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٢٠٥ 
 

  ابي موسى االشعري بمدینة حمص السوریة ) مزار(مقام 
  )م١٦٩٣/ ھـ ١١٠٥قبل عام (

  أسامة طلعت عبد النعیم/ د.أ
   على الطایش/د.أ  

 عائشة فتحى حسین./أ  
  :ملخصال

تكمن أھمیة مدینة حمص فى انھا ثالث مدینة ف�ى الجمھوری�ة الس�وریة م�ن حی�ث 
لعبت دوراً ھاماً فى التاریخ اإلسالمى بشكل مباش�ر،  المساحة واألھمیة التاریخیة، فقد

وذل��ك لموقعھ��ا الجغراف��ى كقاع��دة دفاعی��ة محص��نة ض��د الھجم��ات الخارجی��ة م��ن قب��ل 
الص��لیبین والتت��ار، او م��ن األخط��ار الداخلی��ة كث��ورات الب��دو، او بش��كل غی��ر مباش��ر 

  .لمشاركتھا فى دعم الحمالت بشكل كامل لمواجھة اإلعتداءات
حیث یح�دھا نقطة تقاطع الطریق بین المدن السوریة الرئیسیة ة حمص تمثل مدین

م��ن ، الجن��وب مدین��ة دمش��ق، م��ن الش��رق ت��دمر وحم��اه ، م��ن م��ن الش��مال مدین��ة حل��ب
  .ومن الشمال الغربي مدینة مصیاف الغرب البحر المتوسط،

كما كان للنشاط اإلقتصادى نتیجة لموقعھ�ا الجغراف�ى، وطبیع�ة تربتھ�ا، ومناخھ�ا 
ه فى الث�راء المعم�ارى بھ�ا، وال�دلیل عل�ى ذل�ك ھ�و ارتف�اع القیم�ة الس�نویة للخ�راج أثر

الذى كان�ت تدفع�ھ ال�ى ال�دول التابع�ة لھ�ا عل�ى م�ر العص�ور، وال�ذى اث�ر ب�دوره عل�ى 
حركة البناء والعمران سواء بمدین�ة حم�ص او بس�وریا كك�ل، تمثل�ت ھ�ذه الحرك�ة ف�ى 

  .و المدنیة او الجنائزیةكثرة المنشآت المعماریة سواء الدینیة ا
تتمثل العمارة الجنائزیة بمدین�ة حم�ص ف�ى الم�زارات س�واء المس�تقلة او الملحق�ة  

عمارة كل منھا  ،جاء البحث لیلقي الضوء على -المسجد ، المدرسة -بالمنشآت الدینیة 
ذات الخصائص والممی�زات المختلف�ة م�ن  ةوما تتضمنھ من وحدات وعناصر معماری

  -:ثي یعتمد على محورین على الوجھ التاليخالل منھج بح
  .الدراسة المیدانیة ىالمنھج التوثیقي القائم عل :ولاألالمحور 
 .ستقرائي التحلیليالمنھج اإل :ىالثانالمحور 

  محراب -العقد النصف دائري -القبة الضریحیة -مقام -حمص :الكلمات الدالة
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٢٠٦ 
 

  :المقدمة
المزارات الدینیة اإلسالمیة بھا ویرجع ذلك اشتھرت مدینة حمص السوریة بكثرة 

أولیاء هللا إلیھا، باإلضافة إلي التابعین، و -ملسو هيلع هللا ىلص  –لتوافد العدید من صحابة رسول هللا 
ا إلیھا عاشوا وماتوا ودفنوا بھا، ومنھم من زارھا فبنیت لھم ءوالصالحین، الذین جا

 ً بدون تواجدھم فیھا،  أضرحة تخلیداً لذكراھم، ومنھم من اتخذوا من اسمائھم تبركا
وتتمثل عمارة المزارات بمدینة حمص في المقامات، واألضرحة الملحقة سواء 

ت المدنیة أدرسة، أو األضرحة الملحقة بالمنشبالمنشآت الدینیة مثل المسجد، والم
  .كالمجموعات المعماریة

" مقام ابي موسى االشعري"سیلقي البحث الضوء علي احد ھذه المزارات وھو 
  .كمثال لمزارات مدینة حمص القدیمة
  موسي األشعري أبيمقام 

 )٧٣٧عقار رقم (
   -:الموقع : أوالً 
ب��اب  باس��ملثالث��ة المعروف��ة بالمنطق��ة العقاری��ة ا ١موس��ي االش��عرى أب��يمق��ام یق��ع  

ش���ارع  باس���م الح���يعن���د اھ���ل  المعروف��ةموس���ى األش���عري  أب���ى ٣بج���ادة، ٢ال��دریب
  .) ١ شكل( ٤العصیاتي الي جوار المقامتواجد جامع وحمام ل العصیاتي

  -:المنشيء وتاریخ اإلنشاء :ثانیاً 
م��ن أي نص��وص تأسیس��یة توض��ح اس��م المنش��ئ ، ولك��ن ورد ن��ص  مق��امیخل��و ال

  -:نصھا  "موسي األشعرى أبي" إلىنسبتھ توضح  علي باب الدخول للمقامبلوحة أ
  ھذا مقام سیدناالسطر األول   
  )١لوحھ ( موسي االشعري رضي هللا عنھ  أبي السطر الثاني  

                                                           
، وقام بعمل )م٦٤١:٦٣٨/ ھـ  ١٩:١٦(تولي امارة البصره بالعراق : ابي موسي األشعري )١(

توسعة لمسجد البصرة الجامع حیث استخدم اللبن والطین بدال من القصب قي بنائھ وذلك عندما 
اجري التغییر العام في بناء مدینة البصره، كما انھ شید مسجد اخر بمدینة زبید جنوب غرب الیمن 

ألنصاري، عمارة المساجد دراسھ في عمارة المساجد خالل العھود رؤوف ام ، ٦٢٩/ ھـ٨عام 
  .٣٦، ٣١،٣٥، صـ اإلسالمیة، الطبعة األولي، بیروت

 ،م١٩٩٥، الطبعة األولي، حمص، ٢نعیم سلیم الزھراوي، أٌسر حمص وأماكن العباده، ج )٢(
  .١٤٨صـ

  تعني حارة )٣(
، صـ ١٩٨٤وآثارھا، وزارة الثقافة، دمشق، دمحم ماجد الموصلي، الموجز في تاریخ مدینھ حمص )٤(

٧٦.  
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٢٠٧ 
 

 أب��يزرن��ا قب��ر " م ١٦٩٣/ ھ��ـ ١١٠٥ورد ع��ن النابلس��ي ال��ذي زار حم��ص ع��ام 
ف�ي مس�جد ص�غیر ھن�اك، عل�ي  حس�ب م�ا  –الص�حابي المش�ھور  –موسي األشعري 

  .م١٦٩٣/ ھـ ١١٠٥ما قبل عام  إلي، وعلیھ یمكن تأریخ المقام "یقال انھ مدفون فیھ
 أتي، ولم یذكر احد انھ المكرمةبمكة  أم الكوفةحول مكان دفنھ في  اآلراءاختلفت و

اختلف لكن و ،"رضي هللا عنھ"خالفة علي  إليعاش وذكر انھ  دفن بھا، أوحمص 
 .٥ھـ٥٢ھـ، ٥٠ھـ، ٤٢ األعوامبین  اتھحول تاریخ وف

 ً   -:التخطیط : ثالثا
َ مربع اً متر ٣٤الكلیة  مقامتبلغ مساحة ال موسي  أبيلمقام ، ویتكون المسقط األفقى ٦ا

  ).٢شكل (  المسقط مغطاه بقبة ستطیلةحجرة ممن  األشعري
  -: مقامالوصف المعماري لواجھة ال: رابعاً 

ً  األش�عريموس�ي  أبيمقام یشتمل  تش�رف وعل�ي واجھ�ة واح�ده وھ�ي الش�مالیة،  حالی�ا
الواجھ��ة  أم��االجن��وب م��ن ج��امع العص��یاتي،  إل��يموس��ي األش��عري  أب��يج��ادة  عل��ى

مح�ل بی�ة الواجھ�ة الغرب كم�ا حجب�تالجنوبیة والشرقیة فحج�ب ك�ل منھ�ا بی�ت س�كني، 
  .)٢،٣لوحة ( ،مجاور

  الواجھة الشمالیة
الش�رق بمق�دار  إل�يتمت�د م�ن الغ�رب  و، األس�ودبالبازلت  الشمالیة الواجھة شیدت

 المس��تطیلة یتوس��طھا كتل��ة الم��دخل و ،م تقریب��ا٤.٣٧ح��والي  ھ��اویبل��غ ارتفاع، م٨.٦٠
كتل�ة  وترت�دم، ٢.٨٠قمة العق�د  إليوارتفاعھا  ،م٢ھا اتساعیبلغ وبعقد مدبب  المعقودة

یعلوھ�ا عت�ب مس�تطیل یعل�وه فتحة باب مستطیلة اصغر منھ�ا المدخل الي الداخل لنجد 
ویغل�ق علیھ�ا ب�اب خش�بي م، .٧٥م، وعمقھ�ا ١.٢٧یبلغ عرضھا و ،عقد نصف دائري

تحمل اسم المقام،   األبیضویوجد اعلي الباب لوحة من الرخام حدیث من مصراعین، 
یعلوھم��ا عت��ب مس��تطیل یعل��وه عق��د ع��اتق مس��تطیالن  ش��باكان یكتن��ف كتل��ة الم��دخلو

م، وعمق���ھ .٨٥یبل��غ ع���رض ك��ل منھم��ا و ،یغش��یھم ش��بكة م��ن المص���بعات النحاس��یة
وم�ن  ،، م.٥٠ ع�ن األرض بمق�دارجلس�ة الش�باك فع م، وترت١.٩٠م، وارتفاعھ ١.١٠

  ).٢لوحة ( م،.٢٠الجدیر بالذكر انخفاض مستوي الضریح عن الطریق العام بمقدار 
  -:من الداخل مقام الوصف المعماري لل: خامساً 

 الغ�رب إل�يم�ن الش�رق  تمتدالمسقط  ستطیلةممن مساحة  مقامتتكون حجرة ال
ویتوس�ط ك�ل ج�دار دخل�ة معق�ودة بعق�د م،٣الجن�وب  إل�يومن الش�مال  ،م٥.٣٠بمقدار 

، واس�تخدم م١.٦٥المق�ام بمق�دار  أرضیةعن مستوي رجل العقد  وترتفعمدبب طایر، 
                                                           

، الحقیق���ة والمج���از ف���ي رحل���ھ ب���الد الش���ام ومص���ر )م١٧٣٠/ھ���ـ١١٤٣عب���د الغن���ي ت(النابلس���ي )٥(
ریاض عبد الحمید مراد، دار المعرف�ة، دمش�ق، الطبع�ة : ، تحقیق"بالد الشام"والحجاز، القسم األول 

  .١٢٢،١٢٣، صـ م١٩٩٨/ھـ١٤١٩األولي 

  .م١٩٣٣لما ورد في السجالت العقاریة لعام طبقا  )٦(
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المعماري المساحات المحصورة بین ارجل العقود كمثلثات كرویة یرتك�ز علیھ�ا القب�ة 
  .التي تعلو المقام

من الحجر المغطي حالیاً بطبقة من المالط  دخلة المحراب،یتوسط الجدار الجنوبي 
یبل��غ  حی��ث نص��ف دائ��ريبعق��د  معق��ودة عمیق��ةوھ��ي مس��تطیلة  رف��ة،خ��الي م��ن الزخال

حراب وعلي ارتفاع وعلي جانبي الم، م.٨٥م، وعمقھ ٢.٧٥ م، وارتفاعھ.٩٥عرضھ 
 أدواتبعق�د م�دبب كان�ت تس�تخدم لوض�ع  م توج�د دخل�ة مربع�ة ص�غیرة معق�ودة١.٦٥

المح��راب یوج��د تركیب��ھ  أم��اموعل��ي یس��ار الواق��ف  )٥لوح��ة (االن��اره داخ��ل المق��ام، 
  ).٤ لوحة (دفن بھا احد سكان مدینة حمص من الحجر الجیري  طیلة صغیرةمست

وعل�ي جانبیھ�ا ، مق�امحج�رة ال إل�يفتح�ة ب�اب ال�دخول  یتوس�طھالجدار الش�مالي  أما
  ).٧ لوحة( ،الطریق العام عليان بعقد مدبب یفتحان تفتحتا شباك مستطیلتان معقود

 یبل�غ اإلن�ارة أدواتلوض�ع بعق�د م�دبب  معق�ودةیتوس�طھ دخل�ة  الجدار الشرقي  أما
  .م.٧٨م، وترتفع عن األرض بمقدار .٧٥م، وارتفاعھا .٥٠م، وعمقھا .٧٠عرضھا 

م، .٣٨ھا اتس�اعدخ�ل معق�ودة بعق�د م�دبب یبل�غ  أیض�ااما الجدار الغربي فیتوس�طھ  
  .م١م، وترتفع عن األرض بمقدار .٤٦م، ارتفاعھا .٣٦عمقھا 

  -:التغطیة بالمقام
ملساء من الداخل والخارج، الحجریة القبة ال المقام ة حجرةغطیاستخدم المعماري لت

دخل�ة  ١١وبھا  القبةرقبة مثلثات كرویة بواقع مثلث بكل ركن تحمل  أربعمقامة على 
تأخ�ذ وال�بعض االخ�ر بعق�د م�دبب  بعقد نصف دائ�ري بعضھا معقودمسدودة مستطیلة 

 موج�ودةشكل المحراب كانت تحوي ب�داخلھا ص�فان م�ن المقرنص�ات مازال�ت بقایاھ�ا 
، ) ٨،٩لوح�ات (وھ�ي نص�ف كروی�ة، خوذة القب�ة ،  االنتقال، ویعلو منطقة اآلنحتي 

  )١٠ لوحة (دائریة  قاعدةالقبة من الخارج فھي نصف كرویة ملساء ترتكز على  أما
  :موسي االشعري أبيالدراسة التحلیلیة لمقام :  سادسا

  المقام��ات  وب��األخصالقدیم��ة حم��ص  الع��ام لعم��ائر مدین��ة المظھ��ر الخ��ارجيج��اء
ات تحت�وى عل�ى فتح� حی�ث ج�اءت الواجھ�اتیعبر عن وظیفتھا، یعطى انطباعاً جافاً 

المعم��اري عل��ى للتھوی��ة، حی��ث رك��ز الجانبی��ة  أو الم��داخل وبع��ض الفتح��ات العلوی��ة
ولم یتطرق إلى زخرفة المداخل وفتحاتھ�ا إلث�ارة  لمنشأة والدور الذي تقوم بھوظیفة ا
، إلى جانب تجنبھ تعرض الواجھ�ات للعوام�ل المناخی�ة المختلف�ة الت�ى  المارةإعجاب 

، إل�ى جان�ب ت�وفیر األم�وال لالھتم�ام بت�دعیم المدین�ة ض�د ٧تفسد اللون والشكل الع�ام
 .علیھا المتعاقبةاھمتھا طوال الفترات التاریخیة األخطار التي د

                                                           
، بحث لنیل القدیمةوتطورھا في مساكن حمص  الخارجیة، دراسة أشكال الفتحات خماسیھسوسن  )٧(

وائ�ل س�مھوري، جامع�ة البع�ث، . م.بول ش�نیاره، د. م.، إشراف دالمعماریة الھندسةشھادة دبلوم في 

 .١١صـ  ،١٩٩٧
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  –على نظام األبلق  ة مقام ابي موسي االشعريواجھزخرفة  في المعمارياقتصر 
 –،والل�ون األس�ود  –خطوط أفقیة كل منھا بعرض مدماك م�ن الل�ون األب�یض الكل�س 

لفتح��ات ، والعق��د ال��نص دائ��ري المح��دد خلف��ى العق��د الم��دبب المح��دد للم��د -ت البازل��
ھ�و ظ�اھرة معماری�ة كان�ت منتش�رة من�ذ قب�ل تعاقب اللونین ف�ى األبنی�ة حیث  الشابیبك

 م٧٠٥/ ھ�ـ ٨٧(بالج�امع األم�وي بدمش�ق  ، كم�ا وج�دتاإلسالم فى العم�ائر البیزنطی�ة
(٨.  
  ویرج�ع ذل�ك لص�غر مس�احة  م�دخل واح�دعل�ي موس�ي االش�عري  أب�يمق�ام اقتصر

وھ�و م�ا  ،المقام وتواجده بوسط المنطقة السكنیة حی�ث یح�ده البی�وت م�ن ث�الث جھ�ات
ومسجد  ،)م١٢١٥/ھـ ٦١٢قبل عام( كما في مسجد أبي لبادة بمدینة حمص أیضاوجد 

/ ھ���ـ ١١٠٥قب���ل ع���ام ( عكاش���ةمس���جد ، )م١٣/ ھ���ـ ٧ق( الش���یخ ناص���ر آل طلیم���ات
قب���ل ع���ام ( ، عم���ر النبھ���ان)م١٥٦٨/ ھ���ـ ٩٧٦ع���ام قب���ل (، الش���یخ مس���عود )م١٦٩٣
ھ���ـ ١١٢٢قب���ل ع���ام ( ة عم���ر الص���حن، وف���ي الزوای���ا كزاوی���)م١٨٨٢/ ھ���ـ ١٣٠٠

، وك���ان لوج���ود المنش���آت ذات ٩)م١٨٨٧/ ھ���ـ ١٣٠٥( ، وزی���ن العاب���دین)م١٧١٠/
المدخل الواحد العدید من األمثلة بدمش�ق مدرس�ة الس�لطان الظ�اھر بیب�رس البندق�داري 

/ ھ���ـ ٦٩٤-٦٧٨( بالص���الحیة التكریتی���ة الترب���ة، )م١٢٨١-١٢٧٧/ ھ���ـ ٦٨٠-٦٧٦(
 . ١٠)م١٢٩٤-١٢٧٩

                                                           
اما في العص�ر االس�المي  بشبھ الجزیره العربیھ،) م٥ق ( یرجع الىى ول بناء ھو حصن یھودأو )٨(

وج�امع قرطب�ھ ای�ام عب�د ) م٧٣٢/ھ�ـ١١٤(فجاء اقدم بناء منفذ بنظ�ام االبل�ق بج�امع الزیتون�ھ بت�ونس 

 ،)٨()م١١٢٥ / ھ����ـ٥١٩(وبمص����ر بواج���ھ ج����امع االقم���ر  ،)م٧٨٦ / ھ���ـ١٧٠(ال���رحمن ال����داخل 

-١٣٨٤ / ھـ٧٨٨-٧٨٦(ظھرت بمدخل مدرسھ برقوق  كما )م١٢٨٥ / ھـ٦٨٤(ومجموعھ قالوون 

 / ھ�ـ٨١١( وزاوی�ھ الناص�ر ف�رج) م١٤٠٨/ھ�ـ٨١١(ومدخل مدرسھ جمال ال�دین االس�تدار )م١٣٨٦

غیرھ���ا م���ن المنش���أت و )م١٤٢١-١٤١٥ / ھ���ـ٨٢٤-٨١٨(وم���دخل ج���امع المؤی���د ش���یخ ) م١٤٠٨

ه االس�المیھ ،محاض�رات الموس�م القیم الجمالیھ في العم�ار السید عبد العزیز سالم،، المملوكیة بمصر

ولیاؤھا أسعاد ماھر، مساجد مصر و، ٢٤م،صـ ١٩٦٣-١٩٦٢ ةبیروت العربی ةالثقافي الثالث لجامع

جم��ال عب��د ال��رحیم إب��راھیم حس��ن، الحلی��ات المعماری��ھ الزخرفی��ھ عل��ي ، ٣١٨،ص��ـ ١ج الص��الحون،

رس�الة دكت�وراه، كلی�ة اآلث�ار، ، "دراس�ھ أثری�ھ فنی�ھ"عمائر القاھرة في العصر الممل�وكي الجركس�ي 

  .٤٠-٣٨صـ  ،م١٩٩٩جامعة القاھرة، 

عائشة فتحي ختعن، العمائر اإلسالمیة الدینیة بمدینة حمص السوریة منذ بدایة األیوبي حتي  )٩(

  .١٣٤م، صـ ٢٠١٥نھایة العصر العثماني، دراسة آثاریة معماریة، رسالة ماجستیر،
،قب���ھ ) م١٢٨٥-١٢٨٤ / ھ���ـ٦٨٤-٦٨٣( بمجموع���ھ المنص���ور ق���الوون بالنحاس���ین وبالق���اھرة)١٠(

حس�ن عب�د الوھ�اب، ت�اریخ المس�اجد  ،)م١٢٨٥ / ھـ٦٨٤( عائشة بالسیدةالسیوطي  بقرافةالصوابي 

  .١٢١صـ  ،م١٩٤٦األثریة، الجزء األول، مطبعة دار الكتب، القاھرة، 
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العم�ائر بمدین�ة م�داخل ري كمثیل�ھ بأبي موسي االشعلمدخل مقام جاء الشكل العام 
مستطیلھ قلیلة العمق معقودة بعقد  كتلة مدخلبسیطا جداً حیث یتكون من  حیث حمص

وج��د م��ن قب��ل ف��ي المدرس��ة الركنی��ة البرانی��ة والمدرس��ة االش��رفیة  ال��ذي األم��رم��دبب، 
  .١١البرانیة والمدرسة المرشدیة بدمشق بالعصر األیوبي

المطلة علي الطریق جاء یتوسط الواجھة الشمالیة الرئیسیة المدخل  ونجد أن موقع
الم�دخالن بج�امع ال�داالتي وج�امع  ، وج�د ذل�ك بمدین�ة حم�ص كم�ا ف�ي)٢لوحة ( العام

دحیھ الكلبي وزاویة عمر الصحن ومسجد عكاشة وزاویة زین العابدین ومسجد الشیخ 
مسعود، ومس�جد أب�ي لب�ادة، وذل�ك نتیج�ة ع�دم وج�ود ف�راغ داخل�ي ف�ى زوای�ا المنش�أة 

   .١٢ل فى أحد أركانھایسمح ببناء كتلة المدخ
 ف��ال یمك��ن للمص��لي  ةم عل��ى أن یك��ون المح��راب رم��ز للكعب��عم��ل المعم��اري المس��ل

عل�ي تحدی�د بالمقام االنتقال بجسده إلي مكة، فعمل لھ المحراب الذي اقتصرت وظیفتھ 
، وج��اءت مس��احة المح��راب لتتناس��ب م��ع س��عة ج��دار لمعرف��ة اتج��اه ال��دفن اتج��اه القبل��ة

 .١٣ومساحة المقام بشكل عام القبلة
مس�جد لیماث�ل ش�كل مح�راب  )٤لوح�ة ( موس�ي األش�عري أب�يجاء مح�راب مق�ام 

یتكون م�ن دخل�ة حجري محراب  وھو، )م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦قبل عام " (الشیخ مسعود"
ف�ى  أیض�ا، كم�ا وج�د ١٤ملساء خالیة من أي ش�ئ دائريمستطیلة معقودة بعقد نصف 
 .)م١٣٧٢-ھـ ٧٧٤( المعروف باسم جامع عاصم بدمشق جامع ابن عبد هللا االیتمشي 

 الت�ي اتس�مت مدین�ة حم�ص بمنش�آت أش�كال المحاری�ب تن�وعومن الج�دیر بال�ذكر 
 تاش�تمل كم�ا ،بالبساطة فى التكوین والفقر فى الزخرفة ف�ى معظ�م األحی�انبشكل عام 

ھ��ـ ٦١٢قب��ل ع��ام(مس��جد أب��ي لب��ادة  ف��يعل��ى مح��راب واح��د كم��ا  المنش��آت بع��ض
ومس�جد  ،، وجامع دحیھ الكلبي) م١٣/ ھـ ٧ق(، ومسجد ناصر آل طلیمات )م١٢١٥/

/ ھ��ـ ١١٠٥قب�ل ع��ام (عكاش��ة  ومس�جد، )م١٥٦٨/ ھ��ـ ٩٧٦قب�ل ع��ام (خ مس��عود الش�ی
لنبھ�ان ، ومسجد عمر ا)م١٧١٠/ھـ ١١٢٢قبل عام (، وزاویة عمر الصحن )م١٦٩٣

، ١٥)م١٨٨٧/ ھ��ـ ١٣٠٥(، وبزاوی��ة زی��ن العاب��دین )م١٨٨٢/ ھ��ـ ١٣٠٠قب��ل ع��ام (

                                                           
الباقی�ة ف�ي مدین�ة دمش�ق خ�الل  والمدنیة الدینیة اإلسالمیة، العمائر محمود مرسي مرسي یوسف )١١(

ص�ـ  ، م٢٠٠٢/ھ�ـ١٤٢٣، كلی�ة اآلث�ار، جامع�ة الق�اھرة، "رسالة دكت�وراه"العھدین الزنكي واألیوبي 

٢٠٨.  
 .١٤٠صـ  عائشة فتحي، العمائر اإلسالمیة الدینیة بمدینة حمص، رسالة ماجستیر، )١٢(
 البع�ث،جامع�ھ  ، المعماریة الھندسةكلیھ  ،ةاالسالمی العربیة لعمارةافي  الرمزیة ھال سید احمد، )١٣(

 .٣١صـ ،القدیمةفي مساجد مدینھ حمص  الریاضیةالنسب  دراسةمھند حسان الباكیر، ، ١٦صـ
)١٤(

  .١٤٥صـ عائشة فتحي، العمائر اإلسالمیة الدینیة بمدینة حمص، رسالة ماجستیر، 
  .١٤٧ صـ بمدینة حمص، رسالة ماجستیر،عائشة فتحي، العمائر اإلسالمیة الدینیة  )١٥( 
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/ ھـ ٧٢(نجد ان أول ظھور للمحراب بمسجد الكوفة بالعراق وبمحراب قبة الصخرة و
  .١٧)م٧٠٥/ ھـ ٨٧(الجامع األموي بدمشق  بسوریا ظھورھا بدایة، وكان ١٦)م٦٩١
 الملحق��ة بالمس��اجد بحم��ص ولكنھ��ا ل��م تنتش��ر بش��كل ١٨وج��دت القب��اب الض��ریحیة ،

قب��ل ع��ام (الض��ریحیة الملحق��ة بمس��جد الش��یخ مس��عود  القب��ة وج��دناھا ف��يكبی��ر حی��ث 
، )العصر العثمانى(والقبة الضریحیة الملحقة بمدرسة البازرباشى ) م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦
 الضریحیة بمجموعة الملك المجاھد، القبة الضریحیة بمسجد ذي الكالع الحمیري القبة

  .)٨،٩،١١،١٢لوحات ( 
 ١٩)م٨٦٢/ ھ��ـ ٢٤٨( الص��لیبیةقب��ة  ھ��يالقب��ة  ذيأق��دم مث��ل ب��اٍق للم��دفن وك��ان 

بالعص��ر العباس��ي بمدین��ة س��امراء، ووج��دت بالش��ام ف��ى الج��زء األوس��ط م��ن ال��رواق 
، وبالمس�جد األقص��ي بع��د )م٧٠٥/ ھ��ـ ٨٧(العرض�ي أم��ام المح�راب بالج��امع األم�وي 

،وظھ�رت قب�اب ال�دفن ف�ي ٢٠)م٧٨٠/ ھ�ـ ١٦٣(المھ�دي  الخلیف�ةبنائھ في عھ�د  إعادة
/ ھ��ـ ٥٦٣(ال��دین محم��ود  بمدرس��ھ ن��ور الملحق��ة القب��ةدمش��ق بالعص��ر الزنك��ي ف��ي 

                                                           
 )م٨٧٩-٨٧٦ / ھ�ـ٢٦٥-٢٦٣( بجامع احمد بن طول�ون اآلنوالنموذج االقدم بمصر الباقي حتي )١٦(

علي ماھر متولي، أسس تصمیم العمائر الدینیة في العصر  ،للنص التأسیسى للتجدیدات بالجامعطبقاً 

رس�الة ماجس�تیر، كلی�ة اآلث�ار، جامع�ة الق�اھرة، ، "دراسة أثریة معماریة"المملوكي البحري بالقاھرة 

ثروت عكاشھ، القیم الجمالی�ة ف�ي العم�ارة اإلس�المیة، دار المع�ارف، ، ٢٣٦،صـ  م١٩٩٤/ھـ١٤١٤

 .١٣٠صـ ، ١٩٨١القاھرة، 

 .٣٠٨صـ  دمشق، ةفي مدین ةاالسالمی اآلثار ،كارل ولتسینجر وكارل واتسینجر )١٧(
وقی�ل  وھ�و ش�ق ف�ي وس�ط القب�ر، ،"ض�ریح"اطلق علي المكان الذي ی�واري فی�ھ جس�د االنس�ان  )١٨(

ً  وقیل ھو قبر بال لحد، القبر كلھ، نھ انضرح علي ج�انبي و ألأ رض،نھ یشق في األأل وسمي ضریحا

 )م٦٩١ / ھ��ـ٧٢( الص��خرة ةول الھج�ري بقب��واخ��ر الق��رن األأعرف�ت من��ذ  القب�ر فص��ار ف��ي وس��طھ،

ثم  )م١٢ / ھـ٦(وانتشرت خالل القرن  )م١١ / ھـ٥النصف الثاني من القرن (ھتمام بھا في وزاد اإل

، ن�در وج�ود م�دفن ملح�ق بھ�ا اال فیم�اتباع فأصبح ال تخلو منشأه من صبحت فیما بعد سنھ واجبھ اإلأ

 رس��الة"حض��اریھ دراس��ة"ف��ي عص��ر س��الطین الممالی��ك  الق��اھرة قراف��ةس��ماعیل الح��داد، إدمحم حم��زه 

الط��راز المص�ري لعم��ائر  دمحم حم�زه،، ٢٨٠ص�ـ  م،١٩٨٦ ،ةالق��اھر ةجامع� ث��ار،كلی�ھ اآل س�تیر،ماج

 النھض��ةدار  االس��المیھ، العم��ارةالقب��اب ف��ي  ،ص��الح لمع��ي مص��طفي، ٧٠٣ص��ـ  ،الدینی��ة الق��اھرة

  .١٩صـ بیروت، العربیھ،
كم�ال ال�دین س�امح، العم�ارة ف�ي ص�در اإلس�الم، الطبع�ة ، .٢٩٩ص�ـ  الق�اھره، قراف�ةدمحم حمزه، )١٩(

 محمود وصفي دمحم، دراسات في الفن�ون والعم�اره،، ١٠٢صـ م، ٢٠٠٠األولي، دار نھضھ الشرق، 

  .٢٤صـ  االسالمیھ، العمارةالقباب في  ،صالح لمعي مصطفي، ٥٠صـ 

 .١٩صـ  ،العربیة، بیروتصالح لمعي مصطفي، القباب في العمارة اإلسالمیة، دار النھضة )٢٠(
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/ ھ�ـ ٦٢١(، أما بالعصر المملوكي فنجد قبة ركن الدین منكورس ح�والي ٢١)م١١٦٧
بالعص�ر  أم�اوالقبة الملحقة بالمدرس�ة الركنی�ة البرانی�ة بس�فح جب�ل قاس�یون، ) م١٢٢٤

الممل��وكي الجركس��ي بقب��ة المدرس��ة الطاووس��یة الت��ى كان��ت ملحق��ھ بالخانق��اة الیونس��یة 
   ،)م١٤١٩/ ھـ ٨٢٣(المدفن الملحقة بجامع التوریزي  وقبة) م١٣٨٣/ ھـ ٧٨٤(

وتكوینھ�ا موس�ي االش�عري  أب�يالتي تغط�ي مق�ام ومن النظر إلي القبة الضریحیة 
المعماري نجد انھا تتكون من أربع وحدات، األولي وھ�ى فس�قیة ال�دفن وتك�ون تح�ت 

انى وھو تربیع القبة األرض یعلوھا  تركیبة رخامیة محاطة بسیاج خشبي، ثم یلیھا الث
وھى الجدران األربعة التي تحدد مساحتھا، ثم الثالثة وھى منطقة االنتقال، ثم الرابعة 

، وفیم��ا یل��ى ش��رح لك��ل عنص��ر م��ن ٢٢وھ��ى رقب��ة القب��ة المس��تدیرة یعلوھ��ا الخ��وذه
  -:العناصر الظاھرة فوق سطح األرض

  ـ:رقبة القبة
الج�زء الواص�ل  وھيیعلو منطقة االنتقال رقبة القبة التي ترتكز علیھا خوذة القبة 

تأخذ زخرفیة نوافذ ، وھى تتألف من طابق واحد یفتح فیھا ٢٣بینھا وبین سطح المبني
المحاریب، حیث أنھا تعمل على زیادة ارتفاع القبة إلعطاء المبن�ى مظھ�راً أكث�ر شكل 

  .٢٤عظمھ وإجالالً 

                                                           
القب�اب ف�ي  ،ص�الح لمع�ي مص�طفي، ٦٢،١١١ص�ـ  ،ئر االس�المیھ الدینی�ةمحمود مرس�ى، العم�ا )٢١(

 .٢٨صـ  االسالمیھ، العمارة
 دكت��وراه غی��ر منش��وره، رس��الة می��ر كبی��ر قرقم��اس وملحفاتھ��ا،مدرس��ھ األ دمحم مص��طفي نجی��ب، )٢٢(

مخط��وط  تم��راز االحم��دي ، األمی��رج��امع  الكس��باني ،مخت��ار ، ٤٨٥ص��ـ  م،١٩٧٥ الق��اھره، ةجامع��

س��ماعیل الح��داد، إدمحم حم��زه ، ١٤٤ص��ـ  ،١٩٨٦،  الق��اھرة ةجامع�� ث��ار ،اآل ةماجس��تیر ،كلی�� ةرس��ال

 القبھ المدفن نشأتھا وتطورھا حت�ي نھای�ھ العص�ر الممل�وكي ، ةاالسالمی ةالقباب قي العماره المصری

العربی��ھ  العم��ارةولف��رد ج��وزف دلل��ي، ، ٥٥ص��ـ  م،١٩٩٣االول��ي ،  الطبع��ة ،الدینی��ة ةی��الثقافمكتب��ھ 

 العام�ة الھیئ�ة محم�ود احم�د،:ترجم�ھ  للط�راز العرب�ي، الرئیس�یة البنائی�ةبمصر في ش�رح الممی�زات 

 .٣٩صـ  م،٢٠٠٠ ، الثانیة الطبعة للكتاب، المصریة
ف�ي تس�قیف ف�راغ الح�رم ألھ�م دور العب�اده القدیم�ھ ف�ي  المتبعةبشار یاسر عبد الھادي، األسالیب )٢٣(

دمحم غ�انم ناص�یف مك�ي، . م.د: مدینة حمص، بحث لنیل شھادة دبلوم في الھندسة المعماریة، إش�راف
ران��دا س��لمان إس��ماعیل، م��واد البن��اء ، ١٤ص��ـ  ،م٢٠٠١كلی��ة الھندس��ة المعماری��ة، جامع��ة البع��ث، 
 الھندس��ةی��ل درج��ھ دبل��وم ف��ي عل��وم البن��اء والتنفی��ذ، كلی��ة وإس��تخداماتھا ف��ي إنش��اء القب��اب، بح��ث لن

 .٣٦صـ  ،م٢٠٠١-٢٠٠٠، جامعة البعث، المعماریة
-١٩٩٩میسون شیخاني، مشیدات  األضرحة اإلسالمیة في مدینة حمص دراسھ تحلیلی�ھ توثیقی�ھ )٢٤(

 ،ة البع�ثدمحم ح�اكمي، بح�ث لنی�ل ش�ھادة ال�دبلوم، كلی�ة الھندس�ھ المعماری�ھ، جامع�.، إشراف د٢٠٠٠
  ٢٦ـص
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محاری�ب  عش�ر دخ�الت عل�ى ش�كل م�ن بمقام ابي موسي االشعريبة تتكون  الرق
اس��تخدم  وال��بعض االخ��ر بعق��د م��دبب، بعق��د نص��ف دائ��ري بعض��ھا معق��ود ص��غیره

الي جانب شباك واح�د ص�غیر ، لتكسبھا شكل جمالي المفصصةالمعماري فیھا الطاقیة 
 الكرویةالمثلثات ، وھى تستخدم لتخفیف الحمل على مستطیل معقود بعد نصف دائري

  .٢٥أسفلھا، وتظھر القبة من الخارج بدون رقبة
  ـ:خوذة القبة 

وھ��ى الج��زء النص��ف ك��روي ال��ذي یعل��و رقب��ة القب��ة والت��ى تعط��ي للمبن��ى ش��كلھ 
كروی�ة مق�ام ، ج�اءت الخ�وذة بال٢٦الظاھري المحدب من الخارج والمقعر من الداخل 

معظ�م القب�اب الباقی�ة حجریة خالیة من الزخارف وھ�و األم�ر ال�ذى وج�د م�ن قب�ل ف�ي 
  .٢٧بمدینة دمشق وحلب والتى ترجع إلى العصر الزنكي واالیوبي والمملوكي

                                                           
، وقب�ة األمی�ر )م١٢٨٨/ھ�ـ ٦٨٧(وظھر ذلك من قبل في قب�ة األش�رف خلی�ل  وبالقاھره ظھرت )٢٥(

وقبھ س�نقر ) م١٣٠٦/ھـ ٧٠٦( ، وقبھ بیبرس الجاشنكیر)م١٢٩٠/ھـ ٦٨٩( حسام الدین توران طاي
ولي عل�ي یم�ین ای�وان الترب�ھ الس�لطانیھ وقبل�ھ اولج�اي برقبھ قبھ األ، و)م١٣١٥/ ھـ ٧١٥( السعدي 

-٨٧٧(الیوس��في والقب��ھ المعروف���ھ بالس��بع بن���ات بص��حراء الممالی���ك وقب��ھ م���دفن الس��لطان قایتب���اي
دمحم ، -:ی��د انظ��رزللم ي العص��ر الممل��وكي،ف��وقب��ھ س��ودون وقب��ھ خایرب��ك ) م١٤٧٤-١٤٧٢/ھ��ـ٨٧٩

الغني عماره، دراس�ھ مقارن�ھ لط�رز العم�ائر  العربي صبري عبد، ٣٨٥قرافھ الممالیك، صـ  حمزه،
الدینی��ھ المملوكی��ھ البحری��ھ الباقی��ھ بم��دینتي دمش��ق والق��اھرة، رس��الة دكت��وراه، جامع��ة الق��اھرة، كلی��ة 

  .١٣٣صـ م، ٢٠٠٣اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیھ، 
ص�ـ  بن�اء،رن�دا س�لمان اس�ماعیل، م�واد ال: س�لوب بن�اء القب�ھ الحجری�ھ انظ�رأید عن زلمعرفھ الم )٢٦(

ن�ور دمحم كس�یبي، دراس�ھ تحلیلی�ھ ، ١٣ص�ـ  االسالیب التقلیدیھ المتبع�ھ ف�ي تس�قیف، بشار یاسر،، ٤٦
إنش��ائیھ إلس��تخدامات الحج��ر ف��ي عم��ارة حم��ص القدیم��ھ، بح��ث لنی��ل درج��ة ال��دبلوم، كلی��ة الھندس��ھ 

 .٥١صـ المعماریھ، جامعة البعث،
وقبھ حسام الدین توران طاي بدرب )  م١٢٨٨ / ھـ٦٨٧( بقبھ االشرف خلیل  ةووجدت بالقاھر )٢٧(

 / ھ��ـ٦٩٦( الج��ین الت��ي تعل��و الق��واره بج��امع احم��د ب��ن طول��ون وقب��ة) م١٢٩٠ / ھ��ـ٦٨٩(س��عاده 

 حس�ني نویص�ر، ،)م١٣٦٢-١٣٥٦ / ھ�ـ٧٦٤-٧٥٧( وخوذه القبھ بمدرسھ الس�لطان حس�ن) م١٢٩٦

  .٢٠٦صـ  العماره االسالمیھ،

 / ھ�ـ٧٢٢(قب�ھ س�نجر المظف�ر بش�ارع الحلمی�ھ  ،)م١٣٠٣ / ھ�ـ٧٠٣( في قبھ سالر وسنجر الج�اولي

االمی�ر  ةبمدرس� ةالملحق� ةوالقب�) م١٣٤٦ / ھ�ـ٧٤٧(  بیدمر البدري ـ ایدمر البھلوان ـ ةوقب)م١٣٢٢

ام الس��لطان ش��عبان  ةوالقبت��ان بمدرس��) م١٣٦٠-١٣٤٨ / ھ��ـ٧٦١-٧٤٨(  ةبالجمالی�� ةالحجازی�� تت��ر

 / ھ��ـ٧٧٤(الج��اي الیوس��في بس��وق الس��الح  ةبمدرس�� ةحق��المل ةوالقب�� )م١٣٦٨ / ھ��ـ٧٧٠(بالتبان��ھ 

وش���اع  )م١٣٩٤ / ھ���ـ٧٩٧(الك���ردي  وقب���ة) م١٧٨٣ / ھ���ـ٧٨٥(ای���تمش البجاس���ي  ةوقب��� )م١٣٧٢

 العم�اره فری�د ش�افعي،، )م١٦-١٥ / ھ�ـ١٠-٩(الحجر في بن�اء القب�اب بمص�ر خ�الل الق�رن  استخدام

ص�ـ  ،الدینی�ةمحم�ود مرس�ي ،العم�ائر ، ٢٨٧ص�ـ  الممالی�ك، قراف�ة دمحم حم�زه،، ١٩٩، ص�ـ  العربیة

٢٥٥.  
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 موسي  أبيمقام بالنوافذ المطلة على الطریق العام  المعماري الحمصي استخدم
كما فى مسجد عكاشھ الذي اعتدنا وجوده بعمائر مدینة حمص،  االشعري وھو االمر

ینال المتوفي اكبر قدر من الدعاء وقراءة الفاتحة من وذلك حتي وزاویة عمر الصحن 
 .الماره

  من الجدیر بالذكر أن المعماري الحمصى استخدم فى البناء أسلوب الحوائط الحاملة
األمر الذى ظھر أثره في سماكة الجدران مما ساعد علي العزل الحراري الجید 

واستخدم الجدران السمیكة من أجل  التدعیم كما كان لسماكة الجدران أثرھا  ٢٨قامللم
 .٢٩عن المناخ الخارجي قامفي العزل الحراري للم

  جاء لیخدم وظیفتھ كمزار مقام ابي موسي األشعري تخطیط من الجدیر بالذكر ان
للزائرین حیث جاء الضریح المحاط بالسیاج الخشبي لیتوسط المقام إلتاحة الفرصة 

 بااللتفات حول الضریح لقراءة الفاتحة والتبرك

                                                           
  .٧٥صـ  ، ةسس تصمیم العمائر الدینیأ علي ماھر، )٢٨(
الحلول المعماریة المعالجة للظواھر المناخی�ة بعم�ارة الق�اھرة من�ذ نش�أتھا عماد دمحم احمد عجوه،  )٢٩(

، اإلس�المیةالعص�ر العثم�اني، رس�الة دكت�وراه، جامع�ة الق�اھرة، كلی�ة اآلث�ار، قس�م اآلث�ار  نھایةحتي 

 .١٠٧صـ ، م٢٠٠٩
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بشرق مدینة حمص القدیمة عن " باب الدریب"المنطقة العقاریة الثانیة المعروفة بإسم ) ١شكل(

  "سلیم زھراوي"
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  عمل الباحثمسقط افقي، ) ٢ شكل(
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  النص اعلي باب الدخول الي المقام الواجھة الشمالیة، مقام ابي موسي األشعري، )١لوحة (

  
  مقام ابي موسي االشعري، الواجھة الشمالیة) ٢لوحة (
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مقام ابي موسي األشعري، جادة ابي موسي االشعري والجدار الجنوبي من جامع ) ٣لوحة (

  العصیاتي

  
  مقام ابي موسي األشعري، المحراب) ٤لوحة (
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  وارتفاع رجل العقد ،الدخلتان علي جانبي المحرابمقام ابي موسي االشعري، ) ٥لوحة (

  
  مقام ابي موسي االشعري، تركیبة الدفن) ٦ة لوح(
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  مقام ابي موسي األشعري، الجدار الشمالي من داخل المقام) ٧ لوحة(

  
  مقام ابي موسي األشعري، منطقة انتقال القبة) ٨ لوحة(



 ١٩ اد ا ر اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

٢٢١ 
 

  
  .كرویة الملساءمقام ابي موسي األشعري، القبة النصف ) ٩ لوحة(

  
  من الخارجالملساء مقام ابي موسي االشعري، القبة ) ١٠ لوحة(



 ١٩ اد ا ر اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

٢٢٢ 
 

  
  ، القبة الملساء من الدخلالملك المجاھدمقام ) ١١لوحة (

  
  ، خوذة القبة من الخارجالملك المجاھدمقام ) ١٢لوحة (
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Abstract: 
 
       The importance of the city of Homs in it the third city in the 
Syrian Republic in terms of area and historical importance, it has 
played an important role in Islamic history directly, to its 
geographical position as a base defensive immune from external 
attacks by the Crusaders and the Tatars, or internal dangers 
Kthorat Bedouin, or a indirect participation in campaigns to 
support fully to confront the attacks. 
The city of Homs represents the intersection of the main road 
between the Syrian cities point where bordered on the north city 
of Aleppo, from the south of Damascus, from the East Palmyra 
and Hama, from the West Mediterranean, and the north-west city 
of Masyaf. 
    As for economic activity as a result of its geographical 
position, the nature of the soil, the climate and its impact on the 
rich architectural, and proof of this is the rise in the annual value 
of the abscess, which was paid to the affiliate countries over the 
centuries, and that after a turn on the movement of construction 
and urbanization, both the city of Homs or Syria as a whole , this 
movement represented in the large architectural installations, 
whether religious, civil or funeral. 
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    The funerary architecture city of Homs in the shrines, whether 
independent or attached to religious establishments - the mosque, 
Almadrsh-, came research to shed light on the architecture of 
each and component units and architectural elements with 
characteristics and different features through a research-based 
approach on the two axes in the following manner: - 
The first axis: the documentary approach based on field study. 
The second axis: inductive analytical approach. 
Key words  
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