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التراث القديم

تحف فنية نادرة

القصور العريقة

مسجد الكاتدرائية 

حمامات العرب في رنده 

بها  تغنت  التي  والثقافة،  الحضارة  أدوات  من  أداة  اإلسالمي  الفن  بر 
ُ
اعت لطاملا 

ن الفن املعماري اإلسالمي بتفاصيله البسيطة من 
ّ
الشعوب عبر التاريخ. وتمك

جذب االهتمام العاملي. وما زالت، حتى اليوم، العديد من األبنية والقصور واألبراج 
والساحات العامة، شاهدة على عظمة هذا الفن منذ القرون الوسطى. في إسبانيا 
التشكيلية، من قصر  الفنون  للزائر أن يغفل عن متابعة هذه  تحديدًا، ال يمكن 
الكثير  املياه، وغيرها  الحمراء إلى كاتدرائية - مسجد قرطبة والجسور وأقنية 
من الشواهد. وقد أصبحت هذه األماكن واحدة من رموز السياحة في إسبانيا، 
ودخلت أيضًا في قائمة التراث العاملي. ماليني السياح يقصدون إسبانيا سنويًا، 
للتعرف على هذه القائمة من التراث العاملي، والتي باتت تشكل اليوم عالمة فارقة 
ما  اإلسالمية،  العربية  التشكيلية  الفنون  كنتم من محبي  فإن  العمارة،  فن  في 

رأيكم بزيارة هذه األماكن والتعرف عليها؟ )غابريل بويز/فرانس برس(

ال تنتهي الجولة في األندلس عند هذه األماكن وحسب، إذ إن مدينة قرطبة ما زالت 
والقناطر  واألبنية،  العامة،  الساحات  القديم، حيث  التقليدي  تراثها  على  محافظة 
الـــزوار، قنطرة  التي يقصدها  أبــرز األمــاكــن  تشكل عالمات جــذب للسياح. ومــن 
قرطبة، وهي واحدة من األعمال الهندسية العربية التي تميزت بها مدينة األندلس، 
الكبير،  النهر  القنطرة من نحو 16 قوسًا تحملها 17 دعامة، وتطل على  تتألف 
وقد عرفت في تلك الحقبة كواحدة من عجائب الدنيا، نظرًا لضخامتها وأسلوب 
بنائها املبتكر. أضف إلى ذلك، تشكل قلعة شريش، معلمًا آخر من معالم الحضارة 
اإلسالمية، حيث تعتبر مجمعا دفاعيا استخدمت ملراقبة األعــداء، وكانت مركزًا 
. بنيت القلعة في القرن الثاني عشر. بقيت محافظة على طابعها 

ً
حربيًا متكامال

)Getty( .1931 اإلسالمي، وقد تم تسجيل البناء كمعلم تاريخي سنة

األندلس  في  املنتشرة  العربية  القصور  تجذب 
الــعــالــم. ويعتبر كــل من  الــــزوار مــن كــافــة دول 
قــصــر الــحــمــراء وقــصــر جــنــة، شــاهــديــن على 
ــعــمــارة فـــي تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة.  عــظــمــة فـــن ال
البداية من قصر الحمراء، الذي تم تشييده في 
القرن الثاني عشر، قد اختير كواحد من الكنوز 

اإلسبانية القديمة.
املنقوشة  وزخرفته  بضخامته  القصر  يتميز 
عــلــى جـــدرانـــه، إضـــافـــة إلـــى أعــمــدتــه املــرتــفــعــة، 
لــون الحجارة  إلــى  ويــعــود السبب فــي تسميته 
املائلة إلى األحمر. وما يزيد من جماله التنسيق 
الخارجي للحديقة املطلة عليه. أما قصر »جنة 
الـــعـــريـــف‹‹ فــيــعــتــبــر واحـــــدا مـــن أشـــهـــر مــعــالــم 
قــصــبــة غــرنــاطــة املــعــروفــة بــالــحــمــراء، املتميز 
بأسلوب بناء يخلط الفن العربي بالقوطي، وهو 
ما تتميز به األندلس في تلك الحقبة. استخدم 
في تشييده أنواع مختلفة من األحجار، إضافة 
إلى األخشاب، ما يجعله أقرب إلى قصور ألف 
ليلة وليلة. كما تحيط به الحدائق املعلقة، وهي 
أســلــوب مــن أســالــيــب الــفــن الــهــنــدســي الــعــربــي. 

)أوراك أكبولوت/األناضول(

يحتل مسجد الكاتدرائية قرطبة كما يطلق عليه، مكانة هامة في تاريخ فن العمارة اإلسالمية. وهو يشكل جزءا من 
التراث العاملي ليونيسكو. يتسم املسجد الذي تحّول إلى كاتدرائية بأسلوب العمارة الزخرفية، والنقوش العربية التي 
 متزايدًا من السياح سنويًا. 

ً
تغطي جزءا كبيرا من جدرانه. يعتبر واحدا من أكبر املساجد في العالم، ويشهد إقباال

يندهش السائح من ضخامة بنائه، وأبوابه املذهبة، في الداخل، تطل املئذنة الخشبية، املصنوعة من الخشب الساج، 
وهو نوع نادر من األخشاب القديمة. يغطي املسجد عدد كبير من املآذن املطلية بالذهب والفضة، وقد تحولت هذه 
املآذن إلى أبراج خاصة ألجراس الكنيسة. داخل املسجد-الكاتدرائية، تعلو القباب الزجاجية امللونة، والتي تعود إلى 
القرن الخامس عشر، حيث تسمح بدخول أشعة الشمس إلى البهو الكبير. تحيط الحدائق باملسجد مع نوافير املياه، 

)Getty( .والتي تم تشكيلها وفق الهندسة العربية القديمة

تتمتع مدينة رنده اإلسبانية بتاريخها الغني، وهي تحتوي الكثير من األماكن التراثية الهامة، ومن أبرزها الحمامات، 
والجسور التي تربط أجزاء املدينة ببعضها، إلى جانب الساحات العامة. بنيت الحمامات في نهاية القرن الثالث عشر 
في الحي العربي القديم من املدينة، واملعروف باسم حي سان ميغيل. يستمتع الزائر بروعة التصاميم الهندسية لتلك 

الحمامات، والتي تعد شاهدًا على أسلوب الحياة في القرون الوسطى. تتميز ببنائها الضخم، ومياها العالجية.
عد 

ُ
ومن املعالم اإلسالمية أيضًا، حديقة بستان النخيل في إلش، والتي تغطي أكثر من 3 كيلومترات مربعات، حيث ت

من أكبر مزارع النخيل في أوروبا. يصل عدد نخيلها إلى 11.000 نخلة. تم إدراج هذه الحديقة الضخمة على الئحة 
التراث العاملي لدى منظمة اليونسكو عام 2000، ويقصدها السياح، حيث يتعرفون على أسلوب الزراعة، ومد شبكات 

)Getty/الري، وغيرها من األدوات التقليدية، التي ما زالت تعمل حتى يومنا هذا. )ليزا تيلور
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