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 2009ديسيمبر  19السبت, الحياة: 

 مصطفى محمد طه *

يمثل العمران اإلسالمي في واقعه التاريخي التجسيد الحي ألبعاد التصور اإلسالمي البحت في هذا المجال الحيوي 

فضالً عن ذلك «. معيار الحضارة»، ذلك أن العمارة هي الذي يُعد وال ريب من أخصب مجاالت الحياة الحضارية

فالعمارة هي البوتقة التي تنصهر فيها كل القيم والمفاهيم التي تشكل بانوراما حياة المجتمع، اي مجتمع، في إطاريها 

 العام والخاص.

 

تتسنى لنا معرفة موقع وفي هذا السياق، فإنه ال بد بادئ ذي بدء من بلورة مفهوم العمارة اإلسالمية، وذلك حتى 

عمرانها بين قطبي التحدي واالستجابة. وفي هذا اإلطار يمكن القول ان فن العمارة، فن قديم، نشأ مع اإلنسان منذ 

وجد، وتطور مع تطور وسائل حياته عبر القرون. وجاء اإلسالم، ال ليحدث في هذا الميدان، ما لم يكن، أو يوجد 

الفن امام معطيات منهجية، تجعله يؤدي من خاللها وظيفته بطريقة جمالية، من دون شيئاً من عدم، وإنما ليضع هذا 

إخالل بتلك الضوابط المنهجية. إن هذا الدين الذي صاغ حياة المسلمين وفق منهجه، وتدخل في كل صغيرة وكبيرة 

جوانب الحياة االجتماعية، في ليرشد الى السبيل األقوم، توفيراً للوقت والجهد، كان ال بد من ان يُظهر أثره في كل 

اسلوبها وشكلها، في المسجد والمسكن والطريق والمدينة... والعمران اإلسالمي له وظيفة يؤديها بدءاً من تلبية 

 -وبالتالي ال يكون جمال  -الضرورات وصوالً الى التحسينات والجماليات، بعد استكمال الحاجات. وال يكون فن 

وظيفية، مهما بلغت العناصر الجمالية من التوافر والكثرة والدقة واالنسجام. إذاً، فأولى حينما ال تؤدى الضرورة ال

جماليات هذا الفن ان يؤدي وظيفته المطلوبة، ثم يكون استكمال الحسن بعد ذلك. وكان األثر اإلسالمي على هذا الفن 

 لتجميل في المسجد وفي البيت.عظيماً في كل جوانبه، في مجال التصميم والتوزيع، وفي مجال الزخرفة وا

 

وقد انبثق العمران اإلسالمي الى الواقع المحسوس، عندما قُدر للمسلم األول ان يقدم للعالم أعظم رسالة روحية، ذات 

مكة »نزعة حضارية راشدة، أال وهي اإلسالم الذي شع على البشرية، من مركز اإلشعاع اإليماني األول 

لم يكن خلواً من معطيات  -في مرحلة تأسيس الحضارة اإلسالمية  -ه بأن عالم اإلسالم وهنا ينبغي ان ننو«. المكرمة

معمارية وفنية عربية قّحة موروثة عن عصور ما قبل اإلسالم، تفاعلت مع معطيات كانت موجودة في البالد 

الحاجات الروحية  المفتوحة من هللينية وفارسية وهندية وقوطية لتغطية حاجات دنيوية في المحل األول، وحتى

استجابت المعطيات الجديدة. وحسبنا ان المسجد في عمارته وزخرفته خضع لتلك المعطيات الجديدة، بل ان 

معماريين وفنانين غير مسلمين ساهموا في بنائه وتأسيسه. وكانت العمارة في البالد التي نهل منها المسلمون حرفاً 

ومتنوعة، ظلت سارية بعد اإلسالم بعد ان هذّبت وتطورت لتوائم الحاجات وصنائع لها أساليب فنية وتقاليد معمارية 

 الجديدة لإلنسان المسلم.

 

تعددت منابع هذا العمران الحضاري، في مقدمها معطيات الدين اإلسالمي عبر ما قدمه من رؤية إيمانية وحضارية 

عاش تنظيماً أمثل، يتسق اتساقاً عضوياً حياً، مع شاملة، لتنظيم الهيكل العام والخاص للحياة اإلسالمية في واقعها الم

تصور اإلسالم لإلبداع الحضاري، بكل مناحيه. وإزاء هذا، نرى ان من الضرورة بمكان تناول هذه اإلشكالية 

الحضارية، التي نحن في صدد معالجتها هنا بالدراسة والتحليل. ولهذا، فإن موقع العمران اإلسالمي بين قطبي 

يأتي في سياق معرفة التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية في واقعها الراهن، وهي على « ستجابةالتحدي واال»

الحقيقة من الكثرة بمكان. وهنا ثمة تساؤل حائر يفرض نفسه: تُرى هل ستعود األمة اإلسالمية الى اصالتها 

ضانه المهلكة حتى النهاية؟ ولإلجابة الحضارية، ام انها ستتغرب وتذوب في أتون الغير، وذلك عبر االرتماء في اح

الموضوعية عن مثل هذ التساؤل، نقول ان ذلك إذا حدث، فإن فيه إبهاماً لمعالم وجودنا، فضالً عن ضياع اللمسات 

 الحضارية التي تسم هويتنا اإلسالمية بميسم التفرد واإلبداع وسط هذا الركام الحضاري المتالطم.

 

يحتّم  -كمنطلق اساس للعمران اإلسالمي المعاصر  -لمعاصر، تجاه تراثنا المعماري إن المنظور النسقي لموقفنا ا

علينا وال ريب، ضرورة عدم التنكر لكل البصمات المعمارية الحية لهذا المنجز الحضاري الفريد، وفي هذا داللة 

وخصوصاً في مضمار اكيدة على مدى موضوعية كل المحاوالت، التي تؤكد حتمية العودة الى الذات الحضارية 

 العمارة والتخطيط العمراني.
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ولعل أبرز هذه اإلسهامات الحيوية ذات الطابع الدينامي، في هذا اإلطار، تلك المحاورات المعمارية الجادة، التي 

حيث تبلور « احسن معماري في العالم»(، الذي حمل بكل جدارة لقب 1990 - 1900بذلها المهندس حسن فتحي )

المعمارية الثرية االستلهام الحيوي لكل القيم الحضارية، التي تفّرد بها العمران اإلسالمي عما سواه  عبر معطياته

في بناء المدينة. ومن هنا تأتي، كما ألمحنا سابقاً، ضرورة العودة الى الجذور المعمارية لتراث حضارة المسلمين 

 في هذا السياق. 

 

م سمات العمران اإلسالمي كما عرفه التاريخ، ستساعدنا ونحن في وفي هذا السياق الحضاري نرى ان معرفة اه

صدد التأصيل المعماري لمنجزاتنا المعمارية المعاصرة تخطيطاً وتنفيذاً. ولعل اهم سمات هذا العمران األصيل، أنه 

 عمران عضوي يؤكد وال ريب، مدى الصلة العضوية الحية التي تربط اإلنسان المسلم باألرض برباط وطيد

الوشائج، وفقاً لمنظور اإلسالم لهذه العالقة الوثيقة التي تتشكل عبر تالحم نسيجها التكويني، ما يضفي طابعاً من 

التكاملية والتماثل على المعطيات الحضارية لإلنسان المسلم، تحت الظالل الوارفة لحضارة اإلسالم المثالية، ذلك أن 

ن مخلوقات هللا. لذا، فليس ثمة صراع بينهما على اإلطالق، كما األرض واإلنسان في التصور اإلسالمي، هما م

رأينا لذلك صدى شديداً أحياناً وربما خافت أحياناً أخرى، يتردد هنا أو هنالك، عبر معطيات فلسفات وحضارات 

وقد انعكست أبعاد هذا الموقف شتى، سبقت اإلسالم في الوجود التاريخي، على مسرح الحياة مثل الفلسفة اإلغريقية. 

الحضاري الراشد من قبل اإلسالم تجاه هذه العالقة على بقية الخصائص المتفردة للعمران اإلسالمي، تلك 

الخصائص، التي جعلته يبّز ما عداه من عمران آخر على مستوى الكون، كل الكون. ومن هنا، فإن التحليل المنهجي 

يكشف وال ريب للباحث المعاصر، ان هذا العمران المتميز قد ترجم وبحق لمالمح هذه الخصائص بصورة عامة س

األصالة الحقة لروح العقيدة اإلسالمية، عبر تأكيد القناعة الجازمة بمدى حضارية )شمولية( التصور اإلسالمي 

 للعمران والعمارة.

 

ماطه؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل، وإذا كانت هذه هي أبرز خصائص العمران اإلسالمي التاريخي، فيا ترى ما هي أن

 يمكن القول ان أنماط هذا العمران تنوعت على النحو اآلتي:

 

النمط األول: العمران الديني مثل المساجد، التي كانت بمثابة المرتكزات الحضارية التي تشكلت حولها مالمح هذا  -

اء، والحرم النبوي الشريف في المدينة العمران، ويأتي في مقدمها المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجد قب

 المنورة، وكذا المسجد األقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشّرفة...

 

النمط الثاني: العمران المدني الذي اشتمل على تخطيط المدن اإلسالمية بشوارعها وبيوتها وقصورها وأسواقها  -

 لحمامات.)القيصريات( والبيمارستانات )المستشفيات(، واألسبلة وا

 

النمط الثالث: العمران الحربي مثل األسوار والحصون والقالع الحربية، التي شيّدت كي تدافع األمة من خاللها  -

 عن مقدراتها.

 

إن دراسة أبرز العوامل الحيوية التي كانت وراء انبثاق وتكوين هذا العمران الذي كان وال يزال بمثابة المعيار 

د وإعجاز الحضارة اإلسالمية، فضالً عن تميزها الواضح في هذا المنحى الحيوي من األمثل الدال على مدى تفرّ 

مناحي اإلبداع اإلنساني، لهي من األهمية بمكان، ونحن في صدد تكوين عمران إسالمي معاصر. وفي هذا اإلطار 

 لى النحو اآلتي:يمكن القول ان المنظور النسقي للواقع الحضاري اإلسالمي، يشي بأن هذه العوامل تعددت ع

 

العامل األول: البعد الروحي الذي اعتمد اساساً على اإلسالم، القائم كما هو معروف ايمانياً وتاريخياً على مبدأ  -

وانعكست هذه الوحدانية على تكوين العمران «. ال إله إال هللا محمد رسول هللا»التوحيد الخالص هلل عز وجل 

التالحم العضوي الحي، في ما بين مفرداته التكوينية، وتتجسد بصمات هذا اإلسالمي، فأضفت عليه طابعاً من 

العامل في تكوين أي مدينة إسالمية، عبر إنشاء المسجد الجامع، كنواة معمارية أساسية لها، ثم تلتف حوله بقية 

مدن المسلمين عبر  تكوينات المدينة المعمارية، ما جعل من المسجد الجامع مركزاً لإلشعاع اإليماني والحضاري في

 األعصار المتعاقبة...
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باعتباره  -العامل الثاني: البعد الثقافي الذي تبلور بلورة واضحة، عبر ذلك الدور الحيوي الذي أداه المسجد  -

في الفضاء الثقافي اإلسالمي. يضاف إلى ذلك، مدى فعالية الرسالة اإليمانية والدور الحضاري  -مؤسسة تعليمية 

رآن الكريم، في تشكيل العقل المسلم، وال غرو في ذلك فهذا الكتاب الماجد، هو حقيقةً كتاب الحضارة الناشط للق

األمثل، وكذا الرافد األول لحضارة اإلسالم، في آن معاً. ومن هنا فليس غريباً ان يصبح موضوع الدراسة والبحث 

 ب.والنظر والتفسير داخل أروقة المساجد، عبر عالم اإلسالم المتراح

 

العامل الثالث: عامل الثوابت والتحوالت: تتبلور آفاق ومالمح هذا العامل المهم، من خالل انعكاس مبادئ اإلسالم،  -

على منجزات العمران اإلسالمي الثرية الجياشة. فكما هو معروف، تجسدت مفاهيم األصول العقدية والثوابت 

عطيات المسلمين الحضارية بعامة، والعمرانية بخاصة. اما اإليمانية الحقة، التي جاء بها هذا الدين، في كل م

التحوالت فيقصد بها ان العمران اإلسالمي استطاع ان يستوعب ضمن مفرداته المعمارية المتباينة، كل اللمسات 

 المعمارية المتميزة في عمران غير المواجه له حضارياً.

 

ومالمحه، عبر المقياس األمثل المعتمد لقيام العمران اإلسالمي، العامل الرابع: البعد اإلنساني الذي تبلورت آفاقه  -

، «الموديل»ونعني به اإلنسان، وذلك بعكس العمران الكالسيكي، الذي قام على اساس مقياس عضوي يعرف باسم 

 الذي يعتمد على مقاييس النسب الجمالية لإلنسان، من دون النظر إليه ككيان شامل.

 

قياس على المعطيات المعمارية لحضارتنا، نستطيع ان نؤكد وبما ال يدع مجاالً للشك، ان ومن خالل بصمات هذا الم

الذي استطاع االستجابة الفاعلة، لكل التحديات المعمارية، التي افرزتها الحضارات السابقة  -العمران اإلسالمي 

المعاصر مهما تنوعت. وهذا من قادر على ان يستجيب ايضاً لتحديات العمران  -لحضارتنا في الوجود التاريخي 

منطلق ان اسس وتقاليد العمران اإلسالمي، وال سيما في التخطيطات والتكوينات والعناصر ال تزال صالحة ألن تفي 

بحاجات شرائح الناس المتباينة في العالم اإلسالمي، على تنوع مستوياتهم االقتصادية، سواء في الماضي او 

هذا يقتضي توافر العناية الالزمة لدراستها دراسة علمية واعية، فضالً عن توافر الحاضر، وحتى في المستقبل. و

الفهم الصحيح ألسسها وللعوامل التي أنتجتها، وبالتالي فإن كل ذلك سيساعد على تطويرها، بما يالئم مختلف شرائح 

مي البحت، الذي يتخيله الناس في اي عصر من العصور. وألمكن كذلك صوغ كل انواع العمائر في القالب اإلسال

اي معماري، وبأية مواد وأساليب بنائية تاريخية كانت ام حديثة، يود استخدامها إلخراج النماذج البنائية في القالب 

 الذي يختاره.

 

« القيم»وعلى « المعنى»لعل أهم تصور ختامي نخرج به في نهاية هذه الدراسة، هو ان ال بد من التركيز على 

 ذلك أنها تعتبر بمثابة كلمات يمكن بسببها ان يحدث أو ال يحدث تصميم ما. «.التراث»وعلى 

 

 باحث لبناني* 
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