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 תיאור הקורס :

ק ( היווה חלשאם-בילאד אלהניסיון לשנות את פני הנוף הארכיטקטוני בארץ ישראל )

 11-11מאסטרטגיה מחושבת ומכוונת  ביריבות שבין המוסלמים  והצלבנים במאות 

המוקדמת(. ברמה הקונקרטית נבנו מבני דת  תהאיובית והממלוכי ותלספירה )התקופ

מוסלמים רבים  )מדרסות, ח'נאקות, ריבאטים(, כנסיות הפכו למסגדים  הן על ידי שינוי 

אלמנטים ארכיטקטוניים  בעלי זהות נוצרית מובהקת  ;יעוד והן על ידי הרס ובנייה מחדש

( ממבנים נוצריים ושולבו  במסגדים ומבני קבר; כתובות על מבנים  spolia"הופשטו" )

הכריזו בגלוי ובמרומז על כוחם של שליטים כשליחיה של דת מנצחת במלחמת קודש. 

שנבע בין השאר   זיכרון העבר של המקום,  שימש לעיתים קרובות  ברמה האידיאולוגית 

 ממסורות יהודיות מקראיות  כמו גם מסורות אסלאמיות מוקדמות, לגיטימציה לניכוס זה.

הסמינר מבקש לבדוק מבנים קונקרטיים שונים שחלקם עומדים על תילם )גם אם נוספו 

להם חלקים מאוחרים( וחלקם מוזכרים במקורות כמו גם אלמנטים בשימוש משני, 

ות וכו' כדי לנסות ולשחזר אסטרטגיה בעלת קוים אידיאולוגיים כתובות, חפצים, מטבע

בתחום האדריכלות והאמנות במאבק שבין המוסלמים לנוצרים בארץ ישראל בתקופה 

 הנזכרת.

 

The attempt to change the architectural landscape of Bilad al-Sham was 

part of a calculated and deliberate strategy in the Muslim-Crusader 

conflict in the 12
th
-14

th
 centuries CE (the Ayyubid and Early Mamluk 

period).  
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On the tangible level, numerous Muslim religious buildings were 

constructed (madrasas, khanaqas and ribats); churches were converted 

into mosques both by change of designation and by demolition and 

rebuilding; architectural elements of clearly Christian character were 

“stripped” (spolia) from Christian buildings and incorporated into 

mosques and tombs; inscriptions on buildings openly or allusively 

asserted the power of rulers as emissaries of the religion triumphant in the 

holy war.  

On the ideological level the past memory of the site, which derived, inter 

alia, from Jewish Biblical and early Muslim traditions, lent legitimacy to 

this annexation.  

The seminar will examine various buildings, some of which are still 

standing (and even had parts added to them), and others that are 

mentioned in the sources, and also elements in secondary use – 

inscriptions, objects, coins, and so forth – in order to attempt to 

reconstruct ideologically-oriented strategies in the spheres of architecture 

and art in the struggle between Muslims and Christians in the Land of 

Israel in the abovementioned period. 

 

 נוכחות חובה.   דרישות הקורס:

 רט או סמינר(., עבודה כתובה )רפ)כחצי שעה( רפרט בע''פ בכיתה

 

 :תכנית השיעורים
 

 מוסלמים ומלחמת הקודש בצלבנים –. הקונטקסט ההיסטורי 2

 

Carole Hillenbrand, The Crusades - Islamic Perspectives, New York 

2000. 

 

 ,, ירושלים9911-9919 ישראל מחקרים בתולדות ארץ :הצלבנים בממלכתם ב''ז קדר,

 תשמ''ח.

 

 כנסיות ומסגדים -. ארכיטקטורה 2-1

  מבנים נוצריים שהפכו למוסלמים. הצגה,ניתוח ,דיון 

 

Hana Taragan, "Politics and Aesthetics: Sultan Baybars and the Abu 

Hurayra/Rabbi Gamliel Building in Yavne", in: Asher Ovadiah ed., 

Milestones in the Art and Culture of Egypt, Tel- Aviv, 2000, pp. 117-143. 
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pp. 83-102. 
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pp. 202-215. 
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Bornstein, eds., The Meeting of Two Worlds: Cultural Exchange between 
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