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مسجد - كاتدرائية قرطبة أثر وط�ن

ي يونيه/
نسانية سنة 1984 و�ن اليونسكو عن كونه تراث للإ

حزيران 2014 رفع تصنيفه إىل ُملك ذي قيمة عالمية غ�ي 

اف بأن  عادية، وتم الع�ت

يستمر المجمع الكنسي لكاتدرائية قرطبة، الحساس تجاه 

اث الذي تلقاه، منذ سنة  ي وعياً منه بأهمية ال�ت
اث الثقا�ن ال�ت

ن جهوده لحفظ ون�ش المعبد، وهو ما سمح  ي ترك�ي
1236 �ن

بأن يظل قائماً ح�ت يومنا هذا.

مفتوح كل أيام السنة

ين الأول من مارس/آذار إىل أكتوبر/ت�ش
ن إىل السبت من الثن�ي

من 10.00 إىل 19.00
جازات الرسمية الأحد والإ

من 8.30 إىل 11.30 ومن 15.00 إىل 19.00
اير/شباط ي إىل ف�ب

ثا�ن ين ال /ت�ش من نوفم�ب
ن إىل السبت من الثن�ي

من 10.00 إىل 18.00
جازات الرسمية الأحد والإ

من 08.30 إىل 11.30 ومن 15.00 إىل 18.00
c/ Cardenal Herrero, 1:العنوان

ا)  ي ان España-Spain) Córdoba 14003 إسب
هاتف: 512 470 957 (0034)

www.catedraldecordoba.es

informacion@catedraldecordoba.es 
ي فيسبوك

ا �ن ابعن _ ت
. المصىل الملكي 7

انية  سب تتجىل سلطة وتدين الملكية الإ
ي هو الذي 

ثا�ن ي المب�ن أيضاً. الملك إنريكي ال
�ن

بناء المصىل الملكي لدفن  أمر سنة 1371 ب
اندو الرابع.  ن ألفونسو الحادي ع�ش وفرن الملك�ي

ي الوقت 
هذا المكان، الذي ل يمكن زيارته �ن

، مغطى بقبة مزينة بالأقواس المزخرفة  الحاىلي
النوازل الجميلة.   ب

توسعة المنصور. 8
من وجهة النظر البلستيكية لم 

ة أي مساهمة  تمثل مداخلة المنصور الكب�ي
ي قطع 

ملحوظة، وهو ما يمكن ملحظته �ن
تبادل  ي ل ت

أعمدة الأقواس الرئيسية، ال�ت
الأحجار مع الطوب، ولكنها متظاهرة من 

خلل الرسم. تمت توسعة الفناء أيضاً الذي 
. مع المنصور  ي

تم تزويده بخزان تحت أر�ن
فقد المب�ن المحور الذي كان يتمحور عليه 

بناء الذي ل نهاية له وهو ما  واكتسب صفة ال
أكسب المجموعة لمسة دافئة. 

الكورس الحجري المنحوت.  11
سنة 1748 كلف المجمع الكنسي 

بدرو دوكي كورنيخو نحت أحجار 
الكورس، الذي طور مجموعة رائعة من 
حيث جودة التنفيذ ومن حيث قيمتها 
أيقوناتها ورسمها. كما قام بتنفيذ مقر 

ز فيه  الأساقفة الذي يرأس المكان وي�ب
الرسم الرائع "لصعود السيد المسيح". 

المسجد التأسيسي لعبدالرحمن الأو 1
يتخذ المسجد الأصىلي نموذجاً 

لكاتدرائية استوحي من دمشق ومن المسجد  ل
الأقىص بالقدس. يغلب عىل المواد المعاد 
ي 

ي والروما�ن
استعمالها فيه الطابع الهلنس�ت

ناء  ي استعمال وحدة ب
والقوطي. تكمن أصالته �ن

ي ترفع 
قائمة عىل تراكب الممرات المزدوجة ال�ت

ي 
ناء المبا�ن السقف، وهو ما أثر عىل تطور ب

وعىل تاريخ العمارة. 

المحراب. 6
ي هذه الحالة يتجاوز كونه مجرد كونه 

أنه �ن
مخصصاً للتوجه للصلة ويتحول إىل حجرة 
ة ثمانية الأضلع تغطيها قبة إختينية.  صغ�ي

الزخرفة مصنوعة من الفسيفساء الآتية من التقاليد 
ن الذين  ي وصلت من خلل الحرفي�ي

نطية ال�ت ن الب�ي
. تكمن قوة  ي

اطور نيسفوروس الثا�ن م�ب أرسلهم الإ
ي الأقمشة المنقوشة بالزخارف 

ية �ن المحراب التعب�ي
ي تغطي كل من 

ي غ�ن الفسيفساء ال�ت
النباتية و�ن

المحراب والأبواب المجاورة لحجرة 
ن والسباط. الك�ن

مخطط – دليل الزيارة

ي الأثرية
منطقة القديس فيثن�ت 2

أسفل المسجد - الكاتدرائية توجد 
شواهد أثرية تدل عىل وجود بازيليك سان 
ي استعيدت من 

. تُعرض القطع ال�ت ي
فيثن�ت

ي 
ي �ن

ي منطقة عرض سان فيثن�ت
اتها �ن حفري

شارة من بينها إىل  . تجدر الإ الوقت الحاىلي
قطعة من تابوت من العرص المسيحي 

القديم ولوحة من الرخام تحتوي عىل شعار 
باسم السيد المسيح وآثار حوض تعميد 

. ي قوطي غر�ب

c/ Cardenal Herrero, 1 :العنوان
ا) ي ان Spain-España) 14003 Córdoba إسب

هاتف: 512 470 957 (0034) 

www.catedraldecordoba.es 
informacion@catedraldecordoba.es 
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وحدة البناء.
ات قنوات  أث�ي ي تلقت ت

تتكون المساحة، ال�ت
المياه وأقواس النرص من روما القديمة، من 
خلل شبكة من الأعمدة يقوم عليها نظام 

مكون من الأقواس المزدوجة المتداخلة. 
ي 

تتكامل العنارص المعمارية المختلفة �ن
اً فقط  ئ بداعي، وهو ليس جري هذا الحل الإ

ي جداً إىل جانب كونه يوجد شعوراً 
بل إنه ذا�ت

اً بالشفافية والرقة والخفة.  قوي

 1. عمود: 
أ. قاعدة 

ب. ساق عمود
جـ. تاج عمود

2. حلية

3. لفات مقرنس 
4. دعامة

5. قوس عىل شكل حدوة
6. حجر

7. قوس نصف دائري
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برج الجرس.  13
سلمية الأصلية إىل برج  من المئذنة الإ

، مثل هذا العنرص الصورة  الجرس الحاىلي
ة للمدينة حيث أنه يفرض نفسه عىل  ن المم�ي

ي برج الجرس تتواىل 
مناظرها الطبيعية. �ن

ن  ن المعماري�ي ناء المهندس�ي مساهمات ب
ن الذين أكسبوه مظهره الحاىلي  المختلف�ي

الفريد. 

ننصحك أيضاً بزيارة
ثبثيون) ا سينيورا دي ل كون أ مصىل Nuestra Señora de la Concepción (نويس�ت

ابلو ثيسبيدس ب ب لوحة Santa Cena (العشاء المقدس) المرسومة عىل الخشب ل
ي القديم.

جـ منطقة عرض بازيليك سان فيثن�ت
ن الكاتدرائية). د مصىل Santa Teresa (سانت تريز) و Tesoro Catedralicio (ك�ن

ا. هـ المذبح المرسوم Encarnación (التجسيد) لبدرو دي كوردوب
و الرسم الجداري Bautismo de Cristo (تعميد السيد المسيح) مجهول الرسام

ز علمات حجرية لتوسعة المنصور.
الله. ي المستنرص ب

ثا�ن ي الأصىلي لتوسعة الحكم ال
�ت حـ الجدار ال�ش

الومينو. ، وفيه رسوم لأنطونيو ب ط لوحة المذبح الرئيسي
ا سينيورا ديل روساريو)، وفيها رسوم  ي لوحة مصىل Nuestra Señora del Rosario (نويس�ت

لأنطونيو ديل كاستييو.
. خـ عوارض السقف الأصىلي

10 تقاطع جناحي الكنيسة
تتشكل مساحة تعد بمثابة عرض 

اً  ي ال حقيقي للهندسة، وهي توفر حواراً مث
ن فن عرص النهضة  ن الفن القوطي وب�ي ب�ي

ي تقاطع جناحي الكنيسة 
والفن المتأنق. يب�ن

النور  عىل شكل كوة ضخمة تملأ المجموعة ب
ي غ�ي العادي. 

وتضيف تعقيداً جميلً للمب�ن

تقال. فناء أشجار ال�ب 12
سلمي القديم  يفسح فناء الوضوء الإ

المجال للفناء المسيحي. يعود شكله 
الحاىلي لتدخل الأسقف فرانثيسكو رينوسو، 

ي تعد 
تقال ال�ت وفيه صفوف من أشجار ال�ب

ابة استمرار لأعمدة قاعة الصلة. بمث

. ي
توسعة عبدالرحمن الثا�ن 3  

، عىل الرغم  يستمر الهيكل التأسيسي
من اختفاء قواعد العواميد. يتمثل أهم 

ي أحد ع�ش تاج 
مساهمات هذه المرحلة �ن

بان. عمود نفذها حرفيون محليون بتقنية ال�تِ

. ك�ب الأصىلي المصىل الأ 4

مصىل فيافيثيوسا.
ناء  ي ب

تمثل التكييف للعبادة المسيحية �ن
بازيليك وكانت  صحن قوطي واسع بطراز ال
ز حل السقف،  جدرانه الأصلية مزخرفة. ي�ب
حيث تم اللجوء إىل استعمال أقواس عىل 

شكل أطر تحمل هيكلً من الحليات الخشبية 
ي عىل شكل جملون، وفيها يتم تبادل 

ال�ت
ينية  ن اللت اللغت�ي ابات ب باتات مع كت ن زخرفة ال

انية.  واليون

ي المستنرص بالله.
توسعة الحكم الثا�ن 5  

ي 
ي المستنرص بالله �ن

مثل تدخل الحكم الثا�ن
ن بالبتكار  طول تنمية جانب جماىلي تم�ي مسجد م�ي

ام النموذج  والفخامة، وذلك من منطلق اح�ت
ي ليست 

. الزخارف النباتية والرخام والقيشا�ن الأصىلي
ي المقصورة 

ت �ن ي انت�ش
سوى بعض المواد ال�ت

والمحراب لتشكيل واحدة من أك�ش مجموعات 
ي العمارة 

الهندسة المعمارية جمالً وابتكاراً �ن
العالمية. كونت المساحة من خلل بناء أربعة مناور، 

ي مدخل هذه التوسعة والثلثة الأخرى قبل 
أولها �ن

ي توف�ي المزيد من النور 
المحراب. تتمثل مهمتها �ن

وهي تظهر مساحة مستطيلة مغطاة بقبة زائفة ذات 
أقواس متقاطعة.

كنيسة إل سجراريو. 9
ي برنامج زخرفة 

يتمركز جانبها الجذاب �ن
بالرسوم الجدارية الذي بدأه سنة 1583 ثيسار 
ن هذا العمل  أرباسيا، وهو الفنان الذي ربط ب�ي

ا  ي ي إيطال
ي �ن

بداع الف�ن ن مراكز الإ ي وب�ي
الف�ن

اتها عىل شهداء  ي ذلك العرص. تركز أيقون
�ن

ي حجرة الكاهن.
ز العشاء الأخ�ي �ن المدينة وي�ب

المجموعة الأثرية

مسجد - كاتدرائية قرطبة
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طول 788-786 مسجد م�ي
التأسيسي لعبدالرحمن الأول

848-833 التوسعة الأوىل

ي
ا�ن ث لعبدالرحمن ال

الثة  ث 994-991 التوسعة ال
للمنصور

سيم الأول 1146 ال�ت

كمعبد كاثوليكي
انية ث 966-962 التوسعة ال

الله ي المستنرص ب
ثا�ن للحكم ال

ي
ثا�ن 1371 إنريكي ال

ينهي المصىل الملكي

معالم تاريخية للمجموعة الأثرية ي
�ن زم ط ال خ بناءال 1593 المرحلة الأوىل ل

برج الكاتدرائية. إيرنان رويث الثالث

1597 التشكيل الحاىلي 
تقال. الأسقف رينوسو لفناء أشجار ال�ب

1748 بدرو دوكي كورنيخو
يبدأ نحت أحجار الكورس

1923-1879 نشاط 
ترميم فيلثكيث بوسكو

اتريثيو فورييل 1816 ب
يرمم المحراب

1882 إعلن كون المجموعة
" ي

ي تاريخي - ف�ن
"أثر وط�ن

1882 بداية أشغال كاتدرائية
ي برشلونة

العائلة المقدسة �ن

1991 ترميم
برج الجرس

1936-1931 أعمال 
البحث لفليكس إيرنانديث 

2009-2006 ترميم تقاطع
جناحي الكاتدرائية والكورس

1489 العن�ب القوطي

الأسقف إنيغو مانريكي

ة ي لام س الإ ة  �ت ف ال

2014 إعلن كون المجموعة "ُملك
ذا قيمة عالمية غ�ي عادية"

1984 إعلن اليونسكو عن 
نسانية"  كون المجموعة "تراث للإ

1618 بدء لوحة
المذبح الأك�ب

952-951 مئذنة
عبدالرحمن الثالث

ادس س رن ال ق ف ال ص ت ن م
ي القوطية

بازيليك سان فيثن�ت

1755 زلزال لشبونة

1492 اكتشاف
كا أمري

1372 إنهاء 
ا ن برج ب�ي

1237 بداية أشغال
قرص الحمراء

اندو الثالث 1236 فرن
فتح قرطبة

1031 حل
خلفة قرطبة

936 بناء
مدينة الزهراء

929 إعلن
خلفة قرطبة

836 المسجد الكب�ي
وان الق�ي ب

756 قرطبة، إمارة مستقلة تحت حكم عبدالرحمن الأول 691 قبة الصخرة

ا بالقسطنطينية 532 بازيليك سانت صوفي

ن إىل شبه الجزيرة 711 وصول المسلم�ي

1607-1599 قبة تقاطع جناحي 
الكاتدرائية وقبة الكورس. خوان دي أوتشوا

ازيليك  ناء واجهة ب 1607 بداية ب
ي الفاتيكان

القديس بطرس �ن

1523 أشغال تقاطع جناحي
الكاتدرائية. إيرنان رويث الأول

ة ي ح لي س م ة ال ل�ت ف ال

معالم تاريخية  فنية عالمية

تاسع ي ع�شالقرن الحادي ع�شالقرن العا�شالقرن ال
ا�ن ث الث ع�شالقرن ال ث رابع ع�شالقرن ال امن ع�شالقرن السابع ع�شالقرن السادس ع�شالقرن الخامس ع�شالقرن ال ث تاسع ع�شالقرن ال ينالقرن ال ينالقرن الع�ش القرن الحادي والع�ش

ة ي ح لي س م ة ال ل�ت ف ال

ال( ق ت �ب ار ال ج اء أش ن PATIO DE LOS NARANJOS )ف
ز  ، وي�ب ي نهاية القرن السادس ع�ش

اكتسب شكله الحاىلي �ن
فيه مفهوم الحديقة المليئة بأشجار النخيل وال�و 

تقال. وأشجار ال�ب

ا( ن ي ال ت ا ك ت ان ة س واب  PUERTA DE SANTA CATALINA )ب
ي القرن 

ي �ن
ثا�ن يخص مظهرها الحاىلي تدخل إيرنان رويث ال

. السادس ع�ش

و( ف ع ة ال واب PUERTA DEL PERDÓN )ب
ضمت سنة 1377. إنها المدخل الرئيسي 

للمجموعة منذ أصولها وتعكس تأث�ي 
الحقب المختلفة.

رس( ج رج ال TORRE-CAMPANARIO )ب
ثالث القديمة  توجد آثار مئذنة عبدالرحمن ال
ثالث  ج، الذي أضاف إيرنان رويث ال ضمن ال�ب

إليه هيكل الأجراس.

ان( ي ت س ب ان س ة س واب PUERTA DE SAN SEBASTIÁN )ب
ا  ي ان ي إسب

سلمية �ن ار الهندسة المعمارية الإ فيها أقدم آث
، يعود لسنة 855. ي للمب�ن وهي أول إيحاء عر�ب

اط( ب س ة ال واب PUERTA DEL SABAT )ب
ن  كانت هذه البوابة توصل بمع�ب علوي كان يربط ب�ي
ن القرص الأموي. كانت مهمتها  مقصورة المسجد وب�ي

ي تسهيل وصول الخليفة إىل الصلوات.
تتمثل �ن

اس( م ال ة لس ب واب PUERTA DE LAS PALMAS )ب
ي سنة 1533 بدأ إيرنان رويث الأول إصلحاتها، حيث 

�ن
. ي

سبا�ن يسكو الإ أضاف طابق علوي بالطراز البلت�ي

ي  اح ن ع ج اط ق ع ت ر م اأث ة ل ي ال ح ة ال ال ح ال
ث الأول ان روي رن ي ة لإ ي درائ ات ك ال

 ، مسجد - كاتدرائية قرطبة أحد آثار العالم الفريدة أك�ش

يمان. ن الفن والإ شاهد عىل التحالف الألفي ب�ي

سلمية، ذات الأصداء الهلنستية والرومانية  تنصهر الهندسة المعمارية الإ
ات.  ي أحد أجمل التعب�ي

نطية مع الهندسة المعمارية المسيحية �ن ن والب�ي
ا الأعمال  ن غابة رائعة من الأعمدة والأقواس والقباب، تفاجأن داخلها، ب�ي

ي تعد بمثابة شاهد عىل مرور القرون.
الفنية ال�ت

 
ي الغرب، عرفوا 

إن الذين أعجبوا بجمال ما كان المسجد الأموي العظيم �ن
ي الوقت الحاىلي مسجد - كاتدرائية قرطبة يظهر 

كيفية الحفاظ عليه. �ن
ي ثم اكتسب روعة  للعالم عظمة تاريخه، الذي بدأ ببازيليك قوطي غر�ب

ازدهار الخلفة، وأختتم بالفن القوطي وفن عرص النهضة والباروك. 

ي متحف آخر. إنك تدخل 
إنك ل تتأمل أثر مقدس قديم رائع ول تتواجد �ن

مكان مقدس مفتوح للعالم أجمع. قدست كل المجموعة الأثرية للمسجد 
القديم ككاتدرائية القديسة ماريا سنة 1146 وقدس بصورة نهائية سنة 

ي هذا المعبد البديع والعظيم يعقد المجمع الكنسي منذ ذلك 
1236. �ن

الوقت وبل توقف القداس المقدس للجالية المسيحية.
 

ي الذي يذكر بالنور 
لفهم ذلك بصورة أفضل، يلزم تنفس الجو الروحا�ن

ي أحجار 
المقدس. استمع إىل �د أعماله الفنية، اقرأ النقوش البارزة �ن

ن أقواسه الأنيقة ثنائية اللون. عند تعرفك عىل  الكورس، قم بجولة ب�ي
الجمال الفريد لمسجد - كاتدرائية قرطبة، لبد أنك تأكدت من أنه مب�ن 

حي، حوله رجال ينتمون لثقافات وأديان مختلفة عىل طول التاريخ. لهذا 
ن أسواره، بل إنه  ي قلبك أن هذا المعبد ل ينغلق ب�ي

السبب سينقش �ن
يدعوك إىل تأمل � ما هو مقدس. 

هذا المكان يحتوي عىل كان 
ي كانت من 

مجموعة مبا�ن
ي 

ينها بازيليك سان فيثن�ت ب
القوطية الغربية (منتصف القرن السادس)، 
ي 

ي أصبحت المعبد المسيحي الرئيسي �ن
ال�ت

ن قسم المكان  المدينة. مع وصول المسلم�ي
وتم تقاسم استعماله.

ا عبدالرحمن الأول  ن نتيجة نمو السكان ب
المسجد الأصىلي (788-786). يحتوي هيكله 

اً متعامداً مع سور القبلة،  عىل أحد ع�ش عن�ب
والعن�ب الأوسط أعىل وأعرض من العنابر 

سلمية،  ي المصلت الإ
با�ت بية. مقارنة ب الجان

سور القبلة ليس موجهاً إىل مكة، بل إنه موجه 
نحو الجنوب.

ة ازدهار خلل حكم  عاش المسجد ف�ت
، الذي تصادف مع التوسعة  ي

ثا�ن عبدالرحمن ال
الأوىل (848-833). وسعت قاعة الصلة من 

اتجاه الجنوب. فيما بعد،  ابر ب ي عن
خلل ثما�ن

ي سنة 951، بدأ الخليفة عبدالرحمن الثالث 
�ن

اً،  ناء مئذنة جديدة، وصل ارتفاعها إىل 40 م�ت ب
استوحيت من مآذن مساجد إشبيلية ومراكش.

 
ة من الزدهار  ي ف�ت

استمرت الخلفة الأموية �ن
ي جعلت المدينة 

السياسي والجتماعي والثقا�ن
ي 

ثا�ن تحتل مكانة دمشق كمرجع. قام الحكم ال
انية (962-966)،  ث التوسعة ال الله ب المستنرص ب

ي ع�ش 
وهي أك�ش التوسعات إبداعاً. أضيف اث�ن

اتجاه الجنوب، واكتسب المكان  اً جديداً ب عن�ب
ن عىل المحراب  ك�ي شكلً مطولً يميل إىل ال�ت

والمقصورة كأماكن تتسم بالأهمية الخاصة.

ابة إثبات  ة (991) بمث تعد التوسعة الأخ�ي
لسلطة المنصور، حاجب الخليفة هشام 
ي هذه المرحلة وسعت المجموعة 

. �ن ي
ثا�ن ال

ابر  ق من خلل ضم ثمانية عن ي اتجاه ال�ش
�ن

ي مساحة 
جديدة. تتمثل النتيجة النهائية �ن

ها التناسب. ن مستطيلة يم�ي

منذ فتح قرطبة سنة 1236، كرس مسجد 
طول للعبادة الكاثوليكية، وأقيم المذبح  م�ي
الله  ي المستنرص ب

ثا�ن ي فناء الحكم ال
الأك�ب �ن

ي سنة 1489 تمت أعمال التهيئة 
القديم. �ن

 . ناء المصىل الأك�ب للعبادة الجديدة من خلل ب
ي سنة 1607، أنهي تقاطع جناحي 

بعدها، �ن
المعبد، وأطلق عىل هذه المساحة اسم 

مصىل فيافيثيوسا. 

فيما بعد كان الأسقف ألونسو مانريكي من 
أمر برفع تقاطع جناحي المعبد (1523-1606). 

ناء بدأها إيرنان رويث  لقد كانت عملية ب
الأول، وبطريقة اتسمت بالخيال الخصب 
ابر الخلفة مع تقاطع جناحي  تم دمج عن

بية. عند وفاته  ابر جان المعبد عىل شكل عن
ابنه،  تدخل مهندسون معماريون آخرون ك
ي وخوان دي أوتشوا. من 

ثا�ن إيرنان رويث ال
ناء تقاطع جناحي الكاتدرائية  الخارج يكسب ب
تباين مع  المجموعة الشكل العمودي الذي ي

شكل المسجد الأفقي.

ي وط �ب ق ن كي وع ل م ىل ال ص م ال ور ص ن م ة ال ع وس ت ه ل ال رص ب ن ت س م ي ال
ا�ن ث م ال ك ح ة ال ع وس ت ي

ا�ن ث ن ال م رح دال ب ة ع ع وس ت ن الأول م رح دال ب د ع ج س م


