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ABSTRACT 
The research deals with a number of controversial issues that have been raised about some 
mosques, and where the controversy has come about. It also deals with the discussions about 
some of the architectural elements and vocabulary of the mosque and the religion opinions as 
well as the architectural concepts in this debate, reviewing some mosques examples that 
suffer from excessive and extravagant architecture which uses inappropriate masses or high 
costly construction. It identifies some of the rules and legal standards necessary to resolve the 
controversies and contradictions of the mosque's architecture.  
The research tackles the controversy based on the basics and the religious constrains and the 
controversy over what the modern technology of the mosque architecture has produced, with 
the introduction of a number of examples of mosques that have been controversially disputed 
due to the Infringement of some of religious constrains and others which affected by the 
technology negatively, both in the design idea or architecturally. 
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  جدلیة عمارة المسجد بین النظریة والواقع
   مجدي محمد قاسم و دینا رشاد نصار احمد محمد الكردي،

   جمھوریة مصر العربیة– جامعة األزھر -قسم العمارة  كلیة الھندسة  
  ملخص البحث

 وصل ھذا الجدل  یتناول البحث إلقاء الضوء على مجموعة من األمور الجدلیة التي أثیرت حول بعض المساجد وإلى أین–
، والتعرف على الجدل المثار حول بعض عناصر ومفردات المسجد وأراء أھل العلم وكذلك المعماریین في ھذا الجدل ، 

على بعض المساجد التي تعاني من الغلو واإلسراف في عمارتھا من خالل الھیئة المعماریة الغیر متناسبة او  إلقاء الضوء
دھا ،  التعرف على بعض الضوابط  والمعاییر الشرعیة الالزمة لحل الجدلیات والمتناقضات الخاصة یاإلسراف في تشی
فیتناول البحث الجدل القائم على األسس والضوابط الشرعیة و الجدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة . بعمارة المساجد 

 حولھا جدل بسسب مخالفتھا لبعض األطر والضوابط لعمارة المسجد مع طرح مجموعة من أمثلة للمساجد التي أثیر
  .الشرعیة وبعض المساجد كذلك التي أثرت التكنولوجیا علیھا سلبا سواء في فكرتھا التصمیمیة أو ھیئتھا المعماریة 

  ٠طعمارة المسجد، الجدل، التكنولوجیا، الضواب : الكلمات الدالة
  

  قدیما وحدیثا... مقدمة عن الجدل الواقع حول المساجد   –١
ة غیر المسلمین، ففتحت األبواب لإلقتباس في إطار مبادئ اإلسالم قامت الحضارة اإلسالمیة على الفكر االستیعابي لعمار

ال یتصادم مع األحكام الشرعیة  والمقاصد العامة ، بل وقد فتح اإلسالم الباب أیضا أمام  العامة ، وخاصة ما دام ذلك
وخصوصیاتھا ،   بكل حریة دون أن تضطر إلى التخلي عن مقوماتھا وتاریخھا الثقافات األخرى لتعیش تحت مطلتھ

  .وبالتالي تمثل ذلك في العمارة اإلسالمیة وأھم مبانیھا وھو المسجد 
وكثیرا ما تقام في ظل لوائح ونظم بناء قدیمة  لقوالب معماریة قدیمة ومتوارثة ، بل وكذلك خضعت عمارة المسجد

ومتوارثة مما یجعلھا توصف بالتخلف النسبي ، بل حتى تطورھا یظھر في حدود یصعب إدراكھا ، بل وأحیانا ال تؤدي 
متطلبات العصر لیس مادیا فقط وإنما معنویا أیضا وخاصة أن وظیفة ومضمون ومفھوم عمارة المسجد المعاصرة ھي 

  .إلنسان الذي یستعمل فراغھا الداخلي مالءمتھا ل
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ّكما نرى أن نمط البناء العثماني ذي القبة في الوسط والمئذنة المدببة ال یزال النموذج الوحید المقبول عند بناء المساجد، 

 إال لدرجة أن معارضي بناء المساجد یستندون في إعالناتھم االحتجاجیة على ھذه الصورة ، مع العلم بأن ھذا النمط لیس
 وكان ) ملسو هيلع هللا ىلص(فقد كان أول مسجد في اإلسالم ھو بیت النبي محمد . واحدا من طیف كبیر للتنوع المعماري اإلسالمي

وكان المؤذن ینادي للصالة من فوق المنزل، ثم ظھرت المئذنة ، بسیطا ، وجزء منھ كان عبارة عن فناء مربع مسقوف 
الي  فتطور النماذج المعماریة للمساجد البد أن یتطور بصورة تتجاوب والقبة وتطورتا في عصر الخلفاء الراشدین ،  وبالت

ّمع رغبات مسلمي المنطقة ، وأیضا مع المواطنین غیر المسلمین، بدال من تبني نماذج المساجد التقلیدیة من العصور 
  .اإلسالمیة القدیمة وإعتباره ھو الحل األمثل والمناسب في وقتنا الحاضر

مختلفة ومتنوعة للمساجد خاصة بعد التطور التكنولوجي الھائل ، فظھر جدل عریض حول األشكال ظھر جدل حول أشكال 
الجدیدیة المتحررة أو أشكال المساجد التي تأخذ إتجاه العمارة التفكیكیة أو العمارة الھدمیة أو العمارة القوطیة لعدم مالئمتھا 

طر الشرعیة الثابتة ، كما تواكب ظھور جدل أیضا حول التمسك لمفھوم ووظیفة المسجد كمبنى دیني یخضع للعدید من اال
بالشكل التقلیدي التراثي للمسجد ذو القبة والمئذنة العثمانیة والذي ال یتواكب مع روح العصر الحدیث وال مع النظم 

 حیح للمسجد التكنولوجیة الحدیثة وخاصة أن كثیر من نوعیة ھذه المساجد لم تكن تتوائم وقت بنائھا مع اإلطر الص
  :وبالتالي یمكن تقسیم الجدل حول المساجد لقسمین یندرج تحتھما عدة نقاط وھما 

   جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة–١
  جدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد–٢

  

  : جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة –٢
   جدل حول بعض عناصر المسجد١–٢
   المحراب والمنبر ١–١–٢

  وھما من أكثر العناصر المثیرة للجدل بین محلل ومحرم بین علماء الدین 
  .وھل لھما أصول في الفكر اإلسالمي أم ھما من تأثیر ثقافات أخرى 
  .)١(وقد أقیما بأشكال عدة منھا ما ھو مقبول ومنھا ما ھو مبالغ فیھ كثیرا

یب وأفضلھا ما كان من الخشب ویجب أن ال یغالى في المنابر  والمحار
ویصح إتخاذھا من المواد المعدنیة وغیرھا ووضع كرسي بدل الدرج 
 .لیستریح علیھ الخطیب وكذلك من السنة أال یغالى في إرتفاعھا وتشییدھا

  )مسجد شاكرین ، تركیا(یوضح المبالغة في المحراب والمنبر) : ١(شكل رقم 
http://istanbul.for91days.com/tag/yesilvadi-mosque/ 

عبارة عن ثالث درجات من الخشب ، األولى والثانیة لصعوده والثالثة لجلوسھ ، ) ملسو هيلع هللا ىلص(وقد كان أول منبر للنبي 
  .وإرتفاعھ ذراعان و ثالثة أصابع وعرضھ ذراع واحدة 

أما المحراب من الرموز التي ألتزم بھا الفكر المعماري المعاصر في تصمیم المساجد ، والمعروف تاریخیا أنھ عنصر إنتقل 
، ولم یكن معروفا من قبل في ویتخذ في الكنائس" الطاق"حیث كان یسمى من الكنیسة إلى المسجد في العصر األموي 

ولكن ) ملسو هيلع هللا ىلص(لصالة في المحراب ألنھ أمر لم یكن موجودا في عھد النبي عمارة المساجد، لذلك فھناك تحقیقات بكراھیة ا
الكراھیة ھي دخول اإلمام في المحراب حیث ال یراه المأمومون أو بعضھم وإنما إتخاذ المحاریب عالمة للقبلة الثابت أن 

  . )٢(مون قدیما وحدیثا بل وأصبح سمة من سمات المسجدمن األمور التي تعارف علیھا المسلأصبح 
كما كره العلماء إقامة القبلة بالشكل المحرابي والتشبھ بمحاریب الكنائس ، وكذلك كرھوا زخرفتھا بالرسوم والكتابات التي 

 أن یكون في قبلة ) ملسو هيلع هللا ىلص( رسول هللا  نھىتمیل إلى الزخرفة حتى ال تجذب أنظار المصلین وتلھیھم عن صالتھم ، كما 
  .ن صلیالمسجد ما یشغل الم

واألفضل أن یكون الجدار الذي جھة القبلة مسحا كباقي الجدر، والمنبر في الوسط  لھ ثالث درجات وفوقھا مقعد 
  .)٤(الخطیب

ولكن األمر یحسم بأن یكون الخطیب على المنبر مرئیا للمصلین ما أمكن مسمعا لھم بشكل جید على أال یقطع المنبر صفوف 
زلقا وبعدد من الدرجات یكفي لمشاھدة الخطیب من أطراف المصلى ، والمحراب الصالة وھذا أمر ممكن بجعل المنبر من

مساحتھ صغیرة بارزة في واجھة المسجد إلستیعاب اإلمام ولو لم یوجد المحراب بمساحة صف كامل من المصلین وھذا 
  .)٥(كاف بإجتناب الجدل حول المحراب
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   بیت اإلمام ٢–١–٢

  .تنزیھا من األفعال التي تتنافى مع قدسیة المكان الطاھر  ساجدكره العلماء بناء المساكن فوق الم
لذا یفضل بناء سكن اإلمام في أي موضع مالصق للمسجد ، أو أسفل المسجد في حالة وضع المصلى في دور مرتفع، أو 

ر مدخل مستقل عن رواد المسجد إلحتواء المسجد على یجوز بناءه أعلى دورات المیاه أو أماكن الوضوء، مع ضرورة توفی
  )٦(نساء وأطفال

   المآذن ٣–١–٢
تعد المآذن عنصرا أساسیا في بناء المساجد ، وال یتصور حتى في إیامنا ھذه بناء مسجد ما بدون مئذنة ، ذلك أنھا أصبحت 

  .یم والتنفیذ ، وأعطیت أشكاال شتى مع الزمن من رموزه األساسیة وبالتالي فقد وجھت لھا عنایة كبیرة في التصم
  .)٧(وفي بعض المساجد السیما الكبیرة منھا بنیت أكثر من مئذنة ووصل عددھا في بعض المساجد إلى عشرة أو أكثر 

وقد ارتفعت بعد صدر اإلسالم إلسماع اآلذان ألوسع دائرة سكانیة ثم استبدلت بمكبرات للصوت ذات دوائر اإلسماع األكبر 
  .خالف على شدة الصوت المنبعث منھا خاصة خالل اللیل وفي الفجرثم بدأ ال

وقد ظھر بعض الجدل حول ارتفاعات المآذن فقد زاد ھذا اإلرتفاع في بعض األحیان 
إلى درجة كبیرة بل وإلى عدة عشرات من األمتار مما أفقد المئذنة وظیفتھا اإلعالمیة 

 المكان ، بل أصبحت تمثل عنصر ودخلت في حیز التفاخر الذي ال یتناسب مع قدسیة
ضرر بالنظر إلى إرتفاعھا المفرط لما حولھا من مباني وكذلك ظھر جدل حول 
إعتبارھا جزء من المسجد تأخذ حكمھ إن كانت غیر ملحقة بھ أو ملتصقة بھ ، 
وبالتالي فقد حدد أھل العلم معیار طول المئذنة بإنتفاء الضرر ومراعاة المصلحة 

  .)٨(العامة

 نماذج لزخارف مبالغ فیھا في المساجد) : ٢(شكل رقم 
" دراسات في فقھ العمران-جوھر التمدن اإلسالمي: "المصدر

 ١٨٢ص

  :مئذنة مسجد الجزائر األعظم
الذي یطل على خلیج الجزائر، وتعتبر مئذنتھ أطول مئذنة في 

م ، وقد آثار ھذا المشروع جدال واسعا ٣٠٠العالم بإرتفاع حوالي 
لسببین وھما غرابة تصمیمھ ، ومئذنتھ والتي شبھت ببرج مراقبة 

  .)٩(في مطار أو ناطحة سحاب 
تكلفتة التي تقدر بنحو ملیاري دوالر،  وقد احتدم الجدل بسبب

ویرى منتقدو المشروع أنھ ھدر لألموال العامة، خاصة وأن 
 .یرة مثل البطالة وأزمة السكنالجزائر تعاني من مشاكل كث

  :مئذنة مسجد الحسن الثاني
مسجد "ولكن على الرغم من أن الرقم القیاسي كان لمئذنة 

الذي یعد من أكبر المساجد في أفریقیا ، والثالث " الحسن الثاني
 بمدینة الدار ١٩٩٣عشر في العالم والذي تم اإلنتھاء منھ عام 

ا على البحر والذي یبلغ البیضاء في المغرب والذي بني جزئی
 أمتار إال أن ھذا المسجد استطاع أن یعطي ٢١٠ارتفاع مئذنتھ 

صورة إیجابیة ومحترمة عن المغرب في العالم وأن یحول 
دون تنامي األفكار السلبیة والعدائیة إزاء الدیانات األخرى في 

 .)١٠(المجتمع المغربي

 
جزائر الكبیر مئذنة مسجد ال) : ٣(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki األعظم_الجزائر_مسجد/  
  مئذنة مسجد الحسن الثاني) : ٤(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki الثاني_الحسن_مسجد/  
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  : الجدل حول بعض المفردات المعماریة الخاصة بعمارة المسجد ٢–٢
   القبة  ١–٢–٢

 یعتبرھا البعض رمزا للمسجد مع إنھا ظھرت في بعض المناطق في العالم اإلسالمي واختفت في غیرھا ، فقد بدأ إنشاء 
 بل . وجود النظم اإلنشائیة الحدیثة القبة بھدف تغطیة مساحة كبیرة من الفراغ الداخلي األمر الذي لم یعد لھ ما یبرره مع

ظھرت لتغطى مدافن الحكام والوالة " اإلسالمیة"ویذكر لنا التاریخ أن القبة أول ما ظھرت في الفترة التاریخیة المسماة ب
مما یتنافى مع العقیدة اإلسالمیة ومع ذلك أصبحت القبة رمزا لعمارة المساجد في العصر الحدیث ، حتى اعتبرھا بعض 

والثابت أن القباب بإعتبارھا تغطیة أصبحت جزءا أساسیا في معظم . )١(عماریین فرضا من فروض العمارة الدینیة الم
المساجد ولكن إستبدالھا بتغطیة أخرى تحقق نفس الغرض وھو تھیئة الفراغ المعماري الذي یساعد على أداء الصالة دون 

قیق الشعور بالقدسیة والخشوع والھیبة ھو األصل  وعلى أي حال مع تح) بدون أعمدة مثال(معوقات شكلیة أو تصمیمیة 
بل إن إمكانیة . فینبغي أن ال یتوسع في بنائھا وما یبنى منھا ینبغي أن یخضع للحاجة كأن یكون من أجل اإلضاءة أو التھویة

خمة ینتج أنماط جدیدة تطبیق أنماط جدیدة لتغطیات المساجد مستخدما أحدث األسالیب اإلنشائیة وخاصة للمسطحات الض
 .)١١(متطورة لمباني مساجد متفقة مع القیم العقائدیة ، في نفس الوقت الذي یستخدم فیھ أعلى درجات العلم الحدیث

  الزخارف ٢–٢–٢
بأي صورة من الصور، الزخرفة ھي وضع الزینة في المسجد 

كتزیین الجدران بالذھب والفضة أو نقشھا باأللوان واألصباغ أو 
  .)٤(التصاویر والنقوش

ات الباھظة األثمان والستائر على وكذا السجاد المنقوش والثری
المنابر وكتابة اآلیات الكریمة على الجدران وبذل األموال الطائلة 
في األثاث والساعات الكبیرة الدقاقة التي تضرب صوتا موسیقیا 

 .أشبھ بأصوات الكنائس ھو من الزخرفة 

  خارف المنھي عنھا كثرة الز) : ٥(شكل رقم 
البحث عن أنماط جدیدة في تصمیم "، مقال ) ٨٤(مجلة عالم البناء : المصدر

 ٣٣المساجد ، ص

  

 
 Mosque of Whirling Colours مسجد قوس قزح أو مسجد نصیر ، إیران 

، ویشتھر بالمسجد الوردي إلستخدام بالط وردي اللون في تصمیمھ ١٨٨٨ انتھى بناءه في عام إیرانھو مسجد تقلیدي في 
  .)١٢(داخليال

ویمتلك المسجد نوافذ زجاجیة ملونة تلقي ألوان قوس قزح علي جدران وأرضیة المسجد خالل ساعات معینة من الیوم 
كما أن األسقف والجدران بھا رسوم  . عندما یدخل  ضوء الشمس إلي الزجاج ، فیغرق المبني بكل األلوان التي یمكن تخیلھا

 .)١٣(تعطي توھج مع ألوانھا المبھجة
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وعلى الرغم من إعتباره أحد العجائب المعماریة كما یقال إال أنھ یتعارض بشكل واضح مع وظیفة ومضمون المسجد 
وقدسیتھ ، بل ھذه األلوان المبالغ فیھا تتسبب في تشتیت المصلین ، وبذلك فقد أبتعد بشكل كبیر عن أھم ما یجب أن یمیز 

 اإلنشاء مع النقاء والصفاء الشكلي الذي یتالئم مع النقاء والصفاء المسجد من إضفاء عوامل الطھارة والھدوء وسالمة
  .النفسي الذي یجب أن یتحلى بھ المسلم عند دخولھ بیت هللا 

   صحن المسجد وإمكانیة زراعتھ٣–٢–٢
ویعتبر من الخصائص المعماریة ،  الصحن ھو الساحة المفتوحة في وسط المسجد ویكثر استخدامھ في الدول العربیة

   )١٤(الممیزة لھا
كره العلماء غرس األشجار لما فیھ من إھدار مساحة المسجد دون إستخدامھا ومما فیھ 
تضییق على المصلین ، ولذا یجب الحذر من زراعتھ بما یعطل إستخدام كامل المساحة 

لكثیفة في ساحات المخصصة لبنائھ، ویستثنى من ذلك إستخدام األشجار ذات الظالل ا
  .المسجد لما لھا من فائدة في تظلیل المصلین

 :لذا یمكن إستخدامھا من خالل ضوابط ومعاییر خاصة وھي 

 
 أال تؤثر على الوظیفة األساسیة للمسجد وھي الصالة -
 .أال تؤثر على طھارة المسجد  -
 .أال تكون سببا في التضییق على المصلین -
 أن ینتفع بغراسھا لصالح المسجد وتكون وقفا علیھ -
 :أن تكون منفعة للمصلین ، وتشمل المنفعة عدة جوانب  -

من خالل حمایة المسجد من التلوث الخارجي واألتربة : جوانب بیئیة : أوال 
 من حرارة الشمس والعادم ،و الضوضاء المروریة ،استظالل المصلین ووقایتھم

  .في المناطق المكشوفة بالمسجد
 .)١٤(من خالل التشكیل العمراني وإستخدام عناصر التنسیق الطبیعي:جوانب جمالیة :ثانیا 

الفراغات ) ٢(صحن المسجد                  ) ١ (
  الخارجیة 

الفراغات بین التكوین المعماري للمسجد والمباني )٣(
 الملحقة

  یوضح أماكن إستحباب زراعة األشجار في المسجد) ٧(شكل رقم 
 ، ص" دراسة إلمكانیة إستخدام المسطحات الخضراء في التشكیل المعماري للمساجد"عن محمد عبد الستار عثمان، 

 The Green Mosque، تركیا ” جامع كوبري كوي“الجامع األخضر 
وھو أحد نماذج المساجد التي یظھر فیھا زراعة المسطحات الخضراء وال تقتصر ھذه األشجار في الداخل فقط  وإنما 

  .أمتدت أشجار اللبالب لتغطي الواجھات الخارجیة للمسجد حتى سمي بالمسجد األخضر
ًھذا الجامع الذي یعد واحدا من أھم المعالم التاریخیة واألثریة یقع في الجنوب التركي ، وقد تم تغطیة المسجد بأشجار  ّ

  .)٣(اللبالب التي تواجدت بجوار المسجد مما أخفى المئذنة والجدران واكسبھ طابع غیر مألوف
ما متحف للنباتات أو مبنى في محمیة طبیعیة ، فقد تعدت نجد أن المسجد ال تتناسب ھیئتھ وشكلھ الخارجي لیكون مسجدا وإن

المساحات المزروعة الصحن والفراغات الخارجیة الحد المسموح بھ كلیا بل تسلق شجر اللبالب كل الواجھات الخارجیة 
 المسجد أضفت مزیدا من الراحة النفسیة على مما أدى إلى طمس كل معالم المسجد الخارجیة ، وإن كانت ھذه األشجار قد

ولم تضیق على المصلین  ولكنھا أبعدت المسجد عن ما یجب أن یمثلھ من كونھ دار عبادة ولیست مكانا للنقاھة أو 
  .اإلستشفاء

  
  مسجد قوس قزح أو مسجد نصیر الملك ،إیران) : ٦(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki الملك_نصیر_مسجد/  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  الجامع األخضر ، أضنة ، تركیا) ٨(شكل رقم 
http://www.almrsal.com/post 

   الغلو واإلسراف في بناء وتشیید المساجد ٣–٢
  : الھیئة المعماریة الغیر متناسبة١–٣–٢

 

محاولة البعض إضفاء ما یسمى بالطابع اإلسالمي على 
التشكیالت المعماریة ، وذلك بإستعمال بعض العناصر 
المعماریة التراثیة في أوضاع مختلفة ال ترتبط بالوظیفة أو 
المضمون ،عن طریق إضافة أشكال إلى الواجھة بحجة 

  .إضفاء صفة إسالمیة
/  للمعماريتصمیم مقترح لمسجد الكتاب(كالشكل الموضح 

 ذھب فیھا المعماري إلى محاولة معماریةوھو ) باسل البیاتي
تصمیم مبنى مسجد في شكل مجموعة مجسمة لكتب ، تمثل 

واجھة كتاب هللا ، وتمأل صفحاتھا بآیات من القرآن الكریم ، و
المسجد على ھیئة عقود ضخمھ على شكل كتب مفتوحة تمثل 

بھدف إیجاد لریاض القرآن، على الطریق السریع لمدینة ا
باسل / المقترح التصمیمي لمسجد الكتاب المعماري) : ٩(شكل رقم  .)١(صیغة جدیدة لعمارة المسجد 

المظور اإلسالمي للنظریة "عن عبد الباقي إبراھیم  البیاتي
 ١٠٢ص" المعماریة

  Mosque of the ship of salvationمسجد سفینة النجاة ، كراتشي ، باكستان 
یقع المسجد في مدینة كراتشي بباكستان ، ویأتي التصمیم المعماري للمسجد على ھیئة سفینة ، والفكرة التصمیمة لھ ھي أنھ 

  .)١٥(من منطلق أن الصالة ھي سفینة النجاة فقد تم تصمیم المسجد بكتلتھ وواجھاتھ الخارجیة على شكل سفینة  
المیا دون إعتبار للمضامین اإلسالمیة أو القیم التراثیة أو اإلعتبارات وھي محاولة إللباس العمارة المعاصرة  ثوبا إس

األساسیة في المباني الدینیة كإضفاء القدسیة والھیبة على المبنى ، فالمضمون اإلسالمي للمبنى ھو العامل الثابت في تشكیل 
سجد كمكان للعبادة ، كما ال یصلح مسقطھ عمارة المسلمین ، مھما اختلف الزمان أو المكان ، فھو ال یتناسب مع وظیفة الم

األفقي كقاعة للصالة ، بل لقد وصف ھذا المبنى بأنھ یصلح لیكون مطعما للمأكوالت البحریة فال یصح التعبیر الصریح عن 
  . ما یمثلھ المسجد من رمزیة أن التعبد والصالة ھي النجاة

  
مسجد سفینة النجاة ، باكستان) : ١٠(شكل رقم   

www.iktshf.com/2015/12/blog-post_39.html 
  
  
  
  
  

  

http://www.almrsal.com/post
http://www.iktshf.com/2015/12/blog-post_39.html
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  Nasser Al-Sabah Mosqueمسجد ناصر الصباح ، السالمیة ، الكویت 

 

السالمیة ، ویعد أحد "رأس األرض"یقع مسجد الشیخ صباح ناصر الصباح في منطقة 
المعالم الممیزة للطفرة العمرانیة الواسعة التي شھدتھا الكویت في السبعینات 

   )٢(والثمانینات
والمسجد على شكل ھرم تعلوه قبة ومنارة عالیة، وتصمیمھ الداخلي یزھو بالنقوش 

 من ست لى درجة كبیرة الھرم المدرج أو ھرم زوسر المكونالملونة ، ولكنھ یشبھ إ
بُنیت فوق بعضھا البعض والذي یمثل تطورا ھائال في تصمیم القبور في ذلك  مصاطب

  .)١٦(العھد
ة الجنائزیة عند المصریین القدماءوھي الوسیلة األنسب لدیھم وتمثل األھرامات العمار

لدفن الفرعون اآللھ وھي رمز الخلود والبقاء والحیاة األبدیة بعد البعث ، فالشكل الھرمي 
المتدرج الصریح یمثل مقابر الملوك الفراعنة والذي یتنافى تماما  مع ما یمثلھ المسجد من 

، والبد أن یتوفر في التصمیم المعماري ألي مسجد عقیدة دینیة صحیحة فھي بیت هللا 
فكرة اإلرتقاء بالمسجد إلى مستوى یتالءم مع الخشوع في الصالة  وإبعاد المصلي عن 

مسجد صباح ناصر الصباح ، ) : ١١(شكل رقم  كل ما یخل بصالتھ 
 الكویت

http://www.kuwait-history.net" 
   اإلسراف في بناء وتشیید المساجد ٢–٣–٢

) والساطین  والملوك األمراءو المستقلة ، الدول في الحكم وممثلي الحكوماتك (للبناء ُكممولین المركزیة السلطات ظھور
 على الوقت نفس فيللتعبیر  وإنما للشعب خدمة تقدیم لیس فقط بھدف الضخمة الجوامع بناء إلى ھؤالء من العدید ومبادرة

، وقد آذى عمارة المساجد وظیفیا ومعماریا على حد سواء وغیرھا  القبلیة أو الطائفیة أو حزبیةال أو الفردیة والسلطة القوة
ف بدأت بزخرفة المحراب والمنبر ثم المبالغة في ذلك وامتدت لتشمل الحوائط األربعة للمصلي واتصلت الحوائط باألسق

، وبدأ الملوك واألفراد في المبالغة في الزخرفة مفاخرة وتباھیا ، ووصل ھذا األمر في عصرنا الحاضر لیشمل .. وھكذا 
  )١٧(أنواعا عدیدة  وأنماط جدیدة من الزخارف

 ادخلھ  في كذلك أدى ھذا الغلو في إستخدام الزخارف لجعل المسجد أقرب إلى التحفة الفنیة منھ إلى بیت من بیوت هللا ، مما
 فقد أصبحت ھذه ، وبالتالي " في المساجدال تقوم الساعة حتى یتباھى الناس :") ملسو هيلع هللا ىلص(الزخرفة المنھي عنھا لقول النبي 

  و الزخارف التحسیناتج إلیھا المسلمون ، أما المساجد مثارا للجدل ، وكان اإلنفاق على المساجد خاصا باألمور التي یحتا
التي  ، ومن أمثلة ھذه النماذج  یعتبر من الكمالیات الغیر ضروریةھو روح العبادةالتي تشغل القلوب عن الخشوع الذي 

  :تعبر عن الغلو و اإلسراف في بناء المساجد 
  المسجد البلوري ، مالیزیا

Crystal Mosque 
  جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن

Al Saleh Mosque 
  نايمسجد السلطان عمر ، برو

Sultan Omar Mosque 

مسجد مصنوع من البلور الخالص یقع 
في الشمال الشرقي من شبھ الجزیرة 

، وأمر ببنائھ السلطان میزان  المالیزیة
زین العابدین ، ویعد ثاني أكبر مساجد 
جنوب شرق آسیاواستغرق بناؤه عامین 

 .)١٨(٢٠٠٨وتم افتتاحھ عام  

 ، ٢٠٠٨ھو أكبر جامع في الیمن افتتح عام 
جاء أسمھ نسبة إلى الرئیس علي عبد هللا 
صالح الذي بني في عھده ، وقد قدرت 

 ملیون دوالر، مما ٦٠تكلفة بنائھ حوالي 
ًأثار حفیضة الكثیرین خصوصا في بلد یعد 

 ).١٩(األفقر في المنطقة العربیة

، ١٩٥٨مسجد ملكي تم بناءه في عام 
وھو من المعالم الممیزة لسلطنة 

وأكثر ما یمیز المسجد قبتھ  .بروناي
الرئیسة ، المطلیة بالذھب 

ً مترا ٥٢الخالص،ویرتفع المسجد 
من األرض، وقد تم استیراد جمیع 

 .)٢٠(مواد البناء من الخارج

 
المسجد البلوري ، مالیزیا  ) : ١٢(شكل رقم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Mosque 
جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن ) : ١٣(شكل رقم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sal
eh_Mosque 

 جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن ) : ١٤(شكل رقم 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sulta

n_Omar_Ali_Saifuddin_Mosque 

http://www.kuwait-history.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Mosque
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sulta
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   جدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد–٣
  غرابة وعدم مالءمة الفكرة المعماریة للمسجد ١–٣
  )مقترح تصمیمي( مسجد برستینا المركزي في كوسوفو١–١–٣
مسجد مسابقة تصمیمیة لمسجد برستینا المركزي في كوسوفو وھو غریب غرابة الصرعات الحدیثة في المعمار، لیس فى ال

ًالشكل وحده ولكن فكرة التصمیم نفسھا تبدو غریبھ نوعا ما، فتجد مبنى مسجد یأتي على شكل قبة مائلة أشبھ بطبق فضائي 
 .)٢١(  الخضراءمائل یصلي تحتھ المصلون بین مجموعة من الممرات

ّإن القبة وھي لیست مستمدة من الطراز اإلسالمي التقلیدي ولكنھا تعبیر عن طبقة وقائیة للمصلین من “: وفكرة التصمیم
العالم الخارجي ، كما أن األشكال الھندسیة المنتشرة داخل وخارج المسجد تعبر عن التشابك والترابط بین أطراف المجتمع 

  .)٢٢(ة إلى المسجدوالتي تنتھي في النھای

 
مسابقة (٢٠١٣المقترح التصمیمي لمسجد برستینا المركزي ، كوسوفو ،) : ١٥(شكل رقم  

-http://www.designboom.com/ooda-pristina-central-mosque )تصمیمیة
proposal-kosovo/ 

وعلى الرغم من أنھا فكرة مستحسنة وتصمیمیا جیدا إال أن ھناك مجموعة من األسس التصمیمیة والضوابط الشرعیة 
عمارة المسجد والتي تحكم العملیة التصمیمیة ، فیمكن أن تصلح ھذه الفكرة لمبنى معبد أو كنیسة ولیس مسجدا الخاصة ب

حیث أن المسجد  بیت الصالة ھو المكان األول للعبادة وھو الصلة  والرابط  بین العبد وربھ ، فالمصلي ال یحتاج للوقایة من 
صحیحة لیندمج ویتفاعل في المجتمع ، وكذلك یحتاج التصمیم أن یكون دعوة لغیر العالم الخارجي بل یحتاج تعالیم اإلسالم ال

المسلمین إلزالة األفكار الغیر صحیحة عن اإلسالم والمسلمین ، فھذه الطبقة الوقائیة تدعم مفھوم اإلنطوائیة واإلنعزال الذي 
 .یدعو اإلسالم لعكسھ فھو دین الدعوة إلى هللا بالموعظة الحسنة

 ٢٠١١ مسجد السجود ، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة  ٢–١–٣

 

 Francesco"أحد التصمیمات المعماریة للمعماريالمسجد 
Anzolin" مسجد سجد"كان المفھوم الرئیسي لتصمیم ، و "

مستوحى من الروتین الذي یقوم بھ شخص یصلي، وھي ثالث 
  مراحل ، األولى في وضع مستقیم والثاني الركوع والمرحلة

  .)٢٣("السجود"الثالثة أال وھي
وحیث أن المواد والنظم اإلنشائیة الجدیدة قد أتاحت فرصا 
الستنباط صورا جدیدة ممیزة للعصر ، إال أنھا تمثل نعمة ونقمة 
في آن واحد ، فقد تصل بتشكیالتھا المتعددة إلى أنماط جدیدة من 

حیة ، اإلدراك واإلبداع ، وإلى إثراء للصورة المعماریة من نا
بینما من ناحیة أخرى قد تتسم الفوضى وفقدان المقیاس اإلنساني 
والمبالغة في اإلبھار وقد بلغت ھذه التشكیالت أحیانا حد القبح 

 .في بعض األشكال
٢٠١١مسجد السجود ، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة ،) ١٦(شكل رقم   

http://www.archilovers.com/projects/122746/sujud-mosque  

  

http://www.designboom.com/ooda-pristina-central-mosque
http://www.archilovers.com/projects/122746/sujud-mosque
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  )٢٣ ()مقترح تصمیمي(  مسجد على شكل كرة ، تركیا٣–١–٣

التركي لبلدیة قیصري شرق تركیا نموذجا من االستیحاء من العمارة   Studio O-Zالمشروع الذي صممھ مكتب
، " سنان باشا"فقد استلھم المعماریون شكل وطراز المسجد من النموذج الذي طوره المعماري العثماني المشھور . العثمانیة

على  وضع قاعة الصالة التي وتقدم نموذجا للفضاء المعماري الخالي من األعمدة والجدران الحاملة، وتقوم فكرة التصمیم 
  .)٢٤(ھي أھم عنصر في المسجد على شكل بیضة محاطة بعلبة مكعبة

 

تخلیدا لذكرى (٢٠١٠المقترح التصمیمي لمسجد بلدیة قیصري ، تركیا ،) : ١٧(شكل رقم 
  ")سنان باشا"المعماري العثماني 

www.archdaily.com/56689/mosque-proposal-studioz/ 

 

 

إن ھذا التصمیم مع ما فیھ من إبداع شكلي وقفزة تكنولوجیة واجتھاد معماري للتحدیث المؤسس على االستیحاء من التراث 
ثم االستجابة لتحقیق الفراغ الحر من األعمدة إال أنھ قد سقط في خطأ فادح وھو وضع القاعة في شكل دائري مما یجعل 

ى أطول، وھو ما یتنافى مع متطلبات الصالة في تكثیر عدد المصلین في الصفوف األولى قصیرة والصفوف الوسط
 .)٢٥(الصفوف األولى والذي یعكسھ بكل وضوح الضوابط التصمیمیة للمساجد وكذلك أنماط المساجد عبر التاریخ اإلسالمي

ة لتستجیب لھذا المطلب، كما أنھ تحت القبة الضخمة التي كان یصممھا المعماري سنان باشا كانت ھناك دائما قاعة مربع
بعكس ما نجده في ھذا التصمیم ، وھو من الخطأ الشائع لدى المصممین اللجوء في تصمیم المساجد إلى األشكال الدائریة 
كما ھو حال ھذا المقترح، أو األشكال السداسیة أو الثمانیة ، وكذلك عندما یستوحون الشكل الدائري لصفوف المصلین 

  .  و الذي یعد استثناء غیر قابل للتكرارالدائریة حول الكعبة
عات اإلسالمیة أمام مسألة شائكة تتمثل في تغییب األشكال المعماریة العرفیة ، فالمجتم یضعنا ھذا التصمیم أیضا كما

تتعارف حول استعمال مفردات القبة والمآذن للتعبیر والتعرف على المسجد في الحیاة العامة  فھل من المقبول  طرح أشكال 
غیر مسبوقة أم استدعاء الصورة المعماریة العرفیة أو حتى االجتھاد فیھا دون فقدانھا كلیة ، بل ومع التسلیم للضرورة 

فما ھو موقف ھذا التصمیم من الصورة االجتماعیة العرفیة لدى المجتمع وھل یقبل المجتمع ھذا اإلبداعیة في التصمیم 
  ...... الشكل الغریب
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  )٢٦ ()مقترح تصمیمي( ٢٠١٠ مسجد قیصري ، اسطنبول ، تركیا ٤–١–٣

 للمسجد  في وترتكز الفكرة التصمیمیة،  Manco Architectsأحد المقترحات التصمیمیة للمكتب المعماري التركي 
أقدس مكان للصالة ، وعلى كونھا مكعب عادي یرمز للبساطة والتواضع ، ولذا تم  تكوین الكتلة وتشبیھھا بالكعبة التي تعتبر

إختیار شكل المكعب كنقطة إنطالق لتطویر كتلة المسجد مع خفض جزء من الكتلة كنوع من التماثل بین حال المصلي الذي 
مسجد ، ثم تم توجیھھا نحو الكعبة لخلق مساحة داخلیة أكبر ، وتم تصمیم قاعة الصالة منحدرة یسجد تواضعا  وكتلة ال

متجھة نحو الكعبة كحل فرید حیث تتم رؤیة اإلمام من أي مكان في منطقة الصالة ، تم تصمیم الكعبة كسطح غیر مزخرف 
  .)٢٧( للتأكید على غیاب رجال الدین في اإلسالم والنصف السفلي شفاف ، زاویة اإلمام ھي مكانة خفیة في منتصف الواجھة

 

  

 

 
  )مسابقة تصمییمیة(المقترح التصمیمي لمسجد قیصري ، اسطنبول ) : ١٨(شكل رقم 

https://www.pinterest.com/pin/334533078541068488/ 

ي لعدة حلول داخلیة ممتازة إال أنھ أیضا لم یراعي بعض المقاییس الھامة في كتلة المسجد وعلى الرغم من إتجاه المعمار
الخارجیة ، فقد بعدت عن تشبھھا بمبنى دیني واستدعت العمارة الھدمیة التي تھدم الثوابت مما یحول دون توفیر الشعور 

 .بالطمأنینة والسكینة
  ) تصمیميمقترح ( مسجد القبة الحائطیة ، برستینا ٥–١–٣

 Paolo"في برستینا للمصمم "  داردینا" لمسجد في مدینة ٢٠١٣المسجد أحد التصامیم المعماریة المقدمة عام 
Venturella "األول یشیر  ."القبة"و " جدار القبلة: "، وترتكز فكرتھ المعماریة على دمج العنصرین الرئیسیین للمسجد

 حیث یشعر الناس بالتوحد في مجتمع الصالة الواحد ، ویمكن اعتبار المسجد إلى اتجاه الصالة  والثاني یخلق مساحة ضخمة
  .)٢٨(ككرة تخرج من الجدار، ولكن في نفس الوقت كتلة مبنى المسجد تواجھ المجتمع في مكة المكرمة بالتوجیھ إلى القبلة 

 
مسجد القبة الحائطیة ، برستینا) ١٩(شكل رقم   

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque/ 

 ، وتنقسم قاعة الصالة إلى غرفتین منفصلتین من أجل تنظیم مساحة أصغر  و المصلینالصالةھذا االرتباط بین ویمثل 
للصالة من یوم االثنین إلى یوم الخمیس، ومساحة أكبر لتناسب عدد أكبر من أجل الصلوات خالل الجمع واألعیاد ، وتمت 

 إستخدامات المسجد ، و كذلك معالجة فتحات النوافذ للمسجد بألواح شمسیة مواجھة للشمس لتجمیع الطاقة الشمسیة من أجل
  )٢٩ (تمت معالجة الموقع العام بالكثیر من المعالجات البیئیة الممیزة التي تتالئم مع شكل الكتلة

https://www.pinterest.com/pin/334533078541068488
https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque
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مسجد القبة الحائطیة ، برستینا) ٢٠(شكل رقم   

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque/ 
وعلى الرغم من كل ھذه المعالجات الممیزة  التي تتالئم مع شكل الكتلة الممیز أیضا وكونھ من أوائل المساجد المستدامة في 

 أن بأوروبا والتي تعمل بالطاقة الشمسیة  إال أن المشروع لم یتم قبولھ حیث خرق العدید من األطر الرئیسیة التي یج
لة الذي ال یتناسب مع قدسیة وھیبة المسجد وال یشبھ المساجد وكذلك فراغ قاعة تتواجد في المساجد بدءا من شكل الكت

  الصالة الرئیسي الذي ال یتالئم مع صفوف المصلین وغیر ذلك من األخطاء
   الھیئة المعماریة الخارجیة للمسجد ٢–٣
   بینانج ، بینانغ ، مالیزیا مسجد١–٢–٣

، وھو من أكبر مساجد ھذه ١٩٨٠المسجد یقع في مدینة جورج تاون في والیة بینانغ في مالیزیا، وقد اكتمل بناءه عام 
  .الوالیة ، والمسجد خلیط من الحداثة المعماریة الغربیة

مسجد بینانج ، مالیزیا) ٢١(شكل رقم   
https://ar.wikipedia.org/wiki نجبینا_مسجد/  

اوسكار "من كاتدرائیة برازیلیا في البرازیل للمعماري " ایفرین بریندز باز"وقد استلھم تصمیم المسجد المعماري الفلبیني 
 التي تتمیز بقبتھا التي تأخذ شكل تاج من الشوك ، والتي تعد من أغرب تصامیم الكنائس وأكثرھا ١٩٧٠عام " نیمایر

   .)٢٨(إختالفا حول العالم
وھو من أسوأ اإلقتباس على الرغم من كونھ مبنى دیني إال أنھ ال یصح تشابھ كاتدرائیة معروفة عالمیا بمسجد من أكبر 

كذلك اتصف ھذا التصمیم أیضا ( في المصمم بإقتباس الشكل التصمیمي لكنیسة بل ،لم یكتمساجد إحدى مقاطعات مالیزیا
وأثیر من حولھ الجدل لكونھ ھیكل من الشوك،  بل لقد قام المصمم بأخذ نفس الشكل التصمیمي للكاتدرائیة وزاد )  بالغرابة

  .علیھ قبة ومئذنة وكأنما ما یمیز الكاتدرائیات عن المساجد ھو القباب والمآذن
 

مسجد بینانج ، مالیزیا) ٢٢(شكل رقم   
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Brasília 

  
  

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque
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   مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة٢–٢–٣

معلم من معالم جده ویقع في مخطط المسرة شمال جده ویرجع اسمھ إلى السیدة عائشة كعكي والدة أحد رجال األعمال ھو 
  .٢٠٠٨الذي قام بإنشاء ھذا المسجد ، وقد بدأ باستقبال المصلین عام 

 

والمسجد یتمیز بتصمیمھ المختلف ، فھو عبارة عن 
 مخروط معدني یطوقھ ممر دائري، ومدخلھ عبارة

  .عن بوابة زجاجیة تفتح وتغلق إلكترونیا
وبداخل المسجد محراب فرید من نوعھ مصنوع من 
الكریستال، یوحي بأنھ شمع في طریقھ لالنصھار، 
أما سقف المسجد فیتسم بالبساطة وتحزمھ عدد من 
األحزمة الخشبیة تتقابل في منتصف أعلى زاویة 

 .المخروط
 شكل حتى إنارة سقف المسجد مختلفة فھي على

 . )٢٧(نجوم في سقفھ
  مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة) : ٢٣(شكل رقم 

http://99wow.blogspot.com.eg 

والمسجد یشبھ المركبة الفضائیة أو الطبق الطائر حتى أنھ شبھ بالمسجد من عصر الفضاء ،خاصة في اللیل فإنارة المخروط 
  .الخارجي تشبھ السفینة الفضائیة المستعدة لإلقالع ، حتى إضائتھ الداخلیة عبارة عن مجموعة متناثرة من النجوم في السقف

 جذب للمارة ولمرتادي المسجد إال إنھ ابتعد كثیرا عن ما یجب أن یمثلھ مبنى وعلى الرغم من أن المسجد یمثل عامل
المسجد من ھیبة وقدسیة بل وكذلك فقد مضمونھ وما یجب أن یمثلھ من مقومات روحیة نفسیة وما یجب أن یتحقق فیھ من 

  .اإلحساس بالخشوع واإلطمئنان

  مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة) : ٢٤(شكل رقم 
https://ar.wikipedia.org/wiki جدة/  

  

   مسجد محمد تشافیش ، إسطنبول ، تركیا٣–٢–٣

 

في  في منطقة كادي كوي  یقع المسجد بالجانب االسیوي
اسطنبول و یعتبر من مناطق الجذب السیاحیة ، وتم بناءه عام 

استاذ " شوكت سونار" على ید المعماري البروفسور١٩٩٧
الھندسة المعماریة وھو عبارة عن شكل مثلث رباعي األبعاد مع 
قبھ من نفس التصمیم ومآذنھ صغیرة ذات طراز عثماني قدیم 

م الخاص من حجر الرخام ، حیث سعى من خالل التصمی
ُوالمتمیز للمسجد للداللة على الثقافة التركیة من الماضي لوقتنا 

  . الحاضر
ویعتبر من أغرب المساجد في التصمیم المعماري في 

  محمد تشافیش ، إسطنبول ، تركیامسجد ) : ٢٥(شكل رقم  .)٢٧(اسطنبول
http://www.huffpostarabi.com 

والمسجد كأنھ محاولة إلظھار التطور التكنولوجي في ھذا العصر والوصول لمبنى متفرد تصمیمیا مما أفرز كتلة غریبة 
صماء متداخلة األشكال والعناصر ال تحمل طراز معین بل مجموعة من األشكال المتداخلة المركبة والبروزات الخرسانیة 

تناغم وال روح تعبر عن مضمون المسجد أو وظیفتھ الدینیة ، بل حتى الضخمة  المتعددة ، فأصبح مبنى بال ھویة وال 
لم یراعى فیھ األسس التصمیمیة الواجب توافرھا لتحقیق قاعة صالة من توفیر أكبر عدد من ) مثلث الشكل(المسقط األفقي 

الواجھات جفاء وإستعالء المصلین وصفوف طویلة متوازیة ، وأكسبتھ كثرة الزخارف واألشكال وإستخدام مواد نھو لتكسیة 
وكذلك ابتعدت المآذن عن اإلنسیابیة والبساطة ، ومقومات المسجد ھي مقومات جمالیة إنسانیة من البساطة والوضوح 

http://99wow.blogspot.com.eg
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.huffpostarabi.com
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ومراعاة المقیاس اإلنساني وحاجات اإلنسان العقدیة وواجھات تتسم بالبساطة والتواضع الذي ھو أحد السمات التي البد أن 

  .ساجدتغلب على عمارة الم
   المسجد المركزي ، كولونیا ، ألمانیا٤–٢–٣

بعد كثیر الجدل " مدینة كولن"في أحدى مدن ألمانیا  ٢٠١٣ھو أحد أكبر المساجد في أوروبا والذي تم اإلنتھاء منھ عام 
  .واالعتراضات

وقد تعرض النتقادات حول شكلھ المعماري وحجمھ حیث یتبع إتجاه العمارة التفكیكیة ، وال سیما إرتفاع مئذنتیھ التي بلغتا 
ومكان تشییده الذي یتواجد بین شارع عام مكتظ بحركة السیر ومحطة للتزود بالوقود مما جعل البعض یعتبر المكان   م٥٥

عام، تعد أقدم المدن ٢٠٠٠دینة كولونیا ، السیما وأن المدینة التي یعود تاریخھا إلى  وحول الجالیة المسلمة في م.غیر الئق
على الطراز   وقد تم تصمیم المسجد.في ألمانیا والتي تشتھر على المستوى العالمي بكاتدرائیتھا القوطیة وكنائسھا الرومانیة

  . )٣٠(العثماني مع جدران زجاجیة ومأذنتین وقبة

 المسجد المركزي ، مدینة كولونا  ألمانیا) : ٢٦(شكل رقم 
https://ar.wikipedia.org/wiki/كولونیا_مسجد_مشروع 

، كما واجھ معارضة من " مدینة مسیحیة"وقد رفض الكثیر من السكان المحلیین بناء المسجد ألنھم یعتقدون أن كولونیا ھي 
الزاحف على  اإلسالمتعبیر عن "ن المسجد سیكون بمثابة إ: "الذي قال جھة المؤلف الیھودي األلماني رالف جیوردانو

بل وآخرین كانوا یشككون في أنھ یمكن أن  ، وكذلك من الجماعات الیمینیة، والنازیین الجدد ،"اعالن حرب"، وھو "أرضنا
 .)٢(یصبح مفاعل نووي

ٌ إتخذت العدید من الخطوات والموافقة على نصوص مختلفة،  بعد أنوحصل المشروع على موافقة مجلس مدینة كولونیا
 :)٣٠(وھي

 .فرض حظر على بث الدعوة إلى الصالة عبر مكبرات الصوت خارج المبنى •
 .المسجد لیس أطول من أي مبنى مجاور، بل یحیط بھ مباني المكاتب •
 .الكاتدرائیةارتفاع المآذن حوالي ثلث إرتفاع  •
 مآذنتین فقط لن یغیرا أفق كولونیا الذي یضم أكبر الكاتدرائیات القوطیة في ألمانیا وأكثر من عشرة كنائس •
 .من كاتدرائیة كولونیا)  كم٣(المسجد سوف یقع على بعد میلین  •
  

   النتائج –٤
جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة ، وجدل حول ما أفرزتھ :  ینقسم الجدل في عمارة المسجد إلى قسمین ھما –١

  .التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد
طریق إخضاعھا لألسس والضوابط  یمكن حل األمور الجدلیة الخاصة بعناصر المسجد والمفردات المعماریة لھ عن –٢

الشرعیة ، كما یمكن حل األمور الجدلیة الخاصة بالتكنولوجیا الحدیثة عن طریق إخضاعھا للضوابط والمعاییر التصمیمیة 
  .ومراعاة الجانب الوظیفي لمبنى المسجد وكذلك لھیبتھ وقدسیتھ

وبالتالي  فتطور النماذج المعماریة للمساجد  تعتبر المعاییر اإلجتماعیة ھي الفیصل في قبول مبنى المسجد من عدمھ ، –٣
بإنتھاج إتجاه مقبول ومستحسن ومتماشي مع وظیفة المبنى الدیني واستخدام نظام إنشائي متطور سوف یواكب رغبات 

ّتبني نماذج المساجد التقلیدیة من العصور اإلسالمیة القدیمة وإعتباره ھو مسلمي المنطقة ، وكذلك غیر المسلمین ، بدال من 
  .الحل األمثل والمناسب خاصة في الوقت الراھن

ّفنجد أن نمط المسجد العثماني ذي القبة في الوسط والمئذنة  لقوالب معماریة قدیمة ومتوارثة ، تخضع عمارة المساجد –٤
، لدرجة أن معارضي بناء المساجد یستندون في إعالناتھم  شائع عند بناء المساجدالمدببة ال یزال النموذج الوحید ال

 بل حتى تطورھا یظھر في حدود یصعب إدراكھا فلذا البد من دراسة وتقییم لمالءمة ما یبنى االحتجاجیة على ھذه الصورة
مون ومفھوم عمارة المسجد من مساجد لمتطلبات العصر لیس مادیا فقط وإنما معنویا أیضا وخاصة أن وظیفة ومض

   .المعاصرة ھي مالءمتھا لإلنسان الذي یستعمل فراغھا الداخلي

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ة ــــــــــــــــ ، مركز الدراسات التخطیطیمشوار البحث عن أصول العمارة في اإلسالم ،)٢٠٠٠ (عبد الباقي، ،إبراھیم –١
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ABSTRACT 
The research deals with a number of controversial issues that have been raised about some 
mosques, and where the controversy has come about. It also deals with the discussions about 
some of the architectural elements and vocabulary of the mosque and the religion opinions as 
well as the architectural concepts in this debate, reviewing some mosques examples that 
suffer from excessive and extravagant architecture which uses inappropriate masses or high 
costly construction. It identifies some of the rules and legal standards necessary to resolve the 
controversies and contradictions of the mosque's architecture.  
The research tackles the controversy based on the basics and the religious constrains and the 
controversy over what the modern technology of the mosque architecture has produced, with 
the introduction of a number of examples of mosques that have been controversially disputed 
due to the Infringement of some of religious constrains and others which affected by the 
technology negatively, both in the design idea or architecturally. 
Keywords: Mosque, Controversy, Dialectic, Religious Constrains, Technology, Architecture    
                      

  جدلیة عمارة المسجد بین النظریة والواقع
   مجدي محمد قاسم و دینا رشاد نصار احمد محمد الكردي،

   جمھوریة مصر العربیة– جامعة األزھر -قسم العمارة  كلیة الھندسة  
  ملخص البحث

 وصل ھذا الجدل  یتناول البحث إلقاء الضوء على مجموعة من األمور الجدلیة التي أثیرت حول بعض المساجد وإلى أین–
، والتعرف على الجدل المثار حول بعض عناصر ومفردات المسجد وأراء أھل العلم وكذلك المعماریین في ھذا الجدل ، 

على بعض المساجد التي تعاني من الغلو واإلسراف في عمارتھا من خالل الھیئة المعماریة الغیر متناسبة او  إلقاء الضوء
دھا ،  التعرف على بعض الضوابط  والمعاییر الشرعیة الالزمة لحل الجدلیات والمتناقضات الخاصة یاإلسراف في تشی
فیتناول البحث الجدل القائم على األسس والضوابط الشرعیة و الجدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة . بعمارة المساجد 

 حولھا جدل بسسب مخالفتھا لبعض األطر والضوابط لعمارة المسجد مع طرح مجموعة من أمثلة للمساجد التي أثیر
  .الشرعیة وبعض المساجد كذلك التي أثرت التكنولوجیا علیھا سلبا سواء في فكرتھا التصمیمیة أو ھیئتھا المعماریة 

  ٠طعمارة المسجد، الجدل، التكنولوجیا، الضواب : الكلمات الدالة
  

  قدیما وحدیثا... مقدمة عن الجدل الواقع حول المساجد   –١
ة غیر المسلمین، ففتحت األبواب لإلقتباس في إطار مبادئ اإلسالم قامت الحضارة اإلسالمیة على الفكر االستیعابي لعمار

ال یتصادم مع األحكام الشرعیة  والمقاصد العامة ، بل وقد فتح اإلسالم الباب أیضا أمام  العامة ، وخاصة ما دام ذلك
وخصوصیاتھا ،   بكل حریة دون أن تضطر إلى التخلي عن مقوماتھا وتاریخھا الثقافات األخرى لتعیش تحت مظلتھ

  .وبالتالي تمثل ذلك في العمارة اإلسالمیة وأھم مبانیھا وھو المسجد 
وكثیرا ما تقام في ظل لوائح ونظم بناء قدیمة  لقوالب معماریة قدیمة ومتوارثة ، بل وكذلك خضعت عمارة المسجد

ومتوارثة مما یجعلھا توصف بالتخلف النسبي ، بل حتى تطورھا یظھر في حدود یصعب إدراكھا ، بل وأحیانا ال تؤدي 
متطلبات العصر لیس مادیا فقط وإنما معنویا أیضا وخاصة أن وظیفة ومضمون ومفھوم عمارة المسجد المعاصرة ھي 

  .إلنسان الذي یستعمل فراغھا الداخلي مالءمتھا ل

mailto:dinarchi@hotmail.com
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ّكما نرى أن نمط البناء العثماني ذي القبة في الوسط والمئذنة المدببة ال یزال النموذج الوحید المقبول عند بناء المساجد، 

 إال لدرجة أن معارضي بناء المساجد یستندون في إعالناتھم االحتجاجیة على ھذه الصورة ، مع العلم بأن ھذا النمط لیس
 وكان ) ملسو هيلع هللا ىلص(فقد كان أول مسجد في اإلسالم ھو بیت النبي محمد . واحدا من طیف كبیر للتنوع المعماري اإلسالمي

وكان المؤذن ینادي للصالة من فوق المنزل، ثم ظھرت المئذنة ، بسیطا ، وجزء منھ كان عبارة عن فناء مربع مسقوف 
الي  فتطور النماذج المعماریة للمساجد البد أن یتطور بصورة تتجاوب والقبة وتطورتا في عصر الخلفاء الراشدین ،  وبالت

ّمع رغبات مسلمي المنطقة ، وأیضا مع المواطنین غیر المسلمین، بدال من تبني نماذج المساجد التقلیدیة من العصور 
  .اإلسالمیة القدیمة وإعتباره ھو الحل األمثل والمناسب في وقتنا الحاضر

مختلفة ومتنوعة للمساجد خاصة بعد التطور التكنولوجي الھائل ، فظھر جدل عریض حول األشكال ظھر جدل حول أشكال 
الجدیدیة المتحررة أو أشكال المساجد التي تأخذ إتجاه العمارة التفكیكیة أو العمارة الھدمیة أو العمارة القوطیة لعدم مالئمتھا 

طر الشرعیة الثابتة ، كما تواكب ظھور جدل أیضا حول التمسك لمفھوم ووظیفة المسجد كمبنى دیني یخضع للعدید من اال
بالشكل التقلیدي التراثي للمسجد ذو القبة والمئذنة العثمانیة والذي ال یتواكب مع روح العصر الحدیث وال مع النظم 

 حیح للمسجد التكنولوجیة الحدیثة وخاصة أن كثیر من نوعیة ھذه المساجد لم تكن تتوائم وقت بنائھا مع اإلطر الص
  :وبالتالي یمكن تقسیم الجدل حول المساجد لقسمین یندرج تحتھما عدة نقاط وھما 

   جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة–١
  جدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد–٢

  

  : جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة –٢
   جدل حول بعض عناصر المسجد١–٢
   المحراب والمنبر ١–١–٢

  وھما من أكثر العناصر المثیرة للجدل بین محلل ومحرم بین علماء الدین 
  .وھل لھما أصول في الفكر اإلسالمي أم ھما من تأثیر ثقافات أخرى 
  .)١(وقد أقیما بأشكال عدة منھا ما ھو مقبول ومنھا ما ھو مبالغ فیھ كثیرا

یب وأفضلھا ما كان من الخشب ویجب أن ال یغالى في المنابر  والمحار
ویصح إتخاذھا من المواد المعدنیة وغیرھا ووضع كرسي بدل الدرج 
 .لیستریح علیھ الخطیب وكذلك من السنة أال یغالى في إرتفاعھا وتشییدھا

  )مسجد شاكرین ، تركیا(یوضح المبالغة في المحراب والمنبر) : ١(شكل رقم 
http://istanbul.for91days.com/tag/yesilvadi-mosque/ 

عبارة عن ثالث درجات من الخشب ، األولى والثانیة لصعوده والثالثة لجلوسھ ، ) ملسو هيلع هللا ىلص(وقد كان أول منبر للنبي 
  .وإرتفاعھ ذراعان و ثالثة أصابع وعرضھ ذراع واحدة 

أما المحراب من الرموز التي ألتزم بھا الفكر المعماري المعاصر في تصمیم المساجد ، والمعروف تاریخیا أنھ عنصر إنتقل 
، ولم یكن معروفا من قبل في ویتخذ في الكنائس" الطاق"حیث كان یسمى من الكنیسة إلى المسجد في العصر األموي 

ولكن ) ملسو هيلع هللا ىلص(لصالة في المحراب ألنھ أمر لم یكن موجودا في عھد النبي عمارة المساجد، لذلك فھناك تحقیقات بكراھیة ا
الكراھیة ھي دخول اإلمام في المحراب حیث ال یراه المأمومون أو بعضھم وإنما إتخاذ المحاریب عالمة للقبلة الثابت أن 

  . )٢(مون قدیما وحدیثا بل وأصبح سمة من سمات المسجدمن األمور التي تعارف علیھا المسلأصبح 
كما كره العلماء إقامة القبلة بالشكل المحرابي والتشبھ بمحاریب الكنائس ، وكذلك كرھوا زخرفتھا بالرسوم والكتابات التي 

 أن یكون في قبلة ) ملسو هيلع هللا ىلص( رسول هللا  نھىتمیل إلى الزخرفة حتى ال تجذب أنظار المصلین وتلھیھم عن صالتھم ، كما 
  .ن صلیالمسجد ما یشغل الم

واألفضل أن یكون الجدار الذي جھة القبلة مسحا كباقي الجدر، والمنبر في الوسط  لھ ثالث درجات وفوقھا مقعد 
  .)٤(الخطیب

ولكن األمر یحسم بأن یكون الخطیب على المنبر مرئیا للمصلین ما أمكن مسمعا لھم بشكل جید على أال یقطع المنبر صفوف 
زلقا وبعدد من الدرجات یكفي لمشاھدة الخطیب من أطراف المصلى ، والمحراب الصالة وھذا أمر ممكن بجعل المنبر من

مساحتھ صغیرة بارزة في واجھة المسجد إلستیعاب اإلمام ولو لم یوجد المحراب بمساحة صف كامل من المصلین وھذا 
  .)٥(كاف بإجتناب الجدل حول المحراب
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   بیت اإلمام ٢–١–٢

  .تنزیھا من األفعال التي تتنافى مع قدسیة المكان الطاھر  ساجدكره العلماء بناء المساكن فوق الم
لذا یفضل بناء سكن اإلمام في أي موضع مالصق للمسجد ، أو أسفل المسجد في حالة وضع المصلى في دور مرتفع، أو 

ر مدخل مستقل عن رواد المسجد إلحتواء المسجد على یجوز بناءه أعلى دورات المیاه أو أماكن الوضوء، مع ضرورة توفی
  )٦(نساء وأطفال

   المآذن ٣–١–٢
تعد المآذن عنصرا أساسیا في بناء المساجد ، وال یتصور حتى في إیامنا ھذه بناء مسجد ما بدون مئذنة ، ذلك أنھا أصبحت 

  .یم والتنفیذ ، وأعطیت أشكاال شتى مع الزمن من رموزه األساسیة وبالتالي فقد وجھت لھا عنایة كبیرة في التصم
  .)٧(وفي بعض المساجد السیما الكبیرة منھا بنیت أكثر من مئذنة ووصل عددھا في بعض المساجد إلى عشرة أو أكثر 

وقد ارتفعت بعد صدر اإلسالم إلسماع اآلذان ألوسع دائرة سكانیة ثم استبدلت بمكبرات للصوت ذات دوائر اإلسماع األكبر 
  .خالف على شدة الصوت المنبعث منھا خاصة خالل اللیل وفي الفجرثم بدأ ال

وقد ظھر بعض الجدل حول ارتفاعات المآذن فقد زاد ھذا اإلرتفاع في بعض األحیان 
إلى درجة كبیرة بل وإلى عدة عشرات من األمتار مما أفقد المئذنة وظیفتھا اإلعالمیة 

 المكان ، بل أصبحت تمثل عنصر ودخلت في حیز التفاخر الذي ال یتناسب مع قدسیة
ضرر بالنظر إلى إرتفاعھا المفرط لما حولھا من مباني وكذلك ظھر جدل حول 
إعتبارھا جزء من المسجد تأخذ حكمھ إن كانت غیر ملحقة بھ أو ملتصقة بھ ، 
وبالتالي فقد حدد أھل العلم معیار طول المئذنة بإنتفاء الضرر ومراعاة المصلحة 

  .)٨(العامة

 نماذج لزخارف مبالغ فیھا في المساجد) : ٢(شكل رقم 
" دراسات في فقھ العمران-جوھر التمدن اإلسالمي: "المصدر

 ١٨٢ص

  :مئذنة مسجد الجزائر األعظم
الذي یطل على خلیج الجزائر، وتعتبر مئذنتھ أطول مئذنة في 

م ، وقد آثار ھذا المشروع جدال واسعا ٣٠٠العالم بإرتفاع حوالي 
لسببین وھما غرابة تصمیمھ ، ومئذنتھ والتي شبھت ببرج مراقبة 

  .)٩(في مطار أو ناطحة سحاب 
تكلفتة التي تقدر بنحو ملیاري دوالر،  وقد احتدم الجدل بسبب

ویرى منتقدو المشروع أنھ ھدر لألموال العامة، خاصة وأن 
 .یرة مثل البطالة وأزمة السكنالجزائر تعاني من مشاكل كث

  :مئذنة مسجد الحسن الثاني
مسجد "ولكن على الرغم من أن الرقم القیاسي كان لمئذنة 

الذي یعد من أكبر المساجد في أفریقیا ، والثالث " الحسن الثاني
 بمدینة الدار ١٩٩٣عشر في العالم والذي تم اإلنتھاء منھ عام 

ا على البحر والذي یبلغ البیضاء في المغرب والذي بني جزئی
 أمتار إال أن ھذا المسجد استطاع أن یعطي ٢١٠ارتفاع مئذنتھ 

صورة إیجابیة ومحترمة عن المغرب في العالم وأن یحول 
دون تنامي األفكار السلبیة والعدائیة إزاء الدیانات األخرى في 

 .)١٠(المجتمع المغربي

 
جزائر الكبیر مئذنة مسجد ال) : ٣(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki األعظم_الجزائر_مسجد/  
  مئذنة مسجد الحسن الثاني) : ٤(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki الثاني_الحسن_مسجد/  

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  : الجدل حول بعض المفردات المعماریة الخاصة بعمارة المسجد ٢–٢
   القبة  ١–٢–٢

 یعتبرھا البعض رمزا للمسجد مع إنھا ظھرت في بعض المناطق في العالم اإلسالمي واختفت في غیرھا ، فقد بدأ إنشاء 
 بل . وجود النظم اإلنشائیة الحدیثة القبة بھدف تغطیة مساحة كبیرة من الفراغ الداخلي األمر الذي لم یعد لھ ما یبرره مع

ظھرت لتغطى مدافن الحكام والوالة " اإلسالمیة"ویذكر لنا التاریخ أن القبة أول ما ظھرت في الفترة التاریخیة المسماة ب
مما یتنافى مع العقیدة اإلسالمیة ومع ذلك أصبحت القبة رمزا لعمارة المساجد في العصر الحدیث ، حتى اعتبرھا بعض 

والثابت أن القباب بإعتبارھا تغطیة أصبحت جزءا أساسیا في معظم . )١(عماریین فرضا من فروض العمارة الدینیة الم
المساجد ولكن إستبدالھا بتغطیة أخرى تحقق نفس الغرض وھو تھیئة الفراغ المعماري الذي یساعد على أداء الصالة دون 

قیق الشعور بالقدسیة والخشوع والھیبة ھو األصل  وعلى أي حال مع تح) بدون أعمدة مثال(معوقات شكلیة أو تصمیمیة 
بل إن إمكانیة . فینبغي أن ال یتوسع في بنائھا وما یبنى منھا ینبغي أن یخضع للحاجة كأن یكون من أجل اإلضاءة أو التھویة

خمة ینتج أنماط جدیدة تطبیق أنماط جدیدة لتغطیات المساجد مستخدما أحدث األسالیب اإلنشائیة وخاصة للمسطحات الض
 .)١١(متطورة لمباني مساجد متفقة مع القیم العقائدیة ، في نفس الوقت الذي یستخدم فیھ أعلى درجات العلم الحدیث

  الزخارف ٢–٢–٢
بأي صورة من الصور، الزخرفة ھي وضع الزینة في المسجد 

كتزیین الجدران بالذھب والفضة أو نقشھا باأللوان واألصباغ أو 
  .)٤(التصاویر والنقوش

ات الباھظة األثمان والستائر على وكذا السجاد المنقوش والثری
المنابر وكتابة اآلیات الكریمة على الجدران وبذل األموال الطائلة 
في األثاث والساعات الكبیرة الدقاقة التي تضرب صوتا موسیقیا 

 .أشبھ بأصوات الكنائس ھو من الزخرفة 

  خارف المنھي عنھا كثرة الز) : ٥(شكل رقم 
البحث عن أنماط جدیدة في تصمیم "، مقال ) ٨٤(مجلة عالم البناء : المصدر

 ٣٣المساجد ، ص

  

 
 Mosque of Whirling Colours مسجد قوس قزح أو مسجد نصیر ، إیران 

، ویشتھر بالمسجد الوردي إلستخدام بالط وردي اللون في تصمیمھ ١٨٨٨ انتھى بناءه في عام إیرانھو مسجد تقلیدي في 
  .)١٢(داخليال

ویمتلك المسجد نوافذ زجاجیة ملونة تلقي ألوان قوس قزح علي جدران وأرضیة المسجد خالل ساعات معینة من الیوم 
كما أن األسقف والجدران بھا رسوم  . عندما یدخل  ضوء الشمس إلي الزجاج ، فیغرق المبني بكل األلوان التي یمكن تخیلھا

 .)١٣(تعطي توھج مع ألوانھا المبھجة



 
 
 
 

  جدلیة عمارة المسجد بین النظریة والواقع
  

 

وعلى الرغم من إعتباره أحد العجائب المعماریة كما یقال إال أنھ یتعارض بشكل واضح مع وظیفة ومضمون المسجد 
وقدسیتھ ، بل ھذه األلوان المبالغ فیھا تتسبب في تشتیت المصلین ، وبذلك فقد أبتعد بشكل كبیر عن أھم ما یجب أن یمیز 

 اإلنشاء مع النقاء والصفاء الشكلي الذي یتالئم مع النقاء والصفاء المسجد من إضفاء عوامل الطھارة والھدوء وسالمة
  .النفسي الذي یجب أن یتحلى بھ المسلم عند دخولھ بیت هللا 

   صحن المسجد وإمكانیة زراعتھ٣–٢–٢
ویعتبر من الخصائص المعماریة ،  الصحن ھو الساحة المفتوحة في وسط المسجد ویكثر استخدامھ في الدول العربیة

   )١٤(الممیزة لھا
كره العلماء غرس األشجار لما فیھ من إھدار مساحة المسجد دون إستخدامھا ومما فیھ 
تضییق على المصلین ، ولذا یجب الحذر من زراعتھ بما یعطل إستخدام كامل المساحة 

لكثیفة في ساحات المخصصة لبنائھ، ویستثنى من ذلك إستخدام األشجار ذات الظالل ا
  .المسجد لما لھا من فائدة في تظلیل المصلین

 :لذا یمكن إستخدامھا من خالل ضوابط ومعاییر خاصة وھي 

 
 أال تؤثر على الوظیفة األساسیة للمسجد وھي الصالة -
 .أال تؤثر على طھارة المسجد  -
 .أال تكون سببا في التضییق على المصلین -
 أن ینتفع بغراسھا لصالح المسجد وتكون وقفا علیھ -
 :أن تكون منفعة للمصلین ، وتشمل المنفعة عدة جوانب  -

من خالل حمایة المسجد من التلوث الخارجي واألتربة : جوانب بیئیة : أوال 
 من حرارة الشمس والعادم ،و الضوضاء المروریة ،استظالل المصلین ووقایتھم

  .في المناطق المكشوفة بالمسجد
 .)١٤(من خالل التشكیل العمراني وإستخدام عناصر التنسیق الطبیعي:جوانب جمالیة :ثانیا 

الفراغات ) ٢(صحن المسجد                  ) ١ (
  الخارجیة 

الفراغات بین التكوین المعماري للمسجد والمباني )٣(
 الملحقة

  یوضح أماكن إستحباب زراعة األشجار في المسجد) ٧(شكل رقم 
 ، ص" دراسة إلمكانیة إستخدام المسطحات الخضراء في التشكیل المعماري للمساجد"عن محمد عبد الستار عثمان، 

 The Green Mosque، تركیا ” جامع كوبري كوي“الجامع األخضر 
وھو أحد نماذج المساجد التي یظھر فیھا زراعة المسطحات الخضراء وال تقتصر ھذه األشجار في الداخل فقط  وإنما 

  .أمتدت أشجار اللبالب لتغطي الواجھات الخارجیة للمسجد حتى سمي بالمسجد األخضر
ًھذا الجامع الذي یعد واحدا من أھم المعالم التاریخیة واألثریة یقع في الجنوب التركي ، وقد تم تغطیة المسجد بأشجار  ّ

  .)٣(اللبالب التي تواجدت بجوار المسجد مما أخفى المئذنة والجدران واكسبھ طابع غیر مألوف
ما متحف للنباتات أو مبنى في محمیة طبیعیة ، فقد تعدت نجد أن المسجد ال تتناسب ھیئتھ وشكلھ الخارجي لیكون مسجدا وإن

المساحات المزروعة الصحن والفراغات الخارجیة الحد المسموح بھ كلیا بل تسلق شجر اللبالب كل الواجھات الخارجیة 
 المسجد أضفت مزیدا من الراحة النفسیة على مما أدى إلى طمس كل معالم المسجد الخارجیة ، وإن كانت ھذه األشجار قد

ولم تضیق على المصلین  ولكنھا أبعدت المسجد عن ما یجب أن یمثلھ من كونھ دار عبادة ولیست مكانا للنقاھة أو 
  .اإلستشفاء

  
  مسجد قوس قزح أو مسجد نصیر الملك ،إیران) : ٦(شكل رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki الملك_نصیر_مسجد/  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  الجامع األخضر ، أضنة ، تركیا) ٨(شكل رقم 
http://www.almrsal.com/post 

   الغلو واإلسراف في بناء وتشیید المساجد ٣–٢
  : الھیئة المعماریة الغیر متناسبة١–٣–٢

 

محاولة البعض إضفاء ما یسمى بالطابع اإلسالمي على 
التشكیالت المعماریة ، وذلك بإستعمال بعض العناصر 
المعماریة التراثیة في أوضاع مختلفة ال ترتبط بالوظیفة أو 
المضمون ،عن طریق إضافة أشكال إلى الواجھة بحجة 

  .إضفاء صفة إسالمیة
/  للمعماريتصمیم مقترح لمسجد الكتاب(كالشكل الموضح 

 ذھب فیھا المعماري إلى محاولة معماریةوھو ) باسل البیاتي
تصمیم مبنى مسجد في شكل مجموعة مجسمة لكتب ، تمثل 

واجھة كتاب هللا ، وتمأل صفحاتھا بآیات من القرآن الكریم ، و
المسجد على ھیئة عقود ضخمھ على شكل كتب مفتوحة تمثل 

بھدف إیجاد لریاض القرآن، على الطریق السریع لمدینة ا
باسل / المقترح التصمیمي لمسجد الكتاب المعماري) : ٩(شكل رقم  .)١(صیغة جدیدة لعمارة المسجد 

المظور اإلسالمي للنظریة "عن عبد الباقي إبراھیم  البیاتي
 ١٠٢ص" المعماریة

  Mosque of the ship of salvationمسجد سفینة النجاة ، كراتشي ، باكستان 
یقع المسجد في مدینة كراتشي بباكستان ، ویأتي التصمیم المعماري للمسجد على ھیئة سفینة ، والفكرة التصمیمة لھ ھي أنھ 

  .)١٥(من منطلق أن الصالة ھي سفینة النجاة فقد تم تصمیم المسجد بكتلتھ وواجھاتھ الخارجیة على شكل سفینة  
المیا دون إعتبار للمضامین اإلسالمیة أو القیم التراثیة أو اإلعتبارات وھي محاولة إللباس العمارة المعاصرة  ثوبا إس

األساسیة في المباني الدینیة كإضفاء القدسیة والھیبة على المبنى ، فالمضمون اإلسالمي للمبنى ھو العامل الثابت في تشكیل 
سجد كمكان للعبادة ، كما ال یصلح مسقطھ عمارة المسلمین ، مھما اختلف الزمان أو المكان ، فھو ال یتناسب مع وظیفة الم

األفقي كقاعة للصالة ، بل لقد وصف ھذا المبنى بأنھ یصلح لیكون مطعما للمأكوالت البحریة فال یصح التعبیر الصریح عن 
  . ما یمثلھ المسجد من رمزیة أن التعبد والصالة ھي النجاة

  
مسجد سفینة النجاة ، باكستان) : ١٠(شكل رقم   

www.iktshf.com/2015/12/blog-post_39.html 
  
  
  
  
  

  

http://www.almrsal.com/post
http://www.iktshf.com/2015/12/blog-post_39.html
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  Nasser Al-Sabah Mosqueمسجد ناصر الصباح ، السالمیة ، الكویت 

 

السالمیة ، ویعد أحد "رأس األرض"یقع مسجد الشیخ صباح ناصر الصباح في منطقة 
المعالم الممیزة للطفرة العمرانیة الواسعة التي شھدتھا الكویت في السبعینات 

   )٢(والثمانینات
والمسجد على شكل ھرم تعلوه قبة ومنارة عالیة، وتصمیمھ الداخلي یزھو بالنقوش 

 من ست لى درجة كبیرة الھرم المدرج أو ھرم زوسر المكونالملونة ، ولكنھ یشبھ إ
بُنیت فوق بعضھا البعض والذي یمثل تطورا ھائال في تصمیم القبور في ذلك  مصاطب

  .)١٦(العھد
ة الجنائزیة عند المصریین القدماءوھي الوسیلة األنسب لدیھم وتمثل األھرامات العمار

لدفن الفرعون اآللھ وھي رمز الخلود والبقاء والحیاة األبدیة بعد البعث ، فالشكل الھرمي 
المتدرج الصریح یمثل مقابر الملوك الفراعنة والذي یتنافى تماما  مع ما یمثلھ المسجد من 

، والبد أن یتوفر في التصمیم المعماري ألي مسجد عقیدة دینیة صحیحة فھي بیت هللا 
فكرة اإلرتقاء بالمسجد إلى مستوى یتالءم مع الخشوع في الصالة  وإبعاد المصلي عن 

مسجد صباح ناصر الصباح ، ) : ١١(شكل رقم  كل ما یخل بصالتھ 
 الكویت

http://www.kuwait-history.net" 
   اإلسراف في بناء وتشیید المساجد ٢–٣–٢

) والساطین  والملوك األمراءو المستقلة ، الدول في الحكم وممثلي الحكوماتك (للبناء ُكممولین المركزیة السلطات ظھور
 على الوقت نفس فيللتعبیر  وإنما للشعب خدمة تقدیم لیس فقط بھدف الضخمة الجوامع بناء إلى ھؤالء من العدید ومبادرة

، وقد آذى عمارة المساجد وظیفیا ومعماریا على حد سواء وغیرھا  القبلیة أو الطائفیة أو حزبیةال أو الفردیة والسلطة القوة
ف بدأت بزخرفة المحراب والمنبر ثم المبالغة في ذلك وامتدت لتشمل الحوائط األربعة للمصلي واتصلت الحوائط باألسق

، وبدأ الملوك واألفراد في المبالغة في الزخرفة مفاخرة وتباھیا ، ووصل ھذا األمر في عصرنا الحاضر لیشمل .. وھكذا 
  )١٧(أنواعا عدیدة  وأنماط جدیدة من الزخارف

 ادخلھ  في كذلك أدى ھذا الغلو في إستخدام الزخارف لجعل المسجد أقرب إلى التحفة الفنیة منھ إلى بیت من بیوت هللا ، مما
 فقد أصبحت ھذه ، وبالتالي " في المساجدال تقوم الساعة حتى یتباھى الناس :") ملسو هيلع هللا ىلص(الزخرفة المنھي عنھا لقول النبي 

  و الزخارف التحسیناتج إلیھا المسلمون ، أما المساجد مثارا للجدل ، وكان اإلنفاق على المساجد خاصا باألمور التي یحتا
التي  ، ومن أمثلة ھذه النماذج  یعتبر من الكمالیات الغیر ضروریةھو روح العبادةالتي تشغل القلوب عن الخشوع الذي 

  :تعبر عن الغلو و اإلسراف في بناء المساجد 
  المسجد البلوري ، مالیزیا

Crystal Mosque 
  جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن

Al Saleh Mosque 
  نايمسجد السلطان عمر ، برو

Sultan Omar Mosque 

مسجد مصنوع من البلور الخالص یقع 
في الشمال الشرقي من شبھ الجزیرة 

، وأمر ببنائھ السلطان میزان  المالیزیة
زین العابدین ، ویعد ثاني أكبر مساجد 
جنوب شرق آسیاواستغرق بناؤه عامین 

 .)١٨(٢٠٠٨وتم افتتاحھ عام  

 ، ٢٠٠٨ھو أكبر جامع في الیمن افتتح عام 
جاء أسمھ نسبة إلى الرئیس علي عبد هللا 
صالح الذي بني في عھده ، وقد قدرت 

 ملیون دوالر، مما ٦٠تكلفة بنائھ حوالي 
ًأثار حفیضة الكثیرین خصوصا في بلد یعد 

 ).١٩(األفقر في المنطقة العربیة

، ١٩٥٨مسجد ملكي تم بناءه في عام 
وھو من المعالم الممیزة لسلطنة 

وأكثر ما یمیز المسجد قبتھ  .بروناي
الرئیسة ، المطلیة بالذھب 

ً مترا ٥٢الخالص،ویرتفع المسجد 
من األرض، وقد تم استیراد جمیع 

 .)٢٠(مواد البناء من الخارج

 
المسجد البلوري ، مالیزیا  ) : ١٢(شكل رقم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Mosque 
جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن ) : ١٣(شكل رقم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sal
eh_Mosque 

 جامع الصالح ، صنعاء ، الیمن ) : ١٤(شكل رقم 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sulta

n_Omar_Ali_Saifuddin_Mosque 

http://www.kuwait-history.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Mosque
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sulta
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   جدل حول ما أفرزتھ التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد–٣
  غرابة وعدم مالءمة الفكرة المعماریة للمسجد ١–٣
  )مقترح تصمیمي( مسجد برستینا المركزي في كوسوفو١–١–٣
مسجد مسابقة تصمیمیة لمسجد برستینا المركزي في كوسوفو وھو غریب غرابة الصرعات الحدیثة في المعمار، لیس فى ال

ًالشكل وحده ولكن فكرة التصمیم نفسھا تبدو غریبھ نوعا ما، فتجد مبنى مسجد یأتي على شكل قبة مائلة أشبھ بطبق فضائي 
 .)٢١(  الخضراءمائل یصلي تحتھ المصلون بین مجموعة من الممرات

ّإن القبة وھي لیست مستمدة من الطراز اإلسالمي التقلیدي ولكنھا تعبیر عن طبقة وقائیة للمصلین من “: وفكرة التصمیم
العالم الخارجي ، كما أن األشكال الھندسیة المنتشرة داخل وخارج المسجد تعبر عن التشابك والترابط بین أطراف المجتمع 

  .)٢٢(ة إلى المسجدوالتي تنتھي في النھای

 
مسابقة (٢٠١٣المقترح التصمیمي لمسجد برستینا المركزي ، كوسوفو ،) : ١٥(شكل رقم  

-http://www.designboom.com/ooda-pristina-central-mosque )تصمیمیة
proposal-kosovo/ 

وعلى الرغم من أنھا فكرة مستحسنة وتصمیمیا جیدا إال أن ھناك مجموعة من األسس التصمیمیة والضوابط الشرعیة 
عمارة المسجد والتي تحكم العملیة التصمیمیة ، فیمكن أن تصلح ھذه الفكرة لمبنى معبد أو كنیسة ولیس مسجدا الخاصة ب

حیث أن المسجد  بیت الصالة ھو المكان األول للعبادة وھو الصلة  والرابط  بین العبد وربھ ، فالمصلي ال یحتاج للوقایة من 
صحیحة لیندمج ویتفاعل في المجتمع ، وكذلك یحتاج التصمیم أن یكون دعوة لغیر العالم الخارجي بل یحتاج تعالیم اإلسالم ال

المسلمین إلزالة األفكار الغیر صحیحة عن اإلسالم والمسلمین ، فھذه الطبقة الوقائیة تدعم مفھوم اإلنطوائیة واإلنعزال الذي 
 .یدعو اإلسالم لعكسھ فھو دین الدعوة إلى هللا بالموعظة الحسنة

 ٢٠١١ مسجد السجود ، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة  ٢–١–٣

 

 Francesco"أحد التصمیمات المعماریة للمعماريالمسجد 
Anzolin" مسجد سجد"كان المفھوم الرئیسي لتصمیم ، و "

مستوحى من الروتین الذي یقوم بھ شخص یصلي، وھي ثالث 
  مراحل ، األولى في وضع مستقیم والثاني الركوع والمرحلة

  .)٢٣("السجود"الثالثة أال وھي
وحیث أن المواد والنظم اإلنشائیة الجدیدة قد أتاحت فرصا 
الستنباط صورا جدیدة ممیزة للعصر ، إال أنھا تمثل نعمة ونقمة 
في آن واحد ، فقد تصل بتشكیالتھا المتعددة إلى أنماط جدیدة من 

حیة ، اإلدراك واإلبداع ، وإلى إثراء للصورة المعماریة من نا
بینما من ناحیة أخرى قد تتسم الفوضى وفقدان المقیاس اإلنساني 
والمبالغة في اإلبھار وقد بلغت ھذه التشكیالت أحیانا حد القبح 

 .في بعض األشكال
٢٠١١مسجد السجود ، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة ،) ١٦(شكل رقم   

http://www.archilovers.com/projects/122746/sujud-mosque  

  

http://www.designboom.com/ooda-pristina-central-mosque
http://www.archilovers.com/projects/122746/sujud-mosque
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  )٢٣ ()مقترح تصمیمي(  مسجد على شكل كرة ، تركیا٣–١–٣

التركي لبلدیة قیصري شرق تركیا نموذجا من االستیحاء من العمارة   Studio O-Zالمشروع الذي صممھ مكتب
، " سنان باشا"فقد استلھم المعماریون شكل وطراز المسجد من النموذج الذي طوره المعماري العثماني المشھور . العثمانیة

على  وضع قاعة الصالة التي وتقدم نموذجا للفضاء المعماري الخالي من األعمدة والجدران الحاملة، وتقوم فكرة التصمیم 
  .)٢٤(ھي أھم عنصر في المسجد على شكل بیضة محاطة بعلبة مكعبة

 

تخلیدا لذكرى (٢٠١٠المقترح التصمیمي لمسجد بلدیة قیصري ، تركیا ،) : ١٧(شكل رقم 
  ")سنان باشا"المعماري العثماني 

www.archdaily.com/56689/mosque-proposal-studioz/ 

 

 

إن ھذا التصمیم مع ما فیھ من إبداع شكلي وقفزة تكنولوجیة واجتھاد معماري للتحدیث المؤسس على االستیحاء من التراث 
ثم االستجابة لتحقیق الفراغ الحر من األعمدة إال أنھ قد سقط في خطأ فادح وھو وضع القاعة في شكل دائري مما یجعل 

ى أطول، وھو ما یتنافى مع متطلبات الصالة في تكثیر عدد المصلین في الصفوف األولى قصیرة والصفوف الوسط
 .)٢٥(الصفوف األولى والذي یعكسھ بكل وضوح الضوابط التصمیمیة للمساجد وكذلك أنماط المساجد عبر التاریخ اإلسالمي

ة لتستجیب لھذا المطلب، كما أنھ تحت القبة الضخمة التي كان یصممھا المعماري سنان باشا كانت ھناك دائما قاعة مربع
بعكس ما نجده في ھذا التصمیم ، وھو من الخطأ الشائع لدى المصممین اللجوء في تصمیم المساجد إلى األشكال الدائریة 
كما ھو حال ھذا المقترح، أو األشكال السداسیة أو الثمانیة ، وكذلك عندما یستوحون الشكل الدائري لصفوف المصلین 

  .  و الذي یعد استثناء غیر قابل للتكرارالدائریة حول الكعبة
عات اإلسالمیة أمام مسألة شائكة تتمثل في تغییب األشكال المعماریة العرفیة ، فالمجتم یضعنا ھذا التصمیم أیضا كما

تتعارف حول استعمال مفردات القبة والمآذن للتعبیر والتعرف على المسجد في الحیاة العامة  فھل من المقبول  طرح أشكال 
غیر مسبوقة أم استدعاء الصورة المعماریة العرفیة أو حتى االجتھاد فیھا دون فقدانھا كلیة ، بل ومع التسلیم للضرورة 

فما ھو موقف ھذا التصمیم من الصورة االجتماعیة العرفیة لدى المجتمع وھل یقبل المجتمع ھذا اإلبداعیة في التصمیم 
  ...... الشكل الغریب

  

http://www.archdaily.com/56689/mosque-proposal-studioz
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  )٢٦ ()مقترح تصمیمي( ٢٠١٠ مسجد قیصري ، اسطنبول ، تركیا ٤–١–٣

 للمسجد  في وترتكز الفكرة التصمیمیة،  Manco Architectsأحد المقترحات التصمیمیة للمكتب المعماري التركي 
أقدس مكان للصالة ، وعلى كونھا مكعب عادي یرمز للبساطة والتواضع ، ولذا تم  تكوین الكتلة وتشبیھھا بالكعبة التي تعتبر

إختیار شكل المكعب كنقطة إنطالق لتطویر كتلة المسجد مع خفض جزء من الكتلة كنوع من التماثل بین حال المصلي الذي 
مسجد ، ثم تم توجیھھا نحو الكعبة لخلق مساحة داخلیة أكبر ، وتم تصمیم قاعة الصالة منحدرة یسجد تواضعا  وكتلة ال

متجھة نحو الكعبة كحل فرید حیث تتم رؤیة اإلمام من أي مكان في منطقة الصالة ، تم تصمیم الكعبة كسطح غیر مزخرف 
  .)٢٧( للتأكید على غیاب رجال الدین في اإلسالم والنصف السفلي شفاف ، زاویة اإلمام ھي مكانة خفیة في منتصف الواجھة

 

  

 

 
  )مسابقة تصمییمیة(المقترح التصمیمي لمسجد قیصري ، اسطنبول ) : ١٨(شكل رقم 

https://www.pinterest.com/pin/334533078541068488/ 

ي لعدة حلول داخلیة ممتازة إال أنھ أیضا لم یراعي بعض المقاییس الھامة في كتلة المسجد وعلى الرغم من إتجاه المعمار
الخارجیة ، فقد بعدت عن تشبھھا بمبنى دیني واستدعت العمارة الھدمیة التي تھدم الثوابت مما یحول دون توفیر الشعور 

 .بالطمأنینة والسكینة
  ) تصمیميمقترح ( مسجد القبة الحائطیة ، برستینا ٥–١–٣

 Paolo"في برستینا للمصمم "  داردینا" لمسجد في مدینة ٢٠١٣المسجد أحد التصامیم المعماریة المقدمة عام 
Venturella "األول یشیر  ."القبة"و " جدار القبلة: "، وترتكز فكرتھ المعماریة على دمج العنصرین الرئیسیین للمسجد

 حیث یشعر الناس بالتوحد في مجتمع الصالة الواحد ، ویمكن اعتبار المسجد إلى اتجاه الصالة  والثاني یخلق مساحة ضخمة
  .)٢٨(ككرة تخرج من الجدار، ولكن في نفس الوقت كتلة مبنى المسجد تواجھ المجتمع في مكة المكرمة بالتوجیھ إلى القبلة 

 
مسجد القبة الحائطیة ، برستینا) ١٩(شكل رقم   

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque/ 

 ، وتنقسم قاعة الصالة إلى غرفتین منفصلتین من أجل تنظیم مساحة أصغر  و المصلینالصالةھذا االرتباط بین ویمثل 
للصالة من یوم االثنین إلى یوم الخمیس، ومساحة أكبر لتناسب عدد أكبر من أجل الصلوات خالل الجمع واألعیاد ، وتمت 

 إستخدامات المسجد ، و كذلك معالجة فتحات النوافذ للمسجد بألواح شمسیة مواجھة للشمس لتجمیع الطاقة الشمسیة من أجل
  )٢٩ (تمت معالجة الموقع العام بالكثیر من المعالجات البیئیة الممیزة التي تتالئم مع شكل الكتلة

https://www.pinterest.com/pin/334533078541068488
https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque


 
 
 
 

  جدلیة عمارة المسجد بین النظریة والواقع
  

 

  
مسجد القبة الحائطیة ، برستینا) ٢٠(شكل رقم   

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque/ 
وعلى الرغم من كل ھذه المعالجات الممیزة  التي تتالئم مع شكل الكتلة الممیز أیضا وكونھ من أوائل المساجد المستدامة في 

 أن بأوروبا والتي تعمل بالطاقة الشمسیة  إال أن المشروع لم یتم قبولھ حیث خرق العدید من األطر الرئیسیة التي یج
لة الذي ال یتناسب مع قدسیة وھیبة المسجد وال یشبھ المساجد وكذلك فراغ قاعة تتواجد في المساجد بدءا من شكل الكت

  الصالة الرئیسي الذي ال یتالئم مع صفوف المصلین وغیر ذلك من األخطاء
   الھیئة المعماریة الخارجیة للمسجد ٢–٣
   بینانج ، بینانغ ، مالیزیا مسجد١–٢–٣

، وھو من أكبر مساجد ھذه ١٩٨٠المسجد یقع في مدینة جورج تاون في والیة بینانغ في مالیزیا، وقد اكتمل بناءه عام 
  .الوالیة ، والمسجد خلیط من الحداثة المعماریة الغربیة

مسجد بینانج ، مالیزیا) ٢١(شكل رقم   
https://ar.wikipedia.org/wiki نجبینا_مسجد/  

اوسكار "من كاتدرائیة برازیلیا في البرازیل للمعماري " ایفرین بریندز باز"وقد استلھم تصمیم المسجد المعماري الفلبیني 
 التي تتمیز بقبتھا التي تأخذ شكل تاج من الشوك ، والتي تعد من أغرب تصامیم الكنائس وأكثرھا ١٩٧٠عام " نیمایر

   .)٢٨(إختالفا حول العالم
وھو من أسوأ اإلقتباس على الرغم من كونھ مبنى دیني إال أنھ ال یصح تشابھ كاتدرائیة معروفة عالمیا بمسجد من أكبر 

كذلك اتصف ھذا التصمیم أیضا ( في المصمم بإقتباس الشكل التصمیمي لكنیسة بل ،لم یكتمساجد إحدى مقاطعات مالیزیا
وأثیر من حولھ الجدل لكونھ ھیكل من الشوك،  بل لقد قام المصمم بأخذ نفس الشكل التصمیمي للكاتدرائیة وزاد )  بالغرابة

  .علیھ قبة ومئذنة وكأنما ما یمیز الكاتدرائیات عن المساجد ھو القباب والمآذن
 

مسجد بینانج ، مالیزیا) ٢٢(شكل رقم   
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Brasília 

  
  

https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Bras
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   مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة٢–٢–٣

معلم من معالم جده ویقع في مخطط المسرة شمال جده ویرجع اسمھ إلى السیدة عائشة كعكي والدة أحد رجال األعمال ھو 
  .٢٠٠٨الذي قام بإنشاء ھذا المسجد ، وقد بدأ باستقبال المصلین عام 

 

والمسجد یتمیز بتصمیمھ المختلف ، فھو عبارة عن 
 مخروط معدني یطوقھ ممر دائري، ومدخلھ عبارة

  .عن بوابة زجاجیة تفتح وتغلق إلكترونیا
وبداخل المسجد محراب فرید من نوعھ مصنوع من 
الكریستال، یوحي بأنھ شمع في طریقھ لالنصھار، 
أما سقف المسجد فیتسم بالبساطة وتحزمھ عدد من 
األحزمة الخشبیة تتقابل في منتصف أعلى زاویة 

 .المخروط
 شكل حتى إنارة سقف المسجد مختلفة فھي على

 . )٢٧(نجوم في سقفھ
  مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة) : ٢٣(شكل رقم 

http://99wow.blogspot.com.eg 

والمسجد یشبھ المركبة الفضائیة أو الطبق الطائر حتى أنھ شبھ بالمسجد من عصر الفضاء ،خاصة في اللیل فإنارة المخروط 
  .الخارجي تشبھ السفینة الفضائیة المستعدة لإلقالع ، حتى إضائتھ الداخلیة عبارة عن مجموعة متناثرة من النجوم في السقف

 جذب للمارة ولمرتادي المسجد إال إنھ ابتعد كثیرا عن ما یجب أن یمثلھ مبنى وعلى الرغم من أن المسجد یمثل عامل
المسجد من ھیبة وقدسیة بل وكذلك فقد مضمونھ وما یجب أن یمثلھ من مقومات روحیة نفسیة وما یجب أن یتحقق فیھ من 

  .اإلحساس بالخشوع واإلطمئنان

  مسجد عائشة ، جدة ، السعودیة) : ٢٤(شكل رقم 
https://ar.wikipedia.org/wiki جدة/  

  

   مسجد محمد تشافیش ، إسطنبول ، تركیا٣–٢–٣

 

في  في منطقة كادي كوي  یقع المسجد بالجانب االسیوي
اسطنبول و یعتبر من مناطق الجذب السیاحیة ، وتم بناءه عام 

استاذ " شوكت سونار" على ید المعماري البروفسور١٩٩٧
الھندسة المعماریة وھو عبارة عن شكل مثلث رباعي األبعاد مع 
قبھ من نفس التصمیم ومآذنھ صغیرة ذات طراز عثماني قدیم 

م الخاص من حجر الرخام ، حیث سعى من خالل التصمی
ُوالمتمیز للمسجد للداللة على الثقافة التركیة من الماضي لوقتنا 

  . الحاضر
ویعتبر من أغرب المساجد في التصمیم المعماري في 

  محمد تشافیش ، إسطنبول ، تركیامسجد ) : ٢٥(شكل رقم  .)٢٧(اسطنبول
http://www.huffpostarabi.com 

والمسجد كأنھ محاولة إلظھار التطور التكنولوجي في ھذا العصر والوصول لمبنى متفرد تصمیمیا مما أفرز كتلة غریبة 
صماء متداخلة األشكال والعناصر ال تحمل طراز معین بل مجموعة من األشكال المتداخلة المركبة والبروزات الخرسانیة 

تناغم وال روح تعبر عن مضمون المسجد أو وظیفتھ الدینیة ، بل حتى الضخمة  المتعددة ، فأصبح مبنى بال ھویة وال 
لم یراعى فیھ األسس التصمیمیة الواجب توافرھا لتحقیق قاعة صالة من توفیر أكبر عدد من ) مثلث الشكل(المسقط األفقي 

الواجھات جفاء وإستعالء المصلین وصفوف طویلة متوازیة ، وأكسبتھ كثرة الزخارف واألشكال وإستخدام مواد نھو لتكسیة 
وكذلك ابتعدت المآذن عن اإلنسیابیة والبساطة ، ومقومات المسجد ھي مقومات جمالیة إنسانیة من البساطة والوضوح 

http://99wow.blogspot.com.eg
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.huffpostarabi.com
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ومراعاة المقیاس اإلنساني وحاجات اإلنسان العقدیة وواجھات تتسم بالبساطة والتواضع الذي ھو أحد السمات التي البد أن 

  .ساجدتغلب على عمارة الم
   المسجد المركزي ، كولونیا ، ألمانیا٤–٢–٣

بعد كثیر الجدل " مدینة كولن"في أحدى مدن ألمانیا  ٢٠١٣ھو أحد أكبر المساجد في أوروبا والذي تم اإلنتھاء منھ عام 
  .واالعتراضات

وقد تعرض النتقادات حول شكلھ المعماري وحجمھ حیث یتبع إتجاه العمارة التفكیكیة ، وال سیما إرتفاع مئذنتیھ التي بلغتا 
ومكان تشییده الذي یتواجد بین شارع عام مكتظ بحركة السیر ومحطة للتزود بالوقود مما جعل البعض یعتبر المكان   م٥٥

عام، تعد أقدم المدن ٢٠٠٠دینة كولونیا ، السیما وأن المدینة التي یعود تاریخھا إلى  وحول الجالیة المسلمة في م.غیر الئق
على الطراز   وقد تم تصمیم المسجد.في ألمانیا والتي تشتھر على المستوى العالمي بكاتدرائیتھا القوطیة وكنائسھا الرومانیة

  . )٣٠(العثماني مع جدران زجاجیة ومأذنتین وقبة

 المسجد المركزي ، مدینة كولونا  ألمانیا) : ٢٦(شكل رقم 
https://ar.wikipedia.org/wiki/كولونیا_مسجد_مشروع 

، كما واجھ معارضة من " مدینة مسیحیة"وقد رفض الكثیر من السكان المحلیین بناء المسجد ألنھم یعتقدون أن كولونیا ھي 
الزاحف على  اإلسالمتعبیر عن "ن المسجد سیكون بمثابة إ: "الذي قال جھة المؤلف الیھودي األلماني رالف جیوردانو

بل وآخرین كانوا یشككون في أنھ یمكن أن  ، وكذلك من الجماعات الیمینیة، والنازیین الجدد ،"اعالن حرب"، وھو "أرضنا
 .)٢(یصبح مفاعل نووي

ٌ إتخذت العدید من الخطوات والموافقة على نصوص مختلفة،  بعد أنوحصل المشروع على موافقة مجلس مدینة كولونیا
 :)٣٠(وھي

 .فرض حظر على بث الدعوة إلى الصالة عبر مكبرات الصوت خارج المبنى •
 .المسجد لیس أطول من أي مبنى مجاور، بل یحیط بھ مباني المكاتب •
 .الكاتدرائیةارتفاع المآذن حوالي ثلث إرتفاع  •
 مآذنتین فقط لن یغیرا أفق كولونیا الذي یضم أكبر الكاتدرائیات القوطیة في ألمانیا وأكثر من عشرة كنائس •
 .من كاتدرائیة كولونیا)  كم٣(المسجد سوف یقع على بعد میلین  •
  

   النتائج –٤
جدل قائم على األسس والضوابط الشرعیة ، وجدل حول ما أفرزتھ :  ینقسم الجدل في عمارة المسجد إلى قسمین ھما –١

  .التكنولوجیا الحدیثة حول عمارة المسجد
طریق إخضاعھا لألسس والضوابط  یمكن حل األمور الجدلیة الخاصة بعناصر المسجد والمفردات المعماریة لھ عن –٢

الشرعیة ، كما یمكن حل األمور الجدلیة الخاصة بالتكنولوجیا الحدیثة عن طریق إخضاعھا للضوابط والمعاییر التصمیمیة 
  .ومراعاة الجانب الوظیفي لمبنى المسجد وكذلك لھیبتھ وقدسیتھ

وبالتالي  فتطور النماذج المعماریة للمساجد  تعتبر المعاییر اإلجتماعیة ھي الفیصل في قبول مبنى المسجد من عدمھ ، –٣
بإنتھاج إتجاه مقبول ومستحسن ومتماشي مع وظیفة المبنى الدیني واستخدام نظام إنشائي متطور سوف یواكب رغبات 

ّتبني نماذج المساجد التقلیدیة من العصور اإلسالمیة القدیمة وإعتباره ھو مسلمي المنطقة ، وكذلك غیر المسلمین ، بدال من 
  .الحل األمثل والمناسب خاصة في الوقت الراھن

ّفنجد أن نمط المسجد العثماني ذي القبة في الوسط والمئذنة  لقوالب معماریة قدیمة ومتوارثة ، تخضع عمارة المساجد –٤
، لدرجة أن معارضي بناء المساجد یستندون في إعالناتھم  شائع عند بناء المساجدالمدببة ال یزال النموذج الوحید ال

 بل حتى تطورھا یظھر في حدود یصعب إدراكھا فلذا البد من دراسة وتقییم لمالءمة ما یبنى االحتجاجیة على ھذه الصورة
مون ومفھوم عمارة المسجد من مساجد لمتطلبات العصر لیس مادیا فقط وإنما معنویا أیضا وخاصة أن وظیفة ومض

   .المعاصرة ھي مالءمتھا لإلنسان الذي یستعمل فراغھا الداخلي

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  المراجع 

ة ــــــــــــــــ ، مركز الدراسات التخطیطیمشوار البحث عن أصول العمارة في اإلسالم ،)٢٠٠٠ (عبد الباقي، ،إبراھیم –١
  .و المعماریة ، القاھرة

 ، مركز الدراسات التخطیطیة و المعماریة ، المنظور اإلسالمي للنظریة المعماریة ،)٢٠٠٠ (عبد الباقي، ،إبراھیم –٢
  .القاھرة

كلیة العمارة ، دــــــأبحاث ندوة عمارة المساج ،الضوابط الشرعیة لعمارة المساجد ،)١٩٩٩ (صالح بن غانم،  السدالن،–٣
  .طیط ، جامعة الملك سعود ، الریاضو التخ

ة العمارة ـــــــــأبحاث ندوة عمارة المساجد، كلی ،١المعاییر التصمیمیة لعمارة المساجد ،)١٩٩٩( ،محمود حسن نوفل، –٤
  .الریاضو التخطیط ،جامعة الملك سعود ، 

 ، مجلة عالم مسائل معماریة تحلیلیة و خصائص من العمارة العربیة اإلسالمیة ،)١٩٩٩( ،محمد خیري ،  البارودي–٥
  .)١٧١(البناء عدد 

ارة ــــــــأبحاث ندوة عمارة المساجد، كلیة العم ،٢المعاییر التصمیمیة لعمارة المساجد ،)١٩٩٩( ،محمود حسن نوفل، –٦
   .الریاضو التخطیط ،جامعة الملك سعود ، 

  .٨  ص،)١١٣(مجلة عالم البناء ، عدد  ،ومستقبلھا العمارة العربیة اإلسالمیة، ماضیھا ، )١٩٩٠( ،حمید ،الطلب –٧
  
  . ، دار قابس ، لبنان دراسات في فقھ العمران-جوھر التمدن اإلسالمي، )٢٠٠٦ (، مصطفى  بن حموش ،–٨

٩-http://www.ibda3world.com 
١٠-http://www.hespress.com 

  .٣٥ص ،)٨٤( مجلة عالم البناء عدد ،البحث عن أنماط جدیدة في تصمیم المساجد ،)١٩٩٧( ،حمید ،  الطلب–١١
١٢-https://ar.wikipedia.org/wiki الملك_نصیر_مسجد/  
١٣-http://www.thaqafnafsak.com/2016/07 معماریة- تحفة-إیران- في- قزح-قوس-مسجد/  

 ، رسالة ماجیستیر المعاییر التخطیطیة والتصمیمة لعمارة المسجد، ) ٢٠٠٣ (، شعراوي ، محمد ممدوح صالح الدین–١٤
  .، كلیة الھندسة ، جامعة القاھرة 

دار النھضة العربیة للطباعة  ، وأصلھ الوثنيCrescent Symbol رمز الھالل  ، )٢٠١١(، بھاء الدین شلبي ، –١٥
   .والنشر والتوزیع ،  القاھرة

دار النھضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع ،    ،القباب في العمارة اإلسالمیة ،)١٩٩٨(،صالح لمعي  مصطفى ،–١٦
  .القاھرة
 ، دراسة إلمكانیة إستخدام المسطحات الخضراء في التشكیل المعماري للمساجد، )١٩٩٩(، محمد عبد الستار  عثمان،–١٧

  . كلیة العمارة و التخطیط ، جامعة الملك سعود ، الریاض ،أبحاث ندوة عمارة المساجد
١٨-https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Mosque 
١٩-https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Saleh_Mosque 
٢٠-https://ar.wikipedia.org/wiki/ الدین_سیف_علي_عمر_السلطان_مسجد  
٢١-http://www.designboom.com/architecture/ooda-pristina-central-mosque-proposal-kosovo/ 
٢٢-www.ibda3world.com/ ف-حدود-بال-إبداع- كوسوفو-في-المساجد- ورةث  
٢٣-www.archdaily.com/mosque-proposal-studioz/ 
٢٤-http://www.medinanet.org/Arabic  

، دار قابس ،  أو الخطأ الشائع في التصمیم المعماري: مسجد على شكل كرة ، )٢٠١١ (، مصطفى  بن حموش ،–٢٥
 .لبنان

٢٦- http://www.archilovers.com/projects/122746/sujud-mosque 
  .اث إنتركونسلت ، القاھرة  ، مركز أبحاإلبداع الفني في العمارة ، )١٩٩٧(، علي أحمد   رأفت ،–٢٧

٢٨-http://www.manco.com.tr/English/ProjeDetay.aspx?pid=534 
٢٩- https://architizer.com/projects/pristina-central-mosque 
٣٠- http://www.thaqafnafsak.com/2013/08/ كولن-مدینة-في-الجدید- المركزي- المسجد  
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