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 مقدمة ،،،

بلغ الحج ذروته فً العصور الوسطى والسٌما فً القرنٌن الحادي عشر والثانً عشر المٌالدي وباتت كاتدرائٌة سانتٌجٌو 

من أهم ثالثة مبان كنسٌة للحج فً العالم المسٌحً هً والضرٌح  Santiago de Compostelaدى كومبوستٌال 

 فً روما فً الغرب  Saint Peterالمقدس باألراضً المقدسة فً الشرق وكاتدرائٌة القدٌس بطرس

 وتعد القدس أقدم تلك األماكن المقدسة ، فقد بدأ المسٌحٌون فً الحج إلٌها مع إنتشار الدٌانة المسٌحٌة وإزداد مع بداٌة

 العصور الوسطى على شكل حمالت صلٌبٌة الواحدة تلو األخرى. 

ومقابر الشهداء األوائل فقد قلت أهمٌة  Paulأما عن كاتدرائٌة القدٌس بطرس التً تحوي رفات القدٌسٌن بطرس وبولس

 م4801الحج الكبٌر فً عصر الرومانٌسك لفترة زمنٌة بسبب الهجمات المتكررة من ألمانٌا على روما عام 

)جلٌقٌة( فً شمال غرب أسبانٌا منارة الحج فً عصر  Galiciaولهذا أصبحت كومبوستٌال فً غالٌسٌا او جالٌسٌه 

وٌسمى أٌضا  St. Jamesالرومانٌسك ، وتحوى كومبوستٌال رفات القدٌس الرسول ٌعقوب إبن زبدى )سان جٌمس 

 قدٌس الحامً إلسبانٌا .( أحد تالمٌذ السٌد المسٌح وراعً الفقراء والSanto. Iago إٌاجو 

وقد إزدهر العدٌد من األدٌرة والكاتدرائٌات والكنائس واألبرشٌات بمحاذاه طرق الحج األربعة فً كل من فرنسا وإسبانٌا 

وتورونسٌس  Limovicensisولٌموفٌسنسٌس  Podoensisوبودونسٌس  Tolosanaاال وهً: تولوسانا 

Turonesis  

 وكنائس للحج . هناك كاتدرائٌات:  فروض البحث

 ٌوجد كاتدرائٌات وكنائس بمحاذاة طرق الحج األربعه لكاتدرائٌة كومبوستٌال كل منها كنٌسة للحج فً حد ذاتها  -

 هناك إرتباط بٌن العقٌدة والصٌاغات المعمارٌة والفنٌة بدور العبادة .   -

بدي ؟ وهل هناك كاتدرائٌات وكنائس على ما أهمٌة كاتدرائٌة كومبوستٌال وما أهمٌة القدٌس إبن ز: مشكلة البحث 

طرق الحج المؤدٌة لها كالً منها تمثل كنٌسة للحج فً حد ذاتها ؟ وما هً السمات العامه للعمارة والفنون فً كل كاتدرائٌة 

 وكنٌسة ؟ وهل كان للعقٌدة أثر فً الصٌاغات المعمارٌة لدور العبادة ؟

 وكرازته ورحلته وشهادته ونقل جثمانه .التعرٌف بالقدٌس إبن زبدي  : أهداف البحث

 دراسة للكاتدرائٌة وأهمٌتها بصفتها أكبر مبنى كنسً رومانٌسك باسبانٌا ومن أكبر كاتدرائٌات أوربا. -

إستعراض لكنائس الحج على الطرق األربعه وباألخص سان سرنان وسانت فوي ولوبوي وبٌٌر بمواساك والمادلٌن  -

 طات المتمثله فً كنائس الحج للوصول لكومبوستٌال. والزار ومارتن وباقً المح

مقارنة تلك الكنائس بعضها ببعض إلستبٌان أوجه التشابه واإلختالف بٌنهم، ووصف وتحلٌل األعمال الفنٌه من عمارة  -

 ونحت وتصوٌر وفنون صغرى وذخائر إلستنباط السمات العامه لتلك الفنون.

 ومصوري تلك الكنائس ورعاة الفنون من الملوك واألمراء فً هذه الفترة .تحدٌد أسماء وأعمال معماري ونحاتً  -

توضٌح التأثٌرات المتبادلة والعوامل السٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة والمناخٌة والبٌئٌة وأثرها على إسبانٌا  -

 إلقاء الضوء على عبادة رفات القدٌسٌن والقدٌسات وطقوس الحج.-وفرنسا. 

ألهم الموضوعات والرموز والشخصٌات الدٌنٌه واألوضاع األٌقونوغرافٌه لتأكٌد أثرالدٌن على مختلف الفنون  دراسة -

 فً العصرالرومانٌسك.

ٌمكن أن تفٌد الدراسة إضافة للمكتبة العربٌة وللفئة المستهدفه منه من الباحثٌن فً هذا المجال والدراسٌن  :أهمية البحث

 .  بالكلٌه مكان عمل الباحثة

 تارٌخً وصفً تحلٌلً مقارن .:  منهج البحث

 سانتٌجٌو دى كومبوستٌال –: طرق الحج  الكلمات المفتاحية
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