
  الثقافية والدراسات اإلنسانية العلوم أكادميية ،اإلسالمية  احلضارة  آفاق
  22- 1 ،هـ .ق 1439 العدد األول، الربيع و الصيف ،العشرونو  ةاحلاديالسنة 

  التوازن جوهر العمارة اإلسالمية
  *سمية أميدواري

  الملخص
تعترب العمارة من إحدى مظـاهر عـامل الّتشـريع، ووعـاًء حليـاة اإلنسـان، فتلعـب دوراً 
مهماً جّداً يف تنمية قدرات اإلنسان وإجياد األرضّية املناسبة له للوصول إىل الّتوازن 
 وبلـــوغ الكمـــال. واحلّقـــأنَّ العمـــارة اإلســـالمّية ظـــاهرة صـــادرة مـــن الرؤيـــة اإلســـالمّية

هاّماً خللق اجملال املطلوب إلجياد الّتوازن يف حميط الوجود، ومن هنا فإنَّ  دوراً  تؤّدي
دف إثبات أنَّ التّـوازن هـو  هذا البحث سيتناول هذا املوضوع بالّدراسة والّتحليل 

 التّـــوازن يف الوجـــود يغطّـــي مجيـــع وجـــوه العـــامل الظّاهريّـــة جـــوهرة العمـــارة اإلســـالمّية.
ـــ ـــة، وبســـبب ال العـــامل، فـــإنَّ  ظمـــةّروابط الوثيقـــة املوجـــودة بـــني مجيـــع أنمنهـــا والباطنّي

هو أنَّ الّتوازن ليس جوهر تكامل الّنفس والوجود  ،الّنتيجة اليت ميكن الّتوصل إليها
تعريفــاً  دميالتقــ ســيتمّ يف البدايــة  فحســب، بــل إنَّــه جــوهرة العمــارة اإلســالمّية أيضــاً.

مة حوهلا من ِقبـل املستشـرقني والعلمـاء، ومـن وتبييناً للعمارة اإلسالمّية والّرؤى املقدّ 
مثَّ ســـيتّم نقـــد كـــّل اآلراء املطروحـــة حـــول تعريـــف العمـــارة اإلســـالمّية. ومـــن خـــالل 
التأّمل يف عامل الوجود الذي يـَُعّد مظهراً لعامل الّتكوين، وبالّتأمـل يف اإلسـالم يتبـّني 

الوجـود وجيـري فيـه، وهـذا  أنَّ الّتوازن هو مظهر لعامل الّتشـريع فهـو قـانون يسـري يف
  ما جعل الّتوازن جوهر هذه العمارة.

  العمارة اإلسالمّية، الّتوازن، مراتب الّتوازن. ة:رئيسالکلمات ال
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  مقدمةال. 1
ـا مـالذاً مناسـباً لتسـكني  اإلنسان املعاصر يعاين من مشاكل كثرية، وعمارة اليوم عوضاً  عن كو

الفضــاء املناســب لضــرورات الــّروح، فهــي نفســها أضــحت الــّروح اإلنســانية القلقــة وهــي تشــّكل 
ــا أضــحت يف أغلــب حالتهــا عــامالً خمرّبــاً لــروح  عــامالً يف خلــق املزيــد مــن االضــطراب، ّ كمــا أ

  األفراد وخلق الّتعب واليأس يف نفوسهم فضالً عن أن تكون بّناءة لإلنسان.
لعمــارة املعاصــرة ومــا يبــدو فيهــا طرحــت يف اجملــال العمــراين حلــوالً كثــرية للّتغّلــب علــى أزمــة ا

مــن إشــكاالت، ويف كثــري مــن البلــدان اإلســالمّية أيضــاً قــّدمت حلــوالً للّتجــاوز عــن هــذه األزمــة 
ومنهــا العمــارة اخلضــراء والعمــارة املســتدامة والعمــارة الطّينيــة والعــودة إىل العمــارة الّتقليديّــة أو إىل 

صرة الـيت تواجههـا العمـارة اإلسـالمّية هـي ضـياع إحدى املشكالت املعا لغة العمارة اإلسالمّية.
هــــذه العمــــارة أو إغفاهلــــا. فأغلــــب املستشــــرقني الــــذين يقــــّدمون حبوثــــاً عــــن  حقيقتهــــا أو جــــوهر
ينتمـــون إىل أرضـــّية ثقافيّـــة وفضـــاء ذهـــّين خمتلـــف، فهـــم يف دراســـتهم للعمـــارة  العمـــارة اإلســـالمّية

ا ويغفلــون عــن حقيقــة أّن الّتزيينــات والّشــكل مــا اإلســالمّية غالبــاً يكتفــون بــاملظهر اخلــارجّي هلــ
 هي إّال مظهر وصورة للحياة اإلسالمّية، قابلة للّتغري والّتحول عرب الّزمان واملكان.

يف األحباث األكادميّية واجلامعّية، أّمـا مـن ناحيـة العمـل  وحتّد دراسة العمارة اإلسالمّية غالباً 
مّية بشـكل كامـل أو يكتفـى بأشـكاهلا الظّاهريـة باعتبارهـا والّتخطيط فيتّم إغفال العمـارة اإلسـال

و جيـل الّشـباب غـري  مسات ممّيزة للعمارة اإلسالمّية وال سّيما يف األبنية الّدينية. ولذا فمعمـاري
ا.   قادرين على حتقيق أدىن ارتباط مع هذه العمارة واالهتمام 

 
  أهمية البحث 1.1

إّن العمارة اإلسالمّية بصفتها متّثل قسماً من عمـارة البلـدان اإلسـالمّية، وذات جتـارب وقـدرات 
ــة مــن الثّقافــات القوميــة واحمللّيــة لكــّل منطقــة، وبســبب هيمنــة الثّقافــة اإلســالمّية علــى هــذه  غنّي

ــا تصــبح حــامالً للفكــر والعقلّيــة اإلســالمّية بصــفتها آخــر رســالة توحيديّــ ّ ة. مــن هنــا الــبالد، فإ
تـــأيت أمهيّـــة دراســـة هـــذه العمـــارة والّتعّمـــق يف مظهرهـــا. ولعـــّل عـــدم وجـــود املعرفـــة املناســـبة بتلـــك 
ا.كمــــا أّن الــــّرتاث املعمــــارّي  العمــــارة يــــؤّدي إىل تضــــييع احلقيقــــة والبحــــث عنهــــا يف غــــري مكا
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اســــبه مــــع للبلــــدان اإلســــالمّية ّمت نســــيانه وهجــــره أو تعــــّرَض للّتخريــــب بســــبب تقادمــــه وعــــدم تن
 ذجإنَّ معرفـة منـا مقتضيات اإلنسان املعاصر، وباتت املباين اجلديدة تغزو مكانـه يومـاً إثـر آخـر.

العمــارة اإلســالمّية والّتــدقيق يف القــيم اخلالــدة املوجــودة فيهــا يقــود إىل معرفــة أســاليب اســتخدام 
ـــة والرّاســـخة يف هيكلهـــا، ومـــن مثَّ يســـاعد يف ال تعـــّرف علـــى احللـــول هـــذه األصـــول والقـــيم الثّابت

 املناسبة لعمارة اليوم.
 

  أهداف البحث 1.2
إّن القــوانني والــّنظم اإلســالمّية تنطبــق علــى الفطــرة وال تتــأثّر بتبــّدل الّزمــان واملكــان، وميكــن أْن 
تكـــون بّوابـــة لإلنســـان يف كـــّل عصـــر، فهـــذا البحـــث حماولـــة للتّنبيـــه إيل حقيقـــة أنَّ الّتعامـــل مـــع 

حقيقــــة العمــــارة  ؛صــــرية جيــــب أّال حتــــول دون تنــــاول حقيقــــة هــــذه العمــــارةالّصــــور واملظــــاهر الب
اإلســالمّية هــي تلــك احلقيقــة الكامنــة يف بــاطن وجــودك بصــفتك إنســاناً ويف بــاطن وجــود العــامل 

  يهدف البحث إلی:بصفته مظهراً من اخللق.ف
ـــواردة حوهلـــا، وبلـــوغ اجلـــوهر الثّ  -  ابـــت يف هـــذه دراســـة العمـــارة اإلســـالمّية ومعرفـــة اآلراء ال

ا أّي تغيري أو حتّول عرب الّزمان واملكان   ؛العمارة اليت ال ينتا
كشف حقيقة الّتوازن بوصفه سّر احلياة والقانون اجلـاري يف كـّل نظـم الّتكـوين والّتشـريع،   - 

  ؛وإثبات الّتوازن بصفته اجلوهر الثّابت يف العمارة اإلسالمّية
العمــارة اإلســالمّية ومراتــب هــذا القــانون ومظــاهره وحــدوده تبيــني كيفيّــة حتقيــق التّــوازن يف  - 

  ؛يف خمتلف جتلّيات العمارة اإلسالمّية
ــــوازن يف العمــــارة اإلســــالمّية وســــبله وأنظمتــــه، وذلــــك مــــن أجــــل  -  التوّصــــل إىل أصــــول الّت

  تسخريها يف عمارة اليوم يف استجابتها لرغبات الّنفس البشريّة.
ن يف العمـــارة اإلســـالمّية عنـــده هادفـــًة الوصـــول إىل استقصـــاء فاختـــارت الباحثـــة دراســـة التّـــواز 

  العالقة بني العمارة اإلسالمية وموضوع الّتوازن فيها، فتنطلق دراستها هذه من الّسؤالني التّاليني:
  ما هي جوهرة العمارة اإلسالمية؟ - 
  كيف تظهر جتلّيات املراتب املتفاوتة للّتوازن يف العمارة اإلسالمّية؟ - 
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  منهجية البحث 1.3
أهداف البحث، سيتّم اتباع املنهج الّتحليلـّي اإلسـتقرائّي للکتـب واملراجـع الـيت تناولـت لتحقيق 

الّتأمــــل والتّــــدقيق يف قــــوانني الطّبيعــــة ونظمهــــا أو الّتأمــــل يف العمــــارة اإلســــالمّية، فمــــن خــــالل 
يف اجملتمـــع الّتقليـــدّي  وأحكامـــه، الّتأمـــل القـــرآناإلنســـان ونفســـه وأحيانـــاً الّتـــدقيق يف اإلســـالم و

  ودراسة منجزات هذا اجملتمع والّتدقيق فيها بصفتها مثرة لتّيار فكرّي.
وسوف يتّم تناول املعين ومفاهيم حتقيق املعاين يف الّذهن، أي الّتأمـل والبحـث يف مقـوالت 

ـا. الّتكـاملي للـّنفس واإلحاطـة  العمارة اإلسالمّية وحقيقـة اإلسـالم ومعرفـة الـّنفس والّسـري برغبا
ــدف  ذجوأّمــا احلركــة مــن الّصــورة فتعــين دراســة الّنمــا واحلضــور فيهــا وتأّملهــا وإدراك الفراغــات 

لـذا فـإنَّ هـذه الّدراسـات ثنائيـة اجلانـب تيّسـر إمكانيـة الوصـول إىل  اإلجابـة عـن أسـئلة البحـث.
  األحباث الّنظرية والعملية والرّبط بينهما.

  
  خلفية البحث 1.4

بحــث املوجــود يف جدتــه، وفيمــا نعلــم مل يتطــّرق أحــد مــن البــاحثني والكّتــاب إىل تكمــن أهيــة ال
، ولكن هناك دراسـات علميـة كثـرية »الّتوازن يف العمارة اإلسالمية«دراسة املوضوع بنفسه وهو 

  وحبوث أكادمية عديدة تطرّقت حنو دراسة العمارة اإلسالمية ومن أّمهها:
ــــاديحبــــث مقــــّدم إىل جملــــة  ــــه:  آب العمــــارة اإلســــالمية يف الرؤيــــة للباحثــــة ناديــــة إميــــاين عنوان

باّجتاهيهـــــا احلكمـــــي والتـــــارخيي  ، وتـــــدرس الباحثـــــة يف حبثهـــــا هـــــذا العمـــــارة اإلســـــالميةاملعاصـــــرة
ا التّارخييــــة  وتتصــــّدى هلمــــا، فتعتقــــد أّن العمــــارة اإلســــالمية مســــتوردةولكّنها تطــــّورت يف مســــري

ــــة الفنــــون اجلميلــــة للكاتــــب حممــــد جــــواد  وحبــــث آخــــر )،76: 2008(إميــــاين،  منشــــور يف جمّل
، والكاتــب الفــّن االسـالمّي يف إشــكالية املفـاهيم املعاصـرة واآلفــاق اجلديـدةمهـدوي جنادعنوانـه: 

يتنـــاول يف حبثـــه اآلراء املقّدمـــة حـــول العمـــارة اإلســـالمية، مثّ يقـــّدم حتاليلـــه حـــول الرؤيـــة التارخييـــة 
اإلسالمية، ويفّضل الّرؤيـة احلكميـة يف بنـاء هـذه العمـارة، مثّ يصـفها  والّرؤية احلكمية يف العمارة

)، ودراسـة أخـرى للباحـث خالـد عـزام مقّدمـة إىل 2008من وجهة نظـره هـذه (مهـدوي جنـاد، 
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ويقــّدم الباحــث  ،املعــىن الّرمــزي للّصــورة يف العمــارة اإلســالمّيةاملــؤمتر الــدوّيل للفــّن الــّديين عنوانــه: 
  وما بعدها). 68: 2001 (عزام، اإلسالمى وجتّلي هذا الفّن يف العمارة حتاليل حول الفنّ 

ــوازن، فهنــاك عــدد كثــري مــن البحــوث والّدراســات الــيت تناولــت  وبالّنســبة لدراســة موضــوع الّت
ــــوازن كموضــــوع عــــاّم، للكاتــــب حممــــد علــــي الّتســــخريى،  التّــــوازن يف اإلســــالممنهــــا: كتــــاب  الّت

يكتفـــــي بتقـــــدمي دراســـــة عامـــــة حـــــول التّـــــوازن يف رؤيـــــة اإلســـــالم والكاتـــــب يف حبثـــــه عـــــن التّـــــوازن 
للباحثـــة غــــادة حممــــد احلـــوطي، وهــــي تقــــّدم  التـــوازن معيــــار مجــــايلكتــــاب   )1981(الّتســـخريي، 

ومــــا  32: 1995 ،(احلــــوطي دراســــات وحتاليــــل حــــول العالقــــات القائمــــة بــــني التّــــوازن واجلمــــال
للكاتـــب نافـــذ عطـــار، وهـــو يقـــدم دراســـة حـــول مفهـــوم  أحبـــاث يف التّـــوازن وامليـــزانبعـــدها)، و

ـــوازن كموضـــوع عـــاّم، فيقـــّدم حتاليلـــه حـــول الـــّرؤى املتنّوعـــة الـــيت طرحـــت يف جمـــال التّـــوازن  الّت
فنـــرى  )، وهنـــاك حبـــوث كثـــرية أخـــرى ال يســـعنا اجملـــال للبحـــث عنهـــا.146: 2006 (عطـــار،

الّتـــوازن بصـــفته أســـاس احليـــاة  جهـــود هـــؤالء الكّتـــاب والبـــاحثني حتـــّد يف تقـــدمي دراســـات حـــول
ـــة جتّلـــي هـــذا الّنظـــام  والقـــانون احلـــاكم علـــى الوجـــود والكـــون بعيـــداً عـــن األنظمـــة الثّنائـــة، وكيفي

 والقانون يف الوجود ويف اإلنسان ويف بعض منتجاته.
  

  . هيکلية البحث2
  تعريف العمارة اإلسالمية 2.1

تُعـرف باسـم الفـّن اإلسـالمّي أو العمـارة اإلسـالمّية، مثّة جمموعة كبرية من اآلثـار الفنيّـة املعاصـرة 
والعمــارة اإلســالمّية مــن املفــردات الكثــرية االســتخدام يف أوســاط املعمــاريني، لــذلك فــإنَّ معرفــة 
ـا وتبيينهـا حيظـى بأمهيّـة كبـرية لـدى دائـرة الفنـانني وال سـّيما املعمـاريني.  هذه الكلمة والّتعريـف 

مصــطلح جديــد ظهــر خــالل العقــد الّســادس أو الّســابع املــيالدّي مــن  العمــارة اإلســالميةعنــوان 
القرن العشرين على يـد املستشـرقني خـالل سـفرهم إىل البلـدان اإلسـالمّية للّتعـّرف علـى العمـارة 

ـــبالد غـــرّيب ولـــيس  طلح، فهـــذه الّتســـمية هـــي مصـــ)76 :2008(اميـــاين،  واحلضـــارة يف تلـــك ال
مل تكــن القــواميس الّلغويــة خاليــًة منهــا، فقــد كــان هنــاك  شــرقّياً، لكــن قبــل ظهــور هــذه الّتســمية

عـــّدة مصـــطلحات تطلـــق علـــى العمـــارة يف البلـــدان اإلســـالمّية منهـــا: العمـــارة احملمديـّــة، وعمـــارة 
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املســــلمني، والعمــــارة املقّدســــة، وعمــــارة العــــامل اإلســــالمّي، والعمــــارة العربّيــــة، العمــــارة اهلندســــية 
  .)25 :2008مهدوي جناد، ( وغريها

  اّتجاهات العمارة اإلسالمية 2.1.1
املصـادرة املكتوبـة عـن العمـارة اإلسـالمّية والّتأمـل فيهـا يقودنـا البحـث حنـو اسـتنباط  یإلـالعوده ب

اّجتــاهني معمـــاريني خمتلفـــني: األول هـــو االّجتـــاه التّـــأرخيّي والثـــاين هـــو االّجتـــاه احلكمـــّي أو املعـــرّيف 
  .)68 :2001(خالد، 

 االتجاه التاريخي 2.1.1.1
العمــارة اإلســالمّية مبثابــة األصـل واإلســالم صــفة الحقــة هلــا، إىل درجــة  دويف هـذا الّتعبــري تبــ

 هـذا اإلّجتـاه ّمت تبنّيـهو . أنَّ العمارة اإلسالمّية تقع يف مقابل العمارة اليهوديّـة أو املسـيحّية وغريهـا
ف بعناصــــر العمــــارة يف خمتلــــف مراحــــل اكتفــــوا بــــالّتعري املــــؤّرخني واملستشــــرقني، حيــــثن ِقبَــــل مــــ

التّـــاريخ، وذلـــك مـــن خـــالل مطالعـــة املســـرية التارخييّـــة للحكومـــات اإلســـالمّية وجغرافيتهـــا. ولـــذا 
 ونيفتقــدون الكّتــاب والــّدارسفُهــم يــرون أنَّ اإلســالم يــرتبط مبكــان وزمــان خــاّص. لكــن هــؤالء 

الفكـر  مـدونهلـذه اآلثـار، ولـذا فـَُهـم يعت للمعرفة املتكاملة حول اإلطار الفكرّي والثقاّيف والديينّ 
  .)26 :2008مهدوي جناد، ( ي بدأ بعد عصر الّنهضةالذالبشرّي 

  االّتجاه المعرفّي أو اّتجاه الحكمة (اإلسالم أصل والعمارة جزء منه) 2.1.1.2
تبدو العالقة بني اإلسالم والعمارة طبقاً هلذا االّجتاه، بأنَّ اإلسالم ميتاز باألصالة بينما 
العمـــارة جـــزء منـــه، يف هـــذه الطّائفـــة مـــن الّتعـــاريف جنـــد املنظّـــرين التقليـــديني الـــذين جتـــاوزوا 
ــا، وغاصــوا يف املعــين. فمــن وجهــة نظــر  حــدود الّصــورة يف تعريــف العمــارة اإلســالمية وبيا

ؤالء لــيس لزامــاً علــى العمــارة اإلســالمّية أن تتضــمَّن خصــائص هيكليــة وشــكلية حمــّددة، هــ
فاملهّم هو وجود املسلم املؤمن كي يكون شرطاً إلسالمية بناٍء ما. يعتقد هؤالء أنَّ العمارة 

ـــان مســـلم، ومـــا دامـــت األفكـــار اإلســـالمّية جيـــب أن  ختـــرج إىل الوجـــود مـــن حتـــت أنامـــل فّن
ــــه هــــي عمــــارة إســــالمّية  اإلســــالمية تعــــرب عقــــل اإلنســــان، فــــإنَّ كــــّل عمــــارة تــــتّم علــــى يدي

  .)51: 1976 (بوركهارت،
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  مكانة العمارة اإلسالمية في هذا البحث 2.1.1.3
فيما نعلم البحوث اليت بني أيدينا تناولـت تعـاريف العمـارة اإلسـالمّية والـّدالئل علـى نقـض 

أّمــا هــذا البحــث فيقــوم يف الواقــع علــى تبيــني اّجتــاه احلكمــة الّرؤيــة الّتارخيّيــة للعمــارة اإلســالمّية، 
واملعرفة واستكماله، فريى أنَّ العمارة اإلسالمّية هـي اسـتمرار لتيّـار احلكمـة الـذي أقـيم علـى يـد 

اّتصـال املسـلم بـذلك املنبـع  اإلنسان املسلم واملؤمن الـذي بلـغ جـوهر املعرفـة الّدينيّـة يف وجـوده.
ّل ما خيلقه موجود يف بيـان تلـك احلقيقـة الّسـرمدية، واملسـلمون الـذين يبلغـون األزّيل يشعر أنَّ ك

هذا املقام يصبح كّل مـا خيلقونـه ذات وحـدة داخليّـة بسـبب األفكـار املشـرتكة، لـذا فتأّمـل أبنيـة 
  البلدان اإلسالمّية يعكس لغًة مشرتكًة.

  
  مكانة الفّنان في مراحل خلق العمارة اإلسالمّية 2.2

املقوالت املهمة جداً من الّناحية احلكمّية واملعرفيّـة أمهيّـة الفنّـان ومكانتـه يف مراحـل خلـق من 
األثـر الفــّينّ، فالفنّــان وأفكــاره ورؤيتــه لــه تــأثري كبــري جــّداً يف خلــق األثــر الفــّينّ. مــن وجهــة نظــر 

 احلـــّس املســـلم أو اإلنســـان الـــذي تـــرّىب يف حمـــيط تفكـــري تقليـــدّي تـــتلّخص قـــواه اإلدراكيـــة يف
والعقـــل والكشـــف والّشـــهود، ونظـــرة هـــذا اإلنســـان جتـــاه الفـــّن والعمـــارة ال تقتصـــر علـــى كونـــه 
عمًال أو حرفة لكسب الّدخل وإّمنا مبثابة رسالة يرى فيها أنَّ وظيفـة الفنّـان تـتلّخص يف فـّك 

  رموز العامل.
حــّل الرمــز يـــؤّدي إىل الكشــف عــن رمـــوز عــامل الوجــود وإظهـــار هــذه الّرمــوز يف قالـــب 
ة فــّك الّرمــوز حينمــا تكــون قــواه اإلدراكيّــة  الفــّن. لــذا فهــذا املعمــار يســتطيع الّشــروع مبهّمــ
هود هــي أداتــه يف هــذا العمــل. وعلــى هــذا اإلنســان أن يطــرد  ســليمة ألنَّ قــوة اإلدراك والّشــ

قواه اإلدراكية كي حيظى بإمكانّية الكشف والّشـهود يف العـامل، وبلـوغ  الغفلة عن نفسه أو
فــإذا كــان  »كــّل إنــاء مبــا فيــه ينضــح«مرتبــة اخللــق املناســب يف الفــّن، متامــاً كمــا يف املثــل: 

داخل اإلنسان غري سليم فإنّه لن يستطيع إبـراز املظهـر الّصـحيح يف فّنـه، وهـذا مـا يوجـب 
  عليه تأديب نفسه وتزكيتها.

طبقـــاً للثّقافـــة والّتقاليـــد القدميـــة غالبـــاً مـــا يتلّقـــى املعمـــار املســـلم مهارتـــه وخربتـــه لـــدى أســـتاذ 
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حرفة، لكن مع تلقينـه هـذه املهـارة خيضـع الّتلميـذ لرتبيـة وتعـاليم أخالقيّـة، فيعمـل األسـتاذ علـى 
  تدريبه املهين.تطهري نفسه وتزكيتها من الّرذائل األخالقّية، وهكذا يتّم هذا العمل تزامناً مع 

ولعّل جولة سريعة يف عوامل كتب الفتّوة تـربز بعـض املسـائل املتعّلقـة بالّصـناعة والفـّن ميكـن 
  إمجاهلا باآليت:

ا إىل منشأ مقّدس   ؛أ) الّصناعة والفّن لدى هؤالء عبارة عن أمانة إهلّية ويرجعو
األهلّيــة، والّتخّلــق بقــيم ب) شــرط الــّدخول إىل عــامل الّصــناعة واحلرفــة هــو األدب والّلياقــة و 

املروءة، والّتطّهر من كّل أنواع الّرجس واخلبث والغرور والّتكرب وحّب الـّدنيا، وبالتّـايل االسـتعداد 
  ؛)53 :1385 لدرك احلقائق (ندميي،

ج) قطــع حجــاب الــّذات والــّنفس وصــهر األنفــس يف نــار لقــاء احلــّق، واالســتعداد للعطــاء 
  ؛)17: (انفال» وما رميَت إذ رميتَ «الرّباين واالّتصال حبقيقة 

  د) اقرتان البناء من أولّه حىت انتهائه بذكر احلّق.
لكـــن جيـــب اإلشـــارة إىل أنَّ تأديـــب نفـــس املعمـــار ال تقتصـــر علـــى حـــدود ممارســـته للعمـــل 
فحسب، فهذا اإلنسان حييا يف أرجاء جمتمع متوازن وهذا الفكر يسري يف كـّل جوانـب جمتمعـه 

عمــار حييــا بعقيــدة مفادهــا أنَّ العمــارة أو أّي فــّن آخــر هــي عبــارة عــن ترّشــحات وحياتــه. هــذا امل
وجتلّيات لنفسه وداخله، ولذا ينبغي عليه تربية نفسه وتزكية باطنه إىل جوار اكتسـابه املهـارة مـن 

  أستاذ احلرفة.
مــــع أنَّ املعمــــاريني يقعــــون يف مراتــــب متفاوتــــة ودرجــــات خمتلفــــة، لكــــن بعضــــهم ممــــن بــــذلوا 
جهوداً يف تأديب الّنفس وتزكيتها بلغوا مقاماً فتح اهللا هلم فيه باب احلكمـة. علـم احلكمـة يعـين 
قدرة اإلنسان على إدراك قوانني العامل ونظمه، وحتديد مكانـة األشـياء املختلفـة يف الوجـود، لـذا 

  فالعمارة اإلسالمية عبارة عن ترّشحات لنفوسهم املتوازنة.
وثيــق بــني الفنّــان واملعمــار املســلم وبــني خمتلــف مظــاهر عــامل الّتكــوين يتبــّني مــدى االرتبــاط ال

الّداخليـة الـيت بـدت يف  احلقيقـةواملعاين املوجودة فيها، والعمارة ليست إّال بيان مظهر عن هـذه 
هيكــل البنــاء أو صـــورته. لــذلك ففــي مراحـــل خلــق العمـــارة مــن املعــىن إىل الّصـــورة يتبــّني مـــدى 

   كشف احلقائق ومعىن العامل وجتلّيه بالّلغة العمرانية.أمهّية دور الفّنان يف



 9   التوازن جوهر العمارة اإلسالمية

  العمارة اإلسالمّيةو الّتوازن  2.3
تبعــاً هلــذه الّتعــاريف املختلفــة عــن التّــوازن، فــالّتوازن عبــارة عــن قــانون كلّــي جيــري يف مجيــع جوانــب 

ملعــاين واحلقــائق إىل الوجــود وميتــاز مبراتــب خمتلفــة، هــذا التّــوازن ميتــّد مــن أمســاء اهللا احلســىن ومرتبــة ا
  مرتبة الّصور.

لألحبـــاث الـــيت أجنـــزت حـــول نفـــس الفّنـــان والعمـــارة اإلســـالمّية والّتـــوازن، ونتيجـــة الـــّروابط 
ـا جنمـت عـن  الوثيقة بينها، ميكن القول أنَّ العمارة اإلسـالمّية هـي عمـارة التّـوازن، وذلـك ألّ

ميكن اإلثبات بأّن الّتوازن هو جوهرة فكر وأرضية متوازنة، لذا فاعتماداً على وجهات خمتلفة 
العمــارة اإلســالمّية، والفّنــان واملعمــار يف اجملتمــع اإلســالمي خيضــع لتــأثري قــوانني عــامل الوجــود 
من ناحية ولتأثري قوانني اإلسالم وأحكامه من ناحية أخرى، وهذا ما جيعلهما يتمّتعان بـروح 

ق ورغباته وميوله الفطرية، وبالّتايل فهـو يقـع يف غنّية من الّتوازن، وكّل ما يصنعه املعمار يتطاب
ــوازن، ويف هــذا اجملتمــع تكــون العمــارة يف هــذا املــدار أيضــاً. واإلســالم بوصــفه جملــى  مــدار الّت

آلخر الّسنن اإلهلّية يتمّتع بتلـك احلقيقـة األزليّـة، ولـذا فالعمـارة اإلسـالمّية بصـفتها فنّـاً منبعثـاً 
تقي مـــن تلـــك احلقيقـــة، وكمـــا أنَّ اإلســـالم يتضـــّمن قيمـــاً غـــري عـــن هـــذا الّتفكـــري البـــّد أن تســـ

مقّيدة بلون زماّين أو مكاّين حمدود، وهي مفيدة يف كل زمان ومكان، فإن الفـن املنبعـث مـن 
  تلك القيم يتعّدى األطر الزمانية واملكانية وميكن أن يكون دليًال لعمارة اليوم.

 أيضـاً إىل وجـود التّــوازنفي الكـون والوجـود، منهــا:تشــري  القـرآن الكـرميمثّـة آيـات كثــرية يف  - 
واألرَض َمــَددناها وألَقينــا فيهــا َرواســَي وأنبتنــا « )،7: (الــرمحن» والّســماَء َرفـََعهــا وَوَضــَع امليــزان«

)، أّمــا نظــام الّتشــريع الكــوّين الــذي وضــعه اإلنســان 19: (حجــر» فيهــا مــن كــلِّ َشــيٍء مــوزون
وخالــداً ومتوازنــاً إذا مــا انســجم وتوافــق مــع نظــام عــامل التكــوين، فــيمكن أن يكــون نظامــاً ثابتــاً 

وحتقيق هذا األمر يتعلّـق بتحّقـق أصـل التّـوازن يف نظـام الّتشـريع. طبقـاً للّدراسـات املوجـودة فـإنَّ 
التّــوازن ونظـــم عـــامل الّتكـــوين متتلـــك ارتباطـــاً متقــابالً ومنســـجماً مـــع التّـــوازن والـــّنظم املوجـــودة يف 

ريع، وكــّل شــكل مــن األزمــات أو انعــدام الّتــوازن يف عــامل الّتشــريع يــؤّدي إىل تعــريض عــامل الّتشــ
  ).2006 ،توازن عامل الّتكوين إىل تغيريات (بكار

لذلك فتبعـاً للمقـوالت املشـار إليهـا ميكـن الّتوّصـل إىل نتيجـة مفادهـا أنَّ التّـوازن أصـل كلّـّي 
مــع العــامل األصــغر) ومجيــع هــذا، ينبغــي أن  وهــو عــامل مشــمول يف عــامل الوجــود (العــامل األكــرب
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ـــا علـــى حنـــو  ـــوازن ونظمهـــا تلـــك كـــي تســـتطيع االســـتمرار يف حيا ـــع حبّصـــة مـــن قـــوانني الّت تتمّت
كــان اإلنســان كجــزء مــن نظــام الّتــوازن ا  ملــو  منســجم وثابــت ويف تــوازن صــحيح يف هــذا الّنظــام.
فنّـــان يف هـــذا النظـــام والـــذي تشـــّبعت أفكـــاره الّتكـــويين َمـــديناً هلـــذا التّـــوازن، لـــذا فـــإنَّ املعمـــار وال

بــالّتوازن، خيلــق عمــارة تعكــس أفكــاره الّداخليــة، لــذا فالعمــارة يف هــذا الّنظــام تقــوم علــى أســاس 
بري العمارة اإلسالمّية مت اإلشارة إىل أنَّ قوانني اإلسالم متطابقة مع قـوانني الفطـرة تع الّتوازن، يف

إىل أن العمـارة اإلسـالمية عمـارة تواكـب قـوانني ونظـم عـامل  يعـود والوجود، ومرجع هذه النتيجة
الوجود وعامل الّنفس، لذا فالعمارة اإلسالمّية تقـع يف مـدار التّـوازن ألنَّ الوجـود والـّنفس يف هـذا 

الفـّن اإلسـالمّي يعـين عنايـة خاّصـة حبقيقـة الّشـمول والّتکامـل « ).2007 ،(قاضـي املدار أيضاً 
أن يعــّرض اجلانــب املــادي مــن اإلنســان وحــده مبعــزل  - مــثالً  - ال جيــب يف الــّنفس البشــريّة، فــ

ــــا احلقيقــــة  ّ عــــن اجلانــــب الروحــــّي. وال جيــــب أن تعــــرض الّصــــراعات االقتصــــاديّة و الطّبقيــــة کأ
الکاملة للحياة البشرية، و تغفـل جبانبهـا القـيم املعنويـة والّروحيـة واألشـواق اإلنسـانية العليـا؛ ألنَّ 

اذلک برت    .)32: 1995 حممد احلوطي،( »للحقيقة البشريّة وتشويه لصور
ــا العمــارة اإلســالمّية فهــي ِمثــل أي فــّن آخــر متتلــك أيضــاً وجهــني مهــا الّصــورة واملعــىن أو  أّم
الظّــــاهر والبــــاطن. تتعــــّرض الّصــــورة أو الظّــــاهر الّتغيــــري تبعــــاً لشــــروط احملــــيط وغــــريه، وكــــّل زمــــان 

تبعاً للّشـروط القائمـة، لكـن ال شـّك يف أنَّ املهـّم هـو تلـك األفكـار أو يتطّلب صورة خاّصة به 
املعاين احلقيقّية اليت ال تتقادم وتبقى ثابتة مع مرور الّزمـان، وذلـك ألنَّ تلـك املعـاين تـرتبط بعـامل 

أما الّصورة فهي نفسها وسيلة لبلوغ املعـاين، وميكـن أن تكـون  أعلى أو أوسع من عامل الّصورة.
كشف أو حّالً للّرموز كي تزيح الّنقاب عن املعاين املكتنـزة فيهـا، لـذا فهـذه الّسلسـلة مـن عامل  

انكشــاف الطّبيعــة والّتجلــي يف الّصــورة ميكــن أن تكــون يف صــورة أخــرى قابلــة للّتوجيــه، أي إنَّ 
إمكانيـة االنكشاف يتّم من خالل الّصورة املعماريّة والّصناعات الفنيّـة، والتّـدبّر فيهـا يـؤّدي إىل 

اســتخراج حقائقهــا ورموزهــا واالســتفادة منهــا. لكــن مــن بــني االختالفــات الواضــحة الــيت ميكــن 
اإلشــارة إليهــا يف بيــان تفــاوت الّرؤيــة الّتارخييّــة عــن احلكيمــة واملعرفيــة تتجلّــى يف الواقــع يف ســري 

بـاً مـا اعتمـدها الغربيـون الّنظرة الّتارخييّـة غال حركة هؤالء املفّكرين يف طبقات بني الّصورة واملعىن.
م جتــاه العمــارة اإلســالمّية وذلــك تبعــاً لتفكــريهم العلمــاين، وانســجاماً مــع روح الّنهضــة  يف نظــر

  واملعىن اجلديد لإلنسان الذي يقتصر على امتالك القّوة اإلدراكّية أو العقل واإلحساس.
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عــدوا البعــد الرمــزي عــن الغربيــون مــن خــالل إلغــائهم قــّوَة إدراك اإلنســان وكشــفه وشــهوده، أب
 ظــــرهمالعــــامل، وأنكــــروا أّي معــــىن أو تأويــــل ملــــا وراء الّصــــورة، فالعمــــارة اإلســــالمّية مــــن وجهــــة ن

تــتلّخص يف الّصــور اهليكليــة فحســب، ومل يتنــاولوا يف توصــيفهم للعمــارة اإلســالمّية إال الّســقف 
ا يف الّنظــرة احلكميــة أو املعرفيــة أمــ والقــوس والّزخرفــة والعناصــر املكّونــة دون أيّــة مراعــاة ملعانيهــا.

ـــا  حيـــث يبـــدو الكشـــف والّشـــهود القـــوة اإلدراكيـــة املهمـــة فيهـــا، فـــإّن الّصـــورة تقتصـــر علـــى كو
م مـن خـالل الّتأمـل يف  ّ مظهراً وجتّلي لذلك املعىن، وهي تفقد أمهّيتها مع مرور الوقـت، لـذا فـإ

ذه العمـــارة، وحينئـــذ ستتكشـــف هـــذه الّصـــور يعملـــون علـــى حـــّل الّرمـــوز وكشـــف املعـــاين يف هـــ
مقــوالت كثــرية أمــامهم أيضــاً عــرب هــذا الّنــوع مــن الّرؤيــة، ومــن أهــّم هــذه املقــوالت الفنــان ونــوع 

  الفكر والرؤية والّنظرة اليت حيملها جتاه العامل.

  
  وجوه مختلف توازن النفس؛ المصدر: الباحث. .1الشکل 

  اإلسالمّيةالعمارة و المراتب المختلفة لتوازن الّنفس  2.4
  المراتب المختلفة لتوازن الّنفس 2.4.1

ألّن اإلنسـان مـن حيـث هــو روح و جسـد ونفـس، هـو الــذي خلقـه اهللا يف أحسـن تقــومي، و 
ــة  ــوازن کلّــه، و ميّثــل امليــزان أعظــم متثيــل، و لــيس فيــه مــن خلّي أکمــل هيئــة و صــورة، وفيــه الّت

  .)146 :2006 نافذ عطار،( واحدة، غري متوازنة و زائدة

وألنَّ اإلنسان ذو مراتب، وميتلك بُعدين من الوجود، األّول جسـماّين واآلخـر روحـاّين، لـذا 
فمن أجل أن يقطع مسار تكامله ال بّد له من الّتوازن يف كافّـة أبعـاد وجـوده ومظـاهره، ولـذلك 

  روحاّين.فإنَّ البحث يف توازن اإلنسان حيتاج إىل مراعاة حالة الّتوازن يف جانبيه اجلسماّين وال
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 مراتب توازن النفس؛ المصدر: الباحث. .2الشکل 

إّن اإلنسان يف نظري اإلسـالم لـيس شـقني منفصـلني: شـقاً أرضـياً يعمـل وشـقاً «و يقول: 
واحـد، ومـالک األمـر مساوياً يتعّبد. إّمنا العبـادة عمـل والعمـل عبـادة. واإلنسـان بشـّقيه شـيء 

 »هو صفة تکتسبها الّنفس مـن الّسـري علـي مـنهج اهللاو ». الّتوازن«يف هذه الّشؤون کّلها هو 
ـــوازن يف اإلنســـان فيتجّلـــى يف املراتـــب الظّـــاهرة والباطنـــة، ومثـّــة  ).1981 (التســـخريي، أّمـــا الّت

أحكـــام كثـــرية أيضـــاً حـــول إيصـــال الـــّنفس إىل حالـــة الّتـــوازن الـــيت ّمت اإلشـــارة إليهـــا تزامنـــاً مـــع 
 هذين الوجهني للنفس.

  
 مراتب توازن النفس و توازن العمارة؛ المصدر: الباحث. .3الشکل 

  العمارة اإلسالمّيةالمراتب المختلفة لتوازن  2.4.2
إىل وجـود مراتـب مـن الصـورة إىل  القـرآن الكـرميأشار اهللا سبحانه وتعـاىل يف آيـات متعـددة مـن 

» شــيء علــيمهــو األول واآلخــر والظــاهر والبــاطن وهــو بكــل «املعــىن، مــن ذلــك قولــه ســبحانه 
إن أوليـــاء اهللا هـــم الـــذين « ).كمـــا جنـــد وصـــفاً لـــذلك يف ِحَكـــم اإلمـــام علـــي (ع):3: (حديـــد
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ـــاس إىل ظاهرهـــا ). واألفـــراد حبســـب 432 :ـــج البالغـــه( »نظـــروا إىل بـــاطن الـــدنيا إذا نظـــر الّن
ـــا فيهـــا، غالبـــاً مـــا يســـتطيعون إدراك مســـتويات  مـــوقعهم مـــن فهـــم احلقيقـــة والّدرجـــة الـــيت يبلغو

  متفاوتة من احلقائق واملعاين وإبرازها جمّدداً يف مظاهر عامل التشريع.

  
 التناظر بين توازن العمارة وتوازن النفس؛ المصدر: الباحث. .4الشکل 

انظــــر كيــــف فّضــــلنا بعضــــهم علــــى بعــــض ولآلخــــرة أكــــرب درجــــات وأكــــرب «قــــال تعــــاىل: 
  ).21: سراءإ(» تفضيال

، »مراتــب الّتــوازن املعماريــة«اإلنســان، لــذا فالوصــول إىل إّن العمــارة هــي مبثابــة وعــاء حيــاة 
وقد ّمت اإلشارة يف بيـان تـوازن الـّنفس » مراتب توازن الّنفس«ميكن أن يتّم من خالل الّتأمل يف 

يف التّناظر بني توازن العمـارة وتـوازن » التوازن الروحاينّ «و ،»الّتوازن اجلسماينّ «إىل مرتبتني مها: 
 »الّتوازن اإلسـتاتيکي والـوظيفيّ «يف التّناظر مع » الّتوازن اجلسماّين للّنفس«الّنفس ميكن وضع 

  للعمارة.» توازن البصرّي والّسكينة«يف الّتناظر مع » الّتوازن الروحاّين للّنفس«و
، ويف الواقـــع تلـــك الوجـــوه مـــن التّـــوازن الـــيت تعـــّد »التّـــوازن الروحـــاّين للـــّنفس«وكـــذلك وضـــع 

تـوازن «و» الّتوازن البصـري«مالية للّنفس ووجوه سكينتها، يف تناظر مع استجابة للحاجات اجل
للـــّنفس يرتبطـــان معـــاً علـــى حنـــو » الّتـــوازن الروحـــيّ «و» الّتـــوازن اجلســـماينّ «وكمـــا أّن » الّســـكينة

تـــوازن «و »تـــوازن الّســـكينة«للعمـــارة ذو ارتبـــاط وثيـــق أيضـــاً مـــع » الّتـــوازن الثّابـــت«وثيـــق، فـــإّن 
ا. لذا فالكمال املعماري ككمال الّنفس واإلنسـان حيـث حيصـل حينمـا يكـون لديه» الطمأنينة
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جـــدير بالـــذّكر أّن جهـــود املعمـــار يف هـــذه  هـــذان الوجهـــان متنـــاظرين معـــاً علـــى حنـــو مناســـب.
  املراتب األربع تنصب يف إجياد األرضّية املناسبة لتحقيق توازن الّنفس.

  
 مراتب توازن العمارة؛ المصدر: الباحث. .5الشکل 

  »توازن الّسكينة«أو » اإلدراك«الّتوازن في مرتبة  2.4.2.1
هناك ثالث مراتب من الّتوازن املعمارّي؛ اإلستاتيکي والوظيفّي والبصرّي، كّل واحـدة منهـا 

مرتبـة الّسـكينة أو يف قابلة للقياس والوزن من خالل الّرمز أو الّتجلّيات اخلارجّية، أّما الّتوازن يف 
أثنــاء االســتجابة حلاجــة التّــوازن الّروحــاّين للــّنفس فهــي غــري قابلــة للقيــاس يف العمــارة كليــاً وفــق 
ا يـتّم فقـط عـن طريـق إدراك املخاطـب  ا أو عدم تواز صورة ملموسة وعينية، وقياس ميزان تواز

نينة الـيت تسـتطيع إظهـار ميـزان القابل للفهم والقياس، وميزان حصول اإلنسان على مرتبة الّطمأ
  وصوهلا إىل مرتبة الّتوازن.

الّتوازن يف مرتبة الّسكينة تؤّدي إىل بلوغ الطمأنينة. بناًء على ذلك فال يوجـد أّي مرتبـة مـن 
وقــد  مراتــب العــامل ســوى مرتبــة عــامل الّنفــوس تســتطيع أن تكــون مظهــراً هلــذه املرتبــة مــن الّتــوازن.

رف خملوقــات العــامل بســبب القــّوة العاقلــة والــّروح اإلهلّيــة الــيت نفخــت اُختــري اإلنســان ليكــون أشــ
فيه. وهذا اإلنسـان الـذي هـبط مـن العـامل األعلـى يسـتطيع الوصـول إىل الّسـكينة حينمـا يطـوي 

وقــد أشــار اهللا ســبحانه يف آيــات كثــرية  مراتــب الكمــال ثانيــة ويقــرتب مــن مقــام القــرب اإلهلــّي.
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تنــزل الّســكينة والطمأنينــة علــى قلــوب  املرتبــة مــن تــوازن الــّنفس وكيــفإىل أمهيّــة هــذه  القــرآنمــن 
  .)4: (فتح »هو الذي أنزل الّسکينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا« املؤمنني.
مالحظة أّن اهلدوء احلقيقّي يكون بـالّتقرب مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل، والكثـري مـن آيـات مع 

وبالتّـايل فـإّن  ،)28: رعـد(ال» أال بـذكر اهللا تطمـئّن القلـوب«املعـىن  تشري إىل هـذا القرأن الكرمي
احملــيط املعمــاري ميكــن أن يكــون مــؤثّراً يف إجيــاد هــذه الّســكينة و هــذه املرتبــة مــن تعــادل الــّنفس 

والّتعادل يف مرتبـة الّسـكينة حيتـوي علـى مقامـات خمتلفـة وجيـوز القـول إنَّ أحـد مميّـزات  اإلنسانّية
اإلسالمّية عن غريها من طرز العمارة هي الوصول إىل هذا اهلدف وإىل هـذه املرتبـة مـن العمارة 

ـــدف للوصـــول إىل الّتـــوازن مـــن  الّتعـــادل والّتـــوازن وألنَّ العمـــارة مـــع إخـــتالف طرزهـــا وأنواعهـــا 
 الّناحيـــة الســـتاتيكية والوظيفيـــة ويف كثـــري مـــن األحيـــان يف الّناحيـــة البصـــريّة، أّمـــا تلـــك املرتبـــة يف
العمارة والـيت ترّكـز بشـكل أقـّل علـى الّشـكل اخلـارجي وهـي قابلـة للفهـم مـن قبـل عـدد أقـّل مـن 
األشــخاص وتلــك هــي مرتبــة الّســكينة. ولــذلك فــإّن املعمــار املســلم يســعى ألن يكــون الّتعــادل 

الوظيفيــــة جيــــب أن حيمــــل شــــيء مــــن  الــــوظيفّي حممــــالً للّتعــــادل الّنفســــّي واجلــــواب للمتطلّبــــات
  ويف حال اإلجابة الّصحيحة إزاء املتطلّبات الوظيفّية حيمل رسالة اإلسالم بني طّياته. املعنوية

للوصـــول إىل مقـــام تعـــادل الّســـكينة فـــإنَّ الثّنائيـــات الّنفســـانية تلعـــب دوراَ مهمـــاً يف ذلـــك، 
هذه الثّنائيـات تكـون يف مقـام املـؤثر وخـالق األثـر املعمـاري ذي الّسـكينة مـن جهـة ومـن جهـة 

كـــون يف مقـــام املتّلقـــي واملخاطـــب وهـــي ذات أمهيـــة يف كلتـــا احلـــالتني، و مـــن ناحيـــة أخـــرى ت
املزاوجــة بــني تلــك الثّنائيــات فــإنَّ الّصــورة واملعــىن مــن أهــّم الثّنائيــات الــيت تســاعد علــى الوصــول 

نـــوع آخـــر مـــن تلـــك  .إىل الّســـكينة و ألنَّ الّســـكينة كانـــت اجلـــواب لرغبـــات اإلنســـان املعنويـــة
اإلنســــان و حميطــــه الطبيعــــّي والعالقــــة يف هــــذه احلالــــة يــــتّم احلفــــاظ علــــى احلــــدود  األزواج هــــو

لتســـتمّر العالقـــة بـــني تلـــك الثّنائيـــات وبالتّـــايل فـــإنَّ عمليّـــة الّتكامـــل واإلســـتكمال يف العمـــارة 
  ستستمّر مع املخاطب وبشكل متناظر.

  أهّم المقوالت في توازن الّسکينة
 ؛إجياد احمليط املناسب لتأمني اخللوة - 
  ؛إجياد احمليط املناسب لتأمني املزاوجة بني املعاين والصور - 
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ســتئناس املخاطــب مبظــاهر عــامل املــادة والتكــوين (العالقــة مــع إجيــاد احملــيط املناســب ال -
  ؛)الطبيعة
  ّتعمق يف الفضاء.إجياد اإلماكنية إلقامة احلوار بني املخاطب واحمليط وإمكان الّتأمل وال - 

  أصول وسبل الوصول إلى توازن الّسکينة
 ؛ّمت تشييد العمارة على أساس معرفة قدر الّنفس اإلنسانية وتقديرها - 
  ؛تقود العمارة ذهن اإلنسان حنو الوحدة بدل حركته يف الكثرة - 
  ؛للفضاءاتاستخدام اهلندسة يف املظاهر املعمارية املختلفة تشمل الّزخارف والّنظم الكلي  - 
  ؛االستفادة من الّلغة الّرمزية يف العمارة من أجل بيان احلقيقة - 
  ؛االستفادة من الّتزيينات - 
  االستفادة من األشكال املقدسة والِنَسب الّذهبية يف التّناسبات الفضائية. - 

  »التوازن البصري«أو » الجمالية«أو » البصرية«الّتوازن في المرتبة  2.4.2.2
ـــ يُعتـــرب وازن البصـــرّي أحـــد الوجـــوه املهّمـــة يف تـــوازن البنـــاء حيـــث يعمـــل علـــى االســـتجابة الّت

للميول اجلمالّية لإلنسان. ويبـدو أنَّ الّسـعي لتحقيـق التّـوازن البصـرّي هـو يف الواقـع سـعي لتلبيـة 
ــدف الوصــول إىل مرتبــة  بــني املراتــب الــّثالث املــذكورة؛ » العمــارة«حاجــات اإلنســان ورغباتــه 

لبنــــاء والعمــــارة. غالبــــاً مــــا يكــــون أبــــرز وجــــه للتّــــوازن وفــــق الّرؤيــــة املعماريــــة هــــو املظهــــر امللجــــأ وا
اخلارجّي وجتليـات التّـوازن يف شـكل البنـاء، وذلـك ألنَّ أيّـاً مـن مظـاهر البنـاء ال ميكـن أن يكـون 

  الواجهة حيث خيلق إدراكاً سريعاً ملخاطبه ويشكل ارتباطاً سريعاً معه.
رتــه ميتلــك توازنــاً داخليــاً، ولــذا فهــو غالبــاً مــا يشــعر بتنــاغم مــع مصــاديق إنَّ اإلنســان يف فط

ذا الّتوازن. أّما الّتوازن البصرّي فتختلـف لغتـه حبسـب نـوع العمـارة. والتّـوازن  العمارة اليت تتسم 
إّن مـا يثــري  يف عمـارة املـدن ميتلـك مظهـراً واحــداً، أّمـا العمـارة الرّيفيّـة فيختلــف شـكل مظاهرهـا.

هتمام يف مبحث الّتوازن البصرّي هو الّنسبة والعالقة بني مقوليت التّنـاظر والتّـوازن. واحلـّق أنّنـا اال
حنــّس توازنــاً يف بنــاء حينمــا جنــد فيــه عالمــات مــن التّنــاظر، أّمــا الّســؤال األساســّي هنــا هــو: مــا 

ـــوازن البصـــرّي أحـــد املالمـــح  املهّمـــة لتـــوازن الّشـــروط الالزمـــة إلجيـــاد تـــوازن بصـــري؟ إذا كـــان الّت
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العمارة فهل يلزم وجود خّط تناظر يف واجهات واستقرار الفضـاءات علـى حنـو متـوازن يف طـريف 
لعّل الّسـمة الغالبـة علـى العمـارة الرّيفيّـة هـو افتقادهـا خلـط التنـاظر  الّتوازن من أجل إجياد توازن؟

 يف أبنيتها، لكن مالحمها ومظاهرها غالباً ما حتمل توازناً بصرياً.

  أهّم المقوالت في الّتوازن البصريّ 
  يف بيان املقوالت ذات األمهّية للوصول للّتوازن البصرّي ميكن احلديث كما يلي:

الّتحــــرر مــــن الكثــــرة ( وجــــود عالقــــات منطقيــــة بــــني أجــــزاء الواجــــة مــــن الكــــّل إىل اجلــــزء - 
  ؛)والوصول إىل الوحدة يف الواجهات

ـــدف إجيـــاد اجلاذبيـــة. مثـــل الكتلـــة والفـــراغ الظّـــل  االنتبـــاه -  إىل املتضـــاّدات يف الواجهـــات 
ـــة مقاديرهـــا فـــإنَّ . والنـــور و .. (عنـــد اســـتخدام هـــذه األزواج مـــن املتضـــاّدات ويف حـــال ّمت رعاي

  ؛تقابل األزواج املتضاّدة يكون بشكل مستمّر إىل أن يتحقق الّتوازن يف الواجهات)
  ؛ني األجزاء إىل حد الوصول إىل الوحدة يف الواجهةاستمرار العالقات ب - 
  ؛اإلنتباه إىل مقولة التّناسبات وأعضاء الواجهة هي يف عالقة مع املخاطبني - 
  ؛وجود العالقة املستمرّة بني املخاطب والواجهة (حتت عنوان الّزوج يف العمارة) - 

  أصول وسبل الوصول إلى الّتوازن البصري
ــوازن البصــرّي ميكــن القــول  ويف بيــان األصــول  احلاكمــة علــى العمــارة ألجــل الوصــول إىل الّت

  كما يلي:
  ؛حفظ الّثوابت واملتغريات يف الّتوازن البصريّ  - 
  ؛وجود حمور الّتوازن يف البناء بدًال من حمور التّناظر - 
  ؛مراعاة اخلطوط الّناظمة يف تصميم الّشكل املعماري - 
 لوحدة يف انتظام الواجهات.اإلنتباه إىل أصل الكثرة يف ا - 

  الوظيفّية» توازن«أو » الفعل«أو » العمل«الّتوازن في مرتبة  2.4.2.3
الّتوازن يعين رعاية القدر والقيـاس، أي اسـتقرار كـّل شـيء يف مكانـه، لـذا تبعـاً هلـذا الّتعريـف 

بنــاء، وإّمنــا يعــين اســتقرار فــالّتوازن املعمــاري ال يســتلزم مراعــاة املظــاهر واملعــامل البصــريّة أو املرئيّــة لل
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ــــا، واالســــتجابة املناســــبة للحاجــــات األوليّــــة  الفضــــاءات مبقــــدارها وقياســــها املناســــب يف مكا
  والفعلّية لإلنسان.

يف هـــذا الّنـــوع مـــن الّتـــوازن ّمت مراعـــاة املقـــدار والنســـب وكميـــة الفضـــاءات، لـــذا فالفضـــاءات 
قـــاييس اخلارجيـــة لإلنســـان كـــالطّول واحلجـــم املعماريـــة ّمت الّتخطـــيط هلـــا علـــى أســـاس املقـــدار وامل

، »امللجــأ«وبقيــة مظــاهر ســلوكه.يف تبيــني مراتــب العمــارة تــتّم اإلشــارة إىل ثــالث مراتــب وهــي: 
والواقــع أنَّ الّتــوازن مــن وجهــة الّنظــر الفعليــة يســعى لالقــرتاب مــن مرتبــة » العمــارة«و» البنــاء«و
لم وغايتــــه يف الوصــــول إىل مقــــام القــــرب يــــتلّخص هــــدف اإلنســــان املســــ يف العمــــارة.» البنــــاء«

اإلهلي، لذا فاالستجابة إىل ضرورات الّسكينة هي وجـه واحـد فقـط مـن رغبـات هـذا اإلنسـان، 
أّمــا  والتّــوازن الفعلــّي أو الّســكينة املعماريــة تســتطيع أن تلــّيب رغبــًة واحــدة مــن رغباتــه فحســب.

ىل هــذا القســم هــو ضــرورة مــن ضــرورات الّتأمــل يف مصــاديق العمــارة فيشــري إىل أّن االســتجابة إ
اإلنســان يف كــّل مكــان وزمــان، والعمــارة املتوازنــة هــي العمــارة الــيت تســتطيع االســتجابة إىل أدّق 

  احلاجات الفعلية لإلنسان على حنو مناسب.

  أهّم المقوالت في موضوع الّتعادل الوظيفيّ 
مـــع األخـــذ بعـــني اإلعتبـــار مـــا ذكـــر ألجـــل الوصـــول إىل الّتعـــادل الـــوظيفّي يف العمـــارة جيـــب 

 إىل ما يلي: االنتباه
  ؛بالّتكيف احلرارّي (الّتدفئة) والّتكيف البارد (التربيد) يف العمارة االهتمام - 
  ؛تأمني احتياجات الفرد واجملتمع (احتياجات اإلنسان للخلوة واجللوة يف العمارة) - 
  ؛لرعاية احلرمي اخلصوصّي والعمومّي يف البيت االنتباه - 
حتياجـات االحتياجـات الوظيفيّـة (العمـارة جيـب أن جتيـب علـى االمداومة اإلجابة علـى  - 

اإلنســـان  -  الوظيفّيـــة وأن توجـــد الّتعـــادل املســـتدام ولـــذلك جيـــب انشـــاء العالقـــة بـــني الثّنائيـــات
  ).- والوظيفة املعمارية 

  ل إلى توازن الوظيفيأصول وسبل الوصو 
 يف هذا الّنوع من الّتوازن يلعب املقدار الكمّي للفضاءات أمهيّـة كبـرية، لكـن مراعـاة املقـادير
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واحلــّق أّن هــذه املقــادير الكميّــة والكيفيّــة الــيت  الكميــة يــؤّدي إىل إجيــاد املقــادير الكيفيّــة للفضــاء.
تـاز باختالفــات قليلـة. لـذا فمـن أجــل تناسـب حاجـات الـّنفس يف احلالــة الفرديّـة واإلجتماعيـة مت
  الوصول إىل الّتوازن الفعلّي ميكن مراعاة املقوالت اآلتية:

  ؛جماراة احمليط والطّبيعة أثناء الظّروف اإلقليمّية العصيبة - 
دف خلق اإلمكانات الفعلّية -    ؛مراعاة املرونة 
ـــدف  -  االســـتجابة إىل احلاجـــات إجيـــاد التّنـــوع يف األبعـــاد واملقـــادير وتناســـب الفضـــاءات 

  ؛الفرديّة واإلجتماعّية
اإللتفــات إىل أمهّيــة موضــوع اجلــزء والكــل يف العمــارة ... مــن مقيــاس اجلــزء يف الّزخــارف  - 

  ؛نتظام يف الفضاءات الكلّية مع بعضها (الكثرة والوحدة) لتأمني اخللوةاالإىل مقياس 
ـــــة احلـــــدود يف جمـــــاورة الفضـــــاءات مـــــع بعضـــــها وبشـــــكل  -  ـــــة املقـــــادير رعاي مناســـــب ورعاي

 حتياجات الوظيفية املعمارية املختلفة.االواملقاييس لإلجابة على 

  »الّتوازن الثّابت«أو » کیياإلستات«الّتوازن في مرتبة  2.4.2.4
» البنــــــاء«و» امللجــــــأ«يف أثنــــــاء تبيــــــني مراتــــــب العمــــــارة أوردنــــــا هلــــــا ثالثــــــة مراتــــــب وهــــــي: 

تتموضــع إىل جــوار بعضــها علــى حنــو طــوّيل ولــيس عرضــياً. ، وهــذه املراتــب الــّثالث »العمــارة«و
واحلّق أّن إجياد ملجأ لإلنسان يهدف إىل إجياد الّتوازن يف البنـاء يف مرتبـة االسـتحكام والثبـات، 

  وغالباً ما يتّم إطالق اسم املتوازن أو غري املتوازن على الكثري من مصاديق ذلك.
  كن بلوغ هذا الوجه من الّتوازن يف العمارة؟أما أبسط سؤال ميكن طرحه هو أنّه كيف مي

  أو ما هي القوانني والنُّظُم اليت متّكن من بلوغ الّتوازن الثّابت يف العمارة؟
لعــّل الّتأمــل يف نظــم عــامل الّتكــوين يعــّد أحــد املصــادر املهّمــة مــن أجــل الوصــول إىل قــوانني 

ّتكـــوين كثـــرية يف الوجـــود، منهـــا عـــامل مظـــاهر عـــامل ال ونظـــم الّتـــوازن يف املظهـــر الثّابـــت للعمـــارة.
اجلمــاد وعــامل النّبــات وعــامل احليــوان، واألبــرز هــو عــامل العقــول أو عــامل الّنفــوس. إحــدى وجــوه 
الّتــــوازن يف هــــذه العــــوامل هــــو الّتــــوازن يف الوجــــه الثّابــــت أو اهليكلــــي هلــــا مجيعــــاً. وقــــد أشــــار اهللا 

مه، مـن ذلـك يف حديثـه عـن اجلبـال بوصـفها سبحانه يف آيات قرآنّية إىل ثبات العامل واسـتحكا
  ) يشري إىل تثبيت العامل وحتقيق استحكامه.7: (النّبأ »واجلبال أوتادا« أوتاداً 
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وهــو يقـــوم علـــى » علــم البيونيـــك«ومــن بـــني العلــوم والّدراســـات املعاصــرة يف العمـــارة هنـــاك 
بيعـة وتأّملهـا مـن وجهـة ومن أهداف هـذا العلـم دراسـة الطّ  أساس االرتباط بني العمارة والطبيعة

. اهليكـل، كـي يـتمّكن مـن اسـتخراج األصـول الثّابتـة واهليكليـة منهـا، وتسـخريها يف العمـارة نظر
ومــن بــني املعمــاريني املعاصــرين الــذين اهتّمــوا بإجيــاد العالقــة بــني العمــارة والطّبيعــة ميكــن اإلشــارة 

صـــــاديق عمارتـــــه يـــــدّل علـــــى مـــــدى ، ولعـــــّل التأّمـــــل يف م»ســـــانتياغو كـــــاالتراوا« إىل األســـــرتايل
اســـتفادته مـــن الطّبيعـــة واعتمـــاده علـــى منـــاذج هياكـــل احليوانـــات يف الّتخطـــيط العمـــراين ونصـــب 

  األبنية الّضخمة وال سّيما اجلسور.

  أهّم المقوالت حول الّتوازن اإلنشائّي للبناء
  و يف بيان ذلك ميكن اإلشارة إىل ما يلي:

  ؛للبناءاحلفاظ على الّنظام اإلنشائّي  - 
  ؛مقاومة الّنظام اإلنشائّي يف مقابل القّوى املختلفة كالرّياح والزالزل - 

  سبل الوصول إلى الّتوازن اإلستاتيکي
ــــــاء االســــــتفادة مــــــن املــــــواد (معرفــــــة مقتضــــــيات احملــــــيط  - ــــــوزن واملقــــــادير يف أثن ــــــة ال رعاي

  ؛معها) واالنسجام
  ؛مرونة اهليكل - 
  ؛القدرة على الّنمو والّتطّور - 
  

  الّنتائج .3
يف اإلطـــار العمـــراّين ميكـــن مشـــاهدة املظـــاهر املختلفـــة للتّـــوازن موضـــوع البحـــث، ففـــي أغلـــب 
ـــة الـــيت  ـــوازن، لكـــن نتيجـــة الـــرؤى اجلزئي ـــى اهلـــدف يف الوصـــول إىل الّت ـــة يتجّل املـــدارس العمرانّي
و ظهــرت نتيجــة الّنظــرة العلمانيــة وجتزئــة اإلنســان إىل خمتلــف أبعــاد وجــوده، ودراســته علــى حنــ

متفرُّق، أّدى ذلك إىل جتزئـة العمـارة إىل أبعـاد خمتلفـة، وبـات كـّل شـخص ينظـر إىل اإلنسـان 
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مـــن وجهـــة خاصـــة، ويســـعى حلـــّل مشـــكالته، فانعـــدام الّنظـــرة الّشـــمولية اجلامعـــة لإلنســـان يف 
العمارة أّدی اىل انعدام هـذه الّشـموليه يف الوجـود، ومل يعـد املعمـار قـادراً علـى االسـتجابة إال 

  زء من وجوه الّتوازن.جل
يف مرحلــــــة احلداثــــــة اتبعــــــت العمــــــارة األشــــــکال ذات التّبعيــــــة للفــــــراغ الــــــّداخلي واالهتمــــــام 
بالعالقات الوظيفّية للعمارة، ولذلك ففي هذه العمارة بـات اجلهـد كلّـه منصـباً علـى االسـتجابة 

العــــامل فــــإّن حلاجــــات اإلنســــان وعملــــه بســــبب تغيــــري نظــــرة العمــــارة جتــــاه اإلنســــان ومكانتــــه يف 
االســـتجابة حلاجاتــــه العمليـــة كــــان يشـــّكل هــــدفاً وغايـــة، و ميكــــن اعتبـــار هــــذه العمـــارة مظهــــراً 

دات لنمـاذج العمـارة ك عـو احلداثـة هنـا يف عمـارة مـا بعـد للّتوازن الّناجم عن العمـل أو الوظيفـة.
الظّـاهري  ميكـن مشـاهدة مظهـر التّـوازن البصـرّي الـذي يـربز جبـالء يف الوجـهك الكالسيكية لذل

للعمـــارة. الـــيت ميكـــن أن ختلـــق مظـــاهر مـــن الّتـــوازن اإلســـتاتيکي يف قلـــب العمـــارة اعتمـــاداً علـــى 
أمــا العمــارة اإلســالمّية فهــي تعــين عمــارة الفطــرة، أي العمــارة الــيت  الّتكنولوجيــا ومهــارات البنــاء.

ما اإلســــالم تســــتجيب حلاجــــات الــــّنفس البشــــريّة الفطريّــــة، ألّن أحكــــام األديــــان كّلهــــا وال ســــي
ا  تتطــابق مــع الّرغبــات الفطريّــة لإلنســان، ورســالة الــّدين تقتصــر علــى بيــان طريــق احليــاة وأســلو

  املوافق لطبيعة وجود اإلنسان.
واملعــىن العــام جلميــع األديــان الّتوحيديّــة هــو اإلســالم، وذلــك ألّن قوانينهــا وتعاليمهــا مجيعــاً 

احلـّق ونظـم الوجـود، رغـم أّن خـامت األديـان، الـّدين دف إىل اخلضوع واالستسالم أمام قوانني 
األّمت واألكمــل، اخــتّص نفســه باســم اإلســالم. فــالفكر اإلســالمّي يســري يف طريــق بــني الكمــال 
والّتــوازن، ولــذا فكــّل مــا ينــتجعن هــذا الفكــر ينبغــي أن يظهــر هــذا الّنــوع الفكــري، حبيــث ميكــن 

إذن  رّي، ديّين أو إسالمّي، يتحّرك يف مسـار التّـوازن.القول إّن العمارة اإلسالمّية أو أّي فّن فط
ميكـــن العـــودة ثانيـــة إىل تعريـــف العمـــارة اإلســـالمّية، واإلشـــارة مـــن خـــالل الّصـــور املختلفـــة الـــيت 
ــا  تربزهــا هــذه العمــارة عــرب األزمنــة واألمكنــة املختلفــة إىل أّن هــذه الّصــور املعماريــة مناســبة لزما

ة واملــواّد الــيت متتلكهــا، وال شــّك يف أّن زماننــا يتمّتــع حبــاالت متفاوتــة تبعــاً للقــدرات الّتكنولوجيــ
مــن الّناحيــة الّتكنولوجيــة، لــذا فــاملهّم هــو اســتخراج املعــاين الــيت اســتطاعت يف نــواٍح خمتلفــة أن 

ا.  حتمل أفضل جتلّيات عمار
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