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 :الممخص
ترككه بمسجد قرطبة الكبير ميزة فريدة مف االناقة  يمثؿ تراث االمكييف  كما

تناقمتو االيادم بالتكسعة كالتأىيؿ كالعمارة خبلؿ سبعة اجياؿ ليككف شاىدا 
عمى االزدىار كالثركة ، كقد ساعده مكقعو كمساحتو في تحكيمو الى نمكذج 

تقميدىا بأشكالو الفسيفسائية كنقكشو مميز مف العمارة النادرة  التي يصعب 
الركمانية كدقة تشكيؿ اعمدتو الضخمة كاقكاسيا المتناظرة التي نصبت 
بتراتبية حسابية كىندسية نادرة عالج الميندس فييا فرؽ االرتفاع  فحكلتو 
الى نمكذج بارز لمتراث العالمي الرائع ، الذم مازاؿ شاخصا ليحكي قصة 

يكية العربية لممكاف كالذم مف المستحيؿ تغييره اك الحضارة االسبلمية  كال
محكه ،كيؤكد باف االنجاز البشرم  ليذا المكاف ىك خطاب يعكس قكة 
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Abstract: 

A heritage of Umaygads in Andalus grand mosque of 

cordoba which was an idenrical merit of elegance. 

During the seven generation of  its construction and it’s 

affinities then expansions and rehabilitation  ,the mosque 

became a witness of prosperity and cultural wealth. Its 

location and area help turning the mosque into hypostyle 

shape of encased is squared and magnified geometry 

tired with striking symmetrical arches.The mosque 

grandness reflects lslamic power and quests. Lslamic 

architecture was unique in its rmosaic designs and roman 

engravements which make the Great Mosque of cordoba 

a prime example of brilliant international heritage its 

walls was engraued by Arab skills mixed with andulsian 

and roman trouches.  All to say is a human oreativity 

reflects the state system of Caliphate economy. 

Monetary powers and cute architect. The mosques 

designs and fresco's; historic mantling show its Arabic 

indentity which ever, never can be modified or 

misshaped. 
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 المقدمة 
)الجامع المشيكر أمره الشائع ذكره مف اجّؿ مصانع الدنيا كبير كصفو الحميرم قائبل 

تقاف بنية، تيمـ بو الخمفاء المركانيكف فزادكا فيو زيادة بعد  حكاـ صنعة كجماؿ ىيئة كا  مساحة كا 
تتميمان اثر تتميـ حتى بمغ الغاية في االتقاف فصار يحار فيو الطرؼ كيعجز عف حسنو زيادة ك 

( ، ىذا ىك جامع قرطبة ٔالكصؼ، فميس في مساجد المسمميف مثمو تنميقان كطكالن كعرضان..()
ىػ(، مف اركع ما خمده العرب المسممكف في اسبانيا كالذم ما ٙٛٛالكبير بعيكف الحميرم )ت

( ليككف شاىدان عمى ابداع المعمار المسمـ بيندسة الدينيةزاؿ شاخصان )رغـ تعطؿ كظيفتو 
كاساسان لطابع  التخطيط كالبناء كبشكؿ منح المكاف ميزة انفرد بيا في تاريخ الفف المعمارم

رث اجيمو عالميان كالعمارة كالفف االندلسي، حتى استحؽ مف منظمة اليكنسكك العالمية تس
حضارم ألضخـ بيت صبلة في االسبلـ، كذلؾ ما سنحاكؿ طرحو في دراستنا عف ىذا االثر 

لدكلة المميز الذم يشيد باىتماـ بني امية بالعمارة الدينية خدمة لمصالح العاـ كاشارة لييبة ا
 كنكع مف الدعاية السياسية اماـ االعداء. 

الدراسة مقسمة الى محاكر كعناكيف بطريقة التراتبية العددية، يشمؿ المحكر االكؿ، 
المساحة كالمكقع، كالثاني تناكؿ التخطيط كمراحؿ البناء كاالضافات، كالثالث، اىتـ بعرض 

رض اىـ االحداث التي شيدىا الجامع مميزات الجامع الفنية كالمعمارية، كاسيب الرابع في ع
كمحاكالت تغيير ىكيتو كمبلمحو العمرانية، ثـ مناشدة اك تنكيو لما يتعرض لو المكقع في 

مخطط  إليقاؼالكقت الحالي مف تغيير ليكيتو االسبلمية العربية كمحاكلة لعميا تجدم 
الندثار كالنسياف، دليؿ كشاىد عمى التفكؽ الحضارم العربي مف ا ألكبراالنتقاؿ الرسمي 

كالدعكة بتركو ممكان لمصالح العاـ، ثـ خاتمة قصيرة تمييا قائمة الىـ المصادر المستخدمة في 
 الدراسة .
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 المحور األول: المساحة والموقع:
يشغؿ جامع قرطبة مساحة كاسعة جدان ىي حصيمة جيكد امراء البيت االمكم الذيف    
مع مكانة قرطبة حاضرة حكميـ  كيتبلءـمكع المصميف الفخمة ليستكعب ج باإلضافاتتعاىدكه 

( ، مجمكع االضافات كالتكسيعات التي ٕألنيا  )اـ المدائف كسّرة االندلس كقرارة الممؾ()
تبلئمت بتنسيقيا كتخطيطيا مع تخطيط البناء االكؿ لمجامع، تكافقت كذلؾ عمى اختيار الجية 

بمساحات كبيرة( عدا الزيادة االخيرة  لئلماـده الجنكبية لمتكسعة )حيث تحريؾ جدار القبمة كم
( الفخمة فقد كانت بجيتو الشرقية كعادلت مساحة الجامع االصمية كالتي ٖلمحاجب المنصكر)

( ، بشكؿ عاـ  يشغؿ جامع قرطبة ٗبيا اكتممت محاسف الجامع كصار يحار فيو الكصؼ)
) حكالي مف حيث السعة كبشكؿ  (*)*( اك بما يعادؿ خمسة افدنة٘()ٕـ3ٖٕٓٓٗمساحة )

( ٙلمصحف الكاسع كسكره() ثبلثة عشرة الؼ متر مربع لمحـر كالخمسة االالؼ متر مربع 
عمكدم يتقاطع مع ثبلثة كثبلثكف ركاقان اك صفان  (**)*كيتشكؿ الحـر مف تسعة عشرة ركاؽ

بتقميد الشاـ كعمارة  المنشئالرخامية الممكنة كاقكاسيا المزينة كالنخيؿ لرغبة  بأعمدتوافقيان 
اجداده لممسجد االقصى كجامع دمشؽ كالدخاؿ المبلمح الحضارية الشامية  كدمجيا بحضارة 

(، ككاف مف ضخامة ٚاالندلس لتجديد ما اندثر مف اثارىـ كحضارتيـ في الشاـ كاستمرارىا)
ي جميع ببلد البناء كسعة المساحة كاالرتفاع إف اصبح اعمى مباني المدينة كابرزىا فمـ يكف ف

 (.ٛاالسبلـ )جامع اعظـ منو كال اكبر منو كال اعجب بناءان()
اتخذ مكقعو بالجية الجنكبية الغربية مف المدينة في نيايتيا كقريبان مف الباب المدكر احد 
بكاباتيا القديمة ليطؿ كيشرؼ عمى الجانب االيمف لنير الكادم الكبير كقنطرتو الشييرة جنكبان 

ؽ الرئيسي القديـ المعركؼ بالمحجة الكبرل كالذم ينتيي عند السكر حيث باب كبمحاذاة الطري
ليكف لمخارج مف قرطبة إلى جية الشماؿ، اقيـ عمى بقعة صخرية كبيرة كازقة ضيقة تدكر 

 (.ٜحكلو مف جياتو االربع كتكصؿ اليو)
)شنت بنجنت(، لكف اقتضت ضيؽ المدة اسميا  اصؿ المكقع كنيسة ركمانية قديمة

ضركرة اضفاء اليكية االسبلمية االستعانة ببناء مفركغ منو كاقتداءن بفتح دمشؽ كتقسيـ ك 
صبلتيـ عند حركب التحرير االمكية كفتح االندلس  إلداءكنيستيا فتشارؾ المسممكف نصفيا 

ـ، كحكلكه )النصؼ( الى مسجد بسيط مف المبف كالسقائؼ بدكف تخطيط، ثـ ٛٓٚىػ/ ٕٜعاـ 
كالظمؿ تباعان بجيتو الشمالية لحماية العدد المتزايد لممصميف مف الشمس  تكاثرت فيو السقؼ
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ككاف تأسيسو كنصب قبمتو عمى يد اثنيف مف التابعيف المشاركيف في التحرير فيك )العمؿ 
كحتى امارة عبد الرحمف  )*((ٓٔالياـ الذم كاف شاغؿ المسمميف االكؿ بعد افتتاحيـ قرطبة()

ذم استطاع باالتفاؽ مع رجاؿ الديف النصارل شراء نصؼ ( الٔٔىػ()ٕٚٔ-ٖٛٔالداخؿ )
( استعدادا لمشركع البناء الجديد كشرع بيدـ المكاف ٕٔالكنيسة االخر مقابؿ عدة تعكيضات)

(، كبشكؿ يعكس مظاىر الرخاء ٖٔكمكادىا ) (*)*كاستحضار عرفاء البناء كااليدم العاممة
قامتو صرح ديني فريد بقرطبة اضيؽ المكاف ب محة العامة بمعالجةكالقكة المارتو كمراعاة لممص

اجداده بالشاـ، فكاف االنشاء  آلثاركيحاكي شعكر الغربة كحنينو  )*(كمكانتيـ السياسية يتبلءـ
لجامع قرطبة الكبير الذم ليس في معمكر االرض مثمو، كثاني اىـ امريف يذكراف لعصر حكـ 

 (.ٗٔاالمير الداخؿ باالندلس)
 :*(*)التخطيط ومراحل البناء واإلضافاتالمحور الثاني: 

حرص عبد الرحمف الداخؿ )صقر قريش( عمى اقامة مسجد جامع فريد مف نكعو 
كمساحتو مع مراعاة سرعة العمؿ ليستكعب المصميف في الجمعة الجامعة بقرطبة كبيندسة 

تي حرص مميزة كفريدة رغـ بساطتيا تحاكي انجازات اجداده االمكييف العمرانية بالشاـ كال
(، فجاء ٘ٔعرفاء البناء عمى ابرازىا فكاف حريصان عمى جعميا )دمشؽ اجداده كبغداد عصره()

تخطيطو، عمارة فارىة المساحة مع بساطة الزخارؼ كالمعمار مستطيمة الشكؿ مقامة عمى 
ستة كتسعيف بابعاد ) (**)*() اكثر مف ثبلثة االالؼ كمائتي متر مساحة كاسعة مف االرض

عرضان(، عبارة عف صحف مكشكؼ عمى الطراز االندلسي تسعة كسبعيف مترا طكالن ك مترا 
تكسطو حكض ماء ي( تدكر حكلو  اشجار الحمضيات ك ستة كثبلثيف مترمستطيؿ بعرض )

(، كيتكصؿ ٙٔكنافكرة الغراض جمالية كلمتبريد كالتيكية، شغمت مساحتو ثمث مساحة المكاف)
اف( ذم االمتار السبعة، كالزخارؼ النباتية شماؿ اليو مف الباب الرئيسي )باب الغفر 

( كمف ىذا الصحف نتحكؿ الى القسـ الثاني لممبنى كىك بيت الصبلة المسقؼ الذم ٚٔالمنارة)
اتخذ مف القسـ الجنكبي الغربي لمصحف مكقعان لو كفي كاجيتو الشمالية المطمة عمى الصحف 

( يتكصؿ اليو مف المدخؿ فالباب الرئيسية ٛٔاقيـ اقدـ باب لمجامع حاليان ىك باب شنت اشتيف)
( حيث ركاؽ كاسع تعمكه اقكاس مزدكجة تتكزع خمسة ٜٔعمى تأسيس الداخؿ ك)باب النخيؿ()

عمى يمينو كمثميا عمى شمالو كعند المنتصؼ يكجد جدار الجامع االكؿ كتحتو كضع محراب 
لمجامع مؤلفة بذلؾ  ( كصمى بو صقر قريش قرب الزاكية اليمنىٕٓالجامع القديـ )االكؿ()
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بثمانية صفكؼ تتعامد عمى جدار القبمة بمكاجية حائط المصمى بكبل )*( تسعة ببلطات
االتجاىيف )تقميد لمعمارة االمكية بالمسجد االقصى( ترفع اقكاسيا المزدكجة كسقؼ المبنى 

(، اعتمد بكاسطة اعمدة رخامية دقيقة القطر مختمفة االلكاف كاالحجاـ كاالنكاع )قكطي، ركماني
لتحصيميا مف المباني الخربة كالمعابد القديمة لجكدتيا كمتانتيا كتكفرىا ككذلؾ لعامؿ السرعة 
في انجاز العمؿ كعدـ تكفر الكقت الستيرادىا اك البحث عف مكاد بناء جديدة كاجزؿ الماؿ 

مع ( الف الجامع )منارة السمطة كالنفكذ الذم يعد بحؽ نقطة ارتكاز المجتٕٔالستحضارىا)
( ، كتمكف عرفاء البناء كميندسيو مف معالجة اختبلفات ٕٕاالسبلمي كمو في االندلس()

االحجاـ كاالطكاؿ بطريقة فنية ىندسية جديدة جعمت المبنى فريدان في بنائو كىندستو كنمكذج 
يصعب  تكراره لعبقريتو، فكرتو استعماؿ اعمدة رخاـ دقيقة لتعقد عمييا اقكاس بينيا ثـ نصب 

ثانية عمى قاعدة االكلى الحجرية كالتي تتبعيا قاعدتيف اكسع ثـ عقد اقكاس ثانية مف اعمدة 
زخرفة لسعؼ النخيؿ ثـ يأتي  كأنياالحجر الجيرم كالطكب االحمر كبشكؿ متعاقب فبدت 

السقؼ الذم اعتمد الحسابات الرياضية الدقيقة ليقؼ عمى حجـ االعمدة كمدل تحمميا لمثقؿ 
تمية لبلعمدة كلتثبيتيا فقرر جعمو مف الخشب الصنكبرم الطرطكشي االحمر كالدفع لمعقكد المع

لمتانتو كعدـ تأثره بعكامؿ الزمف عمى شكؿ الكاح ثبتيا بمادة الجص كاالعمدة الخشبية بنظـ 
المذىبة عمى الطراز  كباأللكافمنشكرية كمسنمة كزينو بنقكش كتابية كشريطية لآليات القرآنية 

( كىي الميزة الثانية لجامع ٖٕريان ممتازان كحاسبان دقيقان فتـ لو ما اراد()الشامي )ككاف معما
الى صحف اشجار النارنج كالذم بات صفة مبلزمة لعمارة المساجد  فضبل عفقرطبة كالنادرة 

 (.ٕٗبقرطبة ذلؾ  اف اعماؿ العباقرة ال تتكرر كال تقمد)
( الى تغيير في ٕ٘تمت معالجة االختبلؼ بيف االعمدة كالتي يرجعيا مؤنس) كقد 

خريطة البناء كزيادة بالسعة جنكبان، كالى جيكزية االعمدة ككذا اساسات الجدراف كمخافة عدـ 
ـ( كلزيادة تقكيتو كجماليتو فتـ استعماؿ فكرة االقكاس ٜمبلئمة التغيير مع ارتفاع السقؼ )

كالتي اضافت لبيك الجامع مزيدان مف االنارة كالسعة فكاف فناءان كاسعان اليكائية المزدكجة 
( تعطي الداخؿ افقان ال ٕٙدؼ الجمالي)الي فضبل عف  باألعمىباالسفؿ كقاعدة لحمؿ السقؼ 

ينتيي مف االعمدة الطكيمة الممتدة تتقاطع مع الصفكؼ بمنظر يشبو بستاف نخيؿ فكاف 
كتمؾ فكرة تحتاج جرأة بالعمؿ كمعادلة حسابية دقيقة  )*(بلمياالستعماؿ االكؿ في البناء االس

لمكازنة ثقؿ السقؼ كاالقكاس عمى االعمدة كمدل تحمميا كبطريقة تتيح المجاؿ لمتكسعة 
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كالتغيير ابتكرىا المعمار العربي كانفرد بيا جامع قرطبة كبشكؿ يؤكد باف )العرب ىـ اعظـ 
ميزة جديدة كانفراد في التخطيط كالبناء الذم صار  ( كالتي اضافت لممبنىٕٚميندسي الدنيا()

احد النماذج االصمية لممسجد المسقكؼ المرتكز عمى اعمدة ممتدة لمساحات كاسعة باالعتماد 
عمى تكرار الدعامة الكاحدة كالعمكد كاقكاسو كبشكؿ يساعد عمى االضافة كالتعديؿ المعمارم 

مدة يتـ االنتقاؿ كاالنفتاح لصحف الجامع لغرض كمف ىذه االقكاس المزدكجة كركاقاتيا المتعا
 (. ٕٛاالضاءة فبل يفصؿ بيف القسميف باب اك جدار)

اقيـ لمجامع كاجية رئيسية ضخمة كبكابة في الجية الشمالية منو عبارة عف كتؿ كبيرة 
ـ( حممت مف سكر اربكنة كرتبت بشكؿ 3ٔٗٔمف الحجر الجيرم االصفر المكف )بسمؾ 

كعمكدم بالتناكب بكاسطة الجير كالرمؿ لتعطي سيكلة بالعمؿ ككذا جدرانو تعاقبي افقي 
الخارجية المنيعة بأسسيا الحجرية الكطيدة بسبب طبيعة االرض المنحدرة نحك النير، كالجميع 
مزخرؼ منقكش بسيط ىي اقتباس مف المنشآت الركمانية كالمستعممة في العمارة الشامية 

ة بركائز قكية لدعميا بتمقي ضغط االعمدة لجدار القبمة كبشكؿ المتشابية مع القكطية كمزكد
( ، كمف الكاجية  يتكصؿ الى البكابة الرئيسية ثـ الركاؽ ٜٕاكسب المكاف صفة القبلع)

المسقكؼ الدائرم ثـ الى االبكاب الداخمية التي جعميا الميندسكف ثبلثة لمصمى الرجاؿ كاثناف 
ك بكاجية البناء المسقؼ الشمالية المطمة عمى الصحف لمصمى النساء كاقدـ ابكاب الجامع ى

 (.ٖٓاسماه االسباف باب المغفرة )
فرشت ارضية الجامع بالببلط الترابي الذم عكس الكاف السقكؼ المتعامدة كالنقكش 

ي كلكف الجدراف االصفر بشكؿ يضفي حالة السكينة شامال الفني  الكتابية كعمى الطراز 
 (.ٖٔعمى فخامة االنفاؽ كمكاد البناء) كالخشكع عند الصبلة كيدؿ

استمزمت ىذه العمارة الفارىة ايدم عاممة كميندسيف كايضان االستعانة بسكاف البمد ككذلؾ 
مكاد بناء كثيرة جمبت مف مناطؽ قرطبة كابنيتيا الخربة باالضافة الى الببلد المجاكرة كايضان 

اختمفت المصادر في مدتيا ما بيف كسنكات عمؿ  )*((ٕٖنفقة بناء بمغت ثمانيف الؼ دينار)
( ٖٖ()ـ   ٚٛٙ -٘ٛٙ/  ىػٓٚٔ-ٛٙٔستة سنكات الى سنة اك سنتيف كىك الرأم االقرب )

الجمعة الجامعة فكاف بسيط الزخارؼ  إلداءلتكفر مستمزمات العمؿ كالسرعة لتجييزه 
اخؿ الذم كتكلى الكزير عبد اهلل بف خالد  االشراؼ عمى العمؿ كبتكميؼ مف الد *(*)كالبناء
( كىك ٖ٘() ىػٓٛٔ-ٕٚٔ( قبؿ االنتياء مف البناء فأتميا كلده االمير ىشاـ )ٖٗتكفي)
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المشيكر بحبو لمعمارة كاالعمار فكانت االضافات االكلى لممبنى )..كىك الذم اكمؿ سقائؼ 
( كارل اف سعة المساحة كالبناء ٖٙالقديمة() الميضأةالمسجد بقرطبة كرفع منارتو القديمة كبنى 

كست عمى كقت انجاز العمؿ في حياة االمير الداخؿ ذلؾ اف عمارة االمير ىشاـ استغرقت انع
ـ ٖٜٚىػ/ٚٚٔكقتان اطكؿ كنفقة اكبر بكثير ىي حصة الدكلة مف غنائـ معركة اربكنة سنة

ـ  ٕٔٛ-ٚٛٚىػ/ٜٚٔ-ٔٚٔكقيمتيا خمس كاربعكف الؼ قطعة ذىبية كايضان سنكات ثمانية 
ـ( كبارتفاع اربعكف ذراع ٙة الضخمة الشكؿ )طكؿ ضمعيا ( شممت المنارة اليشاميٖٚ)

كحكض  )*(اتخذت مف شمالي الصحف الى يميف الداخؿ مكقعيا كتعتبر اقدـ المآذف باالندلس
ماء كميضاءة استمدت مائيا عبر قنكات خاصة مف مصادر الرم لممدينة كنير الكادم الكبير الذم جاكر 

لزاكية الشمالية الشرقية مف جدار الجامع اضافة ألتماـ سقائؼ با المبنى كمكقعيا بشرقي الجامع تحديدان 
اقيمت في جيتو  لالحقيا بالمصؿكليا  فالصبلة لمنساء )المجنبات( كالسقيفة الجكفية التي عمؿ بابي

ما ضاقت مساحة الجامع عف استيعاب ( ، كسرعاف ٖٛالشمالية عمى جانبيو )ككانت زيادة كثيرة()
ديف لبلندلس كقرطبة حاضرة االمارة االمكية لمرخاء كاالماف الذم شيدتو جمكع المصميف كالكاف

ـ( الذم اطمؽ عمى عصره ٕ٘ٛ-ٕٕٛىػ/ٖٕٛ-ٕٙٓ( )ٜٖعيد االمير عبد الرحمف االكسط)
تسمية كالية العركس، ذلؾ انو ظؿ الجامع الكحيد الذم تقاـ فيو الجمعة )...حتى تضايؽ 

تحامو فدحان فامر عند ذلؾ بتكسيعو كالزيادة عنيـ مسجد جامعيا.. فكانكا يمقكف في اق
(  كاككؿ ىذه الميمة الى نصر كمسركر مف مكاليو كايضان محمد بف زياد قاضي ٓٗفيو....()
كمتابعة العمؿ كالتكسعة في جيتو الجنكبية كالتي جاءت مطابقة تمامان لعمارة  لئلشراؼقرطبة 

صادرىا كتفنف المعمار في جعميا قالبان الداخؿ مف حيث اليندسة كالكاف االعمدة كتيجانيا كم
كاحدان مع تطكر فني بيندسة العقكد المزدكجة كاالقكاس فاتخذت شكؿ حدكة الفرس كىي اكؿ 

( ، ٔٗاستعماؿ في البناء االسبلمي كتناسبت كاتحدت مع البناء االكؿ فزاده جمالية كبياء )
افقي حيث صدرت االكامر ـ كبشكؿ ٖٗٛىػ/ٕٛٔالتكسعة  تمت عمى مرحمتيف االكلى سنة 

)...اف يككف ذلؾ مف قبؿ قبمتو في الفضاء ما بينيا كبيف باب المدينة القبمي الراكب 
ـ كبشكؿ طكلي )...مف مكقؼ حد المسجد االكؿ ٛٗٛىػ/ٖٕٗ(، كالثانية  سنة ٕٗلمقنطرة()

 (.ٖٗالى ناحية القبمة()
 ( )*ف مساحة كؿ منيمافشممت التكسعة زيادة الببلطات التسعة لممصمى بببلطيف جديدي

( )ستة كعشريف مترذراع( عمى يمينيا كشماليا، كمد الكؿ جنكبان بمسافة)تسعة كنصؼ 
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فصارت احد عشر، ثـ ربطيما بسقيفتيف جديدتيف )لكؿ منيما تسعة عشر سارية( الى سقائؼ 
ف مف النساء )عمؿ االمير ىشاـ( بكاسطة االبكاب القبمية ثـ زاد سقيفة جديدة في نياية الصح

الشماؿ كربطيا مف جانبييا باالثنتيف الجديدة كخصصيا لصبلة النساء ايضان كجعؿ بيا ثبلث 
ذراع( جعميما مف نياية  خمسةكعشريف سارية كايضان زاد في ابكاب المصمى بابيف بعرض )

البناء االكؿ لمجامع جية القبمة شرقيا كغربيا كىك باب الكزراء في جدار المصمى الغربي 
لمقصر في زيادتو االكلى كخصصو لرجاؿ الدكلة كالشرقي منو خصصو لعبكره مف  المكاجو

ـ  كبذلؾ )كممت ابكاب الجامع سبعة ٛٗٛ/ٖٕٗخبلؿ ممر مسقكؼ )ساباط( سنة 
( ، كفي التكسعة الثانية اصدر اكامره لعرفاء البناء باف تمد ببلطات الجامع طكليان ٗٗابكاب()

زادت عف ثبلثة لقديمة كباب المدينة القبمي كبمسافة لمجنكب لتشغؿ الفضاء بيف القبمة ا
كاضيؼ باباف  إلتماميامف الجنكب لمشماؿ فتمت االستعانة بثمانيف عامكد  كعشريف مترا 

جديداف في الجداريف الشرقي كالغربي )باب االمير( التصالو الحقان بالساباط الى القصر 
كسط( كاصبح لمجامع بذلؾ تسعة فصار مسجدان ثانيان بداخمو )مسجد عبد الرحمف اال

كعمؿ االكسط عمى تقكية الجدراف الخارجية بكاسطة ركائز كبيرة اعطتو صفة  *(*)ابكاب
( كامر بعمؿ محراب ٘ٗالقبلع لضخامتيا بشرفاتيا المسننة كعمى نسؽ جامع الزيتكنة بتكنس)

عمؿ المستنصر مميز بعمكديف مف الرخاـ يزيناه تـ نقميما الحقان الى المحراب الثالث مف 
 (.ٙٗككاف )ال نظير لو()

لـ تذكر المصادر كمفة التكسعة لكف ذكرت اف اكؿ جمعة بعد التكسعة كانت في ربيع 
ـ ، كاحتفؿ بالتكسعة فصار يستكعب حكالي السبعة االالؼ مصمي ٛٗٛىػ/ٖٕٗاالكؿ  سنة 

ع )فكثر كعمى مساحة الفي متر تقريبان ام بزيادة حكالي نصؼ المساحة االصمية لمجام
 (.ٚٗيكمئذ...الدعاء لبلمير عبد الرحمف كالثناء عميو...()

ـ( المشيكر بحبو ٙٛٛ-ٕ٘ٛىػ/ٖٕٚ-ٖٕٛ( )ٛٗكالى االمير محمد بف عبد الرحمف)
زخرفة المسجد كابكابو  بإتماـلمبناء كاالنفاؽ عمى كؿ جديد مف االالتو كعمارتو يرجع االىتماـ 

فأتميا عمى اكمؿ كجو كمنيا الكاجية كالبكابة الغربية ك نقكشو التي تكفي كالده  قبؿ انجازىا 
المعركفة بباب الكزراء المكصمة الى المصمى ككانت تمفت بفعؿ الرطكبة فجددىا كزخارفيا 

ـ  كذلؾ مكثؽ عمى عقد الباب ٓ٘ٛىػ/ٕٔٗكزيف كذلؾ عقكد كمساند الجامع االكؿ  سنة 
كما حرص كاىتـ عمى   )*(خارؼ نباتيةالغربي الجديد اعبله )ساف استباف( بنقكش كتابية كز 

ترميـ كتجديد ما تأثر مف بناء كعمارة جده الداخؿ بعد اف استمـ تقريران عف االضرار مف لجنة 
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الكشؼ التي ارسميا بأثر ما كصمو مف القاضي بف زياد يعرض عميو خطكرة كنكع الضرر 
ف باالنفاؽ عمى اعماؿ لبعض االماكف بفعؿ عكامؿ الزمف فاصدر اكامر لمعرفاء كالميندسي

التصميحات كالترميـ كالتي شممت مف الصحف كحتى زيادة كتكسعة كالده كسط المصمى كبعد 
كبأشراؼ القاضي )..فأنيض بذلؾ  حيطانوكتقكية  بإصبلحاف مّدىا لمقبمة كامر 

*( داخؿ المسجد *)( ، كالستكماؿ انجازاتو فأنو اصدر اكامره لمعرفاء بعمؿ مقصكرهٜٗراشدا...()
انتياء االعماؿ في ليا ابكاب ثبلثة اتخذت مكانيا مما يمي المحراب كانت االكلى في مساجد االندلس كبعد 

ـ  حضر االمير لممسجد كصمى في المقصكرة الفخمة )ككاف اكؿ مف اتخذىا ٗٙٛىػ/ٕٓ٘
 (.ٓ٘ىناؾ مف الخمفاء()

-ٖٕٚ( )ٔ٘المنذر) احتاج الجامع الى اعماؿ صيانة جديدة تمت عيد االمير
ـ( حيث اصمح المتضرر مف زخارؼ المسجد كجدد السقاية كالميضأة ٛٛٛ-ٙٛٛىػ/ٕ٘ٚ

كايضان السقائؼ كاليو ينسب بناء )بيت الماؿ( كىك المكاف المخصص لحفظ االمكاؿ المكقفة 
 (.ٕ٘اركاف الصحف) بأحدلغياب اصحابيا 

ى العصر الذىبي لحكـ األمراء غير اف التكسعة الحقيقة لمجامع بؿ لمببلد كميا ترجع ال
ـ  ٕٜٛىػ/ٖٙٔاالمكييف عندما اعمنت الخبلفة االمكية باالندلس كخطب بمقب الخميفة  سنة 

،  (ٗ٘)ك)اصبحت قرطبة خبلفة اسبلمية قامت عمى ارض اكربية( (ٖ٘)لعبد الرحمف الناصر
 كمعتيا العظيمةكالى الخميفة الناصر يرجع تأسيس المنارة المذىبة بشبابيكيا االربعة عشر كص

ـ بيدـ المئذنة ٜٔ٘ىػ/ٖٓٗالتي ال مثيؿ ليا بالجدار الشمالي لممسجد عندما أمر سنة
مئذنة جديدة عمى قاعدة  ثبلثيف مترا لتصدعيا كبنى بالحجارة كالصخر كبارتفاع )*(  اليشامية

قش كزيف مكاف الراقي لآلذاف بمقصكرة )صكمعة( بديعة الن ثمانية امتارمربعة طكؿ ضمعيا 
كزينيا بالفسيفساء عمى طكليا كبأعمى قبتيا تفاحات ذىب  خمسة عشر متراكالزخرؼ ارتفاعيا 

 مئة كعشر لكؿ كاحد (بمعدؿ )ككاف ليا سمميف  ثبلثة اشبار كنصؼ كفضة سعة كؿ كاحدة 
لمصاعد كالنازؿ فبل يمتقي الراقكف فييا اال بأعبلىا كصفت بأنيا )الجميمة األعماؿ الرائقة 

 .(٘٘)كالمثاؿ(الشكؿ 
أعماؿ الترميـ كالتجديد لسقؼ الجامع كااللكاح الخشبية ككاجية المصمى  فضبل عف 

كذلؾ  المطمة عمى الصحف كالتي تصدعت بفعؿ ضغط صفكؼ العقكد عمى جدار القبمة
كفتح باباف بجداريو يشرفاف عمى  ـباقامة جدار جديد بمقدمة الكاجية كربطو بالجدار القدي

ربان عند تكسعتو بالجدار كعمؿ لمصحف مظمة لمحماية مف الشمس يرل الصحف شرقان كغ
صبلح باب المسجد ككسكة اثـ قاـ ب (ٙ٘) ة كسقيف ةلمجنب ةكتكسع ةاالستاذ سالـ بانيا اضاف

( كبأشراؼ مف كزير مبانيو بدر الديف بف  كاجيتو كأطرىا بالفسيفساء الممكنة )ىدية ممؾ الرـك
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ـ، بداللة نقش المكحة الرخاـ يميف باب ٜٛ٘ىػ/ٖٙٗ بسنةمحمد، كعمؿ سعيد بف ايكب، ك 
، ككاف اكؿ قرار يفتتح  (ٚ٘)النخيؿ التي تكثؽ ذلؾ ك)زاد في المسجد االعظـ الزيادة اليائمة(

ـ( سنكات خبلفتو المديدة كمف اليـك ٜٙٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ-ٖٓ٘) (ٛ٘)بو الخميفة المستنصر
 (ٜ٘)مف رمضاف )كىك اكؿ عيد انفذه( الثاني، ىك العمؿ عمى تكسعة الجامع الربع خمكف

كذلؾ بعد اف ضاؽ الجامع بمجمكع الكافديف كاىؿ البمد لمرعاية كالنيضة العممية كالحضارية 
، فأستنفر  (ٓٙ)بعيده فقد تحكلت االندلس في عيده الى دكلة كبرل تخطب دكؿ العالـ كدىا

التكسيعات كاككؿ ـ( اصحاب الخبرة اليندسية كاشرؼ بنفسو عمى مخطط ٕٜٙىػ/ٖٔ٘)سنة
الى حاجبو جعفر الصقمبي االشراؼ عمى تكفير كتأميف مكاد البناء البلزمة كنقؿ االحجار مف 

كاقتضت خطة العمؿ لمتكسعة نحك  (ٔٙ)بانتقاليا( فأبتدئالجباؿ كالتي استغرقت سنة كاممة )
حتى آخر مف جدار القبمة ك  ابتدأالجنكب مف بعد الجناح االكؿ لمداخؿ بالكسط كبشكؿ طكلي 

كاستكماالن لنياية تكسعة االكسط حيث صنع   بيت الصبلة الذم زاد احد عشر ببلطا
الميندسكف احد عشر عقدان ضخمان مف ثبلثة فصكص عمى شكؿ حدكة الفرس عبارة عف 
نصؼ دائرة مترابطة فيما بينيا كىك اكؿ ظيكر لمعقد المفصص في العمارة قائـ عمى اعمدة 

االبيض كالكردم كبتيجاف مزخرفة تنفتح عمى احد عشر ببلط لتفصؿ سكداء مجزعة ب )*(رخاـ
حيث ُمْدت صفكؼ االقكاس  بيف البناء القديـ كالزيادة، فكصؿ جدار الجامع الى ضفة النير

كصارت مساحة  مف مئة ذراع ألكثرفزاد بذلؾ طكلو  كاربعيف متر( ستةالقديمة مسافة )
لمساحة الكمية لممبنى كتضاعفت لمنصؼ تقريبا المصمى ثمانية االؼ متر مربع مف مجمكع ا

فكاف اكسع  (ٕٙ)فأستحؽ اف يسمى بالمسجد الثالث، ككانت مف احسف ما زيد في الجامع
لعمارتو كىي مكثقة بخط المستنصر كنفقة  مصمى بالعالـ االسبلمي كاستغرؽ سنكات ستة

كبتمؾ التكسعة )كممت محاسف  المميكنيف كنصؼ المميكف ديناراجمالية كبيرة فاقت 
التكسعة قباب حجرية  ذات عقكد متشابكة كمتقاطعة عمى ، ثـ اضاؼ لتمؾ  (ٖٙ)الجامع(

اعمدة اربعة مكزعة ىندسيان بدالن مف الركائز الضخمة لممتانة كالجمالية  كبيندسة بناء مبتكرة 
الكبرل )*( ضكء المخرمةكذكية مكانيا بببلط زيادتو االكسط لمتأثير الجمالي ككاالتي، قبة ال

اعمى مدخؿ عمارتو بشبابيكيا الستة عشر لنفاذ اشعة الشمس برفاىية لممكاف، كقبة فاخرة 
ـ اسطكاف المحراب كأحاطيا بأثنتيف اصغر مزينة ٜ٘ٙىػ/ٖٗ٘النقش كاليندسة اعتمت سنة 

سكة بالمكف االبيض كبنقكش نباتية بأرضية حمراء كزرقاء بالتبادؿ ألضاءة المقصكرة مك
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 بالجامع تدلت مف قبة )**(بفخامة بالفسيفساء المذىبة كالزخارؼ النباتية كايضان بأكبر ثريا
 كأنيا، كصفت زينتيا ) (ٗٙ)نمكذجان لمساجد االندلس كالمغرب لندارتيا فأصبحتالمحػراب 

ـ بعمؿ المحراب المجكؼ ٜ٘ٙىػ/ٖٗ٘كامر سنة  (٘ٙ)تيجاف رصع فييا الياقكت كالمرجاف..(
البيض كقبتو الحجرية ذات الدعامات المشبكة المزينة بالذىب كفصكص الفسيفساء برخامو ا

كتقميدان لعمؿ الكليد بف عبد الممؾ بجامع دمشؽ  (ٙٙ)التي أستحضرىا مع صناعيا مف ركما 
لآليات القرآنية كالنقكش الكتابية التي كثقت  فضبل عف ، فزينت كاجيتو كأرضيتو كعقديو 

ازارة الكاجية لممحراب كبالمكف االزرؽ عمى ارضية مذىبة  سنة كتابييف في  )*(بنقشيف
ـ ، يشير االكؿ السـ المستنصر كايضا لممشرؼ عمى نصب المحراب كالعمكديف ٜ٘ٙىػ/ٖٗ٘

الرخاـ السابقيف )لممحراب الثاني( ، كالنقش الثاني، لممشرفيف الذيف كمفيـ الخميفة بتشبيؾ القبة 
، كالى المستنصر ينسب عمؿ المنبر العجيب الصنعة (ٚٙ) عان التي اكسبت المحراب جماالن رائ

كالتزكيؽ بدرجاتو التسعة كالمركب مف ستة كثبلثيف الؼ حشكه خشبية فاخرة كمسامير الذىب 
سبعة كلكف لؤلسؼ كصمنا كصفو بالكتب فقط،  كالفضة  عمى يميف المحراب كاستغرؽ سنكات

كف ذراع طكالن كاثناف كعشركف ذراعان ككذلؾ عمؿ المقصكرة الخشبية الفخمة) خمس كسبع
عرضان( ذات االبكاب الغريبة الصنعة كالنقش المزينة بالذىب كالفضة كاالبنكس كمؤطرة 
بالفسيفساء كمكانيا في اتجاه القبمة حكؿ المحراب بعد اف نقؿ المنبر القديـ الى جانب 

نب الغربي مف الجامع ،ثـ انشأ داران لمصدقة بالجا(ٛٙ) ـٜٙٙىػ/ ٖ٘٘المحراب في رجب سنة 
كايضان سبع كعشريف مكتبا لتعميـ اطفاؿ المسمميف منيا ثبلثة حكؿ المسجد )فكانت مف 

 ، كعمؿ ميضاءات بأحكاض رخامية محفكرة يدكيا(ٜٙ)مستحسنات افعالو كطيبات اعمالو(
نافكرة اكصؿ مائيا بكاسطة قناة محفكرة بالحجر كمبطنة بالرصاص مدفكنة مف كلكؿ منيا 

ماء بجبؿ العركس بعد اف ىدـ الميضأة القديمة في الصحف ثـ اكصؿ ما يفيض مف عيف 
االحكاض الرخاـ الى سقايات عمميا بكاجيات الجامع الشرقية كالغربية كالشمالية كذلؾ 

كفييا انتياء مراحؿ التكسعة رسميان ، كتـ االحتفاؿ ب (ٓٚ)كبتكمفة كبيرة  ـٜٚٙىػ/ٖٙ٘سنة
ربع ما كرثو  مف االقطاعات الزراعية في جميع اقاليـ االندلس بانو حبس اعمف المستنصر 

ارباحيا كمكاردىا عمى المحتاجيف )تفرؽ عمييـ غبلت ىذه الضياع كؿ سنة كاعتؽ كؿ مممكؾ 
 . (ٔٚ)مف الذكراف(
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-ٖٖٙكتختـ سمسمة التكسيعات عمى يد الحاجب المنصكر ابف ابي عامر )
باف المصميف الفارىة عف استيعاب  عالج ضيؽ المساحةالذم ـ( ٗٓٓٔ-ٜٚٗىػ/ٖٜٖ

، فتحيا عمى ارض كاسعة )*(اضاؼ مبنى جديد الحقو بطرؼ الجامع مف ناحيتو الشرقية كميا
تعادؿ مساحة الجامع تقريبان بعد اف اشترل المساكف المشيدة عمى أرضيا مخالفان بذلؾ سابقيو 

لمتبقية القابمة لمزيادة فييا، فالقبمية الجية الكحيدة ا ألنياجية التكسعة المعتادة )القبمية( كذلؾ ب
بلصؽ سكر الجامع الخارجي رصيؼ نير الكادم الكبير فانتيى حدىا البرم بزيادة المستنصر 

كالسكر الخارجي لممدينة كباب القنطرة، كبالجية الغربية ىناؾ الشارع الرئيسي لممدينة )المحجة 
عمييا  باف  مشيدة فكقع االختيار العظمى( كالقصر الخبلفي، ككانت الشرقية ارض كاسعة

، حيث اضاؼ عرفاء  (ٕٚ)ـٜٛٛىػ/ ٖٚٚصالح سكاف العمائر عمييا كاجزؿ السعر سنة
البناء مبنى جديدا بالكامؿ في الجناح الشرقي يتكصؿ اليو مف المدخؿ الرئيسي كىي بكابة 

ثمانية ببلطات  بركنزية ضخمة تعرؼ بباب النخيؿ المكاجية لباب الغفراف ، كالزيادة عبارة عف
مف مئتاف كخمس  )عرض الكاحدة عشرة اذرع( تمتد لمسافة ثمانية كاربعكف مترا سعة مؤلفة

كاربعكف عمكد كقكس يفصؿ بيف كؿ عمكد خمسة عشر شبر كبنفس تصميـ االقكاس كالعقكد 
المزدكجة السابقة )نسؽ تكسعة المستنصر( مع فارؽ استعماؿ الحجر فقط دكف الطكب 

عمى عقكدىا )بعضيا ىي  قرآنيةبنقكش كتابية آليات  *(*)في الزيادة ابكابا  االحمر كجعؿ
ىػ( كاحاط الصحف الذم زاد فيو الثمث بسكر كبير لو أبكاب ٖٚٛغزكاتو سنة ألحدلغنائـ 

الثريات  ألضاءةبارتفاع ثبلثة امتار ، كما  كرتب استعماؿ الشمع لبلضاءة بالداخؿ اضافة 
،  (ٖٚ)نتشرة داخمو ،كعرفت  تمؾ التكسعة  باسـ جناح المنصكر ذات االحجاـ الفارىة الم

كخمس كاربعكف  ثبلثمئةكبذلؾ اصبح المجمكع الكمي لممصمى تسعة عشر ببلطة بمساحة )
مئتاف كخمسكف  ذراع عرضا( كبمساحة كمية بمغت )ثبلث كعشريف الؼ متر( × ذراع طكال 

، كجعؿ  (ٗٚ)عالـ االسبلمي جامع قرطبة مف اعظـ المساجد الجامعة في ال فأضحى
لميضاءات الصحف صيريجا حجريا كبيرا مربعا بجدراف مف الجص كاربعة اعمدة عمييا اثنى 
عشر قكسان كليا تسعة اقبية بثبلث فتحات مربعة تعكيضان عف الميضأة  التي ىدمت عند 

ثاره ـ ككانت أٓٓٔىػ/ٜٖٓالتكسعة )الشرقية( كعمؿ في جكانب الصحف ثبلث  ساقيات سنة 
( ، احتاجت ىذه التكسعة الفارىة التي اشرؼ عمييا بنفسو أليدم عاممة كمكاد  ٘ٚعظيمة )

بناء كثيرة فاستعاف  بحصة الدكلة مف االسرل اضافة لمعماؿ فكانكا مع الصناع مصفديف في 
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ـ  ٜٜٔ-ٜٚٛىػ/ٖٓٛ-ٖٚٚالحديد اال اف كمؿ البناء  الذم استغرؽ اكثر مف عاميف كنصؼ 
(ٚٙ))*(. 

التخطيط النيائي لمجامع بتكسعتو االخيرة عبارة عف مساحة كاسعة )خمسة افدنة(  اصبح
بمعدؿ ثبلثة فداف لمصحف كفدانيف لممصمى الذم تعامدت فيو تسعة عشر ببلطة فكمؿ 

ذراع عرضان( كبمجمكع الؼ كمائتاف كثبلث كثبلثكف  مئتاف× )ثبلثمئة كثبلثكف ذراع طكالن 
لسقؼ الببلطات مف مجمكعيا الكمي البالغ الفان كاربعمائة  *(*)كخمسكف سارية كميا رخاـ

ارجائو، منيا كاحد كعشركف بف المكزعة ييتكصؿ اليو مف ابكابو الخمسة كالثبلثك  (***)سارية
باب الغفراف شماؿ المنارة كمنيا باب فخـ خاص  ـبالنحاس االصفر كاىمي يفمز ا كبير  اباب
بالنحاس الممكه بالذىب كمزيف بالزخارؼ ى مغش جميع الجدار القبمة، ك بدخكؿ الحاكـ مكقعو ل

)اضخـ عمؿ معمارم قاـ بو العرب في فكاف  (ٚٚكالفسيفساء الطار ككاجية االبكاب الحجرية)
 (.ٛٚالشرؽ كالغرب عمى السكاء()

 المحور الثالث: مميزات الجامع الفنية والمعمارية:
 كاجامع بعمارة ىندسية خاصة جعمتو نمكذجان فنيان لف يجرؤا احد عمى تكراره الانفرد 

كبشكؿ اكسبو اليندسية كالفنية كاالضافات *( بالعمارة **)*تتابعو الحكاـ االمكيكفعندما  تقميده
صفة الندرة كالسمك حتى صار افخـ كاضخـ عمارة دينية في األندلس كالعالـ االسبلمي 

الحضارة االندلسية بالفنكف الشامية عمى نسؽ المدينة االسبلمية ، فصار  كنمكذجا ناجحا لمزج
 ( .ٜٚ)متحفان لمفف االندلسي()

الميزة االكلى تتمثؿ بسعة المساحة عمى اثر تتابع االضافات حتى اصبح ثبلثة مساجد 
داخؿ الكحدة المساحية )االكسط، المستنصر، الحاجب( فأصبح بعد جامعي سامراء )المتككؿ 

 (.ٓٛكاعظميا في الطكؿ كالعرض كالعمك)  ثالث الجكامع االسبلمية مساحة )*(كدلؼ(كاب
كبالنسبة لمتخطيط العاـ الذم ىك نمكذج مف العمارة االمكية لممسجد االقصى القائـ عمى 
اساس الببلطات المتجية عمكديان عمى جدار القبمة، فانو اضحى التخطيط المستعمؿ لمساجد 

(، ككاف لشكؿ العمارة الداخمية لممصمى باعمدتو ٔٛمارة الدينية فييا )المغرب كاالندلس كلمع
المنكعة االلكاف كاالحجاـ كاقكاسو كعقكده المزدكجة لتحمؿ السقؼ بطريقة ىندسية ابدع 
المعمار بحسابيا بمعادالت رياضية دقيقة دلت عمى ذكاء كجرأة في اليندسة المعمارية 

صبح مف النماذج االصمية لممساجد المسقكفة القائمة عمى كاعطت المكاف انفرادان بالتخطيط لي
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يسيؿ كبنسؽ اعمدة ممتدة لمساحات كاسعة باعتماد تكرار الدعامة الكاحدة كالعمكد كاقكاسو 
ربي العميندس الالميزة الثانية كالنادرة لمجامع مف ابتكار  تاالضافة كالتعديؿ المعمارم، فكان

زينت القسـ المكشكؼ منو كمساحتو الكاسعة  التي )*(حديقة االشجاركلصحف   (ٕٛ)
كالتيكية  لئلضاءةكميضاءاتو بقنكاتيا المدفكنة كصفكؼ االعمدة الرخاـ الرابطة بيف القسميف 

 نخبلت مسجد المدينة المنكرةلان تقميدمساجد االندلس في التي تكررت الحقان ك الثالثة  ةميز الىي 
(ٖٛ.) 
مراحؿ ثـ المرافؽ ك مع تناظر كحدة البناء كالتخطيط المعمارم كالزخرفي المنسجـ يعد   

فبل يكاد يبلحظ  ى لمجامع عمارة االكلال معكافؽ تف تألالتي حرص عرفاء البناء ك االضافات 
 الياالمزدكجة كتكرارىا بسيكلة كاستعم لؤلقكاسساعد بذلؾ ىندسة البناء المرنة  ،  ام اختبلؼ

براعة ميندسي العمؿ كعرفائو في معالجة المعكقات  فأكدتالعمارة االسبلمية،   فيمرة  ألكؿ
عبلج قصر االعمدة القديمة كانفرادية بالعمؿ مثؿ بحمكؿ ىندسية اضافت لممسجد جماالن 

كفكرة المنصة المستخدمة لرفع سطح ارض ، لممصمى كالتكسعة الشرقية )الجناح المنصكرم( 
ة صفأضافت كالتي الناصرية بصكمعتيا كزينتيا المذىبة  المنارة ، اما (ٗٛالمسجد كسبللميا)

صالة كدقة كبالنسبة أل ، (٘ٛغرائب االرض ) حتى كصفت بانيا مفتصميميا لمعمارية 
لفسيفساء اسقفو كجدرانو بالمزينة لالقرآنية  اآلياتكشرائط كنقكشيا النباتية كالكانيا  زخارفيا 

مدرسة فنية  فكانت صنعتيا)فف العمارة كالزخرفة الخبلفي(النفراد بتسمية خاصة  عرفتالتي 
ككانت ،  (ٙٛرزت عظمة الفف االسبلمي )ابالغرب باالضافة لممسمميف ك  يجديدة اعتمدىا فنان
ف المكمبلت الجمالية مالصفائح البركنزية كالذىبية كتخريـ العقكد الحجرية باالبكاب النحاسية 
حؼ الخميفة الراشدم عثماف بف عفاف )رض( اضافة لمصفخامة   التي زادت المبنى

عقديو المبتكريف ك مقصكرة خاصة يميف المحراب الثالث في المحفكظ ك الذىبية )*(بكسكتو
فف زخرفي تصكيرم  إليجادت بادرااقدـ المىك  يميف المنبر المستنصرم ،ىندسيا كزخرفيا الى 

 اساجد المغرب كاالندلس ككذملالحقان الذم استعمؿ  نمكذجالقباب الجامع كمثمت (ٚٛلممساجد)
الزخرفي ك ثراء اليندسي لممف البساطة كمثمت التحكؿ العصكر الكسطى في عمارة االكربية لم

 صنع القباب ىناؾلد افانفردت بطابع معمارم خاص )الطابع االندلسي( الذم اضحى المعت
معمارة ل اجديد العمارة القباب ذات االضبلع المتقاطعة باالندلس كابتكار  األكؿ  نمكذجفكاف ال

ميندسي جامع تمكف فكرة تعدد القباب عمى المحراب دلت عمى بفرد بو الجامع اناالسبلمية 
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كدمج (، ٛٛبينيا كببلط المحراب ) كجمالي قرطبة الذيف نجحكا في خمؽ تناسؽ عمراني
بنجاح كالذم انعكس المؤثرات البصرية كالحسية ك الية لممبنى المعمار العربي بيف اليندسة الجم

ة نكعيا ك فردنعبلمة فارقة لمجامع كمككف عمى الراحة النفسية كشعكر البيجة عند المصميف ك 
منظمة اليكنسكك في عمـ اثارم حضارم بانو م  ـٜٗٛٔسنة (، كيعتبر تسجيمو ٜٛ)رمزيا 

سنة تصدره ، ثـ ة ميزة ميمة ليذا  االثر العالمي العالمية لتكامؿ صفاتو المعمارية كالكظيفي
ضافة لككنو معمف رسميان كأثر قكمي السبانيا باأللقائمة كنكز إسبانيا األثنى عشر،   ـٕٚٓٓ
 (.ٜٓـ)ٕٛٛٔسنة منذ 

فاف جامع قرطبة الكبير افخـ االثار االندلسية الباقية مف مخمفات حكـ االمارة  ختاما ،
كشاىد عمى مرحمة مف مراحؿ النضج الفني كالمعمارم االسبلمي ،ثـ الخبلفة االمكية ىناؾ 

االندلس كالمغرب رغـ المحاكالت العديدة اللغاء في كالمثؿ االعمى لمعمارة الدينية البلحقة 
 ىكيتو كصفتو.

 المحور الرابع: االحداث التي شهدها الجامع:
المنصكر انعكاس  ( بعد كفاة الحاجبٜٔالسياسية التي شيدتيا قرطبة) لؤلحداثكاف  

ـ كما تبلىا بسبب ٓٔٓٔىػ/ٜٜٖسمبي عمى جامعنا، الذم ناؿ نصيبو مف الضرر سنة 
،  كنتج عف الفكضى كاليجـك سرقة بيت الماؿ في صحنو ككذا المقصكرة )*(الحركب الداخمية

ة الفتن فيالخبلفية التي اتمفت كانتيبت ابكابيا الذىبية ، كما كاصيبت ممتمكاتو بالضرر الحقا 
ـ فسرقت كصبلت منبره  كزينتو المذىبة كالمفضضة، كمثميا سرقت ٖٗٔٔىػ/ٓٗ٘الثانية سنة 

، كناؿ *(*)ثريات الجامع النحاس كالمذىبة التي فاقت المئتيف كالثمانيف بمختمؼ االحجاـ
قبة  بأعمىالتي كانت المئذنة كزينتيا الذىب ما ناليا مف اعماؿ الشغب حتى سرقت رماناتيا 

 (.ٕٜالصكمعة)
ـ ، عندما ٖٕٙٔىػ/ ٖٖٙشكاؿ سنة  ٖٕلكف الضرر االكبر كالمستمر كاف في  

سقطت االندلس االسبلمية عمى يد القشتاليف، كعمى اثرىا تحكلت ىكيتو الدينية مع تشكية بالغ 
لمبلمحو االندلسية االسبلمية فأصبح يعرؼ باسـ كنسية قرطبة الجامعة ، ككاتدرائية تناكؿ 

ريا( عندما أقيـ فيو قداس صبلة النصر بنفس السنة، كتحكؿ الجزء الجنكبي العذراء )سانتاما
 . (ٖٜ)مف تكسعة الحاجب المنصكر الى مصمى ساف كممنتي عمى يد فرناندك الثالث
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الفارىة أغمؽ اكثر مف ثبلثة عشر  فأبكابوثـ بدأت سمسمة التغيرات كاالضافات تدريجيان 
منيا بالحجارة كثـ تغيير اسماء الباقي منيا لمغة األسبانية كاستبدلت بابو الرئيسية )باب 

مع محاكلة لتقميد زخارفو االكلى عمى يد الممؾ انريكي الثاني كاصبح باب  بأخرلالغفراف( 
عقده الحجرم لضرر اصابة الكزراء الغربي يعرؼ بباب )ساف استيباف( بعد تجديد كتبديؿ 

كاطمؽ عمى االبكاب التي فتحت عند تكسعة األمير االكسط بالكاجية لمصحف: باب )دم لكس 
ديانيس( كباب )ساف ميجؿ( كىك باب االمير الرابط لمقصر بكاسطة الساباط )كىك الباب 

ت احد الكحيد الذم نجى مف التغيير( كظير باب ساف بدرك بزخارفو القكطية الجديدة كتحكل
البكابات الرئيسة بجانبو الشرقي الى باب )القديس ميخائيؿ( كسدت االبكاب المكصمة الى 

 (ٜٗ)صحف النارنج عدا باب كاحد بعد اف عزؿ بيت الصبلة عنو بجدار فقطعت عنو االضاءة
، كازيمت المقصكرة الخميفية الفخمة ذات القبة المذىبة بجكار المحراب ليظير محميا المصمى 

عيد الممؾ الفكنسك العاشر الذم قرر استخداـ مكقع قبة الضكء العظمى كالببلط  الكبير
االكسط لبناء مدفف ككنيسة داخؿ الحـر )مدفف فيبلفيثيكسا( بعد اف تحكلت بقبتيا المخرمة 

كُمحي أثر أقكاسيا المتشابكة بجدار جصي   *(**))قبة الضكء( الى مصمى فيبلفثيكسا
في فناء مسجد كبير.... مغطى بأعماؿ الجص  كرسكمات فاصبح )مكعب صغير

ـ أمر ممؾ قشتالة انريكي دم ترنستمارا عمؿ مصمى ٖٔٚٔ/ ٛٙٙ، كفي سنة (ٜ٘)المدجف(
كمدفف لو منتخبان شرقي قبة الضكء مكانان لذلؾ فكاف مصمى )ساف فرناندك( نسبة لفرناندك 

ـ ، كُكسيت ٖٓ٘ٔق / ٚٗٚالمدفكف ىناؾ كايضان أنريكي الثاني كالفكنسك الحادم عشر سنة 
جدرانو بزخارؼ جصية مختمفة عف زخارؼ الجامع، كمف ىذا المصمى كحتى الجدار الغربي 
لمجامع تمت ازالة كىدـ اعمدة الببلطات الخمسة الممتدة طكليان بينيما بعقكدىا كأقكاسيا لغرض 

 ٜٓٛاز سنة عمؿ المجاز المسقؼ كجداره كايضان المذبح المتصؿ بالضريح الممكي بيذا المج
ـ، كسبؽ ذلؾ تحكيؿ احدل االسطكانات المقابمة لممحراب الى مصمى، فظير سنة ٜٛٗٔق/

ـ )مصمى ساف اكغسطيف( كيصؼ االمر مكرينك بانو ضركرة محزنة، كما ٖٗٛٔق/٘ٛٚ
كتحكؿ المسجد الثاني )زيادة المستنصر( الى )مصمى ساف بدرك( ك)ساف لكرنثك( اماـ 

ـ بأزالة السقؼ ٖٕ٘ٔق /ٜٔٛمر االمبراطكر شارلكاف سنة ، ثـ صدرت اكا(ٜٙ)المحراب
االندلسي الفاخر بزخارفو كنقكشو االسبلمية بحدكد كسط الجامع ليتسع الفضاء لمييكؿ القكطي 
كقبتو العالية بشبابيكيا النحاس ككتب الصمكات كالرمكز الدينية، فتحكؿ المبنى االكسط إلى 
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لركاؽ  لتقاـ كنيسة كاسعة تكسطت ما بيف زيادة عبد كنيسة تتقاطع مع محكر المسجد كأغمؽ ا
ـ، فخسر المصمى ٜ٘٘ٔق /٘٘ٛالرحمف األكسط كالحاجب المنصكر انتيى العمؿ فييا سنة

عامكد رخامي متكامؿ كُفصمت الكحدة المعمارية لممبنى فضاع معظـ جمالو ككانت  )*(ثمانيف
المبراطكر اإلضافات كالتغيرات ،كسرعاف ما رفض ا(ٜٚ))كالنقطة السكداء في كجو الحسناء(

التي لـ تتكافؽ مع فخامة البناء كىندستو األصمية فكانت تشكييان أكثر منو عمارة كتزكيقان 
طبلعو عمى كنكز الفف كالعمارة  كأعمف ندمو عمى القرار بعد زيارتو لمجامع كلممرة األكلى كا 

و ىذا األثر مف ركعة لما كنت كالتزكيؽ االندلسي التي يزداف بيا )..لك كنت أعمـ ما ىك عمي
 .(ٜٛ)سمحت بأف ييدـ.. كقضيتـ عمى ما كاف أثران كحيدان في العالـ(

كتحكلت القباب المستنصرية بشبابيكيا المضيئة العالية إلى سقكؼ مستكية ذات رمكز  
دينية كاستخدمت القبة الكسطى كمصمى ممكي ككذا الجانبيتاف كغطيت بالمكحات فساد البقعة 

كتكزعت ىياكؿ صغيرة بأرجاء المصمى كأعمدتو الرخاـ شكىت مبلمحيا كحكلتيا إلى  الظبلـ،
جدراف صماء منعت اإلضاءة  بسبب الصكر كالتماثيؿ الدينية التي نصبت فكقيا لما جردت 

 .(ٜٜ)مف زخارفيا كزينتيا اإلسبلمية األندلسية كأضحى المبنى عبارة عف )ىياكؿ ال نياية ليا(
مستنصرم الرخامي إلى مكاف سياحي بتذكرة دخكؿ كأغمؽ بشباؾ كتحكؿ المحراب ال 

نحاس كصميب أعبله كأىمؿ المحراباف األكؿ كالثاني كتركا ببل صيانة، كأحيط مع القبمة 
زالة ما عميو مف إضافات لتمفو الشديد   بدرابزيف حديد، تـ الحقان إعادة ترميـ العقد أعبله كا 

تمؼ الشديد كتحكلت برجان ألجراس الكنيسة كغطيت البدنة كنالت المنارة كقبتيا نصيبيا مف ال
بكسكة حجرية أخفت معالميا األصمية اثر تصدعيا بشكؿ خطير بسبب زلزاؿ في القرف 

، كاستبدؿ سقؼ الجامع كألكاحو الخشبية المكسكة بالقرميد كالزخارؼ إلى (ٓٓٔ) ـ( ٚٔق/ٔٔ)
نة، سبقتيا إعادة أصبلح كتغيير أقبية جصية لعطب كتمؼ كبير بسبب اإلىماؿ كعدـ الصيا

لبعض عقكد كتيجاف الكاجية المطمة عمى الصحف إلصبلح ما تصدع بسبب ثقؿ العقكد، 
كاستخدـ الحقان )البعض منيا( عند إعادة عمؿ السقائؼ )المجنبات( حكؿ الصحف )ففقدت 

قة السـ . كاختفت بشكؿ كاضح جميع النقكش الكتابية المكث(ٔٓٔ)صكرتيا الخبلفية اإلسبلمية(
كسنة العمؿ كأكثر مبلمحو األندلسية اإلسبلمية )عدا نقكش المحراب كأعمى باب  المنشئ

المدخؿ(، كنقمت الكثير مف لكحاتو الرخاـ كالشرائط الزخرفية كالكتابية ككذا األلكاح الخشبية 
المزخرفة لمسقؼ كالعكارض كأيضان لكحات مجنبتي الصحف بتكسعة المستنصر، كغيرىا إلى 
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تحؼ االركيكلكجي المقاـ قريبان مف الجامع كالذم يحتكم الكثير مف المخمفات الم
 .(ٕٓٔ)األندلسية

جرت الحقان محاكالت إلصبلح األخطاء البنائية المرتكبة بحؽ األثر التاريخي كأصالتو 
ـ ، ٔٛٛٔىا / ٚٚٔٔبإزالتيا كترميـ المتخرب مف أجزائو بعد إعبلنو أثران قكميان ألسبانيا سنة 

اثره أصمح مصمى فيبلفيثكسا كأزيؿ الجدار المقاـ عمى القبمة كأعيد تركيب الكاح السقؼ عمى 
الخشبية ك األرضية القديمة، كنصبت األسقؼ الخشبية لمببلط األكسط كأصمح المتضرر مف 
أبكابو الخارجية الخاصة بتكسعة المنصكر فظيرت ثبلثة أبكاب مكاجية لمقصر بكامؿ نقكشيا 

 . (ٖٓٔ)زالة ما كاف يحجبيا مف بناءكفخامتيا بعد إ
مع الطراز القكطي  لتتبلءـخبلصة القكؿ، لقد حّكرت أكثر مفاصؿ الجامع المعمارية  

الكنسي ، فتحكؿ إلى مجمكعة كنائس كىياكؿ بعد أف كاف مقطعان كاحدان لثبلث مساجد فارىة 
زخارؼ األندلسية متناظرة في  النسؽ كالتصميـ  كحمت رسكـ القديسيف كتماثيميـ مكاف  ال

بداخؿ السقكؼ كالقباب التي أزيؿ أكثرىا عمى يد أصحاب المعرفة بالفف كالزخارؼ العربية مف 
المدجنيف في محاكلة غير مكفقة لمحفاظ عمى نسؽ مكحد لممبنى مع جيكد حثيثة لمتحكير 

ة نتج )بصبغة الفف القكطي( لكنيا لـ ترتقي لما كاف فيو مف إبداعات كعجائب أندلسية عربي
عنيا تشكيو لمفف كلمبلمح المبنى كمعالمو األندلسية كاإلسبلمية كظيكر ما يسمى )الفف 

 . (ٗٓٔ)المدجني(
كبالرغـ مف كؿ ذلؾ ظؿ يعرؼ بالمسجد الجامع كمسجد الكاتدرائية كحتى كقتنا 
المعاصر عندما اقتصر التعريؼ بالمكاف باسـ الكاتدرائية فقط في الكتيبات السياحية، كتحكؿ 

جميع مميزاتو الفخمة كفنكنو المعمارية اإلسبلمية المبلمح كالبناء إلى معمـ سياحي تاريخي ب
يشير إلى إنجازات الفف كالعمارة الدينية اإلسبلمية ببصمات كجيكد األمراء األمكييف ىناؾ رغـ 

، حيث الحدث األخطر، (٘ٓٔ)محاكالت التيميش كاإللغاء كالتي ما زالت مستمرة حتى اآلف
قامت أسقفية قرطبة باالستفادة مف أحد القكانيف األسبانية التي تجيز تسجيؿ ممكية عندما 

المعابد كبعيدان عف اإلعبلف الرسمي فقد أبـر المشركع كبدأت االستعداد لنقؿ ممكية جامع 
األندلس اإلسبلمي األثرم ا العالمي إلى باقي ممكيات الكنيسة اإلسبانية بمبمغ )ثبلثيف يكرك 

كثبلثيف دكالر( كىك مبمغ زىيد جدان مقابؿ ىكذا صرح ديني كسجؿ متكامؿ مف  حكالي ستة
األحداث كاألشخاص كجامعة ألربعة اآلالؼ طالب عمـ في عصر الخميفة المستنصر، ليصبح 
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، مقابؿ صمت (ٙٓٔ) ٕٙٓٓمارس سنة  ٕكاتدرائية القديسة مارم، سيدة االنتقاؿ كذلؾ في 
ة كدكليا لمحك أثر يحكم مف المفاخر كاألسرار ما يحكيو، غريب مف الييئات اآلثارية العربي

ليس فقد دليؿ عمى نيضة عمرانية فنية إسبلمية أك   -رغـ تكقؼ كظيفتو األساسية -فالجامع 
تخميد لذكرل إمارة كخبلفة إسبلمية عربية تركت الكثير مف بصماتيا الحضارية عمى إسبانيا 

ارية كاالقتصادية في بكتقة الرقي كأساليب المعيشة كدمجت مؤثراتيا البشرية كالعممية كالحض
المتحضرة التي ما زاؿ ذكرىا يشاىد عند زيارتيا  كساىمت بنقؿ األندلس آنذاؾ )مف شظؼ 

 . (ٚٓٔ)البداكة إلى ركنؽ الحضارة(
كاف األغرب مف سككت الييئات العربية اآلثارية، ىك تأسيس )منتدل مسجد كاتدرائية  

بؿ األسباف كأستاذ جامعي أسباني رفض نقؿ الممكية كطالب بجعؿ قرطبة( بأسبانيا مف ق
األمر مسألة دكلية بعرضيا عمى المؤسسات الدكلية كالبرلماف كالحككمة األسبانية كمنظمة 
اليكنسكك التي أعمنت بتصريح رسمي أنيا ستسحب لقب كصفة المعمـ األثرم اإلنساني 

المنتدل ينشط لتحقيؽ ذلؾ الرفض عف طريؽ العالمي عف الجامع في حاؿ تماـ المشركع،  ك 
جمع التكاقيع الرافضة لنقؿ الممكية )بمغت أكثر  مف ثمانيف ألؼ تكقيع( كيطالب بإبقاء الجامع 
كرمز تراثي حضارم لمجميع بدكف تحديد ىكية أك معتقد كدليؿ لمتعايش السممي كالذم القى 

ندلسية عمى تشكيؿ لجنة لتتبع أم صدل كاسعا بأكساط المجتمع األسباني كحفز الحككمة األ
صبلحية قانكنية تخكؿ أحد األطراؼ إلدارة ممكية  كبدكره طالب المجمس اإلسبلمي بقرطبة 

ـ  بيف الحككمة كالمجنة اإلسبلمية ٖٜٜٔباحتراـ البند الثالث عشر مف اتفاقية التعاكف  لسنة 
ية المكاف لممسمميف الخاص بالحفاظ عمى التراث األندلسي كنشره كالتأكيد عمى قدس

 .(ٛٓٔ)كالمسيحييف سكاء
يبقى السؤاؿ الذم حفزني الختيار المكضكع ماذا حؿ بممكية الجامع كما ىك دكر 
الدكؿ اإلسبلمية كالعربية بييئاتيا ككزاراتيا اآلثارية كالمختصيف بعمـ التاريخ كاآلثارييف حياؿ 

 المكضكع؟ .
 النتائج

بعد سرد كترتيب المعمكمات التاريخية كحسب ما تكفر لدينا مف مصادر كمراجع، 
 نستنتج بعض المبلحظات المعركفة سابقان كالمسمـ بيا بديييان كمنيا : 
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الجامع مف اىـ مخمفات االمراء االمكييف كعصرىـ الذىبي في االندلس كالتي  -7
 كعمى مدل قرنيف كنصؼ مف الزمف.  تعاقب عمى اتمامو سبعة اجياؿ بالزيادات   كالتجديدات

ساعد المكقع كسعة المساحة عمى تحكيمو مف بناء بسيط الى افخـ كاشير جامع  -2
في العالـ االسبلمي مف حيث التكسيعات كالتجديدات ليتبلئـ مع عدد السكاف كمكانة الدكلة 

 كاستحؽ اف يسجؿ بقائمة االرث الحضارم العالمي. 
رؾ لمجميع  النو مجمكعة مف ابتكارات الميندس جامع قرطبة مساىمة كارث مشت -3

المسمـ كالفكرة المعمارية الغكطية كمكاد البناء كأدكاتو الركمانية كأيدم عاممة عربية كأندلسية 
 كرمانية انصيرت في بكتقة البناء كانتجت جامع قرطبة الكبير. 

شاط دكلة فخامة البناء كالتخطيط كجماؿ المككنات كالمحتكيات ىك اشارة ميمة لن -4
 االمارة ثـ الخبلفة االقتصادم كثركتيا كتطكرىا الحضارم العمراني. 

انفراد البناء بمميزات كخصائص معمارية ىندسية رشحتو لمتألؽ المعمارم البنائي  -5
 كاالنفرادية كعدـ التكرار، فكاف الجامع ىك النمكذج الكحيد. 

ىكياتيـ كمعتقداتيـ الجامع ىك مجيكد مشترؾ كحؽ مكركث لسكاف البمد بمختمؼ  -6
 كال يجكز التعرض لو. 

باالعتماد عمى المصادر التاريخية كالنقكش الكتابية عمى جدرانو كاطار البكابات،  -1
التي تشير السـ المنشئ كالمشرؼ كميندس البناء كتاريخو فاف البناء عربي اليكية إسبلمي 

كالمبلمح المعمارية اف تغير  تغيير اك استبداؿ لمزخارؼ ألميؤرخ لفترة حكـ العرب كال يمكف 
 ىكيتو العربية االسبلمية. 

يمثؿ الجامع مرحمة مف مراح النضج الفني كالمعمارم لمطراز العربي االسبلمي  -1
كنمكذج لميندسة البنائية المرنة في اسمكب البناء مف حيث امكانية الزيادة كالتعديؿ كحسب 

 االحتياج. 
سمميف كدليؿ عمى البراعة االمكية في فف الجامع مف اركع االعماؿ المعمارية لمم -9

 .اليندسة كالمعمار، كمثاؿ لمفف العالمي عمى مر العصكر كباعتراؼ مؤرخي العمارة االكربية
 االحاالت
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 خبػر فػي المعطػار الركض كتاب مف منتخبة االندلس جزيرة صفة(، ىػٙٛٛت) عبداهلل بف محمد عبداهلل ابك(1)

 .ٖ٘ٔص، ٖٜٚٔ، القاىرة، بركفنساؿ ليفي تحقيؽ، االقطار
 .ٕٚص ،ٜٔٚٔ بيركت، العممية، الكتب دار بكبايو، القادر عبد: تحقيؽ االندلس، تاريخ مجيكؿ،( ٕ)
-ٜٙٚ/ىػػػػػٖٜٖ-ٖٙٙ) المعػػػػافرم عػػػػامر ابػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف اهلل عبػػػػد بػػػػف محمػػػػد المنصػػػػكر، الحاجػػػػب( ٖ)

 مػػع لبلنػػدلس الػػداخميف مػػف كجػػده الخضػػراء الجزيػػرة مػػف اصػػمو المؤيػػد، ىشػػاـ مػػع االنػػدلس اميػػر ،(ـٕٓٓٔ
 ككالػة امكرىػا تػكلى حتػى المناصػب فػي كترقػى الخميفػي بػالببلط اتصػؿ ثػـ لمعمـ، طمبان  لقرطبة قدـ الفاتحيف
 لػػػو شػػجاعان  كالطػػراز ككػػػاف السػػػكة عمػػى اسػػػمو كنقػػش( ىػػػٖٓٛسػػػنة) بالممػػؾ اسػػػتقؿ ثػػـ ىشػػػاـ، سػػف لصػػغر
 مريضػان  غزكاتػو بإحػدل تػكفي باالعيػاد، كصػفت كايامػو لمعممػاء ك لمعمػارة محبػان  االفػرنج، ضد كثيرة غزكات
 الكػـر ابػي بػف عمػي الحسػف ابػك االثيػر، ابف: ينظر الزاىرة، صاحب كىك االندلس شرقي سالـ بمدينة كدفف

 محمػػػد ابػػك المراكشػػي، ؛ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٚج ،ٜٛٚٔ بيػػػركت، الفكػػر، دار التػػاريخ، فػػػي الكامػػؿ ،(ىػػػٖٓٙت)
 اليػػكارم، الػػديف صػػبلح: شػػرح المغػػرب، اخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب ،(ىػػػٚٗٙت) عمػػي بػػف الكاحػػد عبػػد

 ،(ىػػٙٚٚت) اهلل عبػد بػف محمػد اهلل عبػد ابػي الخطيػب، ابف ؛ٖٓص ـ،ٕٙٓٓ بيركت، العصرية، المكتبة
-ٚ٘/ٕـ ،ٖٕٓٓ بيركت، العممية، الكتب دار الطكيؿ، يكسؼ: كضبط شرح غرناطة، اخبار في االحاطة

٘ٛ. 
 ليفػي: تحقيػؽ كالمغػرب، االنػدلس اخبػار فػي المغػرب البيػاف ،(ىػػٕٔٚت) محمػد اهلل عبػد ابػك عػذارم، ابف( ٗ)

 .ٜٖ٘/ٕج ت،.ببل بيركت، الثقافة، دار كاخركف، بركفنساؿ
×  طػكؿ ذراع ٖٖٓ) شػكؿ عمػى كمقسػمة( ذراع الػؼ 3ٖٖٔ٘ٓ) الكمية مساحتو( ىػٚٛٗت) البكرم جعؿ( ٘)

 االنػػدلس جغرافيػػة: ينظػػر ،(لمصػػحف عرضػػان  ذراع ٘ٓٔ×  طػػكالن  ذراع ٕٛٔ)ك ،(لمحػػـر عػػرض ذراع ٖٕٓ
 دار ،ٔط عبد الػرحمف الحجػي،: تحقيؽ ،(ىػٚٛٗت) البكرم عبيد البي كالممالؾ المسالؾ كتاب مف كاكربا

 كمػػػػو، لمجػػػػامع( ٕـ3ٕٕٕ٘ٓ) كانػػػػت المسػػػػاحة فػػػػاف ، كعنػػػػد العميػػػػد  ٖٓٔص ،ٜٛٙٔ بيػػػػركت، االرشػػػػاد،
 .ٖٕٛص ،ٜٛٛٔ بغداد، الحكمة، بيت كاالندلس، المغرب اثار مظفر، طاىر: ينظر
 فػػالتر، ىنػػتس،: ينظػػر. ٕـٖٛٙٙ حػػكالي أم قصػػبة، ٜٓٓٗ) يسػػاكم مصػػرم مسػػاحة مقيػػاس الفػػداف؛)**( 

 األردنيػػػة، الجامعػػػة العسػػػمي، كامػػػؿ: ترجمػػػة المتػػػرم، النظػػػاـ فػػػي يعادليػػػا كمػػػا اإلسػػػبلمية كاألكزاف المكاييػػػؿ
 . ٜٚص ،ٜ٘٘ٔ

 ؛ٛٙص ،ٜ٘ٛٔ جػػدة، السػػعكدية، الػػدار ،ٕط المكعػػكد، الفػػردكس حيػػث االنػػدلس رحمػػة حسػػيف، مػػؤنس،( ٙ)
 مكتبػػة ،ٕط اثاريػػة، تاريخيػػة دراسػػة كالبرتغػػاؿ، اسػػبانيا فػػي الباقيػػة االسػػبلمية االثػػار اهلل، عبػػد محمػػد عنػػاف،

 .ٕٕص ،ٜٜٚٔ القاىرة، الخانجي،
ىك الساحة المحصكرة بيف صفيف مف االعمدة مكازية لجػدار القبمػة اك ممتػدة مػف الشػماؿ الػى  الركاؽ،)***( 

 الصػحف، جكانػب يحػيط المجنبػة لفظػة كيػرادؼ اعمػدة عمػى محمػكؿ مسػقكؼ عريض الجنكب، اك ىك ممر
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 مصػػر، مػػدبكلي، مكتبػػة ،ٔط االسػػبلمية، كالفنػػكف العمػػارة مصػػطمحات معجػػـ محمػػد، عاصػػـ رزؽ،: ينظػػر
 .ٕٓٔص ،ٕٓٓٓ

 العصػر فػي اثريػة عمرانيػة تاريخيػة دراسػة االنػدلس، فػي الخبلفػة حاضػرة قرطبػة العزيػز، عبػد السيد سالـ،( ٚ)
 . ٖ٘ ،ٛٗ/ٔج ،ٜٔٚٔ بيركت، العربية، النيضة دار االسبلمي،

 االسػػبلمي الفػػف جكميػث، مانكيػػؿ: ينظػر بينيمػػا، الفػػرؽ كيبػيف لمكليػػد دمشػؽ جػػامع تقميػػد فكػرة مكرينػػك يػرفض -
 .ٖٙ-ٖ٘ص ،ٜٜٚٔ الييئة المصرية لمكتاب، البديع، عبد لطفي ترجمة اسبانيا، في

 فػي االبصػار مسػالؾ ،(ىػػٜٗٚت) يحيػى بف احمد الديف شياب :العمرم، كذلؾ ،ٓٛص تاريخ، مجيكؿ،( ٛ)
 .ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٔـ ـ،ٕٓٔٓ بيركت، العممية، الكتب دار سمماف، كامؿ: تحقيؽ االمصار، ممالؾ

 المسػػػمميف تػػػاريخ العزيػػػز، عبػػػد السػػػيد سػػػالـ، ؛ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔص صػػػفة، الحميػػػرم، المكقػػػع، كصػػػؼ: ينظػػػر( ٜ)
 ،ٕٜٙٔ لبنػػػػاف، المعػػػػارؼ، دار بقرطبػػػػة، الخبلفػػػػة سػػػػقكط حتػػػػى العربػػػػي الفػػػػتح مػػػػف االنػػػػدلس فػػػػي كاثػػػػارىـ

 .ٜٔص اثار، عناف، ؛ٙ٘ص رحمة مؤنس، ؛ٖٗٓ-ٕٖٓص
 ،(ىػػػٕٚ٘ت) اهلل عبػد بػػف الػرحمف عبػػد بػف القاسػػـ ابػك الحكػػـ، عبػد ابػػف: ينظػر ؛ٖٖ/ٔج قرطبػػة، سػالـ،( ٓٔ)

 مػػػػزاحـ بػػػف عمػػػر بػػػػف محمػػػد بكػػػر ابػػػػك القكطيػػػة، ابػػػف ،٘-ٗص ـ،ٛ٘ٛٔ لنػػػػدف، مصػػػر كالمغػػػرب، فتػػػكح
 ،ٜٜٛٔ بيػركت، المبنػاني، الكتػاب ، دارٕط االبيػارم، ابراىيـ: تحقيؽ االندلس، افتتاح تاريخ ،(ىػٖٚٙت)

 العمميػػػة، لبلبحػػػاث االعمػػػى المجمػػػس مكلينػػػا، لػػػكيس: تحقيػػػؽ االنػػػدلس، بػػػبلد ذكػػػر مجيػػػكؿ، ؛ٖ٘ ،ٖٖص
 .ٙٔص المعجب، المراكشي، ،ٖٙ/ٔج ،ٖٜٛٔ مدريد،

 انشػػػغاليـ ىػػػك البنػػػاء كاالىػػػـ مػػػكاد بامػػػاكف كالمعرفػػػة الفنيػػػة االمكانيػػػة تػػػكفر لعػػػدـ بسػػػيطان  كػػػاف االكؿ البنػػػاء)*( 
 .ٕٖٛص تاريخ، سالـ، التحرير، حركب باستكماؿ

 باالنػدلس اميػة بنػي امػراء اكؿ قػريش صػقر مػركاف، بػف الممؾ عبد بف ىشاـ بف معاكية بف الرحمف عبد( ٔٔ)
 قرطبػة كجعػؿ كالييػا ىزيمػة مػف كتمكف العباسييف مبلحقة بسبب  لبلندلس كتكجو ،(ىػٖٔٔ)سنة بالشاـ كلد

 كالعدالػػػة العمػػػـ اىػػػؿ مػػػف كػػػاف اداريػػػان  كتنظيميػػػا تمصػػػيرىا فضػػػؿ يرجػػػع كاليػػػو( ىػػػػٖٛٔسػػػنة) لحكمػػػو مركػػػزان 
 عميػػرة بػػف يحيػػى بػػف احمػػد الضػػبي،: ينظػػر قرطبػػة، قصػػر فػػي كدفػػف كفاتػػو حتػػى كاليتػػو اتصػػمت  كالمعرفػػة

 الكتػػػػػاب دار ،ٕط االبيػػػػػارم، ابػػػػراىيـ: تحقيػػػػػؽ االنػػػػدلس، رجػػػػػاؿ تػػػػاريخ فػػػػػي الممػػػػتمس بغيػػػػػة ،(ىػػػػػٜٜ٘ت)
 دار بركفنسػاؿ، ليفػي: تحقيؽ االسبلمية، اسبانيا تاريخ الخطيب، ابف ؛ٖٖ/ٔج ،ٜٜٛٔ القاىرة، المصرم،
 مػػف الطيػػب نفػػح ،(ىػػػٔٗٓٔت) التممسػػاني محمػػد بػػف احمػػد المقػػرم، ؛ٓٔص ،ٜٙ٘ٔ لبنػػاف، المكشػػكؼ،

 دار كاخػركف، الطكيػؿ قاسػـ مػريـ تحقيػؽ: الخطيػب، بػف الػديف لسػاف كزيرىػا كذكر الرطيب االندلس غصف
 اسػػبانيا فػػي العربيػػة الدكلػػة ابػػراىيـ، بيضػػكف،  ؛ٕٕٖ-ٕٖٓ ،ٖٛٔ/ٔج ،ٜٜ٘ٔ بيػػركت، العمميػػة، الكتػػب

 .ٕٛٔص ،ٜٓٛٔ بيركت، العربية، النيضة دار ،ٕط ،(ىػٕٕٗ-ٕٜ) الخبلفة سقكط حتى الفتح مف
 بيػػػنيـ، الكاقعػػػة كالحػػػركب امرائيػػػا كذكػػػر االنػػػدلس فػػػتح فػػػي مجمكعػػػة اخبػػػار مجيػػػكؿ،: ينظػػػر لمتفاصػػػيؿ( ٕٔ)

 الكامػػؿ، االثيػػر، ابػػف ؛ٖٕ-ٕٓص ،ٜٜٛٔ بيػػركت، المبنػػاني، الكتػػاب دار ،ٕط االبيػػارم، ابػػراىيـ: تحقيػػؽ
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 عصػػاـ الفقػػي، ؛ٖٙ/ٔج االنػػدلس، بػػبلد ذكػػر مجيػػكؿ، ؛ٜٕٕ ،ٛ٘/ٕج البيػػاف، عػػذارم، ابػػف ؛ٜٖ٘/٘ج
 .ٗٛص ،ٜٗٛٔ القاىرة، الشرؽ، نيضة مكتبة كاالندلس، المغرب تاريخ الرؤكؼ، عبد الديف
 .ٖ٘/ٔج قرطبة،: ينظر السكرييف، مف اغمبيـ إف سالـ االستاذ يرل)**( 

 عمػى باالعتمػاد الفكػرة اساسػان  رفػض مػف كمنيـ الكنيسة، مف البناء مكقع حكؿ االثار عمماء اراء اختمفت( ٖٔ)
 التػي التاريخيػة الركايػات عمػى باالعتمػاد ذلػؾ سػالـ االستاذ كناقش المسجد، الرض االثارية الحفريات نتائج
 لممسجد الصحف اعتمد جعؿ الداخؿ إف: لبلتي كتكصؿ لبلمر، النافية الحفريات بنتائج كقارنيا االمر تؤكد

 البنائيػػة ككتميػػا الكنيسػػة بنػػاء مػػف العكػػس عمػػى ىػػدميا لسػػيكلة( كالمػػبف السػػقائؼ) القػػديـ البنػػاء مػػف الجديػػد
ممحقػات  الكنيسػة  مبػاني عمػى اعتمػد حيػث الكنيسة ارض بمكضع( الصبلة بيت) الباقي بنى ثـ الضخمة،

 كانػػت الػذم المكضػع فػػي بنػى بانػو المقكلػػة، تصػح كىنػا لمجػػامع، كجػدراف الخارجيػة جػػدرانيا عمػى ك لمعمػؿ
 مػف الغربي بالجانب الصبلة كبيت القديـ البناء مف شماالن  الصحف جاء لذلؾ كممحقاتيا، الكنيسة عميو تقـك

 ـ العميػػد، ؛ٛٔ-ٙٔص الفػػف، مكرينػػك، كػػذلؾ ؛ٕٓٛ-ٕٕٚ/ٔج قرطبػػة،: ينظػػر لمتفاصػػيؿ المسػػجد، ابنيػػة
 .ٔٚص س، ـ مؤنس، ،ٕٛٔ-ٕ٘ٔ ،ٕٕٔ-ٕٔٔص س،
 صكرة ،(ىػٖٚٙ ت) النصيبي القاسـ ابك حكقؿ، ابف االمكييف، حكـ خبلؿ كتطكرىا قرطبة كصؼ: ينظر)*( 

 احمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد اهلل عبػػػػػد ابػػػػػك المقدسػػػػػي، ؛ٖٔٔ-ٔٔٔص ت،.بػػػػػبل بيػػػػػركت، الحيػػػػػاة، مكتبػػػػػة االرض،
-ٚٛٔص ،ٖٕٓٓ بيػػركت، العمميػػة، الكتػػب دار ،ٔط االقػػاليـ، معرفػػة فػػي التقاسػػيـ احسػػف ،(ىػػػٜٖٓت)

: تحقيػػؽ كالممالػػؾ، المسػػالؾ ،(ىػػػٗ ؽ منتصػػؼ تػػكفي) محمػػد بػػف ابػػراىيـ اسػػحؽ ابػػف االصػػطخرم، ؛ٜٓٔ
 .ٖ٘ص ،ٜٔٙٔ المتحدة، العربية الجميكرية جابر، محمد

 مصػػػر، الغرائػػػب، كفريػػػدة العجائػػػب خريػػػدة ،(ىػػػػٔٙٛت) عمػػػر حفػػػص ابػػػك الػػػديف سػػػراج الػػػكردم، ابػػػف( ٗٔ)
 ،ٜٜٙٔ بيػػػػركت، االرشػػػػاد، دار ،ٔط اندلسػػػػيات، عمػػػػي، الػػػػرحمف عبػػػػد الحجػػػػي، كػػػػذلؾ ؛ٕٔص ،ٕٜٜٔ

 االسػػػػبلمي، العصػػػػر فػػػػي عمرانيػػػػة تاريخيػػػػة دراسػػػػة االنػػػػدلس فػػػػي الخبلفػػػػة حاضػػػػرة قرطبػػػػة سػػػػالـ، ؛ٔٗص
 .ٖٛ/ٕج ،ٜٜٚٔ االسكندرية،

 لكػف يذكر لجديد مجاالن  يترككا كلـ محاسنو كذكر الجامع بكصؼ االندلسي بالتاريخ الميتمكف افاض لقد)**( 
 .البحث صفحات عمى المعمكمات باقي كتكزيع تخطيطاتو الىـ باختصار االشارة البحث طبيعة تقتضي

 .٘ٛ/ٕج قرطبة، سالـ،( ٘ٔ)
كػـ  اربعػة عػف يزيػد ال اسػكارىا فمحػيط الػداخؿ عيػد عمػى قرطبػة بمسػاحة مقارنػة كاسػعة مسػاحة تعتبره( **)*

 .ٛٓٔص االرض، صكرة: ينظر كاحدة، بساعة حكليا دكرانو حكقؿ ابف حيث أتـ
 ؛ٕٔٙص مصػػػطمحات، معجػػػـ رزؽ، ؛ٕٙٙ/ٔـ مسػػػالؾ، ؛ العمػػػرم،ٖٓٔالبكػػػرم، جغرافيػػػة االنػػػدلس، ( ٙٔ)

 .ٖٓ-ٜٕص س، ـ مكرينك،
 .ٕٕص اثار، عناف،: ينظر فخمة، ابكاب تسعة الى بعدىا زاد لممبنى رئيسي باب اكؿ ىك( ٚٔ)
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بسػػػبب مجاكرتػػػو لنيػػػر الػػػكادم الكبيػػػر فػػػاف جميػػػع التكسػػػيعات كانػػػت تػػػتـ ببيػػػت الصػػػبلة كشػػػمالو، ينظػػػر: سػػػالـ، 
 . ٖ٘ٔ ، ٕٚٛ، ٕٙٚ/ ٔقرطبة، ج

 .ٖٓ-ٜٕص الفف، مكرينك، ؛ٕٕٕ-ٕٕٓص س،.ـ العميد،: ينظر( ٛٔ)
 .ٕٚ( حاليان ىك باب القديس اصطفاف؛ ينظر: مؤنس، رحمة، صٜٔ)
بنػػاء لم( تمػػت االسػػتعانة بػػالمحراب القػػديـ لممسػػجد تبركػػان باصػػحابو التػػابعيف كاختصػػاران لكقػػت العمػػؿ، فنقػػؿ 24)

 .ٕٙٚ/ٔسالـ، قرطبة، جالجديد ككاف حنية نصؼ دائرية بسيطة، 
 .ٕٖالببلطة: ىي حجز البائكتيف اك بائكة كجدار كتككف مكازية لجدار القبمة، ينظر: رزؽ، ـ.س، ص )*(
؛ ٕٕٔ، صٜٙٙٔ( ينظر: ككنؿ، ارنست، الفف االسػبلمي، ترجمػة: احمػد مكسػى، دار صػادر، بيػركت، 27)

 .ٗٚ؛ الفقي، ـ.س، صٕٕٔ؛ العميد، ـ.س، صٕٗعناف، ـ.س، ص
لجيكسػػي، سػػممى، الحضػػارة العربيػػة االسػػبلمية فػػي االنػػدلس، مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة، بيػػركت، ( ا22)

 .٘ٙٛ/ٕ، جٜٜٛٔ
؛ العمػػػػػرم، ٕٔ؛ لتفاصػػػػيؿ السػػػػقؼ كزخارفػػػػو ينظػػػػػر: ابػػػػف الػػػػكردم، خريػػػػدة، صٓٚ( مػػػػؤنس، ـ.س، ص23)

لس، . بركفنسػػػاؿ، ليفػػػي، حضػػػارة العػػػرب فػػػي االنػػػدٗ٘ٔ؛ الحميػػػرم، صػػػفة، صٕٛٙ-ٕٙٙ/ٔمسػػػالؾ، ـ
-ٖٚٔ/ٔ؛ سػػالـ، ـ.س، جٕٓ؛ ككنػػؿ، الفػػف، صٕٕٔتحقيػػؽ: دكقػػاف قرقػػكط، مكتبػػة الحيػػاة، بيػػركت، ص

 ؛ ٖٖٛ-ٕٖٛ، ٖٛٔ
 .ٕٕٖ؛ يضكف، الدكلة، صٓٚ-ٜٙ( مؤنس، ـ.س، ص24)
 .ٓٛ، ٔٚ-ٓٚ( ينظر: رحمة، ص25)
لطفػي ىػػ(، نػص جديػد مػف كتػاب فرحػة االنفػس، تحقيػؽ: ٙ( ابف غالب، محمد بف ايػكب الغرنػاطي )ت ؽ26)

 .ٕٕٕ-ٕٕٔ؛ العميد، ـ.س، صٕٗ، ٖٛ، ٖٔ؛ مكرينك، ـ.س، صٖٓ، صٜٙ٘ٔعبد البديع، مصر، 
)*( ىناؾ رام يذكر باف الفكرة مقتبسة عف ىندسة سقاية ركمانية االصؿ بمدينة مارده، عبارةعف اقكاس ثبلثة 

خػػاـ دقيػػؽ الحجػػـ مرتكػػزة عمػػى االعمػػدة الحجريػػة الضػػخمة، كىػػك الفػػارؽ االكؿ الف اعمػػدة الجػػامع كانػػت ر 
قرطبػػػػة،  ، كيؤكػػػػد انػػػػو ابتكػػػػار المعمػػػػار المسػػػػمـ االندلسػػػػي سػػػػالـ ذلػػػػؾ سػػػػـ(، كيػػػػرفض االسػػػػتاذ ٕ٘)بقطػػػػر 

 .ٕٕٔ؛ بركفنساؿ، ـ.س، صٜٗ-ٙٗ، ٕٗ؛ مكرينك، ـ.س، صٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔج
 .ٜٙ( مؤنس، ـ.س، ص21)
لجيكسػػي، ـ ا؛ ٜٖٔ/ٔ( حػػرص المينػػدس عمػػى ذلػػؾ لتحمػػؿ التكسػػعة كاالضػػافة، ينظػػر: سػػالـ، قرطبػػة، ج21)

 .ٕ٘ٙ/ٕس، ج
؛ ككنػػؿ، ـ.س، ٕٗٔ؛ بركفنسػػاؿ، ـ.س، صٕٕٕ( ينظػػر: كصػػؼ الكاجيػػة كالركػػائز، العميػػد، ـ.س، ص29)

 .ٕٓص
 .ٕٗٚ؛ العميد، ـ.س، صٗٓٔ( مؤنس، ـ.س، 34)
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ىػػػ(، نزىػة المشػػتاؽ فػػي اختػػراؽ ٓٙ٘( االدريسػي، أبػػك عبػػد اهلل محمػد بػػف عبػػد اهلل بػػف إدريػس الحسػػني )ت37)
؛ سػػػػالـ، قرطبػػػػة، ٕٔ؛ ابػػػف الػػػػكردم، خريػػػدة، ص٘ٛٔ/ٔ، جٜٙٛٔـ الكتػػػب، بيػػػػركت، ، عػػػػالٔاآلفػػػاؽ، ط

 . ٖٓٛ-ٜٖٚ، ٜٖٔ/ٔج
ىػػػ(، العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي ايػػاـ العػػرب كالعجػػـ ٛٓٛ( ابػػف خمػػدكف، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد )ت32)

 .ٜٕٕ/ٕ؛ ابف عذارم، ـ.س، جٚٗٔ-ٙٗٔ/ٗ، ـٖٕٓٓ، دار الكتب العممية، بيركت، ٕكالبربر، ط
 .ٕٚكىي مئة الؼ دينار عند تاريخ االندلس، ينظر: مجيكؿ، ص )*(
؛ ٜٓٔ/ٙ؛ ابػػػػف االثيػػػػر، ـ.س، جٚٙ، صٜٜٛٔ( مجيػػػػكؿ، فػػػػتح االنػػػػدلس، تحقيػػػػؽ: نػػػػكاكيف، الجزائػػػػر، 33)

 .ٙٔ-٘ٔ؛ مكرينك، ـ.س، صٖٛٔ، ٜٚ/ٔالمقرم، ـ.س، ج
)**( اختمفػػػت اراء االثػػػارييف حػػػكؿ ذلػػػؾ تبعػػػان لسػػػػعة المسػػػاحة كىندسػػػة االعمػػػدة المزدكجػػػة كنػػػرل اف بسػػػػاطة 
الزخارؼ كالبناء البعيد عف التعقيد عدا نظاـ اعمدتيا، كالرغبة بسرعة االنجاز كتػكفر مػكاد العمػؿ كاالعمػدة 

؛ العميػد، ٕ٘-ٕٗرينػك، ـ.س، صااليدم العاممة كالماؿ سػاعد عمػى تقميػؿ المػدة، لمتفاصػيؿ، ينظػر: مك  ك
 .ٕٕٔ؛ بركفنساؿ، ـ.س، صٕٗٔ-ٕٕٔـ.س، ص

( كػاف النشػغالو بمجمكعػػة مشػاريع عمرانيػػة سػببان لعػػدـ بنائػو لممنػارة كلمسػػرعة باتمػاـ العمػػؿ ليجيػز لمصػػبلة 34)
، ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔحيػث اعتمػػد المحػػراب القػػديـ كتػػرؾ المئذنػة كعمميػػا ككػػذا السػػقائؼ، ينظػػر: سػػالـ، ـ.س، ج

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔلعميد، ـ.س، ص؛ إٛٛ
ككػاف حسػف السػيرة ق ٜٖٔسػنة  كلػد  ليػد ىػ(، ككنيتو ابا الك ٓٛٔ-ٜٖٔ( ىشاـ بف عبد الرحمف الداخؿ )35)

، ينظػر: الضػبي،  ىػػٓٛٔسػنة اتصػمت كاليتػو حتػى تػكفي  كايامو كانػت خيػر كعافيػة متحريان لمعدؿ مجاىدا
؛ ابػػف خمػػدكف، ٖٔ، ٔٔيخ اسػػبانيا، ص؛ ابػػف الخطيػػب، تػػار ٕٗ؛ المراكشػػي، المعجػػب، صٖٖ/ٔبغيػػة، ج
 . ٔٔ؛ مجيكؿ، اخبار مجمكعة، صٔ٘ٔ، ٜٗٔ/ٗالعبر، ـ

 .ٕٖٙ، ٖٚٔ/ٔ؛ المقرم، ـ.س، جٖٖٙ/ٗ؛ كذلؾ ابف االثير، ـ.س، جٕٛٔ/ٕ( ابف عذارم، ـ.س، ج36)
؛ الفقػػػي، ٜٚ/ٕالمقػػػرم، ـ.س، ج ؛ٙٔ؛ المراكشػػػي، المعجػػػب، صٕٙ( ينظػػػر: ابػػػف القكطيػػػة، ـ.س، صٖٚ)

 .ٓٛـ.س، ص
)*( ىي اكؿ منػارة تبنػى لمجػامع، حيػث كػاف االعتمػاد سػابقان عمػى احػد ابػراج القصػر المجػاكر كتكظيفػو لميمػة 

 .ٜٕٛ/ٔ؛ سالـ، قرطبة، جٙٔاالذاف، ينظر: مجيكؿ، تاريخ االندلس، ص
؛ ٖٕٓ/ٕ؛ ابػف عػذارم، ـ.س، جٖٓ؛ لمتفاصػيؿ ينظػر: ابػف غالػب، فرحػة، صٕٛ( مجيكؿ، تاريخ، ص31)

؛ بيضػػكف، ـ.س، ٕٕٔ؛ بركفنسػػاؿ، ـ.س، صٖٙ/ٔ؛ مجيػػكؿ، ذكػػر بػػبلد، جٙٛٔ/ٔج االدريسػػي، نزىػػة،
 .ٕٕٕ؛ العميد، ـ.س، صٖٕٓص

سػػػنة ىػػػػ(، ككنيتػػػو ابػػػا مطػػػرؼ، كلػػػد بطميطمػػػة ٖٕٛ-ٕٙٓ( عبػػػد الػػػرحمف االكسػػػط، بػػػف الحكػػػـ بػػػف ىشػػػاـ )39)
 القصػكر كشػيدت باالنػدلس اميػة بنػي دكلػة احتفمػت ايامػو كفػي، كاف محمكد السيرة عالمػان بالفمسػفة  ىػٙٚٔ

 بانابيػػب العػػذب المػػاء اكصػػؿ مػػف اكؿ ،كىػػك لبياءىػػا العػػركس بكاليػػة ايامػػو  كعرفػػت الكفػػكد عميػػو كتكافػػدت
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كدفػػف فػػي مقبػػرة الخمفػػاء بقصػػر قرطبػػة.  ىػػػٖٕٛسػػنة اتصػػمت كاليتػػو حتػػى كفاتػػو  بقرطبػػة لممنػػازؿ رصػػاص
المغػػرب فػػي حمػػى المغػػرب، حقػػؽ ىػػػ(، ٓٗٙينظػػر: ابػػف سػػعيد الغرنػػاطي، عمػػي بػػف مكسػػى بػػف محمػػد )ت

؛ ابػػػػػف القكطيػػػػػة، ـ.س، ٛٔ/ٔ، جٜٜٚٔ، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، ٔحكاشػػػػػيو خميػػػػػؿ المنصػػػػػكر، ط
 .ٛٔٗ، ٕٛٛ/٘؛ ابف االثير، ـ.س، جٖ٘/ٔ؛ الضبي، بغية، جٚٚ، ٘ٚص

: ىػ(، المقتبس مػف انبػاء اىػؿ االنػدلس، تحقيػؽٜٙٗ( ابف حياف، ابك مركاف حياف بف خمؼ بف حسيف )ت44)
 .ٖٖٗ/ٔ؛ المقرم، ـ.س، جٕ٘ٗ، صٜ٘ٙٔعبد الرحمف الحجي، دار الثقافة، بيركت، 

؛ ككنػػػػػػؿ، ـ.س، ٚٔٔ، ٗ٘-ٕ٘؛ مكرينػػػػػػك، ـ.س، صٜٖ؛ سػػػػػػالـ، تػػػػػػاريخ، صٔٛ( مػػػػػػؤنس، ـ.س، ص47)
 .ٕٓص

 .ٕ٘ٗص س،( ينظر: ابف حياف، ـ.ٕٗ)
 .ٕٛ-ٔٛ؛ مجيكؿ، تاريخ، صٖٕٓ/ٕابف عذارم، ـ.س، ج كذلؾ،( ـ.ف؛ ٖٗ)

ذراع( كالسػػتة الباقيػػة  ٗٔذراع(، كالػػذيف يميانػػو عمػػى جانبيػػو ) ٙٔالبكػػرم اف عػػرض اكسػػطيا كػػاف ) ذكػػر)*( 
 .ٖٓٔذراع(، ينظر: جغرافية االندلس، ص ٔٔبعرض )

؛ ابػػػػػف خمػػػػػدكف، ـ.س، ٛٔٗ/٘؛ كػػػػػذلؾ ابػػػػػف االثيػػػػػر، ـ.س، جٕٙٗ-ٕ٘ٗ( ابػػػػػف حيػػػػػاف، المقتػػػػػبس، صٗٗ)
 .ٛ٘؛ مكرينك، ـ.س، صٖٚ-ٖٙ/ٔج ؛ مجيكؿ، ذكر ببلد،ٖٖٗ/ٔ؛ المقرم، ـ.س، جٚ٘ٔ/ٗـ

بمعػدؿ بابػاف لكػؿ  )**( تكزعت االبكاب كاالتي ثبلثة بجكانب الصحف، اربعة متكزعة بببلطاتػو شػرقية كغربيػة
؛ العميػػػػػد، ـ.س، ٖٜٖ، ٜٖٓ، ٕٖٚ/ٔجيػػػػػة كجعػػػػػؿ لسػػػػػقائؼ النسػػػػػاء بابػػػػػاف، ينظػػػػػر: سػػػػػالـ، قرطبػػػػػة، ج

 .ٕٕٗ-ٖٕٕص
 .ٕٕٚ؛ بيضكف، الدكلة، صٕٛ( مؤنس، ـ.س، ص45)
 .ٕٔ؛ ابف الكردم، ـ س، صٖٕٛ/ٕ( ابف عذارم، ـ.س، ج46)
 .ٜ٘/ٕ( ابف عذارم، ـ.س، ج41)
، حسػف السػيرة محبػان  ىػػٕٚٓسػنة  ( محمد بف عبد الػرحمف بػف الحكػـ بػف ىشػاـ، ككنيتػو ابػا عبػد اهلل كلػد 41)

سػػنة تػػكفي  اثػػر، كجميػػؿ جبللػػة اليامػػو ككانػػت لمعمػػـك اشػػتير بحبػػو لمعمػػراف كالبنػػاء كاالنفػػاؽ بسػػخاء عميػػو
ىػػػ(، المقتػػبس مػػف أنبػػاء اىػػؿ االنػػدلس ٜٙٗ، ينظػػر: ابػػف حيػػاف، ابػػك مػػركاف، حيػػاف بػػف خمػػؼ )ت ىػػػٖٕٚ

)الجػػػزء الخػػػاص بكاليػػػة محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف(، تحقيػػػؽ: محمػػػكد عمػػػي مكػػػي، الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػركت، 
 ؛ الضػػػػبي، بغيػػػػة،ٕ٘؛ المراكشػػػػي، المعجػػػػب، صٖٔٔ، ٙٛ؛ ابػػػػف القكطيػػػػة، ـ.س، صٔٓٔ، صٖٜٚٔ

؛ مجيػػػػػكؿ، اخبػػػػػار مجمكعػػػػػة، ٜ٘ٔ/ٗ؛ ابػػػػػف خمػػػػػدكف، ـ.س، ـٕٕ/ٔ؛ ابػػػػػف سػػػػػعيد، المغػػػػػرب، جٖٙ/ٔج
 ؛ ٕٙٔص

، نص النقش )...امر االمير اكرمو اهلل محمد بف عبد الرحمف ببنياف ما حكـ بو مػف ىػذا ٗٙ)*( مكرينك، ص
عمػػػى بركػػػة اهلل  رجػػػاء ثػػػكاب اهلل عميػػػو كذخػػػره فػػػتـ ذلػػػؾ فػػػي سػػػنة احػػػدل كاربعػػػيف كمػػػائتيف المسػػػجد كاتقانػػػو

 كعكنو...مسركر..(.
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؛ المقػػرم، ٖٕٓ/ٕ؛ كػػذلؾ ابػػف عػػذارم، ـ.س، ج ٕٕ٘( ابػف حيػػاف، المقتػػبس، تحقيػػؽ: محمػػكد عمػي، ص49)
 .ٜٕٚ-ٜٕٙ، ٜٖٓ-ٖ٘ٓ/ٔ؛ سالـ، قرطبة، جٖٚٗ/ٔـ.س، ج

 .ٕ٘ص)**( أزيمت المقصكرة الخميفية بامر ممؾ قشتالة كاقيـ مكانيا المصمى الكبير، ينظر: عناف، ـ.س، 
؛ابف خمدكف، ٖٖٓ/ٔ؛ كذلؾ ابف االثير، ـ.س، ج ٜٕٔ( ابف حياف، المقتبس، تحقيؽ: محمكد عمي، ص54)

؛ مػرزكؽ، محمػد عبػد العزيػز، الفنػكف الزخرفيػػة االسػبلمية فػي المغػرب كاالنػدلس، بيػػركت، ٚ٘ٔ/ٗـ.س، ـ
 .ٕٓ؛ عناف، ـ.س، صٕٗ، صٕٜٚٔ

ىػػككاف محاربػان تػكفي ٜٕٕسػنة كنيتو ابػا الحكػـ كلػد ىػ( ك ٕ٘ٚ-ٜٕٕبف محمد بف عبد الرحمف ) ( المنذر57)
؛ المراكشػي، ٖٔٔىػ كلـ يعقب، ابف القكطيػة، تاريخػو، صٕ٘ٚسنة عنده حصاره البف حفصكف الخارجي 

 . ٖٕ/ٔ؛ ابف سعيد، المغرب، جٕ٘المعجب، ص
، ؛ العميػد، ـ.سٖٓ؛ عنػاف، اثػار، صٔٙ٘/ٔ؛ المقػرم، ـ.س، جٖٕٓ/ٕ( ينظر: ابف عذارم، ـ.س، ج52)

 .ٕٕ٘-ٕٕٗص
 الخالػػدة االثػػار صػػاحب كىػػكىػػػ( ككنيتػػو ابػػا المطػػكؼ، ٖٓ٘-ٜٜٕعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل )  (53)

  ىػػػػٜٜٕسػػػنة بكيػػػع اكؿ مػػػف تسػػػمى اميػػػر المػػػؤمنيف كىػػػك  كالنػػػاعكرة الزىػػػراء مدينػػػة كلػػػو المتكاصػػػمة كالعمػػػارة
؛ ابػػف الخطيػػب، ٓٗ-ٜٖ/ٔينظػػر: الضػػبي، ـ.س، ج  ىػػػٖٓ٘سػػنةكاتصػػمت كاليتػػو الػػى اف مػػات برمضػػاف 

 .ٖ٘ٔ؛ مجيكؿ، اخبار مجمكعو صٖٖ٘/ٖاالحاطة، ـ
، دار الكتػػب الكطنيػػة، ٔ( السػػامرائي، خميػػؿ ابػػراىيـ كاخػػركف، ، تػػاريخ العػػرب كحضػػارتيـ فػػي االنػػدلس، طٗ٘)

 .ٙٛ. مؤنس، رحمة، صٖ٘ٔ، صٕٓٓٓبنغازم، 
نػارة اليشػامية كانػت لرغبػة الناصػر بتخميػد اسػمو كػأكؿ خميفػة )*( اتيمت احػدل المصػادر الحديثػة اف ىػدـ الم

امػػكم باالنػػدلس كىػػك اتيػػاـ ال صػػحة لػػو الف انجازاتػػو العمرانيػػة كفيمػػة بتخميػػد اسػػمو كنػػرل بػػاف الزلػػزاؿ الػػذم 
، ٕٔٔ/ٕىػ تسبب في ضرر لممنارة فتصدعت، ينظر: عػذارم، ـ.س، جٖٗٗىػ ك ٕٖٖسنةضرب قرطبة 

ٕٕٓ. 
؛ ٖٛ/ٔ؛ ابػف الخطيػب، ـ.س، جٗٓٔجغرافية االنػدلس، صالبكرم ،؛ كذلؾ، ٘٘ٔ( الحميرم، صفة ص٘٘)

 . ٛٔ/ٔ، جة ؛ االدريسي، نزىٕٔ؛ ابف الكردم، ـ س، صٕٚٙ/ٔالعمرم، مسالؾ، ـ
 .ٖٕٔكعمى نسقيا شيد برج الجيرالدا في اشبيمية، بركفنساؿ، ـ.س، ص -     

( يرل االستاذ سالـ اف الخميفة الناصر كسع الصحف بمّد المجنبتيف كالظمة الشمالية كانو غير مػف ىندسػة ٙ٘)
-ٖٖٛ، ٖٖٛ/ٔعيػػد االميػػر الػػداخؿ كاالكسػػط كعمػػى النسػػؽ العراقػػي ، ينظػػر قرطبػػػة، جلسػػقؼ المصػػمى 

ٖٛٗ ،ٖٜٖ. 
 ؛٘ٛٔ/ ٕٗ س.ـ، خمػدكف ابػف ؛ٕٕٛ/ٕج، س.ـ عػذارم ابػف:  كػذلؾ ؛ٖٛ/ٔج، اعػبلـ، الخطيػب ابف( ٚ٘)

، مػرزكؽ ؛ٜٖٔص تػاريخ، سػالـ، ٕ٘ٚص، س.ـ، العميػد ؛ٖٓص، س.ـ ؛عنػافٕٕٓص تػاريخ، مجيكؿ
 . ٕٗص، الزخرفية الفنكف
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 محبػػان  السػػيرة حسػػف ككػػاف( ىػػػٖٙٙ - ٕٖٓ، )المستنصػػر عبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف الػػرحمف عبػػد بػػف الحكػػـ( ٛ٘)
 باالتسػػػاع الكبػػػرل العػػػالـ دكؿ كنافسػػػت البيػػػاء قمػػػة الػػػى بعيػػػده االنػػػدلس كصػػػمت كالعمػػػراف كالمكتبػػػات لمعمػػػـ

 سنو كلصغر ىشاـ ابنو بعده تكلى، سنة عشر ستة حكـ بعد ىػ(ٖٙٙسنة) بقرطبة بقصره تكفي، كالحضارة
 ؛ٕٓٙ-ٜٕ٘/ج س.ـ، االثيػر ابػف ؛ٖٗ/ٔج، س.ـ، الضػبي: ينظػر، الحاجػب عػامر ابي ابف استكزر فقد

 .ٖٛٚ-ٜٖٙ/ٔج، س.ـ المقرم ؛ٕٙص س.ـ، المراكشي
 . ٖٖٕ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف( ٜ٘)
 .ٖٜص، س.ـ مكرينك ؛ٜٕٙص تاريخ، سالـ ينظر كذلؾ ؛ٕٛٓص تاريخ، كاخركف السامرائي خميؿ( ٓٙ)
 .ٖٖٕ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف( ٔٙ)

 فػي الحكػاـ عمػى اسػتعماليا حرص كالتي كالكردم االبيض بالمكنيف بجباليا الرخاـ بمقاطع قرطبة اشتيرت)*( 
 .ٕٚٓ/ ٔج، س.ـ، االدريسي ؛ٖٗٔص س.ـ، الحميرم ؛ٕٔص، س.ـ، غالب ابف: ينظر، عمارتيـ

 زيػػػادة فػػػي كػػػاف ليػػػا كاسػػػتعماؿ ظيػػػكر كاكؿ بينيػػػا فيمػػػا مترابطػػػة دكائػػػر نصػػػؼ عػػػف عبػػػارة، المفصػػػص العقػػػد-
، ككنػػػؿ ؛ٕٓ٘ص، س.ـ، رزؽ ؛ٖٗ-ٕٗص، الزخرفيػػػة الفنػػػكف، مػػػرزكؽ، لمتفاصػػػيؿ، لمجػػػامع المستنصػػػر

 .ٕٓص، س.ـ
، بػػػػبلد ذكػػػػر، مجيػػػػكؿ ؛ٖٖٕ/ٕج، س.ـ، عػػػػذارم ابػػػػف ؛ٕٓٔص االنػػػػدلس، ينظػػػػر: البكػػػػرم ،جغرافيػػػػة( ٕٙ)

، العميػػػد ؛ٖٕٖص، س.ـ، بيضػػػكف ؛ٕٔص س.ـ، عنػػػاف ؛ٗٛ.ٔٓٔ-ٖٛص، س.ـ، مػػػؤنس ؛ٓٚٔ/ٔج
 .ٖٕٛ ؛ٕٕٙ-ٕٕ٘ص، س.ـ

 .ٕٙ٘/ٔج، س.ـ، المقرم ؛ٕٔٗ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف: ينظر لمتفاصيؿ ؛ٜٖٓص تاريخ، سالـ( ٖٙ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ، س.ـ، مكرينك ؛ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٔج قرطبة سالـ،، كتركيبيا الضكء قبة لكصؼ ينظر )*(

 
 ثريا ماعدا األصفر كالنحاس بالذىب مكشاة األحجاـ مختمفة ثريا كثمانيف مئتاف عمى الجامع يحتكم )**(

 س ـ البكرم،: لكصفيا ينظر شيء، اليـك منيا يتبقى لـ كلؤلسؼ الفضة، مف فيما كالمقصكرة المحراب
 .ٕٔص س ـ الكردم، ابف ؛ٕٚٙ/ٔ س ـ العمرم، ؛ٖٓٔص
 . ٓٗٔ/ٕج، قرطبة، سالـ ؛ٖٕٛ-ٖٕٙص، س.ـ، العميد ينظر، كالتركيب اليندسة لتفاصيؿ( ٗٙ)
، س.ـ، المقػػػرم ؛ٖٕٚ/ٕج، س.ـ، عػػػذارم ابػػػف ؛ٜٕص نزىػػػة، غالػػػب، كػػػذلؾ ؛ٖٛٓص تػػػاريخ، سػػػالـ( ٘ٙ)

 .؛ٜٛ/ٕج
 ـ األدريسػي، ؛٘٘ٔ-ٗ٘ٔ صػفة: ينظر، الحميرم عند الناصر لمخميفة القسطنطينية صاحب ىدية ىي( ٙٙ)

 .ٙٛٔ/ٔج ، س
 .ٔٙٔص، الفف نقكش، ينظر :  ثبلثة مكرينك جعميا)*( 

ٍ.، ـ، مػػػؤنس ؛ٕٗص س.ـ، الخطيػػػب ابػػػف: ينظػػػر التفاصػػػيؿ ؛ٕٗ.ٖٛص، الزخرفيػػػة الفنػػػكف، مػػػرزكؽ( ٚٙ)
 . ٜٗ-ٜٓص
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 األدريسػي، ؛ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٔـ، س.ـ، العمػرم، كالمقصػكرة كالمحػراب المنبػر كزخرفة عمؿ تفاصيؿ ينظر( ٛٙ)
 . ٕٕٙص، س.ـ، العميد  ؛ ٛٛ/ٕج س.ـ، المقرم ؛ٕٔص، س.ـ، الكردم ابف ؛ٙٛٔ/ٔج س، ـ

 . ٕٓٗ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف( ٜٙ)
، مػػػػرزكؽ ؛ٜٕٓص، س.ـ، الفقػػػػي ؛ ٜٖ-ٖٚ/ٔج، بػػػػبلد ذكػػػػر، مجيػػػػكؿ، مجيػػػػكؿ، لمتفاصػػػػيؿ ينظػػػػر ؛(ٓٚ)

 . ٖٗٔص، س.ـ
 .ٙٛ/ٕج س ـ المقرم، ؛ٖٕٛ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف( ٔٚ)

 المستنصػػػر بزيػػػادة العمػػػؿ الرائعػػػة المسػػػجد كقبمػػػة لجػػػدار التعػػػرض لعػػػدـ ىػػػك ذلػػػؾ سػػػبب اف مكرينػػػك يػػػرل)*( 
 .ٛٛٔص كىدميا. ينظر: ـ س،

 . ٖٕٗ/ٕج، س.ـ، عذارم ابف( ٕٚ)
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚص، س.ـ، العميد ؛ٕٜٔص، س.ـ، مكرينك، البكابات كصؼ ينظر)**( 

، س ـ، العمػػػػػػرم ؛ٕٚٛ/ٕج، س.ـ، عػػػػػػذارم ابػػػػػػف ؛ٕٓٔص، جغرافيػػػػػػة، البكػػػػػػرم : ينظػػػػػػر لمتفاصػػػػػػيؿ ؛(ٖٚ)
 ـ، بركفنسػػػػاؿ ؛ٖ٘ٙص، س ـ، بيضػػػػكف ؛ٕٛٓ ،ٕٜٔص، س ـ، كاخػػػػركف السػػػػامرائي خميػػػػؿ ؛ٕٙٙ/ٔـ

 . ٕٖٕص، س
 .ٖٕٛص، س ـ، العميد ؛ٕٓٔص، س ـ، مؤنس ؛ٕٔ، س ـ، عناف( ٗٚ)

 .ٖٜٔص س،.ـ مكرينك، ؛ٖ٘ٔ/ٕج قرطبة، ؛ سالـ،ٙٚ س،.ـ الخطيب، ابف ( ٘ٚ
 .ٚٗ٘-ٙٗ٘/ٔ( المقرم، ـ.س، جٙٚ)

ىػ(، ينظر: تاريخ، ٜٖٓ)سنةىػ(، كجعميا صاحب ذكر ببلد االندلس ٖٔٛ)سنةمجيكؿ في تاريخو  جعميا )*(
 .ٓٗ/ٔ، ذكر ببلد، جٖٛص
 .ٖٓٔعمكد رخاـ، جغرافية، ص ٖٜٕٔ ىي  البكرم، عند( *)*

سػػػػارية مػػػػف الرخػػػػاـ  ٖٓٙٔ ، كىػػػػي ٕٚٛ/ٕسػػػػارية  ينظػػػػر : ـ.س ،ج ٙٔٗٔجعميػػػػا ابػػػػف عػػػػذارم  ( *)**
 . ٜٕـ( ينظر: عناف، ـ.س، صٚٔزاره اكاخر القرف ) لذماالبيض نقبلن عف كصؼ الكزير المغربي ا

 ابػف؛ ٙٛٔ/ ٔـ س، ج األدريسػي،؛ ٘ٓٔ؛ البكرم، جغرافيػة، صٛٛٔ( لمتفاصيؿ: المقدسي، ـ.س، صٚٚ)
 .ٚ٘ٔ، ٘٘ٔ؛ الحميرم، ـ.س، صٕٚٙ/ٔ؛ ـٕٔس، صالكردم، ـ.

 .ٛٙ( مؤنس، ـ.س، صٛٚ)
 كعمى مدل قرنيف مف الزمف ليظير بحمتو النيائية. مراءمف اال اجياؿ سبعة بعمارتو اشترؾ**( *)*
 .ٖٚٓ( سالـ، تاريخ، صٜٚ)
 العامػػػػػة الخارجيػػػػػة سػػػػػاحتوـ(، كيعػػػػػرؼ بالجػػػػػامع الكبيػػػػػر مٔ٘ٛ-ٛٗٛىػػػػػػ/ٖٕٚ-ٖٕٗالمتككػػػػػؿ ) جػػػػػامع )*( 

ـ 3ٙٓ٘٘ٔ×  طػػػػػػكؿ ـ3ٖٕٙٓٔٛ) توـ عػػػػػػرض(، كمػػػػػػف الػػػػػػداخؿ مسػػػػػػاح3ٛٓ٘ٙٔ×  طػػػػػػكؿـ  3ٕٚٓٛٗ)
 عرض(.
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ـ( مف الخارج، لمتفاصيؿ: ينظر: سمماف، 3ٕٕٕٛٓابي دلؼ لمخميفة المتككؿ كذلؾ، طكؿ جداره ) جامع - 
؛ ككنؿ، ٖٗٔ-ٓٔٔ/ٔ، جٕٜٛٔدار الرشيد، العراؽ،  العراؽ،االسبلمية في  لعربيةكاخركف، العمارة ا ىعيس

 .ٖٗ-ٖٖـ.س، ص
 .ٓٛ؛ مجيكؿ، تاريخ، صٕٕٙ/ٔ( ينظر: العمرم، ـ.س، ـٓٛ)
 .ٕٔ؛ ككنؿ، ـ.س، صٓٙ ،ٜٗ؛ مكرينك، ـ.س، صٖٕ٘( العميد، ـ.س، صٔٛ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ؛ الجيكسي، ـ.س، جٖٛٔ، ٖ٘، ٛٗ/ٔ؛ سالـ، ـ.س، جٓٚ( مؤنس، ـ.س، صٕٛ)

 .نخبلت ثبلثشجرة نارنج كزيتكف ك  ٓٚصحف الجامع عمى  يحتكم)*( 
المسػاجد كالػدكر مسػتخرج مػف كتػاب  ،محمد عبد الكىاب، كثائؽ في شؤكف العمراف في األندلس خبلؼ،( ٖٛ)

ىػػػ( مراجعػػة محمػػكد عمػػي مكػػي ٙٛٗبغ عيسػػى بػػف سػػيؿ )تصػػمخطػػكط األحكػػاـ الكبػػرل لمقاضػػي أبػػي األ
؛ ٕٕ؛ عنػػػػػػػػػػػاف، ـ.س، صٙٛٔ/ٔ، االدريسػػػػػػػػػػػي، ـ.س، جٓٗ – ٜٖ، ٘ٔص ،ٖٜٛٔ، ٔط ف،كآخػػػػػػػػػػػرك 
 .ٕٕٕ-ٕٕٔـ.س، ص بيضكف،

 .ٕٓ؛ ككنؿ، ـ.س، صٜٖٕ-ٖٕٛـ.س، ص ،العميد ؛ٕٙٔأندلسيات، ص الحجي،( ينظر: ٗٛ)
 .ٜٖ-ٖٛ/ٔج د،؛ مجيكؿ، ذكر ببل٘٘ٔـ.س، ص م،؛ الحمير ٕٔ( ابف الكردم، ـ.س، ص٘ٛ)
 .ٚٙٔ-ٗٙٔ؛ مكرينك، ـ.س، صٖٚ/ٕ؛ سالـ، قرطبة، جٔٛ-ٓٛ، ٖٔص( مرزكؽ، الفنكف، ٙٛ)

كعمييا بعض النقاط مف دمو )رض( كلؤلسؼ فقد  ةصفحات مكتكبة بخط الخميفعمى مجمكعة  يحتكم )*(
 .المرينيىػ عيد األمير أبك الحسف ٓ٘ٚ سنة
؛ العميػػػػد، ٕٕص؛ عنػػػػاف، ـ.س، ٚ٘ٔ؛ الحميػػػػرم، ـ.س، صٜٕ-ٕٛ( ينظػػػػر: ابػػػػف غالػػػػب، ـ.س، صٚٛ)

 .ٙٙٛ/ٕ؛ الجيكسي، ـ.س، جٕٔٗـ.س، ص
  كثقميػا كبفكػرة ىندسػية جديػدة تقػـك باسػتبداؿ الركػائز الضػخمةعالجة ضغط القباب بالعمؿ  ميندسك( نجح ٛٛ)

تقػػاطع الضػػمكع كىػػك تطػػكر ىندسػػي معمػػارم بػػارع لمحفػػاظ عمػػى  طريقػػةكػػرة ىندسػػية زخرفيػػة مسػػتكحاة مػػف فب
 . ٕٓص؛ ككنؿ، ـ.س،ٜٙ، ٛٛ، ينظر: مؤنس، ـ.س، ص ججمالية النمكذ

 .ٜٙٔ، ٔٗ؛ الحجي، اندلسيات، صٖٛٓ( سالـ، تاريخ، صٜٛ)
كاظـ، مأساة جامع قرطبة، مقػاؿ منشػكر فػي  يكد،؛ شمٕٕ٘؛ الحجي، ـ.س، صٖٚ( الفقي، ـ.س، صٜٓ)

  Infa@adabFan.com ٘ـ، صٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٜٕمجمة ادب فف الثقافية االلكتركنية، 
-ٜٓٔ/ٔتفاصػػيؿ: قرطبػػة، جقرطبػػة، لم دثػػكر( قسػػميا االسػػتاذ سػػالـ الػػى مراحػػؿ خمسػػة كعرفيػػا بعكامػػؿ ٜٔ)

ٜٔٔ. 
حظػكة البربػر كالصػقالبة كسػيطرتيـ  سػياحركب اىمية كانقبلبات سياسية لمحصكؿ عمػى الحكػـ، اسا مفادىا)*( 

عمػػى مقاليػػد االمػػكر عيػػد الحاجػػب المنصػػكر )الحػػزب العػػامرم( ثػػـ تعرضػػيـ لممبلحقػػة كالنكبػػة عنػػدما قػػاـ 
عبد الرحمف بف ابي عػامر كاطمػؽ اليػد فػي  ضد يمحمد بف ىشاـ بف عبد الجبار )الميدم( بانقبلب سياس

العاـ كالخػراب الكثػر العمػائر بقرطبػة كسػرعاف مػا دبػت  مبلحقة البربر كنيب دكرىـ الذم تحكؿ الى النيب

mailto:Infa@adabFan.com
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حرب جديدة دفعت العمائر ثمنيا كالمباني بخرابيا عندما اعترض الميدم عمى مناصرة البربر لسميماف بػف 
 نػتفكا ىػػٖٓٗسػنة االكؿ )الميدم( كاستمـ مقاليػد الػببلد كتمقػب بالمسػتعيف  ىـزعبد الرحمف الناصر الذم 

بلىا مف انقسامات سياسية عامؿ اساسػي لضػياع الكثيػر مػف انجػازات االمػراء االمػكييف تمؾ االحداث كما ت
محيت اثار العمػراف ف ؼبسقكط الخبلفة كتقسيـ الببلد الى دكيبلت كطكائ تكاثارىـ بقرطبة كاالىـ انيا تسبب

 رم،؛ ابػف عػذاٖ٘؛ المراكشػي، ـ.س، ص٘ٓٔ. لمتفاصيؿ: ينظر: جغرافية االنػدلس لمبكػرم، ص كرسكمو
؛ االحاطػػة، ٛٔٔ-ٔٔٔ؛ ابػػف الخطيػػب، تػػاريخ، صٙٗ، ٗٗ/ٔج؛ الضػػبي، ـ.س، ٘ٔٔ-ٓ٘/ٖجـ.س، 

؛ الحجي، اندلسيات، ٖٓٛ-ٜٖٚ؛ بيضكف، ـ.س، صٕٗ/ٔ؛ ابف سعيد، المغرب، جٕٚٚ/ٗ، ـٖ٘٘/ٖـ
 . ٛ٘ٔص

لبيػػب،  محمػػد البتنػػكني،الفرنسػػييف بقيػػادة نػػابميكف لقرطبػػة،  دخػػكؿمنيػػا تػػـ االسػػتحكاذ عميػػو عنػػد  كالمتبقػػي( *)*
 .ٔ٘، صٕٗٔٓ، القاىرة، ٔرحمة األندلس، ط

 .ٜٕٕ؛ العميد، ـ.س، صٖٓ-ٜٕغالب، ـ.س، ص ابف؛ ٗٔ-ٔٔ/ٜ( ابف االثير، ـ.س، جٕٜ)
 . ٕٓص ،؛ عناف، ـ س ٗٓٔ؛ الفقي، ـ س، ص3ٕٜٜٖٚٓ، سالـ، تاريخ صظرين (ٖٜ)
 . 3ٗٙٔ٘ص ،، ـ سالبتنكني؛ 3ٜٖٕٖٔٚ/ ٔ؛ سالـ، قرطبة ج٘ٓٔمؤنس، ـ س ص (ٜٗ)

التي عمقت ىناؾ، كقد اكتشفت القبة الحقان  فيثيكسالصكرة العذراء، فيبل نسبة فثيكسا؛فيبل مصمى، (**)*
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ، ٔٗٔـ، ينظر: مكرينك، ـ س، صٛٛٛٔبكامؿ عقكدىا بعد إزالة اإلضافات التي غطتيا عاـ 

؛ سػػالـ، تػػاريخ، ٜٚ، ٕٚـ س ص ،؛ مػػؤنسٕٕص ،س ـ؛ كػػذلؾ عنػػاف، ٓٙٛ/ٕـ س، جػػػ الجيكسػػي، (ٜ٘)
 . ٓ٘، ٓٛٗص  ،ـ س البتنكني،؛ ٜٛص

 . ٜٙس صـ ؛ مكرينك، ٖٕٔ-ٖٕٓص ،؛ العميد، ـ سٖٓٛ، ٖٗٗ/ٔسالـ، قرطبة ـ ينظر، (ٜٙ)
 .  ٓ٘ص ،رحمتو ينظر، ،ىي مئة كثبلثة كستكف عمكدان  البتنكنيعند  )*(
 .ٖٛؤنس، ـ س، ص؛ م ٜٖٓص ،، ينظر كذلؾ، سالـ، تاريخٓ٘ـ س، ص البتنكني، (ٜٚ)
 . ٖٕٔالعميد، ـ س ص (ٜٛ)
  .ٔٗٔص ينك،مكر :  ينظر كذلؾ؛ ٕٗعناف، ـ سف ص (ٜٜ)
 . ٗٓٔص ،ـ س ،، الفقيٓ٘-ٜٗ، ٙٗـ س ص البتنكني،؛ ٓٗ/ٔسالـ، ـ س ج  (ٓٓٔ)
 .ٗٓٔ، ٛٙ؛ مؤنس، ـ س، صٖٕٔص  ،العميد، ـ س (ٔٓٔ)
 . ٖٔٛ/ ٔ، جةقرطب ،؛ سالـٖٖص ،ـ س ،ينظر، عناف (ٕٓٔ)
 . ٕٖٕ؛ العميد، ـ س، صٔ٘-ٜٗـ س، ص البتنكني،ينظر،  (ٖٓٔ)
 . ٓٙٛ-ٗ٘ٛ/ ٕـ سف ج الجيكسي،ح ٜٜٕ-ٜٕٚلمزيد مف المعمكمات ينظر، سالـ، تاريخ ص (ٗٓٔ)
كشػاىد الحػكاجز  يثان الفناف كاظـ شميكد، كىك فناف عراقي مقيـ بأسبانيا حاليان أنو زار الجػامع حػد يذكر (٘ٓٔ)

مأسػػاة جػػامع قرطبػػة، مقػػػاؿ  ينظػػر،مصػػمى كالعمػػؿ جػػارم ىنػػاؾ. العمػػؿ منصػػكبة داخػػؿ ال ادكمػػك  لخشػػبيةا
 Infa@asabfan.com؛ ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٜٕمنشكر في مجمة أدب فف الثقافية االلكتركنية، بتاريخ 
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 ، مكقع كيكيبيديا، المكسكعة الحرة. ٓٙٛ/ٕالجيكسي، ـ س، ج (ٙٓٔ)
يضػػػػكف، ـ س، ؛ بٖٓٙ – ٖٖٔكآخػػػػركف ص السػػػػامرائي؛ ينظػػػػر كػػػػذلؾ: خميػػػػؿ ٜٛالفقػػػػي، ـ س ص (ٚٓٔ)

 . ٕٖٙص
فػػي نقػػؿ الكثيػػر مػػف مظػػاىر الحضػػارة  هالعربػػي اإلسػػبلمي متمػػثبلن بػػالحكـ األمػػكم فػػي األنػػدلس كدكر  لمكجػػكد -

األميػػر الػداخؿ كرسػػـك الحكػـ كالتقاليػػد  يػدبمختمػؼ ألكانيػا، بػػدءان مػف التنظػػيـ اإلدارم كالسياسػي لمػػببلد عمػى 
التي رفعت مف شػأف األنػدلس إلػى  لفكريةبكادر نمك الحركة ا، ف السكرية ككذا المظاىر الحضارية الشامية 

عيد األمير األكسػط ترجع ل مركز الثقافة العالمية كحتى التطكر المدني كالمجتمعي كرعاية المصمحة العامة
الكثير مف المظاىر الحضارية مع ك ازدىار الفنكف الصناعية ك التجارات ك الذم بدأ الخطكات األكلى لذلؾ، 

كجيػػو كاضػػح لمحركػػة العمميػػة كالتعميميػػة كرعايػػة الخمفػػاء لػػذلؾ حتػػى كػػاف ممػػا يؤخػػذ عمػػى الخميفػػة اىتمػػاـ كت
يرجػع فضػػؿ  ربالعػ الػىك  ، الحكػـ المستنصػر حبػو لمعمػـ بشػكؿ انعكػس عمػى تكجيػو السياسػي إلدارة الػببلد

، ة مترككػػػة تقػػػت الػػػببلد بعػػػد اف كانػػػت ميممػػػر فاالصػػػناعة كالتجػػػارة  ك ازدىػػػار الزراعػػػة كنشػػػاطيا باالنػػػدلس
كالفكػػرم كايضػػا  ريخيزىػػرة تػػراثيـ التػػا يعتبػػرىنػػاؾ  االسػػبلمياسػػبانيا بػػاف الكجػػكد العربػػي كيكفػػي اعتػػراؼ 

 .  ـٖٜٙٔسنة  ةالخبلفة االسبلمية بقرطب تأسيسى عم عاـاحتفاليـ بمناسبة مركر الؼ 
لمنزؿ ،كحشػمة كحكض الماء كسط صحف ا مبانيتخطيط ال ـ ٕٜٙٔعند زيارتو لبلندلس  البتنكنيكصؼ  -

 .٘٘-ٖ٘:رحمتو ص ينظر،بممبسيفالنساء 
محمػػػػػػػػد ،تػػػػػػػػاريخ االنػػػػػػػػدلس السياسػػػػػػػػي كالعمرانػػػػػػػػي كاالجتمػػػػػػػػاعي ،دار الكتػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػي حمػػػػػػػػكده، -

-ٛٚ/ٕ؛سػػالـ ،قرطبػػو،جٜٗٔ-ٖٗٔ.س،صـ؛خميػػؿ السػػامرائي كاخػػركف، ٖٙٔ-ٓٙٔ،صٜٚ٘ٔ،مصػػر،
 . ٕٙٔ،ص يات؛الحجي ، اندلس ٛٓٔ،  ٚ٘ -ٕ٘؛ بركفنساؿ،ـ،س،صٜٓ

 ابػػػف؛ ٜٓٔ-ٚٛٔص.س، ـ المقدسػػػي،لممزيػػػد مػػػف االطػػػبلع عمػػػى مػػػا سػػػجمو الرحالػػػة المسػػػممكف ينظػػػر: - -
 .٘ٓٔ-ٔٓٔ،جغرافية االندلس ،ص كرم؛البٖ٘؛االصطخرم ،ـ،س،صٗٔٔ-ٔٔٔحكقؿ،ـ،س،ص
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