمل ْص َب ُاح ِيف ُز َجا َج ٍة ُالز َجا َج ِة ََكَهنَ َا كَ ْوكَ ٌب ُد ِر ٌّي يُوقَدُ ِم ْن ََش ََر ٍة ُم َب َاركَ ٌة َزيْ ُتون َ ٍة َل َ ْ
هللا ا َل ْمث َْال ِللنَ ْاس
رض ُب ُ
هللا ِلنُو ِر ِه َم ْن يَشَ ا ْء َوي َ ْ ِ
َزيْهتُ َا ي ُ ِيض ُء َولَو ل َ ْم ت َ ْم َس ْس ُه انَ ر ن ُ ٌور ع َ َىل ن ُْور هيَ ْ ِدي ُ
لك َيش ٍء عَ ِل ْمي﴾ (سورة النور ،الآية .)35
وهللا ِب ُ ِ
ُ
ومما يالحظ أأن عددا من احملاريب القدمية قد توجت بقبة بشلك صدفة حبرية أأو احملارة،
وهو الشلك املوجود يف الفنون القدمية وقد أأس تعمل عند املسلمني لتحقيق أأهداف رمزية روحية،
فالصدفة حتوي اللؤلؤة ويه اإحدى الرموز الإسالمية لفعل ساموي رابين فقط وهو اخللق ،حفسب
رواية عن النيب صىل هللا عليه وسمل أأن العامل قد خلق من لؤلؤة بيضاء ،فصارت الصدفة البحرية
أأين تصنع اللؤلؤة يف احملراب مبثابة املاكن أأو القلب املس تقبل للكامت هللا تعاىل ،xcivكام يرمز شلك
احملارة أأيضا للخلق ،وكثريا ما محل عقد احملراب الآايت اليت تدعوا اإىل اإعامر بيوت هللا ابلإضافة اإىل
الآية :قال تعاىل " ُلكَّ َما َد َخ َل عَلَهيَا َز َك ِر َاي ا ِمل ْح َر َاب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْزقَا( "..أآل معران ،الآية  )37فقد
يكون تسجيل الآية بشلك دارج يف احملراب حماوةل لتجس يد معاين احملراب يف القرأآن الكرمي،xcv
وهناك من يرى أأن املساجد اليت مل حترتم الرمزية اليت جيب أأن حيملها احملراب قد تعرضت لظاهرة
فنية تعرف ابلرفض ،وهذا ما حصل مع حمراب جامع قرطبة حيث اكنت الكوة معيقة دلرجة حتولها
اإىل غرفة يف حماوةل لتحقيق هدف رمزي أآخر عن ما جاء يف اإحدى معاين احملراب يف القرأآن الكرمي
كغرفة أأو ماكن مقدس فمل يس متر هذا المنوذج من هذه الناحية لتناقضه مع الشلك الرمزي ودللته
املتفق علهيا ،وا ألمر ينطبق عىل تعدد احملاريب يف املسجد الواحد ،ورمغ أأ ّن احملراب ا ألوسط يكون
ا ألبرز و أالكرب اإىل أأنه مل يتبىن بصورة واسعة لتناقضه ورمز احملراب لوجود النيب صىل هللا عليه
وسمل يف املسجد.xcvi
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وقد ّعززت رمزية احملراب ابلقبة اليت توجد أأمامه ،واليت اكنت يف املسجد النبوي من
خشب ،ومنه وجدت أأكرب أأو أأصغر ،أأبسط و أأعقد يف ختطيطها ،من خشب ،أآجر أأو جحر،
وصارت تزخرف بغزارة ،فعززت رمزية احملراب مبوقعها يف الرواق ا ألوسط ،xcviiويف املقابل هناك
من يرى أأن ما حيمهل احملراب من عنارص زخرفية ليس إالّ أأعامل فنية ل حتمل أأي اإشارات رمزية،
وعىل العكس من الآراء السابقة فأآايت القرأآن وا ألحاديث متكل اإشارات دينية واحضة ومبارشة وغري
رمزية ،ألن هذا ل يامتىش وادلين الإساليم ،كام أأن وجود حمراب يف العامرة الإسالمية ليس َل أأي
عالقة مع ا ألشاكل املشاهبة السابقة ول حىت مع رمزيهتا ،ففي الهناية العنارص املعامرية تشلك اإرث
اإنساين قابل للتأأقمل مع الهدف الإنشايئ املعامري معوما ،xcviiiواحلديث عن أأصول معامرية أأجنبية َل
ل يبدوا منطقيا يف ظل اعتبار أأن هذا الشلك هو ارث اإنساين اس تعمل يف جل احلضارات.
سادسا :أأنواع وطرز احملاريب:
عرف عنرص احملراب منذ ظهوره يف العامرة الإسالمية تطورا مشل نواحيه املتعددة من حيث
شلكه العام وختطيطه وزخرفته ومن حيث املواد املس تعمةل يف اإنشائه بل حىت أأبعاده وهو ا ألمر
اذلي أأفىض يف الهناية اإىل وجود أأنواع وطرز عديدة من احملاريب،مفن انحية التخطيط الهنديس
للمحراب ميكن القول أأنه قد انطلق عن ما يعرف ابحملراب ا ألصيل أأو اجملوف واملبتكر يف املسجد
النبوي الرشيف ،حيث يتكون أأساسا من قبّة نصفية متتد حىت ا ألرض عرب نصف ا ألسطوانة وعقد
احملراب أأو الفتحة ،اذلي يكون عادة نصف دائري و أأحياان منكرس قليال أأو متجاوزا وا ألمعدة املدجمة
اليت يرتكز علهيا العقد ،هذا المنوذج اذلي جنده يف الرشق ا ألوسط ،أأي من العراق اإىل تونس
مرورا ابلسعودية وسوراي ولبنان وفلسطني ومرص ،حيث أأن شلك الكوة مل يتغري يف هذه البدلان
ومهنا انتقل اإىل مناطق أأخرى ،فاس تعمل أأيضا يف تركيا يف أأوقات مبكرة ويف املغرب حيث اختفت
املساجد ا ألوىل من احملمتل أأن تكون حماريهبا قد خضعت أأيضا لهذا الطراز ،ألن احملاريب ا ألندلس ية
ـ املغربية املتأأخرة رمغ أأهنا أأتت جموفة لكهنا محلت تطورات أأخرى ظهرت مع اإنشاء حمراب قرطبة،
واس متر هذا املظهر اذلي محهل احملراب أأقل أأو أأكرث ارتفاعا أأو عرضا أأو تزيينا ملدة قرنني أأو ثالثة
قرون عىل ا ألقل انطالقا من ظهوره ا ألول.xcix
و اكن بناء هذه احملاريب اجملوفة ا ألول بس يطا حيث أأقدم منوذج لها هو ذكل املوجود يف
الضلع اجلنويب للممثن اخلاريج لقبّة الصخرة (72هـ691/م) ،مث ّتطور التجويف مع تطور بناء
املساجد يف الفرتات الإسالمية الالحقة فازداد معق احلنية ذات املسقط ادلائري أأو املس تطيلc
الشبهية ابلطيقان اجملوفة الصامء واليت تغور يف احلائط ابتداء من ا ألرض وترتفع فوق القامة قليال،
وتتنوع هذه احملاريب اجملوفة بني ا ألول اذلي مسقطه نصف دائري ومقطعه الشاقويل عقد قد يكون
منكرس ،حدوي ،اكمل أأو متجاوز...اإىل ما هناكل من عقود ،وتعلوه قبيبة نصف دائرية أأو قبو
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طويل قليل العمق ،يأأخذ شلك نصف أأسطوانة ومقوس املقطع ،و الثاين اذلي مسقطه مس تطيل
يشلك عرضه معق اجلدار ،ويأأخذ شلك متوازي املس تطيالت يغور يف اجلدار اك ألول وتعلوه أأيضا
نصف قبيبة ،أأما الثالث فهو اكلسابق لكن دون قبة نصفية ،كام أأنه يدمج داخل مس تطيل أآخر
أأكرب عرضا وارتفاعا ،والرابع هو اذلي يعد تطورا للنوع الثالث ،حيث يتداخل حمراابن أأو أأكرث
وحتيط ا ألقواس اخملتلفة اب ألطر املس تطيةل ،كام أأن احملاريب قد تعلوا وتتسع وتعمق لتشابه املداخل
الكبرية ،وتقارب مساحهتا مقاسات الغرفة كام هو يف حمراب جامع قرطبة (169هـ785/م).ci
وظهر احملراب املسطح أأي الغري جموف اذلي هو عبارة عن لوحة مسطحة مس تطيةل
حفر علهيا شلك احملراب احملاط ابإطار زخريف وأآايت قرأآنية ،و أأقدم احملاريب املسطحة هو املوجود
يف املغارة حتت قبّة الصخرة (72هـ691/م) وكذكل يف جامع ابن طولون(265هـ879/م) ،ويه
الفاطمي(358ـ567هـ969/ـ1171م)
العرصين
خالل
الشائعة
الظاهرة
واململويك(648ـ923هـ1250/ـ1517م) ،ciiواس تعملت خاصة يف ا ألرضحة وكذكل يف بعض
املساجد خلفا للمحاريب اجملوفة ،حيث جيسد علهيا يف الغالب شلك احلنية اجملوفة ولكن رسام
اب أللوان عىل اخلزف أأو ابحلفر عىل احلجر أأو تزنيال عىل الرخام أأو نقشا عىل اخلشب ،ciiiهذا النوع
من احملاريب أأحادية احلجر أأو الكتةل ( )monolithesيصنع منفصال عن املسجد مث يوضع به ،قد
يتخذ من احلجر ومن الرخام يف الفرتات ا ألوىل ورمغ أأن هذه احملاريب مسطحة إاىل أأهنّ ا تظهر مجيعا
شلك الكوة احملفورة أأو منقوشة مكؤرش عىل أأن احملراب همام اكن نوعه جيب أأن حيمل التعبري عن
الكوة ،وهناك حماريب صنعت عىل انفصال دلواع ختتلف بني أأن صانعها يكون مؤهل أأكرث من
امللكف ببناء اجلدار أأو ألهنا صنعت مبواد مثينة ،فنجد حماريب متحركة من خشب ،والآجر يف اإيران
يعزز نظرية أأهنّ ا مل تصنع لتحديد ّاجتاه القبةل ،civوينقض الكثري
وأآس يا الوسطى ،واجلص املنقوش ،ممّا ّ
من الآراء حول ا ألصول املعامرية لهذا العنرص املعامري.
ومن بني املظاهر اليت رافقت تطور احملراب يف الإسالم يه ظاهرة تعدد احملاريب ،فبعدما
اكن احملراب واحد يف الفرتات الإسالمية ا ألوىل ،اختلف ا ألمر مع ظهور املذاهب ا ألربعة ،احلنفي
والشافعي واملاليك واحلنبيل حيث يذكر ابن فضل العمري عن املسجد ا ألموي" :ويف قبلته ثالثة
أأروقة ويف وسطها القبة املعروفة ابلنرس وقد عقدت عىل احملراب الكبري اذلي به خطيب اجلامع
وامة الناس ،ويف رشيق املقصورة احملراب املعروف مبحراب الصحابة وهو حمراب املسلمني ا ألول
وبه تصيل املالكية الآن ،مث يليه ابب الزايرة ويليه من الغرب حمراب تصيل به احلنابةل ،وللك من
ومدرس وجامعة من الفقهاء
هذه احملاريب الثالثة اإمام ومؤذن وقد وقف عىل لك حمراب مهنا وقف ّ
من املذاهب الثالثة ،لك طائفة يف حمراهبا" cvوتعددت احملاريب أأيضا ابملسجد النبوي الرشيف،cvi
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ومن أأمثةل هذا أأيضا ما جنده يف جامع اإبن طولون (265هـ879/م) ،حيث تصطف مخسة حماريب
يتوسطها احملراب الرئييس وهو الوحيد اجملوف ،وبلغت ثالثة عرش حمرااب
اب ألزهر(359ـ361هـ969/ـ ،)971وهناك من يرى أأن هذه الظاهرة اليت وجدت من قبل يف
املسجد ا ألموي بدمشق اكن سبهبا هو تعدد املذاهب ا ألمر اذلي أأكده ابن كثري يف حديثه عن
معل احملاريب ا ألربعة لهذا املسجد ،بيامن هناك ر أأي أآخر يعتقد أأن هذه احملاريب اليت عادة ما تضاف
خالل معليات الرتممي والتجديد اكن الغرض مهنا تذاكري ،أأي أأهنا تقوم مقام اللوح التذاكري خاصة
و أأهنا تأأيت مسطحة.cvii
ومن حيث املواد الإنشائية ،فنجد حماريب جحرية ،وخشبية متنقةل ،مثل ما جنده جبامع
ا ألزهر(359ـ361هـ969/ـ )971ويف مشهد الس يدة نفيسة (527هـ1133/م) ،وهناك حماريب
جصية صنعت يف العرص الفاطمي فرنى مثال لها يف جامع ا ألزهر ،كام جند الرخام املس تعمل أأيضا
يف التكس ية ،cviiiوانطالقا من القرنني  13و14م يف اإيران أأس تعمل اخلزف ا ألزرق الصلب مما حول
شلك احملراب اذلي أأصبح تدرجييا قاِئ الزوااي مس تطيل املقطع ألجل تسهيل التكس ية ابملربعات
اخلزفية ،بيامن التقبيب ا ألصيل للتجويف قد أأعيد تشكيهل تقريبا سواء مبنحنيات مثلثة أأو ابلنوازل أأو
ما يعرف ابملقرنسات ،cixكام يعد حمراب جامع قرطبة (169هـ785/م) وما تبعه من حماريب مغربية
بروزا لنوع جديد من احملاريب ذات املساقط املضلعة والعقود احلدوية ،cxولك هذه التطورات اليت
س بق احلديث عهنا وما افضت اليه من أأنواع وطرز تربز الكثري من الابداع واخلصوصية اليت متزي
هبا الفنان املسمل اجتاه هذا العنرص وتدفع اىل اإعادة النظر يف الآراء الشائعة حول ا ألصول املعامرية
للمحراب يف العامرة الإسالمية.

142

11

2016

اخلامتة:
آ
يتضح جليا من خالل العرض اخملترص اذلي قدمناه خالل هذا البحث مدى الاختالف يف الراء
اذلي ير ّد اإىل نقص يف الس ندات املكتوبة ،أأي يف املعلومات اليت يقدهما املؤرخون الأوائل هبذا اخلصوص ابلإضافة
اإىل أأس باب متعلقة ابملوضوعية أأو اخللفيات املس بقة ويف بعض ا ألحيان بطريقة فهم املوضوع ،وعليه فاإن حسم
هذا اجلدال يس تدعي اإعادة دراسة وفهم الإطار واملعاين الصحيحة لللكمة يف النصوص القدمية مبا يف ذكل
الإسالمية مهنا ،كام حيتاج اجلانب املتعلق ابلظهور ا ألول للمحراب يف العامرة الإسالمية اإىل اإعادة دراسة ا ألدةل
التارخيية وا ألثرية اكس تغالل التطور التقين يف جمال اجلس ا ألثري واذلي قد يعطي مس تقبال اإجاابت حامسة حول
هذه النقطة مما سيسمح ابلتقدم كثريا يف اإطار حل الإشاكلية الرئيس ية حول ا ألصول املعامرية للمحراب.
كام أأن النصوص الفقهية املتعلقة ابحملراب حباجة للتعمق يف فهمها وا ألغلب هنا أأن الفقهاء اذلين ّكرهوا
احملراب قد استندوا عىل ما حيمهل من زخارف أأو تلكف ،كام أأن أآراء بعض ا ألثريني ا ألوائل ادلارسني للآاثر
الإسالمية واذلين حتدثوا عن أأصول مس يحية تبدوا غري موضوعية ابلإضافة لثبوت ارتاكب هؤلء عديد ا ألخطاء
من حيث اإعادة تصور اخملططات مثال ،حىت أأن عددا هاما من ا ألثريني واملسترشقني املتأأخرين يعارضون هذا
الر أأي متاما ،كام يبدوا جليا أأن الاس تعامل ا ألول للمحراب اكن لغرض وظيفي وهذا ما يامتىش وطبيعة الإسالم
ا ألوىل ،مفن حيث الفكرة اإذا يعد احملراب ابتاكر اإساليم خالص ومن غري املنطقي أأبدا أأن نقول بأأن املسلمني قد
اختذوا احملراب فقط لتأأثرمه بأأشاكل معامرية وجدت يف عامئر أأخرى.
وخبصوص أأس باب ظهور احملراب يف هيأأة جتويف فقد يكون نتيجة التأأثر مبورواثت سابقة وارد واليت
ل ميكن نس هبا لثقافة معينة بل يه اإرث اإنساين مشرتك ظهر واس متر منذ القدم ،اإذا فالتأأثر اإن وجد اكن ابلشلك
ل ابلفكرة أأو املضمون ،بيامن من الواحض أأن الزخرفة الغنية اليت أأصبح احملراب حيىض هبا قد جاءت لحقا ويه
تامتىش والتطور اذلي عرفته العامرة الإسالمية مع توفر الإماكانت ابتساع الفتوحات الإسالمية ومضها لأقالمي عديدة
وخمتلفة ،فامي قد يكون اكتساب احملراب دللئل رمزية متأأخرا ويه متس الفعل الزخريف أأكرث مما متس شلك احملراب
أأو وظيفته.
اإن التطور اذلي عرفه عنرص احملراب عرب خمتلف الفرتات والكياانت الس ياس ية ويف خمتلف ا ألقالمي
اجلغرافية والثقافية يبني بدرجة كبرية مدى أأصاةل هذا العنرص ومدى ارتباطه الوثيق ابلعامرة ادلينية وابلتحديد
ابملساجد وجيعلنا نتأأكد أأكرث فأأكرث من أأن نشأأته كام تطوره ارتبطت يف ا ألساس مبا أأريد َل من وظائف ليقوم هبا،
ويبقى هذا املوضوع جمال خصبا للبحوث خاصة من الناحية ا ألثرية ابعتبار عمل الآاثر من أأكرث العلوم الإنسانية
اعامتدا عىل الوسائل العلمية والتقنية مما مينحه جانبا كبريا من املوضوعية الرضورية لتناول مثل هذه املواضيع.
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معينا أأثناء الصالة ،واختاذ هذه القبةل مل يكن من ابب قدس ية احلجر ا ألسود املوجود ابلكعبة الرشيفة ،بل كوهنا رمزا لوحدة امجلاعة،
فَث َو ْج ُه هللا ا َّن هللا َو ِاس ٌع عَ ِلمي" (سورة
ألن هللا موجود يف لك ماكن لقوَل تعاىل "وهلل امل َ ْ ِ
رش ُق و املَغر ُِب فَأَيْنَ َما ت َُولُوا ُو ُجوه َُمك َ ُّ
ِ
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البقرة ،الآية  )115وحتويلها حنو الكعبة هو عودة اإىل الوهجة الواحدة دلين هللا الواحد يف دين التوحيد ،انظر :طه الوايل  ،املرجع
السابق ،ص .222 ،221
أ
أ
 -xxوحبسب املوقع خيتلف الاجتاه اجلغرايف للقبةل من منطقة اإىل أخرى ،فنجده مثال حنو اجلنوب يف الشام والردن واجلنوب الرشيق
يف مرص ويف املغرب العريب حنو الرشق ،وقد أأدى هذا اإىل وقوع ارتباك يف حتديد الاجتاه الصحيح ،كام هو يف مسجد القريوان
(50هـ670/م) وواسط ببغداد (84هـ703/م) و أأيب دلف (245هـ860/م) انظر :غيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .45
 -xxiو ألجل حل املشألك املرتبطة بتحديد اجتاه القبةل الصحيح ذهب املسلمون اإىل دراسة عمل الفكل والهندسة خاصة املثلثات،
فأأصبحت علام قامئا بذاته أأفىض اإىل وضع قوانني رايضية دقيقة عىل غرار الظل والظل متاس وحساب املساحات ،وطوروا أآةل
لتساعدمه عىل حتديد الاجتاهات عرفت ابلإسطرلب ،وحرصوا عرب مؤلفاهتم عىل توضيح كيفية معهل ،ووضعوا أأصول وقواعد لهذا
الفن ،بل أأضافوا عليه الربع اجمليب واملقنطر واس تعملوا البوصةل ،و أأش هتر عديد من العلامء املسلمني يف هذا اجملال عرب التارخي  ،انظر:
أأم اخلري مطروح ،تطور احملراب يف عامرة املغرب ا ألوسط خالل العرص الإساليم ،منذ بداية الفتح الإساليم حىت عرص الزاينيني،
دراسة اترخيية و أأثرية ،رساةل لنيل شهادة املاجس تري يف الآاثر الإسالمية ،جامعة اجلزائر ،الس نة ادلراس ية 1994 /1993م ،ص
 ،17والإسطرلب هو أآةل فلكية قدمية أأطلق العرب علهيا ذات الصفاحئ ،و هو منوذج ثنايئ للقبة الساموية مكون من عدة أأجزاء،
يظهر كيف تبدوا السامء يف ماكن حمدد ووقت حمدد وارتفاع الكواكب وا ألجرام ،مما يسمح بتحديد مواقع النجوم الثابتة ومنه
الاجتاهات :انظر أأيضا :عامص محمد رزق ،معجم مصطلحات العامرة و الفنون الإسالمية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،2000 ،ص ،16
 ،17أأنظر كذكل :غيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .45
xxii- G. Féhérvàri, Op.cit, p 7.
 -xxiiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص الإسالمية ،اجملدل ا ألول ،عرص الولة ،الهيئة املرصية العامة للتأأليف والنرش ،القاهرة،
 ،1970ص  ،599 ،598واكنت القبةل يف أأول ا ألمر موهجة حنو بيت املقدس وظلّت كذكل حوايل الس نة والنصف من الزمن قبل
أأن يس تجيب هللا تعاىل دلعاء نبيه الكرمي بتحويل اجتاه القبةل حنو الكعبة الرشيفة ،ويف هذا الصدد ذكر
السمهودي844ـ911هـ1439/ـ1504م) "روينا يف البخاري عن الرباء بن عازب ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا صىل هللا عليه
و سمل يصيل حنو بيت املقدس س تة عرش أأو س بعة عرش شهرا واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيب أأن يوجه اإىل الكعبة،
فأأنزل هللا تعاىل" :قد نرى تقلب وهجك يف السامء فلنولينك قبةل ترضاها فو ّل وهجك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنمت فولّوا
وجوهمك شطره( "...سورة البقرة ،الآية  ،)114فتوجه حنو الكعبة وقال السفهاء من الناس ومه الهيود " ما و ّلمه عن قبلهتم اليت
اكنوا علهيا "قل هلل املرشق واملغرب هيدي من يشاء اإىل رصاط مس تقمي" (سورة البقرة ،ا ألية  ،)142فصىل مع النيب صىل هللا
عليه وسمل رجل ،مث خرج بعدما صىل مفر عىل قوم من ا ألنصار يف صالة العرص حنو بيت املقدس فقال :هو يشهد أأنه ّ
صىل مع
فتحرف القوم حىت توهجوا حنو الكعبة" ويضيف "...وقال اإبن النجار :وصىل
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و أأنه توجه حنو الكعبةّ ،
النيب صىل هللا عليه وسمل فيه ـ أأي يف مسجده ـ اإىل بيت املقدس س تة عرش شهرا مث أأمر ابلتحول اإىل الكعبة ،فأأقام رهطا عىل
زوااي املسجد ليعدّ ل القبةل فأأىت جربيل عليه السالم فقال :اي رسول هللا ضع القبةل و أأنت تنظر اإىل الكعبة ،مث قال بيده هكذا ،فأأماط
ّ
لك جبل بينه وبيهنا ،فوضع القبةل وينظر اإىل الكعبة ل حيول دون نظره ش ئي ،فلام فرغ قال جربيل عليه السالم هكذا ،فأأعاد اجلبال
والشجر وا ألش ياء عىل حالها ،وصارت قبلته اإىل املزياب ،..أأنظر :نور ادلين السمهودي  ،املصدر السابق ص 359ـ .366
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 -xxivفريد شافعي ،العامرة العربية الإسالمية ،ماضهيا ،حارضها ومس تقبلها ،رشكة الطباعة العربية السعودية ،الرايض ،1982 ،ص
.151
 -xxvفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .599
 -xxviمصطفى صاحل ملعي ،املدينة املنورة ،تطورها العمراين وتراهثا املعامري ،دار الهنضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت،1981 ،
ص .75
 -xxviiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .52
 -xxviiiمحمد اإبراهمي اإبن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب ا ألمصار وجعائب ا ألسفار املعروف برحةل اإبن بطوطة ،ج  ،1حتقيق و تقدمي
الكتايب عيل ،دمشق ،1956 ،ص .69
 -xxixغالب عبد الرحمي ،موسوعة العامرة الإسالمية ،جروس ـ برس ،بريوت ،1988 ،ص .353
 -xxxأأمحد فكري ،املسجد اجلامع ابلقريوان ،مطبعة املعارف ومكتبهتا ،القاهرة ،د ت ،ص .59 ،58 ،57
 -xxxiمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .75
 -xxxiiغالب عبد الرحمي ،املرجع السابق ،ص .353
 -xxxiiiكريزويل ك  ،الآاثر الإسالمية ا ألوىل ،نقهل اإىل العربية عبهل عبد الهادي ،اإس تخرج نصوصه وعلق عليه س بانو أأمحد غسان،
دار قتيبة ،دمشق1404 ،هـ1984 /م ،ص .416
 -xxxivشافعي فريد ،العامرة العربية يف مرص الإسالمية ،املرجع السابق ،ص .606 ،606
 -xxxvعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .353
 -xxxviمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .75
 -xxxviiاحلنبيل أأيب بكر ،حتفة الراكع و الساجد بأأحاكم املساجد ،اإدارة مساجد حمافظة القريوانية ،الكويت1425 ،هـ2004 /م ،ص
 .240 ،239وللمزيد حول زايدة الوليد بن عبد املكل بن مروان وما س بقها من اإصالحات وزايدات أأنظر قطب ادلين احلنفي،
اترخي املدينة ،حتقيق محمد زيهنم ومحمد عرب ،مكتبة الثقافة ادلينية للنرش والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،ص  108 ،95ـ .113
 -xxxviiiمحمد اإبراهمي ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ص .69
 -xxxixنور ادلين السمهودي ،املصدر السابق ،ص .525
 -xlنفسه ،ص .377
 -xliلالطالع عىل رساةل الس يوطي اكمةل انظر :جالل ادلين الس يوطي ،اعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب ،ط ،2طار الصحابة
للرتاث بطنطا1411 ،ه ،1990/ص .20-14
 -xliiأأمحدفكري ،بدعة احملاريب ،جمةل الاكتب املرصي ،ج  ،4العدد  ،14القاهرة.307 ،306 ،1946 ،
 -xliiiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .54
 -xlivاحلافظ ابن جحر العسقالين ،بلوغ املرام من أأدةل ا ألحاكم ،حتقيق أأمحد اإبراهمي زهوة ،دار الكتاب العريب ،بريوت1424 ،هـ/
 ،2004ص .46 ،45
 -xlvالقايض اكيم محمد بن اإبراهمي ا ألدرنوي احلنفي أأفندي ،رايض القامسني أأو فقه العمران الإساليم ،دراسة و حتقيق مصطفى أأمحد
بن محوش ،دار البشائر للطباعة و النرش و التوزيع ،دمشق1421 ،هـ1723 /م ،ص .335
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 -xlviنسمي  absideيف العامرة ابللغة الفرنس ية لك بروز أأو امتداد جلزء من اخملطط ادلاخيل لكتةل معامرية ،واذلي قد يكون نصف
دائري أأو متعدد الزوااي ،ابرزا أأو غري ابرز من اخلارج ،ويكون هذا اجلزء يف العادة مزود بسقف عىل هيأأة قبّة نصفية أأو بسقف
مضاعف مدّ ور ،وهو املعروف ابحملراب يف الكنيسة املس يحية ،أأنظر:
O. Aurenche, Le dictionnaire illustré multilingue de l'architecture du proche orient ancien,
maison de l'orient, Lyon, 2004, p 11.
xlvii-G. Féhérvàri, op.cit; p 7.
xlviii - J. Sauvaget, La Mosqueé omeyyade de Médine, étude sur les origines architecturales de la
mosquée et de la basilique, Vanoest des édition d' art et d' histoire; paris, p 145.
xlix -IBID, P 145, 146.
 -lأأمحد فكري ،بدعة احملاريب ،املرجع السابق ،،ص .307 ،306
 -liنور ادلين السمهودي ،املصدر السابق ،ص .139
 -liiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .53
 -liiiفريد شافعي ،العامرة العربية الإسالمية ،املرجع السابق ،ص .151
 -livمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .74
 -lvنفسه ،ص .73
 -lviأأمحد فكري ،املسجد اجلامع ابلقريوان ،املرجع السابق ،ص .56 ،55 ،54
 -lviiحسني مؤنس ،املرجع السابق ،ص .68
 -lviiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .603 ،601
 -lixغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .54 ،53
 -lxفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .611
 -lxiسعد زغلول عبد امحليد ،العامرة و الفنون يف دوةل الإسالم ،منشأأة املعارف ،الإسكندرية ،د ت ،ص .258
 -lxiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .597
lxiii- J. Sauvaget, Op.cit; p 148; 149.
lxiv- A. Papadopoulo, L'islam et l'art musulman, Citadelles et Mazenod, Paris, 2002, p 228, 229.
lxv- O. Grabar, op.cit, p 171.
lxvi- A. Papadopoulo, L' islam et l' art musulman, op.cit, p 230.
 -lxviiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .619 ،617 ،616 ،611
 -lxviiiمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .74
lxix- A. Papadopoulo, Introduction générale, le mihrab dans l'architecture et la religion
musulmanes, actes du colloque international tenu a Paris en mai 1980, publies et pourvus d'une
étude d'introduction générale, E, J, Brill, Netherlands, 1988, P 9.
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.232  ص، املرجع السابق، طه الوايل-lxx
.60 ،58  ص، املرجع السابق، املسجد اجلامع ابلقريوان، أأمحد فكري-lxxi
lxxii- O.

Grabar, op.cit, p 171.
-A. Papadopoulo, le problème de mihrab, histoire de l'art, théologie esthétique, approches
méthodologique, le mihrab; Op.cit, p 34.
lxxiv- A. Papadopoulo, Introduction générale, le mihrab….,Op.cit, p 9.
lxxv- A.M. Wafi, les mihrabs et leurs ornementation décoratives, le mihrab, Op.cit ; p 71; 72.
lxxvi- J. Sauvaget, Op.cit, p 146.
lxxvii-L. Golvin, Le mihrab et sa éventuelle signification, le mihrab dans l'architecture et la religion
musulmanes, Op.cit, P 54.
lxxviii-A.M. Wafi, Op.cit, P 72.
.352  ص، املرجع السابق، عبد الرحمي غالب-lxxix
.352  ص، نفسه-lxxx
lxxxi- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, Op.cit, p 231.
lxxxii- A.M. Wafi, Op.cit, P 72, 73, 74.
lxxxiii-J. Sauvaget, Op.cit, p 149.
lxxxiv- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, Op.cit, p 229.
lxxxv- L. Golvin, op.cit, p 54, 55.
lxxxvi - D. Clevenot, L'art islamique, Edition Scola, Paris, 1997, p 31.
lxxxvii - T. Burckhardt, L'art de l'islam, language et signification, Sindibad, Paris, p 134.
lxxxviii- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, op.cit, p 228.
lxxxix - G. Féhérvàri, op.cit, p 7.
xc- A. Papadopoulo, L' islam et l'art …, Op.cit, p 232.
xci- T. Burckhardt (), Op-cit, p 134.
xcii- O. Grabar, Op.cit, p 171.
xciii- T. Burckhardt, Op.cit, p 135.
xciv- T. Burckhardt, Op.cit, p 135.
.257  ص، املرجع السابق،  سعد زغلول عبد امحليد-xcv
xcvi- A. Papadopoulo, L'islam et l' art …, Op-cit, p 230.
xcvii- IBID, p 232.
xcviii- A.M. Wafi, Op.cit, P 75.
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2016

11

148

xcix-

A Papadopoulo, Typologie des Mihrab, le mihrab dans l'architecteur et la religion
musulmanes, Op.cit, p 20.
 -cمحمد حسني جودي ،العامرة العربية الإسالمية ،اإبتاكراهتا وجامليهتا ،دار املسرية للنرش و التوزيع و الطباعة ،عامن1419 ،هـ/
1998م ،ص .76
 -ciعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .351
 -ciiمحمد حسني جودي ،املرجع السابق ،ص .76
 -ciiiعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .351
civ- A. Papadopoulo, Typologie des Mihrab, Op.cit, p 21, 22.
 -cvشهاب ادلين العمري اإبن فضل ،مساكل الإبصار يف مماكل ا ألمصار ،نقال عن الوايل طه ،املرجع السابق ،ص .232
 -cviطه الوايل ،املرجع السابق ،ص  ،233 ،232و للمزيد حول حماريب املسجد النبوي بدمشق أأنظر ،عيل الطنطاوي ،اجلامع
ا ألموي يف دمشق ،وصف و تأأرخي بقمل عيل الطنطاوي ،دار املنارة للنرش والتوزيع ،جدّ ة1410 ،هـ1990 /م ،ص .56 ،55 .27
 -cviiسعاد ماهر ،مساجد مرص و أأولياؤها الصاحلون ،ج  ،1مطابع ا ألهرام التجارية ،القاهرة ،1971،ص .222 ،149
 -cviiiمصطفى صاحل ملعي ،الرتاث املعامري الإساليم يف مرص ،جامعة بريوت العربية ،بريوت ،1975 ،ص .56
 -cixا ألحص عن معامج اللغة العربية هو مقرنسات عن مقرنصات ،واليت قد تسمى بأأسامء عدّ ة اكلقمع الركين أأو احلنية الركنية أأو
ادللايت و أأيضا اخلوارص املنشورية أأو خلية النحل أأو متوازايت السطوح املنسدةل ،واليت تتضارب الآراء حول أأصولها املعامرية اليت
غالبا ما تعزى اإىل احلنااي الركنية يف مناطق الإنتقال أأسفل القبة ،وقد اإختلفت الآراء ...أأنظر ارزيق رشيق ،مراجعة مفاهمي وأآراء حول
املقرنسات الإسالمية ،جمةل دراسات تراثية ،العدد  ،2دار امللكية للطباعة والنرش والتوزيع والإعالم ،اجلزائر ،2008 ،ص ،110
 ،114 ،113و تعد املقرنسات من هجة أأخرى العنرص الزخريف الأكرث متزيا يف الزخرفة الإسالمية ،...يأأخذ مظهر التحجرات اللكس ية
يف املغارات ،واملقرنس الأكرث بساطة مكون من س بعة عنارص منشورية اليت جتمع يف هيأأة تركيبة من مس تطيل ومثلثان أأحدهام قاِئ
الزوااي والآخر متساوي الضلعني لك مهنام عىل جانب ،أأنظر:
H. Martin, L' art musulman, Librairie d' art, Paris, p 16, 17, 18.
cx- A. Papadopoulo, Typologie des Mihrab, Op.cit, p 34.
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