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ملخ�ص:         
يهدف البحث اإىل طرح ت�س�ر اأويل الأ�سا�سيات ما ميكن اأن ن�سميه نظرية اإ�سالمية قادرة على �سبط و ت�جيه العمارة و العمران 
امل�ستقبلي على وجه االأر�ض. و لهذه الغاية يطرح جمم�عة من املبادئ وامل�سامني الفكرية املنبثقة من الفكر االإ�سالمي  التي ت�ؤكد 
راحته. و من حتقيق  االإن�سان  قربا من  اأكرث  تك�ن  لكي  العمارة  ت�فرها يف  ينبغي  التي  االإن�سانية  االحتياجات  على جمم�عة من 

و ي�ستند البحث على جمم�عة من الفر�سيات و هي:
1- اإن اإعادة �سياغة العمارة تتطلب اإعادة �سياغة االإن�سان ليك�ن قادرا على تاأدية دوره العمراين على االأر�ض.

2- اإن التفاعل ما بني القيم و املبادئ و البيئة االجتماعية من جهة و مابني البيئة املبنية من جهة اأخرى ه� الذي ميكنه حتقيق 
الراحة الكلية لالإن�سان.

3- ت�سكل املبادئ االإ�سالمية اإطارا عاما ميكنه اأن يحكم املمار�سة املعمارية الإنتاج ما ميكن اأن ن�سميه العمارة االإن�سانية.
4- ي�سكل الفكر املعماري املنبثق من مبادئ االإ�سالم منهاجا ي�ستطيع �سبط العمل املعماري لي�ض للم�سلمني فح�سب بل لكل بني االإن�سان.

و انطالقا من هذه الفر�سيات ي�ستخل�ض البحث االحتياجات االإن�سانية التي ينبغي ت�فرها يف العمارة لكي تك�ن اأكرث قربا من االإن�سان اأو 
اأكرث اإن�سانية.  و ويعرج البحث اأوال على هذه االحتياجات كما راآها منظرو العمارة الغربية. ه�ؤالء املنّظرون الذين مل�س�ا على ال�اقع مدى 
االهتمام بالبعد الفيزيقي واإغفال امليتافيزيقي الذي اأدى اإىل ت�سكيل فج�ة بني العمارة واالإن�سان ، مما اأدى اإىل اغرتاب العمارة عن 
االإن�سان اأو اغرتاب االإن�سان عن العمارة؛ وبعبارة اأخرى جعل االإن�سان خادما للعمارة نتيجة ملفه�م الت�سي�ؤ الذي يعي�سه االإن�سان املعا�سر.

اأوردها مفكرو الفكر الغربي الفتقارها اإىل ال�سم�لية، و لغياب االأبعاد  وقد بينت فر�سيات البحث ق�س�ر هذه االحتياجات التي 
النف�سية والروحية من بني ثناياها.

ال�قت مطلبا عامليا  نف�ض  ي�سكل يف  و  االإ�سالمي،  ال�سرع  اأهم غايات  اإحدى  ي�سكل  ال�سم�لية  االإن�سانية  االحتياجات  الأن حتقيق  و 
اإن�سانيا عاما على مدى التاريخ و اجلغرافيا، فقد ذهب الباحث اإىل ا�ستنباط االأبعاد االإن�سانية التي وردت يف القران الكرمي  و 
اإن�سانيا قدمها الفكر االإ�سالمي لتك�ن منطلقا ت�جيهيا للعمارة و التخطيط  و �سحيح ال�سنة، حيث ا�ستنبط البحث ثالثني بعدا 
العمراين. و قد بني الباحث اأن هذه االحتياجات االإن�سانية القراآنية هي التي تراعي كل حاجيات االإن�سان، الأنها من لدن العليم الذي 

�سّكل هذا املخل�ق، و ه� العامل الذي ال ي�سل و ال ين�سى، املحيط بكل �س�ؤون حياة االإن�سان و ما ي�سلح لها.
و قد اأدرج البحث لهذه الغاية ثالثني احتياجا منبثقًا من الفكر االإ�سالمي ميكن من خاللها فح�ض مدى قرب العمارة من االإن�سان، 

و مدى حتقيقها الحتياجاته جميعها باأبعادها ال�سم�لية.
ثم قدم البحث يف نهايته من�ذجا لفح�ض مدى ت�اجد هذه االأبعاد االإن�سانية وحتققها يف مبنى عربي تقليدي، ذلك ه� منزل زينب 

خات�ن يف مدينة القاهرة.
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1 - االحتياجات االإن�سانية واال�ستدامة يف فكر العقل الب�سري من منظ�ر القاعدة املعرفية 
الغربية

اإن حتقيق االأن�س���نة يف العمارة اأو جعل العمارة قادرة على جلب ال�س���عادة لالإن�سان يتطلب فهم احلاجات االإن�سانية 
الت���ي ينبغي ت�فرها لالإن�س���ان؛ و يف ه���ذا املجال قام عدد كبري م���ن املفكرين والباحثني وامل�ؤلفني بتق�س���يم احتياجات 
االإن�س���ان اإىل طبقات خمتلفة )Forti ، 1985(. و ت�س���ري الدرا�س���ات اإىل اأن الغالبية العظمى لهذه التق�س���يمات يرجع 
م�س���درها اإىل عامل االجتماع اأبراهام ما�س���ل�  Abraham Maslow وه� الذي و�س���ع القاعدة الهرمية لالحتياجات 
االإن�س���انية، فبداأها من قاعدة الهرم التي ت�س���مل االحتياجات الف�س���ي�ل�جية االأ�سا�سية وهي احلاجة اإىل املاء والطعام 
واملاأوى، ثم تدّرج يف ذلك اإىل اأن و�س���ل اإىل حاجة اجلماليات وحتقيق الذات مرورًا باحلاجة اإىل االأمن والقان�ن،  ثم 
اإىل اأعلى ال�سلم و ه� احلاجة اإىل االنتماء واحلب التي ت�سمل العالقات املتبادلة بني النا�ض و حتقيق املكانة االجتماعية 

)1981، Forti( والفاعلية االجتماعية
 و يف فرتة الحقة اأعاد ما�س���ل�  Maslow تق�س���يم هذه االحتياجات اإىل ق�س���مني، اأولهما احلاجات الف�س���ي�ل�جية 
Physiological، وهي احلاجات ال�سرورية التي ت�سمل الطعام واملاأوى واالأمن، اأما الثانية فهي احلاجات ال�سيك�ل�جية 

)1954، Maslow ( وهي التي ت�سمل تهذيب النف�ض واالأخالق واجلماليات ،Psychological

وبناء على هذه التق�س���يمات التي اأجمع عليها علماء االجتماع فقد تدخل املهتم�ن ب�س����ؤون العمارة لي�ستنبط�ا منها 
االحتياج���ات االإن�س���انية )Needs Human ( الت���ي له���ا عالقة باملج���ال املعماري. وعلى هذا خل����ض كل من ديزي  و 

ت�ما�ض ال�س�يل  Deasy & Lasswell االحتياجات املتعلقة بالعمارة بثمانية حاجات رئي�سة هي: 
احلاجة اإىل تك�ين العالقات، احلاجة اإىل احلدودية، احلاجة اإىل االنتماء للجماعة، احلاجة اإىل الفراغ ال�سخ�سي، 
احلاجة اإىل تعزيز املكانة االجتماعية، احلاجة اإىل الت�ا�س���ل مع ال��س���ط املحي���ط، احلاجة اإىل البحث عن الدالالت، 

)1985 ،Deasy( واحلاجة اإىل االأمن وال�سالمة ال�سخ�سية
ويف اإ�س���ارة هام���ة ذك���رت الباحث���ة روث كام����ك Ruth Cammock  يف معر�ض حديثها عن ت�س���ميم الفراغات 
العامة وخ�س��س���ًا فراغات امل�ست�س���فيات، اأن هذه االحتياجات ينق�س���ها احتياجان اأ�سا�سيان هما الهدوء واال�سرتخاء 
ثم اخل�س��س���ية اخلا�س���ة )Cammock ،1981(. اأما ج�رج �سانتيانا George Santiana فريى اأن هناك حاجات 
اإن�س���انية اجتماعي���ة تدخل يف تركيب الفن�ن ب�س���كل عام، منها احلاجة اإىل حتقيق �س���ع�ر االأب����ة، واحلاجة اإىل تعزيز 
ال�طني���ة والتجم���ع، واحلاجة اإىل امل�س���اركة يف احلياة االجتماعية، ثم ي�س���يف بعدًا هامًا وه� اأن احلاجات النف�س���ية 
واالجتماعي���ة ت���كاد تك�ن يف نف����ض اأهمية ال�ظائف الع�س����ية لالإن�سان)�س���انتيانا،2002(؛ ويرى �س���انتيانا اأن حتقيق 
احلاجات االإن�س���انية النف�س���ية واالجتماعية هي التي تق�د اإىل ”ال�س���عادة ”، والتي تتك�ن  براأيه من العنا�س���ر التالية: 
ال�س���داقة، وت�فر االإمكانات، وال�س���هرة، وال�سلطة والنف�ذ، و احلياة العائلية امل�س���تقرة؛ و يختم راأيه عن امل��س�ع باأن 

ال�سعادة احلقيقية تتمظهر على �سكل ك�خ وحديقة اأو على �سكل بيت م�ستقر.)�سانتيانا ، 2002(
اأما علي راأفت من م�س���ر، فريى اأن من ال�س���رورة مبكان اأن يك�ن فهم املعماري لالإن�س���ان كتك�ين نف�سي باالإ�سافة 
لك�ن���ه تك�ين فيزيقي، اأي اأن له من االحتياجات النف�س���ية والروحية ما ينبغي حتقيقه���ا، وان يفهم العادات و التقاليد 
والقيم التي حتكم جمتمعه. ولذلك على املعماري اأن يفهم الظ�اهر النف�سية والغريزية لالإن�سان التي ميكن تلخي�سها 
يف �س���بع ظ�اه���ر وهي: امل�ائم���ة االجتماعية واملرا�س���م والعادات والعقيدة وح���ّب الطبيعة و حّب االكت�س���اف واملغامرة 

واال�ستقرار والن�ساط العاطفي و االإح�سا�ض باالإبداع الفني.
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و يرى راأفت اأن فهم هذه الظ�اهر ه� الذي ي�س���تطيع اأن يخلق عمارة اإن�س���انية تعرب عن االإن�س���ان كتك�ين نف�س���ي، 
وحتقق له الراحة النف�سية والروحية،  مما يك�ن له التاأثري االيجابي على كفاءة االإن�سان وعلى عمله واهتماماته؛ وبناء 
على هذه الظ�اهر النف�سية تتبل�ر االحتياجات النف�سية واالجتماعية لالإن�سان ومنها: اخل�س��سية و تك�ين ال�سداقات 
و تك�ين جمم�عات والفراغ ال�سخ�س���ي وامللكية واالت�س���االت اأو الت�ا�س���ل واال�ستك�ساف امل�جه اأو التعرف على املكان و 
االأمن ال�سخ�س���ي و االرتباط بالطبيعة. وحتقيق هذه االحتياجات ه� الكفيل باإنتاج عمارة تعرب عن الرغبات الب�س���رية 

واالحتياجات النف�سية لالإن�سان )راأفت ، 1996(.
و يرى �سالح زيت�ن من م�سر اأن تلبية االحتياجات النف�سية والروحية لالإن�سان يف العمارة يتطلب التعبري عن العادات 
والتقاليد واملعتقدات، الأن العمارة تعترب ا�سدق �سجل حلال ال�سع�ب ومعتقداتهم وم�ست�ى معي�ستهم.) زيت�ن، 1982(

اأما ح�سن فتحي فريى اأن املجتمع الذي يحرتم االإن�سان والقيم االإن�سانية �سينتج عمارة تعرب عن هذا االإن�سان وقيمه 
وعاداته، ومن هنا كانت عظمة القدماء يف القدرة على التعبري عن االإن�سان بالبناء فاأنتج�ا عمارة اأ�سيلة.

وبالع����دة اإىل دي���زي  و ال�س����يل Deasy and Lasswell حي���ث يف�س���الن االحتياجات التي اأح�س���ياها، فيبداآن 
باحلاجة اإىل التعرف على املكان، وهي حاجة هامة لتاأمني �س���المة النا�ض وت�فري وقتهم وجهدهم، وف�ق كل هذا فاإن 
 )1985،Deasy  ( اإن�سان هذا الع�سر ال يحتاج اإىل مزيد من الت�تر وامل�سايقة النف�سية لفقدانه معرفة املكان واالجتاه
؛ وهذا االحتياج االإن�ساين ه� ما متت ت�سميته  اال�ستك�ساف امل�جه، وه� حب اال�ستطالع ملعرفة الفراغ املحيط باالإن�سان 
خارجيًا وداخليًا، ولهذا يرى اأن على املعماري اأن ي�س���ع الت�س���ميم الذي ي�س���اعد االإن�س���ان على اكت�ساف املكان ب�ج�د 

ت�جيهات اأو تلميحات ت�سهل على امل�ستعمل وت�ساعده على ال��س�ل دون مزيد من الرتدد واالأ�سئلة.)راأفت ، 1996(
اإن للمعماري دور كبري يف م�س���اعدة االإن�س���ان على االإح�س���ا�ض مبا ح�له واالإدراك ملا ح�له ب�س���كل اأف�س���ل، و ذلك 
من خالل االإ�س���اءة واالأل�ان واخلرائط اأو امل�س���ت�يات الهند�سية ومتييز �سرايني احلركة �س����اء يف املبنى ال�احد اأو يف 

املجاورة، وعلى نطاق اأو�سع يف املدينة ب�سكل عام.
 Deasy and  اأما الت�ا�س���ل مع ال��س���ط املحيط  فه� احد االحتياجات االإن�س���انية التي اأ�سار اإليها )ديزي وال �س�يل
Lasswel(؛ و بدهي اأن ع�س���ر االت�ساالت احلايل حرم االإن�سان من اأهم ال��سائل الفعالة يف الت�ا�سل وهي امل�اجهة، 
الت���ي تعد من اأهم ال��س���ائل الفعالة يف الت�ا�س���ل،  حيث ت���ربز االإمياءات والتلميحات، وتعب���ريات ال�جه واليدين، وه� 
ما اأ�س���ماه علي راأفت باحتياج االت�س���االت، وعنى بذلك ت�فري وا�س���تخدام كل ما من �س���اأنه ت�سهيل عملية االت�سال بني 
امل�ستعلمني.)راأفت ، 1996(. اأما  دور املعماري يف حتقيق هذا االحتياج، فه� من خالل ت�سميم وخلق املكان الذي يتم 
فيه هذا الت�ا�س���ل، وذلك اأحيانا بت�فري االإ�س���اءة اجليدة لت��سيح املالمح للمت�ا�س���لني، والتزويد مبقاعد يف االأماكن 
العام���ة التي يت�قع اأن يتقابل فيها النا�ض ويتحادث�ن، وكذلك من خالل ت�فري اخل�س��س���ية ال�س���معية التي ت�فر ج�دة 

ال�س�ت واال�ستماع ) ثابت، 1995(.
بعد ذلك ي�ؤكد ديزي  وال�س����يل Deasy and Lasswell االحتياج الهام الذي و�س���عه ما�س���ل� يف منت�س���ف هرمه 
ال�س���هري، حيث ي�ؤكدان �س���رورة ت�فر ” االأمن ”  كاأحد اأهم االحتياجات االإن�س���انية يف العمارة،. و للمعماري دور كبري 
يف ه���ذا، حيث اأن ت�س���ميم التقاطعات وممرات امل�س���اة على الط���رق املزدحمة ال ميثالن اأي ن�ع من االأمن وال�س���المة 
.)1985، Deasy ( ال�سخ�سية،  وما هذان اإال مثاالن من االأمثلة العديدة يف العمارة والتي ال حتقق االأمن  وال�سالمة
وين���درج حت���ت هذا العن�ان خماطر امل�س���افات اأو الفراغات املفت�حة واملرتوكة كالتي تق���ع حتت االأدراج، اأو ح�اف 
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االأثاث الذي يحت�ي على روؤو�ض مدببة خطرية، اأو ا�س���تعمال االأ�س���طح الزلقة يف غري ال�س���رورة، والتي ت�ؤدي اإىل فقد 
االتزان واالنزالق، وكلها ت�سكل خماطر وتفقد االإن�سان االأمن وال�سالمة؛ و مهمة امل�سمم هنا هي تاأمني حماية امل�ستعملني 

اأثناء االإن�ساء وعند اال�ستخدام بعد ذلك. ومن االحتياجات االإن�سانية ال�سرورية احلاجة اإىل الهدوء واال�سرتخاء،
و بدهي اأن املعماري ه� الذي ي�سكل اجل� املنا�سب لهذا بت�فريه م�سادر الهدوء واال�سرتخاء، كاأن ي�سمم ناف�رة مياه 
لت�سدر �س�تًا يك�ن �سببًا يف جلب اال�سرتخاء لالإن�سان )Cammok ،1981(؛ كذلك ميكن ان ي�ؤدي هذا الدور عند تخطيط 
ا�ستعماالت االأرا�سي بحيث يف�سل اأماكن ال�سجيج عن تلك امل�سممة لل�سكن، الأن درء املف�سدة اأوىل من جلب املنافع.

اأما حاجة االإن�س���ان اإىل احلدودية اأو احلفاظ على حدود امللكية ال�سخ�س���ية فهي تت�س���م بالتعقيد اإذا ما ق�رنت مع 
ال�سفة التي يتمتع بها احلي�انات للدفاع عن نطاق معني، اأو منطقة معينة كاالأ�س�د اأو بع�ض الطي�ر؛ اإاّل اأن هذه احلاجة 
عند االإن�سان تاأخذ اأبعادًا متتزج باحتياجات اأخرى عند الدفاع عن املنطقة اأو احلرم، و تتعدى ذلك اإىل حدود املكانة 

االجتماعية، اأو الدفاع عن اخرتاق حدود اجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد )ثابت ،1997(.
 Hall( امل�سافات التي تعرب عن احلدود ال�سخ�سية Edward Hall ويف تعريف قيا�س���ي دقيق، و�س���ف ادوارد هال
،1966(، وهي امل�سافات التي ال ينبغي اأن يتجاوزها الفرد يف تعامله مع االآخرين، اإذ راأى اأن هذه امل�سافات هي اأربعة:

Intimate Space امل�سافة احلميمة  ·
وتك�ن بحدود 15 �س���نتيمرتًا، وهي الأفراد العائلة، اأو االأطفال ال�س���غار اأو االأ�سدقاء املقربني جدًا، فاإذا جتاوز هذه 

امل�سافة اأحد غري ه�ؤالء، فاإن هذا االإن�سان ي�سعر باحلرج وعدم االرتياح.

 Distance Personal امل�سافة ال�سخ�سية ·
وهذه امل�س���افة ترتاوح بني )30-50( �س���نتيمرتًا، ومتتد اإىل )120( �س���نتيمرتا، وقد �س���مى هذه امل�سافة بالفقاعة 

اله�ائية لل�سخ�ض التي ينبغي اأال يتجاوزها الغرباء.

Social Distance امل�سافة الجتماعية  ·
اأما امل�سافة االجتماعية، فهي املدى الذي تتم فيه معظم التعامالت بني النا�ض، وترتاوح ما بني 120 �سنتيمرتًا اإىل 
210 �س���نتيمرتًا؛ و قد متت مالحظة اأن م�س���افة 300�س���نتيمرتا كافية لتجاهل ال�سخ�ض اجلال�ض اأمام االإن�سان 
بحيث هذه امل�س���افة ال تعطله عن عملة، وعليه فاإن امل�ظف ال ي�س���عر باحلرج يف متابعة عمله اإذا كان اجلال�س�ن 

ح�له ال يقل بعدهم عن   300 �سنتيمرتا.

:Distance Public امل�سافة العامة ·
وهي امل�س���افة الالزمة لل�س���خ�ض لكي ال ي�س���ل اإىل حد الت�رط Non-involvement  ،اأي ي�ستطيع اأن مير دون اأن 
ي�قفه االآخرون، وهذا ينطبق على ت�س���ميم املمرات يف املباين العامة. واحلد االأدنى لذلك ه� 360 �س���نتيمرتا  

كما يراه ادوارد هال.
وبالطبع فاإن ادوارد هال ي�ؤكد اإن هذه امل�س���افات منا�س���بة لطبيعة ال�س���عب االأمريكي وعاداته وتقاليده وحياته وقد 

تختلف قليال من جمتمع اإىل اآخر.
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اأما �سامر روبرت Sommer Robert، يف كتابه الفراغ ال�سخ�سي، فقد اأعترب اأن امل�سافة احلميمة ميكنها اأن ت�سل 
اإىل 46 �سنتيمرتًا فما دون، بينما ترتاوح امل�سافة ال�سخ�سية ما بني45اىل120 �سنتيمرتًا؛ وراأى اأن امل�سافة االجتماعية 
ت�س���ل اإىل 240 �س���نتيمرتًا، بينما ت�سل امل�سافة العامة اإىل 750 �سنتيمرتًا؛ وهذه هي امل�سافة التي اأطلق عليها الفقاعة 

ال�سخ�سية لالإن�سان، وهي تختلف من جمتمع الآخر تبعا لعاداته وتقاليده.
وال �س���ك اأن هذه املعل�مات عن امل�س���افات لها اأهمية كبرية يف ت�س���ميم الفراغات اخلا�س���ة والعامة، وينبغي على 

املعماري اأخذها بعني االعتبار عند اأي ت�سميم.
و اأما احلاجة اإىل االنتماء للجماعة، فهي حاجة نف�س���ية اأ�سا�س���ية ي�سعر االإن�س���ان من خاللها بحاجته اإىل اأن يك�ن 
ع�س����ًا يف جماع���ة ت����ؤازره ومتنحه الدعم املعن����ي واملكانة االجتماعية، وه���ي امتداد طبيعي حلاجة االإن�س���ان لتك�ين 
ال�س���داقات )Friendship(، ويف نف�ض ال�قت  ت�س���كل منطلقا اإىل احتياج اآخر وه� ال�س���ع�ر باحلدود اجلماعية. وقد 
وجد بع�ض الباحثني، خالل درا�ستهم للفراغات العامة، اأن )71%( من م�ستعملي هذه الفراغات يَك�ن�ن جمم�عات من 
�سخ�سني فقط، يف حني اأن )21%( منهم يك�ن�ن جمم�عات من ثالثة اأ�سخا�ض، واأن )6%( من هذه املجم�عات تتك�ن 
من اأربعة اأ�س���خا�ض، بينما )2%( فقط من هذه املجم�عات تتك�ن من خم�س���ة اأ�سخا�ض اأو اأكرث )ميخائيل،2000(؛  و 
بدهي اأن هذه الدرا�س���ات واالحتياجات مهمة للتعرف على طبيعة املجم�عات التي يكّ�نها االإن�س���ان، وهي التي ت�س���كل 
بالتايل در�سًا هامًا للمعماري، يفيد منها عندما يق�م بت�سميم اأماكن االنتظار يف الفراغات العامة، بحيث ياأخذ هذه 
االأعداد بعني االعتبار، و ياأخذ بعني االعتبار طبيعة املقاعد، واأو�س���اعها، بحيث اأن املتحدث يجب اأن يرى من يحدثه، 

ولكن لي�ض وجهًا ل�جه، ويف نف�ض ال�قت ال يجل�ض اإىل جانبه كما امل�سافرين.
 Kevin lynch وي�سارك يف بل�رة هذه االحتياجات االإن�سانية يف العمارة ب�سكل تخطيطي �سم�يل املفكر كيفن لين�ض
،الذي اأكد اأن من اأهم املظاهر التي ت�س���في البعد االإن�س���اين على املدينة اإح�س���ا�ض االحت�اء، وبالتايل فاإن احلاجة اإىل 
ال�س���ع�ر باالحت�اء ه� اأحد العنا�س���ر التي تنعك�ض منه���ا العمارة االإن�س���انية )lynch ،1978(.  وظاهرة االحت�اء هي 
احلاجة التي تدع� االإن�سان اإىل االنتماء اإىل الداخل و الرغبة بالدخ�ل اإىل املبنى، و ق�ساء اأكرب وقت ممكن فيه، بداًل 

من حماوالت الهروب اإىل اخلارج. 
اأما املفكرون املعماري�ن والكتاب العرب فقد اأجمع�ا على جمم�عة من اال�سرتاطات التي جتعل من العمارة تتطابق 
م���ع فطرة االإن�س���ان وتطابق احتياجاته الفيزيقية والنف�س���ية والروحية.  وقد اتفق جلهم م���ع ما اأورده الكتاب الغربي�ن 
ح�ل االحتياجات االإن�س���انية يف العمارة، ومنها ما اأوردنا اآنفًا اإال اأنهم اأ�ساف�ا بع�ض االأبعاد واالحتياجات االأخرى التي 

طبعها يف فكرهم طبيعة الفكر القراآين الذي ت�سرب�ه، وعا�س�ا يف اإطار االأخالق والقيم التي انبثقت من خالله.
وترتبع اخل�س��سية ) Privacy ( على راأ�ض قائمة هذه االحتياجات االإن�سانية، وهي التي ترتجم النظام ال�سل�كي 
واالأخالقي للمجتمع يف احلّيز اأو الفراغ املعماري، اإال اأن ما يعنينا هنا ه� ك�نها اإحدى اأهم االحتياجات االإن�سانية التي 

ت�سكل العمارة املت�سقة مع فطرة االإن�سان.
اإ�س���افة اإىل ذلك فقد �س���كل اح���رتام املقيا�ض االإن�س���اين )Human Scale ( اأهمية اأخرى ل���دى املفكرين العرب 
وامل�س���لمني، حيث اعتربوا اأن هذا البعد االإن�س���اين ي�س���كل انعكا�س���ًا لقيم اأ�سا�س���ية يف حياة النا�ض، وتتمثل هذه القيم 

بالت�ا�سع وامل�ساواة واالإن�سانية.
وين���درج حت���ت احلاجات االإن�س���انية يف العمارة حتقيق ال�ظيفة ) Function ( اأو الغاية التي ان�س���اأ من اجلها 
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االأبعاد االإن�سانية و اال�ستدامة الفكرية يف العمارة بني 
فكر العقل الب�سري و فكر املنهج االإ�سالمي

املبنى، اإ�سافة اإىل حتقيق املنفعة. ثم تاأتي املتانة والفاعلية والكفاءة.
وبدون �س���ك اأن الذين كتب�ا ح�ل احتياجات االإن�س���ان اخلا�س���ة بالعمارة قدم�ا جمم�عة هامة من االأفكار، و رغم 

قلتهم وندرة كتاباتهم، اإال اأن هذه الكتابات �ساعدت الباحث على تتبع هذه االحتياجات.

2 -  االحتياجات االإن�سانية و اال�ستدامة يف الفكر املنبثق من املنهج االإ�سالمي:
اإن الدار�ض املتتبع ملرتكزات الن�س��ض الت�سريعية املنبثقة من الفكر االإ�سالمي يخل�ض اإىل جمم�عة من الق�اعد التي 

ت�سكل مرتكزًا للعمران االإن�ساين. ويناق�ض هذا البحث  امل�سامني واالأفكار املعمارية امل�ستنبطة من تلك الن�س��ض.
و يطرح هذا البحث جمم�عة من امل�ا�سفات التي ينبغي للعمارة اأن تتحلى بها  لكي تت�سف بالعمارة االإن�سانية، حيث 
ينبغي ت�فر هذه االأبعاد يف العمارة كم�ؤ�سر حقيقي لقيا�ض درجة االإن�سانية فيها وهي بعبارة اأخرى، جمم�عة من االحتياجات 
االإن�سانية التي يجب اأن حتققها العمارة لكي تن�سجم مع اإن�سانية االإن�سان. و من هذه امل�ا�سفات اأو االحتياجات االإن�سانية:

2 – 1  احرتام املقيا�ض الإن�ساين يف العمارة:
ي�س���كل احرتام املقيا�ض االإن�س���اين يف العمارة م�ؤ�س���را هاما الحرتام اإن�س���انية االإن�س���ان، فبدون اأن يعطى االإن�س���ان 

االأول�ية االأوىل، ال ميكن اأخذ هذا امل�ؤ�سر م��سع االعتبار.
ولي�ض غريبًا على االإن�س���ان الذي عا�ض حياة الت�ح�ض واالغرتاب يف جميع ن�احي احلياة، وعلى مدى القرون، اأن ال 
تك�ن اإن�سانية االإن�سان اإحدى اأول�ياته، اإال اأن العامل احلديث مل يتنبه اإىل ذلك اإال يف م�ؤمتر االأر�ض ال�سهري الذي عقد 
يف ري� دي جانريو عام 1990، و كان هذا امل�ؤمتر قد اأقر اأهم البن�د الغائبة يف ع�سر ال�سناعة و العلم و التكن�ل�جيا، 

وهي اعتبار االإن�سان �ساحب االأول�ية االأوىل يف عملية التنمية امل�ستدامة.
 وكان الفكر االإ�سالمي قد اأقر هذا املبداأ منذ نزول ال�حي االإلهي، حيث اأ�سار اإىل اأن االإن�سان ه� �ساحب التكرمي االأول، 
وه� �ساحب االأول�ية االأوىل، وه� حامل االأمانة، وه� امل�ستخلف، وه� �ساحب كرامة الت�سخري التي �سخر اهلل مب�جبها له 
�سائر املخل�قات، واملعماري الذي ينهل من هذا الفكر، ويت�سرب هذا املفه�م، ه� االأقدر على فهم اأول�ية االإن�سانية �س�اء ما 
ت��سل اإليه عن طريق العقل، اأو ما و�سله عن طريق النقل، وه� االأقرب اإىل احرتام املقيا�ض االإن�ساين يف العمارة، ف�ساحب 
االأول�ية االأوىل الذي اأمر اهلل املالئكة بال�س���ج�د اإليه ال ميكنه اأن يك�ن خادمًا ملعطيات احل�س���ارة اأو جزءًا منها، واإمنا 
ت�سعى كل منتجات احل�سارة واملخل�قات الإ�سعاده واإعانته على تاأدية االأمانة التي كلفه اهلل بها، » واإذ قال ربك للمالئكة 
اإين خالق ب�س���رًا من �سل�س���ال من حماأ م�سن�ن، فاإذا �س�يته ونفخت فيه من روحي فقع�ا له �ساجدين« ) احلجر:29(.

2 – 2   حتقيق مفهوم الحتواء:
وه� �س���ع�ر اإن�س���اين مهم، اإذ اأن نف�ض االإن�س���ان ترغب بالرك�ن اإىل مكان يحت�يها ويعطيها خ�س��س���يتها، ولذلك 
كانت البي�ت يف الفكر املعماري االإ�س���المي �س���كنًا، وكانت اجلبال اأكنانا، وكان اأف�س���ل امل�س���اكن ما اأكن من حّر و قّر،  
واملعماري هنا ي�س���تطيع اأن يط�ع تقنياته لي�س���كل املبنى بحيث يخرج مبنتج معماري ملئ بالدفء يركن اإليه االإن�س���ان، 
وي�س���عر باالحت�اء فيه؛ وقد ا�ستطاع املعماري�ن يف �سالف االأيام حتقيق ذلك من خالل املدينة املقفلة ، و كذلك االأفنية 

الداخلية، التي حققت هذا امل�سم�ن ب�سكل منقطع النظري.
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2 – 3  تاأكيد اأهمية خ�سو�سية الإن�سان و حتقيق اخل�سو�سية:
و اخل�س��سية اإحدى اأهم املرتكزات املعمارية التي اأكدها املنهج االإ�سالمي، وهي اإحدى املتطلبات االإن�سانية الهامة 
التي حتتاجها النف�ض االإن�سانية. وهي مق�سمة اإىل �سمعية وب�سرية وعائلية وخا�سة و�سخ�سية، وقد افرد الفكر االإ�سالمي 
لكل من هذه اجل�انب ويدرج الباحث هنا بع�ض االأمثلة املعمارية والعمرانية التي مت حتقيق اخل�س��س���ية من خاللها. 
وي�س���تطيع املعماري حتقيق هذا امل�س���م�ن االإن�س���اين من خالل جمم�عة من االأفكار واالأ�سكال. وقد جنح معماري� 
املا�سي واحلا�سر يف حتقيق هذا امل�سم�ن االإن�ساين ب�سكل كبري، و هنا يعيد الباحث القارئ اإىل املجم�عات املعا�سرة 
من الكتابات واالأبحاث التي اأ�س���بعت هذا امل��س����ع حتلياًل وبحثًا من اأمثال عبد الباقي اإبراهيم وعبد القادر  ك��سك و 
جميل اكرب و يحيى وزيري و م�س���طفى ملعي و خالد عزب  و حممد عبد ال�س���تار عثمان و بديع العابد و �س���الح الهذل�ل 

و�سحر عطية و فرحات طا�سقندي و احمد كمال عفيفي و غريهم.

2 – 4  التاأكيد على وحدة الإن�سانية:
هي من اأو�س���ح �س���مات املنهج الفكري االإ�س���المي، حيث اأن هذا املنهج جاء لعم�م بني االإن�سان، ولهذا حتفظ هذا 
البحث على اخت�سا�ض هذا املنهج بامل�سلمني، واإمنا ه� منهج اإن�ساين �سم�يل يحمل اخلري والنجاة جلميع بني االإن�سان؛ 
ذل���ك اأن الر�س����ل الكرمي اإمن���ا ه� اإىل ”النا����ض“ جميعًا )االأعراف:15(، وه���� الرحمة املهداة جلميع بني االإن�س���ان 
)االأنبياء:10(، فالقراآن الكرمي ه� منهاج للنا�ض ولي�ض امل�سلمني فقط، وه� ما ورد يف ق�له تعاىل ”�سهر رم�سان الذي 
انزل فيه القراآن هدى للنا�ض وبّينات ....االآية« )البقرة:185( اأما ما يخ�ض امل�سلمني منه على وجه التحديد فهي اآيات 
االأح���كام اأو »الكتاب«، وي��س���ح ذلك ق�له تعاىل:« امل ذلك الكتاب ال ريب في���ه هدى للمتقني..« )البقرة:2( واملعماري 
الذي يفهم هذا الت�س����ر يدرك جيدًا اأن العمارة االإ�س���المية هي العمارة االإن�س���انية، وهي العمارة التي ت�ؤمن لالإن�سان 

متطلباته ال�ظيفية والنف�سية والروحية.

2 – 5  تاأكيد النظرة ال�سمولية للتخطيط الإقليمي:
 وهي نظرة �سم�لية، عاجلها الفكر املنهجي القراآين ببيان خماطر الهجرة على اختالل الت�ازن ال�سكاين، ودعا اإىل عدم 
اخلروج من امل�طن اإال لل�سرورة الق�س�ى، وحدد معامل هذه ال�سرورة وهي اال�سطهاد والظلم،) و ل�ال اأن اهلك اأخرج�ين... 
احلديث (، اأما دون ذلك من اأ�سباب للهجرة فال يدع� اإليها الفكر االإ�سالمي؛ واأما قد يقّرها من على �سبيل االإباحة.

وتعترب الهجرة من كربيات االأ�سباب التي جعلت م�سكلة االإ�سكان اأكرث امل�ساكل تعقيدًا يف الع�سر احلديث، ومن هنا 
فاإن العالج املنهجي االإ�سالمي جاء ليبني اأن بدايات التخطيط ال�سم�يل يجب اأن ت�ؤكد على اإيقاف الهجرات االإن�سانية، 

�س�اء هجرة الريف اإىل املدينة، اأو غريها من الهجرات.

 2 – 6   حتقيق الهدوء وال�سرتخاء: 
ه� اأول املتطلبات التي يطمح االإن�س���ان لت�فريها يف العمارة، وه� �س���رورة من �س���رورات احلياة يف عرف الغالبية 
العظمى من الفال�س���فة واملفكرين؛  وبديهي اأن يك�ن الهدوء اأحد اأهم متطلبات االإن�س���ان النف�سية، والذي ينعك�ض على 
جميع ج�انب حياة الفرد ال�سخ�س���ية واملجتمعية والعملية.  وقد حقق املنهج املعماري االإ�سالمي هذا املتطلب ب�سكل مل 
ي�س���بق له نظري، حيث بداأ باإعادة ت�سمية امل�سميات، واأتى على املفاهيم من الق�اعد، فنق�ض املفه�م ال�سائد عن املنزل 
من اأنه املاأوى، واإعادة ت�س���ميته ليحمل ال�س���م�ل االإن�ساين، اإ�س���افة اإىل ال�ظيفة الفيزيقية فقال: ” الذي جعل لكم من 
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بي�تكم �سكنًا » ) النحل:80(، وبهذا كانت اأوىل ال�قفات الفكرية لالإن�سان، اإذ اأن الذين مييزون بني »امل�سكن« و«املنزل« 
كان����ا قل���ة على مدى التاريخ؛ وتلك ال�قفة هي بداية  يدرك االإن�س���ان من خاللها اأن املبنى اأو املنزل اأو املاأوى ما ه� اإال 
تركيبة معقدة من م�اد البناء التي تت�فر فيها كل املتطلبات ال�ظيفية، لكنه ال يحقق الهدوء النف�س���ي لالإن�س���ان، و ه� 
ميكنه اأن ي�سبح �سكنا فقط عندما فاإذا حقق االأبعاد النف�سية جاز اأن ي�سمى �سكنا و هذا ما اأ�سار اإليه الفكر االإ�سالمي 
عند ا�ستخدام  مفه�م » اجَلْعل«، واجلعل ه� تغيري وظيفة االأ�سياء دون تغيري ماهيتها، فه� يجعل املنزل �سكنًا باإ�سافة 

االأبعاد الروحية واالإن�سانية التي يتطلبها االإن�سان ويطمئن اإليها.

2 – 7   تقوية الروابط الجتماعية:
 وم���ن اأو�س���ع االأطر التي حتدد هذه امل�ؤ�س���رات ه���ي الروابط االجتماعي���ة، وهي العالق���ات االجتماعية التي حتدد 
العالقة بني العمارة واأ�س���اليب معي�سة االإن�س���ان، اإذ يبداأ الفكر االإ�سالمي بتعريف النا�ض بامل�ساواة، واأن ال ف�سل لعربي 
على اأعجمي، وان اهلل اإمنا جعلهم �سع�با قبائل من اجل التعارف، واأن حمددات االأف�سلية هي عمل اخلري الذي ي�ؤدي 

اإىل ر�سا اهلل )اأنظر: احلجرات:13(.
و ي�ؤدي كل هذا اإىل تعزيز الروابط االجتماعية ، ومن هذا ال�سع�ر يت�سكل التعاون وتتحقق م�سامني االإخ�ة احلقيقية 
للمجتمع، و ه� الذي اأكد عليه الفكر االإ�س���المي معتربا اأن ع�س���� املجتمع ي�س���كل دعامة لكل االآخرين م�سبها للمجتمع 

باأنه كالبنيان املر�س��ض، وان كل ع�س� فيه له مكانته وله عمله، واأن وج�ده �سروري الكتمال هذا البنيان.

2 – 8   تهيئة الو�سط املحيط ليكون مناخاً للتوا�سل.
وه� ما اأ�س���ار اإليه العديد من امل�ؤلفني من العامل الغربي ) Deasy، 1985( ؛وقد وجه الفكر املعماري االإ�س���المي 
املخططني واملعماريني اإىل �سرورة اأخذ هذا البعد بعني االعتبار، وذلك الأن مكان الت�ا�سل يعترب من اأهم ال��سائل التي 
حتقق الت�ا�س���ل، الأن االت�س���االت احلديثة والكتابة والهاتف والتليفزي�ن و�س�اًل اإىل �س���بكة املعل�مات الدولية، و برغم 
مقدرتها على ت�فري تقنية االت�س���ال، اإال اأنها عاجزة عن اإحداث الت�ا�سل االإن�ساين بني االإن�سان واأخيه االإن�سان، وبينه 

وبني ال��سط املحيط من بقية الكائنات، ولهذا كان البد من ت�فري املكان املنا�سب خللق احل�ار.
وياأت���ي هن���ا دور املهند�ض املعماري لتحقيق هذه احلاج���ة، حيث يدخل يف هذا االإطار ما ميك���ن اأن ي�فره املعماري 
من فراغات كافية، واإ�س���اءة منا�س���بة، لت�سهيل عملية الت�ا�س���ل واحل�ار، وكان الفكر املعماري االإ�سالمي قد حّث على 
�س���عة امل�س���كن دومنا تفريط اأو اإفراط، واعترب ذلك من ال�سعادة، اإذ اأن �سعة املبنى  تهيئ مكانًا ومناخًا منا�سبًا حلرية 

احل�ار، وطرح االأفكار، ومناق�ستها دومنا ا�سطرار الن ي�ستمع اإىل حل�ار غري املعنيني به من م�ستخدمي املبنى.
وقد ا�ست�س���ف املعماري�ن الذين ت�س���رب�ا الفكر االإ�سالمي ذلك، ف�س���مم�ا ونفذوا امل�ساكن ب�سكل يف�سل الفراغات 

والن�ساطات املختلفة لتحقيق هذا امل�سم�ن، الذي يعترب اأحد اأهم االأبعاد االإن�سانية يف العمارة.

2 – 9   التاأكيد على العالقة الودية مع الكائنات:
وتنتج العالقة ال�دية مع الكائنات االأخرى من املفه�م ال�سم�يل للر�سالة االإلهية لالإن�سان ، حيث اأن الفهم العقالين 
ل�ظيفة كل كائن يجعل االإن�س���ان اأكرث قدرة على بناء عالقة وا�سحة ومت�ازنة مع الكائنات االأخرى؛ وين�ساأ مفه�م هذه 
العالقة من مفه�م الت�سخري والدعم، حيث اأن الطاقة ال�سم�سية والرياح واالأم�اج واملياه واجلاذبية الكهرومغناطي�سية 

وغريها من م�سادر الطاقة ما هي اإال كائنات اأو خمرجات لكائنات م�سخرة لالإن�سان.
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د. �سقر م�سطفى ال�سق�ر

وقد اعترب الفكر االإ�سالمي اأن ت�ظيف هذه امل�سخرات اإمنا يع�د باالإن�سان اإىل الطريق الق�مي على املنهج الذي يعيد 
لالإن�س���ان اإن�س���انيته، ويعيده اإىل القيام مبهمته خري قيام؛  و هذا ما ي�ظف الكائنات امل�سخرة، بحيث تق�م مب�ساعدته 
وع�ن���ه عل���ى تاأدية مهمة اخلالف���ة التي اأوكل بها، واملحافظة عل���ى الرثوة احلي�انية والنباتية، م���ن خالل املحميات اأو 

حدائق احلي�ان وامل�ستنبتات.
وي�ستطيع املعماري اأن ي�ستفيد من هذه العمارة ال�ّدّية عن طريق و�سع الت�ساميم التي ت�ستفيد من الطاقة ال�سم�سية 
اأو طاقة الرياح، اأو اأن�اع الطاقة التي يكت�س���فها االإن�س���ان تباعًا؛ وعلى اجلانب االآخر من العالقة ال�دية، تكمن العالقة 
م���ع الكائن���ات احلية، وهي التعامل معها بالعدل فهي اأمم من اأمثال النا�ض )االأنعام:39 واالإ�س���راء:44 (، وهي ت�س���بح 

بحمد اهلل وتق�م بدور، ولهذا ال يج�ز التعامل معها بالعبث. 

 2 – 10  الكفاءة و الفاعلية و عدم البناء عبثاً:
 وه���� من اأه���م املبادئ املعمارية التي قامت عليها ث�رة ال�ظيفية املعا�س���رة، لكن الفكر املعماري االإ�س���المي، وه� 
املنهج القراآين للعمارة، كان قد قرر ذلك منذ نزل على ر�س����ل اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم، فقد وجه االإن�سانية جمعاء 
باأن اخللق مل يكن عبثًا )اأنظر: االأنبياء:16 والدخان:38( اإذ ال مكان للعبث اأو ال�سدفة، حتى عند اخلالق جل و عال، 
برغم انه �ساحب اخللق واالأمر؛ وبهذا قدم املنهج االإ�سالمي لالإن�سان در�سًا باأن العبث بكل اأن�اعه مرف��ض، حتى عند 
الذي���ن ميلك����ن املقدرات الهائلة، فال يج�ز ملن ميلك املاليني اأن يعب���ث اأو يبني ما ال فائدة فيه، وه� در�ض للمعماريني 
من���ذ األف واأربعمائة ع���ام لتحقيق مفه�م ال�ظيفية امللتزم���ة، وهي ال�ظيفة النابعة من االإميان بحقيقتها ال ب�س���كلها، 
وه���� در����ض للمعماريني بعدم اإيجاد اأي فراغ »عاب���ث » اأو »مهدور«، اأو » مرتوك »؛ ومن هنا تربز خماطر امل�س���افات اأو 

الفراغات املرتوكة، والتي اأدرك معماري� احلا�سر اأنها م�سدر للخط�رة يجب التخل�ض منه.

2 – 11 عدم تكليف الإن�سان ما ل يطيق:
ويندرج حتت هذا البعد االإن�س���اين قائمة ط�يلة ت�س���مل حتقيق ال�ظيفة، والتزام اأو�س���اط االأم�ر واأي�سرها، وت�سمل 
كذل���ك حتقي���ق املنفعة واإقامة املباين الت���ي حتقق الكفاءة و الفاعلي���ة مع عدم تعدى حد الكف���اف؛ والكفاف ه� الذي 
ي�س���من ت�س���ميم املباين االإن�س���انية، وهي املباين التي ت�س���مم وتبنى با�س���تخدام اقل قدر من اجلهد والطاقة وال�قت 
وامل���ال لتحقي���ق ال�ظيفة املطل�بة؛ والكفاف كما بينته ال�س���ريعة ه���� ال�قاية من احلّر والقّر، ث���م تركت بعد ذلك باب 
الفكر مفت�حًا على م�س���راعيه لكيفية ال�قاية من كليهما. اأما ال�ظيفة املطل�بة فهي اإقامة احلد االأدنى من الفراغات 
التي ت�س���من ممار�سة الن�س���اطات الالزمة؛ وقد ترك الفكر القراآين للمعماري اأن يحقق ذلك يف ت�ساميمه اآخذًا بعني 

االعتبار جميع االأبعاد االإن�سانية االأخرى.
و تدخ���ل املتان���ة الت���ي اأعطاها الفك���ر اأهمية كربى و�س���لت اإىل درج���ة اأن من يعتني به���ا يرق���ى اإىل اأن يحبه اهلل 

)الطرباين:306(؛ وو�سلت اأهميتها اإىل اأن من يتجاهلها بالغ�ض ال ي�ستحق اأن يك�ن من امل�سلمني.
ويدخل �س���من هذا امل��س�ع درا�س���ة االإمكانات، وعدم جتاوزها، وتط�ير م�اد البناء املحلية يف كل مكان على حده 

وا�ستخدامها، واالأخذ بعني االعتبار قدرات النا�ض واإمكاناتهم.

2 – 12  الإنفاق املوزون والق�سد يف ا�ستخدام الإمكانات:
ويبدو اأن هذا من اأهم االأبعاد االإن�س���انية، حيث ربط املنهج االإ�س���المي بني التجاوز يف النفقة، وبني احل�سرة والل�م 
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والتاأني���ب، ولهذا جعل االإنفاق ال��س���ط ه� املطل�ب، وعاب على الذين ي�س���رف�ن يف واحد وثالث���ني اآية قراآنية؛  ثم بني 
اأن االإنفاق �س���روري لكنه م�س���روط بعدم االإ�س���راف اأو التقتري )الفرقان:67(؛  كما بني اأن على املرء اأال يب�سط يده كل 
الب�س���ط، فيقعد مل�مًا حم�س����رًا، بحيث يح�سل االأذى النف�سي لالإن�سان، واملعماري بدوره ي�ستطيع اأن ي�ظف ذلك، من 

خالل اإن�ساء املبنى باأقل قدر من الطاقة واملال لتحقيق املطل�ب.

2 – 13 حتقيق التكافل الجتماعي واحرتام حقوق اجلوار:
يعترب التكافل االجتماعي عن�انا كبريا يح�ي طيفًا وا�س���عًا من الروابط للعالقات االجتماعية، ويدرج الباحث هنا 
مثااًل واحدًا على ذلك، وه� الربط املت�س���دد الذي مار�س���ه الفكر االإ�سالمي ما بني التكافل االجتماعي و�سحة املجتمع؛ 
فاملجتمع غري املتكافل ال ميكنه اأن يك�ن �سحيًا، ولذلك اأورد الفكر و�سية تعترب من اأهم ال��سايا التي ق�سد بها اإ�سالح 
العالقات،وذلك من خالل احلديث النب�ي: ”مازال جربيل ي��سني باجلار حتى ظننت انه �سي�رثه“، ويف هذا د�ست�ر 
كبري، اإذ اأن غالبية اخلالفات التي تن�ساأ يف املجتمع تن�ساأ بني اجلريان. و من هنا كان حق اجل�ار يف االإ�سالم عظيمًا، 
فكان له حق ال�سفعة، وحق االرتفاق، وحق حيازة ال�سرر، وحق اجل�ار، وحق االإ�سالم، وحق االإخ�ة. ومن هنا فان هذه 
الت�جيه���ات تعت���رب حم���ددات للمعماريني ملراعاتها عند الت�س���ميم، فال يعتدي جار على جاره ليحجب عنه ال�س����ء اأو 

الريح، وال يتطاول عليه يف البنيان لي�سره نف�سيًا.

2 – 14  الدعوة اإىل تكوين ال�سداقات:
وهي تنتمي اإىل نف�ض اجلانب الذي ينتمي اإليه الت�ا�س���ل واحل�ار، وقد اأ�س���ار العديد من امل�ؤلفني والكتاب اإىل هذا 
البعد االإن�ساين، واإىل اأن على العمارة التي حترتم االإن�سان واأن تراعي هذا البعد)راأفت،1996(. وكان الفكر االإ�سالمي 
قد اعترب هذا من اأهم االأبعاد االإن�سانية، التي تربط اأفراد املجتمع مبجتمعهم، فكان اجلار يتمتع بحق اجل�ار يف اإطار 
ي�سل اإىل اأربعني منزاًل، ثم جاء الربط اجلدي باأن االإميان مره�ن بتفقد اجلريان لبع�سهم البع�ض، ومره�ن بتعاون هذا 
املجتمع، اإىل درجة اأن الفكر االإ�سالمي اخرج من دائرة االإميان من يبيت �سبعان اإذا كان جاره جائعًا وه� يعلم بذلك. 
وي�ستطيع املهند�ض املعماري اأو املخطط تبعًا لهذا ت�فري الفراغات العامة، واملمرات العامة، وممرات امل�ساة التي ت�سمح 
بال�ق�ف، كما احلدائق العامة، واأماكن اجلل��ض التي ت�سب يف النهاية يف ب�تقة احلث على التعارف وتك�ين ال�سداقات.

2 – 15  البعد اجلمايل  )اإ�سفاء عنا�سر اجلمال املوؤدية اإىل ال�سعادة والراحة النف�سية(:
وال يتعار�ض هذا البعد مع الكفاف اأو ال�ظيفية، اإذ اأن اجلمال ال يرتبط بكرثة االإنفاق اأو زيادة االإمكانات اأو بهرجة 

االأماكن، واإمنا اكتمال اجلمال يف كمال االأع�ساء وتنا�سب االأجزاء)الت�حيدي،1963(.

 2 – 16  تعزيز �سعور النتماء  للجماعة:
وت�سكل فل�سفة امل�سجد يف الفكر املنهجي االإ�سالمي منهجًا م�ستداما لتحقيق الروابط االجتماعية وعالقات امل�اجهة 
واالحت���كاك ب���ني النا����ض، وهي اأرقى املتطلبات االإن�س���انية، وتبدو اأهمية ذلك يف هذا الع�س���ر بالذات، حيث ي�س���تطيع 
االإن�سان اأن يعي�ض ويعمل ويرحتل وجت�ل وتعلم ويت�س�ق، وميار�ض جميع طق��ض و�سعائر حياته وه� جال�ض على كر�سيه، 
ويف هذا نهاية للعالقات االإن�س���انية، اأو نهاية االإن�س���ان كما ت�س����رها ف�ك�ياما )ف�ك�ياما ،2002 (.  وبديهي اأن االأمر 
خمتلف لدى املنهج االإن�س���اين االإ�س���المي، حيث اأن فكرة امل�سجد ال ميكن ا�س���تبدالها و�سالة اجلماعة ال ميكن اأداءها 
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ع���ن طريق �س���بكة املعل�مات، و�س���الة اجلمعة ال ميكن الدخ�ل اإليها من خالل �س���بكة املعل�م���ات؛ ومن هنا فان وج�د 
امل�س���جد يعترب اإحدى معامل احلياة والتنظيم والتخطيط ال�س���م�يل االإن�ساين ل�س����ن كرامة االإن�سان، وملمار�سة حياته 
االجتماعي���ة الفطرية البعيدة عن االنط�اء. وه� الذي يحقق �س���ع�ر االنتم���اء للجماعة الذي يعترب اأحد اأهم املتطلبات 

النف�سية لالإن�سان لن�س�ج فكره، و�سقل �سخ�سيته واكتمال عطائه.
و يف املجمل، ميكن تلخي�ض االحتياجات االإن�سانية التي وردت اأعاله، اإ�سافة اإىل بع�ض االحتياجات االأخرى املنبثقة 
عن الفكر االإ�س���المي على �س���كل جمم�عة من ال�س���فات، و يرى الباحث اأن حتقيق هذه االحتياجات يف العمارة ميكنه 
اأن ي�س���كل امل�ا�س���فات العامة للعمارة االإن�س���انية، مما �سي�ساهم يف اإعادة االإن�س���انية اإىل العمارة اأو اإعادة العمارة اإىل 

اإن�سانيتها. ويلخ�ض البحث هذه امل�ا�سفات فيما يلي:
الكفاف و املنفعة

احرتام احلدودية
حتقيق التكافل االجتماعي

احرتام حق�ق اجل�ار
الدع�ة اإىل تك�ين ال�سداقات  

املحيط احلي�ي
االرتباط بالك�ن
البعد اجلمايل 

تعزيز  ال�سع�ر  باالنتماء للجماعة
حتقيق الراحة الكلية

احلاجة النف�سية اإىل العقيدة 
الت�ا�سل مع عن�سر املاء

التاأكيد على التميز
تعزيز املكانة االجتماعية

احرتام املقيا�ض االإن�ساين
حتقيق مفه�م االحت�اء

حتقيق اخل�س��سية 
التاأكيد على وحدة االإن�سانية  

تاأكيد اأهمية خ�س��سية االإن�سان
تاأكيد النظرة ال�سم�لية للتخطيط االإقليمي

تاليف امل�ساحات املرتوكة االأمن وال�سالمة
حتقيق الهدوء واال�سرتخاء 
تق�ية الروابط االجتماعية 

تهيئة ال��سط ليك�ن مناخًا للت�ا�سل
التاأكيد على العالقة ال�دية مع الكائنات

الكفاءة  و الفاعلية و عدم البناء عبثًا
عدم تكليف االإن�سان ما ال يطيق 

االإنفاق  امل�زون لالإمكانات
التعرف على  املكان  و االجتاه

�سالمة التفا�سيل و ح�سن اأداء ال�ظائف

3 - الدرا�ســة التطبيقيــة:  مــدى ت�اجد االأبعــاد االإن�سانية يف اأمثلة علــى ال�اقع ) منزل 
زينب خات�ن-القاهرة(:

اإن املرتكزات االأولية التي مثلت االحتياجات التي ينبغي ت�فرها يف العمارة ت�سكل م�ؤ�سرات على مدي تناغم املبنى 
م���ع االإن�س���ان، و بتطبيقه���ا على اأي مبنى من املباين ي�س���تطيع الدار�ض اأن ي�ست�س���ف مدى قرب ه���ذا املبنى اأو بعده عن 

مراعاة االإن�سان بكل اأبعاده.
و الختبار مدى ت�اجد هذه االأبعاد االإن�س���انية يف العمارة، اختار الباحث من�ذج معماري لبناء عربي تقليدي، و ه� 

منزل زينب خات�ن الذي يقع يف قلب مدينة القاهرة.
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3- 1 الأبعاد الإن�سانية يف منزل زينب خاتون:  
ي�سكل منزل زينب خات�ن املقام يف مدينة القاهرة انعكا�سًا واقعيًا وفكريًا ل�سكان املنطقة يف الفرتة التي بني فيها. 
ويعك����ض ه���ذا املبنى طبيعة احلياة االجتماعية ل�س���كان القاهرة يف تل���ك االأيام؛ تلك احلي���اة االجتماعية التي انبثقت 
من اأ�س����ل الفكر االإ�س���المي ومبادئه وتعاليمه، وبذلك حقق هذا املبنى تناغمًا وا�س���حًا مع القيم والتقاليد واالأعراف 
واملفاهي���م ال�س���ائدة، وبتحقيقه هذا التناغم يك�ن قد حقق ع���ددًا كبريًا من االأبعاد االإن�س���انية التي تدور ح�ل حماور 

االأبعاد املادية اأو الفيزيقية للبناء، و االأبعاد االإن�سانية النف�سية، و االأبعاد االإن�سانية الروحية.

               
الطابق االأر�سي            الطابق االأول                الطابق الثاين              قطاع يف املبنى 

 �سكل ) 1 ( امل�ساقط االأفقية و القطاع  ملنزل زينب خات�ن

                             
�سكل ) 2(  ال�اجهات الداخلية املطلة على الفناء

كما اأن التناغم املعماري مع الفكر االإ�سالمي ال�سائد الذي حققه هذا املبنى يت�سح من خالل ان�سجامه مع املباين املجاورة 
من حيث االرتفاع وااللت�ساق وم�اد البناء واأل�انها وم�سادرها املحلية،  و كذلك من حيث تك�ن الن�سيج املعماري املتالحم 
يف املجاورة ال�احدة؛ وه� ما ي�ؤدي بالتايل اإىل حتقيق االن�سجام ال�سم�يل يف املجال املعماري والعمراين والتخطيطي.

ومل يكن هذا املبنى وحده يف زمانه اأو مكانه، بل ينطبق هذا االن�سجام على الغالبية العظمى من امل�ساكن التي اأقيمت 
يف تلك الفرتة كمنزل جمال الدين الذهبي ومنزل ال�سحيمي ومنزل الكريدلية  وم�سكن اآمنه بنت �سامل وغريها الكثري.

 
�سكل )3( )ميني( م�قع املبنى، )و�سط(مدخل املنزل، )ي�سار(الن�سيج املعماري املتنا�سق

ففي اجلانب املادي للبناء امل�ؤدي اإىل خري االإن�سان، حقق هذا املبنى بعدين هامني هما الب�ساطة وال�ظيفية؛ وقد انبثق 
هذان البعدان من الكفاف وعدم حتميل االإن�س���ان ما ال يطيق وهما من ث�ابت املنهج االإ�س���المي لالإن�سان)1( ؛ ويت�سح 
حتقيق املنزل ملفه�م ال�ظيفية من خالل التزامه بها برغم تعدد االأن�سطة وتن�ع الفراغات؛  فربغم هذا اإال اأن املنزل التزم 
باحلد املعق�ل والكايف وامللتزم من امل�ساحات لتاأدية كل وظيفة، اإ�سافة اإىل ذلك فقد مت ا�ستخدام م�اد البناء الطبيعية 
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واملحلية و املت�فرة الإقامة هذا امل�سكن؛ فكان ا�ستخدام احلجر مثااًل لال�ستفادة من م�اد البناء املحلية؛ وذلك اإىل جانب 
ا�ستخدام االآجر للط�ابق العل�ية واإقامة اجلدران ال�سميكة يف كليهما لتاأمني العزل احلراري. كما مّت ا�ستخدام اخل�سب 
كمادة مت ت�فريها لتغطية اأ�سقف احلجرات واالي�نات وكذلك الدور قاعة التي متت تغطيتها ب�سكل الفان��ض) ال�سخ�سيخة(.

وقد �س���م املنزل كافة الن�ساطات االإن�س���انية املطل�بة، وت�زعت هذه الن�ساطات ح�ل الفناء الداخلي للمنزل، وجاء 
الدور االأر�سي لي�سكل منظ�مة الفراغات �سبه العامة، فا�ستمل على قاعة ال�ستقبال الزوار وخدماتهم؛ كما ا�ستمل الدور 
االأر�سي على منظ�مة فراغات اخلدمات، واملتمثلة يف  اال�سطبل، واإي�ان ال�سي�ف من الرجال، واملطبخ، والفناء ال�سغري 
املال�س���ق له، وعدد من امل�س���ت�دعات والطاح�نة وممرات اخلدمة. اإ�س���افة اإىل حم�ر الن�ساطات جميعها وه� الفناء.
اأما الدور االأول فقد ت�س���كل من فراغات اال�ستقبال اخلا�سة بالن�ساء، وهي منظ�مة الن�ساطات �سبه اخلا�سة، وهي 
الن�ساطات اخلا�سة بجل��ض العائالت �سيفًا اأو �ستاء؛ ويت�سكل فراغ اال�ستقبال من مقعد وقاعتني واإي�انني، اإ�سافة اإىل 

ال�سرفات واالي�انات املطلة على الفناء. 

              
�سكل ) 4 ( ) ميني(مقطع داخلي يبني ال�سرفات التي تطل على الفناء الداخلي للم�سكن    )ي�سار( فراغ الن�م و اإطاللته على الفناء

اأما الدور الثاين فقد �س���كل املنظ�مة اخلا�س���ة اأو الفراغات اخلا�سة، وهي فراغات الن�م واملعي�سة وال�سرفات التي 
تطل على الفناء الداخلي للم�سكن.

ويت�س���ح من درا�س���ة تفا�س���يل الفراغات يف هذا املنزل انه حقق بع�ض االأبعاد االإن�س���انية حتقيق���ًا متكاماًل، اإال اأن 
النق�ض اعرتاه يف بع�س���ها، فقد ان�س���جم مع مفه�م عدم البناء عبثًا، وكذلك ان�س���جم مع عدم البناء اإال لغاية، اإال اأنه 
مل يحق���ق مفه�م عدم تكليف االإن�س���ان ماال يطيق. وبرغم اأن هذا امل�س���كن كان الإقامة فئة مي�س����رة من فئات املجتمع 
امل�سري حينذاك، وان اإقامة مثل هذا امل�سكن مل تكن �سمن تكليفهم ما ال يطيق�ن، اإال اأن هذا ال مينع من االإقرار باأن 
هنالك خروج عن االأبعاد االإن�س���انية اأو االأبعاد االإ�س���المية يف بع�ض عنا�س���ر هذا املبنى من حيث املبالغة يف ا�ستخدام 

املقرن�سات اخل�سبية وبارتفاعات عالية.

                      
�سكل ) 5 ( ارتفاعات الداخل التي جتاوزت االأبعاد االإن�سانية املعتدلة يف �سق�ف واالي�انات ، و ك�سر االرتفاع عن طريق و�سع بروزات خ�سبية عند االرتفاع 

املنا�سب للمقيا�ض االإن�ساين.
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�سكل ) 6 ( تطبيق مفه�م الت�سخري من خالل حتقيق بعد اإن�ساين هام و ه� العالقة ال�ّدية مع املخل�قات، و ذلك من خالل ا�ستغالل امل�سكن مل�سادر الطاقة 

املختلفة لتحقيق الراحة املناخية... ال�س�ء، الظالل، والته�ية

       

  �سكل )  7  ( ات�ساق �سعة املمرات والقاعات مع حاجة االإن�سان وحجمه وارتفاعه

كما يالحظ غياب البعد االإن�س���اين يف ارتفاعات االإي�انات، �س����اء اي�انات الن�ساء اأو الرجال، وهذه اإحدى �سلبياته 
برغ���م اأن زي���ادة ارتفاع ال�س���قف يف املب���اين ال�اقعة يف املناطق احلارة له���ا اثر ايجابي على الت����ازن احلراري، اإال اأن 
ارتفاع ال�س���قف يف بع�ض فراغات هذا املبنى كان غري منا�سب، وخ�س��سًا مع وج�د االي�انات �سغرية امل�ساحة، ولذلك 
تنبه امل�سمم لهذا االرتفاع الكبري، وحاول ك�سره عن طريق و�سع بروزات خ�سبية على ارتفاع معق�ل ومبقيا�ض اإن�ساين 
منا�سب. اأما فيما يتعلق بارتفاعات االأ�سقف يف فراغات الن�م و الفراغات االأخرى �سغرية امل�ساحة فقد راعى امل�سمم 
املقيا�ض االإن�ساين فيها، حيث ظهر االن�سجام ال�ا�سح بني ط�ل االإن�سان وارتفاعات ال�سقف يف هذه الفراغات بحيث ال 

ت�سيق على االإن�سان، ويف نف�ض ال�قت ال ترتفع اإىل الدرجة التي ت�سعره فيها بالت�ساوؤل.
اإ�س���افة اإىل ه���ذا البعد الفيزيق���ي فقد حقق هذا املنزل يف نف�ض اجلانب بعدًا اإن�س���انيا اآخر وه� العالقة ال�دية مع 
املخل�قات االأخرى، وقد جتلت هذه العالقة من خالل ا�ستغالل امل�سكن مل�سادر الطاقة املختلفة لتحقيق الراحة املناخية 
وقد مت ذلك عن طريق اال�ستفادة من ال�سم�ض والظالل وحركات اله�اء الداخلة واخلارجة من الفناء والتغطيات اخلا�سة 
بالقاعات، ويعترب هذا اال�ستغالل العقالين للبيئة تطبيقًا ذكيًا ملفه�م الت�سخري الذي ركز عليه الفكر املعماري االإ�سالمي.
اأما ما حققه املنزل من حل�ل معمارية لراحة النف�ض االإن�سانية فقد برزت من ن�اح عدة، فكان منها حتقيق اخل�س��سية، 
وتهيئة مناخ الت�ا�سل واحل�ار، والدع�ة لتق�ية العالقات االجتماعية، وحق اجل�ار؛ و ذلك من خالل اجلدران املتال�سقة، 
و من خالل تنمية �سع�ر االحت�اء؛ اإ�سافة اإىل عدم ن�سيان البعد اجلمايل الذي يبعث �سع�رًا بال�سعادة والراحة النف�سية.
اأما اخل�س��س���ية فقد حققها املبنى من خالل ف�سل الن�س���اطات املت�سابهة وفرزها �سمن جمم�عة من املنظ�مات 
التي ذكرت اآنفا، والتي حققت ف�س���ال بني ن�س���اطات املنزل املختلفة. وكذلك حقق منزل زينب خات�ن اخل�س��سية من 
خ���الل انفتاحه على الداخل عن طري���ق االإطاللة الداخلية على الفناء؛ كما حققها من خالل املدخل املنك�س���ر، وذلك 
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حلماية اخل�س��سية الب�سرية للمت�اجدين داخل املنزل.
كما مت تاأكيد م�س���م�ن اخل�س��س���ية يف هذا املنزل عن طريق الف�سل ال�ا�س���ح واملق�س�د بني ن�ساطات اال�ستقبال 

)ال�سالملك( وبني ن�ساطات العائلة  اخلا�سة  التي   
التي اأطلق عليها )احلرملك(، وقد حتقق ذلك كذلك بتزويد كل ق�سم مبمرات واأدراج خا�سة به، ولزيادة التاأكيد 
عل���ى اخل�س��س���ية العائلية اخلا�س���ة متت تغطية ال�س���بابيك والفتحات الداخلي���ة واخلارجية بامل�س���ربيات التي ت�ؤمن 
اخل�س��س���ية خلف هذه الفتحات، وذلك اإ�س���افة اإىل تاأمينها دخ�ل الته�ية املنا�س���بة وال�س����ء غري املبا�سر، فيح�سل 

املبني على ال�س�ء دون اأن ت�سايق احلرارة.
اإ�سافة اإىل اخل�س��سية فقد ا�ستطاع م�سمم منزل زينب خات�ن اأن يحقق بعدًا اآخر وه� تهيئة املنزل ليك�ن مناخًا 
منا�س���بًا للت�ا�س���ل واحل�ار. وتعترب �س���عة املنزل املنا�س���بة من اأهم ما يفعله املعماري لتحقيق مناخ الت�ا�سل، حيث اأن 

الفراغات الكافية ملختلف الن�ساطات متكن م�ستخدم املنزل من الت�ا�سل واحل�ار با�ستقاللية وطماأنينة.

          
�سكل ) 8(   اخل�س��سية من خالل املدخل املنك�سر و االنفتاح على الداخل باالإطاللة على الفناء

كما اأن ت�فري االإ�س���اءة الكافية ت�ؤدي اإىل ت�فري اجل� املنا�س���ب للروؤية التي ت�س���جع على احل�ار وت�س���اعد عليه، وقد 
ا�س���تطاع م�س���مم هذا املنزل اأن ي�فر هذه االإ�س���اءة عن طريق االإطالالت الداخلية وكذلك من خالل التالعب باأن�اع 
االإ�س���اءة با�ستخدام امل�س���ربيات والتغطيات اخل�سبية ال�سخ�س���يخة وال�س���رفات املطلة على الفناء. وبذلك �سكل البناء 

مناخًا منا�سبًا يدع� اإىل الت�ا�سل امل�ستقل واحل�ار الداعي اإىل الطماأنينة.
واأما تق�ية العالقات االجتماعية وحق اجل�ار، فقد حققهما املنزل من خالل تال�سق جدران هذا املبنى مع املباين 
املجاورة؛ وتال�س���ق اجلدران يدع� اإىل التعاون  من  خالل  ال�س���ماح  للجار  باأن ي�س���تخدم حائط ليبني عليه، كما اأنه 
ي����ؤدي اإىل تقلي����ض م�س���ببات االأذى التي ميك���ن اأن يحدثها اجلار جلاره، وذل���ك الن االإطاللة الداخلية التي �س���كلتها 
اجلدران املتال�س���قة حتمي املجاورين من اخرتاق خ�س��س���يتهم، وه� ما ي�سد بابًا من ذرائع اخلالف بني املتجاورين؛ 
كم���ا اأن هذه االإطاللة اخلا�س���ة حتد م���ن اإيذاء املجاورين باملخلف���ات؛ وجميع هذا ي�ؤدي اإىل تق�ي���ة العالقات ال�دية، 

وي�ساعد على ح�سن اجل�ار، ويدع� اإىل االألفة واالحرتام بني النا�ض.
كم���ا اأن تناغ���م املبن���ى مع املباين املجاورة م���ن حيث االرتفاع ي����ؤدي اإىل احرتام حق اجل���ار، وذلك من خالل عم 
التطاول على اجلار بالبناء وعدم حجب اله�اء اأو ال�س���م�ض عنه، وكل هذا ي�ؤدي بالنتيجة اإىل ت�س���كيل ح�سري متناغم 

يدع� اإىل ال�سالت االجتماعية ال�دية التي ت�سكل بعدًا اإن�سانيا نف�سيًا هامًا.
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 �سكل ) 9( ت�فري االإ�ساءة الكافية واأن�اعها املختلفة ت�سجع على احل�ار والت�ا�سل وحتقق الراحة للنف�ض

          

�سكل )10(  حتقيق البعد اجلمايل كان اأحد االأبعاد التي حققها املنزل لكنه جتاوز فيها حد الكفاف

ويف اجلانب النف�سي كذلك، حقق هذا املنزل بعدًا اإن�سانيا اآخر وه� مفه�م االحت�اء، اإذ اأن النف�ض االإن�سانية ترغب 
بالرك�ن اإىل املكان الذي ت�سعر فيه باالحت�اء ليق�دها اإىل الطماأنينة، فبداًل من اأن تراود  م�ستخدم  املكان الرغبة بالهروب 
من املنزل، جتده يرغب بالدخ�ل اإىل هذا املنزل لي�سكن فيه، وذلك الأنه حقق هذا املفه�م من خالل االأفنية الداخلية 
واإطالالتها واحلدائق الداخلية �س���من االأفنية، كما �س���كلت االأماكن املنف�سلة اخلا�سة بالن�ساء اإمكانية منابة ملمار�سة 
ن�ساطهن بطماأنينة واالطالع على الن�ساطات االأخرى دون اخرتاق خ�س��سيتهن. وكل هذا ي�سكل دع�ة لالحت�اء والطماأنينة.

ويف اجلانب اجلمايل حقق هذا املبنى بع�ض االإبداعات اجلمالية، ومل تتعار�ض غالبية  هذه اجلماليات مع مبداأ الكفاف 
اأو مبداأ االإنفاق املعتدل، وقد كان ذلك من خالل االإطالالت اخل�سبية على الفناء  و النباتات الداخلية، وكذلك من خالل 
بع�ض االأر�سيات الرخامية امل�ج�دة يف واالي�انات املختلفة، كما حققها من خالل الزخارف التي �سممت على اأ�سا�سها 
امل�س���ربيات والتغطيات اخل�سبية، وهي جمتمعة ت�سكل مبعثًا للراحة النف�سية  االإن�سانية و تبعث على ال�سرور وال�سعادة.  
واأما يف اجلانب الروحي فقد عك�ض املبنى مبادئ الفكر الذي تعي�س���ه وتنتمي اإليه االأمة، ومتا�س���ى املبنى مع عادات 
النا�ض وتقاليدهم وقيمهم ومفاهيمهم التي كانت �س���ادة، والتي انبثقت اأ�س���اًل من مبادئ الفكر االإ�س���المي ال�سم�يل. 

وقد ارتبط هذا املبنى بالفكر الذي ينتمي اإليه امل�ستخدم�ن، وعك�ض ذلك روحيًا من خالل رمزيات ثالث:
· االرتب���اط العقائدي باعتماد ال�س���كل املربع للفناء وه� ال�س���كل املرتبط ارتباطًا وثيقًا بقبلة امل�س���لمني وعقيدتهم 

وذلك لرتبيع املبنى الذي ته�ي اإليه اأفئدة امل�سلمني يف كل مكان.
· ا�ستخدام عن�سر املاء وال�سجر لتاأكيد مفه�م احلياة التي جعلها اهلل من املاء.

· الت�سبيه بحرمة امل�سجد، عن طريق جعل اختالف امل�ست�ى بني الدور قاعة والقاعة بحيث يق�م امل�ستخدم بخلع حذائه 
قبل الدخ�ل من الفراغ عام اإىل فراغ اجلل��ض، وه� رمز روحي يعك�ض الفكرة العقدية للدخ�ل اإىل امل�سلى اأو امل�سجد.
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�سكل ) 11( حتقيق البعد الروحي من خالل االرتباط الديني بالعمارة، )ميني( �سكل الفناء. )ي�سار( اختالف من�س�ب اأر�سية الفراغات املختلفة.

وبتحقيق منزل زينب خات�ن جلميع هذه االأبعاد االإن�سانية الفيزيقية والنف�سية والروحية، يك�ن قد حقق جملة من االأبعاد 
االإن�سانية ال�سم�لية التي قدمها الفكر املعماري االإ�سالمي، والتي ت�ؤهله ليك�ن اأحد املباين التي حققت الكثري من متطلبات 
امل�ستخدم، و ذلك اإذا تغا�سى الدار�ض عن بع�ض االرتفاعات التي ال تنا�سب املقيا�ض االإن�ساين و ارتفاعات بع�ض عتبات االأدراج.

4 -  فح�ص مدى ت�اجد االأبعاد الفكرية امل�ستدامة املنبثقة من الفكر االإ�سالمي  يف منزل  زينب خات�ن:
تاأكيدا على ما اأ�سلفه البحث من اأبعاد اإن�سانية، يحاول تاليا فح�ض مدى ت�اجد بع�ض هذه امل�ا�سفات اأو االأبعاد يف 

هذا املنزل و التي جاءت على النح� التايل: 

) 4 – 1 ( املقيا�ض الإن�ساين:

  
�سكل) 12(عدم احرتام  املقيا�ض االإن�ساين يت�سح يف اأبعاد االأدراج

                 
�سكل) 13( عدم احرتام املقيا�ض االإن�ساين يف ارتفاعات الداخل التي جتاوزها لالأبعاد االإن�سانية املعتدلة يف االإي�انات، رغم اأنها  ت�ؤدي وظائف هامة 

للراحة احلرارية
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4 – 2   حتقيق مفهوم الحتواء:

  
�سكل ) 14 ( االحت�اء با�ستعمال احل�اجز اخل�سبية للحد من جتاوز املقيا�ض االإن�ساين وبا�ستخدام املقرن�سات.

4 – 3   حتقيق اخل�سو�سية:

�سكل) 15(  املدخل املنك�سر و االنفتاح على الداخل باالإطاللة على الفناء  

4 – 4  النظرة ال�سمولية للتخطيط الإقليمي، من خالل التناغم مع املباين املجاورة:

   
�سكل) 16(  ال�سارع امل�ؤدي اىل املبنى الطريق امل�ؤدي اىل املنزل  االأزقة املجاورة �سمن الن�سيج احل�سري املتناغم
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4 – 5  حتقيق الهدوء وال�سرتخاء 

         
�سكل) 17( التالعب بال�س�ء و الظالل لتحقيق الهدوء و اال�سرتخاء

4 – 6  تهيئة الو�سط ليكون مناخاً للتوا�سل:

            
�سكل ) 18( ت�فري االإ�ساءة الكافية باأن�اعها املختلفة ت�سجع على احل�ار والت�ا�سل وحتقق الراحة للنف�ض

4 – 7  التاأكيد على العالقة الودية مع الكائنات

           
�سكل) 19( تطبيق مفه�م الت�سخري لتحقيق الراحة املناخية... ال�س�ء، الظالل ،امل�سربيات، الته�ية ..الخ
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4 – 8  الكفاءة و الفاعلية و �سالمة التفا�سيل وح�سن اأداء الوظائف وعدم البناء عبثا:

�سكل )20( ات�ساق فراغات املبني واملجال�ض املختلفة فيه مع حاجات االإن�سان ومتطلباته

4 – 9 البعد اجلمايل: 

          
�سكل)21( البعد اجلمايل اأحد االأبعاد التي حققها املنزل لكنه جتاوز فيها حد الكفاف.

4 – 10 احلاجة النف�سية اإىل العقيدة: 

        
�سكل)22( االرتباط العقائدي باعتماد ال�سكل املربع للفناء والت�سبيه بحرمة امل�سجد، عن طريق اختالف امل�ست�يات

اخلامتة:
م���ع م���ا تتاىل من اغرتاب لالإن�س���ان )Alienation( الذي اأ�س���بح )رقميا(، يربز الت�س���اوؤل امله���م وه� كيف نعيد 
للعمارة روحها االإن�س���انية مع اال�س���تفادة املثلى مما و�سلت اإليه العل�م واملعارف والتقنيات. وحيث اأن االإن�سان احلديث 
امتلك االآالت اجلديدة، والتقنية العالية الدقيقة، وات�سعت القاعدة املعرفية لالإن�سان، وحيث اأ�سبح من ال�سهل الرج�ع 
اإىل القاعدة املعرفية من خالل احل�ا�سيب، وقد كان لالأقمار ال�سناعية وحمطات التلفزة واالإنرتنت فعلها يف كل هذا؛ 
لكل هذا ا�س���تطاع االإن�س���ان اأن ينظر اإىل االأ�سياء مبنظار اأو�سع وافق اأرحب، وو�س���ل اإىل درا�سة نف�سه بجميع اأبعادها، 
مبا فيها العقل، وامتلك ثروة هائلة من املعل�مات جعلته قادرا على ت�س���كيل غالبية االأ�س���ياء وفقا الإرادته، واأخريا ظّن 
اأنه اأ�سبح قادرا بعل�مه ومعارفه وتقنياته بعد اأن كان عاجزا يف املا�سي. وتط�ر االإن�سان اإىل مقدرته على تكييف امل�اد 

التي يتعامل معها وتط�يعها، بعد اأن كان م�سطرا يف املا�سي اإيل التكّيف معها. 
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اأما امل�ؤ�س���ر الهام الذي و�س���لت اإلي���ه التفاعالت الفكرية املعماري���ة االأخرية، وما اأكده منظ���رو العمارة يف نهايات 
القرن الع�سرين و بدايات القرن احلادي والع�سرين اأن العمارة املطل�بة هي التي يجب اأن تعني بالقيم واالأخالق. وبكل 
م���ا حتمل هذه االإرها�س���ات من عقل وحكمة ومعرفة وعلم وتقنية مازالت تتلم�ض الطري���ق الذي تتمنى اأن يق�دها اإىل 
عمارة االأر�ض. لكن االأفكار ال�س���ائدة مازالت يف مرحلة املخا�ض الذي قد يقدم لالإن�س���انية نظريات ث�رية اآنية حتمل 

ردود الفعل التي حملتها �سابقاتها.
ويرى الباحث اأن العمارة ال ميكنها اأن تنف�سل عن االإن�سان، واإن انف�سالها عن االإن�سان يعني ت�ح�سها،  وهمجيتها، 
وتغّ�لها، وامتالءها بال�س��س���اء وال�س���خب، واإن انف�سالها عن االإن�س���ان  يعني متثيلها الأكرب �س�ر الب�ساعة، الأنها هي 
االنعكا�ض املبا�س���ر لهم�م النا�ض واآمالهم واآالمهم، لكنها يف املح�س���لة قد ت�س���اهم يف اإعادة ت�س���كيل االإن�سان كما يرى 
ت�سر�سل؛ ولهذا كان للعمارة الب�سعة التي اأنتجها االإن�سان يف الع�سر احلديث دور كبري يف ت�سكيل االإن�سان املغرتب، املري�ض، 
امل�س���تفّز، متبّلد االأحا�س���ي�ض، منحرف التفكري، �س���يئ الت�س���رفات، وعدواين التعامل مع بني جن�سه من بني االإن�سان.

كل هذه العناية االإن�سانية احلديثة باالإن�سان تدع� للت�ساوؤل الذي ما زال مطروقا وه� من ه� االإن�سان املعا�سر الذي 
ينبغي ت�س���كيل العمارة من اجله؟ و مبعنى اآخر، من ه� االإن�س���ان الذي �س���ي�ؤخذ بعني االعتبار عند التفكري بالنظريات 
املعمارية التي �ست�س���كل العمارة ؟ وكل هذه الت�س���اوؤالت تق�د اإىل الت�ساوؤل املهم و ه�: هل نحن بحاجة اإىل اإعادة ت�سكيل 
االإن�س���ان لكي يك�ن قادرا على ت�سكيل العمارة االإن�سانية ؟ و هل املطل�ب اإعادة ت�سكيل االإن�سان مبا ين�سجم ويتناغم مع 

املنهج ال�سم�يل املتفرد الذي و�سعة خالق االإن�سان؟ 
اإن الب�س���رية اأم���ام اخليارين ذاتهما، اإما اإن�س���ان من�س���بط بال�س���رع ال�س���ماوي متناغم مع فطرت���ه و بيئته وجميع 

م�ج�دات ال��سط املحيط؛ اأو اإن�سان حمك�م بق�انني الرتجيح واله�ى.

6 – الت��سيات:
لق���د وجد الباحث اأن الفر�س���يات التي افرت�س���ها يف بداية البحث كانت �س���ائبة وعلى اأثر ذل���ك وبعد االنتهاء من 

�سياغة هذا البحث، يرى الباحث طرح الت��سيات التالية:
· اإن احلقل املعماري يحتاج اإيل مزيد من الدرا�سات اجلادة لفهم احلكمة واملرتكزات القابعة خلف االأ�سكال املعمارية 
وذلك ال�س���تيعاب العمارة كمفه�م �س���م�يل متكامل يحدد العالقات الكلية للعمارة مع االإن�سان ومع ما ح�لهما.
· اإن حقل التعليم املعماري يحتاج من اأبناء العامل العربي االإ�سالمي اإعادة قراءة مبادئ املنهج االإلهي من منظ�ر 
معماري ب�سكل م�ؤ�س�سي لتقدمي هذه املبادئ اإىل العامل اأجمع من اجل اإزالة الغربة التي تعي�سها العمارة؛  وذلك 

يف حماولة الإعادة املعماري العربي امل�سلم اإىل مركز ال�سدارة يف احل�سارة االإ�سالمية.
· اإن احلقل املعماري يحتاج اإىل اإعادة قراءة العمارة تاريخيا وفكريا وب�س���كل تف�س���يلي ملعرفة االأبعاد االإن�سانية 

ومدى غيابها اأو ت�اجدها يف تلك العمارة.
· كما ي��س���ي البحث باإجراء مزيد من االأبحاث ح�ل العمارة االإن�س���انية املنبثقة من الفكر االإ�س���المي، وتطبيق 
االأبعاد االإن�س���انية التي اأوجدها الباحث ب�سكل تف�سيلي على خمتلف العمائر يف خمتلف االأقطار ملعرفة املحقق 
منها والرتكيز عليه، ومعرفة الغائب منها ال�ستح�س���اره. مع االأخذ بعني االعتبار خ�س��س���ية املتغريات الن�عية 

والكمية.
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Abstract
Architectural practice during the last century was governed or influenced by western architectural 
theories. These theories were reflections of contradictions and conflictions that human being 
lives. Therefore, result was alienation in architecture. This leads to alienation in every aspect 
of man’s life. This is because architecture is the form that reflects social relationships, it is the 
space in which political decisions take place, it is the subject that economics deal with, it is the 
issue that rules and regulations are made for, and it is the space that includes all human activities.
This paper studied human needs in buildings, alienation in architecture and contradictions and 
tolerance that urge need for humanizing architecture.
Thus it was based on four hypotheses:

1- Re-forming the concept of architecture requires re-forming the human. This, in order to 
make him able to play his real role in the universe.

2- Islamic architectural thought can gift humanity a balanced architectural thought that 
governs theory and practice, to produce more humanized architecture.

3- Interaction between principles, values and social environment from one side, with 
technology, spaces and built environment from other side, both help in achieving 
quietness, rest and psychological calmness for human being.

4- The Holy Quran contains a balanced life system for all human beings, not only Muslims; 
therefore it has an architectural thought that can regulate and govern architecture 
throughout the world.

Based on these hypotheses, this paper has a goal of crystallizing main aspects for a new theory 
that governs contemporary architecture; such theory is based on the Quranic principles.
For achieving its goal, this paper studies human needs that must be present in architecture. It 
deals with the Quranic bases that stand as a background to find out to which extent architecture 
is far away or near human being. 
The paper has an implementation section that explains how architecture fulfills human needs; 
it shows to which extent such needs can be satisfied by the built environment.
The paper concludes with number of Quranic principles related to architecture, by which 
researchers can see to which extent the buildings are humanized.




