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ABSTRACT 
Mosques have a special historical character and architectural richness that surpasses other 
architectural works. It is not limited to performing its function as a house of worship only; 
rather it exceeds it, as it carries within it a record of the history of islamic civilization 
throughout its ages. In many Muslim-majority countries, the historical picture of mosque 
architecture has dominated minds. That image is reused in designing the mosque elements. 
The architectural elements in the mosques were transformed into symbolic elements, so the 
minaret and the dome became the most prominent formation elements of the mosque 
architecture and the visual image of the islamic city. Thus, the features of the formative 
legacy of the mosque’s architecture and its expressive elements are associated with fixed 
frameworks that they do not overlook, which are the original when designing any 
mosque,Which prompted the expressive formulation of the mosque to be predetermined, 
linked in the minds of the designer and the user in forms that may not accept change. With the 
emergence of modern architectural trends at the end of the eighteenth century, as a result of 
many social, political and economic factors, along with the emergence and development of 
new materials in construction,  
 
This in turn affected the architecture of mosques and changed the historical mental image and 
developed it at the urban, formal and technical levels. This problem, which represents a state 
of contradiction, led to the emergence of modern forms of the architectural vocabulary of the 
mosque and even their disappearance in other times. Therefore, the research focuses through 
its theoretical and analytical methodology to analyze theories and opinions about the 
symbolism and modernity of the original architectural elements in the architectural 
composition of the mosque without entering into its historical development. Extracting a 
classification of contemporary mosques according to the symbolism of their architectural 
elements, This is followed by an analytical study of symbolic elements in one of the 
contemporary mosque models, through studying the concept of symbolism in architecture and 
reviewing the modern architectural elements of the mosque through this concept. 
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  ، قنا، مصرقسم ھندسة العمارة، كلیة الھندسة، جامعة األزھر بقنا

E-mail: heshamosman.arch@azhar.edu.eg :  االلیكترونى البرید  
  الملخص 
أداء فھى ال تقتصر على . المعماریةنظائرھا من األعمال تاریخى خاص وثراء معمارى یفوق  المساجد بطابعتتمیز 
  .لحضارة اإلسالمیة على مر عصورھاتحمل فى طیاتھا توثیقا لتاریخ اتتعدى ذلك فھى   ؛ بلللتعبد فقطنھا دار وكوظیفتھا 
یتم إعادة ویة اإلسالمیة، بیخیة لعمارة المسجد على األذھان في كثیر من الدول ذات الغال الصورة التارتھیمنوقد 
المئذنة، فتحولت العناصر المعماریة فى المساجد إلى عناصر رمزیة ف. فى تصمیم عناصر المسجدالصورة تلك استخدام 

إن مالمح بالتالى ف، وریة للمدینة اإلسالمیة والصورة البصأبرز البنى التشكیلیة الممیزة لعمارة المسجدأصبحوا القبة و
بأطر ثابتة ال تتخطاھا، جسدت المورد والباعث لنشأة أى  اإلرث التشكیلى لعمارة المسجد ومفراداتھ التعبیریة ارتبطت

قد مسجد، وھو األمر الذى دفع بالصیاغة التعبیریة للمسجد لتكون محددة سلفا، ترتبط فى أذھان المصمم والمستخدم بروئ 
  .ال تحتمل التغییر

لعدید من العوامل االجتماعیة والسیاسیة اومع ظھور االتجاھات المعماریة الحدیثة مع نھایة القرن الثامن عشر نتیجة 
من الصورة  وغیرعلى عمارة المساجد بالتالي مما أثر جانب ظھور وتطور مواد جدیدة في االنشاء إلى واالقتصادیة 

  .على المستوى الحضري والشكلي والتقني ھاالذھنیة التاریخیة وطور
 بل واختفائھا فى أحیان أشكال حدیثة للمفردات المعماریة للمسجدأدت إلى ظھور حالة من التناقض  تمثلة التى ھذه اإلشكالی

 اثةإلى تحلیل النظریات واألراء حول رمزیة وحدیركز من خالل منھجیھ النظرى والتحلیلى لذا فإن البحث  .أخرى
 مستخلصا تصنیفا .دات المعماریة األصیلة فى التكوین المعمارى للمسجد دون الدخول فى التطور التاریخى لھاالمفر

 یة للعناصر الرمزیة فى أحد نماذج ومتبعا ذلك بدراسة تحلیلللمساجد المعاصرة طبقا لرمزیة العناصر المعماریة بھا،
  للمسجد من الحدیثةالعناصر المعماریةواستعراض  فى العمارة مفھوم الرمزیةدراسة من خالل وذلك  .المساجد المعاصرة
  .خالل ھذا المفھوم
  المساجد، الرمزیة، العناصر المعماریة، المئذنة، القبة: الكلمات المفتاحیة

 
 مقدمة -١

 شكلت الرمزیة ركنا أساسیا من أركان تطور الفكر والعمل المعمارى، فمن المعروف أن العمارة ھى تعبیر عن رد فعل
اإلنسان تجاه محیطھ، كما أن العمل المعمارى یعتبر وسیلة تعبیریة تحمل جملة من الرموز والمصطلحات متعددة المعانى، 
فالمعمارى منذ القدم حاول تطویع مختلف التصمیمات المعماریة لیجعل لھا معنى وھویة محددة؛ وذلك من خالل ما تحوى 

  .ھذه التصمیمات من عناصر ومؤشرات رمزیة
لمسجد كأحد أھم المبانى فى العمارة اإلسالمیة یحوى جملة من الرموز، ومع اختالف اتجاھات تصمیم المساجد نجد أن وا

ختلف ت كما أن حداثة االتجاھات المعماریة أفرزت عناصر معماریة حدیثة قد .الرمزیة تختلف بین أھمیة وجودھا من عدمھ
  . أو ال تحمل رمزیة على اإلطالق التعبیرفى طیاتھا رمزیة مختلفةفى كونھا تحمل أرائنا 

 :إشكالیة البحث -٢
 رمزیة فى المساجد وبینحتمیة وجود العناصر المعماریة الااللتباس بین وجود حالة من  فىالمشكلة البحثیة تتمثل 

 البحث یركز ظھور أشكال حدیثة للمفردات المعماریة للمسجد، لذا فإنوذلك نتیجة  .المساجداالتجاھات الحدیثة فى تصمیم 
المعماریة األصیلة فى التكوین المعمارى العناصر من خالل منھجیتھ إلى تحلیل النظریات واألراء حول رمزیة وحداثة 

وذلك بدراسة مفھوم الرمزیة فى العمارة ثم دراسة واستعراض العناصر . للمسجد دون الدخول فى التطور التاریخى لھا
  .على مسجد باصونة فى سوھاجما تم دراستھ ھوم مطبقا المعماریة للمسجد من خالل ھذا المف

  :منھجین أساسیین على البحثیة الورقة وتعتمد ھذه
 . المختلفة للمسجد المعماریةعلى مفھوم الرمزیة وتأثیرھا على تصمیم العناصر التعرف خاللھ من یتم نظري منھج

تحلیل بعض مدلوالت الرمزیة فى ثم . اجد المعاصرةرصد وتحلیل رمزیة العناصر المعماریة للمس من خالل منھج تحلیلي
  .مسجد من الواقع المعاصر وھو مسجد باصونة فى محافظة سوھاج

 :ھدف البحث -٣
راسة أنواع المساجد ، ودفى العناصر المعماریة للمسجد  ومدلوالتھاومفھومھاالرمزیة على التعرف  یھدف البحث إلى

نموذج لمسجد معاصر فى بیئتا على تحلیل ھذه الرمزیة ومدلوالتھا  وكذا .ھا العناصر المعماریة بلرمزیةطبقا الحدیثة 
  .اإلقلیمیة
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 :فرضیة البحث -٤
ة المشكلة للصورة رمزی الهتواجد عناصریفترض البحث بأنھ یمكن تصنیف االتجاھات المعماریة لعمارة المساجد من خالل 

  .البصریة لھ وھما عنصرى المئذنة والقبة
 -:الرمزیة -٥
 :م الرمزیةمفھو١-٥

لھ یستطیع العقل الرمز فى اللغة یعنى اإلیماء أو العالمة، وھو شكل من أشكال التعبیر اللفظى وغیر اللفظى ومن خال
  )٢٠٠٩، كمال الجبالوى(. ویستخلص مفاھیم قد یصعب شرحھا وھو أحد وسائل الفھم والتعبیر معاالبشرى أن یتقبل

رب اإلدبیة بواسطة الرمز أو اإلشارة، ویعنى بالرمز اإلیحاء الغیر مباشر، الرمزیة مذھب أدبى فلسفى یعبر عن التجاو
ویقصد بالرمزیة أیضا العالمة الخاصة الدالة على شئ ما قائم بذاتھ، فتدل على معنى مقصود یفھم منھا عن طریق 

رفا منذ أمد بعید، ع) Symbol(والرمز ) Symbolism(والرمزیة  )٢٠١٧، أسماءالسباعى ( .المفردات التى تحل محلھ
أو اللغة الفرنسیة ) Symbolum(ع عنصرین معا قد یكونا مختلفین، وفى اللغة الالتینیة ضفالیونانیة اعتبرت أن الرمز أن ت

)Symbole (أو الشئ الذى یعبر عن شئ أخر خاصة الشئ المحرف، ،الرمز ھو الذى بواسطتھ یمكن للشخص قرءاة شئ 
  )٢٠١٧، أسماء السباعى( .شئ للداللة على شئ أخروفى التفسیر األخیر استخدام 

ُهللا نورُ ( الحكیم الذكر في كما القرآنیة، في النصوص وجود والتأویل والتشبیھ وللرمزیة ُ ِالسماوات َّ َ َ ِواألرض َّ ْ َ َمثلُ َ ِنوره َ ِ ُ 
ٍكمشكاة َ َْ ٌفیھا مصباح ِ َ َْ ِ ِ ُ َالمصباح ْ ِ ٍزجاجة ِفي ْ َ َ ُالزجاجة ُ َ َ ْكأنھا كو ُّ َ ََ َّ ٌكبَ ٌّدري َ ِّ ُیُوقد ُ ْمن َ ٍشجرة ِ َ َ ٍمباركة َ َ َ َ ٍزیتونة ُ ِ ُ ْ ٍال شرقیة َ َّ ِ ْ ٍغربیة َوال َ َّ ِ ْ َ 

ُیكاد َ َزیتھا َ ُ ْ ُیُضيء َ ْولو ِ َ ْلم تمسسھُ َ َ ْ َْ ٌنار َ ٌنور َ َعلى ُ ٍنور َ ِیھدي ُ ْ ُهللا َ ِلنوره َّ ِِ ُمن یشاء ُ َ َ ْ   . سورة النور٣٥   أیة.)َ
  
 -:يالرمزیة فى العمل المعمار  ٢-٥
 فیكتسب قیمة كال المعنیین الحرفى القریب، والمعنوى ھالرمزیة للعمل المعمارى إمكانیة إضافة بعد مضاعف لمنح ت

وقد استخدمت الرموز فى الحضارات ، )٢٠١٥ ،سیما القنواتى( .لذا فإن الرمزیة تعطى بعدا للعمل المعمارى. الرمزى األبعد
، أسماء السباعى( .فاھیم تخدم المعتقدات المختلفة حیث ال یمكن التعبیر عنھاالقدیمة لكى تضیف على العمارة معانى وم

فال یوجد عنصر أو شكل مجرد عن المعنى فالبد أن یرتبط الشكل بمعنى یختبئ وراءه، وھناك ربط بین البعد  )٢٠١٧
 المأذنة مثل للمسجد زیةالرم العناصر أنوھناك من یرى . الشكلى والتشكیلى للعناصرالمعماریة مع المعانى الروحیة

قابلة  تكون قد وبالتالي قداسة، أیة ولیس لھا المادي شكلھا في ولیس وعالمات كرموز مضمونھا في أھمیتھا والمنبر تكمن
 التأویل ویعتبر أن وینقد الرمزیة یدحض النزعةوعلى النقیض من ھذا فھناك من  )٢٠٠٦، علىثوینى ( .الزمن عبر للتغییر

 تطمس كادت طالسم أو أو معدالت أرقام ،التحدھا ومكان زمان كل في الفرد والمجتمع حیاة ترسم متكاملة اإلسالم حضارة
  )٢٠٠٦، على ثوینى( .اإلسالمیة الحضارة في والحیاتیة اإلنسانیةالقیم  كل

 وذلك باتخاذ فالرمزیة تكون فى مستویین أحدھما فكرى یعتمد على قراءة الرمز من قبل المصمم واألخر شكلىوعلى ھذا 
والرموز المعماریة تكون إما ظاھرة برموز مجردة أو . شكل مادى یخلق رمز تواصلى یحقق ھویة الفرد والمجتمع

تختلف باختالف وبھذا فیمكن القول أن الرمزیة . على مدى إدراك عمارتھ وفھمھاالعنصر بتجسیدات مادیة وتعتمد رمزیة 
  :كونھا فى العناصر أم فى األشكال

رتبط بذھن المشاھد بمبنى أو داللة معینة، فوضع تسواء كانت معماریة أم ال فالعناصر المختلفة : مزیة العناصرر   -أ
والمأذن والقباب كعناصر . المعماري ساعة كبیرة في واجھة مدخل محطة القطار عنصر رمزى یدل على قیمة الوقت

  .معماریة تعتبر عنصر رمزى یرتبط بالمساجد
 والمثلث الفكر الخالق والمستقیم تمثل النقطة وا أنأعتبر ھمنجدف فلكل شكل من األشكال رمزیة: الرمزیة األشك   - ب
 جسم الطبیعة والمسدس والمخمس المادة والمربع أو السماء، األرض نحو رأسھا إتجاه حسب خالل إتصالھا من الروح

  )٢٠٠٦، على ثوینى (الخ ... مثل الكونت والدائرة الحسیة، القیم عن والمثمن یعبر العالم والمسبع اإلنسان
 :  فى المسجدعناصر المعماریةرمزیة ال -٦

معرفة العناصر المعماریة لاتجاھات تصمیم المساجد عناصر المسجد المعماریة البد من التعرف على رمزیة قبل دراسة 
  :للمسجدالمكونة 

    - : إتجاھات تصمیم المساجد١-٦
إتجاه تقلیدى محلى، إتجاه محافظ، إتجاه إسالمى محدث، إتجاه تلقیطى، إتجاه "ى إتجاھات تصمیم المساجد إل وقد قسمت 

ن الممكن أن التقسیم إال إنھ ماالختالفات فى طرق بالرغم من  )٢٠١٨ ، الطاھر،سخرى("العمارة الشعبیة، واإلتجاه المعاصر
  .علیھا فیما یخص عمارة المساجد المعاصرة ارفكأداة تحلیلیة ناجحة فى استنباط االنماط النقلیة المتعذا التقسیم یعتد بھ

  
  :اإلتجاه التقلیدى  ١-١-٦

األول ھو اإلتجاه التقلیدى المحلى الذى یتناول معطیات الواقع البیئى المحلى، تناوال تقلیدیا : وھو یجمع بین ثالثة إتجاھات 
أما اإلتجاه ". باألصالة"ویسمى أیضا  اء المحلیةلمفردات وعناصر المسجد ویتأكد ذلك فى أسالیب البناء التقلیدیة ومواد البن
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الذى یعمد إلى الحفاظ على مفردات الموروث التراثى لعمارة المسجد، باستنباط أشكال مألوفة "اإلتجاه المحافظ "الثانى فھو 
یستھدف الصیاغة مع إمكانیة استخدام سبل تقنیة مستحدثة فى بنائھا بمعنى أن التحدیث یرتبط باإلسلوب اإلنشائى والحفاظ 

الذى یرتبط باستخدام مفردات العمارة اإلسالمیة فى سیاق " إتجاه التطور المحدود"وأما اإلتجاه الثالث فھو  .المعماریة
  .متطور وتقنیات حدیثة ویعتمد االرتباط بالنطاق الجغرافى المحلى على استخدام عناصر رمزیة تقلیدیة

  
  :اإلتجاه التشكیلى  ٢-١-٦

الذى یعتمد " باالتجاه التلقیطى"تجاه على الجمع والموءامة بین مفردات الموروث لعمارة المسجد، فیما عرف یعتمد ھذا اإل
على الجمع بین المفردات واألشكال والرموز الممیزة لطرز إسالمیة موروثة، وتوظیفھا دون مراعاة لجذورھا التاریخیة 

  .تجاه ھو نتاج لثقافة العامة ویفتقر إلى المرجعیة، فھذا اإل"إتجاه العمارة الشعبیة"ویطلق علیھ أیضا 
  
  :اإلتجاه المعاصر  ٣-١-٦

الذى یدعو إلى التحرر من القدیم، واستحالة العودة الى الماضى، ویعزز ھذا " الحداثة"وھذا التوجھ یعرف أیضا باسم 
لتطور التقنى على المستویات كافة، وفى اإلتجاه الدعوة إلى التطور فى إطار المتغیرات الحادة فى العالم من حولنا وسرعة ا

 .المجاالت اإلنشائیة بشكل خاص والتى قدمت إلى المھندس المعمارى أنماطا وتقنیات حدیثة لم یعرفھا المعمارى القدیم
  )٢٠١٨ ، الطاھر،سخرى(

مارة المساجد ومن خالل ھذا السرد السابق إلتجاھات تصمیم المساجد نجد أن أھم العناصر المعماریة البارزة فى ع
والتى توضح طبیعة المبنى من الخارج تتمثل فى الماذن والقباب، وھذه العناصر وما یرتبط بھا من دالالت وإشارات تبثھا 

  .لعقل المشاھد فیقرأ مباشرة طبیعة المبنى نطلق علیھا رمزیة العناصر المعماریة
  

 -:العناصر الرمزیة فى المساجد -٧
دم الناحیة الرمزیة والوظیفیة، من حیث أنھا ترمز إلى المسجد ككیان معماري بشكل وھي المكونات الرمزیة التي تخ

وتشمل بیت الصالة، حائط القبلة، المحراب، المنبر، المئذنة، القباب، . مباشر، وترتبط باألداء الوظیفي لعملیة الصالة
 والقبة ھى العناصر الرمزیة المؤثرة بشكل والصحن ولقد تناولتھا بالشرح والتنظیر دراسات عدة، ویرى البحث أن المئذنة

  .مباشر على تشكیل كتلة المسجد، وتكوین الصورة البصریة الخارجیة
    - : المأذن١-٧

فالفرق الصوفیة ترى أن  نجد اختالفاتالفكر الرمزى ولكن من ناحیة دور تصمیمى ووظیفى یتفق علھ الجمیع، للمئذنة 
إلى األرض، كما أن األربعة أضالع یرمز إنھ ففلى مربع الشكل وھو القاعدة تتكون من جزء سكونھا حیث من المئذنة 

مثمن الشكل یرمز ویشیر إلى المالئكة الثمانیة الحاملة المتوسط الجزء الترمز وتشیر إلى الجھات األصلیة األربعة، ثم 
 سورة ١٧أیة ) مئذ ثمانیةوالملك على أرجائھا ویحمل عرش ربك فوقھم یو(لعرش الرحمن، كما ورد فى قولھ تعالى 

دائرى الشكل یرمز ویشیر إلى الكون أو العرش اإللھى وتنتھى المئذنة بالجوسق ذو النقطة العلوى الجزء الالحاقة، ثم 
فالفكر الرمزى المستعمل بتصمیم المئذنة منطقى من حیث الترتیب، فھو یبدأ باألرض . العلویة التى تشیر إلى معنى المنتھى

. م المالئكة الثمانیة الحاملة للعرش اإللھى ثم الشئ المحمول وھو الكون أو عرش الرحمن الذى یشیر بالمنتھىرمز الثبات ث
  )٢٠١٨، كمالالجبالوى (. مارى رأسى وھو عنصر المئذنةومن ھنا فقد أثر الفكر الصوفى على تشكیل أھم عنصر مع

 صفة خاصة وممیزة للمبانى الدینیة التى ظھرت فى العمارة أما عن رمزیة المأذن من خالل الفكر السنى فقد أعطت المأذن
المصریة بعد دخول اإلسالم، فھى توحى بجمال الشكل وھى ترتفع كالسھم فى الفضاء السماوى الربانى وكأنھا أذرع ممتدة 

مسلم المتعبد الرافع إلى هللا تطلب المزید من الرحمة والمغفرة وھى بذلك رمز یشیر الى ال) خصوصا المئذنتین المتماثلتین(
  .یدیھ إلى هللا

كما أن ھناك من یرى أن المئذنتین قد تم تصمیمھما بحیث یكونوا متشابھتین من حیث التصمیم المعمارى ویتم وضعھما 
أحیانا على جانبى المدخل، وقد نراھم أحیانا بالخلف بجوار المحراب بغرض ضبط الخط الوھمى الواصل بین المئذنتین 

مودیا على اتجاه القبلة فھو یعتبر توجیھ للقبلة بطریقة غیر مباشرة ألى شخص عابر یرى مئذنتین ذلك بحیث یكون ع
  )٢٠١٨، كمالالجبالوى (. المسجد

كما أن المئذنة أو المنارة ترتبط شكال ومعنى بمفھوم الھدایة واالستدالل المادى للوصول إلى المسجد والروحى للھدایة إلى 
وذلك كلھ من حیث كون المئذنة تقع بمكان یشكل  )٢٠١٦ ،رائد التل( .بعد عن الضالل من خالل الصالةالصراط المسقتیم وال

مع القبة تكوینا جمالیا ورمزیا فكالھما عنصر یجاوز ارتفاع المبنى ویشارك فى تحدید صورة المسجد المنطبعة على السماء 
اصر المعماریة التى توجد بالمبانى الدینیة والتى اتخذت رمزا یشیر التى یراھا المتعبد، ومن ھنا اعتبرت المئذنة من أھم العن

  )٢٠١٨، كمالالجبالوى ( .لمكان المساجد
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    -: القباب٢-٧
الرمزیة ھناك ، ومن الناحیة  فوائد كثیرة جمالیة وبیئیة وأعطت المساجد في ومعماري تصمیمي دور لھا القبة إن  

 الكعبة نحو أفقي ھو ول األ فاالمتداد تصمیمھ، إلیھما ُیرمز الذین للمسجد حیدینامتدادین و إحدى تعتبرمن یرى أن القبة 
ّالمشرفة،  السماء نحو واتجاھھارأسیتھا ب القبة إلیھ وترمز نحو السماء، ھو الثاني واالمتداد المحراب، تصمیم علیھ ویؤكد ُ

 كما أن القبة المركزیة فى المساجد تدل على الوحدة )٢٠١٧، أسماء السباعى( .وخاطره المؤمن قلب یتجھ أن البد حیث إلى
وترمز كذلك إلى الروح وأن القاعدة ذات الشكل الثمانى التى ترتكز علیھا مثل ھذه القباب ترمز إلى دوران الشكل المربع 

  )٢٠١٦ ،رائدل الت( .الماء والتراب والنار والھواء: الذى یرمز كذلك إلى اإلتجاھات األربعة والمكونات المادیة للكون
    - :عناصر المساجدتصمیم الرمزیة فى  -٨

  : كالتالىھارمزیة عناصرتنقسم المساجد الحدیثة من حیث 
)  القبة- المئذنة (بالمسجد الرمزیة العناصر  حیث التزمت :رمزیة مستمدة من التاریخمساجد ذات عناصر   ١-٨

 سواء كانت تنتمى إلى حقبة تاریخیة .د إنشاؤھا أو نسبھا، وإن اختلفت مواباألشكال المتوارثة لعناصر المسجد المعماریة
  .إسالمیة واحدة أو جمعا عشوائیا كنھج اإلنتقائیة التاریخیة

   
  اإلمارات - مسجد الشبخة سالمة" ١شكل رقم "

https://alfozanaward.org/ar/mosques/alsheikha-
salama-ar/ 

   اإلمارات-  مسجد الشیخ زاید"٢شكل رقم "
https://abudhabiculture.ae/ar/experience/historic-

landmarks/sheikh-zayed-grand-mosque 

  
   مالیزیا-  مسجد الكریستال" ٣شكل رقم "

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=٨٣٣١٠٦٩ 

   مصر-الفتاح العلیم مسجد  "٤شكل رقم "
https://newcapital.info 

  
   السعودیة-  الریاض -مسجد الراجحي " ٥شكل رقم "

h ps://rm.org.sa/ar/branch/90 
   إیران-مسجد جوھرشاد " ٦شكل رقم "

http://arabicradio.net/news/3917 

https://alfozanaward.org/ar/mosques/alsheikha
https://abudhabiculture.ae/ar/experience/historic
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
https://newcapital.info
http://arabicradio.net/news/3917
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وتھجنت بأشكال ) المئذنة والقبة(العناصر الرمزیة وتغیرت  حیث تحولت :مھجنةمساجد ذات عناصر رمزیة   ٢-٨
 أو حتى كنوع من أنواع الحداثة والتغییر فى أشكال عناصر أخرى وذلك نتیجة تفاعل المسجد مع البیئات والثقافات المحلیة

  .المسجد

   

   السودان- مسجد النیلین   "٧شكل رقم "
http://earth-arch.blogspot.com/2013/11/493.html 

   البحرین-مسجد أركابیتا  "٨شكل رقم "
https://alfozanaward.org/ar/mosques/arcapita-ar/  

   
   اإلمارات-مسجد عبد الرحمن صدیق  "٩شكل رقم "

https://alfozanaward.org/ar/mosques/abdulrahma
n-alsedeek-ar/ 

  سك البوسنة والھر-مسجد شرف الدین  "١٠شكل رقم "
http://www.akdn.org/architecture/project/sherefudin

s-white-mosque 
الممیزة االختفاء الكلى للعناصر المعماریة فى محاولة للتجرید والتبسیط نجد : مساجد تخلت عن العناصر الرمزیة  ٣-٨

  . لھ، حیث نجد اختفاء القبة والمئذنة وعدم وضوح ماھیة المسجد من التشكیل الخارجىللمسجد

   
   تركیا- البرلمان التركىمسجد  "١١شكل رقم "

http://www.akdn.org/architecture/project/mosque-
grand-national-assembly 

   قطر-مسجد المدینة التعلیمیة   "١٢شكل رقم "
https://alfozanaward.org/ar/mosques/the-qatar-

faculty-of-islamic-studies-qfis-ar/ 

http://earth-arch.blogspot.com/2013/11/493.html
https://alfozanaward.org/ar/mosques/arcapita-ar/
https://alfozanaward.org/ar/mosques/abdulrahma
http://www.akdn.org/architecture/project/sherefudin
http://www.akdn.org/architecture/project/mosque
https://alfozanaward.org/ar/mosques/the-qatar
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  تركیا-مسجد غار حراء  "١٣شكل رقم "

http://shade.ms/ar/100-2002/ 
   أمریكا- ببلینفیلد المركز اإلسالمى مسجد  "١٤شكل رقم "

http://www.islamicity.org/2119/mosque-design-in-the-
united-states, 

    
   إیران-مسجد أمیر المؤمنین  "١٥شكل رقم "

http://www.archdaily.com/324909/mosque-amir-
al-momenin-proposal-caatarchitecture-studio 

  بنجالدیش - الجمعیة الوطنیةمسجد  "١٦شكل رقم "
http://archnet.org/sites/70/media_contents/9734 

    -:ة للمدینةتأثیر العناصر الرمزیة فى تكوین الصورة البصری -٩
 قویة كعالمة، وتعد للمسجد البصریة للصورة الخارجي التعبیرتؤثر العناصر الرمزیة للمسجد من مئذنة وقبة فى   
ْ ومع تنامي الوعي بأھمیة دور المسجد في المجتمع .متفرد معماري ككیان للمسجد ترمزكما  العمراني السیاق في ممیزة

نشطة وظیفیة مختلفة بجانب وظیفتھ الرئیسیة في التعبد والصالة وإقامة شعائر الدین كفراغ معمارى یتم من خاللھ ممارسة أ
ًاإلسالمى، فإنھ أصبح عنصرا فاعال في شحذ الصور الذھنیة والبصریة للمتلقین، وذلك من خالل تأثیر عناصر المسجد  ً

اك المتلقي وفھمھ لشخصیة البناء والداللة التصمیمیة بأفكار ومشاھدات مختلفة؛ فالقبة والمئذنة ھي عناصر مؤثرة على إدر
ًأبعادا داللیة"ھذا التأثیر لھ . علیھ من الخارج تتراكم عبر الزمان والمكان، یتم انتقال مضمونھا بواسطة أفراد المجتمع " ً

بحث في ْذاتھ، ویتم إدراكھا عن طریق إعادة قراءة تاریخ الموروث الثقافي لھذا المجتمع وتفسیره، وكذلك عن طریق ال
مرجعیة أصول أشكال العناصر التصمیمیة المستخدمة في بناء المسجد في ھذا المجتمع وكیفیة تأویلھا في إطار نظام 

لمسجد كأي عمل معمارى آخر یخضع ألسس ا و.یختص بدراسة دالالت العالمات التي یستخدمھا أفراد ھذا المجتمع
لیمیة والثقافیة، ویجب التعرف على شخصیتھ من خالل إطار الصورة ّومبادئ ومعاییر التصمیم والمحددات البیئیة واإلق

  .الدالة علیھ
    -:دراسة أثر العناصر الرمزیة فى التعرف على المسجد -١٠

 لم یستطع ،السابقة بین عینة ال تشمل معماریینالست تناول مدى إمكانیة التعرف على المساجد وبتصمیم استبیان 
) ١( ویوضح جدول .ة جدا مقارنة بالمساجد ذات العناصر الرمزیة المھجنة أو األصلیةالتعرف على ماھیتھ إال نسبة قلیل

شخص من غیر المعماریین وذلك للتعرف على مقدار فائدة ) ٥٠(وقد تم إجراء االستبیان على عدد . نتائج اإلستبیان
  .العناصر الرمزیة للمساجد فى إمكانیة وضوح ماھیة المبنى من عدمھ

  
  
  
  
  
  
  
  
   

http://shade.ms/ar/100-2002/
http://www.islamicity.org/2119/mosque-design-in-the
http://www.archdaily.com/324909/mosque-amir
http://archnet.org/sites/70/media_contents/9734
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على نسبة التعرف  ب المختلفة للتعرفالنس
  طبیعة المبنى كمسجد

  صورة المسجد

  

٠.٠%  
  

  

٢.٤%  
  

  

٤.٨%  

  

  

٧.٩% 

 

٢١.٤%  

  

  

٢٦.٢%  

 

  "١جدول رقم "
وبعد استعراض النتائج السابقة تبین أنھ لم یمكن التعرف على ماھیة المسجد بدون توافر العناصر المعماریة الرمزیة 

  .خارجیة والمتمثلة فى القبة والمئذنة حتى لو تھجنت وتغیرت تبعا للبیئات المختلفةال
    -:تحلیل العناصر الرمزیة فى تصمیم مسجد معاصر -١١

فى  ومدلوالتھا واسقاطھا على نموذج لمسجد معاصر) السابق شرحھا(تحلیل الرمزیة یتناول ھذا الجزء من البحث 
ویعتبر المسجد من التصمیمات ، وھو مسجد قریة باصونة بسوھاج )الرمزیة المھجنة(ى  ینتمى للصنف الثانبیئتا اإلقلیمیة

  .ه أحد المساجد المرشحة لجائزة الفوزان اإلسالمیة لعمارة المساجدتم اختیاروقد الفریدة الحدیثة 
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  )٢٠١٩ ،إمبابى سارة( :التعریف بالمسجد  ١- ١١ 
 وقد قام ،ً مترا٤٥٠مساحة المسجد مراغة بمحافظة سوھاج، وتبلغ التابعة لمركز ال" باصونة"یقع المسجد في قریة 

  .م بالجھود الذاتیة٢٠١٨وقد تم إنشاؤه عام ولید عرفة . بتصمیمھ م
 متر، ١٦٠بمساحة فى الدور األرضى ، القاعة الرئیسیة ”بدروم وأرضي ومیزانین“طوابق ثالثة ویتكون المسجد من 

ت، فصمم لیكون قابل للتقسیم إلى تسعة أجزاء أو غرف على أقصى تقدیر، وذلك استغالل المساحا" البدروم"وروعى فى 
أنشطة  فى إقامة غیر أوقات الصالةحالة ، مما یتیح االنتفاع بھذه المساحة في كم في اإلضاءةبالتحبوضع حواجز متحركة و

  .لقریةلخدمة المجتمع مثل محو األمیة وتحفیظ القرآن واستقبال القوافل الطبیة القادمة ل
بفتحات علویة، لمنع دخول الھواء الملوث بفعل السیارات والماشیة، حیث فى حوائط المسجد وقد تم استبدال النوافذ 

 مرة بوظیفة مستحدثة كملقف ھواء موجھ ناحیة الریاح المحببة مراعیا ١٠٨استعمل عنصر شبیھ بالمثلثات الكرویة متكرر 
ة تدخل إلى قاعة الصالة الرئیسیة دون زغللة بصریة أو توھج وفي المركز لمسارات الشمس بحیث یسمح بإضاءة طبیعی

  .من تلك المصفوفة قبة مركزیة
  :العناصر الرمزیة للمسجد  ٢- ١١
  :القبة  ١-٢- ١١

   . وروعى في تكوین القبة الرئیسیة للمسجد النسبة الذھبیة،م٣م وارتفاعھا ٦ویبلغ قطرھا 
  

  :المأذنة  ٢-٢- ١١
من المنظومة مستمدا  المسجد على طریقة تكوین حرف األلف، وھو عمدة حروف اللغة العربیة، صمم المعماري مأذنة

ابن مقلة حرف األلف ضمن نظریة حیث وصف الھندسیة لنظریة ابن مقلة في الخط المنسوب، والمعنیة بھندسة الحروف، 
باب وتكون حركة صدره وعجزه مكون من خط منتصب غیر مائل إلى استلقاء وال انك"ھندسة الحروف خاصتھ بأنھ 

كما . ، وھى تتجھ بدینامیكیة نحو السماء)١٩٩١ ،ھاللناجى ( "متساویتین ومساحتھ في الطول سبع نقاط والنقطة مربعة
   . األعمدة الرئیسیة للمسجد بطریقة تكوین ذات الحرفتصمم
  :عناصر رمزیة أخرى  ٣-٢- ١١

الخط العربي والفن التشكیلي الدكتور أحمد مصطفى یسمى ُالمحراب مقتبس من عمل فني نحتي ألستاذ تجویف   
 ویظھر فیھا أسماء هللا الحسنى اتمكعبمجموعة من ال، یقوم على "األلباستر"مشكل من حجر  وھو ".مكعب المكعبات"

  )مصطفى أحمد بدون تاریخ( .التسعة والتسعین
  :نتائج الدراسة المیدانیة  ٤-٢- ١١

القبة "زیة المھجنة حیث استخدم المصمم مفردات وعناصر المسجد الرمزیة یعتبر المسجد من المساجد الرم  
بصورة حدیثة تتناسب مع طبیعة اإلقلیم الثقافیة والحضریة ومتماشیة "  فى الخارج، بخالف المحراب من الداخل والمئذنة

  .یم الرمزىبطریقة مطواعة للتصمحدیثة النشاء اإلمع البیئة الطبیعیة والمناخیة، كما استخدم مواد 

     
  القبة والفتحات العلویة " ١٩شكل رقم"  المدخل الرئیسى " ١٨شكل رقم"  المئذنة تكوین حرف األلف  "١٧شكل رقم"



 
 
 

CLASSIFYING MOSQUES ACCORDING TO THE SYMBOLISM OF THE ARCHITECTURAL ELEMENTS AN ANALYTICAL 
STUDY OF A BASOUNAH MOSQUE - EGYPT 

 

JAUES, 15, 55,2020 
 

640 

  القبة من الداخل " ٢٢شكل رقم"  السقف من الداخل" ٢١شكل رقم "  الفتحات العلویة" ٢٠شكل رقم"

  

  
مكعب المكعبات للفنان  "٢٥شكل رقم"  المحراب "٢٤مشكل رق"  التشكیل الجانبى" ٢٣شكل رقم"

  أحمد مصطفى

  "دراسة الحالة"جمبع األشكال لمسجد باصونة 
  :النتائج  -١٢

 .أھم العناصر الرمزیة فى عمارة المسجدمن عنصرى المئذنة والقبة  )١(
 .خلصت الدراسة إلى تصنیف المساجد طبقا لتدرج وجود العناصر الرمزیة أو شبیھاتھا من عدمھ )٢(
البصریة،  للصورة الخارجي مما یسھم فى التعبیرظھرت نتائج اإلستبیان ضرورة تواجد عناصر رمزیة بكتلة المسجد ا )٣(

 .العمراني السیاق في ممیزة قویة وتعد كعالمة
  .من ممبزات الرمزیة اثبات الھویة ، حیث یلعب المسجد دورا رئیسیا في ذلك )٤(
  .مع مستجدات العصر واإلتجاھات المعماریة الحدیثةیمكن استخدام العناصر الرمزیة بصورة تتالئم  )٥(

  :التوصیات -١٣
 .المساجد عناصر رمزیة سواء كانت متفقة مع العناصر المتوارثة أو عناصر مستحدثةضرورة تضمین  )١(
فى وكذا التطورات فى تكنولوجیا ومواد وتقنیات البناء الحدیثة االستفادة من اإلتجاھات المعماریة الحدیثة  )٢(

 .صر الرمزیة للمساجد بصورة تتواكب مع مستجدات العصرإبراز العنا
إجراء المزید من الدراسات المتوسعة والشاملة فى مجال العناصر الرمزیة وكیفیة اإلستفادة فى التشكیالت  )٣(

الحدیثة للمساجد، خصوصا فى الدول ذات األقلیات اإلسالمیة التى تواجھ صعوبات حالیة فى األشكال 
  .المعماریة للمساجد

 بالجامعات العمارة قساممقررات التاریخ اإلسالمى أل فى المقترحالتصنیف  ھذا ُیطبق بأن البحث یوصى )٤(
 .لیتالئم مع مستجدات األفكار المعماریة الحدیثة للمساجد المصریة
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