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استهالل

ليس من السهل أن تعمل عىل بناء مؤسسة ناجحة تحاول أن تتعامل مع قضية
عمارة املسجد ،ليس فقط يف منطقة محددة من كوكبنا ،بل تمشل العامل الذي نعيش
فيه .فاملسجد مبىن كوين مرتبط بحياة اإلنسان اليومية وهو أمر يجعله ذا أبعاد
ً
إنسانية واجمتاعية ووظيفية وتقنية تجعل من تمصميه ،الذي يبدو للبعض بسيطا
ً
ً
ومبارشا ،معقدا كلما غصنا وتعمقنا فيه وحاولنا أن نتعامل معه بجدية .هذه
ُّ
بتخص َّ
صيتها وجديتها
الجائزة تحاول أن تضع عمارة املسجد عىل الخريطة العاملية،
َّ
وحياديتها ما يجعل منها قناة مهمة سينتج عنها ،دون شك ،أمثلة رائدة يف املستقبل،
وستجعل املهمتني بالعمارة بشكل عام يتنافسون لنيلها ،وهو أمر يف حد ذاته تحول
ً
مهم وإيجابي أتوقع شخصيا أن نجين نتائجه قريبا .وكشخص مهمت بعمارة املساجد،
ً
أو ألقل بتاريخ املسجد وتطوره عرب الزمن ،فقد زرت عددا ال يحىص من املساجد يف
جميع أنحاء العامل .وال يكاد أي مكان زرته مل أفكر يف أن يكون املسجد أول وأهم
األمكنة اليت أتطلع لزيارتها والتعرف عليها ،فهذا العنرص العرماين «الروحاين»
رغم أن وظيفته مبارشة إال أنين اكتشفت أنه عنرص يعكس الثقافة املحلية بحق.
فكل بلد يعطي املسجد من تاريخه ومن أسلوبه يف الحياة ،كما أن املسجد يعطي
املكان والناس الذين يعيشون فيه مساته ورصامته الوظيفية ويسهم يف تشكيله
البرصي/الجمايل الذي ّ
يعرف املكان ويحدد هويته ،لذلك هو االنطالقة األوىل
الكتشاف املكان والناس.
ويف حقيقة األمر أن اهمتامي يتحول إىل شغف عندما أتحدث عن املساجد التاريخية
يف اململكة اليت أمتىن أن نتعلم من بساطتها وتنوعها وقدرتها عىل احتوائها لألمكنة
اليت بنيت فيها ،لذلك فكرت يف تبين برنامجها إلحياء املساجد التاريخية يف بالدنا،
وهو الربنامج الذي حظي بدعم األمري سلطان بن عبدالعزيز يرحمه هللا منذ عام
1417هـ1996 /م .وهذا الربنامج (الربنامج الوطين للعناية باملساجد التاريخية) أصبح
ً
ً
اآلن عمال وطنيا بامتياز تبنته وزارة الشؤون اإلسالمية والهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطين ومؤسسة الرتاث الخريية ليمشل  1000مسجد تاريخي موزعة يف كل
ً
ً
مناطق اململكة .هذا الربنامج سيكون رافدا مهما لتطوير مساجد املستقبل ألنه
يخزتن كل التجارب الناجحة اليت ميكن أن يتعلم منها املمصمون واملهمتون بعمارة
املسجد والعمارة بشكل عام.
لذلك يجب أن أقول إن األمر ال يتوقف عند املساجد التاريخية ،فكما نرى يف هذا
الكتاب الذي يقدم املشاريع اليت تأهلت للرمحلة النهائية للدورة الثانية لهذه الجائزة
الرصينة ،فهناك كثري من الدروس والقضايا اليت يجب أن نفكر فيها يف املستقبل
القريب لدعم املسجد ،سواء عىل املستوى املجمتعي أو عىل مستوى التأثري الحرضي.
فقد كان املسجد التاريخي يشكل الهوية العرمانية وكان ميثل مركز النشاط
االجمتاعي والثقايف ،وكل هذه مسائل يجب أن يضعها املسجد املعارص يف االعتبار.
وألن الجائزة امتدت يف دورتها الثانية إىل دول مجلس التعاون الخليجي وسمتتد
يف دوراتها القادمة يك تمشل العامل بأكمله ،فإن هذا ّ
يحمل هذه املؤسسة الثقافية
مسؤولية كبرية أرى أنها قادرة عىل تحملها .فتطوير عمارة املسجد والتعامل مع
اإلشكاالت اليت يعاين منها يف الوقت الراهن ،سواء عىل املستوى الحرضي وعالقته
باملحيط الذي يقع فيه ،أو عىل املستوى التقين وما يعين ذلك من إجراء بحوث
ً
ودراسات ،يجب أن تتطور جنبا إىل جنب مع تحفزي املعماريني عىل تطوير حلول
تمصميية مالمئة للمكان ومن يسكن فيه ،هي من صلب املهام اليت تعتين بها
هذه املؤسسة.
كل هذه الطموحات اليت تتطلع لها جائزة الفوزان هي جزء من الرسالة اليت يتطلع
لها الرجال املخلصون يف بالدنا اليت متثل وجهة املسلمني وقبلتهم.
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تقد يـــــــــم

نهمت يف جائزة الفوزان مبستقبل عمارة املساجد ،هذا هو هدف الجائزة وفلسفتها .خالل أعوام كثرية كنا نرى
ً
ً
ً
عددا من املساجد تبىن وتضيف رقما جديدا ألعداد املساجد ،لكنها يف الوقت نفسه كانت تضيف مشكلة جديدة
للمشكالت املتعددة اليت تعاين منها عمارة املساجد مع توسع املدن وتعقد الحياة فيها .السؤال الذي طرحناه
عىل أنفسنا عندما فكرنا يف إنشاء الجائزة هو :ما هو الجديد الذي ميكن أن نضيفه للمسجد؟ وكيف سنساهم
يف جعل عمارة املسجد تواكب العرص ،بل تسبقه؟ فهذا العنرص املعماري هو أهم عنرص يعطي مدننا هويتها،
ً
ً
ويجعله عنرصا رمزيا ،ويجب التعامل معه عىل هذا األساس ،لكننا مل نتوقف يف حقيقة األمر عند الشكل،
بل فكرنا يف ما هو أبعد من الشكل ،فهناك إشكاالت حرضية يعاين منها املسجد فاالرتباط الحرضي باملحيط
العرماين للمسجد يواجه صعوبات ناتجة من العلل التخطيطية اليت تواجهها األحياء السكنية واملدن بشكل
عام .هذا يقودنا للحديث عن التأثري الثقايف واالجمتاعي للمسجد كعنرص يساهم يف تشكيل منط الحياة اليومية
ً
ً
ً
يرتبط به أفراد املجمتع برصيا ووظيفيا ووجدانيا.

عبداللطيف بن أحمد الفوزان

ً
ً ً
وبالطبع يظل التأثري البرصي للمسجد مهما جدا وغالبا ما يكون عامل الجذب األول الذي يعطي األحياء واملدن
ً
هويتها .تاريخيا كان املسجد مبآذنه وقبابه يصنع املحاور البرصية يف املدن العربية اإلسالمية ،حىت أنه مع الوقت
صار يشكل عنرص االستدالل عىل املكان .وهذه الظاهرة الثقافية ما زالت مسمترة إىل اليوم ،لكنها قد تكون
خفتت مع ازدحام املدينة بالعنارص العرمانية البرصية ،ونرى أن أحد مهامنا يف الجائزة إعادة الوهج لدور املسجد
كعالمة استداللية ثقافية لها مدلوالتها وتأثريها يف تخطيط املدينة ككل .عنارص املسجد الرأسية مثل املئذنة،
واألفقية مثل كتلة قاعة الصالة ،والجمالية مثل القباب ،هي اليت تكون عمارة املسجد اإلنطباعية ،أي اليت
عادة ما تنطبع يف الذهن وتشكل الخارطة الذهنية لهوية املسجد بشكل عام ،وهي اليت متثل مجاالت االختالف
ً
ً
ً
الفكري واملهين املعارص يف عمارة املساجد ،فهل يجب أن نتبع شكال تاريخيا منطيا للمسجد أم يجب أن تعرب
عمارته عن روح العرص؟ الجائزة تهمت بهذا الحوار الفكري املهين دون أن تنحاز ملدرسة بعينها فهدفنا هو التنوع
ً
والبحث عن الحلول املناسبة ،ونحن نرى أن هناك حلوال أنسب من غريها لكل تمصمي مسجد عىل حدة وال نعتقد
أنه باستطاعتنا وضع قاعدة جمالية /برصية عامة لعمارة املسجد.
الجائزة تحاول أن تقدم توجهات متوازنة لعمارة املسجد ،فكما تهمنا صورة املسجد الخارجية كذلك تهمنا عمارته
الداخلية .يف تاريخنا اإلسالمي يربز املسجد كعنرص فعال يف تطوير الفضاء الداخيل بزخارفه وألوانه وبخطوطه
القرآنية العبقرية؛ لذلك فإن املحافظة عىل هذا التاريخ وتلك التقاليد ،وتشجيع الفنون املرتبطة بها هدف بحد
ً
ذاته يجمع بني الثقايف واالقتصادي ،ويشجع العمل الحريف الفين ويحيي عددا من املدارس الفنية العريقة اليت
ارتبطت بتاريخنا وحضارتنا .ومع ذلك نحن نسأل أنفسنا :وماذا بعد ذلك؟ فهل نكتفي بفنون العمارة الداخلية
اليت تشكلت يف املايض ونعيد استنساخها؟ وكيف ميكن أن يمتاىش هذا مع رؤيتنا لعمارة املسجد اليت يجب أن
تساير روح العرص؟ أم أن نحث عىل التطوير ،فاإلبداع ال يتوقف عند حد ويجب أن تكون عمارة املسجد هي
املولد األساس لهذا اإلبداع.
الحقيقة أن مشكلة عمارة املسجد ال تقف عند التخطيط العرماين وال حىت التأثري البرصي الرمزي ،بل متتد لتمشل
جوانب وظيفية مبارشة مثل عالقة الخدمات وأماكن الوضوء بقاعة الصالة .كذلك الحركة واملداخل وأماكن
وضع األحذية بأسلوب متحرض ،والحجم املناسب الذي يجب أن يكون عليه املسجد .ومصليات النساء وفصلها
ً
عن قاعة الصالة الرجالية وحلول الحركة والخصوصية املرتبط بها ،هذه املسائل الوظيفية اليت تجعلنا نفكر فعال
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يف وضع معايري لتخطيط املسجد وتحديد أحجامه ،وتقنني عالقاته الوظيفية هي جزء من رؤيتنا املستقبلية
ً
ً
لتأثري الجائزة عىل عمارة املسجد بشكل عام .أما وضع معايري معمارية برصية قد ال يكون مجديا فعال ألن
ً
العمارة عمل إبداعي ونتصور أن املسجد ميكن أن يقدم أشكاال متقدمة ومتطورة ويتعامل مع تقنيات بناء
معروفة ومستقبلية مبرونة تامة ،لكن املعايري التخطيطية والوظيفية ستساهم يف تقنني الشكل وتحديد
شخصيته العامة.
يضاف إىل ذلك املشاكل التقنية واالقتصادية اليت يعاين منها املسجد وميكن أن تقنن ويبحث لها عن حلول،
ً
فمثال مشكلة استهالك الطاقة نتيجة عدم االستخدام األمثل ملساحات املسجد وأهمية تحديد املساحة املناسبة
لعدد املصلني املتوقع ،وفصل مسجد الصالة اليومية عن مسجد الجمعة ،كلها إشكاالت تصب يف ما ميكن أن
نمسيه اقتصاديات املسجد .كما أن مشكلة الصوت داخل قاعة الصالة واألصوات املزعجة اليت قد تترسب من
الخارج إىل املسجد وتشوش عىل املصلني ،هي قضية تقنية وتمصميية بامتياز وميكن معالجتها وتطوير أفكار
متعددة ومتغرية لها بتغري التقنيات ومواد البناء .وبالتأكيد نهمت باإلضاءة الطبيعية ومعالجة اإلضاءة الصناعية
داخل املسجد وخارجه وعدد من األفكار التقنية اليت ستساهم-بإذن هللا-يف تطور عمارة املسجد وجعله مبىن
ً
ً
فعاال ومالمئا للبيئة ولوظيفته العظمية دون أي هدر اقتصادي.
هذا الكتاب يستعرض الجائزة يف دورتها الثانية ،وقد كانت الدورة األوىل خاصة مبساجد اململكة العربية
السعودية ،لكننا يف هذه الدورة قررنا أن نوسع نطاق الجائزة ليمشل جميع دول الخليج العربي ،ويف الدورة
املقبلة ستنظم املساجد يف الدول العربية لتمشلها الجائزة وبعد ذلك سمتتد إىل بايق دول العامل ،فالجائزة وجدت
ً
لتبقى وتتطور وتخدم املسجد حارضا ومستقبال ،لذلك يجب أن أنوه اىل أن جائزة عبداللطيف الفوزان أسست
من البداية لتكون جائزة عاملية لعمارة املساجد والتدرج الذي ذكرته ما هو إال تدرج طبيعي يك تكمتل مؤسسة
الجائزة وتتشكل قدراتها اإلدارية والفنية.
يف هذه الدورة ركزت الجائزة يف ثالثة مستويات من املساجد ،من حيث الحجم والوظيفة ،لعلمنا بأن كل
مستوى له مشاكله الخاصة وبالتايل حلوله املعمارية الخاصة .هذه املستويات ،هي :مسجد الحي واملسجد الجامع
واملسجد املركزي .هذه املستويات لها عالقات متفاوتة بالتخطيط العرماين ولها تأثريات مختلفة يف شخصية
ً
املدينة بشكل عام .وقد ترشح  122مسجدا للجائزة من مختلف دول الخليج .وقامت لجنة التحكمي بعمل فرز
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ً
أويل ومت اختيار  44مسجدا للقامئة األولية النهائية وبعدها متت عملية التحكمي النهايئ يف مدينة اسطنبول من
ً
قبل لجنة تحكمي من قبل متخصصني معروفني عىل مستوى العامل ،وقد قاموا بوضع قامئة نهائية من  13مسجدا
مت اختيار فائز أول منها يف كل مستوى ،أي أن هناك ثالثة مساجد فائزة يف هذه الدورة .عملية الرتشيح نفسها
متت من قبل متخصصني من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمضان المتزي والحيادية وآلية التحكمي جرت
وفق العمل املهين املتبع يف جوائز العمارة املعروفة عىل مستوى العامل.
ً
يتناول الكتاب القامئة النهائية الـ  13كونها مساجد تحمل عددا من الدروس واألفكار والحلول التمصمية ،سواء
الحرضية أو الجمالية أو التقنية ،وهي جميعها تستحق التقدير والتوثيق ألننا يف جائزة الفوزان قررنا أن نعمل
عىل إنشاء قاعدة معلومات للمساجد املمتزية حول العامل ،وهذا -بإذن هللا -باكورة إنتاج الجائزة الوثائقي ،ونمتىن
يف املستقبل أن تكون هذه املعلومات متاحة للباحثني واملتخصصني واملهمتني بعمارة املساجد .كما أننا يف هذه
الدورة قمنا بإعطاء جائزة اإلنجاز مدى الحياة لعلمني مهمني ساهما يف تطوير عمارة املساجد يف املنطقة العربية
والعامل هما :املعماريان عبد الواحد الوكيل ،ورامس بدران ،وكالهما كانت له جهود خالقة خالل العقود األربعة
األخرية ال ميكن تجاهلها وصنعا مدرسة معمارية محلية فكرية ومهنية مرتبطة بالرتاث العرماين اإلسالمي
وأصبحا مدرستني يف العمارة لهما مريديها وأتباعها.
ُ
ولعيل أعود يف آخر تقدميي لهذ الكتاب العميل الوثائقي للسؤال الذي أسست الجائزة من أجل اإلجابة عنه وهو:
ماذا يجب أن تكون عليه عمارة املسجد يف املستقبل؟ فهذا ما نكرس كل جهودنا من أجله ،فنحن نعمل من
أجل هذا الهدف ونود أن تشكل عمارة املسجد ظاهرة مؤثرة يف عمارة العامل؛ ألنه مبىن يحمل خصائص روحية
ً
واجمتاعية إضافة إىل كونه مبىن «شاخصا» من الناحية البرصية ويوظف كل التقنيات املعارصة .الجائزة تعمل
من أجل تحليل وتفكيك اإلشكاالت اليت يعاين منها املسجد يف الوقت الراهن من أجل تالفيها من خالل بناء
جيل من املعماريني العرب واملسلمني يف كل مكان يف العامل الذين يتعاملون مع عمارة املسجد كما تعامل معها
اآلباء واالجداد ،حيث كانت تلك العمارة هي مصدر اإلبداع ،يف كل الفنون والتقنيات.
عبداللطيف بن أحمد الفوزان
مؤسس الجائزة | الخرب | مارس 2017م

11

جــــــائزة عبداللطيف الفوزان لعمــــارة المســـــاجد | الدورة الثانيـــــة

منارات الخليج العربي

12

Abdullatif AlFozan Award for Mosque Architecture

Minarets of the Arabian Gulf

ً
ً
تطورت املساجد عرب تاريخها املمتد ألكرث من أربعة عرش قرنا تطورا
ً
ملحوظا عىل املستويات املحتلفة ،الثابتة واملتحولة ،ومنها الشكلية
واملحتوى الظريف للمكان الحرضي .وذلك بالرغم من ثبات التكوين
ً
ً
ً
العضوي ثباتا نسبيا ،لتعكس أيضا خصوصية الزمان يف التعبري الكيل عن
فلسفة ومفهوم العالقات املختلفة للمسجد واملعادالت الناظمة آللية إفراز
ً
مكوناته العضوية بشكل أعمق من الفهم بعيدا عن التشكيل السطحي
الذي استقى مالمحه من مرجعيات تاريخية .ففي القرن الواحد والعرشين
باتت أطروحات تمصمي املساجد تعكس هذه التطورات املهمة الزمانية
ً
واملكانية ،وأيضا الظرفية اليت تمشل نظم الحياة واملعيشة ،لتقدم
ً
ً
ً
عالمة فارقة وخطا مفصليا مت تجاوزه بعيدا عن الطروحات الكالسيكية
اليت سادت عمارة املساجد عرب تاريخها املمتد الطويل .ويف هذا اإلطار
ً
متثل بعض الطروحات الجريئة خروجا عن النص التاريخي بأطره الشكلية
لتقدم مثل هذه الطروحات املمتزية تفاعالت «روحانية» مع املكان بشقيه
الداخيل والخارجي وما بينهما ،ومضن منظومة معقدة من معادالت
التمصمي البييئ والنفيس والجمايل واملحتوى الظريف لتقدم املسجد كحاضنة
لإلبداع ومتفاعالت العالقة بني النور الطبيعي املتسلل بحذر وبقدر إىل
قاعة الصالة الداخلية وبني العالقة املتوازنة مع الخارج وبنقالت مدروسة
ومتسلسلة من البوابة الخارجية وحىت املحراب .وهذا النور املتسلل بات
ومعان فلسفية
يعين أكرث من دالالته الحسية ليتجاوز ذلك إىل إشارات
ٍ
تخلق عالقات متوازنة بني الظل والنور ،وبني املادة والروح ،واألهم بني
الخارج «املادي» وبني الداخل «الروحاين» التعبدي.
فمع غلبة التطور الفزييايئ التكنولوجي يف بيئات القرن الواحد والعرشين،
اشتدت الزنعة يف تطوير عمارة املسجد تجاه تطوير األسس اليت تقوم
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عليها مفاهمي تمصميه لمتيل أكرث نحو تقدميه «كمالذ روحاين» ينعزل عن
املحيط .وبالقدر الذي زادت فيه الطروحات الفلسفية ،واملعمارية ،يف غلبة
الجانب الروحاين للمسجد عىل التشكيل العرماين الفزييايئ بقدر ما جاء
ً
ً
الحل املعماري متوافقا وناجحا ملعالجة غلبة «املادة» عىل «الروحانيات»
يف معيشة القرن الواحد والعرشين .ولذلك نجد بعض املحاوالت املعارصة
ً
لتمصمي املسجد قد «عزلت» املسجد «حسيا» عما حوله ،خالفا لألعراف
التقليدية السائدة يف عمارة املساجد اليت متزيت بالتواصل الحرضي الحيس
بالنسيج العرماين للمدينة العربية التقليدية .وهذا الطرح املعارص إمنا
يعرب عن مدى «الفصام» الذي قدمته الحياة يف القرن الواحد والعرشين
بني «املادة» وبني «الروح» ،فجاء التعبري العرماين املعارص لعمارة املسجد
ً
ً
ً
انعكاسا مبارشا وصادقا لهذا الفصام .وبالرغم من ذلك إال أن الطروحات
الجادة ،ولرتممي هذا الفصام قد ركزت عىل خلق مناخ داخيل للمسجد يعيل
من شأن الروحانيات ويزيد من «انعزالية» املصلني داخل قاعات الصالة
ً
ً
بعيدا عن «شوائب» وأخالط الحياة الخارجية ،تجسيدا لتكبرية اإلحرام
اليت ترمز «لطرح الحياة الحسية وراء ظهر املصيل حني يرفع يديه تجاه
ً
أذنية ملقيا الدنيا وراء ظهره».
واملسجد بهذا املفهوم الذي تطرحه املقاربات املختلفة يعكس الزمان
املعارص مبا تقدمه مفاهمي القرن الواحد والعرشين ،إذ تتحول فكرة التمصمي
إىل فلسفة العالقات املختلفة بني مكونات املسجد العضوية «املكانية» مع
ً
خصوصية «الحدث» ذاته مضافا إليها «قدسية» ماهية املكون الفزييايئ
ً
«الالزمانية» مرضوبا يف مربع املسافة بني املفهوم التقليدي العرماين
االإجمتاعي وبني التحورات املعارصة .ولذلك فاألطروحات الفلسفية
املعارصة يف القرن الواحد والعرشين إمنا تحاول إعادة ترسمي العالقات
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والتداخالت بني أقطاب املعادالت اليت تدخل يف تمصمي املسجد كحدث
عرماين اجمتاعي ديين يعرب عن واقع الحياة املعارصة ،بالرغم من أنه
يستلهم بالدرجة األوىل «منابع» األصول اليت قام عليها بنيان املسجد
ً
تاريخيا كمحدد ديين ذي كيان راسخ بأبعاد و«أمناط» تكوينية نحت
منحى «القداسة العرمانية» يف التعبري عن أشكال وأمناط بناء كادت تصبح
«ثوابت» ال تقبل التغيري .ومن هنا ففلسفة التعبري والطروحات العرمانية
ً
ً
ً
يف الخطاب املعارص إمنا تعين حوارا واعيا ملا ميكن أن يكون «ثابتا ثبوت
قداسة» ال ميكن بحال تجاوزه أو تغيريه ،وبني ما ميكن إعادة «إنتاجه»
ً
ً
مبعطيات فلسفة وروح العرص تعبريا «الزمانيا» عن «فكرة املسجد» ال
إعادة إنتاج «منطية» تعيل من الشكل دون املمضون مع غنب كبري لظروف
وإرهاصات ومحددات العرص.
ً
وانطالقا مما سبق ،يتبني الدور الكبري الذي تقوم به جائزة عبداللطيف
الفوزان لعمارة املساجد يف توفري الحاضنة واملنرب املالمئ ملناقشة الطروحات
الفلسفية املختلفة اليت ميكن أن تقدمها إبداعات املعماريني يف منطقة
ً
الخليج العربي ،تحديدا لهذه الدورة الثانية ،مع اآلفاق الرحبة اليت
ً
تسترشفها الجائزة يف دوراتها القادمة .وهنا حرصيا يتبني أن «تخصيص»
الجائزة لعمارة املسجد ،بالرغم مما قد يوحي به هذا التخصيص للوهلة
األوىل وبالنظرة السطحية الغافلة ،إمنا يعين النقيض متاما .فالتخصيص
ً
هنا يعين سرب أغوار عامل رحب ،ويفتح الباب واسعا أمام أفق ال حد له من
استكشاف العالقات املتجذرة الكالسيكية اليت تفاعل من خاللها الطرح
العرماين عىل املستويات الحرضية والبيئية والنفسية واالجمتاعية واملادية
ً
والروحية ،تفاعال أنتج عىل مدى قرون مناذج متعددة وطبعات ممتزية
ً
للمسجد .لكن الجائزة أيضا بتخصصها يف عمارة املسجد إمنا تؤسس لقاعدة
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↑
اجمتعت لجنة التحكمي ملدة ثالثة أيام
يف شهر أبريل من العام املايض 2016
متت خاللها املداوالت والنقاشات
للنظر يف املشاريع املرتشحة لجائزة عبد
اللطيف الفوزان لعمارة املساجد
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مهمة يف فهم أوسع ومتخصص ودقيق ملحددات العالقات واملستويات
املختلفة لعمارة املسجد بني املايض والحارض واملستقبل .كما أن الجائزة
تعمل عىل فتح مجال مهم للحوار والنقاش لألبعاد املؤثرة واملهمة اليت
متليها ظروف إنتاج املسجد االجمتاعية والثقافية وانعكاساتها عىل تحورات
الحارض عن مقابلها التاريخي .وفوق ذلك كله ،تقوم الجائزة بتوثيق ما ال
ً
يحىص من املساجد ،يف الخليج العربي ومستقبال مضن دوائر أعم وأمشل،
من خالل الرتشيحات والتقدميات اليت تتجاوز بكثري حدود املساجد الفائزة
أو تلك اليت وصلت القامئة القصرية .وما هذا الكتاب إال خطوة مهمة وأوىل
ً
عىل هذا الطريق ،حيث متثل هذه الجائزة طرقا غري مسبوق لهذا المنط
املهم من املباين الخاصة اليت صبغت مالمح العرمان يف العاملني العربي
واإلسالمي ومل تستوف حقها ،قبل اآلن ،من البحث والتقيص والنقاش،
والتقدير ودفع املحاوالت نحو عمارة مهمة للمساجد من خالل التقيمي،
املادي واملعنوي والواقعي التقدمي الذي يسترشف املستقبل ،والذي
تقدمه الجائزة.
الدورة الثانية للجائزة
يستعرض هذا الكتاب املساجد اليت وصلت للقامئة النهائية للدورة
الثانية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة املساجد .وقد اجمتعت لجنة
التحكمي ملدة ثالثة أيام يف شهر أبريل من العام املايض  ،2016متت خاللها
املداوالت والنقاشات للنظر يف املشاريع املرتشحة للجائزة ،واليت بلغت 122
ً
مرشوعا تقدمت لهذه الدورة من الجائزة ،حيث تغطي هذه املساجد دول
مجلس التعاون الخليجي .وقد ّ
قست اللجنة التنفيذية للجائزة املشاريع
املقدمة إىل ثالث فئات :املساجد املركزية ،ومساجد الجمعة (الجامعة)،

14

واملساجد املحلية .وباإلضافة إىل اختالفها من حيث الحجم ،فهذه املساجد
ً
اليت تنمتي إىل هذه الفئات متثل أيضا اختالفات بشأن المتويل والرعاية
والسياق املادي.
ً
ً
وقد اختارت لجنة التحكمي فائزا واحدا بالجائزة األوىل عن كل من هذه
الفئات الثالث .ومتثل الطلبات املقدمة للجائزة ملحة شاملة عن تطور عمارة
املساجد يف منطقة الخليج عىل مدى السنوات األربعني املاضية .وبالنظر
ً
إىل كثافة بناء املساجد يف املنطقة ،هذه املراجعة هي أيضا غنية باملعلومات
بشأن التطورات اليت تؤثر يف عمارة املساجد اليت تحدث يف جميع أنحاء
ً ًّ
ً
قيا ذا قمية عاملية .وكما استعرضت لجنة
العامل ،وتقدم تبعا لذلك توثيقا
التحكمي املشاريع املقدمة ،فقد مت تحديد املنهجيات االبتدائية األربعة التالية
لتعريف تمصمي املسجد:
ً
أوال – املنهجية اليت تسمتد اإللهام من السياقات التاريخية التقليدية
املحلية ،وتلزتم فضال عن ذلك بأمانة إىل لغات واملبادئ املعمارية لهذه
ً
السياقات ،وأيضا تعمل عىل تحديثها لتلبية اإلحتياجات الوظيفية
املعارصة والحساسيات البرصية.
ً
ثانيا – املنهجية «الكالسيكية» اليت تلزتم بأمانة بالتقاليد املعمارية
الكالسيكية الكربى يف العامل اإلسالمي مثل تلك اليت تعود لألمويني
ً
والعباسيني واملماليك والعمثانيني ،واليت أيضا تقوم باحتضان وتكامل
ً
مزيج من هذه العنارص يف مبىن واحد .وتؤكد هذه املنهجية أيضا مواد البناء
والتقنيات ونظم اإلنشاء التقليدية.
ً
ثالثا – املنهجية اليت تقبل عنارص ومبادئ عمارة املساجد التاريخية ما قبل
ً
الحداثة ،ولكن أيضا تهدف إىل تطوير ماهية التعبريات املعارصة بشكل
واضح من هذه العمارة.
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↓
لجنة التحكمي مع مؤسس الجائزة عبد
اللطيف الفوزان

ً
رابعا – منهجية الحداثة اليت تركز عىل تجريد األشكال التاريخية ما قبل
الحداثة أو عىل توليد أشكال جديدة.
وقد رأت لجنة التحكمي أن هذه كلها مقاربات صحيحة نحو تمصمي املسجد
الذي يستحق دراسة جادة يف البحث الجاري عن العمارة املعارصة بالقرن
الواحد والعرشين.
املساجد املركزية
وقد مت تقدمي سبعة وعرشين مسجدا من هذه الفئة لهذه الدورة من
الجائزة .ومتثل هذه املساجد الكربى عىل نطاق واسع اليت تنفذها بشكل
ً
رئييس الدولة كمشاريع ذات أهمية رمزية .هذه املساجد أيضا يف كثري
من األحيان تستوعب املرافق املجمتعية األخرى مثل املكتبات واملناطق
التعلميية .هذه املنشآت هي ذات مكانة عالية وعادة ما تحتل مواقع
ً
ً
ً
مرئية ،وبالتايل متثل وجودا كبريا ،إن مل يكن مسيطرا ،مضن سياقها.
ً
وقد قامت لجنة التحكمي باختيار مجموعة مختارة من اثين عرش مرشوعا
متثل أفضل قامئة تعرب عن منهجية التمصمي لهذا النوع من املساجد .وتمشل
هذه املنشآت الضخمة اليت تؤكد املحورية والمتاثل ،واليت تستلهم من
التقاليد املعمارية الكولونيالية يف العامل اإلسالمي .كما تمشل املنشآت
اليت تدرس املفردات املعمارية املحلية التقليدية وتحاول تطويرها يف
نطاق هائل وكممثلني للهوية الوطنية .واألخرى تبدأ مع المناذج التاريخية
التقليدية ،ولكن تطورها يف سياق التعابري املعارصة بشكل حازم .وقد
متت مراجعة هذه املشاريع املرتشحة بعناية ،واستكشاف املنهجيات واملزايا
املختلفة اليت تقدمها ،ومن مث تقليصها ألربعة مشاريع تستحق التحقيق
ً
بطريقة أكرث تفصيال .ومن هذه األربعة ،اختارت لجنة التحكمي املرشوع
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الفائز وهو جامع الشيخة سالمة املبين يف  2011يف مدينة العني ،بأبو ظبي
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي مت تمصميه من قبل املهندس
ً ً
املعماري األردين الراحل جعفر طوقان .واملرشوع يعترب ناجحا جدا يف التعبري
ّ
املعارص عن المناذج التقليدية لعمارة املساجد .فهو تمصمي جيد ،ومفكر فيه
ً
بشكل عميق وميثل الثقة وأيضا التعبري الواضح ،باإلضافة إىل التقدم
الفعيل للمساحات والعنارص املعمارية اليت تؤدي من واجهة الشارع للموقع
من خالل الفناء ويف قاعة الصالة ،وتنتهي مع املحراب الكبري البارز .وقد
الحظت لجنة التحكمي بشكل خاص مهارات املهندس املعماري يف البقاء
ً
وفيا ملبادئ عمارة املساجد واألمناط ،ولكن مع ذلك بتفسريها بنجاح من
خالل وساطة املفردات املعمارية الحداثية واملعايري الجمالية.
جامع الشيخة سالمة يجسد الرمزية يف التعبري املعماري ،حيث تبدو
بالنسبة له كامنة يف تعريف اإلسالم؛ الذي يجسد الضوء والنقاء
ً
والسكينة .ولذلك جاء التمصمي مستلهما هذه القمي إلعادة تفسريها يف
البنية الفراغية ويف تشكيل مختلف عنارص املسجد ،كتعبري عن روح وجوهر
اإلسالم .كذلك كان تطور الفكرة التمصميية من خالل التفسريات متعددة
املستويات وعملية معالجة الفراغات والعنارص املعمارية .من الغالف
الخارجي والعنارص الرأسية اليت تحيط بالفراغات الداخلية والخارجية ،إىل
التوسعة وروابط املستويات األفقية املختلفة ،وحىت العنارص والتفاصيل
اليت مت دمجها بشكل ناعم وجميل واليت تتالعب مجددا بالضوء ،والظل
والنور ،وتقوي من الرمزية والشخصية اإلسالمية املعارصة والتقليدية
ً
املحدثة للمسجد .التكوين الحجمي للجامع كان حافال بالتدرج الفراغي
للداخل وخاصة من خالل عملية «تدرج مستويات» الفراغات التقليدية،
والبوابات ،واألروقة ،والفناء أو صحن الجامع ،والحجوم الفراغية متعددة
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الطوابق وعىل مستويات مختلفة ،واألدراج اليت متدد الفراغ الخارجي
ليتالىق مع الفراغ الداخيل.
ً
يف فلسفة التمصمي يعمتد املمصم أفكارا مستوحاة من التكوين العام
ملساجد اإلمارات التقليدية فالتكوين العام ملساجد اإلمارات التقليدية
بسيط لكنه وظيفي .فاألرض املخصصة للمسجد التقليدي اإلمارايت يمت
تحديدها من خالل جدار محيط والذي يغلف كامل األرض .ويكون للسور
املحيط مدخل واحد أو أكرث للمساح بالدخول إىل الصحن املكشوف للمساء،
مع رواق مغطى ،يكون بني الصحن وبني قاعة الصالة يقود مبارشة إىل
قاعة الصالة .ويكون جدار القبلة وهو أحد جدران قاعة الصالة ،ويحتوي
الجدار عىل منرب يتكامل مضن املحراب .ومعظم املساجد تحتوي عىل
ميضأة يف الصحن املكشوف ،ومئذنة أو مصطبة للنداء للصالة مكانها عادة
مضن حدود املسجد أو مالصقة له.
أما املساجد األخرى من هذه الفئة واليت مت ترشيحها للقامئة القصرية فهي
جامع السلطان قابوس بزنوى وجامع محمد بن عبدالوهاب بقطر وجامع
أحمد الفاتح بالبحرين.
ً
َ
مسجد السلطان قابوس يمتزي من الناحية املعمارية برصيا بوجود القبة
َ
مآذن اليت تحيط
الرئيسية اليت تسيطر عىل التكوين العام .أما األربع
ِ
باملسجد فتشكل بقوة خط المساء املحيط .وعىل الواجهات الخارجية
يالحظ استعمال األقواس املستطيلة املدببة ،وتنتهي الواجهات يف
ً
أعالها برشفات مستوحاة معماريا من عمارة القالع العمانية خاصة ،ومن
ً
مسننات الرشفات يف العمارة الدفاعية عموما .وميزي الجامع اللون البين
املتناغم مع الخلفية الجبلية ،حيث استعمل بين الحجر الرميل يف بنائه.
ً
وميثل جامع السلطان قابوس منوذجا مبتكرا للعمارة املسجدية املعارصة يف
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↑
الفائز بفئة املساجد املركزية :جامع
الشيخة سالمة املبين يف  ،2011يف مدينة
العني ،بأبو ظبي يف دولة
اإلمارات ً
ً
العربية املتحدة .يعد املرشوع ناجحا جدا
يف التعبري عن عنارص المناذج التقليدية
لعمارة املساجد

→
املهندس املعماري األردين الراحل جعفر
طوقان

ً
ً
ً
تكوينه املعماري فراغيا وبرصيا .كما يقدم عنارص معمارية قوية برصيا
ً
وتكوينيا يف صياغتها وتناغمها مع التكوين العام الكيل للجامع .وهذه
متثلها القبة املركزية اليت تهمين عىل التكوين العرماين الخارجي ،باإلضافة
لقوة التكوين العرماين الذي يربط كتلة الجامع الرئيسة مع ما يحيط بها
مبارشة من فضاءات وساحات خارجية متثل امتداد الجامع من جهة ،ومع
ً
املحيط الحرضي كرمز ومعلم .وميثل الجامع الرابض بألوان مواده امتدادا
عرب األفق لخلفية املشهد العرماين والجبال املحيطة يف البعد املحيل للمكان.
ً ً
ً
أما التمصمي الداخيل للجامع فجاء معربا وغنيا جدا بسبب استعمال العديد
من املواد والمناذج الزخرفية واأللوان .ويمتزي تمصمي الجامع باحتوائه عىل
مختلف الفنون املعمارية والجداريات مثل فن الزليج املغربي والجداريات
اليت تحوي آيات من القرآن الكرمي ،وباستخدام متعدد للمواد واأللوان
يف تناغم ممتزي .وهذه األعمال الفنية اليت متثل مناذج مبرجعيات من
العمارة التقليدية.
جامع محمد بن عبدالوهاب يعترب حالة معمارية فريدة تختلف عن حاالت
تصاممي الجوامع الشائعة ،فاملسجد يجسد الرتاث القطري يف بساطته.
ويحايك بناء جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب عىل شكل وطريقة جامع
بوالقبيب املوجود يف منطقة السوق بجوار شارع حمد الكبري .أما الطابع
ً
املعماري العام للجامع فكان معربا عن العمارة البيئية الصحراوية مع
اشتقاقات واستعارات تاريخية محلية ،حيث استعملت األبراج عىل زوايا
الجامع يف املسقط األفقي ولتعرب عن عمارة الصحراء التقليدية الدفاعية
ولكن بأسلوب معارص ،حيث مت تحويل أبراج الزوايا هذه إىل خلوات
للمطالعة والقراءة .كما متت معالجة املحراب واملنرب بأسلوب بسيط كربوز
معماري مدروس يخفي الدرج الصغري الذي يصعد منه الخطيب للمنرب من
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خلف املحراب.
وتظهر بساطة العمارة يف الواجهات واملقاطع املعمارية .فقد مت تقسمي
الواجهة إىل جزء سفيل عىل ارتفاع أقل من ارتفاع البوابات ،وإىل الجزء
ً
ً
العلوي الذي يحوي عددا قليال من الفتحات والنوافذ بأسلوب عمارة
املناطق الحارة للحفاظ عىل درجات الحرارة منخفضة يف الداخل .كما تبدو
املئذنة رشيقة وتذكر باملنارات ،حيث تعلو من برج مربع وتتحول لربج
ً
أسطواين متناقص حىت قمتها .وتبدو نسب الجامع أفقيا مدروسة بشكل
كبري وبعناية يف تكاملية العالقة بني ارتفاع فراغ الجامع الداخيل بعالقته
مع القباب وكما يظهر يف املقاطع املعمارية.
أما التكوين املعماري لجامع أحمد الفاتح من الخارج يوحي بالعظمة اليت
نشاهدها يف املساجد العمثانية .حيث تبدو كتل املسجد مرتاكبة وتعلو
ً
باتجاه القبة الرئيسة اليت تسيطر عىل التكوين الكيل للجامع رأسيا
ً
وأفقيا .أما املئذنتان املحيطتان فتعمالن عىل توازن األفقي مع الرأيس عىل
طريف املحور الرئيس الذي يتعامد مع قبة الجامع .يف هذا التكوين املعماري
ً
ً
تغلب الرأسية عىل األفقية ،ويبدو ذلك واضحا أيضا بالنظر إىل األقواس
ً
اليت تحيط باألفنية املكشوفة للمسجد ،حيث متيل نسبها لالستطالة رأسيا
واليت ترتفع عىل أكرث من طابق .وهذه الرأسية للمسجد عىل ضخامته يف
التخطيط األفقي تعطي للفراغات الداخلية والخارجية فخامة وضخامة
ً
توحي بالرهبة وتضفي جوا من السكينة والهدوء عىل أجوائه الداخلية
تتطلبها طبيعة الجامعة التعبدية والروحانية .املخطط العام للجامع يبدو
وكأنه مييل للتمصمي الكالسييك من حيث وجود تناظر حول محور رئيس
ً
للجامع يتعامد مع جدار القبلة .والتناظر يبدو تناظر تاما يف الطابقني
األريض وطابق املزيانني .وقد مت تمصمي القاعة الرئيسة للصالة عىل شكل

جــــــائزة عبداللطيف الفوزان لعمــــارة المســـــاجد | الدورة الثانيـــــة

منارات الخليج العربي

اختـــارت لجنـــة التحكيـــم المشـــروع الفائـــز وهـــو
جامع الشـــيخة ســـامة المبنـــي في مدينـــة العين،
بأبـــو ظبي فـــي دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة،
الـــذي تـــم تصميمه من قبـــل المهنـــدس المعماري
األردنـــي الراحل جعفـــر طوقان.

مربع تقع عىل زواياه األربع أعمدة ضخمة تحمل القبة الرئيسة ،ويحيط
بالقاعة ما يشبه املرم من الجهات األربع .وهو تخطيط غري مألوف للجوامع
التقليدية ،حيث متيل قاعة الصالة لالستطالة بحيث يكون الضلع األطول
باتجاه القبلة مع وجود ما يشبه اإليوانني.
املساجد الجامعة (الجمعة)
ً
وقد ّ
تقدم للجائزة  46ترشيحا لهذه الفئة .وهذه الرتشيحات متثل مجموعة
ً
واسعة جدا من النهج والتفسريات بالنسبة لتمصمي املسجد الذي يتمضن
تفسريات من املفردات التقليدية ،والرتاكيب الشكلية واملكانية املنحنية
ً
الحرة املتدفقة ،فضال عن انتشار الضوء ،والخط العربي ،أو األمناط
الهندسية بوصفه املحور الرئييس للتمصمي .وقد تأهل لهذه املجموعة من
ً
ً
املشاريع ثالثة عرش مسجدا مث اختيار خمسة منها الحقا .ومن هذه القامئة
القصرية ،اختارت لجنة التحكمي الفائز وهو جامع مشريب  2015يف الدوحة،
الذي مت تمصميه من قبل املهندس املعماري الربيطاين جون ماكسالن.
ً
ً ً
ً
ويعرض هذا املرشوع تمصميا ماهرا جدا يجمع العنارص املختلفة معا من
عمارة املساجد التقليدية ما قبل الحديثة مع الرتكزي عىل املفردات املناخية
ً
املحلية ،ويعرضها من خالل تكوين وسطي معارص بسيط جدا وقوي .هذا
املرشوع يشارك بنجاح يف السياق الحرضي املطور حديثا من منطقة مشريب
يف الدوحة ،سواء من حيث اإلعداد الفزييايئ وإدماج اللغة املعمارية
املشرتكة.
ً
ً
ً
جامع مشريب يعكس يف بساطته روحا ومنهجا جديدا يف التعامل مع
ً
عمارة املسجد بطريقة تعطي للداخل متزيا يسمتده من العالقة املتكاملة مع
الخارج البسيط والتجريدي .فالجامع ينغلق للداخل بقلة النوافذ عىل املحيط
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ً
لكنه يستلهم أفكارا جديدة يف استقدام العالقة العلوية بإدخال النور
ً
الطبيعي إىل قاعة الصالة وميتد أفقيا مع الفناء الداخيل الذي مت التعامل
معه كحديقة خرضاء .ويمتزي ببساطة وثراء فراغاته الداخلية ومنربه.
وبالتمصمي الهنديس املمتزي للقاعة الرئيسية ،الذي يتيح دخول ضوء المشس
ً
خالل فرتة النهار ،حيث الفكرة الذكية باالستعانة نهارا بضوء المشس يف
إضاءة الجامع من الداخل يف أجواء متناغمة وتوحي بالهدوء والسكينة.
وهذه اإلنارة الذكية تتيح انعكاس أمناط الزخرفة املستعملة ،وهو ما يتيح
االستغناء عن املصابيح طيلة ساعات النهار .ويعمتد الجامع الرسوم المنطية
الهندسية والتصاممي املعروفة يف الفن اإلسالمي ،ويحتضن تصاممي ذات
أفكار عرصية مزموجة برسوم منطية تاريخية متنوعة األشكال واألحجام.
أما املساجد الجامعة األخرى مضن هذه الفئة واليت ترشحت للقامئة القصرية
فهي :مسجد عبد الرحمن صديق ،وجامع املدينة التعلميية ،وجامع أم عرم،
وجامع الشغرود.
مسجد عبد الرحمن صديق  2012يف دبي من تمصمي املهندس املعماري
ً
األردين فاروق يغمور .ويقدم التمصمي مزيجا من التقاليد والحداثة وطبقات
من أشكال مكعبة .تخطيط املجمع غري متناظر ليتناسب بشكل جيد
يف موقعه غري املنتظم إىل حد ما .وتعمل املئذنة القامئة بذاتها الوحيدة
ً
للمسجد كعالمة يف املدينة .ولعل العنرص األكرث ابتكارا يف التمصمي هو
الجدار الزجاجي املزخرف الذي يؤدي إىل املحراب يف حني يصل الضوء
الطبيعي بشكل غري مبارش إىل قاعة الصالة .كما أن استخدام التكنولوجيا
ً
ً
القدمية واملعارصة أكرث يخلق توازنا محبذا.
جامع عبد الرحمن صديق يكشف طريقة ذكية الستخدام املواد الحديثة
ً
ً
لتعكس العرص الحديث الذي مت بناؤه فيه .فهو يظهر قدرا كبريا من
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↑
الفائز بفئة املساجد الجامعة :جامع ً
مشريب ً 2015يف الدوحة يعرض تمصميا
ً
ماهرا جدا يجمع العنارص املختلفة
من عمارة املساجد التقليدية ما قبل
الحديثة ويعرضها من خالل ً تكوين
وسطي معارص وبسيط جدا

→
املهندس املعماري الربيطاين جون
ماكسالن

التجريد ،فهناك عنارص مثل املئذنة مل يمت تمصميها يف شكلها «التقليدي».
ً
تمصمي املسجد بالطراز املعارص يجعله فريدا من نوعه .كما يتألق الزجاج
األبيض واألزرق يف املسجد .وعىل الرغم من املظهر املعارص ،إال أن املظهر
ً
الديين للمسجد ال يزال حارضا بقوة .أما قبته اليت تعلو بارتفاع عرشين
ً
مرتا ،واملصنوعة من الزجاج األزرق ،وأجزاء من جدرانها الشفافة لتوفري
الضوء غري املبارش الذي يتخلل واجهة القبلة إىل مكة املكرمة .إن تمصمي
املسجد بشكل عام ،بحسب املمصم ،يجب أن يعكس البساطة ،حيث
ً
إنه «كلما كانت البيئة أكرث بساطة أكرث اسرتخاء كان املصيل مستحرضا
ً
وقوفه بني يدي هللا بدال من أن يتشتت ذهنه يف النظر إىل الزخارف
والتفاصيل غري الرضورية يف تمصمي املسجد الداخيل» .ولذلك ،فقد كان
هدف املمصم من البداية يف هذا املسجد توفري فراغ معماري للمصلني
ً
لريبطهم أكرث مع املمارسة الدينية بدال من مزيد من الزخارف والتفاصيل
املعمارية .فالتمصمي يف حد ذاته سهل للغاية ،ولكنه مبتكر وممزي ويعكس
ً
المنط الحديث يف تمصمي املسجد الذي يختلف متاما عن الصورة المنطية
الشائعة للمسجد التقليدي .وقد كان هذا قصد املمصم من البداية كما
ً
ً
أشار يف معرض رشحه لفكرة التمصمي .وقد استعمل املمصم نهجا بسيطا
يف تمصميه ،حيث تبدو طبقات متعددة واضحة يف الواجهات املعمارية.
كما تتكون املئذنة نفسها من طبقات بارتفاعات مختلفة تتداخل فوق
ً
ً
ً
بعضها بعضا يف شكل تجريدي جدا يختلف متاما عن هذا الشكل التقليدي
للمئذنة التقليدية.
يف جامع املدينة التعلميية بقطر تستند الحدائق إىل تفسري الجنة ،مع
جداول متثل أنهار الخرم والحليب والعسل واملاء ،والركائز اليت متثل تعاميل
اإلسالم .ويستند هذا املشهد إىل الحديقة اإلسالمية التقليدية املستوحاة
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من القرآن الكرمي .وتوفر هذه أربعة مناخات حول املبىن تشكل الفراغات
الطبيعية للتعلم يف الهواء الطلق الستخدام مريح لستة أشهر يف السنة.
وهذه الحدائق تروى مباء الوضوء من املسجد للحد من االعمتاد عىل تحلية
مياه البحر.
وقد حفل تمصمي املبىن بكثري من العنارص املعقدة واملتطورة ،وجرى
وضع تصوره بحيث يحمل كل ركن من أركانه رسالة وهو ما تحقق عرب
استغالل أحدث التكنولوجيات وتوظيف أعىل معايري الحصافة الفنية
ّ
ّ
املعماري يف املدينة التعلميية خري شاهد
واملهارة الهندسية .وميثل املشهد
ً
ً
ّ
عىل ذلك .ورغم ّ
أن مثل هذه املرشوعات متثل تحديا عسريا ،تجدنا نسارع
إليها باعتبارها فرصة لفتح آفاق جديدة وتجاوز ما هو متعارف عليه يف
الهندسة املعمارية.
ً
جامع أم عرم يقدم منوذجا يف توازن العالقات بني الكتل وبني السطوح
املعمارية وبني تقدمي حل معماري متوازن بني المنوذج التقليدي للمسجد
والذي يحتوي عىل العنارص التقليدية كاملئذنة والقبة وبني منوذج معارص.
إال أن هذا التمصمي يمتزي بخلوه من املئذنة بشكلها التقليدي وبعدم
ً
استعمال القبة .وبدال من ذلك يقدم التمصمي عالقة تكاملية بني الداخل
والخارج من خالل المساح للضوء بالنفاذ عرب أماكن محددة وانتقالية بني
الداخل والخارج ومدروسة بعناية ،وهي من الجماليات اليت يقدمها هذا
التمصمي الفريد لهذا الجامع .ويمتزي تمصمي الجامع بالعالقة التبادلية بني
الداخل وبني الخارج من خالل تغطية املساحات املحصورة بني كتلة الجامع
الرئيسة وبني الخدمات من ناحية وبني املئذنة اليت تقع عىل طرف املربع
الرئيس للجامع وبني املنطقة اإلنتقالية اليت تيل املدخل الرئيس للجامع.
وبذلك يوفر التمصمي فراغات انتقالية بني الكتل الرئيسة للجامع واليت تمتزي
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جامـــع مشـــيرب  2015فـــي الدوحـــة ،تـــم اختياره
مـــن لجنـــة التحكيـــم ،وقد تـــم تصميمه مـــن قبل
المهنـــدس المعمـــاري البريطاني جون ماكســـان
والمكتـــب العربي

بتخلل الضوء من بينها لتوفري أجزاء بينية من الظل والنور .وميتاز تمصمي
الجامع كذلك بااللزتام بضوابط التمصمي العاملي من حيث مراعاة املتطلبات
واالعتبارات الحديثة بالنسبة الستخدامات ذوي االحتياجات الخاصة.
فقد مت تزويد املناطق املؤدية للمداخل الرئيسة للجامع واليت تحتوي عىل
أدراج ،مت تزويدها مبنحدرات خاصة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.
وباإلضافة لذلك فقد مت تخصيص مواقف سيارات قريبة من املسجد لذوي
ً
االحتياجات الخاصة أيضا.
التكوين الفراغي الداخيل ملسجد الشغرود متزي بأنه مفتوح للمساء من
خالل العالقة التكوينية الهندسية غري املسبوقة اليت شكلتها الجمالونات
الزجاجية الوسطية يف قاعة صالة الرجال .وهذه مسحت للضوء الطبيعي
بالدخول للمسجد .وباإلضافة للواجهتني الزجاجيتني المشالية والجنوبية
عىل امتداد األطر اليت اخرتقت مربع كتلة املسجد فقد بدا املسجد وكأنه
كتلة بلورية زجاجية ثالثية األبعاد .وبرغم دحول الضوء لقاعة الصالة
ً
ً
من وسطها أفقيا ورأسيا ،إال أن املنطقة اليت تقع بالطابق األريض وتحت
قاعة النساء احتفظت بخصوصيتها وقدر كبري من الظل كمنطقة منعزلة
وفاصلة بني الداخل وبني الخارج.
ومن الخارج يسيطر عىل التكوين املعماري للمسجد األطر اليت تخرتق
كتلة املسجد املربعة وتضيف عىل التكوين ملسة معارصة غري مسبوقة يف
ً
ً
التكوين العرماين للمساجد .كما تضيف بعدا هندسيا يف التعامل مبرونة
ً
وحيوية مع الكتل واألسطح املعمارية بعيدا عن المنطية الكالسيكية.
وتبدو هذه األطر كعامل تجميع وربط بني كتل املرشوع اليت مت التعامل
معها بانفتاح لخلق تكامل بني الكتلة والفراغ ومبا يخلق مناطق محصورة
مت التعامل معها بذكاء لتخلق مداخل محددة ومؤطرة للمسجد من ناحية،
ً
وليك تخلق مناطق مظللة متتاز باالعتدال الحراري بعيدا عن حرارة المشس.
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ً
وهذه املناطق االنتقالية اليت تحددها الفراغات بني الكتل شكلت أيضا
فراغات معمارية ممتزية بني الداخل والخارج بحيث تكون مبثابة مرشحات
حرارية تعمل عىل تحديد االنتقال الحراري بني الداخل وبني الخارج.
وميتاز التمصمي املعماري بالبساطة مع وجود عنارص تضفي عىل التكوين
ً
ً
املعماري عىل املستويني األفقي والرأيس متزيا وخصوصية فريدة ،فضال عن
ّ
الجدة واالبتكار.
املساجد املحلية
ً
وقد تقدم أربعة وثالثون مرشوعا للترشيح مضن هذه الفئة .ومتثل هذه
ً
نسبيا املساجد الصغرية اليت تمسح ملستوى أعىل من ّ
تنوع التمصمي والتجريب
ً
يف سياق عمارة املساجد .وعالوة عىل ذلك ،فإن عددا من هذه املساجد هي
ً
جزء من األطر املؤسسية أو الرشكات ،وبالتايل فهي أكرث تركزيا عىل ربط
ً
هوية هذه املؤسسات أو الرشكات بدال من محاولة االتصال مع هوية
طائفية أو وطنية أكرث عمومية.
وقد تأهلت عرشة مشاريع من هذه الفئة للقامئة القصرية واليت تمشل
املنشآت التأريخية اليت وضعت بشكل جيد ،ومنشآت عالية مجردة
ً
تستخدم مفردات الحداثة بدال من التقاليد التاريخية ما قبل الحديثة،
ومنها اليت تنص عىل تفسريات جريئة من األشكال التقليدية ،وهندستها،
والخط العربي .وقد قلصت هذه القامئة إىل أربعة مشاريع ،منها مت اختيار
املرشوع الفائز وهو مسجد بنك آركابيتا  2011عىل حافة املياه يف خليج
البحرين ،مبملكة البحرين ،والذي مت تمصميه من قبل رشكة أمريكية هي
سكيدمور ،أوينغز ،ومرييل ( .)SOMوتدل املئذنة املتجانسة عىل الغرض
من املبىن .فهو مبىن مكعب بسيط مع نوافذه الثالثية اليت وضعت
لذلك لتشكيل منط عىل الواجهة والتحكم يف الضوء الطبيعي يف املناطق
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↑
الفائز بفئة املساجد املحلية:مسجد بنك
آركابيتا  2011عىل حافة املياه يف خليج
البحرين ،مبملكة البحرين

↑
رشكة أمريكية سكيدمور ،أوينغز،
ومرييل ()SOM

الداخلية .وهو ممصم لالستهالك املنخفض للطاقة ،فهو يدل عىل اإلتجاه
نحو هيكل أكرث استدامة .كتعبري حدايث من األشكال الخالدة ،هذا النهج
والتمصمي كان يستحق اإلهمتام.
ً
مسجد بنك آركابيتا يعترب معلما عىل الواجهة البحرية ملرشوع خليج البحرين
املطور .فاملسجد يعكس لغة معمارية فريدة وحديثة ترمز إىل تطلع مملكة
البحرين للعمارة املعارصة دون فقدان أي من هوياتها أو جذور تراثها.
والتمصمي غري مسبوق يف عمارة مساجد البحرين ،ويعرب عن نوع جديد من
املظهر الحديث ومن حيث تشكيل املسجد وبنيويته الفراغية .فاملسجد ال
تشوبه العنارص املعمارية التقليدية مثل القبة ،أو املئذنة المنوذجية اليت
شاعت يف عمارة املساجد التاريخية يف شكلها التقليدي .فاملئذنة القامئة
بذاتها وبجانبها بركة املاء واللذان تحيط بهما املناظر الطبيعية تتكامل مع
التنظمي املحيط والسياق املعماري القريب.
مثل هذه املنهجية الجديدة لتمصمي املساجد ميكن أن ال تحظى بالقبول بادئ
ً
األمر ،بل رمبا ببعض الفضول ،من قبل املجمتع املحيل .ومع ذلك ،يقدم مثاال
للمسجد الحديث الذي يجمع بني الحداثة والثقافة يف مجمع يضم األعمال
يف وئام وانسجام .ويلزتم تمصمي املسجد بالتمصمي العام ملجمع آركابيتا
ً
والبنك القريب .ويبدو التمصمي عىل تواصل مع املجمتع الكيل للبحرين بدال
من املنطقة املحلية فقط .فاملسجد يحافظ عىل الثقافة املحلية والدين،
ً
ً
ً
كما يظهر قدرا كبريا من اإلهمتام بالتفاصيل ويقدم املمصم مبىن ممزيا
ً
ً
ً
مل يسبق له مثيل ،إذ ميتاز بالحداثة فضال عن كونه مختلفا يمتزي داخليا
ً
وخارجيا عن مفهوم املسجد التقليدي للمسجد .إن أهداف الفكرة التمصميية
تنتج مبىن يوفر بيئة تعوم يف األضواء والتوازن الحراري.
املسجد الذي ينمتي للقامئة القصرية لهذه الفئة هو مسجد مؤسسة امللك
فيصل الخريية عام  1984يف الرياض ،والذي مصم من قبل املرحوم
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املهندس املعماري الياباين كيزنو تانجي .هذا املسجد ،الذي يقع داخل مجمع
مؤسسة امللك فيصل الخريية ،هو واحد من املساجد اليت ّ
تعرف الحداثة يف
ً
ً
الرشق األوسط .وهو يقدم تفسريا مجردا بوضوح لعمارة املساجد ،وبالتايل
يعرف املسجد كعامل الروحي الذي ميثل النقاء الرتكيبي للفضاء والشكل،
ً
ويتمضن أيضا التالعب بطريقة حساسة للضوء ،يف حني تبقى يف إطار روح
األمثلة امللحوظة من عمارة املساجد.
يف مسجد مؤسسة امللك فيصل الخريية نجح الحل التمصميي يف توفري
التفسري املعارص لعمارة املساجد دون اللجوء إىل األشكال أو العنارص
ً
التقليدية املعتادة .وبدال من ذلك ،فإنه يعرب الخط الفاصل بني التقاليد
التاريخية والتطور الحديث املطلوب لعمارة القرن العرشين من خالل
نظرة جديدة تستعمل األشكال الهندسية الخالصة املخلوطة بطريقة
ً
ذكية ال تنتقص من جوهر عمارة املساجد .فالتمصمي يقدم عمارة توفر حدا
ً
ً
فاصال حادا بني الخارج القايس وبني الداخل ،بني العامل املادي والروحي.
ً
ويعمتد املسجد يف تمصميه عىل األشكال الهندسية البسيطة بدال من
املفردات املعمارية والزخارف التقليدية املرتبطة بعمارة املساجد .إن التجريد
واستخدام األشكال الهندسية النقية يف التمصمي غري مسبوق ويستحق
الثناء يف هذا املسجد .مثل هذا املنهج للتمصمي يسلط الضوء عىل الحاجة
إىل االنتقال بعيدا عن «الصور المنطية التقليدية» لعمارة املساجد اليت
هي مسمترة منذ عصور عرب تاريخ عمارة املساجد .إن التجريد الذي نراه يف
تمصمي املئذنة يتطابق فقط مع رمزية الوظيفية الحالية ،حيث مت استبدال
«الوظيفة التاريخية للنداء للصالة» عن طريق املئذنة بواسطة التكنولوجيا
الحديثة ومكربات الصوت ،وبذلك بقيت املئذنة كرمز لوظيفة وشكل
ليس إال .ومع ذلك ،فما زالت املئذنة تحافظ عىل رمزيتها باعتبارها أعىل
نقطة رأسية يف محيط املسجد ،حيث تعمل عىل خلق توازن بني العمودي
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مســـجد بنـــك آركابيتـــا  2011على حافـــة المياه في
خليـــج البحرين ،بمملكة البحرين ،تم تصميمه من قبل
شركة أمريكية هي ســـكيدمور ،أوينغز ،وميريل،
وقد تم اختيـــاره عن فئة المســـاجد المحلية.

واألفقي يف التكوين العام الكيل للمسجد .وفوق ذلك فال تزال رمزيتها
تحتفظ بالوظيفة حني تستخدم كنقطة مرجعية يف مساء املسجد ومحيطه.
فمئذنة املسجد كشكل وتشكيل تظل تعمل كدالة عىل املسجد من جهة،
وكنقطة إسناد مرجعية يهتدى بها لتحديد اإلتجاه يف املحيط الحرضي
للمسجد وما حوله.
أما املسجد اآلخر يف هذه الفئة والذي ينمتي للقامئة القصرية فهو مسجد
امللك عبد هللا للدراسات البرتولية .ويمتزي مسجد مركز امللك عبد هللا
ً
ً
للدراسات والبحوث البرتولية يف الرياض بأنه يقدم تعبريا معارصا عن
األصالة والزمان واملكان يف طابعه العرماين وتكوينه العضوي بالنسبة
ً
للموقع العام ،فضال عن تقدمي أفكار مهمة فميا يتعلق باالستدامة ومبا
يواكب عمارة القرن الواحد والعرشين .كما يبني روعة الناتج املعماري
يف تناغم مع املحيط .ولقد أنئش مسجد مركز امللك عبدهللا للدراسات
والبحوث البرتولية كمسجد للمجمع السكين للرمكز ،ويجسد البعد
االجمتاعي باإلضافة ألبعاده العرمانية حيث يخدم املوظفني وعائالتهم.
ويقع املسجد ،مضن مساحات خرضاء واليت تمشل سلسلة من الساحات
اليت توفر رؤية واسعة للمسجد وللمحيط الذي يقع فيه .ويرتفع مبقدار
ً
ثالثة أقدام فوق املساحات املجاورة املفتوحة .ونظرا ألنه تحيط به بركة
ماء عاكسة يبدو املسجد وكأنه يرتفع ويتألأل فوق صفحة املاء مع اإلضاءة
الليلية .ولذلك يبدو شكل املسجد وكأنه يتغري بني الليل والنهار .يف النهار
تنعكس الظالل من خالل النوافذ الزجاجية املتوهجة ،مما يخلق تجربة
ديناميكية تختلف حسب املومس املناخي .أما يف الليل ،فيعمل الصندوق
الزجاجي مثل املصباح ،حيث يتألأل مع الضوء يف األسفل وتتخلله نقاط
الضوء من األعىل.
ويمتزي املجمع واملركز باستخدامه لعنارص ومبادئ التمصمي املستدام ،إذ مت
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البدء بالتمصمي املستدام يف املخطط العام الرئييس .وقد مت تمصمي التنسيق
الحدائقي يف الحرم الجامعي بحيث ال يتجاوز املوازنة املائية للتكنولوجيات
املتاحة ملياه الرصف الصحي املعالجة ،مع استخدام مواد التنسيق الطبيعي
املناسبة للصحراء واليت تتحمل الجفاف .ويحتوي املسجد ،باإلضافة إىل
االستفادة من جميع اسرتاتيجيات الخطة الرئيسية الشاملة ،عىل سلسلة
من الخطوات لدمج التمصمي املستدام يف املبىن .لقد مت تمصمي املبىن بجدار
ممصت من  5جوانب من الخرسانة املصبوبة يف املوقع يف املكان بمساكة
َّ
 500مم تمتزي بأنها توفر كفاءة الطاقة من خالل الكتلة وتتيح الكتلة
تخزين الطاقة أثناء النهار والتخلص منها خالل الليل .هذه الجدران تحوي
الحد األدىن من الفتحات ،وتتخللها فتحات صغرية لجلب أمناط من الضوء
ً
الطبيعي إىل املسجد ولكنها تمسح باكتساب قليل للحرارة .ثانيا ،مت تمصمي
املبىن مع فراغ خاليل بني كتلة الجدار املمصت والحائط الساتر .ويستخدم
هذا الفراغ لرفض الحرارة من الوحدات امليكانيكية ،واليت تقع يف الطابق
السفيل .وتقوم الوحدات بتنفيس الهواء يف الجزء السفيل من هذا الفراغ،
والذي يمت تهويته يف الجزء الخلفي من الحاجز العلوي ،وبالتايل خلق قرشة
مزدوجة التهوية للمرشوع.
أما املرشوع اآلخر من هذه الفئة فهو مسجد متمي بن أوس .يف مسجد متمي
بن أوس تعمتد الفكرة التمصميية عىل فكرة التوحيد ،الركن األسايس من
أركان اإلسالم .كما استلهمت الفكرة التمصميية جوهر الدين ووسطية
اإلسالم باجمتاع القوة والبساطة وربط ودمج عنارص املسجد العضوية يف
جمس واحد متجانس .ويتمس التمصمي بشكله العام الخارجي والداخيل عىل
حد سواء بالبساطة وباالعمتاد عىل استخدام املفردات املعمارية الشائعة
يف عمارة املساجد بالتجريد ودون اللجوء إىل األشكال التقليدية .فقد
استعملت مئذنتان للمسجد بشكل مجرد ،وروعي يف هاتني املئذنتني
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←
أعضاء لجنة التحكمي من الميني اىل
اليسار :الدكتور خالد عرم عزام،
الدكتور حسن الدين خان ،الدكتور
سهى اوزكان ،الدكتور محمد األسد،
وكني يانق

↑
لجنة التحكمي اقرتحت أن متنح جائزة
اإلنجاز مدى الحياة لكل من رامس بدران
وعبد الواحد الوكيل

توظيف الشكل لحساب الوظيفة ّ
املحورة .فقد مت استخدامهما لتعمالن
كملقفي هواء لتحريك الهواء من داخل املسجد وخارجه وصحنه الخارجي.
كذلك مت تنظمي العالقة بني الداخل والخارج من خالل تنظمي دخول اإلضاءة
الطبيعية للمسجد .ويف نفس الوقت مت التعامل بقدر كبري من االهمتام
بالظالل والتظليل يف فراغات املسجد الخارجية ألهميتها يف تقليل حدة
المشس والحر ،وكعامل مساعد يف توفري قدر مهم من الراحة للمصلني.
وقد مت استخدام املرشبيات الخشبية عىل ارتفاعات متفاوتة يف تمصمي
املسجد ألهميتها يف تنقية والتقليل من حدة أشعة المشس وتنظمي
دخولها للفراغات وكرس حدة الحرارة العالية يف الصيف .وقد امتاز الحل
التمصميي للمسجد مبراعاة العامل البييئ ومبادئ االستدامة ،وكذلك
استخدمت مواد ونظم بناء يف املرشوع مبا يتالءم مع رشوط تحقيق
متطلبات االستدامة .وعىل األخص مت استخدام مواد بناء متتاز باالستغالل
األمثل للطاقة وكذلك إدارة مخلفات البناء والتخلص من املواد الخطرة
واستخدام مواد املركبات العضوية املتطايرة املنخفضة مبا يتناسب مع
اشرتاطات نظم االستدامة.
جوائز تكرمي إنجازات الحياة
ومشلت املرشوعات اليت مت استعراضها مرشوعات قدمت من رامس بدران
من األردن وعبد الواحد الوكيل من مرص ،وهما اثنان من املهندسني
ً
املعماريني املمزيين الذين ال تخفى أعمالهم وقوبلت دامئا بإعجاب .وقد
ً
مصم كل منهما عددا من املساجد يف املنطقة اليت كانت عالمات مهمة يف
تحديد تطور عمارة املساجد بشكل عام خالل الفرتة قيد النظر ،وميثل كل
من املعماريني املخرضمني منهجية مختلفة إىل حد ما يف عمارة املساجد.
ً
ونظرا إلسهاماتهما املسمترة واجتهاداتهما وطروحاتهما املمتزية عىل
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املستويني النظري والتطبيقي فقد رأت لجنة التحكمي أن مساهماتهما
يف عمارة املساجد خالل الفرتة قيد النظر تتطلب االعرتاف بشكل يتجاوز
تصاممي مساجد فردية أو معينة بحد ذاتها .ولذلك فقد اقرتحت لجنة
التحكمي أن متنح جائزة اإلنجاز مدى الحياة لكل من بدران والوكيل.
تصاممي مسجد رامس بدران تعرب عن درجة عالية من االنضباط والرباعة يف
تفسري املعامل املعمارية التقليدية املحلية لتطوير الحلول املعمارية املعارصة
ً
ً
اليت توفر شعورا قويا بالهوية واملكان .إن النقالت التطورية املسترشفة
للمستقبل اليت أظهرتها مشاريع بدران ،ومنها ما اعمتده من نظام املوديول
يف املسجد الجامع لقرص الحكم وجامع الدولة الكبري يف بغداد يظهران
نزعته لتقدمي العمارة املسجدية مضن أطر متعددة منها العمارة التشكيلية.
ما مزي مساجد هذه الفرتة من حياة رامس بدران العملية كان التعامل
مع األشكال كمنهجية يؤطرها محاوالته الدامئة يف اإلستعارة التاريخية
مع تحويرات للمفردات والعنارص املعمارية والبحث الدامئ عن مواد بناء
جديدة ،ترمي بتمصمياته املعمارية يف إطار املعارصة مع استعمال متوازن
ومدروس لأللوان الطبيعية ،وكلها كان يمت تنسيقها بشكل مبهج صوريا
وعىل مستوى التشكيالت العرمانية .العالقة األهم ،واليت تجاوزت حدود
العالقة بني الشكل وبني الوظيفة ،كانت يف تنظمي العالقات تحت مظلة
فكرية نظرية عامة تحدد وتؤطر بشكل صارم حدود الفكر الثقايف املحيل
ومتداخالت الفكر العاملي.
أما مساجد عبد الواحد الوكيل فقد شكلت ظاهرة معمارية غري مسبوقة
وجريئة يف التعامل مع املايض مبعطياته كمصدر لإلستعارات التاريخية،
ً
والوكيل قد عاد لرتاث غين جدا من القاهرة الفاطمية واململوكية وتراث
العمارة العمثانيةّ ،
وقدم مناذج معمارية ممتزية ّ
وأسس ملنهج وناتج عرماين
يف وقت اختلطت فيه معامل العمارة الرصينة باملمارسة الرديئة بأخالط
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من تداخالت العمارة العاملية وشواهد من عمارة دخيلة اجتاحت الوطن
العربي منذ سبعينيات القرن املايض .كما ّ
يؤسس عبد الواحد الوكيل إلرث
عريق يف طرق البناء التقليدية من خالل بنائه ملجموعة املساجد يف اململكة
العربية السعودية .ليس هذا فحسب ،بل يعيد تسليط األضواء عىل
حرف تقليدية ومهنيني ومعلمي بناء وعمال مهرة كادت حياتهم املهنية
ترتبك ،وبعضهم ممن عارص املعماري الراحل حسن فتحي وواكب تجربته
الرائدة يف إحياء طرق البناء التقليدية باستخدام الطوب .ومتثل مساجد
ً
ً
ً
متاما عن التكرار ،حيث ّ
قدم يف كل
عبد الواحد الوكيل تنوعا مبتكرا ابتعد
مسجد فكرة مبتكرة من حيث الشكل العام ،والرتكيبة الفراغية العامة
للمسجد ،مع تالعب ذيك وبمتكن املمصم من تراكبات الكتل املتناسقة
ً
معا .وفوق ذلك أظهر املمصم قدرة فائقة يف التعامل مع نسب املفردات
املعمارية ،سواء من حيث مرجعيتها التاريخية أو بالنسبة لعالقة املفردات
بالتكوين العام للمسجد .وباإلضافة لذلك ،كانت دراسة العالقة بني
الكتلة وبني الفراغ ممتزية (عالقة الداخل والخارج) أو الساحات واألفنية
بكتلة املسجد الرئيسة.
وبهذا اإلطار فقد قدم بدران والوكيل منهجيات متباينة يف فهم كل
منهما للعمارة املسجدية واليت رمست مالمح العمارة املعارصة يف منطقة
الرشق األوسط والخليج العربي والعاملني العربي واإلسالمي.
آفاق جائزة عبداللطيف الفوزان
تفتح جائزة عبداللطيف الفوزان الباب أمام قراءة االجتهادات فميا يخص
عمارة املساجد يف منطقة الخليج العربي .وباإلضافة لتقيمي محاوالت
املبدعني من املعماريني يف مجال التمصمي املعماري ،فالجائزة كذلك تسلط
الضوء عىل الفكر والخطاب املعماري الذي يقف خلف هذه املحاوالت ،من
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أجل قراءة وتفسري العالقة بني املايض وبني الحارض من جهة ،وتلمس
الطريق أمام تداخالت الفكر والثقافة العاملية اليت باتت تغزو املجمتعات
العربية واملسلمة من خالل العوملة.
إن الطروحات والتفسريات اليت قدمتها الجائزة يف دورتها الثانية من
خالل القامئة القصرية تعرب عن تعددية الخطاب املعماري املعارص بالنظر
إىل التفسريات املقابلة التقليدية والحداثوية وما بينهما عىل حد سواء.
وتعرب كذلك هذه الطروحات املقدمة عىل التفتح الواعي الذهين من قبل
ً
املمصمني لرضورة تقدمي حلول تتجاوز أحيانا طروحات املايض الشكلية
والتشكيلية لتخطو لألمام نحو تقدمي عمارة مسجدية تلبي الحدود الدنيا
الرشعية املفروضة لعمارة املسجد مع مراعاة الظروف البيئية وخصوصية
ً
األبعاد االجمتاعية والظرفية واملناخية سعيا نحو اجتهادات ال تغفل املايض
وال تغنب الحارض واملستقبل.
ولذلك ومضن اعتبار هذه األطر ،ومن خالل اختيار لجان التحكمي الواعية
لكل دورة ،تقدم جائزة عبداللطيف الفوزان طروحات نقدية جادة ومهمة
واع وغري مسبوق يحدد األطر الناظمة لعمارة
لتأسيس
خطاب معماري ِ
ً
املساجد .ونظرا لتخصص الجائزة يف عمارة املساجد وهي جائزة غري مسبوقة،
فإن الجائزة بذلك تقدم طروحات مرتبطة بالثقافة واملجمتع وتعيد ترسمي
الحدود بني قفزات غري واعية يف العمارة العربية املعارصة قد تجسدها
بعض الطروحات الفكرية غري املسؤولة وبني التدبر املزتن ألسس املجمتع
والثقافة اليت تجسدها ومتثلها عمارة املسجد يف اإلسالم ويف منطقة
الخليج العربي.
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الدكتور سهى اوزكان • املهندس املعماري
والباحث يف نظريات العمارة والتاريخ
وتمصمي العمارة التقليدية واإلسكان وعمارة
الطوارئ واألزمات .قام بنرش العديد من
املقاالت والدراسات بلغات متعددة ،وهو
مهندس معماري معروف دوليا ،وخدم يف
العديد من املنظمات واللجان الدولية.

الدكتور حسن الدين خان • تخرج
كمهندس معماري من الجمعية املعمارية
يف لندن ،يف عام  ،1972وهو أستاذ ممتزي يف
الهندسة املعمارية وصون الرتاث التاريخي،
ومدير برنامج الزمالة الدولية ،جامعة روجر
ويليامز ،بوالية رود آيالند .ساعد يف تنظمي
جائزة اآلغا خان للعمارة ،وكان منظم
النسخة الثانية يف عام .1980

الدكتور محمد األسد • مهندس معماري
ومؤرخ معماري واملدير املؤسس ملركز
دراسات البيئة املبنية يف عمان (األردن).
وقد شغل مناصب عدة وله بحوث ما
بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد ومعهد
الدراسات املتقدمة يف جامعة برينستون ،له
اهمتامات ودراسات يف الهندسة املعمارية يف
العامل اإلسالمي ،ونرش العديد من املقاالت
يف الكتب واملجالت األكادميية واملهنية.

الدكتور خالد عرم عزام • مدير مدرسة
األمري للفنون التقليدية يف لندن .مهندس
معماري ممارس من خالل مكاتبه يف
القاهرة وجدة .وقد قام بتمصمي وبناء
املنازل واملدارس واملساجد واملكاتب واملباين
التجارية والسكنية وبيوت ملكية ،يف عام
 ،2009منحت جاللة امللكة الدكتور عزام لقب
اللفتنانت سام فيكتوريا.

كني يانق • هو مهندس معماري مالزيي،
ومهمت بقضايا البيئة وممصم معروف
للعمارة اإليكولوجية ومخطط بييئ .يدير
كني رشكته «حزمة ويانق» وهي إحدى
الرشكات الرائدة واملبكرة يف التمصمي
والتخطيط البييئ األخرض .حصل عىل جائزة
اآلغا خان للعمارة ،وامليدالية الذهبية من
حزب األصالة واملعارصة (املعهد املالزيي
للمهندسني املعماريني).

َ
قراءة نقدية يف حرفية املحاكاة املعمارية
وحركية الخطاب والفكر املعماري

عبد الواحد الوكيل

وعمارة املساجد

منذ ما يقرب من الثالثة عقودّ ،
قدم عبد الواحد الوكيل مجموعة من
املساجد اليت مصمها يف مدن باململكة العربية السعودية كمناذج ممتزية،
ومبهرة متتاز ّ
بجدتها عما هو مألوف يف تلك الفرتة .هذه املساجد متزيت
جميعها بأنها توشحت بلون أبيض برغم تنوع األشكال والتشكيالت
الفراغية واملعمارية .وقد أثارت هذه املساجد اهمتام النقاد والباحثني
يف مجاالت العمارة العربية ،والعمارة اإلسالمية ،واملهمتني بالعمارة
التقليدية ،والعمارة الرتاثية والبيئية وما يدور يف فلكها .وأول ما لفت
انتباه النقد هو آلية بنائها وطبيعتها اليت اعمتدت نظم بناء تقليدية،
ّ
باإلضافة إىل أن كل من هذه املساجد قد قدم نسخة تستحق التوقف
ً
عندها ،فضال عن القدرة اإلبداعية الفائقة للممصم اليت بدت ال منتهية
إذ مل يتوقف عن التجديد بني كل مرشوع وآخر .وباإلضافة لذلك ،فقد
ً
أعاد كل مسجد للذهن منطا من أمناط العمارة اليت سادت يف فرتة من
الفرتات اإلسالمية؛ هذا مسجد عمثاين مبآذنه القلمية ،وذاك مملويك
يحايك مسجد السلطان حسن بالقاهرة وكأنه استنساخ عن مئذنته
ومدخله بحرفية واحرتافية عالية.
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ً
ً
والتساؤالت اليت طغت عىل السطح وبقوة آنئذ ،وأثارت سجاال مهما
ً
متثلت يف جدوى إعادة محاكاة املايض ،وخصوصا أن هذه املساجد اليت
تحايك مساجد يف القاهرة قد مصمت وبنيت يف بيئة جغرافية ومناخية
مختلفة عن سابقتها أو مرجعيتها؟ فهل هذا جائز أم أنه كان من
عبثية العبث بالرتاث العرماين وتقزميه وتقدميه يف فرتة مغايرة وكأن
الزمن قد توقف عند حدود علوم ومهارات األقدمني؟ هذه التساؤالت
رغم رشعيتها إال أنها فتحت الباب عىل مرصاعيه أمام مسألة شائكة
ً
وإشكالية يف التعامل مع املايض واملوروث من العمارة التقليدية ،فضال
عن رشعية وحدود استخدام ،واستقدام ،االستعارات التاريخية.
ومن املهم هنا تسجيل بعض املالحظات اإلبتدائية قبل الدخول يف
نقاش مبعرض اإلجابة عن التساؤالت اليت تثريها هذه اإلشكالية
وما يتفرع عنها:
ً
أوال – متثل مساجد عبد الواحد الوكيل ظاهرة معمارية غري مسبوقة
وجريئة يف التعامل مع املايض مبعطياته كمصدر لالستعارات التاريخية،
ً
والوكيل قد عاد لرتاث غين جدا من القاهرة الفاطمية واململوكية وتراث
العمارة العمثانية .وسواء اتفقنا مع منهجه يف طريقة االستعارة الحرفية
أم اختلفنا ،إال أنه ّ
قدم مناذج معمارية ممتزية ّ
وأسس ملنهج وناتج عرماين
يف وقت اختلطت فيه معامل العمارة الرصينة باملمارسة الرديئة بأخالط
من تداخالت العمارة العاملية ،وشواهد من عمارة دخيلة اجتاحت الوطن
العربي منذ سبعينيات القرن املايض.
ً
ثانيا – ّ
يؤسس عبد الواحد الوكيل إلرث عريق يف طرائق البناء التقليدية
من خالل بنائه ملجموعة املساجد يف اململكة العربية السعودية .ليس هذا
فحسب ،بل يعيد تسليط األضواء عىل حرف تقليدية ومهنيني ومعلمي
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بناء وعمال مهرة كادت حياتهم املهنية أن ترتبك ،وبعضهم ممن عارص
املعماري الراحل حسن فتحي وواكب تجربته الرائدة يف إحياء طرق البناء
التقليدية باستخدام الطوب.
ويالحظ استخدام الوكيل لطرائق البناء التقليدية يف مجموعة املساجد
ً
كلها .ونرى مثاال عليها مسجد بن الدن حيث استخدم الطوب الحامل
والقناطر والقباب ،اليت طليت معظم أسطحها بالقصارة البيضاء
باستثناء أسطح القناطر والقباب الداخلية اليت تركت مكشوفة وطليت
فقط بطبقة من الطالء البين اللون.
وكذلك الحال يف مسجد العزيزية ،أحد مساجد األحياء األربعة اليت
ً
مصمها الوكيل يف مدينة جدة ،الذي ُ ّ
صم من الخارج ليعطي انطباعا
بالبساطة لحد ما ،ويتشارك مع املساجد اليت بناها الوكيل يف مواد
البناء وتقنيات البناء املستخدمة .ويحتوي املسجد عىل قبة صغرية تقع
فوق منطقة املحراب .وتقع مئذنة املسجد العمثانية الشكل عند الطرف
األيرس من واجهة املسجد الرئيسة الغربية ،بيمنا يقع املدخل الرئيس يف
وسط الواجهة الغربية ويسبقه تراس مرتفع ميكن الوصول إليه من خالل
أدراج .ويحتوي املسجد من الداخل عىل قاعة الصالة الرئيسة اليت ُص ّمت
ً
تبعا ملخطط يحتوي عىل ستة أروقة موازية لجدار القبلة تغطيها أقبية
1
برميلية مدببة.
ً
ً
ً
ً
ثالثا – متثل مساجد عبد الواحد الوكيل تنوعا مبتكرا ابتعد متاما عن
التكرار ،حيث ّ
قدم كل مسجد فكرة مبتكرة من حيث الشكل العام،
والرتكيبة الفراغية العامة للمسجد ،مع تالعب ذيك وبمتكن المصمم من
ً
تراكبات الكتل املتناسقة معا .وفوق ذلك أظهر المصمم قدرة فائقة يف
التعامل مع نسب املفردات املعمارية ،سواء من حيث مرجعيتها التاريخية
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التســـاؤالت التـــي أثارتها مســـاجد عبد
الواحـــد الوكيـــل فـــي فتـــرة ظهورها
كان يشـــوبها اإلنبهار واإلعجاب بحداثة
الطـــرح ذاتـــه ،وفـــي الوقـــت نفســـه
طرحـــت مســـائل نظرية وإشـــكاليات
أساســـية فـــي نجاعـــة وشـــرعية أن يتـــم
محـــاكاة التاريـــخ بشـــكل حرفيّ..

أو بالنسبة لعالقة املفردات بالتكوين العام للمسجد .وباإلضافة لذلك،
كانت دراسة العالقة بني الكتلة وبني الفراغ ممتزية (عالقة الداخل
والخارج) أو الساحات واألفنية بكتلة املسجد الرئيسة.
ً
2
فمثال نجد أن الوكيل يرجع للطراز العمثاين يف مسجد الحاريث حيث يحد
واجهة املسجد الغربية زوج من املآذن عمثانية الطراز تحتوي كل منهما
عىل رشفة رخامية تزينها املقرنصات .وتقع قبة املسجد الرئيسة فوق
قاعة الصالة ،مبارشة أمام محراب املسجد الرخامي الذي يربز عن حائط
القبلة الرشيق والذي تعلوه نصف قبة تزينها املقرنصات وترتكز عىل زوج
ّ
من األعمدة .وترتفع القبة الرئيسة عىل رقبة تحوي نوافذ ّ
مقوسة توفر
التهوية الطبيعية لقاعة الصالة ،وتستند عىل مثلثات ركنية مبنية من
الطوب املكشوف ،املرتب بشكل منطي هنديس.
ً
ً
رابعا – ّ
قدم عبد الواحد الوكيل من خالل مساجده منوذجا للمصمم
الواعي ملفردات وقمي التاريخ العرماين بالنسبة للمدن اليت كان يرجع إليها
ً
من جهة ،وبالنسبة للمباين اليت استعار منها الدالالت التاريخية ،وأحيانا
الفكرة التصميمية ،مثل فكرة الزيادة املحيطة بجامع ابن طولون.
وتظهر هذه االستعارات التاريخية بوضوح يف مسجد امليقات حيث يظهر
تأثر تصميم املسجد بشكل كبري ببناء مسجد ابن طولون يف القاهرة (265
هـ 879 ،م) ،ويظهر ذلك يف تصميم بعض العنارص املعمارية مثل املئذنة
3
ومرافق الوضوء ،ولكن مت استخدامها بشكل مختلف يف مسجد امليقات
مقارنة مع المنوذج األصيل .ولذلك فإن مخطط مئذنة املسجد مثلث
ّ ً
مربعا .كذلك فإن حجم البناء املقبب الذي يحتوي عىل مرافق
وليس
وضوء ضخمة مقارنة مبساحة فناء املسجد.
ً
ويقع ّ
ْ
مجمع مسجد امليقات يف منطقة ذي الحليفة املعروفة أيضا بآبار

28

عيل .ولهذا املسجد أهمية خاصة لدى املسلمني كونه املكان الذي يمت
منه اإلحرام للحج أو العرمة .ويحتوي ّ
املجمع عىل املسجد ،ومتاجر ومبان
ّ
ملحقة ومرمات ومساحات مزروعة .وتحيط مباين املجمع املنخفضة
االرتفاع بفناء يتوسطه املسجد ومئذنته .ويختلف اتجاه املسجد عن اتجاه
4
املباين املحيطة به إذ يتبع املسجد اتجاه القبلة.
التساؤالت اليت أثارتها مساجد عبد الواحد الوكيل يف فرتة ظهورها
كان يشوبها االنبهار واإلعجاب بحداثة الطرح ذاته ،ويف الوقت نفسه
طرحت مسائل نظرية وإشكاليات أساسية يف نجاعة ورشعية أن يمت
ّ
حريف وبرتكزي مفرط يف الشكل .معارضو وناقدو
محاكاة التاريخ بشكل
هذا االتجاه استندوا يف حججهم بأن فكرة النسخ التام من التاريخ،
ً
سواء القدمي منه أو املعارص ،تتجاهل متاما الظروف التاريخية واملوضوعية
ً
والظرفية لعملية اإلنشاء أصال لقطعة الرتاث اليت يمت استنساخها.
وعملية االستنساخ أو ( )cloningيف هذه الحالة وبظروف إعادة إنتاج
ً
ً
املبىن يف غري محيطه األصيل ،زمنيا وجغرافيا عىل األقل ،تثري إشكاليات
أعمق من فكرة الشكل مقابل الوظيفة ،عىل اعتبار أن الوظيفة ثابتة
ً
زمنيا يف حالة املساجد ،لكنها ،وألنها ،تفتح الباب عىل مرصاعيه أمام
تداخالت الحارض مع التاريخ ،بحيث تصبح عملية االستنساخ مجرد تجربة
ً
ً
ً
أو مترين للمصمم ذاته أكرب منها حدثا عرمانيا مهما ينمتي للبيئة أو
الواقع البييئ االجمتاعي املكاين أو الزماين .عملية االستنساخ بهذا املعىن
تصبح أقرب ملفهوم تجميد التاريخ وإعادة استحضاره بشكل يجعل املايض
ينوب عن الحارض .هي عملية تكون أقرب لتعريف منظري مسألة
األصالة واملعارصة بأنها هروب إىل املايض ،وليست استعانة به .فمضن
مسألة الحداثة والتجديد يحتل الرتاث مكانة مركزية واملربع األول يف
↑
استخدام الطوب األحرم وإعادة نظم
البناء التاريخية
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↑
االهمتام بالتفاصيل مل يكن مرحلة
الحقة لبناء الهيكل االنشايئ بل هو جزء
أصيل يبدأ معه
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↑
عملية البناء التقليدية ذات بعد إنساين،
وتظهر هنا عملية بناء القبب بالطوب

العملية برمتها .إذ يربز التساؤل املحوري وهو :ما هي اآللية اليت ينبغي
أن نفهم الرتاث بها قبل الرشوع بأية عملية للتبين والقراءة املعارصة
ً
ً
وتفعيله يف الحارض؟ وكيف لنا أن نقرأ املايض تراثا كان أم تاريخا؟
فالعودة الرتاثية تتخذ مظهرين :أولهما عودة االرتكاز ،وتمت بغرض
النهوض والتجديد .والثانية دفاعية متثلها عودة االحمتاء ،ويكون دوافعها
5
وأسبابها التهديد الخارجي.
ومن هنا تتبدى رضورة أن متثل قراءة الرتاث أفضل أنواع القراءات
وهي القراءة العرصية للرتاث .وذلك يف مقابل القراءات األخرى الخطرية
وهي القراءة الرتاثية للرتاث ،والقراءة الرتاثية للعرص .واملمتعن املتفحص
للقراءات الثالث ال يخطئ ما يكمن من خطر يف القراءتني الثانية
والثالثة 6.فالهدف وراء أية قراءة هو تجنب الوقوع تحت سلطة الرتاث،
ً
أي إىل فهم ترايث للرتاث ،بل أيضا ،وهو األخطر ،إىل قراءة تراثية للعرص،
أي متديد املايض لجعله ينوب عن الحارض واملستقبل .ومن هنا فإن قراءة
الرتاث ينبغي أن تنطلق من فهم واع ملتطلبات العرص ورضوراته من
أجل النهوض مبا يناسب الواقع من الرتاث ،وهي املزلق الذي يعاين منه
معظم النظريني والتطبيقيني يف العرص الحديث لدى الرجوع إىل املايض
ً
ً
سواء أكان تاريخا أم تراثا .فما هي خصائص الرتاث أو املعايري العامة مبا
ً
ً
ً
يجعله حارضا يف حارضنا حضورا إيجابيا؟
كما أن هناك نقطة مهمة تثريها عملية املحاكاة متعلقة بضوابط
االستنساخ والنقل الحريف ذاته .يف حالة الوكيل كانت عملية االستنساخ
َ
واملستنسخ واملنسوخ منه ،أسوياء وعىل درجة رصينة
حرفية وكان الناسخ
ّ
والجدة والحداثة .ولكن ما الذي يمضن أن تكون عملية
من اإلتقان
ّ
االستنساخ ذاتها سوية يف كل األحوال؟ ما الذي يمضن أال يكون ناتج
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↑
األقبية والعقود وأمناط البناء
التقليدي ..تأكيد واضح عىل املقدرة
عىل التطور ومواكبة العرص

النسخ عن الناسخ ،أو املنسوخ عنه ،إن كانا هجينني؟ يف حالة أن يكون
ً
هناك تداخل ثقايف مع بيئات هجينة أو دخيلة ،أال يكون الناتج هجينا
ً
َ
واملستنسخ؟ وخصوصا إذا تكرر
كذلك؟ مث ما الذي سميزي املنسوخ عنه
النسخ أكرث من مرة ويف أكرث من بيئة متغايرة؟ وما هي املزية الفضىل
ً
اليت يقدمها الجديد عن القدمي؟ وخصوصا أنه من املعلوم أن األول يظل
ً
ً
له فضل السبق ،زمانيا (مبعىن الجدة الالزمنية) وتاريخيا يف التاريخ
ً
لظروف ومالبسات ودوافع بإنشائه ،فضال عن أهمية املكان ذاته؟ وبهذا
املعىن ،هل تكرس عملية االستنساخ من أهمية هذه الظروف واملالبسات
املوضوعية التاريخية الالزمنية ،لتحيل العنرص املعماري املنسوخ عنه إىل
منوذج إلفراز شكيل أو ّ
كمي ،عىل حساب املمضون والنوع؟ مث ماذا إذا تكرر
النسخ بشكل أقرب منه لإلنتاج الكمي ،أال يقلل ذلك من القمية النوعية
لألصل ذاته؟
أما مؤيدو هذا االتجاه يف النقل الحريف ،بغض النظر عن ظروف املكان
والزمان ،فقد يجدون ّ
حجتهم يف أطروحة أن اإلعادة قد ال تعين بالرضورة
التوقف عند حدود األصل ،وإن تشابهت األشكال ،بل قد تكون هذه
ً
ً
العودة إىل الرتاث عودة نهضة ال تجميدا لحدود املايض .وفضال عن ذلك
ً
فإن عملية النقل واالستنساخ قد تتمضن نقال ملفردات خفية من األصل
املنقول عنه تزوغ عن اإلدراك السطحي ملجرد األشكال والتشكيالت.
مبعىن أن عملية النسخ يف عمارة مساجد عبد الواحد الوكيل تتمضن عملية
ً
استنساخ منطية أيضا وليست شكلية تشكيلية فقط .ولذلك نجد أن
الوكيل يكتب يف أمناط املساجد اليت ينقل عنها .ومعلوم أن املساجد
ً
يف العامل اإلسالمي تاريخيا قد متت بفرتة تطورية انعكست عىل بنيتها
التكوينية فميا يتعلق بعالقة املسجد بالساحة والفناء وشكل ومكانهما

جــــــائزة عبداللطيف الفوزان لعمــــارة المســـــاجد | الدورة الثانيـــــة

منارات الخليج العربي

ّ
بالنسبة لجدار القبلة .فهناك المنوذج األساس الذي مثله مسجد الرسول
صىل هللا عليه وسلم باملدينة وتطور بعدئذ حسب تطور الفرتات
التاريخية اإلسالمية.
وحىت بالنسبة للشكل ،يستند األنصار املدافعون عن عملية النقل الحريف
ً
ً
إىل أن مفردات املسجد ذاتها قد مرت أيضا مبراحل تطورية منها مثال
املئذنة اليت شكلت عالقة رأسية مهمة بني املسجد والمساء وكان شكلها
ً
ً ً
مهما جدا يف التكوين العام للمسجد .وهذا نالحظه متناسقا يف مساجد
عبد الواحد الوكيل ،وليس ذلك فحسب بل يف تفاوت عددها يف كل
مسجد وأماكنها ،مثل مسجد القبلتني ومسجد الرويس 7والجزيرة.
ً
فمثال يف مسجد القبلتني ،الذي ميثل موقعه أهمية خاصة للمسلمني إذ
ّ
إنه املكان الذي فيه أمر النبي محمد صىل هللا عليه وسلم بتغيري اتجاه
القبلة من القدس إىل مكة ،نجد أنه يحتوي عىل مئذنتني وقبتني ويتبع
ً
ً
ً
تصميمه تشكيال منتظما وممتاثال .ويف هذا املسجد نجد أن تصميمه
وتفاصيله وزخرفته تهدف إىل تعزيز الشعور بالتاريخ والحرمة لدى
ّ
للتأمل لدى الحجاج الذين يزورون
املصلني ،إضافة إىل تهيئة جو مالمئ
املسجد كل عام.
ومن حيث التكوين الفراغي للمسجد نجد أن المصمم قد استفاد من
ً
املوقع للتكوين العام الخارجي والداخيل معا .فاملسجد املثلت الشكل
يقع إىل الغرب من املدينة املنورة عىل أرضية مستوية مع ميل طفيف
عند زاويتها الجنوبية الرشقية .وقد متت االستفادة من فرق املنسوب
يف الزاوية الجنوبية الرشقية من املوقع لتكوين طابق تسوية يحتوي
ً
ً
عىل منطقة الوضوء للمصلني .وقد رفعت قاعة الصالة طابقا واحدا
فوق مستوى الطابق األريض .وميكن الدخول إليها من خالل فناء مرتفع
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↑
املحاكاة البرصية يف مسجد الجزيرة
ال تنفي البساطة وعمق التفاصيل
االنشائية والجمالية
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يرتبط بالشارع الرئيس من خالل سالمل .وتحتوي قاعة الصالة عىل
سلسلة من األقواس اليت تدعم أقبية برميلية موازية لجدار القبلة.
وتعرتض هذه األقبية قبتان كبريتان تقع بينهما قنطرة متقاطعة
ً
ّ
ّ
وتعبان عن االنتقال
وتكون القبتان محورا يحدد اتجاه القبلة
صغرية.
من قبلة إىل أخرى .وترتفع القبة الرئيسة الجنوبية عىل رقبة تحوي نوافذ
صغرية تمسح للضوء بالوصول إىل منطقة املحراب.
أما مسجد الرويس ،املطل عىل كورنيش جدة واملبين عىل تلة صغرية
وأكرب من مسجدي الجزيرة والكورنيش ،فيحتوي عىل مئذنة قصرية
ً
وعريضة نسبيا تقع عىل زاوية املسجد الجنوبية الرشقية وتعلوها قبة
ذات شكل مخروطي وهالل .ويف تكوينه الفراغي يحتوي املسجد عىل
ثالث قباب مصفوفة مبحاذاة جدار القبلة :قبة مركزية كبرية يف الوسط
تحدها قبة صغرية من كل جانب .وقد ّ
شيدت كل من القباب الثالث
ّ
عىل رقبة خارجية ُم ّ
درجة ممثنة الشكل شبيهة بتلك املستعملة يف عمارة
ّ
القاهرة اململوكية .وتوفر سلسلتان من القناطر الشبيهة بتلك املستعملة
ً
ً
8
يف العمارة النوبية التقليدية تهوية طبيعية لقاعة الصالة.
أما مسجد الجزيرة فيتمس تصميمه بالبساطة ،إذ يتألف من قاعة صالة
مستطيلة محاطة بفناء ورواق مرتبط باملدخل الرئيس باإلضافة إىل مئذنة
ذات مقطع مربع الشكل .وتعلو قاعة الصالة قبة ترتكز عىل رقبة ممثنة
الشكل ،ويحيط بجزء قاعة الصالة الذي يقع تحت القبة أروقة من ثالث
جهات ويحده جدار القبلة من الجانب الرابع .وقد مت التعامل مع الواجهات
الخارجية املواجهة للطريق الرئيس بحيث تحتوي عىل عدد محدود من
الفتحات .ويفتح املسجد من الجانب اآلخر عىل الفناء الذي يطل عىل البحر
من خالل رواق مفتوح .وتقع مئذنة املسجد يف الجزء الجنوبي من الفناء
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يفت ــح المس ــجد م ــن الجان ــب اآلخ ــر عل ــى
الفن ــاء ال ــذي يط ــل عل ــى البح ــر م ــن خ ــال
رواق مفتـــوح.

وتحوي رشفة محاطة بسياج خشبي وتعلوها قبة صغرية.
ولذلك نجد أن عبد الواحد الوكيل يف تصميمه للمساجد يف السعودية
قد مصم بوعي كبري أهمية ومكانة وشكل املئذنة يف بعدها التطوري
ً
التاريخي ،وخصوصا بالنسبة لتاريخ بعض املساجد مثل مسجد القبلتني
واملساجد األخرى فاملئذنة لها تاريخ نشأة منذ بداية العهد اإلسالمي يف
املدينة املنورة ،إذ يالحظ خلو املسجد النبوي ،كأول مسجد ،من املئذنة
ً
بشكلها املطور الربجي الحقا ،حيث مل تكن املآذن األوىل مصممة لتكون
ً
رموزا للدين الجديد ومل تكن لها تلك الغاية الرمزية .ويف القدس مل تكن
هناك أية مئذنة يف محيط املسجد األقىص أو الحرم الرشيف ،برغم قوة
رمزية املكان ودالالته وحضوره القوي يف الحضارة اإلسالمية واالرتباطات
الرمزية اليت ميكن أن يراد إيصالها بالفتح الجديد وغلبة وهمينة الديانة
اإلسالمية عىل املكان .ويشار إىل أن املئذنة بدأت بالتبلور يف شكلها
املطور يف مدينة دمشق حيث منت املآذن من زوايا األبراج املتوارثة
عن بعض املباين اليت تعود للعهد الروماين ،حيث أقمي أول مسجد عىل
موقعها.
ً
واملآذن بشكلها الربجي ،الذي تطور الحقا بأشكال متعددة ،شكلت
املنصات اليت ينادى منها للصالة ،وبذلك فقد ارتبطت يف بداية عصور
ً
ً
نشأتها بوظيفة ،خالفا لبعض العنارص املعمارية اليت ارتبطت ذهنيا
ً
باملسجد مثل القبة عىل سبيل املثال – رغم أن لألخرية ،جدال ،وظيفة
إنشائية ،لكنها كانت يف الوقت نفسه كانت مرتبطة بكثري من املباين
غري الدينية ،وليس الدينية فقط .ولهذا فقد كان عىل املئذنة كعنرص
معماري مرتبط باملسجد أن يحقق وظيفة النداء للصالة يف العصور األوىل
بأقىص طاقة وفعالية ممكنة .وعلو املئذنة ارتبط بوظيفتها وقدرة
9

↑
فناء املسجد استعادة فراغية وجمالية
للمسجد التاريخي
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مـــا هـــو األصـــل الـــذي ننقـــل منـــه؟ وهـــل

نم ّ
جـــده تمجيـــد ًا يجعلنـــا نقـــف عنـــد
حـــدوده؟ أم نســـتحضره لنتجـــاوزه؟
وه ــل تضف ــي عملي ــة النق ــل ه ــذه درج ــة
مـــن القداســـة علـــى المـــوروث؟ ومـــا
ه ــي الرس ــالة الت ــي تبثه ــا عملي ــه النس ــخ
واالستنســـاخ ومـــا هـــي آفاتهـــا؟
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املؤذن عىل إمساع الصوت والنداء للصالة  -األذان  -يف محيط مقبول
يف الحي السكين الذي يقع به املسجد .ولذلك فقد كان لشكل املئذنة
ً
وارتفاعها وكمية الزخارف بها متعلقات مرتبطة رمزيا باملؤسسة الدينية
اليت تعود لها تلك العمارة املسجدية واملئذنة املرتبطة بها .كما أن عمارة
املئذنة وإنشاءها قد شكلت عالمة فارقة بني البدايات املتواضعة لعمارة
املسجد بشكل عام وبني التطور اإلنشايئ واملعماري ،باإلضافة إىل تطور
يف الغاية والوظيفة للمسجد من مكان اجمتاع للعبادة يف املجمتعات
اإلسالمية األوىل إىل تعبري وداللة رمزية عن القوة واملنعة والتطور
الحرضي املعماري وأمناطه البنائية واإلنشائية 10.أما أشكال املآذن فقد
تنوعت بني الربجي املربع وبني الدائري واملمثن واملسدس ،كلها كانت
حارضة يف مآذن القاهرة عىل مدى العصور املتالحقة اليت احتضنتها وكان
مسة وداللة للطابع والحقبة اإلسالمية اليت تنمتي لها ،كما شكلت قراءة
ً
ً
الشكل املعماري للمئذنة جزءا مهما ال يتجزأ من قراءة تاريخ العمارة
العربية يف الحقبة اإلسالمية وممضون تلك الحقبة – فعالقة الشكل
ً
باملمضون كانت حارضة متاما وقوية يف تحليل وقراءة املئذنة يف العمارة
العربية وحقبها اإلسالمية املتنوعة ،وبالتوازي نجد أن هذا الحضور كان
ً
ً
قويا بدرجة الوعي بأهمية بعدها التطوري التاريخي وتبعا لذلك جاء
ً
تشكيل املئذنة العرماين يف عمارة مساجد الوكيل معربا عن هذه األهمية
التاريخية والرمزية كما يف مسجد الجفايل ومسجد السلميان ،باإلضافة
إىل الحضور الواعي للتكوين الفراغي العام للمسجد الذي يستقي أسسه
من املرجعيات التاريخية.
مسجد الجفايل ،وهو أحد مساجد األحياء األربعة اليت مصمها الوكيل
يف مدينة جدة خالل فرتة المثانينات ،باإلضافة ملسجد الحاريث ومسجد
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العزيزية ومسجد السلميان ،يقع يف حديقة تحيط ببحرية جدة بالقرب من
املدينة القدميةُ .
وصم املسجد بحيث يمتاىش مع العمارة التقليدية املحلية،
وقد استوحي تصميمه من ثالثة مساجد مجاورة وهي مسجد املعمار،
ومسجد الشافعي ومسجد الحنفي.
ويتكون التكوين الفراغي لـمسجد الجفايل من مخطط مستطيل
ْ
الشكل ويحتوي عىل فناء محاط مبرمات تغطيها قباب صغرية .ويتبع
الفناء قاعة صالة الرجال اليت تعلوها خمسة صفوف من القباب يحتوي
كل صف منها عىل خمس قباب .وترتكز كل من القباب عىل مثلثات
ركنية ،وتختلف فميا بينها إىل حد ما يف الشكل واالرتفاع ،وأعالها القبة
اليت تقع فوق املحراب .ويؤدي مدخل الرجال الذي يقع يف واجهة املسجد
الجنوبية إىل قاعة الصالة من خالل الفناء .ويؤدي الفناء إىل قاعة الصالة
اليت تحده من الغرب من خالل ستة أبواب مزدوجة .ويقع املبىن عىل
منصة مرفوعة ،وميكن الوصول إىل املداخل الرئيسة من خالل أدراج متتد
عىل طول واجهيت املسجد ،ويحتوي املسجد عىل مئذنة مكونة من ثالثة
مقاطع عمودية تقع يف الجهة الجنوبية الرشقية .وقد استخدم الطوب
األحرم الحامل يف بناء مسجد الجفايل كما يف مساجد األحياء الثالثة
األخرى اليت مصمها الوكيل يف جدة.
ويف مقابل هذه الحرفية اليت تجسدها عملية االستنساخ ،تربز إشكالية
عىل املستوى النظري النقدي متعلقة بالحركية التطورية للتاريخ العرماين
الطبيعي ،البييئ واإلقلميي واالجمتاعي وخصوصية املحيط .وهذه تنبثق
عنها تساؤالت نوعية وأساسية أعم وأمشل من عملية التصميم
املعماري ذاتها لرتتبط مبفاهمي واسعة عىل مستوى العمارة والثقافة
ً
والحضارة .وهنا-خصوصا -تتحدى المصمم إشكالية األصل وعالقاته
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↑→
تتكون العنارص الفراغية لـمسجد
الجفايل من مخطط مستطيل الشكل
ويحتوي عىل فناء محاط مبرمات
تغطيها قباب صغرية

منارات الخليج العربي

فـــي الحقبـــة التـــي تلـــت مرحلـــة نهاية
الســـبعينيات برزت ثمـــة عملية مراجعة
نتيجـــة للتداخـــل الثقافـــي مـــع الغرب،
وضمـــن حالة الضعـــف الحضـــاري التي
انتابـــت العالـــم العربي.
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←
الوكيل يرجع للطراز العمثاين يف مسجد
الحاريث حيث يحد واجهة املسجد الغربية
زوج من املآذن عمثانية الطراز تحتوي
كل منهما عىل رشفة رخامية تزينها
املقرنصات
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التاريخية والثقافية والحضارية – وهي إشكالية يطرحها الجانب النقدي
ً
للعملية برمتها .فما هو األصل الذي ننقل منه؟ وهل ّ
منجده متجيدا يجعلنا
نقف عند حدوده؟ أم نستحرضه لنتجاوزه؟ وهل تضفي عملية النقل هذه
درجة من القداسة عىل املوروث؟ وما هي الرسالة اليت تبثها عمليه النسخ
واالستنساخ وما هي آفاتها؟
هذه التساؤالت تستحرض إشكالية فكرية سادت يف فرتة المثانينيات،
يف نفس الفرتة اليت مصم بها عبد الواحد الوكيل املساجد يف اململكة
العربية السعودية .واإلشكالية برزت يف منهجية التعامل مع املوروث
العرماين والثقايف بشكل عام .وقد سادت أطروحات متعددة يف كيفية
النظر للموروث وكيف ميكن أن نحاول إعادة تفسريه مبا عرف بإشكاليات
الرتاث والحداثة أو األصالة واملعارصة .والتساؤل الذي يربز هنا هو :أين
موقع منهج عبد الواحد الوكيل من اإلشكاليات املنهجية الفكرية اليت
سادت يف المثانينيات؟ وما هي هذه اإلشكاليات؟
يف الحقبة اليت تلت مرحلة نهاية السبعينيات برزت مثة عملية مراجعة
نتيجة للتداخل الثقايف مع الغرب ،ومضن حالة الضعف الحضاري اليت
ً
انتابت العامل العربي .وتبعا لذلك فقد أصبح ينظر للموروث العرماين
وللعمارة اإلسالمية مبفرداتها اليت يمت الرجوع إليها كناتج ال كآلية عىل
أنها أضعف مناذج العودة للرتاث وأصبح ينظر لها عىل أنها منوذج احمتاء.
كما كانت مثة دالالت لهذه العودة السطحية لفهم وقراءة العمارة
اإلسالمية تمتثل يف االستعارة الشكلية لهذه املفردات ،حيث أصبح
ً
استعمال القوس املعماري يف املباين رمزا وداللة سطحية شائعة عىل
منطية تمسى بالعمارة اإلسالمية! بنفس الدرجة اليت أصبح فيها استعمال
ً
ً
الفناء الداخيل يف مبان حديثة برتكيبات فراغية تجعل منه عنرصا برصيا
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ال يمت استعماله وال يخدم اال كحزي فراغي منعزل داخل املبىن – مما
يتناقض مع استعماله التاريخي كحزي فراغي حيوي ميثل رئة البيت أو
ً
املسجد ،وخصوصا مع تناقض البيئات املناخية وتعذر استعمال الفناء
ً
ً
ً
يف املباين الحديثة استعماال وظيفيا مماثال لنظريه التقليدي .وهذا
االستعمال الحديث الشكيل إللصاق منطية اإلسالمية عىل العمارة
املعارصة ،أفرز إشكالية يف العودة الستعمال مفردات من الرتاث العرماين
بهذه الطريقة وقاد ملراجعة أعم يف مفاهمي العرمان واالستعارات
التاريخية برمتها .وهذا النقل الحريف لبعض أجزاء املباين الرتاثية ،اصبح
يعين لنقاد العمارة التقوقع مضن الرتاث ،أو القراءة السطحية للرتاث.
ومن الالفت أن التوصيف االسترشايق والفهم الدارج للعمارة اإلسالمية
ً
كان مرتبكا يف كتابات املسترشقني .لكن النظرة الغالبة أنه كان يمت
اإلشارة لها «كتوصيف لطراز معماري ،مرتبط مبجموعة من األشكال
ً
واملفردات ،ونظام للبناء تطور تاريخيا عىل مدى حقبة زمنية خالل
الحكم اإلسالمي لسالالت منذ األمويني وحىت العمثانيني» .وهذا
التوصيف الحضاري الشامل يحوي إشارات ملكان وزمان وحضارة
وإنسان .لكننا مع ذلك نجد أن إشارة الباحثني الغربيني لهذا املصطلح
ً
كانت تعكس رؤى متباينة ،فمثال يشري  Hoagيف كتابه Islamic
 Architecture11الصادر عام  ،1975وكذلك  Hillenbrandيف كتابه Islamic
 Architecture – Form, Function, and Meaning12الصادر عام 1994
ً
ً
يشري كل منهما للعمارة اإلسالمية بطريقة تعكس فهما مختلفا وذلك
حسب تصنيف كل منهما ملحتويات الكتاب رغم تشابه العنوان الظاهري
املستخدم واستخدام كلمة العمارة اإلسالمية .فبيمنا يستخدم األول
تصنيفات تتبع الجغرافيا وتقمس العمارة اإلسالمية بناء عىل األقاميل،
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يعمد الثاين لتصنيفها يف محتويات كتابه بناء عىل أمناط املباين يف األقاميل.
وعىل النقيض من االثنني ،نجد  Cresswellقد سبقهما يف كتابه The
 Muslim Architecture of Egypt13الصادر عام  1959حيث يستخدم يف
ً
دراسته املؤلفة من مجلدين تصنيفا يعمتد عىل السالالت الحاكمة يف
الحقب اإلسالمية (الفاطميني ،األيوبيني ،املماليك الربجية واملماليك
البحرية ،وهكذا) .ونالحظ أن  Cresswellال يستخدم كلمة العمارة
ً
اإلسالمية بل عمارة املسلمني .ومن هنا نجد مثال  Ernst Grubeيف مقاله
 What is Islamic Architecture14عام  1978يتساءل عما يعنيه مصطلح
العمارة اإلسالمية فيكتب«:هل نعين بالعمارة اإلسالمية تلك العمارة
ً
اليت كانت إفرازا للمسلمني وبواسطة املسلمني لخدمة اإلسالم كدين،
مبا يرمز ،بالرضورة ،لتلك العمارة اليت خدمت فقط غايات دينية – مثل
املسجد والرضيح واملدرسة؟ أم هل نعين جميع العمارة اليت أنتجت يف
بالد املسلمني؟ وإن كان ذلك كذلك – أي عمارة بالد املسلمني – ماذا
تعين اإلسالمية بهذا املمضون؟ فإذا مل تكن كلمة اإلسالمية هي صفة
ً
تصف موصوفا للداللة عىل قمية دينية ،فهل يجب علينا أن نفهمها
كمجرد كلمة تدل عىل عمارة ذات صفة خاصة لها ارتباطات حضارية
تعكس ،أو تتحدد ،من خالل مضامني خاصة مختبئة يف اإلسالم بوصفه
ظاهرة حضارية»؟ 15هذه التساؤالت وغريها من الباحثني الغربيني تدل
ً
ً
ً
عىل أهمية تناول املصطلح بربطه ربطا حضاريا شامال بإلسالم ،وهي
تساؤالت مرشوعة ملحاولة تحديد املصطلح ملا لذلك من أهمية يف تناول
وإدراك املوضوع.
وقد نتج من ذلك منذ المثانينيات فهم خاص إصطالحي رشقأوسطي
ملصطلح العمارة اإلسالمية بحيث أصبح لها دالالت رشعية أكرث منها
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↓
مصم عبد الواحد الوكيل املساجد يف
السعودية كمسجد الجزيرة بوعي كبري
ليعطي مكانة وشكل املئذنة يف بعدها
التطوري التاريخي أهمية

هـــل نعنـــي بالعمـــارة اإلســـامية تلـــك

العم ــارة الت ــي كان ــت إف ــراز ًا للمس ــلمين
وبواســـطة المســـلمين لخدمـــة اإلســـام
كدي ــن ،بم ــا يرم ــز ..لتل ــك العم ــارة الت ــي
خدمـــت فقـــط غايـــات دينيـــة— مثـــل
المســـجد والمدرســـة؟ أم هـــل نعنـــي
جميـــع العمـــارة التـــي أنتجـــت فـــي بـــاد
المســـلمين؟
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دالالت حضارية أعم وأمشل .وبكلمات أخرى ،أصبح مفهوم العمارة
اإلسالمية وبحسب ما يستدل من أغلب القراءة يف الدراسات اليت
ً
ً
سادت مفهوما مرتبطا باإلسالم كعقيدة دينية وأيديولوجية فكرية أكرث
من دالالته العامة الواسعة كمنتج ثقايف وحضاري مضن ظاهرة تاريخية
انترشت منذ القرن السابع امليالدي ومبا تمشله من حضارة باملفهوم
ً
الواسع للكلمة .والالفت هنا أن هناك فرقا بني مفهومني أحدهما يشري
للديانة واآلخر للحضارة ،فهناك مثة مصطلح سيايس وإعالمي وأكادميي
بات يستخدم لتوصيف مجموعة من األفكار واألهداف السياسية
النابعة من الرشيعة اإلسالمية ،وهي أفكار تلتصق عىل األغلب
مبجموعة من األصوليني املسلمني وهذا املصطلح هو اإلسالموية وتعين
ً
ً
اإلسالم السيايس اصطالحا أو ( .)Islamismوباملقابل نجد مصطلحا
ً
ً
متوازنا غلب استخدامه قبال وهو مصطلح ( ،)Islamicبرده إىل اإلسالم
ً
دينا وحضارة وظاهرة تاريخية نشأت منذ القرن السابع امليالدي وحىت
ً
يومنا الحارض ومشلت رقعة جغرافية وأمكنة ممتدة من الصني رشقا
ً
حىت األندلس غربا .فبعض الباحثني يفرقون بني مصطلحي إسالموية
وبني إسالمية عىل اعتبار أن األخري يدل عىل «الديانة والحضارة اليت
نشأت منذ أكرث من قرن ونصف من الزمان ،بيمنا املصطلح األول يدل
عىل ظاهرة سياسية-دينية ارتبطت بأحداث حصلت يف القرن العرشين».
وبالرغم من اعرتاض بعض املحللني ،يف األوساط األكادميية والسياسية،
الستخدام املصطلح الجديد اإلسالموية ،حيث يعتقد هؤالء بعدم وجود
فرق بني اإلسالم واإلسالم السيايس الذي يعمتد الرشيعة ،إذ ال ميكن
الفصل بينهما – فاإلسالم هو نظرة شاملة للحياة تمشل جميع مرافق
الحياة الدينية والدنيوية – بالرغم من هذا اإلعرتاض إال أن ظهور

38

ً
ً
مصطلح اإلسالموية بات شائعا أكادمييا أكرث فأكرث لتوصيف الحركات
ً
ً
والدول اليت تلزتم بخط يعمتد الرشيعة اإلسالمية مرتكزا أساسيا لها يف
16
تفسري مختلف مناحي الحياة.
ومقابل كل هذا السجال الفكري املحتدم يف تلك الفرتة فقد كان الطرح
الذي ّ
قدمه عبد الواحد الوكيل ببساطة متجاوزا لكل هذه الطروحات
الفكرية ،وكان ميثل الحل الذي ّ
قدمه اإلسكندر ليحل عقدة الحبل .حل
عقدة اإلسكندر الذي ّ
قدمه الوكيل من خالل مجموعة مساجده ،جاء يف
فورة مساجالت فكرية قوامها إعادة التفكري يف املوروث العرماين ويف
مسألة األصالة واملعارصة ،اليت تبناها معماريون رواد يف تلك الحقبة
كل بحسب اجتهاده .فمنهم من رأى يف العمارة البيئية حال ،ومن رأى
ً
يف منهجية قوامها التوفيق بني الرتاث وبني متطلبات املعارصة حال
آخر ،ومنهم من وجد ضالته يف الرتاث كحل مرجعي ،لكن الحل البسيط
ً
يف تقدمي الرتاث كما هو شكال ولكن بالتوفيق بني اإلبداع يف النسب
والتناسب اليت كانت نتاج تراكمات تاريخية وبني آليات البناء مل يطرقه
أحد قبل عبد الواحد الوكيل .عبد الواحد الوكيل ميثل منهجه ببساطة
أنه منهج توفيقي بني استخدام منتج ترايث عىل مستوى التكوينات
املعمارية واملفردات ذاتها بالكيفية الشكلية اليت وصلت ذروتها من
األبداع يف العمارة اململوكية بالقاهرة وتقدميها من خالل مواد بنائية
تحرتم النسب واملقياس املنضبط اليت بنيت بها العمارة التاريخية يف
القاهرة وبني آلية بناء ،مع ملسة تجديدية يف صوغ الفراغات املعمارية
ً
لكل مسجد اعمتادا عىل وحدات بنيوية فراغية تقليدية عىل مستوى
الصحن والفناء واإليوان والفراغ الرئيس لقاعة الصالة املربع الذي ترتبع
عليه القبة وتحيطه اإليوانات .ولذلك جاءت الحلول ممتزية لتعيد للذاكرة

↑
مئذنة مسجد امليقات
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→
تظهر االستعارات التاريخية بوضوح
يف مسجد امليقات حيث يظهر تأثر
تمصمي املسجد بشكل كبري ببناء مسجد
إبن طولون ًيف القاهرة ( 265هـ879 ،
م) ،وخصوصا يف تمصمي بعض العنارص
املعمارية مثل املئذنة ومرافق الوضوء

األلق والروعة للفراغات الداخلية ملساجد القاهرة التقليدية التاريخية
وروعة التفاعل بني الداخل والخارج وبني الظل وبني النور املنبعث
من القبة ونوافذها الضيقة .وباإلضافة لهذا الفهم واإلدراك لطبيعة
التكوينات الفراغية عىل مستوى املبىن التاريخي املرجعي الواحد ،كان
هناك فهم مواز لطبيعة عمل مجموعات املباين والتكوينات الفراغية
الناتجة منها ،كـ مجموعة السلطان قالوون بالقاهرة والتخطيط األفقي
لها ،مع إدراك مصاحب الشتقاقات اإليوان والفناء يف املسجد وعالقته
بالقاعة يف منازل القاهرة مثل مزنل السحميي والذهبي وقاعة الدردير.
ً
ً
فمساجد الوكيل كانت ببساطة حال مبارشا يف التعامل مع الرتاث :متجيده
بشكل جريء وإعادة تقدميه .لكن إعادة التقدمي هذه مل تخل من عبقرية
يف الطرح وابتكار يف األداء .فلم يقدمها كناتج فقط بل كشف بحذاقة
ً
عن آلية اإلنتاج .ولذلك فعبد الواحد الوكيل ّ
قدم الناتج واآللية معا يف
ً
مجموعة مساجده .فكان طرحه ثوريا يف التعامل مع األشكال البنائية
واملفردات املعمارية .كانت الحلول بسيطة ومبهرةّ ،
قدم مواد البناء
ً
وأظهر قدراتها يف تشكيل الفراغات املعمارية من الداخل ومن الخارج معا.
وقدم من خالل املساجد الكيفية اليت ميكن بها تقدمي قراءة حديثة ملفردات
ً
التصقت باملسجد تاريخيا باستعمال مفردات وعنارص تقليدية اختصت بها
عمارة املساجد ،وبخاصة يف الفرتات اإلسالمية املتأخرة ،كالقبة والقبوة
واألشكال املتطورة لعمارة املآذن .وبهذا املنظور ميكن تبني الجانب اإلبداعي
يف عملية النقل واالستحضار التاريخي ،وليست االستعارة مبفهومها املحدود
الضيق هنا ،فالتوصيف األقرب ملا قام به الوكيل يف مجموعة املساجد يبدو
أقرب لعملية االستجالب أو االستحضار التاريخي وليس االستعارة ،أو
النقل الحريف اللتني تبسطان وتسطحان العملية اليت قام بها الوكيل مبا
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يحرصها يف الشكل فقط.
مساجد عبد الواحد الوكيل بهذا املنظور تعيد تقدمي تجربة فراغية
ومعمارية عىل مستوى تسلسل الفراغات الداخلية من الباب وحىت
محراب املسجد الداخيل كما تجسدها تجربة الدخول يف مسجد ومدرسة
السلطان حسن بالقاهرة الفاطمية ،باإلضافة لفهمه لطبيعة العالقات
الفراغية بني أمناط املساجد املختلفة .ولذلك ففي تقدميه ملجموعة املساجد
يشري عبد الواحد الوكيل اىل مسجدين تاريخيني مهمني هما مسجد ابن
طولون بالقاهرة الفاطمية ومسجد السلطان حسن.
ما ميزي أداء عبد الواحد الوكيل يف مجموعة املساجد اليت قدمها هو أنه
جمع بني قراءة تاريخية مهمة للتاريخ املعماري اإلسالمي يف القاهرة
ً
تحديدا ،وبني خربة حسن فتحي املرتاكمة الطويلة يف منط البناء البييئ
الذي طور من خالله مجموعة مهمة من املفردات املعمارية اليت انبثقت
من آليات بناء وخربات مهنية طويلة توارثتها أجيال يف ريف مرص
وجنوبها .فخربة حسن فتحي الطويلة التقطها الوكيل من معارصة
ومعاينة وتجربة يف بعض املرشوعات اليت سبقت مجموعة املساجد،
ً
ومنها مثال :مزنل العجمي الذي حاز جائزة اآلغاخان للعمارة يف مطلع
المثانينيات ،باإلضافة إىل بيت السلميان يف جدة ،الذي مصمه بأسلوب
استخدم فيه نظم اإلنشاء التقليدية باستعمال القباب والقبوات
والحوائط الحاملة املبنية بالطوب ١٧.كل هذه املرشوعات كانت مقدمة
ً
ً
لبناء مجموعة املساجد اليت أظهرت تفوقا واضحا وقدرة عىل التعامل
ودمج مالمح ومفردات من عمارة القاهرة اململوكية وطرز البناء التقليدية
مبفردات ومالمح عمارة حسن فتحي.
ً
ً
فمثال مسجد الكورنيش الذي بين مبحاذاة كورنيش جدة يضم أشكاال
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→
مئذنة مسجد الكورنيش ذات مقطع
وترتكز عىل قاعدة
ممثن الشكل
ً
مربعة ،تظهر تأثرا بالعمارة اململوكية
واملرصية التقليدية املستوحاة من عمارة
الريف املرصي

تقليدية مستوحاة من الرتاث املعماري اإلسالمي أعيد تفسريها يف إطار
ً
ً
معارص ،ويظهر املسجد تأثرا بالعمارة اململوكية وأيضا بالعمارة املرصية
التقليدية املستوحاة من عمارة الريف املرصي .واملسجد الذي ال تتجاوز
مساحته أكرث من ١٤٠م ،٢يربز املحراب من حائط القبلة الرشيق فيه.
ويغطي قبو كبري رشفة مدخل املسجد اليت تؤدي إىل فسحة صغرية
ّ
يتكون من ّ
قبتني ويطل عىل البحر .أما
تفصل قاعة الصالة عن رواق
١٨
مئذنة املسجد ،فهي ذات مقطع ممثن الشكل وترتكز عىل قاعدة مربعة.
ً
ً
لكن حدود االقتباس كانت أحيانا جريئة جدا بدرجة تصل إىل حد الثقة
الزائدة ،ورمبا تيش بيشء من التحدي بني عبد الواحد الوكيل وبني ما
قدمه عباقرة العمارة اإلسالمية ،ومعظم معماريي الحقبة اإلسالمية
ً
يف العصور اململوكية مثال مجهولون ،وكأن الوكيل يريد إعادة طبع بعض
املآثر العرمانية اإلسالمية بصبغة معماري من القرن العرشين .ومثال
ذلك ما نرى يف مسجد امللك سعود ١٩حيث استعار عبد الواحد الوكيل
وبجرأة نادرة مدخل ومئذنة مسجد السلطان حسن بالقاهرة بشكل حريف
ً
متاما وكأنه اقتطع قطعة من التاريخ وأعاد لصقها مث دمجها مع التصميم
ً
الحديث للمسجد .لكن روعة األداء يف هذا املسجد تحديدا تكشف عن
متكن المصمم يف هذه الحالة من دمج «القطعة املستعارة بحذافريها مع
التشكيل الفراغي للمسجد وعىل مستوى تركيبته البنيوية مع التشكل
ً
الرأيس أيضا عىل مستوى النسب والتناسب الرائع بني املئذنة وبني
القباب وبخاصة القبة الرئيسة للمسجد».
فمسجد امللك سعود ٢٠وهو األكرب يف مدينة جدة ،يمتزي مبخطط ذي
ّ
تشكيل معقد يمتاىش مع الشوارع املحيطة به من ثالث جهات ومع اتجاه
القبلة من الجانب الرابع الغربي .وبالنسبة للتكوين الفراغي للمسجد
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ّ
ويكون الفناء مع قاعات
نجد الفناء يتوسطه وتحيط به أربعة إيوانات،
ً
ً
الصالة مخططا ممتاثال يحدد تخطيطه محور رشيق  -غربي .وقد مت توفيق
االختالفات بني اتجاهات الشوارع املحيطة باملسجد واتجاه القبلة من
خالل إضافات ذات مقاطع مثلثة تحتوي عىل مرافق الوضوء وقاعات
دراسة وغرف تخزين ومكاتب ووحدات سكنية .ومير الداخل للمسجد
من بوابته الرئيسة خالل غرف وقاعات ودهالزي متعددة االتجاهات
قبل الوصول إىل فناء املسجد الذي تحيطه قاعات الصالة .وتهدف هذه
التغيريات يف االتجاهات إىل التوفيق بني االتجاهات املختلفة للمدخل
والفناء .وتكون اإليوانات األربعة املغطاة بعقود برميلية واملحيطة بفناء
ممية يف منطقة الصالةّ .
املسجد عنارص معمارية ّ
وتبي قباب املسجد
ً
تأثرا بقباب مسجد أصفهان الكبري الذي بين عىل عدة مراحل بني القرنني
األول والعارش الهجري .ويالحظ أن املئذنة ترتكز عىل مقرنص ،بيمنا
يالحظ تأثر تصميم األبواب مبدرسة ومسجد السلطان حسن يف القاهرة
الذي بين يف القرن الثامن الهجري.
ً
مجموعة مساجد عبد الواحد الوكيل قدمت منوذجا يف التعامل مع املايض
واملوروث العرماين ،هذا المنوذج امتاز بالبساطة واملبارشة يف النقل دون
مقدمات أو ضوابط ،لكنه يف ذات الوقت فتح الباب عىل مرصاعيه أمام
ما ميكن للمصمم املمتكن من عمله وتربير األفكار التصميمية واملرجعية
التاريخية .لكن اإلشكالية تظل أن هذا يفتح معضلة النقل عن املوروث
ً
ً
يف حاالت أخرى قد يكون فهم مصممني معارصين مرتبكا أو أقل إدراكا
لعملية النقل برمتها أو بقدرات إبداعية أقل ،والناتج قد يعين متديد
ً
ً
ً
املايض ،متديدا مسخيا أو مشوها لينوب عن الحارض.
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عالقات املحتوى الثقايف واملمضون
والشكل والوظيفة

التأصيل واالستعارة
يف عمارة رامس بدران
املسجدية

راوح الخطاب املعماري ،واملمارسة املعمارية بالنتيجة ،منذ عدة عقود،
بني طروحات نهضوية يف التجديد والتأصيل استلهمت جوهر فكرها
من فلسفة نظرية أسست لها مجموعة من املجددين يف الفلسفة
والنظرية وعلوم االجمتاع والعرمان ،زخرت بهم ساحة الفكر النهضوي
ً
العربي املعارص .وخالفا ملا ساد يف تلك الحقبة ،اجتهد الفكر النهضوي
ً
منذ سبعينيات القرن املايض ،وتبلور ،الحقا يف المثانينيات عىل شكل
ً
ً
ً
موجات فكرية ارتدادية تفاعلت ،محليا ،وإقلمييا ،وعامليا ،لتؤسس
لرافعة من الفكر الذي كان يغذيه تياران اثنان أحدهما عرف بالتجديد
من الداخل ،الذي أسست له مجموعة من الرواد املحليني ،واآلخر الذي
انتسب له رواد عادوا للوطن العربي مشبعني بنظريات العمارة العاملية
لكنهم صهروا املعرفة العاملية بإطار محيل مضن رؤية ووعي وطين
ً
1
عروبي ومبا أطلق عليه الحقا التجديد من الخارج.
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ويف الوقت الذي كانت فيه مالمح الخطاب ،والعمارة العربية املحلية
ً
ً
واإلقلميية ،تتبلور يف الرشق األوسط وتتفاعل شدا وجذبا مع ثوابت
الرتاث واملوروث من السلوكيات االجمتاعية والبيئات الظاهرة وتلك
اليت تزوغ عن اإلدراك السطحي ،كانت مثة دراما عاملية تدور رحاها يف
محاوالت جاهدة ومسمترة ،يف معاهد العلم العاملية ،ومن قبل رواد
الفكر املعماري العاملي االسترشايق ملحاولة تفسري وإعادة تفسري التاريخ
ً
املعماري العربي ،والفن اإلسالمي أيضا ،مع التأسيس ملفاصل مهمة يف
وعي وإدراك العمارة العربية ،واإلسالمية .وبني هذين القطبني ،الحركة
التجديدية يف الرشق األوسط وحركة االسترشاق املعماري يف معاهد
الغرب ،كانت مثة حراكات موضعية تستلهم قواها من شظايا االستعمار
وأطالل العمارة العاملية الستينية وما بعد الحداثة ،لكنها ليست موضع
ً
طرحنا فتأثريها تبني الحقا بعد مطلع األلفية يف مد العمارة والفكر
ً
الحداثوي ،من أفكار العمارة التفكيكية ،والذي همين الحقا.
الالفت النتباه املتأمل لقطبي الفكر المثانيين والتسعيين أمران اثنان:
األول أنهما كانا يعمالن كل مبعزل عن اآلخر .والثاين أن القطب
الرشقأوسطي تأثر بدرجة ما بالقطب االسترشايق الذي همين عىل
تفسري وتعريف العمارة العربية اإلسالمية وتقدميها من خالل الفكر
االسترشايق من خارج إحداثيات الثقافة واإلبسمتيولوجيا املعرفية العربية
اإلسالمية .كان ذلك كذلك إىل أن برزت يف مالمح الفكر العربي يف
الربع األخري من القرن املايض عالمتان مفصليتان قادتا ملراجعة املوروث
الفكري العربي واإلسالمي ،والخطاب املعماري التجديدي الذي ارتبط
مبسألة األصالة واملعارصة .أما العالمة األوىل فقد قدمها مفكرون من
املغرب العربي أمثال عبد هللا العروي ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون
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أدت إىل ثورة يف منهجية النقد والتفكري وقدمت أطروحات إشكالية
نقدية غري مسبوقة تدور يف فلك العقل العربي والفكر العربي واملثقف
ً
العربي 2 ،وتبلورت الحقا يف أطروحة الجابري يف سلسلة قراءاته للتاريخ
العربي مضن ما عرف باستقالة العقل العربي 3يف مراجعة شاملة للثقافة
العربية والعقل العربي الذي مت تقسميه إىل ثالثية (العقل :البياين النقيل،
والربهاين العقيل ،والغنويص الهرميس التصويف 4.هذا املرشوع الثقايف
الفكري املهم انعكست اصداؤه عىل الخطاب والفكر املعماري وأدت
أسسه النقدية ملراجعة يف أبجديات النقل الفكري عن الغرب ،وما قدمه
ّ
ً
للرشق من تعريفات وأطروحات كانت تعد من املسلمات ،ومنها مثال:
أطروحات يف مفاهمي العمارة اإلسالمية ومناذج منطية رصحية قدمتها
ً
أقالم املسترشقني كأيقونات ّ
تعب عن هذه العمارة .وبعيدا عن الجدل
الذي دار بني املرشق العربي ورواد املغرب العربي ،صدر عن مفكر عميق
ًّ
ً
دويا هائال يف منتديات
ورصني كتاب يف مطلع التسعينيات أحدث
5
الفكر العاملي ،هو أدوارد سعيد وكتابه اإلسترشاق الذي أعاد ترسمي
العالقة الجدلية بني املرشق (عىل الرغم من أن إدوارد سعيد مل ينته
إىل تعريف املرشق بشكل محدد يف نهاية كتابه) وبني الغرب ودوافع
الحمالت االسترشاقية للمرشق العربي ،بالتوازي مع نظريات ميشيل
فوكو يف السيطرة والقوة ،اليت قدمها يف كتابه كطالئع الحمالت
ً
االستعمارية الحقا اليت كان هدفها دراسة الرشق ،ال دراسة علمية
محضة ،بريئة ،بالرضورة.
أهمية هذا الحراك الثقايف غري املسبوق يف مراجعة ونقد وتحليل املوروث
ً
التاريخي كانت كبرية جدا ولها انعكاسات مهمة عىل الفكر املعماري
ً
الحقا منذ التسعينيات .فقد أدى هذا الحراك الفكري إىل سجال

Minarets of the Arabian Gulf

Abdullatif AlFozan Award for Mosque Architecture

مماثل داخل أروقة الفكر املعماري ،وبخاصة مراجعة ذاتية نقدية داخل
أوساط الفكر املنمتي للعمارة والخطاب املعماري التقليدي املتعاطف مع
املحلية واملناخية .فمن ناحية كانت هناك نظرة مراجعة نقدية ملفرزات
ً
االسترشاق املعماري عطفا عىل املداخالت املهمة اليت قدمها إدوار سعيد
يف كتابه اإلسترشاق اليت تكاملت مع نظرة معماريني ومخططني
أمثال دوجان كوبان الذي نقض يف أطروحته الشهرية يف مؤمتر بجامعة
الدمام يف المثانينيات مفهوم العمارة اإلسالمية .6ومن ناحية ثانية كان
ً
هناك حراك تقدمي سعيا نحو إعادة ترسمي البوصلة الثقافية وتنقية
الخطاب والفكر املعماري من شوائب التبعية الثقافية والفكرية .ومن
الجدير ذكره أنه مع مطلع السبعينيات تنامت ظاهرة تكاد تكون
إقلميية ،بالتوازي مع عودة عاملية نحو الحفاظ الرتايث .هذان الحراكان
ً
معا أديا يف العقدين الالحقني منذ التسعينيات إىل عودة واعية ملفاهمي
املحلية واملناخية واملوروث يف البيئة العرمانية ،متزيت بأنها خرجت من
رشنقة التقوقع البياين النقيل عند حدود ما قدمه املسترشق ،لتتجاوزه يف
أطروحات نقدية تحليلية واعية.
ً
ما يعنينا هنا تحديدا املفاهمي اليت طرحها دوجان كوبان يف مداخلته
الشهرية حني نقد ،ونقض ،املفهوم األساس العام والشائع للعمارة
اإلسالمية حيث طرح أن هذا املفهوم خاطئ ويجب أن ينظر له بكثري
من التشكيك والتشكك .فيعتقد كوبان برضورة نسبة العمارة بداللة
الزمان واملكان ،بأن نقول« :العمارة يف الحقبة اململوكية او العمثانية يف
القاهرة» ،أو «العمارة يف الحقبة األموية يف دمشق» .وهذه العبارات
الطويلة هي السبب الرئيس الذي حدا بالرحالة واملسترشقني إىل التعممي
وإطالق املصطلحات الواسعة الفضفاضة مثل العمارة اإلسالمية أو
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العمارة املحمدية وبالتايل أدى ذلك إىل تعريف وتقدمي العمارة العربية
7
مبنظور استرشايق.
املداخلة الثانية ،تكاملت مع أطروحة ملفكر وفيلسوف هو محمد عابد
الجابري ،فقد أثار كوبان جدلية األخذ من مؤلفات املسترشقني ،وهو
ما قدمه الجابري يف أطروحته ونظريته الشهرية بأنه ال ميكن األخذ
ً
ممن يكتب من خارج الثقافة ،فليك يكون املفكر مفكرا يف ثقافة ما
ال بد أن تتشكل إحداثيات فكره من داخل الثقافة ذاتها 8.كل هذه
األطروحات أعادت ترسمي حدود العالقة بني الشكل وبني الوظيفة
واملحتوى كمستوى عميق يف الخطاب املعماري ،وبني اللفظ واملمسى
كمستوى أويل.
عىل املستوى الفكري املعماري عاد للسطح مراجعات نقدية للعمارة
اإلسالمية كعمارة يغلب عىل أبرز مالمحها ومآثرها اليت قدمتها لنا
كتب املسترشقني أنها عمارة رصحية صمنية ،أقل ما يقال فيها أنها
تتحدى املقياس اإلنساين ،وتحايك يف شكلها املعابد املرصية القدمية،
ً
ً
وإن خالفتها ،سواء قصدا أو عرضا ،يف ممضونها الذي أريد منه يف حال
املعابد التأثري والهمينة النفسية والفعلية عىل الرايئ والزائر .ومن هنا
نرى أن أحد أبرز األمثلة يف العمارة املسجدية يف مطلع المثانينيات لرامس
بدران كان جامع الدولة يف بغداد حيث استخدم مكعبات هائلة املقياس
وتعرض هذا املرشوع لنقد يف أطروحة قدمها يارس صقر 9يف جامعة إم أي
يت – وهو مرشوع سنعرج من خالله لدراسة حدود العالقة بني الشكل
والوظيفة واملحتوى.
ً
وتبعا ملا سبق ،انكفأ الخطاب املعماري عىل ذاته وباتت هناك مراجعة
ذاتية مضن نطاق املمارسات اليت ّ
مجدت املحلية والرتاث والتقليدية.
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فمن الالفت أن فرتة المثانينيات اليت برزت فيها نخبة من املعماريني
الذين قادوا العمارة العربية من فرتة ما بعد االستقالل والستينيات
والسبعينيات ،كان لهؤالء السبق املعماري فميا قدموه من طرح وكاجتهاد
غري مسبوق .لكن طروحاتهم اليت اغرقت وأفرطت وتوقفت عند حدود
الرتاث ،وإن جاوزت حدود الشكل والتشكيل يف أغلب األحيان ،كان
لها أن تقف عىل منصة املراجعة النقدية ،وجاءت اجتهادات عبد الواحد
الوكيل يف النقل الحريف للمساجد اليت مصمها باململكة العربية السعودية
تحت املجهر النقدي ،وتعرض حسن فتحي ملراجعة نقدية أشد من قبل
نقاد العمارة يف فرتة ما بعد األلفية ،وبعد أن تحولت آلية الحفاظ الرتايث
إىل عملية مؤسساتية ترعاها الدولة كما يف اململكة العربية السعودية
بقيادة هيئة تطوير الرتاث العرماين وبرعاية من صانع القرار ،وكما يف
ً
سلطنة عمان أيضا ويف اإلمارات وقطر .أما يف حالة رامس بدران فكان
الحال مختلفا بعض اليشء عن نظرييه بسبب أن خربته العملية مرت،
وال تزال ،مبراحل فيها نقالت من حداثة العمارة يف أملانيا ،مرورا بعودته
للرتاث يف عمان والقدس يف السبعينيات ،واجتهاداته يف المثانينيات من
خالل مجموعة من املسابقات منها مسجد الدولة يف بغداد وجامع قرص
الحكم بالرياض( ،صور للمشاريع) مث كانت النقلة الفكرية املهمة يف
التسعينيات يف عالقة فكرية حوارية من خالل مرشوعات مشرتكة مع
الدكتور عبد الحلمي إبراهمي يف القاهرة والرياض ّ
وعمان( ،ميكن ادراج بعض
صور املسابقات اليت تآلف بها بدران مع عبد الحلمي إبراهمي مثل ارضحة
الصحابة باألردن او واحة العلوم والفضاء أو مجمع أسواق العرمانية
بالرياض) وانتهاء بحوار مزموج بالتأثر بعمارة الحداثة منذ مطلع األلفية
ً
الجديدة ،تغلب فيه الزنعة للتشكيل سعيا وراء التجديد والخروج من
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كان هنـــاك حـــراك تقدمي ســـعي ًا نحو
إعادة ترســـيم البوصلـــة الثقافية وتنقية
الخطاب والفكر المعماري من شـــوائب
التبعية الثقافيـــة والفكرية.

تكرار األشكال اليت قدمها عرب ثالثني سنة مضت من التعامل الصارم
10
مع محددات الرتاث العرماين.
عمارة رامس بدران ،وبخاصة تلك اليت صعد فيها نجمه مع مطلع
المثانينيات ،يف أطروحاته اليت قدمها يف املسابقات املعمارية ميكن وصفها
بأنها كانت انعكاسا ملفهوم منطي مسبق يف التعامل مع مفهوم العمارة
اإلسالمية بنسختها االسترشاقية املحلية يف بعض األحيان.
الصورة المنطية اليت قدمها رامس بدران من خالل بعض مرشوعاته كانت
ً
وأحيانا َ
بحرفية مفرطة.
ملتصقة بشكل كبري مبفهوم املدينة اإلسالمية،
وغلب يف دراسات ما قبل التصميم اليت قدمها بدران يف مرشوعاته
تحليالت مشتقة من المنوذج المنطي التكويين للمدينة العربية بشوارعها
الضيقة وتفرعاتها الفراغية.
عىل الرغم من قدرة بدران ،وريادته وسبقه يف تقزمي الفجوة بني املايض
والحارض فميا قدمته مدرسته الفكرية من طروحات األصالة واملعارصة،
كاتجاه توفيقي ّ
عرفه خالد عصفور يف مقاله ،11إال أن بدران قد أعىل
بيشء من اإلفراط من مفهوم العمارة اإلسالمية بالطرح الذي قدم له
ً
املسترشقون .بالرغم من أن أوليج غرابار نفسه كباحث وأكادميي ،وأيضا
كمسترشق ،من زاوية نظر الثقافة العربية ،الذي طرح املفهوم اإلشكايل
ً
للفن اإلسالمي 12يف قصري عرمة ،قد ّ
قدم أيضا أطروحة مهمة مل يلتفت
لها أحد آنئذ يف جدلية وأهمية العالقة بني الشكل واملحتوى والوظيفة
ً
حني ّ
رصح قائال «املنهج الثاين هو أبجدي عىل مستوى البنية التكوينية
ويتمضن دراسة وتفسري الكل دون الجزء ،ولحد علمي مل يحاول أحد البحث
13
يف هذا املنهج فميا يخص العمارة اإلسالمية».
لقد ّأرقت محددات العالقات بني الشكل والوظيفة الفكر املعماري
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ً
ً
النظري عامليا ،وبرزت تبعا لها نظريتان متعاكستان يف رفع شأن كل
ً
طرف يف هذه الثنائية اليت تنعكس عىل الناتج .فنجد مثال أن قطبي
العمارة الحديثة لوكوربوزييه وميس فاندروه ّ
يعرفان العمارة بشكل
مغاير ،فاألول يعيل من داللة الشكل 14بيمنا الثاين يرفض الشكل لذاته،
فالشكل ليس غاية يف عمارتنا بل هو نتيجة وتحصيل حاصل .15لكن
حدود هذه العالقة مل تقف عند هذه الثنائية ،بل دخل املعادلة طرف ثالث
ً
متعلق باملحتوى واملمضون .فمثال كريستيان نوربرغ تشولز يناقش فكرة
تخصيص شكل معني لوظيفة ما وأن ذلك التخصيص يف تاريخ العمارة
ونظرياتها هو محوري ،مبعىن أنه ليس من املقصود أننا عند دراستنا لتاريخ
ً
العمارية أننا يجب أن نستنسخ أشكاال معينة من املايض.16
ومن تلك السجاالت واألطروحات وما تالها فقد أفرزت محددات العالقة
بني الشكل وبني الوظيفة نظريتني فميا يخص عملية التصميم املعماري
والفكر الذي يقف خلفها :األوىل عالقة تتمس بغلبة الشكل عىل الوظيفة
وأطلق عليها منهجية األعىل – لألسفل ،وتعين غلبة القالب الشكيل
كمحدد مسبق قبل التصميم مث يمت حشو الوظيفة يف الشكل .واملنهجية
الثانية هي األسفل لألعىل وتعين تفكيك العنارص املعمارية مث تجميعها
ً
ً
عضويا لتشكيل الناتج 17.وتبعا ملحددات العالقة بني الشكل وبني
الوظيفة يف عمارة رامس بدران فيبدو أنه استعار املنهجيتني يف مرشوعاته،
18
كل حسب معطيات املحتوى البييئ والظريف.
لكن حدود مفاهمي العمارة اإلسالمية مل تكن تتوقف عند تلك اليت
قدمتها كتب املسترشقني باملفهوم الرصحي الذي قدمه وفهمها به
املسترشقون ،بل كان هناك جانب مهم متظهر يف البيئية واملحلية
وهو كان مبثابة النسخة املحلية ،والرشعية ،اليت التصق بها معماريون
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أمثال حسن فتحي 19ومن بعده عبد الواحد الوكيل .فالجانب اإلنساين
والبييئ واملحيل للعمارة اإلسالمية التقطه املعماريون العرب منذ مطلع
ً
ً
ّ
ً
المثانينات ومثل بالنسبة لهم حقال واسعا وكبريا للتجارب ،وكان بالنسبة
ً
لعيل الشعيبي مثال وعبد الحلمي إبراهمي مدار اهمتام كبري .فبالنسبة
ً
ً
للشعيبي شكلت مدخال مهما لدراسة النواحي البيئية يف العمارة ،بيمنا
ً
ً
بالنسبة لعبد الحلمي إبراهمي كانت العمارة مجاال مهما للتفاعل مع األبعاد
االجمتاعية 20والبيئية والجمالية 21يف أكرث من مرشوع كحديقة األطفال
الثقافية بالقاهرة 22وتطوير حي الجمالية مشال جامع الحاكم .23ويف
هذا اإلطار تفاعلت بعض مرشوعات رامس بدران يف نهاية المثانينيات
ً
والتسعينيات مع هذه النسخة املحلية إلدراك العمارة اإلسالمية بعيدا
ً
ً
عن املفهوم االسترشايق .لكن سؤاال كبريا طرح أمام من تعامل مع
العمارة اإلسالمية ،بشقيها االسترشايق واملحيل وهو :ما الذي يجعل
ً
العمارة اإلسالمية إسالمية؟ وبشكل أكرث تحديدا :ما الذي يجعل مبىن
ً
ً
معينا إسالميا؟ أهو الشكل؟ أم الوظيفة؟ أم االستعمال؟ أم هدف
بإنشائه؟ أم هي الرموز الغامضة الكامنة يف تركيبته الفراغية؟ أم هو
املحيط الحرضي؟ لكن السؤال األهم متثل لدى نقاد العمارة العربية يف
مدى رشعية ،ونجاعة ،استخدام وإعادة استخدام مفردات من املوروث
ً
التقليدي العرماين يف االستعماالت املعارصة للمعماريني ،ومنها مثال
ً
االستخدام املتكرر يف عمارة رامس بدران لهذه املفردات وأحيانا عىل
مستوى املرشوع الواحد.
لإلجابة عن التساؤالت أعاله ،ويف محاولة لتفسري محاوالت املعماريني
املعارصين ،ومنهم رامس بدران ،مل تكن لدى نقاد العمارة لألسف ،يف
ذلك الوقت عىل األقل ،ما يقيس الناتج مبوضوعية .فاطروحات الرمزية
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↓
دراسات تحليلية برصية وفراغية
للمسجد

والهوية ترتبط بأكرث من الشكل لمتتد عرب كل املتعلقات األخرى مبا
ً
فيها الوظيفة وحىت املحتوى واملحيط ،لكنها تمشل أيضا وبعمق الرتكيبة
الفراغية للناتج العرماين – وهذه جميعها متثل تقاطعات حضارية ،حيث
ً
ً
كانت العمارة تاريخيا إفرازا عرب الزمن ينتقل عرب عوامل عابرة للحدود
والجغرافيا .ولذلك مل يكن لدى النقاد ذلك الصارم البتار لحمس قضية
ً
الشكل عىل حساب الوظيفة مثال ،باستثناء املداخلة اليت يقدمها أوليغ
غرابار حني يطرح التساؤل املهم التايل«:ما الذي ميزي مآذن القاهرة عن
برج سانت جميينيارو يف إيطاليا أو ساعة بيج بني الشهرية يف لندن؟ ما
الذي يجعل األوىل إسالمية والثانية غري إسالمية؟» 24ويف محاولة من
غرابار لتفكيك هذا السؤال املهم يقرتح أن العمارة اإلسالمية هي إما
( )iconophoricأو ( ،)iconographicوبكلمات أخرى فإنه يقرتح أن العمارة
ً
اإلسالمية إما أن تحمل رسالة ذات معىن أو متثل رسالة .25وانطالقا
ً
من ذلك فإن األشكال ميكن تفسريها انطالقا من أمرين :األول القمية
الرمزية اليت تحملها وارتباطاتها الثقافية .فعىل سبيل املثال تكون
املئذنة إسالمية باملمضون الذي يعين أنها أنشئت يف حضارة إسالمية ،ويف
ذات الوقت تحمل وظيفة تخدم غايات إسالمية .لكن هناك مستوى
ً
أكرث تعقيدا يف تتبع عالقات الشكل بالوظيفة يرى غرابار أنه متعلق مبا
يمسيه تدرج يف املعىن وهو ليس كامنا يف الشكل وال يف الوظيفة وال
حىت يف املفردات الخاصة بها ،ولكن يف العالقات املوجودة بني الثالثة
ً
26
معا.
وبهذا املنطق ،فال ميكن بسهولة نسبة بعض املفردات ،بشكل منطي
مطلق ،للعمارة اإلسالمية فحسب ،مثل اإليوان والساحة والفناء
والداليات والقباب والقبوات ،ألشكالها أو وظيفتها .ولكن للمعاين
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والدالالت واملضامني الكامنة يف بنيتها الفراغية اليت تحمل متعلقات
ً
حضارية تتصل معا بالشكل والوظيفة.
اإلطار النظري قدمه جون هانكوك يف فهم العالقة بني الشكل وبني
الوظيفة ،اليت متت دراستها بمتعن يف إم أي يت يف أواخر المثانينيات
من قبل طالب اهمتوا بدراسة أعمال معماريني معارصين منهم حسن
فتحي ورامس بدران .وقد اقرتح هانكوك يف مقاله (بني التاريخ والرتاث:
ً
ً
مالحظات نحو نظرية االستعارات) 27إطارا نظريا تؤطره مجموعة من
األسئلة لفهم مدى استعارة املايض وكيفية تكامل الشكل مع الوظيفة
لفهم العالقة بينهما .لكن اهمتامه انصب ،بالدرجة األساسية ،يف عملية
التقيمي عىل املنطق وراء عملية استخدام املرجعيات التاريخية ،حيث
تولدت لديه ثالثة اهمتامات :األول هو كيف ميكن اختيار مرجعيات
تاريخية من بدائل ال محدودة؟ والثاين :هو كيفية الحصول عىل
املعلومات الرضورية واملناسبة عن املرجعيات التاريخية املختارة؟ والثالث:
هو املدى الذي يجب استعمال ،وتحوير ،واستخدام املرجعيات املختارة
من أجل التوافق مع ظروف التصميم الجديدة؟
ً
ولذلك نجد نقادا مثل االن كولوغون يشري إىل أن الزنعات إلعادة تقدمي
فكرة العنرص يف العمارة ومالحظة العالقات املعمارية بأنها تحتوي عىل
مجموعة من املعاين الثقافية 28.ويجادل خالد عصفور بأن عملية الرجوع
لالستعارات من العمارة التقليدية يف العامل العربي حاليا ميكن وصفها
بأفضل توصيف عىل أنها عملية قص ولصق .فبالنسبة لعصفور فإن عملية
استعارة األفكار املعمارية ،التاريخية أو الدخيلة عىل حد سواء ،هي ظاهرة
عاملية .ولكنه يعترب أن االستعارة يف العامل العربي متثل إشكالية ألنها
ً
ً
29
تتمضن قليال من التقيص الواعي ،وكثريا من االستنساخ الصوري.
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وفي مرجعية عمارته المســـجدية ،ســـواء
فـــي المســـجد الجامـــع لقصـــر الحكـــم
بالريـــاض ،أو في جامـــع الدولـــة الكبير
ببغـــداد ،يشـــير بـــدران إلـــى ما يســـميه
التـــراث الحضاري ضمن فهمـــه للعمارة

التقليديـــة ،حيث يعتبره المع ّبر الشـــرعي
عـــن الحضارة.

ولعل أهم منهجيات النقد املعماري وتقومي األعمال املعمارية نجده يف
المنوذج املنطقي الذي طوره امرا الكاتوس يف إم أي يت .الكاتوس يحاول
تفكيك التفكري املعماري إىل مجموعة من القرارات التصميمية واملنطق
واليت تؤدي إىل الجزء املنطقي من عملية التصميم الدالة عىل األساس
الذي يحوي النظريات األساسية واألفكار وكذلك مجموعة ثابتة من
املرفوضات واليت يمسيها الدالالت السالبة واليت تعمل لتقود الباحث إىل
31
األجزاء اليت عليه إهمالها 30.وهذه النظرية التقطها ستانفورد اندرسون
وطبقت عىل بعض التحليل لمناذج من العمارة العربية املعارصة ،حيث يمت
استعمال االستعارات التاريخية ،رغم أن تطبيقات النقد املعماري يف هذا
املجال مل تتجاوز البحث بني الشكل والوظيفة ومل تحاول تتبع العالقة بني
الشكل والوظيفة وبني الرتكيبة البنيوية للفراغات مبرجعيتها التاريخية
ومضن إطار ثقايف حضاري – ومثالها بعض الدراسات النظرية اليت قدمت
يف املعاهد الغربية اليت سادت فيها هذه النظريات.
مبعطيات هذه املقدمات النظرية ميكن النظر ،وإعادة النظر ،يف منهجيات
ً
رامس بدران يف تصميم عمارة املساجد .وهذه تحديدا ميكن تتبعها يف فرتة
المثانينيات ،حيث شكلت هذه الفرتة العرص الذهبي لبدران يف عالقته
ً
بالرتاث واستعارة املرجعيات التاريخية ،وخصوصا يف تصميمه الثنني من
أهم أعماله من العمارة املسجدية .األول هو مرشوع مسجد قرص الحكم
بالرياض ،32والثاين هو جامع الدولة الكبري يف بغداد.33
يف تصميمه ملسجد قرص الحكم بالرياض تبدو منهجية تصميم رامس
بدران ملتحمة وملتصقة بعملية من االستعارات التاريخية املحلية من
العمارة النجدية باإلضافة لتأثر كبري باملحتوى الظريف والتاريخي للمكان
ومتعلقاته مبدينة الرياض .وهو ما أعلنه بدران يف تقريره وتقدميه
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للمرشوع ،حيث يرصح بأن غايته كانت االستعانة مبنهجية متكنه من
الرجوع للثقافة املحلية ولكن دون النسخ الحريف من األشكال التاريخية.
فالتجديد كما يراه بدران يف تاريخ الحضارة اإلسالمية يعين االبتكار
مضن إطار االستعارات التاريخية الحية وهو جوهر املعارصة 35.لكن يشري
بعض نقاد العمارة إىل أن منهجية بدران يف هذا املرشوع ،ومرشوعات
ً
تلك الفرتة عموما ،متزيت باعمتاده عىل إعادة تفسري بعض املفردات
املعمارية للعمارة التقليدية يف الوسط البييئ الذي يصمم له بأشكال
معارصة من خالل استعمال مواد بناء جديدة ،مث محاولة تفكيك هذه
العنارص قبل أن يعيد تجميعها يف مرشوعه 36.وهنا نجد أن بدران يرصح
بأن منهجيته يف مرشوعات الفرتة املمتدة من منتصف السبعينيات وحىت
التسعينيات متزيت باعمتاده عىل استخدام مناذج من األفكار املسمتدة من
البيئة املحلية ومضن إطار حضاري أوسع 37.فعمارة بدران اليت ميثلها املسجد
ً
ً
الجامع لقرص الحكم ،هذه العمارة املرتبطة حضاريا إمنا متثل نتاجا ملحاولة
اإلجابة عن سؤال يف كيفية إمكانية ممارسة التصميم باالستفادة
من استعارة الرتاث الحضاري ملجمتع ما واالستجابة يف الوقت نفسه
38
لالحتياجات املعارصة.
ويف مرجعية عمارته املسجدية ،سواء يف املسجد الجامع لقرص الحكم
بالرياض ،أو يف جامع الدولة الكبري ببغداد ،39يشري بدران إىل ما يمسيه
ّ
املعرب الرشعي
الرتاث الحضاري مضن فهمه للعمارة التقليدية ،حيث يعده
عن الحضارة 40.لكن هذا التعريف الفضفاض من قبل بدران ملا يمسيه
الرتاث الحضاري وقع تحت مرمى النقد 41لعموميته من جهة وألنه
قد يوقع المصمم يف مزلق االنتقائية التلقيطية 42إن مل تحكم عملية
التصميم الكلية نظرة فلسفية عميقة ملفاهمي إشكالية مثل العمارة
34
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ّ  تقف يف،المصمم ذاته
 والبيئات غري،تحد واضح للمحيط البييئ املنظور
 «يقف الناتج: يكتب بدران.املنظورة (االجمتاعية خصوصا) عىل حد سواء
العرماين يف مواجهة مع النظريات املستوردة الدخيلة وأمناط الحياة اليت
 هذه االستعارات التاريخية45.»أدخلت العرب يف عزلة مع محيطهم
ً
 مقارنة مبا ميكن أن يستوعبه مرشوع، وأحيانا الهائلة الحجم،املتعددة
 تعيد لدائرة، بحجم مسجد مهما بلغت مساحته،واحد متواضع الحجم
ً
ً
 وتحديدا منهجية،الضوء إحدى منهجييت التصميم اليت ذكرت سالفا
 وإن كان حرش، حيث يغلب الشكل عىل الوظيفة،األعىل لألسفل
 يمت برمزية أو بشكل،املفردات والعنارص املتعددة داخل الشكل املعماري
 وهذه.عضوي كما يشري له المصمم يف أكرث من موضع يف مرشوعاته
ً
ً
 تثري إشكالية وسؤاال عن املدى الذي، والتطبيق تبعا لذلك،املنهجية
ميكن للحنني إىل املايض أن يقود إىل االستعارة من املايض بدون ضوابط
أو حدود مرسومة مبا يحيل عملية االستعارة برمتها إىل دوائر اإلخالل
.بالعالقة بني الشكل وبني الوظيفة
 جاءت االستعارات التاريخية كما،يف حالة مسجد الدولة الكبري ببغداد
 ومن الالفت أن هذا املسجد.ذكرنا من وحي الثقافة واإلقلمي واملحيط
مبساحته الهائلة قد كان ميثل إشكالية للمصمم يف التعامل اإلنشايئ
 ولذلك فقد كان ملنهجية.والفراغي مع فضاءات غري مسبوقة املساحة
المصمم يف ابتكار وحدة مكعبة متكررة تكرس من الضخامة الهائلة أن
 وأن يحاول إخفاء ثلث املسجد تحت الكثبان،يفوز المصمم باملرشوع
ً
ً
املحيطة أثرا مهما يف التعامل مع الحزي الفراغي الداخيل والخارجي عىل
 لكن النقد الحق املرشوع يف دراسات أكادميية ربطت بني.حد سواء
االستعارة التاريخية للزيقورات كمعبد ضخم الحجم وبني الضخامة
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ً
. حيث تعرض هذا املفهوم الحقا لكثري من النقد واملراجعة،اإلسالمية
ً
ولذلك فال ميكن مطلقا إغفال التأثريات الفكرية األكادميية النظرية
ً
 وخصوصا يف،اليت راجت يف فرتة المثانينيات عىل التطبيقات املعمارية
 والذي بشكل،الفكر الرشق أوسطي املحيل الذي أرشنا إليه يف البداية
 وإن بدون تنسيق،غري مبارش كان يغذي الزنعات االسترشاقية ويلتقي
 يف اإلغراق يف المتاهي، مع أطروحات الفكر االسترشايق العاملي،مبارش
.مع فهم مرتبك ملفاهمي عامة مثل العمارة اإلسالمية ومتعلقاتها
فالكتابات اليت كانت تدعم باتجاه كالسييك مفرط يف التأصيل للمدينة
ّ
 وإن كانت لفرتة قصرية نسبيا ال تتجاوز العقد من، أثرت،اإلسالمية
 يف األوساط األكادميية حديثة التكوين يف معاهد العلم يف وقت،الزمن
كان يتمس ببطء تناقل املعلومات واألفكار والكتابات واملنشورات عما
ّ
 وأثرت كذلك يف التطبيقات واملسابقات واملرشوعات عىل،نعرفه اليوم
.حد سواء
كذلك كانت مرجعية بدران واستعاراته التاريخية تختلف من مرشوع
 يف املسجد الجامع لقرص الحكم كانت استعاراته التاريخية تتحدد.آلخر
ً
ً
باإلرث التاريخي لإلقلمي برمته ممثال يف العمارة النجدية عموما مث باملحدد
 أما يف44.األضيق املمثل يف منطقة قرص الحكم التاريخية وحصن املصمك
مسجد الدولة الكبري ببغداد فكانت مرجعيته من الرتاث الحضاري ملنطقة
وادي الرافدين ممثلة يف إرث العراق التاريخي من معابد الزيقورات
ّ
،املتدرجة اليت أثرت بشكل كبري يف عملية التصميم املعماري للمسجد
كذلك كانت هناك تأثريات أخرى الستعارات مرجعية تاريخية متعددة
منها خان مرجان الذي أثر يف التشكيل الفراغي عىل مستوى الوحدة
 عىل حد وصف، ومن الالفت أن هذه املساجد كانت.البنائية للمرشوع
43
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ً
مســـي جامع محمد بـــن عبدالوهاب تمينا بالشـــيخ محمد بـــن عبدالوهاب،
ً
ً
لتأثـــره الديـــي .وقد بين ليكـــون مصدرا مهمـــا يف تثقيـــف وخدمة املجمتع
املحيل القطري من خالل األنشـــطة والفعاليات اليت تحويها مراكز وأقســـام
املســـجد املختلفة .وهو أكرب مســـاجد دولة قطر ،وقد مت افتتاحه عام  2011م.
يقـــع الجامـــع يف منطقـــة الجبيـــات إىل المشـــال من وســـط مدينة
الدوحـــة .وتضـــم أرض الجامـــع ،الحدائق ،ومواقف الســـيارات املكشـــوفة
واملغطـــاة ،ومبـــى الخدمـــات ومبـــى الجامـــع .بـــدأ عمل اإلنشـــاء يف عام
 2006م ،بتكلفـــة قدرهـــا  420مليـــون لاير .ويبلغ إجمايل املســـاحة املخصصة
للمـــروع نحـــو 175.164م ،2وإجمايل املســـاحة املغطاة 27.644م ،2ونســـبة
املســـاحة املغطـــاة مـــن مســـاحة املـــروع  .%15.8ويتســـع الجامـــع داخـــل
الصالـــة حـــوايل  1.1000مصـــل ،والصالـــة املخصصـــة للنســـاء تســـع نحـــو 1200
مصليـــة ،وميكن الصالة يف صحن املســـجد ويف الســـاحة األمامية للمســـجد،
ويســـتوعبان  30.000مصل.
ويتكـــون الجامع من القبو والـــدور األريض وطابـــق املزيانني .ويعد
الـــدور األريض ودور املزيانـــن ومنطقـــة كبار الزوارمن أهم أجـــزاء الجامع.
فعنـــد الدخول للدور األريض هناك الصالة الرئيســـة لصـــاة الرجال ومكان
مخصص لوضوء النســـاء ،ومكان خـــاص لوضـــوء ذوي االحتياجات الخاصة
وحمامـــات لهـــم ،وتبلغ مســـاحتها الكليـــة نحو  12الف مـــر مربع .وتصيل
ً
النســـاء يف دور املزيانني الذي يحوي أيضا مكتبـــة وصالتني لتحفيظ القرآن
الكـــرمي ،أحداهمـــا للرجـــال واألخرى للنســـاء .ويغطي هذا الطابق مســـاحة
 25الـــف مـــر مربع .وعىل مســـاحة متتد ألكـــر من ألفي مـــر مربع أقميت
مواقـــف للســـيارات تتســـع لنحو  347ســـيارة ،فميـــا خصصـــت  600مرتمربع
ملنطقة كبـــار الزوار.
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wood works around the mosque. Lighting adds an impressive
spectacle to the architectural distinction. The interior
design complemented the overall external design of the
mosque and expressed a distinct architectural identity.

←
اإلنارة
ً
ومصابيح ً
عدد كبري من الرثيات ً
تضفي جوا روحانيا هادئا
A large number of chandeliers
and lighting lamps provide
a calm atmosphere to the
interiors of the mosque

وال يعـــد جامـــع اإلمام مجرد مســـجد ضخـــم ،بل غدا منـــارة علمية
وتثقيفيـــة ،وتـــدور يف باحاتـــه دورات تعلميية للنئش وطـــاب العلم عىل
مـــدار العـــام ،باإلضافـــة ملحـــارضات وخطـــب دوريـــة .كمـــا يتبـــع الجامع
موقـــع تثقيفي عىل النت يتمضن األنشـــطة والربامـــج الدينية واالجمتاعية
والثقافيـــة اليت يحتضنهـــا الجامع الكبري وإعداد برامج تعريفية الســـتقبال
زوار موقـــع الجامع بهدف التعرف عليه وعىل نشـــاطاته املتنوعة .ويتمضن
املوقـــع نبـــذة عـــن الجامع وســـرة اإلمـــام محمد بـــن عبدالوهـــاب ،وقامئة
مؤلفاتـــه ،والفعاليات واألنشـــطة املقامة واليت ســـتقام .وكذلك يحتوي
عـــى  237صورة للجامـــع ،إضافة إىل مرئيات الجامع الـــي تحتوي عىل 26
مقطعـــا مرئيـــا من خطـــب ومحـــارضات الجامع .كمـــا يوفر املوقـــع خدمة
مواقيـــت الصـــاة الـــي من خاللهـــا يســـتطيع املســـلم معرفـــة مواقيت
الصالة يف مـــدن العامل.
وميتـــاز هـــذا الجامـــع بكونـــه يحتوي عـــى  ٩٩قبـــة ومئذنـــة واحدة
(شـــاملة مبـــى املســـجد ٩٣ ،قبـــة واملنطقة املحيطـــة) .أما القبـــاب الكبرية
فعددهـــا  28قبـــة ،والقبـــاب الصغـــرة عددهـــا  ،65وللمحـــراب قبتـــان .أن
ضخامـــة بنائـــه ،وعـــدم خروجه عن طابـــع التصامـــم الرتاثيـــة ،ووجوده يف
ً
موقـــع ممتـــز ،جعـــل الجامـــع الفتـــا للنظر .كمـــا أن اإلنـــارة وقت املســـاء
ً
ً
تضيـــف مشـــهدا مبهـــرا .ومـــن الداخـــل يوجـــد عـــدد كبـــر مـــن الرثيـــات
ً
ً
ً
ومصابيـــح اإلنارة الـــي تضفي جوا روحانيـــا هادئا .وللجامـــع ثالث بوابات
رئيســـة ولصالـــة الصـــاة  17بوابة.
ويعـــد الجامـــع حالـــة معماريـــة فريدة تختلـــف عن حـــاالت تصاممي
ً
الجوامع الشـــائعة ،فقد حرص القامئون عىل بناء املســـجد أن يكون محافظا
عـــى فـــن العمـــارة يف قطر ،الـــذي يجســـد الـــراث القطري يف بســـاطته.

↑
إمتاز هذا الجامع بكونه يحتوي عىل ٩٩
قبة ومئذنة واحدة .أما القباب الكبرية
فعددها  ٢٨قبة ،والقباب الصغرية
عددها ٦٥
The mosque comprises 99 domes
and a minaret. Large domes
count 28, with 65 small ones,
two of which are above the
mihrab
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the main prayer hall a set of chandeliers are hung from the
domes above. The architectural composition of the mezzanine
allows horizontal and vertical connections. It gives a
third dimension to the architectural spaces, especially the
main prayer hall on the ground floor.
The mosque character reflects desert environmental
architecture with references to local historical heritage.
This is evident in the use of corner towers, which
reflect traditional desert defensive architecture in a
contemporary style by converting corner towers into reading
spaces. Such a transformation of spaces is also evident in
the mihrab and minbar, the former designed as niche behind
which a stair is concealed leading to the minber.
The simplicity of architecture is further revealed through
the design of elevations and sections. Facades have been
designed as two vertical parts; a lower part at the height
of gates and an upper part with small narrow openings and
windows that help to keep low temperatures inside. The
Minaret looks agile and reminds of Lighthouses. Its base
is designed as a square, above which sits a decreasing
cylinder. The proportions seem to integrate with the
architectural character horizontally and vertically.
The interior design is elegant and conveys quiet atmosphere
through the use of material and warm colors. This is
evident in the use of simple motifs or the decorations in

↑
عند الدخول للدور األريض هناك الصالة
الرئيسة لصالة الرجال ومكان مخصص
 ومكان خاص لوضوء،لوضوء النساء
ذوي االحتياجات الخاصة وحمامات
12  وتبلغ مساحتها الكلية نحو،لهم
الف مرت مربع

The ground floor contains the
main hall for men prayers,
a women ablution area, and
place for people with special
needs, with a total area of
12,000m2
56

↓
مت تحويل أبراج الزوايا إىل خلوات
للمطالعة والقراءة
The corner towers were
converted into retreats for
reading
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ويحـــايك بنـــاء جامـــع اإلمام محمـــد بـــن عبدالوهاب عىل شـــكل وطريقة
جامـــع بوالقبيـــب املوجود يف منطقة الســـوق بجوار شـــارع حمـــد الكبري.
ويحيـــط مبوقـــع الجامع مـــن جهاتـــه األربـــع مجموعة من الشـــوارع
الرئيســـة والفرعيـــة .ومت بناء الجامـــع يف القمس المشايل الغربـــي من املوقع
بتوجيـــه كتلـــة الجامـــع باتجاه القبلـــة مث معالجـــة املوقع بتنســـيقه ليحوي
مواقـــف الســـيارات خـــارج الجامع وباتصالها بشـــبكة فرعيـــة داخلية تربط
املواقـــف بالجامـــع ومداخله.
ميثـــل املســـقط األفقـــي للـــدور األريض للجامـــع المنـــوذج التقليـــدي
للجامـــع كمـــا نـــراه يف املســـاجد يف الحقبـــة اإلســـامية يف جوامـــع مشـــال
ً
إفريقيـــا .فاملســـقط األفقـــي يقـــم طوليـــا إىل صفـــوف طويلـــة موازيـــة
للقبلـــة يف قاعـــة الصـــاة الرئيســـة للرجال وتحتـــوي عىل أربعـــة صفوف.
أمـــا الفناء الخارجي الذي يســـبق قاعة الصالة الرئيســـة فتحيـــط به أروقة
مـــن الجهـــات األربع لتعمـــل كفاصل بـــن الفناء الخارجي املكشـــوف وبني
القاعـــة الداخليـــة املغطاة واملكيفـــة .ويحيط باألروقة المشاليـــة والجنوبية
خدمـــات عـــى الجانبني منهـــا أدراج تقـــود لطابـــق املزيانني.
طابـــق املزيانـــن يطـــل من جهتيـــه عىل الفنـــاء الخارجي املكشـــوف
مـــن ناحية كما يطل من خـــال مجموعة من األعمال الخشـــبية التقليدية
عـــى فـــراغ القاعة الرئيســـة للصالة الـــذي يرتفع عىل طابقـــن كما هو يف
الجوامـــع التقليديـــة ،حيث تتدىل مجموعـــة من الرثيات مـــن القباب اليت
تغطي القاعة الرئيســـة للمســـجد .والقمية املعماريـــة لطابق املزيانني تمتثل
يف وظيفتـــه يف االتصـــال األفقـــي والـــرأيس مـــع بقية فراغـــات الجامع يف
الطابـــق نفســـه ومع الطابـــق األريض وذلـــك إلضفاء بعد ثالـــث للفراغات
ً
املعماريـــة وخصوصا قاعـــة الصالة الرئيســـة بالطابق األريض.

↑
يحيط مبوقع الجامع من جهاته األربع
مجموعة من الشوارع الرئيسة والفرعية
The site is surrounded on all
four sides with a main and sub
streets
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up a novel one. It adheres to traditional architecture in
Qatar, and resembles simple Qatari heritage. It simulates
the form and, to a certain extent, the composition inherent
in Boualaqbib mosque located in the market area next to
Grand Hamad Street.
The site is surrounded by one main street and three
secondary streets. The mosque was built in the northwestern
part of the site, with the main mosque block directed
towards Qibla. The design reveals novel thinking invoking
landscape techniques to accommodate car parks outside the
mosque in open areas, linking minor roads with the outside
main street network.
The ground floor plan copies traditional mosque design
seen in the Islamic period in North Africa. The ground
floor comprises four longitudinal rows parallel to the
Qibla wall in the main prayer hall. The outside courtyard
that precedes the main prayer hall is flanked by four
corridors from all sides to act as buffer area between the
outside open patio and the inner covered air-conditioned
hall. Northern and Western Porticoes are surrounded by
facilities from both sides, with stairs leading to the
mezzanine floor.
The Mezzanine floor opens onto the external courtyard from
one end. From the other end, traditional woodwork opens
onto the main prayer hall, which rises on two floors. In

ويعتبر الجامـــع حالة معمارية فريدة
NATURAL LIGHT IS PROVIDED THROUGH 40 OFFSET FEATURE WINDOWS

تختلف عن حـــاالت تصاميم الجوامع
THAT ARE CAST INTO THREE OF THE FACES OF THE STRUCTURE.

 فقد حرص القائمون على،الشـــائعة
بناء المســـجد أن يكون محافظ ًا على
T H E Q U I B L A W A L L R E TA I N S T H I S F E A T U R E E X T E R N A L LY, W I T H T H E

I N T E R N A L W A L L F U L LY C L A D I N R O U G H F I N I S H N A T U R A L S T O N E .

 الذي يجســـد،فن العمـــارة في قطر

.التراث القطري في بســـاطته

1. فناء
open court

5

9

2. قاعة الصالة
main prayer hall
3. م
 مصلى الحري
ladies prayer hall
4. ب
 المحرا
mihrab

7

5. ة
المكتب
library
6. ن
 مركز تحفيظ القرا
quran memorizing center
7. الوضوء ودورات المياه
abulotion and toilets
8. ل
 المداخ
entrance lobby
9. االدارة
administration

3

10. غرفة االمن
sercurity room

7

6

5

10

الطابق األول
first floor
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7

8

8

1

2

4

8
7
الطابق األرضي
ground floor
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السطح
roof floor
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↑
جامع محمد بن عبدالوهاب هو أكرب
 وقد مت افتتاحه،مساجد دولة قطر
 م٢٠١١ عام
Muhammad Bin Abdul Wahhab
mosque is the largest in the
State of Qatar, opened in
2011.
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and women ablution area located by the entrance in the
ground floor along a space for people with special needs,
occupy a total area of 12,000 square meters. Women prayer
area, library and two classes are located in the mezzanine,
which cover an area of 25,000 square meters. Car parks
occupy more than 2,000 square meters and accommodate about
347 cars, with 600 square meters reserved for the VIP.
This gigantic mosque has become a beacon for knowledge
and education. It hosts lectures, courses, Fiqh lessons
for students throughout the year. The mosque offers web
educational, social and cultural programs. The website
offers narrative about Muhammad Bin Abdul Wahhab, a list of
his books, as well as events and activities either held or
in the making. It also exhibits 237 photos of the mosque,
in addition to visualizations, which contain 26 passages
from mosque lectures. The site also provides prayer times
in cities around the world.
The mosque comprises 99 domes; 28 large ones, 65 small
domes, six in the surrounding landscape, and one minaret.
Two domes are situated above the mihrab. Large number of
chandeliers and lighting lamps hung from the domes provide
a calm internal atmosphere. This grand mosque has three main
gates, and the prayer hall can be accessed by 17 doors.
The architecture of the mosque is unique. It differs from
other common prototypes in mosque architecture and sets

ً
أمـــا الطابـــع املعمـــاري العـــام للجامـــع فـــكان معـــرا عـــن العمارة
البيئيـــة الصحراويـــة مـــع اشـــتقاقات واســـتعارات تاريخيـــة محلية ،حيث
اســـتعملت األبراج عىل زوايا الجامع يف املســـقط األفقـــي لتعرب عن عمارة
الصحـــراء التقليديـــة الدفاعيـــة ولكـــن بأســـلوب معـــارص حيـــث مت تحويل
أبـــراج الزوايا هذه إىل خلوات للمطالعة والقـــراءة ،كما متت معالجة املحراب
واملنرب بأســـلوب بســـيط كربوز معماري مدروس يخفي الـــدرج الصغري الذي
يصعـــد منه الخطيـــب للمنرب من خلـــف املحراب.
وتظهر بســـاطة العمـــارة يف الواجهـــات واملقاطع املعماريـــة .فقد مت
تقســـم الواجهة إىل جزء ســـفيل عىل ارتفاع أقل من ارتفـــاع البوابات ،وإىل
ً
ً
الجـــزء العلوي الـــذي يحوي عـــددا قليال مـــن الفتحات والنوافذ بأســـلوب
عمـــارة املناطـــق الحـــارة للحفاظ عىل درجـــات الحرارة منخفضـــة يف الداخل.
كمـــا تبـــدو املئذنـــة رشـــيقة وتذكـــر باملنـــارات حيث تعلـــو من بـــرج مربع
ً
وتتحول لربج اســـطواين متناقـــص حىت قمتها .وتبدو نســـب الجامع أفقيا
مدروســـة بشـــكل كبـــر وبعنايـــة يف تكامليـــة العالقـــة بني ارتفـــاع فراغ
الجامـــع الداخـــي بعالقته مـــع القباب وكمـــا يظهر يف املقاطـــع املعمارية.
ً
ً
وكان التصمـــم الداخـــي للفراغـــات الرئيســـة للجامع أنيقـــا وهادئا
يف الوقـــت نفســـه مـــع اســـتعمال املـــواد واأللـــوان الدافئـــة واملعـــرة عن
البيئـــة .وكانـــت الزخارف البســـيطة املســـتعملة والســـجادة شـــبه الخالية
مـــن الزخرفـــة واألعمـــال اليت تعلـــو األبـــواب الخشـــبية كلها معـــرة عن
ذوق ممتـــز ومتكامـــل مع اللمســـات البســـيطة عـــى أرضيـــات الرخام يف
ً
املـــرات الـــي تفصـــل بني القاعـــات الرئيســـة .كما جـــاء مكمـــا للتصممي
ً
العـــام الخارجـــي للجامـــع ومعربا عـــن هوية عرمانيـــة ممتزية لهـــذا الجامع
ومبا يتناســـب مـــع أهميتـــه للدولـــة وللمجمتع.

↑
تفاصيل معمارية
Architectural details
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This Mosque was named after the influential Imam Sheikh
Muhammad Bin Abdul Wahhab. The Mosque was built as a
cultural centre to serve the local community. It is the
largest in the State of Qatar, and was opened in 2011.

→
تدور يف باحات الجامع دورات تعلميية
للنئش وطالب العلم عىل مدار العام،
باإلضافة ملحارضات وخطب دورية
Inside its spaces run
lectures, programs and
courses, Fiqh lessons etc.
for students throughout
the year

The mosque is located in
Alajabilat area to the north of
Doha's city center. The Mosque
complex comprises gardens, open
and covered parking lots, among
other facilities. Construction
works began in 2006 with an
estimated cost of 420 million
Riyals. The project total area
is approximately 175,164m2,
the total covered area is
27,644m2, and the percentage
of covered area is 15.8%. The
mosque accommodates about
11,000 worshippers. Women prayer
hall accommodates about 1,200.
The courtyard is used during
Friday prayer by around 30,000
worshippers.

MUHAMMAD
BIN ABDUL
WAHHAB
MOSQUE

The Mosque comprises basement, ground and mezzanine floors.
The ground floor, the mezzanine and the VIP area are among
the most important sections. The main prayer hall for men

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB MOSQUE

project name: AlFateh Grand Mosque
owner: Ministry of Justice, Islamic Affairs and Awqaf
architect: Dar Al Handasah Consulting Engineers (Shair & Partners)
location: Manama - Bahrain
number of worshippers: 7000
completion date: 1988

ALFATEH
GRAND
MOSQUE

↗

ً
جامع أحمـــد الفاتح يعـــرف أيضا بـــامس مركز أحمـــد الفاتح اإلســـامي.
وقـــد مت بنـــاؤه عىل يد أمـــر البحرين الراحل الشـــيخ عيىس بن ســـلمان آل
ً
خليفـــة عـــام 1987م .ومســـي تمينا بامس أحمـــد الفاتح الذي فتـــح البحرين.
ويقـــع عىل الشـــاطئ الرشيق ملدينـــة املنامة.
ُ
ً
ً
ويضم املركز الذي أســـس عام 1983م .مســـجدا وقمسا للدراســـات
القرآنيـــة ومكتبة إســـامية ،إضافة إىل مكتبة الشـــيخ عيىس بن ســـلمان
الـــي افتتحت يف العـــام  .2006وتبلغ مســـاحة الجامع نحـــو  6500مرت مربع،
ً
ً
ويســـتوعب  7000مصـــل .ويعـــد معلمـــا مهمـــا عـــى املســـتوى املعمـــاري
والحضـــاري ،حيـــث مت تصمميه بأســـلوب مبتكر ميكن تصنيفـــه مضن الطراز
اإلســـامي الحديـــث .كمـــا يشـــهد الجامع األنشـــطة العديدة الـــي تقام
فيـــه ،إضافة إىل كونه املقصد األول للبحرينيني وزوار اململكة ألداء شـــعائر
صـــاة الجمعـــة فيه .كمـــا يتحـــول الجامع يف شـــهر رمضان مـــن كل عام
إىل مـــكان العتـــكاف املســـلمني وتحـــري ليلة القـــدر ،إضافة إىل مســـابقة
البحريـــن الســـنوية لحفظ القـــرآن الكرمي.
ويضـــم الجامـــع ،قاعـــة رئيســـة للصـــاة وأخـــرى للنســـاء ،وفنـــاء،
ومتوضـــأ ،إضافـــة إىل ســـاحة مفتوحة ومكتبـــة .وللطابق األريض خمســـة
مداخـــل ،وهـــي :املدخـــل الرئيـــس ،ومدخـــل الزائريـــن ،ومدخـــل لـــذوي
االحتياجـــات الخاصة ،واملدخـــل المشايل ،ومدخل لكبـــار الضيوف ،باإلضافة
إىل صالـــة لالســـتقبال ،ومكتبـــة ،وفناء (حـــوش) وقاعة الصالة الرئيســـة،
واملحـــراب ،واملآذن ،واملخـــزن ،ومصىل الســـيدات ،وموقف الســـيارات .أما
ً
الطابـــق األول فيضـــم إدارة املركـــز وقاعـــة للصـــاة ودارا لعلـــوم القـــرآن
الكـــرمي وفنـــاء .ويتكـــون املســـجد مـــن قبـــة ضخمـــة بنيـــت مـــن األلياف
الزجاجيـــة النقيـــة ،وتعد أكرب قبة مصنوعة من األليـــاف الزجاجية يف العامل.
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the mosque, such as the Minber, and wooden chairs provided
for the Imam and preachers, in addition to book shelves and
Koran holders.
In the inner open courtyard, a combination of marble, stone
and plaster were used in a consistent harmonious blend
that added agility to the arches. Therefore, architectural
planes were manipulated in such a clever way in the
courtyard, which reflected a deep sense of conscious
design and awareness of the ratios and proportions needed
to come up with an elegant and agile arch. At the top of
the elevations stucco freezes were used, which remind of
traditional architecture in Bahrain.
In addition to the main dome above the prayer hall,
there was a group of domes that create a balance with the
enormity of the main one. A dome above the main entrance
was built, as well as domes on both ends of main axis
perpendicular on the Qibla wall. These three domes were
designed in different sizes, also with variations in height
in relation to size of the volume and space they cover, and
with a carefully designed proportion and relation with the
main dome. The minaret design adhered to the implicit use
of historical references inspired by traditional mosque
architecture, albeit transformation and abstraction was
present to reflect traditional Islamic architecture of
mosques in essence, yet within a contemporary form.

←
يتحول الجامع يف شهر رمضان من كل
عام إىل مكان العتكاف املسلمني
وتحري ليلة القدر
The Mosque turns in the month
of Ramadan to a place of
solemn assembly of Muslims to
observe Al Qadr night

يتح ــول الجام ــع ف ــي ش ــهر رمض ــان
THE MOSQUE HOSTS MANY ACTIVITIES, IN ADDITION TO BEING THE

مــن كل عــام إلى مــكان العتكاف
FIRST DESTINATION FOR BAHRAINIS AND VISITORS TO PERFORM THE

،المســـلمين وتحـــري ليلـــة القـــدر
FRIDAY PRAYERS. IT TURNS IN THE MONTH OF RAMADAN EACH YEAR

إضافـــة إلـــى مســـابقة البحريـــن
T O A P L A C E O F S O L E M N A S S E M B LY O F M U S L I M S T O O B S E R V E A L Q A D R

.الس ــنوية لحف ــظ الق ــرآن الكري ــم
N I G H T, A N D A S A H U B F O R T H E A N N U A L B A H R A I N C O N T E S T T O R E C I T E

AND MEMORIZE THE KORAN.

↑↓
تغلب الرأسية عىل األفقية يف التكوين
 ويبدو ذلك واضحا بالنظر إىل،املعماري
األقواس اليت تحيط باألفنية املكشوفة
للمسجد ًحيث متيل نسبها لإلستطالة
رأسيا لرتتفع عىل أكرث من طابق

In this architectural
composition, the vertical
dominates over the
horizontal. This is obvious
in the arches that surround
the open courtyard, where
they elongate vertically and
rise to more than one floor
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The outside open patio is surrounded by corridors from
all sides that lead to the main prayer hall from the Qibla
side. They also lead to a passage that ends up in service
spaces on the same floor, and leads through stairs to the
Mezzanine where women prayer hall is located.
The general outline of the mosque and its spatial
composition suggest bulkiness and magnitude. The thick
bearing walls are used, in the same way traditional mosques
built around the Muslim world. However, the planning
reveals iron-grid system, with no tilts or change of
direction in the overall spatial composition or among its
parts, which can be seen in mosque architecture in general
due either to site constraints or Qibla direction.
The interior design of the mosque reflects the same
gravity, magnitude and elegance perceived through its
external composition. The huge chandelier that hangs
close to worshippers and stretches over a vast horizontal
space seems to achieve a balance between the vertical and
horizontal and breaks the overwhelming huge space of the
main prayer hall. Colors used in the interior also add
to both visual and psychological tranquility and comfort
needed to provide the atmosphere for spiritual meditation.
Windows surrounding the prayer hall allow light rays to
sneak through the slits above, including those around the
main dome. Wood has been also used in its natural color,
dark brown, in many of the architectural elements inside

الصفحة السابقة previous page .

ً
وقد اســـتخدمت عـــددا من مـــواد البناء يف الجامـــع منها الرخـــام اإليطايل
املســـتخدم يف األرضيات ،واألبواب املصنوعة من خشـــب الســـاج املســـتورد
مـــن الهنـــد .كما يحتـــوي الجامـــع عىل عـــدد مـــن الكتابـــات القرآنية اليت
تحيـــط أعىل الجـــدران الداخليـــة للجامع ،املكتوبـــة بالخط العربـــي الكويف
ً
التقليـــدي املســـتخدم عـــادة يف زخرفـــة وتزيني جـــدران املســـاجد تقليديا.
أمـــا مكتبة مركـــز أحمـــد الفاتح اإلســـامي فتحتوي عـــى نحو 7000
كتـــاب بعضهـــا قدمي يعود تأليفـــه وطباعته إىل أكرث مـــن  100عام .وإضافة
ً
إىل كونـــه مكانـــا للعبادة فـــإن الجامع يعـــد أحد مناطق الجذب الســـياحي
الرئيســـة يف مملكة البحرين.
إن التكويـــن املعمـــاري للجامـــع مـــن الخـــارج يوحـــي بالعظمـــة اليت
نشـــاهدها يف املســـاجد العمثانية .حيـــث تبدو كتل املســـجد مرتاكبة وتعلو
ً
باتجـــاه القبـــة الرئيســـة اليت تســـيطر عىل التكويـــن الكيل للجامع رأســـيا
ً
وأفقيـــا .أما املئذنتـــان املحيطتان فتعمالن عىل تـــوازن األفقي مع الرأيس
عـــى طـــريف املحور الرئيـــس الـــذي يتعامد مع قبـــة الجامع.
يف هـــذا التكويـــن املعمـــاري تغلب الرأســـية عـــى األفقيـــة ،ويبدو
ً
ً
ذلـــك واضحـــا أيضـــا بالنظر إىل األقـــواس اليت تحيـــط باألفنية املكشـــوفة
ً
للمســـجد حيـــث متيل نســـبها لالســـتطالة رأســـيا والـــي ترتفع عـــى أكرث
مـــن طابق ،وهذه الرأســـية للمســـجد عـــى ضخامتـــه يف التخطيط األفقي
تعطـــي للفراغـــات الداخليـــة والخارجيـــة فخامـــة وضخامة توحـــي بالرهبة
ً
وتضفـــي جوا من الســـكينة والهدوء عىل أجوائه الداخليـــة تتطلبها طبيعة
الجامعـــة التعبديـــة والروحانية.
املخطـــط العـــام للجامع يبـــدو وكأنه مييل للتصممي الكالســـييك من
حيـــث وجـــود تناظر حول محـــور رئيـــس للجامع يتعامـــد مع جـــدار القبلة.

↑

يتكون املسجد من قبة ضخمة بنيت من
األلياف الزجاجية النقية ،وتعد أكرب قبة
مصنوعة من األلياف الزجاجية يف العامل
The Mosque's huge dome is
made of pure fiberglass; the
largest in the world

↓
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استخدم الخشب الطبيعي بلونه البين
الداكن يف عدد من العنارص املعمارية
Wood in its natural color,
is used in many of the
architectural elements inside
the mosque

balance the horizontal and the vertical configuration on
both ends of the main axis, which runs across the main dome.
In this architectural composition, the vertical dominates
over the horizontal. This is so obvious given the arches
that surround the open courtyard, where their proportions
tend to elongate vertically and rise to more than one
floor. This vertical composition of the mosque despite its
bulky horizontal layout, gives interior and exterior spaces
magnitude and elegance and casts peace and tranquility
upon the internal atmosphere required for worship and
spiritual meditation.
The general planning of the mosque is reminiscent of
classic design in traditional historic architecture
in terms of the symmetry found around one main axis
perpendicular on the Qibla wall. This symmetry is apparent
in the planning of both the ground and mezzanine floors.
The main prayer hall is square in shape with four huge
corner pillars that support the main dome, flanked by
corridors from all four sides. This planning is unusual in
typical traditional mosques. Instead, it is common to have
the longest rows in the main hall parallel with the Qibla
wall to have the maximum number of prayers possible in each
row. Moreover, there exist on both sides of the main prayer
hall two Iwans separated by these corridors that act as
dividers between the main prayer hall and the Iwans, which
also adds to the peculiar spatial design.

1

3

3

الطابق األرضي
Ground Floor

3

1. ة
قاعة الصالة الرئيس
Main Prayer Hall
2. فناء
Court
3. ق
 روا
Arcade

6

2

4

4. مصلى النساء
Female Prayer Hall
5. ن
 المخز
Store

5

6. ة
مكتب
Library
7. س
 المدخل الرئي
Main Entrance Hall

7
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الطابق األول
First Floor
1. ة
قاعة الصالة الرئيس
Main Prayer Hall
2. فناء
Courtyard
3. م
 دار علوم القرآن الكري
Holy Quran science
center
4. ز
 إدارة المرك
Administration office
5. ق
 روا
Arcade
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ً
ً
والتناظـــر يبـــدو تناظرا تامـــا يف الطابقني األريض وطابـــق املزيانني .وقد مت
تصمـــم القاعة الرئيســـة للصالة عىل شـــكل مربـــع تقع عىل زوايـــاه األربع
أعمـــدة ضخمـــة تحمل القبة الرئيســـة ،ويحيـــط بالقاعة ما يشـــبه املرم من
الجهـــات األربـــع .وهو تخطيط غري مألـــوف للجوامـــع التقليدية حيث متيل
قاعـــة الصـــاة لالســـتطالة بحيـــث يكون الضلـــع األطـــول باتجـــاه القبلة،
وذلـــك ألمر رشعي يمتثـــل يف أفضلية الصـــف األول يف الصالة .وفوق ذلك
يالحـــظ وجود ما يشـــبه اإليوانني اللذيـــن يفصل بينهما وبـــن القاعة هذه
املـــرات املحيطة بالقاعة الرئيســـة للصالة.
أمـــا الفناء الخارجي املكشـــوف فتحيطه مرمات مـــن جميع الجهات،
تقـــود لفـــراغ قاعـــة الصالة الرئيســـة مـــن جهة القبلـــة .كما تقـــود إىل مرم
ً
ً
يؤدي لفراغات الخدمة أفقيا يف الطابق نفســـه ورأســـيا من خالل مجموعة
أدراج إىل فراغـــات الصـــاة واملركز وقاعة النســـاء يف طابق املزيانني.
املخطط العام للجامع وطريقة تركيبته الفراغية توحي بالكالسيكية
والضخامـــة والثقل .فالجدران مسيكة وتوحي بالطريقـــة التقليدية اليت بين
بهـــا عـــدد من األمثلة من املســـاجد يف العامل اإلســـامي القـــدمي .وعىل الرغم
ً
ً
مـــن ذلك فكان تخطيط محاور الجامع الرئيســـة متقاطعـــا ومتعامدا ودون
وجـــود انحنـــاءات أو زوايـــا بـــن املحـــاور كمـــا نجدهـــا يف كثري مـــن الجوامع
التقليديـــة اليت متليها عادة إمـــا محددات املوقـــع أو اتجاه القبلة.
التصمـــم الداخـــل للجامع عكـــس الثقـــل والضخامـــة والفخامة اليت
تبـــدو مـــن التشـــكيالت الخارجيـــة للجامـــع .فالرثيـــا الضخمـــة الـــي تدنو
مـــن املصلـــن وتفـــرش مســـاحة كبرية لمتتـــد بشـــكل أفقي تـــأيت لتحقق
التـــوازن مـــع رأســـية وأفقيـــة الجامـــع الغالبة ولتكـــر من ضخامـــة فراغ
قاعـــة الصـــاة الرئيســـة .كمـــا تعكـــس األلـــوان الهادئـــة املســـتخدمة يف

↓
كتل املسجد مرتاكبة وتعلو باتجاه
التكوين
ً
القبة الرئيسة اليت تسيطر عىل ً
الكيل للجامع رأسيا وأفقيا
The blocks of the mosque
overlap in ascending manner
towards the main dome,
which dominates the overall
vertical and horizontal
configuration of the mosque
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فراغـــات الجامـــع الداخليـــة الهـــدوء والراحة البرصيـــة والنفســـية املطلوبة
لتحقيـــق جو روحـــاين تعبدي هـــادئ .كما تمســـح النوافذ املحيطـــة بجدران
قاعـــة الصالة الداخليـــة للنور بالتســـلل عربها وعرب كثري مـــن النوافذ اليت
تعلـــو بارتفاعـــات مختلفـــة تصل حىت القبة الرئيســـة ،حيث تنســـاب حزم
النـــور ناثـــرة الضيـــاء وتعانـــق األلـــوان الهادئة للجامـــع من الداخـــل ،كما
اســـتخدم الخشـــب الطبيعـــي بلونـــه البين الداكـــن يف عدد مـــن مفردات
الجامـــع املعمارية كاملنرب وبعـــض املتكآت لجلوس اإلمـــام والعلماء إللقاء
الـــدروس وبعـــض قطع الكتـــب الخشـــبية لوضع املصاحـــف فيها.
ويف الفنـــاء الداخيل املكشـــوف اســـتعمل مزيج من الرخـــام والحجر
والجـــص يف تركيبة متناســـقة أضفت رشـــاقة عىل األقواس املســـتخدمة.
فقد تباينت الســـطوح املعمارية يف واجهات الفناء بشـــكل متناســـق وحس
واع ومـــدرك للنســـب الفنية والتناســـب بـــن أجزاء القـــوس املختلفة .ويف
ٍ
أعـــى الواجهات كانت الرشفـــات اليت مت تطعميها بالجـــص مذكرة بطريقة
البناء التقليديـــة يف البحرين.
وباإلضافـــة للقبـــة الرئيســـة الـــي تعلو قاعـــة الصالة كانـــت هناك
مجموعـــة مـــن القبـــاب الـــي تعمـــل عىل خلـــق توازن مـــع ضخامـــة القبة
الرئيســـة .فهنـــاك قبـــة تعلـــو املدخـــل الرئيس وقبتـــان عىل طـــريف املحور
الرئيـــس املتعامـــد مع جـــدار القبلة .هذه القبـــاب الثالث جـــاءت متفاوتة
األحجـــام واالرتفـــاع بالنظـــر للفراغـــات اليت تعلوهـــا وبالنســـبة لعالقتها
بالقبـــة األم .أمـــا املئذنتـــان فتفردتـــا يف تصمميهـــا بشـــكل يوحـــي مضنيـــا
باشـــتقاقات واســـتعارات من وحي عمارة املســـاجد التقليديـــة ،وإن كانت
االســـتعارة والنقـــل ليـــس حرفيـــا ،بـــل جـــاء بطريقـــة تعكس منـــط عمارة
املســـاجد مبمضونهـــا اإلســـامي ولكن بشـــكل معارص.
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←
معلم مهم عىل املستوى املعماري
والحضاري حيث مت تمصميه بأسلوب
يصنف بالطراز اإلسالمي الحديث
An important architectural
and cultural landmark, its
design reveals an innovative
style classified as modern
Islamic

74

↓
استعمل يف الفناء الداخيل املكشوف
مزيج من الرخام والحجر والجص
In the inner open courtyard, a
combination of marble, stone
and plaster were used

to an open plaza and a library. In the ground floor there
exist five entrances, namely: the main entrance, the
visitors’ entrance, the entrance for people with special
needs, the northern entrance, and the VIP entrance. The
ground floor also comprises reception lounge, library,
courtyard, main prayer hall, mihrab, minarets, storage
area, women prayer area, and car parking. The first floor
comprises management centre, women prayer room, Dar AlKoran and courtyard. The Mosque has a huge dome made of
pure fiberglass; the largest in the world. The building
material used in the mosque includes Italian marble
flooring, doors made of teak wood imported from India among
others. The Mosque also contains Koranic inscriptions that
surround the top inner walls in traditional Kufi style
traditionally used in the decoration of mosque walls.
Ahmed AlFateh Islamic Centre Library contains about 7,000
books, some of which are very old, that date back more than
100 years ago. In addition to being a place of worship, the
mosque is also one of the main tourist attractions in the
Kingdom of Bahrain.
The external architectural composition of the mosque
suggests grandeur and bulkiness similar to that seen
in Ottoman mosques. The blocks of the mosque overlap in
ascending way towards the main dome, which dominates
the overall vertical and horizontal configuration of
the mosque. The surrounding two minarets seem to work to
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A L F A T E H G R A N D M O S Q U E , is also known as Ahmed
AlFateh Islamic Centre. It was built by the late Amir of
Bahrain, Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa in 1987 and named
after the name of Ahmed AlFateh who conquered Bahrain. It
is located on the east shore of Manama.
The center, which was founded in 1983, comprises a mosque and
a department for Koranic studies and Islamic library, as well
as Sheikh Isa bin Salman Library,
which opened in 2006. The total
combined area of the Grand Mosque
is about 6,500 square meters, and
it accommodates 7,000 worshippers.
It is considered an important
architectural and cultural landmark,
as its design reveals an innovative
style that can be classified as
modern Islamic. The Mosque hosts
many activities, in addition to
being the first destination for
Bahrainis and visitors to perform
the Friday prayers. It turns in the month of Ramadan each year
to a place of solemn assembly of Muslims to observe Al Qadr
night, and as a hub for the annual Bahrain contest to recite
and memorize the Koran.

ALFATEH
GRAND
MOSQUE

The Mosque comprises the main prayer hall for men and
another for women, a courtyard, an ablution, in addition
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ALFATEH GRAND MOSQUE

↗

project name: Sultan Qaboos Grand Mosque in Nizwa
owner: Royal Court
architect: Engineering Management for Royal Court
location: Nizwa - Oman
number of worshippers: 3,350
completion date: 2009

SULTAN
QABOOS
MOSQUE

←

يعتـــر جامـــع الســـلطان قابـــوس فـــي نـــزوى مـــن املعـــامل اإلســـامية
واملعماريـــة والحضارية املمتزية يف ســـلطنة عمان .وقـــد مت افتتاح الجامع يف
يـــوم الجمعـــة  3من ذي الحجـــة 1436هـ املوافق  18ســـبمترب 2015م ليضاف
إىل سلســـلة املســـاجد والجوامـــع املنترشة يف الســـلطنة .ويقع هـــذا الجامع
املهـــم والكبري يف محافظـــة الداخلية بوالية نزوى الـــي تبعد عن العامصة
مســـقط نحو  164كيلومرتا .ويـــأيت الجامع يف املرتبة الثالثة عىل مســـتوى
الســـلطنة من حيث األهمية والفخامة وجمال العمارة والســـعة يف احتواء
عـــدد كبري مـــن املصلني من الرجال والنســـاء يف قاعاته الداخلية وســـاحاته
الخارجيـــة وبقيـــة مرافقه الوظيفيـــة التابعة للجامع .حيث يـــأيت يف املرتبة
األوىل جامـــع الســـلطان قابـــوس األكـــر يف مســـقط مث جامـــع الســـلطان
ً
قابوس بصاللة وهذا املســـجد الجامع الكبري ثالثا .ويعترب جامع الســـلطان
ً
ً
قابـــوس يف نـــزوى ،بجانـــب أهميته ووظيفتـــه الدينيـــة ،معلمـــا معماريا
ً
ً
مهمـــا نظرا لمتـــز تصميمـــه املعماري وتناســـق عنارصه بالنظـــر لتخطيطه
ً
ً
مـــع مـــا حوله فضـــا عن أهميتـــه الثقافيـــة نظرا لألنشـــطة الـــي يقدمها
للمجمتع املحيل الواســـع.
وقـــد بين الجامع عىل مســـاحة تبلـــغ  80ألف مرت مربـــع واليت تمشل
كافة مرافـــق الجامع الداخليـــة والخارجية واملســـطحات الخرضاء ومواقف
ً
ً
الســـيارات .أمـــا مســـاحة البنـــاء للجامـــع فبلغـــت  13.200ألف مـــرا مربعا.
ويتســـع ألكـــر من 10000مصـــي حيث يتســـع الجامع يف الصـــاالت الداخلية
مصـــل ،فضـــا عـــن إمكانيـــة اســـتخدام الســـاحات
املســـقوفة لنحـــو 4500
ٍ
مصل .أما
5.300
لنحـــو
تتســـع
واليت
للصالة
املكشـــوفة
واألفنيـــة الخارجية
ٍ ً
قاعـــة الصـــاة الرئيســـية للجامع فتبلـــغ مســـاحتها اإلجماليـــة  3.546مرتا
ً
مصـــل وتعلوها قبـــة الجامع الـــي يبلغ قطرها
مربعـــا وتتســـع لنحو 4.500
ٍ
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تمتزي املآذن بشكلها املعارص املستوحى
من الجذور التاريخية لبعض مآذن
القاهرة الفاطمية ،فضال عن بعض املآذن
املمتزية بالقدس
The minarets’ design is
reminiscent of those in
Fatimid Cairo or Jerusalem
with a contemporary touch and
abstraction.
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dominates the urban external configuration, as well as
the strong physical configuration which connects the
massive main bulk of the mosque with its surrounding
external space. It works to connect both the courtyards
that represent an extension of the whole complex and the
urban environment. It plays a key role as a symbol through
the city of Muscat. The mosque with its colored materials
represents a natural extension to the horizon and the
background of natural urban landscape and surrounding
mountains. It adds uniqueness in the local dimension of its
location and place.
↑
بين الجامع عىل مساحة تبلغ  80ألف
مرت مربع واليت تمشل كافة مرافق
الجامع الداخلية والخارجية واملسطحات
الخرضاء ومواقف السيارات
The mosque is built on an area
of 80 thousand square meters
including all inclusive
facilities, landscaping, and
parking lots

يتميـــز الجامـــع بصريـــ ًا بوجود
IN TERMS OF THE VISUAL ARCHITECTURAL IMPRESSION, THE MAIN

َ ة الرئيســـ
َ القب
ة التي تسيطر على
D O M E I S Q U I T E V I S I B L E A N D D O M I N A N T. I N A D D I T I O N , T H E F O U R

MINARETS THAT SURROUND THE MOSQUE FORM THE SKYLINE AROUND.

 أما األربع مآذ ِن.التكوين العـــام

التي تحيط بالمســـجد فتشـــكل

.بقوة خط الســـماء المحيط

↑
تتدىل من القبة الرئيسة ثريا أنيقة
تتناسب يف تمصميها وحجمها مع التمصمي
الداخيل للجامع
The mosque is built on an area
of 80 thousand square meters
including all inclusive
facilities, landscaping, and
parking lots
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ً
ً
 27مـــرا وترتفع عـــن األرض مبقـــدار  55مرتا.
ً
نهـــارا،
وتمســـح النوافـــذ املنتـــرة يف القبـــة بدخـــول ضـــوء المشس
وتعمـــل عىل إضفاء طابع روحاين خـــاص يف البيئة الداخليـــة لقاعة الصالة،
وكذلـــك تقليل االعمتاد عىل اإلنـــارة الصناعية وبالتـــايل العمل عىل تقليل
اســـتهالك الطاقـــة وزيـــادة كفـــاءة عوامـــل االســـتدامة واعتبـــار معايري
العمارة الصديقـــة للبيئة.
وبالنســـبة للتصمـــم الداخـــي للجامـــع فقـــد اعمتـــد المصمـــم عـــى
مجموعـــة مـــن العنـــارص التجريديـــة مـــع مزيـــج مـــن األمنـــاط الهندســـية
اإلســـامية وبشـــكل أنيـــق ودون مبالغـــة أو إرساف وبشـــكل ال يرصف
املصلـــن عـــن الجو الروحـــاين الذي تضفيـــه األنوار املتســـللة مـــن الفتحات
الضيقـــة للقبـــة املركزيـــة باألعىل .وتتـــدىل من القبة الرئيســـة ثريـــا أنيقة
تتناســـب يف تصميمهـــا وحجمها وبســـاطة وتجريد األعمـــال الفنية بها مع
التصميـــم الداخـــي للجامـــع .كما تضـــم قاعة الصـــاة الرئيســـية املحراب
املنقـــوش بزخارف هندســـية وآيات قرآنية .أما ســـور الحمايـــة الذي يحيط
بالقاعـــة الرئيســـية فهـــو مكســـو باألحجـــار ويضـــم بداخلـــه بقيـــة مرافق
الجامـــع ،حيـــث تنترش املخطوطـــات القرآنيـــة ذات النقـــوش الدقيقة عىل
جدرانـــه إىل جانـــب أقـــواس أنيقـــة التصميم.
أمـــا قاعـــة صالة النســـاء فتقـــع يف الطابق األريض مـــن الجامع عىل
ً
ً
مســـاحة  312مـــرا مربعـــا وتتســـع لــــ  434مصليـــة وتمتـــز بوجـــود مدخل
مســـتقل ميكـــن اســـتخدامه عـــر الســـاحات الخارجيـــة والبهـــو .وتتكـــون
مكتبـــة الجامـــع مـــن طابقني عـــى مســـاحة تبلـــغ  277.5مرت مربـــع حول
ســـاحة داخليـــة مغطاة بالزجـــاج ،ويبلغ إجمـــايل كتب املكتبة نحـــو  17ألف
كتـــاب .كما توجـــد بالجامع كذلك فصول دراســـية لتحفيـــظ القرآن الكرمي

↓

تفاصيل ّ
تبي محاوالت إحياء العمارة
التاريخية للمساجد
Details show attempts to
revive the architecture of
historical mosques
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In terms of the visual architectural impression, the
main dome is quite visible and dominant. In addition, the
four minarets that surround the mosque form the skyline
around. What distinguishes the exterior facades is the
use of tall pointed arches. At the top of the external
walls little slits and a continuous freeze was used,
which is architecturally inspired from Omani castles and
defensive architecture in general. The overall composition
of the exterior is dominated by the use of sandstone and
its natural color, which is in harmony with the natural
surroundings.
The interior design of the mosque is very expressive
with lavish use of decoration, motifs, calligraphy and
stucco works in all sorts of pattern works and colors. The
interior is characterized by the lavish use of Islamic art,
such as Moroccan art style, wood works, copper, glass and
metal work. This is evident also in the exterior spaces,
on floors, small domes, the minarets, gardens and water
fountains.
Sultan Qaboos Grand Mosque in Nizwa represents an
innovative model for contemporary mosque architecture in
terms of visual, architectural and spatial composition.
It also provides strong architectural elements in
their formulation and compatibility with the overall
composition. This is evident in the central dome which
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وســـاحة خاصـــة بهـــا وقاعـــة متعـــددة األغـــراض مجهـــزة بأحدث وســـائل
الوســـائط املتعـــددة إلقامـــة املحارضات.
ومن املعـــامل الفريدة واملمتزية يف مساء الجامع ومـــا حوله املآذن األربع
والـــي تحيـــط بـــأركان الجامع األربعة حيـــث يصل ارتفـــاع كل منها إىل 80
ً
مـــرا .وتمتـــز املآذن بشـــكلها غري املســـبوق ،يف عمارة املســـاجد وبشـــكلها
املعارص املســـتوحى من الجـــذور التاريخية لبعض مـــآذن القاهرة الفاطمية،
فضـــا عن بعـــض املـــآذن املمتـــزة بالقـــدس .ويرتفع بنـــاء املئذنـــة الواحدة
اعمتـــادا عـــى شـــكل برجي يتحـــول تدريجيا عـــر محاور نقـــات يف األعىل
بشـــكل متناســـق وهنـــديس مبتكر حـــى تنتهي بالجـــزء الرشـــيق العلوي
الـــذي يعلوه الهالل .وتشـــكل املآذن ليال عالمات مضيئـــة يف مساء الجامع
تضفـــي رونقـــا وبهاء عىل التكويـــن املعماري العـــام للجامع.
ومـــن الناحيـــة املعمارية يبـــدو التخطيـــط األفقي للطابـــق الرئيس
للجامـــع غـــر مألوف أو شـــائع يف عمـــارة املســـاجد التقليديـــة حيث تحيط
بقاعـــة الصـــاة الرئيســـة مربعـــة الشـــكل ثالثـــة أروقـــة داخليـــة للصالة،
كلهـــا مســـقوفة وتشـــكل جزءا مـــن قاعة الصالة الرئيســـة للرجـــال ،اثنان
منهـــا متعامـــدان عىل جـــدار القبلة ،فميا يغيـــب الرواق الرابـــع .كما يحيط
باألروقـــة الثالثـــة الخدمـــات ،واليت تشـــكل عمقا لجـــدران الجامـــع كأنها
تفصلهـــا عـــن الخارج وتشـــكل مبثابـــة عازل مناخـــي وصويت لقاعـــة الصالة
الرئيسة.
ً
َ
ومـــن الناحيـــة املعماريـــة أيضـــا يمتـــز الجامـــع برصيـــا بوجـــود القبة
َ
مآذن اليت تحيط
الرئيســـية اليت تســـيطر عىل التكوين العام .أما األربـــع
ِ
باملســـجد فتشـــكل بقوة خـــط المســـاء املحيط .وعـــى الواجهـــات الخارجية
يالحـــظ اســـتعمال األقـــواس املســـتطيلة املدببـــة ،وتنتهـــي الواجهات يف
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worshippers and features a separate entrance that can be
used across the external courtyards and lobby. Inclusive
Mosque’s library consists of two floors on an area of
277.5m2 around an inner courtyard covered with glass, and
comprise around 17 thousand books. There are also classes
for Koranic studies built around a small courtyard as well
as a multi-purpose hall equipped with the latest facilities
for multimedia presentations.

↑
تضم قاعة الصالة الرئيسية املحراب
املنقوش بزخارف هندسية وآيات قرآنية
The interior is characterized
by the lavish use of Islamic
art

The mosque features four unique minarets that surround its
corners, each rising up to 80 meters. The minarets’ design
is reminiscent of those in Fatimid Cairo or Jerusalem with
contemporary touch and abstraction. The minaret rises as a
square tower before taking its final reduced shape ending
with a little crescent. The four minarets form glowing
beacons in the skyline of the mosque at night along with
the massive dome in their midst.
Architecturally speaking, the horizontal planning of the
mosque seems uncommon in traditional mosque architecture,
where the square prayer hall is flanked by three internal
covered corridor-like (aisles) spaces, which form part
of the men prayer Hall. It is also notable that two of
these aisles are perpendicular to the Qibla wall. Services
surround these aisles add depth to the mosque, and further
separate it from the outside noisy main road. In addition,
this service barrier acts as buffer zone or climatic and
audio insulator.

↑
مآذن تحيط باملسجد فتشكل بقوة
أربع
ِ
 يالحظ استعمال.خط المساء املحيط
األقواس املستطيلة املدببة يف الواجهة
الخارجية
Four minarets surround the
mosque to form the skyline
with tall pointed arches at
the exterior facade

←

ً
 مرتا50 القبة الرئيسة للجامع تعلو
وتزينها النقوش الفسيفسائية

The massive central dome
rises 50m above
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with the possibility of using outdoor courtyards and open
areas for Friday or Eid Prayers, which can accommodate
about 5,300 worshippers. The main prayer hall, with a
total area of 3,546 square meters can accommodate 4,500
worshippers. It is surmounted by a dome with a diameter of
27m rising 55m from.
The narrow dome windows allow sunlight during the
day, which cast a special spiritual atmosphere during
prayer times. This natural lighting reduces the need
for electricity, hence saves energy and helps towards
sustainable green architecture and design.
The interior design of the mosque comprises a number of
abstract elements that are integrated within geometric
patterns elegantly in such a way so as not to distract
the worshippers. A chandelier is hung from the central
dome, its size, as well as its design is compatible with
the overall interior composition. The main prayer hall
comprises the carved mihrab out of the Qibla wall, which
contains geometric motifs and verses from the Koran. The
wall that surrounds the main hall is built with stone
and encircles other facilities. The wall is covered with
Koranic manuscripts with meticulous inscriptions and is
been punctuated with elegant arches.
The women's prayer hall is located on the ground floor of
the mosque on an area of 312m2 and can accommodate up to 434

أعالهـــا برشفات مســـتوحاة معماريـــا من عمـــارة القالع العمانيـــة خاصة،
ً
ومن مســـننات الرشفـــات يف العمارة الدفاعية عموما .وميـــز الجامع اللون
البـــي املتناغـــم مع الخلفيـــة الجبليـــة ،حيث اســـتعمل بين الحجـــر الرميل
يف بنائه.
أمـــا التصمـــم الداخـــي للجامـــع فجـــاء معـــرا وغنيـــا جـــدا بســـبب
اســـتعمال العديد مـــن املواد والمنـــاذج الزخرفيـــة واأللـــوان .ويمتزي تصممي
الجامـــع باحتوائـــه عـــى مختلـــف الفنـــون املعماريـــة والجداريـــات مثـــل
فـــن الزليـــج املغربـــي والجداريـــات الـــي تحـــوي آيات مـــن القـــرآن الكرمي،
وباســـتخدام متعـــدد للمـــواد واأللـــوان يف تناغـــم ممتزي .وهـــذه األعمال
الفنيـــة اليت متثل منـــاذج مبرجعيات من العمارة التقليدية ،ميكن مشـــاهدتها
يف املـــرات الخارجيـــة والقبـــاب واملنائـــر والحدائـــق ،والســـاحات والنوافري
املائيـــة .وقـــد اســـتخدمت يف بنـــاءه مختلـــف املواد مـــن الخشـــب والرخام
والزجـــاج امللـــون والجداريـــات والزخارف النحاســـية.
جامـــع الســـلطان قابـــوس يف نـــزوى األكـــر ميثـــل منوذجـــا مبتكـــرا
للعمـــارة املســـجدية املعـــارصة يف تكوينـــه املعمـــاري فراغيـــا وبرصيا .كما
يقـــدم عنـــارص معمارية قوية برصيـــا وتكوينيا يف صياغتهـــا وتناغمها مع
التكويـــن العـــام الـــكيل للجامع .وهـــذه متثلهـــا القبة املركزيـــة اليت تهمين
عـــى التكوين العرماين الخارجـــي ،باإلضافة لقوة التكويـــن العرماين الذي
يربـــط كتلـــة الجامـــع الرئيســـة مـــع ما يحيـــط بها مبـــارشة مـــن فضاءات
وســـاحات خارجيـــة متثـــل امتـــداد الجامع من جهـــة ،ومع املحيـــط الحرضي
كرمـــز ومعلـــم عـــى الشـــارع الرئيس املمتـــد عـــر مدينة مســـقط .وميثل
الجامـــع الرابـــض بألوان مواده امتـــدادا عرب األفق لخلفية املشـــهد العرماين
والجبـــال املحيطـــة يف البعد املحـــي للمكان.
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S U L T A N Q A B O O S M O S Q U E I N N I Z W A is considered
a prominent Islamic landmark in the Sultanate of Oman. The
Mosque was open for the public on Friday 3rd of Dhu alHijjah 1436AH, corresponding to September 18, 2015. This
Grand Mosque is located in Addkhilia province in Nizwa,
which is about 164km from the
capital Muscat. This Mosque
is the third most important
in the Sultanate in terms of
grandeur, size, beauty and
stylish architecture, after
Sultan Qaboos Grand Mosque in
Muscat and Sultan Qaboos Grand
Mosque in Salalah. This Mosque,
besides its architectural
and cultural values, offers
functional activities to the
local community, and serves its
community as a cultural centre.
It is also considered as a tourist hub and attraction due
to its distinguished architectural style and design.

SULTAN
QABOOS
MOSQUE
IN NIZWA

The mosque is built on an area of 80 thousand square
meters including all inclusive facilities, landscaping,
and parking lots. The mosque area is around 13,200m2 and
can accommodate more than 10,000 worshippers, as the
internal spaces accommodate nearly 4,500 worshippers

SULTAN QABOOS MOSQUE IN NIZWA

 مسجد الشيخة سالمة: اسم المشروع
project name: Sheikha Salama Mosque
 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بالعني: المالك
owner: General Authority for Islamic Affairs and Awqaf at Al Ain
 جعفر طوقان: المعماري
architect: Jafar Tukan, CC group
 العني – اإلمارات: الموقع
location: Al Ain, UAE
4800 : عدد المصلني
number of worshippers: 4800
2011 – 04- 08 : تاريخ االنتهاء
completion Date: 08 -04 - 2011

جا ئــز ة ا لمســا جد ا لمر كز يــة
Central Mosque Award

SHEIKHA
SALAMA
MOSQUE

↗

مســـجد الشـــيخة ســـامة هو أحد مســـاجد مدينة العني بإمارة أبو ظبي
يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة .مت تصمميه من قبل املعمـــاري الراحل
ً
ً
جعفـــر طوقان مـــن األردن .ويحتـــل مســـاحة  35873مرتا مربعا ،ويتســـع
ألكـــر مـــن  4800مصـــل ،ويمشـــل تصمـــم املســـجد أكـــر مـــن  1000موقـــف
الســـيارات كتوســـع لالحتياجـــات املســـتقبلية .فاملنشـــأ الجديـــد للمســـجد
الحايل يحل محل مســـجد ســـامة الشـــيخة القدمي .وقد كان من املتوقع يف
البدايـــة اكمتال البناء عـــام  ،2009ولكن وجود تجويـــف ضخم تحت األرض
ً
خـــال البنـــاء أدى لتأخـــر إكمـــال املســـجد وافتتاحـــه الحقـــا عـــام 2011م.
ويقـــدم املســـجد محاولـــة جيـــدة لتفســـر معـــارص للعمـــارة العربيـــة
التقليديـــة .ويعكـــس التفـــرد التاريخـــي والثقـــايف ملدينـــة العـــن .ويبدو
ً
املســـجد كهيـــكل جديد ممتـــز يضفي طابعـــا عىل خط مساء وســـط املدينة
يف العـــن .فاملســـجد بتكوينـــه املعمـــاري يضيـــف نظـــرة حديثـــة إىل أفـــق
املدينـــة دون تغيـــر الطابـــع العربـــي التقليـــدي والخصوصيـــة الثقافيـــة.
ً
ً
ً ً
كمـــا يضيـــف املســـجد منظرا ممتـــزا ليال ويبـــدو المعا ويســـبح يف بحر من
األنـــوار مـــن خـــال االســـتخدام املبتكـــر واملمتزي لإلنـــارة اليت تبـــن معامله
املعماريـــة وتظهـــر جمـــال التكويـــن املعمـــاري وتبايـــن وتناغم الســـطوح
واملفـــردات الـــي مت التعامل معهـــا بطريقة مبتكرة ،غـــر مبتذلة وبطريقة
ذكيـــة .ومـــن خـــال التعامـــل مـــع الظـــل والنـــور إلظهـــار معامل املســـجد
وعمـــق بعـــض الســـطوح وبيـــان التصمـــم كتكويـــن عضـــوي ،فقـــد أصبح
ً
ً
املســـجد معلما مهمـــا ملدينة العني بالنســـبة للمارة والزوار عىل حد ســـواء.
ً
كما يشـــكل املســـجد أيضـــا عالمـــة فارقة يف محـــاوالت التجديـــد والتمنية
العرمانيـــة املســـتقبلية للمدينة.
ً
كما يشـــكل املســـجد امتدادا للذاكرة االجمتاعية للمـــكان حيث بين
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multiplied where needed. It is seen in the prayer hall,
which he detached from the open courtyard. In between,
the designer created a buffer area to act as a barrier to
prevent sound nuisance as well as other types of pollution,
in order to provide the right atmosphere for prayers.
Furthermore, he used palm trees in the courtyard to sustain
the division between the mosque and the exterior.
The natural stone cladding, granite flooring and abundant
light in the completed structure produce an inner space
that communicates the Mosque’s exquisite symbolism, while
the incorporation of lifts gives the new structure a
genuinely modern aspect.

←
تطورت الفكرة التمصميية من خالل
التفسريات متعددة املستويات وعملية
معالجة الفراغات والعنارص املعمارية
The design concept
evolves around multilevel interpretations,
space articulation and
architectural elements

ً
ً
مكان املســـجد القـــدمي .وبهذا املعـــى فاملســـجد الجديد يقدم حـــا معارصا
ً
وتعبـــرا عـــن التفاعـــل املـــكاين مـــع العامـــل االجمتاعـــي للمجمتـــع املحـــي،
ً
وخصوصـــا الســـكان الذين اعتادوا عىل تقدمي الصلوات بانتظام يف املســـجد
ســـامة الشـــيخة القدمي .فالحل املعماري الجديد يعـــي التعامل مع الواقع
املحـــي ولكـــن بـــروح جديـــدة تهـــم بـــرورة توســـع االحتياجـــات املزتايدة
ألهل الحي بتقيد مســـجد أوســـع وبرتكيبة فراغية جديدة تناســـب الوقت
والتطـــور االجمتاعـــي .وهـــو ما انعكس يف بعـــض املقابالت الـــي جرت مع
بعـــض رواد املســـجد القـــدمي الذين رأوا أصالة يف املســـجد القـــدمي ،لكنهم يف
ً
ً
الوقـــت ذاته أبـــدوا تفاعال إيجابيا مـــع الواقع الجديد مبـــا يقدمه من زيادة
ً
ً
ً
ً
يف املســـاحة وتعبريا عرمانيا معـــارصا وجميال.
يعمتد المصمم مبـــدأ الرمزية كمنهجيتـــة يف التعبري املعماري ،حيث
تبـــدو الرمزيـــة بالنســـبة لـــه كامنـــة يف تعريف اإلســـام؛ إذ ميثـــل الضوء
والنقـــاء والســـكينة .فالتصممي ،بحســـب ترصيـــح المصمم ،يســـتلهم من
هـــذه القـــم ويحـــاول إعـــادة تفســـرها يف البنيـــة الفراغيـــة ويف تشـــكيل
مختلـــف عنارص املســـجد ،كتعبـــر صادق عـــن روح وجوهر اإلســـام.
تطـــور الفكـــرة التصممييـــة جـــاء مـــن خـــال التفســـرات متعـــددة
املســـتويات وعمليـــة معالجـــة الفراغـــات والعنارص املعماريـــة .من الغالف
الخارجـــي والعنـــارص الرأســـية اليت تحيـــط بالفراغات الداخليـــة والخارجية،
إىل التوســـعة وروابط املســـتويات األفقية املختلفة ،اليت تؤدي جميعها إىل
خلـــق انتقـــال تدريجي من حزي فراغـــي إىل آخر ،وحىت العنـــارص والتفاصيل
ً
الـــي مت دمجها بشـــكل ناعـــم وجميـــل وتتالعب مجـــددا بالضـــوء ،والظل
والنور ،وتقوي من الرمزية والشـــخصية اإلســـامية املعـــارصة والتقليدية
املحدثة للمســـجد.
↑
منطقة الوضوء يف الفناء الرئييس
Ablution area in the main
courtyard
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ويمســـح التكويـــن الحجمـــي للمســـجد بالتـــدرج الفراغـــي للداخـــل
ً
ً
ً
ليكـــون معربا بشـــكل كبـــر وممتـــدا للفراغـــات الخارجيـــة .وخصوصا من
خـــال عملية تدرج مســـتويات الفراغات التقليديـــة ،والبوابات ،واألروقة،
والفنـــاء أو صحـــن املســـجد ،والحجـــوم الفراغيـــة متعـــددة الطوابق وعىل
مســـتويات مختلفـــة ،واألدراج اليت متدد الفراغ الخارجـــي ليتالىق مع الفراغ
الداخـــي والعكـــس بالعكـــس يف تجربة متغرية باســـمرار للفـــراغ والضوء.
ً
يف فلســـفة التصمـــم يعمتد املصمم أفكارا مســـتوحاة مـــن التكوين
العام ملســـاجد اإلمـــارات التقليدية إذ ّ
إن التكوين العام ملســـاجد اإلمارات
التقليديـــة بســـيط لكنه وظيفـــي ،فـــاألرض املخصصة للمســـجد التقليدي
اإلمـــارايت يـــم تحديدهـــا من خـــال جدار محيـــط يغلف إمـــا كامل األرض
أو الصحـــن فقـــط .ويكـــون للســـور املحيـــط مدخل واحـــد أو أكـــر للمساح
بالدخـــول إىل الصحـــن ،الـــذي عـــادة ما يكـــون مكشـــوفا للمســـاء .كما أن
هنـــاك مثـــة رواق مغطـــى ،ويكون عـــادة بني الصحـــن وبني قاعـــة الصالة،
ويقـــود مبـــارشة إىل قاعـــة الصـــاة .ويكون جـــدار القبلة وهو أحـــد جدران
قاعـــة الصـــاة ،يحتـــوي عـــى محـــراب عميق يـــرز للخـــارج ،كمـــا يحتوي
ً
الجـــدار أيضـــا عىل منـــر ،الذي يتكامـــل عادة مضـــن املحـــراب .وباإلضافة
لذلـــك ،فـــإن معظم املســـاجد تحتوي عىل ميضـــأة يف الصحن املكشـــوف،
ومئذنـــة أو مصطبـــة للنـــداء للصـــاة مكانها عـــادة مضن حدود املســـجد أو
مالصقـــة له.
أمـــا قاعـــة الصـــاة فيمت عـــادة الدخـــول إليها مـــن الـــرواق الخارجي
املغطـــى ،أو مبارشة من صحن املســـجد ،مـــن خالل إما بـــاب منفرد أو باب
عريـــض مـــزدوج .وبيمنا قد يكـــون هناك أكرث مـــن باب للدخـــول إىل قاعة
ً
الصـــاة ،إال أن البـــاب الرئيـــس يكون متعامدا مـــع املحراب.
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through the process of layering of traditional spaces,
portals and arcades, patio or courtyard of the mosque, and
multi-storey volumes, and stairs that extend the exterior
to the interior and vice versa in a constantly changing
experience of space and light.
The design invokes ideas inspired by the overall composition
of conventional Emirates mosques, which is seen as simple
yet functional. The traditional Emirate vernacular mosque
plot is defined by a boundary wall that surrounds the entire
plot or just the courtyard. The boundary wall has one or
more defined entrance portals to enable access into the open
courtyard. A shaded riwaq is located between the courtyard
and the prayer hall, which leads directly through the prayer
hall. The Qibla wall has a mihrab projecting externally
and a minber incorporated into the mihrab. The mosque
also comprises an ablution and minaret either within the
mosque plot boundary or nearby. The prayer hall is usually
accessed from the external, or directly from the courtyard
of the mosque, through either a single or double door. While
there may be more than one door to enter the prayer hall,
the front door will be aligned with the mihrab. The study
of traditional mosque in Emirates, and understanding the
configurational relationships enabled him to benefit from
tradition and reflect these features in a modern design.
The ground floor of the mosque reveals a simple
composition. The designer has used a simple unit that he

↑
موقع املسجد يف مدينة العني ،يف إمارة
أبو ظبي
Mosque location in the city
of Al Ain, the Emirate of
Abu Dhabi

←
سالمة يحتل مساحة
الشيخة ً
مسجد ً
 35,873مرتا مربعا ،ويتسع ألكرث من
 4,800مصل ،ويمشل تمصمي املسجد
أكرث من  1000موقف للسيارات
كتوسع لالحتياجات املستقبلية
Sheikha Salama Mosque
occupies 35,873m2, and can
accommodate more than 4,800
worshippers, including extra
1000 car park spaces as
expansion for future needs

↘
الحجر التقليدي يعكس خصوصية
تاريخية وثقافية يف منظور معارص
Traditional stone reflecting
the historical and cultural
peculiarity in a contemporary
perspective

↘
األرابيسك يمسح للضوء للتسلل إىل
املساحات
The arabesque allows light to
inflitrate into the spaces
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NATURAL LIGHT IS PROVIDED THROUGH 40 OFFSET FEATURE WINDOWS

ً يضيف المســـجد منظر ًا متميز ًا لي
ال
THAT ARE CAST INTO THREE OF THE FACES OF THE STRUCTURE.

ويبـــدو المعـــ ًا ويســـبح فـــي بحر من
T H E Q U I B L A W A L L R E TA I N S T H I S F E A T U R E E X T E R N A L LY, W I T H T H E

األنوار من خالل االســـتخدام المبتكر
I N T E R N A L W A L L F U L LY C L A D I N R O U G H F I N I S H N A T U R A L S T O N E .

والمتميـــز لإلنارة

أسلوب التصميم
design approach
1. ر
 رواق قناط
arcaded pathway
2. وضوء
ablution
3. ة
ساحة مفتوح
open courtyard
4. ر
 رواق قناط
arcaded pathway
5. مصلى النساء
female prayer hall
6. ل
 مصلى الرجا
male prayer hall
7. ب
 المحرا
mihrab

1

2

3
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the growing needs of the expanding community in terms of
time and space. Such expanding changes have been welcomed
by the local community, where the new mosque adhered to an
original evolution towards modern urban needs.
The designer adhered to the principle of symbolism in his
methodology and approach to design. To him, symbolism
seems to be embedded within the definition of Islam; which
represents light, purity and tranquility. The design,
as such, is inspired by these values and attempts to
re-interpret the spatial structure and the formation of
various elements of the mosque. The outcome, hence, is seen
an honest expression of the spirit and essence of Islam.

↑
التفسريات متعددة املستويات وعملية
معالجة الفراغات والعنارص املعمارية
Re-interpretation of the
spatial structure and the
formation of various elements
of the mosque

The design concept evolved through a multi-level
interpretations and space articulation and architectural
elements. From the outer shell and vertical elements that
surround the internal and external spaces, to the extension
and links of different horizontal levels, to the creation
of a gradual transition from one space to another, to the
finely incorporated elements and details that further have
been integrated smoothly and beautifully, which manipulate
light, shade and shadow, and enhance symbolism and the
contemporary Islamic identity of the mosque.
The volumetric composition of the mosque allows for the
spatial hierarchy of the interior to be dramatically
expressive and extended to external spaces. Especially

الطابق األرضي
ground floor plan
ة 1.
قاعة الصالة الرئيس
main prayer hall
فناء 2.
court

1

ق 3.
روا 
arcade
ل 4.
استقبا 
reception room
ن 5.
مركز تحفيظ قرآ 
quran school
المئذنه 6.
minaret
1

2

2

4

4

3

5

4

ع 7.
المستود
storage

4
3

5
الطابق األول
first floor plan
مصلى النساء 1.
female prayer hall

3

2

3

مدخل النساء 2.
female reception
hall
ن 3.
سكن المؤذ 
moazzen apartment
الوضوء ودورات المياه 4.
abulotion and
toilets

6

سكن اإلمام 5.
imam apartment
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أسلوب التصميم
design approach
ل 1.
العناصر المعمارية والتفاصي 
architectural elements
& details
1

2

3

ة 2.
منصة أفقي
horizontal platforms
ي 3.
الغالف والهيكل العمود 
envelope & vertical
structure
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 يبـــدو املصمـــم وقـــد عمـــد إىل نظام،بالنظـــر إىل املخطـــط األفقـــي
بســـيط يعمتد وحدة هندســـية متكـــررة يف قاعة الصالة اليت قـــام بفصلها
 وبني الصحن.عن صحن املســـجد املكشـــوف الـــذي يحيط به رواق مغطـــى
وقاعـــة الصـــاة عمـــد المصمـــم إىل إيجـــاد منطقـــة تعمل كعـــازل صويت
وضـــويئ وبيـــي بـــن قاعة الصالة الـــي تتطلـــب الهدوء والســـكينة وبني
الصحـــن الخارجي املكشـــوف الـــذي زرعه بأشـــجار النخيل بشـــكل هنديس
 هذه املنطقـــة العازلة كانـــت مبثابة فراغات انتقالية يف الوســـط.منتظـــم
 وعىل،مـــن خـــال مجموعـــات من األبـــواب اليت تفتح عـــى قاعة الصـــاة
أطرافهـــا كانـــت هنـــاك مخـــازن ودرجـــان يعلوان عـــى األطراف بشـــكل
 يقودان لقاعة صالة النســـاء،ممتاثـــل حـــول املحور املتعامد مع جـــدار القبلة
.بطابق املزيانـــن العلوي
وبالنســـبة للمـــواد الـــي اســـتعملت يف املســـجد فإن كســـوة الحجر
 وأرضيـــات الجرانيـــت واإلنـــارة قـــد أضافـــت فضـــاءات داخلية،الطبيعـــي
 ويف.وخارجيـــة ممتزية تبـــث الرمزية الـــي أرادها المصمم يف هذا املســـجد
ً
الوقـــت ذاتـــه فـــإن توفري املصاعـــد بني أجـــزاء املســـجد املختلفة رأســـيا قد
ً
ً
ً
ً
ً
.وفـــر جانبـــا وظيفيا مهمـــا وبعدا معـــارصا يف الوقـــت ذاته
←
مت تمصمي املسجد من قبل املعماري
 املنشأ.الراحل جعفر طوقان من األردن
الجديد للمسجد الحايل يحل محل مسجد
الشيخة سالمة القدمي
The mosque has been designed
by the late architect Jafar
Tukan from Jordan. The new
structure replaces the old
Sheikha Salama Mosque.
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giving a modern look to the city’s skyline, and combines
a contemporary interpretation of the traditional Arabic
architecture.
The mosque offers a remarkable scene during night times.
It appears charming, swimming in a sea of lights. The smart
use of lighting directed at certain features shows the
beauty of its architectural composition. Lighting during
the night also helps reveal a sharp contrast, and harmony,
between its components and architectural vocabulary.
Lighting also casts shade and shadow, which gives depth
and perspective. The night time view of the mosque creates
a charming sight for passers-by with the imaginative use
of lights. The lights give a distinct look, highlighting
its features and beauty. The mosque has already become
a landmark for Al Ain and a cornerstone of future urban
development in the city.
The mosque represents an evolution of the social memory
of space and place, as it replaces the old one in the same
site and location. In this sense, the new mosque offers not
only an architectural solution, but also a contemporary
expression of spatial interaction within a socio-cultural
dimension for the local networks of relations, especially
the regular worshipper who frequently visited the old
mosque. The new architectural solution hence becomes a
means to further strengthening such local realities of
social interaction. It also comes as a modern solution to

منارات الخليج العربي
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S H E I K H A S A L A M A M O S Q U E is located in the city of
Al Ain, the Emirate of Abu Dhabi, the United Arab Emirates.
It has been designed by the late architect Jafar Tukan
from Jordan. It occupies 35,873 square meters, and can
accommodate more than 4,800 worshippers, including extra
1000 car park spaces as expansion for future needs. The new
structure has replaced the
old Sheikha Salama Mosque.
It was initially expected
to be completed in 2009,
but the discovery of a huge
underground cavity during the
construction took extra time,
hence the delay to complete
until 2011.

SHEIKHA
SALAMA
MOSQUE

The mosque offers a
good attempt to explain
contemporary traditional Arab
architecture. It reflects
 جائزة المساجد المركزيةthe historical and cultural
Central Mosque Award uniqueness of Al Ain. The
mosque is presented as a new
structure that lends a distinct character to the center of
the city sky line in Al Ain. The mosque adds a modern look
to the city without changing the traditional Arab cultural
character and privacy. It appears on the horizon in Al Ain,
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SHEIKHA SALAMA MOSQUE

جا ئــز ة ا لمســا جد ا لمحليــة
Local Mosque Award

project name: Arcapita mosque
owner: Arcapita
architect: SOM - Skidmore Owings and Merrill
location: Manama - Bahrain
number of worshippers: 130
completion date: 2010

↗

مســـجد أركابيتاّ ،
مسي عـــى امس الرشكـــة املالكة للمجمـــع املحيط الذي
يضم املســـجد ،مت االنتهاء مـــن بنائه يف الربع الثاين من عـــام  .2010واملالك،
ً
بنـــك آركابيتـــا (ســـابقا بنـــك االســـتمثار اإلســـامي األول ويف وقت الحق
الهـــال كابيتال لالســـتمثارات) هـــو منئش االســـتمثارات يف قطاع األصول
األســـهم والعقـــارات الخاصـــة الـــي تتوافق مع مبـــادئ الرشيعـــة ،ويقع
مقـــره يف املنامـــة ،بالبحريـــن .مـــروع بنـــك آركابيتـــا يف خليـــج البحريـــن،
ّ
هـــو مرشوع طمـــوح متعدد االســـتخدامات اليت تســـخر المنـــو االقتصادي
والتمنيـــة يف املنطقـــة من أجل وضـــع املنامـــة كرمكز تجـــاري يف املنطقة.
لقـــد مت تصمـــم مـــروع خليـــج البحرين ليكـــون املكان الـــذي يجمتع
فيـــه الناس ،حيـــث يعملون ويعيشـــون .وهؤالء الناس ســـوف يحتاجون
إىل مـــكان للصـــاة .وباإلضافـــة لذلك ،فـــإن وجود هذا املســـجد يف املخطط
العـــام ملـــروع خليـــج البحريـــن يدل عـــى أن البحريـــن قادرة عـــى الجمع
بـــن التاريخ والثقافـــة مع الحداثة والخـــروج مبرشوع جميـــل يحيي التاريخ
والثقافـــة ،ويف ذات الوقـــت يـــم اســـتعمال وســـائل التقنيـــات والتصممي
الحديثـــة بشـــكل معارص ومبـــا يلبي احتياجـــات العرص.
ً
مســـجد بنـــك آركابيتـــا يعـــد معلما عـــى الواجهـــة البحريـــة ملرشوع
خليـــج البحريـــن املطور .فاملســـجد يحتل أفضل مكان يف املـــروع ،إذ تحيط
ً
بـــه امليـــاه الصافية ،جنبـــا إىل جنب مع منظـــر رؤية بانوراميـــة ملدينة املنامة
تحبـــس األنفـــاس .إن فكـــرة مض املســـجد يف املخطط العام ملـــروع خليج
ً
البحريـــن هـــي فكـــرة مهمة ،وخصوصـــا مع عـــدم وجود مســـاجد أخرى يف
املنطقة الدبلوماســـية .ويعكـــس املجمع مبا يف ذلك املســـجد ،لغة معمارية
فريـــدة وحديثـــة ترمز إىل تطلـــع مملكة البحريـــن للعمارة املعـــارصة دون
فقـــدان أي مـــن هوياتها أو جـــذور تراثها.
↑
ال يشوب املسجد العنارص املعمارية
التقليدية مثل القبة ،أو املئذنة المنوذجية
اليت شاعت يف شكلها التقليدي
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concrete shell, clad internally and externally with natural
stone. Material used in the interior sustains modern
construction and resource conservation and efficiency
principles and zero or low off grassing of harmful air
emissions, low toxicity, durability, longevity, as well
as local production. The interior walls are clad in a
combination of regional limestone, and fabric panelling
provide appropriate acoustics to the space.
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The design is undiluted by
conventional features such
as the dome, or the typical
minaret in its traditional form

إن التصمـــم غري مســـبوق يف عمارة مســـاجد البحريـــن ،كما أنه يعرب
عـــن نوع جديد مـــن املظهر الحديث ومن حيث تشـــكيل املســـجد وبنيويته
الفراغيـــة .فاملســـجد ال تشـــوبه العنـــارص املعماريـــة التقليدية مثـــل القبة،
أو املئذنـــة المنوذجية اليت شـــاعت يف عمارة املســـاجد التاريخية يف شـــكلها
التقليـــدي .فاملئذنة القامئـــة بذاتها وبجانبها بركة املـــاء وتحيط بهما املناظر
الطبيعيـــة تتكامل مع التنظمي املحيط والســـياق املعمـــاري القريب.
مثـــل هـــذه املنهجيـــة الجديـــدة لتصممي املســـاجد ميكـــن أن ال تحظى
بالقبـــول بادئ األمـــر ،بل رمبا ببعض الفضول ،من قبـــل املجمتع املحيل .ومع
ذلـــك ،فـــإن مثل هـــذا النهج التصمميـــي ،بالنظـــر إىل الســـياق واملوقع ،رمبا
يثبـــت أنه قـــادر عىل دمـــج املســـتخدمني املحليني عىل تنوعهـــم واختالف
ً
مشـــاربهم وأعراقهـــم ،مـــن الســـكان املحليـــن للمغرتبني ،ويقـــدم مثاال
للمســـجد الحديـــث الـــذي يجمـــع بـــن الحداثـــة والثقافـــة يف مجمع يضم
األعمـــال يف وئام وانســـجام.
ويلـــزم تصمـــم املســـجد بالتصمـــم العـــام ملجمـــع أركابيتـــا والبنك
ً
القريـــب .ويبـــدو التصممي عـــى تواصل مع املجمتع الـــكيل للبحرين بدال من
املنطقـــة املحلية فقط .فاملســـجد يحافـــظ عىل الثقافة املحليـــة والدين ،كما
ً
ً
يظهـــر قـــدرا كبريا من االهمتـــام بالتفاصيـــل ال تقل عن غريهـــا من املباين
يف خليـــج البحرين ،مما يعطي للمســـجد مكانة وأهميـــة .ويقدم المصمم
ً
ً
ً
مبـــى مبتكـــرا ممزيا لجعله مثـــاال يحتذى مل يســـبق له مثيـــل ،إذ هو ميتاز
ً
ً
يف الوقـــت ذاتـــه بالحداثـــة فضال عـــن كونه مختلفـــا بمتزي داخـــي وخارجي
عـــن مفهـــوم املســـجد التقليدي للمســـجد .إن أهـــداف الفكـــرة التصمميية
تنتـــج مبىن يوفـــر بيئة تعـــوم يف األضواء والتـــوازن الحراري.
ويتكـــون املســـجد مـــن قاعة صـــاة ،وهي عبـــارة عن حجـــم داخيل
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The overall scheme provides innovative light and airy
contemporary spaces that are also practical and in keeping
with the architecture of the building and its surroundings.
Natural light is provided through 40 offset feature windows
that are cast into three of the faces of the structure.
The Qibla wall retains this feature externally, with the
internal wall fully clad in rough finish natural stone. The
air conditioning grills, air ventilation system and other
services were concealed where possible to provide highly
coordinated finishing. Custom lighting, door hardware
and other fixtures were designed and specified for use
throughout the project.
The design of the mosque promotes principles and certain
measures that enhance energy efficiency and performance,
including the building shape, orientation, passive solar
design and the use of natural lighting. Recent studies
have shown the vital importance of natural lighting and
the positive impact on productivity and well being. In
addition, the use of energy efficient heat and cooling
systems go hand in glove with the thermally efficient shell
used in the design of this mosque. Moreover, renewable
energy sources considered provide a sign of emerging
technologies for the future of mosque design.
The overall design is unique, and its external design is
unprecedented. Natural material is selected carefully,
such as stone in the outer shell, as the mosque comprises a
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الطابق األول
First Floor
1. مصلى النساء
Female Prayer Hall
2. صاله مدخل النساء
Female Entrance Hall
3. الوضوء ودورات المياه
Abulotion and Toilets

2
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الطابق األرضي
Ground Floor
1. ة
قاعة الصاله الرئيس
Main Prayer Hall
2. ل
 صاله المدخ
Entrance Hall
3. الوضوء ودورات المياه
Abulotion and Toilets
4. مدخل النساء
Female Entrance Hall

4

واحـــد يشـــكل القاعة الرئيســـة للرجال الـــذي يبعث عىل اإلعجاب بشـــكل
كبـــر .وتقـــع قاعـــة الصـــاة للنســـاء يف مســـتوى املزيانـــن فـــوق منطقة
دورات امليـــاه الرئيســـة والوضـــوء اليت يمت الوصول إليهـــا عن طريق مدخل
ً
ً
ً
فنـــاء مفتوحا مت
منفصـــل ومـــن خالل الدرج أو املصعد .ويضم املســـجد أيضا
توجيهـــه باتجاه القبلـــة ملكة املكرمـــة ،باإلضافة إىل مكان ســـكن لإلمام.
منطقـــة صـــاة النســـاء مت عزلهـــا وجعلها أكـــر خصوصية بواســـطة
املرشبية املســـتوحاة مـــن النص الكويف التقليدي .وهذه مت إدماجها بشـــكل
خفـــي وبســـيط يف الكســـوة الحجريـــة وغريهـــا مـــن العنـــارص الداخليـــة.
األعمـــال الداخليـــة تعكـــس التفســـرات الحديثـــة لألمنـــاط اإلســـامية
التقليدية ،مثل الســـجاد املخصص لقاعات الصالة اليت تشـــكل تفســـرات
حديثـــة لتصامـــم تقليدية.
ويوفـــر املـــروع الشـــامل فراغـــات ومســـاحات معـــارصة يغرمهـــا
ً
الضـــوء ومتجـــددة الهـــواء الـــي هـــي أيضـــا عمليـــة وتمتـــاىش مـــع عمارة
املبـــى واملناطـــق املحيطة بهـــا .كما يمت توفـــر الضوء الطبيعـــي من خالل
أربعـــن نافـــذة جانبيـــة وبطريقـــة غـــر مبـــارشة يمت مـــن خاللهـــا تعويض
الضـــوء الطبيعـــي املبـــارش حيـــث تصـــب ضياءها يف ثـــاث واجهـــات من
املبـــى .ويحتفظ جـــدار القبلة بهذه املزية مـــن الخارج ،بيمنا الجـــدار الداخيل
يكســـوه الحجـــر الحجر الطبيعـــي الخام .فتحـــات تكييف الهـــواء ،ونظام
التهويـــة وغريها من الخدمـــات مت إخفاؤها حيمثا أمكن ذلـــك لتوفري نوعية
تشـــطيب منســـق للغاية .وقد مت تصممي اإلضاءة املخصصـــة ،وباب األجهزة
والتجهـــزات األخـــرى وتحديـــد االســـتخدام يف جميع مراحـــل املرشوع.
ويعـــزز تصممي املســـجد املبـــادئ وبعـــض التدابـــر اليت تعـــزز كفاءة
الطاقـــة واألداء ،مبـــا يف ذلـــك شـــكل املبـــى ،والتوجيه ،والتصمـــم األمثل
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Aracapita complex and the nearby Bank. The design seems to
communicate with the global community of Bahrain rather
than the local area only. The mosque preserves local
culture and religion, and it betrays a significant level
of detail attention no less than other buildings in the
Bahrain Bay, giving the mosque status and importance. The
designer provides a distinguished novel structure to set
an unprecedented example that is both modern and different
internally and externally from the conventional concept of
the mosque. The conceptual goals produce a building that
provides an environment with light and thermal balance.

↑
املئذنة القامئة بذاتها وبجانبها بركة املاء
تتكامالن مع التنظمي املحيط
The freestanding minaret
and landscaped water
pool integrate with the
surrounding

The mosque comprises of a prayer hall, which is a single
internal volume that forms a hugely impressive main prayer
hall. The prayer hall for women is located in the mezzanine
level above the main restrooms and ablution area and
accessed via a separate entrance and stairs or elevator. It
also comprises an open courtyard facing Mecca, and living
quarters for the Imam.
Women’s prayer area is secluded and made more private by
means of a Mashrabia inspired by traditional Kufi script.
This motif is also discretely incorporated into the stone
cladding and other elements of the interior. The interior
works reflect modern interpretations of traditional
Islamic patterns, as custom carpets of the prayer halls are
modern interpretations of traditional designs.

يتـــم توفيـــر الضـــوء الطبيعـــي
NATURAL LIGHT IS PROVIDED THROUGH 40 OFFSET FEATURE WINDOWS

من خـــال أربعين نافـــذة جانبية
THAT ARE CAST INTO THREE OF THE FACES OF THE STRUCTURE.

وبطريقـــة غير مباشـــرة يتم من
T H E Q U I B L A W A L L R E TA I N S T H I S F E A T U R E E X T E R N A L LY, W I T H T H E

خاللها تعويض الضوء الطبيعي
I N T E R N A L W A L L F U L LY C L A D I N R O U G H F I N I S H N A T U R A L S T O N E .

 حيث تصـــب ضياءها،المباشـــر
.في ثالث واجهات مـــن المبنى

 وقد أظهرت.باســـتغالل الطاقة المشسية واســـتخدام اإلضاءة الطبيعية
الدراســـات الحديثـــة أهمية وحيويـــة اإلضاءة الطبيعيـــة والتأثري اإليجابي
 فإن اســـتخدام أنظمة كفاءة، وباإلضافة إىل ذلك.عىل اإلنتاجيـــة والرفاه
ً
التدفئـــة والتربيـــد والطاقة تعمـــل جنبـــا إىل جنب مع الغالف املســـتعمل
ً
 وعالوة عىل. مما يرفـــع كفاءته حراريـــا،كهيـــكل يف تصمـــم هذا املســـجد
 فإن مصـــادر الطاقة املتجددة اليت مت اســـتخدامها تقـــدم عالمة من،ذلـــك
.التكنولوجيات الناشـــئة ملســـتقبل تصممي املساجد
 والتصمـــم الخارجي مل،إن التصمـــم العام للمســـجد فريد مـــن نوعه
 مثـــل الحجر يف، وقـــد مت اختيار املـــواد الطبيعيـــة بعناية.يســـبق لـــه مثيل
، كما يضم املســـجد قرشة خرســـانية يف الهيكل اإلنشايئ،القرشة الخارجية
ً
ً
 كما تدعم املواد املســـتخدمة.يغلفـــه داخليـــا وخارجيا مع الحجـــر الطبيعي
يف الداخـــل البنـــاء الحديث والحفاظ عـــى املوارد ومبادئ الكفـــاءة والصفر
ّ  ومنخفضـــة،أو منخفضـــة اإلنبعاثـــات الضـــارة
، وقـــوة التحمـــل،المسيـــة
 وقـــد مت تغليف الجـــدران الداخلية. وكذلك اإلنتـــاج املحيل،وطـــول العـــر
 والتلبيســـة الـــي توفـــر الصوتيات،مبزيـــج مـــن الحجـــر الجـــري اإلقلميـــي
.املناســـبة للفراغات
←↓

ً
مسجد آركابيتا يعد معلما عىل الواجهة
البحرية ملرشوع خليج البحرين املطور
ويحتل أفضل مكان يف املرشوع

The Arcapita Mosque, a
landmark on the waterfront of
the Bahrain Bay Development,
occupies the best location in
the project
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The Arcapita Mosque is a landmark on the waterfront of the
Bahrain Bay Development. It occupies the best location in
the project, surrounded by the serenity of water, along
with a breathtaking panoramic view of Manama. The concept
of including the mosque in the Master Plan of Bahrain Bay
is significant with no existing mosques in the diplomatic
area. The complex, including the mosque, reflects a
unique and modern architectural language that symbolizes
Bahrain’s aspiration for contemporary architecture without
dropping its heritage roots.
The design is unprecedented in Bahrain mosque architecture,
as it reflects a new genre of modern outlook and in terms of
its spatial organization. It is undiluted by conventional
features such as the dome, or the typical minaret in its
traditional form. The freestanding minaret and landscaped
water pool integrate with the surrounding setting and the
nearby architectural context.
Such a novel approach to mosque design may be received with
some curiosity at first by the local community. However,
such an approach to design, given the context and location
may prove to integrate the diverse local users, from
locals to expatriates, and provide an example of a modern
mosque that combines modernism, business and culture
harmoniously.
The mosque design adheres to the overall design of
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T H E A R C A P I T A M O S Q U E , named after the company that
owns the surrounding complex that includes the mosque,
was completed in the second quarter of 2010. The Owner,
Arcapita (formerly First Islamic Investment Bank and
later Crescent Capital Investments) is an originator of
investments in private equity and real estate assets which
comply with Sharia principles
has its headquarters in
Manama, Bahrain. The Arcapita
project at Bahrain Bay,
is an ambitious mixed use
development that harness that
region’s economic growth and
Central
development to position Manama
Mosque
as a business hub.
Award

THE
ARCAPITA
MOSQUE

Bahrain Bay is designed to be
a place where people will be
working and living, and these
people will need a place to
pray. Also, including a mosque
 جائزة المساجد المحليةlike this one in the Master
Local Mosque Award Plan of Bahrain Bay shows that
Bahrain is able to combine
history and culture with modernism and come up with a
beautiful project that pays homage to history and culture,
while incorporating modern technology and design.
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THE ARCAPITA MOSQUE

project name: Mushaireb Mosque
owner: Mushaireb
architect: John McAslan + Partners
location: Doha - Qatar
number of worshippers: 1600
date of completion: 2015

MUSHAIREB
MOSQUE
جا ئــز ة مســا جد ا لجمعــة
Friday Mosque Award

↗

←↓

تقـــف رشكة مشـــرب العقاريـــة ،التابعة ملؤسســـة قطر للرتبيـــة والعلوم
وتمنيـــة املجمتع ،وراء إنشـــاء جامع مشـــيرب الواقع يف الحـــي الرتايث مضن
مـــروع مشـــرب قلـــب الدوحـــة .ويوفـــر مركـــز مشـــرب إلثـــراء املجمتع
وســـيلة للتعلـــم وتعزيـــز الخـــرات ،مـــن خـــال ورش العمـــل واملؤمترات
والفعاليـــات الثقافيـــة واملعارض ،اليت تركز يف الـــراث القطري ،إىل جانب
ً
سلســـلة من األنشـــطة والفعاليـــات .ومتكن الزوار أيضا مـــن الحصول عىل
نظـــرة ثاقبـــة عىل رؤيـــة خصائص مشـــرب العقارية ،من خـــال مرشوعها
املمـــز (مشـــرب) القامئ يف وســـط قلب مدينـــة الدوحة .ويهـــدف مرشوع
ً
مشـــرب العقاريـــة لتجديـــد مســـاحة قدرها  35هكتـــارا ،حيث ســـيحدث
ً
تحـــوال يف المنط املعماري لوســـط العامصـــة ،مع إعادة إحياء أســـلوب حياة
متأصـــل يف الـــراث القطـــري ،وتبـــي تكنولوجيـــات حديثة .وقـــد اختارت
مشـــرب العقارية فكـــرة بناء هيكل عامئ يرســـو قبالة كورنيـــش الدوحة،
ً
ميثـــل جرسا بـــن املباين الحديثـــة واألبـــراج يف منطقة الخليـــج الغربي وبني
مركـــز الدوحـــة املدينـــة القدميـــة .باإلضافـــة إىل أنـــه يرمـــز إىل الـــر والبحر
بوصفهمـــا محوريـــن أساســـيني يف تاريخ مدينـــة الدوحة .وقد ســـاعد عىل
ً
ً
ً
أن تصبـــح املدينة مينـــاء مهما ومركـــزا تجاريا.
يقـــع جامـــع مشـــرب يف الحـــي الـــرايث مضـــن مـــروع مشـــرب
قلـــب الدوحـــة الـــذي يعيد كتابـــة تاريـــخ الدوحـــة ،وال يفصله عن ســـوق
واقـــف ســـوى دقيقـــة واحدة وهـــي املنطقـــة عند مـــرو الدوحـــة الذي مير
مـــن أســـفل الجامع واألســـواق .وينـــدرج الجامـــع مضن املرحلـــة األوىل من
مـــروع مشـــرب قلب الدوحـــة ،بالقرب من متاحف مشـــرب .يســـتقبل
الجامـــع املصلـــن القادمني مـــن املنطقة املجـــاورة والســـوق املحاذية ،ومن
ً
مختلـــف املناطـــق األخرى أيضا .وميتـــد الجامع عىل مســـاحة  1400مرت مربع،
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is designed without windows but two at the farthest ends of
Qibla wall. This allows worshippers to have total isolation
from the outside world, much needed for best meditation.
The mosque design reflects simple composition and conceptual
thinking, yet it puts forward a new approach that highlights
the importance of the interior, while integrating a vital
relationship with the exterior. It is introverted design
characterized by lack of windows. It provides an inspiration
as how to manipulate light inside, and the extent to which
it is possible to integrate various components and spaces of
the mosque.

يطل الجامع مبئذنته الرتاثية اليت
تستلهم شكلها من مآذن جامع القبيب
وجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب
The mosque minaret is
inspired by those of Alqbib
mosque and Imam Muhammad Bin
Abdul Wahhab
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↓
يقع جامع مشريب يف الحي الرتايث مضن
مرشوع «مشريب قلب الدوحة»
Mushaireb mosque is
located in the traditional
neighborhood within the
Mushaireb heart of Doha
project

↓
يمتزي الجامع بأشجار الرمان والزيتون
والنخيل اآليت ذكرها بالقرآن الكرمي
The mosque features a
beautiful landscaping with
pomegranate, olive and date
trees mentioned in the Holy
Qur’an.
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↓↑
ساحة الجامع مستوحاة من بوابات
 شواهد،القصور واملساجد التاريخية
العمارة العربية التقليدية
The architecture of the
courtyard is inspired by
the gates of the palaces
and mosques in historical
traditional Arab architecture
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مصـــل ،ويتمضن قاعيت صـــاة منفصلتني للرجال والنســـاء.
ويتســـع لـ 1600
ٍ
كمـــا تتوافر مواقـــف تحت األرض للســـيارات ،ومصاعد لتســـهيل الحركة
الرأســـية والوصول مـــن مواقف الســـيارات.
ُ
ويعـــد جامع مشـــرب مـــن املعامل البـــارزة إلعـــادة إحياء تـــراث قطر
ً
وتاريخهـــا الديـــي ،وتوفـــر أجـــواء مناســـبة للصـــاة ،حيـــث ميثـــل مكانـــا
للمصلني يحتضن مبادئ الفن اإلســـامي والهندســـة املعمارية اإلسالمية.
لقـــد ســـعت فكرة هـــذا الجامـــع إىل إنشـــاء معلم ديـــي يمتزي بالبســـاطة
ً
أجواء روحيـــة عالية.
املزموجـــة بتفاصيـــل عرصية حديثـــة لتوفر للمصلـــن
كمـــا اســـتوحي تصمميه من املســـاجد القطريـــة الرتاثية الـــي كانت تعمتد
يف تصامميهـــا عىل توفري الظـــال والتهوية الطبيعيـــة واملياه لمضان توفري
بيئـــة مريحة للصـــاة والعبادة.
ومـــن الناحيـــة البرصيـــة املعماريـــة يطـــل الجامـــع مبئذنتـــه الرتاثية
الـــي تســـتلهم شـــكلها من مـــآذن جامـــع القبيـــب وجامع اإلمـــام محمد
بـــن عبدالوهـــاب ويقابـــل مئذنـــة مركز الشـــيخ عبد هللا بن زيـــد يف تناغم
حضـــاري .وباإلضافـــة لذلك يقدم الجامـــع لغة معمارية جديـــدة ،إذ تطالع
الداخل إىل ســـاحته بوابات مســـتوحاة مـــن بوابات القصور واملســـاجد اليت
اســـتلهمت اســـتعاراتها التاريخية من شـــواهد العمارة العربية التقليدية،
اليت تبدو حارضة يف جدران الجامع عىل شـــكل زخارف ورســـوم اكتســـت
بها قاعتـــا الجامع.
وقـــد جـــاءت الزخـــارف الهندســـية املســـتخدمة يف التصمـــم الداخيل
بســـيطة ومضـــن أمنـــاط ممتـــزة شـــكلت عالمـــات ممـــزة مضن الســـطوح
املعماريـــة الـــي متزيت بأنهـــا متيـــل للرمزيـــة والتجريد أكرث من اســـتعمال
التفاصيـــل الكثـــرة الـــي تخـــرج الفكـــرة العامـــة للتصمـــم مـــن إطارهـــا
↑↓

ً
يعكس الجامع متزيا للداخل يسمتده من
العالقة املتكاملة مع الخارج البسيط
The mosque highlights the
importance of the interior,
while integrating a vital
relationship with the exterior
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There exists one amazing aspect in this mosque, which is
a link with other mosques. It is noticeable that mosque
worshippers, once the imam or the preacher starts Friday
Khotbah, they tend to wear headphones, as they listen to
a direct translation that comes tens of kilometers away
from Mosque of educational city, as the two mosques are
associated with Qatar Foundation.
The mosque features a beautiful façade, characterized
by simplicity and abstraction. It comprises a few slots
carefully designed to paint a palette of harmonious white
that runs across the facades horizontally and vertically.
The minaret mimics traditional ones and that of Mosque
of Mohammad Bin Abdul Wahhab as a contemporary model.
It is notable the absence of arches in their traditional
form. Instead, openings and windows have been designed as
rectangles with no curves, which were consistent with the
overall architectural form of the mosque.
The general site plan shows two streets surrounding the
mosque. One leads to a ramp down to the car parking under
the mosque. It separates the main hall of the mosque from
the back block that comprises the stairs leading to the
mezzanine. The ground floor comprises a courtyard with
ablution and palm trees. Between the courtyard and the main
prayer hall there exists a buffer area with entrance to the
mosque floor and stairs for women prayer area and the stairs
that lead to Imam house. The main hall is very remarkable. It

يعكس الجامع في بساطته روح ًا
ومنهجـــ ًا جديد ًا فـــي التعامل مع
THE MOSQUE DESIGN REFLECT SIMPLE COMPOSITION AND

CONCEPTUAL THINKING, YET IT PUTS FORWARD A NEW APPROACH THAT

عمـــارة المســـجد بطريقة تعطي
للداخل تميز ًا يستمده من العالقة
HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF THE INTERIOR, WHILE INTEGRATING

A VITAL RELATIONSHIP WITH THE EXTERIOR.

المتكاملـــة مع الخارج البســـيط
والتجريدي

البســـيط املجرد .لكن النتـــوءات والفرزات اليت احتوتها الســـطوح الداخلية
والخارجيـــة كانت مدروســـة بعنايـــة لكرس حدة الجمود يف بعض الســـطوح
الكبـــرة دون اللجـــوء إىل كثري مـــن العنارص املعمارية عـــى الواجهة ذاتها.
وميـــز الجامـــع بســـاطة وثـــراء فراغاتـــه الداخليـــة ومنـــره .ويمتـــز
بالتصمـــم الهنـــديس املمتـــز للقاعـــة الرئيســـة ،الـــذي يتيـــح دخـــول ضـــوء
ً
المشـــس خالل فـــرة النهـــار ،حيث جـــاءت فكرة ذكيـــة باالســـتعانة نهارا
بضـــوء المشـــس يف إضـــاءة الجامع مـــن الداخل يف أجـــواء متناغمـــة توحي
بالهدوء والســـكينة .وهـــذه اإلنارة الذكيـــة تتيح انعكاس أمنـــاط الزخرفة
املســـتعملة ،وهـــو ما يتيح االســـتغناء عـــن املصابيح طيلة ســـاعات النهار.
ويعمتـــد الجامع الرســـوم المنطية الهندســـية والتصامـــم املعروفة يف الفن
اإلســـامي ،ويحتضن تصامـــم ذات أفكار عرصية مزموجة برســـوم منطية
تاريخيـــة متنوعة األشـــكال واألحجام.
ً
ومـــن التناغـــم املدهـــش ارتبـــاط هـــذا الجامـــع ثقافيـــا يف الخطب
ً
والـــدروس ارتباطا بجامع املدينـــة التعلميية حيث يتبع الجامعان ملؤسســـة
قطـــر .فمـــن املالحـــظ أن رواد الجامع من املصلني ،ما إن يبـــدأ إمام الجامع
أو الواعـــظ يف إلقـــاء الـــدرس ،يرتـــدون مساعـــات عـــى آذانهم يف اســـماع
وإنصـــات ،يســـمعون إىل ترجمـــة مبـــارشة للـــدرس الـــذي يلقيـــه الشـــيخ
الجالـــس أمامهم ،لكـــن الرتجمة ال تمت يف قاعة مجـــاورة ،بل يف منطقة تبعد
عـــرات الكيلومـــرات عن الجامـــع ،يف جامع آخر هو جامـــع املدينة التعلميية
الشـــقيق األكرب لجامع مشـــرب ،حيـــث يتبع الجامعان مؤسســـة قطر.
ويمتـــز الجامـــع بواجهته الجميلـــة ،اليت متتـــاز بالبســـاطة والتجريد.
فقد مت اســـتعمال فتحات قليلـــة وبعناية فائقة لـــرمس المصمم لوحة من
ً
ً
مســـتوى متناغم باللـــون األبيض الذي ميتـــد عرب الواجهات أفقيا ورأســـيا
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↓
واجهة الجانب األمين
Right side elevation
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Visually, the architecture of the mosque is characterized
by its minaret, inspired by the minarets of Alaqbib mosque
and Imam Muhammad Bin Abdul Wahhab, as well as the minaret
of Sheikh Abdullah bin Zaid center. In addition, the mosque
offers a new architectural language. This is evident in
the architecture of the courtyard inspired by the gates
of the palaces and mosques in historical traditional Arab
architecture. Such evidence is apparent as well on the walls
in the form of decorations and motifs.
The geometric motifs of the interior design are simple,
distinctive, and used within patterns that tend to be
characterized by symbolism and abstraction with no recourse
to many details. The little niches, grooves, and freezes
meticulously designed on internal and external surfaces show
depth and clever thoughtful methodology in applying material
and color in unison and harmony.
The mosque interior is characterized by simplicity, yet
with richness. Its main prayer hall is unique by all means.
It allows sunlight in during the day time; a smart idea
that invokes sunlight as key interior element to create a
harmonious atmosphere and tranquility. Natural lighting, as
such becomes entangled with other interior features, colors,
decoration, and patterns used, which saves energy during
daylight hours. The interior also invokes Islamic patterns
known in Islamic art, and embraces modern ideas in typical
variety of shapes and sizes designs.

↓
مقطع طويل (رشيق/غربي)
E/W longitudinal section

6
9

3

7
الدور األرضي
ground floor plan

8
1

2

5

8

ة 1.
قاعة الصالة الرئيس
main prayer hall

4

فناء 2.
court
ة 3.
اروق
corridor

3

الوضوء ودورات المياه 4.
abolution & toilets
ل 5.
مدخل الرجا 
male entrance
مدخل النساء 6.
female entrance
ت 7.
خدما 
services
ة 8.
غرفة االحذي
shoes room
المنارة 9.
minaret
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الدور األول
first floor plan
مصلى النساء 1.
female prayer hall
الوضوء ودورات المياه 2.
abolution & toilets
ل 3.
صالة المدخ 
entrance hall
ن 4.
سكن المؤذ 
moazen apartment
2
3

4
2

1
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↑
مئذنة املسجد مستوحاة من العمارة
املحلية القطرية
Minaret of the mosque inspired
by the local architecture
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the old city center. In addition, it symbolizes land and
sea as two main axes in the history of the city of Doha.
It has helped the city to become an important port and
trading center.

↑
يالحظ خلو الجامع من األقواس
 مستبدلة،املعمارية بشكلها التقليدي
بفتحات ونوافذ مستطيلة الشكل
Notable is the absence of
arches in their traditional
form, replaced by rectangular
openings with no curves

Mushaireb mosque is located in the traditional neighborhood
within the ‘Mushaireb heart of Doha’ project, which rewrites
the history of Doha, separated from the market by just one
minute walk. This region around Doha Metro, runs under the
mosque and the neighbouring markets complex. The mosque
construction is the first phase of the ‘Mushaireb the heart
of Doha’, near the Mushaireb museum project. The mosque is
a magnet to worshippers coming from the nearby market area,
and various other areas as well. It is built on 1,400 square
meters, and accommodates 1,600 worshippers. It comprises men
and women prayer halls, as well as underground parking, with
elevators for easy vertical access and circulation.
Mushaireb mosque is considered one key player to revive
Qatar heritage and its religious history, and to provide
suitable atmosphere for prayer, a place that embraces the
principles of Islamic art and architecture. The concept
behind the construction of the mosque seeks to establish a
religious centre characterized by simplicity blended with
modern touch to provide high spiritual milieu. The design is
inspired by traditional Qatari mosques that provide shade,
natural ventilation, and water to ensure the provision of a
comfortable environment.

ً
صعـــودا باتجاه املئذنـــة اليت تحايك املـــآذن التقليدية ومئذنـــة جامع محمد
بـــن عبدالوهـــاب كمنـــوذج معـــارص .ويالحـــظ خلـــو الجامع مـــن األقواس
ً
املعماريـــة بشـــكلها التقليـــدي ،وبـــدال من ذلـــك مت التعامل مـــع الفتحات
والنوافـــذ بتجريـــد ،حيـــث كانـــت مســـتطيلة الشـــكل وكذلـــك الفتحات
املســـتطيلة اليت جاءت متناســـقة مـــع الشـــكل املعماري العـــام للجامع.
املوقـــع العـــام للجامـــع يظهـــر إحاطة شـــارعني به حيث يـــم دخول
الســـيارة من شـــارع واجهة قبلة الجامع إىل منحدر يقود ملواقف الســـيارات
أســـفل الجامـــع .ويفصل القاعة الرئيســـة للجامع عن الكتلـــة الخلفية اليت
احتـــوت األدراج لطابق املزيانني .كما توســـطت الحديقة والقاعة الرئيســـة
ً
للجامـــع منطقة عازلة احتوت مدخـــل الجامع وأدراجا لطابق صالة النســـاء
ومـــن الجهـــة املقابلـــة كان الـــدرج الـــذي يقود لســـكن اإلمام .أمـــا القاعة
الرئيســـة فكانـــت ممتـــزة بشـــكل كبـــر ،إذ مت تصميمهـــا بطريقـــة تخلـــو
جدرانهـــا مـــن النوافذ إال مـــن اثنتني يف نهايـــي جدار القبلـــة ليعكس هذا
ً
التصمـــم ابتـــكارا يف عـــزل قاعـــة الصـــاة عـــن املحيـــط الخارجـــي الذي قد
يشـــتت املصلني.
ً
ً
ً
هـــذا الجامع يعكس يف بســـاطته روحـــا ومنهجا جديـــدا يف التعامل
ً
مـــع عمـــارة املســـجد بطريقـــة تعطـــي للداخـــل متزيا يســـمده مـــن العالقة
املتكاملـــة مـــع الخارج البســـيط والتجريـــدي .فالجامع ينغلـــق للداخل بقلة
ً
النوافـــذ عىل املحيط لكنه يســـتلهم أفـــكارا جديدة يف اســـتقدام العالقة
ً
العلويـــة بإدخـــال النور الطبيعـــي إىل قاعة الصـــاة وميتد أفقيا مـــع الفناء
الداخـــي الـــذي مت التعامل معه كحديقـــة خرضاء.
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Msheireb Properties, a subsidiary of the Qatar Foundation
for Education, Science and Community Development, is behind
the building of M U S H A I R E B M O S Q U E in the traditional
’neighborhood heritage within ‘Mushaireb heart of Doha
project. Mushaireb Center provides the community with ways
to learn and enhance their expertise through workshops,
conferences and cultural
events and exhibitions, which
focus on Qatari heritage. It
also provides visitors with
the opportunity to get an
insight into the vision and
characteristics of Msheireb
Properties, through its
distinctive Mushaireb project
based in the center of the
heart of Doha. Mushaireb Real
estate project aims to renew
the 35-hectare area, where
a shift in the architectural
 style of the center of Dohaجائزة مساجد الجمعة
Friday Mosque Award will take place, with the
revival in Qatar’s heritage,
and the adoption of modern technologies. Msheireb Properties
adopted the idea of building a floating structure moored
off Doha Corniche, that represents a bridge between modern
buildings, the towers in the West Bay area of Doha

and

MUSHAIREB
MOSQUE

↑
املوقع العام
Site plan

MUSHAIREB MOSQUE

↗

project name: Abdul Rahman Siddiq Mosque
owner: Department of Islamic Affairs
architect: Yaghmour Architects
location: Dubai, UAE
number of worshippers: 800
completion date: 2015

ABDUL
RAHMAN
SIDDIQ
MOSQUE

ً

←

متحـــررا أكـــر فأكـــر مـــن التقاليـــد ،فإن مســـجد عبـــد الرحمن صديق

كان هدف املمصم من البداية يف هذا
املسجد توفري فراغ معماري للمصلني
لريبطهم أكرث باملمارسة الدينية

مبســـاحة  1500مـــر مربـــع عـــى جزيـــرة النخلـــة جمـــرا ،يف دبي ميثـــل عمارة
ً
ً
ً
تعمتـــد نهجـــا مبتكـــرا وجديـــدا يف عمـــارة املســـاجد ،يمتثـــل يف البســـاطة
والتجريـــد وعالقة متوازنـــة وجريئة بني املواد الحديثـــة يف تراكبات مزتنة.
وقـــد مت تنفيـــذ مـــواد البنـــاء املســـتعملة بطريقـــة حديثة ،كمـــا أن خطوط
املبـــى تبدو أنيقة ونظيفة وحـــادة ،يف حني يمت التالعـــب بالضوء الطبيعي
إىل الداخـــل بطريقـــة ناعمة وهادئـــة لتقود املصلني الذيـــن يقارب عددهم
األلـــف باتجـــاه القبلة إىل مكـــة املكرمة.
وقـــد افتتح املســـجد أبوابـــه بعد عامني من البناء .ويســـمد مســـجد
عبدالرحمـــن صديـــق امسه من امس والـــد املتربع بالبناء .أمـــا االمس املتداول
اآلخـــر ،عـــى جزيـــرة النخلـــة بجمـــرا يف دبي ،فيســـتوحى مـــن املوقع ،عىل
املحـــور الرئيـــس للجزيرة الـــي صنعها اإلنســـان يف دبي.
املســـجد يكشـــف طريقة ذكية الســـتخدام املـــواد الحديثة لتعكس
ً
ً
العـــر الحديـــث الذي مت بنـــاؤه فيه .فهو يظهر قـــدرا كبريا مـــن التجريد،
فهنـــاك عنارص مثل املئذنـــة مل يمت تصميمها يف شـــكلها التقليدي .تصميم
ً
املســـجد بالطـــراز املعـــارص يجعلـــه فريـــدا مـــن نوعـــه .كمـــا يتألـــق الزجاج
األبيـــض واألزرق يف املســـجد .وعـــى الرغـــم مـــن املظهـــر املعـــارص ،إال أن
ً
املظهـــر الديين للمســـجد ال يزال حـــارضا بقوة .أما قبته الـــي تعلو بارتفاع
ً
عرشين مـــرا ،واملصنوعة من الزجـــاج األزرق ،وأجزاء من جدرانها الشـــفافة
لتوفـــر الضوء غري املبـــارش الذي يتخلل واجهة القبلـــة إىل مكة املكرمة .إن
تصممي املســـجد بشـــكل عام ،بحســـب املصمم ،يجب أن يعكس البساطة،
ّ
حيـــث أنـــه «كلما كانـــت البيئة أكرث بســـاطة أكـــر اســـرخاء كان املصيل
ً
ً
مســـتحرضا وقوفـــه بـــن يـــدي هللا بدال مـــن أن يتشـــتت ذهنـــه يف النظر
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The architect intended to
provide worshippers with
space that connects them more
with the religious practice
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overlapped on top of one another in a very abstract form
that is quite different from the conventional form of the
traditional minaret.
The interior in itself is clean, clear and shows a great
deal of careful design despite its apparent simplicity.
It shows no indulgence in unnecessary details or lavish
use of material or color. Rather, it is pure white, with
traces of pattern works that run across columns, with an
elegant chandelier hung from the only dome in the centre
of the prayer hall. The dark blue color of the carpet in
the prayer hall runs smoothly along between the columns
enhancing the feeling of calmness and purity as it embraces
the color of the columns and the beams of light that run
down from the dome above.
The careful interior design sustains the feeling of
security and enclosure. The blend of colors, material, and
light all work together to build up the tranquility and
serenity of the space and the calm atmosphere. The design
simply introduces a new category in mosque architecture
and style, and opens the door for new improvising and
experimenting in contemporary mosque architecture.

↑
يقع مسجد عبد الرحمن صديق عىل
جزيرة النخلة جمريا ،يف دبي
The 1,500m2 Abdul Rahman
Siddiq Mosque is located on
the Palm Jumeirah, Dubai

المئذن ــة ل ــم يت ــم تصميمه ــا ف ــي
شـــ ــكلها التقلي ــدي .تصميــــــ ــم
T H E D E S I G N S I M P LY I N T R O D U C E S A N E W C A T E G O R Y I N

المســـجد بالطـــراز المعاصـــر

يجعلـــه فريـــد ًا مـــن نوعـــه .كمـــا
MOSQUE ARCHITECTURE AND STYLE, AND OPENS THE

DOOR FOR NEW IMPROVISING AND EXPERIMENTING IN

يتألـــق الزجـــاج األبيـــض واألزرق
CONTEMPORARY MOSQUE ARCHITECTURE.

فـــي المســـجد.

إىل الزخـــارف والتفاصيـــل غـــر الرضوريـــة يف تصمـــم املســـجد الداخـــي».
ولذلـــك ،فقد كان هـــدف المصمم من البداية يف هذا املســـجد توفري فراغ
ً
معمـــاري للمصلـــن لريبطهم أكـــر باملمارســـة الدينية بدال مـــن مزيد من
الزخارف والتفاصيـــل املعمارية.
بتكلفـــة  21مليـــون درهـــم ،يـــرى املصمـــم أن تكاليـــف املـــواد
وتكاليـــف اليـــد العاملة يف بنـــاء املســـجد بتصمميه املعارص والبســـيط أقل
مـــن تكلفة بنـــاء املســـاجد التقليدية ،إذ هنـــاك حاجة لنظم بنـــاء تقليدية
وعمال مهرة يتقنون البناء بتلك الطريقة .فقد مت بناء املســـجد باســـتخدام
ً
الرخام والخرســـانة والزجـــاج والفوالذ واألملنيوم بدال مـــن الحجر والزخارف
الكثـــرة املكلفـــة .فقـــد أظهـــر املصمم محـــاوالت القرتاح أفـــكار معارصة
جديـــدة ،للمســـاعدة يف تحويـــل أمناط بناء املســـاجد.
ويحتوي املســـجد عىل مئذنـــة بارتفاع  49مرتا وميتـــد عىل أرض تبلغ
مصل 800 ،يف قمس
مســـاحتها أكرث من  1700مرت مربع .ويســـتوعب نحو الف
ٍ
ً
الرجـــال و 200يف جناح النســـاء .ويحتـــوي أيضا عىل قاعات للرجال والنســـاء
ً
مرتبطـــة معا ،وعىل أماكـــن الوضوء ،ومقر إلقامة اإلمـــام ،وآخر للمؤذن.
التصمـــم يف حـــد ذاته ســـهل للغاية ،ولكنه مبتكـــر وممزي ويعكس
ً
المنـــط الحديث يف تصممي املســـجد الـــذي يختلف متاما عن الصـــورة المنطية
الشـــائعة للمســـجد التقليـــدي .وقـــد كان هذا قصـــد املصمم مـــن البداية
كما أشـــار يف معـــرض رشحه لفكـــرة التصممي.
ويتمضـــن مخطـــط الطابـــق األريض للمســـجد قاعة واســـعة للصالة
تحيـــط بهـــا وظائـــف أخـــرى ،تمشـــل املقـــر الرئيـــس للســـكن والســـاحات
الخارجيـــة ومناطـــق الصـــاة ،يف حـــن مت فصـــل املئذنة عـــن بقيـــة املجمع.
يظهـــر تخطيـــط الطابق األريض وجود محور واحد قـــوي ينطلق من املدخل

↑
الرثيا األنيقة املعلقة من القبة الوحيدة
يف وسط قاعة الصالة
An elegant chandelier hangs
from the only dome in the
centre of the prayer hall
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The ground floor plan of the mosque comprises a large
prayer hall surrounded by other functions, which contain
the main residence and the courtyards and external prayer
areas, while the minaret is detached from the rest of the
complex. The planning of the floor plan shows one strong
axis that runs from the main entrance to the Qibla wall,
yet that axis runs through external and internal spaces, as
it runs across the external open courtyard. While the main
prayer hall occupies the main location, other masses serve
as auxiliary around the main hall. However, symmetry is
avoided around the main axis, and in fact the distribution
of spaces around the main axis is unbalanced.
The sections and elevations of the mosque reveal the
relations between the tall minaret and the rest of the
mosque on the one hand, and the relations between the
internal and external prayer areas on the other. However,
the relation between the internal prayer space (the prayer
hall) and the external spaces (the courtyard) seems to be
out of proportion, with the former overwhelmingly oversized compared to the latter. Yet, this could be justified
in relation to the harsh outside hot weather. Moreover, the
courtyard is designed as a corridor-like rectangle with one
of its sides twice in length as the other.

→
املسجد من الداخل أبيض نقي ،مع بعض
األعمال الزخرفية املجردة اليت تظهر عىل
األعمدة ،بوجود السجاد باللون األزرق
الداكن عىل طول قاعة الصالة
The interior is pure white,
with traces of pattern works
that run across columns, with
a dark blue carpet in the
prayer hall

2
Interview with Dr Yaghmour. See
(http://www.thenational.ae/news/uaenews/palm-jumeirah-mosque-has-uniquedesign) visited online on 27 August 2016

The designer adopted a simple approach in his design,
where multiple layers are visibly clear in the elevations.
The minaret itself consists of layers of various heights

الرئيـــس للجـــدار القبلـــة ،ولكـــن ميتد هـــذا املحور عـــر املســـاحات الداخلية
والخارجيـــة ،كما ميتد عرب ســـاحة مفتوحة خارجية .يف حـــن أن قاعة الصالة
الرئيســـة تحتـــل املوقـــع الرئيس ،فـــإن املســـاحات األخرى تعمـــل كعنارص
مســـاعدة حـــول القاعـــة الرئيســـة للصـــاة .ومـــع ذلـــك ،وعـــى الرغم من
وجـــود هـــذا املحـــور إال أنه قد مت تجنـــب التناظر حولـــه ،ويف الواقع فقد جاء
توزيـــع املســـاحات حـــول املحور غـــر متوازن مـــن الجهتني.
املقاطـــع والواجهـــات املعماريـــة للمســـجد تكشـــف العالقـــة بـــن
املئذنـــة الطويلة وبقية املســـجد من جهـــة ،والعالقة بني املناطـــق الداخلية
والخارجيـــة للصـــاة من جهة أخـــرى .ومع ذلـــك ،فإن العالقة بـــن الفضاء
الداخـــي للصـــاة (قاعة الصـــاة) واملســـاحات الخارجية (الفنـــاء) تبدو خارج
النســـبة والتناسب ،حيث تبدو األوىل ســـاحقة الحجم باملقارنة مع الثانية.
ومـــع ذلـــك ،وهذا ميكن تربيـــره فميا يتعلـــق بالجو الخارجي الحـــار القايس.
وعـــاوة عـــى ذلك ،فقد مت تصممي الفناء بشـــكل مســـتطيل مبا يحايك املرم
ً
حيـــث أحد ضلعـــي املســـتطيل تقريبا ضعف طـــول اآلخر.
ً
ً
وقـــد اســـتعمل املصمـــم نهجـــا بســـيطا يف تصمميـــه ،حيـــث تبـــدو
طبقـــات متعـــددة واضحـــة يف الواجهـــات املعماريـــة .كما تتكـــون املئذنة
نفســـها مـــن طبقـــات بارتفاعـــات مختلفة تتداخـــل فوق بعضهـــا بعضا يف
ً
ً
شـــكل تجريـــدي جـــدا يختلف متامـــا عن هـــذا الشـــكل التقليـــدي للمئذنة
ا لتقليد ية .
أمـــا التصمـــم الداخيل للمســـجد بحد ذاتـــه فهو واضـــح ونقي ،حيث
يبـــدو قدر كبري مـــن التصممي الواعي عـــى الرغم من البســـاطة الواضحة.
فالتصمـــم ال يعكـــس أي انغمـــاس يف تفاصيل ال داعي لها أو اســـتخدام
ً
كثـــر مـــن املـــواد أو األلوان الرباقـــة .بدال من ذلك ،فاملســـجد مـــن الداخل
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in Mecca. The design of the Mosque in general, according
to the architect, should reflect simplicity, where ‘the
more simple and the more relaxed environment you are in,
the more you will be with God instead of distracted by
unnecessary details’.2 Therefore, the architect intended to
provide worshippers with space that connects them more with
the religious practice rather than more details.
At a cost of Dh21 million, its materials and labor costs
were less expensive than traditional mosques. It was built
using marble, concrete, glass, steel and aluminium instead
of stone and ornaments. The architect attempts to manifest
ideas of proposing a new contemporary means for a mosque, to
help transform the building typology in building mosques.
The mosque has a 49-meter minaret and spans more than 1,700
;square meters. It has capacity for 1,000 worshippers
800 in the men’s section and 200 in the women’s. There
are men’s and women’s praying halls with courts tied to
each, two ablution areas, the imam’s residence, and one
for the muezzin.
The design in itself is quite simple, yet novel and
distinguished to reflect a modern approach in mosque design
that is quite distinct from the common stereotype of a
traditional mosque. This was the intention of the designer
from the outset as he stated.
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الطابق األرضي
Ground Floor
الفناء 1.
Mosque Court (Sahen Al
)Masjed
قاعة الصالة 2.
Praying Hall
ب 3.
المحرا 
Mihrab
مدخل النساء 4.
Female Entry Court
المنارة 5.
Minaret
الوضوء ودورة المياه 6.
Abolution Zone
سكن اإلمام 7.
Imam Residence
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ن 8.
سكن المؤذ 
Moathen Residence

واجهة المحراب
Mehrab Elevation

مقطع المحراب
Mehrab Cross
Section

↑↓
املسجد يكشف طريقة ذكية الستخدام
املواد الحديثة لتعكس العرص الذي مت
بناؤه فيه
The mosque reveals an
intelligent way of using
modern material to reflect
the modern times it was
built in
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 مع آثـــار بعـــض األعمـــال الزخرفية املجـــردة الـــي تظهر هنا،أبيـــض نقـــي
 بوجـــود الرثيـــا األنيقـــة املعلقة الوحيدة يف وســـط،وهنـــاك عـــى األعمدة
 كمـــا يجـــري اللـــون األزرق الداكـــن مـــن الســـجاد يف قاعة.قاعـــة الصـــاة
الصـــاة عـــى طـــول القاعـــة بسالســـة بـــن األعمـــدة لتعزيـــز شـــعور من
 حيث يتعانق لون األعمدة مع أشـــعة الضـــوء اليت تنهرم،الهـــدوء والنقـــاء
.بالقبـــة اليت تعلـــو فوقها
ً
ً
إن التصمـــم الداخيل الذي يعكس وعيا وعمقا يحافظ عىل الشـــعور
ً
ً
 إن مزيـــج األلـــوان واملواد والضـــوء جميعـــا تعمل معا.باألمـــن واالحتـــواء
 التصممي ببســـاطة.لبنـــاء الهـــدوء والصفاء والســـكينة يف الفضـــاء الداخيل
ً
ً
 ويفتـــح الباب لالرتجال ومحـــاوالت جديدة جريئة يف،يقـــدم منوذجا جديدا
.عمارة املســـاجد املعارصة
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Liberating further from tradition, the 1,500m2 A B D U L
R A H M A N S I D D I Q M O S Q U E on the Palm Jumeirah, Dubai
by the Jordanian firm Yaghmour Architects adopts a more
minimalistic approach. The application of the materials is
contemporary and the building lines clean and sharp while
natural light is manipulated into the interior and used to
direct the 1,000 worshippers in the direction of Makkah.1
The Mosque opened after two years of construction, the
Abdul Rahman Siddiq mosque, named after the benefactor’s
father. Its second name was due to its location, on the
spine of the man-made island in Dubai.
The mosque reveals an intelligent way of using modern
material to reflect the modern
time it was built in. It also shows
a great deal of abstraction, as its
elements like the minaret has not
been used in its ‘conventional’
form. Its cubist design makes
it unique. The mosque’s white
and blue glass glistens. Yet
despite its contemporary feel,
the mosque's religious aspect is
strongly present. Its 20-meter
high dome, made of blue glass, and parts of its walls are
transparent to provide indirect light that filters through
the wall following the facade’s orientation to the Qibla

ABDUL
RAHMAN
SIDDIQ
MOSQUE

1
http://gulfnews.com/gn-focus/
special-reports/ramadan/the-evolutionof-mosques-1.1856572

ABDUL RAHMAN SIDDIQ MOSQUE

↗

project name: Alshaghroud Mosque
owner: Hamad Bin Rashed Alshaghroud
architect: Afniah Consultants
location: Dammam - Saudi Arabia
number of worshippers: 2000
completion date: 8-9-2015

ALSHAGHROUD
MOSQUE

يقع مســـجد الشـــغرود يف حي طيبـــة الدمـــام باملنطقـــة الرشقية ،عىل
طريـــق امللـــك عبـــد هللا .وتبلغ مســـاحته  1900مـــر مربع ويتســـع لنحو 20٠0
مصل .
ٍ
ويحتـــوي مســـجد الشـــغرود عـــى طابقـــن .أمـــا الطابـــق األريض
فيحتوي عىل قاعة الصالة الرئيســـة وعىل املدخل الرئيس للرجال ومدخل
ملصىل النســـاء وأماكن الوضوء ودورات املياه وغرفة للجلوس .وباإلضافة
لذلـــك يحتوي عىل ســـكن للمـــؤذن واإلمام مبســـاحة  500مـــر مربع ،كما
ً
يحتـــوي عـــى مكتبـــة متطـــورة تضـــم عـــددا مـــن الكتـــب اإلســـامية
املتنوعـــة والتفاســـر املختلفـــة للقـــرآن الكـــرمي ،متـــت إضافتهـــا للمســـجد
حـــى يســـتفيد منهـــا املصلـــون ويطلعـــوا عـــى الكتـــب الـــي متثـــل
ً
عصورا مختلفة .كما يحتوي املســـجد عىل حلقـــات لتحفيظ القرآن الكرمي.
ويحتـــوي الطابـــق األول املبـــي عىل جـــزء من مســـاحة الطابـــق األريض
عـــى مصىل للنســـاء يمت الوصـــول إليه عرب درجـــن متقابلـــن خلف قاعة
صالة النساء.
ويمتزي التصمـــم الهنديس للموقع العام بأن كتلة املســـجد بكاملها
ً
قـــد مت توجيههـــا باتجـــاه القبلة خالفا ملحـــددات وأضالع املوقـــع العام مما
يجعـــل اتجـــاه كتلـــة املســـجد بالنســـبة للمـــار حـــول املوقع ممتـــزة ،حيث
ميكـــن رؤيـــة التصممي املعماري لواجهتني من املســـجد من أيـــة نقطة حول
ً
املوقـــع تقريبـــا .ويمت الدخول للمســـجد عرب املوقع من الجهـــات األربع من
خـــال مدخلـــن مـــن الجهـــة المشاليـــة وبوابة واحدة مـــن الجهـــة الغربية
وبوابة مـــن الجهتني الرشقيـــة والجنوبية.
وميتـــاز التصمـــم املعماري بالبســـاطة مع وجود عنـــارص تضفي عىل
ً
التكويـــن املعمـــاري عـــى املســـتويني األفقي والـــرأيس متـــزا وخصوصية
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the inside and the outside to serve as thermal filters
that determine the heat transfer between the inside and
the outside.
The internal spatial configuration was marked by the open
to the sky unprecedented relationship formed by glass
trusses in the men’s prayer hall. This allowed natural
light to enter the mosque. The glass elevations defined at
the North and South sides of the ‘cube’ along the frames
that penetrated the bulk of the mosque seemed like a threedimensional crystal glass. However, despite admitting
light to the middle part of the prayer hall horizontally
and vertically, the area located on the ground floor under
women’s Hall retained a great deal of shade as it is kept
isolated, and worked as a buffer zone between the inside
and the outside.
This mosque design offers an unprecedented geometric and
architectural model. The designer refrains from using
classic stereotypical elements. Instead, the designer
shows a great deal of innovation in defining surfaces
providing quality solutions in the intelligent creation
of architectural spaces. The design invokes the conscious
manipulation of geometric surfaces, the volumetric
intersections on the horizontal layout, as well as the
geometric three dimensional creative compositions.

←
ميتاز التمصمي املعماري بالبساطة مع
وجود عنارص تضفي عىل التكوين
املعماري عىل املستويني األفقي
والرأيس
The design is characterized
by its simplicity and
architectural innovation
on both the horizontal and
vertical levels
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الطابق األول
first floor plan
1. مصىل النساء
female prayer hall

1
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ً
ّ
فريـــدة ،فضال عـــن الجدة واالبتكار .فقد مت فصل كتلة املســـجد الرئيســـة
عـــن بقية خدمات املســـجد ،وذلـــك من خالل تخصيص مربـــع كامل لقاعة
صـــاة الرجـــال وتوجيهه نحـــو القبلـــة .ويربز عـــن املربع من ضلعـــه الذي
يشـــكل جدار القبلة نتوء مســـتطيل الشـــكل يحوي املحـــراب وخلفه درج
يـــؤدي إىل املنـــر .يف الوقت نفســـه بشـــكل متناظـــر ويف الضلـــع املقابل
ً
للرمبـــع مت خلـــق فـــراغ يســـاوي هندســـيا بـــروز املحراب عـــن جـــدار القبلة
ليشـــكل هـــذا الفـــراغ منطقـــة فاصلة بـــن كتلة املســـجد الرئيســـة وبني
الكتلـــة الخلفيـــة املخصصـــة للخدمات الـــي اخرتقها مدخل مـــن منتصفها
ً
ليشـــطرها إىل قمسني متناظريـــن أيضا.
أمـــا مربـــع قاعـــة الصـــاة الرئيســـة للرجال فقـــد مت التعامـــل معه
ً
بشـــكل هنـــديس أيضـــا .فقـــد مت تقســـمه هندســـيا إىل ثالثـــة أقســـام
باالتجاهـــن بحيـــث عمل هـــذا التكوين عـــى تحديد التصممي اإلنشـــايئ
ً
مـــن ناحيـــة توزيع األعمدة عـــى الجـــدران وخصوصا جدار القبلـــة ،ولغاية
تحديد مســـاحة مصىل النســـاء بالطابق العلوي .أما الجزء الوســـطي من
هذا التقســـم الهنديس املوازي لجدار القبلة فقد مت التعامل معه كرمشـــح
ضـــويئ لقاعة الصـــاة الذي حـــل مكان القبة الكالســـيكية للمســـجد .يف
ً
هـــذا الجـــزء مت تصممي ســـبعة ســـطوح اخرتقت هندســـيا املربع وشـــكلت
ً
بينهـــا جمالونـــات زجاجية تقاطعت هندســـيا باالتجاه اآلخر مع التقســـم
الثـــايث وخلقت بينها منطقة وســـطية داخل املربـــع مت تحديدها كمنطقة
زجاجيـــة عملـــت عىل تحديـــد دخول النـــور إىل داخـــل قاعة صـــاة الرجال
الرئيســـة الـــي ارتفعت عىل طابقني .ويف ذات الوقـــت فقد امتدت هذه
ً
القواطـــع امتـــدادا يـــوازي ضلعي مربـــع قاعة الصـــاة الـــريق والغربي
ً
ً
ولكـــن مع االمتـــداد مشـــاال وجنوبا حىت حـــدود املوقع العام نفســـه.

↑
من الداخل فقد متزي بأنه مفتوح للمساء
من خالل الجمالونات الزجاجية الوسطية
يف قاعة صالة الرجال مسحت للضوء
الطبيعي بالدخول للمسجد
The internal space is open to
the sky and is formed by glass
trusses in the men’s prayer
hall which allowed natural
light to enter the mosque

الطابق األريض
ground floor plan
قاعة الصالة الرئيسة 1.
main prayer hall
مصىل النساء 2.
female prayer hall
املدخل الرئيس 3.
main entrance

6

مدخل النساء 4.
female entrance

5

الوضوء ودورة املياه 5.
abulotion and toilet
س 6.
غرفة الحار 
guard room
3

5

4

2

1

أمـــا كتلـــة الخدمـــات امللحقـــة باملســـجد من الجهـــة الرشقيـــة فقد
مت شـــطرها نصفـــن عـــى امتـــداد املحـــور الـــريق الغربـــي الـــذي ينتهي
ً
ً
مبحـــراب املســـجد ليخلق هـــذا الفـــراغ مدخال مبـــارشا لقاعة صـــاة الرجال
باإلضافـــة إىل إمكانيـــة الدخـــول عـــر املنطقـــة االنتقاليـــة الفاصلـــة بني
كتلـــة الخدمات وكتلة املســـجد من الجهتني المشاليـــة والجنوبية .وبذلك
يـــم االلتقـــاء عىل مدخـــل املربع الذي يشـــكل قاعـــة الصالة عنـــد املدخل
الرئيـــس لقاعـــة الرجال من ثالثة منافذ مت تصمميها عىل شـــكل منحدرات
تراعـــي كبـــار الســـن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة .ويف الوقـــت نفســـه
مت تحديـــد مداخـــل ثانويـــة تـــؤدي مبـــارشة لقاعـــة صـــاة الرجـــال مـــن
ضلعـــي املربـــع الرئيـــس الـــذي يشـــكل كتلة املســـجد المشـــايل والجنوبي
من الوســـط.
ومـــن خـــال كتلة الخدمـــات الرشقيـــة الجنوبية الـــي مت تخصيص
مدخل بها ملدخل مصىل النســـاء هناك درج يؤدي إىل الطابق األول ،حيث
مصـــى النســـاء .أما الكتلـــة المشاليـــة الرشقية الـــي تقع خلف املســـجد
فاحتـــوت عـــى غرفة لحـــارس املســـجد وخدمـــات الوضوء .وعـــى امتداد
كتلـــة الخدمـــات مت تحديد مـــكان املئذنة اليت ترتفع بشـــكل منفصل عن
كتلة املســـجد وتقف بشـــكل منفـــرد يف الفضاء المشـــايل للموقع.
هـــذا التكوين الهنديس عىل مســـتوى التخطيط األفقي للمســـجد
ً
انعكس بشـــكل أكرث تعقيدا عىل مســـتوى التكويـــن الحجمي والرأيس.
ففـــي الطابـــق األول ارتفـــع املربع  -الذي يشـــكل قاعة صـــاة الرجال يف
الطابـــق األريض الـــذي يحوي قاعة صالة النســـاء يف الطابق األول – عىل
طابقـــن والتحم به منطقـــة املدخل الرئيس وما يحاذيهـــا من درج يؤدي
لقاعـــة صـــاة النســـاء بيمنـــا اقتـــر ارتفـــاع كتلـــة الخدمات عـــى طابق
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prayer hall is located. The North Eastern block located
behind the mosque comprises guard room and ablution
areas. Located in line with the services block is the free
standing minaret that rises in the north of the site.
This horizontal geometric composition has been reflected
in a more complex volumetric and vertical configuration.
On the first floor the square rises – as the men prayer
hall on the ground floor and women prayer hall on the first
floor - on two floors. To this massive block the staircase
that leads to the women prayer hall is attached, whilst the
services block height was limited to the ground floor only.
From the outside, the overall architectural image is
dominated by the frames that penetrate the ‘volumetric
square’, or the cube. This adds a contemporary touch
to the volumetric configuration unprecedented in the
urban composition of mosques. This has allowed the
designer to create flexibility and vitality to blocks
and architectural surfaces without resorting to classic
stereotypes. These frames appear as an element that binds
and links the project together, creating integration
between mass and void. This has been handled intelligently
by the designer to create framed entrances for the mosque
on the one hand, and to create shaded areas characterized
by thermal moderation away from the heat of the sun. These
transitional areas defined by the spaces between the
blocks also formed distinct architectural spaces between
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أريض وحيـــد فبدت ككتلة خادمة لكتلة املســـجد الرئيســـة.
مـــن الخارج يســـيطر عـــى التكوين املعمـــاري للمســـجد األطر اليت
تخـــرق كتلة املســـجد املربعة وتضيف عـــى التكوين ملســـة معارصة غري
ً
ً
مســـبوقة يف التكويـــن العـــراين للمســـاجد .كمـــا تضيف بعدا هندســـيا
ً
يف التعامـــل مبرونـــة وحيويـــة مـــع الكتل واألســـطح املعماريـــة بعيدا عن
المنطية الكالســـيكية .وتبدو هذه األطر كعامـــل تجميع وربط بني كتل
املـــروع اليت مت التعامـــل معها بانفتاح لخلق تكامل بـــن الكتلة والفراغ
ومبـــا يخلـــق مناطـــق محصـــورة مت التعامـــل معها بـــذكاء لتخلـــق مداخل
محـــددة ومؤطـــرة للمســـجد مـــن ناحيـــة ،ولـــي تخلـــق مناطـــق مظللة
ً
متتاز باالعتدال الحراري بعيدا عن حرارة المشس .وهذه املناطق االنتقالية
ً
الـــي تحددهـــا الفراغـــات بـــن الكتل شـــكلت أيضـــا فراغـــات معمارية
ممتـــزة بني الداخل والخـــارج بحيث تكون مبثابة مرشـــحات حرارية تعمل
عىل تحديـــد االنتقال الحراري بني الداخـــل وبني الخارج.
أمـــا التكويـــن الفراغـــي الداخـــي فقـــد متـــز بأنـــه مفتـــوح للمساء
من خـــال العالقـــة التكوينيـــة الهندســـية غري املســـبوقة اليت شـــكلتها
الجمالونـــات الزجاجيـــة الوســـطية يف قاعـــة صالة الرجـــال .وهذه مسحت
للضـــوء الطبيعي بالدخـــول للمســـجد .وباإلضافة للواجهتـــن الزجاجيتني
المشاليـــة والجنوبية عىل امتـــداد األطر اليت اخرتقت مربع كتلة املســـجد
فقد بدا املســـجد وكأنه كتلة بلورية زجاجية ثالثيـــة األبعاد .برغم دخول
ً
ً
الضـــوء لقاعة الصالة من وســـطها أفقيا ورأســـيا ،إال أن املنطقة اليت تقع
بالطابـــق األريض وتحت قاعة النســـاء احتفظـــت بخصوصيتها وقدر كبري
من الظـــل كمنطقـــة منعزلة وفاصلة بـــن الداخل وبـــن الخارج.
ً
ً
ً
يقـــدم تصمـــم املســـجد منوذجـــا هندســـيا ومعماريا غري مســـبوق،
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filter that controls the amount of daylight permitted
through the roof into the prayer hall. This middle part of
the roof has been penetrated by seven frames that formed
between them glass trusses intersected with the pattern
from other direction. This interesting intersection has
defined these glass trusses that work to limit and control
light permitted into the double-volume main men’s prayer
hall. At the same time these frames spanned all the way
to the edge of the site rather than being limited to the
square itself. These glass trusses in effect can be seen as
a modern replacement to the classical dome.

→
من الخارج يسيطر عىل التكوين
املعماري للمسجد األطر اليت تخرتق
كتلة املسجد املربعة وتضيف ملسة
معارصة غري مسبوقة يف التكوين
العرماين للمساجد
From the outside, the overall
architectural image is
dominated by the frames that
penetrate the ‘volumetric
square’, or the cube

The block of services attached to the mosque from the
eastern side has been divided into two halves along the
east-west axis that ends at the mihrab creating the direct
entrance to men prayer. In addition, two other entrances
have been created along the opposite north south axis which
lies in the transitional area between the mosque and the
services. These three entrances intersect to form an entry
hall leading to the inside of the mosque. It has been taken
into account to provide slopes along these entrances to
help the elderly people and those with special needs. At
the same time secondary entrances have been identified to
lead directly to men’s prayer hall from north and south
sides of the square.
There exists a stair located through the southeastern
services block leading to the first floor where women

حيث يبتعد عن المنطية الكالســـيكية لعمارة املســـجد وبشكل مبتكر يف
ً
تحديد الســـطوح وتقـــدمي حلول نوعيـــة يف خلق فراغـــات معمارية اعمتادا
عـــى التالعـــب الـــذيك والواعي بني الســـطوح الهندســـية عىل املســـتوى
ً
الحجمـــي اعمتـــادا عـــى التقاطعـــات الهندســـية عىل مســـتوى التخطيط
.األفقي والخطوط الهندســـية

←
 مرت مربع1900 تبلغ مساحة املسجد
مصل
2000 ويتسع حوايل
ٍ
The mosque’s total area
is 1900 meters and it
accommodates 2,000
worshippers
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mosque from all site boundaries, as there are two northern
gates, in addition to one gate at all other sides of the
site.
The design is characterized by its simplicity, as it
features certain elements that cast uniqueness, novelty and
innovation upon the architectural configuration on both the
horizontal and the vertical levels. The main mosque block
is separated from the block that comprises services. A neat
huge square is allocated for the prayer hall for men, which
was directed towards Qibla. The mihrab then is cantilevered
from the Qibla wall, which hides behind a secret staircase
that leads to the minbar. At the same time, a space has been
created symmetrically at the opposite side of the square,
which equals the distance cantilevered off the mihrab wall.
This space forms a buffer zone between the main mosque
block and the services block located at the back, which
itself is divided into two symmetrical blocks by the main
entrance that leads directly to men’s prayer hall.
The main men prayer hall has been designed geometrically as
a full square. It has been geometrically divided into three
sections in both directions so that this configuration
works to determine the structural logic dictating the
locations of columns on the Qibla wall, which in effect
determined the size of the prayer hall for women upstairs.
The middle part of the geometric composition, which is
parallel to the qibla wall has been designed as a light
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A L S H A G H R O U D M O S Q U E is located on King Abdulla Road
in Taiba neighborhood in Dammam in the Eastern Province. The
mosque’s total area is 1900 meters and it accommodates 2,000
worshippers.
Alshaghroud mosque rises on two floors. The ground floor
comprises the main prayer hall, the entrance to men prayer
hall, entrance to women prayer
area, ablutions and toilets. In
addition, it contains housing
for muezzin and Imam with an area
of 500 meters. It also comprises
a well-developed library with
numerous books on Islam and the
Koran. The mosque hosts events
for the memorization of the Holy
Koran. The first floor, which is
built as only a portion of the ground floor, is allocated
for Women as their prayer hall, and can be accessed through
stairs located at the back of the main mosque.

ALSHAGHROUD
MOSQUE

The site plan reveals that the entire mosque has been
directed towards Qibla, ignoring the site’s natural
boundaries and borders. This makes the mosque’s
architectural composition both interesting and
unique. This allows the passersby and visitor to view
simultaneously two sides of the mosque almost from any
point. It is also notable that visitors can access the
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ALSHAGHROUD MOSQUE

project name: Um Omar Mosque
owner : Man of Goodwill
architect: Spine Architecture and Engineering
location: Jeddah - Saudi Arabia
number of worshippers: 1700
completion date: 2016

UM OMAR
MOSQUE

↗

يقـــع جامع أم عمر يف املنطقة الصناعيـــة األوىل مبدينة جدة باململكة العربية
الســـعودية .ويتكون الجامـــع من مبىن رئيس وهو مبىن عىل شـــكل مربع
ً
ً
عـــى مســـاحة  1190مـــرا مربعـــا ،ومـــن ملحـــق لخدمـــات الوضـــوء ،ومدخل
ً
ً
مصىل للنســـاء وســـكن لإلمام وللمؤذن عىل مســـاحة  254مرتا مربعا .كما
ً
ً
يحتوي عىل ســـاحة الصالة الخارجية عىل مســـاحة  330مـــرا مربعا ومرمات
ً
ً
املشـــاة واملساحات الخرضاء ومناطق التشجري عىل مســـاحة  1153مرتا مربعا
ً
ً
ومنطقـــة انتظار الســـيارات عىل مســـاحة  1095مـــرا مربعا ومصـــى الرجال
مصل ومصىل النساء ويســـتوعب  500مصلية.
ويســـتوعب 1200
ٍ
ويحتـــوي الجامع عـــى طابقـــن ،أما الطابـــق األريض فيضـــم قاعة
الصـــاة الرئيســـة وصالـــة املدخل ومدخل النســـاء وأماكن الوضـــوء ودورات
امليـــاه ومدخل ســـكن اإلمام .ويضم الطابق األول مصىل النســـاء وســـكن
اإلمـــام وأماكن للوضـــوء ودورات مياه.
وقد مت تصممي قاعة الصالة بشـــكل مربع كامل ،الذي يشـــكل الكتلة
الرئيســـة للجامع .وقد مت التعامل مع املربع بطريقة هندســـية غري مســـبوقة
يف تصممي املســـاجد ،فلم يـــم توجيه أحد أضالعه باتجـــاه القبلة كما يتوقع.
ً
ً
ً
وبـــدال مـــن ذلـــك فقد كان أحـــد أقطار املربـــع موازيـــا التجاه القبلـــة .وتبعا
لذلـــك اتخـــذت زوايا املربـــع أهمية أكرث مـــن أضالعه .فمت قـــص زاوية املربع
لتشـــكيل املدخـــل الرئيـــس ،حيـــث يـــم الدخـــول عربه ومـــن ضلعـــي املربع
املقابلـــن التجاه القبلة مع توفري مســـاحة انتقالية بـــن الداخل وبني الخارج
وتختفـــي خلف بـــرج املئذنة الوحيـــدة للجامـــع .ويف الزاويـــة املقابلة للمدخل
الرئيـــس كان محـــراب الجامع وخلفه مـــر خلفي يـــؤدي إىل مجموعة أدراج
تقـــود للمحراب الـــذي يفتح عىل رشفـــة دائرية يف ضلع مربـــع قاعة الصالة
مـــن جهتها الجنوبيـــة الرشقية .أما قطر املربع الداخيل املـــوازي التجاه القبلة
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outside. In addition, the use of internal surfaces and
glass-clad with Islamic patterns and light-colors provokes
admiration. Interior design attends to special details.
Wood and natural colors have been used in addition to
providing small cabinets for the Kuran to be kept under the
windows. The choice of colors integrated with the amount of
light allowed inside the main prayer hall casted a special
spiritual atmosphere.
The facades and roofs of the mosque have demonstrated the
designer’s ability to provide a balanced relationship
between the blocks and materials used. This is also notable
in the use of geometric motifs ranging between abstraction
and compositional formations integrated with the block
itself as noted in the minaret tower.
The design offers a model in the balanced relations between
the block and architectural surfaces. It provides a medium
solution between the traditional model of the mosque,
comprising traditional elements like the minaret and the
dome, and a contemporary interpretation. This design is
characterized by not using the traditional form of the
minaret, let alone using the dome at all. The design provides
a complementary relationship by allowing light to access
designated transitional places between inside and outside.
Such a relationship is one of the aesthetics offered by this
unique design of this mosque.

↓
موقع املسجد
Location of mosque
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←
استعمال زخارف هندسية تراوحت
بني التجريد وبني الرتكيب بأشكال
متكاملة مع الكتل ذاتها كما يالحظ
يف برج املئذنة
Use of geometric motifs
ranging between abstraction
and compositional formations
integrated with the block
itself as noted in the minaret
tower
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 عن التكامل بين..يعبـــر التصميم
الســـطوح البيضاء والمداميك

THE DESIGN IS CHARACTERIZED BY THE INTEGRAL RECIPROCITAL

الحجرية التي انتقلت بين الداخل
والخـــارج ليضفي جو ًا خاص ًا على

RELATIONSHIP BETWEEN THE INSIDE AND THE OUTSIDE. THIS IS

ACHIEVED BY COVERING THE CONFINED SPACE BETWEEN THE MAIN

.الفراغات الداخلية

BLOCK AND THE MAIN MOSQUE ON THE ONE HAND AND BETWEEN THE

MINARET AND THE TRANSITION ZONE NEXT TO THE MAIN ENTRANCE.

الصفحة السابقة ↑ previous page .

فقد قـــم الفراغ الداخـــي للجامع إىل قمســـن :القمس املحـــاذي لجهة القبلة
ارتفـــع عـــى طابقني كفراغ حجمـــي واحد بيمنا القمس اآلخـــر كان يرتكز عىل
ً
ً
عمودين يقابالن املدخل الرئيس ويشـــكالن حامال إنشـــائيا للطابق العلوي،
حيث مصىل النســـاء.
وقد اســـتتبع تصممي وتوجيـــه املربع بهـــذه الطريقة نحـــو القبلة حيث
كانت زاوية املربع هي محراب املســـجد ،أن صفوف املصلني اصطفت بشـــكل
ً
مـــواز لقطر املربـــع ،وتبعـــا لذلك فقـــد كان قطر املربـــع هو الصـــف األطول،
مبعـــى أن عدد املصلـــن الواقفني عىل قطر املربـــع هو األكرث ،بيمنـــا كان عدد
املصلـــن الواقفـــن عىل الصـــف القريب مـــن زاوية املربـــع باتجـــاه القبلة هو
األقـــل – وهذا مخالـــف للمعهود عليه يف تصممي املســـاجد .فقد جـــرت العادة
أن يكون ضلع املســـجد املـــوازي للقبلة ،أو الصف األول ،هـــو األطول الحتواء
ّ
ً
أكرب عدد من املصلـــن وذلك امتثـــاال للحديث النبوي الرشيـــف الذي يرغب
املصلني يف الثـــواب واألجر الـــذي يحصل عليه املصـــي بالصف األول.
أمـــا الزاويتـــان املتقابلتـــان املتبقيتـــان للرمبع فقـــد مت تصممي مدخلني
ً
ً
جانبـــن فيهمـــا ،واتخـــذ كل مـــن هذيـــن املدخلـــن الجانبيني شـــكال مربعا
تقاطعـــت زاويتـــه مـــع قطر املربـــع حيث توجـــد حجرتان صغريتـــان تقبعان
عـــى طـــريف واجهة زجاجيـــة داخلية يف قاعـــة صالة الرجال تفصـــل بني جزيئ
قاعـــة الصالة اللذين شـــكال مثلثـــن متناظرين.
وأهميـــة هـــذا الحاجـــز الزجاجـــي الـــذي يفصـــل قاعـــة صـــاة الرجال
ً
إىل قمســـن تكمـــن يف أنـــه يهدف ليكـــون صديقـــا للبيئـــة يف الحفاظ عىل
ً
الطاقـــة بجميع أنواعها .فحـــن ال يكون الجامع ممتلئا باملصلني يف الصلوات
ً
اليوميـــة فإن هذا الحاجز الزجاجي يكون مقفـــا لتوفري الطاقة داخل القمس
املســـتعمل مـــن الجامع .ويف هـــذه الحالة يعمـــل هذا الحاجـــز الزجاجي عىل
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main block of the mosque, which is characterized by allowing
light to provide amounts of shadow and light.
The design adheres to universal codes by complying to
international principles to provide easy facilities for the
needs of disabled or old people and those with special needs.
All areas leading to the main entrances of the mosque were
provided with a gentle ramp, in addition to stairs with rails
for the elderly and people with special needs. Moreover,
disable car parking close to the mosque were provided for
people with special needs as well.
The upper floor is accessible via stairs across the bridge
that connects the main block of the mosque and the services
containing the entrance of women. To the left of the corridor
leading to women prayer hall upstairs lies the ablution for
women. On the same floor lies the housing the Imam, which is
also accessible via a private staircase from the ground floor
within the block for services. There exists also a bridge
linking the women’s prayer hall with a minaret, located on
the corner of the mosque square tower. This bridge extends
over the open area between the minaret and the mosque, which
casts shadows upon the main entrance of the mosque.
The mosque interior expresses a sense of outstanding
thoughtful design. There exist homogeneity and integration,
emphasized by the use of white surfaces and dynamic stone
courses that have been used both in the inside and the

استعمل الخشب بلونه الطبيعي
باإلضافة إىل توفري خزائن صغرية لحفظ
املصاحف أسفل النوافذ
Wood and natural colors have
been used in addition to
providing small cabinets for
the Kuran to be kept under the
windows
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الدور األريض
ground floor plan
قاعة الصالة الرئيسة 1.
main prayer hall

2

ل 2.
صاله املدخ 
entrance hall
مدخل النساء 3.
female entrance
الوضوء ودورة امليا ه 4.
abulotion and toilet
م 5.
مدخل سكن االما 
imam entrance
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الدور األول
first floor plan
مصىل النساء 1.
female prayer hall
م 2.
سكن االما 
imam apartment

2

الوضوء ودورات املياه 3.
abulotion and toilet

3
1
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↑

ً
تمصمي الجامع يقدم منوذجا متوازن بني
المنوذج التقليدي للمسجد وبني المنوذج
املعارص

The mosque provides a
medium solution between
the traditional model and a
contemporary interpretation
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ً
ً
تحديـــد الجزء املســـتخدم مـــن الجامع تحديـــدا فزييائيا ،ويف الوقت نفســـه
يقـــوم بحفظ الطاقـــة الكهربائيـــة والطاقة الالزمـــة لتربيد الهـــواء .أما يف
الصـــاة الجامعة أيـــام الجمعة فيمت فتح الحاجز الزجاجي واســـتعمال كامل
قاعـــة الصالة .ولذلك فإن جامـــع أم عرم يف املدينـــة الصناعية األوىل مبدينة
ً
جـــدة قد روعـــي يف تصمميه أن يكـــون صديقـــا للبيئة ،وهي إحـــدى مزيات
هذا املســـجد الجامع.
وبجانـــب املربع الرئيس لقاعة صالة الرجـــال مت تصممي كتلة الخدمات
امللحقـــة باملســـجد ،الـــي تحـــوي مدخل ســـكن اإلمـــام واملـــؤذن وحمامات
الرجـــال وأماكـــن الوضـــوء ويقبـــع خلفها مدخل مصىل النســـاء الـــذي يقود
عـــر مجموعة مـــن األدراج للطابـــق العلوي.
يمتـــز تصمـــم الجامـــع بالعالقـــة التبادلية بـــن الداخل وبـــن الخارج
مـــن خـــال تغطية املســـاحات املحصـــورة بني كتلـــة الجامع الرئيســـة وبني
الخدمـــات مـــن ناحيـــة وبـــن املئذنـــة اليت تقـــع عىل طـــرف املربـــع الرئيس
للجامـــع وبـــن املنطقة االنتقالية الـــي تيل املدخل الرئيـــس للجامع .وبذلك
يوفـــر التصمـــم فراغـــات انتقالية بـــن الكتل الرئيســـة للجامـــع اليت تمتزي
بتخلـــل الضـــوء مـــن بينها لتوفـــر أجزاء بينيـــة من الظـــل والنور.
وميتـــاز تصمـــم الجامـــع كذلك بااللـــزام بضوابـــط التصمـــم العاملي
مـــن حيث مراعـــاة املتطلبات واالعتبارات الحديثة بالنســـبة الســـتخدامات
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة .فقد مت تزويد املناطق املؤدية للمداخل الرئيســـة
للجامـــع الـــي تحتوي عـــى أدراج ،مت تزويدهـــا مبنحدرات خاصة لكبار الســـن
وذوي االحتياجـــات الخاصـــة .وباإلضافـــة لذلـــك فقـــد مت تخصيـــص مواقف
ً
ســـيارات قريبة من املســـجد لـــذوي االحتياجات الخاصـــة أيضا.
أمـــا الطابـــق العلوي فيمت الوصول إليه من خـــال مجموعة أدراج عرب
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larger square, or the main prayer hall, into two triangles.
The importance of this glass barrier dividing the men’s
prayer hall into two parts lies in the fact that it aimed
at the conservation of energy. When the mosque is not full
in daily prayers, this glass barrier will be closed to save
energy within the used section of the mosque. As such, this
barrier glass works to define the used part of the prayer
hall physically. At the same time it saves electrical energy
needed to cool air, whereas in Friday prayer this barrier
will be opened to enable the full use of the main prayer
hall. Therefore, this mosque has been designed to consider
principles of green architecture and requirements for energy
consumption and conservation.
Next to the main square, which forms the men praying hall,
lies services block attached to the mosque. It contains
the entrance to the Imam and muezzin housing, as well as
bathrooms for men and ablution area. At the rear of this
block lies the entrance that leads to women prayer hall
located at the upper floor accessed via stairs.
→
يمت الوصول اىل الطابق العلوي من خالل
مجموعة أدراج عرب جرس يصل بني املربع
الرئيس وكتلة الخدمات امللحقة
The upper floor is accessible
via stairs across the bridge
that connects the main block
to the services

The design is characterized by the integral reciprocital
relationship between the inside and the outside. This is
achieved by covering the confined space between the main
block and the main mosque on the one hand and between the
minaret, which lies on the edge of the main of the mosque
block, and the transition zone next to the main entrance.
Thus, the design provides transitional spaces between the

جـــر يصل بـــن املربع الرئيس لكتلة املســـجد مـــن كتلة الخدمـــات امللحقة
الـــي تحتـــوي عىل مدخل النســـاء .وعىل يســـار املـــر املؤدي لقاعة النســـاء
بالطابـــق العلوي يوجد مكان وضوء النســـاء .ويف نفس الطابق يقع ســـكن
ً
اإلمـــام الـــذي يـــم الوصول إليـــه أيضا عـــر درج خاص مـــن الطابق األريض
مـــن خالل كتلة خدمـــات الجامع اليت تحتوي أماكـــن الوضوء .ومن املالحظ
ً
أيضـــا وجـــود جـــر يربط قاعة صالة النســـاء مع بـــرج املئذنة الـــي تقع عىل
زاويـــة مربع الجامع .وهـــذا الجرس يقطع املنطقة املفتوحة بـــن املئذنة وبني
ً
كتلـــة الجامع مبا يضفي عالقـــة ممتزية وظالال عىل املدخـــل الرئيس للجامع.
يعـــر التصممي الداخـــي للجامع ولقاعة الصالة الرئيســـة عن حس فين
ممتـــز ومدروس بشـــكل كبـــر .فقـــد كان التكامل بـــن الســـطوح البيضاء
ً
ً
واملداميـــك الحجريـــة اليت انتقلت بـــن الداخل والخـــارج ممتـــزا ويضفي جوا
ً
خاصا عىل الفراغات الداخلية .وباإلضافة لذلك فقد جاء اســـتعمال الســـطوح
الزجاجيـــة الداخليـــة املكســـوة بالزخـــارف المنطية اإلســـامية وبلـــون خفيف
متجانس مـــع التصممي العام مدعاة لإلعجـــاب .ومل يخل التصممي الداخيل من
االلتفات للتفاصيل الدقيقة والخاصة واليت راوحت بني اســـتعمال الخشـــب
بلونـــه الطبيعي باإلضافـــة إىل توفـــر خزائن صغرية لحفظ املصاحف أســـفل
ً
ً
النوافـــذ .وفضـــا عن ذلـــك فقـــد كان اختيار األلـــوان الناصعـــة متكامال مع
كميـــة الضـــوء اليت مسح التصممي بنفاذها لقاعة الصالة الرئيســـة الذي أضفى
ً
ً
ً
عـــى الجامع جوا روحانيـــا خاصا.
واجهات وأســـطح الجامع الخارجية أظهرت قـــدرة املصمم عىل توفري
عالقـــات متوازنة بـــن الكتل وبني املواد املســـتعملة مع اســـتعمال زخارف
هندســـية تراوحـــت بـــن التجريـــد وبـــن الرتكيـــب بأشـــكال متكاملة مع
الكتـــل ذاتها كمـــا يالحظ يف بـــرج املئذنة.
↑
يمتزي تمصمي الجامع بالعالقة التبادلية
بني الداخل وبني الخارج
The design is characterized
by the integral reciprocital
relationship between the
inside and the outside
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entrance, providing a transitional space between the inside
and the outside behind the minaret, which lies on the corner
of the square. The mihrab was naturally located then at the
opposite corner, with stairs behind it leading to the minbar,
which takes the form of a circular balcony cantilevered at
the side of the prayer hall. The diameter of the square that
is parallel to the Qibla has divided the internal space of
the prayer hall into two sections: the first has risen on two
floors as a double volume space, while the other comprised a
mezzanine floor for women praying that is structurally based
on two columns corresponding to the main entrance.
The alignment of the square this way, with the diameter being
parallel to the Qibla, has resulted in having the rows lined
up in decreasing order from the diameter, meaning that the
longest row was the diameter itself, whereas the shortest
are the two closer to the square’s corners. This is totally
uncharacteristic in mosque design. The tradition has been
to design the first row, the closest to the mihrab, as the
longest possible in order to comply with the Prophet Mohammad
(PPUH) hadith that encourages worshippers to take the first
row, as the best and where the most reward is.
The remaining two opposing corners of the square were
designed as two side entrances, each of which in the shape
of a small square. The corner of these little squares
intersected with a large column that held a small space
within and formed the end of a glass barrier that divided the
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ً
تصمـــم الجامـــع يقـــدم منوذجا يف تـــوازن العالقات بـــن الكتل وبني
الســـطوح املعمارية وبـــن تقدمي حل معماري متوازن بـــن المنوذج التقليدي
للمســـجد الـــذي يحتـــوي العنـــارص التقليديـــة كاملئذنـــة والقبة وبـــن منوذج
 إال أن هـــذا التصمـــم يمتزي بخلـــوه من املئذنـــة بشـــكلها التقليدي.معـــارص
ً
 وبدال مـــن ذلك فيقدم التصمـــم عالقة تكاملية.وبعـــدم اســـتعمال القبة
بـــن الداخـــل والخـــارج من خالل المســـاح للضـــوء بالنفاذ عرب أماكـــن محددة
 وهي مـــن الجماليات،وانتقاليـــة بـــن الداخـــل والخارج ومدروســـة بعنايـــة
.الـــي يقدمها هذا التصمـــم الفريد لهـــذا الجامع

منارات الخليج العربي
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U M O M A R M O S Q U E is located in Jeddah, Saudi Arabia. It
is a 1200-square meter mosque consists of men prayer hall
that accommodates 1200 worshippers and women prayer hall
that accommodates 500 worshippers. It also has supporting
facilities such as ablutions, entrance for women prayer
area and housing for the imam and
muezzin on 254 square meters. It
also contains the external prayer
area over an area of 330
 square
meters and footpaths, green spaces
and landscaping areas over 1,153
square meters, as well as parking
area of 1,095 square meters.

UM OMAR
MOSQUE

The mosque has two floors, the ground floor comprising the
main prayer hall, entrance hall, entrance to women prayer
area and ablution, toilets and the entrance to the Imam
housing. The first floor contains women prayer areas, imam
housing and ablution and toilets.
The prayer hall is square in shape. It forms the main block
of the mosque. The designer re-defined the square by using
its geometry in an unprecedented way in the design of
mosques. Instead of orienting the side of the square towards
Qibla, the designer has chosen instead to orient one of the
diameters towards Mecca. Consequently, the corners of the
square gained more importance than its sides. The designer
then trimmed the corner of the square to carve out the main
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UM OMAR MOSQUE

↗

project name: Education City Mosque
owner: Qatar foundation
architect: Mangera Yvars
location: Doha - Qatar
number of worshippers: 1800
completion Date: 2014 -5

EDUCATION
CITY
MOSQUE

يقـــدم مســـجد المدينـــة التعليمية وكلية الدراســـات اإلســـامية يف
قطـــر ،إحـــدى الكليـــات التابعة لجامعـــة حمد بـــن خليفة ،عضو مؤسســـة
ً
ً
ً
ً
قطـــر ،تصميمـــا معماريـــا ممتزيا .وقـــد افتتح رمسيا يف شـــهر مـــارس 2015
ً
كرمـــز يعـــر عن رؤيـــة مؤسســـة قطر ورســـالتها .وفضـــا عن ذلـــك ميثل
ً
ً
ً
ّ
ً
وإحيـــاء لمنوذج املدرســـة التقليدية الـــي متثل عنرصا أساســـيا يف
تجســـيدا
ً
طابـــع املـــدن العربيـــة القدميـــة ،فكان املســـجد بذلـــك منوذجا للعمـــارة اليت
تعكـــس عراقة املايض وحداثة املســـتقبل .فقد ســـعت مؤسســـة قطر من
خـــال هـــذا املرشوع إىل إحيـــاء منظومة املدرســـة يف املعمار الـــذي نجده يف
املـــدن العربيـــة القدميـــة ،حيث تجمتـــع العبـــادة والتعلمي يف مـــكان واحد.
وقـــد قـــام بتصميـــم املبـــى املعماريـــان عـــي منجـــرا وآدا يفـــارز،
واعمتـــدا يف تصميمه عـــى فكرة رئيســـة ترتكز حول مفهومي االســـتنارة
ّ
وعـــرا عن هذيـــن املفهومني برشيطـــن يرتبطـــان لتكوين كتل
والعلـــم،
املبـــى املختلفـــة ،إىل أن ينتهيـــا باالرتقـــاء إىل المســـاء باتجـــاه القبلة كرمز
ملئذنيت املســـجد .وتقف مئذنتـــان كبريتان عىل جانب املـــروع عىل ارتفاع
ً
يصـــل إىل تســـعني مـــرا .كما يشـــكل الخـــط العربـــي قلب املبـــى ،حيث
يشـــاهد ممنقـــا عـــى كل عنرص من عنارص ســـطح املبىن ،من أســـطح بالط
الســـراميك لزجاج النوافذ.
ً
وميثـــل املبـــى دليـــا عـــى مؤسســـة قطـــر يف توســـيع آفـــاق مثرات
ّ
املعمـــاري الـــذي يتمس بأعـــى معايري البنيـــة التحتيـــة ويبث يف
طموحهـــا
ّ
ً
الوقـــت ذاته اإللهـــام واملعرفة .وميثل عنرص التعلم هنا ســـبيال لتشـــجيع
النـــاس عـــى التفكري الناقـــد وطرح األســـئلة والتفكري والتأمـــل ،وقد نجح
التصميـــم يف تحقيـــق هـــذه األهداف.
ً
ويعكس املبىن الذي يزيد طوله عن  100مرت وبعرض  150مرتا ،الزتام
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focal point, creating spaces including the prayer area,
tea rooms and library where students, non-students and
construction labourers are welcomed and can mix with people
and use facilities that are normally considered elite and
inaccessible.
Building waste is fully recycled at the campus biomass unit.
Transport to and from QFIS will be from the campus light
rail system connected to the Doha metro and this will
mean the EC campus will eventually be part of a14km car
exclusion zone.

←
مصم املبىن املعماريان منجريا يفارز،
ً
واعمتدا عىل فكرة رئيسية ترتكز حول
مفهومي االستنارة والعلم
The mosque is designed by
Mangera Yvars with a central
idea that evolves around the
concepts of enlightenment and
knowledge

ُ
الكلية تجاه فلســـفتها املرتكـــزة عىل األصالة ،والتعدديـــة ،واملعارصة ،من
خـــال تمضني املعاين املختلفـــة املذكورة يف القرآن الكرمي للرموز واألشـــكال
املاديـــة امللموســـة .كما ميثل البناء الجديد لكلية الدراســـات اإلســـامية يف
ً
ً
قطـــر تحديا يف مفهـــوم العمارة ،بدءا مـــن التصميم ،فالبناء ،والتشـــغيل
ُ
ّ
ســـمدة مـــن األفكار
وعمليـــات الصيانـــة ذات املعايـــر العالية املســـتوى امل
ّ
ويمتـــز مبـــى الكليـــة
الغنيـــة املتوافـــرة يف مبـــادئ العمـــارة اإلســـامية.
ً
ً
الجديـــد باحتوائه عىل جميع وســـائل الراحـــة الحديثة ،ويعـــد منوذجا ممتزيا
ً
وفريـــدا مـــن نوعه الحـــرام ورعايـــة البيئة واالبتـــكار ،وأيقونة هندســـية
ومعمارية.
ّ
ويعـــد مســـجد املدينـــة التعلمييـــة وكلية الدراســـات اإلســـامية يف
قطـــر أحـــد مظاهر قمي العمـــارة .ويحمـــل املبىن رســـالة فلســـفية وفكرية
ً
حـــول أهمية العلـــم واملعرفة واالبتـــكار بوصفها جزءا من رؤية مؤسســـة
قطـــر ورســـالتها .وعىل الرغم مـــن حداثة اللغـــة املعمارية لهـــذا املبىن ،اال
أنـــه يســـتند عىل قمي ومبـــادئ املعمـــار التقليدي إضافـــة إىل عنارص عديدة
ترمز لإلســـام ،كاســـتخدام األحواش ،والرتكزي عىل اإلضـــاءة الطبيعية،
وال ســـما اســـتخدام عنرص املاء يف داخل املبىن وخارجه ،إذ أنشـــأ املعماريان
أربعـــة أنهار مســـتوحاة من أنهار الجنة تلتف حـــول املبىن وتتخلله لتلطيف
أجوائه وإرســـاء شـــعور بالســـكينة يف مختلف أنحائه.
واملســـجد ،هـــو عبـــارة عـــن هيكل كهفـــي أبيـــض كبري مـــع اآليات
القرآنيـــة املنقوشـــة يف ســـقفه ،تنقـــش عليه أضـــواء صغرية مثـــل النجوم
مصـــل يف قاعات الصالة يف األماكن املغلقة،
املتأللئة ،ويســـتوعب نحو 1800
ٍ
باإلضافـــة إىل الفناء املكشـــوف يف الهواء الطلـــق .حيث تضم قاعة الصالة
للرجـــال يف الطابق األول الرئيـــس مكتبة ،واملحراب .أمـــا الطابق العلوي،

↑
املسجد هو عبارة عن هيكل كهفي
أبيض كبري منقوش باآليات القرآنية
عىل سقفه
The mosque resembles a large
white cavernous structure
with Quranic verses embossed
into its large ceiling
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1

الدور األول
first floor plan
1. ة
قاعة الصالة الرئيس
main prayer hall
2. فناء
court
3. الوضوء ودورة المياه
abolution and toilets
4. ب
 مكات
offices

1

الدور الثاني
second floor plan
1. مصلى النساء
female prayer hall

2
1

الدور الثاني
third floor plan
1. مصلى النساء
female prayer hall
2. وضوء النساء
female abolution

QFIS IS BASED ON THE IDEA OF THE ISLAMIC ‘KULLIYYA’

OR ‘PLACE WHERE ALL KNOWLEDGE IS SOUGHT’ AND

يحمـــل المبنـــى رســـالة فلســـفية
THE SCHEME PROVIDES A PROGRESSIVE LEARNING

وفكريـــة حـــول أهميـــة العلـــم
والمعرفــة واالبتكار باعتبارهــا جزء ًا
ENVIRONMENT WHICH PLACES THE INSTITUTION AT THE

FOREFRONT OF PROGRESSIVE ISLAMIC DISCOURSE

.مــن رؤية مؤسســة قطر ورســالتها

فهنـــاك غرفة للنســـاء كاملة مع منطقـــة جلوس منفصلة عـــن قاعة صالة
الرجال بواســـطة ســـاتر عال يفصل بني قاعـــي الصالة.
ً
ويـــم فصـــل الكلية رمزيـــا عن املســـجد بواســـطة تـــدرج مليضأة من
أربعـــة طوابق .ويرتفع عن مســـتويني الســـاحة املركزيـــة يف قلب املرشوع
مـــع خطـــوط تحـــوي اآليـــات القرآنيـــة .ويرتكز مســـجد املدينـــة التعلميية
عـــى  5أعمـــدة ضخمـــة متثل أركان اإلســـام الخمســـة ويحمـــل كل عمود
منهـــا آيـــة من آيـــات القرآن الكـــرمي ترمز للركن نفســـه .وتشـــيع يف جميع
أركان املســـجد عنـــارص رمزيـــة وروحية تعرب عـــن اإلســـام وحضارته ،كما
ّ
ّ
لعنـــري األلـــوان واملـــاء واســـتعانته باإلضـــاءة الطبيعيـــة
أن اســـتغالله
ّ
ّ
والعربـــي لتربز كتحفـــة فنية تعرب
اإلســـامي
تطعـــم فيـــه معامل الـــراث
عـــن الحداثة.
وتســـتند الحدائق عىل تفســـر الجنـــة ،مع جداول متثـــل أنهار الخرم
والحليـــب والعســـل واملـــاء ،والركائز اليت متثل تعاميل اإلســـام .ويســـتند
هذا املشـــهد عـــى الحديقـــة اإلســـامية التقليدية املســـتوحاة مـــن القرآن
الكـــرمي .وتوفر هذه أربعة مناخات حول املبـــى الفراغات الطبيعية للتعلم
يف الهواء الطلق الســـتخدام مريح لســـتة أشهر يف الســـنة .وهذه الحدائق
تـــروى مبـــاء الوضوء من املســـجد للحد مـــن االعمتاد عىل تحلية ميـــاه البحر.
وقـــد حفل تصميـــم املبىن بكثـــر من العنـــارص املعقـــدة واملتطورة،
وجـــرى وضـــع تصـــوره بحيـــث يحمـــل كل ركن مـــن أركانـــه رســـالة وهو
مـــا تحقـــق عرب اســـتغالل أحـــدث التكنولوجيـــات وتوظيف أعـــى معايري
ّ
ّ
املعمـــاري يف املدينة
الحصافـــة الفنيـــة واملهـــارة الهندســـية .وميثل املشـــهد
ّ
التعلمييـــة خـــر شـــاهد عىل ذلـــك .ورغـــم ّ
أن مثل هـــذه املرشوعـــات متثل
ً
ً
تحديـــا عســـرا ،تجدنـــا نســـارع إليهـــا بوصفهـــا فرصـــة لفتح آفـــاق جديدة
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The ground level student entrance takes the form of a carved
out undercroft space which contains the five pillars of
Islam supporting the mosque above. The undercroft provides
a tempered space away from the heat of the sun and cooled by
water under the mosque.
In the Middle East buildings consume large amounts of energy
for air conditioning and artificial lighting. At QFIS, the
faculty and classroom areas are provided with courtyards
of predetermined size to give generous indirect natural
light whilst significantly reducing solar heat gain and
air conditioning. Courtyards also permit the building to be
naturally ventilated for extended periods of the year.
The façade and building envelope were also developed
to reduce solar heat whilst permitting natural light
particularly in the library area. The West elevation is
provided with a two skin modulated façade that subtly
changes as it wraps around the buildings to mitigate solar
heat gain. High performance composite materials such as
the GRC cladding were sourced locally to reduce the carbon
footprint.
Classrooms and teaching accommodation are both formal and
informal and include ‘learning corridors’ and ‘lounges’,
and outdoor learning in the Islamic garden. The informal
approach provides areas for inter-faculty encounters
with the wider campus. The scheme also acts as community

الصفحة السابقة previous page .

↑

يشكل الخط اإلسالمي قلب املبىن،
املدرج تقريبا عىل كل عنرص من
عنارصالبناء ،ومن األسطح لبالط
السرياميك للزجاج
Islamic calligraphy forms
the heart of the building,
inscribed on almost every
element of the structure’s
surface, from roofs to
ceramic tiles to glass
windows

←
يرتكز املسجد عىل  5أعمدة ضخمة متثل
أركان اإلسالم الخمسة ويحمل كل
عمود منها آية من آيات القرآن الكرمي
The mosque is supported by the
‘five pillars of Islam’ and
each pillar is inscribed with
a verse from the Holy Qur´an
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themed microclimates around the building and a natural
space for outdoor learning used comfortably for six months
in a year. The specially selected low water landscape is
irrigated by grey water from the mosque ablution reducing
dependency on desalination.
Two large minarets stand on one side of the structure,
rising some 90m. Islamic calligraphy forms the heart of
the building, inscribed on almost every element of the
structure’s surface, from roofs to ceramic tiles to glass
windows. The spiral layout of the scheme places the large
volume of the mosque at one end with two 90m high minarets
at the other end. The area in between is occupied by the
students’ area and library to the west, and the faculty area
close to the mosque. The building is located on a corner
plot and minarets and mosque staircase beckon visitors
from the campus through the four parts Islamic Garden. The
fluid landscape merges with indoor space. Outdoor planting
includes olive trees as a symbol of peace and healing
Qur’anic plants placed in courtyards.
Starting with massing, the large volume of the mosque is
placed on the southern portion of the site and this helps
to create shade over other parts of the building including
the main mosque courtyard and student spaces. Prevailing
winds from campus Park is scooped up by the building form to
provide a cool breeze to upper and lower level entrances.

→
حرم املدينة التعلميية يحمل مساحات
 وهو مركز،أعضاء هيئة تدريس عاملية
أبحاث مبا يف ذلك املسجد
The Education City campus
holds world class teaching
and faculty space, a research
centre including the mosque
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are 54 classrooms bordering small-scale courtyards with
inscribed historical botanical and scientific texts,
faculty offices and a first-floor library, once stocked, is
expected to hold some 100,000 titles.

↑
،تستند الحدائق عىل تفسري الجنة
مع جداول متثل أنهار الخرم والحليب
 والركائز اليت متثل تعاميل،والعسل واملاء
اإلسالم
A garden lines the perimeter
of the building and is based
on an interpretation of
paradise, with the streams
representing the rivers of
wine, milk, honey and water

The mosque, a large white cavernous structure with Quranic
verses embossed into its large ceiling, is dotted with small
lights like twinkling stars, and houses some 1,800 people
in its indoor prayer halls and outdoor courtyard. The main
men prayer room on the first floor features an in-house, as
yet unstocked library, and a large gilded mehrab in a Qur’an
verse-lined alcove. Upstairs, a female gallery room complete
with a separate seating area is sectioned off from the main
prayer room by a high wall that separates the two genders.
The faculty is separated symbolically from the mosque by a
four story ablution cascade. A central two levels courtyard
is placed at the heart of the scheme with Qur’anic verse. The
mosque itself is elevated and supported by the ‘five pillars
of Islam’ and each pillar is inscribed with a verse from
the Holy Qur´an. Underneath, water flows from four streams
originating from a garden that lines the perimeter of the
building. These gardens are based on an interpretation of
paradise, with the streams representing the rivers of wine,
milk, honey and water, and the pillars representing the five
tenets of Islam. The landscape is based on the traditional
four part Islamic Garden dissected by the four rivers of
paradise describe in the holy Qur’an. These provide four

وتجـــاوز ما هـــو متعـــارف عليـــه يف الهندســـة املعمارية.
يبعث مســـجد املدينة التعلميية وكلية الدراسات اإلسالمية يف قطر
ّ
مشـــاعر الفخر ألنـــه يعكس ما ميكـــن تحقيقه ويجمع بني عنـــارص الحداثة
ً
واالبتكار ممتســـكا يف اآلن نفســـه مبعايري االســـتدامة والحفاظ عىل البيئة
ً
ّ
ّ
والعربي .ويحتل
اإلســـامي
ومجســـدا للقـــم األصيلة لدولة قطـــر وتراثها
مســـجد املدينـــة التعلميية وكلية الدراســـات اإلســـامية مكانـــة خاصة يف
بيئـــة مؤسســـة قطـــر ورؤيتها مبا يحمله مـــن غايات وكمنـــوذج يف املزج بني
التقليـــد واالبتـــكار بصورة تربط النـــاس به وتبث اإللهام فيهم ،ال ّ
ســـما
ّ
ّ
الداخـــي إحدى خريجات مؤسســـة قطـــر ،وهي
وأن مـــن تـــوىل تصميمـــه
ّ
داخـــي أول بإدارة املرشوعات الرئيســـة وخريجة جامعة
مـــى حمد ،مصمم
فرجينيـــا كومنولث يف قطر.
ًّ
ومينـــح املبـــى حســـا بالجمـــال مبختلف أشـــكاله وصـــور التعبـــر عنه،
ســـواء كان ذلـــك عـــر ضـــوء المشـــس الذي تغـــر أشـــعته املبـــى أو عرب
ً
فسيفســـاء ألوانـــه الطبيعيـــة أو ارتباطـــه بالطبيعـــة .فيتيـــح املبـــى دامئا
لزائريه ومســـتخدميه التواصل مع العامل مبفهومه الواســـع وفرصة للتأمل.
ّ
وقـــد كان املبـــى ذو الطابـــع اإلســـامي الذي ميثـــل انطالقـــة ثقافية نجح
ّ
ّ
ولكـــن املبىن
املعمـــاري يف تشـــييد مبـــى رائع،
فيهـــا العميـــل واملهنـــدس
يف الوقـــت نفســـه ،وإن كان مثـــرة للخيـــال والتصميم الخالق واألســـاليب
ً
املبتكـــرة يف التشـــييد وبنـــاء املرافـــق ،فهـــو أيضـــا يعـــر عن االلتقـــاء بني
الدراســـة والعبادة.

→
تعلو من املسجد منارتان ضخمتان
بعلو ٩٠م
Two large minarets stand on
one side of the structure,
rising some 90m
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E D U C A T I O N C I T Y M O S Q U E was completed in 2014. It
was opened by The Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS),
located on the Education City Campus in Doha, which is part
of the Hamad-Bin-Khalifa University.

↓
عرض جوي للمسجد وللمجمع
Aerial view of the mosque and
complex

QFIS is based on the idea of the Islamic ‘Kulliyya’ or
‘place where all knowledge is sought’ and the scheme
provides a progressive learning environment which places the
institution at the forefront
of progressive Islamic
discourse in opposition to
conflict that has gripped
the Middle East region. The
idea of the Kulliyya suggests
that knowledge and faith
are interwoven but that all
knowledge ultimately comes
from faith. This relationship
is explored in QFIS through the infinite spiral form of the
building plan and the many pathways which bind faculty to
mosque. The Education City Campus thus adheres to stringent
sustainability standards which means that all buildings are
required to achieve LEED silver or above.

EDUCATION
CITY
MOSQUE

The scheme provides world class teaching and faculty space,
a research centre and the Education City campus mosque.
In addition to the mosque, the building serves some 114
students enrolled in the Faculty of Islamic Studies. There

EDUCATION CITY MOSQUE

↗

project name: King Faisal Foundation Mosque
client: King Faisal Foundation
architect: Kenzo Tange (Tange Associates)
location: Riyadh - Saudi Arabia
number of worshippers: 640
completion Date: 1982

KING FAISAL
FOUNDATION
MOSQUE

ً
جـــزءا مـــن ّ
مجمع
يشـــكل مســـجد مؤسســـة الملك فيصـــل الخيريـــة
متعـــدد االســـتخدامات .حيث يضـــم مكاتـــب ومحالت تجاريـــة ومرافق
تعلمييـــة وشـــقق ســـكنية .ويقـــع ّ
املجمـــع عىل موقـــع مســـتطيل وتحيط
ً
أبنيتـــه ســـاحة مفتوحـــة .كما يقـــع املســـجد يف الطرف الرشيق مـــن املوقع
بـــن مبنيـــن مســـتطيلني .وتقع إىل غرب املســـجد ســـاحة مركزيـــة توفر
ً
ً
مكانـــا للمصلني وأيضا ملســـتخدمي املباين املجـــاورة .وباإلضافة لذلك يوجد
خلـــف الســـاحة بناء يضـــم مكاتب.
ويظهـــر تصميم املجمع ،كما تكشـــف الرســـومات املعمارية ،وجود
حـــل معماري معقـــد متعدد الطبقـــات اليت تبدو عىل مســـتويات مختلفة
فـــوق وتحـــت الطابـــق األريض ،مـــع إمكانيـــة الوصـــول إىل املســـجد مـــن
خالل الســـاحة الرئيســـة مـــن الطابـــق األريض .ومع ذلك ،فقـــد مت تصميم
املســـتويات بعنايـــة إليـــواء وظائـــف مختلفـــة مبا يف ذلـــك مدخـــل القاعة
عـــى الطابـــق الرئيـــس لقاعـــة الصـــاة ،يف حني مت إخفـــاء منطقـــة وقوف
الســـيارات تحت املســـتوى الرئيس للمســـجد يف طابق التســـوية الســـفيل
عـــى مســـتويني مختلفني .وقـــد مت تصميـــم املكتبـــة بطريقة تســـتكمل
تصميم املســـجد ،حيث تقع يف الطابق الســـفيل كمـــا هو موضح يف املقطع
ً
العـــريض .ويكشـــف املقطـــع العريض أيضا أن شـــكل ومالمح املســـجد مع
ً
ً
الحجـــم األســـطواين الـــذي يرتفع فـــوق قاعة الصـــاة يخلق تباينـــا فريدا
ً
مـــن نوعه مـــع الخلفية الخطية للمجمـــع العام من جهة ،فضـــا عن توازن
مثـــر لالهمتام مـــع مبىن املكاتب الـــذي يقع يف النهايـــة القصوى للمجمع
من جهـــة أخرى.
يعمتـــد املســـجد يف تصميمـــه عـــى األشـــكال الهندســـية البســـيطة
ً
منوذجـــا مـــن املفـــردات املعماريـــة والزخـــارف التقليديـــة املرتبطـــة بعمـــارة
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يعمتد املسجد عىل األشكال الهندسية
البسيطة
The mosque design uses simple
geometric shapes
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Natural lighting is allowed inside the mosque in quality
not quantity. The interior of the mosque reflects purity
and a great deal of privacy. There are no windows or
ornaments, as the interior looks bare of unnecessary
additions. Light is allowed in through either windows on
the corners or from above indirectly through the cylinder
that covers the prayer hall. This design method not only
casts a special atmosphere upon the prayer hall, but also
keeps light and heat out, enhancing the need for more cool
and quite internal space in contrast with the harsh, hot
and noisy exterior. The mosque was constructed using a
reinforced concrete cast in situ and columns and steel
facade of glass and aluminum. The outside walls were clad
of marble-white matte. Its interior walls were covered with
blue tiles.
The design solution manages to provide a contemporary
interpretation of mosque architecture without the recourse
to the usual conventional forms or features. Instead,
it crosses the line between a historic tradition and
the required modern advancement towards 20th century
architecture by means of a new outlook of pure geometric
forms blended in such an intelligent way that does not
compromise the very essence of mosque architecture. The
design puts forward an architecture that provides a sharp
split between the harsh exterior and the interior, between
the physical world and the spiritual one.

↑

ُصم الجدار اإلسطواين بشكل مائل
بحيث يشبه الهالل الذي يعلو مآذن
املساجد حني النظر إليه من مستوى
أرض املوقع

The cylindrical structure
is designed with a slope to
resemble the Islamic Crescent
that tops minarets when
viewed from ground level

موقع المسجد
Mosque Location

املســـاجد .ويقـــع املســـجد عـــى قاعـــدة ذات مقطع مربـــع موازيـــة التجاه
ً
ً
القبلـــة ،بيمنـــا تتخـــذ قاعة الصالة شـــكال إســـطوانيا .ويحتوي جـــدار البناء
املحيـــط بقاعـــة الصالة عىل شـــق عمودي يبـــدأ من أعىل نقطـــة فيه .وقد
ُصـــم الجدار االســـطواين بشـــكل مائـــل بحيث يشـــبه الهالل الـــذي يعلو
مآذن املســـاجد حـــن النظـــر إليه مـــن مســـتوى أرض املوقع.
إن التجريـــد واســـتخدام األشـــكال الهندســـية النقيـــة يف التصميم
غري مســـبوق ويســـتحق الثناء يف هذا املســـجد .مثل هذا املنهـــج للتصميم
ً
يســـلط الضـــوء عـــى الحاجـــة إىل االنتقـــال بعيـــدا عـــن الصـــور المنطيـــة
التقليديـــة لعمارة املســـاجد اليت هي مســـمرة منذ عصور عـــر تاريخ عمارة
املســـاجد .إن التجريـــد الـــذي نـــراه يف تصميـــم املئذنـــة يتطابـــق فقط مع
الرمزيـــة الوظيفيـــة الحالية ،حيث مت اســـتبدال الوظيفـــة التاريخية للنداء
للصـــاة عـــن طريـــق املئذنـــة بواســـطة التكنولوجيـــا الحديثـــة ومكـــرات
الصـــوت ،وبذلـــك بقيت املئذنة كرمز لوظيفة وشـــكل ليس إال .ومع ذلك،
فـــا زالـــت املئذنـــة تحافظ عـــى رمزيتهـــا بوصفهـــا أعىل نقطة رأســـية يف
محيط املســـجد ،حيـــث تعمل عىل خلق تـــوازن بني العمـــودي واألفقي يف
التكويـــن العـــام الكيل للمســـجد .وفوق ذلك فـــا تـــزال رمزيتها تحتفظ
بالوظيفـــة حـــن تســـتخدم كنقطـــة مرجعية يف مســـاء املســـجد ومحيطه.
فمئذنة املســـجد كشـــكل وتشـــكيل تظل تعمـــل كدالة عىل املســـجد من
جهـــة ،وكنقطـــة إســـناد مرجعيـــة يهتدى بهـــا لتحديـــد االتجـــاه يف املحيط
الحرضي للمســـجد ومـــا حوله.
ّ
ّ
ويتكون
تتكـــون مئذنة هذا املســـجد من جزءيـــن مربعي الشـــكل.
الجـــزء األول مـــن قاعـــدة تـــوازي أضلعهـــا أضلع األبنيـــة املحيطـــة بها .أما
الجـــزء الثـــاين الـــذي هو جـــم املئذنـــة ،فيقع فـــوق القاعـــدة وينحرف عن
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استخدم املمصم الحد األدىن من
الفتحات أو النوافذ يف الواجهات املختلفة
للمسجد ،وكذلك بعض الفتحات املمصمة
The designer used minimal
openings or windows in the
elevations and some blind
niches compensated only
by the narrow slits on the
corners that allow natural
light during the day

ً
محورهـــا بــــ  ٤٥درجة .ويظهـــر الجزآن معا يف مخطط املســـجد عىل شـــكل
نجمـــة ّ
مثانية.
ً
ويظهـــر التجريـــد أيضـــا بوضـــوح يف تصميـــم واجهات املســـجد .فقد
ً
تجنـــب املصمم متاما اســـتخدام أي يشء عدا األشـــكال الهندســـية املجردة
مـــع اســـتعمال الحد األدىن من الفتحـــات أو النوافـــذ يف الواجهات املختلفة
للمســـجد ،وكذلـــك بعض الفتحـــات املصممة .وقد مت تعويـــض هذا النقص
يف اســـتعمال النوافـــذ مـــن خـــال اســـتعمال الشـــقوق الضيقـــة الـــي مت
تصميمهـــا يف زوايـــا الجـــدران بحيث تمسح للضوء بالتســـلل داخل املســـجد
مـــن بعض املناطـــق املختـــارة بعناية إلضاءة املســـجد من الداخـــل ،وبالتايل
ً
توفري مناخ أكرث اســـرخاء وهدوءا للصالة بحيث ال يشـــتت انتباه املصلني
عن تأملهـــم وخلوتهم أثنـــاء صلواتهم.
إن أســـطح الواجهـــات الصمـــاء الـــي تحتـــوي عـــى فتحـــات مصـــاء
ونوافـــذ ضيقـــة إمنا تتجاوب مـــع التصميـــم الداخيل للمســـجد ،الذي يبدو
ً
أكـــر هيبـــة وهـــدوءا ،حيـــث تنتقـــل الصفـــاء والســـكينة يف جميـــع أنحاء
املســـجد .هـــذا الفصل بـــن الداخل من الخـــارج مطلوب مضـــن املجمع الذي
يضـــم وظائـــف متعـــددة وأمناط مبـــان مختلفـــة .فالجـــو املطلـــوب داخل
املســـجد يدعـــو إىل اتخاذ تدابـــر التصميم هذه للحفاظ عىل داخل املســـجد
ً
ً
ً
خاليـــا مـــن املحيط املتلـــوث ،فزييائيـــا وروحيا.
وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،فقـــد مت المســـاح لإلضـــاءة الطبيعيـــة بدخول
ّ ً
كميا .فالتصميم الداخيل للمســـجد يعكس
املســـجد بشـــكل نوعي وليس
ً
ً
النقـــاء وقـــدرا كبريا مـــن الخصوصية .فال توجـــد نوافذ أو زخـــارف ،ولذلك
ً
يبـــدو الداخل مجـــردا من أية إضافات ال رضورة لهـــا .وقد مت المساح بدخول
الضـــوء إمـــا من خـــال نوافذ الزوايـــا أو من فوق بشـــكل غـــر مبارش من
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point in the skyline of the mosque and its surroundings.
The minaret is designed in two square shaped parts. The
first part consists of a base parallel to the surrounding
buildings. The second part, which is the body of the
minaret, is located above the base and deviates from its
axis by 45 degrees. The two parts appear together in plan
as an eight–pointed star.
Abstraction is also seen in the facades of the mosque. The
designer avoided completely using anything but abstract
geometrical shapes with minimal openings or windows in
the elevations and some blind niches. This lack of windows
has been compensated by the narrow slits on the corners
that allow natural light during the day to the inside of
the mosque, providing a relaxing atmosphere for prayers
without distractions.
The plain elevations with recessed niches and narrow
windows are echoed in the interior, which feels solemn and
silent, where tranquility is transmitted throughout the
mosque. Such segregation of the interior from the exterior
is required within a complex that comprises multi-functions
and different building typology. The required atmosphere
inside the mosque called for such design measures to keep
the interior free from surrounding pollution, physically
and spiritually.

الطابق األرضي
ground floor plan
1. قاعة الصالة
Main Prayer Hall
2. ل
 صالة المدخ
Entrance Hall
3. ت
 خدما
Services
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4. ب
 المحرا
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5. المنارة
Minaret

5

4

2

1
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1. ل
 صاله المدخ
Entrance Hall
2. ب
 مكت
Office
3. ر
 متج
Shop
4. د
 مسج
Mosque
5. ي
 صاله المدخل للمركز الثقاف
Cultural center entrance hall
6. ة
المكتب
Library
7. البالزا
Plaza
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قد تـــم الســـماح لإلضـــاءة الطبيعية
بدخول المسجد بشـــكل نوعي وليس
ك ّ
مي .فالتصميم الداخلي للمســـجد
يعكـــس النقـــاء وقـــدر كبيـــر مـــن
NATURAL LIGHTING IS ALLOWED INSIDE THE MOSQUE IN

الخصوصيـــة .فـــا توجـــد نوافـــذ أو
زخـــارف ،ولذلك يبدو الداخل مجرد ًا
Q U A L I T Y N O T Q U A N T I T Y. T H E I N T E R I O R O F T H E M O S Q U E

R E F L E C T S P U R I T Y A N D A G R E A T D E A L O F P R I V A C Y.

مـــن أية إضافـــات ال ضـــرورة لها..
THERE ARE NO WINDOWS OR ORNAMENTS, AS THE

INTERIOR LOOKS BARE OF UNNECESSARY ADDITIONS.
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above the prayer hall makes unique contrast with the linear
background of the overall complex on the one hand, and an
interesting balance with the office building that lies at
the farthest end of the complex on the other hand.
The mosque design uses simple geometric shapes instead
of architectural vocabulary and motifs associated with
traditional mosque architecture. The mosque sits on a
square base facing Mecca direction, while the prayer hall
is cylindrical. Whereas the wall that envelopes the prayer
hall contains vertical incision that starts from its
highest point. The cylindrical wall has been designed with
a slope to resemble the Islamic Crescent, which is seen on
top of the minarets when viewed from the ground level.

↑

ّ يقع
 أما.املجمع عىل موقع مستطيل
املسجد فيقع يف الطرف الرشيق من
املوقع

The complex is located on a
rectangular site while the
mosque is located at the
eastern end of the site

The abstraction and the use of pure geometric forms in
the design are unprecedented and commendable in this
design. Such an approach to design highlights the need to
shift away from the ‘conventional stereotyping’ of mosque
architecture that has been going on for ages across the
history of mosque architecture. The abstraction seen in
the design of the minaret is only matched by its current
functional symbolism where the ‘functional historical call
for prayer’ by means of the minaret has been replaced by
modern technology using loudspeakers, leaving the minaret
as a symbol for function and a form. However, its form as
the highest vertical feature of the mosque balances the
horizontality of the design, whilst being used as reference

↑

 طريقة التصميـــم هذه ال.خـــال األســـطوانة اليت تغطي قاعـــة الصـــاة
ً
ً
تضفـــي فحســـب جوا خاصـــا عىل قاعـــة الصالة الـــي تبدو هادئة وتشـــيع
 حيث تســـبح يف أعمدة النور املتســـللة من خـــال النوافذ،فيهـــا الســـكينة
ً
ً
 وتعزز، ولكن أيضا تبقي الضوء والحـــرارة خارجا،القليلة املدروســـة بعنايـــة
ً
الحاجـــة إىل فـــراغ داخيل أكرث بـــرودة وهدوءا يف مقابل الخـــارج قايس املناخ
ً
ً
.وضوضاء
وأكرث صخبـــا
وقد أنئش البناء من الخرســـانة املسلحة املصبوبة يف املوقع واألعمدة
 وكســـيت جدرانـــه الخارجية.الفوالذيـــة وواجهـــات من الزجـــاج واألملنيوم
. ويغطـــي جدرانه الداخلية بـــاط أزرق اللون.برخـــام لونه أبيض مطفي
لقـــد نجـــح الحـــل التصميمـــي يف توفـــر التفســـر املعـــارص لعمـــارة
ً
 وبدال.املســـاجد دون اللجوء إىل األشـــكال أو العنـــارص التقليدية املعتـــادة
 فإنـــه يعرب الخـــط الفاصـــل بـــن التقاليـــد التاريخيـــة والتطور،مـــن ذلـــك
الحديـــث املطلـــوب لعمـــارة القـــرن العرشيـــن مـــن خـــال نظـــرة جديـــدة
تســـتعمل األشـــكال الهندســـية الخالصـــة املخلوطـــة بطريقـــة ذكيـــة ال
ً
 فالتصميم يقـــدم عمـــارة توفر حدا.تنتقـــص مـــن جوهر عمـــارة املســـاجد
ً
ً
. بني العامل املـــادي والروحي،فاصـــا حـــادا بني الخارج القايس وبـــن الداخل

previous page . الصفحة السابقة

 مت المساح بدخول الضوء،يف داخل املسجد
إما من خالل نوافذ الزوايا أو من فوق
بشكل غري مبارش من خالل األسطوانة
اليت تغطي قاعة الصالة
Inside the mosque, light is
allowed in through either
windows on the corners or
indirectly from above through
the cylinder that covers the
prayer hall

→
يجلس املسجد عىل قاعدة مربعة تواجه
 يف حني أن قاعة،اتجاه مكة املكرمة
الصالة أسطوانية الشكل
The mosque sits on a square
base facing Mecca direction,
while the prayer hall is
contrastingly cylindrical
موقع المسجد
Mosque Location
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K I N G F A I S A L F O U N D A T I O N M O S Q U E is part of a
multi-use complex that includes offices, shops, educational
facilities and residential apartments. The complex is
located on a rectangular site. Its buildings surround an
open courtyard. The mosque is located at the eastern end
of the site between two rectangular buildings. To the west
of the mosque lies a central plaza, which provides a place
for worshippers and serves the users of adjacent buildings.
Behind the plaza lies also an office building.
The design of the complex, as seen in the architectural
drawings, reveals a multi layered architectural solution,
which provides different levels above and below the
ground floor, with access
via the main plaza to the
mosque from the ground floor.
However, the levels have been
carefully designed to house
different functions including
an entrance hall on the main
level of the prayer hall,
while parking area has been
concealed below the main level
of the mosque in the basement
within two different levels. The library has been designed
to complement the design of the mosque, as it is located in
the basement floor as shown in the cross section. The cross
section reveals that the cylindrical volume that rises

KING FAISAL
FOUNDATION
MOSQUE

1
http://gulfnews.com/gn-focus/
special-reports/ramadan/the-evolutionof-mosques-1.1856572

KING FAISAL FOUNDATION MOSQUE

TAMEEM
BIN AWS
MOSQUE
project name: Tameem Bin Aws Mosque
owner: Ministry of Defense
architect: Khatib and Alami
location: Abu Dhabi - United Arab Emirates
number of worshipers: 677
completion date: 5-2015

↗

←

يقـــع مســـجد تميم بـــن أوس يف مجمـــع ســـكن الضباط عىل طـــرف جرس
املقطـــع ،األمـــر الذي أعطـــى أهميـــة خاصة للموقـــع الذي يشـــكل عالمة
برصيـــة مهمة عند الدخـــول والخروج من أبو ظبي باتجـــاه دبي عىل طريق
شـــارع الخليج العربي .كما يكتســـب املســـجد أهمية خاصة كمسجد جامع
للمنطقة بحســـب التوزيع املحيل للمســـاجد.
وتعمتـــد الفكـــرة التصميمية للمســـجد عىل فكـــرة التوحيـــد ،الركن
األســـايس من أركان اإلســـام .كما اســـتلهمت الفكرة التصميمية جوهر
الديـــن ووســـطية اإلســـام باجمتاع القوة والبســـاطة وربـــط ودمج عنارص
املســـجد العضويـــة يف جمس واحـــد متجانس.
ويتمس التصميم بشـــكله العـــام الخارجي والداخيل عىل حد ســـواء
بالبســـاطة وباالعمتاد عىل اســـتخدام املفردات املعمارية الشائعة يف عمارة
املســـاجد بالتجريـــد ودون اللجوء إىل األشـــكال التقليدية .فقد اســـتعملت
مئذنتـــان للمســـجد بشـــكل مجـــرد ،وروعي يف هاتـــن املئذنتـــن توظيف
ّ
املحـــورة .فقد مت اســـتخدامهما لتعمال كملقفي
الشـــكل لحســـاب الوظيفة
هـــواء لتحريك الهـــواء من داخل املســـجد وخارجه وصحنـــه الخارجي.
فكـــرة التجريـــد الـــي اعمتدهـــا التصميـــم كمنهجية أساســـية ميكن
مالحظتهـــا يف جميـــع فراغـــات وعنـــارص املســـجد الداخليـــة والخارجيـــة.
وتبـــدو بوضـــوح يف الواجهات الخارجيـــة اليت مت تصميمها كمســـاحات عىل
مســـتويات مختلفة باســـتخدام الخطوط املســـتقمية دون اللجوء لألشكال
املنحنيـــة كاألقـــواس الشـــائعة يف العمـــارة التقليديـــة .وإلعطـــاء عمـــق
للواجهـــات مت تحديـــد إطـــار النوافـــذ والفتحـــات الـــي غطيـــت باملرشبيات
مبســـتطيالت غائرة تؤطر الفتحات لتعمل كوحدة واحدة ومضن مســـاحات
هندســـية منظمـــة عىل الســـطوح الكبـــرة للواجهـــات املعماريـــة .ونتيجة
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امتاز التمصمي بقوة التكوين الحجمي،
حيث ظهرت كتلة املسجد كوحدة واحدة
مرتابطة متت تجزئتها بشكل مدروس
كتل أصغر مبقاييس متباينة ،فبدت
إىل ً
تبعا لذلك كتلة املسجد متدرجة من
األسفل لألعىل تجاه املئذنتني كما لو
كان املسجد قطعة منحوته بقاعدة
ترتفع من األسفل باتجاه المساء
The mosque looks as one
mass, cut down into many
sub-masses assembled together
using straight lines without
resorting to the common
forms of curved arches of
traditional architecture
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Horizontal and vertical wooden screens (Mashrabiyya) have
been used as key elements in the design to provide shade
into the courtyard and alleviate the heat in outdoor spaces
of the mosque.
The reduction of thermal radiation of external walls
insulated has been taken into consideration using
Polystyrene panels to reduce heat transfer between the
inside and the outside. In addition, acoustics has been
taken into account and sound systems to suite the size,
area and volume of internal spaces.

↑
تعمتد الفكرة التمصميية للمسجد عىل
فكرة التوحيد ،الركن األسايس من
أركان اإلسالم
The design concept is based
upon Tawheed (there is no God
but Allah), the basic pillar
of Islam

لهـــذه املنهجية فقد امتـــاز التصميم بقوة التكويـــن الحجمي ،حيث ظهرت
كتلـــة املســـجد كوحدة واحـــدة مرتابطة متـــت تجزئتها بشـــكل مدروس إىل
ً
كتـــل أصغـــر مبقاييـــس متباينة ،فبـــدت تبعا لذلـــك كتلة املســـجد متدرجة
مـــن األســـفل لألعىل تجـــاه املئذنتني كما لو كان املســـجد قطعـــة منحوته
بقاعـــدة ترتفع من األســـفل باتجـــاه المساء.
يف الواجهـــات يظهر املســـجد ككتـــل مرتاكبة من إطـــارات تجريدية
تحـــايك األقواس ولكـــن دون خطوط منحنية بـــل مت التعامل مع الخطوط
املســـتقمية يف أجزاء املســـجد العضوية كافـــة ،ولذلك تظهر هـــذا اإلطارات
ً
بشـــكل تجريـــدي ،حيث تحـــوي فتحات تكـــون أحيانا عىل شـــكل بوابات
ً
للســـاحات أو لصحـــن املســـجد وأحيانـــا تكـــون هـــذه اإلطـــارات املنظـــم
الهنديس للســـطوح املعماريـــة والنوافذ اليت تحتويهـــا واملغطاة باملرشبيات
ا لخشبية .
املســـقط األفقـــي للمســـجد يبـــن وجـــود محـــاور هندســـية منظمة
قويـــة أحدهـــا يخـــرق قبـــل الصحن الرئيـــس للمســـجد وميتد عـــر املحراب
ً
قاطعـــا القاعـــة الرئيســـة للصـــاة .ويف االتجـــاه اآلخر توجـــد مجموعة من
املحـــاور املتوازيـــة أولها ميتد ويتقاطع مـــع املحور األول عرب صحن املســـجد،
ويتـــوازى مع هـــذا املحور وبنفس االتجـــاه محوران أحدهمـــا يقع يف القاعة
الـــي تســـبق قاعـــة الصـــاة الرئيســـة يف املنطقـــة االنتقاليـــة الفاصلة بني
الصحـــن وبـــن قاعـــة الصـــاة .أمـــا املحـــور الثـــاين فيقطـــع قاعـــة الصـــاة
ً
ً
ً
الرئيســـة اليت اتخذت شـــكال مســـتطيال موازيا ضلعه األكرب لجدار القبلة
وذلـــك من أجل تشـــكيل الصـــف األطول للمصلـــن املوازي لجـــدار القبلة.
وتشـــيع يف املســـقط األفقي العالقات الهندســـية النابعة من عالقة املربع
باملســـتطيل مـــن خـــال املحـــاور واملراكـــز الـــي انتقلـــت يف البعـــد الثالث
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←
برجا املئذنتني الرشقية والغربية
يفصالن بني صحن املسجد وبني الصالة
لنحو
الرئيسة لصالة الرجال اليت تتسع ً
 567مصليا
The east and west minarets
separate the courtyard and
the main men prayer hall,
which accommodates about 567
worshippers.
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regulate entry of the spaces.
The design solution observed environmental factors and
the principles of sustainability. Building material and
systems were used in the construction of the mosque, which
meet the conditions for sustainability. In particular, the
use of building materials has been characterized by optimal
exploitation of energy as well as construction waste
management and disposal of hazardous materials and the use
of low emission materials which meet the requirements of
sustainability.
Measures for the requirements of creating thermal comfort
outdoors have been taken through the use of materials
for flooring, roofing, and the shading of structures and
having the value of solar reflection below 29. The design
took into account site constants, such as the movement of
prevailing wind and the natural sun movement and humidity
levels in the external environment of the mosque. Insulated
walls consisting of two layers were used in the outer shell
of the mosque.
The design also provides natural ventilation. Minarets
work as air conditioning towers, allowing cold breeze to
pass from top to bottom throughout the courtyard’s water
fountain to cool the temperature of hot air then pushing
it outside the courtyard through double Mashrabiya located
above the courtyard.

↑
استخدمت املرشبيات لتساعد عىل
تخفيف نفاذ الضوء داخل صحن املسجد
وتوفري الظالل اليت تخفف من حدة
الحرارة يف الفراغات الخارجية للمسجد
Mashrabiyyas have been used
to provide shade into the
courtyard and alleviate the
heat in outdoor spaces of the
mosque casting interesting
shades during differnt times
of the day

للتشـــكيل العام للمســـجد والكتـــل واألحجـــام الفراغية.
ويحتـــوي املســـقط األفقـــي عىل صحـــن كبـــر للمســـجد يف الطرف
الجنوبـــي مغطـــى باملرشبيـــات لتوفري الظـــال واملحاط برواق مـــن جهاته
األربـــع .وتحيـــط بالصحـــن مـــن الجانبـــن الـــريق والغربـــي الخدمات من
حمامـــات وأماكـــن للوضوء .وتقـــع عرب املحـــور المشايل الجنوبي للمســـجد
املداخـــل املتتابعة من الخـــارج وحىت املنطقة الفاصلة الـــي منها يمت الدخول
لقاعـــة الصـــاة الرئيســـة .وحول هـــذه املنطقـــة العازلة يقع برجـــا املئذنتني
الرشقيـــة والغربيـــة اللـــذان يفصـــان بـــن صحـــن املســـجد وبـــن الصالـــة
ً
الرئيســـة لصـــاة الرجال اليت تتســـع لنحـــو  567مصليا .وعىل ميـــن املئذنة
ً
الرشقيـــة يقع املدخل الرئيس للنســـاء والذي يؤدي مشـــاال نحو قاعة صالة
النســـاء اليت تتســـع لنحو  101مصلية .ويقابل مدخل النســـاء الرشيق مدخل
مماثـــل يقـــود لقاعة الرجال كمدخـــل ثانوي للتخفيف مـــن حدة االزدحام
ً
ً
وقـــت الصـــاة الجامعـــة .وبشـــكل عـــام يبـــدو التناظـــر ميينـــا ويســـارا
ً
مســـيطرا عـــى التخطيط الفراغي العام للمســـجد رغـــم أن التناظر ليس
ً
وظيفيـــا ولكـــن هنديس بشـــكل عام.
وقـــد مت تصميـــم الجـــزء األكـــر مـــن قاعات الصـــاة للرجـــال وتلك
املخصصـــة للنســـاء يف الطـــرف المشـــايل ،بيمنـــا مت تخصيص أماكـــن الوضوء
وحمامـــات الرجـــال يف الطـــرف الجنوبـــي ،وذلك مـــن أجل توفـــر اإلضاءة
الطبيعيـــة للقاعـــات املخصصـــة للصـــاة بشـــكل غـــر مبـــارش .وكذلك من
اجـــل تقليل حـــرارة ووهج أشـــعة المشس النافـــذة للقاعـــات الداخلية مما
يقلـــل االعمتاد عـــى وســـائل التربيـــد الصناعيـــة إىل درجة ما.
ً
ً
يمتـــز املســـجد باحتوائـــه عىل صحـــن مركـــزي يلعـــب دورا مهما بني
الداخـــل والخـــارج .فصحن املســـجد ينظم العالقـــة مع املدخلـــن الجانبيني.
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→
يتمضن صحن املسجد نافورة ماء تقوم
بتلطيف درجة حرارته ودفع الهواء
الساخن اىل الخارج من خالل املرشبية
املزدوجة اليت تعلو صحن املسجد
The courtyard’s water
fountain cools the
temperature of hot air
pushing it outside through
double Mashrabiyas located
above the courtyard.

منارات الخليج العربي

planning of the mosque, although the symmetry is geometric
rather than functional.
The prayer halls for men and the one for women were located
north, whereas ablution areas, bathrooms and services are
located at the southern end of the mosque, in order to
provide indirect natural lighting for prayer halls. This
allocation of spaces is also meant to reduce heat and sun
glare allowed through windows, which reduces the reliance
on means of mechanical air cooling to a certain extent.
The mosque has a central courtyard that plays an important
role between the inside and the outside. It regulates the
relationship with the side entrances. The shaded courtyard
works as a buffer zone, which dictates and organizes
movements from the outside to the prayer hall. Therefore,
it works as a physical and spiritual transition from
the outside world towards the prayer hall, the space for
spirituality, meditation and serenity.
The relationship between inside and outside was also
regulated through controlling natural light to the
interior. At the same time a great deal of attention has
been paid to the shading of external spaces in order to
reduce heat, and to provide comfort to the worshippers.
Wooden Screens have been used at varying heights in the
design of the mosque, due to their importance in the
purification and reduction of the harsh sunlight and

الطابق األرضي
ground floor plan

7

1. ة
قاعة الصالة الرئيسي
main prayer hall
2. ة
قاعة الصالة الفرعي
pre-praying hall
3. قاعة صالة النساء
ladies prayer hall

1

4. فناء
court
5. ة
المكتب
library
6. الوضوء ودورات المياه
abulotion and toilets
7. ب
 المحرا
mihrab

5

3

2

8. مدخل النساء
female entrance
9. ل
 مدخل الرجا
male entrance
10. الخدمات
services

9

8

10
6
4
6
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االرتفاعات األمامية
front elevations

االرتفاعات الخلفية
rear elevations

ارتفاعات الجانب األيمن
right side elevations

ارتفاعات الجانب األيسر
left side elevations

كمـــا أن الصحن املظلل يشـــكل منطقة فاصلة قبل الدخـــول لقاعة الصالة
وهـــو بذلك يعمـــل كمنطقة انتقاليـــة فزييائية وروحية بالتـــدرج من العامل
الخارجـــي نحـــو قاعة الصالة ومـــا تمتزي به من هدوء وســـكينة وانتقال نحو
عامل الروحانيـــات والتأمل والصفـــاء الروحي والعبادة.
كذلـــك مت تنظـــم العالقـــة بـــن الداخـــل والخـــارج من خـــال تنظمي
دخـــول اإلضـــاءة الطبيعية للمســـجد .ويف الوقـــت نفســـه مت التعامل بقدر
كبـــر مـــن االهمتـــام بالظـــال والتظليـــل يف فراغـــات املســـجد الخارجيـــة
ألهميتهـــا يف تقليـــل حدة المشس والحـــر ،وكعامل مســـاعد يف توفري قدر
مهـــم مـــن الراحـــة للمصلني .وقـــد مت اســـتخدام املرشبيات الخشـــبية عىل
ارتفاعـــات متفاوتـــة يف تصميم املســـجد ألهميتهـــا يف التنقيـــة والتقليل
مـــن حدة أشـــعة المشـــس وتنظمي دخولهـــا للفراغـــات وكرس حـــدة الحرارة
العاليـــة يف الصيف.
وقد امتاز الحل التصميمي للمســـجد مبراعـــاة العامل البييئ ومبادئ
االســـتدامة ،وكذلك اســـتخدمت مـــواد ونظم بناء يف املـــروع مبا يتالءم
مـــع رشوط تحقيـــق متطلبـــات االســـتدامة .وعـــى األخص مت اســـتخدام
مـــواد بنـــاء متتـــاز باالســـتغالل األمثـــل للطاقـــة وكذلـــك إدارة مخلفـــات
البنـــاء والتخلـــص من املـــواد الخطرة واســـتخدام مواد املركبـــات العضوية
املتطايـــرة املنخفضـــة مبا يتناســـب مع اشـــراطات نظم االســـتدامة.
وكذلـــك فقد مت األخـــذ باالعتبار متطلبـــات خلق الراحـــة الحرارية يف
الهـــواء الطلق من خالل اســـتخدام مـــواد لألرضيات والســـقوف وهياكل
التظليـــل وقميـــة االنعكاس المشســـية أقل مـــن  .29وقد راعـــى التصميم
ظـــروف املوقـــع الثابتـــة مثـــل حركـــة الريـــاح الســـائدة وحركـــة المشـــس
الطبيعيـــة ومســـتويات الرطوبـــة يف البيئـــة الخارجيـــة للمســـجد .كذلـــك

↓
مئذنتا املسجد مصمتا بشكل مجرد ،ليمت
استخدامهما كملقفي هواء لتحريك
الهواء من داخل وخارج املسجد وصحنه
الخارجي
The mosque has two minarets
whose function has been
transformed to meet climatic
requirements, designed as
wind towers (Malqaf) to cool
air inside and around the main
courtyard
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the main hall. In the other direction there is a set of
parallel axes: the first extends and intersects with the
other axis across the courtyard. Two other axes run in
parallel, one in the transitional hall leading to the
main prayer hall in the transitional zone between the
courtyard and the prayer hall. The second axis runs along
the main prayer hall. Overall, it is notable that the plan
organizing pattern is built upon a geometric relationships
associated with the square and the rectangle.
The mosque has a large courtyard in the southern side,
which is covered with double layered Mashrabiyya to provide
shade. It is surrounded by portico from all four sides.
Services, toilets, ablutions are located at the eastern
and western sides of the courtyard. Entrances are located
across the north-south axis of the mosque, which runs
from the outside along the buffer zone from which access
is gained to the main prayer hall. Within this buffer
zone lies the east and west tower minarets separating the
courtyard and the main men prayer hall, which accommodates
about 567 worshippers. To the right of the eastern minaret
lies the main entrance for women, which leads north towards
women’s prayer hall, which can accommodate about 101
women. On the opposite side lies the western entrance that
leads to men’s prayer hall, a secondary one to alleviate
congestion during Friday prayer. In general, the plan
reveals symmetry that dominates the general spatial

اســـتخدمت الجـــدران املعزولة يف الغـــاف الخارجي للمســـجد واملكون من
. طبقتني
 وقـــد عملت.وقـــد روعـــي يف التصميـــم توفـــر التهويـــة الطبيعية
 حيث تحمـــل املرشبيـــة املفرغة الهـــواء البارد،املئذنتـــان كمالقـــف للهـــواء
مـــن األعـــى إىل األســـفل داخل صحن املســـجد لمير مضن نافـــورة ماء تقوم
بتلطيـــف درجـــة حرارتـــه ودفـــع الهواء الســـاخن خـــارج صحن املســـجد من
.خـــال املرشبيـــة املزدوجة الـــي تعلو صحن املســـجد
فقـــد اســـتخدمت املرشبيات األفقية والرأســـية كعنرص أســـاس يف
تصميم املســـجد مما ســـاعد عـــى تخفيف نفاذ الضوء داخل صحن املســـجد
وتوفـــر الظـــال الـــي تخفـــف مـــن حـــدة الحـــرارة يف الفراغـــات الخارجية
. للمسج
ً
وفضـــا عـــن ذلـــك فقد متـــت مراعـــاة الحـــد مـــن اإلشـــعاع الحراري
للجـــدران الخارجيـــة املعزولـــة بالبوليســـرين لتقليـــل انتقـــال الحـــرارة بني
 وباإلضافة لذلـــك فقد متـــت مراعاة الصوتيـــات وتوفري.الداخـــل والخـــارج
.أنظمـــة صوتية تتناســـب مـــع مســـاحة وحجـــم الفراغـــات الداخلية

←
ميتاز التمصمي املعماري بالبساطة مع
وجود عنارص تضفي عىل التكوين
املعماري عىل املستويني األفقي
والرأيس
The design is characterized
by its simplicity and
architectural innovation
on both the horizontal and
vertical levels
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↓
يقع املسجد يف مجمع سكن الضباط عىل
طرف جرس املقطع مما أعطى أهمية
خاصة للموقع حيث يشكل عالمة
برصية هامة عند الدخول والخروج من
أبو ظبي باتجاه دبي عن طريق شارع
الخليج العربي
The mosque is located in the
officers housing compound, at
the edge of Al Maqta’a bridge,
thus giving the site a special
importance, for its being an
important landmark on the way
in and out of Abu Dhabi, on
the way to Dubai, through the
Arab Gulf road.
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of these towers has been transformed to meet climatic
requirements, designed as wind towers (Malqaf) to cool air
inside and around the main courtyard.
Abstraction dominates all aspects of the mosque’s design.
The architect adheres to using abstract forms as an
approach, whereby he unifies different masses, surfaces
and external as well as internal architectural features.
Therefore, the mosque looks as one mass, cut down into
many sub-masses assembled together using straight lines
without resorting to the common forms of curved arches of
traditional architecture. To give depth to facades the
designer uses framed windows and openings covered with
Mashrabyya within recessed rectangles openings to operate
as a single unit. As a result, the design is characterized
by strong volumetric configuration. The mosque emerged as
one interconnected block broken down into smaller ones of
varying sizes. Therefore, the mosque appears as a sculpted
base that rises from the bottom toward the sky.
The elevations were designed as overlapping rectangular
abstract frames to mimic the arch, but without curved
lines. Therefore the frames appear containing openings,
in the form of squares and sometimes being the organizing
system that governs the definition of the elevations.
The ground floor plan shows strong organizing geometric
axis that runs through the courtyard and extends across
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T A M E E M B I N A W S M O S Q U E is located within the
officers housing complex on the edge of Al Mugatta’ Bridge.
This site has special importance as it forms a vital visual
sign at this junction from Abu Dhabi towards Dubai. Tameem
Bin Aws Mosque is particularly
important in the region as a
Jame’ ( Friday mosque), due to
its location in relation to
other surrounding mosques and
population distribution in the
area.

TAMEEM
BIN AWS
MOSQUE

The design concept is based
upon Tawheed

(there is no God
but Allah), the basic pillar
of Islam. The design concept
was inspired by the essence of
religion and Islam’s vital characteristic of Moderation,
combining power and simplicity, and linking and integrating
the mosque’s organic elements in one homogeneous body.
The design is characterized in general by simplicity. It
uses certain common architectural features that prevailed
in historic mosque architecture, such as the minaret and
the arch, yet such features are used in abstract forms
without literal copying of their traditional counterparts.
The mosque has two minarets distinguished for their
abstract form, as they look like towers. The function
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TAMEEM BIN AWS MOSQUE

project name: King Abdullah Petroleum Studies City Mosque
owner: KAPSARC
architect: HOK
location: Riyadh - Saudi Arabia
number of worshippers: 300
completion Date: 2014

KAPSARC
MOSQUE

↗

أنـــئ
( )KAPSARCيف الريـــاض باململكـــة العربيـــة الســـعودية بهـــدف تصميم
مجمتـــع ملركـــز أبحـــاث مكـــرس للطاقـــة البديلـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،فقـــد مت
تصميـــم جميـــع مباين املجمتع ليك تكون مســـتدامة ،حيث منحت شـــهادة
 LEEDالبالتينيـــة يف يونيـــو  .2014إن املركـــز الروحـــي ملجمتـــع مركـــز أبحاث
امللك عبد هللا للدراســـات البرتولية ( )KAPSARCهو مســـجد داخل الحديقة
الخطيـــة يف قلـــب املوقع .ويمتزي املســـجد مبوقعـــه الواضح للغايـــة يف جميع
أنحـــاء املجمتـــع ،وبشـــكل يســـهل الوصول إليـــه من خـــال املوقـــع العام،
حيـــث يـــم الوصول إليه من خالل الســـاحات املكشـــوفة الـــي تمتاىش مع
مكـــة املكرمـــة والكعبـــة املرشفـــة ،أكرث األماكن املقدســـة يف اإلســـام.
ويمتزي املســـجد يف مركز امللك عبد هللا للدراســـات والبحوث البرتولية
ً
ً
يف الريـــاض بأنـــه يقدم تعبـــرا معارصا عـــن األصالة والزمـــان واملكان يف
ً
طابعـــه العـــراين وتكوينـــه العضـــوي بالنســـبة للموقع العـــام ،فضال عن
تقـــدمي أفـــكار مهمـــة فميا يتعلـــق باالســـتدامة ومبـــا يواكب عمـــارة القرن
الواحـــد والعرشين .كمـــا يبني التصميـــم روعة الناتج املعمـــاري يف تناغم
مـــع املحيـــط وبحار األنـــوار اليت تغرم املســـجد بالضياء .ولقد أنئش مســـجد
مركـــز امللـــك عبـــدهللا للدراســـات والبحـــوث البرتوليـــة كمســـجد للمجمـــع
الســـكين للرمكز ،ويجســـد البعـــد االجمتاعـــي باإلضافة ألبعـــاده العرمانية
حيث يخـــدم املوظفـــن وعائالتهم.
ويقع املســـجد ،مضن مســـاحات خرضاء تمشل سلســـلة من الساحات
الـــي توفـــر رؤيـــة واســـعة للمســـجد وللمحيـــط الذي يقـــع فيـــه .ويرتفع
ً
املســـجد مبقدار ثالثة أقدام فوق املســـاحات املجاورة املفتوحـــة .ونظرا ألنه
تحيـــط بـــه بركة مـــاء عاكســـة يبدو املســـجد وكأنـــه يرتفع ويتـــأأل فوق
مركـــز الملـــك عبـــد اللـــه للدراســـات والبحـــوث البترولية

جــــــائزة عبداللطيف الفوزان لعمــــارة المســـــاجد | الدورة الثانيـــــة

189

منارات الخليج العربي

exhaust air into the bottom of this space, which is vented at
the back of the upper parapet, thereby creating a ventilated
double skin for the project.

→
يقع املسجد ،مضن مساحات خرضاء
توفر رؤية واسعة للمسجد وللمحيط
الذي يقع فيه
The Mosque is located within
green areas that provide an
open unlimited broad vision

↑
أنئش مسجد مركز امللك عبدهللا
للدراسات والبحوث البرتولية كمسجد
للمجمع السكين للرمكز
The spiritual center of the
KAPSARC community is a mosque
within the linear park at the
heart of the site

صفحة املـــاء مع اإلضاءة الليلية .ولذلك يبدو شـــكل املســـجد وكأنه يتغري
بـــن الليـــل والنهار .يف النهـــار تنعكس الظالل من خـــال النوافذ الزجاجية
املتوهجـــة ،مما يخلـــق تجربـــة ديناميكية تختلف حســـب املـــومس املناخي.
أمـــا يف الليـــل ،فيعمل الصنـــدوق الزجاجي مثـــل املصباح ،حيـــث يتألأل مع
الضوء يف األســـفل وتتخللـــه نقاط الضـــوء من األعىل.
ً
ويقبـــع بالقرب من املســـجد برج املئذنة ،الذي يرتفـــع لنحو  115قدما.
وتعكـــس املئذنـــة بتكوينها املعمـــاري املعارص نفس المنـــط الفين املعماري
املمتـــز للمســـجد ،حيـــث مت تصميـــم املئذنـــة بطريقـــة تتكامل مع املســـجد
مـــن حيـــث المنـــط واألســـلوب العـــراين والتكويـــن البنايئ من الكســـوة
الحجريـــة والنوافذ.
مصـــل ،يف حني يســـتوعب
وتســـع قاعـــة الصـــاة الرئيســـة مائـــي
ٍ
مســـتوى املزيانـــن املخصـــص للنســـاء مائة مصليـــة .وقـــد مت تصميم قاعة
الصالة وســـط بركة عاكســـة يمت الوصول إليها من جســـور زجاجية مرتفعة
تقـــود إىل مداخلهـــا .وميثـــل هـــذا املوكب االنتقـــال من ترك العـــامل املدنس
ً
ً
للدخـــول إىل العـــامل املقدس .الربكة العاكســـة تيضء ليـــا ،تعطي انطباعا
ً
وهميـــا بأن املبـــى بأكمله يعوم عىل املاء .وعـــى كال جانبي قاعة الصالة،
تدعـــم الجـــدران املنحنيـــة الرقيقة الوظائف ،مبـــا يف ذلك فراغـــات الوضوء
ومكتـــب اإلمـــام .وقد مت تصميـــم قاعة الصالة الرئيســـة كمكعب بأبعاد
ً
ً
ً
 75قدمـــا مربعـــا مغمـــدا يف هيـــكل دينامـــي ذي طبقـــات .وقـــد مت فصل
الطبقـــة الخارجية مـــن الزجاج عن الطبقـــة الداخلية من الخرســـانة املغطاة
بالحجر بثالثـــة أقدام.
لقد مت تقدمي تفســـر معارص للمرشبية التقليدية من خالل الســـطوح
املعماريـــة ،حيـــث مت ربـــط الســـطوح الجداريـــة والســـقف بطريقـــة جمالية
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Sustainable design started with the Master Plan. 100% of
)wastewater is recycled at a Sewage Treatment Plant (STP
and it is reclaimed to irrigate the public realm. The campus
landscape was designed not to exceed the water budget of
available Treated Sewage Effluent, with landscape materials
being desert appropriate and drought tolerant. The campus’s
electricity is provided by a solar PV farm at the west end
of the site. Conservative expectations for the on-site solar
thermal and PV systems are 20% of the annual campus energy.
The mosque, in addition to benefiting from all of the
overall master plan strategies, contains a series of moves
to integrate sustainable design into the building. Two of
these strategies are integral into the building’s form.
First, the building was designed with a 5-sided mass wall
of cast-in-place concrete that is 500mm thick. The mass
walls provide energy efficiency through mass rather than
insulation value. The mass allows them to store energy
during the day and release it through the night. In the right
climate, such as Saudi Arabia, they can be a better choice
than walls that are lightly framed and heavily insulated.
These walls have minimal openings; they are punctuated with
small openings to bring patterns of natural light into the
mosque but allow little heat gain. Second, the building was
designed with an interstitial space between the mass wall
and the curtain wall. This space is used to reject heat from
the mechanical units, located in the basement. The units

↑
يف الليل ،يعمل الصندوق الزجاجي
مثل املصباح ،حيث يتألأل مع الضوء
يف األسفل
At night, the glass box glows
with light like a lantern,
with beams of light running
through punctuated points at
the top

↓
الرئيسة ًكناية ًعن مكعب
قاعة الصالة ً
بأبعاد  75قدما مربعا مغمدا يف هيكل
دينامي ذي طبقات
The main prayer hall is
designed as a 75-foot-square
cube sheathed in a dynamic
layered skin
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الدور األرضي
ground floor plan
ة 1.
قاعة الصالة الرئيس
main prayer hall
ل 2.
صاله المدخ 
main entrance hall
مصلى نساء 3.
female prayer hall
الوضوء ودورات المياه 4.
abolution & toilets

191

الدور األول
first floor plan
مصلى نساء 1.
female prayer hall
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،ليال
ً البركة العاكســـة تضـــيء

تعطـــي انطباعـــ ًا وهميـــ ًا بـــأن
T H E R E F L E C T I N G P O O L G L O W S A T N I G H T, G I V I N G T H E I L L U S I O N T H A T

.المبنى بأكمله يعوم على الماء
THE ENTIRE BUILDING IS FLOATING OVER WATER.

تقـــدم إعـــادة قـــراءة وتفســـر حديـــث للشاشـــة العربية (املرشبيـــة) حيث
تبـــدو األســـطح والواجهـــات منارة بالضـــوء الطبيعـــي من النوافـــذ واملناور
للمســـاح بالضـــوء عـــر الفراغـــات الحديثة الـــي يحتويهـــا التكويـــن العام
للمســـجد .كما أن األشـــكال املتداخلة املســـتعملة يف الواجهات تعمل عىل
إحيـــاء الجـــدران ،يف الوقـــت الذي يوحي الســـقف بتصميم أكـــر تقليدية.
مـــن الداخـــل فـــإن التصميم املعمـــاري يتيح مثـــة تفاعل بـــن الظل
والتظليـــل ،وذلـــك من خالل تحـــول تكنولوجـــي مبتكر للجـــدار التقليدي
الـــذي يحـــوي املرشبيـــة التقليديـــة ليصبـــح الجـــدار واألســـطح املعماريـــة
وكأنهـــا «مرشبية معارصة تعمل كرمشـــح للظل والنـــور بطريقة إبداعية
معـــارصة» .فمـــن خـــال تغطيـــة الجـــدران األربعـــة والســـقف باألمنـــاط
املعماريـــة التشـــكيلية اليت تعكس روح املرشبيـــة التقليدية ،تبدو الجدران
مضـــاءة بواســـطة الضـــوء الطبيعـــي املتســـلل عـــر النوافـــذ ،حيـــث يخلق
ً
ً
ً
ً
شـــكال داخليا حديثـــا مبهرا.
أمـــا التصميـــم الخارجـــي للمجمع واملســـجد فميثـــل النســـخة املجردة
مـــن المنط العربـــي التقليدي ويخلـــق تجربة متغرية للضـــوء والظل .خالل
النهـــار ،يتالعـــب الظـــل املتولـــد مـــن أمنـــاط الحمايـــة املعقدة عـــى الزجاج
ويتحـــرك عىل الواجهـــة الحجرية الداخليـــة .كما تتالعب تباينـــات مماثلة
مـــن الضـــوء والظل يف داخل املســـجد عـــى مدار اليـــوم .يف الليـــل ،يصبح
ً
الصندوق الزجاجي فانوســـا يف املشـــهد ،يتخلله نقاط مـــن الضوء .وترتتب
الداليـــات املربعة يف منط شـــبيك وتتعلـــق من الكابالت وتـــيء الداخل.
ويمتـــز املجمـــع واملركـــز باســـتخدامه عنـــارص ومبـــادئ التصميـــم
املســـتدام ،إذ مت البـــدء بالتصميـــم املســـتدام يف املخطـــط العـــام الرئيس.
فقـــد مت التخطيـــط إلعادة تدويـــر  ٪100من مياه الـــرف الصحي يف محطة
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↑
إعادة قراءة وتفسري حديث للشاشة
العربية (املرشبية) حيث تبدو األسطح
والواجهات منارة بالضوء الطبيعي من
النوافذ واملناور
Wrapping its walls and
ceiling is a modern
interpretation of an Arabic
screen wall (Mashrabiya) that
glows with natural light from
windows and skylights
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cube sheathed in a dynamic, layered skin. The outermost
layer of glass is separated from an inner layer of stoneclad concrete by three feet.
Wrapping its walls and ceiling is a modern interpretation of
an Arabic screen wall (Mashrabiya) that glows with natural
light from windows and skylights to brighten the modern
space. Overlapping shapes enliven the walls, while the
ceiling presents a more traditional design.
The interior design allows intelligent interaction between
shade and shadows, through an ingenious transformation
of the traditional wall which historically exhibited the
Mashrabiyyah. As such, architectural surfaces become all one
modern Mashrabiyyah that works as a light filter, providing
internal spaces with natural light via windows and geometric
patterns that cover walls and the roof.
The exteriors of both structures are designed to represent
an abstracted version of a traditional Arabic pattern and
create an ever-changing experience of light and shadow.
During the day, the play of shadows from the complex mullion
patterns on the glass travel over the inner stone façade.
Similar contrasts of light and shade animate the mosque
interior over the course of a day. At night, the glass box
becomes a lantern in the landscape, punctuated with points
of light. Custom, square pendants arranged in a grid pattern
and suspended by cables illuminate the interior.

←

ً
يرتفع برج املئذنة لنحو  115قدما لتعكس
بتكوينها املعماري املعارص نفس المنط
الفين املعماري املمتزي للمسجد

A free standing minaret
towers 115-foot-tall and is
designed to complement the
mosque in architectural style
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↓
،مصل
تسع قاعة الصالة الرئيسة مائيت
ٍ
يف حني يستوعب مستوى املزيانني
املخصص للنساء مائة مصلية
The main prayer hall
accommodates 200 men, while a
mezzanine level accommodates
100 women
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The Mosque is located within green areas that include series
of outdoor spaces, providing an open unlimited broad vision
that enables the viewer to grasp the mosque within its
surroundings. The mosque, which rises about three feet above
the surrounding reflecting pool and open spaces, looks as if
it is raised above the water at night. The form of the mosque
looks different between day and night. Its windows stylish
frames surrounded by glass reflect shadows during the day,
which creates a dynamic experience that vary depending on
the climate and season. At night, the glass box glows with
light like a lantern, with beams of light running through
punctuated points at the top.
Located next to the mosque is its free standing minaret
tower. The 115-foot-tall minaret is designed to complement
the mosque in its similar architectural style, and its
patterns of stone cladding and windows.
The main prayer hall accommodates 200 men, while a mezzanine
level accommodates 100 women. The prayer hall is set within
a reflecting pool and reached from elevated glass bridges
leading to its entrances. This procession represents the
transition of leaving the profane world to enter the sacred
realm. The reflecting pool glows at night, giving the
illusion that the entire building is floating over water.
To either side of the prayer hall, curving walls screen
supporting functions, including ablution spaces and imam’s
office. The main prayer hall is designed as a 75-foot-square

معالجـــة ميـــاه الرصف الصحـــي واملســـتصلحة لري املجـــال العـــام .وقد مت
تصميم التنســـيق الحدائقـــي يف الحرم الجامعي بحيـــث ال يتجاوز املوازنة
املائيـــة للتكنولوجيات املتاحة ملياه الرصف الصحي املعالجة ،مع اســـتخدام
مـــواد التنســـيق الطبيعـــي املناســـبة للصحـــراء الـــي تتحمل الجفـــاف .أما
كهربـــاء الحرم الجامعـــي فيمت تزويدها من خالل مزرعة الطاقة المشســـية
الكهروضوئيـــة يف الطـــرف الغربـــي مـــن املوقع .وتبلـــغ نســـبة التوقعات
املتحفظـــة لألنظمـــة الحرارية والطاقة المشســـية الكهروضوئيـــة يف املوقع
لنحـــو  ٪20مـــن الطاقة الســـنوية يف الحـــرم الجامعي.
ويحتوي املســـجد ،باإلضافة إىل االســـتفادة من جميع اسرتاتيجيات
الخطـــة الرئيســـة الشـــاملة ،عىل سلســـلة مـــن الخطوات لدمـــج التصميم
املســـتدام يف املبـــى .اثنتان مـــن هذه االســـراتيجيات هما جـــزء ال يتجزأ
ً
مـــن شـــكل املبىن .أوال ،لقـــد مت تصميم املبىن بجدار مصمـــت من  5جوانب
مـــن الخرســـانة املصبوبـــة يف املوقـــع يف املـــكان بمساكـــة 500مـــم .وتمتـــز
ً
الجـــدران املصمتـــة بأنهـــا توفر كفـــاءة الطاقة من خـــال الكتلـــة بدال من
قميـــة العزل .كمـــا وتتيح الكتلة تخزيـــن الطاقة يف أثناء النهـــار والتخلص
منهـــا خالل الليل .ويف املناخ املناســـب ،كما يف اململكة العربية الســـعودية،
ً
فإنهـــا ميكـــن أن تكون خيـــارا أفضل من الجـــدران املؤطرة بخفـــة ومعزولة
بشـــكل كبري .هـــذه الجدران تحـــوي الحد األدىن مـــن الفتحـــات ،وتتخللها
فتحـــات صغـــرة لجلـــب أمناط مـــن الضـــوء الطبيعـــي إىل املســـجد ولكنها
تمســـح باكتســـاب قليل للحـــرارة .ثانيـــا ،مت تصميم املبىن مع فـــراغ خاليل
بـــن كتلـــة الجـــدار المصمـــت والحائـــط الســـاتر .ويســـتخدم هـــذا الفراغ
لرفـــض الحرارة مـــن الوحدات امليكانيكيـــة ،اليت تقع يف الطابق الســـفيل.
وتقـــوم الوحدات بتنفيس الهواء يف الجزء الســـفيل من هـــذا الفراغ ،الذي
يـــم تهويتـــه يف الجـــزء الخلفي مـــن الحاجز العلـــوي ،وبالتـــايل خلق قرشة
مزدوجة التهويـــة للمرشوع.

↑
خالل النهار ،يتالعب الظل املتولد
من أمناط الحماية املعقدة عىل الزجاج
ويتحرك عىل الواجهة الحجرية الداخلية
During the day, the play of
shadows from the complex
mullion patterns on the glass
travel over the inner stone
façade
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KING ABDULLAH PETROLEUM STUDIES AND
R E S E A R C H C E N T R E , ( K A P S A R C ) , was established
with the aim to design a community for a research think
tank dedicated to alternative energy. As a result, all of
the community buildings were designed to be sustainable,
with LEED Platinum Certification awarded in June 2014. The
spiritual center of the King Abdullah Petroleum Studies
)and Research Center (KAPSARC
community is a mosque within
the linear park at the heart
of the site. Highly visible
throughout the community, the
sanctuary is approached through
outdoor courtyards aligned with
Mecca and Al Kaaba, the most
sacred places in Islam.

KAPSARC
MOSQUE

King Abdullah Petroleum Studies
)and Research Centre (KAPSARC
mosque in Riyadh expresses
originality of time and
place. The design is superbly
integrated with the surroundings and the mosque swims in
a sea of lights in such an inspiring way. (KAPSARC) mosque
in the compound exceeds its architectural importance, as
it serves a rather more vital social role for the compound
employees and their families.
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general theory that channels strictly the confines of
local cultural thought, as well as the interrelations and
interactions with Orientalist global thinking, is far
more pivotal. This relationship, if not defined, leads to
problematic practice that persists for long periods and
affects generation of architects on both theoretical and
practical levels.

↓
Abu Obaidah Mosque, 1994
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invoking cultural heritage precedents of a society and at
the same time respond to its contemporary needs.40
In his mosque architecture as shown in Justice Palace
Mosque in Riyadh, or the Grand Mosque in Baghdad41 Badran
refers to what he calls cultural heritage in understanding traditional architecture, which he consider as
legitimate representative of civilization.42 But this
loose definition of what he calls cultural heritage has
been criticized43 for being very broad on the one hand,
and because the designer is in danger of falling for the
trap of eclecticism44 unless design process is strictly
controlled by a rigorous framework avoiding controversial
definitions such as Islamic architecture.45
Badran historical references varied from one project
to another. In Justice Palace mosque he refers to the
historical regional heritage of Najdi architecture in
general and the historical region of Fort Musmak.46 In the
Grand Mosque in Baghdad Badran referred to the cultural
heritage of Mesopotamia represented by the historical
legacy of temples, the Ziggorat, which greatly influenced
the architectural design of the Grand mosque. Other precedents include Khan Murjan, which influenced the spatial
structural unit of the project.
It is remarkable that these mosques, as described
by the designer himself, stand in clear defiance to the
surrounding environmental context, and unforeseen environments, especially the social. Badran writes: ‘Urban
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output stands in the face with imported theories and
patterns of life that has put the Arabs in isolation with
their surroundings.’47 These historic multiple enormous
precedents compared to the humble modest small project,
recalls the top -bottom methodology, where form dominates
function, albeit the designer alludes to symbolism in his
reference to historic features. This methodology raises
questions about the extent to which this reference to the
past can be controlled without affecting the relationship
between form and function.
It is remarkable that in the Grand mosque in Baghdad,
the designer has dealt with huge spans in unprecedented way, in order to cover huge spatial composition. The
designer adopted a methodology whereby he invented repetitive cubic units to attempt to downsize the overwhelming
bulky mass of the mosque, hiding one third of mosque under
the dunes around. However, the design was criticized for
reference to the Ziggorat huge size, and for the enormous
spaces that characterized the internal spaces of the
mosque, despite the smart and intelligent attempts to deal
with this problem.48
The historical reference to cultural heritage as
well as to the local environment has always been a way for
success in some projects and competitions. On the other
hand, international architects, who can be classified as
professional Orientalists, have shown little sympathy to
cultural heritage. Therefore, the design entry of Robert

→
Structural sketches for King
Abdelaziz Mosque in Riyadh,
KSA.

↑
King Abdelaziz Mosque is
part of a larger complex that
houses the Saudi National
Museum and is built over the
old King Abdul Aziz quarter,
a mud brick ensemble dating
from the early 1930's
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be best described as cut and paste process. He argues that
the process of borrowing architectural ideas, foreign or
historical, is a global phenomenon. Yet, according to him,
borrowing in the Arab world is usually problematic as it
involves little inquisitive consciousness, and so much
image cloning. In other words, it is not the outcome of a
screening mechanism that results from debates, theories
and criticism but a passionate move without thinking too
much of the consequence.32
Recent rigorous studies in the field of architecture
criticism and evaluation of works can be found based on
certain methodologies that adhere to a theory or rather
a so called rational model developed by Imre Lakatos and
adopted by students at MIT. Such a theory attempts to
deconstruct the design thinking into a set of design decisions and reasoning hence focusing on the rational part
of the design process telling the researcher the inviolable hard core which contains the common or basic theories
and conceptions and a fixed set of rejections called the
negative heuristic that works to tell the researcher where
not to look.33 Stanford Anderson has illustrated this
theory in his article «Architectural Design as a system of
research programs».
Against this theoretical background it becomes
possible to review Rasem Badran’s approach to mosque
design. This can be traced specifically to the eighties,
as this period constituted the golden age of Badran in
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relation to heritage and borrowing historical references, particularly the design of two important works of
his mosque architecture. The first is the Justice Palace
in Riyadh Mosque,34 and the second is the Grand Mosque
in Baghdad.35 In the design of the Justice Palace Mosque
in Riyadh Badran’s design methodology adheres to local
historical precedents from Najdi architecture. It is also
influenced by the content and context in Riyadh. Badran
declares that his aim was to invoke a methodology that
enables him to refer to the local culture, but without
literal copying of historical forms.36 Therefore, Badran
views innovation in the history of Islamic civilization as
a means to reinterpret viable historical precedents.37
However, some critics suggest that Badran’s methodology in this project, and projects of that period in
general, are characterized by adopting re-interpretation
of the architectural vocabulary of traditional architecture in the environmental context using contemporary forms
and new building materials, then attempting to dismantle
these elements before reconstructing them in new spatial
compositions.38 Badran states that his design methodology in the period from mid-seventies until the nineties
was characterized by relying on the use of models and
ideas derived from the local environment and within the
wider cultural framework.39 Badran’s mosque architecture
represented by Justice Palace Mosque is the result of an
attempt to answer the question about the possibility of

→
Ali Bin Abi Taleb mosque
studies and sketches, 1986
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↓
Abu Ghazaleh mosque, 2003

architecture shed some more light on the issue; particularly in the field of comparative analysis and evaluation.
His methodical framework was adopted by MIT students in
the late 1980s who attempted to evaluate works of contemporary Arab architects such as Hassan Fathy and Rasem
Badran. John Hancock in his article «Between History and
Tradition: Notes towards a theory of precedent»30 proposes
a framework marked by a set of questions to understand the
extent to which the past can be referred to and how form
can be integrated with function to understand the relation
between the two. His focus, mainly and most importantly
in the evaluation process, is on the rationale behind the
process of employing historical precedents, from which he
raises three concerns: First, how is one to select historical precedents out of otherwise unlimited alternatives?
Second, how is one to obtain the necessary and appropriate
knowledge about the selected historical precedents? And
third, to what extent does one have to use, transform, and
utilise the selected precedents to come to terms with the
new design circumstances?
In this regard, Alan Coluqhoun writes: ‘The recent
tendencies toward stylistic reference seem to be motivated by a need to reintroduce the notion of figure into
architecture and to see architectural configurations as
already containing a set of cultural meanings’.31 Khaled
Asfour argues that the process by which reference to
traditional architecture in the Arab world nowadays can

‘What distinguishes a minaret in Cairo from
the towers of San Geminiano in Italy or Big
Ben in London? What makes the former Islamic
architecture and the latter non-Islamic?’
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the function have resulted in two theoretical stands
behind the design process: One is a bottom -up method,
and the other is a top-down. The former means that architects de-construct the components of the building into
organic parts that they attempt to assemble according to
functional zones, then to arrange these to achieve the
best solution that meets the requirements. The latter is
shaped, in contrast with the former, when a building is
constructed in the mind of the designer as a preconceived
image or set of functional zones.24 Against this, and in
light with the determinants that dictate the relationship
between form and function in Rasem Badran designs, it
appears that Badran uses the two methodologies according
to the environmental and contextual determinants.25
The misconception of the definition of Islamic architecture has provoked questions such as: What makes Islamic
architecture Islamic? More specifically: What makes a
certain building Islamic? Is it the form? Or function? Or
use? Or the purpose of its building? Or is it the hidden
codes inherent in spatial compositions? Or is it the urban
context? The most important question posed by critics
is about the extent of using and borrowing from the past
certain vocabulary of traditional heritage in contemporary uses. To answer the questions, architect critics
unfortunately at that time had little to offer in the
process of the evaluating the output objectively. Arguments about symbolism and identity were interpreted beyond
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form to understand the complex relations with function,
content and the context, yet with little to deconstruct
the spatial structure of urban architecture.
To attempt to better understand the issue of form
versus function, Oleg Grabar poses the question: ‘What
distinguishes a minaret in Cairo from the towers of San
Geminiano in Italy or Big Ben in London? What makes the
former Islamic architecture and the latter non-Islamic?’26
In his attempt to deconstruct this question for an answer,
Grabar argues that Islamic architecture is either iconophoric or iconographic27 meaning that it is either carrying
a meaningful message or representing a message. Therefore,
the forms can be interpreted in the light of two factors:
the symbolic value they hold and their cultural association. For example the minaret is ‘Islamic in the sense
that it was created within the Islamic culture, and functions for Islamic purposes. Yet, different examples cannot
be detected as simple as that, where they, according to
Grabar, indicate the existence of order of meaning, which
is neither inherent to forms, nor to functions, nor even
to the vocabulary used for forms or functions, but rather
to the relationship between all three.28
Studies on form versus function within an analytical
context are found in John Hancock’s theoretical framework
which attempts to provide a methodology to understand such
a relation.29 In this regard, a set of questions that have
been the concern of theoreticians in contemporary Arab

↑
Watercolor sketches for the
Grand Mosque in Baghdad,
Iraq, 1982
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ture within the orientalist view. Although Oleg Grabar
himself as an orientalist highlighted the problematic
concept of Islamic Art18 in Qusair Amra, has also provided
an important thesis in the dialectic relationship between
form and content and function. Grabar argued that: ‘The
second approach would be syntactic and would consist in
studying and explaining whole ensembles. To my knowledge
no one has attempted to do this in Islamic architecture.’19
For this, the entangled relationships between form
and function have dominated architectural theory, providing more than one theory. As a result, two of the most
influential architects in modern architecture, Le Corbusier and Mies van der Rohe ended up with two different
definitions of architecture. While the former defines
it in terms of forms, the latter rejects form as the end
product or goal. Le Corbusier defined architecture as ‘a
masterly, correct and magnificent play of masses brought
together in light. Our eyes are made to see forms in
light: light and shade reveal these forms; cubes, cones,
spheres, cylinders or pyramids are the great primary forms
which light reveals to advantage; the image of these is
distinct and tangible within us and without ambiguity.
It is for that reason that these are beautiful forms,
the most beautiful forms’.20 On the other hand, Mies van
der Rohe defines architecture as: ‘the will of the epoch
translated into space; living, changing, new. We refuse to
recognise problems of form, but only problems of building.
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Form is not the aim of our work, but only the result.
Form, by itself, does not exist. Form as an aim is formalism, and that we reject’.21 Other writers contributed with
more definition and ideas, for example Christian NorbergSchulz in his ‘Intentions in Architecture’ questions the
idea of assigning certain forms to particular functions,
he argues that this assignment in architectural history
as well as in the theory of architecture is central; that
is it is not intended when we study history that it should
lead to copying certain forms from the past. Instead, he
argues that information given by history should illustrate
the relations between problems and solution, and thus
furnish an empirical basis for further work.22 Others like
Charles Jencks relate forms to meanings rather than functions, he says ‘the minute a new form is invented it will
require, inevitably, a meaning’.23 Despite these attempts
to account for the form or function the problematic issue
of finding a relation between the two or to provide a
methodical approach remains unsolved. It is, however,
notable that such attempts have accounted for two main
issues: The first to define architecture and the extent to
which form is central or not in its product. The second to
test the legitimacy of borrowing forms from either past
precedents of the same time, or from historical examples,
and that copying forms is associated with meanings, especially when borrowing from history.
Such debates on the relationship between form and

↓
Sketches for the Grand Mosque
in Baghdad, Iraq, 1982
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sometimes literally. This is evident in the pre-design
studies and spatial analyses presented by Badran, which
revealed a micro typical model of the Arab city characterized by narrow streets and subdivisions in his designs no
matter how small the project was.
Architectural practice in the aftermath of debates
and controversy that surrounded the architectural revolutionary discourse that rejected international cross
cultural interference glorified local heritage and tradition. A group of architects led Arab architecture since
post-independence era through the sixties and seventies.
Those lead architects launched unprecedented renaissance
movement that adhered, and was confined to, heritage,
eventually revolutionizing form and spatial composition
in their designs. However, this recourse to traditional
values and the use of historic architectural features in
designs that invoke historic precedents took one of two
sides: one literal at the level of forms, and the other
reconciliatory at the level of spatial composition. The
former, arguably, can be seen in the case of Abdul Wahid
Al Wakil, and the latter is evident in the case of Rasem
Badran. Abdul Wahid Al Wakil mosques designed in the
Kingdom of Saudi Arabia came under critical reviews for
the seemingly image copying revealed in many mosques.
While, on the other hand, Badran’s approach was different,
seeking a middle path between the past as a reference and
the present that demands various emergent needs.
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Yet, the journey from the West to the Middle East,
which ended up in his adherence to heritage as a rich
source for his designs, was unique in the case of Rasem
Badran. Badran’s career went through stages characterized
by shifts from modern to heritage and traditional architecture. His profession witnessed radical u-turn from
hi-tech architecture in Germany to heritage adoption in
Amman and Jerusalem in the seventies, concluded by efforts
in the eighties to show outstanding competence through
series of international competitions.
Precedents in Badran’s projects can be attributed
to more than one source, albeit dominated by cultural
constraints. Two of his mosque designs reveal this use
of precedents and local heritage at different levels.
One of the most prominent examples in Mosque architecture in the early eighties that Badran designed was the
State Mosque in Baghdad15, a project that reveals the
limits of the relationship between form and function and
content. Badran’s inclination to a predominantly form
renewal, not repetition, has been established over thirty
years of dealing strictly with architectural heritage
constraints.16
Despite Badran’s attempts to bridge the gap between
the past and present within the limitations of tradition
and modernity, as a conciliation between the two, which
Khaled Asfour, refers to in his article,17 yet Badran has
highlighted excessively the concept of Islamic architec-

↑
Justice Palace Mosque in
Riyadh-Badran’s design
methodology adheres to local
historical precedents from
Najdi architecture, 1984
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become referential and almost unquestionable. Similarly,
Al Jabiri argues that in order to be able to write about a
certain culture, it is not enough to think or write about
its issues, but rather it is essential and imperative
that the thinker should think of its issues from within by
means of the epistemological system that formulated these
issues within its socio-cultural parameters. Al-Jabiri,
hence, criticizes Orientalists for being outsiders to
the culture they were studying. He suggests that their
writings about the Orient should be put under scrutiny and
revision as it is prone to prejudice or flaws.9
Islamic architecture, therefore, was seen within
stereotypical images provided by Western travelers, who
depicted monumental buildings that do not reflect the
humane social side of Arab and Muslim societies across
vast regions and climates, offsetting the social, climatic
and regional influential factors. This has highlighted
vernacularism, local architecture, and re-positioned the
study of form, content, function, and context as well
as terminology in the centre of architectural studies
and discourse as far as Arab and Muslim architecture is
concerned. Islamic architecture, within the orientalist
view, focused primarily on public buildings, including
mosques and religious buildings that prevailed in the Arab
and Muslim vast world. This had offered abundant heritage
for contemporary architects, who sought to use as precedents, each on their own right to approach mosque design
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within methodologies that ranged from literal copying to
reconciliations between heritage and modern needs. This
had triggered issues of design methods, form, function and
contexts, and the use of precedents in architecture.
The importance of the manifestation of vernacularism
and locality which was a local and legitimate version was
highlighted by architects like Hassan Fathy10 and later
Rasem Badran and to some extent Abdel Wahid Al Wakil.
Aside from the monumental architecture provided by the
Orientalist version of Islamic architecture, the human
and environmental side of Arab architecture was adopted
by Arab Architects leading the way for an era of experiments. It was Ali Shu’aibi and Abdel-Halim Ibrahim who
showed great interest in the environmental and social
side of Arab architecture in their designs. For Shu’aibi
Arab architecture constituted a field for the study of the
environmental aspects of the architecture, while for Abdel
Halim Ibrahim architecture was an important area for the
social11, environmental and aesthetic configurations in
his projects.12 These are evident in projects such as Cairo
Children’s cultural Park13 and the development of Jamaliyya District in Cairo.14 In this context, the architecture
of Badran during the early eighties, seems to be a reflection of a preconceived typical concept in dealing with
notions of Islamic architecture within its local orientalist edition. The stereotypical architecture presented
by Badran largely adhered to the concept of Islamic city,

‘Seeking a unified architectural expression of
time and space in those diverse forms and not
finding it, I arrived at the conclusion that
the fundamental assumption of a homogeneity
and unity in Islamic architecture was faulty’
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talism,4 leading the way to re-establish the dialectical
relationship between the Orient and the West.
Said argued that ‘Orientalism is a system of representation, framed by a whole set of forces that brought
the Orient into western learning, western consciousness
and, later the western empire’.5 Said critically reviewed
colonizing powers conceptions about the Orient from the
18th century, an era considered to be the beginning of
Orientalism. He based his argument upon Michel Foucault’s
theories of domination and power, and argued that Orientalism in its basic methodological system sees conquered
nations as anthropological creatures to study and control,
and that ‘Orientalism concept is centered within functional ideas integrated with an overall colonization system.’6
Against this argument put forward by Edward Said
on Orientalism, a wave of skepticism swept across the
academic communities during the eighties to call for a
major revision to the conceptions, and misconceptions
presented by western thinkers and architects believed to
have been taken for granted. In architecture, tradition
versus modernity reformation resurfaced and took the front
stage. A progressive skeptic thought followed in pursuit
for re-adjusting of cultural compass to redefine architectural discourse coordinates. In parallel, a phenomenon
has grown almost regional, that featured the global
return towards heritage preservation. These two movements
resulted, in the subsequent two decades from the nineties
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onwards, to a conscious return to concepts of localism,
vernacularism and heritage. These movements were established beyond the Orientalist framework, rather under an
umbrella of conscious analytical critical new epistemological system.
Terms and ideas to do with Islamic architecture have
been since closely scrutinized or heavily criticized.
In this regard, Dogan Kuban, in his famous thesis at a
conference at the University of Dammam in 1983 negated the
concept of Islamic architecture. He announced: ‘Seeking
a unified architectural expression of time and space in
those diverse forms and not finding it, I arrived at the
conclusion that the fundamental assumption of a homogeneity and unity in Islamic architecture was faulty’.7 Kuban
then suggested that Islamic architecture should be defined
in terms of time and place, using such long expressions as
‘architecture of the Mamluk period in Cairo’, or ‘architecture in the Umayyad period in Damascus’. He concluded
that such long phrases prompted travelers and Orientalists
to launch broad generalization or loose terminology such
as ‘Islamic architecture’ or ‘Mohammadan Architecture’
which in turn led to the definition and provision of
Arabic architecture within Orientalist perspective.8
Kuban’s intervention coincided with the thesis of
the philosopher Mohammed Abed al-Jabiri. In his thesis
Kuban put forward an argument criticizing the legitimacy
of writings provided by Orientalists, which later have
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Reform and innovation in architectural discourse has been
the centre of proposals put forward by a group of elite
Arabs who pioneered in philosophy, sociology as well
as architecture. Contrary to what had prevailed before
independence, stimulated thought in the Arab World has
developed since the seventies and the eighties in the
form of intellectual debate that have spread locally and
regionally. The emerging skeptic approach had established
a platform for discussions that greatly advanced cultural
and architectural discourse, and eventually influenced
practice. Such advancement in Arab thinking, and architectural discourse, has been sustained by either a group
of local pioneers, who were inspired by aspects of local
culture, or by thinkers who returned to the Arab world
from the West equipped with western knowledge and theories
of international architecture.1
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Consequently, the issue of tradition and modernity
gained much significance in the Arab world. Thinkers and
critics became more aware of an identity problem that
manifested itself in cultural aspects following the end
of colonization era that swept across the Arab world. As a
result of this confrontation between the West and the Arab
World and the Middle East, Arab culture was depicted by
orientalist who established for decades the thread of the
argument in many aspects of culture, as well as architecture. That was the case, until the last quarter of the
twentieth century, when two pivotal turning points emerged
that led to comprehensive review to Arab and Islamic
heritage, as well as the architectural discourse associated with the problematic issue of tradition and modernity.
The first was presented by intellectuals from the Maghreb
like Abdullah Al Arawi, Mohammed Abed Al-Jabiri, and
Mohammed Arkoun, who led a methodical critical thinking
that presented critical problematic unprecedented arguments. Their arguments revolved around the Arab Mind and
Arab Thought2 which developed later into a comprehensive
review to Arab cultural history.3 This pivotal cultural
intellectual review stimulated architectural discourse
and thought. Such a platform for this cultural and architectural renaissance in the Arab world has triggered a
call to review the relation with the West and the very
basics of cross cultural interactions. The other turning
point emerged when Edward Said published his book Orien-

The Use of Historic and Traditional
Precedents in Mosque Architecture
of Rasem Badran
Cultural content, meaning, form and function
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the prayer areas. In addition to the four barrel-vaulted
iwans, the prayer areas’ main architectural features
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height of 40m, which gives it a monumental sense of scale.
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influence of those of the Great Mosque of Isfahan (8th – 17th
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gate that can be seen from a distance. The design of the
gate follows that of the fourteenth-century Mosque and
Madrasa of Sultan Hasan in Cairo.
AlWakil Mosque architecture provided a novel approach
in dealing with the past heritage, characterized by
its simplicity and direct reference. At the same time
it demonstrated the extent to which a skilled designer
can go to achieve excellent examples of various mosque
prototypes that seem to defy the constraints of time and
place. However, the problem lies with the dilemma of
cloning heritage, as without skill or talent the output
of this process may not be as successful all the time.
If that occurs, then the outcome will announce that the
past has been extended to override the present, or mean
that a distorted past has been provided to act on behalf
of the present.
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Cross section drawing of King
Saud mosque, KSA

↑
King Saud mosque, the sun
shade of the central court in
Jeddah, KSA
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of Islamic architecture in Cairo specifically. Moreover,
he invokes Hassan Fathy’s long experience accumulated
in the environmental construction pattern developed in a
group of architectural vocabulary and expertise mechanisms
inherited in rural Egypt. The experience of Hassan Fathy
was reflected in some of AlWakil projects that preceded the
mosques, such as Al-Ajami house that won the Aga Khan Award
for Architecture in the early eighties, and the house of
Suleiman in Jeddah, which was designed using traditional
construction systems with domes, vaults, bearing walls and
mud brick. These formed a prelude to the construction of
mosques, which showed his ability to combine and integrate
features and vocabulary from Mamluki architecture with
construction systems developed by Hassan Fathy.
One example of such use of traditional construction
systems is the Corniche Mosque, built along the Jeddah
Corniche. It incorporates traditional forms that have
been rethought and transformed into a contemporary
structure. The mosque shows a particular reliance on Mamluk
architecture and on the vernacular architecture of the
Egyptian countryside for the generation of its forms. The
mosque accommodates the prayer hall at the centre of the
composition. Its mihrab projects outward from the eastern
wall, just below an oculus. Its entrance porch is covered
by a catenary vault, leading to a narthex that is open to
the sky and that separates the domed prayer chamber from
the two-bayed portico overlooking the sea. The structure
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also incorporates a square-based minaret with an octagonal
shaft. The minaret has octagonal shape and a square base.
However, borrowing was sometimes very daring which
amounts to overconfidence, perhaps betraying a sort of a
challenge between AlWakil and his predecessor geniuses of
Islamic architecture, most of whom are anonymous. In this
regard, in King Saud Mosque AlWakil borrowed the whole
entrance and minaret of Sultan Hassan Mosque in Cairo. But
the splendor of performance in this mosque specifically
reveals the designer ability to integrate borrowed entrance
with the spatial pattern of the mosque at the level of
spatial configuration and structure.
King Saud Mosque is characterized by a complex plan
that is aligned with the surrounding streets on three sides,
and with the qibla direction on the fourth or western side.
The mosque includes centrally-located four-iwan courtyard
and prayer halls that surround the courtyard. Both the
prayer halls and courtyard are symmetrically arranged along
an east-west axis. The discrepancies between the street
directions and that of the qibla are compensated by the
addition of triangularly-shaped areas. These additions
contain ablution facilities, classrooms, storage rooms,
offices, and residences. Those entering the mosque through
the main entrance need to make a number of axial shifts
before reaching the courtyard around which the prayer hall
is arranged. These shifts are intended to accommodate
the change in directions between the entrance hall and

↑
Al Ruwais mosque main prayer
hall in Jeddah, KSA

→
Al Ruwais mosque during
construction in 1989
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historic phenomenon that spread since the seventh century.
Since then two concepts prevailed, one refers to religion
and the other to civilization. A political and academic
term is used to describe a set of ideas and political goals
stemming from the Islamic law, and this term means political
Islam or Islamism. The other is a moderate term (Islamic),
associated with Islam as a religion, civilization and
historical phenomenon emerged since the seventh century to
the present day and included an extended geographical area
from China in the east to the west of Andalusia.
Against such debate at the time, AlWakil put forward
his solution to mosque architecture, the solution to
rethink urban heritage or tradition versus modernity.
Environmental architecture was viewed by some as a solution,
others viewed the methodology of reconciliation between
heritage and modernity as another, while others considered
heritage to be a viable reference. But the simple approach
to allude to form, with its inherent construction experience
accumulation was not approached before AlWakil. He uses
architectural configurations and vocabulary, produced
creatively in Mamluk architecture in Cairo, reviving the
splendor of spaces of traditional Cairene mosques. His
perception of historic building formations, as complex
buildings, seen in Sultan Qalawoon Complex in Cairo,
demonstrated his ability to master the realization of Iwan
and courtyard in the mosque and its relationship to Qa’a in
Cairo houses like Suhaimi or Dahabi and Dardeer.
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AlWakil mosques provide bold solutions that glorify
and reproduce heritage without lack the ingenuity or
innovation. His designs are not a product only, rather they
offer a dynamic dialectic way forward. In this sense, he
provides an approach that involves the output integrated
with the mechanism. His approach was revolutionary, dealing
with forms with the structure associated with building these
forms. His solutions were made simple and impressive. The
use of construction materials demonstrated his capabilities
to articulate architectural spaces from the inside and the
outside. Through mosques he demonstrated how to provide
the modern solution to vocabulary that adhere to using the
traditional vocabulary and elements associated with mosque
architecture, especially in the late Islamic periods, such
as dome and vault and the sophistication of minarets. From
this perspective the creativity inherent in his designs is
easily appreciated in relation to the historical references.
In this sense, the copying process can be re-defined to mean
the recruitment of historical elements or configurations in
contemporary circumstantial context, without simplifying
AlWakil’s approach. AlWakil Mosques in this perspective
reintroduce the sequential spatial architectural experience
of interior spaces from the exterior to the interior of the
mosque, similar to that experience in Sultan Hassan Mosque
in Cairo. Thus, he made very strong references to Ibn Tulun
Mosque and the Fatimid Sultan Hassan mosque in Cairo.
AlWakil Mosques combines important historical reading

↑
Quba’ mosque at night in
Medina, KSA
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In the period following the end of the
seventies a major review emerged as a result
of cross cultural conflict with the West.
Consequently, urban heritage and Islamic
architecture referenced as a product not
a mechanism were viewed as weaker modes of
return to heritage and seen as defensive
forms of recourse to the past.
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dynasties within the Islamic period (Ayyubids, Fatimids,
Bahrite Mamluks, etc.). Cresswell uses the term Muslim
architecture instead. Hence, Ernst Grube in his article
What is Islamic Architecture in 1978, questions the term
Islamic architecture he writes: ‘the first question we must
ask ourselves is whether there is such a thing as Islamic
architecture’. He also questions the meaning of Islamic
architecture; and writes: ‘Do we mean the architecture
produced for and by Muslims to serve Islam as a religion,
referring, consequently, only to that architecture which
did serve a religious function, the mosque, the tomb, the
madrasa? Or do we mean all the architecture produced in
Muslim lands? And if this should be so, what does Islamic
mean in this context? If Islamic is not an adjective
defining a religious quality, should it be understood as a
word that identifies a special kind of architecture, that
of a civilization reflecting, or determined by, special
qualities inherent in Islam as a cultural phenomenon? Does
such an architecture exist?’
This has resulted since the eighties in understanding
the term Islamic architecture with religious connotations
rather than broader and more comprehensive cultural
semantics. In other words, the concept of Islamic
architecture, according to what is inferred from most
prevailing studies, was associated with Islam as
religious and ideological doctrine rather than the general
connotations with culture and civilization as a product of

↓
The Binladin Mosque uses
load-bearing brick walls,
vaults, and domes in Jeddah,
KSA
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The prayer hall is five bays squared, with each bay covered
by a dome resting on pendentives. The domes vary in their
outline and depth. The dome above the mihrab rests on a drum
and is thus higher than the others.The building stands on
an elevated platform. Twelve steps running along its north
and south elevations connect the mosque’s entrances to the
surrounding landscape. The mihrab is located along the
mosque’s southern elevation, which means that those coming
up and into the mosque from the men’s main entrance make
a 180-degree turn by the time they reach the prayer hall
in order to pray facing the qibla. A three-tier minaret is
located in the south-eastern part of the structure, next to
the men’s entrance.
Against this remarkable craftsmanship embodied in this
cloning process, there exists a problem related to dynamic
evolutionary history of urban and natural, environmental,
regional, social contexts. Basic questions linked to the
broader concepts on architecture, culture and civilization.
Problematic challenges face the designer that prevailed
in the eighties, emerged in the methodology of dealing
with the physical and cultural heritage in general. In the
period following the end of the seventies a major review
emerged as a result of cross cultural conflict with the
West. Consequently, urban heritage and Islamic architecture
referenced as a product not a mechanism were viewed as
weaker modes of return to heritage and seen as defensive
forms of recourse to the past. There were indications of
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this superficial return to understand Islamic architecture
present in the formal borrowing of this vocabulary, such
as the use of arch or the courtyard in modern buildings’
spatial compositions. This modern formal use was criticized
in the context of the entire process of borrowing from
historical references.
It is notable that the Orientalists’ characterization
and understanding of Islamic architecture was loose
and confused in their writings, who have defined it as
an ‘architectural style linked to a range of forms and
vocabulary, and a system of building evolved over a period
of time during the Islamic rule since the Umayyads to the
Ottomans.’ This characterization of the term Includes
references to place, time, civilization and human race.
Orientalist’s reference to Islamic architecture varies
greatly, which highlights issues about terminology and its
implications. For example Hoag’s ‘Islamic Architecture’
in 1975, or Hillenbrand’s ‘Islamic Architecture: Form,
Function and Meaning’ in 1994 are examples of this misuse.
There seems to be different understandings, each from
different point of view, each author decides a different
approach to define Islamic architecture. The former
classifies it according to region, whereas the latter
provides a classification based on building types across
regions. On the other hand, Cresswell uses another method
in his ‘The Muslim Architecture of Egypt’ in 1959, and
subdivides his two volume-study according to ruling

↓
Al Ruwais Mosque, located on
a site overlooking the Jeddah
Corniche, KSA
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- Athan, therefore the form and height of the minaret and
motifs have all symbolic religious connotations in mosque
architecture.
The forms of minarets varied between the tower, the
ring, the orthogonal and octagonal shapes, all present in
the minarets of Cairo over successive eras. The relationship
between form to function was powerful in the minaret in Arab
architecture and various Islamic epochs, and this presence
was particularly strong beyond the historic evolution.
The minaret in AlWakil mosque architecture expressed this
historic and symbolic significance as in Juffali mosque
and the mosque of Al-Sulaiman, in addition to the conscious
presence of the spatial composition, which recalls
historical references.
Al Juffali Mosque is one of the four community mosques
that AlWakil designed in Jeddah during the 1980s. These also
include Al Harithy, Al Aziziyah, and Al Sulaiman mosques.
The mosque is situated in a garden that surrounds the Jeddah
lagoon next to the old city. The design of the mosque was
meant to integrate it with the local vernacular architecture
of the surrounding area and was inspired by the design of
three existing nearby mosques: Al Mimar, Al Shafi’i and Al
Hanafi mosques.
The spatial configuration of Al Juffali Mosque
consists of the rectangular plan, comprises open courtyard
that is lined with an arcade and covered by small domes. The
courtyard precedes the square, hypostyle men’s prayer hall.
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How such a return of heritage should be
perceived, should it be a progressive return,
for the purpose of advancement and innovation,
or a defensive one, caused by cross cultural
interactions?

…what advantage has the clone over the
cloned? And in this regard, does cloning
process override circumstantial contextual
conditions of the original model? And does
it underestimate the cloned to be reduced
to a model for mass production regardless
of quality or excellence, or the values
inherent in it?

→
Rising white minaret of Al
Qiblatain mosque in Medina,
KSA

↓
Minaret during construction
at the Island Mosque in
Jeddah, KSA
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level that serves as the ablutions area for worshippers.
The prayer hall is raised one storey above ground level.
Entry to the prayer hall is from the raised courtyard, also
to the north, which may be reached by stairs from the main
directions of approach. The prayer hall consists of a series
of arches that support barrel vaults running parallel to
the Qibla wall. These vaults are interrupted by two domes
that establish an axis in the direction of Mecca. The main
dome to the south is raised on a drum of clerestory windows
that allow light to filter into the interior directly above
the mihrab. The second dome is linked to the first by a
small cross vault to symbolize the transition from one
Qibla to another.
Al Ruwais Mosque, located on a site overlooking the
Jeddah Corniche, is larger than Al Jazzera and Corniche
mosques. The mosque’s stout minaret, which is located at its
southeastern corner, ends with a tapering dome and crescent
finial. It features three domes lining the qibla wall: a
central large dome flanked by a smaller dome on each side.
All three domes have externalized stepped drums similar
to those found in a number of Mamluk Cairene monuments.
Two consecutive series of catenary vaults provide natural
ventilation for the prayer hall and are reminiscent of those
used in Nubian vernacular architecture.
Al Jazeera Mosque design is relatively simple. It
consists of a rectangular prayer hall flanked by a courtyard
surrounded by a portico and connected to the main entrance,
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as well as a square minaret. The minaret, which is located
at the northern end of the courtyard, is topped by a small
dome and has a balcony with a wooden railing. The prayer
chamber, which is topped by a dome resting on an octagonal
drum, is surrounded by aisles on three sides, with the
fourth side being the qibla wall. The exterior façades
facing the mainland are treated in a closed manner, and
therefore contain a limited number of openings. On the
opposite side, facing the sea, the mosque in contrast
opens up towards the courtyard, which in turn faces the
sea with an open arcade.
AlWakil has shown great awareness of the importance,
stature and location of the minaret in its historic
evolution, as the Qiblatayn Mosque and other mosques
have revealed. The minaret has history, in Jerusalem,
there were no minaret in the vicinity of Al-Aqsa Mosque
and the Haram al-Sharif, despite the strong symbolic
place and connotations and strong presence in the Islamic
civilization. The minaret began to take its developed form
in the city of Damascus, where minarets grown from the
corners of the towers inherited from some buildings that
date back to the Roman era.
The minaret developed in multiple formats. It has been
associated with function, as opposed to some other elements,
such as the dome, for example - although the latter,
arguably, has a constructional function. The height of the
minaret was associated with function to call for prayer

↑
Construction workers on the
dome of Al 'Aziziyah Mosque

↑
Al 'Aziziyah Mosque in
Jeddah, KSA
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about the mechanism by which heritage should be understood
or adopted before it qualifies to be active in the present?
How such a return of heritage should be perceived, should
it be a progressive return, for the purpose of advancement
and innovation, or a defensive one, caused by cross cultural
interactions?
Cloning precedents in architecture calls for the
need to apply measures to control this process. AlWakil,
however, has shown great ability to design masterpieces
highlighting, in addition to form perfection, the process
of building itself. Yet, measures of control if not in place
provide no guarantee that the process of cloning itself is
carried out properly in all circumstances. What guarantee
is there that the clone is not produced distorted, given
the alien cultural interferences and social and contextual
transformations? More importantly, what advantage has the
clone over the cloned? And in this regard, does cloning
process override circumstantial contextual conditions of
the original model? And does it underestimate the cloned
to be reduced to a model for mass production regardless of
quality or excellence, or the values inherent in it?
Supporters of this trend of literal copying,
regardless of time and place, find their argument in the
thesis that the return may not necessarily be restricted
by the constants of the original, but may include, citing
subtle vocabulary that evades superficial perception of
forms or configurations. AlWakil was fully aware of the
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variations of typology of styles of mosques as he researched
their historic evolution and reflected this consciously in
this series of mosques. Mosques in the Muslim world have
been through a historic period of evolution starting from
the Prophet Mosque, peace be upon him, in Medina.
Certain elements of the mosque have also gone through
evolutionary stages. This is so evident in the minaret,
which formed an important vertical relationship between the
mosque and the sky, and formed very important relationship
in the overall composition of the mosque. Mosques of AlWakil
show varying numbers of minarets and locations, as seen
in Qiblatayn Mosque and the Mosques of Al Ruwais and Al
Jazeera.
Qiblatayn Mosque is of particular religious
significance to Muslims as it represents the place where
Qibla was changed from Jerusalem to Mecca. AlWakil, has
studied the history of time and place, therefore, his
design, ornamentation, and detailing of the mosque aim
at enhancing its sense of history and sanctity, creating
appropriate atmosphere for meditation for millions pilgrims
who visit the site every year. The triangularly-shaped site
is situated to the west of Medina. The land is largely flat
with a slight slope in the area of its southeast corner.
The main prayer hall adopts a clear orthogonal geometry and
symmetry, and is accentuated by the use of twin minarets and
twin domes. The difference in level at the southeast corner
of the site has been exploited to incorporate a sub-basement

↑
Construction workers on the
dome of Al Qiblatain mosque

↓
Al Qiblatain mosque in Medina
KSA

↓
Al Harithy mosque

↑
Al Miqat mosque
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7m and rises 14m above the level of the floor. The drum of
the dome is pierced by arched windows that serve to provide
ventilation and help cool the prayer hall. The dome is
supported on pendentives constructed of exposed bricks and
arranged in a manner that creates a pattern similar to that
of a woven basket.
Fourth, AlWakil as a designer consciously utilizes
the vocabulary and values inherent inurban history of
traditional Arab cities that constituted rich heritage.
This is evident in the design of Al Miqat Mosque, in which
AlWakil borrows the idea of Ziyada from Ibn Tulun Mosque
in Cairo (265 H - 879 A.D). The design of the mosque shows
influences of the ninth-century Ibn Tulun Mosque in Cairo,
as evident in the design of elements including its minaret
and ablutions pavilion. These elements, however, are
used differently in this mosque in comparison to their
counterparts. The minaret is unusual, it has a triangular
plan section, and the ablution pavilion is designed as an
oversized structure in relation to the mosque’s courtyard.
Al Miqat Mosque located at Dhu’l-Hulayfa, also known
as Abyar Ali, has special significance for the Muslim
pilgrimage since it is where pilgrims wear their ihram,
and is also where they announce their intention to perform
the Hajj or ’Umrah. The complex includes a mosque for 5,000
people, shops, ancillary buildings, and landscaped areas.
The layout of the complex includes a low-profile set of
structures that surround a courtyard in which the prominent
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free-standing mosque structure with its large minaret is
located. The mosque and the surrounding structures have
distinctly different orientations.
Questions raised with regard to AlWakil mosques at
the time, were mixed with fascination and admiration for
the novelty the mosques presented. At the same time, the
design provoked fundamental problems about the legitimacy
of cloning forms. Critics who opposed such an approach have
argued that copying from history,

both ancient and modern,
have objective and contextual complications. The cloning,
in this case, or the circumstances of the reproduction of
the buildings, ignores completely the original model’s
urban surroundings and the contextual circumstantial
histories of time and place. Moreover, such a cloning raises
problems more profound than the mere relation between form

and function. Least, the function in the case of mosques
is constant, with no incremental changes across history.
The cloning process therefore appears as an experiment or
design exercise for the designer himself, whereby the past
replaces the present. In this sense, the reproduction of
the mosques seems more or less closer to the concept of
freezing history, with more emphasis on form re-production.
The whole process becomes in the centre of the never-ending
debate about the issue of tradition versus modernity,
where some view the recourse to tradition as a means to
escape to the past. Such an association with heritage or
traditional architecture highlights a pivotal question

Questions raised with regard to Al Wakil
mosques at the time, were mixed with fascination and admiration for the novelty the
mosques presented.
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Hassan Fathy, the Egyptian architect who revived traditional
methods building using mud and natural material.
AlWakil recruited traditional methods of construction
in all mosques. The Binladin Mosque, for example, shares
strong similarities in the use of materials and construction
technologies with the other series of mosques that AlWakil
designed in Saudi Arabia during the 1980’s. The Binladin
Mosque uses load-bearing brick walls, vaults, and domes.
The hollow baked bricks are held together with mortar.
Most of the brick surfaces are covered with white plaster,
except for the interiors of the vaults and domes, which
generally are left exposed, and are only coated with a layer
of brownish paint. The use of reinforced concrete is limited
to specific elements that include the foundations, lintels,
and flat ceilings.
Similarly, Al ’Aziziyah Mosque is one of four community
mosques designed by AlWakil in Jeddah. This mosque is based
on a compartmentalized plan that includes a men’s prayer
area, a women’s prayer area, a residence for the imam,
teaching areas, as well as ablution facilities. The women’s
prayer area and the imam’s residence are located on the
upper floor, and the remaining mosque facilities are on the
ground floor. From the outside, the mosque is treated in a
somewhat simple manner. The qibla wall is accentuated by
a small dome placed over the mihrab. The western or entry
façade is marked by a pencil-shaped minaret at its left
side, a projecting ladies entrance at the right, and a main
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entrance superseded by a raised terrace in the middle. The
interior of the mosque consists of a prayer area separated
from the mosque’s other facilities by an open passageway. It
is arranged according to a hypostyle plan consisting of six
aisles arranged parallel to the qibla wall and covered by
pointed barrel vaults.
Third, it is evident from the series of mosques that
AlWakil reveals versatile innovative talent that enables him
to avoid repetition or reproduction. Each mosque presented
novel new concept in terms of form and spatial composition.
The mosques exhibit intelligent articulation of spaces and
construction of spatial overall composition. The designer
shows remarkable ability to deal with the architectural
vocabulary in relation to proportions, both in terms of
historical context or in relation to the overall composition
of the mosque. In addition, the relationship between mass
and spaces was remarkable, between the inside and the
outside, or the location of the courtyards, minarets, and
domes in relation to other parts of the mosque, depending on
the style he invokes in each mosque.
AlWakil invokes the Ottoman-style in Harithy Mosque,
which has two pencil minarets flanking its west façade.
Each minaret is articulated by a marble balcony resting
on muqarnas vaults. The main prayer hall is marked by the
mosque’s large dome, which is located directly in front of a
protruding marble mihrab that consists of a muqarnas halfdome resting on two columns. The main dome has a diameter of
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Nearly three decades ago, Abdelwahed AlWakil designed a
number of mosques in Saudi Arabia. The designs were met
with great admiration and a sense of bemusement, as they
represented a bold unprecedented attempt in contemporary
Arab architecture to bring traditional architecture as
close as possible under the limelight. AlWakil Mosques
were dressed in white, despite diversity in form, spatial
configuration and architecture, which was almost beyond easy
superficial perception. The mosques provoked a debate that
put traditional Arab Islamic architecture and vernacular
urban heritage in the centre of heated discussions. Each
mosque brought to the mind a style of architecture that
prevailed in the Islamic periods; from Ottoman mosques with
pen-shaped minarets, to mosques that mimic the Sultan Hassan
Mosque Mamluki Style in Cairo.
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The mosques raised fundamental questions about cloning
the past in different geographic and climatic environments
or contexts. They questioned the legitimacy of freezing
history in such a blunt and straightforward methodology that
invokes historical references. Some critics have called
this image cloning, which posed problems about the limits of
referring to historic precedents. Against such questions,
following are a few primary notes regarding AlWakil mosque
architecture:
First, AlWakil design approach and methodology
presents an architectural phenomenon unprecedented and
bold in dealing with the past as a source of rich historical
references. He has attempted at the revival of a very rich
heritage of Fatimid, Mamluki and Ottoman architecture.
Whether we agree or disagree with his approach, still
he managed to present some architectural masterpieces,
establishing a novel approach, albeit controversial, at a
time when Arab architecture witness alien international
foreign architecture, let alone overwhelming bad practice
in architecture.
Second, it has been claimed that AlWakil is not
reviving forms, but the process to execute these forms.
He brings to the spot light a whole complex method of
building, distinguished traditional crafts and building
professionals. This has rescued master builders and skilled
workers whose profession nearly faced extinction. Most of
whom have gained rare experience working for late architect

Mosque Architecture of
Abdelwahed AlWakil

Critical narrative of ‘image cloning’
against ‘dynamic’ architectural discourse

Dr. Khaled Omar Azzam • School
director of Prince of Traditional Arts
in London. An architect by training and
maintains his practice through offices
in Cairo and Jeddah. He designed homes,
schools, mosques, offices, commercial
and residential royal buildings. In
2009, Her Majesty Queen awarded Dr.
Azzam Lieutenant Sam Victoria address.

Ken Yeang • is a Malaysian architect,
ecologist and author known for his
signature and eco- architecture and
eco-master planning. He is managing his
firm Hamza and Yeaing, that considrd a
leading firm in the design of greenbased environmental master planning. He
won the Aga Khan Award for Architecture,
and the gold medal of the PAM (Malaysian
Institute of Architects).

224

the past as a source of rich historical references. In this
regard, Al Wakil has attempted to revive a very rich heritage
of Fatimid, Mamluki and Ottoman architecture. He managed to
present architectural masterpieces, establishing a novel
approach, albeit controversial, at a time when Arab architecture
witness alien international foreign intervention by world
architecture. Al Wakil’s methodology is seen as an attempt to
revive the process rather than forms, to bring under the spot
light a process of building, distinguished traditional crafts
and building professionals. It is evident from the designed
mosques that Al Wakil reveals versatile innovative talent. Each
mosque presented novel new concept in terms of form and spatial
composition. The mosques exhibit intelligent articulation of
spaces and construction of spatial overall composition. The
designer shows remarkable ability to deal with the architectural
vocabulary in relation to proportions, both in terms of
historical context or in relation to the overall composition.
ABDDULLATIF ALFOZAN AWARD FOR MOSQUE
ARCHITECTURE: THE WAY FORWARD AFTER ITS
2ND CYCLE
The Award opens the door wide for deliberations and reflections
on mosque architecture in the Gulf. In addition to acknowledging
elite designer architects works, the Award also sheds light on
the architectural discourse and thought that drives such designs
and motivates designers. This is seen within the framework to
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reinterpret the relationships between the past and the present
on the one hand, and to define the way forward within the
entangled cross cultural relations at the age of globalization
on the other.
The various arguments, ideas and conceptual thinking
that can be viewed and embedded in the shortlisted projects of
this second cycle manifest plural contemporary architectural
thinking given the presented traditional, modern and
conciliatory interpretations. Such interpretations reflect open
mentality in relation to design conceptual thinking to provide
solutions that supersede forms inherited from the past, towards
progressive thought and design. Within this framework, mosque
architecture is to be characterized by a minimal understanding
of basic religious requirements, whilst on the same time
taking into account environmental, social, circumstantial and
vernacular conditions.
Against these constraints, an informed jury for each cycle
of the Award would provide considerable critical discourse that
establishes conscious unprecedented architectural thinking
that defines the regulating parameters for mosque architecture.
Since the Award is limited and focused on Mosque architecture,
which is unprecedented, the Award, therefore, provides sociocultural platform for discussions, and re-defines the borders to
establish what can be regarded as genuine progressive works and
what can be viewed as a true reflection of societal and religious
architecture in the Gulf.

Dr. Suha Ozkan • architect and
researcher on the theories of
architecture, history and design of
Amari folk architecture and housing
emergencies. He published many of the
articles and studies in a number of
languages, he is an internationally
known architect, and served at many
international organizations and
committees.

Dr. Muhammad al-Assad • architect and
architectural historian and founding
director of the Center for the Studies
of Built Environment (CSBE) in Amman. He
has held research positions postdoctoral
at Harvard University and the Institute
for Advanced Study at Princeton. He
studied architecture in the Islamic
world, and published many articles in
the books of academic and professional
journals.

Dr. Hasanuddin Khan • graduated as
an architect from the Architectural
Association in London, in 1972,
Distinguished Professor of Architecture
and Historic Preservation, and the
director of the International Fellowship
Program, University of Roger Williams,
RI. He helped the Aga Khan Award for
Architecture, and was the second
regulator in 1980.
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and the arch, yet such features are used in abstract forms
without literal copying of their traditional counterparts.
The mosque has two minarets distinguished for their abstract
form, as they look like towers. The function of these towers
has been transformed to meet climatic requirements, designed
as wind towers (Malqaf) to cool air inside and around the
main courtyard. The relationship between inside and outside
was also regulated through controlling natural light to the
interior. At the same time a great deal of attention has been
paid to the shading of external spaces in order to reduce heat,
and to provide comfort to the worshippers. Wooden Screens have
been used at varying heights in the design of the mosque, due
to their importance in the purification and reduction of the
harsh sunlight and regulate entry of the spaces. The design
solution observed environmental factors and the principles
of sustainability. Building material and systems were used in
the construction of the mosque, which meet the conditions for
sustainability. In particular, the use of building materials
has been characterized by optimal exploitation of energy as
well as construction waste management and disposal of hazardous
materials and the use of low emission materials which meet the
requirements of sustainability.
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
The projects reviewed include ones by Rasem Badran of Jordan and
AbdelWahed AlWakil of Egypt, two distinguished architects whose
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accomplishments are well known to the jury. Each has designed
a number of mosques in the region that have been important
markers in defining the evolution of mosque architecture during
the period under consideration, each representing a somewhat
differing approach. The jury felt that their contributions
to mosque architecture during the period under consideration
demand recognition that extends beyond their individual mosque
designs. The jury therefore proposed a Lifetime Achievement
Award be given to both Badran and Al Wakil.
Rasem Badran’s mosque designs express a highly-disciplined
and masterful interpretation of local traditional architectural
features to develop contemporary architectural solutions that
provide a powerful sense of identity and place. The progressive
shifts that can be detected in Badran mosque architecture,
such as the module system adopted in Justice Palace mosque and
the Grand Mosque in Baghdad show his inclination to form(al)
composition. What distinguished the mosques of this period of
Rasem Badran career was his inclination to deal with forms as
a methodology in his attempts to use historical precedents.
At the same time he transformed architectural vocabulary and
elements searching constantly for new building materials. This
methodology was established within a framework to define a
contemporary architecture that features balanced and thoughtful
natural colors, coordinated at the level of physical and
spatial configurations.
AlWakil design approach and methodology marks a bold
and unprecedented architectural phenomenon in dealing with

←
Members of the jury from left
to right: Ken Yeang, Dr.
Muhammad al-Assad, Dr. Suha
Ozkan, Dr. Hasanuddin Khan,
Dr. Khaled Omar Azzam
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where the ‘functional historical call for prayer’ by means
of the minaret has been replaced by modern technology using
loudspeakers, leaving the minaret as a symbol for function and
a form. However, its form as the highest vertical feature of
the mosque balances the horizontality of the design, whilst
being used as reference point in the skyline of the mosque
and its surroundings.
The other mosque in this category is King Abdullah
Petroleum Studies and Research Centre (KAPSARC) mosque in
Riyadh, which expresses originality of time and place. The
design is superbly integrated with the surroundings and the
mosque swims inspiringly in a sea of lights. KAPSARC mosque in
the compound exceeds its architectural importance, as it serves
a rather more vital social role for the compound employees and
their families. The Mosque is located within green areas that
include series of outdoor spaces, providing an open unlimited
vision that enables the viewer to grasp the mosque within its
surroundings. The mosque, which rises about three feet above the
surrounding reflecting pool and open spaces, looks as if raised
above the water at night. The form of the mosque looks different
between day and night. Its windows stylish frames surrounded by
glass reflect shadows during the day, which creates a dynamic
experience that vary depending on the climate and season. At
night, the glass box glows with light like a lantern, with beams
of light running through punctuated points at the top.
Sustainable design started with the Master Plan. The
campus landscape was designed not to exceed the water budget
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of available Treated Sewage Effluent, with landscape material
being desert appropriate and drought tolerant. The mosque,
in addition to benefiting from all of the overall master plan
strategies, contains a series of moves to integrate sustainable
design into the building. Two of these strategies are integral
into the building’s form. First, the building was designed with a
5-sided mass wall of cast-in-place concrete that is 500mm thick.
The mass walls provide energy efficiency through mass rather
than insulation value. The mass allows them to store energy
during the day and release it through the night. These walls
have minimal openings; they are punctuated with small openings
to bring patterns of natural light into the mosque but allow
little heat gain. Second, the building was designed with an
interstitial space between the mass wall and the curtain wall.
This space is used to reject heat from the mechanical units,
located in the basement. The units exhaust air into the bottom
of this space, which is vented at the back of the upper parapet,
thereby creating a ventilated double skin for the project.
In Tamim Ben Aws Mosque, the other mosque in this category,
the design concept is based upon Tawheed

(there is no God
but Allah), the basic pillar of Islam. The design concept
was inspired by the essence of religion and Islam’s vital
characteristic of Moderation, combining power and simplicity,
and linking and integrating the mosque’s organic elements in
one homogeneous body. The design is characterized in general by
simplicity. It uses certain common architectural features that
prevailed in historic mosque architecture, such as the minaret
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The ARCAPITA Mosque is a landmark on the waterfront of
the Bahrain Bay Development. It reflects a unique and modern
architectural language that symbolizes Bahrain’s aspiration for
contemporary architecture without dropping its heritage roots.
The design is unprecedented in Bahrain mosque architecture,
as it reflects a new genre of modern outlook and in terms of
its spatial organization. It is undiluted by conventional
features such as the dome, or the typical minaret in its
traditional form. The freestanding minaret and landscaped water
pool integrate with the surrounding setting and the nearby
architectural context.
Such a novel approach to mosque design may be received
with some curiosity at first by the local community. However,
the mosque design adheres to the overall design of ARCAPITA
complex and the nearby Bank. The design seems to communicate
with the global community of Bahrain rather than the local area
only. The mosque preserves local culture and religion, and it
betrays a significant level of detail attention no less than
other buildings in the Bahrain Bay, giving the mosque status
and importance. The designer provides a distinguished novel
structure to set an unprecedented example that is both modern
and different internally and externally from the conventional
concept of the mosque. The conceptual goals produce a building
that provides an environment with light and thermal balance.
One of the mosques shortlisted in this category is the 1984
King Faisal Foundation Mosque in Riyadh, which was designed by
the late prominent Japanese architect Kenzo Tange.
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This mosque, which is located within the King Faisal
Foundation complex, is one of the defining modernist mosques of
the Middle East. It presents a clearly abstract interpretation
of mosque architecture, and accordingly defines the mosque as
a spiritual realm that presents a compositional purity of space
and form, and also incorporates a delicate manipulation of
light, whilst remaining within the spirit of noted examples of
mosque architecture.
In King Faisal Foundation Mosque, the design provides a
contemporary interpretation of mosque architecture without the
recourse to the usual conventional forms or features. Instead,
it crosses the line between a historic tradition and the
required modern advancement towards 20th century architecture
by means of a new outlook of pure geometric forms blended in such
an intelligent way that does not compromise the very essence of
mosque architecture. The design puts forward an architecture
that provides a sharp split between the harsh exterior and the
interior, between the physical world and the spiritual one.
The mosque design uses simple geometric shapes instead of
architectural vocabulary and motifs associated with traditional
mosque architecture. The abstraction and the use of pure
geometric forms in the design are unprecedented and commendable
in this design. Such an approach to design highlights the need
to shift away from the ‘conventional stereotyping’ of mosque
architecture that has been going on for ages across the history
of mosque architecture. The abstraction seen in the design of
the minaret is only matched by its current functional symbolism

↑
Winner of the local mosques
category is the ARCAPITA
Mosque on the water’s edge in
Bahrain Bay, Bahrain

↑
Arcapita mosque is designed
by the American firm
Skidmore, Owings, and Merrill
(SOM).

The jury selected as the winner (of the local
mosques category) the ARCAPITA Mosque on the
water’s edge in Bahrain Bay, Bahrain
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volumetric configuration unprecedented in the urban composition
of mosques. This has allowed the designer to create flexibility
and vitality to blocks and architectural surfaces without
resorting to classic stereotypes. These frames appear as an
element that binds and links the project together, creating
integration between mass and void. This has been handled
intelligently by the designer to create framed entrances for the
mosque on the one hand, and to create shaded areas characterized
by thermal moderation away from the heat of the sun. These
transitional areas defined by the spaces between the blocks also
formed distinct architectural spaces between the inside and
the outside to serve as thermal filters that determine the heat
transfer between the inside and the outside.
The internal spatial configuration was marked by the
open to the sky unprecedented relationship formed by glass
trusses in the men’s prayer hall. This allowed natural light
to enter the mosque. The glass elevations defined at the North
and South sides of the ‘cube’ along the frames that penetrated
the bulk of the mosque seemed like a three-dimensional crystal
glass. However, despite admitting light to the middle part of
the prayer hall horizontally and vertically, the area located
on the ground floor under women’s Hall retained a great deal
of shade as it is kept isolated, and worked as a buffer zone
between the inside and the outside. The design is characterized
by its simplicity, as it features certain elements that cast
uniqueness, novelty and innovation upon the architectural
configuration on both the horizontal and the vertical levels.
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LOCAL MOSQUES
Thirty-four projects were submitted within this category. These
represent relatively small-scale mosques that allow for a higher
level of design diversity and experimentation within the context
of mosque architecture. Moreover, a number of these mosques are
part of institutional or corporate settings, and are therefore
more focused on linking to the identity of these institutions or
corporations rather than attempting to connect to a more general
communal or national identity.
The jury shortlisted ten projects from this category that
include well-crafted historicist structures, highly-abstract
structures that use the vocabularies of modernism rather than
pre-modern historical traditions, and ones that provide for
bold interpretations of traditional forms, geometries, and
calligraphy. The jury further narrowed down their selection to
four projects, of which they selected as winner the ARCAPITA
Mosque on a promontory on the water’s edge in Bahrain Bay,
Bahrain, which is designed by the American firm Skidmore,
Owings, and Merrill (SOM). The monolithic minaret signifies
the building’s purpose. The simple cubic building with its
triangular windows so placed to form a pattern on the façade
and control the natural light into the interior. Designed
for low energy consumption, it points the direction towards
a more sustainable architecture. As a modern expression of a
timeless form, the jury felt that this approach and design is
worthy of attention.

↑
King Faisal Foundation
Mosque is one of the defining
modernist mosques of the
Middle East

→
The late prominent Japanese
architect Kenzo Tange
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minaret itself consists of layers of various heights overlapped
on top of one another in a very abstract form that is quite
different from the conventional form of the traditional minaret.
Educational city Mosque is elevated and supported by the
‘five pillars of Islam’ and each pillar is inscribed with a
verse from the Holy Qur´an. Underneath, water flows from four
streams originating from a garden that lines the perimeter of
the building. These gardens are based on an interpretation of
paradise, with the streams representing the rivers of wine,
milk, honey and water, and the pillars representing the five
tenets of Islam. The landscape is based on the traditional
four part Islamic Garden dissected by the four rivers of
paradise describe in the holy Qur’an. These provide four themed
microclimates around the building and a natural spaces for
outdoor learning used comfortably for six months in a year. The
specially selected low water landscape is irrigated by water
from the mosque ablution reducing dependency on desalination.
Um Omar Mosque offers a model in the balanced relations
between the block and architectural surfaces. It provides a
medium solution between the traditional model of the mosque,
comprising traditional elements like the minaret and the dome,
and a contemporary interpretation. This design is characterized
by not using the traditional form of the minaret, let alone
using the dome at all. The design provides a complementary
relationship by allowing light to access designated transitional
places between inside and outside. Such a relationship is one
of the aesthetics offered by this unique design of this mosque.
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The design is characterized by the integral relationship between
the inside and the outside. This is achieved by covering the
confined space between the main block and the main mosque on the
one hand and between the minaret, which lies on the edge of the
main of the mosque block, and the transition zone next to the
main entrance. Thus, the design provides transitional spaces
between the main block of the mosque, which is characterized
by allowing light to provide amounts of shadow and light. The
design adheres to universal codes by complying to international
principles to provide easy facilities for the needs of disabled
or old people and those with special needs. All areas leading
to the main entrances of the mosque were provided with a gentle
ramp, in addition to stairs with rails for the elderly and
people with special needs. Moreover, disable car parking
close to the mosque were provided for people with special
needs as well.
Shaghrud Mosque design offers an unprecedented geometric
and architectural example. The designer refrains from using
classic stereotypical elements. Instead, the designer shows a
great deal of innovation in defining surfaces providing quality
solutions in the intelligent creation of architectural spaces.
The design invokes the conscious manipulation of geometric
surfaces, the volumetric intersections on the horizontal
layout, as well as the geometric three dimensional creative
compositions. From the outside, the overall architectural
image is dominated by the frames that penetrate the ‘volumetric
square’, or the cube. This adds a contemporary touch to the

↑
Mushaireb Mosque presents a
very skillful design bringing
together different elements
from pre-modern traditional
mosque architecture with an
emphasis on local vernacular
vocabularies

→
British architect John
McAslan
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Doha, both in terms of its physical setting and the integration
of a common architectural language.
Mushaireb Mosque design reflects simple composition and
conceptual thinking, yet it puts forward a new approach that
highlights the importance of the interior, while integrating a
vital relationship with the exterior. It is introverted design
characterized by lack of windows. It provides an inspiration
as how to manipulate light inside, and the extent to which it
is possible to integrate various components and spaces of the
mosque. The mosque interior is characterized by simplicity,
yet with richness. Its main prayer hall is unique by all means.
It allows sunlight in during the day time; a smart idea that
invokes sunlight as key interior element to create a harmonious
atmosphere and tranquility. Natural lighting, as such becomes
entangled with other interior features, colors, decoration,
and patterns used, which saves energy during daylight hours.
The interior also invokes Islamic patterns known in Islamic
art, and embraces modern ideas in typical variety of shapes
and sizes designs.
Other shortlisted mosques of this category are: Abdul
Rehman Sadik Mosque, Educational City Mosque, Um Omar Mosque and
Shaghroud Mosque.
Abdul Rehman Sadik Mosque in Dubai was designed by
Jordanian architect Farouk Yaghmour. The design presents an
amalgam of tradition and modernity and the layering of cubic
forms. The layout of the complex is asymmetrical to fit well
into its somewhat irregular site. The mosque’s single free-
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standing minaret acts as a marker in the cityscape. Perhaps the
most innovative element of the design is the large patterned
glass wall that leads to the mihrab whilst bringing in indirect
natural light into the prayer hall. The use of older and more
contemporary technology creates a pleasing balance.
Abdul Rehman Sadik Mosque reveals intelligent way of
using modern material to reflect the modern time it was built
in. It also shows a great deal of abstraction, as its elements
like the minaret has not been used in its ‘conventional’ form.
Its cubist design makes it unique. The mosque’s white and blue
glass glistens. Yet despite its contemporary feel, the mosque’s
religious aspect is strongly present. Its 20-meter high dome,
made of blue glass, and parts of its walls are transparent to
provide indirect light that filters through the wall following
the facade’s orientation to the Qibla in Mecca. The design
of the Mosque in general, according to the architect, should
reflect simplicity, where ‘ the more simple and the more relaxed
environment you are in, the more you will be with God instead of
distracted by unnecessary details,’. Therefore, the architect
intended to provide worshippers with space that connects them
more with the religious practice rather than more details. The
design in itself is quite simple, yet novel and distinguished
to reflect a modern approach in mosque design that is quite
distinct from the common stereotype of a traditional mosque.
This was the intention of the designer from the outset as he
stated. The designer adopted a simple approach in his design,
where multiple layers are visibly clear in the elevations. The

The jury selected as the winner (of the
jum’a mosques category) the 2015 Mushaireb
Friday Mosque in Doha, which is designed
by the British architect John McAslan and
Arab Bureau.
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in order to keep temperatures low inside. The Minaret looks
agile and well-proportioned, and reminds of Lighthouses. It
starts with a square tower in its lower part, then as it rises
turn to a decreasing cylinder towards the apex. All in all, the
proportions and the architectural language of the mosque seems
to go hand in glove, horizontally and vertically.
The external architectural composition of AlFateh Grand
Mosque reveals grandeur and bulkiness similar to that seen in
Ottoman mosques. The blocks of the mosque overlap in ascending
way towards the main dome, which dominates the overall vertical
and horizontal configuration of the mosque. The surrounding two
minarets seem to work to balance the horizontal and the vertical
configuration on both ends of the main axis, which runs across
the main dome. In this architectural composition, the vertical
dominates over the horizontal. This is so obvious given the
arches that surround the open courtyard, where their proportions
tend to elongate vertically and rise to more than one floor.
This vertical composition of the mosque despite its bulky
horizontal layout, gives interior and exterior spaces magnitude
and elegance and casts peace and tranquility upon the internal
atmosphere required for worship and spiritual meditation. The
general planning of the mosque is reminiscent of classic design
in traditional historic architecture in terms of the symmetry
found around one main axis perpendicular on the Qibla wall.
This symmetry is apparent in the planning of both the ground and
mezzanine floors. The main prayer hall is square in shape with
four huge corner pillars that support the main dome, flanked
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by corridors from all four sides. This planning is unusual in
typical traditional mosques. Instead, it is common to have the
longest rows in the main hall parallel with the Qibla wall to
have the maximum number of prayers possible in the each row.
Moreover, there exist on both sides of the main prayer hall two
Iwans separated by these corridors that act as dividers between
the main prayer hall and the Iwans.
JUM’A (FRIDAY) MOSQUES
The Award received 46 entries for this category. It provides
a very wide range of approaches and interpretations of mosque
design that include faithful interpretations of traditional
vocabularies, free-flowing curvilinear formal and spatial
compositions, as well as the accentuation of light, calligraphy,
or geometric patterns as the main focus of design. The jury
shortlisted this group of projects to thirteen that were then
further narrowed down to five.
Of these, the jury selected as the winner the 2015
Mushaireb Friday Mosque in Doha, which is designed by the
British architect John McAslan. This project presents a very
skillful design that brings together different elements from
pre-modern traditional mosque architecture with an emphasis
on local vernacular vocabularies, and presents them through
the intermediacy of a very simple and powerful contemporary
composition. This project moreover successfully engages with
the newly-developed urban context of the Mushaireb district in

↑
The interior courtyard of
Sheikhah Salamah mosque, the
winner of the central mosques
category

→
The late Jordanian architect
Jaafar Tukan
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are: Sultan Qaboos Grand Mosque in Nizwa, Abdul Wahab Mosque in
Qatar and AlFateh Grand Mosque in Bahrain.
Sultan Qaboos Grand Mosque represents an innovative
model for contemporary mosque architecture in terms of visual,
architectural and spatial composition. It also provides
strong architectural elements visually in their formulation
and compatibility with the overall composition. This is
evident in the central dome which dominates the urban external
configuration, as well as the strong physical configuration
which connects the massive main bulk of the mosque with its
surrounding external space. It works to connect both the
courtyards that represent an extension of the whole complex and
the urban environment. It plays a key role as a symbol throughout
the city of Muscat. The mosque with its colored materials
represents a natural extension to the horizon and the background
of natural urban landscape and surrounding mountains. It adds
uniqueness in the local dimension of its location and place. In
terms of the visual architectural impression, the main dome is
quite visible and dominant. In addition, the four minarets that
surround the mosque form the skyline around. What distinguishes
the exterior facades is the use of tall pointed arches. At the
top of the external walls little slits and a continuous freeze
was used, which architecturally is inspired from Omani castles,
which also lends a reference to the defensive architecture in
general. The overall composition of the exterior is dominated by
the use of sandstone and its natural color, which goes in harmony
with the natural surroundings. The interior design of the mosque
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is very expressive with lavish use of decoration, motifs,
calligraphy and stucco works in all sorts of pattern works and
colors. The interior is characterized by the lavish use of
Islamic art, such as Moroccan art style, wood works, copper,
glass and metal work. This is evident also in the exterior
spaces, on floors, small domes, the minarets, gardens and water
fountains.
Mohammad Bin Abdul Wahhab Mosque is unique in every aspect,
least of which is architecture. It differs from other common
prototypes for mosque architecture as it sets up an example by
itself. It was intended to adhere to traditional architecture
in Qatar, and to embody the simple Qatari heritage. The mosque
overall architectural character expresses desert environmental
architecture with references to local historical heritage.
This is evident with the use of corner towers used, which
reflects the traditional desert defensive architecture, yet in
a contemporary style. This was made by converting these corner
towers into retreats for reading. Such a transformation while
observing historical reference was also evident in the mihrab
and minbar, treated simply as niche behind which a stair is
concealed that leads to the minber that the Khatib ascends to
preach for the faithful before the Friday prayer.
The simplicity of the architecture is further revealed
through the design of elevations and sections. Facades have
been divided into a lower portion at an altitude of less than
the height of the gates and the upper part, which contains small
narrow openings and windows similar to vernacular architecture,

The jury has selected as the winner (of the
central mosques category) the 2011 Sheikhah
Salamah Mosque in Al Ain, Abu Dhabi in the
United Arab Emirates, which was designed by
the late Jordanian architect Jafar Tukan.
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Sheikhah Salamah Mosque in Al Ain, Abu Dhabi in the United Arab
Emirates, which was designed by the late Jordanian architect
Jafar Tukan. It is considered a very successful contemporary
expression of traditional prototypes of mosque architecture.
It is a well-though-out design that presents confidence and
also clarity of expression, as well as an effective progression
of spaces and architectural elements that lead from the site’s
street façade through the courtyard and into the prayer hall,
ending with its large mihrab projection. The jury particularly
notes the skillful design of the architect in staying true
to the principles of mosque architecture and typologies, but
nonetheless successfully interpreting them through the mediation
of modernist architectural vocabularies and aesthetic norms.
Sheikhah Salamah Mosque design embodies symbolism within
the definition of Islam; which represents light, purity and
tranquility. The design is inspired by these values and
 attempts
to re-interpret the spatial structure and the formation of
various elements of the mosque. The outcome, hence, is seen an
honest expression of the spirit and essence of Islam. The design
concept evolved through a multi-level interpretations and space
articulation and architectural elements. From the outer shell
and vertical elements that surround the internal and external
Spaces, to the extension and links of different horizontal
levels, to the creation of a gradual transition from one space
to another, to the finely incorporated elements and details that
further have been integrated smoothly and beautifully, which
manipulate light, shade and shadow, and enhance symbolism and
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the contemporary Islamic identity of the mosque. The volumetric
composition of the mosque allows for the spatial hierarchy
of the interior to be dramatically expressive and extended to
external spaces. Especially through the process of layering of
traditional spaces, portals and arcades, patio or courtyard of
the mosque, and multi-storey volumes, and stairs that extend the
exterior to the interior and vice versa in a constantly changing
experience of space and light.
The design invokes ideas inspired by the overall
composition of conventional Emirate mosques, which is seen as
simple yet functional. The traditional Emirate vernacular mosque
plot is defined by a boundary wall that surrounds the entire plot
or just the courtyard. The boundary wall has one or more defined
entrance portals to enable access into the open courtyard. A
shaded riwaq is located between the courtyard and the prayer
hall, which leads directly through the prayer hall. The qibla
wall has a mihrab projecting externally and a minber incorporated
into the mihrab. The mosque also comprises an ablution and
minaret either within the mosque plot boundary or nearby. The
prayer hall is usually accessed from the external, or directly
from the courtyard of the mosque, through either a single or
double door. While there may be more than one door to enter the
prayer hall, the front door will be aligned with the mihrab.
The study of traditional mosque in Emirates, and understanding
the configurational relationships enabled him to benefit from
tradition and reflect these features in a modern design.
The other mosques in this category which were shortlisted

↑
Members of the jury
discussing the entries for
the second cycle of the
Abdullatif AlFozan Award for
Mosque Architecture
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architecture in the Gulf region over the past forty years.
Considering the intensity of mosque construction in the region,
this overview is also informative regarding developments
affecting mosque architecture taking place across the world,
and accordingly provides valuable documentation that is of
universal value. As the jury reviewed the submitted projects,
they identified the following four primary approaches defining
mosque design:
— An approach that draws inspiration from local traditional
historical contexts, and adheres rather faithfully to these
contexts’ architectural languages and principles, but also
update them to address contemporary functional needs and
visual sensibilities.
— A ‘classicist’ approach that faithfully adheres to the
elements of the great classical architectural traditions of
the Islamic world such as those of the Umayyads, Abbasids,
Mamluks and Ottomans, and also incorporates combinations of
these elements in a single building. This approach also
emphasizes traditional construction materials and techniques.
— An approach that accepts the elements and principles of
pre-modern historical mosque architecture, but also aims
at developing what are clearly contemporary expressions
of this architecture.
— A modernist approach that focuses on an abstraction of
pre-modern historical forms or on the generation of new forms.
The jury has felt that these all are valid approaches towards
mosque design that deserve serious consideration in the
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ongoing search for a contemporary 21st century architecture.
CENTRAL MOSQUES
Twenty-seven mosques from this category were submitted for this
cycle of the Award. These represent major large-scale mosques
mainly executed by the state as projects of symbolic importance.
These mosques also often accommodate other communal facilities
such as libraries and teaching areas. These structures are of a
high profile and usually occupy visible sites, thus representing
a major, if not dominating, presence within their context.
The jury has shortlisted these mosques to a selection
of twelve projects that they felt best represent the range of
design approaches to this mosque type. These include monumental
structures that emphasize axiality and symmetry, and that
freely borrow from a number of the Islamic world’s imperial
architectural traditions. They also include structures
that examine traditional local architectural vocabularies
and attempt to develop them at a monumental scale and as
representatives of a national identity. Others start with
traditional historical prototypes, but develop them within the
context of assertively contemporary idioms. These shortlisted
projects were carefully reviewed, and explored the different
approaches and merits they present. They accordingly further
narrowed them down to four projects that they felt are worthy of
more detailed investigation.
Of these four, the jury has selected as the winner the 2011

↑
Members of the jury with the
founder of the Abdullatif
AlFozan Award for Mosque
Architecture
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first century modern concepts. Such design

concepts focus upon
the philosophy of different relationships that bound the mosque
‘spatial’ components, the distinction of the ‘event’, and the
‘sanctity’ of physical ‘timeless’ features, all taken against
the traditional urban and social parameters in relation to
modern transformations. Therefore contemporary theses in the
twentieth century attempt at the re-demarcation of the relations
and interactions between factors involved in mosque design as an
urban social religious event that reflects the reality of modern
life. This is despite the fact that mosque design has always been
established upon religious solid basics that formed a network
of ‘patterns’ deemed sacred that almost became untouchable
‘constants’. Hence urban attempts in contemporary discourse
meant a conscious dialogue between such ‘sacred constants’
not prone to change, and ‘variables’ or what can be reproduced
within the essence of time.
Based on the above, it is evident the great role played
by Abdullatif AlFowzan Award for mosque architecture in
providing the forum to discuss various propositions that
can be put forward by architects in the Gulf. The award,
therefore, opens the door to explore relationships that form
the catalyst for urban, environmental, psychological, social,
physical and spiritual interactions, which have produced
over centuries multiple modules and distinct mosque forms.
The award establishes an important platform for a thorough
understanding of the determinants of different levels of mosque
architecture between the past, present and future. It provokes
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an important dialogue and debate concerning the social and
cultural conditions that dictate mosque design in the present
against its historic transformations. Above all, the Award has
documented countless mosques, in the Arabian Gulf, through
nominations and submissions that go far beyond the winners or
those shortlisted. This book is, but a first step, to lead the
way towards unprecedented approach to better understand this
type of religious buildings in the Arab and Islamic worlds, so
far under-researched, not thoroughly investigated, let alone
rigorously discussed.
THE AWARD SECOND CYCLE
This book is about mosque architecture as presented by the
entries for the second cycle of the Abdullatif AlFozan Award
for Mosque Architecture. For this cycle, the jury met for three
days of deliberation in April 2016. 122 projects were submitted
for this cycle of the Award, which covers the countries of the
Gulf Cooperation Council. The Award’s Executive Committee had
divided the submitted projects into three categories – Central
Mosques, Jum’a (Friday) Mosques, and Local Mosques. In addition
to differing in terms of scale, the mosques belonging to these
categories also represent differences regarding patronage and
physical context.
The jury has selected one first-prize entry from each
of these three categories. The entries submitted to the Award
represent a comprehensive overview of the development of mosque

←
Kapsarc mosque (otherwise
known as King Abdullah
Petroleum Studies
and Research Centre)
large glass box

←
A detail of Arcapita mosque
in Bahrain
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INTRODUCTION
Mosque architecture has evolved over fourteen centuries and
has revealed remarkable developments on many levels that
include spatial and contextual compositions. The mosque,
as an architectural output, has betrayed various relations
governing the production mechanism that recalls rigorous
deep understanding of the underlying influential embedded
factors. In the twenty first century mosque design reflects
to a certain extent such important developments that adhere to
time and place, as well as contextual factors, including living
practices and conditions. These factors and conditions have
marked a milestone in the development of mosque architecture
across its long history. In this context, some remarkable
contemporary attempts represent a departure point from the
historical formal context characterized by formalism, as these
attempts offer distinct ‘spiritual’ interactions between
internal and external spaces, within a complex environmental,
psychological and aesthetic design systems. The mosque as such
has been introduced as an incubator for creativity and a natural
outcome of the relationship between elements like natural
light infiltrating the interior of the prayer hall and the
balanced relationship with the exterior within carefully placed
sequential transitions that start from the outside gate ending
in the Mihrab. This infiltrating light means more than sensual
connotations but rather symbolizes philosophical relations that
define balanced interactions between shade and light, matter and
spirit, and most importantly between the ‘material’ exterior and
the ‘spiritual’ interior.

With the predominance of physical technological advancements
in the twenty first century and the emerging transformations
in the built environment, the trend has intensified in
mosque architecture towards introducing ‘a spiritual haven’
isolated from its surroundings. The increased philosophical
and architectural discourse regarding the predominance of
the pivotal spirituality of the mosque has resulted in the
architectural solutions being more and more successful to
address the overwhelmingly materialistic lifestyle and
social practices of the twenty first century. Therefore, some
contemporary attempts in mosque design have deliberately sought
to isolate the mosque physically from its surroundings, unlike
its traditional counterpart, which melted within the fabric
of urban traditional Arab city. The contemporary discourse
rather reflects the ‘state of polarization’ presented by
lifestyles in the twenty first century between ‘material life’
and the ‘spiritual one’. Eventually contemporary urban mosque
architecture has become a true reflection of this emerging
division. Propositions have focused on creating an internal
mosque atmosphere that highlights the status of spirituality
by increasing the ‘isolation’ of internal prayer halls from
the ‘impurities’ of outside milieu. Such a tendency to provide
a spiritual interior isolated from the outside world finds
roots in the symbolism of the opening Ihram Takbeera that
announces the start of prayer meaning ‘leaving material life and
worshipper’s troubles of the outside world behind’.
The mosque defined by the various approaches reflects twenty
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have shortlisted 13 mosques, out of which a winner was selected from each category, which means
three winners in this cycle. The nomination process was carried out by specialists from the Gulf
Cooperation Council Countries (GCCC) to ensure excellence and impartiality and that the mechanism
of selection was conducted in accordance with the professional practice in world-renowned
architecture Awards.
The book addresses the shortlisted 13 mosques from which many lessons, ideas and
solutions, as well as urban, aesthetic or technical design solutions can be learned. All
deserve recognition and documentation, because AlFozan Award decided to work on the creation
of an information base of mosques around the world. And that is the first fruits of the Award
documentation. We hope in the future that this information will be available to researchers,
specialists and those interested in mosque architecture. In this cycle, we have launched the
Lifetime Achievement Award for two well known figures who have contributed to the development of
mosque architecture in the Arab region and the world, namely: architects Abdul Wahid Al Wakil and
Rasim Badran, both of whom had creative efforts over four decades which hardly can be ignored.
Both have established local architectural school associated with urban Islamic heritage, and have
become legends sought after by many students and followers.
I will come back after this introduction to the question upon which the Award was
founded, that is: How should mosque architecture be like in the future? We have devoted all our
efforts for this, and we are working towards this goal and we would like mosque architecture to
constitute influential phenomenon in world’s architecture. Because the mosque carries spiritual
and social characteristics, in addition to being an outstanding visual landmark that employs all
modern technologies, the Award endeavors to analyze and deconstruct the problems afflicting the
mosque at present in order to avoid them by creating a generation of Arab and Muslim architects
everywhere in the world to address mosque architecture the same way as their ancestors did; such an
architecture that is the source of creativity in all arts and techniques.
Abdullatif Ben Ahmed AlFozan
Founder of the Award | Al Khobar | March 2017
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and sophisticated forms dealing with known and future building techniques with total flexibility.
Therefore, planning and functional standards will almost contribute to the legalization of form and
determine its public image.
In addition, there exist technical and economic problems, which can be codified to
seek solutions. For example, there is the problem of energy consumption as a result of non-optimal
use of mosque space. Therefore, it is of great importance to identify the appropriate space for the
expected number of worshippers and to separate daily prayer hall from Friday Mosque much bigger
area. All such problematic issues add to what we could call the ‘economics of the mosque’.
The sound problem within the prayer hall and noises from the outside should be dealt with as a
design problem that should be addressed on many levels including building techniques and material.
Natural light and industrial lighting inside and outside the mosque are matters to be observed,
and many of the technical ideas that will, with God willing, assist in the evolution of mosque
architecture and make the mosque effective, environmentally suitable, fit for purpose
and economically conservative.
This book reviews the second cycle of the Award. The first cycle was about mosques in
Saudi Arabia, however, in this cycle we decided to broaden the scope of the Award to include all
Gulf States. The next cycle will be extended to all Arab countries, then to the rest of the world.
The Award is established to evolve and to serve mosque architecture in the present as well as
the future. Therefore, Abdullatif AlFozan Award has been established from the outset to become
international. The growth from local to global is natural to enable the Award Foundation and its
administration to cope up with growing technical requirements.
In this cycle, the Award focused on three categories of mosques, in terms of size and
function, because we know that each category has its own problems, hence its own architectural
solutions. These categories are: the neighborhood mosque, the Friday mosque and the central
mosque. These categories have varying relationships with urban planning and have different impact
upon the city in general. 122 mosques have been nominated for the Award from various Gulf States.
The Jury has carried out initial screening and 44 mosques were chosen for the final preliminary
list. Then the final selection process was held in Istanbul by world renowned jury specialists who
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of mosque architecture. These often stick in mind and shape the visual impression and identity of
the mosque as a whole. Those also provoke controversy in architectural discourse and practice in
mosque architecture, as we ask: Do we follow certain stylistic historic approach or should mosque
architecture be a true reflection of the essence of modern times? The Award is concerned with such a
discourse on its professional and intellectual levels without prejudice to one school over another.
Our goal is to promote diversity and the search for appropriate solutions. We see that some design
solutions are more appropriate than others. Nonetheless we do not believe that we can establish one
aesthetic/visual general rule for mosque architecture.
The Award attempts to provide balanced approaches to mosque architecture. We are as much
interested in the image of the mosque as in the interior design. In our Islamic history the mosque
has been the driving force behind the development of its internal space, its patterns, colors
and brilliant Koranic calligraphy. Therefore, preserving this history and these traditions and
promoting associated arts is an aim by itself to combine the cultural and economic to encourage
vocational artistic handicrafts. This will revive many prestigious art schools linked to our
history and civilization. Yet we ask ourselves: What then? Are we content with the legacy of visual
interior arts established by our ancestors and only aspire to re-create it? How would this get along
with our vision about mosque architecture that it must keep pace with the spirit of modern times?
Shouldn’t we continuously pursue development since creativity has no limits, therefore mosque
architecture should be the prime dynamic generator for creativity.
The truth is, the problem of mosque architecture is not all about urban planning, or even
about the symbolic visual impact, rather it extends to functional aspects such as the relationship
of service areas with the prayer hall. It also extends to circulation, the size and location of
entrances and the provision of places for footwear to be kept in a civilized manner, as well as
identifying the appropriate space and size for the organic elements of the mosque. Solutions should
be sought regarding women prayer areas in relation to privacy. Such functional issues make us
actually think about setting ‘regulations’ for mosque planning and design to determine sizes and
define functional relationships, which are part of our future vision about the impact of the Award
upon mosque architecture in general. Setting up visual architectural standards may not be actually
useful because architecture is a creative process and we envisage the mosque to provide advanced

Sheikh Abdellatif AlFozan

We care in AlFozan Award about the future of mosque architecture; this is the main goal of the Award
and its philosophy. Over the years we have witnessed the construction of numerous mosques adding to
the accumulative record of already existing vast number of mosques, yet at the same time making new
contributions to the multiple problems of mosque architecture given the expansion of cities and the
complexity of life. The question we asked ourselves when we embarked on
establishing the Award was: What addition will the Award offer to mosque
architecture and how we can make mosque architecture live up to modern
time challenges, let alone adequately tackle them? This building type is
pivotal and ‘symbolic’, for it gives our cities their identity. However,
we did not consider ‘form’ only, but took into consideration vital
parameters beyond form such as urban issues that influence mosque architecture. Urban association
of the mosque with the architectural context is faced with problems as a result of planning flaws
that affect neighborhoods and cities in general. This leads us to talk about the socio-cultural
impact of the mosque and its role in shaping social practices within a local network that binds
individuals in the community visually, functionally and emotionally.
Of course the visual impact of the mosque remains very important and is often the first
factor of attraction that gives neighborhoods and cities their identity. Historically, mosque’s
minarets and domes made visual axes in Arab Islamic cities, so that over time they became the means
to find directions in the city and enhance intelligibility. Such a cultural phenomenon still exists
today, albeit it may have become blurry a little with the overwhelming congestion of urban visual
elements in the city. Therefore, we deem that one of our tasks is to revive the role of the mosque
as a cultural symbol for intelligibility that has implications and impact upon city planning as
a whole. The vertical elements of the mosque such as the minaret, or the horizontal ones such as
the prayer hall massive block, and the aesthetic ones like domes, all form the visual composition
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It is never an easy task to work on building a successful enterprise
that attempts to tackle the problematic issue of mosque architecture,
not only in a specific region but within our globe. For the mosque is
a universal building closely connected to human everyday life, which
adheres to social, functional, technical, as well as humane dimensions
that make its design rather complicated, despite the seemingly simple
or straightforward. This special, serious and impartial Award is
trying to put mosque architecture within the broader global domain.
This makes it an important avenue that will bring to light, without
a doubt, leading future examples and will initiate an incentive for
those interested in architecture. This in itself is a significant
and positive shift that I personally expect we shall reap its rewards
soon. As a person interested in mosque architecture, or let us say, in
the history of the mosque and its evolution throughout the ages, I have
been to numerous mosques all over the world. Almost in every place I
have visited I did believe the mosque is the first and most important
edifice I was looking forward to explore and learn about, because,
despite its seemingly simple function, this urban spiritual building
truly reflects local culture. Every country gave the mosque its
history and style, and in return the mosque gave back its character,
contributed to its visual aesthetic values, defined and determined its
identity, and helped to discover place and people.
In fact, my interest turns into passion when I talk about historical
mosques of Saudi Arabia, which I hope to learn from their simplicity,
diversity and ability to overwhelmingly absorb the contextual space
and place. Therefore, I thought of adopting a program to revive the
historic mosques in our country; a program that had the support of late
Prince Sultan bin Abdulaziz (May the mercy of Allah be upon him) since
1417/1996, which is the same program that has now become national
and sponsored by the Ministry of Islamic Affairs and the Saudi
Commission for Tourism and National Heritage to include 1000 historic
mosques scattered around the Kingdom. This program will be a pivotal
contribution to the development of future
mosques, because it records successful
experiences from which designers and those
interested in mosque architecture and
architecture in general can learn.
I must say that the scope of learning is
never limited to the realm of historic
mosques this book clearly reveals, as it
offers qualified projects for the final stage of the second cycle
of this Award. Instead, there are many lessons and issues that
foresee the future to support the mosque, both at the community
level and in relation to urban influence. The historic mosque formed
an architectural identity and was a social and cultural center of
activity, all of which are issues to be taken into consideration in
contemporary mosque architecture. The fact that the Award has extended
its scope in this second cycle to include Gulf Cooperation Council
Countries (GCCC) and will extend further in forthcoming cycles to
include the entire world, this pins great hopes and responsibilities
upon the Award, which I believe is more than capable to carry out
and deliver. The development of mosque architecture and tackling the
urban, technical or contextual problems must evolve along stimulating
architects to develop appropriate design solutions for place and
its inhabitants, all of which are prime aims of the Award. All these
aspirations that AlFozan Award look forward to are in fact part of the
message that inspires loyal patriotic men in our country, representing
Muslims and their destination.
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Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
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