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ملخ�ص البحث :

حافظت على طابع الأ�صالة ،والدميومة رُّ
التاثية
املعال الرتاثية املعا�صرة التي
ْ
احلرم املكي ال�شريف �أحد � ِّ
ُ
أهم مِ
لل ِعمارة الإ�سالمية ْ
تتعار�ض مع عنا�صره القدمية،
بالرغ ِم من َي ِد التجديد والرتميم التي طالتْه ع َرب القرون ،والتي مل
ْ
�صت عليه الدولة ال�سعودية منذ عهد امللك
بل ْ
جاءت متوا ِفق ًة ومتوائمة معها؛ نظ ًرا لوحدة املن�ش�أ والهدف ،وهذا ما َح َر ْ
عبدالعزيز  -رحمه اهلل � -إىل عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل  -حفظه اهلل.
بعنا�صره َ
وتناول عد ٌد من الباحثني ِعمار َة َ
اجلمالية،
احل َرم املكي من اجلانب التاريخي � اَّإل �أنَّ اجلانب املعماري
ِ
والزخرفية  -كنموذج معا�صِ ٍر ،ومرتبط بالرتاث الإ�سالمي  -مل ي� ْ
البحث ،فهناك ِق َي ٌم جمالية وفكرية
أخذ حقَّه من ْ
للح َرم املكي ال�شريف ،ت�ؤ ِّكد على عظم ِة فنِّ العمارة الرتاثية الإ�سالمية،
و ِدينية ترتبط بالعنا�صر املِعمارية والزخرفية َ
أ�ساليب
وارتباطها بالعقيدة الإ�سالمية التي ت َُـحثُّ وتر ِّكز على
االهتمام بال�شكل �إىل جانب الوظيفة ،والتي َح ِف ْ
ِ
ظت لنا ال َ
ِ
ُّ
والط ُر َز املعمارية املختلفة؛ لذا َي ْه ِد ُف البحث ب�أنْ َ
يقف على هذا املخزون الفكري احل�ضاري املتم ِّثل يف َج َما ِل َّيات العنا�صر
الإن�شائية والزخرفية املعا�صرة يف عهد الدولة ال�سعودية ،التي َ
حافظ ْت على طاب ِعها رُّ
طريق درا�س ِة
التاثي الأ�صيل ،عن ِ
مناذج من هذه العنا�صر درا�س ًة َو ْ�صفية ْ
حتليلية ،تهدف �إىل �إبرا ِز ِق َيمِ ه اجلمالية والوظيفية ،والتعرف على الأ�س�س البنائية
َ
إ�سالمي �أ�صيل؛ وليكونَ زادًا معرف ًّيا وثقاف ًّيا
ُراث �
والفل�سفية ،التي �أعطتْها مزية ال َّديمْ وم ِة واال�ستمرار؛ توثي ًقا لمِ ا بها من ت ٍ
ٍّ
ال�ستلهامه يف الت�صميمات املعمارية املعا�صرة.
وح�ضار ًّيا للباحثني،
ِ
�أ َّما حماور البحث فهي على جانبني :اجلانب الأو  :نظري ،ويتناول َ
بع�ض العنا�صر املعمارية الإن�شائية للحرم
املكي (امل�آذن  -ال ِقباب  -الأعمدة – العقود)َ ،
عنا�صر التَّ�شكيل الزخريف ،من �شِ َّق ْيها املعماري اجلمايل ،وال ُّروحي
وبع�ض
ِ
الرمزي.
ُ
كنماذج من العنا�صر املِعمارية الإن�شائية ،والزخرفية يف
ويتناول (امل�آذن – ال ِقباب)
اجلانب الثاين :حتليلي،
ِ
َ
َ
النتائج العلمية التي تو�صلتُ �إليها من
اخلاتة فقد َب َّي ْنتُ فيها
احل َرم املكي ال�شريف؛ ت�أكيدً ا على �أ�صال ِتها الرتاثية� ،أ َّما مِ
َ
خالل درا�ستي لهذا املو�ضوع ،ود ُِّع َم البحثُ بالأ�شكال ِّ
وردت يف َثناياه.
املو�ضحة للمعلومات التي ْ

الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
1

د  .عبري بنت م�سلم ال�صاعدي
اجلانب الأول :اجلانب النظري:
مقدمة:

امل�سجد هو احل ِّي ُز الأ َّول الذي ا�ستوعب �إبدا َع الفنان امل�س ِلم ،الذي جعل من الإ�سالم قاعد ًة للح�ضارة ،فت�ش َّكلت
زت
�شخ�صية معمارية وح�ضارية،
عت �أ�شكا ُله ،وعنا�ص ُره اجلمالية ،التي مت َّي ْ
ترعرعت يف رحاب امل�سجد � اًأول ،كما تن َّو ْ
ْ
بالتنا�سق والب�ساطة ،التي ت�ؤ ِّكد وظيف َة امل�سجد.
وامل�سجد احلرام هو �أ َّو ُل بيت ُو�ضِ َع ِل ُي ْع َبدَ فيه ُ
) (�آل عمران )96:و ُي ْع َتبرَ ُ ال َّرمزَ
اهلل (
املكاين الأ�صيل للم�سلمني ،وم�صد َر الـ َم َن َعة وال ِعزَّة ،والإح�سا�س بالتفرد ،والتم ُّيز عن غ ِريهم من الأمم.
ونظ ًرا ِل َه ْيبة هذا املكان و�إجال ِله على م ِّر الع�صور ،فقد ظ َّل النا�س ُيقيمون مناز َلهم بعيدً ا ،ومل يجر�ؤ �أح ٌد من
االقرتاب منه � اَّإل يف عهد ُق َ�ص ِّي ْب ِن ِكالب ،حيث �أَ ِذنَ للنا�س بال ِبناء َ
حول البيت ،مع ترك م�ساف ٍة بينه وبني منازلهم ،وهي
امل�ساف ُة التي ُع ِر َف ْت بعد ذلك باملطاف ،وجعلوا بني ُك ِّل دا َر ْي ِن طري ًقا ي�ؤدِّي �إىل دائر ِة الـ َمطاف( .وزارة الإعالم 2002 ،م).
وكان النا�س يبنون بيوتَهم مد َّور ًة؛ تعظي ًما للكعبة ،وكان �أ َّو َل َمن بنى بيتًا ُمرب ًعا حمي ُد بنُ زه ٍري ،فقيل ربع حمي ٌد
بيتًا� ،إ َّما حياة و�إ َّما موتًا( .وزارة الإعالم 2003 ،م).
مما جع َلها تتم َّيز
أمر امل�سلمني على م ِّر الع�صورَّ ،
خا�ص ٍة من ِق َب ِل ُوال ِة � ِ
وقد َح ِظ َي ْت ِعمار ُة امل�سجد احلرام ِبعناي ٍة َّ
كانت  -وما زالت  -ماد ًة َخ ْ�صب ًة جَ ْ
ت ِذ ُب العديدَ من
بعنا�ص َر ِمعماري ٍة �إن�شائية وجمالية
ْ
ان�صهرت فيها ثقافاتٌ متعدِّ دةْ ،
أفرع خمتلفة :تاريخ َّية واجتماعية ،ح�ضارية وعمرانية وفنية ،وغ ِريها.
الدار�سني والباحثني؛ لتناو ِلها من � ٍ
م�شكلة البحث:

نواح خمتلفة :تاريخية
الح َظ ِت الباحث ُة �أ َّنه بال َّرغم من كرثة املن�ش�آت الدينية املتم ِّثلة يف امل�ساجد ،والتي ُع ْ
َ
وجلت من ٍ
تناولت هذه
ت ْد � َّأي درا�سة
وح�ضارية ،ودينية وعمرانية ،مع
ْ
اهتمام �أق َّل ب�أ�سالي ِبها املعمارية ،و ِق َيمها اجلمالية� ،إال �أ َّنها مل جَِ
ٍ
العنا�ص َر املعمارية واجلمالية يف َ
احل َرم املكي ال�شريفِ ،ومن ذلك يمُ ْ ِكنُ حتدي ُد م�شكل ِة البحث يف الت�سا�ؤل التايل:
ارتباط العنا�صر املِعمارية الإن�شائية ،والزخرفية يف َ
احل َرم املكي ال�شريف برتاث احل�ضارة الإ�سالمية؟
ما مدَ ى
ِ
وما هي الأ�س�س ال ِبنائية والفل�سفية القائمة عليها؟
�أهمية البحث:

مناذج من العنا�صر املعمارية ،والزخرفية للحرم املكي ال�شريف ،و�إبراز
ح�صر ،وحتليل
َ
َت ْك ُمنُ �أهمي ُة البحث يف ْ
قيمِ ه الرتاثية احل�ضارية ،والفنية اجلمالية.
�أهداف البحث :
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َي ْه ِد ُف البحثُ �إىل التعريف باملخزون الفكريِّ رُّ
جماليات العنا�صر الإن�شائية
التاثي احل�ضاري ،املتم ِّثل يف
ِ
حافظت على طابعها الرتاثي الأ�صيل ،و�إب��راز ِق َيمِ ه اجلمالية،
ال�سعودية ،والتي
ْ
والزخرفية املعا�صِ رة يف عهد الدولة ُّ
والوظيفية وال ُّروح َّية ،والتع ُّرف على ال ُأ�س�سِ ال ِبنائية ،والفل�سفية التي �أعطتْها َمزي َة ال َّديمْ ومة واال�ستمرار.
منهج البحث:

ي َّت ِب ُع البحثُ
املنهج ال َو ْ�ص ِف َّي التحليلي.
َ
م�صطلحات البحث:

العنا�صر املعمارية والزخرفيةDecorative elements and Architectural :
زت عمار َة امل�سجد احلرام
و َت ْق�صِ ُد بها الباحث ُة :ب�أ َّنها تلك العنا�ص ُر املعمارية الوظيفية الزخرفية ،والتي م َّي ْ
ب�أ�صال ِتها ،ووحداتها الزخرفية املميزة ،ولها وظيف ٌة �إن�شائ َّية يف الت�صميم املعماري ،وهي :امل���آذن وال ِقباب ،الأعمدة
والعقود ،الواجهات والفتحات ((املداخـل والنوافذ وال�شبابيك)) ،ال�شُّ ُرفات واملقرن�صـات ،حليات ال�سقوف والأر�ضيات.
نف�سها ،وال َّن ْوع الذي َي َظ ُّل يف
�أ َّما عنا�ص ُر الت�شكيل الزخريف فهي التي ت َْد ُخ ُل يف ت�شكيل و ِب ْن َي ِة العنا�صر املعمارية ِ
ال�سقوف والأر�ضيات ،واملداخل وغ ِريها.
�إطار مهم ِته التزين َّية ،كالوحدات الزخرفية املوجودة يف
ِ
العنا�صر املعمارية للحرم املكي ال�شريف يف عهد الدولة ال�سعودية:

والتو�سعات ،والتي ال تزال الإ�صالحات
أعظم العمارات
ُّ
ُت َع ُّد عمار ُة احلرم املكي ال�شريف يف عهد الدولة ال�سعودية من � ِ
والإ�ضافات جاري ًة بها ،وقد مت َّيزت عنا�صره املِع َمارية والزخرفية بال َّل ْم�سة الفنية التي حت ِّققها الن�سب اجلمالية املرتبطة
ببع�ض ،وتُك ِّون يف جمموعها ال�شكل املِع َماري ذا الطراز الإ�سالمي الأ�صيل ،ومن املعروف �أنَّ القاعدة يف العمارة الإ�سالمية هي
العنا�صر الأ�سا�سية للطراز � اًأول ثم ت�أتي العنا�صر املكملة ،وهي الزخرفة واحلليات ،والعنا�صر البنائية الأ�سا�سية تتح َّدد يف امل�آذن
املكملة ،وهي عنا�صر
والقباب ،والأعمدة والعقود ،والواجهات والأبواب ،وال�شُّ رفات والأ�سقف والأر�ضيات� ،أ َّما العنا�صر ِّ
ِّ
�أغلبها يف الت�صميم الداخلي لعمارة َ
كاخلط العربي والزخارِف
احل َرم املكي ال�شريف منها عنا�صر التجميل املِع َماري؛
الإ�سالمية ((الهند�سية  -النباتية  -اخلطية)) ،واخل�شب  -اخلرط العربي  -وجنارة الأبواب ،وغريها ،ويمُ ِكن الربط
الكام َنة يف
بينهما للو�صول �إىل بنيان ِمع َماري يحمل يف ط َّياته عنا�ص َر جمالية مميزة؛ وللو�صول �إىل تلك اجلماليات ِ
لنماذج منها فيما يلي:
نعر�ض
الهيكل اخلارجي والداخلي لتلك العنا�صر املِع َمارية ِ
َ
� اً
أول :امل�آذن (املنارات) Minaret

ظاهر ًة ِمع َمار َّية جديدة تف َّردت
ق�صد باملئذنة مكانُ الأذان ،فااله ِتمام الذي �أعطاه الإ�سالم لوظيفتها ج َعل منها ِ
ُي َ
املدينة الإ�سالمية بها( ،قاجي2000 ،م) ،ولفظ امل َِئذنة ا�شتقَّ من الأذان لل�صالة().....................( ،احلج.)27:
وظ َّل ْت ْ
رغ َم التق ُّدم التكنولوجي يف �إذاعة الأذان ،و ُت َع ُّد عالمة مم َّيزة للم�ساجد ( )Land Markع َر َفها �سائ ُر
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الب�شر ،فعند ر�ؤيتها ُيع َرف �أنَّ هذا م�سجد ،ويمُ ِكن من جِّاتاه الهالل � ً
أي�ضا �أن ُي َح َّدد جِّاتاه ال ِقبلة ال�شريفة.
وعن تط ُّور امل َِئذنة يف احلرم املكي ال�شريف يف عهد الدولة ال�سعوديةُ ،يذ َكر �أنه يف عهد امللك �سعود  -رحمه اهلل
 مَ َّت �إن�شاء ثالث َمنا ِئر :واحدة جهة ال�صفا وار ِت َف ُاعها 90م ،واثنتان على جانبي باب امللك ((�سعود)) باالر ِت َفاع نف�سه،(احل�سني1999 ،م).
ويف عهد امللك في�صل  -رحمه اهلل  -مَ َّت بناء املنارتني اللتني على باب الفتح( ،الرئا�سة ���ش��ك��ل رق���م ( )1م����آذن
العا َّمة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م).
احلرم قدميا
�أ َّما عهد امللك خالد  -رحمه اهلل  -فقد مَ َّت �إجناز جميع �أعمال البناء ،والزخرفة والإنارة (ع�����ن :م�����رزا و���ش��او���ش
يف املنارات ال�سبع ،التي بلغ ار ِت َفا ُع ِّ
كل واحدة منها ( )95مرتًا ،وهي ذات ِطراز ُم َو َّحد 2003م)
بحيث ال يمُ ِكن التمييز بينهما ،و�أُ ِقيمت ك ُّل َمنا َرة على قاعدة مربعة ُمل َت�صِ قة بجدران
تنا�سق مع الغطاء
امل�سجد بار ِت َفاع �سبعة �أمتار ،و ُك ِ�سيت من �أ�سفلها �إىل �أعالها بال ُّرخام املُ ِ
اخلارجي جل��دران امل�سجد احل��رام ،وحتتوي ك ُّل َمنا َرة على ُ�شرفتني على �شكل مثمن:
ال�شرفة الأوىل �أكرب من ال�شرفة العليا ،ويف �أعلى ِّ
كل واحدة منهما قاعدة برونزية �أُ ِقيم
عليها عمود برونزي بار ِت َفاع ( )1.6مرتُ ،ر ِّكب عليه هال ٌل م�صنوع من الربونز حم ًّلى
بق�شرة ذهبية بار ِت َفاع ( )6.4مرت ،ويف ِّ
ُوجد ثمان نوافذ �صغرية ،مف�صولة
كل �شرفة ت َ
بثمانية �أعمدة ُمد َّورة ورفيعة ت َُ�ش ِّكل �أ�ضالع املثمن الواقع حتت ال�شرفة ،ومظلة ِّ
كل �شرفة
بارزة و ُم َّ
غطاة بالقرميد الأخ�ضر ،وار ِت َفا ُع ا َملنا َرة فيما بني �أعلى �شرفة الطابق الأ َّول ومن
�أ�سفل ال�شرفة الثانية ( )22.2مرتًا ،و�شكلها ُم َث َّمن ،وهي ُم َو َّزعة على الأبواب كالتايل:
منارتان على جانبي مدخل امللك عبدالعزيز ،ومثلهما على باب العمرة ،وباب ال�سالم،
وا َملنا َرة ال�سابعة فهي على جانب ُق َّبة ال�صفا( ،بن دهي�ش1999 ،م) ،وي�ؤدِّي �إىل ال�شرفة
الأوىل والثانية ُ�س َّل ٌم داخلي ،وار ِت َفاع امل َِئذنة عن �أر�ضية املطاف ( )95م( ،الرئا�سة العا َّمة
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م).
ويف عهد امللك فهد  -رحمه اهلل � -أُ ِقيمت مئذنتان جديدتان ،على جانبي باب امللك
َتنا�سب مع امل�آذن ال�سبع يف امل�سجد
فهد ،بار ِت َفاع ( )89مرتًا ،و ُروعي يف ت�صميمهما �أن ت َ
احلرام( ،عبا�س1995 ،م).
ثان ًيا :القِبابDomes :

ُعطي البنيان رون ًقا
الق َّبة هي بناء دائري امل�سقط مق َّعر من الداخل مق َّبب من اخلارج( ،قاجي2000 ،م) ،وت ِ
اً
وع ِرفت
خا�صا
وجمال ،ومنها ما هو على �شكل ِن ْ�صف كرة ،ومنها البي�ضاوي واملخروطي واحللزوين ،ومنها الب�صليُ ،
ًّ
للتغطية فلم ي�ستطع املِع َماري �آنَ ذاك �أن ُي َغ ِّطي امل�ساحات ب�سقف م�ست ٍو على النحو احلايل( ،ال�صقر2003 ،م) ،كما
ُ�ساعد على توزيع
ا�ست ِ
خا�صية جمالية و�إن�شائية ،فهي ت ِ
ُخدمت يف ِ
تغط َية بع�ض ِق َمم امل�آذن ودخالت املحاريب؛ لمِ َا لها من ِّ
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الناجم من ثقل ال�سقف على �أربعة جدران ،وقد �أ َّدى هذا الأ�سلوب البنائي �إىل اال�س ِتعا�ضة عن ال�سقوف امل�ستوية،
ال�ضغط ِ
كما �أ َّنها تقطع ا َمل َلل الذي يح�سُّ به الناظر �إىل جدران ذات م�ساحة كبرية على َو ِترية واحدة( ،الياور1999 ،م) ،وقد
أي�ضا فكرة تغطية م�ساحة كبرية دون �أعمدة ،وهو املطلوب لأداء فري�ضة ال�صالة لتت َ
ُو ِجدت لتُال ِئم � ً
َّ�صل ال�صفوف وتنت َِظم.
�أ َّما عن تط ُّور ال ِقباب يف احلرم املكي ال�شريف يف عهد الدولة ال�سعودية ،ففي عهد امللك في�صل  -رحمه اهلل  -مَ َّت
ت�شييد ق َّبة ال�صفا املق َّببة يف ا َمل�س َعى( ،بن دهي�ش1999 ،م) ،والتي تقع يف ال�ساحة املعروفة ب�ساحة ال�صفا؛ وهي ِعبارة
عن قاعة دائر َّية قطرها 36م وار ِت َفاعها 30م ،ت�شمل ثمانية �أعمدة على محِ َور دائري قطره 26م ،بني بدن العمود وحائط
ال�صفا الدائري خم�سة �أمتار( ،نظيف1989 ،م) وقد مَ َّت �إزالة هذه الق َّبة يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
وتو�سعة للحجاج واملعتمرين.
َو�سعة احلرم املكي ال�شريف ،وذلك تي�س ًريا ِ
بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -ضمن م�شروع ت ِ
التو�س َعة اجلديدة ثالث ِقباب ت ِّ
ُغطي اجلزء الأو�سط
ويف عهد امللك فهد  -رحمه اهلل  -جعل يف و�سط �سطح ِ
التو�سع َتينْ مبحاذاة املدخل الرئي�س (باب امللك فهد) ،وت�شغل ك ُّل ق َّبة م�ساحة ( )15×15مرتًا وبار ِت َفاع ()17
ما بني ِ
مرتًا ،وهي مك�س َّوة بال�سرياميك ،وترت َِكز ك ُّل ق َّبة على �أربعة �أعمِ دَ ة تبعد عن بع�ضها ( )9.15مرتًا ،و�شكلها ُم َق َّبب ُي�ش ِبه
اخليمة ولي�س الق َّبة ،وحتملها على مقرن�صات من الداخل ،وحت َت ِوي الق َّبة الواحدة على فتحات ع َّدة عليها �شبابيك علو َّية
م�صنوعة من اخل�شب ال�ساج ِّ
مذهبة ،وبع�ض
حميطها ،و�شكلها الداخلي ُمزخ َرف بحجر الفريوز يف خطوط َّ
تغطي معظم ِ
يت بحجر الأمازونيت ،وبع�ضها الآخر بالقا�شاين املتعدِّ د الألوان َوفْقَ ت�شكيل هند�سي �إ�سالمي( ،العطار،
امل�ساحات ُغ ِّط ْ
1994م)� ،أ َّما املقرن�صات فهي من اجلرانيت ال�صناعي ،ويف داخلها ثريات من ال ُّنحا�س والبلور ذات ر�سوم هند�سية،
وج�سمها اخلارجي مك�س ٌّو بالأزمالدو امللون ،ومن حيث النوع َّية امل�ستخدَ مة يف البناء ،فهي من خر�سانة ذات �أنواع ثالثة
مهام ال ِقباب مه َّم ٌة جديدة �إِث َر لفتة ذكية من
�إىل جانب خر�سانة م�سبقة ال�صب( ،كردي1999 ،م) ،وقد �أُ�ضي َف ْت �إىل ِّ
امللك فهد  -رحمه اهلل  -عندما ر�أى التمديدات الكهربائية َت ُعوق اال�س ِتفاد َة من �أ�سطح املبنى اجلديد واملبنى القائم،
لتتم اال�ستفاد ُة من هذه امل�ساحة كم�ص ًّلى ا�ستوعب ت�سعني �ألف
ف�أمر بتجميع ال�شبكات والأجهزة الكهربائية داخل ِقباب؛ َّ
ٍّ
م�صل( ،عبا�س1995 ،م).
وهناك ق َّبة املروة التي ُب ِنيت يف عهد امللك فهد  -رحمه اهلل  -والتي تنفرد بطراز يختلف عن ال ِقباب الأخرى
التي يحتويها امل�سجد احلرام ،وهي غن َّية مبختلف الزخارف الإ�سالمية والألوان املتعدِّ دة ،مَ َّ
وت �إزالة هذه الق َّبة يف عهد
تو�س َعة احلرم املكي ال�شريف؛ وذلك
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -ضمنَ م�شروع ِ
والتو�س َعة على احلجاج واملعتمرين.
للتي�سري
ِ
ثال ًثا :الأعمدةColumns :

َ
بزخارف وحليات ب�أ�شكال جمالية عديدة يف الأ�صل عن�ص ًرا �إن�شائ ًّيا
ُي َع ُّد هذا العن�صر الذي ُز ِّين يف جميع الع�صور
أهم العنا�صر الأ�سا�سية ،فهو ما يدعم به البنيان كحامل للأ�سقف والعقود وال ِقباب( ،قاجي2000 ،م) ،والعمود هو ما
من � ِّ
كانت الأعمدة الرخامية تُ�ستَع َمل يف م�سلك
يدعم به ال�سقف �أو اجلدار( ،وزيري2004 ،م) ،وللعمود وظيفة �إن�شائية؛ حيث ِ
كامل بهائها؛ َ
ُعطي امل�ساجد َ
نظ ًرا لأنَّ الأعمدة التي
اجلدران ك�أر ِبطة لها( ،قاجي2000 ،م) ،ولها وظيفة جمالية؛ حيث ت ِ
ا�صة �صفو ًفا حتمل العقود دون �أن ُي�شارِكها عن�ص ٌر جمايل �آخر( ،بليلية،
تقوم يف فراغ بيت ال�صالة الف�سيح ،تتج َّلى ُم رَت َّ
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َو�سيع م�ساحته ال ُعل َيا التي �س َت ُقوم عليها العقود؛ ولهذا ف�إنَّ التاج يكون
1994م) ،و ُي�ست ْع َمل ر�أ�س العمود �أو تاجه كو�سيلة لت ِ
يف هذه احلالة قاعد ًة �أو خم َّدة يف هيئة مخَ ُروط َمق ُلوب ينتهي ِمن �أعاله مب�سطح وا�سع( ،م�ؤن�س1981 ،م) ،وغا ِل ًبا تُ�ستَغ ُّل
هذه القاعدة لت�سجيل الأ�سماء والتواريخ( ،قاجي2000 ،م).
�أ َّما عن تط ُّور الأعمدة يف َ
احل َرم املكي ال�شريف يف ع ْهد الدولة ال�سعودية ،ف ُيذ َكر �أنه مَ َّت يف عهد امللك عبدالعزيز -
م�صابيح الإ�ضاءة باللون الأخ�ضر ،و�أعالها باللون الذهبي،
رحمه اهلل ِ -طال ُء الأعمدة املُ ِحيطة ب�صحن املطاف التي عليها
ُ
(با �سالمة1980 ،م) ،ويف عهده � ً
أي�ضا عام 1354هـ مَ َّت �صبغ الأعمدة املثمنة بالأحمر والأ�سود والأ�صفر والرمادي ،وكذلك
جتديد �أ�صبغة �أ�ساطني النحا�س الواقعة َ
حول َمدا ِر ا َمل َطاف ودهنها باللون الأخ�ضر ،و�أ َّما ر�أ�سها وو�سطها ف ُيدهَ ن باللون
الذهبي( ،الرئا�سة العا َّمة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م).
التو�سعة الأوىل  -عام  1375هـ  -والتي بد�أَ ْت من عهد امللك �سعود  -رحمه اهلل  -ا�س ُتعمِ لت للأعمدة تيجا ٌن
ويف ِ
وجد يف امل�سعى ويف املداخل الرئي�سة،
من نوعني :الأ َّول منها �صغري �أُ ِع َّد ل�صاالت ال�صلوات واملم َّرات ،والثاين كبري و ُي َ
(ال ِّرئا�سة العا َّمة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م).
تو�سعة امللك فهد  -رحمه اهلل  -ف َيب ُلغ عددها  1453عمودًا ،مك�س َّوة جميعها بالرخام منها
�أ َّما عن الأعمدة يف ِ
 1120عمودًا ذا تاج وقاعدة من الرخام بها فتحات تكييف ،و 333عمودًا عاد ًّيا( ،وزارة الإعالم2000 ،م) ،ويبلغ عدد
التو�سعة خم�سمائة وثالثني ( )530عمودًا دائر ًّيا ومرب ًعا ،وقطر الأعمدة امل�ستديرة ()81
الأعمدة للطابق الواحد مببنى ِ
�سم ،وطول �ضلع الأعمدة املربعة (� )93سم ،وار ِت َفاع الأعمدة بالطابق الأر�ضي ( )4.30م ،وبالطابق الأول ( )4.70م،
من من�سوب الأر�ض حتى نهاية التاج ،وتَب ُلغ �أبعاد القواعد املربعة (� )54 × 102 × 102سم� ،أ َّما قواعد الأعمدة امل�ست َِديرة
فهي بع ْر�ض كلي (� )97سم ،وار ِت َفاع (� )45سم ،وجميع قواعد الأعمدة مك�س َّوة بالرخام الأبي�ض الالمع ،وحتمل الأعمدة
َ
بزخارف حمفورة ،و�أُ ِحيط تربيع التيجان بحزام ذهبي( ،الرئا�سة
خرفت
تيجا ًنا من الرخام الأبي�ض النا�صع ،وقد ُز ِ
العا َّمة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م) وهناك َم�سافات بني �صفوف الأعمدة ،تَرتا َوح ما بني خم�سة
�أمتار للمم َّرات ،وخم�سة ع�شر مرتًا لأماكن ال�صالة( ،كردي1999 ،م).
راب ًعا :العقودArch :

العقد هو العن�صر املِع َماري املق َّو�س الذي َيع َتمِ د على نقطة ار ِتكاز واحدة �أو �أكرث ،و ُي َ�ش ِّكل عادة فتحات البناء �أو
ُي ِحيط بها ،ويت�أ َّلف من ِع َّدة حجارة ك ُّل واحدة تُ�س َّمى ِفقرة �أو �صنجة( ،احلماد1990 ،م) ،والعقود لي�ست جم َّرد �أقوا�س
لالر ِت َفاع ب�سقف امل�سجد بالقدر الذي ي�سمح للهواء بدورة كاملة حتى ُي َل ِّطف ج َّو امل�سجد من الناحية الوظيفية( ،حممد،
1985م).
�أ َّما عن تط ُّور العقود يف احلرم املكي ال�شريف يف عهد الدولة ال�سعودية ،فقد كان يف مدخل باب امللك عبدالعزيز
ُ
زخارف ج�ص َّية ،وينق�سم �إىل ثالثة �أقوا�س ،ك ٌّل منها على �شكل
من الناحية اخلارجية عقد ُمقام على �أربعة �أعمدة ،وتُزَ ِّينه
التو�سعة ال�سعودية
قو�س ُط ِل َي �إفريزه باللونني الأبي�ض والأ�سود ،وتُزَ ِّينه زخارف ج�صية( ،عبا�س1995 ،م) ،والعقود يف ِ
الأوىل ملب�سة باحلجر ال�صناعي املنقو�ش ،وقد ُك ِتب يف جانبي العقود لفظ اجلاللة (اهلل) بحروف بارزة مطل َّية بالذهب،
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(الرئا�سة العا َّمة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي1999 ،م) ،ويف عهد امللك فهد  -رحمه اهلل ُ -غ ِّطيت العقود التي
خا�صة تخ َت ِلف عن جميع العقود يف امل�سجد( ،كردي1999 ،م)� ،أ َّما
تقع فوقها ال ِقباب بالرخام الأبي�ض والأخ�ضر ب�أبعاد َّ
�أنواع العقود يف َ
ُخدم العقد املخم�س
نوعينْ ؛ ففي الطابق الأر�ضي ا�ست ِ
احل َرم املكي ال�شريف فهي يف الوقت احلا�ضر على َ
ُخدم العقد املرتد ذو املركز الواحد.
ذو املركزين� ،أ َّما يف الطابق الأول فا�ست ِ
خام�سا :عنا�صر الت�شكِيل الزخريف داخِ ل احلرم املكي ال�شريف:
ً

الزخرفة يف َ
احل َرم املكي ال�شريف حت َّولت من النواحي التقليدية يف الع�صور ال�سابقة �إىل �أعمال ت�س َت ِقي جمالها
مما تحُ قق معه ُ
من رُّ
تناغ ًما
التاث الإ�سالمي ،ب�أنواعها النباتية والهند�سية التي تع َتمِ د على امل�ساحات والألوان
ِ
املتنا�سقة؛ َّ
خا�صة ،ويظهر
ً
ال�سقوف وال ِقباب ،و ِتيجان الأعمدة امل�صنوعة يف َ
قوالب َّ
وان�سجاما يف �أعمال الزخرفة امل�ستخدَ مة يف ُّ
التناغم واجلودة يف ا�ستخدام �أعمال الزخرفة جن ًبا �إىل جنب مع �أعمال ِّ
ُ
اخلط العربي املتم ِّثل يف كتابة الآيات
بجالء
القر�آنية على الواجهات الداخلية واخلارجية ،و�أَ�س ُقف َ
التو�سعة الكربى للملك
احل َرم ،واملداخل الرئي�سة،
وخا�صة يف ِ
َّ
ُخدمت �أنواع حديثة من الزجاج ال�شفَّاف واملل َّون يف النوافذ وال�شبابيك املوجودة( ،بن دهي�ش،
فهد  -رحمه اهلل  -كما ا�ست ِ
1999م).
خرفت هذه الوحدات بالآيات القر�آنية ،وبالزخارف النباتية والهند�سية ،وقد ا�س ُتعمِ ل للكتابة يف �أنحاء
وقد ُز ِ
ذهب يف رخام �أبي�ض �صناعي ،ومنها �أنه و�ضع فوق ِّ
كل مدخل �إطار
املبنى اجلديد للم�سجد احلرام خط كويف بارِز ُم َّ
م�ستطيل كتب فيه:
()..........................................
وكتب لفظ اجلاللة (اهلل) ،وكلمة التوحيد (ال اله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) يف قاعات ال�صالة الف�سيحة.
ويف ق َّبة ال�صفا كتبت �آيات قر�آنية بخط الن�سخ املذهب:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وقد مت َّيزت الزخارف ببنيان احلرم املكي ال�شريف ب�أنها على َمبا ِدئ َ
تنط ِلق من مفهوم واحد َي ُقوم على عقيدة
التوحيد (ال �إله �إال اهلل)؛ �أي :ال �أ�صل وال �سبب للوجود �إال اهلل � -سبحانه وتعاىل  -مبعنى� :إنه ال �أجزاء وال فروع بدون
الكل ،فاهلل هو الكل املُط َلق ،وفى الزخرفة املوجودة يف بنيان احلرم تعبري عن هذا املُط َلق بالنقطة وهي البدء يف الت�شكيل
الزخريف ،وهي نقطة ال ِتقاء العالقات الأ�سا�سية للوجود ،والتي تقع حتت ال�سطح املرئي لعاملنا.
اجلانب الثاين  -اجلانب التحليلي:

َعر�ض الباحثة بالو�صف والتحليل لعن�صرين من العنا�صر املِع َمار َّية يف احلرم املكي ال�شريف ،كنموذج
فيما يلي ت ِ
لعمارته املُعا�صِ رة املرتبطة بالرتاث الإ�سالمي.
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� اً
أول :امل�آذن:

وعي فيه الد َّقة والب�ساطة،
ِت ْ�سع م�آذن هي م�آذن امل�سجد احلرامُ ،ت ِربز �أبعاده ،وتر َت ِفع �شاخم ًة بطراز فريد متم ِّيزُ ،ر ِ
وتتو َّزع هذه امل�آذن كما يلي:
مئذنتان على ِّ
كل مدخل من املداخل الأربعة الرئي�سة ،وهي:
 °باب امللك عبدالعزيز  °باب ال�سالم
 °باب العمرة  °باب امللك فهد.
ُوحي ببدء عملية ال�سعي.
�أ َّما امل َِئذنة التا�سعة
ْ
فجاءت يف �أعلى ال�صفا لت ِ
وهذه امل�آذن ذات طراز ُم َو َّحد بحيث ال ميكن التمييز بينهاُ ،ك ِ�سيت من �أ�سفلها �إىل ال�شُّ رفة الأوىل بنف�س الرخام
اخلا�ص بالواجهات اخلارجية للحرم ((رخام وادي فاطمة)) ،مع الت�أكيد على ا�س ِتمرار الأحزمة الزخرفية والكراني�ش
اندماج امل� ِآذن ب�أكتاف املداخل ،وبدنها من املداميك ،ويف
املختلفة التي تحُِ يط بواجهة احلرم املكي ال�شريف؛ وذلك لت� ِأكيد ِ
كل منها ُ�س َّلم دائري ُي�ؤدِّي �إىل ال�شرفات ،ويبلغ ار ِت َفاع ِّ
و�سط ٍّ
كل واحدة منها ( )95مرتًا ،ويمُ َ ِّيز كلاًّ منها اللون الرخامي
الأبي�ض الالمع الذي ي�ؤ ِّكد على �س ُم ِّوها وار ِت َفاعها نها ًرا وليلاً  ،وق َّوة انطالقها عمودية على خط الأُ ُفق ،و�سيطرتها على
ت�شكيل خط ال�سماء باملوقع العام ،وفيما يلي و�صف تف�صيلي ملك ِّوناتها.
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ِئذنة ((�شباك امل َ
جدول رقم ( )1اجلزء الأول من امل َ
ِئذنة))

وحدة املقرن�ص

مقرن�صات

زخرة �شعاع

اخلامة :رخام اللون� :أبي�ض
الو�صف

تبد�أ قاعدة امل َِئذنة ب�صفني من املقرن�صات الب�سيطة ت�شكل بينهما هيئة
املحراب ،وت�سكن داخله زخرفة �شعاع وهي زخرفيه نباتية جم َّردة.
اخلامة :رخام ،بودرة �ألوان من احلجر الطبيعي.
اللون :الأبي�ض ،الأزرق ،الأ�صفر.

الو�صف

ح�شوة زخرفية قوامها الزخرفة النباتية ((الأرابي�سك)) املتما ِثلة واملتوا ِلدة،
وهي تع َتمِ د على املراوح النخيلية و�أن�صافهاُ ،ي َ�ؤ ِّكد ثرا َءها التوازنُ اللوين املتم ِّيز
ب�ألوانه الأبي�ض والأ�صفر والأزرق.

مسدس خاتم

النوع

جفت الكرنداس البسيط ((مقص))

�شباك قاعدة
امل َِئذنة
املو�ضع
امل َِئذنة

اخلامة� :أملونيوم ،رخام ،اللون :الأبي�ض ،الأ�سود ،الذهبي.
الو�صف

�شباك من املعدن امل�شغول على هيئة زخرفة ُم�س َّد�س خامت ،وهي زخرفة هند�سية
تتو�سطها جنمة �سدا�سية مذهبة؛ ت�أكيدً ا لرثاء الت�صميم والتنفيذ،
�سدا�سية َّ
ويرت َِكز ال�شباك على قاعدة بارزة من الرخام ،ومزخرفة بجفت الكرندا�س
الب�سيط.
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جدول رقم ( )2اجلزء الثاين من امل َ
ِئذنة ((الدروة الأوىل))

كورني�ش البقج

كورني�ش

اخلامة :رخ��ام ،ب��ودرة �أل��وان من احلجر الطبيعي ،اللون :الأبي�ض ،الأزرق،
الذهبي.
ينتهي ب��دن امل َِئذنة بكورني�ش مزخرف ُم��ك�� َّون من ج��ز�أي��ن� :أولهما هند�سي
�أبي�ض اللون ،والآخر به زخرفة نباتية مل َّونة بالأزرق والذهبي ،وقوام الزخرفة
املتناغمة البارزة على هيئة الهرم ،وهو ما ُيع َرف
الو�صف الهند�سية باجلزء الأول املثلثات ِ
بكورني�ش البقج ،يف عالقات ت�شكيلية متم ِّيزة لإنتاج درجات ظل َّية خمتلفة؛ طب ًقا
لتغي الإ�ضاءة على َمدار اليوم� ،أ َّما اجلزء الثاين فتنطلق �ألوانه ال َّرباقة لرت َت ِب َط
رُّ
بال�سماء الزرقاء التي تر َت ِفع امل َِئذنة داخ َ��ل فراغها الالنهائي لت�أكيد ال�س ُم ِّو
واالنطالق.
والرثاء ِ

كرندا�س ب�سيط ((مق�ص))

قاعدة الدروة الأوىل

مثلثات متبادلة يف جِّ
االتاه

اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
ت�أتي قاعدة ال��دروة الأوىل  -وهي �أكرب من ال�شرفة العليا  -بربوز مائل �إىل
عطي لها م�ساحة �أك�بر ،وت��� ُأخ��ذ ال�شكل املثمن لبدن امل َِئذنة ،وهي
الو�صف اخل��ارج ل ُي ِ
مزخرفة مبثلثات مفرغة ومتبادلة يف جِّ
االتاه ،وحملى �أعالها ب�شريط كرندا�س
ب�سيط ((مق�ص)) به �أجزاء كروية بارزة.

حاجز ((درابزين)) دروة
امل َِئذنة
النوع
الدروة الأوىل

املو�ضع
امل َِئذنة  -الدروة الأوىل

جنمة داخل مربع يف منت�صف �أ�ضالعه زوايا
ر�ؤو�سها تتَّجه �إىل الداخل

اخلامة� :أملونيوم ،رخام ،اللون :الأبي�ض ،الأ�سود ،الذهبي.
حاجز ((درابزين)) يتَّخذ م�سقطه ال�شكل املثمن ،منفَّذ من الرخام الأبي�ض
ككل �أجزاء امل َِئذنةِّ ،
ِّ
وبكل �ضلع من �أ�ضالعه الثمانية تتك َّرر جنمة ثمانية م�ضلعة
ثالث مرات ،على مربع يف منت�صف �أ�ضالعه زوايا ر�ؤو�سها تتَّجه �إىل الداخل،
ً
مفرغا؛ ليكون عدد هذه النجوم كلها �أربع ًة
الو�صف ُمك ِّو ًنا يف زواي��اه �شكلاً هند�س ًّيا
وع�شرين ،وهو العدد الذي يرمز ل�ساعات اليوم ،وبالتايل ا�ستمرار ال�صالة
والطواف والعبادات عا َّمة وبقائها �أب��دً ا ،وهنا ميكن القول� :إ َّن��ه حتى و�إن مل
اري هذه الرمزية املبا�شرة ،ف���إنَّ مفردات الت�شكيل والزخارف
يق�صد املِع َم ُّ
ُعطي �أ�صغ َر �أجزائها نف�س
الإ�سالمية �إمنا تنبع من َج ْوهَ ر عقيدة قو َّية واحدة ت ِ
ُعطيها لأكرب �أجزائها.
ال�صفات واملالمح التي ت ِ
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زخرفة التاج الهند�سية

وحدة مقرن�صات

طوق ((�أ�سورة))

زخرفة موج البحر

اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض ،الرمادي ،الذهبي.
ت�أتي َ
فوق الدرابزين ال�سابق ثماني ُة �أعمدة �صغرية �أ�سطوانية ،وحتمل نف�س
اً
ا�ستكمال ملنظومة
ت�صميم الأعمدة املوجودة يف �أغلب امل�سجد احل��رام؛
واالن�سجام التي تُ�ش ِّكلها كل هذه املفردات املِع َمارية ،ويتك َّون
الو�صف التناغم
ِ
من الأج��زاء التقليدية ،البدن الأ�سطواين الرخامي ،والقاعدة والتاج
ويتكامل اللون الرخامي الأبي�ض مع ِّ
كل امل َِئذنة،
املزخر َفينْ واملذه َبينْ ،
َ
و ُي�ؤَ ِّكد اللون الذهبي على الرثاء وال�س ُم ِّو.
�شريط مثمن
اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
ٌ
�شريط � َآخر من الزخارف الهند�سية امل�ست َِطيلة املنتظمة ي�أتي فوق منطقة
الو�صف الأعمدة؛ ل ُي�ؤَ ِّكد على جِّ
االتاه الر�أ�سي للمِ َئذنة ،و َي ِزيد املِع َماري من �إبداعها
املِع َماري ،وا ِّت�ساق تفا�صيلها و ِن َ�سب �أجزائها ،وهذا ال�شريط مع ما ي�سبقه
ُعطي
وما َي ِليه من مك ِّونات تظهر على م�ستويات �أفق َّية خمتلفة هي التي ت ِ
للمِ َئذنة ًّ
خطا ر�أ�س ًّيا خارج ًّيا يت َِّ�سع وي�ضيق ،م�ؤ ِّكدً ا على ثباتها الإن�شائي
مظلة
اخلامة :قرميد ،اللون� :أخ�ضر.
مظ َّلة ال�شرفة الأوىل التي حتملها منطقة الأعمدة ال�سابقة ،وهي بطبيعة
الو�صف احلال مث َّمنة امل�سقط الأفقي وبارزة �إىل اخلارج ،وم�سقوفة بقرميد �أخ�ضر
اللون يف �إ�ضافة لقيمة لون َّية جديدة ذات قيمة رمزية وداللية متَّ�سقة مع
الت�أثري النف�سي ل�شكل امل َِئذنة العام ،وهو من النوع الن�صف دائري ُم َر َّكب
ومرتا�صة مب�سافات بين َّية واحدة يف �صفوف منتظمة.
بطريقة منتظمة
َّ

الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
11

د  .عبري بنت م�سلم ال�صاعدي
ِئذنة ((بدن امل َ
جدول رقم ( )3اجلزء الثالث من امل َ
ِئذنة))

حزام

�صرة

معني ((وحدة زخرفة طبق
البي�ض))

اخلامة :رخام ،اللون� :أبي�ض
ي�أخذ بدن امل َِئذنة �شكل املث َّمن ال َّر�شِ يق بعد حت ُّو ِله من امل�سقط املر َّبع يف منطقة
املثلثات امل�شطوفة ،و َيب ُلغ ار ِت َفاع هذا البدن فيما بني �أعلى ال�شرفة الأوىل و�أ�سفل
ال�شرفة الثانية ( )22.2م�ترًا ،مَ َّ
مما زاد َْت
وت��ت معاجلته بطريقة املداميك َّ
بحزامينْ متالح َقينْ ي�أخذ دورانهما ال�شكل املثمن،
الو�صف جماله ،ويبد�أ هذا البدن
َ
ُخدمت الزخرفة الهند�س َّية يف احلزام الأ َّول الأكرب  -املو�صوف هنا  -وهو
وا�ست ِ
عبارة عن معينات متكررة وبداخلها �صرة بارزة ،وهي ما تُع َرف بزخرفة ((طبق
ويتو�سط �أربعة �أ�ضالع منه دائرة داخلها �صرة
البي�ض)) عند ال�ص َّناع املحدَ ِثنيَّ ،
دائرية.
زخرفة الأربي�سك

حزام
اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.

احلزام ال�سابق حزا ٌم �أ�صغ ُر منه ،قوا ُمه الزخرفة النباتية ((الآربي�سك))
َي ِلي
َ
الو�صف املُتَما ِثلة واملتوا ِلدة التي تع َتمِ د على �أن�صاف ا َملرا ِوح النخيل َّية بر�شاقتها وجمال
ِن َ�س ِبها املج َّردة ،و ُي�ؤَ ِّكد احلفر يف الرخام على د َّقة الت�صميم ،وكذلك الدرجات
الظلية املختلفة.
عقد – ك َّوة

ك َّوة زخرفة الآربي�سك العقد املنك�سر

اخلامة� :أملونيوم ،رخام ،اللون :الأبي�ض ،الأ�سود ،الذهبي.
النوع
بدن امل َِئذنة

�أعلى بدن امل َِئذنة وعلى ِّ
كل �ضلع من �أ�ضالعه الثمانية جند عقدً ا بالت�شكيل الأبلق،
تكاملة تدور حول البدن ،واملنطقة
وتت�شا َبك قواعد هذه العقود؛ لت َُ�ش ِّكل َو ْحدة ُم ِ
الو�صف املح�صورة بني ِّ
َ
بزخارف نباتية ((�آرابي�سك)) حمفورة
كل عقدين مزخرفة
وبارزة لت�أكيد الدرجات الظل َّية للون الأبي�ض وت�أكيد �شكل هذه العقود ،ويف داخل
ِّ
املنك�سر ،و ُم َغ َّطاة بالأملونيوم املطلي باللون
وجد ك َّوة ت�أخذ �شكل العقد
ِ
كل عقد ُي َ
الذهبي.
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قاعدة الدروة الثانية

وحدة املقرن�ص ((حنية)) حمراب

زخرفة �شعاع

اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
��رب نهاية امل َِئذنة من �أعلى
تبد�أ ال�شرفة الثانية ((ال���دروة)) والتي ُج ِعلت ُق َ
بكورني�ش مائل �إىل اخلارج؛ ليعطي فر�صة لتكبري وبروز ال�شرفة ،و ُزخْ ِرفت هذه
الو�صف القاعدة مبقرن�صات ب�سيطة التكوين (حنية) حت�صر يف فراغتها على ِّ
كل �ضلع
ثالثة محَ ارِيب؛ ليكونَ عددها على محُِ يط امل َِئذنة �أربع ًة وع�شرين ،وداخل ِّ
كل �شكل
من هذه ا َملحارِيب جند زخرفة نباتية (�شعاع) ،وال�شرفة عا َّمة �أ�صغر من ال�شرفة
الأوىل ،وبق َّيتها كال�سابقة.
غطاء امل َِئذنة ((جو�سق))

زخرفة الأربي�سك

اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
النوع
بدن امل َِئذنة
املو�ضع
امل َِئذنة

اجل�ص،
ي�أتي فوق ال�شرفة الثانية جو�سق امل َِئذنة ،وهو هيكل م�ستدير امل�سقط من
ِّ
الو�صف يح َت ِوي على َزخار َِف نباتية دقيقة ((�آرابي�سك)) بها �أرب ٌع من ال�صرر الدائرية
املُزَ خ َرفة البارزة ،ويمُ ِّثل هذا اجلزء يف تكوينه الدائري مرحلة ان ِتقالية ان�سيابية
�إىل اخلوذة.
خوذة ((قلن�سوة))
اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
هيكل ُي�ش ِبه الق َّبة ،محُ َ َّ
َ
بزخارف على هيئة خطوط طولية م�ضلعة غائرة
�لاة
الو�صف لإ�ضفاء مزيد من الإح�سا�س با�س ِتطالة امل َِئذنة و�أجزائها ،ومتهيدً ا للو�صول �إىل
الهالل الربونزي بكراته املم َّيزة؛ حيث تن ُقلنا من ال�شكل الر�أ�سي للمِ َئذنة �إىل
ال�شكل الكروي.
هالل وتفاحات امل َِئذنة
اخلامة :برونز مطلي بالذهب ،اللون :برونز.
ينت�صب فوق اخل��وذة هيك ٌل معدين ُم َك َّون من تفاحات نحا�سية ،فوقها هالل
الو�صف بار ِت َفاع ( )1.6مرتًا وهو م�صنوع من الربونز الفاخر املطلي بالذهب ،و َيب ُلغ
ار ِت َفاع الهيكل ٍّ
ككل ( )6.40مرتًا ،والهالل من �أكرث املفردات املم ِّيزة للعمائر
الدينية الإ�سالمية مهما اختلفت طرزها املِع َمارية ،وقد برع الف َّنان املِع َماري
امل�سلم يف ت�شكيله وت�شكيل الكرات املم ِّهدة لو�صوله.
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ثان ًيا�( :أ) ال�شكل اخلارجي لإحدى القِباب الثالث التي تقع و�سط �سطح التو�سِ عة الأوىل.
جدول رقم (� )4إحدى القِباب الثالث التي تقع و�سط �سطح التو�سِ عة الأوىل من اخلارج

النوع

جفت امليمة  -جامة

الق َّبة من اخلارج
املو�ضع
�إحدى ال ِقباب الثالث
التي تقع و�سط �سطح
التو�سعة الأوىل
ِ
مبحاذاة املدخل
الرئي�س (باب امللك
فهد)
ال�شكل اخل��ارج��ي للقِباب التي تقع
و�سط �سطح تو�سِ عة امللك فهد  -رحمة
اهلل  -مبحاذاة املدخل الرئي�س (باب
امللك فهد) ،وه��ي ع��ب��ار ٌة عن ثالث
قِباب ِّ
تغطي اجل��زء الأو���س��ط ما بني
التو�سعتَينْ يف �صف واحد ،وت�شغل ك ُّل
ق َّبة م�ساحة (15×15م) ،وبار ِتفَاع
(17م) ،ومت�� ِّث��ل م��ن اخل���ارج حتف ًة
مِ ع َمارية ال َنظِ ري لها ،وتبد�أ ُمر َتكِ زة
على �أعمده حتمل عنق الق َّبة الدائري،
وتحُ َ�صر فيما بينها عقو ٌد خممو�سة،
وكذلك ح�شوات خ�شبية مم َّيزة ت َُ�ش ِّكل
منظومة جمالية مِ ع َمارية مُتكامِ لة،
ي��ح�� ِّق��ق��ه��ا ال���ت ُ
���داخ���ل ب�ي�ن خ��ط��وط
الت�صميم ،وتوزيع اخلامات ب�ألوانها
املختلفة ،وي���ؤ ِّك��د ا�ستغالل اخلامات
و�ألوانها على ال�شكل الدائري ملحيط
ال���ق��� َّب���ة؛ ح��ي��ث ت���و َّزع���ت ع��ل��ى هيئة
�إط��ارات تبد�أ باللون الرمادي الفاحت
لرخام الأعمدة ،ثم َيتداخَ ل الرمادي
م��ع الأب��ي�����ض يف ال��ع��ق��ود املخمو�سة،
و َي��لِ��ي ذل���ك �إط����ا ٌر م��ن ال��ل��ون البيج
الفاحت للأحجار و�إطاراتها وكوابيلها
املُ��زخ�� َرف��ة ،وي���ؤ ِّك��د على ذل��ك � ً
أي�ضا
زخرفة امليم ال�لاع��ب ،التي حت�صر
�ضمن تكوينها م�ساحات خ�ضراء
لها دالالت نف�سية ويف �إحاطة كامِ َلة
ملُحِ يط الق َّبة ،اً
و�صول �إىل اللون البني
الداكِ ن جل�سم الق َّبة الذي ُي�ؤَ ِّكد على
ق َّوتها وا�ستقرارها ،وفيما يلي تف�صيل
لأجزائها.

روزيت ((الزهرية))

ميمة

�شريط جديلة ((�ضفرية))

اخلامة :رخام ،حجر �صناعي ،برونز.
اللون� :أبي�ض� ،أخ�ضر ،برونز.
�إطار زخريف يدور َ
حول كامل محُِ يط الق َّبة فيما يمُ َ ِّثل تطبيق ُمبا�شِ ر لفكرة الزخارف
عموما ،وهي َ
احل َركة امل�ستم َّرة املنتظمة الدائمة التي ال �أ َّول لها وال � ِآخر،
الإ�سالمية ً
كما ُي�ؤَ ِّكد توزيع الألوان َ
داخل هذا الإطار على الفكر الرمزي للو َنينْ الأبي�ض والأخ�ضر
الو�صف وما بهما من نقاء وهدوء ،ويتك َّون الهيكل العام لهذا الإطار من خالل عالقة َّ
خطينْ
متوازيَينْ ي�سريان م ًعا ،ثم يبدِّ الن �أماكنهما طب ًقا لنظام حم َّدد تتك َّون �أثناءه فراغات
حت�صر بينهما دوائر ،وي�سمى هذا النظام بجفت امليم الالعب.
وهو ُمنفَّذ من الرخام ،وفراغاته الدائرية حت َت ِوي على وحدة زخرفية ذات طابع نباتي
من اجل�ص البارز � ً
أي�ضا ،ويت ُّم الت�أكيد على املناطق املنخف�ضة با�ستخدام درجة لونية
داكنة �أكرث.

كورني�ش الزخرفة الهند�سية

زخرفة طبق البي�ض

اخلامة :حجر �صناعي .اللون :الأبي�ض.
كورني�ش ِمن احلجر ال�صناعي ،وظيفته الت�صميمية هي االن ِتقال من م�ستوى
�أعلى الأعمدة للقبة �إىل م�ستوى �أ�سفل القبة نف�سها ،فيما يمُ ِّثل حدًّا فا�صلاً بني
الو�صف منطقتني خمتلفتني ،ومتثل زخارفه الهند�سية املتكررة ((زخرفة طبق البي�ض))
اعتمدت الزخرفة
نغمة ب�سيطة داخل ال�شكل الزخريف للقبة بكل مكوناتها ،وقد
ِ
ُ
الهند�سية به على الب�ساطة ال�شديدة متمثلة يف معينات متكررة ميلأ فرا َغ كل منها
�صر ٌة بارزة ،و�أن�صاف املربعات متل�ؤها � ُ
أن�صاف دوائر.
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عقد حدوي خممو�س ((�أبلق))
اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض ،رمادي.
عقد حدوي خممو�س ((�أبلق)) مزرر بلونني من ال�صنجات الرمادي والأبي�ض ،يحدِّ دها
الو�صف من �أعلى �إفريز ج�صي خطي بارز ُي َحدِّ د منظومة العقود من �أعالها ،والنغمة اللونية
هنا تكمل نف�س اللحن الهادئ للت�صميم ،فالعالقة بني الأبي�ض والرمادي هي عالقة
االن�سجام الكامل،
تَبا ُين بدرجة ب�سيطة ،متنحنا ال�شعور اللوين املختلف دون �أن نفقد ِ

كابويل
اخلامة :حجر �صناعي ،اللون :الأبي�ض.
يف اجلزء الثاين من محُِ يط القبة وحدة �إن�شائية عبارة عن كابويل من الرخام ،وعددها
تباعدة بحيث ت�أتي ما
( ،)24وتَتجا َور كل وحد َتينْ منها ،وهي ُم َو َّزعة على م�سافات ُم ِ
بني العقود ،وفوق الأعمدة ((التي ب�أ�سفل الق َّبة)) مبا�شرة ،وهذه الوحدة �إن�شائ ًّيا هي
الو�صف التي حتمل ما فوقها ،و�شكل ًّيا مُ َت ِّثل املرحلة االن ِتقالية �أو التمهيد املرحلي لالن ِتقال من
م�ست ًوى �إىل �آخر يليه؛ حيث �إنَّ مع ما بها من م�ساحات وت�شكيالت هند�سية ب�سيطة
تنا�سقُ
تنتقل العني خاللها تدريج ًّيا ل َت�صِ ل �إىل مكان �آخر بالت�صميم ،و ُي َ
راعى فيها ُ
ال ِّن َ�سب بني الأحجام وامل�ساحات حتى تكونَ النقلة التدريج َّية �شب َه منتظمة وغري �سريعة،
ولكنها غري مم َّلة �أو ُمك َّررة َت ْكرا ًرا َر ِتي ًبا ،وهي منفذة من الرخام الأبي�ض الذي يمُ َ ِّثل
لونه ال�صفاء والنقاء حتى َيتال َءم مع االن ِتقال الت�شكيلي واالن ِتقال اللوين.

مقرن�صات
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اخلامة :رخام ،اللون :الأبي�ض.
�شريط من املقرن�صات الب�سيطة لالن ِتقال من م�ستوى باطن العقد �إىل م�ستوى �أدنى
هو م�ستوى ِتيجان الأعمدة احلاملة للقبة ،وتتك َّون هذه املقرن�صات من وحدة ب�سيطة
ُمتَك ِّررة تكمل مع العقود والكوابيل والكورني�ش الزخريف الذي َيع ُلوها منظوم ًة زخرفية
الو�صف رائعة ،وتعمل ك�إطار فا�صِ ل بني الق َّبة من الأعلى ومنطقة الأعمدة من الأ�سفل ،وقد
ا�ستَخدم التجريد يف العمارة الإ�سالمية املقرن�صات لالن ِتقال من املح�سو�س �إىل
لتجزئة الأ�شياء،
الالحم�سو�س ،ولنقْل فكر ُمعينَّ ؛ حيث ظهر املقرن�ص ك�شكل ِمع َماري ِ
ِّ
بالإ�ضافة �إىل ما يحمله املقرن�ص من ُب ْعدٍ ثالث يف تكوينه ُي�ؤَدِّي �إىل الإح�سا�س باالت�صال
ال ُّروحي.
فتحات يف القبة

ح�شوة ((مفروكة عدلة))

عمود دائري مع تاج مقرن�صات

اخلامة :خ�شب ال�ساج  -رخام ،اللون :البني  -الرمادي.
حت�صر الأع��م��دة والعقود بينهما فتحات خ�شبية داخلية من خ�شب ال�ساج ،ت�أخذ
َ
�شكل العقد املخ َّم�س يف ال ُّث ُلث الأع��ل��ى منها ،والباقي على هيئة م�ستطيل ينق�سم
ِ���ر م�ستطيل من الفتحات املح�صورة بني العقود
ب��دوره �إىل ج��ز�أي��ن ،وتَظهر يف �آخ ِ
والأعمدة ح�شو ٌة خ�شبية ُمزخ َرفة باملفروكة الإ�سالمية القائمة ((مفروكة عدلة))
الو�صف ُم�� َك�� َّررة ث�لاث م���رات ،وعند ا�ستخدامها ب���أع��م��ال اخل�شب املِ��ع�� َم��اري��ة ُيط َلق عليها
((معقلي قائم))� ،أ َّما العمود فيت�أ َّلف من تاج ذي مقرن�صات من حطتني على بدن
َتنا�سب مع التاج ،ومحُ َ ًّلى بطوق يف الأعلىَ ،
وخ ْلخال �أ�سفل
دائ��ري وقاعدة دائرية لت َ
لاً
بدن العمود ،وي�أتي العمود هنا مك ِّم خلط الأفق ،وكل خطوط الأفق التي اتَّ�سمت بها
ال َو ْحدات ال�سابقة له ،مُ َ
وت ِّثل الأعمدة � -إىل جانب وظيفتها الإن�شائية ِ -قي َم ًة جمالية
تعبريية.
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التو�سعة الأوىل.
(ب) ال�شكل الداخلي لإحدى ال ِقباب الثالث التي تقع و�سط �سطح ِ
التو�سعة الأوىل من الداخل
جدول رقم (� )5إحدى ال ِقباب الثالث التي تقع و�سط �سطح ِ
�صرة

النوع
زخرفة �أرابي�سك

داخل القبة

زخرفة الروزيت ((زهرية))

املو�ضع
�إح��دى القِباب الثالث التي تقع َ
و�سط
�سطح التو�سِ عة الأوىل ُمب َ
حاذاة املدخل
الرئي�س (باب امللك فهد)
القبة هي �سقف مق ًّبى للفراغ املوجود
�أ�سفلها؛ حيث تب ُعد عن التك ُّور الكامل
وتمَِ��ي��ل نحو الت�سطيح الن�سبي ،وهي
ت��ر َت��كِ��ز على �أرب��ع��ة �أع��م��دة تبعد عن
بع�ضها ( )9.15م��ت�رًاُ ،م��زخ�� َرف��ة
ب���أح��ج��ار اجل��ران��ي��ت ال�����ص��ن��اع��ي يف
خ��ط��وط م��ذه��ب��ة ،وب��ع�����ض امل�ساحات
ُغ ِّطيت بحجر الأم��ازون��ي��ت ،وبع�ضها
الآخَ ��ر بالقا�شاين املتعدِّ د الأل��وان َوفْقَ
ت�شكيل هند�سي �إ�سالمي يعتَمِ د على
�أن�����ص��اف الأق��ط��ار ال��ت��ي ُت�شِ ري دائِ�� ًم��ا
نحو املركز يف رمزية جتريدية؛ لكونها
م�صد ًرا للإ�شعاع وجلذْ ب ِّ
كل الأ�شكال
ال��ت��ي تَ����� ُدور يف ف��ل��ك��ه��ا ،و ُت�����ؤَ ِّك����د على
نورانيتها ،وي��وج��د يف منطقة الرقبة
� 24شبا ًكا َير ُمز عددها ل�ساعات اليوم،
و�إىل ا�ستمرار الدوران على مدى اليوم،
ويكملها يف النهاية �شريط دائ��ري من
املقرن�صات بخطوط هند�سية حت�صر
بينها وح��دات زخرفية نباتيةُ ،ي�ؤ ِّكد
ال��ت ُ
��داخ��ل امل��ت��ج��ان�����س ب�ين ال��زخ��ارف
الهند�سية والنباتية و ُي َح ِّقق �صياغة
متم ِّيزة لت�أكيد ال�شكل الدائري.

اخلامة :حجر كرمي فريوز ،حجر �صناعي.
اللون :فريوزي� ،أبي�ض ،ذهبي� ،أ�صفر فاحت.
ب�ص َّرة يف الو�سط َت� ُأخذ ال�شكل النباتي املحور لزهرة الروزيت ((الزهرية))
الو�صف تبد�أ الق َّبة ُ
ٌ
�شريط تتك َّرر فيه َو ْحدة نباتية
وب�ش ْكل حمفور ما بني البارز والغائر ،ثم ُي ِحيط بها
بتنغيم ب�سيط ،وت�أخذ عدد ال�شبابيك نف�سه ،حيث تَتك َّرر
حم��ورة ((�آرابي�سك))
ٍ
(( ))24م َّرة؛ ت�أكيدً ا لداللة هذا العدد وفل�سفته الدينية.
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