
تفعيل دور املسجد يف حتقيق التنمية املستدامة مع اإلشارة إىل 
أنموذج “مسجد العرب” يف األردن

أ. بكر اخلرمان*

امللخص

حتــاول هــذه الدراســة إجيــاد جمموعــة مــن اآلليــات الــي ميكــن مــن خالهلــا تفعيــل دور املســجد يف حتقيــق 
التنميــة املســتدامة يف أبعادهــا الثالثــة، واســتثمار املكانــة الرفيعــة للمســجد يف نفــوس املســلمني؛ إلطــالق 

الدعــوات، والنمــاذج التطبيقيــة مأخــوذة مــن نصــوص الوحــي؛ لتقــدمي الصــورة املشــرقة للمســجد.
فاملســجد ميكــن أن يكــون أقــوى مؤثــر يف حتقيــق االســتدامة، وللتأكيــد علــى هــذا تتطــرق الدراســة إىل 
أمنــوذج تطبيقــي للمســجد “صديــق البيئــة”، وهــو “مســجد العــرب” حيــث يعــد هــذا املســجد أول مســجد 

يف األردن يُبــى وفــق أســس التنميــة املســتدامة، وقــد كان لــه صــدى كبــري يف نفــوس مجيــع النــاس.

This study attempts to find a set of mechanisms through which the role of the mosque 
can be activated in achieving sustainable development in its three dimensions and to 
invest the high status of the mosque in Muslims to launch the invitations and applied 
models taken from the texts of revelation to present the bright image of the mosque.
The mosque can be the most powerful in achieving sustainability. To emphasize this، 
the study deals with an applied model of the “friend of the environment” mosque، the 
“Mosque of the Arabs”، which is the first mosque in Jordan to be built on the founda-
tions of sustainable development، It has resonated in all people’s hearts.

* موظــف لــدى وزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية - األردن، اتريــخ اســتالم البحــث 2018/7/11م، 
واتريــخ قبولــه للنشــر 2018/8/7م.
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى خــامت النبيــني، وعلــى آلــه، 
وأصحابــه، وأتباعــه أمجعــني، ومــن ســار علــى هنجــه، واهتــدى هبديــه إبحســان إىل 

يــوم الديــن، وبعــد:
الباحثــني  مــن  اهتماًمــا كبــريًا  انلــت  الــي  املعاصــرة  العلــوم  مــن  التنميــة  تعــد 
والساســة واالقتصاديــني بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة، وظهــور الــدول الناميــة، إىل 
أن أصبحــت هلــا أدبياهتــا املســتقلة، وأصبحــت فيمــا بعــد تعــرف بـ)علــوم التنميــة(.

عليــه  الرتكيــز  املســتدامة، ومت  التنميــة  أحــد علومهــا، وهــو  بــرز  ذلــك  وبعــد 
بشــكل خــاص، مث حتــول إىل علــم منفصــل بعــد عــام 1987م؛ فعقــدت األمــم 
املتحــدة يف هــذا العــام مؤمتــرًا خاصًّــا حــول هــذا املوضــوع، وصــدر عنــه مــا يعــرف 
بتقريــر )بروتالنــد( حــول التنميــة املســتدامة، والــذي وضــع تعريفهــا، وأبعادهــا، 

والتحــدايت الــي تواجههــا.
وفكــرة االســتدامة تقــوم علــى احملافظــة علــى حقــوق األجيــال احلاليــة، دون 
املســاس حبقــوق األجيــال القادمــة، وهتــدف إىل تنميــة البيئــة واالقتصــاد واالجتمــاع 
بشكل متكامل، وعلى قدم املساواة، وهي فكرة ذات جذور إسالمية، وتشتمل 
الشــريعة اإلســالمية علــى عديــد التطبيقــات والنمــاذج، ومنهــا نظــام الوقــف، وأكثــر 

صــور الوقــف انتشــارًا يف العــامل اإلســالمي هــو املســجد.
إبــراز  إىل  الباحــث  يســعى  حيــث  الدراســة،  هــذه  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
إمكانيــة إســهام املســجد يف حتقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــالل تفعيــل جوانــب 
متعــددة، واســتناًدا إىل جمموعــة مــن املقّومــات الــي تعــزز انتشــار فكــرة املســجد 
املســتدام، مــع اإلشــارة إىل أحــد النمــاذج التطبيقيــة وهــو »مســجد العــرب« يف 

اململكــة األردنيــة اهلامشيــة.
مشكلة الدراسة:

حيتــل املســجد مكانــة خمتلفــة يف نفــوس مجيــع املســلمني، فهــو املــكان األطهــر 
واألكثــر روحانيــة، ويرتبــط بــه املســلم بشــكل يومــي، كمــا أن التنميــة املســتدامة 
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أصبحت حديث الســاعة يف العامل أمجع على صعيد احلكومات الشــعوب، وألن 
اإلســالم جبميــع أطروحاتــه إجيــايب، وعملــّي، وحيقــق املصلحــة، واملســجد جــزء، 
وهــو مؤهــل؛ للتأثــري يف عمليّــة التنميــة املســتدامة، يطــرح الباحــث األســئلة اآلتيــة: 

ما مقّومات أتثري املسجد يف عملّية التنمية املستدامة؟- 1
التنميــة - 2 حتقيــق  يف  املســجد  يســهم  حــى  تفعليهــا  جيــب  الــي  اجلوانــب  مــا 

املســتدامة؟
ما مظاهر التنمية املستدامة يف مسجد العرب؟- 3

أهداف الدراسة:
بيان مقّومات أتثري املسجد يف عملّية التنمية املستدامة.- 1
إبــراز اجلوانــب الــي جيــب تفعيلهــا حــى يســهم املســجد يف حتقيــق التنميــة - 2

املســتدامة.
معرفة مظاهر التنمية املستدامة يف مسجد العرب.- 3

أمهية الدراسة:
حماولــة؛ لتقــدمي تطبيــق شــرعي للتنميــة املســتدامة، والــي أصبحــت مــن القضــااي - 1

املعاصــرة الــي حيتاجهــا اجملتمــع اإلنســاين.
إظهار أمهية املسجد، وقدرته على حتقيق التنمية املستدامة- 2
مساعدة القائمني على املساجد؛ ملواكبة التطورات العاملية.- 3

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث يف فهــارس اجلامعــات، واجملــالت احملكّمــة، والشــبكة العنكبوتيــة، 
وســؤال أهــل االختصــاص، مل يقــف الباحــث –يف حــدود إطالعــه- علــى دراســة 

تناولــت العالقــة بــني املســجد والتنميــة املســتدامة.
منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على املناهج اآلتية: 
املنهــج االســتقرائي: وذلــك بتتبــع بعــض النصــوص الــي تظهــر قيمــة املســجد - 1

ومكانتــه.
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املنهــج الوصفــي: وذلــك بوصــف اجلوانــب الــي ميكــن للمســجد أن يســهم مــن - 2
خالهلا يف عملية التنمية املســتدامة، مســتعيًنا أبدبيات التنمية املســتدامة.

3. الــزايرة امليدانيــة: حيــث قــام الباحــث بــزايرة مســجد العــرب يف األردن، - 3
واطّلــع علــى مظاهــر التنميــة املســتدامة فيــه.

التعريف مبصطلحات الدراسة: 
- التنميــة املســتدامة: هــي »التنميــة الــي تلــي حاجــات احلاضــر دون اإلضــرار 
بقــدرة األجيــال املقبلــة علــى حتقيــق حاجاهتــا«)1(، وهــي تشــمل أبعــاًدا ثالثــة : 
البيئــة، واالقتصــاد، واجملتمــع، وتســعى إىل ترقيــة هــذه األبعــاد علــى قــدم املســاواة.
- املســجد: مبعنــاه العــام: هــو كل موضــع مــن األرض، لقولــه : »...جعلــت لــي 
األرض مســجدًا  وطهــورًا«)2(، مث خّصصــه ُعــرف النــاس بـــ»املــكان املهيّــأ للصلــوات 

اخلمس«)3(
خطة الدراسة :

املبحث األول: مقّومات أتثر املسجد على التنمية املستدامة
املبحث الثاين: جوانب تفعيل دور املسجد لتحقيق التنمية املستدامة

املبحــث الثالــث: “مســجد العــرب” يف األردن أمنــوذج تطبيقــي ملتطلبــات 
التنميــة املســتدامة.

اخلامتة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

مــن  عــام 1987م،  والتنميــة  للبيئــة  العامليــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  املشــرتك،  تقريــر مســتقبلنا   )1(
ص69. الكتــب،  عــامل  دار  واآلداب-الكويــت،  والفنــون  للثقافــة  الوطــين  اجمللــس  إصــدارات 

البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري الناصــر، دار طــوق   )2(
رقــم335. حديــث  التيمــم،  النجــاة، ط1، 1422ه، كتــاب 

احلمــادي، أمحــد خليفــة، املســجد ودوره يف اجملتمــع، البحــث الفائــز ابجلائــزة األوىل يف جمــال البحــث   )3(
الثقــايف ضمــن جائــزة راشــد بــن محيــد يف دورهتــا الســابعة 1990م، ط1، 1993م، ص25.
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املبحث األول : مقّومات أتثر املسجد على التنمية املستدامة
املطلب األول: مكانة املسجد.

إن مكانــة املســجد لــدى املســلمني أفــراًدا ومجاعــات، أوضــح مــن أن يشــار 
إليهــا حبديــث، فهــو ملتقــى األرض ابلســماء، وفيــه يشــعر املســلم حبقيقتــه اإلميانيــة، 
ويكــون يف أحســن أحوالــه النفســية)1(، ولــه مكانــة متعــددة األبعــاد نفســيًّا وروحانيًّــا 
واجتماعيًّا، فهو أحب البقاع إىل هللا، فعن أيب هريرة  أن رســول هللا  قال: 

ــاَلِد ِإلَــى الِل أَْســَواقَُها«)2(. ــاَلِد ِإلَــى الِل َمَســاِجُدَها، َوأَْبَغــُض اْلِب »أََحــّبُ اْلِب
وهــو مــكان كســب األجــر والثــواب عنــد بنائــه، قــال : »َمــْن بــَـىَن َمْســِجًدا 
ُ لَــُه ِمثـْلَــُه يف اجلَنَّــِة«)3(، وعنــد الذهــاب إليــه قَــاَل  يـَبـَْتِغــي بِــِه َوْجــَه اللَِّ بـَــىَن اللَّ
ــَدا  ــا َغ ــِة ُكلََّم ــَن الَجّنَ ــهُ ِم ــهُ نُُزلَ ُ لَ ــّدَ الّلَ ــى الَمْســِجِد َوَراَح، أََع ــَدا ِإلَ ــْن َغ النَّــِيِّ : »َم
ــا َداَم  ــْم َم ــي َعلَــى أََحِدُك أَْو َراَح«)4(، وعنــد املكــوث فيــه قــال : »الَماَلِئَكــةُ تَُصلِّ
ُه اّلـَـِذي َصلـَّـى ِفيــِه، َمــا لـَـْم يُْحــِدْث، تَُقــوُل: اللَُّهــّمَ اْغِفــْر لـَـهُ، اللَُّهــّمَ اْرَحْمــهُ«)5(،  ِفــي ُمَصــاّلَ
، وهــو املــكان الــذي يَــدَع فيــه  ويف املســجد جيتمــع املســلمون يوميًّــا وأســبوعيًّا وســنوايًّ
املســلمون فســادهم وشــرورهم علــى البــاب، ويدخلــون إليــه بقلــب متفتــح لإميــان، 
متطلع إىل السماء، وهو الربملان الذي يتشاورون فيه مبا يعرض هلم، وهو املدرسة، 

واحملكمــة، فاملســجد يف اترخينــا املشــّرف يدخــل يف كل شــأن مــن شــؤون األمــة)6(.

ينظــر: البيومــي، حممــد رجــب، املســجد يف اإلســالم: عبــادة وثقافــة، هديــة جملــة األزهــر اجملانيــة   )1(
لشــهر ذي القعــدة 1430، )93/2(.

)2(  مســلم بــن احلجــاج النبيســابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، كتــاب 
املســاجد ومواضــع الصــالة، ابب فضــل اجللــوس يف املســجد بعــد الصبــح، وفضــل املســاجد، 

حديــث رقــم 671.
البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــالة، ابب مــن بــى مســجًدا،   )3(

رقــم450. حديــث 
صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب فضل من غدا إىل املسجد أو راح، حديث رقم 662.  )4(

صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب احلدث يف املسجد، حديث رقم 445.  )5(
ينظــر: وانلــي، خــري الديــن، املســجد يف اإلســالم: أحكامــه وآدابــه وبدعــه، املكتبــة اإلســالمية،   )6(
ط3، 1414ه، ص9 ومــا بعدهــا، و الطنطــاوي، علــي، اجلامــع األمــوي يف دمشــق، مطبعــة 

احلكومــة بدمشــق، ص4ومابعدهــا.
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فهــذه املكانــة الرفيعــة الــي يتبوؤهــا املســجد يف نفــوس اجلميــع، تعــد مقّوًمــا 
ابحلكومــات  وحــرّي  املســتدامة،  التنميــة  عمليــة  يف  املســجد  لتأثــري  أساســيًّا؛ 
واملؤسســات الدينيــة والعلمــاء إبــراز مــا ميكــن للمســجد تقدميــه يف دفــع عجلــة 
التنميــة االقتصاديــة، واحملافظــة علــى البيئــة، وحتقيــق التــواّد والتكاتــف بــني أفــراد 
اإلســالمي،  التاريــخ  امتــداد  علــى  املســجد  وضــع  إىل  النظــر  وعنــد  اجملتمــع، 
تظهــر جــذور التنميــة املســتدامة اإلســالمية، فاملســجد كان منطلًقــا للعديــد مــن 
النشــاطات يف احليــاة اإلســالمية إىل جانــب العبــادة والعلــم، وهــذا يشــكل حافــزًا 
للعمــل بشــكل جــّديٍّ للدمــج بــني األصالــة واملعاصــرة، وإظهــار الصــورة احلقيقيــة 

واملشــرقة للمســجد، ومــدى قدرتــه علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة.
املطلب الثاين: مركز التوجيه الديين والدنيوي.

إن طبيعــة العالقــة القائمــة بــني املســلم واملســجد؛ جتعــل املســجد مركــزًا توجيهيًّــا 
رائًدا يف اجملاالت الدينية، والدنيوية على حد سواء)1(، فاملسلم يرتدد على املسجد 
يوميًّــا يف الصلــوات اخلمــس، وأســبوعيًّا بصــالة اجلمعــة، وســنوايًّ بصــالة العيديــن، 
واخلســوف،  والكســوف،  الطارئــة؛ كاالستســقاء،  املناســبات  مــن  ذلــك  وغــري 
لذلــك وامتــداًدا ملكانــة املســجد، يكــون للخطــاب الوعظــي التوجيهــي الصــادر عنــه 
نكهــة خاصــة ورونــق خمتلــف، تســتمّد مــن قــوة بالغــة القــرآن وقدســيته، ومــن هيبــة 
أحاديــث النــي ومواقــف ســريته، ومــن التاريــخ اإلســالمي، وحيــاة ســلف األمــة.

وعلــى ذلــك يعــد خطــاب املســجد مقّوًمــا أساســيًّا يؤثــر يف إدخــال مفهــوم 
االســتدامة إىل ذهنّيــة املســلم، الــذي ينقلهــا بــدوره إىل بيتــه، مث تنتشــر يف الشــارع 
واحلــي واملدرســة وهكــذا، حــى تصبــح هدفًــا يصبــو إليــه مجيــع املســلمني، ويــرى 

الباحــث أن هنــاك أمريــن يســهمان يف ذلــك: 
النصــوص  ثــروة  ابســتثمار  وذلــك  التوجيهي)التنظــريي(:  اجلانــب  األول: 
الثالثــة،  أببعادهــا  االســتدامة  موضــوع  حــول  املســتنبطة  والــدالالت  الصرحيــة، 
وبّثهــا للعامــة مــن خــالل الــدروس، واخلطــب، وحلقــات التعليــم، ومجيــع قنــوات 
االتصــال بــني اإلمــام واملصلــي، وعرضهــا بصــورة طّيبــة دون مبالغــة، أو يلٍّ ألعنــاق 
ينظر: الذهي، حممد حسني، املسجد حمور للنشاط ومركز للتوجيه الروحي والفكري لألمة، مؤمتر   )1(

رســالة املســجد، رابطة العامل اإلســالمي، 20-1975/9/25م، مكة املكرمة، ص469.



اجلمع بني األدلة عند املالكية52

النصــوص، وهــذا يــؤدي إىل إدخــال اخلطــاب إىل جمــاالت أرحــب تالمــس واقــع 
النــاس، ويواكــب أيًضــا مشــكالت العصــر.

املســتدامة  التنميــة  متطلبــات  إبدخــال  وذلــك  التطبيقــي:  اجلانــب  الثــاين: 
وشــروطها إىل ذات املســجد، وتقدمي صورة املســجد املســتدام للعامة-كما ســيأيت 
الحقــا-، وهــذا إذا مجــع إليــه اجلانــب الوعظــي والتوجيهــي يكــون لــه أثــر ابلــغ يف 

نفــوس مــراتدي املســجد.
إن فكــرة االســتدامة الــي تســعى إىل احملافظــة علــى حقــوق األجيــال القادمــة، 
وحتقيــق املســاواة والعدالــة االجتماعيــة، والنمــو االقتصــادي دون إحلــاق الضــرر 
ابلبيئــة، وإن كانــت غربيــة املنشــأ، لكنهــا إســالمية اجلــذور)1(، وتتناثــر النصــوص 
الصرحيــة الــي تــدل عليهــا)2(، وهنــاك مفاهيــم عامــة حتقــق مقصدهــا؛ كالوقــف، 
واملــرياث، والــزكاة، وابلتــايل فــإن أوىل النــاس يف الســعي إىل حتقيقهــا هــم املســلمون، 

وأوىل األماكــن لتطبيقهــا هــو املســجد.
املطلب الثالث: أحد صور الوقف. 

»إن إبمــكان مؤسســة الوقــف أن تقــدم الكثــري للتنميــة املســتدامة، ســواء يف 
جمــال االســتثمار البشــري أو املــادي، أو يف جمــال محايــة املــوارد، وصيانتهــا عــن 
االستخدامات اجلائرة«)3(، ويعد الوقف داخالً يف صميم عملية التنمية املستدامة؛ 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة،  اجملــاالت  خمتلــف  تنمويــة كبــرية يف  آاثر  مــن  لــه  ملــا 
وغريهــا)4(، والــكالم حــول العالقــة بــني الوقــف والتنميــة املســتدامة مســتفيض)5(.

ينظــر: أبــو زنــط وغنيــم، التنميــة املســتدمية مــن منظــور الثقافــة العربيــة اإلســالمية، جملــة دراســات   )1(
العلــوم اإلداريــة، عمــان-األردن، م36، ع1، 2009م، ص20 ومــا بعدهــا

ينظر: املصدر السابق، ص25  )2(
الســبهاين، عبــد اجلبــار، دور الوقــف يف التنميــة املســتدامة، جملــة الشــريعة والقانــون، اإلمــارات،   )3(

العــدد 44، 2010، ص65.
الوقــف  مؤمتــر  املســتدامة،  التنميــة  يف  ودوره  الوقــف  إبراهيــم،  أمحــد  د.  مــالوي،  ينظــر:   )4(

ص18  ،2009 اإلســالمية،  اجلامعــة  حضــارة،  وبنــاء  وإدارة  اإلســالمي«اقتصاد 
ينظر حول ذلك أوراق مؤمتر الوقف والتنمية املستدامة، ملركز البحث وتطوير املوارد البشرية-  )5(

رمــاح- يف األردن ابلتعــاون مــع جامعــة األمــري عبــد القــادر يف اجلزائــر يف عــام 2010، نشــر 
مؤسســة الــوراق.
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واملســجد هــو أحــد صــور الوقــف العديــدة أو مناذجــه الــي طرحهــا اإلســالم، 
ويتبــوأ املكانــة األبــرز يف نفــوس املســلمني، فعــالوة علــى أنــه وقــف؛ فقــد خــّص 
القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة بنــاءه، والعنايــة بــه ابألجــر والثــواب العظيــم، وهــذا 

أيًضــا دافــع آخــر؛ جلعــل املســجد مــكان التنظــري والتطبيــق للتنميــة املســتدامة.
يرى الباحث أن املســجد مبا أحاطته الشــريعة اإلســالمية من الفضائل، وأبثره 
الكبــري يف التاريــخ اإلســالمي، قــادر علــى أن يكــون األمنــوذج األمثــل واألكمــل 
للتنميــة املســتدامة، ابالســتناد إىل املقّومــات الســابقة، الــي تدفــع اجلميــع رؤســاء، 
ومرؤوســني، وأئمــة، ومأمومــني، إىل إعــادة النظــر يف أحــوال املســاجد، ومــا يصــدر 

عنهــا مــن توجيهــات؛ حــى تواكــب مســتجدات العصــر.
املبحث الثاين: جوانب تفعيل دور املسجد؛ لتحقيق التنمية املستدامة.

املطلب األول: اجلانب التعّبدي.
أو  األخــروي  البعــد  أو  والثــواب،  اجلانــب ابألجــر  هــذا  عــن  التعبــري  ميكــن 
الروحــاين، وهــو أمــر خمتــص بشــريعة اإلســالم، وعامــل ال جتــده يف غالــب أدبيــات 
التنميــة املســتدامة، وهــو يف أصلــه اســتدامة للتنميــة واخلــري، إذ يكــون غطــاًء دائًمــا 

ألي فعــل فيــه منفعــة يف أي بُعــد مــن أبعــاد التنميــة.
واإلســالم حينمــا يربــط يف مفهــوم التنميــة بــني الدنيــا واآلخــرة؛ جيــد املســلم 
اإلغــراء املشــجَع إلعمــار األرض، واحلفــاظ علــى الثــروات، وتقــدمي اخلــري للنــاس؛ 
بدافــع األجــر والثــواب يف اآلخــرة، وهــذا يســهم يف ختليــص التنميــة مــن الســلبيات 
املعيقــة املتمثلــة ابألاننيــة، والعنصريــة، واحلقــد، فيحيــا احليــاة الطيبــة بعملــه الصــاحل 
وخــري  خلــريه  العمــل  هــذا  مثــرات  وبتحويــل  جتــارة،  أو  صناعــة،  أو  زراعــة،  مــن 
النــاس)1(، فالعمــل التنمــوي بصــوره كافــًة عبــادة، وإذا كان مســتداًما فهــو األفضــل؛ 
ألن أحب األعمال إىل أدومها، وهذا يدفع املسلم حنو »جتويد مسعاه الدنيوي؛ 
لينــال ثــواب اآلخــرة، واملفهــوم اإلســالمي للســعي يف الدنيــا جيعــل اهتمــام اإلنســان 
اإلســالم، مؤمتــر  للتنميــة يف  العقائديــة واألخالقيــة  األســس  زيــد،  إبراهيــم  الكيــالين،  ينظــر:   )1(
اإلســالم والتنميــة، مجعيــة الدراســات والبحــوث اإلســالمية، 28-29/أيلــول/1985م، نشــر 

مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، عمان-األردن، 1992م، ص22 
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ــا، وأيًضــا لكســب اآلخــرة«)1(.  برتقيــة جمتمعــه واهتمامــه ببيئتــه أمــًرا مهمًّ
واملســجد هــو املــكان األفضــل واألكثــر أثــراً، الــذي ميكــن مــن خاللــه حتفيــز 
هــذا اجلانــب يف نفــوس املســلمني، وربــط كل فعــل تنمــوي مســتدام بعامــل األجــر 
الــي  واألحاديــث  اآلايت  عديــد  فيــه  ورد  قــد  املســجد  أن  وخاصــة  والثــواب، 
ِ َواْلَيــْوِم  ِ َمــْن آَمــَن بِــالّلَ حتــث علــى بنائــه، قــال تعــاىلM ُّإّنََمــا يَْعُمــُر َمَســاِجَد الّلَ
ِئــَك أَْن يـَُكونـُـوا ِمــَن  َ َفَعَســٰى أُولَٰ َكاَة َولـَـْم يَْخــَش ِإاّلَ الّلَ ــاَلَة َوآتـَـى الــّزَ اْلِخــِر َوأََقــاَم الّصَ
اْلُمْهتَِديــَن Lَّ ]التوبــة: 18[، قــال ابــن رجــب: »عمــارة املســاجد تكــون مبعنيــني، 
ببنائهــا، وإصالحهــا، وترميمهــا، ومــا أشــبه ذلــك،  أحدمهــا: عمارهتــا احلســية؛ 
والثــاين: عمارهتــا املعنويــة؛ ابلصــالة فيهــا، وذكــر هللا، وتــالوة كتابــه، ونشــر العلــم 
الــذي أنزلــه علــى رســوله  وحنــو ذلــك«)2(، وكال املعنيــني مطلــوب؛ لتحقيــق 

التنميــة املســتدامة.
املطلب الثاين: جانب اإلدارة والتخطيط.

إن توســيع نشــاط املســجد وحتفيــز ســريه حنــو التنميــة املســتدامة »جيعلــه حباجــة 
إىل إدارة تســتطيع أن ختطــط، وتســهم يف تنفيــذ هــذا النشــاط؛ حبيــث ال يســتغرق 
أمريــن  والتخطيــط  اإلدارة  وتعــد  األوىل«،  مهمتــه  عــن  ويشــغله  املســجد،  إمــام 
متالزمــني، فالتخطيــط الناجــح ذو النتائــج املرجــّوة هــو نتــاج إدارة قويــة، والعكــس 
صحيــح، ومبــا أن املســاجد أصبحــت تتبــع إلدارات ووزارات تكــون هــي املســؤولة 
عــن شــؤون املســاجد كافــة، فــأول جانــب يتــم العمــل عليــه هــو اإلدارة الــي تقــدم 

اخلطــط الالزمــة لإعمــار، والرعايــة، واملتابعــة، والتفتيــش، وغــري ذلــك.
وعليه فإن حتقيق التنمية املســتدامة من خالل املســجد حيتاج إىل إدارة فعالة، 
وختطيــط ســليم؛ حــى تعمــم فكــرة املســجد املســتدام، ولتفعيــل هــذا اجلانــب يقــرتح 

الباحــث اآلليــات اآلتية:

عمــر، د.إبراهيــم أمحــد، فلســفة التنميــة رؤيــة إســالمية، املعهــد العاملــي للفكــر اإلســالمي –   )1(
1989م. ص34 اخلرطــوم، ط1  مكتــب 

ابــن رجــب، عبدالرمحــن بــن أمحــد احلنبلــي، روائــع التفســري، مجــع وترتــب: طــارق بــن عــوض هللا،   )2(
دار العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422، )490/1(
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وشــؤوهنا،  للمســاجد  الناظمــة  والتشــريعات  القوانــني  يف  النظــر  إعــادة  أواًل- 
وتعديلهــا، أو إنشــاء قانــون جديــد، يتــم فيــه مراعــاة متطلبــات التنميــة املســتدامة 

مــن حيــث ختطيــط املســجد، ومرافقــه.
القانــون  املســتدامة-يف  التنميــة  بشــروط  ابلتقيــد  اإلعمــار  جلــان  تعّهــد  اثنيًــا- 
اجلديــد-، علــى أن تتــوىل إدارات األوقــاف املتابعــة الدائمــة هلــم، مث حماســبتهم 

قصــور.  أي  علــى 
اثلثًــا- إجــراء املســح امليــداين علــى أي مــكان يُقــرتح إقامــة مســجد فيــه)1(، وذلــك؛ 

للتأكــد مــن حاجــة املنطقــة له-وهــذا معمــول بــه أحيــااًن-.
رابًعــا- إتبــاع منهجيــة التخطيــط العمــراين واهلندســي، وذلــك؛ لتقديــر املســاحة 
الي حيتاجها املصلي يف املســجد، ومســاحة اخلدمات اخلارجية، وعدد الوحدات 
الصحيــة، وصنابــري امليــاه، ومواقــف الســيارات، وغــري ذلــك)2(، وهــذا يوّفــر اجلهــد 

واملــال، وحيــد مــن البنــاء العشــوائي للمســاجد)3(
خامًســا: إلــزام جلــان إعمــار املســاجد الــي يتــم تشــكيلها، بتقــدمي املخططــات 

اهلندســية وفــق الشــروط تبًعــا لنوعيــة املســجد الــذي قــّدره املســح امليــداين.
يكــون  حبيــث  املســاجد،  رعايــة  للجــان  واملاليــة  اإلداريــة  االســتقاللية  سادًســا: 
للجنــة مجــع التربعــات املاليــة والعينيــة، واســتثمارها للمســجد، ابإلضافــة إىل إنشــاء 
عقــارات، أو شــراء أراض، يكــون ريعهــا راجًعــا إىل املســجد وحــده)4(، علــى أن 

تتــوىل الــوزارات والدوائــر املهمــة اإلشــرافية.
و يفّضــل تصنيــف املســاجد إىل: مســجد جامــع، ومســجد حــّي أو ســكين، ومســجد قريــة،   )1(
ومســجد دائرة أو مؤسســة حكومية، ومســجد مســافرين أو اســرتاحة، وهكذا، وكل ذلك وفق 

متطلبــات التنميــة املســتدامة. 
ينظــر حــول ذلــك: حبــوث نــدوة عمــارة املســاجد الــذي نظمتــه كليــة العمــارة والتخطيــة يف جامعــة   )2(
امللــك سعود/الســعودية يف عــام 1419ه، واملعايــري التصميميــة ألماكــن الوضــوء يف املســاجد 
وقاعــات الصــالة، د.م أمحــد حنفــي خمتــار، املالكــي، اثمــر، 2016/5/20، هندســة املســجد 

ابب للطمأنينــة ولــذة العبــادة، صحيفــة اليــوم الســعودية.
هناك موقع امسه تصميم املســجد http://mosque-design.com، يهدف إىل مســاعدة املتربعني   )3(

واملســؤولني علــى إنشــاء املســجد بشــكل هندســي مــع اســتثمار كامــل املســاحة.
ينظــر: عثمــاين، عتيــق الرمحــن، املســجد مركــز للتوجيــه الديــين والدنيــوي، مؤمتــر رســالة املســجد،   )4(

رابطــة العــامل اإلســالمي، 20-1975/9/25م، مكــة املكرمــة، ص365.
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املطلب الثالث: اجلانب البيئي. 
أدى دخــول البيئــة يف جمــال االقتصــاد إىل تغــرّي مفهــوم التنميــة االقتصاديــة 
مــن جمــرد الــزايدة يف اســتغالل املــوارد االقتصاديــة النــادرة؛ لغايــة إشــباع احلاجــات 
اإلنســانية املتجــددة، إىل ظهــور مفهــوم التنميــة املســتدامة، وهــذا يُظهــر أن البيئــة 
أيًضــا احلجــر  التنميــة إىل عهــد جديــد، وهــي  انتقــال  املباشــر يف  الســبب  هــي 

األســاس يف عمليــة االســتدامة)1(.
وبعد ظهور التنمية املستدامة تزايدت الدعوات الي تسعى إىل نشر مفهوم املباين 
اخلضــراء )الصديقــة للبيئــة(، واســتخدام الطاقــة البديلــة، وغــري ذلــك؛ لتفــادي حــدوث 
مزيد من التلوث، واملشكالت البيئية، وميكن للمسجد اإلسهام يف ذلك من خالل:

أواًل- جمال الطاقة:
- اشــرتاط وجــود أنظمــة الطاقــة الشمســية يف توليــد الكهــرابء؛ إلانرة املصابيــح، 
وتســخني امليــاه، واســتخدام املكّيفــات واملدافــئ، وكل مــا هــو قائــم علــى الكهــرابء.

- مراعــاة اجتــاه الشــمس، ودخــول أشــعتها إىل املســجد أثنــاء ختطيطــه؛ لتخفيــف 
اســتخدام اإلانرة يف الصلــوات النهاريــة.

إمــام  عليهــا  يشــرف  حتكــم  لغرفــة  تتبــع  أجــزاء  إىل  املســجد  تقســيم كهــرابء   -
حاجــة)2(.  دون  املســجد كامــاًل  إضــاءة  لتجنــب  املســجد؛ 

- اســتخدام احلساســات الكهرابئيــة يف إانرة الوحــدات الصحيــة، حبيــث يتــم 
إضــاءة املرحــاض عنــد دخــول الشــخص إليــه، وإطفــاؤه عنــد اخلــروج منــه تلقائيًّــا؛ 

حــى ال يتــم إانرة املواضــئ واحلمامــات كافــة، مبجــرد دخــول أي شــخص.
اثنًيا- جمال املياه.

- عــزل أســطح املســاجد؛ لغــاايت جتميــع ميــاه األمطــار؛ لالســتفادة منهــا يف 
احمللــي. للمجتمــع  أو  املســجد، 

ينظــر: جامعــة امللــك عبــد العزيــز، ، التنميــة املســتدامة يف الوطــن العــريب بــني الواقــع واملأمــول،   )1(
حنــو جمتمــع املعرفــة، سلســلة يصدرهــا مركــز اإلنتــاج اإلعالمــي، الســعودية-جدة، اإلصــدار 

احلــادي عشــر، 2013م، ص22
وللحد من اخلالفات بني املصلني.  )2(



57 جملة املرقاة السنة الثانية جملد2 العدد الثاين 1440ه/2019م

- اســتخدام صنابــري ميــاه حديثــة، حبيــث ال ختــرج كميــة كبــرية مــن امليــاه، وتشــتمل 
علــى حّساســات تعمــل عنــد احلاجــة.

- ربط مجيع مصارف املياه يف املســجد ســواء املتوضأ أو مكان الشــرب؛ لتصّب 
يف خــزان أو بئــر مــن أجــل إعــادة اســتخدامها يف املراحيــض، أو يف عمليــات 

التنظيــف، أو العنايــة حبديقــة املســجد، وهــذه امليــاه تعــرف ابلرماديــة.
اثلثًا- حديقة املسجد. 

ال خيتلــف اثنــان يف أمهيــة األشــجار يف احلفــاظ علــى التــوازن البيئــي، وكميّــات 
األكســجني، كمــا أهنــا تلطّــف األجــواء، وتعطــي منظــرًا مجاليًّــا، وابلتــايل جيــب أن 
تدخــل فكــرة حديقــة املســجد إىل مجيــع خمططــات البنــاء؛ الســتكمال متطلبــات 
التنميــة املســتدامة؛ لالســتفادة مــن امليــاه الرماديــة، ويف حــال تعــّذر وجــود مــكان 
لذلــك نتيجــة ضيــق األرض يف املــدن املكتظــة، ميكــن زراعــة أطــراف الشــوارع احمليطــة 
يف املســجد، أو ســقاية أحــد احلدائــق القريبــة مــن املســجد؛ لتكــون متنّفًســا للنــاس.

املطلب الرابع: اجلانب االقتصادي.
يعــّد العنصــر االقتصــادي ركيــزة أساســية يف عمليــة التنميــة املســتدامة، ويســتند 
إىل املبــدأ الــذي يقضــي بــزايدة رفــاه اجملتمــع، والقضــاء علــى الفقــر، والبطالــة مــن 
خــالل اســتثمار املــوارد علــى حنــو عقــالين ورشــيد)1(، والتنميــة املســتدامة يف أصــل 

نشــأهتا هــي نتــاج التكامــل بــني علمــي االقتصــاد والبيئــة.
وأول أمــر اقتصــادي جيــب العنايــة بــه هــو »جعــل املســاجد بســيطة يف بنائهــا 
وجتهيزهــا، دون إســراف يف النقــش، والزهــو، والتزاويــق؛ ألن ذلــك عــالوة علــى كونــه 
منافيًــا للطريقــة اإلســالمية الصحيحــة، حيتــاج إىل تكاليــف ماليــة عظيمــة، وتعــداد 
املســاجد البســيطة خــري مــن هــذه التزاويــق«)2(، فالقيمــة ليــس بكميــة الزينــة، ونوعّيــة 
اإلانرة، وغري ذلك، بل القيمة مبا يقّدمه املسجد من روحانية، وبُعد بيئي واجتماعي.

الطاهــر، د.قــادري حممــد، التنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة بــني النظريــة والتطبيــق،   )1(
لبنــان، ص76 بتصــّرف بــريوت-  العصريــة،  مكتبــة حســن 

عثمــاين، عتيــق الرمحــن، املســجد مركــز للتوجيــه الديــين والدنيــوي، مؤمتــر رســالة املســجد،   )2(
املكرمــة، ص365 مكــة  اإلســالمي، 20-1975/9/25م،  العــامل  رابطــة 
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كمــا أن املســجد يعمــل علــى تبصــرة النــاس بطــرق الكســب واإلنفــاق احلــالل، 
أيًضــا  يقــوم  العميــم، كمــا  ابخلــري  اإلســالمية  واجلماعــة  الفــرد  علــى  يعــود  فيمــا 
بتوضيــح عالقــة العامــل بصاحــب العمــل، وحقــوق العمــل، حــى تكــون عالقتهمــا 
مبنيّــة علــى أســس واضحــة، ليــس فيهــا ظــامل أو مظلــوم)1(، وميكــن للمســجد أن 

يعمــم مفاهيــم ترشــيد االســتهالك يف املــأكل واملشــرب وامللبــس.
وإلدارة املسجد أن تقوم إبنشاء صندوق وقفي انتج عن مجع التربّعات، ويتم من 
خاللــه منــح قــروض حســنة تدعــم املشــاريع الصغــرية؛ إلعالــة األســر الفقــرية، وتشــّكل 

جلنة حملّية؛ لتقييم جدوى املشاريع املقّدمة، ومتابعتها يف حال املوافقة عليها.
وميكــن يف حــال ارتفــاع كميّــة الطاقــة النامجــة عــن األلــواح الشمســية وحتقيــق 
فائــض فيهــا، أن تقــوم إدارة املســجد؛ إمــا إبانرة بعــض البيــوت اجملــاورة للمســجد 
مقابــل مبلــغ مــايل حيــدد وفــق احلاجــة، أو تقــوم ببيعــه جلهــات حكوميــة أو خاصــة، 

وكذلــك احلــال مــع امليــاه.
املطلب اخلامس: اجلانب االجتماعي.

تبــني ســابًقا أن املســجد مــكان لقــاء وتعــارف وآتلــف بــني املســلمني، لكــن دور 
املســجد االجتماعــي ال يقتصــر علــى هــذا األمــر، بــل ميكــن أن يكــون لــه أثــر مباشــر 
يف حتقيق العدالة االجتماعية، والرعاية االجتماعية لذوي الظروف اخلاصة، وميكن 
تفعيل دور املسجد االجتماعي مبا حيقق التنمية االجتماعية املستدامة تبعاً لآليت:

أواًل- اجملال التعليمي.
استعادة املسجد لدوره الرائد يف جمال التعليم-كما كان سابقاً-، فدوره ال يقتصر 
على العلوم الدينية، وذلك إبنشاء أماكن خمصصة تلحق ابملسجد؛ لتعليم علوم الدين 
والدنيــا ، وميكــن إعطــاء دروس تقويــة لطلبــة املــدارس، حــى يتمكــن الطالــب الفقــري مــن 
رفع مستواه دون تكلفة، والطالب الضعيف من حتسني مستواه، وهذا يسهم يف ختفيف 
الكلفة املادية على األهايل، وضمان األمانة يف التدريس، والتعّلق النفسي ابملسجد من 

قبل الطلبة، فقد كان املسجد أول مدرسة وجامعة عرفها اإلسالم.

احلمادي، أمحد خليفة، املسجد ودوره يف اجملتمع، ص75  )1(
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اثنًيا- اجملال الصحي.
وذلــك إبرفــاق مركــز طــي، أو عيــادة تكــون ضمــن خمطــط املســجد، تقــّدر 
حســب حاجــة املنطقــة، ويكــون العــالج فيهــا بســعر رمــزي، ويتــم حتفيــز أهــل 
اخلــري؛ إلصــدار بطاقــات أتمــني صحيــة لــدى عيــادة املســجد، يدفعهــا املتــربع 

ســلًفا، وملــّدة معينــة تغطــي حاجــة املريــض، ونفقــات املركــز.
اثلثًا- الرعاية االجتماعية.

الســن،  وكبــار  والبكــم،  الصــّم،  اخلاصــة؛  االحتياجــات  ذوو  هنــا  واملقصــود 
والالجئون، وغريهم، إما مبحاولة إنشاء أماكن خاصة؛ لرعايتهم ترفق ابملسجد، 

أو بتواجدهــم يف املســجد، ولــو مــرة يف األســبوع؛ لتعليمهــم، ورفــع معنوايهتــم.
رابًعا- التثقيف والتوعية.

هتــدف التنميــة املســتدامة إىل زايدة الوعــي ابملشــاكل الــي تواجههــا البشــرية 
بشــكل عــام، عــن طريــق محــالت توعويــة وتثقيفيــة قــد حتمــل يف طياهتــا أحيــااًن 
بعــض املخالفــات الدينيــة، أو تكــون غطــاًء لدعــوات هدامــة، وإبمــكان املســجد 
أن يقــوم هبــذا اجلهــد، ويكــون أتثــريه أكــرب، مســتنًدا إىل املرجعيّــة اإلســالمية، الــي 

مل تــرتك مشــكلة إال قدمــت حلــواًل هلــا؛ إمــا تصرحيًــا، أو اســتنباطًا.
خامًسا- تنظيم مظاهر اإلنفاق االجتماعي)1(

وذلــك بوجــود جــداول أبمســاء األســر العفيفــة ضمــن منطقــة املســجد، ويتــّم 
الظــروف  يف  أو  واألعيــاد،  الشــتاء  مواســم  يف  ســواء  دوري  بشــكل  تفقدهــم 
العاديــة؛ لتلبيــة احتياجاهتــم الضروريــة، والتفريــج عنهــم، وهــذا يضمــن حتقــق التنميــة 

االجتماعيــة املســتدامة عــن طريــق املســجد بعيــًدا عــن العشــوائية.

كالصدقات العامة واهلبات والنذور واهلدااي وغريها.  )1(
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املبحــث الثالــث: »مســجد العــرب« يف األردن أمنــوذج تطبيقــي ملتطلبــات 
املســتدامة)1( التنميــة 

املطلب األول: نبذة عن مسجد العرب.
يقــع مســجد العــرب يف حمافظــة الزرقــاء الــي تبعــد عــن العاصمــة األردنيــة عمــان 
قرابــة 20كــم، وقــد بُــين يف عــام 1920م مــع بــداايت تكــّون املدينــة، وهــو رابــع 
أقدم مسجد يف احملافظة، ومتت توسعته يف األربعينات، مث يف آخر اخلمسينات، 
حيــث بلغــت مســاحة املســجد آنــذاك 400 مــرٍت، ومــع توســع العمــران وزايدة 
عــدد الســكان مت توســعة رقعــة املســجد إىل 800 مــرٍت يف الســبعينات، وبقيــت 
مســاحته وحالــه -مــع بعــض عمليــات الصيانــة- كذلــك حــى عــام 2015م، 
حيــث مت هــدم املســجد، وإعــادة بنائــه بشــكل جديــد، مــع مراعــاة متطلبــات 

التنميــة املســتدامة يف أبعادهــا الثالثــة، وهــو األول مــن نوعــه يف األردن.
املطلب الثاين: مظاهر التنمية املستدامة يف املسجد.

أواًل- التخطيط اهلندسي.
يقــع املســجد علــى مســاحة 800 مــرٍت، وُروعــي يف بنائــه اجلمــع بــني أصالــة 

املاضــي، وتطــّور احلاضــر، ويتكــون مــن: 
اليســرى: املواضــئ، والوحــدات الصحيــة  التســوية)حتت األرض(: اجلهــة  طابــق 
مــع مراعــاة أحــوال كبــار الســن، وذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن خــالل تصميــم 

املواضــئ، ووجــود 4 مصاعــد يتســع كل واحــد لـ1200كــغ.
اجلهــة اليمــى مــع مدخــل خــاص: مركــز طــّي حيتــوي علــى مخــس عيــادات، وخمتــرب 

بســيط، وصيدلــة، ويعمــل علــى مــدار 24 ســاعة.
اجلهة اخللفية مع مدخل خاص: دار قران أمنوذجية للنساء.

الطابق األرضي: املصلى الرئيسي للصلوات العادية.
طابق امليزانني )الُسّدة(: مركز للصّم، والبكم مع مدخل خاص، ومكتبة عامة، وبوفيه.

قــام الباحــث بــزايرة ميدانيــة للمســجد، والتقــى إبمــام املســجد وانئــب رئيــس اللجنــة، وقــام   )1(
2018/2/19م. بتاريــخ  موثّقــة،  صوتيــة  مقابلــة  إبجــراء 
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الطابــق األول: مركــز ثقــايف مــع غرفتــني صّفيتــني، وقاعــة حماضــرات، وغرفــة إدارة 
املســجد، ومصلــى النســاء مــع مدخــل خــاص ومتوضــأ.

الطابق الثاين: مصلى اجلمعة وصالة العيدين.
علــى كامــل  مجيلــة  وإطاللــة  مرتفــع،  بســقف  صيفــي  مصلــى  الثالــث:  الطابــق 
احملافظــة، وقــد مت إجيــاد هــذا املصلــى؛ نظــرًا لطبيعــة املدينــة املكتظــة ابلســكان، 

يقــع يف وســط جتــاري. وألن املســجد 
ســطح املســجد: يشــتمل علــى وحــدات توليــد الطاقــة الشمســية، ومئذنــة ابرتفــاع 
60 مــرتًا، ابإلضافــة إىل جســم املســجد، ويف أعالهــا أربعــة شاشــات )4×6م( 
مــن كل جهــة ملواقيــت الصــالة ودرجــة احلــرارة، ويوضــع عليهــا يف كل يــوم حديــث، 

أو آيــة، أو حكمــة.
اثنًيا- البعد البيئي

- املســجد يعمــل كامــاًل علــى نظــام الطاقــة الشمســية، ويتــم توريــد جــزء مــن 
الوطنيــة. الكهــرابء  لشــركة  اإلنتــاج 

- ال تذهــب قطــرة مــاء مــن املســجد دون فائــدة، فاملواضــئ، ومشــارب امليــاه، 
وميــاه التنظيــف مربوطــة خبــزان رئيســي حبجــم 30م، يقــوم إبعــادة تدويــر امليــاه، 

واســتخدامها يف املراحيــض، ورّي األشــجار، والتنظيــف.
- مساكــة زجــاج املســجد 5ســم، ومت حقنهــا بغــاز األرجــون، الــذي مينــع تســرب 

احلــرارة، وهــذا يوفّــر الطاقــة، كمــا أنــه يعــزل الصــوت.
- جــدران املســجد، وســطحه معزولــة بشــكل كامــل، وهــذا مينــع تســّرب احلــرارة 

أيًضــا.
- مت زراعــة الشــوارع احمليطــة ابملســجد ب130 شــجرة، تتــم ســقايتها مــن خــالل 

املــاء اخلــارج مــن املســجد، وقــد أعطــت بعــًدا مجاليًّــا.
- تعمــل الوحــدات الصحيــة واملواضــئ علــى احلساســات الكهرابئيــة، حبيــث ال 

تشــّغل اإلانرة إال عنــد احلاجــة.
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- يوجــد يف املســجد غرفــة حتكــم كهرابئيــة متكاملــة حتــت إشــراف اإلمــام، وال 
يوجــد يف املســجد أي مفتــاح كهــرابء آخــر، وهــذا مينــع اإلســراف يف تشــغيل 

املصلّــني. املــراوح، ويضبــط  أو  املكّيفــات، 
- مت إنشــاء مصلــى صيفــي يعتمــد يف إانرتــه علــى أشــعة الشــمس، ممــا يعــين عــدم 

احلاجــة إىل اإلانرة يف الصلــوات النهاريــة.
اثلثًا- البعد االقتصادي.

- مت اســتخدام بعــض املــواد، واألجهــزة املتبقيــة مــن املســجد املتهــّدم، ومل يتــم 
إتالفهــا.

- قامــت جلنــة املســجد ابســترياد غالــب معــّدات املســجد مــن اخلــارج؛ لالســتفادة 
من الســعر املنخفض، وعند الشــراء احمللي، اســتفادت من اإلعفاء الضريي الذي 
متنحــه وزارة األوقــاف للمســاجد، كمــا قامــت بشــراء املــواد اخلــام، ومت تصنيعهــا؛ 

ممــا خفــض كثــريًا مــن التكاليــف.
- يقــدم املركــز الثقــايف دورس تقويــة جمانيــة للطــالب، ومكتبــة عامــة، ورعايــة جّمانيــة 
للصــم، والبكــم، ويتقاضــى املركــز الصحــي مبلغًــا رمــزايًّ ال يتجــاوز الــدوالر الواحــد.

- تنــوي إدارة املســجد إنشــاء بنــك للطعــام، وبنــك للمالبــس؛ ملســاعدة األســر 
الفقــرية؛ إمــا عــن طريــق التــربع، أو البيــع أبســعار خمفَّضــة.

رابًعا- البعد االجتماعي.
- يوجد يف املسجد مرافق تسهم يف التنمية االجتماعية تشمل اجملاالت اآلتية: 
اجملــال العلمــي: يوجــد دار قــرآن أمنوذجيــة للنســاء، تــدّرس علــوم الديــن والدنيــا، 

وغرفتــني صّفيتــني، وقاعــة حماضــرات، ومكتبــة عامــة.
اجملال الصحي: يوجد مركز طي متكامل، وعلى مدار 24ساعة.

الرعايــة االجتماعيــة: يوجــد مركــز متكامــل؛ لرعايــة الصــم والبكــم، ويتــم مــن خاللــه 
أيًضا ترمجة خطبة اجلمعة هلم بلغة اإلشارة، مع وجود شاشة للتفاعل مع اخلطيب.

اجملال الثقايف: يف املسجد مركز ثقايف إسالمي يقوم أبنشطة دورية متعددة.
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خامًسا- البعد النفسي.
- انتبهــت إدارة املســجد إىل منــاخ احملافظــة، واالكتظــاظ الســكاين؛ فأنشــأت 

مصلــى صيفيًّــا يف أعلــى املســجد، يشــكل متنفًســا ألهــايل األحيــاء اجملــاورة.
- مراعــاة أحــوال كبــار الســن واملرضــى؛ بتخصيــص مصاعــد كهرابئيــة هلــم، كمــا 
وأماكــن  هلــم،  مواضــئ  بتخصيــص  اخلاصــة؛  االحتياجــات  بــذوي  االهتمــام  مت 

ونزوهلــم. لصعودهــم، 
- تقــوم فكــرة املئذنــة علــى ربــط النــاس نفســّياً ابملســجد مــن خــالل توفــري شاشــات 

إعالنيــة يف أعالهــا، تشــتمل علــى حمتــوايت دينيــة دعويــة.
سادًسا- البعد السياحي.

- املســجد حتفــة معماريــة مــن انحيــة التصميــم واملظهــر اخلارجــي، كمــا أن بنــاءه 
التنميــة املســتدامة جيعلــه وجهــة للقاطنــني يف احملافظــات، ورمبــا  وفــق متطلبــات 

الــدول األخــرى؛ الستنســاخ الفكــرة.
- ارتفــاع املســجد منحــه إطاللــة مجيلــة تشــرف علــى كامــل احملافظــة؛ ممــا دفــع 

بعــض الســكان أن يطلــق عليــه »كرســي الزرقــاء«.
- وختاًمــا فــال بــد مــن التأكيــد علــى أن مســجد العــرب هــو أمنــوذج قابــل للتطويــر 
واإلضافــة، وهــو حماولــة انجحــة؛ إلدخــال مفهــوم التنميــة املســتدامة إىل كل بيــت، 
وجيــدر ابلقائمــني علــى املســاجد مــن دوائــر ووزارات وجلــان االقتــداء بــه، أو االقتبــاس 
منــه، حــى تعمــم فكــرة املســجد املســتدام؛ ملــا فيهــا مــن اخلــري والفائــدة للمســلمني.
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النتائج: 
توّصل الباحث بعد دراسته إىل النتائج اآلتية:

إن املســجد إبمكانــه التأثــري يف دفــع عمليــة التنميــة املســتدامة إىل األمــام، - 1
مســتنًدا يف ذلــك إىل مكانتــه يف نفــوس املســلمني.

 إن املســجد جيمــع بــني اجلانــب التنظــريي مــن خــالل اخلطــب واملواعــظ يف - 2
احلــث علــى االســتدامة، وبــني اجلانــب التطبيقــي عــن طريــق ظهــور أدبيــات التنميــة 

يف ختطيطــه ومرافقــه.
إن جانــب اإلدارة والتخطيــط هــو أول اخلطــوات لوضــع املســجد علــى ســكة - 3

االســتدامة.
إن املســجد يســتطيع تنميــة أبعــاد التنميــة املســتدامة الثالثــة )البيئــة واالقتصــاد - 4

اجملتمــع( يف آن واحــد.
إن مســجد العــرب يف األردن أمنــوذج مثــايّل، يصلــح أن يكــون مثــااًل حيتــذى - 5

بــه يف إنشــاء املســاجد املســتدامة.
التوصيات:

إعــادة النظــر يف شــروط بنــاء املســاجد، وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع متطلبــات - 1
التنميــة املســتدامة.

تعميــم فكــرة االســتدامة علــى األئمــة، واملشــتغلني يف املســاجد؛ لنقلهــا إىل - 2
عامــة املســلمني.

طــرح برامــج تدريبيــة لألئمــة؛ لتبصريهــم مبشــكالت البيئــة، ومعوقــات التنميــة؛ - 3
إلدماجهــم يف القضــااي العامــة.

اســتثمار أمــوال التربعــات مبــا خيــدم املســلمني ويقضــي حاجاهتــم، بــداًل مــن - 4
التزيــني والتزويــق، الــذي ال طائــل منــه.
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- البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل، صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري الناصــر، 

دار طوق النجاة، ط1، 1422ه. 
- البيومــي، حممــد رجــب، املســجد يف اإلســالم: عبــادة وثقافــة، هديــة جملــة 

األزهــر اجملانيــة لشــهر ذي القعــدة 1430. 
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- احلمــادي، أمحــد خليفــة، املســجد ودوره يف اجملتمــع، البحــث الفائــز ابجلائــزة 
األوىل يف جمــال البحــث الثقــايف ضمــن جائــزة راشــد بــن محيــد يف دورهتــا الســابعة 
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- ابــن رجــب، عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبلــي، روائــع التفســر، مجــع وترتــب: 

العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422.  بــن عــوض هللا، دار  طــارق 
- الطاهــر، د.قــادري حممــد، التنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة بــني النظريــة 

والتطبيــق، مكتبــة حســن العصريــة، بريوت-لبنــان.
- الطنطاوي، علي، اجلامع األموي يف دمشق، مطبعة احلكومة بدمشق.
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اإلســالمي – مكتــب اخلرطــوم، ط1 1989م.

- مســلم، مســلم بــن احلجــاج النبيســابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــرتاث 
العــريب، بــريوت.

- وانلــي، خــري الديــن، املســجد يف اإلســالم: أحكامــه وآدابــه وبدعــه، املكتبــة 
اإلســالمية، ط3، 1414ه. 

- أبــو زنــط وغنيــم، التنميــة املســتدمية مــن منظــور الثقافــة العربيــة اإلســالمية، 
جملــة دراســات العلــوم اإلداريــة، عمــان-األردن، م36، ع1، 2009م. 
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- الســبهاين، عبــد اجلبــار، دور الوقــف يف التنميــة املســتدامة، جملــة الشــريعة 
العــدد 44، 2010. والقانــون، اإلمــارات، 

- مالوي، د. أمحد إبراهيم، الوقف ودوره يف التنمية املســتدامة، مؤمتر الوقف 
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أيلــول/1985م، نشــر مجعيــة الدراســات والبحــوث اإلســالمية، عمــان-األردن، 
1992م.
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