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سمات عمارة المساجد األثرية الباقية بساحل دولتي كينيا وتنزانيا خالل الفترة من القرن
*

عبداهلل السيد عمر

(13-8ه19-14/م) " نماذج مختارة "
محمد عبدالكدكد عبدالعظيـ

*

آماؿ حامد المصري

*

ممخص البحث:
شػ ػ دن مةطا ػػل السػ ػ ؿ الس ػػاحقي بش ػػرؽ اررياي ػػا ة

ػػل ح ػػاريل بقغ ػػن كز هادهاره ػػا ػ ػ ؿ

الا ػرةيف 8-7ق44-43/ـ) ،سػػاهمن رػػي بةاا ػػا الالػػارة البحريػػل ،رانكةػػن السػػقطةان ا س ػ ميل
كمة ا سػقطةل نقػكة-باةااةيػا حاليػا -كالاػي بقغػن حػدان مػف ال ػركة كال ػ ار لػ ار سػيطرا ا عقػي الػارة

الػهه

كالعػاز ،رنػاف الةشػػاط العم ارةػي كالمعمػاري حػد المظػػاهر الح ػاريل الاػي شػ دا ا المةطاػػل

مػػف ك ار اقػػؾ ال ػػركة ،راكسػػعن حرنػػل بةػػا المػػدف كالمسػػاكطةان كالم ارنػػا الالاريػػل كاسػػااب هلػػؾ

الةشاط المعماري هةشا المباةي الحلريل الماطكرة ،كناةن المسلد حد برا اقؾ المباةي الحلريل
الاي ش دن عمارا ا اطك ار هةشاايا كمعماريػا ػـ مالب ػن ف طػرن عقػي المةطاػل اغيػران سياسػيل

سػػيطر ري ػػا الغػػاك البراغ ػػالي عق ػػي مااليػػد اام ػػكر م ػػدة ن ػرةيف م ػػف الام ػػاف ،حاػػي امن ػػف اليعارب ػػل
العماةييف مف دحػر هلػؾ الغػاك عػف السػاحؿ كبػد هايػاد اكالػد العةصػر العربػي مػف عمػاف كالػيمف،

حاي نامن سقطةل اةلبار عقي يد البكسعيدييف اامػر الػهي سػاعد رػي د ػكؿ الاػي يران المعماريػل

كالفةيػػل العربيػػل عقػػي عمػػارة السػػاحؿ كبػػران م م ػ اقػػؾ الاػػي يران بعمػػارة المسػػالد كنػػد اميػػان
مسالد ساحؿ شػرؽ ارريايػا بسػمان عامػل هم ػا كحػدة الطػراا المعمػاري ،كظ ػكر الطػاب المحقػي

رػػي العم ػػارة م ػ الا ػػي ر ب ػػبعض م م ػ العم ػػارة العربيػػل ،كالاػػااـ البس ػػاطل رػػي الاص ػػميـ المعم ػػاري
كالا رري

كا ػػدؼ هػػها الكرنػػل البح يػػل لاةػػاكؿ هػػـ سػػمان كم م ػ المسػػالد اا ريػػل البانيػػل بسػػاحؿ شػػرؽ

رريايا بإعابارها رم انا لقملام ا س مي ،كالةكاة ااكلي كالمرنايل رػي عمػارة المػدف كالمسػاكطةان

ا س ػ ميل آة ػػهاؾ ،كاا ػػمف م مػ ػ س ػػمان المسػػالد م ػػف حي ػػل الطػػرا الا طيطي ػػل ،كعةاص ػػرها
ا ةش ػػاايل كالمعماري ػػل ،كالم ػػأ ران كالا ػػي يران الم اقف ػػل الا ػػي ط ػػرن عقي ػػا
كاحديد هـ السمان الممياة ل ا مف اللاةبيف المعماري كالفةي

الكممات الدالة :المسالد ،سكاحيقي ،الاةج ،هةشا  ،ماهةل سقميل ،ركمك

*
*
*

معيد نقيل اآل ار لامعل الفيكـ

سااه اآل ار ا س ميل المساعد نقيل اآل ار لامعل الفيكـ

سااه اآل ار ا س ميل المساعد مافرغ) نقيل اآل ار لامعل الفيكـ
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منيجية الد ارسة:
اابةػػي الد ارسػػل المػػة ج اآل ػػاري رػػي د ارسػػل مك ػػكع البحػػل ،اعامػػادا عقػػي ااسػػالي

كاادكان

البح يل كمة ا :البحل كالايارة الميداةيل لقعديد مف المكان اا ريل بالمةطال كمعايةل آ ارهػا البانيػل،
كمة ػػا نػػهلؾ الماػػاب ن اللماعيػػل الميداةيػػل بالسػػناف المحقيػػيف ،هلػػي لاة ػ

الصػػكر الفكاكاراريػػل،

كالك ػػااؽ المناكبػػل ك هم ػػا المصػػادر الااري يػػل كناابػػان الرحالػػل كالمػػأر يف ،كنػػها بعػػض الم ارل ػ

الما صصػػػل كالمل ػ ػ ن كااطركحػ ػػان ،كااػػػارير الحفػ ػػاار بالمةطاػ ػػل لانمػ ػػؿ الم حظ ػػل كاػ ػػدعم ا
كاساعد ري عمقيل الاحقيؿ كالماارةل ،كاساعد ري اكصيؿ الصكرة لقااري
المقدمة
شػ ػ ّنؿ س ػػاحؿ دكلا ػػي نيةي ػػا ك اةااةي ػػا* ل ػػا ا رايس ػػيان م ػػف الةط ػػاؽ اللغ ارر ػػي ال ػػهي يع ػػرؼ ب ػػإنقيـ السػ ػ ؿ

الساحقي بمةطال ساحؿ شرني هرريايا ،العااد )4871،كاماد حدكد هلؾ الس ؿ الساحقي مف الصكماؿ
ةحصر بيف الشكاطئ البحريل لقمحيط ال ةدي شرنا ،كحااـ مػف
ا
شماال حاي مكامبيؽ ري اللةك م
رض الشػػليران ال فيفػػل ػػـ الحارػػل الشػرنيل لقلبػػاؿ كحارػػان ناػػؿ ه ػػبل شػػرؽ ارريايػػا مػػف ةاحيػػل

الغر  ،م اػار ،)4874 ،كيبقغ طكؿ الس ؿ الساحقي بيف حدكد نيةيػا مػ الصػكماؿ شػماال كحػدكد
اةااةي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ مكامبيػ ػ ػ ػػؽ لةكب ػ ػ ػػا ةحػػ ػ ػػك 4124نيقػػ ػ ػػكما ار كياػ ػ ػ ػراك عر ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػيف 45ك 53نيقػػ ػ ػػك

ر الاكنل)4888،
ما ا

كنػػد ميػػا بعػػض الرحالػػل المسػػقميف ػ ؿ العصػػر ا سػ مي المةطاػػل السػػاحقيل الاػػي نػػاف يشػػغق ا
سػػاحؿ دكلاػػي نيةيػػا كاةااةيػػا رػػي الكنػػن الحػػالي ،ك طقا ػكا عقي ػػا مصػػطق الب ػ د ال ػاةجال ابػػف حكنػػؿ،

ن256ق)  :ا صط ري ،ن ؽ3ق) :المسعكدي ،ن253ق) :ا دريسي ،ن546ق) ،نما حػددكا مك ػ ال

*

ناف البر الاةااةي

كم ػ

ؿ العصر ا س مي يعرؼ باسـ اةلاةياا ،كياابق ري البحر لايرة اةلبار الاي ناةػن اعػرؼ محقيػا باسػـ اةغكلػ ،

بدايػػل الاػػرف الااس ػ عشػػر المػػي دي ال الػػل عشػػر ال حػػري) بػػد الةفػػكه ااكركبػػي رػػي ا ةاشػػار ر ػي ش ػرني رريايػػا عػػف طريػػؽ

المسانشػفيف كرح ا ػـ االسانشػاريل دا ػؿ ارريايػا ،ككل ػن هػها الػرح ن ههامػاـ العديػد مػف الػدكؿ ااكركبيػل  -اصػل الممقنػل الماحػدة
ك لماةيا -اهميل المكن اللغراري لإلنقيـ كاعدد مػكاردا كمة ػا لايػرة اةلبػار المشػ كرة با ارعػل الارةفػؿ ريصػبحن اةلاةياػا محميػل لماةيػل
عػاـ 4778ـ ،كرر ػن الممقنػل الماحػدة حمايا ػا عقػي لايػرة اةلبػار عػاـ 4786ـ ،ك صػبحن نيةيػا مسػاعمرة بريطاةيػل عػاـ 4784ـ ،
كبعػد هايمػل لماةيػا رػي الحػر العالميػل ااكلػي ككراػا لمعاهػدة ررسػاي عػاـ 4848ـ اةاالػن لماةيػا عػف مسػاعمراا ا رػي رريايػا كاةاػدبن
بريطاةي ػا عقػػي اةلاةياػػا ،ػػـ بػػد ن حرنػػان ا سػػاا ؿ لقػػدكؿ اارريايػػل مةػػه عػػاـ 4856ـ رحصػػقن اةلاةياػػا عقػػي اسػػاا ل ا رػػي ديسػػمبر
عاـ4854ـ ،كحصقن اةلبار عقي اساا ل ا 46ديسمبر 4852ـ  ،ك عقف هاحاد اةلاةياا كاةلبار ري دكلل كاحػدة عررػن بإسػـ اةااةيػا)

ابادا مف  18ناكبر 4853ـ ،ك عقف هساا ؿ نيةيا عاـ  ;4852الزوكة4348 ،ق ،ص) 82-82
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سػػاحؿ بػ د الػاةجال كنصػػدكا بػ الشػريط السػػاحقي المطػػؿ عقػػي المحػػيط ال ةػػدي كيماػػد مػػف مادشػػيك

شماالن ابف بطكطل ،ن668ق ) حاي ُسفالل ري اللةك المسعكدي ،ن 253ق)

ريطل)4

كنػػد شػ دن اقػػؾ المةطاػػل كاللػػار الماابقػػل ل ػػا نيػػاـ ع نػػان الاريػػل راالػػل مػ مػكاةي لةػػك
اللايرة العربيل كسكاحؿ ال قيج العربي بف ؿ حرنل الريا المكسػميل رػي المحػيط ال ةػدي كارلػ

صكؿ اقؾ الع نان الااري يل لما نبؿ المي د ،اامر الهي شار هليػ حػد الم حػيف ا اريػؽ رػي

مألف المعركؼ بإسـال الدليؿ الم حػي لقبحػر ا رياػريال،

()schoff,1912

ك دي هرايػاد العػر لمةػاطؽ

سػػاحؿ شػػرؽ ارريايػػا هلػػي هسػػاارار لماعػػان مػػة ـ رػػي اقػػؾ المةػػاطؽ لاسػ يؿ عمقيػػاا ـ الالاريػػل مػ

السػػناف المحقيػػيف* ،كبف ػػؿ سػػماحل الالػػار المسػػقميف كةلػػاح ـ رػػي عمػػال ـ الالاريػػل راػػد اةاشػػر
الة ااعػػان

ا س ػ ـ بطرياػػل سػػقميل ،كسػػرعاف مػػا بػػد ن الع نػػان اي ػػه مةحػػي ن ػػر اطػػك ار بسػػب

المههبيػػل كالسياسػػيل ػ ؿ عصػػر الػػدكلايف اامكيػػل كالعباسػػيل ،ممػػا دي لف ػرار العديػػد مػػف الابااػػؿ
كاللماعان هلي ساحؿ شرني ارريايا بح ا عف ااماف ،كهك ما ارا

عقي هةاشار الديف ا سػ مي

ر ػػي الملامػ ػ الس ػػاحقي ،ناسػػـ )4885،كم ػػف اق ػػؾ ال لػ ػران* :هلػػرة س ػػقيماف كس ػػعيد ابة ػػي اللقة ػػدي

العمػاةي سػػةل72هػػ661/ـ السػػالمي ، )4714 ،كال لػرة الايديػػل 411هػػ636/ـ) انػػي،) 4863 ،هلػرة
اا كة السبعل مف ا حسا 181هػ862/ـ اني ،)4863،هلرة الةباهةل العماةيل ري بدايل الارف 6

ق42/ـ الش ػ ػ ػػي  ،)1668،كال لػ ػ ػ ػرة الش ػ ػ ػػي ارايل باي ػ ػ ػػادة حس ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػف عق ػ ػ ػػي ك بة ػ ػ ػػاأا 253هػ ػ ػ ػػ864/ـ
الصاار ،)1641،كهلرة الح ارمل

ؿ الارف 46ق45/ـ طاهر)1665،

ااحػ ػػن الظػ ػػركؼ الااري يػ ػػل الفرصػ ػػل الةاشػ ػػار ا س ػ ػ ـ رػ ػػي سػ ػػاحؿ ال ػ ػاةج كاعاةا ػ ػ المحقيػ ػػكف

طكاعيل ةياةي ،)4887،كمف

ؿ ةاااج الحفاار الاي لرين ببقدة شاةلا الكانعل بلايرة بااا هحدي

لار ر بيؿ المك شماؿ نيةيا  ،)Horton,1991اـ النشؼ عف كلكد ساسان لمراحؿ ماعانبل مف
البةػػا سػػابال عقػػي بةػػا المسػػلد الحػػالي ؽ5ق44/ـ) ،اػػـ اػػيري

نػػدـ اقػػؾ ااساسػػان لقةصػػؼ

كيعد هلؾ دلي يأند كصكؿ ا سػ ـ لقمةطاػل ػ ؿ راػرة مبنػرة
ال اةي مف الارف ال امف المي ديُ ،
مةه ة ايل الارف 1-4ق7-6/ـ) كاهنر ركايل المسعكدي ؿ الارف 3ق46/ـ) كلكد مسقميف
ياحد كف لغل رريايل ري لايرة نةبقك ،كما لبل ف اكس هةاشار ا س ـ ػ ؿ الاػرف ال ػاةي عشػر

المي دي ،كاهنر الم ارلػ الااري يػل ةػ مػ بدايػل الاػرف ال الػل عشػر المػي دي شػ د السػاحؿ نيػاـ

سقطةل هس ميل ري مادشيك سيطرن عقػي السػاحؿ ،ػـ اةااقػن بعػد هلػؾ هلػي ُنلقػكة الاػي بقغػن نػد ار
*
*

لإلسااادة عف الع نان العربيل بشرؽ رريايا اةظر :ناسـ ،4885،ص ص446-54
ل سااادة عف ال لران العربيل كا س ميل هلي ساحؿ دكلاي نيةيا كاةااةيا
ا س مي اةظر :اني4863 ،

28

ؿ العصر

المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة  IJHTHتصدرها كلية السياحة والفنادق – جامعة الفيوم
المجلد ( )41العدد ( )2ديسمبر 0202

نبي ػ ػ ار مػ ػػف ال ػ ػػركة كالسػ ػػقطل باػ ػػي ير الالػ ػػارة الاػ ػػي ناةػ ػػن نبػ ػػر مصػ ػػدر لق ػ ػرب كسػ ػػب
كمساكطةان ساحؿ شرني ارريايا ةياةي)4887،

ػ ػػركة مػ ػػدف

بػػػد ظ ػػػكر البراغػ ػػالييف عقػػػي مسػ ػػر ااحػػػدال م ػ ػ مطق ػ ػ كبدايػ ػػل الاػ ػػرف 46ق45 /ـ) كنػ ػػامكا
بمحػ ػػاكالن عػ ػػدة لقسػ ػػيطرة عقػ ػػي طػ ػػرؽ الالػ ػػارة ،اسػ ػػببن رػ ػػي اػ ػػدمير الن يػ ػػر مػ ػػف مػ ػػدف السػ ػػاحؿ

كة ب ا داريدسػكف ،)1664،اامر الهي در اارارنػل لماػاكما ـ كلنػة ـ ػهلكا مػاـ المػدار كالبةدنيػل،
هال ة لـ امض سةكان حاي امنةكا مف لم الصفكؼ كطرد البراغاؿ مف السػاحؿ كعػاكد العػر

السػػيطرة عقػػي ملريػػان اامػػكر كالطػػرؽ الالاريػػل حاػػي ش ػ دن المةطاػػل مكلػػل اةيػػل مػػف الاػػد ؿ
ا ساعماري ااكركبي م ة ايل الارف الااس عشر المي دي رقيلل ،د ن) ،كبشػنؿ عػاـ رػإف الفاػرة
الااري يل الاي مر ب ا ساحؿ شرني ارريايا مةه د كؿ ا س ـ لقمةطال كحاي ة ايػل الاػرف ال الػل

عشر ال لري /الااس عشر المي دي) يمنف ااسيم ا هلي مرحقايف:

) المرحقل ااكلي 9كاماد اقؾ الفارة مةه الكلكد العربي كا س مي ااكؿ بالساحؿ حاي ة ايل

الارف 8هػ44/ـ)

عبدالرحيـ)1644 ،

بػ) المرحقل ال اةيل 9كاشمؿ اقؾ المرحقل الااري يل الفارة الاي همادن مةه الغاك البراغالي)

لقمةطال ةحك نرةيف مف الاماف 4587-4387ـ) ،ناسـ )4885 ،كحاي سيطرة العةصر العربي
مف العماةييف كالح ارمل كامنة ـ مف الا قص مف الغاك البراغالي ،كااقدهـ اماـ اامكر

بالساحؿ حاي ة ايل الارف ال الل عشر ال لري/الااس عشر المي دي) ،كيمنف ف ُيطقؽ عقي
اقؾ المرحقل رارة السيادة العربيل ال اةيل
كنػػد شػ دن الفاػرة المماػػدة مةػػه بدايػػل الكلػػكد العربػػي ا سػ مي كحاػػي ة ايػػل الاػػرف الااسػ عشػػر
المػػي دي مػػف اػػاري سػػاحؿ ال ػاةج ش ػرني رريايػػا  -دكلاػػي نيةيػػا كاةااةيػػا  -كلػػكد ةمطػػا معماريػػا
لقمسالد الاي شيدن

ؿ اقؾ الفارة ،ساهـ ري بةا معالـ كسمان هلؾ الةمط المعماري كانسػاب

م مح الممياة العكامؿ المحقيل كال ارليل الاي عنسن مدي اي ر عمارة المسالد باقؾ العكامؿ
سمات عمارة المساجد الباقية بساحل كينيا وتنزانيا

ياةاكؿ المك كع دراسل اهـ السمان المعماريل كالفةيل لملمكعل ةماهز مف المسػالد اللامعػل
كمسػػالد الفػػركض بسػػاحؿ دكلاػػي نيةيػػا كاةااةيػػا كمػػف هػػـ ةماهل ػػا ملمكعػػل المسػػالد البانيػػل بنػ

مف مساكطةل سيمامبايا ،كةغكاةا ،مكاةا ،ايدي ،مةػاراةي ،لكمبػا الماكاةػا ،ماكابػا) بسػاحؿ نيةيػا،
اةلكةي ،مبكمالي ،ناكلي ،نقكا نيسكاةي) بساحؿ دكلل اةااةيا ،كمف هـ مسالد اللػار الماابقػل

لقس ػػاحؿ مس ػػالد ال ػػدألي ،مس ػػلد ش ػػاال را ػػاةي بلايػ ػرة الم ػػك بدكل ػػل نيةي ػػا ،كمس ػػلدي نيايمن ػػااي،
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كعااشػػل بةػػن لمعػػل المغيريػػل بلايػرة اةلبػػار بدكلػػل اةااةيػػا ،كياػراك اػػاري بةػػا اقػػؾ المسػػالد بػػيف

الا ػػرف ال ػػامف ال لري/ال اربػ ػ عش ػػر الم ػػي دي كحا ػػي الا ػػرف ال ال ػػل عش ػػر ال لري/الااسػ ػ عش ػػر
المػػي دي) ،كمػػف هػػـ العةاصػػر الاػػي ياةاكل ػػا المك ػػكع السػػمان الاصػػميميل لقمسػػالد ك ةماط ػػا،
كسػػمان العةاصػػر ا ةشػػاايل كالمعماريػػل كم ػكاد ك سػػالي

كالا رريل لقمسالد

ا ةشػػا  ،با

ػػارل هلػػي السػػمان الفةيػػل

ؿ رارة الدراسل

المبحث األول :السمات التصميمية لممساجد
ابيف دراسل المسػالد البانيػل بسػاحؿ شػرني ارريايػا ة ػا اميػان بكحػدة الطػراا المعمػاري الػهي

سار كرا ا طيط اقػؾ المسػالد سػكا مسػالد اللمعػل ك مسػالد الفػركض ،كنػد نُػدر ل ػها الطػراا
ف يةاشر بالمساكطةان المكلكدة بإماداد ساحؿ دكلاي نيةيا كاةااةيا ،كظػؿ محارظػا عقػي سػماا
الاصػ ػػميميل كا ةشػ ػػاايل المحقيػ ػػل ،كبشػ ػػنؿ عػ ػػاـ يمنػ ػػف ف ُيطقػ ػػؽ مصػ ػػطق الطرررررراز السرررررواحيمي

التقميدي)*عقػي اصػميـ اقػؾ المسػالد ،كالػ

ا شػارة هلػي ف الطػراا السػكاحيقي الااقيػدي ي اقػؼ

ر ػػي اص ػػميم كا طيطػ ػ ع ػػف م ػػدلكؿ طػ ػراا المس ػػالد الااقي ػػدي هك الص ػػحف المح ػػاط بااركن ػػل ك

كياصػد
الظ ن ،كالاي يعد المسلد الةبكي بالمديةل المةػكرة هػك الةمػكهز ااكؿ ل ػا ع مػافُ ،)1643،
بمصطق

الطراا السكاحيقي الااقيػدي) هلػؾ الػةمط مػف اصػميـ المسػالد الػهي كلػد بالمسػاكطةان

الكانعػػل عقػػي طػػكؿ سػػاحؿ دكلاػػي نيةيػػا كاةااةيػػا ،كيمنػػف ااسػػيـ ااةمػػاط الاصػػميميل لػػهلؾ الط ػراا
المعماري لقمسالد هلي ةمطيف:
أوال :التصميم العام لمساجد مرحمة السيادة اإلسالمية األولي
كياص ػػد ب ػػا  -ر ػػي ه ػػها الد ارس ػػل -المس ػػالد الا ػػي بةي ػػن ػ ػ ؿ الفاػ ػرة المما ػػدة مة ػػه الاكال ػػد
ا س مي بالمةطال كحاي ة ايل ؽ 8ق44/ـ ) ،ك هم ا مسالد رارة الارةيف 8-7ق44-43/ـ)

كهػػي را ػرة العص ػر الػػههبي لػ ػ سقطةل ال ػاةج ا س ػ ميل) الاػػي ناةػػن عاصػػما ا مديةػػل ُنلقػػكا كالاػػي
شػ دن اهػي راراا ػا ػ ؿ الاػرف ال اربػ عشػر المػي دي بعػد سػيطرة سػرة الم ػدلي العربيػل اليمةيػل

عقػػي حنػػـ السػػقطةل الصػػاار ،)1641،حاػػي كصػػكؿ البراغػػاليف هلي ػػا سػػةل 4386ـ) ،كاماػػد اقػػؾ

الفاػرة لاشػػمؿ عػدد مػػف المسػالد الاػػي اػػـ الديػػدها ػ ؿ الاػػرف 46ق45/ـ) ،كنػػد ظ ػػرن ػ ؿ
*

يطقؽ مصطق

ااقيدي عقي العمارة لدي اآل ارييف كالمأر يف بداللل اعةي العمؽ اا ري

كالااري ي لطراا معماري ااكار االياؿ الماعانبل محارظل عقي سماا كم مح عبر
عصكر ماعانبل ،كيطقا المعماريكف عقي المباةي الاي اةشان كرؽ الاااليد المعماريل

المحقيل ع ماف)1666،
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اقؾ الفاػرة بػرا م مػ الطػراا السػكاحيقي رػي اصػميـ كاشػييد المسػالد ،كاةاشػر رػي المسػاكطةان

كالمدف الساحقيل بما ري ا اللار الماابقل لقبر السكاحيقي.
ياػػيلؼ الاصػػميـ العػػاـ لقمسػػالد الس ػكاحيقيل الااقيديػػل المبن ػرة مػػف مصػػقي مغقػػؽ مقحػػؽ ب ػ رةػػا
ي ػػـ مقحاػػان الك ػػك  ،كياميػػا ا طػػيط المسػػالد الاػػي بةيػػن ػ ؿ را ػرة الا ػرةيف 8-7ق-43/

44ـ) بالاكلي الطكلي لكحدان المسلد ةاحيل الشماؿ حيل االاا الابقػل ،بحيػل ينػكف ال ػقعيف
اللاةبييف اان ػر طػكال ماعامػديف عقػي لػدار الابقػل ،كال ػقعيف اانػؿ طػكال مػكااييف للػدار الابقػل،
ػػارل لعػػدـ كلػػكد عةصػػر الصػػحف المرنػػاي كا عامػػاد عقػػي كلػػكد ناقػػل المصػػقي المغقػػؽ ،ك

با

امرنػ ػ ػ ػ ػ ػػا الكحػ ػ ػ ػ ػ ػػدان حػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ناقػ ػ ػ ػ ػ ػػل المصػ ػ ػ ػ ػ ػػقي الاػ ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّنقن العةصػ ػ ػ ػ ػ ػػر الرايسػ ػ ػ ػ ػ ػػي دا ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

المسػػلد  ،)Garlake,1966نػػهلؾ ااسػػـ با ةفاػػا عقػػي ال ػػارز مباش ػرة مػػف ػ ؿ ب ػكا

كمػػدا ؿ

م اما قل كمااابقل عقي محكر كاحد مكاعل عقي ال قعيف الطكلييف ،افا المػدا ؿ مػف ل ػل عقػي
الطريؽ ال ارلي ،كافا مف الةاحيل اا ري عقي رةا منشكؼ ي ـ كحدان المي ية كالم حؽ

الماايل ،كاها ناف لقمسلد كال ل كاحدة ناةن ابةي مام ا المقحاان كالمرارؽ ال امل لقك ك

كنػػد كلػػدن الم حػػؽ الماايػػل الاػػي ااعقػػؽ بالك ػػك كالط ػػارة كاػػكرير مصػػدر لقميػػاة رػػي رةيػػل

محاطػػل بسػػكر ،ك رػػي مسػػاحان مفاكحػػل مطقػػل عقػػي الطريػػؽ مباش ػرة ،هال ة ػػا ااشػػاب رػػي نػػكف
مك ع ا ياادـ مدا ؿ المصػقي ،كالغػرض الػكظيفي مػف هلػؾ الاصػميـ يام ػؿ رػي ايسػير الكصػكؿ

لقمي ية كآدا الك ك  -لغير الماك ايف  -نبؿ الد كؿ لقمصقي الرايسي حفاظا عقي ط ارا ،
كنػػهلؾ لايسػػير الػػد كؿ هلػػي المصػػقي دكف الحالػػل لقمػػركر عبػػر سػػاحل الك ػػك رػػي حػػاؿ نػػدكـ

المصقيف هلي المسلد ماك ايف ،كنهلؾ ايسي ار عقي المصقيف ري ال ركز هلي الطريػؽ ال ػارلي

بعػػد الف ػراغ مػػف الص ػ ة ،كمػػف الم حػػظ س ػػمل امرُنػػا مك ػ الفةػػا كمقحااا ػ بالةاحيػػل الشػ ػرنيل
بغالبيػػل مسػػالد اقػػؾ الفاػرة ،كلنػػف كلػػدن ةمػػاهز لقم حػػؽ الماايػػل كانعػػل بالةاحيػػل اللةكبيػػل كمة ػػا

مس ػػلد ناكلي ش ػػنؿ ،)6ك بالةاحي ػػل الش ػػماليل كمة ػػا مس ػػلد لكمب ػػا الماكاة ػػا الشػ ػرني ش ػػنؿ ،)5ك
الغربيل كمة ا مي ية مسلد نقكا اللام الاسـ الشمالي)

كي حظ اميػا ا طػيط المسػلد اللػام دكف مسػالد ااحيػا بكلػكد ن ػر مػف مسػاحل م ػارل
ُ
عقي هياػل اسػاطرانان ،ك ملػااان طكليػل ،اػـ هلحان ػا بالمسػلد عقػي لػاةبي المصػقي مػف لاةػ
كاحد ،ك مف اللاةبيف الطكلييف الشػرني كالغربػي ،كهػها الايػادان اسػاقاـ كلكدهػا محدكديػل طػكاؿ
ش ػػا

الاس ػػايؼ المحقي ػػل ،را ط ػػيط المس ػػلد الل ػػام يقامػ ػ مس ػػاحل انف ػػي اع ػػداد المص ػػقيف،

كبالاػػالي نػػاف القلػػك لبةػػا ايػػادان عقػػي لػػاةبي المصػػقي هػػك الحػػؿ المعمػػاري لقاغق ػ
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ا ش ػػناليل  ،)Garlake,1966كاا ػ ػ اق ػػؾ الاي ػػادان ر ػػي مس ػػلد ن ػػاكلي الا ػػديـ باةااةي ػػا ش ػػنؿ،)6
كمسلد اةلكةي

شنؿ7

)

نمػػا ي حػػظ ا طػػيط سػػمل عامػػل اميػػا ب ػػا ا طػػيط مصػػقي العديػػد مػػف المسػػالد ،كهػػك اعامػػد
دعامػػان الباانػػل الكسػػطي  -رػػي المسػػالد هان العػػدد الفػػردي مػػف الباانػػان -عقػػي محػػكر الكيػػؼ
المحػ ػ ار مباشػ ػرة كه ػػك م ػػا دي لحلػ ػ

الاكؿ ف هلؾ الاراي

الكي ػػؼ المحػ ػ ار ( )kirkman,1964لكح ػػل ، )46كيمن ػػف

المعماري انا ػا ي ػا الةاحيػل ا ةشػاايل ،كيمنػف افسػير هلػؾ مػف الةاحيػل

ا ةشاايل رػي هطػار طبيعػل الاسػايؼ بالمسػالد السػكاحيقيل كالػهي اعامػد بشػنؿ ساسػي عقػي ةظػاـ
الح ػكااط الحامقػػل كالػػدعامان كالركار ػ  ،كهػػها الػػدعامان نسػػمن مسػػاحل المصػػقي مػػف الػػدا ؿ هلػػي
ب طان احنمن ري هاساع ا طكاؿ العكارض كاانطا

ري نطا

ال شبيل المسا دمل ري الاسػايؼ مام قػل

الماةلركؼ الاي لػـ ااعػدي طكال ػا 2ماػار  ،)Garlake,1966لػهلؾ حػرص المعمػاري

ف ينػػكف هاسػػاع بحػػكر الب طػػان ماسػػاكيل باػػدر ا منػػاف حاػػي انػػكف ااحمػػاؿ كال ػػغكط ماناراػػل

كمكاعل بالاساكي عقي اللدراف
ثانيا :السمات التصميمية لمساجد مرحلة السيادة العربية الثانية
ويمكن التمييز بين نمطين من أنماط تصميم مساجد تلك الفترة كالتالي:
 -1مساجد جزيرة باتا والمو
اميػػان ملمكعػػل مسػػالد لػػار ر بيػػؿ المػػك

ريطػػل ) الاػػي بةيػػن رػػي الفاػرة ال حاػػل لقغػػاك

البراغ ػػالي  -مة ػػه مةاص ػػؼ الا ػػرف 48-46ـ) -ب ػػةمط ا طيط ػػي ممي ػػا ع ػػف ب ػػاني ا طيط ػػان
المسػػالد اا ػػري بالسػػاحؿ ،كيام ػػؿ هلػػؾ رػػي كلػػكد المصػػقي كالمي ػػية رػػي ناقػػل بةاايػػل كاحػػدة:

يحاػػؿ المصػػقي الاسػػـ الشػػمالي مة ػػا بيةمػػا اكلػػد المي ػػية دا ػػؿ حل ػرة م صصػػل ل ػػا لةػػكبي

المص ػػقي ،كااص ػػؿ حلػ ػرة المي ػػية بالمص ػػقي م ػػف ال ػػدا ؿ م ػػف ػ ػ ؿ م ػػد ؿ بل ػػدار المص ػػقي
اللةكبي ك اطؿ عقي المصقي بباانل معاكدة  )Garlake,1966كمف م قل اقؾ المسالد مسػلد
الػػدألي بلاي ػرة ماةدا شػػنؿ ،)42كمسػػلد شػػاال راػػاةي-رػػااا/لايرة بان شػػنؿ ، )43كنػػد ُلحػػؽ

ببعض مسػالد المػك مػف ال ػارز رةػا منشػكؼ اػـ اسػاغ ل رػي ا حافػاالن بالمةاسػبان الديةيػل

()Ghidan,1976

كلـ يااصر هلؾ الاصميـ عقي مسالد لار ر بيؿ المك كحدها كاةمػا كلػد رػي مسػالد البػر
السػػاحقي شػػماؿ نيةيػػا كمة ػػا مسػػلد يسػ لػةديةي المػػأر بعػػاـ 4141ق87-4686/ـ شػػنؿ،) 41
كلػػدن م قػػل لػ ػ رػػي مس ػػالد اةااةيػػا كمة ػػا مسػػلد نيايمنػػااي ،كهػ ػك مػػا ي ػػرل حػػدكل عم ػػاؿ

الالدي ػػدان بالمس ػػلد -كالا ػػي ب ػػن ال ػػةص الايسيس ػػي ة ػػا لري ػػن ػ ػ ؿ الا ػػرف ال ػػامف عش ػػر

الم ػػي دي ( )Flury,1922ش ػػنؿ )44كبالةس ػػبل لقاص ػػميـ الع ػػاـ لقمس ػػلد ي ح ػػظ ا عام ػػاد عق ػػي
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اصػ ػػميـ المصػ ػػقي المغقػ ػػؽ كلػ ػػيف الاصػ ػػميـ المنشػ ػػكؼ كبالاػ ػػالي عػ ػػدـ كلػ ػػكد عةصػ ػػر الصػ ػػحف

المرنػاي ،كاةمػا يام ػػؿ الا طػيط رػػي كلػكد ناقػػل المصػقي المغقػػؽ الاػي شػ ّنقن العةصػر الرايسػػي

دا ؿ المسلد ،نما اميان مسالد اقؾ الفارة بكلكد ساحل ارليل منشكرل ااادـ المصقي

كاُعػد البػػراة حػد هػػـ السػػمان المميػاة رػػي اصػػميـ مسػالد الفاػرة الماػػي رة بلايػرة المػػك ،كالبػػراة

مصطق سكاحيقي يطقؽ عقي المااعد الحلريل المصاط )الاي ابةػي م صػال لقلػدراف ال ارليػل

لقمسلد( ، )Ghidan,1976بغرض لقكف سناف الحي كا لاماع ري كنػان ال ارحػل ،لقاشػاكر رػي
اامكر اليكميل كمةانشل م اقؼ شاكف الحي كااةشطل اليكميل بمةيي عػف دا ػؿ المسػلد ،اصػل
ف هةاؾ هعاااد سااد لدي مسقمي لايرة المك ف الن ـ ك اةاكؿ الطعػاـ كالشػ ار دا ػؿ المسػلد

يعػػد م ػ ار منركهػػا يػػي ـ صػػاحب  ،كهػػها ا عااػػاد ةػػاب مػػف نػػكف المسػػلد مك ػ هك مناةػػل كندسػػيل
اصػػل يةبغػػي اةاي ػ عػػف نػػؿ اامػػكر الدةيكيػػل ( )Kamalkhan,2009كلػػدير بالػػهنر ف البػػراة

ناةن ا صص للقكف الرلاؿ دكف الةسػا مػف سػناف الحػي ،حيػل ناةػن الاااليػد المحقيػل ك اارػل
ال مػػكييف احظػػر عقػػي الةسػػا ال ػػركز لقشػكارع كاللقػػكف عقػػي بػػراان المسػػالد ،نمػػا ف نػػؿ بػػراة
ا صص للماعل مػف الةػاف كال يسػم اي شػ ص ف يالػاكا اللقػكف عقػي البػراة الم صصػل

لػ ػ ػ ػ كيلق ػ ػ ػػف عق ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػراة اللماع ػ ػ ػػان اا ػ ػ ػػري طالم ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػـ ُيػ ػ ػ ػدع لقلق ػ ػ ػػكف هلي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف نب ػ ػ ػػؿ
مراادي ا ( ،))Kamalkhan,2009كمف م قا ا بمسالد المك مسلد مكيةي عقكي لكحل)4
 -2مساجد زنجبار الوافد
ياػػيلؼ الاصػػميـ العػػاـ لمسػػالد اةلبػػار مػػف ػ ل نسػػاـ رايسػػيل ام ػػؿ رػػي ملمكع ػػا ناقػػل

مسػػاطيقل طكليػػل ماعامػػدة عقػػي محػػكر االػػاا الابقػػل كهػػي 9المصػػقي الشػػمالي ،كالفةػػا ااكسػػط ،

كالظق ػػل اللةكبي ػػل عب ػػداهلل ،)1664 ،كياس ػػـ اص ػػميـ المص ػػقي بمس ػػالد بلاي ػػرة اةلب ػػار ػ ػ ؿ الفاػ ػرة
الماي رة بالمساط المرب لقمصقي ك الا طيط العر ػي الػهي ينػكف محػكر
بمػكاااة لػػدار الابقػػل ،ي ف طػػكؿ

لقلةك

ػ ع اان ػر طػكال

ػػقعي ا اللػػاةبييف الشػػمالي كاللةكبي)القػػهيف يماػػدا مػػف الشػػماؿ

نصر مف ال قعيف العر ييف الشرني كالغربي) ،كياسػـ المصػقي مػف الػدا ؿ هلػي ركنػل

ك ب ط ػػان بكاس ػػطل ع ػػدد م ػػف الباان ػػان ي اق ػػؼ م ػػف مس ػػلد آل ػػر ،كاان ػػكف ه ػػها الباان ػػان م ػػف

صػػفكؼ الػػدعامان اراف ػ ركن ػػا عاػػكد همػػا مكاايػػل ك عمكديػػل عقػػي لػػدار الابقػػل ،كيطػػؿ المصػػقي
شػػبيل بيةمػػا

عقػػي مسػػاحل الفةػػا ااكسػػط مػػف ػ ؿ راحػػان بػكا

معاػػكدة يعقػػؽ عقي ػػا مصػػاري

المسػػلد يشػػامؿ عقػػي كحػػدان مقحاػػل اام ػػؿ رػػي ناػػا

ل طفػػاؿ ،ك مقحاػػان المي ػػية ك ن همػػا،

اطػػؿ ب ػػاني الكال ػػان عق ػػي ال ػػارز م ػػف ػػ ؿ راحػػان ةكار ػػه كشػػبابيؾ م ػػا اللػػا اللة ػػكبي م ػػف
كند كلدن برا م قا باةلبار بمسلد مسلد عااشل بةن لمعل المغيريل شنؿ)45

28

المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة  IJHTHتصدرها كلية السياحة والفنادق – جامعة الفيوم
المجلد ( )41العدد ( )2ديسمبر 0202

المبحث الثاني :سمات العناصر المعمارية واإلنشائية
ياةػػاكؿ هلػػؾ المبحػػل عػػدة ةاػػاط مة ػػا الم ػكاد المسػػا دمل رػػي ا ةشػػا كمػػدي م
البيايػػل كالمةا يػػل ،كنػػهلؾ اك ػػي ااسػػالي

ما ػػا لقظػػركؼ

ا ةشػػاايل كنيفيػػل اطكيػ مػكاد البةػػا المحقيػػل بالشػػنؿ

اام ػػؿ رػػي البةػػا ل ػػماف احاػػؽ المااةػػل كالس ػ مل ا ةشػػاايل ،ك هػػـ السػػمان المعماريػػل لعةاصػػر
ا ةشا
أوال :المواد واألساليب اإلنشائية
أ-المواد اإلنشائية:
ااسػمن مسػالد سػاحؿ شػرؽ رريايػػا بغقبػل الطػاب المحقػي رػي مػكاد البةػا  ،كشػنقن مػكاد البةػػا

المحقيل المادة ااساسيل لاشييد اللػدارف كااساسػان كااسػاؼ ،كهلػؾ بسػب

اكررهػا كمااةا ػا ،كنػد

كلد ةكعيف مف ااحلار الليريػل الاػي اسػا دمن رػي البةػا بمسػالد سػاحؿ شػرني ارريايػا كهمػا

الحلػػر الليػػري المرلػػاةي ،كالحلػػر الليػػري الرمقػػي) ،كلنػػف الحلػػر المرلػػاةي نػػاف ن ػػر شػػيكعا
نمػادة بةػا بةكعيااػ الماحلػرة

(coral

 ، )Fossilكالصػ كر المرلاةيػل الحيػل  ) Coral Reefكنػػاف

لنؿ مة ا اسا داماا بالبةا  ،كند شل عقي اةاشارا اكاررا كس كلل الحصكؿ عقي  ،كمػا ياميػا بػ

فػػل كاة ػ الةالمػػل عػػف مسػػاميا  ،كامي ػاا بالص ػ بل كالاماسػػؾ الاػػي اػػاداد

مػػف صػػااص كمة ػػا:

نقما اعر ػن لقعكامػؿ اللكيػل كالمةا يػل كبػاا ص الحػ اررة كالرطكبػل ،رػالحلر المرلػاةي يسػا رز
ري شنؿ ص كر رطبل مف ناع البحر مااكما ا نقيقل لدا ،كلنة يناس
امف مف اعر

نسكة كص بل نبػر بعػد

لق كا الطقؽ ةايلل اسػام ارريل اعر ػ لقرطكبػل الةالمػل عػف اامطػار ،كاللفػاؼ

بفعػػؿ حػ اررة الشػػمف ريفاػػد رطكباػ الطبيعيػػل كااماسػػؾ لاياػػان الحلػػر راصػػب ناقػػل كاحػػدة شػػديدة

الص بل عبدالقطيؼ ،)1646 ،لهلؾ ناف ارؾ ااساسان بعد بةاا ػا حػد الاااليػد المحقيػل رػي البةػا
ررة كالرطكبل عقي اانؿ رصؿ نامؿ مف رصكؿ السةل )Garlake,1966
بحيل ااعرض لقح ا

اسػاغقن اا شػا

المحقيػػل رػي عمقيػل الاسػػايؼ نمػا اسػا دمن نميػػدان شػبيل دا ػؿ اللػػدراف

الحلريػػل لاعايػػا مااةا ػػا كاماصػػاص ااحمػػاؿ ال اااػػدة) ،)lauren, 2014كمػػف هػػـ ةكعياا ػػا شػػلار
الماةلركؼ ،كناف ياـ الحصكؿ عقي ا مف اابان الماةلركؼ الاي اةمك ري هنقيـ الس ؿ الساحقي
رػػي ةطػػاؽ المسػػاةاعان الاكنػػل ،)4888،كيبػػدك ف هسػػا داـ اقػػؾ الةكعيػػل مػػف اال شػػا
بمميااا ػػا ،حيػػل اميػػان

شػػا

المػػاةلركؼ بطبيعا ػػا المااكمػػل لسػػكف ال شػ
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 ،)1641ر ػ عػػف ص ػ با ا كاسػػااامل سػػيااة ا عبػػدالقطيؼ )1646 ،كشػػنقن مكةػػل الة ػػكرة اللير

طفػػي) لػػا ا ساسػػيا رػػي عمقيػػل البةػػا بمسػػالد سػػاحؿ شػػرؽ ارريايػػا ،كناةػػن ا قػػط م ػ الطيةػػل
الم ل
ُ
الحم ار لاشنؿ مكةل رابطل ري بةا اللدراف الحلريل ةظ ار لإلعاماد عقي حلار الدبش المرلاةيل
رػي البةػا  ،رمػف المعقػكـ ف هميػل المكةػل ااكنػػؼ عقػي ااةيػل ا ةشػا كشػنؿ كةكعيػل الحلػر ،رػػإها
ناف الحلر المساعمؿ اير مركـ ناف احمؿ الحااط كمااةا ماكنفا عقي نكة المكةل ،ما رػي حػاؿ
ناةن ااحلار مصاكلل كماراصل ري مداميؾ مةاظمل رإف نكة الحااط كمااةا ااكنؼ عقي ةكعيل

كص بل الحلر المساعمؿ مبػارؾ ،)1646،كاشنؿ الةػكرة مػ الحلػر مػادة بةػا مايةػل لقغايػل ،هه ف
الةكرة اقاصؽ بالحلر الهي يبةى مع ا كااداد نكة بمركر الامف لاحكل ػا هلػى حلػر ،نمػا ف الةػكرة
مااكمل لقمأ ران ال ارليل نالح اررة كالرطكبل كاسر المياا كالاشاؽ اة ػا اسػم لقرطكبػل بػالاب ر

كبالاػػالي يباػػى اللػػدار لارػان .كيػػاـ الحصػػكؿ عقػػي الةػػكرة مػػف حػػرؽ ااحلػػار المرلاةيػػل بعػػد ه ػػارل

الما هلي ةااج الحرؽ

ؼ)1663،

ب -األساليب اإلنشائية:
هةػػاؾ سػػمل عامػػل يمنػػف م حظا ػػا رػػي بةػػا ساسػػان المسػػالد الس ػكاحيقيل ،كهػػي عػػدـ م ارعػػاة

الكصكؿ هلي طبال ص ريل ابال مف اارض ،رن ي ار مف ااساسان اـ بةا ها عقي الطبال الرمقيل
السطحيل مباشػرة لاػر مكانػ بةػا المسػالد مػف السػاحؿ كاةاشػار الرمػاؿ بشػنؿ من ػؼ ،حاػي رػي
حاؿ اكالدن الطبال الصػ ريل بمسػاكي نػؿ مػف  4ـ) سػفؿ سػط اارض نػاف بةػا ااساسػان

ياـ ركؽ الاربل ك الطبال الرمقيل السطحيل

كاميػػان مسػػالد المةطاػػل بإرافػػاع ر ػػيا ا عػػف مسػػاكي الطريػػؽ ال ػػارلي كالصػػعكد هلي ػػا مػػف

ػ ػ ػ ػ ؿ ع ػ ػ ػػدة درل ػ ػ ػػان س ػ ػ ػػقـ ،كبق ػ ػ ػػغ هراف ػ ػ ػػاع ااساس ػ ػ ػػان ر ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػػض المس ػ ػ ػػالد ةح ػ ػ ػػك  4ما ػ ػ ػػر
 ،)Garlake,1966كن ػػد اابع ػػن ع ػػدة ط ػػرؽ ر ػػي اةفي ػػه ااساس ػػان ن ره ػػا ش ػػيكعا الايس ػػيف بطريا ػػل

ااساسػػان المسػػامرة كاعػػرؼ معماريػػا بالاكاعػػد الشػريطيل الحداد )4888 ،كاام ػػؿ طرياػػل الايسػػيف
بحفر ةدؽ لنؿ حااط مػف حػكااط المبةػى كااسػيماا الم اقفػل كبعػدها يػاـ رػرش طباػل مػف المكةػل

اػػرص ركن ػػا ناػػؿ ااحلػػار عبدالسػػمي  ،)1647،كي ارعػػي رػػي مػػداميؾ ااساسػػان ف يايػػد سػػمن ا
ب ػػعل سػػةايماران عػػف سػػمؾ لػػدراف المسػػلد المشػػيد ع هػػا  ،)Garlake,1966نمػػا اسػػا دمن
ااةيل اللقسان المةفصقل سػفؿ الػدعامان الحامقػل لقسػاؼ عػف طريػؽ عمػؿ ررشػان مػف ال رسػاةل
المنكةل مف مكةل الةكرة كدبش ااحلار سفؿ نكاعد الدعامان بير يل المصقي ،كاسا دمن ناػؿ

مػػف اا شػػا

الم باػػل رػػكؽ د ننػػل مػػف المكةػػل سػػفؿ نكاعػػد الػػدعامان حاػػي اسػػاطي مااكمػػل الل ػػد

كال غط الكان عقي ا )Garlake,1966
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ثانيا -سمات العناصر اإلنشائية والمعمارية
 العناصر اإلنشائيةناةػػن طرياػػل ا ةشػػا المعامػػدة عقػػي حمػػؿ ااسػػاؼ المسػػطحل مػػف ػ ؿ نم ػران بةاايػػل مسػػاايمل

اعقك دعامان مرافعل هي الطريال الااقيديل المابعل ري عمارة مسالد الساحؿ لكحل  ،)1كبالةسبل

لقعاػػكد رػػي حظ ة ػػا لػػـ اسػػا دـ نركارػ لحمػػؿ ااسػػاؼ هال رػػي ةطػػاؽ محػػدكد راػػـ اسػػا دام ا رػػي
اص ػػميـ عا ػػكد طػ ػكاني المحاريػ ػ

البةاايػػل المغطػػاة بالابػػا

كالم ػػدا ؿ ،كن ػػد اناص ػػر ظ كره ػػا عق ػػي المس ػػالد هان ااس ػػاؼ

كاانبيػػل الحلريػػل كهػػي ةم ػاهز نقيقػػل ماارةػػل ببػػاني مسػػالد السػػاحؿ كمػػف

م قا مسلد مكاةا هك الابا

الم ركطيل لكحل  ،)2كمسالد نقكا لكحل) 3

ما ري مسالد الفارة الماي رة راد شاع اسا داـ العاكد نركارػ عقػي ةطػاؽ كاسػ مةػه مةاصػؼ
الاػػرف الػ ػ46ـ م ػ ظ ػػكر اػػي ير العمػػارة العربيػػل رػػي عةاصػػر البةػػا  ،رظ ػػرن اصػػميمان م اقفػػل
لةمطي العاكد المدببل ،كالعاكد المفصصل) ،نما ظ ر العاػد الةصػؼ دااػري عقػي ةطػاؽ محػدكد،
كالعاد المدااةي المفصص نما ري مسالد المك ،كمسالد اةااةيػا كلايػرة اةلبػار الاػي ارلػ لقاػرف

ال امف عشر كالااس عشر المي دييف لكحل)4

كلـ يقؽ سػقك الاسػايؼ المعامػد عقػي بةػا ااسػاؼ البةاايػل بإسػا داـ الابػا

كاانبيػل اةاشػا ار

نبي ار ري المساكطةان كالاري السكاحيقيل ماارةل بااساؼ ال شػبيل المسػطحل ،رػي حظ ف المبػاةي

المغطػػاة بالابػػا

كاانبيػػل الحلريػػل ناةػػن اميػػا المسػػاكطةان النبػػري كما ػران الحنػػـ هان ال ػػركة

كالسػقطل ػ ؿ الفاػرة الاػي سػبان الغػػاك البراغػالي 4386ـ  ،كمة ػا اكةلكاةػا ،كمكاةػا)ري نيةيػػا،
ك نقكة) ري اةااةيا كند ظ رن ةماهز الحةايا الرنةيل كالم ق ان النركيل نمةاطؽ هةاااؿ بالمسالد

المغط ػػاة باب ػػا  ،كم ػػف م قا ػػا نب ػػا

مس ػػلد نق ػػكة الل ػػام لكح ػػل ،)3بيةم ػػا اع ػػد الح ػػداار ااعاا

المساايمل) برا الحقػكؿ المعماريػل المحقيػل الاػي كلػدن رػي مةػاطؽ هةااػاؿ الابػا

بغػرض احكيػؿ

المسػػاحل المسػػاطيقل هلػػي م ػ مف ارانػػا عقي ػ الابػػا  ،كاعػػد مةػػاطؽ هةااػػاؿ نباػػي الب طػػل الكسػػطي
بمسلد مكاةا هك الابا

الم ركطيل برا م قا البانيل شػنؿ )4كهلػؾ بالعمػؿ عقػي احكيػؿ مسػاحل

المسػػاطيؿ هلػػي مرب ػ بالحػػد مػػف طػػكؿ
عاا

ػػقعي اللػػاةبييف الطكلييف) اان ػػر ط ػكال عػػف طريػػؽ بةػػا

مساايمل عقي عاكد ال قعيف العر ييف المكااييف للػدار الابقػل  ،اقػؾ ااعاػا

مسػػاكيان مادرلػػل لقػػدا ؿ نكام ػػا مسػػاكييف مػػف ااعاػػا

44سـ م بن ع ها ري اارناف عا

راي م قل

ب -العناصر والوحدات المعمارية
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اميػػان العديػػد مػػف مسػػالد السػػاحؿ بالمحاريػ

العمياػػل الاػػي يبػػرا الكيف ػػا الػػدا قي لق ػػارز

عػػف س ػػمن ل ػػدار الابق ػػل ،كي ػػدؿ اص ػػميـ كال ػػل المحاريػ ػ

عق ػػي الاط ػػكر المعم ػػاري ال ػػهي ح ػػدل

بعمارا ػػا ػ ؿ الفاػران الماعانبػػل  ،)pradines,2003حيػػل بػػد اصػػميم ا بالكيػػؼ ةصػػؼ دااػػري
ماكز بطانيل معاكدة بعاد مدب

نما ري مسالد نقكا ؽ43ـ ،كاسامر اطكر هلؾ الاصميـ كام ؿ

هلػػؾ الاطػػكر رػػي ايػػادة عمػػؽ الكيػػؼ المح ػ ار مػػف ػ ؿ عمػػؿ اراػػدادان ماعػػددة لعاػػد المح ػ ار

كاةكعػػن شػػناؿ العاػػكد رػػي مسػػالد الفاػرة الماػػي رة كلػػـ اعػػد اااصػػر عقػػي العاػػد المػػدب  ،رظ ػػرن

اص ػػميمان العا ػػد المفص ػػص بلميػ ػ ش ػػنال  ،كاع ػػد المش ػػناكان الحااطي ػػل الا ػػي اناة ػػؼ الكي ػػؼ
المح ار مف ن لاةبي حد سمان محاري

مسالد الساحؿ ،راػد كلػدن رػي العديػد مػف مسػالد

الفارة المبنرة ،كمسالد الفارة الماي رة بلايراي بااا كالمػك ،ك ياصػد ب ػا رػي المصػطق المعمػاري
اا ػػري نػػكة ك د قػػل ايػػر ةارػػهة رػػي اللػػدار اغػػكر رػػي الحػػااط ليك ػ ري ػػا الاةػػديؿ ك المسػػرلل

بغرض ا ةػارة رػي الظػ ـ راؽ ،) 1666،كعررػن المشػناكان رػي المصػطق السػكاحيقي المحقػي
بإس ػ ػػـ النرةكش ك الف ػ ػػاةكف) ،كن ػ ػػد امي ػ ػػان مش ػ ػػناكان المس ػ ػػالد المبنػ ػ ػرة بالاص ػ ػػميـ هك الش ػ ػػنؿ

المساطيؿ مسط الصدر كالسػاؼ كاللاةبيف لكحػل )6بيةمػا اققػؾ الاػي كلػدن بمسػالد بااػا كالمػك

بغقبػػل الاصػػميـ المعاػػكد هك الصػػدر الملػػكؼ الكيفػػا ماعػ ار لكحػػل ،)7كااسػػمن محاريػ

المسػػالد

ا با ػػيل بلاي ػرة اةلبػػار ببسػػاطا ا ك قكهػػا مػػف العةاصػػر الا رريػػل الاػػي كلػػدن رػػي ايرهػػا مػػف

مسالد الساحؿ ،رناف اقؾ المحاري

بالمهه

مسطحل نقيقػل العمػؽ اماشػيا مػ ال ػكابط الفا يػل ال اصػل

ا با ي ع ماف )1643،لكحل)8

كاميػ ػػان مسػ ػػالد الفا ػ ػرة المبن ػ ػرة بكلػ ػػكد عةصػ ػػر المةبػ ػػر هك الػ ػػةمط البسػ ػػيط المنػ ػػكف مػ ػػف عػ ػػدة

درلػػان لكحػػل ،)44ػػـ بػػد ظ ػػكر ةمػػط المةػػابر المغيبػػل با ػػكـ لػػدار الابقػػل بالمسػػالد مةػػه ة ايػػل الاػػرف
ال ػػامف عشػػر المػػي دي  ،)Garlake,1966كنػػد ينػػكف هػػها الػػةمط نػػد هةااػػؿ هلػػي المةطاػػل ناػػي ير مػػف

اللايػرة العربيػػل ،كمػػف نػػدـ م قا ػ البانيػػل مةبػػر مسػػلد سػػةداةي شػػماؿ نيةيػػا مػػأر بسػػةل 4141هػ ػ /
 87-4686ـ)  )Smith,1973كناةػن هػػها الةكعيػل مػػف المةػػابر عبػارة عػػف مةصػػل مرافعػل ابةػػي رػػي
ا كـ لدار الابقل مغيبل دا ؿ الكيؼ شب بحلػرة م صصػل ل ػا بلاةػ

الكيػؼ المحػ ار  ،كاطػؿ

عقػػي المصػػقي م ػػف ػ ؿ شػ ػررل هان كال ػػل معا ػػكدة ع مػػاف )1646،كي ح ػػظ رػػي المة ػػابر مػػف اق ػػؾ
الةكعيل ف المعمار ناـ بك

حقكؿ معماريل لبةا درلان السقـ الاي يصعد مف

ل ػا هلػي مةصػل

ال طابػػػل دكف الحالػ ػػل لبةاا ػ ػػا دا ػػػؿ مسػ ػػاحل المصػ ػػقي كبالاػػػالي الاعػ ػػرض شػ ػػناليل نط ػ ػ صػ ػػفكؼ

المصػػقيف ،ريحياةػػا ياػػكـ المعمػػار ببةػػا سػػقـ لػػاةبي مسػػامن لقلػػدار دا ػػؿ الحل ػرة ياكصػػؿ هلي ػ مػػف
ػ ؿ راحػػل ببػػدف الكيػػؼ المحػ ار نمػػا رػػي مسػػلد سػػةديةي ؽ 41ق47/ـ) شػػنؿ ،)41كرػػي مسػػلد

مبكمالي باةااةيا ؽ41ق47/ـ ناـ بعمؿ مةبر مغي
هلي ا مف

ؿ راحل با

دا ؿ حلرة م قاػل بسػمؾ لػدار الابقػل ياكصػؿ

معاكدة ملاكرة لالكيؼ المح ار شنؿ )44لكحل)4
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عةص ػػر المةب ػػر ب ػػرا س ػػمان المس ػػالد ا با ػػيل بلايػ ػرة اةلب ػػار )sheriff,1992

كيع ػػد اي ػػا
ُ
كياعقؽ هلؾ بال كابط الفا يل لقمهه

ا با ي ،كالاي اري عدـ لكاا هنامل ال طبل كص ة اللمعل

لعدـ اكارر شرط ا مامل ع ماف ، )1643،كهةاؾ ةمكهز رريد لهلؾ الةمط مف الشرران المغيبػل بسػمؾ
اللدراف كلػد بمسػلد السػيد حمػكد رػي حػي ماليةػدي بلايػرة اةلبار هبا ػي) -اسػا دـ لقػكعظ الػديةي
كليف ل طبل اللمعل -حيل اساغؿ هرافاع لدار الابقل راػاـ ببةػا شػررل مرافعػل هان د اربػايف شػبي

رػػكؽ الكيػػؼ المح ػ ار اطػػؿ عقػػي المصػػقي بفاحػػل معاػػكدة ،كلعػػؿ الكصػػكؿ هلي ػػا عبػػر درلػػان سػػقـ
صاعد بةين قؼ لدار الابقل ،كلعؿ الكصكؿ هلػي اقػؾ الشػررل مػف راحػل بػا

معاػكدة بعاػد ةصػؼ

دااري مشاب ل لمدا ؿ كابكا المصقي اا ري يغقؽ عقي ا مصراعيف مف ال ش
السق يميل نمك ػ لػ هاف ،كاميػان عمارا ػا
كند اميان مسالد المةطال بكلكد عةصر الماهةل ُ
بالبساطل الشديدة ري الاصميـ ،رناف عبارة عف ناقل حلريل مصػمال هك حارػل مدرلػل عقػي شػنؿ

)sheriff,1992

س ػػقـ هك درل ػػان ص ػػاعدة دكف دركة ك ح ػػالا يح ػػدها م ػػف لاةبي ػػا  ،)Schacht,1961كن ػػد ههػ ػ

السقنـ ناف ُمعدا لقكصكؿ لسط المسلد حيل الةدا لآلهاف ،نما هه
البعض هلي ف بةا هلؾ ُ
نيرنماف) هلي هلؾ الاكؿ بالةسبل لقسقـ بمسلد ايدي اللام لكحل )41حيل هنر ف السقـ نػاف
يصػػؿ هلػػي السػػاؼ كلنة ػ ا ػػدـ كلػػـ يػػاـ هعػػادة اص ػ ح ( ،)kirkman,1964كهػػها الػػري نػػد ينػػكف
صاابا اف االبيل الةماهز البانيل بةا ها اير منامؿ ،اير ة ال يمنف اعميم راد كلدن ةماهز

بانيػػل لمػ ػ هف مػػف هل ػػؾ الػػةمط كلنة ػػا ارافاع ػػا م ػػا دكف السػػط

نم ػػا رػػي مس ػػلد لكمبػػاال ماكاة ػػا

الشرني لكحل ،)42كلػدير بالػهنر ف ةمػط الماهةػل البرليػل هان الامػل الم ركطيػل بمسػالد سػاحؿ
شػػرؽ ارريايػػا لػػـ اظ ػػر هال رػػي الم ارنػػا الالاريػػل العربيػػل الاػػي امرنػػا كلػػكد العػػر ب ػػا م ػػؿ المػػك
كمكمباسا كاةلبػار لكحػل ، )43مػا بػاني المسػاكطةان كالاػري السػكاحيقيل راػد حارظػن عقػي ةمط ػا

المعماري الااقيدي
كنػػد كرد رػػي ن ػػر مػػف مك ػ مػػف ناابػػان ابػػف بطكطػػل مػػا يأنػػد عقػػي طبيعػػل سػػقكؾ سػػناف

الساحؿ

ؿ اقؾ الفارة نكة ـ يسيركا دكف اةاعػاؿ ااحهيػل ك الةعػاؿ ،كهػك مػر اسػادعي هحػدال

بعػػض اامػػكر رػػي عمػػارة المسػػالد لػػدكاـ المحارظػػل عقػػي ط اراػ ك ػػماف ةظارػػل المصػػقيف ،كاعػػد

برؾ المياا لكحل  )44ك حكاض الك ك كما اشامقن عقي مف ناؿ حلريل م بال بير يا ا ،كناةن
م صصػ ػػل لقكن ػ ػػكؼ ع ه ػ ػػا كاةظي ػ ػػؼ اان ػ ػػداـ نبػ ػػؿ د ػ ػػكؿ المس ػ ػػلد  )Garlake,1966لكح ػ ػػل،)45
ك حػكاض اسػؿ الاػدـ لكحػػل  )46الاػي كلػدن باارةيػػل ال ارليػل بػبعض مسػػالد الفاػرة المبنػرة حػػد
الحقكؿ المعماريل الاي كلدن بعمارة المي ية لاحايؽ شرط الط ارة كالةظارل
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كمػػف السػػمان المحقيػػل الممي ػاة لبػػرؾ ك ح ػكاض المػػا بالمسػػالد اربيػػل بعػػض ااسػػماؾ بػػدا ق ا

لمااكمػػل اةاشػػار الحش ػران كالبعػػكض الاػػي ا ػ يرناا ػػا رػػي الميػػاا ال ارنػػدة ،حيػػل اقػػا ـ ااسػػماؾ
يرنػػان البعػػكض كااغػػهي عقي ػػا ( )Kamalkhan,2009كاسػػا داـ ااطبػػاؽ ال اريػػل الم باػػل بير ػػيل
ب ػ ػػرؾ المي ػ ػػاا ،كالا ػ ػػي ي ػ ػػري ال ػ ػػبعض ة ػ ػػا اس ػ ػػا دمن بغ ػ ػػرض الميػ ػ ػ الشػ ػ ػكاا

الطيةي ػ ػػل بب ػ ػػرؾ

المياا()Kamalkhan,2009

كناةن اآلبار كمياا اامطار هي المصادر ااساسيل لقاػاكد بالميػاا رػي اقػ

مةػاطؽ السػاحؿ

لهلؾ اـ هساغ ؿ المياا المالمعل ركؽ سط المسالد كاصػريف ا هلػي حػكاض كبػرؾ الميػاا لحػيف

اسػػا دام ا ،عػػف طريػػؽ ميااي ػ
كاص

ري حكض الك ك

ك مسػػايؿ حااطيػػل اةسػػا

عقي ػػا الميػػاا المالمعػػل عقػػي السػػاؼ

ارز المسػلد ،كرػي حػاؿ المسػالد الاػي ناةػن المي ػية بػدا ق ا رإةػ

يلعػػؿ سػػفؿ الميػ اا حك ػػا صػػغي ار ماصػػؿ بينصػػا

ا اػػرؽ اللػػدار كمة ػػا يصػػؿ المػػا لقحػػكض

الدا قي كمػف م قا ػا البانيػل مػا كلػد رػي مسػلد كياػك لكحػل ،)47ك حياةػا نػاف يػاـ عمػؿ ماسػكرة
رػػي السػػاؼ عقػػي الحػػكض ك ػااف المػػا مباشػرة يصػػؿ
الحكض بدال مف عمؿ مي اا

ارلي لكحل)48

ل ػػا المػػا المالمػ عقػػي السػػاؼ هلػػي

كلـ اااصر كظيفل البار ري المسالد السكاحيقيل عقي همداد المسلد بالمياا ال امل لقك ك

كالط ارة ،كاةما اعدن كظيفا ا ري بعض المةاطؽ لا دـ الالم الح ري كااحيا المحيطل
بالمسلد كااكدا بالمياا ال امل ري اااراض اليكميل يا

هلؾ مف ااسيـ اآلبار الدااريل ببعض

المسالد هلي نسميف بلدار يماد عقي ركهل البار يرانا عقي نطا

شبيل ،كا صيص نسـ

مف البار لقمسلد كالاسـ اآل ر ل دمل الالم الح ري ،كهها الااسيـ ناف بغرض الحفاظ عقي
صكصيل الةسا كمة ا

ا ط بالرلاؿ ال يمنف ايا مف الل ايف رأيل اآل ر حيل ناةن

اكنؿ هلي الةسا ااعماؿ المةاليل كادبير شاكف المةاؿ كمة ا م مل ةاؿ الما لقبيكن كررع ا مف

البار  ،)Rebecca,1996كند كلد هها الاصميـ ري عدد مف اآلبار البانيل كمف م قا البار
ال ارلي بمسلد ايدي اللام لكح ل ،) 02ةلد م اال آ ر بمسلد مةاراةي اللام  ،ناـ ري
المعمار بااسيـ حكض الك ك هلي نسميف عف طريؽ بةا

لدار راصؿ محمكؿ عقي

عاديف( ،)Kirkman,1959يصؿ الما مف البار عبر نةاة حلريل مرافعل هلي الاسـ الشرني مف

الحكض حيل الطريؽ ارز المسلد كمد ؿ الرباط الشرني الم صص لقةسا  ،ما الاسـ الغربي

مف الحكض كهك الم صص لك ك الرلاؿ ياادـ مد ؿ المصقي مف الةاحيل اللةكبيل لكحل

)

المبحث الثالث :السمات الفنية والزخرفية لممساجد
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ي حظ ري المسالد السكاحيقيل عامل سمل الحرص عقي محدكديل مظػاهر الا ررػل كعػدـ المباهػاة

ك المبالغل ري الا ررل كالةاش ،كنػد اراػبط هلػؾ بال ػكابط الفا يػل لا ياػل اللػك الم اػـ ادا الصػ ة
المفرك ل كااعماؿ الصالحل مف ا كة ناػا

اهلل كا عانػاؼ كايرهػا مػف ااعمػاؿ الماصػقل بالعبػادة

ر ػػي المس ػػالد المارف ،) 4888،كن ػػد ام ق ػػن العةاص ػػر الا رري ػػل المةف ػػهة عق ػػي المس ػػالد السػ ػكاحيقيل
بملمكعػػل شػػناؿ ا رريػػل ارنػػان رػػي كال ػػل المحػ ار مام قػػل رػػي ملمكعػػل الصػػرر الحلريػػل ك شػػناؿ
الةلػػكـ كااهقػػل ،كااكاةػػي ال اريػػل الم باػػل بنكشػػان عاػػد المحػ ار  ،كاارػػاريا هان الا ػػارؼ الملدكلػػل

الا ػػي اقا ػػؼ ح ػػكؿ الكال ػػل لكح ػػل ،)11كا را ػػدادان الماع ػػددة لعا ػػكد طػ ػكاني المحاريػ ػ

الا ػػي اةكع ػػن

شنال ا لكحان)46،7

كند اا حن الاي يران المحقيل ري ااشػناؿ الاػي ةاشػن بنكشػل عاػد مػد ؿ مسػلد ايػدي اللػام

احمؿ شػارة مةفػهة بطرياػل الحفػر البػارا ،كعقػي ةفػف المػد ؿ سػمل شػكاهد اػدؿ عقػي ةػ ناةػن اكلػد

ب طػػل حلريػػل

ػػري هان شػػنؿ بي ػػاكي م باػػل باللاة ػ

اآل ػػر مػػف نكشػػل العاػػد ،كهػػها الشػػارة هػػي

رف الحربل كاعرؼ ري المصطق السكاحيقي بػ ركمك  )fumoكاعد مف مظػاهر السػقطل كالاػكة لػدي

الابااؿ المحقيل ،كاا هن لابا لقس طيف(.)Allen,1993

كي حظ سمل ةدرة الةاكش الناابيل بمسالد الفارة المبنرة كند كلدن ةمػاهز محػدكدة مػف ناابػان

اقػػؾ الفاػرة هم ػػا ناابػػان كةاػػكش محػ ار مسػػلد مةػػاراةي اللػػام كالػػةاش الناػػابي بمسػػلد نيايمنػػااي

المػأر بعػاـ 466ق4473/ـ ،مػا مسػالد الفاػرة الماػي رة رػػي لايػرة المػك راػد كلػدن ب ػا العديػد مػػف
الةاػػكش الناابيػػل عقػػي كال ػػل المح ػ ار  ،م ػػمكف اقػػؾ النااب ػػان ش ػ ادة الاكحيػػد كالرسػػالل المحمدي ػػل
ما مة بعض االاا

م ؿ صادؽ الكعد ااميف ،كالصادؽ ااميف) ،كسلقن عقػي صػرر نكشػان

العاػػكد لفػػظ الل لػػل اهلل) ،ك محمػػد) ،كمػػف المػػرل
كال ػ ػػل المح ػ ػ ار بالمةطاػ ػػل نػ ػػاف

ف ن ػرة اسػػا داـ اقػػؾ العبػػاران كاسػػليق ا عقػػي

ػ ػػفا صػ ػػفل اش ػ ػريفيل ل ش ػ ػراؼ ،ر ةػ ػػاؾ هشػ ػػاران لكلػ ػػكد هل ػ ػرة

لقح ػػارمل ػ ؿ الاػػرف العاشػػر ال لري/السػػادف عشػػر المػػي دي) اةااقػػن مػػف الشػػحر بػػاليمف هلػػي
لايرة بااا بنيةيا ،ك نامكا ب ا ـ افرنكا ري نؿ شرني ارريايا حاي كصػقكا هلػي لػار الامػر كمداشػار،

كاةػػدملكا م ػ الابااػػؿ المحقيػػل حاػػي ة ػػـ لػػـ يعػػكدكا يعرر ػكا هال باسػػـ ال ش ػريؼال الشػػاا ا سػػا داـ لمػػف

يةاس

آلؿ البين طاهر)1665،

*****

******

ال رااط
88

*****

المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة  IJHTHتصدرها كلية السياحة والفنادق – جامعة الفيوم
المجلد ( )41العدد ( )2ديسمبر 0202
ريطل 9)4المكن اللغراري لدكلاي نيةيا كاةااةيا شرني ارريايا

األشكال
شنؿ  )1مساط راي لمسلد ايدي اللام /نيةيا
Garlake,P:The Early Islamic Architecture, p142

شنؿ  )4مساط راي لمسلد اكةلكاةا اللام بنيةيا
Garlake,P: Early Islamic Architecture, fig 23,P.144
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شنؿ  )2مساط راي لمسلد مةاراةي اللام /نيةيا
kirkman,j: Mnarani,p96, fig2

شنؿ  )3مساط راي لمسلد ماكابا اللام عمؿ الباحل)

شنؿ  )4مساط راي لمسلد مكاةا هك الابا الم ركطيل/نيةيا
Usam,G: Lamu ,Fig 1-2

شنؿ  )5مساط راي لمسلد لكمبا ال ماكاةا الشرني /نيةيا
عمؿ الباحل)

شنؿ  )7مساط راي لمسلد اةلكةي اللام  /اةااةيا
Kirkman,J: Men And Monuments, P24

شنؿ  )6مساط راي لمسلد ناكلي اللام المبنر /اةااةيا
(Garlake.P:The Early Islamic Architecture, p125, fig 3
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شنؿ  )8مساط راي لمسلد نقكة اللام /اةااةيا
Pradines,s: le mihrab Swahili,p374

شنؿ  )46مساط راي لمسلد نقكة نيسكاةي الصغير/اةااةيا
Garlake.P:The Early Islamic Architecture, fig17

شنؿ  )44مساط راي لمسلد مبكمالي –اةااةيا

شنؿ  )41مساط راي لمسلد سةديةي/نيةيا
Smith, G. R: a recessed minbar ,p 155

شنؿ  )42مساط راي لمسلد الدألي

شنؿ  )43مساط راي لمسلد شاال رااةي /را اا

Ghidan,U: Lamu, Fig1-21

Garlake.P:The Early Islamic Architecture, p155

عمؿ الباحل)
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المثمثاتةلبار
توضحلايرة ا
لمعل-
بةن
الكروية  -مسجد موانا
لوحة ()3

لمسقفمسلد عااشل
الحاممة راي ل
البنائيةمساط
شكل()18
المولايرة اةلبار /اةااةيا
مساجدي-
بأحدايمناا
لمسلد ني
راي
شنؿ )44
لوحة( )2الكمرات
ة(مصطبة)
مساطالبرز
لوحة()1
Garlake.P:The
Early
Islamic
Architecture,
fig50
حسن عبدهللا :الحركة المعمارية  ،ص128

لوحة ( )4توضح العقود والحنايا الركنية -
مسجد كموه الجامع

لوحة( )5العقود المفصصة بمسجد مبوماجي/تنزانيا

الموحات

لوحة( )7نماذج محاريب مساجد الفترة المبكرة بالساحل
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لوحة( )6احلدائر كمناطق انتقال مبسجد موانا
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لوحة( )8نماذج محاريب مساجد الفترة المتأخرة بالساحل

لوحة( )10توضح تعامد البائكة عمي محور تجويف المحراب

لوحة( )12سمم األذان بمسجد غيدي الجامع

لوحة( )15بركة الماء بمسجد متوابا

لوحة( )13سمم األذان بمسجد جومباال متوانا
الشرقي

لوحة( )9توضح المحاريب المسطحة بمساجد زنجبار اإلباضية

لوحة( )11منبر ذو درجات بمسجد اونجوانا الجامع

لوحة()14المئذنة المخروطية بمسجد المنارة/زنجبار

لوحة( )16حوض الوضوء بمسجد كموه الجامع

لوحة( )17حوض غسل القدم بمسجد غيدي الجامع

لوحة()19ميازيب لتصريف المياة لخزان الماء

لوحة( )20بئر مسجد غيدي الجامع
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( )18اك

المسايؿ الحااطيل

لوحة( )88نموذج بعض الكتابات بأحد مساجد المو

لوحة( )81بركة الماء بمسجد مناراني الجامع

لاصريؼ مياا اامطار

المصادر العربية
-

ابن بطوطة (ت779ه) بك عبداهلل محمد بف عبداهلل محمد ال كااي ،احفل الةظار ري ا اراػ

اامصػار كعلااػ

ااسػفار ،اللػا

ااكؿ  ،احايؽ عقي مةاصر النااةي ،مأسسل الرسالل  ،لبةاف4874،ـ
صكرة اارض ،دار منابل الحياة ،بيركن –لبةاف4881 ،ـ

-

ابن حوقل(ت367ىر) بي الااسـ بف حكنؿ الةصيبي ،ناا

-

اإلدريسررري(ت650ىرررر) بػػي عبػػداهلل محمػػد بػػف هدريػػف الحسػػةي ،ةاهػػل المشػػااؽ رػػي ه ايػػار اآلرػػاؽ ،ملقػػديف ،منابػػل ال اارػػل

-

األصررطخري(ت النصررف األول مررن 4ىررر) بػػك هسػػحاؽ هب ػراهيـ بػػف محمػػد 9المسػػالؾ كالممالػػؾ ،احايػػؽ محمػػد لػػابر الحيةػػي،

الديةيل ،الااهرة1661 ،ـ
الااهرة4854 ،ـ
-

السالمي( ت1332ه)ةكر الديف عبداهلل بف حميد السالمي 9احفػل ااعيػاف بسػيرة هػؿ عمػاف  ،اللػا ااكؿ ،الطبعػل ال اةيػل،
اصحي كاعقيؽ ابراهـ اطفيش اللاااري المياابي ،مطبعل الشبا

-

 ،الااهرة 4146ق

المسعودي (ت  346ىر ) بك الحسػف عقػي بػف الحسػيف 9مػركز الػهه

كمعػادف اللػكهر ،الطبعػل ال ال ػل ،اللػا ااكؿ ،احايػؽ

محمد محيي الديف عبدالحميد ،الااهرة 4847،

المراجع العربية
-

ااري ارريايا العاـ  9)4874الملقػد ال ػاةي الح ػاران ارريايػا الاديمػلال ،القلةػل العقميػل لاحريػر اػاري ارريايػا العػاـ  -اليكةسػنك
،المشرؼ عقي الملقد لماؿ م اار ،ارلمل السيد حمد عبدالرحيـ كا ركف ،لكف رريؾ اليكةسنك ،باريف

-

الحداد ،عبداهلل عبدالسالم( 9)1999صةعا ااري ا كمةاال ا اا ريل ،الطبعل ااكلي ،دار اآلراؽ العربيل ،الااهرة

-

دافيدسررون ،باسرريل( 9 )2001هرريايػػا الاديمػػل اناشػؼ مػػف لديػػد ،ارلمػػل ةبيػػؿ بػػدر كسػعد ااقػػكؿ  ،مػػف الشػػرؽ كالغػػر ةارػػهة
عقي الفنر العالمي الحر ،العدد  ،28الدار الاكميل لقطباعل كالةشر

ال قؽ

-

رز  ،محمد محيي الدين( 9)1934ارريايا كحكض الةيؿ ،الطبعل ال اةيل ،مطبعل عطايا ببا

-

زكي ،عبدالرحمن( 9)1974ا س ـ كالح ارة العربيػل رػي شػرني ارريايػا ،بحػل مةشػكر بالملقػل الااري يػل المصػريل  ،الملقػد
الحادي كالعشركف ،اللمعيل المصريل لقدراسان الااري يل ،مطبعل اللب كي  ،الااهرة

-

الزوكة ،محمد خميس محمد(1999ـ) 9المكسػكعل اللغراريػل لقعػالـ ا سػ مي هنقيـ شػرني ارريايػا)  ،الملقػد العاشػر ،لامعػل
ا ماـ محمد بف سعكد ا س ميل  ،الرياض

-

الشرري ، ،رأفررت غنيمرري( 9)2009الكلػػكد ا س ػ مي رػػي ش ػرني ارريايػػا سػػاف لمكال ػػل المشػػن ن المعاص ػرة ،بحػػل مةشػػكر
بة ػػدكة اللامعػ ػػان كالعمػ ػػؿ ا س ػ ػ مي رػ ػػي هرريايػ ػػا ،1663النا ػػا

االكؿال المشػ ػػن ن اارريايػ ػػل المعاص ػ ػرةال  ،لامعػ ػػل ارريايػ ػػا

العالميل
-

الصرقار ،سرامي( 9)2012السػقطةل نقػكة ا سػ ميل رػي شػرني ارريايػا " مكنع ػا رػي ل ػاد النفػار ،ماػاؿ مةشػكر بملقػل هػدي
ا س ـ ،الملقد ، 45العدد ،7ااردف

-

طاىر ،إمباي ( 9)2006هةاشار الدعكة ا س ميل ري لار الامر ،بحػل مةشػكر بػالمأامر الػدكلي ا سػ ـ رػي هرريايػا-15 ،
16ةكرمبر ،1665الناا

الحادي عشر
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-

عبدالرحيم ،حياة سيد أحمد( 9)2011ممقنل نقكة ا س ميل ك دكرها السياسي ك االلاماعي ري شرني ارريايا

-

عبدالسميع ،وليد ( 9)2019العةاصر المعماريل كالا رريػل عقػي العمػاار ا سػ ميل بمصػر الكسػطي رػي الاػرف الااسػ عشػر

814-254:هػ4444-864/ـ ،اطركحل دناكراة اير مةشكرة ،نقيل اآلدا

 ،لامعل ال رطكـ ،السكداف

كالةصػؼ ااكؿ مػف الاػرف العشػريف 43-42هػػ16-48/ـ) ال د ارسػل آ اريػل ك ااايػل  ،مالسػاير ايػر مةشػكرة ،نقيػل اال ػار–
لامعل الفيكـ
-

عبررداهلل ،حسررن محمررد( 9)2001الحرنػػل المعماريػل رػػي اةلبػػار 9د ارسػػل ريػػل ااري يػػل لقفاػرة مػػف 4777-4721ـ ،الملم ػ
ال ااري ،بك ظبي

-

عثمان ،محمد عبدالستار ( : )2000عمارة سدكف الااقيديػل-د ارسػل ريػل معماريػل د ارسػل حالػل ،الطبعػل االكلػي ،دار الكرػا
لدةيا الطباعل كالةشر ،ااسنةدريل

( 9)2010راػ العمػػارة بػػيف البحػػل كالاعقػػيـ ،بحػػل مةشػػكر بػػالمأامر الػػدكلي ااكؿ لقاػرال العم ارةػػي رػػي

-

الدكؿ ا س ميل ،ال يال العامل لقسياحل كاآل ار  ،الرياض
9 )2014المسػػلد الةبػػكي كبيػػكن م ػػان المػػأمةيف ،الطبعػػل ااكلػػى ،ركارػػد  ،ك اارة ااكنػػاؼ كالشػػاكف

ا س ميل ،النكين

 9)1643د ارسػػان رػػي راػ العمػراف ا با ػػي ،ػ ل ملقػػدان ،ك اارة ااكنػػاؼ كالشػػاكف الديةيػػل ،سػػقطةل

عماف
-

العقاد ،أنور عبدالغني( :)1982الكليا ري هنقيميل الاارة اارريايل ،دار المري لقةشر ،الرياض
فميجو ،أحمد نجم الدين(د.ت) :هرريايا –دراسل عامل كانقيميل ،مأسسل شبا

اللامعل ،االسنةدريل

قاسم جمال زكريا( 9 )1996االصكؿ الااري يل لقع نان العربيل ا رريايل ،الطبعل ال اةيل ،دار الفنر العربي ،الااهرة
البة ػػا ر ػػي العم ػػارة الص ػػحراكيل ،رس ػػالل مالس ػػاير ،نقي ػػل العق ػػكـ االةس ػػاةيل

-

مبررررار  ،قبابمررررة( 9)2010اط ػػكر مػ ػكاد ك س ػػالي

-

المقرن ،عبدالعزيز بن سعد 9ا عابػاران ا ةسػاةيل رػي اصػميـ المسػالد ،بحػل مةشػكر

-

المنظمررة اإلقميميررة لحمايررة البيئررة البحريررة 9ةش ػرة البياػػل البحريػػل ال شػػلار الاػػرـ مػػف يحمي ػػا مػػف ا ة يػػار ال ،العػػدد الحػػادي

كااللاماعيل ،لامعل محمد ي ر –بسنرة ،اللم كريل اللاااريل الديماراطيل
ػمف بحػال ةػدكة عمػارة المسػالد ،

الملقد  ، 4نقيل العمارة كالا طيط ،لامعل المقؾ سعكد
كالاسعكف  ،يةاير– مارف1641
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