
   :المسجد              
 تعریف المسجد:  

  .بمثابة المعبد في اإلسالم و، وههو المكان الذي تقام فیه الصالة مهما كان هذا المكان بسیطا

 لمحة عن المساجد:  

أول ما أمر به  ن، كا)صلى اهللا علیه وسلم(عند بدایة تأسیس الدولة اإلسالمیة بعد هجرة الرسول 

هو نقطة انطـالق أساسـیة للمدینـة المنـورة التـي كانـت عاصـمة الدولـة المسجد  ن، وكابناء المسجد

  .اإلسالمیة في عهد الرسول

أول مـا بـدئ بـه  ن، كـاوبعد انتقال مقر الحكم إلى دمشـق وبغـداد وغیرهمـا مـن العواصـم اإلسـالمیة

  .هو بناء المسجد نظرا لكونه نواة التخطیط في جمیع العصور اإلسالمیة

مساحتها الجغرافیة أخذ طـراز عمـارة المسـاجد فـي التنـوع  د، وامتدالة اإلسالمیةومع زیادة رقعة الدو 

  .حسب البیئة التي یتم البناء فیها

 عناصر ومكونات المسجد:  

تقــام الصــالة وتلقــى الخطــب ویــتم تبــادل  ث، حیــوهــو القســم الرئیســي فــي المســجد :المصــلى -1

 ه، ضــلعمـا یكــون مســتطیل الشــكلعــادة  ى، والمصــلاألفكـار فیــه والتفكیــر فــي أمـور المســلمین

  .ضلع القبلة كل من المحراب والمنبر م، ویضاألطول في اتجاه القبلة

مــن أكثــر العناصــر جــدال بــین المحلــل والمحــرم فمنبــر الرســول كــان ثــالث  :المنبــر والمحــراب -2

العنصــران أقیمــا بأشــكال مختلفــة منهــا مــا هــو  ن، فهــذادرجــات یصــعدها لیخطــب فــي النــاس

أال یقطع المنبر صفوف الصالة وهذا أمر ممكن  ب، ویجما هو مبالغ فیه كثیرامقبول ومنها 

أمـا .أن یجعل المنبر منزلقا وبعدد من الدرجات یكفـي لمشـاهدة الخطیـب مـن أطـراف المصـلى

لــم یوجــد محــراب  و، ولــالمحــراب فمســاحته صــغیرة بــارزة فــي واجهــة المســجد الســتیعاب اإلمــام

  .ل من المصلینالستأثر اإلمام بمساحة صف كام

كان جزءا منفصال عن المبنى،ثم أصبح اآلن جزءا منه،ویفضل أن نصـل إلیـه فـي  :المتوضأ -3

خط سیر غیـر معتـرض لخـط سـیر الـداخل إلـى المسـجد،ویجب أن یكـون ذي مسـاحة مناسـبة 

بأرضـــیات وحـــوائط قابلـــة للتنظیـــف الیـــومي،وذي تهویـــة جیـــدة مـــع االنتبـــاه التجـــاه الحمامـــات 

  .في اتجاه القبلةبحیث ال تكون 

وهي السمة الممیـزة للمسـجد فـي الشـكل الخـارجي ووظیفتهـا قـدیما النـداء مـن أعالهـا  :المئذنة -4

  .للصالة
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من األفضل أن تكون أعلى من مستوى نظر المصلي لتجنـب انشـغاله بمـا  :النوافذ والفتحات -5

  .یجري خارج المسجد

ـــة -6  ة، ووحـــدلخـــادم المســـجد الملحقـــات كالمكتبـــة ومنـــزل صـــغیر ض، وبعـــمكـــان وضـــع األحذی

  .صحیة

 االعتبارات التصمیمیة للمساجد:  

الغالـــب علـــى أكثـــر  و، وهـــیعتبـــر المســـقط المســـتطیل مـــن أفضـــل المســـاقط علـــى وجـــه العمـــوم -

 ا، لمــعمومــا أن الضــلع األطــول للمســجد یكــون موازیــا لحــائط القبلــة ظ، ویالحــالمســاجد المبنیــة

  .یعطیه من تأكید التجاه القبلة

بـاقي عناصـره فیـتم توجیههـا  ا، أمـالمسـجد الحـرام بمكـة و، أیتم توجیه بیـت الصـالة نحـو القبلـة -

یجـــب األخـــذ فـــي  ا، كمـــال تـــؤثر علـــى كفـــاءة التصـــمیم للمســـجد ث، بحیـــحســـب الغـــرض منهـــا

إخــالء حــائط القبلــة  ع، مــاالعتبــار التأكیــد علــى اتجــاه القبــل باســتخدام شــتى الوســائل المعماریــة

  .في مستوى نظر المصلینمن أیة فتحات 

ــــى مســــاحة صــــافیة  - ــــاج المصــــلي إل ــــ2م1یحت ــــي حــــدود  ى، عل أســــاس أن المســــاحة الالزمــــة ف

 ك، وبــذلالمســاحة الكلیــة للمســجد حســب نــوع الخدمــة التــي یقــدمها ف، وتختلــم تقریبــا1.2×0.8

ـــدر بعـــدد المصـــلین العلـــم بـــأن المســــاحة  ع، مـــإلـــى مســــطح الخـــدمات المطلوبـــة ة، باإلضـــافتق

ال تشــمل الســاحات الخارجیــة أو مواقــف الســیارات أو الملحقــات غیــر التقلیدیــة كبیــوت المحــددة 

  .الضیافة أو العیادات الطبیة

ـــى  د، فالمســـجتختلـــف مســـاحة الخـــدمات حســـب نـــوع المســـجد - ـــي یحتـــاج المصـــلي فیـــه إل المحل

المسـجد الجـامع یحتـاج فیـه المصـلي إلـى مسـاحة خـدمات  ا، أمـ2م1.2مساحة خدمات بمقدار 

  .2م1.4-1.3ار بمقد

ـــى قطـــع  ، والال یشـــغل حیـــزا كبیـــرا ى، حتـــیراعـــى فـــي تصـــمیم المنبـــر صـــغر الحجـــم - یـــؤدي إل

  .الصفوف األول للمصلین

 م، ویـتیراعى الحفـاظ علـى طهـارة المسـجد فـي تصـمیم المیضـأة ودورات المیـاه وتحدیـد مواقعهـا -

  .مصلي 40صنبور لكل  2مرحاض و 1حساب عدد 

تختـار أماكنهـا حیـث تیسـر الـدخول  ن، وأالمناسبة لمساحة المسجدتوفیر عدد المداخل وأبواب  -

عــزل مــدخل النســاء تمامــا عــن  ك، وكــذلأن تــؤدي إلــى تخطــي رقــاب المصــلین ن، ودو والخــروج

  .مدخل الرجال

یفضل اسـتخدام أسـلوب إنشـائي یسـمح بتغطیـة فـراغ بیـت الصـالة دون اسـتخدام ركـائز داخلیـة  -

  .أو بأقل عدد منها



البساطة وتحقیق معنى الصفاء والهدوء والتجرد في التشـكیل الـداخلي للفراغـات  یراعى عموما  -

التأكیــد علــى معــاني العلــو والرفعــة والســیادة فــي التشــكیل  ع، مــوكــذا التشــكیل الخــارجي لمســجد

  .العام للمسجد

یشعر المصلي فـي  ى، حتفي تحلیل اتجاهاتها وقوتها ق، والتعمدراسة الصوتیات في المسجد  -

الكامـل الواضـح لعظـات وصـلوات  ع، والسـمافي المسجد بالراحـة التامـة ن الضوضـاء أي ركن

  .اإلمام

یجـــب أن یكـــون المســـجد مضـــاء فـــي جمیـــع أركانـــه بضـــوء یســـمح لقـــارئ القـــرآن الجـــالس علـــى  -

  .تجنب اإلضاءات الخافتة ث، حیاألرض بالرؤیة الواضحة لما یقرأ

استخدامها مراعاة المواد األولي لها مثـل  عند ب، فیجأما عن استخدام الزخارف داخل المسجد -

 ا، كمــالرخــام والخــزف المتمیــزة بقــوة الســطح والعمــر االفتراضــي الطویــل مقارنــة بــالمواد األخــرى

  . أنها سهلة التنظیف

  
 




