
املسجد:
إبداع القطع

والشکل والوظیفة
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يلتزم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بدعم دراسة وتدريس تاريخ مـ

وفن وعمارة الحضارات اإلسالمية سواء في السعودية أو خارجها. كما يقوم 
المركز بربط الزمالء المشتركين بنشاطات تعليمية أو مهنية تتعلق بهذه 

الموضوعات، ويقدم معلومات عن البرامج الحالية والمصادر األساسية من 
أجل تطوير هذا الجانب.

يعمل إثراء حالًيا بالتعاون مع جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد على 
تنظيم مؤتمر دولي بعنوان "المسجد: إبداع القطع والشكل والوظيفة" و مدته 
ثالثة أيام حول دراسة المساجد، بالتزامن مع معرض "شطر المسجد"، ويصبو 

المؤتمر إلى أن يعالج التطور التاريخي للمسجد ومعانيه ووظائفه.

أظهرت البحوث التي أجراها مركز إثراء إهتماما كبيرا  من الجمهور السعودي 
بموضوع المساجد مع تنامي لشغفهم بمعرفة تاريخ وتطوير المساجد حول 

العالم، مع التركيز على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة. كما أشارت آراء 
المجموعات التي تضمتنتها هذه البحوث إلى اهتمام بالغ بجوانب الحضارة 

اإلسالمية المرتبط بشكل مباشر بموضوع المسجد بما فيها األدوار والوظائف 
متعددة األهداف ضمن المجتمعات التي خدمتها هذه المساجد. لقد كان 

هنالك إحساس كبير بأن موضوع المساجد قد أغفلته المتاحف، سواء محليًا أو 
دوليًا، نتج عنه جهل الكثيرين عدى قلة عن تاريخهم الثقافي واالجتماعي الثري. 
ومن وجهة نظر المؤرخ الفني أوليغ غرابار، فإنه دائمًا ما تم إهمال المساهمات 

العظيمة للمساجد: "يميل المؤرخ إلى نسيان الناس... العابدون غائبون من 
األماكن المقدسة كما يقدمهم المؤرخ، وقليًال ما تكون االحتياجات المتغيرة 

للثقافة الحيوية ذات أهمية كبرى (للمؤرخين)" (غرابار. 2002، 245).

لذلك، فإن هذا المؤتمر والمعرض المترافق معه، هما محاولة لسد هذه 
الفجوة ومعالجة هذا التحدي. والسؤال هو: كيف يمكننا تحقيق هذا بدقة؟ ما 
القصص التي ينبغي روايتها وما الطرق التي يجب تطبيقها في سردها؟ ومن 

أجل اإلجابة على هذه األسئلة، فنحن ندعو إلى أبحاث ترتكز على شيء يحكي 
قصة المسجد بطرق جديدة وفريدة. ومع التركيز على السياق الثقافي 

للمساجد، فإّننا نشجع المشاركين على اختبار العوامل الدينية واالجتماعّية 
واالقتصادية والفنية من خالل النظر إلى القطع األثرية التي انتمت لهذه 

المباني أو تم استخدامها فيها. ندعو المشاركين إلى التفكر في األسئلة التي 
تتناول التجارب واالحتياجات المتراكمة للمجتمع والتي قادت إلى تقديم وتطوير 
األشكال والقطع األثرية داخل المسجد؟ بماذا تخبرنا العناصر الملموسة والقطع 

األثرية حول التاريخ غير الملموس لهذا المبنى، بما في ذلك الوظائف الدينية، 
واالجتماعية، والمدنية ضمن المجتمعات التي خدمتها؟

نأمل أن يتناول المتقدمون مجموعة من العناصر تتراوح من الزخارف المعمارية 
كفن الخط وبالط الموّرق وحتى أثاث المسجد بما فيه المصابيح، وسجاجيد 

الصالة، وحوامل القرآن والمخطوطات. نأمل من خالل هذه القطع األثرية أن 
نتمكن من إلقاء نظرة على طبيعة المسجد الواسعة والمبهرة والمصحوبة 

بتعددية المنافع وروح االبتكار.
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يركز هذا المؤتمر على التعريف بالقطع األثرية إلقاء الضوء على تطور ج

األشكال والعناصر الموجودة داخل وحول المساجد، بما فيها:

1- األشكال المعمارية: التصاميم الداخلية والخارجية وعناصر المسجد بما فيها 
تطوير وتحليل تراكيبهم وأشكالهم.

(بنية المسجد الكاملة، أو العناصر المعمارية و/أو التفاصيل التزيينية 
والزخرفية).

2- القطع األثرية واألثاث: القطع األثرية المستعملة داخل وحول المساجد بما 
فيها تطويرها وتحليلها من النواحي الجمالية والوظيفية. 

(المصابيح والنوافذ واألثاث وحوامل القرآن والخزائن واألبواب والمنصات 
والنوافير والزخرفة وفن الخط والبالط وأسلوب العمارة والعتبات والسجاد 

والمنابر ومحرايب الصالة...إلخ.)
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ومن أجل تقديم وجهات نظر جديدة وحيوية، فإننا ندعو للمشاركة الواسعة من 
عدة فئات ومجاالت تتضمن:
- المعماريين والمصممين.

- الفنانين والحرفيين.
- الشعراء والكّتاب.

- الباحثين.
- المؤرخين.

- أمناء المتاحف.
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سيتم اختيار نوعين من األبحاث إما تلك األبحاث ذات المعرفة العميقة حول تـ

نوع محدد من أنواع المساجد أو القطع أثرية أو موضوع معين، أو تلك األبحاث 
ذات األفكار األنيقة والتي تحفز التفكير حول مناحي عامة من الثقافة اإلسالمية 

ما قبل الحديثة والتي ترتبط بالمساجد. نحن نتطلع إلى من يملك الرغبة في 
التفاعل بطرق مختلفة ليتناولوا الطبيعة متعددة األوجه للمساجد من خالل 

القطع األثرية. كما نحث المشاركين أن يقدموا الموضوع بالطرق األنسب لهم، 
فنحن مهتمون بالطرق الجديدة والوسائل المتنوعة ليتناولوا فيها مواضيعهم 

كاألوراق البحثية، والملصقات، والنماذج، والعناصر، باإلضافة إلى المواد 
الصوتية-البصرية، والمواد الرقمية. النتائج المرجوة من هذا التقديم هو 

اكتساب رؤية أعمق وفهم أوسع للمسجد.

فيما يلي فئات المشاركة والتقديم:
أوراق بحثية.  (1

ملصقات.  (2
نماذج وموضوعات.  (3

مواد صوتية-بصرية أو رقمية.  (4
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- التقديمات المجردة والمختصرة والمرئية اإلثنين 14 ديسمبر 2020تـ

 MS األوراق البحثية: نبذة مختصرة 250 كلمة في صيغة ملف وورد  -1
Word، خط Times New Roman، حجم الخط 11.

الملصقات: بيان بحثي 250 كلمة، وصور ورسومات أولية بصيغة PDF أو   -2
.JPEG

 /MS Word النماذج والعناصر: بيان بحثي 250 كلمة في صيغة ملف وورد  -3
صور أو رسومات أولية (سكيتش) لنموذج أو عنصر مع أبعاده المقترحة.

مواد صوتية-بصرية: بيان بحثي ومقطع أولي عن المادة.  -4

- ما قبل النهائيات اإلثنين  1 فبراير 2021
سيتم إعالم جميع المشاركين بقرار لجنة المراجعة في 1 فبراير 2021.  -1

يجب على المشاركين الناجحين إكمال وتقديم المواد النهائية في 2 أبريل   -2
2021 كحد أقصى.

سيتم إعالم المشاركين الراغبين بتقديم نماذج أو ملصقات أو مواد   -3
صوتية-بصرية باألحجام واألبعاد المقبولة ألعمالهم.

- األوراق واألعمال النهائية اإلثنين 3 مايو 2021
الموعد النهائي لتقديم جميع األعمال واألوراق.  -1

اللجان:  •
لجنة تنظيمية تنفيذية (10 أعضاء)  -1

- 5 أعضاء من إثراء.   
- 5 أعضاء من الفوزان.   

لجنة علمية دولية (12 عضوًا)  -2
- 6 أعضاء مرشحين من إثراء.   

- 6 أعضاء مرشحين من الفوزان.   

مواد المؤتمر اإلعالمية والمطبوعة:  •
1- الموقع اإللكتروني أغسطس 2020

بما فيه رابط لتقديم النبذة المختصرة والرسوم.

2 – تطبيق للهواتف المحمولة أكتوبر 2021
- التسجيل.

- أخبار وآخر المستجدات بخصوص المؤتمر .
- برنامج المؤتمر.

- الترتيبات اللوجستية.

3 – الفيديو الترويجي للمؤتمر نوفمبر 2020

4 – كتاب لألوراق واألعمال المقبولة نوفمبر 2021

5 – فيلم فيديو عن المواد الصوتية-البصرية المقبولة نوفمبر 2021

• المعلومات والتواصل
للمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة:

www.alfozanaward.org أو https://www.ithra.com

يرجى تقديم طلباتكم على البريد اإللكتروني التالي: (يحدد الحقًا)

• لمحة عن المؤتمر:
1- اليوم االفتتاحي: اإلثنين 22 نوفمبر 2021 (مساًء)

2- يوم كامل للمؤتمر: الثالثاء 23 نوفمبر 2021
3- يوم كامل للمؤتمر: األربعاء 24 نوفمبر 2021
4- الجلسة الختامية: الخميس 25 نوفمبر 2021

مالحظة: سيتم تخطيط برنامج تفصيلي الحقًا وفًقا لألوراق واألعمال 
المقبولة.
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أ.د. مشاري النعيم ا
األمين العام 

لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

فاطمة عبدالله الراشد
رئيسة قسم اإلستراتيجيات

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

د. هاني الهنيدي
مستشار 

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

عبدالله خالد الراشد
مدير البرامج

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

عبد الرحمن لرضي
مشرف شؤون الجائزة

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

ليلى حسين الفداغ
مديرة المتاحف والمعارض

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

سندس آشي
مشرف البوابة اإللكترونية

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

طارق صالح الخواجي
أمين مكتبة إثراء

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

حسين الكاف
مهندس معماري

جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد

د.ادريس تريفثان  
منسق الفن االسالمي

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)

م. أحمد بن صالح الرماح
األمين العام

لمؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع 
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أ.د. صالح الهذلولا

كلية العمارة و التخطيط
جامعة الملك سعود – الرياض

أ.د. ستافن وابار
مدير

متحف الفن اإلسالمي برجامون برلين

أ.د. عدنان عدس
كلية تصاميم البيئة

جامعة الملك عبد العزيز –جدة

د.اميلي بوت
مديرة برنامج البحوث

مدرسة مؤسسة األمير تشارلز للفنون التقليدية – المملكة المتحدة

د. ندى النافع
كلية علوم اإلنسان و التصاميم
جامعة الملك عبد العزيز - جدة

د. محمد أحمد عبد السالم
نائب مدير

متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

د. سمير محمود
أستاذ العمارة و التصميم

الجامعة اللبنانية األمريكية – بيروت لبنان

د. هيفاء الخليفة
قسم العمارة و التصميم الداخلي - كلية الهندسة

جامعة البحرين

د. آلفا ديوب
معماري

مالي

د. تاليا كينيدي
مؤسسة جبل التركواز

لندن – المملكة المتحدة

أ.د. جوزيف بروغلر
جامعة ريتسومايكان

اليابان

لولوة الحمود
فنانة تشكيلية

المملكة العربية السعودية

إيريك بروج
خبير الزخارف اإلسالمية

المملكة المتحدة

د. ديمتري فوياكين
مدير المعهد الدولي لدراسات وسط آسيا

سمرقند – أوزبكستان

د. ماهرين شيدا رضوي
باحثة في الفنون اإلسالمية

جامعة لندن

فريدة الحسيني
مديرة البرامج – مؤسسة مسك

الرياض – المملكة العربية السعودية

د. إن سوك شو
معمارية – إخصائية في الفضاءات الثقافية

سيؤول – كوريا الجنوبية

د. هبة بركات   
أمينة المتحف

متحف الفن اإلسالمي الماليزي – ماليزيا

د. تسونكا البكري
استاذ متخصص في الموسيقيات

الجامعة األردنية – المملكة األردنية الهاشمية

د. محمد الجمل
المشرف على مركز دراسات الحضارة اإلسالمية – مكتبة اإلسكندرية

جمهورية مصر العربية
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