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 ملخص البحث

)المدٌنة فً مبادئ الدٌن االسالمً سعة انعكست فً عمرانه . هناك من ٌقنعك بوجود مدٌنة ذات خصائص معٌنة تسمى 

اإلسالمٌة( ،ومنهم ٌقنعك بعدم وجود رابط بٌن المبانً التً أنشأها المسلمون سوى فً بعض الزخارف. وظهر جدل بٌن 

الدارسٌن )هل هناك عمارة إسالمٌة ( واإلجابة فً شقٌن أوال : البحث بالتركٌز على دراسة المبانً ذاتها كمنتج نهائً 

 ة بناءها والعوامل التً أدت لظهورها ومدى تأثرها بالحضارات األخرى .وذلك بدراسة تركٌبات فراغتها وتقنٌ

ثانٌا : البحث عن مبادئ التً استتخدمها المستلمون لتشتٌٌد البٌئتة عمومتا دون التركٌتز علتى المبتانً لتذاتها ، وذلتك بدراستة 

 طرق اتخاذ القرارات فً المجتمع واألعراف السائدة وتأثٌرها فً البناء .  

النسب للمدٌنة االسالمٌة الذي ٌمزج بٌن الشكل والمضمون إن الشرٌعة وضعت مبادئ متى سار علٌهتا المجتمتع التعرٌف ا

 وصل دون أن ٌدري إلى بٌئة ذات كفاءة اقتصادٌة عالٌة وذات سعادة اجتماعٌة دائمة .

فً حدود امكانٌتها االقتصادٌة  اذا فالذي ٌجعل المدن مدنا إسالمٌة هو أن كل مدٌنة تمكنت من إٌجاد أفضل حل بٌئً ممكن

وعادات اهلها وموقعها الجغرافً. لكن المشكلة اننا دوما نحتكم لمقٌاس مفروض علٌنا مقٌاس بٌه نقٌس التقدم والتأخر لٌس 

بمبادئنا واذا ما حاولنا التحرر منه  حاولنا الدفاع عن انفسنا بمبتادئهم ولعتل أول فلتك متهثر هتو براعتة االغرٌتق والرومتان 

ً بناء المدن ، وذلك ألنهتا متدن شتٌدت بتخطتٌط الستلطات . فتذهب جهتد الغٌتورٌن متن العلمتاء المستلمٌن إلتى تجمٌتع كتل ف

 صغٌرة وكبٌرة من أدلة إلثبات أن المدن اإلسالمٌة مخططة 

ٌة. ثم بعد ذلك ظهر فكرة أن اإلسالم دٌن حضتارة لتذلك نجتد اإلستالم دٌتن ٌصتعب اعتناقته وتطبٌقته إال فتً منشت ت حضتر

وكمثال على ذلك الحاجة للماء فألن اإلسالم ال ٌكون إال بالصالة والصالة تتطلب الوضوء عدة مرات ٌومٌا ، فالبتد للمتدن 

ان تنشأ بالقرب من مصادر المٌاة ،. وبهذا ظهرت أبحاث تبنت هذا المتدار كنقطتة انطالقتة وٌمكننتا أن نستمً هتذا المداربت  
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ه وجتود بٌئتة أو عمتارة إستالمٌة هتو أمتر هتراء وهتو مستمى لٌتمكنتوا متن دراستة البٌئتة "الوظٌفٌة " . وقٌل اٌضتا  أن فكتر

 اإلسالمٌة كوحدة واحدة .لكن  ذاك المصطلح االستشراقً جعل الهوٌة تتعرض لكم من االختزاالت الالحقٌقٌة 

 اختزاالت تلحق بالمعمار ذو الهوٌة االسالمٌة 

 المفردات المعمارٌة  -1

 طراز واحد -2

 د فً المساج -3

 فً الماضً  -4

فمن كل ذلك ٌتضح رحابة العمران االسالمً فً شكله ومضمونه فان االسالم دٌن حٌاة ال ٌقتصر علتى العبتادات وبالتتالً 

فعمرانه ارحب من ان ٌقتصر على دور العبادة فقط  أو مفردات معمارٌة معٌنة فقد اقتتبس متن الحضتارات المختلفتة واختد 

ى فٌها تنوع المدن والتغٌرات الجغرافٌة  ولم ٌقتصر على طراز واحتد وبتذلك كتان عمرانته منها ما ٌناسب مبادئه التً راع

 ممثل لمبادئه رحبا متجددا صالحا لكل زمان ومكان .

 الكلمات المفتاحٌة 

 االسالمٌة.المستشرقٌن والعمارة  خرافة التقدم والتأخر؛ اإلنسان قبل البنٌان؛ رحابة الدٌن االسالمً؛ العمارة االسالمٌة؛

Abstract 

Islamic architecture encompasses a wide range of both secular and religious styles from the 

early history of Islam to the present day for today it is known as Islamic architecture was 

influenced by Roman, Byzantine, Persian and all other lands which the Muslims conquered.  

Islamic buildings are not only buildings characterized by architectural idioms, but they are 

also manifestations of Islamic principles. , but some of them do the opposite to convince you 

that there is no link between the buildings created by Muslims only in some decorations  

 "Is there an Islamic building or an Islamic city"? there are two perspectives to answer this 

question, First, the research focuses on the study of the same buildings as a final product by 

studying their the composition of their vacuum, the technique of their construction, the 

economic and political factors that led to their appearance and their impact on other 

civilizations. 

Second: the search for principles used by Muslims to construct the environment in general 

process without focusing on the buildings themselves 

Perhaps the most appropriate definition of the Islamic city, which blends form and content, is 

that Shari'a laid down the principles of when the society went, without knowing an 

environment of high economic efficiency and lasting social happiness. 

So what makes the cities cities of Islam is that each city was able to find the best 

environmental solution possible within the limits of economic potential and customs of people 

and geographical location. 

Narrowing the definition of Islamic architecture 

1-reduce in the vocabulary of architecture 

Architectural vocabulary is not a hallmark of architecture because civilizations are quoting 

from one another 

 2-Reduction of urbanization in one model 

Islam did not come to destroy the identity of the people and not discriminate against its people 

or their architecture. 
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3-Mosques 

People think that Islam is a religion of worship only 

And even the mosque in the first Islamic era was not limited to prayer and testament 

Islam is an integrated way of life 

4-Past 

 The principal Islamic architectural types for large or public buildings are: the Mosque, the 

Tomb, the Palace and the Fort. From these four types, the vocabulary of Islamic architecture 

is derived and used for other buildings such as public baths, fountains and domestic 

architecture 

Keywords: Islamic architecture ؛the spaciousness of the Islamic religion ؛man before 

Buildings ؛the myth of progress and delay ؛Orientalists and Islamic architecture. 

 مقدمة

فً مبادئ الدٌن االسالمً سعة انعكست فً كل تطبٌقاته ومنها العمران االسالمً ، فالبناءات االستالمٌة لٌستت فقتط مبتانً 

تتمٌز بمفردات معمارٌة معٌنة  ، انما هو تجلً للمبادئ االسالمٌة. وقد تنوعت اآلراء  فهناك من ٌقنعك بوجتود مدٌنتة ذات 

ا عبارة )المدٌنة اإلسالمٌة( ،ومنهم من ٌقوم بعكس ذلك لٌقنعك بعتدم وجتود رابتط خصائص معٌنة تمكننا من أن نطلق علٌه

 بٌن المبانً التً أنشأها المسلمون سوى فً بعض الزخارف هنا وهناك .

 مشكلة البحـث 

 عدم وضوح مصطلح المدٌنة االسالمٌة واختالفه بٌن الشكل والمضمون . .1

 فجوة الحكم على اسلمة العمارة بٌن الدٌن والفن.  .2

 االحتكام إلى نظرة المستشرقٌن المحدودة فً وصف العمران االسالمً . .3

 فروض البحث 

 الشكل والمضمون  ٌفترض الباحث وجود أبجدٌة تمزج  بٌن -1

 سالمٌة وجمالٌات الفن تجمع بٌن مبادئ الدٌانة االٌفترض الباحث تكاملٌة الدٌن والفن فً انتاج مدٌنة اسالمٌة  -2

 اهداف البحث 

 إٌجاد أبجدٌة ٌمكن تطبٌقها فعلٌا وتحقق التوازن بٌن الشكل والمضمون  .1

 ادراك خصوصٌة المبانً االسالمٌة  .2

 تحرٌر مصطلح العمارة االسالمٌة  .3

 اهـمٌـــة البحـث

إحٌاء الهوٌة  فً وجدان الجماهٌر ٌعٌد للشعوب االنتماء وٌقصٌهم عن االنهزامٌة الظاهرة بال وعً ، فالشعوب   .1

 األكثر وعٌا بهوٌتها هً األكثر تمسكا  بقٌم تراثها ومبادئه  . 

دان المشاهد حقق ذلك التوازن فً أعٌن ووجإٌجاد أبجدٌة جدٌدة تمزج بٌن الشكل والمضمون فً العمارة االسالمٌة وت .2

. 

فً صراع البنٌان العالمً بٌن األضخم واألقوى واألغرب البد أن ٌكون لك طرٌق واضح المعالم تسٌر فٌه على هدى  .3

 هوٌتك وذاك الضمان الوحٌد لتكون حاضرا ممٌزا ابدا . 
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 منهجٌة البحث

 . المنهج الوصفً التحلٌلً : حٌث ٌقوم البحث بتحلٌل شكل المعمار وفلسفة بناهه 

 . المنهج المقارن : مقارنة بٌن أشكال المعمار واستنباط سمات التفكٌر المرتبطة ببناءاتها وتجمٌلها 

 المدٌنة اإلسالمٌة 

هناك من ٌقنعك بوجود مدٌنة ذات خصائص معٌنة تمكننا من أن نطلتق علٌهتا عبتارة المدٌنتة اإلستالمٌة ،  والتبعض اآلختر 

بط بٌن المبانً التً أنشأها المسلمون سوى فً بعض الزخارف هنا وهناك ، لذلك ال ٌقوم بعكس ذلك لٌقنعك بعدم وجود را

ٌمكننا استخدام عبارة المدٌنة اإلسالمٌة  أو العمارة اإلسالمٌة  ومنهم من ٌقترح عبارة أخرى للخروج من هذا المأزق مثتل 

 عمارة المسلمٌن .

صفات شرعٌة ؟ وهل هً فعال اسالمٌة .. هل تمثتل االستالم  فهل هناك حقا وصف اسالمٌة ٌنطبق على العمارة ؟ وهل له

 ام انها فقط تتزٌن بنجمة ذات ثمان اضلع !

 
 تاج محل فً الهند

 تاج محل 

ٌُصتنف تتاج محتل  ٌُعّد تاج محل جوهرة العمارة اإلسالمٌة ؛و خام األبٌض ، ٌوجد فً الهند،.  هو ضرٌح رائع وأنٌق من الرُّ

السبع؛ لِمتا ٌحملته متن جمتالب وإبتداع ستاحر، فقتد وصتف اإلمبراطتور شتاه جهتان هتذا الضترٌح  كأُعجوبة من عجائب الّدنٌا

بقوله: "إذا لجأ إلى هذا المكان شخص ُمثَقل بالتذنوب، فستٌتطّهر متن ذنوبته، كتالمغفور لته خطاٌتاه، وإذا لجتأَ اآلِثتم إلتى هتذا 

ٌِد هذا البنتاء القصر، فَستنمحً جمٌع خطاٌاه السابقة. إن النظر إلى هذا القصر ٌ ترك بٌن حناٌا القلب شعوراً بالُحزن. لقد ُش

 ."  فً هذا العالم لٌعرض جالل الخالق وقُدرته

 عبقرٌة تصمٌم تاج محل 

ٌّز تاج محل هو أن المواد التً دخلتت فتً إنشتائه ُجلِبتت متن العدٌتد متن التدول حتول العتالم؛ وفتً الُمجمتل فقتد ُدِمتج  ٌُم وما 

فٌتل، أمتا التكلفتة  1111وعاً من األحجار الكرٌمة وشبه الكرٌمة التً اسُتخدم فً نقلها ما ٌقتارب ن 28الرخام األبٌض مع 

 ملٌون روبٌة تقرٌباً فً ذاك الوقت. 51اإلجمالٌة لبناء تاج محل فقد بلغت 

 لكن المبادئ االسالمٌة التً جاء بها رسول هللا كانت تختلف كثٌرا عما ذكر .

زمها عندما استشهد البعض بعدة احادٌث عن الرسول صتلى   علٌته وستلم ال تحتث المستلمٌن ولعل المسألة وصلت قمة تأ

على اإلسراف أو التبذٌر فً البناء . . فقد أعرض الرسول صلى   علٌه وسلم عن رجتل بنتً قبتة فتً داره ، وقتال :"أمتا 

 الصحٌحة  . السلسلة قالها االلبانً فً إن كل بناء وبال على صاحبه أال ماال ، أال ماال " ٌعنى ما البد منه ..

كما إن رسول   صلى   علٌه وسلم منع اإلسراف فً بناء المساجد ، وقد ذكر فً ستنن أبتً داوود أنته قتال صتلوات   

متر وسالمه علٌه : "ما أمرت بتشٌٌد المساجد " أي برفع البناء وتطوٌله ،وفً سنن أبً داود إن عبد   بتن عمترو قتال : "
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بً رسول   صلى   علٌه وسلم وأنا أطٌن حائطا لتً أنتا وأمتً ، فقتال متا هتذا ٌتا عبتد   ؟ فقلتت : ٌتا رستول   شتًء 

 اصلحه ، فقال :األمر أسرع من ذلك " .

وروى الطبرانً عن أبً جحافة أن رسول   صلى   علٌه وسلم قال : "ستفتح علٌكم الدنٌا حتى تنجدوا بٌوتكم كما تنجد 

الكعبة ، فأنتم الٌوم خٌر من ٌومئذ " . وجمٌع األحادٌث الستابقة تصتطدم بمتا ٌستشتهد بته اولئتك التذٌن قتالوا بوجتود عمتارة 

إلثبتات مقتولتهم هتً تلتك المبتانً التتً استرف فٌهتا المستلمون كالمستاجد والمتدارس إسالمٌة ،وذلك إلن متا ٌستشتهدون بته 

 والقصور . 

 
 عمل فنً )الجنة لها العدٌد من البوابات ( على شكل مسجد للفنان عجالن غارم

 مسجد الجنة لها العدٌد من البوابات

كمسجد تقلٌدي  بالحجم الطبٌعً إال انه شتفاف  تصمٌم مبتكر للفنان السعودي عجالن غارم ، وعلى الرغم من أن شكله ٌبدو

مصنوع متن نفتس المتادة التتً تستتخدمها  –الذي ٌعد أول أعمال غارم التركٌبٌة  –،هذا العمل الفنً الضخم بشكل المسجد 

م لطالمتا استتخد“الدول الغربٌة إلقامة األسوار على طول حدودها لمنع الالجئٌن والمهاجرٌن غٌتر الشترعٌٌن متن التدخول. 

، ٌشرح غارم مشتٌراً إلتى مشتاعر الحتبس التتً قتد ٌحّرضتها ”القفص لمنع دخول غٌر المصرح بهم، أو خروج المسجونٌن

شكل المسجد على الرغم من كونه شتفافاً. تتم وضتع العمتل فتً حدٌقتة عامتة، وتتدب الحٌتاة فٌهتا متن ختالل غمتر الجمهتور 

ٌُدعى المسلمون وغٌر المسلمٌن للتواصل  داخل المسجد والتساهل حول عالقتهم بالمساحات المقدسة والتفكٌتر داخلها. معاً، 

، كمتا ٌقتول ”فتً القتر،ن، ٌقتال إن هنتاك ثمتان بوابتات للجنتة“فً كٌفٌة اختالف السلوكٌات بٌن الثقافات واألجٌال المختلفتة. 

  .”الهدف هو التفكٌر فً كٌفٌة الوصول إلى تلك البوابات معاً “غارم قبل أن ٌضٌف: 

دٌدا ما ٌفرق بٌن مسجد أسس على التقوى ومسجد ،خر ضرار .. الكامن بداخلته ، المعنتً هتل لته هٌئتة تماثتل متع وذاك تح

تعالٌم المبادئ االسالمٌة مثل أن للجنة بوابات عدٌدة والتً تعنً أن الطرق هلل بعدد نفوس الخالئق أم أنه مسجد ٌدعو لدٌن 

 المواد الشفافة إلنشاء حوار بٌن الحضارات ال وضع حدود ومسافات .جدٌد ملئ بالتطرف والحدود وقد استخدم الفنان 

 هل هناك عمارة آثمة ؟

لكن هناك معضلة ال ٌمكننا تالفٌها نحن المسلمٌن فعلٌنا أن نواجهها ،وهً أن هذة المبانً مهما كان االسراف فٌها إنما هً 

. فتدع عنتك االثرٌتاء ولننظتر للخلفتاء ، فقتد أسترف من عمل اٌدي المستلمٌن ونتتائج حضتارتهم مهمتا كانتت درجتة إٌمتانهم 

معظمهم فً البناء باستثناء الخلفاء الراشدٌن االربعة وعمرو بتن عبتد العزٌتز رضتً   عتنهم . فهتل  نترفض عمتارتهم أم 

لبنتاء علتى نقول عنها إنها عمارة إسالمٌة ،ثمة  أو مدٌنة إسالمٌة ،ثمتة  كمدٌنتة بغتداد التتً أنشتأها المنصتور ؟ ومتاذا عتن ا

القبور كاألضرحة بالعراق مثال وهتً محرمتة شترعا وتعتبتر شتركا ،فهتل هتً عمتارة إستالمٌة مشتركة  ؟ ومتاذا عتن بنتاء 



 العدد السادس عشر                                         الفنون                                                مجلة العمارة و

675 

الزواٌا ألئمة الصوفٌة فً المغرب مثال ، هل نسمٌها عمارة التصوف ؟ وماذا عن عمارة المسجد األقصى الذي أسرف فٌه 

 ئه ولكن لمكانته  ، هل نرفض دخوله ؟ وتتعلق به قلوب مالٌٌن المسلمٌن ال لبنا

ن ٌشت ء " )ستورة النستاء  اآلٌتة ومن الدارسٌٌن من ٌأخذ بقوله تعالى "إن   ال ٌغفتر أن ٌشترك بته وٌغفتر متا دون ذلتك لمت

 ( وبهذا ال ٌرون حرجا من دراسة هذة المبانً كعمارة إسالمٌة . 48

 ما بٌن الشكل والمضمون فً دراسة المبانً ذات الهوٌة االسالمٌة 

وهكذا ظهر جدل بٌن الدارسٌن والممتهنٌن لتخصص العمارة اإلسالمٌة  حول هذا السهال : )هل هنتاك عمتارة إستالمٌة أو 

 مدٌنة إسالمٌة ؟ (.

 -هما :واإلجابة عن هذا السهال ال تكتمل إال بالبحث فً شقٌن ٌكمل أحدهما األخر و

أوال : البحث بالتركٌز على دراسة المبتانً كالمتدارس والمستاجد كمنتتج نهتائً وذلتك بدراستة مستاقطها األفقٌتة وتركٌبتات  

 فراغتها وتقنٌة بناءها والعوامل اإلقتصادٌة والسٌاسٌة التً أدت لظهورها ومدى تأثرها بالحضارات األخرى .

دون التركٌز علتى المبتانً ، وذلتك بدراستة طترق   مسلمون لتشٌٌد البٌئة عموماثانٌا : البحث عن المبادئ التً استخدمها ال

اتخاذ القرارات فً المجتمع وحقوق الفرد تجاه حقوق المجتمع عموما واألعراف السائدة وتأثٌرهتا فتً البنتاء ومتا إلتى ذلتك 

 من وسائل بحثٌة . 

 تعرٌف المدٌنة االسالمٌة بٌن الشكل والمضمون

مبادئ متى سار علٌها المجتمع وصل دون أن ٌدري إلى بٌئة ذات كفاءة اقتصادٌة عالٌتة وذات ستعادة  إن الشرٌعة وضعت

 اجتماعٌة دائمة .

اذا فالذي ٌجعل المدن مدنا إسالمٌة هو أن كل مدٌنة تمكنت من إٌجاد أفضل حل بٌئً ممكن فً حدود إمكانٌتها االقتصادٌة 

ً المدن اإلسالمٌة .لذلك اقول : أجل هناك )عمارة أو مدٌنة إسالمٌة ( فتطبٌتق وعادات اهلها وموقعها الجغرافً ، وهذة ه

الشرٌعة ٌهدي إلى بٌئات متباٌنة لالختالف الحتمً للعوامل المهثرة والموقع ونحو ذلك .إال أن المشترك هو الذي ال نراه ، 

فالشترٌعة بمبادئهتا تتهدي إلتى انتشتار  وهو حركٌة البٌئة التتً وضتعتها الشترٌعة والتتً تتهدي إلتى أفضتل حتل بٌئتً ممكتن

األعراف البنائٌة التً تتم بواسطتها عمارة المدن . وهذة األعراف رغم اختالفها بٌن المدن الختالف الظروف إال أنها متن 

 وضع الشرٌعة اإلسالمٌة . وقد تهدي األعراف فً مدٌنة ما إلى أن تفتقر الشوارع إلتى األشتجار وذلتك لنتدرة المٌتاة ، وقتد

تهدي إلى العكس فً مدٌنة أخرى تكثر بها المٌاة . وقتد ٌشتٌع استتخدام الخشتب فتً البنتاء فتً منطقتة تتتوافر بهتا األخشتاب 

وبهذا تأخذ التقنٌة خطا مغاٌرا للمناطق التً ٌنتشر فٌها استخدام الحجارة فتً البنتاء . وكتل تقنٌتة تتهدي إلتى ظهتور طبقتات 

ع ، وتهدي إلى تأثٌر اقتصادي مختلف وهكذا من تدخالت ومتهثرات ال ٌمكتن ألي اجتماعٌة ذات تأثٌر مختلف على المجتم

مخطتتط أن ٌتتدرك عمقهتتا واقتتتراح طرٌقتتة لحلهتتا . فٌتتا عجبتتا لمبتتادئ الشتترٌعة التتتً تمكنتتت متتن وضتتع حركٌتتة ستتهلة الفهتتم 

 والتطبٌق تهدي إلى أفضل الحلول البٌئٌة الممكنة فً ظروف وامكانات كل بٌئة .

 المالعرف فً االس
(  . 199"ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلٌَِن " )سورة األعراف اآلٌة  :حجٌة العرف فً اإلسالم قوله تعالى

العرف فً اصطالح األصولٌٌن: "هو ما اعتاده الناس وساروا علٌه من كل فعل شاع بٌنهم أو لفظ تعارفوا على إطالقه 

 ٌتبادر غٌره عند سماعه، وهذا ٌشمل العرف العملً والعرف القولً .لمعنى خاص ال 
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قد اتفق الفقهاء على أن العرف دلٌل أو مصدر من مصادر التشرٌع اإلسالمً، وتوسع الحنفٌة والمالكٌة فً العمل به أكثر 

د إطالقها وفً تبٌان أحكام من غٌرهم، واعتمدوه مستنداً فً كثٌر من األحكام العملٌة، وفً فهم النصوص الشرعٌة، بتقٌٌ

 الفقه المختلفة فً دائرة العبادات والمعامالت واألحوال الشخصٌة

 عالقة االسالم باألعراف 

اإلسالم أقرَّ من األعراف ما كان صالحاً، وتالءم مع مقاصده ومبادئه، ورفض من األعراف ما لٌس كذلك، أو أدخل على  

 هو الشرع، فما وافق الشرع قبلناه، وما حاد عنه قلٌالً صححناهبعض األعراف تصحٌحات وتعدٌالت، فاألصل 

وما ناقضه رفضناه، ولو كان عرفاً ٌسري فً األمة جمٌعها، واإلسالم غطى الثوابت فً اإلنسان، وغطى المتغٌرات، 

 لٌد .فالثوابت غطاها اإلسالم بنصوص قطعٌة فً داللتها، وأما المتغٌرات فقد تركها اإلسالم لألعراف والتقا

وبتطبٌق تلك األعراف على العمارة نجد أن قبول االسالم للعمارة ٌختلف باختالف الزمان والمكان فالمسجد فً القاهرة 

ٌختلف عن المسجد فً تركٌا عن المسجد فً الٌابان ، والمسجد فً القاهرة فً القرن التاسع عشر ٌختلف عنه فً القرن 

 فً زمانهم وظروفهم .الحادي والعشرٌن كال حسب اعراف اهله  

 وللخروج من مأزق السهال )هل هناك مدٌنة إسالمٌة ؟ (

اقترح أال ٌأخذ الباحثون بما نراه من عناصر ومبان للحكم واالستنتاج ، ولكن هو أن ٌتحول التركٌز لمفهوم المدٌنة  

 اإلسالمٌة إلى الحركٌات التً انتجت البٌئات المختلفة . 

 االنسان قبل البنٌان 

االسالم ،منت باإلنسان  ، فهذا المبدأ هو الكامن وراء الحضارة اإلسالمٌة .وقد عبر عن ذلك علً جمعة مفتً الدٌار  أمة

المصرٌة سابقا بقوله : )الساجد قبل المساجد  واالنسان قبل البنٌان ( واٌضا بنظرة إلى الثقافة السائدة ، المبنٌة على القٌم ، 

دون المسجد ، فهذا اإلنسان لم ٌر أن تعطً المسجد على حساب خراب البٌوت ، فالصالة  أن ما ٌحتاجه البٌت ٌصرف إلٌه

ٌسر ، ٌسرها   وجعلها سهلة ، وقد ذكر فً صحٌح البخاري قول المصطفى صلى   علٌه وسلم : "جعلت األرض لً 

ون البٌت محتاجا ثم تأخذ منه وتصب مسجدا وطهورا ." فلك أن تصلً فً أي مكان لكن أقم بٌتك أوال ، فال ٌنبغً أن ٌك

فً بناء ،خر ، ألن اإلنسان قبل البنٌان. ولكن على الرغم من ذلك نجد كثٌرا من البناءات المرتفعة ال ٌقدر اصحابها ذلك 

 الكالم فنجدهم قد ٌعرضون حٌاة البنائٌن للخطروال ٌوفرون لهم سبل األمان من أجل اقامة مبانً مرتفعة وقد ٌقال عنها فً

 النهاٌة أنها اسالمٌة  لكنها تحٌد كل البعد عن مبادئ الدٌن االسالمً الذي ٌضع االنسان فً قائمة اولوٌاته .

 
 صورة تعكس االهتمام بالبناء على حساب حٌاة االنسان 

 لعمال ٌتناولون وجبة الغداء من على أحد  ناطحات السحاب فً نٌوٌورك 
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وراء الحضارة اإلسالمٌة ، فهذة الحضارة حضارة إنستانٌة ، ولتم ٌقتصتر األمتر علتى )،منت باإلنسان ( كلمة كانت كامنة  

هذا ، بل إنها أمة ،من فً مصادرها وتارٌخا برعاٌة األكوان ، هذة األكوان التً حولنا ، أول عقٌدة لنا فٌها أنهتا مخلوقتة ، 

تْبعُ ن الكون ٌسبح  " وأنها فانٌة ،وأن لها ظاهرا وباطنا ،وأنها تسبح ، ف منوا المسلمون بأ تَماَواُت السَّ ُح لَتُه السَّ َواأْلَْرُض  ُتَستبح

ِكتن الَّ َتْفَقُهتونَ  ُح ِبَحْمِدِه َولََٰ ٌَُسبح ءب إاِلَّ  ًْ ن َش (  تخٌتل أن هتذا اإلنستان ٌتهمن أن 44" )ستورة اإلستراء اآلٌتة  َوَمن ِفٌِهنَّ ۚ َوإِن مح

هذا الخشب ، وهذة النافذة ، وهذا الحائط كلها كائنات تسبح هلل ، كٌف ٌكون تعامله معها ؟ ، بتدون شتك أنته ستٌتعامل معهتا 

 بغٌر فساد وال إفساد لبٌئة وال غٌرها .

 خرافة التقدم والتأخر 

لمقٌاس كالسٌكً نابع من حضارات ،خترى لهتا مبتادئ ومعتقتدات اخترى كالٌونتان والرومتان لكن المشكلة اننا دوما نحتكم 

مثال وهذا المقٌاس بٌه نقٌس التقدم والتأخر لٌس بمبادئنا ولكن بمعتقتداتهم ، واذا متا حاولنتا التحترر منته حاولنتا التدفاع عتن 

 انفسنا بمبادئهم .

 ن فوضوٌة العمارة االسالمٌة من وجة نظر المستشرقٌ

أننا نجد أنفسنا نرفض ذلك الفكر وما قاله المستشرقون والذي اتبعوه وندحض ما قالوه ،ولكن غالبا ما ندور ال شعورٌا فتً 

فلك معتقداتهم ولكن بطرٌقه معاكسة . أي أننا نستخدم فلكهم للرد علٌهم ولعل أول فلك مهثر هو براعة األغرٌق والرومتان 

 شٌدت بتخطٌط السلطات .  فً بناء المدن ، وذلك ألنها مدن

فهو ٌرمى بذلك إلى أن العرب ٌمٌلون إلى الفوضى الشتراك عدة قبائل فً االستتٌطان  بتلتك المتدن ، ودون أي تنظتٌم متن 

 سلطة مركزٌة رغم عدم تصرٌحه بذلك .

قتال : " أن المعتروف بدراستته للمتدن والعمتارة اإلستالمٌة حٌتث  Crswallوممن دار فً هتذا الفلتك المستشترق كرزوٌتل 

البصرة والكوفة والفسطاط ما هً إال مدن متمٌزة "بأزقة فوضوٌة متٌهة ومجازات صماء متداخلة متع خٌتام وأكتواي بٌنهتا 

 أراضً ضائعة . ففً الكوفة ٌحتاج الزائر إلى مرشد عندما ٌزور الحً األخر )حتى ال ٌضٌع (  " .

ٌة فً التخطٌط والبناء دفع الباحثٌن الغٌورٌن من المسلمٌن إلى محاولة هذا االنتقاد من المستشرقٌن بعشوائٌة المدن اإلسالم

إثبات النقٌد : وهو أن المدن اإلسالمٌة مدن مخططة وبالتالً داروا فً نفس فلك التذي وضتعه المستشترقون ولكتن بطرٌقته 

 معاكسة . 

ب عنهتا فتً نظترهم هتً البٌئتة الناجحتة   وكزمالئهم المستشرقٌن ، كانت البٌئة التً تخططها السلطة المركزٌة أو من ٌنتو

وبهذا ذهب جهد الغٌورٌن من العلماء المسلمٌن إلى تجمٌع كل صغٌرة وكبٌرة من أدلة إلثبات أن المدن اإلسالمٌة مخططة 

مثال فً بحثه القٌم عن تخطٌط مدٌنتة الكوفتة ان ٌثبتت أن الكوفتة قتد خططتت   Al Ganaby. فقد حاول الدكتور الجنابً 

جة النهائٌة لبحثه تبٌن الطرق مستقٌمة ومتعامدة ، وان القطائع التً أقطعت للقبائتل متقاربتة فتً المستاحات متع مركتز فالنتٌ

 للمدٌنة ٌحوي الوظائف المدنٌة كالمسجد ودار اإلمارة وما إلى ذلك من تفصٌالت توحً بتخطٌط مسبق ومتقن للمدٌنة . 

 مٌالدٌا . 1928عام William Marcaisستشرق ولٌم ماسٌز ثم بعد ذلك ظهر مدار ،خر فً مقالة كتبها الم

فكرته أن اإلسالم دٌن حضارة ولٌس بداوة ، وان النبً محمد صلى   علٌه وسلم كان رجال من أهل الحضتر وقلٌتل الثقتة 

ك كالمستٌحٌة بالبدو . لذلك نجد اإلسالم) كما ٌقول (  دٌن ٌصعب اعتناقته وتطبٌقته إال فتً منشت ت حضترٌة ، فاإلستالم بتذل

والٌهودٌة . وكمثال على ذلك الحاجة للماء فألن اإلسالم ال ٌكون إال بالصالة والصالة تتطلب الوضوء عدة مترات ٌومٌتا ، 

فالبد للمدن ان تنشأ بالقرب من مصادر المٌاة ، وأن المتدن اإلستالمٌة البتد وأن تحتوي الكثٌتر متن المستاجد بحٌتث ال تزٌتد 

نزل على قتدر معتٌن متن الستٌر ، وأن للمدٌنتة مركتز ٌحتوي الجتامع ألداء صتالة الجمعتة وكهتذا . المسافة بٌن المسجد والم
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وبهذا ظهرت أبحاث تبنت هذا المدار كنقطة انطالقة ، ٌمكننا أن نسمً هذا المدار ب  "الوظٌفٌة " ألنها تركز علتى وظتائف 

الربط بٌن الحضارة اإلسالمٌة والحضارتٌن الٌهودٌة  العناصر العمرانٌة وتأثٌرها فً البٌئة . وقد حاول بعض المستشرقٌن

 والمسٌحٌة بالتشبٌه بٌن المسجد والكنٌسة من حٌث الموقع وبدارسة تأثٌر الحاجة للوضوء فً بناء المساجد وهكذا .

 Adelأمتتا المستتلمون قتتد حتتاولوا تمٌٌتتز المدٌنتتة اإلستتالمٌة عتتن المتتدن غٌتتر اإلستتالمٌة كبحتتث التتدكتور عتتادل إستتماعٌل 

Esmaeil  الذي وضع فٌه تركٌب المدٌنة اإلسالمٌة من حٌث توزٌع المرافق كالمساجد واألستواق والحمامتات والمتدارس

ونحوها . فكل عصر له شكله وموقعه المتمٌتز فتً المدٌنتة اإلستالمٌة ووظٌفتته . وهكتذا كثترت األبحتاث التتً بتدأت تركتز 

ن األستواق متثال أن ستوق العطتارٌٌن والتوراقٌٌن أقترب للمستجد على تركٌب عناصر المدٌنة منفردة بشكل أدق وقد قٌل عت

 الجامع من الحدادٌن والنجارٌن أي أن الوظٌفة هً المحرك لهذا المدار .

. ظهترت مقالتة ،خترى لمستشترق ألمتانً  William Marcaisوتقرٌبا فً الوقت الذي ظهترت فٌته مقالتة ولٌتام مارستٌز 

م . وٌقتول فٌهتا إن المدٌنتة اإلستالمٌة متتأثرة فتً تكوٌنهتا بحقتتوق  1927 وذلتك ستنة  Otto Spiesاستمه أوتتو ستبٌس 

الجوار بٌن السكان والتً انبثقت من الشرٌعة . وقد توصل لنتٌجته هتذة بعتد دراستته للمتذهب الشتافعً . أي أنته بتدء متدارا 

ور هتذا المتدار وطت Robert Brunschving م قتام روبترت برونشتفج  1947جدٌدا ٌركتز علتى الشترٌعة . وفتً ستنة 

وكتب مقالة مهمة وقال فٌها : "إن الذي ٌعطً المدٌنتة اإلستالمٌة والعمتارة اإلستالمٌة طابعهتا الممٌتز هتً العتادات المنبثقتة 

من أحكام القضاة نتٌجة للخالف بٌن السكان " . وللوصول لنتائجه هذة استخدم كتاب ابن اإلمام )فقٌه مالكً ( الذي كان قد 

هو أول من استخدم   Robert Brunschvingم . واألهم من هذا هو أن روبرت برونشفج  1911ة ترجم للفرنسٌة سن

)بّنتاء وفقٌته تتوفً فتً منتصتف  Ebn Al Ramyمخطوطة "كتاب اإلعالن باحكام البنٌان " للبنتاء التونستً ابتن الرامتً 

فٌة بتٌن الستكان ( فهتو بهتذا استتخدم الفقتة القرن الثامن الهجري وعمل مع قضاة مدٌنة تونس فً التحقٌق فً المسائل الخال

المالكً لتوضٌح تركٌب المدٌنة اإلسالمٌة ذلك بالتركٌز على مدن المغرب العربً . إال أن هذا االتجاه أو المدار لم ٌستتمر 

 ألنه ركز على القانون أو الشرٌعة اإلسالمٌة .

 العمارة االسالمٌة مصطلح استشراقً 

 Doganى شتتخص ال تستتٌطر علٌتته تلتتك االفكتتار وهتتو أستتتاذ تركتتً استتمه دوجتتان كوبتتان ومتتن ختتارج العتتالم الغربتتً أتتت

Kuban   ووضع مدارا أو فلكا جدٌدا ملخصه هو أن فكره وجود بٌئة أو عمارة إسالمٌة هو أمتر هتراء . وأن الفكترة متن

 صنع الغرب وبالذات المستشرقٌن وذلك لٌتمكنوا من دراسة البٌئة اإلسالمٌة كوحدة واحدة .

لكن  ذاك المصطلح االستشراقً جعل الهوٌة تتعرض لكم من االختزاالت الالحقٌقٌة التً حصرتها فً كونها تنتمتى لتزمن 

 .بها ومعها فً كافة أركان حٌاته فائت  ،أو جزء محدود من الممارسات وال ٌستطٌع اإلنسان فً العصر الحالً أن ٌتعاٌش

 اختزاالت تلحق بالمعمار ذو الهوٌة االسالمٌة 

 اختزاله فً  المفردات المعمارٌة  -1

حٌنما نقول عمارة اسالمٌة ماذا ٌعنً للوهلة األولى انها المأذنة والقبتاب والمستاجد المزخرفتة بالنجمتة االستالمٌة فهتل حقتا 

 تقتصر العمارة ذات الهوٌة اإلسالمٌة على ذلك !؟ 

ردات المعمارٌة هً سمة ممٌزة للعمارة االستالمٌة لكتن كثٌتر منهتا لٌستت مفتردات مبتكترة متن العمتارة الحقٌقة أن تلك المف

 االسالمٌة 

فبعضها مقتبس مثل : األٌوان  و ) األٌوان (  : هً كلمة فارسٌة وٌعنً البٌت المعقتود بتاآلجر المرتفتع البنتاء غٌتر مستدود 

وان كسري . هو عبارة عن حجرة أو صالة مسقوفة تفتتح فتً ضتلع واحتد الوجه ، وهو ٌتواجد فً المدارس ومثال لذلك إٌ

 علً الصحن بعقد كبٌر ٌطل علً الصحن وأرضٌة اإلٌوان تكون مرتفعة عن سطح أرضٌة صحن المدرسة.
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 اٌوان كسرى                       اٌوان السلطان حسن                                                              

 
كسترى و علتى ٌمٌنته أٌتوان مستجد الستلطان حستن أذا ال ٌمكننتا القتول بتأن األٌتوان ٌنتمتً وٌظهر فً ٌسار الصورة أٌوان 

للحضارة االسالمٌة أو أن المبانً التً تحتوي على اٌوانات تعتبر استالمٌة الن االٌتوان مقتتبس متن حضتارات ،خترى قبتل 

 ظهور العمارة االسالمٌة .

الن الحضارات تقتبس من بعضها التبعض  فمتثال االعمتدة موجتودة فتً إذا فالمفردات المعمارٌة لٌست سمة ممٌزة للعمارة 

 الحضارة الفرعونٌة واالغرٌقٌة واالسالمٌة وبذلك ال تكون حضارة ما مبتكرة كل عناصرها المعمارٌة بذاتها .

صتف حضتارة لذا ال تكون المفردات وحدها كافٌة للتعبٌرعن العمارة ذات الهوٌة اإلسالمٌة فهً غٌر قتادرة وحتدها علتى و

 ما.

 اختزال العمارة فً طراز واحد -2

غزا االستالم البلتدان بمبادئته وانتشتر فٌهتا ،احتترم اهلهتا وعادتهتا وقٌتل انته جتاء ٌتتمم مكتارم االختالق اذا لتم ٌتأتى االستالم 

 طرز .لٌقضً على هوٌة الشعوب . فكٌف لنا ان نختزل الهوٌة االسالمٌة فً طراز معٌن وقد احترام االسالم تنوع تلك ال

 تعرٌف الطراز 

الطتتراز مجموعتته متتن الضتتوابط البصتترٌة والتشتتكٌلٌة المتمٌتتزة والتتتً وإن ارتبطتتت اصتتولها  بمجتمعتتات وثقافتتات انستتانٌة 

محددة لكنها  بعد أن تماسكت مالمحها وتمٌزت اصبحت مجردة عن المحٌط والمجتمع والثقافة التً افرزتهتا بحٌتث اصتبح 

واستنساخها فً محتوٌات ثقافٌة مغاٌرة تماما إلنشائها كالطرز الكالستٌكٌة او الفرعونٌتة و بتذلك قتد من الممكن استرجاعها 

 ٌحمل الطابع العمرانً العدٌد من الطرز او انساق البناء .

 سعة االسالم للطرز المتعددة 

ٌّه ولغته وعاداته .  اذهب الً ببٌت   الحرام تجد كافة الجنسٌات كل منهما له ز

وال أدل متن حتدٌث النبتً لعائشتة   االسالم لٌتمم مكارم االخالق ال ان ٌنسف عادات الشعوب وٌحل بدال منها اخترى . جاء

 متتن رجتتل إلتتى امتترأة زفتتت  "أن : عائشتتة فتتً البختتاري عتتن احتتترام االستتالم للعتتادات مهمتتا كانتتت بستتٌطة فقتتد روي عتتن

 "اذا راعتى عتادات اللهتو ٌعجتبهم األنصتار فتنن لهتو معكتم كتان ما عائشة ٌا " وسلم علٌه   صلى :   نبً فقال األنصار

الشعوب ما لم تمثل حراما   وظهر ذلك جلٌا فً عمارات العالم االستالمً بتنوعهتا فالعمتارة منشتأ ٌتهدي الغترض وٌتشتكل 

 بعادات اهله الذٌن ٌسكنونه وكال منا ٌعبر حسب بٌئته وبذلك ٌكون الثراء فً الهوٌة .

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9435&idto=9436&bk_no=52&ID=2871#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9435&idto=9436&bk_no=52&ID=2871#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9435&idto=9436&bk_no=52&ID=2871#docu
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 مسجد الحسن الثانً الدار البٌضاء                               مسجد شٌان فً الصٌن                                                     

 اختزال العمارة فً المساجد  -3

ٌظن الناس ان االسالم دٌن عبادة فقط ولذلك كانوا ٌحصرون الهوٌة المعمارٌة له فً المساجد فقط ، وحتى ان المستجد فتً 

 العصر االسالمً االول لم ٌكن مقتصرا على الصالة وحدها 

المسجد أهم مبنى عند المسلمٌن فهو لتٌس إلقامته الفترائض فقتط ولكتن كتان وال ٌتزال ٌستتخدم لتبعض الوظتائف مثتل ٌعتبر 

التعلٌم والمستشفً والطهارة _حٌث ان المٌاه لم تكن تصل الى البٌوت بشكل مباشر اال فً العصر الحدٌث_  باإلضتافة أن 

 . لهم  المبادئ اإلسالمٌةالمسجد ٌعتبر مناره ثقافٌه لدى المسلمٌن التً تنقل 

وقد ذكر فً البخاري قول رسول   صلى   علٌه وسلم : "جعلت لً االرض مسجد وطهورا ." اذا المسجد فتً االستالم 

 أي بقعة طاهرة  .

ِ  قُتتْل إِنَّ  والحقٌقتة أن االستتالم متتنهج حٌتتاة متكامتل ٌقتتول   " تتاَي َوَمَمتتاِتً هلِلَّ ٌَ )ستتورة   " َربح اْلَعتتاَلِمٌنَ  َصتتاَلتًِ َوُنُستِكً َوَمْح

حفتظ  -حفتظ التنفس  –مقاصد الشترٌعة للتدٌن والحٌتاة وهتً علتى الترتٌتب  )حفتظ التدٌن (  وبذلك كانت 162األنعام اآلٌة 

 حفظ المال( -حفظ العرض  –العقل 

 
 مسجد ومدرسة وقبة وبٌمارستانمجموعة  السلطان قالوون التً تحتوي على 

 اهم معالم  العمارة االسالمٌة 

فظهرت مبانً  مثل )المساجد والمدارس والدور الصتوفٌة ، جمٌعها الحٌاتٌة بالنواحً باهتمامها اإلسالمٌة العمارة تمٌزت

وأبنٌتتة كالتتدور والقصتتور وأبنٌتتة عامتتة كالبٌمارستتتانات )المشتتافً( والخانتتات )محطتتات استتتراحة المستتافرٌن( والحمامتتات 

 الحدائق والسُبل المائٌة ، واٌضا ُبنٌت القالع والتحصٌنات  .والوكاالت و واألسواق
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 اختزال العمارة فً الزمن الماضً  -4

ٌظن البعض أن الهوٌة تتمثل فً الماضً لكن اركان الهوٌة من لغة عقٌدة وعدد سكان تجعل هذا االفتراض غٌر صحٌح . 

ٌتأتً متن بعتده فهتو السلستلة المتصتلة التتً تتربط الماضتً بالحاضتر فالتراث  : صتله بتٌن التوارث وبتٌن استالفه وبتٌن متا 

 . بالمستقبل اي أنه ٌربط وجود جماعة عبر الزمن تعمل استمرارٌة هذا الوجود

والتتراث رصتٌد الخبترات الفعتال المعتتاش أو المختزون ذو القٌمتة فتً مجتمعنتا ومتتا ٌمٌتزه الصتمود واالستتمرارٌة  أي أنتته 

 مستمر وقبول مجتمعً،  فال ٌمكن أن ٌوجد تراث مرفوض ألن الرفض لن ٌتٌح له االستمرار .ظاهرة متمٌزة ذات طابع 

التراث ٌمكن أن ٌحمل مالمح الظاهرة المادٌة والمعنوٌة والفكرٌة فً ذات الوقت . وٌعكس التراث فكر الجماعة و مدخلهم 

مجتمع ، فهو ظاهره اجتماعٌة و هو جتزء اٌضتا متن للتعامل مع اشكالٌة ما او ضغوط بٌئٌة او اجتماعٌة كما ٌمثل موقف ال

 الفكر المصاحب لهذة الظاهرة .

وهو جزء ال ٌتجتزأ متن الحٌتاة المعاصترة وٌستتحق المحافظتة  علٌته ، وهتو متا وصتلت الٌته البشترٌة متن قتٌم حققتهتا عبتر 

 العصور أي منذ أن استطاع االنسان أن ٌخطط فً الكهف حتى العصر الحدٌث .

افً بنٌة تارٌخٌه فعالة متغٌر إما لمزٌد من الثراء بفضل اإلنتاجٌة االبداعٌة للمجتمع وإما الً تدهور وانحطاط والتراث الثق

 بسبب تعطل هذه االنتاجٌة وركود المجتمع .

و التراث الحقٌقً لجماعه هو فً الحقٌقة حصٌلة اختٌارها عبتر الزمتان متن بتٌن متا كتان اصتلٌا أو معروضتا أو مفتروض 

ثقافات ومن ثم فان التراث ٌعتبر جتزء متن االنجتاز البشتري التذي ٌتكتون متن مجموعتة الحصتٌلة الغالبتة لجهتود  علٌها من

 الجماعات خالل معاٌشتهم ظروف حٌاتهم فً الزمن الذي ٌعٌشون فٌه وفقا لرهٌته كل منهم لما هو نافع وذو جدوى .

من الحٌاة المعاصرة لتذلك ال ٌمكننتا القتول بتأن العمتارة أي أن التراث لٌس بماض فقط فهو مستمر ومقبول مجتمعٌا وجزء 

 االسالمٌة تختزل فً الماضً الن التراث نفسه متجدد ومستمر .

وبناءا على خطأ االختزاالت االربعة فنحن  قبل أن نقبتل مصتطلح عمتارة استالمٌة البتد وأن نحترره متن االختتزاالت التتً 

أل هتً عمتارة استالمٌة الن التذٌن بنوهتا مستلمون ، ام ألنهتا معبترة عتن لحقت  بوصف تلك العمارة  ،  كمتا ٌجتب أن نتست

مبادئ الحضارة االسالمٌة  التتً تكستب مبانٌهتا ستعة ورحابتة أكثتر متن كونهتا محصتورة فتً مستجد بطتراز معتٌن ٌحتوي 

وصتالحة لكتل مفردات معمارٌة معٌنة وٌنتمتً للتزمن الماضتً ، فالعمتارة االستالمٌة كمتا التدٌن االستالمً رحبتة ومتجتددة 

 زمان ومكان .

 النتائج والتوصٌات 

 اوال النتائج 

العمارة هً بنٌة الشعوب وكتل تعبٌرها وقد كانت العمارة عبر العصور التارٌخٌة معبرة عن عقائد الشعوب وعاداتهم  

 وتقالٌدهم .

لذا تنوعت مبانٌها ولم االسالم منهج حٌاة متكامل ، والعمارة ذات الهوٌة االسالمٌة جاءت محققة لمقاصد الشرع  

 تقتصر فقط على دور العبادة .

 هوٌة الفرد هً عقٌدته ولغته وثقافته وحضارته وتارٌخه وهً كلمة مرنة لما ٌتوافق مع الشعوب . 

تعرضت العمارة االسالمٌة لعدٌد من االختزاالت غٌر الحقٌقٌة مثل اختزالها فً مفردات معمارٌة معٌنة أو اختزال فً  

أو ربطها بالماضً  أو توهم اقتصارها على المساجد فقط لكنه الزال ٌمكن تصمٌم أي معمار على الطراز طراز واحد 

 االسالمً بأن ٌتحقق فٌه فكر الهوٌة االسالمٌة دون حصره فً تلك االختزاالت .
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 ثانٌا التوصٌات 

لها حتى ٌتوافق مع هوٌة  توصً الباحثة بضرورة قراءة التارٌخ الحضاري لألمم قبل الشروع فً تصمٌم معمارا 

 الشعوب وال ٌكن منفصال عنها .

دراسة االرث المعماري هً ثراء بصري ٌمكن من خالله تكوٌن لغة جدٌدة تمزج بٌن تراث الشعوب وتحقق  

 المعاصرة من خالل تكنولوجٌا التنفٌذ .

أن تجٌد التعبٌر عن الواقع اكتشاف تنوع الهوٌة وثراءها وعدم تجنبها بحجة انها منحصرة فً الماضً وال ٌمكن  

 المعاصر .

التمسك بالهوٌة ا للشعوب واكتشاف النفس والوعً الذاتً هم من أكثر العوامل التً تساعد على اكتشاف مكامن القوى  

 ونهضة الشعوب .

 التحرر من الدفاع عن الهوٌة واالنتقال إلى فهم اعمق لكٌفٌة التعبٌر عنها . 

 معمارٌة  فً نماذج محددة والدعوة إلى تنفٌذ كافة االحتٌاجات بما ٌتوافق مع الهوٌةالتحرر من انحسار الهواٌات ال 

 التعاٌش بٌن الشعوب واكتشافها دون الذوبان فً عقائدهم دون دراٌة . 
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