




هذا الكتاب

مــن مواصفــات مــكان الصــاة املرونــة واالنفتــاح والوضــوح وأن االرض جميعــا 
كل  ويف  أوقاتهــا  يف  الصــاة  اقامــة  يصعــب  ألنــه  مســجدا  تكــون  أن  يجــب 
الظــروف دون هــذه املرونــة املكانيــة املتعــددة الوظائــف، فالصــاة تقــام عــى مــدار 
الســاعة يف كل مــكان يف األرض وبالتــايل ميكــن هنــا أن نفهــم حديــث الرســول 
صــى هللا عليــه وســلم »جعلــت يل األرض مســجدا وطهــورا« بشــكل أعمــق، 
فهــذه املــزة ليســت ملجــرد التفضيــل بــل هــي مــزة عمليــة رضوريــة يصعــب أداء 
ــارة املســجد ويجــب أن تعــر  ــايل هــي جــزء جوهــري مــن عم ــا، وبالت الصــاة دونه
عــن فلســفته الحقيقيــة. والــذي يبــدو أن هنــاك »لحظــة ســاكنة ومــكان ســاكن« 
يف عمــارة املســاجد وهــي قاعــات الصــاة الــي نعــرف بهــا املســاجد الثابتــة عــر 
التاريــخ وهنــاك »لحظــة متحركــة ومــكان متحــرك« وهــي األرض بــكل مــا فيهــا 
ــا الحديــث بشــكل مفصــل  ــا يهمن كمــكان للصــاة يف مواقيتهــا. بالطبــع نحــن هن
عــن »املــكان الســاكن« وكيــف ميكــن أن نعيــد صياغتــه مــن جديــد لخلــق عمــارة 
. عمــارة اللحظــة واملــكان 

ً
 ومتحــركا

ً
 مرنــا

ً
جديــدة ملســاجد املســتقبل تجعلــه مكانــا

باملفهــوم الفلســفي املعمــاري قــد تشــر إىل فكــرة الفضــاء املتعــدد األغــراض، ويبدو 
أن املســجد عــر التاريــخ كان فضــاءا ذو وظائــف متعــددة ومل يقتــر دوره عــى 
أداء الصــاة فقــط، وبالتــايل فــإن هــذا التعــدد الوظيفــي يفــرض أن يجعــل مــن 
ــل يجــب أن  ــوس يف وظيفــة محــددة ب ــا غــر محب ــا مكان قاعــة الصــاة ومــا حوله
 الجمتــاع النــاس، وقــد كان مســجد الرســول هــو مــكان إلدارة الدولــة 

ً
يكــون مكانــا

حــى عهــد الخليفــة عــي بــن أبــي طالــب، واســمتر كمــكان الجمتــاع النــاس وفضــاء 
للحــوار، وحــى بعــد أن فصــل مــكان إدارة الدولــة عــن املســجد ضــا متجاوريــن إىل 
عهــد قريــب. فكــرة التعــدد الوظيفــي مبفهومهــا املعــارص تشــر إىل الفضــاء املفتــوح 
الــذي يمســح بتنــوع الوظائــف تحــت ســقف واحــد. األســئلة املهمــة الــي يطرحهــا 
ــاس حــول شــكل املســجد  ــر مــن الن ــدى كث ــات ل ــد قناع ــاذا يوج ــاب هــي: مل الكت
وكيــف يجــب أن يكــون؟ وملــاذا هنــاك ردة فعــل لــدى البعــض نحــو مفهــوم عمــارة 
املســجد املعــارص الــي تريــد أن تخــرج عــن الصــورة الذهنيــة التقليديــة؟ وهــل مــن 
الــروري الخــروج عــن هــذه الصــورة وتبــي افــكارا أكــر تعبــرا عــن روح العــر؟ 
وكيــف ميكــن أن تســاهم عمــارة اللحظــة واملــكان يف تبــي افــكار جديــدة لعمــارة 
لهــذه  إجابــات نقديــة  املســتقبل يحتــاج إىل  املســجد؟ يف حقيقــة األمــر مســجد 
ــارة املســجد هــي  ــد عــى أن الحــوار حــول عم ــة التأكي األســئلة وغرهــا مــع أهمي
ــة  ــع كيــف نشــأت الصــورة الذهني ــذي يحــاول أن يتتب ــاح« املعمــاري ال مضــن »املب
ــي أدت إىل نشــوئها؟ وهــل مــن الــروري محــاورة هــذه  للمســجد واالســباب ال

الصــورة وتغيرهــا؟ 
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ليــس  املهــم أن موضوعنــا  الكتــاب  لهــذا  التقــدمي  بدايــة  أذكــر يف  أن  البــد 
عاديــا وال ميكــن التعامــل معــه عــى أنــه موضــوع عــادي فعمــارة املســاجد الــي 
شــكلت مفصــل الهويــة يف الحضــارة اإلســامية متثــل حالــة فريــدة غــر متكــررة 
كــون هــذا املبــى الديي/االجمتاعــي مثــل عــى الــدوام املحفــز االســاس لتطــور 
االفــكار املعماريــة واالنشــائية وكذلــك الفنــون البريــة وغرهــا مــن املنتجــات 
اليوميــة الــي يحتــاج لهــا املســجد بشــكل عــام. مــن خــال هــذا التصــور يجــب 
أن نفهــم الهــدف الــذي تعمــل مــن أجلــه جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة 
املســاجد. فــإذا كان الهــدف هــو البحــث يف مســوغات املســجد املســتقبلية، إال أن 
الجائــزة تغــوص عميقــا يف البحــث عــن املحــركات الــي جعلــت مــن املســجد مبنــا 
روحيــا واجمتاعيــا فريــدا مــن خــال إعــادة الصلــة بــني التاريــخ الطويــل والتجــارب 

الريــة الــي خاضهــا هــذا املبــى وبــني محــركات الحــارض واملســتقبل. 

هــذا الكتــاب يحتــوي عــى القامئــة القصــرة الــي توصلــت لهــا لجنــة التحكــمي 
وهــي قامئــة مكونــة مــن ٢٧ مســجدا موزعــة عــى مســتوى العــامل االســامي، 
كــون هــذه الــدورة مــن الجائــزة، ركــزت عــى الــدول ذات الغالبيــة االســامية، 
والتحــدي الــذي واجهــه فريــق الجائــزة للوصــول إىل املســاجد الــي تســتحق 
الرشــيح كان كبــرا، فقــد شــارك أكــر مــن ١١٩ متخصصــا عــى مســتوى 
العــامل يف اختيــار هــذه املســاجد. لقــد مشلــت القامئــة الطويلــة عــى ٢٠١ مســجد 
ــة  ــدا فئ ــدة )ماع ــة الجدي ــا خــا األلفي ــا مت بنائه ــة وجميعه ــة عــى ٤٨ دول موزع
واحــد مت الركــز عليهــا كمســاجد مجمتعيــة لهــا تاريــخ ومازالــت مؤثــرة يف 

وقتنــا الحــارض(. هــذا العمــل ومــا يتمضنــه مــن بنــاء قاعــدة معلومــات عامليــة 
توثــق املســاجد املنتــرشة عــى مســتوى العــامل والــي يبلــغ عددهــا حســب آخــر 
إحصائيــة ٣٫٦ مليــون مســجد يعــي أن هنــاك عمــل مؤســي خــاق تقــوم 
بــه هــذه املؤسســة الرائــدة يف مجالهــا وتخصصهــا. الكتــاب يثــر قضايــا نقديــة 
مهمــة نابعــة مــن هــذه االجــراءات الصارمــة الــي اتبعتهــا الجائــزة يف االختيــار 
والتحكــمي وهــذا يعطيــه بعــدا علميــا ومعرفيــا عميقــا تحتــاج لــه عمــارة املســجد 

املعــارصة بشــدة. 

مــن املســائل االساســية الــي يقدمهــا محتــوى الكتــاب هــي العاقــة الجدليــة 
بــني العمــارة والثقافــة وتأثــر التقنيــة والصــور الذهنيــة للمجمتعات االســامية 

المسجد: العمارة والثقافة

عــى املســجد وعاقتــه باملحيــط واملحتــوى الحــري واالجمتاعــي. هــذا الحــوار 
الجــاد والهــام يحــر بقــوة عنــد اســتعراض التحــوالت املعماريــة الــي حدثــت 
للمســجد خــال القــرن العرشيــن حيــث أختفــت كل االطــر التقليديــة الــي 
حديثــة  مجمتعــات  إىل  املجمتعــات  وتحولــت  وترعــاه  املســجد  تنتــج  كانــت 
مبنيــة عــى عمــل مؤســي وليــس اجتهــادا فرديــا وصــارت التقنيــة املعــارصة 
بحضورهــا العاملــي الــذي ينتــج اشــكال متكــررة هــي اللغــة األقــوى الــي توجــه 
العمــارة يف العــامل. كل هــذه العوامــل كان البــد لهــا أن تــرك اثــرا عميقــا 
عــى املســجد يف القــرن العرشيــن وتصيبــه ببعــض االربــاك البــري والحــري 
ــا بشــيئ مــن التفصيــل عندمــا  وحــى التقــي. الكتــاب يتعــرض لهــذه القضاي
اســتعرض مجموعــة مــن املســاجد بنيــت بــني العقــد الثــاين مــن القــرن العرشيــن 
وحــى نهايــة القــرن وكانــت هــي محــركات التحــول الــذي كان يتحــدى الشــكل 

التقليــدي لعمــارة املســاجد. 

تقــدمي أفضــل املمارســات يف عمــارة املســاجد يف القــرن الواحــد والعرشيــن 
تكشــف بشــكل واضــح أن أمامنــا مشــوار طويــل مــن أجــل رأب الصــدع وســد 
الثغــرة الــي حدثــت نتيجــة لتوقــف املحــركات واالطــر التقليديــة الــي كانــت 
ــة،  ــا التاريخي ــن تعــود مــرة أخــرى بصورته ــا ل ــدو أنه ــذي يب ــج املســجد وال تنت
ومــا تحــاول أن تقــوم بــه جائــزة الفــوزان، عــى املســتوى العاملــي لعمــارة 
املســاجد، كــون الــدورة القادمــة ســتمشل جميــع دول العــامل وستســمتر الجائــزة 
بعــد ذلــك بصيغتهــا العامليــة كمحــرك لإلبــداع يف عمــارة املســاجد، هــو إعــادة 

ــايل يجــب أن ننظــر لهــذا  ــاط التاريخــي بــني التاريــخ واملســتقبل. وبالت االرتب
الكتــاب عــى أنــه حلقــة مــن عــدة حلقــات تقدمهــا وســتقدمها هــذه الجائــزة 
ــة  ــة العاملي ــارة املســاجد« عــى مســتوى الذهني ــر »ثقافــة عم مــن أجــل تغي
وعــى مســتوى املهمتــني بتطويــر التقنيــة الذيــن غالبــا مــا كانــوا يهملــون 

ــة.  ــه التقني املســجد واحتياجات

»اللحظــة واملــكان«، هــو عنــوان الكتــاب الــذي بــني أيدينــا، يعــر عــن عبقريــة 
املســجد كمكــون يلتحــم مــع االنســان وأمنــاط حياتــه مهمــا اختلفــت الثقافــات 
وتنوعــت املجمتعــات. اللحظــة الــي تشــر إىل التوقيــت الصــارم للصــاة واملكان 
الــذي يشــر لــأرض الــي هــي يف عمومهــا مــكان للصــاة. رصامــة التوقيــت 
ــدر أن تتكــرر  ــة املــكان وهــذه أحــد المســات العبقريــة للمســجد الــي ين ومرون
يف دار عبــادة آخــر. عنــوان الكتــاب هــو دعــوة للبســاطة والتعلــم وااللــزام 
ــة واالســتيعاب وهــذا مــا يجــب أن تكــون عليهــا  ــوان للرمون ــك هــو عن وكذل

مســاجدنا يف املســتقبل. 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس األمناء
الرياض | يناير ٢٠٢٠م
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مــن اللحظــة الــي أنطلقــت فيهــا هــذه الجائــزة عــام ٢٠١١م وهــي تبحــث 
ــرة عمــا يطــور املســاجد حــول العــامل ويرتقــي بكفائتهــا الوظيفيــة  بــكل مثاب
والتقنيــة ويقلــل مــن تكاليــف تشــغيلها خصوصــا مــع التوســع الهائــل يف 
نــا عــى حفــظ املــوارد 

ّ
عــدد املســاجد حــول العــامل. شــعورنا باملســؤولية يحث

الطبيعيــة واألهميــة الكبــرة الــي يحظــى بهــا املســجد يف نفــوس املســلمني 
وتأثــره البالــغ يف الثقافــة االنســانية كان هــو الدافــع الــذي جعلنــا نتبــى 
هــذه الجائــزة يك ال تكــون مجــرد مؤسســة تقــدم جوائــز للمهمتــني بالعمــارة 
بــل مــن أجــل أن تغــر األفــكار وتصنــع ثقافــة إنســانية معرفيــة تمتحــور 
حــول املســجد ودوره الديــي واالجمتاعــي والثقــايف. اللحظــة واملــكان كعنــوان 

٢٠٢٣( لتمشــل جميــع دول العــامل لتؤكــد أن املســجد »يربــط النــاس« كمــا 
»يربــط الثقافــات« وهــذا املفهــوم يف حــد ذاتــه هــو مــا تريــد الجائــزة أن 

تقدمــه للعــامل.

ــزة عــى  ــذي تحــث الجائ ــر االعمــق ال ــكان« هــي التعب عمــارة »اللحظــة وامل
تحقيقــه، كــون املســجد الفضــاء الــذي تلتقــي فيــه الثقافات بكلياتهــا ويلتقي 
فيــه النــاس بتفاصيــل حياتهــم اليوميــة وهــذه اللقــاءات مســمترة عــر الزمن. 
مــا تعمــل عليــه الجائــزة االن ويف املســتقبل هــو بنــاء قواعــد معلومــات عامليــة 
ترصــد عمــارة املســاجد بــكل لغــات العــامل وتبــي مجمتــع مهــي مهــم يعمــل 
عــى االبتــكار واالبــداع يف العمــارة املســجدية. هــذه الطموحــات الــي صــارت 
تتحقــق عــى ارض الواقــع هــي جــزء مــن عمــل مؤســي عمــاق ســتقوده 
هــذه املؤسســة يف املســتقبل مــن أجــل بنــاء فكــر جديــد يعيــد للمســجد حضــورة 
الثقــايف ويعــزز مــن دوره كمــكان ومختــر لافــكار االبداعيــة الــي كانــت متــز 

املجمتعــات االســامية عــى مــر العصــور. 

عبداللطيف بن أحمد الفوزان
مؤسس الجائزة

الخر | يناير ٢٠٢٠م

اللحظة والمكان ومسجد المستقبل

مــن االهــداف االساســية للجائــزة هــو تشــخيص الوضــع الحــايل، التقــي 
واملعمــاري، للمســاجد، وفكــرة اعطــاء جوائــز للممارســات املعماريــة والتقنيــة 
املمتــزة يف عمــارة املســاجد هدفهــا هــو أحــداث مــدار فكــري جديــد يعيــد 
وضــع املســجد ومكوناتــه وعاقاتــه مــع املحيــط الحــري بشــكل متجــدد. 
رمبــا أقــول أننــا نريــد مــن مســجد املســتقبل أن يتعلــم مــن التاريــخ ومــن 
حساســية املســجد البيئيــة يف الســابق ومقدرتــه املدهشــة عــى االندمــاج يف 
املحيــط الحــري الــذي يقــع فيــه لكننــا ال نريــد اعــادة ذلــك املــايض بقــدر مــا 
نريــد أن نتعلــم منــه. إذا ليــس الهــدف هــو اعطــاء جوائــز للمبــاين بــل اعطــاء 
جوائــز للعقــول واالفــكار وبنــاء جــر ممتــد إىل املســتقبل يوصلنــا إىل عمــارة 
ــا وتعــر عــن فلســفة »اللحظــة« و  ــة تعكــس زمنه مســجدية شــفافة ومرن

ــق وواضــح.  ــكان« بشــكل دقي »امل

يقــدم الكتــاب القامئــة القصــرة بعــد جهــد قــام بــه عــدد كبــر مــن املتخصصــني 
حــول العــامل )١١٩ متخصــص( مــن اجــل ترشــيح مســاجد، غالبهــا بــي هــذا القرن، 
تقــدم افــكار جديــدة وتخاطــب لغــة ومفاهــمي املســتقبل الــي تطمــح الجائــزة 
أن تســود يف عمــارة املســاجد يف العــامل. كمــا قــام فريــق مــن املحكمــني مــن 
عــدة دول بدراســة هــذه املســاجد واختيــار القامئــة القصــرة الــي ســتدخل 
ــا ليــس  املنافســة النهائيــة للحصــول عــى الجائــزة. كمــا ذكــرت ســابقا هدفن
تقــدمي الجوائــز بقــدر الحــث عــى تغــر االفــكار واملناهــج، لذلــك ميكــن اعتبــار 
ــزة وهــي تخطــو يف نســختها الرابعــة )٢٠٢٠- هــذه الدراســة هــي تقــدمي للجائ

ملفــت لهــذا الكتــاب يذكرنــا مبفهــوم التطــور والتغــر والتحــول الــذي عــادة 
مــا يرصــده املســجد عــر تفاعلــه العميــق مــع املجمتعــات املحليــة يف كل مــكان 
وقدرتــه املدهشــة عــى أخــراق الثقافــات واالندمــاج معهــا وتحويلهــا مــن 
الداخــل إىل ثقافــة ومبــادئ االســام الــي تمشــل االنســانية جميعــا. أنــه مبنــا 
ــنَي«  ِ

َ
َعامل

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمــة

َّ
َناَك ِإال

ْ
ْرَســل

َ
يحمــل بــذور الثقافــة االنســانية العامليــة » َوَمــا أ

)األنبيــاء: ١٠٧(. 

مفهــوم اللحظــة واملــكان كمــا يقدمــه هذا الكتاب الذي يقــدم للدورة الثالثة 
ــزة يشــر إىل »الزمــن« املتجــه للمســتقبل دون توقــف و»املــكان«  مــن الجائ
املتعــدد الــذي تحــدد مامحــه الجغرافيــا والخصوصيــة املحليــة. وعندمــا نربــط 
هــذا املفهــوم باملســجد فإننــا نقــول أن املســجد كانــت لــه بدايــة ولكــن ليســت 
لــه نهايــة تاريخيــة إال بانقضــاء هــذا العــامل، كمــا أنــه املــكان الــذي ميثــل كل 
االمكنــة الــي تنفتــح لهــا كل بقعــة يف االرض، يابســها ورطبهــا وجوهــا وحــى 
باطنهــا. هــذه الجائــزة تبحــث يف املســتقبل دون أن تغفــل املــايض أنهــا تعمــل 
عــى صنــع تراكــم معــريف خــاص باملســجد وخصوصياتــه الثقافيــة والتاريخيــة 
دون أن تغفــل االبــداع واالبتــكار والبحــث عــن الحلــول الجديــدة وتطويــر 
ــذي يعــر عــن  افــكار تخاطــب لغــة العــر وتؤكــد أن املســجد هــو املبــى ال
تحــول العصــور واالزمنــة لكنــه يحتفــظ بثباتــه وقميتــه، تحــول يف االشــكال 
والتقنيــات وثبــات يف الوظيفــة الســامية والســلوك الحضــاري االنســاين الــذي 

يعكــس روح املجمتــع. 
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ترشيح المساجد 
وتحكيمها: اإلجراءات 

والتحديات

أســمتر العمــل يف هــذه الــدورة ملــدة ثــاث ســنوات )٢٠١٧-
٢٠٢٠( وهــذا الجــزء مــن الكتــاب يوضــح تفاصيــل العمــل الــذي 
مت خــال هــذه الــدورة مــن أجــل اختيــار املســاجد الــي تســتحق 
تكــون  أن  يجــب  اإلختيــار  آليــة  وألن  الجائــزة.  تنــال  أن 
شــاملة وشــفافة وتعــر عــن حياديــة الجائــزة يف االختيــار 
والرشــيح ومــن مث الدخــول يف عمليــة التحكــمي الشــاقة الــي 
عــادة مــا تأخــذ أكــر مــن عــام، لذلــك كان مــن الــروري أن 
يكــون هنــاك نظــام وإجــراءات أتبعتهــا أمانــة الجائــزة مــن 
ــا أن عمليــة  أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. يجــب أن نوضــح هن
اختيــار املســاجد يف الــدول ذات الغالبيــة االســامية واجــه 
صعوبــات كبــرة وفتــح عيوننــا عــى إشــكالية »لوجســتية« 
و »منهجيــة« تجعــل مــن اختيــار املســاجد املامئــة يف هــذه 
الــدول مســألة تكتنفهــا تحديــات كبــرة. كمــا أن غيــاب 
العمــل املعمــاري املؤســي بشــكل عــام يف هــذه املناطق من 
العــامل جعــل مــن عمليــة »التوثيــق« إشــكالية يف حــد ذاتهــا 
ودفــع بفريــق الجائــزة للبحــث عــن آليــات مختلفــة للحصــول 
ــة«  ــة الطويل ــة الســتكمال »القامئ عــى املعلومــات الروري
الــي هــي أســاس عمليــة الحــر الــي ال تــم عمليــة أختيــار 

ــزة دونهــا.  الفائزيــن بالجائ
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يف البدايــة يجــب أن نقــول أن عمــارة املســاجد تقــع بــني ثــاث إشــكاليات 
الناحيــة  مــن  كبــرة  أهميــة  لــه  املســجد  بنــاء  أن  هــي  األوىل:  رئيســية، 
الثقافيــة والوظيفيــة، وعمليــة بناء املســاجد مســمترة ألن املســجد ليس فقط 
دارا للعبــادة بــل هــو مبــى مرتبــط بالحيــاة اليوميــة ويؤمــه النــاس خمــس 
ــة  ــر مــن النشــاطات االجمتاعي ــا لكث ــه مكان ــة لكون ــوم إضاف مــرات يف الي
مل  املســاجد  عمــارة  أن  هــي  الثانيــة:  اإلشــكالية  والتعلمييــة.  والثقافيــة 
تتطــور حــول العــامل يف الوقــت املعــارص لتعــر عــن هــذا الــدور املهــم الــذي 
ــاري للمســاجد  ــج املعم ــإن املنت ــايل ف ــة وبالت ــاة العام ــه املســجد يف الحي يلعب
عــى مســتوى العــامل خــال القرنــني األخريــن ال يعكــس القميــة الكبــرة 

 اإلشــكالية الثالثــة وهــي همينــة 
ً
للمســجد يف املجمتعــات اإلســامية. وأخــرا

الصــورة التاريخيــة لعمــارة املســجد عــى األذهــان يف كثــر مــن الــدول ذات 
الغالبيــة اإلســامية والرفــض الداخــي ألي تغيــر يف هــذه الصــورة وبالتــايل 
وبــكل منطيتهــا.  ايجابياتهــا وســلبياتها  بــكل  التاريخيــة  الصــورة  إجــرار 
هــذه اإلشــكاليات الثــاث متثــل حالــة مــن التناقــض الــذي يحتــاج إىل تبــي 
مبــادرات مهنيــة وفكريــة يــم عــن طريقهــا »تعديــل« التوجــه العــام يف 
عمــارة املســاجد حــول العــامل، فبــني االنتشــار الكبــر للمســاجد يف كل مــكان 
عــى هــذه االرض وبــني االهمــال الكبــر لكيفيــة تمصــمي وبنــاء هــذا املبــى 

املنتــرش تكمــن أزمــة العمــارة املســجدية املعــارصة. 

ــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة املســاجد تبحــث يف هــذه  ــزة عب ــة لجائ ــدورة الثالث ال
اإلشــكاليات مــن ناحيــة التوزيــع الجغــرايف للمســاجد يف الــدول ذات الغالبيــة 
االســامية ونوعيــة املنتــج املعمــاري للمســاجد يف تلــك الــدول كمــا أنهــا تطــرح 
ســؤاال جوهريــا حــول »شــكل املســجد«، هــل هــو ثابــت أم متحــول؟ ومــاذا 
يعــي »مســجد املســتقبل« عــى وجــه التحديــد؟ يف البدايــة يجــب أن نؤكــد عــى 
ــة  ــر ٢٠١٩م هــي محاول ــت يف منتصــف شــهر يناي ــي أعلن ــة ال ــة الطويل أن القامئ
الختيــار أفضــل املمارســات املعــارصة يف عمــارة املســاجد يف الــدول الــي مشلتهــا 
هــذه الــدورة، وبالتــايل فــإن مــا قدمتــه هــذه القامئــة ال يعــر عــن واقــع عمــارة 
املســاجد يف هــذه الــدول بقــدر مــا يعــر عــن أفضــل الحــاالت املوجــودة يف الوقــت 
هــذه  املســاجد يف  عمــارة  تعكــس  والــي  لهــا،  الوصــول  مت  الــي  أو  الراهــن، 
الــدول بعــد عــام ٢٠٠٠م. كمــا أن الجائــزة حــددت اهدافهــا وتوجهاتهــا الفكريــة 
مــن خــال تركزهــا عــى »مســجد املســتقبل« ومــا يعــي ذلــك مــن تغــر يف 
الطويلــة كانــت خاضعــة  القامئــة  أن  أي  املســجد،  لعمــارة  التقليديــة  الصــورة 
ملعايــر االختيــار للمســاجد الــي تتناســب مــع التوجهــات املهنيــة والفكريــة الــي 
تنــادي بهــا الجائــزة. وبالتــايل فــإن الحــوار حــول عمــارة املســاجد ســيظل مســمترا 

ــة.  ــار القامئــة الطويل وســيحمل ابعــادا متعــددة حــى بعــد اختي

مبدئيــا، املعايــر الــي مت وضعهــا لاختيــار جعلــت مــن بنــاء القامئــة الطويلــة 
ــدول  ــدورة مخصصــة لل ــة أن هــذه ال ــة، وزاد األمــر صعوب ــة الصعوب أمــرا يف غاي
اإلســامية، وأغلــب هــذه الــدول تفتقــر لبنيــة مهنيــة معماريــة ميكــن مــن خالهــا 
الوصــول للمســاجد املبنيــة واالختيــار مــن بينهــا. يف دول وســط وغــرب أفريقيــا 
ويف دول وســط آســيا ال توجــد بنيــة تحتيــة مهنيــة توثــق العمــارة ويصعــب 
ــذي  ــدرس األول ال ــإن ال ــايل ف ــزة، وبالت ــر الجائ ــة تناســب معاي الوصــول ألمثل
تعلمنــاه مــن هــذه الــدورة هــو البــدء فــورا يف بنــاء قواعــد معلومــات متكاملــة 
اختيــار  املســتقبل  يف  نســتطيع  حــى  العــامل  مســتوى  عــى  املســاجد  لعمــارة 
املشــاريع الــي تعــر فعــا عــن افضــل املمارســات يف عمــارة املســاجد. ومــع ذلــك 
يجــب أن نقــول أن هنــاك إشــكالية كبــرة كذلــك يف الــدول العربيــة مثــل مــر 
وليبيــا والجزائــز وتونــس واملغــرب وموريتانيــا ودول القــرن األفريقــي )الصومــال 
وجيبــويت وأريريــا(، وكذلــك الــدول العربيــة يف آســيا خصوصــا العــراق وســوريا 
وفلســطني، وبالتــايل فــإن مهمــة الجائــزة ليســت ســهلة ألن الوصــول لأمثلــة 
الــي ميكــن أن تعــر عــن عمــارة مســجد املســتقبل مــا زالــت غائبــة عــن املجمتعــات 
الــي يفــرض أنهــا مهمتــة بعمــارة املســجد اكــر مــن غرهــا وميثــل جــزءا مــن 

الثقافــة اليوميــة لديهــم. 

القامئــة الطويلــة بشــكل عــام متثــل التوجهــات املعماريــة والتقنيــة يف الــدول 
اإلســامية يف العقديــن األخريــن مــن القــرن الواحــد والعرشيــن. كمــا أنهــا 
تقــدم تصــورا عــن الحالــة املهنيــة العامــة يف العمــارة يف هــذه الــدول. الهــدف هــو 
وضــع تصــور عــام عــن الكيفيــة الــي ميكــن مــن خالهــا احــداث تغيــر يف مســار 
التفكــر يف عمــارة املســاجد عــى مســتوى العــامل مــن خــال تشــخيص املشــاكل 

الــي تعــاين منهــا املجمتعــات املهنيــة املنتجــة للمســاجد. 

بعض أعضاء لجنة التحكمي   ١
مع عدد من فريق الجائزة 

)باريس، يناير ٢٠١٩(
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القامئة الطويلة

ـــوزان عـــن امســـاء  ـــدهللا الف ـــزة عب ـــة للجائ ـــة التنفيذي ـــس اللجن ـــن رئي ـــد أعل وق
املســـاجد املدرجـــة يف القامئـــة الطويلـــة للجائـــزة بالنظـــر إىل التنـــوع والحياديـــة. 
ـــز معلومـــات عـــن املســـاجد  ـــك ، جمـــع فريـــق شـــؤون الجوائ وعـــاوة عـــى ذل
األغلبيـــة  ذات  البلـــدان  جميـــع  مـــن  الجائـــزة  مـــع مســـاعدي  بالتعـــاون 
املســـلمة. وقـــد شـــارك ١١٩ عضـــو متخصـــص )مرشـــحني( مت اختيارهـــم بعنايـــة 
بـــني الخـــراء واملهمتـــني بعمـــارة املســـاجد، ســـاعدوا يف توفـــر املعلومـــات 
ــل  ــك، عمـ ــع ذلـ ــحة. ومـ ــاجد املرشـ ــال باملسـ ــل االتصـ ــومات وتفاصيـ والرسـ
فريـــق الجائـــزة عـــى صياغـــة عـــرض املـــرشوع املرشـــح وإعـــداد جميـــع الوثائـــق 
ـــذي عقـــد يف باريـــس مـــن ٢١ إىل  ـــة التحكـــمي ال الخاصـــة باالجمتـــاع األول للجن
٢٣ ينايـــر ٢٠١٩ الختيـــار القامئـــة القصـــرة. وقـــد مت تصنيـــف املســـاجد املرشـــحة 
إىل ٤ فئـــات؛ مركـــزي، جمعـــة، محـــي، ومجمتعـــي لتســـهيل عمليـــة التحكـــمي 

وتنظـــمي إجـــراءات اختيـــار القامئـــة القصـــرة.

وقــد أكــد األســتاذ الفــوزان أن عمليــة الرشــيح قــد مــرت بتطــور كبــر يف الفكــر 
واملنهجيــة يف الرشــيح منــذ بدايــة الــدورة الثالثــة. إن التوســع الكبــر يف النطــاق 
الجغــرايف مــن اســتهداف دول الخليــج )٦ دول( يف الــدورة الثانيــة إىل اســتهداف 
الــدول ذات األغلبيــة اإلســامية )٥٠ دولــة( يف الــدورة الثالثــة يعتــر مبثابــة قفــزة 
كبــرة يف تاريــخ الجائــزة وقــد واجــه الفريــق العديــد مــن العقبــات الــي تعــرض 
هــذا العــدد الكبــر مــن البلــدان والثقافــات واللغــات. عــى ســبيل املثــال مل يكــن 

هنــاك أي معلومــات عــن مســاجد غــرب أفريقيــا ووســط اســيا ، ممــا جعــل 
مهمــة فريــق الجائــزة يواجــه تحديــات كبــرة. ومــع ذلــك ، مت ترشــيح أكــر مــن 

 مــن تلــك الــدول..
ً
٣٠ مســجدا

مت اختيــار املســاجد املرشــحة مبنهجيــة شــفافة ومحايــدة بالكامــل. حيــث مت ترشــيح 
ــة  ــة املســلمة. ٢٣ دول ــدول ذات األغلبي ــع ال ــة مــن جمي ٢٠١ مســجد مــن ٤٨ دول
 ، و ٤ دول 

ً
آســيوية رشــحت ١٣٦ مســجد ، ٢١ دولــة أفريقيــة رشــحت ٤٣ مســجدا

. لذلــك مت تقســمي املســاجد عــى أســاس الفئــات 
ً
أوروبيــة رشــحت ٢٢ مســجدا

األربــع عــى النحــو التــايل ؛ ٦٤ مســجًدا مركزًيــا ، ٧٢ مســجًدا جامًعــا ، ٤٢ مســجًدا 
ــا. ــا ، و ٢٣ مســجًدا مجمتعًي محلًي

ومــع ذلــك ال بــد أن نشــر لعمــل املتابعــني لعمليــة ترشــيح املســاجد يف دورتهــا 
الحاليــة فقــد لفتــوا اإلنتبــاه إىل وجــود أزمــة يف عمــارة املســاجد املعــارصة يف 
مواقــع مختلفــة مــن العــامل خصوصــا عندمــا أصطدمــوا بشــدة أمــام جــدار دول 
وســط أفريقيــا الــي يبــدو أنهــا تواجــه أزمــة شــاملة يف التطويــر العــرماين بشــكل 
عــام وتطويــر عمــارة املســاجد بشــكل خــاص. تمتثــل األزمــة يف أن الفريــق مل 
يســتطع الحصــول عــى مســاجد ميكــن ترشــيحها للجائــزة يف قطــاع عريــض مــن 
الــدول األفريقيــة وهــذا يعــي أن هــذه الجائــزة ميكــن أن تكــون غائبــة عــن دول 
تســكنها غالبيــة مســلمة ألنــه ال يوجــد فيهــا إطــار عــام يدعــم عمــارة املســاجد، 
ــد أن نحققــه مــن وجــود  ــذي نري ــا يف الهــدف ال ــد التفكــر ملي ــا نعي وهــذا جعلن
هــذه الجائــزة. فــإذا مل يتســى لنــا تغيــر الواقــع الصعــب فــإن دور الجائــزة 

ســيظل محــدودا. األســئلة الــي رصنــا نســألها أنفســنا هــي: مــاذا يجــب أن نعمــل 
وكيــف نبــدأ؟

دول وســط أفريقيــا ومثلهــا دول وســط آســيا بدرجــة أقــل تواجــه مشــكلة 
مهنيــة نتيجــة للواقــع االقتصــادي املــردي، وكمــا هــو معــروف فــإن عمــارة 
املســجد مرتبطــة بالبيئــة االقتصاديــة واملجمتــع املهــي والحــريف املتشــكل يف هــذه 
البيئــة، تتطورهــذه العمــارة بتطورهــا وتراجــع براجعهــا خصوصــا إذا حــدث 
إنفصــام مــع املعــارف والتقنيــات املعماريــة التاريخيــة املحليــة. املاحظــة املهمــة 
الــي خرجنــا بهــا مــن خــال عمليــة الرشــيح للجائــزة هــي التحــول الكبــر الــذي 
حــدث يف املكــون الحــريف يف وســط أفريقيــا حيــث بــدأت املجمتعــات املحليــة تتخى 
عــن معارفهــا التقليديــة يف البنــاء وتســتبدلها مبعــارف ومــواد حديثــة ال يســعف 
الســوق والواقــع االقتصــادي عــى تطويرهــا لذلــك خرجــت أغلــب املســاجد الــي 
بنيــت مؤخــرا بشــكل غــر الئــق وال يتوافــق مــع املعايــر الــي تتوقعهــا الجائــزة 
لعمــارة املســاجد املعــارصة بعكــس املســاجد القدميــة والتاريخيــة يف هــذه املنطقــة 

الــي تعتــر أمثلــة نــادرة عــى مســتوى العــامل. 

نحــن أمــام إشــكالية مهنيــة معماريــة فمــن جهــة بــدأت هــذه الــدول تفقــد 
مخزونهــا الثقــايف والــرايث ويختفــي مــن محيطهــا الحرفيــني والعارفــني بتقنيــات 
اســتراد  عــى  قــادرة  ليســت  أخــرى هــي دول  التقليــدي ومــن جهــة  البنــاء 
التقنيــات واملــواد الحديثــة، وبالتــايل فــإن االزمــة الحقيقيــة تمتثــل يف أن املنتــج 
ــدة  ــا وال يتناســب مــع التوجهــات الجدي ــد لعمــارة املســاجد ســيكون رديئ الجدي

األمني العام لجائزة   ١
عبداللطيف الفوزان يقدم آليات 

ومنهجية التحكمي ألعضاء اللجنة

جانب من مناقشات لجنة   ٢
التحكمي

حوار بني أعضاء لجنة   ٣
التحكمي

١٢
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الشيشان – روسيا
مسجد أرغون

مسجد أحمد قاديروف

مرص
املسجد الكبر بعزبة النخل

مسجد الفتاح العلمي
مسجد امليناء

مسجد الرشطة
مسجد الرحمن الرحمي
مسجد األمئة األربعة

مسجد باصونة
مسجد واحة ميدوم

أفغانستان
مسجد عبدالرحمن
مسجد أفغان ترك

إندونيسيا
املسجد األكر

املسجد الكبر بوسط جاوة
مسجد ديان املهري

املسجد الكبر بغرب سومطرة
مسجد االرسياد

مسجد األزهر الكبر
مسجد السفر

مسجد بيت الصر 
مسجد الشافعي

مسجد أمساء هللا الحسى الكبر 
مسجد دار السام 

مسجد ساري ايس كاراوايس
مسجد بيت السام
مسجد بيت الرحمن

مسجد برماتا قولبو

ألبانيا
املسجد الكبر بترانا
مسجد رضا بيجرامي

غانا
مسجد القراء 

مسجد التوحيد
املسجد املجمتعي

مسجد عائشة

باكستان
املسجد الكبر بباهريا

مسجد مستشفى لياقوات الوطي

ايران
مسجد ومجمع االمام رضا

مسجد ويل العر
مسجد دلقوىش
املسجد الخشبي

مسجد مقرة اصفهان
مسجد محمد رسول هللا 

مسجد تخت سلميان 
مسجد التوحيد

الجزائر
مسجد عبدالحميد ابن باديس

مسجد أغسطس ١٩٥٦
مسجد األمان

مسجد توصي وهران

كازاخستان
مسجد حرة سلطان

مسجد جوسوبوف موسكا
مسجد النغارس اإلقلميي

مسجد نور استانا
مسجد زهرة هللا 

السعودية
مسجد الوالدين

مســجد جامعــة امللــك عبــدهللا للعلــوم 
والتقنيــة

مسجد العرفج
مسجد اإلرساء واملعراج

مسجد الجوهرة البابطني
مسجد والدة خالد البلطان 

مسجد سعيد رداد
مسجد معمور

مسجد املركز املايل
مسجد جامعة تبوك 

املساجد املجمتعية

مالزييا
مسجد سوبرجايا

مسجد البخاري
مسجد كوتا اسكندر

مسجد تنغي امبون جميا
مسجد والية برسكتنا

مسجد اولو االلباب
مسجد سوبرجايا ١٠ 

مسجد جامعة بروناس للتكنولوجيا
مسجد سيات مياكا

مسجد بندر ديراجا
مسجد السام

مسجد بنك علم 
مسجد مطار سيناي الدويل

مسجد استانا ديراج
مسجد تامان سياتان

مسجد سوراو نوسا ادامان 
مسجد معهد بينيليان نيقارا

مسجد سوراو عي باشا نيوساير

املغرب
مسجد محمد الخامس )الفنيدق(

مسجد محمد السادس

تونس
مسجد العابدين

أوزباكستان
مسجد ماينور

توغو
مسجد الرحمن

مسجد مصعب بن عمر
مسجد فاعلة خر

أذربيجان
مسجد حيدرا

مسجد الشامخي
مسجد قرية نهرام
مسجد ابراغونوس

مسجد حاج جواد
مسجد الجمعة للكمون 

عمان
مسجد مزون بنت أحمد 

مسجد السلطان قابوس )مسائل(
مسجد السلطان قابوس )نزوى(

مسجد السلطان قابوس )مسقط(
مسجد السلطان قابوس )صور(

مسجد السلطان قابوس )بهاء(
مسجد السلطان قابوس )صالة(

األردن
مسجد امللك حسني

مسجد التوحيد
مسجد ناجي همرشي

مسجد الروضة

تزنانيا
مسجد كيغوم

مسجد بن حاجي

المين
مسجد الصالح

البوسنة
مركز األمرة دزيف هرا اإلسامي

تركمانستان
مسجد داسغوز

مسجد تركمانبايش روحي

كريغستان
مسجد االمام ساراخيش

االمارات
مسجد الشيخ زايد )أبوظبي(
مسجد الشيخ زايد )الفجرة(

مسجد زعبيل
مسجد الفاروق عرم 

مسجد العزيز
مسجد الراشدية

مسجد امنة الغرير
مسجد حمودة بن عي

مسجد العلمي
مسجد الجداف

مسجد عبدالرحمن الصديق
مسجد خليفة التاجر

مسجد ند الشبا
مسجد متمي بن أوس
مسجد سيي ووك

مسجد الورقة
مسجد الشندغة

زامبيا
مسجد الركة 

السنغال
مسجد العجيل

الصومال
مسجد جامعة سمياد

ترتستان
املسجد االبيض

بروناي
مسجد الصالحني

بوركينا فاسو 
مسجد املعيلم

قطر
مسجد اسباير

مسجد مطار حمد الدويل
مسجد قرية كتارا الثقافية 

املسجد الذهبي

بنغالديش
مسجد شاندغون

مسجد بي اس ام ال
مسجد موهور بارا

املسجد االحرم
مسجد بيت الرؤوف 

املسجد الخرساين
مسجد ادرا

مسجد ترادول املجمتعي

تركيا
مسجد بيدري تريايك منتشك

مسجد كوبانشمي
مسجد جي او اس بي 

مسجد جامعة الفاتح

مسجد الكاتي اوليول 
مسجد جامعة مرمرة 

مسجد ساكرين
مسجد سانجكار

مسجد رفيا سوياك
مسجد سمياف تاباخان

مسجد ييسل فادي
مسجد ياسامكنت

مسجد الكايت رسييف مزافر
مسجد جامعة مالطا انون

مسجد بحرة موغان
مسجد سميزان

مسجد دوغرامسايد عي باشا

البحرين
مسجد درة البحرين

مسجد عيىس بن سلمان 
مسجد صهيب الرومي 

مســجد امللــك خالــد بــن عبدالعزيــز ال 
ســعود

مسجد الشيخة حصة

ليبيا
مسجد جمال عبدالنارص

الكويت 
مسجد محمد جامس السداح

مسجد الوقيان
مسجد فاطمة الصديقة

كينيا
مسجد ومجمع امة هللا حكمي

النيجر
املسجد النجدي

لبنان
مسجد امر شكيب ارسان

أوغندا
مسجد الرهاين

بينني
مسجد محمد الشعيبي

محمد اولوا لوي

كازاخستان
املسجد الهرمي

السودان 
مسجد الصاة والخلوة 

موريتانيا
مسجد طريجم

مسجد أحمد 
مسجد عرم بن الخطاب

جزر القرم
مسجد الحمد 

مايل
املساجد املجمتعية

غينيا
مسجد نور االسام

نيجرييا
مسجد املنتدى

القائمة الطويلة للمساجد
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األزمــة  هــذه  متثــل  للجائــزة  بالنســبة  املســتقبل«.  عنهــا »مســجد  يعــر  الــي 
أختبــارا حقيقيــا إلمكانيــة املســاهمة يف إحــداث التغيــر، ولعــل أحــد التوجهــات 
املهمــة الــي نفكــر فيهــا هــي تطويــر معايــر لعمــارة املســاجد يف وســط أفريقيــا 
ــواد  بالتعــاون مــع أحــدى املؤسســات العامليــة الــي لديهــا خــرة يف العمــارة وامل
ــدول وثقافتهــا املحليــة  ــة مــع مجمتعــات هــذه ال املحليــة مــن جهــة وخــرة طويل
مــن جهــة أخــرى. ونــرى أن وجــود مثــل هــذه املعايــر ســرفع مــن جــودة عمــارة 
الــذي يتطلــب االعمتــاد  الواقــع األقتصــادي  األخــذ يف االعتبــار  املســاجد مــع 

بشــكل كبــر عــى االمكانــات والتقنيــات املحليــة.

ــد أن تحققــه هــذه املعايــر لهــذه املنطقــة يجــب أن  ــذي نري التوجــه املعمــاري ال
تجمــع بــني التقنيــات املحليــة والحديثــة، أي أن الهــدف تطويــر عمــارة معــارصة 
للمســاجد تعمتــد عــى تطويــر املعــارف والتقنيــات املحليــة وتطعميهــا بافــكار 
وتقنيــات حديثــة ترفــع مــن كفــاءة املســاجد. هــذا التوجــه قــد يتطلــب تطويــر 
مجموعــة مــن المنــاذج املرنــة الــي ميكــن أن تتشــكل وتتكيــف حســب املوقــع 
مــع تأكيدنــا عــى أن املعايــر ســوف تضــع يف حســابها خصوصيــة املــواد املحليــة 
يف منطقــة جغرافيــة شاســعة مــن خــال دراســة االمنــاط والتقنيــات املعماريــة 
املجمتعــات  تفاعــل  إىل  بالتأكيــد  وتحتــاج  حاملــة  ليســت  الفكــرة  التاريخيــة. 
واملؤسســات املحليــة وقــد تتطلــب تطويــر برنامــج تدريــب عــى تطبيــق املعايــر 
والتعــاون مــع املعماريــني املحليــني املتواجديــن يف املنطقــة وهــم قلــة، ولكــن 
ــارة بشــكل عــام  ــا يف ممارســة العم ــج تحــدث تحــوال عميق ميكــن الخــروج بنتائ

وعمــارة املســاجد بشــكل خــاص يف هــذا الجــزء مــن العــامل. 

ال بــد أن نقــول أن االجــراءات املتشــددة الــي تتبعهــا الجائــزة يف ترشــيح املســاجد 
متثــل عمليــة إستكشــافية مهمــة وهــي يف طريقهــا لــرمس خارطــة واقعيــة لعمارة 
املســاجد يف العــامل، وال بــد أن تســاعد هــذه الخارطــة عــى بنــاء معــريف عاملــي يمسح 
باحــداث تغيــر يف واقــع العمــارة املســجدية بدرجــات متفاوتــه يف مناطــق العــامل 
املختلفــة. وبشــكل عــام تهــدف الجائــزة إىل إحــداث تــوازن يف العمــارة املســجدية 
 يف تطويــر عمــارة املســاجد 

ً
 طويــا

ً
واالســتفادة مــن الــدول الــي قطعــت شــوطا

وتوظيــف هــذه الخــرات واملعــارف للمســاهمة يف تطويــر املناطــق األقــل حظــا 
مثــل وســط أفريقيــا. بقــي أن نقــول أن هــذا العمــل يفــرض وجــود متطوعــني 

ومهمتــني مــن كل مــكان النجــاح هــذا املــرشوع االنســاين/ الثقــايف الهــام. 

لجنة التحكمي

ــة التحكــمي  ــزة منهجيــة عمــل و أمســاء ومؤهــات أعضــاء لجن وقــد أعلنــت الجائ
الدوليــة للــدورة الثالثــة مــن خــال بيــان لأســتاذ عبــد هللا بــن عبــد اللطيــف 
الفــوزان رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة أوجــز فيــه أهــداف الجائــزة يف تطويــر 
الشــكل املعمــاري للمســاجد وتقــدمي املعلومــة العلميــة الــي ستســاعد العاملــني 
عــى عمارتــه يف كافــة أنحــاء العــامل مــن خــال تقــدمي حلــول معماريــة مؤثــرة 
وفاعلــة ومســتدامة، وقــال الفــوزان أن جائــزة عبــد اللطيــف الفــوزان توســع 
عملهــا خــال الــدورة الثالثــة لتغطــي كافــة الــدول ذات األغلبيــة الســكانية 
املســلمة يف أربعــة قــارات، وأكــد أن هــذا التوســع الجغــرايف تبعــه توســع علمــي 
ومنهجــي يف عمــل الجائــزة. كمــا أكــد أن اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة اتخــذت 
ســتة  أعضــاء  تســعة  مــن  لتتكــون  الدوليــة  التحكــمي  لجنــة  بخصــوص  قــرارا 
 مــن تخصــص الفنــون البريــة 

ً
 ســابعا

ً
منهــم مــن املعماريــني الدوليــني و عضــوا

 مــن النقــد الفــي، وأخــرا العضــو التاســع متخصصــا بالعلــوم اإلجمتاعيــة 
ً
وثامنــا

التحكــمي اشــرطت أن  لجنــة  اختيارعضويــة  واإلنســانيات. وقــال أن معايــر 
ــة بالنســبة  ــاين العام ــاري للمب يكــون العضــو املرشــح ذو خــرة يف التمصــمي املعم
للمعمــاري، و أن يكــون متخصصــا وملمــا بالثقافــة اإلســامية وفنونهــا وآدابهــا 
ــاة  ــد مت مراع ــه ق ــوزان أن ــد هللا الف ــا. وأكــد األســتاذ عب بالنســبة لأعضــاء جميع
التنــوع الجغــرايف والعــريق والثقــايف لمضــان الشــفافية واملصداقيــة. ويف تطــور آخر 
كمــا أكــد رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة بــأن الــدورة الثالثــة شــهدت تطــورا 
مهمــا مبنهجيــة العمــل عــر رشاكــة الجائــزة مــع اإلتحــاد الــدويل للمعماريــني 
وذلــك تأكيــدا عــى املمضــون املعمــاري للجائــزة وقــال أن رئاســة اإلتحــاد قــد 
ــأن  ــة، علمــا ب ــدورة الثالث ــة لل ــة التحكــمي الدولي ــة لجن ــار عضوي شــاركت يف اختي
ــة التحكــمي الدوليــة  اإلتحــاد الــدويل للمعماريــني أســتضاف اإلجمتــاع األول للجن

ــر ٢٠١٩. ــاين مــن شــهر يناي يف مقــره بباريــس خــال النصــف الث

وأكــد رئيــس اللجنــة التنفيذيــة إن مســارات ترشــيح املســاجد للفئــات املختلفــة 
للجائــزة ســارت بوتــرة منتظمــة، وأن عــدد املســاجد الــي مت ترشــيحها حــى إنتهاء 
فــرة الرشــيح يف ينايــر ٢٠١٩ بلــغ ٢٠١ مســجد مــن أكــر مــن مثــان وأربعــون دولــة 
يف ثــاث قــارات بحيــث جــاء ترشــيح املســاجد عــر مرشــحني محليــني مــن كل 
إقلــمي أو كل دولــة، وقــال أن األقســام ذات العاقــة يف األمانــة العامــة للجائــزة 
عملــت عــى تصنيــف املســاجد وتوثيقهــا وتحقيــق معلوماتهــا وأيضــا تواصلــت 
فريــق  أن   

ً
علمــا مختلفــة،  دول  يف  املســاجد  لهــذه  املمصمــني  املعماريــني  مــع 

العمــل يف الجائــزة لديــه خــرات كافيــة يف تحليــل التصامــمي املعماريــة للمســاجد 
وتصنيفهــا بحســب الطــرز املعماريــة أو وظائفهــا املعماريــة أو حســب مواقعهــا 
مضــن األنســجة العرمانيــة للمــدن. إن الهــدف مــن اإلجمتــاع األول للجنــة التحكــمي 
الدوليــة يف باريــس هــو اختصــار قامئــة الرشــيحات الطويلــة للمســاجد إىل قامئــة 
قصــرة باختيــار التصامــمي املعماريــة األفضــل وبشــكل مســتقل وشــفاف مــع 
التأكيــد عــى أن األمانــة العامــة ال تتدخــل بقــرارات أو توصيــات أعضــاء اللجنــة 
ورئاســة اإلتحــاد الــدويل للمعماريــني ويقتــر دورهــا عــى األمــور اإلداريــة 
ــوزان أن  ــال الف ــة ق ــة التحكــمي الدولي ــة لجن ــق بعضوي ــا يتعل واللوجســتية. وفمي
اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة قــد أختــارت أعضــاء اللجنــة بعــد عمليــة بحــث طويلــة 
ــار األعضــاء  ــة عــى اختي ــة التنفيذي ومتشــعبة وبهــذا فقــد توافــق أعضــاء اللجن

التاليــة أمساؤهــم :

■ مجمتعي

■ محي

■ جمعة

■ مركزي

■ أفريقيا
■ آسيا

■ أوروبا

■ أوروبا
■ آسيا

■ أوروبا
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صاحب المسو املليك األمري سلطان بن فهد بن نارص آل سعود

فنــان متخصــص يف الفنــون البريــة، لــه خــرة طويلــة وأعمال متعــددة التقنيات 
ــوس  ــة املرتبطــة بالثقافــة اإلســامية، حصــل عــى البكالوري ــون البري يف الفن
ــال املاجســتر مــن جامعــة ســان  يف ادارة االعمــال مــن جامعــة امللــك ســعود ون

فرانسيســكو. 

معايل الدكتور طالب ضياء الدين الرفاعي

وزيــر التخطيــط ووزيــر اإلعــام ووزيــر الســياحة واآلثــار الســابق يف األردن، 
حصــل عــى البكالوريــوس يف الهندســة املعماريــة مــن جامعــة القاهــرة، ونــال 
التكنولوجيــة يف  الينــوي  جامعــة  مــن  الهندســة  املاجســتر يف  عــى شــهاديت 
بنســيلفانيا يف  جامعــة  مــن  والتخطيــط  الهندســة  والدكتــوراه يف  شــيكاغو، 
 للعمــارة يف كليــة الهندســة بالجامعــة األردنيــة، كمــا 

ً
فيادلفيــا، وعمــل أســتاذا

شــغل منصــب األمــني العــام ملنظمــة الســياحة العامليــة التابعــة لأمــم املتحــدة.

الدكتور ألفا ديوب

الرئيــس  ونائــب  مــايل،  جمهوريــة  يف  أيكومــوس  رئيــس  معمــاري،  مهنــدس 
األيكومــوس يف العــامل، املديــر العــام لورشــة ألــدي املعماريــة، حاصــل عــى درجــة 
املاجســتر يف الهندســة املعماريــة مــن معهــد الهندســة والبنــاء يف أوديســا )أوكرانيا 
- االتحــاد الســوفيي الســابق( ودرجــة الدكتــوراه مــن الجامعــة التقنيــة يف فيينــا 
)المنســا(، أســتاذ ســابق يف الهندســة املعماريــة يف املدرســة الوطنيــة للهندســة يف 
باماكــو، عمــل رئيســا ســابقا لنقابــة املهندســني املعماريــني يف مــايل، وخبــر يف 

ــا. عمــارة املســاجد املجمتعيــة يف وســط أفريقي

الدكتورة إيليسا فالريو

غرناطــة،  املعماريــة يف  للهندســة  العليــا  الفنيــة  املدرســة  للعمــارة يف  أســتاذ 
وأســتاذ زائــر يف كل مــن معهــد برلــني التقــي التابــع ألرشــيفركور، معهــد 
الفنــون التطبيقيــة يف رومــا تــري، كليــة الهندســة املعماريــة يف األمــم املتحــدة، 
مدرســة BTU املعماريــة يف كوتبــوس، األكادمييــة امللكيــة للفنــون الجميلــة يف 
العمــارة، كوبنهاغــن، إســكوال دا ســيداد، ســاو باولــو، صاحبــة مكتــب »فالــرو« 
ــة اإلتحــاد  ــرو ممثل ــر فال لإلستشــارات الهندســية يف غرناطــة بأســبانيا، وتعت

الــدويل للمعماريــني يف لجنــة التحكــمي الدوليــة.

الدكتورة دليلة الكرداين

حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس واملاجســتر والدكتــوراه يف الهندســة املعماريــة 
 يف قــم العمــارة بجامعــة القاهــرة، 

ً
 مســاعدا

ً
مــن جامعــة القاهــرة، تعمــل أســتاذا

ــا بــركى، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،  ــر بجامعــة كالفيورني كانــت زميــل زائ
ترأســت لجنــة الحفــاظ عــى الــراث مبحافظــة بــور ســعيد و عضــو فعــال يف لجنــة 
املناطــق الراثيــة يف الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري. وهــي ايضــا عضــو يف 
لجنــة العمــارة باملجلــس األعــى للثقافــة. ورئيــس مكتــب معمــار لاستشــارات 

الهندســية بالقاهــرة بجمهوريــة مــر العربيــة.

الدكتورة ندى النافع 

ــوراه يف العمــارة  ــك فيصــل والدكت حصلــت عــى البكالوريــوس مــن جامعــة املل
والتمصــمي الحــري مــن جامعــة ســاوث بانــك يف لنــدن عــام ٢٠٠٦ عملــت عضــو 
هيئــة تدريــس يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز ووكيــا للجــودة لجامعــة دار العلــوم 
وعميــدة لكليــة التصامــمي والفنــون جامعــة االمــرة نــورة. خبــرة يف جــودة التعلمي 

العــايل وشــاركت يف تقيــمي العديــد مــن الجامعــات يف اململكــة. 

الدكتور إسالم الغنميي 

حصــل عــى البكالوريــوس ســنة ١٩٨٨ مــن قــم العمــارة / كليــة الفنــون الجميلــة 
الدراســات  مــن معهــد  البيئيــة  العمــارة  واملاجســتر يف  االســكندرية  جامعــة 
العليــا والبحــوث بجامعــة االســكندرية عــام١٩٩٥ ،ونــال الدكتــوراه يف الهندســة 
املعماريــة مــن قــم الهندســة املعماريــة / كليــة الهندســة جامعــة املنصــورة 
عــام٢٠٠٠ ، باالشــراك العلمــي )ارشاف اكادميــي(  مــع جامعــة اوهايــو بالواليــات 

املتحــدة. 

الدكتور إيفمي رضوان

باحــث وعــامل يف األنروبولوجيــا واإلنســانيات ومتخصــص بالدراســات القرآنيــة 
ولــه العديــد مــن املؤلفــات حــول إعجــاز القــرآن الكــرمي وهــو أســتاذ األنروبولوجيــا 
للعلــوم مبدينــة ســانت بطرســرغ بروســيا  الروســية  اإلســامية باألكادمييــة 
االتحاديــة. وعضــو يف لجنــة االستشــارات والرامــج الدوليــة التابعــة للمؤمتــر 
العاملــي لدراســات الــرشق األوســط )WOCMES( واملمثــل الــرويس يف االتحــاد 

.)UEAI( األوروبــي للعــرب واإلســاميني

األستاذة مىن خازندار

حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس يف األدب املقــارن مــن الجامعــة األمريكيــة يف 
باريــس، ونالــت عــى درجــة املاجســتر يف التاريــخ املعــارص والحديــث مــن جامعــة 
الســوربون يف باريــس، ترأســت قــم الفــن املعــارص والتصويــر الفوتوغــرايف يف 
 ملعهــد العــامل العربــي يف باريــس، وعضــو 

ً
 عامــا

ً
متحــف املعهــد العربــي، ومديــرا

املتوســط.  األبيــض  والبحــر  أوروبــا  حضــارات  متحــف  أمنــاء  مجلــس  دامئ يف 
ُعينــت مستشــارة ثقافيــة لرئيــس الهيئــة الســعودية للســياحة واآلثــار، وعضــو 
املجلــس  يف  كعضــو  ترشــيحها  مت  كمــا  الســعودية«،  الثقافيــة  »الهيئــة  يف 

االستشــاري »إثــراء«.
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وعــى مــدى ثــاث أيــام مــن االجمتاعــات املتواصلــة تــداول خالهــا أعضــاء لجنــة 
تحكــمي كافــة املشــاريع بفئاتهــا املختلفــة. ويف ختــام االجمتاعــات قامت األســتاذة 
مــى خازنــدار )عضــو لجنــة التحكــمي( بتــاوة القامئــة القصــرة للمشــاريع خــال 
حفــل األســتقبال الــذي أقامتــه األمانــة العامــة للجائــزة يف معهــد العــامل العربــي 
املندوبــني  العــرب واألجانــب وبعــض  الســفراء  مــن  عــدد  بحضــور  باريــس  يف 
الدامئــني للــدول لــدى اليونيســكو وجــاءت القامئــة القصــرة املرشــحة مــن ٢٧ 
مســجدا )مبــا يف ذلــك املســاجد املجمتعيــة الــي متثــل برامــج مكونــة مــن اكــر مــن 

مســجد( عــى النحــو التــايل:

أوال: تصنيف مساجد القامئة القصرة بحسب الفئات العرمانية واملعمارية:
فئة املساجد املركزية )٩ مساجد(
فئة مساجد الجمعة )٨ مساجد(
فئة املساجد املحلية ) ٨ مساجد(

فئة مساجد املجمتعات ) ٣ مشاريع مجمتعية(

ثانيا: تصنيف مساجد القامئة القصرة بحسب التوزيع الجغرايف:
قارة آسيا: ١٨ مسجدا و مرشوعا مجمتعيا واحدا
قارة أفريقيا: ٣ مساجد ومرشوعني مجمتعيني

قارة أوروبا: ٣ مساجد

القامئة القصرية

وقــد عقــدت لجنــة التحكــمي الدوليــة اجمتاعهــا األول يف مقــر االتحــاد الــدويل 
للمعماريــني يف باريــس خــال الفــرة ٢١-٢٣ ينايــر ٢٠١٩، وذلــك لتقيــمي ومراجعــة 
القامئــة الطويلــة للمســاجد املرشــحة للجائــزة خــال دورتهــا الثالثــة مــن أجــل 
الوصــول إىل قامئــة قصــرة تــرز األفــكار والتوجهــات الــي تحقــق أهــداف الجائــزة.

ــد هللا النعــمي األمــني  يف بدايــة االجمتــاع رّحــب ســعادة الدكتــور مشــاري بــن عب
العــام لجائــزة عبــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة املســاجد بأعضــاء لجنــة التحكــمي 
ــي األمــر ســلطان بــن ســلمان  الدوليــة ناقــا لهــم تحيــات صاحــب المســو املل
رئيــس مجلــس األمنــاء وســعادة الشــيخ عبــد اللطيــف الفــوزان مؤســس الجائــزة 
ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة االســتاذ عبــدهللا الفــوزان ومبينــا لهــم التوجهــات 
العامــة للجائــزة يف تطويــر العمــارة املســتقبلية للمســاجد وأهــم محطــات الــدورة 
الثالثــة للجائــزة. ومــن مث تحــدث األســتاذ املعمــار تومــاس فونيــر رئيــس اإلتحــاد 
الــدويل للمعماريــني عــن أهميــة موضــوع عمــارة املســاجد عــى الصعيــد العاملــي 
الفكــر واألنســجة العرمانيــة للعديــد مــن  نظــرا إلرتبــاط املســجد يف صياغــة 
املجمتعــات يف العــامل، كمــا تحــدث األســتاذ فونيــر عــن الرشاكــة االســراتيجية 
بــني الجائــزة واالتحــاد الــدويل للمعماريــني ومــا تتمضنــه هــذه الرشاكــة مــن 
مشــاريع وأعمــال مشــركة، وبعــد ذلــك أجمــع أعضــاء لجنــة التحكمي عــى انتخاب 
ــن  ــذي أعل ــة التحكــمي وال  للجن

ً
ــب الرفاعــي رئيســا معــايل األســتاذ الدكتــور طال

بــدوره بــدء األجمتــاع املغلــق للجنــة التحكــمي ملراجعــة القامئــة الطويلــة للمشــاريع.

رئيس لجنة التحكمي طالب   ١
الرفاعي مع عضو اللجنة صاحب 

المسو املليك سلطان بن فهد

لجنة التحكمي أثناء   ٢
استعراض أحد املساجد من 

القامئة الطويلة يف مقر االتحاد 
الدويل للمعماريني )باريس، 

يناير ٢٠١٩(

١

٢
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بنغ�ديش
مسجد شاندغون

ا�سجد ا�ح�
ا�سجد الخرسا�

مسجد بيت الرؤوف

إندونيسيا
مسجد ا�رسياد

مسجد السفر
ا�سجد الكب� بوسط جاوه

ا�سجد الكب� بغرب سومطره
مسجد بيت الص�

كازاخستان
مسجد وردة هللا

أوزباكستان
مسجد ماينور

ايران
مسجد ا�مام رضا
مسجد و� الع�

الشيشان - روسيا
مسجد أرغون

تركيا
مسجد سانجك�ر

مسجد بح�ة موغان

لبنان
مسجد أم� شكيب أرس�ن

ا�ردن
مسجد ا�لك حس�

م�
مسجد باصونة

الجزائر
مسجد توص� وهران

ما�
ا�ساجد ا�ج�عية

غانا
ا�ساجد ا�ج�عية

السودان
مسجد الخلوة والص�ة

السعودية
مسجد ا�ركز ا�ا�

مركز ال¤اث الوط¡

مال�يا
مسجد سوراو نوسا ادامان

القائمة القصيرة للمساجد
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وجــاء يف تقريــر لجنــة التحكــمي الدوليــة ان اللجنــة اعمتــدت معايــر مختلفــة 
ــة يف  خــال تقيميهــا للمشــاريع كان أهمهــا العنــر املعمــاري )الجمــال واألصال
ــاط املســجد  ــة املبتكــرة ( والعنــر التخطيطــي )ارتب ــول املعماري التمصــمي والحل
باملجمتــع ودوره يف التمنيــة املجمتعيــة( والعنــر االقتصــادي ) توافــق الحلــول 
املعماريــة مــع الكلفــة االقتصاديــة( والعنــر البيــي )مراعــاة املبــى للعمــارة 
الخــراء والطاقــة( والعنــر اإلنســاين )توافــق املبــى مــع متطلبــات املجمتــع 

وذوي االحتياجــات الخاصــة(. 

وجــاء يف التقريــر الــذي أعدتــه لجنــة التحكــمي رضورة قيــام األمانــة العامــة 
بتحضــر التقاريــر والدراســات املعماريــة والفنيــة املفصلــة عــن كل املشــاريع الــي 
تمضنتهــا القامئــة القصــرة وتقدميهــا للجنــة خــال األجمتــاع الثــاين للجنــة التحكــمي 
والــذي عقــد يف كواالالمبــور يف مالزيــا يف ٢٢ نوفمــر ٢٠١٩ عــى هامــش انعقــاد 
أعمــال املؤمتــر العاملــي الثــاين لعمــارة املســاجد الــذي تنظمــه الجائــزة مــع  الجامعــة 
والــذي   ،)٢٠١٩ نوفمــر   ٢٥-٢٧( الفــرة  خــال  مالزيــا  الدوليــة يف  االســامية 
ــض عنــه املشــاريع الفائــزة بجوائــز عبــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة املســاجد 

ّ
متخ

للــدورة الثالثــة والــي ســيم اعانهــا رمسيــا يف احتفــال يف عامصــة بــاد الحرمــني 
ــاض يف مــارس ٢٠٢٠. الرشيفــني الري

املراجعة الفنية ملساجد القامئة القصرية

الخطــوة األساســية قبــل اجمتــاع لجنــة التحكــمي يف كوالملبــور الختيــار املســاجد 
الفائــزة بالجائــزة هــي إعــداد التقاريــر الفنيــة ملســاجد القامئــة القصــرة، لذلــك 
فقــد مت أختيــار ١٠ مراجعــني فنيــني متخصصــني يف العمــارة والدراســات امليدانيــة 
لدراســة مســاجد القامئــة القصــرة ومت إيفاديهــم للــدول الــي توجــد فيهــا هــذه 
املســاجد ليقومــوا مبقابلــة املمصمــني واملجمتعــات املحليــة ودراســة املحيــط العــرماين 
الــذي تقــع فيــه هــذه املســاجد. وتمشــل عمليــة التقيــمي زيــارة املســجد و التحقــق 
مــن مــدى مطابقــة كل مســجد ألهــداف الجائــزة و معايرهــا الفنيــة و تفحــص 
حالتــه املعماريــة و الفزيائيــة و التشــغيلية باالضافــة إىل دراســة املبــى معماريــا 
ــديئ يف  ــق املب ــاء التوثي ــرة أثن ــي مل تكــن متوف ــع املعلومــات ال وإســتكمال جمي
القامئــة الطويلــة. وقــد قــام املراجعــون الفنيــون بزيــارة املواقــع وكتابــة تقاريــر 
مفصلــة عــن كل مســجد ومــن مث عرضــت هــذه التقاريــر عــى لجنــة التحكــمي 

صورة تجمع مسو األمري   ١
سلطان رئيس مجلس أمناء 

الجائزة مع أعضاء لجنة التحكمي 
واملراجعني الفنيني للمساجد 

)كواالملبور، نوفمرب ٢٠١٩، املتحف 
اإلسالمي(

حوار بني أعضاء لجنة التحكمي   ٢
)كواالملبور، نوفمرب ٢٠١٩(

ــل املراجعــني أنفســهم حــى يتســى للمحكمــني مناقشــة  ــور مــن قب يف كوالملب
ومحــاورة املراجعــني واســتكمال الصــورة حــول كل مســجد. 

هــذه العمليــة املهنيــة التعلمييــة كانــت مســألة اساســية يف أختيــار املســاجد 
الفائــزة يف هــذه الــدورة، كونهــا خطــوة تهــدف إىل بنــاء تراكــم معــريف للمســاجد 
ســوف تمســح الجائــزة للباحثــني باســتخدامها يف دراســاتهم املســتقبلية فضــا 
عــن كونهــا وســيلة اساســية مكنــت املحكمــني مــن اتخــاذ قراراتهــم بشــكل 
واضــح ال لبــس فيــه. لقــد مكنتنــا هــذه الخطــوة مــن فهــم الــدور الــذي يقــوم 
بــه املســجد يف املجمتعــات االســامية كونــه »مكانــا كليــا« مرجعيــا يشــكل 
هويــة هــذه املجمتعــات ويصنعهــا، وهــذا ميثــل أحــد األهــداف الــي تســعى 
ــا مــن تحديــد الكثــر مــن  ــزة لتحقيقهــا وتقدميهــا للعــامل. كمــا أنهــا مكنتن الجائ
التحديــات الــي ســتواجهنا يف املســتقبل والــي يجــب أن نعمــل عليهــا ونخطــط 

مــن أجــل تجاوزهــا. 
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إعادة التفكير يف عمارة 
المسجد المعاصرة: مقاربات 

نقدية

رئيســيتني،  إشــكاليتني  املعــارصة  املســجد  عمــارة  تواجــه 
أحداهمــا مرتبطــة بتخطيــط املدينــة وموضــع املســجد يف هــذا 
التخطيــط ومــا يفــرض عــى املخططــني املعارصيــن القيــام 
ــة،  ــل والحركــة داخــل املدين ــق النق ــا يتعل  يف م

ً
ــه، خصوصــا ب

واالشــكاالت االجمتاعيــة واالقتصاديــة الــي تؤثــر بشــكل 
ــك مــن  ــع ذل ــا يتب ــة الحــري وم ــارش عــى مكــون املدين مب
التشــتت املــكاين وضعــف القميــة الرمزيــة للمســجد كعنــر 
ــا  ــة. أم ــة املدين ــه حضــور مركــزي يف تشــكيل هوي عــراين ل
ــارشة ومدارســها  االشــكالية الثانيــة فرتبطــة بالعمــارة مب
والخــروج  للمســجد  املعمــاري  الشــكل  وتحــوالت  الفكريــة 
مــن »صنــدوق« الشــكل التاريخــي ومــا تفرضــه التقنيــات 
للعمــارة  مفتوحــة  اشــكال  مــن  التطــور  فائقــة  املعــارصة 
املســجدية املســتقبلية.  هاتــان املســالتان تــدوران يف القضايــا 
البيئيــة املعــارصة الــي تبحــث عــن حلــول للطاقــة البديلــة 
واملحافظــة عــى مصــادر امليــاه والتقليــل مــن التلــوث البيــي 
العمــارة  ســيدفع  جديــا  فكريــا  مــدارا  حمتــا  تفــرض  الــي 

املســجدية إىل مجــاالت مختلفــة عمــا هــو ســائد اليــوم.  
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بفلســفة  مرتبــط  أحدهمــا  فكريــني  توجهــني  تتخــذ  واملــكان  اللحظــة  عمــارة 
وجوديــة للمســجد كونــه مــكان الصــاة الــذي يجــب أن تــؤدى فيــه وقتهــا 
ــا« 

ً
وت

ُ
ِمِنــنَي ِكَتاًبــا َمْوق

ْ
ؤ

ُ ْ
 امل

َ
ــْت َعــى

َ
ان

َ
 ك

َ
ة

َ
ــا )اللحظــة( كمــا قــال هللا تعــاىل “ ِإنَّ الصَّ

)النســاء: 103(، وهــذا الفعــل اللحظــي للصــاة يفــر حديــث الرســول صــى هللا 
عليــة وســلم »جعلــت يل األرض مســجدا وطهــورا«، ألن الصــاة الــي يجــب 
ــا )وهــو  ــؤدى يف وقته ــا ال ميكــن أن ت عــى املســلم أداءهــا خمــس مــرات يومي
الــرط الصــارم( إال أذا كانــت األرض كلهــا مســجدا وطهــورا.  رصامــة اللحظــة 
وتشــددها ومرونــة املــكان هــي جــزء مــن فلســفة املســجد الكونيــة الــي يجــب 
لفــت األنتبــاه لهــا.  أمــا التوجــه اآلخــر للحظــة واملــكان هــو هــذه املقدمــة النقديــة 
الــي تربــط لحظــة ووقــت تطــور عمــارة املســجد بتطــور عمارتــه مــن خــال املــكان 
الــذي يقــع فيــه. هــي مقدمــة زمكانيــة بامتيــاز تتطــرق لعاقــة أزمــة العمــارة 

املســجدية بســياقات الفكــر النقــدي املعمــاري خــال القــرن العريــن.  

تحوالت عرمانية حرضية معارصة

العربيــة  املــدن  بهــا  مــرت  الــي  الحريــة  التحــوالت  مســألة  نثــر  أن  قبــل 
ــات هــذا التحــول يف  ــد أن نعــرج عــى بداي ــن الب ــرن العري واالســامية يف الق
النصــف الثــاين يف القــرن التاســع عــر، خصوصــا يف مدينــي أســطنبول والقاهــرة 
حيــث عاشــت هاتــني املدينتــني تحــوالت عرانيــة كبــرة ســاهمت يف تحــول 
العمــارة املســجدية فيهــا.  التأثــر األوروبــي كان واضحــا جــدا يف اســطنبول 
والقاهــرة خصوصــا تأثــر التجديــد العــراين الكبــر يف باريــس الــذي أحدثــه 
»هومســان«، عــى أن اســطنبول كان التأثــر ممتــدا طــوال القــرن التاســع عــر 
وقبــل ظاهــرة باريــس التخطيطيــة.  وميكــن ماحظــة هــذا التأثــر عــى العمــارة 
املســجدية يف مســجد أورطاكــوي الــذي بــي عــام 1853م يف عهــد الســلطان 
عبداملجيــد )1823-1861( حيــث تظهــر عنــارص الطــراز البــارويك بوضــوح يف هــذا 

املســجد.  

البــد أن نقــول أن هــذه التحــوالت العرانيــة املبكــرة أحدثــت إربــاك يف العاقــة 
بــني املســجد ومحيطــه العــراين واحدثــت عاقــات جديــدة مل تكــن موجــودة يف 
املــدن العربيــة واالســامية القدميــة.  كان يفــرض نتيجــة لهــذا االرتبــاك املــكاين 
أن تتطــور افــكار وتجــارب جديــدة تعيــد دمــج املســجد يف محيطــه العــراين 

واالجمتاعــي إال أن التطــورات الحريــة عــى مســتوى العــامل الــي حدثــت يف 
القــرن العريــن مــع ضعــف البــى العلميــة والبحثيــة يف العــامل االســامي مل 
يســاعدا عــى وجــود مثــل هــذه التجــارب ممــا ســاهم يف زيــادة االرتبــاك وتطــور 

مــا يمســى »أزمــة العمــارة املســجدية املعــارصة«.

يســتعد  العــامل  كان  العريــن  القــرن  مــن  األول  النصــف  أن  الواضــح  ومــن 
لتحــوالت حريــة كبــرة ســوف تغــر مفهــوم املدينــة كليــا بعــد ذلــك وقــد بــدا 
هــذا واضحــا يف النصــف الثــاين حيــث تســارعت وتــرة الزنعــة نحــو »الحريــة« 
عامليــا مبــا بــات يشــكل بوصلــة لتتبــع أوجــه التحــورات الــي تشــهدها املــدن 
املعــارصة والعمــارة والحريــة بشــكل عــام.1 هــذا المتــدد وضــع املــدن تحــت 
عــن مصــادر  املســمتر  والبحــث  املعيــي  الرفــاه  لتوفــر  غــر مســبوق  ضغــط 
متجــددة للطاقــة لمضــان اســمترار املــدن ومواكبــة التطــورات املســمترة. املــدن 
الامنتهيــة أصبحــت ذات مســات وخصائــص متعلقــة بالنســيج الحــري ورسعــة 
متــدده وتغــره، ومــدى توفــر البنيــة التحيــة األساســية ومعــدالت المنــو والهجــرة 
والتعدديــة الثقافيــة. 2فاملدينــة ومنــذ نشــأتها 3 كانــت بــؤرة »حريــة« جاذبــة 
للســكان. العزلــة الحســية يف النســيج الحــري احــدى اهــم املشــكات الــي 
تواجههــا التحــوالت املدينيــة يف القــرن العريــن. وهــذه العزلــة قــد متتــد لتصبــح 
عزلــة اثنيــة اجمتاعيــة تغذيهــا بعــض الظــروف االقتصاديــة ايضــا.4 حالــة الفصــل-
اإلســتقطاب، تفرضهــا مــدن، مضــن نســيجها الحــي والدميوغــرايف وبتأثــر ســلبي 
عــى فضائهــا الحــري – وهــي مــدن متثــل مفهــوم »املــدن غــر املنتهيــة«. 5 
ويلحــظ، أن هنــاك تأثــرا متباينــا عــى النســيج الحــري ومعــدل التغــرات 
ــا  ــث. فبيمن ــني دول العــامل الثال ــة وب ــدول الغربي ــني ال ــه ب والتحــورات يف تركيبت
ــة  ــة وتركيب ــور يف بني ــدار هــذا التح ــات النســبي يف مق ــة للثب ــدن العاملي ــل امل متي
النســيج الحــري، تعــاين املــدن يف دول العــامل الثالــث مــن رسعــة عاليــة جــدا يف 

التغــرات الحريــة لنســيجها العــراين. 6 

وهنــا يجــب أن نتوقــف عنــد العمــارة املســجدية الــي تأثــرت بهــذه الرعــة 
الغــر مزتنــة يف المنــو العــراين يف املــدن الــي توجــد فيهــا، وأغلبهــا مضــن مــدن 

مسجد أورطاكوي الذي بين   ١
ح فيه املالمح 

ّ
عام ١٨٥٣ وتتض

الباروكويه األوروبية

العــامل الثالــث. لقــد اتســعت دائــرة االرتبــاك وبــدأ املســجد ينفصــل عــن محيطــه 
العــراين الــذي التصــق بــه منــذ قــرون وأدى ذلــك إىل تحــول املســجد إىل مــا 
يشــبه »املــرض الحــري« الــذي نتــج عــن هــذا االنفصــال. ومــع ذلــك يجــب 
أن نشــر إىل أن هــذه الظاهــرة لهــا جــذور قدميــة ظهــرت بوضــوح خــال الفــرة 
 عــن النســيج العــراين 

ً
 مســتقا

ً
العمثانيــة الــي جعلــت مــن املســجد مبــى رصحيــا

حيــث تصاعــدت هــذه الظاهــرة يف القــرن العريــن حــى عــى مســتوى مســاجد 
ــاء الصغــرة. األحي

وقــد أدى ذلــك إىل تصاعــد إشــكاالت متعــددة تخــص العمارة املســجدية، فعاقة 
ــات  ــة لتقريــب مســافات التنقــل للفئ ــة ترتبــط بتخطيــط املدين الســيارة واملدين
الســكانية وشــكل املدينــة، ومناطــق شــبه مكتفيــة ذاتيــا حيــث مــكان الســكن 
بالقــرب مــن العمــل، لتشــجيع املــي أو قيــادة الدراجــات وتنشــيط الرياضــة 
الفرديــة. 7 وتشــكل عاقــة املدينــة الحديثــة بالبيئــة املحيطــة أحــد أبــرز املشــاكل 
املعــارصة اآلخــذة باإلتســاع. فمشــاكل التلــوث بأنواعــه املعــددة، وتناقــص املوارد 
ــة عــى حســاب األرايض الزراعيــة، وتزايــد طبقــة  الطبيعيــة بزتايــد رقعــة املدين
ــات العامــل  ــج مــن غــاف مسيــك مــن )Carbon dioxide( ب اآلوزون بالجــو النات
ــد درجــة  ــة تزي الرئيــس يف التغــر املناخــي املعــروف )Global Warming(. واملدين
الحــرارة بهــا عــن التجمعــات الســكنية الكاســيكية، كالقريــة والبلــدة الصغــرة، 
لثاثــة عوامــل رئيســة: األول أن املدينــة كبيئــة مبنيــة تحبــس الحــرارة وتخزنهــا 
عــر منشــآتها وطرقاتهــا األســفلتية وجدرانهــا وأســقفها اإلمسنتيــة مث تعيــد 
بثهــا يف الجــو املحيــط. ثانيــا املــدن مراكــز اســتهاك الطاقــة، ومعــدل اســتهاك 
الفــرد مــن الطاقــة يف دول العــامل املتقدمــة للفــرد الواحــد يصــل إىل 10 كيلــو واط. 
وتعمــل املركبــات ومصابيــح اإلنــارة واألجهــزة الكهربائيــة عــى رفــع درجــات 
حــرارة الجــو املحيــط باملدينــة، وحــى مكيفــات الهــواء ترفــع مــن درجــة حــرارة 
ــارد داخــل األبنيــة وطــرد الهــواء الســاخن  الجــو، فطبيعــة عملهــا بــث الهــواء الب
ثــاين أكســيد  الجــو مثــل  غــازات وملوثــات يف  املــدن  ثالثــا تطــرح  الجــو.  يف 
الكربــون وثــاين أكســيد النيروجــني الناتــج مــن الوقــود والــي تعمــل عــى خلــق 
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ــدن يف  ــدن. ويف حــال وقــوع بعــض امل ــة تراكــم يف الجــو فــوق امل طبقــات غازي
بيئــات طبيعيــة محصــورة بالجبــال املحيطــة تتشــكل مــا تعــرف »بقبــة الحــرارة 
ــة التخلــص  ــدن والــي تحبــس الهــواء الحــار وتصعــب عملي الصناعيــة« فــوق امل

منــه بشــكل طبيعــي شــأن املــدن األخــرى. 

كل هــذه القضايــا أســهمت بشــكل واضــح يف تفاقــم العمــارة املســجدية خصوصــا 
وان املخططــات الجديــدة للمــدن العربيــة واالســامية يف تلــك الفــرة مل تســاهم 
يف وضــع حلــول مقبولــة للمســجد وتوزيعــه املــكاين رغــم املحــاوالت الجــادة 
ــذي خطــط  ــاين »دوكســياديس« ال ــل امخطــط اليون مــن بعــض املخططــني مث
ــاد والريــاض.  ففــي مخططــه للريــاض عــام 1969م، حــاول  مدينــي أســام أب
دوســياكس تطــور مــا مســاه »املفروكــة« يف الحــي الســكي وجعــل املســجد هــو 
قلــب املفروكــة، إال أن تنفيــذ هــذه الفكــرة واجهــه العديــد مــن اإلشــكاالت الــي 
مل تشــكل حــا مســتقبليا.  يف اعتقادنــا أن هــذه االشــكاالت التخطيطيــة الــي 
شــتت املدينــة ســاهمت يف تشــتت املســجد وأضعفــت عمارتــه بشــكل واضــح.  

التحرض اإليكولوجي 

عــى أن أزمــة العمــارة املســجدية ال تقــف عنــد االشــكالية التخطيطيــة الحريــة 
بــل تغــوص عميقــا يف قضايــا عرانيــة اساســية فمثــا المتــدد غــر املســبوق ملــدن 
ــة،  ــوازن اإليكولوجــي. فاملناطــق الحري ــامل املعــومل هــو نتيجــة ألزمــة يف الت الع
والنــادرة،  املحــدودة  الطبيعيــة  للمصــادر  املذهــل  اإلســتهاك  يف  بطبيعتهــا 
ومســاهمتها الفائقــة يف التلــوث وتدمــر البيئــة، يبــدو أنهــا متثــل جوهــر املشــكلة. 
فاملــدن، كضحايــا لمنــو غــر منضبــط أو مركــز وليســت هــي الســبب، هــي الحــل 
املمكــن لضغوطــات البيئــة عامليــا وليســت املشــكلة. وذلــك ألن املــدن كانــت 
ــا، واملــدن  ــول اإلبداعيــة ملشــكات اإلنســانية الــي واجهتهــا تاريخي مصــدر الحل
ــي  ــوازن الطبيعــي والبي ــني الت ــداع الخــاق وب ــني اإلب أيضــا قدمــت التوافــق ب
والــذي يتطلبــه الوضــع الحــايل. واألفــكار بــني العــامل النظــري وبــني الواقــع 
العمــي يقــدم عامــة عــى طريــق إعــادة قــراءة املدينــة وجعلهــا مســتدامة. 8

البــري  للجنــس  بالنســبة  والنجــاح  الهبــوط  املــدن  تعكــس  عــام  وبشــكل 
والحضــارة اإلنســانية. ويعتقــد »الفبيفــري« بــأن املدينــة هــي »إســقاط للمجمتــع 
اإلنســاين عــى أرض الواقــع، وليــس ذلــك مقتــرا عــى املوقــع الجغــرايف ولكــن 

ميكن اعتبار مسجد   ١
أورطاكوي إشارة لظهور العمارة 

املسجدية املهجنة اليت تجمع 
بني التاريخ والتأثر بالعمارة 

األوروبية

تفاصيل واجهة مسجد   ٢
أورطاكوي تشري إىل ظهور 

عنارص جديدة غري معهودة يف 
عمارة املسجد وتؤكد عىل بداية 

ظهور موجة جديدة من التحوالت

مشهد لييل ملسجد   ٣
أورطاكوي

املسقط األفقي ملسجد   ٤
أورطاكوي
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عــى مســتويات معنويــة ميثلهــا الفكــر والــذي يــرمس مامــح املدينــة ومامــح 
ــأن »الحريــة حيــث تســقط العاقــات اإلجمتاعيــة  الحريــة بهــا«. ويضيــف ب
ــك العمليــة تنتــج الفــراغ  ــاك، ويف تل نفســها عــى الفــراغ املعمــاري وترتــم هن
الحــري ذاتــه«. 9 وهــذه الــدالالت يف فزييائيــة املدينــة وتركيبتهــا، مــن خــال 
الشــوارع والســاحات واملبــاين واملرافــق العامــة واألســواق والقصــور والبيــوت 
تصبــح النصــوص الــي ميكــن مــن خــال قراءتهــا إعــادة فــك شــيفرة البنيــة 
اإلجمتاعيــة والدوافــع األيديولوجيــة لتاريــخ معــني للمــكان باملدينــة. ولذلــك 
فالبيئــات املبينــة تســجل وبدقــة إنجــازات اإلنســانية، وهــذه التســجيات تشــر 
ملعــاين اجمتاعيــة أعــم كمــا تظهــر املشــكات. أن أفعالنــا كصانعــي املــدن ترتكــز 
ــت هــذه عاقــة  ــإذا كان ــا، ف ــة والعاقــة معه عــى قــم ومعــاين مرتبطــة بالبيئ

ــدن مســتدامة. 10 ــت امل ــة كان احــرام ورعاي

اإلشــكالية، كمــا نراهــا، يف املــدن العربيــة واإلســامية املعــارصة، أن هــذه املــدن 
لت فضاءاتهــا الحريــة دون أن تضــع املســجد كركــز محــدد 

ّ
تطــّورت وشــك

ــايل، ومــع مــرور الوقــت،  ــدن، وبالت ــك امل ــق الفضــاء الحــري يف تل ــع ويخل يصن
 
ً
 مشــكا

ً
 عــى الفضــاء الحــري يف املدينــة ال عنــرا

ً
 مضافــا

ً
أصبــح املســجد عنــرا

ــه. هــذه اإلشــكالية تتطلــب إعــادة النظــر يف كل آليــات التخطيــط املعــارصة  ل
 للفضــاء العــراين ال كعنــر 

ً
ــدا

ّ
 مول

ً
وتوجيههــا يك يجعــل مــن  املســجد عنــرا

دخيــل عليــه. 

صبغــة واحــدة يف إدارة ظهرهــا للتــوازن البيــي واإليكولوجــي. 11

إن مــا نخشــاه هــو أن تكــون العمــارة املســجدية املعــارصة انزلقــت لهــذه املمارســة 
الغــر مزتنــة مــن إنتــاج الفضــاء العــراين نتيجــة البتعادهــا عــن قميهــا األساســية 
الــي قامــت عــى املســاواة والتفاعــل العميــق والصــارم مــع املجمتــع بــكل فئاتــه. 
هــذا االنــزالق هــو نتيجــة حمتية النزالق املدينة كلها إىل املمارســة »الاإنســانية«. 
ولعــل هــذا يذكــر باألفــكار الجديــدة يف نظريــة »العــران الجديــد« الــي ظهــرت 
يف العقــود األخــرة لتعيــد بعــض التــوازن اإلنســاين للمــدن، ولكــن لألســف مــا 

زالــت العمــارة املســجدية مغّيبــة عــن هــذه النظريــات. 

املــدن املعــارصة يف أزمــة خطــرة، مبثــل الورطــة الــي تغــرق فيهــا املجمتعــات الــي 
تعيشــها. ولكــن املــدن تبقــى بوتقــات اإلبتــكار واإلبــداع، ومــن هــذه الخصيصــة 
ــاة أفضــل تكــرس التــوازن  ميكــن إعــادة البحــث يف طــرق ووســائل لتحقيــق حي
اإليكولوجــي والبيــي وتعمــل عــى تطويــره واعمتــاده منهجــا وخارطــة للطريــق 

للخــروج مــن أزمــات املــدن املعــارصة. 

ــل األطــر العامــة لتطويــر مــدن تعمتــد اإلســتدامة، ممــا 
ّ
العــران الجديــد ميث

يتوجــب تطويــر منهــج وإطــار اجمتاعــي ثقــايف مختلــف لبنــاء مســتوطنات حرية 
مثاليــة.  كمــا أن املــدن فقــط تحتــوي عــى قــوى خاقــة متكننــا مــن ســلوك 

ميكــن أن ننظــر للمــدن عــى أنهــا ضحايــا المنــو املتضخــم وغــر املســتدام والــذي 
يــم إمــاؤه مــن قبــل األســواق املعوملــة، ومــن قبــل األيديولوجيــات العامليــة 
ــا.  ــا ومآالته ــة قامئــة عــى الســلطة وتغوله ــي تنجــز عاقــات مصلحي املزيفــة ال
الغربيــة وسياســاتها ولتدخاتهــا  وهــذه العاقــات تشــر اىل األمراطوريــة 
العســكرية واإلســتعمار الجديــد يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل املعــارص مبــا 
ــا  ــة جغرافي ــة املــدن وطبيعــة منوهــا ويف عاقاتهــا كشــبكات متصل يؤثــر يف بني
وسياســيا واجمتاعيــا واقتصاديــا مبــا مينحــه الرابــط الوثيــق اليــوم أكــر مــن أي 
وقــت مــى. هــذا النظــام القــامئ عــى املنفعــة والراغماتيــة ليــس جديــدا، لكــن 
املســتحدث هــو قوتــه ومــدى تأثــره الفاعــل يف املحيــط برعــة وعمــق غــر 
ــزي  ــا اســتعماريا مؤسســا، ويمت ــة ومنهج ــذا النظــام يتمضــن رؤي مســبوقني. فه
بالتعــايل والزنعــة نحــو تطويــع اآلخــر بالكليــة. ويتجســد بأســاس معــومل ويــروج 
نفســه كأيديولوجيــة حيــث ال يكــون هنــاك بديــل آخــر. وأســاس الرويــج لــه 
خرافــة تعمتــد نظــام الســوق الحــر، وقــم الدميقراطيــة العامليــة، وحقــوق اإلنســان 
مضــن النظــرة الدوليــة املنافقــة، وحمتيــة اإلســتقال. والمتثيــل الفراغــي عرانيــا 
لهــذه اإليديولوجيــة بالقــم والخرافــات الــي تحملهــا تتجســد عــى أرض الواقــع 
عــى شــكل مــدن وعمــارة ال تحــرم مبــادئ التــوازن البيــي واإليكولوجــي 
وال تحــرم محتواهــا الثقــايف وخصوصيتهــا، وبالنتيجــة تتشــابه املــدن لدرجــة 
التطابــق: مــدن الوســط التجــاري الغــي األمريكيــة وأحيــاء العشــوائيات للفقراء 
املعدمــني، مــع التجمعــات غــر املفهومــة للطبقــات الوســطى، كلهــا تصبــح ذات 
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التفكــر، وإطــار فكــري مطلــوب بشــدة ومختلــف  طــرق جديــدة فاعلــة يف 
املــدن  بطبيعــة  يتحكــم  الــذي  املســيطر  القــم  نظــام  ضــد  العمــل  يتطلــب 
املعــارصة ويقودهــا نحــو الوجهــة الخطــأ. ولذلــك فقــد بــرز اتجــاه بــني املنظريــن يف 
علــوم الحريــة لتقــدمي اطروحــات يف املدينــة الفاضلــة ومضــن الفكــر الطوبــاوي 

االجمتاعــي وانعكاســاته عــى الحــزي الفراغــي الحــري.

تحــوالت  ظــل  يف  املســجد  لعمــارة  النظــر  مبــارشة  تســتدعي  القضايــا  هــذه 
بيئيــة مناخيــة،  القــرن العريــن واملرتبطــة مبشــكات  املتســارعة يف  املدينــة 
خصوصــا  املعماري-الحــري،  العنــر  يجعــل  وهــذا  واقتصاديــة.  واجمتاعيــة، 
يف مــدن العــامل اإلســامي، قضيــة عرانيــة أساســية تتطلــب الفهــم والبحــث 
عــن حلــول عميقــة لجعــل املســجد فعــاال عــى املســتوى البيــي، والحفــاظ عــى 
املــوارد الطبيعيــة املتجــددة وغــر املتجــددة، وقابــا إلعــادة ترســم مامــح الفكــر 
الطوبــاوي االجمتاعــي واملســاهمة يف خلــق مفاهــم مرتبطــة بأســس املدينــة 

الفاضلــة، وعاقتهــا بالحــزي الفراغــي الحــري.

املدينة والفكر الطوباوي اإلجمتاعي والحزي الفراغي الحرضي التجاري

يف هــذه املقدمــة النظريــة العامــة نحتــاج أن نبــني األطــر الفكريــة الــي أســهمت 
يف تشــكل العمــارة املســجدية املعــارصة الــي عــى أساســها مت أختيــار القامئــة 
القصــرة لجائــزة عبداللطيــف الفــوزان يف دورتهــا الثالثــة، وجميعهــا أســس لهــا 
إمتــدادات بعيــدة ارتبطــت بفكــرة املســجد كمــكان »طوبــاوي« يجمــع النــاس 
ويربــط أفــراد املجمتــع.  الطوباويــة واملدينــة الفاضلــة هــي توجــه وبوصلة وليســت 
وجهــة، وبالتــايل فهــي وســيلة لاقــراب مــن جميــع البــر يف العــامل. فهــي رحلــة 
للوصــول ملــا مل يــم بلوغــه بعــد، وهــي الــزتام للممكــن حــى عندمــا يبــدو املحمتــل، 
أو حــى املســتحيل، غامــرا وســاحقا لدرجــة غــر متوقعــة. وبرغــم مــا قــد يشــر 
إليــه بعــض الطوباويــني الذيــن نصبــوا أنفســهم يف القــرن العريــن، املدينــة 
ــة ليســت مفارقــة  ــة الفاضل ــدا. املدين ــة ال ميكــن أن تنتهــي أب ــة هــي رحل الفاضل
ــا«، وحيــث  تنطــوي عــى الذيــن يعيشــون يف التنظــم الســيايس »النقــي عرقي
تكــون جنــة للروليتاريــا، وتكــون مبثابــة  ›الســوق الحــرة‹ أو مدينــة العقانيــة. 
املدينــة الفاضلــة ليســت نهايــة، فهــي لحظــة دامئــة ومســمترة للبدايــة. واملقاربــة 
األساســية بعــد هــذه التعاريــف، تتمضــن أن هنــاك ظــروف تفــر العاقــة بــني 

اليوتوبيــا والنظريــة االجمتاعيــة. 12

وميكــن هنــا اعتبــار مدينــة الرســول »يــرب« بدايــة ملدينــة فاضلــة قامــت عــى 
الفضيلــة  لقــم   

ً
الرســول كان جامعــا األعــراق  وأن مســجد  املســاواة وتعــّدد 

الــي يدعــو لهــا املســجد. وبالرغــم مــن تلــك البدايــة املهمــة ملدينــة اتمّســت 
 أن هــذا المنــوذج مل يــم تكــراره يف املــدن الاحقــة، بــل 

ّ
بالفضيلــة مــن نشــأتها، إال

ــه، تحــّول مــع الوقــت إىل مبــى   يف تكوين
ً
إن املســجد األول الــذي كان بســيطا

مكتــظ بالرمزيــة السياســية الــي جعلــت مــن قــم الفضيلــة الــي يخزتنهــا تواجــه 
ــرة. ــة كث رصاعــات جوهري

تبــني أن  الظهــور، فقــد  عــاد اىل  قــد  الطوبــاوي  للتفكــر  الوقــت  أن  ويبــدو 
ــدواء الشــايف العاملــي لــكل يشء كمــا قــد ظــن البعــض، ويف  ــة مل تكــن ال العومل
ذات الوقــت فلــم يحقــق الســوق الحــرة مــا ادعــت أنهــا ســتقوم بعملــه. ومــن 
هنــا فقــد جــاء الوقــت للبحــث عــن اإللهــام وعــن املدينــة الفاضلة،والبحــث عــن  
الرؤيــة الــي مل تكــن بحــد ذاتهــا مــن أجــل الكمــال أو ســعيا نحــوه. وإذا تبــني، 
أن السياســة ال متلــك اال القليــل لتقدمــه، وإذن مــاذا ميكــن للنظريــة االجمتاعيــة 
أن تســاهم يف تصــور أو صــوغ املســتقبل؟ هــل النظريــة اإلجمتاعيــة مهمــة عــى 
اإلطــاق؟ ومــاذا ميكــن للنظريــة اإلجمتاعيــة أن تقــدم يف هــذا املــروع املتعلــق 
بإعــادة النظــر يف املســتقبل ومســألة صوغــه وتحديــد معاملــه؟ لذلــك، ودون أن 
تكــون مرتبطــة بأيــة أجنــدة سياســية، يــم البحــث يف بعــض هــذه التســاؤالت 
مضــن محاولــة منهجيــة لجعــل النظريــة االجمتاعيــة ذات عاقــة وأهميــة مــن 
خــال البحــث يف املــوارد واالحمتــاالت بخصــوص التصــورات الطوباويــة، وتقــدمي 

ــة. 13 ــة االجمتاعي ــول للطوباويــني عــى اختــاف موقعهــم مــن النظري حل

كثــرا مــا يزعــم البعــض أن الفكــر الطوبــاوي ال مــكان لــه مروعــا عى اإلطاق 
يف التفكــر السوســيولوجي، ولكــن الطوباويــة بقيــت جــزءا ال يتجزأ مــن النظرية 
االجمتاعيــة لعــدة قــرون. ولكــن وعــى هــذا النحــو، فباإلضافــة إىل االخــذ باإلعتبــار 
ــل املســتقبلية واســتراف املســتقبل،  ــة يف تصــور البدائ ــة االجمتاعي دور النظري
فهــذا الفكــر يعكــس كيــف ميكــن للنظريــة االجمتاعيــة أن تســهم يف فهــم 
وتقديــر الطوباويــة واليوتوبيــا كموضــوع لــه مجــال اهمتــام خــاص، وكموضــوع 
خــاص، أو كمجــال بحــث تحليــي أو موضــوع لــه بعــد تحليــي معيــاري يف إطــار 
التفكــر اإلجمتاعــي والنظريــة االجمتاعيــة، واملجــاالت اإلجمتاعيــة والسياســية، 
ــة لتقاطعــه مــع تخصصــات  ــا والفلســفة باالضاف ــاع واالنروبولجي ــم االجمت وعل

كمباحــث العمــارة والحريــة.

وميكــن أن نثــر هنــا األســس الــي قامــت عليهــا تصامــم املســاجد يف القــرن 
العريــن خصوصــا يف نصفــه األول وبدايــة نصفــه الثــاين.  هذه األســس ارتبطت 
يف الذهــن العــام بالتاريــخ ومبكــون املســجد قبــل فــورة الحداثــة الحريــة الــي 
طبعــت مــدن القــرن العريــن ومحتوياتهــا املعماريــة مبــا يف ذلــك املســجد.  فمثا 
مســجد دبــي الكبــر بــي عــام 1900 بالقــرب مــن املعبــد الهنــدي لكنــه دمــر متامــا 
ــة عــى خليــط مــن االفــكار  ــه التمصميي ــاءه عــام 1960.  اعمتــدت فكرت ــد بن وأعي
ــاه عمــارة املســاجد مــع  ــدأت تتبن ــذي ب الــي تجمــع الفضــاء املعــارص املســتقل ال
تفاصيــل بريــة محليــة تقليديــة تعطــي للمســجد »رخصتــه« لقبولــه ذهنيــا 
ووجدانيــا مــن قبــل الســكان املحليــني.  النظــرة الطوباويــة االجمتاعيــة متثلــت هنــا 
يف اســتعادة العنــارص الراســخة يف الذهــن حــول املســجد وهويتــه ومل يســتطع 
مــن مصــم املســجد الخــروج عــن هــذه الصــورة »املتجمــدة« رغــم كل التطــورات 

العرانيــة الــي كانــت تعيشــها دبــي يف تلــك الفــرة.    

مضــن هــذه األطــر والتســاؤالت ميكــن البحــث عــن موضــع للمســجد يف النظريــة 
الــي  الغربيــة  االجمتاعيــة املعــارصة يف املجمتعــات املســلمة، وحــى املجمتعــات 
ــا أن  ــي ميكــن به ــة ال ــة يف الكيفي ــات مســلمة. وميكــن تقــدمي رؤي ــا جالي تقطنه
تســاهم العمــارة املســجدية يف تعزيــز مفهــوم املجمتــع املتجانــس، كــون هــذا 
املــكان فضــاءا مرتبطــا بالحيــاة اليوميــة، يجمــع النــاس خمــس مــرات يوميــا 

ويربطهــم بعاقــات تكامليــة.  

الجامع الكبري يف دبي يف   ١
منتصف القرن العرشين يشري 

إىل اسمترار الرتدد يف العمارة 
املسجدية اليت مل تنتقل نقلة 

حقيقية تتفاعل فيها مع تقنيات 
العرص
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املدينة واإلسقاطات الحرضية

نحــن نــرى أن أغلــب املحــاوالت التخطيطيــة واملعماريــة إلخراج املســجد مــن أزمته 
ــا  ــي ميثله ــر« ال ــدو أن »مقاومــة التغي ــكاف ويب ــة مل تنجــح بالشــكل ال الحري
ــذي عــادة مــا يكــون راســخا  ــه ال الشــكل املعمــاري للمســجد والفضــاء املــكاين ل
يف الذهــن صعبــت إمكانيــة تفاعــل املســجد وعمارتــه مــع االفــكار والنظريــات 
العرانيــة الــي ظهــرت يف القــرن املــايض.  ومــع ذلــك يجــب أن نقــول أن أزمــة 
العمــارة املســجدية يف املــدن العربيــة واالســامية هــي جــزء مــن تــأزم هــذه املــدن 
حــى يومنــا هــذا.  لقــد أدى هــذا إىل تراجــع القميــة البريــة والرمزيــة للمســجد 

بعــد أن تراجــع عــى مســتوى االرتبــاط املــكاين واالجمتاعــي.   

نحــن بحاجــة إىل رصــد املســجد كصــورة بريــة عميقــة شــكلت عــر التاريــخ هويــة 
ــا بحاجــة أكــر لرصــد كيــف تأثــرت هــذه  ــي واإلســامي، كمــا أنن ــكان العرب امل
الصــورة بعــد توقــف انتــاج الفضــاء العــراين التقليــدي.  أحــد أهــم اإلشــكاالت 
الــي يطرحهــا الــراث املــوازي للعمــارة املســجدية هــو كيــف ميكــن أن نتجــاوز هذه 
األزمــة مــن خــال الرجــوع لبدايــات اإلنتشــار املــكاين للمســجد؟ رمبــا يكــون مــن 
األفضــل التفكــر يف كيــف جّســد املســجد بدايــات كل مدينــة جديــدة نشــأت يف 
ــه املســجد يف نشــأة  ــذي ميكــن أن يلعب ــدور ال الحضــارة اإلســامية؟  ومــا هــو ال
املــدن الجديــدة؟  هــذه األســئلة ال تجيــب عليهــا هــذه املقدمــة لكنهــا مطروحــة 
للبحــث ألن معالجــة القضايــا الجزئيــة يف العمــارة املســجدية لــن يصنــع حلــوال 

مســتقبلية ناجعــة. 

ــدن تحــوي  ــد أكــد عــى أن امل ــا نركــن إىل مــا طرحــه ســتيفن مارشــال، فق لعلن
مزيجــا مــن النظــام والتنــوع، وتحتــوي نظامــا أكــر مــن مجــرد تجميــع عشــوايئ 
للعمــارة، وبهــا تنــوع أكــر مــن مجــرد الحرفيــة واملصنعيــة الــي انتجهــا فــرد واحــد 
ــة صــورة  ــا. وميكــن رؤي ــة واحــدة بعينه ــل جه أو أن تكــون قــد وضعــت مــن قب
ــج كاســييك مــن ناطحــات الســحاب  ــورك كزمي ــة لحــي مانهاتــن يف نيوي ظلي
والتكتــل املتشــكل مــن األمنــاط املعماريــة املختلفــة واألشــكال واملــواد البنائيــة، 
ممــا يعكــس خصوصيــات طموحــات املعماريــني املمصمــني، والقــرارات الــي مت 
اتخاذهــا بــكل مــن هــذه املواقــع بذاتهــا، فضــا عــن قــوى الســوق والشــطحات 
املعماريــة مــن التصــور والخيــال. ولكــن هــذا التنــوع ميكــن تأطــره بنــوع معــني 
مــن النظــام، أو باألحــرى نوعــني: األول متعلــق باملخططــات الحرية واملســاقط 
»برمــوز«  يمســى  مبــا  مبــارشة  عاقــة  لــه  والثــاين  نفســها،  للمبــاين  األفقيــة 
الحريــة. 14 إن الرمــوز هــي جــزء مــن »اللغــة الخفيــة لصنــع املــكان«. تحتــوي 
 عــى »هيــكل املألــوف«، حيــث يحــوي العــادي واملألــوف 

ً
 وعميقــا

ً
 مبــارشا

ً
تأثــرا

مضنــا ال يســتهان بــه، ولكــن ميثــل بــدال مــن ذلــك  الغالبيــة العظمــى مــن النســيج 
الحــري. ولهــذا، يــرى مارشــال أن رمــوز الحريــة مهمــة ألنهــا تشــكل إىل حــد 

كبــر طابــع املناطــق الحريــة - لألفضــل أو لألســوأ.

واملســجد، يف جوهــره، ميثــل أحــد الرمــوز الحريــة املؤثــرة يف تركيــب املدينــة 
وربــط عنارصهــا الحريــة.  يف هــذا الســياق، تبــدو الصــورة الذهنيــة للمســجد 
املعــارص مرتبكــة إىل حــد كبــر مقارنــة بصورتــه التاريخيــة ممــا يتطلــب التأكيــد 

عــى أهميــة إعــادة فهــم هــذا الــدور يف عمليــة تخطيــط املــدن املعــارصة.  هــذا 
االرتبــاك ســبب خلــا مبــارشا يف هويــة املدينــة العربية/االســامية املعــارصة 
بشــكل خــاص، وحضــور املســجد الرمــزي يف البيئــة الحريــة املعــارصة بشــكل 
عــام. وهــذا يتطلــب فهمــا مختلفــا لعمــارة املســجد يف القــرن الواحــد والعريــن 
ممــا يســهم يف تطويــر مفاهــم ونظريــات عرانيــة تختلــف عمــا هــو ســائد 

اليــوم.  

التخطيط الحرضي والثقافة

ــة  ــرة للمــدن العربي ــة هــي جــزء مــن االزمــة الكب ــة والعلمي اإلشــكالية املعرفي
واالســامية مبــا يف ذلــك عمارتهــا املســجدية الــي يبــدو أنهــا تطــورت مبعــزل 
عــن البحــث العلمــي والحــراك الفكــري املحــي ومل تطــرح كقضايــا بحثيــة أو 
فكريــة إال مؤخــرا وعــى نطــاق ضيــق جــدا.  ويف اطــار البحــث يف التطــورات يف 
نظريــات وممارســات التخطيــط يف ابعادهــا االجمتاعيــة الحريــة، يقــدم كتــاب 
)التخطيــط الحــري واإلقلميــي( ملحــة تاريخيــة عــن التطــورات والتغــرات يف 
ــدم ويؤســس  ــه. ويق ــن بأكمل ــرن العري ــط، يف الق ــة وممارســة التخطي نظري
إلنشــاء التخطيــط كجــزء مــن إصاحــات الصحــة العامــة مــن أواخــر القــرن التاســع 
عــر وميهــد للتعريــف بالشــخصيات الــي أثــرت عــى حركــة التخطيــط املبكــرة، 
والــي ادت إىل إنشــاء جهــاز تخطيــط مــا بعــد الحــرب. 15 خــال الخمســينيات، 
دراكــر  وبيــر  تشيســر،  برنــار  مثــل  األساســية  املفكريــن  ألعمــال  ونتيجــة 
وســميون هربــرت، فقــد تحولــت إدارة التعلــم. أوال، تطــورت إىل علــم اتخــاذ 
القــرار، الــي اقرضــت مفاهــم يف الفلســفة والسياســة، وثانيــا، مــن تســخر 
التفكــر لعــدد مــن العلــوم، مثــل علــم اإلجمتــاع واإلقتصــاد وعلــم النفــس. هــذا 
ــر  ــدأ بعــد حــوايل عــام 1960، أث ــذي ب ــد يف التخطيــط املؤســي ال ــد الجدي التقلي

ــط العــراين. 16  ــم التخطي ــوى تعل عــى اتجــاه ومحت

ومضــن هــذه األطــر يجتهــد كتــاب )التطويــر الحــري( يف تقــدمي بعــض اإلجابــات 
ملســائل متعلقــة  بالتحــوالت غــر املســبوقة يف البيئــات الحريــة يف العــامل، 
والــي تمشــل الحاجــة لتخطيــط البيئــات املبنيــة املســتدامة. ويعمتــد منهجيــة 
تعــزز بنــاء املجمتــع والتمنيــة، يف حــني ال يتجاهــل األســئلة املحوريــة املتعلقــة 
بقضايــا اســتخدام الطاقــة، والتحــوالت الدميوغرافيــة، وتدهــور البنيــة التحتيــة، 

مفهوم التهجني يف العمارة   ١
املسجدية اسمتر حىت الستينات 

من القرن العرشين.. واسمتر بعد 
ذلك ولكن بصورة اقل حدة

الجامع الكبري يف دبي جهة   ٢
الخور محاولة لإلندماج يف النسيج 

التاريخي بنسب ومعايري خارج 
السياق البرصي
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أو تدهــور البيئــة. 17 ويبــدأ مــن خــال تحديــد مجموعــة مــن املبــادئ  واألســس 
الــي قامــت عليهــا األهــداف البيئيــة والطاقــة بالنســبة للمجمتــع. مث يتطــور تجــاه 

ــاء وإعــادة تجهــزي لألحيــاء الســكنية. تقــدمي حلــول منوذجيــة لتمصــم وبن

 مــا تتطــرق الدراســات التخطيطــة للمســجد ودوره الحــري 
ً
عــى أنــه نــادرا

عــى املســتوى البيــي واالجمتاعــي ودوره االســايس يف عمليــة الرابــط الحــري 
وبنــاء الفضــاء العــام والخــاص. هــذا التجاهــل ســاهم يف تراجــع فاعليــة املســجد 
ــا البــري، وحولهــا إىل مــدن  ــل مــن مكونه ــة وقل ــة املدين ــاء هوي املعــارص يف بن
منطيــة.  وتبــدو املدينــة العربيــة ويف البيئــات املســلمة املعــارصة بهــذا التشــتت 
ــة  ــذي كان يحــدد مركــز املدين ــكاين، مــع تراجــع الحضــور املركــزي للمســجد ال امل
وقلــب الحــي الســكي. كمــا يمتظهــر مــن خــال تفــكك الرابطــة االجمتاعيــة 
الــي كانــت مســة العاقــة بــني املســجد ومحيطــه الحــري. وهــذا يدفــع إىل 
اعــادة التفكــر يف النســيج العــراين املعــارص وحركيــة املدينــة وتوزيــع الفراغــات 

ــع العــراين.   ــة والطاب ــر يف الهوي ــا باملســجد كعامــل مؤث ــة وعاقته الحري

عــى أننــا نســتطيع أن نــرب مثــاال مهمــا ســاهم فيــه وجــود املســجد يف إعــادة 
الحيويــة والهويــة للفضــاء الحــري، ففــي منطقــة قــر الحكــم يف الريــاض مت 
تطويــر التمصــم العــراين للمنطقــة بأكملهــا يك تقــود للمســجد الكبــر )اإلمــام 
تــريك بــن عبــدهللا الــذي مصمــه املعمــاري األردين رامس بــدران(.  الفكــرة يف 
األصــل مأخــوذة عــن التكويــن التاريخــي للريــاض وبذلــك فــإن اســتعادة الرابــط 
بــني النســيج العــراين واملســجد تبــدو واضحــة هنــا.  يجــب أن نوضــح أن املبــادئ 
التاريخيــة الــي قــام عليهــا املســجد هــي كونــه جــزء مــن النســيج االجمتاعــي 
وليــس مفصــوال عنــه لذلــك مل يكــن مســتغربا أن حجــرات الرســول كانــت جــزءا 

اصيــا مــن مســجده.    

مدن ما بعد طفرة النفط والتغري املناخي

يف املقابــل يبــدو املســجد كمــكان يســتخدمه أكــر مــن مليــار ونصــف إنســان 
خمــس مــرات يوميــا وهــو يف حاجــة إىل حلــول تقلــل مــن تأثــره البيــي الســلبي، 
يف مجــال الطاقــة وامليــاه وهــذا يســتدعي رضورة تفكــر تخطيطــي ومعمــاري 
يقــدم حلــوال لهــذه املشــكلة الدامئــة. وترتكــز االطروحــات مضــن هــذا االطــار 

عــى التحديــات الــي تواجــه املناطــق الحريــة يف االســتجابة لزيــادة انبعاثــات 
ــة.  ــوارد الطبيعي ــر عــى امل ــوري، والتأث ــود األحف ــاد عــى الوق ــون، واالعمت الكرب
ويأخــذ القضايــا املزدوجــة لــذروة النفــط وتغــر املنــاخ بوصفــه املحــور الرئيــي 
واألســاس املنطقــي لحاجتنــا للتغيــر. وللكثــر مــن األســباب يتوجــب أن نكيــف 

ــا لتقليــل اعمتادنــا عــى النفــط. 18 الكثــر مدنن

اآلثــار املرتبــة عــى تغــر املنــاخ وتأثــر املــدن، يتطلــب اســتخدام أقــل مــن 
ــا للمــدن يف الســنوات العريــن  ــداء اختياري الوقــود األحفــوري، وهــذا مل يعــد ن
املقبلــة، ســيتضخم عــدد ســكان الحــر فقــط اىل خمســة مليــارات، وبالنظــر إىل 
ــاين املمصمــة بطريقــة ســيئة،  ــة، واملب ــي ســتكون غــر فاعل نظــم املواصــات ال
فــإن الكثــر مــن املــدن ســوف تســتهلك كميــات هائلــة مــن الوقــود األحفــوري 
وتنبعــث منهــا مســتويات عاليــة مــن الغــازات املســببة لاحتبــاس الحــراري. 
ولكــن كوكبنــا ينفــد برعــة مــن الوقــود الكربــوين الــي زودت الحريــة ومنوهــا 
لقــرون ويبــدو أننــا غــر قادريــن عــى كبــح انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، 

واملــدن يف العــامل تبــدوا متوجهــة إىل االنهيــار الحمتــي؟

وال يعتقــد منظــرو هــذا االتجــاه بــأن النســيان هــو بالــرورة مصــر املناطــق 
ــذيك ميكــن أن يســاعد  ــط ال ــدون أن التخطي ــك، يعتق ــدال مــن ذل ــة. وب الحري
املــدن عــى مواجهــة األزمــات الوشــيكة، ويتطلعــون إىل املبــادرات القامئــة يف 
املــدن يف جميــع  أنحــاء العــامل، ومواجهــة املشــكات، وتوصيــف أيــن نقــف اليــوم 
بالنســبة الســتهاكنا للنفــط ومــدى مســاهمتنا يف التغيــر املناخــي ومســألة 
اإلحتبــاس الحــراري. والبحــث يف ســيناريوهات محمتلــة يف إحــال »العــران 
املســتدام« محــل حريــة اليــوم الــي تســتهلك الكربــون، وكيــف ميكــن ألنظمة 

ــاءة. ــة منخفضــة الكف ــاين أن تحــل محــل النظــم الحالي ــة واملب النقــل الحديث

ــي يف  ــة وذات دور إيجاب ــارة املســجدية فاعل ــب أن تكــون العم ــا تقــدم يتطل م
خلــق بيئــة مســتقبلية خاليــة مــن االحتبــاس الحــراري، كأحــد التحديــات الكبــرة 
ــب اعــادة التفكــر  ــي تواجــه عمــارة املســجد املســتقبلية. هــذه املســألة تتطل ال
يف آليــة انتــاج املدينــة العربيــة ويف البيئــات اإلســامية، ويف تطويــر البحــث 
العمــي املرتبــط بالعمــارة املســجدية.  ويبــدو أن إيجــاد »تــراث مــوازي« للعمــارة 

املسجد وعالقته باملحيط   ١
العرماين ظاهرة تاريخية آخذة يف 

الرتاجع

مسجد اإلمام تريك بن   ٢
عبدهللا يف منطقة قرص الحكم 

يف الرياض محاولة إلعادة الرتابط 
العرماين مع املسجد

املوقع العام ملنطقة قرص   ٣
الحكم يف الرياض وتتضح فيها 

الساحات واملسجد
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املســجدية املســتقبلية يتطلــب اعــادة التفكــر يف كثــر مــن القضايــا الــي متــس 
ــك يف  ــة وكذل ــة والثقافي ــة واالجمتاعي ــة يف املســجد وأدواره الروحي ــم الكامن الق
كونــه حقيقــة معماريــة ماديــة ذات وظائــف تتطلــب حلــول ابداعيــة وتقنيــة.    

وانطاقــا مــن هــذه املقدمــة يف تحــوالت الشــكل الحــري يف عــران القــرن 
العريــن، يبــدو ومضــن اطــار البحــث مــن الــروري التفكــر بشــكل اكــر 
تفصيــا يف عمــارة القــرن العريــن ومضــن نطــاق النظريــة املعماريــة وتحوالتهــا 
ــارة املســجدية املعــارصة واقــراح  ــا ألزمــة العم للوصــول إىل تصــور أكــر وضوح

ــا. ــول مســتقبلية له حل

قراءة النظرية املعمارية يف ظل العمارة املسجدية

مــن  بالعديــد  العمــارة  ونظريــات  املعمــاري  والتاريــخ  العمــارة،  كتــب  تزخــر 
وحديثــة:  قدميــة  ونظريــات  وحقــب  وطــرز  مبعــاين  ترتبــط  الــي  املصطلحــات 
فهنــاك مصطلحــات مثــل الوجوديــة والحريــة والفضــاء والتعدديــة الواقعيــة 
واإلنشــائية وســواها، والــي تحتــاج لتعريفهــا تعريفــا دقيقــا بالنســبة للمحتــوى 
والظــرف الــي نشــأت فيــه وارتباطاتهــا بالعمــارة املســجدية بشــكل عــام. هــذه 
املصطلحــات واللغــة املعماريــة املســتعملة، ســواء يف الكتابــات أو يف الخطــاب 
املعمــاري والحــري تتعــدد وتصبــح جــزءا مــن منظومــة فهــم العمــارة والنظريــة 
املعماريــة. 19  عــى أننــا يجــب أن نوضــح هنــا أننــا ال ندعــي أن العمــارة املســجدية 
كانــت يف يــوم مضــن هــذه الســياقات النظريــة ولكــن قــد تكــون تأثــرت بهــا 
خصوصــا يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن ونــرى أن »مقاومــة التغيــر« 
الــي مــزيت عمــارة املســجد تخلــت عــن بعــض أســلحتها خصوصــا عندمــا قــام 
بعــض املعماريــني يف مناطــق مختلفــة يف العــامل بتقــدمي أفــكار جرئيــة وخارجــة عــن 

الســياق التاريخــي، كمــا ســرى ذلــك يف الجــزء األخــر مــن هــذ املقدمــة.  

دراسات ملسجد اإلمام تريك   ١
بن عبدهللا يف الرياض

الواجهات الرئيسية ملسجد   ٢
اإلمام تريك بن عبدهللا يف 

الرياض

واجهات وقطاعات ملسجد   ٣
اإلمام تريك بن عبدهللا يف 

منطقة قرص الحكم يف الرياض
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النظرية املعمارية: من عرص النهضة وحىت اليوم

يف البدايــة يجــب أن نطــرح أهميــة النظريــة املعماريــة يف الفكــر االســامي 
التاريخــي، الــي مل تحظــى باهمتــام يذكــر حــى أمســاء املعماريــني والحرفــني 
نــادرا مــا تذكــر ويصعــب وجــود مؤلفــات ذات قميــة تخــوض يف عمليــات البنــاء 
وتقنياتــه وجمالياتــه أو حــى مفاهمييــه املكانيــة إال نــادرا وغالبــا مــا تكــون 
هــذه الكتــب فقهيــة حقوقيــة وليســت معماريــة فنيــة.  يف املقابــل نجــد عنايــة 
كبــرة بهــذا الجانــب يف الفكــر األوربــي ولعــل )الكتــب العــرة يف العمــارة( أو 
)Ten Books on Architecture( لفروفيــوس هــو أقــدم األطروحــات املعماريــة 
ــذ فــرة  ــا »كامــا« من ــذي انتقــل إلين ــد ال ــوم، والوحي ــا الي ــني أيدين ــة ب املتداول
مــا قبــل ظهــور الديانــة املســيحية. فكتــاب فيروفيــوس ال يقــدم لنــا فقــط 
نظــرة عــى عمــارة الفــرة الكاســيكية وقواعدهــا ونظمهــا، لكنــه يقّعــد القواعــد 
ويضــع األســس لجميــع الطروحــات النظريــة الفكريــة للعمــارة ونظرياتهــا منــذ 
ــاب )الكتــب  ــخ العمــارة كت ــون يف تاري عــر النهضــة. ويعــزو املؤرخــون والباحث
العــرة يف العمــارة( للعقــد الثالــث أو الثــاين قبــل امليــاد، حيــث أن الكتــاب 
أهــدي لإلمراطــور الرومــاين أوغســتوس مــن قبــل مهنــدس يخــدم يف الجيــش 

ــوس”. ــامس »فروفي ــذاك ب الرومــاين عــرف آن

وبالرغــم مــن انتشــار أطروحــات »فروفيــوس” يف الكثــر مــن نصــوص العمــارة 
يف الفــرة القروســطية، إال إن تأثــره عــى املمارســة املعماريــة والبنــاء وقواعــده 
كان هامشــيا وقليــل الفاعليــة. وبالطبــع فقــد مت اعتبــار الطــرز الكاســيكية 
لألعمــدة منــاذج مهمــة يقتــدى بهــا فقــط حــني مت اســتحضار نصــوص فيروفيــوس 
مجــددا مــن قبــل الباحثــني واملفكريــن يف العصــور القروســطية الكاســيكية يف 
عــر النهضــة، واعتــرت منــاذج رائعــة للنســب والجمــال لتقليدهــا واعمتادهــا 
يف العمــارة كطــرز كاســيكية، وحــني أعلــن )ليــون باتيســتا ألــريت( أنهــا يجــب 
أن تعمتــد كطــرز ســائدة يف العمــارة آنــذاك وبشــكل قطعــي وملــزم. ومنــذ 
ذلــك الوقــت تقــدم كتــاب فروفيــوس وأطروحاتــه ليصبــح أهــم كتــاب وحجــر 
األســاس يف نظريــات العمــارة يف القــرون الاحقــة.  مقارنــة بهــذا الحــراك الفكري 
األوربــي واملحــاوالت الدؤوبــة العــادة أكتشــاف األســس الــي قامــت عليهــا 
املــدن والعمــارة األوربيــة ال نجــد أي حــراك عــى مســتوى الحضــارة اإلســامية 
رغــم أن هــذه الحضــارة أنتجــت عمــارة عبقريــة كانــت تســتحق أن تــدرس مــن 

قبــل مفكريهــا يف زمانهــم.   

هــذا يقودنــا للفضــول املعــريف والرغبــة يف التجديــد واالبتــكار الــي مــزيت الفكــر 
األوربــي فقــد اســمترت األطروحــة »الفيروفيــة” الثاثيــة )القــوة والوظيفــة 
والجمــال( يف ممضــون العمــارة وســادت حــى القــرن التاســع عــر، حيــث بــدأت 
بالراجــع  الوقــت أطروحــات فيروفيــوس واألمنــاط الكاســيكية  منــذ ذلــك 
كواقــع معمــاري ونظريــات متداولــة يف حقــل العمــارة العمــي. فحــى منتصــف 
القــرن الثامــن عــر تقريبــا كانــت املبــاين يــم توصيفهــا بداللــة نظريــة معماريــة 
تســتند ملخططــات املعمــاري ذاتهــا، بحيــث كانــت أجــزاء املبــى الواحــد توجــه 
بيمنــا كان  ومبــادئ فيروفيــوس،  وأطروحــات  لتحقيــق مواصفــات  وتمصــم 

التصــور العــام للمبــى يهــدف لتحقيــق ثاثيــة فيروفيــوس. أمــا التوصيفــات 
دراســة  عمليــة  لخدمــة  يهــدف  فــكان  للمبــى  املعمــاري  والنــص  األدبيــة 
املخططــات والــي كانــت دقيقــة وفاعلــة يف املجــال العمــي. ولكــن منــذ العــام 
1750 م ابتكــرت أســاليب جديــدة تطــورت يف مجــال وصــف العمــارة وتحليلهــا 
التاريخــي، ومت تســليط الضــوء، بعــد امضحــال أطروحــات فيروفيــوس، عــى 
البعــد التاريخــي يف دراســة العمــارة، وتســيد محــور الســجال والدراســة عــى 
“غايــة” العمــارة، وتحديــدا مســألة تقليــد العمــارة الكاســيكية والغايــة منهــا. 

فالركــزي انتقــل اآلن عــى خصائــص التشــكيل املعمــاري. 20

ــا يف  ــي تطــورت يف الحضــارة االســامية مل تجــد مــن يتصــدى له أن العمــارة ال
وقــت مبكــر مــن الناحيــة التنظريــة ومل يتطــور حولهــا مبــادئ واضحــة ميكــن 
الرجــوع لهــا تــرح مفاهــم القــوة والوطيفــة والجمــال حــى أن بعــض املنظريــن 
املعارصيــن يصفــون العمــارة يف الحضــارة اإلســامية بأنهــا »عمــارة مــكان« 
وليســت »عمــارة زمــان« فكيــف تكــون العمــارة مرتبطــة باملــكان وتنفصــل 
عــن التطــور الزمــي. رمبــا هــذا هــو الــذي جعــل مــن مصطلــح »عمــارة إســامية« 
مقبــوال لــدى البعــض ألنــه مصطلــح يلغــي التطــور الزمــي ويبقــى عــى الصــورة 
العامــة للعمــارة يف الحضــارة االســامية الــي تدعــي أنهــا تفاعلــت مــع املحليــات 

مسجد السلطان حسن   ١
ومسجد الرفاعي يف السيدة 

زينب الذي بين يف نهاية القرن 
التاسع عرش ومّت اإلنتهاء منه 

عام ١٩١١م.. يعّب عن االندماج 
الكامل يف السياق التاريخي فهو 
يختلف عن املساجد ذات العمارة 

املهّجنة اليت بنيت خالل القرن 
التاسع عرش يف أماكن عدة..
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املكانيــة لكــن بنفــس الــروح والتقنيــات واألدوات دون إضافــات حقيقيــة تذكــر.  
هــذا يعيــد األزمــة الــي تعــاين منهــا العمــارة املســجدية املعــارصة للمشــهد ألن 
هــذا الفقــر الشــديد يف التنظــر والتجريــب هــو جــزء مــن املشــهد الكبــر لعمارتنــا 

املعــارصة.  

لعلنــا نثــر هنــا أهميــة تطويــر النظريــة يف الحضــارة اإلســامية يف الوقــت 
«. وبالطبــع 

ً
 خــر مــن أن ال تصــل أبــدا

ً
املعــارص مــن مبــدأ »أن تصــل متأخــرا

يــأيت املســجد وعمارتــه كمكــون مفصــي يعكــس تطــور العمــارة يف الحضــارة 
اإلســامية.. أي أن أّي نظريــة معماريــة مرتبطــة بالحضــارة اإلســامية يجــب أن 
تخــرج مــن رحــم عمــارة املســجد وأن عنارصهــا الوظيفيــة والجماليــة واإلنشــائية 
هــي نفــس عنــارص املســجد وتطورهــا التاريخــي. ونــرى هنــا أن هــذا التوّجــه 
ــّده  ــه ومي ــه يدعمــه ويقوي ــل إن ــوازي ب ــراث امل ــا حــول ال ال يتعــارض مــع فكرتن

ــع. ــّول الفكــرة إىل واق ــد تح ــي تجّس ــة ال باألمثل

الباوهاوس مقابل السكون الفكري: عمارة املسجد يف إطارها التقليدي

ولتتبــع نشــأة وتفاقــم أزمــة العمــارة املســجدية املعــارصة، مــن الــروري تتبــع 
تطــور العمــارة املعــارصة الــي شــكلت صــورة املدينــة الــي نعيشــها اليــوم 
وصنعــت حالــة التشــتت املــكاين والبــري الــذي يعيشــه املســجد املعــارص. هــذه 
املراجعــة تحــاول أن تبــني أنــه يف حــني أن الغــرب كان يبحــث عــن التجديــد 
والخــروج عــن األطــر التقليديــة الكاســيكية الــي كان يتبعهــا نجــد أن حالــة 
مــن الســكون الفكــري كانــت تخــم عــى العــامل اإلســامي وال نــكاد نجــد مؤلفــا 
ــن  ــني الذي ــد ســكانها يف القرن ــه أح ــا كتب ــارة يف مدنن ــر موضــوع العم ــدا يث واح
ســبقا القــرن العريــن. الحــراك الفكــري يصنعــه دامئــا مجموعــة مــن املهمتــني 
الذيــن توحدهــم أهــداف ورؤيــة واضحــة ولعــل مدرســة الباوهــاوس يف فاميــار 
ــرن  ــا يف الق ــارة يف أوروب ــا يف التمصــم والعم ــدارس وأهمه ــل امل ــت مــن أوائ كان
العريــن، ولكــن يف الوقــت نفســه أهــم املــدارس وأنجحهــا يف مجــاالت الفنــون، 
حيــث ارتبطــت مدرســة الباوهــاوس دوليــا بحــركات اإلصــاح يف مطلــع القــرن 
العريــن. وقــد بــرزت كنتــاج متعــدد وخليــط مــن كليــة الفنــون الخاصــة بهــري 
فــان دي فيلــدي وكليــة “ســوال” للفنــون البريــة يف “فاميــار”. يف أبريــل 1919 
مت تعيــني املعمــاري والــر غروبيــوس21  مديــرا للمدرســة. وكان غروبيــوس 

مسجد الرفاعي ويقابله   ١
مسجد السلطان حسن.. متاهي 
كامل مع الرصامة التاريخية يف 

نهاية القرن التاسع عرش ومطلع 
القرن العرشين..
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قــد حــاول، بالرغــم مــن قناعاتــه غــر األكادمييــة، وضــع برنامــج جديــد معــارص 
للمدرســة. 

وقــد رمســت الباوهــاوس معايــر جديــدة من خــال تمصمياتها الوظيفيــة، ونهجها 
الجديــد للفــن، وطــرق التدريــس التجريبيــة الــي قدمتهــا. كمــا أن منهجيتهــا 
املتقدمــة الــي جعلتهــا يف الطليعــة، ومكنــت الباوهــاوس مــن ان تنتــج عنــارص 
ممتــزية، ســواء يف مجــال العمــارة، أو التمصــم، أو التمصــم الفــي، أو الرســومات، 
بحيــث أصبحــت هــذه املنتجــات تمتتــع مبزنلــة يف مصــاف الكاســيكيات الازمنيــة 
ــر  ــة، إذ تعت ــة الدولي ــدة. وقــد كان للباوهــاوس تأثــر حــامس عــى الحداث الخال

واحــدة مــن املؤسســات التعلمييــة األكــر أهميــة يف القــرن العريــن.  

عــى أن مــا كان يحــدث يف الغــرب مل يكــن يحــدث يف العــامل اإلســامي. الزنعــة 
القــرن  مــن  األول  النصــف  مســة  كان  التقليــد  قفــص  مــن  والخــروج  للبحــث 
العريــن يف أوربــا لكنــه مل يــرك إال انعكاســا باهتــا عــى عمارتنــا وثقافتنــا 
ــك  وهــو مــا عــزز وفاقــم مــن أزمــة العمــارة املســجدية يف وقــت مبكــر.  أن تل
التحــوالت يف العمــارة يف مطلــع القــرن العريــن كانــت هــي تعزيــز للبدايــات 
الــي أحدثــت اربــاكا واضحــا يف عمــارة املســجد عــى امتــداد القــرن العريــن 
حيــث متثلــت قــم الحداثــة بشــكل غــر واضــح يف العــامل اإلســامي وتصاعــد 
املقاومــة الثقافيــة تجاههــا ممــا أحــدث نوعــا مــن الــردد يف قبولهــا وانعــكاس 
ذلــك عــى عمــارة مــرددة ظهــرت بجــاء يف عمــارة املســجد.  فحــى نهايــة القــرن 
التاســع عــر كانــت عمــارة املســجد مضــن االطــار التقليــدي للعمــارة الــي مــزيت 

ملســجد  املجــاور  الرفاعــي  مســجد  املثــال  ســبيل  فعــى  اإلســامية.  الحضــارة 
ــل  ــدة الخديــوي امساعي ــاءه خوشــيار هــامن وال ــذي أمــرت ببن الســلطان حســن ال
عــام 1869م يصعــب تفريقــه عــن املســاجد التاريخيــة املجــاورة لــه رغــم أن مــن 

ــام 1911م.  ــدس »هرتــس باشــا« ع ــام بإمتامــه هــو املهن ق

الــردد املعمــاري والحــري الــذي شــاب مســار تطــور املــدن العربيــة واالســامية 
يف النصــف األول مــن القــرن العريــن كان نتيجــة لعــدم ظهــور مجموعــة 
فكريــة قــادرة عــى التجريــب واالنتــاج يف مجــال العمــارة والفنــون البريــة 
وتــرك األمــر لإلجتهــادات الفرديــة الــي مل تســتطع أن تحقــق انتشــارا وإجماعــا 
عــى مســتوى النخــب الفكريــة فضــا عــن أن املحــاوالت كانــت تصــب يف البقــاء 
يف افضــاء التقليــدي مثــل محاولــة املعمــاري املــري حســن فتحــي يف قريــة 
القرنــة يف صعيــد مــر الــي بــدأ فيهــا عــام 1946م.  يف اعتقادنــا أن الفكــر 
التقليــدي كان مهمينــا نتيجــة لعــدم وجــود مجموعــات مفكــرة تبنــت توجهــات 
فكريــة معماريــة واضحــة وبالتــايل ظهــرت التوجهــات الفرديــة الــي أغلبهــا ذو 

ــارة املســجدية.   ــاك العم ــد مــن إرب ــة لزيي ســياقات تفليدية/تاريخي

تاريخ ونظريات العمارة يف القرن العرشين: التقاطع والفهم التحلييل

القــرن  يف  العمــارة  يف  واملمارســية  النظريــة  التحــوالت  ربــط  الــرورة  مــن 
العريــن بأزمــة العمــارة املســجدية لفهــم االســباب الــي أدت إىل ظهورهــا. 
ولعــل بعــض األمثلــة املهمــة الــي قــام بهــا معماريــون مؤثــرون تســاهم يف 

صورة ملسجد جامعة بغداد   ١
لولزت غروبيوس )املصدر: مجموعة 

الدكتور خالد السلطاين(

القطاعات والواجهات ملسجد   ٢
جامعة بغداد لولزت غروبيوس 

)مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(

املسقط األفقي ملسجد   ٣
جامعة بغداد لولزت غروبيوس 

)مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(

رمس منظوري ملسجد جامعة   ٤
بغداد لولزت غروبيوس )املصدر: 

مجموعة الدكتور خالد السلطاين(
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توضيــح عاقــة العمــارة املســجدية مبــا كان ينتــج مــن أفــكار يف القــرن املــايض.  
لقــد قــدم والرغروبيــوس تمصميــا يف الســتينات ملســجد جامعــة بغــداد )1967( 
الــذي يقــول عنــه خالــد الســلطاين أنــه حــل تمصميــي ممتــع نــادرا مــا نشــاهد 
مثيــا لــه يف ســياق املمارســة املعماريــة العامليــة.22  كمــا زار املعمــاري األمريــيك 
روبــرت فنتــوري بغــداد عــام 1981 ومت دعوتــه للمشــاركة يف مســابقة مســجد 
الدولــة الكبــر وفعــا شــارك يف املســابقة مــع مكتــب عــي املوســوي عــام 
1983م.  يؤكــد الدكتــور خالــد الســلطاين أن هــذا املقــرح أحــدث »صدمــة« 
احــدث  الــذي  التمصميــي  الطــرح  لغرابــة  نتيجــة  للكثريــن  وفاهمييــة  بريــة 
تغيــرا صارخــا للصــورة الذهنيــة التاريخيــة للمســجد.  ويــرى أن قــرار إنــزال قبــة 
املســجد إىل األرض وجعلهــا مفــردة تمصمييــة مــن مفــردات أثــاث صحــن املســجد 
املطــوق بــرواق واملفتــوح عــى المســاء كان ملفتــا.  كمــا أنــه يلفــت إىل أن هــذه 
الفكــرة )إنــزال القبــة( ســبق أن اســتخدمها غروبيــوس يف الســتينيات عندمــا 
مصــم مســجد جامعــة بغــداد.23  ومــع ذلــك يجــب أن نقــول انــه حــى غربويــوس 
وفنتــوري ملــا يســتطيعا الخــروج مــن همينــة عنــارص املســجد التقليديــة )القبــة عــى 
ــات  ــا أحــد معرف ــف كونه ــادة انتجاهــا بشــكل مختل ــوا إع ــد( وحاول ــه التحدي وج

ــة املســجد.  هوي

املوقع العام للجامع الكبري   ١
يف بغداد )مقرتح معاذ األلويس( 

)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(

رمس منظوري للجامع الكبري   ٢
يف بغداد )مقرتح معاذ األلويس( 

)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(
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ويف نفــس الســياق نجــد أن املقرحــات الــي قدمهــا محمــد مكيــة واملعمــاري 
معــاذ األلــريس جميعهــا تصــب يف اإللــزتام الصــارم بتقليديــة املســجد واإلبقــاء 
 أن أغلــب املعماريــني العــرب مل 

ً
عــى شــكله التاريخــي. والــذي يبــدو واضحــا

يســتطيعوا الخــروج عــن الصــورة الذهنيــة للمســجد ومل يجربــوا أن يفكــروا خــارج 
 جديــدة يعتــّد بهــا.

ً
صنــدوق التاريــخ املغلــق وبالتــايل مل تقــدم مقرحاتهــم أفــكارا

ميكــن إضافــة مثالــني آخريــن مهمــني لنفــس الفــرة األول مســجد جامعــة امللــك 
مت  الــذي  الســعودية  العربيــة  باململكــة  الظهــران  يف  واملعــادن  للبــرول  فهــد 
 Caudill Rowlett االنتهــاء مــن بنــاءه عــام 1974م ومصمتــه الركــة األمريكيــة
Scott &. هــذا املســجد ميثــل خروجــا عــن املألــوف يف عمــارة املســاجد يف اململكــة 
ــة املســجد  ــني كتل ــي نشــأت ب ــة ال ــك الفــرة ويســتعيد العاقــة التاريخي يف تل
ــدم لتوجــه  ــن بشــكل عــام بســيط ويق ــه. التكوي ــاء املحيطــة ب ومســطحات امل
يعمتــد عــى التقنيــة الحديثــة يف البنــاء ومل يووظــف املمصــم القبــة كعنــر يعــر 
عــن هويــة املســجد علمــا بــإن القبــة ليســت جــزء اســاس مــن عمــارة املســاجد 
يف الســعودية.  املثــال اآلخــر هــو مســجد مؤسســة امللــك فيصــل الخريــة الــذي 
لقــد مت  عــام 1982م.   Kenzo Tange تانجــي كــزنو  اليابــاين  املعمــاري  مصمــه 
اســتبدال كتلــة القبــة يف هــذا التمصــم بتكــون عــى شــكل »هــال« يشــر رمزيــا 

للمســجد وبأســلوب خــاق وظــف ألول مــرة يف هــذا املســجد.    

ــراه هــو أن العقــل  ــة، فمــا ن ــة حقيقي ــة وثقافي ــا أمــام إشــكالية فكري نحــن هن
 لألفــكار، أمــا مــن التاريــخ الــذي قيــده ومل يســتطع 

ً
املعمــاري العربــي كان ناقــا

املوقع العام لجامع بغداد   ١
الكبري )مقرتح محمد مكية( 

)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(

دراسات لجامع بغداد الكبري   ٢
)مقرتح محمد مكية( )املصدر: 

مجموعة الدكتور خالد السلطاين(

منظور عام ملقرتح محمد   ٣
مكية لجامع بغداد الكبري 

)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاين(

منظور لبعض التفاصيل   ٤
ملقرتح محمد مكية لجامع بغداد 

الكبري )املصدر: مجموعة الدكتور 
خالد السلطاين(
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الفــكاك منــه أو مــن األفــكار الغربيــة الغــر نابعــة مــن جوهــر ثقافتــه. هــذه 
اإلشــكالية مثلــت عــى الــدوام وحــى اليــوم مــأزق العمــارة يف العاملــني العربــي 
واإلســامي ويبــدو  أن هــذا املــأزق يصعــب تفكيكــه يف ظــل ثقافــة التعلــم 
الحاليــة بشــكل عــام والتعلــم املعمــاري بشــكل خــاص، إضافــة إىل جوانــب 

جوهريــة متــس العقــل املفكــر يف هــذه املنطقــة مــن العــامل.

اإلشــكالية األخــرى هــي أن املعماريــني الغربيــني الذيــن عملــوا يف البــاد العربيــة 
واإلســامية مل يســاهموا يف تطويــر النظريــة املعماريــة يف املنطقــة، بــل أتــوا 
 عــن الفــرص، ويف أحســن الحــاالت تــرك بعضهــم 

ً
كتجــار ورجــال أعمــال بحثــا

بعــض البمصــات الفكريــة الهامشــية الــي مل يقرأهــا إال بعــض النخــب. ونســتطيع 
ــل وتــدرس. إذن نحــن يف 

ّ
ــق ومل تحل

ّ
أن نقــول أنــه حــى أعمــال هــؤالء مل توث

واقــع األمــر مل ندخــل مجــال النظريــة املعماريــة الــي تطــورت بشــكل واضــح 
خــال القــرن العريــن، وكل مســاهمتنا كانــت عبــارة  عــن اجتهــادات هامشــية 

ــة. ليســت ذات قميــة حقيقي

العمــارة منــذ  العمــارة قــد »رسدت« تاريــخ نشــوء  الكثــر مــن كتــب  لعــل 
العصــور القدميــة الــي مــا تــزال تقــدم شــواهد ميكــن مطالعتهــا وتســجيلها مــن 
العمــارة الفرعونيــة املريــة القدميــة كواحــدة مــن أقــدم الحضــارات القامئــة، لكــن 
القليــل مــن الكتــب يقــف عنــد محطــات معينــة ليؤكــد مفهــوم التقاطــع بــني 

واجهة مسجد بغداد الكبري   ١
)مقرتح روبرت فنتوري( )املصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاين(

واجهة مسجد بغداد الكبري   ٢
)مقرتح روبرت فنتوري( )املصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاين(

املسقط األفقي واملنطقة   ٣
املحيطة ملسجد بغداد الكبري 

)مقرتح روبرت فنتوري( )املصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاين(

املوقع العام ملسجد بغداد   ٤
الكبري )مقرتح روبرت فنتوري( 
)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاين(

قطاع أفقي يف مسجد بغداد   ٥
الكبري )مقرتح روبرت فنتوري( 
)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاين(

املسقط األفقي ملسجد بغداد   ٦
الكبري )مقرتح روبرت فنتوري( 
)املصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاين(
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التاريــخ وبــني النظريــة. يســلط كتــاب )العمــارة يف القــرن العريــن( 24 الضــوء 
عــى لحظــات مفتاحيــة مهمــة، ونقطــة تحــول، ويقــدم مســاهمات خاصــة لفهــم 
ملــاذا وكيــف اكتســبت العمــارة يف جميــع أنحــاء أوروبــا والواليــات املتحــدة بعــض 
الزخــم مــن الفــن، والعلــوم، وغرهــا مــن العوامــل الســياقية الــي شــكلت 
ــا  اإلطــار النظــري وأثــرت يف ممارســة العمــارة إىل  نقطــة الاعــودة حــى يومن
ــة بالغــة  ــة، كنقطــة تاريخي ــورة الصناعي ــاب مــن الث ــة هــذا الكت ــدأ رحل هــذا. تب
األهميــة يف الوقــت املناســب لضبــط التحضــرات مــن أجــل الحداثــة، والــي تأخــذ 
القــارئ مــن خــال فكــر مدرســة شــيكاغو،  و‹عمالقــة الحديــد‹ و ›الزجــاج البكــر‹. 
ومــن مث يتوقــف بشــكل الفــت يف مصنــع حديــث، كمــا يقــف أمــام اإلبــداع 
الــذي جســده اســتخدام مــواد الخرســانة املســلحة حديثــا مــن 1912 - 1941 قبــل 
أن يســلط الضــوء عــى حقبــة أخــرى جســدت االضطرابــات وتصاعــد الحداثــة 
ــة، واملجمعــات الســكنية، ومفاهــم »آالت  مــع عــودة الفــن، والتجــارب الحجمي
للعيــش فيهــا ›، ووالدة منــط الدوليــة، و«صفقــة جديــدة«. حقبــة 1944-1971 يــم 
متيزيهــا عندمــا كان احــد اشــكال الفــن يف أوج عظمتــه، مــع حــاالت دراســية، 
األكــر«،  هــو  »األقــل  دوره  فــان  ميــس  مقولــة  يف  تأمــات  إىل  باإلضافــة 
وحاويــات الخرســانة. القــراءة النقديــة متثلهــا الفــرة 1947-2004، و»التعلــم مــن 
الس فيغــاس«، مــن خــال بعــض األعمــال يف الحداثــة، والهيــاكل املفتوحــة، 

ــاء الفضــاء«. ــد امللموســة«، و«انحن ــة، و«القصائ ــة الحديث واملدين

نحــن أمــام ثــاث مصطلحــات مهمــة لفهــم ودراســة العمــارة املســجدية بشــكل 
عــام. هــذه املصطلحــات هي»التاريــخ« و»النظريــة« و»النقــد«. ونــرى أن إهمال 
مثــل هــذه الدراســات الــي تتقاطــع خالهــا هــذه املصطلحــات الثاثــة أفقــد 
عمــارة املســجد عمقهــا الــذي تحتــاج لــه. فعــى ســبيل املثــال، مل يــم دراســة تاريــخ 
املســجد وتطــوره حــى اليــوم والبحــث يف النظريــات الــي صنعــت هــذا التطــور 
بشــكل نقــدي، ومل يــم رصــد نظريــات مؤثــرة يعــول عليهــا مرتبطــة بعمــارة 
املســجد. مثــل هــذه الدراســات امللحــة تعتــر حاجــة أساســية إذا مــا أردنــا الخــروج 
مــن مــأزق العمــارة املســجدية املعــارصة. فكــرة الــراث املــوازي يف جوهرهــا هــي 
محاولــة لوضــع تصــور نظــري ميكــن أن يســاهم يف إعــادة تاريــخ عمــارة املســجد 

عــى أســاس نقــدي محايــد خــارج إطــار العاطفــة.

ان البحــث يف عمــارة القــرن العريــن ينتهــي بــرورة ربــط العمــارة والفــن 
بالدخــول يف حيــاة وأعمــال نخبــة مــن الــرواد مثــل فرانــك لويــد رايــت وأنتــوين 
غــاودي وصــوال لفرانــك جــري، وشــيجرو بــان وزهــا حديــد ومــا بينهــم مــن 
عمالقــة الفكــر املعمــاري يف القــرن العريــن ودراســة مواقفهــم وتفســراتهم 
للعمــارة التاريخيــة يف الحضــارة اإلســامية وخصوصــا العمــارة املســجدية وكيــف 

ــا يف الوقــت املعــارص.    ــر عنه ــوا التعب حاول

املعماري يعرف أفضل

ــاب )املعمــاري يعــرف افضــل( 25  يف مســتوى تاريخــي نظــري ممتــزي يقــدم كت
رؤيــة نقديــة مضــن قالــب تاريخــي عــن بعــض األشــياء الــي تغــرت يف العمــارة 
والتخطيــط يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن. وبشــكل أكــر تحديــدا 
ومحوريــا، فهــو عــن يشء واحــد  مل يتغــر، فكــرة أن النــوع الســلم مــن املبــاين 
ــث يكــون  ــة، وبحي ــا لمنــط أكــر ســعادة وأكــر صح ــي ميكــن ان تغــر حياتن ال
النــاس عــى نحــو أفضــل. هــذا الطــرح، مــع ذلــك، لــه هدفــان. أوال، تتبــع تاريــخ 
األمــور الــي تغــرت يف العمــارة والتخطيــط عــى مــدار نصــف قــرن مــن خــال 
النظــر يف بعــض أعمــال أهــم املمصمــني والكتــاب واملبــاين والحــركات املعماريــة. 
ثانيــا، واألهــم مــن ذلــك، التطــرق اىل وجهــات نظــر تتعلــق باملظاهــر الحامســة 
الــي بقيــت عــى حالهــا، ومنهــا اإلعتقــاد بــأن العمــارة والتخطيــط قــادران عــى 
تحويــل العــامل وجميــع الســكان واســتفادتهم مــن إفرازاتهــا مــن مظاهــر البيئــة 
املبنيــة بشــكل أفضــل ولألفضــل. 26 ولعــل هــذا مــا نحتاجــه لفهــم املســجد 
املعــارص وعمارتــه، فــدور املســجد اإلجمتاعــي مندمــج مــع حضــوره  املعمــاري 

ومتــازم مــع تفعيــل هــذا الحضــور.

الــي  النظريــات واألطروحــات  الركــزي عــى  بــد مــن  ومضــن هــذا االطــار ال 
تناقــش فيهــا القضايــا الحيويــة بشــكل أكــر عمقــا، حيــث يكــون لنتائــج هــذه 
ــة املبنيــة. األطروحــات األساســية والنقــاط تمشــل،  املناقشــات تأثــر عــى البيئ
ودور  العــام،  واملجــال  املدنيــة  واملســؤولية  املجمتــع،  تنشــيط  العمــارة يف  دور 
العمــارة يف إعــادة ربــط النــاس مــع املــايض، يف كا املجالــني التاريــخ العــام 
والذاكــرة الخاصــة، والصفــات الخاصــة والروحيــة تقريبــا الخاصــة باملــكان والحــزي 
الفراغــي والتنســيق الطبيعــي، فضــا عــن أهميــة احــرام اإلنســان، والحــواس 
والعواطــف، ودور العمــارة كلغــة ميكــن أن تدعــم معــاين ومفاهــم املشــاريع 
الكامنــة بهــا، وتعلمنــا التفكــر والتواصــل بشــكل أكــر إرضــاء، والعاقــة بــني 
العمــارة والتجــارب املقلقــة ألمنــاط الحيــاة املعــارصة، ووســائل اإلعــام املشــبعة 

ــا. ــاة املرتبطــة به ــاط الحي وأمن

مــن الافــت ان هــذا الطــرح يقــدم فكــرة أن املعماريــني واملخططــني الحريــني 
مــا يزالــون يخــرون النــاس كيــف يجــب أن يعيشــوا، وهــذا مرتبــط بعــدد وافــر 
مــن األفــكار حــول طبيعــة اإلنســان وعــن النفــس، وعــن املجمتــع، والقــم الروحيــة، 
والمنــو البــدين، والعقــل والذاكــرة، وأشــياء أخــرى كثــرة إىل جانــب هــذه األطــر 
الــي  األفــكار  يستكشــف  جوهــره  يف  فالطــرح  وبذلــك  واملحوريــة.  الفكريــة 

تتقاطــع بــني العمــارة والحيــاة. 

يجــادل جــون إيفلــني أن املبــاين ومدننــا تتشــكل مــن خــال أربعــة أنــواع مختلفــة 
ــا إىل جنــب، ولكــن يف كثــر مــن  مــن املعماريــني، تعمــل بشــكل تعاقبــي وجنب
األحيــان يف رصاع: البّنــاء، واملمصــم، والراعــي صاحــب العمــل والكاتــب. مــع أخــذ 
ذلــك يف االعتبــار، هــذا الطــرح ال ينظــر فقــط يف أعمــال املعماريــني واملخططــني 
املؤثــرة، ولكــن أيضــا يف مداخــات الصحافيــني وعلمــاء االجمتــاع والفاســفة. 27 

وهنــا نحتــاج أن نبــني الفجــوة بــني التنظــر وبــني املمارســة يف العــامل العربــي 
واالســامي الــي أحــدث أزمــة العمــارة املســجدية، ففــي حــني أن العمــارة يف 
الغــرب كانــت تتطــور بشــكل متســق يجمــع بــني التنظــر واملمارســة ويقــوده 

املحاولة الجادة اليت قام بها   ١
حسن فتحي للعودة إىل املواد 
املحلية والتناغم الكامل مع 

البيئة يف قرية القرنة املرصية 
تعتب توّجها منفردا مل يحظ 

باالنتشار والقبول
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معماريــون ومنظــرون كبــار كانــت العمــارة يف العاملــني العربــي واإلســامي 
يســودها التقليــد ســواء كان تقليــدا للعمــارة التاريخيــة أو للعمــارة املعــارصة 
الــي كانــت تنتــج يف الغــرب.  هــذه الفجــوة ســاهمت بشــكل كبــر، كمــا ســرى، 
يف ظهــور تجــارب غــر ناضجــة للعمــارة املســجدية فاقمــت مــن األزمــة املعــارصة.   

هــذا يطــرح مســألة مــأزق الفكــر املعمــاري يف العــامل الثالث وخصوصــا يف املحيطني 
العربــي واإلســامي، فاملعماريــني البارزيــن، حســن فتحــي، عبدالــواح الوكيــل 
ورســام بــدران ورفعــة الجادرجــي ومحمــد مكيــة وعــي الشــعيبي وغرهــم ، مل 
ــه مل يصاحــب  ــع مســارا مختلفــا للعمــارة ألن ــا ميكــن أن يصن ــا نظري يشــكلوا وعي
ظهــور هــؤالء الــرواد منظريــن وكتــاب يف العمــارة ومل تســتجب مــدارس العمــارة 
يف املحليــة لتوجهاتهــم الفكريــة. وبالتــايل فــإن هــذا الفقــر النظــري مل يســاهم 
يف ظهــور أجيــاال متتابعــة متثــل مســارا »تعديليــا« النحــراف العمــارة املســجدية 
عــن مســارها التقليــدي منــذ مطلــع القــرن العريــن. بــل أن التباعــد بــني الفكــر 
والنظريــة أهمــل مــا يــم بنــاؤه مــن مســاجد ممــا شــكل ظاهــرة أساســية جعــل 
ــارة عــن اجتهــادات يف ظــل غيــاب التجريــب واالهمتــام  مــن عمــارة املســاجد عب

بالقضايــا البيئيــة واالجمتاعيــة الكــرى.  

اتجاهات معمارية يف القرن العرشين:”التفكيكية” والرتاث

رمبــا مــأزق العمــارة املســجدية إزداد يف اإلتســاع مــع نهايــة القــرن العريــن 
وظهــور مــدارس فكريــة تتحــدى املدرســة االقلمييــة يف مثانينيــات القــرن والــي 
تصاعــد االهمتــام بهــا مبــا بــات يعــرف مبصطلــح »العمــارة اإلســامية« املثــر 
للجــدل، حيــث ينحــو بعــض النقــاد اىل اســتخدام مصطلــح العمــارة يف الحضــارة 
االســامية.  ورغــم هــذا الصعــود املتأخــر للفكــر املعمــاري الــذي يرجــع للتاريــخ 
ويرتبــط بــه ارتباطــا عضويــا إال أنــه كان صعــودا مل يــدم طويــا مــع عــودة 
العريــن.   القــرن  نهايــة  يف  »التفكيكيــة«  يف  املمتثلــة  الجديــدة«  »الحداثــة 
فاملســاجد الــي قــام بتمصميهــا عبدالواحــد الوكيــل يف اململكــة العربيــة الســعودية 
)املدينــة املنــورة وجــدة( مثــل مســجد قبــاء والقبلتــني يف املدينــة والجزيــرة وامللــك 
ســعود يف جــدة )وجميــع املســاجد بنيــت يف فــرة المثانينيــات املياديــة( وأسســت 
ملــا بــات يعــرف بالعمــارة اإلقلمييــة لكنهــا مل تشــكل خطــا فكريــا اســمتر بعــد ذلــك 

ــة.    ــة فكريــة كامل ــع تجرب ــل »ســقطت« ومل تصن ب

هــذا اإلتجــاه الحداثــوي الجديــد يف العمــارة، والــذي ال يــكاد يزيــد عــره عــن 
ــة«  ــه امس »التفكيكي ــق علي ــة الســبعينيات، وأطل ــر يف بداي أربعــني ســنة، ظه
أو »التهدمييــة« وأحيانــا »العبثيــة«، ألنــه ينــادي بهــدم كل أســس هندســة 
تتحــدى  فاملبــاين  مراكبــة.  أجــزاء  إىل  املبــى  تفكيــك  خــال  مــن  إقليــدس، 
الجاذبيــة األرضيــة مــع التأكيــد عــى حيويــة األشــكال وانســيابيتها مــع تجريديــة 
ــة أن  ــل الصدف ــة. ومل يكــن مــن قبي ــوع مــن الخيالي ــؤدي إىل ن ــة، بشــكل ي عالي
ينشــأ هــذه اإلتجــاه املعمــاري يف الغــرب، املتطــور تكنولوجيــا. فالغــرب ذو ثقافــة 
تعدديــة، وميثــل »مرحــا« للتجــارب عــى كافــة املجــاالت، مــن األزيــاء للفــن 
ومبــا فيهــا العمــارة، وهنــاك مســاحة كافيــة للتجريــب، ودون اإللتفــات ملســألة 
املــكان والهويــة والجــذور. “التفكيكيــة”، وعــى نقيــض الــراث، ال تعــرف 
بخصوصيــة املــكان، أو طروحــات الهويــة، وال تأبــه لهمــا فمبــاين هــذا اإلتجــاه 
تفــرض »ايقاعاتهــا التشــكيلية« عــى املحيــط بغــض النظــر عــن أهميتــه أو 

خصوصيتــه، أو تاريخــه. 

هــذا  للشــكل يف  يبــدوان كأمنــا همــا »تابعــان«  أيضــا،  واملمضــون  الوظيفــة، 
اإلتجــاه، خافــا لإلتجــاه املعمــاري الســائد  الــذي اطلقــه لويــس ســوليفان يف 

تفاصيل معمارية برصية /   ١
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ــع الوظيفــة(، حيــث الركــزي عــى  ــأن )الشــكل يتب نهايــة القــرن التاســع عــر ب
خلــق  أي  لألســفل(،  )األعــى  مــن  تنحــو  أنهــا  مبعــى  والتشــكيات،  الشــكل 
الشــكل املعمــاري مث حشــوها بالوظيفــة وممضــون العمــل ومحاولــة البحــث عــن 
تفســر املمضــون – أو البحــث عــن »رشعيــة« يف تريــر العاقــة مــع املحتــوى 
الــرايث. هــذا التبايــن الحــاد يف البيئــات املبنيــة العربيــة واملجمتعــات املســلمة يف 
تبــي اطروحــات العمــارة الغربيــة قــد جعلهــا مرحــا ملتناقضــات، وافقــد املســجد 

مكانــه التاريخــي كعنــر تخطيطــي وبــري وعــراين فاعــل يف محيطــه.

ال بــد أن نقــول أن هــذه املدرســة الجديــدة أثــرت عــى عمــارة املســجد يف القــرن 
الواحــد والعريــن، ولعــل هــذا الكتــاب يســتعرض بعــض األمثلــة لهــذا التأثــر 
يف األجــزاء الاحقــة. لقــد تأثــر الكثــر مــن املعماريــني املعارصيــن بالتفكيكيــة يف 
تصامميهــم للمســجد املعــارص وتحــول هــذا إىل نــوع مــن التجريــب املثــر للجــدل 
لكنــه تجريــب، مــن وجهــة نظرنــا، ســوف ينقــل العمــارة املســجدية إىل أفــق 

جديــد، مل نعهــده مــن قبــل. 

الحفاظ عىل الرتاث يف عرص توافق اآلراء

مــع ذلــك، عمــارة املســجد املســتقبلية يجــب أن تأخــذ يف اعتبارهــا الحفــاظ عــى 
ــة  ــا مكتســبات تخــزتن تجــارب تخطيطي ــة للمســجد كونه املكتســبات التاريخي
ومعماريــة وتقنيــة عميقــة.  أن ممارســة الحفــاظ ممارســة حداثيــة بامتيــاز، 
ــة‹  ــة قميــة ›الجوهري ــة وبعــد النظــر مــن خــراء حماي ــك انطاقــا مــن الفطن وذل

الثقافيــة للمبــاين واألماكــن. وميكــن رصــد تطــور العاقــة بــني الحفــاظ وتدخــل 
الدولــة يف نظــام التخطيــط للفــرة الحداثيــة مــن األربعينيــات إىل الســتينيات، 
خــال مــا ميكــن اإلصطــاح عليــه بعــر اإلجمــاع الــذي وصــل يف المثانينيــات. 28

إن املحافظــة عــى البيئــة التاريخيــة كهــدف مهــم للسياســة العامــة عــى مــدى 
الســنوات الثاثــني املاضيــة قــد أصبحــت إجماعــا وتحديــا. وهــذا يجمــع بــني 
الفهــم والتعاطــف مــع ممارســة الحفــاظ الحديثــة والــرؤى النقديــة حــول طبيعة 
الــراث والحاجــة إىل التطــور اجمتاعيــا. 29 إن الحفــاظ عــى البيئــة التاريخيــة 
ينبغــي أن يكــون هدفــا مهمــا ومتوافقــا ومجمعــا عليــه يف السياســة العامــة. ان 
التحديــات الــي تحــدث لهــذه الفرضيــة األساســية غــر عاديــة ويجــب اعتبارهــا 
ثوريــة. وقــد تطــورت هــذه اآلراء خــال التمنيــة الــي مزقتهــا الراعــات يف 
الســتينيات والمثانينيــات املتخمــة بالــراث والــي عانــت يف مرحلــة سياســية 
جديــدة حيــث مت التأكيــد عــى مصطلحــات مــن طــراز › جديــد › و ›التحديــي«. 
30 ويستكشــف جــون بندلبــوري مــا تحــت ومــا بعــد هــذا اإلجمــاع، ويبحــث 
ــة تطــور دور الحفــاظ يف نظــام التخطيــط، وكيــف أن القــم املرتبطــة  يف كيفي
بالــراث قــد تغــرت يف هــذه العمليــة. ويتنــاول عــددا مــن املوضوعــات الرئيســة، 
والطــرق الــي حفظــت الــراث والــي أصبحــت »مســلعة«، والكيفيــة الــي امتــد 

قطاع طويل / مسجد ومجمع   ١
مؤسسة امللك فيصل الخريية يف 

الرياض

املسقط األفقي  ٢

قدم املعماري الياباين كزنو   ٣
تانجي يف هذا املسجد فكرة 

مختلفة جعل القبة فيه متثل 
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ــح األوســع مــن املجمتــع، والــراث عــى الصعيــد العاملــي  بهــا اإلجمــاع إىل الرائ
مــن خــال وســائط مواقــع الــراث العاملــي. بندلبــوري يوضــح القــم املتغــرة 
املرتبطــة بالحفــاظ والــراث وخاصــة مــن حيــث األغــراض األدواتيــة الــي يــم مــن 
خالهــا وضــع الــراث والفوائــد الــي تجنيهــا مــن حمايتهــا. لذلــك أصبــح الحفــاظ 
هــدف السياســات وذا أهميــة مركزيــة داخــل منظومــة التخطيــط بطريقــة كان 
يصعــب متيزيهــا يف فــرات ســابقة. إن التعاريــف التريعيــة للمبــاين املدرجــة 
ومناطــق الحفــاظ تظــل دون تغيــر، منــذ عــام 1944 و1967. لقــد اكتســبت 
املعايــر األساســية للمبــاين القامئــة، مــع الركــزي عــى املصلحــة املعماريــة، أهميــة 
تاريخيــة، وارتباطــا تاريخيــا و‹ قميــة املجموعــة‹. وهنــاك الكثــر مــن اإلســمترارية 
يف املبــادئ األساســية الــي عــززت توجيــه الحفــاظ عــى البيئــة التاريخيــة يف 

أواخــر الســتينيات، يف ســياق الحفــاظ عــى أهميتهــا. 31

يف هــذا الكتــاب، أهمتــت جائــزة الفــوزان بتخصيــص جائــزة للمســاجد املجمتعيــة، 
وهــي مســاجد تقــوم يف األصــل عــى الحفــاظ عــى املســاجد التاريخيــة بــرط 
هــذه  اليوميــة.   واســتخداماته  وتمنيتــه  باملجمتــع  مرتبطــا  جــزءا  تكــون  أن 
ــث  ــة حــول املفهــوم العــام ملســجد املســتقبل، حي ــر اشــكالية نقدي الخطــوة تث
تهــدف الجائــزة لربــط الــراث بالحــارض واملســتقبل مــن خــال تقــدمي العديــد مــن 
ــراث.  ويف الواقــع تكمــن املســألة يف  ــه ال ــة حــول مــا يعني االطروحــات الفكري
تحديــد ماهيــة الــراث وكيــف يجــب أن يبقــى يف هــذا االطــار، دون أن يتحــول 
إىل تــراث متحفــي وتحديــد مــا ميكــن أن نتعلمــه مــن الــراث لتحديــد املفهــوم 

العــام ملســجد املســتقبل.  

الرتاث املوازي وعمارة املستقبل

وهنــا ميكــن تقــدمي تصــور مهــم يــوازن بــني الــراث التاريخــي وتــراث املســتقبل  
مــن خــال طــرح أفــكار خــارج الصنــدق. فقــد شــهد القرنــان األخــران حــوارا 
ــراث  ــا ومتنافــرا حــول ال ــي واإلســامي دامئ مســمترا عــى طــول العاملــني العرب
ودوره يف حياتنــا املعــارصة. وهنــا ميكــن طــرح فكــرة »الــراث املــوازي«، الــي 
ســبق أن أرشنــا لهــا، كمفهــوم يــوازي الــراث التاريخــي مــن حيــث عودتــه 
للمصــادر واملنابــع األصيلــة الــي اســتقى منهــا الــراث التاريخــي وطــور مفاهميــه 
ومدارســه الفكريــة لتشــكيل تــراث جديــد للمســتقبل بــأدوات معــارصة غــر 

الــي مت توظيفهــا يف الــراث التاريخــي.32 

تكمــن أهميــة هــذا املفهــوم يف كونــه يفتــح املجــال واســعا لتطويــر عمــارة جديدة 
وعمــارة مســجدية عــى وجــه الخصــوص متجــردة مــن تبعــات الــراث التاريخــي 
الــذي يقيدهــا ويحبســها يف أشــكال وصــور ذهنيــة تفقدهــا االبــداع والتجديــد. 
الفكــرة قامئــة عــى بنــاء أدوات نقديــة جديــدة تخاطــب االنســان املعــارص وتبــي 
توجهــا معماريــا مختلفــا عــن الســياق التاريخــي املعمــاري. وهــذه االدوات ال 
تتنصــل لاصــول واملنابــع بــل ترتكــز عليهــا وتســتقي منهــا توجهاتهــا.  ولذلــك 
فــان أحــد حلــول أزمــة العمــارة املســجدية يكمــن يف طــرح هــذه االفــكار النقديــة 
النضاجهــا وتطويرهــا وتحويلهــا إىل مختــرات تجريبيــة تســهم يف انتــاج عمــارة 

مســتقبلية أصيلــة.    

 وميكــن هنــا أن نثــر تســاؤل اويل يبحــث يف األدوات الــي ميكــن مــن خالهــا 
ــن تقــع حــدود اهمتامــات الفــرد العــادي بالعمــارة  ــد: اي ــراث مــوازي جدي ــاء ت بن
ــف  ــارة والتمصــم؟ أو كي ــدة للعم ــن تتقاطــع مداركــه مــع املســتويات املعق وأي
يفهــم الفــرد العــادي العمــارة ويتفاعــل معهــا وهــل يختلــف فهمــه عــن فهــم 
املعمــاري؟ ام ان »املعمــاري يعــرف أفضــل«؟ وهــذا املصطلــح يحيــل العمــارة 
بتكويناتهــا اىل مســتويات متداخلــة ال بــد مــن تفكيكهــا ملحاولــة فهــم اإلجابــة. 
ولعــل اهــم املحــاور الــي ميكــن بحثهــا هــو املحــور االويل املتعلــق بعمليــة التمصــم 
املعمــاري ذاتهــا ومتعلقــات التشــكيل الظاهــري مــع العاقــات األكــر عمقــا 

كالوظيفــة مثــا.

التمصمي املعماري - الشكل مقابل الوظيفة 

وحــى نربــط الــراث املــوازي بســياقات آليــة انتــاج العمــارة ميكــن التطــرق ملجوعــة 
مــن االفــكار الــي تتنــاول مناهــج انتــاج الشــكل املعمــاري، فمثــة منهجيتــان 
 )top-down( و  )bottom –up( تشــكان محــور التمصــم املعمــاري املعــارص وهمــا
– وكاهمــا متعلــق بــإدراك العاقــة بــني الشــكل والوظيفــة. نجــاح التمصــم 
بهمــا مرهــون بالقــدرة عــى اإلنطــاق مــن خلفيــة قويــة ومتوازنــة يف إدراك 

تفاصيل القبة الهاللية من   ١
الداخل / مؤسسة امللك فيصل 
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العاقــة بــني الشــكل وبــني الوظيفــة. وهــذه املســاحة تتنــاول بالتحليــل أهميــة 
العاقــة بــني الشــكل والوظيفــة وانعكاســهما يف التمصــم املعمــاري املعــارص. 

فمــا هــي هــذه العاقــة؟ 33

مســألة الوظيفــة والشــكل شــكلت محــور النظريــات املعمارية الحديثــة يف القرن 
العريــن، إذ انبثقــت عــن الجدليــات الــي ارتبطت بها مجموعــات من النظريات 
الــي متيــل لتغليــب أحــد طــريف املعادلــة. وتتمضــن جدليــة الشــكل والوظيفــة يف 
ــة بالرنامــج املعمــاري  ــط التشــكيات املعماري ــي ترب ــة ال ــك العاق ــارة تل العم
والوظيفــة الــي ينبغــي أن يؤديهــا املبــى. وتــرز اإلشــكالية يف هــذه العاقــة 
ــا التشــكيي  ــذي يرفــد جانبه مــن فكــرة أن العمــارة تنمتــي للفــن التطبيقــي ال
ــة  ــوم الــي تغــذي جزأهــا الوظيفــي مــن الناحي ــة وملجموعــة مــن العل مــن ناحي
ــك فــكل األعمــال املعماريــة الــي يجتهــد املعماريــون يف تقدميهــا  األخــرى. ولذل
تــراوح بــني هذيــن القطبــني وتســعى لتحقيــق تــوازن بــني قطبــي املعادلــة. وقــد 
تطــرق ملفهــوم العاقــة بــني الشــكل وبــني الوظيفــة ليــس فقــط النظريــون يف 
مجــال العمــارة، وإمنــا مشــل هــذا اإلهمتــام التطبيقيــني أيضــا. واملتــرر األســايس 
مــن ســوء العاقــة بــني الشــكل وبــني الوظيفــة يف املبــاين هــم املســتعملون 
الذيــن يعيشــون هــذه النواتــج الــي قــد ال تلبــي االحتياجــات األساســية للعمــارة 
مبفهومهــا الجيــد مــن تحقيــق خصائــص املنفعــة والوظيفــة والجمــال الــي ذكرهــا 
)Vitruvius( يف تعريفــه للعمــارة. 34 ويضيــف بعــض النظريــني يف هــذا املجــال 
ــال )Bill Hillier( أن العاقــة بــني الشــكل والوظيفــة يصعــب التطــرق  مــن أمث
لهــا بإملــام نظــرا لطبيعــة العمــارة ذاتهــا الــي تختلــف عــن التخصصــات األخــرى 
مثــل اإلنــارة أو اإلنشــاء أو الصوتيــات وهــذه تخضــع بدرجــة كبــرة لقوانــني 
ونظريــات علميــة بخــاف العمــارة الــي تنفــرد بشــق فــي كبــر الــذي يضعهــا 

مضــن دائــرة الفــن التشــكيي. 35

ــة  ــة )function( تعــى مبعالجــة وحــل املشــاكل األساســية وهــي الغاي فالوظيف

مسجد جامعة امللك فهد   ١
للبرتول واملعادن يف مطلع 

السبعينات امليالدية محاولة 
جادة للخروج عىل عمارة املسجد 

التقليدية

قاعة الصالة من الداخل   ٢
وخلّوها من القبة

املسقط األفقي للمسجد  ٣
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ــا يعــى الشــكل  ــة ملفهــوم التمصــم )design(، بيمن ــة التمصــم واملرادف مــن عملي
بالخــارج وهــي املــرادف للطــراز )style( إذ يتعلــق بالســطح الخارجــي. ولذلــك 
فالتمصــم  والطــراز– أو الوظيفــة والشــكل همــا متغايــران يف املمضــون، فــاألول 
يعــى بالعقــل والعلــم واملنطــق فميــا الثــاين يعــى بالفــن والجمــال. األول يعــى 
ــول للمشــكات بطريقــة  ــكل والجوهــر ويعــى بإعمــال العقــل يف إيجــاد حل بال
إبداعيــة مبتكــرة، بيمنــا الطــراز أو التشــكيل فيعــى باملظهــر والســطح الخارجــي 
كالتمصــم.  جوهريــة  وليســت  ممتمــة  كعمليــة  التمصــم  يصاحــب  مــا  وغالبــا 
ففــي التمصــم امليكانيــيك مثــا تقــل أهميــة الشــكل والطــراز عنهــا يف التمصــم 
املعمــاري إذ تــرز أهميــة الجوهــر الوظيفــي بشــكل طــاغ عــى متعلقــات الشــكل 
ــرزت جدليــة الوظيفــة والشــكل  ومتعلقاتــه الســطحية الجماليــة. يف العمــارة ب
يف غلبــة أحدهمــا عــى اآلخــر يف الناتــج مــن ناحيــة، ويف مــدى غلبــة أحدهمــا عــى 
ــرزت مدرســتان إحداهمــا  ــة أخــرى. وب ــة التمصــم ذاتهــا مــن ناحي اآلخــر يف عملي
تنــادي بــأن »الشــكل يتبــع الوظيفــة« واألخــرى »بتبعيــة الوظيفــة للشــكل«.

ــه” و” ميــس فــان دروه” طبيعــة العاقــة  ــة كل مــن “لوكوربوزيي ــني نظري تب
 بــني االثنــني. “لوكوربوزييــه” 

ً
 واضحــا

ً
بــني الشــكل وبــني الوظيفــة وتناقضــا

يعــّرف العمــارة مــن وجهــة نظــر تشــكيلية، فميــا ينظــر لهــا “ميــس فــان دروه” 
مــن الناحيــة الوظيفيــة نافيــا التشــكيل كعنــر أســايس أو كمعــرف ملاهيتهــا. 
فقــد عــّرف »لوكوربوزييــه” العمــارة عــى أنهــا “التاعــب الــذيك الرائــع والجميــل 
بالكتــل تحــت الضــوء، وأن أعيننــا مخلوقــة لــرى األشــكال تحــت النــور ومــا 

ينتــج مــن ظــل لهــا. ولهــذا فــإن املكعــب واملخــروط والكــرة والهــرم وغرهــا 
ولهــذا  عليهــا.  النــور  ســقوط  حــال  بذاتهــا  تمتــزي  الهندســية  األشــكال  مــن 
ــارة هــي األشــكال  ــي نســتعملها يف العم ــذه األشــكال ال ــذات، فه الســبب بال
ــة  ــض مــن مقول ــاال”. 36 وعــى النقي ــك هــي األشــكال األكــر جم ــة تل الجميل
“لوكوربوزييــه” الشــهرة هــذه نجــد أن “ميــس فــان درو” يعــّرف العمــارة عــى 
ــي تتمضــن الواقــع  ــة ال ــر عــن الحضــارة مــن خــال األحــزية الفراغي ــا “التعب أنه
فقــط  منــزي  إمنــا  بالشــكل  املرتبطــة  املشــكات  إدراك  نرفــض  واملتغــر، وفميــا 
ــة مــن عمــل  ــا. إذ إن الشــكل ليــس هــو الغاي ــاين ووظيفته ــك املرتبطــة باملب تل
ــاس  ــود إذ أن اقتب ــه غــر موج ــد ذات ــة، الشــكل بح ــط نتيج ــه فق ــاري، لكن املعم
الشــكل بذاتــه هــو تشــكيل فقــط وهــو مــا نرفــض متامــا37،  ويف الحقيقــة فليــس 
االختــاف بــني هذيــن املفهومــني مقتــرا عــى “لوكوربوزييــه” و”ميــس فــان 
دروه”، بــل يمشــل الكثــر مــن املعماريــني الذيــن يجتهــدون يف تقــدمي التعريفــات 
املختلفــة كل حســب منظــوره وإدراكــه لطبيعــة العاقــة وكيــف ينبغــي أن 
تكــون. ويمشــل ذلــك معماريــني أو منظريــن يف مجــال العمــارة الحديثــة أمثــال 

)Reynar Banham( وغرهــم. و   )Charles Jenks( أو   )Norberg-Schulz(

ــا  مَّ
َ
أ
َ
ف  « تعــاىل:  يقــول هللا  املنهجيتــني،  بــن  يــوازن  املــوازي  الــراث  أن  عــى 
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وهــو املنهــج الــذي قــد يفــر عــى أنــه توجــه يعــزز مــن قميــة الوظيفــة الــي 
ترتبــط مبنفعــة النــاس عــى حســاب الشــكل دون أن يغفــل قميــة الشــكل أو 
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بوضــوح إىل عاقــة الوظيفــة بالجمــال مــن خــال حركــة الظــل املتغــرة املرتبطــة 
ــذا املعــى  ــوازي به ــراث امل ــه ال ــري. توج ــي والب ــاري الوظيف بالتشــكيل املعم
ينحــو إىل التــوازن يف خلــق الوظائــف دون املبالغــة يف التشــكيل غــر الــروري. 
وميكــن التعريــج عــى أبــرز النظريــات الحديثــة الــي قدمــت تفســرا مختلفــا هــو 
الــذي يتقــدم بــه )Bill Hillier( حيــث يــرى أن العاقــة بــني الشــكل والوظيفــة 
ميكــن النظــر إليهــا مــن خــال متغــر يدعــى )configuration( أو عاقــة الجــزء 
مضــن الــكل. وبكلمــات أخــرى تتحــدد العاقــة بــني التشــكيل مــن خــال النظــر 
 )Hillier( ــك فــإن باملفــردة التشــكيلية ذاتهــا وعاقتهــا بالتشــكيل الــكي. ولذل
يــرى التمصــم املعمــاري كعمليــة )bottom-up( إذ تنبــع مــن الجــزء وإدراكــه مضــن 
الــكل. وبــذا فــإن العمليــة الــي يقــوم بهــا بعــض املعماريــني بفــرض شــكل كي 
ومــن مث “حــر” الفراغــات الوظيفيــة مضنــه - والــي ميكــن النظــر إليهــا عــى 
أنهــا )top-down(-  هــي مرفوضــة مــن وجهــة نظــره، وليســت هــي الطريقــة 
ــردات  ــه أن املف ــه بقول ــة التمصــم املعمــاري، ويدعــم حجت الســلمية ملعالجــة عملي
املســتعملة يف التمصــم ال متلــك قميــة منفــردة بذاتهــا، بــل تســمتد أهميتهــا مــن 
ــذي يســعى املمصــم  ــكي ال ــوى ال ــا جــزءا مــن املحت ــا وبكونه ــا مبجاوراته عاقته
للتوصــل إليــه. أو بكلمــات أخــرى هــي مهمــة بانمتائهــا إىل )configuration( كي 

ــة. 38 ــة والوظيفي ــة مــن العاقــات الفراغي – أو منظومــة كلي

والتســاؤل املهــم: مــا خصوصيــة العاقــة بــني الشــكل والوظيفــة يف الخطــاب 
املعمــاري العربــي املعــارص وكيــف تــم ترجمتهــا ومــا هــو انعكاســها عــى الناتــج، 
ــدن  ــات وامل ــوروث الحــري والنســيج العــراين يف البيئ ــراءة امل ــف ميكــن ق وكي

العربيــة يف ظــل مفهــوم الــراث املــوازي؟

ــا مــن خــال نقــد التجــارب املعــارصة يف عمــارة  ــا نحــاور هــذه األســئلة هن ولعلن
عــن  عبــارة  املســجد  بــات  حــى  الوظيفــة  عــى  الشــكل  غلبــت  الــي  املســجد 
تشــكيل بــري يصعــب التعــرف عــى هويتــه. ومــع ذلــك يجــب أن نشــر إىل 
أن التشــكيل والرغبــة يف التجميــل صاحبــت عمــارة املســجد منــذ بنــاء املســجد 
األمــوي واســمتر هــذا التقليــد حــى اليــوم. إشــكالية الوظيفــة والشــكل يف 
العمــارة املســجدية مســمترة ونعتقــد أنهــا ستســمتّر يف املســتقبل، لذلــك يجــب أن 
ــارة املســجديةاملعارصة بشــكل  ــادة التفكــر يف العم ــاوالت إع تكــون مضــن مح

عــام.

ــني  ــات تب ــن إجاب ــا ع ــوازي بحث ــاري امل ــراث املعم ــا ال ــي يثره هــذه األســئلة ال
يتطلــب فهــم  أن تحديــد ماهــو مســتقبي  املســتقبلية.   العمــارة  مســارات 
الحضــارة الحاليــة بعمــق، فبــدال مــن التشــبث بالــراث التاريخــي التقليــدي الــذي 

مسجد محمد عيل يف القاهرة   ١
بين يف النصف األول من القرن 

التاسع عرش ويحمل بذور مبكرة 
لتأثري العمارة العمثانية واملرصية 

بالطراز البارويك األوروبي
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ــا املعــارصة يفــرض أن نبحــث عــن أدوات  نشــأ يف ظــروف مغايــرة عــن حضارتن
تتعامــل مــع معطيــات الحضــارة الــي نعيشــها دون أن ننســلخ عــن منابع وأصول 
مولــدات ثقافتنــا. يف نفــس الوقــت يجــب بــذل الجهــد للمحافظــة عــى الــراث 
التاريخــي والتعلــم منــه. وبشــكل عــام، ال ميكــن تقــدمي إجابــة دون البحــث 
يف مســتويات متعــددة تنمتــي لهــا العمــارة وتكــون بنيتهــا التكوينيــة عــى 
ــة الحســية، فضــا عــن الطبيعــة الامحسوســة  ــة والفزييائي املســتويات املنهجي

للعمــارة.

التعلم من النسيج العرماين 

عــى أن الــراث املــوازي للعمــارة املســجدية يثــر قلــق البعــض عــى املــوروث 
ــة  ــا البوصل ــا، ويــرى أن هــذا التوجــه قــد يفقدن الثقــايف املمتــد ألربعــة عــر قرن
ويزيحنــا متامــا مــن التأثــر الحضــاري.  والحقيقــة املاثلــة للعيــان أن املجمتعــات 
االبــداع  تحــرك  جديــدة  مولــدات  إىل  بحاجــة  املعــارصة  واالســامية  العربيــة 
ــع  ــط املســتقبل باملناب ــرى أن الخــروج بصيغــة فلســفية ترب والفضــول املعــريف ون
وتتجــاوز االجتهــادات الــي حدثــت خــال الفــرة املاضيــة يعتــر حــق مــروع 
يســتحق التجريــب.  ويف واقــع األمــر تواجــه الحالــة املعــارصة للعمــارة يف الــدول 

العربية/االســامية مــأزق كبــر يمتثــل يف عــدة وجــوه.    

يكتــب اتيليــو برشــيويل: “بالنظــر للمــدن اإلســامية املعــارصة يبــدو أن النــاس 
ال تعــرف كيــف تبــي مدنــا تتوفــر عــى الحــد األدىن مــن القميــة اإلنســانية 
عــى  مســاعدتهم  مبقــدروي  أن  وأتخيــل  الذاكــرة،  فقــدوا  لقــد  والحريــة. 
اســتعادة الذاكــرة املفقــودة بالنظــر إىل املــدن والعمــارة التقليديــة يف املــايض 

حيــث دفنــت األســس واملفاهــم واألعــراف واملعلومــات«. 39  

يشــر املؤلــف أن هنــاك نوعــان مــن املعماريــني: األول نــوع مــن املوهوبــني الذيــن 
لديهــم القــدرة عــى صــوغ الفــراغ املعمــاري والحــري وفهــم نظمــه وقواعــده، 
والنــوع الثــاين حيــث يعتقــد أن فــن التمصــم ميكــن تعلمــه وتعلميــه مبعــزل عــن 
ــارة هــي فــن  ــة. والعم ــة قليل ــا قل ــع به ــي يمتت ــة ال ــة والفطري ــة الطبيعي املوهب
جميــل ولعبــة لهــا قواعدهــا ونظمهــا العلميــة لكنهــا يجــب أن تلعــب مضــن 
منهجيــات تؤطرهــا، والــي بدونهــا تتحــول العمــارة إىل فــن تجريــدي كالنحــت 
او الــرمس. 40  ان تحويــل الــراث املعمــاري املــوازي إىل مختــر وانتــاج العمــارة 
يف املســتقبل يحتــاج إىل النــوع االول مــن املوهبــني الــذي ميلكــون الحــس الــكايف 
لفهــم منابــع الثقافــة الــي شــكلت الحضــارة االســامية عــى مــدى اربعــة عــر 

قرنــا. 

اليــوم ينحــو املعماريــون تجــاه الــراء والشــهرة، وهــذا بخــاف املــايض، ويف وقــت 
معــارص فقــد املعماريــون فيــه الســيطرة عــى املدينــة. وهنــاك فئــة تســعى 
ــاين وتوافقهــا  ــة تحقيــق هــدف وهــو املحافظــة عــى انســجام املب جاهــدة ملحاول
مضــن البيئــة الحريــة يف املدينــة. وهنــاك فئــة تســعى بطريقــة غــر واقعيــة أو 
منطقيــة أو حــى رشعيــة عــى أمــل تحقيــق نظــام قواعــدي للعمــارة تســتطيع 
مــن خالهــا حــل مشــكات العمــارة حــا نهائيــا ودامئــا. وهــذا التوجــه ميكــن أن 
ميــي بعيــدا لحــد اقــراح دليــل عاملــي يفــر ومبقــدوره حــل املشــكات الــي تؤثــر 
يف ضعــف التواصــل بــني الثقافــات املختلفــة. هــذا الطــرح الــذي يقدمه برشــيويل 
ال ينضــوي مضــن هــذه األمنــاط واالطروحــات الســابقة الــي تقــرح لغــة أو منهــج 
صــارم لقــراءة العمــارة أو املدينــة، فببســاطة هــو محاولــة القــراح طريــق يقــود 
للغــة معماريــة موجــودة أصــا ومحفوظــة يف البيئــة املبنيــة. اذ يقــرح منهجيــة 

وطريقــة لتفســر النســيج الحــري واملدينــة تفســرا عميقــا. 41

رمبــا يكــون مــا طرحــه برشــيويل يثــر أحــد األمثلــة املهمة حــول العمارة املســجدية 
 مــن النســيج العــراين املحيــط بهــا ومل 

ً
املعــارصة الــي يبــدو أنهــا مل تتعلــم كثــرا

تحــاول أن تســتعيد ذاكــرة املــكان، ليــس مــن الناحيــة التاريخيــة بــل مــن قميــة 
»توليــد الذاكــرة« مــن خــال مقــدرة املســجد كمــكان مرجعــي قــادر عــى صنــع 
هويــة جمعيــة. لقــد اكتفــت العمــارة املســجدية باملجــال الرمــزي للمســجد ومل 
 مــع مــا يطــرح مــن أفــكار ونظريــات عرانيــة 

ً
 متفاعــا

ً
تحــاول أن تجعلــه مجــاال

 .
ً
ومعماريــة فبــات معــزوال

الهوية .... و»الالهوية« يف العمارة والخطاب املعماري ٤٢

مــن الــروري أن نقــول أن املســجد ميثــل »مــكان كي« ونقصــد هنــا أنــه مــكان 
يتفــق الجميــع عــى مرجعيتــه ودوره يف تحديــد هويــة املــكان وســاكينه، وبالتايل 
فــإن املســجد بحضــوره الــكي املرجعــي ميثــل عامــا حامســا يف تحديــد الهويــة 
املاديــة الحســية والاماديــة، بــل أنــه يعــر عــن هويــة النــاس القاطنــني حولــه.  
لقــد شــاع اســتخدام الكثــر مــن املصطلحــات والثنائيــات يف الخطــاب املعمــاري. 
وقــد اقــرن بعــض هــذه املصطلحــات والتوصيفــات مبســتويات ابتدائيــة تقــف 
عــى ماهيتهــا، وطبيعتهــا أو مظهرهــا الخارجــي مــن ناحيــة، أو تعــّر عــن تفاعلنــا 
ــع  ــة أخــرى. وحــني نطال ــا وأحاسيســنا مــن ناحي ــج مــن خــال مدركاتن مــع النات
عمــارة مــا، فإننــا نســتخدم باإلضافــة لحواســنا الخمــس حاســة »غامضــة« تعــر 
عــن مــدى تقبلنــا أو رفضنــا للناتــج العــراين، والــذي تقــرره  لنــا الحــواس الخمــس 
ــادا  ــا أو حســيا. واعمت ــا حاســة اللمــس، ســواء أكان ملســا بري ــا فيه ــة مب مجمتع
عــى هــذه الحاســة »الغامضــة« أو »الامدركــة”، أو “اإلنطبــاع” الناتــج مــن 
مجموعــة اإلنطباعــات الــي تولدهــا الحــواس الخمــس، والــي تدفعنــا لإلعجــاب 
باملنشــأ العــراين أو رفضــه، مــع حواســنا »اإلدراكيــة«، تتفــاوت درجــات تقبلنــا 
لإلفــراز العــراين تفاوتــا طرديــا: )عــى املــدى الطويــل( مــع الثقافــة »النوعيــة«، 
و\أو الســائدة، وحالــة القــرب مــن مركــز الثقافــة عمومــا، وعكســيا )عــى املــدى 
املتوســط( مــع متغــرات ظرفيــة محليــة أو عامليــة. وتتذبــذب تأرجحــا )عــى املدى 
اللحظــي( مــع الحالــة »اإلقتصاديــة- الذهنيــة”، والــي، جــدال، قــد تربــك القــدرة 

عمارة املسجد مّرت مبراحل   ١
تطّور وابتكار تنّوعت فيها الطرز 
وتشكلت فيها النظم اإلنشائية 
والزخرفية.. وإحد أمثلة االبتكار 
هو املئذنة امللوية اليت ظهرت يف 

جامع سامراء الكبري يف العراق يف 
وقت الخليفة املعتصم مث تكررت 

كما نرى يف الصورة يف جامع ابن 
طولون يف القاهرة
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عــى الحكــم املوضوعــي املتــأين، وأيضــا مــع متغــرات زمنيــة، و\أو فصليــة، قــد 
ترمــي بظالهــا عــى الحالــة النفســية والحكــم املوضوعــي كذلــك. لكــن الحكــم 
مضــن هــذه املســتويات الثاثــة جميعهــا يــم مضــن إطاريــن: اإلطــار الجمعــي، و\
أو مث، اإلطــار الفــردي. إذ مــن الــروري اإلشــارة إىل أن دوائــر الحكــم املوضوعــي 
تتــدرج مــن العــام إىل الخــاص. وبكلمــات أخــرى، فمــن الشــائع واملمكــن جــدا أن 
يتحكــم  الــذوق الشــعبوي، وأحيانــا النخبــوي، العــام يف التقبــل الخــاص – رغــم 
صعوبــة العكــس، إال يف حــاالت »الفــرض القــري« مــن األعــى لألســفل وهــذا 
يــم يف حــاالت تــكاد محصــورة ونــادرة، ومضــن اإلطــار الســيايس. واألمثلــة عــى 
مــا ســلف تمتثــل يف درجــات حكمنــا عــى »جمــال«، و«روعــة« و«رونــق« الناتــج 
العــراين، وهــي كلهــا توصيفــات تقــرن غالبــا بالجانــب الجمــايل الفــي للعمــارة.

ــاري  ــد يقــرن اســتعمال املصطلحــات يف الخطــاب املعم ــة، فق ــة ثاني ومــن ناحي
عــى مســتوى أكــر تعقيــدا، يتجــاوز اإلطــار الحــي، إىل آخــر معنــوي بنيــوي. 
وهــذا املســتوى يعــى بعاقــات أكــر تشــابكا وتقــع مضــن اإلطــار »الامــدرك” 
للعمــارة، والــذي يتجــاوز اإلدراك باملحسوســات الخمســة، والحاســة السادســة 
“الغامضــة” الــي تدفعنــا بعــد تفاعــل الخمســة األوىل إىل تقبــل أو رفــض الناتــج 
العــراين وهــذه حاســة تقــع مضــن “الاوعــي”، ليصــل إىل حاســة “ســابعة” تمتــزي 
بأنهــا، وعــى عكــس الحاســة السادســة، أنهــا “واعيــة” ومرتبطــة ارتباطــا مبارشا 
ــا، ومضــن اإلطــار املوضوعــي،  وثيقــا بالثقافــة والحضــارة. وهــذه الحاســة تؤهلن
و«الازمــن”،  “الزمــن”،  منهــا،  العمــارة  يف  وكامنــة  مضنيــة  مفاهــم  إلدراك 

ــاج مجموعــات  ــا«. وهــذه تقــوم بدورهــا بإنت ــداع به ــر الثقافــة واإلب مضــن دوائ
مــن الــدالالت والرمــوز والــي تتطــور زمنيــا عــر حلقــات ودوائــر ومســتويات مــن 
القبــول الرعــي مــن قبــل األمــة واملجمتــع لتصبــح دالــة ومــؤرشا عــى هويتهــا.43

اإلشــكالية هــي كيــف ميكــن للــراث املعمــاري املــوازي أن يعكــس الهويــة ويعــر 
عنهــا، وهــذا يعــي أن الرمــوز الجديــدة الــي ســينتجها تحتــاج إىل قبــول جمعــي 
ــا ملفهــوم الهويــة  حــى تصبــح جــزء مــن احســاس ووجــدان املجمتــع. وإذا مــا عدن
كممارســة يوميــة يف دوائــر الثقافــة فــإن هــذا يتطلــب أن يندمــج الــراث املــوازي 
يف هــذه املمارســات ويتحــول إىل أســلوب للتفكــر لــدى املعماريــني املمارســني. 
ويف واقــع األمــر، ومــن ناحيــة عمليــة رصفــة، مــن الــروري أن تتطــور ممارســة 
الثقافــة مــن أجــل تحويــل هــذه الفكــرة إىل واقــع تجريبــي يتطــور وينضــج مــع 

الوقــت.  

مســألة الهويــة يف العمــارة تقودنــا اىل البحــث يف الكثــر مــن متعلقــات الثقافــة 
ــرز هــذه  ــة. واب ــن املتحول ــرن العري ــارة الق ــاري املعــارص وعم يف الخطــاب املعم
ــاط هــذا  املفاهــم متعلقــات مــا يمســى »العمــارة االســامية« 44  وخاصــة ارتب
املفهــوم بالعمــارة الرحيــة الــي نراهــا يف املبــاين العامــة ويف املســاجد التاريخيــة 
والــي خلقــت مــا نمسيــه بأزمــة العمــارة املســجدية الــي ســنبحثها تاليــا. وقلمــا 
ــا مــن  ــي قدمي ــارة العــامل العرب ــي تصــف عم ــارة ال ــاب مــن كتــب العم ــو كت يخل
هــذا املصطلــح، حــى بــات هــذا االســتخدام غالبــا عــى بعــض االســتخدامات 
النــادرة الــي اســتخدمها الرحالــة واملســترقون لوصــف العمــارة الــي شــاهدوها 
اثنــاء تجوالهــم وتوثيقهــم ملــا شــاهدوا. فقــد نــزع بعــض الرحالــة واملســترقون 
اىل إطــاق لفظــة )العمــارة املحمديــة( نســبة اىل الرســول محمــد )صــى هللا 
عليــه وســلم(. ومــن هنــا فقــد نشــأت فكــرة )نســبة العمــارة( والــذي يرمــز 
فمصطلــح  املحمديــة(.  )العمــارة  و  اإلســامية(  )العمــارة  االصطاحــان  اليــه 
الــي  )العمــارة  انهــا  لتصــور مغلــوط  يقــود  ان  العمــارة »اإلســامية« ميكــن 
تعكــس اإلســام بشــكل أو بآخــر، او تلــك الــي تنطلــق مــن جوهــر اإلســام 
وتعالميــه( وينــرف الذهــن فــورا اىل نــوع مــن املثاليــة الــي تتمضنهــا فكــرة 
الديــن واإلســام؟ بالرغــم مــن ان األمثلــة الرحيــة الــي يشــار اليهــا مبصطلــح 
»العمــارة اإلســامية« قــد ال تعكــس مكانــا وزمانــا روح اإلســام وتعالميــه.  45 
ومــن هنــا كان للمســترقني واالســتراق دور يف هــذا الفهــم املغلــوط ويف 

ازمــة العمــارة املســجدية. 46

مــن الافــت دور االســتراق يف تداخــل املفاهــم ومتعلقــات الهويــة والتغريــب 
ــذ القــرن التاســع عــر وحــى اواخــر  الثقــايف فميــا يخــص الخطــاب املعمــاري من
القــرن العريــن. وهــذا قــد تــرك بمصــات مهمــة عــى تحــورات طــرأت عــى 
املســاجد،  عمــارة  عــن  فضــا  العريــن،  القــرن  يف  العربيــة  العمــارة  بنيويــة 
ومتعلقــات مــا يمســى بالعمــارة »االســامية«. 47 وهــذا املفهــوم اســترايق 
املولــد والنشــأة والتطــور ولــه انعكاســات ســلبية عــى الفكــر والخطــاب املعماري 
يف القــرن العريــن يف البيئــة والثقافــة العربيــة. 48 ومــن هنــا تبــدو رضورة 
ــي مت  ــا ال بالصــورة ال ــة ذاته ــل الثقاف ــراث مــن داخ ــات ال ــراءة مرجعي ــادة ق إع
توصيفهــا مــن قبــل الباحثــني الغربيــني يف ثقافــات مل يحســنوا منهــا القليــل، 
وبحيــث غــدت موســوعاتهم اإلســتراقية مرجعــا حضاريــا تقــرأ منــه األمــة 
تراثهــا. وتتبــدى بإلحــاح رضورة تأهيــل عقليــات قــادرة عــى التفكــر املســتقل 
ــة مــن داخــل الحضــارة ال بالتلقــي مــن  ــا الفكري ــات إحداثياته تشــكلت مرجعي
علــوم املســترقني وبالصــورة أو اآلليــة الــي نقلهــا اإلســتراق، مــن أجــل 

و”المنــط” أو “الطــراز”، و”الهويــة” يف العمــارة.

ــة  ــة« عــى الــيء، أو »مضافــة إليــه« ولكــن إضافــة بنيوي ــة هــي »دال والهوي
تركيبيــة »انصهاريــة”، ال مظهريــة إمنــا أثنــاء مرحلــة تكويــن بنيتــه الجينيــة 
املرتبطــة بالثقافــة لتفــرز منتجــا ذي ارتباطــات معنويــة أو تاريخيــة أو بالذاكــرة 
الجمعيــة، ودون اســتثناء الفرديــة أيضــا. ويــم التعبــر عــن “الهويــة” إمــا مــن 
خــال مجموعــة أو بعــض الــدالالت الحســية الفزييائيــة، الــي تربطنــا ذهنيــا 
ــا الحــي  ــا مــن خــال وســائط ترجــم مــن خــال إدراكن ــا، أو معنوي بــيء م
وتفاعلــه مــع “الاشــعور” يف مضرنــا ووجداننــا. لكــن الهويــة ميكــن متثيلهــا 
“بالرمــز”، وهــو وســيط يربــط الشــكل املحســوس بغــر املحســوس مــن األفــكار 
والذاكــرة واملتخيــل. فالهويــة ميكــن أن “يرمــز” لهــا دالالت لونيــة، أو عنــارص 
ذات دالالت وإشــارات رمزيــة، أو تشــكيات طبيعيــة أو بريــة. وميكــن أن 
يــم “التعبــر” عنهــا مثــا مــن خــال تكوينــات وتجميعــات وتصامــم مــن خــال 
فنــون الغرافيــك أو التمصــم الهنــديس أو التنســيق الطبيعــي. فالهويــة ميكــن 
ــه معــرا عــن ذاكــرة تاريخيــة  أن يرمــز لهــا العلــم )بفتــح العــني والــام( بألوان
أو منتــج تاريخــي “أيقــوين” ذا داللــة  أو “صناعــة” تاريخيــة،  وطنيــة مثــا، 
رمزيــة. كمــا ميكــن أن يعــر عــن الهويــة ممارســة اجمتاعيــة تفــرز مجموعــة مــن 
»الرمــوز« والــدالالت الــي تدخــل الحــزي الثقــايف مبــا يــرىق ألن يعــر عــن مــايض 
ــا ميكــن القــول أن  املجمتــع واألمــة ويصبــح مازمــا وداال عــى هويتهــا. ومــن هن
ــري  ــي تج ــة ال ــا هــو »املمارســات اليومي ــة م ــة أم ــج« لهوي ــع الحــي املنت »املصن

العمارة املسجدية هي   ١
عمارة مجمتعية واملسجد كعنرص 
 مضن النسيج 

ً
معماري كان دامئا

العرماين االجمتاعي ومل ينفصل 
عنه إال عندما بدأ املسجد يتحول 
 
ً
إىل عنرص رصحي رمزي خصوصا

مع ظهور األمباطوريات 
اإلسالمية الكبى مثل التميودية 
والعمثانية واملغولية واململوكية.. 

وكلها جعلت من املسجد رمز 
سيايس / ديين يعّب عن هوية 

الدولة..
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إعــادة قــراءة »النــص الــرايث« ببنيتــه الثقافيــة الجينيــة إلفــراز مــا يــامئ اإلنســان 
واملــكان والزمــان. ومــن هنــا فالــراث املعمــاري املــوازي هــو محاولــة للخــروج مــن 
هــذا املصطلــح االســترايق »العمــارة اإلســامية« وبنــاء توجــه جديــد ال يتنكــر 
ــدأ أن االســام  ــى مب ــه يتب ــا االســام ويتبناهــا لكن ــي حــث عليه ــادئ ال للمب
ديــن خالــد ومســمتر وأن مصــادره )القــرآن والســنة( صالحــة لــكل زمــان ومــكان 
وهــي قــادرة عــى تفســر معطيــات الحيــاة املعــارصة والتفاعــل معهــا وبنــاء 
 عــن روح العــر وأكــر تفاعــا مــع 

ً
هويــات جديــدة باســمترار تكــون أكــر تعبــرا

املــكان الــذي ستنشــأ فيــه.  

والعمــارة  الحريــة  وتحــورات  لتطــورات  واملراجعــة  املقدمــة  هــذه  وبعــد 
والنظريــة املعماريــة يف القــرن العريــن، نعــرض عــى مفاهــم وخطــاب العمــارة 
املســجدية وابــرز تطوراتهــا تاريخيــا مــع الركــزي عــى تحوراتهــا زمانيــا ومكانيــا 

مضــن قــراءة املســتقبل.

أزمة العمارة املسجدية

مــرت العمــارة املســجدية منــذ بدايــة نشــأتها وحــى الوقــت الحــارض بتطــورات 
ملحوظــة امتــدت عــى بضعــة عصــور إســامية متاحقــة منــذ نشــأة أول مســجد 
وسياســية  ثقافيــة  متعلقــات  لهــا  عرانيــة  تطــورات  وهــي  اإلســام.  يف 
الفكــر واإلجتهــاد  تبلــورت يف ســياق تطــور  واقتصاديــة واجمتاعيــة، وأخــرى 
الديــي، تشــكل مبجملهــا مــا ميكــن تمسيتــه »تاريــخ العمــارة املســجدية”. ولتأمــل 
وقــراءة هــذا التاريــخ ال بــد مــن تحديــد األســس الــي تقــف عليهــا املراجعــة 
أن  ينبغــي  واملتاحــق  املمتــد  التاريخــي  التطــور  هــذا  أن  وبخاصــة  النقديــة، 
يتمضــن قــراءة نشــأة العديــد مــن املفــردات بأمناطهــا املختلفــة ومضــن ســياقاتها 
وظــروف  دوافــع  يمشــل  أن  يجــب  كمــا  الزمكانيــة.  وتحوالتهــا  التاريخيــة 
إفرازهــا، وســياقات ثقافيــة واجمتاعيــة، أدت إلفــراز »العمــارة املســجدية” عــى 
امتــداد العــامل اإلســامي مبامــح ومقومــات أضحــت »أمناطــا« معماريــة جســدت 
ــر يف إطــار  ــذات واآلخ ــني ال ــة، ب ــن والدول ــني الدي ــام والخــاص، وب ــات الع عاق
الهويــة، وبــني الخصوصيــة الحضاريــة والتغريــب الثقــايف، مضــن إطــار أمشــل يفــرز 
إشــكالية الــراث والحداثــة. واإلشــكالية األهــم باتــت تقــدم نفســها مضــن 
أطــر ومامــح الهويــة الثقافيــة وتأزمــات التعدديــة الفكريــة والدينيــة والعاقــة 
مــع اآلخــر، ســواء يف دار اإلســام أم الهجــرة، والــي تؤطــر عاقــات املســلمني 
بغرهــم. وهــذا بــات ينحــى مؤخــرا بعــدا »معوملــا” تجســده عاقــات الشــك 
والريبــة مــن اإلثنيــات يف أوروبــا مبــا يحــم رضورة مراجعــة األســس الــي تقــف 
عليهــا العمــارة املســجدية وكيفيــة التعامــل معهــا يف عــامل معــومل متشــكك، او 

رافــض للتعدديــة الدينيــة وتحديــدا اإلســامية. 

نقطــة املراجعــة األساســية تنطلــق مــن تحديــد العاقــة الجدليــة والفصــام 
املزتايــد بــني الديــن والدنيــا، أو ســلطة الحكــم الدنيويــة وبــني الحاكميــة اإللهيــة 
– مبــا انعكــس حمتــا عــى الرؤيــة والفهــم »األســايس« الــذي تبلــور يف فجــر 
اإلســام ملفهــوم »املســجد«. هــذه كلهــا تشــكل األطــر العامــة ملراجعــة نقديــة 
حــول إشــكالية مــا ميكــن تعريفــه »بأزمــة العمــارة املســجدية”. ويعنينــا هنــا تتبع 
املاحظــات األساســية يف هيئــة عرانــه مبــا ميكــن مــن قــراءة »الحــدث العــراين 
التاريخــي« قــراءة يف إطــار مراجعــة تاريخيــة لــدور املســجد ومبــا يخــدم فرضيــة 
ــارة املســجدية” شــكلت أســس  ــورات طــرأت عــى »العم ــود تطــورات وتح وج
ــة،  ــا عراني ــراءة مــن زواي ــادة الق ــا يفــرض رضورة إع ــا، ومب األزمــة وأسســت له
ــامل  ــات وأطــر ع ــر وتحدي ــة مــع اآلخ ــات الهوي ــة، يف إطــار تحدي ــة اجتهادي وديني
معــومل تغــر سياســيا ودينيــا بعــد العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعريــن.

واســتحقاقات  دالالت  لــه  اإلســام  تاريــخ  يف  األســاس  »النبــوي«  املســجد 
تاريــخ »املــكان« والفضــاء  عرانيــة واجمتاعيــة وسياســية ميكــن قراءتهــا يف 
الحــري للمســجد النبــوي بشــكله املســتطيل ومــا حولــه. فمــن ناحيــة عرانيــة، 
فاملســجد النبــوي بتخطيطــه الــذي تــورده الروايــات التاريخيــة والــذي ميكــن 
مبوجبهــا ترســم مخطــط توضيحــي، يظهــر بســاطة التكويــن الفراغــي والعــراين. 
فهــو أقــرب للبيــت الريفــي املجــاور لســاحة فســيحة تحيــط بهــا أروقــة محمولــة 
عــى أعمــدة النخيــل لتغطيــة جانــب منــه، فميــا تصطــف مجموعــة مــن الحجــرات 
يف جانــب منــه، وتغيــب عــن مامحــه العرانيــة أيــة عنــارص اشــتهرت بهــا 
عمــارة املســاجد الحقــا مثــل املئذنــة أو القبــة وســواها ممــا غــدت مبثابــة مفــردات 
»منطيــة« أضحــت إشــارات ودالالت رمزيــة لعمــارة املســجد يف اإلســام عــى 
مــدى العصــور املتاحقــة. أمــا املئذنــة فيشــار إىل أن بــاال كان يعتــي أســطوانة 
إال الحقــا يف  التاريخيــة  املصــادر  بحســب  املئذنــة،  تتطــور  ومل  للصــاة،  للنــداء 
ــارص  ــة. وهكــذا فعن ــر الرســول مل يجــاوز الدرجتــني مــن جــذع نخل دمشــق، ومن
ــا »أســس« يف مســجد الرســول صــى هللا  ــا كان له ــا تطــورت الحق املســجد كم
عليــه وســلم، لكنهــا اتمســت بالتواضــع والوظيفيــة املجــردة لتحقيــق الغايــة 

ــة  ــا يتجــاوب مــع تطــورات زمكاني ــا عراني ــا واســتحقاقا تاريخي تطــورا طبيعي
وسياســية واقتصاديــة واجمتاعيــة طبيعيــة؟ 

قــد يبــدو الشــق الثــاين مــن التســاؤالت طبيعيــا مــن وجهــة نظــر معماريــة دأبــت 
عــى قــراءة العــران عــى أنــه تطــور طبيعــي يف املجــاالت املذكــورة، بحيــث 
يســتحيل النظــر للعمــارة املســجدية بإطــار متقوقــع يف التصــور البســيط لعمــارة 
املســجد النبــوي، ومبــا يجعــل انحصــار العــران يف تلــك الدائــرة البيئيــة والراثيــة 
الضيقــة رضبــا مــن العكــوف عــى املــايض بحذافــره. هــذه إجابــة ابتدائيــة عــى 
التســاؤالت أو عــى األقــل اســتجابة عاجلــة للشــق الثــاين منهــا. لكــن الوجــه 
اآلخــر يف هــذه املســألة يتمضــن عاقــة جدليــة بــني الشــكل والجوهــر، ليــس 
ــوى الظــريف،  ــك ليمشــل املحت ــارة املســجد، ولكــن يتجــاوز حــدود ذل فقــط يف عم
الزمــاين واملــكاين، الــذي ســيطرأ عــى العمــارة املســجدية إىل قيــام الســاعة. وهي 
واحــدة مــن املعجــزات النبويــة الــي تتيحهــا القــراءة العميقــة لعمــارة املســجد يف 
اإلســام، ومبــا بــدأ يظهــر بعــد أكــر مــن ألــف واربعمائــة واربعــني عامــا وأضحــى 
يتكــرس »كأزمــة العمــارة املســجدية” اليــوم، ال “كأزمــة” متعلقــة بالعمــارة 
والبنــاء فحســب، لكنهــا أزمــة متعلقــة بعاقــة الظاهــر بالباطــن وعاقــة الشــكل 
بالوظيفــة، واألهــم مــن ذلــك كلــه عاقــة املســجد مبــا حولــه، يف بــاد املســلمني 
ويف بــاد الغــرب ســواء بســواء. ولذلــك فجــزء مــن اإلجابــة يبــدو يف رضورة 
اإلســتحضار العاجــل ملفاهــم العمــارة املســجدية يف الغــرب وفيهــا تبــدو أبــرز 

تجليــات الخــروج عــن النــص التاريخــي األصــي يف مجمتعــات مســلمة. 

املرجــوة، دون أيــة إميــاءة ولــو مضنيــة، للشــكل أو المنــط أو الطابــع وهــو مــا 
تعكســه بســاطة التكويــن والتخطيــط والتجريــد يف املســجد النبــوي الــذي هــو 

أقــرب لوصــف الروايــات التاريخيــة. 

أفعــال  تقــرره  األوىل  بالدرجــة  عــراين  تاريخــي  اســتحقاق  أمــام  نحــن  إذن 
ــارة املســجدية بشــكلها الفطــري الطبيعــي  ــوال الرســول الكــرمي بحــق العم وأق
الــذي يكــرس نــص الحديــث الريــف بــأن األرض جعلــت مســجدا وطهــورا، 
ــوي  ليســت برمزيــة وإيحــاءات مضنيــة ولكــن بتنفيــذ حــريف لنــص الحديــث النب
بشــكل يحيــل عمــارة املســجد إىل »فضــاء مــكاين« أقــرب منــه للعمــارة الفطريــة. 
ــر اإلســام  ــارة املســجدية يف فج ــت العم ــا: هــل كان ــذي يطــرح هن والســؤال ال
رضورة حمتيــة النعــكاس مبــارش لطبيعــة املجمتــع اإلســامي البســيط ومتناســبة 
لظروفهــا  عنهــا  تحيــد  أن  ميكــن  ال  مبــارشة،  اســتجابة  وبيئتــه  عمارتــه  مــع 
عــن  خــروج  أنــه  عــى  تطورهــا  قــراءة  معهــا  يســتلزم  وبشــكل  الزمكانيــة، 
النــص األصــي مبحتــواه وممضونــه وشــكله ســواء بســواء، وبحيــث كان التطــور 
التاريخــي الحقــا للعمــارة املســجدية بــكل أمناطهــا وأشــكالها وزخرفتهــا وتطــور 
مفرداتهــا ببســاطة هــي عمليــة خــروج صارخــة عــن النــص األصــي، وأن هــذه 
العمــارة املســجدية األوىل هــي بدايــة ونهايــة الطريــق ملــا يجــب أن تكــون عليــه 
عمــارة املســجد، أو بشــكل أقــرب مــا يكــون لهــا، إن كان للعمــارة املســجدية 
أن تتبــع »خارطــة الطريــق« الــي رمستهــا الســنة النبويــة؟ وهــل مــا زاد عــن 
ذلــك مــن تطــور الحقــا، يتنــاىف مــع جوهــر ومقصــد العمــارة املســجدية وال يعــد 
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تحوالت تاريخية يف عمارة املسجد ودالالته

ــة  ــذ تأسيســه يف املدين ــورت من ــدالالت السياســية للمســجد يف اإلســام تبل ال
املنــورة، فــكان هــو مقــر الحكومــة وبرملــان األمــة فيــه تناقــش املســائل بــني 
العامــة  ويقــدم  الحــرب،  طبــول  تــدق  األمــة،  وبــني  السياســية  القيــادة 
مشــوراتهم فميــا ليــس فيــه وحــي، ويؤخــذ رأيهــم ويــرد، تعلــن وفــاة قائــد 
األمــة ونبيهــا فيــه، ويــأوي إليــه عابــر الســبيل كأول محطــة لإلســتجارة بحمــى 
املجمتــع املحــي، وتــروى فيــه قصــص األولــني واآلخريــن، وتجمتــع فيــه األمــة، 
وتلتقــي أســبوعيا لتســمتع لخطــاب القيــادة، وهــي ذات القيــادة الــي تــرع 
وتقــن للنــاس مــا يفيدهــم يف حياتهــم وأخراهــم. مــا ياحــظ الحقــا أن هــذه 
الــدالالت واملأسســة املســجدية باتــت تنفصــل وتفصــل مضــن »عــدة مؤسســات« 
وبمتظهــرات عرانيــة مســتقلة شــكلت تطــورات تاريخيــة بعيــدا عــن الوثيقــة 
ــدور املســجد. ومل يقتــر املســلمون عــى اســتعمال كلمــة  التأسيســية األوىل ل
املســجد ألماكــن العبــادة بــل كان يــؤدي عــدة وظائــف أخــرى منهــا النواحــي 
الثقافيــة كمدرســة حيــث تعــددت حلقــات الــدرس والوعــظ إضافــة ألغــراض 
مدنيــة ودينيــة مــن فــض املنازعــات، كمــا احتــوى عــى بيــت املــال، وهــو دور بــرز 

ــن العــاص.  ــا يف املســجد األمــوي وجامــع عــرو ب الحق

ــز« ســيايس لتكريــس  ــدأ املســجد يتحــول »لرم ــاه ب ــا ت يف العــر األمــوي وم
ســلطة الدولــة مــن خــال التعبــر العــراين واملعمــاري عــن »ايقونــة« الســمتالة 
الديــن لصالــح الحاكــم – وهــو أبــرز التحوالت الجذرية يف »تغير« رســالة املســجد 
مــن »مقــر لخدمــة األمــة« إىل مقــر »لتطويــع« األمــة وبســط نفــوذ السياســة 
عــى الديــن. واقــرن املســجد الجامــع بالســلطة الحاكمــة أكــر مــن اقرانــه 
بفكــرة اإلجمتــاع األســبوعي ملناقشــة قضايــا األمــة وبــث التواصــل اإلجمتاعــي 
والســيايس والديــي الوعظــي اإلرشــادي فيهــا. وبالنظــر لهــذا الــدور املتحــول يف 
رســالة وعمــارة املســجد وتطورهــا عــى مــدار التاريــخ اإلســامي، فقــد تقلــص 
دور املســجد »املحــي« وتهمــش بشــكل متفــاوت بــني الــدول املختلفــة. وهنــا 
تحــول املســجد الجامــع إىل رمــز ســيايس تابــع للدولــة يف حــاالت، وتابعــا لفئــات 
ايديولوجيــة يف حــاالت أخــرى. يف الحالــة األوىل أصبحــت مــن مهمــات الحاكــم 
اإلداري يف األمصــار واألقــاميل إقامــة مســجد جامــع ميثــل مســجد الدولــة الرمســي. 

مــن ناحيــة عرانيــة تطوريــة فقــد اســمتر املســلمون يف نهــج بنــاء املســاجد عــى 
غــرار املســجد النبــوي باملدينــة املنــورة وظهــر ذلــك يف مســجد البــرة ســنة 14 
هجريــة ومســجد الكوفــة ســنة 17 هجريــة. واســمترت هــذه الســنة يف بنــاء املســجد 
بطريقــة بســيطة متواضعــة يف مســجد عــرو بــن العــاص مبدينــة الفســطاط 
ســنة 21 هجريــة مبســاحة 50 يف 30 ذراعــا وجــدران مــن اللــن واعمــدة مــن جــذوع 
النخــل. ومســاجد البــرة والكوفــة ومــر كانــت خاليــة مــن املحاريــب املجوفــة 
واملنابــر واملــآذن. ويــروى أن عــرو بــن العــاص أراد أن يتخــذ لــه منــرا يف مســجده، 
فكتــب لــه عــر بــن الخطــاب يأمــره بكــره قائــا:« أمــا يكفيــك أن تقــوم قامئــا 

واملســلمون جلــس تحــت عقبيــك«، فكــره. 

يف العريــن االمــوي وبدايــة العــر العبــايس تغــرت مســات املســجد وبــدأت 
تظهــر بأمنــاط معماريــة متعــددة وحــى القــرن الرابــع الهجــري صحــن مكشــوف 
تحيــط بــه األروقــة مــن ثــاث جهــات أو مــن جهتــني أكرهــا إيــوان القبلــة، كمــا 
احتــوى املســجد عــى محــراب ومنــر ومئذنــة وميضــأة. وبــدأ تخطيــط املســاجد 
ــران واملســتطيل  ــع يف العــراق وإي ــه املرب يختلــف بــني األقــاميل وكان يغلــب علي
يف مــر والشــام ومشــال افريقيــا. ويف العــر العمثــاين اختلــف تمصــم املســاجد 
املدرســة، والدافــع كان  التقليــدي وال  املســجد  املســجد يشــبه  مل يعــد  بحيــث 
سياســيا لصبــغ الواليــات التابعــة لهــا بصبغــة منطيــة لتأكيــد التبعيــة السياســية. 
فقــد اتخــذ العمثانيــون مــن طــراز املصليــات الســلجوقية يف القــرن الخامــس 
الهجــري أساســا لعمارتهــم. 49 وكان التخطيــط العمثــاين يعمتــد القبــة الكبــرة 
مــن الحجــر وتحيــط بهــا إيوانــات محمولــة عــى أكتــاف تعلوهــا قبــاب صغــرة، 
ومثالهــا مســجد ســنان ومســجد محمــد عــي بالقلعــة وهــو نســخة مــن مســجد 
ــر دينيــة ظهــرت يف العــر العمثــاين  ــاك عمائ الســلطان أحمــد باســطنبول. وهن
غــر املســاجد وهــي التكايــا الــي حلــت محــل الخانقــاوات بنفــس الوظيفــة 

ــادة.  ــات خاصــة للمنقطعــني للعب لغاي

تصاعد أزمة العمارة املسجدية

مراجعــة عمــارة املســاجد عــى مــدى العصــور اإلســامية ويف أنحــاء مختلفــة 
مــن أصقــاع العــامل اإلســامي املرامــي تكشــف أن املســاجد أضحــت »رصحيــة” 
ــا  ــا زمني ــكاد تســتحر توقف ــة”، ت ــة، وذات صبغــة “منطي بتشــكياتها املعماري
عنــد حقبــة معماريــة مل تتجــاوزه كمعطــى مقــدس طقــويس باســتحضار مفــردات 

وعنــارص وتشــكيات شــبه ثابتــة. ويف العــر الحديــث بــرز ذلــك بشــكل وكأنــه 
مــوروث عــراين ال مفــر منــه، وتطــور طرديــا بشــكل ممتــدد غــر مســبوق- 
يعكــس أكــر مــا يعكســه رغبــة يف املبالغــة يف التشــكيل وتكريــس الرحيــة 
إلعطــاء ســيطرة الدولــة والحكــم أكــر ممــا يلبــي حاجــات ورضورات مســتجدة. 
ومــن املهــم هنــا اإلشــارة اىل المتيــزي بــني رضورات التشــكيل الحجمــي الكتــي 
مبــا يتناســب مــع ســعة املســجد وبــني املغــاالة املقصــودة إلبــراز املســجد كمعلــم 
لعمــارة  األفقيــة  الــرورة  عــى حســاب  فيــه  مبالــغ  بشــكل  يمتــدد عموديــا 
املســجد باســتيعاب »عــددي« مفــرض ملصلــني مــن واقــع دراســة دميوغرافيــة أو 
إحصائيــة. وهــذا يســتحر مرجعيــة تاريخيــة مشــابهة متــت عــى أيــدي الفراعنــة 
الغايــة مــن  الكرنــك حيــث كانــت  املريــني مــن خــال معابدهــم كمعبــد 
العمــارة آنئــذ هــي تأكيــد ســلطة الكهنــة باملجمتــع مــن خــال رصحيــة معابدهــم 
وتأكيــد »قزميــة« الفــرد مقابــل ســلطة الكهنوتيــة الدينيــة الــي كانــت ســلطة 
األخــرى،  العمــارات  يف  الفكــرة  هــذه  تأثــرات  تخفــى  وال  أيضــا.  سياســية 
فالكاتدرائيــات والكنائــس عملــت جاهــدة عــى تكريــس هــذا املفهــوم. ومعابــد 
الرومــان واليونــان تــرز ذلــك بشــكل صــارخ جــي. ويبــدو أن العمــارة املســجدية 
»تبعــت ســن مــن قبلنــا شــرا بشــر وذراعــا بــذراع«. واألمثلــة التاريخيــة تقــدم 
منــاذج تدعــم هــذه األطروحــة، فمســجد الســلطان حســن بالقاهــرة يجســد همينــة 
سياســية وبخاصــة إذا علمنــا، وكمــا يــروي تاريــخ الــراع بــني املماليــك، أن 
إحــدى الغايــات السياســية واألساســية مــن إنشــاءه كانــت لنصــب املنجنيــق 
مــن عــى ســطحه مقابــل القلعــة الــي تواجهــه ومــن هنــا كانــت نســبه مضخمــة 
بشــكل غــر عــادي. ناهيــك عــن أن تخطيطــه باإليوانــات األربعــة املحيطــة 
بالفنــاء، وهــو مــن أشــهر األمثلــة يف فكــرة اإليوانــات كان لفكــرة مذهبيــة 
لتدريــس الفقــه الســي عــى املذاهــب األربعــة يف مواجهــة املــد الشــيعي املمتــد 
مــن مشــال املغــرب العربــي. ولذلــك شــهدت العمــارة الدينيــة بتوجيــه ســيايس 
نشــاطا ملحوظــا آنــذاك يف القاهــرة يف إنشــاء الربــط والخانقاهــات الصوفيــة 
والــي بحســب تعبــر الجابــري، نقلــت الخطــاب الديــي مــن إطاريــه البيــان 
والرهــان النقــي والعقــي اىل خطــاب العرفــان الغنــويص التصــويف الــذي زحــف 
اىل مملكــة العامــة والدهمــاء مــن النــاس نــارشا الخرافــات الــي مــا تــزال تعــاين 

ــا اىل اليــوم. منهــا بعــض املجمتعــات بمشــال إفريقي

العمــارة املســجدية وســيلة سياســية لتكريــس حكــم ســيايس  وبــذا غــدت 

أحد املساجد املعارصة املتأثرة   ١
بشدة بالتوجه التاريخي لعمارة 
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وإعــان تقــارب وتآلــف )ســيايس –ديــي( تكرســه بشــكل صــارخ التشــكيات 
املعماريــة وبحيــث يكــون املعمــار هــو األداة الفعالــة لتثبيــت تلــك الفكــرة وعــى 
ــد  ــه ق ــار أن ــت املعم ــدون اســتثناء. ليثب ــة وب مــدى العصــور اإلســامية املتعاقب
ــدور مل  ــآرب سياســية. وهــذا ال ــذ م ــد الســيايس ولتنفي ــة يف ي يكــون أداة طيع
يقتــر عــى العمــارة والتخطيــط كمــا يف حــاالت هاومســان ونابليــون التاريخيــة 
يف تخطيــط بوليفــاردز )شــوارع( باريــس العريضــة املســتقمية لنصــب املدافــع، إمنــا 
يبــدو أن دور املعمــاري كأداة سياســية قــد امتــد للعمــارة املســجدية الدينيــة يف 

اإلســام. 

املأزق »املعارص« للعمارة املسجدية يف زمن التعددية الثقافية-الفكرية 
والعوملة

ال يبــدو »املســجد« كمؤسســة دينيــة، أو املســجد بعمارتــه، يف مــأزق يف أي 
وقــت مــى منــه اليــوم، يف ظــل تحــوالت عامليــة يف النظــرة للفكــر اإلســامي 
ومــا ينتــج عنــه يف عــامل مــا بعــد الحــادي عــر مــن ســبمتر عــام 2001. وتداعيــات 
هــذا التحــول باتــت تلقــي بظالهــا عــى »أســس« العاقــة بــني املســجد وبــني 

ــا. ــا وسياســيا واقتصادي ــة وديني ــا وعراني ــا واجمتاعي ــات املحيطــة، ثقافي البيئ

نظــم  وتكريــس  وسياســية،  دميوغرافيــة  وتطــورات  متحــول،  عــامل  ظــل  يف 
حيــاة تفصــل الديــن عــن الدنيــا وتحيــل الديــن ملجــرد فكــرة يف مضــر ووعــي 
فــردي اكــر منــه منهــج حيــاة، تتــاىش رســالة املســجد األساســية وال يبقــى 
ســوى هيــكل »رصحــي« يبــى مضــن نســيج عــراين حــري، وبشــكل بــات 
يلحــظ بشــكل درامــي حيــث يبــى املســجد يف بيئــات مغايــرة شــكا وممضونــا. 
هــذه الصــورة الدراميــة تبــدو يف العاملــني، اإلســامي واملهجــر، بنفــس الواقــع 
الســلبي ولكــن بدرجــات متفاوتــة. فانتقــال املســجد مــن عاقــة لصيقــة بالحــي 
واملجــاورة الســكنية إىل محطــة أو »اســراحة« عابــرة للمــارة املتنقلــني يف مــدن 
ــز«  ــه إىل »رم ــط ب ــع املحي ــل املســجد مــن »جامــع« للمجمت ــة تنق ــة ورسيع معومل
وأيقونــة »معوملــة” بصبغــة دينيــة ومفــردات تراثيــة تنتقــل عــر الزمــن وتتجمــد 
ــة يف املهجــر، ويف  ــدو املشــهد أكــر غراب ــد حــدود املــايض. يف نفــس الوقــت يب عن
ــص  ــة ســابقا، وباتــت تتقل ــة والديني ــة الفكري ــي كان يؤمــن بالتعددي ــامل غرب ع
مســاحة التســامح الديــي عنــده تجــاه اإلثنيــات املهاجــرة واملزتايــدة، مبــا يزيــد مــن 
حــدة التوتــر والصــدام مــع املشــهد اإلســامي والديــي ويضــع عامــات الشــك 
والتشــكك حــول الرمــوز املســجدية، وال أدل عــى ذلــك مــا شــهده العــامل مــن 
تصويــت ســويري عــى حظــر بنــاء »املئذنــة« مبــا تحملــه مــن رمزيــة وهويــة. وال 
يخفــى مــا يخفــي قــرار الحظــر مــن نظــرة عدائيــة دينيــة تتجــاوز املئذنــة كمفــردة 

ــا.  معماريــة غــر وظيفيــة حالي

ومــن هنــا فهنــاك الكثــر مــن األصــوات الــي تتعــاىل محتجــة عــى »قــر نظــر« 
الجاليــات الدينيــة واإلســامية يف الغــرب يف اإلســمترار بتقــدمي املســجد كمنــط 
عــراين رصحــي، توارثتــه بــدون تدبــر مــن أويل األمــر يف العــامل اإلســامي مــن 
الساســة عــر العصــور، ملحاولــة بنــاء مســاجد جامعــة كــرى يف العــوامص الغربيــة 
الغربــي  التســامح  وهــذا  مســلم،  غــر  وســط  يف  إســامية  هويــة  لتثبيــت 
تتجاذبــه الــرىض والســخط مــن الجاليــات مبــا يضــع املنشــآت الدينيــة برمتهــا 
تحــت »مقصلــة« املــرع والرملــان الغربــي وتصــل لحــد عــدم التســاهل مــع 
الرمــوز الدينيــة املســجدية وغرهــا. ومؤخــرا وقبــل عــدة أعــوام أعلنــت الجاليــات 
املســلمة يف الغــرب، مبــا أثــار جــدال واســعا، عــن عزمهــا إنشــاء مســجد جامــع غــر 
مســبوق بكلفــة أكــر مــن مليــار جنيــه اســرليي يف منطقــة رشق لنــدن، ممــا 
فتــح البــاب واســعا أمــام كتابــات تحــت عنــوان )ملــاذا بنــاء املســاجد الكــرى يف 

ــا(؟ أوروب

»املحتــوى«  مــن  الخــروج  هــو  املســجدية،  العمــارة  مــأزق  مــن  للخــروج  الحــل 
الشــكي التشــكيي« للعمــارة املســجدية، ورضورة إعــادة قراءتهــا وتقدميهــا 
ــا  ــط به ــام املحي ــي والعــراين الع ــوى البي ــع املحت بشــكل يتناغــم وينســجم م
كيــا تبــدو نشــازا وتخفــف مــن انعزاليتهــا كعمــارة رصحيــة حافلــة »بالرمــوز« 
واملفــردات املســتحرة مــن العصــور الوســطى وكأنهــا »ايقونــات« مقدســة، 
والــي »أوقفــت« الزمــن فتجمــد عنــد حدودهــا، مــع إعــادة تفعيــل الحديــث 
الريــف حيــث »جعلــت يل األرض مســجدا وطهــورا«. وهــذا يســتدعي تقــدمي 
املحيطــة  البيئــة  مــع  تندمــج  اإلســام  يف  املســجد  لعمــارة  حديثــة  »أفــكار« 
وتطــورات العــر ومفاهميــه وأمنــاط حياتــه، وهــذا يمشــل البيئــات اإلســامية 
قبــل املهجــر. وهنــا ميكــن ان يقــدم الــراث املعمــاري املــوازي مقرحــات ألنــه 

يرتكــز عــى املنابــع النقيــة الــي بــدأت منهــا الحضــارة اإلســامية.  

التحوالت املسجدية يف عمارة القرن الحادي والعرشين

دون شــك فــإن المنطيــة التشــكيلية التاريخيــة الــي ســادت عمــارة املســاجد 

عــى امتــداد تطورهــا عــر التاريــخ اإلســامي قــد طــرأت عليهــا مســتجدات غــر 
مســبوقة ســواء عــى مســتوى التشــكيل املعمــاري او عــى مســتوى الفكــرة 
الــي غــذت ورفــدت البنيــة األساســية لاحــزية الفراغيــة وبــدون  التمصمييــة 
التأثــر عــى الوظيفيــة األساســية او التناقــض مــع ضوابــط رشعيــة يف عمــارة 
املســاجد. ولذلــك فــإن المنطيــة التشــكيلية الــي اعمتــدت عــى وجــود مفــردات 
ــا، قــد مت تجاوزهــا  ــة مســلمات يف عمــارة املســجد تاريخي ــة أضحــت مبثاب معماري
وتقــدمي اطروحــات ممتــزية تســترف افــاق عمــارة املســجد يف القــرن العريــن 
ــة عديــدة يف هــذا التطــور التحــوري يف عمــارة املســجد  ــاك امثل ومــا بعــده. وهن

نســتعرض منــاذج منهــا.

ــن إىل ثــاث  ــا بتقســم مراحــل تطــور العمــارة املســجدية يف القــرن العري قمن
 عــى دراســة أوليــة ومســح ميــداين لمنــاذج املســاجد الــي بنيــت يف 

ً
مراحــل بنــاءا

ــد هنــا أن هــذه الدراســة 
ّ

هــذا القــرن يف أماكــن متفرقــة مــن العــامل، ونــوّد أن نؤك
القــرن العريــن والظــروف  ميكــن اعتبارهاقــراءة أوليــة لعمــارة املســاجد يف 
السياســية واالقتصاديــة واالجمتاعيــة الــي صاحبــت بنــاء املســاجد املختــارة. كمــا 
أننــا ال نســتطيع أن نغفــل مــا للتعلــم مــن دور وطبيعــة العقــل املفكــر ملنتــج 
 بــني مــا 

ً
 شاســعا

ً
ــا ــا نــرى أنــه مــا زال هنــاك بون ومســتخدم املســجد. ورغــم أنن

يبــى مــن مســاجد وبــني األفــكار الحاكمــة لعمليــة التمصــم والبنــاء، أال إننــا 
نــرى أن هنــاك فرصــة ســانحة  لتطويــر فكــر نظــري وعمــي مســتقبي للعمــارة 

ــوازي«. ــراث امل ــاه »ال املســجدية مبــي عــى مــا أمسين

النصف األول من القرن العرشين وسيادة التوجه التقليدي

ال ميكــن مقارنــة مــا كان يحــدث يف الغــرب مــن الناحية املعماريــة بالحالة الفكرية 
الــي كان عليهــا الوضــع يف العاملــني العربــي واألســامي، ويبــدو أن العمــارة 
 للثقافــة التاريخيــة الســائدة ســواء كان ذلــك 

ً
يف تلــك الفــرة كانــت امتــدادا

عــى مســتوى املنتــج املعمــاري أو حــى عــى مســتوى طــرح األفــكار وتطويرهــا.  
بشــكل عــام مل تكــن العمــارة، كفكــر ونقــد وتدويــن وتوثيــق جــزءا مــن الفعــل 
الحضــاري اإلســامي، ويبــدو أن ذلــك اســمتر حــى مطلــع القــرن العريــن دون 
أي تغيــر يف تلــك الثقافــة الســائدة.  لذلــك فــإن عمــارة املســاجد يف تلــك الفــرة 
ــد إال  ــي مل تحــاول التجدي ــة ال ــة التكراري ــد التاريخي ــارش للتقالي ــداد مب هــي امت

نــادرا وبشــكل محــدود.   

مســجد املحضــار، مثــا، بــي يف وقــت مبكــر مــن القــرن العريــن. لذلــك هــو ال 
يخــرج عــن الســياق التاريخــي لعمــارة املســاجد يف تلــك الفــرة ومل يتأثــر باالفــكار 
والنظريــات املعماريــة الجديــدة الــي اقحمــت عــى املــدن العربيــة بعــد ذلــك.  
يقــدم املســجد منوذجــا يف الهويــة العرانيــة الــي تنبثــق مــن البيئــة املحيطــة 
الحســية  العنــارص  جميــع  تســتلهم  والــي  واملناخيــة  والثقافيــة  االجمتاعيــة 
التجريــد يف  لتنتــج تكوينــا مبتكــرا يعمتــد اىل حــد مــا  واملعماريــة والبريــة 

تفاصيلــه. 

هــذا املســجد هو أحــد املســاجد المينيــة يف محافظة حرموت مبدينة تــرمي، بــي 
عــام 1914، ويعتــر مــن أهــم معــامل املدينــة. ويعــزى بنــاؤه إىل عــر املحضــار بــن 

عبــد الرحمــن الســقاف، ومتتــاز عمارتــه بفــن هنــديس جميــل. ويتألــف تخطيطــه 
مــن فنــاء مكشــوف تحيــط بــه أربعــة أروقــة أعمقهــا رواق القبلــة، الــذي يزينــه 
ثاثــة محاريــب جصيــة بديعــة مزينــة بالزخــارف الهندســية والنباتيــة والكتابيــة، 
ويف منتصــف الضلــع املقابــل لــرواق القبلــة تمتوضــع منارتــه الشــامخة الــي يبلــغ 
ارتفاعهــا حــوايل 53 مــر. وهــي مربعــة الشــكل وبداخلهــا درج للصعــود إىل 
أعاهــا، وكان بناؤهــا يف حــوايل 1333 هـــ/ 1914 م، وهــي مبنيــة مــن الطــني 
)وهــي أطــول مئذنــة مبنيــة بالطــني(، وســقفت طوابقهــا الســبعة بجــذوع النخــل، 
ــام 1341 هـــ، ومت بناؤهــا عــى  ــن شــهاب املتوىف يف ع ــا الشــاعر أبو بكــر ب مّصمه
نفقتــه وإرشافــه، ونفــذ البنــاء املعلــم عــوض بــن ســلميان عفيــف املتــوىف يف عــام 

1345 هـ. 

املســاجد  فيهــا  تبــى  كانــت  الــي  التاريخيــة  الســياقات  املســجد  هــذا  يبــني 
والكيفيــة الــي يــم مــن خالهــا اتخــاذ القــرار لتحديــد شــكل املســجد. كمــا أنــه 
يبــني الرابــط الوثيــق بــني املســجد ومحيطــه الحــري، رغــم أنــه يشــر إىل 
ــه  ــك الوقــت.  واألهــم أن بعــض التطــورات يف املجمتــع الميــي الحرمــي يف ذل
ــة مل تســتغل. وكان  ــارة الطيني ــرة يف العم يشــر بوضــوح لوجــود مســاحات كب
باالمــكان تطويــر عمــارة طينيــة معــارصة تحمــل قميــة تجريبيــة عاليــة ومجــددة 
خصوصــا يف شــكل املئذنــة غــر املســبوق. الســؤال الــذي يطرحــه هــذا املســجد هــو 
ملــاذا مل يســتطع أحــد املهمتــني بالعمــارة تطويــر أفــكار معماريــة قابلــة لانتشــار 
مســمتدة مــن عمــارة الطــني رغــم أن هــذا املثــال يقــدم لنــا بوضــوح قــدرة هــذه 

العمــارة عــى التطــور.

عــى أن عمــارة املســجد مل تبــق عــى حالتهــا، فمنــذ العقــد الثــاين للقــرن العريــن 
بــدأت تظهــر تحــوالت كبــرة نتيجــة لتحــول املجمتعــات العربيــة واملســلمة واملــدن 
ــدي«  ــت يف نطــاق »االطــار التقلي ــا. هــذه التحــوالت كان ــوا يقطنونه ــي كان ال
لكنهــا كانــت تســتعد للخــروج منــه.  اإلشــكالية تكمــن يف غيــاب البيئــة النقديــة 
واملعرفيــة املعماريــة الــي ميكــن أن تســهم يف تطويــر العمــارة املســجدية يف تلــك 
الفــرة.  ولــو قارنــا هــذا املســجد باملســجد األبيــض يف مدينــة تومســك الروســية، 
الــذي بــي يف نفــس الفــرة تقريبــا )عــام 1913م(، نــرى أوجــه تشــابه كبــرة 
مــن حيــث االســتعارة مــن الــراث ومحاولــة املحافظــة عــى الصــورة الذهنيــة 
الجديــدة  العنــارص  للمســجد. إال أن املســجد األبيــض يمتــزي بتوظيفــه لبعــض 

املسقط األفقي ملسجد   ١
املحضار

واجهة مسجد املحضار  ٢
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ودمجــه لبعــض املفــردات للعمــارة الروســية الــي تجعلــه مضــن الســياق املعمــاري 
املحــي.  

يف العــام 1922 مت تشــييد الجامــع الكبــري يف باريــس.  هــذا الحــدث عــى وجــه 
الخصــوص لــه تأثــره العميــق عــى عمــارة املســجد يف تلــك الفــرة رغــم أن 
توجهــه يــر عــى اســتعارة املســجد لعنــارص مــن املــوروث العــراين الســائد يف 
الــراث العربــي واإلســامي ومحاولــة محاكاتــه واستنســاخه يف بيئــة مغايــرة. 
ومضــن هــذا املنظــور يتحــول املســجد كباعــث للــراث العــراين اىل أداة العــادة 
تكريــس مفاهــم وبرمزيــة عاليــة ودالــة عــى الهويــة الثقافيــة يف مجمتعــات 
املهجــر. وبذلــك يشــكل تحــوال يف الزمــان واملــكان مضــن اطــر اســتعارة املفــردات 
ــا للمســلمني  ا مهًم

ً
ــز ــل رم ــة. فاملســجد ميث ــة العالي ــا الرمزي ــة وبدالالته التقليدي

يف فرنســا. باإلضافــة إىل كونــه وجهــة مشــهورة، حيــث يضــم مكتبــة إســامية 
وغرفــة للصــاة وغرفــة مؤمتــرات ومســاحة 3500 مــر مربــع من الحديقــة الرقية.

املســجد الكبــر يف باريــس مســتوحى مــن أســاليب العمــارة األندلســية املغربيــة. 
مت تمصميــه عــى مســجد قــامئ يف فــاس )مســجد القرويــني(. إنــه يذكرنــا بالــكازار 
يف إشــبيلية. ومت تكليــف الحرفيــني ذوي الخــرة مــن مشــال إفريقيــا بالعمــل 
باســتعمال املــواد التقليديــة، لتحقيــق التأثــر املطلــوب. يبلــغ طــول مئذنــة 
، ومســتوحاة مــن مســجد الزيتونــة بتونــس. افتتــح مارشــال 

ً
املســجد 33 مــرا

ــس  ــل دو فران ــة ســرتفع يف مســاء إي ــا أن املئذن ــه عــام 1922، مدعي ــاويت بنائ لي
كصــاة أخــرى إىل جانــب جميــع األبــراج الكاثوليكيــة األخــرى، مثــل نوتــردام. 50  

وقــد قــام بتمصــم املســجد املعمــاري موريــس ترانشــانت دي لونيــل.51

وميكــن اعتبــار هــذا املســجد كمحاولــة مبكــرة ومهمــة لاســتعارة الشــكلية مــن 
الــراث حيــث أنــه يف تلــك الفــرة مل يكــن هنــاك أمثلــة جريئــة للخــروج عمــا هــو 
معــروف يف العمــارة املســجدية التاريخيــة. عــى أن املحــاوالت للخــروج مــن عبــاءة 
التقليديــة اســمترت يف الثاثينــات واألربعينــات والخمســينات املياديــة ومتثلــت 
يف بنــاء العديــد مــن املســاجد يف الــدول الغربيــة مثــل مســجد آل راشــد يف مدينــة 
بــي يف أدمنتــون ألرتــا بكنــدا عــام 1938م. التجريــب املعمــاري يف تلــك الفــرة مل 
يكــن يواكبــه تطــور نظــري للعمــارة املســجدية واعمتــد كليــا عــى تــراث العمــارة 
املســجدية ومزجهــا بعنــارص محليــة يف األماكــن الــي نشــأت فيهــا تلــك املســاجد.  
وميكــن مشــاهدة هــذا بشــكل صــارخ يف مســجد املــريس أبــو العبــاس الــذي بــي 
يف األســكندرية عــام 1943.  فهــو يعــر عــن محاولــة اســتعادة الصــورة الذهنيــة 
للمســاجد اململوكيــة يف القاهــرة ويعترهــا »املســطرة« و »المنــوذج« الــذي يجــب 

أن يحتــذى يف العمــارة املســجدية.  

نــرى أن املدرســة »النيوكاســيكية« األوروبيــة كان لهــا تأثــر واضــح عــى 
 وأن 

ً
ــك الفــرة خصوصــا اســمترار الحضــور التاريخــي يف العمــارة املســجدية يف تل

املعماريــني األوروبيــني مصمــوا العديــد مــن املســاجد يف نهايــة القــرن التاســع 
عــر والنصــف األول مــن القــرن العريــن حيــث كانــت الكاســيكية الجديــدة 
ــا. املنطلقــات النظريــة والفكريــة مل تكــن  ســائدة يف ممارســة العمــارة يف أوروب
أصيلــة ومامئــة بشــكل واضــح للعمــارة املســجدية، لكنهــا كانــت متوافقــة مــع 
الصــورة الذهنيــة الســائدة املرغــوب يف تكرارهــا يف عمــارة املســجد وبالتــايل مل 

تواجــه تلــك املمارســات أي اعراضــات تذكــر.

املثــر لإلنتبــاه أن بعــض املــدن العربيــة واإلســامية مثــل القاهــرة وأســطنبول 
كانــت متــر مبرحلــة تحديــث كبــر منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر وخــال النصــف 
ــدا بعيــدة عمــا كان يحــدث يف الغــرب  األول مــن القــرن العريــن، ومل تكــن اب
وأوربــا مــن تجريــب ألفــكارة معماريــة حديثــة. كثــر مــن املبــاين الــي بنيــت يف 
هاتــني املدينتــني تأثــرت بظهــور الطــراز العاملــي يف ثاثينيــات القــرن العريــن 
وتبنــت املدرســة الحديثــة، كمــا ظهــر العديــد مــن املعماريــني املريــني واألتــراك 
الذيــن تبنــوا الطــراز العاملــي ولكــن كان هــذا مبعــزل عــن العمــارة املســجدية، إذ 
يبــدو أن املســجد ظــل يف الذهــن العــام كصــورة تاريخيــة يجــب أن تبقــى وتســمتر 

دون تغيــر أو حــى تطويــر.      

التحول والتجريب: العمارة املسجدية بني ١٩٥0 حىت ١٩٨0

القــرن  الضــوء عليهــا يف  مــن تســليط  املزيــد  املســجدية  العمــارة  رمبــا تحتــاج 
العريــن خصوصــا بدايــة النصــف الثــاين للقــرن، إذ يبــدو أن االســتقرار العاملــي 
بعــد نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة وتأســيس األمــم املتحــدة وتصاعــد حــركات 
ــاء املســاجد الوطنيــة الــي  االســتقال ضــد االســتعمار صاحبــه توجــه واضــح لبن

التكوين التقليدي املبتكر   ١
ملسجد املحضار مع مئذنته الغري 

متكررة يف مكان آخر ويعتب هذا 
املسجد )رغم عزلته يف المين( 

أحد األمثلة اليت تعب عن الرغبة 
الدامئة يف التجديد يف العمارة 

 
ً
ًاملسجدية حىت لو كان تجديدا

محدودا

صورة خارجية للمسجد الكبري   ٢
يف باريس

الصومعة املغربية يف املسجد   ٣
الكبري يف باريس.. تشري إىل 
همينة الصورة التاريخية عىل 

العمارة املسجدية يف مطلع القرن 
العرشين واليت كانت ال تقبل إال 
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كانــت ترمــز للهويــة واالســتقال وكان مــن الــروري ان تكــون هــذه املســاجد 
معــرة عــن مفهــوم الدولــة الحديثــة ومــا تعــي مــن ارتبــاط بالعــامل الجديــد بعــد 

االســتقال. 

ــي  ــة ال ــة املهم ــد األمثل ــالدش أح ــرم( يف دكا ببنج ــت املك ــين )بي ــجد الوط املس
تعــر عــن هــذا التوجــه التجريبــي الجديــد الــذي دعــت لــه الحاجــة السياســية عــى 
وجــه الخصــوص. بــدأ البنــاء فيــه عــام 1959 وأنتهــى عــام 1968، وقــام بتمصميــه 
املعمــار الهنــدي عبداملحســن الذريــاين.  هــذا املســجد يعــر عــن »عــر التحــول« 
يف عمــارة املســاجد الــي يبــدو أنهــا كانــت متثــل الخــروج عــن التقليديــة التكراريــة 
الــي طبعتهــا خــال القــرون األخــرة.  الفــرة مــا بــني 1950 و 1980 كانــت فــرة 

ــة الــي أثــارت جــدال واســعا حــول عمــارة  مهمــة ظهــر فيهــا العديــد مــن األمثل
املســجد حــى اليــوم.

يف العــام 1963 قــام املعمــار املالــزيي بهــار الديــن بتمصــم املســجد الوطــين يف 
كواالملبــور.  هــذا املســجد ميثــل بعــدا تطوريــا متحــورا يف عمــارة املســاجد اذ يخــرج 
التمصــم املعمــاري عــن المنطيــة املوروثــة يف عمــارة املســاجد التقليديــة ســواء عــى 
ــاء وبشــكل  مســتوى التشــكيل املعمــاري او عــى مســتوى توظيــف مــواد البن
التمصــم  والوظيفيــة يف  الرمزيــة  تكريــس  عــى  يعمــل  كمــا  غــر مســبوق. 
املعمــاري بالتكامــل مــع الشــكل ودون الخــروج عــن مفاهــم العمــارة يف القــرن 

ــن. العري

ــا وطنًيــا، مت بنــاؤه بــني عامــي 1963 و 1965. اقــرح املجلس 
ً
يعــد مســجد نيجــارا إرث

التنفيــذي االتحــادي فكــرة إنشــاء مســجد وطــي إلحيــاء ذكرى اســتقال مالزييا 
قبــل شــهر مــن حفــل االســتقال. طــرح رؤســاء وزراء جميــع الواليــات اإلحــدى 
ــة املســجد بعــد أول رئيــس وزراء  ــا بتمسي ــذاك اقراًح ــا آن عــرة يف اتحــاد ماالي
للبــاد، تونكــو عبــد الرحمــن بوتــرا الحــاج يف مــارس 1958 لاعــراف مبســاهمته يف 
اســتقال البــاد. ومــع ذلــك، اقــرح تمسيــة املســجد نيجــارا، كرمــز لوحــدة البــاد 
والوئــام متعــدد الثقافــات، وكذلــك وســيلة لتقــدمي الشــكر للــه عــى اســتقال 

البــاد الســلمي. 

اســتغرق املســجد حــوايل ثــاث ســنوات لتمصميــه، وهــو مســتوحى مــن املســاجد 

ــة الســعودية واإلمــارات  ــا واململكــة العربي ــران وتركي ــد وباكســتان وإي يف الهن
ــا 73  ــغ ارتفاعه ــي يبل ــه ال ــه مئذنت ــة املتحــدة وإســبانيا. مــن أهــم مزيات العربي
مــًرا، والــي تشــبه املظلــة املطويــة، ويعطــي تمصميهــا الفريــد لســقفها الخرســاين 
16 نقطــة االنطبــاع بأنهــا تقــف تحــت مظلــة مفتوحــة عماقــة. يف منتصــف 
ــة عــى األلومنيــوم مســتوحاة مــن املســجد  ــات قرآني الســقف توجــد نقــوش آي
األزرق يف إســطنبول. خضــع املســجد إىل تجديــدات كبــرة يف عــام 1987، حيــث 

ــوردي إىل األخــر واألزرق. ــون ال ــة الخرســانية مــن الل ــون القب اســتبدل ل

ــا  ــتيعاب مـ ــه اسـ ــذي ميكنـ ــيا والـ ــوب رشق آسـ ــاجد يف جنـ ــر املسـ ــد أكـ ــه أحـ  إنـ
ــا  ــن مالزييـ ــة مـ ــة 13 واليـ ــة ذات الــــ 18 نقطـ ــل القبـ ــل. متثـ ــل إىل 15000 مصـ يصـ
وخمـــس أعمـــدة مـــن اإلســـام. كانـــت القبـــة الرئيســـية ذات يـــوم خرســـانية 
ورديـــة، وقـــد خضعـــت لعمليـــة تجديـــد كبـــرة مغطـــاة بالبـــاط األزرق واألخـــر. 
ال يوجـــد ســـوى مئذنـــة واحـــدة. إن تمصـــم هـــذا املســـجد ميثـــل نقطـــة تحـــول يف 
ــرأة مـــن خـــال توظيـــف افـــكار  ــو يمتـــزي بالجـ ــارة املســـجدية املعـــارصة فهـ العمـ
حداثيـــة مزموجـــة بإعـــادة تفســـر عنـــارص العمـــارة املاويـــة حيـــث متثـــل اعمـــدة 
املســـجد ســـيقان نخيـــل جـــوز الهنـــد، ومت رفـــع املســـجد عـــن األرض يف إشـــارة 
ـــاه مـــن خـــال  ـــي تتحـــايش مجـــاري املي ـــة ال ـــوب رشق آســـيا التقليدي ـــارة جن لعم

رفـــع مبانيهـــا.    

العمـــارة  يف  التجريـــب  فـــرة  متثـــل  كانـــت  الســـتينات  فـــرة  أن  ويبـــدو 
ـــام 1969  ـــي ع ـــذي ب ـــا ال ـــر فمســـجد طوب ـــرأة والتطوي املســـجدية ومتـــزيت بالج

رمس منظوري لبيت املكرم   ١
يف بنجالدش الذي ميثل محاولة 

تجديدية مبكرة

املسقط األفقي لبيت املكرم   ٢
يف بنجالدش
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ينـــدرج مضـــن التجريـــب االنشـــايئ الـــذي مـــزي العمـــارة العامليـــة يف تلـــك الفـــرة 
حيـــث كان »اإلســـتعراض« يف بنـــاء الهيـــاكل االنشـــائية املعقـــدة مســـة مـــن 

مســـات ذلـــك العـــر.   

يقــع مســجد طوبــا يف كاراتــي باكســتان ومصمــه املعمــاري الدكتــور بابــار 
حميــد عــام 1969، وتبلــغ مســاحته4657 مــر مربــع، ويتســع اىل  5000 مصــل. وقــد 
بــدأ البنــاء يف ســبمتر 1966 واكمتــل البنــاء يف نوفمــر 1969. وتبلــغ املســاحة املبنيــة 
4657 مــر مربــع، كمــا يبلــغ قطــر القبــة  64 مــرا مربعــا ويبلــغ ارتفــاع املــآذن 36 
ــا ممــزيا  ــامس »Gol Masijd« تمصمي  ب

ً
ــا ــا واملعــروف إقلميي م. ويعــد مســجد طوب

وجميــا يقــع يف هيئــة اإلســكان الدفاعيــة يف كراتــي، خــارج طريــق كورانجــي 
الرئيــي. ُيزعــم أن مســجد طوبــا هــو أكــر قبــة فرديــة يف جميــع أنحــاء العــامل يف 

ذلــك الوقــت، ويعتــر عامــل جــذب ســياحي يف باكســتان.

ســطح  ومســتوى  األبيــض،  الرخــام  مــن  بالكامــل  املســجد  هــذا  تطويــر  مت 
ــا  ــدون أعمــدة متوســطة. يتكــون مســجد طوب ــة محــاط بجــدار منخفــض ب القب
ــة الصــاة األساســية 5000 مصــل. مت  ــة واحــدة فقــط. وتســتوعب قاع مــن مئذن
تأسيســها مــع مراعــاة أن يســمتع الفــرد الــذي يتحــدث داخــل جانــب مــن القبــة 
إىل الجانــب اآلخــر. هنــاك حديقــة خــراء حــى يمتكــن الــزوار مــن التجــول، إنــه 

مســجد ممتــزي ورمــز مهــم للثقافــة اإلســامية. 52

مســـجد اخـــر يف باكســـتان ميثـــل تحـــورات الشـــكل يف عمـــارة املســـاجد يف القـــرن 

الجمع بني العنارص التاريخية   ١
وبني التجديد البرصي يف مسجد 

بيت املكرم يف بنجالدش

العقود يف بيت املكرم  ٢

كتلة قاعة الصالة يف إشارة   ٣
واضحة الحضور البرصي النقي 

واملهمين

قاعة الصالة من الداخل يف   ٤
بيت املكرم
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مشهد عام للمسجد الوطين   ١
يف كوالملبور والفضاءات املحيطة 

به

قاعة الصالة من الداخل يف   ٢
الجامع الوطين يف كوالملبور

واجهة الجامع الوطين يف   ٣
كوالملبور
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العريـــن هـــو مســـجد امللـــك فيصـــل يف اســـالم ابـــاد، حيـــث مصمـــه املعمـــاري 
الـــريك ودعـــت عـــي دالـــوكاي بعـــد أن فـــاز مبســـاقة دوليـــة للمســـجد نظمـــت 
عـــام 1969م ومت االنتهـــاء مـــن بنـــاءه عـــام 1987 وتبلـــغ مســـاحته حـــوايل 54000 
ـــكار  ـــة باالف ـــة املليئ ـــارة الســـتينات الجرئي ـــو يعـــر عـــن عم ـــك فه ـــع.  لذل مـــر مرب
الجديـــدة ومحاولـــة الخـــروج مـــن التقليديـــة الـــي كان يهميـــن عـــى بـــايق عمـــارة 

املســـاجد يف العـــامل.  

ويعــد مســجد امللــك فيصــل مــن أكــر املســاجد يف العــامل وقــد مت اختيــار موقعــه 
مــن قبــل رئيــس باكســتان، املارشــال أيــوب خــان. وقــد كان الغــرض مــن اختيــار 
هــذا املوقــع تمصــم مدينــة حديثــة ممتــزية عــن املــايض. والــي تقــع يف مشــال 
املدينــة الرئيســية وعــى بعــد يســر مــن Shahrah-e-Islamabad وعنــد ســفح 
تــل Margalla الخــاب. لذلــك، أنشــأ نقطــة محوريــة للعامصــة، لقيــادة بانورامــا 
املدينــة ولمضــان الرؤيــة أثنــاء النهــار والليــل. . وقــد مت تمصــم املســجد عندمــا قــام 
امللــك فيصــل بــن عبــد العزيــز، بزيــارة باكســتان عــام 1966م وتحمــل النفقــات 

كهديــة لشــعب باكســتان.

وقــد مت تطويــر املخطــط العــام عــى نظــام شــبيك مــع توجــه نحــو تــال مارجــاال. 
املســجد كتــاج  امللــك فيصــل هــو تقــدمي  الرئيــي يف مســجد  املفهــوم  وكان 
للعامصــة إســام أبــاد الحديثــة. حيــث طــور مفهومــه بنــاء عــى إرشــادات قرآنية. 
إن الســياق والحداثــة والنصــب التــذكاري والــراث كلهــا اعتبــارات التمصــم 
الرئيســية الــي عمــل املعمــاري عــى تحقيقهــا. عــاوة عــى ذلــك، فــإن املســجد 
ــك أرض   مــن ذل

ً
ــدال ــه ب ــة مثــل املســاجد األخــرى، ولكن ــق بجــدران حدودي ال يغل

 
ً

مفتوحــة. كانــت القبــة يف تمصميــه غــر عاديــة، حيــث اســتخدم تمصمًيــا مائــا
 مــن امتــاك قبــة تشــبهها وامتــداًدا لتــال مارجــاال. املفهــوم الهنــديس 

ً
بــدال

ــال املمصــم »املوضــوع الرئيــي يف تمصــم مســجد  ــا ق ــة. كم مأخــوذ مــن الكعب
امللــك فيصــل هــو فرحــة املعيشــة«.

بــدأ املمصــم اســراتيجية التخطيــط مــع األخــذ يف االعتبــار املحوريــن الرئيســيني 
ــة، حيــث يــم تنظــم املبــى الرئيــي للمســجد بشــكل متناظــر. وتــؤدي  للمدين
نافــورة كبــرة مرفوعــة عــى مصطبــة إىل املدخــل يف الــرق مســبوقة بفنــاء 

قاعة الصالة يف مسجد طوبه   ١
يف باكستان

القبة املركزية ملسجد طوبه   ٢
يف باكستان وتشري إىل اإلبهار 

اإلنشايئ يف العمارة املسجدية يف 
ذلك الوقت

تفاصيل معمارية داخلية غري   ٣
مسبوقة يف العمارة املسجدية / 

مسجد طوبه يف باكستان
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رئيــي. 53  ومــن املهــم التأكيــد عــى أن مجموعــة املســاجد الــي بنيــت يف تلــك 
الفــرة حاولــت إحــداث تغيــر يف املــدار الفكــري الــذي كانــت تــدور يف فلكــه 
العمــارة املســجدية التاريخيــة، وقــد حققــت نجاحــا واضحــا يف تغيــر العديــد مــن 
االفــكار الــي كانــت تحبــس املســجد يف شــكل محــدد متكــرر.  ومــع ذلــك فــإن 
هــذا النجــاح املحــدود مل يغــر حالــة الــردد الــي متــزي العمــارة املســجدية حــى اليوم. 

مثــال اخــر يف تطــور العمــارة املســجدية يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن، 
ومــا ميثلــه الخــروج عــن التقليــد التاريخــي املتبــع يف تمصــم املســجد يجســده 
مســجد النيلــني يف الســودان. هــذا المنــوذج ميثــل طرحــا مختلفــا ســواء مــن حيــث 
تشــكيل الحــزي الفراغــي او مــواد البنــاء املســتعملة. لقــد مت بنــاؤه يف ســبعينيات 
القــرن العريــن يف عهــد منــري، وهــو أحــد األماكــن الدينيــة املعماريــة املمتــزية. 
مت افتتاحــه يــوم الجمعــة 24 ســبمتر 1984 م. يقــع عــى التقــاء النيــل األزرق 
والنيــل األبيــض عنــد مدخــل أم درمــان، ويعتــر أكــر مســجد عــى النيــل، ويقــع 
بجــوار املجلــس الوطــي، ويضــم كليــة القــرآن الكــرمي. وقــد طــرح تمصــم املســجد 
مــن قبــل طالــب يف قــم العمــارة بجامعــة الخرطــوم، ومت اختيــاره مــن قبــل 

رئيــس الســودان. 

يمتــزي التمصــم بانــه يتألــف مــن هيــكل أنشــايئ دائــري مركــب بواســطة جمالــون 
ــة. هــذا التمصــم  ــة نصــف كروي ــوزن عــى شــكل قب ــوم خفيــف ال مــن األلومني

غــر مألــوف يف عمــارة املســجد تاريخيــا، حيــث يقــدم منوذجــا مبتكــرا يف التعامــل 
مــع املســجد عــى انــه كتلــة حجميــة واحــدة تحتــوي عــى مختلــف الوظائــف 
ــة وبشــكل يحتــوي عــى  اعمتــادا عــى الفكــرة االنشــائية باســتعارة نصــف القب
بــروزات مراكبــة تعمــل كوحــدة بنائيــة متكــررة ومراكبــة تشــكل وتتشــكل 
مــن الفتحــات األرضيــة الــي اتخــذت نفــس طبيعــة الــروزات املراكبــة ومشــتقة 

منهــا.

مــن الداخــل يبــدو املســجد بتمصميــه كلوحــة تعكــس مظاهــر الحداثــة مــع مســحة 
مــن التجريــد وملحــة مــن الفــن التقليــدي الــذي يعمتــد األمنــاط الزخرفيــة املمتــدة 
عــى طــول وعــرض الســطح نصــف الدائــري. مت تزيــني املســجد الداخــي ببــذخ 

مــع أســقف خشــبية مزخرفــة بأســلوب هنــديس وأعمــال جبــس. باإلضافــة اىل 
األمنــاط الهندســية للقبــاب واتجاههــا نحــو القبلــة الــي اعمتــد عليهــا التمصــم 

ــه. ــاري للمســجد وملحقات املعم

مــن الناحيــة الوظيفيــة يضــم املســجد مضــن تركيبتــه الفراغيــة األحاديــة الفريــدة 
مجموعــة مــن الوظائــف الــي تســتقم بهــا إقامــة الصــاة، فبجــوار قاعــة الصــاة، 

يوجــد 12 جناًحــا ممثًنــا تضــم مدرســة ومكتبــة ومســاحة للمعــارض. 

لقــد مت تمصــم مســجد النيلــني وملحقاتــه بشــكل يعكــس التكامــل بــني الجمــال 
والتــدرج بالنســبة الرتفاعــه والتلــة االصطناعيــة الــي بــي عليهــا. وهــذا يتوافــق 
مــع أهميتــه، وخدمــة الوظائــف الروريــة. لكــن األهــم هــو المنــوذج املســتحدث 
الــذي يقدمــه هــذا املســجد يف عمــارة وطابــع وتشــكيل الفراغــات وبنيويتهــا 
األحاديــة تحــت هيــكل انشــايئ يضــم الوظيفــة والشــكل يف عمــارة املســجد يف 

القــرن العريــن.  

وميكــن أن نخــم تلــك الفــرة مبثــال مســجد الجمعيــة اإلســالمية يف أمريــكا 
المشاليــة، فهــذا املســجد ميثــل منوذجــا يف العمــارة املســجدية املتحــورة الــي تعمتــد 
العاقــات الفراغيــة الهندســية النتــاج تمصــم يعمتــد التكامــل الوظيفــي بــني 
ــي  ــة ال ــة تعــر عــن روح املســجد املجمتعي اكــر مــن عنــر يف مجموعــة متكامل

ــا. ــا تعبدي ــى ديني ــه مب تخــدم املســجد البعــد مــن كون

يقــع يف بلينفيلــد، إنديانــا، الواليــات املتحــدة. يف عــام 1979، دعــت الجمعيــة 

املسقط األفقي للمسجد   ١
الوطين يف كواالملبور الذي ميثل 
نقلة نوعية يف عمارة املساجد يف 

الستينات

قاعة الصالة يف مسجد   ٢
امللك فيصل يف إسالم آباد يف 

باكستان

واجهة مسجد امللك فيصل يف   ٣
إسالم آباد يف باكستان
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اإلســامية ألمريــكا المشاليــة )ISNA(، وهــي جمعيــة تابعــة للطــاب املســلمني 
تأسســت عــام 1963، املعمــاري جولــزار حيــدر لتمصــم مســجد مقــر للجمعيــة يف 
بلينفيلــد. مت االنتهــاء مــن املســجد بحلــول عــام 1981 وهــو قيــد االســتخدام منــذ 

عــام 1982، ويتمضــن مســاحة للصــاة ومكتبــة ومكاتــب إداريــة.

يقــع املســجد بــني حقــول الــذرة بجــوار مــر طويــل. يعمتــد املســقط االفقــي 
مــن مكعــب  الخارجــي  االرتفــاع  الفرعيــة، ويتكــون  املربــع وتقســمياته  عــى 
مركــزي تحيــط بــه أحجــام مســتطيلة مــن ارتفاعــات مختلفــة. الجــزء الخارجــي 
ــوف مــن  ــم تقســميه بواســطة صف ــر وي ــد كب مــن الطــوب غــر مزخــرف إىل ح
النوافــذ املســتطيلة عــى شــكل ثقــب املفتــاح، باإلضافــة إىل أربعــة نوافــذ كبــرة 
مســتديرة مــن الطابــق الثــاين. ميتــد فنــاء مرصــوف مبســتطيات مــن الخرســانة 
والطــوب، مــع نافــورة، عــى طــول الجــزء المشــايل الغربــي مــن املســجد. يف 
الخــارج، ال توجــد عنــارص تقليديــة للعمــارة االســامية، واملســجد هــو مثــال عــى 
مــا يمســى »التمصــم املبتكــر« يف هندســة املســاجد األمريكيــة. ال توجــد مئذنــة أو 

ــة خارجيــة مرئيــة، عــى الرغــم مــن وجــود ثــاث قبــب داخليــة. قب

تمتثــل قاعــة الصــاة يف مربعــني مكونــني نجمــة مثانيــة. تركــز القبــة عــى طبلــة 
مــن طابقــني عــى قاعــة الصــاة. الداخــل بســيط ويفتقــر إىل الزخرفــة. تتيــح 
عــى  الضــوء  إلقــاء  هندســية  بأشــكال  املزخرفــة  الكبــرة  املســتديرة  النوافــذ 

املســاحة الداخليــة وتلقــي بظــال مــن األشــكال الهندســية.

أنهــا  أولهــا:  بثــاث مســات رئيســية،  الفــرة تمتــزي  تلــك  أن  نــرى  أن  وميكــن 
صاحبــت فــرة اســتقال كثــر مــن الــدول اإلســامية وكان مــن الــروري أن 
، يك تعــّر عــن مرحلــة دخــول العــامل 

ً
تعــر املســاجد، الــي طاملــا وظفــت سياســيا

الحديــث املعــارص لتلــك الــدول. وثــاين تلــك المســات: هــو ظهــور معماريــني 
محليــني ذوي كفــاءة عاليــة ومؤمنــني مببــادىء الحداثــة وهــم مــن قــادوا عمــارة 
ــرة  ــرت بف ــارة املســجدية تأث ــك المســات: هــو أن العم ــث تل ــرة. وثال ــك الف تل
التجريــب اإلنشــايئ الــي مــزيت عمــارة الســتينيات مــن القــرن املــايض فظهــرت 

ــدار. ــا باقت ــة مت التعامــل معه ــارب إنشــائية جيومري بعــض املســاجد كتج

وبشــكل عــام البــد أن نقــول أن تلــك الفــرة »الثوريــة« يف العمــارة املســجدية 
قاومــت التوجــه التاريخــي وشــكلت املنعطــف الحقيقــي لألســئلة الحاليــة حــول 
عمــارة املســجد يف املســتقبل ألنهــا طرحــت وبقــوة العاقــة بــني الشــكل واملمضــون 
وأكــدت عــى أنــه ميكــن أن يخــرج املســجد عــى منطيتــه التاريخيــة طاملــا أنــه 
يحافــظ عــى ممضونــه الوظيفــي والروحــي العميــق.  نحــن نــرى تلــك الفــرة عــى 
أنهــا فــرة متــرد كانــت متيــل إىل خلــق »تراثــا جديــدا« موازيــا للــراث التاريخــي 
الراســخ يف العقــول والنفــوس لكنهــا كانــت فــرة قصــرة رسعــان مــا شــهدت 

تراجعــا جعلــت العمــارة املســجدية يف حالــة تــردد عميــق.  

الرتدد والعودة للتقليدية: العمارة املسجدية بني ١٩٨0 وحىت ٢000

لــو حاولنــا ربــط العمــارة املســجدية بالســياق الفكــري املعمــاري يف العقديــن 

دراسات للفكرة التمصميية   ١
ملسجد امللك فيصل يف إسالم آباد

صورة خارجية ملسجد امللك   ٢
فيصل يف إسالم آباد

املوقع العام لجامع النيلني   ٣
يف السودان
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 مــع بقيــة املبــى. ترمــز نوافــذ الســقف الخمســة 
ً
تجعــل هــذا املســجد أكــر تكامــا

ــا تــيء املناطــق الرئيســية 
ً

إىل خمســة مبــادئ أساســية لإلســام، ولكنهــا أيض
الداخليــة. تواجــه الواجهــة الجنوبيــة الرقيــة للقبــة اتجــاه الكعبــة. املنــر وعنارص 

زخرفيــة أخــرى تمتــزي بالبســاطة، مثــل الخــط العربــي املســتخدم. 

املســجد مطــي باللــون األبيــض مــن الداخــل والخــارج، بيمنــا مت اســتخدام اللــون 
البيــج لألرضيــة، واألخــر لبعــض العنــارص املعدنيــة، مثــل اإلطــارات واألنابيــب. 
مــواد البنــاء الجصيــة، هــي مزيــج مــن خشــب الصنوبــر والطــاء األبيــض لألســطح 
الــي تحتــوي عــى العديــد مــن العنــارص الداخليــة، والبــاط مــن الحجــر الجــري 
للمســارات الخارجيــة والفنــاء، وأنابيــب الحديــد للمــآذن، بيمنــا األرضيــات داخــل 

املســجد مغطــاة بالســجاد األخــر.

مصمــه املعمــاري زالتكــو أوغلــني. مــع د. مالكــني، والحــريف عمصــت إماموفيتش، 
واملقــاول زفيجــدا. أدرجــت جائــزة شــبكة اآلغــا خــان للتمنيــة هــذا املســجد كأحــد 
املســاجد الحديثــة األكــر قميــة الــي بنيــت يف البوســنة والهرســك. يخــدم املســجد 
كركــز ديــي وفكــري ملجمتعــه. يحتــوي مخططــه البســيط هندســًيا عــى حجــم 
معقــد منحــدر وســقف منحــدر وُمجــرد ومزخــرف باللــون األبيــض. يحتــوي املســجد 
األصــي يف البوســنة عــى مخطــط مربــع بســيط يعلــوه قبــة. يتوافــق مخطــط 
ربــع قبــة،  المنــوذج األصــي، ولكــن ســقفه عبــارة عــن  املســجد األبيــض مــع 
ــاب.  مثقــوب بخمســة نوافــذ ســقفية، تتكــون نفســها مــن رشائــح مــن ربــع قب
ــع  ــة والنافــورات، بطاب ــر، املئذن ــة الرئيســية، املحــراب، املن ــارص الرمزي تمتــزي العن

األخريــن مــن القــرن العريــن ناحــظ تأثــر فكــر عمــارة مــا بعــد الحداثــة 
والعــودة إىل املحليــة واألقلمييــة وهــذه العــودة أحدثــت نوعــا مــن الــردد الــذي 
كان موجــودا يف األصــل ويدفــع بالعمــارة املســجدية إىل عــدم مراوحــة الصــورة 
الذهنيــة التاريخيــة. عمــارة املســجد يف آخــر عقديــن مــن القــرن العريــن ال ميكــن 

ــد.   ــكار والتجدي ــي ســبقتها مــن حيــث الجــرأة واالبت ــا بالفــرة ال مقارنته

يعيــد مســجد رشف الديــن )املســجد األبيــض( الــذي بــي عــام 1980 العمــارة 
ــد البســاطة يف  ــو يعمت ــه. فه ــدأت من ــذي ب املســجدية اىل مســتواها اإلنســاين ال
التشــكيل مــن الناحيــة الوظيفيــة والحســية، لكنــه يعمــل عــى تغليــب مفاهــم 
املشــاركة املجمتعيــة والقــدرة عــى تشــكيل الفراغــات املعماريــة وربــط بنيتهــا 
التكوينيــة بالنشــاطات والســلوكيات االجمتاعيــة والدينيــة عــى حــد ســواء. 
 للفــرة الســابقة من خــال جرأته التشــكيلية 

ً
وميكــن اعتبــار هــذا املســجد اســمترارا

ــارص املســجد ــدة يف عن وابتــكاره لألشــكال الجدي

يضــم املســجد خمــس مناطــق وظيفيــة، ومت تمصــم الفضــاء املركــزي للمســجد 
للصــاة واألنشــطة الدينيــة مثــل املحــارضات واملناقشــات. املنطقــة الداخليــة 
للصــاة هــي مبــى ملحــق يتكــون مــن قاعــة صغــرة ومكتــب. تقليديــا، يف 
ــاين األخــرى، ولكــن  ــر كحاجــز بــني املســجد واملب املســاجد البوســنية، تعمــل املقاب
يف هــذه الحالــة مت عــزل املقــرة. اســتخدم املعمــاري التمصــم التقليــدي للمســاجد 
البوســنية الــي تتكــون مــن فنــاء يــؤدي إىل منطقــة صــاة مربعــة، فوقهــا قبــة. 
الفــرق يف ترتيــب غــر عــادي لهــذا املفهــوم، حيــث األلــواح الزجاجيــة الكبــرة 

كتلة املسجد توضح النظام   ١
اإلنشايئ املبتكر للقبة

صورة ليلية ملسجد النيلني  ٢

قطاع طويل يف مسجد   ٣
النيلني يف السودان

املسقط األفقي للجمعية   ٤
اإلسالمية يف مشال أمريكا
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فــي شــعبي جديــد معــزز باألشــكال الهندســية املتطــورة. 54

لقــد أســمترت العمــارة املســجدية يف حالــة الــردد يف تلــك الفــرة فقــد كانــت بــني 
ــة الصــورة الذهنيــة التاريخيــة للعمــارة املســجدية  توجهــني األول: مرتبــط بهمين
ــدة مرتبطــة  ــك الصــورة ويقــدم تجــارب جدي ــاين: يحــاول أن يخــرج مــن تل والث
بســياقات العمــارة العامليــة.  ويجســد هــذه الحالــة مســجد جامعــة كرمــان بإيران. 
فهــذا المنــوذج للمســجد غــر مألــوف مــن حيــث الزنعــة اىل محــاكاة الرمــوز املهمــة 
يف اإلســام كالكعبــة املرفــة. وهــي محاولــة للتقليــد الحــريف مــع نزعــة اىل 
التجريــد وتبســيط البعــد الوظيفــي اىل ابعــد حــد ممكــن واعــاء الرمزيــة الــي 

تبثهــا التشــكيات العرانيــة البريــة.

أن مثــال جامعــة كرمــان يف جنــوب رشق إيــران ميثــل تجربــة محليــة غــر عاديــة 
عــى وجــه التحديــد. بــدأت هــذه الجامعــة الحيــاة كمؤسســة خاصــة يف عــام 
1972، ولكــن بعــد الثــورة اإليرانيــة اســتولت عليهــا وزارة الثقافــة والتعلــم 
العــايل عندمــا بــدأت أعمــال البنــاء يف مرحلتهــا الثانيــة، والــي مشلــت املســجد، يف 
عــام 1985. املســجد الجامعــي، يســتوعب حــوايل 150 مصــل، مت االنتهــاء منــه عــام 
1989. »ُيعطــى املبــى مكانــة مرئيــة مــن خــال موقعــه عــى الحافــة مــن الحــرم 

الجامعــي عنــد مدخــل املركبــات الرئيــي.

إحد القاعات من الداخل   ١
يف مبىن الجمعية اإلسالمية يف 

أمريكا

التكوين الخارجي املبتكر   ٢
لتمصمي مسجد الجمعية 

اإلسالمية يف أمريكا

املسقط األفقي ملسجد   ٣
رشيف الدين )األبيض(

محاولة واضحة للتجديد يف   ٤
مسجد رشيف الدين
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مــن الجوانــب غــر االعتياديــة للتمصــم يف تاريــخ بنــاء املســاجد يف أي مــكان 
ــة المنــوذج.  ــة يف مكــة مبثاب ــدو أن يكــون مكعــب الكعب يف العــامل اإلســامي يب
إضافــة إىل كونــه بــي مــن الطــوب الــذي أصبــح يســتخدم عــى نطــاق واســع يف 

ــذ عــام 1980.  عمــارة املســاجد يف إيــران من

يحتــوي املكعــب املعــزول، املرتفــع عــى تلــة عــى نصــب تــذكاري أو رضيــح أكــر 
ــة بطريقتــني للدخــول تــؤدي إىل منطقــة الوضــوء  ــاز التل مــن مســجد. يــم اجتي
املغطــاة وفنــاء بالطابــق األريض محــاط بجــدار مــن الجرانيــت. وتســتقبل منطقــة 
الوضــوء الضــوء مــن الفنــاء. ميكــن الوصــول إىل قاعــة الصــاة املكعبــة، الــي تبلــغ 
مســاحتها 14 × 14 مــًرا، برحلتــني ممتاثلتــني مــن الســامل مــن منطقــة الوضــوء. 
يــم إضــاءة القاعــة بشــكل كبــر بأشــعة المشــس املتدفقــة مــن الجــزء العلــوي، 
ويعمــل الســقف املقبــب املعلــق عــى نــر الضــوء عــى ثاثــة جــدران. يف الليــل 
ــة. مت تزيــني الجــدران  ــاج نفــس التأثــر عــن طريــق اإلضــاءة االصطناعي ــم إنت ي
عــى الســطح الخارجــي مبجموعــة مــن النقــوش بالخــط مت تنفيــذه بالخــط الكــويف 
ــة بشــق رأيس ضيــق مــيء بلوحــة مــن رخــام شــفاف.  ــع. يمتــزي جــدار القبل املرّب
ــًرا معــارًصا  ــئ املســمتر، والــذي يــدرج عليــه كلمــة هللا، تعب يشــكل الجــزء املضي

ومبدًعــا عــن املحــراب.

يف املقابــل يعتــر مســجد الســلطان صــالح الديــن عبــد العزيــز شــاه يف مالزييــا 
بتكويناتــه املعماريــة عــن فــرة تطــور املســجد تاريخيــا للتعبــر عــن رمسيــة 
وطابــع الدولــة الــي ســادت يف فــرات الخافــة املتاحقــة يف خــارج الجزيــرة 

العربيــة. فالعنــارص املعماريــة الــي متــت اســتعارتها يف املســجد تعــر عــن هــذا 
ــة  ــة الكبــرة الرئيســية املهمين البعــد التطــوري التاريخــي، وذلــك مــن خــال القب

عــى التكويــن العــراين برمتــه.

يف 14 فرايــر 1974 مت إعــان شــاه علــم كعامصــة جديــدة لواليــة ســيانجور، ويف 1 
أكتوبــر 1983 بــدأت أعمــال البنــاء، ويف 15 أغســطس 1987 مت االنتهــاء منــه. ويف 
11 مــارس 1988 أقــام صاحــب المســو امللــيك األمــر صــاح الديــن عبــد العزيــز شــاه 
حفــل تدشــني املســجد األزرق. يف أغســطس 1993 مت إدراج املســجد يف ســجات 
غينيــس ألنــه يحتــوي عــى أطــول مئذنــة يف العــامل قبــل أن يتفــوق عليــه مســجد 

الحســن الثــاين.

التمصــم املعمــاري مزيــج مــن الطــراز املالــزيي والحداثــة. ويســتوعب املســجد 24000 
مصــل، وهــو كبــر بحيــث ميكــن رؤيتــه يف يــوم صــاٍف من بعــض األماكــن املمتزية 
يف كواالملبــور. ويبلــغ ارتفــاع القبــة الرئيســية للمســجد 51.2 مــًرا وارتفاعــه 106.7 
مــًرا عــن ســطح األرض. شــيد يف املقــام األول مــن األلومنيــوم. وشــيدت املــآذن 

يف الزوايــا األربــع ويبلــغ ارتفاعهــا 142.3 مــًرا.

وقــد مت دمــج عنــارص مــن العمــارة التاريخيــة يف تشــطيبات للمبــى، حيــث ميكــن 
رؤيــة الخــط العربــي عــى املنحــى الداخــي للقبــة وأجــزاء مــن الجــدران. النوافــذ 
مــزودة بزجــاج ملــون أزرق لتقليــل كميــة الضــوء الــي ميكــن أن تدخــل القاعــة. 
تضفــي اإلضــاءة أجــواء زرقــاء عــى املســاحات الداخليــة وتثــر شــعوًرا بالســام 
املزيــن  الخشــب  مــن  ألــواح مثلثــة  عــى  املرتفــع  الســقف  والصفــاء. يحتــوي 
بأشــكال متقاطعــة. القبــة مبنيــة مــن األملنيــوم والســطح الخارجــي مغطــى 
ــوردة مــن آيــات القــرآن. وتقــع  ــواح مــن الصلــب املثلــث الزجاجــي املزخــرف ب بأل
قاعــة الصــاة الرئيســية عــى مســتويني، وهــي مفروشــة بالكامــل بالســجاد 
ــني. يضــم  ــوي لقاعــة الصــاة الســتخدام املصل ــز املعــرض العل ــة. مت حج ومكيف
ــا، ويحتــوي الطابــق األريض عــى املكتــب اإلداري وقاعــات 

ً
الطابــق الثــاين معرض

املؤمتــرات واملكتبــة وقاعــات االســتقبال واملحــارضات، كمــا توجــد تســع صــاالت 
ــة  ــون اإلســامية، وهــي حديق ــة الفن عــرض. ويطــل املســجد األزرق عــى حديق
ــة. ــة. ويســتخدم املوقــع مــن حــني آلخــر للعــروض اإلســامية التقليدي طبيعي

أمــا مســجد رومــا يف إيطاليــا فيعتــر منوذجــا مهمــا يف تقــدمي عمــارة الحداثــة 

املمزتجــة بالكاســيكية. ويعــر عــن ذلــك املعماريــون الثاثــة مــن خــال نظرتهم 
للعمــارة عمومــا. ويقــدم مســجد رومــا منوذجــا ملســاجد القــرن العريــن ومضــن 
مبــادئ تحــور الشــكل بنــاء عــى الفكــرة املعماريــة ومضــن املســاجد الــي أقميــت 
يف بــاد الغــرب ومضــن فكــرة التعايــش بــني األديــان. وقــد نظــم املركــز الثقــايف 
ــا قدمــه  ــًدا ومبدًع ــا معق ــة وأقــرت تمصمًي ــا، مســابقة عاملي اإلســامي يف إيطالي
فريــق مؤلــف مــن ســامي املوســوي، واثنــني مــن املعماريــني اإليطاليــني، باولــو 
بورتوغــزيي وفيتوريــو جيجليــويت. ومت بنــاؤه بــني عامــي 1984- 1995. ويعتــر 
أكــر مســجد يف العــامل الغربــي عــى اإلطــاق مــن حيــث مســاحة األرض حيــث 
تبلــغ مســاحتها 30000 مــر مربــع وميكــن أن يســتوعب أكــر مــن 12000 مصــل. 
ويقــع يف منطقــة Acqua Acetosa، عنــد ســفح Monti Parioli، مشــال املدينــة. 

وهــو مقــر املركــز الثقــايف اإلســامي اإليطــايل.

ــل األمــر محمــد حســن مــن  وقــد مت تأســيس املســجد بشــكل مشــرك مــن قب
أفغانســتان وزوجتــه األمــرة راضيــة، ومت متويلــه مــن قبــل اململكــة العربيــة 
الســعودية. اســتغرق تخطيطــه أكــر مــن عــر ســنوات. وتــرع مجلــس املدينــة 
بــاألرض يف عــام 1974، ولكــن مت وضــع حجــر األســاس فقــط عــام 1984، بحضــور 
رئيــس الجمهوريــة اإليطاليــة ســاندرو برتيــي، ومت افتتاحــه يف 21 يونيــو 1995. 
كانــت هنــاك بعــض املعارضــة لبنــاء املســجد  يف البدايــة ولكنهــا زالــت الحقــا. 
عــام 1973، مت الرحيــب بالعاهــل الســعودي امللــك فيصــل يف رومــا. وبــدأت 
الــدول اإلســامية والشــعوب بالتــرع بحــوايل 20 مليــون دوالر لبنــاء املســجد 
بعــد زيارتــه. وقــام مجلــس مدينــة رومــا مبنــح قطعــة أرض مســاحتها 7 فــدان. 
وباإلضافــة إىل كونــه مــكان لقــاء لألنشــطة الدينيــة، فإنــه يوفــر الخدمــات 
الثقافيــة واالجمتاعيــة الــي تربــط املســلمني معــا. كمــا يضــم الــدروس التعلمييــة 
واالتفاقيــات  واملعــارض  والتفســر  الجنائزيــة  والخدمــات  الزفــاف  وحفــات 

وغرهــا.

ــة وتأثرهــا  ــاع املئذن ــا هــي ارتف ــاق عليه ــي كان يجــب االتف ــا ال إحــدى القضاي
 
ً
عــى أفــق رومــا. يف النهايــة، مت حــل املشــكلة عــن طريــق تقصــر ارتفاعهــا قليــا
إىل أقــل مــن قبــة القديــس بطــرس بحــوايل مــر واحــد. مــن الناحيــة املعماريــة، 
قــال الروفيســور بورتوغيــزيي، مســجد رومــا ميثــل تحديــات، يجــب أن متــزتج 
مــع املوقــع وتكــون متوافقــة مــع الســياق املعمــاري لرومــا املســيحية. وكان 

قاعة الصالة من الداخل   ١
)مسجد رشيف الدين(

قطاع رأيس من مسجد   ٢
رشيف الدين

واجهة مسجد رشيف الدين  ٣

مسجد جامعة كريمان وتأثري   ٤
رمزية الكعبة عىل فكرة تمصمي 
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ــي  ــة للمســجد، وال ــة الحديث ــني االحتياجــات الوظيفي عــى املعماريــني الجمــع ب
تمشــل مرافــق للمؤمتــرات ومكتبــة، مــع التقاليــد يف الحضــارة التاريخيــة للعمــارة 

ــة. 55 ــاء الحديث ــا البن ــا تكنولوجي ــي تتيحه ــات ال اإلســامية واإلمكاني

وألن املســجد هــو بيــت للصــاة، كمــا قــال بورتوغــزيي، فــإن مهنــديس »الفــرة 
الكاســيكية« للعمــارة يف الحضــارة اإلســامية يســتخدمون لتقســم املســجد 
مســاحات أصغــر يبــدو أنهــا تؤكــد عــى العاقــات املبــارشة للجميــع مــع هللا. كان 
التوجــه إىل مكــة الــرط املــادي الوحيــد املهــم للبنــاء. لذلــك، مصــم املعماريــون 
املســاحات  واقتحمــوا  بفنــاء  مبــارشة  مرتبطــة  مســتطيلة،  مســاحة  رومــا  يف 
ــق  ــب، تضي ــة. أربعــة جوان األصغــر بواســطة سلســلة مــن األعمــدة غــر العادي
باتجــاه األعــى مث تخــرج مــرة أخــرى يف منحنيــني رشــيقني، ممــا يشــر إىل شــكل 
األيــدي املفتوحــة يف الصــاة. تتشــكل القبــاب املدعومــة عــى أقــواس متشــابكة، 
تتقاطــع مــع منــط معقــد وجميــل. يف تكيــف آخــر للتمصــم اإلســامي التقليــدي، 
ــي تســتفيد مــن التضاريــس املتجــددة  ــق ال يحيــط بورتوغــزيي املســجد بالحدائ
للموقــع. زرعــت الحدائــق بأشــجار النخيــل والصنوبــر وأشــجار الــرو، وباألحــواض 

والنافــورات والجــداول، مبثابــة اســتعارة للجنــة واالنهــار املتدفقــة.

ويف اطــار البحــث عــن حلــول تســتلهم البيئــة يقــدم مجمــع الحكمــة الديــي 
منوذجــا تقليديــا يف عمــارة املســاجد مــن حيــث احتــواؤه عــى املفــردات التقليديــة 
ــدم  ــك يق ــه عــى الرغــم مــن ذل ــا. لكن ــارة املســاجد تاريخي ــي ســادت يف عم ال

منوذجــا اصيــا يف التعامــل مــع عنــارص البيئــة ويبــدو وكأنــه يندمــج مــع املحيــط 
ــا وحســيا. ــة ومناخي ــا واجمتاعي بيئي

يقــع مجمــع الحكمــة يف دندجــي بالنيجــر، وتبلــغ مســاحة املوقــع 5238 مــر مربــع 
وهــو مــن تمصــم يامســان إمساعيــي، ومــرمي كمــارا. دانداجــي هــي قريــة الهوســا 
ــغ عــدد ســكانها الشــباب 3000 نمســة، مبعــدالت اميــة  غــرب النيجــر القاحلــة ويبل

عاليــة، ومســتوى اقتصــادي منخفــض. 

ــل  ــق تحوي ــة يف اإلســام، عــن طري ــم املتمضن ــدمي الق ــة تق ــع الحكم ــد مجم يعي
مســجد مهجــور إىل مكتبــة تشــرك يف موقعــه مــع مســجد جديــد لقريــة دانداجــي 
يف النيجــر. ويعــر عــن كونــه محــوًرا للثقافــة والتعلــم حيث يتعايــش العلمانيون 
والدينيــون لتمنيــة العقــول وتقويــة املجمتــع. وتخــدم املدرســة املتوســطة املحليــة 
خمــس قــرى محيطــة مــع خطــط إلنشــاء مدرســة ثانويــة. املكتبــة الجديــدة 
الدراســة  الكمبيوتــر ومســاحات  ومختــر  الكتــب  توفــر  خــال  مــن  مؤثــرة 
الهادئــة لتحســني مهــارات القــراءة للمجمتــع. ومــن خــال إرشاك املجموعــات 
النســائية يف املــروع، أضيفــت مســاحات إضافيــة ملحــو األميــة ودورات املحاســبة 
ــن الصــاة يف  ــه النســاء، اذ يفضل وورش العمــل. ولكــن كمســجد، ال تصــي في
املــزنل. املكتبــة وقربهــا مــن املســجد الجديــد تركهــن والشــباب بشــكل إيجابــي 

يف هــذه األماكــن الدينيــة كأعضــاء منتجــني يف املجمتــع.

لتجديــد املبــى القــدمي، متــت دعــوة البنائــني األصليــني إىل فريــق املــروع. يف 
هــذه العمليــة، تعرفــوا عــى املــواد املضافــة لتعزيــز الطــوب الطيــي وتقنيــات 
املنطقــة،  التقليديــة والنــادرة يف   مــن األخشــاب 

ً
بــدال التــآكل.  الحمايــة مــن 

يســتخدم التجديــد الداخــي املعــدن للمســاحات الدراســية والجــدران والســامل 
ومســتوى املزيانــني، كملمــس معــارص للحــزي التقليــدي. املبــى الجديــد يفــر 
منظومــة مســجد الهوســا التقليــدي الهيــكي وبتفاصيــل معــارصة. تتناســب مع 
كتلتــا ومســاحة الصــاة الخارجيــة مــع الصلــوات اليوميــة أو تجمعــات الجمعــة 
أو احتفــاالت العيــد. ويــؤدي الحــوار بــني املنشــآت الرمسيــة القدميــة والجديــدة إىل 

ــاء. مزيــد مــن التعــاون بــني البنائــني التقليديــني وطاقــم البن

بــي املــروع مــن طــوب األرض املضغــوط )CEB( املصنــوع مــن تربــة محليــة 
ــة أقــل مــن الطــوب  ــاج صيان ــا تحت ــة كونه ــدة يف املنطق ــادة جدي يف املوقــع؛ وم

مسجد عام ملسجد جامعة   ١
كريمان يف إيران

تفاصيل اآلجر التقليدي يف   ٢
مسجد جامعة كريمان

مشهد عام ملسجد صالح   ٣
الدين عبدالعزيز

تفاصيل القبة يف مسجد   ٤
صالح الدين عبدالعزيز

بعض التفاصيل املعمارية  ٥

قاعة الصالة من الداخل  ٦

مسجد صالح الدين   ٧
عبدالعزيز ميثل حالة الرتدد يف 
العمارة املسجدية بني التقليد 

التاريخي والطرز املعارص

٢

٥

٧

٦

٣

٤

١
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الطيــي، ومــع خصائــص حراريــة مماثلــة. يــم الحصــول عــى معظــم مــواد 
املــروع مــن منطقــة تقــع عــى أقــل مــن مســافة نصــف قطــر 5 كــم، يف حــني 
يقتــر اســتخدام الخرســانة عــى العنــارص الهيكليــة مثــل األعمــدة والعتبــات. 
الحــرارة يف  درجــات  تبقــي  الطبيعيــة  والتهويــة   CEBs لــل  الحراريــة  الكتلــة 

األماكــن املغلقــة مريحــة دون الحاجــة إىل التريــد الصناعــي. 56

ميثــل مســجد يامــا بالنيجــر منوذجــا مــن عمــارة املســاجد يف القــرن العريــن، 
صناعــة  او  انتــاج  مســتويات  عــى  املجمتعــي  التعــاون  فكــرة  املســجد  يقــدم 
العمــارة املســجدية مــن البدايــة وحــى النهايــة. فهــو بذلــك يحيــل املســجد اىل 
اكــر مــن كونــه مكانــا للعبــادة اىل رمــز للتكامــل والتفاعــل املجمتعــي او كمحطــة 

املوقع العام لجامع روما  ١

قطاع طويل يف جامع روما  ٢

مشهد عام ملكونات جامع   ٣
روما

واجهة جامع روما  ١

٢

١

٣

١
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٤
تفاصيل خارجية لجامع روما  ١

قاعة الصالة من الداخل /   ٢
جامع روما

٣

مجمع الحكمة يف دنجي   ٤
بالنيجر

١

٢

مجمتعيــة تلتقــي فيــه جمــوع املجمتــع عــى اختــاف طبقاتهــم وفئاتهــم، وهــي 
روح املســجد يف اإلســام.

يقــع يف يامــا، بالنيجــر وبــي عــام 1986. النســخة األوىل مــن مســجد الجمعــة 
املبــي مــن الطــوب الطيــي، والــي بنيــت يف عــام 1962، اتخــذت شــكل قاعــة 
مســتطيلة ألداء الصــاة مــع املحــراب. يف اإلصاحــات الاحقــة متــت إضافــة قبــة 
مركزيــة وأربعــة أبــراج ركنيــة. كل بــرج هــو نحــت فــردي مــع جــدران تصبــح 
تدريجيــا أكــر تفصيــا نحــو ذروتهــا. تتطلــب هيــاكل الطــني الصيانــة الدوريــة 
ــذ  ــا، كان هــذا النشــاط من والتعديــات واإلصاحــات. بالنســبة إىل مســجد يام
البدايــة مــن اإلخــاص الديــي يشــارك فيــه املجمتــع بــأرسه. الجميــع يســاهم 
يف رعايــة املســجد مبــا يتناســب مــع قدرتــه. يصنــع البعــض طوًبــا؛ البعــض اآلخــر 
يحملــه إىل موقــع البنــاء. النســاء يحملــن املــاء إلنتــاج الطــوب واملونــة بيمنــا 
تقطــع األخريــات وتجمعــن األخشــاب. وقــد أثنــت هيئــة املحلفــني عــى »اإلرادة 
وتجربتهــا  إبداعيــة،  بطريقــة  التقليديــة  التقنيــات  اســتخدام  يف  الواضحــة 

وتحقيــق نتائــج تــؤدي إىل وعــي جديــد بإمكانياتهــا«.

وميكــن اعتبــار مســجد الجمعيــة الوطنيــة الكــبى بأنقــرة يف تركيــا منطــا تطوريا 
ــداد  ــا عــى امت ــي ســادت وتطــورت تاريخي ــارة املســاجد ال ــدي يف عم غــر تقلي
العــامل اإلســامي يف فــرة المثانينيــات مــن القــرن املــايض. فالتمصــم مهيــب 
ويتفاعــل بشــكل كبــر مــع املحيــط مــن الطبيعــة والبيئــة الحســية واملناخيــة 
والثقافيــة عــى حــد ســواء. وفــوق ذلــك يحمــل التمصــم املعمــاري رمزيــة قويــة 

٣

مدرج/منطقة ورشة العمل  ١
منطقة لعب األطفال  ٢

دورات املياه  ٣
مكتبة  ٤

الفصول الدراسية الجديدة  ٥
حديقة  ٦

خزان املياه الجوفية  ٧
منطقة الوضوء  ٨

قاعة الصالة  ٩
الساحة الخارجية للصالة  ١0

املئذنة  ١١
غرفة االمام  ١٢
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تمتثــل يف االشــكال والتشــكيات البريــة والعرانيــة.

ــة  ــة الوطني ــون بهــروز وكان ســينيي، وصاحــب العمــل الجمعي مصمــه املعماري
وإجمــايل  مربــع؛  مــر   950 األريض  الطابــق  مســاحة  وتبلــغ  الكــرى  الركيــة 
مســاحة املوقــع 16000 مــر مربــع واكمتــل يف عــام 1989، عــى الطــرف الجنوبــي مــن 
مجموعــة املبــاين الــي تشــكل مجمــع الجمعيــة الوطنيــة الركيــة يف أنقــرة. يقــع 
ــى مــن  ــاين العاقــات العامــة باملجمــع. يتكــون املب ــوب مــن مب املســجد إىل الجن
قاعــة الصــاة ومنطقــة الوضــوء، وغرفــة اإلمــام، ومكتبــة للمنشــورات الدينيــة.

ويتجنــب املســجد، وهــو هيــكل منخفــض عمــدا، اآلثــار الضخمــة ملجمــع الجمعيــة 
الوطنيــة الــذي يقــع فيــه، ويتخطــى بنيــة املســاجد التقليديــة ويشــر إىل اتجــاه 
جديــد يف التمصــم. يــم إخفــاء جــزء كبــر مــن مجمــع املســجد داخــل منحــدر املوقــع، 
فقــط أجــزاء منــه ترتفــع فــوق الطبيعــة املحيطــة. يــم تعزيــز هــذه الجــودة 
الرفــات  املئذنــة  متثــل  التقليديــة.  املفــردات  مــن  مجــردة  مبعالجــة  األفقيــة 
وشــجرة الــرو. يــم اســتبدال القبــة بالهــرم املــدرج الــذي يعطــي االنطبــاع بالمنــو 

خــارج املشــهد.

ــا، مبــا يف ذلــك جــدار القبلــة  ــا ترتيبــات مكانيــة جديــدة متاًم
ً

يتمضــن املســجد أيض
الزجاجــي واملحــراب. ويتجنــب هــذا املســجد االعمتــاد عــى املــايض؛ إذ يتحــدى 
الفضــاء الديــي التقليــدي مــن خــال معالجــة الشــكل والضــوء وعاقــات املناظــر 

ــاء.  ــة والبن الطبيعي

ويمتــزي هــذا املســجد بالطروحــات الرمزيــة الجديــدة وبدائــل التمصــم للمســجد يف 

قطاع طويل يف جامع ياما يف   ١
النيجر

املئذنتان يف جامع ياما  ٢

املسقط األفقي ملسجد ياما   ٣
يف النيجر

٢

٣

١

العــامل املعــارص. كمــا ميثــل توجهــا معماريــا جريئــا لتجربــة معالجــات معماريــة 
مختلفــة للمســجد. وقــد حصــل عــى جائــزة اآلغاخــان لعــام 1995. ويتحــدى هــذا 
ــراوح مــن التأســيس يف  ــال املمصمــني، حيــث يقــدم أفــكارا ت الطــرح املبتكــر خي

ــة. 57 ــاب واملئذن ــة الشــفاف، إىل غيــاب القب املوقــع، إىل جــدار القبل

أمــا مجمــع املركــز اإلســالمي للتدريــب التقــين واملهــين يف بنغالديــش والبحــث 
متعمــد  اخــراع  إعــادة  فميثــل  دكا،  مشــارف  عــى   1987 عــام  اكمتــل  الــذي 
العــادة  ومحاولــة  منــوذج  هــو  املفهــوم  بهــذا  فاملســجد  التاريخــي.  للتخطيــط 
توظيــف الهندســة يف تكويــن بنيــة املســجد التكوينيــة وباســتعمال مكثــف 

لعنــارص ســائدة يف عمــارة املســاجد تاريخيــا.

ا يف مجمــع املركــز االســامي مزيــج مــن املــزيات مــن 
ً
يمتثــل الجانــب األكــر بــروز

ثقافتــني ممزيتــني: منــوذج عمثــاين يخــدم كنظــام تنظميــي مدمــج مــع تكنولوجيــا 
ــة إىل  ــاين. » باإلضاف ــاء واملب ــني امل ــة ب ــة للعاق ــد البنغالي ــة والتقالي ــاء املحلي البن
 Sher-e-Bangla Nagar Capitol ملجمــع Louis Kahn ذلــك، يديــن املجمــع بتمصــم
يف دكا مــن حيــث اســتخدامه املكثــف ألعمــال البنــاء الحجريــة وخاصــة التجميــع 
املركــزي للوظائــف الرئيســية والتوصيــل بامليــاه والتوتــر يف املخطــط مت إنشــاؤها 
للواجهــات، واســتخدام تخطيــط  املــزدوج  املســجد، واملغلــف  اتجــاه  بواســطة 
دائــري وأشــكال أصبحــت مرتبطــة باإلســام يف شــبه القــارة الهنديــة. » مبعــى 
أن التمصــم معــي باملعــى املعــر عنــه يف برنامــج املــروع مــن خــال اســتخدام 
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الهندســة البحتــة، عــى عكــس استنســاخ املعــى مــن خــال رمــوز تقتــر عــى 
الســياق الثقــايف املحــي، يجســد املســجد »أســلوب« ميكــن أن يقــال بأنــه عاملــي. 
ويقــدم   ،Kahn’s Capitol Complex ملصطلــح  ديناميــيك  ســليل  هــو  ككل، 

مســاهمة قويــة يف اللغــة املعماريــة املعــارصة لبنغاديــش.

مت تنظــم تمصــم املركــز االســامي حــول فنــاء مركــزي. متــت برمجة جوهــر التمصم 
كمنطقــة اجمتاعيــة - إداريــة مبــا يف ذلــك قاعــة تتســع ملــا يصــل إىل 500 شــخص، 
وكافيريــا بســعة 1000 شــخص، ومكتبــة ومركــز أبحــاث، ومبــى إداري بــه مــر 
للمعــارض واملحــات التجاريــة ومســجد الســتيعاب 500 مصــي. تشــكل بقيــة 
املرافــق، مثــل املســاكن واملبــاين األكادمييــة وورش العمــل إىل المشــال، وإســكان 
أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــني، وبيــت ضيافــة مــن الغــرب، ومركــز للطــاب 

واملرافــق الرياضيــة إىل الــرق. 

يخضــع مخطــط الفنــاء املركــزي واملبــاين املحيطــة بــه لشــبكة متعامــدة. وتوجــد 
ــة التعلــم - تمســح للمشــاة  ــة العلــم وبواب ــة املعرفــة، بواب ــات - بواب ثــاث بواب
بالوصــول إىل امللعــب مــن مناطــق النشــاط املختلفــة يف الحــرم الجامعــي املحيــط، 
يف حــني أن البوابــة الرابعــة - مدخــل ضخــم يتكــون مــن خمســة أقــواس قامئــة 

بذاتهــا )متثــل الركائــز الخمــس لإلميــان اإلســامي( - توفــر الوصــول االحتفــايل.

ا 
ً

ــارك ــط، ت ــات فق ــاث جه ــاين مــن ث ــا باملب
ً
ــاء محاط ــة، كان الفن ألســباب مناخي

الرابــع مفتوًحــا لنســامئ الجنــوب الســائدة. شــكلت الحاجــة إىل تــرك الجانــب 

الجنوبــي مفتوًحــا مشــكلة يف التمصــم، ألنــه يف المنــوذج املختــار، مت وضــع الفنــاء 
عــى الجوانــب األربعــة. قــام املهندســون بحــل هــذه املشــكلة مــن خــال تحديــد 
موقــع البوابــة االحتفاليــة يف الزاويــة الجنوبيــة الرقيــة، وبالتــايل إعطــاء التمصم 
ــي  ــة ال ــا. باســتثناء املئذن ــادئ التنظــم متاًم ــًدا دون الخــروج عــن مب ــا جدي

ً
تعريف

ــاين مبظهــر منخفــض بشــكل موحــد.  ــغ ارتفاعهــا 21 مــًرا، تحتفــظ املب يبل

فرضــت القــوة العاملــة والتكنولوجيــا اإلنشــائية املتوفــرة بســهولة يف بنغاديــش 
اختيــار مــواد البنــاء والطــوب الحجــري والخرســانة املســلحة، املســتخدمة يف جميــع 
ــردات تمصــم  ــر مف ــة أجــرت املعماريــني عــى تطوي ــود املالي أنحــاء املجمــع. القي
ــة  ــاء عــى وحــدات منطي ــاء بالطــوب وبن غــر معقــدة مســمتدة مــن العمــارة للبن
ــول إىل املســجد  ــل. وميكــن الدخ ــاء عــى مراح ــذ البن مــن شــأنها أن تمســح بتنفي
مــن ثــاث جهــات، كلهــا تتيــح الوصــول إىل مــر محيــط بالســامل عــى الجانبــني 
المشــايل والجنوبــي املــؤدي إىل مســتوى املزيانــني. تشــكل قاعــة الصــاة مســاحة 

مــع قبــة مركزيــة، مرئيــة جزئًيــا مــن الخــارج، مدعومــة عــى أربعــة أعمــدة. 

ــارة  وبشـــكل عـــام متثـــل آخـــر عقديـــن مـــن القـــرن املـــايض حالـــة رصاع يف العمـ
املســـجدية حـــول االســـمترار يف التجريـــب أو العـــودة إىل ثوابـــت  عمـــارة املســـجد 
ـــا هـــذا  ـــة حـــى يومن ـــات الفكري ـــوع مـــن التجاذب ـــة، وهـــو رصاع أحـــدث ن التاريخي
ــع  ــتقبل؟«. يف واقـ ــجد أن يكـــون يف املسـ ــد للمسـ ــاذا أريـ ــؤال »مـ ــار سـ ــه أثـ ألنـ
ـــن  ـــن مـــن القـــرن العري األمـــر ال ميكـــن قـــراءة العمـــارة املســـجدية يف أول عقدي

 يف الســـنوات األخـــرة منـــه.
ً
دون فهـــم مـــا حـــدث يف القـــرن املـــايض خصوصـــا

جزء من الفضاءات الخارجية   ١
املحيطة باملسجد

تفاصيل داخلية  ٢

واجهة املسجد / جامع ياما يف   ٣
النيجر

قطاع يف مسجد الجمعية   ٤
الوطنية يف تركيا

املوقع العام ملسجد الجمعية   ٥
الوطنية يف تركيا

٢

١

٣

٥

٤
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خامتة

هــذه املقاربــة النقديــة لعوامــل ومؤثــرات العمــارة والحريــة والــي بدورهــا 
العاملــي،  والحــري  املعمــاري  والخطــاب  الفكــر  وتحــور  بلــورة  يف  اثــرت 
وبالــرورة قدمــت اســقاطاتها عــى الخطــاب العــراين العربــي ويف البيئــات 
املســلمة، كلهــا أســهمت يف تكويــن هــذا الخــط الزمــكاين الــذي اجتهــدت هــذه 
املقدمــة النقديــة يف تتبــع ابــرز مامحــه. كذلــك كانــت هــذه األمثلــة مــن العمــارة 
املســجدية بالمنــاذج الزمانيــة واملكانيــة وباالفــكار واملفاهــم الــي جســدته قــراءة 
خــارج الصنــدوق متثــل محــاوالت جــادة للخــروج مــن الرنقــة التاريخيــة لعمــارة 
ــا نحــو مســتقبل تطــوري قدمــت بعــض مامحــه بعــض مســاجد  املســاجد نزوع

ــاب. ــا هــذا الكت ــي تمضنه القامئــة القصــرة ال

الصــورة العامــة الــي حاولــت هــذه املقدمــة إبرازهــا هــي مل تتطــور حــول العمــارة 
ــات واضحــة،  ــكار ونظري ــي مّت اســتعراضها  أف ــارب ال املســجدية مــن هــذه التج
ونــرى أن هــذا اســمتر حــى اليــوم. هــذه النتيجــة لهــا مــا يررهــا مــن النظــرة 
إىل  يتحــول  مل  املســجدية  العمــارة  حــول  املعــريف  فالراكــم  اإلبســتميولوجية،  
بشــكل  النقــدي  الخطــاب  تطــور  يكفــل  تراكمــي  وبحــي  علمــي  »تقليــد« 
متصــل، وبالتــايل مل يكــن لــه تأثــر عميــق عــى املمارســة املعماريــة املســجدية بــل 
إن أغلــب التجــارب كانــت معزولــة وغــر مكمتلــة ومل تصاحبهــا دراســات وحــوارات 

ــا إىل مراحــل أكــر نضــج. تكفــل انتقاله

واجهة املسجد / الجمعية   ١
الوطنية يف تركيا / من داخل 

صحن املسجد

قاعة الصالة من الداخل  ٢

كتلة املسجد وتظهر فيها   ٣
التكوينات املبتكرة عىل عمارة 

املسجد

املسجد األفقي ملكونات   ٤
املسجد

١

٢

٣

٤

بوابة االحتفاالت  ١
نافورة الوضوء  ٢

قاعة الصالة  ٣
املحراب  ٤
املئذنة  ٥
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الهوامش واملراجع

يف العام ١٩00 مل يقطن املدن سوى ١0% من سكان   ١
العامل، لرتتفع هذه النسبة إىل ٥0% يف العام ٢00٧، ويتوقع أن 

تصل إىل ٧٥% يف العام ٢0٥0

Endless City, Phaidon, 2007, London  ٢

ارتبط نشوء املدن العظمية اليت عرفتها البرشية   ٣
بعاملني مهمني هما املوارد الطبيعية وأهمها الرتبة الزراعية 

الخصبة واملوقع اإلسرتاتيجي املطل عىل خطوط التجارة. 

مثال هذه العزلة الحسية ميثلها مركز مدينة   ٤
جوهانسبج كنتيجة للفصل العنرصي »اإلقتصادي« حىت عام 

١٩٩٤، حيث وجدت أحياء مبا عرف »مبناطق-عدم-الدخول« 
للسود وللبيض عىل حد سواء، وهذه املناطق تواجدت بها 

مراكز الرثاء يف املستوطنة الحرضي، وتحولت يف أوقات الليل 
ألماكن موحشة حيث امزتجت مبؤسسات املال وبقايا من 

متجاورات سكنية شبه مسكونة، مبا انعكس بشكل عميق 
عىل تركيبة النسيج الحرضي للمدينة.

Endless City, Phaidon, 2007, London  ٥

هذا التغري الرسيع يف بنية النسيج الحرضي مالحظ   ٦
بشدة عالية يف الصني والهند وافريقيا وجزء من آسيا مرده 

التغري األسايس يف الرتكيبة الدميوغرافية. ويف مقابل رسعة 
تغري محدودة يف مدن مثل لندن )٦+(، تقف مدينة مثل برلني 
عىل رسعة تغري تبلغ )صفر(، فميا تقف جوهانسبغ عند )٤+(. 

وباملقابل هناك مدن متوسطة رسعة التغري حسب مقياس 
الدراسة، مثل اسطنبول )١٦+( والخرطوم )١٨+( والرياض 

)١٤+( وبغداد ونريوبي )١٥+(، ونيويورك )١٢+(. فميا تالحظ 
الدراسة مدنا أكرث رسعة يف المنو والتحورات اليت تؤثر عىل 

النسيج الحرضي مثل كابول )٢0+( ومكسيكو )٢٣+( ومانيال 
)٢٥+( وبكني )٢٥+(. كما يشري املقياس لوجود مدن ذات 

رسعة تحور وتغري عالية جدا مثل دكا اليت تشهد تغريات 
دميوغرافية وفزييائية عالية جدا )٥0+( وكراتي )٤٢+( 

ومومباي )٤٢+( وأكرثها عىل اإلطالق هي مدينة الغوس 
)٥٨+(. تأثري رسعة »الحرضية«.

٧   هناك توجه إلعادة تمصمي املدن بشكلها املكتظ العتبارات 

تنقل األفراد داخلها. ففي مشال أمريكا هناك مدينيت 
)Oregon( و)Portland( واليت مت تخطيطها بشكل مكتظ 

نسبيا مما يخفف الضغط عىل املواصالت العامة. ويستعمل 
٤٣% من سكانها الباصات والقطارات الخفيفة أكرث من مدن 

مشال أمريكا األخرى. ويشكل استعمال الدراجات للتنقل 
يف العام ضعف عدد السيارات ويبلغ حوايل ٨00 مليون دراجة، 

واليت تستعمل بكرثة يف مدن العامل النامية. ويف مدن العامل 
الصناعية مت توفري مرمات خاصة للدراجات مضن الشوارع 

العتبارات السالمة العامة وتنظمي عالقة السيارات باملشاة 
والدراجات كمستخدمني للطرق العامة. فاملدن اليت تمتزي 
بالجغرافيا السهلة املنبسطة كامسرتدام وأكسفورد بها 

كمية هائلة من اإلعمتاد عىل الدراجات. ويف بريطانيا تشكل 
مسافة التنقل ٨ كيلومرتات أو أقل مما يجعل التنقل 

باستخدام الدراجة فعاال وممكنا. يف العامل الصناعي ظهرت 
الحاجة للزميد من الطرق لتلبية احتياجاتها ومتددها، لكن هذا 
اإلنشاء املزتايد للطرق رافقه ملؤها بالسيارات، وحيث تزتايد 

اإلزدحامات املرورية نظرا لإلعمتاد عىل السيارات.
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املعماري موريس ترانشانت دي لونيل )من مواليد ٢٥   ٥٨
نوفمب ١٨٦٩، تويف عام ١٩٤٤(، هو ممصم املسجد الكبري يف 
 لقمس اآلثار والفنون 

ً
باريس. يف عام ١٩١٢، مت تعيينه مديرا

الجميلة واملعامل التاريخية للحماية الفرنسية يف املغرب من 
قبل لياويت. كانت مهمته الحفاظ عىل املعامل املغربية وإنشاء 

قامئة مرتبة من املعامل التاريخية يف املغرب.  

https://www.dhakarachi.org/facilities/tooba-  ٥٩
mosque.aspx

http://maquinamole.net/  ٦0
p=1320؟/SustainabilityCorner

https://www.biyografya.com/ :املصدر(  ٦١
)biyografi/17300

املصدر: صندوق اآلغاخان للثقافة  ٦٢

)املصدر: الصفحات من ١٢ إىل ١٣ من طبعة سبمتب /   ٦٣
أكتوبر ١٩٧٨ من أرامكو السعودية العاملية(.

http://www.ateliermasomi.com/dan-daji-  ٦٤
mosque

 Architizer صندوق اآلغا خان للثقافة  ٦٥

https://archnet.org/publications/2221  ٦٦
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