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 : ركود بصرى وفكرىاألوقافمساجد تنميط عمارة 

 إسالم أحمد محمد عبد القدوس عالء الدٌن علوى الحبشى,
 

 ملخص:

وتؽٌر  ,خالل منظومة مستمرة لتوزٌع رٌع ألصول وهبها أصحابها للخٌرمن لمجتمع  قدم خدمات إجتماعٌة وروحٌةنشؤت األوقاؾ كنظام أهلى ٌ
لمنتج المسجد  ت عمارةتحولو ةوشبون المساجد والدعإدارة فؤقتصر على  صول,هذه األ على ات المحلٌةهذا الدور مع محاوالت سٌطرة الحكوم

عدد فٌه  وقلت   ,القبلة والمدخل أشكالو ,األفقًشكل المسقط ثبتت فٌه مجموعة من الخصابص الشكلٌة لنموذج لالعامة مشتركة  هسمات حكومى
طرق اإلنشاء ومواد بل ووحدت فٌه  ,المملوكٌةأشكال مستنبطة من العمارة واجهاته إلى  وتحولت ,الخدمات إلى مجرد الوضوء ودور المناسبات

 تكوٌناته.ونمطٌة فى  ,إلى ركود فى تطور أشكال المساجد ذلك أدىو ,البناء المستخدمة

التوجهات والتؽٌرات السٌاسٌة  فى مصر من خالل تحلٌلالمعاصرة األوقاؾ لمساجد  ٌةتطور النماذج التصمٌم معرفةإلى  البحثهدؾ وٌ
بها  التصمٌم لبعض منهاوثابق  من خالل دراسةوذلك  ,لسٌاستها البنابٌة ألوقاؾ والموجهعلى االحالى  هٌمنا المواإلقتصادٌة للدولة بإعتباره

 فى محاولة لوصؾ الواقع الحالى لعمارة المساجد فى مصر. ها,وامل المشتركة بٌنوتحدٌد الع ,وتحلٌل المتتج المعمارى الصادر عنها

 

 : كلمات مفتاحية

 النمطٌة ,النماذج ,األوقاؾ ,جداالمس

 المقدمة:

حدد شكل  ,المدٌنةعندما بدأ  الرسول )ص( فى بناء مسجده فى 
 ,لصالة: )فناء وجزء مسقوؾ لفإحتوى على ,المسجد طبقا لوظٌفته

وؼرؾ أمهات  ,جدار للقبلة من اللِبن ,منبر بسٌط من ثالثة درجات
 ,ومع اإلنتشار السرٌع لإلسالم فى البلدان المختلفة ,المإمنٌن(

ت أشكال  ,إختلطت الطرز المحلٌة للعمارة مع وظٌفة المسجد فؤفرز 
 ,المختلفة التى إنتشر بها اإلسالموالعصور تعددة للمسجد فى األقالٌم م

وجد المسجد  ,ومع إمتداد الحكم من الخلفاء الراشدٌن لدولة العثمانٌٌن
مع  فالمسجد تفاعل ,طرقا مختلفة للتعامل مع وظٌفة المسجد

وتؽٌر تكوٌنه  ,اإلجتماعٌة واألهلٌة بشكل كبٌرالمتؽٌرات السٌاسٌة و
تؤثر إلى عثمانى  ٌحٌطه أروقة داخلًعلى فناء مفتوح ى مبنمن 

بالعمارة البٌزنطٌة وتم تؽطٌته بقباب
1
. 

ربطه بمفهوم  ,مفهوم الصدقة الجارٌة )ص(عندما أطلق الرسول و
,اإلستمرارٌة فى عمل الخٌر وهو الوقؾ

2
وتم الوقؾ تؤسست مبادئ  

بقطع  ,عٌنهعلى انه " حبس مال ٌمكن اإلنتفاع به مع بقاء تعرٌفه 
وتصرؾ منافعه الى البر تقربا الى هللا تعالى" ,التصرؾ فى رقبته

3
, 
وقد لحق بالوقؾ قٌم عدة متعلقة بتكوٌنه اإلدارى حتى ٌستطٌع 

دور كل من تحدٌد  تمو ,اخٌر الذي صمم من أجلهفى أداء  اإلستمرار
أركان وأحكام محددة.فى وناظر الوقؾ المنتفعٌن 

4
إختلفت كما و 

فتم تقسٌمه إلى أهلى  ,حسب الُمنتفعٌن بهمع الوقت أنواع الوقؾ 
وتطور النظام الوقفى على مر العصور كنظام  ,وخٌرى ومشترك

وٌساهم فى  ,إقتصادٌة جلٌلةإجتماعٌة وٌقوم بخدمات مستقل أهلى 

                                                           
1

, دار النهضة المنورة: تطورها العمرانى وتراثها المعمارىالمدينة  ,لمعى  صالح 
 .(1891) العربٌة للطباعة والنشر, بٌروت

2
 انًرهت انشبفؼً.وهى رؼسَف  
3

َهضخ يصس نهُشس  ، ،روائغ االوقاف فى الحضارة االسالهيت ،زاغت انسسجبًَ 

 2212اغسطس  ،وانزىشَغ
4

انمبهسح: يطجؼخ دَىاٌ  أحكام األوقافكتاب أَظس أثٍ ثكس أحًد ثٍ ػًسو انشُجبٍَ،  

 .1024ػًىو األولبف انًصسٌ، 

عمارة وعمران المدٌنة  قٌام منشؤت خدمٌة وتربوٌة ؼٌرت من شكل
 اإلسالمٌة .

 المساجد باألوقاف:عالقة 

وعالقة المساجد باألوقاؾ هى عالقة نشؤت منذ بداٌة نشؤة الدولة 
و قد بدأ تؤسٌس الدولة  ,اإلسالمٌة بإعتباره أحب القربات هلل تعالى

اإلسالمٌة الناشبة ممثلة فى دولة المدٌنة بمسجد قباء ومسجد الرسول 
ثم إِنتقلت تلك السٌاسة للمدن والبلدان التى فتحها  ,صلى هللا علٌه وسلم
واستهالل نشؤة الوقؾ بتؤسٌس المساجد ٌفسر لنا  ,المسلمون فٌما بعد

وحتى األن  -مر التارٌخ  لماذا حظٌت المساجد باألولوٌة األولى على
سبب فى ولعل ال ,أولوٌات الواقفٌن ومصارؾ اوقافهم الخٌرٌة فى -

ٌث من ح–نموذجً لترجمة فكرة الوقؾ  لمثا ذلك هو أن المسجد
,فى صورة عملٌة -كونها صدقة جارٌة

5
فهو قربى هلل تعالى ُمنزهة  ,

 .ودٌنًعن أى أطماع وتحمل دور إجتماعى وثقافى 

وقد إلتقت قٌم العمارة مع قٌم الوقؾ فى تحقٌق المنفعة واإلستدامة 
,والجمال

6
لتقدٌم ؤت وعلى الرؼم من أن فكرة المنشؤت الوقفٌة قد نش 

إال  ,خدمة مجانٌة تإدى وظابؾ ٌحتاجها المنتفعونالخٌر من خالل 
 أن ضرورة تؤبٌدها وإستمرارٌتها أدت إلى تدفق المنشؤت المساندة

والتى ٌحقق رٌعها الصرؾ على المبانى  ,إستثمارٌا   )الموقوؾ علٌها(
وعلى هذا فقد إستمرت األوقاؾ فى هذا المسار  ,)الموقوفة( الربٌسٌة

حٌث كان  ,األهلى حتى بداٌة مصر الحدٌثة على ٌد محمد على باشا
.األوقاؾ وقصرها على المساجد فقط بتقزٌم دورأول من قام 

7
 

                                                           
5

 و1001 ،داز انشسوق ،انمبهسح ،االوقاف والسياست فى هصر :اثساهُى انجُىيً غبَى 
6

يجهخ أولبف،  ، قين الوقف والنظريت الوعواريت صياغت هعاصرة ،حسٍَىثً يحًد  

 و.2225، يبَى 1األيبَخ انؼبيخ نألولبف، انكىَذ، انؼدد 
7

ػُديب لبو يحًد ػهً ثبشب ثإنغبء انىلف األههً ثُبءاً ػهً فزىي يٍ يفزً انحُفُخ  

ولبنىا نه يٍ َمىو ثإػًبز ،ذهت إنُه انًشبَخ يجدٍَ زفضهى نرنك  ،ثبإلسكُدزَخ

وانًركىز فً كزبة ػجبئت اِثبز  –فزؼهد يحًد ػهً ثبنًسبجد ولبل يب َصه  ،انًسبجد

وثهرا لصس  ،:" أَب أُُػًس انًسبجد وأزرت نهب يب َكفُهب"–فً انزساجى واألخجبز نهججسرً 
 يحًد ػهً َظبو انىلف كهه ػهً انًسبجد فمظ.



 " " تنمٌط عمارة مساجد األوقاؾ: ركود بصرى وفكرى , إسالم أحمد محمد عبد القدوس و عالء الدٌن علوى الحبشى 
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تشكلت عملٌة تؤسٌس األوقاؾ ذاتها من حٌث زٌادة ونقص عدد وقد 
رب نهاٌة القرن إلى ق -منذ عهد محمد على  –األوقاؾ فى مصر 

 :سٌتٌنفى صورة موجتٌن أسا -العشرٌن

 ,الخٌرٌة–فى إنشاء االوقاؾ بؤنواعها الثالثة  :موجة مد مستمر - أ
وقد بدأت تلك الموجة حول منتصؾ القرن  -األهلٌة و المشتركة

وبلؽت قمتها فى منتصؾ االربعٌنٌات من هذا  ,التاسع عشر
م هدأت 1846لسنة  49حتى ما صدر قانون الوقؾ رقم  ,القرن
 م.1852ٌولٌو  23ثم انكسرت تمام بقٌام ثورة ,بشدة 

بدأت مباشرة عقب صدور  ,أو إنحسار شدٌد :رموجة جذ - ب
م بحل الوقؾ االهلى 1852لسنة  191المرسوم بقانون رقم 

والتزال موجة اإلنحسار هذه مستمرة حتى نهاٌة  ,والخٌرى
مع مالحظة بداٌة بطٌبة  ,العقد األخٌر من القرن العشرٌن

.وتدرٌجٌة
9

 

وقد إنتقل تارٌخ األوقاؾ فى عالقته بالسلطة الحاكمة والتؽٌرات 
اإلستقاللٌة التامة  تحولت خاللها ,بؤكثر من مرحلة مصرالسٌاسٌة فى 

 من خالل لنسبٌة ثم التبعٌة الكاملة للدولةإلى اإلستقاللٌة اللنظام 
 إهتمام  ٌجد باإلشارة هنا أنو ,وزارة األوقاؾ المصرٌة

 
 عام قبلالسلطة الحاكمة بالوقؾ فى مجال العبادات بصفة عامة 

وقد  ,األهلً التوجهسٌس بقدر ما كان جزءا  من مم لم ٌكن 1852
 دولة لم تكن لل ؾنشؤت االوقاؾ فى تلك الفترة فى ظل احكام فقه الوق

 
محدودة نابعة من عالفتها النظام القضابً المحلً, صالحٌات إال  فٌها

م حٌث تحول 1852مركزٌا الذى حدث بعد الالتحكم على عكس 
اإلدارى للدولة وٌنفذ  الهٌكلالوقؾ للتبعٌة الكاملة وأصبح جزء من 

وعلى هذا فقد تؤثر النظام الوقفى تؤثر بالػ ناتج عن  ,خطط الحكومة
.ى تحوله من نظام أهلى لنظام حكومًخلل ف

 8
 

إلى منتج   -بعد السٌطرة الدولة علٌها  -وقد تحولت عمارة المساجد 
حكومى مركزى تسٌطر علٌه اإلدارة المركزٌة للشبون الهندسٌة 

ٌاسات عمارة مما أدى إلقتصار وضع س ,بوزارة االوقاؾ المصرٌة
مما أدى لتحكمهم فى  ,قلٌلة من مهندسى الدولة فبةمساجدها فى ٌد 

وطبقا  ,شكل عمارة األوقاؾ المصرٌة طبقا لتوجهاتهم الفكرٌة تارة
لدراسة وبالتالى فقد توجهنا  ,ة تارة أخرىللتوجهات اإلقتصادٌة للدول

باألوقاؾ بعض أعمال هإالء المهندسٌن الذٌن تولوا إدارة الهندسة 
المصرٌة فى محاولة لقٌاس العالقة بٌن شكل المسجد الحكومى فى 

مع عدم  ,والتوجهات الفكرٌة لهإالء األشخاص ,القرن العشرٌن
تشكٌل إؼفال دور توجهات الدولة السٌاسٌة واإلقتصادٌة واألمنٌة فى 

 عمارة مساجد األوقاؾ الحكومٌة المصرٌة.

 عشرين:مساجد األوقاف فى مصر فى القرن ال

لتبعٌة األوقاؾ إداراٌا للجهاز الحكومى وإنتقالها من اإلستقالل التام و
إلى اإلستقالل النسبى ثم إلى التبعٌة التامة إلى الجهاز الحكومى 

المنتج المعمارى بعض من وذلك عن طرٌق مناقشة  ,واإلدارى للدولة
والتً  الهندسة بوزارة األوقاؾ المصرٌةلمدٌرى التصمٌمات و

ح بعمل التصمٌمات اسمت عملٌات التصمٌم علٌهم مع عدم الإقتصر
منهج  وقد اعتمدنا على ,الهندسٌة بالمدٌرٌات الفرعٌة فى المحافظات

بجمعها من  فٌه إلى وثابق األوقاؾ والتى قمنا تحلٌلى وصفى مستندا
واإلدارة المركزٌة للشبون  ,أرشٌؾ وزارة األوقاؾ المصرٌة

 من أرشٌؾ مدٌرٌة أوقاؾ األسكندرٌة.و ,الهندسٌة باألوقاؾ

 –ولبٌان هذا التؤثٌر قمنا بتقسٌم القرن العشرٌن حتى الوقت المعاصر 
 وهى :إلى ثالثة مراحل تارٌخٌة   -زمنٌا

الفترة من نهاٌة القرن التاسع عشر الى منتصؾ القرن  -1
 م.1852العشرٌن وقبل ثورة ٌولٌو 
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 و1001 ،نشسوقداز ا ،انمبهسح ،االوقاف والسياست فى هصر ،اثساهُى انجُىيً غبَى 
0

 انًسجغ انسبثك. 

الثالث من من منتصؾ القرن العشرٌن الى نهاٌة الربع  -2
القرن العشرٌن )سٌطرة الحكومة التامة على األوقاؾ, 

 وحتى بداٌة سٌاسة اإلنفتاح اإلقتصادى(.
 الربع الرابع للقرن العشرٌن وصوال للفترة المعاصرة. -3

 مساجد األوقاف فى النصف األول من القرن العشرين:

تمٌزت مساجد األوقاؾ فى الربع األول من القرن العشرٌن )مرحلة 
وتفاعلها مع الوسط  ,اإلستقالل النسبى( بتنوع طرزها المعمارٌة

الحق و إعطاء دواوٌن األوقاؾ  ,وقد أثر عدم وجود مركزٌة ,المحٌط
فى التعامل مع التصمٌمات إلى ثراء الناتج المعمارى الناتج فى 

وقد إحتوت أؼلب مساجد األوقاؾ فى تلك  ,بداٌات القرن العشرٌن
وتؤثرت بالتكوٌن العربى المنفتح على  ,و أضرحةأ,الفترة على دكاكٌن

وبالتالى ظهرت المساقط األفقٌة لمساجد تلك الفترة ؼٌر  ,فناء
وٌعد إحترامها  ,وحملت واجهاتها سمات تشكٌلٌة متنوعة ,متشابهة

وجاءت مشارٌع  ,للوسط المحٌط  من أهم السمات التى تمٌزها
لها تحترم طرٌقة البناء كأو التوسعة  حالل والتجدٌدالترمٌمات و اإل
مع إحترامها لوصاٌا الواقفٌن وطرق الترمٌم  ,القدٌمة وُتكملها

 المذكورة فى الوقفٌات.

 
م(4784المسقط األفقى لمسجد البوصيرى )

40
 

 
(4007مشروع تطوير وتوسعة مسجد البوصيرى )

44
 

وقد جاءت أشكال المساقط األفقٌة لمساجد األوقاؾ فى الربع الثانى 
وتؤثرت بالطراز  ,القرن العشرٌن متنوعة األسالٌب واألشكالمن 

اإلنتقابى فى تنوع األسالٌب المستخدمة فى التكوٌن فى المسجد 
ولكن ٌمكن أن نطلق علٌه  ,إال انه لم ٌوجد تشابه فى األشكال ,الواحد

إال أن واجهاتها إحتوت على تشابه  ,تشابه فى اإلسلوب التصمٌمى
فقد أتفقت جمٌعها فى إنها تحمل سمات شكلٌة  ,كبٌر فى التكوٌنات

ولم ٌإثر  ,وتقاربت أشكال وتكوٌنات المآذن بشكل كبٌر ,مملوكٌة
وقد أدى التنوع  ,تكوٌن المسقط الحدٌث على شكل الواجهات كثٌرا

                                                           
12

هركس دراساث األسكندريت والبحر  توثيق ،سكُدزَخألاولبف يدَسَخ أيٍ أزشُف  

 يكزجخ األسكُدزَخ ،الوتوسط
11

 َفس انًسجغ انسبثك. 
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فى إستخدام المواد واللون لحركة تشكٌلٌة ممٌزة  قللت اإلحساس 
أسهم فى ذلك تؤُثر مدٌرى وقد  ,بطؽٌان الطراز اإلحٌابى المملوكى

 -اإلدارات المركزٌة بالوزارة ك )مارٌو روسى( بالطراز اإلحٌابى
( وؼٌرهم و فٌروتشى بك ,ى تتلمذ على ٌد )مصطفى باشا فهمىالذ

والذٌن ساهموا فى إحٌاء الطراز المملوكى  ,من مدٌرى االوقاؾ
والتى ساهمت فٌها  ,نتٌجة لعملهم فى لجنة حفظ اآلثار العربٌة

,األوقاؾ بشكل ربٌسى بصفتها المالك والممول لألوقاؾ
12
إلى صبؽة  

نتٌجة ألن المركزٌة  ,تلك بالصبؽة المملوكٌةبإسلوب عمارة االوقاؾ 
 تركت التصمٌم فى أٌدى أشخاص محددٌن.

 

 

  أعمال ُمديرى الهندسة باألوقاف )ماريو روسى(:

 مسجد ابى العباس المرسى باالسكندرية :

وضرٌح أبى العباس المرسى فى موضع ضرٌح ومسجد أقٌم مسجد 
 ,كان ٌضم رفات العارؾ باهلل سٌدى أبى العباس المرسى ,قدٌم

وأقٌمت أول صالة به عام  ,عام 16وأستؽرق بناءه حوالى 
13

1845 
قام المعماري اإلٌطالً مارٌو روسى  وافتتحه الملك فاروق. ,

موعة من بتصمٌم المسجد على هٌبة شكل مثمن, وأدرج به مج
البروزات والحناٌا, مع ملحقات طرفٌة, وظفت كمداخل ومنارة 

 ومحراب ودورات مٌاه ومكان للوضوء.

وقد تؤثر روسى فى عمارته بالمسقط األفقى لكنٌسة القٌامة التً 
أسسها فً األصل اإلمبراطور قسطنطٌن فى القرن الرابع المٌالدى, 

م, 682الصخرة عام  والتى إنتقلت إلزمنة اإلسالم متمثلة فى قبة
م, والتى أثرت فٌما بعد 941وبالقبة الصلٌبٌة بسامراء المبنٌة عام 

على كل األضرحة اإلسالمٌة
14

. وقد برع روسى فى إستخدام الشكل 
المضلع وقد إستخدام تلك األضالع من الداخل لعمل مجموعة مستمرة 

 من العقود تحمل الشخشٌخة المضلعة.

 
تصميم روسى، العباس المرسى باألسكندرية المسقط االفقى لمسجد أبى

45
 

أربع قباب فً أركان المثمن واقتبس فكرة هذه وقام روسى بتصمٌم 
ورؼم  ,القباب من تصمٌمات األضرحة المملوكٌة فً قرافة قاٌتباي

عدم ضخامة هذه القباب بالقٌاس لقباب الجوامع العثمانٌة فإنها تمتاز 
بارتفاعاتها العالٌة نتٌجة لزٌادة طول رقبة القبة المزودة بست عشرة 
 .نافذة معقودة على هٌبة العقود المدببة وهً ذاتها مقطع القباب األربع

وقد أستخدم روسى الشكل المملوكى فى مبذنة تحاكى المآذن 
تبدأ بقاعدة مربعة , تنتهً بشرفة أذان محمولة على المملوكٌة فهى 

صفوؾ من المقرنصات, أما الطابق الثانً فمستدٌر المقطع وٌنتهً 
ولكن تشٌٌد  ,بشرفة أذان ثانٌة فوقها جوسق له ثمانٌة عقود مدببة

                                                           
12

  1054إنً  1112أَظس كساسبد نجُخ حفظ اِثبز انؼسثُخ انًُشىزح يٍ  
13

 :حداثت هصر تجربت اإليطالى هاريو روسى فى ،ثىًَُ ػهً  

http://www.philadelphia.edu.jo/academics/athwany/uploads/Mario

%20Rossi%20in%20egypt.pdf 
14

 انًسجغ انسبثك.َفس  

 
15

 انجبحث. 

المبذنة وسط الواجهة الربٌسٌة عمل ؼٌر مؤلوؾ فً العمارة 
المعمارٌون وضع المآذن فً أركان المساجد, اإلسالمٌة, إذ اعتاد 

ولكن روسً لجؤ الى ذلك لٌرى من ٌنظر الى الجامع هذه المبذنة من 
أي اتجاه وكؤنها تتوسط القباب األربع وتصعد من وسطها جمٌعا

16
. 

 

ة وحتى بداية سياسة يسيطرة الحكومالمساجد االوقاف فى مرحلة 

 اإلنفتاح اإلقتصادى:

 النموذجى:مشروع المسجد 

تشٌر الوثابق واللوحات بؤرشٌؾ وزارة االوقاؾ
17
الى بداٌة استخدام  

بدال من التعامل مع  ,النماذج الموحدة فى التصمٌم المعمارى للمساجد
م فٌما عرؾ 1856كل مسجد كمشروع معمارى وانشابى مستقل عام 

بإسم مشروع المسجد النموذجى
19
 . 

رارٌة تسمح بالتؽٌٌر فى هى قوالب تصمٌمٌة مرنة وتك والنماذج:
مما ٌنتج عنه  ,ابعادها بنسب ثابتة بؽرض الحفاظ على شكل القالب

وقد ٌمتد ,مساقط افقٌة وواجهات متشابهة فى كل منطقة ٌتم تنفٌذه فٌها 
هذا التكرار للتفاصٌل االنشابٌة وتفاصٌل االساسات واللوحات 

تج عنه تطابق مما ٌن ,الصحٌة والكهربابٌة وؼٌرها من وثابق االنشاء
 بصرى ووظٌفى بٌن هذه النماذج وبعضها .

 
 ,وٌعتبر هذا النموذج فى ذلك الوقت منتج طبٌعى من منتجات الدولة

خرى مثل )نماذج فقد طبقت ثورة ٌولٌو مجموعة من النماذج األ
نماذج مستشفٌات وزارة ,نماذج األبنٌة التعلٌمٌة  ,المساكن الشعبٌة

وبالتالى أصبح النموذج هو جزء من سٌاسة الدولة فى  ,الصحة ....(
وطبقا لتبعٌة األوقاؾ  ,التعامل مع اإلحتٌاجات المعمارٌة للشعب

وجزء من  ,فإن ظهور المسجد النموذجى كان طبٌعٌا   –للحكومة 
وقد عزز  ,وتنفٌذا  لسٌاسة التحول لإلنتاج الكمى ,السٌاسة الحكومٌة

اؾ فى سٌاسة )اإلصالح ذلك الفكر تضمٌن أراضى األوق
الزراعى(

18
 ,مما افقد األوقاؾ مصدرها األساسى فى التموٌل ,

وبالتالى أصبح لزاما على اإلدارة الهندسٌة باألوقاؾ أن تدبر شبونها 
 فى ظل مٌزانٌة محددة تتضمن :

 إنشاء المساجد الجدٌدة. -1
 وضع خطط اإلحالل والتجدٌد للمساجد المتهالكة. -2

                                                           
16

رائد العوارة اإلسالهيت الحديثت وهبدع  :اإليطالي هاريو روسي احًد : ،انصبوي 

line -available on  2220سجزًجس  0فً  ،جسَدح االرحبد ،«األرابيسك»زخرفت 
 world web at :

http://www.alittihad.ae/details.php?id=29255&y=2009#ixzz23obk

4pBn 

17
يشسوع رىثُك  ،يسكص دزاسبد اسكُدزَخ وانجحس انًزىسظ ،يكزجخ االسكُدزَخ 
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 سبثك.َفس انًسجغ ان 

10
 ،داز انشسوق ،انمبهسح ،االوقاف والسياست فى هصر  :اثساهُى انجُىيً ،غبَى

  و1001
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 والترمٌم للمساجد التى تحتاج مرمات.وضع خطط الصٌانة  -3
بعد وضع قانون ضم  -وضع خطط ضم المساجد األهلٌة  -4

 1861المساجد عام 
21
وما ٌترتب علٌه من تدبٌر مصارؾ -

 تلك المساجد.

لمشروعات المساجد فى  إختلفت المحددات التصمٌم ,وفى ظل ماسبق
العامل اإلقتصادى وفبات المحاسبة فؤقتصرت على  األوقاؾ

بدال  من مراعاة  ,اوالت فرض السٌطرة الحكومٌة على المساجدومح
عوامل كالوسط المحٌط والبٌبة والثقافة و توافق مواد البناء مع المكان 

 ومراعاة عوامل التطور فى األشكال وفى العلوم.

من  تبعا  ا تصمٌمٌا مُ ٌحتى صار روتٌن ,وما لبث هذا النموذج طوٌال
وقد بدأ فى صورة  ,ادارة التصمٌمات فى االوقاؾ فى كل المساجد

مشروع الى ان امتد واصبح االن قانونا تنفٌذٌا ٌعمل به فى تصمٌم 
 ,وانشاء المساجد فى كل من دٌوان الوزارة والمدٌرٌات التابعة له

لمساجد التابعة بٌق هذا النموذج فى خطط اإلحالل والتجدٌد لوٌتم تط
وٌمتد ذلك حتى خطط  ,خطط االشهار المحلىما سمٌت ب ,للوزارة

الصٌانة والترمٌم مما أدى لنمذجة المساجد التى ال تتبع النموذج
21
. 

 

 
لوحات مشروع المسجد النموذجى ملحق به مدرسة

22
  

 ,ٌتكون مشروع المسجد النموذجى من )مسجد بملحقاته ومدرسة(و
عة وٌتكون المسجد من )صحن صالة مربع الشكل تعلوه شخشٌخة مرب

وهو ذو مسقط عثمانى التكوٌن ومملوكى السمات التشكٌلٌة 
وؼرفة  ,ى ٌمٌن المدخل من اإلتجاه الشمالًوبه منارة عل ,للواجهات

دورات مٌاه  توجدو ,إمام فى اإلتجاه القبلى ودورة مٌاه ووضوء
وتتكون  ,عن طرٌق فناء مشترك مشتركة بٌن المسجد والمدرسة

وتقع المدرسة فى  ,المدرسة من عدد خمسة فصول وؼرفة إدارة
 ولها مدخل من اإلتجاه الؽربى. ,الحابط الؽربى  للمسجد

فهى تحتوى على عقد مخموس  ,الواجهة بها سمات تشكٌلٌة مختلفةو
وتفتقر للحلٌات  ,وهو بارز عن كتلة المسجد ,ٌزٌن المدخل
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  َفس انًسجغ انسبثك. 
21

االدازح انؼبيخ نهًشسوػبد  ،االدازح انًسكصَخ نهشئىٌ انهُدسُخ ،وشازح االولبف 

 يصس ،انمبهسح ،ثبة انهىق ،دَىاٌ ػبو انىشازح ،وانزصًًُبد

22
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فهى  ,و الواجهة تحتوى على منارة ذات سمات مملوكٌة ,والزخرفة
وتنتقل إلى  ,ترتكز على قاعدة مربعة حتى منسوب سطح المسجد

الشكل المثمن بإستخدام المثلثات الركنٌة حتى منسوب الشرفة 
حتى تلتقى مع الرقبة التى تحمل  ,ثم ٌقل المثمن فى الحجم ,)الدوسة(

د شخشٌخة مربعة ذات سقؾ وللمسج ,المبخرة )الخوذة( والهالل
 ,وخط السماء بالواجهة بسٌط ومستوى ,مستوى تتوسط سطح المسجد

و إرتفاع مدخل المسجد فى  ,والفرق بٌن سطح المسجد والمبذنة كبٌر
مما ٌفرض سٌطرة المبنة على تكوٌن  ,نفس إرتفاع سطح المسجد

وٌرتبط سطح المسجد مع السماء بشرفٌة عبارة عن جرٌدة  ,الواجهة
ومنسوب سطح المدرسة اقل من منسوب إرتفاع المسجد إال  ,سننةم

فشبابٌك المدرسة مستطٌلة  وشبابٌك  ,أنه ٌحمل سمات تشكٌلٌة مختلفة
ولكن ٌحتوى على  ,المسجد مخموسة و ال ٌحتوى على شرفٌات

و ٌختلؾ شكل  ,كورنٌشة بسٌطة تزٌن منسوب السطح العلوى لها
سجد فهو ٌحتوى على ثالثة عقود مدخل المدرسة عن طابع واجهة الم

وعلى  ,رومانٌسكٌة وهو مدخل مسقوؾ مزٌن بكورنٌشة بسٌطة
 ٌمٌنٌه وٌساره نافذتٌن مستطٌلتٌن. 

والمسجد ؼٌر ُمعرؾ بمكان فهو مخصص للتنفٌذ فى عدة أماكن 
إال  ,بؽض النظر عن البٌبات المختلفة أو تؤثٌر الموقع على التصمٌم

 ,لوحات إنشابٌة لألساسات والتسلٌحأن الؽرٌب أنه ٌحتوى على 
وؼٌرها من  التربة طبقات والٌؤُخذ فى اإلعتبار اإلختالفات فى تكوٌن

مواد وذلك بؽرض توحٌد كمٌات  ,من مكان آلخر المحددات اإلنشابٌة
......وؼٌرها ,مبانى ,إحاللطبقة  ,من )خرسانة عادٌة ومسلحة التنفٌذ

للنموذج على االنتاج الكمى وٌعتمد الفكر التصمٌمى  من مواد(.
وإعادة إنتاج النموذج فى أكثر من بٌبة عمرانٌة ومناخٌة واجتماعٌة 

ولٌس له طراز محدد على الرؼم من أنه ٌحمل سمات  ,مختلفة
 مطورة من الطراز المملوكى.

 :(المهندس عبد السالم نظيف)نماذج مديرى االوقاف: 
 (:7النموذج) ،المسجد ذو الصحن المربع

 
أ( المسقط االفقى7نموذج )

23
 

 
 م(:4060األسكندرية )،سموحة ،مسجد على بن ابى طالب  

من نماذج  (9نموذج رقم )سجد نفس تكوٌن ٌمثل المسقط األفقى للم
ونفس تكوٌن المسجد النموذجى ولكن  ,"عبد السالم نظٌؾ"المهندس 

 ,به مدخل معقود ,فهو ذو صحن مركزى مربع الشكل ,بدون مدرسة
وتوجد به خدمات  ,منارةوعلى ٌساره ال ,وعلى ٌمٌنه ؼرفة إمام

وهو  ,على الجانب األٌمن لصحن الصالة ,ودورات المٌاه( ,)الوضوء
والتكوٌن  ,نفس التكوٌن العثمانى للمسقط األفقى المربع المؽلق

فهو ٌحتوى على منارة مملوكٌة  ,المملوكى فى سمات تشكٌل الواجهة
وتنتقل  ,تتدرج من قاعدة مربعة حتى منسوب سطح المسجد ,الشكل

وبها دوسة مثمنة الشكل  ,للشكل المثمن عن طرٌق المثلثات الركنٌة
 ,وخوذة محورة من المبخرة تحمل الهالل ,بدروة تعلوها جوسق

ٌعلوها شرٌط من  ,وٌزٌن المدخل ثالثة عقود مخموسة ذات مركزٌن
وقة على ارضٌة ملونة من الحجر الحجر الصناعى به آٌة قرآنٌة مدق
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انهُئخ انًصسَخ انؼبيخ  ،دراساث فى العوارة اإلسالهيت ،ػجد انسالو أحًد َظُف 
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فى منسوب سطح ,تزٌنها شرافٌة من الحجر الصناعى  ,الصناعى
وٌمٌن وٌسار المسجد ٌوجد نافذتٌن مخموستٌن ذو عقد مثلثى  ,المسجد
تحتوى على نوافذ  ,وٌتوسط صحن المسجد شخشٌخة مربعة ,مدبب

اءة بجانب النوافذ الموجودة فى الصحن نفسه إلض ,لإلضاءة العلوٌة
وإرتفاع عقود  ,والهٌبة العامة للمسجد بسٌطة ,المسجد الطبٌعٌة

وخط السماء للمسجد  ,المدخل تتساوى مع منسوب سطح المسجد
 تهٌمن علٌه المبذنة بإرتفاعها الكبٌر.

 
المسقط األفقى لمسجد على ابن أبى طالب

24
 

 (:43نموذج )زيادات و المسجد الكبير ذو الصحن المربع
مع بداٌة تطبٌق سٌاسة اإلنفتاح اإلقتصادى فى سبعٌنٌات القرن 

وهى الجهة التى أصبحت للدولة  –إتجهت وزارة األوقاؾ ,الماضى 
وكان ذلك جزء  ,إلى بناء المساجد الكبٌرة –كامل السٌطرة علٌها  

أُُستؽل فٌه قانون ضم المساجد  ,من خطة حكومٌة لها شق أمنى
م1861الصادر فى عام 

25
ذلك إلحكام سٌطرة الدولة على و ,

كذلك لمحاربة بعض الجماعات  ,وتوجٌه الخطاب الدٌنى ,المساجد
وبالتالى رافق ذلك  ,اإلسالمٌة التى كانت تتحكم فى بعض المساجد

قرارات من الدولة بتوجٌه المحافظات بتخصٌص أراضى لوزارة 
األوقاؾ لمشروعات إنشاءات المساجد الكبرى فى عواصم تلك 

وقد أدى ذلك إلى بداٌة ظهور المساجد النموذجٌة  ,افظاتالمح
وهو التصمٌم الذى إعتمدته وزارة األوقاؾ لتكوٌن ذلك  ,الكبرى
وقد أدت تلك  ,والذى وضع فى أهم عواصم محافظات مصر ,المسجد

وأدت إلحجام الناس عن فكرة الوقؾ  ,السٌاسة لوأد فكرة األوقاؾ
مت الوزارة المساجد األهلٌة  ,واألوقاؾ نهابٌا وذلك بعد أن ض 

و ُخصصت مٌزانٌة من موارد الدولة للصرؾ على  ,لسلطتها
المساجد وشبون الدعوة وإقامة الشعابر بها

26
المسجد  مما أدى لفصل ,

الجهة  –عن محٌطه األهلى وإقتصار التصمٌمات المعمارٌة للوزارة 
مٌمات فى مدٌرٌات ألنه الٌوجد إدارات للتص ,المركزٌة للتصمٌم

على الوظٌفة واحدة فقط وهى  –األوقاؾ بالمحافظات التابعة 
ألن  ,و بالتالى تبع ذلك ظهور  فكرة األسوار على المساجد ,)الصالة(

إقتصاره على وظٌفة واحدة أدى لعزله عن محٌطه وعدم قدرته على 
 ,ىالتعامل مع األنسجة العمرانٌة لتطور األنشطة بالمدن بالقدر الكاف

ٌجب أن ٌؽلق بعدها  ,وبالتالى فقد حددت وظٌفته بؤوقات معٌنة
مما أدى آلثر معمارى إنعكس تصمٌمٌا على شكل عمارة  ,المسجد

 مساجد األوقاؾ فى مصر فى تلك الفترة.

                                                           
24

 .ازشُف يدَسَخ أولبف االسكُدزَخ 
25

 .و1001 ،داز انشسوق ،انمبهسح ،االوقاف والسياست فى هصر ،اثساهُى انجُىيً غبَى 
26

ورزحكى فُهب وشازح االولبف انًصسَخ إنً وصم ػدد انًسبجد انزً ردَسهب   

طجمب نزصسَح انسُد اندكزىز)يحًىد حًدي شلصوق( نجسَدح  ،يسجد 123276

وذنك انؼدد الَشًم  ،و ػٍ ػدد يسبجد االولبف فً يصس2212انجًهىزَخ فً فجساَس 

 ػدد انصواَب انزً رزحكى فُهب االولبف أَضب.

 

( المسقط االفقى43نموذج )
28

 

 
( الواجهة الرئيسية43نموذج )

27
 

 م(:4060محافظة القاهرة ) ،جامع الفتح برمسيس

ٌمثل تصمٌم مشروع مسجد الفتح برمسٌس تطبٌقا للنموذج فى نهاٌة 
وقد إنتشر هذا النموج بعد ذلك وال تخلو محافظة  ,مرحلة الستٌنٌات

وقد إنتشر أكثر فى مرحلة اإلنفتاح  ,من نموذج هذا المسجد
 اإلقتصادى مع إستمرار هٌمنة الحكومة على األوقاؾ.

ورسوماته الموجودة  ,م 1869والجامع صدر له قرار تخصٌص عام 
بؤرشٌؾ اإلدارة المركزٌة للشبون الهندسٌة بالقاهرة مإرخة بتارٌخ 

تتوسطه قبة  ,وهو مسجد نموذجى ذو صحن مربع ,م1868عام 
وله  ,وٌوجد به أربع قباب ركنٌة ,مركزٌة ذات عقد مخموس مدبب
وٌرتبط من الناحٌة  ,وإتجاه القبلة ,بروز فى إتجاه المدخل الربٌسى

وله مدخل  ,الشمالٌة للمدخل الربٌسى بصحن سماوى للمناسبات
وٌرتفع سطح المسجد عن منسوب  ,ثانوى من الناحٌة الجنوبٌة

من وضوء  –وخدمات المسجد  ,درجة( 24م )3,61الشارع بحوالى 
 ,موجودة بمنسوب الدور األرضى )منسوب الشارع( –ودورات مٌاه 

 وللمسجد مبذنة من اإلتجاه الشمالى.

المدخل الربٌسى للمسجد مُزٌن بثالثة عقود مدببة ذات مركزٌن و
 ,ٌعلوها مراٌة مستطٌلة تحتوى على آٌة بارزة ,ترتكز على أعمدة

تعلوها كورنٌشة أعالها  ,محفورة على أرضٌة من الحجر الصناعى

                                                           
27

 . 461سجغ انسبثك صَفس انً 
21

انهُئخ انًصسَخ انؼبيخ  ،دراساث فى العوارة اإلسالهيت ،ػجد انسالو أحًد َظُف 

 و1010-1-1،نهكزبة
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 ,و إرتفاع صحن المسجد ٌرتفع عن منسوب باقى الملحقات ,شرفٌة
ومنارة المسجد مملوكٌة  ,اعىومزٌن بشرفات من الحجر الصن

وتوفر مع القباب الركنٌة والقبة  ,تماثل النموذج السابق  –التكوٌن 
ومنسوب سطح المسجد دٌنامٌكٌة تشكٌلٌة فى خط السماء  ,الكبٌرة

 المحدد لتكوٌن المسجد.

 
واجهة ربٌسٌة

28
 

والجدول أدناه ٌوضح أمثلة من بناء هذا النموذج فً محافظات مصر 
المختلفة كمحافظات القاهرة واألسكندرٌة وبور سعٌد والمنصورة 

 وأسون. 

 

                                                           
20

شبزع صجسي  ،وشازح األولبف انًصسَخ ،أزشُف اإلدازح انًسكصَخ نهشئىٌ انهُدسُخ 

 انمبهسح. ،اثى ػهى

 
)نماذج االشهار العام )االحالل : النموذج فى الُربع االخير من القرن العشرين

 م((:4076والتجديد( )

االشهار العام هى الخطة الربٌسٌة خطة اإلحالل والتجدٌد او تعتبر 
فى وزارة األوقاؾ والؽرض منها إعادة بناء المساجد المتهالكة والتى 
تم التوصٌة بها فى خطة المدٌرٌات الفرعٌة للمساجد المتوسطة 

وال ٌإخذ فٌها باالعتبار شكل المسجد قبل اإلحالل او  ,والكبٌرة الحجم
تبار به من المسجد قبل طرازه والشىء الوحٌد الذى ٌتم أخذ اإلع

وذلك ألن المسجد الذى به مبذنة ٌتم  ,اإلحالل هو وجود مبذنة به أم ال
 بنابه مرة أُخرى بمبذنة والعكس.

وٌوجد من نماذج )اإلشهار العام( نموذجان معمارٌان لإلسترشاد, 
م(, 16م*16م(, واآلخر مساحُته )12م*12احدُهما مساحته )

ل النماذج وطبقا  ألى ُبعد, وٌمكن ومسقطهما األُفقى واحد فى ك
م(, والؽرض من اإلسترشاد هو تطبٌق 41م*41إستخدامه حتى )

واجهة شبٌهة بالمذكورة فى النموذج
31
. 

 

 
بخدمات مربعة ومنارة 42*42لوحة نموذج 

34
 

 
 
 

   م(:4004نماذج االشهار المحلى )

                                                           
32

شبزع  ،وشازح األولبف انًصسَخ ،أزشُف اإلدازح انًسكصَخ نهشئىٌ انهُدسُخ 

 انمبهسح. ،صجسي اثى ػهى
31

 َفس انًسجغ انسبثك 
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م( خاص باإلشهار المحلى0×م0مشروع مسجد نموذجى صغير )

32
 

مسجد اإلشهار المحلى هو المسجد الصؽٌر ذو التكلفة المنخفضة فى و
وتعتبر خطط  ,وهو االقل تموٌال  فى وزارة األوقاؾ ,وزارة األوقاؾ

اإلشهار المحلى ُمكملة لخطط الصٌانة ومن الممكن الدمج بٌن خطتى 
الصٌانة والترمٌم واإلشهار المحلى من أجل عمارة مسجد واحد 

جنٌه )مابة وخمسون  151111وتكون تكلفة الصٌانة بحد اقصى 
الؾ جنٌها( وأقصى حد  تموٌلى مسموح للمسجد التابع لالشهار 

وٌوجد ثالثة   ,جنٌه )اربعمابة الؾ جنٌها( 411111المحلى ٌكون 
م او مسجد 12م * 12مسجد  ,م  8*8نماذج لالشهار المحلى )مسجد 

و المسجد  ,وٌتم فى هذه الخطة أٌضا نمذجة المساجد ,م (14م * 14
ل تنفٌذ خطة المشهر محلٌا لصٌانته ال ٌلتفت أثناء إنشاءه لشكله قب

 اإلشهار و الصٌانة. 

 فى الوقت المعاصر: ،ساجد الجديدةشروط بناء الم
و التً وافق علٌها مجلس  ,شروط لبناء المساجد الجدٌدةوقد تم وضع 

 م 17/11/2111بجلسة الوزراء 
33
 وٌنص على :  ,

أن تكون المنطقة فً حاجة حقٌقة للمسجد المراد إنشاإه بها وذلك  -1
  فعال  .بسبب الكثافة السكانٌة التً ال تستوعبها المساجد المقامة 

المزمع إنشاإه  مراعاة أال تقل المسافة بٌن المسجد القابم والمسجد -2
 عن خمسمابة متر .

أو على أرض متنازع على أال ٌقام المسجد على أرض مؽتصبة  -3
 ملكٌتها .

أن ٌلتزم من ٌتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصمٌمات  -4
ا ٌتناسب مع الموقع الهندسٌة التً تعدها وزارة األوقاؾ مجانا  بم

  والمساحة والتكالٌؾ المقدرة للمشروع .
) مابة وخمسة وسبعون متر  2م 175أال تقل مساحة المسجد عن  -5

مربع (, وٌشترط بناء دور أرضً تحت المسجد ٌخصص لمزاولة 
 أنشطة خدمٌة إجتماعٌة وصحٌة وثقافٌة وتنموٌة, مع مسكن لإلمام .

ساجد أو زواٌا تحت العمارات السكنٌة, وال ٌمنع منعا  باتا  إقامة م -6
ٌجوز إقامة مساجد أو زواٌا على شواطا النٌل أو الترع إال بموافقة 
صرٌحة من وزارة الري واألشؽال العامة وذلك باإلضافة إلى توفر 

  .الشرط األخرى
بالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرِض زراعٌة ٌتعٌن قبل اتخاذ  -7

على قرار بتوبٌر المساحة من وزارة الزراعة  أي إجراء الحصول
 واستصالح األراضً.

ال ٌجوز التصرٌح من الجهات المختصة فً المحلٌات بإنشاء  -9
المسجد إال بعد الموافقة الصرٌحة من وزارة األوقاؾ بعد التحقق من 

 مالبمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد .

                                                           
32

 ،انهُدسُخ نهشئىٌ انًسكصَخ االدازح ،نهًسبجد واالَشبئُخ انًؼًبزَخ انزفبصُم ًَبذج 
 ثبة ،ػهى اثى صجسي شبزع ،االولبف وشازح ،وانزصًًُبد نهًشسوػبد انؼبيخ االدازح
 .يصس ،انمبهسح ،انهىق

 وثُبء شسوط ،انًسبجد وثُبء اػًبز ،وانجُبء انزشُُد هُدسخ ،انًصسَخ االولبف وشازح 33
 awkaf.org/?page_id=79-http://m انجدَدح انًسبجد

 

بلػ مبدبً لحساب بناء ٌتعهد المتبرع ببناء المسجد بإٌداع م -8
جنٌه ) خمسون ألؾ جنٌه( دلٌال  على  51111المسجد ال ٌقل عن 
 الجدٌة فً العمل .

وٌنص البند الرابع صراحة على التزام المتطوع بالرسومات 
وهذا ٌجعل تصمٌم  ,والتصمٌمات الهندسٌة التى تعدها وزارة االوقاؾ

رة المركزٌة المساجد فى مصر قاصرا  على جهة واحدة وهى اإلدا
مما ٌنفى أى دور  ,للشبون الهندسٌة التابعة لها والتى تستخدم النموذج

معمارى ممكن أن ٌضطلع به اى مهندس او مطور معمارى من اجل 
تجدٌد شكل التصمٌم المعمارى للمساجد ومحاولة مالبمته للظروؾ 

وإذا لجؤ أحد  ,وعدم التعامل معه كقالب نموذجى جامد ,الراهنة
ٌن الى تصمٌم خارجى ٌجعل ذلك المسجد خارج خطط المتطوع

و فى أؼلب األحٌان لن ٌتم الموافقة علٌه او  ,االوقاؾ حتى ضمه
إعطاءه التصارٌح الالزمة وذلك لنص البند الثامن من المذكرة السابقة 
والموجهة الى االحٌاء والبلدٌات على عدم جواز التصرٌح به اال بعد 

 .موافقة الوزارة علٌه
وضعت تصمٌمات نماذج األوقاؾ المعمارٌة واإلنشابٌة فى وقد 

فى صورة  ,نموذجٌن لإلشهار العام والمحلى ونموذج خطة صٌانة
وقد  ,-كما أفردنا سابقا –د مناقصة وإشتراطات عامة للصٌانة بنو

ؼٌر  ,فقٌر فى التشكٌل ,مبنى بسٌطأسهم كل ذلك فى ظهور المسجد ك
ال  ,وإمكاناتها التشكٌلٌة ,مواكب للتطور الحادث فى إستخدام المواد

وبالتالى فإن إنعكاس المكان  ,ٌؤخذ فى اإلعتبار مكان تطبٌق النموذج
مما آثر بالسلب على  ,والثقافة على عمارة المسجد كان ؼٌر موجود

 عمارة مساجد األوقاؾ فى مصر القرن العشرٌن.

 
 النتائج:

األوقاؾ بالسٌاسة وإستؽالل األوقاؾ لتحقٌق أهداؾ  إرتباط نظام
والتى نشؤت كنظام  ,هو نموذج مستحدث على نظام األوقاؾ ,سٌاسٌة
و زاد تطورها وعددها مع الزمن إلى أن أنتهى  ,مستقل أهلى إدارى

وظلت ٌتقاوم هذا  ,هذا الدور األهلى مع التدخل الحكومى فى شبونها
التدخل فى فترات اإلستقالل النسبى إلى أن خفتت نهابٌا فى فترة 

 السٌطرة الحكومٌة الكاملة علٌها.
إلى تعامل الحكومة  على األوقاؾ أدت لهٌمنة الحكومٌة الكاملةا -

 .موحدمع المساجد على أساس أنها منتج تكرارى ذو طابع 
من  النصؾ األولزٌة فى تجربة االوقاؾ كهٌبة حكومٌة مرك -

على الرؼم من مركزٌة التصمٌم  ,القرن العشرٌن متنوعة
فقد أدت  ,وإقتصاره على اإلدارة المركزٌة التابعة للوزارة

سٌاسة الدولة فى عدم التدخل فى القرارات التصمٌمٌة إلى ذلك 
إال  ,و قد ظهرت أشكال المساجد من الداخل متنوعة ,التنوع

ن الواجهات الذى حمل صفات أنها جاءت متشابهة فى تكوٌ
 ,وقد جاء ذلك نتٌجة لمركزٌة التصمٌم ,إحٌابٌة مملوكٌة

 وتركٌزها على اشخاص ذوى فكر محدد.
أشكال مساجد النصؾ الثانى من القرن العشرٌن أسست لروتٌن  -

 نتٌجة لسٌاسة اإلنتاج الكمى التى أدت بدورها لتكرار معمارى
 شابهت المساجدفت ,ورسخت شكل المسجد الحكومى ,الشكل

من الكٌان الروحى واألهلى والخدمى  –وبدلت وظٌفة المسجد 
وقزمت من الدور  ,إلى مجرد فراغ للصالة –ونواة المجتمع 

المعمارى فى تطوٌر المساجد بتؤثٌثها للنماذج التكرارٌة 
 للمسجد.

إلى  ,أدى قصر طراز النموذج على المالمح المملوكٌة فقط -
إؼفال قٌمة التكوٌنات والطرز األخرى فى التراث المعمارى 

وجاء منافٌؤ  للقاعدة المعمارٌة فى التطور والتى  ,المصرى
 أرجعت سبب الثراء دابما لمواكبة التطور.

ٌُر السٌاسة الحكومٌة فى الربع األخٌر من القرن العشرٌن من  - ؽ ت 
لم  ,لملكٌة الخاصةومن الملكٌة العامة ل ,الشمولٌة إلى اإلنفتاح

 ,بل زادها روتٌنا   ,ٌمتد إلى منتجات الدولة الهندسٌة األخرى
األهلً فى إنشاء  لت إلى قوانٌن مما حد من الدوروتحو

 المساجد.

http://m-awkaf.org/?page_id=79
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تطور مواد البناء والتقنٌات البنابٌة وتعاظم الدور والرسالة التى  -
من المفترض أن ٌإدٌها المسجد عالمٌا والمتفاعلة مع تلك 

رات  لم ٌُؽٌر من الوضع كثٌرا  فى عمارة األوقاؾ فى التؽٌ
وضرورة تطوٌر  ,فعوامل مثل االُصولٌة الدٌنٌة ,مصر

ودور اإلسالم  ,والحرب على اإلرهاب ,الخطاب الدٌنى
والنداءات بضرورة أن ٌعود للمسجد دوره فى  ,الوسطى

كل ذلك لم ٌإثر فى  ,تعرٌؾ الناس التعالٌم السمحة لإلسالم
بل إمتد النموذج إلى الدعاة والقابمٌن  ,ٌم المساجدطرق تصم

وٌظهر الُخطاب الدٌنى للمساجد مشابها للقالب  ,على المساجد
 ذج ؼٌر متفاعل مع متؽٌرات العصر.المعمارى للنمو

 التوصيات:
لوصول لتبعها من نتابج لعملٌة التحلٌل التى إ إن ما خلص إلٌه البحث

على  -كجهة حكومٌة مالكة -إلى جواب عن مدى تؤثٌر أألوقاؾ 
فتح الباب أمام مجموعة من التوصٌات,  المساجد فى مصر,تصمٌم 

التى تهدؾ إلى تحسٌن أداء منظومة الوقؾ وتفاعلها مع المجتمع, 
وإثراء التفاعل الثقافى المعمارى بحثا عن صورة مختلفة للصورة 

لمسجد, تبطت بشكل المنتج الحكومى لالذهنٌة لمساجد األوقاؾ التى إر
 وهى كالتالى:

ٌجب أن ترفع الدولة ٌدها عن األوقاؾ, وعلٌها أن ُتمهد لحملة  -
شعبٌة تهدؾ إلى التعرٌؾ بالوقؾ وأهدافه, وتترك المجال 

 للعمل األهلى المستقل فى تحدٌد السٌاسة البنابٌة للمساجد.
بالنسبة للمساجد التابعة لألوقاؾ, ٌجب أن تتبع شبونها الهندسٌة  -

من  -ؼٌر ثابتة  –ة و مكونة من مجموعة ُمتؽٌرة جهة مستقل
المتخصصٌن فى العمارة واإلنشاء, ٌعملوا على إدارة خطط 

 الصٌانة والترمٌم للمساجد.
بالنسبة لمشروعات إنشاء المساجد الجدٌدة, ٌجب أن تتبع  -

األوقاؾ فٌها نظام المسابقة المعمارٌة, وتحدد شروط كل 
العامل اإلقتصادى, الظروؾ مسابقة طبقا للهدؾ من المسجد, 

البٌبٌة, الدور المنوط به عمله و أخٌرا أن ٌطور أسلوبا  جدٌدا 
 لعمارة المساجد ورمزٌتها.

ٌُلؽى مشروع قرار مجلس الوزراء الصادر بتارٌخ  -  ٌجب أن 
 م 17/11/2111
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,والخاص بالطرٌقة التى ٌجب إتبعها  
 إلنشاء المساجد الجدٌدة.
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وشازح االولبف انًصسَخ، هُدسخ انزشُُد وانجُبء، اػًبز وثُبء انًسبجد،شسوط وثُبء  

 awkaf.org/?page_id=79-http://mانًسبجد انجدَدح 
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