الف�صل الثالث

ت�أثري املنهج الإ�سالمي

على ت�صميم املباين وتخطيط املدن
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�أو�ضحنا فى الف�صلني الأول والثاين بع�ض �أهم �أ�س�س ومميزات العمران
والبنيان من منظور الإ�سالم ،وقد حاولنا با�ستمرار �أن نعتمد ب�صورة �أ�سا�سية
على القر�آن الكرمي ال�ستنباط هذه الأ�س�س واملميزات ،مع ت�أكيد ذلك ببع�ض
الأحاديث النبوية ال�شريفة كلما �أمكن.
ويف هذا الف�صل من الدرا�سة نحاول �أن نو�ضح ت�أثري املنهج الإ�سالمي،
متمث ًال يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية و�آراء الفقهاء ،على ت�صميم املباين
وتخطيط املدن لإعطاء بع�ض املحددات الت�صميمية التي ميكن اتباعها يف
واقع التنفيذ العملي.
لقد وق��ع اختيارنا على امل�سجد وامل�سكن كنماذج رئي�سية تنت�شر يف
املجتمعات الإ�سالمية؛ فالأول هو بيت اهلل الذي ميثل �أقد�س و�أطهر الأماكن
عند امل�سلمني ،والثاين ميثل امل�أوى الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه ،لي�س فقط
فى املجتمع الإ�سالمي ،ولكن �أي�ضا يف �أي جمتمع �إن�ساين.
ولأن هذا الف�صل ميثل امل�ستوى التطبيقي من الدرا�سة ،كما يب�سط بع�ض
الثوابت الت�صميمية التي ال تختلف من جمتمع �إ�سالمي �إىل �آخر ،كما �أنها ال
تتغري �أي�ضا عرب الزمان ،فلقد مت تق�سيمه �إىل ثالثة مباحث رئي�سية:
 -1املبحث الأول� :ضوابط عمارة امل�ساجد.
 -2املبحث الثاين� :ضوابط عمارة امل�ساكن.
 -3املبحث الثالث :حمددات تخطيط املدينة املعا�صرة.
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املبحث الأول
�ضوابط عمارة امل�ساجد
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل}:
{( ،)1امل�ساجد هي بيوت اهلل يف الأر�ض،
وامل�سجد ،يف �صورته الب�سيطة ،ما هو �إال م�ساحة من الأر�ض �صغرية �أو كبرية،
تنظف وت�س َّوى وتطهر ثم ُي نَّعي فيها اجتاه القبلة وتخ�ص�ص لل�صالة ،وقد
ت�س َّور هذه امل�ساحات �أو ال ت�سور ،وقد تفر�ش باحل�صى �أو احل�صر النظيفة �أو
ُ
ال ُب ُ�سط الغالية ،وقد تقام فوقها مبان �ضخمة ذات جدران و�سقوف وقباب
وم ��آذن ،وقد ال يقام من ذلك �شيء فال يغري ذلك من الأم��ر �شيئا ،ويظل
امل�سجد الب�سيط العادي مكانا مقد�سا وا�ضح ال�شخ�صية ال يقل يف هيبته �أو
مكانته عن �أ�ضخم امل�ساجد(.)2
لقد ر�أينا �أنه من الأهمية بعد �إعطاء فكرة عامة عن �أهم �ضوابط العمران
والبنيان من منظور قر�آين� ،أن نخ�ص�ص هذا املبحث لإعطاء فكرة تف�صيلية
عن �أهم �ضوابط عمارة امل�ساجد من وجهة نظر �شرعية� ،أ�سا�سها القر�آن
وال�سنة �إىل جانب اال�ستعانة بتوجيهات علماء امل�سلمني الأوائل واملعا�صرين
كلما �أمكن ذلك.
وهذه ال�ضوابط تعترب مبثابة املعايري الت�صميمية التي يجب �أن يلتزم بها
امل�صممون �أو الذين يقيمون امل�ساجد يف �أي بقعة من بقاع الأر���ض؛ لأنها
تعترب ثوابت ت�صميمية التختلف من مكان لآخر ،ولقد ف�صلنا تلك ال�ضوابط
واملعايري فيما يلي(:)3
(� )1سورة النور� :آية .36
( )2ح�سني م�ؤن�س ( :)1981امل�ساجد� ،سل�سلة عامل املعرفة  -عدد ( ،)37املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت� ،ص.55
( )3انظر �أي�ضا كال من:
 يحيى وزيري (التعمري يف القر�آن وال�سنة) :مرجع �سابق� ،ص  102وما بعدها. يحيى وزيري ( :)1999ت�أثري املنهج اال�سالمى على عمارة امل�ساجد ،كتاب الندوة العامليةللم�ساجد ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض� ،ص .18 -9
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�أوال� :أ�س�س اختيار مو�ضع امل�سجد
امل�سجد هو املكان الذي ن�سجد فيه ،فكل بقعة يف الأر���ض بالن�سبة �إىل
امل�سلمني م�سجد ،وهذا مما خ�ص اهلل به ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم الذي
قال«:وجعلت لنا الأر�ض م�سجدا ،وجعلت تربتها لنا طهورا»( ،)1ونحن نتيمم
من تراب الأر�ض ون�صلي على الأر�ض.
�أما امل�سجد يف ال�شرع فهو املكان املخ�ص�ص لل�صالة ،ف�إذا مت تخ�صي�ص
مكان مل�سجد ما فيجب �أال يزاول فيه �أي ن�شاط �إال ال�صالة وعبادة اهلل ومنع
غري ذلك من حركات احلياة الدنيوية .وبالنظر �إىل امل�سجد احلرام جند �أنه
�أول بيت هلل باختيار اهلل م�صداقا لقـــوله تعــاىل}:
{( ،)2فاهلل �سبحانه وتعاىل �أمر املالئكة
�أن تقيم البيت للنا�س قبل �أن يخلق النا�س لي�صري مثابة لهم من �أول �آدم
عليه ال�سالم ،وعندما جاء �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم �أر�شده ملكان البيت
فرفع مع �سيدنا �إ�سماعيل عليه ال�سالم قواعد البيت.
�أما بالن�سبة �إىل اختيار باقي امل�ساجد يف الأر�ض ،فقد تركه اهلل للب�شر
وا�ضعا لهم بع�ض القيود على هذا االختيار ،منها �أن يراعى طهارة املكان
املعنوية واحل�سية ،فيجب �أال تبنى امل�ساجد على القبور �أو تو�ضع فيها قبور،
حيث ورد يف بع�ض �أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النهي ال�صريح عن
فعل ذلك ،كما يجب �أال تبنى على �أر�ض مغت�صبة �أو بغري �إذن �أ�صحابها فاهلل
طيب ال يقبل �إال طيبا.
ولنا يف فعل ر�سولنا الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم الأ�سوة احل�سنة ،فحينما
بركت ناقته عند مو�ضع م�سجده باملدينة املنورة ،وكان حينئذ مربدا للتمر
لغالمني يتيمني من الأن�صار يف حجر �أ�سعد بن زرارة ثامنهما ر�سول اهلل
( )1حديث �صحيح �أخرجه م�سلم ،انظر كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة.
(� )2سورة �آل عمران :الآية .96
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عليه ال�صالة وال�سالم فيه ،فقاال :بل نهبه لك يار�سول اهلل ف�أبى حتى ابتاعه
منهما بع�شرة دنانري(.)1
ثانيا :ت�أثري التوجه للقبلة على �شكل امل�ساجد
القبلة هي �صدر امل�سجد وجداره املتجه نحو الكعبة ،يقول اهلل �سبحانه
وتعاىل} :
{( ،)2فالكعبة
املكرمة هي قبلة من ي�صلي داخل امل�سجد احلرام ،وا�ستقبال عني الكعبة–
ال جهتها� -شرط من �شروط �صحة ال�صالة داخ��ل امل�سجد احل��رام ملن
يراها( ،)3ومن هنا جند �أن ال�شكل الدائري �أو املثمن بحيث تكون الكعبة
املكرمة يف مركز هذا ال�شكل ،هو �أن�سب الأ�شكال الهند�سية للم�سقط الأفقي
للم�سجد احلرام ،حيث يتيح للم�صلني ا�ستقبال عني الكعبة ب�سهولة وي�سر،
كما �أن ال�شكل الدائري �أو املثمن يتنا�سب مع حركة الطائفني يف دوائر
متتالية حول الكعبة ،فال�شكل الدائري �أو املثمن ينبع من م�ضمون الوظيفة
الرئي�سية للم�سجد احلرام �سواء كان ذلك يف ال�صالة �أو الطواف ،وهو �شكل
يف�ضل �أن يتميز به �شكل امل�سقط الأفقي للم�سجد احلرام دون �سائر م�ساجد
الأر�ض الأخرى.
وقد قام الدكتور عبد الباقي �إبراهيم  -رحمه اهلل  -بو�ضع ت�صور ت�صميمي
للم�سجد احلرام يتبنى ال�شكل الدائري� ،شكل ( ،)39وعلى ثالثة م�ستويات
بحيث يتي�سر للم�صلني داخل امل�سجد من ر�ؤية الكعبة امل�شرفة والتوجه �إليها
يف �صالتهم بدقة وي�سر(.)4
( )1حممد بن عبد اهلل الزرك�شى (� :)1999إعالم ال�ساجد ب�أحكام امل�ساجد ،املجل�س الأعلى
لل�شئون الإ�سالمية  ،القاهرة� ،ص.223
(� )2سورة البقرة :من الآية .144
( )3انظر على �سبيل املثال :كتاب الفقه على املذاهب الأربعة ( ،)1986ق�سم العبادات -مبحث
ا�ستقبال القبلة ،ر�سالة الإمام – عدد ( ،)11املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة� ،ص.97
( )4انظر :عبد الباقى �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص .38 ،37
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�أما بالن�سبة �إىل باقي م�ساجد الأر���ض – حتى ما كان منها داخل مكة
نف�سها -ف�إن اجتاه �صفوف امل�صلني فيها تكون موازية حلائط القبلة ،والذي
يتعامد ب��دوره على اجت��اه مكة املكرمة حيث امل�سجد احل��رام ،لذلك ف�إن
امل�سقط الأفقي م�ستطيل ال�شكل بحيث يكون ال�ضلع الأكرب لهذا امل�ستطيل
ميثل حائط القبلة ،هو �أن�سب �أ�سلوب و�شكل هند�سي مل�سقط هذه امل�ساجد
يف �أي بقعة من بقاع الأر�ض� ،شكل ( ،)40وخا�صة �أن ال�شكل امل�ستطيل يتيح
ا�ستطالة ال�صفوف الأوىل للم�صلني والتي لها �أف�ضلية عن ال�صفوف املوجودة
يف م�ؤخرة امل�سجد(.)1
ثالثا� :أ�سلوب ت�صميم حائط القبلة
ميكن �أن ن�ستنبط من فعل ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم  -عند
بنائه م�سجده باملدينة املنورة �أ�سلوب ت�صميم حائط القبلة يف امل�سجد،
حيث �أو�ضحت بع�ض الروايات �أن حائط القبلة قبل حتويلها كان من جذوع
النخل وباقي حوائط امل�سجد من الطوب ال َّل نِب� ،أما بعد حتويل القبلة جهة
مكة املكرمة فقد �أ�صبح حائط القبلة من احلجر املن�ضود دون �سائر حوائط
امل�سجد املبنية بالطوب اللنب(.)2
مما �سبق ميكننا ا�ستلهام التايل� :أن الأ�سا�س الت�صميمي املعماري ملعرفة
اجتاه القبلة داخل امل�ساجد يكون بتمييز حائط القبلة مبادة معمارية خمالفة
لباقي حوائط امل�سجد ،كاخل�شب �أو احلجر �أو الرخام وما �شابه ،ح�سب
اخلامات املتوفرة والإمكانات املادية املتاحة� ،شكل (.)41
�أما بالن�سبة �إىل ا�ستعمال املحاريب املجوفة يف حائط القبلة� ،شكل (،)42
ف�إن �أول ا�ستعمال للمحراب املجوف بامل�سجد النبوي كان عام  92هجرية
( )1عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال«:لو يعلم النا�س ما يف النداء وال�صف
الأول ثم مل يجدوا �إال �أن ي�ستهموا عليه ال�ستهموا" ،انظر موط�أ الإمام مالك ،كتاب النداء لل�صالة.
( )3انظر :عبد املجيد وايف ( :)1974القبلة واملحراب ،جملة منرب الإ�سالم -عدد (،)2
القاهرة�،ص.216
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يف عمارة عمر بن عبد العزيز ،وقد كره بع�ض الفقهاء ا�ستعمال املحراب
املجوف بامل�ساجد حيث يرون �أن فيه ت�شب ًها بكنائ�س �أهل الكتاب ،وذلك
لرواية البيهقي من حديث ابن عمر قال�« :إمنا كانت للكنائ�س فال ت�شبهوا
ب�أهل الكتاب»(.)1

�شكل ( :)39ال�شكل الدائري هو �أن�سب �شكل ت�صميمي للم�سجد احلرام ،دون باقي م�ساجد
الأر�ض (من ت�صميم الدكتور عبد الباقي �إبراهيم).

( )1ذكره الهيثمي يف جممع الزوائد ،وقال :رجاله موثقون.
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لقطة جوية للم�سجد الأموي بدم�شق
�شكل ( :)40ال�شكل امل�ستطيل لقاعة ال�صالة هو �أن�سب �شكل ميكن ا�ستخدامه بامل�ساجد.

�شكل ( :)41متييز حائط القبلة مبادة معمارية خمالفة للحوائط ،م�سجد كلية الطب البيطري
بجامعة القاهرة (من ت�صميم امل�ؤلف).
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�شكل ( :)42حمراب خ�شبي نادر مب�سجد ال�سيدة رقية بالقاهرة.

وقال ال�شيخ نا�صر الدين الألباين(( :)1جزم ال�سيوطي يف كتابه «�إعالم
الأريب بحدوث بدعة املحاريب»� ،أن املحراب يف امل�سجد بدعة ،وتبعه ال�شيخ
علي القاري يف «مرقاة املفاتيح») ،كما �أورد الزرك�شى يف كتابه «�إعالم
ال�ساجد» كالما عن كراهية بع�ض ال�سلف اتخاذ املحاريب يف امل�ساجد(.)2
ومن وجهة نظر �أخرى ،يرى البع�ض �أنه ال ب�أ�س باتخاذ املحراب ب�شرط
عدم الت�شبه مبحاريب الكنائ�س واملعابد ،كما يجب البعد عن زخرفته مبا
ي�شغل الإمام وامل�صلني من خلفه ،كما يف�ضل �أن ي�صمم املحراب بحيث يت�سع
مل�صلى الإم��ام وبذلك يتم توفري �صف من �صفوف امل�صلني بامل�سجد كان
ي�شغله الإمام مبفرده يف �أثناء ال�صالة.
( )1انظر :خري الدين وانلى ( :)1980امل�سجد يف الإ�سالم ,دم�شق� ،ص.327
( )2للمزيد من التفا�صيل انظر :حممد بن عبد اهلل الزرك�شي :املرجع ال�سابق� ،ص.364
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رابعا :كراهية املنابر الطويلة
عن جابر بن عبد اهلل �أن امر�أة قالت(« :)1يا ر�سول اهلل� ،أال �أجعل لك �شيئا
تقعد عليه ،ف�إن يل غالما جنارا؟ قال� :إن �شئت ،فعملت املنرب» ،وقد عمل
املنرب من ثالث درجات من خ�شب من طرفاء الغابة( ،)2وبذلك جاء املنرب
النبوي ب�سيطا يف �شكله ،متين ًا يف �صناعته ،منطقيا يف وظيفته.
�أما بالن�سبة �إىل املنابر الطويلة ،والتي ظهرت فيما بعد الع�صر النبوي
يف �أغلب امل�ساجد ،فهي ت�شغل حيزا كبريا من امل�سجد؛ وهو ما ي�ؤدي �إىل
قطع ال�صفوف الأوىل للم�صلني �إىل كتلتني ع��ن ميينها وي�سارها� ،إىل
جانب الإ�سراف والتبذير يف زخرفتها؛ وهو ما يزيد من تكاليف �صناعتها
وان�شغال بع�ض امل�صلني بهذه الزخارف ،كما �أنه كلما قل ارتفاع املنرب زاد
عدد امل�صلني الذين ي�شاهدون اخلطيب ،وهو ما يزيد من تفاعل وارتباط
امل�أمومني بالإمام والعك�س.
لذلك ُين�صح با�ستخدام املنابر التي ال يتجاوز ارتفاع الب�سطة التي يقف
عليها اخلطيب عن م�ستوى خط الب�صر �إىل ما يعادل � 80سم(� ،)3شكل (،)43
ويف بع�ض امل�ساجد املعا�صرة مت و�ضع عدة حلول للمنابر ميكن اال�ستعانة مبا
ي�صلح منها ح�سب طبيعة كل ت�صميم ومتطلباته منها(:)4

( )1انظر �صحيح البخاري ،كتاب ال�صالة.
( )2انظر �صحيح م�سلم ،كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة.
( )3عبد احلق ب�شري العقبى و�إبراهيم حممد اخلطريى ( ،)1992ا�ستنباط املنهج الإ�سالمي
لت�صميم امل�سجد� ،سجل احللقة الدرا�سية الرابعة ملنظمة املدن الإ�سالمية ،املغرب  ،1991منظمة
العوا�صم واملدن الإ�سالمية ،جدة� ،ص.60
( )4للمزيد من التفا�صيل انظر :امل�ساجد يف املدن العربية ( ،)1990املعهد العربي لإمناء املدن،
ال�سعودية� ،ص204,191,188
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املنابر الطويلة تقطع ال�صفوف الأوىل للم�صلني.

�شكل ( :)43درا�سة ب�صرية للو�صول لالرتفاع الأمثل ملنابر امل�ساجد.
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�أ -عمل منرب ذي �سلم بدرج تباديل للتقليل من بروزه عن حائط القبلة
�إىل الن�صف.
ب� -إدخال �سلم املنرب خلف حمراب القبلة يف الت�صميم املعماري يف وحدة
جتمع بني غرفة امل�صاحف وخلوة الإمام.
ج -عمل �سلم متحرك ميكن �أن ُي ْطوى �أو يتحرك على عجل بحيث ميكن
و�ضعه يف وقت اخلطبة وحتريكه وقت ال�صالة.
خام�سا� :أف�ضلية وجود فراغ معماري بدون �أعمدة
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال«:كنا ننهى عن ال�صالة بني ال�سواري ونطرد
عنها»( ،)1و�سبب كراهية ال�صالة بني ال�سواري �أنها م�صلى اجلن امل�ؤمنني(،)2
لذلك يف�ضل تقليل عدد الأعمدة يف قاعة ال�صالة حتى ال تقطع �صفوف
امل�صلني �أو تعوق ر�ؤية اخلطيب على املنرب ،ويف حالة توفر الإمكانات املادية
فيف�ضل وجود فراغ معماري واحد لقاعة ال�صالة بدون �أعمدة� ،شكل (.)44
كما �أن البع�ض الآخر يرى �أن ال�سواري لها مميزات مهمة؛ حيث �إنها تكون
للم�صلني املنفردين مبثابة ال�سرتة التي متنع الآخرين من املرور من �أمامهم
يف ال�صالة ،كما �أنها ت�ساعد على التقليل من نفقات الإن�شاء ،كما ميكن
ا�ستعمالها ك�أرفف للم�صاحف� ،شكل (.)45
ونحن نرى �أن م�س�ألة ا�ستخدام ال�سواري من عدمها ترجع �إىل الظروف
والإمكانات املادية التي يتم �إن�شاء امل�سجد فيها ،فحيثما توافرت الإمكانات
املادية فيمكن �إلغاء ال�سواري متاما من قاعات ال�صالة ،والعك�س �صحيح.
( )1رواه احلاكم.
( )2عبد احلق ب�شري العقبى و�إبراهيم حممد اخلطريى :املرجع ال�سابق� ،ص.61
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�ساد�سا :كراهية الزخارف والكتابة على حوائط امل�سجد
يرى ف�ضيلة ال�شيخ ال�شعراوى  -رحمه اهلل � -أن للعلماء يف م�س�ألة زخرفة
امل�ساجد نظرتني كلتيهما نظرة خمل�صة لدين اهلل(:)1
فالر�أي الأول يريد �أن تظل للم�ساجد ب�ساطتها وفطريتها ،فريى �أال ي�شغل
املوجود يف امل�سجد ب�أي منظر �آخر يخرجه من خلوته مع ربه ،وي�ستند �إىل
بع�ض الأحاديث ال�شريفة ،منها« :ما �أمرت بت�شييد امل�ساجد» �أي رفع البناء
بال�شيد واجل�ص ،وقال ابن عبا�س ،راوي احلديث«:لتزخرفنها كما زخرفت
اليهود والن�صارى»( ،)2ولي�س معنى احلديث عدم االهتمام مبتانة البناء بل
املراد به الب�ساطة وعدم الزخرفة ،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �أ�شراط
ال�ساعة �أن يتباهى النا�س يف امل�ساجد»( ،)3كما ورد عن عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه �أن��ه قال ملن ي�شرف على تو�سعة م�سجد املدينة املنورة يف
عهده�« :أكن النا�س من املطر ،و�إياك �أن حتمر �أو ت�صفر فتفنت النا�س»(،)4
�شكل (.)46

( )1انظر :يحيى وزيري ( :)1990خواطر ال�شيخ ال�شعراوي حول عمران املجتمع الإ�سالمي ،مكتبة
الرتاث الإ�سالمي ،القاهرة� ،ص.40
( )2رواه �أبو داود ب�سند �صحيح.
( )3رواه �أبو داود ب�سند �صحيح.
( )4رواه البخاري يف �صحيحه.
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�شكل (  :)44م�سجد الدولة الكبري بالكويت مثال جيد لتقليل عدد الأعمدة بقاعة
ال�صالة �إىل احلد الأدنى.

�شكل ( :)45ا�ستخدام �أعمدة امل�سجد كرفوف للم�صاحف والكتب الدينية.
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وبالن�سبة �إىل الكتابة على ج��دران امل�سجد فقد كره �أ�صحاب املذاهب
الأربعة الكتابة على جدران و�سقف امل�سجد ،حتى لو كان املكتوب �شيئا من
القر�آن ،لأن ذلك فيه �شغل للم�صلى عن ذكر اهلل ،كما �أن فيه �إ�ضاعة لأموال
امل�سلمني(.)1
�أما الر�أي الثاين ،فريى �أنه ال ي�صح �أن يكون بيت اهلل ،وهو من�سوب �إليه،
دون بيوت النا�س عناية واهتماما وت�شييدا وزخرفة ،وي�ستندون يف ذلك �إىل
�أن الزخرفة لي�ست لونا من الرتف �إذا كان يت�سع لها مال امل�سلمني ،لأنها
ترقق عواطف النا�س كما «�أن اهلل جميل يحب اجلمال» ،و�أن الفن اجلمايل
له وظيفة يف غ��ذاء ملكات النف�س ،فقبل �أن مينت اهلل علينا ب�أكل الثمرة
قال«:انظروا �إىل ثمره �إذا �أثمر وينعه».
ويرى ال�شيخ ال�شعراوى رحمه اهلل(�« :)2أن ذلك �أمر اعتباري ،مبعنى �أنه
�إذا كنا يف بيئات لها مظاهر من الكنائ�س واملعابد فال ي�صح �أن تكون بيوت
عبادتنا ،وهي بيوت اهلل دونها� ،إال فيما ي�صطدم مع قاعدة من قواعد الدين
كوجود الت�صاوير والتماثيل ،..والعناية بال�شيء ال يعني ف�سوق زخرفته ،فمن
املمكن �أن تكون عناية تتمثل يف وقار الزخارف ووقار التجميل وورع الفن».
ونحن نرى �أن عملية بناء امل�ساجد ترتبط ارتباطا مبا�شرا باملجتمع �أو
البيئة التي تبنى فيها ،ففي البيئات التي تتوفر فيها الإمكانات املادية فال
مانع من ت�شييد امل�ساجد واالهتمام بت�شطيبها ولكن دون بذخ �أو خروج على
قواعد الدين ،وميكن ترجمة ذلك معماريا ب�أن يكون الرتكيز على اللم�سات
اجلمالية �أو الزخرفية بواجهات امل�سجد اخلارجية ومداخله� ،شكل (،)47
�أما داخل قاعة ال�صالة فيف�ضل الب�ساطة التي ت�ساعد امل�صلني على اخل�شوع،
{(،)3
لقوله تعاىل} :
( )1انظر كتاب الفقه على املذاهب الأربعة :مرجع �سابق� ،ص .97
( )2يحيى وزيري (خواطر ال�شيخ ال�شعراوى) :مرجع �سابق� ،ص.40
(� )3سورة امل�ؤمنون :الآيتان .2 ،1
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ولكن ال مانع من ا�ستخدام مواد نهو جيدة ،كتجليد الأج��زاء ال�سفلية من
احلوائط باخل�شب مثال يف البيئات الباردة� ،أو الرخام يف البيئات احلارة،
وكل ذلك دون بهرجة يف الألوان �أو الزخارف.

�شكل ( :)46ا�ستخدام اللون الأحمر واملذهب فى �أحد م�ساجد ال�صني.
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م�سجد �سنغافورة.
�شكل ( :)47يف�ضل ا�ستخدام الزخارف والألوان الزاهية يف الواجهات اخلارجية للم�سجد دون
قاعات ال�صالة.

�أما يف البيئات واملجتمعات الفقرية حيث يتم جمع التربعات املالية لبناء
امل�ساجد فال ي�صح �أن يخرج بناء امل�سجد عن عنا�صره الأ�سا�سية ،ولكن
يراعى الإتقان يف بناء امل�سجد مع ا�ستخدام مواد البيئة املتوفرة حمليا،
ب�أب�سط طرق الإن�شاء مما يقلل التكاليف ،ومن هنا يتجلى ارتباط امل�سجد
بالبيئة واملجتمع املحلي الذي يبنى فيه(.)1
( )1ملعرفة املزيد عن عالقة امل�سجد بالبيئة انظر :يحيى وزيري ( :)2003الت�صميم البيئي
للم�ساجد يف �ضوء ال�ضوابط ال�شرعية ،من �أبحاث م�ؤمتر االجتهاد يف ق�ضايا البيئة وال�صحة
والعمران ،جامعة الريموك� -أربد ،الأردن.
156

�سابعا :حكم املقا�صري والقواطيع
جاء يف كتاب «�أحكام امل�ساجد» للزرك�شي� :أن اتخاذ املقا�صري يف امل�ساجد
مل ُي ْعهد يف ال�صدر الأول ،وقال �أبو العبا�س القرطبي يف �شرح «م�سلم»« :ال
يجوز اتخاذها وال ُي َ�صلى فيها لتفريقها ال�صفوف وحيلولتها من التمكن من
امل�شاهدة» .وهذا ال��ر�أي مبني على �أن املق�صورة تقطع ال�صفوف وفيه ما
�سبق يف املنرب ،كما قال ابن احلاج«:املقا�صري والدرابزين (القواطيع) من
البدع املحدثة ،وقد ترتب على ذلك جملة مفا�سد� ،أولها� :أن املو�ضع وقف
لل�صالة وما فعل فيه لغريها غ�صب ملوا�ضع �صالة امل�سلمني ،وثانيهما� :أن
فيه تقطيع ال�صفوف وذلك خالف ال�سنة»(.)1
�أما بالن�سبة ملقا�صري الن�ساء فريى بع�ض الفقهاء �أنها م�ستح�سنة لأنها
حتمي الن�ساء من �أنظار الرجال ،وعلى ذلك فيمكن حتديد �أماكن ل�صالة
الن�ساء �إذا كنّ ي�صلني مع الرجال يف قاعة ال�صالة نف�سها مبقا�صري �أو
قواطيع تكون يف �آخ��ر القاعة بحيث ال تقطع ال�صفوف ،و�إن كان يف�ضل
ف�صلهن يف دور م�سروق يت�صل فراغيا و�سمعيا بقاعة �صالة الرجال.
ثامنا :امل�آذن
مل ت�ستخدم امل�آذن يف �صدر الإ�سالم ،فهي مل تظهر يف عهد النبي عليه
ال�صالة وال�سالم وال يف عهد اخللفاء الرا�شدين ،ومت �إدخالها يف عهد عمر
بن عبد العزيز حيث مت بناء �أرب��ع م ��آذن ،يف كل ركن من �أرك��ان امل�سجد
مئذنة ،وذلك �سنة  92هجرية.
يقول ال�شيخ نا�صر الدين الألباين(�« :)2إن املنارة املعروفة اليوم لي�ست من
ال�سنة يف �شيء ،غري �أن املعنى املق�صود منها وهو التبليغ �أمر م�شروع بال
( )2خري الدين وانلي :مرجع �سابق� ،ص.38
( )1املرجع نف�سه� ،ص.20 ،19
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ريب ،ف�إذا كان التبليغ اليح�صل �إال بها فهي م�شروعة ،ملا تقرر يف علم الأ�صول
�أن ما ال يقوم به الواجب �إال به فهو واجب ،غري �أن من ر�أيي �أن وجود الآالت
املكربة لل�صوت تغني عن اتخاذ املئذنة ك�أداة للتبليغ ،ال �سيما وهي تكلف
الألوف امل�ؤلفة من اللريات ،فبنا�ؤها واحلالة هذه مع كونها بدعة ووجود ما
يغني عنها غري م�شروع ملا فيه من �إ�سراف وت�ضييع للمال ،ومما يدل داللة
قاطعة على �أنها �صارت اليوم عدمية الفائدة �أن امل�ؤذنني الي�صعدون �إليها
البتة م�ستغنني عنها مبكربات ال�صوت».
وعلى اجلانب الآخ��ر ،ف��إن البع�ض يرى �أن��ه ال مانع من �إقامة امل�آذن
بامل�ساجد خا�صة اجلامعة ،حيث �إنها ت�ساعد مرتادي امل�سجد على اال�ستدالل
على موقعه ب�سهولة� ،شكل ( ،)48بعد �أن �أ�صبحت املكربات ال�صوتية ال
تعطي م�ؤ�شرا ي�ساعد على اال�ستدالل على امل�سجد ،خا�صة عن بعد ،كما �أنها
�أ�صبحت رمزا تعارفت عليه الأجيال ولي�س يف ا�ستخدامها ما ينايف املنهج
الإ�سالمي �إذا روعي يف ت�صميمها الب�ساطة واالقت�صاد.
ومن وجهة نظرنا ،ف�إننا نرى �أنه يف حالة امل�ساجد الكربى اجلامعة مع
توفر الإمكانيات املادية ال مانع من اتخاذ امل�آذن� ،شكل ( ،)49مع عدم ق�صر
وجودها على ال�شكل اجلمايل �أو الرمزي فقط ،بل يجب �أن يكون لها وظيفة،
ك�أن تكت�سب �صفة �إن�شائية ت�ساعد على حمل �سقف امل�سجد على �سبيل املثال،
�أو �أن ي�ستخدم �سلمها الداخلي لل�صعود �إىل م�صلى الن�ساء بالدور امل�سروق،
�أو باقي طوابق املبنى �إذا كان امل�سجد جزء ًا من مبنى خدمات �إ�سالمية.
كما �أنه ميكن ت�صميم املئذنة ب�شكل رمزي مب�سط ،ك�أن تكون على هيئة
�شرفة بارزة من �سطح امل�سجد كما هو موجود بالفعل يف زاوية «عبد الرحمن
كتخذا» مبنطقة املغربلني بالقاهرة القدمية(� ،)1أو ب�أي �صورة رمزية �أخرى
تدل على امل�سجد ،ويف الوقت نف�سه تقلل من تكاليف �إن�شائها.
( )1مت اقتبا�س هذه الفكرة �أي�ضا يف �أحد م�ساجد حمافظة اجليزة مب�صر وهو م�سجد «�أحمد زكي
با�شا».
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تا�سعا :غر�س الأ���ش��ج��ار و�إق��ام��ة ال�برك املائية يف �صحون
امل�ساجد
مذهب الإم��ام الأوزاع��ي هو �أول املذاهب الإ�سالمية التي �أج��ازت زرع
�صحون امل�ساجد( ،)1ويف �إطار هذا الت�صريح كان زرع �صحون بع�ض امل�ساجد
بال�شام ثم الأندل�س� ،شكل (.)50
و قد �أحدث هذا الأمر رد فعل لدى كثري من الفقهاء الذي كان لهم ر�أى
يخالف ما ذهب �إليه الأوزاع��ى ،فقد جاء يف حوا�شي الدر �أن العالمة ابن
�أمري حاج حنفي �أ َّل��ف ر�سالة على من جوز غر�س ال�شجر يف امل�سجد قال
فيها( « :)2لأن فيه �شغل ما �أعد لل�صالة و نحوها و�إن كان امل�سجد وا�سعا �أو
كان يف الغر�س نفع بثمرته ،وال يجوز �إبقا�ؤه لقوله عليه ال�صالة وال�سالم:
« لي�س لعرق ظامل حق»( ،)3لأن الظلم يف و�ضع ال�شيء يف غري حمله وغر�س
ال�شجر يف �صحن امل�سجد ينطبق عليه ذلك».

( )1عبد ال�ستار عثمان وحممد عبد ال�سميع عيد ( :)1999درا�سة لإمكانية ا�ستخدام امل�سطحات
اخل�ضراء يف الت�شكيل العمراين للم�ساجد� ،سجل �أبحاث ندوة عمارة امل�ساجد ،كلية العمارة
والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض( ،ج� )3ص.36 -17
( )2انظر :حممد جمال الدين القا�سمي� :إ�صالح امل�ساجد من البدع والعوائد ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت ،وانظر �أي�ضا الزرك�شي :مرجع �سابق� ،ص.343 -341
( )3حديث �صحيح.
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�شكل ( :)48مناذج خمتلفة مل�آذن م�ساجد �أثرية قدمية.
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�شكل ( :)49دمج �ساعة ملعرفة التوقيت مبئذنة �أحد امل�ساجد احلديثة بعمان.

لقطة جوية مل�سجد قرطبة تو�ضح زراعة الفناء بالأ�شجار.
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م�سقط �أفقي مل�سجد قرطبة تظهر فيه الأ�شجار بفناء امل�سجد�.شكل ()50

ووافقه املحقق ابن �أبي �شريف ال�شافعي يف كتاب «الإقناع ،و�شرحه يف كتب
احلنابلة بقوله(« :)1يحرم غر�س �شجر يف م�سجد ،لأن منفعته م�ستحقة
لل�صالة فتعطيلها ع��دوان ،ف�إن فعل قلعت ال�شجرة ،ف�إن مل تقلع فثمرها
مل�ساكني امل�سجد وغريهم».
و�إن كان البع�ض يرى �أنه لي�س هناك ما يحول دون ا�ستخدام الأ�شجار
وامل�سطحات اخل�ضراء يف الت�شكيل املعماري للم�ساجد املعا�صرة من خالل
�ضوابط ومعايري ميكن تلخي�صها يف الآتي(:)2
�أ� -أال ت�ؤثر على الوظيفة الأ�سا�سية للم�سجد وهي ال�صالة.
ب� -أال ت�ؤثر على طهارة امل�سجد.
( )1انظر كتابنا :التعمري يف القر�آن وال�سنة� ،ص.125
( )2عبد ال�ستار عثمان وحممد عبد ال�سميع عيد :مرجع �سابق.
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ج� -أال تكون �سببا يف الت�ضييق على امل�صلني.
د� -أن ينتفع بغرا�سها ل�صالح امل�سجد ،وتكون وقفا عليه.
هــ� -أن تكون هناك منفعة للم�صلني من ا�ستخدام الأ�شجار �سواء كانت
هذه املنفعة بيئية بحيث حتمي امل�سجد من التلوث اخلارجي والأتربة وعادم
ال�سيارات وال�ضو�ضاء� ،أو منفعة جمالية من خالل روعة وجمال الت�شكيل
العمراين واكتماله با�ستخدام عنا�صر التن�سيق الطبيعي.
وم��ا ينطبق على غر�س الأ�شجار ينطبق على وج��ود ال�برك والبحرات
ب�صحن امل�سجد ،حيث يرى البع�ض �أن وجودها يف بع�ض امل�ساجد القدمية
غري مرغوب فيه لأنها ت�أخذ م�ساحة كبرية من �صحن امل�سجد حتول دون
اال�ستفادة منها لل�صالة ،ال �سيما �أيام ا ُ
جل َمع حني ي�ضيق امل�سجد بامل�صلني،
في�ضطرون لل�صالة يف �صحن امل�سجد في�صادفون البحرة وما حولها من
الأر�ض املبتلة باملاء ،كما �أنها حتول دون تو�سيع امل�ساجد �أحيانا بحجة �أنها
موقوفة للو�ضوء( ،)1كما يرى البع�ض �أن هذه البحرات ت�صري مزارع للجراثيم
والأقذار مع �إمكانية اال�ستغناء عنها بعد �أن �أ�صبحت املياه متوفرة بوا�سطة
الأنابيب وال�صنابري ،فيكون لكل متو�ضئ �صنبور ي�أخذ منه املاء النظيف غري
امللوث باجلراثيم.
عا�شرا :املي�ضة ودورات املياه
مل يكن يف امل�سجد النبوي عند �إن�شائه دورات مياه �أو مي�ض�أة( ،)2ولكن ال
مانع من �أن يلحق بامل�سجد دورات مياه و�أماكن للو�ضوء؛ حيث �إن الطهارة
من احلدثني الأكرب والأ�صغر وكذلك الو�ضوء من �شروط �صحة ال�صالة ،وال
( )1خري الدين وانلى :مرجع �سابق� ،ص30

( )2فمن حديث �أبي هريرة قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� ..« :إذا تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء ثم خرج �إىل امل�سجد»..

(انظر �صحيح البخاري ،كتاب الأذان) ،وال�شاهد من احلديث هو الو�ضوء يف البيت �أو ال�سوق ثم الذهاب �إىل امل�سجد،
وهو ما يو�ضح عدم وجود املي�ض�أة يف امل�سجد النبوي يف ذلك الوقت.
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مانع �إذا �سمحت امل�ساحة والإمكانات املادية من �إ�ضافة �أد�شا�ش ال�ستعمال
املعتكفني �أو عابري ال�سبيل الغرباء عن منطقة امل�سجد ،وذلك لأن االعتكاف
بامل�ساجد خا�صة يف الع�شر الأواخر من رم�ضان �سنة م�ؤكدة.
ويف�ضل �أن يوجد مبنى �أو مكان منف�صل لبيوت اخلالء و�أماكن الو�ضوء
حفاظا على طهارة امل�سجد وقاعات ال�صالة� ،أما يف حالة تعذر وجود مبنى
منف�صل فرياعى �أن يكون لبيوت اخلالء مدخل خا�ص منف�صل عن مدخل
امل�سجد ،كما يف�ضل �أال تكون دورات املياه يف اجتاه القبلة.
�أما بالن�سبة �إىل �إماكن الو�ضوء فيجب الو�صول �إليها ب�سهولة من بيوت
اخلالء مع وجود حاجز يف�صل اجلزء غري الطاهر بدورات املياه عن اجلزء
الطاهر لأماكن الو�ضوء ،والتي يف�ضل �أن تكون يف مواجهة القبلة لتحقيق
�إحدى �سنن الو�ضوء بالن�سبة �إىل املتو�ضئ ،ويف�ضل توفري كر�سي ثابت من
الرخام �أو القي�شانى �أو املوزايكو �أمام كل �صنبور ،بحيث يجل�س املتو�ضئ
عليه �أثناء و�ضوئه؛ وهو ما يي�سر عملية الو�ضوء خا�صة لكبار ال�سن.
حادي ع�شر :معايري وتفا�صيل �أخرى متنوعة
توجد بع�ض املعايري والتفا�صيل املهمة التي يجب �أن تراعى عند ت�صميم
و�إقامة امل�ساجد ،لأنها تي�سر على امل�صلني وجتعل امل�سجد ي�ؤدي وظيفته على
�أكمل وجه ،ومن هذه املعايري ما يلي:
�أ -يف حالة وج��ود امل�سجد �ضمن مبنى للخدمات الإ�سالمية �أو مركز
�إ�سالمي ،فيف�ضل �أن يكون بالدور الأر�ضي ،كما يراعى �أال يكون مرتفعا
عن �سطح الأر���ض بعدد كبري من ال�� َّد َرج� ،شكل ( ،)51فالأ�صل التي�سري
على امل�صلني وخا�صة �أن فيهم كبار ال�سن والن�ساء وال�ضعفاء ورمبا بع�ض
الأطفال ،كما يف�ضل وجود منحدرات بجوار درج املدخل ميكن �أن ي�ستعملها
املعوقون وكبار ال�سن واملر�ضى.
164

ب -يراعى وجود �أبواب قاعة ال�صالة باحلوائط اخللفية �أو اجلانبية ،وهو
ما ي�سهل من ا�ستكمال ال�صفوف الأمامية دون ِّ
تخط للرقاب ،كما يف�ضل
�أن تكون مداخل امل�سجد كمرحلة فا�صلة بني ال�شوارع اخلارجية ب�ضجيجها
وقاعات ال�صالة بخ�شوعها ،وهو ما كان يرى يف امل�ساجد القدمية حيث
ا�ستخدام املداخل املنك�سرة كما يف م�سجد ومدر�سة ال�سلطان ح�سن بالقاهرة
على �سبيل املثال.

�شكل ( :)51وجود عدد كبري من الدرج �أمام مدخل جامع امللكة �صفية بالقاهرة.

ج -مراعاة توفري الإ�ضاءة والتهوية الطبيعية َقدر الإمكان ،عن طريق
ا�ستخدام ال�صحون الداخلية املك�شوفة �أو النوافذ املو�ضوعة يف �أماكن
مدرو�سة بقاعات ال�صالة� ،أو ا�ستخدام �إ��ض��اءة علوية من �سقف قاعة
ال�صالة� ،شكل (.)52
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د -يراعى �أن يتم ت�صميم قاعات ال�صالة بن�سب هند�سية وب�أ�ساليب
ت�ساعد على الت�صميم ال�صوتي اجليد ،وهو ما ي�سهل �سماع خطبة اجلمعة
�أو درو�س العلم ب�سهولة وي�سر ،دون االعتماد على مكربات ال�صوت احلديثة
كلما �أمكن ذلك ،وهو ما كان يتم مراعاته يف امل�ساجد القدمية التي كانت
كبرية امل�ساحة وتت�سع لآالف امل�صلني ،ويف الوقت نف�سه م�صممة ب�أبعاد ون�سب
حتقق انتقال �صوت اخلطيب �أو العلماء يف �أثناء �إلقاء درو�س العلم ب�سهولة
وي�سر داخل �أرجاء امل�سجد.
من كل ما �سبق يت�ضح �أن الأ�صل يف عمارة امل�ساجد هو عدم �شغل امل�صلي
عن العبادة �أو ذكر اهلل ،مع تهيئة اجلو املنا�سب لذلك ،كما ات�ضح �أنه ال مانع
من ا�ستخدام تقنيات الع�صر الداخلة يف نطاق الإمكانات املادية للمجتمعات
امل�سلمة ،ما دامت ت�سهل هذه التقنيات من �أداء امل�سجد لوظيفته وال تتعار�ض
مع قواعد الدين.
وليتذكر امل�صممون وعمار امل�ساجد قول ر�سولنا الكرمي عليه ال�صالة
وال�سالم« :من �أحدث يف م�سجدنا حدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س
�أجمعني»( ،)1واملراد هنا من � َ
أدخل يف امل�ساجد بدعة تتنافى مع روح امل�سجد
وهي الب�ساطة� ،أو �أدخل على امل�سجد �شيئا ي�شغل النا�س عن ال�صالة.

( )1انظر :ح�سني م�ؤن�س ،مرجع �سابق� ،ص.29
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�شكل ( :)52ا�ستخدام الإ�ضاءة العلوية لقاعات ال�صالة ،منوذجان �أحدهما
قدمي والآخر معا�صر.
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املبحث الثاين
�ضوابط عمارة امل�ساكن
،)1({.....
			
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل}:
()2
وقوله «�سكنا» �أي ت�سكنون فيها وتهد�أ جوارحكم من احلركة  ،فامل�سكن هو
املكان الذي ي�ستطيع الإن�سان �أن يتمتع فيه بق�سط من الراحة واالطمئنان
فيه.
ونحن ،باعتبارنا م�سلمني ،لنا دين ق ِّيم و�ضع لنا منهجا متكامال للحياة
و�أ�سلوب املعي�شة ،لذلك ف�إن ت�صميم امل�سكن وعمارته من الداخل واخلارج
منهج الإ�سالم وتعاليمه ،و�سيكون بحثنا عن ت�أثري
يجب �أن ينعك�س فيهما ُ
منهج الإ��س�لام على العمارة اخلارجية والداخلية للم�سكن مع تركيزنا
على عمارة امل�سكن من الداخل حيث يخلد الإن�سان �إىل الراحة والهدوء
واالطمئنان النف�سي.
والأ�سلوب الذي اتبعناه ملعرفة املعايري الت�صميمية مل�سكن امل�سلم املعا�صر مبني
على تو�ضيح املنهج الإ�سالمي الذي ينبع من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية
�إىل جانب توجيهات علماء امل�سلمني الأفا�ضل ،ثم ن�ستنبط امل�ضمون الإ�سالمي
من هذا املنهج ،وبناء على ذلك نقوم بتو�ضيح ت�أثري هذا امل�ضمون على �شكل
امل�سكن وت�صميمه.
لقد حاولنا يف هذا املبحث �أن نو�ضح كيف ميكن للم�سلم املعا�صر �أن
ي�سرت�شد باملنهج الإ�سالمي عند ت�صميم بيته ،وذلك بتحويل هذا املنهج
�إىل معايري ت�صميمية وا�ضحة ،ومن �أهم هذه املعايري الت�صميمية الواجب
توافرها يف م�سكن امل�سلم املعا�صر ما يلي(:)4(،)3
(� )1سورة النحل :من الآية .80
( )2انظر تف�سري الآية رقم  80من �سورة النحل يف «اجلامع لأحكام القر�آن » للإمام القرطبي.
( )3انظر  :يحيى وزيري ( .)1992ت�أثري املنهج الإ�سالمي على العمارة الداخلية واخلارجية للم�سكن،
كتاب �أبحاث احللقة الدرا�سية الرابعة ملنظمة العوا�صم واملدن الإ�سالمية -الرباط ،املغرب (،)1991
منظمة العوا�صم واملدن الإ�سالمية ،جدة� ،ص.196 -187
( )4يحيى وزيري (التعمري يف القر�آن وال�سنة) :مرجع �سابق� ،ص  80وما بعدها.
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�أوال :اخل�صو�صية (�سرت العورة)
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل} :
							
(خ�صو�صية من اخلارج) ،كما يقول �سبحانه وتعاىل} :

{(،)1

						
(خ�صو�صية من الداخل).

{(،)2

من الآيتني الكرميتني ال�سابقتني يت�ضح �أن خ�صو�صية بيت امل�سلم �سواء
�أكان ذلك من اخلارج �أم الداخل �أمر واجب وتوجيه قر�آين يجب �أن يراعى
عند ت�صميم امل�سكن ،وعلى ذلك فاخل�صو�صية التي يجب �أن تتوفر بامل�سكن
من اخل��ارج ،ميكن �أن تظهر يف ت�صميم واجهات امل�سكن اخلارجية عن
طريق النوافذ وال�شرفات ،بحيث يتم احلر�ص على �أن تفتح �ضلف النوافذ
اخلارجية (ال�شي�ش) بنف�س �أ�سلوب امل�شربيات التقليدية� ،شكل (� ،)53أما
بالن�سبة لل�ضلف الزجاجية للنوافذ وال�شرفات فيمكن �أن ي�ستخدم الزجاج
امللون الذي ي�ساعد على ك�سر حدة �أ�شعة ال�شم�س ويوفر من تكاليف ا�ستخدام
ال�ستائر خلف النوافذ� ،أما ال�شرفات التقليدية فيمكن �أن يو�ضع �أمام �أبوابها
من جهة ال�شارع اخلارجي بع�ض القواطيع الب�سيطة من اخل�شب البغداديل
مثال ،وبذلك ال ينك�شف َمنْ بداخل الغرفة عن طريق ال�شرفة �إذا ما فتحت.
(� )1سورة النور :الآية .27
(� )2سورة النور :الآية .58
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منوذج معا�صر لت�صميم ال�شباك ال�شي�ش بنف�س طريقة امل�شربية التقليدية.
(من ت�صميم امل�ؤلف)

م�شربيات يف واجهات برج �سكني حديث.
(من ت�صميم امل�ؤلف)
�شكل ( :)53توفري اخل�صو�صية بواجهات امل�ساكن من اخلارج.
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�أما املداخل يف امل�ساكن العائلية اخلا�صة ،فيمكن �أن ت�صمم بنف�س �أ�سلوب
املدخل املنك�سر يف امل�ساكن الإ�سالمية القدمية� ،أو ب�أي �أ�سلوب يوفر لهذه
املداخل اخل�صو�صية ،مع مراعاة �أن يكون للم�سكن مدخالن �أحدهما �أمامي
للرجال والزوار ،والآخر خلفي للن�ساء و�أهل البيت.
وفى حالة توفر امل�ساحات الالزمة والإمكانات املادية ،فيف�ضل ت�صميم
امل�سكن على فناء داخلي بحيث تنفتح عليه �أغلب غرف امل�سكن مما يوفر لها
اخل�صو�صية� ،شكل ( ،)54وفى حالة الوحدات ال�سكنية التقليدية (ال�شقق
ال�سكنية) يف العمارات ال�سكنية ،ي�صبح من الالزم �إيجاد البديل الت�صميمي
للفناء الداخلي ،ويكون ذلك بتوفري �شرفة معقولة امل�ساحة بحيث تطل عليها
�أك�بر عدد من غرف الوحدة ال�سكنية ،وتكون هذه ال�شرفة مبثابة الرئة
للوحدة ال�سكنية ،خا�صة �إذا ما و�ضعت بع�ض النباتات بها ،مع مراعاة �أن
تتمتع هذه ال�شرفة باخل�صو�صية الالزمة� ،شكل (� -55أ).
وبالن�سبة �إىل خ�صو�صية امل�سكن من الداخل ،فيكون ذلك بف�صل جناح
النوم و�أهل البيت عن جناح املعي�شة والزوار ،ويكون ذلك �إما بالف�صل �أفقيا
عن طريق وجود مدخل متو�سط للوحدة ال�سكنية يخدم اجلناحني� ،شكل
( -55ب)� ،أو بالف�صل بني اجلناحني ر�أ�سيا كما يف الت�صميم التقليدي
للربع الإ�سالمي ،حيث يتم و�ضع جناح املعي�شة وال��زوار يف الدور الأر�ضي
ويو�ضع جناح النوم يف الدور الأول ويربط بينهما َد َرج داخلي.
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�شكل (� :)54صورة جوية تو�ضح جزء ًا من �أفنية منازل مدينة مراك�ش القدمية.

�شكل (�-55أ) :منظور ل�شرفة ت�ستعمل كبديل للفناء الداخلي.
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�شكل ( -55ب) :م�سقط �أفقي للوحدة ال�سكنية.
�شكل ( :)55منوذج ت�صميمي معا�صر لوحدة �سكنية بها �شرفة مب�ساحة معقولة ،ت�ستعمل كبديل
للفناء الداخلي ،كما يالحظ �أي�ضا الف�صل بني جناح النوم وجناح ال�ضيوف.

ثانيا :االقت�صاد مع الإتقان والبعد عن الإ�سراف والتبذير
يقول اهلل �سبحــــانه وتعاىل}:
{(( ،)1دعوة لالقت�صاد وعدم الإ�سراف والتبذير)،
		
كمايقولاهلل�سبحانهوتعاىل}:
		
{(( ،)2اهلل يحب �أن يكون املقاتلون يف �سبيله كالبنيان
املر�صو�ص ا�ستح�سانا منه للإتقان يف البناء).
(� )1سورة الإ�سراء :الآية .27
(� )2سورة ال�صف :الآية .4
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كما يقول �سبحانه وتعاىل}:

			
وبهرجته).

{(( ،)1ع ��دم امل�ب��ال�غ��ة يف ت��زي�ين امل�سكن

والآيات الكرمية ال�سابقة حت�ض ،يف جممل معناها ،على مراعاة العوامل
االقت�صادية عند ت�صميم وبناء امل�ساكن ،ولكن مع الإتقان وعدم املبالغة يف
تزيني وبهرجة امل�سكن ،لأن ذلك من متاع احلياة الدنيا الزائل.
جناحي النوم
وامل�ضمون الإ�سالمي ال�سابق ميكن �أن ي�ؤثر على ت�صميم كل من
َْ
واملعي�شة ،فبالن�سبة �إىل جناح النوم فمن الأهمية وجود غرفة نوم رئي�سية ثم
غرفة �أو �أكرث للأطفال ،ولكن بالن�سبة �إىل جناح املعي�شة فال داعي لت�أثيث عدد
كبري من الغرف ال ت�ستعمل �أغلبها �إال نادرا يف املنا�سبات ،فال داعي لوجود
غرفة لال�ستقبال و�أخرى للطعام ال ت�ستعمل �إال يف الوالئم ،وخا�صة بالن�سبة
�إىل الإ�سكان املتو�سط وما دون م�ستواه ،لذلك ي�ستح�سن ت�صميم غرفة معي�شة
وا�ستقبال مب�ساحة معقولة تكون متعددة الأغرا�ض.
كما يف�ضل �أن تتميز هذه املجال�س بال�سعة ،وذلك لرواية �سعيد اخلدري �أن
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم قال�«:إن خري املجال�س �أو�سعها»( ،)2وبذلك
ميكن �أن ت�ؤدي غرفة املعي�شة �أكرث من وظيفة ،كا�ستقبال الزوار واجللو�س
وتناول الطعام ،و�أداء ال�صالة بالن�سبة �إىل �صاحب البيت وزواره.
كما يحتم العامل االقت�صادي على امل�صمم توفري الدواليب احلائطية
الثابتة خا�صة يف غرف النوم� ،إىل جانب توفري بع�ض الأثاث الثابت املبني
(� )3سورة الزخرف :الآيات من � 33إىل .35
( )1انظر :الإمام البخاري ( :)1979الأدب املفرد ،مكتبة الآداب ومطبعتها ،القاهرة� ،ص.329
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(امل�صاطب) �إن �أمكن� ،شكل ( ،)56كما ميكن ت�صميم النوافذ بحيث
تربز جل�ساتها للخارج بعمق يكفي وي�سمح باجللو�س عليها كما يف امل�ساكن
الإ�سالمية التقليدية ،حيث كان الأث��اث ي�ستعمل نهارا للجلو�س وا�ستقبال
ال��زوار ،وليال لنوم �أهل البيت ،وبذلك يكون امل�صمم قد �ساهم يف تقليل
التكاليف املادية التي يتكبدها ال�ساكن لت�أثيث امل�سكن بعد �أن يقطنه (خا�صة
يف حالة �إ�سكان ال�شباب والإ�سكان االقت�صادي).
والدعوة �إىل االقت�صاد ال تعني �أن تخلو البيوت الإ�سالمية من اللم�سة
اجلمالية �أو الفنية ،ولكن ميكن لكل �أ�سرة �أن تختار ما ينا�سب �إمكاناتها
املادية لتجميل م�سكنها ،وهو ما �سنو�ضحه يف املعيار اخلا�ص باللم�سات
اجلمالية.
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�شكل ( :)56مناذج ال�ستخدام الأثاث املبني (امل�صاطب)� ،أفكار ت�صلح يف �إ�سكان ال�شباب
(من ت�صميم امل�ؤلف).

176

ثالثا� :أف�ضلية امل�سكن الوا�سع لتوفري عدد غرف منا�سب
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل}:
		
{(( ،)1دع��وة لعدم الت�ضييق على املطلقات يف
امل�ساكن ،فما بالنا يف حالة زوجني يعي�شان معا يف بيت واحد) ،وعن نافع
بن عبد احل��ارث عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال« :من �سعادة
املرء :امل�سكن الوا�سع ،واجلار ال�صالح ،واملركب الهنيئ»( ،)2وعن عمرو بن
�شعيب عن �أبيه عن جده ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم«:مروا �أوالدكم بال�صالة وهم �أبناء �سبع �سنني ،وا�ضربوهم عليها وهم
�أبناء ع�شر ،وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع»( .) 3
وامل�ضمون الإ�سالمي امل�ستنبط من الآي��ة الكرمية والأح��ادي��ث ال�سابقة
يلفت الأنظار �إىل �أنه يف حالة توفر الإمكانيات املادية وامل�ساحات الكافية،
فيف�ضل امل�سكن الوا�سع لتوفري عدد غرف منا�سب خا�صة جلناح النوم،
وميكن تطبيق هذا امل�ضمون عن طريق توفري غرفة نوم رئي�سية للوالدين مع
تزويدها بدورة مياه خا�صة �إن �أمكن ذلك ،مع توفري غرف م�ستقلة للأطفال
من الذكور والإناث يحقق �إمكانية التفريق بينهم يف امل�ضاجع ،عمال بقول
الر�سول عليه ال�صالة و ال�سالم..«:وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع».
رابعا� :أف�ضلية توجيه غرف امل�سكن جهة القبلة
فعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�«:إن لكل �شيء
�سيدا ،و�إن �سيد املجال�س قبالة القبلة»( ،)4كما �أن ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم يف حديث زيد بن ثابت قال«:فعليكم بال�صالة يف بيوتكم ،ف�إن خري
(� )1سورة الطالق :من الآية .6
( )2رواه الإمام البخاري يف كتابه «الأدب املفرد»� ،ص.134
( )3رواه �أبو داود ب�إ�سناد ح�سن.
( )4رواه الطرباين.
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�صالة املرء يف بيته �إال املكتوبة»(.)1
فمن الأف�ضل للم�سلم يف جلو�سه �أن يكون جهة القبلة عمال بال�سنة
النبوية( ،)2كما يف�ضل �أداء �صالة النافلة داخل البيوت وامل�ساكن ،لذلك
ف�إنه يف�ضل �إن �أمكن يف ت�صميم غرف امل�سكن وتوجيهها جهة القبلة ،وذلك
لت�سهيل عملية �أداء ال�صالة داخل هذه الغرف ،خا�صة بعد فر�شها ،وبذلك ال
يتعار�ض �أ�سلوب فر�ش الأثاث مع الذي ي�صلي م�ستقبال القبلة.
وبالن�سبة �إىل غرف املعي�شة فيف�ضل �أن تكون م�ستطيلة امل�سقط بحيث
يكون ال�ضلع الأكرب للم�ستطيل مواجه ًا القبلة ،وهو ما يعطي فر�صة لأكرب
عدد من اجلال�سني �أن يكونوا يف مواجهة القبلة.
خام�سا� :أف�ضلية عدم ا�ستقبال �أو ا�ستدبار القبلة يف دورات
املياه
فمن حديث �أبي �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم قال« :ال ت�ستقبلوا القبلة بغائط �أو بول وال ت�ستدبروها ،ولكن �شرقوا
�أو غربوا»( ،)3وقد قال ابن عمر�« :إمنا نهى عن ذلك يف الف�ضاء ،ف�إذا كان
بينك وبني القبلة �شيء ي�سرتك فال ب�أ�س»(.)4
�إن �أف�ضلية عدم ا�ستقبال �أو ا�ستدبار القبلة يف دورات املياه تنعك�س على
و�ضع املرحا�ض بدورة املياه ،بحيث ال ي�ستقبل �أو ي�ستدبر القبلة ،كما يف�ضل
ف�صله عن باقي الأجهزة ال�صحية بباب م�ستقل؛ وهو ما ي�سهل من ا�ستعمال
(� )1أخرجه الإمام البخاري.
( )2يروى �سفيان بن منقذ عن �أبيه قال«:كان �أكرث جلو�س عبد اهلل بن عمر وهو م�ستقبل القبلة» ،رواه البخاري يف
الأدب املفرد� ،ص.329
( )3رواه ال�سبعة.
( )4رواه �أبو داود.

178

باقي الأجهزة ال�صحية يف حالة ا�ستعمال �أي �شخ�ص للمرحا�ض� ،أما بالن�سبة
�إىل حو�ض غ�سيل الأيدي فيف�ضل �أن يكون قبالة القبلة لتحقيق �إحدى �سنن
الو�ضوء بالن�سبة �إىل املتو�ضئ.
�ساد�سا :النهي عن اجللو�س على جلود ال�سباع واحلرير الطبيعي
و�سرت اجلدران به:
عن �أبي املليح عن �أبيه ر�ضي اهلل عنه�«:أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
نهى عن جلود ال�سباع»( ،)1ويف رواية �أخرى للرتمذي«:نهى عن جلود ال�سباع
�أن تفرت�ش».
وعن حذيفة قال :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن لب�س احلرير
والديباج و�أن يجل�س عليه ،وقال« :ف�إنها لهم يف الدنيا (�أي الكفار) ولكم
يف الآخ��رة»( ،)2كما قال احلنابلة« :يحرم اجللو�س على احلرير واال�ستناد
عليه وتو�سده و�سرت اجلدران به �إال الكعبة ف�إنه يحل ك�سوتها به»� ،أما املالكية
فامل�شهور عندهم حترمي اجللو�س على احلرير واال�ستناد عليه ولو فر�ش عليه
�شيء �آخر(.)3
فالأحاديث الكرمية ال�سابقة تنهى امل�سلم عن اجللو�س على جلود ال�سباع،
واجللو�س على احلرير الطبيعي و�سرت اجلدران به ،وهو ما ي�ؤكد على عدم
افرتا�ش جلود ال�سباع �أو ا�ستخدامها كب�سط داخل بيت امل�سلم ،مع عدم
ا�ستعمال الك�سوات من احلرير الطبيعي �سواء للمجال�س �أو الو�سائد �أو
احل�شايا ،وعدم �سرت اجلدران �أو النوافذ �أو الأبواب باحلرير الطبيعي.
( )1رواه �أبو داوود والرتمذي والن�سائي ب�أ�سانيد �صحاح.
( )2رواه البخاري يف �صحيحه ،انظر �أي�ضا� :سبل ال�سالم للإمام ال�صنعانى (ج� ،)2-1ص .525مكتبة عاطف،
القاهرة.
( )3ارجع �إىل :الفقه على املذاهب الأربعة :مرجع �سابق.
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�سابعا :النهي عن ت�صوير الكائنات احلية
عن �أبي زرعة قال« :دخلت مع �أبي هريرة دار مروان بن احلكم فر�أى فيها
ت�صاوير وهي تبنى فقال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :قال
اهلل عز وجل :ومن �أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ،فليخلقوا ذرة �أو فليخلقوا
حبة �أو فليخلقوا �شعرية»(.)1
فاحلديث ال�شريف ينهى عن ت�صوير الكائنات احلية �سواء كانت على
هيئة لوحات فنية �أو جدارية م�سطحة �أو على هيئة متاثيل منحوتة ،ولذلك
يجب �أن ينح�صر وجود اللوحات الفنية �أو اجلدارية على ت�صوير الطبيعة �أو
كل ما ال روح فيه� ،أو الأ�شكال الزخرفية التجريدية �أو الهند�سية دون �إ�سراف
�أو مبالغة� ،شكل (.)57
وكبديل للت�صاوير التي حتتوي على الكائنات احلية ميكن ا�ستخدام
الكتابة العربية على �شكل �آيات قر�آنية بحيث تعرب كل �آية عن وظيفة اجلزء
املو�ضوعة فيه ،فمثال يو�ضع يف مدخل امل�سكن قوله تعاىل »:فاذا دخلتم بيوتا
ف�سلموا على �أنف�سكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة» ،ويو�ضع يف الركن
اخلا�ص بتناول الطعام قوله تعاىل »:وكلوا وا�شربوا والت�سرفوا �إنه اليحب
امل�سرفني» ،والركن اخلا�ص باملكتبة واالطالع وا�ستذكار الدرو�س يو�ضع فيه
قوله تعاىل« :وقل رب زدين علما» ،وهكذا ...فوجود هذه الآيات القر�آنية يعد
تذكري ًا م�ستمر ًا لأهل البيت وزوارهم ب�آداب وتعاليم الإ�سالم� ،إىل جانب
�إ�ضفاء اللم�سة اجلمالية على امل�سكن من الداخل.

( )1رواه البخاري وم�سلم و�أحمد.
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ثامنا :النهي عن ا�ستعمال �آنية الذهب والف�ضة وما يقا�س
عليها:
عن حذيفة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :الت�شربوا يف �آنية
الذهب والف�ضة وال ت�أكلوا يف �صحافيهما ،ف�إنها لهم (�أي الكفار) يف الدنيا
ولكم يف الآخ��رة»( ،)1واحلديث ال�شريف هنا ينهى �صراحة عن �أن ي�ستعمل
امل�سلمون يف بيوتهم �آنية الذهب والف�ضة� ،سواء كانت �أكوابا �أو �أطباقا �أو
ك�أدوات لتناول الطعام.
كما يدخل يف هذا النهي �أي�ضا ا�ستعمال مقاب�ض الأب��واب والنوافذ� ،أو
مقاب�ض حنفيات الأحوا�ض وما �شاكلها من مادة الذهب والف�ضة �أي�ضا ،ملا
يف ا�ستعمال هذه املكمالت املعمارية من �إ�سراف وبذخ منهي عنه ورمبا ي�ؤدي
ا�ستعمالها �إىل الكِبرْ والرغبة يف الدنيا ون�سيان الآخرة والعمل لها.

( )1حديث متفق عليه.
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�شكل ( :)57مناذج معا�صرة لتوظيف الوحدات الزخرفية الهند�سية الإ�سالمية
يف النوافذ اخلارجية.
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تا�سعا :توفري اللم�سات اجلمالية
روي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه ق��ال�«:إن اهلل جميل يحب
اجلمال»( ،)1فاجلمال �ضرورة يف حياة امل�سلم و�أحد املعايري الواجب توافرها
يف بيته �إن �أمكن ذلك ،فيمكن �أن يكون �أثاث البيت ب�سيط الت�صميم ولكنه
جميل ال�شكل ،فمن الأفكار �سهلة التطبيق ا�ستخدام وحدات �إ�ضاءة ذات
طابع �إ�سالمي �سواء كانت م�صنوعة من النحا�س �أو اخل�شب �أو �أي مادة �أخرى
ح�سب �إمكانيات �أ�صحاب البيت ،جتمع ما بني الوظيفة وال�شكل اجلميل مع ًا،
�شكل (.)58
وميكن �إ�ضفاء اللم�سات اجلمالية بامل�سكن عن طريق �إيجاد حديقة
�صغرية �إذا �سمحت امل�ساحة بذلك ،ويف�ضل �أن تكون داخ��ل فناء يتمتع
باخل�صو�صية حتى يت�سنى لأهل الدار حرية التمتع واجللو�س فيها بعيد ًا عن
�أنظار املتطفلني.
ويف حالة العمارات ال�سكنية ،ميكن ا�ستخدام �أ�سطح هذه العمارات عن
طريق عمل �أ�سوار مرتفعة لهذه الأ�سطح من مواد خفيفة كاخل�شب لتوفري
اخل�صو�صية لها ،وعمل حديقة علوية �صاحلة ال�ستعمال �ساكني العمارة ،وهو
ما يعترب �إحياء لفكرة حدائق الأ�سطح التي كانت موجودة يف بع�ض البيوت
الإ�سالمية القدمية يف مدينة القاهرة على �سبيل املثال.
عا�شرا :النهي عن التطاول يف البنيان
عن �أبي هريرة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال(« :)2ال تقوم
ال�ساعة حتى يتطاول النا�س يف البنيان» ،كما يبني عليه ال�صالة وال�سالم
يف احلديث عالمات ال�ساعة« :و�أن ترى احلفاة العراة العالة رعاء ال�شاة
( )1رواه م�سلم.
( )2رواه البخاري يف كتاب الأدب املفرد� ،ص.132
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يتطاولون يف البنيان» ،قال النووي يف �شرح احلديث(� « :)1إن من �أهل البادية
و�أ�شباههم من �أه��ل احلاجة والفاقة تب�سط لهم الدنيا حتى يتباهون يف
البنيان» ،وقال ابن حجر(« :)2معنى التطاول :التفاخر والتكاثر» ،وقال يف
مو�ضع �آخر(� « :)3إن كال منهم يبني بيت ًا يريد �أن يكون �أعلى من بنيان الآخر،
ويحتمل �أن يكون املراد املباهاة يف الزينة والزخرفة� ،أو �أعم من ذلك».

�شكل ( :)58ا�ستخدام وحدات الإ�ضاءة الإ�سالمية لإ�ضفاء مل�سة جمالية على امل�سكن من الداخل.
( )1انظر� :شرح �صحيح م�سلم للإمام النووي (دار الفكر ،بريوت).
( )3( ،)2انظر  :فتح الباري للإمام ابن حجر الع�سقالين ،وانظر �أي�ضا� :أحمد حممد ال�سعد :مرجع
�سابق.
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وعن عبد اهلل الرومي قال«:دخلتُ على �أم طلق فقلت :ما �أق�صر �سقف
بيتك هذا ،قالت :يا بني� ،إن �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
كتب �إىل عماله� :أال تطيلوا بناءكم ف�إنه من �شر �أيامكم»(.)1
والعلة من النهي عن التطاول يف البنيان �إذا كان فيه تفاخر ومباهاة� ،أو
وقوع ال�ضرر على اجلريان يف حالة جرح خ�صو�صيات م�ساكنهم �أو حجب
ال�شم�س والهواء عنهم ،من هنا ف��إن �ضابط تعدد الطوابق يف العمارات
ال�سكنية يكون للحد الذى ي�ضمن التوازن بني الكثافات ال�سكنية وامل�سطحات
وال�ف��راغ��ات التي تبنى عليها ،وذل��ك للوقاية من العديد من الأمرا�ض
االجتماعية والأ�ضرار الأخالقية التي ميكن �أن تنتج عن التطاول يف البنيان
بال �ضابط �أو رابط.
ح��ادي ع�شر :الف�صل بني عنا�صر االت�صال الر�أ�سية للرجال
والن�ساء
ورد يف احلديث النبوي ال�صحيح« :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر
فال يخلون بامر�أة لي�س معها ذو حمرم ،ف�إن ثالثهما ال�شيطان» ،كما يقول
اهلل �سبحـــانه وتعــــالـى}:
		

{(.)2

فالإ�سالم ينهى عن اختالء الرجال بالن�ساء مهما كانت وجاهة الأ�سباب،
كتدري�س العلوم الدينية �أو حتفيظ القر�آن وما �شابه ،فالقاعدة الفقهية
املعروفة تقرر �أن «درء املفا�سد مق َّدم على جلب املنافع».
وبالنظر �إىل العمارات ال�سكنية املرتفعة جند �أن هذا االختالء ميكن �أن
يحدث يف حالة ا�ستعمال رجل وامر�أة �أجنبية عنه لو�سائل االت�صال الر�أ�سية
( )1رواه البخاري يف الأدب املفرد� ،ص.133
(� )1سورة الأحزاب :من الآية .53
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كامل�صاعد ،من هنا ف�إننا نو�صي يف حالة توفر الإمكانيات املادية بتخ�صي�ص
م�صعد للن�ساء و�آخر للرجال� ،أما يف حالة وجود م�صعد واحد فيف�ضل و�ضعه
داخل بئر الدرج حتى يكون مك�شوفا من بداخل امل�صعد ملن ي�ستعمل الدرج،
�أو �أن يو�ضع امل�صعد على �إحدى واجهات املبنى اخلارجية وت�صمم جوانبه
من زجاج.
هذه هي بع�ض �أهم معايري و�ضوابط ت�صميم م�سكن امل�سلم املعا�صر ،وهي
كلها م�ستنبطة من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ،وا�ضعة بذلك �أهم
الثوابت الواجب توافرها يف م�سكن امل�سلم مع مراعاة التوافق مع كل بيئة
يبنى فيها امل�سكن ،وكذلك الإمكانيات املادية لكل جمتمع.
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املبحث الثالث
حمددات تخطيط املدينة املعا�صرة
املدينة هي غاية العمران الب�شري ،ولكل مدينة مظهر يعرب عن جوهرها
والهدف من �إن�شائها ،وجوهر املدينة الإ�سالمية ينبع ويعتمد على التزام
�أهلها و�ساكنيها بتطبيق �شرع اهلل ،والعمل بتعاليم الإ�سالم وبتطبيق املنهج
الإ�سالمي يف تخطيطها وت�صميم مبانيها.
وفى املبحثني ال�سابقني من هذا الف�صل �أو�ضحنا كيفية تفعيل املنهج
الإ�سالمي يف ت�صميم امل�سجد وامل�سكن ،ك�أهم منوذجني من مناذج مباين
املدينة على خمتلف �أنواعها ،وبذلك يبقى �أن نو�ضح كيف تنتظم مباين
وفراغات و�شوارع املدينة الإ�سالمية يف تخطيط ونظم واحد ،عاك�سا ت�أثري
املنهج والر�ؤية الإ�سالمية للعمران.
�أوال :حمددات اختيار مواقع امل�ساجد باملدن
بالرجوع �إىل تخطيط املدينة املنورة يف نهاية عهد الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم ،جند �أنها كانت تتكون من جزئني رئي�سيني( :)1الكتلة العمرانية
الرئي�سية ومنازل القبائل (ميكن �أن يطلق عليها ح�سب امل�صطلحات احلديثة
ال�ضواحي) ،وا�شتملت الكتلة العمرانية الرئي�سية على ت�سعة �أحياء �سكنية،
�أما ال�ضواحي فكانت تتكون من عدة بيوت حتيط بها وبالكتلة العمرانية
املزارع ،وكان امل�سجد النبوي يف مركز الكتلة العمرانية� ،شكل ( ،)59ويبدو
�أن امل�ساجد املحلية �شكلت �أي�ضا نواة التجمع للأحياء ال�سكنية الت�سعة ،فقد
( )1فهد بن نوي�صر احلريقى ( :)1999دور امل�سجد يف ت�شكيل الن�سيج العمراين وت�أكيد هوية املدينة
الإ�سالمية املعا�صرة ،من �سجل ندوة "عمارة امل�ساجد" (املجلد العا�شر) ،كلية العمارة والتخطيط،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض� ،ص.36-27
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�أ�شار ال�سمهودي �أنه كان باملدينة ت�سعة م�ساجد ي�سمع فيها م��ؤذن النبي
عليه ال�صالة وال�سالم في�صلون يف م�ساجدهم وال ي�أتون م�سجد النبي عليه
ال�صالة وال�سالم �إال يوم اجلمعة� ،أما بقية امل�ساجد ( 34م�سجدا) فغالبا
�أنها كانت تقع يف ال�ضواحي ،كما ح��دد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
م�ساحة ف�ضاء تقام فيها �صالة العيدين ،وعرفت «مب�صلى العيد» ،وهو ما
ي�شري �إىل �أن فكرة التوزيع العادل ملواقع امل�ساجد باملدن الإ�سالمية قد ن�ش�أت
�أ�صال يف عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم باملدينة املنورة.
لقد ذكر امل��اوردي وابن الربيع يف ت�صورهم عن املدينة الإ�سالمية وفق
معطيات م�أخوذة من ال�ضوابط ال�شرعية(� ،)1أن بناء م�سجد جامع لل�صالة
يف و�سطها ليقرب على جميع �أهلها هو �أحد ثمانية �شروط لإن�شاء مدينة
�إ�سالمية.

(� )1سعد بن �سعيد الثقفان ( :)1999امل�سجد يف املدينة ال�سعودية بني الواقع وامل�أمول ،من �سجل
ندوة عمارة امل�ساجد(املجلد العا�شر) ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
�ص.215-181
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�شكل ( :)59م�سجد الر�سول يتو�سط م�ساكن امل�سلمني ،مع وجود م�سجد بكل منطقة لأداء
ال�صلوات اخلم�س (املدينة املنورة على عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم).

لقد كان الهدف من اختيار املو�ضع املتو�سط لإن�شاء امل�سجد اجلامع يف
املدينة الإ�سالمية اعتبار وظائفه ،وليكون قريبا من كل �أطراف املدينة حتى
ي�سهل على امل�صلني التوجه �إليه� ،سواء �أكانوا من �أهل املدينة �أم من املناطق
املجاورة لها والتي ال تقام فيها خطبة� ،شكل ( ،)60والو�سطية مل تكن
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�شرطا الزما يف التخطيط بقدر ما هي مرتبطة بالقرب من مناطق �سكنى
العامة( ،)1وال �أدل على ذلك من وجود بع�ض النماذج من املدن التي مل
ين�ش�أ م�سجدها اجلامع يف الو�سط ك�سامراء التي �أن�شئ م�سجدها اجلامع يف
القطاع ال�شمايل من املدينة قريبا من �سكنى العامة والأ�سواق ،بينما خ�ص�ص
القطاعان الأو�سط واجلنوبي خلطط القواد والأجناد ،وكذلك �أن�شئ اجلامع
الأزهر يف القاهرة يف قطاعها اجلنوبي قريبا من مناطق �سكنى العامة يف
جنوبها� ،شكل (.)61

�شكل ( :)60امل�سجد اجلامع وق�صر احلكم يف مركز مدينة بغداد املدورة.

�شكل ( :)61انت�شار امل�ساجد يف مدينة القاهرة القدمية ح�سب تركز �سكن العامة.
( )1حممدعبد ال�ستار عثمان ( )1988املدينة الإ�سالمية�( ،سل�سلة عامل املعرفة) ،املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت� ،ص.235
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ومما ي�شري �إىل �أن تو�سط امل�سجد اجلامع باملدينة الإ�سالمية كان يف
الوقت الذي اقت�صرت فيه املدينة على خطبة واحدة ،ما كان يف القاهرة
وم�صر حيث كان فيهما �أربعة م�ساجد جامعة هي :جامع عمرو وجامع ابن
طولون واجلامع الأزهر وجامع احلاكم ،وكان تناوب ال�صالة اجلامعة فيها
قائما حتى �أفتى الفقهاء بجواز �إقامة �أكرث من �صالة جامعة يف املدينة،
فتعددت اخلطبة وكرثت امل�ساجد اجلامعة كرثة وا�ضحة مع بداية الع�صر
اململوكي ،وك��ان لهذه الكرثة �أثرها يف انفكاك ت�أثري امل�سجد اجلامع يف
تخطيط �شوارع امتدادات املدينة بعد ذلك(.)1
�إن انعزال امل�سجد عن بيئته العمرانية ميكن �أن ي�ساهم يف �إ�ضعاف
التوا�صل والرتابط ما بني �أفراد وجماعات املجتمع امل�سلم مع امل�سجد ،فكلما
زاد انعزال امل�سجد عن البيئة العمرانية لعب املناخ ،على الأقل ،دورا حيويا
يف امل�ساهمة يف �أداء امل�سلمني لل�صالة يف �أماكن عملهم �أو �إقامتهم بدال من
الذهاب �إىل امل�ساجد لإقامة �صالة اجلماعة بها ،لذلك ظهر �أخريا اجتاه
لدمج و�إقامة امل�ساجد يف املراكز التجارية املقامة بو�سط العا�صمة املاليزية
«كواال المبور» ،ومثال ذلك م�سجد النور مببنى مركز املدينة ،حيث يعترب
امل�سجد �أحد املرافق الهامة بهذا املجمع التجاري ،و�إذا عرفنا �أن طبيعة
املناخ الرطب يف ماليزيا جتعل عمليات الت�سوق �أف�ضل يف امل�ساء حيث تكون
طبيعة اجلو �أف�ضل ن�سبيا ،وحيث �إن الوقت ما بني �أذان املغرب و�أذان الع�شاء
ق�صري ن�سبيا من هنا تظهر �أهمية هذه النوعية من امل�ساجد واخلدمة التي
ميكن �أن ت�ؤديها لرواد هذه املراكز التجارية من امل�سلمني(.)2
( )1عثمان :املرجع ال�سابق� ،ص.113

(2) Sulaiman, A.B. & Shamsuddin, S. (1999). The role of Mosque in
Urban design: A case study of Malaysia. Proceedings of the Symposium on Mosque Architecture, Vol. 3B, PP.87-101, College of Architecture & Planning, King Saud Univ., Riyadh.
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لقد �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات احلديثة �أن العالقة بني امل�سجد وبيئته
العمرانية مل تقت�صر فقط على النواحي التخطيطية �أو الب�صرية بل تعدت
ذلك �إىل النواحي االقت�صادية �أي�ضا ،ففي درا�سة عن العالقة بني مواقع
امل�ساجد و�أ�سعار الأرا�ضي يف مدينة «الدمام» بال�سعودية( ،)1ك�شفت الدرا�سة
عن �أهمية اختيار مواقع امل�ساجد يف حتديد �أ�سعار الأرا�ضي كعامل �أ�سا�سي
ي�أتي يف مقدمة العوامل التي حتدد هذه الأ�سعار ،وهي نتيجة طبيعية يف
جمتمع م�سلم يحر�ص معظم �أف��راده كل احلر�ص بجميع �شرائح املكلفني،
كبار ًا و�صغار ًا وحتى املعوقني ،على �إقامة العبادات وال�شعائر الدينية وعلى
ر�أ�سها �أداء ال�صلوات اخلم�س يوميا بامل�سجد.
وهذه النتيجة تعطي م�ؤ�شرا قويا للمخططني ومتخذي القرار ب�أن يراعوا
عند توزيع امل�ساجد يف املدن الإ�سالمية احلديثة �أن تكون يف متناول جميع
�شرائح املجتمع بحيث يغطى توزيعها كل م�ساحة احلي �أو املنطقة ال�سكنية،
لأن عدم مراعاة التوزيع العادل للم�ساجد يف الأحياء �سيدفع بع�ض فئات
املجتمع غري القادرة ماديا على �شراء �أرا� ٍ��ض لل�سكن بالقرب من امل�سجد
�أو �أن يقوموا بتخ�صي�ص �أماكن غري منا�سبة لأداء ال�صالة تكون بالقرب
من م�ساكنهم ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الع�شوائية يف �إقامة هذه امل�ساجد
�أو الزوايا املتناثرة ،وهو ما ن��راه بالفعل يف الكثري من امل��دن الإ�سالمية
احلديثة.
�إن نتائج الدرا�سات املتعددة للخ�صائ�ص التخطيطية ملدينة الدمام
بال�سعودية والتي �أخذت كمثال للمدن الإ�سالمية املعا�صرة تو�ضح التباين
احلاد يف توزيع امل�ساجد على م�ستوى الأحياء وم�ساجد اجلمعة وم�صليات
( )1عبد اهلل بن ح�سني القا�ضي و�أحمد بن اجلار اهلل ( :)1999حتليل العالقة بني مواقع امل�ساجد
و�أ�سعار الأرا�ضي يف مدينة �إ�سالمية معا�صرة ،من �سجل ندوة عمارة امل�ساجد(املجلد اخلام�س):
�160-149ص ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
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العيد ،ومثل هذا اخللل ظهر �أي�ضا من درا�سة مدينة «�أبها» بال�سعودية،
ويتوقع �أن يكون موجودا �أي�ضا يف معظم املدن الإ�سالمية املعا�صرة ،لذلك
فقد �أو�صت �إحدى الدرا�سات احلديثة( )1ب�أن يكون نطاق خدمات امل�ساجد
املحلية يف حدود  300مرت ،وم�ساجد اجلمعة يف حدود  600مرت� ،أما م�صليات
العيد ففي حدود  1800مرت ،من �أجل �ضمان التوزيع العادل للم�ساجد داخل
املدن الإ�سالمية املعا�صرة.
وكمثال معا�صر فقد روعي وقت تخطيط العا�صمة الباك�ستانية اجلديدة
«�إ�سالم �آباد» �أن يتم تق�سيمها �إىل مناطق �سكنية �أو قطاعات مربعة (1200X
1200ميل) يحتوى كل قطاع منها على كامل اخلدمات ال�سكنية كاخلدمات
التجارية واملدار�س االبتدائية يف نطاق ال�سري على الأقدام ،و�أن ت�شتمل هرمية
امل�ساجد وتدرجها على بناء م�سجد جامع على م�ستوى كل منطقة بالإ�ضافة
�إىل امل�ساجد املحلية ال�صغرية ،وي�أتي على ر�أ�س تلك الهرمية م�سجد امللك
في�صل على م�ستوى العا�صمة ككل ،والذي ي�ستعمل �أي�ضا يف �صالة العيدين،
كما يخدم اجلامعة الإ�سالمية يف �إ�سالم �آباد( ،)2ومما ال �شك فيه �أن هذا
التوزيع الهرمي للم�ساجد على م�ستوى العا�صمة �سوف ي�ؤدي �إىل عدم انعزال
هذه امل�ساجد عن بيئاتها العمرانية �أو الأحياء ال�سكنية.

(� )1أحمد بن اجلار اهلل وفهد بن نوي�صر احلريقى ( :)1999حتديد نطاق خدمات امل�ساجد يف
مدينة �إ�سالمية معا�صرة -الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية ،من �سجل ندوة عمارة امل�ساجد(املجلد
اخلام�س)�:ص ،254-239كلية العمارة و التخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
(2) Khawaja, Z.U. (1999). The importance of Mosque design in the
Urban enviroment of Pakistan’s new Capital – Islamabad. Proceedings
of the Symposium on Mosque Architecture, Vol. 3B, PP.59-69, College
of Architecture & Planning, King Saud Univ., Riyadh.

193

ثانيا :وحدة اجلوار يف املجتمع الإ�سالمي
ميكن �إرجاع فكرة وحدة اجلوار (املجاورة ال�سكنية) �إىل فعل ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف املدينة املنورة ،حيث قام بتجميع كل قبيلة يف خطة �أو حملة �سكنية
وترك تق�سيم اخلطة للقبيلة ،وفقا لظروفها و�إمكانياتها يف الإن�شاء والتعمري.

وقد �سار الفاحتون الأوائ��ل من ال�صحابة على النهج نف�سه؛ حيث كان
يتم تق�سيم امل��دن اجلديدة �إىل خطط �أو قطائع ،ويتم تخ�صي�ص خطة
ل�سكان قبيلة معينة ،فمثال ق�سمت مدينة الب�صرة �إىل �سبعة �أق�سام ي�سكنها
اجلند ح�سب قبائلهم( ،)1وهذا هو ما الت ُِزم به من قبل عند تخطيط مدينة
الكوفة ،حيث خ�ص�صت منطقة لكل قبيلة (مثل �أزد ومتيم وكنانة،)2()..
�شكل (.)62
لقد �أك��د العالمة ابن �أب��ي الربيع يف كتابه «�سلوك املمالك فى تدبري
املمالك على التمام والكمال» ،على ثمانية �شروط جتب على من �أن�ش�أ مدينة
�أو اتخذ م�صر ًا ،منها�« :أن مييز قبائل �ساكنيها ،ب�أن ال يجمع �أ�ضداد خمتلفة
متباينة»(.)3

( )1عبد الرحمن زكي ( :)-املدينة العربية الإ�سالمية .جملة الفي�صل ،عدد( ،)27ال�سعودية،
�ص.94
( )2حممد عالل �سي نا�صر ( .)1987الإ�سالم ح�ضارة بناء ،جملة ر�سالة اليون�سكو ،القاهرة،
�ص.20
( )3عبد الرحمن زكي ،املرجع ال�سابق� ،ص.93
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�شكل ( :)62تق�سيم مدينة الكوفة �إىل قطائع كل واحدة منها خم�ص�صة لقبيلة ،وهي متاثل
املجاورات ال�سكنية يف ع�صرنا احلديث.

�أم��ا فيما يتعلق بتحديد حجم وح��دة اجل��وار يف املجتمع الإ�سالمي
املعا�صر( ،)1ف�إنه ميكن ا�ستنباط ذلك من رواية كعب بن مالك عن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم فى قوله�« :أال �إن �أربعني دار ًا جار ًا ،وال يدخل اجلنة
من ال ي�أمن جاره بوائقه» رواه الطرباين ،ويكمل هذا احلديث حديث �أبي
هريرة مرفوعا«:حق اجلوار �إىل �أربعني دار ًا هكذا وهكذا ميينا وي�سارا،
و�أماما وخلفا».
وميكن �أن يكون هذا احلديث مدخال لتحديد احليز العمراين لوحدة اجلوار
يف املجتمع الإ�سالمي املعا�صر ،ف�إذا كان عدد الدور فى وحدة اجلوار فى كل
اجتاه �أربعني دار ًا ،فيكون عددها فى االجتاهات الأربعة  160دار ًا ،يف كل منها
عائلة مفردة �أو مركبة من �أكرث من عائلة ت�ضم الأوالد املتزوجني� ،أي حوايل
( )1للمزيد من التفا�صيل انظر :حازم �إبراهيم :وحدة اجلوار يف الإ�سالم ،جملة عامل البناء،
عدد( ،)91القاهرة.
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(� 5 × 160أفراد للعائلة=  800فرد) ،ويف حالة العائلة املركبة ي�صبح عدد
�سكان وحدة اجلوار حوايل  1600فرد �أو  2400فرد على �أعلى تقدير ،وفى كل
احلاالت يكون امل�سجد هو املكان املركزي الذي تلتف حوله وحدة اجلوار لأداء
الفرائ�ض اخلم�س ،وتدار�س �شئون وحدة اجلوار(� ،)1شكل (.)63

�شكل ( :)63ت�صور للدكتور عبد الباقي �إبراهيم لأ�سلوب تخطيط وحدة اجلوار.

كما يراعى وج��ود مدار�س املرحلة االبتدائية (الأ�سا�سية) يف منطقة
متو�سطة بالن�سبة لوحدة اجلوار ،كما يجب �أن يحر�ص املخطط على الف�صل
التام بني حركة امل�شاة وحركة ال�سيارات داخل املجاورة ال�سكنية ،بحيث
ت�صبح حركة ال�سيارات على حدودها اخلارجية حتى ي�شعر �ساكنو املجاورة
بالأمان النف�سي وكذلك على �أطفالهم �أثناء ذهابهم �أو �إيابهم من املدر�سة،
�أو عند لعبهم يف احلدائق �أو املناطق املفتوحة بوحدة اجلوار( ،)2كما يراعى
�أي�ضا �أن يتم تظليل ممرات امل�شاة التي تربط وحدة اجلوار ،لتجنب الإ�شعاع
ال�شم�سي املبا�شر ،حيث �إن �أغلب دول العامل الإ�سالمي تقع يف املنطقة
احلارة.
( )1عبد الباقي �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص .27
( )2ارجع �إىل كتابنا :التعمري فى القر�آن وال�سنة :مرجع �سابق� ،ص .202-200
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وال مانع من وجود جتمع لبع�ض املحالت التجارية ،التى يحتاج �إليها
ال�سكان يف تعامالتهم اليومية املعي�شية ،كمحالت البقالة واخل�ضر والفاكهة
واخلبز ،..ومن املمكن �أن تكون قريبة من امل�سجد يف و�سط وحدة اجلوار
بحيث ي�شكالن معا قلب املجاورة ال�سكنية.
ويبقى بعد ذل��ك �أن ن�ؤكد على �أن روح امل�ج��اورة ال�سكنية يف املجتمع
الإ�سالمي هو يف تطبيق ال�سلوكيات التى �أمر بها الإ�سالم ،من غ�ض للب�صر
و�إلقاء ال�سالم والعالقات اجليدة الطيبة بني اجلريان.
ثالثا :ف�صل م�صادر التلوث عن املناطق ال�سكنية
حر�ص الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم عند اختياره ملكان ال�سوق
باملدينة املنورة� ،أن يكون على �أطراف املدينة واملحالت ال�سكنية ،حيث اختار
مكانها يف موقع «املناخة» حاليا وقال«:هذا �سوقكم فال ي�ضيق والي�ؤخذ فيه
خراج»( ،)1وهذا يعني �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قد و�ضع قاعدة الف�صل بني
الأ�سواق ب�ضجيجها وخملفاتها عن مناطق ال�سكن.
َ
املناطق ال�سكنية الرعاية �أكرث مما �أولوا ال�صناعات،
لذلك �أوىل الفقها ُء
وقد ا�ستندوا فى ذلك �أي�ضا لقول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم« :ال �ضرر وال
�ضرار» ،فعلى �سبيل املثال ف�إن الفقهاء من �أتباع الإمام مالك ق�سموا ال�ضرر �إىل
�صنفني(� :)1ضرر قائم و�ضرر م�ستجد� ،أما ال�ضرر القائم فينق�سم �إىل �أ�ضرار
ناجتة من �أن�شطة ا�ستقرت يف املنطقة قبل غريها من الإ�شغاالت ويجمع الفقهاء
على �إبقائها لأحقيتها على غريها مبا �أنها «�ضرر دخل عليه» ،و�أ�ضرار �أخرى
ناجتة من �أن�شطة بد�أت بعد ا�ستقرار اجلرية املحيطة بها وم�ضى عليها وقت
طويل قبل �أن ي�شكو منها �ساكنو املنطقة ،ويحكم هذه احلالة قاعدتان :القاعدة
( )1انظر :حممد عبد ال�ستار عثمان ،مرجع �سابق،
(� )2صالح الهذلول ( .)1984التحكم يف ا�ستعماالت الأرا�ضي يف املدينة العربية الإ�سالمية� ،سجل �أبحاث
ندوة « الإ�سكان يف املدينة الإ�سالمية»�،ص ،292:285منظمة العوا�صم املدن الإ�سالمية ،جدة.
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الأوىل وهي وقف الأن�شطة يف حالة الإتالف وال�ضرر ال�شديد ،مثل دخان نار
احلمامات وغبار الطواحني ورائحة الدباغة� ،أم��ا القاعدة الثانية فتق�ضي
بالإبقاء على الن�شاط �إن كان �ضرره �ضئيال ومن املمكن التكيف معه مثل دخان
املخابز �أو مطابخ البيوت.
ويو�ضح املثاالن التاليان �أ�سلوب تطبيق الأحكام ال�سابقة(� :)1سئل ابن
القا�سم (املتوفى عام 807/191م) عن �أحقية جريان �أحد الأفراد �أن يبني
حماما وفرنا وطاحونا فوق �أر�ض ف�ضاء �أن مينعوه �إقامتها ،ف�أفاد القا�ضي
بحقهم يف ذلك طاملا �أنه ي�سبب لهم �ضررا بليغا طبقا لأحكام الإمام مالك
الذي �أو�صى مبنع الأذى عن اجلريان .كما �سئل �أي�ضا عن حداد �أراد �أن يبني
كورا وفرنا ل�صهر الذهب والف�ضة �أو يبنى طاحونا �أو يحفر بئرا �أو مرحا�ضا
قرب حائط اجل�يران ،ف�أفتى �أن من حق جريانه منعه ملا ي�سببه لهم من
�ضرر� .أما عن الأدخنة املنبعثة من املخابز والأفران ب�أنه مل ي�سمع من مالك
ما يخ�ص هذه احلاالت ولكنه يعتربه �ضررا ب�سيطا.
وقد حدد الفقهاء م�سببات ال�ضرر يف ثالثة �أنواع هي( :)2الدخان والرائحة
الكريهة والأ�صوات املزعجة ،وكان لذلك �أثره املبا�شر يف دفع نوعيات املن�ش�آت
ال�صناعية التي تت�سبب يف هذا ال�ضرر �إىل �أطراف املدينة الإ�سالمية.
فلقد �شهدت مدينة القاهرة على �سبيل املثال العديد من �أعمال العمران
التي هدفت �إىل احلفاظ على البيئة العمرانية من التلوث الناجت عن املن�ش�آت
ال�صناعية ونفذت �أغلب هذه امل�شروعات يف القرن  11الهجري17/م ،و�أهم
هذه امل�شروعات هو م�شروع نقل املدابغ من املنطقة التي كانت تقع جنوب
باب زويلة خارج القاهرة حيث عمر مكانها م�سجد وعمائر �أخرى ،بينما
()1املرجع ال�سابق.
( )2حممد عبد ال�ستار عثمان ،مرجع �سابق.
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�أن�شئت مدابغ جديدة خارج القاهرة على الطريق الوا�صل بني القاهرة وبني
بوالق �أبوالعال بالقرب من قنطرة «قدادار» ،وهذا املكان يف ذلك الوقت كان
يبعد عن الكتلة العمرانية للمدينة وال ي�سبب �أي �أ�ضرار للبيئة وال للمحيط
العمراين للمدابغ اجلديدة ،على العك�س من املوقع القدمي الذي �أ�صبح يقع
يف و�سط الكتلة العمرانية للقاهرة ،بينما كانت تقع خارج املدينة حينما
�أن�شئت القاهرة يف الع�صر الفاطمي (.)1
�أما ال�ضرر الناجت عن الأ�صوات والذبذبات فينق�سم �إىل ق�سمني :النوع
الأول وهو الذبذبات التي قد ت�ؤثر على �سالمة املباين وتعترب خطرا يجب
در�ؤه ،فريوى ابن الرامي يف كتابه «الإعالن ب�أحكام البنيان» �أن جمموعة
من النا�س �أقاموا بوابة حلارتهم يفتح بابها على حائط جار لهم ،فقا�ضاهم
هذا الرجل بدعوى �أن فتح الباب وغلقه امل�ستمرين قد �أ�ضر به و�أقلق راحته،
فتحرى ابن الرامي الأم��ر ووجد احلائط يتذبذب من جراء فتح الباب و
غلقه ،ف�أمر القا�ضي بهدم البوابة و�إزالة بابها(.)2
�أما النوع الآخر من ال�ضرر فينتج عن الأ�صوات التي ت�سبب ال�ضيق دون
ال�ضرر ،وقد اختلف الفقهاء يف حكمهم عليه فلم يعتربه الفقهاء الأوائل �ضررا
يجب در�ؤه� ،أما من حلقهم من الفقهاء فقد كان لهم ر�أي مغاير فاعتربوا
ال�صوت وال�صدى �ضو�ضاء وم�صدرا لل�ضرر يجب در�ؤه  ،فقد و�ضع ق�ضاة
طليطلة  -ح�سب رواية ابن الرامي  -قواعد �صارمة ملنع وجود الكمادين ملا
ي�سببونه من �ضرر و�ضيق للجريان مبا ي�صدر عنهم من �أ�صوات ،كما �أعرب
القا�ضي ابن الرافع يف تون�س عن تف�ضيله منع بناء الإ�سطبالت واحلظائر
متاخمة للمباين ملا ت�سببه حركة احليوانات الدائمة �أثناء الليل والنهار من
�إزعاج قد مينع اجلريان من النوم(.)3
( )1خالد عزب ( :)1997فقه العمارة الإ�سالمية ،دارالن�شر للجامعات ،القاهرة.
(� )2صالح الهذلول ،مرجع �سابق.
( )3املرجع نف�سه.
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لت الت�شريعات والقوانني عناية كبرية بحماية البيئة ونظافة املدن
لقد �أَ ْو ْ
الإ�سالمية ،ويظهر ذلك يف وجود ا�شرتاطات وموا�صفات بنائية معينة يجب
توافرها ببع�ض احلوانيت ،في�شرتط يف حانوت الق�صاب (اجلزار) �أن يت�سع
لوجود مذبح حتى ال ي�ضر بالطريق والعامة ،كما �أن املحت�سب كان مينعهم من
الذبح على �أبواب دكاكينهم حتى ال يلوثوا الطريق بالدم والروث ،كما ا�شرتط
يف حانوت اخلباز ارتفاع ال�سقف والتهوية الالزمة لإخراج الدخان(.)1
لقد �سبق الفكر الإ�سالمي الذى ح�ض على الف�صل بني املناطق ال�سكنية
ومناطق الأ�سواق وال�صناعات الفكر التخطيطي احلديث ،حيث حر�ص هذا
الفكر على توفري البيئة احلياتية اخلالية من امللوثات بكل �أنواعها� ،سواء
�أكانت �صحية �أم �سمعية �أم ب�صرية ،وهذا يعني �أن الدعوات احلديثة التى
حت�ض على نظافة وحماية البيئة كانت مطبقة فى املدينة الإ�سالمية ،منذ
بدايات ن�ش�أتها الأوىل على يد امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته
الكرام من بعده.
رابعا :االهتمام بالطرق والفراغات العامة
اهتمت تعاليم الإ�سالم بالطرق ،وذلك لأنها تعترب ال�شرايني التي تتدفق
فيها الأن�شطة الإن�سانية واالقت�صادية ،ويت�ضح ذلك من خالل فعل الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم باملدينة املنورة ،حيث ربطت ال�شوارع والطرقات
بني املباين والتجمعات العمرانية بع�ضها البع�ض وذلك من خالل الطرق
الرئي�سية ،وكان عر�ضها حوايل �أربعة �أمتار بينما ت�تراوح عر�ض الطرق
اجلانبية ما بني � 3-2أمتار(.)2
( )1للمزيد من التفا�صيل انظر كتابنا :العمارة الإ�سالمية والبيئة  ،مرجع �سابق� ،ص  47وما
بعدها.
(� )2صالح ملعي م�صطفى ( :)1981املدينة املنورة..تطورها العمراين وتراثها املعماري ،دار النه�ضة
العربية ،بريوت� ،ص.53 ،52
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كما دعا النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إىل �إخالء الطرق من كل ما يعرت�ض
املارة ويعرقل �سريهم �أو يعر�ضهم لأي قدر من الأذى مهما ت�ضاءل ،ففي
�سنن �أبي داود عن ابن عمر �أنه قال(« :)1مطرنا ذات ليلة ف�أ�صبحت الأر�ض
مبتلة ،فجعل الرجل ي�أتي باحل�صى يف ثوبه فيب�سط حتته ،فلما ق�ضى ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �صالته قال :ما �أح�سن هذا» ،كما �أخرج م�سلم من
حديث �أبى برزة قال(« :)2قلت :يا نبي اهلل ،علمني �شيئا انتفع به ،قال :اعزل
الأذى عن طريق امل�سلمني».
كما نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن اجلور على الطريق عند �إقامة
املنازل حتى ال ت�ضيق الطرق فتحول دون ان�سياب حركة ال�سري فيها فتفرت
�أن�شطة النا�س ،فقد �أخرج �أبو داود عن �سهيل بن معاذ بن �أن�س اجلهنى عن
�أبيه ق��ال(« :)3غ��زوت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم غزوة كذا وكذا
ف�ضيق النا�س املنازل وقطعوا الطريق ،فبعث نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
مناديا ينادى يف النا�س من �ض َّيق منزال �أو قطع طريقا فال جهاد له» ،وجاء
يف �شرح �سنن �أبي داود(�« :)4أنه ال يجوز ت�ضييق الطريق التي ت�سري النا�س
فيها� ،أما نفي اجلهاد عمن فعل ذلك فمن باب املبالغة يف الزجر والتنفري».
وقد كان لتوجيهات الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم الأثر الكبري يف نظافة
املدينة املنورة ،فتم حتديد موا�ضع لق�ضاء احلاجة ت�سمى «املنا�صع»� ،إ�ضافة
�إىل بيوت اخلالء امللحقة باملنازل( ،)5كما �أنه دعا �إىل �إماطة الأذى عن
الطريق باعتبار �أن ذلك �شعبة من �شعب الإميان.
( )1انظر �سنن �أبي داود  ،كتاب ال�صالة.
( )2انظر �صحيح م�سلم  ،كتاب الرب و ال�صلة والآداب.
( )3انظر �سنن �أبي داود  ،كتاب اجلهاد.
( )4انظر �سنن الرتمذي  ،كتاب «الأحكام».
( )5الفحام� ،إبراهيم حممد ( :)1984العناية بتنظيم ا�ستخدام الطرق و ت�أمينها يف الإ�سالم،
جملة «ال�ضياء» -عدد (.)170
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وقد �شجع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على عمارة الأر�ض بطرق �شتى
من �أهمها ما يعرف �شرعا «مببد�أ �إحياء الأر�ض املوات» كما �أو�ضحته بع�ض
�أحاديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،ومنها« :من �أحيا �أر�ضا ميتة فهي
له»( ،)1وقوله« :من عمر �أر�ضا لي�ست لأحد فهو �أحق بها»( ،)2وبذلك يكون
الإحياء �سببا للملكية ال �أن تكون امللكية قا�صرة فقط على القادرين على
ال�شراء واحتجاز الأرا�ضي واالجتار فيها بدون تعمري �أو ا�ستغالل ،علما ب�أن
ال�شرع ين�ص على �أن هذه الأر�ض �إذا مل تعمر ي�سقط احلق فيها بعد ثالث
�سنوات.
ولقد �سار ال�صحابة وامل�سلمون الأوائل على نف�س نهج النبي عليه ال�صالة
وال�سالم يف عمارة الأر�ض والبيئة ،وا�ستلهموا من �أقواله و�أفعاله املبادئ
والأ�س�س العامة يف هذا املجال ،فلقد و�ضع عمر بن اخلطاب د�ستورا لإن�شاء
امل��دن �أذاع��ه على فاحتي الأم�صار ومن�شئيها يف �صدر الإ��س�لام ،فجعل
امل�سجد حمور املدينة �أو مركزها بحيث تتفرع ال�شوارع الرئي�سية منه ،و�أن
يكون النهج العام(الطريق العام) �أربعني ذراع ًا وما يليها ثالثني ،واحلارات
ع�شرين ذراعا ،والأزقة �سبع �أذرع ،و�أن تكون ال�شوارع يف القطائع �ستي ًنا(،)3
�شكل (.)64
وكما حر�ص الإ�سالم على حماية املارة يف الطرق من �ضروب الأذى املادي،
فقد حر�ص �أي�ضا على حمايتهم من عوامل الأذى املعنوي خ�شية �أن ي�سيء
ذلك مل�شاعرهم وبخا�صة الن�ساء ،فقد �أخرج البخاري من حديث �أبي �سعيد
اخلدري قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(�«:)4إياكم واجللو�س على
( )1انظر �صحيح البخاري  ،كتاب الو�ضوء.
( )2انظر م�سند الإمام �أحمد  ،كتاب «م�سند الأن�صار».
( )3حممد ال�سيد الوكيل ( :)1982عناية الإ�سالم بتخطيط املدن وعمارتها ،دار الأن�صار ،القاهرة،
�ص.125
( )4انظر �صحيح البخاري  ،كتاب «املظامل والغ�صب».
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الطرقات ،فقالوا :ما لنا بد� ،إمنا هي جمال�سنا نتحدث فيها ،قال :ف�إذا
�أبيتم �إال املجال�س ف�أعطوا الطريق حقها ،قالوا :وما حق الطريق؟ قال :غ�ض
الب�صر ،وكف الأذى ،ورد ال�سالم،و�أمر باملعروف ونهي عن املنكر».
لذلك يجب �أن ُيراعى عند ت�صميم الفراغات املفتوحة �أو ممرات امل�شاة
داخ��ل املناطق ال�سكنية� ،أن ت�صمم ب�أ�سلوب يحافظ على حق الطريق
بحيث ال تطل عليها مقاعد اجللو�س مبا�شرة ،ويدخل يف ذلك �أي�ضا عدم
�إطالل املطاعم واملقاهي وما �شابه على هذه الفراغات واملمرات ،ولكن يتم
ت�صميمها على حدائق �أو �أفنية داخلية تطل عليها ال على الطرقات ،حتى ال
ي�صبح الرائح والغادي هدف ًا لأنظار اجلال�سني بها.

�سوق حلب املغطاة :منوذج لل�شارع التجاري يف املدينة الإ�سالمية القدمية.
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منوذجان لل�شوارع امل�سقوفة وال�ضيقة باملدن الإ�سالمية التقليدية.
�شكل ( :)64مناذج ل�شوارع وطرقات باملدن الإ�سالمية القدمية.

خام�سا :توفري احلدائق وتن�سيق املواقع
�إن وجود احلدائق بامل�ساكن واملباين اخلا�صة �أو وجود املناطق اخل�ضراء
باملدن اجت��اه ح�ضاري وجمايل نبه عليه القر�آن الكرمي يف العديد من
�آياته ،حيث يقــــول �سبحـــانه وتعاىل} :
					

{(.)1

من هذا املنطلق يجب �أال يتم النظر �إىل حماوالت �إيجاد احلدائق على
�أنها رفاهية بل هي �إح��دى نعم اهلل على الب�شر ،ويت�أكد ذلك من قوله
(� )1سورة النمل :الآية .60
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�سبحانه وتعـاىل}:
{( ،)1ومن هنا تت�أكد الدعوة ال�صريحة �إىل �إيجاد احلدائق
التي تدخل حتت كلمتي الزينة والطيبات اللتني وردت��ا يف الآي��ة الكرمية
ال�سابقة.
�إن ال�شوارع املزروعة بالأ�شجار املظللة جتمل منظر املدينة مع جمال
�أزهارها وروائحها الطيبة� ،إىل جانب �أهمية الفوائد االجتماعية للم�سطحات
اخل�ضراء واملناطق املفتوحة ،حيث تعمل على �إيجاد التقارب بني النا�س
والتقائهم مع بع�ضهم.
ومما ال �شك فيه �أن للم�سطحات اخل�ضراء فوائد �صحية وبيولوجية لها
�أثر طيب على �صحة الإن�سان ،لذا فقد �سميت املناطق اخل�ضراء «باخل�ضرة
ال�صحية» ،وهذا يرجع �إىل العملية البيولوجية التي يقوم بها النبات والناجتة
عن عملية التمثيل ال�ضوئي ،حيث يحتاج النبات يف هذه العملية �إىل ثاين
�أك�سيد الكربون الناجت من خملفات الإن�سان واحليوان ،وينتج الأك�سجني
النقي الالزم لتنف�س الإن�سان والكائنات احلية الأخرى.
وللت�شجري وامل�سطحات اخل�ضراء دور مهم يف املناطق ال�صناعية املتاخمة
للمناطق ال�سكنية ،حيث يتم ف�صل املناطق ال�صناعية عن باقي ج�سم املدينة
وترك َح َرم للمناطق ال�سكنية ،مع و�ضع م�سطحات خ�ضراء ك�أحزمة واقية
وفا�صلة� ،شكل ( ،)65ويتم حتديد امل�سافات املرتوكة ح�سب نوع ال�صناعة(،)2
ومن جانب �آخر ف�إنه ميكن ا�ستخدام نوعيات معينة من النباتات كم�ؤ�شر
على مدى �صحة البيئة ومعرفة مدى تلوث الهواء واملاء باملدن.
(� )1سورة الأعراف :الآية .32
( )2انظر يحيى وزيرى ( :)2003الت�صميم املعماري ال�صديق للبيئة ،مكتبة مدبويل،القاهرة،
�ص.185
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وللنباتات فاعلية كبرية يف تقليل ال�ضو�ضاء ،ويتوقف ذلك على عدة عوامل
منها ما يتعلق بالنباتات من حيث النوع واالرتفاع والكثافة ومكان زراعتها،
وقد وجد �أن املنطقة املزروعة على جانبي ال�شوارع تعمل على امت�صا�ص
وت�شتيت ال�ضو�ضاء ،فزراعة �سياج نباتي ب�سمك � 5أقدام (حوايل 1.50م)
يكون فعاال يف تقليل ال�ضو�ضاء مبعدل  2دي�سيبل(.)1

�شكل ( :)65ا�ستخدام الأحزمة اخل�ضراء الواقية من امللوثات ودخان املناطق ال�صناعية.

وللمناطق اخل�ضراء والنباتات �أي�ضا ت�أثري مبا�شر يف احلماية من عوامل
املناخ وتلطيف اجلو خا�صة يف املناطق احلارة ،حيث لها قدرة على امت�صا�ص
احل��رارة وع��دم �إ�شعاعها مرة �أخ��رى ،كما �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن
4
متو�سط االنخفا�ض يف درجة حرارة احلوائط املظللة بالأ�شجار وال�شجريات
خالل �أيام ال�صيف احلارة يرتاوح ما بني  13.50و  15.50درجة مئوية� ،أما
املظللة بالنباتات املت�سلقة فيرتواح م�ستوى انخفا�ض درجة حرارتها ما بني
 10و  12درجة مئوية(.)3(،)2
( )1حممود الأكيابي ( :)1991القيم الوظيفية واجلمالية للنباتات يف الفراغات العمرانية ،جملة عامل البناء،
عدد(� :)124ص ،25-21القاهرة.

(2) Parker, J.H. (1983). The effectiveness of vegetation on residential
cooling. Passive Solar Journal, pp. 123-132.
(3) (1987): The use of shrubs in energy conservation planting. Landscape Journal, Vol. 6, pp. 123-139.
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كما �أن للأ�شجار والنباتات ت��أث�ير ًا م�ضاد ًا يف تقليل �سرعة التيارات
الهوائية غري املرغوب فيها ،وكذلك العوا�صف الرتابية ،حيث ت�ستعمل
كم�صدات للرياح وبت�شكيالت خا�صة وبنوعيات خا�صة (�أ�شجار �سريعة
النمو ،عميقة اجلذور ،رفيعة الأوراق ،م�ستدمية اخل�ضرة) توزع يف �صفوف
متقاربة يف اجلهات املعر�ضة لتيارات الرياح ال�شديدة ،كما ت�ساعد املناطق
اخل�ضراء على تخفيف حدة اجلفاف باملناطق اجلافة وال�صحراوية بزيادة
الرطوبة الن�سبية ،وذلك بتبخر بع�ض املياه الناجتة من عمليات الري وعملية
البخر(النتح) التي تقوم بها النباتات اخل�ضراء(.)1
لقد حر�ص بع�ض خمططي امل��دن على وج��ود احل��دائ��ق يف تخطيطات
املجاورة ال�سكنية ،حيث ا�ستعملت كفراغ اجتماعي وكمكان لاللتقاء يف
الوقت ذات��ه ،كما حر�صت العديد من العوا�صم الإ�سالمية على وجود
احلدائق وامل�سطحات اخل�ضراء يف خمططاتها ،ونذكر هنا على �سبيل املثال
الريا�ض فى ال�سعودية ،وم�سقط و�صحار يف �سلطنة عمان( ،)2والقاهرة يف
م�صر� ،شكل (.)66

( )1الزعفراين ،حممد عبا�س ( :)1977املناطق اخل�ضراء و املفتوحة وت�أثريها على تخطيط املدن ،جملة
جمعية املهند�سني امل�صرية ،املجلد ال�ساد�س ع�شر-عدد(�:)4ص ،29-23القاهرة.

( )2ملزيد من التفا�صيل انظر:
 الت�شجري فى م�سقط ( :)1994بلدية م�سقط� ،سلطنة عمان. -التجميل فى �صحار ( :)1997بلدية م�سقط� ،سلطنة عمان.
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�شكل ( :)66ت�صميم حديقة ال�سليمانية بالريا�ض م�ستوحى من اخليام العربية.
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اخلامتة
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ات�ضح لنا من كل ما �سبق املفهوم ال�صحيح للعمران والبنيان يف الر�ؤية
الإ�سالمية ،الذي ي�أخذ تعاليم الإ�سالم املتمثلة �أ�سا�سا يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املطهرة يف اعتباره ،كما ات�ضح �أي�ضا من هذه الدرا�سة
القر�آنية �أحد جوانب �إعجاز وعظمة القر�آن الكرمي مبا يقدم من منهج ور�ؤية
وا�ضحة ومتكاملة لأ�س�س و�ضوابط عمارة الأر�ض واملجتمعات الإن�سانية ،من
�أجل �سعادة الب�شرية يف كل زمان ومكان.
و�إذا كان الإ�سالم دين ًا جامع ًا و�شام ًال ومنهج حياة ،يحدد �أ�س�س العالقة
بني العبد وربه وبني الإن�سان و�أخيه الإن�سان ،ف�إنه مل يرتك �أي�ضا �صغرية وال
كبرية يف حياة امل�سلم �إال وقد و�ضع لها الإطار الأمثل الواجب االتباع ،فهو مل
يغفل بالتايل نظام معي�شة و�سكن امل�سلم �سواء كان يعي�ش يف قرية �صغرية �أو
مدينة كبرية ،وهو ما ات�ضح بال �شك من ف�صول هذه الدرا�سة.
فعلى عك�س ما يعتقد البع�ض حتى من امل�سلمني ،ف�إن القر�آن الكرمي ال
تتحدث �آياته عن الأحكام ال�شرعية والدينية فقط ،بل �أ�شارت وو�ضعت
ال�ضوابط وال�سنن الوا�ضحة للعمران والبنيان ،ولكن هذه ال�ضوابط حتتاج
ملن ي�ستطيع ا�ستنباطها من بع�ض الآيات القر�آنية املتفرقة يف �سوره ،ورمبا
تكون احلكمة الإلهية قد اقت�ضت ذلك من �أجل دفع امل�سلمني لتدبر �آيات
القر�آن الكرمي ،يف حماولة ال�ستخال�ص ما حتتوى عليه من قواعد و�ضوابط
تر�سي املمار�سات الإعمارية ال�صاحلة وحتذر من املمار�سات الفا�سدة.
و�إذا كان الق�ص�ص القر�آين قد �أو�ضح �أن تقوى اهلل هي احلافظ الأ�سا�سي
للعمران والبنيان ،فقد �أو�ضح �أي�ضا �أن الظلم والكفر باهلل ور�سله هو ال�سبب
الأ�سا�سي خلراب ودمار العمران .لقد نبه الق�ص�ص القر�آين �إىل الغاية من
�إقامة القرى واملدائن والتجمعات العمرانية� ،إنها الغاية نف�سها التي خلق
اهلل �سبحانه وتعاىل من �أجلها الإن�س واجلن �أال وهي عبادته ،م�صداقا
لقوله �سبحانه وتعاىل «:وما خلقت اجلن والإن�س �إال ليعبدون»� ،إن العمران
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والبنيان �أحد الو�سائل التي تعني الإن�سان على عبادة اهلل الواحد الأحد،
مثلها يف ذلك مثل العديد من النعم الأخ��رى التي �أنعم بها اهلل �سبحانه
وتعاىل على الب�شر كالطعام وال�شراب وامللب�س وغريها من النعم التي ال تعد
وال حت�صى.
لقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل بع�ض الثوابت الواجب توافرها يف العمران
والبنيان مثل� :أهمية توجيه العمران الإ�سالمي �إىل القبلة ،كما �أ�شار يف
موا�ضع �أخرى �إىل بع�ض املتغريات ك�أخذ العوامل البيئية يف االعتبار عند
ت�صميم املدن واملباين ،وهذه العوامل تختلف بال �شك يف البالد احلارة عنها
يف البالد الباردة.
ومل تقت�صر �ضوابط العمران من وجهة النظر الإ�سالمية على القواعد
واخلطوط العامة فقط ،بل تعدتها �إىل و�ضع ر�ؤي��ة تكاد تكون تف�صيلية
لنظام البنيان الإ�سالمي �أو�ضحنا منها ما يخت�ص بعمارة امل�ساجد وم�سكن
امل�سلم املعا�صر ،لأهمية هذين النوعني من املباين يف املجتمع امل�سلم ،ومن
جانب �آخر لإعطاء فكرة �أو�ضح عن كيفية ت�أثري املنهج الإ�سالمي (القر�آن،
ال�سنة ،الآراء الفقهية) على �شكل ونظام العمران والبنيان يف املجتمعات
الإ�سالمية.
وبناء على ذلك ميكن القول �إن نظام العمران والبنيان يف الإ�سالم ال
يقف عند املظهر املادي للبناء ،بل يبحث عن الغاية التي من �أجلها يقوم
الإن�سان ب�إعمار الأر�ض ،فاملفهوم ال�صحيح للعمران الإ�سالمي يتجلى يف كل
مايقيمه امل�سلمون -يف �أي زمان ومكان -وفق تعاليم الإ�سالم التي وردت
�أ�سا�سا يف الآيات القر�آنية ويف الأحاديث النبوية ،من �أجل تنفيذ م�شيئة اهلل
لعمارة الأر�ض عمارة �صاحلة فا�ضلة ،ومن �أجل ا�ستمرار احلياة الإن�سانية
�إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،وكل ذلك من خالل العلوم املعمارية
والبيئية والإن�شائية املتعارف عليها ،وعلى �أرقى ما و�صل �إليه كل ع�صر من
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علوم ومعارف.
ومن املفهوم ال�سابق للعمران الإ�سالمي ميكن �أن نخرج ببع�ض الأ�س�س
واحلقائق التالية:
�أوال� :إن ارتباط الإ�سالم بفن العمارة والعمران حقيقة واقعية ال �شك فيها،
و�أن هذا االرتباط ارتباط جوهري ،مبعنى �أن كل مبنى يف املجتمع الإ�سالمي
يجب �أن يطبق يف عمارته قيم الإ�سالم وتعاليمه بقدر امل�ستطاع ،بحيث تهيئ
هذه املباين البيئة الإ�سالمية ال�صاحلة ملعي�شة امل�سلم والتي تعينه على عبادة
اهلل وتنفيذ �أوامره واجتناب نواهيه.
ثانيا� :أن��ه �إذا اتفقنا على �أن��ه توجد اختالفات من جمتمع م�سلم �إىل
�آخر ،تظهر يف العوامل املناخية والبيئية �أو امل�ستوى االقت�صادي �أو الرتكيب
االجتماعي� ،أو مواد البناء و�أ�ساليب الإن�شاء ،ف�إن هذه االختالفات �ست�ؤدي
�إىل ظهور اختالفات يف ال�شكل واملظهر اخلارجي للمباين والعمران ،ولكن
يجب �أال تتعدى ه��ذه االختالفات ال�شكلية �إىل جوهر الفكر وال�ضوابط
الت�صميمية  ،حيث �إن هذه ال�ضوابط تنهل من منبع واحد �أال وهو تعاليم
الإ�سالم.
ثالثا� :إن عمارة املجتمع امل�سلم ما هي �إال مظهر مادي يعك�س �أخالقيات
و�إر�شادات الدين الإ�سالمي احلنيف ،من هنا يجب �أن نعرتف ب�أنه ال ميكن
تطبيق �ضوابط العمران والبنيان الإ�سالمية �إال يف حالة وجود املجتمع امل�سلم
نف�سه ،الذي يحر�ص على تطبيق �شرع اهلل و�سنة ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف جميع مناحي احلياة ككل ،لذلك ف�إن الدعوة �إىل ت�أ�صيل القيم وال�ضوابط
الإ�سالمية يف العمران والبنيان دعوة ال تنف�صل عن الدعوة الأ�سا�سية �إىل
عودة املجتمع امل�سلم �إىل تطبيق �شريعة ال�سماء ال�سمحاء.
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�أو ًال :املراجع باللغة العربية:
()1القر�آن الكرمي.
�أوال :املراجع والكتب العربية:
(� )2إبراهيم جمعة ( .)1969درا�سة فى تطور الكتابات الكوفية .دار الفكر
العربي ،القاهرة.
(� )3إبراهيم حممد الفحام ( .)1984العناية بتنظيم ا�ستخدام الطرق
وت�أمينها يف الإ�سالم ،جملة «ال�ضياء»  -عدد (.)170
(�)4أبو �صالح الألفي (بدون تاريخ) .الفن الإ�سالمي� ..أ�صوله فل�سفته
مدار�سه (ط ،)3دار املعارف ،القاهرة.
(�) 5أحمد بن اجلار اهلل وعبد اهلل بن ح�سني القا�ضي ( .)1999حتليل
العالقة بني مواقع امل�ساجد و�أ�سعار الأرا�ضي يف مدينة �إ�سالمية معا�صرة،
من �سجل ندوة عمارة امل�ساجد(املجلد اخلام�س) ،كلية العمارة والتخطيط،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
(�) 6أحمد بن اجلار اهلل وفهد بن نوي�صر احلريقى ( .)1999حتديد نطاق
خدمات امل�ساجد يف مدينة �إ�سالمية معا�صرة -الدمام ،اململكة العربية
ال�سعودية ،من �سجل ندوة عمارة امل�ساجد(املجلد اخلام�س) ،كلية العمارة
والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
(� )7أحمد �سعد (� .)2003ضوابط بناء امل�ساكن يف الفقه الإ�سالمي .م�ؤمتر
االجتهاد يف ق�ضايا ال�صحة والبيئة والعمران ،جامعة الريموك� -أربد،
الأردن.
( )8الإمام ابن حجر الع�سقالين« ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري» .
( )9الإمام ابن قيم اجلوزية (بدون تاريخ) .حادي الأرواح �إىل بالد الأفراح،
دار عمر بن اخلطاب للتوزيع والن�شر ،القاهرة.
( ) 10الإمام ابن كثري ( .)1982ق�ص�ص الأنبياء .دار احلديث ،القاهرة.
()11الإمام ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم.
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()12الإمام البخاري ( .)1979الأدب املفرد ،مكتبة الآداب ومطبعتها،
القاهرة.
()13الإمام ال�شوكانى « ،فتح القدير».
()14الإمام الرازي ( .)1990التف�سري الكبري (مفاتيح الغيب) دار الكتب
العلمية ،بريوت.
() 15الإمام القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن.
() 16الإمام مالك ،املوط�أ.
()17البخالخى �أحمند ( .)1994فا�س ومراك�ش ..مدن لها تاريخ ،جملة
املنهل -عدد  ،519جدة.
() 18التجميل فى �صحار ( .)1997بلدية م�سقط� ،سلطنة عمان.
() 19الت�شجري فى م�سقط ( .)1994بلدية م�سقط� ،سلطنة عمان.
()20اجلماليات واجلماليات العربية ( .)1986جملة الوحدة -العدد
( ،)24املجل�س القومي للثقافة العربية ،الرباط ،اململكة املغربية.
()21الفقه على املذاهب الأربعة ( ،)1986ق�سم العبادات -مبحث ا�ستقبال
القبلة ،ر�سالة الإمام – عدد ( ،)11املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
القاهرة.
( )22الفريوز�آبادي ( .)1977القامو�س املحيط ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة.
() 23امل�ساجد يف املدن العربية ( .)1990املعهد العربي لإمناء املدن،
ال�سعودية.
()24املعجم الوجيز ( .)2000طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم ،جممع
اللغة العربية جمهورية م�صر العربية.
(�)25أمرية حلمي مطر .مقدمة فى علم اجلمال ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة.
()26بركات حممد مراد ( .)2005الفنان امل�سلم والإبداع ،جملة امل�سلم
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املعا�صر ،ت�صدر عن جمعية امل�سلم املعا�صر ،القاهرة.
()27توفيق حممد �سبع ( .)1984قيم ح�ضارية يف القر�آن الكرمي،
القاهرة.
( )28ثيا وريت�شارد برجيز (ترجمة :حممد توفيق حممود) ( .)1962من
احلجارة �إىل ناطحات ال�سحاب ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.
()29جريدة اللواء الإ�سالمي ،عدد � ،96سنة  ،1983القاهرة.
() 30حازم �إبراهيم .وحدة اجلوار يف الإ�سالم .جملة عامل البناء،
عدد( ،)91القاهرة.
()31ح�سان داود (� .)2004سليمان بتعليم بلقي�س اال�ستدالل يعلمنا ،جملة
منار الإ�سالم -عدد  ،352وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،دولة
الإمارات العربية املتحدة.
()32ح�سني م�ؤن�س ( .)1981امل�ساجد� .سل�سلة عامل املعرفة -عدد (،)37
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
()33خالد عزب ( .)1997فقه العمارة الإ�سالمية ،دارالن�شر للجامعات،
القاهرة.
()34خالد عزب ( .)1997تخطيط وعمارة املدن الإ�سالمية .كتاب الأمة،
عدد ( -)58ال�سنة ال�سابعة ع�شر ،وزارة الأوقاف ،قطر.
()35خري الدين وانلي ( :)1980امل�سجد يف الإ�سالم ،دم�شق.
()36دافيد مالني رودمان ونيكوالى لين�سن (ترجمة� :شويكار ذكى).
( ،)1997ثورة يف عامل البناء .الدار الدولية للن�شر والتوزيع ،القاهرة.
()37دونالد هيل (ترجمة� :أحمد ف�ؤاد با�شا) ( .)2004العلوم والهند�سة
يف احل�ضارة الإ�سالمية� .سل�سلة عامل املعرفة -عدد( ،)305املجل�س الوطني
للثقافة والعلوم والآداب ،الكويت.
() 38زغلول النجار ( .)1992اكت�شاف مدينة �إرم ذات العماد التي حتدث
عنها القر�آن الكرمي منذ  14قرنا ،جريدة الأهرام امل�صرية (،)1992/4/10
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القاهرة.
( ) 39زغلول النجار ( .)2002من �أ�سرار القر�آن ،جريدة الأهرام امل�صرية
( ،)2002/10/7القاهرة.
( )40زغلول النجار ( .)2003من �أ�سرار القر�آن ،جريدة الأهرام
( ،)2003/9/1القاهرة.
(�)41سعاد ماهر (بدون تاريخ) .الفنون الإ�سالمية ،مركز ال�شارقة للإبداع
الفكري ،دائرة الثقافة والإعالم بحكومة ال�شارقة ،ال�شارقة.
(� )42سعد بن �سعيد الثقفان ( .)1999امل�سجد يف املدينة ال�سعودية بني
الواقع وامل�أمول من �سجل ندوة «عمارة امل�ساجد» (املجلد العا�شر) ،كلية
العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
(�)43شفق العو�ضى الوكيل وحممد عبداهلل �سراج ( .)1985املناخ وعمارة
املناطق احلارة .القاهرة.
(�)44صادق �أحمد �صادق ( .)1999الت�شكيل الفراغي وت�أثريه على عالقة
امل�سجد بالبيئة العمرانية .من �سجل ندوة عمارة امل�ساجد ،كلية العمارة
والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
(�)45صالح الهذلول ( .)1984التحكم يف ا�ستعماالت الأرا�ضي يف املدينة
العربية الإ�سالمية� ،سجل �أبحاث ندوة «الإ�سكان يف املدينة الإ�سالمية»،
منظمة العوا�صم واملدن الإ�سالمية ،جدة.
(�)46صالح ملعي م�صطفى ( .)1981املدينة املنورة..تطورها العمراين
وتراثها املعماري ،دار النه�ضة العربية ،بريوت.
(� )47صحيح م�سلم  ،للإمام م�سلم.
()48طارق ال�شيخ ( .)2004ح�صون اليهود وجدرهم على مر الع�صور،
جريدة الأهرام ( ،)2004/7/17القاهرة.
( )49عبد الباقي �إبراهيم ( .)2000م�شوار البحث عن �أ�صول العمارة يف
الإ�سالم ،مركز الدرا�سات التخطيطية واملعمارية ،القاهرة.
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()50عبد اجلليل �أبو �ضمرة ( .)2003فقه الإعمار و�ضوابطه يف الفقه
الإ�سالمي ،م�ؤمتر االجتهاد يف ق�ضايا ال�صحة والبيئة والعمران ،جامعة
الريموك �-أربد ،الأردن.
()51عبد احلق ب�شري العقبى و�إبراهيم حممد اخلطريى ( .)1992ا�ستنباط
املنهج الإ�سالمي لت�صميم امل�سجد� ،سجل احللقة الدرا�سية الرابعة ملنظمة
املدن الإ�سالمية ،املغرب  ،1991منظمة العوا�صم واملدن الإ�سالمية ،جدة.
( )52عبد الرحمن �سلطان ( .)1988الن�سب الريا�ضية يف العمارة
الإ�سالمية .جملة عامل البناء -عدد ( ،)96جمعية �إحياء الرتاث التخطيطي
واملعماري ،القاهرة.
()53عبد الرحمن زكى ( .)-املدينة العربية الإ�سالمية ،جملة الفي�صل،
عدد( ،)27ال�سعودية.
()54عبد الرحيم غالب ( .)1988مو�سوعة العمارة الإ�سالمية .جرو�س
بر�س ،بريوت.
()55عبد العزيز عبد اهلل �أبا اخليل ( .)1989الكتاب وال�سنة �أ�سا�س ت�أويل
العمارة الإ�سالمية� ,شركة مطابع جند التجارية ،الريا�ض.
( )56عبد املجيد وافى ( .)1974القبلة واملحراب ،جملة منرب الإ�سالم-
عدد ( ،)2القاهرة.
()57عفيف البهن�سي ( .)1979جمالية الفن العربي� ،سل�سلة عامل املعرفة-
العدد ( ،)14املجل�س الوطنى للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
()58عفيف البهن�سي ( .)1984اخلط العربي� ..أ�صوله ،نه�ضته ،انت�شاره.
دار الفكر للطباعة والتوزيع والن�شر ،دم�شق.
()59علي علي �آل مو�سى (1427هجرية) .اجلمال يف القر�آن الكرمي..
قراءة و�صفية ،جملة القر�آن نور -ال�سنة الرابعة ،العدد اخلام�س ،ت�صدر
عن م�ؤ�س�سة القر�آن نور ،لبنان.
()60غازى اخلالدي (1419هجرية) .علم اجلمال :نظرية وتطبيق يف
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املو�سيقا وامل�سرح والفنون الت�شكيلية .وزارة الثقافة ،دم�شق.
()61ف�ؤاد عمر توفيق (� .)1986أو�ضاع تخطيط الإ�سكان على �سفوح اجلبال
مبدينة مكة املكرمة،كتاب �أبحاث ندوة «الإ�سكان يف املدينة الإ�سالمية»
ب�أنقرة ،منظمة العوا�صم واملدن الإ�سالمية ،جدة
()62فهد بن نوي�صر احلريقى ( .)1999دور امل�سجد يف ت�شكيل الن�سيج
العمراين وت�أكيد هوية املدينة الإ�سالمية املعا�صرة ،من �سجل ندوة «عمارة
امل�ساجد» (املجلد العا�شر) ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض.
()63حممد �أحمد �سليمان (� .)1999سباحة ف�ضائية يف �آفاق علم الفلك،
مكتبة العجريي ،الكويت.
( )64حممد ال�سيد الوكيل ( .)1982عناية الإ�سالم بتخطيط املدن
وعمارتها ،دار الأن�صار ،القاهرة.
()65حممد بن عبد اهلل الزرك�شي (� .)1999إعالم ال�ساجد ب�أحكام
امل�ساجد .املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة.
()66حممد جمال الدين القا�سمى�.إ�صالح امل�ساجد من البدع والعوائد،
املكتب الإ�سالمي ،بريوت.
()67حممد عبد ال�ستار عثمان( .)1988املدينة الإ�سالمية�( ،سل�سلة عامل
املعرفة) ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
()68حممد عبد ال�ستار عثمان وحممد عبد ال�سميع عيد ( .)1999درا�سة
لإمكانية ا�ستخدام امل�سطحات اخل�ضراء يف الت�شكيل العمراين للم�ساجد،
�سجل �أبحاث ندوة عمارة امل�ساجد (ج ،)3كلية العمارة والتخطيط ،جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض.
()69حممد عبد الهادى �أبو ريدة ( .)1992قامو�س القر�آن الكرمي..
م�ضمون القر�آن الكرمي ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.
()70حممد عبا�س الزعفراين ( .)1977املناطق اخل�ضراء واملفتوحة
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وت�أثريها على تخطيط املدن .جملة جمعية املهند�سني امل�صرية ،املجلد
ال�ساد�س ع�شر-عدد( :)4القاهرة.
()71حممد عمارة ( .)2005الإ�سالم والفنون اجلميلة ،دار ال�شروق،
القاهرة.
( )72حممد عالل �سي نا�صر ( .)1987الإ�سالم ح�ضارة بناء ،جملة ر�سالة
اليون�سكو ،القاهرة.
()73حممد على ال�صابوين� ،صفوة التفا�سري.
()74حممود ح�سن نوفل ( .)2003العمران والبيئة من منظور �إ�سالمي،
�أبحاث م�ؤمتر االجتهاد يف ق�ضايا ال�صحة والبيئة والعمران ،كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية -جامعة الريموك ،الأردن.
()75م�شارى عبد اهلل النعيم ( .)2001من املربع �إىل العذيبات..ر�ؤى
و�أفكار يف العمارة ال�سعودية ،كتاب الريا�ض -عدد ،94م�ؤ�س�سة اليمامة
ال�صحفية ،الريا�ض.
()76حممود الأكيابي ( .)1991القيم الوظيفية واجلمالية للنباتات يف
الفراغات العمرانية ،جملة عامل البناء ،عدد( ،)124القاهرة.
()77مقدمة ابن خلدون (بدون تاريخ ) .م�ؤ�س�سة دار ال�شعب ،القاهرة.
()78نخبة من العلماء ( 1410هجرية) .التف�سري املي�سر ,وزارة الأوقاف
ال�سعودية ،ال�سعودية.
()79ه�شام �أبو �سعدة ( .)2003مهنة عمارة البيئة ,الن�شرة العلمية لبحوث
العمران ،عدد( ،)3كلية التخطيط الإقليمي والعمراين ،جامعة القاهرة.
()80ولفرد جوزيف دللى (ترجمة :حممود �أحمد) ( .)2006العمارة
العربية مب�صر يف �شرح املميزات البنائية الرئي�سية للطراز العربى ،مكتبة
الأ�سرة (�سل�سلة الفنون) ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.
()81يحيى وزيري ( .)1985العمارة الإ�سالمية احلربية وت�أثريها على
العمارة املعا�صرة ،جملة عامل البناء -عدد  ،62مركز الدرا�سات التخطيطية
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واملعمارية ،القاهرة.
( )82يحيى وزيري ( .)1990خواطر ال�شيخ ال�شعراوي حول عمران املجتمع
الإ�سالمي ،مكتبة الرتاث الإ�سالمي ،القاهرة.
() 83يحيى وزيري ( .)1992التعمري يف القر�آن وال�سنة ،القاهرة.
( ) 84يحيى وزيري ( .)1992ت�أثري املنهج الإ�سالمي على العمارة الداخلية
واخلارجية للم�سكن ،كتاب �أبحاث احللقة الدرا�سية الرابعة ملنظمة العوا�صم
واملدن الإ�سالمية -الرباط ،املغرب ( .)1991منظمة العوا�صم واملدن
الإ�سالمية ،جدة،
( ) 85يحيى وزيري ( .)1999ت�أثري املنهج الإ�سالمي على عمارة امل�ساجد،
كتاب الندوة العاملية للم�ساجد ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض.
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