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The content :
"Architectonics" is a Cultural product ,its structure cauterized the meanings of this product and
"the human being" became an effective entity towards it , "culture" submitted to his intellectual
tendencies and "civilizations" confirmed this consolidation ,resting on a truth its essence is that
"architectonics is the tool of culture and culture is one of the branches of civilization " to the extent
that history can be read in the architectonics heritage , in considering the heritage a mark to values
,traditions and architectonics heritage and to the characterization of visions in its symbolic dimension
and witness on the succession on the events either in their actuality or in the change they submitted to,
in its functional dimension ,and as a result it became a part from the memory of the history .
The mosque is one of the terms of this memory, it never was a crucible to perform the prayers …
but it characterized Muslim's life in its various sides. It is the "mosque", "the meeting place"…, "the
motive" …, "the container", etc. "The mosque" is Allah's house, the meeting place in which Muslims
exchange views, the motive to Jihad companies , the container of guarantee activities ,etc. It is actually
"the reality" and "the life" in its noise and its silence. It is the source of hope and among its corners
the value was formed, and why not, after Allah has selected it as His house .Allah said: "And the
places of worship are for Allah (alone): so invoke not anyone along with Allah".
Looking at its features is a purpose, resorting to its corners is a necessity, its history is the Muslims'
history, its past is bright, its present is unknown and its future is erratic!!! , although we appreciate it.
It is "the mosque": Allah's will even if the disbelievers hated.
What is fixed is that "Islam" as a statue and a procedure is capable of containing the changes of
time and the facts of the place but its flexibility does not touch "the fundamentals" of the formation
formula of the architectonics of the mosque but it allows to any other things "except" these
fundamentals to go along with the impositions of any actuality in "time" and in "place" .Moreover ,
the firmness of the other entities behind these fundamentals results in intellectual "isolation" and
"traditional" tackling which promote the viewpoints of "modernization" mongers concerning the
immobility and the deterioration which "the traditionalism" is described with , in the context of the
problem between "the originality" and "the contemporariness which all the sides of life are submitted
to .
The analytical induction of the architectonics of the mosque across ended ages bodes about change
in its formation patterns, does not go along with that which many buildings are submitted to. Does it
mean something or not?! Does the limitation of this change connect to the firmness of the legislation
visions to its aspects? Or Does the matter overcome that? .Also Does the current copying of these
patterns have negative effects on the intellectual signs of its expressive purpose or not!!!
For the sake of these questions the research paper introduced in a context of analytical inductive
method about the role of formation heritage in devoting a pattern of stability to realize and form the
expressive term of the architectonics of the contemporary mosque.
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" العمارة " منتج ثقافً  ، ..جسدت بناها دالالته  ،وغدا " اإلنسان " لقاءها كٌانا فاعبل  .. ،وثقت " الثقافة " لمٌوله الفكرٌة  ،وأرخت
" الحضارات " لذلك التوثٌق  ..استنادا إلً حقٌقة مفادها  " :أن العمارة أداة الثقافة  ..والثقافة احد روافد الحضارة "  ..إلى الحد
الذي ٌمكن لقاءه قراءة التارٌخ فً بنً الموروث المعماري  ..؛ باعتبار الموروث دالة للقٌم واألعراف وتجسٌد للرإى  ..فً شقه
الرمزي  ،وشاهدا علً تتابع األحداث واقعها وما ألها  ..فً شقه الوظٌفً  ، ..هو أذن جزء من ذاكرة التارٌخ .
والمسجد أحد مفردات هذه الذاكرة لم ٌكن ٌوما مجرد بوتقة ألداء العبادات  ..بل لعله قد جسد حٌاة اإلنسان المسلم فً شتى أفبلكها ..
فهو " المسجد "  ..وهو " الملتقي "  ، ..و كذا " الباعث "  ، ..و" المحتوي "  ، ..وهو "  ، ..و  ..؛  ..فـ " المسجد "  :بٌت هللا عز
وجل  ،وملتقً  :شوري المسلمٌن  ،و باعث  :لسراٌا الجهاد  ،وحاوي  :أنشطة الكفالة  ،و ، ...و إلً غٌر ذلك  ، ..هو بالفعل "الواقع
"  ،وهو " الحياة "  .. ،نبضها  ،وسكونها  ،إلٌه ٌعزي األمل  ،وبٌن جنباته تشكلت القٌمة  ، ..ولما ال !!؟  ..وقد خصه هللا تبارك
صدق هللا تعالً  ..؛  ..النظر لسمته غاٌة  ،واللجوء
وتعالً بٌتا له  ..قال تبارك وتعالً  :وأن المساجد هلل فـال تدعوا مع اهلل أحدا
إلً جنباته ضرورة  ،تارٌخه تارٌخ المسلم  ،ماضٌه مشرق  ،وحاضره مغٌب  ،ومستقبله شارد !!  ..وهو ورغم ذلك  :أنعم به بٌتا
لئلله  ، ..فهو " المسجد "  ..إرادته تبارك وتعالً  ..ولو كره الكافرون !!..
الثابت إن " اإلسالم " كشرعة ومنهاج قادر على احتواء متغٌرات الزمان ومعطٌات المكان  ،وان مرونته تلك التمس " ثوابت "
الصٌاغة التشكٌلٌة لعمارة المسجد ؛ بٌد أنها تفسح المجال لمواكبة " ماعدا " تلك الثوابت لما تملٌه فرضٌات اى واقع " زمانيا " و "
مكانيا "  ، ..بل إن ثبات مادون تلك الثوابت مدعاة لـ " تقوقع " فكري و " تقليدية " تناول ؛  ..من شؤنهما إن ٌعززا طروحات
مروجً " الحداثة " لقاء ما قد توصف بـ " التقليدية " من تراجع وجمود  ..فً سٌاق إشكالٌة " االصالة " و "المعاصرة " ؛ ..التً
شهدت لها كافة مناحً الحٌاة ....
واالستقراء التحلٌلً لعمارة المسجد عبر عهود مضت ٌنبئ عن تغٌراً فً أنساقه التشكٌلٌة ال ٌكاد ٌتفق وذلك الذي وثقت له عدٌد من
العمائر مختلفة الوظائف  ..فهل لذلك من داللة  ..؟؟  ..أم ال ؟؟  ..وهل ترتبط محدودٌة ذلك التغٌر بثبات رإٌة التشرٌع لحٌثٌاته ؟! ..
أم أن األمر أرحب من ذلك ؟؟  ..أٌضا هل لبلستنساخ الكائن لمفردات تلك األنساق من نتائج سلبٌة على الدالئل االدراكٌة لمغزاها
التعبٌري ؟  ..أم ال !!! ..
ألجل تلك التساإالت " وفً سٌاق منهج استقرائً تحلٌلً تعرض الورقة البحثٌة لدور الموروث التشكٌلً فً تكرٌس نوع من الثبات
لقاء إدراك وصٌاغة المفردات التعبٌرٌة لعمارة المسجد المعاصر .

مفردات الط ـ ـ ــرح :
" المســجد المعــنً  .عمــارة المســجد  .دالئل التشكل  ..حٌثٌات اتخـــاذ اإلطــار .مبعث التجدٌد "
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

* المحور الثالث  " :خصائص العمارة اإلسبلمٌة والفنون المكملة  )2( ،عمارة المساجد "
برٌد الكترونً & migabr@link.net gabr300@hotmail.com :
**أستاذ مساعد كلٌة الهندسة جامعة عٌن شمس

تمهـ ـ ـ ـ ـ ــيد :
ان تناول عمارة المسجد  " ..البداٌةة " و" الوضةع الةراهن " دون التطةرق للعمةارة االسةبلمٌة  " ..المفهةوم " و " الحٌثٌةات "
ٌعد من االمور بالغة الصعوبة ..؛ ذلك انه  ..فكر ومحتوي ؛  ..وثةق لمحتواهةا  ،وارخ لمراحةل تطورهةا  ،شةكل رقةم (..)1
الٌه تإإل طروحاتها  ،وفً سٌاق قٌمه تحددت بنً تشكلها  ، ..لقةد كةان موضةع التشةرٌع  ،..والموجةه لبلحكةام  .. ،قةد كةان
هةةو الباعةةث للمسةةتحدث مةةن وظائفهةةا  ،وفةةً سةةٌاقه تشةةكلت هوٌتهةةا  ،بةةل قةةل هوٌةةة المدٌنةةة االسةةبلمٌة  .. ،الجةةل هةةذا كانةةت
مشكبلت " المسجد " هً ذاتها مشكبلت " العمارة االسبلمٌة "  ..؛ انقطاع وتقوقع ؛  ..انقطاع عن واقع تعددت طروحاته ،
وجسدت متغٌراته الكثٌر  .. ،واقع توحدت رإاه والتقت ثقافاته  ،لقب عالمه بالواحد !!  ،صةنعته " تقنٌةات " غٌةر مسةبوقة ؛
غدت هً " اللغة "  ..وهً " االداه " !! ..اٌن المسجد من هذا ؟ !! بل قل اٌن العمارة االسبلمٌة ؟ !! تري هل لعمارة المسجد
" المرجع " من كلمة ؟ !! ..ام ان الهوة قد ازدادت اتساعا ؟ !!.

شكل رقم ( .. )1لم ٌكن المسجد ٌوما مجرد بناءا تمارس فٌه الشعائر  ..؛ بل هو الباعث لما عرف " بالعمارة اإلسبلمٌة "  ..الصور
علً الترتٌب لقاهرة المعز ومئذنة احمد بن طولون ومدٌنة القدس ومدٌنة الخلٌل واسطنبول بتركٌا .

بداٌة فان عبلقة " الموروث " بـ " طروحات الواقع المعاصر " تعد احد ابرز القضاٌا الجدلٌة التً المةت ببنةً ذلةك الواقةع ..
" جدل " شمل كافة مناحً الحٌاه  ،انتهً الً " أزمة "  ،..تضمنتها بواعث " الفكر" وحٌثٌةات " النتةاج "  .. ،ازمةة افةردت
لتساوالت عدة  ..هل للموروث " بكافةة مضةامٌنه " مةن دور فةً ذلةك المشةهد المعاصةر ؟ !! ..ام ان لغةة الحداثةة قةد اسةتقلت
وغد الموروث منها شاهدا ؟ !!  ، ..وهل لتلك " اللغة " ان تقبل بالثوابت ؟ ..ام ان زخم التغٌر قد انساها كل شٌئ ؟ !!  ..كما
اشرنا فانه " جدل " طال كل شٌئ  ..الدٌن و ..و ..والفكر والثقافة والسٌاسة و ، ..وطبعً " العمةارة "  ،ومنهةا " االسةبلمٌة
" ؛  ..عرض لذلك " فرٌد شافعً " بقوله  " :العمارة اإلسبلمٌة تمر بمرحلة صعبة ٌ ،تسةاءل الكثٌةرٌن عةن مةدي األمةل فةً
تخطٌها إٌاها  ،وعودتها إلً أسسها أو تقالٌد منها ؛ كبداٌة اللتقائهةا بمعطٌةات الحاضةر وتطلعةات المسةتقبل  ، " ..ولقةاء ذلةك
فقد اقترح .. " :عودة بعض وحدات العمةائر اإلسةبلمٌة مثةل الفنةاء والملقةف والمشةربٌة وبعةض الزخةارف مثةل المفروكةة ،
وكذا تفعٌل دور الطٌن كمادة بناء "  " ..فرٌد محمود شافعً  ،العمارة العربٌة اإلسبلمٌة ..ماضٌها و1892 ،..م " .
علً ان المبلحظ ان هناك تفاوت فً تقرٌر كنه وحٌثٌات هذه االزمة  .. ،بل وباالقرار بوجودهةا بداٌةة !! .. ،فبٌنمةا أرجعهةا
البعض الً  " :أزمة المصطلح "  ..وما تضمنته من خبلف حول ما ٌعرف بـالعمارة االسبلمٌة  .. ،دفةع بهةا الةبعض االخةر
الً موقع تلك العمارة " مةن الحداثةة "  ،ومةدي اهلٌتهةا السةتٌعاب طروحاتهةا  ،بةل والتبلقةً مةع معةـطٌاتها  ، ..وطبعةً ان
لكبل الطرحٌن مبرراته ودفوعـه .

فالطرح االول والمتعلق بـ " ازمة المصطلح " ..عرض له " فرٌد شافعً" فً سٌاق رإٌته السابقة بقوله  " :ان سةبب البلبلةة
وعدم وضوح الرإٌة لدي الكثٌرٌن لقاء حاضر ومستقبل العمارة اإلسبلمٌة إلً غٌاب تعرٌف واضح لما ٌعرف بةـ " العمةارة
اإلسبلمٌة "  ..هل هً تلك التً تنطبق علٌها تعلٌمات الشرٌعة السمحاء فٌما ٌخص احتةرام الجةار ومراعةاة المصةلحة العامةة
؟  ..أم أنهةةا تلةةك المبةةانً التةةً ٌبنٌهةةا المسةةلمون سةةواء فةةً البلةةدان اإلسةةبلمٌة أو غٌرهةةا ؟  ..أم أنهةةا كةةل مةةا ٌبنةً فةةً البلةةدان
اإلسبلمٌة بعٌدا عن دٌانة من صةممه أو نفةذه ؟ ..أم انهةا فةً النهاٌةة مجمةل إنتةاج المسةلمون فةً البلةدان المسةلمة ؟  " ..فرٌةد
شافعً  ،العمارة العربٌة اإلسبلمٌة ..ماضٌها و1892 ،..م " ".
وفً رده علً تلك التساإالت ٌذهب " صالح إبراهٌم " لكةون  " :تعرٌةف العمةارة اإلسةبلمٌة بمةا ٌبنةً فةً البلةدان اإلسةبلمٌة
هو األكثر منطقٌة "  ..؛ وٌضٌف ـ فً رإٌة مخالفة ـ بقوله  .. " :وعلٌه فان العمارة اإلسبلمٌة تشهد حقبة من االزدهار فةً
كثٌةر مةن البلةدان اإلسةبلمٌة ؛ ..خاصةة تلةك التةً تحظةً باقتصةاد قةوي مثةل المملكةة السةعودٌة ودول الخلةٌج وتركٌةا وشةمال
أفرٌقٌا وغٌرها  .. ،" ..وأٌضا لكون العمارة  " :قد تطورت بمختلف بلدان العالم وتراجعت طرق البنةاء التقلٌدٌةة فقةد غةدت
الحاجة إلً الحداثة مطلبا أساسٌا فً كافةة منةاحً الحٌةاة  ،ومنهةا العمةارة  ..األمةر الةذي ٌعنةً عةدم العةودة السةتخدام مبلقةف
الهةواء واألفنٌةة لمجةرد المحافظةة علةةً التةراث ؛ بةالرغم مةن كةون مضةةمون العمةارة التقلٌدٌةة ال تتنةافً وطروحةات التقنٌةةات
الحدٌثة  " .. " ..محمد صالح إبراهٌم  ..عن العمةارة اإلسةبلمٌة 1896/95 ،م " .. ،وهةو فةً ذلةك ال ٌتفةق مةع القةائلٌن بةان
العمارة اإلسبلمٌة تمر حالٌا بؤزمة .

اما الطرح الثانً والمتعلق بموقع العمارة االسةبلمٌة مةن " الحداثةة "  ..فمبعثةه روٌةة " ثةروت عكاشةة " فةً كتابةه  " :القةٌم
الجمالٌة فً العمارة اإلسبلمٌة 1891،م "  ..بقوله  " :لقد أعطت المإثرات اإلقلٌمٌة  ..التارٌخٌة منها والجغرافٌةة العمةارة
فً كل بلد إسبلمً وفً كل حقبة تارٌخٌةة طابعةا أو تراثةا ممٌةزا "  " ..شةكل رقةم ( ، )2وقةد ٌكةون ذلةك المةدخل للتنةوع بةل
والتجدٌد  ،وبالتالً الباعث للتبلقةً مةع تةداعٌات الحداثةة  ، .." ..وفةً تفسةٌره لةذلك ٌعةرض " مكٌةة " لموقةع المةوروث مةن
طروحات الحداثة بقوله  " :الحداثة تمثل تفاعبل صةحٌا لمةا سةبقها إال أنهةا تفتقةر لشةً هةام هةو الهوٌةة  ، ..الهوٌةة اإلقلٌمٌةة ،
والهوٌة اإلنسانٌة  .. ،وٌنبغً التعبٌر عن التباٌن الثقافً لكل منطقة بما ٌتفق والتطلعات البشرٌة "  ..وفً موضع أخر ٌشةٌر
قائبل  " :إن األخذ بمبدأ الحداثة ٌنبغً أال ٌنسً الماضً باعتباره جزءا مةن حٌاتنةا  ،واألفضةل إدخةال أفكةار جدٌةدة مسةتوحاه

مةةن التوجهةةات الثقافٌةةة للمنطق ةة  ..إن اعتبةةار الحداثةةة معٌةةارا لتقٌةةٌم كةةل شةةً ٌمةةس الهوٌةةات الثقافٌةةة والقةةٌم مساسةةا مباشةةرا ،
فالعمةارة اإلسةبلمٌة التقلٌدٌةة ـ مةثبل ـ تعتمةد علةً البعةد اإلنسةانً ومبةاد العقٌةدة واإلٌمةان وتتعامةل مةع الفراغةات بؤسةةالٌب
مختلفة تإكد علً التوحد بقدر ما تقر بالتنوع إزاء اختبلف بٌئة تشكلها "  " ..محمد مكٌة  " :العمارة اإلسبلمٌة بٌن االصةالة
والمعاصرة " 1896 ،م " .

ـ استنادا إلً ثوابت تشكٌلٌة ـ توحدت مرجعٌتها ـ مع تغٌر محدود فً
شكل رقم ( )2تحددت صورة المسجد ـ فٌما بعد عهد النبً
صٌغها التعبٌرٌة ؛ صنعته الخصوصٌة المحلٌة ..
" الصور علً الترتٌب من  :الهند وبومباي وكٌنٌا وباكستان واشنطن "

األمر إذن ال ٌتعلق بتقرٌر قٌمة موروث العمارة االسبلمٌة  ..لقد شهدت له ربوع الماضً قبل ان تقر بتفةرده رإي الحاضةر
؛ بٌد ان الفاعلٌة تستدعً " الحضور"  ،واالخٌةر ٌتطلةب ادراك لغةة " الحةوار "  .. ،وحةوار الواقةع المعاصةر اسةتتبعه دوي
وصخب لم ٌالفهما صاحب الحجة  .. ،دعونا نتسال بداٌةة كٌةف لنةا ان نلتقةً وذلةك الحةور  ،لقةد كةان لعمراننةا ٌةوم مةا ثقةل "
الحضور"  ،غةاب مةن بعةده  ..بةل قةل غٌةب  ،فكٌةف بةه االن وقةد اتخةذ " حضةور" االمةس موقةف " المشةاهد "  .. ،اذا كةان
للعمران من " لغة "  .. ،وللغة من داللة  .. ،ففً لغتً الماضً والحاضر دالالت عدة  ..؛ بٌن " لغة " ماض افل نجمةه ..
وانقضةةت عجائبةةه  ،و" لغةةة " حاضةةر قةةل ان ٌعةةً بمفرداتهةةا الكثٌةةر  .. ،دعونةةا نتسةةال ان كةةان " المسةةجد " هةةو " الباعةةث "
لحضور االمس  ..فلما التكن له " البداٌة " الٌوم ؟ !!  ..وان قدرت له البداٌة " بالفعل "  ..فكٌةف لةه ان ٌقةر بحقٌقةة مفادهةا :
ان هللا عز وجل وتعالً قد خلق االنسان ؛  ..فهو صةنعته تبةارك وتعةالً ؛ ولةم ٌكةن لتشةرٌع الخةالق تبةارك وتعةالً ان ٌخفةق
عن استٌعاب متغٌرات المكان وطروحات الزمان  ..بالفعل انه دٌن هللا تبارك وتعالً الً ان ٌرث هللا االرض ومن علٌها .

المسـ ـ ـ ـ ـ ـجد :
" المسجد " لقٌا المإمنٌن  ..مركز إنطاقهم منذ عهد الرسالة وحتى وقتنا هذا  ،ومن أوائل المساجد التةً أسسةت فةً اإلسةبلم
مسجد رسول االنسانٌة  ،فؤعظم به من صرح دٌنً نزل فٌه الوحً  ،تلقت فٌه األمة أمر دٌنهةا وعلةوم حٌاتهةا ؛ فخرجةت
من ظلمة الجهالة إلى نور العلم  ،ومن طٌف التبعٌة إلً رٌادة الصدارة  ، ..لقد عد هةذا المسةجد بحةق نبةع حٌاتهةا  ،ومصةدر
هداٌتها إلى ٌوم أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها  .. ،فٌه سطر كتاب هللا عز وجل  ،وحفةظ  .. ،رتلةت آٌاتةه لةٌبل ونهةارا .. ،
فٌه تجرد اإلنسةان لمناجةاة ربةه تبةارك وتعةالً  .. ،بةٌن جنباتةه فقةه النةاس فةً أمةور دٌةنهم ودنٌةاهم  .. ،وثقةوا لمبةاد العةدل
وصٌغ التعامل  .. ،لقد جسد رحلة المسلم األول بٌن المعتقد " الديني " والمسعً " الدنيوي " ..؛ تلك كانت " البداٌة " وكنه
الصناعة .
فان كان طرح العمارة الفكري ٌقر بحتمٌة العبلقة التبادلٌة بٌن اإلنسان والمبنً  ،فما سر تلك العبلقةة " الفاعلةة " بةٌن مسةجد
صدر اإلسبلم " علي بساطته " وبٌن رجال طالت أعناقهم أعنان السماء ؟ !! ..من أٌن لهةم هةذه القةوة ؟ !!  ..كٌةف دانةت لهةم
حٌثٌات الطرح ؟ !!  ،وكٌف وثقت رإاهم حٌال المضمون ؟ !! ..إنها حالة " نادرة " لٌست جةدٌرة بالدراسةة فحسةب  !! ..بةل
لعلها الباعث لطةرح إشةكالٌة المسةجد المعاصةر ؛ بةٌن ارث طةاو وحضةور باهةت  .. ،تقوقةع فةً اثرهمةا داخةل إطةار  ،وثةق
لثباته فً بنً اإلدراك ؛ فغدا الصورة " الوحٌدة " و" الواحددة " للمسةجد  .. ،دونهةا " حٌةاة " ؛  ..اختلفةت جنباتهةا وتعةـددت
طروحاتها  .. ،إنها حٌاة غٌر الحٌاة  ،سجً المسجد فً إثرها دونما حراك !!  .. ،ولما ال ؟ !  ..وقد أصبحت أزمة المعتقد :
" وجهة نظر " !!.!..
لقد بات " المسجد " فً زمننا هذا بٌن شقً رحى  :واقع صنعه " اآلخر "  ..تغٌرت مبلمحه  ،وطالت طروحاتةه كةل شةًء
 ،وغربة فرضت علً " الذات "  ،..دفعت بها لقاء حٌرة دون مآل  ..؛ دلفت بها إلً واقع أخةر " مغيد "  .. ،مةزٌج هةو ؛

 ..بٌن بغٌة ذاك " األول "  ،وإمعان فً تناسً ذلك " األخير"  .. ،بالفعل إنهةا أزمةة ؛ بةل قةل إنهةا فتنةة !! ..؛  ..بةات الحلةٌم
فً إثرها حٌران  ،..صدق رسول هللا بقوله فً شانها  " :يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع ...
" . ..
علً أن ابرز ما ٌقتضٌه موضوع الطرح ٌتعلق بـ " تالقي " معاصر وملحوظ ـ بةل وٌصةعب إنكةاره ـ بةٌن  :نعةت بالرجعٌةة
والتقوقع طال الدٌن وأهله  ،وبٌن صورة باهتة اتخذها وتمثلها المسجد ومفرده  ، ..ذلك " اإلسقاط " وان كان غٌر معلةن ..؛
إال أن استحضةةاره فةةً عصةةر لقةةب بةةـ " عصرالصددورة " أمةةر ٌقةةارب علةةً البةةدٌهٌات  ..شةةكل رقةةم ( ، )3لقةةد أضةةحً نفةةوذ
الصورة " صناعة اآلخر " الباعث والموجه  ،..جعل من البداٌة " نهاية "  ،..بل لعله قد ألغً البداٌه " بداية " !!.
فً ظبلل ذلك " مجمال " وفً زمن خبل كةل لٌعةرض عةن " ذاتده "  ..هةل لنةا أن نتسةال  :كيد أفدل نجدم التعبيدر عدن خيدر
البقاع  ..وبات حبيسا لرؤى الماضي ؟ !!  ..هل لنا أن نفصل بٌن رإٌة العوام " وربطهم الضمني " بٌن الحضور المإثر "
لآلخر " ـ بثه وطروحاته ـ وبٌن ضعف " الذات " وقلة حٌلتها  .. ،بل وترددها بٌن ماض ثر وحاضةر اغفةل وجودهةا !!، ..
كٌف لنا أن نفصل بٌن روٌة ذلك " اآلخر" لكٌان تشكٌلً اتخذ صورته " المطلقة " فٌما بعد عصر الغرس ـ ومدع ذدذا ثبتدت
مالمحه ماثلة في األذذان إلي يومنا ذذا ـ وبٌن رإٌته السةطحٌة لحٌثٌةات الغةرس ؟ !!  ..أمةا كانةت بنةً " الغدر " أولةً "
بالثبات " ؟ !!  ..لقد غدا " الحضور " جزءا من " الدعوة "  ..أحد بواعث " اإلقناع " ؛ ذلك هو طرح " الواقع "  ..بل هً
فلسفة هذا " الزمان " !!.

شكل رقم ( .. )3بٌن جوجانهٌم " راٌت " وجوجنهٌم " أوجٌهري " تغٌر الواقع وتعددت طروحاته  ..علً أن االستقراء الجلً لتلك
الطروحات فً بنً العمران المعاصر ٌجابه بؤفول واضح تقره عمارة المسجد  ..لقد تغٌر الواقع من حوله فهل آن األوان لمراجعة
أوجه المرونة فً فلسفات تشكله ؟!!.

ألجل هذا ولغٌره كثٌر تعرض الورقة لـ " كنه " المسجد فً حقب خلت وفً واقعنا المعاصر  ..لـ " حضوره " ؛  ..المسةجد
" الرمز " والمسجد " الباعث "  ، ..أٌن هو ؟ !! ..هل هو الماضً " الرؤية "  ،أم أنةه الماضةً " الغدر " ..؛ فةان كةان "
األول "  ..فلٌس بمطلق هو  ،وان كان " االخير "  ..فاٌن مساحة الحرٌة التً كفلها له التشرٌع ؟ !!.

الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف :
تهدف الورقة البحثٌة إلى تقرٌر :
o

دالئل البناء التشكٌلً لعمارة المسجد المعاصر.

o

موقع الموروث التشكٌلً من الصٌاغة التعبٌرٌة لعمارة المسجد المعاصر .

o

بواعث التجدٌد فً رإي التشرٌع لسبل الصٌاغة التعبٌرٌة لعمارة المسجد المعاصر .

الم ــنهج العل ـ ـ ــمي :
ثباتة لقاء الطرح الفكري لسبل

منهج استقرائً تحلٌلً ٌعرض لدور الموروث التشكٌلً فً تكرٌس رإ
صٌاغة المفردات التعبٌرٌة لعمارة المسجد المعاصر.

المس ـ ـجد المع ـ ـ ـني :
" المسجد "  :بـ " الكسر" أسم لمكان السجود  ،والمسجد  :بـ " كسـر " الجٌم  ..الحصٌر الصغٌر  ،والمسةجد  :بةـ " الفـتح "
جبهة الرجل حٌث ٌصٌب السجود  ،والمسجد  " :شرعاً " هو الموضع الذي ٌسجد فٌه  ،قال تبارك وتعةالً  ﴿ :وهلل يسـجد مـ
في  ، ﴾ ..وفً حدٌثه

في الق ـ ـرآن الكـ ـريم :

 " :جعلت األرض لي طهوراً ومسجدا  .. " .صدق رسول هللا

.

قال تبارك وتعالً  ﴿ :وأقيموا وجوهكم عند كـل مسـجد وأدعـوخ مخلصـي لـي الـدي ﴾  ..صةدق هللا العظةٌم  ، ..وقةال تبةارك
وتعالً  ﴿ :يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إني ال يحب المسرفي ﴾  ..صدق هللا العظٌم ، ..

وقال تبارك وتعالً  ﴿ :في بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها إسمي يسبح لي فيها بالغدو واألوصال ﴾ صدق هللا العظٌم  ،وقال
تبارك وتعالً أٌضا ً  ﴿ :إنما يعمر مساجد اهلل م ءام باهلل واليوم اآلخر وأقـام الصالة وءاتى الزكاة ولم يخش إال اهلل فعسى أولئك
أن يكونوا م المهتدي ﴾  ..صدق هللا العظٌم  ،وقال تبارك وتعالً فً محكم التنزٌل  ﴿ :لمسجد أسس على التقوى م أول

يوم أحق أن تقوم فيي ﴾  ..صدق هللا العظٌم  ..وقال عز مةن قائةل  ﴿ :وأن المسـاجد هلل فــال تـدعوا مـع اهلل أحـدا ﴾  ..صةدق هللا
العظٌم .

في سنتي ص ـلي اهلل عل ـيي وسلم :
قال النبً

 " :م بنى مسجداً هلل  ،بنى اهلل لي في الجنة أوسع مني "  ..وفً رواٌة  " :م بنى مسجداً هلل ولو مثل مفحص قطاخ

بنى اهلل لي قصراً في الجنة "  .. ،وقال

 " :أبنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فم بنى هلل بيتاً بنى اهلل لي بيتاً في الجنة ،

وإخراج القمامة منها مهور الحور العي "  .. ،وقال

قال

 " :المساجد " ؛ قٌل  " :ما الرتع ؟ " ؛ قال

المسجد بيت كل مؤم " ..

 " :إذا مررتم برياض الجنة فـارتعوا " ؛ قٌل  " :وما رٌاض الجنة ؟ " ؛
 " :سبحان اهلل والحمد هلل وال إلي إال اهلل واهلل أكبر"  .. ،وقال

":

.

عمارة المس ـ ـجد ..
 ..بــداية ه ــادفة :
عقب هجرته إلً المدٌنة المنورة  ..بسٌط ًا ؛ جدرانه من اللبن  ،وجةزء مةن سةقفه مةن سةعف النخٌةل ،
بنً مسجد النبً
:
واآلخر مكشوف ًا  ،أما عماده فكانت من جذوع النخٌل  ..وفً ذلك الشؤن ذكر ابن جمــــاعة
" أن النبي

أمر ببناء مسجد قباء ؛  ..فبنى باللب وجعلت عضدتاخ بالحجارة  ،وسواريي جذوع النخل  ،وسقفي الجريد  ،وجعل طولي

مما يلي القبلة إلى مؤخرتي مائة ذراع  ،وفى الجانبي اآلخري مثل ذلك ؛ فهو مربع  ،وجعل األساس قريبا م ثالثة أذرع على األرض

بالحجـارة  ،ثــم بنـوخ بــاللب  .. " ..الكتةةانً " :التراتٌةةب اإلدارٌةةة والوالٌةةات المدٌنةةة  ،طبعةةة 1891م "  ..وقــد بنـاخ الرســول
ثــالث مــرات  " ..األولــى "  :بالســمي  .. ،وهــو لبن ــة أمــام لبنــة  ،و "الثانيــة "  :بالضــفرة  .. ،وه ــى لبنــة ونص ـ فــي عــرض الح ــائ  ،و

"الثالثة "  :باألنى والنقر ؛  ..وهى لبنتان تعرض عليهما لبنتان ".

و صٌغ المسجد " النبوي " فً ذلك كظلة مستطيلة منخفضة االرتفـاع ؛ بصدرها منبر  ،وليس لها محراب  ،وال مئذنة  ،وال صح وال
مطهرة  ،و تضم أبوابا عديدة  ،تؤدي مباشرة إلى داخلي  ،ولم تعمل ألبوابي معالجات خاصة  ،كذلك لم تك بالمسجد أبواب
بحائ القبلة  .. ،أما مواد اإلنشاء المستخدمة فكانت م البيئة ؛ حيث بنيت حوائطي م اللب  ،واألعمدة م جذوع النخل  ،والسق
م السع

 ،ولم يعمل لحوائ المسجد بياض  ،واتسم بالبساطة في المسق  ،والصدق في التعبير ع أسلوب ومواد اإلنشاء ؛ دون

أي ميل للمغاالة أو اإلسراف ؛ فـلم يك بي زخرف وال مبالغة تشكيلية  " .الكتانً  :التراتٌب اإلدارٌة والوالٌات المدٌنة  ،طبعة
1891م " .
وعلى غرار ذلك النهج  ..بنً مسجد البصرة سنة 14ه  ،ومسجد الكوفة سنة 19ه  ،وأٌضا مسةجد عمةرو بةن العةاص
فً مدٌنة الفسطاط سنة  21ه  ،وكانت هذه المساجد جمٌعها ٌغلب علٌها طةابع البسةاطة  .. ،خالٌةة مةن المحارٌةب المجوفةة ،
المثةةال والمرجةةع  " ..وزارة األوقةةاف والشةةئون الدٌنٌةةة ،
ومةةن المنةةابر  ،وكةةذا المةةآذن  ،متخةةذة مةةن مسةةجد رسةةول هللا
المساجد  ، ..سلطنة عمان " .

تغـ ـ ـ ــير ولك ـ ـ ـ : !! ..
استمر التناول التعبٌري لعمارة المسجد وكمةا أشةٌر مسةتمدا مةن " المسدجد النبدوي " مسةتهدفا تؤكٌةد رإٌةة الشةرٌعة لمحتةوي
البناء لفترة وجٌزة ؛ ما لبثت أن استتبعت بتغٌةر صةاحب تتةابع األزمنةة  ،ومةا ارتةبط بهةا مةن متغٌةرات  ،مسةت كافةة منةاحً
الحٌاة  ..؛ وبمجًء الدولةة األموٌةة " تحديددا " تةؤثرت عمةارة المسةاجد بالجانةب الروحةً ؛ فاسةتحدث علةً المسةجد عناصةر
عدة  ..ارتبطت بالشؤن الةدٌنً  ،واالجتمةاعً  ،وكةذا الثقةافً ؛ فةازداد حجمةه اتسةاعا  ،وتعةددت صةٌغ التعامةل مةع مفرداتةه

التشكٌلٌة  ،بل وشهدت تطورا ألـ بها لتكةون أحةد أبةرز فةروع مةا عةرف بةالفن اإلسةبلمً ..؛ واسةهم فةً تاكٌةد ذلةك اسةتحدث
عناصةةر لةةةم تكةةةن موجةةةودة بالمسةةجد " األول "  :كةةةالمحراب المجةةةوف  ،والمقصةةةورة  ،والمةةآذن  ،والقبةةةاب  ،وكةةةذا ظهةةةور
الزخةةارف  ،وأعمةةال الفسٌفسةةاء  ،وتكسةةٌات الرخةةام  ،..واسةةالٌب تة ُذهٌب تٌجةةان األعمةةدة  ، ..إلةةً غٌةةر ذلةةك مةةن إض ةافات ؛
أسهمت فً تكرٌس نوع من الصٌاغة شبه الثابتة لعمارة المسجد ومفرداتها  ، ..وأصبح ٌضم كل أو بعض الملحقات اآلتٌةة :
األروقةةة  ..الرباطةةات  ..الزواٌةةا  ، ..والمحارٌةةب  ،وغةةرف التةةدرٌس  ،واإلٌوانةةات  ،وغةةرف التعبةةد " زواٌةةا االعتكةةاف " ،
وعبر عهود عدة شخصت تلك الصورة فً األذهان  ،وانتهةت إلةً تقرٌةر صةٌغ ـ مستنسةخة ـ اقةرب الةً التكةرار  ،..قةل أن
ٌتخطاها بنائه التشكٌلً !! ..صٌغ " عرفها " ماضً بناها  " ،ووثق " لحضورها واقع مسـعاه تراجعها !!.

مس ـ ــجد عمـ ـ ــرو  ..مثاال :
ٌعد باعثا الستقراء حٌثٌات التغٌر فً " عمارة المسجد " عن
إن تتبع أوجه التغٌر المتتابعة لمسجد عمرو بن العاص
أول مسجد جامع أقٌم فً مصر  ،والرابع فً الدولة
 ،وكان مسجد عمرو
تلك التً وثق لها فً زمن النبً
اإلسبلمٌة  ،لذا ٌسمى بالجامع العتٌق  ، ..أنشئ مركزا للحكم عام "21ه641/م"  ،وعد أول مدرسة للدعوة للدٌن اإلسبلمً
 ،ونواة لمدٌنة الفسطاط التً نمت حوله  ..وٌتكون المسجد حالٌاً " بمنطقة مصر القدٌمة قرب آثار مدٌنة الفسطاط " من
صحن واسع مكشوف  ،تحٌط به أربع ظلل ٌ ،توسط الصحن قبة مقامة على ثمانٌة أعمدة رخامٌة مسـتدٌرة ..
كانت مساحة المسجد زمن بنائه  35 × 55ذراعا ً  ،جدارنه مةن اللةبن  ،وأعمدتةه مةن جةذوع النخٌةل  .. ،ومسةقطه األصةلً
العبلقةةة لةةه بالمسةةقط الحةةالً  ،حٌةةث أجرٌةةت علٌةةه زٌةةادات وإضةةافات متعةةددة عبةةر مختلةةف العصةةور اإلسةةبلمٌة  ،..ومبانٌةةه
الحالٌة أقٌمت خبلل النصف الثانً مةن القةرن الماضةً  .. ،وذكةر " ابةن دقمةاق " فةً القةرن الثةامن الهجةري بةؤن  " :الشةكل
العةام للجةةامع عنةةد أول إنشةةائه كةةان  :عبةةارة عةةن ظلددة ذات مسددقط مسددتطيل  ،مسددطحه حددوالي  15×25متةةر ًا  ،لهددا سددور ،

ويحيط بها الطريق من جهاتها األربع  ،ولم يكن له فندا  ،كمدا لدم يكدن بده محدرا أو م ذندة  ،ولدم يشدتمل مسدقطه علد
مطهرة  ،وكان بالمسجد ستة أبواب فً حوائطه عدا حائط القبلةة  ،كمةا كةان بةه منبةر ،ولةم تكةن بةه معالجةة معمارٌةة خاصةة
للمةةداخل "  " ..أسةةس التخطةةٌط والتصةةمٌم  "....مرجةةع سةةابق ص  .. " 13وقةةد أقٌمةةت الحةةوائط الخارجٌةةة بةةالطوب اللةةبن ،
خالٌة من الزخارف أو البٌاض  ،وكانت الظلة عبارة عن أعمدة من جذوع النخٌل تحمةل سةقفا ً مةن السةعف  ،علٌةه لٌاسةة مةن
الطٌن  ،وكان االرتفاع الداخلً ـ على األرجح ـ حوالً ثبلثة أمتار ؛ مثله فً ذلك مثل المسجد النبوي .
عبر األزمنة المختلفة توضح خبلفا فً أوجه التناول الفكري
ومجموعة التغٌرات التً استحدثت على مسجد عمرو
لجوانبه التشكٌلٌة ؛ بدءا من البساطة وصفاء الرإٌة العقائدٌة فً توجٌه قٌم التعبٌر  .. ،وانتهاءا بالغلو والترف التشكٌلً ،
وضعف الدور العقائدي فً توجٌه مفاهٌم البناء  ، ..وتتبع أوجه التغٌر التً طرأت على المسجد عبر األزمنة المختلفة ٌإكد
ذلك  ..كما ٌلً:

فً عام "83ه915/م" فى عصر الولٌد بن عبد الملك وعلى ٌد الوالً قرة بن شرٌك هدم الجامع  ،وعملت به أربع
ظبلت ـ ٌتوسطها فناء كبٌرـ أكبرها ظلة القبلة ،وكان ٌتسع لحوالى خمسة آالف مصل  ،وعملت مطهرة فً فنائه
 ،كما عمل به عام "84ه911/م" محراب مجوف  ،ووضع به منبر خشبً ،وتوجت األعمدة  ،وذهبت بعض
تٌجانها  ،كما حدد الفراو أمام المحراب بمقصورة ؛ تقلٌد ًا لمقصورة معاوٌة بالجامع األموي بدمشق  ،وبلغ عدد
أبوابه أحد عشر باب ًا.
فً العصر األموي "عام 53ه692/م" زٌد مسطح الجامع  ،وعمل له صحن  ،وأضٌف إلى دوره الدٌنً وظائف
مدنٌة متعددة  ،حٌث استغل كدار للقضاء  ،ومكان للدرس  ..وقد زخرفت أسقف الجامع فً ذلك الوقت  ،وبنٌت
له أربع صوامع فً أركانه  -على ٌد مسلمة بن مخلد  -مشابهة لؤلبراج التً كانت فً أركان المعبد الرومانً
بدمشق  ،وكان المإذنون ٌصعدون إلٌها بدرج من خارج الجامع.
وفى العصر العباسً زٌد الجامع عدة مرات  ،أكبرها زٌادة الوالً عبد هللا بن طاهر "212ه929/م"  ،حٌث
أصبح مربع الشكل تقرٌبا 112225م×125م  ،..وفى العصر الفاطمً عام "456ه1515/م أضاف الخلٌفة الحاكم
بؤمر هللا "رواقٌن بصحن الجامع  ،ولم تخرج األعمال التً أجرٌت به بعد ذلك عن إصبلحه وزخرفته وتؤثٌثه ،
إلى أن تغٌرت معالمه تمام ًا عقب عمارة مراد بك له عام "1212هـ1982/م"  ،حٌث لم ٌراع فٌها المسقط الذي
كان علٌه الجامع  ،وتغٌرت أبعاد الظبلت والصحن ،فؤصبحت ظلة القبلة تشتمل على ستة صفوف من العقود بد ًال
من سبعة  ،وأصبحت عقود هذه البائكات عمودٌة على جدار القبلة بعد أن كانت موازٌة لها ،مما أدى لسد أرجل
العقود لبعض الشبابٌك  " ..منظمة العواصم اإلسبلمٌة" :أسس التخطٌط والتصمٌم  "...ص .13

ومسقط الجامع وقت إنشائه كان قد ارتبط ـ شكبلً ومضمونا ً ـ بالقٌم التً وثق لها مسجد النبً  ،فالهدف توفٌر مسطح
مغطى لحماٌة المصلٌن من العوامل الجوٌة  .. ،أبوابه مفتوحة ومتعددة ؛ تستقطب المصلٌن  ،ولم ٌشتمل المبنى فً مسقطه
األصلً إال على منبر ، ..ومواد اإلنشاء مستمدة من البٌئة  ،معبرة عنها صراحة  ، ..الجدران خالٌة من الزخارف ؛ حٌث
كانت صورة المسجد النبوي هً اإلطار الذي حدد نمط المسقط والشكل العام للمسجد  ،فلم ٌظهر فٌه أي تؤثر بالعمارة ـ
الواقع ـ المصرٌة أو المسٌحٌة الشرقٌة التً كانت شائعة فً ذلك الحٌن  ..من أبراج  ،ومذابح  ،ورسومات ،وزخارف ،..
بٌنما فً العصور التً تلت ذلك " األموي ،العباسً ،الفاطمً ،العثمانً " أستحدثت بالجامع عناصر لم تكن عرفت من قبل
 ،ولم ٌتضمنها المسجد النبوي  " :كالمحراب المجوف  ،والمقصورة  ،والمآذن  ،وكذا الزخارف  ،وأعمال الرخام ،
والفسٌفساء  ، ..وتذهٌب تٌجان األعمدة "  ،وتإكد المصادر التارٌخٌة أن المآذن التً أقٌمت بؤركان المسجد فً العصر
األموي كانت " صورة من األبراج التً كانت فً المعبد الرومانً بدمشق "  " ..أسس التخطٌط والتصمٌم  "...ص ،14
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وما تضمنه مسجد عمر بن العاص

تضمنته معظم المساجد التراثٌة  ، ..لقد بدأ المسجد " هدفـا " أكده قوله

":

 ..؛ هدفا ثقل مضمونه قٌاسا إلً معطً ظاهره  ،بٌد انه قد انتهً إلً بناء
جعلت األرض لي طهوراً ومسجدا "  ..صدق
تراكمً ؛ جسدته " رإى " وأفردت له " اجتهادات "  ،..أمعن التكرار واالرتجال فً الدفع بكلٌهما لقاء " الظاذر "  ،خبلفا
لما ٌستهدفه " المضمون " !! .وألجل هذا بات االستنساخ عرفا  ،ألفه العامة  ،ووثق لسٌرورته ذوي االختصاص !! ..دعنا

نري كٌف كانت بداٌة كل من :
" المح ـ ــراب  ..المن ـ ـ ــبر  ..المـ ـ ـ ـ ــئذنة  ..القـ ـ ـ ـ ـبة " ..وغـ ـ ـ ـيرها ك ـ ـثير .. ...

المح ـ ـ ـ ـ ــراب :
المحراب  " :مأوى األسد "  ،وفً القاموس المحٌط  ..المحراب  " :الغرفة "  ،وهو أٌضا  " :صدر البيت وأكرم مواضعه
"  ،وكذا  " :مقام اإلمام في المسجد "  ،وهو " الموضع الذي ينفرد به الملك فيتباعد به عن النا "  ، .. ..وهو أٌضا :
" القبلة "  ،و" المحل الذي يتصل فيه المسلم بربه " .
ولم ٌظهر المحراب سواء فً زمن النبً أو فً عهد الخلفاء الراشدٌن من بعده  ، ..وأول ظهوره كان فً توسعة عثمان
للمسجد النبوي ؛ حٌث أقٌمت مقصورة من الطوب حول المنطقة المخصصة له  ،وفً عمارة الولٌد للمسجد وضع
 ،وقد عمل له جنبات ؛ بعضها مذهب وبعضها أسود  ،وجعل على ٌمٌن المحراب
محرابا ً مجوفا ً فً مصلى عثمان
ً
عند عمارته للمسجد عام (999ه)
باب ٌ ،دخل منه اإلمام وٌخرج  ،ثم وضع األشرف قاٌتباي محرابا فً مصلى النبً
 ..وهو الموجود لآلن  ،وقد ذكر أن مصلى النبً غرب التجوٌف قلٌبلً.
وغدا " المحرا " بشكله المجوف فٌما بعد وعبر تطور عمارة المسجد ضمن ابرز العناصر الممٌزة لفراو الصبلة  ،وقد
اتخذ " صيغا " تقلٌدٌة معتادة ـ مع استقبللٌة وتمٌز فً طبٌعة التناول التشكٌلً والزخرفً ـ ٌرتفع فً اغلبها بارتفاع جدار
القبلة ـ داخلٌا ً ـ تعبٌراً عن السمو ،وتتناسب مع ارتفاعه القبة التً قد تعلو فراغه  ،وغالبا ترتفع عن مستوى كافة عناصر
المسجد باستثناء مئذنته .

المن ـ ـ ـ ـ ـ ــبر :
كان النبً ٌخطب على جذع نخلة عند بناء المسجد أول مرة  ،وفً عام  9ـ  8ه وبعد توسعته جعل منبراً من الخشب من
درجتٌن  ،ومقعد عرضه متر  ،وارتفاعه متر  ،وبقى على حالته هذا إلى عام  28ه  ،حٌث كساه عثمان بن عفان
رفع ست درجات ؛ أخري فؤصبح تسع درجات  ،وكسً ،
ثٌاب رقاق مصرٌة  ،وفً عهد معاوٌة بن أبً سفٌان
وبقً على حالته إلى أن جدد فً خبلفة الناصر لدٌن هللا عام 583ه  ،ولما شب الحرٌق األول بالمسجد النبوي عام 654ه
وظل عشر سنوات  ،وفً عام
أرسل المظفر صاحب الٌمن منبراً له رمانتان من الصندل  ،فنصب فً موضع منبر
664ه أرسل الظاهر بٌبرس سلطان مصر منبراً من الخشب عدد درجاته سبع درجات  ،وجعل له باب بمصراعٌن  ،ثم
أرسل الظاهر برقوق منبراً عام 989ه  ،وتبله الملك المإٌد فؤرسل منبراً عام 922ه  ،وقد احترق مع المسجد عام 996ه .
ثم أقام أهل المدٌنة منبراً من اآلجر مطلً بالنورة  ،بدل فٌما بعد بمنبر من الرخام ؛ أرسله األشراف قاٌتباي عام 999ه ،
وظل فً موضعه حتى عام 888ه ؛ حٌن أرسل السلطان العثمانً مراد منبراً من الرخام والمرمر  ،وضع مكانه ـ وال ٌزال
إلى اآلن ـ له اثنتا عشرة درجة  ..؛ ثبلث درجات خارج الباب  ،وتسع داخله  ،..وقد رمم فً عمارة السلطان عبد المجٌد
1265ه ـ 1299ه  ،وكذلك عام 1455ه فً عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك فهد بن عبد العزٌز آل سعود رحمه هللا
تبارك وتعالً .

المـ ـ ـ ـ ـ ــئذنة :
بدات فً صورة مكعب اطلق علٌه الصومعة "  " ..عفٌف بهنسً  ،المدلوالت الروحٌة فً عمارة المسجد ص ، " 129و
سمٌت فٌما بعد  " :المنارة " ومثلت أحد أهم عناصر عمارة المسجد عبر مراحل تطوره المتتابعة  ،ولم تكن قد عرفت فً
عنه
وال عهد الخلفاء الراشدٌن  ،حٌث لم ٌتضمن المسجد النبوي الشرٌف مآذن آنذاك  ،وكان ببلل
عهد النبً
ٌرفع األذان من فوقها ،وقٌل أنه كان ٌصعد على سطح منزل أسرة
ٌصعد على دعامة مربعة بدار عبد هللا بن عمر
من بنى النجار لكونه أعلى منزل حول المسجد .
وأول من استحدث المآذن عمر بن عبد العزٌز رحمه هللا ؛ عندما أمر الولٌد بن عبد الملك بتوسعة وبناء المسجد النبوي 99
ـ 81ه ؛ فجعل له أربع مآذن  ،فً كل ركن مئذنة  ،قاعدتها 4×4م  ،وارتفاعها 35م  ،وقد زاد األشراف قاٌتباي عام 999ه
منارة خامسة فً الجهة الغربٌة عند باب الرحمة .
وعبر تتابع العهود اإلسبلمٌة ارتبط ارتفاع المئذنة بخصائص التشكٌل الخارجً لمبنً المسجد ؛ مع وجود تناغم فً كنه
العبلقات بٌنها وبٌن القبة من جانب  ،وبٌن أبعاد وواجهات المسجد علً تتابعها من أخر  ..ب ما ٌوحً للناظر بنوع من
التجانس ؛ إزاء نسب التفاوت بٌنهما  ،وما ٌترتب علٌه من تنــوع تشكــٌلً  " ..أسس التخطٌط والتصمٌم  "...ص 15 ،14
".

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبة :
 ،أوفً
عرفت " القبة " فً عمارة المسجد ـ تحدٌداً ـ فً عهد الدولة األموٌة  ،إذ لم تكن قد عرفت فً عهد الرسول
عهود الخلفاء الراشدٌن من بعده  ،وقد غدت عقب ظهورها رمزاً وعنصراً أساسٌا ً فً عمارة المسجد  ،وعادة ما شكلت إلً
جانب المئذنة منظومة هندسٌة متوازنة  ،أسهمت فً تقرٌر صٌاغة مثالٌة لشكله العام  ،..وبإعادة تحوٌرها وتجسٌدها
استطاع المعماري المسلم توظٌفها  ،واالستفادة منها فً شتً العمائر اإلسبلمٌة .
والعناصرالسةابقة " المحـراب  ..والمنبـر  ..والمئذنـة  ..والقبـة "  ..وان غةةدت ابةرز البنةً التشةةكٌلٌة الممٌةزة لعمةارة المسةةجد ..
شكل ( )4إال أن اإلقرار بثبوتها ضمن بناه التشكٌلٌة ٌعد من االمور التً قد داخلهةا الجةدل ؛  ..باعتبةار ان ظهورهةا جمٌعةا ـ
وعهد الخلفاء الراشدٌن من بعده .
فٌما عدا المنبر ـ كان بعد عهد النبً

شكل ( " )4المحراب  ..المنبر  ..المئذنة  ..القبة  ..وغٌرها "عناصر معمارٌة استحدثت فٌما بعد عهد النبً
واالداه لصناعة المسجد عبر عهود شهدت لعدٌد من العمائر بتغٌرات غٌر مسبوقة .
" جامع و مدرسة البطرسى " طرابلس " لبنان ـ التارٌخ1324 :ـ القرن" 14:

ظلت هً المرجع

فما اثٌر حول  " :المحرا " و" المنبر " سنده االقرار باهمٌة توافر الهدوء والسكٌنة لفراو المسجد الةداخلً ..؛ االمةر الةذي
ٌحول دون المغاالة فً كنه الصةٌاغة وطبٌعةة التنةاول الزخرفةً لكلٌهمةا  ، ..أمةا " الم ذندة " و" القبدة " فقةد ارتبطتةا بطةرح
اخةةر  ..؛ فةالبعض ٌةةرى أن إقامةةة "الم ذندة " لٌسةةت بةةاالمر الملةةزم  ،بةةل والتسةةتند لرإٌةةة نابعةةة مةةن قةةٌم إسةةبلمٌة ؛ فالمسةةجد
النبوي لم ٌكن ٌتضمنها  .. ،بٌنما ٌرى آخرون أن إقامتها غٌر مخالف لتعالٌم الشرع ؛ باعتبار ان بداٌاتها كانةت قةد اسةتهدفت
إٌصال صوت المإذن إلى أكبر مسافة ممكنة  ، ..وإن كان للوسائل التقنٌة المعاصرة استٌفاء ذلك الغرض  .. ،فٌبقةً دورهةا
كعبلمة ممٌزة للمسجد ؛ تإكد علً كنه عبلقته بالمحٌط  ،وتقر للقٌم الرمزٌة التً تملٌها عمارته ..اما " القبة " فقةد ارتبطةت
الرإي حولهةا بمةا هةو اكثةر تعقٌةدا ؛  ..ذلةك ان حضةورها فةً بنةً المةوروث ـ ومةن ثةم فةً ذاكةرة العمةران ـ غالبةا مةاأرتبط
بالقبور  ،االمر الذي دفع بالبعض الً تحٌٌدها استنادا الً ذلك ؛ وتجاوبا مع رإي التشرٌع التةً نهةً فٌهةا عةن تشةٌٌد القبةور
.
وبالرغم من ان ذلك الجدل ٌعد مدعاه المكانٌة تجاوز تلك العناصر حال التنةاول التعبٌةري لعمةارة المسةجد ؛  ..بةل والحٌلولةة
دون ادراجها ضمن ثوابت الصٌاغة التشكٌلٌة لمفرداته ؛ اال ان مثولها الدائم ـ والمتكرر ـ ضمن الصورة المعتادة للمسجد قةد
جسد ماٌشبه " القيد " علً سبل التجدٌد المتاحة لتلك الصٌاغة !!.

قـ ــيود اإلطـ ـ ـ ـار ..
 ..الق ـ ـــ ـ ـيد :
ان إدراك البنً الشكلٌة لعمارة المسجد الٌتوقف علً نمط البناء فحسب  ..حٌث ٌتخطى تؤثٌرها " الرمزي " ودورها "
الوظيفي " حدوده الجغرافٌة إلً نطاق أوسع ؛  ..تلتقً فٌه الرإي  ،وتتوحد ازائه المشاعر ،لٌعد انذاك الباعث لدوافع
العطاء  ،والموجه لبنً السلوك ؛ وهو وما ٌوثق آلهمٌة حضوره " الشكلي "  ،وتاثٌره " الضمني " فً منظومة الواقع ـ
الغٌر مسبوق ـ بكافة تجلٌاتها ؛  ..وحال ذلك ٌستطٌع تجاوز أطره اإلقلٌمٌة بقوة " تعبيره " عن البٌئة والثقافة الخاصة
بمحٌطه العمرانً Khan, Hasan Uddin, "An Overview of Contemporary Mosques", 1994, pp, 247-.
267.
واستقراء واقع المسجد وماضٌه القرٌب ٌنبئ عن " معيار " اخر ذو اتصال مباشر" بكنه " ذلك التعبٌر  ،وكذا " مردوده "
؛  ..جسده مثول المسجد فً ذاكرة المجتمع ـ وكما سبق االشارة ـ والسباب عدة متخذا اطرا تشكٌلٌة اقرب الً التوحد ،
اختزلت ازائها بواعث التغٌٌر  ..كرس فٌها لنموذج اوحد لم ٌابه بمتغٌرات االمكنة وطروحات االزمنة  ..األمر الذي دفع
بصٌغه التعبٌرٌة لقاء نوع من التنمٌط  ،والتكرار  .. ،واحٌانا االستنساخ ؛  ..الً الحد الذي ظهر فً اثره ـ وكمثال ـ
ماٌسمً بـ " المسجد الرسمي للدولة " فً مصر..؛ جسدت صورته مفردات وعناصر معمارٌة مستقاه من مساجد القاهرة
التارٌخٌة ؛ خاصة تلك ذات الطرز المملوكٌة  ،تلك التً عدت اكثر الطرز التارٌخٌة تاثٌرا فً انماط المبانً االسبلمٌة فً
مصر عموما Davidson, Cynthia, "Mosque of the Grand National Assembly ", 1995, pp. 124-..
 ..131.من هنا جاء " القــــيد " !!.
فالمعنً بـ " القيد " ارتباط اإلدراك بذلك اإلطار الجامد الذي اتخذته صورة المسجد عبر حق متتابعة  ،احتملت االجتهاد
" باإلضافة " فً البداٌة  .. ،وارتكنت إلى " االستنساخ " المطلق لقٌم تشكٌلٌة ؛ بدات كتكرار نمطً وآلت إلً " االستهالك
" مع نهاٌة األمر  ..لقد بدا مسجدنا المعاصر احد الصور المدبلجة لمسجد الماضً " القري " منه  ،و " البعيد " .!!..
ذلك أن مبلمح اإلرث التشكٌلً لعمارة المسجد ومفرداته التعبٌرٌة كانت قد ارتبطت ـ وعبر عهود متتالٌة ـ بؤطر ثابتة ال
تتخطاها  .. ،جسدت المورد والباعث لنشؤة أي مسجد  ،إلً الحد الذي حدا بهٌئة األوقاف المصرٌة ـ ومنذ زمن بعٌد ـ إلً
وضع مجموعة بدائل معمارٌة  ،كرست من خبللها لنموذج تشكٌلً أوحد  ،هو أقرب إلً " االستنساخ " ٌ ،كاد ٌخلص إلً
تصور تشكٌلً واحد لصورة المسجد ـ أي مسجد ـ علً اختبلف موضعه وزمانه  ..توزع تلك البدائل علً الراغبٌن فً
بنائها  ،للمفاضلة فٌما بٌنها وااللتزام الكامل بها  ..؛ األمر الذي دفع بالنتاج التراكمً لعمارة المسجد " مجملة " لقاء صٌاغة
تعبٌرٌة محددة سلفا  ،ترتبط فً أذهان المصمم والمستخدم ـ علً حد سواء ـ بروي جامدة ال تحتمل التؤوٌل أو التغٌٌر  ..بل
لعلها ال تستدعً بواعث الثبات التً وثق لها زمن الغرس ..؛ إزاء تقوقعها داخل " قيد " ؛  ..أشتمل علً صورة  ،اقرب
إلً توحد " القال "  ،وادعً إلً استكانة " العقل "  ..ال "القل " !!..
وتتبدي اإلشكالية حال ربط دوافع العطاء لدي أي مسلم  ..بـكنه عمارة " المسجد " !! ولما ال وهو الباعث والمبلز  ..فان
كان المسجد " الصورة "  ،و "الرمز "  .. ،بل و "المحتوي "  ..قد آلـ  ..إلً " تنميط "  ،قرب ازائه من السبات !! .. ،
فمن أين تأتي قوة الدفع ؟!!  ..بل وحٌثٌات الدافع ؟!!..

سبيل القـ ـ ــيد ..
عمارة المسجد المعاصـ ـر :
ترددت صٌاغة المسجد المعاصر ـ فً ارتباطها بمعطٌات الموروث ومتغٌرات الواقع المعاصر ـ بٌن مجموعة اتجاهات :
" اتجاخ تقـليدي محلـي  ..اتجـاخ محـاف  ..اتجـاخ إسـالمي محـدث  ..اتجـاخ تلقيطـي  ..اتجـاخ العمـارة الشـعبية واالتجـاخ المعاصـر " ..
". "Ihsan, Fethi, "The Mosque Today ", 1985, pp.53-63.
وعلً الرغم من ان المسجد فً سٌاق االتجاهات " االربع االول " كان قد استوحً شكله الخارجً دائما من طراز واحةد ٌةتم
مفاضةلته وانتخابةه ـ مةن قبةل الجهةة الممولةة او تلةك القائمةة بعملٌةة التصةمٌم وادارة المشةروع ـ اسةتنادا الةً مةوروث وثقافةة
الدولة التً ٌقام فٌها  ..فالتصمٌم غالبا ماٌعكس الهوٌة الذاتٌة وطموحات المجتمع متخذ المبادرة بانشةاء المسةجدArkoun, .
 .. Mohammed, "The Metamorphosis of the Sacred ", 1994, p, 268.اال أن اقتةران مجمةل التصةنٌف
باشكالٌة التجدٌد فً عمارة المسجد  ..استنادا الً ثقل المةوروث ـ ومثولةه فةً اذهةان العامةة وذوي االختصةاص ـ مةن جانةب

والطروحةات الغٌةةر مسةةبوقة لمعطٌةات الواقةةع المعاصةةر مةن جانةةب اخةةر ٌةةدفع بنةا لقةةاء تصةةنٌف أخةر ؛ ٌمٌةةز بةةٌن  :التنةةاول "
التقليدي "  ،والرو " التشكيلية "  ،وتلك التً تستهدف " المعاصرة " فً التعبٌر  ..علً نحو ماٌلً :

أوال  :رؤي " تقـليديـة "  ..ترددت مابٌن " تقليدية " تناول معطٌات الواقع البٌئً المحلً  ،أو " الحفاظ " علً بنً ومفةردات
الموروث التراثً لعمارة المسجد  ،أو " التطور " المحدود  ..وجمعت بٌن اتجاهات ثبلث :
 اتجاه تقلــٌدي محلً.
 اتجاه محافــــظ.
 اتجاه إسبلمً محدث.
اما االتجاخ التقـليدي المحلي  ..فٌتضمن تناوال تقلٌدٌا لمفردات وعناصر المسجد استنادا الً دالئةل رمزٌةة محلٌةة خاصةة
بمنطقةة محةددة داخةل اقلةٌم مةا ،مثةل مسةاجد منطقةة النوبةةة بصةعٌد مصةر  ..والتةً تعةد امتةدادا لثقافةة المجتمةع النةةوبً ،
وٌتاكةد ذلةةك فةً اسةةالٌب البنةةاء التقلٌدٌةة ومةةواد البنةةاء المحلٌةة المسةةتخدمة مثةل الحجةةر والطةةوب اللةبن والخشةةب وزعةةف
النخٌل .

مسجد كورنٌش جدة " السعودٌة " عبد الواحد الوكٌل ومسجد جزٌرة جدة " البحرٌن " المصمم ٌ /وسف داود السابغ ( 1882م)  ،و جامع
الدولة " الكوٌت " محمد صالح مكٌة 1898 ،

وأما االتجـاخ المحاف ـ ـ  ..فٌعتمد علً استنباط اشكال مالوفة وبنً تشكٌلٌة بعٌنها من نماذج تارٌخٌةة سةابقة  ..مةع امكانٌةة
اسةةتخدام سةةبل تقنٌةةة مسةةتحدثة فةةً بنائهةةا " عكةةس االتجةةاه التقلٌةةدي "  ..بمعنةةً ان التحةةدٌث ٌةةرتبط بالسةةلوك االنشةةائً
والحفاظ ٌستهدف الصٌاغة المعمارٌة .
واالتجاخ االسـالمي المحدث ٌ ..رتبط باستخدام مفردات العمارة االسبلمٌة فً هذا االتجاه فً سٌاق متطور وبتقنٌات حدٌثة
 ..بمعنً تطةوٌر بعةض مةن المفةردات التارٌخٌةة النتةاج اشةكال غٌةر تقلٌدٌةة  ..امةا االرتبةاط بالنطةاق الجغرافةً المحلةً
فٌعتمد علً استخدام عناصر رمزٌة تقلٌدٌة .

جامع الملك عبد هللا بعمان راسم بدران 1898م  ،ومسجد :عائشة بكار للمعماري " جعفر طوقان " عام 1893:

ثانيا  :رؤي " تشـكيلية "  ..ترددت مابٌن الجمع والمإائمة بٌن مفردات الموروث  ،فٌمةا عةرف بةـ " التلقـي "  ،أو االجتهةاد
فً تطبٌع تلك القٌم وتوظٌفها لقاء رإي شعبٌة ؛ التمعن فً كنه ومضمون مفردات التشكٌل بقدر ماتتخذها سبٌبل للتعبٌر عن
الذات  ،فٌما أطلق علٌه " النتاج الشعبي " .
فـأمــا االتجــاخ التلقـ ـ ــيطي  ..فٌعتمةةد علةةً الجمةةع بةةٌن المفةةردات واالشةةكال والرمةةوز الممٌةةزة لطةةرز اسةةبلمٌة موروثةةه ..
وتوظٌفها ؛ دون مراعةاه لجةذورها التارٌخٌةة  ..او لمةدي توافقهةا بصةرٌا ورمزٌةا مةع طروحةات الواقةع الثقةافً والبٌئةً
العمرانً لحٌز العمل المعماري .
وأما اتجاخ العمارة الشعبية  ..فهو نتاج لثقافة العامة ٌ ..فتقر الً المرجعٌة  ،وٌركن الً تناول سطحً لمفردات التشكٌل ،
وٌعتمد علةً ادراك المسةتخدمٌن لةبعض الصةور فةً مجةال بٌئةتهم الشةعبٌة  ،وتحةوٌلهم اٌاهةا الةً عمةل معمةاري  ،دون
مراعاه لمرجعٌة تراثٌة أو لقٌم ثقافٌة او بصرٌة  ..فالتعبٌر مباشر ٌرتبط بالكلفةة االقتصةادٌة واالمكانٌةات الفنٌةة المتاحةة
.

ثالثا  :رؤي " معاص ـ ـ ـرة "  ..ارتبطت بؤفكار مستحدثة ؛ استهدفت تقرٌر حضور المسةجد ضةمن بنةً المدٌنةة المعاصةرة ؛ بمةا
ٌملٌه ذلك من توظٌف واحتواء لمعطٌات الواقع التقنً وماتضمنه من متغٌرات فكرٌة وثقافٌةة غٌةر مسةبوقة  ..قةد تنتهةً الةً
صةٌغ تعبٌرٌةةة متطةورة  ،تلتقةةً وطروحةةات العمةارة العالمٌةةة المعاصةرة  ..ازاء اسةةتنادها لبنةةً تشةكٌلٌة مجةةردة  ،واعتمادهةةا
علً وسائل انشائٌة حدٌثة  ..وٌهدف المعماري أنذاك الحداث تغٌٌر فً الصورة الدارجة والمالوفة لعمارة المسجد .

مسجد النٌلٌن المعماري جمار الدولة عبد القادٌر "  ، " 1896ورإٌة تصمٌمٌة معاصرة للمسجد للمعمارٌة زها حدٌد

مبع ـ ــث التجـ ـ ــديد ..
عـ ــودة إلي الباع ـ ـ ـث :
أما " الباعث " فٌجسده ذلك النطاق ال مرن الذي أقرته العقٌدة فٌما بعد ثوابت " التشريع "  ..،ألجل طرح تشكٌلً ٌفً
بمقتضٌات تغٌر المكان وتتابع األزمنة  ..وماٌستتبعه من تقرٌر بنً الخصوصٌة المكانٌة والثقافٌة  ..والسند فً ذلك ما اقره
رسول هللا بالقول او بالفعل  ،وجسد ذلك مسجده بالمدٌنة المنورة  ..وألجل إدراك حدود ذلك الباعث البد من تقرٌر
نطاق " الثوابت " فً صٌاغة المسجد ؛  ..باعتبار أنها تشكل البداٌة لمرونة الطرح  ..تلك الثوابت التً ٌمكن استقرائها فً
رإي " العقيدة لكنه الصياغة التشكيلية لعمارة المسجد "  ..وتتحرك فً سٌاق التبلقً المتوازن إلطارات ثبلث :
o

إطار عقـائدي  ..ينسحب علي جوانب األمر والنهي في توجيهات الشرع لقـاء الصياغة التعبيرية لعمارة المسجد .

o

إطار وظيفي  ..ينسحب علي المستهدفـات الوظيفية لمجمل عناصرخ ؛ بما يتفق ورؤي التشريع .

o

إطار قيـمي  ..وينسحب علي كني الصياغة التعبيرية لمفرداتي استنادا الي المضمون القيميي لتوجيهات الشرع .

اإلطار العقـائدي  ..وٌنسحب علً جوانب األمر والنهي فً توجٌهات الشرع لقاء الصٌاغة التعبيرية لعمارة المسجد ..

وابرز ما تتضمنه وترمً إلٌه ثبات الرإٌة العقائدٌة والحٌلولة دون أي استحداث أو ابتداع  ..فـال
صدق  ،وتتضـ ــم ماي ــلي :

" م أحدث في " ...

– تجنب بناء المساجد على القبور ،لقوله فً حدٌث أبى سعٌد الخدرى رضً هللا عنه " :لتتبع سن م كان
قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموخ"  ،قالوا  " :الٌهود والنصارى ٌا رسول هللا ؟ " ..
 ،وفى تبلقى هذا الحدٌث مع حدٌث السٌدة عائشة رضً هللا عنها" :أن أم
قال " فم الناس؟!!  " ..صدق
سلمة وأم حبٌبة وصفتا للنبً صلى هللا علٌه وسلم كنٌسة رأتاها بالحبشة ٌقال لها مارٌة وذكرتا ما فٌها من حسن
التصاوٌر ،فقال صلى هللا علٌه وسلم" :أولئك كانوا إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا
فٌه تلك الصور ،أولئك شرار الخلق عند هللا تعالى ٌوم القٌامة"  ..نقول أن تبلقى هذا الحدٌث مع سابقه تؤكٌد
للمعنى المستهدف.
– أول منبر بالمسجد اتخذه الرسول علٌه الصبلة والسبلم كان جزءاً من جذع نخلة  ،واستتبعه منبر من درجات
ثبلث فقط ٌ ،علوها مجلس للخطٌب فً صٌاغة بسٌطة تخلو من أٌة زخارف أو تفاصٌل  ،غٌر ان اهمٌة روٌة
المصلٌن للدعاه اعلً المنبر ٌمكن ان تإثر علً ارتفاعه وفقا لنطاق اتساع فراو الصبلة .
– الفصل الكامل " استقبللٌة المداخل " بٌن حركة الرجال وحركة النساء فً اتجاه تردد كلٌهماعلى فراو الصبلة
المخصص له.
– حنٌة القبلة لم ترد ـ ولم ٌكن لها وجود ـ فً صٌاغة الرسول علٌه الصبلة والسبلم ألول مسجد وجد باإلسبلم ،
وصٌاغة حائط القبلة ٌنبغً أن ال ٌتؤتى بصورة تتسبب فً شغل المصلٌن بزٌنة مفرطة او مغااله تشكٌلٌة  ،أو
بوجود نوافذ فً مستوى النظر تحول دون تركٌز نظر المصلٌن مع خطبائهم .

اإلطار الوظـ ـ ـيفي ٌ ..نسحب علً المستهدفات الوظٌفٌة للمسجد ولمجمل عناصره المعمارٌة  ..بدءا بعبلقاته بمعطٌات المحٌط
الحضري ومرورا بسعته واستقبللٌة مداخله  ..الً غٌر ذلك من اشتراطات :

–

–
–
–

–

ٌنبغً ان توزع المساجد على مختلف المناطق الحضرٌة بما ٌتفق واحتٌاجات المترددٌن علٌها وتحدٌدا
صغاروكبار السن وذوي االعاقة  ،وقدرت الدراسات المسافة بٌن المسجد وموقع السكنً بـ 455م كحد أقصى ؛
وطبعً أن ٌتحدد حجم المسجد وفقا لموقعه  ،وعبلقاته بؤجزاء التجمع  ،ومراكز المجاورات من جانب ومركز
التجمع ككل من جانب آخر.
ٌراعى أن تكون مداخل المسجد من الخلف حتى ال ٌقطع الداخلون طرٌقهم بٌن ٌدي المصلٌن  ،قال الرسول :
" لو يعلم المار بي يدي المصلي ماذا عليي لكان أن يق أربعي خيراًلي م أن يمر بي يديي " صدق رسول هللا .
ٌراعى ضرورة تزوٌد مداخل المسجد بمنحدرات بالقدر الذي ٌكفل دخول المعاقٌن للمسجد فً ٌسر ألداء
الصلوات المختلفة.
تحسب سعة المسجد  -استناداً إلى استحباب عدم ترك فراغات بٌن المصلٌن فً الصف الواحد  -باعتبار العرض
المخصص للمصلى  -حال وقوفه  -حوالً 5255م ،والمسافة المتاحة لسجوده بحوالى 1225م  ،وهو ما ٌعنى أن
الشخص ٌحتاج لمساحة إجمالٌة قدرها 126م " .2عبد القادر حمزة كوشك "المنهج اإلسبلمً فً تصمٌم العمارة "
1881 ،م.
قال رسول هللا " :خير صفوف الرجال أولها و ،..وخٌر صفوف النساء آخرها و .." ..صدق رسول هللا  ،على
أن اتخاذ المسقط األفقً مستطٌبلً تحتم أفضلٌة أن ٌؤخذ البعد األطول اتجاها عمودٌا على اتجاه القبلة إلعطاء
فرصة أكبر للصفوف األولى  ،وقد ورد فى الصحاح عن أبى هرٌرة رضى هللا عنه أن رسول قال  " :لو يعلم
الناس ما فى النداء والص األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليي الستهموا "  ..صدق رسول هللا

؛ رواه البخارى

ومسلم ،وفى رواٌة لمسلم قال  " :لو تعلمون ما فى الص المتقدم لكانت قرعة "  ..صدق رسول هللا .
– رإٌة المصلٌن لخطٌب الجمعة من األمور المستحبة شرعا ً  ،وكذلك عدم قطع األعمدة لصفوف المصلٌن ،وهو ما
ٌكفل للمسجد نوعا ً من المرونة التشكٌلٌة حال استٌفاء تلك المتطلبات من خبلل استثمار أوجه اإلنشاء بتطوراتها
 " :ابنوخ عريشا كعريش  .. " ..صدق رسول هللا
المتاحة ..والتقاء ذلك األمر وحدٌث ابن أبً الدنٌا فً قوله
؛ ٌكفل نوع من المرونة التشكٌلٌة إزاء ما تتطلبه زٌادة سعة المسجد من روي تشكٌلٌة تتفق وتلك الزٌادة .
– ٌتعٌن أن تكون الصٌاغة التشكٌلٌة لمنطقة المٌضاء بالقدر الذي ٌجتنب من خبلله استقبال مستخدمً الحمامات ـ
 " :إذا جلس أحدكم لحاجتي فـال
حال استعمال مرافقها ـ أو استدبارهم لقبلة المسلمٌن "الكعبة المشرفة" ،لقوله
يستقبل القبلة وال يستدبر ها " صدق رسول هللا

 ،رواه أحمد ومسلم.

االطار القيمـ ــيي  ..وٌنسحب علً كنه صٌاغة المفردات التشكٌلٌة لفراغات المسجد " داخلٌا "  ،وكذا الثقل التعبٌري
لعبلقات عناصره " خارجٌا "  ،ومدي توافقها مع ماتملٌه خصائص الموقع المحٌط  .. ،تقرٌرا للمضمون القٌمًٌ
لتوجٌهات الشرع ؛ وما ٌستتبعه من تقرٌر لثقله الرمزي كأحب البقـاع إلي اهلل تبارك وتعالي  ،اضافة الي تهٌئة فراغاته
؛ فٌما رواه أبو داود وغٌره ،
لمعانً الخشوع والرهبة  ،ال االنبهار واالنشغال عن ذكر هللا عزوجل  ..،قال رسول هللا
 ،كذلك فقد
لسند صحٌح  ،عن ابن عباس رضً هللا عنهما  " :ما أمرت بتشييد المساجد لزخرفتها  " ..صدق رسول هللا

ورد عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه لما وسع المسجد النبوي قوله للبناء  " :أك الناس م الحر والقر وال تحمر وال
تصفر" ..وهو ما ٌإكد أن غاٌة البناء فى مساجد هللا عز وجل هى درء الحر والبرد عن المصلٌن  ..وعلٌه فانه ٌنبغً

االلتفات الً اهمٌة :
– أهمٌة التبسط فى التعبٌر التشكٌلً حال بناء المساجد وضرورة تجنب الزخارف ،وٌإكد هذا المعنى قول الرسول
 ..ذلك أن جعل األرض للرسول علٌه الصبلة والسبلم
" :جعلت لى األرض مسجداً وطهوراً " صدق
وللمسلمٌن من بعده بمثابة مسجد ٌعنى أن الصبلة لٌست بشكل وطبٌعة المكان التى تإدى به ؛ بل هى فى المقام
األول صلة وتركٌز ٌتبلشى خبللهما أي تركٌز أو تعاٌش للمصلى مع ما حوله دون صبلته ،وفى ذلك المقام
تستوي الزخارف مع عدمها بل إن عدم وجودها أدعى للمساعدة على تركٌز المصلى وتدبره فى أركان الصبلة
بالقدر الذي ٌتفق ومقتضى أداءها ..األمر الذي ٌتعٌن ازائه تجنب الزخارف بكل أشكالها وتحدٌدا فى فراو الصبلة
.
– ارتفاع المسجد ٌنبغً أن ٌتفق وطاقة استٌعابه للمصلٌن وبما ٌتفق ومتطلبات التهوٌة لحجم الفراو ككل مع تجنب
المغاالة فى االرتفاع  ،حٌث نهى عمر رضً هللا عنه أ ن ٌرفع ارتفاعه عن سبعة أذرع ؛ وقال " :إذا بنٌتم فٌه
بٌوتكم فابنوا منه المسجد"  ..وروى عن ابن أبى الدنٌا بإسناده عن إسماعٌل بن مسلم عن الحسن رضً هللا عنه

قال  :لما بنى رسول هللا

مسجده قال  :ابنوخ عريشاً كعريش موسى عليي السالم " صدق

 ،قٌل للحسن " :وما

عرٌش موسى؟ " قال  " :إذا رفع يدخ بلغ العريش " ؛ ٌعنى السقف ..

نت ـ ـائج الط ـ ــرح :
السياق التشكيلي لعمارة المسجد عبر عهود ماضية درج على اتخاذ صيغ تكرارية اقرب إلى االستنساخ ؛ تجسدت في سياقها مالمح
متعارف عليها  ..بعضها يرك الى موروثات نمطية ترتب بالشكل دون المضمون  ..استدرك المسجد " كبناء عقـائدي" ازائها إلى

طروحات جدلية عدت غيبة التجديد سمت تشريعي هو منها براء  ..وقد تراوحت تلك الصيغ مابيـ ـ :

أوال  :رإى " تقـليديـة "  ..تةرددت بةةٌن " تقلٌدٌةة " تنةةاول لمعطٌةات الواقةةع  ،أو " الحفةاظ " علةةً بنةً ومفةةردات المةةوروث
التراثً  ،أو " التطور " المحدود  ..وجمعت بٌن اتجاهات ثبلث :
 .1تقلــيدي محـلي  ..تناول تقلٌدي لمفردات وعناصر المسجد استنادا إلً دالئل رمزٌة محلٌة خاصة بمنطقةة محةددة
داخل اقلٌم ما ،وٌجسد ذلك فً أسالٌب البناء التقلٌدٌة  ،ومواد البناء المحلٌة المستخدمة .
 .2محافـــــدـظ ٌ ..عتمةةد علةةً اسةةتنباط أشةةكال مؤلوفةةة وبنةةً تشةةكٌلٌة بعٌنهةةا مةةن نمةةاذج تارٌخٌةةة سةةابقة  ..مةةع أمكانٌةةة
استخدام سبل تقنٌة مستحدثة فً بنائها .
 .3إسـددـالمي محدددث ٌ ..ةةرتبط باسةةتخدام المفةةردات التارٌخٌةةة للعمةةارة اإلسةةبلمٌة فةةً سةةٌاق متطةةور وبتقنٌةةات حدٌثةةة
إلنتاج أشكال غٌر تقلٌدٌة  ..أما االرتباط بالنطاق الجغرافً المحلً فٌعتمد علً استخدام عناصر رمزٌة تقـلٌدٌة .
ثانيا  :رؤى " تشـكيلية "  ..ترددت بٌن الجمع المإائمة بٌن مفةردات المةوروث  ،أو االجتهةاد فةً توظٌةف تلةك القةٌم لقةاء رإى
شعبٌة ؛  ..وتتضمن اتجاهٌن :
 .1تلقــــــيطي ٌ ..عتمد علً الجمع بٌن المفردات واألشكال والرموز الممــٌزة لطةرز إسةبلمٌة موروثةة  ..وتوظٌفهةا
؛ دون مراعةةاة لجةةذورها التارٌخٌةةة  ..او لمـــــةةـدي توافقهةةا بصةةرٌا ورمزٌةةا مةةع طروحةةات الواقةةع الثقةةافً والبٌئةةً
العمرانً لحٌز العمل المعماري .
 .2عمارة شـــعبية  ..نتاج لثقافة العامة ٌ ..فتقر الً المرجعٌة  ،وٌركن إلً تناول سةطحً لمفةردات التشةكٌل اعتمةادا
علةةً إدراك المسةةتخدمٌن لمعطٌةةات بٌئةةتهم الشةةعبٌة  ،دون مراعةةاة لمرجعٌةةة تراثٌةةة أو لقةةٌم ثقافٌةةة أو بصةةرٌة ..
فالتعبٌر مباشر ٌرتبط بالكلفة االقتصادٌة واإلمكانٌات الفنٌة المتاحة .
ثالثا  :رؤى " معاص ــرة ”  ..ارتبطت بؤفكةار مسةتحدثة ؛ ..قةد تنتهةً إلةً صةٌغ تعبٌرٌةة متطةورة  ،تلتقةً وطروحةات العمةارة
العالمٌة المعاصرة  ..إزاء استنادها لبنً تشكٌلٌة مجردة  ،واعتمادها علً وسائل إنشةائٌة حدٌثةة  ..وٌهةدف المعمةاري آنةذاك
إلحداث تغٌٌر فً الصورة الدارجة والمؤلوفة لعمارة المسجد .
رؤى التشريع لقـاء عمارة المسجد ال تتضم أطرا جامدة ؛ تحول دون التفـاعل مع مستحدثات المحي الزمني  ،وذلك المكاني ؛ ذلك
أن اإلنسان هو صنعة اهلل تبارك وتعالي  ،كفـل لي م التشريع ما يضم استيعاب متغيرات الزمان وطروحات المكان  ..م بعث ادم

عليي السالم إلي أن يرث اهلل األرض وم عليي ا . ..في معرض الطرح السابق يأتي مبعث التجديد في عمارة المسجد ليتضم أطرا ثالثة
:
 .1إطار عقا دي ٌ ..نسحب علً جوانب األمر والنهً فً توجٌهات الشرع لقاء الصٌاغة الوظٌفٌة والتعبٌرٌة لعمارة
المسجد .
 .2إطار وظيـفي ٌ ..نسحب علً المستهدفات الوظٌفــٌة لمجمل عناصــره؛ فً حدود ما تملٌه رإى التشرٌع.
 .3إطار قيــمي  ..وٌنسحب علً كنه الصٌاغة التعــبٌرٌة لمفردات المسجد التشكٌلٌة استنادا الً المضمون القٌمًٌ
لتوجٌهات الشرع .
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