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تقديم
للبناء والعمران في الت�شريع الإ�سالمي مفهومان:
الأول :الق��وة :وهذه ال�صفة من �صفات الإ�س�لام فكل عمل يقوم به الم�سلم ينبغي �أن يكون
متق ًنا .والقوة �أ�سا�س الإتقان ،ففي المعامالت بين النا�س ينبغي �أن يكون العمل متق ًنا ،فمن ي�صنع
لآخ��ر �شي ًئ��ا يجب عليه �أن يتقن �صنعت��ه ،وال يت�أتى الإتقان �إال من قوي ف��ي عمله وخبرته .وقد
�أك��د ذلك ر�س��ول اهلل ﷺ بقوله( :رحم اهلل من عمل عمال و�أتقن��ه)((( ،وقوله (�إن اهلل يحب �إذا
عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه)((( .وقد �أكد الر�سول ﷺ على �ضرورة القوة في المبنى ،وفي ذلك
روى طلق بن علي التميمي قال :قدمت على النبي ﷺ وهو يبني م�سجده والم�سلمون يعملون
في��ه معه ،وكنت �صاحب عالج وخلط طين ف�أخ��ذت الم�سحاة �أخلط الطين ،ور�سول اهلل ينظر
إلي ويقول�( :إن هذا الحنفي ل�صاحب طين ،وفي قول �آخر �إنه قال( :دعوا الحنفي والطين ف�إنه
� َّ
�أ�ضبطك��م للطين)� .إن ما �سبق ي��دل على �أن القوة �شرط في البناء لي�س لأن ذلك واجب باعتباره
عم ً
ال ينبغي �إتقانه فح�سب؛ بل لأن الق�صد منه الحفظ وال�ستر ودرء الخطر.
الثاني :البناء للجمال :يفتر�ض في الم�سلم �أن يهتم بمظهره وملب�سه؛ لأن الإ�سالم دين جمال،
واحدا ومن �أ�سمائه الح�سن��ى الجميل ،وما �سبق يدل على �أن
ودي��ن طه��ارة ،فالم�سلم يعبد �إل ًها
ً
الجمال مطلوب في البناء والعمران كما هو مطلوب في الثياب وغيرها ،وجمال البناء يبدو في
تنا�سقه وترتيبه ح�سب عرف الزمان والمكان ما دام �أنه محمود في ذاته وغاياته(((.
ارتبط فقه العمران ب�إطارين حاكمين له من الناحية الفكرية؛ هما:
الإطار الأول :هو ال�سيا�سية ال�شرعية ،وهي ال�سيا�سة التي يتبعها الحاكم في المجال العمراني،
�سواء كانت تتعلق بالأمور ال�سيا�سية العامة� ،أو بالعمران مبا�شرة وكالهما يترك �أثره على العمارة.
الإط��ار الثان��ى :هو فقه العم��ارة ،والمق�صود بفقه العم��ارة مجموعة القواع��د التي ترتبت
عل��ى حركية العم��ران نتيجه لالحتكاك بين الأفراد ورغبتهم في العمارة ،وما ينتج عن ذلك من
ت�س��ا�ؤالت يجيب عنها فقهاء الم�سلمين ،م�ستنبطين �أحكا ًما فقهية من خالل علم �أ�صول الفقه.
ويمتد ذلك �إلى فقه المياه في الح�ضارة الإ�سالمية.

((( العجلوين ،إسماعيل بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل األبلاس ،ج .،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ط 1403، 2ـه ،ص .513
((( املرجع السابق.
((( عبد الرمحن انلفيسة ،مسئويلة املهندسني وابلنائني ،جملة ابلحوث الفقهية املعارصة ،السنة السادسة العدد  1415 ،22ـه ،ص .184

ج��اءت ت�سا�ؤالت الم�سلمي��ن للفقهاء في هذا المج��ال لرغبتهم في ت�شيي��د عمائر تتنا�سب
قانونيا لحركة
إط��ارا
م��ع قيمهم وح�ضارتهم ،وتراكمت �أح��كام الفقهاء بمرور الزمن لت�شكل � ً
ًّ
العمران في المجتمع يلتزم به الحكام والمحكومون على ال�سواء.
حاكما يتناول الكليات ،ولي�س
عاما
إطارا ًّ
وتمثل ر�ؤية ال�سيا�سة ال�شرعية للعمارة �أو العمران � ً
ً
ل��ه عالقة بالجزئيات ،وهو يتداخل مع فقه العمارة في العديد من نقاط التما�س؛ نتيجة الرتكاز
فقه العمارة على �أ�س�س �شرعية وقيم ح�ضارية خا�صة بالأمة الإ�سالمية.
ففقه العمارة الإ�سالمية لديه كليات ،على ال�سيا�سة ال�شرعية احترامها و�إن كان القائمون على
ال�سيا�س��ة يتجاوزون هذه الكلي��ات؛ العتمادهم على ال�سلطة في تنفيذ رغباتهم ،فال�سيا�سة تقوم
على �سلطة الدولة التي ت�سعى �إلى تنفيذها .بينما فقه العمارة يقوم على المجتمع الذي ي�سعى �إلى
الحفاظ على قواعد فقه العمارة وتنفيذها كما يراها الفقهاء.
وحظي��ت ال�سيا�سة ال�شرعية بم�ؤلفات ال ح�صر له��ا ،كان �أبرزها مقدمة ابن خلدون ،والتي
تع��د �إلى اليوم �أن�ضج ما ُكتب في هذا المجال .وهناك م�صادر ال ح�صر لها من التراث ال�سيا�سي
تتن��اول �ضمن �أبوابها عالقة ال�سيا�سة ال�شرعية بالعمران .خا�ص ًة عمارة المدن وال�شروط الواجبة
(((
فيها.
ولم َ
يحظ فقه العمارة في المقابل بم�ؤلفات كالتي حظيت بها ال�سيا�سة ال�شرعية ،ومرد ذلك
�إلى �أن فقه العمارة علم تطبيقي ارتبط بالمجتمع ولم يرتبط بال�سلطة .وبالتالي كان الجدل الدائر
حول��ه �ضمن كتب الفتاوى والنوازل ،ول��م ي�ستقل بم�ؤلفات �إال بعدد محدود مقارنة بم�ؤلفات
(((
علم ال�سيا�سة ال�شرعية.

الإطار الأول
تق��وم ال�سيا�سة على الفاعلية الحركي��ة للحاكم والتي ي�سعى من خالله��ا �إلى تحقيق م�صالح
المحكومين ،وتنبه فقهاء ال�سيا�سة ال�شرعية �إلى ذلك ،فذكروا �أن «لل�سلطان �سلوك �سيا�سة ،وهي
(((
الحزم عندنا ،وال تقف على ما نطق به ال�شرع».
وه��و الأمر ال��ذي ف�صله اب��ن عقيل الحنبل��ي �صاحب التعري��ف ال�سابق من خ�لال �إحدى
مجادالت��ه لفقيه �شافعي؛ حيث قال« :ال �سيا�سة �إال ما وافق ال�ش��رع» ،فرد عليه� :إن ال�سيا�سة ما
كان م��ن الأفعال؛ بحيث يكون النا�س معه �أقرب �إلى ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن لم ي�شرعه
((( نرص اعرف ،يف مصادر الرتاث السيايس اإلساليم ،املعهد العاليم للفكر اإلساليم .هريندن فريجينيا.1994 .
((( حول ذلك ،انظر :خادل عزب ،فقه العمارة اإلسالمية ،دار النرش للجامعات املرصية.1997 ،
((( صالح املحمد اخلادل الرشيد ،أبو الوفاء بن عقيل ،حياته واختياراته الفقهية ،ج .،3رسالة دكتوراه غري منشورة .لكية الرشيعة والقانون ،جامعة
األزهر ،1979 ،ص .701
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الر�س��ول ﷺ ،وال ن��زل ب��ه وحي ،ف�إن �أردت بقول��ك :ال �سيا�سة �إال ما واف��ق ال�شرع�« :أي لم
(((
يخالف ما نطق به ال�شرع ف�صحيح ،و�إن �أردت ما نطق به ال�شرع فغلط وتغليط لل�صحابة».
كم��ا يترابط معه تعريف ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق»؛ حيث قال« :وظاهر كالمهم
(((
هنا �أن ال�سيا�سة :فعل �شيء من الحاكم لم�صلحة يراها ،و�إن لم يرد بها دليل جزئي».
ومن هذه التعريفات يمكن الو�صول �إلى م�ضمون ال�سيا�سة وجوهرها في النقاط التالية:
• •�أن �شرعية ال�سيا�سة ت�ستند في حد ذاتها �إلى �ضرورتها المبدئية ،قبل �أي معنى لبناء �شرعيتها
على �أ�سا�س القبول الفردي �أو الجماعي.
• •�أن العالق��ات الإن�سانية الت��ي تتناولها ال�سيا�سة لي�ست عالقات فردية بقدر ما هي تعبير عن
عالقات جماعية :فرد بجماعة وجماعة بجماعة.
• •�أن ال�سيا�سة بجوهرها ال تنف�صل عن مق�صدها وغاياتها ،فت�صبح غاياتها غايات بو�سائل.

(((

ف�إذا ما حاولنا تطبيق تلك الأ�س�س في ر�ؤية ال�سيا�سة ال�شرعية لأمكننا مجد ًدا الت�أكيد على عدة
عنا�صر �أ�سا�سية ت�شكل الدالالت اال�صطالحية لمفهوم ال�سيا�سة ال�شرعية؛ منها �أن ال�سيا�سة تقوم
على فقه الم�صالح فيما ال ن�ص فيه؛ ف�أ�سا�س ال�سيا�سة هو الم�صلحة المعتبرة ،وهذه فاعلية حركية
ت�ستهدف التوافق مع م�ضم��ون ال�شرع( .((1وال�سيا�سة �إذن تخ�ضع لر�ؤية الحاكم لم�صلحة الأمة
المرتبط��ة ب�ضوابط �شرعية .وفي هذا الإطار ن�ستطيع �أن ن�ستق��رئ ر�ؤية علماء ال�سيا�سة ال�شرعية
لدور الحاكم في المجال العمراني.
�صالحا
و�ضع الماوردي �ضوابط عامه لمواطن اال�ستقرار ،بمعنى �أنه ال يمكن اعتبار المكان
ً
لال�ستيط��ان ما لم يت�ضمن ه��ذه ال�ضوابط .وقد حدده��ا عند حديثه عن المق�ص��ود بالم�صر �أي
المدينة؛ حيث يذكر �أن المق�صود بالم�صر خم�سة �أمور:
((( ابن قيم اجلوزية ،أعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،4دار الكتب احلديثة ،1968 ،ص .461 ،460

((( ابن جنيم احلنيف ،ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق ،ج ،5ص .11وقد أورد كذلك يف نفس اجلزء ص « :70ولم َ
أر يف مشاخينا تعريف السياسة» .وقال
املقريزي يف اخلطط :يقال ساس األمر سياسة بمعىن قام به ،وهو سائس من قوم ساسه وسوس ،وسوسه القوم :جعلوه يسوسهم .والسوس :الطبع
واخللق .فهذا أصل وضع السياسة يف اللغة ،ثم رسمت بأنها «القانون املوضوع لراعية اآلداب واملصالح وانتظام األحوال» .والسياسة نواعن :سياسة
اعدلة خترج احلق من الظالم الفاجر ،فيه من األحاكم الرشعية ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،وقد صنف العلماء يف السياسة الرشعية
كتبًا عديدة .وانلوع اآلخر :سياسة ظاملة ،فالرشيعة حترمها .كما علق ابن اعبدين يف «منحة اخلالق ىلع ابلحر الرائق» أن املؤلف ذكر يف باب حد
الزنا :أن السياسة يه فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها .وإن لم يرد بها ديلل جزيئ .ولفت ميح ادلين قاسم ،أن هذا اتلعريف لم يرد يف كتاب
السياسة الرشعية البن جنيم احلنيف.
املقريزي ،اخلطط ،ج ،2ص .2
ابن جنيم احلنيف ،السياسة الرشعية ،خمطوط باملكتبة األزهرية ،رقم  496جماميع و 269و.287
ميح ادلين قاسم ،املرجع السابق ،ص .78 ،77
((( ميح ادلين قاسم ،املرجع السابق ،ص .85
( ((1املرجع السابق ،ص .88 ،87 ،86
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طلبا لل�سكون والدعة.
الأول� :أن ي�ستوطنها �أهلها ً
الثاني :حفظ الأموال فيها من ا�ستهالك و�إ�ضاعة.
الثالث� :صيانة الحريم والحرم من انتهاك ومذلة.
الرابع :التما�س ما تدعو �إليه الحاجة من متاع و�صناعة.
الخام�س :التعر�ض للك�سب وطلب المادة.

(((1

�صالحا لال�ستقرار
�إن المت�أم��ل لهذه ال�ضوابط يجدها �صالحة لكل زمان ف�إنك ال تجد موط ًنا
ً
يخل��و من ه��ذه ال�ضوابط الجامع��ة المانعة؛ لأنها ت�شم��ل ال�سكون ،وحف��ظ الأموال ،وحفظ
أخيرا طلب الك�س��ب وال�سعي لطلب
الحرم��ات ،والتما���س ال�صناعة والحاج��ات الأ�سا�سية ،و� ً
مواده ،لهذا فقد غطى الماوردي الحياة االجتماعية ،واالقت�صادية ،والأمنية .ولهذا تجده يجزم
على �أن المكان الذي يخلو من هذه ال�ضوابط ال ي�صلح ال�ستقرار الإن�سان(((1كما في قوله« :ف�إنْ
(((1
أحد هذه الأمور الخم�سة فلي�ست من مواطن اال�ستقرار وهي منزلة قيعة ودمار».
َعد َم � ٌ
حدد علماء ال�سيا�سة ال�ضوابط الواجب مراعاتها من ِق َبل الحاكم عند اتخاذ المدن والحوا�ضر
و�إن�شائه��ا وفقًا ل�شروط دقيقة ،من هذا ما ذكره اب��ن خلدون في �شروط اختيار موا�ضع المدن؛
وهي:
�أن تحاط ب�سور يدفع الم�ضار عنها.
�أن تحتل مو�ض ًعا متمن ًعا من الأمكنة على ه�ضبة �أو على نهر �أو با�ستدارة بحر� ...إلخ.
مراعاة الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء لل�سالمة من الأمرا�ض.
جلب الماء ب�أن يكون البلد على نهر �أو ب�إزائه عيون عذبة.
طيب المراعي ل�سائمتهم.
مراعاة المزارع؛ لأن الزروع هي الأقوات.

(((1

( ((1املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حبيب ابلرصي الشافيع ،تسهيل انلظر وتعجيل الظفر بأخالق امللك وسياسة امللك ،حتقيق ميح هالل الرسحان،
مراجعة حسن السااعيت ،دار انلهضة العربية ،بريوت ،1981 ،ص .161
( ((1ويلد املنيس (دكتور) احلسبة ىلع املدن والعمران ،حويلات لكية اآلداب ،جامعة الكويت ،احلويلة السادسة عرشة ،الرسالة املائة وستة/1995 ،
1996م ،ص .47 ،46
( ((1املاوردي ،املصدر السابق.
( ((1ابن خدلون ،عبد الرمحن بن حممد ،املقدمة ،دار ابن خدلون ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .245 ،244
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وه��ذه ال�ضواب��ط تتيح لأية مدين��ة �أن تنمو وتتط��ور .وقد ف�صل اب��ن الأزرق ما تحدث عنه
مهمين؛ وهما :الأ�صل الأول :دفع الم�ضار،
اب��ن خلدون ،ف�أ�شار �إلى �أنه يجب مراعاة �أ�ص َلي��ن َّ
وجلب المنافع .ثم يذكر �أن الم�ضار نوعان؛ النوع الأول من الم�ضار �أر�ضي ،ودفعه ب�إدارة �سور
طبيعيا؛ حتى ال ي�صل �إليه العدو .والنوع الثاني
على المدينة �أو و�ضعه في مكان ممتنع �أو مح�صن
ًّ
م��ن الم�ضار �سم��اوي ،ودفعه باختيار الموا�ضع طيبة الهواء؛ لأن م��ا خبث منه بركوده �أو تعفَّن
مروجا خبيثة ،ي�سرع المر�ض للحيوان الكائن فيه
مياها فا�س��دة� ،أو منافع متعفنة� ،أو
بمجاورته ً
ً
ال محالة ،كما هو م�شاهد بكثرة.
وي�ض��رب لذلك مث ً
ال بفا�س التي كانت عند ا�ستعادة العم��ران ب�إفريقية كثيرة ال�سكان ،فكان
ذلك معي ًنا على تموج الهواء وتخفيف الأذى منه ،فلم يكن فيها عفن وال مر�ض ،وعندما خف
�ساكنوها ركد هوا�ؤها المتعفن بف�ساد مياهها فكثر العفن والمر�ض .وي�ضرب مث ً
عك�سيا ببالد
ال
ًّ
يراع فيه��ا طيب الهواء ،وكانت �أمرا�ضها كثي��رة؛ لقلة �ساكنيها ،وعندما
�أخ��رى و�ضعت ،ولم َ
كث��روا انتقل حالها من ذلك ،كدار الملك بفا�س لهذا العهد الم�سمى «فا�س الجديد» وكثير من
(((1
ذلك في العالم.
والأ�ص��ل الثاني :جلب المناف��ع ،ويت�أتى بمراعاة �أمور منها :توفر الماء ك�أن يكون البلد على
نه��ر �أو ب�إزائه عيون عذب��ة؛ لأن وجود الماء بالقرب من البلد ي�سهل عل��ى ال�ساكن حاجة الماء
وه��ي �ضرورية ،وطيب المراع��ي لل�سائمة وقربه؛ �إذ ال بد لذي قرار من دواجن الحيوان للنتاج
قريبا لها كذلك كان �أوفق من معاناة الم�شقة
وال�ضرع والركوب ،ومتى كان المرعى ال�ضروري ً
في ُبعده ،وقرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت ،وكونها كذلك �أ�سهل في اتخاذه و�أقرب
في تح�صيله ،وال�شجر للحط��ب والخ�شب ،فالحطب لعموم البلوى به وقود النيران والخ�شب
للمبان��ي ،وكثير مما يتح�صل فيه �ضروري �أو كمال��ي ،وقربه من البحر؛ لت�سهل الحاجة الق�صية
م��ن البالد النائية .وال خفاء في �أن هذه الأمور تتف��اوت بح�سب الحاجة وما تدعو �إليه �ضرروة
(((1
ال�ساكن.
و�إذا كان م��ا ذك��ره ابن خلدون هو �شروط تتعلق بالمو�ض��وع ،فقد انتقل ابن �أبي الربيع بنا
�إلى دور الحاكم في تخطيط المدينة ،ونراه يحدد هذا الدور بدقة �شديدة ،فهي بالن�سبة للحاكم
م�سئوليات عليه تنفيذها .ولخ�صها ابن �أبي الربيع في ثماني نقاط هي:
النقطة الأولى� :أن ي�سوق �إليها الماء العذب؛ لي�شرب حتى ي�سهل تناوله من غير ع�سف.
الثانية� :أن يقدر طرقها و�شوارعها؛ حتى تتنا�سب وال ت�ضيق.
( ((1ابن األزرق ،بدائع السلك ،ج ،2ص .764
( ((1املصدر السابق ،ص.766، 765
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الثالثة� :أن يبني فيها جام ًعا لل�صالة في و�سطها؛ ليقرب على جميع �أهلها.
الرابعة� :أن يقدر �أ�سواقها بكفايتها؛ لينال �سكانها حوائجهم من قرب.
الخام�سة� :أن يميز قبائل �سكانها ب�أن ال يجمع �أ�ضدا ًدا مختلفة متباينة.
ال�ساد�س��ة� :إن �أراد �سكناه��ا فلي�سكن �أف�س��ح �أطرافها ،و�أن يجعل خوا�ص��ه كنفًا له من �سائر
جهاته.
ال�سابعة� :أن يحوطها ب�سور خوف اغتيال الأعداء؛ لأنها بجملتها دار واحدة.
الثامنة� :أن ينقل �إليها من �أهل ال�صنائع بقدر الحاجة ل�سكانها.

(((1

يت�ضح من كالم ابن �أبي الربيع المتوفَّى �سنة 272هـ885 /م ،مدى الفهم المقرون بالتحليل
المنطق��ي في �أ�س�س �إن�شاء المدن ،فف��ي �سوق المدينة المياه لل�ش��رب؛ لت�سهيل مهمة الح�صول
عليها «دون ع�سف» ،وذلك دليل على و�صول المخطط الح�ضري �إلى مرحلة الحرية في اختيار
متخطيا م��ا ي�سمى بالحتمية الطبيعية  determanismالتي تحتم على المخطط �أن
الموقع المدني
ً
(((1
يبني مدنه بالقرب من وديان الأنهار والمواقع ذات الثروات الطبيعية.
الماء ه��و ع�صب الحياة وعامل لن�شوء الح�ضارات ،في حالة توفره كما �أنه عامل من عوامل
انتهائها في حالة ندرته ،ولذا فابن �أبي الربيع ي�شترط على الحاكم لعمارة المدينة ،التي قد يكون
بعيدا ع��ن م�صادر المياه� ،أن يجلب الم��اء �إليها .وقد حدث ذلك فع�ل ً
ا في العديد من
موقعه��ا ً
الم��دن الإ�سالمية؛ فقد جلب الم�سلمون الماء �إلى مدين��ة مدريد من تالل بها مياه جوفية ،تبعد
مترا ،وذلك في قنوات تجري بها المياه في
ع��ن المدين��ة بما يتراوح بين �سبعة واثني ع�شر كيلو ً
انح��دار متدرج ،ي�سمح بجريان الماء �إلى المدينة ،ويت��رواح الفرق بين ثمانية �أمتار ومائه متر.
ولذا لم يكن من الغريب �أن يطلق الأندل�سيون على مدينتهم الجديدة ً
لفظا مثل (مجريط) ،وهو
مرك��ب م��ن كلمة مجرى العربية ،ومن تلك النهاية الالتيني��ة الدارجة (… يط) ،التي تدل على
التكثي��ر ،فمعنى الكلمة �إذن (المدينة التي تكثر فيها المجاري) ،والإ�شارة هنا �إلى المجاري �أو
القن��وات المائية الجوفية ،التي كانت تحمل الماء �إلى �سكان المدينة .لقد عانت جدة من ندرة
كثيرا فحينما زارها المقد�س��ي و�صفها ب�أنها (عامرة� ،أهلها �أهل تجارات وي�سار ،و�أهلها
المي��اه ً
ف��ي تعب من الماء) .وفي منت�صف القرن الخام�س الهج��ري قدم نا�صرخ�سرو �إليها ،و�أ�شار �إلى
ع��دم وجود الأ�شجار والزرع بها رغ��م ازدهارها العمراني ،و�سبب ذلك قلة الماء .وفي الع�صر
عني بحل م�شكلة المياه الخا�صة بها،
المملوك��ي الجرك�سي حينما ُولِّ َي عليها قن�صوة الغ��وري َ
( ((1ابن أيب الربيع ،شهاب ادلين ،سلوك املالك يف تدبري املمالك ،حتقيق نايج اتلكرييت .دار األندلس ،بريوت ،1981 ،ص.192
( ((1ويلد املنيس ،اتلفسري الرشيع للتمدن ،رسائل اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،الرسالة  ،22فرباير  ،1984ص.22
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فجلب الماء من المناطق الغربية لجدة ،وهو ما �ساعد على ازدهار المدينة .وفي قلعة الجبل التي
مترا في ال�صخر؛ لجلب
�شيدها �صالح الدين الأيوبي في القاهرة ،فقد تم حفر بئر بعمق ت�سعين ً
المي��اه �إلى القلعة .يتكون البئر من بئرين غير م�ستمرتَين على الخط العمودي نف�سه ومت�ساويتين
ـم َيت��ا بالبئرين عند بع�ض الم�ؤرخين .تبل��غ م�ساحة المقطع الأفقي
تقريبا ،ولذلك ُ�س ِّ
ف��ي العمق ً
للبئر ال�سفلية � 3أمتار مربعة �أومترين ،في حين �أن م�ساحة مقطع البئر العلوية خم�سة �أمتار مربعة.
وقد احتي��ج �إلى هذا الم�سطح في البئر العلوي لأجل ت�أمين نزول الثيران الالزمة لتدوير ال�ساقية
المرك��زة في قعر المهوى الأول ،والتي ت�سحب المياه من قعر المهوى الثاني �إلى من�سوبها ،في
حي��ن يق��وم زوج �آخر من الثيران بتدوي��ر �ساقية ثانية مركزة في �أعلى البئري��ن مهمتها رفع الماء
إدها�شا في ت�صميم وتنفيذ
م��ن من�سوب ال�ساقية الأولى �إلى �سطح الأر�ض .ولعل �أكث��ر المظاهر � ً
ه��ذه البئر العلوية هو رقة الجدار الحجري المنحوت والفا�ص��ل بين مهوى البئر وممر الثيران
�سنتيمترا.
المنحدر �إلى �أ�سفل البئر ،وقد قي�ست �سماكته في بع�ض الأماكن ولم تتجاوز الع�شرين
ً
�أم��ا ال�شوارع فيرى اب��ن �أبي الربيع �أن تقدر ب�صورة تنا�س��ب اال�ستخدام الب�شري ،وو�سائل
النق��ل المتاحة �آنذاك ،والتي كانت �إما على الدواب �أو بوا�سطة الإن�سان .و�إذا حدثت طفرة في
و�سائل النقل كالتي بد�أت ف��ي الع�صر الحديث و�صاحبها انت�شار ا�ستخدام العربات التي تجرها
الخي��ول ثم ال�سيارات ،فيجب �أن تتنا�سب ال�شوارع مع و�سيلة النقل وطبيعة ا�ستخدامها في كل
ع�صر ،ول��ذا ف�إن من در�سوا المدن الإ�سالمية وعابوا عليها �ضيق �شوارعها ،در�سوها من منظور
المتطلبات المعا�صرة لحركة النقل ،فلم يراعوا طبيعة الع�صر الذي �شيدت فيه هذه المدن.
�أم��ا ا�شت��راط المركزية في مواقع الم�ساجد ،فه��ذا غاية في اختيار الموق��ع المنا�سب لمرفق
ي�ستخدم��ه النا�س خم�س م��رات في اليوم ،فالمركزي��ة ت�سهل الو�صول �إليه م��ن جميع الأماكن
نوعا ما .ولعل اختيار قلب المدينة ليكون م�سجدها ،يعود كذلك
المحيطة ،بم�سافات متقاربة ً
�إل��ى المكانة التي يحتلها الإيمان في قلب كل م�سلم ،و�أن الم�سجد الجامع كذلك يمثل العالقة
الترابطي��ة بي��ن كافة �أنحاء المدين��ة ،فكما تحتل الكعبة مرك��ز العالم الإ�سالم��ي ،ويتوجه �إليها
الم�سلم��ون خم�س مرات في اليوم لأداء ال�صالة ،ف�إن الم�سلمين يتوجهون �إلى الم�سجد الجامع
في قلب المدينة لأداء ال�صالة .ولعل الفارق بين الم�سجد الجامع وم�ساجد ال�صلوات الخم�س،
يع��ود �إلى �أن الم�سجد الرئي�سي هو الجامع ل�شمل المدينة كل يوم جمعة ،في خطبة �أمير المدينة
واجتماعيا.
�سيا�سيا
مغزى
التي عادة ما تحمل
ً
ًّ
ًّ
�أما �شرط تقدير الأ�سواق بكفايتها ،فيدل على �أمور كثيرة منها� :أال تزيد عن حاجة ال�سكان،
أي�ضا عن الحاج��ة فترتفع �أ�سعارها .كما �أن في ذلك
فتنه��ار الأ�سع��ار ،وتبور الب�ضائع ،و�أال تقل � ً
(((1
�إ�شارة لتحديد الحجم المنا�سب للأ�سواق ب�صورة تنا�سب حجم ال�سكان.
( ((1ويلد املنيس ،املرجع السابق ،ص .22
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�أما �شرط تمييز قبائل �ساكنيها ،وخطورة خلط الأ�ضداد في القطاع ال�سكني في المدينة ،فهذا
غاي��ة العبقرية في التخطيط الإ�سكاني المبني على الفهم الدقي��ق للأجنا�س الب�شرية .بمعنى �آخر
ه��و يحر�ص على �إيجاد ما ي�سمى باالن�سجام العرقي الح�ضري ()Ethono - urban Homogenity
ونب��ذ الت�ضاد العرقي الح�ضري ()Ethono - urban Hetrogenity؛ لأنه �سي�ؤدي بالتالي �إلى التكتل
 ،segregationوتحويل المدينة �إلى بقاع عرقية موزعة توزي ًعا غير من�سجم (.)groups of divers
كثيرا في
كثيرا م��ن المخططي��ن المعا�صرين لم يعيروا ه��ذه الظاهرة اهتما ًم��ا ً
وف��ي الواق��ع �إن ً
خططه��م المدنية ،مما �أدى بالتالي �إلى عودة ال�سكان م��رة �أخرى �إلى الهجرات الداخلية وراء
القرابة العرقية والعائلية.
�أما �شرط �إحاطة المدينة ب�سور ،فهذا من خ�صائ�ص المدن قبل الثورة ال�صناعية؛ حيث كانت
الأ�سوار ت���ؤدي وظيفتين رئي�سيتين؛ الوظيفة الأولى :حف��ظ المجتمع الداخلي ك�أ�سرة واحدة،
وه��ذا م�صداق ق��ول ابن �أبي الربيع «لأنها بجملتها دار واح��دة»  ..والوظيفة الثانية :الحماية،
نظرا لمحدودية ال�سالح �آنذاك وكثرة الحروب ،وخا�صة في المدن الحدودية .و�سنجد
وذلك ً
�أن العديد من المدن الإ�سالمية لم تكن ذات �أ�سوار ،ولكن �أدى تفتت دولة الخالفة �إلى دويالت
ون�ش��وب الن��زاع بينها� ،إلى ت�شييد مدن ذات �أ�سوار للدفاع عنها .وقد �أ َّدى الغزو ال�صليبي لبالد
ال�شام وتهدي��ده م�صر �إلى ت�شييد الأ�سوار حول المدن واالهتم��ام بها وتجديدها .فعندما تولى
م�شروعا جهاد ًّي��ا للدفاع عن م�صر وتحرير بالد ال�شام من
�ص�لاح الدين حكم م�صر حمل معه
ً
ال�صليبين .وقد ت�ضمن هذا الم�شروع ت�أمين الجبهة الداخلية ب�إقامة �سور حول العا�صمة الم�صرية
ب�شقَّيها القاهرة والف�سطاط؛ لي�سهل الدفاع عنهما ،خا�صة و�أن الف�سطاط �أحرقها الوزير الفاطمي
أي�ضا تداعي �أ�سوار
�ش��اور؛ خوفًا من وقوعها في يد ال�صليبيين لعدم وجود �سور له��ا يحميها ،و� ً
القاه��رة الفاطمية .وكان ق��د ثبت ل�صالح الدين م��ن خالل التجربة الفاطمي��ة �صعوبة الدفاع
�س��ورا م�ستق ًّ
ال
ع��ن الف�سط��اط والقاهرة في وق��ت واحد ،فر�أى �أنه ل��و بنى لكل واحدة منهما
ً
الحتاجت كل مدينة �إلى قوة منفردة للدفاع عنها ،وبالتالي �سينق�سم الجي�ش المخ�ص�ص للدفاع
ومده لي�ضم
عن العا�صمة �إلى قوتين ،وفي ذلك �إ�ضعاف له .ولذا كان من ال�ضروري بناء ال�سور ِّ
مقرا لقيادة الجي�ش المدافع عن العا�صمة((2(.
الف�سطاط ،وبناء قلعة بينهما تكون ًّ

منوذج اجلزائر

ل��م يكن الح��كام يتهاونون في �صيانة ق�لاع و�أ�سوار المدن خا�صة ف��ي زمن الحروب ،لذا
�صادرا �إلى �أمير الأمراء بالجزائر و�إلى قا�ضيها �ضمن الأر�شيف
أمرا من ال�سلطات العثمانية
ً
نجد � ً
العثمان��ي للمدينة ،ي�شير �إلى وجود حدائق مكتظة و�أبني��ة عالية محيطة بدار الجهاد (�أي مدينة
( ((2أسامة عبد انلعيم ،أسوار صالح ادلين وأثرها يف امتداد القاهرة حىت عرص املمايلك ،رسالة ماجستري لكية اآلثار ،جامعة القاهرة  ،1992ص ،35
.37 ،36
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الجزائ��ر) وبقلعتها ،مما يجعل ه��ذه الحدائق والأبنية متاري�س للأعداء ،والأمر ي�شدد على �إزالة
(((2
هذه الحدائق والأبنية التي تقع في مرمى المدافع.
�أدى تطور �سالح المدفعية من القرن الخام�س �إلى القرن التا�سع ع�شر �إلى تال�شي �أهمية �أ�سوار
تدريجيا ،فقد كانت الأ�سوار تتهاوى �أمام قذائ��ف المدافع .وهذا التطوير للمدفعية تم
الم��دن
ًّ
رعبا غير م�ألوف في
عل��ى يد العثمانيي��ن والأوروبيين ،فقد �أحدث العثمانيون بني��ران المدفعية ً
ذلك الزم��ان ،ففي معركتهم مع المجريين في موقعة «موهات���ش» ق�سمت نيران المدفعية خط
الح�ش��ود المجري��ة �إلى ق�سمين ،وبلغت قذائ��ف المدفعية العثمانية الت��ي �سقطت على القوات
المدافع��ة ع��ن مالط��ة في ع��ام 1565م �ستين �أل��ف قذيفة� ،أما ع��دد القذائف الت��ي �أمطر بها
العثماني��ون فاماجو�ستا من ع��ام 1571م �إلى 1572م فكان��ت 118000قذيفة((2(.بد�أت
تدريجيا ،وحلت المتاري�س الترابية
ف��ي �أوروبا ردود الأفعال على تهاوي الأ�سوار �أمام المدفعية
ًّ
كبيرا مح��ل الأ�سوار في الدفاع عن المدن ،فكانت قذائف
الكثيف��ة التي لم تكن ترتفع
ً
ارتفاعا ً
ارتفاعا� ،أ�سموها
المدافع تغو�ص فيها ،وت�ضيع دون جدوى ،ثم اتخذوا تبات في �أكثر الموا�ضع
ً
كافاليي��ة � Cavaliersأي خيالة ،و�ضعوا عليه��ا المدفعية الدفاعية� .أثبت هذا النظام ،فاعليته حتى
��م في �أوروبا .وا�ستخدم نابليون هذا النظام ،ف�أقام طابية على تالل الدرا�سة� ،ضربت القاهرة
ُع ِّم َ
(((2
والأزه��ر منه��ا وذلك �أثناء ثورة القاه��رة الأولى� .أدى ذلك �إلى ت��واري �أهمية �أ�سوار المدن
وكذل��ك القالع ،و�إلى ظه��ور مفاهيم جديدة للدفاع عن المدن حت��ى �أزالت باري�س �أ�سوارها
لعدم جدواها عام .((2( 1919
ا�شت��رط ابن �أبي الربيع على الحاكم �أن ينقل �إل��ى المدينة ما تحتاجه من ال�صنائع .وهو �شرط
ي�ؤدي �إلى ازدهارها ،و توافر الحاجات ال�ضرورية بها.
وم��ن المالح��ظ �أن علماء ال�سيا�سة ال�شرعية لم ي�ضيفوا الكثير لم��ا ذكره ابن �أبي الربيع ،و�إن
(((2
كان م��ا ذكره قد خ�ضع لمزيد من التف�سي��ر والتو�ضيح على نحو ما ذكر ٌّ
كل من ابن خلدون
(((2
والماوردي.

( ((2مصطىف أمحد بن محوش ،فقه العمران اإلساليم ،من خالل األرشيف العثماين اجلزائري ،دار ابلحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب ،2000 ،ص
.110
( ((2فرنان برودال ،احلضارة املادية واالقتصاد والرأسمايلة ،ج ،1ترمجة د .مصطىف ماهر .دار الفكر لدلراسات .القاهرة ،1993 ،ص .543 ،542
( ((2اجلربيت ،عبد الرمحن احلنيف ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،ج ،3مطبعة األنوار املحمدية1403 ،ـه ،ص .35 ،34
( ((2صديق شهاب ادلين ،ختطيط املدن وتاريخ احلصون ،جملة العمارة ،العدد اتلاسع  ،1939ص.453
( ((2ابن خدلون ،املقدمة ،ص .245 ،244
( ((2املاوردي ،تسهيل انلظر ،ص.163 ،162 ،161
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نظرة علماء ال�سيا�سة ال�رشعية لل�رصوح املعمارية
يبقى لنا ت�سا�ؤل ح��ول نظرة علماء ال�سيا�سة ال�شرعية لل�صروح المعمارية المرتبطة بال�سلطة،
ق��دم ابن خلدون �صاح��ب المقدمة ر�ؤية لهذه العالقة ،فهو يربط بي��ن قوة الدولة وعظم �آثارها
المعماري��ة ،فعلى قدر قوة الدولة يكون الأثر .وقد �أكد ابن خلدون على تفاوت روعة العمران
ورهبت��ه وقوته بتف��اوت قوة الدول وهو في ذلك يق��ول« :ف�إن �أحوال العم��ران متفاوتة ،ومن
�أدرك منه��ا رتبة �سفلى �أو و�سطى فال يح�صر المدارك كلها فيها ،ونحن �إذا ما اعتبرنا ما ينقل لنا
عن دولة بني العبا�س وبني �أمية والعبيديين ونا�سبنا ال�صحيح من ذلك ،والذي ال �شك فيه بالذي
ن�شاه��ده من هذه الدول التي هي �أقل بالن�سبة �إليها وجدنا بينها بو ًنا ،وهو لما بينها من التفاوت
في �أ�صل قوتها وعمران ممالكها ،فالآثار كلها جارية على ن�سبة الأ�صل في القوة كما قدمناه …
وع َّد
فخذ من الأح��وال المنقولة مراتب الدول في قوتها �أو �ضعفها و�ضخامتها �أو �صغرها»(َ ((2
اب��ن ر�ض��وان المالقي(((2الم�آثر المعمارية من مفاخر الدول وعم��ارة و�إ�صالح المملكة و�سبل
(((2
الخيرات ،و�أخذ يعدد ما �شيده ملوك الم�سلمين من �صروح ومن�ش�آت معمارية.
غي��ر �أن الفقه��اء نظروا �إلى هذه ال�صروح نظ��رة مغايرة ،فعندما �أ�ش��رف الخليفة النا�صر في
ذهبا وف�ضة في قبته بق�صر الزهراء �أنفق عليها م ً
كثيرا،
الأندل�س على البناء اتخذ قراميد مغ�شاة ً
اال ً
وجع��ل �سقفها �أ�صف��ر فاقع �إلى �أبي�ض نا�ص��ع ي�ستلب الأنظار ،وجل�س في قبت��ه �إثر تمامها يو ًما
لأه��ل مملكته ،فقال لقرابته و َمن ح�ض��ر من الوزراء و�أهل الخدمة
مفتخرا عليهم بما �صنعه من
ً
ذلك ،وما يت�صل به من البدائع الفتانة« :هل ر�أيتم �أو �سمعتم ً
ملكا كان قبلي فعل مثل هذا �أو قدر
عليه؟» فقالوا« :ال واهلل يا �أمير الم�ؤمنين� ،إنك لأوحد في �ش�أنك كله ،وما �سبقك �إلى مبتدعاتك
ه��ذه مل��ك ر�أيناه ،وال انته��ى �إلينا خبره» .ف�أبهج��ه قولهم و�سره .وبينما ه��و كذلك؛ �إذ دخل
القا�ض��ي من��ذر بن �سعيد ،وهو ناك�س الر�أ�س ،فلما �أخذ مجل�سه ق��ال له كالذي قاله لوزرائه من
ذك��ر ال�سقف المذهب واقتداره على �إبداعه .ف�أقبل��ت دموع القا�ضي تنحدر على لحيته ،وقال
له« :واهلل يا �أمير الم�ؤمنين ما ظننت ال�شيطان  -لعنه اهلل  -يبلغ منك هذا المبلغ ،وال �أن ُتـ َم ِّكنه
وف�ضلك به على العالمين ،حتى ينزلك
من قيادك هذا التمكين ،مع ما �آتاك اهلل من ف�ضله ونعمتهَّ ،
منازل الكافرين» .فانفعل النا�صر ،وقال« :انظر ما تقول ،وكيف �أنزلتني منزلتهم» .قال« :نعم،
��ن ِل ُب ُيوتِهِ ْم ُ�سقُف ًا
ا�س �أُ َّم�� ًة َو ِ
ِالر ْح َم ِ
�ألي���س اهلل يق��ول َ
«و َل ْو اَل �أَن َي ُكونَ ال َّن ُ
اح َد ًة َل َج َع ْل َنا ِل َمن َي ْكف ُُر ب َّ
( ((2ابن خدلون ،املقدمة ،ص.243 ،242 ،224
(	((2هو أبو القاسم عبداهلل بن يوسف بن رضوان انلجاري اخلزريج ،ودل اعم  718ـه1318 /م يف مالقة باألندلس ،توىل القضاء يف مالقة ثم رحل عن
األندلس ،يلعمل يف خدمة بين مرين يف املغرب ،تُ ُو ىِّ َ
ف اعم  783ـه1381 /م .هل العديد من املؤلفات معظمها كتبها ىلع هيئة رسائل بلين مرين.
انظر مقدمة ادلكتور عيل سايم النشار ىلع حتقيقه لكتاب "الشهب الالمعة يف السياسة انلافعة البن رضوان" .دار اثلقافة ادلار ابليضاء ،1984
ص.31: 3
( ((2املصدر السابق ،ص .217
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خ�شوعا هلل تعالى،
ِ ّم��ن ف ََّ�ض ٍة َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُرونَ » الزخ��رف �آية  .33فوجم الخليفة وبكي
ً
(((3
و�شكر القا�ضي ،و�أمر بنق�ض ال�سقف الذهبى.
كان اب��ن خلدون ح�صيفًا حين ربط بين العم��ران والدولة و�أطوارها وحركية العمران .فعند
اب��ن خلدون ،يمر التمدن ب�أربعة �أطوار رئي�سية .طور تكون فيه النواة الح�ضرية الأولى �صغيرة،
وم�ساكنه��ا و�سكانها قليلون ،يليه طور تزداد فيه الم�ساكن وتتن��وع كما يزداد ال�سكان ،وطور
ثال��ث تتوقف فيه المباني ع��ن التعدد ويقف ال�سكان عند حدود معين��ة ويقل النمو .ثم مرحلة
نهائية ،وهي العودة مرة �أخرى �إلى الحالة الأولى حالة الب�ساطة واندثار الح�ضارة �أحيا ًنا (فين�شئ
(((3
اهلل تعالى غيرها قر ًنا �آخرين).
يذك��ر ابن خلدون المرحلة الأولى فيقول« :اعلم �أن الأم�ص��ار �إذا اختطت �أو ًال تكون قليلة
ال�س��كان وقليل��ة �آالت البناء من الحج��ر والجير وغيرهما مم��ا يعالي على الحيط��ان كالزليج
والرخام والربج والزجاج والف�سيف�ساء وال�صدف فيكون بنا�ؤها يومئذ بدو ًّيا و�آالتها فا�سدة».
ث��م ت�أتي بعد ذلك المرحلة الثانية« :ف�إذا عظم عمران المدينة ،وكثر �سكانها كثرت الآالت
بكثرة الأعمال حينئذ ،وكثر ال�صناع �إلى �أن تبلغ غايتها من ذلك» .وهذه مرحلة ازدياد ال�سكان
وكثرة الخطط بالمدينة ،وبداية ظهور مواد الت�أنق كالرخام والف�سيف�ساء.
�أما المرحلة الثالثة« :ف�إذا تراجع عمرانها وخف �سكانها قلت ال�صنائع ،ولأجل ذلك ف ُِق َدت
الإج��ادة ف��ي البناء ..ثم تق��ل الأعمال لعدم ال�ساك��ن فيقل جلب الآالت م��ن الحجر والرخام
وغيرهم��ا  ...وي�صير بنا�ؤه��م وت�شييدهم من الآالت التي في مبانيه��م فينقلونها من م�صنع �إلى
م�صن��ع لأجل خالء �أكث��ر الم�صانع والق�صور والمنازل بقلة العم��ران» .وهذه المرحلة كما هو
وا�ضح مرحلة تراجع الن�شاط العمراني ب�شتى �صوره؛ ب�سبب قلة ال�سكان ،والتي يقل على �أثرها
جلب مواد البناء ،وي�ستعا�ض عنها با�ستخدام مواد بناء من المباني القائمة.
�أما المرحلة النهائية« :ثم ال تزال تنقل من ق�صر �إلى ق�صر ومن دار �إلى دار �إلى �أن تفقد الكثير
منها جملة فيعودون �إلى البداوة في البناء» .وهنا العودة �إلى الأ�صل مرة �أخرى ،فهي �إذن دورة
م�شابه��ة لل��دورة الحياتية للإن�سان؛ حيث يب��د�أ طف ً
ال ثم �شا ًّبا ثم �إل��ى �أرذل العمر ،وهذا قريب
(((3
ب�شكل كبير �إلى الواقع؛ لأن التمدن ظاهرة ب�شرية ت�شب وت�شيب مع الإن�سان وظروفه.
وي�ضي��ف اب��ن خلدون �أن هذه الأطوار مرتبطة بعمر الدول��ة نف�سها ،فطور الدولة الأول هو
الت�أ�سي���س وهو طور البداوة والبعد عن الترف وفيه ال�شدة وال�شجاعة .ثم الطور الثاني ،و�أ�سماه
( ((3أكرم ضياء العمري ،قيم املجتمع اإلساليم من منظور تارييخ ،ج ،1سلسلة كتاب األمة ( )39قطر ،1994 ،ص .136
( ((3ابن خدلون ،املقدمة ،ج ،3بتحقيق عيل عبد الواحد وايف .طبع جلنة ابليان العريب  ،1958ص .858
( ((3ويلد املنيس ،املرجع السابق ،ص .48
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ط��ور «االنفراد بالملك» وهو ط��ور االنتقال من حياة البداوة الخ�شن��ة �أو العمران البدوي �إلى
الحي��اة المترف��ة �أو العم��ران الح�ضري� .أما الطور الثال��ث فهو طور ن�سيان الب��داوة والخ�شونة
ُّ
الجبن وفقدان الرجولة وال�شجاعة وهو طور «الفراغ والدعة».
واالنغما�س في الترف
وتمكن ُ
ث��م المرحل��ة النهائية وه��ي مرحلة تنتهي  -في الغال��ب  -الدولة فيها �إل��ى االنقرا�ض؛ «حيث
(((3
تذهب الدولة بما حملت» كما يقول ابن خلدون وهذا يعني زوال الح�ضارة نف�سها.
وقبل ابن خلدون �أ�شار الماوردي لهذا بقوله�« :إن الدولة تبد�أ بخ�شونة الطباع و�شدة البط�ش
لت�سرع النفو�س �إلى بذل الطاعة ،ثم تتو�سط باللين واال�ستقامة ال�ستقرار الملك وح�صول الدعة،
(((3
ثم تختم بانت�شار الجور ،و�شدة ال�ضعف النتقا�ص الأمر وقلة الحزم».
مظهرا ح�ضار ًّيا يدل
و�إذا كان الت��رف الم�صاح��ب للعمارة وزخرفتها في كثير من الأحي��ان
ً
�سيا�سيا .يقول ابن خلدون
على االرتقاء ،ف�إنه من جانب �آخر عامل هام من عوامل �سقوط الدول
ًّ
ف��ي ذلك «النعيم والك�سب وخ�صب العي�ش وال�سكون في ظل الدولة ي�ؤدي �إلى الدعة والراحة
والأخ��ذ بمذاهب المل��ك في المباني والمالب���س واال�ستكثار من ذلك والت�أن��ق فيه بمقدار ما
ح�ص��ل من الريا���ش والترف وما يدعو �إليه م��ن توابع ذلك ،فتذهب خ�شون��ة البداوة وت�ضعف
الع�صبية والب�سالة ،ويتنعمون فيما �أتاهم اهلل من الب�سطة .وتن�ش�أ بنوهم و�أعقابهم في مثل ذلك من
الترف عن خدمة �أنف�سهم ووالية حاجتهم ،وي�ستنكفون عن �سائر الأمور ال�ضرورية في الع�صبية
حت��ى ي�صير ذلك خلقًا لهم و�سجية ،فتنتق�ص ع�صبيته��م وب�سالتهم في الأجيال بعدهم بتعاقبهم
(((3
�إلى �أن تنقر�ض الع�صبية في�أذنون باالنقرا�ض».
ويذك��ر ابن خل��دون�« :إذا تمادى النا�س ف��ي الترف ظهرت بينهم �صناع��ات ال ي�ستدعيها
�إال م��ن فرغ من ال�ضروري��ات كالغناء مث ً
ال ،وهي �آخ��ر �صفة في الح�ضارة «يق�ص��د التفنن فيها
وجعله��ا وظيف��ة ((3(36.ومن خطورة الترف �أن يعجز الإن�سان ع��ن الدفاع عن نف�سه؛ لأنه قد
عود نف�سه؛ على النعيم ،فهو قد ا�ست�أجر من يقوم ب�أعماله ،وي�ؤدي مهماته �إلى �أنه و�صل به الأمر
�إل��ى اال�ستعانة بمن يدافع عنه با�ستخدام �أمواله .ومعل��وم �أن المرتزقة والم�ست�أجرين للدفاع عن
خطرا عليها((3(،يقول ميكافيللي في ال�سبب« :لأنها قوات غير مجدية؛ لأنها مجز�أة
البالد �أكثر
ً
وطموح��ة ال تعرف النظام ،وال تحفظ العهود والمواثي��ق ،وتتظاهر بال�شجاعة �أمام الأ�صدقاء،

( ((3زينب احلرضي ،فلسفة اتلاريخ عند ابن خدلون ،دار اثلقافة ،بريوت ،القاهرة ،1979 ،ص .211 :207
( ((3املاوردي ،تسهيل انلظر وتعجيل الظفر ،ص .155
( ((3ابن خدلون ،املقدمة ،ج ،2بتحقيق عيل عبد الواحد وايف ،ص .424
( ((3املصدر السابق ،ج.969 ،3
( ((3ويلد املنيس ،املرجع السابق ،ص .50
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وتت�ص��ف بالجبن �أمام الأعداء ،فهي �إذن �إيذان بدمار الدولة �إما عن طريقها �أو عن طريق ت�سهيل
مهمة الطامعين من خارج البالد»( ،((3وما ذكره ميكافيللي يحمل درجة عالية من ال�صدق.
ح��دد العلماء عد ًدا من ال�شروط في المدينة ،جمعه��ا قا�ضي الق�ضاة جمال الدين محمد بن
الح�سن بن �أحمد الحيمي(((3في بيتين من ال�شعر:
الم�صر في �صحة التجميع م�شترط

فا�سمع حقيقة مايحويه تف�صيال

وقا�ض طبيب جامع وكذا
والٍ
ٍ

�سوق ونهر وحمام كما قيال

المت�أم��ل في هذين البيتين م��ن ال�شعر �سيالحظ �أن معالجة مفه��وم المدينة كان �شام ً
ال ،على
عك���س التعاري��ف الحديثة للمدينة الت��ي ركزت على قيمته��ا الوظيفية على �أ�سا���س �أن المدينة
هي مجموع��ة �سكنية تتوفر فيها م�ؤ�س�سات تقوم بوظائف متع��ددة منها الروحية بوجود مكان
للعبادة الجماعية والمادي��ة بوا�سطة الأ�سواق التي يجد فيها �سكان المدينة والمناطق المجاورة
(((4
احتياجهم.
يتبي��ن من هذا �أن الم�سلمي��ن �أدركوا �أهمية الظاهرة الح�ضرية في ن�شر الدين الإ�سالمي اقتدا ًء
بالر�س��ول  ال��ذي بد�أ بن�شر دعوته في مدينة مكة المكرمة ث��م هاجر �إلى يثرب التي �أ�صبحت
تع��رف بالمدينة ،فالمدينة كنم��ط ح�ضري ي�سرت عملي��ة انت�شار الإ�سالم الأث��ر الوا�ضح على
الم�شهد الح�ضري القديم من ناحي��ة وعلى المدن المحدثة التي اختطها الم�سلمون كالقيروان
والب�ص��رة والكوف��ة والف�سطاط وغيرهم من ناحي��ة �أخرى .ففي ال�صن��ف الأول �أقر الفقهاء في
�أغل��ب الأحيان ما ُوجد به��ذه المدن القديمة على �أ�سا�س �أن المح��دث يمنع والقديم ال يمنع.
�أم��ا في ال�صنف الثاني وهي الم��دن المحدثة فنجد في كتب الفقهاء جمل��ة من المبادئ العامة
الت��ي دعوا �إلى تطبيقها واحترامها ،نذكر منها� :إعط��اء الطريق حقه؛ من حيث ال�سعة والوظيفة
والآداب� ...إلخ مما هو محل بحثنا هذا.
وبالرغ��م م��ن �أن م�سائل المدينة لم ت��رد مجمعة �سوى لدى علماء ال�سيا�س��ة ال�شرعية ،ف�إنها
ل��دى الفقهاء جاءت في �أبواب متفرقة ،لكنها عن��د كليهما تنح�صر في مظهرين �أ�سا�سيين :فمن
أي�ضا من ناحية
ناحي��ة المدينة هي عم��ارة ،وهو ال�شكل الخارج��ي للظاهرة الح�ضرية ،وه��ي � ً
�أخرى مجتمع ،فالمدينة عمارة ومجتمع ،مظهران متكامالن ومترابطان ومتداخالن ،ن�ستطيع
( ((3مياكفيليل ،األمري ،ترمجة خريي محاد ،دار اآلفاق ،بريوت ،1981 ،ص .78
ُ
ِّ
(	((3هو العالمة الفقيه حممد بن احلسن بن أمحد احلييم من العلماء األجالء هل مواقف يف اإلصالح تويف سنة  ،1115انظر :عبد اهلل حممد احلبيش،
مصادر الفكر اإلساليم ،ص .293
( ((4عبد الرمحن اتللييل ،وصف املدن املغربية يف كتاب صورة األرض "الكراسات اتلونسية" عدد  ،1986 ،138 – 137ص .10فريد بن سليمان ،الفقهاء
واملدينة ،املجلة اتلارخيية العربية لدلراسات العثمانية ،العدد  ،1994 ،10 ،9ص.87
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�أن نف�س��ر معالجة فق��ة العمران لحركة العمران في المجتم��ع؛ �إذ ارتبطت كثير من المعالجات
بق�ضايا تخ�ص قيم المجتمع وثوابته.
�إن هن��اك ج��د ًال بي��ن الفقه��اء مث ً
ال ح��ول تعري��ف الم�ص��ر الجامع ال��ذي تقام في��ه �صالة
الجمعة((4(،ق��راءة هذا الجدل مفيدة من عدة �أوجه :الأول م��ن حيث �إنها يمكن �أن ت�ؤدي �إلى
فه��م �أف�ضل للفقه الإ�سالمي ،وطرائق �إدراك��ه للواقع ومتغيراته ،والثاني :من حيث �إنها تك�شف
عن تطوير الفقه لتحديدات و�إدراكات المدن ومحيطها.
ل��م يظهر لدى فقهاء الأحناف م�صطل��ح «الم�صر الجامع» الدال عل��ى المدينة قبل الن�صف
الثان��ي من الق��رن الثامن الميالدي ،ولم يت�أخر ع��ن الن�صف الأول من الق��رن التا�سع الميالدي
وفقً��ا لدرا�سة تحليلية قام بها باب��ر يوهن�سن(((4ومنذ القرن الحادي ع�ش��ر الميالدي �صار تعبير
(الم�ص��ر الجامع) جز ًءا من عالم م�صطلح��ي للفقه الحنفي ،وتطور هذا ليعطي الم�صطلح عد ًدا
من المقاربات المفيدة في درا�ستنا هذه؛ منها:

الر�ؤية االجتماعية االقت�صادية
أ�سا�سا لتحديد الم�صر
اتخ��ذ ال�سرخ�سي الفقيه الحنف��ي ال�شامي من فكرة «تق�سيم العم��ل» � ً
الجام��ع؛ �إذ ين�سب �إلى فقهاء �أحناف غير م�سمين (= بع�ض م�شايخنا) القول �إن حد الم�صر «�أن
يتمك��ن كل �صان��ع �أن يعي�ش ب�صنعته فيه وال يحت��اج �إلى التحول �إلى �صنع��ة �أخرى»((4(،وتبعه
إ�ضافيا حين
ف��ي ذلك الكا�ساني ((4(.لكن الفقيه الحنف��ي الزيلعي الم�صري يعطي التعريف ُب ً
عدا � ًّ
يق��ول ...« :وهو كل مو�ضع يكون فيه كل محترف ،ويوجد فيه جميع مايحتاج النا�س �إليه في
(((4
وقا�ض يقيم الحدود».
فت،
معاي�شهم وفيه فقيه ُم ٍ
ٍ
هذا التعريف ذو ُبعد غير مكتمل؛ �إذ �إنه يجعل من المدينة مرك ًزا لتبادل ال�سلع؛ حيث ي�سود
تق�سيم العمل ،ونظام تبادل ال�سلع ،ويتطور �إلى درجة ت�سمح لرجال الحرف المخت�صين بك�سب
ما يعتا�شون به ومنه.
وهو الم�ستقر الح�ضري الذي تتوافر فيه كل �أنواع ال�سلع لل�سكان والمقيمين ،والوا�ضح من
ذل��ك �أن الم�ستق��ر الذي يتيح مثل هذه الوفرة البد �أن يكون مدين��ة كبرى ،لذا يمكن ا�ستخدام
التعري��ف للتفرقة بي��ن الم�ستقرات الريفية ال�صغي��رة والمدن الكبرى .وارتب��اط الم�صر الجامع
( ((4انظر حول ذلك "باب اجلمعة يف املدن القرن" يف صحيح ابلخاري.
( ((4بابر يوهنسن ،املرص اجلامع ومساجده اجلامعة ،جملة االجتهاد ،العدد السابع ،السنة اثلانية ،1990 ،ص.102 :69
( ((4الرسخيس ،حممد بن أيب سهل ،املبسوط ،القاهرة1324 ،ـه1907 /م ،ج ،2ص.23
( ((4الاكساين ،أبو بكر بن مسعود ،كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،القاهرة1324 ،ـه1907 /م ،ج ،1ص.260
( ((4الزيليع ،عثمان بن عيل ،تبيني احلقائق رشح كزن ادلقائق ،القاهرة 1313ـه ،ج ،1ص .217بابر يوهنسن ،املرص اجلامع ومساجده اجلامعة ،ص .76
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بالأنم��اط الإنتاجية التي يمار�سها �ساكنوه كانت محل نقا���ش وجدل بين الفقهاء ،مما مهد لما
(((4
ذهب �إليه ابن خلدون من ُبعد من عالقة بين حجم المدينة ،والحرف الموجودة فيها.
«ر ِو َي ع��ن �أبي حنيفة �أنه بلدة كبيرة فيها
التعري��ف متعدد الأبعاد للم�صر :يقول الكا�سانيُ :
�سكك و�أ�سواق ولها ر�ساتيق ،وفيها والٍ يقدر على �إن�صاف المظلوم من الظالم بح�شمه وعلمه
(((4
�أو علم غيره والنا�س يرجعون �إليه في الحوادث».
�إن هذا التحديد للم�صر متعدد الأبعاد ،وي�شتمل على عدة عنا�صر �أ�سا�سية هي:
حجم �سكاني وا�سع؛ بحيث تن�ش�أ �شبكة من ال�شوارع (ال�سكك).
�أ�سواق تخدم كمراكز لتبادل ال�سلع.
ممثل لل�سلطة المركزية ،ونظام قانوني ي�شرف فيه ممثل الدولة ح�سن ال�سيرة؛ بحيث تتحقق
العدالة والم�ساواة �أمام القانون.
وق�ضائيا لمحيطها الريفي.
ودينيا
�سيا�سيا
تكون المدينة مرك ًزا
ًّ
ًّ
ًّ
المدينة كمركز للحياة العلمية.
هذا التعريف متعدد الأبعاد ال�شك �أننا نرى �صداه لدى علماء ال�سيا�سية ال�شرعية كابن الربيع
والم��ارودي ،عل��ى نحو ماذكرنا �سابقًا ،لك��ن م�شكلته طبقًا لما يراه باب��ر يوهن�سن ،هو �أنه لم
يتحول �إلى ا�صطالح فقهي محدد.
لذا نرى �أبا يو�سف وهو فقيه حنفي ،يورد تعريفًا �أكثر ب�ساطة ،لكن تكون له ال�سيادة؛ حيث
وقا�ض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فه��و م�صر جامع ،تجب على
يق��ول« :كل م�صر فيه منب��ر
ٍ
(((4
�أهله الجمعة».
منت�شرا ب�شدة؛ حيث �إن��ه ي�ؤكد على
ن��رى ه��ذا التعريف في الحوا�ش��ي وال�شروح الحنفي��ة
ً
الوحدة الديني��ة �أو ال�شعائرية والق�ضائية للجماعة في مجال ظهور الم�صر� ،أخذه الفقيه الحنفي
العراقي �أبو الح�سن الكرخي في القرن العا�شر لكنه تجاهل الن�ص على المنبر فقال�« :إن الم�صر
الجامع ما �أُقيمت فيه الحدود ،و ُنف َِّذت فيه الأحكام».

( ((4بابر يوهنسن ،املرجع السابق ،ص.77
( ((4الاكساين ،بدائع الصنائع ،ج ،1ص.260
( ((4بابر يوهنسن ،املرجع السابق ،ص.80
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قا�ض عادي،
ويو�ض��ح الفقهاء الفرق بين الحدود والأح��كام ب�أن الأحكام يمكن �أن ينفذها ٍ
�أم��ا الحدود ف�إن �إقامتها تفتر�ض وجود �سلط��ان �سيا�سي؛ �إذ �إن الحدود للوالة((4(.وح�سب هذا
التعريف �إذن ف�إنه البد �أن يتوافر فيه تمثيل �سيا�سي و�إداري لل�سلطة ال�سيا�سية ،ي�شرف على ح�سن
أي�ضا
تطبي��ق الأح��كام والحدود .ومن المالح��ظ �أن الم�سجد الجامع يغيب في ه��ذا التعريف � ً
ك�شرط من �شروط تحويل الم�ستقر �إلى م�صر.
لك��ن هناك تعريف من�سوب لمحمد بن �شجاج الثلج��ي المتوفَّى 257هـ870 /م بالعراق،
من معالمه ا�شتراط حجم معين لل�سكان وا�شترط الجامع يقول فيه:
حد الم�صر) �إذ كان��وا بحال لو اجتمعوا ف��ي �أكبر م�ساجدهم
«�أح�س��ن م��ا قيل في��ه (�أي في ِّ
(((5
ل��م ي�سعهم ذلك حتى احتاج��وا �إلى بناء م�سجد الجمعة فهذا م�صر تق��ام فيه الجمعة» .هذا
التعريف يجعل من حجم ال�سكان مقدمة لجعل الم�سجد الجامع �ضرورة؛ بحيث ي�صبح الجامع
معلما فارقًا بي��ن الم�صر الجام��ع والم�ستقر الح�ضري العادي ،لكن��ه ي�ؤكد مركزية
ف��ي النهاية ً
الم�سج��د الجامع في تخطيط المدن الإ�سالمية ،وه��ي حقيقة ظلت ثابتة طوال القرنين الأولين
(((5
للهجرة ،ثم �سرعان ماتوارت هذه المركزية نتيجة للمعطيات ال�سيا�سية.

الإطار الثاين
يق��وم الإطار الثان��ي على تراكم التجربة العمرانية والمعمارية ل��دى الم�سلمين وما يواجهها
م��ن م�شاكل تعر�ض عل��ى الفقهاء ،فيطرحون لها حلو ًال �سرعان م��ا تكونت منها قواعد عامة،
�شرعيا .ويف�سر هذا الإطار
احترمه��ا �أهل ال�سلطة الحت��رام المجتمع لها ،واعتباره �إياها قانو ًن��ا
ًّ
حركي��ة العمران في المدين��ة الإ�سالمية وكذل��ك القواعد التي ُ�ش ِّيدت وفقه��ا العمائر .و�سجل
الفقه��اء قواع��د فق��ه العمارة منذ وق��ت مبكر فلعب��د اهلل بن عب��د الحكم( ((5الفقي��ه الم�صري
(ت214ه��ـ829/م) «كتاب البنيان» الذي ورد ذكره في عدد م��ن الم�صادر الفقهيه ولم ُيعثر
عل��ى مخطوط منه بع��د ،ولكنه م�ؤ�شر هام مبكر على تبلور فقه العمارة في مدينة الف�سطاط التي
(((5
عا�ش فيها ابن عبد الحكم.
وه��ذا الإط��ار لم ينل حظه من الدرا�سة ب�صورة كافية �إل��ى الآن ،وهو ما جعل درا�سة المدينة
أ�سا�سا من المدر�س��ة اال�ست�شراقية
الإ�سالمي��ة تنق�س��م �إل��ى نزعتين؛ �أن�ص��ار النزعة الأولى :ه��م � ً
( ((4بابر يوهنسن ،املرجع السابق ،ص.80
( ((5الاكساين ،بدائع الصنائع ،ج ،1ص  .260بابر يوهنسن ،املرجع السابق ،ص .81
( ((5خادل عزب ،تراث املدن اإلسالمية ،كتاب اهلالل ،أكتوبر .2009
( ((5أبو حممد عبد اهلل بن عبد احلكم املرصي؛ فقيه ماليك ودل باإلسكندرية ،أخذ العلم ىلع اإلمام مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب ،توىل
الريادة يف املذهب بمرص بعد أشهب ،ألف أول كتاب مستقل يف ابلنيان سماه القضايا د.عبيد السبييع ،الفكر املعماري والعمراين وقراءات للحزي
وللمدينة العربية اإلسالمية ،ص.196
( ((5فريد سليمان ،الفقهاء واملدينة ،املجلة اتلارخيية العربية لدلراسات العثمانية ،تونس ،العدد  ،1994 ،10 ،9ص .90 ،89
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القديمة الذين لم يروا فى المدينة  -التي اختلفوا في ت�سميتهم لها بين �إ�سالمية وعربية و�شرقية -
�إال �سككه��ا ال�ضيقة ،وتعدد �أزقتها وحاراته��ا الملتوية كالتواء المتاهة ،وم�ساكنها المنغلقة على
(((5
نف�سها.
م�شهدا م�ضطر ًبا فو�ضو ًّيا غير منظم تتداخل
ول��م يروا في الم�شهد الح�ضري لهذه المدن �إال
ً
في��ه كتل �سكنيه قليلة التهوية؛ ب�سبب نوافذ دوره��ا المطلة على الداخل .ف�أ�صحاب هذه النزعة
ل��م يروا في المدين��ة الإ�سالمية غير ال�سلبي��ات ،ولم يحاولوا فهم المجتم��ع وقوانينه وتفكيك
العوامل المتداخلة التي �أعطت للمدينة مظهرها العام� ،سواء كانت �سيا�سية �أو بيئية �أو جغرافية �أو
اجتماعية �أو دينية… �إلخ ،وبدونها مجتمعة ال يمكن فهم المدينة وعمارتها.
ول��ذا ن�ش�أت النزعة الثانية الأكثر مو�ضوعي��ة ،والتي ترى �أن المدينة الإ�سالمية لي�ست مجرد
تجم��ع فو�ضوي للأحي��اء والم�ساكن ،بل �إنها تنظي��م للمجال الح�ضري ،ي�أخ��ذ بعين االعتبار
الرغب��ات والحاجيات الحقيقية لل�سكان ،في ان�سجام تام مع تركيبة اجتماعية متما�سكة ((5(.ثم
�إن م��ا ب��دا للبع�ض �أنه غير مرتب فلعله على عك�س ذلك ه��و نمط من التنظيم الذي يختلف عن
(((5
التنظيم الهند�سي ،والذي له جماليته الخا�صة به.
وال�س�ؤال المطروح الآن ،هل المدن الإ�سالمية لم تكن ُتـ َخ َّطط من ِق َبل ال�سلطة؟ الإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل تحتاج �إلى بيان طبيعة المدينة و�أ�سلوب التعامل معها .فالمدن القديمة التي دخلها
الم�سلمون فاتحين تركوها على حالها و�أحدثوا فيها ما يحتاجه الإ�سالم من بنايات كالم�ساجد،
وتعاملهم مع بناياتها القديمة جاء وفقًا لأحكام ال�شرع ،التى ق�سمت البنايات �إلى:
• •البن��اء الواجب :مثل بناء دور العب��ادة كالم�ساجد؛ ل ُتقام فيها ال�صل��وات ،وبناء الح�صون
والأ�سوار والأربطة؛ للدفاع عن ديار الم�سلمين.
• •البن��اء المندوب :كبناء المنائر ،والتي تندب للآذان فيها؛ لكي ي�سرع النا�س لأداء ال�صالة،
وبن��اء الأ�سواق؛ حيث يحتاج النا�س لل�سلع ،ولك��ي ال يتكلفوا عناء البحث عنها ،فندب
ال�شرع لذلك بناء الأ�سواق؛ لكي ي�ستقر بها �أ�صحاب ال�سلع ،وي�سهل للنا�س �شرا�ؤها منهم.
• •البن��اء المباح :مثل بناء الم�ساكن التي تُبنى بهدف اال�ستغالل ،فمن المعروف �أن ال�شريعة
ج��اءت لحفظ المقا�صد الخم�سة ،الدين ،والنف�س ،والمال ،والعر�ض والن�سل .وقد جعل
(Xeviar de Planhol, Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam, Paris, Flammarion, 1968, p49 ((5
Torres Balbás, "Les Villes musulmames d'Espagne et leur urbanisation", AIEO, 6 (1942-47), p25
(D. Chevalier, "La Ville Arabe, notre vision historique", L'Espace social de la ville arabe, Paris,1969, p12 ((5

( ((5فريد سليمان ،املرجع السابق ،ص .84
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اهلل �أ�سبا ًب��ا مادي��ة يقوم به��ا الب�شر ،كي يحققوا تل��ك المقا�صد .ومن ه��ذه الأ�سباب بناء
الم�ساكن وال��دور؛ ليحفظ النا�س فيها �أنف�سهم و�أمواله��م و�أعرا�ضهم ،وتقوم فيها الأ�سر
(((5
فيبقى الن�سل الإن�ساني ملتز ًما بدينه مقو ًما بمجتمعه.
• •البن��اء المحظور :بناء دور المنكر كالخمارات ودور البغ��اء والقمار ،والبناء على المقابر
والبناء في �أر�ض الغير ،وهذا النوع من الأبنية هو الذي �أزاله الم�سلمون في المدن القديمة.
ً
عاما تحدده ال�سلطة ،يقف عند حدود
�أم��ا المدن الجديدة مثل الف�سطاط نرى فيها
مخططا ًّ
الخط��ة �أو الح��ي �أو الح��ارة ،ولكن في��ه طرق تكفي احتي��اج الم�سلمين طبقً��ا لظروف ع�صر
التخطيط ولو�سائل الموا�صالت التي كانت م�ستخدمة �آنذاك ،فها هو �أبو يعلي الفراء يحدثنا عن
ً
خططا لقبائل
تخطيط الب�صرة فيذكر« :وقد م�صرت ال�صحابة الب�صرة على عهد عمر ،وجعلوها
ذراعا ،وجعلوا عر�ض ما �سواه من
�أهله��ا ،فجعل��وا عر�ض �شارعها الأعظم وهو مر بدها �ستي��ن ً
ذراعا ،وجعلوا عر�ض كل زقاق �سبع��ة �أذرع ،وجعلوا و�سط كل خطة رحبة
ال�ش��وارع ع�شرين ً
ف�سيح��ة لمرب��ط خيلهم وقبور موتاهم ،وتال�صق��وا في المنازل ،ولم يفعل��وا ذلك �إال عن ر�أي
اتفقوا عليه �أو ن�ص ال يجوز خالفه»(.((5
نموا ع�ضو ًّيا
لك��ن تبقى هناك عالمة ا�ستفهام حول كيفية نم��و المدن �أو الأحياء �أو الخططًّ ،
منظم��ا دون تدخ��ل من ال�سلط��ات ،وفي �إط��ار قانون حاكم مل��زم لكل �أف��راد المجتمع ،وله
ً
�سطوت��ه عليه��م يعرفونه ويطبقونه بوازع م��ن �أنف�سهم؛ لأنه �شرع م�ستقى م��ن الأحكام الكلية
للفق��ه الإ�سالم��ي� .إن احت��رام الدين وما يت�ضمنه من قي��م وت�شبع المجتمع به ه��و الدافع �إلى ما
�سب��ق ذكره ،و�إلى ظهور فقه العمارة الإ�سالمية .هذا الفقه الذي �صاغ البيئة الح�ضرية الإ�سالمية
وف��ق �صياغة كانت غير م�سبوقة ،فمنها ن�ستطيع �أن نقر أ� ال�ش��وارع وواجهات المباني ،ونحلل
عالقات المباني المتجاورة ،ون�ستقرئ التركيب الداخلي لكل مبنى.
اعتمد فقهاء الم�سلمين في تناولهم لأحكام البنيان على �آية في القر�آن الكريم ،وعلى حديث
نب��وي �شريف� .أما الآية ففي ق��ول اهلل تعالى :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ
[الأعراف.((5(]199:

( ((5إبراهيم بن يوسف الفائز ،ابلناء وأحاكمه يف الفقه اإلساليم ،رسالة دكتوراه ،معهد القضاء العايل جامعة اإلمام حممد بن سعود ،1985 ،ص ،85
.158
( ((5أبو يعيل ،حممد بن احلسني بن الفراء احلنبيل ،األحاكم السلطانية ،دار الفكر ،القاهرة ،1974 ،ص.213
( ((5سورة األعراف ،اآلية .199
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ويف�سرون العرف في هذه الآية بالن�سبة لأحكام البنيان بما جرى عليه النا�س ،وارت�ضوه ،ولم
يعتر�ض��وا عليه ،طالما اليتعار�ض ذلك مع القر�آن الكريم� ،أو الحديث النبوي ال�شريف؛( ((6لأن
(((6
العرف والعادة �أ�صل ُيرجع �إليه في التنازع �إذا لم يكن هناك �أ�صل ُيرجع �إليه.
والع��رف في اللغة �ضد النكر ،وفي اال�صطالح« :الع��رف ما ا�ستقرت النفو�س عليه ب�شهادة
العقول وتلقته الطبائع بالقبول»((6(.وهو عبارة عما يتعارفه النا�س بينهم.
يعتب��ر العرف من �أهم مبادئ الت�شريع التي يلج�أ �إليها المجتهدون في �إجراء الفقه على الواقع
ف��ي كثير من المجاالت كالأح��وال ال�شخ�صية ،و�أبواب المعام�لات وغيرها ،وبتتبع مباحثهم
ف��ي العمران وجدناهم معتمدين على ه��ذه القاعدة �أ�شد االعتماد وال�سيم��ا في �سد النزاع بين
جدارا
المتخا�صمين على الحقوق االرتفاقية؛ حيث ورد في بع�ض الكتب الفقهية« :و�إذا تنازعا
ً
بين دارين حكم به لمن ي�شهد له العرف ب�أن له فيه من الت�صرف ما يفعله المالك في �أمالكهم من
(((6
الرباط ومعاقد القمط(((6ووجوه الآجر واللبن وما �أ�شبه ذلك.
�إن الع��رف يحتمل ثالثة معانٍ بالن�سبة للبيئ��ة العمرانية؛ المعنى الأول :هو ما يق�صده الفقهاء
ف��ي ا�ستنب��اط الأحكام في ما لي�س فيه ن�ص من الم�سائل العامة التي ق��د ت�ؤثر في البيئة العمرانية،
كعادة �أهل بلدة ما؛ فهذا �أ�صل �أخذ به بع�ض الفقهاء في الموا�ضع التي الن�ص فيها ،وهو نابع من
حديث عبد اهلل بن م�سعود« :ما ر�آه الم�سلمون ح�س ًنا فهو عند اهلل ح�سن»(((6وقد بنيت القاعدة
الفقهي��ة «العادة محكمة» على هذا الأ�ص��ل ،ومعناها �أن العادة تعتبر ،وتحكم� ،إذا كانت غالبة
(((6
�أو مطردة.
أثيرا من المعنى ال�سابق على المدينة الإ�سالمية ،فهو �إقرار
والمعنى الثاني للعرف ،وهو �أكثر ت� ً
ال�شريع��ة لما هو متعارف عليه بين الجي��ران لتحديد الأمالك ،والحقوق .فو�ضع اليد مث ً
ال دليل
( ((6حسن ابلاشا ،املنهج اإلساليم يف العمارة اإلسالمية (مقدمة يف فقه العمارة) ،سلسلة حمارضات ألقيت يف مركز ادلراسات اتلخطيطية والعمرانية،
القاهرة ،1988 ،ص .2
ً
وقد اتفق فقهاء القانون ىلع تعريف العرف بأنه جمموعة القواعد اليت درج انلاس ىلع اتباعها جيال بعد جيل واحرتموها خشية العقاب ،وتأيت
قوة العرف من أمرين :األول :هو العنرص املادي ،وهو توارث العادات واتلقايلد ،االبن عن األب عن اجلد ،واألمر اثلاين :العنرص املعنوي ،وهو
اتلخوف من مغبة العقاب يف حالة خمالفة أحاكم العرف.
صويف أبو طالب ،مبادئ تاريخ القانون .القاهرة ،1972 ،ص .129 ،128
( ((6ابن الرايم ،اإلعالن بأحاكم ابلنيان ،حتقيق فريد بن سليمان ،مركز النرش اجلاميع ،تونس  ،1999ص.34
( ((6حممد عرفة ادلسويق ،حاشية ادلسويق ،ج ،3حتقيق حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت ،ص .376
( ((6اخلشب اليت جتعل يف أراكن احليطان لتشدها ،ابن جزى الغرنايط ،القوانني الفقهية ،ج ،1ص.223
( ((6ابلغدادي ،القايض عبد الوهاب بن عيل بن نرص (ت 362ـه) اتللقني ،ج ،2حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين ،املكتبة اتلجارية ،ط1415 ،1ـه ،مكة
املكرمة ،ص .433
( ((6السيويط ،جالل ادلين عبد الرمحن ،األشباه وانلظائر يف قواعد وفروع الفقه الشافيع ،دار الكتب العلمية ،بريوت  1403ـه ،ص .89
ً
( ((6عبد القادر مجيل أكرب ،عمارة األرض يف اإلسالم ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة ،مؤسسة علوم القرآن ،بريوت  ،1992ص .112وانظر أيضا:
سليمان اتلوجيري ،حق االرتفاق ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،1982 ،ص .79 ،78
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عل��ى القرب واالت�ص��ال ((6(.ومن �أمثلة ذلك عندما قام الظاهر بيبر���س بمطالبة ذوي العقارات
بوثائ��ق ت�شه��د لهم بالمل��ك ،و�إال انتزعها من �أيديه��م ،قال ابن عابدين« :فق��ام عليه (�أي على
الظاه��ر بيبر�س) �شيخ الإ�سالم الإمام النووي (ت 676هـ) رحم��ه اهلل تعالى ،و�أعلمه ب�أن ذلك
غاية الجهل والعناد ،و�أنه اليحل عند �أحد من علماء الم�سلمين ،بل َمن في يده �شيء فهو ملكه،
اليح��ل لأح��د االعترا�ض علي��ه ،واليكلف �إثباته ببين��ة ،والزال النووي  -رحم��ه اهللتعالى -
ي�شنع على ال�سلطان ،ويعظه �إلى �أن كف عن ذلك ،فهذا الخبر الذي اتفق علماء المذاهب على
قب��ول نقله ،واالعتراف بتحقيقه وف�ضله ،نقل العلماء عنه ع��دم المطالبة بم�ستند عم ً
ال بالعرف
(((6
ال�سائد.
أثيرا في البيئة العمرانية،
المعنى الثالث للعرف هو الأنماط البنائية ،وهو �أكثر الأنواع الثالثة ت� ً
بنائيا� ،أو ً
نمطا ما .ف�سكان
فعندما يت�صرف النا�س في البناء بطريقة مت�شابهة نقول ب�أن هناك عرفًا ًّ
القاهرة ي�ستخدمون الأحجار بكثاف��ة في عمارة من�ش�آتهم ،بينما ي�ستخدم �سكان ر�شيد الطوب
بكثاف��ة في عمارة من�ش�آتهم ،ونجد بع�ض �سكان مدينة ر�شيد يهتمون با�ستخدام الطابق الأر�ضي
تاجرا .ومن الأعراف التي نراها في
كمخ��ازن ،بل و�أحيا ًنا كوكاالت� ،إذا كان �صاحب المنزل ً
من��ازل ر�شيد على �سبيل المثال� :إذا كان للمنزل واجهتان على �شارعين ،يو�ضع باب المنزل في
(((6
تجنبا لك�ش��ف المارة الخارجين والداخلين للمنزل قدر
ال�ش��ارع الأكثر خ�صو�صية؛ وذلك ً
الإم��كان ،ونرى هذا في منزلي عرب كرلي ،والبقراولي بر�شي��د .و�سنو�ضح هذا بالتف�صيل في
ال�صفحات التالية.
�أم��ا الحديث النبوي ال�شريف الذي يعتمد علي��ه الفقهاء في �أحكام البنيان فهو «ال �ضرر وال
�ضرار» الذي يعتبر �أحد الأحاديث الخم�سة التي يقوم عليها الفقة الإ�سالمي ((7(.احتلت قاعدة
«ال�ض��رر وال�ض��رار» با ًبا وا�س ًعا في فق��ه العمارة الإ�سالمية وعليها قام��ت �أحكام الح�صر لها،
(((7
و�أثرت هذه القاعدة على حركية العمران في مدينتي القاهرة ،ور�شيد.
( ((6وحتدث العز بن عبد السالم عن ذلك باتلفصيل يف قواعد األحاكم ،انظر ج ،2ص  .120 ،119 ،114 ،107ابن عبد السالم ،أبو حممد عز ادلين
عبد العزيز بن عبد السالم السليم :قواعد األحاكم يف مصالح األنام .جزءان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ.
( ((6حممد أمني الشهري بابن اعبدين :حاشية رد املحتار ىلع ادلر املختار ،ج ،4ص  .181دار الفكر 1399 ،ـه.
( ((6اخلصوصية تعين اذلاتية واتلفرد ،وتعين احرتام حرية الفرد املسلم ،وخصوصيته ،وخصوصية تفكريه وعمله وسعيه ،وسكنه ،يف حدود إطار مزتن
من اتلاكفل االجتمايع يهدف إىل خلق جمتمع سعيد ،يستمد نظامه احلكيم من سنن اهلل الكونية .وقد أفرد هلذا املفهوم يف العمارة اإلسالمية
ٌّ
ً
قديما
دراسة أعدها لك من ادلكتور أمحد كمال عبد الفتاح ،وحممد سمري سعيد حتت عنوان "اخلصوصية يف املجتمعات العمرانية اإلسالمية
ً
وحديثا "جملة املهندسني العدد  ،369السنة  ،41ديسمرب  1981من ص  : 49ص.59
( ((7يدور الفقه اإلساليم ىلع مخسة أحاديث" :احلالل بينِّ واحلرام بينِّ " ،وقوهل "الرضر والرضار" ،وقوهل" :إنما األعمال بانليات" ،وقوهل" :ادلين
انلصيحة" ،وقوهل" :مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وماأمرتكم به فأتوا منه ماستطعتم" .حيىي بن آدم القريش ،اخلراج ،ص  .97تصحيح أمحد حممد
شاكر ،دار املعرفة ،بريوت 1979م .ويوضح ادلكتور الربنو هذه القواعد اخلمس الكربى كما يىل .1 :األمور بمقاصدها .2 ،الرضر والرضار،
 .3ايلقني اليزول بالشك .4 ،املشقة جتلب اتليسري .5 ،العادة حمكمة.
حممد صديق بن أمحد الربنو :الوجزي يف إيضاح قواعد الفقه اللكية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1404 ،ـه .عبد القادر أكرب ،املرجع السابق ،ص .479

( ((7انظر ماكتبه ادلكتور حسن ابلاشا عن هذه القاعدة ،املرجع السابق ،ص  3ومابعدها.
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ال�ض��رر وال�ضرار كلمتان بمعنى واحد وردتا لت�أكيد المنع ،وعند �إعرابهما يت�ضح �أن :ال�ضرر
اال�س��م ،وال�ض��رار الفعل ،فقوله علي��ه ال�سالم« :ال �ضرر» �أي ال يدخل عل��ى �أحد �ضرر و�إن لم
أحد ب�أحدٍ .
يتعمده ،وقوله «ال �ضرار»� ،أي ال ي�ضر � ٌ
ذكر محمد بن عبد ال�سالم القرطبي« :ال�ضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه م�ضرة»،
ه��ذا ما �شرحه ابن الرامي في كتابه (الإعالن ب�أح��كام البنيان)�« ،أن ال�ضرار ما ق�صد الإن�سان به
منفعة نف�سه فكان فيه �ضرر على غيره ،و�أن ال�ضرر ما ق�صد الإ�ضرار بغيره»(.((7
ف�س��ر بع�ض الفقه��اء ال�ضرر ب�أنه مايقوم به ال�شخ�ص من فعل لجل��ب م�صلحة له ،ويكون في
ذلك �ضرر على غيره� ،أما ال�ضرار فهو مايقوم به ال�شخ�ص من فعل ظاهره م�شروع غير �أنه لي�س
يبين وجود نية فا�سدة وراء ذلك الفعل .وتعتبر م�س�ألة ال�ضرر نظرية قائمة
وراءه م�صلحة بينة ،مما ِّ
(((7
بذاته��ا لكون قواعد فقهية كثيرة تندرج تحته��ا ،ذكرت في كتب القواعد الفقهية  .ويمكن
�إدراك م��دى حري��ة الت�صرف في الملكي��ة الخا�صة وكذلك قيود ت�ص��رف ال�سلطات العامة في
المج��ال العمران��ي من خالل نظرية ال�ضرر ،فلي�س لأح��د �أن يمنع �آخر من ت�صرف في ملكه �إال
�إذا كان ذلك الت�صرف منب ًعا لل�ضرر على الغير �أو على الحياة العامة .وفي بع�ض الحاالت يكون
�صحيحا؛ حيث ال يجوز الت�صرف من ًعا لل�ضرر على الغير �أو على الحياة العامة((7(،وفي
العك�س
ً
�صحيحا؛ حيث ال يج��وز ا�ستعمال الملكي��ة العامة للإ�ضرار
بع���ض الح��االت يكون العك���س
ً
بالملكية الخا�صة ،وه��ي بذلك تقييد للقاعدة التي تن�ص على �أنه «يتحمل ال�ضرر الخا�ص لدفع
(((7
ال�ضرر العام».
يمك��ن تق�سي��م ال�ضرر �إلى نوعين� ،ضرر جوار و�ضرر عام ،فال�ض��رر المتعلق بالجوار يتمثل
ف��ي �ضرر التك�ش��ف واالطالع و�إحداث ما يخ�شى الحظر منه ،مث��ل الحائط المائل والأن�شطة
االقت�صادي��ة التي تقوم على ا�ستعمال النار والمتفجرات كالبارود ،وكذلك الإزعاج الناجم عن
(((7
الأ�صوات وتقليل الإ�ضاءة والهواء في بع�ض الأقوال.
( ((7ابن الرايم ،اإلعالن بأحاكم ابلنيان ،حتقيق فريد بن سليمان ،مركز النرش اجلاميع ،تونس  ،1999ص.58
( ((7أمحد الزرقاء ،رشح القواعد الفقهية ،دار القلم ،دمشق  ،1989ص  ،214 :183ورد يف جملة األحاكم العديلة عدة قواعد تتعلق بالرضر منها املادة
ً
قديما ،واملادة  :20الرضر يزال ،واملادة  :26الرضر اخلاص دلفع الرضر العام ،واملادة  :31الرضر يدفع بقدر اإلماكن ،واملادة :33
 :7الرضر ال يكون
االضطرار ال يبطل حق الغري ،إضافة إىل املواد .36 ،32 ،31 ،28 ،27
( ((7جاء يف املبسوط للرسخيس ( :)175 /23لإلمام والية اإلجبار فيما اكن الرضر فيه ًّ
اعما ،انظر كذلك :ادلر املختار البن اعبدين ( ،)488 /5مصطىف

أمحد بن محوش ،فقه العمران اإلساليم من خالل األرشيف العثماين اجلزائري ،دار ابلحوث لدلراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب  ،2000ص
.82 ،81

( ((7قيل لإلمام سحنون " ...فاملسجد جيعل فيه املنار فإذا صعد املؤذن فيه اعين مايف ادلور ( )..قال :يمنع من الصعود فيها؛ ألن هذا من الرضر ،وتعود
هذه املسألة إىل قاعدة املوازنة بني املصالح يف ظل املقاصد الرشعية .دكتور مصطىف محوش ،فقه العمران اإلساليم ،ص.82
ً
( ((7يقسم ابن جزى كذلك الرضر إىل قسمني :متفق عليه وخمتلف فيه ،أما املختلف فيه فمثل أن يعيل بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس ،فاملشهور
أنه ال يمنع منه وقيل يمنع .دكتور مصطىف محوش ،فقه العمران اإلساليم ،ص.82
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تق�سيما �آخر لل�ضرر :قديم ومحدث ،فالقديم ينق�سم �إلى ق�سمين :منه
ي�ضي��ف لنا ابن الرامي
ً
م��ا يك��ون قبل الت�أذي .ومنه ما يكون بعده ،فما كان من ال�ضرر الذي يكون قبل الت�أذي فال يغير
ع��ن حال��ه و�إن �أ�ضر بجيرانه؛ لأنه �ضرر دخل عليه .وما كان من ال�ضرر الذي يكون بعد الت�أذي
فمن��ه ما ي�ستحق المنع ومنه م��ا ال ي�ستحق و�إن طال زمانه كدخ��ان الحمامات والأفران وغبار
الأن��در ونتن دب��اغ الدباغين� ،أما ال�ضرر المح��دث ف�إزالته ح�سب حالت��ه ،وي�ستطرد في كتابه
(((7
�شارحا ذلك.
ً
وه��ذه الحركية ت���ؤدي �إلى التواج��د الم�ستقل ،ولتو�ضي��ح ت�أثير هذه القاع��دة على حركية
العمران� ،سن�ضرب مث ً
ال بال�ضرر الناجم عن فتح نافذة (كوة) وت�أثيرها على العالقة بين جارين:
عن��د تطبيق مبد أ� «�إحياء الأر���ض» ف�إن النا�س يتتابعون في البنيان .ف���إذا �أحدث �أحدهم كوة
ت�شرف على �أر�ض ف�ضاء ثم �أتى �آخر ،وبنى تلك الأر�ض ف�أ�صبحت الكوة تك�شف الدار المحدثة،
فقد اتفق الفقهاء على �أن لهذه الكوة حق البقاء واال�ستمرار ،وعلى مالك الدار المحدثة �أن يقي
نف�س��ه م��ن �ضرر تلك الكوة ،ك�أن يرفع �سور داره ،ففي المدون��ة الكبرى�« :أر�أيت �إن كانت له
عل��ى جاره كوة قديمة� ،أو ب��اب قديم لي�س فيه منفعة ،وفيه م�ضرة على ج��اره� ،أيجبره �أن يغلق
(((7
ذلك عن جاره؟ قال :اليجبره على ذلك لأنه �أمر لم يحدثه عليه».
�أم��ا بالن�سبة للكوة المحدثة التي ت�ضر الجيران ،ف�إن �أغلب الآراء تن�ص على �إزالة ال�ضرر ب�سد
الك��وة� ،إذا احتج الفريق المت�ضرر ،فقد �س���أل الإمام �سحنون الإمام ابن القا�سم�« :أر�أيت الرجل
يريد �أن يفتح فى جداره كوة� ،أو با ًبا ،ي�شرف منهما على جاره ،في�ضر ذلك بجاره ،والذي فتح
�إنما فتح في حائط نف�سه� ،أيمنع من ذلك في قول مالك؟» قال :بلغني عن مالك �أنه قال« :لي�س
(((7
له �أن يحدث على جاره ماي�ضره ،و�إن كان الذي يحدث في ملكه».
وم��ن الح��االت الت��ي قي���س عليه��ا ف��ي �أح��كام البني��ان لتحدي��د ال�ض��رر ،م��ا �أم��ر ب��ه
عم��ر ب��ن الخطاب  :فقد كتب ابن لهيعة �إلى عمر في رجل �أحدث غرفة على جاره ،ففتح
فيها كوة ،فكتب �إليه عمر «�أن يو�ضع وراء تلك الكوة �سرير يقوم عليه رجل ،ف�إن كان ينظر �إلى
(((8
ما في الدار منع من ذلك ،و�إن كان الينظر لم يمنع».
و�سجلت �سجالت محكمة الب��اب العالي بالقاهرة واقعة تحاكي الواقعة ال�سابقة ،فقد تقدم
ٌّ
كل من الأمير محمد جاوي�ش ،والأمير �أحمد جاوي�ش ،وتابعه الزيني ح�سن بن عبد اهلل ،والحاج
( ((7ابن الرايم ،اإلعالن بأحاكم ابلنيان ،ص.58
( ((7عبد القادر أكرب ،املرجع السابق ،ص.210
( ((7عبد القادر أكرب ،املرجع السابق ،ص .481
( ((8ابن الرايم ،أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم اللخيم :اإلعالن بأحاكم ابلنيان ،خمطوطة منشورة يف جملة الفقه املاليك ،وزارة العدل ،املغرب ،األعداد
 2،3،4ذي القعدة 1402ـه ،ص .308
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ح�سين بن محم��د م�ستحفظان ،ب�شكوى للقا�ضي بمحكمة الباب العالي �ضد الدروي�ش �أحمد
بن عبد اهلل الروحي ،م�ؤداها �أن الدروي�ش ي�سكن بزاوية الحلوية المواجهة ل�سكن الزيني ح�سن،
والح��اج ح�سين ،وهما مت�ض��رران من وجوده ،وا�ستدع��ى القا�ضي الدروي���ش فذكر �أنه يقوم
بالفرا�ش��ة ،والأذان ،وخدم��ة الزاوية ،بموجب �أمر �شرعي ،و�أنه لم يح�صل منه �ضرر لأي جار،
وطلب ال�شاكون التحقق من ال�شكوى ب�س�ؤال �أهل المحلة ،فتوجه مندوبو القا�ضي ،وتبين لهم
�صدق الدروي�ش ،و�أنه ال �ضرر من وجوده بالزاوية على �سكن المذكورين ،و�أثبت القا�ضي ذلك
ف��ي �سجالت المحكمة ليتم الرجوع �إليه عند الحاجة؛ حيث �إن��ه �أمر ببقاء الدروي�ش بالزاوية،
و�سجلت هذه الواقعه في  17ذي القعدة �سنة 1077هـ1666 /م (.((8
وه��ذه الواقع��ه نرى فيها تطبيقًا للقاع��دة التي قررها عمر بن الخط��اب ،وهي الك�شف عن
ال�ضرر ،وهذا ماطبقه القا�ضي ،وقرر الحكم بنا ًء على هذا الك�شف.
وتلفت الواقعة ال�سابقة انتباهنا �إلى �أن فقه العمارة الإ�سالمية لم يقت�صر فقط على مجرد �ضرر
أي�ض��ا �إلى نوعية ال�سكان و�سلوكهم ،وهو مايحفظ
الك�ش��ف� ،أي ك�شف حرمة الجار ،بل امتد � ً
المجتم��ع المحيط بال�ساكن ،وه��ذا �أمر �أغفلته القواني��ن المنظمة للبيئة العمراني��ة المعا�صرة.
و�سجل��ت �سجالت محكم��ة الباب العال��ي بالقاهرة واقع��ة تك�شف عن مراع��اة الفقه لنوعية
ال�سكان من خالل قاعدة «ال �ضرر وال �ضرار» ،وتف�صيل هذه الواقعة كما يلي:
فق��د ح�ضر جمع من �أهالي حارة باب ال�شعرية �إلى القا�ض��ي الحنفي بباب ال�شعرية ،ومنهم
جعفر بن عبد اهلل ،وال�سيد �أحمد ابن ال�شريف محي الدين ،وال�شريف عبد البا�سط ابن ال�شريف
قا�سم ،والحاج �شم�س الدين بن �أبي بكر ،والحاج من�صور بن �سعود ،وغيرهم ممن ت�ضرروا من
ال�شي��خ �أبي الح�سن بن �أبي الي�سر؛ حيث �أعلموا القا�ضي �أنه بالخط المذكور ،داخل درب زائد
الني��ل ،وهو محل �سكنهم� ،سكن جماعة م��ن الن�سوة �سيرتهن غير حميدة ،وهم مت�ضررون من
ذل��ك ،ف�أمر �أبا الح�س��ن بن �أبي الي�سر ،مالك �سكنهن ،ب�إخراجهن ف��ي خالل ثالثة �أيام ،و�شدد
و�س ِّجلت هذه الواقعة
عل��ى ع��دم �سكن �أحد في الدرب �إال م��ن يت�صف بالأو�صاف الحمي��دةُ .
بتاريخ  14ربيع الأول �سنة  1016هـ 1607 /م (.((8

امل�صلحة العامة
تنق�س��م الم�صال��ح الواجب مراعاته��ا؛ من حيث العم��وم والخ�صو�ص �إل��ى م�صالح خا�صة
منفعته��ا تابعة لآحاد المكلفين ،وم�صالح عامة تع��ود منفعتها على عامة المكلفين .وفي مجال
العمران يقع في بع�ض الأحيان التعار�ض بين هذين النوعين من الم�صلحة� ،إال �أن الفقهاء ح�سموا
( ((8سجالت حمكمة ابلاب العايل ،ص  ، 144ص  ،159مادة .548
( ((8حمكمة ابلاب العايل ،سجل  ،87ص ،11مادة .45
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نظرا لقوة �أدلتها وعموم نفعها .ومثال ذلك
ه��ذا التعار�ض منذ القديم ل�صال��ح الم�صالح العامة؛ ً
منعه��م التو�سع في االرتفاقات ال�شخ�صية على ح�ساب الطرق والأفنية العامة ،وقد ا�ستدلوا على
كيرا في �سوق الم�سلمين ،فمر عم��ر بن الخطاب  فر�آه،
ه��ذا بما ورد من «�أن ح��دا ًدا ابتنى ً
(((8
فقال« :لقد انتق�صتم ال�سوق ثم �أمر به فهدمه».
أي�ضا عل��ى تقديم الم�صلحة العامة وعدم االعتداء عليها بق�ضاء عمر  بالأفنية
وقد ا�ستدلوا � ً
(((8
والم�صاطب وجلو�س الباعة فيها للبياعات الخفيفة ومنع حيازتها بالنيان والتحظير .
تع��د الم�صلح��ة العامة مقدمة لدى الفقه��اء على كل �شيء .وتحديد ماهي��ة الم�صلحة العامة
تخ�ضع الجتهاد الفقهاء ،ولذلك يذكر القذافي في قاعدته ما ُينفَّذ من ت�صرفات الوالة والق�ضاة
وماال ُينفَّذ (�أن كل من ُولِّ َى والية الخالفة فما دونها �إلى الو�صية ال يحل له �أن يت�صرف �إال بجلب
الم�صلحة �أو درء مف�سدة) .وقد �ساهم علماء �أ�صول الفقه في �ضبط م�صالح الإ�سالم والم�سلمين
بتحديده��ا وف��ق مقا�صد ال�شريعة التي تتمثل بالترتيب في حفظ الدي��ن والنف�س والعقل والن�سل
والمال كما يبينه الجدول التالي:
الدرجة

الدين

النف�س

العقل

الن�سل

المال

�ضرورية

م�سجد

م�سكن

مدر�سة

مركز �صحي

بنوك

كمالية

مي�ض�أة

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

تح�سينية

مئذنة

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

املقا�صد ال�رشعية التي ميكن ا�ستعمالها ك�ضابط لأي ن�شاط عمراين
ولك��ون العمران يرتبط ع�ضو ًّيا بال�سلطة ،ف�إن ت�صرفات الحاكم في هذا الميدان هي من قبيل
ال�سيا�س��ة ال�شرعية التي ته��دف �إلى حفظ المقا�صد الخم�سة .ويتم ه��ذا الحفظ  -ح�سب قول
(((8
الإمام ال�شاطبي  -من جانبين ،جانب الوجود بجلب المنافع ،وجانب العدم بدفع المفا�سد.
م��ن حيث الأهمية تعتبر الم�صلحة العامة �إح��دى ركائز الفقه الإ�سالمي في غياب الن�صو�ص
ال�شرعي��ة المبا�شرة .ومن القواعد الفقهية التي ت�ضبط ت�صرفات ال�سلطة في تعيين الم�صلحة تلك
المذك��ورة مجل��ة الأحكام العدلية تحت رق��م  58التي تن�ص عل��ى �أن« :الت�صرف على الرعية
( ((8أبو عبد اهلل احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،5دار الفكر ،ط ،2بريوت ،ص  ،153حممد عرفة ادلسويق ،حاشية ادلسويق ،ج ،2حتقيق حممد عليش ،دار
الفكر ،بريوت ،ص ،38عبد الرازق وورقية ،أهمية الرتاث الفقيه يف تفسري اتلهيئة العمرانية للمدن العتيقة ،جملة دفاتر جغرافية ،العدد ،413
 ،2007جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل ،خمزب الرتاث واملجال ،ص.14
( ((8أبو عبد اهلل العبدري ،اتلاج واإللكيل ،ج ،5دار الفكر ،بريوت ،ص  .152اتلحظري هو اإلحاطة ملنعها ىلع غريه وجعل األرض اكحلظرية ،انظر ابن
منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص .203
( ((8مصطىف أمحد بن محوش ،املدينة والسلطة يف اإلسالم (نموذج اجلزائر يف العهد العثماين) ،دار البشائر ،دمشق ،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث،
ديب ،1999 ،ص.26 ،25
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منوط بالم�صلحة» .وتعني �أن كل فعل �صادر من ال�سلطة يجب �أن يت�أ�س�س على الم�صلحة العامة
ويكون هدفه ابتدا ًء وانتها ًء.
ه��ذا المبد أ� ن��رى ابن الريبع يقر لنا عب��ره قاعدة مناطها كما يلي�« :أحدهم��ا عام كالبلد؛ �إذ
َّ
تعط��ل �شرب��ه� ،أو انهدم �سوره� ،أو جامعه� ،أو طرقه المحتاج��ون �إليها ،ف�إن كان في بيت المال،
م��ال عمر ذلك من��ه ،و�إن لم يكن فيه مال �أمر �أهل الأمكنة �أن تخ��رج كل واحد ما ي�سهل عليه
(((8
وتطيب به نف�سه لإ�صالح ذلك».
�إذا كان ه��ذا مناط الم�صلحة العامة ،فلو تعار�ض��ت الم�صلحة العامة بم�صلحة الأفراد ،وهو
�أم��ر �شائع في م�سائل العمران ،كان��ت الم�ؤ�س�سة الق�ضائية هي الحكم ف��ي مثل هذه الحاالت،
م��ن هنا ت�أتي �سجالت المحاكم ال�شرعي��ة كم�صدر للك�شف عن الأحكام الفا�صلة في كل حالة
�س��واء ل�صالح الدولة �أو الأفراد ،من ذلك ق�ضايا نزع الملكية .وتتم الإجراءات الإدارية في حالة
الم�شاري��ع العامة ب�أن ير�سل الحاك��م حيثيات الم�شروع ودوافعه �إل��ى القا�ضي؛ لينظر في �ضوء
الأح��كام ال�شرعية والمقا�ص��د العامة .ومن ذلك �إن�ش��اء ح�صن تافورة في مدين��ة الجزائر على
�أنقا�ض مقبرة قديمة يملكها �أحفاد �أحمد خوجة ،وقد جاء في وثيقة �إزالة المقبرة ما يلي:
( ......اقت�ض��ى نظر المعظم الإمام الهمام فجر الملوك العظام  .....م�صطفى با�شا �إحداث
برج بالجبانة المذكورة؛ لمحاربة �أعداء الدين ...وا�ستفتى من ذكر في ذلك الفقيه العالم قا�ضي
الحنفية  ...هل ي�سوغ له ذلك على الوجه ال�شرعي �أم ال ...فحينئذ ت�أمل ال�سيد القا�ضي ...فيما
ذكر ت�أم ً
كافيا و�أمعن النظر فيه ...فظهر له دامت عافيته وقويت عنايته؛ حيث كان يخاف من
ال ً
وه��م العدو من المو�ضع المذكور ولم يجد الم�سلمون ما يحاربون به في المو�ضع المذكور له
�إحداث البرج المذكور بالجبانة الم�سطورة وفيه م�صلحة الم�سلمين وح�ص ًنا لهم من عدوهم..
(((8
و�أفتاه بجواز بنائه بالجبانة المذكورة لأجل ماذكر).
بالإ�ضاف��ة �إلى التحقق من ثبوت الم�صلحة ال�شرعي��ة وراء الم�شاريع العامة لل�سلطة ف�إن على
أ�سا�سا في حفظ حقوق
القا�ض��ي كذلك �ضمان مطابقة �إنجازه للأحكام ال�شرعية .ويتمثل ذلك � ً
الأف��راد �إذا كانت هناك �ض��رورة لنزع ممتلكاتهم �أو ترحيلهم �أو �إلح��اق الأ�ضرار بهم .ويرى
عثمان خليل في درا�سته لإجراءات اال�ستمالك في الفقه الإ�سالمي وتطبيقاته في فترات تاريخية
متعاقبة� ،أن �شروط نزع الملكية تتمثل في وجود ال�ضرورة الظاهرة من جهة ،وتحقيق التعوي�ض
(((8
�شرعيا.
العادل من جهة �أخرى؛ وذلك ليكون اال�ستمالك �أي نزع الملكية
ًّ
( ((8ابن ادليبع ،كتاب بغية اإلربة يف معرفة أحاكم احلسبة ،دراسة وحتقيق ادلكتور طالل بن مجيل الرفايع ،جامعة أم القرى ،2002 ،ص .77
( ((8مصطىف محوش ،املدينة والسلطة ،ص .195
(Osmank. L’expropriation pour cause d’utilite publigue en droit musulmam im travaux de la semaine international de ((8
.droit musulmam 2-7 juillet 1953. Paris 1953
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يواف��ق التعريف ال�سابق المادة  1216من مواد مجلة «الأحكام العدلية» التي و�ضعها فقهاء
الدول��ة العثمانية ،التي تقرر �أنه في حال��ة ال�ضرورة تنزع الملكية الخا�صة ب�إذن ال�سلطان وتلحق
بالبايل��ك ،لكنه ال يتم ذلك �إال بتعوي�ض عادل .وعند فح�ص م�صطفى حمو�ش عقود اال�ستمالك
ف��ي الجزائر �صن��ف التعوي�ض �إلى نوعين :قيمي وعيني .وبخالف حك��م تقييم الم�صلحة ،ف�إن
تحدي��د نوع التعوي�ض يبدو �أنه يتم بتحديد من ال�سلطة ف��ي �شكل اقتراح ،ويكون دور م�ؤ�س�سة
(((8
الق�ضاء في العملية مراعاة العدل في التعوي�ض.
وقد يكون لأهل الخبرة الذين ي�ستعين بهم الق�ضاء دورهم في تحديد قيمة التعوي�ض بالإ�ضافة
�إلى التعبير الوا�ضح للمت�ضررين عن ر�ضاهم لذلك وغبطتهم للقيمة المبذولة.
يذك��ر م�صطف��ى حمو�ش مث ً
اال للتعوي�ض العين��ي ،ففي م�شروع تو�سيع طري��ق بالق�صبة العليا
بالجزائ��ر العا�صمة ا�ستحوذ البا�شا عل��ى دكان خا�ص مقابل القي�سري��ة ،وهدمه ،فاقترح مقابل
ذل��ك حانوتًا ل�صاحب��ه الذي عبر عن ر�ضاه .فعن��د المثول �أمام القا�ض��ي المالكي اقترح ممثل
(((9
الحاكم حانوتًا في �سوق الدخان فقبله ال�شاب و�أظهر غبطته بذلك.

امللكية وفقه العمران
�إن الملكي��ة وما يترتب عليها من حقوق منفع��ة وانتفاع ،باال�ستعمال والبيع وال�شراء والهبة
والوقف والحيازة وال�شفعة و�إحياء الموات ،مرهونة كلها ،في الأول والآخر بجلب المنفعة ودرء
المف�سدة ،لخا�صة النا�س وعامتهم ،ولذلك ق�سم الفقهاء المدينة �إلى عر�صات مختلفة ،وجعلوا
الحقوق المتعلقة بها �سوا ًء؛ منها حقوق الرقبة �أوالمنفعة �أو االنتفاع ،وهي مقيدة بقاعدة جلب
المنفع��ة ودف��ع ال�ضرر ،وقاعدة ال�ضرر ي��زال ،ودفع ال�ضرر يقدم على جل��ب المنفعة ،وتحمل
ال�ض��رر القليل لنفي ال�ض��رر العظيم ،و�أحقية �صاحب الملك في اال�ستف��ادة بملكه و�أولويته في
ذل��ك� ،إلى غيرها من القواعد الت�شريعي��ة والمقا�صدية التي ت�شكل الأر�ضية ال�صلبة لفهم المدينة
العربية والإ�سالمية وقراءتها قراءة ت�شريعية ـ عقدية �سلمية.
أفقيا من عدة عر�ص��ات مختلفة الوظيف��ة وال�شكل،
تتك��ون المدينة العربي��ة واال�سالمي��ةًّ � ،
�ضمنيا ،وبنف�س الدرجة لنف�س القواعد الفقهية ،بقطع النظر عن حكمها
والأحكام تخ�ضع كلها
ًّ
ه��ل هي حب�س �أو ملك وعن موقعها ،هل هي بداخ��ل المدينة �أو ب�أطرافها وعن قيمتها الفعلية،
وع��ن طبيعتها هل هي مل��ك عام �أو ملك خا�ص وه��ل هي مقد�سة وم�صان��ة كعر�صة الم�سجد
الجام��ع �أو غيرها مقد�سة كعر�ص��ة الحمامات وعر�صة الدكاكين بالأ�س��واق ،وهل هي عر�صة
لل�سكن �أو للتجارة .وق�سمت هذه المجموعة من العر�صات� ،إلى عر�صة للبناء ،وعر�صة للطريق
( ((8مصطىف محوش ،املدينة والسلطة ،ص.43
( ((9مصطىف محوش ،املدينة والسلطة ،ص.43
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النافذة ،وعر�صة للزقاق من عمارة وحيازة وغيرها خا�ضعة للأحكام ال�شرعية الخم�سة ،الواجبة
والمحرمة والمندوبة والمكروهة والمباحة.
�أم��ا عمود ًّيا ،فقد ق�سمت كل عر�صة �إلى ثالثة م�ستويات؛ �أولها :الهواء ال�سفلي ،وهو الحيز
ال��ذي يمتد م��ن �سطح الأر�ض �إل��ى تخومها ال�سفلي��ة .وثانيها :ما ظهر من �سط��ح الأر�ض من
العر�ص��ة ،وه��و ما عرف مجا ًزا بالعر�صة نف�سها� ،أو القرار عن��د بع�ض الفقهاء .و�آخرها :الهواء
العلوي ،والذي يمثل الحيز الذي يمتد من �سطح الأر�ض �إلى عنان ال�سماء.
وتخ�ض��ع ه��ذه الم�ستوي��ات الثالثة في عمارته��ا وا�ستعماالته��ا وا�ستغاللها �إل��ى الأحكام
ال�شرعي��ة الخم�س��ة :الواجبة والمحرم��ة والمندوب��ة والمكروهة والمباح��ة� ،إ�ضافة �إلى حكم
ملكي��ة هذه العر�صة� ،أهي ملكية تام��ة ت�شمل بالتبعية ملكية الرقب��ة والمنفعة واالنتفاع� ،أم هي
ملكية منفعة ت�شمل بالتبعية ملكية االنتفاع� ،أم هي ملكية انتفاع فقط .و�إ�ضافة �إلى ذلك يخ�ضع
ا�ستعمال وا�ستغالل العر�صة و�أجزائه��ا الثالثة �إلى العالقة التي تربطهم داخل الملكية الواحدة،
هل العر�صة بم�ستوياتها الثالثة ت�شكل ملكية واحدة لها نف�س الحكم� ،أم هي ملكية مجز�أة لكل
ج��زء منها حكم م�ستقل بذاته .وفي هذا ال�صدد اختلف الفقهاء والعلماء ،وكانت لهم في ذلك
�آراء عديدة.
ميدانيا
فنيا
و�إ�ضافة �إلى البعد ال�شرعي والفقهي الذي يمتاز به هذا التق�سيم ،ف�إنه يعتبر
ً
ًّ
تق�سيما ًّ
جدا ،قد تحتاج �إليه المدين��ة المعا�صرة اليوم في معالجة ق�ضاياها المعمارية والعمرانية
متط��ورا ًّ
ً
الم�ستع�صي��ة عل��ى م�ستوى ا�ستغالل الحي��ز المجال ،واالنتفاع بهم��ا دون الإ�ضرار بالغير� ،أو
التن��ازل القهري على حق��وق الرقبة �أو المنفعة �أو االنتفاع� ،أو انتزاع هذه الحقوق �أو اغت�صاب
بع�ضها بدعوى �أو ب�أخرى.
هذا التق�سيم ال�شبكي الأبع��اد المحدد ببار�ض والهواء ال�سفلي والعلوي ،في المدينة العربية
والإ�سالمي��ة ،بنف�س الوق��ت وبنف�س الكمية وبنف���س الكيفية وبنف�س الح��زم ،الذي تميزت به
وحا�ضرا� ،أعطى لكل �شبر مكعب �أو مربع من الحيز
ما�ضيا
ه��ذه المدينة عن غيرها من الم��دن
ً
ً
واقعيا ،يحدد النظم والأحكام
وحكما
�شرعيا
حكما
والمج��ال في المدينة العربية والإ�سالمية،
ً
ً
ًّ
ًّ
الفقهي��ة الخا�صة به والمرتبطة بالملكية العقاري��ة ،وما ينجر عن ذلك من حقوق وواجبات في
اال�ستعم��ال واال�ستغالل واالرتفاق ،ونوعي��ة البناء والم�ساحة المغط��اة ،واالرتفاع واالرتداد
والبروز �إلى غير ذلك كله في �إطار معادلة �شاملة قوامها� :أولوية  +حرية = عدم ال�ضرر  +التف�ضل.
وتعن��ي هذه المعادلة حرية �صاحب العر�صة في بناء مايري��د ومتى يريد ،وكيفما يريد ،و�أولويته
�ض��ررا �سوا ًء على م�ست��وى الرقبة �أو المنفعة
المطلق��ة في ذلك عل��ى �أن ال يلحق بحقوق الغير
ً
�أو االنتف��اع ،و�أن ال يرحل الم�شاكل المحدثة ،تب ًعا لالنتف��اع بملكة الغير ،الذي ي�شمل الجار

فرباير 2013

33

والم��ار وعاب��ر ال�سبيل ،ووا�ص��ل الرحم وغيره ،الم�سل��م وغير الم�سلم ،والم��ر�أة والرجل ...
حد �س��واء ،بل عليه التف�ض��ل والإح�سان �إل��ى هذا الجار والم��ار وعابر ال�سبي��ل ،بتنازله
عل��ى ٍّ
ع��ن البع�ض م��ن حقوق��ه� ،أو منحهم م��ا زاد ع��ن حاجته ،عن��د االقت�ض��اء تف�ض�ل ً
ا و�إح�سا ًنا،
دون التميي��ز بي��ن موق��ع وموقع م��ن ه��ذه المدينة ،في الط��رق للجلو���س والمبي��ت والغرباء
عن��د االقت�ض��اء ،وغ��رز الخ�ش��ب على ج��دار الج��ار واال�ستن��اد عليه لرف��ع �سق��ف بيته .وال
يخف��ى عل��ى �أحد ما له��ذه المعادلة والمعام�لات بين المت�ساكني��ن من فائدة معنوي��ة ومادية،
واجتماعي��ة واقت�صادية كبيرة ،تعود بالنفع على الأف��راد وعلى المجتمع ب�أ�سره .كما تحد بن�سبة
كبي��رة من تف�شي ظاهرة االحت��كار العقاري وال�سيط��رة على المجال العمران��ي في الم�ستقبل
والتحكم في التطور الم�شبوه للمدينة وتوجيهه بطريقة تخدم فئة دون �أخرى.
العر�ص��ة (م�ساح��ة مح��ددة من الأر�ض بح��دود معلومة) وه��ي الخلية الأول��ى ،والمق�سم
وجليا كان التحكم في
وا�ضحا
الأ�سا�سي للمدينة العربي��ة والإ�سالمية .وكلما كان التحكم فيها
ً
ًّ
وو�ضوح��ا� .إن القاعدة الأ�سا�سية التي تحكم
التوجه��ات الكب��رى للمدينة و�أجزائها �أكثر جال ًء
ً
أفقي��ا وعمود ًّيا ،هي الأولوية ل�صاحب العر�صة في اال�ستفادة
العر�ص��ة بي ًعا و�شرا ًء ،حيازة وبنا ًءًّ � ،
به��ا وحرية الت�صرف فيها ،مع عدم الإ�ض��رار بغيره في المطلق .فال يجوز منع �صاحب الأر�ض
ه��او في جزء منها ،وم�ص��ادرة هذا الحق ولو
م��ن حقه في المنفع��ة واالنتفاع بالبناء في �أر�ض ٍ
جزئيا ل�صالح الغير بدون ر�ضا �صاحبه وتعوي�ض عادل عن ذلك .يقول ابن حزم الأندل�سي الفقيه
ًّ
الظاه��ري في ذلك« :وال �ضرر �أعظم من �أن يمنع المرء من الت�صرف في مال نف�سه مراعاة لنفع
أي�ضا« :ولكل �أحد �أن يفتح ما�شاء في حائطه من كوة �أو باب،
غيره فهذا هو ال�ضرر حقًّا» ويقول � ً
ابن في حقك
�أو �أن يهدم��ه �إن �ش��اء ف��ي دار جاره� ،أو في درب غير نافذ �أو ناف��ذ ،ويقال لجاره ِ
أي�ضا قول �أبي حنيفة ،وال�شافعي،
م��ا ت�ستر به على نف�سك؟ �إال �إنه ُيـمنع من االطالع فقط؛ وهو � ً
وخالفه��م في ذلك الإمام مالك ،الذي يقول بالمن��ع .ويوا�صل ابن حزم قائ ً
ال« :ولكل �أحد �أن
يعل��ي بنيانه ما �شاء ،و�إن من��ع جاره الريح وال�شم�س؛ لأنه لم يبا�شر منع��ه بغير ما �أُتيح له .ولكل
�أح��د �أن يبني ف��ي حقه ما �شاء من حمام �أو فرن �أو رحى� ،أو كم��ر �أو غير ذلك؛ �إذ لم ي� ِأت ن�ص
بالمنع من �شيء من ذلك» .وعلى �صاحب عر�صة �أن يجد الحلول المعمارية والعمرانية الالزمة
في �إطار ملكيته وحدود حقوقه المترتبة على ذلك ،دون ترحيلها �أو ترحيل جزء منها �إلى ملك
مقيدا بمناخ ووازع ديني عام ،يلزم كل فرد بعدم
جاره �أو الإ�ضرار بغيره .ولئن كان هذا الت�صور ً
الإ�ضرار بالغير من تلقاء نف�سه في غالب الأحيان ،وحتى التف�ضل بما له من حقوق �أو بجزء منها
وطلبا للأجر وتغاف ً
ال عن ذلك ل�صالح هذا الجار ،مما �ساهم في تطور
والإح�سان لجاره ،تكر ًما ً
بعيدا عن ال�ضرر
الأنم��اط والأ�شكال المعمارية والعمرانية التي اتخذت من هذا الت�صور
منهجا ً
ً
والإ�ض��رار ،ف�إن الواقع اليوم الذي يختلف ف��ي ق�ضيته وطرق معالجتها عن واقع الأم�س يحتاج
�إل��ى البحث في هذا الت�صور من طرف الفقهاء و�أه��ل االخت�صا�ص من المهند�سين والمعماريين
34
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والحقوقيي��ن وغيرهم؛ لال�ستف��ادة من هذه التجربة ،وهذه الر�ؤية المجالي��ة الت�شريعية العقدية،
ولي�س �إق�صاءه��ا وا�ستبدالها بت�صور مجالي فل�سفي غربي ،ونظم �أخ��رى كانت تداعياتها �سلبية
وحا�ضرا وم�ستقب ً
ال .
ما�ضيا
جدا على تراثنا المعماري والعمراني
ًّ
ً
ً
وبدون التطرق بالتف�صيل �إلى الحقوق الناجمة عن ملكية العر�صة كحق الرقبة وحق المنفعة
وح��ق االنتفاع ولمن يع��ود حق البناء وما هي م�ساهمة كل �صاحب ح��ق �أو جزء منه في تطور
المدين��ة العربية والإ�سالمية ،وتداعيات ذلك على ال�ش��كل المعماري وعلى الن�سيج المعماري
لهذه المدينة ،يق�سم الفقهاء العر�صة �إلى ثالثة م�ستويات كما ذكرت �سابقًا :هواء �سفلي ،وهواء
ا�صطالحا عند بع�ض الفقه��اء ،بالعر�صة وعن��د البع�ض الآخر
عل��وي ،ووجه للأر�ض ،ع��رف
ً
بالقرار .وبهذا التق�سيم وجب تحديد حكم هذه الأجزاء الثالثة وعالقة بع�ضها ببع�ض و�إلى من
تعود ملكيتها ،وانعكا�س ذلك على ت�صور المجال والحيز وند الفقهاء في �صلب المدينة العربية
الإ�سالمية.
وا�ضحا ،انعك���س ب�صفة جلية على الن�سيج المعماري
لق��د اختلف الفقهاء في ذلك اختالفًا
ً
وعل��ى تنوع الأنم��اط المعمارية بين مختلف المدن الإ�سالمي��ة دون �أن يم�س ذلك طب ًعا �أ�س�س
الت�صور الت�شريعي العقدي ،الأ�صل في كل ت�صور من ت�صوراتهم والمرجع الأ�سا�سي لها.
الحالة الأولى :العر�صة ب�أجزائها الثالثة ملكية واحدة ال تتجز أ�
القول الأول ،وهو القائل ب�أن العر�صة ب�أجزائها الثالثة تعتبر ملكية واحدة ال تتجز�أ ،لها نف�س
حكم القرار �أو البناء الذي يحتل هذا القرار ،وبالتالي اليجوز تق�سيمها �أو �إعطاء �أجزائها الثالثة
�ضررا
�أحكا ًم��ا تختلف عن الحكم الأ�صل��ي ،ال تملكها من �أطراف مختلفة يو�ش��ك �أن يلحق
ً
كبيرا بحقوق ٍّ
كل منهم ،و�أن يعطل المعادلة الفقهية القائلة بالتوازن بين الأولوية والحرية وعدم
ً
ِّ
الإ�ضرار بالغير .وهذا ما يوافق قول ال�شافعية والأحناف من �أن بيع هواء البناء �أو حق التعلي غير
جائز ،وعللوا ذلك بقولهم�« :أن حق التع ِّلي اليجوز؛ لأنه لي�س متعلقًا بمال ،بل متعلق بالهواء،
والهواء لي�س بمال» .فنفيهم لطبيعة المال بالن�سبة للهواء جعله مبا�شرة تاب ًعا للقرار .وقولهم :لأنه
ح��ق من الحقوق ،وبيع الحقوق بانفراده��ا اليجوز وجعله حقًّا تاب ًعا للقرار ،وهو �إقرار بحكم
واح��د لكامل �أجزاء العر�ص��ة ،و�أن الهواء هو حق من حقوق القرار ولي�س �أ�ص ً
ال لملكية منفردة
�صلحا كما ال يفرد به
وم�ستقل��ة .و قول��ه وبكل و�ضوح�« :أن الهواء يتبع القرار فال يفرد بالمال ً
بي ًع��ا� ،أي ف�لا يفرد بالعقد ،و �إنما يتبع القرار ،ولذلك اليج��وز ال�صلح على �إخراج الجناح �إلى
الطريق الذي الينفذ بال خوف؛ لأنه بذل م ً
اال ،في مقابلة الهواء ،والهواء تابع فال يفرد بالعقد».
لذل��ك كانت الأزقة غي��ر النافذة خالية م��ن كل �أجنحة و�إخراجات و�ساباط��ات� ،إال في بع�ض
جدا.
الحاالت النادرة ًّ
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ويوافقهم في ذلك ابن حزم الأندل�سي معل ً
ال ذلك ب�أن هواء البناء �أو العر�صة (القرار) اليملك
من طرف مالك ثان ل�سببين؛ �أولهما :ا�ستحالة اال�ستقرار في الهواء للمالك ،وثانيهما� :أن الهواء
نف�سه غي��ر م�ستقر وغير محدد ،وعليه ف�إن الذي يملك الهواء العلوي اليمكنه البناء واال�ستقرار
به �إال بال�شروط التالية� :أولها� :أاليعتمد في بنائه على جدران الطابق الأر�ضي وال على �سطوحه؛
لأن��ه لغيره ،وهذا اليج��وز؛ لأن مالك الهواء �أخذ بع�ض حقوق مال��ك العر�صة �أو القرار بدون
وج��ه ح��ق .وثانيهما� :أن يمنع �صاحب الطاب��ق الأر�ضي من هدم جدران بنائ��ه �أو ت�ضعيفها �أو
ارتفاعا� ،أو فتح كوة �أو �أقوا�س فيها ت�ضعف من قدرتها على التحمل،
نق�صا �أو
ً
التغيير من علوها ً
أي�ضا من بناء قبة ف��وق �سطحه� ،أو �إزالة �سقف ،وهذا هو ال�ضرر بعينه؛ لمنع �صاحب
و�أن يمنع��ه � ً
الـمل��ك من اال�ستفادة بملكه ،مراعاة لنفع غيره وهذا هو ال�ض��رر حقًّا ،وعليه ف�إنه ُيـمنع تم ُّلك
ِ
أي�ضا �إزالة ما وجد
الطابق الأر�ضي من طرف �شخ�ص وتم ُّلك العلوي من طرف �آخر كما يجب � ً
من �أمثال هذه الحاالت.
ولقد خالفهم المالكية والحنابلة في هذا الت�صور ،وذهبوا �إلى جواز بيع الهواء وحق التع ِّلي.
يق��ول مالك« :وجاز بيع هواء فوق هواء :ب�أن يقول �شخ���ص ل�صاحب �أر�ض بع�شرة �أذرع مث ً
ال
ف��وق ما تبني��ه ب�أر�ضك �أن و�صف البناء الأ�سف��ل والأعلى ً
لفظا �أو �إع��ادة � ٍّأي من الثقل والخفة،
والطول والق�صر ... ،ومن الحجر �أو الآجر للخروج من الجهالة والغرر؛ لأن �صاحب الأ�سفل
يرغ��ب في خفة بناء الأعلى ،و�صاحب الأعلى يرغب في ثق��ل بناء الأ�سفل ،فرغبتهما مختلفة،
ف���إذا و�صف البن��اء انتقى الغرر» .و�أما هواء ف��وق �أر�ض ،فيقول« :كان يق��ول �إن�سان ل�صاحب
الأر���ض :بعني ع�شرة �أذرع من الف��راغ الذي فوق �أر�ضك� ،أبني فيه��ا بي ًتا فيجوز ،وال يتوقف
الج��واز عن و�صف البن��اء� ،إذ الأر�ض ال تت�أثر بذلك ،ويملك الم�شت��ري باطن الأر�ض كما هو
مبني .ف�إذا كان
وفرق الحنابلة في بيع الهواء بين �أن يكون البيت ًّ
المعتمد»َّ .
مبنيا وبين كونه غير ٍّ
مبنيا« :جاز �أن ي�شتري علو بيت يبني عليه بنيا ًنا مو�صوفًا؛ لأن هذه الأماكن يجوز بيعها
البي��ت ًّ
مبني ففيه وجهان؛ الأول :اليجوز ،ذكره القا�ضي وعلل ذلك
و�إجارتها� .أما �إذا كان البيت غير ٍّ
بع��دم بيع الهواء دون الق��رار ،والثاني :يجوز؛ لأنه ملك للم�صال��ح ،وا�شترطوا للجواز و�صف
العلو ال�سفلي».
هامين للمجال
ومن خالل هذه الآراء المختلفة في هذه الم�س�ألة يمكن �أن ن�ست�شف
ت�صويرين َّ
َ
لدى الفقهاء؛ �أولهما :الت�صور الحازم وال�صارم المبني على المحافظة على حقوق الملكية وعدم
التفري��ط فيها ،وبذلك يكون االنعكا�س المبا�شر لهذا الت�ص��ور �إيجاد مدينة �أفقية التوجه ،يغلب
عليه��ا النم��ط المعماري المفتوح �إلى الداخل ،وال يتجاوز ف��ي كل الحاالت الطابق الأر�ضي،
وعل��ى �أق�صى تقدي��ر طابق علوي مرتبط مبا�ش��رة بالطابق الأر�ضي ،مما يجع��ل من ن�سيج هذه
ن�سيجا ذا كثافة �سكانية وبنائية �صغيرة �أو متو�سطة في الحاالت .و�أح�سن مثال على ذلك
المدينة
ً
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مدين��ة ن�ست��ور الأندل�سية القديمة؛ حيث اليوجد فيها �إال علو واح��د بحارة «الو�سالتية» ،وهم
مالكو المذهب ،مما يوحي بعالق��ة المدينة وت�أثرها بالت�صور الظاهري للحيز وللمجال .ولعل
ذل��ك يرجع �إلى الأ�ص��ول الأندل�سية ل�سكان هذه المدينة وت�أثره��م بالمذهب الظاهري ،الذي
ن�ش���أ وترعرع في بالدهم قبل هجرته��م النهائية �إلى بالد �إفريقيا .واليمكن لنا الجزم بذلك قبل
�إجراء درا�سة م�ستفي�ضة في هذا الغر�ض ،و َت َت ُّبع نقاط االلتقاء واالختالف التي تجمع وتفرق بين
المذاه��ب الفقهية في هذا الغر�ض ،كما هو الحال ـ على �سبيل المثال ال الح�صر ـ بالن�سبة للأثر
ال��ذي تركه مذهب الإمام الأوزاع��ي على عمارة الم�ساجد في الأندل���س ،والمتمثل في غر�س
الأ�شجار بداخل �أفنيتها على غرار مذهب �أهل ال�شام ،خالفًا للت�صور المالكي في هذا ال�شان.
�أما الت�صور الثاني فهو ت�صور يتفهم الم�صلحة مع مراعاة المنفعة واالنتفاع بالملك ،وبذلك
�سيك��ون انعكا�س��ه المبا�شر على ت�صور الحيز والمجال �إيجاد مدين��ة عمودية التوجه والمنظور
�أو مزدوج��ة االرتف��اع ،يغل��ب عليها النمط المفتوح �إل��ى الداخل مع �إمكانية فت��ح النوافذ �إلى
ال�ش��وارع والط��رق وال�ساح��ات العمومي��ة ،بالن�سبة للطواب��ق العليا مع ا�ستعم��ال الم�شربيات
كحل��ول فنيه لمن��ع النظر واالط�لاع .كما يتميز هذا النم��ط المعماري بوج��ود طوابق �سفلية
وعلوي��ة م�ستقل��ة وذات كثافة �سكانية وبنائية عالية ،الرتفاع ع��دد ال�سكان الممكن ا�ستيعابهم
طلبا للتو�سع
م��ن طرف هذه المدين��ة والرغبة الطبيعية لأ�صحاب العقارات في التع ِّل��ي في البناء ً
وللربح� ،إ�ضافة �إل��ى العالقات االجتماعية المتوترة �أحيا ًنا لكثرة الم�شاكل التي تنجر عن عالقة
التناق���ض والم�شاحنة الت��ي تطر�أ في مثل هذا النط م��ن الأبنية ،وما يتطلبه ه��ذا الأخير من عناء
البحث عن الحلول المعمارية والهند�سية التي تتجاوب مع الحياة االجتماعية والثقافية والدينية
للمجتمعات الإ�سالمية في مثل هذه المدن وهذه المباني.
الحالة الثانية :العر�صة والهواء العلوي والهواء ال�سفلي القريب من وجه الأر�ض لها نف�س الحكم
ف��ي هذه الحالة يك��ون حكم الهواء العل��وي ،مطابقًا لما ذه��ب �إليه ال�شافعي��ة والأحناف
والظاهري��ة كما �سب��ق في الحالة الأولى� .أم��ا بالن�سبة لحكم الهواء ال�سفل��ي ف�سيكون انعكا�سه
ظاهرا خا�صة على م�ستوى بناء القنوات الخا�صة بت�صريف المياه وغيرها وعلى م�ستوى الأقبية.
ً
وبالتال��ي يمك��ن للم�سجد �أن يكون له قب��و تحتي لل�صالة �أو للتعبد واالعت��كاف ونف�س ال�شيء
بالن�سب��ة لله��واء العلوي .ويمن��ع في هذا الت�صور بن��اء بيوت للخالء تحت �أر�ضي��ة الم�سجد �أو
الجام��ع؛ لأن له��ذا الهواء ال�سفلي نف�س حك��م الم�سجد والجامع ،ال�سيم��ا ببناء �أي �شيء فوق
�سطح الم�سجد لي�س��ت له عالقة بالم�سجد كقرار� ،أو يتعار�ض مع وظيفته كالحمامات وبيوت
جنبا ،لأن هذا الهواء له نف�س حكم الم�سجد والجامع
الخالء �أو النوم .كما اليجوز المرور فيه ً
خا�صا فال يجوز بناء
ف�لا ُي�ستعم��ل �إال فيما ُي�ستعمل فيه الم�سجد والجام��ع .و�إذا كان الم�سجد ًّ
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تجنبا لتواجد الجنب ،وال بناء بيوت خالء؛ لأنها نج�سة؛ لأن حكم
غ��رف للنوم فوق �سطحه؛ ً
�سقف الم�سجد الخا�ص له حكم الم�سجد نف�سه ،في هذه الحالة.
الحالة الثالثة  :العر�صة والهواء العلوي فقط لهما نف�س الحكم
ف��ي هذه الحالة يكون فق��ط حكم الهواء ال�سفلي للعر�صة مخالفً��ا لحكم العر�صة .وبالتالي
ُيـمن��ع ا�ستعماله �إال في الحاالت ال�ضرورية كبناء الأ�سا�سات وت�صريف المياه عبر الهواء ال�سفلي
لعر�ص��ة ال�ش��ارع .وفي حالة وجود بناء طابق تحت الأر�ض للم�سجد �أو للجامع فلي�س له حكم
الم�سجد ،وبالتالي يمكنه ا�ستيعاب الحمامات وبيوت الخالء و�أماكن الو�ضوء.
الحالة الرابعة :العر�صة والهواء العلوي والهواء ال�سفلي لي�س لها نف�س الحكم
ف��ي هذه الحالة �سيكون القول الراج��ح ،ما ذهب �إليه المالكية والحنابلة ،و�سيكون الت�صور
المجال��ي والحيزي في المدينة العربي��ة الإ�سالمية ،لدى الفقهاء �شدي��د الت�شعب واالختالف؛
نتيج��ة لتدخل عوامل عدة في نف�س الوقت ،وتعار���ض الم�صالح والغايات والأهداف الممكنة
في ا�ستغالل وا�ستعمال المجال والحيز المعماري والعمراني ،من طرف المالكين والم�ستعملين
للعر�صة والهواء �سواء على م�ستوى العر�صة �أو الطريق �أو الفناء  ...بكل حرية وبكامل الأولوية
بدون قيد يعيق االختيارات الوظيفية والتفاعالت الخيزية المختلفة �سوى عدم الإ�ضرار بالغير.
وتتجلى تفاعالت هذا الت�صور بجالء في عمارة الم�سجد والجامع ،وا�ستغالل قرار وهواء الريق
(((9
ال�سفلي والعلوي ،وكذلك بالن�سبة للطريق غير النافذة والفناء.

( ((9عبيد السبييع ،الفكر املعماري والعمراين وقراءات للحزي وللمدينة العربية اإلسالمية ،ص.151 :147
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