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  األسالیب المعماریة لتغطیة المحاریب في العمارة األندلسیة
    "دراسة أثریة معماریة مقارنة مع المغرب األقصى" 

   أحمد محمود دقماق. د
  

  :الملخص
یتناول ھذا البحث دراسة معماریة مقارنة جدیدة عن المحاریب األندلسیة والمغربیة، 

دراسة للمحاریب المتبقیة من العصر وأوجھ الشبھ واإلختالف بینھما، من خالل 
األموي، ملوك الطوائف، المرابطین، الموحدین، بني نصر، والمرینیین، وبیان تنوع 
أسالیب التغطیات في ھذه المحاریب ما بین محاریة، وقبات مفصصة، وقبات 
مقرنصة، وأنصاف قباب مفصصة وثمانیة وملساء، ودراسة للعناصر المعماریة 

حاریب من تخطیط وعقود، ومناطق إنتقال، وأنواع قباب، ومقارنتھا الخاصة بھذه الم
    .بما ھو معاصر لھا في  األندلس والمغرب

  :الكلمات الدالة
العمارة األندلسیة، العمارة المغربیة، المحاریب األندلسیة، المحاریب المغربیة،  

                                                               .  التأثیرات المعماریة األندلسییة المغربیة المتبادلة
  :  تقدیم -أ

 ھذا تعددت أنماط المحاریب األندلسیة من حیث التصمیم وأسلوب التغطیة، ویبدو
منذ العصر األموي  األندلسیة بقى من محاریب المساجد والمصلیاتتواضحاً فیما 

 بعض األحیان أنماطتختلف في و ،حتى نھایة عصر مملكة بني نصر بغرناطة
 بالمغرب األقصى،عن مثیالتھا في المساجد وأسلوب تغطیتھا  المحاریب األندلسیة

وعلى ھذا یتناول ھذا البحث دراسة األسالیب المعماریة في تغطیة المحاریب 
وقد إعتمدت ھذه الدراسة على الزیارات . األندلسیة وما یماثلھا في المغرب األقصى

یب المساجد التي تناولتھا الدراسة، سواء في األندلس أو المیدانیة لكافة محار
المغرب، على الرغم من بعض الصعوبات التي كانت تعوق تصویر بعض 

  .  المحاریب
  :  إشكالیة البحث -ب

على الرغم من تناول العدید من الباحثین المحاریب كعنصر رئیسي من عناصر 
اول أسالیب التغطیات المعماریة لتلك العمائر الدینیة، إال أن معظم الدراسات لم تتن

المحاریب كدراسة مستقلة مقارنة بین األندلس والمغرب، نتیجة أن تغطیات 
وقد ساعد التخطیط المعماري . المحاریب لم تكن العنصر الرئیسي في الدراسات

للمحاریب األندلسیة على تغطیتھا بأنماط مختلفة من التغطیات المقببة، وذلك نظراً لما 
زت بھ المحاریب األندلسیة عن غیرھا من محاریب مساجد العالم اإلسالمي، حیث تمی
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جاءت المحاریب األندلسیة في داخل تكوین معماري أشبھ ما یكون بالغرفة، األمر 
الذي مكن المعماري األندلسي من أن یبتكر عدة أسالیب لتغطیتھا، ولذلك تكمن 

األسالیب ومقارنتھا بما یماثلھا في إشكالیة الدراسة في محاولة التعرف على تلك 
  .  المغرب األقصى

  :   أھداف الدراسة -ج
تھدف الدراسة إلى عمل مسح میداني للمحاریب األندلسیة الباقیة وكذلك ما یماثلھا في 
المغرب األقصى بھدف التعرف على أنماطھا وأسالیب تغطیتھا تمھیدا لتصنیفھا من 

 وذلك ة وتحدید خصائصھا المعماریة الممیزة لھا،الناحیة المعماریة وأسالیب التغطی
المحاریب األندلسیة، المحاریب المغربیة، العناصر : التالیة محاورمن خالل ال

أوجھ الشبھ جدول یوضح تغطیتھا، أسالیب المعماریة المستخدمة في المحاریب و
  .  أھم النتائج ، ثم الصور ،واإلختالف بین المحاریب األندلسیة والمغربیة

    :المحاریب األندلسیة - ١
كانت األندلس بمدنھا الكبیرة والصغیرة، وقراھا وحصونھا وأقالیمھا شماال وجنوبا،  
وقصور حكامھا وأمرائھا تحتوي على مئات المساجد الجامعة ومساجد األحیاء 
ومصلیات القصور، غیر أن ما وصلنا من جمیع ھذه المساجد ھو قلیل للغایة، بل ال 

كان موجودا، ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بعض المساجد التي یقارن بما 
وصلتنا كمسجد الباب المردوم لم یتبق محرابھ، حیث حول إلى كنیسة بعد اإلستیالء 

م، والبعض اآلخر لم تصلنا محاریبھ نظرا لھدم ١٠٨٥/ ھ ٤٨٧على طلیطلة عام 
أجزاء  أحیانا بذلك وصلتناوبناء كنیسة أو كاتدرائیة على أرضیة الظلة، و تھظلة قبل

كما في جامع إشبیلیة العتیق المعروف  ،من الظالت الشمالیة والغربیة والشرقیة
بالتالي فإن ما وصلنا من محاریب و ،بجامع ابن عدبس، والجامع الموحدي بإشبیلیة

  :  ھو قلیل من كثیر كان قائما، وفیما یلي دراسة لھذه المحاریب المتبقیة
  :  العصر األموي -١- ١
  :  محراب مسجد الُموناستیر -١-١- ١

المسجد بقلعة الُموناستیر ال لایر بمنطقة أولبة، وھو اآلن رباط نوسترا  ھذا یقع
یؤرخھ خیمینث مارتین باألعوام األولى من عصر و ،سینیورا دى ال كونسیبسیون

    ١.م١٠/ ھ ٤عبد الرحمن الناصر، أو بالعقود األولى من القرن 
تنتھي بتجویف نصف  ةالمحراب بسیط ومشید من اآلجر، یتكون من مساحة مستطیل

عقد حدوة فرس، كان یرتكز على عمودین غیر موجودین  یتوجھا دائري، ولھ فتحة

                                                           
1 JIMÉNEZ MARTÍN, A., La mezquita de Almonaster, Sevilla, 1975, pp. 21-22, 51-52, 55, 
figs. 3, 5, 6, 8, 12, láms. 7, 8; JIMÉNEZ MARTÍN, A.,  Arquitectura en Al- Andalus,  
Barcelona, 1996, p. 209; BARRUCAND, M., BEDNORZ, A., Arquitectura islámica en 
Andalucía, Italia, 1992, pp. 92- 97; PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 
Historia del arte en Andalucía, vol. II, Sevilla, 1988, pp. 73-76; PUENTE MARTÍNEZ, C., 
"Las mezquitas de Toledo", 2006, pp. 103-103, fig. 2.   
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، ویبرز )١شكل (قبة من مدامیك من اآلجرنصف حالیاً، ویغطي دخلة المحراب 
  .  ذا ھیئة نصف دائریةالمحراب عن الجدار الجنوبي الشرقي من الخارج متخ

  :  محراب جامع قرطبة -٢-١- ١
محراب جامع قرطبة الحالي یرجع إلى فترة الحكم المستنصر، ویؤرخ وفقاً للنص 

   . ، وھو بھذا یعد أقدم محاریب األندلس المؤرخةھ٣٥٤التأسیسي المنفذ علیھ بعام 
ي للجامع تمثل كتلة المحراب مساحة مستطیلة تبرز عن الجدار الجنوبي الشرق

التي  ،مرتین، الثانیة أصغر من األولى، وذلك كنوع من التدعیم لكامل كتلة المحراب
. تحتوى في جزء كبیر منھا على كتلة صماء، وبذلك تبدوا وكأنھا تدعم نفسھا بنفسھا

فتحة عقد المحراب،   + جدران ٦(یتكون المحراب من تجویف ذو مسقط سباعي 
تقریباً یتوجھا عقد حدوة فرس یرتكز على فتحة المحراب مربعة ). ٢شكل 

عضادتین، ترتكزان على كتفي واجھة المحراب وعلى أربعة أعمدة من الرخام، 
ھذه األعمدة التي تعد من . بحیث ترتكز كل رجل من رجلى العقد على عمودین

في  موضوعةكانت و ،)٢صورة (لسیت إسالمیة  األعمال الفنیة الغیر متكررة
  . ٢ن بن الحكم، ثم أعاد الحكم المستنصر إستخدامھامحراب عبد الرحم

من حجرة صغیرة من ستة أضالع، ونجد أن ) ٣ -١صورة (تتكون دخلة المحراب 
الضلعین المجاورین لعقد المحراب مباشرة منكسرین قلیال بإتجاه حنیة المحراب، 

 ، بحیثتقریباً  وطول كل منھما ضعف طول كل ضلع من األضالع األربعة األخرى
یكسو . ٣)٢صورة ( یبدو كل ضلع منھما بسبب اإلنكسارة الموجوده بھ وكأنھ ضلعین

یعلو ذلك  ،الجزء السفلي من الجدران الستة لحنیة المحراب ألواح من الرخام األبیض
الجزء العلوى من الجدران الستة لحنیة المحراب،  یرتكز علیھإفریز بارز من كوابیل 

یرتكز على عمودین  ،من ثالثة فصوص ستة عقود مفصصة، كل عقد یعلوه
         صغیرین من الرخام، وذلك بواقع عقد لكل جدار من جدران المحراب الستة

   . )٣صورة (
، وذلك عند المستوى الذي یمثل قمة مثمنالشكل السباعي لحجرة المحراب إلى  ینتقل

تحة لف الوجھ الداخلي العقود الستة المفصصة، حیث یتحول الضلع السابع الذي یمثل
 الداخلیتینستخدام كوشتي عقد المحراب إعقد المحراب إلى ضلعین عن طریق 

یسمحان بإنشاء ضلعین فوقھما یرتكزان على  ،كمنطقتي إنتقال ھالمتقابلتین مع تجویف
   . یزخرف ھذه األضالع الثمانیة شریط كتابي قرآني. قمة العقد الداخلیة

                                                           
2 PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, p. 94; GÓMEZ-MORENO, 
M., El arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, Ars Hispaniae, Madrid, 
1951, p. 139, figs. 155, 195, 160, 177, 178,180.   
3 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F., "Die elle in der arabischen geschichts-schreibung über die 
hauptmoschee von Córdoba", Madrider Mitteilungen, 1-1960, pp. 187-188, abb. 1, 6, 7; 
PAVÓN MALDONADO, B., Tratado de arquitectura hispanomusulmana, IV, Mezquitas, 
(Ensayo de arquitectura religiosa), Madrid, 2009, pp. 309, 311-316, figs. 34-1, 2-B, 3-B, 
35, 36, 36-1.   
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 ،شكل البیضاوي الذي یقترب من الدائريتحول ھذا الشكل ذو القاعدة المثمنة إلى الی
تحول  ٤،عن طریق سبع مناطق إنتقال تتكون كل منطقة من مثلث كروي صغیر

، یعلو ذلك رقبة صغیرة تزخرفھا ثالثة )٤، ٣صورة ( الشكل المثمن إلى البیضاوي
یغطي ھذه المساحة الشبھ دائریة محارة مفصصة من نوع . أشرطة زخرفیة

"Venera"، وذكر فیلیكس ٥ذكر المؤرخون أنھا من الرخام ،من قطعة واحدة ،
إیرناندث وتوریس بلباس وباریخا لوبیث أنھا من الجص، ویذكر بابون مالدونادو أنھ 
ربما تخفي المحارة الجصیة الظاھرة للعیان محارة أخرى من الحجر أو المدامیك كما 

ل غشی، ومفصل )فص(یف تجو ١٩ ذه المحارة، ولھ٦ھو الحال في نماذج الحقة
المنطقة الواقعة أعلى قمة عقد المحراب الداخلیة، وھي المنطقة التي كان یفترض أنھا 

   . )٥، ٤صورة (  ستكمل شكل الدائرة لو وضع بھا مثلث كروي ثامن
تعد ھذه المحارة نموذجاً غیر متكرر في أنماط تغطیة المحاریب األندلسیة والمغربیة 

ھي نموذج للرقي الفني الذي وصل إلیھ الصناع الذین قاموا بالبناء ف ،بشكل عام
نفذت بمنتھى الدقة واإلتقان في الشكل  حیث ،والزخرفة في زیادة الحكم المستنصر

ھذا المحراب یحمل توقیع ُصناعة، حیث یحتوى على أسماء أربعة فنانین . والتفاصیل
لرفرف الذي یرتفع فوق األلواح إشتركوا في بنائھ وزخرفتھ، وقعوا أسفل كوابیل ا

الرخامیة التي تكسو جدرانھ، وذلك في منطقتین، األولى عند بدایة كوابیل الرفرف، 
بجوار تاجي العمودین على یمین فتحة المحراب، والثانیة عند نھایتھ بجوار تاجي 

عمل فتح "العمودین على یسار فتحة المحراب، ونقرأ بالجانب األیمن توقیع كال من 
، ھذا وبعض أسماء "عمل نصر عبده، عمل بدر عبده"، وبالجانب األیسر "ریفوط

                                                           
إستخدم ھذا النمط من مناطق األنتقال، والتي تساعد في تحویل المثمن للشكل الدائرى أو األقرب  ٤

في تحویل مثمن القبیبة التي تتوسط العقود المتقاطعة بقبة الضوء بجامع ) ضلع ١٦(للدائري 
قرطبة، كما إستخدمت أیضا في قبة الروضة بقصر الحمراء بغرناطة، وھي قبة ذات خوذة 

  .  فص ١٦من مفصصة 
سقف القبو من ُرخامة بیضاَء منقورٍة بالحدید على ِصفة "ذكر ابن غالب في صفة المحراب  ٥

؛ ویذكر الحمیري عن تغطیة المحراب أنھ "المحارة قد أحكمت وأنزلت في موضعھا بأتقن صنعة 
عة بأبدع التنمیق من ال" ُة رخام قطعة واحدة مشبوكُة منصَّ ذھب وعلى رأِس المحراب َخصَّ

قطعة من كتاب فرحة األنفس . نص أندلسي جدید: "لطفي عبد البدیع". والالَزَورد وسائر األلوان
أبي عبد هللا محمد بن (؛ الحمیري ٢٨م، ص ١٩٥٦، مطبعة مصر، القاھرة، "في تاریخ األندلس

ار صفة جزیرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقط: عبد هللا بن عبد المنعم
الفي بروفنسال، دار الجیل، . ، عني بنشرھا وتصحیحھا وتعلیق حواشیھا إ)ھ٨٦٦جمعھ سنة (

  .  ١٥٤م، ص ١٩٨٨/ ھ١٤٠٨، ٢لبنان، ط  - بیروت
6 PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, p. 312; PAREJA LOPEZ, E., El arte en el 
sur de Al-Andalus, 1988, pp. 94- 95, 101-103.   
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ھؤالء الصناع وجدت موقعة على أعمال أخرى بمدینة الزھراء من عصر الخلیفة 
  .  ٧عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر

  :  محراب جامع المریة -٣-١- ١
. ساحل البحر المتوسط یوجد ھذا الجامع بمدینة المریة الواقعة جنوب األندلس على

في  ، وذلكإلى كنیسة سانتا ماریا بعد اإلستیالء على المریة تحول مسجدھا الجامع
م، وفي العام التالي تحول إلى كاتدرائیة ال أنونسیاسیون، وفي ١٤٩١ینایر من عام 

إكتشف . م تھدمت الكاتدرائیة على أثر الزلزال الذي ضرب المریة١٥٢٢عام 
الجامع الذي كان مغطى بجدار وغیر ظاھر للعیان في ینایر  توریس بلباس محراب

بقایا ھذا . م، وظل یرمم المحراب لمدة األربعة أعوام التالیة إلكتشافھ١٤٩١من عام 
المسجد نشاھدھا اآلن في الكنیسة المشیدة على جزء من المسجد وھي المعروفة اآلن 

   . باسم سان خوان الجدید، وذلك بالجزء الشرقي منھا
م، أي بعد قیام الحكم ٩٦٥/ھ٣٥٤ربما شید في عام  المسجد یذكر توریس بلباس أن

جامع قرطبة، وینسب عبد العزیز سالم المسجد إلى فترة بالمستنصر بإنشاء زیادتھ 
، ویذكر جومیث )م٩٥٥/ھ٣٤٤(إنشاء مدینة المریة في عھد عبد الرحمن الناصر 
- ١٠١٢/ھ٤٣٠-٤٠٣(العامریین مورینو أنھ یمكن تأریخھ بفترة خیران وزھیر 

خیران العامري طبقا للعذري جدار القبلة في عام  أصلح، حیث )م١٠٣٨
م، وبعد ذلك أضاف إلیھ زھیر العامري بالطین فأصبح یتكون ١٠٢٠-١٠١٩/ھ٤١٠
م، ١١٥٧/ ھ٥٥٢بعد عام  ھن وزخرفوا محرابوثم أصلحھ الموحد ،بالطات ٧من 

-٥٤٢ري على المریة فیما بین عامي ستیالء النصاإتأثر الجامع بعد  بسبب
مازالت كنیسة سان خوان تحتفظ بجزء . م بقیادة ألفونسو السابع١١٥٧-١١٤٧/ھ٥٥٢

من جدار القبلة ومحراب الجامع، الذي یتمیز بعقود دخلتھ الجصیة وبالقبة التي 
  .  ٨تسقفھ

 منعقد حدوة فرس  لھ فتحة یتوجھا، )م١٫٩٠(یتكون المحراب من مساحة مربعة 
دخلة المحراب التي تقع خلف عقده عبارة عن حجرة . صنجات حجریة غیر مزررة

                                                           
عرفاء البناء في المغرب واألندلس وأھم أعمالھم المعماریة، بحوث في :محمد محمد الكحالوي ٧

 .  ٥، شكل ٥٣، ٢٩م، ص ١٩٩٩، القاھرة، ١اآلثار اإلسالمیة في المغرب واألندلس، ج 
8 TORRES BALBAS, L., "La mezquita mayor de Almería", Obra Dispersa, 1, Crónica de 
la España musulmana, 5, 1981, pp. 249-271, láms. 18, 19; EWERT, C., "Der mihrāb der 
hauptmoschee von Almería", Madrider Mitteilungen, 13, 1972, pp. 294-332, abb. 2-10; 
PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, pp. 139, 148, fig. 34-M, pp. 677-678, 681-
682, fig. 1- 1, 2, 3, 4, 7; fig. 2- 1, 2, 3, 4, 5, 6; PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-
Andalus, 1988, pp. 122-126; BARRUCAND, M., BEDNORZ, A., "Arquitectura islámica 
en Andalucía", 1992, pp. 92-93; JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al Andalus, 
1996, p. 122, 228-229; PUENTE MARTÍNEZ, C., "Las mezquitas de Toledo. Problemática 
general", en: Tulaytula, Nº. 13, 2006, pp. 105-106.   

- ١٩٨م، ص ٢٠١٣اآلثار اإلسالمیة في األندلس، دار الوفاء، اإلسكندریة، :كمال عناني إسماعیل
٢٠٦  .  
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صغیرة، تتحول إلى الشكل المثمن عن طریق أربع دخالت مستطیلة، إثنان بصدر 
ان بالجھة المقابلة خلف عقده، تنتھي كل دخلة من أعالھا یتالمحراب، واآلخر

تبقت فقط في  بتجویف ذو عقد حدوة فرس كان یحتوي على محارة مفصصة،
تقطع ھذه الدخالت الزوایا األربعة للمربع  .الدخلتین الواقعتین خلف عقد المحراب

  .  لتحولھ إلى الشكل المثمن
جدران دخلة المحراب إلى بدایة رجلى عقد المحراب متھدمة قلیال وفقدت كسوتھا 

ود دخلة وذلك عند مستوى عقده ثالثة عقالالمالطیة، ویزخرف الجزء العلوي من 
مدببة حدوة فرس ترتكز على أعمدة رخامیة، محدد كل عقد منھا بعقد آخر مفصص 

 .المحراب لدخلةالجنوبي والشرقي والغربي بالجانب على النمط الموحدي، تقع 
یتناوب مع ھذه العقود عقدي الدخلتین بصدر المحراب، وكالھما بنفس نوعیة العقود 

لدخلتین الواقعتین خلف عقد المحراب المفصصة السابقة، كما یحدد كل دخلة من ا
یؤطر جمیع ھذه العقود شریط مضفور . نصف عقد مفصص بنفس النوعیة السابقة

ة یبقبة مفصصة ثمانیة، على نمط القب المحراب یغطي مثمن. یمتد حول كل عقد منھا
المفصصة الموجودة بوسط القبة ذات العقود المتقاطعة الواقعة أمام المحراب بجامع 

  ).  ٣،٥،٧شكل ( قرطبة
الدخالت المستطیلة الموجودة بأركان مربع دخلة المحراب ذات العقد حدوة الفرس 

ھذا النمط من  .والمحارات المفصصة تشبھ في تصمیمھا المحاریب الصغیرة
، الذي تحتوي حنیتھ على دخالت ٩الدخالت نجده في محراب مسجد المھدیة بتونس

محاریة، كما أنھ مسقف بقبیبة على نمط القبیبة بھیئة المحراب تنتھي بأشكال 
بوسط القبة ذات العقود المتقاطعة الواقعة أمام المحراب بجامع  الموجودة المفصصة

وھذا ربما یرحج أن المحراب یعود للمسجد المشید في العصر األموي في  قرطبة،
  .  م١٠/ ھ ٤نھایة القرن 

  :  عصر ملوك الطوائف  -٢- ١
    ):قلعة سان ماركوس(جد رباط القناطر  محراب مس -١-٢- ١

بمنطقة بورتو دى  القالع إحدى عرفت كنیسة سانتا ماریا دل بورتو الموجودة داخل
كان . قلعة سان ماركوس  كنیسة م باسم١٥/ھ٩قادس منذ نھایة القرن  -سانتا ماریا

یظن أن ھذه القلعة كنیسة مستعربة مشیدة في عصر الملك ألفونسو العاشر في 
المكان ھو في األصل ھذا تم إكتشاف أن  ھم، غیر أن١٣/ھ٧لنصف الثاني من القرن ا

الموقع ھو نفس المنطقة التي ذكرھا  ایذكر توریس بالباس أن ھذ. مسجد القلعة
، وأن ھذه القلعة كانت تقوم بدور "القناطر"اإلدریسي والتي كان یطلق علیھا 

   . ١٠الرباط

                                                           
9 RAMMAH, M., "Las ciudades principales. Raqqada. Mahdia", en: Ifriqiya. Trece siglos 
de arte y arquitectura en Túnez, Museo sin fronteras, Madrid, 2000, pp. 178-179.   
10 TORRES BALBAS, L., "La mezquita de Al-Qanātir y el santuario de Alfonso el Sabio 
en el Puerto de Santa Maria", Obra Dispersa, 1, Al-Andalus, Crónica de la España 
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ان الداخلیة لحنیة المحراب ك، وتحتوي األر)م١٫٢٥ ( محراب ذو تخطیط مربعال
على تیجان مخروطیة من الخزف المزجج باللون العسلي، یزخرف جزئھا العلوي 

  . عقود حدوة فرس، وصفین من أوراق األكانتس بجزئھا السفلي
تنتھي فتحة المحراب بعقد حدوة فرس من صنجات غیر معشقة والتي ربما كانت 

، ذات عقدین نصف "Esquifada"قبة رباعیة الجوانب  محددة بإفریز، ویسقف دخلتھ
دائریین متقاطعین یرتكزان على حافة قلیلة البروز ومشطوفة، وقد أرخ توریس 

ھذا النمط من القباب ذات األوتار المتقاطعة . م١١/ ھ ٥بلباس ھذا المسجد بالقرن 
سجد الباب ، وفي قباب م)م٩٨٤" (Cogolla de Suso"نجده في كنیسة سان مییان في 

الدباغین، (، ومسجد المدجنین بطلیطلة )م٩٩٩/ھ ٣٩١(المردوم بطلیطلة 
Tornerías(١١  .  

  :  محراب مصلى قصر الجعفریة بسرقسطة -٢-٢- ١
یحتوي قصر الجعفریة بسرقسطة، وھو من عصر أبو جعفر أحمد المقتدر با� بن 

ھوه ، على مصلى بالجانب الشرقي من ب)م١٠٨١-١٠٤٦/ھ٤٧٥-٤٣٨(ھود 
صورة (، عبارة عن حجرة مثمنة، یضم ضلعھا الجنوبي الشرقي المحراب ١٢الشمالي

   ). سبعة أضالع + فتحة العقد(، الذي یتكون من تخطیط ثماني )٦
تفتح دخلة المحراب على المصلى بعقد حدوة فرس یرتكز على طبلیتین من الرخام 

ل من رجلى العقد، لكل وأربع أعمدة من الرخام األبیض بواقع عمودین أسفل كل رج
منھما تاج مصمم وفق تیجان قصر الجعفریة، وللعقد صنجات مزخرفة بعناصر 
نباتیة منفذة بالحفر البارز تتناوب مع أخرى تحتوي من أعالھا فقط على عنصر 
نباتي بنفس النمط، ویحدد صنجات العقد شریط زخرفي من معینات بارزة یعلوه آخر 

كل كوشة من كوشتي العقد زخارف نباتیة بالحفر من تھشیرات بارزة، ویزخرف 
  . البارز، یتوسطھا شكل محارة مفصصة غائرة

یغطي دخلة المحراب ذات السبعة جدران نصف قبة مفصصة من تسعة فصوص، 
  . وھي من النماذج القلیلة الباقیة في تغطیات المحاریب األندلسیة

   

                                                                                                                                                    
musulmana, 2,  Madrid, 1981, pp. 149-159; PUENTE MARTÍNEZ, C., "Las mezquitas de 
Toledo", 2006, p. 107; JIMÉNEZ MARTÍN, A.,  Arquitectura en Al Andalus, 1996, p. 210.      
11 TORRES BALBAS, L., "La mezquita de Al-Qanātir", 1981, p. 152, 159-160.     
12 MARQUÉS DE LOZOYA, Historia del arte hispánico, tomo 1, Barcelona, 1931, pp. 
234-235, figs. 291-292; GÓMEZ-MORENO, M., El arte árabe español, 1951, p. 226, fig 
283; CAMPS CAZORLA, E., Módulo, Proporciones y composición en la arquitectura 
califal cordobesa, Madrid, 1953, p. 37, figs. 50-51; PUENTE MARTÍNEZ, C., "Las 
mezquitas de Toledo", 2006, pp. 104-105, fig. 7; MANZANO MARTOS, R., "Casas y 
palacios en la Sevilla almohade. Sus antecedentes hispánicos, en: Casas y palacios de Al-
Andalus, Edición a cargo de Julio Navarro Palazón, Barcelona, 1995, p. 331; PAVÓN 
MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, pp. 640, 642-644, figs. 2, 3; BARRUCAND, M., 
BEDNORZ, A., "Arquitectura islámica en Andalucía", 1992, pp. 117-119, 121.  
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  :  العصر الموحدي  -٣- ١
  :  في مدینة خریس دى ال فرونتیرامحراب مسجد القصر  -١-٣- ١

یعد من أفضل المساجد األندلسیة  اً یضم قصر مدینة خریس دى ال فرونتیرا مسجد
 مثاالً ، وتمثل عمارتھ )م١٣ -١٢/ ھ  ٧ - ٦نھایة ( الباقیة من العصر الموحدى 

تحول بأمر من ألفونسو  الذيللتطور المعماري الموحدي في مراحلھ المتقدمة، و
  .  ١٣العاشر إلى قبة سانتا ماریا اللایر
تكون دخلتھ من حجرة صغیرة مربعة من اآلجر، تیحتوي المسجد على محراب 

، وتفتح على المسجد من خالل فتحة سم ٣٠ ترتفع أرضیتھا عن أرضیة المسجد
ي دخلة یغط .مستطیلة تنتھي بعقد حدوة فرس من اآلجر یرتكز على جداري الفتحة

نتقال، كل منطقة عبارة عن نصف قبو إالمحراب قبة مقامة على أربع مناطق 
غطیھا قبة نجمیة ثمانیة الشكل مبنیة من یمتقاطع، تحول المساحة المربعة إلى مثمنة، 

ونجد أن  ،)٧صورة (اآلجر، تنتھي في وسطھا بقبیبة صغیرة من نجمة ثمانیة أیضا 
منھ نماذج أخرى فیما وصلنا من محاریب أندلسیة  ھذا األسلوب من التغطیة لم یتبق

  .  أو مغربیة
 - )كنیسة نوسترا سنیورا دى ال أسونسیون(ِمرتُّلھ محراب مسجد  -٢-٣- ١

  :  البرتغال
لھ الواقعة حالیاً بالبرتغال، والذي تحول إلى كنیسة بعد  یوجد ھذا المسجد بمدینة ِمرتُّ

لھ بقیادة ال /  ھ٦٣٦ملك البرتغالي سانشو الثاني عام استیالء النصارى على ِمرتُّ
لھ، والمعروفة بكنیسة نوسترا سنیورا دى ١٢٣٨ م، وھو اآلن الكنیسة الكبري في ِمرتُّ

، وأرخھ توریس )م١٣-١٢/  ھ٧-٦(یؤرخ المسجد بالعصر الموحدي . ال أسونسیون
م، وھي الفترة ١٢٣٨ -١١٥٧/  ھ٦٣٦ - ٥٥٢بلباس بالفترة الواقعة بین عامي 

اقعة بین بدایة سیطرة الموحدین على ِمرتُّلھ وتاریخ إستیالء سانشو الثاني علیھا الو
    ١٤.من الموحدین

یقع المحراب بوسط جدار القبلة الموجھ نحو الجنوبي الشرقي، وھو موضوع في 
دخلة مستطیلة مرتدة عن جدار القبلة، ذات عقد نصف دائري من اآلجر، یتوسطھا 

یبلغ إتساع فتحة ). خمسة أضالع+ فتحة المحراب (المحراب ذو التخطیط السداسي 
سم، ویتوج الفتحة عقد نصف ٧٥م، ودخلتھ عمقھا ٣٫٤٠م، وأرتفاع ١٫١٧المحراب 

تجویف المحراب في الجزء السفلي منھ خالي من الزخرفة، وفي الجزء . دائري
العلوي یزخرفھ صف من العقود المفصصة على النمط الموحدي، ویغطي حنیة 

                                                           
13 BARRUCAND, M., BEDNORZ, A., "Arquitectura islámica en Andalucía", 1992, pp. 
140-141, 158, 160-161; PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, p. 150.    
14 TORRES BALBAS, L., "El Mihrāb de Mértola (Portugal)", Obra Dispersa, 1, Al-
Andalus, Crónica de la España musulmana, 5,  Madrid, 1981, pp. 356-364, láms. 2, 3; 
PUENTE MARTÍNEZ, C., "Las mezquitas de Toledo", 2006, pp. 106-107.   
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، التي فقدت كسوتھا الجصیة طبقا )بھیئة ربع الكرة(المحراب نصف قبة من اآلجر 
  .  بلباسللصورة التي نشرھا توریس 

  :  العصر النصري -٤- ١
  :  محراب مصلى البرطل بقصر الحمراء -١-٤- ١

على مصلى صغیر، ) م١٤/ ھ ٨النصف األول من القرن (یحتوي قصر البرطل 
تطل واجھتھ الشمالیة الشرقیة التي تحتوي على مدخلھ الوحید ذو العقد حدوة الفرس 

، ومبني باآلجر، )م٣×  ٤٫١٦(المصلى ذو مساحة مستطیلة . على صھریج القصر
ویتشابھ بشكل كبیر مع برج األسیرة، الذي شید في عصر السلطان یوسف األول 

، وأیضا مع برج السیدات، ویؤرخ المصلى بعصر السلطان یوسف )ھ٧٥٥-٧٣٣(
 بعد ذلك قام، ثم م١٩٣٠عام  البرطل في توریس بلباس مصلى إكتشف ،األول

  . ١٥ بترمیمھ

                                                           
15 TORRES BALBAS, L., "El Oratorio y la casa de Astasio de Bracamonte, en el Portal de 
la Alhambra", Obra Dispersa, 1, Al-Andalus, Crónica de la España musulmana, 3, Madrid, 
1981, pp. 114-118, 120-121, 125, lám. 41; TORRES BALBAS, L., Arte almohade. Arte 
nazarí. Arte mudéjar, Ars Hispaniae, vol. 4,  Madrid, 1949, pp. 124, 126, fig. 116; 
FERNÁNDEZ-PUERTAS, A., "La casa nazarí en la Alhambra", en: Casas y palacios de 
Al-Andalus, Edición a cargo de Julio Navarro Palazón, Barcelona, 1995, p. 270; PAREJA 
LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, pp. 166-167; PAVÓN MALDONADO, 
B., Mezquitas, 2009, p. 46, fig. 4-4-10; JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al 
Andalus, 1996, p. 191; ORIHUELA UZAL, A., Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV, 
Barcelona, 1996, pp. 57-70. 

جد غرناطة الجامع بعد تحتوى بقایا مدرسة غرناطة التي تقع اآلن أمام كاتدرائیة غرناطة، التي بنیت على مس
م على بقایا ١٤٩٢/ ھ ٨٩٨ھدمھ عقب إستیالء الملكان الكاثولیكیان فرناندو وإیزابیال على غرناطة في عام 

، وذلك طبقا لنصھا التأسیسي المنفذ على ھ٧٥٠شید مدرسة غرناطة السلطان یوسف األول عام . محراب
على المدینة حول فرناندو وإیزابیال ھذه المدرسة إلى  الرخام والموجود اآلن بمتحف غرناطة، وبعد اإلستیالء

"Casa de Cabildo" م ١١٧٢، كما ھُدم جزء منھا عام)PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de 

Al-Andalus, 1988, pp. 176-179. .(یتوسط المحراب . لم یتبق منھا في الوقت الحالي غیر قاعة الصالة
لقاعة الصالة ، والذي تبقت منھ اآلن واجھتھ وعقده فقط، وتعد واجھة ھذا المحراب الجدار الجنوبي الشرقي 

من أفضل واجھات المحاریب األندلسیة والمغربیة المتبقیة، فھو مزخرف بالجص الملون باألبیض واألحمر 
عقد ھذا المحراب من نوع حدوة فرس، ویرتكز على عضادتین یزخرف كل منھما نص كتابي . واألزرق

القرآن الكریم، سورة " (وال تكن من الغافلین"ط الثلث األندلسي، منفذ في منطقتین، نصھ بالعلویھ منھما بخ
، ویزخرف جانب كل عضادة منھما والواقع ذلك "ورسولھ النبي الكریم"، وبالسفلیھ )٢٠٥األعراف، اآلیة 

المحراب یرتكز أیضا على  فضال على العضادتین كان عقد. أسفل رجل العقد ثالثة صفوف من المقرنصات
لعقد المحراب صنجات محددة بعقد مفصص یؤطره شریط كتابي ضیق یمتد لیؤطر . عمودین مفقودین اآلن

یزخرف باطن العقد . أیضا كوشتي العقد، یحتوي على كتابات لینة منفذة باللون األبیض على أرضیة زرقاء
منفذة بالحفر على الجص الملون باللون األبیض  وصنجاتھ وكوشتیھ زخارف نباتیة وكتابیة وأشكال محاریة

واألزرق واالحمر والذھبي، ویمتد أعلى عقد المحراب شریط كتابي قرآني بالخط الكوفي، كما یؤطر كامل 
ال نعلم عن دخلة المحراب أو كیفیة تغطیتھا شیئاً، . العقد وكوشتیھ شریط كتابي قرآني بخط الثلث األندلسي

موجودة خلف الجدار المبني على فتحتھا، وأنھا لم تھدم، كما ھو الحال مع محراب جامع ویحتمل أنھا ال تزال 
المریة، وربما یجري إكتشافھا مستقبالً، ویرجح أن ھذه الدخلة كان یغطیھا قبة مقرنصة، كما ھو الحال في 

ھذه الحالة  دخلة محراب مصلى البرطل بالحمراء، وبخاصة أن كلیھما من عصر السلطان یوسف االول، وفي
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، وھو عبارة عن دخلة )٨صورة (دار الجنوبي الشرقي للمصلى یتوسط المحراب الج
یرتكز على عمودین من الرخام األبیض، زخرفت صنجاتھ  ١٦ذات عقد حدوة فرس

كما وكوشتیھ وباطنھ بعناصر نباتیة وكتابیة منفذة بالحفر البارز على الجص الملون، 
صص محدد صنجات العقد وكوشتیھ شریط كتابي ضیق یؤطره عقد زخرفي مفیحدد 

من أعاله بمیمة تضم شكل محاري، ویحدد كامل عقد المحراب وكوشتیھ شریط 
  .  كتابي قرآني عریض

 عمیقة یكسو المحراب دخلھو ،)عقدالفتحة + جدران  ٥( تخطیط المحراب سداسي
ألواح من الرخام األبیض الخالي من الزخرفة إلى مستوى  الجزء السفلي من جدرانھا

تاجي عموي المحراب، ثم یزخرف جزئھا العلوي شریطین مضفورین وزخارف 
عن  مثمن الشكل السداسي للمحراب إلىتحول ی. نباتیة وكتابیة منفذة على الجص

ة قبة مقرنص المثمنة ، ویغطي ھذه المساحةهطریق منطقتي إنتقال تقعان خلف عقد
تتكون . ١٧من الجص، الجزء العلوي فقط من مقرنصات ھذه القبة ھو األصلى

من نصف قبو متقاطع، ربع  متكررة عناصر مقرنصات القبة من وحدات مقرنصة
  .  قبیبة مفصصةو نصف قبو برمیلي، قبو متقاطع،

  :  محراب مصلى قاعة السفراء بقصر قمارش بالحمراء -٢-٤- ١
الداخل من قاعة البركة إلى قاعة السفراء بقصر قمارش یوجد ھذا المصلى على یمین 

، حیث إستخدمت الصالة )٩صورة (، )م١٤/ ھ ٨منتصف القرن (بالحمراء 
والممتدة ما بین مدخلي قاعة البركة بإتجاه قاعة قمارش " ربما بأكملھا"الصغیرة 

یس طبقا لتور .على یمین الداخل یوجد المحراب. ومدخل قاعة قمارش نفسھا كمصلى
م بعد إجراء تصلیحات وترمیمات بالمنطقة التي ١٩٢٤بلباس فقد تم اكتشافھ عام 

 تبلغ یوجد بھا، وھو من أصغر نماذج مصلیات القصور الباقیة باألندلس، حیث
الكتابات الموجودة على كال من الطاقة الیمنى  .١٨م١٫٧٥× م ١٫٨٠مساحتھ 

الریحان والمؤدي إلى ھذا المصلى والیسرى لمدخل قاعة البركة المطل على ساحة 
عبر قاعة البركة تدل على إستخدام ھاتین الطاقتین لوضع أباریق المیاة التي كان 

  .  ١٩یستخدمھا السلطان لوضوئھ
دخلة مستطیلة  عبارة عن وھومساحة الجدار الجنوبي الشرقي،  المحراب یشغل

نھا نافذة مستطیلة تنتھي صغیرة قلیلة العمق، مكونة من ثالثة جدران فتح بالجنوبي م

                                                                                                                                                    
یكون تصمیم مقرنصات قبتھا مشابھا لتصمیم مقرنصات القبة التي تغطي دخلة محراب مصلى البرطل أو 

  .  قریب منھ
    
16  CAMPS CAZORLA, E., Módulo, 1953, pp. 37, 92-93, figs. 56-57.   
17 TORRES BALBAS, L., "El Oratorio", pp. 118, 127.   
18 ORIHUELA UZAL, A., Casas y palacios nazaríes, 1996, p. 88, figs. 10, 12, 15, 16.   
19 CABANELAS, D., Y FERNÁNDES-PUERTAS, A., "Los poemas de las Tacas del arco 
de acceso a la Sala de la Barca", en: Cuadernos de la Alhambra, 19-20, Granada, 1983-84, 
pp. 90-95, figs. 1, 2, 3, 4, láms. XV, XVI.     
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بعقد حدوة فرس  ةبعقد نصف دائري، ویمثل الجانب الرابع فتحة المحراب المتوج
، قطع المعماري أجزائھا ٢٠یسقف دخلة المحراب محارة. یرتكز على كتلتي الجدار

وسطھا  غالسفلیة التي تضم الرباط المفصلي الذي یمسك ضلفتي المحارة، كما فر
المحراب بھیئة مثلثة وزخرفھ بعناصر نباتیة بارزة، وقد سدت  الذي یعلو عقد نافذة
  .  نافذة المحراب اآلن

  :  محراب مصلى المشور بقصر الحمراء -٣-٤- ١
یعد مصلى المشور بقصر قمارش بالحمراء بغرناطة من أفضل مصلیات القصور 

خامس الملكیة المتبقیة في العمارة األندلسیة، والذي یؤرخ بعصر السلطان محمد ال
یتكون المصلى من مساحة مستطیلة . ٢١)م١٣٩١-١٣٥٤/ ھ٧٩٤-٧٥٥(الغني با� 

تقع بالجانب الشمالي الشرقي من منطقة المشور بقصر قمارش، بقصور الحمراء، 
یطل جانبھ الشمالي الشرقي من خالل مجموعة من النوافذ على أسوار الحمراء و

  .  ومنطقة البیازین المواجھة لحمراء غرناطة
محراب عقد نصف دائرى یقترب من حدوة الفرس، یرتكز على عمودین من الرخام لل

  .  األبیض لكل منھما تاج على النمط الغرناطي
أضالع من  ٦من  ھیتكون تجویفیتبع تصمیم المحراب التخطیط السباعي، حیث 

إلى  تخطیط المحراب السباعيتحول ی. والضلع السابع تمثلھ فتحة عقده الجدران،
، تتكون كل منطقة منھما من مثلث همثمن عن طریق منطقتي إنتقال تقعان خلف عقد

ھرمي مقلوب مزخرف بعناصر نباتیة بالحفر البارز على الجص، یغطي ھذه 
، زخرفت بأجزاء )١٠صورة (، )Esquifada(المساحة المثمنة قبة ثمانیة األضالع 

قبیبة  ھاالبارز، ویتوسط باطن من أطباق نجمیة ثمانیة منفذة على الجص بالحفر
  .  صغیرة مفصصة

  :  محراب مصلى القصر بقصبة مالقة -٤-٤- ١
، وھو عبارة )م١٥-١٤/ھ٩-٨(یوجد ھذا المصلى بالقصر الغرناطي بقصبة مالقة 

عن قاعة مستطیلة یتوسط جدارھا الجنوبي الشرقي محراب صغیر، ترتفع أرضیتھ 
رة عن دخلة نصف دائریة قلیلة العمق المحراب عبا .٢٢سم ٢٥عن أرضیة المصلى 

، فتح بجانبھا الجنوبي نافذة مستطیلة قلیلة العرض، وتنتھي بعقد نصف )١١صورة(
، وتطل ھذه النافذة على أحد أفنیة تھدائري تقع قمتھ بوسط المحارة التي تغطي دخل

   . القصر الداخلیة

                                                           
20 PAVÓN MALDONADO, B., El arte hispanomusulmán en su decoración floral, Madrid, 
1981, p. 85, tabla XII-25, tabla XX- 57- 403.   
21 TORRES BALBAS, L., Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar, 1949, pp. 93, 95, fig. 
80; PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, pp. 169-171.   

نشر كریستیان إورت تخطیط القصبة بما في ذلك القصور الغرناطیة، غیر أن المحراب ال  ٢٢
  .  یظھر بھ نظراً ألن أرضیتھ ترتفع عن أرضیة القاعة التي استخدمت كمصلى

EWERT, C., "Spanich- islamische systeme sich kreuzender bögen", Madrider 
Mitteilungen, 7- 1966, abb. 1.   
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خرفیة مملوؤة الجص، وللعقد صنجات زمن یتوج دخلة المحراب عقد نصف دائري 
بزخارف نباتیة وكتابیة ملونة منفذة بالحفر البارز على الجص، یحددھا عقد زخرفي 
مدبب، ویزخرف كوشتي عقد المحراب عناصر نباتیة منفذة بالحفر البارز على 

، قطع المعماري أجزائھا )١١صورة (یسقف دخلة المحراب محارة . الجص الملون
السفلیة التي تضم الرباط المفصلي الذي یمسك ضلفتي المحارة، كما فرغ وسطھا 

  .  الذي یعلو عقد نافذة المحراب بھیئة مثلثة وزخرفھ بعناصر نباتیة بارزة
  المحاریب المغربیة   - ٢
  :  العصر المرابطي -١- ٢
  :  محراب جامع القرویین بفاس -١-١- ٢

لمحراب أقدم محاریب المغرب األقصى المتبقیة، وھو بالنسبة لمحاریب یمثل ھذا ا
یرجع المحراب إلى العصر المرابطي، . المغرب كمحراب قرطبة بالنسبة لألندلس

عندما قام قاضي فاس ابن معیشة بتجدید المسجد وتوسعتھ عن أمر على بن یوسف، 
  .  ٢٣ھ٥٣١ویؤرخ المحراب طبقا للنصوص التأسیسیة بعام 

كون المحراب من حجرة صغیرة سداسیة الشكل، من خمسة أضالع باإلضافة إلى یت
ضلع سادس یمثل فتحة المحراب التي تنتھي بعقد مدبب حدوة فرس، یرتكز على 

، یھأربعة أعمدة رخامیة ذات تیجان قدیمة، بواقع عمودین أسفل كل رجل من رجل
عقد مدبب زخرفي  یحیط بھعقد زخرفي مفصص ومقرنص، عقد المحراب محدد بو

  . ذو تھشیرات
من خمسة أضالع یحددھا إطار كتابي عند مستوى رجلي  مكون تجویف المحراب

، یعلوه عقود زخرفیة مفصصة ترتكز على أعمدة صغیرة من الجص، یعلوھا هعقد
تتحول أضالع المحراب الستة إلى . صف من عقود نصف دائریة زخرفیة أیضاً 

إنتقال تقعان على جانبي الواجھة الداخلیة لعقد  الشكل الثماني عن طریق منطقتي
ضلع  ھماكون كل منطقھ منھما ضلع، ویمتد في المساحة الواقعة بینالمحراب، تُ 

   . یرتكز على قمة عقد المحراب
، یتكون )١٢صورة ( نتقال من ثالثة مستویات من المقرنصاتإتتكون كل منطقة 

وذلك في المساحة  -ن فیما بینھما المستوى األول من عقدین نصف دائریین، یحصرا
تجویف لوزي صغیر ذو عقد مدبب، یزخرف كوشتیھ عناصر  -التي تمثل كوشتیھما

عقد نصف دائرى یمثل بدایة الجزء األوسط من المستوى الثاني  هنباتیة، ویحدد
یتكون الثاني من ثالثة وحدات مقرنصة، الوسطى عبارة عن قبیبة . للمقرنصات

 ربعة عقود نصف دائریة تمثل تربیعھا السفلي، ومغطاة بخوذةصغیرة مكونة من أ
، یتوسط باطنھا وریدة ثمانیة، على جانبي ھذه صغیرة نجمیة ثمانیة عبارة عن

المقرنصة الوسطى یوجد وحدتین مقرنصتین متشابھتین، تتكون كل منھما من نصف 
صف دائري قبو متقاطع یزخرف المساحة التي تعلوه والتي تمثل كوشتي عقده الن

                                                           
23 TERRASSE, H., La mosquée Al-Qaraouiyin a Fès, Paris, 1968, pp. 31-33, fig. 1, pl. 31.   
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یتكون المستوى الثالث من ثالثة وحدات من المقرنصات، الوسطى . عناصر نباتیة
التي تعلو القبیبة الثمانیة بالمستوى الثاني عبارة عن ربع عقد متقاطع، على جانبیھ 
وحدتین مقرنصتین متشابھتین، كل منھما عبارة عن محارة مفصصة ترتكز على 

ل وسطھا بعقد مدبب یعلو العقد النصف دائري عمودین قصیرین، ومقطوعة عند أسف
لنصف العقد المتقاطع بالمستوى الثاني، ویحددھا من أعالھا عقد نصف دائري 

  . تزخرف كوشتیھ عناصر نباتیة منفذة بالحفر البارز على الجص
، تعتمد )١٣صورة ( قبة مقرنصة من الجص لدخلة المحراب یغطي التكوین الثماني

وحدات مقرنصة منفذة بشكل تكراري متشابھ ومتناسق وفق تكوین في تكوینھا على 
ھندسي، تتكون وحداتھا المقرنصة من نصف قبو متقاطع، ربع قبو متقاطع، رجل 

، وعقود نصف دائریة، تكون أجزاء من قباب مفصصة قبو متقاطع، وأشكال لوزیة
  .  وتنتھي ھذه المقرنصات بوسط القبة بقبیبة ثمانیة مفصصة

  :  عصر الموحديال -٢- ٢
  :  محراب جامع تنمل -١-٢- ٢

في الجزء  م١١٥٣/ھ٥٤٧الذي شیده الخلیفة عبد المؤمن بن على عام  یقع جامع تنمل
  .  ٢٤باألطلس الكبیر الغربي من مدینة تینمل

خمسة + فتحة المحراب (المحراب جدار القبلة، وھو ذو تصمیم سداسي  یتوسط
تھي بعقد مدبب حدوة فرس، یرتكز على یتكون المحراب من فتحة تن. ٢٥)جدران

یفضي عقد المحراب إلى تجویف عمیق یشبھ الحجرة . عضادتین وستة أعمدة رخامیة
الصغیرة مكون من خمسة جدران من اآلجر المكسو بالمالط، وعند مستوى عضادتي 
عقد المحراب ورجلیھ یوجد إفریز بارز، ثم تمتد الجدران ألعلى منتھیة بصف من 

خمسة أضالع (یتحول التصمیم السداسي للمحراب . نصف دائریة الصغیرةالعقود ال
إلى الشكل الثماني عند مستوى قمة عقده عن طریق منطقتي إنتقال ) فتحة العقد+ 

المسافة الواقعة في ، حیث یرتكز على كل منھما ضلع، ویمتد )١٤صورة(مقرنصة 
كل منطقة إنتقال من ثالثة  بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة العقد الداخلیة، تتكون

                                                           
عمائر الموحدین الدینیة في . العمارة اإلسالمیة في الغرب اإلسالمي: محمد محمد الكحالوي ٢٤

  .  ١٨٢ - ١٨١، ١٧٦، ص  ١م، م ١٩٨٦جامعة القاھرة،  -رسالة دكتوراة، كلیة اآلثار. المغرب
إستخدم التخطیط السداسي في بعض المحاریب الموحدیة المتبقیة باألندلس، كما ھو الحال في  ٢٥

ھ ٧الثلث األول من القرن  - ٦المریة، الذي یؤرخ بالنصف الثاني من القرن  -ب مسجد فنیانةمحرا
م، وقد تحول المسجد إلى كنیسة تعرف ١٢٢٤- ١١٨٠/ ھ ٦٢١-٥٧٦أو بالفترة من .  م١٣-١٢/ 

لكثیر من  ١٩٨٦وتعرض المسجد منذ أن تحول إلى كنیسة وحتى عام . بكنسیة أو مصلى سانتیاجو
إختفى المحراب بعد أن تحول المسجد إلى كنیسة وأقیم مكانھ مذبح، وتم توسیع دخلتھ . التغییرات

بحیث اتخذت حالیا شكال سداسیا، إال أنھ طبقا للحفائر والترمیمات التي أجریت على جدار القبلة 
تبین أن تخطیط المحراب مثمن الشكل، وھو بذلك یتشابھ مع محراب جامع قرطبة، وتكسو واجھة 

اآلثار اإلسالمیة في : كمال عناني. وجدار القبلة زخارف نباتیة وكتابیة منفذة على الجص المحراب
       .٢٦صورة رقم . ٢٣٣-٢٣٠األندلس، ص 

PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, pp. 679, 684-685, figs. 4, 5.   
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مستویات من المقرنصات، یشغل المستوى األول وحدة مقرنصة من زیل نصف قبو 
متقاطع، ویحتوى المستوى الثاني على مقرنصة وسطى من نصف قبو برمیلي، على 
كل جانب من جانبیھا یوجد وحدة مقرنصة من ربع قبو متقاطع، ویشغل وسط 

عن  دخلة صغیرة محرابیة ذات عقد نصف دائرى، المستوى الثالث مقرنصة عبارة 
على كل جانب من جانبیھا مقرنصة من نصف قبة ذات عقد نصف دائري تشبھ 

  . طاقیة محراب
، تعتمد في )١٤صورة ، ٤شكل(تغطي ھذه المساحة المثمنة قبة مقرنصة من الجبص 

، زیل تكوینھا على وحدات مقرنصة تتكون من نصف قبو متقاطع، وربع قبو متقاطع
بشكل تكراري متناسق وفق تصمیم  ذلك نصف قبو متقاطع، نصف قبو برمیلي، منفذ

ھندسي متوازن، ویتوسط باطن القبة تكوین نجمي ثماني یتوسطھ قبیبة ثمانیة 
مفصصة، وجمیع ھذه العناصر متصلة ومربوطة فیما بینھا عن طریق عقود 

بیر مع المقرنصات مفصصة ومتقاطعة واضحة للعیان، متحدة ومدمجة بشكل ك
  .  المبني منھا القبة

  :  محراب جامع الكتبیة بمراكش -٢-٢- ٢
في أوائل  بن على یوجد مسجد الكتبیة بمدینة مراكش، وقد شیده الخلیفة عبد المؤمن

  .  ٢٦)م١١٥٨/  ھ٥٥٣(النصف الثاني من القرن السادس الھجري 
، وھو ذو ٢٧م إتساع١٫٤٩ ×م عمق ٢٫٢١یتوسط المحراب جدار القبلة، وتبلغ أبعاده 

یتكون المحراب من فتحة تنتھي بعقد ). فتحة عقده+ خمسة جدران (تصمیم سداسي 
م، بواقع ثالثة أعمدة ٢٫٣٠أعمدة من الرخام  بأرتفاع  ٦حدوة فرس، یرتكز على 

یفضي عقد المحراب إلى تجویف عمیق . أسفل كل رجل من رجلي عقد المحراب
خمسة جدران من اآلجر المكسو بالمالط األملس، یلي م، مكون من ٣٫٩٥بإرتفاع 

خمسة عقود مفصصة ترتكز بدورھا على أعمدة جصیة  یھذلك إزار یرتكز عل
  .  رفیعة

یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى الثماني عند مستوى قمة عقد المحراب 
ویمتد  عن طریق منطقتي إنتقال مقرنصة، حیث یرتكز على كل منطقة منھما ضلع،
تشبھ . بالمسافة الواقعة فیما بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد المحراب الداخلیة

نتقال قبة المحراب إمنطقتي إنتقال ھذه القبة بشكل كبیر یكاد یكون متطابقاً منطقة 
بجامع القرویین بفاس، حیث تتكون كل منطقة منھما من ثالثة مستویات من 

ول مقرنصة من نصف قبو متقاطع، والمستوى المقرنصات، یشغل المستوى األ
الثاني ینقسم إلى ثالثة وحدات مقرنصة، الوسطى عبارة عن قبیبة مقامة على أربعة 
عقود نصف دائریة ومغطاه بخوذة ثمانیة مفصصة، على كل جانب من جانبیھا وحدة 

                                                           
 .  ٢١٠ -٢٠٧، ص ١عمائر الموحدین الدینیة في المغرب، م : محمد الكحالوى ٢٦
، لوحة ٢، م ٢١٦ -٢١٥، ص ١عمائر الموحدین الدینیة في المغرب، م : محمد الكحالوى ٢٧

١٥٦ -١٥٠.    
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مقرنصة عبارة عن نصف قبو متقاطع، والمستوى الثالث یتكون أیضا من مقرنصة 
طى عبارة عن ربع قبو متقاطع، على كل جانب من جانبیھ مقرنصة من محارة وس

  .  مفصصة مقطوعة الوسط بھیئة مثلثة تحتوى بداخلھا على ورقة نباتیة
، تبدأ من ٢٨یغطي دخلة المحراب بعد تحویلھا إلى مثمن قبة مقرنصة من الجبص

من، تنطلق منھا أسفل بثمان عقود مفصصة بواقع عقد أعلى كل ضلع من أضالع المث
صفوف مقرنصات ھذه القبة، التي بنیت بشكل تصاعدي وفق تصمیم ھندسي متوازن 
ومتناسق لتكون تجویف باطن القبة، وكلما تصاعدت المقرنصات صغر حجمھا نسبیاً 
وزاد بھا عمق القبة، وھي تعتمد في تكوینھا على وحدات مقرنصة من نصف قبو 

ف قبو متقاطع، ونصف قبو برمیلي، ومثلث متقاطع، وربع قبو متقاطع، زیل نص
كروي مفصص، ویتوسط باطن القبة تكوین نجمي ثماني یتوسطھ مقرنصة من قبیبة 

  . ثمانیة مفصصة
  :  محراب مسجد قصبة مراكش -٣-٢- ٢

یوجد ھذا المسجد بقصبة مراكش التي شیدھا الخلیفة الموحدي یعقوب المنصور فیما 
   . ٢٩ھ٥٩٥ - ٥٩١بین عامي 

خمسة + فتحة عقده (، ویتكون من تصمیم سداسي ٣٠المحراب جدار القبلة یتوسط
م، یتوجھا عقد مدبب حدوة فرس ٢٫١٥یبلغ أتساع فتحة عقد المحراب ). جدران

أعمدة اسطوانیة رخامیة ذات تیجان أندلسیة بارتفاع  ٦، یرتكز على )مدبب منتفخ(
    .م، بواقع ثالثة أعمدة أسفل كل رجل من رجلي العقد٢٫١٣

م، مكونة من خمسة جدران من اآلجر ٣٫٥٠یتكون تجویف المحراب من دخلة بعمق 
إزار بارز  ، یعلو ذلكالمكسو بالمالط األملس، وذلك إلى بدایة رجلي عقد المحراب

  .  قلیال یعلوه خمسة عقود مفصصة ترتكز على أعمدة جصیة رفیعة
مستوى قمة عقد المحراب یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى الثماني عند 

یغطي دخلة . عن طریق منطقتي إنتقال مقرنصة تحول ھذه المساحة إلى مثمن
، تبدأ من أسفل بثمان ٣١المحراب بعد تحویلھا إلى مثمن قبة مقرنصة من الجبص

عقود مفصصة مزخرف داخلھا بزخارف نباتیة وكتابیة بارزة على الجص بواقع عقد 
، تنطلق من ھذه العقود صفوف مقرنصات ھذه أعلى كل ضلع من أضالع المثمن

القبة، التي بنیت بشكل تصاعدي وفق تصمیم ھندسي متوازن ومتناسق لتكون 
تجویف باطن القبة، وكلما تصاعدت المقرنصات صغر حجمھا نسبیاً وزاد بھا عمق 
القبة، وتعتمد في تكوینھا على وحدات مقرنصة تتكون من نصف قبو متقاطع، وربع 

                                                           
  .  ١٥٦ -١٥٥، لوحة ٢عمائر الموحدین الدینیة في المغرب،  م : محمد الكحالوى ٢٨
 .  ٢٦١، ٢٥٤ -٢٥٠، ص ١عمائر الموحدین الدینیة في المغرب، م : محمد الكحالوى ٢٩
، لوحة ٢، م ٢٦٥ -٢٦٤، ص ١مائر الموحدین الدینیة في المغرب، م ع: محمد الكحالوى ٣٠

٢٣٣ -٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٧.     
، ٢٣٢، لوحة ٢، م ٢٦٤، ص ١عمائر الموحدین الدینیة في المغرب، م : محمد الكحالوى ٣١

٢٣٣  .  
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طع، زیل نصف قبو متقاطع، نصف قبو برمیلي، ومثلث كروي مفصص، قبو متقا
  .  ویتوسط باطن القبة تكوین نجمي ثماني یتوسطھ مقرنصة من قبیبة ثمانیة مفصصة

  :  العصر المریني -٣- ٢
  :  محراب مدرسة الصفارین بفاس -١-٣- ٢

تأسیس توجد مدرسة الصفارین بمدینة فاس بالقرب من جامع القرویین، وھي من 
   . ٣٢م١٢٧٦/ ھ٦٧٥عام ) م١٢٨٦-١٢٥٨/ھ٦٨٥-٦٥٦(األمیر یعقوب بن عبد الحق 

یتوسط المحراب الجدار الجنوبي الشرقي لبیت الصالة، وھو مبني من اآلجر المكسو 
یبلغ إتساع فتحة ). خمسة جدران+ فتحة العقد (بالمالط، ویتبع التصمیم السداسي 

بعقد مدبب حدوة فرس یرتكز على كتلة  سم، وتنتھي من أعلى ١٦٥عقد المحراب 
تجویف المحراب خالي من الزخرفة، ویغطیھ نصف قبة ثمانیة . جانبي المحراب

  .  فقط، والنصف من أربعة أضالع، حیث أنھ مغطى بثالثة "Esquifada"تقریبا 
  :  محراب مسجد شالة ٢-٣- ٢

یؤرخ وي بالرباط، یوجد ھذا المسجد بمدینة شالة، الواقعة في مواجھة القصر الملك
المسجد بعصر األمیر یعقوب بن عبد الحق مؤسس الدولة المرینیة، الذي قام بتجدید 

  . ٣٣بناءاً على األدلة التاریخیة واألثریةھ ٦٧٥المسجد والزیادة فیھ وذلك عام 
وتصمیمھ خماسي  یتوسط المحراب الجدار الجنوبي الشرقي، وھو مبني باآلجر،

مستطیلة یتوجھا عقد حدوة  المحراب فتحة ).١٥صورة (، )جدران ٤+ فتحة العقد (
فرس، یرتكز على عضادتین من الحجر، یرتكزان بدورھما على جداري فتحة 

یتكون المحراب من دخلة عمیقة مكونة من أربعة جدران من اآلجر . المحراب
المكسو بالمالط، والذي تالشى معظمھ بالجزء السفلي من المحراب، وتنتھي ھذه 

محراب وعضادتیھ بإزار بارز من الجص، یعلوه الجدران عند مستوى رجلي عقد ال
  ).  Esquifada(تغطیة المحراب المكونة من نصف قبة ثمانیة 

  :  محراب الجامع الكبیر بفاس الجدید -٣-٣- ٢
األمیر أبو یوسف یعقوب بن عبد إلى  ، وینسب تشییدهیوجد ھذا المسجد بفاس الجدیدة

صر األمیر یعقوب وأرخاه بعام الحق، وقد أرجعھ بوریس ماسلوف ومارسیھ إلى ع

                                                           
32 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, Fez, 1927, p. 18;   

، ١، ط ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة والفنون التطبیقیة بالمغرب األقصى، ج : عثمان عثمان إسماعیل
: ؛ محمد السید محمد أبو رحاب٩٠، ٨٦، شكل ١٩٥-١٩٤م، ص ١٩٩٣الھالل العربیة، الرباط، 

 م،٢٠٠١المدارس المغربیة في العصر المریني، دراسة آثاریة معماریة، دار الوفاء، اإلسكندریة، 
 .  ١١، لوحة ٢٨١- ٢٨٠ص 

 -١٢٨ - ١٢٦، ١١٩م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل ٣٣
   .٣٢-٣٠شكل 

PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, pp. 108, 112, fig. 19-1-1.     
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م، وأرخھ عثمان إسماعیل بناءاً على النصوص التاریخیة بعام ١٢٧٦/ ھ ٦٧٤
    .  ٣٤ھ٦٧٧

 فتحة .)أضالع ٥+  فتحة عقد المحراب(من تصمیم سداسي  ٣٥یتكون المحراب
. مستطیلة یتوجھا عقد مدبب حدوة فرس یرتكز على عمودین من الرخام المحراب

اب الخمسة إلى بدایة رجلي عقد المحراب خالیة من الزخرفة، ثم جدران دخلة المحر
. یوجد إفریز بارز یحمل عقود مفصصة زخرفیة ترتكز على أعمدة رفیعة من الجص

تتحول أضالع دخلة المحراب إلى الشكل الثماني عن طریق منطقتي إنتقال تقعان 
نھما بإنشاء ضلع خلف قمة عقد المحراب، أي بواجھتھ الداخلیة، تسمح كل منطقة م

من أضالع المثمن، كما یمتد فیما بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد المحراب 
الداخلیة، ھذه األضالع الثالثة تكون مع أضالع الجدران الخمسة لدخلة المحراب 

تتكون مقرنصات ھذه القبة من وحدات مقرنصة من . مثمن یغطیة قبة مقرنصة
، ونصف قبو برمیلي زیل نصف قبو متقاطع، اطع،نصف قبو متقاطع، وربع قبو متق

  . وقبیبة مفصصة
  :  محراب جامع تازة -٤-٣- ٢

یتوسط ھذا المحراب جدار القبلة في جامع تازة، وإذا كان جامع تازة قد بناه وأسسھ 
، فإن المحراب الحالى یرجع ھ٥٤٩الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن على في عام 

قام األمیر یوسف بن یعقوب بن عبد الحق بزیادتھ في إلى العصر المریني عندما 
   . ٣٦ھ٦٩١جامع تازة عام 

 ٥+ فتحة عقد المحراب (یقع المحراب بوسط جدار القبلة، وھو ذو تصمیم سداسي 
للمحراب فتحة مستطیلة تنتھي بعقد حدوة فرس، یرتكز على عمودین من ). جدران

   . الرخام األبیض
عمیق یشبھ الحجرة الصغیرة مكون من خمسة یفضي عقد المحراب إلى تجویف 

عقد  رجليجدران من اآلجر، تنقسم لقسمین سفلى مكسو بالمالط إلى مستوى 
  . عقود مفصصةبالمحراب، وعلوي مزخرف 

یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى مثمن عند مستوى قمة عقد المحراب 
تتكون كل منطقة . )١٦ة صور( عن طریق منطقتي إنتقال، یغطي ذلك قبة مقرنصة

تتكون القبة التي تغطي  .إنتقال من مثلث ھرمي مقلوب، قمتھ ألسفل وقاعدتھ ألعلى

                                                           
34 MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident. Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne et Sicile, France, 1954, pp. 267-268.    

، ٢٤، شكل ١٢٥، ١٢١م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل
١٢٤  .  

  .  ٢٩، ٢٨شكل  -١٢٣م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل ٣٥
36 MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 271.    

، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١١٩م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل
  .  ٣٨، ٣٧، ٣٣شكل 
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المحراب من وحدات مقرنصة متعددة من قبو متقاطع، وربع قبو متقاطع، وزیل 
نصف قبو متقاطع، ونصف قبو برمیلي، ولوزات، وربع قبة مفصصة ثمانیة، 

لتي سنجدھا بعد ذلك في منطقة إنتقال قبیبة ومثلثات كرویة مفصصة، كتلك ا
المحراب بالمدرسة البوعنانیة بفاس، وینتھي التصمیم المقرنص لھذه القبة في وسطھا 
بقبیبة صغیرة أكثر عمقا یتوسطھا قبیبة نجمیة أصغر وأعمق بداخلھا قبیبة ثمانیة 

  .   مفصصة صغیرة للغایة
  :  محراب جامع وجدة -٥-٣- ٢

اب بالمسجد الكبیر بمدینة وجدة بالشمال الشرقي للمغرب األقصى، یوجد ھذا المحر
یعود بناء و ،ویطلق علیھ المحراب المریني القدیم، حیث بني للمسجد محراب آخر

/ ھ٦٩٦المسجد إلى األمیر المریني أبو یعقوب یوسف بن یعقوب بن عبد الحق سنة 
  .  ٣٧م١٢٩٦

فتحة (الجدید، وھو ذو تصمیم سداسي یقع المحراب بجدار القبلة على یسار المحراب 
لمحراب مستطیلة تنتھي بعقد حدوة فرس، یرتكز افتحة ). جدران ٥+عقد المحراب

یفضي عقد المحراب إلى تجویف عمیق مكون من خمسة . على عمودین من الرخام
جدران، یكسوھا إلى مستوى تاجي عمودي عقد المحراب بالطات خزفیة، ثم یعلو 

ى عقد المحراب إفریز یرتكز علیھ خمسة عقود زخرفیة ذلك عند مستوى رجل
  . مفصصة ترتكز على أعمدة من الجص

عن طریق  هعند مستوى قمة عقدمثمن یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى 
 علیھمایرتكز  ،من نصف قبو متقاطع منھمامنطقتي إنتقال، تتكون كل منطقة 

یغطي ھذا كز على قمة العقد الداخلیة، بینھما ضلع ثالث یرت ما، ویمتد فیینضلع
التي تعتمد  ،)١٧صورة ( من أربع مستویات من المقرنصات المثمن قبة مقرنصة

بشكل رئیسي في تكوینھا على وحدات مقرنصة متكررة من نصف قبو متقاطع، 
 مقرنصاتنتھي توربع قبو متقاطع، وزیل نصف قبو متقاطع، وفص قبة مفصصة، و

  .  بقبیبة ثمانیة مفصصة في عمق وسطھاالقبة 
  :  محراب مدرسة دار المخزن -٦-٣- ٢

أمیر  ھاشیدوقد المدرسة بفاس الجدید بالقرب من المسجد الجامع،  ھذه توجد
  .  ٣٨م١٣٢١/ ھ ٧٢١المسلمین أبي سعید عثمان عام 

                                                           
37 MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 271.   

.  ١٣٨، ١١٩م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل  
38 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, p. 18;   

ورقات عن الحضارة المرینیة، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط، : محمد المنوني
، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : ماعیل؛ عثمان إس٥١-٥٠م، ص ١٩٩٦، الرباط، ٢الرباط، ط 

: محمد أبو رحاب، ١١٧، ١١٣، ٩٧، شكل ٢٢٣-٢٢٢، ٢١٩، ١٩٩، ١٩٤م، ص ١٩٩٣
  .  ٢٩٢م، ص ٢٠٠١المدارس المرینیة، 
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فتحة العقد (یتوسط المحراب جدار القبلة ببیت الصالة، وھو یتبع التصمیم السداسي 
یتوج فتحة المحراب عقد حدوة فرس یرتكز على عمودین من ). جدرانخمسة + 

دخلة المحراب ال تحتوي على زخارف، ویتحول الشكل السداسي للمحراب . الرخام
  .  ٣٩إلى ثماني عن طریق منطقتي إنتقال، ویغطي المساحة المثمنة قبة جصیة مقرنصة

  :  محراب مدرسة الصھریج بفاس البالي -٧-٣- ٢
الصھریج غربي جامع األندلسیین، وینسب بناؤھا إلى األمیر المریني أبي تقع مدرسة 

 الفترة ما بین عامي الحسن على وذلك في حیاة والده السلطان أبي سعید عثمان في
أتمھا طبقا للوحة التحبیس التي ما حیث أنھ ، م١٣٢٣ -١٣٢٠/  ھ٧٢٣ - ٧٢٠عام 

  .  ٤٠م١٣٢٣/  ھ٧٢٣ول من عام تزال مثبتة على جدار بمسجد المدرسة في ربیع األ
فتحة عقد (یتوسط المحراب جدار القبلة في بیت الصالة، وھو یتبع التصمیم السداسي 

م، ٣٫٥٥م، وأرتفاعھا ١٫٥٠یبلغ إتساع فتحة المحراب ). أضالع ٥+ المحراب 
م، ١٫٩٠یتوجھا عقد حدوة فرس یرتكز على عمودین من الرخام األبیض بإرتفاع 

  . يلكل منھما تاج جص
م، جوانب جدرانھا السفلیة ١٫٩٠حنیة المحراب مكونة من خمسة أضالع بعمق 

خالیة من الزخرفة، في حین یزخرف جوانبھا على إرتفاع موازي لتاجي عمودي 
) خمسة جوانب(یغطي حنیة المحراب نصف قبة  ثمانیة . عقد المحراب خمسة عقود

  ).  ١٨صورة (، "Esquifada"من نوع 
   : محراب مدرسة العطارین بفاس -٨-٣- ٢

تقع المدرسة بجوار جامع القرویین، وھي من بناء األمیر المریني أبو سعید عثمان 
   . ٤١ھ٧٢٥ -٧٢٣في الفترة الممتدة بین عامي 

یتوسط المحراب الجدار الجنوبي الشرقي من بیت الصالة، وھو یتكون من تخطیط 
یتوج فتحتھ المحراب . م٣رتفاع م، وإ١٫٤٠سم، واتساعھ  ٨٥نصف دائري عمقھ 

عقد مدبب حدوة فرس یرتكز على عمودین من الرخام الداكن اللون لكل منھما تاج 
  .  رخامي أبیض

دخلة المحراب نصف دائریة قلیلة العمق یكسو أرضیتھا بالطات خزفیة كباقي بیت 
ب، یلي مطلیة بالمالط الخالي من الزخرفة إلى بدایة رجلي عقد المحراوھي الصالة، 

                                                           
     .٢٩٢م، ص ٢٠٠١المدارس المرینیة، : محمد أبو رحاب ٣٩

40 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, p. 19;  

تاریخ : ؛ عثمان إسماعیل٢٤٠م، ص ١٩٩٦ورقات عن الحضارة المرینیة، : محمد المنوني
؛ محمد أبو ١١٨، ٩٥، شكل ٢٢٤، ٢٠٨، ١٩٨، ١٩٤م، ص ١٩٩٣، ٤العمارة اإلسالمیة، ج 

 .  ٣١٠م، ص ٢٠٠١المدارس المرینیة، : رحاب
41 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, pp. 21-23, pl. 31, 32;   

تاریخ : ؛ عثمان إسماعیل٢٤٢م، ص ١٩٩٦ورقات عن الحضارة المرینیة، : محمد المنوني
م، ٢٠٠١المدارس المرینیة، : ؛ محمد أبو رحاب٢٠٨م، ص ١٩٩٣، ٤، ج ...العمارة اإلسالمیة 

 .   ٢٩، لوحة ٣٤١ص 
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ذلك إزار بارز قلیال تبدا من أعاله تغطیة المحراب وھي عبارة عن نصف قبة 
من " Esquifada"تقسمھا مناطق طولیة إلى ثمانیة مناطق تظھرھا كأنھا نصف قبة 

وھي مزخرفة بعناصر نباتیة وكتابیة منفذة بالحفر البارز  )١٩صورة ( ضلع، ١٦
  .  على الجص

  ):  المشھورة بالعنانیة(محراب مدرسة أبو الحسن بمكناس  -٩-٣- ٢
توجد ھذه المدرسة بوسط مدینة مكناس بالقرب من الجامع الكبیر، وھي من تشیید 

-١٣٣٦/ ھ ٧٤٢-٧٣٦أمیر المسلمین أبو الحسن على في الفترة ما بین عامي 
ھو السلطان  م بنائھام، وتعرف المدرسة بالبوعنانیة على إعتبار أن الذى تم١٣٤١

    ٤٢.ھ٧٥١المریني أبو عنان بن أبو الحسن على سنة 
للمحراب ). خمس أضالع+ فتحة العقد (یتكون تخطیط المحراب من شكل سداسي،

تنتھي بعقد مدبب حدوة فرس، ) م١٫٨٠م، بعمق ٣٫٤٠× م ١٫٦٥(فتحة مستطیلة 
  .  یرتكز على عمودین من الرخام األبیض

جدران مكسوة بالمالط الخالي من الزخرفة إلى  یتشكل تجویف المحراب من خمسة
، حیث تنتھي بإزار بارز، ثم تمتد الجدران وھي خالیة من هإرتفاع تاجي عمودي عقد

یتحول الشكل السداسي لتصمیم . الزخرفة ألى مستوى یقترب من قمة عقد المحراب
المحراب  إلى مثمن عند مستوى قمة عقد المحراب عن طریق منطقتي إنتقال 

قرنصة، تتكون كل منھما من ثالثة مستویات من المقرنصات المشكلة من وحدات م
من أنصاف قبو متقاطع، ربع قبو متقاطع، یعلو كل منھما ضلع، ویمتد فیما بینھما 
ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد المحراب الداخلیة، ھذه األضالع الثالثة تكون من 

مثمنة ترتكز علیھا قبة مقرنصة من  األضالع الخمسة لجدران دخلة المحراب قاعدة
والمشكلة  ،)٢٠صورة ( ثمان مستویات من المقرنصات المتصاعدة لداخل باطن القبة

وفق تصمیم ھندسي ینتھي بوسط قمتھا بنجمة ثمانیة بوسطھا مقرنصة من قبیبة 
وتتكون الوحدات المقرنصة لھذه القبة من نصف قبو متقاطع، ربع . ثمانیة مفصصة

ع، زیل نصف قبو متقاطع، فص قبة ثمانیة، محارة مفصصة ذات عقد قبو متقاط
وتمثل مقرنصات ھذه القبة حشداً یتشابھ مع ما یوجد بالقبة المقرنصة . نصف دائري

  .  التي تغطي محراب المدرسة البوعنانیة بفاس
  :  محراب مسجد أبو الحسن بفاس -١٠-٣- ٢

یده األمیر أبي الحسن على سنة یقع ھذا المسجد بالطلعة الصغرى من فاس، وقد ش
  .  ، كما ھو ثابت من النص التأسیسي للمسجد٤٣ھ٧٤٢

                                                           
42 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, p. 31, pl. 61;     

المدارس : ؛ محمد أبو رحاب٢١٤م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان إسماعیل
  .  ٣٩، لوحة ٣٦٧- ٣٦٦م، ص ٢٠٠١المرینیة، 

43 MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 277.    
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). خمسة جدران+ فتحة عقده (یتوسط المحراب جدار القبلة، وھو ذو مسقط سداسي 
فتحة المحراب مستطیلة تنتھي بعقد مدبب حدوة فرس یرتكز على كتلة جداري 

  .  واجھتھ
كون من خمسة جدران یكسوھا مالط غیر یفضي عقد المحراب إلى تجویف عمیق م

یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى المثمن عند مستوى قمة عقد . مزخرف
المحراب عن طریق منطقتي إنتقال تتكون كل منھما من مثلث ھرمي مسطح، یعلو 
كل منھما ضلع ویمتد فیما بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد المحراب الداخلیة، 

ضالع الثالثة تكون من األضالع الخمسة لجدران دخلة المحراب قاعدة مثمنة ھذه األ
ترتكز علیھا قبة ثمانیة محددة أضالعھا بثمانیة أشرطة مزدوجة مزخرفة بأشكال 

، ویزخرف أضالع ھذه القبة زخارف نباتیة منفذة بالحفر )٢١صورة ( معینات
  .  یبدو أنھا منفذة حدیثا البارز على الجص، وجمیع زخرفة ھذه القبة جدیدة حیث

  :  الطالعة بسالب أبو الحسن  محراب مدرسة -١١-٣- ٢
تقع ھذه المدرسة بجوار المسجد الجامع بسال، وقد أسسھا األمیر أبو الحسن على 

    ٤٤.م١٣٤٢/ ھ ٧٤٢المریني سنة 
خمس + فتحة العقد (یتوسط ھذا المحراب جدار بیت الصالة، ولھ تخطیط سداسي 

سم عمق، تنتھى بعقد ٩٥× م إتساع ١للمحراب فتحة مستطیلة أبعادھا ). أضالع
مدبب حدوة فرس، ترتكز كل رجل من رجلیھ على عمودین مستدیرین من الرخام 

  . األبیض
، مزخرفة بخمسة عقود )سم٩٥بعمق (یتشكل تجویف المحراب من خمسة جدران 

مفصصة، شغلت كوشاتھا وداخلھا بعناصر نباتیة منفذة بالحفر البارز على الجص، 
. یعلوھا إزار بارز قلیال یتوازى مع رجلى عقد المحراب مزخرف بشریط كتابي

یغطي تجویف المحراب نصف قبة من خمسة أضالع مزخرفة بعناصر نباتیة على 
من " Esquifada"ع لكي تكون نصف قبة لقبة ، وینقصھا ضل)٢٢صورة ( الجص

  .  ضلع ١٢
  :  محراب المدرسة البوعنانیة بفاس -١٢-٣- ٢

تقع ھذه المدرسة بالطالعة الكبرى من فاس البالي، وتعرف بالبوعنانیة وبالمتوكلیة، 
 - ١٣٥٠/ ھ ٧٥٦ -٧٥١شیدھا السلطان أبو عنان  في الفترة ما بین عامي 

   ٤٥.م١٣٥٥

                                                           
44 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, pp. 15-17, pl. 2. 

، شكل ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٨م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل
  .  ٥١، لوحة ٣٨٣-٣٨٢م، ص ٢٠٠١المدارس المرینیة، : ؛ محمد أبو رحاب١٠٥، ١٠١

45 TERRASSE, CH., Médersas du Maroc, 1927, pp. 24-25, 28-29, pl. 47.   

؛ ١١٠، ١٠٩، شكل ٢١٦ -٢١٤م، ص ١٩٩٣، ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان إسماعیل
 .     ٨٥، لوحة ٤٣٢ - ٤٣١م، ص ٢٠٠١المدارس المرینیة، : محمد أبو رحاب
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فتحة (یتوسط المحراب جدار القبلة في بیت الصالة، وھو ذو تخطیط سداسي 
م إتساع لفتحتھ، بأرتفاع ١٫٧٠× م عمق ٢٫١٠، أبعاده )خمس أضالع+ المحراب 

تنتھي فتحتھ بعقد مدبب حدوة فرس، یرتكز على عضادتین وعمودین من . م٣٫٢٥
  .  الرخام األزرق الداكن

دران تكسوھا ألواح رخامیھ خالیة من الزخرفة یتشكل تجویف المحراب من خمسة ج
رتفاع رجلي عقد المحراب، حیث تنتھي بإزار بارز مزخرف بشریط كتابي، إإلى 

ویزخرف الجدران الخمسة في مستواھا الذي یعلو ھذا اإلزار سبعة عقود زخرفیة 
مفصصة ترتكز على أعمدة رفیعة، یزخرف باطنھا وكوشاتھا زخارف نباتیة منفذة 

  .    فر البارز على الجصبالح
یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى مثمن عند مستوى قمة عقد المحراب 
عن طریق منطقتي إنتقال، تتكون كل منھما من مثلث ھرمي مفصص مقلوب، أشبھ 

یعلو كل منطقة منھما ضلع، ویمتد فیما بینھما ضلع ثالث . ما یكون بالشكل المروحي
المحراب الداخلیة، ھذه األضالع الثالثة تكون من األضالع یرتكز على قمة عقد 

الخمسة لجدران دخلة المحراب قاعدة مثمنة محددة بشریط كتابي ترتكز علیھا قبة 
مقرنصة من تسع مستویات من المقرنصات المتصاعدة لداخل باطن القبة والمشكلة 

متقاطع،  وفق تصمیم ھندسي من وحدات مقرنصة من نصف قبو متقاطع، ربع قبو
، قبیبة ثمانیة مفصصة، أنصاف قباب من نصف قبو برمیليزیل نصف قبو متقاطع، 

   ". Esquifada"نوع 
على تكوینین من حیث التصمیم بأن مقرنصاتھا تعتمد  )٢٣صورة ( تتمیز ھذه القبة

تكرر ثمان مرات، أولھما یبدأ من وسط كل ی، كل منھما من المقرنصاتمتكررین 
عدة القبة المثمنة وینتھي بقبیبة مفصصة یعلوھا مستویین من ضلع من أضالع قا

إلى وسط القبة، والتكوین الثاني ثماني أیضا ویبدأ من األركان  نالمقرنصات یصال
بمقرنصة من قبیبة ثمانیة  ھاوینتھي عند وسط ھاالثمانیة لمثمن القبة ویصعد في باطن

طرف  ١٦نجمة من  ن خاللم وسط القبةعند ھذین التكوینین  بین ربطیُ . مفصصة
  .  فص ١٦بوسطھا ھي أیضا مقرنصة من قبیبة مفصصة من 

  :  محراب مسجد الحمرا بفاس الجدید -١٣-٣- ٢
وأرجعھ جورج مارسیھ إلى عصر األمیر أبو  یوجد ھذا المسجد بفاس المرینیة،

، )م١٣٣٩/  ھ٧٣٩(الحسن على، نظراً للتشابھ بینھ وبین مسجد العباد بتلمسان 
وأنھما یعكسان تشابھا یؤكد أنھما من إنشاء مھندس واحد، وأن مسجد العباد بني قبل 

   . ٤٦والذي تغطي دخلة محرابھ قبة مقرنصةمسجد الحمراء بعدة سنوات، 

                                                           
46 MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, pp. 276- 277.   

، ٢٩٣، ١٤٥ -١٤٣، ١٤١م، ص ١٩٩٣، ٤اإلسالمیة، ج تاریخ العمارة : عثمان عثمان إسماعیل 
  .  ٤٩-٤٧شكل 
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رجح العالمة المنوني أن ھذا المسجد یرجع إلى عصر السلطان المریني أبو عنان بن 
لموجودة في رحلة ابن بطوطة عن أبو الحسن على، وذلك على أساس اإلشارات ا

، )ھ٧٥٩(تشیید أبو عنان لبعض المساجد بفاس الجدید والتي من بینھا مسجد الزھر
كما ذكر أنھ مما یؤكد على أن جامع الحمراء من بناء أبو عنان التشابھ القائم بین 
شكل زخرفتھ وزخرفة مدرسة أبي عنان بطالعة فاس، وأن مسجد الحمراء ھو نفسھ 

الذي یصفھ ابن بطوطة في تحفة النظار، والذى ذكره عند حدیثھ " الجدید المسجد"
ومن أعظم حسناتھ أیده هللا عمارة المسجد الجدید بالمدینة "عن السلطان أبو عنان 

، وھو الذي إمتاز بالحسن وإتقان البناء وإشراق النور وبدیع ...البیضاء، 
الفترة التي تسبق وجود ابن  ، وبالتالي فإن جامع الحمراء یرجع إلى٤٧"الترتیب

، ووقع ھ٧٥٦بطوطة بفاس، ومن المعروف أن رحلتھ تم تقییدھا في ذي الحجة عام 
، وبھذا یمكن تأریخ جامع الحمراء بالفترة ما قبل ھ٧٥٧الفراغ منھا في صفر عام 

  .  ھ٧٥٦عام 
یؤكد ما ذھب إلیھ المنوني من تأریخ مسجد الحمراء بعصر السلطان أبو عنان أن 
التصمیم المبني على أساسھ مقرنصات قبة المحراب یحمل نفس التطور الموجود في 

، )م١٣٥٥ -١٣٥٠/ ھ ٧٥٦ -٧٥١( مقرنصات قبة المحراب بمدرسة أبو عنان بفاس
ھذا التصمیم یعتمد على ثمان تكوینات مقرنصة متكررة بواقع تكوین لكل ضلع من 

صف قبو متقاطع، ربع قبو أضالع مثمن القبة، یتكون من وحدات مقرنصة من ن
متقاطع، زیل نصف قبو متقاطع، نصف قبو برمیلي، أنصاف قبیبات مفصصة، یحدد 
ھذا التكوین ویؤطره من جانبیھ، وذلك على نفس خط زاویا مثمن القبة ثالث نجوم 
ثمانیة بوسط كل منھا قبیبة ثمانیة مفصصة، وضعت ھذه النجوم بین الوحدات 

التكوینات الثمانیة . ت صاعدة لوسط قبة المحرابالمقرنصة في ثالث مستویا
المذكورة تلتقي في وسط القبة لتتحد مع القبیبة التي تشكل عمق قبة المحراب المكونة 

ھذا التكوین یتشابھ مع تكوین مقرنصات قبة المحراب . أیضا من نجمة ثمانیة
  .  مرتین فقطغیر أن النجوم الثمانیة في البوعانیة تتكرر ، بالمدرسة البوعنانیة

خمسة + فتحة عقد المحراب (یتوسط المحراب جدار القبلة، وھو ذو تصمیم سداسي 
تنتھي فتحة المحراب بعقد مدبب حدوة فرس یرتكز على عمودین ). جدران

إسطوانیین من الرخام األصفر، لكل منھما تاج ذو زخارف نباتیة وكتابیة بارزة، 
رزة، ویحدد ھذه الصنجات عقد مفصص وللعقد صنجات مزخرفة بعناصر نباتیة با

تنتھي قمتھ بورقة نباتیة ثالثیة، ویزخرف كوشتى عقد المحراب عناصر نباتیة 
. بارزة، ویحدد عقد المحراب والمنطقة المستطیلة الممتدة أعاله شریط كتابي قرآني

یفضي عقد المحراب إلى تجویف عمیق مكون من خمسة جدران یكسوھا إلى مستوى 
عقد المحراب بالطات خزفیة، یعلو ذلك عند مستوى رجلى عقد  تاجي عمودي

المحراب إفریز بارز قلیال یرتكز علیھ سبعة عقود زخرفیة مفصصة ترتكز على 
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أعمدة رفیعة من الجص، یزخرف داخلھا وكوشاتھا عناصر نباتیة مختلفة منفذة 
   . بالحفر البارز على الجص

ى مثمن عند مستوى قمة عقد المحراب یتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إل
عن طریق منطقتي إنتقال، تتكون كل منھما من مثلث ھرمي مسطح، یعلو كل منطقة 
منھما ضلع، ویمتد فیما بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد المحراب الداخلیة، ھذه 
األضالع الثالثة تكون من األضالع الخمسة لجدران دخلة المحراب قاعدة مثمنة 

تتكون مقرنصات القبة من مجموعة كبیرة . )٢٤صورة ( كز علیھا قبة مقرنصةترت
من حطات المقرنصات المنفذة بشكل تكراري متناسق ومتوازن وفق تصمیم ھندسي، 
وذلك من وحدات مقرنصة من نصف قبو متقاطع، ربع قبو متقاطع، زیل نصف قبو 

ة بشكل یبجویف القبمتقاطع، نصف قبو برمیلي، وتنتھي ھذه المقرنصات بوسط ت
ویتضح من . قبیبة ثمانیة مفصصة متناھیة الصغر مقرنصة من نجمي ثماني بداخلھ

كثرة المستویات والوحدات المقرنصة  بھذه القبة أنھا متطورة عن األنماط السابقة 
  .  مثل قبة المحراب بجامع وجدة وتازة

  :  محراب مسجد الزھر بفاس الجدید -١٤-٣- ٢
المسجد بالطرف الجنوبي الشرقي لفاس الجدید المرینیة، في مواجھة یوجد ھذا 

وذلك بسبب ) الحجر قدیما(القصر السلطاني، ویسمیھ المؤرخ المنوني جامع الزھر 
بحوالة أحباس فاس الجدید، ویرجع بناؤه للسلطان أبي عنان في  ه التسمیةوجود ھذ

من أجمل أمثلة العمارة  ، ویعتبر المسجدم١٣٥٨/  ھ٧٥٩أوائل شھر رجب من عام 
  .  ٤٨المرینیة بفاس

خمسة جدران والسادس تمثلھ (یتوسط المحراب جدار القبلة، وھو ذو تصمیم سداسي 
تنتھي فتحة المحراب بعقد مدبب حدوة فرس یرتكز على ). فتحة المحراب وعقده

عمودین اسطوانیین من الرخام، لكل منھما تاج ذو زخارف نباتیة بارزة، یحدد 
ت عقد المحراب عقد مفصص، وتزخرف الصنجات وكوشتي العقد عناصر صنجا

نباتیة بارزة منفذة بالحفر البارز على الجص، ویؤطر عقد المحراب وكوشتیھ شریط 
یفضي عقد المحراب إلى تجویف . كتابي قرآني منفذ على الجص على أرضیة نباتیة

حراب مالط خالي عمیق مكون من خمسة جدران یكسوھا إلى مستوى تاجي عقد الم
من الزخرفة، یعلو ذلك عند مستوى رجلى عقد المحراب إفریز بارز قلیال یرتكز 
علیھ خمسة عقود زخرفیة مفصصة ترتكز على أعمدة رفیعة من الجص، یزخرف 
كامل مساحتھا الداخلیة وكوشاتھا عناصر نباتیة مختلفة منفذة بالحفر البارز على 

  .  الجص

                                                           
48 BURET, M. M. T., "Madame le mosquée des fleurs dʼoranger", Mémorial Henri Basset, 
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عند مستوى قمة عقد المحراب  مثمنیتحول الشكل السداسي لتصمیم المحراب إلى 
بالطة مثلثة (عن طریق منطقتي إنتقال تتكون كل منھما من مثلث ھرمي مسطح 

، یعلو كل منھما ضلع ویمتد فیما بینھما ضلع ثالث یرتكز على قمة عقد )مسطحة
ألضالع الخمسة لجدران دخلة المحراب الداخلیة، ھذه األضالع الثالثة تكون من ا

تتكون مقرنصات . )٢٥صورة ( المحراب قاعدة مثمنة ترتكز علیھا قبة مقرنصة
القبة من ثمان مستویات من المقرنصات المكونة من عناصر مقرنصة من نصف قبو 
متقاطع، ربع قبو متقاطع، زیل قبو متقاطع، وتنتھي مقرنصات القبة عند وسط باطنھا 

  .  ل نجمة ثمانیة یتوسطھا مقرنصة من قبیبة ثمانیة مفصصةبتكوین مقرنص یشك
  :  تغطیتھاأسالیب العناصر المعماریة المستخدمة في المحاریب و - ٣
  :  المعماري للمحاریب األندلسیة وما یماثلھا في المغرب األقصى التخطیط -١- ٣

في عدة  في ضوء الدراسة المیدانیة للمحاریب االندلسیة الباقیة وجد أنھا  تنحصر
السباعي،  السداسي، ،الخماسي ،المربعالنصف دائري، التخطیط : نماذج ھي

/ ھ٩-٦للمحاریب كان األكثر شیوعا في القرون  على أن التخطیط السداسي والثماني،
  .  طبقا للنماذج المتبقیة في األندلس والمغرب م١٥-١٢
  :  نصف دائرة محاریب خطط مسقطھا األفقي على ھیئة -١-١- ٣
عد التخطیط النصف دائري ھو األقدم في تصمیم المحاریب، سواء المشرقیة أو ی

المغربیة، ومن أمثلتھ المتبقیة في المغرب واألندلس نجد محراب جامع القیروان، 
ومحراب جامع المھدیة، وفي األندلس وطبقا للحفائر التي أجریت في أرضیة زیادة 

حراب ھذه الزیادة كان أیضا نصف عبد الرحمن بن الحكم بجامع قرطبة نجد أن م
ھذا التخطیط النصف دائري للمحراب نجده في النماذج الواردة بھذا البحث  ٤٩.دائري

  . في جامع الموناستیر، ومدرسة العطارین بفاس، ومصلى القصر بقصبة مالقة
  :  مربع محاریب خطط مسقطھا األفقي على ھیئة -٢-١- ٣

المربعة أو الحجرة الصغیرة المربعة المرحلة كان إنشاء دخلة المحراب على الھیئة 
التالیة لتصمیم المحاریب األندلسیة بعد المحراب النصف دائري، ونجد ذلك في بعض 

نماذج . المحاریب األمویة التي تبقت أساساتھا كمحراب جامع الباب المردوم بطلیطلة
ونجد من بینھا ھذا النوع من تخطیط المحاریب األندلسیة والمغربیة الباقیة قلیل، 

، قادس - بورتو دى سانتا ماریا فيمسجد رباط القناطر  محراب كال من جامع المریة،
  .  مصلى قاعة السفراء بقصر قمارش، وقصبة خریث دي ال فرونتیراً  ومسجد

  :  خماسیة محاریب خطط مسقطھا األفقي على ھیئة -٣-١- ٣
  .  الرباطبسجد شالة العتیق مھذا النوع من التخطیط قلیل للغایة، ونجده في محراب 

  :  محاریب خطط مسقطھا األفقي على ھیئة سداسیة -٤-١- ٣
كثیر من تخطیط المحاریب األندلسیة والمغربیة وبخاصة تلك المغطاة بقبیبات سواء 

ثالثة : مثمثة أو مقرنصة جاء تخطیطھا سداسي، مكون من خمسة أضالع كالتالي

                                                           
49 PUENTE MARTÍNEZ, C., "Las mezquitas de Toledo", 2006, p. 102, fig. 1.      
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راب، وجدار بالجانب الشرقي، وآخر مقابل جدران بالجانب الجنوبي من دخلة المح
نفذ . بالجانب الغربي، یضاف إلیھا الضلع السادس الذي یمثل فتحة عقد المحراب

المعماري تخطیط ھذا النوع من المحاریب بھذه الكیفیة حتى یتالفي وضع منطقتي 
إنتقال إضافیتین متقابلتین مع منطقتي اإلنتقال الموضوعتین خلف عقد دخلة 

كما ھو  اب، فیكون تكوینھما المعماري منافیا للمظھر الجمالي لدخلة المحرابالمحر
، ومن ھنا یمكن القول بأن تخطیط ھذا النوع من الحال في محراب جامع المریة

من خالل  ةوالشرقی ةالجنوبی زاویتیھتخطیط مربع، تم قطع  في األصل المحاریب ھو
ضلع المربع الجنوبي الشرقي الموجھ نحو الكعبة إلى ثالثة  ضلعین لكي یتحول

أضالع، تكون مع األضالع الثالثة األخرى وھي الجنوبي الغربي والشمالي الغربي 
ثم تتحول ھذه المساحة السداسیة إلى المثمن عن . والشمالي الشرقي مساحة سداسیة

ي الذي یمثل فتحة توضعان بزاویتي الضلع الشمالي الغرب منطقتي إنتقال طریق 
أضالع، حیث تسمح كل منطقة منھما  تجزآن ھذا الضلع إلى ثالثة المحراب وعقده،

قمة عقد المحراب  یرتكز علىیمتد بینھما  بأنشاء ضلع فوقھا، یتوسطھما ضلع ثالث
ة، سواء یبالمواجھة لدخلة المحراب، وبذلك یتشكل المثمن الذي تقام علیة القب الداخلیة

   . و مقرنصةكانت مثمنة أ
، وجامع تنمل، والكتبیة بفاس ستخدم ھذا األسلوب في محراب جامع القرویینإ

بمراكش، والقصبة بمراكش، والجامع الكبیر بوجده، وجامع تازة، وأبو الحسن بفاس، 
البوعنانیة ب أبو الحسن المعروفة ، والزھر بفاس الجدید، ومدرسةبفاس وجامع الحمرا

كما استخدم ھذا التخطیط في . ٥٠جامع فاس الجدید، وسبفاالبوعنانیة بمكناس، و
محراب المسجد الجامع بعض المحاریب الغیر قائمة حالیا وتبقت أساساتھا مثل 

طبقا للحفائر التي أجریت في أرضیة ) عصر أبو یعقوب یوسف(الموحدي بإشبیلیة 
قوب أبو یع األمیر المریني من عصر(، وأیضا جامع المنصورة بتلمسان، ٥١الجامع

ھ ٧٣٦، والذي أكملھ ابو الحسن على المریني عام)م١٣٠٣/ ھ٧٠٢یوسف 
كما إستخدم التخطیط السداسي أیضا في المحاریب المرینیة بالجزائر  ، ٥٢م١٣٣٦/

، ومسجد سیدي الحلوي بتلمسان )م١٣٣٩/ ھ ٧٣٩(مسجد العباد بتلمسان كما في 
    ٥٣.)م١٣٥٣/  ھ ٧٥٤(
  :  ي على ھیئة سباعیةمحاریب خطط مسقطھا األفق -٥-١- ٣

ویذكر توریس بلباس عن محراب جامع  ،وجد ھذا التخطیط في محراب جامع قرطبة
قرطبة أنھ ال یوجد أجمل وال أثرى من ھذا المحراب في أي مسجد آخر، وأن 

                                                           
50  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 268, fig. 167.   
51 JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al Andalus, 1996, p. 238.   
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  .  ٤٠، شكل ١٣٥ -١٣٤، ص ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة، ج : عثمان عثمان إسماعیل
53  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, pp. 276, 278, figs 170, 
172.   
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تخطیطھ غیر معتاد، حیث أن تخطیط المحاریب في المشرق إما كانت مربعة أو 
مستدیرة، وظلت حتى العصر المرابطي حتى تأخذ شكال متطورا یحتوى على زوایا 

 الذى أظھرت الحفائر محراب جامع مدینة الزھراء، أیضا في ، كما یظھر ٥٤مشطوفة
    ٥٥.مسقطھ

  :  محاریب خطط مسقطھا األفقي على ھیئة مثمن -٦-١- ٣
، كما إستخدم سرقسطةبمصلى قصر الجعفریة ظھر ھذا التخطیط في محراب 

الذي ھدم بعد اإلستیالء على  ،المسجد الملكي بقصور الحمراءلتصمیم محراب 
بعد  ظھرت أساسات المحراب .وأقیم على أنقاضھ كنیسة ،م١٤٩٢غرناطة عام 

  . ٥٦م١٫٨٠وھو مثمن الشكل، یبلغ أقصى عرض لھ  ،الحفائر التي أجریت في أرضیة
  :  العقود -٢- ٣
  :  العقد النصف دائري -١-٢- ٣

ظھر ھذا العقد في نماذج قلیلة من المحاریب موضوع البحث، حیث نجده یتوج فتحة 
لھ بالبرتغال؛ : المحراب في كال من بقصر الحمراء  مصلى المشورمسجد ُمرتُّ

  .  القصر الغرناطي بقصبة مالقةمصلى بغرناطة؛ و
موي، من بین العقود المستخدمة في األندلس منذ العصر األ العقد النصف دائري كان

، والذي )م٩/ ھ٣النصف األول من القرن (بائكات جامع إشبیلیة العتیق  ونراه في
/  ھ ٥غرناطة یعود للقرن بفي عقود حمام كما ظھر ، ٥٧تحول لكنیسة سان سلفادور

  .  ٥٨)Baño del Nogal( م یعرف بحمام١١
  :  العقد حدوة الفرس -٢-٢- ٣

فتحة المحراب في النماذج الواردة في ھو المفضل لتتویج  ٥٩كان العقد حدوة الفرس
ھذا البحث، وذلك بالتناوب مع المدبب حدوة الفرس، على أن العقد حدوة الفرس ھو 

وكان یرتكز في معظم األحیان على عمودین رخامیین،  األقدم من حیث اإلستخدام،
كما ھو  وفي مرات أخرى على أربعة أعمدة بواقع عمودین أسفل كل رجل من رجلیھ

بكال  فتحة المحراب ظھر العقد حدوة الفرس متوجا. ل في محراب جامع قرطبةالحا
 في مسجد رباط القناطر؛ جامع المریة ؛جامع قرطبة؛ أولبةبجامع الموناستیر : من

                                                           
54 TORRES BALBÁS, L., La Mezquita de Córdoba y las ruinas de Madinat Al-Zahra, Los 
monumentos cardinales de España, III, Madrid, 1960, pp. 78-81.   
55 JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al- Andalus, 1996, p. 212; ORIHUELA UZAL, 
A., Casas y palacios nazaríes, 1996, p. 20, plano 3-N.     
56 TORRES BALBAS, L., "La mezquita real de la Alhambra y el baño frontero", Obra 
Dispersa, I, Crónica de la España musulmana, 3, Madrid,  1981, pp. 36-37.   
57 PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, pp. 544-545, 547, fig. 1.   
58 JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al- Andalus, 1996, p. 95, 131.   

م، كما إستخدم في العمارة ٢استخدم العقد حدوة الفرس في شبھ الجزیرة اإلیبیریة منذ القرن  ٥٩
  .  اإلسالمیة المغربیة فیما بعد في جامع القیروان

TORRES BALBAS, L., "La mezquita mayor de Qayrawān", Obra Dispersa, 1, Al-Andalus, 
Crónica de la España musulmana, 1,  Madrid, 1981, pp. 55-57.   
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في  رمسجد القص ؛مصلى قصر الجعفریة بسرقسطة ؛قادس -بورتو دى سانتا ماریا
؛ الجامع الكبیر بفاس الجدید؛ الرباطبمسجد شالة العتیق ؛ خریث دي ال فرونتیرا

؛ مصلى البرطل بالحمراء، فاس الجدیدبمدرسة دار المخزن ؛ جامع وجدة؛ جامع تازة
كما ظھر في محاریب أخرى .  مراكشبمدرسة ابن یوسف ؛ وفي مدرسة غرناطة

الذي ینتمي للفن  ،)Ronda- Málaga(مالقة  -مسجد مدینة رندهكما في محراب 
م، وھو عقد حدوة فرس مزخرف ١٣/  ھ٧رجع لنھایة القرن الغرناطي المریني وی

  .  ٦٠باطنة بزخارف نباتیة منفذة بالحفر البارز على الجص
كان العقد حدوة الفرس مستخدما في العمارة األندلسیة األمویة بكثرة، حیث نشاھده 

، وفي عقود بوائك جامع ٦٢ مدینة الزھراء، وعقود قنطرة المیاهو، ٦١في جامع قرطبة
الباب المردوم بطلیطلة، وفي بقایا المسجد الذي تحول لكنیسة سانتا خوستا و روفینا 

سوار طلیطلة، وفي العقود بمئذنة مسجد بقرطبة تحول أبطلیطلة، وعقود المداخل ب
لكنیسة سان خوان، وفي مدخل مسجد قرطبي تحول فیما بعد إلى كنیسة دیر سانتا 

في بقایا قصر بني أیضا ، و٦٤)م١١/ھ٥لقرنا(وفي عقود قصر قصبة مالقة  ،٦٣كالرا
، وفي عقود المسجد بقلعة سان ماركوس ٦٥)م١١/ھ٥القرن(قصر إشبیلیة بعباد 

ستخدم العقد حدوة كما إ ٦٦.)م١١/ ھ ٥القرن (بمنطقة ُبِورتو دى سانتا ماریا بقادس 

                                                           

یرجع إلى عصر األمیر محمد الثاني من ملوك غرناطة، حیث أمر المرینیون في حوالي عام  ٦٠
م بإنشاء المسجد الجامع بمدینة رندة، وتم استیالء النصارى على المدینة في عام ١٢٩٣- ١٢٩٢
مایور، والتي ال تزال على صحن المسجد وأجزاء منھ كنیسة سانتا ماریا ال  م، وأقیمت١٤٨٢

     .تحتفظ ببعض بقایا من المسجد ومنھا عقد محرابھ
BARRUCAND, M., BEDNORZ, A., "Arquitectura islámica en Andalucía", 1992, pp. 180; 
PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, pp. 158-159, 168-169.   
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400, figs.76-77, pp. 395-397, 403, fig. 80, p. 426, fig. 6-2, pp. 450- 462, figs. 17, 18,19, pp. 
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Andalucía", 1992, pp. 90-91.  
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الفرس في مدخل دار اإلمارة التي بناھا عبد الرحمن الناصر بإشبیلیة، وفي عقدد 
، والذي تحول إلى كنیسة سانتا ماریا )Niebla, Huelva(ائكات مسجد مدینة نییبلة ب

، وفي ٦٧دى ال جرانادا، وفي عقود الحمام بالربض القدیم من مدینة رندة بإقلیم مالقة
في كذلك ، و٦٨)العصر الموحدي(بھو الجص بقصر إشبیلیة ب مدخل القاعة المتبقیة

  .  ٦٩بغرناطة، من فترة السلطان یوسف األول الحمام الملكي بقصر قمارش بالحمرا
  :  العقد المدبب حدوة الفرس -٣-٢- ٣

ظھر العقد المدبب حدوة الفرس في العدید من المحاریب موضوع البحث، وكان 
أعمدة  ٦یرتكز في معظم األحیان على عمودین رخامیین، وفي مرات أخرى على 

أسفل كل رجل من رجلیھ، كما ھو الحال في محراب مسجد القصبة  ثالثةبواقع 
: بكال من فتحة المحرابل ، ھذا وقد ظھر العقد المدبب حدوة الفرس متوجابمراكش

؛ فاسبمدرسة العطارین ؛ فاسبمدرسة الصفارین ؛ جامع قصبة مراكش ؛جامع تنمل
؛ و الحسن بفاسمسجد أب؛ مسجد الحمرا بفاس الجدید؛ مكناسب أبو الحسنمدرسة 

  .  فاس الجدیدبمسجد الزھر ؛ فاسبالمدرسة البوعنانیة ؛ مدرسة أبو الحسن بسال
ستخدم العقد المدبب حدوة الفرس على المحاریب موضوع البحث التي إلم یقتصر 

ستخدامھ أیضا في إترجع للعصور الموحدي والنصري والمریني فقط، فقد شاع 
ب واألندلس، كما ھو الحال في عقود البائكات عمائر ھذه العصور في كال من المغر

وفي عقود مسجد  ؛٧٠والمداخل المتبقیة بجامع إشبیلیة الموحدي، وھي من اآلجر
 ؛وعقود بوائك بیت الصالة بالمدرسة البوعنانیة بفاس، من اآلجر ؛تنمل، من اآلجر

بإقلیم غرناطة  "حامة غرناطة"ونجده أیضا مستخدما من الحجر في عقود حمام 
من (وفي عقود الحمام بجبل طارق  ؛)م١٤ -١٣/ ھ ٨النصف األول  -ھ ٧القرن (

وفي المدخل الرئیسي لقصبة مالقة  ؛)م١٤/ ھ ٨العقد الخامس من القرن  -اآلجر
النصف الثاني (وفي باب الرملة بأسوار الحمراء  ؛)م١١/ھ ٥(المسمى عقد كریستو 

/ ھ ٨( من الحجر واآلجر ،د باب إلبیرة بغرناطةوفي عق ؛)م١٤-١٣/ھ٨- ٧من القرن
برندة بإقلیم  -Arco de los Molinos-وفي عقد البوابة المسمى عقد الطواحین  ؛)م١٤

ستخدم في عقود حمام الحمرا بغرناطة، إكما  ؛٧١)م١٤/ ھ ٨(مالقة، وھو من اآلجر 
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صر قمارش وفي الحمام الملكي بق ؛٧٢)م١٤/ ھ ٨بدایة القرن ، محمد الثالثعصر (
    ٧٤.الحمراء بقصر وفي عقد باب الشریعة ؛٧٣بالحمرا

  :  العقد المفصص -٤-٢- ٣
 ھستخدمظھر العقد المفصص في المحاریب موضوع البحث بصورتین، اإلولى ھي إ

ات عقد المحراب فى كثیر من نماذج المحاریب الموحدیة والغرناطیة جلتحدید صن
مصلى البرطل؛ : كال من الحال في محرابوالمرینیة الواردة بھذا البحث، كما ھو 

مدرسة غرناطة؛ مصلى المشور؛ جامع القرویین؛ جامع تنمل؛ جامع شالة؛ جامع 
تازة؛ مدرسة أبو الحسن بمكناس؛ جامع الحمرا بفاس الجدید؛ المدرسة البوعنانیة 
 بفاس؛ جامع الزھر بفاس الجدید؛ والصورة الثانیة ھي كان إستخدام العقد المفصص

بائكة العقود التي تزخرف الجزء العلوي لتجویف محراب جامع قرطبة، والتي في 
ترتكز على أعمدة رخامیة ذات تیجان وقواعد بعضھا مزخرف بكتابات عربیة دقیقة، 

وتنسیقا مع البناء المعماري للمحراب سواء بالنسبة شكال وھي من أفضل ما یكون 
إن ھذه . بداخل تجویف المحراب المحراب أو لمن یراھا وھو جلمن یراھا من خار

معظم المحاریب األندلسیة  ا إتبع فينموذج كانتالبائكة من العقود المفصصة 
والمغربیة التي بنیت فیما بعد في العصور المرابطي والموحدي والنصري والمریني، 
وإن كانت العقود تنفذ بشكل أكثر زخرفي من كونھ معماري، وكانت أیضا ترتكز 

من أقدم . یعة ذات تیجان مزخرفة بعناصر نباتیة وذلك من الجصعلى أعمدة رف
جامع القرویین، جامع  :كال من النماذج المغربیة المتأثرة بھذا النمط نجد محراب

وكوشاتھا في نماذج  ھذه العقود داخل مألكما كان ی ،القصبة بمراكش، مسجد وجده
ل في محراب جامع أخرى زخارف نباتیة مختلفة منفذة على الجص كما ھو الحا

  .  المدرسة البوعنانیة بفاسو ؛مسجد الزھر ؛مسجد الحمرا ؛تازة
بزیادة الحكم المستنصر بجامع قرطبة،  اً ومركب اً المفصص منفرد دالعق إستخدم

حیث ظھر في وجامع الباب المردوم، كما تطور فیما بعد في عصر ملوك الطوائف 
وكذلك في بقایا قصور بني عباد قصر الجعفریة بسرقسطة بأكثر من نمط وشكل، 

وفي العصر المرابطي والموحدي نجده مستخدما في جامع القرویین  ،٧٥بإشبیلیة
 ، وفي٧٧)ھ٥٥٣(في جامع الكتبیة و، ٧٦بفاس، وفي بھو الجص بقصر بإشبیلیة

، ٧٩، وفي المحراب الموحدي بمسجد میرتوال٧٨الموحدى جامع إشبیلیة صومعة

                                                           
72 PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, pp. 204-205, 213.  
73 PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, p. 189, 213- 214, 216-217.  
74 PAREJA LOPEZ, E., El arte en el sur de Al-Andalus, 1988, p. 365.  
75 MANZANO MARTOS, R., "Casas p palacios en la Sevilla almohade", 1995, pp. 333, 
337, 345. 
76 JIMÉNEZ MARTÍN, A., Arquitectura en Al Andalus, 1996, p. 245.   

  .  ٢٤٠-٢٣٨م، ص ١٩٨٦عمائر الموحدین الدینیة في المغرب، : محمد محمد الكحالوي ٧٧
78 PAVÓN MALDONADO, B., Mezquitas, 2009, 592-597, figs. 30, 31, 32, 33.   
79 EWERT, C., "Der mihrāb der hauptmoschee von Almería", abb. 12, 13.   



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣١ 

الربع األخیر (منازل مدینة سیاسة بمنطقة مرسیة یضا في العقود المفصصة في أو
، كما نجدھا في العمارة المدجنة ٨٠)م١٣- ١٢/ ھ ٧الربع األول من  -٦من القرن 

المتأثرة بالفن الموحدي كما في عقود قبة ال أسونسیون بدیر الس أویلجاس ببرغش 
  .   ٨١)م١٣/ ھ ٧النصف األول من القرن (
  :  مناطق اإلنتقال -٤- ٣

نتقال المستخدمة لتحویل تجویف المحراب السداسي إلى الشكل مناطق اإلتنوعت 
المثمن، وذلك ما بین المثلث الھرمي المقلوب، والبالطة المثلثة المسطحة، والمثلث 
الھرمي المضلع، ونصف القبو المتقاطع، والمقرنصات، وھذه األنواع طبقا لما ظھر 

  :  في المحاریب موضوع البحث ھي كالتالي
  :  البالطة المثلثة المسطحة -١-٤- ٣

كال  في محراب إستخدمت البالطة المثلثة المسطحة لتحویل الشكل السداسي إلى مثمن
 الزھر بفاس الجدیدمسجد  بفاس الجدید، مسجد أبو الحسن بفاس، مسجد الحمرا من

ھذا النوع من مناطق اإلنتقال نجده مستخدما في قبیبتین من ). ٢٨، ٢٧، ٢٣صورة (
األربع قبیبات الموجودة بأركان قبة الضوء بجامع قرطبة، وفي ھذا ما یدل على قدم 

  .  ھذا النوع من مناطق اإلنتقال في األندلس
  :  المثلث الكروي -٢-٤- ٣
حراب جامع قرطبة، وذلك لتحویل الشكل في م من مناطق اإلنتقال ستخدم ھذا النمطإ

ة التي تغطي حجرة المثمن إلى الدائري األقرب للبیضاوي لكي یحمل المحار
 ).٥، ٤، ٣صورة ( ستخدم المعمار ثمان مثلثات كرویة صغیرة لذلكإ قد، والمحراب

ھذا النمط نفسھ نجده مستخدما في القبیبة الثمانیة المفصصة الموجودة بوسط قبة 
جامع قرطبة، والتي تتحول قاعدتھا من الشكل المثمن إلى الدائري عن الضوء ب
    .انیة مثلثات كرویة صغیرة ودقیقةطریق ثم
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  :  المثلث الھرمي المقلوب -٣-٤- ٣
محراب مصلى ظھر ھذا النوع من مناطق اإلنتقال في محراب جامع تازة، وفي 

ھذا النوع من مناطق اإلنتقال نجده مستخدما في . المشور بقصر الحمراء بغرناطة
القبیبة التي تتوسط  قبة الضوء بجامع قرطبة، حیث نجد أن تقاطع العقود الثمانیة 
المقامة علیھا القبة تشكل في وسطھا مساحة مربعة، تتحول إلى الشكل المثمن عن 

مقلوبة، ثم یتحول الشكل المثمن إلى الدائري عن طریق  طریق أربعة مثلثات ھرمیة
  . ثمانیة مثلثات كرویة صغیرة ودقیقة یستقر علیھ القبیبة الثمانیة المفصصة

  :  المثلث الھرمي المفصص -٤-٤- ٣
قبیبة محراب المدرسة البوعنانیة بفاس، ولم بنتقال اإل تيستخدم ھذا النوع في منطقإ

في المحاریب موضوع البحث، وھو  مرة أخرى اإلنتقالیتكرر ھذا النمط من مناطق 
لمحاریب المرینیة المغربیة، وربما ا لمناطق إنتقال قبیبات بذلك یعد نموذجا متفردا

ظھر ھذا النوع من . كان مستخدما في نماذج أخرى أندلسیة أو مغربیة لم تصلنا
ات القبة التي المثلثات الھرمیة في مقرنصات بعض القباب المغربیة كما في مقرنص

   .  تغطي المحراب بجامع تازة
  :  متقاطعالقبو النصف  -٥-٤- ٣

خریس دي  رقص مسجدھذا النوع من مناطق اإلنتقال في كل من قبة المحراب ب ظھر
ھذا النمط من مناطق اإلنتقال كثر  .المسجد الكبیر بوجدةقبة محراب ال فرونتیرا، و

ستخدامھ في القباب األندلسیة اإلسالمیة والمدجنة، وأیضا المغربیة، حتى كاد أن إ
یكون ھو أشھر األنماط المستخدمة في مناطق اإلنتقال، وتوجد منھ أنواع متعددة، 

القبة بالطابق  نتقال القباب األندلسیة والمغربیة نذكرإستخدامھ في مناطق إومن أمثلة 
، وقبة بوابة )م١١٩٦-١١٩٤ -موحدي(الرباط األول من صومعة جامع حسان ب

، وفي قباب كنیسة سانتا )م١٣-١٢/  ھ٧-٦موحدي، (حارة الیھود بقصر إشبیلیة 
، وفي )م١٣/  ھ٧النصف الثاني من القرن (إشبیلیة  - ماریا دى ال أولیبا في لیبریخا

   ٨٢).ھ٧٥٦ -٧٥١(القبة بصومعة المدرسة البوعنانیة بفاس 
  :  ل مقرنصةمنطقة انتقا -٦-٤- ٣

 المحاریب األندلسیة المغربیة قبات فيبكثرة ظھرت مناطق اإلنتقال المقرنصة 
األمثلة المعروفة والمؤرخة أقدم  محراب جامع القرویین بفاس موضوع البحث، ویعد

لمحاریب اتخذ نموذجا لبعض إِ والذي التي إستخدم فیھا ھذا النوع من مناطق اإلنتقال، 
، حیث ظھر تأثیره بشكل ةالمغطاة بقبات وبخاصة المقرنصالمغربیة واألندلسیة 

نتقال قبة دخلة المحراب إمباشر في محاریب العصر الموحدي، لدرجة أن منطقة 
ونفس نتقال قبة محراب القرویین، إبجامع الكتبیة تكاد تكون نسخة متطابقة من منطقة 
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 ستخدمتإكش، كما نتقال قبة محراب جامع تنمل، وجامع قصبة مراإفي منطقة  األمر
مدرسة أبو الحسن بمكناس، : كال من أیضا في قبة محراب منطقة اإلنتقال المقرنصة
المقرنصات  ھذا وقد ظھرت .، مدرسة ابن یوسف بمراكشمصلى البرطل بالحمراء

 بعض القباب األندلسیة والمغربیة بشكل عام كما في منطقة إنتقال في مناطق إنتقال
 ٨٣حراب بجامع تلمسان، وھى اقدم النماذج المتبقیة المعروفة،مام المأ الواقعة القبة

وقبة البھو  ،٨٤جامع تازةب والقبة الواقعة أمام المحراب ،وقبة البارودیین بمراكش
   .  بالجامع الكبیر بفاس الجدید، وقبة بني سراج بقصر الحمراء

  :  الوحدات المقرنصة - ١-٦-٤- ٣
عتمدت القبات المقرنصة التي تغطي بعض دخالت المحاریب المغربیة واألندلسیة إ

ستخدام وحدات إمثلھا في ذلك مثل باقي القباب المقرنصة األندلسیة والمغربیة على 
ستخدم إلقد  .مقرنصة لبناء القبة، وذلك وفق تصمیم ھندسي مسبق لدى المعماري

عماریة التي ینفذ بھا أي منشآة معماریة المعماري األندلسي والمغربي الوحدات الم
سواء كانت دینیة أم مدنیة كوحدات مقرنصة، ولكن بعد أن قام بتصغیرھا بالحجم 

 ،والقبیبة ،الذي یتناسب والعنصر المعماري الذي یود بناؤه بالمقرنصات، كالقبة
ة واألكتاف وغیر ذلك، وتمیزت المقرنصات اإلسالمیة المغربی ،والعقد، والكابولي

بدایة من أقدم نماذجھا الباقیة في قباب جامع القرویین بفاس بأن وحداتھا المقرنصة 
أصولھا المعماریة المصغرة عنھا، ب -یكاد یكون متطابقا تماما - حتفظت بشكل كبیر إ

  . وھذا من أھم ما یمیز المقرنصات األندلسیة المغربیة
وحدات مقرنصة في العمارة ستخدمت كإكان من أھم وأشھر العناصر المعماریة التي 

األندلسیة والمغربیة وبخاصة فیما یخص مقرنصات القبات التي تغطي بعض 
نصف العقد المتقاطع، ربع العقد المتقاطع، رجل : المحاریب موضوع البحث ھي

مثلث كروي ، فص قبة مفصصة، نصف القبو البرمیلينصف العقد المتقاطع، 
ستخدام العقود النصف إھذا فضال عن  ، قبة مفصصة، قبة نجمیة ثمانیة،مفصص

ربط  كعنصرفي بعض قبیبات المحاریب  قامتدائریة والمدببة والمفصصة، التي 
  .  لھذه المقرنصات

ستخدامھا كمقرنصة كالقبة إاألمر متضح بالنسبة لتصغیر بعض الوحدات المعماریة و
قبو المتقاطع ستخدام أجزاء من عنصر معماري كالإالمفصصة، غیر أنھ فیما یتعلق ب

وتجزئتھ إلى نصف قبو مقطوع طولیا أو عرضیا، أو ربع قبو متقاطع، أو زیل 
فھو جدید تماما، أوال بالنسبة للعمارة األندلسیة والمغربیة التي ، نصف قبو متقاطع

ظھر فیھا أجزاء القبو المتقاطع كعناصر معماریة، وثانیا بالنسبة للمقرنصات التي 
مقطوع طولیا أو  متقاطع نصف قبو(سي على ھذه التجزئھ عتمدت بشكل كبیر وأساإ

باإلضافة إلى مقرنصة القبیبة  ،)متقاطع عرضیا، ربع قبو متقاطع، زیل نصف قبو
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في بناء التشكیل المقرنص للقباب وغیرھا، وھذا ما  نصف القبو البرمیليومقرنصة 
لمغربیة التي تعود یبدوا واضحا بشكل كبیر للغایة في أقدم أمثلة القباب المقرنصة ا

 للعصر المرابطي وبخاصة عصر على بن یوسف بن تاشفین والموجودة في قبة
 ،جامع تلمسان، وفي جامع القرویین بفاس في القبة التي تغطي المحراببالمحراب 

والقباب المقرنصة التي تغطي أجزاء من البالط العمودي على المحراب في ظلة 
مام المحراب، والقبة المزدوجة التي تلیھا أوالذي یحتوي على القبة الواقعة  ،القبلة

ستخدم في بنائھا ھذه الوحدات إباتجاه الصحن، وثالث قباب أخرى، والتي 
یمكن القول أنھ لو لم تكن ھذه القباب مؤرخة بنصوص تأسیسیة تثبت . المقرنصة

شراف علیھا لكان الكثیر من تاریخھا ومن بنیت في عھده وقاضي فاس الذي تولى اإل
  .  الباحثین في علم اآلثار نسبوھا إلى فترات الحقة ربما مرینیة

ستخدامھا كمقرنصات في كال من الفن إإن ھذه الوحدات المقرنصة سوف یستمر 
ف یمتد إلى فترات والموحدي والنصري بغرناطة والمریني والسعدي بالمغرب، وس

في كما  ،اب والقبیبات المقرنصة في الفن الموحديمتأخرة، وھذا ما نشاھده في القب
و في أقباب جامع تنمل، قباب جامع الكتبیة سواء الموجودة بظلة القبلة والمحراب 

، قباب جامع القصبة بمراكش بما في ذلك قبیبة المحراب، القباب جامعصومعة ال
 المحاریب با، وقبالعباد بتلمسان مسجدباب المدرج بالالمرینیة المغربیة مثل قبة 

جامع وجدة، مسجد الحمرا، مسجد الزھر، مدرسة  :كالموجودة في محراب كال من
البوعنانیة بفاس، وفي أعظم نماذج القباب والقبیبات المدرسة  بمكناس، أبو الحسن
بغرناطة  في قصور الحمراء الباقیة في المغرب واألندلس وھي الموجودة المقرنصة
أنصاف وقباب قاعة الملوك، وبة قاعة بني سراج، قوقبة قاعة األختین،  وبخاصة

القباب في أركان ساحة الریحان، والقبیبات كما في الردھة التي تتقدم البھو الشمالي 
قصر جنة العریف، والقبیبة الموجودة بالطابق األول من قصر البرطل، وقبة ب

   .مدرسة غرناطةب بیت الصالةمحراب مصلى البرطل، وفي القبة التي تغطي 
 المغرب وما یماثلھا في األندلسیة التصنیف المعماري ألسالیب تغطیة المحاریب - ٤

  :  االقصى
التي ووما یماثلھا في المغرب األقصى تغطیة المحاریب األندلسیة  ماطتعددت أنلقد 

منفذة تنفیذا  بقبا  عبارة عن غیر أن أكثر التغطیات كانت، تم تناولھا في ھذا البحث
وقد جاء ذلك نظراً معماریا ال یقل بأي حال من األحوال عن تنفیذ القباب الكبرى، 

المعماري المسلم أعطى لعنصر المحراب أھمیة كبیرة من حیث التخطیط وعمق  ألن
ھذه  وقد تنوعت دخلتھ، بحیث أننا نجدھا في بعض المحاریب كالحجرة الصغیرة،

ھذا فضال عن إستخدام الشكل نیة، والقبة المقرنصة، ما بین القبة الثما القباب
ونصف القبة، وتفصیل وتوضیح أنماط ھذه التغطیات ھو المحاري المفصص، 

  :  كالتالي
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  :  المحارة المفصصة -١- ٤
كأفضل ما یكون لتغطیة  ٨٥"Venera"من نمط  ستخدمت المحارة المفصصةإ

، وقد أشاد بھا المؤرخون عند )٥، ٤صورة ( ٨٦تجویف المحراب بجامع قرطبة
حدیثھم عن الجامع، وھذا النموذج من التغطیة بھذا األسلوب من حیث التصمیم 
والعمق ومناطق اإلنتقال لم یتكرر بعد ذلك في أي محراب باألندلس والمغرب، مما 

ستخدام إیجعلھ نموذجا منفرداً، یتناسب مع ما تفردت بھ زیادة الحكم المستنصر من 
عماریة جدیدة في بناء ھذه الزیادة كالقباب ذات العقود المتقاطعة، والعقود أسالیب م

، ویعتبر الدكتور سالم ھذا المحراب أجمل عنصر المفصصة والمركبة والمتداخلة
  . ٨٧معماري في جامع قرطبة

                                                           
إستخدمت المحارة كعنصر زخرفي وكذلك لتغطیة بعض الدخالت في العمارة الرومانیة  ٨٥

في رافینا  )San Barbaziano(والبیزنطیة والقبطیة، كما في التابوت الحجري لسان باربزیانو 
، وفي الحنیة بتابوت خوان الخامس رئیس األساقفة في رافینا بإیطالیا )م٥بدایة القرن (بإیطالیا 

؛ وفي العصر اإلسالمي نجدھا مستخدمة منذ العصر األموي، حیث نجدھا تشغل )م٦١٣-٦٠٧(
كامل عقد حدوة فرس یرتكز على عمودین منفذ على لوح خشبي یوجد بالمسجد األقصى بالقدس 

النصف (، وفي خربة المفجر نجدھا تتوج قمة حنیة ذات عقد نصف دائري )م؟٧٨٠/ ؟ ھ١٦٣(
م ٢ما نجدھا تتوج قمة دخلة محراب من الرخام إرتفاعھا أكثر من ، ك)م٨/ ھ ٢األول من القرن 

سم، كان یوجد بمسجد بغداد الذي أنشأه الخلیفة أبو جعفر المنصور في عام ٢٧قلیال، وعمقھا 
م، ونقل فیما بعد لمتحف بغداد، وفي المغرب العربي نجدھا مستخدمة في مناطق ٧٦٦/ ھ ١٤٩

الزیتونة، كما أنھا ظھرت كعنصر زخرفي في العمارة والفنون إنتقال القباب في جامع القیروان و
األندلسیة المغربیة، كما في محراب جامع القیروان، ومحراب جامع المھدیة، وفي قباب جامع 
قرطبة ذات العقود المتقاطعة، وفي العصر المرابطي في قبة البارودیین بمراكش، وفي العصر 

  :  في باب شالة، للمزید أنظرالموحدى في باب الرواح، وفي المریني 
TORRES BALBAS, L., "La mezquita mayor de Qayrawān", 1981, pp. 53-57; TORRES 
BALBAS, L., "Las cúpulas de las más importantes mezquitas españolas y tunecinas en los 
siglos IX y X", 1981, Obra Dispersa, 1, Al-Andalus, Crónica de la España musulmana, 1, 
Madrid, 1981, pp. 140-142; TORRES BALBAS, L., "nichos y arcos lobulados", Obra 
Dispersa, 1, Crónica de la España musulmana, 6, Madrid,  1981, pp. 147-172, figs. 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 13, 14, 15, lám. 1, 2, 3, 4; HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F., "Die elle in der arabischen 
geschichts-schreibung über die hauptmoschee von Córdoba", tafel 52-c, d; PAVÓN 
MALDONADO, B., decoración floral, 1981, pp. 81-86, tabla XII; PAVÓN 
MALDONADO, B., Mezquitas, p. 357, fig. 56-6, 9, 10; MARÇAIS, G., Lʼ Architecture 
musulmane dʼ Occident, 1954,  pp. 16-17, 20, 44, 56- fig. 30, 109.  

. القیروان وجھاتھا: ، في"القیروان أحد معابر التأثیرات الفنیة المشرقیة: "أسامة طلعت عبد النعیم
داب والعلوم اإلنسانیة، قسم علم اآلثار، مقاربات جدیدة، جامعة القیروان، كلیة اآل. إكتشافات جدیدة

، ١أحمد الباھي، ط : م، نصوص جمعھا٢٠٠٦مارس  ٨ - ٦: الندوة العلمیة الدولیة الثانیة، القیروان
  .  ١٣ -١، لوحة ٨٤ - ٧٦م، ص ٢٠٠٩تونس، 

86 MARQUÉS DE LOZOYA, Historia del arte hispánico, tomo 1, 1931, pp. 215-217.  
تاریخ المسلمین وآثارھم في األندلس من الفتح العربي حتى سقوط : العزیز سالمالسید عبد  ٨٧

  .  ٣٩٥- ٣٩٤م، ص ١٩٦١الخالفة بقرطبة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، 
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ائھ، غیر أنھا تحتوي نیتحوى المحراب على كتابات قرآنیة وتأسیسیة متعددة تؤرخ لب
توقیعات للصناع الذین قاموا بالعمل بھذا المحراب، والذي ربما  أیضا على أربعة

الء ؤیكونوا جمیعا أو أحدھم یعزى إلیھ صنع المحارة التي تغطي المحراب، ھ
الصناع الذین كتبت أسماؤھم أسفل كوابیل الرفرف الذي تنتھي عنده األلواح 

فتح، وطریف، " : الرخامیة التي تكسو جدران الجزء السفلي من دخلة المحراب ھم
  ".  ونصر، وبدر

ستخدام الشكل یظھر في العصر النصري بمملكة غرناطة نموذجین متأخرین إل
 السفراءمحراب مصلي قاعة  من المحاري في تغطیة المحاریب، وذلك في كال

، )١٢صورة ( ، ومحراب مصلى القصر بقصبة مالقة)١٠صورة ( بقصر قمارش
ن دخلة كال المحرابین لیست عمیقة، ولذا جاءت وھما نسخة متطابقا تقریباً، حیث أ

تغطیة المحارة لھما والتي قطع جانبھا الذي یحتوي على مفصلھا بشكل یقترب من 
أفقي كما لو كانت نصف قبة مفصصة،  ھكونھ محارة وضعت بشكل عمودى أكثر من

  .  ونفذت المحارة في كال المحرابین من الجص
    :قبة ملساء من مدامیك اآلجر -٢- ٤

بدایة القرن ( األندلسبأولبة بجامع الموناستیر ظھر ھذا النمط في تغطیة محراب 
  .  ، وھو نمط بسیط)م١٠/ ھ٤
  :  نصف قبة -٣- ٤

إستخدم نصف القبة في تغطیة القلیل من دخالت المحاریب موضوع البحث، كما في 
 - ١٢/ ھ ٧ - ٦ ( موحديمسجد ُمرتُّلھ بالبرتغال، المؤرخ بالعصر ال: محراب كال من

  ).  ھ٧٤٢( مدرسة أبو الحسن بسال، و)ھ٧٢٥ -٧٢٣(فاس بمدرسة العطارین ، )م١٣
  :  ذات عقدین متقاطعین) esquifada(قبة رباعیة  -٤- ٤

 مسجد رباط القناطرظھر ھذا النموذج من التغطیة في مثال واحد فقط ھو محراب 
، وھو نموذج على قدر )م١١/ ھ ٥القرن ( قادس -بورتو دى سانتا ماریا  في منطقة

  .  كبیر بالنسبة لمراحل تطور القباب األندلسیة ذات العقود المتقاطعة
  :  قبة مفصصة -٥- ٤
محراب المسجد الجامع بالمریة،  حجرة المفصصة في تغطیة الثمانیة ستخدمت القبةإ

في العمارة األندلسیة منذ فترة مبكرة، ومن أقدم نماذجھا  وھذا النوع من القباب ظھر
الباقیة القبیبات المفصصة التي تشغل باطن القباب ذات العقود المتقاطعة بزیادة الحكم 

بوسط قبة  أیضا وجدت القبة المفصصةكما ، )ھ٣٥٤(المستنصر بجامع قرطبة 
، وھي قبة من )م١٢/ ھ ٦فترة على بن یوسف، بدایة القرن (البارودیین بمراكش 

، ٨٨ة مفصصة ثمانیةیبثمانیة عقود متقاطعة تشكل بوسط القبة مساحة مثمنة یغطیھا قب

                                                           
88 TORRES BALBAS, L., "nuevas perspectivas sobre el arte de Al- Andalus bajo el 
dominio almorávide", Obra Dispersa, 1, Crónica de la España musulmana, 5, Madrid, 
1981, pp. 183, 189-190, lám. 31; MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 
1954, pp. 200, 204.   
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في القبتین ببوابة  ،في خوذات القباب في عصر بني نصر بغرناطة وكذلك ظھرت
 ، وفي قبة)قبة مفصصة ثمانیة، وقبة مفصصة ستة عشر(األسلحة بقصبة الحمراء 

قبة  ، وھيمن قبة بني سراج بقصر السباع بالحمرا الواقعة إلى الشرق الروضة
    ٨٩.فص ستة عشر من مفصصة

  :  نصف قبة مفصصة -٦- ٤
نصف القبة المفصصة لتغطیة دخلة المحراب بمصلى قصر الجعفریة  إستعمل

بسرقسطة، وھي من النماذج الغیر متكررة فیما وصلنا من محاریب األندلس 
 الفنان ھذا النمط من القباب المفصصة لزخرفة قمة باطن عقد إستخدمقد و ،والمغرب

  .  المحراب وكوشتیھ ھذا
  :  قبة ثمانیة -٧- ٤
ستخدمت القبة الثمانیة لتغطیة دخلة المحراب في مصلى المشور بقصر الحمراء، إ

وبالنسبة لھذا النوع من القباب الذي یعرف في المصطلح اإلسباني باسم 
"Esquifada"خدما بكثرة في العمارة اإلسالمیة والمدجنة األندلسیة، وأیضا ، نجده مست

     ٩٠.في العمارة المغربیة
  :  نصف قبة ثمانیة -٨- ٤

مدرسة : ظھرت أنصاف القباب الثمانیة في تغطیة دخالت المحاریب في كال من
  ).   ھ٦٧٥(الرباط ب مسجد شالة العتیق، و)ھ٦٧٥(فاس بالصفارین 

  :  قبة ثمانیة نجمیة -٩- ٤
نجد ھذا النمط من التغطیة في مثال واحد فقط ھو محراب مسجد القصر في خریث 

  ).  م١٣ -١٢/ ھ ٧ - ٦نھایة ( دي ال فرونتیرا، من العصر الموحدي
  :  قبة مقرنصة -١٠- ٤
القبة المقرنصة للمرة اإلولى في محاریب ھذا البحث في تغطیة محراب ستخدمت إ

لتغطیة العدید من  المقرنصة ستتخذ نموذجا إن ھذه القبة. جامع القرویین بفاس
في العصور التالیة، حیث سنجد ذلك في  المغربیة واألندلسیة دخالت المحاریب

 العصر وفي اكش،مر نمل والكتبیة وقصبةیت العصر الموحدي في محراب جامع
بالمغرب في الجامع  العصر المریني ، وفيمحراب مصلى البرطل النصري في

                                                                                                                                                    

، عصر ٢تاریخ العمارة اإلسالمیة والفنون التطبیقیة بالمغرب األقصى، ج : عثمان عثمان إسماعیل
   .  ٨٢- ٧٨، شكل ١٥٧- ١٥٥، ١٥٣-١٥٢ص  دولة المرابطین،

89 TORRES BALBAS, L., "Las bóvedas agallonadas de la Alhambra", Obra Dispersa, 1, 
Crónica de la España musulmana, 1,  Madrid,  1981, pp. 32-36, láms. 13, 14, 15; TORRES 
BALBAS, L., "Las puertas en recodo en la arquitectura militar hispano-musulmana", Obra 
Dispersa, 1, Crónica de la España musulmana, 7, Madrid, 1981, pp. 143-145; TORRES 
BALBAS, L., "Cronología de las construcciones de la casa real de la Alhambra", Obra 
Dispersa, 1, Crónica de la España musulmana, 7, Madrid, 1981, pp. 56-57; PAVÓN 
MALDONADO, B., decoración geométrica, pp. 178-185, lám. LXXIII.   
90 Dokmak, Ahmed, "La utilización de las partes de la bóveda de arista", 2009, p. 22, figs. 
1, 2, 6.     
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 ،فاس الجدیدبمدرسة دار المخزن و ،جامع وجدةو ،جامع تازةو ،الكبیر بفاس الجدید
المدرسة البوعنانیة و ،مسجد الحمرا بفاس الجدیدو ،مكناسب أبو الحسنمدرسة و
مدرسة ابن یوسف  وفي العصر السعدي في ،فاس الجدیدبمسجد الزھر و ،فاسب
   .  مراكشب

محاریب المساجد في  بعض ستخدمت القباب المقرنصة في تغطیةإفي الجزائر 
تلمسان، كما في محراب مسجد العباد الذي شیده السلطان المریني أبو الحسن على 

، ومحراب مسجد سیدي بلحسن ٩١م مجاورا لضریح بومدین١١٣٩/ ھ٧٣٩في عام 
، ٩٢ )م١٢٩٦/  ٦٩٦(السلطان أبو سعید عثمان من ملوك بني عبد الواد  من عصر

   ٩٣.)م١٣٥٣/  ٧٥٤(ومحراب مسجد سیدي الحلوي 
ستخدام القبیبات المقرنصة في تغطیة المحاریب متزامنا ومتعاصرا ومتوافقا مع إكان 

القباب والقبوات والعقود في كال من العصر ستخدام المقرنصات في العدید من إ
ویتضح ذلك من التشابھ ، ابطي، والموحدي، والنصري، والمریني، والسعديالمر

الكبیر بین وحدات المقرنصات المستخدمة في قبیبات المحاریب وأسلوب تصمیمھا 
مع القباب المقرنصة التي كانت أو ما تزال موجودة في العمارة الدینیة والمدنیة لھذه 

بیة، القصبة بمراكش، الحمراء مسجد القرویین، تنمل، الكتكما ھو العصور، 
قبة مدخل مسجد العباد بغرناطة، الجوامع والمدارس المرینیة بالمغرب والجزائر ك

، التي تعد من التحف المعماریة المرینیة بالمغرب )م١١٣٩/ ھ ٧٣٩(بتلمسان 
  .والقباب السعدیة بالمغرب، ٩٤األوسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                           
91  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 276.   
92  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, 1954, p. 272;  

، ص ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة والفنون التطبیقیة بالمغرب األقصى، ج : عثمان عثمان إسماعیل
١٤١ .  

93  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ cident, 1954, pp. 276, 278.   
94  MARÇAIS, G., Lʼ Architecture musulmane dʼ Occident, pp. 276;  

، ص ٤تاریخ العمارة اإلسالمیة والفنون التطبیقیة بالمغرب األقصى، ج : عثمان عثمان إسماعیل
١٤١ .  
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٣٩ 

  :  الخاتمة وأھم النتائج - ٥
متدت جغرافیا من قرطبة باألندلس إلى مراكش إنستنتج من الدراسة السابقة والتي 

بجنوب المغرب األقصى، وزمنیا منذ عصر الدولة األمویة األندلسیة إلى عصور بني 
  :  نصر بغرناطة والمرینیین والسعدیین بالمغرب األقصى إلى ما یلي

ة حول أسالیب تغطیة یمثل ھذا البحث دراسة أثریة معماریة مقارنة جدید -١
المحاریب في األندلس والمغرب، وذلك منذ العصر األموي حتى نھایة عصر بني 
نصر بغرناطة باألندلس، ومنذ العصر المرابطي حتى عصر السعدیین بالمغرب من 

 .  محراب، تغطي مساحة زمنیة وجغرافیة كبیرة وممتدة ٣١خالل دراسة  
طبة أتخذ نموذجا بالنسبة لتخطیط توصلت الدراسة إلى أن محراب جامع قر -٢

المحاریب األندلسیة والمغربیة وبخاصة تلك التي تبنى في مساجد أو مدارس یشیدھا 
 .  خلفاء أو سالطین وأمراء

أن محراب جامع القرویین أُتخذ نموذجا بالنسبة للمحاریب المغربیة واألندلسیة  -٣
   .المغطاة بقبیبات مقرنصة

شآت دینیة بسیطة أو نائیة جاءت أسالیب تغطیتھا أن المحاریب المشیدة في من -٤
 .  في بعض األحیان تقلیدیة بسیطة

أن المعماري في المغرب واألندلس أعتبر المحراب كتلة رئیسیة ذات أھمیة  -٥
كبیرة، ولذلك فقد أفرد لھ عنایتھ، التي ظھرت متوافقة مع المنشأة بشكل عام، وذلك 

 .  في أسلوب تغطیتھمن خالل اإلھتمام بواجھتھ واإلبتكار 
أثبتت الدراسة الصلة الكبیرة بین الفنین األندلسي والمغربي، وأنھما وجھین  -٦

لعملة واحدة، حیث نجد أن معظم المحاریب الواردة في الدراسة تتشابھ من حیث 
عقود دخالتھا وأسالیب تغطیتھا التي تراوحت بین نصف القبة الثمانیة والقبات 

 .  المقرنصة
 .  قلیل من المحاریب جاءت تقلیدیة عبارة عن نصف قبة ملساءأن تغطیة ال -٧
أن المحاریب المغربیة األندلسیة تحتفظ لنا بعدد كبیر من القبات المقرنصة التي  -٨

 .  كنا نجھل الكثیر عن نوعیاتھا وأسالیب توزیع مقرنصاتھا
أن القبات المقرنصة التي تغطي المحاریب المغربیة األندلسیة أوضحت لنا  -٩
سالیب المستخدمة في مناطق اإلنتقال، والتي تعد على قدر كبیر من األھمیة، نظراً األ

ألن معظم القباب األندلسیة المغربیة فقدت باستثناء البعض الذي وصلنا في العمارة 
 .  المدنیة الغرناطیة والمرینیة

رنة أن ھذه الدراسة تعد إضافة جدیدة بالنسبة للدراسات األندلسیة المغربیة المقا -١٠
 .  في مجال العمارة اإلسالمیة

یمكن تقسیم أنماط التخطیط التي ظھرت في المحاریب األندلسیة والمغربیة إلى  -١١
 .  والثماني ،السباعيالسداسي،  النصف دائري، الرباعي، الخماسي، :أنماط ھي ٦

تنوعت العقود المستخدمة في فتحات المحاریب األندلسیة والمغربیة ما بین العقد  -١٢
 .  الفرس، العقد المدبب حدوة الفرس، العقد النصف دائريحدوة 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٠ 

ستخدمت العقود المفصصة سواء كانت بشكل معماري تام أو شبھ معماري أو إ -١٣
 .  زخرفي في واجھات ودخالت المحاریب األندلسیة والمغربیة

كانت معظم عقود فتحات المحاریب ترتكز على أعمدة رخامیة مستدیرة، بعضھا  -١٤
 .  یر إسالمیةكان من عمائر غ

تعددت أسالیب تغطیة المحاریب في العمارة األندلسیة والمغربیة وذلك منذ  -١٥
عصر الدولة األمویة باألندلس وحتى بني نصر بغرناطة، والمرینیین والسعدیین 

 . بالمغرب
یعد أسلوب تغطیة محراب جامع قرطبة نمطا غیر متكرر في العمارة األندلسیة  -١٦

 .  والمغربیة
التغطیات التى استخدمت لتسقیف دخالت المحاریب كانت القباب من بین  -١٧

، والمفصصة، أو نجمیة" Esquifada"سواء كانت  والثمانیة الملساء، وأنصاف القباب
 .  والمقرنصة

أن استخدام القبات المقرنصة لتغطیة دخالت بعض المحاریب األندلسیة  -١٨
في إنشاء القباب التي تغطي والمغربیة كان یتوافق مع منظومة استخدام المقرنصات 
 .  مساحات متعددة من المساجد والمدراس والمنشآت المدنیة

مثل ھذا البحث دراسة غیر مسبوقة سواء بالنسبة لدراسة موضوع المحاریب ی -١٩
األندلسیة والمغربیة التي یمر علیھا الكثیر بالوصف العام دون دراسة أسالیب 

 .  میتھا بالنسبة للعمارة األندلسیة والمغربیةتغطیتھا، أو بالنسبة لتصنیفھا وبیان أھ
إعادة تأریخ جامع الحمرا بفاس الجدید بعصر السلطان المریني أبو عنان بعد  -٢٠

مقارنة تصمیم مقرنصات قبة المحراب في كال من جامع الحمرا والمدرسة البوعنانیة 
  .   بفاس

ماري ألسالیب تغطیة جدول یوضح نتائج الدراسة إستنادا إلى التصنیف المع - ٦
  :  المحاریب األندلسیة والمغربیة

العصر والفترة   مكان المحراب  م
  الزمنیة

تخطیط 
  المحراب

منطقة 
  اإلنتقال

أسلوب 
  التغطیة

ممیزات 
  وخصائص

جامع   ١
/ الموناستیر

  األندلس/  أولبة

عبد / أموي
الرحمن 

بدایة / الناصر
    ھ٤القرن 

نصف 
  دائري

قبة نصف   ال یوجد
  اآلجرمن 

أقدم نموذج 
للمحاریب 
  األندلسیة  

/ جامع قرطبة   ٢
مدینة قرطبة 

/ العتیقة 
  األندلس

الحكم / أموي
/ المستنصر

  ھ٣٥٤

مثلث كروي   سباعي
  صغیر

من  محارة
الرخام 

وتكسیة (
من 

  )  الجص؟

أول مثال 
  في األندلس

/ جامع المریة   ٣
  األندلس

عبد / أموي 
الرحمن 

دخالت   مربع
  مستطیلة

قبة 
مفصصة 

أقدم مثال 
معروف فى 
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٤١ 

أو  الناصر
 -٣٤٤ /الحكم

  ھ٣٥٤

  األندلس   ثمانیة

مسجد رباط   ٤
/  القناطر 

بورتو دى 
 - سانتا ماریا

األندلس  /  قادس

/ ھ ٥القرن 
  م١١

قبیبة ذات   ال یوجد  مربع
عقدین 
 متقاطعین
  من اآلجر

مثال غیر 
متكرر في 
األندلس 
  والمغرب

مصلى قصر   ٥
/ الجعفریة 
/ سرقسطة

  األندلس    

/ ملوك طوائف
  ھ٤٧٤-٤٣٩

نصف قبة   ال یوجد  ثماني
من  مضلعة

  اآلجر

مثال غیر 
متكرر في 
األندلس 
  والمغرب

جامع القرویین   ٦
  المغرب/ بفاس

على / مرابطي
/ بن یوسف 

  ھ٥٣١

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

أقدم قبة 
  مقرنصة

/ نملیجامع ت  ٧
 المغرب

عبد / موحدي
المؤمن بن 

   ھ٥٤٧/ على

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

متأثر 
بمحراب 
  القرویین

جامع الكتبیة   ٨
/ بمراكش
  المغرب

عبد / موحدي
المؤمن بن على 

  ھ٥٥٣/ 

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

متأثر 
بمحراب 
  القرویین

جامع قصبة   ٩
/ مراكش
  المغرب

/ موحدي
یعقوب 
فیما المنصور 

بین عامي 
  ھ٥٩٥ -٥٩١

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

متأثر 
بمحراب 
  القرویین

 رقص مسجد  ١٠
خیریث دي ال 

/ فرونتیرا 
  األندلس

نھایة / موحدي
 ٧ -  ٦القرن 

  م١٣ -١٢/ ھ

نصف قبو   مربع
  متقاطع

قبة ثمانیة 
من  نجمیة

  اآلجر

مثال غیر 
متكرر في 
األندلس 
  والمغرب 

لھ   ١١ / مسجد ُمرتُّ
  البرتغال  

 - ٦/  موحدي
 -١٢/ ھ ٧

  م١٣

نصف قبة   ال یوجد  سداسي
  من اآلجر

نموذج 
  تقلیدي

مدرسة   ١٢
/ الصفارین 

  المغرب/  فاس

یعقوب / مریني
 / بن عبد الحق

  ھ٦٧٥

نصف قبة   ال یوجد  سداسي
من  ثمانیة

   اآلجر

نمط مغربي 
  أندلسي

مسجد شالة   ١٣
/ الرباط/ العتیق

  المغرب

یعقوب / مریني
 /بن عبد الحق

  ھ٦٧٥

نصف قبة   ال یوجد  خماسي
من ثمانیة 

  اآلجر

نمط مغربي 
  أندلسي

أقدم نموذج قبة   ؟مقرنصات  سداسيیعقوب / مرینيالجامع الكبیر   ١٤
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٤٢ 

/  بفاس الجدید
  المغرب

/ بن عبد الحق
  ھ٦٧٧

 مقرنصة
  من الجبص

  مریني 

/ جامع تازة   ١٥
  المغرب

یوسف / مریني
/ بن یعقوب

  ھ٦٩١

مثلث ھرمي   سداسي
    مقلوب

قبة 
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر
/  جامع وجدة  ١٦

  المغرب  
یوسف / مریني

/ بن یعقوب
  ھ٦٩٦

نصف قبو   سداسي
  متقاطع

قبة 
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر
مدرسة دار   ١٧

فاس / المخزن
/  الجدید

  المغرب

أبي / مریني 
/ سعید عثمان 

  ھ٧٢١

قبة   ؟مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر

مدرسة   ١٨
/ الصھریج

/ بفاس البالي
  المغرب

أبي / مریني
، الحسن على

  ھ٧٢٣-٧٢٠

نصف قبة   ال یوجد  سداسي
ثمانیة من 

  اآلجر

نمط مغربي 
  أندلسي

مدرسة   ١٩
فاس / العطارین

  المغرب/ البالي

أبي / مریني
سعید عثمان، 

  ھ٧٢٥ -٧٢٣

 نصف
  دائري

 نصف قبة  ال یوجد
  من اآلجر

  نمط تقلیدي

مصلى البرطل   ٢٠
/ بالحمراء
/ غرناطة

  األندلس  

یوسف / نصري
  األول

  ھ٧٥٥ - ٧٣٣

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

أقدم مثال 
نصري 

  باقي

أبو مدرسة   ٢١
/  الحسن
/ مكناس

  المغرب

أبو / مریني
/ الحسن على

  ھ٧٤٢-٧٣٦

قبة   مقرنصات  سداسي
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر

مسجد أبو   ٢٢
الحسن بفاس 

المغرب  / البالي

عصر / مریني
أبو الحسن 

  ھ٧٤٢/ على

مثلث ھرمي   سداسي
  مسطح

 قبة ثمانیة
  من اآلجر

نمط مغربي 
 أندلسي

مدرسة أبو   ٢٣
/  بسال/ الحسن

  المغرب  

أبو / مریني
/ الحسن على 

  ھ٧٤٢

 نصف قبة  ال یوجد  سداسي
  من اآلجر

  نمط تقلیدي

مصلى قاعة   ٢٤
السفراء بقصر 

/  قمارش
/ الحمراء
/ غرناطة
  األندلس

یوسف / نصري
  األول
/ ھ ٨منتصف 
  م١٤

من  محارة  ال یوجد  مربع
  الجبص

ثاني مثال 
  بعد قرطبة

مسایر قبة مثلث ھرمي   سداسيأبو / مرینيالمدرسة   ٢٥
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٤٣ 

 فاس/ البوعنانیة
  المغرب/ البالي

 -٧٥١ /عنان
  ھ٧٥٦

 مقرنصة  مفصص
  من الجبص

لمقرنصات 
  العصر

مسجد الحمرا   ٢٦
/ بفاس الجدید
  المغرب  

أبو / مریني
/ الحسن على

  ھ٧٣٩

مثلث ھرمي   سداسي
    مسطح

قبة 
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر
/ مسجد الزھر  ٢٧

/ فاس الجدید
  المغرب

أبو / مریني
  ھ٧٥٩/ عنان

مثلث ھرمي  سداسي
    مسطح

قبة 
 مقرنصة

  من الجبص

مسایر 
لمقرنصات 

  العصر
/ مصلى المشور  ٢٨

/ الحمراء
/ غرناطة
  األندلس

محمد / نصري
/ الخامس

  ھ٧٩٤-٧٥٥

مثلث ھرمي   سداسي
    مقلوب

 قبة ثمانیة
  من اآلجر 

نمط مغربي 
  أندلسي

قصبة مصلى   ٢٩
األندلس  / مالقة 

نصف   ھ٩-٨/ نصري
  دائري 

محارة من   ال یوجد
  الجبص

ثالث مثال 
  قرطبةبعد 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٤ 

  
 .Aعن (الُموناستیر، محراب المسجد، : ١شكل

JIMÉNEZ MARTÍN(.  

  
جامع قرطبة، المحراب وقباب بالط : ٢شكل 

    ).M. Barrucandعن (المحراب، 

  
المریة، محراب المسجد الجامع، قبیبة : ٣شكل 

  ).C. Ewertعن (المحراب، 
  
  

  
، المقرنصة محرابقبة ال، جامع تینمل: ٤شكل 

  ).C. Ewertعن (

  
المریة،  تخطیط محراب المسجد :  ٥شكل 

  ).   C. Ewertعن (الجامع، 

  
المریة، دخالت وعقود جوانب تجویف : ٧شكل

  محراب المسجد الجامع، 
  ).  C. Ewertعن (
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٤٥ 

  
جامع قرطبة، واجھة المحراب، : ١صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
جامع قرطبة، إفریز كوابیل دخلة : ٢صورة 

    ).الباحثتصویر (المحراب، 

  
جامع قرطبة، بائكة دخلة المحراب : ٣صورة 

    ).تصویر الباحث(ومنطقة اإلنتقال، 

  
جامع قرطبة، المحارة التي تغطي : ٤صورة 

    ).تصویر الباحث(المحراب، 

  
جامع قرطبة، المحارة التي تغطي : ٥صورة 

تصویر (المحراب، صورة من زاویة مغایرة، 
    ).الباحث

  
سرقسطة، قصر الجعفریة، محراب : ٦صورة 

    ).تصویر الباحث(المصلى، 

  
خریث دي ال فرونتیرا، قبیبة محراب : ٧صورة 

    ).تصویر الباحث(، رالقص مسجد



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٦ 

  
الحمراء، محراب غرناطة، قصور : ٨صورة 

    ).تصویر الباحث(مصلى قصر البرطل،

  
غرناطة، قصور الحمراء، محراب : ٩صورة 

    ).تصویر الباحث(، السفراءمصلى قاعة 

  
غرناطة، قصور الحمراء، قبیبة : ١٠صورة 

  محراب مصلى المشور، 
    ).تصویر الباحث(

  
مالقة، القصبة، محراب المصلى : ١١صورة 

    ).تصویر الباحث(بالقصر الغرناطي، 

  
نتقال إفاس، القرویین، منطقة : ١٢صورة 

    ).تصویر الباحث(قبیبة المحراب، 

  
القرویین، قبیبة دخلة  فاس،: ١٣صورة 

    ).تصویر الباحث(المحراب المقرنصة، 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٧ 

  
تنمل، جامع تنمل، قبیبة دخلة : ١٤صورة 

    ).تصویر الباحث(المحراب المقرنصة، 

  
الرباط، شالة، محراب المسجد، : ١٥صورة 

    ).تصویر الباحث(

  
تازة، المسجد الجامع، قبیبة دخلة :  ١٦صورة 

    ).ویر الباحثتص(المحراب المقرنصة، 

  
وجدة، المسجد الجامع، قبیبة :  ١٧صورة 

    ).تصویر الباحث(دخلة المحراب المقرنصة، 

  
مدرسة الصھریج، محراب ، فاس:  ١٨صورة 

  ).تصویر الباحث(

  
فاس، محراب مدرسة العطارین، :  ١٩صورة 

    ).تصویر الباحث(

  
ن، قبیبة مكناس، مدرسة أبو الحس: ٢٠صورة 
   ).تصویر الباحث( المحراب المقرنصة،دخلة 

  
فاس، مسجد ابو الحسن، قبیبة : ٢١صورة 

   ).تصویر الباحث(المحراب، 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٨ 

  
محراب مدرسة أبو الحسن،  ،سال: ٢٢صورة 

  ).تصویر الباحث(

قبیبة فاس، المدرسة البوعنانیة،: ٢٣صورة 
  ).تصویر الباحث(دخلة المحراب المقرنصة،

  
مسجد الحمرا، قبیبة ، الجدید فاس: ٢٤صورة 

  ).تصویر الباحث(دخلة المحراب المقرنصة، 

  
، مسجد الزھر، قبیبة الجدید فاس: ٢٥صورة 

  )تصویر الباحث(دخلة المحراب المقرنصة، 

المریة، فنیانة، بقایا محراب : ٢٦صورة  
.  مسجد فنیانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٩ 

Architectural methods for covering Mihrabs in Andalusian 
architecture  

"an architectural & comparative study with Far Morocco" 
Dr . Ahmed dokmak 

Abstract: 
This research vestigates a new comparative architectural study 
about Andalusian – Moroccan mihrabs , similarities and 
differences through the remaining mihrabs from Umayyad era , 
kings of communities , Morabitin , Amohads , Beni Nasr , Al-
Marenin ,Al-Saadin as well as showing the diversity in covering 
methods such as molluscous , lobed domes , stlactites domes , 
half lobed domes , octal , smooth , in addition to a study of 
architectural elements as their plan, arches, transition areas, types 
of domes , and comparing them with contemporary ones in 
Andalus and Morocco . 
Key words:  
Andalusian architecture, Moroccan architecture, Andalusian 
mihrabs, Moroccan mihrabs , Mutual architectural Andalusian – 
Moroccan influences . 
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