
  معاصرإسالمي العمارة كمنهج فلسفة الوسطيةفي

 حالة دراسية المساجد في قطاع غزة

 ملخص البحث

  حٌث أصبح بدأ المسجد ٌلعب دوره الحٌوي والفعال فـً حٌـاة المـسلمٌن،العصر اإلسالمً،منذ بزوغ فجر 
، تقام فهو ٌرتبط معهم فً حركـاتهم وسكناتهم مركزي ومؤثر لجمٌع المسلمٌن فً حٌاتهم الٌومٌة ٌمثل مكان

 وإعالن التواصل االجتماعً وتمكٌن العالقات األخوٌةالعلم والتكافل وتلقً  وحكم فً القضاٌالصالة والفٌه ا
ورجل قلبـه معلـق :  فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله، قالهللاسبعة ٌظلهم "فً الحدٌث الشرٌف . النكـاح وغٌره

ونتٌجة لذلك  أن ترفع وٌذكر فٌهـا اسـمه  فٌها التً أذنهللا بٌوت هً(. 119/2رواه البخاري، )" بالمساجد

رواه )"  مساجدها هللاأحب البالد إلى : "قالهللا بقٌة البقاع، فعن أبً هرٌرةأن رسول أن ٌتمٌز عنقتضً ي

النبً صلى هللا علٌه  من  بدءاكما حظً المسجد باهتمام كبٌر من حٌث التشٌٌد والبناء(.671مسلم، 

 عمارة  فًقد أثري إلسالملدٌن االجانب الروحً والحسً ل. ٌومنا هذاومن تبعه من حكام المسلمٌن حتىوسلم
لحضارة أصبح الشاهد األمثل لفقد  . البـسٌط وتكامل فراغاته وقوة ارتباط أفراد المجتمع بههالمساجد بتكوٌن

تلك ، كما ٌعكس المستوى االجتماعً والثقافً واالقتصادي لتم اإلنشاء فٌهزمان الذي للمكان وللة يعمارالم
، حٌث كان الهدف من بنائه قوة تأثٌره فـً نفوس المسلمٌن باإلٌمان، وتهٌئة الجو الروحً الفترة الزمنٌة

  .المالئم ألداء الفروض واألعمال الصالحة

تراجع هذا الدور تدرٌجٌا، وقل عدد المصلٌن، وظهرت بعض مع مرور الزمن وفً وقتنا الحاضر 
المشكالت التً ساهمت فً تراجع دور المسجد، كل ذلك كان ألسباب مختلفة من ضمنها ضعف دوره فً 

 الحضري للتجمعات العمرانٌة، وسوء التصمٌم الذي ال ٌراعً المتطلبات الوظٌفٌة المتعلقة برسالة تخطٌطال
مواقع المساجد ضمن النـسٌج العـام للمدٌنـة والمجاورة توزٌع  على ةحافظالمعدم باإلضافة إلىالمسجد 
تصمٌم مساجد عشوائٌة على قطع أراضً لٌست مخصصة لذلك االستخدام ممـا أدى إلى ضٌق  والسكنٌة

 المساجد تخطٌط وتصمٌمتأثر جزء من كما أدى. المساحة وسوء فً اإلضاءة والتهوٌة والخدمات العامة
بالثقافـة الغربٌـة والتً ال تراعً عنصر المسجد كمكان مركزي ٌنبغً االهتمام به، مما جعل بعـض 

كل هذه . على بالدنا وغرٌبةالمـساجد تظهر بتصمٌمها متأثرة بأشكال غرٌبة مستوحاة من ثقافات طارئة

 .األسباب أثرت بشكل سلبً على إٌصال رسالة اإلسالم إلى المجتمع وتأثٌره فٌهم

تُبغ أهًُت انبحث يٍ خالل تُاونه نًىضىع دٍَُ هاو ًَس واقغ انًـسهًٍُ انُـىيٍ، وًَثم ػُصرا يقذسا 

وجىد حُث تتُاول انذراست واقغ انًساجذ حانُا بسبب .  نذي انًسهًٍُ اإلساليٍَقطت إشؼاع حضارٌ نهؼانىو

 وخاصت  انؼًارة انًؼاصرةيباٍَ ػهً اإلساليٍ انًُهج انىسطُت فٍ تطبُق يضًىٌ يفهىو فٍضؼف 

 انً باالػتذال وتًُم تبتؼذ ػٍ روح انىسطُت انًًثهت انًساجذ فٍ انىقت انحانٍ أٌ يؼظى انًساجذ حُث

 نهىسطُت انؼًهٍرنك دػت انحاجت إنً انتطبُق انًبانغتوانغالء فٍ انسخارف وانتشكُم انخارجٍ نهًسجذ ل

 نتطبُق فهسفت يحاونت جادة  حُث تكًٍ أهًُت انىرقت انبحثُتفٍ.السًُا بىقتُا انراهٍوانتركُس ػهً انًساجذ 

 كم فٍيتًثهت بانىسطُت نتكىٌ ركُسة قىَت نهؼًارة وخاصت نهًساجذ والإساليُت واضحت نؼًارة يؼاصرة 

 .يكاٌ وزياٌ

تخلص الدراسة إلى الوسطٌةوالتً التعنٌالجمودواالنحٌاز،وإنماهٌمصدراوحالةمنالتطورواإلبداع، 
تحققبعداروحٌاوعقلٌامناالتزانوالتوافقواالنسجاممعمتطلباتاإلنسانالمعاصرة 

 كما أن التشكٌاللمعماري .والمستقبلٌة،بماٌحققمفهوماالستمرارٌة



للمسجدنابعمنمنطلقالبساطةوالهدوءداخلٌاوذلكلتعمٌقالشعوربالخشوعفٌالصالة 
بحٌثالتشكالأللوانوالزخارفتشتٌتاللمصلً،فالمنهجاإلسالمً ،تحقٌقاللمعنىاإلٌمانً

ومنخالالألحادٌثالنبوٌةالشرٌفةأفرزمحدداتمعمارٌةفٌالتشكٌل،وبالتالٌٌبقىاالجتهاد 
 .واالبتكارضمنهذاالمحٌطالشرعٌالمحدد

مفهوم الوسطٌة وتطبٌق مضمونها تتناول الدراسة أربع مباحث رئٌسٌة حٌث تمثل المبحث األول فً 
أما المبحث الثانً تناول المساجد وتطورها عبر الزمن وصوال إلى وضع المساجد فً . اإلسالمٌةبالعمارة 

 وماهً ضوابط عمارة المساجدلالزخرفة وخصائصها كفن مستخدم الوقت الحالً، المبحث الثالث تناول 
النتائج  انتهاء بدراسة مقارنة بٌن المساجد قدٌما وحدٌثااما المبحث الرابع تمثل فً . زخرفة المساجد

 .والتوصٌات

 

  

 

 


