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 )عناصـر العمـارة اإلسـالمیة ( 
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   جدـللمساریة ـر المعمـالعناص

أساسیة تستخدم فى تصمیم المساجد منذ القدم مثل الصحن ، والمحراب ،  عناصر معماریةهناك عدة 

عناصر أخرى دخلت على عمارة المسجد فیما بعد وأصبحت متممة  هناكو المنبر ، والرواق ، و 

 ،ألعمدة ، وا عقد، وال ، والقبة بنائه ومن هذه العناصر اإلضافیة المئذنة لعمارته أومشیرة إلى مكان

   .والزخارف التي تؤدي دورها كعناصر معماریة أو زخرفیه مكملة

 وفیما یلى سوف نتناول هذه العناصر بشىء من التفصیل

 

 للمساجد األساسیة معماریةالعناصر ال 

  :برـالمن -1

 

اللغویة تتفق درجات وله تعریفات أخرى في المراجع  مرقاة متنقلة ذات: والمنبر في اللغة العربیة هو 

اهللا علیه وسلم یخطب في المسلمین بمسجده الشریف وهو واقف  وهذا المعنى وكان رسول اهللا صلى

والحظ المسلمون أن هذا " الدوم"السقف ومتكئ على عصا من خشب  عند أحد الجذوع التي تحمل

ئًا یجلس علیه اهللا صلى اهللا علیه وسلم ویتعبه فاقترحوا علیه أن یتخذ شی الموقف یشق على رسول

 كان في خدمة عمه العباس بن عبد المطلب) كالب(فوافقهم على ذلك وصنع له رجل یدعى  ویستریح

لجلوسه وارتفاعه  منبرًا من خشب األثل یتألف من ثالث درجات األولى والثانیة منه لصعوده والثالثة

   رةللهج ذراعان وثالث أصابع وعرضه ذراع واحد وكان ذلك في السنة السابعة

  

  

  

  

  

  

  

 

البالد التي دخلت في دین اهللا  وفي العقود القلیلة التي تلت الهجرة النبویة وتكاثر أعداد المساجد في

عصا من الخشب تأسیا برسول اهللا صلى اهللا  كانت المساجد بال منابر وكان الخطیب یقف مستندًا إلى

مسجده في الفسطاط بمصر أقام  العاصر رضي اهللا عنه علیه وسلم ، وحین بنى والي مصر عمرو بن

  عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أمره بإزالته ففعل فیه منبرًا ولكن الخلیفة الثاني

عام " قرة بن شریك"اهللا صلى اهللا علیه وسلم هو المنبر الذي أقامه  وأقدم منبر بعد منبر مسجد رسول

  بن العاصر هـ في مسجد عمر132

وزید في عدد درجاتها بسبب  في المساجد في مختلف دیار المسلمینوتوالت بعد ذلك إقامة المنابر 

المسلمون من رؤیة الخطیب ویتمكن  إتساع مساحة المساجد وكثرة عدد المصلین ولكي یتمكن

  الخطیب من رؤیتهم

من الخشب  -في األغلب  -من مقومات المسجد الجامع وهو یصنع  جزءًا أساسیاً " المنبر"وبات 

  في نقش المنابر وزخرفتها واستخدمت األخشاب الثمینة في صنعها المسلمونوأبدع الفنانون 



 

  رابــالمح -2

 

مرة واحدة وكلمة " المحاریب"ووردت كلمة  في القرآن الكریم أربع مرات" المحراب"وردت كلمة 

صدر المجلس :ومن معانیها " حرب"اللغة في مادة  كلمة عربیة قدیمة وردت في معاجم" المحراب"

قیل من " فخرج على قومه من المحراب" الغرفة ومنه قوله تعالى  ه محراب المسجد والمحراب أیضاومن

الغرفة العالیة أو "كتاب اهللا بمدلوالتها القدیمة حیث تعني كلمة محراب  المسجد وكان ورودها في

 على" حرابالم"أفضل مكان في القصر أو البیت ، وقد تعارف العلماء على إطالق كلمة  المستقلة أو

أثناء الصالة  جدار القبلة وقد استعمل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم الحربة في تحدید اتجاه القبلة

اإلسالم مشرقًا ومغربًا وباتت  في الفضاء ولم تعرف الكلمة بمعناها المعروف الیوم إال بعد أن انتشر

عالى عباده باالتجاه إلیها في صلواتهم، ویروى ت هناك حاجة ملحة لتحدید اتجاه القبلة التي أمر اهللا

المدینة المنورة عمر بن عبد العزیز بناء المسجد النبوي الشریف  في هذا الشأن أنه عندما أعاد والي

 تعالوا أحضروا بنیان: ورجاالتها لتحدید مكان القبلة في البنیان الجدید قائًال  دعا علماء المدینة

الفتح في  قبلتنا، وحین بنى عمرو بن العاص مسجده الذي سماه مسجدقبلتكم ال تقولوا غیر عمر 

علیه وسلم في تحدید  شارك ثمانون رجًال من صحابة رسول اهللا صلى اهللا" القاهرة القدیمة"الفسطاط 

   .مكان القبلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

على أنها " ابالمحر "المساجد استقر معنى كلمة  بعد أن أصبح المحراب جزءًا أساسیًا في عمران

المشرفة وتالشى استعمال الكلمة في غیر هذا المعنى عدا ما  تجویف في جدار المسجد باتجاه الكعبة

بطبیعة الحال وال یعرف بالتحدید من كان أول من أوجد المحراب في المسجد  ورد في القرآن الكریم

 نه وأخرى تنسبه إلى الخلیفةتنسب ذلك إلى الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهللا ع فهناك أقوال

تعدد الروایات  األموي معاویة بن أبى سفیان رضي اهللا عنه وهناك أقوال تنسبه إلى آخرین وقد یفسر

معه التأكد ما إذا كان  كما أشرنا بمعان عدیدة مما ال یمكن -استخدمت " المحراب"هذا بأن كلمة 



آخر،على أن تحدید القبلة كان  قصود شيءكما هو معروف الیوم أو أن الم" المحراب"المقصود هو 

األقطار التي دخلت في اإلسالم، وكان بناة  ما وجه بناة المساجد إلیه في مختلف - وأهم  -أول 

الجدار المتجه نحو القبلة أو بدهان جزء من الجدار بلون  المساجد أولئك یكتفون بوضع عالمة على

مام إزاء الجدار ویؤدي الصالة ، أما تجویف مكان ذلك وبذلك یقف اإل ممیز أو بوضع بالطة بدال من

المتجه نحو القبلة فأغلب الظن أن أول من نفذه هو والي المدینة المنورة عمر  المحراب في الجدار

استأثر  العزیز عندما أعاد بناء المسجد النبوي الشریف في خالفة الولید بن عبدالملك وقد بن عبد

والوالة في سیاق عمارة  د من الخلفاء والملوك والسالطین واألمراءباهتمام بناة المساج" المحراب"

اإلسالمي تنسب إلى من أنشأها أو أنشئت  المساجد حتى اشتهرت محاریب معینة في التراث المعماري

  .في عهودهم

 

  حنــالص -3

 

جیة وأروقته وجدرانه الخار  وصحن المسجد هو المساحة المكشوفة منه والتي تتصل بحرم المسجد

كانت فیه مساحة مكشوفة بین  وهو إقتداء بعمارة مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم حیث

  الجهة الشمالیة،وفي كثیر من المساجد مظلتین مغطاتین إحداهما في الجهة الجنوبیة واألخرى في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صحن الجامع األزهر بالقاهرة

یندفع إلیها " بحیرات"في األغلب على شكل  س وهيیضم الصحن مصادر للمیاه یتوضأ منها النا 

لمسة جمالیة على صحن المسجد كما في  -األساسیة  إضافة إلى مهمتها - الماء الجاري وتشكل 

الصحن في استیعاب المصلین إذا زادوا عن طاقة حرم  المسجد األموي بالشام،كذلك یستفاد من

دمشق ومسجد ابن طولون في القاهرة أقیمت في كالمسجد األموي في  المسجد وفي المساجد الكبیرة

  .ذات أبواب مقفلة وضعت فیها خزینة الدولة وأوراقها ووثائقها الهامة صحنیهما قباب صغیرة



 

  

 
 

  رواقـــال -4

 

وكان یسمى  ، المسقوف الذي یحیط بجمیع أو معظم جهات المسجد والرواق هو الممر العریض 

  . استعملها كثیر من قدامي المؤرخین في وصف بعض المساجد الكلمة التي وهي" المجنبة"أیضا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كان العلماء یلقون  كبیر في  تدریس العلوم الدینیة وتحت هذه األروقة روقة المساجد دورأ ولقد لعبت

الموجودة في الجامع األزهر بمصر  دروسهم على المتعلمین ومن هذه الكلمة اشتقت أسماء األروقة

لیلتقوا العلم من أساتذتهم  - سمي رواقًا  - یجتمع الدارسون من جنسیة معینة في مكان واحدحیث 

 ، ورواق الشوام ورواق السودان ورواق الهنود وغیرها فیه فكان هناك رواق المغاربة ورواق األتراك

  . المبنى األساسي لألزهر تبرع بها أهل الخیر وكانت تلك األروقة إضافات إلى

المساجد فالغالب أنه الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  من اتخذ األروقة فيأما أول 

، وهكذا أصبحت إضافة األروقة إلى  إلى المسجد النبوي الشریف حین وسعه عندما أضاف أروقة

  . لتوسعتها دون المساس بالمبنى األساسي المساجد وسیلة
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