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الخصائص املعمارية ملساجد املكال القديمة
 

 الملخص
  

تعترب دراسة اخلصائص املعمارية لعمارة املساجد 

القدمية مبدينة املكال من املوضوعات اهلامة اليت 

جيب تناوهلا الستخالص القيم واملبادئ املعمارية 

يف تلك املباني وإدخاهلا يف أسلوب معماري حديث 

ولدراسة هذا يعرب عن اهلوية املعمارية للمدينة، 

املوضوع فقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل مقدمة 

ودراسة حتليلية ونتائج وتوصيات. املقدمة 

وتتضمن عرض ألهمية دراسة اخلصائص 

املعمارية لعمارة املساجد يف مدينة املكال، ثم 

الدراسة التطبيقية الوصفية. وتشتمل علي نبذة 

رها تارخيية عن مدينة املكال، نشأة املدينة وتطو

عرب العصور املختلفة. كما تشتمل علي دراسة 

حتليليه وصفية للعناصر املعمارية لعدد من 

مساجد املدينة موضع الدراسة، ويف هذه الدراسة 

مت عمل شرح تفصيلي وحتليلي لكل مسجد على 

حده من كافة اجلوانب ، املسقط االفقي، 

الواجهات، املداخل، الدعامات، األعمدة، العقود، 

فذ، الفتحات، جدار القبلة )احملراب(، املآذن، النوا

األسقف والزخارف وقد مت عرض تلك املساجد يف 

البحث مرتبة ترتيبا زمنيا من القديم إىل احلديث 

واليت الزالت حمتفظة خبصائصها املعمارية حتى 

االن وذلك علي أساس تاريخ اإلنشاء.  وقد 

اختتمت الدراسة بعرض ألهم النتائج اخلاصة 

 ساجد مدينة املكال القدمية.مب

 

 -اخلصائص  -الكلمات املفتاحية: العناصر 

املكال  -املساجد 
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Abstract 
 

The study of the architectural 

characteristics of the architecture of the 

old mosques in the city of Al- Mukalla 

is considered an important topic that 

must be addressed to extract the 

architectural values and principles in 

those buildings and enter them in a 

modern architectural style that 

expresses the architectural identity of 

the city. To study this topic, this study 

was divided into an introduction, an 

analytical study, results and 

recommendations.  

The introduction includes a 

presentation of the importance of 

studying the architectural 

characteristics of mosque architecture 

in the city of Al- Mukalla, then the 

descriptive applied study. It includes a 

historical overview of the city of Al- 

Mukalla, the birth and development of 

the city through various eras.  

It also includes an analytical and 

descriptive study of the architectural 

elements of a number of the city's 

mosques under study, In this study, a 

detailed and analytical explanation was 

made for each mosque separately from 

all sides, the horizontal projection, the 

facades, entrances, beams, columns, 

windows, openings, the qibla wall 

(mihrab), minarets, roofs and 

decorations.  

These mosques were presented in 

the research Arranged in chronological 

order from old to modern, and which 

still retain their architectural 

characteristics until now, based on the 

date of creation. 

 The study concluded with a 

presentation of the most important 

results of the mosques of the ancient 

city of Al- Mukalla. 

 

Keywords: elements - properties - 

mosques –Al- Mukalla 
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 املنهجية(: –اهلدف  -املقدمة )اإلشكالية  .1
وسيتم يف هذا البحث دراسة العناصر واخلصائص املعمارية ملساجد مدينة املكال القدمية و      

، ويعترب هذا البحث ها واليت الزالت حمتفظة خبصائصها املعمارية حتى االنمساجد مناذج مناخد 

ات مقدمة تفتح اجملال ملزيد من الدراسات التفصيلية حول هذا املوضوع، السيما يف ضوء قلة الدراس

 حوله حتى اآلن.

 إشكالية البحث:  1-1

تنتشر يف مدينة املكال القدمية جمموعة من اجلوامع واملساجد ذات خصائص معمارية متميزة      

وتواجه هذه املساجد عمليات حتوير وطمس لعناصرها وخصائصها املعمارية اليت متيزت بها عن غريها 

الدراسة هذه تتحدد يف أن املساجد اليمنية القدمية من املساجد اليمنية االخرى، لذلك فإن مشكلة 

بشكل عام ومساجد املكال القدمية بشكل خاص تعاني من قلة يف الدراسات واالحباث املتخصصة  

وذلك للحفاظ عليها من التدهور وفقدان قيمتها الرتاثية، لذا فإن هناك ضرورة لدراسة خصائص 

 فاظ عليها.  وعناصر هذه املساجد القدمية لتوثيقها واحل

اىل تسليط الضوء على مساجد املكال القدمية ودراستها وحتليلها يهدف البحث  هدف البحث: 1-2

 وذلك للحفاظ على خصائصها املعمارية اليت متيزت بها.

التوثيقي كطريقة يف دراسة  يعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي منهجية البحث: 1-3

 ساجد مدينة املكال القدمية ووفقا للخطوات التالية:اخلصائص والعناصر املعمارية مل

 .دراسة واستعراض العناصر املعمارية للمساجد يف العمارة االسالمية 
 .استخالص اخلصائص املعمارية ملساجد وجوامع مدينة املكال القدمية 

 

 : التعريف مبنطقة الدراسة )مدينة املكال(

والسالم( وتعترب  احلارةحتددت منطقة الدراسة بأحياء مدينة املكال القدمية وهي )الشهيد،       

 .دينةامله االحياء الثالثة هي اوىل املناطق اليت مت فيها االستيطان بذه

ثم  املكال ليست باملدينة القدمية فقد بدأت كقرية للصيادين ومالذًا للسفن يف أشهر اخلريف,

فعاش فيها ودفن يف املكان املعروف اليوم  م1158جاءها رجل يدعى )الشيخ يعقوب بن يوسف( سنة 

, وحول ذلك القرب تأسست نواة مدينة املكال وهي )حي البالد( ثم اتسعت املدينة بامسه )مقربة يعقوب(

 .(1995)اخلضر،  باجتاه الشرق والغرب
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تخدمها الصيادون يف مواسم الصيد، وبتعاقب الزمن بدأت مدينة املكال بأكواخ صغرية يس     

وتطور العمران بها أصبحت مستوطنة صغرية تسمى باخليصة, ثم حكمها سالطني الكسادي ومن هنا 

بدأت املكال بالظهور وبدأت أهميتها وخاصة ببناء مينائها القديم الذي كان يستقبل الكثري من السفن 

 القادمة من اهلند وشرق آسيا.

جاءت الدولة القعيطية بعد حكم الكسادي لتبسط نفوذها على مدينة املكال حتت غطاء      

ومحاية بريطانية, وكان لعالقة آل القعيطي باهلند أثر يف نقل مالمح احلضارة اهلندية إىل مدينة املكال 

تسمى  حارة  توجدويتجلى ذلك بوضوح يف األحياء القدمية من املدينة وخاصة حي الشهيد خالد، حيث 

اىل يومنا هذا حبارة اهلنود وذلك لألعداد الكبرية من اهلنود اليت سكنت يف تلك احلارة )اخلضر 

 التطور التارخيي للمدينة خالل عهد الدولتني الكسادية والقعيطية. (,1)(، ويبني الشكل 1995
  

 

 م.1705بداية االستيطان ما قبل 

 

 م.1757 -م1705بن صالح  عهد عبداحلميد

 

 م.1792 -م1757عهد حممد بن عبداحلبيب 

 

 م.1873 -م1792عهد صالح بن حممد 

 

 م.1881 -م1873عهد عمر بن صالح 
 

 

 م.1881عهد ما قبل 

 

 م.1888 -1881عهد عبداهلل بن عمر القعيطي 

 

 م1909 -1888عهد عوض بن عمر القعيطي 

 

 م.1918 -1909 عهد غالب بن القعيطي

 

 م.1935 -1918عهد عمر بن عوض القعيطي 

 

 منذ تولي صاحل بن غالب حتى اندالع احلرب.
 

 ( تطور العمران خالل عهد الدولة القعيطيةب) ( تطور العمران خالل عهد الدولة الكساديةأ)

 (.1995)اخلضر،  ( التطور التارخيي للمدينة خالل عهد الدولتني الكسادية والقعيطية1شكل )

كانت املساجد االوىل يف االسالم غاية يف : العناصر املعمارية للمساجد يف العمارة االسالمية. 3

البساطة، ومل تتعدى كونها فناء مستطيال حماط بأربعة جدران وله عدة مداخل وبه رواق يف جهة القبلة. 

رية يف اصقاع العامل االسالمي املختلفة. من السهل حتديد عناصر املسجد بسبب تنوع الطرز املعما سولي

ومع ذلك ميكن القول بان عناصر املسجد الرئيسية تتمثل يف منطقة الصالة املغطاة وتشمل ) بيت 
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الصالة، احملراب، املنرب، العقود، االعمدة واالكتاف البنائية( باإلضافة اىل الصحن املكشوف واملآذن. 

كأماكن للدراسة ومصلى النساء ودورات املياه وقد يضاف  وقد يكون  لبعض املساجد عناصر اخرى،

وسريكز البحث على العناصر الرئيسية  (.م1996سكن للمؤذن حبيث يالصق املسجد )الرباهيم،

 املتمثلة يف منطقة الصالة املغطاة باإلضافة اىل الصحن املكشوف واملآذن على النحو التالي:

ة، وهو املكان الرئيسي الذي جيتمع فيه املسلمون هو املكان املخصص للصالبيت الصالة:  3-1

إلداء الصالة، وقراءة القران والتعبد، لذلك وجب ان تتوافر فيه كل وسائل الراحة والطمأنينة والطهارة 

 الالزمة للفرد، مع احلفاظ على قدسية املكان وتنزيهه عما ينايف وقاره من أي بدع دخيله عليه
ويتم توجيه عمارته حنو اجتاه الكعبة املشرفة، وهلذا فان جدار القبلة حيظى باالهتمام  م(.1999،نوفل)

الكبري والعناية بزخارف كتابية وهندسية ونباتية على هيئة اشرطة منفصلة ومنتظمة وغري منتظمة 

  م(.2006،املنظمة) ومؤطره وغري مؤطره املساحة
ملكال يطلق عليه )الضاحي( وهو عبارة عن ساحة ويسمى الفناء ويف مدينة االصحن املكشوف:  3-2

مكشوفة حنو السماء مسورة وتتصل ببيت الصالة مباشرة وللبعض منها رواق على جانبيه، وللصحن 

 م(.2006،عبدالغين) املكشوف )الضاحي( وظيفة مناخية على كونه مساحة اضافية تستخدم للصالة.
فراغ إىل الفراغ، وذلك عرب بوابة الدخول إىل صحن اشتهرت العمارة اإلسالمية بالدخول من ال     

املسجد حيث الفراغ والنور والفضاء، فقد كان املعماري املسلم مشدودًا ملصدر النور يف تشكيلته 

املعمارية، وملا كان املسجد يفتقر إىل الصحن كان من الالزم توفر هذا العنصر املهم يف فناء املسجد 

 بارتفاع املسجد إىل عنان سقفه لتضفي منظرًا مجاليًا.بفتحاته املقوسة واملرتفعة 

يف العاملني العربي واالسالمي أدوار عديدة منها: التخفيف من حدة الضوء    املكشوف  لصحن  ل     

احملافظة  ،االقالل من نسلبة الغبار املتصلاعد من الطرقات احمليطة باملبنى  ا ذ، وكالواصلل اىل االروقة 

فوارات اجلمال نااتاحة اجملال لفسللاقي الوضللوء يف االبنية الدينية و  ،على الدفء شللتاء والرطوبة صلليفا 

استيعاب املصلني الذين ال يتاح هلم اجملال ألداء الصالة يف بيت الصالة يف         ،والرتطيب يف االبنية املدنية

  .م(2001،البيان)الصلوات اجلامعة واملناسبات
وهي املنطقة الفاصلة بني الداخل واخلارج مشكال عنصرا معماريا مهما يف الواجهة ل: املداخ 3-3

الداخل إىل املسجد مبا حنو  تفنن املعماري املسلم يف شكل املدخل، ملا له من تأثري يف جذب املصلني،و

 واملئذنة يتوافق والشكل العام للمسجد بارتفاعاته اليت حتددها العناصر واالرتفاعات األخرى كالقبة
 م(.2006،عبدالغين)
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لكل مسجد مدخله الرئيسي وله ايضا عدد من املداخل الثانوية االخرى اليت تؤدي الي بيت      

الصالة مباشرة او اىل الصحن املكشوف، غري ان املدخل الرئيسي غالبا ما يؤدي اىل ساحة توزيع بني 

 م(.2006،املنظمة)الفضاءات الطاهرة وفضاءات الطهارة
لغويا هو صدر املنزل وارفع مكان يف الدار كما انه حيمل معنى احلنية يف املعابد  احملراب: 3-4

املخصصة لوضع التماثيل، وقد وردت الكلمة يف االشعار العربية املبكرة، وكذلك يف القران الكريم 

جتويف يف حائط القبلة، ال يتسع إال لشخص واحد هو اإلمام،  واحملراب م(،2006،املنظمة)يف اربع مرات

اخلليفة وأول من عمل احملراب على شكل حنية ، العالمة البارزة لتحديد اجتاه القبلة باملسجد ويعترب

ويعترب  ، واستمر استعمال احملاريب يف املساجد من العصر األموي إىل يومنا هذازعمر بن عبد العزي

 التصميم الداخلي للمسجد وهو عبارة عن هيئة ذات عقد تغور يف جدار القبلة احملراب من عناصر

 .(م2006،عبدالغين)
يطلق على املئذنة عدة امساء واصطالحات، فيطلق عليها املنار الذي يقام على مقربة املئذنة:  3-5

مشتقة من األذان من الساحل إلرشاد السفن. اما اكثر االمساء استخداما وفهما ودقة فهو املئذنة وهي 

ْْلَج ِّ َيَْتُوَك رَِّجاًلا َوَعَلى ُكل ِّ َضامٍِّر ََيْتِّنَي مِّْن ُكل ِّ َفجٍ  َعمِّيقٍ ) للصالة كما قال تعاىل سورة احلج ، ( َوَأذ ِّْن ِفِّ النَّاسِّ ِبِّ

ي ذلك فهي تعين املكان واملوقع الذيف مشال افريقيا واالندلس، وب ة. كما يطلق عليها الصومع27اية 

لق منه صوت املؤذن مناديا للصالة يف اوقاتها. ومما تقدم فاملئذنة او الصومعة او املنارة هي البناء ينط

 املرتفع الذي يرتقيه املؤذن )قبل ابتكار مكربات الصوت احلالية( يف اوقات حمددة ليدعو اىل الصالة
املؤذن اىل سكان  (. وهي موضع االذان يف االصل وكان الدافع اىل ايصال صوتم1999،العمايرة)

 .(م2006عبدالغين)املدينة وهو االساس يف بناءها
املنرب يف اللغة، هو الشللللللللليء املرتفع، اول مبنى ظهر فيه املنرب كمفهوم يف مسلللللللللجد   املنرب: 3-6

الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث كان النيب اول االمر جيلس على جذع خنلة قصري باملسجد ليخطب 

  صللللى اهلل عليه وسللللميف الناس، ورأى احد الصلللحابة ويدعى متيم الداري رضلللي اهلل عنه ان الرسلللول 

جلوسه على اجلذع فأشار عليه بأن يصنع له منربا، حيث قطع بعض خشبات األثل وصنع له           يتأمل من

سللللللللم( وطوله )مرت( وارتفاعه دراعني )مرت( . ثم تطور املنرب بعد  50درجتني ومقعد وكان عرض املنرب )

د مثل ذلك يف صللناعته اليت غاىل فيها الصللناع بزخرفتها، واليت ظهرت يف العديد من املسللاجد فيما بع  

يقع املنرب على اجلهللة اليمنى للمحراب (. م1999،نوفللل) منرب جللامع قرطبللة وجللامع بن طولون وغريهللا 

  .(م2006عبدالغين)ويرتفع بعدد من الدرجات وهو يعترب من عناصر التصميم الداخلي للمسجد
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 . الدراسة التحليلية:4

تنتشر يف احياء مدينة املكال القدمية جمموعة من اجلوامع واملساجد القدمية، وتتوزع هذه      

(، منها جامع 2املساجد على احيائها الثالثة )الشهيد واحلارة والسالم( كما هو موضح يف الشكل )

ايعشوت، واحد ومخسة مساجد يف حي الشهيد وهي جامع البالد، واملساجد هي الغاليب، علي حبيب، ب

نور البالد وبازراره، ويعترب جامع البالد اقدم هذه املساجد، بينما مشل حي احلارة على جامع واحد 

ومسجدان وهي جامع الروضة، مسجد النور و باحليوة، اما حي السالم فقد احتوى على جامع واربعة 

جامع عمر اكرب هذه  مساجد هي جامع عمر، واملساجد هي املشهور، باعلوي، بصعر، و بازرعة ويعترب

 املساجد حبي السالم.

وذلك لكون هذه  وسيقتصر البحث على جامعي البالد وعمر ومسجدي املشهور و الغاليب     

اجلوامع واملساجد مل يتم حتوير مالحمها الداخلية واخلارجية كثريا وامنا متت توسعتها وترميمها مع 

احملافظة على طرازها املعماري الذي كانت عليه. اما بقية جوامع ومساجد املكال القدمية فبعضها قد 

البالد و بايعشوت وعلي حبيب و هدم بالكامل واعيد بناءه من جديد كجامع الروضة ومساجد نور 

املعمارية القدمية، اما املساجد بازراره والنور وباحليوة  وغريها فهي وعناصرها باهلدم ضاعت مالحمها 

 مآذنمن املساجد الصغرية وليست فيها اي من العناصر املعمارية اليت ميكن استخالصها منها باستثناء 

 جامع الروضة و مسجدي بايعشوت وباحليوة. 

  
 

  

 .جامع البالد 1 مساجد حي الشهيد:
 .مسجد الغاليب 3.مسجد علي حبيب 2
  . مسجد نور البالد5.مسجد بايعشوت 4

  مسجد بازاره .7

. جامع الروضة 1: مساجد حي احلارة

 1.مسجد باحليوه3.مسجد النور 2
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 جامع البالد:  4-1

 يعترب جامع البلالد من اوائل املساجد اليت بنيت يف املدينة حيث مت التأسيس االول للمسجد عام
ليلؤدي فيها ابناء املدينة صلواتهم حيث كان ُيعترب املسجد اجلامع ألهل املنطقة،  م(780 -هـ  164) 

ومت جتلديلده  م(1436 -هـ 840)وقد مت جتديد بناء املسجد مبسلاحه أكرب من املسجلد االول علام 

 -هـ 1420)يف شلهر حملرم وآخر التلوسليعات والتجديدات كلانلت يف عام (هـ1358)وتوسعلته علام 

الذي مت فيه سقف الفناء الداخلي الواقع يف مؤخرة الفناء بقبة. وتبلغ املساحة االمجالية للجامع م(  1999

 (.3)شكل  مرت مربع( 2000)حوالي 

يتكون جامع البالد من تسعة مداخل، مخسة من خارج اجلامع وتؤدي مباشرة اىل بيت الصالة      

شكل  فقط يؤدي مباشرة اىل املواضي ودورات املياهوثالثة من اخلارج اىل الصحن املكشوف وواحد 

. ويعترب املدخل الذي جبدار القبلة والذي يتقدمه ست درجات هو املدخل الرئيسي للجامع ويؤدي اىل (4)

 بيت الصالة مباشرة.

 مسجد بازرعه 5. مسجد مشهور 4.مسجد باعلوي 3.مسجد بصعر 2.جامع عمر 1 مساجد حي السالم:

  1 القدمية( يوضح حتديد مواقع مساجد املكال 2شكل )
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 .1( يوضح املسقط االفقي ملسجد جامع البالد3شكل )

وتبلغ مساحته  (3)كما هو موضح يف الشكل الصالة جبامع البالد ذو شكل غري منتظم  بيت     

ويتكون بيت الصالة  من املساحة االمجالية للجامع، %( 42)مرت مربع(، وميثل  845االمجالية حوالي )

الصالة على  بيتوكل رواق يتكون من صفني كما حيتوي  ،مخسة اروقة موازية جلدار القبلةمن 

الصالة وتنتهي معظم هذه  بيتنافذة موزعة على مجيع جهات  (14) جمموعة من النوافذ ما يقارب

كتفا  ( 35)مرت( معتمدا على  8حوالي )الصالة  بيت. ويرتفع سقف (5)شكل  النوافذ بعقود مدببة

 2.60) ( وارتفاعهمرت 0.60)مرت( وعرضه  1.10وكل كتف من هذه االكتاف يبلغ طوله حوالي )ا بنائي

ربع حطات بارزة عن الكتف، أىل إوينتهي كل كتف بتاج منشوري يتكون من ثالث  (5)شكل مرت( 

 جتاهات ومعقوده بعقود مدببةالثالثة االات االجتاهني و ذويوجد باجلامع نوعني من االكتاف منها 

 (.6)شكل 

وكل عمودين يتوجان بتاج منشوري عدد اربعة أعمدة دائرية الشكل  الصالة بيتيوجد مبؤخرة      

ات الثالثة مراكز، ومت مؤخر ذواحد وكل عمود له تاج منفصل عن االخر وتتوج هذه األعمدة بعقود 

 ات شكل مثمن ودلك عندما مت سقف الفناء املكشوف بالقبة.ذاضافة اعمدة 

                                           

 عمل الباحثين.1
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    ( يوضح املداخل اخلارجية املؤدية اىل بيت الصالة4شكل )

 2 املؤدية اىل الصحن املكشوفواالخرى  

 

 

 3( اشكال النوافذ واالبواب واليت تنتهي مجيعها بعقود مدببة.5شكل )

 

  
( مسقط أفقي وواجهة ألشكال االكتاف البنائية جبامع البالد واليت تنهي بعقود مدببة وعقود ذات املراكز 6شكل )

 .3الثالثة 

 1.40فيه والبارز عن مست جدار القبلة من اخلارج مبقدار ) يتوسط جدار القبلة احملراب الغائر     

، وتتوج حنية (7) كما هو موضح يف الشكل مرت( وعرض )مرت( 1.40مرت( وحنية احملراب غائرة بعمق )

احملراب قبة مضلعة حيف بها عمودان مندجمان يتكون كل منهما بدن مستدير دون قاعدة ويرتكز 

على االرض مباشرة، ويعلو كل عمود تاج، وغطي العمود والتاج  بزخارف نباتيه متنوعة و مستحدثة، 

                                           
 من عمل الباحثين. 2
 16من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال 3
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االخالص كما ويعلو تاج العمود عقد مفصص وحييط حنية احملراب شريط كتابي كتب عليه سورة 

 (.8)هو موضح يف الشكل 

  
 .5( واجهة حملراب جامع البالد 8شكل )  4( مسقط أفقي حملراب جامع البالد 7شكل ) 

درجات(  8يقع املنرب جبوار احملراب من اجلهة اليمنى ويتم الصعود اليه عرب سلم يتكون من )     

مصنوع من احلجر جللوس اخلطيب بني ، ويوجد يف املنرب كرسي (9)شكل  من داخل احملراب

اخلطبتني، يرتكز املنرب على قاعدة خشبية وصنع املنرب من اخلشب ومت طالئه باللون البين ويتكون 

من جزئيني اجلزء السفلي منه عباره عن مشربيات ذات اشكال هندسية اما جزئه العلوي فكان عباره 

رف نباتيه منحوتة على جسم املنرب. وحنت على ببة وحييط بهذه الفتحات زخادعن فتحات ذات عقود م

 (.10)شكل  هل1331املنرب تاريخ صنعه يف عام

  
 .5( واجهة منظورية ملنرب جامع البالد 10شكل )  .5( مسقط أفقي ملنرب جامع البالد 9شكل ) 

                                           

 16من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال 4
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من  %35ومتثل نسبة  (مرت مربع 705البالد )يف جامع  )الضاحي( الصحن املكشوفتبلغ مساحة      

فضاء الضاحي شكل غري منتظم وحييط باجلامع من ، وأخذ (3) شكل املساحة االمجالية للجامع

مت عمل رواق مسقوف  و جهتني، كما يتم الدخول الي الضاحي من خارج املسجد من ثالث جهات فقط،

لى أعمدة اسطوانية الشكل كما و حيتوي الضاحي ع 7يف الضاحي يف التجديد االخري حممول على 

 حمراب مقوس من األعلى.

فهي ذات شكل اسطواني  اجلنوبي للجامعتقع يف الركن يوجد يف ضاحي املسجد املئذنة واليت      

، اجلزء االول هو قاعدة املئذنة ذات الشكل املربع، (11)شكل  اجزاء أربعةويتكون بدن املئذنة من 

ويوجد ببدن قاعدة املئذنة فتحات مستطيلة الشكل مت ملئها بالكوليسرتا اجلصية وتنتهي قاعدة املئذنة 

بأشكال مسننه وسهمية، اما اجلزء الثاني فهو عبارة عن مسقط مستطيل ذو اركان مقوسة يتكون 

مرت(،  0.10يش ذو حطتني  وبارز عن بدن املئذنة بربوز حوالي )من ثالث طبقات يفصل بينهم كورن

مثل اجلزء الدي  وخيلو هذا اجلز من اي زخارف اال من فتحات مربعة الشكل، اما اجلزء الثالث فهو

مبثابة الشرفة حيث يفصله  وهوذو مسقط بيضاوي  الرابع فهو، اما اجلزء قبله اال انه اصغر منه مساحة

حزام من الكوليسرتا اجلصية ويتكون من طبقتني وكل طبقة تتكون من عشرة  الثالثعن اجلزء 

من االعمدة اليت تنتهي بعقود مدببة مع ميالن الطبقة الثانية من الشرفة للداخل وتنتهي الطبقة الثانية 

من الشرفة بشريط من الكلوليسرتا اجلصية وزخرفة ذات اشكال هندسية، وحتمل هذه الطبقة القبة 

كل البصلي وتنتهي القبة بامليل وهو مكون من ثالث كرات متعددة االحجام يعلوها اهلالل ذات الش

 الذي يتجه جهة القبلة.
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 .5( املسقط االفقية وواجهة ملئذنة جامع البالد 11شكل ) 

 

بالنسبة لواجهات جامع البالد فهي بسيطة وليس بها زخارف او نقوش ماعدا االقواس املدببة      

اليت تنتهي بها مجيع فتحات اجلامع، وتنتهي ذروات اجلامع بكوليسرتا جصية كما هو مبني يف 

 (.12الشكل )

  
 .6( واجهات جامع البالد وواضح فيها بساطتها وانعدام الزخارف فيها 12شكل ) 

                                           

 من عمل الباحثين. 5

 من تصوير الباحثين. 6
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 مسجد مشهور:  4-2

من مساجد مدينه املكال القدمية ويقع حبي السالم. وقد بنيت عمارته  يعترب مسجد املشهور     

اي ان املسجد له اكثر من مئة سنة, ويعود الفضل يف بناء املسجد  (م1909)املوافق  (هـ1327)االوىل عام 

امسه واشتهر اختصارا مبسجد مشهور. باىل السيد علوي بن عبد الرمحن املشهور وقد مسي املسجد 

. وتبلغ املساحة االمجالية للمسجد م2012وتعرض املسجد لعدة ترميمات وجتديدات اخرها كان عام 

 مرت مربع(. 497حوالي )

يتكون مسجد املشهور من مدخلني االول وهو املدخل الرئيسي للمسجد حيث يقع يف اجلهة      

مرت( ويتقدمه تسع درجات ويؤدي هذا  1.50ح االرض حوالي )اجلنوبية للمسجد وهو مرتفع عن سط

.اما املدخل الثاني فهو يف اجلهة املقابلة للمدخل (13شكل ) املدخل مباشرة اىل الصحن املكشوف

الرئيسي ويؤدي مباشرة اىل املواضي ودورات املياه، و ال يوجد للمسجد مداخل تؤدي اىل صحن الصالة 

 مباشرة.

% من 35ومتثل نسبة  (مرت مربع 173) حواليالصالة يف مسجد مشهور  صحن تبلغ مساحة      

ويتكون من اربعة اروقة موازية ، وشكل مسقط بيت الصالة غري منتظم املساحة االمجالية للمسجد

 مصلي وتقدر السعة االستيعابية  40 – 30جلدار القبلة وكل رواق به صفني ويتسع كل رواق لعدد 

ال توجد نوافد تطل للخارج من صحن الصالة واقتصرت  .مصلي 160  – 144الصالة حوالي  لصحن

وخصوصا االروقة ملسجد املشهور الصالة  . يتميز سقف بيتاالضاءة والتهوية على الصحن املكشوف

 اما الرواق االخري فسقفه مستوي مبرابيع خشبية. ( 14شكل )الثالثة االوىل على شكل قبوات 
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 .7الفقي ملسجد املشهور( املسقط ا 13شكل ) 
 

مرت( ويبلغ ارتفاعه  0.30عمودا اسطوانيا ويصل قطر العمود ) 25حيمل سقف بيت الصالة عدد      

ولكل عمود هناك قاعدة تربز قليال عن بدن العمود وتنتهي االعمدة بتيجان  (15)شكل مرت(  2.10) 

 مدببة.منشوريه الشكل وتتوج هذه االعمدة بعقود بصلية واخرى 

مت عمل ثالث شبابيك فقط ارتفعت  صحن الصالة عدد الشبابيك يف املسجد ليس كثريا، يف     

( وانتهت بأقواس مدببة بها فتحات تطل للخارج مت مرت 2.20عن االرض حوالي مرت، وبلغ ارتفاعها )

 استخدام النوافذ لوضع املصاحف فيها.

مرت(  0.40نصف دائري نصف قطره )ال املسقط ذويوجد يف منتصف جدار القبلة احملراب      

مرت( وينتهي احملراب بعقد نصف دائري مدرج من الداخل، ويربز احملراب  2.7وعمقه )مرت( وارتفاعه )

عن جدار القبلة من اخلارج )مرت(، حياط احملراب بعمودين بارزين عنه ويتوج بكورنيش بارز عن 

)َوَسارُِّعوا إََِّل َمْغفَِّرٍة  وه اطار  مستطيل نقشت عليه قولة تعاىلالعمودين ويتكون من اربع حطات مستقيمة يعل
 وال توجد هناك اي زخارف 133سورة ال عمران اية  مِّْن رَب ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْْلَْرُض ُأعِّدَّْت لِّْلُمتَّقِّنَي(

شكل غري منتظم كما هو واضح يف  ذوبالنسبة  للصحن املكشوف يف مسجد مشهور فهو  أخرى.

                                           

 20من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال7
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من املساحة االمجالية للمسجد،  %26مرت مربع( وميثل نسبة  131وتبلغ مساحته )( 15)الشكل 

ويتوسط الصحن املكشوف املسجد بني املواضي وصحن الصالة، ويتم الدخول اىل الصحن من املدخل 

ات املياه وذلك الختالف فارق الرئيسي، ويوجد بالصحن عدد من الدرجات تؤدي اىل املواضي ودور

املنسوب بني الصحن املكشوف و دورات املياه واملواضي. وتنتهي جدران الصحن بكوليسرتا جصية 

 تنتهي برؤوس مسننه.

الشكل االسطواني وهي شبيهه  ذات يوجد جبانب املدخل الرئيسي للمسجد مئذنة املسجد     

سيطة وختلو من النوافذ والزخارف اال من فتحات بسيطة مبئذنة جامع البالد. اما واجهات املسجد فهي ب

 (.16)وتنتهي ذروات املسجد بكوليسرتا جصية، شكل 

    

   

 .8( االعمدة والعقود املدببة يف بيت الصالة ملسجد املشهور 15شكل ) 

 

                                           

 من تصوير الباحثين. 8
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( السقف املقبب لبيت الصالة يف  14شكل ) 

  9.مسجد مشهور
 9 .( حمراب مسجد املشهور 14شكل ) 

 

 

 .9  وتربز املئذنة يف خط مساء الواجهة ة( واجهة مسجد املشهور الرئيسي16شكل )

 

                                           
من تصوير الباحثين. 9
 20من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال 9



4

5 

  

 45  
  التطبيقيةللعلوم 

 م2020يونيو  -يناير( 7) ( المجلد11العدد )

 م2018

 

                                       الخصائص املعمارية ملساجد املكال القديمة

 النجار عبدالعزيز عبدهللا د.،  رد. فهد صالح جوه ، د. صبري عوض التريمي         
 

 و حسن بيار&  باعييسعمار 

 

ISSN : 2410-7727 

 مسجد الغاليب: 4-3

من مساجد مدينه املكال القدمية ويقع شرق املدينة يف حي الشهيد خالد  يعترب مسجد الغاليب     

على الشريط الساحلي للمدينة املؤدي اىل منطقه خلف. بنيت عمارته كما يرجح كبار السن يف احلي 

أي قبل قرن وثالثة اعوام من االن على يد السلطان غالب بن عمر بن عوض  م1916املوافق  هـ1334عام 

ذلك مسي الغاليب نسبه اىل السلطان نفسه. وتعرض لعدة ترميمات وجتديدات وتوسيعات القعيطي, ول

 .(مرت مربع 832).وتبلغ املساحة االمجالية للمسجد حوالي م2005اخرها كان عام 

الصالة، واثنني الي  بيتيتكون مسجد الغاليب من اربعة مداخل خارجية اثنني منها تؤديان اىل      

وف )الضاحي(، ويعترب املدخل الرئيسي هو الذي يطل على الشارع الرئيسي صحن املسجد املكش

ويتقدمه جمموعة من السالمل ويعترب هذا املدخل مستحدث، اما املدخل املقابل له فيؤدي اىل الصحن 

 . املياه تودورااملكشوف وهو اقرب ما يكون للمواضي 

م الوصول اليه من خالل املدخل الصحن املكشوف ملسجد الغاليب له شكل مستطيل و يت     

مرت مربع( ثم  333، كانت مساحة الصحن املكشوف )(17شكل ) الرئيسي ومن املدخل املقابل له

تقلصت مساحة الصحن بعد ان مت سقف جزء منه وعمل رواق جديد بسبب ازدياد عدد املصلني باملسجد 

% ( من املساحة االمجالية  29ه ) مرت مربع( ومتثل ما نسبت 241لتصبح مساحة الصحن احلالية هي )

مدخل يؤدي الي مكتبة املسجد وخمرج اىل مصلى النساء بالدور  املكشوف للمسجد، يوجد بالصحن

وهناك سلم يؤدي اىل سطح  .االول كما يوجد يف صحن املسجد خمزن وغرفة للمولد الكهربائي

 احملالت التجارية اليت مت استحداثها مؤخرا.  
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 10( املسقط االفقي ملسجد الغاليب 17شكل ) 

من املساحة  %37مرت مربع( ومتثل نسبة  304تبلغ مساحة بيت الصالة يف مسجد الغاليب  )     

الصالة  بيتالصالة باملسجد شبه مربع، ويتكون  لبيتشكل املسقط االفقي  االمجالية للمسجد،

قدميا من ثالثة اروقة موازية جلدار القبلة ونظرا لزيادة عدد املصليني ظهرت احلاجه  مبسجد الغاليب

كما ، اىل اضافة رواق رابع يتسع لثالثة صفوف على خالف االروقة القدمية واليت تتسع لصفني فقط 

وافذ وتنعدم الن اجلهة اليمين واليسرى حملراب املسجدذ موزعة على نواف  مخسحيتوي بيت الصالة على 

حيتوي كل رواق على اربعة و (.18)شكل  وتنتهي معظم هذه النوافذ بعقود مدببةيف جدار القبلة 

 1.80مرت( وارتفاع يصل اىل ) 1.30مرت( وطوله ) 0.60اكتاف بنائية يصل عرض الكتف منها حوالي )

نصف دائرية مرت( يعلوها عقود  0.20الشكل بربوز حوالي )  منشوريهمرت( تربز عن االكتاف تيجان 

                                           

 20من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال10
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بيت تنتهي برؤوس مدببة وحييط بهذا العقد اطارات ذات بروز مدرج. حتمل هذه االكتاف البنائية سقف 

   .(19)كما هو موضح يف الشكل  مرت( 8اخلشيب والذي يرتفع حوالي ) الصالة

 
 

 

( منوذج للنوافذ واالبواب ملسجد  17شكل ) 

  12الغاليب

( االكتاف البنائية واملنتهية بعقود  18شكل ) 

 .11مدببة ملسجد الغاليب
يتوسط جدار القبلة احملراب الغائر فيه والبارز عن مست جدار القبلة من اخلارج مبقدار مرت      

كما ( 1.20)مرت( وعرض فتحتها  1.40واحد وحنية احملراب ذات املسقط النصف دائري والغائرة بعمق )

مرت( يعلوها اطار مزخرف بزخارف ذات  0.10احملراب على عتبة مسكها حوالي )و حيتوي سقف 

اشكال هندسية اما من جانيب احملراب فقد مت عمل كورنيش بارز مكون من ثالث حطات ومت طالء 

اسفله باللون االخضر، وتتوج حنية احملراب قبة مضلعة  حماطه من اخلارج بعقد مفصص ذو اطار نصف 

قد مدبب تعلوه مزهريه من اجلص بارزة عن واجهة جدار القبلة يعلو احملراب زخارف ذات دائري ينتهي بع

اشكال هندسية ونباتيه يعلوها كورنيش بارز ويتكون من ثالث حطات  ذات شكل مثلث ينتهي 

مبزهرية من اجلص  بارزة عن  جدار القبلة، ويؤطر جدار القبلة باطار بارز ومتدرج ينتهي بعقد نصف 

.ال يوجد مبسجد الغاليب مئذنة كبقية مساجد املدينة وامنا وجدت صومعتني ذات (20)شكل  دائري

 (.21)الشكل كما هو موضح يف  مرت( 3.5ارتفاع صغري يصل الي )

                                           

 من تصوير الباحثين. 11
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( احملراب وواجهته يف   20شكل ) 

 12مسجد الغاليب
مئذنة كبقية  ال يوجد مبسجد الغاليب ( 21شكل ) 

 12مساجد املدينة وامنا وجدت صومعتني
تعترب واجهات مسجد الغاليب متطورة نوعا ما مقارنة مع واجهات جامع البالد ومسجد املشهور      

ي يتكون من اربع حطات ينتهي ذحيث بدأت تظهر نهاية املسجد الكرنيش البارز عن مست الواجهة وال

ات احجام صغرية موزعة يف مسافات متساوية على خط مساء املسجد ذبرؤوس مسننه على هيئة منارات 

ات ذباإلضافة اىل الشبابيك  (،22) ومت تعبئة الفراغات اليت فيما بينها بالكوليسرتا اجلصية شكل

 الشكل املستطيل واليت تنتهي بعقود مدببة وكأنها تعكس العقود اليت يف اروقة بيت الصالة.

  

  

( واجهات مسجد الغاليب وواضح فيها الكرنيش البارز والرؤوس املسننة على خط مساء 22شكل )

 .12املسجد
 

                                           

 من تصوير الباحثين. 12
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 جامع عمر:  4-4

يعترب جامع السلطان عمر بن عوض القعيطي من أكرب املساجد يف مدينة املكال القدمية حيث       

، يقع اجلامع يف وسط مدينة املكال حيث حتيط به م1930هل املوافق  1342مت بناء اجلامع يف عام 

جمموعة من احملالت التجارية يف جهة اجلنوب والشرق و الغرب. وقد كان موقع اجلامع يف السابق خارج 

سور مدينة املكال أي خارج بوابتها الرئيسية القدمية املعروفة ب "سدة املكال". وقد شهد اجلامع عدة 

 بيتم واليت مشلت 2008املوافق  هـ1429نذ بنائه واستمرت اىل عام تطورات وجتديدات وتوسعات م

 الصالة ومصلى النساء واملكتبة السلطانية. وتبلغ املساحة االمجالية للجامع حوالي

 .(23)( شكل مرت مربع 4600)

يتكون جامع عمر من سبعة مداخل تؤدي اىل اجلامع، ثالثة منها تؤدي اىل بيت الصالة مباشرة      

 (.24نني اىل الصحن املكشوف واثنني تؤدي مباشرة اىل املواضي ودورات املياه شكل )واث

 
 .13( املسقط االفقي جلامع عمر 23شكل ) 

                                           

 16من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال 13
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( يوضح املداخل اخلارجية املؤدية اىل بيت الصالة    24شكل )

 14واالخرى املؤدية اىل الصحن املكشوف
( يوضح املدخل الرئيسي 25شكل )

جلامع عمر ويتميز بعدد كبري من  

السالمل والعمودين البارزين عن املدخل 

 .14وينتهي املدخل بعقد نصف دائري
 

حييط الصحن املكشوف اجلامع من جهتني اجلنوبية والشرقية واملسقط االفقي لضاحي جامع      

مرت مربع( ومتثل نسبة  1430االمجالية للصحن املكشوف )عمر له شكل غري منتظم، وتبلغ املساحة 

من املساحة االمجالية للجامع. يتم الدخول للصحن املكشوف من اخلارج عرب املدخل الرئيسي  %( 31)

ومدخل اخر يف الواجهة الغربية. تطل على الصحن املكشوف اربعة  (25)من الواجهة اجلنوبية شكل 

اليت يتم فيها حفظ املصاحف واالثاث، ويوجد بالضاحي مدخل يؤدي ابواب وهي ملستودعات اجلامع و

 اىل مكتبة اجلامع واليت مت افتتاحها مؤخرا وحتتوي على جمموعة من امهات الكتب الدينية. 

يتم الوصول اىل بيت الصالة من اخلارج عرب مدخلني يف جدار القبلة ومدخل من اجلهة الشمالية،      

صحن املكشوف من اجلهتني اجلنوبية والشرقية. تبلغ مساحة بيت الصالة جبامع اما من الداخل فعرب ال

من املساحة االمجالية للجامع. يتكون بيت الصالة  %( 34)مرت مربع( ومتثل نسبة  1544عمر حوالي )

 جبامع عمر من ستة اروقة موازية جلدار القبلة، وكل رواق به ثالثة صفوف. 

بنائيا ذات اجتاهني وظيفتها محل العقود النصف دائرية اليت كتفا ( 48)يوجد ببيت الصالة 

مرت( وعرضه  1.90يرتكز عليها السقف اخلشيب للصحن، وكل كتف من هذه االكتاف يبلغ طوله )
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مرت( وتتميز اكتاف جامع عمر انها ذات اركان متدرجة، وتنتهي هذه  4.43مرت( وارتفاعه ) 0.65)

ن احلطات ثم تنتهي هلذه االكتاف البنائية بالعقود النصف دائرية االكتاف بربوز يتكون من جمموعة م

 (.25)كما هو موضح يف الشكل 

 

 
( مسقط أفقي إلحدى االكتاف البنائية جبامع عمرو واجهة للعقود النصف دائرية اليت  25شكل )

 .14 تنتهي بها االكتاف البنائية
ذات مسقط نصف وحنية احملراب ( مرت)جدار القبلة ويربز اىل اخلارج مبقدار  يتوسط احملراب    

، ويتقدم احملراب عمودان (27)و (26)شكل  (1.60)مرت( وعرض فتحتها  1.60غائرة بعمق )دائري و

اسطوانيان هلم قاعدة ذات شكل كروي وتنتهي بتاج مشطوف االركان وينتهي العمود بكرنيش بارز 

العمود ويتوج احملراب بعقدين مفصصني، وعلى ميني احملراب املنرب وعلى جهيت  من مجيع اجتاهات

 احملراب مت عمل منارتني ذات بروز لتجسيم شكلها حمصور بينهما عقد مفصص وبارز عن جدار القبلة. 

درجات(.  8يقع املنرب جبوار احملراب من اجلهة اليمنى ويتم الصعود اليه عرب سلم يتكون من )     

صنع املنرب من اخلشب ومت املسقط االفقي للمنرب متعدد االضالع وهذه االضالع غري متساوية.  شكل

طالئه باللون االبيض ليتناغم مع بقية عناصر جدار القبلة ويتكون من جزئيني اجلزء السفلي منه عباره 

سقط املنرب و عن مشربيات ذات اشكال هندسية اما جزئه العلوي فهو مفتوح وينتهي بظلة على هيئة م

كما هو موضح يف  ذات بروز خفيف يف اعاله وتعتمد هده الظلة على عارضتني ذات زخرفة بسيطة

 .(28)الشكل 

 

                                           

 من عمل الباحثين. 14
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( املسقط  االفقي حملراب 26شكل )

 .15ومنرب جامع عمر
( واجهة 27شكل )

 .16حملراب جامع عمر
( واجهة منظورية 28شكل )

 .16ملنرب جامع عمر
 

   

بني املواضي  املئذنةتقع       

وهلا قاعدة مربعة  والصحن املكشوف

الشكل ثم تأتي بعد القاعدة ثالث 

طبقات ذات شكل سداسي تقل 

مساحتها كلما ارتفعنا اىل االعلى 

ويفصل بني الطبقات كرنيش بارز عن 

بدن املئذنة، بعدها تأتي طبقتني 

متشابهتني يف الشكل وخمتلفتني يف 

الشرفة، وتتميز  املقاسات وتعترب مبثابة

هذه الطبقتني بوجود فتحات تنتهي بعقود 

مذببة وتنتهي هذه الطبقتني بربوز ومن 

 اعلى برؤوس مسننه، 

 

 

 

 

( 29شكل )

املساقط االفقية 

وواجهة ملئذنة  جامع 

 .16عمر

                                           
 من عمل الباحثين. 15

 16من ابحاث طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة حضرموت الدفعة ال 16
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جامع البالد هناك ميل للمئذنة كما هو احلال يف مئذنيت وتتوج املئذنة من اعلى بقبة وال يوجد 

     (. 29ومسجد املشهور شكل )

ات العقود املدببة واملوتورة ذمتيزت واجهات جامع عمر بتعدد عناصرها حيث وجدت الفتحات      

روات ضاحي اجلامع كما هو موضح يف ذوكدلك وجود القالع يف اركان الواجهات وكدلك يف 

 ات اشكال متنوعه منهاذكما حتدد خط مساء جامع عمر بالرؤوس املسننة  (31)و (30)الشكلني 

 .(32)كما هو موضح يف الشكل  ربعةاملنشارية واملو الدائرية

 

 ( الواجهة الرئيسية جلامع عمر وواضح فيها مدى تنوع عناصرها املعمارية.30شكل )

 

   

 . ( مناذج للقالع يف وسط واركان واجهات جامع عمر31شكل )
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 .ربعة.املو  والدائرية نشاريةاملسننة املرؤوس ( مناذج لل32شكل )

 

 17 ملساجد املكال القدمية املعمارية( اخلصائص 1جدول )

ري
اي

مع
يم 

قي
لت

ا
 

 جامع البالد املعماريةصائص اخل
مسجد 

 املشهور

مسجد 

 الغاليب
 عمرجامع 

ي
فق

ال
ط ا

سق
امل

 

 شكل املسقط
غري 

 منتظم

غري 

 منتظم
 منتظم 

غري 

 منتظم

 بيت الصالة

شكل 

غري منتظم 

ويتكون من 

 اروقة 5

شكل 

غري منتظم 

ويتكون من 

 اروقة 4

شكل 

منتظم مييل 

الي املربع 

ويتكون من 

 اروقة 4

شكل 

منتظم مييل 

الي املستطيل 

ويتكون من 

 اروقة 6

الصحن 

 املكشوف

شكل 

غري منتظم 

وحييط 

باجلامع من 

 جهتني

شكل 

غري منتظم 

ويتوسط بيت 

الصالة 

 واملواضي

شكل 

منتظم 

ويتوسط بيت 

الصالة 

 واملواضي

شكل 

غري منتظم 

وحييط 

باجلامع من 

 جهتني

جدار القبلة 

 )احملراب(

يتوسط 

احملراب جدار 

القبة ويتوج 

يتوسط 

احملراب دو 

املسقط 

يتوسط 

احملراب جدار 

القبة ويتوج 

يتوسط 

احملراب دو 

املسقط 

                                           

 من عمل الباحثين. 17
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قي
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 جامع البالد املعماريةصائص اخل
مسجد 

 املشهور

مسجد 

 الغاليب
 عمرجامع 

بقبة مضلعة 

بها عقد 

مفصص وهو 

بارز عن مست 

 الواجهة

النصف دائري 

جدار القبلة 

وينتهي بعقد 

نصف دائري 

وهو بارز عن 

 مست الواجهة

بقبة مضلعة 

بها عقد 

مفصص وهو 

بارز عن مست 

 الواجهة

النصف دائري 

جدار القبلة 

وينتهي بعقد 

مفصص وهو 

بارز عن مست 

 واجهةال

 املنرب

مسقط 

املنرب مربع 

وصنع من 

اخلشب 

ويتكون من 

سفلي  جزئيني

عبارة عن 

مشربيات 

خشبيه وعلوي 

عبارة عن 

فتحات 

 معقودة

 ال يوجد  ال يوجد 

مسقط 

املنرب متعدد 

االضالع 

وصنع من 

اخلشب 

ويتكون من 

سفلي  جزئيني

عبارة عن 

مشربيات 

خشبيه وعلوي 

مفتوح وينتهي 

 بظله. 

ة 
جل

عا
م

ت
ها

ج
وا

ال
 

تنو

ع وتعدد 

 الفتحات

 باب املدخل

9 
 5مداخل، 

تؤدي مباشرة 

اىل بيت 

اىل  3الصالة و

الصحن 

املكشوف 

ومدخل واحد 

فقط يؤدي 

اىل املواضي 

 ودورات املياه

مدخلني، 

االول رئيسي 

ويؤدي اىل 

الصحن 

املكشوف 

واالخر اىل 

املواضي 

 ودورات املياه. 

4 
 2مداخل، 

تؤدي مباشرة 

اىل بيت 

اىل  2الصالة و

الصحن 

 املكشوف

7 
 3مداخل، 

تؤدي مباشرة 

اىل بيت 

اىل  2الصالة و

الصحن 

 2املكشوف و
اىل املواضي 

 ودورات املياه
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ري
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مع
يم 

قي
لت
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 جامع البالد املعماريةصائص اخل
مسجد 

 املشهور

مسجد 

 الغاليب
 عمرجامع 

 النوافذ

نافدة  14

موزعة على 

مجيع واجهات 

اجلامع وتنتهي 

معظمها بعقود 

 مدببة

يوجد 

ثالثة نوافد 

فقط يف بيت 

 الصالة

 5يوجد 
نوافد فقط يف 

 بيت الصالة

 ال توجد 

 الفتحات

ال يوجد 

فتحات اال يف 

بدن املئذنة 

ودلك للتهوية 

 ةواإلضاء

 الطبيعية.

توجد 

هناك فتحات 

مستطيلة على 

جدار الصحن 

 املكشوف 

توجد 

هناك فتحات 

مستطيلة على 

جدار الصحن 

 املكشوف 

توجد 

هناك فتحات 

مستطيلة 

تنتهي بعقود 

مدببة واخرى 

 موتوره 

مواد 

 البناء

 األحجار

مجيع 

جدران اجلامع 

بنيت من 

االحجار 

بكافة 

 انواعها

مجيع 

جدران 

املسجد بنيت 

من االحجار 

بكافة 

 انواعها

مجيع 

جدران 

املسجد بنيت 

من االحجار 

بكافة 

 انواعها

مجيع 

جدران 

املسجد بنيت 

من االحجار 

بكافة 

 انواعها

 الطيلن

مل 

يستخدم 

الطني اال يف 

عملية تسقيف 

 اجلامع 

استخدم 

الطني يف بناء 

سقف املقبب 

للثالثة االروقة 

 لبيت الصالة 

مل 

يستخدم 

الطني اال يف 

عملية  

تسقيف 

 املسجد 

مل 

يستخدم 

الطني اال يف 

عملية  

تسقيف 

 املسجد 

 النورة

استخدم

ت يف عملية 

البناء كمادة 

رابطة 

وكدلك 

استخدمت يف 

استخدم

ت يف عملية 

البناء كمادة 

رابطة 

وكدلك 

استخدمت يف 

استخدم

ت يف عملية 

البناء كمادة 

رابطة 

وكدلك 

استخدمت يف 

استخدم

ت يف عملية 

البناء كمادة 

رابطة 

وكدلك 

ت يف استخدم
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ري
اي

مع
يم 

قي
لت

ا
 

 جامع البالد املعماريةصائص اخل
مسجد 

 املشهور

مسجد 

 الغاليب
 عمرجامع 

طالء 

الواجهات 

الداخلية 

واخلارجية 

وسطوح 

 اجلامع.

طالء 

الواجهات 

الداخلية 

واخلارجية 

وسطوح 

 املسجد.

طالء 

الواجهات 

الداخلية 

واخلارجية 

وسطوح 

 املسجد.

طالء 

الواجهات 

الداخلية 

واخلارجية 

وسطوح 

 املسجد.

التسقيف 

 باخلشب

معظم 

اسقف اجلامع 

من مرابيع 

 خشبية 

استخدم 

اخلشب 

لتسقيف 

 الرواق االخري.

معظم 

اسقف 

املسجد من 

 مرابيع خشبية 

معظم 

اسقف 

املسجد من 

 مرابيع خشبية 

 احلليات

 العقود

هناك 

نوعني من 

العقود يف 

وهي اجلامع 

العقود املدببة 

والعقود ذات 

الثالثة 

 مراكز.

هناك 

نوعني من 

العقود يف 

املسجد وهي 

العقود املدببة 

والعقود 

 البصلية.

العقود 

يف املسجد 

هي العقود 

 املدببة.

هناك 

نوعني من 

العقود يف 

اجلامع وهي 

العقود املدببة 

والعقود نصف 

 دائرية.

 الدعامات

ذات 

اشكال 

 مستطيلة 

 يوجدال 

ذات 

اشكال 

 مستطيلة 

ذات 

اشكال 

 مستطيلة 

االعم

 دة

يوجد 

باجلامع 

اعمدة 

 ةأسطواني

وتتوج بتيجان 

 منشوريه.

يوجد 

باملسجد 

اعمدة 

اسطوانية 

وتتوج بتيجان 

 منشوريه.

 ال يوجد 

يوجد 

اعمدة 

اسطوانة يف 

حمراب 

 اجلامع

 الزخارف

ال يوجد 

زخارف اال يف 

جدار القبلة 

ال يوجد 

زخارف اال يف 

جدار القبلة 

ال يوجد 

زخارف اال يف 

جدار القبلة 

يوجد 

زخارف يف 

جدار القبلة 
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مسجد 

 املشهور

مسجد 

 الغاليب
 عمرجامع 

حول احملراب 

واملنرب 

وكذلك يف 

بدن وتيجان 

االعمدة 

 الدائرية

حول احملراب 

. 

حول احملراب 

. 

حول احملراب 

واملنرب 

وكذلك يف 

بدن نهايات 

واملدخل 

الرئيسي 

للجامع وبدن 

 املئذنة.

 املآذن

مئذنة 

ذات اجلامع 

شكل 

 اسطواني

مئذنة 

ذات املسجد 

شكل 

 اسطواني

 ال يوجد

مئذنة 

ذات اجلامع 

شكل 

 سداسي
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 . النتائج والتوصيات:5

من  ىمن اهم االثار التارخيية للمدينة، وهي متثل اهم ما تبق تعترب املساجد القدمية مبدينة املكال

استنادا اىل اهميتها الدينية والتارخيية باإلضافة اىل قيمتها الفنية العالية. لك ذاالثار املعمارية االسالمية و

 وفيما يلي امجال الهم النتائج اليت مت التوصل هلا من خالل هدا البحث:

فيما يتعلق باخلصائص املعمارية جند ان الشكل املستطيل لبيت الصالة ميثل اخلاصية االساسية  .1

ملكال القدمية ويرجع دلك اىل تطبيق السنة النبوية و إلعطاء يف اغلب مساجد وجوامع مدينة ا

مساحة اطول للصفوف االوىل للمصلني ملا يف دلك من فائدة الصالة يف الصف االول استنادا اىل 

حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم " لو يعلم الناس ما يف النداء والصف االول ثم مل جيدوا اال ان 

 عليه".  يستهموا عليه، الستهموا
يعترب شكل الصحن املكشوف بني الشكل املستطيل والشكل الغري منتظم، ويرجع  وجود  .2

 الشكل غري املنتظم  اىل عمليات التجديد والتوسعات اليت تعرضت هلا هده اجلوامع على مر السنني.
جع بالنسبة للمداخل فقد تعددت يف جامعي البالد وعمر اكثر من مسجدي الغاليب واملشهور ، ير .3

تعدد املداخل يف اجلوامع عن املساجد الن موقع اجلوامع يؤدي اىل اكثر من شارع اضافة لكثرة 

 عدد املصليني فيها ولتقليل االزدحام عند الدخول واخلروج يف اوقات الصلوات.
تعترب املئذنة عنصر ثانوي من عناصر املساجد اذ وجدت مساجد بدون مآذن يف مدينة املكال  .4

الغاليب حبي الشهيد والنور حبي احلارة، اما من حيث اشكال املآذن فقد وجد  القدمية كمسجد

ات الشكل االسطواني وقد وجدت يف جامع البالد والروضة ذهناك منطني من املآذن فهناك املآذن 

ات االضالع املتعددة على جامع عمر ذومسجدي بايعشوت و باحليوة واملشهور، واقتصرت املئذنة 

 فقط.
ع مدينة املكال القدمية و بعض مساجدها مت اعتماد بناءها على االكتاف البنائية معظم جوام .5

اعمدة اسطوانية الشكل مثل مسجد ذات واليت تنتهي بعقود مدببة او نصف دائرية والقليل منها 

 املشهور.
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 وبناء عليه توصي الدراسة بالتالي:

العالقة للحفاظ على املساجد القدمية ووقف وضع خطة شاملة تشارك فيها مجيع اهليئات ذات  .1

 ما تتعرض له من تشويه وطمس لعناصرها وخصائصها املعمارية.

ضرورة مراعاة هلذه اخلصائص يف عمليات التجديد والرتميم اليت يقوم بها مكتب وزارة  .2

 االوقاف واجلهات املسؤولة االخرى ذات العالقة للحفاظ على خصوصية هده املساجد.
 رقابة واالشراف من قبل اجلهات املعنية على عمليات الرتميم والتوسعة هلده املساجد.تكثيف ال .3
العمل على توفري الدعم املالي الالزم للحفاظ على املساجد القدمية وترميمها وصيانتها بشكل  .4

 دوري. 
حماولة االستفادة من اخلصائص املعمارية لعمارة املساجد القدمية مبدينة املكال من قبل  .5

 عماريني يف تصميم املساجد املستقبلية.امل
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