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َ

إضاءةٌ مشرقةٌ من التاريخ اجلمالي في اإلسالم
د .ناجي جعفر مرعي الكثريي
امللخ�ص:
احتفظ الرتاث املعماري الإ�سالمي بكينونته املتميزة وبتجدد معامله وبن�سيجه احل�ضاري الروحي والوظيفي
واجلمايل ،وبوحدة خ�صائ�صه �أو تباينها ،وبات نتاج ًا ح�ضاري ًا ذا قيمة ،مقرتن ًا يف تطوره بتطور �صلته ب�أمناط
التمدن  ،Process of Urbanizationومرتبط ًا بالثقافات العريقة التى عرفته فن ًا من التنا�سق واالت�ساق والزخرفة
والأبهة .فالدرا�سة ب�صدد هذه القيمة احل�ضارية اجلمالية و�صلتها بالتمدن العربي والإ�سالمي.
وميثل حت�سني العمارة الرتاثية بالزخرف� ،أبرز العنا�صر اجلمالية الإبداعية املبتكرة فى الرتاث املعماري
الإ�سالمي ،ومن �أبرز املكونات اجلمالية يف الطراز املعماري الإ�سالمي .وتنفرد بيوت ال ّرحمن من امل�ساجد
واجلوامع ،لتج�سد امل�ستوى املتميز لفن التزويق املعماري الزخريف اجلمايل يف الإ�سالم ،وللدرا�سة �إطاللة على
هذا النموذج الرتاثى املتجدد املجيد.
ترد الدرا�سة كذلك ا�ستطراد ًا للحفاظ على الرتاث املعماري و�صلته باحلداثة ،بعد �أن اقت�ضى الأمر النظر
جمددًا �إلى مفهوم احلفاظ على الرتاث املعماري الإ�سالمي ،ومل�ستجدات الع�صرنة ب�ش�أن جتديدعنا�صره الإن�شائية
واجلمالية.
وتخل�ص الدرا�سة �إلى جملة من اال�ستنتاجات واملقرتحات ،رمبا ت�سهم فى توجيه ذوي العالقة من جامعات
وم�ؤ�س�سات ومراكز علمية ومعاهد متخ�ص�صة وهيئات ثقافية و�سياحية وفنية ،للعمل على �إحياء جانب من الرتاث
اجلمايل يف الإ�سالم بر�ؤية حديثة وبديناميكية معا�صرة.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الرتاث املعماري الإ�سالمي ،التاريخ اجلمايل.
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The Fragrant Islamic Architectural Heritage
A Spotlight on the Aesthetic History of Islam

Dr. Naji Jaffer Alkathiri

Abstract:
The Islamic architectural heritage retained its unique characteristic، its renewal
spiritual and cultural function، and the unity or the contrast of its characteristics. The
result is a cultural value associated with the evolution of development in relation to the
process of urbanization and associated with the ancient cultures. It is known as an art of
harmony, consistency and decoration. This paper focuses on this civilized value and its
connection with the Islamic and Arabic urbanization.
The improvement of traditional architecture through decoration shows the creative
aesthetic elements in the Islamic architectural heritage. It is a remarkable component and
the most prominent in the Islamic architectural style. Mosques have these unique features
which reflect the level of outstanding architectural beauty of decorative art in Islam. This
study states this renewed glorious heritage model.
The study also digresses for maintaining the architectural heritage and modernity due
to the necessary re-consideration of preserving the architectural heritage of Islam and the
developments and renewal of its structural and aesthetic elements.
The paper concludes by suggesting a number of recommendations and proposals that
may help to guide the stakeholders of universities and institutions، scientific centers and
specialized institutes، cultural، tourist and technical bodies work to revive the heritage of
the aesthetic in Islam by adapting modern dynamic contemporary ways to make it more
spacious and brighter.

Keywords: Islamic Architectural Heritage, Aesthetic History.
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هذه الدرا�سة ب�صدد توثيق جانب من التاريخ
اجلمايل يف الإ�سالم ،على درج ٍة عظيم ٍة من الت�ألق
واجلمال ،فقد �أ�سهم الفن املعماري يف رفد دواعي
التمدن ،و�أ�سهم بعطاء وافر يف م�ضمار االبتكار،
ودفع بعجلة الإبداع احلريف باملجتمع الإ�سالمى نحو
مزيد من التطور ،فازدادت الفنون احلرفية مبع ّية
الفن املعماري الزخريف بها ًء وتفنن ًا .كما جمع بني
دفتيه معارف جمة يف جمال الكتابة والنقو�ش واحلفر
والنحت والت�صوير والر�سم والألوان ،واكت�سب من
التجارب واملهارات الكثري ،فا�ستقام له جمال املكان
و�سحر البيان.
نتوخى الفائدة العلمية الق�صوى من املو�ضوع
املراد بحثه عن جماليات الرتاث املعمارى الإ�سالمى،
ملاميثله من رقي ومتيز فني ًا وثقافي ًا ،ول�صلته
الديناميكية بالتمدن ،وكيف �أ�ضحى نور ًا �أ�ضاء درب
الإبداع والتفرد ،بالتزويق والتنميق والتلوين وبكتابة
الآيات القر�آنية ،وبلغ يف هذا مبلغ ًا عظيم ًا عندما �أجاد
امل�سلمون حت�سني الأثر املعماري با�ستعمال الزخرفة،
مطلي ًا بالف�ضة والذهب وال�صدف والنحا�س والزجاج
يج ْد مبثله الزمان من قبل ،فالغرابة �أن
والرخام ،مل ُ
ي�شتد العزم لدى جهات العالقة يف زماننا هذا لبذل
الغايل والنفي�س من �أجل احلفاظ على خ�صائ�صها
الرتاثية ،ب�إعادة ت�أهيلها وظيفي ًا وجمالي ًا ،بعيد ًا قدر
الإمكان عن تكنولوجيا العمارة املعا�صرة.
اعتمد الباحث املنهج التاريخى م�سلك ًا علمي ًا يف
منهجه القائم على تق�صى املادة العلمية وفح�صها،
واتبع الأ�سلوب الو�صفي التحليلي كلما اقت�ضى ال�سياق
ذلك ،ومعل ًال �أحيان ًا بح�سب دقة املعلومات ومو�ضوعية
املعنى والداللة ،م�ستفيد ًا من التنوع اجليد للم�صادر
واملراجع والدوريات العلمية املتخ�ص�صة.

املقدمة:
اهتم العامل الإ�سالمي مبكر ًا ب�آثار الأقوام
ال�سابقة ،وا�ستفاد من الرتاث يف �إنتاج عمارة �إ�سالمية
مبرجعية العمارة الأثرية القدمية ،جتلى هذا نا�صع ًا
يف معظم ح�ضارة البالد التي حكمها الإ�سالم ،ومع
تطور الفكر والفنون الإ�سالمية عامة ،احتفظت
العمارة بثوابتها امل�ستمدة من وحـي مرجعيتها،
مرجعية تعاليم الإ�سالم يف العمران وعالقات اجلوار
وكتابة الآيات القر�آنية ،ونتيجة لذلك �أن�شئت عمارة
�إ�سالمية ذات خ�صائ�ص عامة متبلورة ،وذات
خ�صائ�ص خا�صة بت�أثري تقاليد املجتمعات املحلية
العمرانية وثقافتها ،وبت�أثري معطيات البيئة املحلية.
وقد �أظهر هذا جملة من املتغريات املعمارية املحلية،
و�أوجد املدار�س املختلفة للعمارة الإ�سالمية ،ف�أعطت
�صدىً عاملي ًا وتقدير ًا و�إعجاب ًا ،وغدت انعكا�س ًا منري ًا
لثقافة هذه املجتمعات الإ�سالمية وتطورها.
مل يكن الن�شاط العمراين وليد االحتياجات
الفائ�ضة عرب الزمنني البعيد والقريب ،و�إمنا احتياج ًا
ورافد ًا مهم ًا للرتاث احل�ضاري الإن�ساين العظيم،
وتلبية ً ملتطلباته احلياتية الروحية واملادية ،بل ميثل
العمران اجلانب امل�شرق من هذا الرتاث ،جم�سد ًا
م�ستوى ح�ضارة املجتمعات ،فمن كان عمرانه يف
الأم�صار �أكرث و�أوفر كان حال �أهله يف الرتف �أبلغ
كما يقول ابن خلدون ،وقد جعل ثراء املدينة يف كرثة
مبانيها  .وح�ضارتنا العربية تنعم بزخم عظيم فاخر
من الرتاث املعماري الإ�سالمي ،وال�شواهد كثرية
وم�ضيئة ترتجم يف عالقتها بالرتاث احل�ضاري
الإ�سالمي العام جمد ًا الي�ضاهى.
�إن �إحياء الرتاث املعماري وما ميليه من واجبات
ل�ضمان �صريورته املتجددة وحلفظ مكنوناته الزاهية
وخ�صائ�صه الإن�شائية العامة واخلا�صة� ،إمنا من
امل�س�ؤليات اجلديرة باالهتمام الواعي الفاعل ،لي�س
لكونه معلم ًا متقن ًا �أخاذ ًا من املا�ضي التليد مبا
فيه من تفرد وجمال ُمنجز ،ولكن لكونه يف مو�ضع
التحدي فيما ينبغي عمله ملواكبة الع�صرنة املعمارية
ومقت�ضياتها التزويقية الراهنة.

العمران والتمدن:
يف الدرا�سات النقدية املقارنة عن املدينة العربية
الإ�سالمية وال �سيما يف الدرا�سات الأجنبية ،نطالع
اهتمام ًا بالعمارة الرتاثية (الأبنية الرتاثية) من
حيث حتليل ت�صاميمها الداخلية و�إظهار �سماتها
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احل�ضري ملدنه  ،وقد عرف عن املدينة العربية
ب�أنها «مدينة ح�ضارية مركزية وكربيائية تعتز
بخ�صائ�صها املعمارية ومبا ت�صنع والتعاين نق�ص ًا
يحجبها عن الإبداع واخللقْ »  ،لهذا اتخذ �أ�ساتذة
مبان
العمارة احلديثة من املدينة مبا فيها من ٍ
معمارية تقليدية ،م�صدر ًا حللول معمارية وتقنية
وفنية فعالة ومتجددة .
ثبت �أن كثري ًا من الأحياء واملدن الرتاثية يف
حلول
البالد العربية والإ�سالمية ،جنحت يف تقدمي ٍ
معمارية وتخطيطية يف جمال احلفاظ على املباين
الأثرية ،واعتمدت يف هذا على التفاعل الناجع بني
العوامل البيئية واملناخية وبني املفاهيم االجتماعية
والدينية  ،ورمبا الرتباط تطورها املعماري بتنامي
ات�ساع العامل الإ�سالمي وتنوع الأقاليم ،لهذا تندرج
عروبة احل�ضارة الإ�سالمية وعامليتها من بني �أهم
اخل�صائ�ص العامة للفن الإ�سالمي .
�إن احلوا�ضر الأكرث ثرا ًء وحت�ضر ًا تلك التي عرفت
التنوع يف مظاهر الثقافة ويف فنون العمارة ،وقد
حفظ هذا التنوع ا�ستمرار التغيريات النمطية يف
الرتاث املعماري العربي والإ�سالمي ،وماترتب عليه
من ت�أثري على مزاياه البنائية والفنية .
طم�س الإ�سالم الفروق املكانية بني القبائل
العربية ،و�صار العمران وظاهرة بناء املدن �أبرز ما
ت�ستوجبه موجبات ا�ستقرار امل�سلمني يف الأم�صار،
وكان بت�أثري هذا �أن تطورت عمارة امل�ساجد واملدار�س
والكتاتيب واخلانقاوات والأ�ضرحة والق�صور
والبيوت  ،والأ�سواق والوكاالت واحلمامات
والبيمار�ستانات والأ�سبلة والقناطر واحلدائق
والقالع واحل�صون والأبراج والأ�سواق و�أبواب املدن
والأربطة .
واعتمد �إن�شاء كثري من املدن الإ�سالمية على
التخطيط املعمارى الإ�سالمى امل�ألوف من حيث
املوقع والتنظيم والبناء والتح�صني ،ثم م�ضت جتمع
بني الطرز املعمارية ال�شرقية وطرز البناء العربية
والرومانية ،فكان النتاج خليط ًا منمق ًا من الفنون

وخ�صائ�صها و�إبراز دورها احل�ضاري امل�شهود يف
�إطار الإرث احل�ضاري العربي الإ�سالمي ،ويف �سياق
تطور مراحلها التاريخية ،و جند يف �صلة العمارة
الرتاثية �شك ًال وم�ضمون ًا بت�أ�سي�س املدن العربية
الإ�سالمية �سبب ًا يف �صياغة كثري من درا�سات التمدن
العربي التح�ضر ).)Urbanization
ت�صف هذه الدرا�سات عالقة خ�صائ�ص املدن
بالعمارة ،فيما �إذا كانت مدينة دينية يف ن�ش�أتها� ،أم
�أنها مدينة جتارية �أم �أنها مدينة ال جتمعها وحدة من
اخل�صائ�ص املعروفة ،وللحموي يف معجم البلدان
و�صف �إ�سالمي للمدينة ،وذكر عن �أهمية درا�سة
ومنوذجا للح�ضارة
تواريخ املدن وحد ًة �أ�سا�سية
ً
العربية الإ�سالمية الفاعلة .
وعلم االجتماع التمدين من بني العلوم املهتمة
بدرا�سة املدن والتمدن وبدرا�سات التمدن الإداري
وال�سيا�سي واالجتماعي والعمراين ،و�أ�ساتذتها
ي�س ّمون ب�أ�ساتذة التمدن  Urbanistsيف اجلامعات
الأوروبية ،بينما عرف هذا املجال يف اجلامعات
االمريكية باحلقل  Urbanizationالذى يجمع بني
الدرا�سات االجتماعية واالقت�صادية واجلغرافية
والتاريخية .
ولأن املدينة وليدة احل�ضارة  ،حر�ص ذوي
االخت�صا�ص على درا�سة التكوين التاريخي للتمدن
ومعرفة وظائف املدينة الأ�صلية عرب مراحل تطورها
احل�ضاري ،وعلى فهم و�ضع املدينة املعا�صرة
وحت�س�س وظيفتها ودورها  ،و�أن لهذا �صلة مبكانة
العمارة الرتاثية عند تقييم م�ستوى التمدن باملدينة
احل�ضارية� ،إذ اليت�أتى ر�صد هذا التمدن مبعزل عن
ت�أثري العمارة الرتاثية ،وتتبع خ�صائ�صها ودالالتها يف
�سياق حركة التطور احل�ضاري العام للمجتمعات .
فال�صلة قدمية قدم الإجنازات احل�ضارية� ،إذ
ي�ستع�صي تتبع تاريخ اخل�صائ�ص اخلا�صة للعمارة
الرتاثية خارج �إطار التكوين التاريخي للتمدن،
فال�صلة كما تبدو �صلة حماكاة م�ستمرة عرب القرون
بني الأ�شكال املعمارية يف �أي بلد وبني الن�سيج
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املعمارية ،جت ّلى فيه ت�أثري احل�ضارات الأخرى،
وحمتفظ ًا يف ذات الوقت ب�أ�صوله املحلية وبوحدة
تخطيطه العمراين واجلمايل العام  ،حمقق ًا املكانة
الرفيعة لفن العمارة الإ�سالمية التى غدت من �أهم
الفنون الإبداعية التي نبغ فيها امل�سلمون ليتفوقوا .
ظ ّل الدين الإ�سالمي كالعامل الذي حور يف
جمموعة �أ�ساليب البناء املختلفة باملدن ،وربط فيما
بينها ،خمرج ًا �أ�سلوب ًا ذا منط واحد متمايز ،
وبهذا نطالع �سر ا�ستمرار حركة التحول املُطرد
يف جمال العمارة الرتاثية الإ�سالمية ،من اهتمام
بالبناء لأغرا�ض العبادة� ،إلى اجلمع بني الدين
وح�سن الت�شييد ورونقه يف الت�صاميم الهند�سية،
فظهر متجان�س ًا �إن�شائي ًا وجمالي ًا.
لقد �أ�صبح ن�ضوج العمارة الإ�سالمية ويف
ال�صدارة عمارة املدن بخ�صو�صياتها اجلمالية ،من
بني �أهم الأ�سباب يف ت�أثري العمارة الإ�سالمية على
مما �أدى
�صقل مالمح فن العمارة العاملية وبلورتهاّ ،
�إلى تفرد الرتاث العربي الإ�سالمي يف جمال الهند�سة
املعمارية ،ويف �صلتها باملدنية.
وم�ضى ذلك الت�أثري باطراد وب�إيقاع م�سموع
منذ حركة الفتوح الإ�سالمية ،انتقل من بعده تراث
الإ�سالم يف العمارة �إلى تطوير الفنون التطبيقية
املعمارية الإ�سالمية ،فظهر التنميق والتزويق
والزخرفة ،منط ًا متفرد ًا � ّأخاذ ًا ،وكان من �أبرز
جت ّلياته عمارة امل�ساجد.

اخل�شب امل�صقول والزجاج وبال�سجاد املطرز.
�أ�ضفى كل هذا جما ًال معماري ًا وزخرفي ًا للرتاث
الديني ،و�صارت امل�ساجد من �أو�سع الفنون املعمارية
انت�شار ًا و�إتقان ًا يف القرن الرابع الهجري ،لدرجة �أنها
بلغت يف بغداد ثالثني �ألف ًا  ،ويف الف�سطاط �ستة
وثالثني �ألف ًا  ،ويف الإ�سكندرية يف �أواخر القرن
ال�ساد�س الهجري اثني ع�شر �ألف م�سجد �أو ثمانية
�آالف  ،و�أن م�ساجد قرطبة بلغت �ألفا و�ستمائة
م�سجد � ،إن يف كرثتها ما يدل على تعدد وظيفتها،
فهي للعبادة ومرك ٌز للحكم والإدارة والدعوة
والت�شاور ،وحمل الق�ضاء والإفتاء والعلم والإعالن .
�صار امل�سجد فـي الن�سيج املعماري الإ�سالمي
مكان ًا م�ؤن�سن ًا يف حميط البيوت والدروب ،ومل يكن
جزء ًا تكويني ًا عادي ًا ذا وظيفية حمدودة وخمتزلة،
بل كانت له وظائفه ال�شا�سعة املنت�شرة �إلى كل �أنحاء
الن�سيج املدين ،ويعد مثا ًال لأبرز عنا�صر العمارة
الإ�سالمية ،متطور البنيان والوظيفة ،مكون ًا تراث ًا
فني ًا جدير ًا بالعناية ،ومدخ ًال ح�ضاري ًا لفهم تراث
املدن املعماري ،و�أبقى قيا�س ًا بغريه من �أوجه الرتاث
املعماري� ،إذ توالت حت�سيناته الإن�شائية طيلة �أربعة
ري جمع عرب
ع�شر قرن ًا ونيف ًا ،فامل�سجد قندي ٌل من ٌ
الع�صور بني نور العبادة البهي وبهجة فن العمارة
الإ�سالمية ،فهو نو ٌر على نور.
ت�صدر امل�سجد قائمة ال�سجل احل�ضاري العمراين
ّ
باملجتمعات الإ�سالمية ،فلم يكن �آي ًة من التزويق
والتنميق والزخرفة والألوان فح�سب ،بل لوحة
ف�سيف�ساء فنية ،الي�ضاهيها رفع ًة وجما ًال ،وهى �أكرث
تعبري ًا على ما و�صل �إليه فن ال�صنعة يف الإ�سالم من
رقي وجتديد ،خا�ص ًة يف الع�صرين الأموي والعبا�سي،
وماتلى من تطور �إن�شائي متميز لعنا�صرها اجلمالية
يف الع�صر العثماين ،ثم �سريانه عرب قوالب هند�سية
�أكرث حداثة يف التاريخ احلديث واملعا�صر.
و ّمتثل الكعبة املقام الأ�سمى ال�شريف� ،أول
املن�ش�آت املعمارية الدينية التى �شارك النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم  -يف عمارته قبل بعثته ،و�إنه نقل
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عمارة بيوت الرح ّمن:
للم�ساجد قدرة فائقة على احت�ضان بذور
التجديد وعلى ا�ستيعاب مالمح االختالف املعماري
الوافد �إليها،وهذا جعلها �أكرث ت�أهي ًال للتنوع والتبلور،
ففي جنباتها تعد ٌد غني للطرز املعمارية من �أموية
وعبا�سية و�سلجوقية ومغولية و�صفوية وفاطمية
ومملوكية و�أندل�سية وهندية مغولية وتركية عثمانية،
بالإ�ضافة �إلى �صلتها باجلماليات املعدنية كالأباريق
والرثيات وال�شمعدانات وامل�ساند ،وبالزخرف من
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وحظي امل�سجد دون غريه من الفنون ب�صلته
مما جعلها �أكرث املنجزات
اجلوهرية بالعقيدةّ ،
صال والت�صاقاً
املعمارية ح�ضور ًا وبهج ًة ،و�أكرثها توا� ً
بالن�شاط الديني واالجتماعي والثقايف والفكري .وقد
هي�أْ لها هذا مكان ًة مرموق ًة بني املجاالت املعمارية
الإ�سالمية ذات اخل�صائ�ص اجلمالية املتعددة
اجلوانب ،وجعلها يف �صدارة ماينبغي بنا�ؤه باملدن،
وارتبط �أمرها بال�ضرورة بن�شوء املدينة الإ�سالمية.
فامل�سجد من �أكرث املن�ش�آت املعمارية ات�صا ًال
بالأ�ساليب الفنية املعمارية املختلفة ،فلم تكن
الق�صور واملقابر والكنائ�س ت�ضاهي امل�ساجد رونق ًا
وزخرف ًا ،ومل تكن بحال العمارة املدنية �أطول عمر ًا
من عمارة امل�ساجد يف الإ�سالم ،يف حني متثل عمارة
امل�ساجد واجلوامع يف تاريخ الفن الإ�سالمي �إجناز ًا
�أ�صي ًال ومتبلور ًا ،تطور �سريع ًا برعاية اخلالفة
الر�شيدة منذ عهد اخللفاء الرا�شدين وبت�أثري ازدهار
احل�ضارة الإ�سالمية الحق ًا.
كان �أول منوذج معماري للعبادة يف الإ�سالم ذلك
ال�صحن من دار الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم-
عقب و�صول الر�سول الكرمي �إلى املدينة املنورة دار
هجرته ،ويعرف باحلو�ش (حو�ش امل�سجد) ،
حتيطه جدران من احلجر �إال اجلزء الذى ي�ؤم فيه
الر�سول الكرمي امل�صلني يف اجتاه الركن ال�شمايل
�صوب بيت املقد�س ،تظلله ظ ّلة يجتمع فيها الر�سول
الكرمي وال�صحابة واملهاجرون والأن�صار وي�ؤذن فيها
لل�صالة ،ثم �أ�ضيفت للم�سجد ظ ّلة �أكرب بطول اجلدار
اجلنوبي من ال�صحن� ،أي جهة مكة املكرمة بعد �أن
�أمر اهلل ج ّل جالله التوجه نحو الكعبة ال�شريفة يف
ال�صالة ،و�أ�صبحت القبلة الظ ّلة الرئي�سة للم�سجد،
ثم حلق بامل�سجد ظ ّالت �أخرى حتيط بال�صحن
وات�سع الفناء ،وا�ستثني مكان الر�سول الكرمي يف
ال�صالة ب�سقف �صنع من جريد النخل املغطى بطبقة
من الطني على دعامات من جذوع النخل.
يع ّد م�سجد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أول
مو�ضع اختط يف و�سط املدينة ،ومن حوله اختطت

احلجارة مع غريه من �أ�شراف قري�ش ورجالها عندما
جرى على بنائها بع�ض الرتميمات ،فقد �أولى �أهل
مكة اهتمام ًا برتميم الكعبة قبل الإ�سالم ،حيث زين
�سقفها بخ�شب الدوم اجليد وبجريد النخل برعاية
ق�صي ابن كالب بن م ّرة  ،وكان معني ًا بوالية
الكعبة و�إليه احلجابة وال�سقاية والرفادة ،وقد حر�ص
�أ�شراف مكة ب�أن اليدخل يف بناء الكعبة �إال طيب
ثم توالت عمارة الكعبة ال�شريفة مرار ًا حفاظ ًا
على بنائها املكعب و�أعمدتها املرتفعة ،وهذه �أول
حماوالت احلفاظ على هيئة البناء وكيفية �صيانة
خ�صائ�صه الوظيفية بدافع ديني قبل ظهور الإ�سالم،
و�إن بدت بدائية الو�سيلة والأداة ،فاملعلم ذو قد�سية
لدى العرب ،فهو البيت العتيق الذي �شيد ب�إيعاز من
اخلالق �سبحانه ل�سيدنا �إبراهيم وابنه �إ�سماعيل
عليهما ال�سالم ،بو�ضع قواعده ليكون م�سجد ًا وم�صلى
للنا�س ،يعكفون وي�أمنون فيه ويطوفون حوله.
ثم يف ظل الإ�سالم وملكانة الكعبة الدينية حمل
فن العمارة تعبري ًا معماري ًا جديد ًا� ،إذ ربط بني
امل�سجد �أينما وجد والكعبة يف مكة املكرمة ،وتزاوج
أح�سه �ساكن
بذلك التعبري املعماري الأول الذي � ّ
البادية من �صلته بال�سماء من خالل �صحن داره
املك�شوف ،مع التعبري املعماري اجلديد امل�ستوحي من
�صلة العابد بالأر�ض  ،فكانت هذه البداية نحو �صلة
حميمة جمعت بعد ظهور الإ�سالم فن العمارة العربية
والإ�سالمية بروحانية املكان ،ومبا ميليه هذا من
ت�شييد وحت�سني وجتميل للمبنى ،حر�ص ًا على رونقه
واكتمال عنا�صره الوظيفية واجلمالية.
لقد ا�شرتط �أداء �شعائر العبادة بوجود بناء
ذى موا�صفات معمارية خا�صة ،وهذا جعل امل�سجد
مهد كل الفنون الإ�سالمية و�أقدم الطرز املعمارية
يف التاريخ احل�ضاري الإ�سالمي ،و�أول مايختط
باملدينة الإ�سالمية ثم تختط من حوله خطط املدينة
املعمارية  ،فهو الرمز املعماري الأهم املرتبط
وظيفي ًا بدور املدينة يف حياة امل�سلمني اخلا�صة
والعامة.
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منازل املهاجرين يف موا�ضع تنازل عنها الأن�صار،
كما �شمل البناء موا�ضع لي�ست لأحد �أقطعها الر�سول
لأ�صحابه ،ومن امل�آثر اخلالدة ا�شرتاك الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -بنف�سه يف بناء م�سجدهوت�أ�سي ال�صحابة به و�سائر امل�سلمني يف املدينة،
وهكذا و�ضع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته
�أ�سا�س فن العمارة الإ�سالمية .
بذلك �أر�سيي �أول منوذج للعمارة الدينية يف
الإ�سالم رغم ب�ساطة الإن�شاء ،والحت به �أول ب�شائر
العمارة العربية الإ�سالمية ال�صلة لها ب�أية معابد
�سابقة ،لها مامييزها وظيفي ًا وذات �صفة معمارية،
وعلى غرار هذا النموذج كانت عمارة م�ساجد
الكوفة والب�صرة والف�سطاط والقريوان ،ثم وا�سط
وبغداد وفا�س ،وبهذه ال�صفة ندح�ض قول عدد من
ممن و�صف عمارة �أول امل�ساجد يف
امل�ست�شرقني ّ
الإ�سالم ب�أنها لي�ست عم ًال معماري ًا .
�صمم امل�سجد يف الإ�سالم ومنذ ن�ش�أته من احلجر
املن�ضود بع�ضه على بع�ض ومن الطني ومن جذوع
النخل �صفت على �أبعاد مت�ساوية ،وقد �شهد يف مراحله
الأولى �إ�ضافات �إن�شائية ذات �صلة بفن العمارة ،بداي ًة
بتو�سعة امل�سجد النبوي بعد �سبع �سنوات من الهجرة
(628م) ب�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ب�إعادة
بناء م�سجده وتزويقه بعد ع�شرين �سنة من وفاته،
و�إقامة جدران و�أ�ساطني من احلجر املنحوت� ،ألي�س
هذا عم ًال معماري ًا خال�ص ًا حفظ للم�سجد مالحمه
الدينية والفنية ،و�صار ت�صميمه املعماري منوذج ًا
للم�ساجد يف املدن الإ�سالمية.
و�شهدت املجتمعات الإ�سالمية منذ نهاية القرن
ال�سابع تطور ًا جاحم ًا يف جمال العمارة الدينية ،حينما
ا�ستقر الأمر للإدارة الإ�سالمية يف الأم�صار بعد حركة
الفتوح ،وجلب ال�صناع املهرة واملهند�سني والفنانني
ل�صنع الزخارف والنقو�ش الفنية املعمارية بامل�ساجد
مما م ّهد لتبلور الطراز املعماري الإ�سالمي الأول
والدورّ ،
يف منت�صف القرن الثامن بعناية اخلالفة الأموية .
لقد تر ّبع فن عمارة امل�ساجد يف املجتمع الإ�سالمي

على قائمة الفنون الأخرى ،تبو�أ ال�صدارة منها
النموذج الأول يف �صدر الإ�سالم ،تليه النماذج الزاخرة
بالزخارف الهند�سية والبنائية والكتابية بالع�صر
الأموي (132-41هـ) ،ومن �شواهده اجلامع الأموي
بدم�شق وجامع عقبة بالقريوان وجامع الزيتونة يف
تون�س ،ثم يف الع�صر العبا�سي (447 - 132هـ) �إذ �شيد
م�سجد ال�سامراء ب�شمال بغداد وجامع ابن طولون يف
م�صر.
ومن النماذج النموذج املعماري املتفرد بالع�صر
الأموي يف الأندل�س (422- 138هـ) ،ويعد جامع
مدينة قرطبة الكبري (170هـ) �أبرز الب�صمات
املعمارية اجلمالية الإ�سالمية يف ع�صره ومازال
حتفة فنية زاهية .يليه النموذج الفاطمي يف م�صر
منذ القرن الرابع الهجري (567 -358هـ) ،مت ّثل فى
اجلامع الأزهر وجامع احلاكم ب�أمراهلل.
وكذلك من �شواهد العمارة الدينية الإ�سالمية
النموذج ال�سلجوقي (553 - 447هـ) يف �إيران والعراق
و�آ�سيا ال�صغرى ،كم�سجد اجلمعة مبدينة �أ�صفهان
وم�سجد اجلمعة يف قزوين ،كما �شيد �سالجقة تركيا
م�ساجدهم وفق طراز مغاير ،ببناء بهو لل�صالة
متعدد الأروقة من دون ال�صحن ،كجامع عالء الدين
يف مدينة قونية ،بينما �شيد الأتابكة ال�سالجقة فى
�سوريا (�آل زنكي) جامع مدر�سة ركن الدين بدم�شق
(621هـ) وجامع حلب  ،و�شيدوا املدار�س الدينية
يف معظم حوا�ضر ال�شام .
�أما النموذج الأيوبي فظهر خمتلف ًا فى ت�صميمه
الهند�سي ،وهذا رمبا مامييز امل�ساجد فى الع�صر
الأيوبي (648 - 567هـ) ،فقد عمد الأيوبيون �إلى
�إن�شاء املدار�س التى ت�شبه فى ت�صميمها ت�صميم
امل�ساجد� ،إال �أنهم باملقابل �شيدوا امل�ساجد ومن �أهمها
امل�سجد الكبري امللحق بقلعة �صالح الدين بالقاهرة.
وظهر النموذج املغويل يف �إيران (735 -615هـ)
مزرك�ش ًا بزينة الزخارف وفخم ًا مبداخله وم�آذنه،
كاجلامع الأزرق بتربيز وجامع تربيز ،بينما ت�ألق بناء
امل�ساجد من بني الفنون املعمارية املغربية الأ�سبانية
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ال�سائدة منذ القرن اخلام�س الهجري �إلى القرن
التا�سع (425هـ897 -هـ) يف بالد املغرب والأندل�س،
ومن �أ�شهر هذه امل�ساجد جامعا تلم�سان والكتيبة
يف مراك�ش ،ويف الأندل�س م�سجد طليطلة وامل�سجد
اجلامع يف �أ�شبيلية.
ومل يكن منوذج الع�صر اململوكي يف م�صر (- 648
923هـ) �أقل روعة ،فقد جمعت بني العنا�صر املعمارية
التقليدية والعنا�صر الوافدة ،ومن هذه امل�ساجد الدالة
على ذلك املزيج الفني املتزن ،م�سجد الظاهر بيرب�س
وم�سجد قاتيباي وجامع ال�سلطان ح�سن يف القاهرة،
والينبغي �أن نغفل منوذج الع�صر ال�صفوي ب�إيران (-907
1135هـ) ،الذى امتاز بتكامله الفني املعماري من الناحية
جت�سد معلم ًا معماري ًا مب�سجد ال�شاه
الزخرفية والألوانّ ،
عبا�س وم�سجد ال�شيخ لطف اهلل يف �أ�صفهان .
ويظل منوذج الع�صر العثماين (1134 -680هـ)
فن ًا معماري ًا هجين ًا � ّأخاذ ًا� ،إذ مزج بني الطراز
ال�سلجوقي والطراز العثماين اجلديد الذي ظهر
بعد فتح الق�سطنطينية ،وبعد ذلك ت�أثر بالطراز
البيزنطي ،و�أ�شهر م�ساجده جامع �آيا �صوفيا
با�سطنبول وم�سجد ال�سلطان بايزيد الثانى وجامع
ال�سلطان �أحمد وجامع ال�سليمانية با�سطنبول وجامع
ال�سليمية ب�أدرنة وجامع حممد علي وجامع ال�سنانية
ببوالق يف القاهرة.
وامتداد ًا لت�أثري احل�ضارة الإ�سالمية بامل�شرق،
تفنن الهنود يف عمارة امل�ساجد باملدن منذ نهاية القرن
ال�ساد�س الهجرى ،حينما �شيد قطب الدين �أيبك عام
590هـ م�سجد قوة الإ�سالم ،ثم توالت عمارة امل�ساجد
على يد امل�سلمني (1274- 933هـ) على منط املعمار
الهندي ،ومن �أ�شهرها م�سجد جامع مدينة جاونبور
وم�سجد الل�ؤل�ؤة امللحق بقاعة �شاه جاهان مبدينة �آجرا
امل�سجد وجد ليبقى معمور ًا متجدد ًا حماط ًا بعناية
امل�سلمني حكام ًا وحمكومني عرب الع�صور ،ولنا يف هذا
املجد املعماري �أمثلة مل�ساجد جتاوزت فرتة �إن�شائها
وترميمها وجتديدها مائتي عام ،كم�سجد اجلامع
بقرطبة ،و�أربعمائة عام من التجديد كان �آخرها على
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يد امل ّماليك كم�سجد ابن طولون بالقاهرة ،ال�سيما
�إعادة ت�شييد مئذنتها امللو ّية ،فى حني ا�ستغرق م�سجد
اجلمعة فى �أ�صفهان بنا ًءا وجتديد ًا حتى اكتمل على
�صورته احلالية ثمانية قرون ،بد�أها التيموريون يف
القرن العا�شر ثم تعاقب على ا�ستكماله ال�سالجقة
والإيلخانات وبنو مظفر وال�صفويون ،وال�شاهد
فى الإجناز رغم طول الزمن واختالف احلكام،
احلر�ص النافذ على الطابع الأ�صلي الأ�صيل للنموذج
الإ�سالمى عمار ًة وزخرف ًا
لعمارة امل�ساجد الأثر العظيم على حا�ضر الرتاث
ّ
اختط �سج ًال موثق ًا
احل�ضاري الإ�سالمي ،فقد
بديع ًا عن فنون العمارة يف الإ�سالم ،مواكب ًا حلركة
الإبداع املعماري العاملي ،خا�ص ًة �أن الأمة الإ�سالمية
بحاجة �إلى مزيد من املثابرة لتعظيم عمارة امل�ساجد
واجلوامع ،كونها مراكز للإ�شعاع الديني والثقايف
واالجتماعي ومنارة علم.
ويف هذا املجال البد من الإ�شارة �إلى جهود
الأربطة الإ�سالمية وامل�ؤمترات العربية والإ�سالمية
خالل القرن املا�ضي ،و�أعني منها بالذكر م�ؤمتر
ر�سالة امل�سجد الذى عقد لأول مرة مبكة املكرمة يف
املدة من �15إلى 1395/9/ 20هـ املوافق 1975/ 9/25م.
كان م�ؤمتر ر�سالة امل�سجد �إيذان ًا مل�ؤمترات الحقة
متخ�ضت عنها �أعمال جليلة و�إجنازات فعلية ،من
�أهمها �إقامة املراكز الإ�سالمية يف بلدان غري �إ�سالمية
لتكون كم�ساجد� ،صممت معماري ًا على النمط املعماري
الإ�سالمي املزخرف وبالقبة واملئذنة ،وقد جرى
تد�شني �أول م�سجد مببنى الأمم املتحدة يف نيويورك
تلبية لتو�صية امل�ؤمتر العاملي الأول الذى افتتح باملدينة
املنورة يف 1397/2/24هـ املوافق 1977/2/12م .وتوالى
بناء امل�ساجد يف عدد من العوا�صم الأوربية ويف كندا
والأمريكتني وا�سرتاليا ويف عدد كبري من العوا�صم
واملدن الآ�سيوية والأفريقية خالل ماتبقى من القرن
املن�صرم ومع مطلع الألفية الثالثة ،حتى اقرتن الأمر
بالواجبات العظمى لدى بع�ض الدول الإ�سالمية،
منها يف ال�صدارة دولة اململكة العربية ال�سعودية.
(.)36
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مع ّربة من امل�صطلح (�أرابي�سك) وتعني لدى ذوي
التخ�ص�ص الغربيني كل ماميت ب�صلة لفن الزخرفة
العربية الهند�سية منها والتوريقية ،ولعل الت�سمية
من حيث الداللة �أ�شمل ،يف �إ�شارة �إلى كل الزخارف
الإ�سالمية يف العمارة والفن ،النباتية والهند�سية
واخلطية التى يحلو للباحثني و�صف تداخلها
اجلمايل وت�شابكها ،بالتوزيع املدرو�س والتناوب
املنظم وباالن�سياب ال�شاعري اجلميل� ،إذ تتداخل
تكوين ًا وتلوين ًا و�إخراج ًا ،اخلطوط امل�ستقيمة والزوايا
وامل�ض ّلعات والنجوم واخلط الكويف ،بالأ�شكال النباتية
املنحنية �أو امللتوية �أو اللولب ّية �أو الدائر ّية� ،أو ب�أ�شكال
الطيور �أو باخلطوط الن�سخية اللينة البديعة .
�ساد رواج فن الزخرفة الهند�سية والتوريقية
(الأرابي�سك) منذ الع�صر الأموي من القرن الأول
الهجري ،جت ّلى يف الر�سوم اجلدارية بق�صور الأمويني
وتر�سخ ملي ًا يف جامع بني �أمية الكبري ،وبزغ �ساطع ًا يف
ت�صميم قبة ال�صخرة امل�شرفة وزخرفتها يف احلرم
ال�شريف ببيت املقد�س (72هـ) ،وبحق تعد القبة
حتف ًة فريد ًة يف العمارة الإ�سالمية جلمال زخارفها
ولروعة تنميقها بالف�سيف�ساء  Mosaicوبالف�صو�ص
ذات الألوان املذهبة وبالكتابة الكوفية للآيات
القرانية ،وتعد ف�صو�ص الف�سيف�ساء الزجاجية بالقبة
�أقدم زخارف الف�سيف�ساء املعروفة يف الإ�سالم ،
والقبة بجمالها �أقدم مثال للقبة املزخرفة يف تاريخ
العمارة الإ�سالمية .
ويف الع�صر الع ّبا�سي من القرن الثاين �أو الثالث
ويرجح �أن جدران
للهجرة ُعرفت امل�شيدات يف البناءّ ،
م�سجد �سامراء ذات املنارة احللزونية يف بغداد،
كانت مزينة بالف�سيف�ساء من الف�صو�ص الزجاجية،
بينما ُزين بناء جامع حمد بن طولون يف القاهرة
(263هـ) بالزخارف الهند�سية والبنائية اجلميلة
وبالزخارف النباتية وبالف�سيف�ساء امللونة .
ويف زمن الأمويني يف الأندل�س من بداية القرن
الثاين �إلى بداية القرن اخلام�س الهجري ،انتع�ش
فن الزخرفة على الطراز الأموي الأندل�سي ،ثم حدث

التزويق املعماري الزخريف:
امل�سلمون �أكرث ولع ًا بجمال ال�صنعة يف العمارة
وبلم�ساتها الفنية ،فقد تتلمذ ال�صناع منهم على �أيدى
الفنيني املهرة ،وتوخى ه�ؤالء جانب الإتقان والإبداع
وكيفية التعامل مع الطرز واملدار�س الفنية ،ولأن الفن
املعماري �أحد �أكرث الفنون الزاخرة بالعنا�صر الفنية
امل�ستوحاة من تلك املدار�س ،فقد حظي الفن الزخريف
برعاية حممودة ،و�ش ّكل بتطور مالحمه اجلمالية من
التنميق والتزويق والتلوين �أ�سمى خ�صائ�صه الفنية
الرائعة ،وبات الفن الزخريف من �أكرث املجاالت
زخم ًا بتبادلها للعنا�صر الفنية ،وبي�سر ت�أثرها بهذه
العنا�صر التى جتمع يف الغالب بني الأ�صالة وماميليه
الزمن املعا�صر من جماليات معمارية وافدة .
وكان للمزيج احل�ضاري يف ظل الإ�سالم بعد
الفتوحات الإ�سالمية ب�صماته يف ذلك ،يف �إطار
ماترتب عن فتوح امل�سلمني للبلدان القريبة والقا�صية
من تغيري وتطوير يف فن العمارة الإ�سالمية ،و�أنها
البداية التى �ش ّكلت عنا�صر تطور الطراز املعماري
الإ�سالمي ،وانطالقها الأول كان من بالد ال�شام
وم�صر والعراق وبالد فار�س  ،وتت�صدر الفنون
الزخرفية �أجمل نتاجها الفني ،الذى تزامن ظهورها
الفعلي بحلول ع�صر بنى �أمية (132-41هـ).
وا�ستمد الفنان املهند�س امل�سلم من ر�سومات
الطبيعة �سبيله للإبداع ،فكانت الأ�شجار والنباتات
والأزهار م�صدر �إلهامه لإجناز �أروع تكويناته
وت�شكيالته التجريدية اجلمالية والزخرفية ،من
ت�شجري ّية وتوريق ّية وتزهري ّية ،وكذلك الأ�شكال
الهند�سية واخلط العربي .و�أبدع بح�سه اجلمايل
اخللاّ ق يف �إن�شاء منظومة متكاملة من الدالالت
الفنية ،فيما عرف عنها مبدر�سة الرق�ش العربي �أو
الفن العربي الزخريف ،فنٌ يقوم على تطويع التنوع
اجلمايل الزخريف لتتالءم مع �أبجديات اجلمال
وتدفقاته التعبريية ،وعلى �أ�سا�س من التوازن التام
للم�ساحة واخلط واللون وترابطها وان�سجامها .
و�صف ذلك ا�صطالح ًا ب(ال َع ْر َب َ�سة) ،والت�سمية
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الزخريف يف دقة وحداتها املتجاورة واملرتا�صة �أفقي ًا
ورا�سي ًا ،وت�صنع من احلجر �أو اجل�ص �أو اخل�شب،
كما تت�صف بر�ؤية ت�شكيلية مبتكرة ،وت�صنف �ضمن
قائمة املبتكرات املعمارية الإ�سالمية .
جمع ال�صناع املهرة ال�سالجقة يف قوالب فنية
زاهية �أجمل العنا�صر الزخرفية من تركمانية
وتركية وعراقية وفار�سية� ،شاع ا�ستعمالها بعد
القرن احلادي ع�شر امليالدي يف ال�شام و�أرجاء من
املغرب العربي ،بعد جناح �سالجقة الروم يف انتزاع
احلكم من البيزنطيني يف بالد الأنا�ضول ،ثم ت�ألق
ا�ستعمال ال�سالجقة للفن الزخريف يف القرن الثالث
ع�شر قبل و�صول املغول �إلى فار�س (735 - 615هـ)،
وكان للمغول طرازهم الزخريف اخلا�ص ،متثل يف
حماوالتهم التدريجية ال�ستطالة العنا�صر الزخرفية،
وهذا �أك�سب املباين �أناقة واتزان ًا .
ممن �أولى لفن الزخرفة ولع ًا ملحوظ ًا
كذلك ّ
الفاطميون من القرن الرابع �إلى منت�صف القرن
ال�ساد�س الهجري� ،إذ ُعرف عنهم تفوقهم بالر�سم
واحلفر للزخارف النباتية ،وابتكارهم للزخارف
الفنية املتعددة الأ�شكال واخلط الكويف املزخرف
والنجمة العربية ذات الثمانية الفروع ،وقد متيزت
تلك الزخارف املنحوتة بدقة احلفر ميلها نحو
التماثل والتقابل وتطوير العنا�صر الهند�سية والنباتية
واحليوانية واملبالغة يف زخرفة اخلط الكويف ب�أ�شكال
الأوراق النباتية والأزهار .
وللع�صر الأيوبي (650- 567هـ) �آثاره الزخرفية
املتميزة� ،أهمها القباب املزخرفة باملُ َق ْر َن�صات
وزخرفة املحراب و�أعمال الف�سيف�ساء وحجارة
الب ّوابات امللونة و�سواقف الأبواب املنقو�شة بالكتابات
امل�ؤ ّرخة واحلجارة املُزَ ّررة ،واملُزَ ّرر عن�صر زخريف
ُين ّفذ من حجارة مق�صق�صة الأطراف ،تتداخل
بع�ضها مع بع�ض الداكن منها بجانب الفاحت بتناوب
متعاك�س يف ال�شكل ،والطرف البارز منه ُيع�شق بنظريه
الطرف الغائر ،لهذا ي�سمى بالفقرات ّ
املع�شقة،
وتعرف يف م�صر بالأ�سافني ومنها الرخام املٌ َ�س ّفن،

االن�صهار اجلميل بني الفن الزخريف املغربي والفن
الزخريف الأ�سباين زمن حكم املرابطني يف املغرب،
بعد �أن �ضموا الأندل�س �إلى دولتهم �سنة 483هـ.
وازداد رواج ًا زمن حكم املوحدين منذ �سنة 524هـ
بعد امتداد �سلطانهم لي�شمل املغرب والأندل�س ،وقد
حتقق من ذلك االن�صهار الفني واالت�صال املكاين،
االندماج الفني بني الفنون الزخرفية الأندل�سية
والفنون املغربية ،وقد لوحظ يف الطراز املغربي
الإ�سراف يف زخرفة املباين حيث تغطى امل�ساحات
بالزخارف ،وكان لل ُم َق ْر َن�صات �ش�أن عظيم يف
زخارف هذا الطراز وتزويقه .
وكان البد من الإ�شارة �إلى زخارف الفن الإ�سالمي
يف غرناطة زمن حكم ملوك بنى ن�صر الذي امتد �إلى
�سنة 897هـ بعد زوال حكم املوحدين �سنة 632هـ،
ومتثل زخارف ق�صر احلمراء �أمنوذج ًا المع ًا مل�ستوى
التطور املفرط اجلميل للفن املعماري الزخريف
الإ�سالمي ،ومتيزه يف روائع زخارفه الهند�سية
والنباتية والكتابية امللونة ،ويف ُم َق ْر َن�صاته البديعة،
ويعزى كذلك �إلى الن�صريني حكام مدينة غرناطة
�أنهم �أولها ج ّل اهتمامهم بزخرفة مداخل املدار�س
وامل�ست�شفيات والفنادق ،بينما حظيت مداخل
امل�ساجد ب�أهمية معمارية وزخرفية ا�ستثنائية .
وبلغ �أوج ازدهاره زمن ال�سالجقة يف القرن
اخلام�س الهجري ،فقد متيز بكرثة زخارفه على
واجهات املبانى الفخمة وبالقباب املُ َق ْر َن�صة املُزينة
مبجموعة من املحاريب واحلنايا ال�صغرية املرتاكبة
واملرتابطة ب�صفوف وان�سياق مدرو�سة التوزيع
والتجميع والرتا�ص ،بحيث ت�شبه �أقرا�ص ال�شهد
�أوخاليا النحل ،وهو العن�صر الزخريف الذى تتميز به
العمارة الإ�سالمية عن غريها من العمارات ،وتعرف
بالد ّاليات  Stalactitesت�شبيه ًا لها بنوازل فحمات
الكال�سيوم التى تتد ّلى من �سقوف املغاور .
واملُ َق ْر َن�صات من العنا�صر الزخرفية يف جتميل
وزخرفة الواجهات �أ�سفل ال�شرفات ويف امل�آذن،
وكعن�صر �إن�شائي يف تيجان الأعمدة ،ويكمن جمالها
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يف زخرفتها وتزيينها بالقباب والعقود واحلليات
املعمار ّية واحلجارة امللونة ،وتزيني البوابات ب�أمناط
جديدة من تيجان الأعمدة الرخامية ومقرن�صاتها،
وا�ستعمال الف�سيف�ساء الرخامية ،وكذلك النق�ش
احلجري للر�سوم الهند�سية� ،أما ال�سقوف فقد
زخرفت بنقو�ش زيتية مذهبة متعددة الألوان وحليت
زواياها و�أوا�سطها بحليات زخرفية مذهبة  ،كما
�شاع ا�ستعمال الألوان فى الزخارف املحفورة �ضمن
احلجر لتزيني البيوتات الكبرية والق�صور ،واعتمد
بد ًال من زخرفة اخل�شب باحلفر طالء العروق
النبات ّية والأ�شكال التوريق ّية بالألوان وتزويقها بلون
الذهب ،بينما جتلى الإبداع يف تزيني املحاريب باملرر
املزخرف الفاخر وزخرفة تاجها بزخارف نباتية
حمورة ،وتزيني عقود الإيوانات بدوائر من اجلب�س
مفرغة ب�أ�شكال زخرفية من الداخل واخلارج .
وبحلول القرن الثامن ع�شر امليالدي ظهر على
الفن املعماري الرتكي ماعرف بفن الروكوكو وتعني
زخرفة اجلدران بالزهور وبعناقيد العنب وبال�ستائر
وباملناظر الطبيعية ومبناظر املتنزهات واحلدائق،
ويف الغالب حت ّلى بالرخام وبخط املهرة اخلطاطني
الأتراك ،وبهذا �أ�سهم الأتراك بق�سط وافر يف
النهو�ض بفن �صناعة الزخارف وتطوير تنوعه
اجلمايل وم�ضامينه التعبريية الإ�سالمية ،وميثل
املهند�سون املعماريون الأتراك خري من �أجاد تقنية
البناء ب�إتقان جميل ،فقد �شهد التاريخ املعماري
الإ�سالمي �إبداع املهند�س الرتكي �سنان (ولد يف
�أواخر القرن اخلام�س ع�شر وتويف عن عمر ناهز
املائة عام ونيف) حينما �أجنز بناء  63م�سجد ًا و�شيد
الكثري من املدار�س والقناطر والق�صور واخلانات
وال�صوامع والأ�ضرحة ،فكان له الف�ضل الأكرب يف
ازدهار العمارة الرتكية العثمانية  ،بل �أ�سهم يف
ن�شر جماليات البناء الزخريف الإ�سالمي خارج بالد
امل�سلمني بامل�شرق ،و�أظهر الأتراك بو�صفهم ر�س ًال
للفن الإ�سالمي.

كما �أجاد الأيوبيون فن الزخارف اجل�صية يف جدران
امل�ش ّيدات من الداخل ،وعنايتهم بالزخارف اخل�شبية
لتوابيت العظماء ،وباحل�شوات احلجرية املنقو�شة
بالكتابات امل�ؤ ّرخة ذات الأُطر املزخرفة .
ثم مالبث �أن تطور تقني ًا يف الع�صر اململوكي
(923-648هـ) حينما متيز بتنوع �أ�شكاله وتكويناته،
فظهرت ق�صور م�صر وجوامعها يف عهدهم مك�سو ًة
بالرخام وبالزجاج امللون وبالنقو�ش املموهة بالذهب،
وبزخرفة الواجهات باحل�شوات الرخام وزخرفة
القباب احلجرية بالنقو�ش البارزة ،و�شيدوا ب�إتقان
املداميك احلجرية ذات الألوان املتناوبة وت�سمى
(�أال ْب َلق  )Ablagوهي ال�صفوف احلجرية الأفق ّية التى
تتناوب فيها الألوان  ،كما ازدادت تطور ًا املز ّررات
احلجرية و�صارت على �شكل احل�شوات امل�ستديرة �أو
املربعة� ،إلى جانب احل�شوات الزخرفية الهند�سية
والتوريقية على واجهات اجلوامع واملدار�س.
متيز ع�صر امل ّماليك بالغنى الزخريف وبتفوق
جمالياته ،خا�صة يف جمال ا�ستعمال الف�سيف�ساء
الرخامية امللون الذى تك ّون منه زخارف نباتية �أو
هند�سية� ،إلى جانب الف�سيف�ساء الزجاجية ،وكذلك
الزينة الفائقة اجلمال للمقرن�صات احلجر ّية ذات
النهايات املثلثة على بوابات اجلوامع .كما ُعرف
فى ع�صرهم الرنوك  Eraldry-Blazonوخا�صة
مب�شيداتهم يف دم�شق ،وهي �شعارات �أو رموز لل�سلطان
�أو نائبه �أو ل�صاحب من�صب رفيع ،وكذلك ا�ستعمالهم
املتقن للخزف يف ك�سوة اجلدران الداخلية للجوامع،
والعناية بالزخارف اخل�شبية من حفر ونق�ش
وح�شوات وتنزيل وتطعيم بال�صدف .
وبحلول الع�صر العثماين �شاع منذ القرن اخلام�س
ع�شر امليالدي �صدى فن الزخارف الرتكية باملغرب
وامل�شرق ،وبرزت خ�صائ�ص جديدة هي يف الغالب
ا�ستمرار خل�صائ�ص الفن ال�سلجوقي ،ولكن مالبث
�أن ا�ستقل الطراز املعمارى الرتكي بخ�صائ�صه
الزخرفية ،خا�صة باجلوامع ذات املنارات املم�شوقة
بر�ؤو�سها املدببة املخروطية التي نّ
تفن امل�ص ّممون
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أ�شكال زخرفي ٍة بديع ٍة فهذا يعرف بالتطعيم
يف � ٍ
 ،Inlayingيتم فيه احلفر يف اخل�شب ثم تثبيت الزينة
املعدنية من الف�ضة �أو الق�صدير �أو النحا�س وكذلك
ال�صدف والعظم يف هذه املوا�ضع املحفورة ،وجندها
يف الغالب لزخرفة الأثاث واملفرو�شات من الأبواب
والنوافذ واخلزائن وكرا�سي ال�صحف ،ومن التطعيم
�أي�ض ًا الرخام بال�صدف ويكرث وجوده يف املحاريب
واملنابر .
ومن الزخرفة فن التع�شيق  Jogglingيف �إ�شارة
�إلى ع�شق املادة الزخرفية ب�أخرى ،وتطلق الت�سمية
كذلك على ربط جز�أين مت�ساويني يف ال�شكل
واحلجم ،وجنده باحلجر �إذا التحم مبواد زخرفية
�أخرى وتداخل بع�ضه مع بع�ض هند�سي ًا �أو نباتي ًا،
وي�سمى باحلجر املزَ ّرر .

حت�سني الآثر بالزخرف:
لفن التزويق بالزخارف �أثره يف تبلور اخل�صائ�ص
اجلمالية ،وذلك من خالل حت�سني العنا�صر اجلمالية
للمبنى الرتاثي وتهذيبها ،مثل حت�سني اخلط
الكويف واخلطوط القدمية الأخرى ،و�أثره يف �أعمال
امل�شربيات وال�شرفات واملحاريب واملنابر و�أ�شغالها،
وتطعيم هذه اجلماليات بال�سن والعاج والأبنو�س
وال�صدف ،وبالألوان الذهبية والف�ضية والنحا�سية.
وكثرية هي الو�سائل الفنية يف كيفية حت�سني الأثر
املعماري بالزخرف ،والمنا�ص من ا�ستعمالها لإجناز
درجة عالية من اجلمال املتقن والتن�سيق احل�سن
للأثر املراد تزويقه ،يرد ذكرها يف عدد من التعاريف
املتفق ب�ش�أنها لفظ ًا ودالل ًة ،منها التخرمي Piercing
يف اخل�شب لت�شكيل لوحات كتاب ّية �أو مناظر طبيع ّية
�أو طيور وما�شابه ،والتخرمي �إما نباتي ًا على اخل�شب
�أو احلجر ،و�إما نق�ش ًا �أوخيط ًا .والتذهيب Gilding
لإ�ضفاء جمال فوق جمال ب�إ�ضافة الذهب �إلى مادة
اخرى� ،أو تلبي�س الف�ضة بالذهب �أو الذهب بالف�ضة
وهذا يعرف بال َت ْكفيت � Damasceningأو التلبي�س
.Incrustation
ومن الو�سائل كذلك الرتخيم  Marblingويعني
اال�ستفادة من الرخام ـ ـ املرمر ـ ـ  Marbleكعن�صر
زخريف ي�ضفي ملمع ًا �آخاذ ًا ويزيد الأثر رونق ًا.
والتزهري  Floral Designsوتعنى الزخرفة ب�أ�شكال
الأزهار ،على غرار ماعرف بالت�شجري ِArborization
�أي الزخرفة ب�أ�شكال الأ�شجار و�أغ�صانها ،ويت�شابه
كل من التذهيب والت�شجري يف طبيعة ا�ستعماله
بو�سيلة التوريق  Foliateالتى تتداخل الزخارف فيه
من �أ�شكال �أوراق ال�شجر والنباتات ،ويبدو الأثر بكل
هذا �آي ًة من الروعة والهندام املعماري اجلميل.
كذلك من اللوازم املتبعة يف فن التجميل
ما�سمي بالت�شبيك Enlacement-
بالزخارف
ّ
 Netting-Interlacingتتداخل فيه اخلطوط الهند�سية
م�ستقيمة �أو متعرجة فاليعرف م�ساره وال �أوله من
�آخره� ،أما حينما ميتزج اخل�شب باملعدن النفي�س
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()58

احلفاظ على خ�صائ�ص الفن املعماري الإ�سالمي
ومقت�ضيات احلداثة:
�شهد العامل الإ�سالمي ن�شاط ًا النظري له يف جمال
التح�سينات الإن�شائية للرتاث املعماري ،ب�إ�شراف
امل�ؤ�س�سات العربية والإ�سالمية املعنية بحفظ الرتاث
احل�ضاري للمدن الإ�سالمية ،ويف �إطار االهتمامات
العربية والدولية باملدن الرتاثية ،ومن منطلق
املفاهيم العلمية للحفاظ عليها ،وا�ستجاب ًة للمواثيق
الدولية كميثاق وا�شنطن لعام  1987للحفاظ على
املدن واملناطق التاريخية  ،وكميثاق املنظمة
العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلوم ( )ELECSOالتي
ت�أ�س�ست عام  1970بعناية اجلامعة العربية ،لن�شر
معرفة الرتاث وتوجيه الر�أي العام العربي وحت�سينه
يف احلفاظ على املدينة الرتاثية مر�آ ًة للح�ضارة
الإ�سالمية  .وتلبي ًة ملنا�شدة منظمة العوا�صم
واملدن الإ�سالمية التى �أن�شئت يف مكة عام 1980
حلفظ الرتاث احل�ضاري باملدن الإ�سالمية.
يف تعريف االتفاقية الدولية للحفاظ World
 Heritage Conservationيرد اللفظ Conservation
مبعنى احلفاظ� ،أي جممل االجتهادات الت�صميمية
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املوروثة مع عنا�صر جديدة معا�صرة ،مثل ما حدث
عندما اختلطت عنا�صر الفن املعماري العربي
والفار�سي والبيزنطي وان�صهرت فيما بينها لإنتاج
الفن الإ�سالمي الأول يف الع�صر الأموي ،ترتب عنه
وحد الت�ضاد واالختالف
�إنتاج فن �إ�سالمي �أنيقّ ،
واحتفظ بعنا�صر العمارة الإ�سالمية الثالثة املتانة
واجلمال والوظيفة.
وجند ما ي�ؤكد هذا يف احتفاظ امل�سلمني باملعامل
املعمارية الكربى لدى ح�ضارات غريهم ،فلم
يتعر�ض امل�سلمون للكنائ�س بتدمريها �أو الإم�سا�س
بعنا�صرها الإن�شائية ،بل �أ�ضيف �إليها املحراب
واملنرب اخل�شبي لتحويلها �إلى م�سجد ،مثل ما حدث
بعد فتح الق�سطنطينية عام 1453م لكني�سة القدي�سة
�صوفيا التي متثل مل�سيحيي الإمرباطورية البيزنطية
الكني�سة الأم  ،وحينما اقت�ضى �إ�ضافة عنا�صر
جديدة للحفاظ على معاملها الأثرية ،مت ذلك وفق
معايري احلفاظ ويف تناغم جمع القدمي واجلديد يف
رباط من التجان�س .
ثم ما لبثت �أن تظافرت االهتمامات يف الع�صر
احلديث،على �أثر تفاقم خطر العوامل املدمرة
للرتاث املعماري ،ومن �أكرثها �ضرر ًا احلروب العاملية
والثورات و�أعمال التحديث املعماري ،فكان البد
من اخلطو قدم ًا نحو احلفاظ على املباين الرتاثية
وبالو�سائل التقنية املتاحة.
وي ّعد توثيق املباين التاريخية -بوجود �أر�شيف
خا�ص� -أولى خطوات احلفاظ ،لأن نظام العمل يف
جمال احلفاظ على العمارة الرتاثية اليت�أتى تنفيذه
مبعزل عن الأر�شيف � ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أهمية
�إدارة امل�صادر الرتاثية  Cultural Resourcesجز ًءا
مكملاً لعملية احلفاظ والرتميم كما هي يف مفهوم
املدر�سة الأوروبية ،وكما هو العنوان الأ�سا�س لعملية
احلفاظ والرتميم يف مفهوم املدر�سة الأمريكية .
ومن اخلطوات الالزمة للحفاظ ،درا�سة
القيم الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية والدينية
وحتديدها للمبنى الأثري ،وحتليل املواد الإن�شائية

التخ�ص�صية لفهم تاريخ الرتاث ومعانيه و�إنقاذه
و�إعادة ترميمه ،على �أن تعتمد تلك اجلهود على
مهارات احلفاظ من حيث التفح�ص والتوثيق
والرتميم واالعتناء الوقائي .
ويندرج يف �إطار ذلك كل التنوع الرتاثي الأثري
والثقايف والرتاث املعماري والرتاث الطبيعي،
امللمو�س منه وغري امللمو�س ،لكل منها على حدة
تعريف اخت�صا�صي وجمال علمي ومواثيق حملية
ودولية ،حتدد م�صادرها وكيفية �إدارتها وحمايتها،
ولها منفردة قيمة حملية وعاملية من وجهة نظر العلم
كمفاهيم معروفة موثقة� ،أو يف نطاق جهود املحافظة
على معاملها و�إعادة ت�أهيلها �إن�شائي ًا ووظيفي ًا وثقافي ًا.
�إن ازدياد احلاجة �إلى احلفاظ على الرتاث �إمنا
يكون نتاج الن�ضج والتطور الفكري والثقايف وبدافع
ح�ضاري ،ففي �أوروبا مع بداية القرن التا�سع ع�شر
امليالدي ،ن�ش�أ بني الفنانني واملعماريني ما عرف
بظاهرة �إرجاع الطرز القدمية و�إحيائها Revival
 ،Stylesبينما �أقدم نداء باحلفاظ على الطرز
القدمية كان يف ع�صر النه�ضة الإيطالية ،عندما
كتب الفنان املثقف � Raffelloإلى البابا ليو العا�شر
ر�سالة �شهرية تعود على الأرجح �إلى العام 1512م،
عبرّ فيها عن عظم احل�ضارة الرومانية وطالب البابا
بحفظ املعامل املعمارية يف �إيطاليا .
�إال �أن الريادة يف الدعوة الى حماية الرتاث
كان للعامل العربي ،وتعود �إلـى الع�صر البيزنطي،
�إلى تاريخ �أول جممع للكنائ�س امل�سيحية �سنة 325م
على ل�سان الأ�سقف مكاريو�س بطريرك بيت املقد�س
الذي نادى ب�إنقاذ ما تهدم من املباين يف الأماكن
املقد�سة وحاجتها �إلى الرتميم واحلماية  ،وبهذا
يكون للعامل العربي ال�سبق التاريخي يف احلفاظ
على الرتاث املعماري مبا يقارب اثني ع�شر قرن ًا قبل
ع�صر النه�ضة الإيطالية.
ثم وعلى مدى التاريخ الإ�سالمي،ا�ستخدمت
املجتمعات العربية والإ�سالمية عنا�صر معمارية من
�أمناط خمتلفة� ،أدى �إلى مزيج من العنا�صر املعمارية
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للمبنى حتلي ًال خمتربي ًا ،وذلك باعتماد التقنيات
الإن�شائية احلديثة متى كان ذلك �ضروري ًا ،وبالإمكان
ا�ستخدام التقنيات الإن�شائية التقليدية ،بل يجب
االعتماد بداية على هذه التقنيات القدميـة ،و�إذا
تعذر هذا ال ب�أ�س من التقنيات احلديثة وهذا من
�أ�س�س احلفاظ .
يبدو ملحوظ ًا لدى كثري من املجتمعات الإ�سالمية
اهتمامها مبراقبة دميومة املنظر التقليدي ومعاينة
معايري اجلديد امل�ضاف ،ويف هذا حفاظ لقيم �أ�صيلة
تبدو من خالله املعا�صرة ذلك النتاج احل�ضاري
الفني امل ّمار�س حا�ضر ًا.
�إن من �أولويات احلفاظ على الرتاث املعماري
 Architectural Conservationمراقبة املعلم
املعماري لتحديد مواد الإن�شاء الأ�صلية ،ثم حتديد
ن�سبة التلف و�أ�سبابه وكيفية معاجلته ،ومبوجبه
تتحدد طبيعة الأعمال الالزمة ،فيما لو كانت
ترميمية �أو اعتناء بالبيئة فقط �أو مب�شاكل التخطيط
احل�ضري �أو بالأمور القانونية التي تنظم هذه
االهتمامات والأولويات .وهذا ما عرف باحلفاظ
الوقائي � Anastylosisأو باحلماية ،Protection
�أي الت�أكيد على �سالمة الرتاث التاريخى بال�سبل
املمكنة املتعارف عليها علمي ًا وقانوني ًا ،بق�صد
تفعيل اجلهود املتخ�ص�صة املتاحة نحو �إعادة البناء
 Reconstructionالرتاثي �أو جزء منه ،وهذا م�سموح
به يف املباين التاريخية ب�شروط مقننة وبعلمية
متناهية ،وغري م�سموح به يف املواقع الأثرية.
وت�شري املواثيق الدولية يف مثل تلك اجلهود �إلى
العناية الفائقة بالن�سيج التاريخى للمعلم املعماري
الذي ميثل دلي ًال عليه ،وال ميكن ف�صله عن الن�سيج
احل�ضري الرتاثي الذي هو جزء منه  ،ولذلك
تفر�ض املعطيات يف �أثناء �إعادة البناء ،التثبت من
�أن �إعادة ت�أهيل املبنى الرتاثي �إمنا جرى بطريقة
�صحيحة وبنا ًء على درا�سة �أثرية وتاريخية ،و�إنه
على �أ�سا�س ذلك قدرت املاهية اجلمالية واملاهية
التاريخية ،فالرتميم للمعامل يهدف �إلى �إنقاذ العمل
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الفني كما يهدف �أي�ض ًا لإنقاذ الدالئل التاريخية ،
ورمبا لدقة العمل يتطلب التوثيق املعماري الفني
للمباين الرتاثية التقليدية متخ�ص�صني يف تاريخ
النقد الفني واملعماري ،وهذا ي�ساعد يف اتخاذ
القرارات ال�صائبة يف �أثناء عمليات الرتميم
والإدارة .
فالرتميم  Restorationفعل ل�ضبط و�صف هيئة
اخل�صائ�ص التاريخية للإن�شاء كما ظهر يف مدة
حمددة من التاريخ ،وفيه يتم بناء �أجزاء مفقودة يف
املبنى الأثري با�ستخدام مواد جديدة لإعادة ال�شكل
الأ�صلي للمعلم ،وهذا من عمليات احلفاظ املعروفة
باال�ستخدام املتوافق � ،Adaptive useأي حتقيق
التغيري الطفيف يف البناء مع االحتفاظ بخ�صائ�ص
املبنى املعمارية والفنية  ،وعلى �إدارة املبنى
املعماري الرتاثي حتليل هذه القيم واخل�صائ�ص
�ضمن �سياقها التاريخى .
لذلك ت ّنوه املواثيق الدولية �إلى �أهمية �صلة عملية
الرتميم مبا قبلها مـن الدرا�سات الأثرية والتاريخية
حتى يظل املبنى الرتاثي بت�شكيلته التكوينية املعمارية
دلي ًال وا�ضح ًا على القيمة التاريخية والأثرية
واجلمالية .
باملقابل تتعار�ض تلك املعاجلة مع مفهوم الرتميم
الطرازي  ،Stylistic Restorationوتعني احلفاظ
على وحدة الطراز للمبنى بح�سب الطراز الغالب
فيه من ناحية ال�شكل والإن�شاء  ،مبعنى لو احتوى
املبنى الأثري على عدة طرز معمارية ،فالغلبة
للطراز الغالب ،ويف �أحيان �أخرى احلفاظ على
طرازين معماريني حلقبتني تاريخيتني و�إزالة الطرز
الأخرى  ،ويتبني هنا ال�ضرر وا�ضح ًا حينما ت�ؤدي
مثل هذه املعاجلات �إلى طم�س كثري من معامل املبنى
الأثري التقليدية و�إلى تقوي�ض قيمتها التاريخية
واحل�ضارية.
َ
يحظ الرتميم الطرازي بعناية ذوي
مل
التخ�ص�ص ،وال�سيما يف البالد العربية ويف كثري
من البالد الإ�سالمية التي �سارت مبنحى �آخر يف
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مردوده االقت�صادى �أوالثقافى �أوالدينى ،ويجعل
املبنى يف حالة عمرانية متجددة ،كما ي�ضمن العائد
االقت�صادي تغطية حاجة املبنى عند �صيانته ،
وبهذه الطريقة من طرق احلفاظ نعيد للرتاث
املعماري حيويته ودوره الفاعل ،وتتحقق لعملية
احلفاظ نتائجها يف ما ميكن ت�سميته ب�إعادة الفاعلية
 Reactivationللأثر املعماري بعد حتويره ،وهكذا
يتم اجلمع بني خلفية املبنى الأثرية التاريخية مـن
ناحية ،و�صريورته الإن�شائية الت�صميمية احلا�ضرة
من ناحية �أخرى.
مماتقدم �شرحه ،يف �أهمية
وتكمن املح�صلة ّ
ر�صد ع َبقْ العمق احل�ضاري الزاهر للرتاث
املعماري الإ�سالمي ،وقد ت�صدر التزويق بالزخرف
وخا�صة حت�سني الأثر بالتخرمي والتذهيب والتزهري
والت�شبيك والت�شجري والتطعيم والتع�شيق والتوريق
قائمة الو�سائل املعتمدة فى �إ�ضفاء م�ستوى جمايل
راقٍ لفن الزخرفة فى العمارة الإ�سالمية ،كما �أن
تطويع �صلة الرتاث املعماري مبقت�ضيات احلفاظ
املعا�صر ،قد �أ�سهم يف �إعادة ت�أهيل القيمة الرتاثية
الوظيفية واجلمالية للمعلم املعماري ،وبدرجة من
الإجادة والإبداع واحلرفية.

�أعمالها الرتميمية ومنذ وقت مبكر ،وذلك باعتماد
طريقة تقوية البناء  Consolidationبا�ستخدام مواد
مثبتة �أو �إ�ضافة فيزيائية �إلى الن�سيج الأ�صلي للمبنى،
واالعتناء بالطابع الأثري القدمي وب�شكل الأثر .
ويف �أوروبا ظهر يف بداية القرن التا�سع ع�شر ما
عرف ب�إحياء الطرز القدمية  ،Revival Stylesوهذا
امتداد الهتمام فنانني الفن الكال�سيكي الروماين
باملنتج املعماري القدمي املوروث منذ ع�صر النه�ضة
الإيطالية ،ويعد � Raffelloأبرز رواد هذه النظرية .
وجند يف منحى �آخر مغاير اعتماد اال�ستن�ساخ
 Replicationيف جمال �إعادة ت�أهيل املباين الرتاثية
للح�صول على ن�سخة عن الأ�صل  ،Replicaن�سخة
طبق الأ�صل لعن�صر معني من عنا�صر املبنى لإعادة
اجلزء املفقود �أو التالف ،وتتم يف الأجزاء الزخرفية
من الأثر التاريخى دون زيادة ،ف�إذا جتاوز هذا �إلى
غريه عرف بالرتميم .وهناك كذلك معاجلة �أخرى
تعرف بال�صيانة �أو الإبقاء  Preservationوج ّل
مهامها احلفاظ على الهيئة احلالية للمبنى و�إيقاف
التهري با�ستخدام طرق احلماية ومقايي�سها،
ال�ستدامة ال�شكل الأثري وتثبيت مظهره التاريخي
دون و�ضع �أعمال حديثة �،إال بالقدر الذي ت�سمح به
املعاجلة الفيزيائية .
�إن الغر�ض من ا�ستخدام الطريقة املثلى
للحفاظ على الإن�شاء الأثري وعلى قيمته التاريخية
واحل�ضارية� ،إمنا لإحياء حال املبنى بعنا�صره
الرتاثية ،وحماولة لتجديد ا�ستخدامه ب�شكل فاعل
ومتجان�س ،وبهذا الق�صد جرى تف�سري مفهوم
الت�أهيل كما هو يف املفهوم الأوروبي وبالتحديد
املفهوم الإيطايل ،مب�صطلح التعايف واال�سرتجاع
 ،Recuperationبهدف �إيجاد ا�ستخدام جديد
للمبنى الأثري ويف هذا ا�ستمرار احلفاظ عليه،
ولإعادة وظيفة املبنى ب�شكل معا�صر ويف هذا �ضمان
لدميومة جانب ال�صيانة.
�إن يف ا�ستعادة املبنى الأثري لعافيته �إمكانية
مزاولته جمدد ًا لوظيفته اال�ستخدامية ،ولهذا
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اخلال�صة:
تخل�ص الدرا�سة �إلى اال�ستنتاجات الآتية:
 �إن يف مزج العنا�صر املعمارية العربية الإ�سالميةبعنا�صر فنية وت�صميمية من تراث احل�ضارات
الأخرى �سبب ًا فيما متيزت به الحق ًا العمارة
العربية الإ�سالمية من وحدة الت�ضاد واالختالف
يف البناءّ ،
دل هذا بامتياز على درجة من الرقي
املكت�سب والتفرد ،و� ّأ�س�س عرب مراحل من تطور
الفن املعماري مبد�أ جماراة التجارب احل�ضارية
املعمارية لل�شعوب والأمم ،حتى �صار هذا الأثر
منط ًا يف الإجناز املطلق للبناء العربي الإ�سالمي
منذ الع�صر الأموي والعبا�سي �إلى ما بعد ذلك،
وحفظ لياقة املوروث املعماري الإ�سالمي ودوره
الوظيفي.
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مشرقة من التاريخ ...
إضاءة
َق التراث المعماري اإلسالمي

د .ناجي جعفر مرعي الكثيري

واالن�سياق اجلمايل التدريجي لفن ال�صنعة.
	التو�صيات والقرارات املنبثقة من امل�ؤمتراتوالندوات العلمية حول الرتاث العربي والإ�سالمي
ومنها الرتاث املعماري وعلى مدى ربع قرن،
بحاجة �إلى تفعيل حقيقي وتقنية حديثة تلبي
املتطلبات الراهنة ،وتكون قادرة على جتديد
جدوى تلك القرارات والتو�صيات ،و�أن نرتك
العبث بالرتاث كو�سيلة لال�ستهالك الإعالمي
املفرط ،دون �أن يقرتن باملردود الدينى والثقايف
والفني واالجتماعي حل�ضارة الأمة ،وباملردود
ال�سياحى الهادف.
 مل َيحظ التاريخ اجلمايل يف الإ�سالم بدرا�سات
معمقة ر�صينة ،جامعة ملظاهره ودالالته وجماالته
وماترجم عنه ،وبحث تطوره احل�ضارى مقارن ًة
بالتاريخ اجلمايل لدى املعتقدات وال�شعوب
الأخرى ،ولرمبا يرد فى بع�ض الدرا�سات مايدل
على كل ذلك يف �سل�سلة من املعارف املقت�ضبة
�أو يف كتب املحا�ضرات العامة ،لكنها الترتقى �إلى
م�ستوى املعلومات امل�ستوفاة املف�صلة ال�شاملة.
لذلك فاجلهات املعنية بالرتاث الإ�سالمي بحاجة
�إلى حمفزات جديدة و�إملام واهتمام ور�ؤية
مغايرة ،حتى يت�سنى لها تع�ضيد هذا اجلانب
امل�شرق من احل�ضارة الإ�سالمية ،بتوثيقه يف
عدد من امل�ؤلفات واعتماده يف املناهج الدرا�سية
وت�شجيع بحثه بعمق.
 �أن يتظافر اجلهد من قبل م�ؤ�س�سات التعليم املتو�سطوالعالى بالدول العربية والإ�سالمية ،لإحياء الفن
العربي الزخريف (مدر�سة الرق�ش العربي) ،وعلى
املعاهد املتخ�ص�صة بالفنون الت�شكيلية وبالفنون
الهند�سية والكتابية �إعداد مفرداتها املنهجية على
�أ�س�س علمية وتقنية حديثة.
 بات مطلب ًا ملح ًا اعتماد امل�صطلحات ذاتاملرجعية اللغوية العربية ،من �ألفاظ وت�سميات
وتعاريف وو�سائل وو�سائط ،امل�ستخدمة يف
تو�صيف اخل�صائ�ص الإن�شائية والفنية واجلمالية

 �أوجد تدين االهتمامات وامل�س�ؤوليات يف تتبعخ�صائ�ص القيمة الرتاكمية للرتاث عجز ًا مزمن ًا
يف فهم دوره احل�ضاري ومردوده الثقايف ،فجاء
كاف .و�إذا ثمة ا�ستثناء
يف معظمه دون ا�ستقراء ٍ
فاملحاوالت ال�سابقة ب�شقيها النظري والتطبيقي
�أقل من الطموح بكثري ،على الرغم من �أهميتها،
فقد انح�سر اهتمامها يف املظاهر الرتاثية
اخلالبة اجلاذبة لل�سياحة ،من دون التوظيف
املثمر للرتاث ثقافي ًا وتقني ًا وجمالي ًا ،ومل يتم
منجزا متي ّز بديناميكية التغيري حتى
�إن�صافه
ٍ
يت�سنى فهمه مبنظار الع�صر.
 ما زال ت�أثري الفجوة ملحوظ ًا بني ما ينبغي فهمهيف الرتاث من �أهداف وغايات وما يتطلبه من
و�سائل وتقنية من ناحية ،وبني حجم الإجراءات
املتبعة واجلهود املبذولة من ناحية �أخرى ،وهذا
مرده �إلى غياب الإملام الواعي التام لطبيعة املهام
وال�صالحيات وكيفية تدبريها وتنفيذها ،رمبا يف
هذا ا�ستثناء يف فهم الرتاث الديني بعد الأخذ
بالأ�سباب والدواعي .والأمر كما يبدو ما زال
يف �إ�شكالية عالقة اجلانب العلمي بالرتاث يف
كثري من البالد العربية ،هذه العالقة التي ظلت
رهن امل�ساعي املو�سمية واجلهود الإدارية واملالية
املقننة ،وكان له ت�أثريه يف �إعاقة فاعلية املهام
املوكولة ،ومن ثم ال ت�ؤدي �إلى نتيجة متوخاه.
 البد من الت�أكيد على م�ضاعفة اجلهود املنظمةامل�شرتكة ومن دون كلل ،للمراكز الثقافية
والفكرية ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وللجهات
الر�سمية ذات العالقة ،لدرا�سة املعطيات امللحة
وو�ضع التخطيط الوايف متهيد ًا حل�سن التنفيذ.
ويف هذا االجتاه ال غ�ضا�ضة يف تباين النظرة
�إلى الرتاث املعماري اعتماد ًا على ثقافة �أو
عقيدة �أو فكر ،وما ي�سفر عنه من تباين يف
التف�سريات واملفاهيم و�أحيان ًا التناق�ضات ،طاملا
تعرب يف جمملها عن عظمة هذا الرتاث وارتباطه
يف �شكل ما باملعا�صرة ،ويف هذا يكمن العزم
الأكيد املتجدد لإحياء مالمح البهجة والتنا�سق
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 ظلت حماوالت احلفاظ �أو �إعادة الت�أهيل للرتاثاملعماري مو�سمية الفائدة يف �أغلب بلداننا
الإ�سالمية ،على الرغم من احلم ّية واحلما�س
للتاريخ الإ�سالمي وح�ضارته يف كثري من البالد
العربية يف �إطار الإطراء الر�سمي للرتاث
الوطني املجيد ،بينما امل�س�ألة تتطلب �أ�س�س ًا دينية
ً
وخططا
و�أخالقية وثقافية وفنية وتخ�ص�صية
ً
ون�شاطا من العمل العلمي امل�ستمر ،ت�ؤ�س�س
وتوثي ًقا
عليها اجلهود النظرية والتطبيقية ،وتنتظم على
�أ�سا�سها املقا�صد املعرفية والأغرا�ض املادية.
 حتديث القوانني ِّاملنظمة للحفاظ على الرتاث
الأثري املعماري والرتاث احل�ضري عامة يف
العامل العربي ،فلم تعد القوانني ال�سابقة كافية
وم�ستوفاة حلماية الرتاث ،كذلك مل يعد م�سوغ ًا
غياب مثل هذه القوانني يف بع�ض البالد العربية.
	النظر �إلى دور امل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بالرتاثاملعماري يف العامل العربي� ،إذ من الأهمية
تزويدها بالإمكانات كما ينبغي ،والعمل على
ت�أهيل كوادرها العلمية ،و�أن تناط �إليها امل�س�ؤولية
امل�ستقلة يف احلفاظ على الرتاث املعماري ،و�أنها
اجلهة املعنية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الأخرى
ذات ال�صلة ،بل ينبغى �أن متثل اجلهة املعنية –
ح�صري ًا – بال�شعارات وامل�صطلحات واملرادفات
امل�ستخدمة يف جمال �إعالم احلفاظ املعماري.
 �أهمية �إقرار نوع من التكافل العربي يف م�شاريعاحلفاظ على الرتاث املعماري و�إدارة امل�صادر
الرتاثية ،وتوجيه العمل العربي امل�شرتك نحو
ا�ستثمار النتائج ،والت�أكيد على �أهمية التكافل يف
حتقيق اجلدوى االقت�صادية والثقافية.
 �إن�شاء كليات متخ�ص�صة يف اجلامعات لدرا�سةفنون الرتاث املعماري الإ�سالمي ،لت�أهيل
متخ�ص�صني من مثل املعماري امل�صمم لإدارة
امل�صادر ،واملعماري املر ّمم ،واملعماري امل� ّ
ؤرخ،
وناقد عمارة وفن ،واملعماري الأثري ،واملهند�س
املدين ،واملخطط احل�ضري ،وما �شابه من

يف العمارة الإ�سالمية ،وي�ستح�سن التمهيد لإعداد
قامو�س جامع لتلك امل�صطلحات ،مع مايقابلها
من �ألفاظ �أعجمية �أو دالالت و�صفية غري عربية.
 من الأهمية مبكان التمعن يف جدوى القيمةاحل�ضارية للرتاث املعماري الإ�سالمي مبنظور
معا�صر ،وليكن الفن املعماري يف الإ�سالم
البوابة للعاملية ،كما هو �ش�أنها زمن الأمويني فى
ال�شام والأندل�س ،وكما هو حالها عاملية املكان
واخل�صائ�ص ،منذ �أن عرف الإ�سالم �أرخبيل
املاليو وال�صني بامل�شرق ،وجبل طارق والأندل�س
باملغرب� ،إلى �أن �شاع كالن�سيم العليل ممتّطي ًا
جواد الإ�سالم يف ربوع القارات اخلم�س يف
الع�صر احلديث ،وقد �أظهر ذلك الحق ًا عروبة
فن العمارة الإ�سالمية من بني �أهم اخل�صائ�ص
العامة للفن الإ�سالمى� ،ألي�س يف هذا ت�أهي ٌل
حقيقي للفنون الإ�سالمية وعامليتها �إذا ما
ٌ
ارتبط الأمر بالتفا�ضل احل�ضاري العاملي املفيد،
وباحلديث ال�سائد اليوم عن تكامل احل�ضارات
وجدوى تفاعلها املن�شود مع احل�ضارة الإ�سالمية.
 ظ ّل فن العمارة يف الإ�سالم مق�صد ًا لغاية ،وهذاجعله وظيفي ًا من الفنون املتجذرة بعمق املكان
والزمان ،واملتجددة فني ًا بح�سب ت�أثري امل�ؤثرات
الوافدة ،لذلك جنده �أقرب �إلى فن اجلمال
الهند�سي والزخريف البديع ،ولنا �أن نت�صور مدى
الت�ألق والأبهة واالن�شراح حينما ارتبط هذا اجلمال
بروحانية املكان ،جتلى هذا يف روعة الفن املعماري
املتفرد اجلميل لبيوت ال ّرحمن من امل�ساجد
واجلوامع التي ت ّعد �أكرث تعبري ًا عما و�صل �إليه فن
ال�صنعة يف الإ�سالم من رقي وجتديد.
 مل جند يف �أخبار الأمم وال�شعوب الأخرى مايدل على �شغف القائمني من احلكام واملحكومني
وا�ستماتتهم لثمانية قرون �أو �أربعة قرون من
الزمن لإعادة جتديد معلم �أثرى بعينه ،بينما
�شهد ذلك الإ�سالم يف عمارة امل�ساجد �أقدم
الطرز املعمارية يف التاريخ احل�ضاري الإ�سالمي.
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وما قد يرمي �إليه من �إجراءات جديدة جتاه
�إدارة الرتاث ويف التعامل مع موجبات احلفاظ،
باملقابل ينبغي �أن يتعاظم الدور املرتقب املن�شود
مل�ؤ�س�سات الرتاث العربي الإ�سالمي يف احلفاظ
على الهوية الوطنية والإ�سالمية ،فيما لو ُنظر
�إليها يف �إطار عالقاتها بالتحديات املعا�صرة.
 مل يكن الإ�سالم يوم ًا على امتداد تاريخهاحل�ضاري العام� ،أكرث ولع ًا بجذوره الفنية
واجلمالية عرب ا�ستنطاق تراثه الزاخر ،كما
هو حاله يف حا�ضر الأمة اليوم ،وعلى امل�سلمني
البحث عن و�سائل مالئمة ناجعة للو�صول �إلى
تعميق تلك اجلذور ،ورعاية فروعها العالية من
هبوب الع�صرنة.
عدد من الأفكار واملقرتحات م�ستوحاة من
الدرا�سة فيماينبغي بحثه ،وهي على النحو
الآتي:
ـ ت�أ�صيل اجلانب اجلمايل للعمارة الإ�سالمية
مفهوم ًا وخ�صائ�ص ًا وحفاظ ًا وثقاف ًة والعمل على
�إحياء �إ�شراقة عنا�صره الفنية والتقنية ،واحلفاظ
على مكنوناته الإبداعية ،وذلك عرب و�سائل
تثقيفية متخ�ص�صة نظرية وتطبيقية.
ـ تتبع حال طبقة املعماريني فـي البالد الإ�سالمية
خا�صة املهرة بالعمارة الطينية ،والبحث عن
و�سائل وو�سائط �أكرث حداثة لتنمية مداركهم
املعرفية ومهاراتهم الفنية ومل�ساتهم اجلمالية.
ـ بحث �أثر ثقافة املجتمع املحلي يف �إفراز مفردات
وعنا�صر معمارية حمددة� ،إذ يت�صل تطور ال�شكل
اجلمايل ملفردات العمارة وعنا�صرها الإن�شائية
بثقافة املجتمعات وب�شكل تراكمي متجدد.
ــ	التثبت من جدوى العالقة بني جودة العمران
ومنطق اجلمال يف العمارة العربية والإ�سالمية،
ومراعاة البيئة اخل�ضراء حينما تتمدد التنمية
العمرانية.
	-احلفاظ على التوازن الإيجابي وحتديات الع�صر،

التخ�ص�صات املعمارية� .أو �إن�شاء مراكز
متخ�ص�صة لت�أهيل كوادر يف جمال احلفاظ على
الرتاث املعماري� ،أو مراكز لإحياء الرتاث العربي
الفكري الإ�سالمي ،من �أهدافها الت�أهيل العلمي
للمتخ�ص�صني يف جماالت الرتاث عامة ،ومتابعة
�آخر امل�ستجدات العلمية و�آخر ما تو�صلت �إليه
الثقافة العاملية يف جمال احلفاظ على الرتاث
ومقارنتها مبا تو�صلت �إليه ثقافتنا العربية
والإ�سالمية فى املجال نف�سه.
	الإر�شاد �إلى �أهمية الرتاث املعماري الإ�سالمييف تعزيز االنتماء الوطني والقومي ،وذلك عرب
الربامج التعليمية ،وهذا موكول مب�ؤ�س�سات
الرتبية والتعليم يف الوطن العربي ،ففي مراحل
�سابقة تعثرّ امل�سعى رغم حر�ص القائمني،
ولرمبا ان�شغل النا�س بفوائد تكنولوجيا الع�صر،
وكاد يقرتب الرتاث من حالة االن�سالخ ،لوال
االجتهادات العظيمة لذوي ال�ش�أن العربي
والإ�سالمي للنهو�ض به ،و�إعادة قدميه امل�شرق
ورونق مالحمه الو�ضاءة.
 الت�أكيد على العالقة املتجان�سة بني اجلانبالنظري والأكادميي واجلانب احلريف امليداين
يف جمال احلفاظ على الرتاث املعماري� ،أي رفد
العالقة العلمية بني النظرية والتطبيق ،وذلك
من خالل متويل درا�سات الأكادمييني و�أبحاثهم
على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراة� ،أوعلى م�ستوى
الأبحاث العلمية امل�شرتكة الر�صينة ،يف �صيغة
من التعاقد بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملراكز
البحثية التخ�ص�صية من ناحية ،واملنظمات
الوطنية �أو ال�شركات املخت�صة يف جمال احلفاظ
على الرتاث املعماري من ناحية �أخرى ،وهذا
ٌ
معروف يف كثري من املجتمعات املتقدمة ،حتى
التظل اجلهود الإ�سالمية قيد النظريات املتاحة
واملعلومات التقنية والتجارب امليدانية املتوا�ضعة.
 �أن نعي جيد ًا ت�أثري الرتاث املعماري العاملياملعا�صر على الرتاث املعماري العربي الإ�سالمي،
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وهذه درا�سة يف مفهوم �إعادة الت�أهيل للحفاظ
على الرتاث املعماري وكيفية املقارنة بني التقليد
واالبتكار ،والنظر �إلى خ�صائ�ص الرتاث وقدرة
توظيفه يف �أطر معا�صرة.
ـ التواءمة احل�ضارية بني القيم اجلمالية والفنية
والت�صميمية الرتاثية للعمارة والبيئة الرتاثية
املعتمدة ،وبني الع�صر ،وذلك يف �شكل من
االرتباط بني املعا�صرة والرتاث لإحياء القيم
احل�ضارية وت�أ�صيلها.

ـ جتليات الثقافة الإ�سالمية يف ت�صدير لغة
معمارية �أكرث مرونة و�شفافية من اجلزيرة
العربية �إلى بقاع العامل الإ�سالمي ،حفاظ ًا على
عنا�صر الهوية الثقافية والدينية واالجتماعية،
وعلى تنوع �أمناط البناء املعماري الإ�سالمي يف
�إطار ما ين�ش�أ من تركيبات وتعابري جديدة �أثر
تفاعله بلغات جتارب احل�ضارات الأخرى.
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